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»بومی سـازی«، »داخلی سـازی«، »سـاخت داخـل« و چنـد واژه دیگـر، 

طی چند سال اخیر بیش از گذشته، میان صنعتگران و دولتمردان به کار 

بـرده می شـود. واقعیـت امـر آن اسـت کـه پـس از اعمال تحریم هـا و افزایش 

شـدید نـرخ ارز در کشـور، واردات بسـیاری از کاالهـا بـه ویـژه تجهیـزات و 

ماشـین آالت بـا دشـواری های بسـیاری همـراه شـد و یکـی از راه هایـی کـه 

پیـش روی صنعتگـران باقـی مانـد، داخلی سـازی تجهیزات، ماشـین آالت و 

قطعـات بـود. ممکـن اسـت در نـگاه اول، بومی سـازی بهتریـن راه مقابلـه بـا 

تحریـم باشـد امـا تمـام راه هـا نبایـد بـه بومی سـازی ختـم شـود زیـرا علـم و 

بـوده و ممکـن اسـت  بـه سـرعت در حـال پیشـرفت  تکنولـوژی در دنیـا 

تجهیـزات و ماشـین آالتی کـه امـروز بومی سـازی شـده اند، تـا دو سـه سـال 

آینـده کامـال از رده خـارج و دسـتگاه های جدیـدی جایگزیـن آن هـا شـوند. 

چراکـه جریـان تکنولـوژی ماننـد یـک رودخانـه بسـیار بـزرگ در حـال حرکت 

اسـت و در صورتی که قصد باقی ماندن در اقتصاد دنیا را داشـته باشـیم، 

باید به نوعی با این موج همراه شویم.

امواج تکنولوژی های جدید به سرعت در جهان فراگیر می شود؛ به طور 

مثال، در گذشـته کمتر کسـی تصور می کرد که بتواند همزمان به انبوهی 

از اطالعـات دسترسـی داشـته باشـد؛ بـه طـوری کـه در گذشـته بـرای حجـم 

بسیار کمی از اطالعات، نیاز به ابرکامپیوترهای بسیار بزرگ و جاگیر بود که 

مشکالت فراوانی داشتند. در حالی که اکنون حجم اطالعات و قابلیت های 

تکنولوژیکی که روی گوشـی  های هوشـمند قرار دارد، تخمین زده می  شـود 

که از کامپیوترهایی که »آپولو 11« را به کره ماه فرسـتاده اند، بیشـتر اسـت. 

بنابراین سرعت رشد علم و تکنولوژی در همه حوزه ها بسیار باال بوده و اگر 

قـرار اسـت خـود را بـه اقتصـاد جهانـی نزدیـک کنیـم، بایـد بتوانیـم در حـوزه 

تکنولوژیکی گام های جدیدی برداریم.

بـا اینکـه بومی سـازی یکـی از مهم تریـن راهکارهـای مقابلـه بـا تحریم هـا 

اسـت، امـا تـا زمانـی کـه تکنولـوژی روز بـه کشـور وارد نشـود، نمی تـوان 

بومی سـازی را بـه خوبـی محقـق کـرد و محصول مناسـب و قابـل رقابت در 

بازارهـای جهانـی بـه تولیـد رسـاند. در ایـن رابطـه، ابتـدا بایـد اجـازه داد 

واردات تکنولوژی هـای جدیـد بـه ویـژه در حـوزه ماشـین آالت و تجهیـزات 

ایـن  بـا بررسـی  تـا شـرکت های دانش بنیـان داخلـی بتواننـد  انجـام شـود 

تکنولوژی هـا، اقـدام بـه بومی سـازی و ارتقـای آن هـا در داخـل کشـور کننـد 

اما متاسفانه چندی است که به بهانه ادعای برخی شرکت ها برای تولید 

ماشـین آالت و تجهیزات، شـرکت های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی 

معطل مانده اند و نمی توانند ماشین آالت مورد نیاز خود را وارد کنند. در 

نتیجه، توسـعه معدنکاری برخی از شـرکت های بزرگ معطل داخلی سازی 

ماشین آالت شده است. 

نخسـتین گام در بومی سـازی، سـاخت سـخت افزارها بـر اسـاس دانـش 

فنـی موجـود اسـت؛ راهـی کـه طـی چنـد سـال اخیـر بـه ویـژه پـس از اعمـال 

تحریم ها شدت بیشتری یافته و ابتدا از تولید داخلی محصوالت آغاز شده 

اسـت. به طور مثال، ابر پروژه های خوبی همچون خط انتقال نفت گوره به 

جاسک با دانش فنی ایرانی به ثمر رسیدند. همچنین هزاران قطعه و تجهیز 

به ارزش چندین میلیارد دالر بومی سـازی و تجاری سـازی شـدند. نکته قابل 

توجه آن است که با وجود بومی سازی قطعات و تجهیزات، هنوز دستگاه ها 

و ماشـین آالت سـاخت آن هـا اکثـرا وارداتـی هسـتند و تـالش کمـی بـرای 

بومی سـازی این دسـتگاه ها صورت گرفته یا اگر انجام شـده در مقیاس کم 

و با سـطح پایین دانش بوده اسـت. به طور مثال، ممکن اسـت فوالد، ورق و 

لولـه پـروژه خـط انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک بومی سـازی شـده باشـند امـا 

هنـوز ماشـین آالت و دانـش فنـی تولید این محصـوالت وارداتی بـوده و تمام 

دانش فنی این حوزه مربوط به اپراتوری و اجرا است و نه طراحی و ساخت! 

بنابراین گام دوم و مهم تر در راسـتای ارتقای تکنولوژی، کسـب دانش فنی 

تولید تجهیزات و ماشـین آالت اسـت؛ موضوعی که در کشـور ما به شـدت 

مغفـول مانـده و هم اکنـون نیـز پـس از سـال ها واردکننـده هسـتیم. اگـر هـم 

اقدامـی در ایـن رابطـه صـورت گرفتـه، در حـد مونتـاژ بـوده کـه مربـوط بـه 

تکنولوژی های سال های قبل است.

اقدام بسیار مهم دیگری که باید در رابطه با بومی سازی صورت بگیرد، 

ایجاد اعتماد میان شـرکت ها و فرصت دادن به آزمون و خطا برای محصول 

اسـت زیرا محصول باید پس از سـاخت، آزمون خود را به خوبی پس دهد و 

قابـل رقابـت در بازارهـای داخلـی و بین المللـی بـا نمونه های مشـابه خارجی 

باشـد. بسـتن در هـای کشـور بـه روی تکنولوژی هـای جدید به ویـژه در حوزه 

ماشین آالت و تجهیزات، باعث عقب ماندگی صنایع کشور خواهد شد. از 

این رو می  توان با فرصت شناسی به موقع از بازارهای بین المللی، به سرعت 

تجهیـزات و ماشـین آالت جدیـد را بـه کشـور وارد کـرد و سـپس نسـبت بـه 

بومی سازی آن ها اقدامات الزم را انجام داد.

بومی سازی بدون تکنولوژی؟!

هفته نامه
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ایـران به عنوان یکـی از بزرگ ترین 
دارنـدگان ذخایـر گازی در جهـان، 
رویکـرد گازرسـانی بـه شـهرها و 
و  گرفتـه  پیـش  در  را  روسـتاها 
توانسـته اسـت بزرگ ترین شـبکه 
انتقـال گاز جهـان را احـداث کنـد. 
برای گسـترش شـبکه گازرسانی به 
ویـژه بـرای منـازل نیاز بـه لوله های 
ایمنـی  گازی اسـتاندارد اسـت تـا 
سـاختمان ها تامین شـود. برای این 
لولـه  تولیدکننـده  منظـور، چندیـن 
فعالیـت  کشـور  در  بـزرگ  گازی 
می کننـد امـا موضوعـی کـه باعـث 
دچـار  گازی  لولـه  بـازار  تـا  شـده 
عرضـه  و  تولیـد  شـود،  مشـکل 
کـه  بـوده  غیراسـتاندارد  لوله هـای 
دارای وزن و قیمـت کمتری نسـبت 
بـه انـواع اسـتاندارد اسـت. تولیـد 
ایـن لوله ها، هم بـازار تولیدکنندگان 
بـزرگ را دچـار مشـکل می سـازد و 
هـم اینکـه سـاختمان ها را ناایمـن 
می کنـد. در این خصـوص، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 
میرزایـی،  کیومـرث  بـا  آنالیـن« 
مدیرعامـل گـروه صنعتی سـپاهان 
گفت وگـو داشـته اسـت کـه متـن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

کیومرث میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی سپاهان در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

حضور مزاحم لوله های گازی 
غیر استاندارد  در بازار
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توضیحاتـی در خصـوص پیشـینه فعالیـت  ◄

گـروه صنعتـی سـپاهان، میـزان ظرفیـت تولیـد و 

محصوالت آن بفرمایید.

گروه صنعتی سپاهان در سال 1352 در استان 

اصفهان تاسـیس شـد. این شـرکت در ابتدا تولید 

خـود را بـا پروفیل هـای سـاختمانی آغـاز کـرد و بـه 

تدریـج بـا توجـه بـه نیازهای کشـور، گروه سـپاهان 

این قابلیت را در مجموعه به وجود آورد که بتواند 

نیازهـای کشـور را بـه دیگـر محصـوالت برطـرف 

سـازد. یکـی از نیازهـای اساسـی کشـور لوله هـای 

گازی بود که در این راستا تالش های نسبتا زیادی 

شد تا بتوانیم این نوع لوله ها را تولید کنیم. الزم 

به ذکر اسـت که در گذشـته تمام لوله های گازی 

می شـدند.  تامیـن  واردات  طریـق  از  مصرفـی 

خوشـبختانه گـروه صنعتـی سـپاهان در دهـه 60 

توانسـت بـرای نخسـتین بـار در کشـور موفـق بـه 

تولید لوله های گازی شود.

عالوه بر لوله گازی، دیگر لوله ها نیز متناسب 

بـا نیازهـای کشـور در گـروه سـپاهان تولید شـد. 

بـه طـور مثـال، یکـی دیگـر از نوآوری هـای گـروه، 

لوله های گاز توکار اسـت. در حال حاضر، دو نوع 

لولـه گازی وجـود دارد کـه یکـی از آن هـا روکار یـا 

رد  بنـای سـاختمان  از روی  کـه  اسـت  سـطحی 

می شــود و قابـل رویـت اسـت. لولـه دیگـر نیـز در 

داخــل ساختمـــان بــرای برج هـــای بـزرگ تعبیـه 

می شـود که به آن توکار می گویند. گفتنی اسـت 

کـه پیـش از ایـن، بـرای لوله هـای تـوکار از لوله هـای 

بدون درز استفاده می شد. با این حال، با همکاری 

شـرکت اسـتاندارد و ادارات گاز، گـروه صنعتـی 

سپاهان تحقیقات خود را در این رابطه انجام داد 

و توانست برای نخستین بار لوله درزجوش توکار 

در کشـور تولیـد کنـد. بـرای تولید لولـه درزجوش 

تـوکار، از ورق گـرم شـرکت فـوالد مبارکـه اسـتفاده 

می شـود و ایـن نـوع لوله هـا در برج هـا، جایگزیـن 

ایـن  تولیـد  اسـت.  شـده  درز  بـدون  لوله هـای 

محصوالت باعث شده است که کشور از واردات 

آن ها بی نیاز شود.

ظرفیت اسمی گروه صنعتی سپاهان حدود 

450 هـزار تـن در سـال اسـت. البتـه بـا توجـه بـه 

نامالیماتی که در بازار ورق فوالدی وجود دارد، 

تولیـد  تمـام ظرفیـت، محصـول  بـا  نمی توانیـم 

بـه روزهـای  بتوانیـم  امیـدوار هسـتیم  کنیـم و 

حاضـر،  حـال  در  برگردیـم.  شـرکت  درخشـش 

ظرفیـت فعـال شـرکت حـدود 40 تـا 50 درصـد 

ظرفیت اسمی است.

دلیـل اصلـی کاهـش میـزان تولید نسـبت به  ◄

ظرفیـت اسـمی چیسـت؟ آیـا علـت اصلـی ایـن  

اتفاق، چالش در تامین مواد اولیه است؟

چندیـن عامـل در رابطه با کاهش میزان تولید 

نسـبت بـه ظرفیـت اسـمی گـروه سـپاهان وجـود 

دارد؛ یکـی از ایـن عوامل، شـیوع ویـروس کرونا در 

کشـور بـود کـه بـا هـر بـار اوج گیـری ایـن ویـروس و 

تعطیلـی اجبـاری بسـیاری از مشـاغل، بـرای حفظ 

سـالمتی کارکنـان ناچـار بـه تعطیلـی کارخانه هـا 

می شدیم. به طور کلی، کاهش شیفت های کاری 

و ساعات حضور کارکنان در محل کار و همچنین 

تعطیلـی کارخانه هـا بـه علـت تعطیلی هـای کرونا 

باعـث کاهـش تولیـد شـد. همچنیـن عـدم تامین 

ورق فوالدی به دلیل قطعی برق و دیگر تعطیلی ها 

نیز به کاهش تولید دامن زد. در همین حال، بازار 

لوله گازی با نوسـان همراه اسـت که اکنون کمی 

در رکـود بـه سـر می بـرد و تقاضـا بـرای لوله هـای 

گازی کاهـش یافتـه اسـت. گفتنـی اسـت کـه 

رونـق تولیـد لوله هـای گازی بـه طـور مسـتقیم با 

سـاخت و سـاز در ارتبـاط اسـت و در صورتـی کـه 

ساختمان سازی رونق پیدا کند، صنعت لوله سازی 

نیز رونق خواهد یافت.

آیـا تمـام مـواد اولیـه خـود را از بـورس کاال  ◄

خریـداری می کنیـد؟ چـه چالش هایـی در فراینـد 

تامین ورق فوالدی وجود دارد؟

بـورس کاال  از  نیـاز شـرکت  تمـام ورق مـورد 

خریـداری می شـود. البتـه در گذشـته خریـد ورق 

فـوالد بـه طـور مسـتقیم از فـوالد مبارکـه صـورت 

می گرفـت. بایـد متذکـر شـد کـه گـروه صنعتـی 

سـپاهان جـزو نخسـتین مشـتریان شـرکت فـوالد 

مبارکـه از زمـان بهره بـرداری ایـن مجتمـع در سـال 

1372 بـوده اسـت. تـا آن زمـان، مـواد اولیـه گـروه 

ویـژه  بـه  دیگـر  کشـورهای  از  سـپاهان  صنعتـی 

شرکت های مطرح ژاپنی و اروپایی تامین می شد 

اما پس از اینکه فوالد مبارکه به بهره برداری رسید، 

گروه صنعتی سپاهان در سال 
1352 در استان اصفهان 

تاسیس شد. این شرکت در 
ابتدا تولید خود را با پروفیل های 
ساختمانی آغاز کرد و به تدریج 

با توجه به نیازهای کشور، 
گروه سپاهان این قابلیت را 

در مجموعه به وجود آورد که 
بتواند نیازهای کشور را به دیگر 

محصوالت برطرف سازد
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تامین مواد اولیه گروه سپاهان نیز به طور کامل از 

آن مجتمع فوالدی انجام شد. البته گاهی اوقات 

شـرایط بـازار و دخالت  هـای دولـت در بـازار، باعث 

شـده تـا مشـکالتی در تامیـن مـواد اولیـه از فـوالد 

مبارکـه بـه وجـود آید اما بـا این وجود همواره با این 

شرکت تعامل سازنده ای داشته ایم.

یکـی از علـل کاهـش تولیـد بـه خریـد از بـورس 

کاال بازمی گردد. تا یکی دو سال قبل، فروش فوالد 

مبارکـه بـه خریـداران در بـورس کاال بـه صـورت 

مسـتقیم از طریق عرضه مچینگ انجام می شـد. 

بـه طـوری کـه ابتـدا ورق فـوالد مبارکـه در بـورس 

عرضه و کشـف قیمت انجام می شـد؛ سـپس این 

شـرکت بخشـی از ورق خـود را در تـاالر مچینـگ 

عرضه می کرد و سـایر شـرکت ها می توانسـتند به 

میـزان سـهمیه اختصاصـی یـا نیـاز خـود مطابـق با 

سـهمیه، خریـد انجـام دهنـد امـا اکنـون کـه همـه 

عرضه ورق گرم فوالد مبارکه در بورس کاال انجام 

می شـود، عـالوه بـر تولیدکنندگانـی کـه سـهمیه 

دارند، تجار و بازرگان های غیر تولیدکننده نیز در 

بورس حضور می یابند و ورق خریداری می کنند. 

گاهی اوقات مشاهده شده است که اگر سهمیه 

گروه صنعتی سپاهان در هر عرضه فوالد مبارکه، 

14 هزار تن است، تنها توانسته هفت هزار تن از آن 

را از بـورس خریـداری کنـد و بایـد بقیـه مـواد اولیه 

خـود را از بـازار آزاد تامیـن کنـد. خریـد از بـازار آزاد 

نیـز دقیقـا از همـان افـرادی صـورت می گیـرد کـه 

ورق را از بـورس خریـداری می کننـد. نکتـه قابـل 

توجه این اسـت که حاشـیه سود تولیدکننده لوله 

گازی، حدود 5 تا 7 درصد اسـت اما حاشـیه سـود 

افـرادی کـه ورق را از بـورس خریداری کـرده و آن را 

در بازار آزاد به فروش می رسـانند، 20 تا 25 درصد 

اسـت. واقعیـت امـر آن اسـت کـه بـا وجـود ایـن 

شرایط، برخی مواقع حتی تولید لوله های گازی نیز 

صرفه اقتصادی الزم را ندارد. به طور مثال، در بازه 

زمانـی اردیبهشـت مـاه تـا تیـر مـاه سـال جـاری، 

قیمـت برخـی از محصـوالت حتی از قیمـت مواد 

اولیـه نیـز کمتـر بـود. در آن زمـان، بـه دلیـل رکـود 

شـدید حاکـم بـر بـازار و عـدم رونـق بـازار لوله هـای 

گازی در کشور، ناچار شدیم محصوالت را همراه 

با زیان به فروش برسانیم. گروه صنعتی سپاهان، 

فعالیـت بازرگانـی نـدارد کـه ورق فـوالدی کـه از 

بـورس می خـرد را در بـازار آزاد بـه فـروش برسـاند. 

سـهامداران این شـرکت رسـالت خود را تنها تولید 

می داننـد و بـرای اینکـه تولیـد را در ایـن مجموعـه 

زنده نگه دارند، برخی اوقات محصول را ارزان تر از 

مواد اولیه به فروش می رسانند. 

فـوالدی در  ◄ از ورق  تولیدکننـدگان دیگـری 

کشـور وجـود دارنـد؛ آیـا از ایـن شـرکت ها مـواد 

اولیه خود را تامین کرده اید؟

مصارف محصوالت گروه صنعتی سپاهان به 

نوعی باید ایمنی حداکثری داشته باشند. اولویت 

گروه صنعتی سـپاهان، تولید اسـتاندارد محصول 

است و همه مدیران و کارکنان به این هدف ایمان 

دیگـر  گـرم  ورق  کـه  اسـت  ممکـن  دارنـد. 

تولیدکنندگان برای مصارف عمده، استانداردهای 

الزم را داشته باشند اما بعضا مشاهده شده است 

که ورق این تولیدکنندگان برای لوله های گازی و 

تـوکار،  و  روکار  گازی  حسـاس  لوله هـای  دیگـر 

ورق  کـه  صورتـی  در  نـدارد.  را  الزم  اسـتاندارد 

ترک هـای ریـز داشـته باشـد، ممکـن اسـت حادثـه 

ایجاد کند. گروه صنعتی سپاهان خود را موظف 

می دانـد که ایمنی مصرف کنندگان لولـه گازی را 

در نظـر بگیـرد. در نتیجـه تـالش مـا ایـن اسـت که 

بـرای اقـالم ایمنـی، حتمـا از ورق فـوالد مبارکـه 

استفاده کنیم. در صورتی که دیگر تولیدکنندگان 

ورق فـوالدی، کیفیـت محصـوالت خـود را ارتقـا 

دهنـد، حتمـا از محصـوالت آن هـا نیـز اسـتفاده 

خواهیم کرد.

مصرف کننـدگان محصـوالت گـروه صنعتی  ◄

سپاهان چه شرکت هایی هستند؟ چه چالش هایی 

در زمینه فروش وجود دارد؟

همان طــــور کـه گفتـــه شـد، عمـده مصـارف 

لوله هــــای گــــروه صنعتـی سـپاهان در صنعـت 

ساختمـــان اســـت و اغلــــب مشتریـــان آن نیـز 

شرکت های دولتی هستند. با این حال، مشتریان 

دولتی به نوعی در مذاکرات برای فروش دست 
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باال را دارند و نگاه آن ها به تولیدکنندگان، اغلب 

از باال به پایین اسـت. گروه صنعتی سـپاهان نیز 

باید به این مشتریان محصوالت خود را به فروش 

شـرکت های  قراردادهـای  اغلـب  امـا  برسـاند؛ 

یک طرفـه  صـورت  بـه  شـرکت،  ایـن  بـا  دولتـی 

هستند و با اینکه شکایت خود را به سیستم های 

نظارتـی بـرای ایـن نـوع قراردادهـا برده ایـم که این 

شـیوه برخـورد، تولیـد را ورشکسـت خواهـد کـرد، 

راه بـه جایـی نبـرده اسـت. بـه طـور مثـال، اگـر در 

یـک قـرارداد، تولیدکننـده نتوانـد در موعـد مقـرر 

محصول خود را به مشتری تحویل دهد، مشمول 

جریمـه خواهـد شـد؛ همیـن موضـوع در مـورد 

مشـتری که شـرکت دولتی اسـت نیز باید اتفاق 

بیفتـد. ایـن یعنـی زمانـی کـه مشـتری نتوانـد در 

موعـد مقـرر هزینـه خرید خـود را بـه تولیدکننده 

پرداخت کند، باید مشـمول جریمه شـود اما این 

موضـوع هیـچ گاه برای شـرکت  های دولتی اتفاق 

ایـن شرکت هـــا مشمــــول جریمـه  و  نمی افتــــد 

نمی شـوند. حتـی معمـوال پرداخت هزینـه خرید 

محصـول توسـط شـرکت های دولتـی، بیـن سـه تـا 

6مـاه بـه طـول می انجامـد. ایـن شـیوه پرداخت و 

مدت زمان انجام آن، در شرایط کنونی برای یک 

حـال  در  نـدارد.  اقتصـادی  صرفـه  تولیدکننـده 

حاضر، ورق به صورت نقدی و اعتباری دو ماهه 

و سـه ماهه در بورس عرضه می شـود و در عرضه 

نقـدی بایـد هزینـه آن را در همـان روز پرداخـت 

کنیم و محصول را دو ماه یا سـه ماه بعد تحویل 

بگیریـم. در حالـی کـه پرداخت مشـتریان دولتی 

سـه مـاه پـس از فـروش انجام می شـود. این یعنی 

زمـان  مـدت  در  شـرکت  مالـی  گـردش  تعـداد 

مشخص، به یک پنجم کاهش خواهد یافت و این 

میـزان گـردش مالـی هیـچ گاه یک شـرکت را برای 

رسـیدن بـه تولیـد پـر رونـق بـه تکاپـو نمی انـدازد. 

باالخره باید گردش مالی در شرکت ها به گونه ای 

باشـد که برای آن ها حاشـیه سـود مناسـب ایجاد 

شود و سبب شود واحدهای تولیدی به ظرفیت 

مناسب برسند اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

مزیـت رقابتـی محصـوالت گـروه صنعتـی  ◄

سپاهان چیست؟

مهم تریــــن مزیــــت رقــــابتی گـروه صنعتـــی 

سـپاهان، دانـش فنـی بسـیار بـاالی آن اسـت و از 

»اسـتاندارد،  را  خـود  شـعار  گـروه  ایـن  رو،  ایـن 

حداقـل کیفیت ماسـت«، انتخـاب کرده اسـت. 

هم اکنـون در بـازار، برای لوله هـای گازی، دو نوع 

لولـه غیـر رایـج وجـود دارد؛ لوله گاز سـبک و لوله 

گاز سـنگین. لوله گازی سـبک، لوله ای اسـت که 

اسـتاندارد ایـران را نـدارد امـا بـه دلیـل اینکـه در 

بـازار خرده فروشـی، لولـه گازی بـه صـورت شـاخه 

به فروش می رود، هر چه وزن شاخه کمتر باشد، 

بـرای تولیدکننـده و مصرف کننـده ارزان تـر تمـام 

می شـــود. بــــه طــــوری کـــه لولــــه گـــازی سبک 

13کیلوگرم به ازای هر شاخه وزن دارد؛ در حالی 

بایـد  لولـه  ایـن  وزن  اسـتاندارد،  طـور  بـه  کـه 

14کیلوگـرم بـه ازای هـر شـاخه باشـد. بنابرایـن 

خریـد لوله گازی اسـتاندارد، برای مصرف کننده 

و تولیدکننـده گران تـر اسـت. حال اگر قرار باشـد 

مصرف کننـده لولـه گازی را در یـک بـرج بـزرگ و 

ساختمان بلند به کار ببرد، طبعا خرید لوله گازی 

سبک باعث کاهش قیمت تمام شده ساختمان 

ایمنـی  لوله هـا،  ایـن  از  اسـتفاده  امـا  می شـود 

سـاختمان را بـه شـدت پاییـن مـی آورد و ممکـن 

است حادثه ایجاد کند و خطرآفرین باشد. ضمن 

لولـه گازی  بـه  لوله هـا نسـبت  ایـن  اینکـه عمـر 

اسـتاندارد کمتر اسـت و مصرف کننده با خراب 

شـدن لولـه غیـر اسـتاندارد، متحمـل هزینه هـای 

بعدی یعنی تعمیر و نگهداری خواهد شد.

رعایـت کـردن همـه مـوارد اسـتاندارد باعـث 

شـده اسـت کـه گـروه صنعتـی سـپاهان در تولیـد 

محصوالت خود هرگز از جدول استاندارد پایین تر 

نیایـد. یکـی از چالش هـای بـازار لوله هـای گازی، 

وجـود لوله هـای غیـر اسـتاندارد اسـت و بـرای ایـن 

منظـور، از سـازمان ملـی اسـتاندارد درخواسـت 

کردیــــم بــــه ایــــن موضـــوع وارد شـــود و همـــه 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه مسئوالن 

سـاخت و سـاز را مجـاب کنـد کـه بـه جهـت حفظ 

ایمنـی سـاختمان، از لوله هـای گازی اسـتاندارد 

استفاده کنند.
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به عنوان یک تولیدکننده با چه چالش هایی  ◄

مواجه هستید؟

تولیدکننده همواره با دو چالش اساسی روبه  رو 

و  کار  و  مکانیـزم کسـب  آن هـا  از  یکـی  اسـت؛ 

مکانیـزم بـازار اسـت کـه بایـد از قواعد خود یعنی 

تقابل عرضه و تقاضا پیروی کند. این یعنی زمانی 

کـه در بـازار دو وجـه آن یعنـی عرضـه و تقاضـا از 

مکانیزم هـای خـود تبعیـت می کننـد، تعـادل در 

بازار، برقرار و در نهایت قیمت متعادل می شـود. 

دیگـر چالـش مهـم بـازار فـوالد کشـور، عـدم ثبـات 

بـرای  زمانـی می توانـد  تولیدکننـده  یـک  اسـت. 

فعالیـت خـود برنامه ریزی کند کـه بازار یـک روند 

مشخص، چه صعودی یا چه نزولی و یا ثابت را در 

زمـان مشـخص داشـته باشـد. بـه طـور مثـال، اگـر 

بـازار نزولی اسـت، تولیدکننده تـالش خواهد کرد 

حجـم خریـد مـواد اولیـه خـود را کاهـش دهـد و 

فروش را به سرعت انجام دهد تا نقدینگی کافی 

را داشـته باشـد و بـه عبـارت بهتـر، زیـان کمتـری 

متوجه تولیدکننده شود. همچنین در هنگام روند 

صعـودی بـازار نیـز حجم خریـد مواد اولیـه افزایش 

می یابد و تولید و فروش به سرعت انجام می شود 

تا نقدینگی مناسـب بـرای خریدهای بعـدی مواد 

اولیه وجود داشته باشد.

شـرایطی که اکنون در بازار وجود دارد بسـیار 

مبهـم اسـت و تولیدکننـده نمی دانـد حتـی در 

کوتاه مدت بازار چه روندی را طی می کند. عدم 

ثبـات نـرخ ارز، در ایـن بی ثباتـی بـازار بسـیار موثـر 

اسـت. بـه طـور مثـال، اگـر تولیدکننـده 10 هـزار تن 

محصول تولید کند و بازار به دلیل کاهش نرخ ارز 

در رکـود باشـد و تولیدکننـده محصـول خـود را بـه 

اجبـار بـه فروش برسـاند، زیان بسـیاری متوجـه آن 

خواهـد شـد. همچنین اگـر برای خرید مـواد اولیه 

بـه دلیـل عـدم ثبـات دسـت نگـه دارد و بـه یکبـاره 

قیمـت ورق بـا توجـه بـه نـرخ ارز و شـرایط بـازار 

افزایـش یابـد نیـز تولیدکننـده ضـرر خواهـد کـرد و 

قـادر خواهـد بـود حجـم کمتـری از مـواد اولیـه را 

بخـرد. حتـی در ایـن شـرایط ممکـن اسـت قیمـت 

ورق افزایـش یابـد امـا قیمـت محصـول متوقـف 

بمانـد. در ایـن شـرایط، تولیدکننـده تنهـا نظاره گر 

بازار خواهد بود. رسالت اصلی یک تولیدکننده آن 

بـا  و  باشـد  داشـته  سـودآور  فعالیـت  کـه  اسـت 

اقتصـادی بـودن فراینـد تولیـد و فـروش، بتوانـد 

چرخـه خریـد و فـروش را کامـل کنـد امـا بـازار بـه 

گونه ای پیش رفته است که تولیدکننده نمی تواند 

تصمیم گیری کند و بعضا ناچار خواهد بود در یک 

روز، سـه نـوع تصمیـم متضـاد را اتخـاذ کنـد! ایـن 

یعنی تولیدکننده که در ابتدای روز با افزایش نرخ 

ارز تصمیـم بـه خرید مـواد اولیه و تولید می گیرد، 

در اواسـط روز با کاهش نرخ ارز مواجه می شـود و 

بایـد روال دیگـری را طـی کنـد و در اواخـر روز نیـز 

ممکن است روند بازار مجددا صعودی شود.

تثبیت روند بازار و ایجاد ساز و کار درست آن 

یعنـی تقابـل عرضـه و تقاضـا، موضـوع حاکمیتـی 

بـوده و از عهـده تولیدکننـده خـارج اسـت. البتـه 

نمی توان این قواعد را به صورت دستوری تعیین 

رفـع  الزامـات  از  ثبـات،  بـا  فضایـی  ایجـاد  کـرد. 

چالش های تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان با 

نرخ ارز در هر قیمتی مشکلی ندارند و به سرعت 

خـود را بـا آن وفـق می دهنـد امـا مهم تر از نـرخ ارز، 

ایجـاد ثبـات در رونـد آن اسـت. البتـه در همـه 

کشـورها نوسـان بـازار وجـود دارد امـا دامنـه آن در 

زمـان بسـیار کـم اسـت و تولیدکننـده می تواند به 

سـرعت خـود را بـا نوسـان ها وفـق دهـد امـا نوسـان 

تحمـل  آسـتانه  از  پاییـن  زمانـی  دامنـه  بـا  زیـاد 

از  را  آن  نهایـت  و در  اسـت  تولیدکننـده خـارج 

برنامه ریزی و چرخه تولید خارج خواهد کرد.

