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بر همگان روشـن اسـت که صنایع پایین دسـتی در اقتصاد کشـورها نقش 

بسـیار پررنگـی ایفـا می کننـد؛ از ایجـاد اشـتغال گرفتـه تـا ارزش افـزوده و 

ثروت آفرینـی اغلـب در صنایـع پایین دسـتی رقـم می خـورد. بنابرایـن بایـد از 

صنایـع پایین دسـتی کـه اغلـب کوچـک هـم هسـتند، بـه صـورت همه جانبـه 

حمایـت کـرد. ایـن حمایت هـا می تواننـد در قالـب اعطـای تسـهیالت، فراهـم 

کردن زیرساخت ها، تامین مواد اولیه و... انجام شود. نکته مهم در خصوص 

احـداث واحدهـای پایین دسـتی و کوچـک در صنایـع مختلـف ایـن اسـت کـه 

نباید بدون برنامه و حساب و کتاب تنها مجوز احداث برای آن ها صادر شود. 

متاسـفانه در سـال های گذشـته بـه دلیـل صـدور مجوزهـای فـراوان و 

احـداث بیـش از حـد واحدهـای تولیـدی در حوزه هـای پایین دسـتی صنایع 

فلـزی مختلـف، شـاهد تـورم بیـش از حـد ایـن صنایـع بوده ایـم و نتیجـه این 

امـر نیـز کمبـود مـواد اولیـه بـرای آن ها بـوده اسـت. از یک سـو، محدودیت 

در تامین مواد اولیه و از سـوی دیگر، نیاز چند برابری صنایع پایین دسـت 

بـه مـواد اولیـه، بـه نوعـی دولـت را مجـاب کـرد کـه بـرای رعایت حـال همه 

صنایـع، مـواد اولیـه را سـهمیه بندی کنـد. ایـن سـهمیه بندی مالک هـای 

معینـی داشـت؛ ظرفیـت منـدرج در پروانـه بهره بـرداری، تعـداد اشـتغال و 

میزان تولید صنایع پایین دستی مهم ترین مالک های مسئوالن تامین مواد 

همچـون  اقتصـادی  مالک هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بودنـد.  اولیـه 

قابلیـت  و  رقابت پذیـر  تولیـد محصـول  افـزوده،  ارزش  ایجـاد  سـودآوری، 

صادراتـی مـورد توجـه قـرار نگرفتنـد. همیـن امـر موجـب شـد تـا همـواره بـه 

جـای رقابـت بـرای تولیـد محصـول کیفـی و رقابت پذیـر قابـل عرضـه در 

بازارهـای جهانـی، همـواره شـاهد رقابـت و حتـی یـک جنـگ تمام عیـار از 

سـوی صنایـع پایین دسـتی بـرای تامیـن مـواد اولیـه باشـیم. در همیـن حال، 

صنایـع پایین دسـتی کـه از تامیـن مـواد اولیه خود بـه نوعی مطمئن بودند، 

بـه جـای آنکـه بـه فکـر تولیـد محصـوالت کیفـی جدیـد و ارتقـای محصـول 

باشند، به تولید تنها از دید روزمرگی نگاه کنند و در بزنگاه های اقتصادی 

به ویژه نوسانات نرخ ارز و تحریم، با مشکالت بسیاری مواجه شوند.

از سـوی دیگـر، بـا وجـود اعمـال سـهمیه بندی و حتـی سـختگیری های 

نظارتی در این زمینه، شاهد بروز تخلفات و ایجاد بازار سیاه و غیر قانونی 

میـان  دولتـی  نـرخ  بـا  اولیـه  مـواد  چراکـه  بودیـم؛  سـهمیه  فـروش  بـرای 

مصرف کننـدگان توزیـع می شـد و همیـن امر عـده ای را بر آن داشـت که از 

این وضعیت سوءاسـتفاده کنند. به این صورت که مواد اولیه سـهمیه ای 

را بـه نـرخ دولتـی از تولیدکننـدگان می خریدنـد و آن را بـه نـرخ بـازار آزاد و 

از  برخـی  حتـی  می فروختنـد.  مصرف کننـدگان  بـه  جهانـی  قیمت هـای 

تولیدکنندگان نیز در این موضوع شریک بودند؛ به این صورت که فروش 

و ظرفیـت خـود را بـه صـورت غیـر واقعـی اعـالم می کردنـد و بـا دریافـت 

مـواد اولیـه بیـش از نیـاز خـود، آن را در بـازار سـیاه بـه نـرخ آزاد بـه فـروش 

می رساندند. نتیجه سهمیه بندی مواد اولیه برای صنایع پایین دستی این 

بـود کـه تعـداد زیـادی واحـد تولیدی گرسـنه مـواد اولیه هیچ گاه بـه اندازه 

نیـاز واقعـی خـود، مـواد اولیـه دریافـت نمی کردند و آن صنعتـی هم که به 

ایـن شـکل مـواد اولیـه را دریافت می کـرد، بدون بهره وری و تولید محصول 

رقابت پذیـر بـا قابلیـت عرضـه در بازارهـای جهانـی، هرگـز رنـگ شـکوفایی، 

پیشـرفت و توسـعه را بـه خـود نمی دیـد. ضمـن اینکـه بازارهـای مـوازی و 

و  قانون گریـزی  ایجـاد  باعـث  تنهـا  کـه  می آمـد  پدیـد  نیـز  سـیاهی 

مالیات گریـزی و بعضـا پول شـویی می شـد. بـه ایـن ترتیـب، در هنگامـه 

از  بسـیاری  و تحریم هـا،  ارز  نـرخ  افزایـش  ویـژه  بـه  اقتصـادی  تکانه هـای 

واحدهای تولیدی به دلیل عدم بهره وری و ظرفیت پایین تولید نسبت به 

ظرفیت اقتصادی، از بازار حذف می شوند و تنها واحدهایی باقی خواهند 

ماند که اوال ظرفیت اقتصادی داشته باشند و در ثانی، بتوانند محصوالتی 

کیفی با قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی تولید کنند.

دولت اخیرا اعالم کرده که درصدد حذف سهمیه بندی و سقف خرید 

برخـی کاالهـا همچـون مـس و آلومینیـوم از بـورس کاال اسـت و در ادامـه بـه 

دنبال تعمیم این رویکرد به همه مواد اولیه خواهد بود. قطعا در صورتی که 

فضای رقابتی سالم میان واحدهای تولیدی چه دولتی و چه خصوصی پدید 

بیاید، حذف سهمیه بندی نتیجه بسیار پرباری به همراه خواهد داشت زیرا 

در ایـن شـرایط تولیدکننـدگان واقعـی و دارای مزیـت رقابتـی، در بـازار باقـی 

خواهنـد مانـد و تولیدکننـدگان ضعیـف و بدون مزیت حذف خواهند شـد. 

حـذف واحدهـای تولیـدی کوچـک و ضعیف به ایجاد چندین واحد بـزرگ و 

قـوی منجـر می شـود کـه می تواننـد عـالوه بـر اینکه محصوالت متناسـب با 

نیـاز بازارهـای داخلـی و بین المللـی تولیـد کننـد، قـادر بـه توسـعه روزافـزون 

کمـی و کیفـی نیـز باشـند و کارایـی صنعـت را بـاال ببرنـد. البتـه دولـت بایـد 

نظارت خود را بر توزیع مواد اولیه بدون سـهمیه بندی حفظ کند تا مشـابه 

آنچـه کـه در بـازار امـروز شـاهد آن هسـتیم، بـاز هـم بازار سـیاه و مـوازی برای 

مواد اولیه پدید نیاید و تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه را تنها برای مصرف 

و تولید محصول به کار گیرند.
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صنعـت فـوالد کشـور بـا توجه بـه تجربه نیم قرن گذشـته در حـال گذار از دوره نخسـت خـود و ورود بـه دوره 
جدیـد اسـت زیرا در گذشـته این صنعـت به طور کامـل وارداتی بـود و نیروهایی کـه در آن حضور داشـتند، در 
خـارج از کشـور آمـوزش دیده بودند امـا در دوره اخیر، با رشـد بومی سـازی صنعت فـوالد، نیروهای متخصص 
جدیـدی، تربیـت و بـه ایـن صنعـت وارد شـدند. با این حـال، نکته قابـل تامل آن اسـت که فراینـد جایگزینی 
نیروهـای جـوان بـا نیروهای بازنشسـته به سـرعت انجام می شـود و نیروهای جدیـد نمی تواننـد آموزش های 
الزم را در کنـار افـراد باتجربـه ببینـد و تجارب آن ها را کسـب و به کارگیری کنند. در این راسـتا، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا امیرحسـین عرشـی زاده، مدیرعامـل گروه صنعتی سـپنتا بـه گفت وگو 

نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

امیرحسین عرشی زاده، مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا در گفت وگو با »فلزات آنالین«: 

جانشین پروری در صنعت ضعیف است
نقش پررنگ واسطه گرها در قیمت گذاری  
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توضیحاتی در خصوص وضعیت تولید گروه  ◄

فـوالد  صنعـت  در  آن  نقـش  و  سـپنتا  صنعتـی 

بفرمایید.

گروه صنعتی سـپنتا بیش از 60 سـال سـابقه 

 1340 سـال  در  و  دارد  صنعـت  در  تجربـه  و 

حـال  در  اسـت.  کـرده  آغـاز  را  خـود  فعالیـت 

حاضـر، ظرفیـت تولیـد ایـن مجموعـه صنعتـی، 

بیـش از 400 هـزار تـن لولـه و پروفیـل در سـال 

اسـت امـا بـه صـورت واقعـی با توجـه به ظرفیت 

حـدود  اولیـه،  مـواد  تامیـن  وضعیـت  و  بـازار 

70درصـد ظرفیـت اسـمی آن فعـال اسـت. ایـن 

مجموعه هشـت شـرکت زیرمجموعه دارد و به 

کـه  می کنـد  فعالیـت  هلدینـگ  یـک  صـورت 

شـرکت صنعتـی سـپنتا در راس آن قـرار دارد. 

گفتنی اسـت که تمام شـرکت های تولیدکننده 

زیرمجموعـه گـروه صنعتـی سـپنتا دارای کـد 

اسـتاندارد 17025 هسـتند. بنابرایـن محصوالت 

ایـن شـرکت ها همـواره در آزمایشـگاه بـه صـورت 

ایـن  از  یکـی  می شـود.  کیفـی  بررسـی  روزانـه 

شـرکت ها، شـرکت لولـه و پروفیـل سـپنتا تهـران 

گازی  لوله هـای  انـواع  تولیدکننـده  کـه  اسـت 

توکار و روکار، لوله های شوفاژی، لوله های سیاه 

ایـن  و  اسـت  گالوانیـزه  لوله هـای  انـواع  و 

محصوالت را منطبق با استانداردهای داخلی و 

بین المللـی تولید می کند. مجموعه دیگر گروه 

جـاده  ابتـدای  و  اهـواز  در  سـپنتا،  صنعتـی 

خرمشـهر واقـع شـده کـه 60 هکتـار مسـاحت 

زمیـن آن اسـت. ایـن مجموعـه نیـز انـواع لوله هـا 

تولیـد  را  سـیاه  و  گالوانیـزه  لوله هـای  ماننـد 

توانایـی  مجموعـه  ایـن  همچنیـن  می کنـد. 

لوله هـای کششـی بـرای تیـوب، حرارتـی و قطـر 

کمتـر از چهـار اینـچ را دارد کـه عمومـا بـه آن هـا 

لوله هـای آتشـخوار بـا کاربـرد در صنایـع نفـت، 

گاز و پتروشیمی گفته می شود.

مجموعـه دیگـر گروه صنعتی سـپنتا قـادر به 

تولیـد انـواع لولـه  و اتصـاالت پلـی اتیلـن و پلـی 

پروپیلن با سـایزهای متنوع اسـت. این مجموعه 

اخیرا به این گروه اضافه شده و دارای تکنولوژی 

پیشـرفته تولید اسـت که این تکنولوژی دائما به 

روزرسـانی می شـود؛ بـه طـوری کـه دسـتگاه ها، 

ماشـین آالت و قالب هـای متعـددی بـه آن اضافـه 

شده و ظرفیت سایزینگ آن قابل تغییر است. در 

و  سـاخت  قـرارداد  ایـن مجموعـه  حـال حاضـر، 

تامیـن بـا بنیـاد برکـت منعقد کـرده اسـت و طبق 

جهـت  نیـاز  مـورد  اقـالم  تامیـن  قـرارداد،  ایـن 

اسـتان  روسـتاهای  و  شـهرها  بـه  آب رسـانی 

و  اتیلـن  پلـی  لوله هـای  تولیـد  بـا  را  خوزسـتان 

لوله هـای گالوانیـزه بـر عهـده دارد و تـا بـه امـروز 

و  سـاخته  قـراردادی  اقـالم  درصـد   90 از  بیـش 

تحویل شـده اسـت. تخمین زده می شـود در این 

طرح بسیار بزرگ، به بیش از 100 روستا آب رسانی 

صورت خواهد گرفت.

یکی دیگر از زیرمجموعه های گروه صنعتی 

سـپنتا در مرنـد و اسـتان آذربایجـان شـرقی قـرار 

دارد و ایـن شـرکت نیـز می توانـد انـواع لوله هـای 

گازی روکار و توکار، لوله های سـیاه و گالوانیزه را 

بـا سـایزهای گوناگـون مطابـق بـا اسـتانداردهای 

تعریف شده ملی تولید کند.

دیگـر زیرمجموعـه گـروه صنعتـی سـپنتا در 

حوزه طراحی و سـاخت ماشـین آالت و تجهیزات 

و  فنـی  خدمـات  و  می کنـد  فعالیـت  صنعتـی 

مهندسـی را بـه شـرکت های زیرمجموعـه گـروه 

سـپنتا و نیـز سـایر شـرکت ها ارائـه می دهـد. ایـن 

فراگیـر  ماشین سـازی  شـرکت  نـام  بـا  شـرکت 

فعالیت می کند و انواع تجهیزات پیشرفته مورد 

نیاز طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی را در 

اختیـار دارد. شـرکت فراگیـر در حـال حاضـر در 

زمینـه فنـی و مهندسـی می توانـد یک خط تولید 

را بـه طـور کامـل تعمیـر و حتـی بـه طـور مسـتقل 

طراحـی و راه انـدازی کنـد. گفتنـی اسـت که این 

شـرکت حتـی سـفارش خدمـات از بیرون شـرکت 

دیگـر  بـه  می توانـد  و  می کنـد  دریافـت  نیـز 

تولیدکنندگان حوزه لوله و پروفیل خدمات فنی 

و مهندسی ارائه دهد.

پخـش  شـرکت  زیرمجموعه هـا،  دیگـر  از 

سراسـری سـپنتا وظیفـه فـروش و بازرگانـی را بـر 

عهده دارد و مسـئول بازاریابی و پخش سراسـری 

محصوالت سـپنتا در کشـور است. خوشبختانه 

گروه صنعتی سپنتا به همراهی زیرمجموعه های 

خـود در طـول سـال ها فعالیـت توانسـته اسـت به 

یکـی از تولیدکننـدگان به نـام کشـور در زمینـه 

تولید لوله های گازی و گالوانیزه تبدیل شود. 

گروه صنعتی سپنتا بیش از 60 
سال سابقه و تجربه در صنعت 
دارد و در سال 1340 فعالیت 

خود را آغاز کرده است. در حال 
حاضر، ظرفیت تولید این مجموعه 

صنعتی، بیش از 400 هزار تن 
لوله و پروفیل در سال است
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در گذشته، شرکت تولید انواع پروفیل را نیز 

انجـام مـی داد امـا پـس از مدتـی بـه دلیـل ورود 

تولیـد  عرصـه،  ایـن  بـه  متعـدد  تولیدکننـدگان 

پروفیل در سبد محصوالت گروه کمرنگ تر شد؛ 

از  برخـی  در  را  پروفیـل  تولیـد  مجـددا  البتـه 

مجموعه هـا از سـر گرفتیـم کـه ایـن محصـوالت 

اکنـون بـا تنـوع مختلـف و باالتریـن کیفیـت و بـا 

قیمت مناسب به بازار مصرف عرضه می شوند. 

این شرکت از چه تکنولوژی هایی برای تولید  ◄

محصول بهره می برد؟

در گذشـته بـه دلیـل نبـود فضـای مجـازی و 

از  برخـی  دنیـا،  در  ارتباطـات  ویـژه  شـرایط 

شـرکت های صاحـب تکنولـوژی، اطالعـات فنـی 

خطوط تولید منحصربه فرد را در اختیار داشتند. 

فضای تبادل تکنولوژی مانند حال حاضر باز نبود 

و تنها شـرکت های بسـیار معدودی می توانستند 

دارای تکنولوژی خاصی باشند. در شرایط کنونی 

ایجـاد  و  بـه گسـترش فضـای مجـازی  توجـه  بـا 

هـر  در  می  توانـد  شـرکت  هـر  دهکـده جهانـی، 

لحظـه کـه اراده کنـد، بهتریـن تکنولـوژی را در 

در  را  اطالعـات  به روزتریـن  یـا  بگیـرد  اختیـار 

خصـوص تکنولوژی هـای جدیـد کسـب کنـد کـه 

البتـه ایـن امـر 80 درصـد از تکنولوژی هـای روز را 

شـامل می شـود و 20 درصـد دیگـر بـه دانـش فنی 

بازمی گردد که طی زمان های مختلف با کسـب 

تجربه به دسـت خواهد آمد. در این مورد برخی 

شـرکت ها می تواننـد بـه مـرور بـا کسـب تجربـه و 

دانش فنی دست به اقداماتی در زمینه طراحی 

مفهومـی و بومی سـازی خطـوط تولیـد بزننـد کـه 

آن  بـه  دسـتیابی  بـه  قـادر  هـم رده  شـرکت های 

نیسـتند. بـا انجـام ایـن فرایند، هزینه هـا و به تبع 

آن، ضایعـات کاهـش خواهـد یافـت و همچنیـن 

بنابرایـن  شـد؛  خواهـد  بهینه تـر  تولیـد  شـرایط 

محصوالت در سطح بازارهای داخلی و بین المللی 

رقابت پذیـر خواهنـد بـود. گـروه صنعتـی سـپنتا 

زمینـه  در  تجاربـی  مـرور  بـه  اسـت  توانسـته 

تکنولـوژی و خطـوط تولیـد کسـب کنـد که دیگر 

رقبا از آن بی بهره هستند. 

تامیــــن مـــواد اولیــه بـــــه چـــــه صـــــورت  ◄

انجام می شود؟

در حـال حاضـر یکـی از مهم ترین چالش های 

گـروه صنعتـی سـپنتا، تامیـن مـواد اولیه اسـت. 

شـرکت فـوالد مبارکـه، تنهـا تامین کننـده عمـده 

بـه شـمار  سـپنتا  گـروه  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد 

مـی رود. ناگفتـه نمانـد کـه کیفیـت ورق فـوالد 

اسـتانداردهای  بـا  مطابـق  و  مناسـب  مبارکـه 

جهانی است. خرید مواد اولیه این مجموعه از 

بورس کاال انجام می شـود. رقابتی نبودن و تک  

منبـع بـودن مـواد اولیه بـه دلیل عـدم واردات و 

نبـود تولیدکننـده دیگـر در کشـور کـه ورق هـای 

فـوالدی بـا کیفیتـی تولیـد و عرضـه کنـد، باعث 

شـده اسـت نـرخ ورق، نـوع عرضـه، نـوع فـروش، 

زمـان تحویـل و... از سـوی تامین کننـده تعییـن 

شـود. گروه صنعتی سـپنتا نیز ملزم اسـت مواد 

اولیـه خـود را از بـورس کاال بـر اسـاس سـهمیه  

تعییـن شـده، خریـداری کنـد. در حـال حاضـر 

میـزان تامیـن مـواد اولیـه، تعیین کننـده ظرفیـت 

فعالیـت و حجـم فـروش شـرکت اسـت. البته این 

شـرایط بـرای همـه شـرکت هایی کـه ورق از بورس 

کاال خریداری می کنند، صادق و یکسـان اسـت. 

امیدوار هستیم شرایط کنونی اصالح و بازار ورق 

فوالدی به ویژه برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

سر و سامان یابد.

چـه چالش هایـی در زمینه تامین مـواد اولیه  ◄

وجود دارد؟

فوالد مبارکه، ورق گرم را بسته به شرایط، هر 

دو هفتـه یـک بـار یـا ماهـی یـک بـار در بـورس کاال 

عرضه می کند؛ البته این میزان با توجه به قطعی 

برق در تابستان و شرایطی که به وجود آمد، تغییر 

یافـت. مصرف کننـدگان نیـز چـاره ای جز انتظـار و 

انطبـاق خـود بـا عرضـه ورق در بـورس بـرای تامین 

مـواد اولیـه ندارنـد. عرضـه مـواد اولیـه، هـم بـه 

صورت نقدی و هم اعتباری دو ماهه و سـه ماهه 

انجام می شود و مشکالت خاص خود را دارد. در 

عرضـه اعتبـاری، خریـدار بایـد پیـش از خریـد 5 یـا 

10درصـد از وجـه را بپـردازد و پـس از دریافـت کاال، 

طـی دو یـا سـه مـاه، تمـام آن را پرداخـت کنـد کـه 

البتـه بایـد اعتبـاری بـه میـزان حجـم خریـد در 

حسـاب مـورد نظـر وجـود داشـته باشـد کـه عمـال 

تفاوتی با خرید نقدی ندارد و مزیتی قابل توجهی 

را برای سازنده ایجاد نمی کند.

زمانـی کـه عرضـه بـه صـورت اعتباری باشـد، 

برخـی شـرکت ها کـه بیـش از 20 الـی 30 هـزار تـن 

سـهمیه خریـد دارنـد، بـه جـای ثبـت سـفارش بـه 

بـا  تولیدکننـدگان،  سـایر  ماننـد  عـادی  صـورت 

مبلغـی بسـیار باالتـر از قیمت پایـه ارائه شـده در 

بورس اقدام به خرید می کنند. متاسفانه اغلب 

این خریداران، تولیدکننده نیستند و شرکت های 

واسـطه گری هسـتند کـه موجـب افزایـش کاذب 

اجـازه  و  می شـوند  اولیـه  مـواد  خریـد  قیمـت 

نمی دهند ورق با قیمت مناسب به تولیدکنندگان 

واقعـی و بـه میـزان سـهمیه تعییـن شـده برسـد. 

الزم به ذکر اسـت که میزان سـهمیه شرکت های 

گـروه سـپنتا کمتـر از 10 هـزار تـن در هـر عرضـه 
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اسـت و در یکـی از عرضه هـای مهـر مـاه بـه دلیـل 

شـد،  بیـان  کـه  صورتـی  بـه  خریـداران  تعـدد 

نتوانستیم ورق مورد نیاز خود را از بورس تامین 

و  واسـطه گر  شـرکت های  متاسـفانه  کنیـم. 

بازرگانـی در حـوزه ورق باعـث می شـوند تولیـد 

مغفـول واقـع شـود و امـکان تثبیـت قیمت هـا در 

بازار مصرف میسر نشود. 

بـه نظـر می رسـد مسـئوالن و دسـت اندرکاران 

محترم حوزه صنعت باید چاره اندیشی و بررسی 

کننـد کـه چـرا در عرضه های نقدی، شـرکت های 

در  امـــا  ندارنــــد  حضــــور  واسطــــه  و  بازرگانـی 

عرضه هـای اعتبـاری بـه یـک بـاره سـر و کلـه آن ها 

از  هـم  ناچیـز  مزیـت  همیـن  و  می شـود  پیـدا 

تولیدکننـدگان دریـغ می شـود. این چالش باعث 

می شود گروه صنعتی سپنتا و سایر شرکت های 

تولیدکننـده مشـابه، از تامین مـواد اولیه به موقع 

بـاز بماننـد و قـادر بـه انجـام تعهـدات تولیـد و 

فروش خود نباشند.

مشتریــــان گــــروه صنعتــــی سپنتــــا چــــه  ◄

شرکت هایی هستند؟

توسـط  سـپنتا  صنعتـی  گـروه  محصـوالت 

مجموعه هـای بـزرگ کشـور ماننـد سـازمان های 

خریـداری  و...  گاز  آب،  اداره  ویـژه  بـه  دولتـی 

می شـوند. همچنین بخشـی از محصوالت گروه 

خارجـی  و  داخلـی  بازرگانـان  و  تجـار  توسـط 

خریداری و به مقاصد صادراتی ارسـال می شـود. 

بـه صـورت کلی، بخش عمده محصوالت سـپنتا 

بـازار بـه فـروش مـی رود و مصـرف عمومـی  در 

دارد. بخشی از محصوالت گروه سپنتا، مصرف 

ساختمانی دارند که عمده محصوالت این حوزه 

در بـازار بـه صـورت عمومـی بـه فـروش می رسـد. 

ماننـد  گـروه  محصـوالت  از  بخشـی  همچنیـن 

لوله های کششـی و لوله های آتشـخوار در صنایع 

حسـاس ماننـد نفـت و گاز بـه کار مـی رود. در 

همین حال، قسمتی از محصوالت نیز به صورت 

سفارشی و صادرات فروخته می شود. متاسفانه 

بـاز نشـدن ال سـی  بـه دلیـل وجـود تحریم هـا و 

خارجـی، همچنیـن نبـود امـکان انتقـال پـول در 

فـروش  بـه  ناچـار  صـادرات،  حـوزه  در  بانک هـا 

محصـول خـود بـه تجـار هسـتیم کـه محصـوالت 

افغانسـتان،  عـراق،  کشـورهای  بـه  را  شـرکت 

ترکمنستان و... صادر می کنند. صادرات با این 

شرایط از بستر مناسب انجام نمی شود و بانک ها 

به عنوان یک کانال اعتباری صحیح و مطمئن به 

دلیل وجود تحریم ها غیر فعال هستند. امیدوار 

از  بتوانیـم  و  شـوند  برطـرف  تحریم هـا  هسـتیم 

مکانیـزم صحیـح و مطمئـن صـادرات را انجـام 

دهیـم. همچنیـن الزم و ضـروری اسـت تـا رونـد 

اعتمـاد و اعتبارسـازی بـرای صنعتگـران از سـوی 

دولت و بانک ها فراهم شود.

چـه  ◄ بـا  حاضـر  حـال  در  تولیدکننـدگان 

چالش هایی مواجه هستند؟

اگر یک تولیدکننده جهت تامین سرمایه برای 

خرید مواد اولیه، قصد اخذ وام از بانک را داشـته 

باشـد، بـا دشـواری های بسـیاری مواجـه می شـود. 

برای خرید مواد اولیه باید اعتبار در بانک داشت 

و ال سـی بـاز کـرد. هنگامـی کـه خریـد از بـورس 

ابتـدا  در  وجـه  از  بخشـی  و  می گیـرد  صـورت 

پرداخـت می شـود، پـس از اینکـه مـواد اولیـه از 

تامین کننـده بـه خریـدار رسـید، در صـورت وجود 

نقدینگی کافی در حسـاب شـرکت، هزینه خرید 

حسـاب  بـه  و  برداشـت  خـودکار  صـورت  بـه 

تامین کننـده واریـز می شـود امـا در صورتـی کـه 

خریـدار در فراینـد فـروش خـود بـا مشـکل مواجـه 

شود و نتواند به موقع حساب خود را تسویه کند، 

افزایـش  بـه صـورت خـودکار  را  بهـره  نـرخ  بانـک 

می دهد و مشکالت عدیده ای را برای فروشندگان 

و تولیدکنندگان ایجاد می کند. رویه و فرایند این 

بـرای  هنـوز  بانـک  سـوی  از  بهـره  نـرخ  تغییـر 

تولیدکنندگان مبهم است. 

