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صنعـت لـوازم خانگـی ایـران همزمـان بـا کره جنوبی شـروع بـه کار کرد و 

برندهـای قدیمـی ارج و آزمایش، نخسـتین تولیدکننـدگان این عرصه بودند. 

در حالـی کـه اکنـون صنعـت لوازم خانگی کره جنوبی به اوج خود رسـیده و 

دو برنـد مطـرح بین المللـی دارد، شـرکت های یـاد شـده ایرانـی دیگر فعالیت 

نمی کنند و یکی پس از دیگری تعطیل شدند. روزگاری در خانه هر ایرانی، 

یکـی از محصـوالت برندهـای مطرح لـوازم خانگی داخلی وجود داشـت؛ اما 

بـه تدریـج کـه پـای لـوازم خانگـی خارجـی بـه کشـور بـاز شـد، خانه هـا از 

محصوالت ایرانی مشابه، خالی شدند.

صنعـت لـوازم خانگـی کشـور، پـس از اینکـه یـک دوره اوج را بـا ظهـور 

برندهای مطرح پشـت سـر گذاشـت، بنا به پاره ای از مسـائل به ویژه واردات 

و قاچـاق گسـترده، رونـق آن تـداوم نیافـت امـا اکنـون که بـا وضع تحریم های 

گوناگون و دشـواری واردات، کمی جان گرفته اسـت، انتظار می رود بتواند 

دوران اوج گذشته را تکرار کند. از سال 1397 و پس از خروج برندهای مطرح 

بین المللـی از ایـران به دلیل تحریم هـا، واردات لوازم خانگی خارجی ممنوع 

شد؛ هر چند که اخیرا با توجه به احتمال پرداخت پول های بلوکه شده ایران 

در کـره جنوبـی بـه صـورت کاال بـه ویـژه لوازم خانگـی، احتمـال واردات آن ها 

مطرح شده بود اما نامه رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از 

کـره جنوبـی، دیدگاه هایـی را در ایـن رابطـه مطـرح کـرد؛ دیـدگاه نخسـت، 

صنعـت خـودرو را در جایـگاه مثـال مـی آورد کـه بـا وجود ممنوعیـت واردات 

خـودرو، هرگـز ایـن صنعـت کـه بـه صـورت دولتـی و تـا حـد زیـادی انحصاری 

اداره می شود، نتوانسته پا به پای محصوالت خارجی پیش رود و به معنای 

واقعـی رو بـه افـول اسـت. هم اکنـون سـایپا بـا 32 هـزار میلیـارد تومـان و ایران 

خـودرو بـا 30 هـزار میلیـارد تومـان بدهـی انباشـته، مشـمول قانـون تجـارت 

شده اند و باید وضعیت خود را نسبت به ادامه فعالیت یا اعالم ورشکستگی 

تعییـن کننـد. دیـدگاه دیگـر، مخالف این موضوع اسـت و راهکار شـکوفایی 

صنعت لوازم خانگی را ممنوعیت واردات می داند؛ چراکه برخالف صنعت 

خـودرو کـه کامـال دولتـی و انحصـاری در اختیار دولت اسـت، صنعت لوازم 

خانگـی بـه طـور کامـل متعلـق بـه بخـش خصوصی اسـت و بـه صـورت کامال 

رقابتـی فعالیـت می کند. تعـدد زیاد تولیدکننـدگان انواع محصـوالت لوازم 

خانگی برخالف خودروسـازی، موجب شـده تا بیش از حد شـاهد رقابت در 

ایـن صنعـت باشـیم و بعضـا تعـدادی از تولیدکننـدگان نیـز بـه همیـن دلیـل 

نتوانسـتند با ظرفیت پایین تولید به فعالیت خود ادامه دهند و از گردونه 

رقابت خارج شدند.

آمارهای رسمی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید 

دو میلیـون و 610 هـزار دسـتگاه لـوازم  خانگـی بزرگ شـامل انـواع تلویزیون، 

یخچـال و فریـزر، ماشـین لباس شـویی و کولـر  آبـی طـی پنـج مـاه نخسـت 

امسـال را نشـان می دهـد. در ایـن مـدت، 858 هـزار و 700 دسـتگاه یخچال 

و فریزر با رشـد 11.9 درصد نسـبت به سـال قبل، 753 هزار و 700 دسـتگاه 

کولر آبی با رشـد 4.1 درصد نسـبت به سـال قبل و 549 هزار و 900 دسـتگاه 

ماشـین لباس شـویی با رشـد 36 درصدی نسـبت به سـال قبل تولید شـده 

اسـت. ضمـن اینکـه از سـال 1397 تـا کنـون همـواره میـزان تولیـد لـوازم 

خانگی ایرانی  با رشد همراه بوده است.

از یک سـو، تولیدکنندگان بزرگ مطرح کشـور خواسـتار ادامه ممنوعیت 

لـوازم خانگـی کـره ای و تسـری دادن ایـن ممنوعیت به تمام برندهای خارجی 

شده اند و از سوی دیگر، برخی مصرف کنندگان با توجه به تفاوت های کیفی 

میان محصوالت خارجی و خارجی، خواستار حضور برندهای مطرح در کشور 

هسـتند. نکته ای که می تواند به بهتر شـدن وضعیت صنعت لوازم خانگی 

کشـور کمـک کنـد، اسـتفاده از تجربیـات کشـورهای موفـق در زمینـه لـوازم 

خانگـی اسـت. بـه طـور مثـال، کـره جنوبی یـد طوالیـی در ممنوعیـت واردات 

لوازم خانگی دارد؛ به طوری که واردات لوازم خانگی که امکان ساخت آن در 

این کشور وجود دارد، ممنوع است و حتی گردشگران و افرادی که قصد سفر 

به کره جنوبی را دارند، نباید لوازم خانگی نو یا حتی دوربین های عکاسـی و 

فیلم برداری را به صورت نو و دارای بسته بندی به این کشور وارد کنند و در 

همان بدو ورود، جلوی واردات آن ها گرفته می شود. در عوض، تولیدکنندگان 

به هر میزان که بخواهند، می توانند قطعه و اجزای مرتبط با لوازم خانگی را 

وارد کنند و با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. در کره جنوبی، تولیدکنندگان 

باید به طور مرتب از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت استفاده کنند، خدمات 

پـس از فـروش فعـال داشـته باشـند و همـواره بـه مشـتریان و مصرف کننـدگان 

پاسـخگو باشـند امـا مهم تریـن اقدامـی کـه باعـث مانـدگاری برندهای کـره ای 

شده، توسعه صادرات است.

در حالی که کره جنوبی میلیاردها دالر از صادرات لوازم خانگی درآمد 

دارد، تخمین زده می شود امسال میزان صادرات لوازم خانگی کشور ما به 

حـدود 200 میلیـون دالر برسـد. بنابرایـن راه بسـیار درازی بـرای پیشـرفت و 

کسـب جایـگاه ویـژه در صنعـت لوازم خانگی پیـش رو داریـم. در این رابطه، 

بایـد اقداماتـی همچـون ارتقـای تحقیـق و توسـعه )R&D(، بهبـود کیفیـت و 

فنـاوری، تعدیـل و کاهـش بهـای تمـام شـده، تولیـد محصـوالت بـه صـورت 

مداوم مطابق با نیازها و سالیق مشتریان، تعامل گسترده با شرکت ها، توجه 

ویژه به بومی سـازی و سـاخت داخل محصوالت قطعات و مواد اولیه انجام 

شـود و بـه صـورت کلـی، ایـن صنعـت بـه دنبـال به کارگیـری فنـاوری روز، 

برندسازی و صادرات باشد.

دسـت بر زانـو
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مناطـق ویـژه اقتصـادی در کشـورهای 
حائـز  گوناگـون  جنبه هـای  از  مختلـف 
اهمیـت هسـتند. ایـن مناطق بیشـتر در 
سـواحل دریاهـای آزاد قـرار دارنـد، بـه 
عنـوان محلی امـن برای سـرمایه گذاری 
بـه شـمار می آینـد زیـرا از یـک سـو، 
آب،  ماننــد  اساسـی  زیرساخت هــای 
برق، گـــاز، راه دستــرسی و... بــرای 
سـرمایه گذاران فراهم اسـت و از سـوی 
صـادرات  و  واردات  و  تجـارت  دیگـر، 
سـریع و آسـان در مناطـق ویـژه انجام 
می شـود. در ایـران نیـز چندیـن منطقه 
ویـژه و اقتصـادی وجـود دارنـد کـه در 
میـان آن ها، منطقــه ویژه خلیـج فارس 
توانسته اسـت از نظر جذب سرمایه گذاری 
بهتریـن عملکـرد را داشـته باشـد و بـه 
محلـی مناسـب جهـت سـرمایه گذاری 
تبدیـل شـود. در این خصـوص، خبرنگار 
پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
مدیرعامـل  طهرانـی،  خلـج  بـا حسـن 
منطقـه ویژه اقتصـادی صنایـع معدنی و 
فلزی خلیـج فارس به گفت وگو نشسـته 
اسـت. وی می گویـد در 6 مـاه نخسـت 
دالر  میلیـون   700 جـذب  بـا  امسـال، 
سـرمایه گذاری، باالتریـن میـزان جذب 
ایـن  فعالیـت  در طـول  سـرمایه گذاری 
منطقـه بـه ثبت رسـیده  اسـت و چندین 
قـرارداد جـذب سـرمایه گذاری دیگر نیز 
در دسـت اقـدام دارد. متـن کامـل ایـن 

گفت وگو را در ادامه آمده است: 

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ثبت باالترین آمار جذب سرمایه گذاری در سال جاری
اختصاص چهار هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت ها  
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منطقه ویژه خلیج فارس در خصوص تسهیل  ◄

جذب سرمایه گذاری در سال 1400 چه برنامه های 

داشته و چه اقداماتی را صورت داده است؟

و  معدنـی  صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

فلزی خلیج فارس، زیرمجموعه سازمان توسعه 

ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  نوسـازی  و 

)ایمیـدرو( و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

است. طبیعتا برای اینکه بتوانیم در این منطقه 

ابتـدا  انجـام دهیـم،  سرمایه گـــذاری مناسـبی 

بایـد بـه نیازهـــای سـرمایه گذار به عنـوان اصول 

اولیه توجه کنیم. به طور کلی، سـرمایه گذاران 

برای فعالیت در هـــر حـــوزه به ویـــژه تولیدی و 

تجـاری، بـه زیرسـاخت به عنـوان مهم ترین اصل 

جذب سرمایه گذاری نیاز دارند. این یعنی اگر 

یک منطقه دارای زیرساخت های اساسی مانند 

آب، برق، گاز، راه دسترسی مناسب و... باشد، 

سرمایه گذار به این منطقه جهت سرمایه گذاری 

مراجعه خواهد کرد. 

منطقـه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلزی 

خلیـج فـارس نیـز بـا پیگیـری همیـن هـدف یعنـی 

توسـعه زیرسـاخت ها برای جذب سرمایه گذاری، 

در سـال 1399 برنامه ریزی هـای الزم را بـرای سـال 

1400 انجـام داده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه رئیـس 

هیئـت عامـل ایمیـدرو نیز در سـال قبل سـفری به 

منطقه ویژه خلیج فارس داشت و از این منطقه و 

سـایت توسـعه آن بازدیـد کـرد کـه در ایـن بازدیـد، 

امکانـات سـایت توسـعه مطـرح و بررسـی شـد. 

درحال حاضــــر، بـــرای اینکـــه در سایـــت توسعـــه 

سـرمایه گذاران را جـذب کنیـم، نیـاز اسـت کـه 

زیرساخت ها شامل آب، برق، گاز، معابر و تسطیح 

اراضی نیز برای این سایت تامین شوند و در کنار 

آن، برنامه ریزی هـای الزم را بـرای آینـده بـه عمـل 

آورد. با نگاه مثبت ریاست محترم هیئت عامل 

ایمیـدرو و بـه تبـع آن جلسـات مکـرری کـه در 

سـازمان ایمیـدرو برگـزار کردیـم و کمکـی کـه از 

آن هـا گرفتیـم، در نهایـت ایـن نتیجـه حاصل شـد 

کـه بـا تخصیص حـدود چهار هزار میلیـارد تومان 

بتوانیـم  سـال،  پنـج  طـی  ویـژه  منطقـه  ایـن  بـه 

زیرساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذار 

را در سـایت توسـعه منطقـه ویـژه خلیـج فـارس 

آماده سازی کنیم. 

در برنامه هـای جدیـد منطقـه ویـژه اقتصـادی 

صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس، بـه سـایت 

توسعه به صورت خاص جهت احداث زیرساخت ها 

توجـه خواهیـم داشـت. یـادآور می شـود سـایت دو 

هزار هکتاری قدیمی منطقه ویژه خلیج فارس که 

و  تجـاری  و  تولیـدی  شـرکت های  اکنـون  آن  در 

بخش هـای اداری مسـتقر هسـتند، تقریبـا دیگـر 

زمین خالی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و کل 

زمین هـا بـه سـرمایه گذاران واگـذار شـده اسـت؛ 

بخشـی از سـرمایه گذاران در حال تولید و بخشی 

دیگـر در حـال اجـرای طرح هـای توسـعه ای خـود 

هستند. به همین دلیل، برای توسعه زیرساخت ها، 

در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس عمده تمرکز خـود را 

روی سـایت توسـعه بـه مسـاحت دو هـزار و 500 

هکتار گذاشته ایم. در این سایت با شرایط موجود 

توانسته ایم پنج سرمایه گذار جذب کنیم؛ اما باید 

تـا زمـان بـه بهره بـرداری رسـیدن طرح هـای آن هـا، 

زیرساخت های الزم را تامین کنیم. در حال حاضر 

چندین سرمایه گذار دیگر هم در حال طی مراحل 

قانونی هسـتیم تا زمین به آن ها تخصیص دهیم. 

تامیـن  برنامه ریـزی  جهـت  را  مـا  وظیفـه  ایـن 

زیرساخت ها چند برابر می کند و جای خوشحالی 

دارد که در این شرایط تحریم ظالمانه، سرمایه گذار 

جهـت تولیـد و توسـعه آمـاده سـرمایه گذاری در 

کشـور اسـت. بـا توجـه بـه مـوارد مطروحـه از ایـن 

پـس، سـرمایه گذاران بـرای حضور در منطقـه ویژه 

خلیج فارس باید در سایت توسعه سرمایه گذاری 

کنند. در این رابطه، زمان بندی ها انجام و مدارک 

تامیـن  مناقصـات  بـه  مربـوط  مسـتندات  و 

زیرساخت ها نیز آماده شده اند؛ در انتظار هستیم 

در  نیـاز  مـورد  بودجـه  ایـن  لحـاظ  آخـر  مرحلـه 

ردیف های بودجه ای سازمان ایمیدرو تحقق پیدا 

کند. اگر این موضوع توسـط ایمیدرو تایید شـود، 

تـا قبـل از پایـان سـال بـه خصوص سـه مـاه انتهایی 

سال 1400، اسناد مناقصه و مزایده را آماده کرده و 

فراخوان های مربوطه را منتشر خواهیم کرد.

بـا  بومی سـازی  ویـژه،  منطقـه  دیگـر  اقـدام 

اسـتفاده از نیروهـای متخصـص جـوان و بومـی 

منطقـه بـود. ایـن منطقـه بـا اسـتفاده از نیروهـای 

متخصـص داخلی و بومـی و به خصوص همکاران 

داخـل منطقـه ویـژه طـی سـال گذشـته، اقداماتـی 

به طور کلی، سرمایه گذاران 
برای فعالیت در هر حوزه به ویژه 
تولیدی و تجاری، به زیرساخت 
به عنوان مهم ترین اصل جذب 
سرمایه گذاری نیاز دارند. این 

یعنی اگر یک منطقه دارای 
زیرساخت های اساسی مانند آب، 

برق، گاز، راه دسترسی مناسب 
و... باشد، سرمایه گذار به این 

منطقه جهت سرمایه گذاری 
مراجعه خواهد کرد
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سـاخت  و  بومی سـازی  جهـت  ارزشـمند  بسـیار 

تحریم هـای  اثـرات  تـا  اسـت  داده  انجـام  داخـل 

کنیـم.  بی اثـر  خـود  محـدوده  در  را  طالمانـه 

جایگزینی نوارهای EP به جای مشابه خارجی آن، 

نوسـازی مجموعه WHEEL دسـتگاه های آلمانی 

برداشـت مواد، اصالح درام های مورد اسـتفاده در 

آن(،  زنـی و اصـالح شـافت های  )روکـش  خطـوط 

طراحـی و سـاخت صفحـه پرشـرپلیت مربـوط بـه 

اسـپالیس گـرم )پخـت محـل اتصـال( نـوار نقاله با 

کیفیت تـر از نـوع آلمانـی آن توسـط مهندسـان 

شـرکت، خودکفایـی در سـاخت 6 دسـتگاه فیـدر 

ویبراتـوری بـا ظرفیـت 500 تـن بـر سـاعت بـرای 

هدایـت مواد معدنی از هوپرهـای روی نوار نقاله، 

تعمیـر بوردهـا و کارت هایـیPCL  تجهیـزات ابزار 

مـورد  رولیک هـای  بازسـازی  و  نوسـازی  دقیـق، 

اسـتفاده در خطـوط نـوار نقالـه ازجملـه اقدامـات 

دیگر بومی سازی در این منطقه بوده است.

این منطقه در حال حاضر چه ظرفیت هایی به  ◄

صورت بالقوه برای جذب سرمایه گذاری دارد؟

قـرار گرفتـن منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع 

معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس از نظـر موقعیـت 

اسـتراتژیک در کنـار آب هـای خلیـج فـارس بسـیار 

حائـز اهمیـت اسـت. سـرمایه گذاری کـه مایـل به 

اجرای طرح های توسعه ای است و اگر ذهنیت و 

هدف صادرات داشته باشد، طبیعتا منطقه ویژه 

خلیـج فـارس بهتریـن مـکان بـرای سـرمایه گذاری 

خواهـد بـود؛ چراکـه ایـن منطقـه، در کنـار دو 

بنـدر بسـیار بـزرگ و حیاتـی کشـور یعنـی بنـادر 

شـهید رجایی و شـهید باهنر واقع شـده اسـت و 

ایـن  بـرای  بـزرگ  بسـیار  مزیـت  یـک  امـر،  ایـن 

منطقه به شمار می رود.

عالوه برایـن، ویژگـی »منطقه ویژه اقتصـادی« 

بودن آن، باعث ایجاد مزیت هایی شـده اسـت؛ به 

طوری که می توان به راحتی صادرات و واردات را 

در منطقه ویژه خلیج فارس انجام داد. همچنین، 

این منطقه، از گمرک مسـتقل برخوردار اسـت که 

یک مزیت مهم دیگر محسوب می شود. در کنار 

ایـن مـوارد، منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه خطـوط 

ریلی سراسـری کشـور متصل اسـت؛ این یعنی از 

هر نقطه در کشور، از طریق سیستم ریلی می توان 

هم مواد اولیه و هم محصول را به این منطقه ویژه 

انتقـال داد. در همیـن حـال، منطقـه ویـژه خلیـج 

فارس در مجاورت شهر بندرعباس به عنوان مرکز 

اسـتان هرمـزگان قـرار دارد؛ از ایـن رو، امکانـات 

شـهری بندرعبـاس برای سـرمایه گذاران مناسـب 

اسـت. همچنیـن منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه 

فرودگاه بین المللی بندرعباس نزدیک است.

منطقـه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلزی 

خلیـج فـارس، مزیت هـای زیرسـاختی دیگـری نیز 

بـــــرای سرمایـه گــــذاری دارد. نیروگــــاه حرارتــــی 

بندرعباس در کنار این منطقه واقع شـده اسـت. 

در نتیجـه، تامیـن بـرق را از ایـن نیـروگاه انجـام 

می دهیـم. همچنیـن منطقه ویـژه خلیج فـارس از 

نظر تامین گاز و خطوط گازرسانی مشکلی ندارد؛ 

چراکـه در سـال 1397 یـک ایسـتگاه خـط 30 اینـچ 

بین المللـی گاز را راه انـدازی کردیـم کـه از طریـق 

همیـن ایسـتگاه توانسـته ایم تامیـن گاز صنایـع را 

پوشش دهیم. در کنار این منطقه ویژه، خط لوله 

صلـح قـرار دارد کـه از ایـن خط نیـز می توانیم برای 

تامین گاز منطقه در صورت نیاز، مجوزهای الزم 

را اخذ کنیم. 

در خصـوص تامیـن آب نیـز در حـال حاضـر 

آب شیرین کن های منطقه ویژه، فوالد کاوه جنوب 

کیش و فوالد هرمزگان فعال هستند و از طریق این 

در  البتـه  می شـوند.  تامیـن  صنایـع  منبـع  سـه 

خصـوص تامیـن آب اقـدام بـه برنامـه ریـزی الزم 

جهـت تامیـن آب صنایـه از محـل تصفیـه پسـاب 

شـهر بندرعبـاس کرده ایـم کـه یکـی از مهم تریـن 

پروژه های جاری در سال های اخیر بوده است. در 

ایـن رابطـه، بـا پیگیری هـای مسـتمر و جلسـات 

مداوم با حمایت استاندار محترم استان هرمزگان 

و با کمک سازمان ایمیدرو، شرکت تامین و توسعه 

برای توسعه زیرساخت ها، در 
منطقه ویژه خلیج فارس عمده 

تمرکز خود را روی سایت توسعه 
به مساحت دو هزار و 500 هکتار 

گذاشته ایم. در این سایت با 
شرایط موجود توانسته ایم پنج 

سرمایه گذار جذب کنیم؛ اما باید 
تا زمان به بهره برداری رسیدن 
طرح های آن ها، زیرساخت های 

الزم را تامین کنیم
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زیرسـاخت خلیج فارس تاسیس شـد و این شرکت 

متولـی تصفیـه و تبدیـل آن بـه آب صنعتـی قابـل 

استفاده در صنایع و انتقال پساب به منطقه ویژه 

خواهد بود. این شرکت سهامداران بزرگی متشکل 

از سـازمان ایمیدرو، شـرکت های حاضر در منطقه 

ویژه خلیج فارس را به خود اختصاص داده است. 

امیـدوار هسـتیم تـا زمانـی کـه سـایت توسـعه بـا 

شــــود  تکمیـــل  زیرساخت هـــا  آماده ســــازی 

و سـرمایه گذاران در آن شـروع به کار کنند، طرح 

شـود.  نهایـی  نیـز  بندرعبـاس  پسـاب  انتقـال 

پیش بینـی ما این اسـت کـه با اجـرای طرح انتقال 

پسـاب، بتوانیـم روزانـه 80 تـا 100 هـزار متـر مکعب 

آب تصفیـه شـده صنعتـی را بـه منطقـه ویـژه وارد 

کنیم و در اختیار صنایع قرار دهیم.

ایـن منطقـه ویـژه در داخـل خود یک هتـــل 

پنج سـتاره دارد که این هتل، بین المللی اسـت و 

می توانـد در جـذب توریسـت صنعتی موثـر واقع 

شـود. ایـن هتـل کـه اخیـرا بازسـازی شـده، آمـاده 

پذیـرش سـرمایه گذاران اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 

سـرمایه گذار می تواند در این هتل تا به سـرانجام 

رسیدن طرح خود مستقر شود و از امکانات هتل 

استفاده کند. 