چـه چشـم انداز و طرح هـای توسـعه ای بـرای  ◄

گروه صنعتی سپاهان در نظر گرفته اید؟

گروه صنعتی سپاهان به این علت در بازار باقی 

مانـده و رونـد توسـعه آن متوقـف نشـده اسـت کـه 

همواره به دنبال نوآوری در تولید محصول و تکمیل 

سـبد خـود بـوده اسـت. ایـن شـرکت اگـر در هـر 

زمینـه ای نیـازی را مشـاهده کرده اسـت، بالفاصله 

واحدهای تحقیق و توسعه و مهندسی این مجموعه 

تـالش خـود را بـرای رفـع ایـن نیاز بـه کار گرفته اند و 

توانسـته اند سـبد نیـاز مصرف کننـدگان را برطـرف 

سـازند. گروه صنعتی سـپاهان بسـته به نیازی که 

مصرف کنندگان دارند، سرمایه گذاری های الزم را 

انجام می دهد. همچنین هر شرکتی که قصد باقی 

ماندن در بازار را داشته باشد، باید بتواند محصوالت 

متناسب با نیاز روز را تولید کند.

یکی از چالش های بازار لوله های 
گازی، وجود لوله های غیر استاندارد 
است و برای این منظور، از سازمان 

ملی استاندارد درخواست کردیم 
به این موضوع وارد شود و همه 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
به ویژه مسئوالن ساخت و ساز 
را مجاب کند که به جهت حفظ 

ایمنی ساختمان، از لوله های گازی 
استاندارد استفاده کنند
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افزایش سرسام آور قیمت آهن اسفنجی

تثبیت جایگاه سیم جوش های ایرانی در بازار

قیمت گذاری در سامانه های گمرکی به روز نیست
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مدیرعامـل شـرکت فیـدار جـوش آداک گفت: در صورت فراهم شـدن امـکان واردات نمونه های خارجی سـیم جوش به داخل کشـور، 
توانایی رقابت با این محصوالت را دارا هستیم.

مدیرعامل شرکت فیدار جوش آداک مطرح کرد:

تثبیت جایگاه سیم جوش های ایرانی در بازار

محمدعلی آذین در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: شـرکت 

فیـدار جـوش آداک در کنـار شـرکت اسـپاک، در 

بـا یکدیگـر  قالـب تولیــدکننـــده و توزیع کننـده 

همـکاری می کننـد. محصـوالت جوشـکاری در 

مجموعـه اسـپاک بـه صـورت کلـی و در قالـب تـو 

پـودری، زیـر پـودری و پودرهـای تخصصـی اعـم از 

فوالدی، آلیاژی و سوپر آلیاژی تولید می شوند.

وی افـزود: ایـن تولیـد بر اسـاس سـفارش و نیاز 

مشتری در زمینه صنعتی و فعالیت های مرتبط، با 

تهیه سیم جوش و پودر از مجموعه اسپاک صورت 

می پذیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن زمینـه، 

قابلیـت تولیـد تمامـی گریدهـا شـامل فوالدهـای 

زنگ نزن، کروم ها و نیکل ها وجود دارد.

در  آداک  جـوش  فیـدار  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص نحـوه فـروش محصـوالت ایـن شـرکت، 

بیان کرد: محصوالت تولیدی شرکت به صورت 

مسـتقیم در بـازار عرضـه می شـوند و واحدهـای 

تجاری به منظور توزیع در بازار وجود ندارد. در 

واقع هدف از برپایی شـرکت آداک، کوتاه شـدن 

دسـت دالالن از بـازار توزیـع سـیم جوش اسـت تا 

قیمت گـذاری بـه صـورت مسـتقیم انجـام و در 

نهایت به نفع مصرف کننده تمام شود.

واردات بخشی از مواد اولیه  

آذیـن در ادامـه ضمـن اشـاره بـه مـواد اولیـه 

مورد اسـتفاده در تولید سـیم جوش، عنوان کرد: 

عمـده مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در این حـوزه و 

همچنین در صنعت ساختمان، فوالد است و در 

سـایر صنایع همچون کشتی سـازی و نفت و گاز 

از گریدهــــای مختلـف فـــوالد همچـــون فـوالد 

زنگ نزن جهت تولید استفاده می  شود.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: بخشـی از 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز از داخـل، تامیـن و بخـش 

دیگری نیز به ناچار وارد کشور می شود. به طور 

در کشـور  زنگ نـزن  فـوالدی  مثـال محصـوالت 

وجود ندارد و بنابراین باید واردات در این زمینه 

صورت پذیرد.

فرایند تولید سیم جوش  

در  آداک  جـوش  فیـدار  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص فراینـد تولیـد سـیم جوش، مطـرح کرد: 

مفتول هـا بـه شـکل های مختلفـی در ایـن زمینـه 

وجود دارند اما گاهی اوقات ماده اولیه فوالدی 

به شکل شمش وارد کارخانه شده و پس از ذوب 

شـدن، بـه صـورت میلگـرد در آمـده و با عملیات 

سـاده  فـوالدی  سـیم جوش  بـه  تبدیـل  کشـش 

می شـود. ایـن فرایند در خصـوص مفتول های تو 

پـودری کامـال متفـاوت اسـت و ایـن مفتول ها به 

صـورت تسـمه وارد کارخانـه می شـوند. سـپس 

پودرهـــــایی کــــه بنــــا بـــه سفـــارش مشـتری بـا 

گریدهای مختلف درخواسـت شده اسـت، وارد 

تسـمه می شـود و طـی فراینـد تولیـد، تبدیـل بـه 

میلگرد و در پایان با عملیات کشش، سیم جوش 

حاصل می شود.

آذین در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

»فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکه سـیم جوش های 

تولید شده باید دارای چه خواصی باشند، اظهار 

کرد: جوشکاری، دارای یک تعریف کلی و جامع 

اسـت امـا در زمینـه تولیـد سـیم جوش، شـرایط 

لحـاظ  از  سـیم جوش ها  دارد.  وجـود  متفاوتـی 

کـه  هسـتند  متعـددی  خـواص  دارای  ظاهـری 

ازجمله آن می توان به عدم زنگ زدگی و اکسـید 
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شـدن اشـاره کرد. عدم جذب رطوبت، خاصیت 

دیگری اسـت که باید در زمینه سـیم جوش های 

پودری مورد اسـتفاده قرار گیرد. از لحاظ اندازه 

نیز سیم جوش ها باید یک دست و منظم باشند. 

عــدم دارا بـودن قابلیـت فنـــری و ارتعـــاشی بـه 

منظــــور تسهیــــل در فراینــــد انتقــــال، از دیگـــر 

خاصیت های سیم جوش است.

ایـن خـواص در  تاکیـد کـرد:  ادامـه  وی در 

سـیم جوش های مختلـف بـا یکدیگـر تفاوت های 

بسـیاری دارنـد. یعنـی هیچـگاه نمی تـوان گفت 

خـواص سـیم جوش فـوالدی با سـیم جوش نیکلی 

برابــــر اســــت و هرکــــدام از ایـن سیم جوش هـــا 

متفاوت از یکدیگــــر هستنــــد. سـیم جوش های 

فوالدی، عمدتا فوالدهای ساختمانی هستند که 

آلیاژ خاصی در آن ها اسـتفاده نشـده اسـت و در 

واقـع همـان الکترودهای معمولی هسـتند که از 

قدیم در کارگاه های آهنگری مورد اسـتفاده قرار 

می گیرنـد. در برج هـا و سـاختمان های عظیـم از 

سـیم جوش فـوالدی دارای اسـتحکام های باالتـر 

استفاده می شود.

استفاده از روکش مسی در سیم جوش  

آداک در  فیـدار جـوش  مدیرعامـــل شرکــت 

در  مسـی  روکش هــــای  از  استفــــاده  خصـــوص 

سیم جوش، بیان کرد: از روکش های مسی در حد 

یک میکرون در سـیم جوش اسـتفاده می شـود که 

این امر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ از آنجایی 

که فوالد در هوای آزاد و همچنین رطوبت میل به 

اکسـید شـدن دارد، بنابراین این پوشـش مسـی از 

اکسـید شـدن فـوالد جلوگیـری می کنـد. تسـهیل 

انتقال جوش در فرایند جوشکاری، دیگر وظیفه ای 

اسـت کـه روکـش مسـی در سـیم جوش بـر عهـده 

دارد و باعث سرعت بخشیدن به عملیات جوش 

می شود. اگرچه در حال حاضر از سیم جوش هایی 

که روکش مسـی ندارند نیز اسـتفاده می شـود اما 

زمان تولید و استفاده از آن ها بسیار کوتاه است و 

باید بالفاصله پس از تولید و به منظور جلوگیری از 

اکسید شدن، استفاده شوند.

وی در همیـن راسـتا افـزود: مـس بـه صـورت 

پودر در سیم جوش مورد استفاده قرار می گیرد. 

به گونه ای که این پودر در وان های شست وشـو 

رفتـه و پـس از خـروج از آن هـا، سـیم جوش تولیـد 

شده مسوار می شود.

می توانیم بی نیاز از واردات شویم  

آذیـن بـا بیـان اینکـه اگـر مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

برای تولید سیم جوش در داخل کشور تامین شود 

از واردات بی نیـاز خواهیـم شـد، تصریـح کـرد: در 

صـورت تامیـن مـوادی نظیـر منگنـز، منیزیـم و 

مفتول هـای خـاص در داخـل کشـور، بی نیـاز از 

راحتـی  بـه  تولیـد  و  بـود  آن هـا خواهیـم  واردات 

حاضـر،  حـال  در  امـا  پذیرفـت  خواهـد  صـورت 

تولیدکنندگان ناچار به واردات این مواد هستند.

مدیرعامل شرکت فیدار جوش آداک در پایان 

عنـوان کـرد: آداک، یـک مجموعـه کامـال ایرانـی با 

دستگاه ها و تولیدات داخلی است که تمام تالش 

خـود را در شـرایط سـخت اقتصـادی و صنعتـی 

جهـت حفـظ و تولیـد سـیم جوش بـه منظـور ارائـه 

مسـتقیم محصول به مشـتری انجام داده اسـت. 

اگـر امـکان واردات نمونه هـای خارجـی بـه کشـور 

وجـود داشـت، مـا به راحتی قـدرت رقابت با آن ها 

را داریم. بنابراین امیدوار هستیم شرایط صنعت 

در کشـور بـه گونـه ای رقـم بخـورد کـه اتفاقـات 

خوبی در زمینه تولید سیم جوش رخ دهد.

بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از 
داخل، تامین و بخش دیگری نیز 

به ناچار وارد کشور می شود. به طور 
مثال محصوالت فوالدی زنگ نزن 

در کشور وجود ندارد و بنابراین باید 
واردات در این زمینه صورت پذیرد
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مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانی خارجی شـرکت آمیتیـس نور گفت: با اینکه از سـال گذشـته تا کنـون قیمت انـواع محصوالت 
فـوالدی در بازارهـای جهانی به طور چشـمگیری افزایش یافته اسـت، اما این قیمت ها در سـامانه های گمرکی به روزرسـانی نشـده و 

مشکالتی را برای واردکنندگان به وجود آورده است.

مسئول واحد لجستیک و بازرگانی خارجی شرکت آمیتیس نور:

قیمت گذاری در سامانه های گمرکی به روز نیست

میـالد بـرادران در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

نـور عمدتـا در حـوزه واردات  شـرکت آمیتیـس 

ورق هـای الکتریکـی )ورق سـیلیس دار( فعالیـت 

می کنـد. مصـرف عمـده ورق هـای الکتریکـی در 

الکتریکـی  موتورهـای  سـاخت  و  بـرق  صنعـت 

است. الزم به ذکر است که شرکت آمیتیس نور 

خود هسته های ترانس را برای موتورهای الکتریکی 

کارخانـه  یـک  رابطـه،  ایـن  در  می کنـد.  تولیـد 

احـداث کرده ایـم و طبیعتـا بخشـی از ورق هـای 

الکتریکی وارداتی نیز در این کارخانه برای تولید 

هسته ترانس مصرف می شود.

وی افـزود: مشـتری عمـده شـرکت آمیتیـس 

نـور، شـرکت موتـوژن بـوده و شـرکت های دیگـری 

نیز ورق الکتریکی وارداتی شرکت ما را خریداری 

می کننـد. ایـن شـرکت ها، ورق الکتریکـی را برای 

سـاخت الکتروموتورهـا بـه کار می برنـد کـه ایـن 

ورق ها در هسته های ترانس تعبیه می شوند.

مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانـی خارجی 

بـرای  کـرد:  خاطرنشـان  نـور  آمیتیـس  شـرکت 

مصرف کنندگان نهایی به دو شـکل ورق را آماده 

می کنیم؛ بخشی از ورق به صورت خام یا نهایتا 

برش داده شده به مشتری تحویل داده می شود؛ 

همچنیـن بخشـی از ورق وارداتـی بـه کارخانـه 

انتقــــال داده می شــــود و بـا توجــــه بـه سـفارش 

دریافتی از سـوی مشـتری، هسـته های ترانس به 

ابعاد و اشکال گوناگون ساخته می شود.

الکتریکـی  تولیـد ورق  اذعـان کـرد:  بـرادران 

سطح بسیار باالیی از تکنولوژی را نیاز دارد و در 

گذشـته نیـز چندین شـرکت قصـد ورود به تولید 

ایـن نـوع ورق هـا را داشـتند کـه تاکنـون ایـن مهم 

تمـام فوالدسـازان  تقریبـا  اسـت.  محقـق نشـده 

می کننـد.  تولیـد  الکتریکـی  ورق  دنیـا  بـزرگ 

فوالدسازان بزرگ کشورهای چین، آلمان، روسیه 

و تایـوان اقـدام بـه تولید ورق الکتریکـی کرده اند 

کـه بزرگ تریـن تولیدکننـدگان این ورق در کشـور 

چین قرار دارند.

دشواری های واردات ورق الکتریکی  

مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانـی خارجی 

شرکت آمیتیس نورتاکید کرد: به دلیل تحریم ها، 

واردات ورق الکتریکی با دشـواری های بسـیاری 
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بـــا  همــــراه اســــت. بنابرایــــن ارتبــــاط گرفتـــن 

تولیدکننـدگان بـزرگ ورق الکتریکـی بـا دشـواری 

انجام می شـود. سیاسـتی که مجموعه آمیتیس 

نـور دنبـال می کنـد ایـن اسـت کـه تولیـد داخلـی 

رونـق گیـرد. همان طـور کـه گفتـه شـد، شـرکت 

موتوژن به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

موتورهای الکتریکی در کشور و همچنین شرکت 

جمکو، عمده ورق الکتریکی مورد نیاز خود را از 

شـرکت مـا تامیـن می کنـد. بنابرایـن در تـالش 

هسـتیم تـا آنجا که ممکـن اسـت، نیازمندی های 

مصرف کنندگان ورق الکتریکی را برطرف کنیم.

وی تصریـح کـرد: دو نـوع ورق الکتریکـی در 

بـا  دنیـا تولیـد می شـود کـه یکـی از آن هـا ورق 

بـا  بـا  ورق  دیگـری  و  جهـت دار  غیـر  دانه هـای 

دانه هـای جهـت دار اسـت. در حـال حاضر، بیش 

از ۹0 درصـد از سـفارش های دریافتـی بـرای ورق 

الکتریکی ورق با دانه های غیر جهت دار است.

بـرداران در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر تفـاوت میـان 

دو ورق الکتریکی موجود و صنایع مصرف کننده 

نـوع ورق  تفـاوت عمـده دو  کـرد:  بیـان  آن هـا، 

تلفـات الکتریکـی اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه ایـن 

ورق هـا گریدهـای مختلفـی دارنـد کـه برخـی از 

آن هـا 470، 600، 530، 800، 1000 و... هسـتند. هـر 

یک از این گریدها با مشـخصه تلفات الکتریکی 

تعیین می شوند. به طور مثال، اگر شرکتی قصد 

تولید محصول خاصی را داشته باشد، با توجه به 

خـاص  ورق  یـک  بـه  نیـاز  محصـول،  مشـخصه 

خواهـد داشـت تـا بتواند محصولـی را تولید کند 

کـه از اسـتاندارد الزم برخـوردار باشـد. بنابرایـن 

سفارش ها طبق محصول و استانداردها به دست 

ما می رسد.

وی ابـراز کـرد: اخیـرا برخـی از تولیدکننـدگان 

الکتروموتور به سمت استفاده از ورق روغنی به 

جای استفاده از ورق الکتریکی رفته اند. متاسفانه 

ایـن امـر، باعـث کاهـش کیفیـت ایـن موتورهـا و 

کوتاهـی عمـر آن هـا خواهـد شـد. البتـه یکـی از 

دالیل جایگزینی ورق روغنی، به عدم دسترسـی 

به ورق الکتریکی بازمی گردد.

مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانـی خارجـی 

شرکت آمیتیس نور در مطرح کرد: کارخانه تولید 

هسته های ترانس در شرکت ما ظرفیت محدودی 

دارد؛ بنابراین با توجه به سفارش دریافتی، عمده 

ورق الکتریکی وارد شـده به صورت کویل یا برش 

می شـود.  داده  تحویـل  مشـتری  بـه  شـده  داده 

حدود 500 تن هسته ترانس در پاییز سال جاری از 

ورق الکتریکـی بـرای کارخانـه سـفارش دریافـت 

کردیـم. حجـم سـفارش شـده بـه صـورت خـام بـه 

مراتب از این میزان باالتر است.

برادران ادامه داد: ورق های وارداتی همگی به 

صـورت کویل هسـتند و ضخامـت آن هـا از 0.23 تا 

0.65 میلی متر و عرض آن ها 100 سانتی متر است.

وی در خصوص میزان مصرف ورق الکتریکی 

در کشـور، عنـوان کـرد: شـرکت های متعـدد و 

بزرگی همچون موتوژن، الکتروژن، جمکو و... در 

کشـور وجـود دارنـد کـه ورق الکتریکـی مصـرف 

می کنند. تخمین زده می شود نیاز این شرکت ها 

ساالنه به حدود 30 تا 35 هزار تن ورق الکتریکی 

برسـد کـه در حـال حاضـر تمامـی آن از طریـق 

واردات تامین می شود.

مشکالت گمرکی واردات را با مشکل   

مواجه می کند

مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانـی خارجی 

شـرکت آمیتیـس نـور خاطرنشـان کـرد: واردات 

ورق الکتریکی به ویژه در شرایط کرونا و تحریمی 

بسـیار دشـوار اسـت. بـه طـوری کـه بسـیاری از 

تامین کننـدگان در ابتـدای شـیوع ویـروس کرونا 

در دنیـا، تولیـدات خود را بسـیار محـدود و حتی 

برخـی متوقـف کردنـد. ایـن امـر باعـث شـد کـه 

ورق  نتواننـد  کرونـا  از  قبـل  انـدازه  بـه  دیگـر 

الکتریکی تولید کنند. بنابراین مصرف کنندگان 

ورق الکتریکی تحت فشار قرار گرفتند.

برادران تصریح کرد: واقعیت امر آن است که 

هنوز تکنولوژی ساخت ورق الکتریکی در کشور 

وجـود نـدارد و مصرف کننـدگان ایـن ورق هـا در 

کشـور، همچنان به واردات آن وابسـته هسـتند. 

قطعـا بهتریـن گزینه برای تامیـن ورق الکتریکی، 

تولید انبوه آن در کشور است اما یکی از اهداف 

شـرکت آمیتیـس نـور نیـز تامین ایـن ورق هـا برای 

صنایـع مصرف کننـده داخلـی بـه جهـت ادامـه 

فعالیت آن ها است.

وی ادامـه داد: یکـی از مشـکالتی کـه بـه ویـژه 

اخیرا به شرکت ما فشار آورد، مسائل گمرکی بود؛ 

به طوری که سیسـتم هایی که در گمرک تعریف 

شـده بـه ویـژه از نظـر قیمت گـذاری کاالها، بـه روز 

نیسـت. در حـال حاضـر، قیمـت اکثر محصوالت 

فوالدی در دنیا ازجمله ورق های الکتریکی نسبت 

به سـال گذشـته افزایش چشـمگیری یافته است. 

در  هم اکنـون  کـه  قیمت گـذاری  کـه  حالـی  در 

اسـت،  ثبـت شـده  سیسـتم های گمـرک کشـور 

قیمت های دو سال قبل بوده و به روز نیست. این 

همـه  بـرای  مشـکالتی  ایجـاد  باعـث  موضـوع 

واردکنندگان شده است.

مسـئول واحـد لجسـتیک و بازرگانـی خارجی 

شـرکت آمیتیـس نـور اظهار کـــرد: تـــا زمانی کـــه 

نشــــود و  تولیــــد  کاالیــــی در داخـــــل کشــــور 

تولیدکنندگان به آن نیاز داشـته باشـند، واردات 

بایـد انجـام شـود. بنابرایـن واردکننـدگان انتظـار 

همکاری بیشـتری را از سـوی سازمان های مرتبط 

با این حوزه دارند تا بتوانند نیاز مصرف کنندگان 

کـه خـود تولیدکننـده هسـتند را بـه نحـو احسـن 

برآورده سازند.

ورق  مصرف کننـدگان  کـرد:  بیـان  بـرادران 

الکتریکی، الکتروموتورهایی را تولید می کنند که 

بـرای بسـیاری از صنایـع زیربنایـی کشـور کاربرد 

به موقـع ورق  تامیـن  دارنـد و در صـورت عـدم 

الکتریکی، خط تولید آن ها نیز تحت الشعاع قرار 

می گیـرد و ممکـن اسـت تولیـد آن هـا متوقـف و 

بعضا نیروهای آن ها تعدیل شوند.

تقریبا تمام فوالدسازان بزرگ 
دنیا ورق الکتریکی تولید می کنند. 

فوالدسازان بزرگ کشورهای چین، 
آلمان، روسیه و تایوان اقدام به 
تولید ورق الکتریکی کرده اند که 

بزرگ ترین تولیدکنندگان این ورق 
در کشور چین قرار دارند
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مدیرعامـل شـرکت تولیـد قطعـات فـوالدی و ریختگی میکائیلـی گفت: قیمت آهن اسـفنجی در حـدی مشـمول افزایش قیمت 
شـده اسـت کـه قیمت قراضـه فوالدی در بـازار آزاد با احتسـاب 9 درصد مالیات پایین تر از قیمت آهن اسـفنجی با نـرخ و فاکتور 

دولتی است.

مدیرعامل شرکت تولید قطعات فوالدی و ریختگی میکائیلی مطرح کرد:

افزایش سرسام آور قیمت آهن اسفنجی

مهـدی میکائیلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: شرکت تولید قطعات فوالدی و ریختگی 

میکائیلی، فعالیت خود را در سال  13۹2 در حوزه 

تولیـد شـمش فـوالدی آغـاز کـرد و در حال حاضر، 

سنگ شـکن  و  ماسه شـویی  ریختگـی،  قطعـات 

تولیـــد می کنـــد. ظرفیـت اسـمی تولیـد شـمش 

فـوالدی ایـن مجموعـه، چهـار هـزار تـن و ظرفیـت 

تـن  تـا 800  بیـن 700  تولیـد قطعـــه ریخته گـری 

اسـت. میــزان تولیـد ماهانـه محصـول، بـه حدود 

تـــا 30 درصــــد  100 تـن می رســد؛ بنابرایــــن 25 

ظرفیت کارخانه فعال است.

مدیرعامل شرکــت تولیــد قطعات فوالدی و 

ریختگـی میکائیلـی در ادامـــه افــزود: در واقـع، 

فعالیـــت اصلـی مجموعــــه مــا، تولیــد قطعـات 

خط تولیــــد کارخانه هــــای نــــورد اسـت. فــــروش 

محصـوالت نیــــز هــم بـه صــورت نقـــدی و هـــم 

اعتباری انجام می شود.

جایگزینـی قراضـه فـوالدی بـه جـای   

اسـفنجی آهـن 

میکائیلی درباره نحوه تهیه مواد اولیه شرکت 

خـود تصریـح کـرد: پیش تـر دولـت بـرای هـر واحـد 

فـوالدی کـه نیازمنـد آهـن اسـفنجی بـود و قصـد 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاال 

داشـت، سـهمیه ای در نظـر می گرفـت کـه بتواند 

خرید و فروش خود را انجام دهد. در واقع، خرید 

آهـن اسـفنجی در بـورس کاال منـوط بـه عرضـه 

محصول در این بازار تعیین شده بود.

وی اضافه کرد: بر اساس توافقات، مقرر شده 

بود مجموعه تولیدی میکائیلی خط تولید شمش 

اسـتاندارد را راه انـداری کنـد و بـه همیـن خاطـر 

اقـدام بـه تهیـه آهـن اسـفنجی از بـورس کاال ایـران 

کردیم که متاسفانه با وجود مشکالت فراوانی که 

بـا آن مواجـه بودیـم، امـکان عرضـه محصـول در 

بـورس کاال بـرای مجموعـه مـا میسـر نشـد. در 

نهایـت، نـه تنهـا نتوانسـتیم مـواد اولیـه مـورد نیاز 

شـرکت خـود را از بـورس کاال تهیـه کنیـم، بلکـه 

سهمیه خود را هم از دست دادیم. 

این تولیدکننده در ادامه بیان کرد: در همین 

حال، شـرکت برای تهیه مواد اولیه خود ناچار به 

جایگزینی قراضه فوالدی به جای آهن اسـفنجی 

شده است.

افزایش قیمت آهن اسفنجی  

مدیرعامـل شـرکت تولیـد قطعـات فـوالدی و 

ریختگی میکائیلی، عمده ترین مشکل این شرکت را 

تامین آهن اسفنجی از بورس کاال عنوان کرد و گفت: 

قیمت آهن اسـفنجی در حدی افزایش یافته اسـت 

کـه قیمـت ضایعـات قراضـه فـوالدی در بـازار آزاد بـا 

احتسـاب ۹ درصـد مالیـات پایین تـر از قیمـت آهـن 

اسفنجی با نرخ و فاکتور دولتی برآورد می شود.

خسارت های ناشی از قطعی برق  

میکائیلـی بـا بیـان اینکـه قطعـی بـرق نیـز از 
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ابتدای سـال 1400 شـامل حال این مجموعه شـده 

اسـت، عنـوان کـرد: در آغـاز سـال جـاری، شـرکت 

توزیـع نیـروی بـرق، نامه هایـی مبنی بـر قطع برق 

فـوری بـه واحـد تولیـدی مـا ارسـال کرد کـه بدون 

توجـه بـه شـرایط تولیـد، درسـت هنـگام فعالیـت 

دسـتگاه ها، جریـان بـرق توسـط ایـن سـازمان قطع 

شد. اخیرا نیز نزدیک به 15 روز با این قطعی برق 

دسـت وپنجه نرم کردیم که بعد از سـپری کردن 

ایـن مـدت زمـان، هم اکنـون ایـن معضـل بـه طـور 

کامل برطرف شده است.

وی ضمـن انتقـاد از وزارت نیـرو، اذغـان کـرد: 

بی نظمی وزارت نیرو در اجرای صحیح خاموشی 

بـرق صنایـع، خسـارت های جبران ناپذیـری را بـه 

مجموعه تولیدی وارد کرده اسـت؛ به طوری که 

یکی از کوره های مجموعه آسـیب دید. در واقع 

در حیـن عملیـات ذوب، زمانـی کـه مـواد اولیـه 

وارد کـوره شـده بـود بـا قطـع ناگهانی جریـان برق 

فراینـد تولید نیمه تمام مانـد و عمال تمامی مواد 

اولیـه نیمه آمـاده ذوب شـده در داخل کوره سـرد 

شد و این بخش را دچار خرابی کرد.

مدیرعامـل شـرکت تولیـد قطعـات فـوالدی و 

ریختگـی میکائیلـی ادامـه داد: در واقع، شـرکت 

برق منطقه ای هر زمانی که صالح بداند و بدون 

بـرق صنایـع  خاموشـی  بـه  اقـدام  قبلـی  اطـالع 

می کنـد و زمانـی کـه از وزارت نیـرو پیگیـر ایـن 

پاسخگــــوی  بی نظمــــی می شویــــم، شخصــــی 

تولیدکننـده نیسـت یـا اگر پاسـخ بدهند، اظهـــار 

بی اطالعـی می کننـــد و موضـوع را به مسـئولین 

باالدسـتی خود نسـبت می دهنـــد. در حالـــی با 

قطعـی مکـرر و بی نظـم جریـان بـرق، میـزان قابـل 

توجهـی بدهـی مالـی و مـواد اولیـه ناقـص روی 

دست فوالدساز می ماند.

میکائیلـــی اظهـــار کـــرد: خوشبختـــانه یـک 

کارخانه اکسیژن سازی در نزدیکی واحد تولیدی 

مـا قـرار دارد کـه بـه علـت تـداوم شـیوع کرونـا، 

امکان قطع برق این کارخانه وجود ندارد؛ چراکه 

اگر این همسایگی وجود نداشت، تعداد دفعات 

بیشتری برق این واحد فوالدسازی قطع می شد.

دولت، تولیدکننده موانع تولید  

قطعـات  تولیـد  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

فـوالدی و ریختگـی میکائیلـی تاکنـون اقـدام بـه 

بـا  گفـت:  اسـت،  نکـرد ه   محصـوالت  صـادرات 

توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کشـور، فعالیـت در 

بخـش تولیـد، مقرون به صرفـه نیسـت. در واقـع، 

تولیدکننده هر چه تالش خود را در چرخه تولید 

بیشـتر می کنـد، مشـکالت نیـز بـزرگ و بزرگ تـر 

می شـوند. در حال حاضر، دولت عالوه بر اینکه 

از تولیدکننـده حمایـت نمی کند، بلکه بـا صدور 

بخشـنامه های گوناگـون، موانـع زیـادی را بـر سـر 

راه تولید ایجاد می کند.

مدیرعامـل شـرکت تولیـد قطعـات فـوالدی و 

ریختگـی میکائیلـی تاکیـد کـرد: تولیدکنندگان 

ایــن حـــوزه هیـــچ درخواستــــی از دولــــت جــــز 

پشتیبــانی از چرخـه تولیـد و خالـی نکـردن زیـر 

پــای صنعتگـران ندارنـد کـه ایـــن امـــر، با عـــدم 

ابالغ  قوانیــن بی جا و بدون پایه و اسـاس تا حد 

زیادی محقق خواهد شد.

متاسفانه با وجود مشکالت فراوانی 
که با آن مواجه بودیم، امکان عرضه 

محصول در بورس کاال برای 
مجموعه ما میسر نشد. در نهایت، 

نه تنها نتوانستیم مواد اولیه مورد نیاز 
شرکت خود را از بورس کاال تهیه 

کنیم، بلکه سهمیه خود را هم از 
دست دادیم
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مدیـر فروش شـرکت کامبت گفت: در راسـتای تسـهیل در تامین مواد اولیه، قیمت باید مشـخص شـده باشـد تا تولیدکننـده بتواند 
سـود حاصـل از فـروش محصـوالت خـود را پیش بینـی و ارزیابـی کنـد؛ این در حالی اسـت کـه بی ثباتـی در بـازار این امـکان را از 

تولیدکنندگان گرفته است.

مدیر فروش گروه تولیدی صنعتی کامبت:

قیمت مواد اولیه باید مصوب باشد
 بازار بی ثبات، آسیب آفرین است  

علـی آخونـدی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: شـرکت 

کامبـت بـه تازگی در سـال جـاری به بهره بـرداری 

جهـت  الزم  برنامه ریزی هـای  اگرچـه  رسـید. 

تاسـیس شـرکت از دو سـال پیـش صـورت گرفتـه 

بـا توجـه بـه اینکـه تصمیـم بـه حضـور  بـود امـا 

پرقدرت و موثر در بازار داشـتیم و همچنین خط 

قالب گیـری محصـوالت بایـد بـه صـورت کامـل 

آماده به کار می شـد، لذا شـرکت فعالیت خود را 

در نیمـه نخسـت سـال 1400 در شـهرک صنعتـی 

فناوران آغاز کرد.

