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در سـال های 2000 تـا 2011 کـه قیمت هـای جهانـی فلـزات اوج گرفـت و 

حتـی مـس رکـورد بیـش از 10 هـزار دالر در هـر تـن را ثبـت کـرد و قیمـت 

سـنگ آهن بـه بیـش از 180 دالر در هـر تـن رسـید، بـه اعتقاد کارشناسـان در 

آن زمـان یـک ابـر چرخـه یـا سوپرسـایکل در کامودیتی هـا شـکل گرفـت کـه 

علـت آن، تقاضـای بسـیار بـاالی چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن مصرف کننـده 

مـواد معدنـی و رهبـر رشـد اقتصـادی در جهـان بـود. در آن زمـان، کمتـر 

کارشناسـی می توانسـت تصور کند که تنها چهار سـال بعد، قیمت فلزات 

افت کند و حتی به نصف برسد.

حـد فاصـل سـال های 2015 تـا 2016، یعنـی چهـار سـال بعـد از تجربـه ابـر 

چرخه، عکس آن موضوع اتفاق افتاد و با کاهش تدریجی قیمت ها، قیمت  

مـس تـا مـرز چهـار هـزار دالر و قیمـت سـنگ آهن تـا مـرز 40 دالر در هـر تن نیز 

سقوط کردند. با اینکه در آن دوره، کمی از رشد اقتصادی چین کاسته شد 

اما قیمت فلزات دیوانه وار سقوط کرد؛ به طوری که هنوز پایین ترین قیمت 

برخـی فلـزات و مـواد معدنـی در پنـج سـال اخیـر تکـرار نشـده اسـت. در 

سـال های 2015 تـا 2016، بسـیاری از واحدهـای معدنـی و فلـزی ازجملـه دو 

تولیدکننده روی در استرالیا تعطیل شدند و شرکت های معدنی نیز به دلیل 

کاهش قیمت، یا دسـت از توسـعه های خود کشـیدند یا اینکه رشـد خود را 

متناسـب با تقاضا کاهش دادند تا از سـقوط بیشـتر قیمت جلوگیری کنند. 

ایـن سـقوط بـه اعتقـاد کارشناسـان یکـی از بدتریـن کاهـش قیمت هـا در 

دهه هـای اخیـر بـود و قیمـت سـنگ آهن حتـی بـه یک چهـارم قیمـت اوج 

کاهش یافت.

پـس از اینکـه دونالـد ترامـپ در آمریـکا بـا وعـده احیـای اقتصـاد آمریـکا و 

بازسازی زیرساخت های آمریکا به قدرت رسید، این وعده به عنوان محرکی 

برای تقاضا و افزایش قیمت برخی فلزات همچون مس را تا هشت هزار دالر 

در هـر تـن بـود امـا ایـن افزایـش قیمت هـا بیشـتر بـه جـای اینکـه بـا تقاضـای 

واقعی اتفاق بیفتد، هیجانی بود و بنابراین دوام چندانی نیافت. در فواصل 

سال های 2015 تا اواخر سال 2019 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا، برخی 

اتفاقـات غیـر مترقبـه و غیـر قابـل پیش بینـی، موجـب ثبـت قیمت هـای 

باورنکردنی برای برخی فلزات شد. به طور مثال، به دلیل تعطیلی دو واحد 

تولید روی، قیمت این فلز در سال 2018 حتی به سه هزار 600 دالر در هر تن 

نیـز رسـید. همچنیـن بـه دلیـل احتمـال تحریـم روسـال بـه عنـوان بزرگ تریـن 

تولیدکننده آلومینیوم در دنیا در سال 2018، قیمت این فلز حتی از دوهزارو 

600 دالر در هر تن عبور کرد. 

در سـال 2019 که شـیوع ویروس کرونا از چین آغاز شـد، مجددا روند 

کاهشـی قیمـت بسـیاری از کامودیتی هـا و سـوخت های معدنـی از سـر 

گرفتـه شـد و بـاز هـم شـاهد کاهـش شـدید قیمت هـا در دنیـا بودیـم. در 

ایـن برهـه، بـه دلیـل قرنطینـه گسـترده کشـورها بـرای جلوگیـری از شـیوع 

بیشـتر ویـروس کرونـا، فعالیت هـای تولیدی و اقتصادی به حداقل رسـید 

و ایـن امـر نیـز موجـب شـد تـا تقاضا برای برخی مـواد خام معدنی و فلزی 

شـروع  بـا  باشـد.  قیمت هـا  کاهـش  بـر  مقدمـه ای  تـا  یابـد  کاهـش 

واکسیناسـیون در سـطح دنیـا از هشـت مـاه گذشـته، بـه ویـژه بازگشـت 

چین به وضعیت عادی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده کامودیتی ها، 

دوبـاره تقاضـا در سـطح جهـان افزایـش یافتـه و بـه وضعیت عادی رسـیده 

است. قیمت مس 11 هزار دالری، آلومینیوم سه هزار دالری، روی باالی 

سـه هـزار دالر، فـوالد بیـش از 700 دالر، سـنگ آهن 200 دالر ممکـن اسـت 

در ذهـن، شـروع یـک ابرچرخـه را تداعـی کننـد امـا واقعیت امر آن اسـت 

که تنها وضعیت عادی به اقتصاد دنیا بازگشته و هیچ تقاضای جدیدی 

برای کامودیتی ها وارد نشده است.

در ایـن شـرایط کـه قیمـت فلـزات و کامودیتی هـا در دنیـا افزایـش یافتـه، 

بهترین فرصت برای تولیدکنندگان کشور است که هم بتوانند با صادرات 

بـه موقـع و شناسـایی بازارهـای هـدف، جایـگاه خـود را در بازارهـای جهانـی 

تثبیت کنند و هم ارزآوری مطلوبی را رقم بزنند.

کشـور ما از چند سـال گذشـته به صادرات فلزاتی همچون روی، سـرب، 

مـس، آلومینیـوم و محصـوالت فـوالدی پرداختـه اسـت و ایـن صنایـع نقـش 

20درصـدی در صـادرات غیـر نفتـی کشـور داشـته اند. بنابرایـن در شـرایط 

کنونی، صادرات این محصوالت می تواند بخشی از درآمدهای ارزی کشور 

را تامیـن کنـد زیـرا هیـچ تضمینی وجود ندارد که قیمت هـای کنونی پایدار 

بماننـد. بـه طـور مثـال، طـی دو مـاه گذشـته، فـوالد از 750 دالر در هـر تـن به 

620 دالر و سـنگ آهـن از 200 دالر بـه 100 دالر کاهـش قیمـت داشـتند. از ایـن 

رو بایـد بـا هوشـیاری و صـادرات بـه موقـع، ایـن فرصـت طالیـی در بـازار 

کامودیتی ها را از دست ندهیم.
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بـا اینکـه قیمت محصوالت فوالدی در سـال جـاری، هم در داخل و هـم در بازارهـای بین المللی افزایش یافـت اما موضوعاتی 
همچـون کمبـود بـرق و ایجـاد برخـی محدودیت هـا بـرای صـادرات شـرکت های بـزرگ فـوالدی، چالش هایـی را بـرای 
فوالدسـازان بـه وجـود آورده اسـت. با این وجـود، آمارها حاکی از آن اسـت که صـادرات فوالد ایران در سـال جاری با رشـد 
قابـل توجهـی نسـبت بـه سـال گذشـته مواجـه شـده و ایـن امـر، مرهـون موقعیت شناسـی تیم هـای بازاریابـی و فـروش 
شـرکت های فـوالدی اسـت؛ بـه طوری کـه برخی رکوردهـای صادراتی در سـال جـاری جابه جا شـد. در این رابطـه، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« با علی محمـدی، مدیرعامل شـرکت آهن و فوالد ارفع به گفت وگو نشسـته اسـت 

که مشروح آن را در ادامه آمده است:

علی محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

هماهنگی و چابکی، رمز موفقیت »ارفع« در بازار  

ثبت باالترین قیمت صادراتی فوالد کشور



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

7
 é شماره  é 183 شهریورماه 1400

از دیـدگاه شـما چـرا میـزان صـادرات فـوالد  ◄

کشور طی سال جاری افزایش یافت؟

سـال  مـاه  شـهریور  اواخـر  بـه  موضـوع  ایـن 

1399 برمی گـردد. در آن زمـان، بعـد از مدت هـا 

قیمـت سـنگ آهن مقاومـت 119 دالری خـود را 

بـه  توقـف  بـدون  مـاه  چنـد  طـی  و  شکسـت 

آن،  تبـع  بـه  و  رسـید  ممکـن  حـد  باالتریـن 

مولفه هـای دیگـر مثـل قیمـت قراضـه هـم تغییر 

کرد. از همان زمان، شمش فوالدی نیز از حدود 

قیمت 395 دالری رشد فزآینده و چشمگیری را 

شـاهد بود؛ به طوری که بعد از هفت ماه بیش 

از 70 درصـد قیمـت شـمش افزایـش یافـت. در 

چنیـن شـرایط ایده آلـی کـه بـرای تمامـی فعـاالن 

بازار شمش ایجاد شده بود، فرصت مناسبی به 

وجـود آمـد تـا از ظرفیت هـای صادراتی اسـتفاده 

شـود زیـرا بـازار همیشـه صعـودی نیسـت و هـر 

داشـت.  خواهـد  پـی  در  را  نزولـی  صعـودی، 

تحلیـل معامـالت در بـازار طبـق الگوهـای تکـرار 

شـونده نشـان می داد که بازار در نهایت اصالح 

خواهـد شـد و خوش بین ترین افراد هـم اصالح را 

در ثابـت شـدن قیمت هـا متصـور نبودنـد. در 

حال حاضر نیز شاهد نزول قیمت ها هستیم. با 

توجـه بـه توضیـح مختصـر بـاال و چشم پوشـی از 

معیارهای و عوامل مهم دیگر، می توانیم اظهار 

کنیـم کـه کشـش بـازار و جذابیـت صـادرات در 

یک سـال اخیر در بهترین شـرایط بود؛ به طوری 

کـه قیمت هـای ایـران و منطقـه CIS بـه کمترین 

نقطــــه اختـــالف همیشـــگی خـــودش رسیــــد و 

رکوردهــــای خوبـــی در قیمـــت گذاری توسط 

شرکت های ایرانی به ثبت رسید.

بـازار داخلـی و فـروش محصوالت فـوالدی در  ◄

کشور چه تغییری کرده است؟

در بـازار همـواره تغییـر بـه وجـود می آید زیرا 

بـه طـور طبیعـی، بازار پویا باید تغییرات داشـته 

باشـد. بـا ایـن وجـود، یـک فـرق عمـده در نـوع 

تغییـرات  زمانـی  یـک  دارد.  وجـود  تغییـرات 

توسـط عواملـی همچـون عرضـه و تقاضـا، رهبـر 

بـازار، خـود بـازار و... ایجـاد می شـود. در ایـن 

شـرایط فعـاالن بـازار بـا تحلیـل و پیش بینی هـای 

الزم خـود را بـا تغییـرات وفـق می دهند. به طور 

کلـی وقتـی تغییـرات از جنـس بـازار باشـد بـرای 

فعاالن آن بازار ملموس و قابل تحمل است.

عوامل تغییرات را می توان کشف قیمت پایه 

بورس کاال که محاسبه درصدی از میانگین فروش 

منطقـه CIS لحـاظ می شـود، تنـوع محاسـبه در 

کشـف قیمت پایه، حذف بازار رقابتی )بازار آزاد( 

و نادیده گرفتن منابع مالی نهفته در آن و حذف 

رقابـت آزاد، ایجـاد انحصـار فـروش در بـورس کاال، 

خـروج از روش سـنتی مذاکـره ای و چانه زنـی و 

فروش به شکل مزایده در بورس کاال، بستری برای 

فـروش دیجیتـال، تعمیق بازار فـوالد و آغـازی برای 

اسـتفاده از ابزارهـای متنـوع معامالتـی در بـورس 

معامالتـی،  واقعـی  قیمـت  بـه  دسترسـی  کاال، 

دسترسی به گزارش های معتبر و مستدل، تسهیل 

در تجزیه و تحلیل بازار داخلی نام برد.

فوالد ارفع برای فروش و صادرات محصوالت  ◄

خـود از چـه روش هایـی اسـتفاده می کنـد؟ ایـن 

روش ها نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده اند؟

تقریبـا اکثـر شـرکت های فعـال از یـک روش 

اسـتفاده  مذاکـره  و  مزایـده  برگـزاری  متـداول 

می کننـد. شـرکت ارفـع نیز از ایـن روش پیروی 

ایجـاد  روش هـا  در  چندانـی  تغییـر  می کنـد. 

نشـده اسـت؛ فقـط تـا حـد امـکان بـا مشـتریان 

ایجـاد  را  بیشـتری  تعامـل  بـه گذشـته  نسـبت 

کرده ایـم تـا در ایـن شـرایط سـخت )تحریم هـای 

را  خـود  صادراتـی  بـازار  سـهم  ناجوانمردانـه( 

حفظ کنیم.

نقش بازاریابی در فروش محصوالت فوالدی  ◄

بـرای  روشـهایی  چـه  از  شـرکت  ایـن  و  چیسـت 

بازاریابی استفاده کرده است؟

اگـر فـروش شـرط الزم باشـد، بازاریابـی شـرط 

کافـی ایـن فراینـد محسـوب می شـود. بـا توجه به 

پاندمـی کرونـا ویـروس، عمـال بازاریابـی تغییـرات 

عمـده ای کـرده اسـت و از مذاکـرات حضـوری و 

روش هـای متـداول و بعضـا پرهزینـه خارج شـده و 

این حوزه را متحول کرده است.

به هر روی، بازاریابی در شرکت ارفع به دور 

از هر گونــه تشریفــات اداری و دسترسی آســـان 

و ارتبـاط مستقیـــم بـا ارکان تصمیم سـاز در ایـن 

حوزه میسر است و شاید شاخصه اصلی در این 

مشارکــــت  و  همــــاهنگی  همکــــاری،  بخــــــش 

مدیریت هــــای برنامــــه ریزی، تولیــــد، حمــــل و 

فــروش در تمامـی مراحـل بازاریـــابی اســـت کـه 

این امر باعث چابکی و دسـتیابی به یک نظم و 

انسـجام در انجام تعهدات شـده اسـت. نتیجه 

ایـن هماهنگـی، ثبـت باالتریـن قیمـت صادراتی 

695.5 دالر در کشـور بوده اسـت که به شـرکت 

ارفع تعلق دارد.
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ایـن روش هـا چـه مزایایـی در حـوزه فـروش  ◄

داخلی و هم در عرصه صادراتی رقم زده است؟

اصـوال هـر روشـی معایـب و مزایـای خـود را 

دارد ولی روشـی که ما از آن تبعیت می کنیم، 

بـرای شرکــــت ارفــــع بـا توجـــه بـــه فرایندهـــای 

داخلــــی تــــا کنــــون اثـــربخــــش بـــوده اســــت. 

مهم تریـــن آن بـاال بـودن ضریـــب خوش قـــولی 

در انجام تعهـــدات اســـت کــــه بـــه نظــــر تیـــم 

ایـن عامـل باعـث حفـظ و  بازاریابـی و فـروش 

ارتقای »حسـن شـهرت سـازمانی« شـده است. 

تنـوع در محصـوالت تولیــدی، تمرکز بر تولیـــد 

شمش هــــای خــــاص و تمرکــــززدایی از تولیــــد 

بـه  ارفـع  شـرکت  بـرای  را  معمـول  شـمش های 

همراه داشته است.

صـادرات فـوالد از کشـور بـا چـه چالش ها و  ◄

مشکالتی مواجه است؟

بهتر اسـت به این سـوال در دو بخش پاسـخ 

داده شـود؛ اول اینکه هر سـازمانی از یک سـری 

قوانیـن و مقـررات اداری تبعیـت می کنـد کـه 

بایـد بـه آن هـا احتـرام گذاشـت و آنـرا از جنـس 

چالش یا مشکل جدا کرد.

چالـش و مشـکل بیشـتر بـه عـدم هماهنگی 

بیـان  بـه  بازمی گـردد.  رویـه  وحـدت  نبـود  و 

ساده تر تعبیـــر قوانین در سـازمان های ذی صالح 

بر اسـاس یک معیار مشـخص نیسـت. این امر، 

همواره مشکالت عدیده ای را برای صادرکنندگان 

شـمش فـوالدی بـه همـراه داشـته اسـت. البتـه 

بخـش اعظـم آن بـا یـک نـگاه تعاملـی و ارتبـاط 

دوسویه قابل حل است.

بخشـنامه اخیـر وزارت صمـت در زمینـه  ◄

ممنوعیت هـــــای صــــادراتی برای شرکت هــای 

فوالدی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در اینکـه قوانیـن و دسـتورالعمل ها در اصل 

ابـزار کنترلـی و نظارتـی وزارتخانه هـا هسـتند، 

شـکی نیسـت ولی پرداختن به چند مورد حائز 

اهمیـت اسـت. بایـد یـک مسـئله مهـم را قبـول 

کنیـم کـه ممنوعیـت بـرای هـر شـرکت فـوالدی 

چـــه در بــــازار داخلـــی و خارجــــی در اصــــل 

ممنوعیـت بـرای یـک بنـگاه اقتصـادی اسـت و 

ایجـاد ممنوعیـت در بنـگاه اقتصـادی تبعـات 

بسـیار زیـادی را بـه همـراه خواهـد داشـت کـه 

مـدت  دراز  در  آن  مخـرب  اثـرات  متاسـفانه 

نمایان می شـود. شـاید تغییر دیدگاه و ادبیات 

کمـی بـه مـا در تصمیم گیری هـا کمـک کنـد. 

نشـده کـه صـادرات  مـا مشـخص  بـرای  هنـوز 

بـرای شـرکت های فـوالدی حق اسـت یـا امتیاز. 

ایـن دسـتورالعمل ها قـرار اسـت مـا را از نقطـه 

قـرار  کننـد؟  هدایـت  نقطـه ای  چـه  بـه  فعلـی 

اسـت در چـه بـازه زمانـی اجـرا بشـود و در ایـن 

مـدت چنـد بـار دچار تغییـر و بازنگری خواهند 

شـد؟ بـا اجرای دسـتورالعمل در چـه بازه زمانی 

ثبـات بـه کـدام بخش بـازار حاکم خواهد شـد؟ 

کال خروجـی اجـرای دسـتورالعمل ها چیسـت و 

انحـراف  می شـود؟  پایـش  و  ارزیابـی  چگونـه 

معیار آن چطور تحلیل و ترمیم می شود؟

فوالد ارفع در پنج ماه نخسـت امسـال چه  ◄

فــــروش داخلــــی و  عملکــــردی را در زمینــــه 

صادراتی بر جای گذاشـت و این عملکرد چگونه 

حاصل شده است؟

صادقانـه بگوییـم، بـا توجـه بـه محدودیـت 

اسـتفاده از حامـــل انـــرژی واقعـا شـرایط خیلـی 

خوب نیست و همه نگران هستیم. امیدواریم 

هرچــــه زودتــــر شرایــــط بـه حالــــت اول خــــود 

بازگردیـم و هیـچ زمانـی شـاهد چنیـن وضعیتی 

نباشـیم. پس بهتر اسـت از سـه ماهه اول سـال 

جـاری صحبـت کنیـم کـه در آن مـدت شـرکت 

ارفـع مثـل گذشـته بـا تمرکـز بـر بـازار داخلـی و 

عرضـه مسـتمر شـمش فـوالدی در بـورس کاال، 

نسـبت بـه تعهـدات تکلیفی خود عمـل کرده و 

بـا توجــــه بــــه جذابیــــت بــــازار صادراتـــی )کـه 

توضیــــح آن در ســــواالت قبــــل ارائــــه شـد( بـا 

هماهنگی و همکاری کلیه عوامل سـازمانی به 

منظـــور حفـــظ مشتریــان خــود در آن حضـــوری 

فعال داشته است.

برنامـه فـروش و صـادرات این شـرکت برای  ◄

ادامه سال جاری چیست؟

و  برنامه ریـزی  شـد،  اشـاره  کـه  همان گونـه 

ایجاد تعهد در شـرایط کنونی خیلی کار آسـانی 

نیسـت ولـی در راسـتای محقـق کـردن سـخنان 

مقام معظم رهبری، با وجود تمام محدودیت ها، 

در 6 ماهه دوم سال نیز همچون گذشته، سعی 

در پشـتیبانی از تولیـد داخلـی نسـبت به انجام 

تعهـدات تکلیـف شـده و حضور فعـال در بورس 

کاال بـه منظـور تامیـن نیازهـای داخلـی داریـم. 

بـه  کمـک  و  ارزآوری  جهـت  صرفـا  همچنیـن 

صـادرات غیـر نفتی، در صـورت اخذ مجوزهای 

الزم 20 تا 30 درصد از محصوالت را به صادرات 

تخصیص خواهیم داد.

بـه نظـر شـما چگونـه می تـوان چالش  هـای  ◄

قوانین و مقررات صادراتی را برطرف کرد؟

تا زمانی که اعتقاد به بازار آزاد و طی شـدن 

رونـد طبیعـی وجـود نداشـته باشـد، چالش هـا و 

بـا  بـود.  خواهـد  فـراوان  پاسـخ  بـدون  سـواالت 

توجـه بـه کلیـه مطالبی که در رسـانه ها و خبرها 

مشـاهد می کنیـم، بـه نظـر می رسـد، بخشـی از 

بایـد  مـوارد مطروحـه حـل شـدنی باشـد؛ فقـط 

ارتباطـات دوسـویه شـکل بگیـرد. حضـور فعال و 

راهکارهـای  ارائـه  قالـب  در  صحیـح  حمایـت 

اجرایـی انجمـن فوالد، یکـی از راهکارهای تحقق 

چنیـن موضوعـی اسـت. بـه طـروی کـه تشـریک 

مسـاعی و ایجـاد ارتبـاط دوسـویه دسـتگاه های 

می توانـد  فـوالد  انجمـن  بـا  کنترلـی  و  نظارتـی 

بخشی از موانع و مشکالت موجود را به راحتی 

مرتفع کند.

تقریبا اکثر شرکت های فعال از یک 
روش متداول برگزاری مزایده و 

مذاکره  استفاده می کنند. شرکت 
ارفع نیز از این روش پیروی می کند. 

تغییر چندانی در روش ها ایجاد 
نشده است؛ فقط تا حد امکان با 

مشتریان نسبت به گذشته تعامل 
بیشتری را ایجاد کرده ایم



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

9
 é شماره  é 183 شهریورماه 1400



فــوالد

هفتهنامه

10
é 1400  شهریورماه é 183  شماره 

فــوالد



فــوالد

هفتهنامه

11
 é شماره  é 183 شهریورماه 1400

نیاز کشور به ریل را برطرف می کنیم

آسیب خودتحریمی بیشتر از تحریم ها است

هدف گذاری فوالد خوزستان برای تکمیل زنجیره تولید
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معـاون برنامه ریـزی و پروژه هـای شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: فوالد خوزسـتان سـه طرح بزرگ اسـلب عریض، اکسـیژن 4 و 
نیروگاه 520 مگاواتی را برای پایداری تولید و تکمیل چرخه زنجیره خود عملیاتی کرده است.

هدف گذاری فوالد خوزستان برای تکمیل زنجیره تولید

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـهنیانی  میثـم 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

راسـتای  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  داشـت: 

توسـعه کمـی و کیفـی محصـوالت خـود و نیـز 

افزایـش سـهم بـازار از محصـوالت خـاص فـوالد، 

طرح هـای توسـعه ای را بـا جدیت دنبال می کند 

و در این زمینه سـه طرح بزرگ را در دسـتور کار 

قرار داده است.

اجرای طرح توسعه اسلب عریض  

معاون برنامه ریزی و پروژه های شـرکت فوالد 

خوزسـتان بیـان کـرد: پـروژه اسـلب عریـض فوالد 

خوزسـتان یکـی از طرح هـای مهـم و حسـاس در 

کشـور اسـت. اجـرای ایـن طـرح، آرزوی 20 سـاله 

فـوالد خوزسـتان بـود کـه در حـال محقـق شـدن 

اسـت. ارزش سـرمایه گذاری ارزی در ایـن پـروژه 

به حدود 128 میلیون یورو می رسد. قرارداد این 

طرح در قالب EPCF به امضا رسیده و عملیاتی 

شده است.

وی اضافـه کـرد: ظرفیـت نهایـی ایـن طـرح 

تولیـد یـک میلیـون و 200 هـزار تـن اسـلب عریض 

تولیـد  کـه ظرفیـت  بـوده  ذکـر  بـه  اسـت. الزم 

اسـلب در فوالد خوزسـتان در حال حاضر حدود 

800 هـزار تـن اسـت. البته طـرح کنونی در قالب 

همیـن ظرفیـت کنونـی اجـرا شـده اسـت و قـرار 

خوزسـتان  فـوالد  بـه  جدیـدی  ظرفیـت  نیسـت 

اضافه شود. به طوری که ظرفیت نهایی شرکت 

به اندازه همین میزان کنونی باقی خواهد ماند 

امـا قابلیـت تولید اسـلب از محصوالت معمولی 

به محصوالت عریض ارتقا خواهد یافت.

طـرح  قابلیت هـای  خصـوص  در  شـهنیانی 

کـرد:  مطـرح  خوزسـتان  فـوالد  عریـض  اسـلب 

اجـرای طـرح مـورد نظر باعث می شـود عـالوه بر 

اینکـه ظرفیـت کلـی تولیـد اسـلب 400 هـزار تـن 

افزایـش یابـد، بتوانیـم اسـلب هایی بـا گریدهـای 

ساختمانی و آلیاژی به عنوان بخشی از نیازهای 

اساسـی بـازار تولیـد کنیـم. از دیگـر قابلیت های 

ایـن طـرح نیـز می تـوان بـه حفـظ ظرفیـت تولیـد 

بـه  جایگزیـن  عملیـات  امـکان  ایجـاد  بـا  فـوالد 

هنگام، بهینه سازی و افزایش ظرفیت ماشین های 

ریخته گری اشاره کرد.

وی تاکید کرد: جایگزینی ماشین اسلب 2 با 

بلـوم  ماشـین  جمـع آوری  جدیـد،  بلـوم  ماشـین 

قدیمـی و بهینه سـازی ماشـین های اسـلب 1 و 

بیلـت مطابـق طـرح ارائـه شـده  توسـط مشـاور 

خارجـی و تامین کننـده ماشـین ریخته گـری در 

راسـتای تامیـن سـبد محصـوالت مـورد انتظـار 

بخـش فـروش بـر اسـاس مطالعـات بـازار صـورت 

گرفته انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و پروژه های شـرکت فوالد 

خوزسـتان عنـوان کـرد: در طـرح اسـلب عـرض 

تـا   200 ضخامـت  بـه  محصوالتـی  اسـت  قـرار 

300میلی متـر، عـرض یـک هـزار و 100 میلی متر تا 

دو هـزار و 200 میلی متـر و طـول چهـار تـا 12 متـر 

تولیـد شـود. عـالوه بـر ایـن، فوالدهایـی بـا آنالیـز 

کم کربـن، کربـــن متوســط، آلیـاژی و سـاختمانی 

تولیـــد خواهــد شــد. در همین حال محصوالت 

تولیــد شــده در صنــــایعی همچـــون فنرســــازی، 

ابــــــزار،  خـــــودرو،  ورق  جوشکــــاری،  مصالــــح 

کشتی سـازی، لوله هـای انتقـال نفـت و گاز ترش 

و... کاربـرد خواهـد داشـت. مـدت اجـرای طرح 

اسلب عریض 36ماه در نظر گرفته شده است.

طرح اکسیژن 4 در دستور کار است  

شهنیانی به پروژه مهم دیگر فوالد خوزستان 

اکسـیژن 4 در  ادامـه داد: طـرح  و  کـرد  اشـاره 
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دسـت اقدام قرار دارد و این طرح پس از 6 سـال 

وقفـه، احیـا شـده و در مسـیر اجـرا قـرار دارد. 

برنـده اجـرای طـرح بـا انجـام مناقصـه مشـخص 

شده و ارزش سرمایه گذاری این طرح حدودا به 

37 میلیـون یـورو می رسـد. قـرارداد مورد نظر در 

قالـب EPC عملیاتـی شـده اسـت. مـدت اجرای 

این طرح 36 ماه پیش بینی شده است.