منطقـه ویـژه خلیـج فـارس در دو سـال اخیـر  ◄

در  و  کـرده  را جـذب  سـرمایه گذاری هایی  چـه 

ادامه سال چه برنامه هایی دارد؟

در سـال 1399 منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، در 

مجمـــوع شاهـــد حضـــور 9 سرمایه گـــذار بخــش 

خصوصی بود که با این افراد قرارداد منعقد شد و 

کار اجرایی طرح خود را آغاز کردند. این در حالی 

است که تنها طی 6 ماه نخست امسال 12 قرارداد 

سـرمایه گذاری بـا بخـش خصوصـی منعقـد شـده 

کـه ارزش ایــــن سرمایـــه گذاری هـــا حــــدودا بـه 

700میلیـون دالر می رسـد. عـالوه بـر ایـن مـوارد، 

قرارداد جذب سـرمایه گذاری دیگر نیز آماده  پنج 

امضـا هسـتند کـه طی هفته های آتـی نیز قـرارداد 

این طرح ها نیز میان سرمایه گذاران و منطقه ویژه 

خلیج فارس منعقد خواهد شد.

قطعــــا دستــاوردهـــای یـــاد شـــــده در حـــــوزه 

سرمایه گذاری، حاصل کار گروهی هیئت مدیره، 

مدیـران میانـی و مدیران ارشـد منطقه ویژه خلیج 

فـارس، کارگـران و کارشناسـان بـوده اسـت کـه بـه 

گونه ای برنامه ریزی کردند که محیط برای جذب 

سرمایه گذاری فراهم شود و رغبت سرمایه گذاران 

بـرای حضــــور در ایــــن منطقــــه افزایــــش یابــــد. 

سرمایه گذاری صورت گرفتـــه در منطقـــه ویــــژه 

خلیج فـــارس طی 6 مــاه نخســـت سال جـاری در 

تاریخ شکل گیری آن بی نظیر بوده است.

منطقـه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلزی 

خلیـج فـارس توانسـته اسـت بـا تبعیـت و پیگیری 

کلیه ارکان خود، شعار امسال مقام معظم رهبری 

پشـتیبانی ها،  »تولیـد،  کـه  را  العالـی(  )مدظلـه 

جـذب  و  نمـوده  اجرایـی  بـوده  مانع زدایی هـا« 

سـرمایه گذاری را بـه خوبـی انجـام دهـد و آمـار 

سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه در 6 مـاه نخسـت 

امسال نیز موید همین موضوع است.

انتظارات منطقه ویژه خلیج فارس از مسئوالن  ◄

در زمینه جذب سرمایه گذاری چیست؟

مناطق ویژه تکلیف دارند که زیرسـاخت ها را 

برای جذب سرمایه گذاری فراهم کنند. از این رو 

بایـد  کشـور  آینـده  سـال های  بودجـه  قانـون  در 

موضـوع معافیت هـای مالیاتی برای مناطـق ویژه 

لحاظ شود. به طور مثال، برای این منظور، حقوق 

دولتـی یـا مالیات هایـی کـه از تولیدکننـدگان در 

منطقه ویژه اخذ می کنند، در همان منطقه برای 

توسعه زیرساخت ها هزینه شود. البته این قانون 

برای بودجه سـال 1400 نیز مطرح شـده بود که در 

زمـان مناسـب نتوانسـت آمـاده و در صحـن علنی 

مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

و  داریـم  درخواسـت  مجـدد  حـال،  ایـن  بـا 

پیشـنهاد می کنیـم تـا زمانـی کـه زیرسـاخت های 

از  ویـژه  مناطـق  نشـده اند،  کامـل  ویـژه  مناطـق 

پرداخـت حقـوق دولتـی و مالیـات معاف شـوند و 

مالیات آن ها با نظارت ذی حساب هایی که دولت 

مشخص می کند، صرف توسعه زیرساخت ها در 

مناطق ویژه شـود. با این اتفاق، مالیات و عوارض 

پرداختـی مناطـق ویـژه صـرف توسـعه زیرسـاخت 

خـارج  اسـتان  از  و  شـد  خواهـد  اسـتان  همـان 

نمی شـود. در صورتـی کـه ایـن مبالغ برای توسـعه 

قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

از نظر موقعیت استراتژیک در 
کنار آب های خلیج فارس بسیار 

حائز اهمیت است



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

10
é 1400  مهرماه é 186  شماره 

جـذب  ضمــــن  شــــود،  هزینــــه  زیرساخت هــــا 

سرمایه گذاری مناسب در مناطق ویژه با سرعت 

بیشـتر، افزایـش تولیـد و اشـتغال را نیـز در مـدت 

کوتاهـی شـاهد خواهیـم بـود. ایـن اتفـاق نیـاز بـه 

حمایـت جمعـی دارد و در ایـن رابطـه الزم اسـت 

دستگاه هــــایی ماننــــد استانــــداری هرمـــزگان، 

نمایندگان محترم مجلس و ایمیدرو از طرح مزبور 

حمایـت الزم را بـه عمـل آورنـد که بتوانیم این بند 

قانونـی را در قوانیـن بودجـه سـال های آتـی کشـور 

لحـاظ کنیـم. طبق بررسـی های بـه عمل آمـده، در 

صورتـی کـه ایـن طـرح بـه اجـرا درآیـد، بـه توسـعه 

زیرسـاخت ها در همـه مناطـق ویـژه طـی مـدت 

کوتاهی کمک شایانی خواهد کرد. 

مهم تریـن اصـل بـرای جـذب سـرمایه گذاری 

در منطقه ویژه خلیج فارس، تامین زیرساخت ها 

بـرای حضـور و سـرمایه گذاری بخـش  تـا  اسـت 

خصوصـی آمـاده شـوند. طبیعتا بـرای اجـرای این 

هـدف، منطقـه ویـژه خلیـج فـارس نمی توانـد بـه 

تنهایـی وارد عمـل شـود و آن را اجرایـی کنـد. در 

این رابطه، منطقه ویژه خلیج فارس نیاز دارد که 

اسـتفاده  دسـتگاه های ذی ربـط  همـه  کمـک  از 

کنـد. ناگفتـه نمانـد کـه طـی ایـن مـدت سـازمان 

توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایران 

)ایمیـدرو( همـواره در کنـار منطقـه ویـژه خلیـج 

عالوه برایــــن،  اسـت.  داشتــــه  حضــــور  فــــارس 

استانداری هرمزگان به خصوص استاندار محترم 

همـواره بـه کمک منطقـه ویژه آمده اسـت و برای 

جـذب سـرمایه گذاری در کنـار مـا بـوده اسـت. 

همچنیـــن سازمان هـــای دیگـر استـــان هرمـزگان 

و  آب  منطقـه ای،  آب  صمـت،  سـازمان  ماننـد 

فاضـالب اسـتان، گاز و بـرق اسـتان جهـت جذب 

سرمایه گـــذاری بــــه ایــــن منطقــــه ویـــژه کمـک 

کرده اند. بنابراین ضمن قدردانی و تشکر از همه 

ایـن عزیـزان، نیـاز داریـم در ادامـه راه کمک هـای 

سـازمان ها را در کنار خود داشـته باشـیم. ناگفته 

نمانـد کـه هـر زمـان که چالشـی بـرای این منطقه 

بـه وجـود آمـد، نماینـدگان محتـرم اسـتان و نیـز 

استاندار محترم هرمزگان تمام تالش خود را در 

جهت حل چالش به کار بستند. 

سخن پایانی... ◄

بـه دلیـــل حمایت هــــای بی شائبـــه از همـــه 

اسـتانی،  مسـئوالن  خصـوص  بـه  امـر  مسـئوالن 

اسـتاندار و عواملـی کـه در اسـتانداری بـه منطقـه 

ویـژه خلیـج فـارس کمـک کردنـد، تشـکر می کنم. 

همچنیـن از مسـئوالن ایمیـدرو بـه ویـژه ریاسـت 

محتـرم هیئـت عامـل ایمیـدرو و دیگـر عوامـل 

مدیـران،  ویـژه،  منطقـه  مدیـره  هیئـت  سـازمان، 

کارمنـدان و کارگرهـا کـه در ایـن مـدت در شـرایط 

هوایـی  و  آب  طاقت فرسـای  و  سـخت  بسـیار 

بندرعباس در کنار مدیران بودند و توانستند امور 

را پیش ببرند، کمال تشکر را دارم زیرا این افراد به 

خصـوص کارکنـان بومـی منطقه بـه انجـام کار در 

منطقه ویژه خلیج فارس تعصب خاصی داشتند و 

اجـرای  بـرای  مدیـران  و  منطقـه  بـه مجموعـه 

پروژه ها کمک شایانی کرده اند.

در سال 1399 منطقه ویژه خلیج 
فارس، در مجموع شاهد حضور 
9 سرمایه گذار بخش خصوصی 
بود که با این افراد قرارداد منعقد 

شد و کار اجرایی طرح خود را 
آغاز کردند. این در حالی است 

که تنها طی 6 ماه نخست امسال 
12قرارداد سرمایه گذاری با بخش 

خصوصی منعقد شده که ارزش 
این سرمایه گذاری ها حدودا به 

700میلیون دالر می رسد
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در تامین ورق فوالدی مشکلی نداریم

خرید گران مواد اولیه، فروش ارزان محصول
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مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری دقیق آرتا گفـت: اصلی ترین معضلی که تولیدکنندگان فوالدی با آن مواجه هسـتند، عـدم وجود ثبات 
قیمتی در بازار است؛ به طوری که این امر در برخی بازه های زمانی، تولید را ضررده می کند.

مدیرعامل شرکت ریخته گری دقیق آرتا عنوان کرد:

خرید گران مواد اولیه، فروش ارزان محصول
کمبود گاز، خطری در کمین کارخانه های فوالدی  

اولیـه بـا قیمـت فـروش محصـول نهایـی شـرکت، 

همخوانی ندارد. هر کارخانه ای که اقدام به تولید 

محصولی می کند، باید به ازای هر کیلوگرم تولید 

ولـی  باشـد،  داشـته  سـوددهی  خـود،  محصـول 

صـدق  مـا  شـرکت  بـرای  فراینـد  ایـن  متاسـفانه 

نمی کنـد. هم اکنـون بـا ضـرر بـه فعالیـت تولیدی 

هـر  دیگـر،  عبـارت  بـه  می دهیـم.  ادامـه  خـود 

کیلوگرم محصولی که تولید می کنیم، 500تومان 

ضرر به همراه دارد.

نیک بخت اضافه کرد: در حال حاضر، قیمت  

بایـد  و  اسـت  شـده  نزولـی  فـوالدی  محصـوالت 

محصول را با قیمت ارزان به بازار عرضه کنیم؛ در 

صورتی که مواد اولیه را گران خریداری می کنیم. 

در عـرض یـک هفتـه گذشـته، حـدود یـک هـزار و 

500تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت  محصوالت 

پایین آمده است و این اتفاق شرایط را برای شرکت 

ریخته گری دقیق آرتا سخت کرده است. به طور 

کلـی، سینوسـی شـدن قیمت هـای مـواد اولیـه و 

محصـوالت همیشـه باعـث متضـرر شـدن صنایع 

باالدستی و پایین دستی می شود.

این تولیدکننده فوالد تصریح کرد: مواد اولیه 

مورد اسـتفاده شـرکت دقیق آرتا، داخلی اسـت و 

مهـرداد نیک بخـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت ریخته گـری دقیـق آرتـا در حـال 

حاضر در زمینه تولید شمش و بیلت فوالدی در 

ابعـاد مختلـف از سـایز سـطح مقطـع 100*100 تـا 

100*150 )میلی متـر( اسـت. ظرفیـت تولیـد فـاز 

قدیم شرکت با در اختیار داشتن سه کوره هفت 

تن القایی، ساالنه 35 هزار تن در سال بوده است 

و همچنین ظرفیت تولید در فاز جدید که نهایتا 

تـا هفـت الـی هشـت مـاه آینـده بـه بهره بـرداری 

می رسـد، بـه  صـورت میانگیـن 350 هـزار تـن در 

سال خواهد بود.

عدم همخوانی قیمت مواد اولیه با هزینه   

تمام شده محصول

آرتـا  دقیـق  ریخته گـری  شـرکت  مدیرعامـل 

دربـاره نحـوه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن 

شـرکت، بیـان کـرد: متاسـفانه در حـال حاضـر، 

شـرایط بسـیار سـخت و دشـواری برای تهیه مواد 

اولیـه شـرکت ها وجـود دارد. در واقـع، بـا توجه به 

وضعیـت موجـود معـادن سـنگ آهن و تولید آهن 

اسـفنجی در کشـور، بهره برداری خاص و مطابق 

بــــا برنامــه ریــــزی را نمی توانیــــم بـــرای تولیــــد 

محصوالت داشته باشیم.

وی ادامـه داد: عالوه برایـن، هزینـه   تامین مواد 
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از شـهرهای اصفهـان، سـیرجان و یـا میانـه آن را 

تهیه می کنیم و تا کنــون در این زمینه اقدام به 

واردات نکرده ایـم. واحـــد تولیــــدی مــــا از آهــــن 

اسفنجـــی، بریکـت ســــرد یـا گـــرم و همچنیــــن 

قراضه هـای آهنـی کــــه در داخــــل کشــــور وجود 

دارد، استفاده می کند.

به ناچار کوره ها را خاموش کردیم  

مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری دقیـــق آرتـا، 

اصلی تریــــن چالش هــــای شرکــــت در نیمســــال 

نخسـت امسـال را قطعی برق و فرایند نامطلوب 

تامیـن مـواد اولیـه عنوان کرد و گفت: با توجه به 

قطعـی پیاپـی بـرق در تابسـتان، نتوانسـتیم در 

نیمـه اول سـال 1400 بـه اهـداف خود برسـیم و در 

نهایـت، از برنامه هـای توسـعه ای شـرکت عقـب 

ماندیم. اگر در زمان بحران کمبود برق، اقدام به 

روشـن کـردن کوره هـا می کردیم، بـا اخطار و قطع 

فـوری اداره بـرق مواجـه می شـدیم و بـه همیـن 

دلیـل علی رغـم میــــل باطنــــی خـود اقــــدام بـه 

خاموشی دستگاه های شرکت کردیم.

وی در ادامـه اظهـار کرد: در خصوص معضل 

تاثیـر  آرتـا  دقیـق  شـرکت  فعالیـت  بـر  کـه  دوم 

بسـزایی گذاشـته اسـت، دشـواری تامیـن مـواد 

اولیـه و نیـز عـدم ثبـات قیمت هـا در بازار اسـت. 

متاسفانه این موارد به قدری بر فعالیت تولیدی 

ایـن مجموعـه تاثیـر مخرب گذاشـته اسـت که تا 

مـاه گذشـته شـرایط تولید هیچ نوع محصولـی را 

نداشـتیم. در واقـع، شـرکت دقیـق آرتـا بـه تازگـی 

یعنـی در طـول یـک مـاه اخیـر توانسـته اسـت تـا 

حـدودی بـه فعالیـت خـود برگـردد و بـه تولیـد 

شمش و بیلت فوالدی بپردازد.

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تاکیـد  تولیدکننـده  ایـن 

واحـد  ایـن  تولیـد  میـزان  شـده،  یـاد  چالش هـای 

تولیدی در نیمه نخست سال 1400 تنزل پیدا کرد؛ 

البته این امر با سطح اقتصادی باال انجام شد.

نیک بخت در خصوص میزان خسارات وارد 

شـده بـه مجموعـه بـه دلیـل قطعی هـای پیاپـی 

بـرق، تصریـح کـرد: خسـارت های قطعـی  مکـرر 

بـرق در 6 مـاه نخسـت سـال 1400 تقریبـا بالـغ بر 

کوره هـا  و  دسـتگاه ها  بـه  تومـان  20میلیـارد 

خسـارت وارد کـرد. همچنیـن باعـث افـت تنـاژ 

تولیـد و بـروز مشـکالتی در خطـوط ریخته گـری 

مجموعه شد.

خطر کمبود گاز  

مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری دقیـق آرتـا بـا 

اشـاره بـه مشـکالت صنایـع فـوالدی در نیمه سـال 

دوم سـال 1400، اذعـان کـرد: متاسـفانه مشـکالت 

تولیدکننـدگان تمامـی نـدارد، بـه تازگـی دولـت 

ابالغیـه مبنـی بـر قطـع گاز صنایـع در 6 مـاه دوم 

سال را منتشر کرده و علت این قطعی را وابستگی 

صنعـت بـرق ایـران بـه گاز طبیعـی و اینکـه اکثـر 

بـرق  تولیـد  بـه  بـا گاز  نیروگاه هـا سراسـر کشـور 

می پردازنـد و همچنیـن بـرای اینکـه بتواننـد گاز 

شهرها را تامین کنند، اعالم کرده است.

تامین مواد اولیه، دغدغه اصلی   

تولیدکنندگان

نیک بخت با اشاره به اینکه شرکت ریخته گری 

دقیق آرتا در بورس کاال فعال است، مطرح کرد: 

ما در بورس کاال اقدام به عرضه محصوالت خود 

آهـن  یعنـی  اولیـه  مـواد  تامیـن  در  امـا  کردیـم، 

اسـفنجی از بـورس کاال دچـار چالـش هسـتیم. 

متاسـفانه در حـال حاضـر، قیمت آهن اسـفنجی 

که در بورس کاال عرضه می شود با نرخ بازار آزاد 

تفاوتی ندارد. ضمن اینکه قرار بود آهن اسفنجی 

مورد نیاز این شـرکت به صورت سـهمیه ای به ما 

تعلق بگیرد ولی حتی یک گرم آهن اسفنجی در 

طـول دو سـال اخیـر بـه شـرکت دقیـق آرتـا تحویل 

نشده است.

وی تصریـح کـرد: پیـش شـرط مسـئولین برای 

اعطـای سهمیـــــه بــــه تولیدکننــــدگان، عرضــــه 

محصـوالت تولیـدی شـرکت در بـورس کاال بـوده 

کـه مجموعـه مـا با عنـوان ریخته گـری دقیـق آرتا 

اقـدام بـه عرضـه شـمش فـوالدی در بـورس کاال 

کـرده اسـت. در واقـع، بـورس کاال می بایسـت بـر 

اسـاس میـزان محصوالتـی کـه عرضـه می کنیـم، 

سـهمیه تامیـن مـواد اولیـه شـرکت را تبییـن کند 

که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است. 

در حال حاضـــر، آهــن اسفنجی مورد نیـــاز خود را 

از بازار آزاد و از طریــــق شرکت هــــای وابستـــه به 

تامین کنندگان تامین می کنیم.

در مدت زمان باقی مانده از سال 
جاری، طرح توسعه  افزایش 

ظرفیت تولید را در پیش داریم که 
اگر با معضالتی همچون کمبود برق 
و گاز و عدم ثبات قیمت مواد اولیه 

مواجه نشویم، می توانیم تا هفت ماه 
آینده آن را به بهره برداری برسانیم
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مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری دقیـق آرتـا بـا 

اشـاره بـه اینکـه ایـن شـرکت مشـغول تولیـد فوالد 

کم کربـن سـاختمانی اسـت، گفـت: عمده تریـن 

کـه  هسـتند  نـوردکاران  مـا،  شـرکت  مشـتریان 

محصوالتـی نظیـر نبشـی، ناودانـی و میلگـرد را 

تولیـد می کننـد. همچنیـن فـروش محصـوالت 

شـرکت مـا بـا توجـه بـه سـفارش مشـتریان هـم بـه  

صـورت عرضـه در بـورس کاال و هـم در بـازار آزاد 

انجام می شود.

تحقق دستاوردی بزرگ  

نیک بخـت در خصـوص مهم تریـن برنامه هـا و 

اولویت های شرکت در نیمه دوم سال 1400، عنوان 

کـرد: در مـدت زمـان باقـی مانـده از سـال جـاری، 

طـرح توسـعه  افزایـش ظرفیـت تولیـد را در پیـش 

داریـم کـه اگر با معضالتی همچون کمبود بـرق و 

گاز و عدم ثبات قیمت مواد اولیه مواجه نشویم، 

می توانیـم تـا هفت مـاه آینـده آن را به بهره بـرداری 

برسـانیم. در واقـع، بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح، 

می توانیم ظرفیت تولید شرکت را به 350هزار تن 

در سـال برسـانیم کـه ایـن دسـتاورد بـزرگ، شـرکت 

ریخته گری دقیق آرتا را به یکی از برندهای مطرح 

در استان اردبیل تبدیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: عالوه براین برای سال 1401 نیز 

فروش صادراتی را هدف گذاری کرده ایم.

ناهماهنگی بین دستگاه  های اجرایی  

آرتـا  دقیـق  ریخته گـری  شـرکت  مدیرعامـل 

اذعـان کـرد: شـرکت ها و مجموعه هـای فـوالدی 

قصـد  توسـعه ای،  پروژه هـای  اجـرای  بـا  عمدتـا 

ولـی  دارنـد،  را  سـاالنه  تولیـد  میـزان  افزایـش 

متاسـفانه وجـود ناهماهنگـی میـان سـازمان ها و 

وزارتخانه ها نظیر وزارت صنعت، معدن، تجارت 

و وزارت نیرو باعث شده است، کارخانه ها دچار 

مشکل شوند.

وی مطرح کرد: واحد تولیدی ما برای اجرای 

طـرح توسـعه خـود بالـغ بـر 50 مـگا وات بـرق نیاز 

دارد که هنوز در این خصوص حمایتی از جانب 

دولـت صـورت نپذیرفتـه اسـت. مسـئوالن تنهـا 

اقدامی که انجام می دهند، این اسـت که بیان 

می کنند، پسـت اختصاصی برای کارخانه خود 

اختصاصـی  پسـت  هـم  اگـر  و  کنیـد  احـداث 

احـداث شـود بایـد برق را به شـبکه توزیع دهیم 

و سـپس طـی جرایـن بازگشـتی از آن اسـتفاده 

بـرای شـرکت هزینـه  ایـن میـان،  کنیـم کـه در 

خواهد داشـت. ضمن اینکه در شـرایط بحرانی، 

بـرق کارخانه هـای فوالدی که پسـت اختصاصی 

واقـع،  در  بـود.  شـده  قطـع  نیـز  داشـتند  بـرق 

دولـت بـا ایـن اقدامات جز به تعطیلی کشـاندن 

کارخانـه و سـنگ اندازی بـر سـر راه تولیـد کاری 

انجام نمی دهد.

بهترین حمایت دولت، ایجاد ثبات در   

بازار است

نیک بخت خواستار حمایت همه جانبه دولت 

از بخـش تولیـد شـد و گفـت: زمانـی کـه شـرکتی، 

پـروژه ای را اجـرا می کنـد، از تـوان مالـی نسـبی 

برخـوردار اسـت امـا بـا تغییـر شـرایط اقتصـادی، 

ممکن است دچار چالش شود و در آن زمان انتظار 

مـی رود دولـت حمایـت کافـی را در ایـن زمینـه 

داشـته باشـد؛ بـه طـور مثـال، تـوان مالـی شـرکت 

ریخته گـری دقیـق آرتـا 80 درصـد طـرح توسـعه را 

پاسـخگو بوده اسـت. در این میان، دولت با ایجاد 

ثبـات در بـازار فـوالد، می توانـد از تولیدکننـدگان 

حمایـت کنـد؛ بـه طـوری کـه شـرکت ها در زمـان 

برقـراری ثبـات قیمتـی، می تواننـد بـه سـوددهی 

مطلوب برسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی 10 روز اخیر، 

قیمت محصول افت داشته اما قیمت مواد اولیه 

تغییری نداشـته اسـت که این اتفاق، بیانگر ضرر 

مجموعه است. اگر قیمت ها دارای ثبات باشند 

و یـا نوسـان بسـیار جزئـی را تجربـه کننـد، طبیعتـا 

تولیدکننـده کمتـر متضـرر می شـود و مشـکالت 

کمتری در مسیر تولید به وجود خواهد آمد.