وی افـزود: عمـده محصوالت تولیدی شـرکت 

سبــــد  همچــــون  کابینـــت  داخــــل  سبدهـــای 

صیفی جات، سبد مواد شوینده و همچنین سطل 

در  فعـال  شـرکت های  از  بسـیاری  اسـت.  زبالـه 

صنعت لوازم خانگی با تولید یک یا دو محصول به 

بازار ورود می کنند و بقیه سـبد محصوالت آن ها 

تامینی از سایر تولیدکنندگان است اما در کامبت 

چنین مسئله ای وجود ندارد و در انبار شرکت به 

میزان کافی قالب های تولیدی موجود است.

مدیر فروش گروه تولیدی صنعتی کامبت در 

خصوص مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت، 

بیان کرد: مواد اولیه مورد استفاده در این شرکت، 

مفتـول مسـوار و ورق گالوانیـزه فـوالدی اسـت. 

همچنین، محصوالت تولیدی  در واحد دیگری در 

خارج از مجموعه، آبکاری می شوند.

آخوندی در ادامه به نحوه تامین مواد اولیه 

اشـاره کرد و گفت: ورق گالوانیزه فوالدی مورد 

استفاده شرکت از بازار آزاد تامین می شود و به 

دنبـال برنـد خاصـی از ورق گالوانیـزه نیسـتیم. 

اولیـه  مـاده  تامیـن  در  همیشـه  کـه  مـواردی 

فـوالدی بـرای مـا حائـز اهمیـت بـوده، تنـوع و 

بایـد  نیـز  مسـوار  مفتـول  اسـت.  آن  قیمـت 

خاصیت آبکاری و انعطاف پذیری باالیی داشته 

باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت که تامین مـواد اولیه، 

امـا  می شـود  انجـام  نقـدی  صـورت  بـه  کامـال 

فروش با عنایت به اعتماد مشتریان، به صورت 

اقساطی صورت می پذیرد.

وی در خصـوص فراینـد تولیـد محصـوالت 

در این مجموعـــه، اذعـــان کـــرد: فیکس کاری، 

قالب سـازی و بـرش کاری فرایندهایـی هسـتند 

بـه روش سـرد  و  تولیـد محصـول  کـه در طـی 

انجـام می شـوند؛ چراکـه مفتـول بـه راحتـی بـا 

دسـت خمیـده شـده و پـس از فیکـس کـردن، 

درون قالـب قـرار می گیـرد و عملیـات برش نیز 

با تیغ انجام می شود.

مدیـر فـروش گروه تولیـدی صنعتی کامبت 

با بیان اینکه ظرفیت تولیدی شـرکت در فصول 

کـرد:  عنـوان  می کنـد،  تغییـر  سـال  مختلـف 

سـفارش  بـه  بسـتگی  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت 

مشـتریان و همچنین شـرایط بازار دارد. بخشـی 

از محصـوالت یـاد شـده در انبارهــــای شرکــــت 

دپـــو می شـــود و در زمــــان شکل گیـــری مجـــدد 

بنابرایـن  می شـود.  عرضــــه  بــــازار،  در  تقاضـــا 

بـازار مصـرف  بـــه  تولیـد شـرکت کامـال  میـزان 

وابسته است.

آخونـدی در پاسـح بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

خبری »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه در رابطه با 

مواجـه  چالش هایـی  چـه  بـا  اولیـه  مـواد  تامیـن 

هسـتید، مطـرح کـرد: نوسـان قیمـت، مهم تریـن 

چالشی است که در تامین مواد اولیه با آن روبه رو 

هسـتیم. زمانـی کـه قیمـت مـواد اولیـه افزایـش 

می یابـد، فـروش متوقـف می شـود و بـه دنبـال آن، 

خـط تولیـد نیز تعطیل می شـود اما بـه دلیل اینکه 

باشـد،  داشـته  ادامـه  نمی  توانـد  تولیـد  توقـف 

تولیدکننـده ناچـار به خرید مـواد اولیه می شـود و 

جالـب اینکـه زمـان تحویـل و قیمـت آن تقریبـا 

نامشخص است.

وی در همیـن راسـتا افـزود: قیمـت مـواد اولیه 

تـا  باشـد  و مشـخص شـده  بایـد مصـوب  فلـزی 

فـروش  از  حاصـل  سـود  بتوانـد  تولیدکننـده 

محصـوالت خود را پیش بینـی و ارزیابی کند؛ این 

در حالـی اسـت که بی ثباتـی در بازار ایـن امکان را 

از تولیدکنندگان گرفته است. ضمن اینکه افزایش 

غیرقابـل پیش بینـی قیمـت مـواد اولیـه، همیشـه 

موجب ضرر تولیدکننده می شود.

مدیـر فـروش گـروه تولیـدی صنعتـی کامبت 

در خصـوص اهمیـت تامین انرژی صنایع، مطرح 

کـرد: قطعـی بـرق، دیگر مشـکلی اسـت کـه اکثر 

تولیـد کننـدگان بـا آن مواجه هسـتند و نیـازی به 

ایـن در حالـی اسـت کـه خطـر  نـدارد.  توضیـح 

کمبود گاز در فصل سرما هم احساس می شود.

آخونـدی در خصـوص طـرح و برنامـه فـروش 

محصوالت این شرکت نیز بیان کرد: فرایند فروش 

محصـوالت شـرکت کامبـت از طریـق بازاریابـی و 

همچنین تبلیغات صورت می پذیرد. مشتریان ما 

نیـز اکثـرا یراق فروشـان کابینـت هسـتند و مـردم 

عـادی هنـوز شـناخت کافـی از محصـوالت ایـن 

شـرکت را ندارنـد امـا ایـن امـر بـه مـرور زمان تحقق 

خواهد یافت.
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تولید در باتالق موانع بانکی و دولتی
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مدیرعامـل شـرکت سـپید آلومینیـوم گفت: در کشـور ایران، برخالف اکثر کشـورهای دنیا کـه از ابتدا تـا انتهای مراحل تولیـد، از واحد 
صنعتـی حمایـت می شـود، هیچ گونه حمایتی از سـوی دولت و بانک هـا وجود نـدارد و یک تولیدکننده بـرای ادامه فعالیت خـود، مداوم 

باید نگران تامین نقدینگی باشد.

مدیرعامل شرکت سپید آلومینیوم عنوان کرد:

تولید در باتالق موانع بانکی و دولتی

صمد سلطانی مقدم در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

انـواع  آلومینیـوم،  سـپید  شـرکت  در  داشـت: 

ظروف آلومینیومی مانند تشت، سینی، بشقاب 

سـاالنه  تولیـد  ظرفیـت  می شـود.  تولیـد  و... 

منـدرج در پروانـه بهره بـرداری شـرکت، یـک هزار 

تـن اسـت کـه بـه دلیـل برخـی معضـالت کاهـش 

حجـم تولیـد داشـتیم و در حال حاضـر 500 تن در 

سال محصول تولید می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت سـپید آلومینیـوم مطـرح 

کـرد: فراینـد تولیـد محصـوالت یـاد شـده بـه ایـن 

در  را  آلومینیـــومی  شمـــش  کـــه  اسـت  شـکل 

کوره هـای ذوب قـرار می دهیـم و پـس از ذوب، با 

اسـتفاده از دسـتگاه نـورد آن را بـه ورق تبدیـل 

می کنیم؛ سپس عملیات خم کاری و سفیدکاری 

را روی آن انجـام می دهیـم و بـه هـر شـکلی کـه 

مورد سفارش باشد، تبدیل و عرضه می کنیم.

افـزود: یکـی از مشـکالتی کـه در حـال  وی 

حاضـر بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کنیـم، میـزان 

سرباره ای است که در انتهای تولید روی دست 

مـا می مانـد. حتـی بـا تعویـض کوره هـای ذوب و 

صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون 

تومان، هنوز هم خاک کوره زیادی باقی می ماند 

و نتوانستیم نتیجه  مطلوبی را با تعویض کوره به 

دست آوریم.

فروش صادراتی نداشته ایم  

ایـن فعال صنعت آلومینیـوم در ادامه یـادآور 

شـد: شـرکت سـپید آلومینیـوم از نظر مکانـی در 

مجـاورت جـاده قـرار گرفتـه اسـت و مشـتریان به 

خوبـی ایـن واحـد تولیـدی را می شناسـند و بـرای 

فروش محصوالت خود به نمایندگی در استان ها 

و شـهرهای دیگـر احتیـاج نداریـم و بـه سـهولت 

کاالهـای تولیـدی خـود را عرضـه می کنیـم. نحوه 

فـروش تمـام محصـوالت ما نیز به صـورت نقدی 

جامعـه  مـردم  مـا  مشـتریان  بیشـترین  اسـت. 

هسـتند کـه بـه آن هـا خدمات رسـانی می کنیم و 

تاکنون هیچ صادراتی انجام نداده ایم.

سلطانی مقدم در خصوص ماشین آالت مورد 

اسـتفاده در خطـوط تولید شـرکت، بیان کـرد: در 

و  تجهیــــزات  آلومینیــــوم،  سپیــــد  کارخانــــه 

ماشیــــن آالت نــــورد، دسـتگاه خم کــــاری، پـرس 

هیـــدرولیک و... مستقــــر بــــوده کــــه همـه ایـن 

تجهیزات ساخت داخلی هستند و از تجهیزات 

خارجی تاکنون استفاده  نکرده ایم.

تامین آلومینیوم از بازار آزاد  

مدیرعامـل شـرکت سـپید آلومینیـوم اذعـان 

کـرد: مـــواد اولیــــه ای کـــه بـــرای تولیـد ظـروف 

آلومینیومی استفاده می کنیم، شمش آلومینیومی 

خالص متعلق به شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( 

است که آن را از بازار آزاد خریداری می کنیم. از 

بـورس کاال خریـد انجـام نمی دهیـم و آن هـم بـه 

دلیـل وجـود مشـکالت متعـددی از قبیـل ارائـه 
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دفاتـر قانونـی ثبـت خریـد و فـروش و همچنیـن 

وضع قوانینی از سـوی خود بورس کاال در زمینه 

شـرایط فـروش اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه محصـول 

دولتـی خریـداری می شـود، بایـد بـه شـیوه ای که 

خود کارگزار دولت مد نظر دارد به فروش برسـد 

و سـود حاصـل  از فـروش نیـز بـر همیـن اسـاس 

معیـن شـود. از سـوی دیگـر، خریـد از بـورس کاال 

منجـر بـه ارائـه فاکتورهـای خریـد شـرکت ها از 

سـوی بورس به سـازمان مالیات و دارایی خواهد 

شـد و مانع تراشـی های ایـن سـازمان را بـه همـراه 

خواهد داشت.

آلومینیــــومی  ظــــروف  تولیدکننــــده  ایـن 

همچنیـن اظهـار کـرد: تاکنـون بـرای خریـد مواد 

اولیـه دچار چالشـی نشـدیم؛ چراکـه خرید ما به 

شـکل نقـدی اسـت و عرضه کننـدگان آلومینیوم 

در بازار آزاد نسبت به خریدارانی که به صورت 

نقدی مواد اولیه خریداری می کنند، با سهولت 

رفتـار می کننـد و طـی چند روز آلومینیـوم را به 

دست ما می رسانند. بنابراین روند تولید دچار 

وقفه نمی شود.

نیاز به حمایت دولت داریم  

سـلطانی مقدم در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـــه چـــه برنامــــه 

توسعــــه ای بـرای 6 ماهــــه دوم ســــال در نظـر 

گرفته ایـد، تصریـح کـرد: سـال گذشـته، دسـتگاه 

نـورد آلومینیـوم خـط تولیـد را تعویـض کردیـم و 

همچنیـن منتظـر ورود دسـتگاه های جدیـد برای 

تکمیـل مراحـل تولیـد از صفـر تـا صـد در شـرکت 

در  تجهیزاتـی  بایـد  مثـال،  عنـوان  بـه  هسـتیم؛ 

اختیـار داشـته باشـیم تـا دسـته قابلمه هایـی کـه 

تولیـد شـده را بـه راحتـی نصـب کند، رنـگ کاری 

روی محصـوالت انجـام شـود و بسـته بندی بـه 

دولـت  متاسفانــــه  پذیــــرد.  انجــــام  سهولــــت 

همکاری هـای الزم را بـرای ارائـه تسـهیالت بـه 

تولیدکننـده نـدارد و بـرای انجـام هـر اقدامـی، 

موانع فراوانی جلوی پای تولیدکننده می گذارد. 

دولـت بـه جـای حمایت از تولیـد و ایجاد فرصت 

شـغلی، کاری کـرده تـا بـه جـای افزایـش نیـروی 

انســــانی بـرای کــــار در خـط تولیـــد یـک شـرکت 

پاییــــن دستــــی، موجـب تعدیـل نیــــرو شـــود. به 

عبـــارت دیگــــر، مسئولیــــن بـا اعمــــال قوانیـن 

انسـانی  نیـروی  تعدیـل  باعـث  دسـت وپاگیر 

شـده اند. در ایـن شـرکت، نزدیـک بـه 40 نیـروی 

انسـانی مشـغول به کار هسـتند و قصد داشـتیم 

تعـداد نیروهـا را افزایـش دهیـم امـا بـا ایـن شـرایط 

فعال از انجام این کار منصرف شده ایم.

تعلل در اعطای وام  

مدیرعامل شرکت سپید آلومینیوم در ادامه 

یـادآور شـد: بـرای درخواسـت وام از بانـک بارهـا 

اقـدام کردیـم و در هـر مرتبـه، هرگونـه اسـناد و 

مدارکـی کـه بـرای دریافـت وام نیـاز بـود را ارائـه 

کردیـم  امـا متاسـفانه قانـع نشـدند. همیـن امـر 

سـبب بـه تعویق افتادن برنامه تولیـد و ضرردهی 

شـرکت خواهد شـد. از سوی دیگر، سازمان بیمه 

درخواسـت می کنـد تـا دفاتر خرید و فـروش را به 

مسـئولین مربوطه بدهیم تا بررسـی کنند که از 

چـه روزنـه ای می تواننـد مـا را جریمـه کننـد! در 

همه جای دنیا، قانون بر این اسـاس تنظیم شـده 

اسـت کـه از ابتـدا تا انتهـای مراحل تولید در یک 

تحـت  کامـل  صـورت  بـه  تولیدکننـده  شـرکت، 

حمایت دولت، بانک ها و بیمه قرار می گیرد و به 

ایـن ترتیـب هیـچ دغدغه ای متوجـه تولیدکننده 

نیسـت امـا در نهایـت تاسـف، در ایـن کشـور این 

امر کامال وارونه است و از ابتدا تا انتهای مسیر 

ادامـه  بـرای  مـداوم  تولیدکننـده  یـک  تولیـد، 

فعالیت خود، باید نگران تامین نقدینگی باشد و 

در صـورت گرفتـن وام، بایـد بیـش از ارزش مبلـغ 

وامی که دریافت کرده است را بپردازد.

وی در پایــــان عنــــوان کـــرد: ســـال 13۹8، از 

بـه  بانکـی،  از  توانسـتیم  وزارت صمـت  طریـق 

مبلـغ یـک میلیـارد تومـان وام دریافـت کنیـم و 

تعـدادی از دسـتگاه ها و ماشـین آالت را تعویـض 

کردیـم. در آن زمـان، عـالوه بر وامی که گرفتیم، 

نزدیـک بـه دو میلیارد تومان نیز سـرمایه گذاری 

شـخصی انجـام شـد. اکنـون در حـال پرداخـت 

اقسـاط وام هستیـــم درسـت در زمانـی کـه بـه 

نقدنیگـی بیشـتری بـرای افزایـش تنـاژ تولیـد و 

وزارت  هسـتیم،  محصـوالت  کیفیـت  رشـد 

صمـت هیـچ اقدامی در جهت رفع موانع تولید 

انجام نمی دهد

حتی با تعویض کوره های ذوب و 
صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 

و 500 میلیون تومان، هنوز هم 
خاک کوره زیادی باقی می ماند 
و نتوانستیم نتیجه  مطلوبی را با 

تعویض کوره به دست آوریم
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تاخیر در پرداخت مطالبات، به ضعف نقدینگی انجامید
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مدیرعامل شـرکت دلتاسـازان سـپاهان گفت: کمبود نقدینگی، تولیدکننده را در خرید مواد اولیه دچار مشـکل می کند و به نوعی دسـت 
آن را بـرای ادامـه فعالیـت می بنـدد کـه اصلی تریـن علـت ایجاد ایـن معضل برای شـرکت ما، عـدم پرداخـت به موقـع هزینه خرید 
محصوالت از سـوی مشـتریان فعال در صنعت برق اسـت که عمدتا دولتی و یا خصولتی هسـتند و بروز این شـرایط، باعث شده است 
تـا میـزان تولیـد کارخانـه به یک سـوم برسـد؛ عالوه براین شـرایط دریافت تسـهیالت بانکی بـه گونه ای پیچیده شـده و میـزان آن 

کاهش یافته که این امر نیز نمی تواند به طور مطلوبی در تامین نقدینگی گره گشا باشد.

مدیرعامل شرکت دلتاسازان سپاهان:

تاخیر در پرداخت مطالبات، به ضعف نقدینگی انجامید
در تامین محصوالت مسی با چالشی مواجه نیستیم  

محمـود تحویل پـور در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار 

داشت: شرکت دلتاسازان سپاهان در زمینه تولید 

تجهیزات شـبکه انتقال برق فعالیت می  کند که 

برای تولید این محصوالت، از برنج، فوالد، سیلیکون 

اسـتفاده  تولیـد  و ورق مسـی در خـط  تسـمه  و 

می کنیـم. عمـده محصـول تولیـدی ایـن شـرکت، 

مقره سـیلیکونی اسـت که نقش اساسـی و حذف  

نشدنی در شبکه انتقال برق دارد.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت، طبـق 

پروانه بهره برداری 60 هزار تن در سـال اسـت که در 

حال حاضر با به وجود آمدن برخی موانع بر سر راه 

تولیـد، میـزان تولیـد واقعـی شـرکت بـه یک سـوم 

بیشـترین  یافتـه اسـت.  تقلیـل  اسـمی،  ظرفیـت 

معضلی هم که تولید را کاهش داده، طرف قرارداد 

بودن با شرکت هایی است که دولتی و یا خصولتی 

هسـتند و در پرداخـت وجـه خریـد محصـوالت، 

تاخیر می کنند. این در حالی است که در هنگام 

خرید مواد اولیه، هزینه مربوطه به صورت نقدی 

و بدون هیچ تاخیری باید پرداخت شود.

معضل بزرگ کمبود نقدینگی  

تحویل پور در ادامه گفت: یکی از چالش هایی 

کـه تولیدکننـدگان بـا آن مواجـه هسـتند و بعـد از 

بی ثباتـی بـازار، می تـوان آن را در ردیـف دوم قـرار 

داد، کمبود نقدینگی است که تولیدکننده را در 

خرید مواد اولیه دچار مشکل می کند و به نوعی 

بـرای ادامـه فعالیـت می بنـدد امـا  دسـت آن را 

اصلی ترین علت ایجاد این معضل برای شرکت ما، 

عدم پرداخت به موقع هزینه خرید محصوالت از 

سوی مشتریان است. به عبارت دیگر، با توجه به 

افزایـش افسارگسـیخته نـرخ تـورم، میـل صعـودی 

قیمت ارز و به دنبال آن، رشـد قیمت مواد اولیه، 

بـه خـودی خـود نیـاز بـه افزایـش سـرمایه بـرای هر 

تولیدکننـده ای احسـاس می شـود؛ حـال که خرید 

مـواد اولیـه بـه صورت نقدی و بدون هیچ تاخیری 

انجـام می شـود، تاخیـر در پرداخـت مطالبـات از 

سـوی مشـتریان، می توانـد یـک شـرکت را تـا مـرز 

ورشکسـتگی پیـش ببرد.
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با ممنوعیت های وارداتی مواجه هستیم  

معضـالت  خصـوص  در  تولیدکننـده  ایـن 

کـرد:  مطـرح  اولیـه،  مـواد  تامیـن  در  موجـود 

مـوادی ماننـد سـیلیکون و لوله های اپوکسـی، از 

متاسـفانه در  کـه  مـا هسـتند  اصلـی  نیازهـای 

از  آن هـا دچـار مشـکل شـده ایم. برخـی  تامیـن 

واردات  طریـق  از  مـا  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد 

همیشـه تامین می شـد اما اکنون که واردات به 

علـت تحریم هـا امکان پذیـر نیسـت، نمی توانیـم 

نیـاز خـود را تهیـه کنیـم و متاسـفانه در بـازار 

داخلـی هـم بـه دلیـل نبـود تکنولـوژی الزم بـرای 

تولید محصوالت اولیه مورد نظر، نمونه داخلی 

آن هـا وجـود نـدارد کـه آن را جایگزیـن کنیـم و به 

راحتی تولید را ادامه دهیم.

منابع تامین مواد اولیه مسی  

ایـن فعـال صنعتـی در خصـوص منابـع تامین 

مـواد اولیـه، ادامـه داد: در حـال حاضـر بـه غیـر از 

سـیلیکون و لوله هـای اپوکسـی، در تامیـن مـواد 

اولیـه بـا مشـکل مواجـه نیسـتیم؛ بـه طـوری کـه 

محصوالت مسی مورد نیاز خود را از شرکت های 

مـس شـهید باهنـر و مسـبار کاوه و محصـوالت 

فـوالد  را مراکـز خدماتـی شـرکت  فـوالدی خـود 

مبارکه اصفهان تهیه می کنیم.

عمده تجهیزات کارخانه، ساخت داخل است  

مدیرعامـل شـرکت دلتاسـازان سـپاهان بیـان 

کـرد: در مراحـل تولیـد محصـوالت ایـن شـرکت، 

تکنولوژی خاص و انحصاری به کار نرفته است و 

بیشـتر قطعه سـازی و مونتاژ قطعات در کارخانه 

کـه  می  پذیـرد  صـورت  سـپاهان  دلتاسـازان 

دسـتگاه  هایی ماننـد پـرس تجهیـزات اصلـی ایـن 

واحـد تولیـدی هسـتند. می تـوان گفـت تقریبـا 

تمام تجهیزات و دستگاه های مستقر در کارخانه 

دلتاسازان سپاهان، ساخت داخل است.

نمی توانیم برای صادرات برنامه داشته باشیم  

تحویل پور در پاسـخ به این سـوال که با توجه 

صـادرات  تاکنـون  مطلـوب،  تولیـد  ظرفیـت  بـه 

داشـته اید یـا خیـر، یـادآور شـد: قصـد انجـام ایـن 

کار را داریـم امـا تاکنـون اقدامـی نکرده ایـم. بـه 

طور کلی، در برنامه اکثر تولیدکنندگان گنجانده 

صـادرات  بـرای  نهایـت  در  کـه  اسـت  شـده 

محصـوالت خـود نیز هدف گـذاری کننـد و برای 

بـر داشـتن سـرمایه در  ایـن امـر، عـالوه  تحقـق 

تجهیـزات  و  دسـتگاه ها  از  مناسـب،  گـردش 

بـدون  تـا  باشـند  بهره منـد  شـده  به روزرسـانی 

هیچ گونـه خللـی در تولیـد، بـه افزایـش ضریـب 

نفوذ خود در بازارهای بین المللی متمرکز شوند.

وی خاطرنشـان کـرد: حـالل تمـام مشـکالت 

بخـش تولیـد و صنایـع کشـور، وجـود نقدینگـی 

کافـی اسـت تـا بتواننـد عـالوه بـر خریـد آسـان تر 

مـواد اولیـه، حجـم تولیـد را افزایـش دهنـد و بـه 

تنـوع محصـوالت خـود توجـه داشـته باشـند. در 

ایـن صـورت، می تـوان بـه کسـب سـود بیشـتر و 

ارزآوری برای کشور اندیشید.

مدیرعامل شـرکت دلتاسـازان سپاهان مطرح 

و  عـراق  ماننـد  بـه کشـورهای  کـرد: می توانیـم 

سـوریه محصـول صـادر کنیـم امـا هنـوز فرصـت 

مناسب برای آن به وجود نیامده است.

برنامه ریزی برای بازاریابی و فروش محصوالت  

بـرای  کـه  برنامه هایـی  زمینـه  تحویل پـور در 

6ماهه دوم سال 1400 در نظر گرفته است، اذعان 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه قیمت هـا در بـازار داخلی 

افزایش بسیاری پیدا کرده است، اما برای 6 ماهه 

دوم سال، برنامه ها و رویه هایی را برای بازاریابی و 

فروش محصوالت خود در نظر گرفته ایم تا بتوانیم 

فـروش مطلوبـی داشـته باشـیم. ضمـن اینکـه بـه 

علت رکود سنگینی که در بازار حاکم شده است، 

هنـوز نمی توانیـم برنامه  هـای توسـعه ای در بخش 

تولید داشته باشیم.

دولت برای اعطای مجوزها به تولیدکننده   

تعلل نکند

مدیرعامل شرکت دلتاسازان سپاهان با اشاره 

بـه عدم حمایت بانک هـا از صنعت، در خصوص 

سـایر  همچنیـن  و  خـود  انتظـارات  مهم تریـن 

تولیدکنندگان از دولت، تصریح کرد: ما عالوه بر 

عمدتـا  کـه  مصرف کننـده  صنایـع  بـا  بانک هـا 

هسـتیم.  مشـکل  دچـار  نیـز  هسـتند  دولتـی 

عالوه برایـن متاسـفانه دولـت و نهادهای مربوطه 

بـه  مجوزهـا  ارائـه  بـرای  الزم  همکاری هـای 

ماننـد  مختلـف  زمینه هـای  در  تولیدکننـدگان 

صـادرات، واردات مـواد اولیـه و... را ندارنـد کـه 

بـرای  برنامه ریـزی درسـتی  بتوانـد  تولیدکننـده 

تولیدکننـدگان  باشـد.  داشـته  خـود  فعالیـت 

بیمـه،  سـازمان های  و  دولـت  حمایـت  خواهـان 

مالیات هسـتند. در حال حاضر، فشـار زیادی از 

سوی آن ها بر تولیدکنندگان وارد می شود.

تامین نقدینگی و معضالت این مسیر  

چنـد  اینکـه  بـا  ارتبـاط  در  تولیدکننـده  ایـن 

درصـد از نقدینگـی مـورد نیـاز خـود را از طریـق 

کرده ایـد،  تامیـن  مالـی  موسسـات  یـا  بانک هـا 

گفـت: نزدیـک بـه پنـج سـال اسـت کـه نقدینگی 

خود را از طریق مراجعه به یکی از بانک ها تامین 

کرده ایـم و تنهـا از ایـن بنـگاه مالـی درخواسـت 

دریافت تسـهیالت کرده ایم؛ چراکه سابقه مالی 

چندیـن سـاله نـزد ایـن بانـک داشـتیم و دومیـن 

دلیل هم این است که در بعضی بازه های زمانی 

بدهی های ما را وزارت نیرو به این بانک پرداخت 

می کنـد تـا بتوانیم از این طریق مطالبـات خود را 

وصول کنیم. الزم به ذکر است که سال گذشته 

در دو نوبـت و سـال جدیـد هـم در یـک نوبـت، 

اقدام به تامین سرمایه از بانک کرده ایم.

وام  بـرای دریافـت  اظهـار کـرد:  تحویل پـور 

دچـار چالش هایـی هسـتیم کـه در ایـن خصوص، 

می تـوان بـه معدل حسـاب بانکی اشـاره کـرد؛ به 

گونه ای که به هر اندازه که معدل باالیی داشته 

متاسفانه دولت و نهادهای 
مربوطه همکاری های الزم برای 

ارائه مجوزها به تولیدکنندگان 
در زمینه های مختلف مانند 

صادرات، واردات مواد اولیه 
و... را ندارند که تولیدکننده 

بتواند برنامه ریزی درستی برای 
فعالیت خود داشته باشد



مـــس

هفتهنامه

30
é 1400  آبان ماه é 188  شماره 

تولیدکننـده  می کنیـم.  دریافـت  وام  باشـیم، 

نمی توانـد پـول را در حسـاب بخوابانـد و بـه آن 

دسـت نزنـد؛ چراکـه نقدینگـی باید صـرف خرید 

مـواد اولیـه و تجهیـزات شـود. بـر اسـاس کارکـرد 

خـود می توانیـم تسـهیالت دریافـت کنیـم امـا 

سـرمایه کافی در دسـت نداریم که بتوانیم وام 

بـا مبلـغ بیشـتری از بانـک بگیریـم. متاسـفانه به 

میـزان نصـف ارزش واقعـی وثایقـی کـه بـه بانـک 

تسـهیالت  دریافـت  امـکان  می شـود،  ارائـه 

وجـود دارد کـه ایـن امـر بـرای مـا کـه احتیاج به 

وام بـه میـزان واقعـی وثیقه داریم، ضرر اسـت. 

بـه طـور مثـال، وثیقـه 20 میلیـارد تومانـی، تنهـا 

بـه انـدازه 10 میلیـارد تومان ارزش اعطای وام به 

تولیدکننده را دارد.

فرایند تامین مالی مانند قبل آسان نیست  

مدیرعامل شـرکت دلتاسازان سپاهان اذعان 

کـرد: در مقایسـه فراینـد تامیـن مالـی در سـال 

جاری نسـبت به سـال های گذشـته، شاهد بدتر 

شـدن شرایط هسـتیم. برای مثال، در سال 13۹۹ 

توانستیم به ارزش پنج میلیارد تومان تسهیالت 

بانکـی دریافـت کنیـم کـه ایـن مبلـغ هـم تمـام و 

کمال از سوی بانک اعطا شد اما در سال جدید 

تنها سـه میلیارد تومان وام به این شـرکت تعلق 

گرفتـه اسـت کـه آن هـم با وجـود سـپرده گذاری 

بانکـی  تومانـی در حسـاب  میلیـون  مبلـغ 400 

اعطـا شـده اسـت. بـه طـوری کـه هرچـه منبـع 

مالی قوی تر شـده، میزان وام تخصیص یافته از 

سوی بانک به شرکت، کمتر شده است.

فـروش اعتبـاری، تولیدکننـده را به   

دردسر می اندازد

ایـن  نیـاز  علـت  دربـاره  فعـال صنعتـی  ایـن 

شرکت به دریافت تسهیالت بانکی، یادآور شد: 

صرفـا بـرای خریـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود، از 

کرده ایـم.  تسـهیالت  دریافـت  تقاضـای  بانـک 

مشتریانی که طرف قرارداد این شرکت هستند، 

فراینـد طوالنـی را بـرای پرداخـت مطالبـات طـی 

می کنند که این به ضعیف شـدن منابع مالی و 

نقدینگـی شـرکت می انجامـد؛ بـه گونـه ای کـه 

زمـان کافـی را بـرای تقویـت نقدینگـی و تامیـن 

هزینه خرید مواد اولیه نخواهیم داشت. بنابراین 

بـرای جلوگیـری از ایجـاد وقفـه در مراحـل تولیـد، 

اقدام به دریافت تسهیالت بانکی کرده ایم.

ایـن فعـال صنعت مس در پایـان این گفت وگو 

بـا اشـاره بـه تامیـن سـرمایه ارزی در صـورت رفـع 

اگـر  کـرد:  اضافـه  اولیـه،  مـواد  واردات  چالـش 

نقدینگـی کافـی در دسـت داشـته باشـیم قـادر 

خواهیـم بـود تـا مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را وارد 

کنیـم کـه بـه دلیل عدم توانایـی انجام ایـن کار به 

دلیل تحریم ها، باید خرید را از طریق واسطه انجام 

دهیـم. اگـر شـرایطی بـه وجـود بیایـد کـه بتوانیـم 

واردات مـاده اولیـه را از سـر بگیریـم، شـاید نیـاز به 

تامین سرمایه ارزی نیز داشته باشیم.

