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سرمقاله

صنعت سـاخت و سـاز ازجمله صنایع اساسـی، اشـتغال زا، ثروت آفرین و 

تاثیرگـذار بـه شـمار مـی رود و گسـترش فعالیت هـای عمرانـی در هـر کشـور، 

نشـان از توسـعه اقتصادی آن دارد. در مقابل، رکود در سـاخت و سـاز ممکن 

اسـت موجـب رکـود اقتصادی  شـود. صنایـع فوالد، آلومینیـوم، مس، مصالح 

سـاختمانی و... بـه عنـوان صنایـع معدنـی و فلـزی، بیشـترین کاربـرد را در 

ساخت و ساز دارند؛ به همین دلیل، فعال شدن ساخت و ساز در هر کشور، 

نهایتا اقتصاد را فعال تر خواهد کرد.

فـوالد بـه عنـوان پرکاربردتریـن فلـز در دنیـا، بیشـترین مصـرف را در میان 

فلـزات بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه تخمیـن زده می شـود 50 درصد از 

مصرف آن به بخش ساخت و ساز مربوط می شود. آمارها نشان می دهد در 

کشورهایی که بیشترین رشد ساخت و ساز را دارند، مصرف فوالد بسیار باال 

اسـت. ازجملـه ایـن کشـورها می تـوان بـه قطـر و کـره جنوبـی اشـاره کـرد کـه 

سرانه مصرف آن ها از یک هزار کیلوگرم در سال باالتر است.

یکی از تاکیدات مسـئوالن عالی رتبه کشـور، جلوگیری از خام فروشـی و 

ایجـاد ارزش افـزوده در صنایـع اسـت. ارزش افـزوده نیـز تنهـا بـا تبدیـل مـواد 

اولیـه بـه محصـوالت پایین دسـتی و پرکاربـرد امکان پذیـر می شـود. اکنـون 

صنایـع پایین دسـتی کشـور در بسـیاری از زمینه هـای فلـزی بـه ویژه صنعت 

فوالد دارای ظرفیت های خالی فراوانی هستند یکی از صنایعی که می تواند 

ارزش آفریـن باشـد، صنعـت لولـه و پروفیـل اسـت کـه بیـش از 18 میلیـون تـن 

ظرفیت در آن ایجاد شده است. 

صنعـت لولـه و پروفیـل یکـی از صنایـع بسـیار پویـا و فعـال بوده و بیـش از 

400محصول در این زمینه شناسایی و تولید شده است. این یعنی 400کاربرد 

بالقـوه در محصـوالت صنایـع لولـه و پروفیـل وجـود دارد کـه هـر یـک از آن هـا 

دارای صنعـت و شـاخه های گوناگـون هسـتند. بـه طـوری کـه برای هر سـایز 

لوله  و پروفیل ، یک کاربرد خاص وجود دارد. این محصوالت تقریبا در همه 

صنایـع بـزرگ و کوچـک کشـور بـه کار می رونـد. به طور مثـال، صنایع بزرگی 

همچـون سـازه های فلـزی ، لـوازم خانگـی، نفـت، گاز، پتروشـیمی، سـاخت و 

سـاز، کارخانه هـای بـزرگ صنعتـی و.... از لوله و پروفیل اسـتفاده می کنند؛ 

صنعت لوله و پروفیل کشور برخالف ظرفیت بیش از 18 میلیون تنی نصب 

شده، نتوانسته حتی با نیمی از ظرفیت خود نیز فعالیت کند زیرا از یک سو 

ایـن صنایـع بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه شـده اند و از سـوی دیگـر، رکـود در 

صنایـع سـاخت و سـاز در کشـور موجـب شـده ظرفیـت بسـیاری از صنایـع 

پایین دست خالی بماند.