صنعتگـران از همـه جهـت تحـت فشـار قـرار 

مالیـات،  اداره  ازجملـه  دولتـی  ادارات  دارنـد. 

بـا  نوعـی  بـه  یـک  هـر  و...  اجتماعـی  تامیـن 

بروکراسی اداری و نحوه تعامل، تولیدکنندگان را 

گرفتـار می کننـد و تولیدکننـدگان در حلقـه ایـن 

سیسـتم ها کالفـه شـده اند. در حالـی کـه تولیـد 

بایـد آزاد امـا دارای حسـاب و کتـاب درسـت و 

شـفاف باشـد. گـروه صنعتـی سـپنتا بـه صـورت 

سـهامی عام اسـت و سـهام آن در بورس خرید و 

فروش می شود. بنابراین دارای حسابرس قانونی 

اسـت و تمـام مسـائل مالـی آن بـه صورت شـفاف 

بررسی و در سامانه کدال قرار داده می شود. در 

این رابطه، دولت می تواند به شـرکت های دارای 

حسـاب شـفاف و حسـابرس قانونـی، اعتبـارات 

خاص دهد و به آن ها اعتماد کند. 

یکـی دیگـر از چالش هـای صنعتگـران، کمبـود 

نیروی متخصص اسـت. سـرمایه انسـانی یکی از 

مهم ترین عواملی است که معموال مدیران کمتر 

در شرایط کنونی با توجه به 
گسترش فضای مجازی و ایجاد 

دهکده جهانی، هر شرکت 
می  تواند در هر لحظه که اراده کند، 

بهترین تکنولوژی را در اختیار 
بگیرد یا به روزترین اطالعات را 

در خصوص تکنولوژی های جدید 
کسب کند
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بـه آن توجـه می کننـد. متاسـفانه در کشـور بـه 

محـض اینکـه 30 سـال خدمـت یـک فـرد بـه پایـان 

می رسـد، به سـرعت بازنشسته می شود. بنابراین 

جانشـین پروری در ایـن سیسـتم مورد غفلـت قرار 

گرفتـه اسـت و نمی توانیـم از توانایی هـای افـراد بـا 

تجربه به خوبی برای تربیت نسل جدید استفاده 

کنیـم. ایـن موضـوع بـرای همـه حوزه هـا بـه ویـژه 

می خـورد.  چشـم  بـه  بیشـتر  صنعـت  بخـش 

جانشین پروری این نیست که یک فرد با تجربه را 

بازنشسـته کـرد و بـه جـای آن بـدون اینکـه فراینـد 

یادگیـری طـی شـده باشـد، یک جـوان کم تجربـه را 

گماشت. در این رابطه، الزم است ابتدا نیروهای 

جوان تـر پیـش از بازنشسـتگی نیروهـای بـا تجربـه 

مدتی را در کنار آن ها به آموزش مشغول شوند تا 

پس از اینکه نیروی با تجربه بازنشسته شد، نیروی 

جوان تـر بـه نوعـی تجربـه نیـروی قبلـی را کسـب 

کرده باشد. البته موضوع جانشین پروری نباید با 

از  برخـی  زیـرا  شـود  گرفتـه  اشـتباه  جایگزینـی 

سـازمان ها و به ویژه شـرکت های صنعتی به بهانه 

جوان گرایی، اقدام به جایگزینی نیروهای با تجربه 

بـا نیروهـای جـوان بی تجربـه می کننـد کـه ایـن 

موضوع آسیب زا است زیرا نیروهای جوان هنوز با 

فضـای کاری کـه قـرار اسـت در آن مشـغول بـه 

فعالیـت شـوند، آشـنا نیسـتند. از ایـن رو، آمـوزش 

آینـده  بـرای  نخبـگان  تربیـت  و  جـوان  نیروهـای 

صنعت کشـور از ضروریات هر شـرکت اسـت. در 

صورتـی کـه ایـن چرخـه در صنعـت بـه کار گرفتـه 

شود، بسیاری از مشکالت مرتبط با عدم کارایی و 

بهره وری صنعت کشور حل خواهد شد.

گروه صنعتی سپنتا چه برنامه هایی را برای  ◄

آینده خود ترسیم کرده است؟

صنعتـی  گـروه  آینـده  برنامه هـای  ازجملـه 

سـپنتا، افزایـش تعـداد خطـوط تولیـد اسـت کـه 

راه اندازی دستگاه ها و ماشین آالت خطوط تولید 

تقریبـا رو بـه اتمـام اسـت. البتـه همان طـور کـه 

گفتـه شـد، یکـی از زیرمجموعه هـا کـه خدمـات 

فنـی و مهندسـی را انجـام می دهـد، هـم سـازنده 

دسـتگاه ها و ماشـین آالت محسـوب می شـود و 

انجـام  را  خطـوط  اجـرای  و  طراحـی  اینکـه  هـم 

صاحـب  زمینـه  ایـن  در  بنابرایـن  می دهـد؛ 

تکنولوژی است. ناگفته نماند که تولیدکنندگان 

بـه  خـود  نیازهـای  کـردن  برطـرف  بـرای  دیگـر 

ماشین آالت، نصب و تعمیرات خطوط تولید، به 

ویـژه  بـه  دیگـر  خارجـی  و  داخلـی  شـرکت های 

واردات از چیـن وابسـته هسـتند و بنابرایـن بایـد 

سـازندگان دیگـر ، طراحـی و نصـب را بـرای آن هـا 

بـه  قـادر  سـپنتا  صنعتـی  گـروه  دهنـد.  انجـام 

خطـوط  راه انـدازی  و  نصـب  سـاخت،  طراحـی، 

تولیـد اسـت؛ مگـر اینکـه خـط تولیـد بـه قـدری 

خـاص باشـد کـه تکنولـوژی طراحـی و سـاخت یـا 

مواد اولیه آن در کشور وجود نداشته باشد.

امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال جـاری، خـط 

تولید لوله 12 تا 18 اینچ را در گروه صنعتی سپنتا 

بـه   1401 سـال  در  و  کنیـم  تکمیـل  اهـواز  در 

بهره بـرداری برسـانیم. علـت انتخـاب اهـواز برای 

طـرح توسـعه ایـن اسـت کـه  در این شـهر، فضای 

در  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  بـرای  را  الزم 

اختیـار داریم و زیرسـاخت های مناسـب بـه ویژه 

آب، برق، گاز و... در دسترس است و در نهایت 

اینکـه امـکان صـادرات بـه دلیـل نزدیـک بـودن بـه 

همچنیـن  دارد.  وجـود  صادراتـی  مرزهـای 

حـال  در  کـه  فـارس  خلیـج  حاشـیه  کشـورهای 

توسعه صنایع نفت و گاز خود هستند، بازارهای 

هدف خط تولید جدید به شمار می روند و گروه 

صنعتی سپنتا می تواند بازارسازی مناسبی برای 

خود انجام دهد. 

موضـوع دیگـری کـه در حـال پیگـری و اخـذ 

مصوبـات الزم از سـوی هیئـت مدیـره هسـتیم تـا 

بتوانیـم هزینـه اجـرای آن را از سـهامداران اخـذ 

کنیم، تولید لوله های بدون درز از 0.5 تا 16 اینچ 

اقدامـات  ایـن طـرح  بـرای  اسـت. خوشـبختانه 

اولیـه بـه ویـژه مطالعه و بررسـی های اقتصـادی و 

فنـی انجـام شـده و امیـدوار هسـتیم بتوانیـم بـا 

اجرای آن کشور را از واردات بخش قابل توجهی 

)چنـد میلیون متری( از لوله های بـدون درز برای 

مصـارف صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی بی نیـاز 

کنیـم. چراکـه در شـرایط کنونـی کـه کشـور ما به 

ویـژه در حـوزه نفـت، گاز و پتروشـیمی تحـت 

تحریم قرار دارد و مشکالت بسیاری برای صنایع 

بـه وجـود آمـده اسـت، تولیـد لوله های بـدون درز 

می تواند به این مشکالت خاتمه دهد.

در شرایط کنونی با توجه به 
گسترش فضای مجازی و ایجاد 

دهکده جهانی، هر شرکت می  تواند 
در هر لحظه که اراده کند، بهترین 

تکنولوژی را در اختیار بگیرد یا 
به روزترین اطالعات را در خصوص 

تکنولوژی های جدید کسب کند
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تامین پایدار مواد اولیه از معادن سنگان

عرضه های ورق برای مصرف کنندگان اختصاصی شود

صنعت لوله و پروفیل، با مشکل نوسان ارز مواجه است
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مدیرعامـل شـرکت فـرآوری معدنی اپـال کانی پارس گفـت: برای اطمینـان و پایداری تامین مواد اولیه، اسـتخراج معادن سـنگ آهن 
سنگان را بر عهده گرفتیم تا مواد اولیه کارخانه های زیرمجموعه مانند اپال کانی پارس و نیز پارس فوالد سبزوار تامین شود.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس مطرح کرد:

تامین پایدار مواد اولیه از معادن سنگان

سـعید سـوادکوهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت فـرآوری معدنـی اپال کانـی پارس 

به عنوان یکی از شرکت های مادرتخصصی حوزه 

شـرکت های  از  یکـی  معدنـی،  صنایـع  و  معـدن 

پارسـیان  سـرمایه گذاری  گـروه  زیرمجموعـه 

محسـوب می شـود و با بیش از یک دهه فعالیت 

در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه سنگ آهن 

و فوالد توانسته است به یکی از برترین شرکت های 

ایـن حـوزه تبدیـل شـود. شـرکت اپـال کانـی پـارس 

تقریبا تمامی فعالیت های معدنی شامل استخراج، 

انتقال، ساخت کارخانه و... را انجام می دهد که 

ازجمله آن ها می توان به استخراج معادن سنگان، 

احداث کارخانه های کنسانتره و گندله سازی اپال 

فـوالد  پـارس  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه  پارسـیان، 

انـواع  به کارگیـری  و  خریـد  همچنیـن  سـبزوار، 

ماشین آالت و دستگاه های معدنی اشاره کرد.

وی افزود: البته شرکت سرمایه گذاری پارسیان 

چندیـن شـرکت زیرمجموعـه دیگـر در حوزه هـای 

مختلف ازجمله سنگ آهن و فوالد دارد که یکی از 

آن ها، اپال پارسـیان سـنگان اسـت که کنسـانتره و 

گندله سـنگ آهن تولید می کند؛ همچنین پارس 

فوالد سبزوار نیز یکی از شرکت های زیرمجموعه 

و از تولیدکنندگان آهن اسفنجی در کشور است. 

بـه طـوری کـه مـاده اولیـه پـارس فـوالد سـبزوار کـه 

گندله است، توسط اپال پارسیان تامین می شود. 

درست است که دو شرکت زیرمجموعه یک گروه 

سـبزوار  فـوالد  پـارس  امـا  می رونـد  شـمار  بـه 

یک قـرارداد بـه مـدت 20 سـال بـا اپـال پارسـیان بـه 

امضـا رسـانده اسـت کـه تامیـن مـواد اولیـه پـارس 

فوالد انجام شود.

استخراج معادن سنگان  

مدیرعامل شرکت اپال کانی پارس خاطرنشان 

کـرد: از آنجـا کـه ممکـن اسـت سـنگ آهن تامیـن 

شـده بـرای شـرکت اپـال پارسـیان همگـن نباشـد، 

تدابیـر الزم را بـرای ایـن موضـوع اندیشـیده ایم. 

بنابرایـن بـه سـمت اسـتخراج از معادن سـنگ آهن 

شـرکت های  از  یکـی  بـه  و  رفته ایـم  سـنگان 

استخراج کننده آن تبدیل شده ایم. به این ترتیب، 

اپال کانی پارس در کنار سازمان توسعه و نوسازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( بخـش 

عمده ای از اسـتخراج معادن سـنگ آهن سـنگان را 

انجام می دهد.

سـوادکوهی تاکید کرد: دلیل اینکه به سـمت 

اسـتخراج معدن سـنگ آهن سنگان رفتیم، کسب 

سود نبود؛ بلکه قصد داشتیم مواد اولیه واحدهای 

زیرمجموعـه را بـه صـورت پایدار و مطمئن تامین 

کنیـم و هـم اینکـه مـواد معدنی مـازاد بر نیـاز را به 

دیگر شرکت های حاضر در منطقه سنگان عرضه 

کنیـم. در حـال حاضـر، شـرکت اپـال کانـی پـارس 

 B و C فعالیـت اسـتخراجی خـود را در توده هـای

انجام می دهد.

انجام تعمیرات اساسی در زمان قطعی برق  

سوادکوهی با اشاره به چالش های قطعی برق 

در تابستان و اقداماتی که شرکت ها برای مقابله با 

ایـن وضعیت انجـام دادند، تصریح کرد: تابسـتان 

امسـال کـه بسـیاری از صنایـع فـوالدی کشـور بـا 

قطعـی بـرق مواجـه شـدند، شـرکت پـارس فـوالد 

سبزوار توانست این چالش را به عنوان یک فرصت 

ویژه در نظر بگیرد و تعمیرات اساسـی کارخانه را 

بـه صـورت زیربنایـی انجـام دهـد. ظرفیـت تولید 

شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار بـه گونـه  ای اسـت که 

اگر سه شیفت به صورت مداوم فعالیت کند، با 
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انجـام اورهـال سـاالنه بـه مدت یک مـاه، می تواند 

به میزان ظرفیت اسمی تولید داشته باشد.

وی بیان کرد: در زمان هایی که برق یا گاز دچار 

قطعی یا کمبود باشند، به صورت کامال اتوماتیک، 

برخی از تعمیرات سالیانه در هنگام قطعی طوالنی 

و برخـی تعمیـرات اساسـی در زمـان قطعی هـای 

موقتی برق و گاز انجام می شوند. این مهم حتی در 

سـال گذشـته کـه طوالنی تریـن قطعـی گاز بـرای 

صنایع و در مقاطعی قطعی برق در کشور رخ داد، 

برای شرکت پارس فوالد سبزوار به وقوع پیوست؛ 

بـه طـوری که در سـال گذشـته حـدود 780 هـزار تن 

آهـن اسـفنجی در ایـن شـرکت تولید شـد. امسـال 

هـم برنامـه داریـم بـه میـزان 800هـزار تـن مطابـق با 

ظرفیت اسمی آهن اسفنجی تولید کنیم.

مدیرعامل شرکت اپال کانی پارس در خصوص 

فـروش محصـوالت پـارس فـوالد سـبزوار، عنـوان 

کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون همـواره آهن 

اسفنجی شرکت پارس فوالد سبزوار در بورس کاال 

عرضـه و در مقاطـع  زمانـی بسـیار، معاملـه شـده 

اپـال  شـرکت  اسـفنجی،  آهـن  بـر  عـالوه  اسـت. 

عرضـه  بـورس  در  را  خـود  گندلـه  نیـز  پارسـیان 

می کنـد. در صورتـی کـه ایـن عرضه هـا در بـورس 

کاال معاملـه نشـوند، محصوالت با قیمتی کـه در 

بـورس کاال بـه فـروش رفتـه، خـارج از بـورس بـه 

شـرکت هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 

معرفی کرده است به فروش می رسد.

طرح توسعه 1.5 میلیون تنی بریکت سازی  

سـوادکوهی اذعـان کـرد: در برنامه هـای اولیـه 

قـرار بـود یـک طـرح یـک میلیـون تنـی فـوالد بـرای 

شـرکت پارس فوالد سـبزوار با فاینانس یک شرکت 

چینـی اجـرا شـود امـا طـرف چینـی از اجـرای ایـن 

طرح بنا به دالیلی همچون تحریم ها عقب نشینی 

کـرد؛ بنابرایـن بـه دنبـال اجـرای طرح هـای دارای 

ارزش افـزوده دیگـری همچـون طـرح 1.5 میلیـون 

تنی بریکت سازی هستیم.

وی اظهار کرد: شـرکت پارس فوالد سـبزوار در 

از  یکـی  عنـوان  بـه  متقاضیـان  اسـتقبال  میـان 

شـرکت های بـورس اوراق بهـادار، ثبـت و سـهام آن 

در بازار عرضه شـد. اسـتقبال از عرضه سـهام این 

زیرگـروه  شـرکت های  کـه  داد  نشـان  شـرکت 

سـرمایه گذاری پارسـیان تـا چـه حـد مثبـت عمـل 

کرده اند. ضمن اینکه عرضه سهام این شرکت در 

اجـرای طرح هـای  بـرای  مالـی  تامیـن  بـه  بـورس 

توسعه ای منجر خواهد شد.

بومی سازی در اجرای طرح های توسعه ای  

مدیرعامل شرکت اپال کانی پارس خاطرنشان 

کرد: شرکت ما دو هدف عمده را دنبال می کند. 

نخست آنکه ناوگان استخراج خود را تکمیل کند 

تـا بتوانـد بـه هـدف اسـتخراج از معـدن بـه میـزان 

50میلیون تن در سال دست یابد. در این رابطه به 

دنبال آن هستیم تا قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

را تامین کنیم. همچنین در پروژه ای که قرار است 

در پارس فوالد سبزوار اجرا شود، باید تامین مالی 

انجام شـود. البته یکی از راهکارهای تامین مالی 

پروژه، عرضه سهام در بورس بوده که انجام شده 

اسـت امـا بخشـی از تامیـن مالـی بایـد از طریـق 

نقدینگـی تامیـن شـود. از ایـن رو بـرای همـه ایـن 

اهداف، برنامه ریزی کامل صورت گرفته است.

طرح هـای  از  یکـی  داد:  ادامـه  سـوادکوهی 

توسـعه ای بسـیار مهـم در گـروه سـرمایه گذاری 

پارسـیان، طـرح 2.4 میلیـون تنـی کنسـانتره در 

شـرکت اپال پارسـیان اسـت. خوشبختانه قرارداد 

اولیـه اجـرای ایـن طـرح منعقـد شـده و بـه جـای 

شـرکت دنیلـی ایتالیـا، یـک شـرکت داخلـی بـرای 

اجـرای ایـن پروژه انتخاب شـده اسـت. همچنین 

قراردادهـای فرعـی و زیرمجموعـه قراردادهـای 

اصلـی نیـز منعقـد شـده اند. به نظر می رسـد این 

بـه  آن،  شـروع  از  مـاه   30 مـدت  طـی  پـروژه 

بهره برداری برسد.

درخشـان  نـکات  از  یکـی  کـرد:  اضافـه  وی 

اجـرای ایـن طـرح، بومی سـازی آن بـوده و اجـرای 

چنین پروژه ای در کشـور بی نظیر اسـت. با توجه 

به ارتباطاتی که با شرکت های قدرتمند و معتبر 

داخلی برقرار کردیم، توانسـتیم شـرکت هایی که 

در داخلی سـازی صنایـع معدنـی فعـال هسـتند، 

شناسـایی و هماهنـگ کنیـم. تاکنـون توانسـتیم 

حدود 40 تا 50 میلیون دالر از قطعات و تجهیزات 

توجـه  بایـد  کنیـم.  داخلی سـازی  را  نیـاز  مـورد 

داشـت کـه حتـی قطعات و تجهیـزات خاص نیز 

بسـیار  کیفیـت  و  قیمـت  بـا  کشـور  داخـل  در 

مطلوب قابل تهیه هستند. روند بومی سازی این 

طرح ادامه دارد.

دولت، سد راه تولیدکنندگان نشود  

مدیرعامـل شـرکت اپـال کانـی پـارس تصریـح 

بخـش  تولیدکننـدگان  چالـش  مهم تریـن  کـرد: 

دولتـی  بخـش  تصمیم گیری هـای  خصوصـی، 

هسـتند. شـرکت های سـرمایه گذاری پارسـیان و 

اپـال کانـی پـارس، چالـش خاصـی در بخـش تولیـد 

بـرای  ایـن شـرکت ها  برنامه هـای  تمـام  و  ندارنـد 

دسـتیابی بـه دیگـر اهـداف بلندمرتبـه تدویـن و 

گام های بلندی در این رابطه برداشته شده است. 

همچنین محصوالت گروه سرمایه گذاری پارسیان، 

بازار مناسبی در داخل دارد و در صورتی که مجوز 

صادرات نیز داده شود، زودتر از برنامه به اهداف 

صادراتـی  قیمت هـای  چراکـه  رسـید.  خواهیـم 

محصـوالت بـه مراتـب از قیمت هـا داخلـی باالتـر 

اسـت. بـا ایـن وجـود، قوانیـن و مقـررات داخلی به 

تولیدکنندگان محصوالت سنگ آهنی و حتی آهن 

اسفنجی اجازه صادرات نمی دهد.

ماهـه   6 گـزارش  کـرد:  مطـرح  سـوادکوهی 

حسابرسـی شـده شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار نیـز 

حاکـی از کسـب سـود یـک هـزار و 370 میلیـارد 

تومانـی اسـت. همچنیـن در نظـر داریـم در سـال 

جاری به سود دو هزار و 400 میلیارد تومانی دست 

یابیـم کـه بـا توجـه بـه عملکـرد 6 ماهـه، ایـن امـر 

شدنی است.

دلیل اینکه به سمت استخراج 
معدن سنگ آهن سنگان رفتیم، 

کسب سود نبود؛ بلکه قصد داشتیم 
مواد اولیه واحدهای زیرمجموعه را 

به صورت پایدار و مطمئن تامین 
کنیم و هم اینکه مواد معدنی مازاد بر 
نیاز را به دیگر شرکت های حاضر در 

منطقه سنگان عرضه کنیم
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مدیـر بازرگانی شـرکت فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان گفت: یکی از مشـکالت اساسـی بـازار ورق فوالدی، وجـود مصرف کنندگان با 
تقاضای باال است که با تفکیک عرضه ها برای هر گروه مصرف کننده، می توان تقاضا را کنترل کرد و این بازار را سامان بخشید.

مدیر بازرگانی شرکت فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان:

عرضه های ورق برای مصرف کنندگان اختصاصی شود

عبـاس منوچهـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: قیمـت محصـوالت فلـزی بـه ویـژه فوالد 

در کشـور رو بـه کاهـش اسـت و در رابطـه بـا ایـن 

کاهش قیمت، چندین عامل تاثیرگذار بوده اند. 

البته در اقتصاد کشور ما برخی عوامل که ظاهرا 

فلـزات موثـر هسـتند، بعضـا  در قیمت گـذاری 

تاثیرگذاری خود را از دست می  دهند.

وی افزود: مشـاهده شـده اسـت که با کاهش 

نـرخ ارز در کشـور، برخـی عرضه کننـدگان مـواد 

اولیـه حاضـر بـه کاهـش قیمـت محصـول خـود 

نشـده اند. ایـن امـر باعـث می شـود عمـال بهـای 

نیـز  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان  تمـام شـده 

کاهش چندانی نداشته باشد. البته قیمت فوالد 

در کشـور از عرضـه و تقاضـا تاثیـر می پذیـرد و هر 

زمـان کـه پکیج هـای قیمت گـذاری بـه صـورت 

شـده،  اعمـال  قیمـت  کاهـش  بـرای  دسـتوری 

قیمـت رو بـه کاهـش مـی رود امـا نیازمنـد همـت 

عرضه کننده است.

مدیر بازرگانی شـرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیـان خاطرنشـان کـرد: تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیـل زمانـی که مـواد اولیه را بـه صورت کافی 

و بـر اسـاس نیـاز خـود دریافت کننـد و این تامین 

مواد اولیه به صورت تحمیلی و سلیقه ای انجام 

نشـود، می توانـد بـه رونـق بـازار امیـدوار باشـد. 

همچنین مواد اولیه ای در بازار عرضه نشـود که 

مشـتریان لولـه و پروفیـل خواهـان آن نیسـتند و 

مسائلی همچون 60 درصد ورق نازک و 40درصد 

ورق ضخیم در تامین مواد اولیه اتفاق نیفتد.

منوچهـری تاکیـد کـرد: تولیدکننـده لولـه و 

پروفیـل بـه عنوان یکی از حلقه های پایین دسـتی 

زنجیره صنعت فوالد، واسطه میان این صنعت و 

مصرف کننـدگان نهایـی بـرای تولیـد محصـوالت 

کاربردی اسـت. بر همین اسـاس، یک ناهنجاری 

در زنجیره فوالد اتفاق می افتد و به نوعی شاهد 

خام فروشـی مـواد اولیـه هسـتیم. ایـن موضـوع 

باعث تقویت حلقه های سـیاه در بازار شـده و از 

بعد روانی به افزایش قیمت می انجامد. بنابراین 

مشـاهده می شـود افزایـش قیمت به هیـچ یک از 
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پارامترهای اقتصادی ارتباطی ندارد.

وی اذعـان کـرد: حلقه هـای سـیاه در زنجیـره 

فوالد کشور زیاد شده اند و تولیدکنندگان لوله و 

پروفیل ناچار شده اند مواد اولیه خود را به نوعی 

از این طریق تامین کنند. این یعنی تولیدکننده 

بـازار آزاد خریـداری  لولـه و پروفیـل ورقـی را از 

نهایـی  مصرف کننـده  مخصـوص  کـه  می کنـد 

اسـت. از آنجـا کـه تقاضـای ورق در بـازار به دلیل 

عدم عرضه کافی افزایش می یابد، عرضه کنندگان 

نیـز بـا علـم بـه ایـن موضـوع اقـدام بـه افزایـش 

قیمت ورق می کنند.

مدیر بازرگانی شرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیـان تصریح کرد: دورنمایی کلـی بازار فوالد 

کشـور کاهـش قیمـت اسـت و امیـدوار هسـتیم 

اهتمـام  رویکـرد  ایـن  بـه  نیـز  عرضه کننـدگان 

داشـته باشـند کـه البتـه ایـن موضـوع منـوط بـه 

عرضـه کافـی ورق در بـورس کاال اسـت. طبیعتا 

وقتـی قیمـت کاهـش می یابـد و پـس از آن ثبات 

در بـازار ایجـاد شـود، عرضه و تقاضا نیز متعادل 

خواهـد شـد. بنابراین شـاهد خروج بـازار از رکود 

خواهیم بود.

قابلیت تولید انواع لوله و پروفیل را داریم  

شـرکت  وضعیـت  خصـوص  در  منوچهـری 

فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان اظهار کرد: شرکت 

ما مقاطع پروفیل بسته مربع و مستطیل، از سایز 

می کنـد.  تولیـد  را   135 در   135 تـا   20 در   20

همچنیـن برخـی از مقاطـع بنـا بـه نـوع مصـارف 

خـاص، مشـتریان خـود را دارند اما به دلیل اینکه 

حجـم تقاضـا پایین اسـت، طبیعتا تولید آن هـا در 

مقیـاس بـاال مقرون به صرفـه نیسـت. با ایـن حال، 

به دنبال آن هسـتیم که با اسـتفاده از قالب های 

مشـابه ابعـاد، برخـی از محصوالت خـاص را برای 

یک بار تولید کنیم و به مشتریان تحویل دهیم. 

تولیـد  دنبـال  بـه  توسـعه  طـرح  در  همچنیـن 

پروفیل های 40 در 30 و 40 در 25 هستیم. به این 

محصـوالت بایـد لوله هـای یـک دوم اینـچ، سـه و 

چهـار اینـچ، پروفیـل 100 در 100 و 100 در 150 را نیـز 

اضافه کرد.

وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه نـوع قالب هایـی 

کـه در طـرح توسـعه دیده ایـم، تمـام پروفیل هـای 

بسـته از نظـر مقاطـع مربـع و مسـتطیل را تولیـد 

خواهیـم کـرد. پروفیل هـای بسـته مقاطـع در و 

پنجـره نیـز بـه طـور کامـل در شـرکت فوالدگـران 

ابتکار نوین ایرانیان قابل تولید اسـت. همچنین 

پروفیـل بـاز چارچـوب فرانسـه نیـز در شـرکت مـا 

قابـل تولیـد اسـت و در طـرح توسـعه نیـز در نظـر 

داریـم چارچـوب نگینـی را تولیـد کنیـم. بـه ایـن 

محصوالت باید انواع لوله با سایزهای یک، 1.5 و 

دو اینـچ را نیـز اضافـه کـرد کـه در طـرح توسـعه، 

لوله های سه و چهار اینچ نیز تولید خواهند شد.

مدیر بازرگانی شـرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیـان ادامـه داد: یکـی از مهم تریـن طرح هایـی 

کـه در دسـتور کار قـرار داده ایـم، تولیـد لوله هـای 

API اسـت و در این رابطه، دسـتگاه تسـت »ادی 

تجهیـز  البتـه  کرده ایـم.  خریـداری  را  کارنـت« 

هیدروتست این لوله ها را در اختیار داریم و طی 

یکـی دو مـاه آینـده می توانیـم اسـتاندارد API را 

برای لوله ها اخذ کنیم و لوله ها با این اسـتاندارد 

به بازار عرضه خواهند شد.

سهمیه دریافتی بر اساس نیاز نیست  

اولیـه  مـواد  نـوع  بـه  اشـاره  بـا  منوچهـری 

دریافتـی شـرکت فوالدگران ابتکار نویـن ایرانیان، 

توسـط  محصـول  تولیـد  توانایـی  کـرد:  بیـان 

ورق هایـی بـا ضخامـت 0.9 میلی متر از ورق سـرد 

تـا ضخامت پنج میلی متـر از ورق گـرم را داریم. 

البتـه نـوع محصـول بیشـتر بـه ضخامـت مـواد 

اولیه بستگی دارد که در این رابطه با استفاده از 

ورق سـرد بیشـتر محصـوالت صنعتـی و بـا ورق 

تولیـد  را  سـاختمانی  محصـوالت  عمدتـا  گـرم 

می کنیـم. هـر چنـد که نوع سـهمیه بندی و ورق 

دریافتی محصول را تعیین می کند.

وی عنـوان کـرد: الزم اسـت صنایـع مـادر بـه 

صنایـع پایین دسـت توجـه خـاص داشـته باشـند 

زیـرا صنایع پایین  دسـت، واسـطه میـان صنعت و 

مصرف کننـده نهایـی اسـت و کاالیـی کـه توسـط 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل تولید می شـود، به 

جامعـه  یعنـی  نهایـی  مصرف کننـدگان  دسـت 

می رسـد. از ایـن رو بایـد تامیـن مواد اولیه صنایع 

پایین دسـت بـر اسـاس نیاز مصرف کننـده نهایی 

انجـام شـود و صنایـع لوله و پروفیـل نیز نیاز خود 

تولیدکننده لوله و پروفیل به عنوان 
یکی از حلقه های پایین دستی 

زنجیره صنعت فوالد، واسطه میان 
این صنعت و مصرف کنندگان 
نهایی برای تولید محصوالت 

کاربردی است. بر همین اساس، 
یک ناهنجاری در زنجیره فوالد 
اتفاق می افتد و به نوعی شاهد 
خام فروشی مواد اولیه هستیم
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را بـه صنایـع مـادر اعـالم می کنند. ایـن در حالی 

اسـت کـه 40 درصـد مـاده اولیـه ای کـه به صنایع 

لولـه و پروفیـل اختصـاص می یابـد، ورق ضخیـم 

اسـت و عمومـا سـفارش بسـیار کمـی بـرای آن هـا 

وجود دارد.

مدیر بازرگانی شرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیـان خاطرنشـان کـرد: هنگامـی کـه ورق بـا 

ضخامـت بـاال در اختیـار صنایـع لولـه و پروفیـل 

قـرار می گیـرد کـه مصـرف آن در کشـور پاییـن 

وجـود  حـوزه  ایـن  در  زیـادی  مشـتری  و  اسـت 

نـدارد. در ایـن شـرایط، تولیدکننـدگان با رسـوب 

موجودی در انبار مواجه خواهند شد و این امر 

هزینه هـای سـربار زیـادی را بـرای آن ها به همراه 

بـدون  کاالی  اینکـه  ضمـن  داشـت.  خواهـد 

مشـتری، سـرمایه در گردش برای شـرکت ایجاد 

نمی کنـد. زمانـی کـه سـرمایه در گـردش اتفـاق 

نباشـد و هزینه های سربار زیاد شـود، سودآوری 

صاحبـان  انگیـزه  و  می  شـود  کمتـر  شـرکت ها 

سـهام ایـن شـرکت نیـز کاهـش می یابـد کـه ایـن 

موضـوع تبعـات منفـی بـرای جامعـه صنعتـی 

خواهد داشت.

به میزان سهمیه، مواد اولیه دریافت نمی کنیم  

منوچهری اذعان کرد: با توجه به نوع عرضه 

مـواد اولیـه و توانایـی خریـد شـرکت فوالدگـران 

حـدود  بـا  آزاد،  بـازار  از  ایرانیـان  نویـن  ابتـکار 

40درصـد ظرفیـت فعالیـت می کنیـم. در حالـی 

کـه ظرفیـت تولیـد شـرکت در سـه شـیفت کاری 

یـک شـیفت  در  و  اسـت  تـن  هـزار  حـدود 330 

توانایـی تولیـد 110 هـزار تـن محصـوالت لولـه و 

پروفیل در سال را داریم. این یعنی با یک شیفت 

فعالیـت، در صـورت تامیـن مـواد اولیـه بـه طـور 

تـن  هـزار   10 تـا  هشـت  حـدود  ماهیانـه  کامـل، 

محصول تولید خواهیم کرد.

یـک کمیتـه  ایـن،  از  پیـش  یـادآور شـد:  وی 

متشکل از ارگان های نظارتی و نیز سندیکای لوله 

و پروفیل، طبق محاسباتی، میزان سهمیه شرکت 

فوالدگران ابتکار نوین ایرانیان را تعیین می کرد و 

طبـق آن، شـرکت می توانسـت در هـر عرضـه ورق 

در بـورس کاال، مقـدار مشـخصی از مـواد اولیـه 

خود را طبق سهمیه تعیین شده خریداری کند. 

در حالـی کـه ممکـن بـود یـک تولیدکننـده در 

گذشـته مشکالت بسـیاری همچون سـرمایه در 

گـردش باشـد و قـادر بـه تولیـد مطلـوب نباشـد. 

تولیدکننـده،  یـک  سـوابق  اسـت  الزم  بنابرایـن 

مالک ظرفیت سنجی قرار نگیرد.

مدیـر بازرگانـی شـرکت فوالدگـران ابتکار نوین 

ایرانیـان تصریـح کـرد: با مذاکرات صـورت گرفته، 

توانسـتیم ظرفیـت واقعـی خـود را بـه مسـئوالن و 

دسـت اندکاران امر نشـان دهیم و ثابت کردیم در 

صـورت حمایت از ما توسـط سـرمایه در گـردش و 

تامین مواد اولیه، می توانیم تا 9 هزار تن محصول 

در یـک مـاه بـا یـک شـیفت تولیـد کنیـم. بـه ایـن 

ترتیـب، سـهمیه شـرکت فوالدگـران ابتـکار نویـن 

ایرانیـان بـه میـزان هشـت هـزار و 800 تـن در مـاه 

تعیین شد. متاسفانه این میزان سهمیه نیز بارها با 

ابطال، عدم عرضه و یا کمبود سـرمایه در گردش 

به چهار هزار و 300 تن در ماه کاهش یافت.

منوچهری ادامه داد: در حال حاضر، شرکت 

فوالدگـران ابتـکار نویـن ایرانیـان می توانـد در هـر 

ماه چهار هزار و 300 تن ورق از بورس کاال مطابق 

بـا سـهمیه خریـداری کنـد کـه ایـن میـزان نیـز بـا 

ضریـب 60 درصـد نازک بار و 40 درصد ضخیم بار 

انجام شـده و حتی در بسـیاری از اوقات به طور 

کامل اختصاص نمی یابد. هنوز نتوانسـته ایم در 

یـک مـاه بـه میـزان سـهمیه اختصـاص یافتـه از 

بورس خرید کنیم. به طوری که بیشترین میزان 

خرید ماهانه شـرکت ما حدود سـه هزار و 300 تن 

در مهـر مـاه بـوده اسـت. نکته قابل توجه نیز این 

اسـت کـه سـهمیه مذکـور کـه امـروز خریـداری 

می شـود، موعـد تحویـل آن دو مـاه بعـد بـوده و 

سرمایه در گردش شرکت را کاهش می دهد.

وی تاکیـد کـرد: هنگامـی کـه ورق در بـورس 

عرضه می شـود و شـرکت  ها نمی توانند به میزان 

سـهمیه یـا حجم بهینه تولید خـود از بـورس ورق 

خریـداری کننـد، بایـد باقی مواد اولیـه مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد تامین کنند تا بتوانند حداقل 

سـود قابـل انتظـار صاحبـان سـهام را بـه دسـت 

مراجعـه  بـه  توجـه  بـا  ترتیـب،  ایـن  بـه  آورنـد. 

تولیدکننـده بـه بـازار آزاد، حلقه هـای بـازار سـیاه 

تقویت خواهد شـد. امیدوار هسـتیم سـندیکای 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل به همراه مسـئوالن 

شرکت ما مقاطع پروفیل بسته 
مربع و مستطیل، از سایز 20 در 20 

تا 135 در 135 را تولید می کند. 
همچنین برخی از مقاطع بنا به نوع 

مصارف خاص، مشتریان خود را 
دارند اما به دلیل اینکه حجم تقاضا 
پایین است، طبیعتا تولید آن ها در 
مقیاس باال مقرون به صرفه نیست



فــوالد

هفتهنامه

19
 é شماره  é 189 آبان ماه 1400

امـر، حلقـه بـازار سـیاه را اصالح کننـد و به دنبال 

رساندن مواد اولیه در عرضه ها به تولیدکنندگان 

واقعی باشند.

اختصاصی کردن عرضه ورق در بورس  

مدیر بازرگانی شرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیـان اظهـار کـــرد: یکـی از اقداماتـی کــــه بـه 

واسـطه آن می تـوان دسـت دالالن و بـه نوعـی 

بازار سیـــاه را از ورق کوتــــاه کــــرد، اختصـــاصی 

کردن عرضه هــــا در بــــورس کاال اســـت. یکی از 

در  گـرم  ورق  مصرف کننـده  بـزرگ  گروه هـای 

بـورس کاال، صنعـت لولـه و پروفیـل اسـت. البته 

صنایع دیگری همچون تولیدکنندگان ورق سرد، 

نیـز مصرف کننـده  و...  خـودرو  تولیدکننـدگان 

ورق گـرم محســـوب می شونــــد. بنابرایـــن در 

صورتی که برای هر یک از صنایع مصرف کننده 

تنهــــا  و  شــــود  انجــــام  اختصــــاصی  عرضــــه 

تولیدکننـــدگان و مصرف کننـــدگان واقعـــی در 

بـازار حضـور یابنـد، می تـوان به حـذف تدریجی 

بازار سیاه امیدوار بود.

منوچهـری اظهار کـرد: هنگامی که عرضه ها 

اختصاصـی شـود، دیگر از تقاضـای کاذب خبری 

نخواهد بود و رقابت واقعی و به صورت اصولی 

خواهـد  اتفـاق  مصرف کننـده  واحدهـای  میـان 

افتـاد. بنابرایـن تولیدکننـده واقعـی دیگـر قیمت 

معاملـه خـود را بیـش از 20 درصـد قیمـت پایـه 

پیشنهاد نخواهد داد. هنگامی که قیمت عرضه 

باشـد،  مناسـب  معاملـه  قیمـت  آن،  تبـع  بـه  و 

تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز به حاشـیه سـود 

مناسـب خود دسـت خواهند یافت و نتیجه این 

اتفاقات نیز افت قیمت محصوالت نهایی خواهد 

بـود کـه بـه سـود مصرف کننـدگان نهایـی اسـت. 

بـرای  قیمت هـا  شـدن  واقعـی  شـاهد  بنابرایـن 

مصرف کنندگان نهایی خواهیم بود. تولیدکنندگان 

لوله و پروفیل با واقعی شدن قیمت مواد اولیه و 

محصـوالت نهایـی بـه سـود قابل انتظـار صاحبان 

صنایع خود می رسند.

وی بیـان کـرد: زمانـی که عرضه هـا به صورت 

اختصاصی نباشد و همه گروه های مصرف کننده 

حضور داشـته باشـند، طبعا هر مصرف کننده ای 

بـه دنبـال تامیـن مـواد اولیه بیشـتر خواهد بـود و 

ایـن موضـوع بـه افزایـش رقابـت کاذب و افزایـش 

امیـدوار  شـد.  خواهـد  منجـر  معاملـه  قیمـت 

هسـتیم بـا حضـور پررنـگ دسـتگاه های نظارتی و 

فعـاالن  بـرای  دولـت  کـه  آمـاری  سـامانه های 

صنعـت قـرار داده، دولـت سـامانه  های نظارتـی 

خـود را بیشـتر کنـد. هنگامـی کـه سـامانه های 

آمـاری بـا سـامانه های نظارتـی مکمـل یکدیگـر 

تدریـج  بـه  نیـز  بـازار  نوسـانات  قطعـا  باشـند، 

کاهش خواهند یافت و حلقه های سـایه از بازار 

حذف خواهند شد.

لزوم به روزرسانی سامانه جامع تجارت  

مدیر بازرگانی شـرکت فوالدگران ابتکار نوین 

ایرانیان تاکید کرد: سامانه جامع تجارت سامانه 

نظارتی خوبی اسـت اما همین سـامانه نیز هنوز 

نواقصی دارد که باید به صورت جدی رفع شود. 

یکـی از نواقـص اصلـی سـامانه جامع تجـارت این 

می کنـد.  زیـاد  را  دوباره کاری هـا  کـه  اسـت 

تولیدکننـدگان بایـد اطالعـات اقتصـادی خـود را 

یک بار در ماژول شرکت خود به عنوان اطالعات 

اقتصـادی و یـک بـار هم در سـامانه جامع تجارت 

بارگذاری کنند. در این رابطه الزم اسـت که این 

بارگذاری ها محدودتر شوند و با عمومیت دادن 

همچنیـن  شـود.  کمتـر  عملیـات  زمـان  آن هـا، 

مرتـب،  طـور  بـه  سـامانه ها  کـه  اسـت  ضـروری 

به روزرسـانی شـوند. در صورتی که این اقدامات 

تولیدکننـدگان  بـرای  سـامانه ها  گیـرد،  صـورت 

مثمر ثمر خواهد بود.

 با توجه به نوع عرضه مواد اولیه و 
توانایی خرید شرکت فوالدگران 
ابتکار نوین ایرانیان از بازار آزاد، 

با حدود 40درصد ظرفیت فعالیت 
می کنیم. در حالی که ظرفیت تولید 
شرکت در سه شیفت کاری حدود 

330 هزار تن است
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد آذر فراز شـرق گفـت: در حال حاضـر، دو چالش عمـده بنگاه های ضایعاتـی، کمبود قراضـه فوالدی و 
نحـوه قیمت گـذاری آن اسـت، به طـوری که عرضه کم و تقاضـا زیاد بوده و این شـرایط، بنگاه هـای ضایعاتی کشـور را در تنگنا 

قرار داده است.

مدیرعامل شرکت فوالد آذر فراز شرق:

نیاز کشور به قراضه فوالدی دو برابر تولید آن است
بازار فوالد باید از رانت بازی پاک شود  

محمـد ترابـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

متاسفانه وضعیت بازار ضایعات آهنی از زمانی 

کـه عمـده فـروش آن بـه برخی شـرکت های بزرگ 

فـوالدی تعلـق گرفتـه، بـه  شـدت آشـفته و دچـار 

هـرج  و مـرج شـده اسـت. بـه طـوری کـه زمسـتان 

بـازار  ایـن  بـرای  بسـیار سـختی  پیـش رو، دوران 

خواهد بود.

آذر  فـوالد  شـرکت  کار  فراینـد  دربـاره  وی 

فراز شرق از مرحله جمع آوری ضایعات تا ارائه 

آن به مشتری، عنوان کرد: شرکت ما تا هشت 

شـرکت های  از  یکـی  پیمانـکار  گذشـته  مـاه 

از  پـاره ای  دلیـل  بـه  امـا  بـود،  فـوالدی  بـزرگ 

دیگـر  شـرکت،  ایـن  مدیریـت  بـا  مشـکالت 

همـکاری بـا ایـن مجموعـه نداریـم. در واقـع، 

نحـوه کار مـا، خریـد ضایعـات آهـن بـه  صـورت 

در  کـه  اسـت  خـود  کارگاه هـای  از  کدبنـدی 

قائم شـهر، اصفهـان، مشـهد مسـتقر  شـهرهای 

هستند و با شرکت های فوالدی خصوصی و غیر 

خصوصـی و حتـی بـا کارخانه هـای کـه تا بـه حال 

بـه  نیـز  نداشـته اند  همـکاری  مـا  مجموعـه  بـا 

منظور فروش ضایعات ارتباط برقرار می کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد آذر فراز شرق تشریح 

کـرد: ضایعـات آمـاده شـده بـر اسـاس آهـن درجـه 

یـک، آهـن درجـه دو، آهـن ویـژه، آهـن سـوپر ویژه، 

متوسـط، آهن سـبک و... تقسـیم بندی می شوند 

کـه آن هـا را بـه همـراه فاکتـور به مشـتریان ارسـال 

می کنیـم کـه هزینـه آن طـی سـه روز و سـر موعد 

مقـرر از جانـب شـرکت های فـوالدی بـه حسـاب 

مجموعه واریز می شود. 

بحران جدی کمبود ضایعات در کشور  

و  ضایعـات  فـرآوری  خصـوص  در  ترابـی 

خالص سـازی آن، مطـرح کـرد: برخـالف تصـور 

از  آهـن کشـور  عمـده ضایعـات  مـردم،  عمـوم 

طریـق کارخانه هـای فـوالدی تامیـن می شـود و 

درصـد بسـیار ناچیـزی از قراضه هـای منـازل را 

دلیـل  بـه  حـال  همیـن  در  می دهـد.  تشـکیل 

رکـوردی کـه در بـازار حاکـم اسـت، بـه  شـدت بـا 
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کسـری ضایعـات آهـن مواجه هسـتیم. در واقع، 

میانگین قراضه فوالدی که در کشور به آن نیاز 

داریم 6 تا هفت میلیون تن است؛ در حالی که 

تـا  دو  بـه  کشـور  در  تولیـدی  آهـن  ضایعـات 

2.5میلیون تن می رسد.

کشـورهای  از  گذشـته  در  داد:  ادامـه  وی 

نظیر، گرجسـتان، عراق، ارمنسـتان، قرقیزسـتان، 

آذربایجـان و حتـی از اروپـا ضایعـات آهـن وارد 

کشور می شد که متاسفانه چند سالی است که 

واردات قراضه به کشـور متوقف و ممنوع شـده 

و همین عامل مسبب کمبود ضایعات در کشور 

شده است. در دو سال گذشته، ضایعات آهن را 

با قیمت یک هزار تومان تا یک هزار و 500 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم خریـداری می کردیـم، ولـی 

در حـال حاضـر ضایعـات آهـن را بـا کارخانه هـای 

فوالدی به قیمت هشت تا 10 هزار تومان به ازای 

هر کیلوگرم معامله می کنیم. شرایط موجود در 

بـازار، بنگاه هـای ضایعاتی کشـور را در تنگنا قرار 

داده و فعالیت را برای آن ها دشوار کرده است.

دو چالش عمده بازار ضایعات آهن  

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آذر فـراز شـرق در 

آهـن،  ضایعـات  قیمت گـذاری  نحـوه  خصـوص 

آهـن  ضایعـات  بـازار  در  قیمت گـذاری  گفـت: 

بسـتگی بـه عرضـه و تقاضـا دارد؛ در واقـع در ایـن 

بـازار نیـز همانند سـایر محصـوالت فـوالدی عمل 

می کنند و هیچ تفاوتی با سایر حوزه های صنعت 

فوالد ندارد. در حال حاضر، عرضه کم و تقاضا زیاد 

اسـت و دو چالشـی کـه در بـازار ضایعـات آهـن 

مشهود است، اختالل در قیمت گذازی و کمبود 

ضایعات آهن است.

مشکالت بنگاه های ضایعاتی  

ترابی، بزرگ ترین مشکل بنگاه های ضایعاتی 

را عـدم توجـه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه 

هدرفـت مـواد اولیـه در فرایند تولید عنوان کرد 

و افزود: در مراحل جداسازی و تولید ضایعات، 

هدررفت وجود دارد؛ در واقع، 5 درصد از مواد 

بـه  تبدیـل  بـرای  تولیـد  فراینـد  اولیـه در حیـن 

در  درصـد   5 ایـن  مـی رود،  بیـن  از  محصـول 

مجموع رقم چشم گیری است که مالیات آن را 

نیـز بایـد بپردازیـم! زیـرا مـالک سـازمان مالیـات 

واقـع  در  و  شـده  جمـع آوری  ضایعـات  میـزان 

ورودی به بنگاه است.

وی در ادامـه بیـان کـرد: عالوه برایـن، یکـی 

بودجـه  کمبـود  مـا،  حـوزه  مشـکالت  از  دیگـر 

کارخانه ها است که گاهی اوقات موجب تاخیر 

در زمان پرداخت هزینه خرید ضایعات می شود.

مدیرعامل شـرکت فوالد آذر فراز شـرق اظهار 

مقرون به صرفـه   دیگـر  صنعتـی  فعالیـت  کـرد: 

نیسـت و عمـده بنگاه هـا و همچنیـن واحدهـای 

تولیـدی  از عهـده پرداخـت حـق بیمـه، دسـتمزد 

در  هم اکنـون  بازمانده انـد.  مالیـات  و  کارگـران 

صدد تعطیلی کارگاه های مشهد تا یک ماه آینده 

کارگاه هـا  در  کـه  هزینـه ای  اگـر  هسـتیم. 

سـرمایه گذاری شـده، یعنـی 10 میلیـارد تومـان را 

در بانـک سـرمایه گذاری کنیـم، فقـط از طریـق 

بـه  بانـک، ماهـی 200 میلیـون  سـود سـپرده در 

حساب مجموعه واریز می شود. در همین حال، 

با وجود مشـکالت عمده این حوزه اگر بخواهیم 

ببخشـیم،  تـداوم  فـروش ضایعـات  و  بـه خریـد 

مجموعـه  بـرای  جنگیـدن  ارزش  و  سـودمندی 

ضایعاتی نخواهد داشت. متاسفانه در این حرفه 

کسی می تواند در بازار سودمندانه فعالیت کند 

که سالم و صحیح کار نکند!

لزوم حذف رانت بازی از بازار فوالد  

ترابـی ضمـن درخواسـت از دولـت مبنـی بـر 

صنعـت  از  رانت بـازی  زودتـر  چـه  هـر  حـذف 

فـوالد، مطـرح کـرد: بـه  دلیـل غیرواقعـی بـودن 

حـوزه  ایـن  در  کـه  قیمتـی  فاصلـه  و  قیمت هـا 

وجـود دارد، بـازار مجـذوب دالالن و سـودجویان 

شـده اسـت. بنگاه هـای ضایعاتـی هیـچ انتظـار و 

توقعـی از دولـت جز حذف رانت خـواری از بازار 

فوالد را ندارند.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه مقرون به صرفـه نبـودن 

تولیـد،  تاکیـد کـرد: اگـر فـردی بخواهـد در حـوزه 

گـردش  حداقـل  کنـد،  فعالیـت  فوالدسـازی 

محصوالت تولید شـده باید سـه هزار تن باشـد که 

میانگین آن 30 میلیارد تومان می شود. تولیدکنندگان 

بیشتر از آن که به سود مطلوب برسند، با ضررها و 

تبعات متعددی مواجه هستند.

برخالف تصور عموم مردم، عمده 
ضایعات آهن کشور از طریق 

کارخانه های فوالدی تامین می شود 
و درصد بسیار ناچیزی از قراضه های 

منازل را تشکیل می دهد. در همین 
حال به دلیل رکوردی که در بازار 
حاکم است، به  شدت با کسری 

ضایعات آهن مواجه هستیم
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مدیرعامل شرکت آکام پارس آلیاژ گفت: عدم وجود شفافیت در حوزه مالیات، منجر به ایجاد رقابت های ناسالم شده است.

مدیرعامل شرکت آکام پارس آلیاژ:

مالیات، بزرگ ترین چالش تولیدکنندگان است

اکبـر صـدری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: فعالیت 

شـرکت آکام پـارس آلیـاژ در زمینـه تامیـن فـوالد 

آلیـاژی و آهـن آالت صنعتی و سـاختمانی اسـت. 

همچنیـن ریخته گـری چـدن و فلـزات رنگیـن نیز 

در این مجموعه انجام می شود.

وی در خصـوص نحـوه فعالیـت آکام پـارس 

آلیاژ، بیان کرد: فعالیت این شرکت در دو زمینه 

بازرگانـی و خدماتـی صـورت می پذیـرد. در حوزه 

بازرگانی، خرید فوالد آلیاژی از شرکت های فوالد 

آلیـاژی ایـران، اصفهـان و اسـفراین و خریـد ورق 

فـوالدی از شـرکت های تولیدکننـده این محصول 

بـه  انبـار،  در  دپـو  از  پـس  و  می گیـرد  صـورت 

مشـتری فروختـه می شـود. البتـه برخـی از ایـن 

بـه داخـل  بـه درخواسـت مشـتری  بنـا  فوالدهـا 

کشـور وارد می شـوند. در حـوزه ریخته گـری نیـز 

الزم،  اقدامـات  مشـتری،  سـفارش  صـورت  در 

انجـام و محصـول مـورد نظـر تولیـد می شـود. در 

واقـع، فعالیت مجموعـه در این زمینه به صورت 

خدماتی است.

مدیرعامل شـرکت آکام پارس آلیاژ در همین 

راستا افزود: عمده فعالیت این شرکت در زمینه 

فوالد و ورق های آلیاژی اسـت. فوالدهای آلیاژی 

شامل گریدهای مختلف همچون فوالد عملیات 

تازگـی  بـه  و  گـرم  کار  سـردکار،  حرارتی پذیـر، 

فوالدهـای زنگ نزن هسـتند. همچنیـن ورق های 

آلیاژی شامل ورق سیاه معمولی، ورق با سختی 

باال و ورق مخازن است.