وی بـا بیـان اینکـه اهداف مختلفی بـا اجرای 

خاطرنشـان  می شـود،  دنبـال   4 اکسـیژن  طـرح 

کــــرد: مهم تریــــن هــــدف اجـرای ایــــن طـــرح، 

بهینه سازی کیفیت تولید محصول و پایداری و 

افز ایش ظرفیت تولید است. در این طرح مقرر 

 )GASEOUS OXYGEN( شـده اکسـیژن گازی

با ظرفیت 16 هزار نرمال متر مکعب در ساعت 

و با خلوص 99.5 درصد تولید شود. ضمن اینکه 

نیتـروژن گازی  تولیـــد  طـرح اکسـیژن قابلیـت 

ظرفیــــت  بــــــا   )GASEOUS NITROGEN(

سـاعت،  در  مکعـب  متـر  نرمـال  هشـت هزار 

اکسیژن مایع )LIQUID OXYGEN( با ظرفیت 

یک هزار نرمال متر مکعب در ساعت، نیتروزن 

ظرفیـت  بـا   )LIQUID NITROGEN( مایـع 

500متــــر مکعـــب در ساعــــت و آرگـــون مایــــع 

متـر   560 ظرفیـت  بـا   )LIQUID ARGON(

مکعب در ساعت را دارد.

شهنیانی اضافه کرد: پروژه احداث کارخانه 

اکسـیژن عـالوه بـر اینکـه به منظور پشـتیبانی از 

کارخانـه  شـماره یـک، دو و سـه اکسـیژن اهمیـت 

خوزسـتان  فـوالد  توسـعه ای  از طرح هـای  دارد، 

تولیـد  میـزان  مـی آورد.  عمـل  بـه  پشـتیبانی 

کارخانـه اکسـیژن ضمن تامیـن گازهای صنعتی 

مـورد نیـاز خطوط جدید ریخته گری و مگامدول 

آهـن اسـفنجی )زمـزم 3(، فرصـت و بسـتر الزم 

جهـت توسـعه های آینـده در شـرکت را نیـز مهیـا 

خواهد کرد.

به احداث نیروگاه برق نیاز داریم  

معـاون برنامه ریزی و پروژه های شـرکت فوالد 

نیـروگاه  احـداث  پـروژه  خصـوص  در  خوزسـتان 

فوالد خوزستان که با توجه به شرایط ایجاد شده 

ناشـی از قطعـی بـرق تصمیـم به اجـرای آن گرفته 

شد، تصریح کرد: از آنجا که طی سال جاری، در 

کشـور بـه ویـژه در اسـتان خوزسـتان خشکسـالی 

اتفـاق افتـاد و بسـیاری از نیروگاه هـای برقابـی در 

کشور به نوعی از مدار خارج شدند، کمبود برق 

رقـم خـورد و شـرکت های فـوالدی بـه اجبـار بـرای 

کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی آن برای 

منـازل، صنعـت فـوالد بـه نوعی تعطیل شـد. این 

تعطیلـی، زیان هـای بسـیاری را به تولیدکنندگان 

فـوالد کشـور، ازجملـه فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه 

نخسـت امسـال تحمیل کرده اسـت. بنابراین به 

دلیـل کاهـش تولیـد فـوالد ناشـی از کمبـود بـرق 

شـبکه سراسـری در فصل هـای گـرم )پرمصـرف 

بـودن شـبکه( و زمسـتان )کمبـود گاز مصرفـی 

نیروگاه ها(، طبق مصوبه دولت و وزارت صنعت، 

تولیـدی  بـزرگ  شـرکت های  تجـارت،  و  معـدن 

موظـف بـه تولیـد بـرق خـود از طریـق احـداث 

نیروگاه ها هستند.

شـهنیانی ابراز کرد: شـرکت فوالد خوزسـتان 

ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه  یـک  احـداث  طـرح 

520مگاواتـی بـا تکنولـوژی کالس E مپنـا را در 

مرحلــــه اول در قالـب قـرارداد BOT عملیاتـی 

خواهـــد شــد. ارزش سرمایه گذاری در این طرح 

بـــه طـــور میانگیـن هفـت هـزار میلیـارد تومـان 

تخمیـن زده می شـود. ایـن نیروگاه قرار اسـت در 

دو مدول گازی و یک مدول بخار فعالیت کند. 

ضمن اینکه در فاز تکمیلی، ظرفیت این نیروگاه 

به یک هزار مگاوات خواهد رسید.

همدلی برای اجرای طرح های توسعه ای  

معاون برنامه ریزی و پروژه های شـرکت فوالد 

خوزستان تاکید کرد: شرکت فوالد خوزستان در 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای خـود بسـیار جـدی 

اسـت. خوشـبختانه در ایـن زمینـه، هماهنگی و 

مدیـران  ارشـد،  مدیـران  میـان  خوبـی  همدلـی 

بـه  شـرکت  ایـن  سـهامداران  و  کارکنـان  میـان، 

طرح هـای  اجـرای  بـر  همگـی  و  آمـده  وجـود 

توسعه ای مصر هستند.

وی ادامـه داد: اجـرای ایـن طرح هـا قطعـا در 

پایـداری زنجیـره تولیـد شـرکت فـوالد خوزسـتان 

بـه  نیـز  خوزسـتان  فـوالد  دارنـد.  موثـری  نقـش 

دنبـال آن اسـت کـه چرخـه زنجیـره تولید خـود را 

کامل کند.

در طرح اسلب عرض قرار است 
محصوالتی به ضخامت 200 تا 
300میلی متر، عرض یک هزار و 
100 میلی متر تا دو هزار و 200 
میلی متر و طول چهار تا 12 متر 

تولید شود. عالوه بر این، فوالدهایی 
با آنالیز کم کربن، کربن متوسط، 

آلیاژی و ساختمانی تولید خواهد شد



فــوالد

هفتهنامه

14
é 1400  شهریورماه é 183  شماره 

مدیـر تعمیرات و نوسـازی راه و سـاختمان شـرکت ذوب آهن گفت: اگر مواد اولیـه ذوب آهن به موقع و به میزان کافی تامین شـود، 
قادر خواهیم بود تمام نیاز کشور به انواع ریل را تامین و مازاد آن را صادر کنیم.

نیاز کشور به ریل را برطرف می کنیم

سـعید مصلـح در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

شـرکت ذوب آهن از نظر فضای اداری و تولیدی 

بسـیار وسـیع بوده و تمامی سـاختمان ها، راه ها و 

سـازه های موجـود در ایـن شـرکت بـه نگهـداری و 

تعمیرات نیاز دارند که این وظیفه مهم بر عهده 

بخش تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان است.

وی افـزود: سـاختمان های جدیـد و کوچـک، 

اتاق هـای بـرق، توسـعه خـط تولیـد و... همـواره 

نیـاز بـه توسـعه دارنـد و ایـن امـر توسـط بخـش 

رابطـه،  همیـن  در  می شـود.  انجـام  تعمیـرات 

برخـی مواقـع نیـز موضـوع نوسـازی ایـن ابنیه هـا 

اتفاق می افتد.

ذوب آهـن، تنهـا تولیدکننـده ریـل   

منطقه اسـت

مدیـر تعمیـرات و نوسـازی راه و سـاختمان 

پـروژه  کـرد:  خاطرنشـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

در  قبـل  سـال ها  از  آهـن  راه  ریـل  بومی سـازی 

شـرکت ذوب آهـن آغـاز شـده و ایـن شـرکت تنها 

تولیدکننده این محصول در غرب آسیا به شمار 

مـی رود. بـه طـوری که عالوه بر تولید انواع ریل 

توانسـت  آهـن  ذوب  فـراوان،  کاربردهـای  بـا 

ایـن محصـول را  اسـتانداردهای جهانـی تولیـد 

اخذ کنــد. در حــال حاضـــر، ریلی کــه در ذوب 

آهــــن تولیـــد می شود، بسیــــار مرغـــوب و قابل 

رقابت با نمونــه هـــای مشابـــه خارجـــی اســت و 

خوشبختانــــه مشتـــری خارجـــی نیــــز دارد. در 

صورتـی کـه مـواد اولیـه ذوب آهـن بـه صـورت 

کامل تامین شود، می تواند میزان تولید خود را 

افزایش دهد.

مصلـح ادامـه داد: سـنگ آهن به عنـوان ماده 

اولیه، مهم ترین چالش ذوب آهن بوده و فلورین 

مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شرکت ذوب آهن:
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و زغال سـنگ نیـز دیگـر مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

شـرکت بـه شـمار مـی رود. در صورتـی کـه ذوب 

آهن بتواند این مواد اولیه را با سـرعت بیشـتر و 

حجم باالتر از میزان کنونی دریافت کند، قطعا 

این شرکت می تواند کمیت و کیفیت تولیدات 

خـود را افزایـش دهـد. بـه طـوری کـه فوالدهـای 

کیفی تـری را نیـز تولیـد کنـد. هم اکنـون ذوب 

آهن می توان تولید فوالدهای کیفی را نیز انجام 

دهـد و حتـی قـادر به تولید تختال و ورق اسـت. 

آهـن  خـاص ذوب  و  کیفـی  تولیـدات  دیگـر  از 

می توان به نیمرخ های سـاختمانی در سـایزهای 

مختلـف اشـاره کـرد. عـالوه بـر ایـن، ذوب آهـن 

می توانـد آرک های صنعتی معـادن را تولید کند 

کـه در نـوع خـود ذوب آهـن در ایـن زمینـه یـک 

شرکت برتر است.

وی تاکیـد کـرد: پیـش از تولیـد ریـل توسـط 

ذوب آهـن، نیـاز کشـور بـه ایـن محصول فـوالدی 

امـا  می شـد  تامیـن  واردات  طریـق  از  تمـام 

خوشـبختانه ذوب آهن توانسـت انـواع ریل های 

مورد نیاز هم خطوط شـهری و هم بین شـهری را 

تولید کند. اخیرا نیز ریل مترو به سبد تولیدات 

ذوب آهن اضافه شده است.

مدیـر تعمیــرات و نوسـازی راه و سـاختمان 

شـرکت ذوب آهـن تصریـح کـرد: مشـتری اصلـی 

ریــــل ذوب آهــــن شرکــــت راه آهــــن اســــت کــــه 

خوشـبختانه این شـرکت تاکنون همکاری خوبی 

بـا ذوب آهـن داشـته و طـی یکی دو مـاه اخیر دو 

قـرارداد خـوب نیـز میـان ذوب آهـن و راه آهـن 

برای تامین ریل پروژه های مختلف منعقد شده 

اسـت. بـا ایـن وجود، ذوب آهـن می توان بیش از 

شرایـــط کنــــونی در زمینــــه تولیــــد داخلـــی و 

خودکفایـی داخـل کمـک کنـد. در صورتـی کـه 

تامیـن مـواد اولیـه بـه موقـع انجـام شـود، ذوب 

آهـن می توانـد کل نیـاز کشـور بـه ریـل را تامیـن 

کند و مشـکلی در این زمینه ندارد. با این حال، 

یکـی از معضـالت اساسـی ایـن شـرکت، تامیـن 

مواد اولیه است.

انجام تعمیرات اساسی برای افزایش بهره وری  

برنامه هـای  مهم تریـن  خصـوص  در  مصلـح 

تعمیرات در ذوب آهن، بیان کرد: تعمیرات در 

و  میانـی  اساسـی،  تعمیـرات  عمومـا  کارخانـه 

جاری اسـت. تعمیرات اساسـی شامل تعمیرات 

کلی است که در واحدهای مختلف خط تولید 

بخش هـای  نیـز  واحدهـا  ایـن  می شـود.  انجـام 

بلنــــد،  کــــوره  آگلـــومراسیــــون،  کک ســــازی، 

فوالدسازی و نورد را در بر می گیرند که هر یک 

از ایــــن بخش هــــا نیــــز ممکــــن اســـت چندیـــن 

زیرشـاخه داشـته باشـند. بـه طـور مثـال، ذوب 

آهن چهار واحد نورد 300، 350، 600 و 550 را در 

اختیار دارد. همه این واحدها ساالنه به صورت 

اساسی تعمیرات می شوند.

وی ابـراز کـــرد: تمامـی خدمات سـاختمانی، 

اصــــالح فونداسیــــون، رنگ آمیـــزی، داربســـت، 

بازسـازی  یـا  و  فونداسـیون های جدیـد  سـاخت 

آن هـا توسـط بخـش تعمیـرات صـورت می گیـرد. 

تعمیـرات جـاری بـه ایـن صـورت انجـام می شـود 

که خطوط تولید به صورت موقت و معموال یک 

شـیفت، متوقـف و تعمیـرات و بازسـازی آن هـا 

انجام می شود.

مدیـر تعمیـرات و نوسـازی راه و سـاختمان 

شـرکت ذوب آهـن مطـرح کـرد: در سـال جـاری 

تعمیرات بخش هایی همچون کوره بلند و نورد 

بـه  اقـدام  اخیـرا  همچنیـن  شـد.  انجـام   300

تعمیـرات نـورد 650 و فوالدسـازی کرده ایـم. در 

تعمیرات کوره بلند نیاز به احداث فونداسیون 

کردیـم؛  تکمیـل  را  پولـت  اتاق هـای  و  داشـتیم 

عالوه بـــرایــــن، رنگ آمیــــزی و اصـــالح مسیــــر 

جوی های کوره نیز صورت گرفت. بخش نـــورد 

300 نیز به طور کامل اورهال شـد؛ به طوری که 

اتـاق فرمان هـای این بخش که قدیمی بودند، با 

مصالـح جدیـد هـم عایق بنـدی صـوت شـدند و 

هـم اینکـه شـکل و شـمایل آن هـا بـه طـور کامـل 

تغییـر کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تعمیـرات 

و  فنــــی  بازرسی هــــای  اســـــاس  بــــر  اساســــی 

کارشناسی هـــای صــورت گرفتــــه و مطابـــق بـــا 

گـراف انجـــام می شـــود. بـه طـوری کـــه ممکـن 

اســـت زمان هـــای متفاوتـی بـرای تعمیـرات در 

نظر گرفته شود.

مصلح خاطرنشـان کرد: تعمیـرات به صورت 

دوره ای همواره باعث افزایش بهره وری می شود 

زیـرا تجهیـزات و قطعـات نوسـازی و بـرای ایـن 

منظور از مواد مصرفی جدید استفاده می شود. 

طبعا با انجام تعمیرات اساسی، تعمیرات بعدی 

نیـز در زمان هـای طوالنی تـری صـورت خواهـد 

گرفـت؛ چراکـه تـالش کردیـم در ایـن زمینـه از 

تکنولوژی هـا و امکانـات روز اسـتفاده کنیـم. بـه 

طـوری کـه یکـی از موضوعاتـی که توانسـتیم در 

ذوب آهـن بـه خوبـی محقـق کنیـم، صرفه جویی 

در مصـرف انـرژی بـود. در این رابطه، پروژه پودر 

زغال سـنگ یـا PCI انجـام شـد و در مصـرف کک 

و زغال سـنگ صرفه جویـی قابـل توجهـی صـورت 

گرفـت. عالوه برایـن، در مصـرف آب حـدود 40 تا 

50 درصد صرفه جویی به دسـت آمده اسـت که 

بـا اصـالح سیسـتم های خنک کننـده  امـر،  ایـن 

صورت گرفت.

بـه  آهـن  ذوب  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  وی 

عنوان مادر صنعت فوالد کشـور و دانشـگاهی 

بـرای ایـن صنعـت اسـت. این شـرکت، دانش را 

بـه صنایـع فـوالدی کل کشـور و حتـی بـه برخی 

نیـز  کشـور  از  خـارج  در  تولیـدی  واحدهـای 

صـادر کـرده اسـت. ایـن شـرکت نیـاز بـه تامیـن 

مـواد اولیـه به صـورت پایدار دارد. ضمن اینکه 

ذوب آهن از یارانه انرژی که به دیگر تولیدکنندگان 

فــــوالد داده می شــــود، بی بهـــره اســت. با ایــن 

حال، این شرکت قادر خواهد بود انواع مقـــاطع 

فـــوالدی مـــورد نیـــاز داخــل و حتــی صــادراتی را 

تولید کند.

پروژه بومی سازی ریل راه آهن 
از سال ها قبل در شرکت ذوب 

آهن آغاز شده و این شرکت تنها 
تولیدکننده این محصول در غرب 

آسیا به شمار می رود. به طوری 
که عالوه بر تولید انواع ریل با 
کاربردهای فراوان، ذوب آهن 

توانست استانداردهای جهانی تولید 
این محصول را اخذ کند
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مدیرعامـل شـرکت آریـا صنعـت فـرد سـبالن گفت: کشـور مـا 90 درصد دچـار خـود تحریمی شـده اسـت و در واقـع، این خود 
مسـئولین کشـور هسـتند که با وضع تحریم های مسـتقیم از طریق بیمه، مالیات و بهره بانکی، بیشـترین ضربه را به تولیدکنندگان 

وارد می کنند.

آسیب خودتحریمی بیشتر از تحریم ها است

پرویـز قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

در حال حاضر، شرکت آریا صنعت فرد سبالن در 

زمینه تولید قطعات سیستم تعلیق خودرو، برای 

خودروهـای سـبک فعالیـت دارد. در واقـع، بـرای 

تولیــــد ایـن قطعــــات، عملیـــات ریختـــه گری و 

ماشین کـــاری انجــام می دهیــــم و بــــا توجـــه بـه 

مشـتریان مطلـوب شـرکت در بـازار، محصـوالت 

خـــود را هـــم بـــرای کارخانه هــــای داخلـی تولیــد 

می کنیم و هم برخی محصوالت به  صورت فله ای 

از طریــــق شرکت هـــای بازرگـانـــی بـه کشورهـــای 

همچون عراق و سـوریه با عنوان و برندهای دیگر 

صادرات صورت می شود..

وی افــــزود: بیشتــــر در حـــال تولیـــد چـــدن 

خاکستری هستیم. ظرفیت تولید مجموعه ما با 

توجـه بـه اینکه از کوره القایی اسـتفاده می کنیم 

که فرکانس متوسط است و تنها یک تن ظرفیت 

دارد، قـادر بـه تولیـد محصوالتـی همچـون چـدن 

خاکسـتری، چـدن داکتیـل و فـوالد هسـتیم. در 

تـا  بـازار  اینکـه اخیـرا  بـه  بـا توجـه  حـال حاضـر، 

حدودی دچار رکود شـده اسـت، در یک شـیفت 

کاری فعـال هسـتیم. اگـر به  صورت سـه شـیفت 

فراینـد تولیـد قطعـات خـودرو را بـه طـور کامـل 

انجـام دهیم، میزان تولید شـرکت چیـزی نزدیک 

به 150 تا 170 تن در ماه خواهد بود.

مدیرعامل شـرکت آریا صنعت فرد سـبالن در 

ادامـه بـا ذکـر مـواد اولیـه، شـرکت عنـوان کـرد: 

اساسـی ترین مـواد اولیـه مجموعـه تولیـدی مـا، 

ضایعات چدنی، کربن سـیلیس، بنتونیت و پودر 

زغال  است. اکثر مواد اولیه ای که در شرکت برای 

تولیـد محصـوالت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، 

داخلی است اما بخشی از کربن سیلیس از چین 

تامیـن می شـود؛ هـر چنـد که بـرای این مـاده اولیه 

نیز تامین کننده داخلی وجود دارد.

عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان  

قاسـمی ضمن انتقاد از مسـئولین کشـور در 

خصـوص عـدم حمایت کافـی از تولیدکنندگان، 

مشـکالت  بـا  تولیدکننـدگان  کـرد:  خاطرنشـان 

بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. متاسفانه 

بزرگ تریـن و مهم تریـن دغدغـه تولیدکننـدگان، 

مسـئولین کشـور هسـتند کـه بـا بی توجهـی و 

عدم حمایت از قشر تولیدکننده، آسیب فراوانی 

را به صنعت کشور وارد می کنند.

مدیرعامـل شـرکت آریـا صنعـت فرد سـبالن 

تصریح کرد: تولیدکننده در کشور ما 90درصد 

دچـــار خــود تحریمـــی می شــود و تحریم هـــای 

خارجی تنهــــا 10 درصــــد بر صنعــــت داخلــــی 

کشــــور تاثیـــرگـــذار اســـت. در واقـع ایـن خـود 

وضـــع  بـــــا  کــــه  کشــــور هستنـــد  مسئولیــــن 

تحریم هـای واقعـی و مسـتقیم از طریـق بیمـه، 

مالیـات و بهـره بانکـی، بیشتریــــن ضربـــه را بـه 

مدیرعامل شرکت آریا صنعت فرد سبالن:
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تولیدکننـدگان وارد می کننـد و موجـب کاهش 

نقدینگی آن ها می شوند.

تیشه به ریشه تولید داخلی  

قاسمی تاکید کرد: سوال مهمی که در زمینه 

عدم حمایت از تولید داخلی وجود دارد این است 

که چرا باید مشـابه محصولی که در داخل کشـور 

وجود دارد، توسط سازمان ها و شرکت های دولتی از 

سـایر کشـورها وارد شـود؟ بـا وجـود اینکـه قطعـات 

خوروهایی همچون سمند، سایپا، پژو و... در داخل 

کشـور تولیـد می شـود، چـه لزومـی بـه واردات ایـن 

قطعـات از خـارج از کشـور اسـت؟ مگـر خودرویـی 

همچون پراید در چین تولید می شود؟ ضرورت دارد 

دولـت هـر چـه سـریع تر، از واردات قطعـات مشـابه 

محصـوالت داخلـی و سـایر محصـوالت فـوالدی و 

فلزی که در داخل تولید می شـود، جلوگیری کند؛ 

از  حمایـت  جهـت  در  گامـی  صـورت  ایـن  در 

محصوالت داخلی برداشته خواهد شد.

وی عنـوان کـرد: »وزارت صنعـت، معـدن، 

تجارت« پروانه و جواز فعالیت را به تولیدکننده 

تعییـن شـده  پیـش  از  تولیـد محصـوالت  بـرای 

صـادر کـرده  و در واقـع دولـت کامـال آگاه اسـت 

بـه  مشـغول  تولیدکننـده  چنـد  کشـور  در  کـه 

فعالیت بوده و در حال تولید چه نوع محصولی 

هسـتند. راهـکاری کـه دولـت بایـد انجـام دهد، 

ارزش یابی و بررسی همخوانی و یا عدم همخوانی 

عرضه و تقاضای واقعی در کشـور اسـت که بعد 

از آن در صـورت کمبـود مـواد اولیه و محصوالت 

صنایع  مصرف کننده در داخل کشـور، اقدام به 

واردات کاال از سـایر کشـورها یا صدور مجوز این 

فرایند کند.

خواهـان اعطـای تسـهیالت با کارمزد   

پایین هسـتیم

مدیرعامل شـرکت آریا صنعت فرد سـبالن بر 

ضرورت اعطای تسهیالت با کارمزد پایین تاکید 

کـرد و گفـت: اگـر دولـت تسـهیالتی بـا کارمـزد 

پاییـن بـرای تامیـن نقدینگـی بـه مجموعـه اعطـا 

وارد  را  جدیـدی  ماشـین آالت  می توانیـم  کنـد، 

کنیم و نیز تولید خود را توسعه دهیم. همچنین 

قـادر خواهیـم بـود شـیفت های کاری را افزایـش 

دهیـــم کــه در نتیجـــه سبـــب افزایـــش تولیـد 

محصوالت شرکت خواهد شد.

خسارت هنگفت، نتیجه بی نظمی دولت   

در اجرای ساعات خاموشی

قاسـمی بیـان کـرد: متاسـفانه قطعـی بـرق در 

سـال 1400 خسـارت های فراوانـی بـه مجموعـه مـا 

وارد کـرده اسـت و نتیجـه بی نظمـی دولـت در 

اجـرای برنامـه ابالغ شـده سـاعات خاموشـی برق 

صنایع، منجر به سـوخته شـدن یکی از کوره های 

مجموعه و دستگاه تراش CNC آلمانی، پاورها و 

الکتروموتورها شد. در واقع، قطعی برق، با توجه 

حـدود  حداقـل  مجموعـه،  تولیـد  میـزان  بـه 

20میلیـون تومـان در یـک مرحلـه بـرای شـرکت 

خسارت به بار گذاشته است.

دولت، ضد تولیدکنندگان است  

مدیرعامل شـرکت آریا صنعت فرد سـبالن با 

بیـان اینکـه کشـور بـه شـدت نیازمنـد دولـت و 

مسـئوالن دلسـوز اسـت، اظهـار کرد: حـوزه تولید 

در کشـور، همچـون کودکـی اسـت کـه نیازمنـد 

مراقبـت مـداوم و 24 سـاعته دارد امـا متاسـفانه 

دولت بخش تولید را به فراموشـی سـپرده است. 

در شـرایط فعلـی، همـه افـراد در چرخـه تولیـد، به 

دنبـال داللـی و منفعـت خود هسـتند. در دولت 

یازدهـم و دوازدهـم، وضعیـت تولید در کشـور به 

شـدت رو بـه افـول سـوق پیـدا کـرد. تـا زمانـی کـه 

عمـل  جامـه  خـود  شـعارهای  بـه  جدیـد  دولـت 

نپوشـاند و اقدامـات و راهکارهـای مثبتـی را در 

صنعـت کشـور عملیاتـی نکنـد، شـاهد تغییـرات 

مثبتی در اقتصاد کشور نخواهیم بود.

مدیرعامـل شـرکت آریـا صنعـت فـرد سـبالن 

در پایـــان، دولـــت را مقصــــر اصلــــی مشـکالت 

تولیدکننـدگان و واحدهـای صنعتـی عنـوان کـرد و 

افزود: اقداماتی که دولت ها انجام داده اند، نشـان 

می دهـد آن هـا ضـد تولیدکننـدگان هسـتند! اگـر 

دولـت از قشـر تولیدکننـده حمایـت کنـد، نـه تنهـا 

مشـکالت این بخش برطرف می شـود بلکه سـبب 

رشد و توسعه کشور نیز خواهد شد. با حمایت همه 

جانبه دولت از تولیدکنندگان، بدون شک ایران به 

خودکفایی در صنعت دست می یابد.

بزرگ ترین و مهم ترین دغدغه 
تولیدکنندگان، مسئولین کشور 
هستند که با بی توجهی و عدم 

حمایت از قشر تولیدکننده، 
آسیب فراوانی را به صنعت کشور 

وارد می کنند



فــوالد

هفتهنامه

18
é 1400  شهریورماه é 183  شماره 



فــوالد

هفتهنامه

19
 é شماره  é 183 شهریورماه 1400



آلومینیوم

هفتهنامه

20
é 1400  شهریورماه é 183  شماره 

آلومینیوم



آلومینیوم

هفتهنامه

21
 é شماره  é 183 شهریورماه 1400
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مدیرعامـل شـرکت عایـق کویـر یـزد گفت: به دلیـل اینکه قـدرت خرید مشـتریان کاهـش پیدا کرده اسـت، به کیفیـت محصول 
توجهـی نمی شـود و غالبـا ارزان قیمـت بودن محصـول، مدنظر اسـت که به همین خاطـر، تولیدکننـدگان محصوالت بـا کیفیت، با 

کوچک تر شدن بازار خود، ضررهای سنگینی را متحمل می  شوند.

مدیرعامل شرکت عایق کویر یزد:

عرصه فروش بر تولیدکنندگان محصوالت با کیفیت 
تنگ شده است

سـید رضا اخوان دسـتمالچی در گفت وگو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـا خبرنـگار 

خـود  فعالیـت  زمینـه  بـا  ارتبـاط  در  آنالیـن«، 

حـوزه  در  مشـخص  طـور  بـه  داشـت:  اظهـار 

 UPVC تولیـد در و پنجره هـای آلومینیومـی و

فعالیت می کنیم.

وی افـزود: در حـال حاضـر، بـا 30 تـا 40 درصد 

ظرفیت اسمی، محصول تولید می کنیم؛ چراکه 

تمـام فعالیـت مـا وابسـتگی مسـتقیم به صنعت 

سـاختمان  دارد. بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی 

کشـور که نامسـاعد به نظر می رسـد و همچنین 

شـیوع پی در پـی موج هـای گوناگونـی از ویـروس 

کرونـا، صنعـت سـاختمان راکـد شـده و قـدرت 

خرید مشـتریان نیز کاهش یافته اسـت. بنابراین 

مشـتریان  سـوی  از  کمتـری  سـفارش  میـزان  بـا 

مواجه هستیم.