در حال حاضر، قیمت  محصوالت 
فوالدی نزولی شده است و باید 

محصول را با قیمت ارزان به بازار 
عرضه کنیم؛ در صورتی که مواد 
اولیه را گران خریداری می کنیم
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مدیرعامـل شـرکت پـارس تایل گفـت: بـا توجه بـه تعـدد تولیدکننـدگان ورق های 
فوالدی به ویژه گالوانیزه و سرد، در زمینه تامین مواد اولیه با چالشی مواجه نیستیم.

مدیرعامل شرکت پارس تایل:

در تامین ورق فوالدی مشکلی نداریم 
در شرایط تحریمی صادرات کمک کننده است  

علی حسن پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

شـرکت  داشـت:  اظهـار  آنالیـن،  فلـزات  خبـری 

پـارس تایـل از سـال 1390 تاکنـون در زمینـه تولیـد 

مصنوعـات فلـزی سـقف های ویالیـی و تزئینـی 

فعالیـت دارد. ایـن شـرکت در مشـهد، شـهرک 

صنعتــــی ماشیـــن ســازی واقــــع شــــده اســــت و 

25نیروی فعال تا پایان سال 1399 در این مجموعه 

مشـغول بـه کار بودنـد کـه ایـن تعـداد اکنـون بـه 

تعداد 18 نفر رسیده است.

وی در خصوص شرایط و ظرفیت تولید پارس 

تولیـد  مـا،  نهایـی  برنامـه  کـرد:  عنـوان  تایـل، 

به روزتریـن مصنوعـات فلـزی جهـت سـقف های 

تزئینـی، دیواره هـای باغـی و سـقف های کاذب 

تولیدکنندگانـی  ازجملـه  خوشـبختانه  اسـت. 

هستیم که سفارش محور محسوب نمی شویم و 

باشـد.  تکمیـل  مـا  تولیـدی  انبـار  همـواره  بایـد 

کاالهـای مـا انـدازه و متـراژ سفارشـی ندارنـد و 

دارای رنگ بنـدی مختلفـی هسـتند کـه بـه تنوع 

محصـول می انجامـد. ظرفیـت اسـمی تولیـد این 

شـرکت، هفـت هـزار عـدد مجموعـه کاالی مـادر 

اسـت کـه در انـدازه یـک متـر در 41 سـانتی متر 

تعریف می شود. به عبارت دیگر، توانایی تولید 

روزانه 9 تن محصول را داریم.

مدیرعامـل شـرکت پـارس تایـل در ادامـه بیان 

کـرد: مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده شـرکت پـارس 

تایـل، ورق  هـای فوالدی گالوانیزه و سـرد )روغنی( 

است که در کنار آن، از رنگ های الکترواستاتیک 

پودری نیز استفاده می کنیم.

مـا  فـوالدی در کشـور  افـزود: ورق هـای  وی 

دارای بـازار گسـترده ای اسـت. بـا توجـه بـه نیاز و 

از  برخـی  محصـوالت  فرم پذیـری  همچنیـن 

کارخانه هـا، ترجیحـا از ورق هـای شـرکت فـوالد 

تـاراز اسـتفاده می کنیـم. در برخـی از مـوارد نیـز 

المـاس،  هفـت  کارخانه هـای  فـوالدی  ورق هـای 

سـمنان، کاشـان و یـا شـرکت های چینـی را مـورد 

استفاده قرار می دهیم.

دسترسی آسان به ورق های فوالدی  

حسـن پور در خصـوص وضعیـت تامیـن مـواد 

اولیـه، اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه فراوانـی تولیـد 

ورق هـای گالوانیـزه و روغنـی در کشـور، هیچ گاه 

مشـکل  دچـار  فـوالدی  ورق  تامیـن  واسـطه  بـه 

نشـده ایم. البتـه ممکـن اسـت گاهـی اوقـات بـه 

دلیـل افزایـش قیمـت ورق و یـا بـه دلیـل اختـالف 

قیمـت در محصـول برخـی کارخانه هـا، منتظـر 

شـده باشیم.

مدیرعامـل شـرکت پـارس تایـل تصریـح کـرد: 

ایـن مسـئله در رابطـه بـا رنـگ کامـال متفـاوت 

وجـود  محـدودی  شـرکت های  چراکـه  اسـت؛ 

دارنـد کـه در حـوزه رنگ هـای الکترواسـتاتیک 

پـودری بـا کیفیت باالیی فعالیت می کننـد. این 

پیگمنت هـای  بـه  شـدید  وابسـتگی  شـرکت ها، 

وارداتی رنگ دارند که نوسان نرخ ارز به صورت 

ایـن رو  از  تاثیـر می گـذارد.  بـر آن هـا  مسـتقیم 

گاهـی اوقـات کیفیـت محصـوالت تولیـدی مـا، 

تحـت تاثیـر کارخانه هـای تولیـد رنـگ نیـز قـرار 

می گیـرد و ناچـار هسـتیم بـا هـر شـرایطی کـه 

شـرکت مـورد نظـر در زمینـه فـروش رنگ هـای 

پودری می گذارد، کنار بیاییم.

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 

آنالین«، مبنی بر اینکه چرا از ورق های پیش رنگ 

اسـتفاده  خـود  محصـوالت  تولیـد  در  فـوالدی 

نمی کنیـد، مطرح کـرد: ورق هـای پیش رنگی که 

اکنون در بازار وجود دارد و محصول شرکت های 

نورد و لوله سـمنان، هفت الماس و فوالد مبارکه 

اصفهـان اسـت، بـه روش آنودایـز تولیـد می شـود 

امـا مجموعـه مـا بـه دلیـل فراینـدی کـه در زمینه 

تولیـد محصـول دارد، نمی تواند از آن ها اسـتفاده 

بـه  ورق  در  اسـتفاده  مـورد  رنـگ  کنـد. چراکـه 
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واسـطه فـرم و قالب گیـری کـه کاالی نهایـی باید 

روی آن انجـام شـود، تحـت فشـار از بیـن خواهـد 

رفت و ما ناچار هسـتیم پس از پرسـکاری و شـکل 

دادن، محصـول را رنـگ کنیـم و از ایـن رو، از رنگ 

الکترواستاتیک پودری استفاده می کنیم.

کاهش فعالیت ساخت و ساز به دلیل رکود  

حسـن پور در خصـوص طـرح و برنامـه فـروش 

این مجموعه، اظهار کرد: همواره تالش کرده ایم 

کـه فعالیـت مویرگی نداشـته باشـیم و همچنین 

تعامـل مالـی و تجـاری ما با مشـتریان بـه گونه ای 

بـوده اسـت کـه کاالی مـا بـه دسـت بـزرگان بـازار 

برسـد؛ خوشـبختانه در ایـن زمینـه موفـق عمـل 

کرده ایم. در واقع، هدف ما این اسـت که در هر 

اسـتان، یـک نماینـده بیشـتر نداشـته باشـیم تـا 

بـه طـور  فـروش  و  تبلیغـات  بتوانیـم در زمینـه 

متمرکز فعالیت کنیم.

وی در ادامه به تاثیر رکود صنعت ساختمان 

گفـت:  و  کـرد  اشـاره  شـرکت  ایـن  فعالیـت  در 

صنعـت سـاختمان، جـزو صنایـع مـادر در کشـور 

است و رونق این صنعت می تواند به اشتغال زایی 

کمک فراوانی کند. متاسفانه رکود این صنعت، 

امـا  اسـت  شـده  نیـز  مـا  مجموعـه  گریبان گیـر 

در  تنـوع  ایجـــاد  بـا  کرده ایــــم  تـالش  همــــواره 

و  خـاص  فـروش  شـرایط  تعریـف  و  محصـوالت 

انعطاف  پذیری هایـی کـه هـر مجموعـه در بخـش 

بازرگانی از خود نشان می دهد، مشتریان خود را 

راضی نگه داریم. البته به دلیل شرایط حاکم، در 

مجمـوع  یک سـوم تولیـد روزانـه خـود را در طـی 

یک سال اخیر از دست داده ایم.

صادرات، تحت تاثیر مسائل سیاسی و   

ضعف زیرساخت ها

مدیرعامـل شـرکت پـارس تایـل در ارتبـاط بـا 

برنامه این شـرکت در زمینه صادرات، بیان کرد: 

مجموعـه مــــا در حـوزه صـادرات فعـال اسـت. 

ترکمنسـتان، قزاقسـتان و افغانستان، کشورهایی 

هسـتند کـه محصـوالت خـود را بـه آن هـا صـادر 

می کنیـم. در حـال حاضـر، حـدود یـک ماه اسـت 

که صادرات شـرکت به افغانسـتان قطع شـده اما 

طـی سـال گذشـته، ارزش صادرات پـارس تایل به 

کشورهـــای ترکمنستـــان و قزاقستــان در حدود 

350 هزار دالر بوده است.

وی در این راستا اضافه کرد: واقعیت امر این 

است که هیچ گاه به طور مستقیم نتوانستیم به 

حـوزه صـادرات ورود کنیـم و واسـطه هایی وجـود 

دارنـد که پیش تر، زمینـه صادراتی آن ها برخی از 

اجزا و عناصر سقف های ویالیی و صنعتی بوده 

اسـت و بـا توجـه بـه شـناخت از مجموعـه مـا و 

اعتبـاری کـه در ایـن سـال ها بـه دسـت آورده ایـم و 

همچنیـن شـرایطی که بـرای ما تعریـف کرده اند، 

در نهایت، صادرات کاالی  این شرکت را  عهده دار 

هسـتند. بـا توجـه بـه تـورم موجـود در کشـور، 

افـرادی کـه محصـوالت خـود را صـادر می کننـد، 

همـواره برنـده بوده انـد و از ایـن رو، مـا بیشـتر در 

زمینه مسـائل داخلی نسـبت بـه صـادرات، دچار 

مشکل هستیم. اگرچه در شرایط کنونی، وضعیت 

صـادرات نیـز آنچنـان کـه بایـد مسـاعد نیسـت و 

تاخیر در گمرک کشور و فرایند حمل و نقل بر آن 

تاثیر گذاشته است.

دارای مدرن ترین سیستم های تولیدی هستیم  

حسن پور در خصوص فرایند تولید محصول 

ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: ورق هـای فـوالدی بـه 

صـورت کویـل وارد کارخانـه می شـود و سـپس 

بسـته به نوع کاالیی که قرار اسـت تولید شـود، 

برش می خورد. سپس فرایند پانچ و سوراخ کاری 

قطعــــه انجــــام می شــــود و پـس از آن مرحلــــه 

قالب گیـری صـورت می گیـرد. سـپس قطعـه بـه 

قسـمت رنـگ مـی رود و پـس از آنکـه در دمـای 

بـه قطعـه رنـگ شـده  300 درجـه سـانتی گـراد 

شـوک حرارتـی وارد می شـود؛ فراینـد پخـت در 

زمان 10دقیقـــه و در دمـــای 220 درجه سانتی گـــراد 

صورت می پذیرد.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: مصنوعـات فلـزی، 

زمینه فعالیتی بسیاری دارد و افراد قدرتمند در 

هـدف،  هسـتند.  فعالیـت  مشـغول  حـوزه  ایـن 

همواره باید توسعه و نوآوری باشد؛ در این راستا، 

پارس تایل از ابتدا دارای مدرن ترین سیستم های 

سـاخت  عرصـه  وارد  زودی  بـه  و  بـود  تولیـدی 

مبلمان های باغ ویالیی و مصنوعات بیرونی باغ 

ویالها نیز خواهیم شد.

با توجه به فراوانی تولید ورق های 
گالوانیزه و روغنی در کشور، هیچ گاه 
به واسطه تامین ورق فوالدی دچار 
مشکل نشده ایم. البته ممکن است 
گاهی اوقات به دلیل افزایش قیمت 

ورق و یا به دلیل اختالف قیمت در 
محصول برخی کارخانه ها، منتظر 

شده باشیم
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تولید بدون حمایت دولت و بانک ها تداوم نخواهد یافت
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مدیرعامل شـرکت ایسـتا کامپوزیـت ورق رایان گفت: اولیـن اولویت هر تولیدکننـده ای، تامین مواد اولیه اسـت که انجام ایـن اقدام، 
به نقدینگی مناسبی نیازمند است که بخشی از آن توسط سهامداران و بخش دیگر باید از طریق دولت و بانک ها تامین شود.

مدیرعامل شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان:

تولید بدون حمایت دولت و بانک ها تداوم نخواهد یافت

بـا  افسـانه محمدپـور طالیـی در گفت وگـو 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

سـال جدیـد  در  تولیـد  معضـالت  در خصـوص 

اظهار داشت: ساالنه 16 هزار تن و ماهانه 120 تا 

160 تن ورق آلومینیومی تولید می کنیم که این 

میـزان وابسـته بـه پروژه هایـی اسـت کـه از سـوی 

مشـتریان به شـرکت پیشـنهاد می شود. طبیعی 

اسـت کـه هرچه تعـداد پروژه هایی کـه در اجرای 

آن ها مشـارکت داریم بیشـتر باشـد، میزان تولید 

نیز افزایش پیدا می کند.

وی افـزود: قطعـی بـرق بـه نوبـه خـود یکـی از 

مشـکالتی اسـت کـه بـر رونـد تولیـد ایـن شـرکت 

تاثیرگذار بوده اسـت؛ هر هفته یک روز تعطیلی 

بـرای قطعـی بـرق، برنامه ریزی شـده بـود و با این 

روند تا حدودی کنار آمدیم اما متاسفانه وزارت 

نیرو به قول خود عمل نکرد و طی دو ماه ابتدایی 

تابستان، حداقل دو روز در هفته با قطعی برق و 

تعطیلـی تولیـد مواجـه بودیـم. ایـن ناهماهنگـی 

هـم آسـیب هایی جبران ناپذیـر را بـه فعالیـت مـا 

وارد کرده است.

بانک ها باید حامی تولید باشند  

عنـوان  آلومینیومـی  ورق  تولیدکننـده  ایـن 

کـرد: بانک هـا بـه عنـوان یـک بنـگاه تامیـن مالـی 

بـزرگ بـرای تولیدکنندگان، موظف هسـتند نیاز 

مالـی آن هـا را پوشـش دهنـد و با ارائه تسـهیالت 

مقرون به صرفـه، حمایـت الزم را از تولید به عمل 

بیاورنـد. در حـال حاضـر، نقدینگـی شـرکت بـه 

اتمـام رسـیده و تقریبـا عمـده آن صـرف تامیـن 

مـواد اولیـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه نیاز شـرکت 

بـه نقدینگـی بـاال بـه منظـور تامیـن هزینه هـای 

تولیـد، منتظـر هسـتیم تا مـواد اولیه ای کـه انبار 

شـده اسـت را بـه طـور کامـل مـورد اسـتفاده قرار 

دهیم و بعد از تخلیه کامل انبار، ادامه فعالیت 

دهیـم؛  قـرار  بررسـی  مـورد  مجـددا  را  تولیـدی 

چراکه تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

نرخ سنگین وام های بانکی  

محمدپـور همچنیـن اضافه کرد: تسـهیالتی 

کـه از بانک هـا بـه تولیدکننـده اعطـا می شـود، 

بسـیار کـم اسـت و کفـاف هزینه هـای تولیـد را 

نمی دهـد و بـا مبلـغ آن تنهـا می توانیـم ضایعات 

را  آلومینیومـی  ورق  تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد 

خریـداری کنیـم. نـرخ سـودی کـه بـرای وام در 

نظـر گرفتـه شـده، بسـیار بـاال بـوده کـه بـا ایـن 

اوضـاع اقتصـادی کـه هم اکنـون بـر کشـور حاکـم 

است، برای همه تولیدکنندگان صرفه اقتصادی 

نـدارد کـه بخواهنـد وام دریافـت کننـد و چنـد 

برابر آن را به بانک برگردانند.

شرایط با گذشته قابل مقایسه نیست  

ورق  کامپوزیـت  ایسـتا  شـرکت  مدیرعامـل 

رایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال که فراینـد دریافت 

وام از بانـک در مقایسـه بـا سـال های گذشـته را 

چگونه ارزیابی می کنید، عنوان کرد: این میزان 

تفاوت به وجود آمده اصال قابل مقایسه نیست. 

سـوی  از  حمایتـی  هیچ گونـه  حاضـر،  حـال  در 

بانک ها و دولت نمی شـود و فرایند دریافت وام 

بسیار پیچیده و زمان بر است.

وی در ادامه گفت: کارخانه ما تنها کارخانه ای 

اسـت که از نظر تامین مواد اولیه درحال حاضر 
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بـه هیچ گونـه وارداتـی وابسـته نیسـت و دارای 

چهار خط تولید و رنگ ورق آلومینیومی هستیم. 

دستگاهـــی کــــه بـــرای رنـگ کـــردن ورق هــــای 

آلومینیومـی استفــــاده می کنیـــم، منحصـرا در 

و  ماشـین آالت  دارد.  قـرار  شـرکت  ایـن  اختیـار 

دسـتگاه ها را از کشـورهای تایـوان و چیـن تامیـن 

کرده ایـم. رنـگ مـورد مصـرف را از کشـور ترکیـه 

وارد می کردیـم امـا اکنـون آن را از شـرکت های 

داخلی تهیه می کنیم.

نقدینگی، نیاز اصلی برای ادامه تولید  

محمدپـور اظهـار کـرد: نمی تـوان بـه راحتـی 

برای منابع مالی که در اختیار هست، برنامه  ریزی 

کـرد؛ چراکـه بـه عنـوان مثـال، طـی یـک هفتـه بـه 

قیمت شمش آلومینیومی 10 هزار تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم افـزوده می شـود. بـه طوری کـه این 

افزایـش قیمـت باعـث شـد تـا عمـده نقدینگـی 

شرکت صرف خرید مواد اولیه شود.

وی اضافه کرد: اخیرا برای خرید رنگ اقدام 

کردیم که آن هم مانند آلومینیوم افزایش قیمت 

داشته است و همچنین گرانولی که برای تولید 

اسـتفاده می کنیم نیز رشـد قیمت فراوانی را به 

ثبت رسانده است. طبیعی است که نتوانیم به 

سـهولت مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامیـن 

کنیم و از برنامه ای که برای تولید در نظر گرفته 

بودیم، عقب بمانیم.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: برای تداوم 

تولیـد، بایـد حتمـا از تسـهیالت اسـتفاده کـرد و 

حداقـل 20 درصـد نقدینگـی از طریـق سـرمایه 

شـخصی و مابقـی از سـوی دولـت تامیـن شـود. 

چراکـه صاحبـان هر شـرکتی، تا انـدازه  محدودی 

توان سـرمایه گذاری دارند اما این موضوع مورد 

توجه دولت ها قرار نمی گیرد.

میزان تسهیالت، کافی نیست  

ورق  کامپوزیـت  ایسـتا  شـرکت  مدیرعامـل 

رایـان در مـورد اقدام این شـرکت جهت دریافت 

سـال  دو  طـی  شـد:  یـادآور  بانکـی،  تسـهیالت 

گذشته اقدامات الزم جهت دریافت وام بانکی 

را انجـام دادیـم امـا مبلغـی کـه دریافـت کردیـم 

بسـیار کمتـر از میـزان نیـاز مـا بـود و همیـن امـر، 

نرخ سودی که برای وام در 
نظر گرفته شده، بسیار باال بوده 

که با این اوضاع اقتصادی که 
هم اکنون بر کشور حاکم است، 
برای همه تولیدکنندگان صرفه 

اقتصادی ندارد که بخواهند وام 
دریافت کنند و چند برابر آن را 

به بانک برگردانند

دشـواری در ادامــــه مسـیر تولیـد را بـه همـراه 

داشت. برای مثــال، وقتــی تسهیالت به مبلـــغ 

یـک میلیـارد تومـان دریافـت می کنیـم کـه ایـن 

میــــزان فقــــط بــــرای خریــــد یـک مــــاه شـمش 

امـور  صـرف  و  می شـود  هزینـه  آلومینیومـی 

دیگـری نمی شـود. ضمـن اینکـه نرخ ســـودی که 

حـدود  می شـود،  گرفتـه  نظـر  در  وام هـا  بـرای 

18درصـد اســـت کـــه صرفـــه اقتصـــادی بـــرای 

تولیدکننده ندارد.

اولویت اول، تامین مواد اولیه است  

محمدپـور بـا اشـاره بـه تامیـن سـرمایه بـرای 

خریـد مـواد اولیـه، تصریـح کـرد: صرفـا بـه جهت 

خریـد مـواد اولیـه، اقـدام بـه تامیـن سـرمایه از 

بانـک کردیـم؛ چراکـه در یک واحـد تولیدی، باید 

همیشه در ابتدا، انبار مواد اولیه تکمیل باشد و 

منتظر این نباشـیم که با قبول سـفارش از سـوی 

برویـم.  اولیـه  مـواد  تهیـه  سـراغ  بـه  مشـتری، 

مشتری زمانی که محصولی را به شرکت سفارش 

می دهـد، ظـرف مـدت دو هفته مهلت می  دهد 

تـا محصـول نهایـی را تحویـل بگیـرد. بایـد طبـق 

قرارداد عقد شده، بتوانیم سر زمان تعیین شده 

در قرارداد، کاال را تحویل دهیم نه اینکه مهلت 

40 روزه از مصرف کننـده دریافـت کنیـم کـه بـه 

سراغ تامین مواد اولیه برویم.

شرایط به نفع تولید نیست  

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه سـوال خبرنگار 

چـه  بـا  آیـا  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

معضالتـی در زمینـه صـادرات مواجـه هسـتید، 

عـراق  کشـور  بـه  حاضـر  حـال  در  شـد:  متذکـر 

محصول صادر می کنیم که این امر نیز همیشه 

سرشار از مشکل بوده است؛ چون نوسانات نرخ 

دالر در ایـران و خـارج از کشـور تفـاوت بسـیار 

زیـادی دارد و همچنیـن قیمت هـا با هر نوسـانی 

کـه تجربـه می کند، ضرر تـازه ای به همـراه دارد. 

واردات ارز حاصـل از صـادرات از طریـق سـامانه 

نیما نیز چالش دیگری است که در این زمینه با 

آن مواجه هسـتیم؛ به طوری که نرخ ارز نیمایی 

و آزاد بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و ایـن موجـب 

ضرر شرکت ها است.
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لزوم توجه به کیفیت محصول در تمام ارکان زنجیره ارزش
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سرپرسـت فروش گروه صنعتی قشـونی گفـت: تمامی حلقه های زنجیره تولید محصـوالت برنجی باید کیفیت را مدنظر قـرار دهند و 
به حقوق مصرف کننده نهایی احترام بگذارند که در این راستا، الزم است استانداردهای موجود در این حوزه، ارتقا پیدا کنند.

