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ایران به عنوان یکی از کشورهای معدنی طی سال های گذشته توانسته 

سـرمایه گذاری های متعـددی را در حوزه هـای مختلـف جـذب کنـد. ایـن 

سـرمایه ها بعضـا مثمـر ثمـر بـوده و توانسـته عـالوه بـر ایجـاد اشـتغال در آن 

حوزه، صنایع باالدستی و پایین دستی را نیز به طور متوازن در نظر بگیرد و 

باعث رشد و تقویت زنجیره تولید شود. با این وجود برخی سرمایه گذاری ها 

نیز بدون در نظر گرفتن جوانب به ویژه موضوعات اقتصادی و تامین مواد 

اولیه یا بازار محصوالت انجام شدند و نه تنها سودمند نبودند، بلکه باری 

را بـر دوش اقتصـاد کشـور اعـم از بخـش خصوصـی، دولـت و نظـام بانکـی 

گذاشـتند. ایـن سـرمایه گذاری ها در بخش هـای مختلـف صنایـع معدنی و 

فلـزی انجـام شـده اند امـا هرگـز نتوانسـتند متناسـب بـا پتانسـیل ها شـکوفا 

شوند و بسیاری تعطیل شدند.

طبق آخرین آمارهای سامانه جامع سرب و روی، ظرفیت نصب شده تولید 

شمش روی در سال 1398، حدود 473 هزار تن و تولید این محصول 197 هزار 

تن توسط 81 کارخانه، ظرفیت تولید کنسانتره روی سه میلیون و 887 هزار تن 

و تولیـد ایـن محصـول 928 هـزار تـن توسـط 32 کارخانـه، ظرفیت تولید شـمش 

سـرب 927 هـزار تـن و تولیـد ایـن محصـول 204 هـزار تـن توسـط 98 کارخانـه و 

ظرفیت تولید کنسـانتره سـرب 767 هزار تن و تولید این محصول 70 هزار تن 

بـوده اسـت. بـه وضـوح فاصلـه میـان ظرفیـت اسـمی و تولیـد عملی مشـخص 

اسـت. به طوری که 41 درصد ظرفیت تولید شـمش روی، 23 درصد ظرفیت 

تولیـد کنسـانتره روی، 22 درصـد ظرفیـت شـمش سـرب و 9 درصـد از ظرفیت 

تولید کنسـانتره روی فعال اسـت. متاسفانه همان طور که مشـاهده می شود، 

صنعت سرب و روی کشور نمی تواند حداقل به نیمی از ظرفیت اسمی خود 

دسـت یابـد؛ تکیـه بیـش از حـد بـر معـدن انگـوران، عـدم اکتشـافات بـه موقـع 

معدنی در حوزه سـرب و روی تعلل در بهره برداری از معدن مهدی آباد از یک 

سـو، نبـود مصـرف عمـده روی و سـرب حتـی بـه میزان نیمـی از تولید به دلیل 

عدم پیشرفت صنایع مصرف کننده، دشواری های حضور مداوم در بازارهای 

و مقـررات  قوانیـن  مـداوم  تغییـر  و  بـرای صـادرات  و جهانـی  منطقـه ای 

صادراتی از مهم ترین دالیل این ظرفیت های خالی است.

بـا بهره بـرداری از فـاز نخسـت آلومینیـوم جنـوب در سـال گذشـته، ظرفیت 

تولید شمش آلومینیوم در کشور به 770 هزار تن رسید. طبق آمار، در سال 1399 

تولید شمش آلومینیوم در کشور با رشد 61 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 

446 هزار تن رسید. این یعنی 57 درصد از ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در 

کشـور در سـال گذشـته فعـال بـوده اسـت. نکتـه مهـم در خصـوص صنعـت 

آلومینیوم، وابستگی عمده آن به تامین مواد اولیه یعنی آلومینا از خارج بوده و 

یکی از مهم ترین دالیل ظرفیت خالی صنعت آلومینیوم محسوب می شود. در 

حـوزه صنایـع پایین دسـت نیـز بیـش از یـک میلیـون تـن ظرفیـت ایجـاد شـده 

است و اگر مصرف شمش آلومینیوم را کمی بیش از 400 هزار تن در نظر بگیریم، 

این یعنی حدود 40 درصد ظرفیت این حوزه فعال بوده است. 

ظرفیت در حوزه مس نیز ظرفیت تولید کاتد در کشور نزدیک به 500 هزار 

تن در سال و تولید آن 285 هزار تن تخمین زده می شود. بنابراین فاصله زیادی 

میان ظرفیت و تولید وجود دارد. عالوه بر این، مصرف مس در کشور حدود 

120 هـزار تـن تخمیـن زده می شـود؛ در حالـی کـه در ایـن صنعـت حـدود یـک 

میلیون و 200 هزار تتن ظرفیت در بخش پایین دستی احداث شده که عمدتا 

با میزان تولید بسـیار پایین فعالیت کرده یا تعطیل شـده اند. متاسـفانه حوزه 

مس کشـور به ویژه در بخش پایین دسـت از سـایر صنایع به شـدت عقب 

مانده و حتی نتوانسته در حد 10 درصد ظرفیت اسمی خود دست یابد.

در صنعت فوالد نیز با اینکه در بخش های باالدست کمی توازن نسبی را 

می توان مشاهده کرد اما در پایین دست به ویژه حوزه نورد و حوزه هایی مانند 

لوله و پروفیل نیز شاهد مازاد ظرفیت هستیم. هر چند که صنعت فوالد بیش 

از سایر صنایع مورد توجه قرار گرفته است. نکته مهم در خصوص واحدهای 

فـوالدی جانمایـی آن هـا بـدون مطالعـات اولیـه و بر اسـاس قدرت البی بیشـتر 

مدیـران وقـت اسـتانی و کشـوری بـرای احـداث صنعـت بـوده اسـت. بـه 

طـوری کـه شـرایط کم آبـی در کشـور ایجـاد شـده و برخـی از ایـن صنایـع کـه 

آب بـر هسـتند، بـا چالـش کم آبـی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و ناچـار بـه 

احـداث خـط انتقـال آب از خلیـج فـارس با هزینه های چنـد ده هزار میلیارد 

تومانی جهت تامین آب خود هستند.

متاسـفانه بسـیاری از ایـن سـرمایه گذاری های بالاسـتفاده توسـط بخـش 

خصوصی انجام شده و با توجه به سرمایه ای که در اختیار آن ها بود، اقدام به 

سـرمایه گذاری در حوزه هـای یـاد شـده کردنـد. امـا ایـن سـرمایه گذاری ها بـا 

توجه به اینکه اغلب بدون مطالعات و بررسی های عمیق کارشناسی و تنها با 

انجـام بررسـی های سـطحی انجـام شـدند. به طـوری کـه در برخی دوره هـا در 

دولت های قبلی، سـازمان های مسـئول بدون کوچک ترین توجهی نسـبت به 

عواقب اعطای مجوز به سرمایه گذاران، تنها با شعار ایجاد اشتغال و اهدافی 

چـون کارنامه سـازی غیـر واقعـی بـرای صنعـت جهـت خودنمایـی بـه مدیـران 

باالدستی و در جهت اهداف سیاسی، صنایع پایین دست را به گونه ای توسعه 

داده انـد کـه بـه جـرات می تـوان گفـت کـه همـه ایـن صنایـع بـه دلیـل کمبـود 

شـدید مـواد اولیـه بـا کمتـر از 50 درصـد ظرفیـت اسـمی فعالیـت می کننـد. 

متاسـفانه صنایـع پایین دسـتی در کشـور مـا بـه جـای اینکـه در زمینه هایی 

بـا  تولیـد محصـوالت های تـک و جدیـد  و  افـزوده  ارزش  ایجـاد  همچـون 

یکدیگـر رقابـت کننـد، بـر سـر تامیـن مـواد اولیـه می جنگنـد و همیـن امـر 

باعث شده از یک سو بهره وری آن ها به شدت پایین بیاید و از سوی دیگر 

تنها به دنبال گذاران امورات خود باشند و از خالقیت در تولید محصول 

و افزایش بهره وری در آن ها خبری نباشد.

یک ده آباد، به ز صد شهر خراب

هفته نامه
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بـا اینکـه بزرگ تریـن چالـش تولیدکننـدگان لوله و پروفیـل فوالدی، کمبـود مواد اولیه اسـت و ایـن موضوع باعـث کاهش میزان 
تولیـد نسـبت بـه ظرفیت اسـمی بسـیاری از کارخانه هـای فعـال در این حوزه شـده اسـت، اما این موضـوع باعث نمی شـود که 
تولیدکننـدگان خوش نـام ایـن عرصـه دسـت از فعالیت بکشـند و کارخانه خـود را تعطیل کنند. بلکه با تالش و کوشـش بسـیار، 
بازاریابی هـای به موقع، شـناخت نیازهای مشـتریان و تولیـد محصـوالت دارای ارزش افزوده مبتنی بر نیازهای مشـتریان، به دنبال 
ادامـه فعالیت هـای تولیدی و اجرای طرح های توسـعه ای هسـتند. البته در حوزه فـروش و به ویژه صادرات نیز مشـکالت متعددی 
همچـون وجـود قوانین و مقـررات متعدد و بعضا متناقض مانع شـکوفایی پتانسـیل های تولیدکنندگان بـه ویژه در حـوزه صادرات 
شـده اسـت و شـاهد آن نیز کاهش میـزان صادرات در یکی دو سـال اخیر بوده اسـت؛ با ایـن وجود، همچنـان تولیدکنندگان باید 
بـرای مانـدگاری در بـازار، فـروش داخلی را نیـز با ایجاد تنوع در محصـوالت و بازارها توسـعه دهند. در این رابطـه خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با عبدالحسـین محجل امامی، مدیرعامل شـرکت فوالد مهر سـهند به گفت وگو نشسـته اسـت 

که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

عبدالحسین محجل امامی، مدیرعامل شرکت فوالد مهر سهند در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توسعه تولید همراه با شناسایی 
بازارهای صادراتی
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شـرکت  ◄ پیشـینه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فوالد مهر سهند و فعالیت های آن در زمینه های 

گوناگون تولیدی بفرمایید.

شـرکت فـوالد مهـر سـهند بـه عنـوان یکـی از 

و  لولـه  محصـوالت  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن 

پروفیل فوالدی، در سـال 1387 با سـرمایه گذاری 

کـه  کـرد  فعالیـت  بـه  بخـش خصوصـی شـروع 

همزمان با شروع فعالیت خود در بخش صنعت 

فـوالد، کار تاسـیس کارخانـه در شـهرک شـهید 

سـلیمی را نیـز در اولویـت کار خـود قـرار داد. بـه 

گونه ای که عمليات اجرایي کارخانه اين شرکت 

در زميني به مسـاحت 3.5 هکتار در سـال 1387 

شروع شد و در ارديبهشت ماه سال 1388 مورد 

بهره برداري قرار گرفته اسـت. گفتنی اسـت در 

ايـن  اسـمي  ظرفيـت  گذشـته،  سـال های  طـول 

واحد تولیدی طي چهار فقره اصالحيه به ميزان 

320 هـزار تـن توليـد انـواع لولـه و پروفيـل فوالدی 

در سال رسيده است.

يـک  عنـوان  بـه  کيفيـت  حـال،  همیـن  در 

اولويت  دارتريـن  از  آسـتانه ای  اهميـت 

فعاليت هـای شـرکت بـه شـمار رفتـه و اسـتقبال 

بازار از توليدات کارخانه بهترين دليل اين ادعا 

در  موجـود  مشـکالت  علی رغـم  اسـت.  بـوده 

محيـط کسـب و کار، شـرکت فـوالد مهـر سـهند 

و همچنیـن  ارز  خـروج  از  بـر جلوگیـری  عـالوه 

ایجـاد بسـتر کاری امـن بـرای انـواع گروه هـای 

درگیـر، توجـه بـه مسـئوليت هاي اجتماعـي از 

قبيل حفظ و نگهداري از محيط زيست، ايمني 

بـا  همـکاري  و  تعامـل  و  کارکنـان  سـالمت  و 

تشـکل هاي مـردم نهـاد را در برنامه هـای کالن 

خـود دنبـال کـرده اسـت. بـه طـوری کـه رشـد و 

تعالـي نيـروي انسـاني به عنـوان سـرمايه واقعي، 

عنـوان  بـه  مشـتريان  تکريـم  و  رضايـت  جلـب 

ولي نعمتان اصلي و همچنين مسـئوليت پذيري 

در قبـال جامعـه، چارچـوب حرکـت فـوالد مهـر 

سهند به شمار می رود.

ایـن مجموعـه تولیـدی در سـال های فعالیت 

خـود، بارهـا مفتخـر بـه کسـب جوایـز جوایـز و 

افتخـارات متعـددی شـده اسـت. ازجملـه ایـن 

جوایز می توان به انتخاب شـدن به عنوان واحد 

نمونـه صنعتـی اسـتان آذربایجـان شـرقی سـال 

1389، تبدیل شـدن به برند برتر اسـتان در تولید 

لولـه و پروفیـل فـوالدی در سـال 1390، انتخـاب 

شـدن بـه عنـوان واحـد نمونـه صنعتـی اسـتان و 

کـرد.  اشـاره   1390 سـال  در  نمونـه  کارآفریـن 

همچنین شـرکت فوالد مهر سهند در سـال 1391 

به عنوان واحد نمونه ایمنی و بهداشـت سـال و 

پیشـگامان  در جشـنواره  اسـتانی  نمونـه  واحـد 

تولید ملی انتخاب شـده اسـت. در همین سـال 

ایـن شـرکت بـه عنـوان واحـد نمونـه کشـوری در 

جشـنواره تولیـد ملـی افتخـار ملـی و نیـز واحـد 

نمونـه کشـوری در جشـنواره تولیـد ملی اشـتهار 

جهانی انتخاب شد. 

افتخارآفرینی و کسـب جوایز متعدد توسـط 

شـرکت فـوالد مهـر سـهند در سـال های بعـد نیـز 

ادامـه یافـت. بـه طـوری که این شـرکت در سـال 

1392 مفتخر به کسـب عنوان کارآفرین برتر در 

جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر، مدیر نمونه 

جوان در جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان 

در  متالـوژی  صنایـع  نمونـه  واحـد  و  جـوان 

جشـنواره روز صنعـت و معـدن شـد. در همیـن 

سـال ایـن شـرکت توانسـت از سـازمان مدیریـت 

صنعتـی گواهینامه تعالـی سـازمانی را دریافت 

کنـد. اضافـه بـر ایـن، فوالد مهر سـهند توانسـت 

اسـتان  اسـتاندارد  کیفـی  نمونـه  واحـد  عنـوان 

آذربایجـان شـرقی را در سـال 1393 از آن خـود 

کنـد. بـه افتخـارات یـاد شـده بایـد ایـن را نیـز 

اضافه کرد که این شـرکت در سـال 1394 نیز به 

حرفـه ای  بهداشـت  برنامه هـای  حامـی  عنـوان 

سال انتخاب شد. 

فـوالد مهـر سـهند در ادامـه کسـب جوایـز و 

افتخارآفرینـی خـود در عرصه هـای مختلـف، بـه 

عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد سال استان، 

واحد نمونه صادرات سال استان، واحد نمونه و 

حقـوق  حامـی  و  اسـتان  سـال  نمونـه  کارگـروه 

مصرف کننـدگان اسـتان در سـال 1397 انتخـاب 

نیـز   1399 سـال  در  شـرکت  عالوه برایـن،  شـد. 

توانسـت عناوینـی همچـون انتخـاب شـدن بـه 

عنوان واحد نمونه سبز استان آذربایجان شرقی، 

حقـوق  حامـی  و  کشـوری  نمونـه  صادرکننـده 

مصرف کنندگان سال استان آذربایجان شرقی را 

از آن خود کند.

ظرفیتی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پروانه بهره برداری 

شرکت ما عنوان کرده ساالنه 320 
هزار تن تولید انواع لوله، پروفیل و 
قوطی است که با استفاده از ورق 
فوالدی تولید می شود. این یعنی 

می توان همه انواع محصوالت 
لوله و پروفیل را به میزان پروانه 

بهره برداری تولید کرد
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ظرفیـت تولیـد این شـرکت بـرای محصوالت  ◄

گوناگـون بـه چـه میـزان بـوده و بـا چنـد درصـد از 

ظرفیت مشغول فعالیت است؟

ظرفیتـی کـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت 

کـرده  عنـوان  مـا  بهره بـرداری شـرکت  پروانـه  در 

سـاالنه 320 هـزار تـن تولیـد انـواع لولـه، پروفیـل و 

قوطـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از ورق فوالدی تولید 

می شود. این یعنی می توان همه انواع محصوالت 

لوله و پروفیل را به میزان پروانه بهره برداری تولید 

کـرد. در ایـن رابطـه، شـرکت فـوالد مهـر سـهند بـه 

عنـوان تولیدکننده مقاطـع فـوالدی در اندازه های 

متنـوع قـادر بـه تولیـد روزانه بیـش از یک هـزار تن 

محصـول از قبیـل پروفیل با مقاطـع 20 در 10 تـا 140 

در 140 میلی متـر و نیـز لولـه 19 تـا 114 میلی متـر و 

همچنیـن چارچـوب مـورد اسـتفاده در صنعـت 

ساختمان است که می تواند یک صنعت مادر به 

منظور به حرکت درآوردن چرخ بسیاری از صنایع 

شـود.  قلمـداد  پایین دسـتی  بـزرگ  و  کوچـک 

عالوه برایـن، فـوالد مهـر سـهند بـا تامیـن رول هـای 

فـوالدی از دیگـر تولیدکننـدگان کشـور بـه عنـوان 

مـواد اولیـه مصرفـی، همـواره سـعی در بـاال بـردن 

سـهم کشـور از درآمدهـای ارزی داشـته و توانایـی 

افزایش این ظرفیت را نیز دارا اسـت. الزم به ذکر 

است که بخش اعظمی از محصوالت این شرکت 

شامل انواع پروفیل قوطی مربع و مستطیل بوده و 

بیشـترین میـزان تولیـد در ایـن شـرکت شـامل ایـن 

پروفیل ها است.

جایـگاه ایـن شـرکت را در میـان تولیدکنندگان  ◄

محصوالت فوالدی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

بایـد توجـه داشـت کـه عملکـرد شـرکت های 

لولـه و پروفیـل و  برتـر ازجملـه در حـوزه تولیـد 

ارزش  چـون  شـاخص هایی  اسـاس  بـر  فـوالدی 

میـزان  خالـص،  سـود  عملیاتـی،  سـود  فـروش، 

بودجه مصرفی در تحقیق و توسـعه، سـرمایه در 

قـرار  سـنجش  مـورد  کارکنـان  تعـداد  و  گـردش 

می گیرد. از آنجا که شـرکت فوالد مهر سـهند به 

صـورت مسـتقل و با برنـد انحصاری خود از سـال 

1387 وارد دنیـای رقابـت شـده، در ایـن فراینـد 

تـالش کـرده اسـت بـا وجـود امکانـات و منابـع در 

اختیـار، جایگاهـی مناسـب بـرای خـود در میـان 

برترین های این صنعت در ایران کسب کند.

بـه طـور حتم با بررسـی های میدانـی می توان 

ادعا کرد از لحاظ کمی، این شرکت در میان پنج 

شـرکت برتـر در صنعـت تولیـد لولـه و پروفیـل 

فـوالدی کشـور و برتریـن تولیدکننـده در شـمال 

بـه لحـاظ کیفـی،  غـرب کشـور قـرار می گیـرد. 

بـدون شـک محصـوالت ایـن شـرکت بـا توجـه بـه 

تیـم مهندسـی و متخصصیـن مجـرب آن، شـیوه 

تولید محصول بر اساس استانداردها و ملزومات 

بـا  نزدیک تریـن مشـخصات  فنـی،  خصوصیـات 

خواسـته های مشـتریان مختلف اعم از داخلی و 

خارجـی را دارد و از ایـن حیـث، فـوالد مهر سـهند 

محصـوالت  عرضه کننـدگان  کیفی تریـن  جـزو 

آهنـی ازجملـه لولـه و پروفیـل در سـطح کشـور 

محسـوب می شـود. همچنیـن ایـن شـرکت قـادر 

تولیـد  در  را  مشـتری  خـاص  نیازهـای  اسـت 

بـا  محصولـی  و  تامیـن  سفارشـی،  محصـوالت 

مناسـب ترین قیمـت و بـا بهتریـن کیفیـت را در 

نیـز  تولیـد  نظـر ظرفیـت  از  کنـد.  بـازار عرضـه 

شرکت فوالد مهر سهند با انجام فعالیت تولیدی 

در دو شیفت کاری، در هر سال قادر است بیش 

از 320 هـزار تـن تولیـد محصـول داشـته باشـد که 

این آمار در تولید محصول جهت تامین نیاز بازار 

در نوع خود بسیار قابل توجه است.

شرکت فوالد مهر سهند برای تولید محصوالت  ◄

خود از چه تکنولوژی هایی بهره می برد؟

تکنولوژی تولید به ویژه در حوزه تولید لوله 

و پروفیـل ازجملـه مزیت هـای شـرکت های فعال 

در ایـن عرصـه بـه شـمار مـی رود. بـر این اسـاس، 

از  اسـتفاده  بـا  سـهند  مهـر  فـوالد  شـرکت 

متخصصین و مهندسین و کادر مجرب خود، با 

بهره گیـری از تکنولـوژی مـدرن روز، بـا اسـتفاده 

از روش نـورد سـرد و فرمینـگ و سیسـتم جـوش 

ERW در حال تولید انواع لوله و پروفیل فوالدی 

اسـت. در همیـن حـال، بایـد توجـه داشـت کـه 

نگهداری، تعمیرات و تامین قطعات این خطوط 

بـاال  تجربـه  و  تخصـص  تـوان،  نیازمنـد  نیـز 

مهندسـی اسـت. عالوه براین، یکـی از مهم ترین 

مولفه هـا در تولیـد محصـوالت فـوالدی بـه ویـژه 

لوله و پروفیل، مرحله برشکاری است؛ چراکه بر 
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مهندسـی  سـاختار  و  اصـول  تعریـف،  اسـاس 

شـرکت، سـطوح انتهایـی محصوالت بایـد عاری 

از هرگونـه پلیسـه بـوده و دقیقـا تحـت زاویـه 90 

درجه نسـبت به سـطح افق برشـکاری شـوند. از 

ایـن  تولیـد  خطـوط  در  بـرش  سیسـتم  رو  ایـن 

شـرکت، جهـت اجـرای این روش، بهینه سـازی و 

طراحـی شـده و در عیـن حـال، اره سـرد بـرش بـا 

توانایـی فنـی مخصـوص بـه خـود، وظیفـه بـرش 

لولـه و پروفیل هـای تولیـدی ایـن شـرکت را در 

انتهـای دسـتگاه تولیـد، در اندازه هـای تعییـن 

شـده و سـرعت های مختلف دارد. الزم به ذکر 

اسـت تمامـی تکنولوژی هـای دسـتگاه بـرش در 

ایـن شـرکت و توسـط متخصصیـن و مهندسـین 

بـار در  بـرای نخسـتین  فنـی آن بومی سـازی و 

کشـور بـه مرحلـه طراحـی و سـاخت رسـیده و 

استفاده از این فناوری بومی برای شرکت فوالد 

مهـر سـهند معـادل 250 هـزار دالر صرفه جویـی 

اقتصادی در پی داشته است.

مـواد  ◄ تامیـن  خصـوص  در  چالشـی  آیـا 

اولیه دارید؟ 

در  بسـیاری  مشـکالت  اخیـر  سـال های  در 

مسیر تولید وجود داشته است؛ به طوری که در 

سال جاری همچون سال گذشته نیز عدم تامین 

مواد اولیه موجب بروز مشکالت جدی در حوزه 

تولیـد لولـه و پروفیل شـده که باال رفتـن و افزایش 

ایـن  گـواه  خـود  کشـور،  در  قیمت هـا  ناگهانـی 

موضوع است. پرواضح است که متاثر از شرایط 

یـاد شـده، تولیدکننـدگان صنعـت لولـه و پروفیـل 

فـوالدی همچـون دیگـر فعـاالن حاضـر در زنجیـره 

صنعـت فـوالد بـرای تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا 

بـه طـور  و مشـکالتی مواجـه هسـتند.  مسـائل 

مشـخص، تامین به موقع مواد اولیه، نخسـتین و 

مهم تریـن عامل بـرای چرخش یک واحد صنعتی 

بـه شـمار مـی رود. بـا وجـود 7 درصـد از ذخایـر 

معدنـی کل دنیـا در ایـران و وجـود هشـت معدن 

بـزرگ سـنگ آهن در سـطح کالس جهانـی در ایـن 

کشـور، نبایـد شـاهد بـروز چنیـن مشـکالتی در 

کارخانه های تولید فوالد باشیم.

وجـود معـادن پرعیار فلزی همچون گل گهر، 

چادرملو، بافق، سنگان و بسیاری از منابع بزرگ 

حـوزه  در  ایـران  غنـای  اثبات کننـده  دیگـر، 

سـنگ آهن  ویـژه  بـه  فلـزی  معدنـی  سـنگ های 

اسـت اما با دارا بودن چنین معادن ارزشـمندی، 

از چند سال گذشته، کمبود مواد اولیه فوالد به 

 ویـژه ورق گـرم فـوالدی )ورق سـیاه( بـه عنـوان 

مـاده اولیـه تولیـد لولـه و پروفیل، تولید کنندگان 

ایـن عرصـه را بـا چالش های جدی مواجه سـاخته 

اسـت؛ تـا جایـی کـه ایـن موضـوع بـه راحتـی در 

حیـات  تهدیـد  و  دادن  قـرار  تاثیـر  تحـت  حـال 

صنعـت لولـه و پروفیـل فـوالدی و کارخانه هـای 

تولیدکننده آن و به تبع آن، بیکاری کارگران این 

کارخانه ها در کشـور شـده اسـت. این فرایند در 

حالـی اتفـاق می افتـد که اهمیت و لـزوم گردش 

صنایـع کشـور به  ویژه صنعت فـوالد برای جبران 

فقـدان درآمدهـای نفتـی کـه در چند سـال اخیر 

تحـت شـدیدترین تحریم هـا قـرار داشـته، بسـیار 

ویـژه و حسـاس اسـت امـا بـا ایـن وجـود، در حـال 

علی رغم مشکالت موجود در محیط 
کسب و کار، شرکت فوالد مهر 

سهند عالوه بر جلوگیری از خروج 
ارز و همچنین ایجاد بستر کاری 
امن برای انواع گروه های درگیر، 
توجه به مسئولیت هاي اجتماعي 

از قبیل حفظ و نگهداري از محیط 
زیست، ایمني و سالمت کارکنان 
و تعامل و همکاري با تشکل هاي 
مردم نهاد را در برنامه های کالن 

خود دنبال کرده است
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کارخانه هـای  اتفـاق  بـه  قریـب  اکثـر  حاضـر، 

تولیدکننـده لولـه و پروفیـل حداکثر بـا 20 درصد 

ظرفیت کاری در حال فعالیت هسـتند. الزم به 

یـادآوری اســـت بـا اینکـــه در گذشتــــه واردات 

مشـکالت  از  کمــــی  ورق  تنــــی  ســه میلیـــون 

تولیدکننـدگان کاسـته بـود، اما متاسـفانه اکنون 

از  ایـن محصـول، تولیـد ورق  در خـالء واردات 

سـوی تولیدکننـدگان بـه هیـچ عنـوان جوابگـوی 

مصـرف داخلـی نیسـت و شـرکت فـوالد مبارکـه 

نیـز به عنـوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق سـیاه، 

بخـش بزرگـی از محصـوالت خـود را وارد چرخـه 

صادرات کرده است.

بـازار مصـرف محصوالت شـرکت فـوالد مهر  ◄

سهند معموال چه صنایعی هستند و محصوالت 

خود را به چه صورت به فروش می رسانید؟

بخشـی از پروفیل هـای فـوالدی بـه منظـور 

اسـتفاده در صنعـت سـاختمان کاربـرد دارنـد. 

ایـن پروفیل هـا کـه بـه صورت گروهی از شـماره 

مشخصــــات(  و  انـــــدازه  لحـــــاظ  )از   7 تـا   1

تقسیم بنـــدی شده انـــد، می تواننــد در ساخت 

پنجره ها و چهارچوب آن هــا مورد استفاده قرار 

بگیرنـد. بـه عنـوان مثـــال، پروفیل هـای مربـع و 

مستطیل با مقاطـع کوچک به عنوان نرده های 

فلـزی بـرای در و پنجـره منـازل، کنـاره راه پله ها 

دیوارهــــای  اطـــراف  نرده کشــــی  و همچنیـــن 

کارخانجـات و زمین هـای محصـور شـده و نـرده 

بـه کــــار می رونــــد.  پیاده روهــــا و خیابان هــــا 

همچنین پروفیل های با مقاطع بزرگ تر کـــه به 

عنـــوان ستــــونی شناختــــه می شونـــد، مـــوارد 

استفاده متعددی در صنعت و ساختمان سازی 

دارنــد. ایــن پروفیل هــا که در مقاطــع مربـــع از 

60 در 60 میلی متـــر تــا 270 در 270میلی متر و 

در مقطـع مستطیــــل از 40 در 100میلی متـــر تـا 

و  می شـوند  سـاخته  میلی متـر   300 در   135

ضخامــــت آن هـا از 2.5 تـا 8 میلی متـر تغییـــر 

می کنــــد، می تواننــــد در ساختــــن ستــــون و 

اسکلت فلــــزی ساختمان هـــــا بــــه کـــار رونـــد. 