تحریم ها، واردات را چالش برانگیز کرد  

ایـن تولیدکننـده در و پنجـره آلومینیومـی در 

ادامــــه مطــــرح کــــرد: عــــالوه بـر پروفیــل هــــای 

آلومینیومی که برای تولید در و پنجره نیاز داریم، 

به یراق آالت آلومینیومی هم احتیاج اسـت که از 

تامیـــن  را  آن  ترکیـــه،  کشـور  از  واردات  طریـــق 

می کنیم. البته در سـال های قبل عالوه بر ترکیه، 

از کشـــور آلمــــان نیــــز هــــم واردات یــــراق آالت 

آلومینیومی و هم پروفیل آلومینیومی داشتیم که 

در حـال حاضـر به علت تحریم های همه جانبه ای 

که علیه کشور وضع شده، با آلمان مراوده تجاری 

نداریـم. قطعـا کیفیتـی کـه در کاالهـای سـاخت 

کشـور آلمان موجود اسـت، در نمونه های داخلی 

وجــــود نــــدارد. البتـــه طـی چنـــد ســـال اخیـر، 

تولیدکننـدگان تـالش کردنـد تـا کیفیـت پروفیـل 

تولیدی خود را افزایش دهند و مرغوبیت آن را باال 

ببرند تا در حد دقابت با نمونه های خارجی مشابه 

خود باشد و  برای مصرف  کنندگان رضایت مندی 

کافی را به ارمغان بیاورد.

تامین مواد اولیه از شرکت های معتبر  

مدیرعامـل شـرکت عایـق کویـر یـزد در ادامـه 

عنـوان کـرد: در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه از 

منابـع داخلـی، الزم بـه ذکـر اسـت کـه پروفیـل 

آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را از شـرکت هایی 

مانند ویستابست، وین تک و آکپا خرید می کنیم 

و تاکنون به مشکل خاصی در این زمینه برخورد 

نکرده ایـم. مشـتریان مـا هـم پیمانـکاران صنعـت 

ساختمان هستند و طی پنج ماه ابتدایی امسال، 

با کاهش تقاضا روبه رو بودیم.

وی اضافـه کـرد: به دلیل اینکه قدرت خرید 

مشـتریان کاهـش پیـدا کـرده اسـت، بـه کیفیت 
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محصـول توجهـی نمی شـود و غالبـا ارزان قیمت 

همیـن  بـه  کـه  اسـت  مدنظـر  محصـول،  بـودن 

خاطـر، تولیدکننـدگان محصـوالت با کیفیت، با 

کوچک تر شـدن بازار خود، ضررهای سـنگینی را 

متحمل می  شوند.

کار ما بر اسـاس کیفیت اسـت و با توجه به 

افزایـش قیمت هـا، قـدرت خریـد مصرف کننـده 

کاهش چشـمگیری پیدا کرده، خیلی به دنبــال 

کیفیــــت محصـــولی کــه خریـــداری می کننـــد 

نبـوده و صرفـــا بـه مقــرون به صرفـــه بـودن خریـد 

خود فکر می کنند.

کوچک شدن بازار  

اخـوان دسـتمالچی در تشـریح معضـالت بـه 

وجـود آمـده در سـال 1400، بیـان کـرد: مشـکالت 

متعـددی در سـال 1400 بـه وجـود آمـد کـه گریبـان 

تولیدکننـده را گرفـت که یکـی از مهم تریـن آن ها، 

کـه  همان طـور  اسـت؛  شـرکت  سـرمایه درگردش 

پیداسـت بـه هـر میزانـی کـه مـواد اولیـه افزایـش 

قیمت بیاید، باید سـرمایه درگردش شـرکت ها نیز 

بیشـتر و قوی تـر شـود کـه بایـد بـرای تامیـن آن بـه 

بانک هـا مراجعـه کـرد کـه بـه علـت ایـن گرانی هـا، 

بدهـی بـه بانک ها و موسسـات مالـی افزایش پیدا 

می کنـد. البتـه این که یک تولیدکننـده در بانکی 

می کنـد  دریافـت  وام  و  تسـهیالت  آن  از  کـه 

خوش حسـاب باشـد نیـز در فرصـت پیـدا کـردن 

بـرای پرداخـت بدهـی، خوش شـانس تر اسـت. بـه 

جهـت 28 سـال سـابقه بانکـی خوبـی که داریـم، با 

بانک ها در دریافت تسهیالت و پرداخت اقساط، 

مشکلی نداریم.

از تکنولوژی آلمانی بهره می بریم  

ایـن فعـال صنعت در و پنجره آلومینیومـی در 

خصوص تکنولوژی تولید شـرکت عایق کویر یزد، 

از  محصـوالت  تولیـد  بـرای  کـرد:  خاطرنشـان 

دسـتگاه ها و ماشین آالت ساخت کشـور آلمان در 

خطوط تولید استفاده می کنیم. با توجه به اینکه 

از تکنولوژی خارجی استفاده شده، برخی قطعات 

بعـد از مدتـی دچـار ایـراد و خرابـی می شـوند کـه 

شـدیدی  معضـالت  دچـار  آن هـا،  تامیـن  بـرای 

هسـتیم؛ چراکه بایـد از طریـق واردات نیاز خـود را 

تامیـن کنیـم اما متاسـفانه به علت وجـود تحریم، 

امـکان انجـام واردات قطعـه وجـود نـدارد. قطعـی 

پی درپـی جریـان بـرق نیـز در خرابـی ایـن قطعـات 

بی تاثیـر نبـوده و نقش مخربی را ایفا کرده اسـت. 

بـرای مثـال، مدتـی اسـت یکـی از دسـتگاه های 

اصلـی، یعنـی دسـتگاه جـوش، از کار افتـاده و بـه 

دنبـال یافتـن کابـل برق خارجی هسـتیم که بـه آن 

متصـل کنیـم تا دوبـاره شـروع به فعالیت کند اما 

چـون نمونـه ایرانـی کیفیـت الزم را دارا نیسـت و 

حتما باید با واردات آن  را تامین کنیم، نمی توانیم 

از دستگاه استفاده کنیم.

به صورت مقطعی صادرات داشتیم  

مدیرعامل شرکت عایق کویر یزد در پاسخ به 

ایـن سـوال کـه آیـا صـادرات محصول داشـته اید یا 

خیـر، تصریـح کرد: الزم به ذکر اسـت از خـارج از 

مشـتری  سـوی  از  زمانـی  بـازه  چنـد  در  کشـور 

سفارش یک یا دو پارت در و پنجره آلومینیومی و 

UPVC داشـتیم و از طریـق شـرکت های تجـاری 

واسـطه، صـادرات غیر مسـتقیم انجـام دادیم اما 

ایـن امـر بـه طـور مرتـب انجـام نشـده و ادامـه دار 

نبـوده اسـت اما امـکان صـادرات را داریم؛ چراکه 

محصـــوالت مـــا توانـــایی رقابـــت با نمونه هـــای 

خارجی مشابه را دارند.

خوش حسـابی، شـرط نخست برای   

دریافت تسـهیالت

اخـوان دسـتمالچی بـا اشـاره بـه منابـع تامیـن 

نقدینگـی و معضـالت ایـن مسـیر، تاکیـد کـرد: 

حـدود 40 درصـد از نقدینگـی مـورد نیاز خـود را از 

طریق بانک ها تامین کرده ایم. این نکته مهم باید 

یادآوری شود که بانک ها برای ارائه بهتر تسهیالت 

خوش حسـابی  ماننـد  مهمـی  شـاخصه هایی  بـه 

مشتریان خود اهمیت می دهند و اگر تولیدکننده 

دارای گـردش مالـی مرتـب و پرداخـت اقسـاط بـه 

موقـع بـوده باشـد، فراینـد دریافـت تسـهیالت را 

راحت تـر طـی خواهـد کـرد و مـا نیـز شـامل همیـن 

افراد خوش حساب هستیم.

روند نامطلوب اقتصادی  

ایـن تولیدکننـده در و پنجـره آلومینیومـی در 

ادامه متذکر شد: اگر بخواهیم وضعیت مالی را با 

سـال های گذشـته و قبل از آغاز تحریم های جدید 

مقایسـه کنیـم، بایـد گفـت کـه در حـال حاضـر، 

شـرایط ناپایـداری حاکـم شـده اسـت. زمانـی کـه 

هزینه ها طی یک سال چهار برابر افزایش می باید، 

مستلزم این هستیم که نقدینگی شرکت را چهار 

برابـر افزایـش دهیـم تا بتوانیم راحت تر مـواد اولیه 

خریداری کنیم و به تولید ادامه دهیم.

مدیرعامـل شـرکت عایـق کویـر یـزد افـزود: بـه 

عنـوان مثـال، قبـال هنـگام دریافـت مـواد اولیـه بـا 

مهلـت پرداخـت سـه ماهـه ای کـه در اختیـار قـرار 

می دادند، سه ماه بعد وجه را پرداخت می کردیم 

امـا هم اکنـون، سـه مـاه بعـد از دریافـت وجـه از 

شـرکت  تحویـل  را  اولیـه  مـواد  تولیدکننـده، 

می دهند. طی دو سـال گذشـته هم تقریبا هر دو 

سـه مـاه یـک بـار، اقـدام به تامین سـرمایه از طریق 

اخذ وام بانکی کرده ایم.

وی در انتهای این گفت وگو در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی بر اینکـه برای چه 

هدف مشخصی، احتیاج به تامین سرمایه ریالی و 

تقویـت  بـرای  کـرد:  اذعـان  کردیـد،  پیـدا  ارزی 

سـرمایه درگردش مـورد نیاز بـرای خرید مواد اولیه 

مورد نیاز، از تسهیالت بانکی استفاده کردیم. در 

سـال 1399  نیـز،  ارزی  سـرمایه  تامیـن  خصـوص 

توانسـتیم بـرای واردات مـواد اولیـه، ارز دولتـی بـا 

تخفیف دریافت کنیم و در این زمینه، با مشکلی 

مواجـه نشـدیم و نزدیـک بـه 70 تـا 80 هـزار یـورو ارز 

دولتی از یک بانک دریافت کردیم.

پروفیل آلومینیومی مورد نیاز خود را 
از شرکت هایی مانند ویستابست، 

وین تک و آکپا خرید می کنیم و 
تاکنون به مشکل خاصی در این 

زمینه برخورد نکرده ایم. مشتریان 
ما هم پیمانکاران صنعت ساختمان 

هستند و طی پنج ماه ابتدایی امسال، 
با کاهش تقاضا روبه رو بودیم
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عطای وام را به لقایش بخشیدیم

شاهد رونق صنعت شیرآالت کشور هستیم
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مدیرعامـل شـرکت آهـن افرا گفت: شـرایط دریافت تسـهیالت بانکـی، روز بـه روز پیچیده تر می شـود و بانک ها در شـرایطی که 
تحریم ها بر کشور سایه انداخته و تورم مسیر صعودی را طی می کند، هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان ندارند.

مدیرعامل شرکت آهن افرا:

عطای وام را به لقایش بخشیدیم

امیربهمـن خالـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

در  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

خصوص اخذ تسهیالت بانکی، اظهار داشت: در 

حال حاضر، اقدامی برای تامین نقدینگی از طریق 

دریافت وام بانکی انجام ندادیم؛ چراکه این امر با 

چالش های فراوانی همراه است.

وی افـزود: دریافـت تسـهیالت از بانک هـا، در 

ایـران مسـیر عجیبـی را طـی می کنـد؛ نـرخ بهـره 

وام های بانکی در ایران از سایر کشورهای پیشرفته 

بسیار باالتر بوده و در مقابل، برای دریافت همان 

مقـدار وام بـا نـرخ بهـره 18 درصـدی، هزینه هـا و 

اعتبارات دیگری نیز نیاز است. بنابراین به علت 

وجــــود دردسرهـــای فــراوان بــــرای دریافـــت وام، 

تصمیم به اقدامی در این زمینه نگرفته ایم.

مدیرعامل شرکت آهن افرا در ادامه به مقایسه 

فراینـد تامیـن مالـی از طریـق بانک هـا در شـرایط 

کنونـی نسـبت بـه سـال های قبـل، اذعـان کـرد: 

شـرایط بـه نحـوی پیـش رفتـه کـه روز بـه  روز ایـن 

فرایند، پیچیده تر و سخت تر شده است. بانک ها 

به جای آن که حامی تولیدکننده باشند، در مسیر 

اعطـای تسـهیالت مانع تراشـی می کننـد. اینکـه 

تولید خود هسـتند؛ این نوسـازی مسـتلزم انتقال 

فناوری از کشورهای پیشرفته به ایران و اجرای آن  

در خطـوط تولیـد شـرکت ها اسـت کـه متاسـفانه 

امکان انجام این کار نیست؛ چراکه تحریم هستیم 

و بسـیاری از کشـورها از مراودات تجاری با ما سـر 

بـاز می زننـد و اگـر هـم حاضـر به همکاری باشـند، 

بایـد زمینـه جابه جایـی ارز فراهـم باشـد تـا طـرف 

خارجـــی بـــا خیــــالی آســـوده اقـــدام بـــه فـــروش 

ماشـین آالت و در دسـترس قرار دادن تکنولوژی و 

دانـش بـه روز خـود بـه ایـران کند. به همین جهت 

نیز در این حوزه اقدامی نکردیم؛ چراکه نمی توانیم 

خریـدی انجام دهیم و به سـهولت جابه جایـی ارز 

داشته باشیم.

مدیرعامـل شـرکت آهـن افـرا خاطرنشـان کـرد: 

نزدیک به پنج سـال اسـت که از هیچ تسـهیالت و 

وامـی اسـتفاده نکردیـم. قبـل از آن کـه هـم تـورم 

کمتـر بـود و هـم شـرایط اقتصـادی بهتـر بـه نظـر 

می رسید، از طریق ارجاع درخواست به وزارتخانه 

بعضـی  و همچنیـن  تجـارت  و  صنعـت، معـدن 

بانک ها به سهولت تسهالتی را تامین کردیم.

وی در پایـان یـادآور شـد: دریافـت وام تولید از 

بانـک بسـتگی بـه گـردش مالـی مرتـب مشـتری یا 

همـان تولیدکننده و خو ش حسـاب بـودن آن دارد؛ 

چراکـه معـدل گـردش مالی در اعطای تسـهیالت 

به تولیدکننده مهم اسـت و این شـرایط برای همه 

تولیدکنندگان یکسان است.

بخواهیـم بانـک را مجـاب کنیـم کـه تولیدکننده 

هسـتیم و بـرای ادامـه تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه 

و... بـه ایـن تسـهیالت احتیـاج داریـم، بـه نـو بـه 

خـود ماننـد عبـور از هفت خـان رسـتم اسـت کـه 

گذشـتن از ایـن مسـیر، کار هـر تولیدکننـده ای 

نیست. متاسفانه بانک ها به فکر سودآوری خود 

برخـی  نیـز در  رانـت  و  و رشـوه خواری  هسـتند 

بانک هـا وجود دارد.

ادامـه  در  مسـی  مقاطـع  تولیدکننـده  ایـن 

اضافه کرد: برای دریافت تسهیالت مستلزم آن 

هسـتیم کـه حتمـا بایـد بـه بانـک ثابـت کنیـم کـه 

تولیدکننده  هسـتیم و واحد تولیدی فعال اسـت. 

همچنیـن بایـد بـه صـورت کامـل و بـدون ابهـام، 

مشـخص کنیـم کـه بـه منظـور انجـام چـه کاری 

تسـهیالت درخواسـت می کنیم. به عبارت دیگر، 

اینکـه وام بـرای واردات ماشـین آالت و تجیهـزات 

خارجی باشد یا تامین هزینه خرید مواد اولیه، نرخ 

بهـره متفاوتـی را شـامل می شـود کـه بیـن بـازه 14 تا 

18درصد از سوی نظام بانکی تعیین شده است.

خالـدی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالین« مبنی بر اینکه آیا تاکنون اقدام به دریافت 

تسـهیالت ارزی از بانک ها کرده اید، تصریح کرد: 

همه صنایع نیازمند نوسازی و به روزرسانی خطوط 
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محسن احمدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

گـروه صنعتـی رادیـس، از سـال 1394 در زمینـه 

تولید تجهیزات ساختمان و شیرآالت بهداشتی 

فعال است. این شرکت، ابتدا فعالیت خود را در 

محیطـی بـا متـراژ بسـیار کوچـک آغـاز کـرد و در 

حال حاضر با 110 نفر پرسنل و در فضایی بالغ بر 

ایـن  هسـتیم.  تولیـد  حـال  در  متـر،  هـزار  پنـج 

صنعـت  شـهرک  در  و  قـم  اتوبـان  در  کارخانـه 

شمس آباد واقع شده است.

وی افـزود: میـزان تولیـد محصـوالت در ایـن 

شـرکت متغیـر اسـت و بـه میـزان سـفارش ها و 

تقاضـای بـازار بسـتگی دارد. آمـار و ارقـام میـزان 

تولید به طور ثابت نیست. به دلیل اینکه میزان 

بـه  بـازار  کـرده،  پیـدا  کاهـش  بـازار  در  تقاضـا 

درصـد   60 بـا  اسـت،  شـده  تضعیـف  اصطـالح 

ظرفیت اسمی، در حال تولید محصول هستیم.

مواد اولیه تولید شیرآالت بهداشتی  

ایـن تولیدکننـده شـیرآالت در ادامـه گفـت: 

عمده فلزاتی که برای تولید تجهیزات ساختمان 

و شـیرآالت بهداشـتی مصـرف می کنیـم، مـس، 

برنـج، آلومینیـوم و سـرب اسـت کـه بـه صـورت 

شمش، ضایعات و میل هستند. مقاطع مسی و 

برنجـی مـورد نیـاز را بیشـتر از ریخته گری هایـی 

تهیـه می کنیـم کـه کیفیـت مطلـوب و قیمـت 

مناسبی داشته باشند.

تولید 80 درصد از قطعات شیرآالت  

مـورد  رادیـس در  مدیرعامـل گـروه صنعتـی 

فراینـد تولیـد محصول عنـوان کـرد: در ابتـدا مواد 

اولیـه بـا روش ریخته گـری بـه صـورت مـذاب و 

سپس به شکل قالب مورد نظر درمی آید و بعد از 

خنـک شـدن، وارد مرحلـه تـراش کاری، پرداخـت، 

آبـکاری و مونتـاژ می شـود. تقریبـا 80 درصـد از 

قطعات شیرآالت در همین شرکت تولید می شود 

و بقیـه اجـزا ماننـد برخـی قطعـات پالسـتیکی و 

بعضی از دستگیره ها به صورت پیمانکاری تامین 

و در ساخت شیرآالت به کار برده می شوند.

وی ادامـه داد: روکشـی کـه روی شـیلنگ ها 

وجـود دارد نیـز در ایـن شـرکت تولیـد می  شـود و 

فرایند تولید آن نیز با اسـتفاده از دسـتگاه بافت 

اسـت. بـه طـوری کـه ورق اسـتیل وارد دسـتگاه 

مخصـوص شـده و بـه شـکل بافـت، از دسـتگاه، 

خـارج و روی شـیلنگ نصـب می شـود. ورق هـای 

مدیرعامـل گـروه صنعتـی رادیس گفـت: به دلیل اینکه حدود 20 شـرکت ایرانی در زمینه تولید شـیرآالت بهداشـتی فعال هسـتند 
کـه محصـوالت اسـتاندارد و در سـطح بین المللی تولید می کنند، واردات محصوالت خارجی مشـابه به کشـور ممنوع شـده اسـت و 

این صنعت روز به روز سبد محصوالت خود را گسترده تر نیز می کند.

شاهد رونق صنعت شیرآالت کشور هستیم
مدیرعامل گروه صنعتی رادیس:
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اسـتیلی که مورد اسـتفاده قرار می گیرد، به طور 

کامل از کشـورهای هند و چین تامین می شـود. 

ورق فـوالد زنگ نـزن در ایـران تولید نمی شـود؛ در 

حالی که ورق های گالوانیزه، سرد و گرم به وفور 

در کشور وجود دارد. گریدهایی که از ورق ضد 

زنگ نیاز داریم، 201 و 304 هستند.

رکود بازار باعث رکود تولید نشد  

احمدی در پاسـخ به این سـوال که با توجه به 

تـا دو سـال  یـک  رکـود صنعـت سـاختمان طـی 

گذشـته، بازار فروش محصوالت این شـرکت چه 

تغییراتی یافته است، مطرح کرد: علی رغم اینکه 

ایـن رکـود روی فـروش محصـوالت تولیـد شـده 

تاثیرگـذار بـوده اسـت ولـی تـالش کرده ایـم تـا بـا 

برنامه هایی که در دستور کار خود قرار داده ایم، 

میـزان تاثیـر ایـن رکـود را کمتـر کنیـم. همچنیـن 

گفتنـی اسـت در حـوزه صـادرات نیـز فعالیـت 

داریم و به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای 

میانه، محصوالت خود را عرضه می کنیم.

تنوع و افزایش تولید در 6 ماهه دوم 1400  

در  بهداشـتی  شـیرآالت  تولیدکننـده  ایـن 

خصـوص برنامه هایـی کـه بـرای ماهـه دوم سـال 

1400 در نظـر گرفتـه اسـت، تصریـح کـرد: اولیـن 

کاری کـه در نظـر داریـم انجـام دهیـم، افزایـش 

تولیـد محصـوالت بـوده و در اولویت های بعدی، 

بازارهـای  در  محصـوالت  سـبد  سـهم  افزایـش 

صادراتـی کشـورهای متعـدد و تولید محصوالت 

جدیـد اسـت. قصـد داریـم تـا در 6 ماهـه دوم 

محصوالت جدیدی مانند شیلنگ های آب و گاز 

را تولید کنیم.

افزایــش قیمــت، تاثیــر منفـی بر فعالیـت   

شرکت نگذاشت

مدیرعامـل گـروه صنعتی رادیس در پاسـخ به 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه در 

مـس  قیمـت  شـدید  افزایـش  شـاهد  کـه  حالـی 

روی  تاثیـری  چـه  قیمـت  رشـد  ایـن  هسـتیم، 

برنامه هـای شـرکت گذاشـته اسـت، اظهـار کـرد: 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن افزایش قیمـت، تاثیر 

خاصـی بـر رونـد فعالیـت و برنامه ریزی هـای مـا 

نداشتـــه اســــت. درســــت اســـت کـــه در بـــازار 

قیمت ها به صورت روزانه نوسـان دارند و گاهی 

بـاال و گاهـی بـه پایین تریـن نرخ ممکن می رسـند 

ولـی یـک مصرف کننـده بایـد خـود را با شـرایط به 

وجود آمده وفق دهد.

وی اضافـه کـرد: ممکـن اسـت رشـد قیمـت 

مـس 5 تـا 10 درصـد بـر فعالیـت شـرکت اثرگـذار 

بوده است؛ چراکه 60 درصد محصوالت را مس، 

کمـی بیـش از 35 درصـد آن روی و مابقـی آن از 

سایر فلزات تشکیل شده است.

احمــــدی در خصـــــوص واردات شیـــــرآالت 

خارجی و عرضه آن در بازار داخلی، اظهار کرد: در 

حــــال حاضـــر چــــون تولیــدکننـــدگان شیرآالت در 

ایران زیاد هستند و نزدیک به 20شرکت در سطــح 

بیـــن المللی با کشورهــای اروپـــایی در حـــال رقابـــت 

هستنــــد، واردات شیرآالت ممنوع شده است و 

در این صنعت از رقبای خارجی عقب نیفتادیم.

 تقریبا 80 درصد از قطعات شیرآالت 
در همین شرکت تولید می شود 
و بقیه اجزا مانند برخی قطعات 

پالستیکی و بعضی از دستگیره ها به 
صورت پیمانکاری تامین و در ساخت 

شیرآالت به کار برده می شوند
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باید به تولیدکننده بیش از پیش بها داده شود
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مدیـر کارخانـه ریخته گـری بیرام نـژاد گفت: افزایـش قیمت برق مصرفـی واحدهای تولید، از یک سـو و از سـوی دیگـر، قطعی های 
پی درپـی آن، خسـارت های جبران ناپذیـری را به تولیدکننـدگان وارد کرد و باعث بی نظمـی در برنامه های تولید نیز شـد؛ این در حالی 

است که صنعت، شاهد هیچگونه حمایتی از سوی دولت ها نیست و این نیاز در واحدهای کوچک مقیاس بیشتر احساس می  شود.

مدیر کارخانه ریخته گری بیرام نژاد:

باید به تولیدکننده بیش از پیش بها داده شود

عسگر بیرام نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، به آغاز پرچالش 

سـال 1400 و تاثیـرات مسـتقیمی کـه بـر فعالیـت 

تولیدی این واحد گذاشته شده است، اشاره کرد 

و اظهار داشـت: سـال 1400، برخالف تصوراتی که 

داشـتیم، با چالش آغاز شـد و به راحتی با بررسـی 

میـزان حجم تولیـد و فروش محصوالت، به خوبی 

می تـوان دریافـت کـه آن طـور کـه بایـد، وضعیـت 

مطلوبی را سپری نمی کنیم. ظرفیت اسمی تولید 

سـاالنه  شـده،  قیـد  بهره بـرداری  پروانـه  در  کـه 

10هزارتـن بـوده و میـزان واقعـی تولید این شـرکت، 

نزدیک به چهارهزار تن در سال است.

وی افزود: عمده ترین معضلی که روند تولید 

را کندتـر از گذشـته کـرده، بـاال بـودن قیمـت مواد 

اولیه و کمبود آن در کشـور بوده اسـت. رشـد نرخ 

دالر در کشـور بـه شـکل مسـتقیم بـر قیمـت مـواد 

اولیه تاثیر داشـته و آن را افزایش داده اسـت و این 

جهش قیمتی برای تولیدکننده جز ضرر چیزی در 

بر نداشته است.

مدیر کارخانه ریخته گری بیرام نژاد مطرح کرد: 

از شـرکت های  را  نیـاز خـود  مـورد  اولیـه  مـاده 

بـزرگ تامین کننـده مـواد معدنـی مانند شـرکت 

خریـداری  ایـران  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه 

می کردیم که در سـال جدید با توجه به افزایش 

قیمت هـای سرسـام آور، بـه تامیـن مـواد اولیـه از 

راه واردات به روش عبور موقت کاال رو آوردیم. 

در حـال حاضـر، خـاک معدنی، به جای اینکه به 

تولیـــدکنندگان داخلـــی عرضــه شــود، از طریـق 

خام فـــروشی بــــه کشورهـــای دیگـــر صــــادرات 

می شـود. مـاده اولیـه ای کـه در خطـوط تولیـد 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، ضایعـات باتـری 

فرسـوده اسـت. بـه ایـن منظـور، بـا کشـور عـراق 

مراودات تجاری داریم و در ازای باتری فرسوده ای 

کـه از آن هـا خریـداری می کنیـم، شـمش سـرب 

تحویل می دهیم.

موانع تجاری  

این تولیدکننده شمش سرب در پاسخ به این 

سـوال کـه آیـا در زمینـه صادرات شـمش سـرب با 

مشـکلی مواجـه هسـتید یـا خیـر، بیـان کـرد: اگر 

صادرات در راستای امر ورود موقت کاال باشد، 

مشـکل چندانـی نـدارد امـا به صـورت کلی باید 
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گفـت کـه موانعی بر سـر راه صـادرات و واردات 

چـون  مـواردی  بـه  می تـوان  کـه  دارد  وجـود 

ضمانتنامه های گمرکی و فرایند ورود ارز اشاره 

داشت. ضمانتنامه های گمرکی قبال به صورت 

سـندهای ملکـی هـم توسـط بانـک مـورد قبـول 

واقـع می شـدند امـا اکنـون ضمانتنامـه بایـد بـه 

صـورت نقـدی و فقـط در وجـه گمـرک کشـور 

صـادر شـود. بـه عبارت دیگـر، باید وثیقه نقدی 

ارائـه شـود کـه برابـر بـا خوابیـدن پـول و سـرمایه 

تولیدکننده است.

به شرایط حاکم بر وام بانکی، خوش بین نیستیم  

بیرام نژاد در خصوص تامین نقدینگی از طریق 

دریافـت تسهیــالت از بانک هـــا، عنــــوان کــــرد: 

وام هـای بانکـی بـه صنایـع و شـرکت های خاصـی 

اعطا می شـود که امتیازات خاصی هم برای آن ها 

در بـر دارد امـا تاکنـون بـرای واحدهـای تولیـدی 

ماننـد ایـن واحـد ریخته گـری، تسـهیالتی تعلـق 

نگرفته است. این کارخانه فعال در صنعت سرب، 

تاکنون از سوی هیچ نهادی حمایت نشده و تمام 

نقدینگی مورد نیاز خود را، به طور مستقل تامین 

کـرده اسـت. هـر زمـان کـه اراده کردیـم از بانـک 

تسـهیالت دریافـت کنیـم، با بهانه های مختلفی 

مثل عدم تخصیص بودجه برای اعطای تسهیالت 

بـه تولیدکننـدگان و یـا اتمـام مهلـت دریافـت آن، 

مواجه شدیم.