صدری در ادامه ضمن اشاره به همکاری این 

مجموعـه بـا شـرکت های معتبر، عنـوان کـرد: در 

بـا شـرکت های  حـال حاضـر، مشـغول همـکاری 

معتبـری همچـون فـوالد هرمـزگان، سـایپا، پلیمر 

گلپایـگان و ماشین سـازی تبریـز هسـتیم. الزم به 

ذکـر اسـت کـه فوالدهـای آلیـاژی تولیـد شـده در 

مجموعـه مـا قابـل اسـتفاده در صنایـع مختلـف 

ماننـد ماشین سـازی، قالب سـازی و قطعه سـازی 

اسـت کـه بسـتگی بـه نـوع فـوالد، کاربـرد آن و 

همچنین درخواست مشتری دارد.

وی در ارتبـاط بـا نحـوه انجـام ریخته گـری در 

این مجموعه، تصریح کرد: فعالیت مجموعه در 

زمینـه ریخته گـری، با ریخته گـری انـواع چدن ها 

صـورت  داکتیـل  و  خاکسـتری  چـدن  همچـون 

می پذیـرد. ریخته گری انواع فلزات رنگین مانند 

فلـزات پایـه مـس، برنـز، قلـع و آلومینیـوم نیـز در 

شـرکت انجـام می شـود. ماده اولیه مورد نیـاز در 

ایـن زمینـه از بـازار آزاد و بـه صـورت شـمش تهیـه 

مجموعـه  داخـل  در  تولیـد  فراینـد  و  می شـود 

صـورت می پذیـرد. فعالیـت آکام پـارس آلیـاژ در 

زمینـه ریخته گـری، سـفارش محور و بـه صـورت 

خدماتی است.

در  آلیـاژ  پـارس  آکام  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص میـزان ظرفیت تولید آکام پـارس آلیاژ، 

مطرح کرد: دو کوره 500 کیلوگرمی ریخته گری 

چدن در داخل شـرکت وجود دارد که هر کدام 

ظرفیـت تولیـد پنـج تـن در روز را دارنـد. اگرچـه 

در حـال حاضـر، میـزان تولید آکام پارس آلیاژ به 

ایـن میـزان نبـوده و 30 درصـد ظرفیـت اسـمی 

اسـت. در زمینـه فوالدهـای آلیـاژی نیـز فعالیت 

انجـام  مشـتری  سـفارش  اسـاس  بـر  مجموعـه 

می شـود و در فصل هـای پایانـی سـال و بـا توجـه 

افزایش درخواسـت مشـتری، ظرفیت تولید نیز 

باال می رود.

صدری در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه با چـه چالش ها و 

مشـکالتی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه مواجـه 

هستید، اظهار کرد: مهم ترین مشکلی که امروزه 

بیشتر فعاالن صنعتی با آن مواجه هستند، بحث 

مالیات است. عدم وجود شفافیت در این زمینه، 

منجر به ایجاد رقابت های ناسـالم شـده است. به 

طـوری کـه توانایـی و قـدرت مـا بـه دلیـل موانـع 

مختلف نظیر مالیات، در برخی رقابت های مهم 

بازار از بین می رود.

وی اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه 

اینکـه فعالیـت مجموعـه مـا در زمینـه بازرگانـی 

است، شرکت فوالد آلیاژی ایران در برخی مقاطع 

فروش خود را محدود کرده است و لذا در تامین 

و فروش این محصوالت با مشکل روبه رو هستیم. 

عدم دسترسی به برخی محصوالت وارداتی که 

امـکان تولیـد در داخـل را ندارنـد و دارای قیمـت 

مشخصی نیستند نیز از دیگر مشکالت موجود 

در این زمینه است.

بـه  اشـاره  پایـان ضمـن  در  تولیدکننـده  ایـن 

برنامـه طـرح توسـعه ایـن مجموعـه، اظهـار کـرد: 

بازرگانـی خارجـی، برنامـه مهمـی اسـت کـه در 

طـرح توسـعه شـرکت آکام پـارس آلیـاژ قـرار داده 

شـده و اقدامـات اولیـه الزم جهـت تحقـق آن نیز 

در حـال انجـام اسـت و امیـدوار هسـتیم حضـور 

موفقی در زمینه تجارت خارجی را تجربه کنیم.
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مرجـان  شـاهین پور در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت اهـورا پروفیـل فعالیت خـود را از 

سـال 1395 در زمینـه تولیـد ورق هـای گالوانیـزه 

آغاز کرده اسـت و هم اکنون با در اختیار داشـتن 

نمایندگـی شـرکت باتیـس بـه فـروش پروفیـل و 

زیرسازی تایل های گچی نیز می پردازد. کارخانه 

ایـن شـرکت در پرنـد واقـع شـده و انبـار توزیـع 

محصـول در شـورآباد قـرار دارد کـه 25 نفـر در 

کارخانـه و 6 نفـر در انبـار شـرکت اهـورا پروفیـل 

مشغول به فعالیت هستند.

تولیـد  ظرفیـت  و  شـرایط  خصـوص  در  وی 

اهـورا پروفیـل، عنوان کرد: فعالیت مجموعه به 

صـورت سـفارش محور اسـت و میـزان تولیـد بـه 

شـرایط بـازار و نـرخ ارز بسـتگی دارد. در حالـت 

کلی، ماهیانه 130 تن ورق خام، تخلیه و سـپس 

به پروفیل تبدیل می شود.

مدیرعامـل شـرکت اهـورا پروفیـل بـا اشـاره بـه 

زمینـه  در  فعالیـت خاصـی  ایـن شـرکت  اینکـه 

صـادرات نـدارد، افزود: این شـرکت، عامل فروش 

مستقیم در کشور ندارد و با اشخاص به صورت 

پـروژه ای همـکاری می کنـد. فـروش محصـوالت 

اهـورا پروفیـل بـه صـورت اعتبـاری و تهیـه مـواد 

اولیه، کامال نقدی است.

شـاهین پور ضمن اشـاره به مواد اولیه مورد 

کـرد:  بیـان  محصـول،  تولیـد  جهـت  اسـتفاده 

مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در مجموعـه، ورق 

فوالدی گالوانیزه با ضخامت 0/5 و 0/6 میلی متر 

اسـت کـه ایـن ورق هـا از شـرکت های متعـددی 

و  المـاس  هفـت  کاوه،  انـدود  روی  همچـون 

امیرکبیـر کاشـان بـه صـورت مسـتقیم و بـدون 

واسطه تهیه می شود.

وی همچنین مطرح کرد: مشـکل خاصی در 

تامین ماده اولیه وجود ندارد. تنها در زمانی که 

صنایع فوالدی با قطعی مکرر برق مواجه بودند، 

شرکت نورد و لوله سمنان به هیچ عنوان ورق به 

بازار عرضه نکرد و همین امر باعث توقف تولید 

در مجموعه شد.

مدیرعامل شرکت اهورا پروفیل در خصوص 

محصوالت این شرکت، خاطرنشان کرد: شرکت 

مـا بـه تولید زیرسـاخت پانل های گچی همچون 

U36 ،L25 و F47 جهت تولید دکور می پردازد و 

تولیـد  جهـت  کنـاف  نمونـه  از  مـا  واقـع  در 

محصوالت استفاده می کنیم. مشتریان شرکت 

و  کنـاف  فروشـندگان  و  نصاب هـا  عمدتـا  نیـز 

محصـوالت جانبـی کنـاف هسـتند. همچنیـن 

داخلـی  دکوراسـیون  زمینـه  در  کـه  افـرادی 

فعالیـت دارنـد، از محصـوالت تولیـدی شـرکت 

استفاده می کنند.

شـاهین پور در زمینـه فراینـد تولیـد محصـول 

ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: ورق گالوانیـزه فـوالدی 

پس از ورود به کارخانه نواربر شده و در ادامه با 

ارسـال بـه قسـمت های مختلـف تولیـد پروفیـل، 

گچ بـرگ باتیـس بـه منظور زیرسـازی محصـول به 

آن اضافـه می شـود. در واقـع بـرش ورق گالوانیـزه 

خام به صورت نواربر، عمده عملیاتی اسـت که 

در کارخانه صورت می گیرد.

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 

آنالیـن« پیرامـون رقابت پذیـری محصـوالت ایـن 

مجموعه، اظهار کرد: تالش شرکت اهورا پروفیل 

همـواره در راسـتای تولیـد نمونـه واقعـی کنـاف 

بـوده اسـت و لـذا مـا بـه هیـچ وجـه کاهشـی در 

ابعـاد ورق ایجـاد نکرده ایـم تـا بتوانیـم بـا تولیـد 

ایـن  بـازار  در  موفـق  حضـوری  واقعـی،  کنـاف 

محصول داشته باشیم.

مدیرعامـل شـرکت اهـورا پروفیـل در پایـان در 

ارتبـاط بـا مشـکالت موجـود در صنعـت لولـه و 

ایـن  در  اساسـی  مشـکل  کـرد:  تاکیـد  پروفیـل، 

صنعت، نوسان نرخ ارز است؛ چراکه تولیدکننده 

اقـدام بـه خریـد ورق بـا قیمـت بـاال می  کنـد و 

سـپس بـا کاهـش نـرخ ارز، ضرر حاصـل از این امر 

منجر به خسـارت فراوان مالی می شـود. طبیعتا 

مشتری نیز به دنبال تهیه محصول ارزان قیمت 

است؛ بنابراین تولیدکننده ناچار به تهیه ورق به 

میـزان پاییـن می شـود. اگـر قیمـت ورق فـوالدی 

پـس از خریـد آن افزایش یابد، به نفع تولیدکننده 

پروفیـل خواهـد بـود و در غیـر این صـورت با ضرر 

مالی مواجه می شود.

مدیرعامـل شـرکت اهورا پروفیل گفت: مشـکل اساسـی در صنعت لوله و پروفیل، نوسـان نرخ ارز اسـت؛ چراکه تولیدکننـده اقدام به 
خرید ورق با قیمت باال می کند و سپس در صورت کاهش نرخ ارز، با ضرر مالی فراوان مواجه می شود.

مدیرعامل شرکت اهورا پروفیل:

صنعت لوله و پروفیل، با مشکل نوسان ارز مواجه است
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جایی برای تازه واردها نیست!
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مدیرعامـل شـرکت ارشـیا آلومیـن گفت: اگر کسـی بخواهد به تازگـی وارد عرصه تولید شـود، با توجه به شـرایط حاکـم بر صنعت و 
بازار، دوام نخواهد یافت و دیر یا زود ورشکست می شود.

مدیرعامل شرکت ارشیا آلومین:

جایی برای تازه واردها نیست!

محمدعلی پاکتچیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: از سـال 1374، شـرکت ارشـیا آلومین در 

تولیـد گـرده  و  آلومینیـوم  نـورد  و  زمینـه ذوب 

آلومینیوم جهت استفاده تولیدکنندگان ظروف 

آلومینیومـی فعالیـت می کنـد. ایـن شـرکت در 

سـال  پنـج  ظرفیـت  درصـد  بـا 30  حاضـر،  حـال 

گذشـته خـود، مشـغول بـه تولیـد اسـت. ظرفیت 

تولید ارشـیا آلومین طبق پروانه بهره برداری، 500 

تن در سال قید شده است.

وی افـزود: از دالیـل کاهـش ظرفیـت تولیـد، 

کمبـود نقدینگـی مـورد نیـاز تولیـد و همچنیـن 

افزایـش قیمـت مـواد اولیـه اسـت کـه نـه تنهـا 

برای ما بلکه برای بسیاری از واحدهای تولیدی 

مختلـف تبدیـل بـه چالـش جـدی شـده اسـت. 

قیمـت مـواد اولیـه کـه رشـد پیـدا کنـد، هزینـه 

تولید و در ادامه قیمت محصول نهایی افزایش 

می یابـد امـا بـا توجـه بـه رشـد تـورم کـه قـدرت 

خریـد مـردم را کاهش داده اسـت، آن ها توانایی 

خریـد محصوالتـی کـه افزایـش قیمت داشـته را 

نخواهند داشت.

برنامه خاصی برای امسال نداشتیم  

ایـن تولیدکننـده در ادامـه گفت: با توجه به 

شـرایط حاکـم بـر اقتصـاد و بـازار، در سـال 1400 

برنامـه خاصـی بـرای تولیـد در نظـر نگرفتیـم و 

تولیـدی خـود  بـه فعالیـت  بتوانیـم  همیـن کـه 

بـدون وقفـه ادامـه بدهیـم، بزرگ تریـن کار را بـه 

ثمر نشـانده  ایم؛ چراکه در شـرایطی هسـتیم که 

اکثـر همـکاران، واحدهـای تولیـدی خـود را بـه 

علت چالش ها، تعطیل کرده اند.

ضعف نقدینگی، عامل اصلی تعطیلی   

واحدهای تولیدی

پاکتچیـان یـادآور شـد: تعطیلـی  واحدهـای 

تولیـدی، دالیـل مختلفـی دارد امـا مهم تریـن و 
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اصلی تریـن آن هـا، ضعـف نقدینگی ایـن واحدها 

و  بانک هـا  بـه  مراجعـه  بـا  حتـی  کـه  اسـت 

موسسـات مالـی نیـز، قـادر بـه تامیـن بخشـی از 

نیـاز مالـی خـود هـم نمی شـوند؛ چراکـه وام تنها 

و  می شـود  داده  تخصیـص  خاصـی  افـراد  بـه 

تولیدکنندگانی که از منابع مالی قوی و اعتبار 

خـم  و  پیـچ  از  بایـد  نیسـتند  برخـوردار  کافـی 

قوانیـن بانکـی عبور کننـد و در صورت دریافت 

وام، بـا چالـش بازپرداخـت آن بـه همـراه سـود 

مواجه خواهند شد.

وی خاطرنشــــان کــــرد: متاسفانـــه برخــالف 

وعده هایی که در سـال های گذشـته در خصوص 

اعطای تسهیـــالت ویـــژه به تولیـــدکنندگان در 

شـــــده  داده  داخلـی،  تولیــــد  رشــــد  راستــــای 

اســـت، تنهــــا چیـــزی کــــه همیشــه نصیب یک 

تولیدکننــده می شــود، ضرردهــی اســـت و ایـــن 

زیان دهـــی در واحدهـــای کوچک پاییــن دستی 

نمود بیشتری دارد.

با کاهش تولید روبه رو شده ایم  

مدیرعامل شـرکت ارشـیا آلومین اذعـان کرد: 

در یـک بـازه زمانـی روزانـه پنـج تـن مـاده اولیـه 

نیـز  میـزان  همیـن  بـه  و  می کردیـم  خریـداری 

محصـول تولیـد می کردیـم اما قیمـت آلومینیوم 

چـه در بـازار خارجـی و چه در بازار داخلی جهش 

یافت و بر توانایی مالی مجموعه غلبه کرد. باید 

توجـه داشـت کـه توانایـی هـر تولیدکننـده بـرای 

خریـد مـاده اولیـه محـدود اسـت و همچنین یک 

کارخانـه، هزینه هـای جانبـی متعـدد دیگـری هم 

دارد که هر کدام دچار رشد شده است.

مشتریان ما ثابت و قدیمی هستند  

این فعال صنعت آلومینیوم به ارزیابی بازار 

فـروش محصـوالت خـود پرداخـت و بیـان کـرد: 

فروش محصوالت ما مانند گذشـته، به صورت 

سـنتی انجـام می شـود و مشـتریان مـا دائمـی و 

قدیمی هستند که گرده آلومینیومی مورد نیاز 

برای تولید ظروف آلومینیومی را طی سال های 

متمادی از این شرکت تامین کرده اند.

وی اضافـه کـرد: نحـوه تولید گرده آلومینیوم 

بـــر اســاس انـــدازه و ابعـــادی اســـت کـه توسـط 

مشـتری سـفارش داده می شـود. در ایـن واحـد 

تولیـدی 14 نیـرو مشـغول به فعالیت هسـتند که 

تاکنـون تعدیـل نیـرو انجـام ندادیـم و در برنامـه 

کاری خود نیز انجام این کار را منظور نکرده ایم.

تولید گرده به روش سنتی  

پاکتچیان همچنین به تکنولوژی تولید اشاره 

کرد و افزود: تولید گرده آلومینیومی این شـرکت 

بـه روش قدیمـی و سـنتی اسـت و ماشـین آالت و 

دسـتگاه های بـه روزی در اختیـار ندادیـم. چراکـه 

برای تامین این تجهیزات، باید توان سرمایه گذاری 

سنگینی داشته باشیم که متاسفانه از آن بی بهره 

هسـتیم. دسـتگاه نـورد آلومینیومـی کـه در ایـن 

واحـد مسـتقر اسـت، تنهـا در بخش هایـی ماننـد 

افزایـش سـرعت نـورد، کاهـش حـرارت ورودی بـه 

آلومینیوم ذوب شده، کاهش میزان مصرف برق 

ارتقـا پیـدا کـرده کـه تمـام ایـن مـوارد، مرحلـه بـه 

از  کلـی  بـه صـورت  اسـت.  رفتـه  پیـش  مرحلـه 

تکنولوژی 30 سال پیش بهره می بریم.

شمش و ضایعات آلومینیومی مصرف می کنیم  

مدیرعامـل شـرکت ارشـیا آلومیـن در خصوص 

مواد اولیه مورد اسـتفاده این شـرکت، تاکید کرد: 

برای تولید گرده آلومینیوم از شمش آلومینیومی 

خالـص بـه همـراه ضایعـات آلومینیومـی اسـتفاده 

می کنیم که آن ها را از بازار آزاد تهیه می کنیم. به 

دلیـل اینکه مجموعه، قـدرت خرید باالیی نـدارد، 

شمش آلومینیومی مورد نیاز خود را از بورس کاال 

تهیه نمی کنیم زیرا در آن صورت، ملزم به خرید 

حداقـل 100 تـن محصـول هسـتیم کـه بـا توجـه بـه 

بودجـه اندکـی کـه در دسـت داریـم، نمی توانیـم 

چنین حجم آلومینیومی را خریداری کنیم اما در 

بازار آزاد شمش آلومینیومی به هر میزانی که نیاز 

واقعـی تولیدکننـده باشـد، بـا قیمـت به صرفه تـر 

موجود است و می توانیم به سهولت خرید خود را 

انجام دهیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه فـروش صادراتـی ایـن 

شـرکت بـه صـورت غیـر رسـمی و از طریق واسـطه 

انجـام می شـود، اضافـه کـرد: در 6 ماهـه ابتدایـی 

سال 1400، به طور متوسط روزانه یک الی دو تن و 

در مجموع 180 تن گرده آلومینیوم تولید کردیم.

در سال 1400 برنامه خاصی برای 
تولید در نظر نگرفتیم و همین که 

بتوانیم به فعالیت تولیدی خود بدون 
وقفه ادامه بدهیم، بزرگ ترین کار 

را به ثمر نشانده  ایم؛ چراکه در 
شرایطی هستیم که اکثر همکاران، 

واحدهای تولیدی خود را به علت 
چالش ها، تعطیل کرده اند
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امکان پیش بینی شرایط وجود ندارد  

مدیرعامـل شـرکت ارشـیا آلومیـن در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنـی بر اینکه آیا 

تولیـد در حـال حاضـر از سـود مطلوبـی برخـوردار 

است یا خیر، تصریح کرد: حقیقت این است که 

تولیدکننـدگان قدیمـی کـــه بـــه عبارتـی در ایـن 

صنعـت پوسـت انداخته انـد نیـز هم اکنـون دچـار 

سردرگمی و آشفتگی در برنامه تولید خود هستند. 

اگر فردی بخواهد تولیدکننده شـود با این شـرایط 

شـرایط  متاسـفانه  آورد.  نخواهـد  دوام چندانـی 

کنونـی بـه افـراد جدیـدی کـه وارد ایـن صنعـت 

می شونــــد، اجــــازه نخواهــــد داد کــــه ماننـــــد 

تولیدکنندگان با تجربه و کهنه کار تولید و فروش 

مطلوبی داشته باشند؛ چراکه در سال های دورتر، 

ثبات قیمتی در بازار وجود داشت و تولیدکننده 

نیز پیچ و خم و نبض بازار را در دسـت می گرفت 

و بـه مـرور بـا همـه شـرایط خـود را وفـق مـی داد امـا 

اکنون یک تولیدکننده جدید نمی تواند به سادگی 

با نوسانات قیمتی و کمبود مواد اولیه کنار بیاید 

و در نهایت ورشکست خواهد شد.

وام هایی که هیچ گاه به تولیدکننده نمی رسند  

ایـن تولیدکننـده ورق گـرد آلومینیومـی در 

خصـوص تامیـن نقدینگی مـورد نیـاز از بانک ها، 

اظهـار کـرد: بارهـا بـه بانک و موسسـه های مالی 

مختلـف بـرای دریافــــت تسهیــــالت مراجعــــه 

کردیــــم و موفــــق بـه دریافــــت وام نشده ایــــم. 

مصوبه هـای فراوانـی هـم بـرای ارائـه تسـهیالت 

ویـژه بـه تولیدکننـده بـه تصویـب رسـیده  اند امـا 

هرگـز عملـی نمی شـوند. ضمـن اینکـه بانک  هـا 

مـدارک بسـیاری ازجملـه اسـناد گـردش مالـی، 

حسابرسی هـای شرکت و... را مستلزم دریافت 

نماینـدگان  بازدیـد  همچنیـن  و  می داننـد  وام 

خـود از واحـد تولیـدی هـم در دسـتور کار قـرار 

موافقــــت  وام  بـا  نهایــــت  در  امــــا  داده انــــد 

نمی کننـد. در حقیقـت بـرای تامیـن مـواد اولیه 

به سرمایه نیازمند بودیم که متاسفانه این مهم 

برنامـه  افتـــادن  عقــب  و  نرسـید  سـرانجام  بـه 

تولیدی برای مـــا تنهـــا ضرر بـــه همراه داشـت. 

تمـام سـرمایه مـورد نیـاز خـود را از منابـع مالـی 

شـخصی تامیـن کردیم و موفـق به دریافت هیچ 

تسهیالتی نشدیم.

پاکتچیـان در پایـان ایـن گفت وگـو اظهـار کرد: 

تنهـا خواسـته مـا بـه عنـوان یـک تولیدکننـده ایـن 

اسـت که به داد صنعت برسـند. کارگرانی که به 

در  مختلــــف  کارخانجـــات  تعطیلــــی  سبـــب 

مقیاس هـای بـزرگ و کوچـک بـه علـت نبـود مـواد 

شـده اند  خانه نشـین  کافـی،  نقدینگـی  و  اولیـه 

نمی توانند از پس مخارج معیشت خود بربیایند. 

مسئولین در این رابطه باید چاره اندیشی کنند تا 

موانـع تولیـد از سـر راه برداشـته شـود و بتوانیـم 

مجـددا بـرای افـراد اشـتغال ایجاد کنیم. پشـتوانه 

اصلـی رشـد یـک کشـور، کارگران هسـتند که باید 

بیش از پیش به آن ها بها داده شود.

متاسفانه برخالف وعده هایی که 
در سال های گذشته در خصوص 

اعطای تسهیالت ویژه به 
تولیدکنندگان در راستای رشد تولید 
داخلی، داده شده است، تنها چیزی 

که همیشه نصیب یک تولیدکننده 
می شود، ضرردهی است و این 
زیان دهی در واحدهای کوچک 
پایین دستی نمود بیشتری دارد
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مدیرعامـل شـرکت پرتـو محرک کابل گفت: شـرکت مـا یکی از برندهـای مطرح در زمینـه تولید سـیم و کابل بود امـا در طی دو 
تـا سـه سـال اخیر بـا چالش هایی نظیر جهـش قیمت مـس، ضعف نقدینگـی و تاخیـر در پرداخت مطالبات از سـوی مشـتریان 
مواجـه شـد کـه این امـر در نهایت به توقف خـط تولید انجامیـد و در حال حاضـر، به امید فعال سـازی مجدد آن، این خط دسـت 

نخورده باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت پرتو محرک کابل:

هجوم چالش ها، نفس کارخانه را به شماره انداخت

احمـد غالمـی در گفت وگو بـا خبرنگار پایگاه 

پیرامـون  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مشکالت صنعت مس و همچنین تولیدکنندگان 

سـیم و کابل مسـی، اظهار داشـت: متاسـفانه به 

علـت کمبـود نقدینگـی بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز، مجبـور بـه توقـف تولیـد و تعطیلـی 

کارخانه شدیم. این در حالی است که تا دو سال 

گذشـته جـزو تولیدکننـدگان مطـرح سـیم و کابل 

در شهر تبریز بودیم.

وی افـزود: مشـکالت موجـود در صنعـت و 

بی ثباتی موجب شده که ما از ابتدای سال 1399 

تولید نداشته باشیم و در حالت تعلیق قرار بگیریم. 

مجموعه پرتو محرک کابل در زمینه تولید سیم و 

کابل هـای برقـی فعالیـت داشـت و قـادر بـه تولیـد 

سیم و کابل تا اندازه 3 *16* 35 میلی متر بود.

مدیــرعامــــل شرکـــت پرتــــو محــــرک کابــــل 

خاطرنشـان کـرد: به علـت افزایش بی حد قیمت 

مس که برای تولید سیم و کابل مسی مهم ترین 

و اصلی تریـن مـاده اولیـه محسـوب می شـود و 

تامین کننـده،  بیـن  فـروش  و  خریـد  اینکـه  بـا 

تولیدکننـده و مصرف کننـده نهایـی بـه صـورت 

از  درصـد   50 تـا   40 می گرفـت،  انجـام  نسـیه 

نقدینگی خود را از دست دادیم و تصمیم بر این 

گرفتـه شـد تـا بـه توقـف کامـل خـط تولیـد تـن 

دهیـم. ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت طبـق پروانـه 

بهره بـرداری سـاالنه یـک هـزار تـن بـود و حتـی بـا 

افزایش ظرفیت تا دو هزار تن موافقت شده بود 

و مجـوز آن را دریافـت کرده بودیم اما متاسـفانه 

نتوانسـتیم تولید را به آن میزان برسـانیم و حتی 

کاهش طرفیت تا تولید 800 کیلوگرم در سال را 

نیز تجربه کردیم.

غالمـی یـادآور شـد: بی ثباتـی قیمـت مـس، 

عمده معضل مصرف کنندگان این فلز است؛ این 

موضـوع کـه رونـد تولیـد را به شـدت تحت تاثیر 

از  بسیـــاری  تعطیلـی  موجـــب  قـرار می  دهـــد، 

کارخانه های فعال شده است.

سـازمان مالیـات، مانـع بـزرگ تولید   

کشـور است

مدیرعامـل شـرکت پرتـو محـرک کابـل عنـوان 

کـرد: سـازمان امـور مالیاتـی کشـور نیـز از دیگـر 

موانـع بـر سـر راه تولیـد اسـت؛ مالیـات بـر ارزش 

روی  نمی توانستیــــم  را  درصـــدی   9 افــــزوده 

فاکتورهای فروش، اعمال و از مشتریان دریافت 

قبـول  را  عـذر  ایـن  هـم  سـازمان  ایـن  و  کنیـم 

نمی کـرد. بـا توجـه بـه اینکه قیمت ها بـه صورت 

روزانـه تغییـر می کنـد، لحـاظ کـردن مالیـات در 

و  تولیدکننـده  بـرای  بزرگـی  چالـش  بیـن،  ایـن 

عمـده  می آیـد.  حسـاب  بـه  نهایـی  مشـتری 

مشتریان سیم و کابل، شرکت های برق منطقه ای 

و مجموعه هـای دولتـی هسـتند کـه بـه خـودی 
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خود هزینه خرید محصول را با تاخیر می پردازند 

بـه قیمـت تمـام شـده، یـک  افـزودن مالیـات  و 

دافعه برای آن ها محسوب می شود.