عالوه برایـن، پروفیل هـای قوطـی مربـــع و مربـع 

مستطیل در صنایــــع خودروســــازی نیز مـــورد 

استفــــاده قـرار می گیرنــــد و حتــــی اگــــر ایـن 

پروفیل ها با مشخصات فیزیکی قابل اطمینانی 

شاسـی  سـاختن  در  می تواننـد  شـوند،  سـاخته 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز  نفتکش  هـا  و  تریلرهـا 

گیرنـد. همچنیـن این نوع پروفیل ها در سـاخت 

انواع اسکلت مبلمان ها و صندلی ها نیز کاربرد 

فراوانـی دارنـد. ضمن اینکـه پروفیل هایی که به 

صـورت Z تهیـه می شـوند، اغلـب اوقـات بـرای 

پوشـش سـقف سـوله ها به کار می روند. ناگفته 

نمانـد کـه از لولـه سـیاه درزدار بـه منظور انتقال 

مایعات و پروفیل های قوطی، در جهت ساختن 

مصنوعات و سازه های فلزی استفاده می شود. 

در خصـوص فروش محصوالت فوالدی خود  ◄

با چه چالش هایی مواجه هسـتید و چه تدابیری 

در این خصوص اندیشیده اید؟

در حال حاضر، اصلی ترین مشکل صنعت لوله 

و پروفیل، کمبود ورق فوالدی به عنوان مواد اولیه 

واحدهای تولیدی به شـمار می رود. چراکه وقتی 

ماده اولیه با دشـواری تامین شـود و کمبود وجود 

داشـته باشد، تولید محصول نیز تحت فشـار قرار 

گرفتـه و ممکن اسـت کاهش یابـد. از ایـن رو، طی 

دو سـال گذشـته فروش شـرکت شرکت فوالد مهر 

سهند با تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های تولیدی،  

به دلیل کمبود شدید مواد اولیه به شدت تحت 

تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت. بـه طـوری کـه از یک  سـو، 

فشار خارجی تحریم ها و از سوی دیگر، فشار های 

داخلی دولت به بهانه تنظیم بازار و ممنوعیت 

تـا محدودیت هـا علیـه  باعـث شـده  صـادرات 

و  برسـد  خـود  حـد  بیشـترین  بـه  ایـن صنعـت 

عمـال در پـاره ای از اوقـات، واحد هـا بـا توقـف 

تولید مواجه شوند.

بـه مشـکالت یـاد شـده بایـد ایـن نکتـه را نیـز 

افزود که قوانین دسـت و پاگیر گمرکی در حوزه 

فـروش صادارتـی و دخالـت 40 نهـاد و سـازمان در 

امـــــر صــــدور مجــــوز صــــادرات و مشـکالت 

صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی که در 

بسـیاری از مواقع، روند تایید پرونده ها با کندی 

بـر  نمی شـود،  انجـام  حتـی  یـا  می شـود  انجـام 

تمامی تکنولوژی های دستگاه 
برش در این شرکت و توسط 

متخصصین و مهندسین فنی آن 
بومی سازی و برای نخستین بار در 
کشور به مرحله طراحی و ساخت 

رسیده و استفاده از این فناوری 
بومی برای شرکت فوالد مهر سهند 

معادل 250 هزار دالر صرفه جویی 
اقتصادی در پی داشته است
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و  لولـه  محصـوالت  صادرکننـدگان  مشـکالت 

پروفیـل افـزوده اسـت. بـه طـوری کـه مشـاهده 

می شود بسیاری از این تولیدکنندگان از بازارهای 

میـزان  یـا  و  کرده انـد  عقب نشـینی  صادراتـی 

صادرات را به حداقل رسـانده اند؛ در صورتی که 

در ابالغیه ها، محدودیتی برای اسـتفاده از هیچ 

روش فـروش صادراتـی وجـود نـدارد. بـه صـورت 

کـه  مشـکلی  اصلی تریـن  گفـت  می تـوان  کلـی 

فـروش داخلـی و صادارتـی را تحت الشـعاع خـود 

قـرار داده اسـت، عـدم تامیـن مواد اولیه به موقع 

و کافی برای تولیدکنندگان است.

چـه بخشـی از محصـوالت خـود را در بـازار  ◄

داخلـی و چـه بخشـی را در بازارهـای صادراتی به 

فروش می رسانید؟

بـدون شـک مانـدگاری بنگاه هـای اقتصـادی 

بازارهـای  در گـــرو حضـــور موثـــر و پررنـگ در 

داخلـی آن کشـــور اســــت زیـرا مشـتری قبـل از 

خرید کاال به مطالعه و ارزش گذاری محصول با 

دقت نظر بسیــار می پردازد و در نهایت، کاال یا 

خدمـات مـد نظـر خـود را انتخـاب می کنـد. از 

ایـن رو، فـروش داخلی شـرکت فوالد مهر سـهند 

از بدو شرکت تاسیس شرکت به صورت مداوم 

دایـر بـوده و در سـال جـاری )برخـالف چند سـال 

گذشـته( بخـش اعظم فروش شـرکت فـوالد مهر 

بـه 90 درصـد آن در  سـهند و در واقـع قریـب 

بازارهـای داخلـی انجـام می شـود. ایـن موضـوع 

در حالی طی سال جاری اتفاق افتاده است که 

در سـال 1398 بیـش از یک سـوم محصـوالت این 

کشـور در بازارهـای بین الملـی عرضـه می شـد، 

مشـکالت  بـه  توجـه  بـا  اخیـر  سـال  دو  در  امـا 

زیادی که در صنعت کشور رخ داد، این میزان 

صـادرات بـه طـور قابل توجهی افت محسوسـی 

پیـدا کـرده اسـت که ازجمله مهم تریـن دالیل آن 

 ،19 کوییـد  بیمـاری  همه گیـری  از  می تـوان 

قطعی هـای مکـرر و زودهنـگام بـرق و همچنیـن 

عـدم پایبنـدی بـه ارسـال مـواد اولیـه از طـرف 

شرکت های تولیدکننده مواد اولیه نام برد. 

بـــا وجــــود همـــه مشـکالت یاد شــــده در راه 

فــروش داخلـی و صادراتـی، بازاریـــابی و فـروش 

محصـوالت در بازارهـاي بین المللـی مبتنـی بـر 

رویکـرد هویت بخشـی بـه برنـد فـوالد مهر سـهند 

در بازارهـای هـدف صادراتـی بـوده و همچنیـن 

تحقیقات و توسعه فناوري ها و دانش های جديد 

ويـژه  محصـوالت  توليـد  طريـق  از  رقابتـی  و 

صادراتـي، تـالش در جهـت خوشـنامي و ارتقـای 

برنـد شـرکت و ارز آوری ازجملـه اهـداف شـرکت 

جهـت صـادرات محصـوالت خـود بـه دیگـر نقاط 

دنیـا اسـت. بـه طـوری کـه شـرکت فـوالد مهـر 

سهند با اتکا به توان ملی و خودباوری صنعتگران 

و نخبـگان ایرانـی، اینـک یکـی از صادرکننـدگان 

موثـر در بخـش صـادرات غیـر نفتـی بـه حسـاب 

می آید و در حال حاضر، با افتخار کاالی ایرانی را 

به کشورهایی همچون عراق، ترکمنستان، عمان، 

افغانسـتان، ارمنسـتان، آذربایجـان، گرجسـتان، 

کویت، قطر، ازبکسـتان، امارات، ترکیه، سـوریه، 

سـنگاپور، قبـرس، آفریقـای جنوبـی، اندونـزی و 

لبنـان صـادر می کنـد. بـا ایـن حـال، در سـال های 

اخیـر، بـه دلیـل برخی مسـائل که در بـاال نیز ذکر 

شـد، تا حدی فروش صادراتی شـرکت فوالد مهر 

سـهند بـه عنـوان صادرکننـده نمونه کشـوری در 

سـال 1399 به کشـورهای همسـایه تحت الشـعاع 

قرار گرفته است.

شـرکت فوالد مهر سـهند برای توسـعه تولید  ◄

و تنـوع در محصـوالت خـود چـه برنامه هایـی را 

برای آینده در نظر گرفته است؟

بدون شـک برای بقا در بازارهای امروز و حفظ 

برنـد ضـروری اسـت، همـواره گامـی فراتـر از حفـظ 

شرایط موجود برداشت. چراکه با گذشت زمان و 

ورود فناوری هـای جدیدتـر، بـه طـور طبیعـی نیـاز 

ایـن رابطـه،  نیـز تغییـر می کنـد و در  مشـتریان 

سازمان های تولیدی هم باید به تبع این رویداد، به 

دنبال تامین نیازهای جدید مشتریان و پاسخگویی 

باشـند.  آن هـا  درخواسـت های  بـه  مناسـب 

عالوه برایـن، در شـرایط کنونـی، در برخـی مواقـع 

سـازمان ها بایـد ایـن قابلیـت را داشـته باشـند کـه 

برای رشد و ارتقا سازمان خود، دست به ایجاد یک 

نیاز جدید برای ارائه به مشتریان در جهت برآورده 

کـردن خواسـته های آن هـا بزننـد؛ از این رو مطالعه 

بـه  شـده  کارشناسـی  و  دقیـق  بـه صـورت  بـازار 

سـازمان های تولیـدی ایـن امـکان را می دهـد کـه 

بازارهـای جدیـد و محصـوالت جدیـد را شناسـایی 

کـرده تـا قـادر باشـد نسـبت بـه ورود به ایـن بازارها 

نیـز بـه تنظیم اسـتراتژی بپـردازد. بنابراین شـرکت 

فوالد مهر سـهند به عنوان یک واحد تولیدکننده 

لولـه و پروفیـل فـوالدی جهـت افزایـش ظرفیـت و 

تولیـد محصـول جدید و مرتبط، تصمیم بـه اجرای 

چندین طرح توسـعه ای در این واحد کرده اسـت. 

این شرکت در حال حاضر مشغول به فراهم آوردن 

مقدمـات تولیـد لوله هـای گازرسـانی خانگـی بـا 

اسـتاندارد 3360 و همچنیـن لوله هـای آبرسـانی با 

استاندارد 3765 در این واحد است.
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نظارت دولت می تواند در رفع خال ءهای حوزه فوالد موثر باشد

مسئوالن باید درک بیشتری نسبت به تولید و مشکالت آن داشته باشند
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خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شهرسـتانی  رضـا 

در  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری 

خصـوص تعرفـه صـادرات و واردات بـا توجـه بـه 

سـال های  در  کـه  وزارت صمـت  سیاسـت های 

اخیـر تغییـر کرده اسـت، اظهـار داشـت: با توجه 

بـه کمبودهـای زنجیره هـای تولیـد، دولـت بایـد 

و  کنـد  برطـرف  را  مشـکالت  ایـن  ابزارهایـی 

حوزه هایـی  بـه  زنجیـره  در  سـرمایه گذاری ها 

هدایت شود که در آن حوزه خالء وجود دارد. از 

ایـن رو، تعرفـه ابـزاری اسـت که برای تنظیم بازار 

در اختیـار دولـت قـرار دارد و همـه دولت هـا از 

این ابزار استفاده می کنند.

وی ادامـه داد: مهـم ایـن اسـت کـه چـه از 

لحـاظ زمانـی و چه از لحاظ تعرفه هـای واردات و 

صـادرات کـه قـرار اسـت وضـع شـوند، درسـت 

تصمیم گیـری شـود. ایـن تعرفه گـذاری بایـد بـه 

نحـوی باشـد کـه در درازمـدت بتوانـد بـه نفـع 

کشـور باشـد، همچنیـن بتوانـد مشـکالت را بـا 

حمایت دولت مرتفع سازد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

حـل  بـرای  راهـکار  ارائـه  ضمـن  ایـران،  فـوالد 

مشـکالت حـوزه فـوالد، عنـوان کـرد: مسـلما در 

بـا  کـه  دارد  وجـود  بخش هایـی  فـوالد  زنجیـره 

بایـد  کـه  معضـالت گوناگونـی همـراه هسـتند 

برطرف شـود. در واقع باید سیاسـت کلی بر این 

باشـد کـه بیشـترین ارزش افـزوده در کل زنجیره 

ایجـاد شـود و در نهایـت بایـد بـه نقطـه ای برسـد 

کـه بیشـترین اشـتغال زایی، درآمـد و درآخـر نیـز 

مشـکالت  و  باشـد  داشـته  را  منافـع  بیشـترین 

جامعه را برطرف کند.

شهرستانی بیان کرد: در زنجیره فوالد اکنون 

با کمبود سنگ آهن مواجه هستیم و این کمبود 

صنایـع  در  خالـی  ظرفیـت  می شـود  باعـث 

پایین دسـتی ایجـاد شـود. بـا بررسـی کل زنجیـره 

فـوالد درمی یابیـم، بهتریـن حلقـه کـه بیشـترین 

ارزش افزوده را ایجاد می کند، بخش محصوالت 

میانی یعنی تولید شـمش فوالدی اسـت. بخش 

پایین دسـتی شـمش کـه نورد اسـت، آن چنـان در 

بحث صادرات ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فوالد ایـران گفت: دولـت باید زنجیـره فـوالد را در هر لحظه بـه دقت رصد کنـد و در 
حوزه هایـی کـه مـازاد تولید وجـود دارد، مجوز صـادرات صادر کنـد و در بخش هایی کمبود تولید مالحظه می شـود، تعرفـه صادرات 

اعمال شود تا زنجیره به تعادل برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

جلوگیری از صادرات شمش فوالد ظالمانه بود  

نظارت دولت می تواند در رفع خال ءهای حوزه فوالد موثر باشد
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وی اذعـان کـرد: اگـر قرار اسـت از صادرات 

بـه صـورت  بایـد  تعرفه گـذاری  حمایـت شـود، 

کـه  نقطـه  یـک  در  یعنـی  ایـن  باشـد.  پلکانـی 

بیشـترین ارزش افـزوده را دارد، تعرفـه صفـر و 

در  شـود.  لحـاظ  مشـوق  نیـز  نـورد  حـوزه  در 

جهـت  بایـد  باالدسـتی  حلقه هـای  خصـوص 

جلوگیـری از صـادرات، تعرفـه اعمـال شـود. این 

یعنـی اگـر تعرفـه شـمش را صفـر قـرار دهیم، بر 

پلکانـی  صـورت  بـه  آن  باالدسـتی  حلقه هـای 

تعرفه اعمال شود.

ضـرورت تعییـن تعرفه منطقی برای   

تجارت فوالد

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

تختـال،  بخـش  در  اینکـه  بیـان  بـا  ایـران  فـوالد 

دارد،  وجـود  نـورد  در  افـزوده  ارزش  بیشـترین 

اظهـار کـرد: بـه دلیـل اینکـه در تولیـد تختـال و 

بـا  آن  پایین دسـتی  نیـاز صنایـع  کـردن  بـرآورده 

کمبود مواجه هستیم، باید بر صادرات آن تعرفه 

اعمال شود؛ حتی در این بخش باید بر صادرات 

محصـوالت نـورد تختـال بـه ویـژه ورق گـرم نیـز 

تعرفه تعیین کنیم؛ چراکه اولویت نخست برای 

ایـن محصـوالت، مصـرف داخلـی کشـور اسـت و 

حـوزه  ایـن  در  مصرف کننـده  صنایـع  از  بایـد 

حمایت شود.

شهرسـتانی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز 

ورق  تولیـد  بخـش  در  کامـل  خودکفایـی  بـه 

فـوالدی بـه ویـژه ورق گرم نرسـیده ایم، از این رو 

بـا  میلگـرد  بـا  ورق  قیمـت  می شـود  مشـاهده 

وجود اینکه در برآورد هزینه ها، اختالف قیمت 

خیلـی جزئـی بـا یکدیگـر دارنـد، ولـی در بـازار تـا 

ایـن  میـان  قیمتـی  اختـالف  هـم  40درصـد 

دومحصـول بـه چشـم می خـورد، بنابرایـن بایـد 

تـالش کـرد کـه هـم بـرای ورق و هـم برای اسـلب 

تعرفه صادرات تنظیم شود.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: اکنـون واردات 

فـوالد بـه کشـور توجیـه نـدارد امـا اگـر زمانـی در 

صنعـت فـوالد بـه تعـادل برسـیم، بـاز هـم بایـد از 

نورد طویل حمایت شود. از این رو ضرورت دارد 

و  میلگـرد  واردات  بـرای  سـنگینی  تعرفه هـای 

طویل تعیین شود.

لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت ها  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران بـا ذکـر مثالـی بـر ضـرورت تعییـن 

مشـوق تاکیـد کـرد و گفت: زمانی کـه در بخش 

اکتشـاف خـالء وجـود دارد، بایـد در خود معادن 

مشـوق ها ایجاد کرد. به طور مثال، هر شـخصی 

از  دهـد،  انجـام  سـرمایه گذاری  معـدن  در 

مشوق هایی مانند معافیت از مالیات، پرداخت 

تسـهیالت بـا بهـره کـم و... برخـوردار می شـود. 

از  بیـش  بایـد  فـوالد  زنجیـره  در  معـدن  حـوزه 

گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

شهرسـتانی مطـرح کـرد: دیگـر حمایت هـای 

مـورد نیـاز سـرمایه گذاران در زمینه زیرسـاخت، 

چـه از لحـاظ حمـل و نقـل ریلـی و چـه از لحـاظ 

رسـاندن امکاناتی مانند برق، آب و گاز اسـت تا 

تـوازن ایجـاد شـود و بتوانیـم بـه چشـم انداز 1404 

برای تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم.

وی در ادامـه تاکیـد کـرد: متاسـفانه اکنـون 

آسـیب  کشـور  فـوالد  صنعـت  بـه  بـرق  کمبـود 

رسـانده اسـت و کمبود گاز نیز در زمسـتان یک 

تهدیـد بسـیار جـدی خواهـد بـود. بنابرایـن در 

سـرمایه گذاری  بایـد  نیـز  انـرژی  تامیـن  بخـش 

انجـام شـود. در سـال گذشـته می توانسـتیم از 

نقدینگی وارد شـده به بورس در جهت سـاخت 

نیروگاه ها اسـتفاده کنیم که نیازمند مواد اولیه 

آن چنانـی نیسـت امـا تقاضـای کاذب در بـورس 

ایجاد شـد و سـرمایه های بسیاری به هدر رفت. 

در واقـع اگـر ایـن فراینـد تحقـق می یافـت، هـم 

بـرای سـرمایه گذار و هـم بـرای دولـت مفیـد و 

سودمند بود اما این فرصت از دست رفت.

اجحاف بزرگ در حق صنعت فوالد با   

جلوگیری از صادرات

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

منفـی  تاثیـرات  خصـوص  در  ایـران  فـوالد 

ممنوعیـت صـادرات فـوالد در سـال 99، اظهـار 

کـرد: در کشـور مـا سـاالنه 30 میلیـون تـن فـوالد 

حـدود  نیـز  داخلـی  مصـرف  و  می شـود  تولیـد 

15میلیـون تـن اسـت؛ بنابرایـن در بخش هایـی از 

ایـن زنجیـره بـا مـازاد تولید مواجه هسـتیم. سـال 

گذشـته، افـت صـادرات در کشـور رخ داد و بـا 

توجه به تولید انبوه فوالد در کشور، فوالدسازان 

بـا مـازاد تولیـد و انبـار شـدن محصـوالت مواجـه 

شـدند. وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت مجـوز 

صادرات فوالد را منوط به برآورده شدن شرایطی 

کـرده بـود کـه عـدم صـادرات بـه موقـع باعـث 

جریمه فوالدسازان شد.

شهرسـتانی تصریـح کـرد: هـر تصمیمـی باید 

در زمـان مقتضـی گرفتـه شـود. از ایـن رو باید در 

زمانی که مازاد تولید وجود دارد، برای صادرات 

مشـوق داده شـود امـا متاسـفانه بـا تصمیمـات 

غلـط وزارت صمـت از صـادرات فـوالد جلوگیـری 

کاهـش  شـاهد  سـال 1399  در  و  آمـد  عمـل  بـه 

15درصدی صادرات نسـبت به سـال پیش از آن 

بودیـم. در سـال گذشـته در حـق صنعـت فـوالد 

کشـور بـه دلیـل اخذ تصمیمات اشـتباه اجحاف 

شد و نباید جلوی صادرات فوالد به ویژه شمش 

را گرفت.

 وی اضافه کرد: در بخش شمش فوالدی در 

کل 30 میلیون تن تولید و 15 میلیون تن مصرف 

داریـم کـه از ایـن میـزان 7.5 میلیـون تـن نیـاز 

بخش داخلی کشور برای نورد گرم و همچنین 

7.5 میلیـون تـن هم محصـوالت طویل نیاز بود. 

با اینکه در سال گذشته 21 میلیون تن محصول 

فـوالدی در کشـور تولیـد شـد، بـا توجه بـه میزان 

صـادرات  شـاهد  می توانسـتیم  مصـرف، 

13.5میلیون تن فوالد باشـیم اما متاسـفانه ظلم 

و  فـوالد  صنعـت  بـه  زمینـه  ایـن  در  بزرگـی 

تولیدکنندگان وارد شد.

در واقع باید سیاست کلی بر این 
باشد که بیشترین ارزش افزوده در 
کل زنجیره ایجاد شود و در نهایت 
باید به نقطه ای برسد که بیشترین 

اشتغال زایی، درآمد و درآخر نیز 
بیشترین منافع را داشته باشد و 

مشکالت جامعه را برطرف کند
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خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  فخـری  محسـن 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: در حـال حاضـر، شـرکت پروفیـل فخـر 

خاورمیانـه بـا توجـه بـه کمبـود بـرق و ابالغیـه 

درصـدی   10 فعالیـت  بـر  مبنـی  نیـرو  وزارت 

ظرفیـت صنعـت فـوالد کشـور، تعطیـل اسـت و 

فعالیـت تولیـدی نـدارد. نکتـه قابـل توجـه در 

خصـوص فعالیت هـای تولیدکنندگان این اسـت 

کـه آن هـا در جهـت بهـره وری باالتر بایـد همواره 

دستگاه ها و ماشین آالت خود را به حالت فعال 

نگاه دارند.

و  دسـتگاه ها  کـه  انـدازه  هـر  افـزود:  وی 

ماشـین آالت متوقـف شـوند، از عمـر مفیـد آن هـا 

کاسـته می شـود و با ایجاد فاصله میان خاموش و 

روشـن شـدن دسـتگاه، در عمل نمی توان استفاده 

مناسـبی از دسـتگاه بـرد. همـه فعـاالن صنعـت 

اطالع دارند که در صورت تداوم تولید با توجه به 

تعمیـر و نگهـداری مـداوم، عمر مفید دسـتگاه ها 

نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، قطعی برق نه 

تنهـا بـه فعالیـت تولیـدی صدمـه می زند، بلکـه از 

عمـر مفیـد دسـتگاه ها نیـز کـم می کنـد و باعـث 

ایجاد زیان برای تولیدکنندگان می شود.

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل فخـر خاورمیانـه 

تاکید کرد: فوالدسازان بزرگ به ویژه شرکت هایی 

کـه کـوره ذوب در اختیـار دارنـد، بیـش از سـایر 

تولیدکننـدگان آسـیب می بیننـد زیـرا کـوره بایـد 

دائمـا گـرم بمانـد تـا بتـوان از آن ذوب گرفـت و 

فـوالد تولیـد کـرد. در صورتـی کـه کـوره بـه دلیـل 

قطعی برق به صورت ناگهانی سرد شود، آسیب 

نسبتا زیادی به تولیدکننده وارد می آید.

آسیب قطعی برق برای تولیدکنندگان   

فوالد زیاد است

فخـری بـا اشـاره بـه زیان هـای تولیدکننـدگان 

آسـیب های  کـرد:  خاطرنشـان  پروفیـل  و  لولـه 

ماشـین آالت و تجهیـزات تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیل از قطعی برق بسـیار زیاد اسـت. به طور 

مثال، دستگاه جوش المپی که یکی از تجهیزات 

اصلـی تولیـد لولـه و پروفیـل اسـت، بایـد همـواره 

فعـال باشـد؛ بـه طـوری که هر چه تعـداد و میزان 

خاموشـی ایـن دسـتگاه بیشـتر باشـد، المـپ آن 

بیشتر آسیب می بیند. هنگامی که برق قطعی 

می شـود، با هر بار خاموش و روشـن شـدن المپ 

دستگاه جوش، عمر آن کاهش می یابد.

وی ادامـه داد: پـس از اینکـه دسـتگاه جـوش 

بعد از دو سـه روز قطعی برق شـروع به فعالیت 

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل فخر خاورمیانـه گفت: تولیدکننـدگان با همه چالش هایـی که در مقابـل آن ها قرار می گیـرد، به فعالیت 
خـود حتـی در شـرایط زیان دهـی نیز ادامـه می دهند اما متاسـفانه برخی از مسـئوالن بدون کوچک ترین شـناختی نسـبت به حوزه 

تولید، سد راه آن ها می شوند.

مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه:

مسئوالن باید درک بیشتری نسبت به تولید و 
مشکالت آن داشته باشند
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می کند، ممکن اسـت به بلبرینگ ها نیز آسـیب 

برساند. البته میزان خسارت تولیدکنندگان لوله 

و پروفیـل در مقابـل تولیدکننـدگان فـوالد دارای 

ذوب و ریخته گری کمتر است.

برخی از محصوالت با زیان تولید می شوند  

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل فخـر خاورمیانـه 

فـوالدی،  پروفیـل  بـازار  وضعیـت  خصـوص  در 

تصریح کرد: متاسـفانه بازار محصوالت پروفیل 

فــــوالدی بــــه گونـــه ای پیـــش رفتـــه اســـت کــه 

هزینه هـا بـا درآمدهـا همخوانـی نـدارد و بعضـا 

بـه هزینـه تولیـد کمتـر  هزینـه فـروش نسـبت 

اسـت. بـا ایـن وجـود فاصلـه میـان قیمـت مـواد 

از  بـه کمتـر  فـروش محصـول  بـا قیمـت  اولیـه 

ازای هـر کیلوگـرم رسـیده  بـه  تومـان  یک هـزار 

است. البته تولیدکنندگان پروفیل فوالدی برای 

انجـام  بـه  ناچـار  بـازار،  کنونـی  شـرایط  در  بقـا 

معامله حتی به قیمت زیان هستند.

فخـری عنـوان کـرد: ظرفیـت تولیـد شـرکت 

پروفیل فخر خاورمیانه مطابق با پروانه بهره برداری، 

حداکثـر 54 هـزار تـن انـواع لولـه و پروفیل در سـال 

از  بسـیاری  می تواننـد  مـا  دسـتگاه های  اسـت. 

پروفیل هـای فـوالدی را بـا اسـتفاده از انـواع ورق 

تولید کنند. ضمن اینکه در بحث لوله نیز بیشتر 

بـه تولیـد لوله هـای داربسـتی بـر اسـاس سـفارش 

مشـتریان می پردازیـم. متاسـفانه در سـال جـاری 

میزان تولید نسبت به سال قبل حتی از نصف هم 

کمتـر شـده اسـت. بـه طـوری کـه تنهـا بـا 30 تـا 

40درصد ظرفیت تولید فعالیت می کنیم.

میزان تولید و نوع محصول به سفارش   

مشتری بستگی دارد

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل فخـر خاورمیانـه 

گفـت: یکـی از عوامـل اصلـی کاهـش ظرفیـت 

تولید به تامین مواد اولیه بازمی گردد که فرایند 

بسیار دشوار شده و قیمت این مواد نیز از سال 

گذشـته گران تـر شـده اسـت. البتـه میـزان قیـد 

شـده در پروانـه حداکثـر میـزان تولیـد را نشـان 

می دهـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی بـازار، 

قطعا هیچ یک از تولیدکنندگان لوله و پروفیل به 

تولیـد  محصـول  خـود  اسـمی  ظرفیـت  انـدازه 

نمی کننـــد. متاسفانــــه دولـــت و سازمان هـــای 

دولتـی ازجملـه اداره دارایـی، بزرگ تریـن موانـع 

تحقق ظرفیت اسمی هستند و برای تولیدکنندگان 

محدودیت به وجود می آورند.

وی اذعان کرد: بازار پروفیل عمدتا بر اساس 

سـلیقه مشـتریان عمل می کند و تولیدکنندگان 

فعالیـت  بـه  مشـتریان  سـفارش  اسـاس  بـر  نیـز 

مشـتری  سـلیقه  کـه  طـوری  بـه  می پردازنـد. 

مشخص نیست و هر لحظه با توجه به شرایط و 

نـوع مصـرف تغییـر می کنـد. بـه عنـوان مثـال، 

چارچـوب فـوالدی در زمسـتان مصـرف بیشـتری 

دارد و بنابرایـن پروفیل هـای سـبک از مشـتری 

بیشـتری برخوردار هسـتند. یکی از قابلیت های 

شـرکت مـا تولیـد تسـمه فـوالدی و تسـمه نبشـی 

بـرای تیرچه سـازها اسـت کـه تولیـد آن بـر اسـاس 

سـفارش مشـتری و معمـوال بـه صـورت فصلـی 

انجام می شود.

مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه بیان 

کرد: شرکت ما از انواع ورق های فوالدی به عنوان 

ماده اولیه اسـتفاده می کند که شـامل ورق گرم، 

سرد، گالوانیزه و... می شود. تامین این مواد نیز با 

توجـه بـه محصـول سـفارش داده شـده از سـوی 

مشتری، صورت می گیرد. با این حال عمده مواد 

اولیه تامین شده ورق گرم است.

سازمان های دولتی سد راه تولیدکنندگان هستند  

فخـری بـا بیـان اینکـه برخـی مسـئوالن هیـچ 

درکـی از تولیـد و انـوع محصـوالت ندارنـد، ابـراز 

کـرد: یکـی از محصوالتـی کـه شـرکت مـا تولیـد 

اسـت.  گالوانیـزه  از ورق  اسـتفاده  بـا  می کنـد، 

برخی پروفیل های فوالدی و حتی تسـمه نبشـی، 

بـا ورق گالوانیـزه تولیـد می شـوند. در خصـوص 

دسـتگاه هایی نظیـر رول فرم بـرای تولید پروفیل، 

تفاوتـی نمی کنـد کـه از چه ورقی به عنـوان ماده 

کامـال  محصـول  تولیـد  و  شـود  اسـتفاده  اولیـه 

بسـتگی بـه سـفارش مشـتری دارد. بنابرایـن بـا 

توجه به توان تولیدی، تولید محصول را بر اساس 

پروانـه بهره بـرداری و سـفارش مشـتریان انجـام 

می دهیـم. اما سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 

اسـتانی در کمـال نابـاوری نبشـی تولیـد شـده از 

ورق را همانند نبشی فابریک تصور می کند.

آسیب های ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل از قطعی 
برق بسیار زیاد است. به طور مثال، 

دستگاه جوش المپی که یکی از 
تجهیزات اصلی تولید لوله و پروفیل 

است، باید همواره فعال باشد؛ به 
طوری که هر چه تعداد و میزان 

خاموشی این دستگاه بیشتر باشد، 
المپ آن بیشتر آسیب می بیند
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وی اضافه کرد: نبشی فابریکی با استفاده از 

شـمش فوالدی تولید می شـود که قیمت شـمش 

فـوالدی در بـازار حـدود 16 تـا 17 هـزار تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم اسـت. در حالـی کـه در تولیـد 

نبشـی ورق باید ورق های فوالدی به کار رود که 

عمدتا از نوع ورق گرم بوده و قیمت آن در بازار 

حدود 25 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. 

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر در تولید 

نبشـی فابریک، از شـمش فوالدی اسـتفاده شـود، 

در  و  نـدارد  شـدن  خـم  قابلیـت  محصـول  ایـن 

صورتـی کـه تحـت فشـار قـرار بگیـرد، شکسـته 

می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه نبشـی ورق بـا 

توجه به انعطاف پذیری نسبتا باال نمی شکند و از 

قابلیت خم شدن برخوردار است.

مدیرعامل شـرکت پروفیل فخر خاورمیانه با 

اشـاره به کاربرد هر دو نوع نبشـی، مطرح کرد: 

نبشـی ورق که تولید آن در شـرکت پروفیل فخر 

خاورمیانـه بـا اسـتفاده از ورق گالوانیـزه فـوالدی 

صـورت می گیـرد، عمدتـا توسـط تولیدکننـدگان 

رابیتس مصرف می شود که این محصول نیز در 

تولید انواع قفسه های توری و سازه های مشبک 

نازک فوالدی کاربرد دارد.

فخـری خاطرنشـان کـرد: همان طـور که گفته 

شـد، برخـی از سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 

از  شناختـــــی  بـــــدون کوچک تریـــــن  استــــانی 

محصوالت فوالدی اقدام به اعمال جریمه برای 

شـرکت مـا بـه جهت تولیـد تسـمه ورق کرده اند؛ 

در حالـــی کــــه در پروانــــه بهره بـرداری شـرکت 

عمـال ایـن ظرفیت بـرای اسـتفاده از ورق فوالدی 

قید شـده اسـت. متاسـفانه در پاسـخ به شکایت 

شـرکت مـا عنـوان شـد کـه تولیـد ایـن محصـول 

برای جلوگیری از ایجاد دوگانگی تسمه فابریکی 

و تسـمه ورق بـرای سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجـارت اسـتانی و دیگـر سـازمان های مرتبـط بـا 

تولیدکنندگان متوقف شود.

تولیدکننده با توجه به پروانه بهره برداری   

مجاز به تولید محصول است

مدیرعامـل شـرکت پروفیل فخـر خاورمیانه با 

گالیه از رویکرد مسئوالن نسبت به تولید، عنوان 

کـرد: تولیدکننـدگان ایـن اختیـار را دارند با توجه 

بـه پروانـه بهره بـرداری و ظرفیت هایـی کـه در آن 

عنـوان شـده، بـه تولیـد هـر محصـول کـه در بـازار 

حـق  هیـچ مسـئولی  و  بپردازنـد  دارد،  مشـتری 

نـدارد. شـرکت  را  تولیدکننـدگان  امتیـاز  سـلب 

پروفیل فخر خاورمیانه بیش از 10 سال است که 

انـواع محصـوالت را بـا اسـتفاده از ورق فـوالدی 

تولیــــد می کنــــد و نمی تــــوان بـــا اجبــــار، یـک 

تولیدکننده را به تولید یا عدم تولید یک محصول 

از  مسـئوالن  از  برخـی  متاسـفانه  کـرد.  مجـاب 

سختی های تولید آگاه نیستند و تصور می کنند 

می توانند بدون هیچ منطقی برای تولیدکنندگان 

تصمیـم بگیرند. در حالی که تولیدکننـده در هر 

شـرایطی ناچـار بـه دوندگـی بـرای رفـع نیازهـای 

خود است. در حال حاضر، منتظر استقرار کامل 

آن، مسـئوالن سـازمان  تبـع  بـه  و  دولـت جدیـد 

صمــــت استــــانی هستیـــم کـــه بتوانیـــم تولیــد 

محصـوالت ویـژه ازجملـــه تسمـــه ورق را از ســـر 

بگیریــــم. در ادامـــه تصمیـــم داریـم بـا توجـه بـه 

سهمیه دریافت ورق، به تولید محصوالت عادی 

با استفاده از ورق گرم بپردازیم.

وی تصریـح کـرد: شـرکت مـا بـا اینکـه سـهمیه 

دریافت ورق از بورس کاال را دارد، نمی تواند مواد 

اولیه خود را با توجه به ترافیک بسیار شدید تقاضا 

تامین کند و ناچار به خرید ورق از بازار آزاد است. 

خریـد ورق از بـازار آزاد نیـز بـا توجـه بـه باالتر بودن 

قیمت آن نسبت به بورس کاال و نیز مقطوع بودن 

قیمت انواع پروفیل صرفه اقتصادی بسـیار کمی 

دارد و عمـال تولیـد را غیر اقتصادی می کنـد. الزم 

به یادآوری است که در گذشته شرایط تامین ورق 

فـوالدی بسـیار آسـان تر بـود و خـود شـرکت فـوالد 

صنعـت،  وزارت  کارشناسـان  همـراه  بـه  مبارکـه 

معـــــدن و تجــــارت بـــا بازدیدهــــای میدانـــی از 

مصرف کنندگـــان ورق، آن هـــا را ظرفیـــت سنجی 

می کـرد و بـا توجـه به توان تولیدی و نیازمندی ها، 

بـه هـر یـک از مصرف کنندگان بـه میزان نیـاز ورق 

یکـی دو سـال  از  مـی داد. متاسـفانه  اختصـاص 

گذشـته ایـن سیستــم از سـوی دولـت عمـال کنـار 

گذاشته شده و تامین مواد اولیه در شرایط کنونی 

بسـیار دشـوار شده اسـت. با این حال، برای بقا در 

بـازار و ادامـه فعالیـت تولیـدی، ناچـار به تولیـد در 

این شرایط هستیم.

شرکت ما از انواع ورق های فوالدی 
به عنوان ماده اولیه استفاده می کند 
که شامل ورق گرم، سرد، گالوانیزه 
و... می شود. تامین این مواد نیز با 

توجه به محصول سفارش داده 
شده از سوی مشتری، صورت 

می گیرد. با این حال عمده مواد اولیه 
تامین شده ورق گرم است
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مالیات بر ارزش افزوده کمر تولیدکننده را شکسته است
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مدیرعامل شـرکت صبا آلومینیوم گفت: در شـرایطی که باید زیرسـاخت های الزم در راسـتای تسـهیل تولید و صادرات محصوالت 
غیرنفتی فراهم شـود، تولیدکنندگان باالدسـتی و پایین دسـتی و همچنین مشـتری نهایی باید مالیات های گوناگونی ازجمله مالیات 
بـر ارزش افـزوده بپردازنـد که این امر ضمـن اینکه هزینه های تولیـد را افزایش می دهد و از سـودآوری آن می کاهـد، باعث کاهش 

میزان تقاضا می شود.

مدیرعامل شرکت صبا آلومینیوم:

مالیات بر ارزش افزوده کمر تولیدکننده را شکسته است

منصور دوخایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

همه ما تولیدکنندگان برای سال جدید، انتظار رخ 

دادن اتفاقات خوب را داشتیم تا هم شاهد تولید 

پررونق تر باشیم و هم بتوانیم برای کشور ارزآوری 

داشته باشیم. با این ذهنیت، همه فعاالن صنعت 

آلومینیوم مانند صنایع معدنی دیگر، برای توسعه 

خطوط تولید و افزایش بهره وری، تا جایی که توان 

داشـتند، برنامه ریزی کردند اما شـروع سـال 1400، 

برابـر بـا پایـان فعالیـت بسـیاری از تولیدکننـدگان 

صنایع پایین دست آلومینیومی شد!

وی افزود: یک تولیدکننده، باید از بابت تامین 

زیرساخت مورد نیاز تولید، مطمئن باشد تا بدون 

دلهـره و مانـع خاصی، به فعالیت خـود ادامه دهد 

امـا در سـال جدیـد، معضلـی کـه بیـش از سـایر 

مشـکالت خودنمایی کرد، افزایش هشـت برابری 

بهای گاز مصرفی بود. تولیدکننده در هر صنعتی 

بایـد بتوانـد انرژی مصرفـی واحد را بـدون دغدغه 

تامیـن کند تا ماشـین آالت به فعالیت خـود ادامه 

دهند و روند تولید متوقف نشود اما متاسفانه با 

آغاز 1400، هم بهای گاز باال رفت و هم تولیدکننده 

را برای تامین گاز مورد نیاز، درست مانند فرایند 

تهیـه مـواد اولیـه، بـا چالـش مواجـه کردنـد. بخش 

قابـل تامـل اینجـا اسـت کـه صـدای مـا بـه گـوش 

مسـئولین نمی رسـد و اگـر هـم برسـد، آن هـا فقـط 

نظاره گر هستند. در عموم کشو دنیا، صفر تا صد 

بـه  کمـک  بـرای  دولـت  و  اسـت  پرسـود  تولیـد 

تولیدکننده از هیچ کاری مضایقه نمی کند اما در 

ایران شـرایط کامال برعکس اسـت و تولیدکننده با 

انـواع مشـکالت بایـد بجنگـد تـا بتواند بـه تولید و 

فروش محصوالت خود ادامه دهد.

چالش های متنوع تولید  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی همچنین 

خاطرنشـان کـرد: بایـد بـه مباحـث دیگـری ماننـد 

نوسان نرخ ارز و در پی آن، نوسان افزایشی قیمت 

مواد اولیه اشـاره داشـت. نوسان ثانیه ای نرخ دالر 

تاثیر مستقیم روی قیمت گذاری مواد اولیه مورد 

نیاز دارد و برای اینکه تولیدکننده بتواند شمش و 

بیلـت آلومینیومـی مورد نیـاز خـود را تامین کند، 

باید نقدینگی کافی در دست داشته باشد در این 

زمینـه دچـار چالـش نشـود امـا متاسـفانه بـه دلیل 

شـرایط اقتصـادی موجـود، عمـوم تولیدکننـدگان 

پایین دست نقدینگی مطلوبی در اختیار ندارند. 

در حال حاضر، اکثر این تولیدکنندگان برای تامین 

مـواد اولیـه آلومینیومـی مـورد نیـاز خود با معضل 

دست وپنجه نرم می کنند.

آلومینیـوم،  تامیـن  منابـع  خصـوص  در  وی 

مطرح کرد: اختالف قیمت بین بورس کاال و بازار 

آزاد از دالیلی است که تولیدکنندگان را ترغیب به 

خریـد از بـازار آزاد می کنـد؛ عالوه بر اینکه قیمت 

آلومینیـوم در بـورس کاال باالتـر از بازار آزاد اسـت، 

آزادی عمـل در تعییـن میـزان خریـد در بـازار آزاد 

بیشتر است. ضمن اینکه درخواست تولیدکنندگان 

محصـوالت آلومینیومـی ایـن اسـت کـه تفـاوت 

قیمـت آلومینیـوم در بـورس کاال و بـازار آزاد بـه 

حداقل تریـن عـدد ممکـن برسـد امـا هیـچ اقدامـی 



آلومینیوم

هفتهنامه

25
 é شماره  é 179 مرداد ماه 1400

تاکنـون در ایـن زمینـه از سـوی مسـئولین مربوطه 

انجام نشده است.

چاه پرنشدنی مالیات بر ارزش افزوده  

چالش هـای  ذکـر  کـرد:  در  عنـوان  دوخایـی 

از  کـه  گوناگونـی  مالیات هـای  بایـد  تولیـد، 

تولیدکننده گرفته می شـود را هم در نظر داشـت 

کـه بـه معنـی واقعـی کلمـه، کمـر تولیدکننـده را 

شکسـت اسـت. اگـر بـه دیـد منطقـی و قانونی به 

این قضیه توجه شود، باید گفت که قانون درست 

این اسـت مالیات بر ارزش افزوده فقط یک مرتبه 

آن هـم از کارخانـه تولیدکننـده مـواد اولیـه گرفتـه 

از  هـم  و  مـادر  کارخانـه  از  هـم  اینکـه  نـه  شـود 

تولیدکننده صنعت پایین دست و حتی از مشتری 

نهایی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شـود و عالوه  

امـور  توسـط سـازمان  مالیات هـا  ایـن  بـر کسـب 

بـرای  نیـز  دیگـری  هزینه   هـای  کشـور،  مالیاتـی 

تولیدکننـده تراشـیده شـود. وظیفـه دولـت ایـن 

اسـت کـه قوانیـن را بـه نحـوی اجرا کنـد که تولید 

برای تولیدکننده منفعت داشـته باشـد؛ نه اینکه 

دائم در حال ضرردهی باشد و مجبور شود میزان 

تولید خود را کاهش دهد.

راه گریزی برای تولیدکننده نیست  

مدیرعامل شـرکت صبا آلومینیوم اذعـان کرد: 

شـرایط مـا بـه عنـوان یـک فعـال صنعـت پروفیـل 

آلومینیـوم بـه گونـه ای رقـم خـورده کـه نـه راه پـس 

داریم و نه راه پیش! تنها چیزی که نصیب ما شده، 

چالش  های گوناگون در صنعت آلومینیوم است. 

هیچ نهادی هم حاضر نیست تا حداقل کمی از بار 

روی دوش تولیدکننـده را کـم کنـد امـا بایـد گفت، 

سیاستی که علی رغم وضعیت نابسامان صنعت و 

اقتصـاد کشـور، بـرای ادامه تولید در سـال جدیدبه 

کار گرفته ایم، شکافت موانع روبه رو و حرکت بدون 

توقف برای ادامه تولید است. مسئولینی که باید 

در قوانیـن بازنگـری انجـام دهنـد تـا کمـی شـرایط 

تولیـد، سـهل تر شـود، هنـوز در خـواب زمسـتانی 

هستند و تولیدکننده باید خود به فکر چاره باشد.

عدم توجه به اهمیت صادرات  

وی با اشـاره به اهمیت صادرات، گفت: اکثر 

تولیدکنندگان برای صادرات که هدف نهایی یک 

تولیدکننـده اسـت، در حـال طراحـی برنامه هایـی 

علـت چالش هـای شـکل گرفتـه،  بـه  کـه  بودنـد 

نتوانسـتند قـدم از قـدم بردارنـد. ایـن نکتـه حائـز 

اهمیـت اسـت کـه اگـر یـک تولیدکننـده بخواهـد 

محصول آلومینیومی خود را صادرات کند، دولت 

بایـد تمـام نیازهـای آن را برطـرف سـازد؛ چراکه این 

عمـل باعـث ارزآوری برای کشـور می شـود؛ آن هم 

در شرایطی که دستور اکید داده شده است تا از 

طریـق صـادرات غیـر نفتـی بتوانیـم بـرای کشـور 

درآمـد داشـته باشـیم امـا هنـوز که هنوز اسـت به 

غیر از تعداد محدودی از تولیدکنندگان، بقیه در 

گرداب قوانین دست وپاگیر درمانده اند.

هماهنگـی الزم بیـن نهادهـای مربوط   

وجود ندارد

کـرد:  عنـوان  آلومینیـوم  فعـال صنعـت  ایـن 

سازمان امور مالیاتی، به معنای واقعی کلمه کمر 

اسـت؛ در همـه  بسـته  تولیدکننـده  نابـودی  بـه 

جلسـات اسـتانداری ها، ستاد تسهیالت و... تنها 

چیـزی کـه مشـاهده و شـنیده می شـود، شـعار 

اسـت. اگـر واقعـا قـرار بـه رفـع موانـع و مشـکالت 

تولیـد اسـت، بایـد همـه درخواسـت ها در مجلـس 

شـورای اسـالمی مطرح شود و با بند و تبصره های 

منطقـی و درسـت، قوانیـن صحیحـی بـه تصویب 

برسد و توسط دولت اجرا شود. به عنوان مثال، در 

خصـوص مالیـات، بایـد قوانینـی وضـع شـود تـا 

تولیدکننده همه نقدینگی خود را بابت پرداخت 

ندهـد.  دسـت  از  مربوطـه  سـازمان  بـه  مالیـات 

مهم ترین رکن اجرایی شدن قوانین، همکاری بین 

نهادهـای مربوطـه اسـت کـه متاسـفانه برخـالف 

چیـزی کـه می بینیـم، هماهنگی بیـن آن هـا وجود 

ندارد. نباید تولید کشور به شکلی پیش برود که 

در اصطالح یک بازی دوسر باخت باشد و دود آن 

در چشم تولیدکننده برود.

وی اضافـه کـرد: در یـک مقطـع زمانـی کوتاه، 

ثبـات قیمتـی مطلوبـی وجـود داشـت امـا پـس از 

مدتـی، ایـن ثبـات از بیـن رفـت. تصمیـم بـر ایـن 

گرفته شد که برای تولید، یارانه اختصاص دهند 

اما چنین چیزی هرگز عملی نشـد و تولیدکننده 

در انتظـار ایـن وعـده نیـز مانـد. ظرفیـت تولیـد 

در عموم کشو دنیا، صفر تا صد 
تولید پرسود است و دولت برای 
کمک به تولیدکننده از هیچ کاری 

مضایقه نمی کند اما در ایران شرایط 
کامال برعکس است و تولیدکننده با 
انواع مشکالت باید بجنگد تا بتواند 
به تولید و فروش محصوالت خود 

ادامه دهد
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واحدهـا بـه صـورت کامـل تغییـر پیـدا کـرده و 

تولیدکننده ای که در سال جدید در زمینه تامین 

ماده اولیه خود مشـکلی نداشـته باشـد، با حدود 

نصف ظرفیت تولید خود در حال فعالیت است 

و مابقـی واحدهـای تولیـدی بـا 20 تـا 25 درصـد 

ظرفیت تولید می کنند. ضمن اینکه بسیاری از 

واحدها نیز به علت چالش های تامین مواد اولیه 

دسـت از کار کشـیده و خانه نشـین شـدند. ایـن 

خانه نشین شــدن هـــم یعنی از کار بیکار شــــدن 

خــــوردن  خـاک  انسـانی،  نیـروی  زیـادی  تعـداد 

دستگاه هــــا، کوره هــــای ذوب و ماشیــــن آالت و 

بدهی هـای  و  آن هـا  شـدن  فرسـوده  همچنیـن 

فراوانـی کـه بـرای تولیدکننـده به وجـود می آید و 

چون تولید جریان ندارد، تولیدکننده نیز توانایی 

پرداخت این بدهی ها را ندارند.

مدیرعامل شرکت صبا آلومینیوم در خصوص 

تسهیالت بانکی، تاکید کرد: اگر تسهیالت بانکی 

بـرای بخـش تولیـد اعطـا شـود، یـا میـزان آن کافـی 

نیسـت یـا در صـورت کافـی بـودن، سـودی کـه در 

قبال آن باید به بانک داده شـود، مقدار سـنگینی 

بـه شـرایط کنونـی اقتصـاد،  بـا توجـه  اسـت کـه 

پرداخت آن برای یک تولیدکننده ممکن نیست و 

خود چالش بزرگ تری را ایجاد می کند.

بگذارند تولیدکننده نفس بکشد!  

دوخایی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکه چه توقعی از دولت جدیـد دارید، 

تصریح کرد: دولت بادید دست تولیدکننده را در 

امر تولید باز بگذارد. عالوه براین برای رفع مشکل 

واحدهایی که بدهی بانکی دارند، بخشنامه های 

جدیـدی وضـع شـود کـه حداقل بخشـی از دیرکرد 

جریمه هـا را بـه تولیدکننـده ببخشـند تـا بتوانـد 

بدهـی خـود را پرداخـت کنـد و از سـوی دیگـر نیـز 

روند تولید را حفظ کند.

بــرای پرداختــــن دیرکـرد  یــــادآور شـــــد:  وی 

جریمه هـای خـود طـی برگزاری جلسـاتی بـا بانک، 

ایـن پرداخـت را قسـط  بندی کردیـم و بـه نتایجـی 

مطلـوب رسـیدیم امـا اکنـون کـه موقـع عمـل بـه 

بـار  زیـر  از  بانـک عمـال  اسـت،  وعده هـا رسـیده 

توافقـات خـود شـانه خالـی کـرده اسـت و هیـچ 

بـر بخشـودن جرایـم و دیرکردهـا  کمکـی مبنـی 

نمی کنـــــد. ایـــــن شرایـــــط تقریبـــــا بـرای اکثــــر 

یـک  تولیدکننده  هـا یکسـان اسـت و زمانـی کـه 

تولیدکننـده اقسـاط خـود را بـه هـر نحـوی تـالش 

کرده است تا پرداخت کند، باید جرایم وی تا حد 

امکان بخشـیده شـود اما متاسـفانه چنین چیزی 

تاکنـون اتفـاق نیفتـاده و ایـن امـر باعـث تعطیلـی 

بسیاری از این واحدها شده است.

از تکنولوژی مرسوم تولید پروفیل   

استفاده می  کنیم

مدیرعامل شـرکت صبا آلومینیوم این نکته را 

یادآور شـد:  سـازمان بیمه تامین اجتماعی هم به 

نوبه خود، سـهم عظیمی در ایجاد مانع بر سـر راه 

تولیدکننـده دارد؛ متاسـفانه سـال ها هسـت کـه 

بیمـه از همیـن جرایمـی کـه بـه علـت دیرکـرد در 

بازپرداخت اقسـاط برای تولیدکنندگان کشـور در 

هر صنف و صنعتی لحاظ می شـود، سـود کالنی 

دریافـت می کنـد و طبیعـی اسـت قصـد نداشـته 

باشـد معضـالت موجـود در پرداخـت بیمـه حـل 

شـود؛ چراکـه سـودآوری بیمـه نیـز همـراه بـا رفـع 

مشکل، از بین خواهد رفت. مشکالت عدیده  ای 

گریبـان تولیـد و تولیدکننـده را گرفتـه اسـت کـه 

جدیـد،  دولـت  آمـدن  کار  روی  بـا  امیدواریـم 

مسـئولین جدید، دلسـوز تولیدکننده باشـند و به 

تحقـق شـعار تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا 

جامه عمل بپوشانند.

در  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

خصوص تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید 

تولیـد  کـرد:  مطـرح  آلومینیـوم  صبـا  شـرکت 

اکسـتروژن  روش  بـه  آلومینیومـی  پروفیل هـای 

آلومینیـوم صـورت می گیـرد؛ به طـوری که بیلت 

آلومینیومـی حـرارت داده شـده در دسـتگاه قـرار 

گرفته و با فشار به داخل قالبی که جلوی دستگاه 

گذاشته شده است، وارد می شود و پس از صرف 

مدت زمان مشخص، بیلت به شکل قالب پروفیل 

درآمده و طی انجام چند مرحله دیگر، در نهایت 

پروفیل آلومینیومی با هر شکلی که از قبل توسط 

مشتری سفارش داده شده است، آماده عرضه به 

بـازار خواهـد شـد. ایـن نـوع تکنولـوژی در اکثـر 

واحدهـای تولیدکننـده پروفیل آلومینیوم روشـی 

مرسوم است که مورد استفاده قرار می گیرد.

در یک مقطع زمانی کوتاه، ثبات 
قیمتی مطلوبی وجود داشت اما 
پس از مدتی، این ثبات از بین 

رفت. تصمیم بر این گرفته شد که 
برای تولید، یارانه اختصاص دهند 
اما چنین چیزی هرگز عملی نشد 
و تولیدکننده در انتظار این وعده 

نیز ماند
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تولیدکننده، سیبل مشکالت ریز و درشت است
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سـعید یوسـفی  اصل در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجـان از سـال 

 ،PVC 1388 در زمینـه تولیـد انـواع سـیم بـا عایـق

کابل هـــای مخابـــراتی و کابل هـــای کواکسیـــال 

فعالیت دارد و عمده فعالیت کارخانه در بخش 

سـیم های ولتـاژ پاییـن اسـت. ظرفیت اسـمی که 

در پروانه بهره برداری قید شـده، 6 هزار تن اسـت 

بـا 70 درصـد ظرفیـت یعنـی  و در حـال حاضـر 

حـدود چهـار هـزار تـن در حال تولید سـیم و کابل 

هسـتیم. در اوایل سـال 1388 که فعالیت خود را 

آغاز کردیم، به تولید انبوه رسیدیم و صادرات را 

نیز آغاز کردیم.

وی در پاسـخ به این سـوال که چه در صنعت 

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجان گفت: هـر روز بایـد آمادگی برخـورد با یـک معضل تازه را داشـته باشـیم که در 
همیـن راسـتا، بـا وجـود شـرایط ناسـازگار، همواره سـعی کرده ایم تـا روند تولیـد را به هـر نحوی کـه می توانیم، حفـظ کنیم؛ 
بـه جـز چالش های ناشـی از شـیوع کرونا طی دو سـال اخیر، هر روز بـا معضالت جدیدی از سـوی سـازمان های دولتی روبه رو 
می شـویم کـه رفـع ایـن مشـکالت، مسـتلزم برنامه  ریزی هـای منطقـی و درسـت دولـت اسـت تا بیـش از ایـن بـه تولید و 

صنعت کشور آسیب وارد نشود.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل نور زنجان:

تولیدکننده، سیبل مشکالت ریز و درشت است

سـیم و کابـل، چـه معضالتـی وجـود دارد، اذعـان 

کـرد: بـرای بیـان چالش هـای موجـود در صنعـت 

سیم و کابل سازی به موارد زیادی می توان اشاره 

داشـت. بـه طور کلی در حـوزه صادرات فعالیت 

مطلوبـی داریـم امـا بـا توجه به نابه سـامانی هایی 

افغانسـتان شـکل گرفتـه اسـت،  کـه در کشـور 

صادرات محصوالت ما به این کشور تحت تاثیر 

اوضاع نامطلوب سیاسی قرار گرفته است که به 

یـاد کنیـم.  آن  از  بایـد  تـازه  یـک چالـش  عنـوان 

دومیـن معضـل بـه وجـود آمـده در سـال جـاری، 

تعطیـالت پی درپـی بـه علـت محدودیت هـای 

کرونایی است که بی حساب بوده و روند تولید، 

دریافت سفارش و تحویل محصوالت به مشتری 

از طریـق ارسـال بـار بـه نقـاط مختلـف کشـور و 

همچنین انجام امور بانکی را مختل کرده است. 

وقتـی تعطیلی هـا بـدون برنامـه قبلـی باشـد، در 

تحویل بار به مشـتریان تاخیر ایجاد می شـود که 

نارضایتی آن ها را به همراه دارد.