وی اضافـه کـرد: اگـر بخواهیـم فراینـد تامیـن 

مالـی حـال حاضـر را نسـبت بـه سـال های قبـل 

مقایسـه کنیـم، شـرایط بسـیار بدتـر شـده اسـت؛ 

چراکه تنها از واحدهای تولیدی خاص و بزرگ تر 

حمایت می شـود و به واحدهای کوچک مقیاس، 

توجهـی نمی شـود تـا بتواننـد ایـن تولیدکنندگان 

نیـز بـرای ادامـه رونـد تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود، بـه چـه نحـوی می تواننـد بـدون 

دردسـر و سـختی کشـیدن، نیـاز مالـی خـود را 

برآورده سازند.

از بازار آزاد، ارز مورد نیاز را تامین کردیم  

مدیر کارخانه ریخته گری بیرام نژاد همچنین 

بـا اشـاره بـه نیـاز بـه تامیـن ارز، اظهـار کـرد: بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه از خـارج از کشـور، بـه سـرمایه 

ارزی نیـاز پیـدا کـرده بودیـم امـا بـه هیـچ بانـک و 

موسسه مالی رجوع نکردیم و از طریق بازار آزاد، به 

هـر میزانـی که نیاز داشـتیم، ارز خریـداری کردیم 

کـه هـم مقرون به صرفه تـر بـود و هـم اینکـه مـدت 

زمان کمتری را برای خرید صرف کردیم.

بیرام نـژاد در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه عمدتـا 

تولیدکننـدگان بـه چـه منظـور اقـدام بـه تامیـن 

سـرمایه از بانک هـا و موسسـات مالـی می کننـد، 

اذعـان کـرد: موارد مختلفی وجود دارد که ممکن 

اســــت تولیدکننـــده نیــــاز بـه تزریـــق سرمایـــه 

برون سازمانی پیدا کند. به طور مثال، هزینه های 

جـاری، تامیـن مـواد اولیه، خرید ماشـین آالت و... 

مواردی هستند که در هر بخشی، نزدیک به 10 تا 

20 درصد احتیاج به تامین سرمایه داریم که البته 

مابقـی سـرمایه مـورد نیـاز از منابـع مالـی که قبال 

فراهم شده اند، تامین می شود.

ایـن فعـال صنعـت سـرب کشـور در ادامـه بـه 

مشتریان محصول تولید شده بنگاه ریخته گری 

بیـرام نــــژاد اشــــاره کــــرد و گفــــت: مشتریــــان 

شمش هـــای سـرب تولیـدی مـا، وزارت دفـاع و 

شـرکت های باتری سـازی کـه باتری خـودرو تولید 

می کننـد هستنــد و مابقـی شمش هـــای خالـص 

تولیـد شـده، از طریـق صـادرات بـه کشـور عـراق 

ارسال و به فروش می رسند.

نظارت مداوم سازمان محیط زیست   

مدیــــر کارخانـــه ریختـــه گری بیـــرام نژاد در 

سـازمان  توجـه  مـورد  نـکات  و  مـوارد  بـا  ارتبـاط 

محیط زیست که باید توسط واحدهای بازیافت 

ســـرب رعایــــت شـــود، تصریـــح کـــرد: چـــون در 

واحدهای بازیافت، دود ناشی از ذوب ضایعات 

که حاوی سرب و دیگر آالینده های سمی است، 

احتمـــال دارد در هوا متصاعــد شود، هر سه ماه 

زیســــت  محیــــط  سازمــــان  توســــط  بــــار،  یـک 

شـاخصه هایی ماننـد مجهـز بـودن واحـد تولیـد 

سیستم های فیلتراسـیون، جدید، سالم و مجهز، 

انجـام آزمایش هـا و آنالیزهـای مخصوصـی بـرای 

سـنجش میزان جذب سـرب توسـط فیلترها و در 

امان ماندن آب، هوا و خاک اطراف محیط بنگاه 

ریخته گـری، بررسـی و در صـورت لـزوم، تذکرات 

مهم ابالغ می شود.

رشد نرخ دالر در کشور به شکل 
مستقیم بر قیمت مواد اولیه تاثیر 

داشته و آن را افزایش داده است و 
این جهش قیمتی برای تولیدکننده 
جز ضرر چیزی در بر نداشته است
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وی عنـوان کـرد: باتری هـای فرسـوده ایـران و 

خارجی تفاوت عمده ای از لحاظ زیست محیطی 

ندارنـد و اگـر در هـر کـدام از آن هـا اسـید وجـود 

داشته باشد، زیان های جبران ناپذیری در طبیعت 

بر جای خواهد گذاشت. با این حال، از نظر میزان 

سرب موجود در هر باتری، می توان اشاره کرد که 

باتری های فرسـوده داخلی، سـرب بیشـتری درون 

خود دارند.

صفر تا صد ماشین آالت کارخانه، بومی سازی   

شده است

بیرام نـــژاد در مـــورد ماشـین آالت مسـتقر در 

واحـد ریخته گـری خـود، اذعـان کـــرد: پیش تـر، 

تولیـد،  ماشـین آالت خطـوط  تمـام  فنـی  دانـش 

متعلق به کشورهای مختلفی مانند هندوستان، 

مالـزی، ایتالیـا و آلمـان بـود کـه بعـد از محـدود 

شـدن واردات ماشـین های صنعتـی، مرحلـه بـه 

مرحله بومی سـازی شـدند و اکنون هیچ دستگاه 

و تجهیـز خارجـی در خـط تولیـد موجود نیسـت. 

بنابرایـن در صـورت خرابـی هـر کـدام از آن هـا، بـا 

اینکـه  ضمـن  بـود.  نخواهیـم  مواجـه  مشـکلی 

تکنولـوژی تولیـد ایـن کارخانـه متعلـق بـه دانـش 

به روز اروپا است.

شرایط خاص برای دپوی باتری فرسوده  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب بـا اشـاره بـه 

موضـوع دپـوی ضایعـات باتری فرسـوده، مطرح 

کـرد: انبارهایـی کـه بـرای دپـوی باتـری فرسـوده 

در نظــــر گرفتـــه می شونــــد، بایـــد ویژگی هـــای 

خاصـی را دارا باشنـــد. باتری هــــایی کـه اسیـــد 

دارنــد، بایــد در استخـر مخصوصی قرار بگیرند 

تا در صورت نشت احتمــالی اسیــد، چیزی وارد 

محیـط اطـراف نشـود و در کـف اسـتخر سـاکن 

باقـی بمانـد. از دیگـر شـرایطی کـه بـرای دپـوی 

باتری هـای فرسـوده بایـد رعایـت شـود، بایـد بـه 

ایزولـه بـودن و سرپوشـیده بـودن انبـار و عـدم 

تابـش مسـتقیم نـور خورشـید بـه باتری هـا اشـاره 

کـرد. اگـر حتـی یـک مـورد از مـوارد یـاد شـده، 

بـرای  خطراتـی  اســـت  ممکـــن  نشـود،  رعایـت 

محیـط زیسـت بـه همـراه داشـته باشـد. عمومـا 

تـا  یـک هفتـه  بـرای مصـرف  را  فرسـوده  باتـری 

10روز، دپـو می کنیـم کـه میـزان دپوسـازی نیـز 

متغیر است و محدودیت خاصی ندارد.

دست نیاز تولیدکننده را پس نزنید!  

مدیــــر کارخانــــه ریختــــه گری بیرام نژاد در 

پایـــان بـــه توقعـــات تولیدکننـــدگان از دولـــت 

سـیزدهم اشـاره کــــرد و یـادآور شــــد: بایـد دیـد 

وعده هایـی کـه داده شـده قـرار اسـت، انجــام 

می شـود یـا ماننـد قبـل، فقـط در حـد یـک شـعار 

باقـی می مانـــد! متاسفانــــه بـا اینکـــه در زمـــان 

دولت قبلی، بحث حمایت از تولید مطرح شد 

و همـــه تولیدکننـدگان منتظـر عملـی شـــدن آن 

بودنـد، حمایتی صورت نگرفت.

وی ادامـه داد: واحدهـــای تولیـــدی در سـال 

جدید، با افزایش شدید قیمت منابع انرژی روبه رو 

شدند که این امر، قطعا تولید را از مقرون به صرفه 

بودن دور خواهد کرد. افزایش قیمت برق مصرفی 

واحدهـای تولیـد، از یـک سـو و از سـوی دیگـر، 

قطعی های پی درپی آن، خسارت های جبران ناپذیری 

را به تولیدکنندگان وارد کرد. متاسفانه قطع برق، 

طبـق جـدول زمان بنـدی پیـش نرفت و بسـیاری از 

دستگاه ها آسیب دیدند که برای تعمیر آن ها باید 

هزینه سنگینی صرف شود.

بیرام نـژاد تاکیــد کـرد: عـالوه  بر خسـارت های 

ناشـی از قطـع بـرق، ایـن امـر مـا را از برنامـه تولیـد 

عقـب انداخـت؛ بـا هر بار قطعـی بـرق، کوره هایی 

کـه تـازه شـارژ شـده و مـواد داخـل آن هـا در حـال 

ذوب شدن بود، خاموش شد و مواد مذاب درون 

کـوره سـرد شـد کـه ایـن اتفـاق، سـبب از بین رفتن 

مواد اولیه می شود. به طوری که دیگر مواد درون 

کوره قابل استفاده نخواهند بود. همچنین بعد از 

وصل شـدن جریان برق، سـه تا چهار سـاعت زمان 

برای گرم شـدن مجدد کوره الزم اسـت که عمال 

زمان یک روز کاری از بین خواهد رفت.

ایـــن تولیــدکننـــده خاطرنشـــان کــــرد: عــــدم 

تخصیص تسهیالت تولیدی به واحدهای مستقر 

در شهرک صنعتی واقع در استان مرکزی، از دیگر 

نـرم  دسـت وپنجه  آن  بـا  کـه  اسـت  معضالتـی 

می کنیم و بهتر است دولت جدید بیش از پیش 

بـه فکـر رفـع نیـاز مالـی واحدهـای تولیـدی  ایـن 

منطقه باشد.

هزینه های جاری، تامین مواد اولیه، 
خرید ماشین آالت و... مواردی 

هستند که در هر بخشی، نزدیک به 
10 تا 20 درصد احتیاج به تامین 

سرمایه داریم که البته مابقی سرمایه 
مورد نیاز از منابع مالی که قبال فراهم 

شده اند، تامین می شود
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رشد 232 درصد درآمد »کچاد«

»کنور«، 1200 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

درآمد صادراتی فوالد خوزستان 215 درصد جهش یافت



تحلیـــل

هفتهنامه

40
é 1400  شهریورماه é 183  شماره 

شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور طی پنج ماه نخسـت سـال 1400، توانسـت 12 هزار و 326 میلیارد ریال درآمد به دسـت 
آورد که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 175 درصد رشد را نشان می دهد.

»کنور«، 1200 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

در سـال گذشـته ثبت شـده بود، تکرار کند. با 

این وجود، کمی از چالش قطعی برق کارخانه های 

تولیدکننـدگان  و  اسـت  شـده  کاسـته  فـوالدی 

از  بخشـی  بتواننـد  امیدوارنـد  فـوالد  زنجیـره 

کاهـش تولیـد و فـروش خـود را کـه در دو مـاه 

زیـان  آن هـا  فعالیت هـای  بـه  شـدت  بـه  اخیـر 

رسانده، جبران کنند.

تولید 636 هزار تن محصول در صبانور  

نمـودار 1 نشـان می دهـد صبانـور طـی پنج 
مـاه نخسـت سـال 1400، 14پ2 هـزار و 799 تـن 

گندله تولید کرده اسـت. این شـرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال 1399، حـدود 188 هـزار و 288 تـن 

گندله تولید کرده بود.

صبانور توانسـته اسـت طی پنج ماه نخست 

سال 1400، 493 هزار و 340 تن کنسانتره خشک 

تولیـد کنــد. ایـن شـرکت در پنــــج ماه نخســـت 

سال 1399 حدود 579 هزار و 478 تن کنسانتره 

خشک تولید کرده بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »کنـور« 

درمجموعـا 636 هـزار و 139 تـن محصـول تولیـد 

کرد. صبانور در پنج ماه نخست سال 1399 حدود 

767 هزار و 766 تن محصول تولید کرده بود.

صبانور 510 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه »کنـور« 
طی پنج ماه نخست سال 1400، حدود 86هزار 

در پنج ماه نخست  امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، بـا توجـه بـه قطعـی بـرق در 

کارخانه های فوالدی طی دو ماه اخیر، شـرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور هـم ماننـد 

سـایر شـرکت ها با کاهش تولید و فروش مواجه 

شـد و نتوانسـت رکوردهای تولیدی خود را که 
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و 555 تـن گندلـه فروختـه اسـت. صبانـور در 

پنـج مـاه نخسـت سـال 1399، حـدود 181 هزار و 

780 تن گندله فروخته بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »کنـور« 

424هـزار و 188 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش 

رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

حـدود 48 درصـد افزایـش را نشـان می دهد. این 

شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، 286هزار 

و 322 تن کنسانتره خشک فروخته بوئ.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 

در مجموع پنج ماه نخسـت سـال 1400، حدود 

510 هـزار و 743 تـن محصـوالت سـنگ  هنـی به 

فروش رسـاند که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیـش از آن 0.7 درصـد رشـد دارد. صبانـور در 

و  مـاه نخسـت سـال گذشـته، 507 هـزار  پنـج 

134تن محصول فروخته بود.

رشد 348 درصدی درآمد فروش کنسانتره   

صبانور

همان طور که در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

صبانور در پنج ماه نخست سال 1400، دو هزار 

از محـل  و 707 میلیـارد و 698 میلیـون ریـال 

فـروش گندلـه درآمـد کسـب کـرد کـه این مبلغ 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

23درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

بـود  توانسـته   1399 سـال  مشـابه  مـدت  در 

دوهـزار و 195 میلیـارد و 598 میلیـون ریـال از 

راه فروش گندله درآمد به دست آورد.

صبانور در پنج ماه نخست سال 1400 حدود 

9 هـزار و 968 میلیـارد و 958 میلیـون ریـال از 

محـل فـروش کنسـانتره خشـک درآمـد داشـته 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه  اسـت 

گذشـته حاکی از رشـد 348 درصدی اسـت. در 

پنج ماه نخست سال 1399 صبانور توانسته بود 

دو هزار و 222 میلیارد و 912 میلیون از کنسانتره 

خشک فروش داشته باشد.

در مجمـوع، صبانـور طـی پنـج مـاه نخسـت 

سال 1400، 12 هزار و 676 میلیارد و 656میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت 

داشـته  رشـد  درصـد   175 پیـش  سـال  مشـابه 

اسـت. صبانـور در مـدت مشـابه سـال 1399، 

چهـار هـزار و 594 میلیـارد و 155 میلیـون ریـال 

درآمد به دست آورده بو.

در نمودار 4 مشـاهده می شـود نـرخ گندله 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در تیر 

مـاه سـال جـاری، بـه 35 میلیـون و 688 هـزار و 

603 ریـال بـه ازای هـر تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 

26میلیـون و 688 هـزار و 605 ریـال بـه ازای هـر 

تن بوده است. بنابراین نرخ محصوالت صبانور 

در مرداد ماه سـال جاری تا حدودی ثابت باقی 

نـرخ  میانگیـن  حـال،  همیـن  در  اسـت.  مانـده 

گندله در پنج ماه نخست سال جاری 31میلیون 

و 282 هـزار و 764 ریـال بـه ازای هـر تـن و نـرخ 

کنسانتره نیز 22 میلیون و 728 هزار و 498 ریال 

به ازای هر تن بوده است.
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شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو در پنج ماه نخسـت سـال جـاری با فروش چهـار میلیون و 466 هـزار تن محصـول در بازارهای 
داخلـی و صادراتـی، 170 هـزار و 123 میلیـارد ریـال درآمد کسـب کـرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 

232 درصد رشد داشته است.

رشد 232 درصد درآمد »کچاد«
در پنج ماه نخست امسال رقم خورد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

و  معدنـی  شـرکت  اینکـه  بـا  آنالیـن«،  »فلـزات 

صنعتـی چادرملـو یـک نیـروگاه اختصاصـی در 

اختیار دارد اما با توجه به محدودیت های ایجاد 

شده برای مصرف برق، نتوانست از برق تولیدی 

خود به طور مطلوب اسـتفاده کند و بنابراین در 

مـرداد مـاه سـال جـاری مطابـق بـا ظرفیـت خـود 

ایـن  مدیـران  گفتـه  بـه  نکـرد.  تولیـد  محصـول 

شـرکت، طـی دو مـاه ابتدایـی تابسـتان امسـال، 

تولیـد شـده در  فـوالد  از  تـن  از 100 هـزار  بیـش 

چادرملـو بـه دلیـل قطعـی بـرق از دسـت رفتـه 

اسـت. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه دیگـر واحدهـای 

تولیدی کم و بیش فعال بودند، به نوعی کاهش 

چادرملـو  همچنـان  و  شـد  جبـران  فـوالد  تولیـد 

دیگـر  بـه  نسـبت  را  درآمـد  میـزان  بیشـترین 

تولیدکنندگان زنجیره فوالد کسـب کرده اسـت. 

بـا کاهـش محدودیت هـای تامیـن بـرق، احتمـاال 

تولیـد فـوالد چادرملـو بیـش از ماه های قبـل از آن 

خواهد بود.

رشد 10 درصدی تولید کنسانتره »کچاد«  

شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در پنج ماه 

نخسـت سـال 1400، چهـار میلیـون و 682 هـزار و 

533 تـن کنسـانتره تولیـد کنـد کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل از آن 10 درصـد رشـد 

داشتـــه اســت. این شرکـــت در سـال 1399 طی 

همیــــن مـــدت توانستـــه بـود چهــار میلیـــون و 

231هزار و 575 تن کنسانتره تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی پنج 

مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق بـه تولیـد 36 هـزار و 

187 تن آپاتیت شد که در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل 77 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت طی همین مدت در سـال 1399، توانسـته 

بود 20 هزار و 441 تن آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

و  میلیـون  یـک   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج 

345هزار و 372 تن گندله تولید شد. این شرکت 

در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399، یـک میلیـون و 

533 هزار و 440 تن گندله تولید کرده بود.

ســــال 1400،  اول  مــــاه  پنــــج  »کچــــاد« در 

695هـزار و 452 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد. 
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مـاه نخسـت سـال 1399،  پنـج  ایـن شـرکت در 

موفـق شـده بـود حـدود 707 هـزار و 95 تـن آهـن 

اسفنجی تولید کند.

و  معدنـی  شـرکت  فـوالدی  شـمش  تولیـد 

صنعتی چادرملو طی پنج ماه نخست سال 1400 

تـن رسـید چادرملـو طـی  و 458  هـزار  بـه 392 

پنج ماه نخست سال 1399، 393 هزار و 514تن 

شمش فوالدی تولید کرده بود.

چادرملـو در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

توانست در نیروگاه خود 800 هزار و 746 مگاوات 

ساعت برق تولید کند.

مجمـوع تولیـد چادرملـو در پنـج ماه نخسـت 

سـال 1400 بـه حـدود هفـت میلیـون و 152 هـزار تن 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک 

درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود هفت میلیـون و 

26هزار و 165 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 40 درصد افزایش یافت  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که سـه میلیون 
و 556 هـزار و 937 کنسـانتره شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو در پنج ماه نخسـت سـال 1400 

بـه فـروش رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 62 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

چادرملـو در مـدت مشـابه سـال 1399، توانسـته 

بود دو میلیون و 188 هزار و 384 تن کنسانتره به 

فروش برساند.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فـروش  بـه  موفـق   1400 سـال  نخسـت  پنج مـاه 

33هـزار و هفـت تـن آپاتیـت شـد کـه نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال قبل 17 درصد افزایش یافت. 

ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1399، 

28هزار و 54 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی 

پنج مـاه نخسـت سـال 1400، 415 هـزار و 858 

تـن گندلـه فروختـه شـد. ایـن شـرکت، در پنـج 

مـاه نخسـت سـال 1399، 442 هـزار و 496 تـن 

گندله فروخته بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »کچـاد« 

86هزار و 893 تن آهن اسـفنجی به فروش رسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش 29 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399، موفـق شـده بـود 

حدود 66 هزار و 985 تن آهن اسفنجی بفروشد.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

فـروش  بـه  موفـق   1400 سـال  نخسـت  پنج مـاه 

بـازار  در  فـوالدی  شـمش  تـن   577 و  204هـزار 

بـه مـدت  ایـن میـزان نسـبت  داخلـی شـد کـه 

مشـابه سـال پیش از رشـد 72 درصدی برخوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی پنـج مـاه نخسـت 

سال 1399 توانسته بود 118 هزار و 459 تن شمش 

فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملـو در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

توانسـت 91 هـزار 77 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

چادرملو در پنج ماه نخست امسال توانسته 

اسـت 169 هـزار و 464 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهای صادراتی به فروش برسـاند. این شـرکت 

در سـال گذشـته موفـق بـه صـادرات 268 هـزار و 

573 تن شمش فوالدی شده بود.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »کچـاد« در 

پنج ماه نخسـت سـال جاری به 374 هزار و 41 تن 

در بازارهای داخلی و صادراتی رسید. این شرکت 

در سال گذشته 387 هزار و 32 تن شمش فوالدی 

در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملو 

در پنج ماه نخسـت سـال 1400 به چهار میلیون و 

466 هـزار و 736 تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 40 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

و  هـزار  و 171  میلیـون  بـود سـه  توانسـته   1399

895تن محصول بفروشد.

رشـد 410 درصدی درآمد حاصل از   

فروش کنسـانتره

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 
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توانسـته اسـت در پنج ماه نخسـت سـال 1400، از 

محـل فـروش کنسـانتره 98 هـزار و 927 میلیارد 

کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال  و 336میلیـون 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 410 درصـد 

مـاه  پنـج  در  چادرملـو  اسـت.  داشـته  رشـد 

نخسـت سـال 1399 موفـق شـده بـود بـا فـروش 

کنسـانتره 19 هـزار و 385میلیـارد و 211میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

پنـج مـاه نخسـت سـال 1400  چادرملـو طـی 

موفق به کسب درآمد 699 میلیارد و 750میلیون 

ریالی از آپاتیت شـده اسـت که نسـبت به مدت 

مشابه سال پیش 407 درصد رشد داشته است. 

ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1399، 

137میلیارد و 993 میلیون ریال درآمد از آپاتیت 

به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

پنـج مـاه نخسـت سـال 1400، از فـروش گندلـه 

16هـزار و 644 میلیـارد و 410 میلیـون ریـال درآمد 

حاصـل شـد کـه نسـبت بـه همین مـدت در سـال 

1399، حدود 180 درصد رشد مشاهده می شود. 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 از 

و  میلیـارد   931 و  هـزار  پنـج  گندلـه  فـروش 

656میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »کچـاد« 

6هـزار و 664 میلیـارد و 887 میلیـون ریـال آهـن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل 240 درصـد افزایـش را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنج ماه نخسـت 

سـال 1399، حـدود یـک هـزار و 958 میلیـارد و 

342میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

پنج ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 

23هـزار و 835 میلیـارد و 216 میلیـون ریـال از 

محل فروش شمش فوالدی در بازار داخلی شد.

مـاه  پنـج  در  »کچـاد«  کـه  اسـت  گفتنـی 

نخسـت سـال 1400 توانسـته اسـت یـک هـزار و 

84میلیـارد و 15 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

نرمه گندله در بازارهای داخلی داشت.

چادرملو در پنج ماه نخست امسال توانست 

بـه درآمـد 21 هـزار و 556 میلیـارد و 250 میلیـون 

ریالی به دلیل فروش شمش فوالدی در بازارهای 

صادراتی دست یابد.

مجموع درآمد »کچاد« در پنج ماه نخسـت 

سـال جـاری از فـروش شـمش در بازارهای داخلی 

و  میلیـارد   563 و  هـزار   48 بـه  صادراتـی  و 

358میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش 109 درصد رشـد یافته 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال  اسـت. 

گذشته توانسته بود درآمد 23 هزار و 180میلیارد 

و 772 میلیون ریالی از فروش شمش در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در پنج ماه نخسـت 

سال 1400 به 170 هزار و 123 میلیارد و 452میلیون 

ریال رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل 232 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

بـود  توانسـته  مـاه نخسـت سـال 1399  پنـج  در 

51هزار و 158 میلیارد و 788 میلیون ریال درآمد 

به دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در پنج ماه نخست سال 

1400 به چهار میلیون و 466 هزار 
و 736 تن رسید که در هم سنجی 
با مدت مشابه سال قبل 40 درصد 
رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در پنج ماه نخست سال 1399 
توانسته بود سه میلیون و 171 

هزار و 895تن محصول بفروشد
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شـرکت فوالد خوزسـتان در پنج ماه نخسـت امسـال موفق شـد 859 هزار و 744 بلوم و بیلت و اسـلب فوالدی را صادر کند و ضمن 
رشـد 40 درصـدی حجم صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، توانسـت با کسـب درآمـد 114 هـزار میلیارد ریالی، رشـد 

215درصدی درآمد صادراتی را نسبت به سال قبل تجربه کند.

درآمد صادراتی فوالد خوزستان 215 درصد جهش یافت

بـه گـزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

مرداد ماه نیز با توجه به ادامه محدودیت های 

تامیـن بـرق نتوانسـت بـه میزان ظرفیـت خود، 

محصـول تولیـد کنـد و از این رو، تمرکز خود را 

بیشـتر بـر تولیـد اسـلب گذاشـت تـا بـا فـروش 

بازارهـای  بـازار داخلـی و هـم در  آن، هـم در 

صادراتـی بـه نوعـی کاهـش تولیـد و فـروش را 

جبران کرده باشد.

 تولیـد یـک میلیـون و 200 هزار تن   

محصول فوالدی

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در پنج ماه نخست سال 1400، 

553 هـزار و 656 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بود یک میلیون و 55 هزار و 745 تن بیلت و بلوم 

تولید کند.

»فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

کـه  کـرد  تولیـد  اسـلب  تـن   975 و  664هـزار 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، بـا رشـد 10 

درصـدی همـراه بـود. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 

نخسـت سـال 1399، 599 هزار و 608 تن اسـلب 

تولید کرده بود.

مـاه  پنـج  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  در 

نخسـت سـال 1400، دو میلیـون و 394 هـزار و 

151تـن گندلـه تولیـد شـد. فـوالد خوزسـتان در 

پنج ماه نخسـت سـال قبل دو میلیون و 607 هزار 

و 137 تن گندله تولید کرده بود.

»فخوز« در پنج ماه نخست امسال توانست 

یک میلیون و 369 هزار و 898 تن آهن اسـفنجی 

تولید کند. این شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 

آهـن  تـن  یـک میلیـون و 714 هـزار و 379  قبـل 

اسفنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

فوالد خوزسـتان در پنج ماه نخست سـال 1400 به 

یـک میلیـون و 218 هـزار و 631 تـن رسـید. ایـن 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بـود یـک میلیـون و 655 هـزار و 353 تـن محصول 

تولید کند.

رشد 9 درصدی فروش اسلب »فخوز«  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در پنج ماه نخست سال 1400، 

281 هزار و 310 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی 
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بـه فـروش برسـاند. فـوالد خوزسـتان در پنـج مـاه 

نخسـت سـال 1399 موفـق شـده بـود 590 هـزار و 

951 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز«، در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

177 هزار و 567 تن اسلب را در بازارهای داخلی 

فروخـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

پیـش، 397 هـزار و 772 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالدی 

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی پنـج مـاه نخسـت 

سـال 1400، بـه 458 هـزار و 877 تـن رسـید. ایـن 

شرکت طی پنج ماه نخست سال 1399، توانسته 

بـود 988 هـزار و 723 تـن محصـول فـوالدی در 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جاری، توانسـت 9 هزار و 86 تن آهن اسـفنجی را 

در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

324درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در مدت مشابه سال پیش دو هزار و 138 تن آهن 

اسفنجی تولید کرده بود.