با توجه به افزایش افسارگسیخته 
نرخ تورم، میل صعودی قیمت ارز 

و به دنبال آن، رشد قیمت مواد 
اولیه، به خودی خود نیاز به افزایش 

سرمایه برای هر تولیدکننده ای 
احساس می شود
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تولید در معیت گرانی مواد اولیه

تنها ثبات قیمتی، تولید را نجات خواهد داد
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مدیـر کارخانه شـرکت گـرد روی پارس گفت: بـا تکیه بر توان مالـی و تخصصی خود، توانسـته ایم به جایگاه مطلوبـی در زمینه تولید 
گـرد روی کـه محصولی اسـتراتژیک و خاص اسـت و در صنایع نفـت، کشتی سـازی، خودروسـازی و... برای عملیات گالوانیزاسـیون 
مصـرف می شـود، دسـت یابیم اما مانند سـایر تولیدکننـدگان، نه تنها با معضالت ناشـی از صدور بخشـنامه های متعـدد دولتی، عدم 
هماهنگـی  سـازمان هایی نظیر گمرک و بانـک مرکزی با یکدیگر مواجه هسـتیم، بلکه روند افزایشـی قیمت روی، چالش هـای تازه ای 

را ایجاد کرده است.

مدیر کارخانه شرکت گرد روی پارس:

تولید در معیت گرانی مواد اولیه

کیهان درفشی جوان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: در ارزیابـی رونـد قیمـت روی در بـازار 

داخلـی بایـد ایـن نکتـه ذکـر شـود کـه متاسـفانه 

تاکنون هیچ کاهش قیمتی به وجود نیامده است 

که این اتفاق سبب ایجاد وقفه در تولید بسیاری 

از کارخانه ها شده است.

وی افـزود: در آغـاز فعالیـت، شـمش روی را بـا 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار  سـه  قیمـت 

خریـداری می کردیـم و اکنـون بـه قیمـت 6۹ هـزار 

تومـان بـه ازای هر کیلوگـرم این ماده اولیه را تهیه 

می کنیم. روند قیمتی روی به گونه ای اسـت که 

از ابتـدا تـا انتهـای هـر هفتـه به شـکلی صعـودی و 

بدون توقف افزایش می یابد و تاکنون هم کاهشی 

به دنبال نداشته است.

هزینه های جانبی تولید هم رشد پیدا کردند  

مدیـر کارخانـه شـرکت گـردروی پـارس در 

ادامـه اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه نوسـان قیمـت 

شمــــش روی، شرایــــط بــــرای تولیــــدکنندگان 

سـخت تر شـده اسـت. در این شـرکت پــــودری 

روی تولیــد می شــود و طبیعی است که عالوه  

بـر هزینه هـای تولیـد ایـن محصـول، هزینه هـای 

جانبی مانند بسـته بندی محصول صرف  شـود 

که آن هـــا نیـــز دچــار افزایش شده و در نهایت، 

در هنگام فروش محصول، بر قیمت تمام شده 

تاثیرگـــذار اسـت. قیمت هــای بسـته بندی نیـز 

روزانــــه در حــــال رشـد اســـت و تقریبـــا قیمت 

پاکـت طی هـــر روز، ســه هـــزار تومان افــزایش 

را تجربه می کنـــد که ایـــن امر سبـــب شـده تا 

متحمل ضرر شویم.

معضل اصلی تولید  

درفشی در ادامه گفت: به طور کلی، بیشترین 

چالشـی کـه رونـد تولیـد مـا را تهدیـد می کنـد، 

افزایـش قیمـت جهانـی روی و بـه تبـع آن، قیمـت 

شـمش روی در بازار داخلی اسـت. به دلیل اینکه 

بـر اسـاس قیمـت بـه روز شـمش روی، خریـد مـواد 

اولیـه و فروش محصـول را انجام می دهیم، زمانی 

که به فاصله یک یا دو روز، نزدیک به 400تومان به 

ازای هر کیلوگرم افزایش قیمت برای شمش روی 

لحاظ شود، این رشد قیمت در مقیاس 20 تن مواد 

اولیـه ای کـه بایـد خریداری کنیم اعمال می شـود 

کـه بیانگـر میـزان قابـل توجهـی افزایش هزینـه در 

تامین مواد اولیه است. معضل عدم ثبات قیمت 

روی، بیش از هر موضوعی تولیدکنندگان را دچار 

چالش کرده است.
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تامین شمش روی از کارخانه های زنجانی  

بـه  پـارس  مدیـر کارخانـه شـرکت گـرد روی 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و منابـع تامیـن آن اشـاره 

کرد و گفت: برای تولید گرد روی، فقط از شمش 

روی اسـتفاده می کنیـم و منابـع داخلـی تامیـن 

تولیدی هـای  ماننـد  شـرکت هایی  اولیـه،  مـواد 

شمش روی مستقر در استان زنجان و... هستند 

کـه شـمش روی بـا گریـد ۹۹.۹7 بـه بـاال را از آن هـا 

خریداری می کنیم.

درفشـی اضافـه کـرد: نیـاز داخلـی بـازار را که 

میزان کمی را شـامل می شـود، پوشش می دهیم 

صـادرات  را  شـده  تولیـد  محصـوالت  مـازاد  و 

می کنیــــم. در حقیقــــت در خاورمیانــــه، تنهــــا 

کارخانه ای هستیــم که گرد روی تولید می کنیم 

بـه  ایـن محصـول  انحصـاری  تولیـد  واقـع،  و در 

شرکت ما تعلق دارد.

وی در خصــــوص منبــــع اصلـی درآمـــد ایـن 

شـرکت، اظهـار کـرد: در ارزیابـی وضعیـت فـروش 

محصـوالت گـرد روی پـارس، بایـد گفـت کـه بـه 

درآمد حاصل از صادرات تکیه کرده ایم.

از تکنولوژی ایرانی و آلمانی بهره مند هستیم  

پـارس در  مدیـر کارخانـه شـرکت گـرد روی 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از چه تکنولـوژی تولیدی 

در خطـوط تولیـد شـرکت اسـتفاده شـده اسـت، 

عنـوان کـرد: دانـش فنی یکـی از 6 خطوط تولید، 

متعلـق بـه کشـور آلمـان بـوده و مابقـی توسـط 

متخصصیـن شـاغل در ایـن شـرکت تولیـد شـده 

اسـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت بعضـی از اقـالم 

ماننـد بوته هـای گرافیتـی کـه بایـد یـک هـزار و 

600درجـه سـانتی گراد دمـا را تحمل کنند که در 

کشـور تولیـد نمی شـوند. همچنیـن مشـعلی کـه 

یـک هـزار و 600 درجـه حـرارت بـه شـمش روی 

بدهـد و آجرهـای نسـوزی کـه بایـد ایـن دمـا را 

تحمـل کننـد، خارجی هسـتند کـه بـرای واردات 

آن ها نیز دچار مشکل نیستیم.

وی تشریح کرد: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز 

خـود را از خـارج کشـور تامیـن می کنیـم کـه بـرای 

این منظور، روش عبور موقت کاال مورد استفاده 

قـرار گرفتـه اسـت؛ به این صـورت کـه در ازای گرد 

خارجـی  شـرکت های  ایـن  بـه  کـه  تولیـدی  روی 

صـادرات می کنیـم، هـم شـمش روی و هـم بوتـه 

گرافیتـی و همچنیـن آجر نسـوز مـورد نیاز خـود را 

بـا  تامیـن می کنیـــم. شـرکت هایی هسـتند کـه 

سـفارش محصـول، بوتـه گرافیتـی، آجــــر نســـوز و 

پاکت هــــای بسته بنــــدی مــــورد نیــــاز را بـه مـا 

می فروشـند و هزینه هایـی کـه بـرای فـروش ایـن 

مـواد اولیـه در نظـر گرفتـه شـده را از قیمـت تمـام 

شـده محصـول کـم کـرده و بـه انـدازه باقی مانـده 

هزینه، گرد روی به  آن ها عرضه می کنیم.

وابستگی صنایع برای مصرف پودر روی  

درفشـی دربـاره علـت کـم بـودن فـروش ایـن 

کــــــرد:  اذعــــان  بــــازار داخلــــی،  محصــــول در 

وابسـتگی هایی بـرای مصـرف ایـن محصـول در 

بـازار داخلـی وجود دارد؛ به عنوان مثال، شـرکت 

نفت برای گالوانیزه کردن قطعات ماشین آالت و 

دسـتگاه های خـود، نیـاز بـه مصـرف رزیـن، رنـگ 

و... دارد کـه بایـد کارخانه هـای مرتبـط همـکاری 

کننـد تـا عملیـات گالوانیـزه روی قطعـات انجـام 

ایـن  مصـرف  مـورد  اولیـه  مـواد  همـه  کـه  شـود 

کارخانجـات وارداتـی بـوده و در نتیجـه، قیمـت 

محصـوالت آن هـا افزایشـی اسـت و هزینه هـای 

گزافـی را بـرای تولید بایـد بپردازند که برای آن ها 

مقرون به صرفه نیست.

وی تاکیـد کـرد: شـرکت های کشتی سـازی، 

خودروسـازی، نفت کش هـا و اقیانوس پیمـا بایـد 

قسـمت زیریـن محصـوالت خـود را بـا گـرد روی 

گالوانیزه کنند و این کار بستگی به موادی دارد 

مـورد  تـا  کننـد  مخلـوط  روی  گـرد  بـا  بایـد  کـه 

اسـتفاده قـرار بگیــــرد. بــــا توجـــــه بـه وضعیـــت 

شـرکت ها  ایـن  کشـور،  در  موجـود  اقتصـادی 

توانایی مالی پایینی برای تامین گرد روی جهت 

عملیـات گالوانیزاسـیون دارنـد بـرای همیـن هم، 

ترجیـح می دهنـد بـه صورت کامـل بدنه یا قطعه 

گالوانیـزه شـده را واردات کننـد و بـر محصـول 

نهایی جای گذاری کنند.

وی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر حـدود 15 الی 

20 درصد شـرکت فعال بوده و ظرفیت تولید قید 

شـده در پروانـه بهره بـرداری سـاالنه یـک هـزار تـن 

اسـت. همچنیـن در ایـن شـرکت، 48 پرسـنل بـه 

صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

روند قیمتی روی به گونه ای است که 
از ابتدا تا انتهای هر هفته به شکلی 

صعودی و بدون توقف افزایش 
می یابد و تاکنون هم کاهشی به 

دنبال نداشته است
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تولیدکننده باید بر اساس نیاز ثبت   

سفارش کند

این مدیر کارخانه در پاسخ به سوال خبرنگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکــه نظــــر شمـــا در 

خصــــوص ادعــــای برخـــی تولیـــدکنندگـــان در 

زمینــــه ســـرب و روی کـه بـه علـــت وضعیـــت 

حاکـم در بـازار، کمبـود مـواد اولیـه و افزایـش 

بهای آن، تولید مقرون به صرفه نیست، چیست 

تصریـح کـرد: ایـن ادعا نمی تواند صحیح باشـد 

چراکه تولیدکننده بر اساس نیاز خود، بودجه ای 

که در اختیــــار دارد و همچنیـــن قیمت اعالم 

شـده در بـورس فلـزات لنـدن، می توانـد بـرای 

نـرخ  کنـد.  برنامه ریـزی  اولیـه  مـــواد  خریـد 

فلـزات آهنـی و غیـر آهنـی بـه صـورت روزانه در 

بـرای  را  تولیدکننـده  و  می شـود  اعـالم   LME

خرید آگاه می کند.

رضایت مشتری ،مهم تر از سودآوری است  

کـرد:  خاطرنشـان  جـوان همچنیـن  درفشـی 

و  داشـته  مشـخصی  هزینـه  اولیـه  مـواد  خریـد 

فـروش  محـل  از  سـود  کسـب  بـرای  همچنیـن 

محصول پودر روی، فرمول واحد داریم و بیش از 

حد، درصد سـود را افزایش نمی دهیم و همیشـه 

بـه  داریـم.  سـودآوری  مشـخص  تـراز  یـک  روی 

همیـن علـت نیـز، مشـتریان از خریـد خـود از این 

شـرکت راضی هسـتند و بر اسـاس سفارش تولید 

محصول داریم نه اینکه به تعداد باال تولید کرده 

و منتظـر بـه فـروش رسـیدن گردهـای روی تولیـد 

شده باشیم. 50 تا 100 تن شمش روی برای ذخیره 

سـفارش  طبـق  و  می کنیـم  خریـداری  انبـار  در 

مشـتری پـس از پرداخـت وجـه حاصـل از خریـد، 

تولید انجام می دهیم.

مدیر کارخانه شرکت گردروی پارس در مورد 

برنامـه توسـعه ای اذعـان کـرد: در حـال حاضـر بـا 

وضعیت نابسـامانی که هم در اقتصاد و هم در 

بـازار داخـل حاکـم اسـت، هیچ برنامه توسـعه ای 

تولیـد  خـط   6 شرکـــت  ایـن  در  نکردیـم؛  طـرح 

مستقر اســـت که در هم اکنــون تنها دو خط در 

حـال تولیـد محصـول اسـت کـه البتـه بـر اسـاس 

تقاضــــای مشتــــری هــــر دو خط تولیــــد روشـن 

خواهند بود. به عبارت دیگر اگر مشـتری برای 

دریافـت محصـول عجلـه داشـته باشـد، هـر دو 

خـط و اگـر مـدت زمـان مـد نظـر نداشـته باشـد، 

یک خط تولید برای کار روشـن می شـود که این 

کار نیـز بـرای صرفه جویی در مصـرف انرژی ها و 

همچنین تامین هزینه های بهای آب، برق و گاز 

است که بتوانیم سرپا بایستیم.

سخن آخر...  

اصلـی  تقاضـای  انتهـا  در  جـوان  درفشـی 

تولیدکنندگان از دولت را رفع موانع تولید و عدم 

صـدور بخشـنامه های گوناگـون کـه بعضـا ناقض 

یکدیگر هستند، دانست و گفت: تنها خواسته ای 

کـه بـه عنـــوان تولیدکننـده از دولـت داریـم ایـن 

اسـت کـه بـا قوانیـن دسـت وپاگیر، چـوب الی 

چرخ تولید نگذارد. سازمان مالیات و دارایی نیز 

بــــرای دریافــــت مالیــــات بـــــر ارزش افــــزوده، 

تولیدکننده را تحت فشار قرار ندهد و  یک واحد 

تولیدی را به تعطیلی نکشاند.

و  وام  تاکنــــون هیــــچ  کــــرد:  اضافــــــه  وی 

تسهیالتی از بانک ها و موسسات مالی دریافت 

نکرده ایـم؛ بنابراین توقع حمایت مالـی از دولت 

نداریــــم ولـی انتظـــار داریـــم بـه جای تراشـیدن 

موانـع مختلـف بـر سـر راه تولیـــد، حامـی اصلی 

تولیدکننـدگان باشـد تـا هـم بتوانیـم توسـعه و 

پیشرفت را تجربه کنیم و هم در رشد اقتصادی 

کشور سهیم باشیم.

مدیــــر کارخانــــه شرکــــت گــــرد روی پـارس 

خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط حاکم بر بازار 

را در حوزه داخلی و خارجی کنترل کند تا بتوانیم 

بـه راحتـی فـروش صادراتـی و واردات را انجـام 

دهیم. چراکه عدم هماهنگی بین گمرک و بانک 

تولیدکننـده  ضرردهـی  باعـث  فقـط  مرکـزی، 

می شود. در حـــال حاضـــر، رقابت با کشورها بر 

سـر صادرات شـمش روی به شـدت سـخت شده 

و ورود کشـورهای چیـن و روسـیه بـه بازارهـای 

بین المللـی روی، کار را بـرای تولیدکننـده ایرانـی 

کـه بـا وجـود معضالتی ماننـد تـورم، افزایش نرخ 

دالر و بـه تبـع آن، قیمـت مـواد اولیـه، هزینه هـای 

تولیـد و... دسـت وپنجه نـرم می کنـد و شـمش 

روی را در بـازار صادراتـی بـه فـروش می رسـاند، 

سخت تر کرده است.

شرکت ها توانایی مالی پایینی برای 
تامین گرد روی جهت عملیات 

گالوانیزاسیون دارند برای همین 
هم، ترجیح می دهند به صورت 

کامل بدنه یا قطعه گالوانیزه شده 
را واردات کنند و بر محصول نهایی 

جای گذاری کنند
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مدیرعامل شـرکت شـمش سـرب خـاوران گفت: تا زمانی کـه ثبات در بازار حاکم نشـود و نـرخ ارز در کنترل نباشـد، نمی توان انتظار 
رونق تولید داشت؛ ضمن اینکه صنعت سرب با چالش های جدی و حل نشدنی روبه رو است.

مدیرعامل شرکت شمش سرب خاوران:

تنها ثبات قیمتی، تولید را نجات خواهد داد

مسـعود خانـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

هیچ گونـه  جـاری،  سـال  نخسـت  نیمسـال  در 

محصولـی تولید نکردیم که علـت این عدم تولید 

قابـل مالحظـه، جابه جایـی و ایجـاد تغییراتـی در 

جهـت توسـعه بـوده اسـت امـا بایـد ایـن نکتـه را 

خاطرنشـان کـرد کـه وجـود چالش هایـی ازجملـه 

کمبود مواد اولیه، کاهش تقاضا، نوسانات قیمتی 

و... گریبان گیـر تولیـد کشـور شـده و متاسـفانه 

تاکنون ذره ای از آن برطرف نشده است.

وی مطـرح کـرد: بـه علـت تشـدید تحریم هـا و 

صادراتـی  مرزهـای  در  موجـود  محدودیت هـای 

کشـور، طی چند ماه اخیر روند قیمتی سـرب در 

کشـور نزولی بوده اسـت؛ چراکه صادرات این فلز 

بـا افـت مواجــــه شـــده اســـت و عالوه برایـن، در 

بـــازار داخلـی نیـــز تقاضــــای مطلــــوبی از سـوی 

مصرف کنندگان آن وجود ندارد. بنابراین منطقی 

بـــه نظـر نمی رســـد کـه تولیـــدکنندگان بخواهند 

قیمـت شـمش سـرب را در بـازار داخلـی افزایـش 

دهند. می توان ادعا کرد که افزایش قیمت سرب 

تا مدتی اتفاق نیفتد.

آغاز سال جدید، پایان تولید ما بود  

ایـن تولیدکننده شـمش سـرب گفت: بـه طور 

مشخص شمش سرب با آنالیز ۹۹.۹8 درصد تولید 

می کنیم که البته در سال جاری با توجه به تغییر 

بـازار  وضعیـت  همچنیـن  و  شـرکت  تحـوالت  و 

داخلی، خط تولید را متوقف نگه داشته ایم. قصد 

داریـم تـا در زمانـی کـه شـرایط بـازار کمـی رو بـه 

بهبـودی رفت، مجددا فعالیت تولیدی خـود را از 

سـر بگیریـم و رونـد فزاینـده ای را از لحـاظ حجـم 

تولید طی کنیم.

کمبود مواد اولیه  

خانی در مورد مواد اولیه مورد استفاده در این 

شرکت، بیان کرد: برای تولید شمش های سرب از 

خاک معدنی استفاده می کنیم که در این زمینه 

دچار چالش هستیم. خاک معدنی به میزان مورد 

نیـاز عرضـه نمی شـود و در صـورت عرضه، قیمت 

بسیار باالیی برای آن در نظر گرفته می شود. اکثر 

تولیدکننـدگان بـا ایـن کمبـود مواجـه هسـتند که 

موجـب توقـف یـا کاهش تولید آن ها شـده اسـت. 

علت این اتفاق، به اتمام رسیدن ذخایر اکسیدی 

معدن انگوران عنوان شده است.

خرید از بازار آزاد با فاکتور رسمی  

مدیرعامل شرکت شمش سرب خاوران اضافه 

کـرد: در زمانـی کـه تا حدودی می توانسـتیم مواد 

اولیه را بدون موانع مختلف تامین کنیم، از بازار 

ثبـت  بـرای  و  می کردیـم  خریـداری  را  آن  آزاد 

معامالت، فاکتور رسمی دریافت می کردیم.

تولید مقرون به صرفه نیست  

این فعال صنعت سـرب در خصوص این که 

برخـی تولیدکننـدگان بـا در نظـر گرفتـن شـرایط 

حاکـم بـر بـازار نظیـر افزایـش قیمت مـواد اولیه، 

تولیـد  هسـتنند  معتقـد  و...،  دالر  نوسـانات 

می تـوان  کـرد:  اذعـان  نیسـت،  مقرون به صرفـه 

گفت این ادعا درسـت اسـت؛ چراکه قیمت ها به 

میزانی افزایش پیدا کرده و همچنین کمبود مواد 

اولیـه بـه وجـود آمـده کـه تولیدکننـده نمی توانـد 

هیـچ تصمیـم پایـداری بـرای ادامـه فعالیـت خـود 

اتخاذ کند و به این ترتیب، هم در تامین نقدینگی 

برای خرید مواد اولیه دچار مشکل است و هم در 

تعییـن قیمت تمام شـده محصـول که پیش بینی 

کنـد بـه چـه میـزان می توانـد از فـروش محصـول 

خود کسب سود کند. شرایط ناپایدار بازار هر روز 

تولیدکننـده را بیـش از روز قبـل در تنگنـا قـرار 

زمینـه  ایـن  در  هـم  مسـئولی  هیـچ  و  می دهـد 

چاره اندیشی نمی کند.

خانی همچنین تاکید کرد: متاسفانه شرایط به 

نحـوی پیشـروی کـرد کـه در حـال فاصله گیـری از 

تولیـد شـمش سـرب و ورود بـه عرصـه تولید سـایر 

فلـزات هسـتیم زیـرا صنعـت سـرب بـا چالش های 

جدی و حل نشدنی روبه رو است.

مدیرعامـل شـرکت شـمش سـرب خـاوران در 

انتهـا یـادآور شـد: همـه تولیدکننـدگان از چنـد 

سـال گذشـته تاکنـون، مـداوم از دولتمـردان و 

حبـاب  کـه  کرده انـد  را  تقاضـا  ایـن  مسـئولین 

قیمتی از بین برود و نوسـانات نرخ ارز که همه 

امـا  کننـد  مهـار  را  اسـت  وابسـته  آن  بـه  چیـز 

متاسـفانه تاکنون اقدام مهمی در این خصوص 

اسـت.  نگرفتـه  امـر صـورت  متولیـان  از سـوی 

تحقـق ایـن مـوارد، بزرگ تریـن خواسـته از سـوی 

مـواد  راحت تـر  بتواننـد  تـا  اسـت  تولیدکننـده 

اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد و فعالیـت 

مقرون به صرفه تری داشته باشد.
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درآمد گل گهر به 25 هزار میلیارد تومان رسید
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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی 6 ماه نخسـت امسـال موفق به کسـب 244 هزار 
و 484 میلیـارد ریـال درآمـد شـد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، 143 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد گل گهر به 25 هزار میلیارد 
تومان رسید

در پایان تابستان 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

امسـال  مـاه  شـهریور  در  آنالیـن«،  »فلـزات 

فعالیت هـای تولیـدی و تجـاری صنعـت فـوالد 

کمـی بـه تعـادل رسـید. بنابراین هم تولیـد و هم 

فروش تولیدکنندگان محصوالت سنگ آهنی به 

ایـن  کـه  هـر چنـد  نزدیـک شـد.  عـادی  شـرایط 

شرایط با وضعیت ایده آل کمی فاصله دارد، اما 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر توانسـت در 

مصرف کننـدگان  بازگشـت  بـا  مـاه  شـهریور 

سـنگ آهن بـه تولیـد، بیش از چهـار هزار میلیارد 

تومـان درآمـد کسـب کنـد کـه یکـی از باالتریـن 

درآمدهای ماهانه این شـرکت در سـال جاری به 

شمار می رود.

رشد 4 درصدی تولید کنسانتره در   

گل گهر

نمودار 1 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر در 6 مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسـت 6 میلیـون و 15 هـزار و 760 تـن گندلـه 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایی سـال 

قبل توانسته بود 6 میلیون و 256 هزار و 4۹۹تن 

گندله تولید کند.

جـاری،  سـال  نخسـت  نیمـه  طـی  گل گهـر 

هفـت میلیـون و ۹11 هـزار و 530 تـن کنسـانتره 

تولیـد کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش، 4 درصد رشد یافته است. این شرکت در 

و  میلیـون  هفـت   ،13۹۹ سـال  اول  نیمسـال 

570هزار و 788 تن کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در 6 ماه نخسـت امسـال موفق شـد 

5۹ هزار و 312 تن گندله ریزدانه تولید کند که 

بـا مـدت مشـابه سـال  ایـن میـزان در مقایسـه 

پیش، 7 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت 

در 6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل، 54 هـزار و 714 تـن 

گندله ریزدانه تولید کرده بود.

و صنعتـی  تولیـد شـرکت معدنـی  مجمـوع 

گل گهر در نیمسال نخست سال 1400 به 13میلیون 

و ۹86 هـزار و 602 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، یـک 

درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در نیمه 

نخسـت سـال پیـش، موفق بـه تولید 13 میلیـون و 

882 هزار و یک تن محصول شده بود.
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فروش گل گهر از 6.6 میلیون تن فراتر رفت  

همان طـور کـه در نمودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 6 مـاه 

و  میلیـون  پنـج  توانسـت   1400 سـال  نخسـت 

134هــــزار و 80 تــــن گندلــــه سنگ آهــــن را در 

بازار داخلـــی به فـــروش برسانـــد. این شرکــت در 

بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  ابتدایـی  6مـاه 

6میلیـون و 356 هـزار و 527 تـن گندلـه را در 

بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در نیمسـال اول سـال جـاری 

موفق به فروش یک میلیون و 44۹ هزار و 2۹2تن 

کنسـانتره سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 3۹ درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش توانسته بود 

یـک میلیـون و 42 هـزار و 762 تـن کنسـانتره را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

سـال  ابتدایـی  مـاه   6 در  توانسـت  »کگل« 

جـاری 25 هـزار و 37۹ تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت 

در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل 5۹ هـزار و ۹63 تـن 

گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

نیمـه  در  گل گهـر  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

نخسـت امسـال توانســـت 54 هــــزار و 373 تــــن 

گندلـه ریزدانـه را نیز صادر کند. ضمن اینکه در 

مدت مشابه سال گذشته هم 6۹ هزار و 4۹7 تن 

کنسانتره توسط گل گهر صادر شده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در 6 ماه نخست سال 1400 به 6میلیون و 

663 هـزار و 124 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 6مـاه 

ابتدایی سال گذشته توانسته بود هفت میلیون و 

52۹ هزار و 1۹۹ تن محصول را در بازار بفروشد.

رشد 127 درصدی درآمد گندله گل گهر  

نمـودار 3 حاکــــی از آن اســــت شرکـــت 

مجموع تولید شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در نیمسال نخست 

سال 1400 به 13میلیون و 986 
هزار و 602 تن رسید که این 

میزان در هم سنجی با مدت مشابه 
سال گذشته، یک درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در نیمه 
نخست سال پیش، موفق به تولید 
13 میلیون و 882 هزار و یک تن 

محصول شده بود.
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معدنـی و صنعتـی گل گهـر در نیمـه نخسـت 

سـال 1400 توانسـته اسـت از فـروش گندلـه در 

بازارهــــای داخلـی 203 هـزار و ۹4 میلیـارد و 

604 میلیون ریــــال درآمد کسـب کند که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

127 درصــــد افزایش را نشــــان می دهــــد. این 

شـرکت در 6 مــــاه ابتـــدایی سـال 13۹۹ توانسـت 

بود از فروش گندله در بازارهای داخلی 8۹هزار 

و 206 میلیــــارد و 817 میلیـــون ریـــال درآمـــد 

داشته باشد.

شـرکت گل گهر در 6 ماه نخسـت سال جاری 

موفـق بـه کسـب درآمـد 3۹ هزار و 688میلیـارد و 

در  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی  میلیـارد   128

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه در هم سـنجی 

با مدت مشـابه سـال قبل 287درصد رشد یافته 

سـال  نخسـت  نیمـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشـته، 10 هـزار و 254 میلیـارد و 530 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش کنسـانتره درآمـد کسـب 

کرده بود.

»کگل« در 6 مـاه ابتدایـی امسـال موفـق بـه 

کسب 118 میلیارد و 520 میلیون ریال درآمد از 

فروش گندله ریزدانه در بازارهای داخلی شـده 

اسـت. ایـن شـرکت در نیمسـال ابتدایـی 13۹۹، 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   653 و  میلیـارد   283

فروش گندله ریزدانه در بازار داخلی داشت.

گفتنی اسـت که گل گهر در 6 ماه نخسـت 

امسـال یک هزار و 583 میلیارد و 564 میلیون 

ریـال درآمـد بـه دلیـل صـادرات گندلـه ریزدانه 

کسب کـــرد. ضمـــن اینکـــه گل گهــــر در 6 ماه 

ابتدایـی سـال گذشـته، یـک هـزار و 38 میلیـارد 

و 415 میلیـــــون ریـــــال درآمــــد از صــــادرات 

کنسانتره داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهـر در نیمـه نخسـت سـال جـاری 244 هزار 

و 484 میلیـارد و 816 میلیـون ریـال شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سال گذشته 143 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش توانسته 

بـود 100 هـزار و 783 میلیـارد و 415 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

رشد نسبی نرخ فروش محصوالت گل گهر   

در شهریور

نمـودار 4 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
مـاه  شـهریور  در  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

گندلـه خـود را بـه نـرخ 41 میلیـون و 223 هـزار و 

513 ریـال بـه ازای هـر تـن و کنسـانتره را نیـز بـا 

نـرخ 28 میلیـون و 321 هـزار و 523 ریـال به ازای 

ایـن  اسـت.  فروختـه  داخلـی  بـازار  در  تـن  هـر 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری گندلـه 

خـود را بـه طـور میانگیـن بـا نـرخ 3۹ میلیـون و 

نیـز  تـن و  ازای هـر  بـه  558 هـزار و 130 ریـال 

کنسـانتره را بـه نـرخ 27 میلیـون و 384 هـزار و 

فـروش رسـاند.  بـه  تـن  ازای هـر  بـه  ریـال   4۹4

بنابراین در شـهریور ماه با توجه به رشـد نسـبی 

تقاضـــــا در صنعـــــت فــــوالد بــه دلیــــل شــــروع 

افزایــــش  شاهــــد  فوالدســــازان،  فعالیت هــــای 

قیمت ها نیز بودیم.

مجموع فروش شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در 6 ماه نخست 
سال 1400 به 6میلیون و 663 

هزار و 124 تن رسید. این 
شرکت در 6ماه ابتدایی سال 

گذشته توانسته بود هفت میلیون و 
529 هزار و 199 تن محصول را 

در بازار بفروشد
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وضعیت معامالت فوالدی در هفته آخر مهر ماه چگونه بود؟
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در هفتـه منتهـی بـه 30 مهـر مـاه، معامـالت فـوالد از ثبات نسـبی برخـوردار بـود و شـرکت های بزرگ صنعـت فوالد توانسـتند 
محصـوالت خـود را در بـورس کاال عرضه و معامله کننـد. وضعیت معامالت فوالدی در هفته مورد بررسـی تقریبا مشـابه هفته پیش 
از آن بـود امـا تفـاوت عمـده هفتـه منتهی بـه 30 مهر مـاه با هفته منتهـی به 23 مهر ماه، رشـد بسـیار باالی تقاضـای محصوالت 

فوالدی به ویژه برای میلگرد بود.