تجمیع معضالت، برای تولید   

خسارت آفرین است

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل در ادامـه بـه 

معضـل قطعی هـای پی درپـی بـرق اشـاره کـرد و 

گفت: جدیدترین معضلی که به طور کلی برای 

بسـیاری از تولیدکننـدگان در صنایـع مختلـف 
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به وجـود آمـده، قطعی هـای مـداوم جریـان بـرق 

اسـت کـه البتـه بایـد ایـن نکتـه را متذکـر شـد که 

امـا  باشـد  درصـد   10 معضـل  ایـن  سـهم  شـاید 

قرارگیـری همـه معضـالت با همین میـزان درصد 

کم در کنار دیگر، مشکل بزرگی را در روند تولید 

ایجــــاد کرده انــــد. رفــــع ایـن موانــــع، مستلـــزم 

برنامه  ریزی هـای منطقی و درسـت دولت اسـت 

تـا بیـش از ایـن بـه تولیـد و صنعت کشـور آسـیب 

وارد نشود.

با اصناف الکتریکی کشور در تعامل هستیم  

مدیرعامل شرکت سیم و کابل نور زنجان در 

ارتباط با مشتریان این شرکت گفت: محصوالتی 

کـه در ایـن شـرکت تولید می شـود، مـورد مصرف 

صنایع سـاختمانی و مخابراتی اسـت و به همین 

جهت نیز عموم مشتریان ما از اصناف الکتریکی 

سراسـر کشـور هسـتند کـه نیـاز خـود بـه سـیم و 

کابل هـای ولتـاژ پاییـن را از ایـن شـرکت تامیـن 

می کنند. در ضمن در خصوص کار با سازمان ها 

و شـرکت های به نـام، بایـد گفـت که نمی تـوان به 

طور دائمی روی آن ها حساب ویژه باز کرد؛ مگر 

پروژه هـای  مثـال،  عنـوان  بـه  کـه  شـرایطی  در 

صنعتـی بزرگـی در دسـت اجـرا داشـته باشـند. 

طریـــــق  از  نیــــز  محصــــوالت  فــــروش  بــــرای 

نمایندگی هایی که در سراسـر اسـتان های کشور 

داریم، اقدام می کنیم.

تامین مواد اولیه از منابع داخلی  

یوسفی  اصل در ادامه در خصوص مواد اولیه 

مورد استفاده عنوان کرد: برای تولید انواع سیم 

و کابـل مـس، از فلزهـای مـس، آلومینیـوم و بـرای 

عایـق روکـش نیـز از پلی اتیلـن و  PVC اسـتفاده 

می کنیـم. بـا توجـه بـه کار بـا 70 درصـد ظرفیـت 

تولیـد، ماهانـه 200 تن هـادی که دارای فلز مس و 

آلومینیوم است و 200 تن PVC و پلی اتیلن جهت 

تولیـد  خطـوط  وارد  کابـل  و  سـیم  انـواع  تولیـد 

می شـوند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه فقـط فلـزات 

مـورد نیـاز ماننـد مـس و آلومینیـوم را از بـورس 

از  را  روکش هـا  و  عایـق  و  تهیـه  ایـران  کاالی 

شـرکت هایی کـه تولیدکننـده گرانـول هسـتند، 

خریداری می کنیم.

دانش فنی به روز اروپا را در اختیار داریم  

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجـان 

خـط  در  رفتـه  کار  بـه  تکنولـوژی  خصـوص  در 

تولید شـرکت نور زنجان اذعان کرد: در سراسـر 

کشـور ماشـین آالت و تجهیزاتـی که بـرای تولید 

سـیم و کابـل مـورد اسـتفاده اکثر شـرکت ها قرار 

ماشـین های  از  ترکیبـی  عمدتـا  اسـت،  گرفتـه 

ایرانـی، چینـی و بخش بسـیار کمی نیـز اروپایی 

هستند اما به صورت کلی بیش از 90 درصد از 

تجیهـزات و دسـتگاه ها متعلـق بـه کشـور چیـن 

اسـت. دانـش فنـی تولیـد نیـز متعلـق بـه اروپـا 

بـوده و اسـتاندارد تولیـد کارخانـه IC متعلـق بـه 

اروپا است.

وی در پاسخ به اینکه چنانچه ماشین آالت یا 

قطعـات خارجـی دچـار خرابـی شـوند، با چالشـی 

مواجـه می شـوید یا خیـر، اظهار کـرد: اگر هنگام 

مشـکلی  بـه  قطعـات  از  یکـی  محصـول  تولیـد 

معضلـی  دچـار  آن  تامیـن  بـرای  کنـد،  برخـورد 

نیسـتیم؛ چراکه در داخل کشور نمایندگی هایی 

کـه خدماتـی در ایـن زمینه ارائه می کنند، وجود 

دارنـد و بحرانـی در ایـن زمینـه تولیـد کارخانـه را 

تهدید نمی کند.

در مقابل چالش های متعدد، جان سخت شده ایم  

تشـریح  در  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـده  ایـن 

وضعیت فروش محصوالت در بازار، مطرح کرد: 

این را آموخته ایم که هر روز باید آمادگی برخورد 

بـا یـک معضـل تـازه را داشـته باشـیم و بـه همیـن 

علت هم با وجود شـرایط ناسـازگار، سـعی کردیم 

تـا رونـد تولیـد خود را به هر نحوی که می توانیم، 

حفـظ کنیـم. بـه جـز شـیوع کرونـا طـی دو سـال 

روبـه رو  جدیـدی  معضـالت  بـا  روز  هـر  اخیـر، 

می شـویم امـا بایـد ایـن نکتـه حائـز اهمیـت ذکـر 

شـود کـه هم اکنـون بیشـترین چالش هایـی کـه 

بـا آن روبـه رو هسـتند، از سـوی  تولیدکننـدگان 

سـازمان های دولتـی بـه وجـود آمده اند که عمده 

امـور  اجتماعـی،  تامیـن  سـازمان های  بـه  آن هـا 

مالیاتی و همچنین بانک مرکزی برمی گردد.

دردسر فروش غیر رسمی محصول  

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجـان 

در حوزه صادرات فعالیت مطلوبی 
داریم اما با توجه به نابه سامانی هایی 
که در کشور افغانستان شکل گرفته 
است، صادرات محصوالت ما به این 

کشور تحت تاثیر اوضاع نامطلوب 
سیاسی قرار گرفته است که به 

عنوان یک چالش تازه باید از آن 
یاد کنیم



مـــس

هفتهنامه

32
é 1400  مرداد ماه é 179  شماره 

بیـان کـرد: خریـد  و فـروش رسـمی و غیـر رسـمی 

اسـت؛  اولویـت  در  مالیـات  سـازمان  بـرای 

خریـداران محصـوالت مـا کـه عمومـا از اصنـاف 

الکتریکـی هسـتند، تمایلـی بـه خریـد قانونـی و 

رسـمی ندارنـد و مـا کـه مـواد اولیـه خـود را بـه 

صـورت رسـمی تامیـن می کنیـم، بـه ایـن علـت 

خـودداری  رسـمی  فـروش  از  اصنـاف  ایـن  کـه 

می کننـد، مجبور هسـتیم تـا بـدون ارائه فاکتور 

فـروش رسـمی، بـه خریـداران خـود کاال تحویـل 

بـه هیـچ  مالیـات  اداره  ایـن شـرایط  دهیـم. در 

عنـوان ایـن امـر را نمی پذیـرد کـه برای بررسـی 

حسـاب های یک شـرکت، با مشـتریان مواجهه 

داشـته باشـد؛ پـس تولیدکننـده را زیـر ذره بین 

می برنـد و بـه خاطـر فروش هـای غیـر رسـمی، 

بـه عنـوان جریمـه در  مبالـغ بسـیار باالیـی را 

نظر می گیرند.

افزایش دائمی قیمت مس، افت میزان   

تقاضا را به همراه دارد

بـه سـوال خبرنـگار  پاسـخ  اصـل در  یوسـفی  

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه افزایـش جهانی 

قیمت مس چه تاثیری روی روند فعالیت شرکت 

گذاشـته اسـت، اذعـان کـرد: طبیعتا ایـن افزایش 

سبب می شود قیمت تمام شده محصول نهایی 

نیـز بـاال بـرود و مشـتری تمایلی به خرید نداشـته 

باشـد. درسـت اسـت کـه در نهایـت بـرای ادامـه 

فعالیـت خـود مجبـور بـه پذیـرش قیمـت بـاالی 

ایـن  دائمـی  دادن  رخ  امـا  می شـود  محصـول 

خریــــد  میـــزان  می شــــود  باعــــث  نوسانــــات، 

بـه سـختی  یـا  و  یابـد  مصرف کننـدگان کاهـش 

انجـام شـود؛ چراکـه اگر مـواد اولیه را به نـرخ روز 

خریـداری کـرده باشـیم، مشـتری تمایـل به خرید 

دسـت  ایـن  از  دارد.  قبـل  قیمـت  بـا  محصـول 

مشـکالت نـه تنهـا بـرای صنعـت سـیم و کابـل 

مسـی بلکـه بـرای تمـام صنایـع بـه وجـود آمـده 

اسـت کـه تولیـد و فـروش را تحت تاثیر مسـتقیم 

خود قرار داده است.

فروش محصول به صورت اعتباری  

ایـن فعـال صنعت سـیم و کابـل در ارتباط با 

نحـوه فـروش محصـوالت شـرکت سـیم و کابـل 

نـور زنجـان، گفت: عمده فروش محصوالت به 

صـورت اعتبـاری بـوده و در حقیقـت، سـاختار 

ایـن  بـه  کشـور  الکتریکـی  محصـوالت  فـروش 

هـر  تمایـل  اسـت.  شـده  پایه گـذاری  روش 

تولیدکننـده ای بـه سـمت فـروش نقـدی اسـت 

بیـن  ناسـالم  رقابـت  یـک  اینکـه  دلیـل  بـه  امـا 

اصناف الکتریکی با کارخانه های تولید سیم و 

کابـل مسـی در زمینـه فـروش محصـول شـکل 

روش  از  هسـتیم  مجبـور  کـه  اسـت  گرفتـه 

اعتبـاری بـرای فـروش اقـدام کنیـم. بـا ایـن کـه 

بهتـر  خیلـی  نقـدی،  فـروش  هنـگام  در  اگـر 

تولیـد  و  اولیـه  مـواد  تامیـن  بـرای  می توانیـم 

برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تاکیـد کـرد: معمـوال سررسـید و زمـان 

از  بعـد  مـاه  دو  میانگیـن  صـورت  بـه  تسـویه 

تحویـل کاال بـه مشـتریان در نظـر گرفتـه شـده 

وضـع  از  قبـل  حتـی  فـروش  نـوع  ایـن  اسـت. 

تحریم هـا علیـه کشـور و نوسـانات نـرخ ارز هـم 

وجـود داشـته و تـا به حال تغییـری در انجام آن 

رخ نـداده اسـت. ممکـن اسـت این سـوال پیش 

بیایـد کـه آیـا بـرای فـروش اعتبـاری تغییـرات 

احتمالـی قیمـت در آینـده لحـاظ می شـود کـه 

کـه  معامالتـی  خیـر؛  گفـت  بایـد  جـواب  در 

انجـام می شـود قطعـی هسـتند و امـکان انجـام 

تغییـر در آن وجـود نـدارد که متاسـفانه یکی از 

عللـی کــــه باعــــث شــــده فـروش سیـــم و کابل 

سـوددهی نداشـته باشـد، همیـن قطعـی بـودن 

معامالت است.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل نور زنجان در 

پایـان یـادآورد شـد: در اکثـر بحران هایـی کـه بـه 

صنعت کشور تحمیل می شود، عموما ریسک ها 

را تولیدکننـده می پذیـرد نه مصرف کننـده. مثل 

همیشـه بـرای تولیـد محصـول، مـواد اولیـه مـورد 

نیاز خود را از بورس کاال خریداری می کنیم. در 

طـول هفتـه قیمت هـا نوسـان پیـدا می کننـد و 

چـون همـه خریدهـای ما از بـورس کاال به صورت 

نقدی اسـت، بعد از تولید محصوالت و رسـاندن 

آن هـا بـه دسـت مصرف کننـده نهایـی، فـروش بـا 

قـرارداد تعییـن شـده و  از قبـل در  قیمتـی کـه 

پایین تر از نرخ روز اسـت، انجام می  شـود که این 

امر نقدینگی شرکت را دچار ضعف می کند.

 آموخته ایم که هر روز باید آمادگی 
برخورد با یک معضل تازه را داشته 
باشیم و به همین علت هم با وجود 

شرایط ناسازگار، سعی کردیم تا 
روند تولید خود را به هر نحوی که 

می توانیم، حفظ کنیم
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مهـدی خدابنده لـو در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: یکـی از معضالتـی کـه تولیدکننـدگان 

کوچـک و بـزرگ بـا آن مواجـه هسـتند، مسـائل 

مربوط به مالیات اسـت. بعد از گذشـت سـال ها 

هنـوز یـک قانـون جامع، کاربـردی و درسـت برای 

اخذ مالیات از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان 

وجـود نـدارد کـه بتوان بر اسـاس آن عمل کرد. به 

این ترتیب، طبیعی اسـت به واسـطه این مشکل، 

جریمه هـای سـنگینی بـرای تولیدکننـده ای کـه 

نتوانسته به موقع مالیات خود را پرداخت کند، 

صـادر شـود. بایـد در قوانیـن مالیاتـی بازنگـری 

جـدی شـود؛ چراکـه رونـد قانون گـذاری در ایـن 

زمینه تنها به نفع سازمان امور مالیاتی و به ضرر 

تولیدکننده پیش می رود.

رفع تعهد ارزی تولید را بی رمق کرده است  

ادامـه  در  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

یادآور شـد: در کنار این مشـکالت، باید موضوع 

نیـز در نظـر  بـرای صـادرات را  رفـع تعهـد ارزی 

گرفـت؛ مـواد اولیـه خـود را از طریـق ورود موقـت 

کاال تامین کردیم و ماده اولیه را از خارج از کشور 

وارد و در ازای جابه جایی ارز، شـمش سـرب تولید 

شده را به همان کارخانه مادر که مواد اولیه مورد 

نیاز تولیدکننده را تامین کرده صادرات کردیم. در 

این روش ارزی جابه جا نمی شود که بخواهیم آن را 

در سـامانه ارزی نیمـا عرضـه کنیـم امـا دولـت این 

موضـوع را رد کـرده و بـه هیچ وجه قبول نمی کند 

بلکـه اصـرار مـی ورزد کـه حتما بایـد ارز به سـامانه 

نیمـا وارد شـود و ایـن کار مختـص بـه سـال 1399 یا 

1400 نیسـت بلکـه رفـع تعهـد ارزی از سـال های 

گذشـته نیـز گریبان گیـر تولیـد بـوده اسـت. ایـن 

چالش، کار بسیاری از تولیدکنندگان شمش سرب 

را سخت تر کرده و در تامین مواد اولیه برای آن ها 

دشواری بدی ایجاد کرده است.

باید گمرک و بانک مرکزی باهم هماهنگ باشند  

مدیرعامل تعاونی معدنی کانه آرای کاشان در 

ادامه گفت: عدم وجود هماهنگی بین نهادهای 

اجرایی و وجود قوانین متعدد بین گمرک و بانک 

مرکـزی کـه هـر یـک دیگـری را نقـض می کنـد، در 

نهایت به ضرر تولیدکننده تمام می شـود؛ چراکه 

نتیجـه ای جـز مانـدن مـواد اولیـه مـورد نیـاز در 

گمـرک، بروکراسـی اداری کـه منجـر بـه طوالنـی 

شـدن فراینـد ترخیـص کاال می شـود و در نهایـت 

عقب افتادن از برنامه تولید در بر نخواهد داشت.

کمبود برق و گران شدن گاز  

دیگـر  معضـالت  خصـوص  در  خدابنده لـو 

صنعت اذعان کرد: عالوه  بر چالش های یاد شده، 

افزایـش بهـای گاز و قطعی هـای پی درپـی بـرق در 

سال جاری نیز تولیدکننده را سردرگم کرده است. 

بـرای تولیـد شـمش سـرب بایـد همـواره کوره هـا 

روشـن باشـند و بـه طـور کلی تمامی ماشـین آالت 

نصـب شـده در تولیـد نیـز اc بـه انـرژی بـرق و گاز 

دارنـد. اگـر در تامیـن هـر یـک از ایـن دو انـرژی کـه 

چالش داشـته باشـیم، خط تولید، خاموش و عمال 

تولید متوقف می شود.

وی تاکیـد کـرد: توقـف پنـج سـاعته در روز بـه 

علـت نبـود بـرق، هـم باعـث از بیـن رفتـن مـاده 

مـذاب داخـل کـوره می شـود و هـم خسـارت مالی 

سنگینی از بابت از ایجاد اختالل در روند کارکرد 

ماشین آالت و دستگاه ها روی دست تولیدکننده 

می گذارد. گفتنی است خاموشی در شهرک های 

صنعتی برنامه ریزی شده است و به عنوان مثال، 

طـی هفتـه یـک تـا دو روز بـا قطعـی بـرق مواجـه 

از  خـارج  کـه  واحدهایـی  در  امـا  می شـوند 

شـهرک های صنعتی قرار دارند، شـرایط به صورت 

دیگری رقم می خورد.

تامین مواد اولیه به روش ورود موقت کاال  

این فعال صنعت سرب درباره مواد اولیه مورد 

استفاده خود، تصریح کرد: برای تولید شمش های 

باتـری فرسـوده  از  ایـن واحـد تولیـدی،  سـرب در 

اسـتفاده می کنیـم کـه عمومـا به دلیل کمبـود این 

بـه  واردات  از طریـق  داخلـی،  بـازار  در  ضایعـات 

صورت ورود موقت نیاز خود را تامین می کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه آیا باتری فرسوده به صورت قاچاق 

مدیرعامـل تعاونـی معدنـی کانـه آرای کاشـان گفـت: در طی سـال های اخیر، عدم هماهنگـی سـازمان های گمرک و بانـک مرکزی، 
تغییـرات پیاپـی قوانین مالیاتی و بروکراسـی اداری در این زمینه، تولیدکنننـدگان را با معضالت و موانع متعددی مواجه سـاخته بود اما 

در سال جاری، یک مشکل بزرگ در مسیر تولید به وجود آمد که آن، کمبود و گرانی انرژی است.

مدیرعامل تعاونی معدنی کانه آرای کاشان:

چالش های موجود، میزان تولید را به نصف ظرفیت اسمی رساند
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نیـز وارد کشـور می شـود یـا خیـر، بیـان کـرد: ایـن 

بـه  توجـه  بـا  و  نیسـت  صرفـه  مقرون بـه  روش 

چالش هـای گوناگونـی کـه در ایـن مسـیر وجـود 

دارد، انجام آن منطقی به نظر نمی رسد.

میل بازار به صعود قیمت ها زیاد است  

مدیرعامـل تعاونـی معدنـی کانـه آرای کاشـان 

عنـوان کـرد: نحـوه قیمت گـذاری ضایعـات باتـری 

فرسـوده در بـازار داخـل و خـارج از کشـور متفـاوت 

است؛ در بازار داخلی، قیمت ها بر اساس عرضه و 

تقاضـا تعییـن می شـود و عمومـا از فرمـول خاصـی 

پیـروی نمی کنـد و بعضـا نیز قیمت گذاری مسـیر 

غیر منطقی را طی می کند که باعث ایجاد مانع در 

مسـیر تامیـن مـواد اولیـه شـده اسـت امـا در بـازار 

جهانـی، مرجـع تعییـن قیمـت ضایعاتـی همچـون 

باتـری فرسـوده، بـورس فلـزات لنـدن و نـرخ دالر 

است. نوسان قیمت در بازار جهانی هم وجود دارد 

به عنوان مثال، با تغییر نرخ دالر، قیمت فلزات هم 

تغییر را تجربه می کند اما در ایران شرایط برعکس 

اسـت و قیمت هـا بـا افزایـش نـرخ دالر بـاال رفتـه امـا 

هم گام با افت آن، کاهش نمی یابد.

همکاری واحدهای استاندارد با محیط زیست  

خدابنده لـو در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه فعـاالن 

محیـط زیسـت در چـه مـواردی و تـا چـه انـدازه 

واحدهـای تولیـدی شـمش سـرب را تحـت فشـار 

بیـان کـرد: واحدهـای تولیـدی کـه  می گذارنـد، 

فعالیـت آن هـا اسـتاندارد باشـد و دارای فیلترهای 

مناسـب و دسـتگاه ها و ماشـین آالت اسـتانداردی 

هسـتند کـه از نشـت سـرب بـه هـوا، آب و بـه طور 

باالیـی  تـا درصـد بسـیار  پیرامـون  کلـی، محیـط 

جلوگیـری می کنـد، هیچگونـه مشـکل و تنشـی با 

امـا  ندارنـد  اسـتانی  زیسـت  محیـط  سـازمان 

غیـر  بـه صـورت  اسـتان  هـر  کـه در  واحدهایـی 

اسـتاندارد در حـال تولیـد هسـتند، توسـط محیـط 

زیسـت پایش شـده و هشـدارهای الزم را دریافت 

خواهند کرد.

استفاده از تکنولوژی تولید رایج  

خدابنده لـو در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از چـه 

تکنولوژی در خطوط تولید اسـتفاده شـده است، 

مطـرح کـرد: تکنولـوژی تولیـدی مـورد اسـتفاده 

برای تولید شمش سرب در بین بیشتر واحدهای 

تولیدی، یکسـان اسـت که توسـط کوره های دوار 

باتـری  از  سـرب  جداسـازی  و  ذوب  عملیـات 

مراحـل  انجـام  بـرای  می شـود.  انجـام  فرسـوده 

تولیـد نیـز از ماشـین آالت و تجهیـزات داخلـی 

استفاده می کنیم و نیازی به نمونه های خارجی 

آن نداریـم؛ چراکـه دسـتگاه هایی کـه در داخـل 

خارجـی  نمونه هـای  از  شـده اند  سـاخته  کشـور 

مشابه خود نیز باکیفیت تر هستند و همین امر 

ما را نسبت به تامین تجهیزات از خارج از کشور 

بی نیاز ساخته است.

با نصف ظرفیت فعالیت می کنیم  

وی در مـورد ظرفیـت تولیـد شـمش سـرب در 

تعاونـی معدنـی کانـه آرای کاشـان اذعـان کـرد: 

ظرفیـت تولیـد اسـمی ایـن واحـد تولیـدی سـاالنه 

15هزار تن است که البته کمتر از میزان قید شده 

در پروانـه بهره بـرداری، کمتـر تولید می کنیـم. در 

حـال حاضـر، تنهـا بـا 50 درصـد ظرفیت تولیـد، در 

حـال تولیـد شـمش سـرب هسـتیم که ایـن کاهش 

میـزان تولیـد بـه علـت چالش هـای بـه وجـود آمده 

اخیر در سال 1400 و همچنین معصالت دنباله دار 

هسـتیم  امیـدوار  اسـت.  قبـل  سـال های  در 

چالش هـای تولیـد رفـع شـوند تـا بتوانیـم بـا تمـام 

ظرفیـت تولیـد خـود بـه فعالیـت ادامـه دهیـم و 

توسعه نیز داشته باشیم.

توقف پنج ساعته تولید در روز به 
علت نبود برق، هم باعث از بین 

رفتن ماده مذاب داخل کوره می شود 
و هم خسارت مالی سنگینی از بابت 

از ایجاد اختالل در روند کارکرد 
ماشین آالت و دستگاه ها روی دست 

تولیدکننده می گذارد
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درآمد گل گهر 209 درصد افزایش یافت

رشد 159 درصدی درآمد »فخوز« از بورس کاال

جهش 207 درصدی درآمد صادراتی ذوب آهن



تحلیـــل

هفتهنامه

40
é 1400  مرداد ماه é 179  شماره 

شـرکت ذوب آهـن اصفهان طی چهار ماه نخسـت سـال جاری توانسـته اسـت 344 هـزار تن محصول فـوالدی را صـادر کند و با 
کسب درآمد 51 هزار میلیارد ریالی در این مدت، رشد 207 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

جهش 207 درصدی درآمد صادراتی ذوب آهن

سـال جـاری توانسـت 220 هـزار و 350 تـن تیرآهـن 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایـی 

سـال گذشـته 247 هـزار و 268 تـن تیرآهـن تولیـد 

کرده بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  آهـن  ذوب 

توانسـت 150 هـزار و 918 تـن میلگـرد تولیـد کند. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1399، 

178هزار و 531 تن میلگرد تولید کرده بود.

»ذوب« در چهـار مـاه نخسـت امسـال موفـق 

بـه تولیـد 57 هـزار و 548 تـن کالف شـده کـه این 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش یـک 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   420 و  هـزار 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال قبـل توانسـته بود 

سه هزار و 784 تن کالف تولید کند.

مـاه  چهـار  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

ابتدایی امسال، 243 هزار و 83 تن شمش کاالیی 

مـاه  ایـن شـرکت در چهـار  تولیـد کـرده اسـت. 

نخسـت سـال قبـل 315 هـزار و 688 تـن شـمش 

کاالیی تولید کرده بود.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـه 

عنـوان مـادر صنعـت فوالد طی چهار ماه نخسـت 

امسال عملکرد قابل قبولی از خود برجای گذاشت 

و بـا اینکـه قطعـی بـرق در تیـر مـاه، گریبـان ایـن 

شـرکت را گرفـت امـا ذوب آهـن در تولیـد برخـی 

محصوالت افزایش داشت و در حوزه صادرات نیز 

ایـن شـرکت توانسـت دسـتاوردهای خوبـی طـی 

چهار ماه نخست امسال داشته باشد.

ذوب آهن 694 هزار تن محصول فوالدی   

تولید کرد

همان طـور کـه در نمودار 1 مشـخص اسـت، 

شـرکت ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخسـت 
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»ذوب« در چهار ماه نخست امسال توانسته 

اسـت 19 هـزار و 680 تـن ریـل تولیـد کنـد کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 4درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

ابتدایـی سـال گذشـته 18 هـزار و 849 تـن ریـل 

تولید کرده بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  آهـن  ذوب 

فـوالدی  محصـوالت  سـایر  تـن   351 و  دوهـزار 

)نبشـی، ناودانـی و...( تولیـد کـرده اسـت. ایـن 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سال 1399 توانسته 

بـود 12 هـزار و 577 تـن سـایر محصوالت )نبشـی، 

ناودانی و...( تولید کند.

مجموع تولید شرکت ذوب آهن اصفهان در 

چهار ماه نخسـت امسـال به 694 هزار و 394 تن 

رسـیده اسـت. این شـرکت در چهار ماه نخسـت 

سـال گذشـته توانسـته بـود مجموعـا 766 هـزار و 

697 تن محصول فوالدی تولید کند.

رشد 133 درصدی فروش ریل  

مـاه  چهـار  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه فـروش 199 هـزار و 

57تـن تیرآهـن در بـازار داخلـی شـده اسـت. ایـن 

شرکت در چهار ماه ابتدایی سال 1399 حدود 249 

هزار و 350 تن تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود.

امسـال،  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »ذوب« 

بـازار داخلـی  را در  تـن میلگـرد  102هـزار و 712 

فروخته اسـت. این شـرکت در مدت مشابه سال 

پیـش 130 هـزار و 155 تـن میلگـرد در بازار داخلی 

به فروش رسانده بود.

ذوب آهـن در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

15 هـزار و 359 تـن کالف را در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسـانده اسـت که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش، نشان دهنده 118 درصد 

رشـد اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1399، هفـت هـزار و 16 تـن کالف در بـازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان  در چهـار مـاه 

نخست سال جاری، هفت هزار و 865 تن شمش 

کاالیـی را در بـازار داخلـی فروختـه اسـت. ایـن 

شـرکت در چهار ماه ابتدایی سـال 1399 توانسته 

بـود 107 هـزار و 895 تـن شـمش کاالیـی را در بازار 

داخلی به فروش برساند.

ابتدایـی سـال 1400  مـاه  »ذوب« در چهـار 

حدود 21 هزار و 279 تن ریل در بازار داخلی به 

فـروش رسـانده اسـت کـه این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 133 درصـد رشـد را 

مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان 

ابتدایی سال 1399 توانسته بود 9 هزار و 115 تن 

ریل به فروش برساند.

ذوب آهـن در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

تـن سـایر محصـوالت  توانسـت دو هـزار و 351 

فوالدی )نبشـی، ناودانی و...( در بازار داخلی به 

فروش برسـاند. این شـرکت در چهار ماه ابتدایی 

سـال گذشـته موفـق بـه فـروش 11 هـزار و 899 تـن 

سـایر محصـوالت فـوالدی )نبشـی، ناودانـی و...( 

شده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

در چهار ماه نخسـت امسـال در بازار داخلی به 

مجموع تولید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در چهار ماه نخست 

امسال به 694 هزار و 394 تن 
رسیده است. این شرکت در چهار 
ماه نخست سال گذشته توانسته 

بود مجموعا 766 هزار و 697 تن 
محصول فوالدی تولید کند
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350 هزار و 414 تن محصول رسـید. این شـرکت 

در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 515هزار 

بـه  داخلـی  بازارهـای  در  محصـول  تـن   649 و 

فروش برساند.

صادرات تیرآهن ذوب آهن 20 درصد   

افزایش یافت

ذوب آهـن در چهـار مـاه ابتدایـی سـال جاری 

توانست 20 هزار و 749 تن تیرآهن را در بازارهای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 20 درصـد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در چهار ماه 

نخست سال 1399 توانسته بود 17 هزار و 239 تن 

تیرآهن را در بازارهای صادراتی بفروشد.