میـزان فروش داخلی گندلـه در »فخوز« طی 

پنـج مـاه نخسـت امسـال بـه 24 هـزار و 903 تـن 

رسـید. این شـرکت 245 هزار و 887 تن گندله را 

طـی پنـج مـاه نخسـت سـال پیـش در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت فوالد خوزسـتان طی پنج ماه نخست 

سـال 1400 موفـق بـه فـروش 396 هـزار و 130 تـن 

بیلـت و بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. فـوالد 

خوزسـتان در پنج ماه نخسـت سال قبل توانسته 

در  را  بلـوم  و  بیلـت  تـن  و 489  هـزار  بـود 418 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

»فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

بازارهـای  روانـه  را  اسـلب  تـن  و 614  463هـزار 

بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  کـرد  صادراتـی 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 145 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در پنج ماه نخسـت 

سـال 1399، 188 هـزار و 643 تـن اسـلب صـادر 

کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

بـه  مـاه نخسـت سـال 1400  پنـج  خوزسـتان در 

859هـزار و 744 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال قبل 40 درصد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال گذشـته 

توانسـته بـود 612 هـزار و 37 تـن محصـول را در 

بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. البتـه در 

بهـار سـال گذشـته، »فخـوز« توانسـته بـود 939 

تن ورق در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فوالد خوزسـتان توانسـت در پنج ماه نخست 

سـال جـاری، 677 هـزار و 440 تـن بلوم و بیلت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود در مجمـوع یک میلیـون و 9 هـزار و 

440 تن بلوم و بیلت بفروشد.

»فخوز« موفق شـده بود در پنج ماه نخسـت 

سال جاری 641 هزار و 181 تن اسلب در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل 9 درصد رشـد داشـته 

است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 

در  اسـلب  تـن  و 415  هـزار  بـود 586  توانسـته 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

فـوالدی »فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400 

بـه یـک میلیـون و 318 هـزار و 621 تـن رسـید. ایـن 

شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته توانسته 

بـود یـک میلیـون و 595 هـزار و 855 تن محصول 

فوالدی بفروشد.

رشد 493 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات اسلب

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 

پنج ماه نخسـت سـال 1400 از محل فروش بیلت 

و بلـوم در بـازار داخلـی 33 هـزار و 849 میلیـارد و 

252میلیـون ریـال درآمد کسـب کند که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل 3 درصد رشـد داشـته 

اسـت. فوالد خوزسـتان در پنج ماه نخسـت سـال 

1399 توانسـت از فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلـی 32 هـزار و 591 میلیـارد و 232 میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

28هـزار و 456 میلیـارد و 729 میلیـون ریـال از 

فـروش اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد به دسـت 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  آورد 

27درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

و  هـزار   22 گذشـته،  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در پنج ماه 
نخست سال 1400 به یک میلیون 
و 218 هزار و 631 تن رسید. این 

شرکت در پنج ماه نخست سال 
1399 توانسته بود یک میلیون 

و 655 هزار و 353 تن محصول 
تولید کند
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272میلیـارد و 234میلیـون ریال اسـلب در بازار 

داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان در پنج ماه نخست امسال از 

فروش گندله در بازارهای داخلی 895 میلیارد و 

116 میلیون ریال درآمد کسـب کرد. این شـرکت 

در مدت مشابه سال پیش، دو هزار و 870میلیارد 

داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 782 

گندله به دست آورده بود.

»فخـوز« از فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار 

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  طـی  داخلـی 

757میلیـارد و 623 میلیـون ریـال درآمد کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال گذشـته یـک هـزار و 558 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در پنج ماه نخسـت 

سال پیش توانسته بود 45 میلیارد و 674میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار 

داخلی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصـوالت طی پنج ماه نخسـت 

سال 1400، به 63 هزار و 958 میلیارد و 720میلیون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیش 

10درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در پنج 

مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 57 هـزار و 

779میلیـارد و 922 میلیـون ریـال درآمد از فروش 

داخلی محصوالت خود داشته باشد.

مـاه  پنـج  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   1400 سـال  نخسـت 

48هزار و 211میلیارد و 302 میلیون ریال از محل 

صـادرات بیلـت و بلـوم شـده بود که نسـبت به 

افزایـش  درصـد   95 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت 

یافتـــه اســت. فوالد خوزستـــان طی پنـــج مــــاه 

و  هــــــزار   24 درآمـــــد   1399 ســــال  نخســــت 

717میلیـارد و 281 میلیـون ریالـی از صـادرات 

بیلت و بلوم کسب کرده بود.

»فخـوز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفق شد 66 هزار و 111 میلیارد و 63 میلیون 

بازارهـای  در  اسـلب  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

بـا  مقایسـه  در  کـه  باشـد  داشـته  صادراتـی 

رشـد  درصـد   493 پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخست 

سـال قبـل توانسـته بـود 11 هـزار و 146 میلیـارد 

بازارهـای  در  را  اسـلب  ریـال  553میلیـون  و 

صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در پنج ماه 

نخسـت سـال 1400، 114 هـزار و 322 میلیـارد و 

365میلیـون ریـال درآمد از صـادرات محصوالت 

فوالدی داشته باشد که در مقایسه با سال پیش، 

حاکـی از رشـد 215 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت 

و  هـزار   36  ،1399 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   572 و  207میلیـارد 

صادرات کسب کرده بود.

بلـوم  و  بیلـت  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی طـی پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری به 

ریـال  میلیـون  و 554  میلیـارد   60 و  هـزار   82

بـا مـدت مشـابه سـال  رسـید کـه در مقایسـه 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   43 پیـش، 

شـرکت توانسـته بـود در پنـج ماه نخسـت سـال 

میلیـون   513 و  308میلیـارد  و  هـزار   57 قبـل 

ریال درآمد از فروشبیلت و بلوم داشته باشد.

جـای  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »فخـوز« 

توانسـت 94 هزار و 567 میلیارد و 792 میلیون 

ریـال اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی به 

فروش برساند که در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیش 182 درصد رشـد داشـته اسـت. فوالد 

مـاه نخسـت سـال گذشـته  پنـج  خوزسـتان در 

ریـال  میلیـون  و 787  میلیـارد  و 418  33هـزار 

درآمـد از فـروش اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی 

فوالد خوزسـتان در پنج ماه نخسـت سـال 1400 

بـه 178 هـزار و 281 میلیـارد و 151 میلیـون ریال 

رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سال قبل 

89درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  پنج مـاه 

ریـال  میلیـون  و 494  میلیـارد  و 987  93هـزار 

درآمد داشته باشد.
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شـرکت ذوب آهـن اصفهان طی پنج ماه نخسـت سـال جاری توانسـته اسـت 130 هزار و 912 میلیـارد ریال درآمد کسـب کند که 
این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 118 درصدی را نشان می دهد.

درآمد 13 هزار میلیارد تومانی »ذوب« در پنج ماه

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

از  ناشـی  محدودیت هـای  آنالیـن«،  »فلـزات 

کمبود برق برای صنعت فوالد باعث شده است 

تـا تولیدکننـدگان ایـن حـوزه حداقـل یـک مـاه از 

برنامـه تولیـد خـود عقـب بماننـد و جبـران ایـن 

عقب ماندگی هـا بـرای تولیدکننـدگان در ادامـه 

سال دشوار یا حتی غیر ممکن باشد. با این حال، 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـا صـادرات به موقع 

خـود در بازارهـای جهانی ضمن افزایش صادرات 

در سـال جـاری، بـه نوعـی بـا کاهش تولید مقابله 

کرده است.

ذوب آهن 882 هزار تن محصول فوالدی   

تولید کرد

همان طـور کـه در نمودار 1 مشـخص اسـت، 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در پنـج مـاه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 285 هـزار و 696 تـن تیرآهـن 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 

گذشته 304 هزار و 601 تن تیرآهن تولید کرده بود.

نخسـت  مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب 

امسـال موفـق شـد 198 هـزار و 438 تـن میلگـرد 

تولید کند. این شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 

1399 توانسـته بـود 216 هـزار و 963 تـن میلگـرد 

تولید کند.

»ذوب« در پنج ماه نخست امسال موفق به 

تولیـد 65 هـزار و 638 تـن کالف شـده کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش یک هزار 

و 327درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 

مدت مشـابه سـال قبل توانسته بود چهار هزار و 

597 تن کالف تولید کند.

ذوب آهن در پنج ماه ابتدایی امسال 308هزار 

و چهـار تـن شـمش کاالیـی تولید کـرده اسـت. این 

شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال قبل 388 هزار و 

211 تن شمش کاالیی تولید کرده بود.

مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخست امسال توانسته است 22 هزار و 656تن 

ریل تولید کند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی 

سـال گذشـته، 22 هـزار و 679 تـن ریـل تولیـد 

کرده بود.

»ذوب« در پنج ماه نخست امسال دو هزار و 

351 تـن سـایر محصـوالت )نبشـی، ناودانـی و...( 

تولید کرده است. این شرکت در پنج ماه نخست 

سـال 1399 توانسـته بـود 12 هـزار و 602 تـن سـایر 

محصوالت )نبشی، ناودانی و...( تولید کند.

مجموع تولید شرکت ذوب آهن اصفهان در 

پنـج مـاه نخسـت امسـال بـه 882 هـزار و 783 تـن 

رسـیده اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت 

سال گذشته توانسته بود در مجموع، 949 هزار 

و 653تن محصول فوالدی تولید کند.

رشد 101 درصدی فروش ریل  

شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست 

و 16تـن  هـزار  فـروش 251  بـه  موفـق  سـال 1400 

تیرآهن در بازار داخلی شده است. این شرکت در 

پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399 حـدود 291هـزار و 

811تن تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود.

امسـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  آهـن  ذوب 

بـازار داخلـی  تـن میلگـرد را در  125هـزار و 912 

فروخته اسـت. این شـرکت در مدت مشابه سال 

پیـش 161 هـزار و 619 تـن میلگـرد در بـازار داخلـی 

به فروش رسانده بود.

»ذوب« طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

بـه  بـازار داخلـی  را در  تـن کالف  و 71  16هـزار 
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فروش رسـانده اسـت که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش 126 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

1399، هفت هزار و 103 تن کالف در بازار داخلی 

فروخته بود.

ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

20هزار و 479 تن شمش کاالیی را در بازار داخلی 

فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی 

سال 1399 توانسته بود 109 هزار و 751 تن شمش 

کاالیی را در بازار داخلی به فروش برساند.

مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

ابتدایـی سـال 1400 حـدود 24 هـزار و 318 تن ریل 

در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

101درصد رشـد را نمایان می کند. این شـرکت در 

پنج ماه ابتدایی سـال 1399 توانسـته بود 12 هزار 

و 86 تن ریل به فروش برساند.

جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »ذوب« 

توانسـت یـک هـزار و 949 تـن سـایر محصـوالت 

)نبشـی، ناودانـی و...( در بـازار داخلـی بـه فروش 

برسـاند. ایـن شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 

گذشـته موفق به فروش 13 هزار و 363 تن سـایر 

محصوالت )نبشی، ناودانی و...( شده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

در بـازار داخلـی، طی پنج ماه نخسـت امسـال به 

446 هزار و 335 تن محصول رسـید. این شـرکت 

در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 595 هزار 

و 733 تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

صادرات تیرآهن ذوب آهن 12 درصد   

افزایش یافت

ذوب آهـن در پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

توانست 24 هزار و 399 تن تیرآهن را در بازارهای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در پنـج 

مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 28 هـزار و 

55تن تیرآهن را در بازارهای صادراتی بفروشد.

مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه صـادرات 56 هزار 

و 148 تـن میلگـرد شـده اسـت. ایـن شـرکت در 

پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399 توانسـت 78 هزار 

بـه  و 393 تـن میلگـرد در بازارهـای صادراتـی 

فروش برساند.

»ذوب« طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

توانسـته اسـت 52 هـزار و 586 تـن کالف را در 

بازارهـای صادراتـی بفروشـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، دو هـزار و 

41درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

پنـج مـاه نخسـت سـال پیـش دو هـزار و 455 تـن 

کالف را صادر کرده بود.

مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخسـت سـال 1400، 287 هـزار و 174 تـن شـمش 

کاالیی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، بیانگر 8 درصد رشد است. این شرکت در 

پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 موفـق بـه صـادرات 

264 هزار 833 تن شمش کاالیی شده بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت ذوب آهـن 

در پنـج مـاه نخسـت امسـال بـه 421 هـزار و 50 تن 

مجموع تولید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در پنج ماه نخست امسال 

به 882 هزار و 783 تن رسیده 
است. این شرکت در پنج ماه 

نخست سال گذشته توانسته بود 
در مجموع، 949 هزار و 653تن 

محصول فوالدی تولید کند
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رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیش، 12 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت 

373هـزار و 736 تـن محصـول را روانـه بازارهـای 

صادراتی کرده بود.

افزیش چشمگیر فروش کالف  

نمودار 2 نشـان می دهـد شـرکت ذوب آهن 
در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1400 توانسـته اسـت 

275هزار و 415 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش برسـاند. این شـرکت در پنج 

مـاه نخسـت سـال پیش توانسـته بـود 319 هـزار و 

866 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی 

به فروش برساند.

سـال 1400  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  آهـن  ذوب 

توانسـت 189 هـزار و 39 تـن میلگـرد را در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد. این شرکت در پنج ماه 

نخست سال 1399، 240 هزار و 12 تن میلگرد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

»ذوب« در پنج ماه نخست امسال توانست 

68 هزار و 657 تن کالف را در بازارهای داخلی و 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 621 درصـد 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه  افزایـش یافتـه اسـت. 

نخست سال 1399 توانسته بود 9 هزار و 558 تن 

بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  را  کالف 

فروش برساند.

ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسته است 307 هزار و 653 تن شمش کاالیی 

فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  را 

برساند. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل 

374هـزار و 584 تـن شـمش کاالیـی در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال 

1400 بـه 867 هـزار و 385 تـن رسـید. ایـن شـرکت 

بـود  توانسـته  مـاه نخسـت سـال 1399  پنـج  در 

969هـزار و 469 تـن محصـول در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش برساند.

رشد 81 درصدی درآمد حاصل از فروش داخلی  

مـاه  پنـج  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

نخست سال 1400 توانست 33 هزار و 496میلیارد 

و 857ریـال از فـروش تیرآهـن در بازارهای داخلی 

درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سال گذشـته 100 درصد رشد یافته 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال  اسـت. 

1399، 16 هزار و 684 میلیارد و 386 میلیون ریال 

داخلـی  بازارهـای  در  تیرآهـن  فـروش  از  درآمـد 

کسب کرده بود.

سـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج  طـی  آهـن  ذوب 

1400، 17هـزار و 539 میلیـارد و 282 میلیـون 

ریـال از فـروش میلگرد در بازار داخلی کسـب 

کـرده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته 90درصـد رشـد را نشـان 

نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

و  233میلیـارد  و  9هـزار  درآمـد   ،1399 سـال 

در  میلگـرد  فـروش  از  ریالـی  میلیـون   729

مجموع فروش شرکت ذوب آهن 
اصفهان در بازار داخلی، طی پنج 
ماه نخست امسال به 446 هزار 
و 335 تن محصول رسید. این 

شرکت در مدت مشابه سال قبل 
توانسته بود 595 هزار و 733 تن 
محصول را در بازارهای داخلی به 

فروش برساند
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بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»ذوب« در پنج ماه نخسـت امسـال توانسته 

اسـت از فـروش کالف در بـازار داخلـی دو هـزار و 

250 میلیـارد و 969 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیـش، 421 درصـد رشـد را نمایـان می کنـد. 

این شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال گذشـته از 

فـروش کالف 431 میلیـارد و 886 میلیـون ریـال 

درآمد به دست آورده بود.

درآمـد ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال 

1400 از فروش شمش در بازار داخلی به دو هزار و 

ایـن  ریـال رسـید.  میلیـون  و 365  میلیـارد   636

شرکت از فروش شمش کاالیی در پنج ماه نخست 

سـال 1399 توانسـته بـود پنـج هـزار و 79میلیـارد و 

224 میلیون ریال درآمد کسب کند.

فـروش ریـل در بـازار داخلـی طـی پنـج مـاه 

ابتدایـی امسـال، چهـار هـزار و 739 میلیـارد و 

792میلیـون ریـال درآمـد بـرای ذوب آهن حاصل 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

درصـدی   239 رشـد  از  حاکـی  گذشـته،  سـال 

است. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل، 

درآمـد یـک هـزار و 397 میلیـارد و 109 میلیـون 

بـه  داخلـی  بازارهـای  در  ریـل  فـروش  از  ریالـی 

دست آورده بود.

شـرکت ذوب آهن از فروش سـایر محصوالت 

)نبشـی، ناودانـی و...( در بـازار داخلـی طـی پنـج 

ماه نخسـت امسـال، 294 میلیارد و 526 میلیون 

ریال درآمد کسب کرد. این شرکت توانسته بود 

طی پنج ماه نخسـت سـال گذشـته، 761 میلیارد 

و 892میلیـون ریـال از فـروش سـایر محصـوالت 

)نبشی، ناودانی و...( درآمد کسب کند.

»ذوب« طی پنج ماه نخسـت امسـال، 6هزار 

و 531 میلیارد و 281 میلیون ریال درآمد از فروش 

فراورده هـای جانبـی در بـازار داخلـی بـه دسـت 

آورد که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

بـوده  برخـوردار  درصـدی  رشـد 83  از  گذشـته 

است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 

جانبـی  فراورده هـای  فـروش  از  بـود  توانسـته 

سـه هزار و 568میلیـارد و 39 میلیـون ریـال درآمد 

داشته باشد.

داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

شـرکت ذوب آهن اصفهان طی پنج ماه ابتدایی 

سال 1400، به 67 هزار و 489 میلیارد و 72 میلیون 

ریال رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   81 پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال 

1399، 37 هزار و 156 میلیارد و 265 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصوالت خود در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

درآمد 36 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن از   

صادرات شمش فوالدی

ذوب آهـن از صـادرات تیرآهـن در پنـج مـاه 

نخسـت سـال جـاری سـه هـزار و 350 میلیـارد و 

ایـن  کـه  کـرد  ریـال درآمـد کسـب  138میلیـون 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   52

توانسـته بـود در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399، 

دوهـزار و 202 میلیـارد و 799 میلیـون ریـال بابـت 

صادرات تیرآهن درآمد کسب کند.

میلگـرد  فـروش صادراتـی  از  حاصـل  درآمـد 

بـه  امسـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  آهـن  ذوب 

هفت هـزار و 448 میلیـارد و 805 میلیـون ریـال 

رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشـته حاکـی از رشـد 40 درصـدی اسـت. ایـن 

شرکت از فروش میلگرد در پنج ماه نخست سال 

قبـل، پنج هـزار و 300 میلیـارد و 619 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کرده بود.

مـاه  پنـج  از صـادرات کالف در  آهـن  ذوب 

نخسـت سـال جـاری، 6 هـزار و 968 میلیـارد و 

778میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

چهارهـزار و 379 درصـدی را نشـان می دهـد. این 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال قبـل موفـق بـه 

کسـب درآمد 155 میلیارد و 569 میلیارد ریالی 

از فروش کالف در بازارهای صادراتی شده بود.

درآمد فروش صادراتی شـمش  فوالدی ذوب 

آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400، 36 هـزار و 

211میلیارد و 732 میلیون ریال بود که این میزان 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

142درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج 

حـدود  درآمـدی  بـه   ،1399 سـال  نخسـت  مـاه 

از  ریـال  میلیـون  و 722  و 907میلیـارد  14هـزار 

فروش شمش در بازارهای صادراتی رسیده بود.

ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

درآمد 9 هزار و 373 میلیارد و 880 میلیون ریالی 

بازارهـای  در  جانبـی  فراورده هـای  فـروش  از 

صادراتـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 11 هـزار و 964 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه 
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نخست سال قبل توانسته بود درآمد 77 میلیارد 

و 698 میلیـون ریالـی از صـادرات فراورده هـای 

جانبی کسب کند.

در  آهـن  ذوب  صادراتـی  درآمـد  مجمـوع 

و  هـزار   63 بـه   ،1400 سـال  نخسـت  پنج مـاه 

423میلیـارد و 826 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

حاکی از رشد 180درصدی است. این شرکت در 

مـاه نخسـت سـال 1399، درآمـدی حـدود  پنـج 

از  ریـال  میلیـون  و 407  و 644میلیـارد  22هـزار 

صادرات محصوالت به دست آورده بود.

رشد 118 درصدی درآمد »ذوب«  

نمـودار 3 نشـان می دهـد ذوب آهـن اصفهـان 

در پنج ماه نخست امسال، 36 هزار و 846میلیارد 

و 995 میلیـون ریـال از فـروش تیرآهـن در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

95درصد رشد یافته است. این شرکت در پنج ماه 

توانسـت درآمـد 18هـزار و  ابتدایـی سـال 1399، 

887میلیارد و 185 میلیون تومانی از فروش تیرآهن 

در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

در  فـروش  از  آهـن  ذوب  میلگـرد  درآمـد 

مـاه  پنـج  طـی  صادراتـی،  و  داخلـی  بازارهـای 

نخسـت سـال 1400،  24 هـزار و 988 میلیـارد و 

87میلیون ریال بود که این میزان در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش رشـد 71 درصـدی را 

نشـان می دهـد. ذوب آهـن در پنـج مـاه نخسـت 

سـال 1399 موفـق بـه کسـب درآمـد 14 هـزار و 

فـروش  از  ریالـی  میلیـون   348 و  534میلیـارد 

میلگرد در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »ذوب« 

توانسـت 9 هـزار و 219 میلیـارد و 747 میلیـون 

و  داخلـی  بازارهـای  در  فـروش کالف  از  ریـال 

میـزان  ایـن  کـه  کنـد  درآمـد کسـب  صادراتـی 

نسـبت بـه مدت مشـابه سـال پیـش، یک هـزار و 

469 درصـد افزایـش را تجربـه کـرده اسـت. ایـن 

شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1399، موفـق 

شـد درآمـد 587میلیـارد و 455 میلیـون تومانی 

از فـروش کالف در بازارهـای داخلی و صادراتی 

داشته باشد.

ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال، 

38 هزار و 848 میلیارد و 97 میلیون ریال از فروش 

شـمش کاالیـی در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

درآمد کسـب کرد که این میزان نسـبت به مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   94 پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 

گذشـته، توانسـت درآمد 19 هزار و 986 میلیارد و 

946 میلیـون تومانـی از فـروش شـمش کاالیـی در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجمـوع درآمـد داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان در پنـج مـاه نخسـت سـال 

جـاری بـه 130 هـزار و 912 میلیـارد و 898 میلیـون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، نشـان دهنده 118 درصد رشـد 

است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 

توانسـته بـود بـه درآمـد 59 هـزار و 800 میلیـارد و 

672 میلیون ریالی دست یابد.

مجموع درآمد حاصل از فروش 
داخلی شرکت ذوب آهن اصفهان 
طی پنج ماه ابتدایی سال 1400، 

به 67 هزار و 489 میلیارد و 72 
میلیون ریال رسید که این میزان در 

هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 
81 درصد رشد را نشان می دهد
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گواهی کشف معدن مس جانجا صادر شد

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای زغال سنگ طبس

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  عمومـی  روابـط 

معدنـی ایـران، امیرعلـی طاهـرزاده بـا بیـان ایـن 

مطلـب اظهـار داشـت: پـس از ارسـال گـزارش 

پایان عملیات اکتشاف و تایید سازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 

این شـرکت موفق به اخذ گواهی کشـف معدن 

مس جانجا شد.

وی در ادامـه افـزود: معـدن مـس جانجـا بـا 

ذخیره قطعی 101 میلیون تن و ذخیره احتمالی 202 

میلیـون تـن بـا توجـه بـه سـطح اکتشـافات انجـام 

شـده، یکـی از بزرگ تریـن معـادن جنـوب شـرق 

کشـور اسـت کـه بـا ادامه فعالیت های اکتشـافی 

ذخایر این معدن در حال افزایش است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان در 

گذشـته در زمینـه مـاده معدنـی مـس ظرفیـت 

پایینی داشـت ولی هم اکنون می توان ادعا کرد 

بـا اکتشـافات جدید صورت گرفتـه در محدوده 

مـس جانجـا ایـن اسـتان در رده  اسـتان های مـس 

خیز کشور قرار خواهد گرفت.

طاهـرزاده خاطرنشـان کـرد: جهـت عملیاتی 

و  پشـتیبانی  )تولیـد،   1400 سـال  شـعار  کـردن 

مانع زدایی ها( و رفع بخشـی از مشـکالت استان 

گام هـای موثـری بـا هـدف جـذب سـرمایه گذار 

جهـت رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال در اسـتان 

اسـت،  شـده  برداشـته  بلوچسـتان  و  سیسـتان 

ضمـن اینکـه بخش قابل توجهـی از فعالیت های 

شـرکت باالخـص در بخـش اکتشـاف در جهـت 

شناسـایی معادن جدید و افزایش ذخیره معادن 

موجود در این استان متمرکز شده است.

پهنـاور  اسـتان  بـه هم جـواری  اشـاره  بـا  وی 

سیسـتان و بلوچسـتان بـا کشـورهای همسـایه و 

دسترسـی بـه آب هـای آزاد گفـت: مزیت معدن 

اسـتان و رشـد و توسـعه آن در همـه ابعـاد طـی 

سـال های اخیـر شـتاب بیشـتری گرفتـه اسـت و 

زمینـه تجـارت محصـوالت تولیـدی بـا توجـه بـه 

اسـتان  ایـن  در  مزایـای ذکـر شـده  و  موقعیـت 

فراهم است.

مدیرعامل شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس در 

استان سیستان و بلوچستان را 14 معدن از ابتدای 

سـال 99 تاکنـون عنـوان کـرد و افـزود: عمـده ایـن 

معادن طال، منیزیت، سنگ آهن است.

جـذب  راسـتای  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

سـرمایه گذار بـه منظـور تجهیـز، آماده سـازی و  

کارخانـه  و  جانجـا  مـس  معـدن  از  بهره بـرداری 

تولید کنسانتره مس به ظرفیت سالیانه حداقل 

130 هـزار تـن و محصـوالت جانبی دیگر فراخوان 

عمومـی ارزیابـی کیفـی متقاضیـان در دسـت 

انجام قرار گرفته است.

اخذ گواهی کشـف معدن مس جانجا در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اقدامی در جهت شناسـایی و فعال سـازی معادن در مناطق 
کمتر برخوردار در این استان است.

گواهی کشف معدن مس جانجا صادر شد
مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« محمـد الهوتی با 

بیـان اینکـه هم اکنـون تـراز تجـاری کشـور بـه نفـع 

صـادرات مثبـت شـده اسـت، اظهـار داشـت: بـه 

دولت این اطمینان را می دهیم در صورتی که ارز 

تامیـن کنـد، ارز حاصـل از  کاال هـای اساسـی را 

سـایر  و  مایحتـاج  می توانـد  تنهـا  نـه  صـادرات 

خواسـته های وارداتـی کشـور را تامیـن کنـد بلکـه 

می توانـد در تعدیـل نـرخ ارز هـم موثـر باشـد، زیـرا 

عرضه ارز بیشتر از تقاضا خواهد بود.

وی اضافـه کـرد: بـا افزایـش صـادرات و رشـد 

درآمد های ارزی دولت می تواند فهرست وارداتی 

کشـور را کـه بـا محدودیت هـای کنونـی تنظیـم 

اولیـه  مـواد  بیشـتر  تامیـن  سـمت  بـه  و  شـده 

کارخانجـات گسـترش داده و مشـکل موجـود در 

تامین مواد اولیه را رفع کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت 

موضـوع صـادرات را جـدی بگیرد قطعا می تواند با 

اختصـاص ارز حاصـل از صـادرات بـرای واردات، 

ارز های نفتی را در بخش زیرساخت هزینه کند.

الهوتـی تصریـح کـرد: از سـال 97 بـه بعـد کـه 

تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا علیـه ایـران، شـدیدتر 

از  شـد تنهـا روزنـه ای کـه می توانسـت بخشـی 

صادرات را جبران کند صادرات بود که متاسفانه 

به دلیل سیاست گذاری های نابه جا و غیرمنطقی 

این فرصت از دست رفت.

وی عنوان کرد: در آخر دولت قبل، مصوبه ای 

تحـت مـاده 177 و سـپس در کمیته مـاده دو برای 

رفع تعهد ارزی ابالغ شـد که متاسـفانه در اجرا با 

مشـکل مواجـه شـد. ایـن مصوبـه مربـوط بـه رفـع 

تعهـد ارزی از طریـق واردات در مقابـل صـادرات 

برای صنایع کوچک و متوسط بود که متاسفانه در 

وزارت صمت و بانک مرکزی این مصوبه به کندی 

اجرا می شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: درخواست 

ما این است که دستگاه های اجرایی این موارد را بر 

اساس مر قانون و ضوابط ابالغیه اجرا و از برخورد و 

برداشت های سلیقه ای اجتناب کنند.