وضعیت معامالت فوالدی در هفته آخر مهر ماه چگونه بود؟

تاریـخ شـنبه 24 مهـر مـاه موفـق شـد هفت هـزار و 

650 تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی و یـک هـزار تـن 

ورق گالوانیزه لوازم خانگی در مجموع هشت هزار 

و 650 تـن ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی 

ایران به فروش برساند.

ورق  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، شـنبه 24 مهـر 

مـاه، 10 هـزار تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی را در 

بـورس کاال عرضـه کـرده که با تقاضای پنج هزار 

میـزان  همیـن  بـه  و  شـده  مواجـه  تنـی   650 و 

معاملـه انجـام شـده اسـت. ورق خـودرو باقـی 

محصول خود را به تاالر مچینگ برد و توانسـت 

دو هـزار تـن ورق گالوانیـزه خودرویـی خود را در 

این تاالر به فروش برساند تا جمع معامالت این 

شـرکت بـرای محصول یاد شـده به هفـت هزار و 

650 تن برسد.

ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه خودرویـی را را بـه 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در هفته منتهی به 30 مهر ماه، 

»فلـزات  منتخـب  شـرکت های  فـوالدی  شـمش 

آنالین« یعنی فوالد خوزستان، آهن و فوالد ارفع و 

چادرملـو، اسـلب فـوالد خوزسـتان، ورق گالوانیـزه 

و  بختیـاری  و  خـودرو چهارمحـال  ورق  شـرکت 

میلگرد فوالد خراسان در بورس کاال مورد معامله 

قرار گرفتند.

معامله هشت هزار و 650 تنی شرکت   

ورق خودرو

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در 
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شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، شنبه 24مهر ماه، 

یک هزار تن ورق گالوانیزه لوازم 
خانگی را در بورس کاال عرضه 

کرده که با تقاضای 800 تنی 
مواجه شده و به همین میزان 

معامله صورت گرفت

قیمـت 273 هـزار و ۹۹۹ ریـال به ازای هر کیلوگرم 

تغییـری  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده  عرضـه 

نداشـت. شـرکت ورق خـودرو از معاملـه صـورت 

گرفتـه، 20۹ میلیـارد و 60۹ میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

همچنین نمودار 2 نشـان می دهد شـرکت 

شـنبه  بختیـاری،  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق 

24مهـر مـاه، یـک هـزار تـن ورق گالوانیـزه لوازم 

بـا  خانگـی را در بـورس کاال عرضـه کـرده کـه 

همیـن  بـه  و  شـده  مواجـه  تنـی   800 تقاضـای 

خـودرو  ورق  گرفـت.  صـورت  معاملـه  میـزان 

باقـی محصـول خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و 

توانسـت 200 تـن ورق گالوانیـزه لـوازم خانگـی 

خـود را در ایـن تـاالر بـه فـروش برسـاند تـا جمـع 

معامـالت ایـن شـرکت بـرای محصـول یـاد شـده 

به یک هزار تن برسد.

ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه خودرویـی را بـه 

قیمـت 273 هـزار و ۹۹۹ ریـال به ازای هر کیلوگرم 

تغییـری  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده  عرضـه 

نداشـت. شـرکت ورق خـودرو از معاملـه انجـام 

شـده، 27 میلیـارد و 3۹۹ میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

رقابت قابل توجه خریداران برای 10 هزار   

تن شمش فوالدی ارفع

سه شنبه 27 مهر ماه، شرکت آهن و فوالد ارفع 

موفـق شـد 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را بـا 

رقابـت قابـل توجهـی در بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار دهد.

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت آهن و فوالد 
ارفع، سه شنبه 27 مهر ماه، 10 هزار تن شمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

33 هزار و 800 تنی مواجه شـد و به میزان عرضه، 

معامله انجام شد.
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ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 125 هـزار و 

517 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود اما 

قیمـت معاملـه بـه دلیـل رقابـت بـه 133 هـزار و 

812ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از 

معامله صورت گرفته، 133 میلیارد و 812 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

35 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  

در تاریـخ سه شـنبه 27 مهـر ماه، شـرکت فوالد 

خوزسـتان 35 هـزار تـن محصـول فـوالدی شـامل 

20هزار تن تختال و 15 هزار تن شمش فوالدی را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

نمودار 4 نشان می دهد شرکت فوالد خوزستان، 
سه شـنبه 27 مهـر مـاه، 15 هـزار تـن شـمش بلـوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

23 هزار تنی مواجه شد و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 126 هزار 

و 333 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله با توجه به رقابت انجام گرفته 

به 12۹ هزار و 720 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته، 1۹4 میلیارد و 

580 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت 

فوالد خوزستان، سه شنبه 27 مهر ماه، 40 هزار تن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با 

تقاضای 15 هزار تنی مواجه شد و به همین میزان 

نیز معامله انجام شـد. این شـرکت باقی محصول 

خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد که توانسـت 

پنج هزار تن دیگر را معامله کند تا جمع معامالت 

تختال را به 20 هزار تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

155 هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شرکت از معامله صورت گرفته، 310 میلیارد تومان 

درآمد کسب کرد.

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 155 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته، 310 میلیارد 

تومان درآمد کسب کرد
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شرکت معدنی و صنعتی شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، 27 مهر 

ماه، 25 هزار تن انواع شمش 
فوالدی را در بورس کاالی ایران 

عرضه کرد که توانست با توجه 
به تقاضا توانست بخشی از آن را 

مورد معامله قرار دهد

معامله هفت هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سه شنبه 

انـواع  تـن  هـزار  هفـت  توانسـت  مـاه  مهـر   27

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو، 27 مهـر مـاه، 25 هزار تـن انواع 

شمش فوالدی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد 

که توانسـت با توجه به تقاضا توانسـت بخشـی از 

آن را مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 6 نشان می دهد، چادرملو، 

در تاریخ 27 مهر ماه، 10 هزار تن شمش بلوم فوالدی 

)150*150( با گرید 3SP را در بورس کاال عرضه کرده 

کـه بـا تقاضـای دوهـزار تنـی مواجه شـد و به همین 

میـزان معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

شـمش را در تاالر مچینگ عرضه کرد که توانسـت 

سه هزار تن دیگر را معامله کند تا جمع معامالت 

محصول یاد شده به پنج هزار تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

133هـزار و 281 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

و  میلیـارد  شـده، 66  انجـام  معاملـه  از  شـرکت 

640میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمودار 7 نشـان می دهـد چادرملـو در تاریخ 
27 مهـر مـاه، 10 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی 

)130*130( بـا گریـد 3SP را در بـورس کاال عرضـه 

کرده که با تقاضای دو هزار تنی مواجه شده و این 

شرکت به همین میزان معامله انجام داده است.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

133هـزار و 281 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 26 میلیـارد و 

652میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن چادرملو در ایـن تاریخ، پنج هزار تن 

شـمش 5SP نیـز در بـورس عرضـه کـرد کـه بـدون 

متقاضی و معامله باقی ماند.
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معامله 24 هزار تنی میلگرد فوالد خراسان  

فـوالد  مـاه،  مهـر   30 بـه  منتهـی  هفتـه  در 

خراسـان برخـالف هفته هـای قبل میلگرد خـود را 

در دو نوبت یعنی شنبه 24 و چهارشنبه 28مهر 

ماه عرضه کرد که با تقاضای بسیار باالیی مواجه 

شدند و مورد معامله قرار گرفتند.

شـرکت فـوالد خراسـان، در تاریـخ چهارشـنبه 

21مهـر مـاه، 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد را در بـورس 

کاال عرضه کرده بود که تنها 880 تن آن به فروش 

رفت اما نمودار 8 نشان می دهد شنبه 24 مهر 

مـاه ایـن شـرکت بقیـه میلگـرد خـود را در تـاالر 

مچینـگ عرضـه کـرد کـه ۹ هـزار و 152 تـن آن 

معامله شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

140هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگـرم عرضه کرده 

ایـن  بـود.  نیـز همیـن  قیمـت معاملـه  کـه  بـود 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 128 میلیـارد و 

128 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمـودار 9، شـرکت فـوالد  همچنیـن طبـق 

مـاه،  مهـر   28 چهارشـنبه  تاریـخ  در  خراسـان، 

بـورس کاال  را در  میلگـرد  تـن  و چهـار  15هـزار 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 1۹ هـزار 228 تنـی 

مواجه شـد و این شـرکت توانسـت تمام میلگرد 

عرضه شده را به فروش برساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

140هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله با رقابت انجام شـده 

به 141 هزار و 322 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. 

این شرکت از معامله صورت گرفته، 212میلیارد و 

3۹ میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به 
قیمت 140هزار و 500 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله با رقابت انجام 
شده به 141 هزار و 322 ریال 
به ازای هر کیلوگرم رسید. این 
شرکت از معامله صورت گرفته، 
212میلیارد و 39 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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بخش باالدست، گلوگاه صنعت فوالد

افزایش صادرات فوالد به رغم کمبود انرژی

رویکرد گل گهر، رویکردی ارزش آفرین است
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به گزارش »فلزات آنالین«، علیرضا شهیدی 

در مراسـم آغاز عملیات اجرایی پروژه تحول در 

بخش زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی 

آمـار،  طبـق  داشـت:  اظهـار  جنوبـی،  خراسـان 

ذخایـر زمین شناسـی کشـور حـدود 60 میلیـارد 

تن است.

وی با بیان اینکه ذخایر طال در کشور روزبه  روز 

بیشـتر می شـود، افزود: تالش ما بر این اسـت در 

بـه  را  کشـور  معدنـی  ذخایـر  آینـده  سـال  پنـج 

100میلیارد تن برسانیم.

ایـن مقام مسـئول ادامـه داد: طبق تفاهم نامه 

و  زمین شناسـی  سـازمان  بیـن  کـه  سـه جانبه 

امـور  معاونـت  و  ایمیـدرو  معدنـی،  اکتشـافات 

معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت مبادله شده به تولید و تکمیل اطالعات 

بخشـیده  سـرعت  هوایـی  ژئوفیزیـک  در  پایـه 

خواهد شد.

شهیدی با تاکید بر اینکه ذخایر معدنی پنهان 

در اعماق زمین باید افزایش یابد، گفت: سـازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی از نظر فرایندی 

سـه وظیفـه اصلـی تولیـد اطالعـات پایـه، پایـش و 

فــــراوری و نگهــــداری و انتشــــار، مستنــــد و 

استانداردسازی داده ها را دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـران تنـوع سـاختار 

زمین شناسـی خاصـی دارد، بیـان کـرد: بـر همیـن 

اسـاس در دو بخـش مخاطـرات طبیعـی و تنـوع 

ماده معدنی صاحب مکان در دنیا هستیم.

معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت با بیان 

اینکه از 43 مخاطره موجود در دنیا 34 مخاطره در 

سـازمان  کـرد:  عنـوان  می افتـد،  اتفـاق  ایـران 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شناسایی 

و پایـش ایـن مخاطـرات را انجـام می دهـد تـا از 

بسیاری از آسیب ها جلوگیری کند.

سـازمان  اکتشـافات  مدیـر  اصغـرزاده،  علـی 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز 

گذشـته  سـال های  طـی  گفـت:  جلسـه  ایـن  در 

توانستیم در 650 هزار کیلومتر مربع با مجموعه 

وزارت صمـت کار کنیـم کـه ثمره آن اضافه شـدن 

حداقـل پنـج پتانسـیل بـزرگ معدنـی بـه هشـت 

معدن بزرگ کشور خواهد بود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال های گذشـته 

100میلیـون دالر در ایـن زمینـه هزینه شـده اسـت، 

مطـرح کـرد: بـرآورد ارزش افـزوده مـا از ایـن معادن 

12.5 میلیارد دالر است.

مدیر اکتشـافات سـازمان توسعه و نوسازی 

کـرد:  اذعـان  ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

تنــــوع مــــواد معـــدنی در ایـــران بـه 81 مـــورد 

افزایش یافتـه اســت در حالی کــه در گذشتــه 

تصــــور می شـــد کــه تنهـــا 68 ماده معــدنی در 

ایران وجود دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، اصغـرزاده یـادآور 

شد: اکتشافات معدنی در سال های اخیر ما را به 

ایـن نتیجـه رسـاند کـه از لحـاظ منابـع انسـانی و 

نیـروی متخصـص دچـار کمبود هسـتیم و بایـد از 

این چالش خارج شویم.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت با تاکید بـر اینکه در حقیقت حـدود 37 تا 40 میلیـارد تن ذخیره در کشـور داریم، گفت: 
62 درصد از این میزان به مصالح ساختمانی و حدود 15 درصد به ذخایر فلزی و غیر فلزی اختصاص دارد.

ذخایر معدنی کشور طی پنج سال به ۱۰۰ میلیارد تن 
افزایش می یابد

معاون وزیر صمت خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، سید 

ارتقـای ظرفیـت  اظهـار داشـت:  نبـوی  محسـن 

زیرسـاختی در حـوزه محصـوالت فـوالدی؛ تکیـه  

کردن بر فعالیت هلدینگ در زنجیره ارزش و نیز 

تامیـــن مالــــی شرکت هــــا در راستـــای تکمیـــل 

پروژه هـای آن هـا، ازجملـه اسـتراتژی های افزایـش 

سودآوری این شرکت است.

وی در ادامـه بیـان کـرد: گل گهـر برای توسـعه 

زنجیره ارزش خود، با تاسیس شرکت های فوالدی، 

بـه حـوزه تولید محصوالتی نظیر آهن اسـفنجی و 

محصـوالت فـوالدی وارد شـده و در آینـده  با تولید 

اسـلب نـازک و مقاطـع فـوالدی، زنجیـره فـوالد را 

تکمیل خواهد کرد.

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر مطـرح کـرد: 

مشـارکت گسـترده در تکمیـل پـروژه انتقـال آب 

خلیـج فـارس بـه منظـور رفـع بحـران آب منطقـه و 

صرفه جویی هزینه ها، بستن قرارداد »BOT« برای 

رفـع بحـران بـرق شـرکت های فوالدسـاز منطقـه و 

صرفه جویـی هزینـه بـرای ایـن شـرکت ها، انجـام 

فعالیت های مولد در سایر مناطق کشور و جهان 

ازجمله سیستان و بلوچستان در حوزه طال و مس 

و آنتی موآن و بهره برداری از معادن مس قزاقستان 

ازجمله دیگر اقدامات توسعه ای و سودآور گل گهر 

بوده است.

نبـوی ادامـه داد: گل گهـر هم جهـت بـا طـرح 

جامـع فـوالد کشـور، چشـم انداز تولیـد 24 میلیون 

تن کنسانتره، 21 میلیون تن گندله و بیش از پنج 

میلیـون تـن شـمش فـوالدی را مـدون سـاخته کـه 

بخش عمده ای از این چشم اندازها محقق شده و 

تاثیر قابل توجهی بر رشد درآمدها داشته است. 

وی در ادامه عنوان کرد: توسـعه فعالیت ها و 

ظرفیت هـای تولیـدی و رشـد درآمدهـای شـرکت 

موجـب شـده تـا گل گهـر بـه یکـی از بزرگ تریـن 

شرکت  های بورس اوراق بهادار کشور تبدیل شود 

و افزایش سود خالص شرکت طی یک سال اخیر و 

چشم انـــداز مثبـــت ســـودآوری آن در ســـال 1400 

موجب افزایش بازده مورد انتظار سـهامداران این 

شرکت و افزایش نسبت قیمت به درآمد هر سهم 

شده که به افزایش قیمت بازار هر سهم و افزایش 

ارزش بازار کل سهام شرکت منتج شده است، به 

طوری که ارزش بازاری این شـرکت تا 28 شـهریور 

ماه از 21۹ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

معـــاون سرمایه گـــذاری و امـــور شرکت هــای 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر تاکیـد کـرد: 

گل گهر با انجام فعالیت بازارگردانی از 20 مهر ماه 

13۹۹ و تقسـیم سـود متعـارف میـان سـهامداران 

توانسته از ابتدای سال تاکنون بازدهی 60درصدی 

را برای سهامداران خود محقق سازد. 

نبوی گفت: این شرکت با خریدهای حمایتی 

سهام »کگل« توسط شرکت های تابعه و خریدهای 

حمایتی بازارگردان، سهام خود را از ریزش قیمت 

در بازار سرمایه مصون نگه داشته است.

وی، عمده تریــــن دلیـــل طرح  هـــای افزایـــش 

سـرمایه شـرکت در سـال های اخیـر را تکمیـل و 

افزایـش ظرفیـت تولید کارخانه های گندلـه یک و 

دو و همچنیـن تامیـن منابـع مالی مورد نیـاز برای 

مجموعـه  زیـر  شـرکت های  پروژه هـای  تکمیـل 

دانسـت و اظهـار کـرد: اکثـر طرح هـای افزایـش 

نقـــدی  آورده  و  مطالبـــات  محـــل  از  سرمایـــه، 

سهامداران بوده است.

شـرکت های  امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در پایـان بیان 

کـرد: در سـال گذشـته اولیـن چرخـه کامـل فـوالد 

کشور، از معدن تا تولید شمش فوالدی، در منطقه 

گل گهر به پایان رسید تا این شرکت به عنوان یک 

بـازوی توانمنـد، نقش بی بدیلی در صنعـت فوالد 

کشور ایفا  کند.

معـاون سـرمایه گذاری و امور شـرکت های شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر گفت: این شـرکت ظرفیت های بالقـوه و بالفعلی 
در زمینـه پهنه هـای معدنـی و فـرآوری محصوالت مختلـف دارد کـه آن را به اصلی تریـن تولیدکننـده و تامین کننده مـواد اولیه 

صنعت فوالد کشور تبدیل کرده است.

رویکرد گل گهر، 
رویکردی

 ارزش آفرین است

معاون سرمایه گذاری شرکت گل گهر:
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مدیـر حسـابداری صنعتـی فـوالد خوزسـتان در یادداشـتی بیـان کـرد: صنعـت فوالد نیـز که امـروز بخـش بزرگـی از اقتصاد و 
صـادرات کشـور را بـه خـود اختصـاص می دهد، از این قاعده مسـتثنا نیسـت و الزمه اساسـی تـداوم حضـور و نقش آفرینی این 
صنعـت در بازارهـای جهانـی، اجرای اقدامات مناسـب در مسـیر ارتقای بهـره وری، کاهـش هزینه های تولیـد و مدیریت و کنترل 

بهای تمام  شده محصوالت است.

بخش باالدست، گلوگاه صنعت فوالد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمــــومی شرکـــت فــــوالد خوزستـــان، علیرضـــا 

کعبی نژادیـان مدیـر حسـابداری صنعتـی فـوالد 

خوزسـتان در یادداشـتی دربـاره بخـش باالدسـت 

صنعت فوالد، نوشـت: در سـال های اخیر شـرایط 

تورمـی اقتصـــاد ایـران موجـــب شـــده اســـت تـا 

هزینه های تولیـد واحدهای صنعتی، به خصوص 

داشـته  توجهـی  قابـل  رشـد  فـوالد،  صنعـت  در 

باشند. بروز چنین شرایطی حاشیه سود بنگاه های 

اقتصادی را به شـدت تحت فشـار قرار می دهد و 

بـه همیـن دلیـل، الزم اسـت تا هر واحد صنعتی و 

تولیـدی پارامترهـای تعیین کننـده و اثرگـذار در 

بهـای تمـام  شـده محصـوالت خـود را بـه  خوبـی 

شناسـایی و بـرای کنتـرل و مدیریـت آن هـا اقـدام 

کند. در همین راسـتا شـرکت فوالد خوزستان نیز 

اقدامـات متعـدد و گسـترده ای را در خصـوص 

مدیریت هزینه های تولید و ارتقای حاشـیه سـود 

در دستور کار قرار داده است. سرمایه گذاری در 

حوزه باالدست به منظور تامین پایدار و ارزان مواد 

اولیـه، کنترل شـاخص های مصـرف انـرژی و آب و 

نیز توسعه ظرفیت های گندله سازی و تولید آهن 

اسفنجی ازجمله اقدامات شرکت فوالد خوزستان 

محسـوب می شـوند کـه در بلندمـدت تاثیراتـی 

قابـل توجـه بـر بهـای تمـام  شـده محصـوالت ایـن 

شرکت خواهند داشت.

در سـال های اخیر، نوسـانات اقتصادی کشور 

بنگاه هـای  فعالیـت  بـرای  را  ناپایـدار  شـرایطی 

اقتصـادی ایجـاد کـرده اسـت. کنتـرل نـرخ رشـد 

بهای تمام  شده در شرایط تورمی موجب افزایش 

سودآوری و در نتیجه، ایجاد فرصت های بهینه تر 

برای سرمایه گذاری و تسریع در اجرای پروژه های 

افزایش ظرفیت و نوسازی می شود که این مسئله 

خـود موتـور محـرک کاهـش بهـای تمـام  شـده در 

آینـده خواهـد شـد. مدیریـت بهـای تمـام  شـده، 

ضمن افزایش سـودآوری، منجر به تاثیر مسـتقیم 

تـاب آوری  در بهینه سـازی سـاختار نقدینگـی و 

در  نفـوذ  می شـود.  رقابتـی  شـرایط  در  سـازمان 

بازارهـای جدید مصرف مسـتلزم سـرمایه گذاری 

در کیفیـت محصـوالت و قیمت هـای رقابتـی بـا 

امـر محقـق  ایـن  و  اسـت  سـایر عرضه کننـدگان 

نمی شـود، مگـر بـا مدیریـت هزینه هـای تولیـد و 

بهای تمام  شده محصوالت انجام شود.

مواد اولیه و انرژی، چالش های آینده   

صنعت فوالد

بـر  فـوالد عواملـی متعـدد  تولیـد  در فراینـد 

بازدهی و بهره وری خطوط تولید و بهای تمام  شده 

بـه همیـن دلیـل،  اثرگـذار هسـتند.  محصـوالت 

شـده  تمـام   بهـای  کاهـش  کـه  گفـت  می تـوان 

محصوالت مستلزم تعیین یک استراتژی جامع و 

فراگیر در راستای ارتقای بهره وری همه بخش های 

خطوط تولید اسـت. در همین راسـتا الزم است تا 

جنبـه  چندیـن  از  نیـز  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

پارامترهای موثر بر قیمت تمام  شـده محصوالت 

خود را کنترل کند.

نخسـت، با توجه به اینکه سـهم انرژی )برق و 

گاز( در فراینـد تولیـد و نیـز تاثیـر آن بـر بهای تمام  

نوسـازی  و  بهبـود  در  اسـت،  توجـه  قابـل  شـده 

تجهیـزات بـه منظـور کاهـش نـرخ مصـرف، بایـد 

پایش هایی همیشگی صورت گیرد. همچنین، از 

آنجا که شـرکت فوالد خوزسـتان در جنوب غربی 

ایران واقع شـده اسـت و نیز به سـبب دوری آن از 

سـایر  بـه  نسـبت  کشـور،  سـنگ آهن  معـادن 

فوالدسـازان هزینـه بیشـتری را بـرای حمـل مـواد 

متحمـل  ریلـی(  و  جـاده ای  صـورت  )بـه  اولیـه 

می شـود. بـا هـدف حـل کـردن ایـن مشـکل، ایـن 

شـرکت توانسـته اسـت کـه بـا اسـتفاده از ترکیـب 

مدیر حسابداری صنعتی فوالد خوزستان عنوان کرد:
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قابـل  حـد  تـا  را  خـود  حمـل  هزینه هـای  حمـل، 

فـوالد  همچنیـن  کنـد.  مدیریـت  مالحظـه ای 

خوزسـتان، بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه باکیفیـت، 

نحـوی  بـه  را  ضایعـات  هزینـه  اسـت  توانسـته 

مدیریت کند که با تولید بیشتر، هزینه های ثابت 

بـه ازای هـر تـن را کاهـش دهـد و بـه ایـن ترتیـب، 

قیمت تمام  شده تولید را متعادل کند.

بـا توجـه بـه افزایـش تولیدکننـدگان فـوالدی و 

محدودیت منابع معدنی داخلی و محدودیت های 

واردات و عرضـه سـنگ آهن در بـازار بـورس و لغـو 

محدودیت های صادرات سـنگ آهن در سـال های 

آینـده، بـازار رقابتی تـری بـرای تهیـه مـواد اولیـه 

صنعـت فـوالد شـکل خواهـد گرفـت و بـر همیـن 

اسـاس، می تـوان پیش بینـی  کرد سـهم مـواد اولیه 

رونـدی  فـوالد  شـده  تمـام   قیمـت  در  مصرفـی 

افزایشی را طی کند.

شـرکت فوالد خوزسـتان، با توجه به سـهم باالی 

مـواد اولیـه در بهای تمام  شـده صنعت فـوالد و نیز 

چشم انداز رشد آن، رویکردهای مختلفی را در این 

خصــــوص در دستــــور کـــار قــــرار داده اســــت. 

سـرمایه گذاری در شـرکت های تولیـد کنسـانتره 

سـنگ آهن در سـطح کشـور بـه منظور تخصیـص و 

برخـورداری از سـهم مناسـب از تولیـد آن ها یکـی از 

رویکردهای اصلی این شـرکت به شـمار می آید که 

موجـب تسـهیل دسترسـی و کاهـش هزینه هـای 

تامین مواد اولیه خواهد شد. این شرکت همچنین 

در همین راستا سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت 

تولیـد گندلـه و بهینه سـازی و نوسـازی واحدهـای 

موجـود را در دسـتور کار قـرار داده اسـت. بدیهـی 

اسـت کـه تامیـن پایـدار مـواد اولیـه صنعـت فـوالد 

عامل مهمی در ارتقای آمار تولید به ظرفیت اسمی 

محسـوب می شـود کـه ایـن مسـئله خـود سـبب 

کاهش بهای تمام  شده محصوالت خواهد شد.

افزایـش  همچنیـن  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

ظرفیــت واحدهـــای آهن ســـازی را در دستـور کار 

خود قرار داده است تا به این ترتیب، با جایگزینی 

تولیـد آهـن اسـفنجی بـه جـای خریـداری آن، گام 

افـــزوده و کاهــــش  مهمــــی را در ایجـــاد ارزش 

هزینه هـای تولیـد و بهـای تمـام  شـده محصـوالت 

خود بردارد.

یکـی از چالش هایی که به خصـوص در ماه های 

اخیـر  تولیـد صنعـت فـوالد و بهـای تمـام  شـده ایـن 

صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده قطعی های 

بـرق بـوده اسـت. در همیـن راسـتا شـرکت فـوالد 

خوزسـتان تالش دارد تا با سـرمایه گذاری در تولید 

پایـدار انـرژی الکتریکی در قالب پـروژه نیروگاهی و 

خریـد سـهام شـرکت های نیروگاهـی بـرق و ایجـاد 

رسـاندن  بـه حداقـــل  در مسیـــر  توزیـــع،  پسـت 

محدودیت های استفاده از برق در شبکه سراسری 

و کاهش تولید از دست  رفته حرکت کند. 

رویکردهایی برای مدیریت بهای تمام  شده  

مدیریـت بهـای تمـام  شـده محصـوالت بـرای 

شـرکتی ماننـد فـوالد خوزسـتان، کـه بزرگ تریـن 

عرضه کننده شمش فوالد کشور است و در مسیر 

توسـعه صـادرات حرکت می کند، بسـیار اهمیت 

دارد. اسـتراتژی اصلـی فـوالد خوزسـتان در زمینـه 

مدیریـت بهـای تمـام  شـده، سـرمایه گذاری در 

باالدسـت و پایین دسـت زنجیـره فـوالد و کنتـرل 

نسبی عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام  شده اقالم 

مـواد اولیـه ازجملـه کاهـش هزینه هـای حمـل بـا 

اسـتفاده از حمـل ترکیبـی مـواد اسـت. خریـد و 

انبـارش مـواد در فصول کاهش تقاضای بـازار مواد 

اولیه و استفاده از توافقات بلندمدت یکی دیگر از 

راهکارهـای خریـد اقتصـادی و کاهـش ریسـک در 

این خصوص محسوب می شود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در زمینـه انـرژی نیـز 

طـرح جایگزینـی تولیـد انـرژی پایـدار بـا بخشـی از 

خریـد انـرژی از بـورس انـرژی و همچنیـن ابتیـاع 

سـهام نیروگاه های برق را در دسـتور کار قرار داده 

است. طرح های بهینه سازی مصرف برق و گاز در 

واحدهـای تولیـد تعریـف شـده اند و در برنامـه ای 

زمان بندی  شـده، سـرمایه گذاری های مناسبی به 

منظور نوسازی تجهیزات اثرگذار در نرخ مصرف 

انرژی در حال انجام  است.

شـرکت فـوالد خوزسـتان، بـا توجه بـه قدمت و 

تجربه کارکنان در زمینه تولید و تعمیرات، توانسته 

اسـت در زمینـه کاهـش هزینه هـای قطعـات و 

تعمیـرات، کاهـش ضایعات تولیـدی و نیز کاهش 

نرم مصارف مواد و انرژی و نسوز گام هایی بردارد 

و به عنوان یک مرجع، تجربه های خود را به سـایر 

شرکت های تولیدی منتقل کند.

کنترل نرخ رشد بهای تمام  
شده در شرایط تورمی موجب 
افزایش سودآوری و در نتیجه، 

ایجاد فرصت های بهینه تر برای 
سرمایه گذاری و تسریع در اجرای 

پروژه های افزایش ظرفیت و 
نوسازی می شود که این مسئله 
خود موتور محرک کاهش بهای 

تمام  شده در آینده خواهد شد
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وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسـایی و احصا ذخایر معدنی در اسـتان خراسـان جنوبی و کاهش چشمگیر مخاطرات سرمایه گذاری 
در این حوزه را ازجمله دستاوردهای اجرای پروژه »تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی«  در منطقه خواند.

پروژه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی، 
نویدبخش استفاده بهتر از ظرفیت ها

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

شـاتا، سـید رضـا فاطمـی  امیـن در آییـن افتتـاح 

پروژه تحول در بخش زمین شناسی و اکتشاف 

ذخایر معدنی اسـتان خراسـان جنوبی با تاکید 

استــــان خراســــان  معــــدنی  بـر ظرفیت هــــای 

جنوبـی، ایـن پـروژه را یکـی از پروژه هـای بـزرگ 

در حوزه زمین شناسی و معدن توصیف کرد و 

حـدود  پـروژه  ایـن  اجـرای  بـا  داشـت:  اظهـار 

15هزار کیلومتر مربع تحت عملیات اکتشافی 

قـرار می گیـرد کـه می توانـد سرمنشـا اتفاقـات 

خوبـی در بخـش زمین شناسـی و معدنـی ایـن 

منطقه باشد.

وزیـر صنعـت، معدن و تجارت، شناسـایی و 

احصا ذخایر معدنی در اسـتان خراسـان جنوبی 

و کاهـش چشـمگیر مخاطـرات سـرمایه گذاری 

در این حوزه را ازجمله دستاوردهای اجرای این 

پروژه در منطقه خواند و افزود: عملیاتی شـدن 

ایـن طـرح نویدبخـش سـرمایه گذاری در حـوزه 

صنایع معدنی در خراسان جنوبی است.

اینکـه خراسـان جنوبـی دارای  بیـان  بـا  وی 

ذخایـر مناسـبی در بخـش معـدن اسـت، اجرای 

پروژه تحول در بخش زمین شناسـی و اکتشـاف 

را در  اسـتان خراسـان جنوبـی  ذخایـر معدنـی 

تکمیـل اطالعـات پایه زمین شناسـی این منطقه 

موثـر دانسـت گفـت: اجرای این برنامه مـا را در 

تدویـن، طراحـی و پیش برد برنامه های دقیق در 

حوزه سرمایه گذاری کمک می کند.