مـاه  چهـار  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه صـادرات 51 هـزار و 

406 تن میلگرد شده است. این شرکت در چهار 

ماه ابتدایی سال 1399 توانست 61 هزار و 820 تن 

میلگرد در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

ذوب آهـن در چهـار مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

توانسـته اسـت 46 هـزار و 536 تـن کالف را در 

ایـن میـزان در  بفروشـد کـه  بازارهـای صادراتـی 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، نشـان دهنده 

دو هـزار و 56 درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال پیـش دو هـزار و 158 تـن 

کالف را صادر کرده بود.

مـاه  اصفهـان در چهـار  آهـن  شـرکت ذوب 

نخسـت سـال 1400، 225 هـزار و 994 تـن شـمش 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  را  کاالیـی 

مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند 

نشـان  را  رشـد  درصـد   12 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سال 

تـن  پنـج  و  بـه صـادرات 201 هـزار  1399 موفـق 

شمش کاالیی شده بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت ذوب آهـن 

بـه 344 هـزار و  مـاه نخسـت امسـال  در چهـار 

685تن رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   22 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال 

گذشـته، 282 هـزار و 222 تـن محصـول را روانـه 

بازارهای صادراتی کرده بود.

افزیش چشمگیر فروش کالف  

نمودار 2 نشـان می دهـد شـرکت ذوب آهن 
اصفهان در چهار ماه ابتدایی سال 1400 توانسته 

اسـت 219 هـزار و 806 تـن تیرآهـن را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برسـاند. این شـرکت 

در چهـار مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته بـود 

266هـزار و 808 تـن تیرآهن را در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رسانده بود.

ذوب آهـن در چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1400 

در  را  میلگـرد  تـن   118 و  هـزار   154 توانسـت 

ایـن  بفروشـد.  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای 

 ،1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  شـرکت 

191هزار و 975 تن میلگرد را در بازارهای داخلی 

و صادراتی فروخته بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  »ذوب« 

توانسـت 61 هزار و 895 تن کالف را در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 574 

درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در چهار 

ماه نخست سال 1399 توانسته بود 9 هزار و 174 

تـن کالف را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش برساند.

ذوب آهـن در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسـته اسـت 236 هزار و 206 تن شمش کاالیی 

فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  را 

برسـاند. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

قبل 308 هزار و 900 تن شمش کاالیی در بازارهای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان طـی چهـار ماه ابتدایی سـال 

1400، به 695 هزار و 99 تن رسید. این شرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 797 

هـزار و 871 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند.

رشد 67 درصدی درآمد فروش داخلی   

ذوب آهن

مـاه  چهـار  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخست سال 1400 توانست 25 هزار و 951میلیارد 

و 941 ریـال از فـروش تیرآهـن در بازارهـای داخلی 

درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مجموع فروش صادراتی شرکت 
ذوب آهن در چهار ماه نخست 
امسال به 344 هزار و 685تن 
رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش 22 
درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در چهار ماه نخست 
سال گذشته، 282 هزار و 222 

تن محصول را روانه بازارهای 
صادراتی کرده بود
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مدت مشـابه سـال گذشـته 91 درصد رشـد یافته 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399، 13 هزار و 579 میلیارد و 512میلیون ریال 

داخلـی  بازارهـای  در  تیرآهـن  فـروش  از  درآمـد 

کسب کرده بود.

»ذوب« طـی چهـار مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

13هزار و 83 میلیارد و 193 میلیون ریال از فروش 

بـازار داخلـی، درآمـد کسـب کـرده  میلگـرد در 

است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته بیانگر 82 درصد رشد است. این شرکت 

درآمـد   ،1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در 

هفت هـزار و 174 میلیـارد و 370 میلیون ریالی از 

فروش میلگرد در بازارهای داخلی داشت.

امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  آهـن  ذوب 

توانسـته اسـت از فـروش کالف در بـازار داخلـی 

دوهـزار و 138 میلیـارد و 139 میلیـون ریال درآمد 

کسب کند که این میزان در هم سنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  پیـش 326  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال 

و  میلیـارد   424 کالف  فـروش  از  گذشـته 

593میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

نخسـت  مـاه  چهـار  در  آهـن  ذوب  درآمـد 

سـال 1400 از فـروش شـمش در بـازار داخلـی بـه 

یـک هـزار و 219 میلیـارد و 683 میلیـون ریـال 

رسـید. این شـرکت از فروش شـمش کاالیی در 

بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

چهـار هـزار و 956میلیـارد و 61 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند.

فـروش ریـل در بـازار داخلـی طـی چهـار ماه 

ابتدایـی امسـال چهـار هـزار و 288 میلیـارد و 

درآمـد  آهـن  ذوب  بـرای  ریـال  میلیـون   129

مـدت  بـا  مقایسـه  میـزان در  ایـن  کـه  داشـت 

مشابه سال گذشته حاکی از رشد 317درصدی 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

و  27میلیـارد  و  هـزار  یـک  درآمـد  قبـل، 

339میلیـون ریالـی از فـروش ریـل در بازارهـای 

داخلی به دست آورده بود.

»ذوب« از فـروش سـایر محصـوالت فـوالدی 

)نبشـی، ناودانی و...( در بازار داخلی طی چهار 

مـاه نخسـت امسـال 268 میلیـارد و 589 میلیـون 

ریال درآمد به دسـت آورد. این شـرکت توانسـته 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  طـی  بـود 

654میلیـارد و 790 میلیـون ریـال از فـروش سـایر 

محصوالت فوالدی )نبشـی، ناودانی و...( درآمد 

کسب کند.

ذوب آهـن طـی چهـار مـاه نخسـت امسـال، 

چهـار هـزار و 214 میلیـارد و 856 میلیـون ریـال 

بـازار  در  جانبـی  فراورده هـای  فـروش  از  درآمـد 

داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته از رشـد 57 درصدی 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

فـروش  از  بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت 

فراورده هـای جانبـی دو هـزار و 679 میلیـارد و 

50میلیون ریال درآمد داشته باشد.

داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

شرکت ذوب آهن اصفهان طی چهار ماه ابتدایی 

سال 1400، به 51 هزار و 164 میلیارد و 530میلیون 

ریال رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال پیش، بیانگر 67 درصد رشـد است. 

سـال 1399،  نخسـت  مـاه  در چهـار  آهـن  ذوب 

30هزار و 495 میلیارد و 715 میلیون ریال درآمد 

از فروش محصوالت خود در بازار داخلی کسب 

کرده بود.

درآمد 27 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن   

از صادرات شمش

ذوب آهـن از صـادرات تیرآهـن در چهـار مـاه 

نخسـت سـال جـاری، دو هـزار و 774 میلیـارد و 

ایـن  کـه  کـرد  درآمـد کسـب  ریـال  420میلیـون 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  123 درصـد 

توانسـته بـود در چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، 

یـک هـزار و 239میلیـارد و 793 میلیـون ریـال از 

طریق صادرات تیرآهن درآمد کسب کند.

درآمـد میلگـرد صادراتـی شـرکت ذوب آهـن 

اصفهان در چهار ماه نخست امسال به 6 هزار و 

662 میلیـارد و 52 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

حاکی از رشـد 66 درصدی اسـت. این شـرکت از 

فـروش صادراتـی میلگـرد در چهـار مـاه نخسـت 

سال گذشته، چهار هزار و 11 میلیارد و 903میلیون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

مـاه  چهـار  در  کالف  صـادرات  از  »ذوب« 

نخسـت سـال جـاری، پنـج هـزار و 968 میلیـارد و 

162میلیون ریال درآمد کسـب کرد که این میزان 

رشـد  گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

چهارهـزار و 578 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال قبـل موفـق به 

کسب درآمد 127 میلیارد و 578میلیارد ریالی از 

فروش کالف در بازارهای صادراتی شده بود.

درآمـد فروش شـمش صادراتـی ذوب آهن در 

و  هـزار   27  ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

285میلیـارد و 372 میلیـون ریـال بـود کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیش 

144 درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، درآمـدی حـدود 

از  ریـال  میلیـون  و 889  میلیـارد  و 163  11هـزار 

فروش شمش در بازارهای صادراتی داشت.

ذوب آهـن در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

درآمد هشت هزار و 339 میلیارد و 434 میلیون 

ریالـی از فـروش فراورده های جانبی در بازارهای 

صادراتـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش 10 هـزار و 699 درصـد 
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افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

نخست سال قبل توانسته بود درآمد 77 میلیارد 

از صـادرات فراورده هـای  و 217 میلیـون ریالـی 

جانبی کسب کند.

در  آهـن  ذوب  صادراتـی  درآمـد  مجمـوع 

و  هـزار   51 بـه   1400 سـال  نخسـت  چهارمـاه 

29میلیـارد و 440 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

حاکی از رشد 207درصدی است. این شرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 درآمدی حـدود 16 

هزار و 620میلیارد و 380 میلیون ریال از صادرات 

محصوالت به دست آورده بود.

رشد 166 درصدی درآمد ذوب آهن  

نمـودار 3 نشـان می دهـد »ذوب« در چهـار 
مـاه نخسـت امسـال، 28 هـزار و 726 میلیـارد و 

361میلیـون ریـال از فـروش تیرآهـن در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 93درصد 

رشد یافته است. این شرکت در چهار ماه ابتدایی 

و  هـزار   14 درآمـد  بـود  توانسـته   ،1399 سـال 

819میلیارد و 305 میلیون تومانی از فروش تیرآهن 

در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

درآمد حاصل از فروش میلگرد ذوب آهن در 

چهار ماه نخست سال 1400 از فروش در بازارهای 

و  میلیـارد  و 745  هـزار  و صادراتـی 19  داخلـی 

245میلیون ریال بود که این میزان در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش رشـد 76 درصـدی را 

نشـان می دهد. ذوب آهن در چهار ماه نخسـت 

و  بـه کسـب درآمـد 11 هـزار  سـال 1399 موفـق 

فـروش  از  ریالـی  میلیـون   273 و  186میلیـارد 

میلگرد در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

شرکت ذوب آهن اصفهان در چهار ماه نخست 

سـال 1400، توانسـت هشـت هـزار و 106میلیـارد و 

301میلیون ریال از فروش کالف در بازارهای داخلی 

و صادراتی درآمد کسب کند که این میزان نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش یک هـزار و 368 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

ابتدایی سال 1399، موفق شد درآمد 552 میلیارد و 

171 میلیـون تومانی از فـروش کالف در بازارهای 

داخلی و صادراتی داشته باشد.

»ذوب« در چهار ماه نخست امسال، 28هزار 

و 505 میلیارد و 55 میلیون ریال از فروش شمش 

کاالیـی در بازارهـای داخلـی و صادراتـی درآمـد 

بـه مـدت  ایـن میـزان نسـبت  کسـب کـرد کـه 

مشـابه سـال پیش بیانگر 76 درصد رشـد اسـت. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایی سـال گذشـته، 

و  میلیـارد   119 و  هـزار   16 درآمـد  توانسـت 

950میلیـون تومانـی از فـروش شـمش کاالیـی در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجمـوع درآمـد داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان در چهـار مـاه نخسـت سـال 

جـاری بـه 102 هـزار و 193 میلیـارد و 970 میلیـون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   116 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود به درآمد 47 هزار و 116میلیارد 

و 95 میلیون ریالی دست یابد.

مجموع درآمد حاصل از فروش 
داخلی شرکت ذوب آهن 

اصفهان طی چهار ماه ابتدایی 
سال 1400، به 51 هزار و 164 
میلیارد و 530میلیون ریال رسید 

که این میزان در هم سنجی با 
مدت مشابه سال پیش، بیانگر 

67 درصد رشد است
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شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر طی چهار ماه نخسـت امسـال موفق به کسـب 173 هـزار و 282 میلیارد ریال درآمد شـد که این 
میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 209 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد گل گهر 209 درصد افزایش یافت
طی چهار ماه نخست امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، تیر ماه سـال جاری برای صنعت 

فـوالد کشـور چنـدان خوش یمـن نبـود و بـه دلیـل 

قطعی های پیاپی و در نهایت قطعی سراسری برق 

در صنعت فوالد، شاهد کاهش تولید محصوالت 

همـه  بـرای  تولیـد  کاهـش  ایـن  بودیـم.  فـوالدی 

شرکت های فعال در این صنعت رخ داد و شرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر کـه از ابتـدای سـال 

جـاری تـا پایـان خـرداد مـاه باالتریـن عملکـرد تولید 

خود را به ثبت رسانده بود، به دلیل قطعی برق، با 

کاهش تولید و حتی فروش مواجه شد و نتوانست 

به روند رو به رشد استثنایی خود ادامه دهد.

رشد 5 درصدی تولید در گل گهر  

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر در چهـار ماه نخسـت سـال 1400 

توانسـته اسـت چهـار میلیـون و 65 هـزار و 965 تن 

مـاه  ایـن شـرکت در چهـار  تولیـد کنـد.  گندلـه 

نخسـت سـال قبـل توانسـته بـود چهـار میلیـون و 

118هزار و 964 تن گندله تولید کند.

گل گهـر طـی چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

میلیـون و 467 هـزار و 100 تـن کنسـانتره تولید  پنج 

کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  رشـد  10درصـد 

چهارمـاه نخسـت سـال 1399، چهـار میلیـون و 

933هزار و 821 تن کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در چهـار مـاه نخسـت امسـال موفـق 

شـد 39 هزار و 608 تن گندله ریزدانه تولید کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش 5درصد افزایش یافته است. این شرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، 37هـزار و 604 تـن 

گندله ریزدانه تولید کرده بود.

و صنعتـی  تولیـد شـرکت معدنـی  مجمـوع 

گل گهر در چهار ماه نخست سال 1400 به 9میلیون 

و 572 هـزار و 673 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در 

هم سـنجی با مدت مشـابه سال گذشـته 5درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

نخسـت سـال 1399 موفـق بـه تولیـد 9میلیـون و 

90هزار و 389 تن محصول کرده بود.

فروش 995 هزار تنی کنسانتره  

همان طـور کـه در نمودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در چهـار مـاه 

نخست سال 1400 توانست سه میلیون و 833هزار 

و 927 تـن گندلـه سـنگ آهن در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در چهارمـاه نخسـت 

سال گذشته توانسته بود چهارمیلیون و 206 هزار 

و 180تن گندله را در بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در چهـار مـاه نخسـت سـال 

تـن   48 و  هـزار   995 فـروش  بـه  موفـق  جـاری 

کنسـانتره سـنگ آهن در بازار داخلی شده است 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

گذشـته 58درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال پیش توانسته 
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بـود 626 هـزار و 929 تـن کنسـانتره را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

جاری 13 هزار و 487 تن گندله ریزدانه در بازارهای 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در چهار ماه 

نخست سال قبل 46 هزار و 511 تن گندله ریزدانه 

را در بازارهـای داخلی به فروش رسـانده بـود. الزم 

بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در چهـار مـاه نخسـت 

امسال توانست 54 هزار و 373 تن گندله ریزدانه 

را نیز صادر کند.

مجمـوع فـروش شـرکت معدنـی و صنعتـی 

بـه  مـاه نخسـت سـال 1400  گل گهـر در چهـار 

چهـار میلیـون و 896 هـزار و 835 تـن رسـید که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مدت مشـابه سـال 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  0.3درصـد  پیـش 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  شـرکت 

توانسته بود چهارمیلیون و 879 هزار و 620 تن 

محصول را در بازار بفروشد.

رشد 403 درصدی درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره

از آن اسـت کـه شـرکت  نمـودار 3 حاکـی 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در چهـار ماه نخسـت 

فـروش گندلـه در  از  اسـت  توانسـته  سـال 1400 

و  میلیـارد   612 و  هـزار   145 داخلـی،  بازارهـای 

131میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 187 درصد 

افزایش را نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه 

نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود از فـروش گندله 

در بازارهـای داخلـی، 50 هـزار و 633 میلیـارد و 

237میلیون ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهـر در چهـار مـاه نخسـت سـال 

جاری موفق به کسب درآمد 25 هزار و 617میلیارد 

در  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی  میلیـارد  و 986 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت که در هم سـنجی با 

مـدت مشـابه سـال قبـل 403 درصـد رشـد یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

مجموع تولید شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در چهار ماه 

نخست سال 1400 به 9میلیون 
و 572 هزار و 673 تن رسید که 
این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال گذشته 5درصد رشد 
را نشان می دهد
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گذشته، پنج هزار و 89 میلیارد و 298 میلیون ریال 

از محل فروش کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در چهـار مـاه نخسـت امسـال موفق 

به کسب 62 میلیارد و 982 میلیون ریال درآمد 

از فـروش گندلـه ریزدانـه در بازارهـای داخلـی 

شـده اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت 

سـال گذشـته 220 میلیـارد و 831 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش گندلـه ریزدانـه در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

گفتنی است که گل گهر در چهار ماه نخست 

امسال یک هزار و 989 میلیارد و 103 میلیون ریال 

درآمد از صادرات گندله ریزدانه کسب کرد.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در چهار ماه نخست سال جاری، 173هزار 

و 282 میلیـارد و 202 میلیـون ریـال بـوده اسـت که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، 209 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال پیش توانسـته 

بود 55 هزار و 943 میلیارد و 366 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

رشد  نرخ فروش محصوالت گل گهر  

نمـودار 4 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در تیر ماه گندله خود 

را بـه نـرخ 34 میلیـون و 739 هـزار و 486 ریـال بـه 

ازای هـر تـن و کنسـانتره را نیـز بـا نـرخ 24 هـزار و 

177 میلیـون و 898 ریـال بـه ازای هـر تـن در بـازار 

داخلـی فروختـه اسـت. این شـرکت در چهـار ماه 

طـور  بـه  را  خـود  گندلـه  جـاری  سـال  نخسـت 

میانگین با نرخ 37 میلیون و 979 هزار و 891ریال 

به ازای هر تن و نیز کنسانتره را به نرخ 25میلیون 

و 745 هـزار و 478 ریـال بـه ازای هـر تـن به فروش 

رسـاند. بنابرایـن در تیـر مـاه بـا توجـه بـه کاهـش 

دلیـل  بـه  فـوالد  صنعـت  در  تقاضـا  نسـبی 

تعطیلی هـای ناشـی از قطـع بـرق، شـاهد کاهـش 

قیمت ها نیز بودیم.

مجموع فروش شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در چهار ماه 
نخست سال 1400 به چهار 

میلیون و 896 هزار و 835 تن 
رسید که این میزان در هم سنجی 

با مدت مشابه سال پیش 
0.3درصد افزایش یافته است
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، صنعـت فـوالد کشـور سـال ها 

اسـت که از قیمت گذاری دسـتوری رنج می برد 

امـا عرضـه محصـوالت فـوالدی در بـورس کاال 

از  تدریـج  بـه  صنعـت  ایـن  شـده  باعـث 

قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد و بتواند از 

بهره منـد  مصـرف  و  تولیـد  ظرفیت هـای  تمـام 

معامـالت  و  عرضـه  جـاری،  سـال  در  شـود. 

محصوالت فوالدی طی چهار ماه نخست امسال 

رونـق نسـبتا خوبـی داشـته اسـت. بـا ایـن وجـود، 

قطعی برق از ابتدای تیر ماه روند تولید را مختل 

کـرد و باعـث توقـف عرضه هـای فـوالدی در چنـد 

بـه عنـوان  هفتـه  شـد. شـرکت فـوالد خوزسـتان 

بزرگ تریـن عرضه کننـده فـوالد خـام کشـور شـامل 

بلوم و بیلت و تختال، در پنج ماه نخست امسال 

سـهم قابل توجهی را در بازار و بورس کاال به خود 

اختصـاص داد و توانسـت درآمـد مطلوبـی را از 

بورس کاال کسب کند. البته با قطعی برق در تیر 

ماه و توقف تولید فوالد، این شرکت به عرضه آهن 

اسـفنجی در بـورس کاال نیـز روی آورد و توانسـت 

معامالتی را نیز در این حوزه انجام دهد.

شمش فوالدی  

شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان بزرگ تریـن 

تولیدکننـده شـمش فـوالدی در کشـور بـا ظرفیت 

تولید حدود دو میلیون و 500 هزار تن، بزرگ ترین 

عرضه کننـده ایـن محصـول در کشـور بـه شـمار 

می رود. این شرکت توانست از ابتدای سال جاری 

تـا کنـون، نقـش موثـری را بـا عرضـه مداوم شـمش 

فوالدی در بورس کاال ایفا کند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد »فخـوز« طـی پنج 
مـاه نخسـت سـال جـاری، 368 هـزار تـن شـمش 

را در بـورس   RST34 -2 5 وSP فـوالدی اعـم از

کاالی ایـران عرضـه کـرد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 

ابتدایی سـال گذشـته 414 هزار تن شمش فوالدی 

تنها با گرید 5SP در بورس کاال عرضه کرده بود.

شـرکت فوالد خوزسـتان در پنج ماه نخسـت امسـال توانسـت با فروش 413 هـزار تن محصول در بـورس کاال به درآمـد 58 هزار 
و 197 میلیارد ریالی دست یابد که این میزان درآمد، رشد 159 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می دهد.

رشد 159 درصدی درآمد »فخوز« از بورس کاال
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میـزان تقاضـا برای شـمش فـوالد خوزسـتان در 

بـورس کاال طـی پنـج مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 

400هـزار و 760 تـن رسـید. ایـن شـرکت در پنـج ماه 

نخست سال قبل، 649 هزار تن تقاضا برای شمش 

فوالدی در بورس کاال داشت.

در نهایت اینکه، »فخوز« توانست طی پنج ماه 

نخسـت سـال جاری، 237 هزار تن شـمش فوالدی 

را در بـورس کاال معاملـه کنـد. ایـن شـرکت در 

پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 359 هزار 

و 500 تـن شـمش فـوالدی را در بـورس کاال مـورد 

معامله قرار دهد.

تختال فوالدی  

شـرکت فوالد خوزسـتان طی پنج ماه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت بخـش عمـده ای از عرضـه 

تختـال در بـورس کاال را بـه خود اختصـاص دهد و 

موثرتریـن نقـش را در ایـن حـوزه ایفـا کنـد. گریـد 

تختـال عرضـه شـده از سـوی ایـن شـرکت عمدتـا 

ST37 بـوده اسـت. یـادآور می شـود عرضـه تختـال 

فـوالدی از تابسـتان سـال گذشـته پـس از توقـف 

حدودا دو ساله، مجددا از سر گرفته شده است.

»فخـوز«در  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 
پنج مـاه نخسـت امسـال 629 هـزار تـن تختـال 

فوالدی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 395 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ابتدایـی سـال 1399  مـاه  پنـج  ایـن شـرکت در 

توانسـته بـود 127 هـزار تن تختال فـوالدی را در 

بورس کاال عرضه کند.

فوالد خوزستان در پنج ماه نخست سال 1400، 

در مقابـل عرضـه تختـال خـود 179 هـزار و 380 تـن 

تقاضـا مشـاهده کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، یـک هـزار و 181 درصـد 

مـاه  پنـج  در  ایـن شـرکت  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

نخسـت سـال قبـل، 14 هـزار تـن تقاضـا در مقابـل 

عرضه تختال داشت.

 »فخوز« طی پنج ماه نخست 
سال جاری، 368 هزار تن شمش 
فوالدی اعم از 5SP و RST34 -2 را 
در بورس کاالی ایران عرضه کرد. 

این شرکت در پنج ماه ابتدایی 
سال گذشته 414 هزار تن شمش 
فوالدی تنها با گرید 5SP در بورس 

کاال عرضه کرده بود
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»فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

موفـق بـه انجـام 175 هـزار و 800 تن معامله تختال 

در بورس کاال شده است که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، یک هزار و 155 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 

نخست سال 1399، توانسته بود 14 هزار تن تختال 

را در بورس کاال معامله کند.

عرضه آهن اسفنجی برای نخستین بار  

بـرق  قطـع  از  پـس  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

فوالدسـازان در تیـر مـاه سـال جـاری که بـه صورت 

اسـفنجی  آهـن  ناچـار  بـه  شـد،  انجـام  سراسـری 

تولیـدی خـود را در بـورس کاالی ایران عرضه کرد. 

نمـودار 3 نشـان می دهـد ایـن شـرکت توانسـت 

220هزار تن آهن اسـفنجی را در بورس کاال عرضه 

کنـد کـه در مقابـل آن 27 هـزار و 500 تـن تقاضـا 

وجود داشت و این شرکت توانست 26 هزار تن از 

این محصول را مورد معامله قرار دهد.

در نمـودار 4 مشـاهده می شـود، »فخـوز« در 

پنج ماه نخست سال جاری، در مجموع 997 هزار 

تـن محصـول فـوالدی در بورس کاال عرضه کرد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

84درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

مجمـوع  در  گذشـته،  سـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج 

541هزار تن محصول در بورس کاال عرضه کرد.

شرکت فوالد خوزستان در مقابل عرضه پنج 

ماه نخسـت امسـال خود، در مجموع 580 هزار 

و 140 تن تقاضا داشـت. این شـرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال 1399، 663 هـزار تـن تقاضـا مقابـل 

عرضه خود مشاهده کرده بود.

در نهایت اینکه فوالد خوزستان طی پنج ماه 

نخسـت سـال 1400 موفق شـد 413 هزار و 300 تن 

فـروش  بـه  کاال  بـورس  در  را  فـوالدی  محصـول 

برسـاند کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

نشـان  افزایـش  درصـد   10 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود 373هزار و 500 تن محصول را 

در بورس کاال مورد معامله قرار دهد.

کسب درآمد 58 هزار میلیارد ریالی در   

سال جاری

همان طور که نمودار 5 نشان می دهد، شرکت 

فـوالد خوزسـتان از فـروش شـمش فـوالد خـود طـی 

پنجمـاه نخسـت امسـال، 29 هـزار و 157میلیـارد و 

293میلیون ریال درآمد کسـب کرد که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از رشـد 

37درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در 

پنج ماه ابتدایی سال 1399 توانست درآمد 21 هزار 

و 188 میلیـارد و 164میلیـون ریالـی از معامـالت 

شمش فوالدی در بورس کاال کسب کند.

»فخـوز« از معامـالت تختـال خـود در بـورس 

کاال طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1400، موفـق بـه 

کسـب 29 هـزار و 40 میلیـارد و 114 میلیـون ریـال 

درآمد شـد که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته حاکی از رشد دو هزار و 303درصدی 

است. این شرکت از انجام معامالت تختال خود 

و  هـزار  یـک  سـال 1399،  نخسـت  مـاه  پنـج  در 

208میلیارد و 172 میلیون ریال درآمد کسب کرد.

از  اسـت  توانسـته  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

طـی  کاال  بـورس  در  خـود  محصـوالت  فـروش 

پنج ماه نخست سال، جاری 58 هزار و 197میلیارد 

و 407میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

رشـد 159درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت 

در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود بـه 

میلیـون  و 336  و 396میلیـارد  22هـزار  درآمـد 

ریالـی از معامـالت محصـوالت خـود در بـورس 

کاال دست یابد.

همچنیـن »فخـوز« از محـل معامـالت آهـن 

اسـفنجی خـود در بـورس کاال توانسـت بـه درآمـد 

دوهزار و 182 میلیارد ریالی دست یابد.

گفتنـی اسـت کـه در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جاری، میانگین نرخ فروش شمش فوالد خوزستان 

126 هـزار و 231 میلیـون ریـال به ازای هر کیلوگرم 

و میانگین نرخ فروش تختال این شـرکت نیز طی 

همیـن مـدت 163 هـزار و 958 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم بوده است.
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فروش خودروسازها اوج گرفت

170 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی در سال 99

تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فریـد دهقانـی 

اساسـی  برنامه هـای  از  یکـی  داشـت:  اظهـار 

افزایـش نقـش صنـدوق در توسـعه بخـش معدن 

همـه  در  کوچک  مقیـاس  معـادن  ویـژه  بـه  

زنجیره های آن است.

نشـان  بررسـی ها  کـرد:  بیـان   ادامـه  وی در 

می دهـد بـا توجـه به افزایش تـورم داخلی و نرخ 

میلیـون   300 و  میلیـارد   142 سـرمایه  بـا  ارز، 

تومانی تا سـال 98 کارکرد حمایتی این صندوق 

روز به روز ضعیف تر شد.

سـرمایه گذاری   بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

بـه همیـن  فعالیت هـای معدنـی تصریـح کـرد: 

دلیـل تصمیـم گرفتیـم تا در سـه مرحله، سـرمایه 

صنـدوق را بـه بیـش از یـک  هـزار و 600 میلیـارد 

تومان افزایش دهیم.

کـرد: در همیـن  عنـوان  ادامـه  در  دهقانـی 

راسـتا، اقدام هـای عملـی آغـاز و تامین نقدی این 

سرمایه از محل سهام سهامداران در دستور کار 

قـرار گرفـت کـه منجـر بـه تثبیـت سـرمایه بـه 

500میلیارد تومان در سال گذشته شد.