از  مـا  دیگـر  ادامـه داد: درخواسـت  الهوتـی 

دولت، پایش و لغو قوانین و موانع دست و پاگیری 

اسـت که در سـه سـال گذشـته بعد از تحریم های 

شـدید آمریـکا به ویـژه در حـوزه ممنوعیت هـای 

صادراتی به بهانه تنظیم بازار ایجاد شده است.

وی در ادامـه اذغـان کـرد: نکتـه بعـدی کـه 

صادرکننـدگان را در رفـع تعهـد ارزی بـا مشـکل 

مواجـه کـرده، تفـاوت چشـمگیر و قابل توجـه نرخ 

ارز در نیمـا بـا بـازار آزاد اسـت، یعنـی نـرخ ارز در 

سـامانه نیمـا 20 تـا 25 درصـد با نـرخ واقعـی ارز در 

بازار آزاد تفاوت دارد.

افـزود:  ایـران  صـادرات  کنفدراسـیون  رئیـس 

دولـت بایـد بـرای نزدیـک کـردن نـرخ ارز آزاد و نـرخ 

نیما برنامه داشته باشد و این تعدیل را انجام دهد. 

ایـن کـه بـه چـه صورتـی ایـن نـرخ تعدیـل شـود بـه 

سیاست های ارزی کشور بستگی دارد، اما فاصله 

میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باید کاهش یابد.

الهوتـی در ایـن بـاره که وزیر صمت وعـده داد 

با همکاری بخش خصوصی صادرات در نیمه دوم 

امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشته، 

پنـج میلیـارد دالر افزایـش می یابـد گفت: دو بـازار 

مهـم صادراتـی در عـراق و افغانسـتان داریـم کـه 

امیدواریـم شـرایط در افغانسـتان هـر چـه زودتـر 

عادی شـود، اما در عراق و کشـور های حوزه سـی. 

آی. اس، صادرکننـدگان در رفـع تعهـد ارزی بـه 

منظـور برگشـت ارز بـا مشـکالت جـدی مواجـه 

هسـتند کـه اگـر ایـن مشـکالت رفـع شـود افزایش 

صادرات اتفاق می افتد.

بر اساس گزارشی از صدا و سیما، وی در پایان 

اظهار کرد: امروز، چون روابط بانکی با کشور های 

نقـش  بایـد  صرافی هـا  نداریـم  صادراتـی  هـدف 

سازنده خود را ایفا و به وظیفه خود عمل کنند، ارز 

را از صادرکنندگان در کشور های هدف صادراتی 

دریافـت و در داخـل ریـال پرداخـت کننـد تـا ایـن 

مشـکل ریالی فروشـی که مورد نقد بانک مرکزی 

است از این طریق حل شود.

رئیـس کنفدراسـیون صادرات گفت: اگـر دولت ارز کاال های اساسـی را تامین کند ارز مورد نیـاز برای واردات مـواد اولیه کارخانجات 
و اقالم ضروری غیر از کاال های اساسی، از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است.

امکان تامین ارز واردات مواد اولیه با ارز حاصل از صادرات
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از تصویب 

ارزش  بـا  خارجـی  سـرمایه گذاری  مـورد   68

پنـج مـاه  485میلیـون دالر در کل کشـور طـی 

نخست امسال خبر داد.

میـزان  ایـن  از  مربوطـه  گـزارش  اسـاس  بـر 

سـرمایه گذاری، بخش صنعت، معدن و تجارت 

بـا 49 مـورد و حجـم سـرمایه گذاری 388 میلیون 

دالر، به ترتیب سهم 72 و 80 درصدی را به خود 

اختصاص داده است.

همچنیـن در ایـن بـازه زمانـی، سـهم حجـم 

درصـد،   97.9 صنعـت  بخـش  سـرمایه گذاری 

بخـش معـدن 2.1 درصـد و سـهم بخـش تجـارت 

صفـر بـوده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه از 

49مـورد سـرمایه گذاری خارجـی مصـوب در این 

بخش، 19 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 

21 شـرکت به صورت مشـارکتی با شرکای داخلی 

)J.V( و 9 مـورد به صـورت مشـارکت مدنـی، بیـع 

متقابل و BOT هستند.

در بخـش دیگـر ایـن گـزارش، بیشـترین حجم 

سـرمایه گذاری خارجـی در دوره مـورد بررسـی را 

مربـوط بـه گـروه  سـاخت فلـزات اساسـی و پنـج 

کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی 

مصـوب، کشـورهای امـارات، ترکیه، افغانسـتان، 

هنگ کنگ و آلمان معرفی کرده است.

تعـداد  بیشـترین  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

سـرمایه گذاری های مصـوب مربـوط بـه کشـور 

افغانسـتان با 22 مورد و کشـورهای ترکیه، چین، 

امـارات و آلمـان بـه ترتیب رتبه های دوم تا پنجم 

را به خود اختصاص داده اند.

در  وزارت صمـت  برنامـه  و  طـرح  معاونـت 

بخـــش دیگـــر ایــــن گـزارش استـــان های کرمان، 

مرکـزی، تهـران، آذربایجـان شـرقی و البـرز را بـه 

عنوان رتبه های اول تا پنجم )به ترتیب( از لحاظ 

حجـم سـرمایه گذاری خارجـی مصـوب معرفـی 

کرده است.

الزم بــــه یــــادآوری اســــت سرمایـــه گـــذاری 

خارجی مصوب شامل کلیه درخواست ها اعم از 

سـرمایه گذاری جهـت ایجـاد طرح هـای جدیـد، 

همچنیـن  و  موجـود  شـرکت های  سـهام  خریـد 

سـرمایه گذاری های خارجـی در قالـب ترتیبـات 

قراردادی است.

معاونـت طـرح و برنامـه وزارت در گزارشـی حجـم سـرمایه گذاری خارجی بخش صنعت، معـدن و تجارت در پنج ماه نخسـت 
امسال را 388 میلیون دالر معادل 80 درصد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور اعالم کرد.

سهم ۸0 درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در 
سرمایه گذاری خارجی

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت:
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نماینده مردم ملکان در مجلس شـورای اسـالمی از اختصاص 100 میلیارد تومان سـرمایه از سـوی سـرمایه گذار و بانک، برای تکمیل 
کارخانه ذوب آهن این شهرستان خبر داد.

به گزارش »فلزات آنالین«، سیدعلی موسوی 

در مراسـم تجلیـل از تعاونی هـای برتـر شهرسـتان 

ملـکان اظهـار داشـت: مبلـغ 80 میلیـارد تومـان از 

طریـق تسـهیالت بانکی تامیـن شـده و 20میلیارد 

تومـان هـم آورده سـرمایه گذار طـرح اسـت کـه در 

مجموع امسال 100 میلیارد تومان برای ذوب آهن 

ملکان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در مرحله نخسـت این طرح ابتدا 

واحد ذوب به بهره برداری خواهد رسید و سپس 

واحد نورد نیز راه اندازی خواهد شد.

نماینـــده مـــردم ملکـــان در مجلـــس شورای 

از 300 میلیـارد  بیـش  تاکنـون  اسـالمی گفـت: 

تومـــان توســـط بخـــش خصـــوصی در ایـن واحـد 

تولیدی سرمایه گذاری شده است.

موسـوی ادامـه داد: در مجمـوع، 70 درصـد 

بـه  از تسـهیالت دولتـی  اسـتفاده  بـدون  طـرح 

اتمام رسیده  و 30 درصد باقی مانده طرح نیز از 

طریق تسهیالت بانکی در حال تکمیل است.

وی تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی واحـد ذوب 

ایـن کارخانـه، بـرای 70 نفـر بـه طـور مسـتقیم و 

بـرای 420نفـر بـه طـور غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد 

خواهد شد.

نماینــــده مــــردم ملـکان در مجلـــس شـورای 

اسـالمی اضافــــه کــــرد: 

ظرفیـــت ایــــن کارخانـــه 

350هــــزار تــــن نــــورد و 

400هــــزار تـــــن ذوب در 

سال اســت و در صــورت 

تکمیـــل کل طـــرح بـرای 

یک هزار نفر اشتغال زایی 

خواهد شد.

بر اســـاس گزارشـــی 

از ایرنـا، کارخانـه ذوب آهـن ملـکان در سـال 85 

کلنگ زنی شـــد، امـــا بعـــد از 15 ســـال هنــوز بــه 

بهره بـرداری نرسـیده اسـت و تکمیـل آن گامـی 

بزرگ در رشد و شکوفایی صنعتی این شهرستان 

در پی خواهد داشت.

در  ملکــــان  نفــــری  هــــزار   90 شهرستــــان 

150کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.

فاطمـی  رضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

امیـن اظهـار داشـت: خراسـان جنوبـی بـه لحـاظ 

ذخایر معدنی وضعیت بسیار مناسبی دارد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان کـرد: 

حدود 11 درصد ذخایر قطعی معدنی کشـور در 

استان خراسان جنوبی است.

از  رئیـس جمهـور  بازدیـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 

معـدن زغال سـنگ پـرورده طبـس، گفـت: ایـن 

معدن بزرگ ترین معدن زغال سنگ کشور بوده 

و 75 درصـد ذخایـر زغال سـنگ کشـور در ایـن 

معدن است.

فاطمی امین با بیان اینکه مباحث اقتصادی 

و اشـتغال در اولویت کار دولت سـیزدهم اسـت، 

ادامه داد: رئیس جمهور صحبت های کارگران را 

شـنیدند و بـرای نـکات و مشـکالتی کـه کارگـران 

مطرح کردند، دستور ویژه دادند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت عنـوان کـرد: 

ذخایـر زغال سـنگ بسـیار خوبی در طبـس وجود 

دارد که بخش عمده ای از نیاز کشور را می تواند 

تامین کند.

توسـعه ای  طرح هـای  افـزود:  ادامـه  در  وی 

بـرای معـادن طبـس پیش بینـی شـده که بایـد در 

اجرای آن تسریع شود.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، بـه گفتـه فاطمی 

امیـن اجـرای ایـن طرح هـا اشـتغال را در کشـور و 

منطقـه ارتقـا خواهـد داد و واردات زغال سـنگ را 

پوشش می دهد.

۸0 میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل ذوب آهن ملکان اختصاص یافت

وزیـر صمـت گفـت: ذخایر زغال سـنگ طبـس، بخش عمـده ای از نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد و طرح های توسـعه ای برای 
این معادن در نظر گرفته شده است.

تسریع در اجرای طرح های توسعه ای زغال سنگ طبس
وزیر صمت خبر داد:
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از هلدینگ 

میدکـو، در فراینـد ایـن ممیـزی کـه توسـط تیـم 

ممیزی شرکت IMQ ایتالیا و با مشارکت همکاران 

سـتاد تهران و کرمان صورت گرفت میزان انطباق 

عملکــرد شرکــــت بـا الزامـــات استانـداردهــــای 

کیفیـــت  مدیریـــــت  سیستـــم  بیـــن المللــــی 

)ISO9001:2015( سیستم مدیریت زیست محیطی 

)ISO14001:2015( و سیسـتم مدیریـت ایمنـی و 

بهداشـــت حرفــــه ای )ISO45001:2018( مــــورد 

ارزیــــابی قـــرار گرفــــت کــــه در نهایـــت اعتبــار 

گواهینامه هــای سیستـــم مدیریـــت یکپارچـــه 

بدون عدم انطباقی با موفقیت تمدید شدند.

گواهینامه هـای سیسـتم مدیریـت یکپارچه میدکو توسـط تیم ممیـزی شـرکت IMQ ایتالیا و با مشـارکت همکاران سـتاد تهران و 
کرمان تمدید شد.

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو
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اسـتاندار کرمانشـاه گفت: پروژه فروآلیاژ و منگنز اسـالم آباد غرب با سـرمایه گذاری 10 میلیون یورو، اکنون 95 درصد پیشـرفت 
فیزیکی دارد و اول مهرماه امسال به بهره برداری می رسد.

پروژه فروآلیاژ اسالم  آباد غرب اول مهرماه افتتاح می شود

به گزارش »فلزات آنالین« هوشنگ بازوند در 

جلسـه سـتاد سـرمایه گذاری اسـتان که برای حل 

در  پـروژه  ایـن  چینـی  سـرمایه گذار  مشـکالت 

استانداری کرمانشاه تشکیل شد، اظهار داشت: 

ایـن پـروژه حـدود 250 نفـر اشـتغال زایی بـه دنبـال 

دارد که بسیار ارزشمند است.

وی بــــا اشــــاره بــــه اینکـــه در ســـال تولیــــد، 

مانع زدایی ها و پشـتیبانی ها باید همه مدیران در 

جهـت رفع مشـکالت تولیـد و واحدهای صنعتی 

حرکت کنند، گفت: این سرمایه گذاری خارجی 

بـدون کوچک تریـن تعهـدی بـرای اسـتان انجـام 

شده و حیف است کار آن ها را عقب بیاندازیم و 

مشکالت آن ها را حل نکنیم.

اسـتاندار کرمانشـاه عمـل بـه شـعار سـال را از 

تاکیـدات مقـام معظم رهبری، رئیس  جمهـوری و 

یک راهبرد اساسـی برای همه مدیران و کارگزاران 

نظـام توصیـف کـرد و افـزود: شـرکت توزیع بـرق و 

بـرق منطقـه ای بایـد مشـکالت را در اسـتان حـل 

کنند و منتظر پاسخ مرکز نباشند تا پروژه های این 

چنینی معطل باشند.

بازونـد یکـی از شـاخص های اصلی مدیریت 

را قدرت تصمیم گیری مدیران استــانی دانـست 

و گفــــت: هــــر استـــانی کـــه توانســت خــودش 

و  می کنـد  پیشـرفت  سـریع تر  بگیـرد  تصمیـم 

شرکـــت بـــرق منطقـــه ای و توزیــــع برق هرچــه 

سریع تــــر نسبـــت بـه رفـع مشـکالت برقـــی این 

پروژه اقدام کنند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، در انتهـای ایـن 

مراسـم مدیـران بـرق منطقـه ای و شـرکت توزیـع 

بـرق بـرای رفـع مشـکالت برقـی ایـن پـروژه قـول 

مساعد دادند.

در  بزرگـی  گام  منیزیـم،  فروسـیلیس  پـروژه 

راستای جلوگیری از خام فروشی است و بخشی از 

نیازهـای داخلـی کارخانه هـای فوالد کشـور نیـز از 

طریق این واحد صنعتی تامین می شود.

ایـن پـروژه توسـط یـک سـرمایه گذار چینـی بـا 

ظرفیـت تولیـد هـزار و 500 تـن در سـال، امـکان 

اشتغال زایی 210 نفر به صورت مستقیم و بیش از 

400 نفر را به صورت غیرمستقیم دارد.

شهرسـتان اسـالم آبادغـرب بـا 150 هـزار نفـر 

جمعیـت در 60 کیلومتـری غـرب کرمانشـاه واقع 

شده است.

استاندار کرمانشاه:

ـــ

واحدهای »بریکت سازی و اکسیژن« مجتمع فوالد سفید دشت طی نیمه پاییز امسال راه اندازی می شود.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی ایمیـدرو، محمـود اربـاب زاده بـا 

اعـالم خبـر فـوق همچنیـن از پیشـرفت فیزیکی 

89 درصـــدی واحــــد فوالدســـازی فـوالد سـفید 

دشــت خبر داد.

بـه گفتـه مدیر مجتمع فوالد سـفید دشـت، 

با ترخیص دیگر تجهیزات این واحد از گمرک و 

تکمیل آن، پروژه فوالدسازی مجتمع در لیست 

افتتاح طرح های ملی قرار خواهد گرفت.

پـــــروژه  از  بهــــره بــــرداری  بــــا  افـــــزود:  وی 

فوالدسازی این شرکــت، می تـــوان بـــه ظرفیـــت 

ساالنه تولید 800 هزار تن اسلب دست یافت.

راه اندازی طرح های توسعه ای در مهر و   

آبان امسال

اربــــاب زاده بــــا اشـــاره بـه دیگـر طرح هـــای 

توسـعه ای فـوالد سـفید دشـت، گفـت: احـداث 

واحد بریکت سـازی با هدف افزایش بهره وری و 

مدیریت بهینه ضایعات از سـال 98 در دسـتور 

کار قــــرار گرفــــت و طـــی نیمـــه پاییـــز امســــال 

راه اندازی می شود.

مدیر مجتمع فوالد سفید دشت ادامه داد: 

همچنیــن تجهیـــزات بــــرق باالدســــت واحــــد 

اکسـیژن وارد سـایت شـده اسـت و این واحد در 

آبان سال جاری به بهره برداری می رسد.

راه اندازی واحدهای »بریکت سازی و اکسیژن« سفید دشت
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طبـق داده هـای جدیـد اداره گمـرک فـدرال روسـیه، صـادرات آلومینیوم این کشـور در مـاه جوالی 10 برابر سـال قبل شـد و به 
7.4میلیارد دالر رسید.

صادرات آلومینیوم روسیه 10 برابر شد

بـه گـزارش  »فلـزات آنالیـن«، طبـق داده هـای 

صـادرات  روسـیه،  فـدرال  گمـرک  اداره  جدیـد 

آلومینیـوم ایـن کشـور در مـاه جوالی 10 برابر سـال 

قبل شده و به 7.4 میلیارد دالر رسید.

از لحـاظ وزنـی، صـادرات آلومینیوم روسـیه 

در این ماه از سه میلیون تن فراتر رفت.

پیشـتر مقامـات روسـیه بـرای کنترل قیمت 

بازارهـای داخلـی بیـن آگوسـت و دسـامبر بـرای 

صادرات هر تن آلومینیوم تعرفه ای 254 دالری 

وضـع کـرده بودنـد. این تعرفه ها همچنیـن برای 

صـادرات فلـزات آهنـی و غیرآهنـی دیگـر شـامل 

نیکل و مس هم وضع شده بود.

قیمـت جهانـی آلومینیـوم از ابتـدای امسـال 

بیش از 40 درصد رد کرده اسـت که این از فلزات 

معدنی دیگر بیشتر است.

آلومینیـوم،  قیمـت  افزایـش  اصلـی  عامـل 

هـدف  بـا  چیـن  مقامـات  کـه  اسـت  تغییراتـی 

کاهش آالیندگی در بازارهای داخلی این کشور 

انجام داده اند.

تبدیـل شـدن چیـن بـه واردکننـده خالـص 

بـا  جهـان  کـه  اسـت  شـده  باعـث  آلومینیـوم 

و قیمت هـا  روبـه رو شـود  آلومینیـوم  کسـری 

باال بمانند.

اطـی هفته هـای اخیـر ناآرامی هـای سیاسـی 

گینـه کـه جهـان را در مـورد تامیـن بوکسـیت، 

قیمـت  کـرد،  نگـران  آلومینیـوم،  اولیـه  مـاده 

آلومینیوم به باالترین سطح 10 ساله رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، روسـیه 6درصـد 

عرضه جهانی آلومینیوم را در سال گذشته به عهده 

داشت و 65 میلیون تن وارد بازار جهان کرد.

در ماه جوالی؛

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، از کاهش برداشـت آب از زاینده رود و جایگزینی پسـاب به جای آن تا سـه سـال آینده 
خبر داد.

کاهش برداشت ذوب آهن اصفهان از آب زاینده رود

به گزارش »فلزات آنالین«، منصور یزدانی زاده 

با اشاره به کاهش تولید چدن به دلیل کمبود آب 

در ذوب آهـن، اظهـار داشـت: بـا اجـرای طـرح 

استفاده از پساب به جای آب زاینده رود که به 

روش bot عملیاتی خواهد شد تا سه سال آینده 

زاینـده رود  رودخانـه  از  آب  برداشـت  میـزان 

کاهش خواهد یافت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن فعلـی تولیـد 

چـدن، هفـت هـزار و 500 تـن در روز اسـت گفـت: 

پیش بینـی مـا از تولیـد چـدن بـه  طـور میانگیـن 

روزانـه هشـت هـزار و 500 تـن اسـت کـه بـه دلیـل 

کمبود آب هنوز به این رقم نرسیدیم.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، مدیرعامل شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه در سـه مـاه 

چـدن  تولیـد  در  خوبـی  رونـد  امسـال  نخسـت 

داشـتیم ادامـه داد: طبـق برنامه ریزی هـای انجـام 

شـده بایـد در سـال 1400، بیـش از سـه میلیـون تـن 

آب  کمبـود  رونـد  اگـر  کـه  کنیـم  تولیـد  چـدن 

ادامه دار نشود، تا عدد دو میلیون و 750 هزار تن 

خواهیـم رسـید، امـا در صـورت تامیـن نشـدن آب 

مورد نیاز، این رقم محقق نخواهد شد.

یزدی زاده افزود: ذوب آهن هم اکنون بخشـی 

از آب مورد نیاز خود را از پساب تامین می کند و 

طبـق قانـون امـکان برداشـت یـک مترمکعـب در 

ثانیه از آب زاینده رود را دارد که البته هم اکنون 

45 درصد دیماند تعیین شده، برداشت می کنیم 

که این رقم پاسخگوی تولید فعلی هست.

وی در پایان با اشاره به اینکه در تولید فوالد با 

مشـکلی مواجـه نیسـتیم، گفـت: مـا بـرای حفـظ 

درآمـد به دنبال تولید محصـوالت بـا ارزش افزوده 

بـاال و همچنیـن بازار هـای صادراتـی هسـتیم کـه 

البتـه در سـال 98 صـادرات رونـد مطلوبی داشـت 

کـه امیدواریـم در سـال جـاری نیـز این رونـد ادامه 

خواهد داشت.
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میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ در پنج ماهه نخست سال 1400، بیش از 4 درصد افزایش یافت.

رشد تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

بـزرگ  شـرکت   10 ایـران،  معدنـی  صنایـع  و 

ابتـدای  از  سـنگ آهن  کنسـانتره  تولیدکننـده 

فروردیـن مـاه تـا پایـان مـرداد مـاه 1400، حـدود 

21میلیـون و 195 هـزار و 290 تـن تولیـد کردنـد.  

حـدود   ،99 سـال  مشـابه  مـدت  در  رقـم  ایـن 

20میلیون و 373 هزار و 318 تن بود.

از ایــــن میــــزان، شرکت هــــای »گل گهـــر« 

هفت میلیــون و 220 هـزار و 739 تن، »چادرملو« 

»توسـعه  تـن،   679 و  هـزار   128 و  پنج میلیـون 

معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« دو میلیون 

و 258هزار و 977 تن، »گهر زمین« یک میلیون 

و 960 هـزار و 511 تـن، »مرکـزی« یـک میلیـون و 

647 هـزار و 164 تـن، »توسـعه فراگیـر سـناباد« 

891 هـزار و 989 تـن، »اپـال پارسـیان سـنگان« 

و  هـزار  »صبانـور« 492  تـن،  و 481  هـزار   932

526تن، »صنایــــع معــــدنی فــــوالد سنگـــان« 

456هـزار و 400تـن و »جـالل آبـاد« 205 هـزار و 

824 تن کنسانتره آهن تولید کردند.

طـی پنـج ماهـه نخسـت امسـال، شـرکت های 

بـزرگ 6 میلیـون و 779 هـزار و 662 تن کنسـانتره به 

شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت 

مشـابه سـال 99 )هفـت میلیـون و 357 هـزار و 

564تن(، حدود 8 درصد کاهش را نشان می دهد.

میـزان تولیـد کنسـانتره آهـن در مـاه مرداد، 

چهار میلیــــون و 157 هـــزار و 866 تـــن بود که 

نسبــــت بــــه رقــــم مــــدت مشابــــه ســـال 99 

)چهارمیلیـون و 328 هــــزار و 858 تـن(، 4 درصـد 

کاهش یافت.

افزایش یک درصدی تولید دانه بندی و   

افزایش 49 درصدی ارسال طی پنج ماه

شـرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین ماه تا 

تـن   819 و  هـزار   543  ،1400 مـاه  مـرداد  پایـان 

سـنگ آهن دانه بنـدی تولیـد کردنـد کـه نسـبت 

و  هـزار   537( سـال 99  مشـابه  مـدت  رقـم  بـه 

697تـن(، یـک درصـد افزایـش را نشـان می دهد. 

ارسـال سـنگ آهن دانه بنـدی نیـز بـا 49 درصـد 

افزایش از 779 هزار و 600 تن پنج ماهه سال 99 

بـه یـک میلیـون و 160 هـزار و 502 تـن پنـج ماهـه 

امسال افزایش یافت.

افزایـش تولیـد و ارسـال دانه بندی در   

مرداد ماه

مـاه  در  دانه بنـدی  ارسـال  و  تولیـد  میـزان 

مـرداد 1400 نیـز بـه ترتیـب، 165 هـزار و 621 تـن و 

بـه رقـم  بـود کـه نسـبت  تـن  225 هـزار و 606 

مدت مشـابه سـال 99 )135 هزار و 104 تن تولید 

و 131 هـزار و 895 ارسـال دانه بنـدی(، بـه ترتیـب 

حاکی از افزایش 23 و 71 درصدی است.
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موسسـه فیـچ سولوشـنز اعـالم کـرد که توسـعه فـوالد کم کربـن می توانـد تحولـی در بازار فـوالد کشـورهای توسـعه یافته 
ایجاد کند.

تحول در زنجیره تامین آهن و فوالد با توسعه فوالد سبز

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

پژوهشـگران  از  یکـی  )ایمیـدرو(،  ایـران  معدنـی 

موسسـه تحقیقاتی فیچ سولوشـنز در یادداشـتی 

دربـاره عامـل تحول در زنجیره تامین آهـن و فوالد، 

گفت: ما بر این باور هسـتیم که توسـعه فوالد کم 

کربـن در دهه هـای آینـده منجـر بـه تغییراتـی در 

زنجیره تامین آهن و فوالد خواهد شد.

وی مطـرح کـرد: اولیـن تغییـر ایـن اسـت کـه 

کشـورهای  فـوالد  بـازار  در  تحولـی  می توانـد 

توسـعه یافته ایجـاد کنـد زیـرا بـا وجـود تقاضـای 

بـاالی تولیدکننـدگان صنایـع پایین دسـتی بـرای 

فوالد سبز و نیز قوانین سخت گیرانه در خصوص 

تجـارت  روندهـای  در  تغییراتـی  کربن زدایـی 

سنگ آهن خالص ایجاد می شود. دومین تاثیر بر 

زنجیـره تامیـن ایـن اسـت کـه افزایش تولیـد فوالد 

سـبز بـه مـواد اولیـه با کیفیت باالتـر ازجمله آهن 

اسفنجی تولید شده با هیدروژن سبز نیاز دارد. 

ایـن فرصتـی بـرای شـرکت های بـزرگ سـنگ آهن 

کـه دسترسـی بـه هیـدروژن سـبز دارنـد به شـمار 

مـی رود چـرا کـه هیـدروژن سـبز بـا قیمـت تمـام 

شـده پایین تـر بـه افزایـش بهـره وری و تولیـد آهـن 

بازسـازی  بـه معنـی  ایـن  سـبز کمـک می کنـد. 

بخشی از فرایند تولید فوالد است.

ایـن پژوهشـگر عنـوان کـرد: پذیرش هیـدروژن 

سـبز در تولید فوالد می تواند تقاضای زغال سـنگ 

را طی دهه های آینده بسیار تحت تاثیر قرار دهد. 

پذیـرش و اسـتفاده از هیـدروژن سـبز در بخـش 

معـدن احتمـاال در کشـورهایی کـه بخـش معـدن 

بزرگ تـر و نیـز شـرکت های معدنـی بـزرگ در آنجـا 

حضور دارند روی خواهد داد.

وی اضافه کرد: کشورهای استرالیا، کانادا و 

برزیـل در انتظـار سـود بـازار فوالد سـبز هسـتند. 

اغلــــب  اولویــت هــــای  از  یکــــی  فــــوالد سبــــز 

فوالدسـازان بازارهـای توسـعه یافته بـه ویـژه در 

اروپا به شمار می رود.