وی تاکید کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات، 

موجب ضعف نقدینگی هر شرکتی می شود که 

بـا توجـه بـه رونـد صعـودی قیمـت مـس، تامیـن 

ماده اولیه را با مشکل مواجه می سازد.

مواد اولیه شرکت پرتو محرک کابل  

غالمی در خصوص مواد اولیه و منابع تامین آن، 

بیان کرد: از مفتول مس و PVC برای تولید سیم و 

کابل استفاده می کردیم. مس مورد نیاز را از منابع 

داخلـی مانند شـرکت های ملی صنایع مس ایـران، 

خریـد  شـمال  راد  گیـل  و  کاشـان  مـس  دنیـای 

می کردیـم. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت در 

تامیـن مـواد اولیـه مسـی معضلـی وجـود نـدارد 

چون منابع داخلی در عرضه آن، مانعی بر سر راه 

قـرار نداده انـد امـا تنها معضل ما، نبود نقدینگی 

الزم برای خرید است. البته می توانیم به صورت 

کارمـزدی محصـول تولیـد کنیـم کـه مشـتریان بـا 

خریـد مـس مـورد نیاز تولیـد، 9 درصد مالیات بر 

ارزش افزوده را پرداخت می کنند و این 9 درصد 

روی قیمت تمام شده محصول و وجه پرداختی 

آن ها به ما، محاسبه می شود.

وام بایـد بـا بهره پایین بـه تولیدکننده   

اعطا شود

مدیرعامل شـرکت پرتو محرک کابل در پاسـخ 

به این سوال که مهم ترین انتظارات تولیدکنندگان 

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان  چیسـت،  دولـت  از 

شـرایطی کـه بـر اقتصـاد ایـران حاکـم اسـت، ایـن 

انتظـار از دولـت مـی رود کـه بـا صـدور دسـتور از 

طریق بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی، 

تسـهیالت چهـار یـا پنـج سـاله بـا بهـره پاییـن بـه 

تولیدکنندگان اعطا کنند. در این صورت، ما نیز 

می توانیـم طـی 6 مـاه بـرای 40 نفر ایجاد اشـتغال 

مسـتقیم داشـته باشـیم و مجـدد خـط تولیـد را 

فعال کنیم.

وی اضافه کرد: برای دریافت وام باید حساب 

مالی فرد یا شرکت، گردش مالی مناسبی داشته 

باشـد تـا بانک هـا بـا اعطـای تسـهیالت موافقـت 

کنند که متاسفانه در حال حاضر گردش مالی در 

حساب این واحد تولیدی وجود ندارد. بانک های 

کوچک تـر و خصوصـی، وام تولیـد اعطـا می کننـد 

امـا بـا نـرخ بهـره 25 درصـدی کـه قبـال از این قبیل 

وام هـا دریافـت کرده ایـم؛ یعنـی از وامـی بـه مبلـغ 

یـک میلیـارد تومـان، مبلـغ 600 میلیـون تومـان بـه 

تولیدکننده اعطا می شود و 400 میلیون تومان نزد 

بانک باقی می ماند.

دریافت پرچالش تسهیالت بانکی  

مالـی  تامیـن  فراینـد  بـا  ارتبـاط  در  غالمـی 

تولیدکننـدگان از بانک هـا، گفـت: هـر سـال ایـن 

انتظار می رود که شـرایط بهتر شـود و مشـکالتی 

بـه تولیدکننـدگان  کـه بـرای اعطـای وام تولیـد 

همیشـه پابرجـا بـود، بـه مـرور از بیـن بـرود امـا 

متاسـفانه ایـن مشـکالت نـه تنهـا تاکنـون حـل 

نشده بلکه مسیر تامین مالی از طریق بانک برای 

تولیدکننـده سـخت تر هـم شـده اسـت. قیمـت 

مـس از 40 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

چند سـال گذشـته به 200 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم رسـیده اسـت و اکثر واحدهای تولیدی 

را با مشکل کمبود و یا نبود نقدینگی کافی برای 

خریـد مـاده اولیـه مواجـه کـرده اسـت. در ایـن 

می توانـد  بانک هـا  مالـی  تنهـا حمایـت  شـرایط، 

چاره ساز باشد که در این زمینه نیاز به تصمیم و 

دستور دولت است.

تاکیـد کـرد:  ایـن گفت وگـو  انتهـای  وی در 

ماشین آالت و تجهیزاتی که در خطوط تولید این 

شـرکت مسـتقر هسـتند، ظرفیت تولید یک هزار 

تـن سـیم و کابـل را در سـال دارنـد امـا متاسـفانه 

در حـال حاضـر هیـچ بهـره ای از آن هـا نمی بریـم. 

واقعـا  بانک هـا  توسـط  سـنگین  وثایـق  دریافـت 

و  نـدارد  اقتصـادی  صرفـه  تولیدکننـده  بـرای 

از  کـه  مبلغـی  انـدازه  بـه  وثیقـه ای  نمی توانـد 

سـوی بانک تعیین شـده، تهیه کند و آن را ارائه 

نهادهـای  ایـن  بـه  بایـد  از جهتـی  البتـه  دهـد. 

تامین کننـده مالـی و اعتبـاری حـق داد؛ چراکـه 

برخـی از تولیدکننـدگان بعـد از دریافـت وام، 

هیـچ یـک از اقسـاط را پرداخـت نکرده انـد و بـه 

بـرای  همیـن جهـت هـم قوانیـن سـخت گیرانه 

اعطای وام وضع شده است.

با توجه به اینکه قیمت ها به 
صورت روزانه تغییر می کند، لحاظ 
کردن مالیات در این بین، چالش 

بزرگی برای تولیدکننده و مشتری 
نهایی به حساب می آید
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سرب جایی در جهش قیمتی فلزات نداشته است
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مدیرعامـل شـرکت پارس لحیم گفـت: در حال حاضـر، قیمت عمده فلـزات در جهان 
جهـش قیمتـی را تجربه می کنـد اما در این میان، قیمت فلز سـرب نسـبت به سـایر 
فلـزات اساسـی، از ثبات نسـبی برخوردار اسـت؛ اگرچـه پیش بینی می شـود در آینده 
تقاضـا بـرای این فلز افزایش یابد کـه در آن صورت، قطعا قیمت ایـن فلز نیز افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پارس لحیم:

سرب جایی در جهش قیمتی فلزات 
نداشته است

بانک ها حامی تولید نیستند  

حافـظ فکـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شـرکت پارس لحیم در سـال 1361 فعالیت خود را 

آغاز کرده و در زمینه تولید آلیاژهای لحیم کاری با 

اسـتفاده از شـمش های سـرب و قلـع فعـال اسـت. 

ظرفیـت تولیـد ایـن محصـول طبـق عـددی کـه در 

پروانـه بهره بـرداری درج شـده، سـاالنه دو هـزار تـن 

است اما با توجه به شرایط حاکم بر بازار داخلی و 

اقتصـاد کشـور کـه بـر تولیـد و صنعـت اثرگـذاری 

مسـتقیم دارد، تنهـا بـا 20 درصـد از ظرفیت تولید 

خـود، بـه صـورت واقعـی محصـول، تولیـد و روانـه 

بازار داخلی می کنیم.

وی افـزود: بـرای تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خـود، قلـع را از کشـور مالـزی وارد و سـرب را هـم از 

منابـع داخلـی ماننـد کارخانه هـای تولیـد شـمش 

سـرب مسـتقر در زنجـان تامیـن می کنیـم و بـر 

خالف سـایر فعاالن صنعتی، تاکنون مشـکلی در 

تامین مواد اولیه پیدا نکرده ایم. محصوالت تولید 

شـده در ایـن شـرکت، شـامل سـیم لحیـم، سـیم 

سربی، لحیم شاخه، بابیت متال و... است.

نوسان ناچیز قیمت سرب  

این تولیدکننده در پاسـخ به این سـوال که چه 

ارزیابی راجع به روند قیمت سرب دارید، گفت: 

باید گفت که قیمت گذاری سرب نسبت به سایر 

و  اسـت  برخـوردار  پایدارتـری  شـرایط  از  فلـزات، 

می تـوان گفـت ماننـد آن هـا رونـد صعـودی را طـی 

نمی کند اما این پیش بینی را هم می توان کرد که 

طی چند ماه آتی، قیمت این فلز هم افزایش پیدا 

کنـد کـه عامـل ایـن رشـد قیمت، بـاال رفتن میـزان 

تقاضای خرید شـمش سـرب هم در بازار داخلی و 

هم در بازارهای جهانی خواهد بود.

ارتباط با مشتریان  

مدیرعامـل شـرکت پـارس لحیـم در خصـوص 

ارزیابـی بـازار فروش محصوالت خود، عنوان کرد: 

مشـتریان ثابتی داریم که ماهانه خرید خود را به 

سـادگی ثبـت می کننـد و بـه صـورت مسـتقیم بـا 

آن ها در ارتباط هستیم و محصوالت سفارش شده 

را تحویـل می دهیـم. بخـش دیگـری از محصـول 

تولید شده پارس لحیم نیز در یک واحد فروش در 

بـازار بـرای مصرف کننـدگان عرضـه شـده کـه هـر 

مشـتری بـه میـزان نیـاز خـود و بودجـه ای کـه در 

دسـت دارد، خریـد خـود را از ایـن فروشـگاه انجـام 

می دهـد. بیشـتر هـم کسـانی کـه مصرف کننـده 

خرد هستند و میزان باالیی آلیاژ لحیم نیاز ندارند، 

از این فروشگاه خرید می کنند.

میزان تولید به توانایی مالی تولیدکننده   

بستگی دارد

فکـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـا نظـر 

بسیاری از تولیدکنندگان مبنی بر اینکه به دلیل 

افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و شـرایط بـازار، تولیـد 

دیگر مانند سال های قبل مقرون به صرفه نیست، 

موافق هستید یا خیر، تصریح کرد: اگر در شرایطی 

قرار می گرفتیم که تنها قلع و سـرب دچار نوسـان 

قیمتی باال می شـدند، می توانسـتیم عنوان کنیم 

تولید به صرفه نیست اما هم اکنون روند صعودی 

قیمت در همه جای صنعت و اقتصاد کشور دیده 

می شـود و همیشـه جامعـه خود را بـا آن وفـق داده 

اسـت. بـه عنوان مثـال، در صورت افزایش قیمت 

سرب، ما نیز می توانیم قیمت فروش کاالی خود 
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را بـه نسـبت، افزایـش دهیـم؛ در نتیجـه، واحـد 

رادیاتورسـازی کـه لحیـم مـورد نیـاز را از شـرکت ما 

خریـداری می کنـد نیـز قیمـت تمـام محصـوالت 

خـود را افزایـش می دهـد و می توانـد بـه سـهولت 

کسب درآمد و سود مطلوبی داشته باشد. 

فلزاتـی  جـزو  قلـع  و  سـرب  کـرد:  اضافـه  وی 

هسـتند کـه هـر زمـان مصرف کننـده به آن هـا نیاز 

داشـته باشـد بـه هـر قیمتی کـه بـرای آن ها تعیین 

شـده باشـد، خریـد خـود را انجـام می دهـدو بـه 

صـورت کلـی مصرف کننده مشـکلی در ارتباط با 

قیمت تعیین شده برای فروش این فلزات ندارد. 

زمانـی کـه نـرخ دالر بـه کانـال 30 هـزار تومانـی 

می رسـد، طبیعـی اسـت کـه بـاال بـودن قیمـت در 

همه بخش های مختلف کشور را توجیه می کند.

دانش فنی آلمانی را بومی سازی کردیم  

مدیرعامـل شـرکت پـارس لحیـم در ارتبـاط بـا 

ماشین آالت و تجهیزات تولید لحیم، بیان کرد: در 

خط تولید این شرکت، از دستگاه هایی نظیر کوره 

ذوب، دستگاه اکسترودر لحیم، دستگاه کشش و 

سیم پیچ مورد استفاده قرار گرفته که دانش فنی 

این تجهیزات متعلق به کشور آلمان است و برای 

اینکـه در زمـان تحریـم بـرای تعویـض قطعـات بـه 

مشکلی برخورد نکنیم، تاکنون به روش مهندسی 

معکوس همه ماشـین آالت را به روزرسـانی و مورد 

استفاده قرار داده ایم.

بانک ها توجهی به شرایط تولیدکننده ندارند  

این تولیدکننده در مورد توقع تولیدکنندگان از 

مسـئوالن، عنـوان کـرد: بهترین کمکی کـه دولت 

می توانـد بـه تولیدکننـده بکنـد ایـن اسـت کـه در 

امـور مربـوط بـه تولیـد دخالـت نکنـد. متاسـفانه 

مسـئولین امر فاقد دانش کافی و تجربه مناسـب 

برای حل معضالت هسـتند و به عبارت دیگر، از 

زمانی که وارد این حوزه تولیدی شـدیم از ابتدا تا 

انتهـا انـواع و اقسـام چالش هـا را تجربـه کردیـم و 

بیشتریـــن دردســری کـه داشتیـــم نیـز از جانـب 

بانک ها بوده است.

وی ادامـه داد: برای راه اندازی کارخانه پارس 

لحیـــم، رقـــم کمی از بانک وام دریافـــت کـــرده 

بودیـم کـه بـدون هیـچ توضیحـی بـه میـزان سـود 

وام اعطا شده، اضافه کردند و مجبور شدیم بعد 

از 40 سال فعالیت، یک منزل شخصی را در سال 

فـروش  بـه  میلیـارد  دو  ریالـی  ارزش  بـه   1390

بگذاریـم تـا بتوانیم بدهی خود را با بانک تسـویه 

کنیـم و ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال جـاری 

بـرآورد کردیـم کـه ارزش ریالی منزلی که فروخته 

شـد،به 100 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت. بانـک 

تحـت هـر شـرایطی بایـد مبلغـی را کـه بـه عنـوان 

کمـک بـه تولیدکننـده داده پـس بگیـرد و هیـچ 

توجهی به شرایط تولیدکننده ندارد.

بانک باید حامی تولید باشد  

فکری اذعان کرد: برای تامین نیاز مالی خود، 

از منابع مالی سرمایه گذاران استفاده می کنیم اما 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که بانک وظیفه 

دارد از تولیـد و تولیدکننـده حمایت هـای الزم را 

داشـته باشـد و مـدام بـه فکـر دریافـت سـودهای 

کالن از محـل اعطـای وام نباشـد. ایـن هـدف هـر 

تولیدکننده ای است که بتواند میزان تولید خود را 

افزایـش دهـد، در سـبد محصـوالت خـود تنـوع 

ایجـاد کنـد و در نهایـت به درآمد مطلوبی دسـت 

یابد که این امر زمانی محقق خواهد شد که بانک 

و موسسـات مالـی بـه معنی واقعی کلمـه، حامی 

تولیدکننده باشند. سیاست ها بانکی به گونه ای 

تبیین شده است که گویا بانک ها صرفا به دنبال 

مصادره اموال تولیدکننده ها هستند!

کـرد:  تاکیـد  خـود  اظهـارات  تکمیـل  در  وی 

متاسـفانه کارشناسـان بانکـی بـه صـورت کامـل به 

وظایف خود اشراف کافی ندارند و دقیقا وظایفی 

انجـام  بـه درسـتی  بـه آن هـا محـول شـده را  کـه 

نمی دهند. از سوی دیگر، افرادی هستند که به نام 

تولیـد وام می گیرنـد امـا مبلـغ دریافتـی را بـرای 

کارهای دیگری مانند ساخت وساز صرف می کنند 

که سود بسیار بیشتری از تولید دارد. در این بین، 

بانک برای جلوگیری از این امر، بهانه های مختلفی 

را برای اعطای وام به تولیدکننده می تراشد که در 

نهایـت، موجب محرومیت تولیدکننـده واقعـی از 

تسـهیالت بانکـی می شـود. امیـدوار هسـتیم در 

قوانیـن بانکـی، بـه خصـوص در زمینـه تسـهیالت، 

بازنگری شود. در صورت حمایت بانک ها از تولید، 

صنعت و اقتصاد کشور از رکود خارج خواهد شد.

قیمت گذاری سرب نسبت به سایر 
فلزات، از شرایط پایدارتری برخوردار 

است و می توان گفت مانند آن ها 
روند صعودی را طی نمی کند اما این 

پیش بینی را هم می توان کرد که 
طی چند ماه آتی، قیمت این فلز هم 
افزایش پیدا کند که عامل این رشد 

قیمت، باال رفتن میزان تقاضای خرید 
شمش سرب هم در بازار داخلی و 
هم در بازارهای جهانی خواهد بود
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درآمد فوالد خراسان از 6 هزار میلیارد تومان گذشت
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شـرکت فـوالد خراسـان بـا فـروش 480 هـزار تن محصـول طی هفـت ماه امسـال، 
توانسـت 60 هـزار و 21 میلیـارد ریال درآمد کسـب کند که این میزان درآمد در مقایسـه 

با مدت مشابه سال گذشته، 60 درصد افزایش داشته است.

درآمد فوالد خراسان از 6 هزار میلیارد 
تومان گذشت

طی هفت ماه امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد خراسـان در مهر 

مـاه سـال جـاری بـا توجـه بـه برقـراری کامـل بـرق 

بهتریـن  از  یکـی  توانسـت  تولیـد  مـدار  در 

عملکردهـای تاریـخ خـود از نظـر تولیـد را پشـت 

سـر بگـذارد و رکوردهـای درخشـانی را هـم در 

تولید گندله و آهن اسفنجی ثبت کند. طبعا با 

توجـه بـه اینکـه دو محصول یاد شـده ماده اولیه 

محصـوالت بعـدی زنجیره محسـوب می شـوند، 

انتظـار مـی رود عملکـرد خوب فوالد خراسـان در 

زمینـه تولیـد در ماه هـای بعدی نیز تـداوم یابد. 

البته این امر تنها در صورتی تحقق می یابد که 

مانند سـال های اخیر شـاهد قطعی گاز و یا برق 

در زمستان نباشیم.

رشد 8 درصدی تولید محصوالت سبک   

ساختمانی

بـر اسـاس نمودار 1، شـرکت فـوالد خراسـان در 

هفـت مـاه سـال 1400 توانسـت 863 هـزار و 318تن 

گندلـه تولیـد کنـد. »فخـاس« در هفـت ماه سـال 

1399، حـدودا 914 هـزار و 399 تـن گندلـه تولیـد 

کرده بود.

فوالد خراسـان در هفت ماه سـال جاری موفق 

به تولید 690 هزار و 139 تن آهن اسفنجی شد. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال پیـش توانسـته بـود 

722هزار و 525 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخـاس« در دوره مـورد بررسـی، 194 هـزار و 

616 تن شـمش فوالدی تولید کرد. این شـرکت در 

هفت ماه سـال 1399، در حدود 271 هزار و 201 تن 

شمش داخلی تولید کرده بود.

شـرکت فوالد خراسـان در هفت ماه سـال 1400، 

توانسـت 325 هـزار و 794 تـن محصـوالت سـبک 

سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، 8 درصد افزایش داشـته اسـت. 

این شرکت در هفت ماه سال قبل، 299 هزار و 42تن 

محصوالت سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت فوالد خراسان در هفت 

مـاه امسـال بـه دو میلیـون و 73 هـزار و 867 تـن 

پیـش  سـال  مـاه  هفـت  در  شـرکت  ایـن  رسـید. 

توانسـته بـود دو میلیـون و 207 هـزار و 432تـن 

محصول تولید کند.
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صادرات شمش فوالد خراسان 17 درصد   

رشد یافت

طبـق نمـودار 2، شـرکت فـوالد خراسـان در 

هفـت مـاه سـال 1400 توانسـت 33 هـزار و 752 تـن 

آهن اسفنجی در بازار داخلی به فروش برساند که 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش 412درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه 

سـال 1399 توانسـته بـود 6 هـزار و 589 تـن آهـن 

اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

فوالد خراسـان در هفت ماه سـال جاری موفق 

بـه فـروش 99 هـزار و 476 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی شـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال گذشته، 154 هزار و 201 تن شمش فوالدی در 

بازار داخلی فروخته بود.

توانسـت  امسـال  مـاه  هفـت  در  »فخـاس« 

220هزار و 422 تن محصوالت  سـبک سـاختمانی 

در بازارهـای داخلـی به فروش رسـاند. این شـرکت 

در هفت ماه سال گذشته توانسته بود 299هزار و 

959 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار 

داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شـرکت فوالد خراسـان 

در دوره مـورد بررسـی بـه 353 هـزار و 394 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال پیـش 460 

هـزار و 749 تـن محصـول در بازار داخلی به فروش 

رسانده بود.

شرکت فوالد خراسان در هفت ماه سال جاری 

توانسـت 79 هـزار و 979 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 17 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت ماه سـال 

قبل توانسته بود 68هزار و 61 تن شمش فوالدی را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 همچنین فوالد خراسـان در هفت ماه امسـال 

موفـق بـه صـادرات 47 هـزار و 235 تـن محصوالت 

سـبک سـاختمانی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال قبل، 892 درصد رشـد داشـته 

است. این شرکت در هفت ماه سال پیش توانسته 

سـبک  محصـوالت  تـن   770 و  هـزار  چهـار  بـود 

ساختمانی صادر کند.

مجمـوع صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در 

مدت مورد بررسی به 127 هزار و 214 تن رسید که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش 74 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت 

در هفت ماه سال گذشته 72 هزار و 831 محصول 

صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  جـاری،  سـال  مـاه  هفـت  در 

خراسـان 179 هـزار و 455 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 222هـزار و 

262 تـن شـمش در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

سـبک ساختمانی شرکت فوالد خراسـان در هفت 

مـاه سـال 1400، بـه 267 هـزار و 657 تـن رسـید. این 

شـرکت در هفت ماه سـال 1399، حدود 304 هزار 

و 729 تن محصوالت سبک ساختمانی در بازارها 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در دوره مـورد بررسـی، 

مجموع تولید شرکت فوالد 
خراسان در هفت ماه امسال به 

دو میلیون و 73 هزار و 867 تن 
رسید. این شرکت در هفت ماه 

سال پیش توانسته بود دو میلیون 
و 207 هزار و 432تن محصول 

تولید کند
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در  محصـول  تـن  و 864  هـزار  مجمـوع 480  در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسـاند. این 

شرکت در هفت ماه سال قبل، 533 هزار و 580تن 

محصول فروخته بود.

رشد 16 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش   

فوالدی در بازار داخلی

شـرکت فوالد خراسـان در هفت ماه سـال 1400 

توانست دو هزار و 700 میلیارد و 788میلیون ریال 

از فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی درآمـد 

کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیش، یک هزار و 313درصد افزایش را نشـان 

می دهد. این شـرکت در هفت ماه سـال گذشـته، 

191 میلیارد و 40میلیون ریال درآمد از فروش آهن 

اسفنجی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در هفـت مـاه امسـال، 11 هـزار و 

930میلیـارد و 967 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فوالدی در بازار داخلی کسـب کرد که این 

قبـل،  بـا مـدت مشـابه سـال  میـزان در مقایسـه 

نشـان دهنده 16 درصد رشـد اسـت. این شرکت در 

و  هـزار  بـود 10  توانسـته  سـال 1399  مـاه  هفـت 

237میلیارد و 19 میلیون ریال درآمد از محل فروش 

شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

»فخـاس« در مـدت مـورد بررسـی موفـق بـه 

کسب 29 هزار و 678 میلیارد و 639 میلیون ریال 

درآمد از فروش محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی شـد که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال پیش، 35 درصد رشـد داشـته 

است. این شرکت در هفت ماه سال 1399، 21هزار 

و 876 میلیارد و 424 میلیون ریال درآمد از فروش 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار داخلـی به 

دست آورده بود.

مجموع درآمد شرکت فوالد خراسان از فروش 

در بـازار داخلـی طی هفت ماه امسـال بـه 44 هزار 

و 310 میلیـارد و 394 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

هم سنجی با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 

37 درصدی است. این شرکت در هفت ماه سال 

پیـش، 32 هـزار و 304میلیـارد و 483 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در هفـت مـاه امسـال، 9 هـزار و 

704 میلیـارد و 609 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار صادراتـی کسـب کـرد که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 

99 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

و  860میلیـارد  و  هـزار  چهـار  گذشـته،  سـال 

شرکت فوالد خراسان در دوره 
مورد بررسی، در مجموع 480 هزار 

و 864 تن محصول در بازارهای 
داخلی و صادراتی به فروش 

رساند. این شرکت در هفت ماه 
سال قبل، 533 هزار و 580تن 

محصول فروخته بود

880میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فوالدی 

به دست آورده بود.

»فخـاس« در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

کسـب 6 هـزار و 6 میلیـارد و 423 میلیـون ریـال 

درآمـد از صـادرات محصوالت سـبک سـاختمانی 

شـده اسـت که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش، یـک هـزار و 443 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. این شـرکت در مدت مشابه سال گذشته، 

درآمد 389 میلیارد و 105میلیون ریالی از صادرات 

محصوالت سبک ساختمانی کسب کرده بود.

صادراتـی  فـروش  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 

شرکت فوالد خراسان در هفت ماه امسال، 15هزار 

در  کـه  بـود  ریـال  میلیـون  و 32  میلیـارد  و 711 

هم سنجی با مدت مشابه سال گذشته 200درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت 

مشـابه سـال قبـل، بـه پنـج هـزار و 249میلیـارد و 

985میلیون ریال درآمد صادراتی ناشی از فروش 

محصول رسیده بود.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

شـرکت فـوالد خراسـان در هفـت مـاه سـال جـاری، 

21هزار و 635 میلیارد و 576 میلیون ریال بود که در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، بیانگـر 

43درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال پیش، 15 هزار و 97 میلیارد و 899 میلیون ریال 

درآمد از فروش شمش فوالدی کسب کرده بود.

در دوره مـورد بررسـی، شـرکت فـوالد خراسـان 

توانسـت 30 هـزار و 515 میلیـارد و 852 میلیـون 

ریال درآمد از فروش محصوالت سبک ساختمانی 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال پیش 37 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشته، 22 هزار و 265میلیارد و 529 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی 

کسب کرده بود.

مجموع درآمد شرکت فوالد خراسان در هفت 

و  و 21میلیـارد  هـزار  حـدود 60  سـال 1400،  مـاه 

426میلیون ریال بود که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال پیش، 60 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در هفت ماه سـال گذشـته، 

37 هزار و 554 میلیارد و 468میلیون ریال درآمد 

به ثبت رسانده بود.
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استقبال متقاضیان از محصوالت فوالدی
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در هفتـه منتهـی بـه هفتم آبان ماه، معامـالت طالیی در بـورس کاال رقم خورد و معامله برخـی از محصوالت بعد از چند مـاه رقم خورد. 
بـه طـور مثال، شـمش فوالد آلیاژی ازجمله محصوالتی بود که طی چند ماه گذشـته بـدون متقاضی و معامله رینگ بـورس کاال را ترک 
می کـرد امـا در هفتـه جـاری مقـداری از آن معامله شـد. دلیل رونـق معامـالت را می توان در عـزم دولـت و وزارت صمت بـرای صدور 
دسـتورالعمل جدیـد فـوالدی برای سـاماندهی بازار فوالد دانسـت و به همین دلیل متقاضیـان برای خرید محصوالت فـوالدی در هفته 

منتهی به هفتم آبان ماه در بورس کاال به صف شدند.