سرپرست فروش گروه صنعتی قشونی تاکید کرد:

لزوم توجه به کیفیت محصول در تمام ارکان زنجیره ارزش

علیرضـا کاظـم زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: بـا توجـه به تجهیـزات و ماشـین آالتی که 

وارد خطـوط تولیـد شـده اند، سـهم خوبـی از بـازار 

بـه خـود  را  توخالـی  و  توپـر  برنجـی  محصـوالت 

اختصاص داده ایم. گروه صنعتی قشونی به خاطر 

خـط ریخته گری پیوسـته ای کـه در کارخانه فعال 

در سـطح  برنجـی  توخالـی  و محصـوالت  اسـت 

مقطع هـای مختلـف مانند گـرد، 6 پر و چهـار پر و 

سـطح مقطـع داخلـی کـه بـه همین شـکل اسـت و 

همچنیـن لوله هـای کلدکتـور کـه در ایـن کارخانه 

تولیـد می شـوند، جایگاه مطلوبـی در بـازار داخلی 

دارد کـه سـبب جلـب اعتمـاد مشـتریان بـه ایـن 

مجموعه نیز شده است.

وی در خصوص سـبد محصوالت تولید شـده 

در شرکــــت قشــــونی، افــــزود: بــه صـــورت کلی، 

تولیدکننده انواع و اقسام محصوالت برنجی توپر 

و توخالـی در سـطوح مقطـع مختلف هسـتیم که 

سـطح مقاطـع بـا هـم متفـاوت اسـت و شـامل دو 

دسته هندسی و غیر هندسی می شود. به عنوان 

مثـال، سـطح مقطـع گـرد 9 تـا 120 میلی متـری و 

بیلت های برنجی از سـایز 180 تا 200 میلی متر در 

این شرکت تولید می شوند.

فروش مستقیم به مشتریان  

سرپرسـت فـروش گـروه صنعتـی قشـونی در 

خصوص مشـتریان این شـرکت، عنوان کرد: تمام 

صنایع و تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی، گازی، 

تولیدکننده اتصاالت پنج الیه، صنایع قفل سازی، 

گلند کابل برق و صنایع لوسـتر و روشـنایی، گروه 

مشـتریان مـا را تشـکیل می دهنـد. بخـش عمـده 

مصـرف لوله هـای برنجی در کشـور توسـط صنایع 

تولیدکننـده شـیرآالت بهداشـتی و گازی صـورت 

می گیـرد. نحـوه ارتبـاط بـا مشـتریان نیـز در ایـن 

شـرکت بـه ایـن صـورت اسـت کـه فـروش تمامـی 

محصوالت به صورت مسـتقیم انجام می شـود و 

هیچ نمایندگی فروشی نداریم.

مشتری مداری در شرایط بحرانی  

کاظـم زاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه افزایـش 

قیمت مس چه تاثیری بر فعالیت شرکت قشونی 

گذاشـته اسـت، گفـت: 58 تـا 59 درصـد تولیـد 

محصـوالت ایـن شـرکت را مـس تشـکیل داده و 

همچنیـن قیمـت برنـج نیـز تحـت تاثیـر افزایـش 

قیمـت مـس، طی سـال جـاری، باال رفته اسـت. به 

همیـن علـت، تولیـد و فـروش محصوالت مسـی و 

برنجـی در بـازار کمـی سـخت و نسـبت بـه قبـل 

حسـاس تر شـده اسـت. بـه ایـن ترتیب، تنـاژ تولید 

شـاید کمتـر شـده باشـد امـا تمـام سـعی خـود را 

کرده ایـم تـا ایـن تنـش بـه خطـوط تولیـد شـرکت 

نرسد. همچنین تا جایی که توانستیم با مشتریان 

به خوبی در تعامل بوده ایم. به طوری که بیشترین 

تـالش مـا، حفظ مشـتریان و فروش محصـوالت به 

آن ها طی شرایط مطلوب است؛ چراکه هرچه بازار 

حفظ شود، روند تولید محصوالت ما نیز به خوبی 

طی خواهد شد.

وی تاکیــــد کـــــرد: همــــواره بــه فکـــر شرایــط 

مشتریـــان ازجملـــه چالش هـــایی کـــه در هنگـام 

خرید با آن مواجه هستند، قدرت خرید با توجه 

بـه افزایـش قیمت محصـوالت، انتظـار آن از زمان 

تحویـل محصـول و... هسـتیم. عالوه بر کیفیت 

حرفـه ای  اخـالق  شـده،  یـاد  مـوارد  و  محصـول 

کارکنـان از مهم تریـن مـواردی اسـت کـه اهمیت 

بـه  تـا  اسـت  ایـن  بـر  مـا  تـالش  دارد.  ویـژه ای 

مشتریان خود این اطمینان را دهیم که وقتی با 

ایـن گـروه صنعتـی قشـونی همـکاری می کننـد، 

بهترین محصول را دریافت خواهند کرد و شاهد 
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برخوردی حرفه ای و اخالق مدار از سوی کارکنان 

شرکت خواهند بود.

استفاده از مواد اولیه با کیفیت  

سرپرسـت فـروش گـروه صنعتـی قشـونی در 

ادامـه بـه مـواد اولیه مورد اسـتفاده در این شـرکت 

اشاره کرد و اظهار داشت: در تولید محصوالت از 

انـواع و اقسـام مـس ماننـد کاتـد مـس و همچنیـن 

ضایعـات مسـی اسـتفاده می کنیـم. شـمش های 

سرب و روی و سفاله های برنجی که از سمت خود 

مشـتریان بـه کارخانـه برگردانـده می شـود نیـز در 

تولیـد محصـوالت اسـتفاده می شـوند. ضایعـات 

برنجی در این صنف با توجه به قیمت کمتری که 

نسبت به سفاله های برنجی دارد و بیشتر از سایر 

مواد اولیه، در کارخانجات ذوب می شود و مورد 

استفاده قرار می گیرد اما باید توجه داشت که بر 

کیفیـت محصول نهایـی اثرگذار اسـت. به همین 

دلیـل، همیشـه سـعی کرده ایـم کیفیـت را فـدای 

قیمـت نکنیـم. از سـال 1347 تاکنـون، کیفیـت 

محصـوالت قشـونی حفـظ شـده اسـت؛ در ایـن 

راسـتا، مصرف مس و روی نیز به افزایش کیفیت 

محصول کمک می کند.

وی در ایـن مـورد کـه میـزان مصـرف ضایعـات 

نسـبت به کاتد و شـمش مسـی مورد استفاده، به 

کیفیـت  در  تاثیـری  چـه  و  اسـت  صـورت  چـه 

می گذارد، بیان کرد: باید در نظر داشت که فقط 

بـا توجـه بـه شـرایط بـازار، می تـوان ایـن نسـبت را 

تعیین کرد. تا جایی که می توانیم ترجیح داده ایم 

از شمش مسی خالص و کاتد برای تولید محصوالت 

استفاده کنیم و در صورتی نبود این مواد اولیه در 

بـازار، از دیگـر انـواع مـس اسـتفاده شـود. بنابرایـن 

تحـت هیـچ عنـوان، مس هـای بی کیفیـت را مورد 

مصرف قرار نمی دهیم.

فرایند کلی تولید  

کاظـم زاده در خصـوص فرایندهایـی کـه روی 

مـاده اولیـه انجـام می سـود تا در نهایت به مقاطع 

توپـر و توخالـی برنجی تبدیل شـود، اذعـان کرد: با 

مجـدد،  ذوب  پـرس،  تصفیـه،  مراحـل  انجـام 

نمونه بـرداری از  مـذاب داخـل کـوره، عیارسـازی 

می کنیم و ماده حاصل شده را به آلیاژی که برای 

به صورت کلی، تولیدکننده انواع و 
اقسام محصوالت برنجی توپر و 
توخالی در سطوح مقطع مختلف 

هستیم که سطح مقاطع با هم 
متفاوت است و شامل دو دسته 
هندسی و غیر هندسی می شود

تولید مدنظر اسـت، تبدیل می کنیم. در نهایت، 

اگر محصول مرتبط با مقاطع توخالی باشد، فرایند 

تولیـد مختـص خـود را طـی می کنـد تـا میله هـای 

مـاده  ایـن  بـرای مصـرف  شـوند.  تولیـد  توخالـی 

آلیاژسـازی شـده در خطـوط اکسـترود، ابتـدا مـاده 

مذاب به صورت بیلت برنجی در می آید و سپس 

طی فرایند اسـکتروژن، آن را به سـطح مقطعی که 

می خواهیم، می رسـانیم.

توجه به اشتغال زایی  

سرپرسـت فـروش گـروه صنعتـی قشـونی بـا 

اشـاره بـه میـزان اشـتغال زایی این شـرکت، مطرح 

کرد: سعی کردیم امر اشتغال زایی را در کارخانه 

در  و  دهیـم  گسـترش  قشـونی  صنعتـی  گـروه 

اجرایـی کـردن ایـن امـر موفـق بودیـم. در حـال 

حاضـر، بالـغ بـر 200نیـروی انسـانی در ایـن واحـد 

تولیدی مشـغول به کار هسـتند که روزبه روز به 

این تعداد افزوده می شود.

دانش فنی به روز متخصصان داخلی  

کاظـم زاده در ادامـه بـا توضیـح در خصـوص 

تکنولـوژی بـه کار گرفتـه شـده در خطـوط تولیـد 

کارخانه قشونی، اذعان کرد: ساخت، تعمیرات و 

در  مسـتقر  ماشـین آالت  از  تعـدادی  نگهـداری 

خطوط تولید، توسـط تیم فنی خود شـرکت انجام 

شده است و برای تامین و تجهیز بقیه دستگاه ها، 

از طریق واردات اقدام کرده ایم.

وی در پایـان ایـن گفت وگـو خاطرنشـان کـرد: 

امیدوار هسـتیم اسـتانداردهایی که در این صنف 

وجود دارد، به سمتی برود که تمامی تولیدکنندگانی 

که از فلز برنج استفاده می کنند، کیفیت را مدنظر 

قرار دهند و به طور کامل به حقوق مصرف کننده 

نهایـی احتـرام بگذارنـد. شـمش برنجی کـه در یک 

کارخانـه تولیـد می شـود، پـس از دسـت بـه دسـت 

شـدن و طـی کـردن زنجیـره ارزش، بـه دسـت مـردم 

ایـن  فعـاالن  همـه  همـه  بایـد  بنابرایـن  می رسـد؛ 

زنجیره، در قبال مصرف کننده نهایی مسئولیت پذیر 

تـا  امـر، سـبب خواهـد شـد  ایـن  تحقـق  باشـند. 

تولیدکنندگان به هیچ عنوان، از کیفیت محصول 

خود نکاهند و کاالی درجه یک را به کارخانه های 

مصرف کننـده تحویل دهند.
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بی ثباتی قیمت ها، تولید را فلج کرده است
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مدیرعامل شـرکت تولیدی نوگسـتر شـفق شـیراز گفت: متاسـفانه، یک برنامه جامع برای ثابت نگه داشـتن قیمت ها در بازار، وجود 
نـدارد کـه اگـر یک تولیدکننده مـواد اولیه تهیه می کنـد، بتواند پیش بینی کند که تا سـه ماه دیگر بـه چه میزان فروش خواهد داشـت 
و از محـل درآمـد حاصـل از فروش محصوالت، چه میزان سـودآوری می تواند داشـته باشـد؛ در این میان، وجـود اختالف فاحش قیمت 

میان مواد اولیه و محصول نهایی، می تواند تولید را مقرون به صرفه بودن دور کند.

مدیرعامل شرکت تولیدی نوگستر شفق شیراز:

بی ثباتی قیمت ها، تولید را فلج کرده است

شـهباز نجفـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

وضعیـت بـازار داخلـی بـه انـدازه ای آشـفته شـده 

کـه رقبـت تولیدکننـدگان بـه ادامـه فعالیـت را 

کاسـته اسـت و تقریبـا اکثـر واحدهـا، تولیـد را بـه 

کلی کنار گذاشـته اند. قیمت  سـرب در بازار به 

نحوی تساعدی در حال افزایش است که قیمت 

در هیــــچ روزی، ثابـــت نیســـت و ایـن امـر بـرای 

تولیدکننـدگان دردسـر ایجـاد کـرده اسـت. نحوه 

کار تولیدکنندگان شمش سرب به شکلی نیست 

که اگر ضرری به وجود آمد، میزان آن نامحسوس 

باشد و ممکن است کوچک ترین ضرر در فروش، 

برابر با پایان کار تولیدکننده شود.

وی افــــزود: از ابتــــدای ســـال 1400 تاکنـــون، 

هیچ گونـه فعالیـت مطلوبـی نداشـته ایم. قیمت 

خریـد مـواد اولیـه بـا قیمـت تمام شـده محصول 

بسـیار متفـاوت اسـت و نمی تـوان برنامه ریـزی 

کـرد کـه بـرای فـروش محصـول و کسـب سـود از 

محـل درآمـد، چه قیمتی را تعییـن کرد که دچار 

ضرردهـــی نشویــــم. اصلی تریــــن مشـکلی کــــه 

تولیدکننـده را تهدیـد می کنـد، افزایـش بی رویـه 

ایـن  اولیـه و عـدم بررسـی دالیـل  قیمـت مـواد 

اتفـاق توسـط مسـئولین بـوده کـه هیـچ کنترلـی 

روی این معضل صورت نگرفته است.

شـفق  نوگسـتر  تولیـدی  شـرکت  مدیرعامـل 

شـیراز مطـرح کـرد: بـرای تامیـن سـرب، نیازمنـد 

واردات باتـری فرسـوده هسـتیم کـه بـا توجـه بـه 

محدودیت هایـی کـه در ایـن زمینـه اعمال شـده 

اسـت، نتوانسـتیم مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود را 

تامین کنیم و تولید محصول داشته باشیم.

توقف فعالیت در سال جاری  

ایـــــن تولیدکننــــده شمــــش سـرب گفــــت: 
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داخلـی  فـروش  و  خریـد  هیـچ  حاضـر،  درحـال 

انجام نمی دهیم و با کشـوری هم اجازه برقراری 

مجـدد روابـط تجـاری را نداریـم کـه از آن طریـق 

تامیـن  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  بتوانیـم 

حـال  در  نحـوی  بـه  شـرایط  متاسـفانه  کنیـم. 

پیشـروی اسـت کـه عمـال هیچ کمکـی در جهت 

ایجـاد رونـق تولیـد انجام نمی شـود و تنها شـاهد 

مانع تراشی در بخش صنعت هستیم.

وی اضافـه کـرد: اینکـه نتوانیـم مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز را بـه سـادگی تامیـن کنیـم، معضـل 

بزرگـی اسـت کـه هنـوز مسـئولی بـرای رفـع آن 

اقدام درخوری انجام نداده اسـت. در سـال های 

قبـل، صـادرات در ایـن واحـد تولیـدی بـه راحتـی 

انجام می شد و توانایی تولید ساالنه 16 هزار تن 

را  فرسـوده  باتـری  ضایعـات  از  سـرب  شـمش 

داشـتیم کـه متاسـفانه در سـال جدیـد برخـالف 

برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، هیـچ تولیـد و 

فروشی صورت نگرفته است.

از دست دادن نیروی انسانی  

نجفـی در خصـوص وضعیـت تولیـد و فروش 

در سـال های گذشـته عنـوان کـرد: در سـال های 

بـه  بندرعبـاس  از طریـق  1395، 1398 و 1399، 

کشـورهای اطـراف صـادرات داشـتیم کـه البتـه 

بزرگ تریـن  آلمـان  کشـور  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

مصرف کننده شمش سرب جهان است و عمده 

سـرب های صادراتـی در نهایـت بـه ایـن کشـور 

سـرازیر می شـوند. بـه طـور کلـی، از کشـورهایی 

ماننـد عـراق، امـارات، افغانسـتان و آذربایجـان 

باتـری فرسـوده وارد می کردیـم. طـی سـال های 

قبـل، در مقاطـع زمانـی مختلف، نیروی انسـانی 

بیشـتری در این شـرکت مشـغول به کار بودند و 

تعـداد آن هـا بـه 50 نفـر رسـیده بـود امـا در حـال 

حاضر عمده کارکنان از مجموعه جدا شده اند.

از برنامه عقب ماندیم  

شـفق  نوگسـتر  تولیـدی  شـرکت  مدیرعامـل 

شـیراز در ارتبـاط بـا برنامه هایـی کـه بـرای تولیـد 

بـود،  نظـر گرفتـه  شـرکت طـی سـال جـاری در 

عنوان کرد: برای سال 1400، برنامه افزایش تولید 

و کیفیت محصوالت را در دستور کار قرار داده 

برای تامین سرب، نیازمند 
واردات باتری فرسوده هستیم 
که با توجه به محدودیت هایی 

که در این زمینه اعمال شده 
است، نتوانستیم ماده اولیه مورد 

نیاز خود را تامین کنیم و تولید 
محصول داشته باشیم

و  ماشـین آالت  تمـام  نیـز  منظـور  همیـن  بـه  و 

تجهیزات مسـتقر در خطوط تولید را نوسـازی و 

به روزرسانی کرده بودیم که متاسفانه نتوانستیم 

رونـد  بایـد  زمینـه موفـق عمـل کنیـم.  ایـن  در 

ثابتـی در بـازار وجـود داشـته باشـد کـه بـه طـور 

مثـال، بـرای سـه مـاه آینـده بتوانیـم اقـدام بـه 

خرید مواد اولیه کنیم.

ایــــن  در  سـرب  شمــــش  تولیدکننـــده  ایـن 

خصوص که چه ماشـین آالت و دسـتگاه هایی در 

این واحد تولیدی مسـتقر هسـتند، تصریح کرد: 

بــــرای تولیــــد شمــــش  سـرب در ایــــن شـرکت، 

کوره های گردان در خطوط تولید مورد استفاده 

دستگــــاه  آن،  بــــر  عـالوه   و  گرفتـــه انــــد  قــــرار 

شـمش گیری متعلـق بـه کشـور آلمـان را نیـز در 

کارخانـه قـرار داده  ایـم کـه توانایی تولیـد 250 تن 

شمش سرب در یک ساعت را دارد.

بدون برنامه نمی توان محصول تولید کرد  

نجفـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه ادعـای مقرون به صرفـه 

نبـودن تولیـد بـه دلیـل نوسـان قیمـت و کمبـود 

مواد اولیه که در بازار حاکم شده، صحیح است 

یـا خیـر، تاکید کرد: متاسـفانه، یـک برنامه جامع 

برای ثابت نگه داشـتن قیمت ها در بازار، وجود 

نـدارد کـه اگـر یـک تولیدکننـده مـواد اولیه تهیه 

می کنـد، بتوانـد پیش بینـی کنـد کـه تـا سـه مـاه 

دیگـر بـه چـه میـزان فـروش خواهـد داشـت و از 

محـل درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت، چـه 

میزان سودآوری می تواند داشته باشد.

وی در انتهـای ایـن گفت وگـو در مـورد توقـع 

تولیدکننـدگان از دولتمـردان، اظهـار کرد: وقتی 

یـک تولیدکننــــده بـرای بیــــان انتقــــادات خـود 

نسـبت به قوانین وضع شـده در تولید و صنعت 

کشـور بـه نهادهایـی مثـل ریاسـت جمهـوری و 

وزارت صمـت نامـه ارسـال کـرده امـا تاکنـون بـه 

دسـت هیـچ مسـئولی نرسـیده اسـت، نمی تـوان 

توقعـی از دولتی هـا داشـت. ابتـدا بایـد به حرف 

تولیدکننـدگان گـوش داد و از آن هـا در خصـوص 

مطالـب آن هـا نظرسـنجی کـرد، سـپس اقـدام بـه 

وضع قوانین متناسب با وضعیت واقعی صنعت 

کشور در هر حوزه ای کرد.
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دور تند صادرات »فخوز«

صبانور، 1400 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

درآمد فوالد هرمزگان از 10 هزار میلیارد تومان فراتر رفت
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور طی 6 ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت 14 هزار و 156 میلیارد ریال درآمد کسب کند که این 
میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 132 درصد رشد را نشان می دهد.

صبانور، 1400 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با اینکه تولید در کارخانه های 

فـوالدی تقریبـا بـه حالـت عـادی بازگشـته اسـت 

اولیـه  مـواد  سـفارش  وضعیـت  همچنـان  امـا 

مطلوب نیست و این امر حکایت از آن موضوع 

دارد کـه هنـوز انبـار شـرکت های مصرف کننـده 

تقاضـای  و  اسـت  پـر  سـنگ آهنی  محصـوالت 

چنـدان زیـادی در بازار دیده نمی شـود. شـرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور هـم بـا اینکـه 

کاهـش  حـدودی  تـا  توانسـته  مـاه  شـهریور  در 

تولیـد گندلـه و کنسـانتره را بـه دلیل قطعی برق 

و تعمیـرات اساسـی در ماه   هـای گذشـته جبـران 

کنـد امـا همچنان میـزان فروش محصـوالت این 

ماه هـای  بـه  نسـبت  گندلـه  ویـژه  بـه  شـرکت 

بـه  چشـم  شـرکت  ایـن  و  اسـت  کمتـر  پررونـق 

ماه های آتی دوخته است.

تولید 807 هزار تن محصول در صبانور  

نمـودار 1 نشـان می دهـد صبانـور طـی 6 ماه 
نخست سال 1400، 193 هزار و 350 تن گندله تولید 

کرده است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 

حدود 210 هزار و 106 تن گندله تولید کرده بود.

صبانور توانسته است طی 6 ماه نخست سال 

1400، 614 هـزار و 622 تـن کنسـانتره خشـک تولیـد 

کنـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 

حدود 710 هزار و 822 تن کنسـانتره خشـک تولید 

کرده بود.

در   ،1400 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »کنـور« 

مجمـوع 807 هـزار و 972 تـن محصول تولید کرد. 

حـدود   1399 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  صبانـور 

920هزار و 928 تن محصول تولید کرده بود.

صبانور 561 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه »کنـور« 
طـی 6 مـاه نخسـت سـال 1400، حـدود 91 هـزار و 

444 تـن گندلـه فروخته اسـت. صبانـور در 6 ماه 
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در نمـودار 4 مشـاهده می شـود نـرخ فروش 

گندله شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور 

در شهریور ماه سال جاری 37 میلیون و 414هزار 

و 195 ریال به ازای هر تن و نرخ فروش کنسانتره 

نیز 28 میلیون و 206 هزار و 865 ریال به ازای هر 

تـن بـوده اسـت. بنابرایـن نـرخ فـروش محصوالت 

نخسـت سـال 1399، حـدود 212 هـزار و 61 تـن 

گندله فروخته بود.

 ،1400 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »کنـور« 

470هـزار و 160 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش 

رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیش، 

حـدود 38 درصـد افزایش را نشـان می دهد. این 

شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 1399، 338 هزار 

و 871 تن کنسانتره خشک فروخته بود. گفتنی 

اسـت صبانـور در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، 

40 هـزار و 315 تـن گندلـه نیمـه پختـه را نیـز بـه 

فروش رسانده بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی صبانـور در 

مجموع 6 ماه نخست سال 1400، حدود 561 هزار 

فـروش  بـه  آهنـی  سـنگ  تـن محصـوالت  و 604 

رسـاند. صبانـور در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته، 

591 هزار و 247 تن محصول فروخته بود.