پژوهشگر فیچ سولوشنز اظهار کرد: ما معتقد 

هستیم که پذیرش هیدروژن سبز در بخش معدن 

فرصت هـای بیشـتری را در چیـن، ایـاالت متحـده 

آمریـکا، اسـترالیا، کانـادا و تـا حـدودی در شـیلی، 

روسیه و لهستان در پی خواهد داشت. همچنین 

بازارهـای معدنـی بسـیاری وجـود دارد کـه از نظـر 

شاخص مناسب برای تولید هیدروژن سبز مشکل 

احتمالـی  پذیـرش  می دهـد  نشـان  کـه  دارنـد 

هیـدروژن سـبز در بخـش معـدن بـا چالش هـای 

ظرفیـت  بـه  کمتـر  دسترسـی  ازجملـه  زیـادی 

انرژی هـای تجدیدپذیر، ظرفیت های کمتر تولید 

هیـدروژن سـبز، پاییـن بـودن کارشناسـان در ایـن 

حوزه و.. مواجه خواهد شـد. این کشـورها شـامل 

آفریقای جنوبی، پرو، ترکیه، اندونزی، هند و برزیل 

هستند. البته این به معنی عدم پذیرش هیدورژن 

سـبز در بخـش معـدن ایـن کشـورها نیسـت بلکـه 

نشـان دهنده چالش هـای پیـش روی آن هـا در ایـن 

حوزه است.
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کارگـران قدیمـی معـدن تعطیل شـده زغال سـنگ سـنگرود از احیای مجـدد این واحـد معدنی خبـر می دهند و امیدوارهسـتند 
که مسئوالن این معدن را به اهل  آن واگذار کرده باشند.

معدن زغال سنگ سنگرود به سرمایه گذار جدید واگذار شد

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، منابع کارگری در 

معـدن زغال سـنگ سـنگرود در اسـتان گیـالن بـا 

بیـان اینکـه حدود هفت سـال اسـت که تولیـد در 

این واحد معدنی به دلیل غیر واقعی اتمام ذخایر 

اسـتخراج  بـودن  اقتصـادی  غیـر  و  زغال سـنگ 

متوقـف شـده و از آن زمـان صدهـا کارگـر بیـکار و 

وضعیت شـغلی مشـخصی ندارنـد، بیـان کردند: 

اخیـرا سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان 

گیـالن بـه عنوان متولـی این واحد تولیـدی، واحد 

معدنـی زغال سـنگ سـنگرود را بعـد از چنـد دوره 

آگهـی مزایـده بـه یـک شـرکت پیمانـکار بـه نـام 

»شرکت پل راه نامی« واگذار کرده است.

بـه گفتـه کارگـران؛ ایـن واحـد معدنـی در یـک 

منطقـه  وسـیع در ارتفاعـات کوهـای البـرز غربـی 

واقـع شـده و جـدا از ذخایـر عظیـم زغال سـنگ، 

دارای معادن سـنگ سلیلس، سنگ نسـوز و آهک 

هـم اسـت کـه هنوز اسـتخراج آن به صـورت جدی 

آغاز نشده است.

کارگران قدیمی این واحد معدنی با بیان اینکه 

سال هاسـت اهالی منطقه بـزرگ فـاراب و خورگام 

واحـد  ایـن  مجـدد  بازگشـایی  به دنبـال  عمارلـو 

معدنـی بـرای اشـتغال جوانـان جویـای کار خـود 

هسـتند اما در نهایت این واحد با پیگیری برخی 

مسـئوالن دلسـوز اسـتانی قرار اسـت دوباره فعال 

شود، گفتند: زمانی این واحد معدنی چهار هزار 

و 800 کارگـر فعـال در سـه شـیفت داشـت کـه بـا 

واگـذاری آن بـه بخـش خصوصـی در دهـه هفتاد، 

تعـداد کارگـران به حداکثر 400 کارگر تقلیل یافت 

کـه در نهایـت آن زمـان بـه دلیل غیرمتعهـد بودن 

پیمانـکاران بخـش خصوصـی ایـن واحـد معـدن بـا 

حمایـت نماینـده وقـت بـه بهانـه غیـر اقتصـادی 

بودن تعطیل شد.

به گفته کارگران قدیمی زغال سنگ سنگرود؛ 

نداشـتن تـوان مالـی و مدیریت پیمانـکاران قبلی، 

موجـب خسـارت جانـی و مالی زیادی بـه کارگران 

معـدن و در نهایـت اهالـی منطقـه شـد کـه بـرای 

نمونـه در تیـر مـاه سـال 76 انفجـار ایـن معـدن 

از  بیـش  نفـر و مصدومیـت  موجـب مـرگ 20 

50کارگر شد.

حاضـر  حـال  در  کارگـران؛  ایـن  ادعـای  بـه 

سال هاسـت صدهـا نفـر از جوانان بیـکار دو بخش 

منتظـر  عمارلـو  منطقـه  در  خـورگام  و  فـاراب 

ازسرگیری مجدد فعالیت معدن سنگرود هستند.

کردنـد:  تصریـح  ادامـه  در  کارگـران  ایـن 

آن هـا  نگرانـی  و  دغدغـه  مهم تریـن  هم اکنـون 

اهلیت داشتن پیمانکار جدید در اداره این واحد 

معدنـی اسـت. غالب افرادی که بـرای خرید این 

واحد پا پیش می گذارند، اهلیت کاری ندارند و 

هدف آن ها به جای اشتغال و تولید دست درازی 

به منابع ملی است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، کارگـران ایـن واحد 

معدنی با تاکید بر بررسی قرارداد و روند واگذاری 

معدن سنگرود، از مسئوالن درخواست کردند بر 

واگـذاری ایـن واحد تولیدی نظارت کنند تا مبادا 

کارگـران بعـد از سـال ها گرفتـاری دوبـاره درگیـر 

مشکالت مدیریتی شوند.
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مدیرعامـل شـرکت صنعتـی کک طبس گفـت: در راسـتای تکمیل زنجیره ارزش زغال سـنگ، احـداث یک کارخانه زغالشـویی 
در دستور کار شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قرار گرفته است.

توسعه صنعتی منطقه طبس با تکمیل زنجیره 
ارزش زغال سنگ

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات، 

شرکت کک طبس یکی از سه مجموعه تولیدی 

کک در کشـور اسـت کـه عـالوه بـر تامیـن نیـاز 

کشـور، در نظـر دارد بـا تکمیـل زنجیـره ارزش در 

ایـن منطقـه توسـعه صنعتـی در منطقه طبـس را 

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  کنـد.  محقـق 

معادن و فلزات 51 درصد و شرکت سرمایه گذاری 

فـالت ایرانیـان 39 درصـد مالکیـت سـهام کک 

طبس را در اختیار دارند.

علـی حسـن زاده، مدیرعامـل شـرکت صنعتـی 

کک طبـس در گفت وگویـی دربـاره فعالیت هـا و 

برنامه هـای آتـی ایـن شـرکت پرداخته که به شـرح 

زیر است:

توضیحاتی درخصوص مجموعه بفرمایید. ◄

مجتمـع کک طبـس یکـی از سـه مجموعـه 

مجموعـه  از  پـس  کشـور  کک سـازی  بـزرگ 

زرنـد  فـوالد  و  اصفهـان  آهـن  ذوب  کک سـازی 

ایرانیـان، عنـوان سـومین مجتمع صنعتـی تولید 

کک در کشـور را از آن خـود کـرده اسـت. البتـه 

تکنولوژی به کار رفته در کارخانجات کک طبس 

برای تولید کک استفاده می شود متفاوت از دو 

از  دیگـر  شـرکت  دو  اسـت.  شـده  یـاد  شـرکت 

کـه  می کننـد  اسـتفاده  بلنـد  کـوره  تکنولـوژی 

تکنولـوژی خـاص بـوده و نحـوه تولیـد متفـاوت 

اسـت، امـا کک طبـس از تکنولـوژی سـایت شـارژ 

اسـتفاده می کنـد کـه مزیت هـای خـاص خـود را 

دارد. در تکنولوژی های کوره بلند که ذوب آهن 

و فـوالد زرنـد ایرانیـان از آن اسـتفاده می کننـد، 

همـراه بـا تولیـد کک برخـی محصـوالت جانبـی 

تولیـد  انـواع اسـید و…  بنـزن،  ماننـد قطـران و 

می شـود. اما در مجموعه کک طبس با توجه به 

متفـاوت بـودن تکنولـوژی ایـن نـوع محصـوالت 

جانبی به دست نمی آیند. محصول جانبی که ما 

حرارتـی اسـت کـه وارد توربین هـای بـرق می شـود 

کـه نیـروگاه 35 مگاواتـی خواهیـم داشـت و بـرق 

تولیـد خواهیـم کـرد. ایـن محصـول را می تـوان بـه 

عنوان یکی از مزایای این روش دانست.

در کارخانه کک طبس در حال حاضر 6باتری 

وجود دارد که ظرفیتی حدود 450 هزار تن برای 

تولیـد کک متالـورژی در سـال را در اختیـار دارد 

که هر باتری ظرفیتی 75 هزار تن دارد. در چهار 

ماهـه گذاشـته دو باتـری راه انـدازی شـده بود که 

ماهانه حدود دو تا سه هزار تن تولید داشت که 

امروز این عدد به 10 هزار تن افزایش یافته است. 

باتری های سـه و چهار در حال آماده سـازی اسـت 

کـه از اواسـط شـهریور مـاه قابلیـت پیوسـتن بـه 

ظرفیت تولید را در اختیار دارد. یعنی مجموعه 

حـدود 300 هـزار تـن تولیـد در سـال را از ابتـدای 

مهر کلید خواهیم زد و امیدوار هستیم در اواخر 

پاییز باتری های پنج و 6 نیز راه اندازی و به چرخه 

تولید اضافه شود.

چــــه  ◄ مصـــرف کننــــدگان محصــــول شمــــا 

شرکت هایی هستند؟

در ایـن کارخانـه صرفـا تامیـن مصـرف مـورد 

نیـاز صنایـع داخلـی یعنـی صنایـع فـوالد را در 

دسـتور کار داریـم. یعنـی شـرکت های فـوالد بـه 

عنـوان مصرف کننـدگان محصـول مـا هسـتند، 

دیگــــر  از  نیــــز  فروآلیــــاژ  صنایـــع  همچنیــــن 

مصرف کنندگان ما محسـوب می شوند ازجمله 

فروسـیلیس ها، فرومنگنزها، فروکروم ها و… که 

به عنوان بخشی دیگر از مشتریان ما هستند و 

آن هـا را یـک بـه یـک بـه زنجیـره مشـتریان خـود 

اضافــــه می کنیـــم. بخــــش دیگــــر از بـازار مـا 

شـرکت های تولیدکننـده قنـد و شـکر هستنــــد 

که به عنـــــوان مصرف کننــــده کک محســــوب 

می شـوند کـه در مجمـوع حـدود 60 تـا 70 هـزار 

تـن مصـرف سـاالنه دارند که اقدامات مناسـبی 

برای عضویت آن ها در خانواده مصرف کنندگان 

کک طبس صورت گرفته است.
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چـه اقدامـات دیگـری در دسـتور کار شـما  ◄

قرار دارد؟

مـا در حـال تکمیـل زنجیـره ارزش هسـتیم. 

احـداث یـک کارخانـه زغالشـویی در دسـتور کار 

قـرار دارد. در حـال حاضـر مـا زغـال را به صـورت 

زغـال  کننـده  تامیـن  شـرکت های  از  کنسـانتره 

خریـداری و مصـرف می کنیـم، امـا برنامـه آتـی 

شرکت که از نیمه دوم سال 1400 کلید می خورد 

بحـث احـداث کارخانه زغالشـویی اسـت کـه در 

معـادن  برخـی  در  مشـارکت  و  تملـک  آن  کنـار 

تولیدکننـده زغال کک شـو را در برنامـه داریم که 

ایـن محصـول را به صـورت کلوخه می خریـم و در 

کارخانه خود آن ها فرآوری و کنسـانتره مورد نیاز 

کارخانـه را تامیـن خواهیم کـرد و مازاد بر مصرف 

را هـم بـه سـایر مصرف کننـدگان کنسـانتره زغـال 

عرضه خواهیم کرد.

از دیگر اقداماتی که شرکت در چرخه زنجیره 

تولیـد انجـام داده اسـت، بحـث احـداث دو خـط 

خردایـش اسـت. محصولـی کـه مـا از تولیـد در 

ابتـدای کار دریافـت می کنیـم در سـایز خـاص 

25تـا 80 میلی متر اسـت. مصرف کننـدگان ما به 

ویـژه فوالدی هـا، مصـرف کک بـا دانه بندی هـای 

متفـاوت دارنـد و بیـن 20 تـا 50 میلی متر مصرف 

می کننـد، امـا شـرکت های فروآلیـاژ بـا دانه بنـدی 

ریز تـر در قالـب پنـج تـا 15 یا 30 میلی متر مصرف 

دارند. همچنین واحد های قند و شـرکت نیز در 

قالـب یـک تـا سـه میلی متر مصـرف می کننـد به 

همیـن دلیـل ضـرورت دارد مـا بـرای تفکیـک نیاز 

مشـتریان، تجهیـزات الزم را در اختیـار داشـته 

باشیم. احداث دو خط خردایش و یک خط سرند 

تبدیـل  مختلـف  دانه بندی هـای  بـه  را  کک هـا 

می کنـد. بـا ایـن اقـدام تفکیـک محصـوالت در 

بازار را برای ما مهیا می کند.

ایـن اقدامـات از ابتـدای فروردین سـال جاری 

آغـاز و تقریبـا در یـک مـاه دو خـط خردایـش را بـا 

ظرفیـت در مجمـوع حـدود 60 تـن در سـاعت 

ایجاد کردیم و امروز به مشتریان خود خدمات را 

عرضـه می کنیـم. از دیگر کار های صورت گرفته 

در ایـن مـدت نیـز نـگاه بـه بازار هـای صادراتـی 

اسـت، زیرا در نهایت ما مجبور هسـتیم بخشـی 

از زغال سـنگ  مـورد نیاز خـود را از طریـق واردات 

تامیـن کنیـم کـه در مقابـل تامیـن ارز ایـن کار 

برنامه ای را در نظــر گرفته ایــم کـه محصــول کک 

را صـــادر کـــرده تــا منـــابع ارزی الزم بــرای واردات 

زغال سنگ فراهم شود.

ابتدا بازار منطقه را ارزیابی کرده و نگاهی به 

بازار پاکسـتان داشـته ایم، در این زمینه اقدامات 

مثبتی انجام گرفته است و تقریبا از فروردین ماه 

بـا ظرفیـت 300 تـا 500 تـن در مـاه و امـروز تقریبـا 

یـک بـازار چهـار هـزار تنـی در مـاه را در پاکسـتان 

برای خود ایجاد کرده ایم و در نظر داریم این رقم 

را به 20 هزار تن در ماه برسانیم.

بـازار دیگـری کـه روی آن تمرکز کـرده و حدود 

یـک مـاه اسـت بـه آن وارد شـده ایم، بـازار ترکیـه 

اسـت. ایـن بـازار بـرای ما بسـیار مناسـب اسـت و 

محموله هایی را به صورت آزمایشی برای بخشی 

از تولیدکننـدگان ترکیـه ارسـال کرده ایم که آنالیز 

کرده و مورد تایید بوده اسـت و امیدوار هسـتیم 

در ماه های پیش رو به این بازار وارد شویم.

پروسه تامین زغال سنگ چطور انجام می شود؟ ◄

تقریبا بخش قابل توجهی از زغال سنگ کک 

شـو کشـور در منطقه طبس اسـت. یکی از نقاط 

قوت احداث کارخانه در این منطقه، نزدیکی به 

مجموعه معادن زغال سنگ پرورده است که این 

زغـال بـرای مـا تامیـن می شـود. تکنولـوژی مـورد 

استفاده در ذوب آهن و زرند ایرانیان، تکنولوژی 

کوره بلند است که از باال زغال تزریق و تبدیل به 

کک می شود که در این روش محصوالت جانبی 

هـم دریافـت می شـود؛ امـا محدودیـت آن هـا این 

بـاال  کیفیـت  بـا  زغال سـنگ  از  بایـد  کـه  اسـت 

استفاده کنند. اما مزیت تکنولوژی سایت شارژ 

از  مـا می توانیـم  کـه  اسـت  ایـن  یـا سـنگ کک 

کیفیـت  کـم  حتـی  زغـال  مختلـف  گرید هـای 

اسـتفاده کنیـم. ایـن یـک مزیـت خـاص بـرای مـا 

اسـت، زیـرا کیفیـت زغال سـنگ در ایران نسـبت 

بـه زغال هـای موجـود در خـارج از کشـور پایین تر 

اسـت. زغال سنگ های داخلی گوگرد و خاکستر 

باالتری دارد و مواد فرار آن بیشتر است که برای 

فرآیند کک کیفیت مناسب را در اختیار ندارد.

تکنولــــوژی مــــا می توانــــد بـا تلفیــــق انـواع 

زغال هـای مرغـوب و نامرغوب کک مورد نیاز را 

ما در حال حاضر، حدود 220الی 
230 نفر پرسنل داریم که با 

راه اندازی کارخانه زغالشویی 
و خردایش و صنایع جانبی 

می تواند وضعیت اشتغال در 
منطقه را بهتر کند
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تولیـد کنـد. بازیافـت حرارتـی که منجر به تولید 

برق می شود هم از دیگر مزایای این روش است. 

همچنین موضوع مهم دیگر سبز بودن تکنولوژی 

ما است یعنی آثار منفی زیست محیطی ندارد، 

زیـرا عمدتـا 30 تـا 35 درصد مواد فـرار موجود در 

زغـال در ایـن تکنولـوژی در حـرارت 300 درجـه 

سـوخته و از بیـن مـی رود و بـه حـرارت تبدیـل 

می شود. در واقع هیچ مواد سمی را وارد محیط 

زیست نمی کند.

میـزان مصـرف آب در ایـن تکنولـوژی بـه چه  ◄

صورت است؟

در فراینـد تولیـد مـا بحـث مصـرف آب صرفـا 

بـرای خنـک کـردن گدازه هـا اسـت. مـا از 50 تـن 

زغالـی کـه دریافتـی آن حـدود 30 تـا 35 تـن کک 

است، مواد گداخته را توسط آب خنک می کنیم 

واقـع  بازیافـت می شـود. در  ایـن آب مجـدد  و 

آب  و  نداریـم  کارخانـه  زیـادی در  آب  مصـرف 

در  کـه  اسـت  شـور  آب  چاه هـای  از  مصرفـی 

منطقـه ای کـه کارخانه احداث شـده اسـت، غیر 

بازیافـت  را  آن  مجـدد  و  اسـت  شـرب  قابـل 

می کنیـم. در کارخانه هـای زغالشـویی هـم روند 

بـه همیـن صـورت اسـت. تـالش مـا بـر ایـن اسـت 

که در تکنولوژی به کار رفته، منابع آب مصرفی 

بازیافت شود.

چـه  ◄ بـه  شـرکت  سـهامداران  وضعیـت 

صورت است؟

ایـن شـرکت تقریبـا سـال 90 کار خـود را شـروع 

می کنـد. مرحـوم شـکیبی در آن زمـان، نماینـده 

ایـن  شهرسـتان طبـس در مجلـس و بنیان گـذار 

بـا همـکاری شـرکت  ایـن شـرکت  بـود.  کارخانـه 

سرمایه گذاری فالت ایرانیان راه اندازی شده و در 

حین اجرای پروژه شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات نیز به جرگه سـهامداران پیوسـته 

اسـت. در حـال حاضـر سـهام شـرکت 51درصـد 

متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 

شـرکت  بـه  متعلـق  39درصـد  اسـت،  فلـزات 

سـرمایه گذاری فـالت ایرانیـان و 8 درصـد بـرای 

خانـواده شـکیبی و 1.5درصـد نیـز بـرای سـهامدار 

خصوصـی دیگـر اسـت. در واقع، 49 درصد سـهام 

متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت کـه در کنـار 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قرار 

گرفته اند.

در سـال 96، کارخانـه تکمیـل می شـود و طـی 

فـوالد  گسـتران  همیـار  شـرکت  بـا  قـراردادی 

باتری هـای یـک و دو راه اندازی می شـود و یک قرار 

داد مشـارکتی بـود کـه ایـن دو باتـری اجـاره داده 

می شود. این همکاری حدود 1.5 سال ادامه پیدا 

می کند و اواخر پاییز 97 قرار داد متوقف و شرکت 

خـود بـه تولیـد شـروع می کنـد و ایـن موضـوع تـا 

امروز ادامه داشته است.

این تکنولوژی در چه کشور هایی وجود دارد؟ ◄

تکنولـوژی  اصـل  در  کک  سـنگ  تکنولـوژی 

آمریکایی است و هشت کشور این تکنولوژی را در 

اختیار دارند و ایران تقریبا هشتمین شرکتی است 

کـه از آن بهره منـد اسـت. آمریـکا، چـک، کانـادا، 

اسـترالیا، آلمان، چین و ایران کشـور هایی هسـتند 

که آن را در اختیار دارند و ایران این تکنولوژی را از 

یـک شـرکت چینـی گرفتـه اسـت. اسـتفاده از ایـن 

تکنولوژی بسـیار سـاده اسـت و به نیرو متخصص 

کمتـری نیـاز دارد و بـا یـک آموزش سـاده نیرو های 

مورد نیاز این تولید فراهم می شود و حجم نیروی 

مـورد  نیرو هـای  بـه  نسـبت  هـم  نیـاز  مـورد  کار 

اسـتفاده در تکنولـوژی ذوب آهـن و زرنـد ایرانیـان 

کمتر است.

کک متالورژی در چه صنایعی استفاده می شود؟ ◄

کک، تقریبـا کربـن خالـص اسـت. زغال سـنگ 

دارای مواد فراری اسـت و در حرارت باال این مواد 

اضافـی می سـوزد. حـدود 72 سـاعت کیـک زغـال 

در کوره با حرارت 1100 تا 1300 درجه قرار می گیــرد 

و ایــن مـــواد اضـــافی می ســـوزد و محصـــول خروجـــی 

حـــدود 83 درصـــد کربـــن خالص است که حدود 

10 درصـد رطوبـت و یـک درصـد گوگـرد دارد. ایـن 

کربـن در فراینـد تولیـد فـوالد بـا سـنگ آهـن بـه 

کوره های ذوب تزریق و حرارت حاصل از کک در 

کـوره منجـر بـه عمـل احیـا سـنگ آهـن می شـود و 

اسـتحکام  و  از کیفیـت  آمـده  بـه دسـت  چـدن 

باالتـری برخـوردار خواهـد بـود. در صنایع فروآلیاژ 

هـم بـا سـنگ سـیلیس یـا کـروم در کوره هـا تزریـق 

می شـود و در صنایـع قنـد و شـکر کک را بـا آهـک 

مخلوط می کنند و به هر میزان فرایند احیا آهک 

بهتـر باشـد قنـد بـه دسـت آمـده سـفید تر خواهـد 

بـود. بـه هـر میزان کربن کک باالتر باشـد کیفیت 

قند و شکر نیز باال تر است.

میزان مصرف کشور و واردات چقدر است؟ ◄

در حـال حاضـر میـزان مصـرف کشـور حدود 

3.5 تـا 4 میلیـون تـن در سـال اسـت. شـرکت 

ذوب آهـن اصفهان حدود یک میلیـون و 200 هزار 

تـن تولید می کنـد و زرند ایرانیـان حـدود 800 هزار 

تن و شرکت ما حدود 450 هزار تن تولید می کند. 

در نتیجـه حـدود یـک الـی 1.5 میلیـون تـن وارد 

می شـود. اگر واردات را محدود کنیم البته نه به 
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معنـای متوقـف کـردن آن، می توانیـم دو باتـری 

دیگـر را راه انـدازی و ظرفیـت را بـه 600 هـزار تـن 

رسانده و در تولید کک خودکفا شویم. مشکلی که 

در حال حاضر برای تولید کک داریم، محدودیت 

معـادن زغـال اسـت. قیمـت زغال سـنگ را انجمن 

زغال بر پایه نسبت هایی از شمش فوالد خوزستان 

تعیین می کند که با نوسـاناتی همراه خواهد بود 

که ما هم با نوسان قیمتی و بی ثباتی در آن مواجه 

خواهیـم بـود امـا مـا بـرای راه انـدازی باتری هـای 

جدید با محدودیت زغال مواجه هستیم. اگر در 

منطقــــه تسهیـــالتی بـرای مــــا ایجــــاد شـــــود 

وضعیـــت تولیـد بهتـر خواهـد شـد در حالـی کـه 

معادن پرورده با ذوب آهــــن هم خانواده است اگر 

این محدودیت ها رفع شود آینده خوبی در انتظار 

کشـور خواهـد بـود. مـا در حـال حاضـر، حـدود 

220الـی 230 نفـر پرسـنل داریـم کـه بـا راه انـدازی 

کارخانـه زغالشـویی و خردایـش و صنایـع جانبـی 

می تواند وضعیت اشتغال در منطقه را بهتر کند.

این تکنولوژی ارزش افزوده بسیار خوبی ایجاد 

می کند و می تواند در آمد خوبی به همراه داشته 

و صنایـع پایین دسـتی کـه برای آن شـکل می گیرد 

می توانـد اشـتغال زایی جدیـد بـه همـراه داشـته 

باشد به عنوان مثال، در نزدیکی مجموعه ما طرح 

گذشـته  هفتـه  کـه  اسـت  کک  از   pvc تولیـد 

کـه  داشـتیم  کارخانـه  ایـن  مـا  تفاهم نامـه ای 

مصرف کننـده 150 هـزار تـن کک تولیـدی مـا در 

سـال هسـتند. اگـر 6 باتـری مـا فعـال شـود یـک 

نیـروگاه 35 مگاواتـی داریـم کـه هـم بـرق منطقـه 

تامیـن می شـود و هـم بـا راه اندازی صنایع وابسـته 

شاهد توسعه صنعتی منطقه طبس خواهیم بود.

آیـا بحـث گوگـرد زدایـی در برنامـه شـما  ◄

قرار دارد؟

در مراحـل اول وقتـی کلوخـه بـه کنسـانتره 

گرفتـه  زائـد  مـواد  از  بخشـی  می شـود  تبدیـل 

می شـود، درنتیجـه گوگـرد کاهـش می یابـد. مـا 

بـرای حـل ایـن مشـکل از ترکیب هـای مختلـف 

اسـتفاده می کنیـم. در واقـع از مناطـق مختلف 

زغال وارد مجموعه می کنیم که گوگرد های آن 

کمتـر از یـک درصـد اسـت و کیفیت بهتـری در 

کک ایجاد می کند.

آیا بحث تعطیلی کارخانه صحت دارد؟ ◄

خیــــر، خوشبختانـــه در ســـه شیفـــت کـاری 

فعالیـت داریـم و بحـث تعطیلـی کـذب اسـت. 

کارخانه در این پنج ماهه اخیر رو به رشد بوده و 

امیدوار هستیم با حل شدن مشکالت در تامین 

زغـال و ارائـه ایـن محصول با تسـهیالت بیشـتر با 

توسعه ظرفیت همراه خواهیم بود.

حمـل و نقـل بـر قیمـت تمـام شـده محصـول  ◄

شما اثرگذار است؟

بلــــه تاثیـــرگــــذار اســــت؛ زیـــرا بخشـــی از 

زغال سـنگ مـورد نیـاز از کرمـــان، یـــزد و شـمال 

کشـور تامیـن می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 

هزینه هـای حمـل و نقل در یک سـال گذشـته به 

شدت افزایش پیدا کرده و بر قیمت تمام شده 

اثرگـذار اسـت. در 6 ماهـه گذشـته هزینه هـای 

حمـل و نقـل بیـش از 100 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه مـا محصـول را 

درب کارخانـه می فروشـیم و مشـتری بایـد برای 

حمــــل هزینــــه ای بپــــردازد. از سویـــی دیگـــر، 

قـرار دارد کـه  شهرسـتان طبـس در منطقـه ای 

بحـث ترانزیـت در آن بـا محدودیت هایی همراه 

اسـت کـه می توانـد هزینه هـای حمـل را افزایـش 

دهـد. برنامـه آن اسـت کـه در آینـده بـا تکمیـل 

نقلـی به صـورت  یـک شـرکت حمـل و  ظرفیـت 

کنسرسـیوم با معادن اطراف راه اندازی کنیم تا 

این محدودیت ها برطرف شود.

آیا به دنبال خرید معدن در منطقه هستید؟ ◄

بلــــه، صرفــــا بــــه دنبــــال خرید در منطقــه 

پـرورده هسـتیم تـا بتوانیـم مجـوز بهره بـرداری 

از معادن را بگیرم البته در دیگر نقاط کشـور 

هــم معــادنی را شناســایی کرده و تالش می کنیم 

زنجیـره ارزش را یـا خـود شـرکت یا با مشـارکت 

سرمایـــه گــــذاری توسعــــه معــــادن و فلــــزات 

تکمیل کنیم.