وی تاکیـد کـرد:  بـرای سـال جـاری با تالش 

تـالش  در  ایـن صنـدوق  همـکاران  و  ایمیـدرو 

هسـتیم تـا سـرمایه آن را بـه بیـش از یـک  هـزار 

و 600 میلیـارد تومـان افزایـش دهیـم و اصـرار 

کردیـم کـه ایـن رقـم، حداقـل نیـاز بـرای بخـش 

معـدن اسـت کـه مـورد موافقت رئیـس هیئت 

عامل ایمیدرو قرار گرفت.

سـرمایه گذاری   بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

اکنـون  شـد:  یـادآور  معدنـی  فعالیت هـای 

پیش پرداخت های الزم برای این افزایش سرمایه 

صـورت  بـه  سـرمایه  افزایـش  و  شـده  دریافـت 

همچنیـن  اسـت،  افتـاده  اتفـاق  علی الحسـاب 

گـزارش توجیهـی در ایـن زمینـه بـرای ارائـه بـه 

سازمان حسابرسی در حال نهایی شدن است.

دهقانـی خاطرنشـان  کـرد: بـا تحقـق ایـن رقم، 

سـرمایه صندوق نسـبت به سـال 98 رشـد حدود 

11 برابـری را تجربـه خواهـد کـرد کـه می توانـد 

نویدبخش تحول خوبی در بخش معدن باشد.

وی اظهار کرد: کمک به اکتشافات تکمیلی و 

اکتشافات پایه از حیث مالی، ریسک و مدیریت 

ریسـک، از جملـه اساسـی ترین برنامه هـای آینـده 

صندوق با افزایش سرمایه خواهد بود.

سـرمایه گذاری   بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

ادوار  در  کـرد:  بیـان  معدنـی  فعالیت هـای 

گذشته، کمک مالی این صندوق به اکتشافات 

از محـل وجـوه اداره شـده و کمک هـای مالـی و 

اعتباری سـازمان برنامه و بودجه انجام می شـد 

کـه تغییـرات تخصیـص بودجـه بر میـزان اعتبار 

تخصیصـی بـرای اکتشـافات تاثیرگـذار می شـد، 

مدیرعامـل صنـدوق بیمـه سـرمایه گذاری  فعالیت هـای معدنـی گفـت: بـا تحقـق افزایـش سـرمایه 11 برابـری صنـدوق بیمـه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، توسعه اکتشافات پایه معادن کوچک مقیاس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

افزایش سرمایه 11 برابری بیمه فعالیت  های 
بخش معدن و توسعه اکتشافات

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی:
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امـا اکنـون بـرای نخسـتین بـار، به طور مسـتقیم 

به دنبال کمک به موضوع اکتشاف هستیم.

دهقانـی اذعـان کـرد:  بـا تخصیـص بودجـه از 

سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه، منابـع مالـی کـه 

پیـش از ایـن بـرای موضـوع اکتشـاف تخصیـص 

می یافت درون زا نبود و توسط بخش معدن برای 

آن تصمیم گیری نمی شد.

وی در ادامه گفت: سال گذشته به همین 

شـیوه کمتـر از 20 میلیـارد تومـان برای موضوع 

امسـال  امـا  شـد،  داده  تخصیـص  اکتشـافات 

منابـع  تامیـن  صـورت  در  کـه  داریـم  تصمیـم 

میلیـارد  از 300  بیـش  افزایـش سـرمایه،  مالـی 

تومـان )بـا احتسـاب منابـع بانکـی بیـن 600 تـا 

پایـه  اکتشـافات  بـرای  تومـان(  میلیـارد   700

معادن کوچک مقیاس تخصیص دهیم.

سـرمایه گذاری   بیمـه  صنـدوق  مدیرعامـل 

تخصیـص  کـرد:  تصریـح   معدنـی  فعالیت هـای 

چنیـن رقمـی می توانـد موتـور محرکـه ای بـرای 

معادن کوچک مقیاس برای ادامه مسیر باشد.

برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  دهقانـی 

معدنـی  محـدوده  و  معـدن  هـزار   6 مزایـده 

بالتکلیف در ماه های گذشته، خاطرنشان  کرد: 

بـه معدنکارانـی کـه نیازمنـد منابـع مالـی بـرای 

اسـتخراج، فـرآوری و اکتشـاف هسـتند، اعـالم 

تامیـن  بـرای  محدودیتـی  هیـچ  کـه  می کنیـم 

ایـن  ایمیـدرو و  منابـع آن هـا نداریـم و تصمیـم 

صنـدوق ایـن اسـت کـه نیازهـای مالـی معـادن 

کوچک مقیاس را تامین کنند.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: هیـچ محدودیتـی 

از حیـث سـقف پرداخـت بـرای توسـعه بخـش 

در  معدنـکاران،  مراجعـه  بـا  و  نـدارد  وجـود 

صنـدوق  امکانـات  از  ممکـن  زمـان  حداقـل 

بهره مند خواهند شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، سـال گذشـته در 

مجمـوع 40 ضمانت نامـه و بیمه نامـه بـه ارزش 

ایـن  از سـوی  ریـال  چهـار هـزار و 786 میلیـارد 

سـهم ضمانت نامه هـا  کـه  شـد  صـادر  صنـدوق 

بـه  فقـره   31 بهره بـرداری(  اعتبـاری  )بیمه هـای 

ارزش چهـار هـزار و 744 میلیـارد ریـال و سـهم 

ارزش  بـه  فقـره   9 سـرمایه گذاری  بیمه نامـه 

42میلیارد ریال بود.   

ــــ

مدیرعامل شـرکت ذوب آهن اصفهان در جلسـه شـورای معاونین بر تامین پایدار 
مواد اولیه به شیوه های مختلف برای حفظ شرایط تولید تاکید کرد.

از  بـه نقـل  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، منصـور یـزدی زاده 

تـداوم و تسـریع در  ایـن جلسـه، ضـرورت  در 

یـا کاهـش  اقدامـات الزم جهـت صرفه جویـی 

مصـرف آب را یـادآور شـد و اظهـار داشـت: الزم 

اسـت در بخش هـای مختلـف کارخانـه بـه ویژه 

خـط تولید، شـیوه های مختلـف کاهش مصرف 

آب بررسـی شـود و ایـن امـر بـه عنـوان اولویـت 

اصلی مدنظر باشد.

و  بـرق در کشـور  بـه قطـع  اشـاره  بـا  وی 

مشـکالت ناشـی از آن برای مردم گفت: در 

راستـــــای مسئولیت هـــای اجتمـــاعی تولیــد 

شـرکت  نیروگاه هـای  در  را  بـرق  حداکثـری 

بایـد مدنظـر داشـته باشـیم تا بتوانیـم در این 

زمینه یاری  رسان مردم باشیم.

مدیرعامـل ذوب آهــــن در پایـــــان، حفــــظ 

سـالمت کارکنــــان در شرایــــط مـوج جدیــد 

شیوع بیماری کرونـــا را اولویـــت اصلی ایــــن 

افـزود:  و  دانسـت  صنعتـی  عظیـم  مجتمـع 

بسترســــازی جهـــــت رعایــــت پروتکل هــــای 

بهداشـتی و توسـعه دیگر اقدامات مربوط به 

مقابله با شـیوع این بیماری، انجام اقدامات 

الزم بـرای واکسیناسـیون سـریع تر کارکنـان و 

فراهـم آوردن شـرایط کاهـش حضـور کارکنـان 

در محل کار بدون ایجاد وقفه در فرایندهای 

بایـد  کـه  اسـت  مـواردی  شـرکت  مختلـف 

مدنظـر کلیـه مسـئولین و کارکنـان ذوب آهن 

اصفهان باشد.

حفظ سالمت کارکنان و روند تولید
 در اولویت است

یزدی زاده:
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به گزارش »فلزات آنالین«، پژوهشکده پولی 

و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعالم کرد 

کـه رونـد صعـودی رشـد تولیـد در بخش صنعت 

در چهارمین ماه سال جاری تداوم پیدا نکرده و 

شـاخص تولیـد صنعتـی شـرکت های بورسـی در 

تیر ماه سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سال 

قبل کاهش قابل مالحظه ای داشته است. 

مــــاه،  تیــــر  تولیــــد صنعتـــی در  شاخــــص 

2.5درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

رشـد داشـته کـه کمتریـن نـرخ رشـد در 12 مـاه 

اخیر بوده است. 

از سـوی دیگـر، بررسـی رشـد صنایـع نشـان 

می دهـد کـه رشـد تولیـد صنعـت خودروسـازی 

بیشـترین تاثیـر را بـر مثبـت شـدن شـاخص کل 

کانی هـای  و  اساسـی  فلـزات  صنایـع  و  داشـته 

غیرفلزی دو صنعتی بودند که رشد شاخص تولید 

آن ها در تیر ماه منفی شده است و بیشترین سهم 

را در کاهش رشد تولید صنعت داشتند.

عامل کاهش رشد تولید در صنایع   

 کاهـش رشـد تولیـد می توانـد تحـت تاثیـر 

محدودیت هـای اعمـال شـده در مـاه گذشـته بر 

تامیـن بـرق صنایـع فـوالد و سـیمان کـه زیربخش 

دو صنعت فوق الذکر هستند، باشد.

همچنیـن، بررسـی عملکـرد شـرکت ها نشـان 

از کاهـش رشـد  کـه بخـش عمـده ای  می دهـد 

تولیـد در تیـر مـاه بـه رشـد منفـی 2.3 درصـدی 

تولید در شرکت های صادرات محور برمی گردد 

کـه ایـن رشـد منفـی در یک سـال اخیر بی سـابقه 

بوده است.

عالوه  بر این، بررسی تغییرات موجودی انبار 

محصـوالت نهایـی این شـرکت ها نشـان می دهد 

که شاخص موجودی انبار در صنعت در دو ماه 

تیـر و خـرداد، افزایـش در موجـودی انبـار را نشـان 

رونـد  بـا  افزایـش  ایـن  همزمانـی  کـه  می دهـد 

می توانـد  مـاه  تیـر  در  تولیـد  رشـد  کاهشـی 

در  تولیـد  رشـد  بیشـتر  کاهـش  از  نشـانه هایی 

ماه های آتی باشد.

وضعیت انبار صنایع بورسی   

پژوهشـکده  گـزارش  از  دیگـری  بخـش  در 

جزئیـات  بررسـی  بـه  کشـور،  بانکـی  و  پولـی 

تغییرات موجودی انبار محصوالت شرکت های 

صنعتـی پرداختـه شـده اسـت، زیـرا عـالوه بـر 

اینکـه تحلیـل بهتـری از علـت تغییـرات تولیـد 

و  بـازار  از وضعیـت  و شـاهدی  ارائـه می دهـد 

تقاضـا ارائـه می کنـد، می توانـد در پیش بینـی 

روند آتی تولید نیز کمک کند.

بر این اسـاس، صنعت محصوالت شـیمیایی 

که در ماه های اخیر همواره کاهش در موجودی 

انبـار را تجربـه کـرده بود، در تیر ماه با افزایش در 

موجـودی انبـار مواجـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه 

رشـد مثبـت نزدیـک به صفـر این صنعـت در این 

مـاه و افزایـش 4.3 درصـدی موجـودی انبـار آن 

ایـن  شـرکت های  فـروش  کـه  گفـت  می تـوان 

صنعـت نسـبت بـه مـدت مشـابه کاهـش اندکی 

یافته است. 

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، یکی از صنایعی 

در  تغییـر  بیشـترین  اخیـر  دوره هـای  در  کـه 

موجـودی انبـار را داشـته، صنعـت خودروسـازی 

اسـت. ایـن صنعـت از مـرداد تـا اسـفند مـاه سـال 

گذشـته بـه طـور متوسـط در هـر مـاه 12.8 درصد 

در  امـا  کـرد  اضافـه  خـود  انبـار  موجـودی  بـه 

اردیبهشـت مـاه سـال جـاری رشـد فـروش حـدود 

27 درصـد بیشـتر از تولیـد بـوده اسـت کـه بـه 

معنـی کاهـش موجـودی انبـار انباشـته شـده در 

ماه های قبل است.

در تیـر مـاه نیـز، رشـد فـروش ایـن صنعـت 

حدود 15.1 درصد بیشـتر از رشـد تولید بوده که 

ایـن  انبـار  موجـودی  در  کاهـش  نشـان دهنده 

صنعت شده است. 

محصـوالت  صنعـت  دو  هـر  عالوه  بر ایـن، 

شیمیایی و فلزات اساسی که بخش قابل توجهی 

از محصـوالت آن هـا صادراتـی اسـت، در تیـر مـاه 

افزایش موجود در انبار داشته اند. 

بررسـی ها بیانگر این اسـت که رشـد تولید صنعت خودروسـازی بیشـترین اثر مثبت را بر رشد شـاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسـی در تیـر مـاه سـال جـاری داشـته و موجـودی انبـار خودروسـازان نیز کاهـش یافته اسـت که حکایـت از افزایـش فروش 

محصوالت این صنعت دارد.

فروش خودروسازها اوج گرفت
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، علی قبـادی با 

بیـان ایـن مطلـب اظهار داشـت: ایـن مجموعه با 

تالش شـبانه روزی و همت کارکنان، توانسـت در 

23 مـرداد سـال 1400 بـا حمـل 33 هـزار و 216 تـن 

کنسانتره، رکورد جدیدی را ثبت کند. 

وی در ادامه افزود: آخرین رکورد حمل و نقل 

روزانـه نیـز مربـوط بـه سـال 97 بـود کـه بـه میـزان 

32هزار و 265 تن بوده است. 

فـوالد  وجهـی  چنـد  شـرکت  مدیرعامـل 

لجسـتیک تصریح کرد: بدون شـک دسـتیابی به 

رکـورد حمـل روزانـه موفقیـت بزرگـی محسـوب 

برنامه ریـزی مـدون و  بـا  امیدواریـم  می شـود و 

پشـتکار، همـت و تعهـد سـازمانی کارکنـان، روند 

حمل و نقل پایدار به صورت مستمر ادامه یابد.

مدیرعامـل شـرکت چنـد وجهی فوالد لجسـتیک گفت: این شـرکت با حمل 33 هـزار و 216 تن کنسـانتره، باالتریـن رکورد حمل 
روزانه کنسانتره را از آغاز تاسیس تاکنون در کارنامه خود ثبت کرد.

باالترین رکورد حمل روزانه کنسانتره 
از آغاز تاسیس تاکنون

در شرکت چند وجهی فوالد لجستیک رقم خورد؛

ــــ

کل حفاری های اکتشافی انجام شده در سال 99 به  رغم فشارهای خارجی و تاثیرات تحریم، به 170 هزار متر رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیدرو، عملیات اکتشـافی انجام شـده 

شـامل، اکتشافات عمومی، شناسـایی و پی جویی 

بوده که عمدتا معطوف به سنگ آهن، زغال سنگ، 

بوکسیت، عناصر نادر خاکی، طال و مس است.

در بخـش اکتشـافات، مجمـوع هزینه هـای 

اکتشـافی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و 

و  تابعـه  شـرکت های  و  ایـران  معدنـی  صنایـع 

افزایـش  بـه  بـا توجـه  وابسـته در سـال گذشـته 

هزینه های خدمات اکتشافی به بیش از دو هزار 

و 712 میلیارد ریال رسید.

ایمیدرو با همراهی شرکت های زیرمجموعه 

و تابعـه، اجـرای عملیـات اکتشـافی در وسـعت 

650 هزار کیلومتر مربع را از سـال 97 در دسـتور 

مناطـق  در  اشـتغال زایی  اسـت.  داده  قـرار  کار 

کمتر توسـعه یافته و تامین خوراک بخش تولید، 

از مهم تریـن راهبردهـای ایـن اسـتراتژی در بخش 

معدن و صنایع معدنی است.

170 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی در سال 99
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به گزارش »فلزات آنالین«، علی رسولیان در 

صنایـع  از  حمایـت  روز  گرامیداشـت  نشسـت 

کوچـک کـه بـا حضـور وزیر صمـت برگزار شـد، با 

بیـان اینکـه بیـش از 48 هـزار واحـد صنعتـی در 

شهرک های صنعتی در کشور وجود دارد، اظهار 

داشت: سهم این واحدها از صنایع کشور حدود 

63 درصـد عنـوان کـرد و افـزود: در شـهرک های 

و  هـزار   43 حـدود  کوچـک  صنایـع  و  صنعتـی 

772طرح صنعتی در حال اجرا است که 8 درصد 

این طرح ها در مرحله نصب ماشین آالت هستند 

که با رشـد 13 درصدی نسـبت به ابتدای سـال به 

حـدود 30 هـزار و 600 واحـد افزایـش پیـدا کـرده 

اسـت و حـدود 30 درصـد هـم در مرحلـه نصـب 

سوله هستند که رشد خوبی داشته است.

و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 

شـهرک های صنعتی، سـهم واحدهای خرد ) زیر 

10 نفر اشتغال( موجود در شهرک های صنعتی را 

41 درصـد، سـهم واحدهـای کوچـک )زیـر 50 نفر 

اشـتغال( را 52 درصـد و سـهم صنایـع متوسـط و 

بزرگ را به ترتیب 6 و یک درصد عنوان کرد.

رسولیان در ادامه تعداد نواحی و شهرک های 

صنعتـی را هـزار و 11 واحـد اعـالم کـرد و افـزود: 

فعـال  نواحـی  و  ایـن شـهرک های  از  واحـد   829

هستند که شامل 501 شهرک، 124 ناحیه و چهار 

منطقه ویژه است.

تامیـن 46 مـگاوات برق شـهرک ها و   

نواحـی صنعتی

بـر اسـاس توضیحـات وی، 46 مـگاوات بـرق، 

16 هـزار و 385 لیتـر آب و 192 تصفیه خانـه در 

شـهرک های تامیـن و ایجـاد شـده اسـت و سـایر 

و  بانـک  بیمـه،  آتش نشـانی،  ماننـد  امکانـات 

درمانگاه نیز در شهرک های وجود دارد و کاهش 

شـهرک ها،  در  فعالیـت  بـرای  اداری  بروکراسـی 

معافیت هـای مالیاتـی هفـت تـا 13 سـال، و ارائـه 

خدمـات بهم رسـانی و ویـژه شـهرک ها از دیگـر 

مدیرعامـل سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی گفت: سـهم صنایع کوچک و متوسـط از صنایع کشـور حـدود 80 درصد 
است و سهم 45 درصدی اشتغال زایی را به خود اختصاص داده اند.

سهم ۴5 درصدی صنایع کوچک و متوسط در 
اشتغال زایی کشور

امتیازاتـی اسـت کـه در شـهرک ها بـه واحدهـای 

صنعتی ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتـی در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود بـه 

چالش هـا و مشـکالت موجـود در شـهرک های و 

نواحی صنعتی اشاره کرد و گفت: گسستگی که 

در نـوع حمایت هـا وجـود دارد یکـی از چالش های 

مهـم در بخـش صنایـع کوچک اسـت؛ تسـهیالتی 

کـه در اختیـار بانک هـا و سـایر وزارتخانه هـا اسـت 

سختی ها را در این حوزه ایجاد کرده است که نیاز 

به تدبیر و تسهیل گری در این حوزه را ایجاد کرده 

و  زیربنایـی  هزینه هـای  شـدید  افزایـش  اسـت؛ 

مشـکالتی که علی رغم ایجاد مشـوق ها در تامین 

مشـکالت  دیگـر  از  دارد  وجـود  زیرسـاخت ها 

شهرک های صنعتی است.

تحقـق 41 درصـد از بودجـه سـازمان در   

سال جاری

افزایـش  از  جلسـه  ادامـه  در  رسـولیان 

58درصدی بودجه سـازمان و تحقق 41 درصدی 

آن در سـال جـاری خبـر داد و تصریـح کـرد: مـا در 

سازمان به طور جد به دنبال عملکرد مناسب در 

حـوزه زیرسـاخت ها هسـتیم و در کنـار افزایـش 

شـفافیت در برنامه هـا، بـا توجـه بـه مشـکالت و 

بـه  مربـوط  قوانیـن  در  کـه  محدودیت هایـی 

مدیریت شـرکت های خدماتی و واحدهای راکد 

وجـود دارد، الزم اسـت در روش هـای مدیریتـی 

تغییراتی ایجاد شود.

وی در ادامـه بیـان کـرد: واگـذاری اختیـارات 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اعالم کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

61
 é شماره  é 179 مرداد ماه 1400

ــــ

مدیـرکل صنایـع برق فلزی و لـوازم خانگی وزارت صمت گفت: ظرفیت بازار لوازم خانگی در کشـورهای همسـایه، حدود 37 میلیارد 
دالر برآورد می شود که از این پتانسیل باید برای صادرات به نحو احسن استفاده کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

کیـوان گـردان در نشسـت بررسـی پیش نویـس 

برنامـه عملیاتـی توسـعه صنعـت لـوازم خانگـی 

اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 15میلیون 

دستگاه لوازم خانگی تولید شد.

لـوازم  و  فلـزی  بـرق،  مدیـرکل دفتـر صنایـع 

اشـتغال  همچنیـن  صمـت،  وزارت  خانگـی 

مسـتقیم در این حوزه را 300 هزار نفر اعالم کرد 

و گفـت: گـردش مالی سـالیانه در صنعـت لوازم 

خانگی کشور6  میلیارد دالر  است.

حـدود  بـازار  کـرد:  عنـوان  همچنیـن  وی 

37میلیـارد دالری لـوازم خانگـی در کشـورهای 

همسایه ظرفیت بسیار خوبی برای ارتقا تولید و 

صادرات لوازم خانگی کشور است.

گـردان در ادامـه به تدوین پیش نویس برنامه 

عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی اشاره کرد 

و افـزود: دسترسـی مناسـب بـه بازارهـای محلـی 

منطقـه ای و فراملـی، امـکان تامیـن بخـش قابـل 

توجهــــی از مــــواد اولیــــه، تنــــوع محصـوالت، 

بومی سازی بخش زیادی از طراحی و دانش فنی 

و اشـتغال زایی بـاال مهم تریـن مزیت هـای سـند 

راهبردی و برنامه عملیاتی توسـعه زنجیره لوازم 

خانگی است.

لـوازم  و  فلـزی  بـرق،  دفتـر صنایـع  مدیـرکل 

خانگی وزارت صمت در پایان به تشکیل کارگروه 

پایـش و نظـارت بـر ایـن برنامـه عملیاتـی اشـاره 

داشـت و تصریح کرد: این کارگروه با مسـئولیت 

معاونـت امـور صنایـع وزارت صمـت و بـا حضـور 

نمایندگان دسـتگاه های ذی ربط تشـکیل خواهد 

شد که مسئولیت دبیرخانه برعهده دفتر صنایع 

برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است.

هدف گذاری برای صادرات 300 میلیون دالری لوازم خانگی 
در سال 1۴00

مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعالم کرد:

در چارچـوب قوانیـن موجـود بـه اسـتان ها، تامین 

مالی بنگاه های از طریق اجرای طرح تام، اصالح 

ایجـاد  صنفـی،  شـهرک های  ایجـاد  اسـاس نامه، 

و  تسـهیل گری  مراکـز  نیـاز،  مـورد  سـامانه های 

افزایـش چهار برابری برنامه های حمایتی، آمایش 

سـرزمینی بـرای شهرک هـــای صنعتــی و ایجـاد 

مسـیر جدیـــد در حمایــت از صنایـع، شناسـایی 

توسعـــه  صنعتـــی،  شهرک هـــای  در  گلوگاه هـــا 

شـهرک های صنعتـی )افزایـش 10 هـزار هکتـار بـه 

شـهرک های صنعتـی در سـال جـاری( از جملـه 

اقدامات سازمان شهرک های صنعتی بود.

و  کوچـــک  صنایـــع  سازمـــان  مدیـرعامــــل 

شـهرک های صنعتـی بـا اشـاره بـه اهمیـت تامیـن 

زیر سـاخت ها در شـهرک های و نواحی صنعتی، 

پیگیـری تامیـن بـرق و آب را از دیگـر برنامه هـای 

سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی 

اعالم کرد و گفت: برنامه ریزی برای کارگاه هایی 

کوچـک در حـوزه کسـب وکارهای کوچـک انجـام 

شـده کـه بـا اسـتقبال خوبـی روبـه رو شـد؛ تعامـل 

خوبی با بخش خصوصی هم در بخش مدیریت 

و هم مشورت شکل گرفته است.

بر اساس گزارشی از مهر، رسولیان در پایان، 

همچنین به احیای هزار واحد صنعتی راکد در 

شـهرک ها در سـال گذشـته و احیـای 400 واحـد 

اشـاره کـرد و گفـت: موضـوع  در سـال جدیـد 

مسـئولیت های اجتماعـی بـه صـورت جـدی در 

حـــدود  و  اســـت  پیگیـــری  حـــال  سازمــــان در 

360تفاهم نامه در اسـتان های سراسـر کشـور در 

ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت و بـا توجـه بـه نگاه 

دولـت جدیـد بـه ایـن موضـوع، ایـن موضـوع در 

آینـده نیـز بـه عنـوان طرحـی کـه در چارچـوب 

فرمایشـات رهبـر معظـم انقـالب اسـت، ادامـه 

خواهد داشت.
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معـاون امـور صنایع وزارت صمت از تشـکیل شـورای سیاسـت گذاری صنعـت لوازم خانگـی و تدوین پیش نویـس برنامه عملیاتی 
توسعه صنعت لوازم خانگی در چهار محور خبر داد.

تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی

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

بررسـی  نشسـت  در  صادقی نیارکـی  مهـدی 

صنعـت  توسـعه  عملیاتـی  برنامـه  پیش نویـس 

لوازم خانگی، اظهار داشـت: در سـال 99، چهار 

بـه عنـوان رشـته فعالیت هـای  رشـته فعالیـت 

و  شـدند  انتخـاب  صنعتـی  تولیـد  در  موثـر 

برنامه هـای  تدویـن  بـرای  مسـتمر  جلسـات 

عملیاتـی توسـعه آن هـا بـا شـاخص های کمـی و 

اجرایی برگزار شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشـاره به 

جلسـه ای کـه خـرداد مـاه در ایـن زمینـه با حضور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شـد، ادامه 

داد: متعاقب این جلسه شورای سیاست گذاری 

صنعـت لـوازم خانگـی در معاونـت امـور صنایـع 

وزارت صمـت و بـا حضـور تشـکل ها، انجمن هـا و 

دستگاه های ذی ربط تشکیل شد که جلسات آن 

به صورت مستمر در حال برگزاری است.

صادقـی  نیارکـی بـا بیـان اینکـه هماهنگـی و 

تعامل بسیار خوبی میان انجمن ها و تشکل ها در 

ایـن حـوزه شـکل گرفتـه اسـت، ادامـه داد: ارکان 

بخـش  تشـکل های  و  انجمن هـا  را،  شـورا  ایـن 

بـا  امیدواریـم  و  می دهـد  تشـکیل  خصوصـی 

تشکیل مستمر این شورا مباحث سیاست گذاری 

با سرعت بیشتری جلو برود.

وی به اهداف تشکیل شورای سیاست گذاری 

صنعت لوازم خانگی اشـاره کرد و افزود: بهبود و 

صـادرات،  و  واردات  مدیریـت  زنجیـره،  تکمیـل 

توسـعه و تعمیـق سـاخت داخـل، سـاماندهی و 

قابلیت هـای  ارتقـای  بنگاه هـا،  توانمندسـازی 

فناورانـه، هـم پیونـدی در زنجیـره ارزش جهانـی و 

افزایـش مانـدگاری در بازارهـای صادراتـی اهـداف 

تشکیل شورای سیاست گذاری هستند.

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان این 

کـه پیش نویـس  برنامـه عملیاتی توسـعه صنعت 

لـوازم خانگـی نیـز در چهـار محـور تدویـن شـده 

اسـت، یـادآوری کـرد: ایـن چهـار محـور در سـه 

برنامـه عملیاتـی زنجیره هـای دیگـر صنعتـی کـه 

ابالغ شده بود نیز مشترک هستند.

صادقی  نیارکی با اشاره به ظرفیت های تدوین 

پیش نویس این برنامه عملیاتی تصریح کرد: ایجاد 

و توسـعه ظرفیت هـای اسـمی، ایجـاد و توسـعه 

سـریع  جایگزینـی  بـزرگ،  سـرمایه گذاری های 

تولید داخل با خارج، توسعه صادرات به ویژه به 

نسـبی  پایـداری  و  تـوازن  هم جـوار،  کشـورهای 

زنجیـره تامیـن و ایجـاد و توسـعه مراکـز تحقیـق و 

توسـعه از مهم تریـن ظرفیت هـا بـرای تدویـن ایـن 

برنامه عملیاتی می باشد.

وی همچنیـن بـه چشـم انداز 1400 در تدویـن 

سـند راهبـردی و برنامـه عملیاتـی توسـعه لـوازم 

خانگی اشاره داشت و افزود: چهار چشم انداز در 

این برنامه عملیاتی رقابت پذیری در مقیاس های 

جهانـی، افزایـش سـهم بـازار کشـورهای منطقـه، 

تامین نیاز کشور با تولید انواع محصوالت و تولید 

بـر  منطبـق  بومـی  فناوری هـای  از  اسـتفاده  بـا 

استانداردهای جهانی است.