رشـد 132 درصدی درآمد حاصل از   

فروش کنسانتره

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، صبانور در 6 ماه نخسـت سـال 1400، دو 

هـزار و 890میلیـارد و 616 میلیـون ریـال از محـل 

فـروش گندلـه درآمـد کسـب کـرده اسـت. ایـن 

شرکت در مدت مشابه سال 1399 توانسته بود دو 

هزار و 908میلیارد و 353 میلیون ریال از راه فروش 

گندله درآمد به دست آورد.

صبانـور در 6 مـاه نخسـت سـال 1400، حـدود 

11هـزار و 265 میلیـارد و 684 میلیـون ریال از محل 

فروش کنسانتره خشک درآمد کسب کرد که در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته حاکـی از 

رشـد 276 درصدی اسـت. در 6 ماه نخسـت سـال 

1399 صبانور توانسته بود دو هزار و 989 میلیارد و 

589 میلیـون ریـال از کنسـانتره خشـک درآمـد 

داشته باشد.

در مجمـوع »کنـور« طـی 6 ماه نخسـت سـال 

1400، 14 هـزار و 156 میلیـارد و 300 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش 132 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 6 هـزار و 

79میلیـارد و 728 میلیـون ریـال درآمـد بـه دسـت 

آورده بود.

صبانور در شـهریور ماه سـال جاری تا حدودی با 

رشـد همراه بوده اسـت. در همین حال، میانگین 

نرخ فروش گندله در 6 ماه نخسـت سـال جاری، 

31 میلیـون و 610 هـزار و 778 ریـال بـه ازای هر تن 

و نرخ فروش کنسانتره نیز 23 میلیون و 961 هزار 

و 383 ریال به ازای هر تن بوده است.
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شـرکت فوالد خوزسـتان در 6 ماه نخسـت سـال جاری موفق شـد 902 هزار و 755 تن بلوم و بیلت و اسـلب فوالدی صادر کند و ضمن 
رشد 33 درصدی حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال پیش، میزان درآمد صادراتی خود را به 121هزار میلیارد ریال برساند.

دور تند صادرات »فخوز«
فوالد خوزستان 903 هزار تن محصول فوالدی صادر کرد  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با گذشـت 6 ماه از سـال جاری و 

کاهـش تولیـد در زنجیـره فوالد، شـرکت های بزرگ 

فـوالدی کشـور تمرکـز خـود را بیشـتر بـر فـروش 

صادراتی گذاشته اند. از این رو فوالد خوزستان نیز 

بـا شـناخت کافـی از بازار به ویـژه آنکه تقاضا برای 

شمش و تختال فوالدی در بورس کاال کاهش یافته 

و مـازاد عرضـه وجـود خواهـد داشـت، اقـدام بـه 

صادرات کرده و توانسته عملکرد قابل قبولی را به 

ویـژه در زمینـه صـادرات تختـال فـوالد از خـود بـر 

جای بگذارد.

 تولیـد یـک میلیـون و 426 هـزار تن   

محصـول فوالدی

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توانسـته اسـت در 6 ماه نخسـت سـال 

1400، 626 هزار و 324 بیلت و بلوم تولید کند. این 

شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 یک میلیون و 

258 هزار و 64 تن بیلت و بلوم تولید کرد.

جـاری  سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »فخـوز« 

800هزار و 35 تن اسلب تولید کرد که نسبت به 

مدت مشـابه سال قبل با رشـد 11 درصدی همراه 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 

1399، 718 هزار و 668 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فوالد خوزسـتان طی 6 ماه نخست 

سال 1400، دو میلیون و 761 هزار و 648 تن گندله 

تولیـد شـد. ضمـن اینکـه ایـن شـرکت در 6 مـاه 

نخست سال قبل، سه میلیون و 136 هزار و 147 تن 

گندله تولید کرده بود.

»فخـوز« در 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـت 

یک میلیون و 598 هزار و 761 تن آهن اسفنجی 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایی سـال 

آهـن  تـن   501 و  هـزار   36 و  میلیـون  دو  قبـل، 

اسفنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت فوالد خوزستان در 6 ماه 

نخسـت سـال 1400، بـه یـک میلیـون و 426 هـزار و 

959 تن رسـید. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سال 

یـک میلیـون و 976 هـزار و  بـود  1399 توانسـته 

732تن محصول تولید کند.

رشد 10 درصدی فروش اسلب  

نمـودار 2 حاکـی از آن بوده که شـرکت فوالد 
خوزسـتان توانسـته اسـت در 6 ماه نخسـت سـال 

1400، 331 هـزار و 46 تـن بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلی به فروش برساند. فوالد خوزستان در 6ماه 

نخسـت سـال 1399 موفـق شـده بـود 684 هـزار و 

61تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »فخـوز« 

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد؛
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سـال جـاری 730 هـزار و 840 تـن بلـوم و بیلـت در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این 

شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 

در مجموع یک میلیون و 167 هزار و 602 تن بلوم 

و بیلت بفروشد.

»فخـوز« موفـق شـده بـود در 6 مـاه نخسـت 

سال جاری 733 هزار و 301 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند که نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 10 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 

توانسته بود 662 هزار و 194 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

ایـن  یک میلیـون و 474 هـزار و 141 تـن رسـید. 

شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال گذشـته توانسته 

بـود یـک میلیـون و 829 هـزار و 796 تـن محصول 

فوالدی بفروشد.

بـازار داخلـی  را در  اسـلب  تـن  و 340  229هـزار 

ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال  فروخـت. 

بـازار  پیـش، 473 هـزار و 551 تـن اسـلب را در 

داخلی فروخته بود.

فـوالد  شـرکت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

بـه  سـال 1400،  نخسـت  مـاه  طـی 6  خوزسـتان 

560هزار و 386 تن رسـید. این شـرکت طی 6 ماه 

نخسـت سـال 1399، توانسـته بـود یـک میلیـون و 

157 هـزار و 612 تـن محصـول فـوالدی در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

سـال  نخسـت  مـاه   6 در  خوزسـتان  فـوالد 

جاری توانست 17 هزار و 277 تن آهن اسفنجی 

را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

708درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در مـدت مشـابه سـال پیـش دو هـزار و 138 تـن 

آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله »فخوز« طی 6ماه 

نخسـت امسـال بـه 25 هـزار و 121 تـن رسـید. ایـن 

شـرکت 254 هـزار و 216 تـن گندلـه را طـی 6 مـاه 

نخست سال پیش در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 6 مـاه نخسـت 

سـال 1400 موفـق بـه فـروش 399 هـزار و 794 تـن 

بیلـت و بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. فـوالد 

خوزستان در 6 ماه نخست سال قبل توانسته بود 

483 هـزار و 541 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه   6 در  »فخـوز« 

بازارهـای  روانـه  را  اسـلب  تـن   961 و  503هـزار 

صادراتـی کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 167 درصد رشد نشان می دهد. 

این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، 188 هزار 

و 643 تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه   6 در  خوزسـتان 

903هـزار و 755 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مدت 

ایـن  دارد.  قبـل 33 درصـد رشـد  مشـابه سـال 

شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال گذشته توانسته 

بـود 677 هـزار و 89تـن محصـول را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت در 6 مـاه نخسـت 

مجموع تولید شرکت فوالد 
خوزستان در 6 ماه نخست سال 

1400، به یک میلیون و 426 هزار 
و 959 تن رسید. این شرکت در 

6 ماه نخست سال 1399 توانسته 
بود یک میلیون و 976 هزار و 

732تن محصول تولید کند
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رشد 554 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات اسلب

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در 6 ماه نخست 

سـال 1400 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلی 40 هزار و 853 میلیارد و 333 میلیون ریال 

درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل یـک درصـد رشـد دارد. فـوالد خوزسـتان 

در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـت بـا فـروش 

بیلت و بلوم در بازار داخلی 40 هزار و 91 میلیارد و 

876 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، بـه 

36هزار و 994 میلیارد و 441 میلیون ریال درآمد از 

فـروش اسـلب در بـازار داخلـی رسـیده بـود کـه 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 32 درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 

گذشته، 27 هزار و 907 میلیارد و 250 میلیون ریال 

اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه نخسـت امسـال از 

و  میلیـارد  داخلـی 902  بـازار  در  گندلـه  فـروش 

972میلیـون ریـال درآمد کسـب کرد. این شـرکت 

در مدت مشابه سال پیش سه هزار و 21 میلیارد و 

217 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله به 

دست آورده بود.

»فخـوز« بـا فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار 

داخلی طی 6 ماه نخسـت سـال جاری، یک هزار 

و 427 میلیـارد و 302 میلیـون ریـال درآمـد بـه 

دسـت آورد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال گذشته سه هزار و 24 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سال پیش توانسته بود 45 میلیارد و 674 میلیون 

بـازار  ریـال درآمـد از فـروش آهـن اسـفنجی در 

داخلی داشته باشد.

از  فـوالد خوزسـتان  مجمـوع درآمـد شـرکت 

فروش داخلی محصوالت طی 6 ماه نخست سال 

1400 بـه 80 هـزار و 178 میلیـارد و 48 میلیـون ریـال 

رسید که این میزان نسبت به سال پیش 12درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت 

سـال 1399 توانسـته بـود 71 هـزار و 66 میلیـارد و 

17میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصوالت 

خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 6 مـاه نخسـت 

و  هـزار  درآمـد 48  بـه کسـب  موفـق  سـال 1400 

729میلیارد و 713 میلیون ریالی از محل صادرات 

بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل 63 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. فـوالد 

خوزسـتان طـی 6 مـاه نخسـت سـال 1399 درآمـد 

29هـزار و 861 میلیـارد و 975 میلیـون ریالـی از 

صادرات بیلت و بلوم کسب کرده بود.

»فخـوز« در 6 مـاه نخسـت سـال سـال جـاری 

موفـق شـد 72 هـزار و 976 میلیـارد و 53 میلیـون 

ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی 

داشـته باشـد که در مقایسـه با مدت مشـابه سال 

پیش 554 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

در 6 ماه نخسـت سـال قبل توانسـته بود 11 هزار و 

146 میلیـارد و 553 میلیـون ریـال اسـلب را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 6 مـاه 

نخسـت سـال 1400، 121 هـزار و 705 میلیـارد و 

766میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت 

فـوالدی کسـب کـرد که در مقایسـه با سـال پیش، 

حاکی از رشـد 196 درصدی اسـت. این شرکت در 

6 ماه نخست سال 1399، به 41 هزار و 52 میلیارد 

و 266 میلیون ریال درآمد از صادرات رسیده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

طـی 6 مـاه نخسـت سـال جـاری بـه 89 هـزار و 

583میلیـارد و 46 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 28 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت توانسـته بـود در 

6مـاه نخسـت سـال قبـل 69 هزار و 653 میلیـارد و 

851 میلیـون ریـال درآمـد از  فـروش بیلـت و بلـوم 

داشته باشد.

»فخوز« در 6 ماه نخست سال جای توانست 

109 هزار و 970 میلیارد و 494 میلیون ریال اسلب 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند 

کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

181درصـد رشـد دارد. فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه 

نخسـت سـال گذشـته 39 هـزار و 53 میلیـارد و 

در  اسـلب  فـروش  از  درآمـد  ریـال  803میلیـون 

بازارهای داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

و صادراتـی  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

201هـزار و 883 میلیـارد و 814 میلیون ریال رسـید 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 80درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت 

سـال 1399 توانسـته بـود 112 هـزار و 118میلیـارد و 

283 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالد خوزستان در 
6 ماه نخست سال 1400 به 

یک میلیون و 474 هزار و 141 
تن رسید. این شرکت در 6 ماه 

نخست سال گذشته توانسته بود 
یک میلیون و 829 هزار و 796 تن 

محصول فوالدی بفروشد
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شـرکت فوالد هرمزگان توانسـت با فروش 722 هزار تن محصول طی 6 ماه نخسـت سـال جاری، 103 هزار و 539 میلیارد ریال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد رشد 141 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

درآمد فوالد هرمزگان از 10 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، کاهـش تولیـد فـوالد بـه دلیـل 

قطعـی بـرق بـر رونـد فـروش شـرکت های فـوالدی 

تاثیـر زیـادی گذاشـته و آهنـگ رشـد درآمـد ایـن 

فـوالد  شـرکت  اسـت.  کـرده  کنـد  را  شـرکت ها 

هرمـزگان عـالوه بـر اینکـه می توانسـت در سـال 

جاری رکوردهای تاریخی خود در تولید را جابه جا 

کنـد، فـروش بسـیار قابـل توجهـی داشـت. بـا ایـن 

حـال، مدتـی بـه طـول خواهـد انجامیـد کـه تلخـی 

قطعی برق از حافظه فوالدسازان پاک شود.

تولید 617 هزار تن تختال در فوالد هرمزگان

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمـزگان توانسـته اسـت در 6 مـاه نخسـت سـال 

1400، 617 هـزار و 520 تـن تختـال فـوالدی تولیـد 

کنـد. ایـن شـرکت در نیمسـال 1399، 687 هـزار و 

879 تن تختال تولید کرده بود.

»هرمز« در نیمه نخست سال جاری موفق به 

تولید 83 هزار و 739 تن سایر محصوالت فوالدی 

شـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته 

108 هزار و 920 تن سـایر محصوالت فوالدی تولید 

کرده بود.

مجموع تولید فوالد هرمزگان در 6 ماه نخست 

سال 1400، به 701 هزار و 259 تن رسید. این شرکت 

در مدت مشابه سال 1399، توانسته بود 796 هزار 

و 709 تن محصول تولید کند.

فروش 654 هزار تنی تختال  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
هرمـزگان در 6 مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـت 

654هـزار و 704 تـن تختـال فوالدی خـود را در بازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در نیمـه 

نخسـت سـال گذشـته موفق به فروش 670هزار و 

516 تن تختال در بازار داخلی شده بود.

»هرمز« در نیمه نخست سال جاری، 68 هزار 

و 574 تـن از سـایر محصـوالت فـوالدی را در بـازار 
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همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، 

نـرخ تختـال شـرکت فـوالد هرمـزگان طـی 6 مـاه 

نخسـت امسـال بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه 

طوری که تختال این شـرکت در فروردین ماه به 

قیمـت 137 میلیـون و 929 هـزار ریال به ازای هر 

تن قیمت گذاری شـد. در شـهریور ماه نیز روند 

داخلـی بـه فـروش رسـاند که این میزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال قبل 227 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1399 

توانسـته بـود 20 هـزار و 920تـن سـایر محصـوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

مجمـوع فـروش داخلـی فـوالد هرمـزگان در 

6ماه ابتدایی سال 1400، به 723 هزار و 278 تن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش 4درصد رشـد را نشـان می دهـد. این 

شـرکت در 6مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـت 

بـود در مجمـوع 691هـزار و 398 تـن محصـول را 

در بازار داخلی بفروشد.

رشـد 132 درصدی درآمد حاصل از   

فروش تختال

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
هرمـزگان در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری توانسـته 

اسـت 98 هـزار و 598 میلیـارد و 97 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش تختال کسـب کند که این میزان 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

132درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

سـال گذشـته،  نخسـت  نیمـه  در  بـود  توانسـته 

42هزار و 406 میلیارد و 653 میلیون ریال درآمد از 

فروش تختال کسب کند.

»هرمز« در 6 ماه نخست سال 1400 موفق به 

و  میلیـارد   941 و  هـزار  چهـار  درآمـد  کسـب 

محصـوالت   سـایر  فـروش  از  ریالـی  92میلیـون 

فـوالدی شـود کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیش با رشـد یک هزار و 12 درصدی 

همراه بوده است. این شرکت نیمسال اول 1399 

توانسـته بـود 444 میلیـارد و 341 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش داخلی سـایر محصوالت فوالدی 

داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

و  هـزار   103 بـه   1400 سـال  نخسـت  6مـاه 

539میلیـارد و 189میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش 

141 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

در  بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت  نیمـه 

مجمـوع، 42 هـزار و 850میلیـارد و 994 میلیـون 

ریال درآمد کسب کند.

رو به رشـد قیمت این محصول ادامه یافت و به 

تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال  هـزار  و 198  164میلیـون 

فـوالد  تختـال  فـروش  نـرخ  میانگیـن  رسـید. 

 150 نیـز  امسـال  نخسـت  مـاه   6 در  هرمـزگان 

میلیـون و 599 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن ثبـت 

شده است.
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شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 6 ماه نخسـت سـال جاری با فروش پنج میلیون و 
535 هـزار تـن محصـول در بازارهای داخلی و صادراتـی، 214 هـزار و 460 میلیارد ریال 
درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 225درصد 

رشد داشته است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملـو در شـهریور مـاه سـال جـاری در تولید 

کنسـانتره و گندله توانسـت با ثبت رکوردهای 

تولیـدی ماهانـه، هـم عملکرد مرداد مـاه خود را 

جبـران کنـد و هـم اینکـه از برنامـه پیش بینـی 

شـده خـود فراتـر رود. این شـرکت طی شـهریور 

نیـز عملکـرد قابـل توجهـی از  مـاه، در فـروش 

خـود بـر جـای گذاشـت و توانسـت چهـار هـزار 

میلیـارد تومـان درآمـد کسـب کنـد کـه رکـورد 

شـرکت  ایـن  فعالیـت  تاریـخ  در  کم نظیـری 

محسوب می شود.

رشد 11 درصدی تولید کنسانتره  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
مـاه  در 6  اسـت  توانسـته  چادرملـو  صنعتـی  و 

نخسـت سـال 1400، پنـج میلیـون و 622 هـزار و 

627تن کنسـانتره تولید کند که نسـبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن 11 درصد رشد داشته است. 

مـدت  همیـن  طـی  سـال 1399  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود پنـج میلیـون و 27 هـزار و 318 تـن 

کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه 

نخست سال 1400 موفق به تولید 36 هزار و 187تن 

آپاتیـت شـد کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

قبل 38 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال 1399، توانسـته بـود 

26هزار و 171 تن آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

6ماه نخست سال 1400، یک میلیون و 713 هزار و 

894 تـن گندلـه تولیـد شـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

ابتدایـی سـال 1399، یـک میلیـون و 874 هـزار و 

905تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در 6 مـاه اول سـال 1400، 814 هـزار و 

607 تن آهن اسـفنجی تولید کرد. این شـرکت در 

نیمسال اول 1399، موفق شده بود حدود 832هزار 

و 355 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 به 456 هزار 

و 261 تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی مـدت مشـابه 

سـال 1399، 479 هـزار و 142 تـن شـمش فـوالدی 

تولید کرده بود.

چادرملو در 6 ماه نخست سال جاری توانست 

در نیـروگاه خـود 800 هـزار و 746 مـگاوات سـاعت 

برق تولید کند.

مجموع تولید چادرملو در نیمه نخست سال 

1400 به هشت میلیون و 643 هزار و 380 تن رسید 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت 

سال 1399 توانسته بود هشت میلیون و 412 هزار 

و 329 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 40 درصد افزایش یافت  

نمودار 2 حاکی از آن است که چهارمیلیون 
و 279 هـزار و 459 کنسـانتره شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 به 

فروش رسـیده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل 57 درصـد رشـد را نمایـان می کنـد. 

چادرملـو در مـدت مشـابه سـال 1399، توانسـته 

بود دو میلیون و 717 هزار و 911 تن کنسـانتره به 

فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه فـروش 35 هـزار و 

280تـن آپاتیـت شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل 16 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکت طی همین مدت در سال 1399، 30 هزار و 

403 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

تـن  6مـاه نخسـت سـال 1400، 582 هـزار و 207 

گندلـه فروختـه شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیش رشـد 3 درصدی را نشـان 

می دهد. این شرکت، در نیمه نخست سال 1399، 

565 هزار و 74 تن گندله فروخته بود.

رشد 225 درصدی درآمد »کچاد«
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و  هـزار  اول 1400، 111  نیمسـال  در  »کچـاد« 

484تـن آهـن اسـفنجی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

بیانگر 11 درصد رشـد اسـت. این شـرکت در 6 ماه 

نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 100هزار 

و 891 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه فـروش 263 هـزار و 

600تـن شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش از 

ایـن  اسـت.  بـوده  برخـوردار  درصـدی  رشـد 50 

شـرکت طـی 6 مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته 

بود 175 هزار و 243 تن شمش فوالدی را در بازار 

داخلی بفروشد.

چادرملو در 6 ماه نخست سال جاری توانست 

91 هـزار 77 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

چادرملـو در نیمـه نخسـت امسـال توانسـته 

اسـت 172 هـزار و 465 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهای صادراتی به فروش برسـاند. این شـرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال گذشـته موفـق بـه 

تـن شـمش فـوالدی  صـادرات 268 هـزار و 573 

شده بود.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »کچـاد« در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی طـی 6 مـاه نخسـت 

سـال جـاری بـه 436 هـزار و 65 تن رسـیده اسـت. 

این شـرکت در مدت مشـابه سـال گذشـته موفق 

بـه فـروش 443 هـزار و 816 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 

6 ماه نخست سال 1400، به پنج میلیون و 535هزار 

و 57 تن رسـید که در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال قبـل 40 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در نیمه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 

سـه میلیـون و 954 هـزار و 568 تـن محصـول بـه 

فروش برساند.

مجموع تولید چادرملو در نیمه 
نخست سال 1400 به هشت 
میلیون و 643 هزار و 380 تن 

رسید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، 2 درصد رشد 

داشته است. این شرکت در 6 ماه 
نخست سال 1399 توانسته بود 

هشت میلیون و 412 هزار و 329 
تن محصول تولید کند
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رشـد 388 درصدی درآمد حاصل از   

فروش کنسانتره

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است 

فـروش  محـل  از  سـال 1400،  نخسـت  مـاه  در 6 

کنسـانتره، 124 هـــزار و 194 میلیـارد و 101میلیـون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 388 درصد رشد داشتـــه اســت. 

چادرملو در نیمه اول سال 1399 موفق شده بود از 

فـروش کنسانتـــــره 25 هـــــزار و 429 میلیــــارد و 

662میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملو طی 6 ماه نخست سال 1400 موفق به 

کسـب درآمـد 709 میلیـارد و 59 میلیـون ریالی از 

آپاتیـت شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش 384 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

 ،1399 سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـرکت 

146میلیـارد و 449 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

6ماه نخست سال 1400، از فروش گندله، 24 هزار 

و 321 میلیارد و 58 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

که نسـبت به همیـن مـدت در سـال 1399، حدود 

205 درصـد رشـد مشـاهده می شـود. ایـن شـرکت 

در نیمسال اول 1399 از فروش گندله هفت هزار و 

968 میلیـارد و 175 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کرده بود.

»کچاد« در 6 ماه نخست سال 1400، 9 هزار و 

115 میلیـارد و 916 میلیـون ریـال آهن اسـفنجی به 

فروش رسـاند که در مقایسـه با مدت مشابه سال 

قبـل 183 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در مدت مشابه سال 1399، حدود سه هزار 

و 217 میلیـارد و 482 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی 

فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه 

نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 31هزار 

و 651 میلیارد و 321 میلیون ریالی از محل فروش 

بـازار داخلـی شـد. گفتنـی  فـوالدی در  شـمش 

اسـت کـه »کچـاد« در مـدت یـاد شـده توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 84 میلیـارد و 15 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش نرمه گندله در بازارهای داخلی 

داشته باشد.