فاطمـی  امیـن در بخـش دیگـر صحبت هـای 

برنامـه  پـروژه را در راسـتای  ایـن  اجـرای  خـود، 

آمایش سـرزمین حوزه صنعت، معدن و تجارت 

اعـالم کــــرد و گفــــت: یکـی از اقدامـــات مهـــم 

وزارت صمـت کـه از دو مـاه پیـش آغـاز شـده، 

برنامـه آمایـش سـرزمین ایـن حـوزه اسـت کـه در 

فرصت هـای  و  ظرفیت هـا  شناسـایی  راسـتای 

سـرمایه گذاری و تعییـن اولویت هـا در تمامـی 

استان ها اجرا می شود و بر مبنای آن برنامه های 

عملیاتی طراحی خواهد شد.

وزیر صمت در پایان ضمن تشکر از مقامات 

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  اسـتانی، 

بـه اجـرای  ایمیـدرو، نسـبت  معدنـی کشـور و 

موفق و اثرگذار این پروژه ابراز امیدواری کرد.

اسـتاندار خراسـان جنوبی نیز در این مراسـم 

ضمن تشکر از اقدامات وزارت صمت در حوزه 

معـدن، اجـرای ایـن پروژه را یک اقدام اساسـی و 

اثرگذار در جهت توسعه بخش معدن دانست.

اجرای پروژه تحول زمین شناسی و   

اکتشاف ذخایر معدنی در راستای تحقق 

اهداف گام دوم انقالب

گفتنـی اسـت پـروژه تحـول زمین شناسـی و 

اکتشاف ذخایر معدنی در خراسان جنوبی، در 

راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه 

العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسـالمی در 

خصـوص لـزوم رسـیدن بـه اقتصـادی مسـتقل، 

بهره گیـری مناسـب از منابـع طبیعـی و انسـانی 

کشـور و توزیـع عادالنـه آن طراحـی و عملیـات 

اجرایـی آن آغـاز شـد و با تمرکز بر بهره  بـرداری از 

این ظرفیت ها و بر اساس تاکید رئیس جمهور و 

ضـرورت  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

ایجـاد تحـول بنیادیـن در بخـش علـوم زمیـن و 

معـدن کشـور در قالـب توافق نامـه و برنامـه ای 

مشـارکتی با سـازمان توسـعه و نوسازی معادن و 

صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( و معاونت امور 

معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت اجرا می شود و استان خراسان جنوبی 

بـه عنـوان اولیـن هـدف اجـرای ایـن برنامـه در 

سـال 1400 معرفـی و برنامه ریـزی اجـرای پـروژه 

تحـول زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی 

برای آن طراحی شد.

تولید و تکمیل اطالعات پایه زمین شناسی و 

معــدنی،  جدیـــد  ذخایـــر  کشــف  اکتشـافی، 

کاهـــش موثـــر زمـــان تبدیـــل کانسار به معـدن، 

کاهـش ریسـک سـرمایه گذاری، افزایـش میـزان 

اشتغــــال در منطقــــه و توسعـــه عدالت محـــور 

اسـتان ازجملـه اهـداف کالن ایـن پـروژه عنـوان 

شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:
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مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن:

مدیـر کیفیـت فراگیـر شـرکت ذوب آهن گفت: تولید محصـوالت جدید با کیفیـت یکـی از رویکردهای جدیـد ذوب آهن اصفهان 
به منظور رفع نیازهای کشور، کسب بازارهای بیشتر و صادرات است و همواره مورد تاکید مدیرعامل شرکت قرار دارد. 

تولید محصوالت با کیفیت مورد نیاز بازار از 
اولویت های ذوب آهن است

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

ذوب آهن، کیفیت محصوالت یکی از اولویت های 

شـرکت های بزرگ به منظـور جلب رضایت مندی 

مشـتری اسـت؛ در واقـع محصـوالت فـوالدی بـه 

سـبب اسـتفاده در حمل ونقل عمومی و مصارف 

ساختمانی، باید دارای استاندارد و کیفیت عالی 

باشـند، زیـرا بـه امنیـت مـردم گـره خـورده اسـت. 

محصـوالت ذوب آهن اصفهـان از دیرباز به لحاظ 

کیفیـت، از شـهرت ویژه ای برخـوردار اسـت و این 

و  مربوطـه  اسـتانداردهای  رعایـت  در  شـرکت 

همچنیـن تدویـن اسـتانداردهای ملـی در حـوزه 

صنعت فوالد از شهرت ویژه ای برخوردار است.

آهـن  ذوب  جدیـد  محصـوالت  بـه  دیباجـی 

اصفهـان از قبیـل ریـل متـرو، ریـل سـوزن، میلگـرد 

TH36و آرک معـدن V21 اشـاره کـرد و اظهـار 

داشت: تولید محصوالت جدید با کیفیت یکی از 

رویکردهـای جدیـد ذوب آهـن اصفهـان به منظور 

رفـع نیازهـای کشـور، کسـب بازارهـای بیشـتر و 

صـادرات اسـت و همـواره مـورد تاکیـد مهنـدس 

یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن قرار دارد. 

بـا  آلیـاژی  میلگـرد  افـزود:  ادامـه  در  وی 

کروم باال و قطر 30 میلی متر و 50 میلی متر از 

اصفهـان  آهـن  دیگـر محصـوالت جدیـد ذوب 

و  بین المللـی  اسـتانداردهای  بـوده کـه دارای 

کیفیت باال است.

مدیـر کیفیـت فراگیـر ذوب آهـن اصفهـان به 

هدف اصلی این شـرکت که تولید محصوالت با 

کیفیت و برخوردار از استانداردهای  بین المللی 

است اشــــاره کــــرد و گفــــت: تمــــام محصوالت 

ذوب آهـــــن اصفهان دارای استانداردهـــــای روز 

جهانـی اسـت. داشـتن گواهینامه هـای مختلف 

 ،1SO10002 ،ISO9001 ،ISO45001مانند

ISO14001 ،ISO10004 مبیـن ایـن امـر بـوده 

تولیـد  در  مهـم  الزامـات  از  یکـی  کیفیـت  کـه 

محصوالت این شرکت است.

دیباجی، درصد باالی رضایت مندی مشـتری 

را بیانگـر کیفیت محصـوالت ذوب آهن دانسـت 

کـه در کالس جهانـی اسـت و خاطرنشـان کـرد: 

تولید محصوالت به نحوی در ذوب آهن اصفهان 

انجـام می شـود که مدیریت کیفیت مدنظـر قرار 

دارد و محصـول خروجـی از ذوب آهـن همیشـه 

چندین سطح باالتر از استانداردها قرار دارد و این 

مهم باعث محبوبیت محصوالت ذوب آهن بین 

مشتریان است.

وی در ادامه بیان کرد: متخصصین ذوب آهن 

اصفهـان بـه ایـن توانایـی دسـت یافتنـد کـه ریـل، 

دارای آلیاژ خاص و یک محصول استراتژیک است 

را در انواع مختلف آن به راحتی تولید کنند و به 

جـرات می تـوان گفت ریـل تولیـدی ذوب آهن در 

سطح اسـتانداردهای اروپایی است.

مدیـر کیفیـت فراگیـر ذوب آهـن اصفهـان بـه 

تاکیـد مدیـر عامـل شـرکت بر توسـعه محصـوالت 

اشـاره کرد و یادآور شـد: ورق سـازه های فوالدی در 

ابعاد و سطوح مختلف، محصول جدید ذوب آهن 

به منظور رفع نیازهای مشتریان در داخل و خارج 

کشور است.

دیباجـی عنـوان کـرد: ذوب آهـن اصفهـان بـا 

توجـه بـه داشـتن متخصصیـن توانمنـد در بخـش 

کنتـرل کیفیـت می تواند محصوالتـی تولید کند 

و  اسـت  بین المللـی  اسـتانداردهای  دارای  کـه 

همواره بازرسین کیفیت این امر را تایید می کنند.

وی در پایان مطرح کرد: آزمایشگاه ذوب آهن 

اصفهـان یکـی از نقـاط قـوت ایـن شـرکت در تولید 

محصوالت با کیفیت است؛ زیرا با داشتن کادری 

مجرب همواره بر تولید نظارت دارد تا برند ذوب 

آهن را ارتقا دهد و از نظر کیفی بهبود بخشد.

سایـر رسانـه ها
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مدیرعامـل شـرکت آهـن و فوالد ارفع گفت: در تابسـتان سـال جاری، شـرکت آهـن و فوالد ارفـع 52 روز به طور کامـل با قطعی برق 
مواجـه بـود؛ ایـن مدت زمـان معادل از دسـت دادن تولیـدی در حدود 130هزار تن شـمش و زیانـی در حدود هفت هزار میلیـارد ریال 

بوده است.

افزایش صادرات فوالد به رغم کمبود انرژی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت آهن و فوالد ارفع، این شـرکت در 

سـاخت  عملیـات  و  شـده  تاسـیس  سـال 1383 

واحدهـای تولیـدی آن از سـال 1386 در زمینـی بـه 

مسـاحت 86 هکتار آغاز شـده اسـت. این شـرکت 

دارای دو بخـش تولیـد آهـن اسـفنجی بـا فنـاوری 

میدرکـس و فوالدسـازی بـا فنـاوری کـوره قـوس 

الکتریکی است. ظرفیت اسمی هر دو واحد 800 

هـزار تـن در سـال اسـت. محصـول اصلـی شـرکت 

آهن و فوالد ارفع که به بازار عرضه می شود، انواع 

شـمش فوالدی اسـت. این شـرکت با بهره گیری از 

واحدهـای تصفیـه فـوالد و گاززدایـی تحـت خـال 

قابلیت تولید انواع فوالدهای ساختمانی و برخی 

فوالدهای مهندسی و آلیاژی را دارا است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در جهت برنامه های 

توسـعه ای خـود در تـالش اسـت کـه پایـداری در 

تولید محصول خود داشته باشد و همچنین قصد 

دارد که توامان در باالدست زنجیره فوالد نیز ورود 

ایـن  توسـعه ای  برنامه هـای  از  یکـی  کنـد.  پیـدا 

شـرکت بـا حمایـت سـهامداران شـرکت، ورود در 

باالدست زنجیره است تا در آینده شعار از معدن 

تا نورد را محقق کند.

عملکرد فوالد ارفع در نیمه نخست سال  جاری  

در همیـن راسـتا، مدیرعامـل شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع درباره عملکرد ارفع در 6 ماه نخست 

سـال  جاری، عنوان کرد: تولید آهن اسـفنجی در 

واحد احیای مسـتقیم شـرکت در 6 ماه اول سـال 

1400 بـه میـزان 40۹.۹75 هـزار تـن بوده اسـت که 

تقریبا مشابه با میزان تولید دوره مشابه در سال 

گذشـته اسـت، ولی تولید شـمش در فوالدسازی 

شـرکت در نیمـه نخسـت سـال جـاری بـه میـزان 

337.۹71 تـن بـوده کـه نسـبت بـه دوره مشـابه 

سـال گذشـته حـدود 20 درصـد کاهـش یافتـه که 

علـت آن نیـز محدودیت هـای اجبـاری ناشـی از 

قطع برق بوده است.

علـی محمـدی در ادامـه بـا اشـاره بـه افزایـش 

میـزان صـادرات فـوالد ارفـع اظهار کـرد: طی 6 ماه 

امسـال، صـادرات ارفـع 264 درصـد افزایـش یافتـه 

بـر  تکیـه  بـا  فوالدسـازی  واحـد  ایـن  اسـت. 

نخسـت  نیمـه  در  خـود  به موقـع  بازاریابی هـای 

امسـال، قـادر شـده اسـت کـه بـه موفقیت هـای 

خوبـی در امـر صـادرات دسـت یابـد و بـا صـادرات 

130 هزار و 122 تن، رشد 264 درصدی را نسبت به 

سال گذشته تجربه کند.

برنامه شرکت برای نیمه دوم سال 1400  

وی در ادامـه بـا اشـاره به برنامه هـای این واحد 

فوالدسـازی در سـال  جـاری افـزود: برنامـه اصلـی 

سـقف  زیـر  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  شـرکت 

واحدهـای احیـا و فوالدسـازی اسـت کـه مطابـق 

برنامه ریزی هـای انجام شـده امیـد اسـت ظرفیـت 

اسمی واحدهای احیا و فوالدسازی از 800 هزار تن 

فعلـی بـه ترتیـب 2.1 و یـک  میلیـون تـن در سـال 

افزایـش یابـد و طـی آن هـا ضمـن افزایـش میـزان 

تولید، نیاز شرکت به تامین آهن  اسفنجی از بازار 

رفع شده و حاشیه سود فروش افزایش یابد.

چالش های یک واحد فوالدسازی  

مدیرعامل شـرکت آهن و فوالد ارفع همچنین 

با اشاره به چالش های پیش روی فوالد ارفع گفت: 

بـا اتفاقاتـی کـه در سـال  جـاری به صـورت کامـال 

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع مطرح کرد:
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بی سـابقه رخ داده اسـت، در حـال حاضـر چالـش 

اصلـی ارفـع و سـایر تولیدکنندگان فـوالد موضوع 

انـرژی اسـت. توقف هـای سـال  جـاری خسـارات 

بسـیار جـدی و سـنگینی بـر شـرکت های فـوالدی 

تحمیل کرد و در صورت ادامه این مشکالت در 

سـال آینده و با توجه به کاهش آسـتانه تاب آ وری 

شـرکت ها، مشـکالت تحمیلـی بسـیار جدی تـر 

بـرای  گمانه زنی هایـی  همچنیـن  بـود.  خواهـد 

محدودیت در تامین گاز در فصل زمستان وجود 

دارد کـه ایـن نیـز می توانـد بـه بحرانـی مجـدد 

تبدیل شود.

بـر  ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: عـالوه  وی در 

چالش های انرژی روند افزایش قیمت مواد اولیه و 

حامل هـای انـرژی بـه  صـورت مداوم حاشـیه سـود 

تولیـد فـوالد را کاهـش می دهـد و در صـورت عدم 

برنامه ریـزی صحیح در آینـده نزدیک امکان ایجاد 

بحران هـای مالـی در شـرکت های فـوالدی وجـود 

خواهد داشت.

 ضرر فوالد ارفع از قطع شدن برق  

محمـدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـا قطـع 

شـدن برق در تابسـتان سـال  جاری از میزان تولید 

خود جا ماندید، تصریح کرد: در تابسـتان امسـال 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع 52 روز بـه طـور کامـل 

متوقـف شـد کـه این مـدت زمان معادل از دسـت 

دادن تولیـدی در حـدود 130 هـزار تـن شـمش و 

زیانی در حدود هفت هزار میلیارد ریال بوده که 

بسـیار قابـل توجـه بوده اسـت. البته بـا تالش های 

انجام شده ازجمله افزایش میزان صادرات در تیر 

ماه تا جای ممکن سعی شد این آسیب ها کمرنگ 

شـود. البته در زمان قطع شـدن برق تالش کردیم 

تعمیرات ساالنه خود را انجام بدهیم و تعمیرات 

واحد ذوب را با زمان کاهش مصرف برق مد نظر 

دولـت هماهنـگ کنیـم. تمـام سـعی مـا بـر ایـن 

اساس است که خللی در برنامه ریزی تولید ساالنه 

شرکت ایجاد نشود.

 اجازه دهند که عرضه و تقاضا بر بازار   

حاکم شود

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع در ادامه با 

اشـاره بـه بخشـنامه های دسـت وپاگیر دولتـی که 

برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می کند، 

عنـوان کـرد: بـه طور کلی راه نجات اقتصـاد ایران، 

آزادسـازی آن اسـت  از  همیـن رو بهتـر اسـت اجـازه 

داده شود تا عرضه و تقاضا بر بازار حکم فرما باشد 

و نه بخشنامه و مصوبات دستوری.  

سخن پایانی  

محمــــدی خاطرنشـــان کـــرد: بـا توجـــه بـــه 

توضیحـات ارائـه شـده و بحران هــایی کـه بـه نظـر 

می رسـد در حوزه هـای مختلـف ازجملـه انـرژی، 

محیط زیسـت، سـودآوری شرکت ها و... در آینده 

نزدیک گریبان صنعت فوالد کشور را بگیرد، راهی 

جـز تـالش بـرای تحقـق توسـعه پایـدار و حکم فرمـا 

وجـود  فـوالد  بـر صنعـت  علمـی  رویـه ای  کـردن 

نخواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در پایـان 

تاکیـد کـرد: در برهـه کنونـی شـرکت های فـوالدی 

بایـد هـر چـه بیشـتر بـرای پژوهش هـای هدفـدار 

سـرمایه گذاری کننـد و همزمـان بـا تکیـه بـر علـم 

آینده پژوهـی تـالش کننـد تهدیدهـای آینـده را بـه 

فرصت تبدیل کنند.

یکی از برنامه های توسعه ای این 
شرکت با حمایت سهامداران 

شرکت، ورود در باالدست زنجیره 
است تا در آینده شعار از معدن تا 

نورد را محقق کند
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عضـو هیئـت مدیـره انجمن مـس ایران گفـت: بخش خصوصـی موظف بـه پرداخت حقوقی اسـت که طبـق قوانین دولتـی باید 15 
درصـد آن بـه منطقـه ای که معدن در آن وجود دارد، اختصاص داده شـود و هدف طرح ذکر شـده در حقوق دولتی گنجانده شـده اسـت 

که معدنکاران به افزایش های چندین برابری حقوق دولتی نیز معترض هستند.

طرح اختصاص 5 درصد از درآمد فروش معادن 
باید بررسی شود

احمـد  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مشـکانی در این خصوص اظهار داشـت: فعاالن 

حـوزه معـدن در تـالش هسـتند تـا قوانیـن غلـط 

شـاهد  متاسـفانه  کـه  کننـد  اثـر  رفـع  را  قبلـی 

موضوعـات و تبصره هـای جدیـدی هسـتیم کـه 

بیش از پیش بخش خصوصی را درگیر خواهدکرد 

و به جای تقویت این بخش، موجبات تضعیف 

ایـن حـوزه  بـرای بخـش خصوصـی فعـال در  را 

فراهم می کند.

وی ادامـه داد: طـرح فـوق الذکر به دنبال اخذ 

5 درصـد از درآمـد فروش معدن بخش خصوصی 

بـه منظـور عمـران، بهسـازی و توسـعه منطقـه ای 

معـدن در آن واقـع شـده اسـت. ایـن طـرح هـدف 

خوبی را دنبال می کند؛ اما متاسفانه آسیب های 

جدی تری بر بدنه اقتصاد معدن کشور که بخش 

شـامل  را  کشـور  کل  اقتصـاد  از  توجهـی  قابـل 

می شود، وارد می کند. اظهار نظرهای پوپولیستی 

که مبنای علمی ندارند و خارج از مطالعه، بحث 

کارشناسی و نظرخواهی از بخش خصوصی بیان 

می شود، می تواند بنگاه های اقتصادی فعال را از 

مدار تولید خارج کند.

خصوصـی  بخـش  کـرد:  مطـرح  مشـکانی 

بـه پرداخـت حقوقـی اسـت کـه طبـق  موظـف 

قوانین دولتی باید 15 درصد آن به منطقه ای که 

معـدن در آن وجـود دارد، اختصـاص داده شـود و 

هدف طرح ذکر شده در حقوق دولتی گنجانده 

شـده اسـت که البته معدنـکاران بـه افزایش های 

معتـرض  نیـز  دولتـی  حقـوق  برابـری  چندیـن 

هستند. مشکالت عدیده ای همچون چند برابر 

فرسـودگی  معدنـکاری،  هزینه هـای  شـدن 

ماشـین آالت و مشـکالت واردات آن هـا، بخـش 

حقـوق  رفتـن  بـاال  کارشناسـانه،  غیـر  نامه هـای 

دولتـی چنـد برابـری، افزایـش تـورم و... باعـث 

شـده اسـت معادن خصوصی اسـتان ها با مشکل 

برخـی  تعطیلـی  آن در  نتیجـه  و  مواجـه شـوند 

معادن کوچک و متوسط عیان است. فعاالن این 

حـوزه تعدیـل کـردن حقـوق دولتـی را پیش بینـی 

می کردنـد و بـه دنبـال مسـاعدت دولـت در ایـن 

زمینه بودند که اضافه نمودن بار مالی جدید به 

فعالیت های معدنکاری تعجب آور بود و مسئله 

تعـارض بـا حمایـت از فعالیت اقتصـادی معدنی 

در سـالی رخ داده کـه بـا عنـوان مانع زدایی هـا 

نام گذاری شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تصریح 

کـرد: مـا مخالـف پرداخـت بـرای عمـران و آبـادی 

کشـور نیسـتیم؛ اگـر تناسـب پرداخت هـا رعایت 

شـود و اسـتمرار تولید بنگاه خصوصی را تضمین 

کنـد. معدنـکار ماننـد هـر بنـگاه اقتصـادی بایـد 

بیمـه، مالیـات و عـوارض را پرداخـت کند. ضمن 

آنکـه موظـف بـه پرداخت حقـوق دولتی و مـوارد 

دیگـر هـم هسـت کـه تعهـدات جدیـدی هـم بـر 

معدنـکار خصوصـی  بـر دوش  طـرح  ایـن  طبـق 

گذاشته می شود.  

مشـکانی عنـوان کـرد: موضـوع دیگـر، بحث 

درآمـد و سـود اسـت؛ 5 درصـد سـود بـا 5 درصـد 

درآمـد تفـاوت معنـاداری دارد و ایـن طـرح بـر 

یـک  می کنـد.  تاکیـد  معـادن  درآمـد  5درصـد 

تولیدکننـده در تمـام سـال ها بـه صـورت متـوازن 

عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران:
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سـود و زیـان نـدارد. بـا توجـه بـه عوامـل سیاسـی 

همچـون تحریم هـا، افزایـش قیمـت دالر و عوامل 

دولتـی از جملـه افزایـش قیمـت انـرژی، حقـوق 

دولتی، تعرفه های صادرات و عوامل زمین شناسی 

عیـار،  آمـدن  پاییـن  ازجملـه کـم شـدن ذخیـره، 

نسـبت باطله بـرداری و... باعـث می  شـود سـود 

معـدن کمتـر از پیش بینـی اولیـه شـود و سـود 

چندانـی حاصـل معدنـکاران نشـده و بـرای یـک 

معدن کوچک شاید 5 درصد درآمد معادل تمام 

سود آن شرکت و حتی بیش از سود آن باشد. به 

عبارتی معدنکار گاهی با این طرح مجبور است 

یـک مبلغـی هـم روی سـود خـود بگـذارد و تقدیم 

دولـت کنـد کـه در نهایـت می توانـد معـدن را به 

ورشکستگی بکشاند.

عضـو هیئــــت مدیـــره انجمـــن مـــس ایـــران 

خاطرنشـان کرد: شـاید بهتر بود معادن بزرگی که 

تحت اختیار دولت اسـت سـود خود را به منطقه 

دهـد؛ چراکـه از امتیـازات دولتـی هـم اسـتفاده 

خـود  سـرمایه  بـا  خصوصـی  بخـش  می کننـد. 

اشتغال زایی و تولید ایجاد می کند و بخشی از آن 

را هم با عنوان حقوق دولتی به دولت می دهد تا 

صـرف شهرسـتان مربوطـه شـود و حـاال بایـد یـک 

درصدی مازاد بر آن، به طور مستقیم به شهرستان 

بپردازد. باید مدافع حقوق بخش خصوصی بود تا 

تولیـد کشـور رونـق پیـدا کنـد و اقتصـاد پویاتـری 

داشته باشیم نه اینکه آن ها را تضعیف کنیم.

ایـن  در  حداقـل  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  وی 

تصمیمات، پیش از تالش برای تبدیل به قانون از 

بخش خصوصی و تشکل ها و انجمن ها نظرخواهی 

شـود تا پایه کارشناسـی آن تقویت و همه جوانب 

آن بررسـی شـده و در ادامـه بـه دنبـال تاییـد آن از 

بخـش حاکمیتـی و دولتـی باشـیم. انجمـن مـس 

آمادگـی آن  را دارد تـا از افـرادی کـه مصـر به اجرای 

ایـن قانـون هسـتند، دعـوت کند تا در یک جلسـه 

کارشناسـی هزینـه فایـده ایـن تصمیـم بـر اقتصـاد 

معدن کشور در کوتاه و بلندمدت بررسی و با یک 

نتیجـه مشـخص، بـرای آن تصمیـم گرفتـه شـود. 

اینکه یک طرفه موضوعی مطرح شده و به مرحله 

اجرا برسـد منطقی نیسـت. معتقد هستیم کلیه 

انجمن هـا و صنـوف بـا اتحـاد در ارتبـاط بـا ایـن 

ایـن  جلـوی  تـا  کننـد  برگـزار  جلسـاتی  موضـوع 

موضوع گرفته شود.

ـــ

پیشرفت ۹2 درصدی طرح ساخت واحد اکسیژن جدید ذوب آهن

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ذوب آهـن از پیشـرفت 92 درصدی نصب تجهیـزات و آماده سـازی طرح سـاخت واحد 
اکسیژن جدید ذوب آهن اصفهان تاکنون خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مهـدی نصـر 

اظهـار  اکسـیژن  واحـد  سـاخت  طـرح  دربـاره 

پایـدار  تامیـن  منظـور  بـه  طـرح  ایـن  داشـت: 

ظرفیــــت  بــــه  دستیــــابی  بــــرای  اکسیــــژن 

سـهمیلیون و 600 هـزار تـن فـوالد در سـال، بـا 

صفافـوالد  شـرکت  بـا  داخلـی  تـوان  بـر  تکیـه 

سپاهان به  صورت EPC آغاز شد.

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ذوب 

آهـن افـرود: حجـم سـه هـزار و 200 تنـی نصـب 

تجهیزات و اسکلت فلزی از فعالیت های ساخت 

و تامیـن کمپرسـور ها و سـاخت مخـازن ذخیـره 

مایـع اکسـیژن و نیتـروژن بـه عنـوان دو فعالیـت 

مهم در مسیر بحرانی این طرح است.

وی گفـت: یکـی از سـه کمپرسـور طـرح، وارد 

کارخانه شده و در مرحله OPC است، کمپرسور 

دوم در مرحله ترخیص و حمل به پروژه قرار دارد 

و کمپرسور سوم نیز در حال حمل به بندرعباس 

نصـب  مرحلـه  در  نیـز  مایـع  ذخیـره  مخـازن  و 

و  سـقف  مونتـاژ  و  داخلـی  اسـتیل  دیواره هـای 

لدر های مربوطه است.

تولیـد  ظرفیـت  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  نصـر 

25هـزار نرمـال مترمکعـب بـر سـاعت اکسـیژن 

سـاعت  بـر  مترمکعـب  نرمـال  هـزار  گازی، 18 

نیتـروژن گازی بـه همـراه محصوالت مایع شـامل 

آرگون مایع معادل گازی آن ۹00 نرمال مترمکعب 

بـر سـاعت، اکسـیژن مایـع معـادل گازی آن یـک 

هزار و 500 نرمال مترمکعب در ساعت، اکسیژن 

و ازت مایع معادل گازی آن 500 نرمال مترمکعب 

در ساعت و کیفیت باالی تجهیزات و اتوماسیون 

کامل از نکات برجسته این طرح است.

بـر اسـاس گزارشـی از صـدا و سـیما، معـاون 

برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن در پایان، 

»تولیـد اکسـیژن با فنـاوری فشرده سـازی داخلی 

)Internal Compression( به همراه تولید ازت 

و آرگـون خالـص در کولدباکـس مرتفع بـدون نیاز 

نـرم  آب  از  »اسـتفاده  هیـدروژن«،  پلنـت  بـه 

گردشی سیکل بسته در خنک کاری کمپرسور ها 

بـرای افزایـش عمـر خنک کن هـا« و »اسـتفاده از 

فنـاوری پیشـرفته ملکوالرسـیو در تصفیـه هـوای 

ورودی« را از دیگر نکات مهم این طرح دانست.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، علیرضا دانیالی 

در مـورد اینکـه حمایـت از تولیـد داخلـی لـوازم 

خانگـی بایـد بـه چـه میـزان باشـد تـا هـم تولیـد 

داخل رقابت پذیر شود و هم کیفیت محصوالت 

 13۹7 سـال  از  داشـت:  اظهـار  یابـد،  افزایـش 

کاالی  قلـم   500 و  هـزار  یـک  ورود  ممنوعیـت 

سـاخته شـده خارجـی از جملـه لـوازم خارجـی به 

خاطـر مشـکالت انتقـال ارز ممنـوع شـده بـود و 

بحـث ممنوعیـت واردات لـوازم خانگـی جدیـد 

نیسـت، امـا سیاسـت کلـی دولـت بـرای کنتـرل 

کـه  بـود  ایـن  ارز  تقاضـای  کاهـش  و  ارز  بـازار 

ممنوعیت اعمال شود.

وی افـزود:  بـرای حمایـت از تولیـد داخل باید 

کمـک شـود تا رشـد تولیـد داخل صـورت گیرد تا 

سال 13۹7 دو شرکت کره ای ال جی و سامسونگ 

کـه آمـاده بودنـد و سـرمایه گذاری مشـترکی در 

فشـار  دلیـل  بـه  بودنـد،  کـرده  راه انـدازی  ایـران 

آمریـکا مجبــــور شدنــــد از ایــــران برونــــد. امــــا 

کارخانه هـــای تولیـــد داخــــل تالش کردنــــد بــــا 

سـرمایه گذاری و زحمـت فـراوان بـازار داخلـی را 

پاسـخ بدهنـد، بنابرایـن تولیـد لـوازم خانگـی در 

سـال ۹۹ نسـبت بـه سـال ماقبـل خـود بیـن 60 تـا 

70درصد رشد داشته است و میزان تولید لوازم 

خانگی از هشت میلیون دستگاه به 15.5میلیون 

دسـتگاه در سـال ۹۹ رسـید و امسـال بـا شـیب 

کمتری در حال رشد است.

لـوازم  رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع 

خانگـی ایـران تصریـح کـرد: بـا وجـود ممنوعیـت 

ورود لوازم خانگی هنوز واردات انجام می شود و 

این ممنوعیت کامل نیسـت؛ قسـمتی از واردات 

لـوازم خانگـی را وزارت صنعـت مجـوز می دهـد و 

هنوز مجوزهای جدید لوازم خانگی ریز آشپزخانه 

مانند قاشق و چنگال و کریستال صادر می شود.

دانیالی در همین راستا بیان کرد: در حالی که 

تولیـد داخلـی باکیفیتـی داریـم کـه حتـی در ایـن 

کاالهـا صـادرات هـم انجام می شـود و درخواسـت 

انجمن لوازم خانگی این است که از واردات لوازم 

خانگی کوچک مانند قاشق و چنگال و کریستال 

جلوگیری شود، اما هنوز این خواسته عملی نشده 

اسـت؛ البتـه وزیـر جدیـد صنعـت قول هایـی داده 

که به تولید داخل کمک کند.

وی عنـوان کـرد : یکی از مشـکالت دیگـر بازار 

لوازم خانگی این اسـت که 40 درصد این بازار در 

اختیار کاالی قاچاق قرار دارد و به صورت رسمی 

و غیررسـمی از مبادی مختلف وارد شـبکه توزیع 

می شـود. حتـی حمـل و نقـل و حـق بیمـه بـه ایـن 

کاالهـای قاچـاق تعلـق می گیرد و بـه وفور در بـازار 

عرضه می شوند.

بـر اسـاس گزارشـی از فارس، دانیالـی در مورد 

اینکه چگونه این لوازم وارد کشور می شود، مطرح 

کـرد: از طریـق مرزنشـینی، پیلـه وری، ته لنجـی از 

مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی و بخشی 

بـا مجـوز خـود وزارت صنعـت وارد می شـود و 40 

درصـد بـازار لوازم خانگی در اختیار کاالی قاچاق 

قرار دارد.

رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع لـوازم 

خانگـی ایـران تاکیـد کـرد: واردات دانـش فنـی، 

و  اسـت  مشـکل  دارای  قطعـات  و  اولیـه  مـواد 

واردات بـا 15 درصـد هزینـه تحمیلـی بیشـتر بـه 

خاطـر تحریم هـا همـراه می شـود. لـذا واردکننـده 

مجبور اسـت ریسـک باالیی تحمل کند و کاالی 

خود را چند جا بچرخاند تا تحریم ها را دور بزند. 

در مـورد صنعـت خـودرو قیمت گـذاری وجـود 

دارد که خودروسازان ضرر می کنند، اما عده ای 

دالل سـود می برنـد. در حالـی کـه در صنعـت 

لـوازم خانگـی 500 واحـد تولیدکننـده در کشـور 

وجـود دارد کـه هـم محصـوالت و هـم قطعـات 

لـوازم خانگـی تولیـد و عرضـه می کننـد. در هیچ 

زمینـه ای انحصار وجود نـدارد و رقابت کامل در 

تـالش  کـه  دارد  وجـود  خانگـی  لـوازم  صنعـت 

می کنند محصول با قیمت مناسب و با کیفیت 

بهتر به دست مردم برسد.

افــــزود: مسئلـــه دیگـر کـه صنایـع  دانیالـی 

مختلف از جمله خودروسازی با آن دسته و پنجه 

شـاخص  و  کار  و  کسـب  مسـئله  می کنـد  نـرم 

رقابت پذیـری اسـت کـه مـا مجبـور هسـتیم بـرای 

واردات قطعـات 130 درصـد پیش پرداخت بدهیم 

تا جنس مورد تقاضا به  گمرک حمل شود و دو ماه 

در گمرک معطل می ماند. بنابراین باید مشکالت 

را به صورت ریشه ای برطرف کرد.

لـوازم  قطعـات  واردات  بـرای  بـه گفتـه وی 

از  مجــــوز  و  ارز  تخصیــــص  مشکــــل  خانگــــی 

وزارتخانه ها وجود دارد که همه این مسائل باعث 

می شـود هزینـه تولیـد بـاال بـرود و تولیدکننده به 

جـای اینکـه برای یک ماه مـواد اولیه و قطعه وارد 

کنـد، مجبـور اسـت بـرای 6 مـاه یـا یـک سـال وارد 

کند که هزینه زیادی طلب می کند.

رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایع لـوازم خانگی ایران بـا بیان اینکـه با ممنوعیـت واردات محصـوالت لوازم خانگـی خارجی 
ظرفیـت تولیـد داخـل بیـن 60 تا 70 درصـد افزایش یافت، گفـت:  با همه این وجـود هنوز 40 درصـد از بازار لـوازم خانگی ایران 

در اختیار کاالهای قاچاق است.

افزایش 6۰ درصدی تولید لوازم خانگی
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد:
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به گزارش »فلزات آنالین«، سید مهدی نیازی 

بـا اشـاره بـه سـاختار برنامه هـا و پایـش پروژه هـای 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با 

توجه به رویکرد تعیین شده، برنامه های وزارتخانه 

کوتاه مـدت،  برنامه هـای  شـامل  سـطح  پنـج  در 

برنامه های تحول بنیادین با بازه زمانی میان مدت 

و بلندمـدت، برنامه هـای بخشـی )در حوزه هـای 

صنعـت، معـدن و بازرگانـی داخلـی(، برنامه هـای 

برنامه هـای  نهایـت  اسـتانی و شهرسـتانی و در 

بیــــن المللی )بـه تفکیـک کشورهــــای هــــدف و 

اولویـت دار( برنامه ریــــزی شــــده اسـت کـه ایـن 

ساختار به معاونت های ستادی، رؤسای سازمان های 

صمـت سراسـر کشـور و همچنیـن سـازمان های 

وابسته ابالغ شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با یادآوری 

ایـن نکتـه کـه برنامه هـای کوتـاه مـدت بـا اولویـت 

صـادرات، رفـع موانـع تولیـد و تنظیـم بـازار تعییـن 

شـده، تصریـح کـرد: برنامه هـای تحـول بنیـادی بـا 

هـدف اصـالح سـاز و کارهای بخش های مختلف 

صنعت، معدن و تجارت و همچنین بسترسـازی 

برای حمکرانی هوشمند پیش بینی شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات 

وزارت صمـت متناسـب بـا هـر سـطح در قالـب 

پروژه های مشخص در یک سبد پروژه  سازماندهی 

شده است، بیان کرد: مدیریت پروژه ها بر اساس 

منشـور پروژه تصویب شـده و راهبری کالن مدیر 

سـبد پـروژه، در تعامـل بـا معاونت هـای سـتادی و 

مدیـران دفاتـر مربوطـه صـورت گرفتـه و مدیـران 

اهـداف  تحقـق  بـرای  الزم  اقدامـات  پـروژه 

پروژه های مذکور را انجام می دهند.

طبق توضیحات نیازی، مدیر هر پروژه مکلف 

است گزارش پیشرفت پروژه را به  صورت دوره ای 

در سامانه الکترونیکی »مدیریت پروژه های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت« ثبت کند و به منظور 

اطمینان از روند اجرای طرح، عملکرد پروژه ها در 

جلسات پایش برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی درخصوص سامانه الکترونیکی »مدیریت 

پروژه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت« بـا 

توضیح اینکه سـامانه در آینده نزدیک عملیاتی و 

قابل استفاده برای کلیه سطوح ستادی و استانی 

خواهد شد، افزود: با راه اندازی این سامانه، دفتر 

سیاست گذاری و برنامه ریزی در کنار مسئولیت 

پایـش پروژه هـا، در تعامل با مدیـران دفاتر ذیربط و 

پروژه های تعریف شده، وظیفه تهیه شاخص های 

تهیـه  پیگیـری  و  هماهنگـی  و  کمـی  ارزیابـی 

گزارش های عملکرد دوره ای را بر عهده دارد.

بر اساس گزارشی از شاتا، معاون طرح و برنامه 

در ادامـه از ابـالغ بخشـی از شـاخص های رصـد 

پروژه هـا از سـوی معاونت هـای ذی ربط به سـطوح 

سـتادی و اسـتانی خبر داد و گفت: شـاخص های 

باقی مانده در دسـت تهیه و ابالغ اسـت و تا زمان 

سیسـتمی،  صـورت  بـه  شـاخص ها  ایـن  ثبـت 

گزارش هـای دریافتـی مربوط به عملکـرد از طریق 

اطالعـات موجـود در سـامانه ها قابـل محاسـبه و 

ارزیابی خواهد بود.

نیـازی در بخـش دیگـر صحبـت  خـود بـا بیـان 

اینکه جلسات پایش در دو سطح ملی و استانی با 

حضور وزیر صمت برگزار می شود، تاکید کرد: در 

جلسات پایش در سطح ملی معاونت های ستادی 

مرتبـط بـا هر برنامـه، مدیران سـبد پـروژه و پروژه ها 

حضور خواهند داشت و در جلسات استانی نیز با 

اسـتان  ها، معاونت هـای  بـه منطقه بنـدی  توجـه 

ستادی مربوطه، رؤسای سازمان های صمت منطقه، 

مدیـران سـبد پـروژه  و هـر یـک از پروژه هـا حضـور 

دارند و نخستین جلسات ملی و استانی پایش، از 

ماه آینده برگزار خواهد شد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت بـا تاکید بر ایجـاد هماهنگـی الزم برای عملیاتی شـدن برنامه هـای وزرات صمـت از ابالغ 
سـاختار برنامه هـای تعریف شـده بـه معاونت ها و سـازمان های زیر مجموعه ایـن وزارتخانه خبـر داد و گفت: گزارش پیشـرفت 

هر یک از پروژه ها، به صورت دوره ای در جلسات پایش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ابالغ ساختار برنامه ها و پروژه های جدید وزارت صمت 
از سوی معاونت طرح و برنامه
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به گزارش »فلزات آنالین«، آنوش رحام، دبیر 

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی در 

نامه ای خطاب به سیف الله امیری، مدیرکل دفتر 

صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

جلسـه های برگـزار شـده در رابطـه بـا بررسـی کلیه 

ابعاد عرضه محصوالت مختلف در بورس کاالی 

کشـور طـی سـال های اخیـر اشـاره کـرد و بـا بیـان 

اینکه طبق تایید کمیته عرضه بورس کاال مبنی بر 

اینکـه عرضـه و فـروش محصـوالت لولـه و پروفیـل 

فـوالدی، بـا توجـه بـه ماهیـت، نـوع خریـداران و 

بـورس  در  پذیـرش  امـکان  فاقـد  نبـودن  رقابتـی 

هسـتند، خواسـتار حذف الزام عرضه محصوالت 

مذکور در بورس کاال شد.

  بر اساس گزارشی از ایسنا، در متن نامه دبیر 

سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل فـوالدی 

آمده است:

احترامـا پیـرو نامـه شـماره 173232/60 تاریـخ 

٢٠مهـر ١٤٠٠ همان گونـه کـه اسـتحضار داریـد در 

طول سه سال گذشته موضوع عرضه محصوالت 

لولـه و پروفیـل در بـورس کاال طـرح و در تمامـی 

قـرار  واکاوی  و  بررسـی  مـورد  مراجـع ذی صـالح 

گرفته است. نتیجتا از آنجایی که مصرف کننده 

لولـه و پروفیـل، حلقـه آخـر  نهایـی محصـوالت 

زنجیره فوالد و عمدتا اصناف مختلف هسـتند، 

پیـرو بنـد 1۹ صـورت  جلسـه شـماره 7867۹/60 

مـورخ 27 خـرداد مـاه 13۹۹ سـتاد تنظیـم بـازار 

مشـخص شـد امـکان عرضـه ایـن محصـوالت در 

بـه  و عنایتـا موضـوع  نـدارد  بـورس کاال وجـود 

مراجـع ذی صـالح ابـالغ گردید که پیوسـت آن به 

ضمیمه به حضورتان ایفاد می گردد.

شایان ذکر است تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

عمده محصوالت خود را به طیف گسـترده ای از 

مشـتریان در اصنـاف عرضـه نمـوده کـه خـود در 

تولید بیش از 700 قلم کاالی ریز و درشـت اعم از 

قطعات و تجهیزات صنایع مختلف کاربرد دارند؛ 

دلیـل  بـه  عمـال  محصـوالت  ایـن  فـروش  لـذا 

گسـتردگی، هـم از حیـث تنـوع محصـول و هـم 

طیـف مصرف کنندگان مختلـف، قابلیت عرضه 

در بورس کاال ندارد.

ضمنا یادآور می گردد با توجه به عرضه ورق 

فوالدی در بورس کاال و ضرورت تسویه به موقع 

LC و تعهدات مالی تولیدکنندگان لوله و پروفیل، 

عرضه این محصوالت در بورس عمال موجب به 

هم ریختگـی و اختـالل در قراردادهـای جـاری و 

آتی تولیدکنندگان با مشتریان می گردد. باتوجه 

بـه اینکـه کلیـه مقادیـر تولیـد، عرضـه و فـروش 

ایجـاد  منظـور  بـه  پروفیـل  و  لولـه  محصـوالت 

شفافیت در سامانه جامع تجارت ثبت می گردد 

، اطالعـات کامـل سـهمیه ورق، میـزان تولیـد و 

فـروش آن جهـت هرگونـه رصـد و پایش در اختیار 

وزارتخانه متبوع است. 

همچنین برابر دو مورد استعالم اعضا سندیکا 

از شـرکت بـورس کاالی ایـران، بـه شـماره نامه های 

32851/10  تاریـخ ٧ بهمـن ١٣٩٧ بـه شـرکت تهـران 

شرق و همچنین نامه شماره ٤٠٨12/١٠ تاریخ ٢٨تیر 

١٣٩٩ به شـرکت کالوپ، مبنی بر عرضه و فروش 

کاالی لوله و پروفیل فوالدی، کمیته عرضه بورس 

کاال در جلسه شماره ٢٥٨، محصوالت مذکور را با 

توجه به ماهیت و نوع خریداران و رقابتی نبودن، 

فاقد امکان پذیرش در بورس کاالی ایران اعالم 

نموده است.

در پایـان خواهشـمند اسـت برابـر مسـتندات 

ضمیمه و دو سـال جلسـات کارشناسـی که کلیه 

ابعاد عرضه محصوالت مختلف در بورس کاالی 

ایـران و همچنیـن سـاختار اصنـاف مصرف کننـده 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، دسـتور فرماییـد 

نسـبت بـه حـذف الـزام عرضه محصـوالت لولـه و 

پروفیـــل فــوالدی در بـــورس کاال اقدامــات الزم 

صورت پذیرد.

شـایان ذکر اسـت اثر تصمیم های خلق الساعه 

بـه  توجـه  بـدون  بـازار  سـاماندهی  منظـور  بـه 

بررسـی های کارشناسـی و سـوابق موجود، نه تنها 

موجب ساماندهی بازار نخواهد شد که برعکس 

اثــــرات ســــوء آن متوجــــه تولیــدکننــــدگان و 

مصرف کنندگان خواهد شد.

سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل فوالدی کشـور، ضمن تاکید بر اینکـه فروش لوله و پروفیل به سـبب گسـتردگی طیف 
مصرف کننـدگان و تنـوع محصـول، قابلیت عرضـه در بـورس کاال ندارند و کمیتـه عرضه در بـورس کاال نیز این موضـوع را تایید 
کـرده اسـت، از مدیـرکل دفتر صنایـع معدنی وزارت صمت، خواسـت تا الزام عرضه محصـوالت لوله و پروفیل فـوالدی در بورس 

کاال منتفی و حذف شود.

حذف الزام عرضه محصوالت لوله و پروفیل فوالدی در 
بورس کاال

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی خواستار شد؛
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بـه گزارش »فلزات آنالین«، محمـد دره  وزمی 

عصـر روز گذشـته در همایـش تجلیـل از فعـاالن 

داشـت:  اظهـار  سـنندج  در  اسـتان  اقتصـادی 

282کارگروه رفع موانع تولید در استان برگزار شده 

کارگروه هـا  درایـن  پرونـده  و 650  هـزار  یـک  کـه 

رسـیدگی شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: کارگروه هـای رفـع موانـع 

تولیـد دو هـزار و 500 مصوبه داشـته کـه 70 درصد 

از این مصوبات عملیاتی شده است.

وی در ادامـه بـه ظرفیـت اسـتان در بخـش 

معادن اشـاره کرد و گفت: در سـال ۹3 در حالی 

کـه معـدن زرکـو واگـذار شـده بـود، هیـچ اقدامی 

بـرای ایجـاد کارخانـه آن صـورت نگرفته بـود. این 

اقـدام بـا تـالش و پیگیـری انجـام شـد و در بـازه 

زمانـی 18 مـاه بـا اشـتغالزایی یـک هـزار و 400 نفـر 

راه اندازی شد.

دره وزمی از زنجیره فوالد به عنوان حرکتی در 

حوزه صنعت طی چند سال اخیر نام برد و عنوان 

کرد: این زنجیره شامل یک میلیون تن فوالد ورق، 

2.5 میلیـون تـن کارخانـه گندلـه و ظرفیت هـای 

بـزرگ دیگـر اسـت کـه موجـب رونـق اقتصـاد و 

اشتغال در استان می شود.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

کردسـتان تصریـح کـرد: عزم جـدی و همدل تمام 

مدیـران در اسـتان کردسـتان موجـب شـد اکنـون 

شـاهد تولید یک میلیون و 500 هزار تن کنسـانتره 

سنگ آهن باشیم که این ظرفیت تا 40 روز دیگر به 

یک میلیون و ۹00 هزار تن می رسد.

وی با اشـاره به سـرمایه گذاری بیش از 24 هزار 

میلیارد تومان در این حوزه بیان کرد: در مجموع در 

زنجیـره فـوالد کردسـتان بیـش از 30 هـزار میلیـارد 

بـرای  و  گرفتـه  صـورت  سـرمایه گذاری  تومـان 

چهارهزار نفر شغل ایجاد شده است.

فـــــارس، دره وزمــــی  از  اســــاس گزارشـی  بـر 

همچنیـن از سـرمایه گذاری دو میلیـارد دالری در 

حـوزه صنعـت و صنایـع معدنـی طی هشـت سـال 

اخیر در استان خبر داد و گفت: کل سرمایه گذاری 

ایـن بخـش تـا قبـل از سـال ۹3 حـدود 104 میلیـون 

یـورو بـود کـه بعـد از اضافـه شـدن چنـد واحـد 

بـه  و...  بـارز  السـتیک  ماننـد  کوچـک  صنعتـی 

350میلیون یورو رسیده است.

وی تصریـح کـرد: بـه دلیـل تالش هـای صورت 

گرفتـه در بـازه زمانـی ذکـر شـده بـرای 10 هـزار و 

400نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

بـا بیـان اینکـه کل اشـتغال واقعـی  کردسـتان 

بخـش صنعــــت تـا قبــــل از ســــال ۹3 حــــدود 

چهارهزار نفـــر بود، تاکیـــد کــــرد: هم اکنــــون 

14هـزار و 800 نفـر در ایـن بخـش بـه صـورت 

واقعی شاغل هستند.

بـه گفتـه دره وزمی، 74 درصد اشـتغال واقعی 

بخـش صنعـت از سـال ۹3 تا کنـون انجام گرفته و 

در این بازه زمانی هر چهار روز، یک واحد صنعتی 

فعال شده است.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت کردسـتان از سـرمایه گذاری دو میلیـارد دالری در حـوزه صنعت و صنایـع معدنی طی 
هشت سال اخیر در سطح استان خبر داد.

سرمایه گذاری دو میلیارد دالری در حوزه صنایع 
معدنی کردستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد:
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بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مـس ایران، ایـن شـرکت در 6 ماهه نخسـت امسـال تمامـی برنامه های توسـعه ای 
تولیـدی و اقتصـادی را مطابـق برنامـه پیش برده اسـت؛ به طوری  که رشـد 116 درصدی در فـروش، افزایـش 5 درصدی تولید 

کاتد و آند و رشد 38 درصدی در برنامه های حفاری اکتشافی را رقم زد.

از رشد در تولید و فروش تا ثبت رکورد حفر عمیق ترین 
گمانه اکتشافی برای نخستین  بار

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت مس ایران، اردشیر سعدمحمدی 

با اشاره به گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدایی سال 

جـاری شـرکت ملـی صنایع مـس، اظهار داشـت: 

طـی 6 ماهــــه نخســــت ســــال جــــاری عملکـرد 

استخراجی شرکت مس 103 میلیون و 272 هزار 

تن بوده است که نسبت به برنامه ۹4 میلیون و 

715 هزار تنی ۹ درصد رشد را نشان می دهد.

وی عملکـرد تولیـد سـنگ سـولفوری شـرکت 

مــــس طـی 6 ماهــــه نخســــت ســـال جـــاری را 

27میلیـون و 100 هـزار تـن اعـالم و بیـان کـرد: این 

در حالـی اسـت کـه برنامـه شـرکت 26 میلیـون و 

745هزار تن بوده است.

مدیرعامـل شـرکت مس همچنین کنسـانتره 

تولیـدی حاصـل از ارسـال سـنگ سـولفوری بـه 

کارخانجـات تغلیـظ در هـر سـه مجتمـع را در 

مجمـوع 606 هـزار و 407 تـن برشـمرد که نسـبت 

بـه برنامـه 586 هـزار و 601 تنـی، 3 درصـد رشـد 

داشته است.

سـعدمحمدی خاطرنشـان کرد: شـرکت مس 

طـی ایـن بـازه زمانـی بـا تولیـد سـه هـزار و ۹76 تن 

مولیبـدن رشـد 114 درصـدی را نسـبت بـه برنامه 

رقم زد.

وی عنوان کرد: این شرکت 178 هزار و 782تن 

آنـد تولیـد کـرده کـه نسـبت بـه برنامـه 16۹هـزار و 

652 تنی، 5 درصد رشد داشته است.

افـزود:  ادامـه  در  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 

شرکت مس در بخش کاتد نیز با تولید 143 هزار 

و 328 تـن در 6 ماهـه نخسـت سـال جـاری، رشـد 

رشـد  و  برنامـه  بـه  نسـبت  را  5درصـدی 

2.37درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل عملـی کـرده اسـت. همچنیـن تولیـد مـس 

محتوی معدنی طی این مدت با 3 درصد رشـد 

به 147هزار و ۹43 تن رسید.

سعدمحمدی سپس به بحث قطع برق اشاره 

کرد و گفت: با توجه به افزایش دما و فشارهایی 

کـه بـر روی سیسـتم بـرق و تامیـن انـرژی وجـود 

داشت؛ خوشبختانه با تمهیداتی که در خصوص 

افزایـش بهـره وری انجـام داده بودیـم، نه تنهـا از 

برنامـه عقـب نماندیـم بلکه مشـارکت زیـادی در 

تامین برق منطقه نیز داشتیم.

به گفته وی، مدیریت کرونا، ساعت کاری و 

اورهال، همگی نشان دهنده این است که نه تنها 

مطابـق برنامـه از پیـش تعیین شـده عمـل کردیـم 

بلکه از برنامه نیز جلوتر حرکت کردیم.

رشد 38 درصدی حفاری اکتشافی  

مدیرعامل شـرکت ملی صنایع مس ایران در 

ادامـه بـه حـوزه اکتشـاف اشـاره کرد و گفـت: در 

بخـش اکتشـاف برای اولیـن بار در تاریخ شـرکت 

مـس طـی نیمـه نخسـت سـال جـاری، موفـق بـه 

ثبـت رکـورد حفـر عمیق ترین گمانه تا عمق بیش 

از یـک هـزار و 211 متـر در سـایت سـریدون در 

منطقه استان کرمان شدیم.
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سعدمحمدی تاکید کرد: همچنین در حوزه 

حفاری های اکتشـافی در شـهریورماه 1400 رشـد 

در  به طوری کـه  کردیـم؛  ثبـت  را  درصـدی   38

شـهریورماه ۹۹ معـادل ۹ هـزار و 15۹ متـر حفـاری 

اکتشـافی انجام دادیم و در شـهریور سـال جاری 

12 هزار و 656 متر حفاری اکتشافی ثبت شد.

وی عنوان کرد:  همچنین پیشرفت فیزیکی 

کل عملیات اکتشـافی شـامل اکتشاف سطحی 

برنامـه  طبـق   1400 شـهریور  در  زیرسـطحی  و 

پیش بینی شـــده، 42.86 درصــــد بــــوده کــــه بـا 

45.8۹ درصد انجام شده و 3.3 درصد از برنامه 

جلوتر است.

در  کـرد:  اذعـان  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 

حـوزه اکتشـاف همچنین مطالعـات معدن مس 

سـریدون و نتایـج ذخایـر اکتشـافی آن در حـال 

قطعـی شـدن اسـت. ایـن معـدن 1.5  میلیارد تن 

ذخیـره قطعـی دارد کـه جـدا از یـک میلیـارد تـن 

گذشـته  سـال  کـه  اسـت  مـس  جدیـد  ذخیـره 

کشـف شـده اسـت. ایـن رقـم و رقم هایـی کـه 

بعدا به این میزان اضافه می شود؛ قطعا رتبه ما 

را بـه رتبـه ششـم ذخایـر معدنـی مـس در جهـان 

ارتقا خواهد داد.

سـعدمحمدی اضافـه کرد: بـا توجه به اینکه 

به روزرسـانی و بحـث ذخایـر اکتشـافی اهمیـت 

ویژه ای در پیشبرد برنامه های توسعه ای شرکت 

دسـتگاه   15 خریـد  دارد،  مـس  صنایـع  ملـی 

حفـاری جدیـد قطعـی شـده و در حـال ورود بـه 

کشور است.

وی به اقدامات انجام شـده در حوزه توسـعه 

و اکتشافات اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه های 

توسـعه مـا در اسـتان آذربایجـان شـرقی و کرمـان 

مطابق برنامه پیش می رود. در همین راستا طی 

نیمـه نخسـت سـال جـاری بـا همراهـی تمامـی 

تــــوان داخلـــی و  بـه  بــــا اعتقــــاد  مسئــــوالن و 

بـــــا عقـــــد قـراردادی بـا قـــرارگاه  بومی ســــازی، 

خاتم االنبیا ثابت کردیم که توان راه اندازی پروژه 

چرخـه تولیـدی مـس کاتـدی در مجتمـع مـس 

سونگون وجود دارد.

مدیرعامـل شـرکت مـس ادامـه داد: بـر ایـن 

راه انـدازی  متولـی  خاتم االنبیـا  قـرارگاه  اسـاس، 

در  وابسـته  کارخانجـات  و  ذوب  کارخانجـات 

مجتمـع مـس سـونگون شـد که ایـن اتفاق مهمی 

در تاریخ صنعت مس ایران محسوب می شود.

سـعدمحمدی بیان کرد: خوشـحال هسـتیم 

کـه ایـن اتفـاق در اسـتان آذربایجـان شـرقی روی 

داد؛ چراکه با این راه اندازی شـاهد اشـتغال زایی 

سـه هـزار و 500 نفـری مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

بـرای مـردم بومـی منطقـه خواهیـم بـود. اعتقاد 

داریـــــم بــــا ایــــن کار منطقــــه ورزقــــان استــــان 

آذربایجـان شـرقی شـاهد تحولـی عظیـم خواهـد 

بـود و مصمـم هسـتیم کـه ایـن اتفـاق هـر چـه 

زودتر انجام شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـرفت معـدن مـس 

در آلـو مطابـق برنامـه بـوده، ابراز امیـدواری کرد تا 

اوایل سال آینده مرحله بهره برداری این پروژه نیز 

انجام شود و یک مجتمع دیگر وارد چرخه تولید 

کنسـانتره در کشـور شود که گردش مالی خیلی 

خوبی را برای منطقه جنوب غرب استان کرمان 

ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامـل شـرکت مـس در ادامه بـه برگزاری 

مجمع عمومی عادی سالیانه اشاره کرد و گفت: 

عملکرد شرکت ملی مس با وجود افزایش تولید، 

افزایش فروش و پیشـبرد طرح های توسـعه کامال 

شـفاف بـوده کـه این افتخـاری برای شـرکت ملی 

مس و مجموعه کارکنان و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران است.

سـعدمحمدی در خصـوص افزایـش سـرمایه 

شرکت مس بیان کرد: مقدمات افزایش سرمایه 

در مجمـع عمومـی مطـرح شـد کـه خوشـبختانه 

حسابرس افزایش سرمایه را تایید کرد و هم اکنون 

بـه سـازمان بـورس ارسـال شـده اسـت. بـر همیـن 

اساس، سرمایه ثبتی شرکت با افزایش 100درصدی 

بـه 40 هـزار میلیـارد تومـان ارتقـا می یابـد کـه ایـن 

تامیـن طرح هـای  بـرای  تومـان  میلیـارد  40هـزار 

توسعه شرکت است.

وی در ادامـه افـزود: شـرکت ملـی صنایع مس 

بارها اعالم کرده است که برای پیشبرد طرح های 

توسـعه از هیـچ منابـع مالـی به غیـر از منابع مالی 

خود شرکت استفاده نخواهد کرد و هیچ فشاری را 

بـرای طرح هـای توسـعه بـه نظـام بانکـی و یا منابع 

مالی در استان ها تحمیل نمی کند.

مدیرعامل شرکت مس همچنین اظهار کرد: 

تحـوالت  و  تغییـر  بـا  توسـعه همسـو  بخـش  در 

جهانـی حرکت خواهیم کـرد. در سـال های آینده 

شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به همین دلیل 

برای اینکه از گردونه رقابت ها و تحوالت جهانی 

بـاز نمانیـم، پروژه هـای تولیـد کنسـانتره و کاتـد را 

 GDP پیـش می بریم و می خواهیم سـهم مـس در

کشور را افزایش دهیم.

سـعدمحمدی افـزود: مصمـم هسـتیم تمـام 

کارهـا را مطابـق برنامـه پیـش ببریـم. در همیـن 

راسـتا، 110 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 

برای صنعت مس در کشـور تعریف شـده است 

کـه بـا بهره بـرداری از آن ها هم در اقتصاد کشـور 

و GDP تاثیرگـذار خواهـد بـود و هـم اینکـه مـا را 

جـزو 10 شـرکت برتـر دنیـا در تولیـد مـس تبدیـل 

خواهد کرد.

رشد 116 درصدی فروش  

بـه رشـد  اشـاره  بـا  مـس  مدیرعامـل شـرکت 

مـدت  بـه  نسـبت  شـرکت  فـروش  116درصـدی 

مشـابه سـال قبـل، بیان کـرد: در 6 ماهه نخسـت 

سـال جـاری موفق به ثبت فروش حـدود 34 هزار 

و ۹81میلیارد تومانی شدیم.

وی در پایان گفت: در نیمه اول امسـال به 

طـور متوسـط پنـج هـزار و 830 میلیـارد تومـان 

فـروش  بـا  شـهریورماه  در  و  داشـتیم  فـروش 

هشت هزار و 700 میلیارد تومان، رکورد فروش 

مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  تاریخـی  ماهانـه 

شکسته شده است.

در بخش اکتشاف برای اولین بار 
در تاریخ شرکت مس طی نیمه 

نخست سال جاری، موفق به ثبت 
رکورد حفر عمیق ترین گمانه تا 
عمق بیش از یک هزار و 211 

متر در سایت سریدون در منطقه 
استان کرمان شدیم
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به گزارش »فلزات آنالین«، علی موالبیگی در 

آییـن آغـاز اجرای عملیات اجرایی پروژه تحـول در 

بخش زمین شناسـی و اکتشـافات ذخایر معدنی 

ایـن تعـداد  از  خراسـان جنوبـی، اظهـار داشـت: 

هشت ماده از قبیل زغال سنگ طبس، بنتونیت، 

سنگ گرانیت سبز، سنگ مرمریت رنگی، سنگ 

گرانیـت گل پنبـه ای نهبنـدان، سـنگ آندولزیـت 

نهبندان، سنگ منیزیت و بازالت سربیشه مربوط 

بـه خراسـان جنوبـی اسـت کـه بـه زودی در سـطح 

بین المللی هم ثبت خواهند شد.

اکتشـافات وزارت صنعـت،  مدیـرکل دفتـر 

معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکه تاکنون در کشـور 

بین المللـی شـده  در سـطح  مـاده معدنـی  سـه 

حـال  در  نیـز  امسـال  بـرای  کـرد:  بیـان  اسـت، 

پیگیری برای ثبت هفت ماده معدنی در سطح 

سـنگ  گارنـت،  سـنگ  فلوریـد،  ازجملـه  ملـی 

زیرکـوه،  شـجر  عقیـق  سـنگ  فـردوس،  قیمتـی 

سـنگ قیمتی سـه قلعه، پتاس طبس و منیزیت 

مربوط به خراسان جنوبی است.

موالبیگـی افـزود: اجـرای برنامـه تحـول زمیـن 

شناسی رخداد بسیار مبارکی برای استان خراسان 

بـا  مگـر  نمی افتـاد،  اتفـاق  ایـن  و  اسـت  جنوبـی 

پیگیری های بسیار جدی استاندار خراسان جنوبی.

وی عنـوان کـرد: از طرفـی مجموعـه سـازمان 

زمین شناسـی و ایمیـدرو نیـز به مسـئوالن اسـتان 

خراسـان جنوبـی در اولیـن تفاهم نامـه سـه جانبه 

بیـن ایمیـدرو، سـازمان زمین شناسـی و معاونـت 

آن  حاصـل  کـه  گفتنـد  لبیـک  معدنـی  مـواد 

دسترسـی بـه ذخایـر معدنـی، ایجـاد اشـتغال و 

توسعه پایدار در استان خواهد بود.