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت در پایـان 

برنامـه  ایـن  اصلـی  راهبـرد  چهـار  بـه  همچنیـن 

و  سـاماندهی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  عملیاتـی 

نیمه فعـال،  و  فعـال  بنگاه هـای  توانمندسـازی 

برندسـازی و توسـعه بازارهـای صادراتـی، تکمیل و 

توسعه حلقه های ارزش افزا در زنجیره تولید لوازم 

و  ایرانـی  کاالی  خریـد  فرهنگ سـازی  و  خانگـی 

مبارزه با قاچاق کاال این چهار راهبرد هستند.

بـه  کـه  جلسـه  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

میزبانـی معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت برگزار شد، انجمن ها و تشکل ها 

بـه بررسـی پیش نویـس برنامـه عملیاتـی توسـعه 

صنعـت لـوازم خانگـی پرداختنـد و نقطـه نظرات 

خود را در این حوزه بیان کردند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد 

هرمـزگان در بخـش نخسـت بـا تولیـد تختـال بـا 

قـدرت  اسـتاندارد جهانـی،  و در رده  کیفیـت 

رقابـت خـود در بازارهـای صادراتـی را افزایـش 

و  حضـور  ایـن  حفـظ  بـرای  ادامـه  در  امـا  داد 

همچنین توسعه بازارهای هدف، تنوع محصول 

ارزش  بـا  و  اسـتراتژیک  محصـوالت  تولیـد  و 

در  را   S690Q گریـد  همچـون  بیشـتر  افـزوده 

دستور کار قرار داد.

تولیـد فوالدهـای آلیـاژی و اسـتراتژیک نقـش 

مهمی در توسعه صنایع پایین دستی ایفا می کند. 

تولیـد فوالدهـای بـه کار رفتـه در سـدها، پل هـا و 

سـکوهای حفاری می تواند از خروج ارز جلوگیری 

کـرده و در کنـار تامیـن نیـاز داخلـی در ارزآوری و 

افزایش صادرات غیر نفتی اثرگذار باشد.

تولیـد فـوالد آلیـاژی گریـد S690Q، را باید در 

دسـته تولیـدات مهـم صنعـت فـوالد کشـور قـرار 

داد که فوالد هرمزگان آن را محقق کرده اسـت. 

ایـن محصـول اسـتراتژیک با اسـتحکام بـاال عالوه 

بـر بخش هـای یـاد شـده در سـاخت تجهیـزات 

معدنی نیز کاربرد دارد. تجهیزاتی که می تواند 

به توسـعه بخش معدن سـرعت داده و به نوعی 

گذر از تحریم ها باشد. اما شاید کاربرد این نوع 

فـوالد در سـکوهای حفـاری از اهمیـت ویـژه ای 

برخـوردار باشـد آن هـم در شـرایطی کـه صنعـت 

نفت کشور با تحریم جدی مواجه است.

آن طـور کـه پیـدا اسـت فـوالد هرمـزگان در 

راستای اهداف پیش بینی شده برای تبدیل شدن 

به قطب سوم فوالد کشور، در کنار افزایش سهم 

خـود در بازارهـای داخلـی و خارجـی، بـه دنبـال 

توسعه سبد محصوالت خود و تولید فوالدهایی با 

ارزش افـزوده بیشـتر اسـت. امـا ایـن اتفـاق چـه 

تاثیری بر عملکرد فوالد هرمزگان خواهد داشت؟ 

بدون شـک تولید محصوالت اسـتراتژیک از سوی 

فـوالد هرمـزگان بـــه عنـــوان یکـی از مهم تریــــن 

فوالدســـازان کشــــور، نقـــش مهمــی در افزایـــش 

درآمدهای این شرکت خواهد داشت.

ایـن افزایـش درآمـد بـه معنـای توسـعه هرچـه 

بیشـتر در ایـن واحد فوالدسـازی خواهد بـود. در 

واقـع بـا افزایـش در آمـد و فـروش بیشـتر فـوالد 

هرمـزگان اطمینـان سـهامداران بـه این مجموعه 

نیـز بیشـتر خواهـد شـد و بـه دنبـال ایـن اتفـاق 

استقبال از نماد »هرمز« نیز بیشتر خواهد شد. 

فـوالد  توسـعه صـادرات مجموعـه  دیگـر  اتفـاق 

هرمـزگان خواهـد بـود. امـروز بـرای حفـظ حضـور 

در بازارهـای صادراتـی بایـد بـه دو فاکتـور مهـم 

یعنـی کیفیـت و تنـوع محصـول تولیـدی توجـه 

ویژه داشت.

فـوالد هرمـزگان دربخـش نخسـت بـا تولیـد 

تختـال بـا کیفیـت و در رده اسـتاندارد جهانـی، 

را  صادراتـی  بازارهـای  در  خـود  رقابـت  قـدرت 

افزایـش داد امـا در ادامـه برای حفظ این حضور و 

همچنین توسعه بازارهای هدف ،تنوع محصول 

و تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک همچـون گریـد 

فـوالد  و  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در   S690Q

هرمزگان برای تولید این محصول برتر در همایش 

حاتم مورد تقدیر واقع شد.

نکته مهم در تولید این محصول آن است که 

نـگاه مدیریتـی در فـوالد هرمـزگان در راسـتای 

تولیـد محصوالتـی با ارزش افزوده بیشـتر اسـت. 

تغییـر در نـگاه مدیریتـی از موضوعـات مهمـی 

اسـت کـه می توانـد منجـر بـه توسـعه فعالیت هـا 

در حوزه معدن و صنایع معدنی شود.

رهایـی از تولیـد محصوالت فـوالدی و حرکت 

به سمت تولید فوالدهای آلیاژی را باید محصول 

تغییـر نـگاه مدیریتـی در مجموعه هـای فـوالدی 

دانسـت کـه فـوالد هرمـزگان نیز در این راسـتا در 

حرکـت اسـت و می توانـد در بازارهـای صادراتـی 

خوش بدرخشد.

البتـه در ایـن میـان موقعیـت جغرافیایـی این 

برنامه هـای  تـا  شـد  علـت  بـر  مزیـد  نیـز  واحـد 

صادراتـی آن بـا قـدرت بیشـتری اجرایـی شـود. 

دسترسـی به بنادر صادراتی کشـور می تواند در 

کاهـش هزینـه تولیـد بـه کمـک فـوالد هرمـزگان 

اسـتراتژیک  محصـول  ایـن  صـادرات  تـا  آمـده 

سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، بـه طـور کلـی 

حرکت به سمت تولید محصوالت استراتژیک با 

ارزش افزوده بیشـتر باید در اولویت فوالدسـازان 

بـزرگ کشـور قـرار گرفته تا صنعت فـوالد بیش از 

پیـش در درآمدهـای ارزی کشـور نقش آفرینـی 

داشته باشد.

از سوی دیگر تولید محصوالت استراتژیک به 

کمـک کاهش وابسـتگی بـه واردات خواهد آمد. 

بـه همیـن دلیـل دولـت نیـز بایـد از تولیـد چنیـن 

محصوالتـی حمایـت و زیرسـاخت های الزم بـه 

جهت افزایش تولید را فراهم کند.

فوالد هرمزگان با تولید تختال با کیفیت و در رده استاندارد جهانی، قدرت رقابت خود در بازارهای صادراتی را افزایش داد.

تولید فوالدهایی با ارزش افزوده بیشتر در فوالد هرمزگان
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مدیـر مجتمـع طـالی موته با اشـاره به مصوبه مجلس شـورای اسـالمی و تایید شـورای نگهبان از حـذف مالیات ارزش افـزوده بر 
شمش طالی تولیدکنندگان از دی  ماه سال جاری خبر داد.

حذف مالیات ارزش افزوده بر شمش طالی تولیدکنندگان

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

علیرضـا طـاالری بـا اشـاره به عملکرد این مجتمع 

در چهارماه نخسـت سـال جاری، اظهار داشـت: 

در این مدت با توجه به برنامه ریزی های صورت 

گرفتـه حـدود 76 هـزار تـن خـاک فـرآوری کردیـم 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 

1.2 درصدی برخوردار بود.

بـه گفتـه وی، همچنیـن در مـدت یـاد شـده 

میزان 106 کیلوگرم شمش طال در مجتمع طالی 

موته تولید شـد که نسـبت به مدت مشابه سال 

99 حدود 3.5 درصد کاهش داشت.

مدیـر مجتمـع طـالی موتـه، برنامه تولیـد این 

مجتمـع را تـا پایـان سـال  جـاری 300 کیلـو شـمش 

طـال اعـالم کـرد و افـزود: چنانچـه بتوانیـم مـاده 

معدنـی پر عیـار تامین کنیم به  طور قطع بیشـتر 

از برنامه تولید خواهیم کرد.

طـاالری در مـورد میـزان تولید شـمش طال در 

این مجتمع در سال 99 تصریح کرد: میزان تولید 

مجتمـع در سـال گذشـته در مجمـوع 321 کیلـو 

شـمش طـال بـود کـه نسـبت بـه برنامـه از رشـد 

7درصدی برخوردار شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری به علت افت 

تولیـد  مـاده معدنـی سـه درصـد کاهـش  عیـار 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

مدیر مجتمع طالی موته ابراز امیدواری کرد: 

بـر اسـاس برنامه ریـزی انجـام  شـده در مجتمـع 

طـالی موتـه و بـا کاهـش توقفـات کارخانـه بتـوان 

افـت عیـار مـاده معدنی را با افزایش تنـاژ فرآوری 

جبـران کـرد و بـه میـزان تولیـد سـال گذشـته در 

پایان سال جاری برسیم.

معـادن  سـایر  تولیـد  میـزان  دربـاره  طـاالری 

مجتمـع طـالی موتـه تصریـح کـرد: در دو معـدن 

سـنجده و چـاه خاتـون نیـز عملیـات اسـتخراج 

معدنی شامل ماده معدنی و باطله برداری انجام 

 شـده کـه بـر ایـن اسـاس در چهـار مـاه نخسـت 

امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

حدود 72 درصد افزایش داشته است.

وی، اخذ مجوز معدن طالی دره اشـکی را از 

اقدامـات خـوب مجتمـع طـالی موتـه در سـال 

رو  ایـن   از  کـرد:  خاطرنشـان  و  برشـمرد  جـاری 

توانسـتیم در اردیبهشـت مـاه سـال  جـاری پروانه 

بهره بـرداری معـدن مذکـور را از سـازمان صمـت 

اسـتان اخذ کنیم و از ابتدای تیر نیز شـاهد آغاز 

عملیات بهره برداری از این معدن خواهیم بود.

مدیـر مجتمع طـالی موته اعالم کـرد: به  این  

ترتیب معادن فعال ما از دو معدن به سه معدن 

افزایـش یافـت کـه بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری 

معـدن دره اشـکی می تـوان حـدود 130 هـزار تـن 

مـاده معدنـی بـا عیـار 1.2 بـه مـدت  زمـان 10 سـال 

بهره برداری کرد.

طـاالری در ادامـه بیـان کرد: با بهره بـرداری از 

معـدن طـالی دره اشـکی عـالوه بـر اینکـه ذخیـره 

مدیر مجتمع طالی موته خبر داد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

65
 é شماره  é 179 مرداد ماه 1400

طالی مجتمع از حدود دو میلیون و 500 هزار تن 

بـه سـه میلیون تن افزایش خواهـد یافت، بر طول 

عمر مجتمع نیز اضافه خواهد شد.

بـه گفتـه وی، بـر اسـاس شـواهد موجـود و بـا 

اکتشـافات تکمیلـی، میـزان ذخایـر معـدن دره 

اشکی افزایش می یابد ازاین رو یکی از امیدهای 

تامین مواد اولیه کارخانه خواهد بود.

 آغاز بهره برداری از معدن طالی دره اشکی   

در پایان سال جاری

مدیـر مجتمـع طـالی موتـه عنـوان کـرد: از 

اول تیرمـاه سـال  جـاری عملیـات تجهیز معدن 

دره اشـکی آغاز شـد و احداث جاده آن در حال 

انجـام اسـت و تـا یـک مـاه آینده جاده دسترسـی 

بـه ایـن معـدن به پایان خواهد رسـید و پس  از آن 

می تـوان باطله بـرداری و اسـتخراج مـاده معدنی 

را آغاز کرد.

طاالری اذعان کرد: پیش بینی می شود بستر 

مناسـب بـرای اسـتخراج مـاده معدنـی از معـدن 

طـالی  معـدن  سـومین  عنـوان  بـه   اشـکی  دره 

مجتمـع موتـه تـا پایـان سـال  جـاری یـا اوایـل سـال 

آینده فراهم شود.

وی در ادامـه گفـت: از سـال 94 بـه دنبـال 

اخذ مجوز زیست محیطی برای دریافت پروانه 

معـدن دره اشـکی بودیـم کـه سـرانجام بعـد از 

گذشـت پنـج سـال موفق بـه دریافـت این مجوز 

شـدیم. معدن طالی دره اشـکی سـومین معدن 

فعال مجتمع معدنی طالی موته پس از معادن 

چــــاه خاتــــون و سنجـــده، پروانـــه بهره بـرداری 

دریافت کرد.

مدیـر مجتمـع طـالی موتـه در مـورد میـزان 

بهره بـرداری از معـدن طالی دره اشـکی تصریح 

کـرد: بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری ایـن معـدن، 

حـدود  اسـتخراج  سـاالنه  مـا  هدف گـذاری 

13هزارتن ماده معدنی است.

طـاالری دربـاره میـزان فـروش شـمش طـال از 

سـوی مجتمـع طـالی موتـه در چهارمـاه امسـال 

تـا  خاطرنشـان کـرد: در سـال جـاری حـدود 50 

60کیلـو شـمش بـه بـازار عرضـه کردیـم، امـا از این 

میـزان فقـط موفـق بـه فـروش حـدود دو کیلوگرم 

شمش طال شدیم، زیرا به علت نوسانات قیمتی 

و عـدم تعـادل در بـازار و عرضه شـمش در بورس، 

مشـکل  بـا  قبـل  سـال های  هماننـد  نیـز  امسـال 

فروش مواجه بودیم.

حذف مالیات ارزش افزوده، مشکالت   

فروش را برطرف می کند

وی از حـذف مالیـات ارزش افـزوده بـر شـمش 

طال از دی  ماه سـال  جاری خبر داد و افزود: موفق 

شـدیم در سـال گذشـته مصوبـه مجلـس شـورای 

اسـالمی و تاییـد شـورای نگهبـان را در ایـن زمینـه 

اخـذ کنیـم و هم اکنـون بـرای اجـرا بـه دولـت رفتـه 

است و قرار است از دی  ماه امسال اجرایی شود.

بـه گفتـه مدیـر مجتمـع طـالی موتـه، حـذف 

مالیـات ارزش افـزوده بـه نفع تولیدکننده خواهد 

بـود، زیـرا میـزان فروش با رشـد مواجه می شـود و 

همچنین مشکالت فروش نخواهیم داشت.

طـاالری تاکیـد کـرد: بـا اجرایـی شـدن حـذف 

تنهـا  نـه   طـال،  شـمش  بـر  ارزش افـزوده  مالیـات 

هزینـه تمـام  شـده بـرای خریـداران نیـز بـا کاهـش 

مواجه خواهد شد، همچنین بر تعداد خریداران 

طال نیز افزوده می شود.

وی در مـورد تاثیـر قطعـی برق بر میزان تولید 

مجتمـع طـالی موتـه گفـت: قطعی بـرق موجب 

کاهـش محسـوس تولیـد ایـن مجتمـع نشـد زیـرا 

فقط یکی، دو بار با این مشـکل مواجه شـدیم که 

بـا مدیریـت صـورت گرفتـه 30 تـا 40 درصـد از 

مصـرف بـرق را در زمـان پیـک مصـرف کاهـش 

دادیم به  گونه ای که فعالیت برخی از واحدها از 

جملـه سنگ شـکن را در زمـان پیـک مصـرف بـرق 

متوقف و نسبت به تعمیرات آن ها اقدام کردیم.

کـرد:  تصریـح  موتـه  طـالی  مجتمـع  مدیـر 

بهینه سـازی  و  اصـالح  بـه  نسـبت  همچنیـن 

سیسـتم های روشـنایی اقـدام صـورت گرفـت بـه  

بـرای  نیـاز  مـورد  پروژکتورهـای  کـه  گونـه ای 

پوشش های حفاظتی را به المپ های کم مصرف 

تبدیـل کردیـم و بـه ایـن  وسـیله بار مصرف بـرق را 

کاهش دادیم.

قیمت جهانی هر اونس طال به سه هزار   

دالر می رسد

طـاالری در مـورد آینـده بـازار طـال افـزود: بـر 

ازجملـه  بـازار  تحلیلگـران  پیش بینـی  اسـاس 

اتحادیـه طـال و جواهر، قیمت های جهانی طال با 

افزایش مواجه خواهد شد.

وی در ادامـه بیـان کـرد: هم اکنـون بهـای هـر 

اونـس طـال زیـر یـک هـزار و 800 دالر اسـت کـه 

پیش بینـی می شـود تـا یـک سـال آینـده بـر اسـاس 

شـرایط اقتصـادی دنیـا قیمـت جهانـی هـر اونـس 

طال به حدود سه هزار دالر خواهد رسید.

مدیـر مجتمـع طـالی موتـه، قیمـت طـال در 

بـازار داخـل را متاثـر از دو عامـل قیمـت اونـس 

نـرخ  بـا رشـد  افـزود:  و  و دالر دانسـت  جهانـی 

جهانی اونس بالطبع قیمت داخلی نیز با افزایش 

مواجه خواهد شد.

نتیجـه  بـه  صـورت  در  طـاالری،  گفتـه  بـه 

رسـیدن مذاکـرات برجـام و کاهـش ارز، قیمـت 

طـال نیـز افـت نـرخ را تجربـه خواهد کـرد؛ در غیر 

این صورت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: قیمت هـای جهانی 

طال تاثیر مسـتقیم بر نرخ ارز دارد و با نوسـانات 

آن بازار ارز نیز با نوسان قیمتی مواجه می شود. 

بـا برنامه ریـزی مناسـب صـورت گرفتـه در واحـد 

HSE )ایمنی، محیط زیست، بهداشـت و انرژی( 

ارزیابی هـای صـورت  مجتمـع طـالی موتـه، در 

گرفتـه سـازمان ایمیـدرو روی تمامـی شـرکت ها و 

مجتمع هـا، ایـن مجتمـع موفـق بـه کسـب امتیاز 

401 شـد و توانسـت در رتبـه عالـی قـرار بگیـرد. از 

ارزیابـی  مـورد  مجتمع هـای  و  شـرکت ها  بیـن 

سـازمان ایمیدرو تنها دو شـرکت موفق به کسب 

امتیـاز فـوق شـد کـه مجتمع طـالی موته یکـی از 

آن دو شرکت بود.

با بهره برداری از معدن طالی دره 
اشکی عالوه بر اینکه ذخیره طالی 
مجتمع از حدود دو میلیون و 500 

هزار تن به سه میلیون تن افزایش 
خواهد یافت، بر طول عمر مجتمع 

نیز اضافه خواهد شد
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصـر تقـی زاده اظهـار داشـت: در حـال حاضـر، 

عمـوم معدنـکاران بـا مشـکالت عدیـده دسـت و 

پنجه نرم می کنند. در چند سال اخیر بسیاری 

موانـع  بـا  کشـور  کوچـک  و  بـزرگ  معـادن  از 

روبـه رو  اسـتخراج  و  بهره بـرداری  در  گوناگونـی 

تعطیلـی  موجـب  مشـکالت  ایـن  کـه  شـده اند 

بخـش قابـل توجهـی از معـادن و کاهـش شـدید 

فعالیت بسیاری دیگر از معادن شده است.

وی بـا اشـاره بـه شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران و 

تحریم های گسترده اقتصادی، یکی از مهم ترین 

مزیت های ایران برای عبور از این بحران را توجه 

بر منابع معدنی و پتانسیل های بالقوه در داخل 

بـا  هسـتم  معتقـد  افـزود:  و  دانسـت  کشـور 

سـرمایه گذاری در بخـش معـدن می تـوان ارزش 

افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را 

افزایـش داد و از طرفـی سـرمایه گذاری در بخـش 

و  اسـتخراج  اکتشـاف،  رونـق  باعـث  فـرآوری 

بهره برداری خواهد شد.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

چادرملـو تاکیـد کـرد: البتــه بایـد قبـول کـرد که 

معدنـی،  فـراوان  ذخایـر  وجـود  بـا  تاکنـون 

سرمایه گذاری های انجام شده در فعالیت های 

از  بهره بـرداری  و  معـادن  تجهیـز  اکتشـافی، 

معـادن توسـط دولـت کافی نبوده اسـت. موانع 

و  اکتشـاف  مجوزهـای  صـدور  در  موجـود 

بخـش  شـده  موجـب  معـادن،  از  بهره بـرداری 

خصوصی واقعی و توانمند در حوزه فعالیت های 

معدنی رغبتی نداشته باشد.

تقـی زاده خاطرنشـان کـرد: یکـی از مهم تریـن 

اولویت هـای بخـش معـدن بـرای تحقـق اهـداف 

اقتصـاد مقاومتـی کـه مـورد نظـر و تاکیـد مقـام 

معظم رهبری نیز است، اصالح و ثبات قوانین و 

مقـررات، بـا توجـه بـه بازارهـای صادراتـی و ایجاد 

فناوری هـای  ورود  بـرای  مناسـب  زمینه هـای 

جدیـد دنیـا به کشـور مرتبـط با این بخش اسـت. 

در ایـن صـورت بـا توجه به تنوع ذخایر معدنی و 

ظرفیـت بـاالی ایـن بخـش، مشـوق های الزم برای 

جـذب سرمایه گذاری هـــای بخـــش خصـــوصی 

فراهـم می شـود و معـادن و صنایـع معدنی کـه از 

محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور است، 

رونـق خواهـد یافـت و بـا حمایت هـای دولـت از 

و  تجهیــــزات  تامیــــن  در  خصــــوصی  بخــــش 

ماشین آالت، فناوری های نوین در امر اکتشاف، 

تجهیـز، فـرآوری و بهره بـرداری از معـادن، ارزش 

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو در خصوص چالش هـای موجود در اجـرای پروژه های حوزه معـدن و صنایع معدنی در 
کشـور گفـت: ایران یکـی از کشـورهای دارای رتبه در زمینه معادن در سـطح جهان و اولین کشـور خاورمیانه از نظر داشـتن ذخایر 

معدنی است اما با وجود همه این ظرفیت ها نتوانسته ایم از این ویژگی ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

استفاده از ظرفیت شرکت های پروژه محور
 در مسیر توسعه
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افـزوده و اشـتغال زایی و توسـعه مناطـق محـروم، 

ایجاد زمینه های توسعه اقتصادی و رقابت پذیری 

هم فراهم خواهد شد.

حـدود  کـرد:  تصریـح  چادرملـو  مدیرعامـل 

83درصـد معـادن کشـور در مناطـق محـروم و 

روسـتایی اسـتقرار دارند، لذا این مسئله اهمیت 

فعال شـدن معادن و اسـتفاده از ذخایر معدنی و 

در نتیجه اشتغال زایی و رفع محرومیت را باعث 

و  هــــزار  تعـــداد 6  آمارهـــا  طبـق  شـد.  خواهـد 

242معدن و صنایع معدنی در 26 استان کشور، 

همجوار مناطق روستایی و محروم واقع شده اند 

کـه دارای ذخایـر قابـل توجهـی بـرای اسـتخراج 

هسـتند کـه در صـورت بهره بـرداری، عـالوه بـر 

ایجـاد اشـتغال موثـر موجـب رونـق اقتصـادی این 

مناطق خواهد شد.

تقــــی زاده در خصــــوص اهمیــــت حضــــور 

شـرکت های سـهامی عـام پـروژه در بـازار سـرمایه 

به منظور تامین مالی پروژه ها نیز افزود: هر چند 

گسـترش بحـران ویـروس کرونـا ضربـه غیرقابـل 

انکاری به اقتصاد جهان وارد کرده و کسب وکارها 

در سـطح بین المللی و ملی را تحت الشـعاع خود 

قـرار داده اسـت  امـا همچنان یکـی از مزیت های 

جهـت  سـرمایه گذاری  کشـور  اقتصـادی  مهـم 

مجتمع هـای  و  معدنـی  فعالیت هـای  توسـعه 

فوالدسـازی کشـور اسـت و به اعتقاد من بهترین 

منبـع تامیـن مالـی بـرای توسـعه ایـن فعالیت هـا، 

ورود شـرکت هایی سـرمایه پذیر و پروژه محـور بـه 

بـازار بـورس و برخـورداری از سـرمایه های خورد و 

کالن ایـن بـازار اسـت، چـرا کـه صنایـع فـوالد در 

ردیف صنایع بزرگ با تکنولوژی عظیم و پیشرفته 

محسـوب و بـه علـت تاثیـر زیـادی کـه در جهـت 

توسعه سایر صنایع کشورها دارند، صنعت مادر 

نیـز نامیـده می شـود. هر کشـور که مراحـل اولیه 

توسـعه و ایجاد زیربناها را سـپری می کند، لزوما 

اقـدام بـه ایجـاد صنایـع مـادر کنـد و در شـرایط 

شـد  اشـاره  کـه  مـواردی  بـه  توجـه  بـا  و  فعلـی 

در  توانمنــــد  شرکت هــــای  سرمایه گــــذاری 

شرکت های پروژه محور می تواند مسیر توسعه را 

و  معدنـی  شـرکت  رو  ایـن  از  کنـد.  هدفمنـد 

صنعتـی چادرملـو بـا بررسـی همـه جوانـب امـر 

تصمیم به مشارکت با 17 درصد سهم در شرکت 

تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات کـرد که بـه زودی 

وارد بازار بورس می شود.

مدیرعامل چادرملو تاکید کرد: شرکت تجلی 

بـه عنـوان اولیـن شـرکت پروژه محـور عـالوه بـر 

طرح هـــای  توسعــــه  بـــازوی  می توانــــد  اینکــــه 

شرکت های فعال در این صنعت باشد، می تواند 

فرهنـگ سـرمایه گذاری و روش هـای نویـن تامین 

مالی را نیز توسـعه ببخشـد و از طرفی بازدهی و 

سودآوری سهامداران را تضمین کند. این شرکت 

در حـــال حاضـــر در اجـرای چندیـن پـروژه بـزرگ 

تولیـد فـوالد، کالف، آهـن اسـفنجی، کنسـانتره و 

گندله مشارکت دارد و پروژه های دیگری نیز در 

ترکیبـی در  نقـل  و  و حمـل  تولیـدی  حوزه هـای 

دستــــور کــــار قــــرار داده اســـت کــــه بازدهــی و 

سودآوری باالیی خواهند داشت.

وی عنـوان کـرد: مزیـت ایـن گونـه شـرکت ها، 

سرمایــه گــــذاری مستقیــــم عمــــوم مــــردم در 

پروژه هـای منتخـب، امـکان جـذب سـپرده های 

خرد و هدایت آن ها به پروژه های عظیم، تسـهیل 

مالــــی پروژه هــــای میـــان مــــدت و  تامیــــن  در 

سـریع ترین روش  و  بلندمـدت، کم هزینه تریـن 

تامین مالی پروژه های منتخب، توسعه ابزارهای 

نویــن کنترل کمـی و کیفی و سرعت بخشی در 

شرکت هــــای  مزایـــــای  از  پروژه هــــا  تکمیــــل 

پروژه محور هسـتند.

تقی زاده در پایان با یادآوری دورنمای ترسـیم 

شـده در طـرح جامـع فـوالد کشـور ابـراز کـرد: بـر 

اسـاس آخریـن پایش هـای انجـام شـده در مـورد 

اهـداف برنامه هـای تولیـد فـوالد در سـال 1404، 

جهت حصول به برنامه 55 میلیون تن فوالدخام، 

نیاز به 80 میلیون تن کنسـانتره سـنگ آهن است 

کـه بـه منظـور تولیـد ایـن مقـدار محصـول بایـد 

162میلیـون تـن سـنگ آهن از معـادن اسـتخراج 

شـود. ظرفیـت ایجـاد شـده تـا پایـان سـال 1399 

حـدود 95 میلیـون تـن و پیش بینـی تـا سـال 1404 

مقـدار  کـه  اسـت  تـن  میلیـون  تـا 140  حداکثـر 

22میلیـون تـن کسـری وجـود دارد. لـذا چنانچـه 

ذخایـر  افزایـش  و  جدیـد  اکتشـافی  عملیـات 

سـنگ آهن مـورد نیـاز صنایـع فـوالد کشـور انجـام 

نپذیـرد، بـه زودی صنعت فوالد کشـور نیـز دچار 

رکود و یا وابسته به واردات مواد خام می شود.

موانع موجود در صدور مجوزهای 
اکتشاف و بهره برداری از معادن، 

موجب شده بخش خصوصی واقعی 
و توانمند در حوزه فعالیت های 

معدنی رغبتی نداشته باشد
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بهـادر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

احرامیـان اظهـار داشـت: سـال جـاری، قیمـت 

گاز و بـرق بـه  عنـوان حامل هـای انـرژی اصلـی 

و  یافتـه  افزایـش   برابـر  فـوالد چندیـن  صنعـت 

ایـن  اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه   سـنگ آهن  نـرخ 

صنعت نیز بیشتر شده است.