چادرملو در نیمه نخسـت امسـال توانست به 

درآمد 21 هزار و 556 میلیارد و 250 میلیون ریالی 

از فـروش شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتـی 

از فـروش  یابـد. مجمـوع درآمـد حاصـل  دسـت 

شمش در بازارهای داخلی و صادراتی که طی این 

مدت توسـط این شـرکت کسـب شـده، 57 هزار و 

162 میلیارد و 139 میلیون ریال بوده که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 104 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت 

و  هـزار  درآمـد 27  بـود  توانسـته  گذشـته  سـال 

944میلیارد و 684 میلیون ریالی از فروش شمش 

در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجمـوع درآمـد چادرملـو در 6 مـاه نخسـت 

سال 1400، به 214 هزار و 460 میلیارد و 289میلیون 

ریال رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  درصـد  قبـل، 225 

شـرکت در نیمه نخسـت سـال 1399 توانسته بود 

65 هزار و 911 میلیارد و 492 میلیون ریال درآمد 

به دست آورد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در 6 ماه نخست سال 

1400، به پنج میلیون و 535هزار 
و 57 تن رسید که در هم سنجی 

با مدت مشابه سال قبل 40 درصد 
رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در نیمه نخست سال 1399 توانسته 
بود سه میلیون و 954 هزار و 568 

تن محصول به فروش برساند
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در هفتـه منتهـی بـه 16 مهر مـاه نیـز همانند هفتـه پیـش از آن، معامـالت فوالدی 
صورت گرفته نشـان از بازگشـت نسـبی رونق به بازار بود و تقاضاهای نسـبتا خوبی 
برای عرضه ها مشـاهده شـد. ایـن معامالت در صورتـی که قیمت ها متعـادل و برای 
متقاضیـان جذاب باشـد، فـارغ از شـرکت های عرضه کننـده، متقاضیـان از عرضه ها 

استقبال خواهند کرد.

معامالت فوالد بر مدار رونق

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در هفته منتهی به 16 مهر ماه، 

شـمش فوالدی شـرکت های فوالد خوزستان، آهن 

و فـوالد ارفـع و فـوالد خراسـان، همچنیـن تختـال 

فـوالد هرمـزگان و فوالد خوزسـتان و میلگرد فوالد 

خراسان تقاضا داشتند و معامله شدند.

معامله 16 هزار و 200 تن محصوالت   

فوالدی »فخوز«

دوشـنبه 12 مهر ماه، شـرکت فوالد خوزسـتان 

16 هـزار و 200 تـن محصـول فـوالدی شـامل یـک 

هزار و 200 تن تختال و 15 هزار تن شمش فوالدی 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
خوزستان، دوشنبه 12 مهر ماه 15 هزار تن شمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

ایـن  و  شـد  مواجـه  تنـی  هـزار 900  تقاضـای 30 

شرکت تمامی عرضه خود را معامله کرد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 124هزار 

و 164 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه بـه 

128هزار و 740 ریال به ازای هر کیلوگرم رسـید. 

این شـرکت از معامله انجام شـده، 193 میلیارد و 

109 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 2 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خوزسـتان، دوشـنبه 12 مهر ماه 40 هزار تن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کرد که با 

تقاضـای یـک هـزار و 200 تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان نیز معامله صورت گرفت.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمت 

155 هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 18 میلیـارد و 

600میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخـوز« شـنبه 10 مهـر مـاه نیـز پنـج هـزار تـن 

شـمش بلـوم )RST34-2 )150*150را عرضه کرده 

بود که بدون متقاضی و معامله باقی ماند.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی ارفع   

همراه با رقابت

دوشـنبه 12 مهـر مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد ارفع 
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ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
122 هزار و 975 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود اما قیمت 
معامله به دلیل رقابت به 129 هزار 

و 404 ریال به ازای هر کیلوگرم 
رسید. این شرکت از معامله صورت 

گرفته 129 میلیارد و 404میلیون 
تومان درآمد کسب کرد

توانست 10 هزار تن شمش فوالدی خود را با رقابت 

قابل توجه در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمودار 3 نشان می دهد شرکت آهن و فوالد 
ارفع، دوشنبه 12 مهر ماه 10 هزار تن شمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

43 هزار و 200 تنی مواجه شد و به میزان عرضه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمت 122 هـزار و 

975 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

امـا قیمـت معامله به دلیـل رقابت به 129 هـزار و 

404 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت 

از معامله صورت گرفته 129 میلیارد و 404میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« 50 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمزگان دوشـنبه 12 مهـر ماه، 

توانسـت 50 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 4 نشـان می دهـد، 

فـوالد هرمـزگان  مـاه، شـرکت  دوشـنبه 12 مهـر 

50هـزار تـن تختـال فوالدی خـود را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 56 هـزار و 880 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و فـوالد هرمـزگان بـه میـزان 

عرضه، محصول خود را مورد معامله قرار داد.

قیمـت تختـال »هرمـز«، 151 هـزار ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه معاملـه ایـن محصـول 

بـدون رقابـت در قیمـت صـورت گرفـت. فـوالد 

کاال،  بـورس  در  تختـال  معاملـه  از  هرمـزگان 

755میلیارد میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله شمش و میلگرد فوالدی »فخاس«  

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

16مهـر مـاه توانسـت سـه هـزار و 500 تـن شـمش 

فـوالدی و 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد را در بـورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

دوشـنبه 12 مهـر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 
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»فخاس«، شمش فوالدی را به 
قیمت 129هزار و 66 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 

این شرکت از معامله صورت 
گرفته 45 میلیارد و 173 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد

موفـق شـد سـه هـزار و 500 تـن شـمش بلوم فـوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   5 نمـودار 
خراسان، دوشنبه 12 مرداد ماه پنج هزار تن شمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای دو هزار تنی مواجه شد و به همین میزان 

معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقی شـمش 

خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد که توانسـت 

یـک هـزار 500 تـن دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمـع 

معامالت این شرکت به سه هزار و 500تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

129هـزار و 66 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 45 میلیارد و 

173 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

روز چهارشنبــــه 14 مهــــر ماه، شرکــــت فوالد 

خراســــان موفــــق شــــد 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد 

فـوالدی خــــود را در بــــورس کاالی ایــــران مـورد 

معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 
خراسـان، چهارشـنبه 14 مهر ماه 10 هزار و 32 تن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 15 هـزار و 246 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 139هزار 

و 822 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

که قیمت معامله با توجه به رقابت صورت گرفته 

به 140 هزار و 909 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 141 میلیـارد و 

359 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

البتـه فـوالد خراسـان شـنبه 10 مهـر مـاه نیـز 

  ST60-2 )150*150( یک هزار و 700 تن شمش بلوم

کوتــــــاه  طــــــول  بلــــــوم  شمـــــش  تـــــن   400 و 

)ST60-2 )150*150 را در بـورس کاال عرضـه کـرده 

بـود کـه رینگ بـورس را بدون متقاضی و معامله 

ترک کردند.
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شناسایی یک معدن طال در گناباد

تسریع در صدور عادالنه مجوزهای معدنی

در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا هستیم
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به گزارش »فلزات آنالین«، عباس هاشمی با 

اشـاره بـه نامـه رهبـر معظـم انقـالب مبنـی بـر 

بـه  خانگـی خارجـی  لـوازم   واردات  ممنوعیـت 

کشـور با بیان اینکه این نامه فرصت ارزشـمندی 

برای تولیدکنندگان است، اظهار داشت: در این 

راستا تولیدکنندگان نیز وظایفی همچون ارتقای 

و  کیفیـت  بهبـود   ،)R&D( توسـعه  و  تحقیـق 

منطقـی  هزینه هـا،  کاهـش  و  تعدیـل  فنـاوری، 

کـردن قیمت هـا، تامیـن مسـتمر کاال در بـازار، 

همکاری گسترده با شرکت ها و مراکز دانش بنیان، 

نـوآوری و دانشـگاه ها و تعمیـق سـاخت  مراکـز 

داخل محصوالت را بر عهده دارند.

واحدهـای  اگـر  کـرد:  بیـان   ادامـه  در  وی 

تولیدکننده بخواهند حداکثر اسـتفاده را از این 

حمایت ببرند و به نفع خود و کشور عمل کنند، 

باید به حرکت های یاد شده عمق ببخشند.

دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم خانگـی ایـران 

تصریح  کرد: این نامه برای اجرای درست، نیازمند 

نظـارت مسـتمر حاکمیـت اسـت، به طـوری کـه 

محدودیـت  بـرای واردات، اعمـال و مـواد اولیـه 

داخلی و وارداتی به طور پایدار تامین شود.

هاشـمی ادامـه  داد: مبـارزه جـدی بـا قاچـاق 

لـــوازم  خانگی بــــه داخــــل کشــــور که موجــــب 

آسـیب های جـدی بـه پیکره تولید شـده، بایـد در 

دستور کار باشد که در غیر این  صورت می تواند 

به مستمسکی برای قاچاقچیان به  منظور توسعه 

شبکه های آن ها تبدیل شود.

وی بـا انتقـاد از اینکـه در حـال حاضـر سـقف 

واردات لوازم  خانگی از طریق ته لنجی، پیله وری، 

مرزنشـینی و همچنیـن در بخشـی از مناطـق آزاد 

رعایت نمی شود، گفت: در دولت سیزدهم باید 

مجوزهای مربوطه شفاف سازی و سقف واردات 

از این شیوه ها تجدیدنظر شود تا آب به آسیاب 

قاچاقچیان ریخته نشود.

تشکیل کانون هماهنگی دانش، صنعت   

و بازار

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در 

دانـش،  هماهنگـی  کانـون  تشـکیل  بـه  ادامـه 

صنعـت و بـازار لـوازم  خانگـی بـا کمـک معاونـت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در ماه هـای 

گذشـته اشـاره کـرد و افـزود: بـه ایـن ترتیـب، ایـن 

صنعـت گام نخسـت را در جهـت دانش بنیـان 

شدن و استفاده از تحقیقات آکادمیک در مسیر 

تعالی و تکاملی برداشت.

ایـن  تشـکیل  بـا  کـرد:  خاطرنشـان   هاشـمی 

و  علمـی  و  آکادمیـک  شـخصیت های  کانـون، 

پژوهشـی بـا بدنـه صنعـت لـوازم  خانگـی مرتبـط 

خواهنـد شـد کـه حلقـه پایانـی آن بـازار بـوده و 

مدرنیزه کـردن، بـه روزآوری و جهانی سـازی ایـن 

صنعت را در دستور کار خواهد داشت.

وی بـه برگـزاری بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه 

بین المللی لوازم  خانگی در روزهای 25 تا 28 آبان  

مـاه امسـال اشـاره کـرد و افـزود: انتظـار مـی رود 

حقیقـت  در  کـه  نمایشـگاه  ایـن  متـراژ  فضـای 

رونمایـی از توانمندی هـای ایـن صنعت اسـت به 

حدود دو برابر افزایش یابد.

دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم خانگـی ایـران 

همچنیـن از تدویـن سـند توسـعه صنعـت لـوازم 

خانگی از سوی این انجمن خبر داد و گفت: این 

سند که با همکاری مراکز دانشگاهی، نوآوری و 

دانش بنیان هـا آمـاده شـده، بسـیار جامع اسـت و 

در آینده نزدیک پس از بحث و بررسی روی مفاد 

آن در وزارت صنعت، رونمایی خواهد شد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، سال گذشته بیش 

از 15 میلیـون دسـتگاه لـوازم  خانگـی در کشـور 

تولید شـد. کارشناسـان اشـتغال مستقیم در این 

حـوزه را 300 هـزار نفـر و گـردش مالـی سـالیانه در 

صنعـت لـوازم  خانگـی کشـور را 6 میلیـارد دالر 

عنوان  می کنند.

بـا وجـود رشـد تولیـد لـوازم  خانگـی، امـا بـه 

اذعـان همـه تولیدکننـدگان، بازاری هـا و اتحادیـه 

خانگـی،  لـوازم   توزیع کننـدگان  و  فروشـندگان 

اکنـون بیـن 30 تـا 35 درصـد کاالهـای موجـود در 

بازار را اجناس قاچاق تشکیل می دهد.

دبیـر کل انجمـن صنایـع لوازم خانگـی ایران گفت: به  طـور قطع، حمایت از تولیدات داخلی بسـیار خوب اسـت و تکلیـف بزرگی را 
بر دوش تولیدکنندگان قرار می دهد.

حمایت از لوازم  خانگی داخلی، فرصتی برای 
ارتقای تولید است

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  بـه گـزارش »فلـزات 

اصفهـان،  آهـن  ذوب  شـرکت  عمومـی  روابـط 

منصـور یـزدی زاده اظهـار داشـت: ذوب آهــــن 

اصفهـان بـه واسـطه نیـروی انسـانی متخصص، 

متعهـــــد و تجربـــــه کاری ارزشمنــــد در مسیر 

بالندگـی بـه لطـف خوش درخشـیده و قدم در 

مسـیری گذاشـته اسـت که دیگران به سـختی 

می تواننـد بـه آن ورود کننـد؛ مصـداق بارز این 

جملـــــه، تولیــــد ریــــل در ذوب آهن اصفهان 

تولیـد  بـه  ورود  دروازه  عنـوان  بـه   کـه  اسـت 

محصـوالت صنعتـی و دارای ارزش افـزوده باال 

محسوب می شود.

وی مطـرح کـرد: تولیـد آرک TH36، میلگـرد 

ازجملـــــه  نیـــــز  و...   UIC54 ریــــل  آلیـــــاژی، 

دستاوردهای اخیر این شرکت مادر صنعتی به 

شمــــار می رونــــد و حاصــــل تـالش و کوشـــش 

شـبانه روزی کارکنـان ایـن شـرکت سـبب شـده 

در  گذشـته  از  مصمم تـر  اصفهـان  آهـن  ذوب 

مسـیر رشـد بالندگـی حرکـت کنـد و بـه سـهم 

خودش در اقتصاد کشور نقش   آفرین باشد.

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان تصریح کرد: 

نیـاز  اسـاس  بـر  اصفهـان،  آهـن  ذوب  در  ریـل 

خطـوط کشـور تولیـد می شـود و هـم اکنـون ایـن 

تولیـد فراتـر از نیـاز کشـور اسـت و لـذا بازاریابی 

آن برای صادرات به کشـورهای دیگر در دسـت 

اقدام است.

یـزدی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه برنامـه دولـت 

واحـد  میلیـون  یـک  احـداث  بـرای  محتـرم 

مسکونی اقدام بسیار مهمی است زیرا مسکن 

همـواره ازجملـه دغدغه هـای هموطنـان اسـت، 

خاطرنشـان کرد: انتظار نیسـت کشـوری که در 

تولید فوالد و سـیمان و سـایر مصالح ساختمانی 

خودکفا اسـت و هیج وابسـتگی به خارج ندارد، 

در بخـش سـاختمان مشـکلی داشـته باشـد. در 

ایـن خصـوص می تـوان یـک اتـاق فکـر در بدنـه 

دولـت ایجـاد کـرد و تمـام دسـت انـدرکاران ایـن 

بخش در آن حضور فعال داشته باشند تا موانع 

پیش روی این طرح توسط تولیدکنندگان بررسی 

یـک  بـه  زمینـه  ایـن  در  برطـرف شـود.  و  شـده 

وحدت بین بخش ها نیاز داریم.

وی در پاسـخ به این سـوال که قیمت گذاری 

دستوری چه تاثیری بر روند احداث یک میلیون 

قیمت گـذاری  گفـت:  دارد،  مسـکونی  واحـد 

پـای  پیـش  بـزرگ  سـنگ  یـک  فـوالد،  دسـتوری 

در  ارزش آفریـن  محصـول  ایـن  تولیدکننـدگان 

داخل و خارج از کشور بوده و نیاز است قبل از 

هـر گونـه تصمیم گیـری بـرای صنعـت فـوالد در 

اتـاق فکـری کـه عنـوان شـد، همـه صحبت هـا 

شنیده شود و سپس تصمیم گیری کنند زیرا با 

قیمت گـذاری دسـتوری تولیـد نمی توانـد دوام 

زیـادی داشـته باشـد و اهـداف بخـش مسـکن 

محقق نمی شود.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اظهـار کـرد: 

قیمت هــــا در سامانــــه کـــدال کامال مشخـــص 

اسـت و عرضــــه و تقاضـا بـه صـورت اتوماتیـک 

قیمــــت محصــــوالت را مشخـــــص می کنــــد. 

فـوالد وجـود  تولیـد  هیچ گونـه محدودیتـی در 

ندارد و مازاد عرضه داریم. لذا بهترین مکانیزم 

و  عرضـه  مکانیـزم  همـان  فـوالد  قیمـت  بـرای 

تقاضا است.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان گفت: تولیـد ریل در ذوب آهـن اصفهان، بـه  عنـوان دروازه ورود به تولیـد محصوالت 
صنعتی و دارای ارزش افزوده باال محسوب می شود.

در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا هستیم
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
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مدیـر بهره بـرداری شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و بختیاری گفت: با تالش و همت پرسـنل شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و 
بختیـاری رکـوردی جدیـد بـه میـزان 801 تـن ورق گالوانیزه در یک شـیفت کاری ثبت شـد کـه این امـر جلـوه ای از اراده های 

پوالدین خط مقدم صنعت استان را شکوفا کرد.

تولید بیش از 800 تن ورق گالوانیزه 
در یک شیفت کاری

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیـاری، پرسـنل خـدوم واحـد بهره بـرداری ایـن 

شـرکت بـا پشـتیبانی دیگـر واحدهـای آن، موفـق 

شـدند رکـورد تولیـد 801 تـن تولیـد ورق گالوانیزه 

خودرویـی در یـک شـیفت کاری را به عنوان یک 

رکـورد جدیـد در حـوزه تولیـد در مـدت زمان یک 

شـیفت کاری ثبـت و به کارنامه افتخـارات خود 

اضافه کنند.

مدیـر بهره بـرداری ایـن شـرکت ضمـن اعـالم 

این خبر خاطرنشان کرد: با توجه به این نکته که 

شـرکت ورق خودرو با ظرفیت نامی 400 هزار تن 

در سـال و برخـورداری از بهتریـن تکنولـوژی روز 

دنیـا، باالتریـن ظرفیـت تولیـد این محصـول را در 

کشـور دارد، تاکنـون توانسـته بـود رکـورد تولیـد 

750 تن در یک شیفت کاری را به ثبت برساند.

فردیـن علیمیرزایـی افـزود: پرسـنل پرتـالش 

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری بـا 

دسـتیابی و فتـح گام بـه گام قله هـای تعالـی در 

راستای تولید محصوالت کیفی با میزان بیشتر، 

یـک بـار دیگـر ثابـت کردنـد کـه شـرایط سـخت 

و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  بـه  توجـه  بـا  کنونـی 

نیـز  آن  از  ناشـی  و محدودیت هـای  مشـکالت 

همچنین برخی آثار نشئت گرفته از تحریم های 

ظالمانـه اسـتکبار جهانـی، نخواهـد توانسـت در 

عزم و اراده پوالدین  آن ها خللی ایجاد کند.

وی در خصوص دیگر عوامل دست یافتن به 

ایـن موفقیـت در زمینـه افزایـش میـزان تولیـد 

محصوالت کیفی، به استراتژی و راهبرد توسعه 

و رشـد و اسـتفاده از تمامی ظرفیت های موجود 

در راسـتای تبدیـل شـدن بـه سـازمانی سـرآمد، بـا 

و  اشـاره کـرد  انسـانی کارآمـد  نیـروی  بـر  تکیـه 

گفـت: اسـتراتژی و تمرکـز اصلـی ایـن شـرکت در 

مسیر رسیدن هرچه سریع تر به ظرفیت نامی، با 

رعایـت تمامـی اصـول و الزامـات اسـتانداردهای 

ملـی و بین المللـی تبییـن شــــده و در تحقـق 

ایـن امــــر، تدابیـر مدبرانـه مدیرعامــــل محتـرم، 

تـالش  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای  حمایت هـای 

صادقانـه و مجدانـه تمامـی پرسـنل این مجموعه 

نقش بسزایی داشته است که امیدوار هستیم با 

حفظ و تقویت فضای همدلی و همکاری صمیمانه 

موجود در این مجموعه، شاهد تکرار موفقیت ها 

در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

همچون همیشه باشیم.

در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید؛

ــــ



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

59
 é شماره  é 186 مهرماه 1400

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعالم کرد:
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عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی گفت: یک معـدن طال بـا ظرفیـت و ذخایر بسـیار خوب بـه تازگـی در گناباد 
شناسایی شده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد صفایـی 

دلویـی در مراسـم بهره بـرداری از مرکـز تخصصی 

گوهـر تراشـی و سـنگ های قیمتـی در گنابـاد بـا 

بیـان اینکـه میـزان دقیـق ذخایـر معـدن طـالی 

جدیـد در دسـت بررسـی اسـت، اظهـار داشـت: 

معـدن طالیـی که بـه تازگی در گناباد شناسـایی 

شـده اسـت، بـا ظرفیـت و کیفیـت طـالی بسـیار 

خـوب و عالـی در حـال عملیـات اکتشـاف اسـت 

کـه بـا بهره بـرداری از آن در آینـده نزدیـک شـاهد 

توسـعه کمـی و کیفـی اشـتغال و رونـق اقتصادی 

منطقه خواهیم بود.

وی در ادامـه افـزود: شهرسـتان های گنابـاد و 

بجستان از ظرفیت بسیار خوبی در زمینه معادن 

ازجملـه  سـاختمانی  و  معدنـی  سـنگ های  و 

سـنگ های زینتـی برخـوردار هسـتند و از نقـاط 

بسـیار مسـتعد اسـتان در ایـن زمینـه بـه شـمار 

می روند که شناسایی این معدن طال، نشان دهنده 

ظرفیت خاص اقتصادی منطقه است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، عضـو کمیسـیون 

ادامـه داد:  اسـالمی  اقتصـادی مجلـس شـورای 

راه اندازی مرکز تخصصی گوهرتراشی و سنگ های 

تزئینـی در گنابـاد اقـدام بسـیار مناسـبی جهـت 

مسـیر  در  موجـود  ظرفیت هـای  از  بهره گیـری 

اشتغال و کارآفرینی است.

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

سعید عباسپور اظهار داشت: دولت دوازدهم در 

سال 97 به منظور حمایت از تولید کاالی داخلی، 

جلوگیـری از تشـدید قیمـت ارز و تعادل بخشـی و 

گروه بنـدی  بـه  نسـبت  ارزی  مصـارف  کنتـرل 

سـفارش  ثبـت  و  کـرد  اقـدام  وارداتـی  کاالهـای 

بسیاری از این اقالم و کاال ها ممنوع اعالم شد.

وی در ایـن خصـوص اضافـه کـرد: بـر اسـاس 

همیـن تصمیمـات گرفته شـده، ثبت سـفارش 

لـوازم خانگـی ازجملـه انـواع یخچـال، ماشـین 

تــاکنــــون   1397 ســــال  از  و...  لباسشــــویی 

ممنوع بوده اسـت.

مدیـر کل دفتـر مقـررات صـادرات و واردات 

وزارت صمـت همچنین تاکید کرد: ممنوعیت 

واردات لـوازم خانگـی خارجـی از جملـه کـره ای 

در جهـت حمایـت حداکثـری از تولیـد داخـل 

مـورد تاکیـد حاکمیـت بـوده اسـت و بـر همیـن 

اساس این محدودیت ها در حوزه ثبت سفارش 

گروه کاالهای مورد نظر همچنان تداوم دارد.