پویایی و تحول در حوزه زمین شناسی با   

تکمیل اطالعات پایه

موالبیگی تصریح کرد: سازمان زمین شناسی 

به عنوان سازمانی تخصصی، کار تهیه اطالعات 

پایـه زمیـن شناسـی و ارائه آن به بخش خصوصی 

را برعهـــده دارد کـه در سال هــــای اخیــــر شـاهد 

فعالیــت هـــــای  حــــوزه  در  تحــــول  و  پویـــــایی 

زمین شناسی هستیم.

وی اظهـار کـرد: بـه دنبـال رخـداد فرخنـده 

اجـرای طـرح تحـول زمیـن شناسـی و اکتشـافات 

ذخایـر معدنـی کـه قـرار اسـت ظـرف چهـار سـال 

آینـده اسـتمرار پیـدا کنـد، خراسـان جنوبـی بـه 

عنوان اولین استان انتخاب شده است.

وزارت صنعـت،  اکتشـافات  دفتـر  مدیـرکل 

بـزرگان  کـرد:  نشـان  خاطـر  تجـارت  و  معـدن 

عنـوان  بـه  ایـران  از  مسـئوالن  یـا  زمین شناسـی 

بهشـت ایـن حوزه یاد می کنند کـه در این زمینه 

اسـتان های کرمـان و یـزد بیشـتر معرفـی شـده 

اسـت. امـا اسـتان خراسـان جنوبـی هـم بایـد بـه 

عنوان بهشت زمین شناسی معرفی شود.

بهشــــت  اینکــــه  علــــت  داد:  ادامـــــه  وی 

زمین شناسی به این استان اتالق نشده به خاطر 

نبـود پتانسـیل نیسـت؛ چراکـه اگـر اکتشـافات و 

شـود  انجـام  اسـتان  ایـن  در  عمقـی  اطالعـات 

می توان این ادعا را کرد.

موالبیگـی افـزود: در حـال حاضـر، آذربایجـان 

غربـی سـردمدار معـادن طـال اسـت. امـا خراسـان 

جنوبــــی نیـز در ایـن مسـیر قـرار گرفتـه و اگـر 

اطالعـات و اکتشـافات تکمیـل شـود، بـه معـادن 

زیادی دست خواهیم یافت.

وی تصریـح کرد: یکی از دالیلی که استان های 

کشور از لحاظ دسترسی به منابع معدنی عقب 

مدیـرکل دفتـر اکتشـافات وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت با تاکید بـر اینکـه وزارتخانه بـه دنبال ثبـت برخی مـواد معدنی به 
عنوان برند ملی و بین المللی است، گفت: در سطح کشور تاکنون حدود 13 نوع ماده معدنی ثبت ملی شده است.

ظرفیت مناسب استان خراسان جنوبی در حوزه معدن
ایجاد برند ملی و بین المللی در بخش مواد معدنی  

مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

ــــ
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مانده انـد، ایـن اسـت که معادن دسـت یک سـری 

افراد حبس شـده اسـت که مدیران قبلی و مقام 

معظم رهبری نیز به این قصه اهتمام داشـتند و 

فرمودند باید در این زمینه بیشتر کار شود.

ایران جزو کشورهای برتر دارای ذخایر معدنی  

وزارت صنعـت،  اکتشـافات  دفتـر  مدیـرکل 

معدنـی  ذخایـر  کـرد:  عنـوان  تجـارت  و  معـدن 

کشـف شـده در کشـور حکایـت از ایـن دارد کـه 

ایران جزو 15 کشـور برتر در این زمینه اسـت؛ چه 

بسـا کـه بخـش زیـادی از ذخایـر معدنـی پنهـان 

مانده است.

وی اظهار کرد: بر اساس سیاستی که از سال 

اجـــــرا می شــــود،  وزارت صمــــت  و ۹3 در   ۹2

هـزار   850 مسـاحت  بـه  معدنـی  285پهنـه 

کیلومترمربع به شرکت های دولتی و خصوصی 

واگذار شده که 25 فقره معادل 100 هزار کیلومتر 

و 12 درصد پهنه ها در این استان بوده است.

پهنه هـا  ایـن  حاصـل  داد:  ادامـه  موالبیگـی 

دسترسی به 80 منطقه امیدبخش بود و 12پروانه 

اکتشـافی تاکنـون در ایـن زمینه در اسـتان صادر 

شده است.

وزارت صنعـت،  اکتشـافات  دفتـر  مدیـرکل 

معـدن و تجـارت عنـوان کـرد: اکنـون بـا توجـه بـه 

محیـط زیسـت و میـراث فرهنگـی جزیـره ای بـه 

مسـائل اقتصـادی نـگاه می کنیـم. لـذا اگـر جایی 

قرار اسـت معدن شـود باید معدن شـود؛ ولی این 

موضوع  باید به صورت علمی و منطقی بررسی 

شده و نباید با آن احساسی برخورد کرد.

جایـگاه مناسـب خراسـان جنوبی در   

حوزه معدن

بـر اسـاس گزارشـی از شـاتا، موالبیگـی ابـراز 

کرد: حدود 328 پروانه اکتشاف جاری در استان 

خراسـان جنوبـی وجـود دارد و 76 فقـر گواهـی 

کشف صادر شده است. اما این استان علی رغم 

همه کم کاستی ها پیشتاز در بخش معدن است 

و رتبه اول تا هفتم را در برخی زمینه ها دارد.

وی افـزود: مجمـوع اشـتغال معـادن کشـور 

170هـزار نفـر اسـت کـه رقم بسـیار نـازل و پایینی 

اسـت؛ در حالـی کـه بایـد حداقـل یـک میلیـون و 

700 هزار نفر اشتغال داشته باشیم.

وزارت صنعـت،  اکتشـافات  دفتـر  مدیـرکل 

معدن و تجارت بیان کرد: سـهم اسـتان خراسـان 

جنوبی از این میزان حدود 12 هزار نفر است که 

در حـال حاضـر در ایـن اسـتان 500 معـدن فعـال و 

200 معدن غیرفعال است.

وی اظهـار داشـت: بـه لحاظ میزان اسـتخراج 

در سـال 600 میلیـون تـن ذخایـر معدنـی داریـم. 

سهم این استان 22 میلیون تن است و از مجموع 

ایـن میـزان، 300 میلیـون تـن آن در سـه نـوع مـاده 

معدنی سنگ آهن، سنگ آهک و مس است.

موالبیگـی در پایـان سـهم اسـتخراج اسـمی 

معادن خراسـان جنوبی را 4 درصد کشـور اعالم 

مـواد  ذخایـر  در  اسـتان  سـهم  گفـت:  و  کـرد 

معدنی، دو میلیارد تن است که 5 درصد سهم 

کشور است.

ــــ

رشـد و توسـعه سـریع صنعت فوالد در جهـان و اهتمام شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیار ی به ارتقا سـطح کیفی محصوالت 
تولیدی و بهره مندی از جدیدترین سیستم های مدیریت کیفیت، زمینه حضور این شرکت در بازارهای جهانی را فراهم کرده است.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیـاری، رویکـرد مدیریـت در ایـن شـرکت بـر 

پایـه فراهم سـازی زیربناهـا و آماده سـازی بسـتر 

بـا  تولیـدات  افزایـش  سـمت  بـه  حرکـت  بـرای 

گریدهـای ویـژه و حضـور موثـر در عرصه هـای 

بین المللی برنامه ریزی و باجدیت و باتمام توان 

دنبال می شود.

شرکت ورق خودرو با وجود محدودیت های 

بـا  از تحریم هـای ظالمانـه و  ناشـی  بین المللـی 

تالش هـای بی شـائبه تیـم مدیریتـی و کارکنـان 

پایــــدار  بـه صــــادرات  تالشگــــر خــــود موفــــق 

محصـوالت خـود بـه کشـورهای اروپایـی شـد و 

توانسـت بـرای اولیـن بـار محصـوالت کیفـی بـا 

گریـد ویـژه و خـواص فـوق کششـی بـا کیفیـت 

سـطح MB و جـرم پوشـش روی 275 گـرم بـر 

مترمربع را به مقصد کشورهای اروپایی ازجمله 

کشور آلمان صادر کند.

ورق  شـرکت  مدیرعامـل  وحیدمیرزایـی، 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری با اعالم این خبر 

اظهـار داشـت: شـرکت ورق خـودرو بـه عنـوان 

خودرویـی  گالوانیـزه  ورق  کننـده  تولیـد  تنهـا 

عالوه بر رسـالت اصلی خود که قطع وابسـتگی 

و  محصـول  نـوع  ایـن  واردات  از  کشـور  کامـل 

خودروسـازی  صنایـع  از  حمایتـی  نقـش  ایفـای 

داخلـی و بومی سـازی کامـل ایـن صنعت اسـت، 

بـه  صـادرات پایـدار محصـوالت کیفـی خـود بـه 

عنوان یک هدف بلندمدت در راس برنامه های 

اسـتراتژیک خـود نـگاه ویـژه ای دارد و صـادرات 

شرکت ورق خودرو به اروپا در راستای دستیابی 

بـه همیـن اهـداف اسـتراتژیک و برنامـه تدویـن 

اولویت هـای  از  رونـد  ایـن  ادامـه  و  بـوده  شـده 

اصلی این مجموعه صنعتی است.

صادرات پایدار در چرخه فعالیت شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری
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رشد 12.2 درصدی تقاضا در کشورهای   

توسعه یافته

انجمـن جهانـی فـوالد اعـالم کـرد کـه پـس از 

افـت 12.7 درصـدی تقاضـای فـوالد در کشـورهای 

توسعه یافته طی سال 2020 میالدی، روند تقاضای 

ایـن محصـول در سـال 2021 میـالدی شـاهد رشـد 

12.2 درصـدی خواهـد بـود. همچنیـن پیش بینـی 

می شـود، تقاضـای فـوالد کشـورهای توسـعه یافته 

طـی سـال 2022 میـالدی بـا رشـد 4.3 درصـدی بـه 

میزان پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردد.

تقاضای فوالد در کشورهای در حال توسعه  

تقاضـای فـوالد در کشـورهای در حـال توسـعه 

)بـه غیـر از چیـن( در سـال 2021 میـالدی بـه بهبود 

قیمـت کاالهـا و تجـارت بین المللـی کمـک کـرد. 

پاییـن  سـرعت  کرونـا،  جدیـد  مـوج  اگرچـه، 

واکسیناسیون و نیز روند آهسته بهبود گردشگری 

بین المللی در کشـورهای در حال توسـعه موجب 

ایجاد برخی محدودیت ها شد.

بـا  میـالدی،   2022 سـال  در  مـی رود  انتظـار 

پیشرفت واکسیناسیون شرایط کشورهای در حال 

توسـعه بهبود یابـد. اما همه گیری این ویـروس به 

نیـز  و  مالـی  موقعیت هـای  تضعیـف  واسـطه 

چالش های سـاختاری انباشـته، تاثیر ماندگاری بر 

اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت.

ثبات تقاضای فوالد چین در سال 2022  

با ادامه روند منفی ساخت وساز در چین طی 

سال 2021 میالدی، روند تقاضای فوالد این کشور 

نیـز تـا پایان سـال جـاری رونـدی منفی را بـه همراه 

خواهـد داشـت. در نتیجـه، در حالـی کـه مصرف 

ظاهـری فـوالد از ژانویـه تـا اوت سـال جـاری نـرخ 

پیش بینـی  امـا  زد،  رقـم  را  درصـدی   2.7 رشـد 

می شـود مجمـوع تقاضـای فـوالد خـام سـال 2021 

میالدی در چین شاهد افت یک درصدی باشد.

همچنین پیش بینی می شود، این کشور طی 

رشـد  گونـه  هیـچ  شـاهد  میـالدی   2022 سـال 

تقاضـای فـوالد نباشـد، چـرا کـه بخـش امـالک و 

بـا سیاسـت های دولـت در  مسـتغالت مطابـق 

خصوص ایجاد توازن مجدد و حفاظت از محیط 

زیست همچنان راکد خواهد ماند.

انجمـن جهانی فوالد از رشـد 4.5 درصـدی تقاضای جهانی فوالد طی سـال 2021 
میـالدی خبـر داد که این رشـد تقاضا برای کشـورهای توسـعه یافته بیش از سـایر 

نقاط است.

افزایش 4.5 درصدی تقاضای جهانی 
فوالد در سال 2۰2۱

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

نوسـازی  و  توسعـــه  سازمـــان  عمـــومی  روابـط 

معــــادن و صنایــــع معـــدنی ایـران )ایمیـدرو(، 

میـزان تقاضـای جهانـی فـوالد طـی سـال 2021 

میـالدی بـا رشـد 4.5 درصـدی نسـبت بـه سـال 

گذشتـــه بـه یـک میلیـــارد و 855 میلیــــون و 

400هزار تن خواهد رسـید. این در حالی اسـت 

تنهـا  میـالدی  سـال 2020  تقاضـا در  رشـد  کـه 

شاهد رشد 0.1 درصدی بود.

همچنیــــن پیـــش بینــــی می شــــود، میــــزان 

تقاضـای جهانـی ایـن محصـول طـی سـال 2022 

میـالدی بـا رشـد 2.2 درصـدی نسـبت بـه سـال 

جـاری بـه یـک میلیارد و 8۹6 میلیـون و 400 هزار 

تـن افزایـش یابـد. بنابرایـن گـزارش، پیش بینـی 

در  واکسیناسـیون  رونـد  تسـریع  بـا  می شـود 

جهـان، قـدرت تخریـب ویروس کرونا نسـبت به 

موج های قبلـــی کمتــــر شـــود. بـــه همین دلیل 

انتظار می رود، امسـال تقاضای جهانی فوالد به 

غیـر از چیـن، زودتـر از حد انتظار به سـطح پیش 

از همه گیری بازگردد.
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شـرکت های بـزرگ فوالدی کشـور موفق شـدند با صادرات سـه میلیون و 811 هـزار و 617 تن فـوالد از ابتدای امسـال تا پایان 
شهریور ماه، رشدی 48 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال به ثبت برسانند.

رشد 4۸ درصدی صادرات فوالد ایران در نیمه نخست ۱4۰۰

بـه گزارش »فلزات آنالین«، بررسـی عملکرد 

شـرکت های فـوالد مبارکـه و ذوب آهن اصفهان، 

فوالد خوزسـتان، فوالد اکسـین، فوالد هرمزگان، 

آذربایجـان،  فـوالد  ایـران،  آلیـاژی  فـوالد 

صبافـوالد،  جنـوب،  کاوه  فـوالد  فوالدخراسـان، 

فـوالد بنـاب، جهـان فـوالد سـیرجان، سـنگ آهن 

نخسـت  ماهـه   6 در  کویـر  فـوالد  و  چادرملـو 

امسـال، مویـد ایـن آمارهـا اسـت کـه بـا صـادرات 

بیلـت،  بلـوم،  ازجملـه  فـوالدی  محصـول  انـواع 

اسلب، انواع مقاطع آلیاژی- مهندسی، میلگرد، 

آهن اسفنجی و بریکت گرم حاصل شده است.

در این میان، بهترین عملکرد در بین واحدهای 

یـاد شـده متعلـق بـه فـوالد خوزسـتان بـا صـادرات 

۹03هـزار و 757 تـن اسـلب، بلـوم و بیلـت و رشـد 

بـا  مبارکـه  فـوالد  آن  از  پـس  و  بـود  34درصـدی 

بـا  اصفهـان  آهـن  ذوب   و  تـن   228 و  620هـزار 

605هزار و 607 تن محصول فوالدی در رده های 

دوم و سوم قرار گرفتند.

رشـد  بیشـترین  مـدت  ایـن  در  همچنیـن 

صـادرات محصـوالت فـوالدی بـه اسـلب فـوالد 

خوزستان با 167 درصد رسید و پس از آن بیلت 

و  درصـدی  رشـد 164  ثبـت  بـا  خراسـان  فـوالد 

رشـد  بـا  مبارکـه  فـوالد  تولیـدات  مجمـوع 

118درصـدی در هم سـنجی بـا پارسـال، بهتریـن 

عملکرد را داشتند.

مجمـوع صـادرات شـرکت های یـاد شـده در 

شـهریور مـاه امسـال نیـز 438 هـزار و 164 تن بود 

کـه در مقایسـه بـا شـهریور مـاه سـال ۹۹ افـت 

12درصدی داشته است.   

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بررسـی آمارهـای 

تجـارت خارجـی در پنـج ماهـه ابتدایـی امسـال 

حاکـی از صـادرات پنـج میلیـارد و 88 میلیـون 

دالری محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی 

اسـت. آماری که در هم سـنجی با پارسـال رشـد 

126 درصدی نشان می دهد. 

ایـران دارای 68 نـوع از انـواع مختلـف مـواد 

معدنـی اسـت. ذخایـر اثبـات شـده سـنگ آهن 

ایـران بـه مقـدار 2,7 میلیارد تـن ) 0.8 درصد کل 

ذخایـر جهـان( و ذخایـر سـنگ معـدن مـس بـه 

مقـدار 2,6 میلیـارد تـن )چهـار دهـم درصـد از 

ایـران همچنیـن دارای  اسـت.  ذخایـر جهانـی( 

ذخایـر  از  درصـد  )چهـار  روی  تـن  11میلیـون 

جهانی( است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، کل ذخایـر اثبـات 

شده معادن ایران در حدود 60 میلیارد تن برآورد 

شـده کـه بـا اجـرای اولویـت نخسـت اکتشـافی 

هـزار   500 مسـاحت  بـه  گسـتره  ای  در  کشـور 

از  بیـش  بـه  مـی رود  انتظـار  مربـع،  کیلومتـر 

100میلیـارد تـن برسـد. از ایـن رو بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی یکـی از حوزه  های مهـم و اثرگذار 

در تولید و تجارت کشور به شمار می آید.
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تولید شـمش فوالد )فوالد میانی( در نیمه نخسـت امسـال 14 درصد کمتر از مدت مشـابه سـال گذشـته بوده و در سـه ماهه دوم 
سال جاری نسبت به سه ماهه اول امسال، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده است. 

کاهش 4۰ درصدی تولید فوالد

تولیـد  آمـار  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

فوالدی هـا نشـان می دهـد کـه از ابتـدای سـال 

جـاری تـا پایان شـهریور ماه، تمامـی فرآورده های 

فـوالدی اعـم از شـمش، مقاطـع تخـت و طویـل، 

محصوالت و آهن اسفنجی با افت میزان تولید 

نسـبت بـه نیمـه نخسـت سـال گذشـته روبـه رو 

شـده اند؛ ایـن در حالـی اسـت کـه مقایسـه سـه 

مـاه ابتدایـی سـال بـا سـه ماهـه دوم سـال جـاری 

نیـز بیانگـر کاهـش قابـل توجـه تولیـد در فصـل 

تابسـتان نسـبت بـه بهـار امسـال اسـت و آمـار 

کاهشـی تولیـد، ثمـره قطعی هـای بـرق صنایـع 

فوالدی است.

تولیــــد مقاطـــع طویـــل  ایـن وضعیــــت در 

فـــوالدی، مقاطــــع تخـت فـوالدی، محصــوالت 

فـوالدی و آهـن اسـفنجی نیـز بـه همیـن صـورت 

ابتدایـی  ماهـه  اینکـه در 6  بـر  و عـالوه   اسـت 

امسـال تولید فوالدی ها نسـبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته کمتـر شـده و این کاهـش تولیدها 

در تابستان امسال نسبت به بهار امسال بسیار 

بیشـتر اسـت؛ علـت ایـن موضـوع قطعـی بـرق 

شرکت های فوالدی بوده است.

طبق آمار، طی 6 ماهه سال جاری 12 میلیون 

و ۹۹4 هـزار تـن شـمش فـوالدی )اسـلب، بیلـت و 

بلوم( تولید شده است که نسبت به 15 میلیون 

و 27 هـزار تـن تولیـد شـده در مـدت مشـابه سـال 

13۹۹، کاهش 14 درصدی را نشان می دهد.

تولید شـمش فوالد در سـه ماهه دوم امسـال 

معـادل چهـار میلیـون و 855 هـزار تـن ثبت شـده 

تـن  بـه هشـت میلیـون و 74 هـزار  کـه نسـبت 

تولیدی در سه ماهه نخست امسال، 420 درصد 

کمتر بوده است.

طویـل  مقاطـع  کل  تولیـد  میـزان  همچنیـن 

فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر 

مقاطع( در کشور طی 6 ماهه سال جاری با افت 

4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

پنـج میلیـون و 314 هـزار تـن بـوده و در نیمـه دوم 

سـال جـاری نیـز بـا کاهش 28 درصدی نسـبت به 

میـزان تولیـد در سـه ماهـه اول سـال دو میلیون و 

216 هـزار تـن از ایـن مقاطع تولید شـده اسـت. به 

ترتیـب، مقاطـع طویـل تولیدی در 6 ماه نخسـت 

سـال گذشـته پنـج میلیـون و 564 هـزار تـن و در 

مجموع سـه ماهه ابتدایی امسـال سـه میلیون و 

ـــ
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۹8 هزار تن بوده است.

تولیـد کل مقاطـع تخـت فـوالدی )ورق گـرم، 

ورق سرد و ورق پوشش دار( نیز در نیمه نخست 

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

و  میلیـون  چهـار  از  و  شـده  کمتـر  درصـد   16

تـن  هـزار  و ۹67  میلیـون  بـه سـه  تـن  725هـزار 

رسـیده اسـت. بیشـترین میـزان کاهـش تولیـد 

6ماهه این گزارش مربوط به این مقاطع است.

پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای  از  همچنیـن 

نیـز  فـوالدی  محصـوالت  تولیـد  مـاه،  شـهریور 

معـادل ۹ میلیـون و 281 هـزار تـن ثبـت شـده کـه 

نسـبت به میزان تولید آن در مدت مشـابه سـال 

گذشـته )10 میلیـون و 28۹ هـزار تـن( 10 درصـد 

کمتر است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، کمتریـن میـزان 

افـت تولیـد در مقایسـه آمـار تولیـد در 6 ماهـه 

ابتدایـی امسـال و 6 ماهـه ابتدایـی 13۹۹، متعلق 

بـا کاهـش  آهـن اسـفنجی اسـت کـه  تولیـد  بـه 

5درصـدی، در مجمـوع 6 ماهـه سـال جـاری بـه 

14میلیون و 878 هزار تن رسیده است؛ در حالی 

کـه میـزان تولیـد این محصـول معدنـی در مدت 

مشابه سال گذشته معادل 15 میلیون و 562هزار 

تن ثبت شده است.

البتـه کـه الزم بـه ذکـر اسـت، تولید محصول 

مهـم معدنـی در سـایه قطعی هـای بـرق تابسـتان 

امسـال در سـه ماهـه دوم سـال جـاری 31 درصـد، 

از میـزان تولیـد در سـه ماهـه نخسـت امسـال 

)هشـت میلیون و 758 هزار تن( کمتر اسـت. در 

و  میلیـون  ماهـه دوم 1400 در مجمـوع 6  سـه 

2۹هزار تن آهن اسفنجی تولید شد.

ـــ

نایـب رئیـس اتحادیـه آهن فروشـان اهواز گفت: میزان نقدینگی در جامعه با افت شـدیدی روبه رو شـده اسـت و ایـن موضوع باعث 
از دست رفتن قدرت خرید می شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رضـا نـادری در 

خصـوص قیمـت میلگـرد و وضعیـت آن در بـازار 

اظهار داشت: قیمت میلگرد فعال ثابت اما روبه 

بـاال اسـت. در مـاه گذشـته، قیمـت هر کیلوگرم 

میلگـرد از حـدود 17 هـزار تومـان بـه 14هـزار و 

800تومـان کاهـش یافـت و در حـال حاضـر ایـن 

قیمت به 16 هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از هر رکود، افزایش 

قیمـت بـه وجـود می آیـد، افـزود: بـازار آهـن در 

رکود تورمی قرار دارد و تعداد معامالت در این 

بازار، بسیار کم است و میزان معامالت آهن در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته با کاهش 

80 درصدی روبه رو شده است.

اهـواز  فروشـان  آهـن   اتحادیـه  رئیـس  نایـب 

تصریـح کـرد: افزایـش قیمـت میلگـرد در بـازار، 

را  آن  و نمی تـوان جلـوی  اسـت  اجتناب ناپذیـر 

گرفـت؛  نقـل و انتقـاالت پـول در بانک ها سـخت 

قوانیـن  و  محدودیت هـا  درگیـر  و  اسـت  شـده 

دسـت وپاگیری اسـت کـه همگـی باعـث ایجـاد 

رکود در بازارها می شوند.

آهـن  بـازار  در  دالل هـا  خصـوص  در  نـادری 

عنوان کرد: در تمام دنیا، دالل بخشی از بازار و 

اقتصـاد اسـت و نمی تـوان آن ها را از بین بـرد؛ در 

ایـران نیـز دالل هـا وجـود دارنـد، امـا بـه رسـمیت 

شناخته نمی شوند.

وی بـا اشـاره بـه کاهـش 20 درصـدی اعضـای 

گذشـته  سـال  از  اهـواز  آهن فروشـان  صنـف 

تاکنون، افزود: به دلیل گرانی، تورم، مشـکالت 

مربـوط بـه اداره دارایـی و دیگـر مـوارد، ریـزش 

زیـادی در بیـن اعضـای صنـف آهـن فـروش بـه 

از فروشـندگان  آمـد و سـرمایه بسـیاری  وجـود 

آهـن، دیگـر جوابگوی قیمت ها نیسـت؛ به دلیل 

افزایـش قیمـت آهـن، تـوان خریـد نیـز بـه همـان 

میزان کاهش یافته است.

رئیـس  نایـب  ایسـنا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

اتحادیـه آهن  فروشـان اهـواز در پایان اظهار کرد: 

بسـیاری از همـکاران مـا تـوان خریـد یک ظرفیت 

میلگـرد کـه 25 تـن اسـت و 500 میلیـون تومـان 

قیمـت دارد را ندارنـد و بـه صـورت شـریکی بـا 

دیگر همکاران خود اقدام به خرید می کنند.

سرمایه آهن فروشان، دیگر جوابگوی خرید آهن نیست
نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان اهواز:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

78
é 1400  آبان ماه é 188  شماره 

سـخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخسـت امسـال، بیـش از 5.5 میلیون تن کاال بـه ارزش دو میلیارد و 483 میلیـون دالر بین ایران 
و اوراسیا تبادل شد.

رشد 4۰ درصدی تجارت ایران با اوراسیا

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـید روح اللـه 

نخسـت  ماهـه   6 در  داشـت:  اظهـار  لطیفـی 

امسال پنج میلیون و 54۹ هزار و 311 تن کاال به 

ارزش دو میلیـارد و 483 میلیـون و 12۹ هـزار و 

784 دالر بین ایران و اتحادیه اقتصادی گمرکی 

اوراسـیا تبـادل شـد کـه نسـبت بـه مدت مشـابه 

12 درصـد در وزن و 40 درصـد در ارزش افزایـش 

داشـته و سـهم صادرات یک میلیون و 167 هزار 

و 858 تـن بـه ارزش 514 میلیـون و 3۹۹ هـزار و 

324 دالر و سـهم واردات نیـز چهـار میلیـون و 

بـه ارزش یـک میلیـارد و  381 هـزار و 453 تـن 

۹68میلیون و 730 هزار و 460 دالر بوده است.

وی افـزود: صـادرات ایـران در 6 ماه گذشـته 

بـه پنج کشـور عضـو این اتحادیه، از لحـاظ وزنی 

ارزش 36 درصـد  لحـاظ  از  و  حـدود 5 درصـد 

افزایش داشته است.

میـزان  خصـوص  در  گمـرک  سـخنگوی 

صادرات به اعضای اوراسیا بیان کرد: روسیه با 

503 هـزار و 773 تـن بـه ارزش 270 میلیـون و 

خریـد  نخسـت  رتبـه  در  و 885دالر  3۹4هـزار 

کـه  دارد  قـرار  اتحادیـه  ایـن  در  ایرانـی  کاالی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 6 درصـد در 

وزن و 32 درصـد در ارزش رشـد داشـته اسـت. 

ارمنسـتان با خرید 412 هزار و 623 تن به ارزش 

کاهـش  202دالر،  و  هـزار   675 و  میلیـون   123

20درصدی در وزن و رشد 2۹درصدی در ارزش 

اسـت.  داشـته  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  را 

قزاقستان سومین مقصد صادرات کاال های ایرانی 

بـه ایـن اتحادیـه با 227 هـزار و 265تن و به ارزش 

کـه  بـود  4۹6دالر  و  هـزار   628 و  میلیـون   78

نسـبت بـه مـدت مشـابه ۹5 درصـد در وزن و 

28درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی اذعان کرد: قرقیزستان نیز چهارمین 

مقصد صادراتی کاال های ایرانی به این اتحادیه 

بـا 1۹ هـزار و ۹21 تـن و بـه ارزش 32 میلیـون و 

1۹5هـزار و 737 دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 

و 25۹ درصـد در  مشـابه 341 درصـد در وزن 

ارزش افزایـش داشـته اسـت و نهایتـا بـالروس بـا 

و  میلیـون   ۹ ارزش  بـه  تـن  و 276  هـزار  چهـار 

505هـزار و چهـار دالر آخریـن مقصـد کاال هـای 

ایرانی با رشد 73 درصدی در وزن و 22درصدی 

در ارزش در این اتحادیه بوده است.

وی در خصوص واردات از اتحادیه اقتصادی 

گمرکـی اوراسـیا اظهـار کـرد: واردات از اتحادیه 

رشـد  امسـال،  نخسـت  ماهـه   6 در  اوراسـیا 

14.5درصـدی در وزن و 41 درصـدی در ارزش 

داشته است و روسیه با سه میلیون و 575هزار 

و 264 تـن بـه ارزش یـک میلیـارد و 716 میلیون و 

و  وزن  درصـد   81.5 دالر،   182 و  775هـزار 

خـود  بـه  را  اوراسـیا  از  واردات  کل  87درصـد 

اختصـاص داده و نسـبت بـه مـدت مشـابه نیـز 

سه درصد در وزن و 34 درصد در ارزش افزایش 

را نشان می دهد.

بر اساس گزارشی از صدا و سیما، سخنگوی 

گمرک تصریح کرد: بعد از روسـیه، قزاقسـتان با 

802 هزار و 23 تن به ارزش 234 میلیون و 770هزار 

و ۹88 دالر قـرار دارد کـه رشـد 135درصـدی در 

وزن و 137 درصـدی در ارزش را در فـروش کاال 

بـه ایـران در نیمـه نخسـت، نسـبت بـه مـدت 

مشـابه داشته است.

لطیفـی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـالروس بـا 

و  ارزش 12 میلیـون  بـه  تـن کاال  و 70  هـزار  سـه 

183هـزار و 880 دالر و کاهـش 42 درصـدی در وزن 

و 28 درصدی در ارزش در رتبه سـوم و ارمنسـتان 

بـا صـادرات 864 تـن کاال بـه ارزش چهـار میلیون و 

627 هزار و ۹6۹ دالر و کاهش 74 درصدی در وزن 

و افزایش 26 درصدی در ارزش، چهارمین شریک 

کشور در تامین کاال ها و قرقیزستان با 232 تن کاال 

به ارزش 372 هزار و 441 دالر، پنجمین فروشـنده 

کاال بـه ایـران بـا کاهـش 78 درصـدی در وزن و 

67درصـدی در ارزش کاالی صادراتـی بـه ایـران 

نسبت به مدت مشابه بوده است.

در نیمه نخست امسال رخ داد؛
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