استقبال متقاضیان از محصوالت فوالدی

میلگـرد شـرکت فـوالد خراسـان معامله شـدند. در 

ادامـه بـه بررسـی معامـالت شـرکت های فـوالدی 

منتخب »فلزات آنالین« می پردازیم.

»فخوز« 43 هزار و 160 تن محصول در   

بورس کاال فروخت 

در هفتـه منتهـی بـه هفتـم آبـان مـاه، شـرکت 

فوالد خوزستان 43 هزار و 160 تن محصول فوالدی 

شـامل 18 هـزار تـن تختـال و 25 هـزار تـن شـمش 

فـوالدی 5SP و 160 تـن شـمش RST34-2 را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

می دهـد  نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور 

شرکت فوالد خوزستان، سه شنبه چهارم آبان ماه، 

25 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 20 هزار تنی مواجه شد 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه هفتـم آبان 

ماه، شمش آلیاژی شرکت فوالد خوزستان، شمش 

فـوالدی شـرکت های فـوالد خراسـان، آهـن و فـوالد 

تختـال  چادرملـو،  و  خوزسـتان  فـوالد  ارفـع، 

شـرکت های فـوالد خوزسـتان و فـوالد هرمـزگان و 
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و بـه همیـن میـزان، معاملـه صـورت گرفـت. ایـن 

شـرکت باقی شـمش خود را به تاالر مچینگ برد و 

بـا معاملـه پنـج هـزار تـن دیگـر، جمـع معامـالت 

شمش خود را به 25 هزار تن رساند.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 134 هزار 

و 721 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 336 میلیـارد و 802 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  نمـودار 2،  طبـق  همچنیـن 

خوزسـتان، سه شـنبه چهـارم آبـان مـاه 40 هـزار تـن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با 

تقاضای 13 هزار تنی مواجه شد و به همین میزان 

نیـز معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

محصـول خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کرد که 

توانست پنج هزار تن دیگر را معامله کند تا جمع 

معامالت تختال را به 18 هزار تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمت 

153 هزار و 994 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته، 277 میلیارد 

و 189 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت 

فـوالد خوزسـتان شـنبه یکـم آبان مـاه، پنج هـزار تن 

را در   RST34-2 بـا گریـد  فـوالدی  بلـوم  شـمش 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

160تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه 

صورت گرفت.

شـرکت فـوالد خوزسـتان ایـن شـمش فـوالدی 

خـود را بـه قیمـت 145 هـزار و 171 ریال بـه ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت معامله نیز با 

همیـن رقـم انجـام شـد. ایـن شـرکت از معاملـه 

صورت گرفته توانست دو میلیارد و 322 میلیون 

تومان درآمد داشته باشد.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی »کچاد«  

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شـنبه 

چهـارم آبـان مـاه توانسـت 10 هـزار تن شـمش فوالد 

خـود را همـراه بـا رقابـت در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نشـان می دهـد،  نمـودار 4  همان طـور کـه 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 

چهـارم آبـان مـاه 10 هزار تن شـمش بلوم فـوالدی با 

گریـد 5SP را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 25 هـزار و 200 تنـی مواجـه و ایـن شـرکت 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

»کچاد«، شمش فوالدی را به قیمت 128هزار 

و 287 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـا توجـه بـه رقابـت صـورت 

هـر  ازای  بـه  ریـال  و 599  هـزار  بـه 135  گرفتـه 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجـام شـده، 135 میلیـارد و 599 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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15 هزار تن شمش فوالدی ارفع به فروش رفت  

سه شـنبه چهـارم آبـان مـاه، شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع موفق شد 15 هزار تن شمش فوالدی 

خـــود را در بـــورس کاالی ایـــران مـــورد معاملـــه 

قرار دهد.

بر اسـاس نمودار 5، شـرکت آهن و فوالد ارفع، 

سه شـنبه چهارم آبان ماه 15 هزار تن شـمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

25 هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و به میزان عرضه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 134 هـزار و 

721 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود اما 

قیمـت معاملـه بـه دلیـل رقابـت بـه 137 هـزار و 

146ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از 

معاملـه صورت گرفته 205 میلیـارد و 719 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
134 هزار و 721 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود اما قیمت 
معامله به دلیل رقابت به 137 هزار 

و 146ریال به ازای هر کیلوگرم 
رسید. این شرکت از معامله صورت 

گرفته 205 میلیارد و 719 میلیون 
تومان درآمد کسب کرد

»هرمز« 23 هزار 500 تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه چهـارم آبان 

مـاه، توانسـت 23 هـزار و 500 تـن تختـال فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور نمودار 6 نشان می دهد، سه شنبه 

چهارم آبان ماه، شرکت فوالد هرمزگان 40 هزار تن 

تختال فوالدی خود را در بورس کاال عرضه کرد که 

در مقابل آن 22 هزار و 300 تن تقاضا وجود داشت 

و فوالد هرمزگان به همین میزان، محصول خود را 

مـورد معاملـه قـرار داد. ایـن شـرکت باقـی تختـال 

خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و توانسـت یـک هـزار 

200تن دیگر را معامله کند تا جمع معامالت آن به 

23 هزار و 500 تن برسد.

قیمـت تختـال عرضـه شـده فـوالد هرمـزگان، 

151هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

معاملـه بـدون رقابـت در قیمـت صـورت گرفـت. 

فوالد هرمزگان از معامله تختال در بورس کاال، 337 

میلیارد و 861 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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»فخاس«، شمش فوالدی را به 
قیمت 126هزار و 873 ریال به 

ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله به 131 هزار و 
590 ریال به ازای هر کیلوگرم 

افزایش یافت. این شرکت از معامله 
صورت گرفته، 65 میلیارد و 795 

میلیون تومان درآمد کسب کرد

20 هزار تن محصوالت »فخاس« معامله شد  

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

هفتم آبان ماه توانست پنج هزار تن شمش فوالد 

تـن میلگـرد و در مجمـوع،  و 15 هـزار و چهـار 

20هـزار و 4 تـن محصـول را در بـورس کاالی ایـران 

به فروش برساند.

سه شنبه چهارم آبان ماه، شرکت فوالد خراسان 

موفق شـد پنج هزار تن شـمش بلوم فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 7 حاکی از آن اسـت سه شـنبه چهارم 
آبـان مـاه، فـوالد خراسـان پنـج هزار تن شـمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرده که با تقاضای 

12 هزار تنی مواجه شده و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفته است.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 126هزار 

و 873 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله به 131 هزار و 590 ریال به ازای 

هر کیلوگرم افزایش یافت. این شـرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 65 میلیـارد و 795 میلیـون تومان 

درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  مـاه،  آبـان  پنجـم  چهارشـنبه 

خراسـان موفـق شـد 15 هـزار و چهـار تـن میلگـرد 

فوالدی خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله 

قرار دهد.

همان طـور نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خراسان چهارشنبه پنجم آبان ماه 15 هزار 

و چهـار تـن میلگـرد را در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه بـا تقاضـای 24 هـزار 112 تنـی مواجـه شـد و 

این شرکت توانست تمام میلگرد عرضه شده را 

به فروش برساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 146هزار 

و 424 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـا رقابـت صـورت گرفتـه بـه 

147هـزار و 974 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم رسـید. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 222 میلیـارد و 

20میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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رشد ۲۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم

تاثیر بحران برق در چین بر عرضه آلومینیوم

خام فروشی همچنان در دستور کار صنایع آلومینیوم است!
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کرده اسـت. فرسـودگی تجهیزات اسـتفاده شـده 

در صنایع آلومینیوم و بهره وری بسیار پایین فرایند 

تولیـد، خام فروشـی و عـدم توجه به فـرآوری نیز از 

دیگر مشکالت جدی این صنایع است.

ربیعـی اضافه کرد: برای تمامی مـوارد مذکور 

راه حل ها در قالب پیشـنهاد به این صنایع ارسـال 

شـده اسـت، اما ظاهرا خام فروشـی در دسـتور کار 

صنایع قرار دارد و نکته حائز اهمیت این است که 

تولید سنتی نیز با مصرف برق باال و آالیندگی زیاد 

انجام می شود.

این مقام دانشگاه صنعتی اراک با بیان اینکه 

موضوع ارتباط دانشـگاه ها با صنایع و اسـتفاده از 

ظرفیت  علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای 

حـل مشـکالت بـه ویـژه در بخش صنعت کشـور، 

همواره مورد تاکید مسـئوالن ارشـد نظام از جمله 

رهبـر معظـم انقـالب بـوده کـه بـر ارتبـاط محکـم 

دانشـگاه و صنعت و حل مشـکالت با اسـتفاده از 

ایده ها، علم، دانش، تکنولوژی موجود و به روز در 

دانشـگاه ها تاکیـد شـده اسـت، عنـوان کـرد: مرکز 

تحقیقـات آلومینیـوم در راسـتای حـل مشـکالت 

صنایع آلومینیوم به وظیفه خود عمل کرده و تمام 

تـالش خـود را در ایـن زمینـه کـرده اسـت. امیـد 

است مدیران صنایع آلومینیوم بیشتر از گذشته 

به اهمیت ارتباط با مراکز تحقیقاتی پی ببرند.

مدیـر مرکـز تحقیقـات فنـاوری آلومینیوم دانشـگاه صنعتی اراک گفـت: در حـال حاضر تمام چالش ها و مشـکالت ذکر شـده در 
دنیـا بـا ارتبـاط موثـر با مراکـز تحقیقاتی و دانشـگاهی برطرف شـده اسـت ولـی صنایـع آلومینیوم کشـور به خصوص اسـتان 
مرکـزی، تـالش چندانـی جهـت برطرف کردن مشـکالت این صنعـت از طریق ارتبـاط با مراکز از خود نشـان نمی دهنـد و ظاهرا 

همچنان خام فروشی در دستور کار صنایع آلومینیوم قرار دارد.

خام فروشی همچنان در دستور کار صنایع آلومینیوم است!

به گزارش »فلزات آنالین«، امیرحسین ربیعی 

اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه چشـم انداز افـق 1404، 

ظرفیـت تولیـد آلومینیـوم در کشـور بایـد بـه 1.5 

میلیون تن برسد، ولی معادن بوکسیت در کشور 

بسـیار محـدود اسـت؛ بـه  عنـوان مثـال ظرفیـت 

معـدن بوکسـیت جاجـرم بـرای تولیـد آلومینـا در 

نهایـت 250 هـزار تـن در سـال اسـت کـه در نتیجه 

می توان گفت یکی از مهم ترین مشکالت صنایع 

آلومینیوم کشور بحث تهیه مواد اولیه است.

آلومینیـوم  صنایـع  دوم  چالـش  افـزود:  وی 

کشـور، تولیـد بـرق مـورد نیـاز بـرای تولیـد اسـت. 

مصرف برق صنایع آلومینیوم بسیار باال است به 

عنـوان مثـال کارخانـه آلومینیوم سـازی ایـران در 

شهر اراک حدود 340 مگاوات در روز برق مصرف 

می کند که بیش از یک سـوم برق شـهری اسـت و 

در شـرایط بحرانـی تامیـن بـرق، صنایـع آلومینیوم 

باید مصرف برق خود را تا یک سـوم کاهش دهند 

که این امر مشـکل زا اسـت. بر این اسـاس، در این 

شرایط تنها با ارتباط با اساتید خبره و متخصصین 

برجسـته جهت افزایش بهره وری تاسیسات برقی 

این صنایع می توان این مشکل را برطرف کرد.

آلومینیـوم  فنـاوری  تحقیقـات  مرکـز  مدیـر 

دانشـگاه صنعتـی اراک ادامـه داد: یکـی دیگـر از 

چالش هـای مهـم صنایع آلومینیوم اسـتان، بحث 

زیسـت محیطی و آالیندگـی ایـن صنایـع بـوده کـه 

شـهرهای  شـهروندان  بـرای  را  جـدی  مشـکالت 

مجـاور ایـن صنایـع بـه خصـوص شـهر اراک ایجـاد 
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وی درخصـوص مرکـز تحقیقـات آلومینیـوم 

اظهـار کـرد: ایـن مرکـز توسـط دانشـگاه صنعتـی 

اراک براسـاس مجـوز شـماره 2/22/96549 مـورخ 

آمـوزش  گسـترش  شـورای  از   ،95 29خردادمـاه 

عالی تاسیس شده و تنها مرکز تحقیقاتی دارای 

مجـوز رسـمی در رابطـه بـا صنایـع آلومینیـوم در 

بـا  آلومینیـوم  تحقیقـات  مرکـز  اسـت.  کشـور 

بهره گیـری از دانـــش متخصصـــان و همچنیـن 

آلومینیـوم منطقـه،  بـا صنایـــع  ارتبـاط مسـتمر 

مهم تریـن مشـکالت و نیازهـای فناورانـه صنایـع 

آلومینیوم را شناسایی کرده است.

ربیعـی گفـت: ایـن مرکـز همچنیـن، چندیـن 

پیشـنهاد پژوهشـی از اسـاتید برجسـته کشـوری 

جهـت رفـع ایـن چالـش هـا بـه صنایـع آلومینیـوم 

بیـن  ارتباطـی  پـل  یـک  ایجـاد  بـا  و  ارسـال کـرده 

اسـت،  کـرده  سـعی  صنعتگـران  و  متخصصـان 

مشـاوره های تخصصـی و فنـی به این صنایـع ارائه 

دهـد. همچنیـن جهـت هدایـت پایـان نامه هـای 

دانشگاهی به سمت رفع نیازهای فناورانه و موانع 

تولید صنایع آلومینیوم، چندین پروژه دانشجویی 

در این زمینه تعریف شده است.

آلومینیـوم  فنـاوری  تحقیقـات   مدیـر مرکـز 

دانشـگاه صنعتـی اراک دربـاره دلیـل تاسـیس این 

مرکـز در شهرسـتان اراک توضیـح داد: آلومینیـوم 

پس از فوالد، بیشترین تولید و مصرف را در جهان 

دارد بـه طـوری کـه میـزان مصـرف آن بـه تنهایـی 

بیـش از مجمـوع فلـزات غیـر آهنـی دیگـر اسـت. 

آلومینیـوم بـه علـت ویژگی هـای منحصربه فـرد و 

کاربـرد فـراوان در صنایـع هوافضـا، کشتی سـازی، 

نظامـی، سـاختمان، تجهیـزات  نقــــل،  و  حمــــل 

الکتریکی و بسته بندی مواد غذایی در دنیا مورد 

توجه قرار گرفته و حتی آن را فلز قرن 21 نامیده اند.

ربیعـی گفـت: بـا توجـه بـه اسـتقرار صنایـع 

بزرگ و منحصربه فرد باالدسـتی و صنایع متنوع 

و متعدد پایین دسـتی صنعت آلومینیوم کشـور 

در شهر صنعتی اراک و نیاز مبرم این صنایع به 

یک مرکز تحقیقاتی دانش بنیان بومی، دانشگاه 

صنعتـی اراک بـه عنـوان تنهـا دانشـگاه صنعتـی 

استان مرکز تحقیقات و فناوری آلومینیوم را در 

قطــــب آلومینیــــوم کشــــور یعنــــی شهــــر اراک 

راه اندازی کرده اسـت. با عنایت به اینکه جهت 

بـازار گسـترده و کامـال  بقـا در  ادامـه حیـات و 

رقابتی  آلومینیوم در سطح جهانی و منطقه، نیاز 

بـه دسـتیابی بـه فناوری هـای پیشـرفته و انجـام 

بومی سـازی  منظـور  بـه  کاربـردی  تحقیقـات 

تکنولوژی هــــای روز جهـــانی اســــت، لـذا مرکـــز 

تحقیقات و فناوری  آلومینیوم می تواند با توجه 

بـه مزیـت هم جـواری بـا صنایـع بـزرگ تولیـدی 

آلومینیـوم و بـازار مصـرف گسـترده در صنایـع 

پایین دسـتی آن زمینه سـوددهی و رقابت پذیری 

را بـا شناسـایی مشـکالت صنایـع تولیـدی و ارائـه 

فناوری هـای نویـن بـرای آن ها فراهم کنـد و با این 

رویکرد گام های موثری جهت پیشرفت صنعت 

آلومینیوم کشور برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در نظر دارد تا در 

کنـار مباحـث پژوهشـی، نیروهـای متخصـص و 

کارآمـد را بـرای صنایـع  آلومینیـوم اسـتان و کشـور 

تربیـت کـرده و دوره هـای آموزشـی تخصصـی را 

جهت صنعتگران و دانشگاهیان فراهم کند. در این 

راسـتا بستر بسـیار مناسـبی برای ارتباط با صنایع 

آلومینیوم مستقر در اراک فراهم شده  است.

آلومینیـوم  فنـاوری  تحقیقـات   مدیـر مرکـز 

دانشـگاه صنعتـی اراک تصریـح کـرد: تفاهـم در 

همکاری آموزشی-پژوهشی با صنعت آلومینیوم و 

بهره بـرداری حداکثـری از پتانسـیل های علمـی و 

ارائـه  راسـتای  در  صنعـت  و  دانشـگاه  اجرایـی 

خدمات پژوهشـی مسـئوالنه با رعایت ارزش های 

حرفـه ای و بـا هـدف تبدیـل یافته هـای پژوهـش و 

دانش به فناوری و صنعت از اهداف اصلی و مهم 

مرکز تحقیقات و فناوری آلومینیوم است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، ربیعی بیان کرد: 

ارتقـای رتبـه تولیـد آلومینیـوم کشـور در منطقـه، 

توسـعه و بومی سـازی فناوری هـای پیشـرفته در 

صنعـــت آلومینیـــوم، توسعـــه کمـــی و کیفــــی 

فناوری های تولید آلومینیوم در مراحل مختلف، 

و  نیروهـای متخصـص  توانمندسـازی  و  تربیـت 

کارآمد در صنعت آلومینیوم، افزایش بهره وری در 

فرایندهای تولید آلومینیوم و کاهش اثرات مخرب 

زیسـت محیطی ناشـی از مراحـل مختلـف تولیـد 

آلومینیـوم و... از دیگـر اهـداف ایـن پژوهشـکده 

محسوب می شود.

یکی از چالش های مهم 
صنایع آلومینیوم استان، بحث 
زیست محیطی و آالیندگی این 

صنایع است که مشکالت جدی را 
برای شهروندان شهرهای مجاور 

این صنایع به خصوص شهر اراک 
ایجاد کرده است
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: فوالد مـردان با تعبیر شـعار سـال، رکورد تولیـد ماهیانه شـمش تختال را 
پس از دو سال شکستند.

رکورد تولید ماهیانه شمش تختال 
شرکت فوالد خوزستان شکسته شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، محمـود لنـدی 

ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: بـا تـالش 

کارکنـان شـرکت فـوالد خوزسـتان و برنامه ریـزی 

مـدون و بـر اسـاس نیـاز بـازار، بـا تولیـد 179 هـزار و 

212 تـن شـمش تختـال، رکـورد ماهیانـه تولیـد ایـن 

محصـول راهبـردی شکسـته شـد. رکـورد تولیـد 

بـه میـزان  پیشـین در فروردیـن مـاه سـال 1397 

168هزار و 355تن بود.

وی تولیـد مسـتمر و متناسـب بـا نیـاز بـازار را 

راهبرد اصلی فوالد خوزستان دانست و افزود: در 

ســـــالی کــــه از ســــوی مقــــام معظــــم رهبـــــری 

نـام تولیـد، پشـتیبانی ها و  بـه  )مدظله العالـی( 

مانع زدایی هـا نام گـذاری شـده اسـت،  علی رغم 

محدودیت های مختلف توانسـتیم محصوالت 

بـا کیفیـت روانـه بـازار کنیـم و عـالوه بـر تامیـن 

صـادرات  داخلـی،  نـوردی  شـرکت های  نیـاز 

داشته باشیم.

معاون بهره برداری شـرکت فوالد خوزستان در 

پایـان اشـاره ای هـم بـه طرح هـای در دسـت اجـرا 

داشـت و گفـت: خوشـبختانه بـا نـگاه توسـعه ای 

مدیرعامل و هیئت  مدیره سه طرح عظیم احداث 

ماشـین ریخته گـری اسـلب، کارخانـه اکسـیژن و  

بـا  نیـروگاه 500 مگاواتـی کلنگ زنـی شـدند کـه 

راه اندازی و در مدار قرار گرفتن طرح ها، عالوه بر 

افزایـش تـوان تولید، ثبـات تامین انرژی مـورد نیاز 

مجموعه تامین می شود.

ـــ

تاثیر بحران برق در چین بر عرضه آلومینیوم

تولیـد یـک تـن آلومینیـوم 16 مگاوات بر سـاعت بـرق نیـاز دارد؛ بنابرایـن هزینه بـرق تعیین کننده قیمـت این فلز اسـت و باال 
رفتن قیمت برق در چین، قیمت آن را هم افزایش می دهد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از باشگاه 

آلومینیوم، بحران برق در چین عرضه بسیاری از 

صنایـع  در  اسـتفاده  مـورد  کلیـدی  قطعـات 

مختلـف را محـدود کـرده و بـه صنعـت جهانـی 

امـا بیشـترین  خودروسـازی آسـیب می رسـاند. 

حـدود  بـود.  خواهـد  آلومینیـوم  بـر  آن  تاثیـر 

90درصـد از تولیـد منیزیـم دنیـا از چیـن می آیـد. 

دولـت چیـن بـه 35 کارخانه ذوب منیزیـم از 55 

کارخانـه موجـود دسـتور داده بـه  خاطـر کمبـود 

برق تا پایان سال جاری میالدی تعطیل شوند.

طبـق گفتـه تحلیلگـران بارکلیـز، 35 درصـد 

بـه خودروســــازی  منیزیــــم  بــــرای  تقاضــــا  از 

برمی گـردد و اگـر عرضـه آن متوقـف شـود، کل 

صنعـت خودروسـازی نیـز بـه تبـع آن، متوقـف 

خواهد شد.

عـالوه  بــــر منیزیــــم، قیمـــت بــــرق همـواره 

بـوده  اسـت.  آلومینیـوم  تعیین کننـده قیمـت 

اگـر تولیـد یـک تـن آلومینیـوم 16 مـگاوات بـر 

سـاعت بـرق نیـاز داشـته باشـد، آن وقـت تولیـد 

یک تن منیزیم به 35 تا 40 مگاوات در ساعت 

بـرق نیـاز خواهـد داشـت. بنابرایـن هزینـه بـرق 

تعیین کننده قیمت این فلزات خواهد بود.

ایـن افزایـش قیمـت هـم نتیجـه بـاال رفتـن 

قیمـت صـادرات چیـن و هـم کاهـش ذخایر این 

فلزات در اروپا و سایر نقاط جهان است.

آمریـکا یـک تولیدکننـده بزرگ داخلـی دارد 

ولـی ایـن تولیدکننـده هم برای مـواد اولیه خود 

نیازمنـد واردات اسـت بنابرایـن قیمـت تولیـد 

آن  هم افزایش می یابد.

بایـد  اروپـا و کشـورهای عضـو آن  اتحادیـه 

مـورد  ایـن   در  خـود  چینـی  شـرکای  بـا  فـورا 

مذاکـره کننـد. این نگرانی وجـود دارد که پکن 

تمـام تولیـد باقی مانـده خـود را متوجه صنعت 

داخلـی آلومینیـوم کنـد و ایـن در حالـی اسـت 

کـه ذخایـر اروپـا احتمـاال تـا پایـان نوامبـر و یـا 

حتی قبل از آن تمام می شود.
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بـر اسـاس آمـار انجمن تولیدکننـدگان فوالد ایران، طی 6 ماه نخسـت سـال جـاری مصرف ظاهری انواع اشـکال فوالد نسـبت 
به مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش غالبا 16 درصدی و در شـمش فوالد و آهن اسـفنجی به ترتیب 24 و 8 درصد ایجاد شـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در سـه ماهه دوم سـال جاری به سـبب قطعی هـای برق، کاهـش شـدید تولیـد رخ داده، اما در 
مقابـل صـادرات رشـد قابـل توجهی به ویژه در آهن اسـفنجی )رشـد 287 درصـدی صادرات در 6 ماهه امسـال نسـبت به مدت 

مشابه سال گذشته( داشته است.

مصرف ظاهری فوالد در داخل کاهش، 
اما صادرات افزایش یافت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس آمـار 

انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، طـی 6 ماهـه 

سـال جـاری 12 میلیـون و 994 هـزار تـن شـمش 

فـوالدی )اسـلب، بیلـت و بلـوم( تولیـد شـده کـه 

9میلیون و 502 هزار تن آن با کاهش 24 درصدی 

نسبت به مصرف ظاهری آن در 6 ماهه ابتدایی 

سال 1399، صرف داخل شده است.

در نیمه نخست سال گذشته میزان مصرف 

شـمش فـوالد معـادل 12 میلیـون و 463 هـزار تـن 

ثبت شده است.

همچنین از مجموع پنج میلیون و 314 هزار 

)تیرآهـن،  فـوالدی  طویـل  مقاطـع  کل  بـود  تـن 

میلگـرد، ناودانـی، نبشـی وسـایر مقاطـع( تولیـد 

شـده در 6 ماهـه سـال جـاری، چهـار میلیـون و 

52هـزار تـن آن در داخـل مصـرف شـده اسـت. 

مصـرف ظاهـری فـوالد در نیمه نخسـت امسـال 

16 درصد نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته 

کـه چهـار میلیـون و 832 هـزار تـن بـوده، کمتـر 

شده است.

مصـرف ظاهـری کل مقاطـع تخـت فـوالدی 

)ورق گـرم، ورق سـرد و ورق پوشـش دار( نیـز در 

مـدت مذکـور سـال جـاری نسـبت بـه 6 ماهـه 

ابتدایی سـال گذشـته، 16 درصد کمتر شـده و از 

چهـار میلیـون و 738 هـزار تـن بـه سـه میلیـون و 

959 هزار تن رسیده است.

از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان شـهریور مـاه، 

تولید محصوالت فوالدی نیز معادل 9 میلیون و 

281 هـزار تـن ثبـت شـده کـه هشـت میلیـون و 

11هـزار تـن آن بـه مصـرف داخلی اختصاص یافته 

اسـت و بدیـن ترتیـب نسـبت به مصـرف ظاهری 

آن در مدت مشابه سال گذشته که 9 میلیون و 

570 هزار تن بوده، 16 درصد کاهش یافته است.

بـر اسـاس آمـار، کمتریـن میـزان افت مصرف 

ظاهـری فوالدی هـا در ایـن مقایسـه آماری متعلق 

بـا کاهـش  بـه تولیـد آهـن اسـفنجی اسـت کـه 

هشـت درصدی، در مجموع 6 ماهه سـال جاری 

به 14 میلیون و 114 هزار تن رسیده است. میزان 

مصـرف ظاهـری ایـن محصـول معدنـی در مدت 

مشابه سال گذشته معادل 15 میلیون و 388هزار 

تن بوده است.