امیدواریم دوسـتان کمک کرده و زغال سـنگ 

مورد نیاز ما از معادن داخلی و حدود 200 هزار تن 

را بـرای افزایـش کیفیـت از طریـق واردات تامیـن 

کنیم که با اجرایی شدن آن این کارخانه می تواند 

مثل الماسی در این صنعت بدرخشد.

تکنولوژی سنگ کک در اصل 
تکنولوژی آمریکایی است و 

هشت کشور این تکنولوژی را 
در اختیار دارند و ایران تقریبا 

هشتمین شرکتی است که از آن 
بهره مند است
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بررسـی افزایـش سـوددهی شـرکت های بـزرگ معدنی باعث شـده اسـت در کنار حـوزه اصلی فعالیـت خود به سـراغ رایزنی 
بـرای حضـور در بخش هـای دیگـر بروند؛ این بار، شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر پس از توسـعه زنجیـره ارزش فوالد در 

مجموعه خود به سراغ سرمایه گذاری در حوزه آنتیموان می رود.

اهمیت راهبردی کارخانه شمش آنتیموان گل گهر

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ورود بـه حـوزه 

تولیـد عناصـر نادر خاکی از جمله آنتیمـوان جزو 

اولویت هـای اصلـی سـازمان توسـعه و نوسـازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( بـوده 

است. اهمیت استراتژیک این عناصر باعث شد 

اکتشـاف و بهره بـرداری از ایـن ذخایـر در دسـتور 

کار ایمیدرو قرار بگیرد.

 ایـران بـا توجه به اهمیت عناصر اسـتراتژیک 

در صنایـع هایتـک بـه سـمت بهره بـرداری از ایـن 

ذخایر رفته و آنتیموان را به مرحله تولید شمش 

رسانده است. 

دراین رابطه در بهار 1395 ایران با بهره برداری 

از نخستین واحد پایلوت تولید شمش آنتیموان 

در منطقـــه »سفیـــدآبـــه« استـــان سیستـــان و 

بلوچسـتان، بـه جمـع هشـت کشـور تولیدکننده 

این شمش در دنیا پیوست.

تولیـد چنیـن شمشـی باتوجـه بـه قیمت های 

جهانی آن و همچنین شرایط تحریم نقش مهمی 

در تامین نیاز داخل و همچنین درآمدهای ارزی 

ایفـا می کنـد. از سـویی دیگـر باتوجـه بـه روابـط 

تجـاری میـان ایـران و چین صادرات این محصول 

بـه کشـور اژدهـای زرد می توانـد در ارزآوری غیـر 

نفتی نقش مهمی ایفا کند. 

و  افتـاده  نـام گل گهـر  بـه  قرعـه  چـرا  اینکـه 

راهبـری  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت 

کارخانه تولید شمش آنتیموان سفیدابه را به این 

شـرکت واگذار کرده سـوالی اسـت که جواب  آن 

چندسـال  عملکـرد  بـه  نگاهـی  در  می تـوان  را 

گل گهر پیدا کرد. 

شرکــــت معــــدنی و صنعتــــی گل گهــــر در 

سال های اخیر با سرمایه گذاری در زنجیره ارزش 

فـوالد توانسـت شـعار از معـدن تـا فـوالد را محقق 

کند. امروز گل گهر اولین تولیدکننده کنسانتره 

در  مهمـی  نقـش  کـه  اسـت  کشـور  سـنگ آهن 

تامین مواد اولیه واحدهای فوالدی ایفا می کند. 

سـرمایه گذاری های  بـا  موضـوع  ایـن  کنـار  در 

درسـت و کارشناسـی و همچنیـن بومی سـازی 

تکنولـوژی و عـدم وابسـتگی بـه واردات، سـهم 

4درصـدی در تولیـد شـمش فـوالد دارد و تـالش 

می کند این سهم را افزایش دهد. 

امـا در ایـن میـان افزایـش سـوددهی باعـث 

شـده گل گهر سـرمایه گذاری های خـود در حوزه 

ماشین آالت و اکتشافات و توسعه زنجیره ارزش 

را باال ببرد. از سـویی دیگر برنامه های توسـعه ای 

ایـن مجموعـه تمایـل سـهامداران را افزایـش داده 

در نتیجـه سـرعت اجـرای طرح هـا بـاال مـی رود. 

سـرمایه گذاری گل گهر در طرح ملی انتقال آب 

خلیج فارس در کنار طرح های توسعه ای معدنی 

و فـوالدی نمونـه ای از تـوان ایـن مجموعـه بـرای 

تامین نقدینگی است. 

درنتیجـه، واضـح اسـت کـه چنیـن توانایـی 

شـمش  کارخانـه  راهبـری  شـانس  شـد  باعـث 

آنتیموان به گل گهر برسد. این تصمیم را می توان 

جـزو برون سـپاری های دولـت برای توسـعه هرچه 

بیشتر بخش معدن تلقی کرد. 

البته چنین تصمیمی بازی »برد-برد« خواهد 

بود که شـاید دسـتاورد بیشـتری برای گل گهر به 

ایـن  در  گل گهـر  حضـور  باشـد.  داشـته  همـراه 

مجموعه و راهبری آن در مسیر توسعه می تواند 

مهـم  پروژه هـای  دیگـر  بـه  ورود  بـرای  مسـیری 

معدنی باشد که سکان هدایت آن به این شرکت 

کرمانـی واگـذار شـود. از سـویی دیگـر افزایـش 

درآمد در چنین بخش هایی توان سرمایه گذاری 

گل گهـر بـرای توسـعه هرچه بیشـتر در منطقـه را 

افزایـش می دهـد و منطقـه گل گهـر را بـه اهداف 

پیش بینـی شـده یعنـی تبدیـل بـه منطقـه ویـژه 

اقتصادی و قطب تولید سنگ آهن و فوالد نزدیک 

خواهد کرد. 

بر اسـاس گزارشـی از تیتر 20، آن طور که پیدا 

همچنـان  دولتـی  سـازمان های  مجموعـه  اسـت 

اجـرای  بـرای  را  خـود  زیرمجموعـه  شـرکت های 

پروژه های استراتژیک و مهم ترجیح می دهند. این 

موضـوع شـانس حضور بخش خصوصـی در حوزه 

معـدن کـه در زمینـه تعامـل خارجـی توانمنـدی 

بیشـتری بـه همـراه دارنـد را کاهـش می دهـد امـا 

شـرکت های بـزرگ ماننـد گل گهـر می تواننـد بـا 

تعامـل و ایجـاد کنسرسـیوم های معدنـی بخـش 

خصوصی را وارد بازی توسعه کنند.
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معـاون فنـی و بهره بـرداری شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان گفـت: طرح هـای تکمیل زنجیـره ارزش فـوالد اکسـین )احیا و 
فوالد سازی( از ماه آینده شروع به کار خواهند کرد.

آغاز طرح های توسعه فوالد اکسین

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محسـن ابوعلی 

اکسـین  فـوالد  رسـالت شـرکت  داشـت:  اظهـار 

خوزستان، تولید ورق های عریض فوالدی صنایع 

پتروشـیمی،  گاز،  نفـت،  از جملـه  کشـور  مهـم 

کشتی سـازی و مخـازن تحـت فشـار بـوده کـه به 

دلیـل عدم توان تولید اسـلب سـنگین مـورد نیاز 

ظرفیـت  همچنـان  کشـور  در  محصـوالت  ایـن 

اسمی این شرکت محقق نشده و در حال حاضر، 

شرکت فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان بخش قابل 

توجهی از نیازهای این شرکت را تامین می کنند.

ارزش  زنجیــــره  یکپارچه ســــازی  افـزود:  وی 

محصـوالت اکسـین منـوط بـه راه انـدازی طـرح 

فوالدسازی این شرکت است.

معـاون فنـی و بهره بـرداری شـرکت اکسـین 

آمـار و سـبد  خوزسـتان خاطرنشـان کـرد: طبـق 

محصوالت تولیدی فوالد اکسـین در سـال جاری 

82 درصـد مـواد اولیـه )اسـلب( از فـوالد مبارکـه و 

هرمـزگان تهیـه شـده اسـت، چـرا کـه مـواد اولیـه 

مورد نیاز خط نورد اکسین اسلب عریض 23ُتنی 

بـوده کـه متاسـفانه فوالد خوزسـتان تنها قـادر به 

بـا  سـاختمانی  سـبک  کم عـرض  اسـلب  تولیـد 

کمترین ابعاد و تناژ است.

بــــرای تولیــــدات فعلــــی،  وی ادامــــه داد: 

نیــــاز صنایــــع داخلــــی و  پروژه هــــای جــــاری، 

به خصـوص صـادرات قابـل اسـتفاده نیسـت و در 

صـورت اسـتفاده راندمـان کیفـی و کمـی تولیـد 

فوالد اکسین تا حدود 40 درصد کاهش می یابد.

فـوالد  شـرکت  البتـه  کـرد:  تصریـح  ابوعلـی 

خوزسـتان طی سـال های گذشـته چندین مرحله 

برای تولید اسـلب API )مورد نیاز صنعت نفت 

و گاز( اقـدام کـرده کـه موفـق بـه انجـام ایـن کار 

نشده است.

موضـوع  ایـن  اصلـی  علـت  کـرد:  بیـان  وی 

ظرفیت و قابلیت خط فوالدسـازی و ریخته گری 

آن شـرکت اسـت که توانایی تامین خوراک مورد 

نیاز خط نورد اکسین را ندارد.

ابوعلـی اذعـان کـرد: بنابرایـن از آنجـا کـه طـرح 

زمـان  از  عریـض  ورق  مناسـب  اسـلب  احـداث 

راه اندازی در شرکت فوالد اکسین دیده شده و طی 

سـال  گذشـته اقدامـات شـایانی در ایـن خصـوص 

انجام پذیرفته و پیشرفت باالیی نیز داشته است؛ 

لذا زنجیره ارزش این شرکت زمانی تکمیل می شود 

توسـط واحـد  تولیـد  نیـاز خـط  مـورد  اسـلب  کـه 

فوالدسازی شرکت فوالد اکسین ایجاد شود.

بـر اسـاس گزارشـی از فارس، وی عنـوان کرد: 

طرح هـای تکمیـل زنجیـره ارزش فـوالد اکسـین 

)احیـا و فـوالد سـازی( از مـاه آینـده شـروع بـه کار 

خواهند کرد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، اسـدالله کشاورز 

اظهار داشت: برای ایجاد هر فرصت شغلی 500 

میلیـون تومـان اعتبـار نیـاز اسـت کـه بـا افزایـش 

قیمت ها، این هزینه ها بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد فعالیت اقتصادی 

بـرای اولیـن بـار ریسـک پذیر اسـت، اضافه کـرد: با 

توجه به شرایط اقلیمی در چند دهه آینده مشکل 

تامین انرژی داریم که تاسـیس شـهرک سـیلیکون 

متـال و تولیـد سـلول هـای خورشـیدی پسـندیده 

است و می توان در این راستا موثر باشد.

معـاون وزیـر صمت بیان کـرد: 10 هزار و 500 

مگاوات برق برای صنایع معدنی در نظر گرفته 

شـده کـه بـا احـداث نیـروگاه، بـرق مصرفـی را 

تامین کنند.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، کشـاورز افزود: در 

کنار احداث نیروگاه، مصرف گاز باال می رود که 

برنامه هایـی بـرای ایـن موضـوع نیـز اندیشـیده 

شده است.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی وزارت صنعـت، معدن و تجارت گفـت: 10 هـزار و 500 مگاوات برق برای معـادن و صنایع 
معدنی کشور اختصاص یافته است.

اختصاص 10 هزار و 500 مگاوات به صنایع معدنی

ــــ

اسـتاندار هرمـزگان از تامیـن مـواد اولیـه دو کارخانـه روی بندرعباس و قشـم پس از رفع مشـکل هزینـه از طریق معـدن انگوران 
زنجان خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فریـدون همتی 

در نشسـت کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 

اسـتان هرمـزگان اظهـار داشـت: ایـن دو واحـد 

صنعتـی از مدت هـا پیـش مشـکل تامیـن مـواد 

اولیه داشتند که با پیگیری های فراوان از طریق 

سازمان ایمیدرو سهمیه مواد اولیه افزایش یافت 

و زمینه اشتغال 700 نفر فراهم می شود.

وی بـا اشـاره بـه پیگیـری تامیـن بـرق مـورد 

نیـاز واحدهـای صنعتـی بـزرگ اسـتان، ادامـه 

داد: در فصل تابسـتان، قطعی های برق زیادی 

برای این واحدها اعمال شـد، تا برق خانگی به 

شـکل مناسـب تامین شـود که با توجه به بهتر 

شـدن شـرایط آب و هوایـی در نیمـه دوم سـال، 

باید هم سـهمیه برق شـش ماه دوم سـال و هم 

کسـری شـش مـاه نخسـت ایـن واحدهـا، تامین 

شود تا بتوانند تولید کامل را طبق برنامه ریزی 

محقق کنند.

استانـــدار هرمزگـــان بیـــان کــــرد: همکـاری 

شرکت برق استان و برنامه ریزی مناسب توسط 

واحـــدهــــای صنعتــــی بــــزرگ بـــــه خصـــــوص 

شـرکت های تولید فوالد در اسـتان برای این کار 

ضروری است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، همتـی در پایـان 

خواسـتار اجـرای طـرح جامـع تولیـد انـرژی بـرق 

افـزود:  و  شـد  بندرعبـاس  غـرب  صنایـع  بـرای 

سـهامداری  بـا  کـه  زیرسـاخت  توسـعه  شـرکت 

صنایـع غـرب بندرعباس تشـکیل شـده، با کمک 

واحدهـای تولیـد فـوالد در اسـتان بایـد در ایـن 

نیروگاه هـای  احـداث  اقـدام و در زمینـه  راسـتا 

جدید تولید برق و همچنین ایجاد واحد بخار در 

سـرمایه گذاری  ایسـین،  سـیکل ترکیبی  نیـروگاه 

کنـد تـا بـرق مـورد نیـاز واحدهـای صنعتـی غرب 

بندرعباس، به صورت پایدار تامین شود.

مواد اولیه دو کارخانه روی بندرعباس و قشم تامین می شود
استاندار هرمزگان:
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، ممیـزی 

شـخص ثالـث مجتمـع فـوالد خراسـان کـه از 20 

شـهریور مـاه آغـاز شـده بـود، 22 شـهریور مـاه 

1400 بـا برگـزاری نشسـت اختتامیـه به صـورت 

ویدئو کنفرانس به پایان رسید.

فنـاوری  و  برنامه ریـزی  معـاون  گفتـه  بـه 

شـرکت  ممیـزی  تیـم  خراسـان،  فـوالد  مجتمـع 

SGS شامل سرممیز و چهار نفر از ممیزین این 

شـرکت، ممیـزی یکپارچـه نظام هـای مدیریتـی 

شرکـــت را به پایـــان رساندنـــد. دکتـــر حسینیــان، 

و  انــــرژی  مدیریــــت  سیستــــم  ســـرممیــــزی 

سایــر سیستم هــای مدیریتــی شرکــت را بر عهـده 

داشت و مهندس عبادی، تقوی، عضدی و خانم 

علـوی اعضـای تیـم ممیـزی سـایر سیسـتم های 

مدیریتی بودند.

انجـام شـده  افـزود: ممیزی هـای  شـفیعیان 

بـرای تمـام سیسـتم ها به صـورت یکپارچـه و در 

قالب 16 نفر روز نشست صورت گرفت.

نشست پایانی این دوره از ممیزی، ساعت14 

امـور  و  انسـانی  »منابـع  معاونـان  حضـور  بـا 

صـورت  بـه   توسـعه«،  و  »طـرح  و  اجتماعـی« 

حضوری در محل دفتر قائم مقام شـرکت انجام 

شد و معاون بازاریابی و فروش فوالد خراسان نیز 

به صـورت مجـازی در ایـن نشسـت حاضـر شـد. 

کامـل  رعایـت  بـا  شـرکت  روسـای  و  مدیـران 

بسـتر  از  اسـتفاده  بـا  و  بهداشـتی  پروتکل هـای 

ارائــــه  بــــــا   )Skype For Business( مجـــازی 

گزارش هـای مبسـوط از فراینـد ممیـزی، در ایـن 

نشست حضور یافتند.

معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت، از تائید 

مدیریتـی  سیسـتم های  کلیـه  گواهینامه هـای 

اسـتاندارد  هفـت  اسـاس  )بـر  خراســـان  فــــوالد 

مدیریتی( خبر داد.

گفتنی اسـت شـرکت مجتمع فوالد خراسـان 

بـرای اولیـن بـار در سـال 82 نسـبت بـه اسـتقرار 

اسـتاندارد مدیریت کیفیـت »ISO9001« اقدام 

کـرد و موفـق به دریافت گواهینامه مذکور شـد. 

اسـتانداردهای  اسـتقرار  بـا  سـپس در سـال 83 

و   )ISO14001( »زیسـت محیطی«  مدیریتـی 

»ایمنی بهداشت شغلی« )ISO45001( در قالب 

بـه  موفـق   )IMS( یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم 

دریافـت گواهینامه هـای اسـتانداردهای مذکـور 

شـد. در سـال های گذشـته، سایر اسـتانداردهای 

آمـــــوزش«  »مدیریــــت  شامــــل:  مدیـــریتــــی 

)ISO10015( »مدیریـت انـرژی« )ISO50001( و 

»مدیریـــت رسـیدگی بـه شـکایات مشـتریان« ) 

رضایـت  سـنجش  »مدیریـت  و   )ISO10002

مشتریان« )ISO 10004( در شرکت استقرار یافته 

و هـر سـال در چارچـوب ممیزی هـای مراقبتـی، 

بـا  مجموعـه  عملکـرد  و  فرایندهـا  انطبـاق 

استانداردهای یاد شده توسط شرکت بین المللی 

SGS مورد ممیزی قرار می گیرد. 

گفتنـی اسـت در ایـن دوره سـه روزه ممیزی، 

و   ISO10002 مدیریتـی  نظـام  دو  گواهینامـه 

مـورد  نظام هـا  و سـایر  ISO10004 تجدیـد شـد 

ممیزی مراقبتی قرار گرفتند.

ممیـزی خارجـی هفـت نظـام مدیریتی در فوالد خراسـان بـا موفقیت، انجـام و انطبـاق فرایندهای مورد بررسـی با اسـتانداردها 
تایید شد.

تجدید و تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های سیستم های 
مدیریتی یکپارچه فوالد خراسان
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برخـی  وجـود  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

قیمت گـذاری  سیاسـت  اجـرای  بـرای  تحـرکات 

دسـتوری در دولـت سـیزدهم بسـیاری از فعـاالن 

اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در 

شـرایطی کـه دولـت سـیزدهم بـا شـعار مقابلـه بـا 

رانـت و فسـاد وارد میـدان عمـل شـده و رئیـس 

جمهـور نیـز بارهـا بـر مشـورت و تعامـل بـا فعـاالن 

صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات 

مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در 

مـورد کنتـرل قیمـت کاالها و حمایـت از مـردم به 

گوش می رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام 

را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز 

بـه خوبـی بـا اثـرات زیـان بـار قیمت گـذاری بـر 

فعالیت شرکت های تولیدی آشنا هستند.

در این راسـتا، قائم مقام بورس کاالی ایران، با 

بیان اینکه سیاسـت قیمت گذاری توسـط دولت 

بـرای کاالهایـی کـه در بورس هـای کاالیـی معامله 

و  ابزارهـا  توسـعه  قانـون  مـاده 18  در  می شـوند 

نهادهـای مالـی جدیـد منع شـده اسـت، اظهار 

داشـت: مجلـس شـورای اسـالمی در سـال 88 

بر اساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه 

قیمت گذاری داشته است به این نتیجه درست 

رسـید کـه دولـت را از مداخلـه در قیمـت کشـف 

شده در بورس های کاالیی منع کند، اما متاسفانه 

در دوره های زمانی مختلف علی رغم نص صریح 

قانـون همچنـان قیمت گـذاری بـه عنـوان یکـی از 

و  مصــرف کننــــده  از  حمایــــت  سیاست هــــای 

کنترل کننده تورم دنبال شده است.

کسـی  بـر  دیگـر  داد:  ادامـه  محتشـمی پور 

پوشـیده نیسـت تورم ناشـی از افزایش نقدینگی 

ناشـی از کسـری های ساختاری در بودجه دولت 

اسـت و عمال اسـتفاده از سیاست قیمت گذاری 

بـرای کنتـرل تـورم یـا حمایـت از مصرف کننـده، 

آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای 

مختلـف دنیـا مشـکل تـورم را دهه هـا اسـت کـه 

توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند 

و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز 

کـه یـک دهـه پیـش دچـار نرخ هـای بـاالی تـورم 

بوده اند در سال های اخیر با کنترل نقدینگی بر 

مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت گذاری 

عـالوه بـر ایـن کـه نمی توانـد مشـکل تـورم را حـل 

کنـد، آسـیب های جبران ناپذیـری را بـر تخصیص 

بهینـه منابـع در اقتصـاد وارد می کند، گفت: به 

مشـکل  دچـار  را  تولیـد  طـرف  یـک  از  عبارتـی 

می کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت 

افزایـش می دهـد ولـی در میان مـدت بـه دلیـل 

عمـــال  اســــت،  رفتــــه  بیــــن  از  تولیــــد  اینکــــه 

مصرف کننـدگان را نیـز بـا مشـکل دسترسـی بـه 

کاال و کمیابـی مواجـه می کنـد. در ایـن میـان در 

سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، 

شـده  نام گـذاری  پشـتیبانی ها  و  مانع زدایی هـا 

است، پیگیری سیاست قیمت گذاری توسط هر 

شـخصی عمـال نـه تنهـا موانـع تولیـد را برطـرف 

نمی کنـد، بلکـه عمـال بـه ایجـاد موانـع اساسـی و 

سـاختاری در فراینـد تولیـد منجـر می شـود، زیـرا 

سیاسـت قیمت گـذاری یعنـی ایجـاد بزرگ تریـن 

مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور است.

قائـم مقـام بـورس کاالی ایـران بـا تاکید بـر اینکه سیاسـت قیمت گـذاری عالوه بـر اینکه نمی تواند مشـکل تـورم را حـل کند و 
آسـیب های جبران ناپذیـری را بـر تخصیص بهینـه منابع در اقتصاد وارد می کند، گفت: اجرای این سیاسـت آسـیب جـدی به ذخایر 
ارزی و طـالی بانـک مرکـزی در سـال 97 و در دوره های دیگر وارد کرده اسـت کـه این موارد تنها چند نمونه از تبعـات بزرگ اجرای 

این سیاست در دهه های اخیر است.

قیمت گذاری دستوری، انحراف از کنترل تورم است
قائم مقام بورس کاال مطرح کرد:
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نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و   

افزایش مصرف است

قائـم مقـام بـورس کاالی ایـران در ادامـه در 

مـورد تبعـات قیمت گذاری دسـتوری بیـان کرد: 

اجـرای ایـن سیاسـت قطعی هـای مکـرر بـرق در 

کشور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از 

نظـر شـدت مصـرف انـرژی تبدیـل کـرده اسـت. 

اجرای این سیاسـت آسـیب جدی به ذخایر ارزی 

و طـالی بانـک مرکـزی در سـال 97 و در دوره هـای 

دیگـر وارد کـرده اسـت؛ نمونه هـای متعـددی از 

شکسـت ایـن سیاسـت در دهه هـای اخیـر وجـود 

دارد که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با آن ها 

دست و پنجه نرم کرده  ند.

محتشمی پـــور بـا توجــــه بـــه شکست هـــای 

خصـوص  در  دسـتوری،  قیمت گـذاری  متعـدد 

اینکـه چـرا همچنـان اجـرای این سیاسـت طرفدار 

اسـت؛  بسـیار روشـن  پاسـخ  کـرد:  عنـوان  دارد، 

کامـال طبیعـی اسـت کـه بـا انجام قیمت گـذاری 

دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت 

اعالمـی و قیمـت بـازار سـیاه شـکل می گیـرد کـه 

این مابه التفاوت قیمت، عمال نصیب گروه هایی 

می شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده 

ندارنـد. در ایـن میـان برخـی از دلسـوزان نیـز بـا 

تصـور حمایـت از مصرف کنندگان و جلوگیـری از 

افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت ها عمال آب 

در آسیاب این گروه ها می ریزند.

قائم مقام بورس کاالی ایران افزود: در شرایط 

فعلـی بهتریـن رفتـار در مقابـل مـردم، توضیـح 

منشـاء، اصلی نرخ تورم و افزایش سـطح عمومی 

ایـن مشـکل  حـل  راهـکار مشـخص  و  قیمت هـا 

است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل 

تولیـد در  افزایـش  بـه  رشـد نقدینگـی و کمـک 

بـا  قیمت گـذاری  سیاسـت  امـا  اسـت  اقتصـاد 

آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی 

دولت می زند، دقیقا در مقابل سیاست حمایت 

از مصرف کننده و افزایش قیمت است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح جهـش تولیـد 

مسـکن بـه پوشـش ریسـک سـاخت مسـکن در 

بورس کاال با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی 

کنونـی  شـرایط  در  گفـت:  اسـت،  شـده  اشـاره 

کشور، این ابزارها می توانند برای پوشش ریسک 

در بازه هـای زمانـی کوتاه مـدت موثـر باشـند. بـه 

طـور کلـی بـورس کاال عـالوه بـر ارائـه مزایای قابل 

توجهی در فروش نقدی کاال در یک بازار شفاف 

و رقابتـی، ایـن امـکان را فراهـم می کنـد کـه بـا 

اسـتفاده از ابزارهای نوین مالی ازجمله ابزارهای 

مشتقه و نیز گواهی سپرده کاالیی، بازار کاالیی 

آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.

قیمت گذاری دستوری بهای تمام شده   

مسکن را کاهش نمی دهد

محتشمی پور همچنین در خصوص اینکه به 

تازگـی اعـالم شـده کـه تحقـق پـروژه ویـژه دولـت 

برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال 

به مصالح ارزان نیاز دارد و در این زمینه، بر لزوم 

رسـیدن قیمـت سـیمان بـه ٢١ هـزار تومـان در هـر 

کیسه و فوالد به ١٠ هزار تومان تاکید شده است 

قیمت گـذاری  بـارز  مصـداق  رویکـرد  ایـن  آیـا  و 

نیسـت، تصریح کرد: سـاخت مسـکن انبوه قطعا 

یکی از نیازهای اساسـی کشـور در شرایط کنونی 

اسـت. طـرح سـاخت انبـوه مسـکن هـم اقدامـی 

نیـز  کاال  بـورس  کـه  می شـود  محسـوب  الزم 

می تواند در بخش هایی با ارائه راهکارهای تامین 

مالی به پیش برد آن کمک کند.

بـر اسـاس گزارشـی از کاال خبـر، قائـم مقـام 

بـورس کاالی ایـران اظهـار کـرد: بایـد بـه این نکته 

توجـه کـرد کـه بـا  قیمت گـذاری دسـتوری روی 

کاالها نمی توان بهای تمام شده مسکن را کاهش 

داد. تبعـات سیاسـت قیمت گـذاری بـرای هـر 

کاالیی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد 

شـکل گیری  از  ناشـی  رانتـی  فرصت هـای 

قیمت هـای بـازار سـیاه و منتفـع شـدن عـده ای 

معیـوب  سـیکل  یـک  در  زیـرا  نیسـت.  خـاص 

سیاسـت قیمت گـذاری در میان مـدت با آسـیب 

رسـاندن بـه تولیـد و کاهـش آن باعـث افزایـش 

قیمت در دوره بعد و دوره های بعدتر می شود و 

از طرف دیگر چون مشـکل تورم ناشـی از کسـری 

بودجه دولت اسـت و این مشـکل حل نمی شـود، 

فشـار تقاضـای ناشـی از افزایـش نقدینگـی، رشـد 

قیمت ها در دوره های بعدی را با شتاب بیشتری 

ایـن سیاسـت،  نهایـی  بازنـده  و  ایجـاد می کنـد 

تولیدکننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.

دیگر بر کسی پوشیده نیست 
تورم ناشی از افزایش نقدینگی 
ناشی از کسری های ساختاری 

در بودجه دولت است و عمال 
استفاده از سیاست قیمت گذاری 

برای کنترل تورم یا حمایت از 
مصرف کننده، آدرس غلط به مردم 

و فرافکنی است
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