ایـن  بـه  اشـاره  ضمـن  پایـان  در  عباسـپور 

موضـوع کـه وظیفـه وزارت صمـت در بحـث 

واردات صرفـا ثبـت سـفارش اسـت و از سـال 97 

تاکنون هیچ گونه ثبت سفارشی در حوزه لوازم 

خانگی مورد اشـاره نداشـته است، تصریح کرد: 

خانگـی  لـوازم  شـرکت های  خـروج  و  تحریم هـا 

خارجـی باعـث شـد تـا شـرکت های داخلـی بـه 

دنبال توسعه داخلی سازی قطعات و شرکت های 

ایـن  تحقـق  بـرای  برونـد.  بین المللـی  جایگزیـن 

دولـت  حمایت هـای  از  اطمینـان  موضـوع 

وزارت  راسـتا  همیـن  در  کـه  اسـت  ضـروری 

صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ گونه برنامه ای 

بـرای حضـور برندهای خارجـی در صنعت لوازم 

خانگی کشور ندارد.

شناسایی یک معدن طال در گناباد

مدیـر کل دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمـت انتشـار برخـی شـایعات در خصوص ثبت سـفارش و بـه دنبال آن 
واردات لـوازم خانگـی خارجـی را تکذیـب کـرد و گفـت: از سـال 1397 هیچ گونـه ثبـت سفارشـی در خصـوص واردات لوازم 

خانگی خارجی نداشته ایم.

عدم ثبت سفارش هرگونه لوازم خانگی خارجی در کشور

نماینده مجلس خبر داد:
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افزایش تولید فروکروم در مجتمع فروکروم جغتای با ورود بخش خصوصی، رشد چشمگیری داشت.

افزایش تولید فروکروم با ورود بخش خصوصی

آغاز عملیات مطالعاتی و اکتشاف 17 نقطه امید بخش معدنی 
در چادرملو

مدیر مجتمع فروکروم جغتای مطرح کرد:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت تهیــــه و تولیــــد مـواد 

معدنی ایران، محمد داودی با بیان این مطلب 

مجتمـع  واگـذاری  از  قبـل  تـا  داشـت:  اظهـار 

فروکـروم به راهبری، متوسـط تولیـد فروکروم پر 

کربـن سـاالنه هشـت هـزار تن و بیشـترین تولید 

11 هزار تن بود.

وی در ادامـه افـزود: در برنامـه تولیـد سـال 

جـاری میـزان تولیـد 15 هـزار تـن فروکـروم پرکربن 

در نظـر گرفتـه شـد کـه بـا وجـود کمبـود بـرق و 

خاموشی کامل کوره به مدت 15 روز و کارکرد با 

50 درصـد دیمانـد طـی 30 روز، 90 درصـد ایـن 

هدف تنها در 6 ماهه نخست سال محقق شد.

مدیـر مجتمـع فروکـروم جغتـای خاطرنشـان 

اجـرای  دنبـال  بـه  تولیـد  افزایـش  ایـن  کـرد: 

سیاسـت های جدیـد شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

واحدهـای  واگـذاری  بـر  مبتنـی  ایـران  معدنـی 

تدویـن  و  خصوصـی  بخـش  بـه  زیرمجموعـه  

ساختارهایی تحت عنوان »راهبری« اتفاق افتاد.

داودی بـا اشـاره بـه افزایـش تولیـد فروکـروم 

پر کربن در سـال گفت: کارخانه از سـال 1396 

بـه راهبـری واگـذار شـده و از آن زمـان شـاهد 

سـیر صعـودی تولیـد تـا پایـان سـال 99 بودیـم و 

تولیـدی در  بـه  ایـن سـال  بـه گونـه ای کـه در 

حـدود 26 هـزار تـن )مجمـوع فـراوری مجـدد 

سـرباره ها و فلز ناشـی از ذوب و احیا( در سـال 

رسـیده اسـت و این سـیر افزایش تولید به دلیل 

مدیریـت بخـش خصوصـی در تامیـن بـه موقـع 

مواد اولیه است.

تولیـدات  افزایـش  دالیـل  از  دیگـر  یکـی  وی 

امسـال را بـه دلیـل تامیـن مـواد اولیـه دانسـت و 

اظهـار کـرد: دسـت بخـش خصوصـی بـرای خریـد 

مواد اولیه باز است و در حال حاضر، شرکت راهبر 

مجتمـع فروکـروم در معـادن کوچـک و خصوصـی 

کرومیت سرمایه گذاری و مواد اولیه شامل سنگ 

و کنسانتره کرومیت را تامین می کند.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو در جلسـه کمیته اکتشـاف شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو با تاکیـد بر اهمیت 
اکتشـاف و حفاری در نقاط امید بخشـی معدنی کشـور و تاثیر آن در رشـد و توسـعه اقتصادی گفت: معادن ثروت عظیمی اسـت 

که در جای جای این کشور پهناور نهفته است و سرمایه بزرگی برای توسعه کشور محسوب می شود.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصر تقی زاده از مهم ترین مزیت های بهره برداری 

از معـادن را ارزش افزایـی منابـع اقتصـادی، ایجـاد 

اشتغال، توسعه مناطق کم برخوردار و دستیابی به 

دانـش و تکنولـوژی دانسـت و اظهـار داشـت: در 

حـال حاضـر ایـن شـرکت بـا تهیـه هشـت دسـتگاه 

از  توانمنـد  تیمـی  تشـکیل  و  عمیـق  حفـاری 

کارشناسـان و متخصصـان حفـاری کشـور قـادر 

و  اکتشـاف  عملیـات  انجـام  بـر  عـالوه  اسـت 

حفـاری در کویـر مرکـزی ایـران در هـر نقطـه از 

کشـور نیـز خدمـات اکتشـافی خـود را بـه هـر 

متقاضی ارائه دهد.

مدیرعامـل چادرملو همچنین ضمن دعوت 

از تمامی متخصصان اکتشاف و حفاری افزود: 

برنامه ریـزی الزم بـرای آموزش و تربیت نیروهای 

متخصـص بـرای تامیـن نیـاز شـرکت و تشـکیل 

تیم هـای اکتشـاف انجـام شـده اسـت و در حـال 

حاضـر 150 نفـر در حـال طـی کـردن دوره هـای 

آموزشی هستند.

حـال، مقدمـات  عیـن  کـرد: در  تصریـح  وی 

و  حفـاری  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  داخلی سـازی 

مطالعـات اکتشـافی را بـا همـکاری شـرکت های 

دانش بنیان، مراکز علمی و پژوهشی و قطعه سازان 

داخلـی آغاز کرده ایـم. امیدواریم در آینده نزدیک 

به یکی از شـرکت های توانمند در امر اکتشـاف و 

حفاری در خاورمیانه تبدیل شویم.

در ادامه این جلسه گزارشی از روند عملیات 

اجرایـی پهنـه معدنـی D19 در مجـاورت معـدن 

چادرملو ارائه شد.
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رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معـدن بـا تاکید بـر حـذف برخوردهای سـلیقه ای بـا درخواسـت مجوزهـا، گفت: بهتر اسـت 
سـامانه های هوشـمند فن آورانه برای رفع مشـکالت، تسـریع در صـدور عادالنه و بهینـه مجوزها با افزایش ضریب شـفافیت آن 

مورد استفاده قرار بگیرند.

تسریع در صدور عادالنه مجوزهای معدنی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، تقی نبئـی، در 

جلسـه دیـدار فعـاالن اقتصـادی اسـتان قزویـن با 

رئیـس قوه قضاییـه در خصـوص لـزوم رفـع موانع 

سـخنرانی  بـه  کشـور  معـدن  بخـش  توسـعه 

پرداخت و با اشاره به مشکالت گریبان گیر این 

حـوزه از رئیـس دسـتگاه قضـا درخواسـت کرد تا 

بـا ایجـاد شـعب تخصصـی قضایـی در اسـتان ها 

برای به حداقل رسانی نگرانی فعاالن معدنی به 

ویـژه در مواجهـه بـا تعارضـات افـراد محلـی و 

دسـتگاه های اجرایـی حکومتی دسـتور مسـاعد 

صادر کند.

وی در ادامـه عامـل بخـش قابـل توجهـی از 

تعارضات بین دستگاه ها و معدن کاران را ضعف 

نظـارت کارشناسـی آن هـا برشـمرد و عنـوان کرد: 

این مشکالت به دلیل کمبود نیروی کارشناسی 

در بدنه این دستگاه ها بوده است.

معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 

پیشـنهاد کـرد: ایـن دسـتگاه ها بـا بهره گیـری از 

 34 مـاده  تبصـره  به ویـژه  قانونـی  ظرفیت هـای 

خبـره  اعضـای  از  بهره گیـری  بـا  معـادن  قانـون 

سازمان و افزایش سطح نظارت کارشناسی عالوه 

معدنـکاری،  طبیعـی  آسـیب های  کاهـش  بـر 

ارشادهای کارشناسی الزم را در حین اجرای هر 

پـروژه و در زمـان مناسـب آن در اختیـار مدیـران 

بخش معدن قرار دهند و در نتیجه با بهره گیری 

از این ظرفیت می توان امیدوار بود که بسـیاری 

از پرونده های قضایی پیشگیری شود.

نبئی، دیگر مسئله مدیریت بخش معدن را 

بوروکراسـی سـنتی در مسـیر فرایندهای صدور 

مجوزهای معدنی عنوان و خاطرنشان کرد: این 

مشـکل عـالوه بـر اتـالف زمـان و از بیـن بـردن 

فرصت هــــای خــــاص سرمایــــه گذاری معدنـی 

شــــوم  پدیــده هــــای  بـروز  و  ایجـاد  موجبـات 

امضاهای طالیی، رانت و فســـاد در این حــــوزه 

را فراهم آورده است.

وی ادامـه داد: پیشـنهاد می شـود بـرای رفـع 

این مشکالت و تسریع در صدور عادالنه و بهینه 

از  آن  شـفافیت  ضریـب  افزایـش  بـا  مجوزهـا 

سامانه های هوشمند فن آورانه استفاده شود.

رئیس سـازمان نظام مهندسـی معدن، ایجاد 

پنجره واحد وفق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون 

معادن را در جهت حذف برخوردهای سلیقه ای 

با درخواست مجوزها را مورد تاکید قرار داد. 

بـه  پاسـخ  در  قوه قضاییـه  رئیـس  ادامـه  در 

درخواست های مطرح شده، ضمن ستودن نکته 

بـا  تـا  داد  مسـاعد  قـول  شـده  عنـوان  نظـرات 

بهره گیری از ظرفیت های نظارتی قوه قضائیه و با 

شـورای  مجلـس  نماینـدگان  و  دولـت  کمـک 

اسالمی به پیشنهادات جامع عمل بپوشانند.

وی در پایان اظهار کرد: قطعا در این مسـیر 

خبـره  کارشناسـان  مشـاوره  و  مسـاعدت  بـه 

بابـت  ایـن  از  و  داشـت  نیـاز خواهیـم  سـازمان 

را  سازمـــان  ظرفیـــت  ایـــن  از  بهینـه  اسـتفاده 

خواستار هستیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، جلسـه مذکـور بـا 

حضـور »رحیمـی وزیـر دادگسـتری«، »عمرانـی 

معــــاون دادستــــان کل کشــــور«، »عبــــاس پور 

سـخنگوی کمیسـیون صنایع و معادن مجلس«، 

»سـیاهکالی عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن 

مجلــــس« و »محمــــدبیگی عضـــو کمیسـیون 

پیشـنهادات  و  برگـزار شـد  بهداشـت مجلـس« 

رئیـس سـازمان و تاکیـدات مقـام عالـی دسـتگاه 

قضا به اطالع رسید.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مطرح کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محمـد فرهادی 

در دومین نشست شورای معادن استان در سال 

جـاری اظهـار داشـت: مدیـران بایـد بـه  صـورت 

میدانـی از معـادن بازدیـد کننـد تـا از نزدیـک بـا 

مسائل و مشکالت آن ها آشنا شوند.

و  معـادن  ادامـه داد: مصوبـات شـورای  وی 

شـورای گفت وگـوی دولـت و بخش خصوصـی در 

خصوص معادن الزم  االجرا است و با مدیرانی که 

در این زمینه بی توجهی کنند، برخورد می شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره 

به سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها عنوان 

کـرد: ایـن عناویـن بـه منظـور سیاسـت گذاری و 

ریل گذاری عملکرد دولت ها است.

نیـز  امسـال  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  فرهـادی 

همچون سال های گذشته تمامی برنامه ریزی ها 

و اقدامات ما به عنوان دستگاه های اجرایی باید 

در راستای تحقق عنوان سال باشد.

وی اظهـار کـرد: انعطاف ناپذیـر بـودن برخـی 

دستگاه های اجرایی نظیر شرکت نفت استان در 

تامین نشـدن سـوخت مورد نیاز معادن، به هیچ 

وجه قابل قبول نیست.

معـاون اسـتاندار خراسـان جنوبـی با تاکید بر 

نقش مهم و اساسـی معادن در تولید و اشـتغال، 

متذکـر شـد: حمایـت از آن هـا بایـد بـه طـور جدی 

صورت گیرد.

فرهادی تصریح کرد: در برخی از موارد، بدنه 

کارشناسـی اسـتان از تنگ نظری بیش از حد رنج 

می بـرد کـه الزم اسـت مدیـران در ایـن خصـوص 

ورود پیدا کنند. 

وی تاکیـد کـرد: پیمانـکاران بـه  ویـژه در حوزه 

معـادن کـه بـه اسـتان می آینـد بایـد از نیروهـای 

بومـی و تولیـدات اسـتان در اجـرای پروژه هـای 

خود استفاده کنند.

معـــاون استانــــدار خراسـان جنوبـی افـــزود: 

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار خراسـان جنوبی گفت: میانگین عمر ماشـین آالت معادن در اسـتان باالی 30 سـال اسـت 
و ماشین آالت با عمر باال قطعا مصرف سوخت بیشتری دارند.

میانگین عمر ماشین آالت معادن خراسان جنوبی 
باالی 30 سال است

باالیـــی  مالـی  گــــردش  از  کــــه  بـزرگ  معــــادن 

در  سـرمایه گذاری  بـه  ملـزم  بایـد  برخوردارنـد 

اسـتان شـوند و در ایـن رابطـه بایـد از اهرم هـای 

قانونی استفاده کنیم.

ایرنـا، دومیـن جلسـه  از  بـر اسـاس گزارشـی 

شـورای معادن اسـتان در سـال جاری به ریاسـت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری 

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان 

جنوبی برگزار شد.

بررسـی مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه حـوزه 

سـوخت معـادن و مـاده 43 قانـون برنامـه ششـم 

توسعه درباره موضوع انجام گردش مالی خرید 

ذخایـر  محـل  اسـتان های  در  معـادن  فـروش  و 

معدنـی و اسـتقرار دفاتـر مالـی و قانونـی مربوطه 

در اسـتان های مذکـور از مهم تریـن محورهـای و 

ایـن  موضوعـات مـورد بحـث اعضـای شـورا در 

جلسه بود که مصوباتی نیز برای آن ها اخذ شد.

یـک  درخواسـت  همچنیـن  جلسـه  ایـن  در 

از  یکـی  واگـذاری  بـر  مبنـی  متقاضـی  شـرکت 

ایـن  بـه  نهبنـدان  شهرسـتان  گرانیـت  معـادن 

اجرایـی  آیین نامـه  مـاده 83  اسـاس  بـر  شـرکت، 

قانون معادن بررسی و تصمیم گیری شد.

بررسـی درخواسـت تعطیلـی موقـت یکـی از 

معـادن منیزیـت اسـتان بـا اسـتناد بـه مـاده 53 

آیین نامــــه اجرایــــی قانــــون معــــادن و بنــــد 3 

دستورالعمل تفویض اختیار شورای عالی معادن 

به شورای معادن استانی از دیگر دستور کارهای 

مورد بحث اعضای شورای معادن استان بود.

بـا  موافقـت اعضـای شـورای معـادن اسـتان 
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وزیـر صمـت گفـت: اگر طـرح واردات خـودرو نهایتـا تبدیل به قانون شـود، ما مکلـف به اجـرا خواهیم بـود اما نظر رسـمی وزارت 
صمت، عدم واردات در شرایط فعلی کشور است.

به گزارش »فلزات آنالین«، رضا فاطمی امین 

در حاشـیه نشسـت هم اندیشی روسـای اتاق های 

بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان در پاسخ به این 

سـوال که اگر طرح واردات خودرو توسـط شـورای 

نگهبان تصویب و در نهایت تبدیل به قانون شود، 

واکنـش وزارت صمـت کـه پیش از این نسـبت به 

واردات موضـع منفـی گرفته بود چـه خواهد بود، 

اظهار داشت: بحث قانون یک بحث جداست و 

بحـث منطـق اقتصـادی یـک بحـث دیگـر اسـت. 

مسـلما هـر چـه در قالـب قانـون تصویـب شـود، ما 

مجری آن خواهیم بود.

وزیر صمت افزود: نظر کارشناسـی اینجانب 

بـه عنـوان مقـام مسـئول در حوزه صنعـت و البته 

نظر رسمی وزارت صمت این است که واردات و 

صـادرات جریـان حیـات اقتصـادی هـر کشـوری 

اسـت و همان طـور کـه صـادرات می کنیـم، بایـد 

واردات هـم انجـام دهیـم. امـا ایـن فراینـد بایـد 

هوشمندانه باشد.

تجـاری  تـراز  بنابرایـن وقتـی  ادامـه داد:  وی 

کشـور مناسـب باشـد، مـن مخالفتـی بـا واردات 

خـودرو نخواهـم کـرد و معتقـد هسـتم بخشـی از 

بـازار بایـد بـا خـودروی خارجـی تامیـن شـود تـا در 

رقابت، قیمت و کیفیت شاهد بهبود باشیم.

بـر اســــاس گزارشـی از مهــــر، فاطمـی امیـــن 

گفـت: در شـرایط فعلـی کـه منابـع ارزی محدود 

اسـت اگر این منابع صرف واردات خودرو شـود، 

منجـر بـه افزایـش نـرخ ارز و گرانـی بـرای همـه 

مردم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر طرح واردات 

خودرو تبدیل به قانون شود واکنش شما چیست، 

گفـت: اگـر واردات خـودرو تبدیـل بـه قانـون شـد، 

قطعا ما ملزم و مکلف به اجرا خواهیم بود اما نظر 

نظر رسـمی وزارت صمت این اسـت که نباید در 

دوران گـذار تصمیمـی بگیریـم کـه یـک بخشـی 

بهبـود یابـد و بسـیاری از بخش هـای دیگـر دچـار 

زیان شوند.

طرح واردات خودرو در صورت قانون شدن اجرا خواهد شد
با اعالم وزیر صمت؛

محاسـبه حقـوق دولتـی سـه معـدن در خراسـان 

جنوبی براسـاس اسـتخراج واقعی برای سـال های 

97 و  98 به دلیل موارد خارج از ید براسـاس بند 

پ مـاده 63 آیین نامـه اجرایـی قانـون معـادن از 

دیگـر مصوبـات دومیـن جلسـه شـورای معـادن 

استان بود.

همچنین در خصوص موضوع بند پنجم جزء 

الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر 

اختصـاص تـا یـک  درصـد فـروش معـادن و صنایع 

معدنی  به  جبران خسارت های احتمالی وارده به 

اهالی سـاکن در منطقه و بخش کشـاورزی آن ها 

تـا موضـوع در جلسـه  تبـادل نظـر و مقـرر شـد 

کارشناسـی ذیل شـورا مورد بررسی کارشناسی و 

دقیق تر قرار گیرد.

ابتـدای ایـن جلسـه گزارشـی از اقدامـات و 

پیگیری های صورت گرفته در خصوص رسیدگی 

به شـرایط اسـکان و کمپ های معادن زغال سنگ 

طبــــس کـه در سفــــر رئیــــس جمهـوری بـه ایـــن 

موضـوع توجـه ویـژه شـده بـود، از سـوی رئیـس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

بـر ادامـه رونـد رسـیدگی و سـاماندهی  ارائـه و 

پیمانـکاران  سـوی  از  کارگـران  اسـکان  شـرایط 

سـایر  بـه  رسـیدگی ها  دادن  تعمیـم  همچنیـن 

معادن زغال سنگ استان تاکید شد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

64
é 1400  مهرماه é 186  شماره 

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر، مجید 

ضیایی اظهار داشت: مجاهدان عرصه تولید در 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر توانسـتند بـا 

تـالش شـبانه روزی و تکیه بر توان داخلـی، رکورد 

قابـل  میـزان  بـه  را  جـاری  سـال  ماهـه  تولیـد 6 

توجهـی ارتقـا دهنـد و بـا عبـور از مـرز 16 هـزار تن 

تولید انواع محصوالت مسـی و برنجی در شـش 

مـاه نخسـت سـال 1400، گامـی بلنـد در تحقـق 

جهش تولید بردارند.

و  بـه همـه سـختی ها  توجـه  بـا  افـزود:  وی 

قـرار  ظالمانـه،  تحریم هـای  همچـون  موانعـی 

گرفتـن اسـتان کرمان در منطقـه قرمز کرونایی 

بـه مـدت پنـج مـاه و محدودیت هـای ناشـی از 

آن، مبتـال شـدن بیـش از 250 نفـر از کارگـران بـه 

بیمـاری کرونـا و برنامـه قطـع بـرق شـرکت ها و 

واحدهـای صنعتـی از اواخـر خـرداد ماه تـا اوایل 

شـرکت  ایـن  کارگـران  امسـال،  مـاه  شـهریور 

بـا  سـال  شـعار  تحقـق  مسـیر  در  توانسـتند 

محوریـت تولیـد گام بردارنـد و بـه نـدای رهبـر 

فرزانه انقالب لبیک بگویند.

باهنـر گفـت: رکوردهـای  مدیرعامـل مـس 

ماهـه  شـش  در  صـادرات  و  فـروش  تولیـد، 

نخسـت سـال جاری، نسبت به میانگین 9ساله 

تناژی تولید معادل 16 درصد رشد و در تناژی 

فـروش و صـادرات معـادل 20 درصـد افزایـش 

داشـته اسـت و دسـتیابی بـه ایـن میـزان تولیـد 

در چنیـن شـرایط دشـواری، نشـان از تـالش و 

بـا تکیـه بـر ایمـان و اعتقـاد بـه موفقیـت  کار 

روزافـزون و همـت و همدلـی بـه وجـود آمـده 

میان کارکنان و مدیران دارد.

ضیایـی اضافـه کـرد: ایـن رکوردزنـی در حالی 

سـال های گذشـته  در  کـه  اسـت  افتـاده  اتفـاق 

را،  مجموعـه  ایـن  تولیـد  از  درصـد   10 حداقـل 

کارخانه سـکه زنی این شـرکت به خود اختصاص 

داده بود که در دو سال اخیر به دلیل تصمیم در 

خصوص حذف صفر از سکه های رایج، تولیدات 

این کارخانه حذف شد و عمال کارخانه سکه زنی 

تولیدی نداشته است.

وی عنوان کرد: امروز در جنگ اقتصادی که 

بـر کشـور تحمیـل شـده اسـت، مجاهـدان عرصه 

تولید و اقتصاد مقاومتی، تحریم های ظالمانه را 

و رهنمودهـای رهبـر معظـم  اثـر می کننـد  بـی 

بـه اقتصـاد  انقـالب را در اسـتحکام بخشـیدن 

کشور ،نصب العین خود قرار می دهند.