ایـن در حالـی اسـت کـه آمار تولیـد فوالدی ها 

نشـان می دهـد که از ابتدای سـال جـاری تا پایان 

شـهریور مـاه، تمامـی فرآورده های فـوالدی اعم از 

شمش، مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن 

اسـفنجی بـا افـت میـزان تولیـد نسـبت بـه نیمـه 

نخسـت سـال گذشـته روبـه رو شـده اند؛ ایـن در 

حالی اسـت که مقایسـه سـه ماه ابتدایی سـال با 

سه ماهه دوم سال جاری نیز بیانگر کاهش قابل 

توجـه تولیـد در فصـل تابسـتان نسـبت بـه بهـار 

امسـال اسـت و آمـار تمامـا کاهشـی تولیـد، ثمـره 

قطعی های برق صنایع فوالدی است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، در عیـن کاهـش 

تولیـد و کاهـش مصـرف ظاهـری زنجیـره فـوالد، 

صـادرات فوالدی هـا در ایـن مدت با افزایش قابل 

تولیـد  از میـزان  و  بـوده اسـت  توجهـی روبـه رو 

فوالدی هـا در نیمـه نخسـت امسـال، بـه ترتیـب 

شـمش فـوالد 36 درصـد، مقاطـع طویـل فـوالدی 

درصـد،   62 فـوالدی  تخـت  مقاطـع  71درصـد، 

محصـوالت فـوالدی 69 درصـد و آهـن  اسـفنجی 

287 درصـد افزایـش صـادرات نسـبت بـه 6 ماهه 

ابتدایی سال 1399 داشته اند.

در نیمه نخست سال جاری؛
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آلومینیوم سـازان توانسـتند در نیمه نخسـت امسـال 260 هزار و 679 تن شـمش آلومینیوم تولید کنند که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته رشد 23 درصدی را نشان می دهد.

رشد ۲۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در ایـن مـدت 

)رشـد  آلومینیـوم  شـمش  تـن   741 و  18هـزار 

67درصدی( در شرکت آلومینای ایران، 73 هزار و 

493 تـن شـمش )افـت 7 درصـدی( در المهـدی، 

90هـزار و 644 تـن شـمش )افـت 5 درصـدی( در 

ایرالکو  و 77 هزار و 801 تن شمش در سالکو )رشد 

206 درصدی( تولید شد.

با این حال، تولید پودر آلومینا در تنها شرکت 

تولیدکننـده ایـن محصـول کـه مـاده اولیـه تولیـد 

آلومینیوم به شمار می رود، با کاهش 5 درصدی 

در مقایسه با سال گذشته مواجه شد و به 116هزار 

و 193 تن رسید.

رشد 4 درصدی تولید کنسانتره  آهن  

صنایـع  و  معـدن  بخـش  بـزرگ  شـرکت های 

معدنـی کشـور در نیمـه نخسـت 1400 موفـق بـه 

افزایش تولید گندله و کنسانتره  آهن در هم سنجی 

آهـن  بخـش  حـال در  ایـن  بـا  پارسـال شـدند،  بـا 

اسفنجی کاهش تولید به ثبت رسید.

واکاوی آمار عملکرد شـرکت های بزرگ بخش 

معـدن و صنایـع معدنـی ایـران شـامل سـنگ آهن 

جالل آباد )فکور صنعت(، گهر زمین، اپال پارسیان 

سنگان، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 

صنایـع  چادرملـو،  گل گهـر،  میدکـو،  )سـناباد(، 

معدنی فوالد سنگان، سنگ آهن مرکزی و صبانور 

در نیمه نخست 1400 نشان می دهد شرکت های 

تـن  و 378  هـزار  و 517  میلیـون  شـده 25  یـاد 

کنسانتره آهن تولید کردند که نشان دهنده رشد 

4 درصدی در هم سنجی با پارسال است.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مـدت  ایـن  در 

گل گهـر بـا هشـت میلیـون و 384 هـزار و 471 تـن 

تولیـد و ثبـت رشـد 3 درصـدی، بهتریـن عملکـرد 

تولیـد را در بیـن شـرکت ها داشـت و پـس از آن 

سنگ آهن چادرملو با 6 میلیون و 161 هزار و 108تن 

تولیـد و رشـد 11 درصـدی جایـگاه دوم را بـه خـود 

اختصاص داد.

رشد 4 درصدی تولید گندله  

برپایـه ایـن آمارهـا، از ابتـدای امسـال تـا پایـان 

شـهریور مـاه 23 میلیـون و 860 هـزار و 832 تـن 

گندله توسط گندله سازان یعنی شرکت های فوالد 

مبارکـه، فـوالد خوزسـتان، میدکـو، فـوالد خراسـان، 

چادرملو، سنگ آهن مرکزی، گل گهر، اپال پارسیان 

سـنگان، فوالد سـنگان خراسان، شرکت صنعتی و 

معدنی توسعه فراگیر )سناباد( و صبانور تولید شد 

که نشان دهنده رشد 4 درصدی در هم سنجی با 

پارسال است.

در ایـن میـان گل گهــر بـا تولیـــد 6 میلیـــون و 

75هــــزار و 72 تــــن گندلــــه و افـت 4 درصــــدی 

رکــــورددار شــــد و پــــس از آن فـــوالد مبارکــــه بـا 

سه میلیـــون و 598 هــــزار و 65 تــــن )کاهــــش 

6درصدی( رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

افت 6 درصدی آهن اسفنجی  

در بخش آهن  اسفنجی نیز شرکت های بزرگ 

بخش معدن و صنایع معدنی در 6 ماهه نخست 

امسـال 14 میلیـون و 527 هـزار و 920 تـن تولیـد 

داشتند که حکایت از کاهش 6 درصدی دارد.

فوالد مبارکه، فوالد سـفید دشـت، سبا، فوالد 

هرمـزگان، فـوالد کاوه جنوب، آهن و فوالد غدیر، 

میدکو، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، ذوب آهن 

اصفهــــان، فـــوالد میانــــه، فــوالد سبـــزوار، فــوالد 

شـادگان، صبافـوالد، فـوالد نی ریـز، آهـن و فـوالد 

ارفع، آهن و فوالد گل گهر، چادرملــو، جهان فوالد 

سـیرجان و فـوالد بافـت، شـرکت های اصلی فعال 

در تولیـد آهن اسـفنجی هسـتند کـه در شـهریور 

ماه امسـال نیز دو میلیون و 377 هزار و 433 تن 

تولید داشتند.

رکورد بیشترین تولید آهن  اسفنجی در 6 ماهه 

ابتدایـی امسـال بـه فـوالد مبارکـه با سـه میلیـون و 

440 هزار و 749 تن و بیشترین رشد تولید 6 ماهه 

به فوالد سبزوار با 105 درصد رسید.

بر اساس گزارشی از ایرنا، ایران دارای 81 نوع از 

انـواع مختلـف مـواد معدنـی اسـت. ذخایـر اثبـات 

شـده سـنگ  آهن ایـران بـه مقـدار 2.7 میلیـارد تـن 

)0.8درصد کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن 

مس به مقدار 2.6 میلیارد تن )0.4 درصد از ذخایر 

جهانی( است. ایران همچنین دارای 11میلیون تن 

روی )4 درصد از ذخایر جهانی( است.

در  ایـران  معـادن  شـده  اثبـات  ذخایـر  کل 

حـدود 60 میلیـارد تـن بـرآورد شـده کـه بـا اجرای 

اولویت نخسـت اکتشـافی کشـور در گستره  ای 

بـه مسـاحت 500 هـزار کیلومتـر مربـع، انتظـار 

مـی رود بـه بیـش از 100 میلیارد تن برسـد. از این 

از  یکـی  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش  رو 

حوزه  هـای مهـم و اثرگـذار در تولیـد و تجـارت 

کشور به شمار می آید.

در نیمه نخست امسال رقم خورد؛
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بـر اسـاس برنامه ریزی هـای بـه عمل آمـده در شـرکت آهن و فـوالد ارفع، این واحـد مدتی توقف داشـت که هـدف از این توقف 
ارتقـا ظرفیـت تولیـد واحـد از 800 هـزار تن در سـال به 1.2 میلیون تن در سـال در نظر گرفته شـد کـه در نهایت شـرکت را از 

خرید آهن اسفنجی بی نیاز خواهد کرد.

ارتقای ظرفیت تولید واحد احیا مستقیم ارفع

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

اسـاس  بـر  ارفـع،  فـوالد  و  آهـن  عمومـی شـرکت 

برنامه ریزی هـای بـه عمـل آمـده در شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع به منظور اجرای طرح افزایش ظرفیت 

زیر سقفی واحد احیا مستقیم این شرکت، مطابق 

برنامه ریزی صورت گرفته این واحد مدتی توقف 

داشت که هدف از این توقف ارتقا ظرفیت تولید 

واحد از 800 هزار تن در سال به 1.2 میلیون تن در 

سال در نظر گرفته شد که در نهایت شرکت را از 

خرید آهن اسفنجی بی نیاز خواهد کرد.

الزم به ذکر است از آنجایی که آهن اسفنجی 

تولیـدی ارفـع محصـول میانـی بـوده و در واحـد 

فوالدسـازی خـود شـرکت مصـرف می شـود و بـه 

فروش نمی رسد، این توقف هیچ تاثیری بر میزان 

فروش شـرکت نداشـته و نخواهد داشـت. مقدار 

کل مصـرف آهـن اسـفنجی در زمـان خاموشـی 

واحـد احیـا مسـتقیم در بـازه زمانـی مهـر مـاه و 

بخشـی از آبـان مـاه حـدود 120 هـزار تـن اسـت کـه 

میــزان 101 هـزار تـــن آن از موجـــودی انبـــار کـه از 

ماه هــــای قبــــل بـه دلیــــل خاموشـی ناشـــی از 

محدودیـت بـرق اسـتقاده نشـده بـود، اسـتفاده 

می شود و حدود 19 هزار تن بر اساس برنامه خرید 

از طریق منابع داخلی تامین می شـود، در نتیجه 

شـرکت از نظـر تامیـن آهـن اسـفنجی در دوران 

خاموشـی خـط هیـچ کمبـودی نداشـت و از لحاظ 

ریالی نیز متضرر نشد. همچنین با توجه به اینکه 

اثرگـذاری مقـداری و ریالـی اجـرای طـرح افزایـش 

اثـرات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  احیـا  واحـد  ظرفیـت 

مقـداری و ریالـی خاموشـی 45 روزه واحـد احیـا 

جهـت آماده سـازی طـرح افزایـش ظرفیـت آهـن 

اسـفنجی تـا پایـان سـال 1400 در بودجـه سـال ایـن 

سال در نظر گرفته شده بود، در نتیجه این اقدام 

هیـچ تغییـری در پیش بینی هـای گذشـته ایجـاد 

نخواهد کرد و از لحاظ مقداری و ریالی محصول 

قابل فروش، می تواند پیش بینی های قبلی خود را 

محقق سازد.

اکنـون نیـز صـورت سـود و زیـان میـان دوره ای 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع )بـا نمـاد بورسـی ارفـع( 

منتشر شد که بر مبنای آن سود خالص حسابرسی 

شـده 988 ریالی برای هر سـهم آن شناسـایی شد. 

مالــــی  صورت هــــای  و  اطالعـــات  مبنـــای  بـر 

میـان دوره ای 6 ماهـه منتهـی بـه 31 شـهریور مـاه 

1400 ، سـود ناخالـص هشـت هـزار و 941 میلیـارد و 

937 میلیـــون ریالـی و پـس از کسـر هزینه هـای 

فـروش، اداری و عمومـی، هزینـه کاهـش ارزش 

دریافتنی ها، هزینه های مالی و هزینه مالیات بر 

درآمـد و سـایر هزینه هـا و همچنیـن اضافـه شـدن 

سایـــر درآمدهـــا، ســـود خالـــص هشـــت هــــزار و 

895میلیارد و 537 میلیون ریالی شناسایی شد. 

بـر ایـن اسـاس، سـود خالـص پایـه هـر سـهم ارفـع 

988ریال اعالم شد و سرمایه ارفع 9 هزار میلیارد 

ریال اعالم شده است.

تولیـد  متوسـط  کـه  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم 

ماهانه شمش آهن و فوالد ارفع در فصل بهار عدد 

77 هـزار تنـی ثبـت شـد و ارفـع در تیـر و مـرداد بـا 

توجـه بـه کاهـش سـطح فعالیـت، بـه ترتیـب 32 و 

22هـزار تـن شـمش تولیـد داشـت. ایـن شـرکت در 

شـهریور بهبود تولید داشـت و توانسـت 52 هزار 

تن شمش تولید کند. نرخ فروش شمش متوسط 

سـال گذشته هشـت هزار و 525 تومان ثبت شد. 

در بهـار میانگیـن نرخ فـروش 11 هـزار و 848 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم محصول بـوده و نـرخ فروش 

شمش در شهریور 14 هزار و 470 تومان ثبت شد.

سایـر رسانـه ها
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رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت کرمان با بیان اینکه این اسـتان بهشـت معادن ایران اسـت، گفـت: 70 درصد حقوق دولتی 
کشور از معادن کرمان تامین می شود اما باید 15 درصد این سهم به استان برگردد که فقط 0.05 درصد آن محقق شده است.

محقق نشدن سهم 15 درصدی کرمان از حقوق معادن

به گزارش »فلزات آنالین«، مهدی حسینی نژاد 

در بررســی مشکالت روستاهـــای تابعه سرچشمه 

رفسنجــــان، اظهــــار داشــــت: ظرفیــــت معادن، 

برای همـــه است و این موضوع در قانون معادن 

کشـور نیز مطــــرح شــــده و دولــــت، به واسطــه 

بهره بـرداری معـادن کـه بـه اشـخاص می دهـد، 

حقوق دولتی می گیرد.

وی تصریـح کـرد: طبـق ماده 14 قانـون معادن، 

سـهم دولـت بایـد بـه حسـاب خزانـه کشـور واریـز 

شـود و هـر سـال بـر اسـاس قانـون بودجـه درآمـدی 

که از این محل به دست می آید، برای هزینه کرد 

در بخش های مختلف برنامه ریزی می شود.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

کرمـان عنـوان کـرد: یکـی از مـواد قانـون معـادن، 

پرداخـت 65 درصـد از پـول حاصلـه از معـادن بـه 

وزارت صمت است تا در حوزه زیرساخت ها اعم 

از راه سـازی، احـداث کارخانـه و... هزینـه کنـد و 

طبـق تبصـره 6 این مـاده، 15 درصد باید به کرمان 

برگردد و صرف رشد و توسعه شود.

حسـینی نـژاد بیـان کـرد: 70 درصـد حقـوق 

اسـتان کرمـان  از طریـق معـادن  دولتـی کشـور 

جذب می شـود که از بهره برداران معادن تامین و 

به خزانه کشور واریز می شود.

وی افـزود: امـا با بررسـی های انجام شـده طی 

10 سـال اخیـر مشـخص شـد کـه فقـط 0.05 درصـد 

این حقوق، به استان کرمان باز می گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

کرمـان تصریـح کرد: طبق قانـون بودجه، مباحث 

مالی هر سال مشخص می شود و در این رابطه در 

اسـتان کرمـان سـال 97 مبلـغ 380 میلیـارد تومـان 

وصول و به خزانه واریز کرده که از مس، گل گهر، 

و  زرنـد  سـنگ  زغـال  اسـفندقه،  کرومیت هـای 

معـادن جـالل آبـاد زرنـد بـوده اسـت. سـال 98 نیـز 

530 میلیارد تومان و سال گذشته مبلغ دو هزار و 

500 میلیارد تومان وصول شده است.

حسینی نژاد ابراز کرد: 6 ماهه ابتدای امسال 

هم هفت هزار و 300 میلیارد تومان حقوق دولتی 

کشـور از معـادن اسـتان کرمـان تامیـن و بـه خزانه 

واریز شده است.

وی با اشـاره به اینکه برگشـت 15 درصد سـهم 

مالی معادن استان زیر 1 درصد است، خاطرنشان 

کـرد: در سـال گذشـته تمـام تـوان را بـرای تحقـق 

سـهمیه معـادن اسـتان کرمـان به کار گرفتیـم و با 

پیگیری هایی که با دفتر ریاست جمهوری انجام 

شـد، در نهایـت از سـهمیه ایـن اسـتان کـه 600 

میلیـارد تومـان بایـد بـاز می گشـت 130 میلیـارد 

تومان به وزارت صمت و استان ها ابالغ شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، رئیـس سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اظهـار کـرد: بـا 

انـار در مجلـس  پیگیـری نماینـده رفسـنجان و 

شـورای اسـالمی، از طریـق دیـوان محاسـبات و 

بازرسی کل کشور 40 میلیارد تومان آن به استان 

کرمان اختصاص یافت که سهم ناچیز است.

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  نـژاد  حسـینی 

جنـگ اقتصـادی، قانـون معـادن در کشـور بـه 

خوبی اجرا نمی شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تبصـره پنـج مـاده 14 

قانـون معـادن مبنـی بـر اینکـه هـر معدنـی در 

پروانـه بهره بـرداری خـود صنایـع فـرآوری را بایـد 

ایجـاد کنـد، بیـان کـرد: همچنیـن در ایـن راسـتا 

در جهـت حفـظ محیـط زیسـت و منابع طبیعی 

کوشـا باشـد و محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 

تولید کند.

رئیس سازمان صمت کرمان عنوان کرد:
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کارکنـان خطـوط تولید مجتمع فوالد خراسـان، در حالی نخسـتین ماه پاییز را پشـت سـر گذاشـتند کـه پس از رفـع محدودیت های 
ناشی از کمبود برق، توانستند سه رکورد تولید را در این شرکت جابه جا کنند.

رکوردشکنی در فوالد خراسان در نخستین ماه پس از 
محدودیت های تامین برق

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، کسـری غفـوری 

اظهار داشت: جهادگران تولید فوالد خراسان برای 

سـومین بـار در سـال 1400 موفـق به شکسـتن رکورد 

تولید آهن اسفنجی شده و نیز برای چهارمین بار 

رکورد تولید گندله را در این شرکت جابه جا کردند.

بـه گفتـه وی، کارکنـان پرتالش مجتمع فوالد 

خراسـان، بـا ثبـت رکـورد 197 هـزار و 693 تـن در 

واحـد گندله سـازی، در مهـر مـاه باالتریـن میـزان 

ابتـدای  از  را  کارخانـه  ایـن  در  گندلـه  تولیـد 

راه انـدازی تاکنـون رقـم زدنـد و همزمان، با تولید 

73 هـزار و 22 تـن آهـن اسـفنجی، رکـورد ماهانـه 

تولید در کارخانه احیا مستقیم شماره 2 را ثبت 

و عـالوه بـر ارتقـای رکورد در این ناحیه »مجموع 

تولیـد ماهانـه« دو کارخانـه احیـا مسـتقیم را بـا 

560تن ارتقا به تناژ 138 هزار و 118 تن رساندند.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد خراسـان در ادامـه 

بیان کرد: اگرچه به دلیل محدودیت هایی که در 

فصل تابستان تجربه کردیم و محدودیت هایی که 

در زمستــــان خواهیـــم داشـــت، ممکـن اسـت از 

برنامه های پیش بینی شده فاصله بگیریم، اما همه 

تـالش خــــود را بــــرای جبــــران عقب افتادگی هـــا 

خواهیم داشت.

معاون بهره برداری شـرکت فوالد خراسـان نیز 

با بیان اینکه این شـرکت در تابسـتان سـال جاری 

بـه دلیـل وجـود محدودیت هـای شـدید انـرژی، 

دسـت  فوالدسـازی  ظرفیت هـای  بـه  نتوانسـت 

یابـد، یـادآور شـد: بـه محـض رفـع محدودیت ها، 

فعالیـت تولیـدی خـود را افزایـش داده و پـس از 

گذشـت کمتریـن زمـان ممکـن، موفـق بـه ثبـت 

رکـورد تولیـد ماهانـه 197  هـزار و 693 تـن گندلـه 

شدیم که رکورد قبلی خود را )در خرداد ماه سال 

جـاری( بـا تنـاژ 195 هـزار 762 تـن بـود بـه میـزان 

یک هزار و 931  تن ارتقا داده ایم.

فرشـید فضیلتـی بـا اشـاره بـه اینکـه کارخانـه 

بـه ثبـت رکـورد تولیـد  احیـا مسـتقیم 2 موفـق 

ماهانه 73 هزار و 22 تن آهن اسفنجی که رکورد 

قبلـی خـود را در اردیبهشـت مـاه سـال، بـه میزان 

یک هزار و  607 تن ارتقا داده وهمچنین مجموع 

تولیـد واحدهـای احیـا مسـتقیم را بـا 138 هـزار و 

118 تـن تولیـد نسـبت )اردیبهشـت مـاه 1400( از 

560 تن ارتقا بخشیدند.
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مجمـوع وزنی صادرات شـرکت های بزرگ فوالدی در نیمه نخسـت امسـال با متوسـط رشـد نزدیـک به 50 درصـدی همراه بود 
و در واقع در این مدت 3.8 میلیون تن فوالد به بازارهای هدف صادر شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، به رغـم قطعـی بـرق و کاهـش 

بـزرگ  شـرکت های  ماه هـا،  از  برخـی  در  تولیـد 

بـر  افـزون  ابتـدای سـال 1400  مـاه  فـوالدی در 6 

3.8میلیـون تـن فـوالد صـادر کردنـد کـه ایـن رقـم 

48درصـد بیـش از عملکـرد مدت مشـابه سـال 99 

بوده است.

در مـدت مـورد بررسـی شـرکت فـوالد مبارکـه 

زد.  رقـم  را  صـادرات  در  درصـدی  افزایـش 118 

شرکت فوالد خوزستان نیز توانست رشد صادرات 

را تجربه کند، به طوری که این شرکت 34 درصد 

افزایش صادرات نسـبت به مدت سـال گذشته را 

به ثبت رساند.

از سوی دیگر صادرات شرکـــت ذوب آهــــن 

اصفهــــان در 6 ماهــــه ابتــــــدای ســــال جـــــاری 

32درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل داشتـه است.

همچنیــــن شرکت هــــای فــــوالد آلیـــاژی بــــا 

26درصــــد، فـوالد خراســـان بـا 164 درصــــد، کاوه 

جنـوب بـا 27 درصـد، فـوالد بنـاب بـا 25 درصـد و 

فـوالد کویر با 39 درصد افزایش عملکـرد صادرات 

همراه شدند.

ـــ

سیر صعودی زنجیره تولید صنعت مس جهان

رشد وزنی صادرات فوالد شرکت های بزرگ
طی نیمه نخست سال محقق شد؛

زنجیره تولید صنعت مس جهان طی هفت ماهه 2021، روند صعودی خود را حفظ کرد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، بـر اسـاس تازه تریـن گـزارش 

 ،)ICSG( مـس  المللـی  بیـن  مطالعـات  گـروه 

معـادن مـس جهـان از ابتـدای ماه ژانویـه تا پایان 

و  میلیـون   12 حـدود  میـالدی،   2021 جـوالی 

97هـزار تـن مـاده معدنی تولید کردنـد. این رقم 

در مدت مشابه سال 2020 میالدی، 11 میلیون و 

افزایـش  از  حاکـی  کـه  بـود  تـن  هـزار   673

3.6درصدی تولید است.

از این میزان، 6 میلیون و 439 هزار و 600 تن 

مربوط به قاره »آمریکا«، دو میلیون و 541 هزار 

و 200 تن »آسیا«، یک میلیون و 482 هزار و 900تن 

»آفریقا«، یک میلیون و 72 هزار و 400 تن »اروپا« 

و 560 هـزار و 500 تـن مربـوط بـه »اقیانوسـیه« 

بوده است.

در همیـن مـدت، ظرفیت معادن مس جهان 

بـه 15 میلیـون و 29 هـزار تـن رسـید کـه نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 2020 میالدی )14 میلیون 

حـدود  افزایـش  از  حاکـی  تـن(،  هـزار   343 و 

4.8درصدی است.

فعـاالن مـس جهانـی طـی هفـت ماهـه 2021، 

حدود 14 میلیون و 361 هزار تن مس تصفیه شده 

تولید کردند. این رقم در مدت مشـابه سـال 2020 

کـه  بـود  تـن  هـزار  و 994  میلیـون  میـالدی، 13 

نشان دهنده افزایش حدود 2.6درصدی است.

ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده 

میـالدی،   2021 ماهـه  هفـت  طـی  جهـان  در 

17میلیـون و 623 هـزار تـن بـود کـه در مقایسـه بـا 

رقم مدت مشابه سال 2020 میالدی )17 میلیون 

و 318 هزار تن(، حدود 1.8 درصد افزایش یافت.
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مدیـر بهره بـرداری شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری گفت: جوانـان ایران در این شـرکت، رکورد تولید در یک شـیفت 
کاری را در کمتر از 23 روز، شکستند.

جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعـت،  معدن و تجارت نشـان می دهد کـه در 6 ماهـه اول امسـال از 25 کاالی 
منتخب صنعتی، تولید 15 کاال افزایش یافته و تولید ماشین لباسشویی با افزایش 35.1 درصدی مواجه شده است.

رویش جوانه رکوردی دیگر بر درخت اراده پوالدین پرسنل 
شرکت ورق خودرو

افزایش 1۰ درصدی تولید لوازم خانگی
در 6 ماهه اول امسال رخ داد؛

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیـاری، فردیـن علیمیرزایـی در ایـن خصـوص 

اظهار داشت: خرسند هستیم که خبر شکسته 

شدن رکورد تولید ورق گالوانیزه در یک شیفت 

کاری در ایـن مجموعـه را در کمتـر از 23 روز، 

اعالم کنیم.

خـودرو  ورق  شـرکت  بهره بـرداری  مدیـر 

چهارمحـال و بختیـاری افـزود: جوانـان سـربلند 

بـام ایـران توانسـتند بـا اراده ای پوالدیـن در یـک 

شیفت کاری رکورد تولید بیش از 898 تن ورق 

گالوانیزه را به ثبت برسانند.

وی بـا بیـان اینکـه آخرین ثبت رکـورد این امر 

مربـوط بـه کمتـر از 23 روز قبـل آن بـوده، گفـت: 

در نهمیـن روز از مهـر مـاه سـال جـاری در خـط 

مقـدم صنعـت اسـتان رکـورد تولیـد 801 تـن ورق 

گالوانیزه در یک شیفت کاری را به ثبت رسیده 

بـود، کـه اینـک با ثبت ایـن رکورد جدیـد، این امر 

تا 97 تن در یک شیفت کاری افزایش یافت.

علیمیرزایـی بیـان کـرد: قـرار داشـتن کشـور 

در سیبل اصلی تروریسم اقتصادی آمریکا و در 

دوران تحریم هـا، همه گیـری و شـیوع بیمـاری 

کرونــــا و نیـز کمبــــود مــــواد اولیــــه تاکنــــون 

نتوانسـته بـر اراده پوالدین ایـن مجموعه تاثیر 

منفـی بـر جـای بگـذارد، بلکـه ایـن مـوارد عـزم 

جــــدی آنــــان را بــــرای دستیـــابی پیـــاپی بـه 

قله های افتخار را فزونی بخشیده است.

ورق خــــودرو  شرکــــت  بهره بــــرداری  مدیــــر 

چهارمحال و بختیاری در پایان ضمن قدردانی از 

تدابیـر مدبرانـه تیـم مدیریتـی مجموعـه اظهـار 

کرد: شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

ثابـت کـرد در عرصـه صنعـت و اقتصـاد امـروز 

کشور در حال دستیابی به شکوفایی کامل بوده 

و می تواند با در نوردیدن مرزهای تولید و کسب 

رکوردهای متعدد یکی پس از دیگری تاریخ سازی 

کند و با چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده 

در قـرن جدیـد نویـد بخـش آینـده ای بهتـر بـرای 

عرصـه فـوالد سـرزمین  مـادری ایـران، بـه همـت 

اراده های فوالدین پرسنل خود، باشد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس ایـن 

آمـار در 6 ماهـه نخسـت امسـال تولیـد سـه کاال 

تـا   10 کاال  سـه  درصـد(،  )تـا 66.4   20 از  بیـش 

20درصـد  9 کاال کمتـر از 10 درصـد نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل افزایش داشـته و تولید 

10 کاال نیز کاهش یافته است.