وی در ادامه افزود: فوالد یک صنعت تبدیلی 

اسـت کـه مـواد اولیـه را بـا اسـتفاده از حامل هـای 

انـرژی بـه محصـوالت مختلـف تبدیـل می کنـد. 

حال، هر چه قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی 

مورد نیاز تولید، افزایش یابد، بر قیمت تمام  شده 

محصوالت نیز اثر می گذارد.

افزایش قیمت حامل های انرژی  

نایـب  رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد بـا 

اشاره به اینکه اگر قیمت مواد اولیه و حامل های 

انـرژی ثابـت می مانـد، به  طور قطع نـرخ فوالد نیز 

تغییـر نمی کـرد، بیـان کـرد: نایـب  رئیـس و سـایر 

نماینـدگان مجلـس بـه  خوبـی در جریـان تغییرات 

قیمتـی آب، بـرق، گاز و رشـد چنـد صـد در صدی 

نـرخ آن هـا هسـتند، بنابراین تغییر قیمـت فوالد 

نیز طبیعی است.

احرامیان همچنین یادآور شـد: مشـکل اصلی 

اقتصـاد کشـور، تـورم اسـت کـه بـا گرانـی معنـای 

متفاوتـی دارد. بـه ایـن معنـا کـه طـی سـال ها و 

ماه هـای اخیـر، قیمـت تمـام کاال و خدمـات در 

ایـن  بـه  بایـد  نماینـدگان  و  داشـته  رشـد  کشـور 

موضوع توجه کنند.

مسکن و خودرو راه خود را رفتند  

وی در ادامه تصریح کرد: در دورانی که فوالد، 

مشـمول قیمت گـذاری دسـتوری بـود، کارخانه ها 

مجبور بودند، محصوالت خود را زیر قیمت واقعی 

و بـازار عرضـه کننـد؛ اقدامـی که به زیان صنعت و 

سهامداران آن که مردم هستند، تمام شد.

نایـب  رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد بـا 

طرح این پرسش که قیمت دستوری و عرضه زیر 

نرخ واقعی چه تاثیری برای مصرف کننده داشت 

عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری فوالد در سال 

گذشته، بر هزینه تمام  شده کاالهایی نظیر مسکن 

اسـتفاده  فـوالد  آن هـا  سـاخت  در  کـه  خـودرو  و 

می شـود، تاثیـر مثبتـی نداشـت. در ایـن مـدت، 

مسکن و خودرو راه خود را رفتند و قیمت آن ها با 

رشد باالیی همراه شد؛ در حالی  که تولیدکننده ها 

مجبور بودند فوالد را زیر نرخ بازار، عرضه کنند.

به گفته احرامیان، با قیمت گذاری دسـتوری 

تنها به صنعت و بخش تولید فشـار وارد شـد، در 

حالی  که سود هنگفتی نصیب عده ای خاص شد 

کـه از فاصلـه قیمتـی میـان کارخانـه و بـازار رانـت 

کالنی به جیب زدند.

رفع موانع تولید، راهکار کاهش قیمت ها  

تعییـن قیمت هـای  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

بـود،  دسـتوری و غیـر واقعـی مقطعـی خواهـد 

اذعان کرد: تنها راه تنظیم بازار و کاهش قیمت ها، 

افزایـش تولیـد اسـت زیـرا طبـق قاعـده ای کلـی، 

افزایش تولید یک محصول، به  طور قطع قیمت آن 

را با افت مواجه می کند.

بر اساس گزارشی از مهر، نایب  رئیس انجمن 

تولیدکنندگان فوالد در پایان عنوان کرد: بنابراین 

اگر به دنبال کاهش قیمت فوالد در بازار هستیم، 

باید موانع بر سـر راه تولید را برطرف کنیم. وگرنه 

بـا اتـکا بـه روش های تعزیـری و دسـتوری، دود آثار 

منفـی آن بـه چشـم بخـش تولیـد، اقتصـاد ملـی و 

مصرف کنندگان نهایی خواهد رفت.

نایـب  رئیـس انجمـن تولیدکنندگان فـوالد گفت: در حالـی  نایب  رئیس مجلس از عرضـه فوالد به قیمـت 10 هزار تومان بـه ازای هر 
کیلوگرم سخن می گوید که در سال جاری، هزینه تولید ازجمله قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی چندین برابر شده است.

قیمت گذاری دستوری هیچ گاه به تنظیم بازار کمک نکرد
نایب  رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد:
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)زیـر(  جـدول  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بیانگـر هدف از دریافت تسـهیالت پرداختـی در 

بخش های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال 

تسـهیالت  سـهم  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت.   1400

قالـب سـرمایه در گردش در کلیـه  پرداختـی در 

بخش های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال 

جـاری مبلـغ 47 هـزار و 940 میلیـارد ریـال معـادل 

68.4 درصد کل تسهیالت پرداختی است.

همچنیـن سـهم تسـهیالت پرداختـی بابـت 

تامیـن سـرمایه در گردش بخـش صنعـت و معـدن 

در چهار ماهه ابتدای سـال جاری معادل 17 هزار 

و 177 میلیـارد ریـال بـوده کـه حاکـی از تخصیـص 

بـه  یافتـه  تخصیـص  منابـع  از  درصـد   35.8

اقتصـادی  بخش هـای  کلیـه  سـرمایه در گردش 

)مبلغ 47هزار و 940 میلیارد ریال( است.

مالحظـه می شـود از 21 هـزار و 552 میلیـارد 

ریـال تسـهیالت پرداختـی در بخـش صنعـت و 

معـدن معـادل 79.7 درصـد آن )مبلـغ 17 هـزار و 

سـرمایه در گردش  تامیـن  در  ریـال(  177میلیـارد 

و  توجـه  بیانگـر  کـه  اسـت  شـده  پرداخـت 

اولویت دهـی بـه تامیـن منابـع بـرای ایـن بخـش 

توسط بانک ها در سال جاری است.

بر اساس گزارشی از مهر، شایان ذکر است که 

همچنـان بایـد در تـداوم مسـیر جـاری، مالحظـات 

مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 

مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار 

تقاضـای کل در اقتصـاد نیـز بـود. بـر ایـن اسـاس 

ضـروری اسـت بـه افزایـش تـوان مالـی بانک هـا از 

طریـق افزایـش سـرمایه و بهبـود کفایـت سـرمایه 

بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن 

آن ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش 

سـرمایه در گردش  تامیـن  در  بانک هـا  بهـره وری 

تولیـدی، پرهیـز از فشـارهای مضاعـف بـر دارایـی 

بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار 

سـرمایه بـه عنوان یـک ابدرتامین مالـی طرح های 

اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای داشت. 

تسـهیالت پرداختـی بانک ها در چهـار ماهه ابتدای 1400 بـه بخش های اقتصادی مبلغ 70 هـزار و 107 میلیارد ریال بود که در مقایسـه 
با مدت مشابه سال قبل 55.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش 55 درصدی پرداخت تسهیالت بانکی به 
فعاالن اقتصادی

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
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به گزارش »فلزات آنالین«، احسـان قمری با 

بیـان اینکـه صـادرات از مالیـات معـاف اسـت و 

سـوی  از  پرداختـی  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 

صادرکننـدگان بـه آن هـا عـودت داده می شـود، 

اظهـار داشـت: پایـان مهلـت ایفـای تعهـد ارزی 

تعدادی از صادرکنندگان سـال 97، 30 دی سـال 

98 بـود؛ بنابرایـن اگـر این گـروه از صادرکنندگان 

تـا تاریـخ مذکـور رفـع تعهـد ارزی کـرده باشـند، 

مشـمول معافیـت مالیاتـی یـا همـان اسـتفاده از 

نـرخ صفـر مالیاتـی شـده و اسـترداد مالیـات بـر 

ارزش افزوده آن ها نیز انجام شده است.

مدیـر کل دفتـر توسـعه خدمـات بازرگانـی 

سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: منتهی 

بسیاری از صادرکنندگان سال 97 بعد از 30 دی 

سـال 98 رفـع تعهـد ارزی کـرده بودنـد؛ بنابرایـن 

مشمول معافیت مالیاتی نشدند.

وی ادامه داد: یک سال و نیم پیگیری کردیم 

تـا ایـن گـروه از صادرکننـدگان نیـز مشـمول نـرخ 

صفـر مالیاتـی شـوند. در نتیجـه ایـن پیگیری هـا 

مقرر شد صادرکنندگان سال 97 که از 30 دی 98 

تا 30 آبان 99 رفع تعهد ارزی کرده اند، نرخ صفر 

مالیاتـی بـرای آن هالحـاظ شـود و سـازمان امـور 

از  گـروه  ایـن  بـرای  شـد  موظـف  مالیاتـی 

صادرکنندگان به نسـبت ارزی که برگردانده اند، 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ کند.

قمـری بـا بیـان اینکـه صادرکننـدگان بایـد بـه 

روش هـای قانونـی ارز را بـه کشـور برگرداننـد و 

رفع تعهد در سـامانه های تعیین شـده مشـخص 

باشد، گفت: سازمان امور مالیاتی این مصوبه را 

اجرایی می کند.

دبیـر کمیتـه اقـدام ارزی در ادامـه افـزود: 

صادرکنندگان سـال 97 حدود دو سـال و هشـت 

ماه فرصت داشتند ارز را برگردانند.

کـه   97 سـال  صادرکننـدگان  دربـاره  وی 

بـه کشـور  ارز  بازگردانـدن  بـه  موفـق  همچنـان 

نشـده اند، بیـان کـرد: این گـروه از صادرکنندگان 

می توانند با مراجعه به سـازمان توسـعه تجارت، 

مـدارک خـود را ارائـه دهنـد و در صـورت تاییـد 

مدارک در کمیته اقدام ارزی، اجازه بازگرداندن 

ارز به چرخه اقتصادی کشـور را دارند و آن زمان 

در مـورد معافیـت و اسـترداد مالیـات بـر ارزش 

افزوده آن ها تصمیم می گیریم.

قمـری تاکیـد کرد: کمیته اقـدام ارزی به هر 

چرخـه  بـه  را  ارز  بخواهـد  کـه  صادرکننـده ای 

اقتصادی کشور بازگرداند کمک می کند.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، دبیر کمیته اقدام 

ارزی در پایان اظهار کرد: صادرکنندگان سال 98 تا 

31 مـرداد سـال 1400 آزاد هسـتند بـه روش هـای 

قانونـی تعییـن شـده، ارز صادراتـی را بـه کشـور 

بازگرداننـد و بـه هـر میزانـی کـه ارز را برگرداننـد 

مشمول معافیت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

می شـوند؛ همچنین صادرکنندگان سـال 99 نیز تا 

31 شهریور 1400 فعال فرصت دارند.

دبیـر کمیتـه اقـدام ارزی گفت: صادرکنندگان سـال 97 کـه از 30 دی سـال 98 تا 30 آبان سـال 99 رفع تعهد ارزی کردند، مشـمول 
معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شدند.

جزئیات معافیت مالیاتی صادرکنندگان سال 97
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به گزارش »فلزات آنالین«، بابک دین پرست 

پس از آخرین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولیـد اظهـار داشـت: در کل کشـور یـک هـزار و 

793 واحـد تحـت تملک شـبکه بانکی اسـت که 

از این تعداد، بیش از یک هزار و 200 واحد تحت 

تملک فقط سه بانک قرار دارد.

قائـم مقـام سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید 

مـازاد  امـوال  واگـذاری  کـرد:  بیـان  ادامـه  در 

بانک ها و موسسات اعتباری در 11 آذر سال قبل 

تصویـب و اصالحیـه آن در دهـم خـرداد امسـال 

ابـالغ شـد، بنابرایـن اکنـون شـبکه بانکـی هیـچ 

واحدهـای  احیـای  و  بازگشـت  بـرای  بهانـه ای 

تولیـدی تحـت تملـک خـود بـه چرخـه اشـتغال 

نـدارد، زیـرا در شـرایط تحریم هیچ اولویتی برای 

استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی نیست.

وی خاطرنشـان کـرد: بـه بانک ها ابالغ کردیم 

حداکثـر در مـدت یـک مـاه بـه تعییـن تکلیـف 

واحدهای تحت تملک خود اقدام کنند.

دین پرسـت همچنیـن تاکیـد کـرد: از دیگـر 

اقدامات سـتاد تسهیل، شناسایی معادن راکد 

و غیر فعال بود که مشـخص شـد از بیش از 12 

هـزار معـدن در کشـور 6 هـزار معـدن راکـد و 

فعالیـت آن هـا متوقـف بـود کـه بـا پیگیری های 

اقدامـات  صمـت،  وزارت  معدنـی  معاونـت 

خوبـی بـرای واگـذاری آن هـا انجـام شـد کـه بـه 

وقت خود اجرایی می شود.

قائـم مقـام سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید 

افزود: موضوع بعد واحدهای تعطیل در نواحی 

و شـهرک های صنعتـی بـود. از 46 هـزار واحد در 

آن  درصـد   20 صنعتـی  شـهرک های  و  نواحـی 

غیرفعال بود؛ یعنی بیش از 9 هزار واحد غیرفعال 

بـود کـه سـال گذشـته، هـزار و 600 واحـد از آن به 

چرخه تولید بازگشت.

تولیـدی  واحـد   971 کـرد:  تصریـح  وی 

مشکل دار و 150 واحد بحرانی داریم که استانداران 

و فرمانـداران نظـارت دارنـد تـا ایـن واحدهـا بـه 

چرخه تولید برگردند و مشکل خاصی برای آن به 

وجود نیاید.

دین پرست گفت: اقدام دیگر ستاد، شناسایی 

691 واحـد دارای پرونـده قضایـی و یـا ورشکسـته 

بود که با هماهنگی با دستگاه قضایی اقدامات 

خوبی در این باره صورت گرفت.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، قائـم مقـام سـتاد 

تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد در پایـان اظهـار کـرد: 

14جلسـه سـتاد را در پنـج مـاه آخـر سـال قبـل و 

14جلسه را در پنج ماه اول سال جاری برگزار کردیم، 

مجموعـه مصوبـات اصلـی و فرعـی سـتاد حـدود 

500مصوبه بود که در 170 عنوان ابالغ شد.

قائـم مقـام سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید گفـت: در کل کشـور یک هـزار و 793 واحد تحت تملک شـبکه بانکی بوده کـه بیش از 
58 درصد این واحدها تعطیل و غیر فعال است.

۶0 درصد واحدهای تولیدی تحت تملک 
بانک ها تعطیل شده اند

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ایـن سـازمان در 

اظهـار  مهلـــت  کـه  کــــرد  اعـالم  اطالعیـــه ای 

پروانه های صادرات ریالی به کشـورهای عراق و 

و سـایر کشـورها در سـامانه جامـع  افغانسـتان 

تجارت تمدید شد.

بر اساس گزارشی از مهر، در اطالعیه گمرک 

اطـالع می رسانــــد، حســــب  بـه  اسـت:  آمــــده 

اظهـار  امـکان  دو،  مـاده  کمیتـه  تصمیمـات 

پروانه های صادرات ریالی به کشـورهای عراق و 

زمانـی  بـازه  در  کشـورها  سـایر  و  افغانسـتان 

21فروردیـن مـاه سـال 97 تـا 16 مرداد ماه سـال 97 

تـا پایـان مـاه جـاری تمدیـد شـده اسـت. بـه ایـن 

ترتیـب، متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد از 

23مرداد ماه سـال جاری  تا 31 مرداد ماه امسـال 

قسـمت  از  تجـارت  جامـع  سـامانه  مراجعـه  بـا 

عملیـات ارزی-مدیریت ارز حاصل از صـادرات-

درگاه ثبـت صـادرات ریالـی، نسـبت بـه اظهـار 

پروانه های صادراتی مذکور اقدام کنند.

مهلت اظهار پروانه های صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان و سایر کشورها در سامانه جامع تجارت تمدید شد.

تمدید مهلت اظهار پروانه های صادرات ریالی در 
سامانه جامع تجارت

ــــ

مدیرعامـل گـروه صنعتـی ایران خـودرو از داخلی سـازی 75 درصدی در شـروع تولید خـودروی تارا خبـر داد و گفت: 139 سـازنده 
داخلی در ساخت خودروی تارا همکاری دارند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فرشـاد مقیمـی 

تحویـل  مرحلـه  نخسـتین  مراسـم  حاشـیه  در 

خـودروی تـارا بـه مشـتریان، اظهـار داشـت: قـرار 

تـارا  تولیـد  ابتـدای  در  خودکفایـی  عمـق  بـود 

65درصد باشـد و سـپس افزایش یابد، اما اکنون 

که در ابتدای تولید هستیم با همکاری مجموعه 

تامین و عوامل ایران خودرو، این داخلی سـازی و 

خودکفایی به 75 درصد رسیده است.

وی در ادامـه افـزود: در اجـرای طـرح تولیـد و 

و  هـزار  پنـج  تـارا،  خـودروی  خطـوط  راه انـدازی 

500میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته و 

ایـن در حالـی اسـت کـه 92.5 درصـد قرارداد هـا 

مجموعه هـای  و  سـازندگان  بـا  تـارا  تولیـد  بـرای 

داخلـی اسـت و 139 سـازنده داخلـی در سـاخت 

خودروی تارا همکاری دارند.

مدیرعامـل ایـران خـودرو تصریـح کـرد: حـدود 

400 دسـتگاه خودروی تارا به نمایندگی های ایران 

بـه مشـتریان تحویـل  خـودرو تحویـل شـده کـه 

می شود، ضمن اینکه حدود 900 دعوت نامه برای 

تعهدات تیر ماه صادر شده است.

مقیمـی خاطرنشـان کـرد: از مهـر مـاه سـال 

1400 تحویل تارای اتوماتیک نیز آغاز می شود، 

نزدیـک  آینـده ای  در  داریـم  بنـا  اینکـه  ضمـن 

مــــدل کــــراس اوور تـارا را کـه از ویژگی هــــای 

بیشـتر و برتـری برخـوردار اسـت عرضـه کنیـم 

صنعـت  در  جلـو  سـمت  بـه  بلنـدی  گام  کـه 

خودروسازی است.

بـرای طراحـی و  تاکیـد کـرد:  ادامـه  وی در 

سـاخت خـودروی تـارا از طراحـان سراسـر کشـور 

دعوت کردیم و اکنون توانمندی در ساخت این 

خـودرو بـه مرحلـه ای رسـیده کـه مشـتریانی در 

خـارج از کشـور نیـز دارد، امـا اولویـت مـا ابتـدا 

تامیـن بـازار داخـل و سـپس صـادرات اسـت، زیـرا 

ایـن خـودرو بـا ویژگی هایـی کـه دارد مـورد اقبـال 

بازار های صادراتی خواهد بود.

سیمــــا،  و  صــــدا  از  گزارشـــی  اســـاس  بــــر 

مدیرعامل ایران خودرو در پایان عنوان کرد: در 

بـوی  و  رنـگ  تحریم هـا  کـه  زمانـی   ،97 سـال 

صنعـت  خارجـی  شـرکای  کـرد،  پیـدا  جدیـدی 

خـودرو کشـور را تـرک کردنـد بـه ایـن امیـد کـه 

صنعـت خـودرو را دچـار چالـش یـا توقـف کنند، 

امـا بـا مجموعـه فعالیت هـا و برنامه ریزی هایـی 

کـه در همـه حوزه هـا صـورت گرفتـه سـازندگان 

داخلـی کار را بـه جایـی رسـاندند کـه نـه تنهـا 

متوقـــف نشدیــــم بلکــــه توانستیـــم رویا هـــای 

گذشته را نیز محقق کنیم که البته در این کار 

شامــــل  ایران خـــودرو  تامیــــن  شبکــــه  بــــزرگ، 

قطعه سازان داخلی هم سهیم بودند.

داخلی سازی 75 درصدی در شروع تولید تارا



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 179 مرداد ماه 1400

بررسـی آخریـن ویرایـش طـرح جامع فوالد کشـور، طرح های در دسـت اجرا و طرح هـای قابل تحقـق حکایـت از آن دارد که روند 
تولید در برخی موارد ضعف داشته و در برخی موارد دیگر حتی فراتر از برنامه حرکت کرده ایم.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، زنجیـره تولیـــد 

فوالد به فرایند تولید فوالد از استخراج سنگ آهن 

تا تولیـــد شمش اطالق می شـــود. به طـــورکلی این 

زنجیـــره شامـــل استخراج سنگ آهـــن از معــدن و 

سـپس تبدیــــل آن بـه کنسانتــــره و ورود آن بــــه 

بخـش فوالدسـازی و در نهایـت ورود بـه بخـش 

نورد است.

بـا  کشـور  فـوالد  جامـع  طـرح  مطالعـات 

محوریت شرکت ملی فوالد ایران و ایمیدرو در 

سـال 93 تهیـه شـد. هشـت سـال متوالـی اسـت 

کـه ایـن طـرح بـا هـدف رصـد کـردن وضعیـت 

بازار فوالد و ارزیابی تحقق اهداف تدوین شده 

پایش می شود.

سـند  یـک  عنـوان  بـه  اکنـون  طـرح  ایـن 

باالدسـتی توسـعه صنعـت فـوالد کشـور مـورد 

بـا  دارد.  قـرار  فـوالد  زنجیـره  توجـه ذی نفعـان 

توجـه بـه نتایـج طـرح جامـع فـوالد پیش نویـس 

بـا  کشـور  فـوالد  صنعـت  راهبـردی  سـند 

محوریـت وزارت صنعـت، معـدن و تجارت در 

مرحله نهایی شدن است.

بررسـی وضعیـت زنجیـره فـوالد و موازنـه آن 

در سـال 92 بر اسـاس ظرفیت های اسـمی حاکی 

اسـت: در آن سـال در گندلـه بـا 9 میلیـون تـن 

کمبـود، در کنسـانتره بـا سـه  میلیـون و 100 هـزار 

تـن کمبـود و در آهن اسـفنجی بـا 400 هـزار تـن 

کمبـود مواجـه بودیـم، امـا موازنـه زنجیـره فـوالد 

در سـال 99 حاکـی از مـازاد 400 هـزار تنـی در 

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن، مـازاد 14 میلیـون و 

800 هـزار تنـی در گندلـه و مـازاد 6 میلیـون و 

900هزار تنی در آهن اسفنجی است.

طبـق جدیدتریـن پایـش طـرح جامـع فـوالد، 

ظرفیت هـای ایجـاد شـده تـا پایان 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.

سنگ آهن  

آمـار و اطالعـات واحدهـای فعـال و  مطابـق 

طرح هـای در دسـت اجـرای قابـل تحقـق تـا پایـان 

سال 99، تولید سنگ آهن به 95 میلیون تن رسیده 

و 40 میلیون تن طرح در دست اجرا و قابل تحقق 

در این حوزه وجود دارد. بنابراین مجموع ظرفیت 

در ایـن حـوزه 145 میلیـون تـن اسـت کـه تـا تحقـق 

هنـوز  افـق 1404،  در  تنـی  میلیـون  هـدف 167 

22میلیون تن کمبود وجود دارد.

کنسانتره سنگ آهن  

در کنسـانتره سـنگ آهن، بـا توجـه بـه تولیـد 

فعلـی 63 میلیـون تنـی و 19 میلیـون تن ظرفیتی 

تحقـق  قابـل  اجـرا  دسـت  در  طرح هـای  از  کـه 

اسـت، در مجمـوع ظرفیـت بـه 82 میلیـون تـن 

خواهد رسید.

ایـن در حالـی اسـت کـه ظرفیـت مـورد نیـاز 

بـرای تحقـق هـدف چشـم انداز 79 میلیـون تـن 

اسـت و بنابرایـن سـه میلیـون تـن مـازاد در ایـن 

بخش وجود دارد.

کلوخه  

در بخـش کلوخـه، جمـع ظرفیـت واحدهـای 

فعـال 6 میلیـون تـن اسـت و دو میلیـون تن طرح 

در دسـت اجـرا و قابـل تحقـق وجـود دارد. بر این 

اسـاس مجموع ظرفیت هشـت میلیون تنی در 

این بخش دست یافتنی است و با توجه ظرفیت 

مـورد نیـاز هفت میلیـون تنی برای تحقق هدف 

ظرفیـت  اضافـه  تـن  میلیـون  یـک  چشـم انداز، 

وجود دارد.

گندله  

در بخـش گندلـه، ظرفیت فعلی واحدهای 

فعال 67 میلیون تن است و 10 میلیون تن طرح 

در دســـت اجـرا اســـت کـه جمـع ظرفیت هـا را 

در ایـن حـوزه بـه 77 میلیـون تـن می رسـاند. با 

توجـــه بــــه نیازمنـــدی کشــــور بــــه ظرفیــــت 

افــــــق  در  گندلــــه  بــــرای  تنــــی  75میلیــــون 

چشـم انداز، دو میلیـون تـن اضافـه ظرفیت در 

این حوزه را شاهدیم.

آهن اسفنجی  

در بخـش آهـن  اسـفنجی نیـز آمارهـا حاکـی 

از ظرفیت فعلی 36 میلیون تنی و برنامه ریزی 

بـرای اجـرای 11 میلیـون تـن ظرفیـت جدیـد و 

قابـل تحقـق اسـت، بنابرایـن جمـع ظرفیـت بـــه 

52 میلیــون تن خواهد رسیــــد و بــــا توجــــه بــه 

پیش بینــی ظرفیــت 52 میلیــون تنــی در افــق 

چشم انـــداز در ایـــن حــوزه، با موازنه کامل در 

این بخش مواجه ایم.

فوالد  

در بخـش فـوالد، ظرفیـت فعلـی 39 میلیـون 

تـن و ظرفیـت طرح هـای در دسـت اجـرا و قابـل 

تحقـق 16 میلیـون تـن اسـت. بر این اسـاس جمع 

ظرفیت قابل تحقق 55 میلیون تن خواهد بود و 

افـق  در  شـده  انجـام  هدف گـذاری  بـا  مطابـق 

چشم انداز است.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، پیشـتر وجیه الله 

جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرده 

بود: با توجه به تامین عمده سرمایه گذاری های 

چشـم انداز  اهـداف  بـه  دسـتیابی  نیـاز،  مـورد 

فـوالد  تـن  میلیـون  سـالیانه 55  تولیـد  و   1404

امکان پذیر است.

نقاط ضعف و قوت زنجیره فوالد کجا است؟
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بـــــه گـــــزارش »فلـــــزات آنالیـــــن«، داود 

شهـــــرکی بـا بیـــــان اینکـه در ذخیـره معدنـی 

اسـت  قــــرار  نیمــــروز  منطقــــه  کشف شـده 

داشتــــه  کارخانـه  سـاخت  و  معـدن  تجهیـز 

باشیـــم کـه اتفــــاق خوبـــی بـرای سیسـتان و 

بلوچسـتان خواهـد بـود اظهار داشـت: تامین 

بـرق مـورد نیـاز این کارخانـه از طریق نیروگاه 

خورشـیدی کـه سـرمایه گذار آن پارسـیان بـه 

نیابت از ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 

خواهد بود، اسـت.

وی با اشـاره به اینکه سـاخت کارخانه معدن 

دیگـری در شهرسـتان نیمـروز شـروع و عملیـات 

اجرایـی آن آغـاز شـده افـزود: زمیـن ایـن معـدن 

تحویـل سـرمایه گذار شـده و هم اکنـون در حـال 

تجهیز کارگاه، ساخت تاسیسات و مرحله شروع 

نصب ماشین آالت قرار دارد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

سیستان  و بلوچستان ادامه داد: با سرمایه گذاری 

حداقل 300 میلیارد تومان پیش بینی می شـود تا 

پایان امسـال فاز  نخسـت این واحد معدنی مس 

ساخته و به بهره برداری برسد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح توسـعه ای در 

معـدن آنتیموان سـفیدآبه در حوزه شهرسـتان 

نیمروز مدنظر اسـت خاطرنشـان کرد: افزایش 

را  آنتیمــــــوان  شمـــــش  تولیـــــد  ظرفیـــــت 

در  تـن   10 بـه  را  آن  تـا  کردیـم  هدف گـذاری 

پایان امسال برسانیم.

فلـز  یـک  آنتیمـوان  شـمش  افـزود:  شـهرکی 

اسـتراتژیک بـرای کشـور اسـت و در سیسـتان و 

بلوچستان و شهرستان نیمروز بهترین ذخیره این 

فلز وجود دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، 500 میلیـون تـن 

ذخایـر مـس در سیسـتان و بلوچسـتان تـا کنـون 

کشـف شـده کـه در همیـن ارتبـاط شـرکت های 

بـه  سـرمایه گذاری  اعـالم  کشـوری  توانمنـد 

میزان پنج هزار میلیارد تومان کرده اند.

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت سیسـتان  و بلوچسـتان گفت: شناسـایی ذخیره مس با ظرفیت 200 میلیون تن در شهرسـتان 
نیمـروز یـک سـرمایه گذاری کالن حداقل پنـج هزار میلیارد ریالی را رقم خواهد زد که مقدمات اکتشـاف این معدن توسـط سـتاد اجرایی 

فرمان امام خمینی )ره( شروع شده است.

پنج هزار میلیارد ریال در حوزه مس نیمروز 
منطقه سیستان سرمایه گذاری می شود

رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان:
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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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