مدیرعامـل شـرکت صنایع مس شـهید باهنر گفت: کارگران و مهندسـان پرتالش شـرکت مس شـهید باهنر با غلبـه بر تحریم، 
شـرایط سـخت کرونایـی و اختالل هـای ناشـی از برنامه قطعی برق، توانسـتند بـا همدلی و تالش مضاعف، دسـت بـه افتخاری 

بزرگ بزنند و در 6 ماهه ابتدایی سال جاری در سه موضوع تولید، فروش و صادرات رکورد 10 سال گذشته را بشکنند.

شکسته شدن رکورد ۶ ماهه تولید، فروش و 
صادرات در 10 سال گذشته

مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر خبر داد:
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مدیـر مجتمـع مس شـهربابک از ثبت رکوردهای جدید تاریخی شـهریور ماه و نیمه نخسـت سـال 1400، توسـط مجتمع مس 
شهربابک خبر داد که از آغاز فعالیت این مجتمع تاکنون بی سابقه بوده است.

تولید تاریخی در شهربابک

افزایش 35 میلیارد دالری صادرات غیرنفتی

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

حسـین  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

ابراهیمی نسـب اظهـار داشـت: در سـال تولیـد، 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها با تالش و کوشـش 

حداکثـری همـکاران و حمایـت مدیـران ارشـد، 

مجتمـع مـس شـهربابک موفـق به ثبـت چندین 

رکورد جدید در تولیدات خود شده است.

وی در ادامه افزود: کاتد تولیدی پاالیشـگاه 

خاتـون آبـاد در شـهریور مـاه سـال 1400، بالـغ بـر 

باالتریـن  بـوده در حالـی کـه  تـن  9هـزار و 909 

رکـورد قبلـی در مـرداد مـاه 9 هـزار و 795 تـن 

بـوده اسـت کـه 1.2 درصـد افزایـش نسـبت بـه 

رکورد قبل را نشان می دهد.

مدیـر مجتمـع مـس شـهر بابـک عنـوان کرد: 

نیمـه نخسـت سـال  آبـاد در  پاالیشـگاه خاتـون  

جـاری موفـق بـه تولیـد 50 هـزار و 556 تـن کاتـد 

نیمـه  در  قبلـی  رکـورد  باالتریـن  اسـت.  شـده 

نخست سال گذشته 50 هزار و 50384 تن بوده 

که حاکی از افزایش 0.3 درصدی است.

ذوب  تولیـدی  ابراهیمی نسـب،  گفتـه  بـه 

نیـز  سـال 1400  نخسـت  نیمـه  در  آبـاد  خاتـون 

64هـزار و 611 تـن بـوده در حالـی کـه باالتریـن 

گذشـته  سـال  نخسـت  نیمـه  در  قبلـی  رکـورد 

62هزار و 441 با 3،5 درصد افزایش بوده است.

وی در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکـه در شـرایط 

کنونـی بهـره وری کارخانـه تغلیـظ میـدوک در 

شـرایط خوبـی قـرار دارد، گفـت: بازیابـی کلـی 

کارخانـه تغلیـظ میـدوک در نیمه نخسـت سـال 

بـه  نسـبت  کـه  اسـت  بـوده  درصـد   90 جـاری 

باالترین رکورد قبلی در نیمه نخسـت سـال 98، 

0.4 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران گفت: بـر اسـاس برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه، طی چهار سـال آینـده صادرات 
غیرنفتی 35 میلیارد دالر رشد خواهد داشت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علیرضـا پیمـان 

پـاک در آییـن بازگشـایی مجـازی پاویـون ایـران در 

اکسـپو 2020 دبـی کـه بـا حضـور وزیـر صنعـت، 

معدن و تجارت برگزار شـد، اظهار داشـت: ارتباط 

دو سـویه دولـت و بخـش خصوصـی بـا رویکـرد 

تضارب آرا و هم ا ندیشی می توان سیاست ها را به 

بهترین نحو عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه بازار صادراتی منطقه دوهزار 

و 328 میلیارد دالر است، خاطرنشان کرد: در این 

میـان سـهم ایـران از این حجم تجاری اندک اسـت 

کـه بـر اسـاس برنامه ریزی هـا در افـق چهـار سـاله 

35میلیـارد دالر صـادرات را افزایـش خواهیـم داد 

کـه در سایــــه تعامــــل بـا کشورهــــای همسـایه، 

و  ارزی  و  تجــــاری  سیاست هـــــای  همــــاهنگی 

رقابت پذیری ممکن خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره 

به اینکه صادرات به کشـورهای همسـایه قابلیت 

100 میلیارد دالری دارد، گفت: هدف همسایگان 

ایران هسـتند و کشـورهایی که مسـیر رسـیدن به 

چین و هند را تسهیل می کند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، پیمـان پـاک در 

پایـان بـا بیـان اینکـه شـرکت های زنجیـره تامیـن 

در مسـیر توسـعه صـادرات بایـد مـورد حمایـت 

قــــرار بگیرنـــــد، تصریــــح کـرد: حـــوزه توسـعه 

زنجیره هـــای بیـــن المللی، صـادرات خدمـــات 

فنی و مهندسـی، اصالح مشـکالت لجستیکی 

و توسـعه ترانزیـت و ایجـاد مسـیر ویـژه تجـاری 

ایـران روسـیه از دیگـر برنامه هـای اولویـت دار 

سازمان توسعه تجارت است.
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رئیـس کمیتـه دیپلماسـی اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه اینکه در طرح سـاخت یـک میلیون مسـکن در دولت 
یازدهم، حسـاب ویژه ای برای ذوب آهن اصفهان باز کردیم، گفت: این مجموعه اعالم کرده اسـت در سـاخت مسـکن پشـتیبان 
دولـت یازدهـم اسـت، مـا نیز حمایـت خـود را از این صنعـت مادر اعـالم می کنیم تـا بتوانیم از مسـیر ایـن تعامل و بـا تولیدات 

استاندارد این مجتمع عظیم صنعتی مسیر خانه دار شدن هموطنان را هموارتر کنیم.

در طرح ساخت یک میلیون مسکن، حساب ویژه ای برای 
ذوب آهن باز کردیم

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

آییـن  آهـن، عبـاس مقتدایـی در  شـرکت ذوب 

افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: در مجلس 

شـورای اسـالمی در ذیـل کمیسـیون سیاسـت 

خارجی مجلس، کمیته ای طی چند ماه گذشته 

تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی تاسیس کردیم 

کـه بنـده بـه عنـوان رئیـس ایـن کمیتـه بـا وزاری 

صمـت، اقتصـاد، امـور خارجـه و... مذاکراتـی را 

انجـام دادیـم تـا وزرای دولـت، بخش دیپلماسـی 

اقتصـادی را بـه عنـوان یـک محـور کلیـدی در 

برنامه های خود قرار دهند.

شـورای  مجلـس  در  افـزود:  ادامـه  در  وی 

ریـل  در  بتوانـد  تولیـد  اینکـه  بـرای  اسـالمی 

پیشـرفت هـر چـه بیشـتر قـرار بگیـرد و همچنیـن 

صـادرات را بـه دلیـل ارزآوری بـاال تقویـت کنیـم، 

برنامه هـای بسـیاری تعریـف کردیـم تـا بتوانیـم 

پشـتیبان شایسـته تولیـد باشـیم و لـذا از هیـچ 

تالشی فروگذار نمی کنیم.

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای 

اسالمی تصریح کرد: مجلس یازدهم رونق تولید 

در  گشـایش  بـرای  راهـکار  یـک  عنـوان  بـه  را 

قـرار داده  چالش هـای مختلـف کشـور مدنظـر 

است و لذا تالش داریم تا باالترین سطح حمایت 

از تولیدکنندگان را داشته باشیم.

مقتدایـی همچنیــــن بـا حضــــور در غرفــــه 

آهـن  ذوب آهـن اصفهـان گفـت: شـرکت ذوب 

اصفهان به عنوان تولیدکننده مقاطع ساختمانی 

در سـطح جهان شـناخته شـده اسـت و در کشور 

نیـز بـه ایـن واسـطه ایـن صنعـت بـزرگ در بخـش 

اعظمی از بناهای کشور نمادی از این کارخانه و 

تـالش شـبانه روزی کارکنـان آن وجـود دارد و لـذا 

این تولید سراسر افتخار، ماندگار است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح سـاخت یـک 

میلیون مسکن در دولت یازدهم،حساب ویژه ای 

بـرای ذوب آهـن اصفهـان بـاز کردیـم، افـزود: ایـن 

مجتمـع عظیـم صنعتـی اعـالم کـرده اسـت در 

ساخت مسکن پشتیبان دولت یازدهم است، ما 

نیـز ایـن همراهـی را بـه فـال نیـک می گیریـم و 

اعـالم  مـادر  صنعـت  ایـن  از  را  خـود  حمایـت 

می کنیـم تـا بتوانیـم از مسـیر ایـن تعامـل و بـا 

تولیـدات اسـتاندارد ایـن مجتمع عظیم صنعتی 

مسیر خانه دار شدن هموطنان را هموارتر کنیم.

رئیـس مجمع نماینـدگان شهرسـتان اصفهان 

تالشـگران  همـت  بـه  ریـل  تولیـد  کـرد:  اظهـار 

ذوب آهن اصفهان به نقطه اتکا رسید و از همین 

جـا شایسـته می دانـم بـه تـک تـک ایـن عزیـزان 

خسته نباشید و دست مریزاد عرض کنم.

مقتدایی در خصوص اینکه کمیته دیپلماسی 

بخـش  از  می توانـد  حمایتـی  چـه  اقتصـادی 

صـادرات ذوب آهـن اصفهـان داشـته باشـد بیـان 

کرد: ذوب آهن اصفهان، صنعتی است که بیش 

از نیمـی از محصـوالت خـود را صـادر می کنـد و 

ایـن آمـار حاکـی از کیفیت باالی محصـوالت این 

شرکت است و همین موضوع سبب شده مدال 

افتخار صادرات کشور را کسب کند. با توجه به 

اهمیـت حفـظ بازارهـای صادراتـی، ایـن کمیتـه 

برنامه ریـزی ویـژه ای بـرای صنایع بزرگی همچون 
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طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد در دستور کار 
نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، در جلسـه علنی، بررسی گزارش شـور دوم کمیسـیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه 
و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار را در دستور کار دارند.

به گزارش »فلزات آنالین«، در جلسه یازدهم 

مهر ماه 1400 که به ریاست محمدباقر قالیباف 

با حضور 216 نماینده آغاز شد و نمایندگان طرح 

تسـهیل صـدور برخـی مجوزهـای کسـب وکار و 

بـا  فـوالد  زنجیـره  پایـدار  تولیـد  و  توسـعه  طـرح 

رویکـرد اصـالح سیاسـت های تنظیـم بـازار را در 

دستور کار دارند.

در دسـتور جلسـه مجلـس همچنیـن ادامـه 

امـور داخلـی  بـه گـزارش کمیسـیون  رسـیدگی 

کشـور و شـوراها در مـورد الیحـه درآمـد پایـدار و 

هزینـه شـهرداری ها و دهیاری هـا، بررسـی الیحـه 

ایجـاد مناطـق آزاد تجـاری- صنعتـی سـرخس- 

دوغـارون و مازنـدران در دسـتور کار جلسـات 

علنی آینده خواهد بود.

همچنیـن بررسـی الیحـه پروتـکل حفاظـت از 

تنوع زیسـتی الحاقی به کنوانسـیون چهارچوب 

حفاظـت از محیـط زیسـت دریایـی دریـای خـزر، 

نماینـدگان مجلـس شـورای  از  نفـر  انتخـاب دو 

اسـالمی با معرفی هیئت رئیسـه جهت عضویت 

در کمیسـیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 

گـزارش  و  اساسـی  قانـون   )44( اصـل  اجـرای  بـر 

کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان 

کهگیلویـه و بویراحمـد در دسـتور کار نماینـدگان 

قرار داشت.

بر اساس گزارشی از ایرنا، گزارش کمیسیون 

قضایی و حقوقی در مورد موارد اعالمی نقض، 

اجـرای ناقـص و اسـتنکاف از اجـرای اصل یکصد 

و سـی و چهـارم )134( قانـون اساسـی و قوانیـن 

یـا  تمـام  تصویـب  عـدم  موضـوع  در  متعـدد 

اجرائـی  آیین نامه هـای  و  مقـررات  بخشـی  از 

قوانیـن و گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در مورد 

چرایـی تاخیـر چنـد ماهـه در ترخیـص کاالهـای 

اساسـی مـورد نیـاز کشـور نیـز در دسـتور صحن 

علنی تبیین شد.

ذوب آهـن دارد، زیـرا ایـن مجموعه هـای ارزش 

آفرین در ارزآوری برای کشور نقش کلیدی دارند 

نقـاط  اسـالمی  ایـران  بـرای  سـفیری  یـک  هـر  و 

مختلف جهان به شمار می روند.   

مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در آیین 

افتتاحیه این نمایشگاه گفت: از 602 میلیون دالر 

از  صرفـا  گذشـته  مـاه  شـش  در  کـه  صادراتـی 

گمـرکات اسـتان اصفهـان انجـام گرفتـه اسـت، 

سـهم 54 درصـدی را صنایـع فـوالدی اسـتان بـه 

خـود اختصـاص دادنـد. ایـن غیـر از آمـاری اسـت 

که شرکت های فوالدی مانند ذوب آهن و مبارکه 

از بنـادر شـهید رجایـی و سـایر گمـرکات مـرزی 

کشور داشتند.

فرهـاد کوهسـتانی در پایـان عنـوان کـرد: در 

بـا  همزمـان  فـوالد،  صنعـت  از  حمایـت  جهـت 

اولیـن  عنـوان  بـه  اصفهـان  آهـن  ذوب  تاسـیس 

اختصاصـی  گمـرک  نخسـتین  ایـران،  فوالدسـاز 

کشـور در ایـن شـرکت احـداث شـد و پـس از آن 

فـوالد مبارکـه صاحب گمرک اختصاصی شـد که 

ایـن دو گمـرک دارای چـارت سـازمانی مصـوب 

سازمان مدیریت کشور هستند.

گفتنی است ذوب آهن اصفهان و همچنین 

شرکت مهندسی و پویش ساخت با برپایی غرفه 

دسـتاوردهای ایـن شـرکت مـادر صنعتـی نظیـر 

بـه  را  و...   آرک  فـوالدی،  سـازه های  ورق  ریـل، 

مجموعـه  ایـن  کارشناسـان  و  گذاشـت  نمایـش 

پاسخگوی سواالت مراجعین بود.

سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی متالورژی، 

فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 

)متالکـس2021 ( هفتـم مهـر ماه با حضـور »رئیس 

مجمـع نماینـدگان شهرسـتان اصفهـان«، »رسـول 

کوهسـتانی مدیـرکل گمرکات اسـتان اصفهـان«، 

»مهـرداد اکبریـان رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان 

سـنگ آهن ایران« و جمعی دیگر از مسـئولین در 

محـل دائمی نمایشـگاه های بین المللـی اصفهان 

افتتاح شد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا رستگار 

دستبرد به آهن آالت خریداری شده را از اتفاقات 

ایـن  اظهـار داشـت:  و  اخیـر دانسـت  یـک سـال 

موضـوع مربـوط بـه خریـدار و فروشـنده اسـت؛ 

متاسفانه خریدار به طمع خریداری جنس ارزان تر 

در دام افـرادی می افتـد کـه تخلفاتـی را مواجـه 

می شـوند و ایـن افـراد معمـوال فاقـد اعتبـار و جواز 

کسـب  هسـتند، لـذا خریـداران بایـد از واحدهـای 

دارای جواز کسب خریداری کنند.

وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر تخلفـات در زمـان 

حمل رخ می دهد، اضافه کرد: فروشـندگان پس 

از انجـام باسـکول در هنـگام حرکـت بـه سـمت 

محل تخلیه بار ظاهرا ماشین را با باربری دیگری 

هماهنگ می کنند و از روی آهن کم می کنند و 

برای این کار شگردهای مختلفی دارند.

فـوالد  و  آهـن  فروشـندگان  اتحادیـه  رئیـس 

اسـتان تهـران بـا بیـان اینکـه اگـر گزارش هـا بـه 

موقـع انجـام شـوند مامـوران مـا در محـل حاضـر 

می شـوند و جلـوی تخلفـات را می گیرنـد اظهـار 

کـرد: باسـکول ها سـالی دو بـار مـورد ارزیابـی و 

بررسی کیفیت قرار می گیرند.

رسـتگار بـا اشـاره بـه سـه هـزار و 800 واحـد 

صنفـی در تهـران، افزود: گزارشـات در این حوزه 

بسیار محدود بوده و تمام گزارشات را پیگیری 

و بررسی کردیم، اما می طلبد در یک کار جمعی 

انتظامـی،  نیـرو  تعزیـرات،  باربـری،  اتحادیـه 

ایـن  حـل  بـرای  آهن فروشـان  و  قوه قضاییـه 

مشکالت اقدامات الزم را انجام دهند.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهـن و فوالد اسـتان تهران گفت: فروشـندگان پس از انجام باسـکول در هنگام حرکت به سـمت 
محل تخلیه بار ظاهرا ماشین را با باربری دیگری هماهنگ می کنند و از روی آهن کم می کنند.

بیشتر تخلفات کم فروشی آهن در زمان 
باربری رخ می دهد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد استان تهران:

وی بـا بیـان اینکـه فعالیـت ایـن گـروه افـراد 

ارائـه  بـا  مجـازی  فضـای  در  بیشـتر  کم فـروش 

قیمت هـای خیلـی پایین تـر از قیمـت بـازار رخ 

می دهد عنوان کرد: واحدهای متخلف در آمار 

سـه هـزار و 800 واحـد صنفـی قرار نـدارد و تقریبا 

100 واحد متخلف وجود دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد استان 

باربری هـا  بـه  تهـران، عمـده تخلفـات را مربـوط 

دانسـت و افـزود: تـا یـک مـاه دیگـر این تخلفـات را 

بررسی و گزارش ها را اعالم می کنیم.

همچنین معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات 

حکومتـی اسـتان تهـران در ایـن بـاره اظهـار کـرد: 

حدود یک سال پیش مصادیق این تخلفات بیان 

شد و فروشندگان شگردهای مختلفی را دارند و 

بـا توجـه بـه آن کـه امـکان توزیـن مجـدد بـرای 

مصرف کننـده وجـود نـدارد، در بسـیاری مـوارد 

این تخلفات دیده نمی شود.

طیبـی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: طبـق ماده 

27 قانـون نظـام صنفـی نظـارت بـر ایـن قضیـه بـر 

عهـده خـود اتحادیـه اسـت و اگـر کسـی مجـوز 

نداشته باشد از طریق اتحادیه گزارش می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از بازار، معـاون حقوقی و 

پیشـگیری تعزیـرات حکومتـی اسـتان تهـران بـا 

اعـالم آمادگـی بـرای برخـورد بـا متخلفـان اظهـار 

کـرد: شـگردها مختلـف اسـت و احـراز تخلفـات 

مستلزم کار کارشناسی است و لذا باید گروهی 

ایـن موضـوع  نظارتـی مختلـف روی  از مراجـع 

تمرکز و مشکل را ریشه ای حل کنیم.
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شـرکت گل گهر توانسـته در نیمه نخسـت امسـال، بیـش از 13.9 میلیون تن محصول تولیـد کند و میزان فروش شـرکت در این 
مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل، با رشد 143 درصدی همراه شده است.

تولید بیش از 13.9 میلیون تنی گل گهر

افزایش فروش خودروهای الکتریکی، عامل رشد تقاضا و تولید کبالت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

روابـــــط  عمــــومی و امـــور بین الملـل شرکـــت 

گل گهـــر، این شرکــت در 6 ماهـــه اول امسال 

توانستــــه اســــت بیـش  از هفــــت میلیــــون و 

911هزار تن کنسانتره و 6 میلیــون و 75 هـــزار 

تـن گندلـه تولیـد کند که در مقایسـه با مدت 

مشـابه در سـال گذشـته، رشـد یک درصدی را 

نشان می دهد.

شـرکت گل گهـــر از ابتــدای ســـال مالـی تـا 

انتهـای شـهریور مـاه امسـال، فروشـی بیـش از 

244 هـــزار میلیــــارد ریال داشته که در مقایسه 

بـا مـدت زمـان مشابـــه در سـال قبـــل کـه عـدد 

100هـزار میلیـارد ریـال بـه ثبـت رسـیده، بـا رشـد 

143 درصدی فروش همراه شده است.

بـه گفتـه تحلیلگـران بـازار، طی سـال جاری میـالدی، افزایش فـروش خودروهـای الکتریکی رشـد تقاضـا و تولید کبالـت را به 
همراه داشته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو(، افزایش تقاضای کبالت به 

منظـور اسـتفاده در باتـری خودروهای الکتریکی، 

تولیدکننـدگان بـزرگ ایـن محصـول را ترغیـب بـه 

رشـد تولیـد کـرده و در نتیجـه کسـری عرضـه در 

بازار چندان شدید نیست.

رشـد فـروش خودروهـای الکتریکـی در سـال 

جاری میالدی و نیز افزایش تقاضای کبالت منجر 

شد تا تولیدکنندگان اصلی، رشد تولید در معادن 

و کارخانه هـای جمهـوری دموکراتیک کنگـو را در 

دستــــور کار خـــود قــــرار دهنــــد. اگرچـه، برخـی 

تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی و باتری های 

مـورد اسـتفاده در آن هـا، بـه دنبال یافتن جایگزین 

کبالـت هسـتند امـا ایـن امـر، هزینه بـر و همـراه با 

نقـض برخـی ادعاهای حقوق بشـری خواهـد بود. 

بـه همیـن دلیـل، کبالـت حداقـل در کوتاه مـدت 

می تواند همچنان نقش کلیدی خود در باتری های 

قابل شارژ خودروها را حفظ کند.

رشد 38.5 درصدی تولید جهانی کبالت   

تا سال 2025 میالدی

بنا بر جدیدترین پیش بینی تحلیلگران، پس از 

کسـری یـک هـزار و 800 تنـی کبالـت تصفیه شـده 

طـی سـال جـاری میـالدی، بـازار ایـن محصول طی 

سـال 2022 میـالدی شـاهد رشـد عرضـه کبالـت 

خواهد بود.

گسترش و آغاز به کار دوباره برخی سایت های 

چندگانـه تولیـد کبالـت، طـی سـال های 2021 تـا 

2025 میالدی میزان تولید جهانی کبالت تصفیه 

شـده را بـا رشـد 38.5 درصـدی بـه 223 هـزار تـن 

افزایـــش خواهــد داد.

انتظار می رود گلنکور و شرکت مولیبدن چین 

بـه عنـوان شـرکت های پیشـرو در تولیـد کبالـت، 

تولید این محصول در جمهوری دموکراتیک کنگو 

را طی سال های آینده افزایش دهند.

طـی سـال گذشـته میـالدی، مجمـوع تولیـد 

جهــــانی کبالــــت 139 هــــزار و 480 تـــن بود که 

68.6درصد از آن در جمهوری دموکراتیک کنگو 

تولیـد شـد، پـس از آن اسـترالیا بـا 4.2 درصـد و 

فیلیپین با 3.3 درصد در رتبه های دوم و سـوم 

قرار گرفتند.
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