تولیـد  مشـابه،  زمـان  مـدت  در  همچنیـن 

افزایـش  درصـد   9.7 بـا  خانگـی  لـوازم  انـواع 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بـه بیـش از 

میلیـون و 294 هـزار دسـتگاه رسـیده اسـت.  دو

از بیـن انـواع لـوازم خانگـی، تولیـد تلویزیـون بـا 

کاهـش 10.9 درصـدی مواجـه بوده و تولید آن از 

نزدیـک بـه 624 هـزار دسـتگاه در 6 ماهـه سـال 

گذشته به بیش از 554 هزار دستگاه در مدت 

ماشـین  تولیـد  اسـت.  رسـیده  امسـال  مشـابه 

لباس شویی و یخچال و فریزر با 35.1 و 10درصد 

و  هـزار   669 نزدیـک  بـه  ترتیـب  بـه  افزایـش 

یک میلیون و 100 هزار دستگاه رسیده است.

با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در سال 

جـاری، در بـازار شـاهد کاهـش قیمت نیسـتیم. 

اخیـرا سـخنگوی انجمـن تولیدکننـدگان لـوازم 

خانگـی افزایـش 39 درصـدی حقوق و دسـتمزد، 

گـران شـدن قیمـت جهانی مواد اولیـه و افزایش 

نرخ ارز که 6 برابر نسبت به سال 1397 شده را 

از دالیل افزایش قیمت  عنوان کرد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، گفتنی است که 

سـال گذشـته سرپرسـت معاونـت امـور بازرگانـی 

داخلـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت هـدف 

دسـتگاه  11.6میلیـون  تولیـد  را  وزارتخانـه  ایـن 

لـوازم خانگـی در سـال عنـوان کـرده و گفتـه بود 

کـه تقاضــــا در ایـن بـازار حـــدود 12.5 میلیـــون 

لـوازم  بخـش  در  آن  اعظـم  بخـــش  و  دسـتگاه 

خانگی کوچک است.
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهن گفـت:ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه اول سـال 1400 با وجـود کمبود مواد اولیه و بحـران آب، در تولید 
چدن مذاب 10 درصد رشـد را نسـبت به 6 ماهه اول سـال گذشـته به ثبت رسـاند و 12 محصول جدید را نیز به سـبد محصوالت 

خود اضافه کرد.

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با 
تولید محصوالت جدید

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، منصـور یـزدی زاده 

اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه جهـش قابـل توجـه 

درآمد، سـود خالص این شـرکت رشـد چشمگیری 

نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته داشته است.

وی افـزود: میـزان صـادرات 6 ماهـه اول سـال 

جاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز 605 هزار و 

606 تن است که ارزش دالری آن 105 درصد و تناژ 

آن 31 درصد رشد داشته است.

افزایش سود خالص  

در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

ادامـه بیـان کـرد: در شـش ماهـه سـال اول جـاری 

تقریبـا 90 درصـد سـود سـال 1400  در ذوب آهـن 

اصفهـان ثبـت شـد و بـرای اولیـن بار حاشـیه سـود 

شـرکت بـه بـاالی 10 درصـد رسـید. شـرکت ذوب 

آهن اصفهان در 6 ماهه منتهی به شـهریور برای 

هر سهم 331 ریال سود محقق کرد که نسبت به 

مـدت مشـابه قبـل رشـد 270 درصـدی داشـته 

اسـت. سـود ناخالص با رشـد 195درصدی به سـه 

هزار و 930 میلیارد تومان و سود خالص به دو هزار 

و 36 میلیارد تومان رسید.

پروژه های توسعه  

یــــزدی زاده خاطــرنشــــان کــــرد: ذوب آهــــن 

اصفهــــان در 6 ماهـــه اول ســـال جـــاری 6 پـروژه 

جهت تامین پایدار آب کارخانه، دو پروژه جهت 

توسـعه و بهینه سـازی ظرفیت تولید و پنج پروژه 

جهـت اصـالح سـاختار فنـی کارخانـه در دسـت 

اقدام دارد.

طراحی و تولید محصوالت جدید  

وی در ادامه افزود: ذوب آهن اصفهان با 12 

هـدف و شـاخص های برنامـه ای خـود هـر سـال 

تعدادی از پروژه های طراحی و توسـعه محصول 

جدیـد را آغـاز و در طـی آن، محصـوالت جدیـد 

فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و سـاختمانی 

را تولیـد و عرضـه می کنـد کـه در ایـن راسـتا در 

بـا  ابتدایـی سـال جـاری و مطابـق  شـش ماهـه 

اهداف استراتژیک تعریف شده محصوالت زیر 

قطـر  آجـدار،  »میلگـرد  اسـت:  شـده  تولیـد 

12،مارک DIN488B500B«، »میلگرد سـاده قطر 

30 مـارک 70CR2«، »کالف قطـر 7.5 کششـی 

مـارک SAE1008«، »تیرآهـن سـبک M سـایز14، 

،مـارک   50 سـایز  سـاده،  »میلگـرد  مـارک37«، 

مـارک-   ،60 سـایز  سـاده،  »میلگـرد   ،»70CR2

ST37«، »تیرآهـن بـال شـیبدار، سـایز20، مـارک 

 ،»31MN5 52«، »میلگـرد سـاده، قطـر 80، مـارک

»بیلت 130*130 مارک C82D2«، »بیلت 130*130 

مـارک          C82D2«، »آرک تونلـیTH36، مـارک 

.UIC50 31« و ریلMN4

دستاوردهای مهم ذوب آهن در نیمه نخست   

سال جاری

بـا  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

تشـریح دسـتاوردهای مهـم ایـن شـرکت در نیمه 

نخسـت سـال جـاری گفـت: انتخـاب ذوب آهن 

بـه عنـوان بنـگاه اقتصـادی ممتـاز وزارت کار، 

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند 

شـماره 2، تقدیر اسـتاندار از مدیریت ذوب آهن 

اسـتان،  سـالمت محور  کارفرمـای  عنـوان  بـه 

بومی سـازی چرخ و محور قطارهای های مانوری 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

+CR
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مدیرعامل شـرکت فوالد هرمزگان گفت: این شـرکت دومین کنفرانس فوالدسـازی و ریخته گری را با حضور دانشگاهیان، متخصصین 
و صاحبان صنایع در اسفند ماه سال جاری و در شهر بندرعباس برگزار می کند.

برگزاری دومین کنفرانس فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد هرمـزگان، عطالله 

معروفخانـی بـا اعالم این خبر هـدف از برگزاری 

بیـن صنعـت و  ارتبـاط موثـر  را  ایـن کنفرانـس 

دانشگاه و همچنین به اشتراک گذاری تجربیات 

ریخته گـری  و  فوالدسـازی  حـوزه  در  صنعتـی 

مداوم دانست. 

وی بـا اشـاره بـه نام گذاری سـال جـاری، عنوان 

کرد: معتقد هستیم در سال جاری که سال تولید 

و پشتیبانی و مانع زدایی است به اشتراک گذاری 

تجربیات صنعتی و استفاده از ایده های نخبگان و 

دانشگاهیان در تولید، خود منجر به مانع زدایی و 

پشتیبانی از تولید خواهد شد.

مدیرعامــــل شرکــــت فــــوالد هرمزگــــــان، 

اشتراک گـــذاری تجربیــــات مفیـــد و تخصصــی 

شـرکت های تولیـدی پیشـرو در شـرایط حسـاس 

کنونی کشـور را یک نیاز برشـمرد و گفت: فوالد 

هرمـزگان در ایـن خصـوص دریـغ نکـرده اسـت و 

همانطور که کنفرانس اول تجربیات و چالش های 

صنعتـی را بـرای شـرکت کنندگان ارائـه کـرد در 

برنامـه داریـم کـه تجریبـات صنعتـی خـود را بـه 

مراکز پژوهشی و دانشگاهی ارائه و از یافته های 

دانشگاهی و پژوهشی و طرح های نو در صنعت 

و متخصصیـن حـوزه فوالدسـازی و ریخته گـری 

مداوم استفاده کنیم.

معروفخانی با تاکید بر اینکه کاهش بهای تمام 

شـده و افزایـش کیفیت محصـوالت، دو اصل مهم 

برای حضور موثر در بازارهای صادراتی است افزود: 

نقـش  دارای  مـداوم  ریخته گـری  و  فوالدسـازی 

کلیدی در زنجیره تولید فوالد و یکی از قسمت های 

مهم و هزینه بر در در این صنعت است و با توجه 

به اینکه اشتراکات زیادی بین شرکت های فوالدی 

در ایـن حـوزه وجـود دارد فعالیـت و تمرکـز بـر آن 

می توانـد بـر ارتقـای کیفیـت و کاهـش بهـای تمـام 

شده محصوالت نهایی موثر باشد. 

وی در ادامـه از تشـکیل تیم هـای تخصصـی با 

و  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  حمایـت  و  مشـارکت 

مجموعه های دانشگاهی هرمزگان و دانشگاه های 

صنعتـی مطـرح کشـور و شـرکت های صنعتـی و 

مراکـز  از  کارشناسـانی  حضـور  آمادگـی  اعـالم 

صنعتی و تحقیقاتی مطرح اروپایی خبر داد و ابراز 

امیـدواری کـرد ایـن کنفرانـس بـه اهـداف خـود 

دست یابد.

مدیرعامـل شـرکت فوالد هرمـزگان در پایـان از 

متخصصین صنعتی و پژوهشـگران دانشـگاهی و 

نخبگان کشـور دعوت کرد تا طرح ها و تجریبات 

بـه  اشـتراک گذاری  بـه  و  ارائـه  جهـت  را  خـود 

دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد:

در پویـش بـازرگان ذوب آهن، کاهش 50درصدی 

مصـرف آب بـا اجـرای طرح هـای توسـعه، تولیـد 

بـاال  ارزش افـزوده  بـا   70CR2 مـارک  میلگـرد 50 

 54E1 جهـت تامیـن نیاز کشـور، تولیـد ریل متـرو

 ،TH36 معـدن  آرک  تولیـد  تهـران،  متـرو  جهـت 

صـادرات اولیـن محمولـه آرک معـدن V21، تولید 

و  طالیـی  تندیـس  کسـب   ،30 آلیـاژی  میلگـرد 

گواهینامـه برنـد سـبز، بارگیـری مـواد فلـه ای از 

کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن و همچنین 

از  سـاله کالف  تولیـد 25  رکـورد  بـه  دسـتیابی 

ویژگی های این دستاورد بزرگ است.

جوایـز، گواهینامه هـا و تقدیرنامه های   

اخذ شـده توسط شرکت

یزدی زاده در پایان اظهار کرد: کسـب تندیس 

طالیـی و گواهینامـه برنـد سـبز، تمدیـد اعتبـار و 

مدیریتـی  سیسـتم های  گواهینامه هـای  صـدور 

اسـتاندارد شـرکت، انتخاب شـرکت ذوب آهن به 

عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار، دریافت 

صـدور  مشـتری،  رضایت منـدی  زریـن  تندیـس 

محیـط  مدیریـت  سیسـتم  گواهینامـه  مجـدد 

زیست، تقدیر استاندار اصفهان از مدیریت ذوب 

آهـن بـه عنـوان کارفرمـای سـالمت محـور نمونـه 

اسـتان، دریافـت نشـان عالـی روابـط عمومـی از 

صنعـت روابط عمومی ایـران، تقدیر مدیرکل امور 

مالیاتـی اسـتان از اقدامـات مبـارزه بـا پول شـویی 

ذوب آهن اصفهان، تقدیر وزیر راه و شهرسازی از 

زحمـات بی دریـغ مدیریـت و کارکنـان ذوب آهـن 

اصفهان و نیز کسب عنوان تعاونی برتر ملی برای 

دومین بار، توسط تعاونی مصرف کارکنان دریافت 

تندیس زرین و لوح تقدیر در بزرگ ترین گردهمایی 

جوایـز،  ازجملـه  تجـارت  و  صنعـت  مدیـران 

گواهینامه هـا و تقدیرنامه هـای اخـذ شـده توسـط 

شرکت ذوب آهن است.
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معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صنعت، معدن و تجـارت گفت: دو هـزار میلیارد ریـال بودجه برای احـداث پایگاه های 
امـداد و نجـات در اسـتان های دارای ذخایـر زغال  سـنگ پیش بینـی کردیـم کـه در ایـن خصوص چهـار پایـگاه را در معـادن این 

استان ها به صورت پایلوت اجرایی می کنیم.

احداث چهار پایگاه امدادی در معادن اصلی زغال  سنگ

به گزارش »فلزات آنالین«، اسـدالله کشاورز 

در نشســــت شورای معــــادن استــــان کرمــــان، 

اظهـار داشـت: در خصـوص احـداث پایگاه هـای 

امـداد و نجـات معـادن، رایزنی هایـی بـا هـالل 

احمر به دلیل امکان پشـتیبانی و نگهداری این 

پایگاه ها داشتیم.

جمعیـت  اسـاس  ایـن  بـر  کـرد:  بیـان  وی 

هـالل احمـر باید این پایگاه هـــــا را در اختیـــــار 

گیــــرد و عالوه بر پوشش معـــــادن، حـــــوادث 

غیـــرمترقبـــــه روستـــــایی و پدافنـد غیرعامـل 

منطقه را پوشش دهد.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه دغدغـه 

نماینـدگان بـرای حمایـت از صنعـت زغال سـنگ 

صحیـح اسـت، افـزود: چنـد اسـتان بـزرگ دارای 

مازنـدران،  کرمـان،  ازجملـه  زغال  سـنگ  ذخایـر 

و  داریـم  رضـوی  و  جنوبـی  خراسـان  سـمنان، 

مشـکالت کارگـری در اسـتان ها بـه  صـورت جدی 

پیگیـری و جلسـاتی بـا وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعی گذاشته شد و ساماندهی این معادن را 

از این طریق پیگیری می کنیم.

زغال سـنگ  معـادن  کـرد:  تصریـح  کشـاورز 

کشور در معرض ضرر و زیان بودند و شرکت های 

سیمانی حاشیه سود پایینی دارند. لذا هر ساله 

استخــــراج  زغال  سـنگ،  معــــادن  تمــــام  بـــرای 

حداکثری در نظر گرفتیم و همیشه حمایت این 

وزارتخانـه پشـت ایـن معـادن بـوده اسـت و در 

شورای عالی معادن نیز حمایت می شوند.

دو  در  زغال سـنگ  کمیتـه  کـرد:  اظهـار  وی 

استان ازجمله کرمان احیا می شود.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه تبصـره پنج 

قانـون معـادن و معافیـت مالیاتـی 20 درصـدی از 

بهـره وری  در  معـادن  سـرمایه گذاری  محـل 

اکتشـافات، حفظ محیط زیسـت و منابع طبیعی 

مطـرح کـرد: معافیـت مالیاتـی نبایـد در تمامـی 

معادن استان ها به یک اندازه باشد.

کشـاورز عنـوان کـرد: ایـن معافیـت بـر اسـاس 

مصادیقـی اعمـال می شـود و در صـورت لحـاظ 

کـردن ایـن معافیـت در کل معـادن اسـتان، مانـع 

ایجاد انگیزه برای ادامه این فرایند می شود.

وی اضافـه کـرد: بـر اسـاس تبصـره 10 مـاده 14 

فضـای تخفیف دیگری نیز در قانـون برای معادن 

بـه  امـا  آمـده  نیـز  آیین نامـه  در  کـه  دارد  وجـود 

استان ها تفویض نشده است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، معاون امور معادن و 

صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

اظهـار کـرد: ایـن قانـون همـان 10 درصـد تخفیـف 

برای معادنی است که کارهای پژوهشی می کنند 

و برنامه ریزی در این راستا تعریف شده است.

کشـاورز تصریـح کـرد: در سـیرجان معادنـی 

مشـمول ایـن قانـون وجـود دارد و معادن می توانند 

دانشگاه هــــا را بــــرای مطالعـــــات و پژوهش هـــــا 

درگیـر کننـد کـه بـه کار فضـای معدنـی و توسـعه 

استان می آید.

وی در پایان خاطرنشـان کرد: شـورای اسـتانی 

معادن در این راستا، باید معادن مشمول را بررسی 

کند زیرا وزارت صمت نظر این شورا را در دستور 

کار قرار داده است.
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سه شرکت بزرگ تولیدکننده فلزات نادر چین، ادغام می شوند تا یک غول بزرگ این صنعت را تحت کنترل دولت تشکیل دهند.

چین حکمرانی خود بر بازار جهانی فلزات نادر را تحکیم می کند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، دولـت چیـن بـه 

دنبال این است که کنترل بر تولید فلزات نادر را 

کـه در تولیـد محصـوالت با فنـاوری بـاال کاربردی 

کلیـدی دارنـد را افزایـش دهد و کل زنجیره تامین 

آن شامل صادرات تحت نظارت دقیق قرار گیرد. 

در این راستا، سه شرکت بزرگ تولیدکننده فلزات 

نـادر چیـن، ادغـام خواهنـد شـد و شـرکت حاصـل 

شـده، حـدود 70 درصـد تولیـد فلزات نادر چیـن را 

در دست خواهد گرفت.

پکن به دنبال توسعه و ایجاد منابع و تکنولوژی 

پـردازش ایـن صنعـت و تقویـت نظـارت و کنتـرل 

بخـش معـدن اسـت. ایـن اقـدام پـس از آن انجـام 

شد که آمریکا اعالم کرد با متحد شدن با استرالیا 

تامیـن  زنجیـره  یـک  آوردن  وجـود  بـه  دنبـال  بـه 

جایگزین برای فلزات نادر است.

مـواد  )شـرکت  کورپوریشـن  مینرالـز  چاینـا 

معدنـی چیـن( که یکـی از بزرگ ترین شـرکت های 

معدنی چین است و چاینا آلومینیوم کورپوریشن 

)شرکت آلومینیوم چین( که شرکت دولتی تولید 

فلزات غیرآهنی چین است و نیز فرمانداری شهر 

گانـژو در اسـتان ژیانپینـگ کـه بـه علـت داشـتن 

معـادن بـزرگ فلـزات نـادر معـروف اسـت، در حال 

برنامه ریزی برای سـازمان دهی مجدد استراتژیک 

شـرکت های زیرمجموعـه خـود کـه در صنعـت 

فلزات نادر فعال است، هستند.

و  اداره  پـن هواگانـگ، دبیـر کل کمیسـیون 

دولـت  گفـت:  چیـن،  دارایی هـای  بـر  نظـارت 

سـازماندهی مجـدد شـرکت های فعـال در زمینـه 

فلـزات نـادر را انجـام خواهد داد تا یک شـرکت در 

کالس جهانی به وجود بیاید.

صنعتـی  طـالی  آن هـا  بـه  کـه  نـادر  فلـزات 

می گوینـد، 17 عنصـر شـیمیایی هسـتند کـه در 

ساخت همه چیز از وسایل الکترونیکی مصرفی و 

پیشرفته گرفته تا تجهیزات نظامی کاربرد دارند.

بررسـی  طبـق  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

زمین شناسی آمریکا چین که در چهار سال قبل از 

این 90 درصد تولید فلزات نادر جهان را در اختیار 

داشـت. حـاال بـا افزایـش تولیـد آمریـکا و اسـترالیا 

58درصد از این بازار را در اختیار دارد.

ـــ

بـر اسـاس آخریـن آمار، از ابتدای سـال جاری تا پایان شـهریور مـاه در مجموع یک هـزار و 933 میلیارد ریال صـرف هزینه های 
اکتشـاف شـده اسـت که 237.3 درصد بیشـتر از مدت مشـابه سـال گذشـته بوده اما در مقابل اما تعداد مجوزهای معدنی صادره 

برای پروانه بهره برداری افت 19.4 درصدی را نسبت به نیمسال نخست 1399 به ثبت رسانده است.

افت 1۹.۴ درصدی مجوزهای صادر شده معدنی

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، طبق آمـار وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، طـی 6 ماهـه ابتدایـی 

سال جاری، از میزان صدور گواهی کشف، پروانه 

بهره بـراری و میـزان اشـتغال در معـادن بـه واسـطه 

پروانه بهره برداری نسبت به  6 ماهه نخست سال 

امـا صـدور پروانـه  گذشـته کاسـته شـده اسـت 

اکتشاف و به  تبع آن، هزینه صرف شده به جهت 

عملیات اکتشاف افزایشی ثبت شده است.

در مجموع 6 ماهه ابتدایی سـال 1400 معادل 

485 فقره پروانه اکتشـاف صادر شـده که نسـبت 

به 475 فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در 

مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش 2.1 درصـدی 

داشته است.

جـاری  سـال  مذکـور  مـدت  طـی  همچنیـن 

229فقـره گواهـی کشـف معـادن صـادر شـده که 

13 فقره کمتر از تعداد مجوزهای صادر شده در 

نیمه نخست سال 1399 برای همین مجوز است 

و بدیـن ترتیـب 5.4 درصـد کاهـش صـدور ایـن 

مجوز دیده می شود.

طبـق آمـار وزارت صمـت، در صـدور پروانـه 

بهره بـرداری تـا پایـان مـرداد مـاه امسـال نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل بیشـترین افـت صـدور 

مجـوز مربـوط بـه پروانـه بهره بـرداری اسـت کـه بـا 

کاهـش 19.4 درصـدی از 309 فقـره بـه 249 فقـره 

رسیده است.  

کاهش 4.8 درصدی شاغالن معدنی در   

نیمه نخست 1400 

عالوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به 

واسـطه صـدور پروانه هـای بهره بـرداری اسـت کـه 

افـت  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

4.8درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای 

فروردیـن مـاه تـا پایان شـهریور مـاه 1399، قریب به 

دو هـزار و 540 نفـر مشـغول شـدند، ایـن میـزان 

و  هـزار  دو  بـه  جـاری  سـال  مشـابه  مـدت  در 

418نفر رسیده است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، سرمایه صرف شده 

برای عملیات اکتشـاف طی 6 ماه ابتدایی امسـال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 237.3 درصد 

افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای 

اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای 

عملیـات اکتشـاف بـوده اسـت، در نیمـه نخسـت 

سـال جـاری یـک هـزار و 933 میلیـارد ریـال اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه در مـدت مشـابه سـال 

گذشته 573 میلیارد ریال صرف شده بود.
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بـازار خـودرو هماننـد هفته های گذشـته همچنـان در رکود به سـر می بـرد؛ به طـوری که حتی صحبت هـای ابتدای هفتـه وزیر صمت 
درباره افزایش تولید خودرو و لزوم کاهش قیمت ها نیز نتوانست از کسادی این بازار بکاهد.

ادامه رکود در بازار خودرو
مردم در انتظار کاهش قیمت ها  

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، سـیدرضا فاطمی 

امین در اول آبان  ماه در مراسـم افتتاح خط تولید 

انبـوه خـودرو تـارا اتوماتیـک بـا بیـان اینکـه قیمت 

خـودرو بـه  تدریـج تـا پایـان سـال کاهـش خواهـد 

یافـت، اظهـار داشـت: قیمت هـای کنونـی بـازار 

خودرو غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.

وی عنـوان کـرد: سـال آینـده تولیـد خـودرو بـه 

بـه  نیـازی  دیگـر  کـه  شـد  خواهـد  زیـاد  قـدری 

قرعه کشـی نباشـد و قرعه کشـی محلی از اعراب 

نداشته باشد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار کـرد: 

برنامـه دقیقـی مبتنـی بـر 9 طـرح در ایـن صنعت 

طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت 

تـا قیمت هـا کاهـش یابـد و ایـن مهـم تـا پایان سـال 

ملموس خواهد شد.

واردات  خصـوص  در  پیشـتر  امیـن  فاطمـی 

در  خـودرو  واردات  کـرد:  خاطرنشـان  خـودرو، 

مجمـوع می توانـد بـرای این صنعت مفید باشـد؛ 

امـا در مقطـع کنونی و به دلیل اینکه تعـادل ارزی 

کشور به هم می ریزد، مناسب نیست.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بـا ایـن حـال رصـد 

بـازار خـودرو در روزهـای گذشـته نشـان می دهد 

افزایـش،  کمـی  بـا  داخلـی  خودروهـای  قیمـت 

روندی صعودی به خود گرفته است. با این حال 

با دسـت نگه داشـتن خریداران از خرید، بازار در 

رکـودی شـدیدتر از قبـل وارد شـده و بـه گفتـه 

فـروش  و  بـرای خریـد  نمایشـگاه داران، مراجعـه 

همچنیـن  اسـت.  شـده  انگشت شـمار  خـودرو، 

بررسی ها از بازار خودروهای خارجی نیز حکایت 

از تداوم رکود دارد.

ـــ

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در نیمه نخسـت امسـال، سـه میلیون و 874 هـزار و 664 
تـن مـاده معدنی در اسـتان برداشـت شـد کـه این میزان در مقایسـه با سـه میلیـون و 80 هـزار و 729 تن برداشـت طی مدت 

مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته است.

برداشت سه میلیون و ۸۷۴ هزار تن ماده معدنی در چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

به گزارش »فلزات آنالین«، سجاد رستمی در 

هشتمین شورای معادن چهارمحال و بختیاری در 

معـدن  امسـال 154  اظهـار داشـت:  سـال جاری، 

دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که 

بـه 175 مـورد سـال گذشـته 12 درصـد  نسـبت 

کاهش داشته است.

وی بـا اشـاره بـه فعالیـت 121 معـدن فعـال در 

استان بیان کرد: تعداد معادن فعال این استان در 

نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 22 درصد افزایش پیدا کرد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

چهارمحـال و بختیـاری تصریـح کـرد: هم اکنـون 

33معـدن غیرفعـال وجـود دارد کـه نسـبت بـه 

76معدن غیرفعال اسـتان در نیمه نخسـت سـال 

گذشته 56 درصد کمتر شده است.

رسـتمی تصریـح کـرد: در نیمـه نخسـت سـال 

گذشته یک میلیارد و 900 میلیون ریال حقوق دولتی 

معادن در اسـتان وصول شـد که این میزان در نیمه 

نخسـت امسـال با 51 درصد رشـد در نیمه نخست 

امسال به دو میلیارد و 900میلیون ریال رسید.

وی ابـراز کـرد: هم اکنون یک  هـزار و 63 نفر در 

معادن شاغل هستند که نسبت به نیمه نخست 

سال قبل 18 درصد افزایش دارد.

سـازمان  رئیـس  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

صنعـت، معـدن و تجارت چهارمحـال و بختیاری 

مطرح کرد: در نیمه نخسـت امسـال چهار پروانه 

اکتشاف معدن در صادر شد که نسبت به مدت 

نشـان  افزایـش  درصـد   33 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهد.

رستمی تاکید کرد: در این مدت دو فقره گواهی 

کشـف معـدن در اسـتان صـادر شـد کـه نسـبت بـه 

مدت مشابه سال قبل 100 درصد رشد دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد پروانه های 

بهره بـرداری صـادر شـده بـرای معـادن اسـتان در 

نیمه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته 

دو فقره بوده است.
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