مهم تریـن عامـل کاهـش مصـرف فـوالد در کشـور بـه ویـژه محصـوالت 

بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  سـاز  و  سـاخت  بخـش  در  رکـود  لولـه،  و  پروفیـل 

مصرف کننده این محصوالت است، ساخت مسکن که با مصرف کنندگان 

نهایـی یعنـی مـردم سـر و کار دارد، با توجه به مشـکالت اقتصـادی و کاهش 

قـدرت خریـد جامعـه، دچـار رکـود عمیقـی شـده و  به همین سـبب، مصرف 

لولـه و پروفیـل سـاختمانی نیـز دچـار کاهـش شـدید شـده اسـت. از دیگـر 

مصرف کنندگان بزرگ صنعت لوله و پروفیل، کارخانه های صنعتی هستند 

کـه یکـی پـس از دیگـری در کشـور افتتـاح می شـوند. بخـش اصلـی ایـن 

کارخانه ها یعنی اسکلت ساختمانی آن ها باید از لوله، قوطی و پروفیل های 

سـاختمانی در همه ابعاد یعنی از بزرگ مقیاس شـامل قطر بیش از یک متر 

تـا کوچـک مقیـاس شـامل قطـر کمتر از 10 سـانتی متر سـاخته شـوند. بـه این 

ترتیـب، مصـرف عمـده لولـه و پروفیـل بـه سـاخت و سـازهای صنعتـی و 

کارخانه ها منتقل شده است.

در کشـور مـا هـزاران طـرح و کارخانـه نیمه تمام وجـود دارد و بسـیاری از 

شـرکت های بزرگ حوزه صنایع معدنی و فلزی نیز طرح های توسـعه زیادی 

را در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد. اخیـرا نیز با توجه به پویش ملی افتتاح 

طرح هـای صنعتـی، شـاهد راه انـدازی کارخانه هـای بـزرگ ملـی و صنعتـی 

هسـتیم کـه شـاکله آن هـا را لولـه و پروفیـل تشـکیل می دهنـد. اکنـون کـه 

تحریم هـا موجـب محدودیـت در واردات بسـیاری از مصنوعـات فلـزی و 

فـوالدی از جملـه لولـه و پروفیـل شـده اسـت، بهترین فرصت پدیـد آمده تا با 

استفاده از پتانسیل های ساخت داخل در زمینه این محصوالت، نسبت به 

تکمیـل طرح هـای نیمه تمـام اقدام شـود، زیرا اگر این طرح ها تکمیل شـوند، 

تولید محصوالت مختلف در کشور افزایش یافته و اشتغال فراوانی به وجود 

خواهد آمد. در همین حال، استفاده از لوله و پروفیل داخلی موجب ایجاد 

رونق در کارخانه های داخلی شـده که ماده اولیه آن را ورق فوالدی تشـکیل 

می دهـد. بـه ایـن ترتیـب، چرخه تولید در کشـور از مـواد اولیه تا محصوالت 

نهایـی در کشـور تقویـت شـده و ارزش افـزوده زیـادی نیـز بـه وجـود خواهـد 

آمد. این چرخه باعث افزایش مصرف فوالد در کشـور خواهد شـد و افزایش 

مصرف فوالد پویایی صنعت تولید لوله و پروفیل را به دنبال خواهد داشت.

پویایی صنعت لوله و پروفیل در 
گروی افزایش تولید صنعتی

سعید فتاحی منش
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گفت و گوی ویژه
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امـروزه بسـیاری از تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل در سـطح کشـور بـه دلیـل نبود بـازار مصرف مناسـب و کمبـود مـواد اولیه با 
ظرفیت هـای پایینـی فعالیـت می کننـد و در فروش محصوالت خـود در بازار داخلـی با چالش مواجه هسـتند. این امر بـه ویژه در 
اسـتان آذربایجـان شـرقی صـادق اسـت. در این میـان، برخـی از تولیدکنندگان لولـه و پروفیل توانسـتند بـا بازاریابـی و تولید 
محصـوالت بـا کیفیـت، از تمـام ظرفیت تولیـد خود بهره مند شـوند. در ایـن رابطه بـا فاطمه موحـد، عضو هیئت مدیـره و مدیر 
کارخانـه شـرکت صـدرا پروفیل کاوه )فـوالد موحد( بـه گفت وگو نشسـته ایم. وی اعتقاد دارد این شـرکت از لحاظ میـزان تولید، 
بزرگ تریـن تولیدکننـده محصـوالت لولـه و پروفیل در آذربایجان شـرقی بـوده و برند موفقی در این صنعت محسـوب می شـود. 

متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است: 

فاطمه موحد، عضو هیئت مدیره 

شرکت صدرا پروفیل کاوه در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

با وجود نوسانات 
قیمتی، با تمام 
ظرفیت تولید 

می کنیم

شـرکت  ◄ پیشـینه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

صـدرا پروفیـل کاوه )فـوالد موحد( و فعالیت های 

آن در زمینه های گوناگون بفرمایید.

در راسـتای توسـعه و آبادانـی کشـور عزیـز و در 

جهت ایجاد اشتغال پایدار برای مردم این مرز و بوم 

و همچنین تامین نیاز بازارهای داخلی و صادرات به 

بازارهـای خارجـی اقدام به راه اندازی واحد تولیدی 

صـدرا پروفیـل کاوه کردیـم. در ایـن واحد تولیدی با 

راهنمایی و همکاری مسئولین محترم و بهره گیری 

از تجربه و تخصص اعضای محترم هیئت مدیره 

و اسـتفاده از نیروهـای کاری و فنـی و خـالق و بـا 

تجربـه در کنـار هم، مصمم هسـتیم بهترین نوع 
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محصول با کیفیت و استاندارد داخلی و خارجی 

تولید و به مصرف کنندگان و مشتریان ارزشمند 

خود ارائه دهیم.

صدرا پروفیل کاوه با بیش از 25 سال سابقه در 

فعالیـت  موحـد«  »فـوالد  تجـاری  برنـد  بـا  ایـران 

می کنـد. ایـن شـرکت تولیدکننـده انـواع لولـه و 

پروفیل در سال 13۷4 با خرید زمینی به مساحت 

85 هـزار متـر مربـع شـروع بـه کار کـرد و در همـان 

سـال، مراحل اولیه سـاخت کارخانه با ایجاد سـالن 

اصلی و ساختمان اداری و نیز محوطه سازی آغاز 

شد. بعد از اتمام سالن تولید، دستگاه ها یکی پس 

از دیگـری از داخـل و خـارج کشـور خریداری شـد. 

گفتنـی اسـت کـه بیـش از ۷0 درصـد از قطعـات و 

دستگاه هـــای ایــــن کارخانـــه شامـــل خـط لولـــه، 

و  متخصصیـن  توسـط  شـیت  ورق  چهارچـوب 

مهندسـین کشـور سـاخته شـده کـه قـادر اسـت 

ساالنه 60 هزار تن لوله و پروفیل تولید کند.

بـا نصـــب و راه انــــدازی دستگاه هـــای ایـــن 

کارخانـه توسـط صنعت گـران کشـور، نخسـتین 

مرحلـه تولیـد با حضـور وزیر صمت وقت افتتاح 

شـــد و مـــورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. 25 سـال 

از  یکـــی  بـه  مجموعـــه  ایـن  مستمـــر  سابقـــه 

تولیدکننـدگان شـناخته شـده و برنـد در سـطح 

اسـتان آذربایجـان شـرقی تبدیـل کـرده اسـت. از 

آن زمان تا کنون فعالیت های مجموعه گسترش 

یافـت و تولید محصوالتـی از جمله چهارچوب و 

پروفیـــل ساختمــــانی در و پنجـــره بــــر اســــاس 

استاندارهای INSO -17003 -1 و 2- 1300 به کارنامه 

این مجموعه اضافه شد.

فعالیـت اصلـی شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه 

)فـوالد موحـد(، تولیـد قوطـی لولـه و پروفیـل هـای 

فـوالدی بـا باالتریـن کیفیـت اسـت. ایـن شـرکت 

تولیـد و عرضـه انـواع محصـوالت پروفیـل آهنـی 

فوالدی سبک و سنگین در سایزها و ضخامت های 

مختلف را در دسـتور کار خود دارد. فوالد موحد 

از کادر متخصـص بـا تسـلط کامـل بـر فرآیندهـای 

تولیـد محصـوالت بهـره می بـرد تـا تامیـن نیازهای 

خریداران را تضمین کند. 

ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت در محصـوالت  ◄

گوناگون به چه میزان بوده و این شـرکت با چند 

درصد از ظرفیت مشغول به فعالیت است؟

ظرفیـت ایـن شـرکت در خصـوص تولیـد انـواع 

سایزهای قوطی و پروفیل فوالدی، حدود پنج هزار 

تن در ماه اسـت و هم اکنون با 100 درصد ظرفیت 

فعالیت می کنیم. شرکت صدرا پروفیل کاوه قادر 

اسـت تمامی محصوالت پروفیل و لوله ضخامت 

بـا ضخامـت دو تـا سـه میلی متـر و پروفیل هایی با 

قطـر 10 در 20 سـانتی متر تـا 90 در 90 سـانتی متر 

تولید کند.

جایـگاه ایـــن شرکـــت میـــان تولیدکننـدگان  ◄

محصوالت فوالدی در کشور چگونه است؟

خوشبختانـــه بـــا توجـــه بـــه کیفیـــت خـــوب 

و  بـه روز  ماشـین آالت  از  اسـتفاده  محصـوالت، 

بازاریابی مناسب، این شرکت توانسته است رتبه 

نخسـت تولید پروفیل در سطح اسـتان آذربایجان 

شـرقی و منطقـه شـمال غـرب کشـور را از آن خـود 

کنـد و اولیـن تولیدکننـده پروفیـل در ایـن منطقـه 

لقب گیرد.

برای تولید محصوالت خود از چه تکنولوژی هایی  ◄

بهره می برید؟

ایـن شـرکت جهـت تولید محصـوالت خـود از 

و  دستگاه هــــا  بـــه روزتــریــــن  و  جدیـــدتریــــن 

تکنولوژی هـا در سطح جهان بهره برده تا نهایت 

رضایـت مشتـــری را جلـب کنـــد. شـرکت صــدرا 

پروفیـــل کاوه از بهتریـــن دستگاه هـــای سـاخت 

کشور انگلیس استفاده می کند.

مـواد اولیـه تولید محصـوالت فـوالدی در این  ◄

شرکت چیست و به چه صورت تامین می شوند؟ 

چه چالش هایی در تامین مواد اولیه وجود دارند؟

ایـن شـرکت  اسـتفاده در  اولیـه مـورد  مـواد 

از   ST37 گریـد  بـا  فـوالدی  گـرم  ورق  انـواع 

ضخامت هـای 1.8 تـا 3 میلی متـر اسـت کـه از 

شـرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد اهواز و 

فـوالد گیـالن تامیـن می شـود. مهم تریـن چالـش 

تامیـن  بـودن  محـدود  نیـز  اولیـه  مـواد  تامیـن 

ورق هـای تولیـد فـوالد مبارکـه و انحصـاری بـودن 

ورق هـای تولیـدی این شـرکت از طریق عرضه آن 

در بورس کاال محسوب می شود.

عمـده مشـتریان محصـوالت شـرکت صـدرا  ◄

پروفیل کاوه چه صنایعی هستند؟

پروفیل هـای  و  لولـه  مصرف کننـده  صنایـع 

تولیـدی ایـن شـرکت بـا توجـه بـه تنـوع آن هـا، در 

صنایع در و پنجره سـازی، کشـاورزی و ساختمانی 

بـا  اینکـه  علـت  می گیـرد.  قـرار  مصـرف  مـورد 

100درصـد ظرفیـت اسـمی فعالیت می کنیـم، این 

اسـت کـه تمامـی محصـوالت شـرکت بـه فـروش 

فـروش  بـازار  خصـوص  در  مشـکلی  و  می رسـد 

نداریم، البته توجه ما کامال به بازار داخلی بوده و 

تاکنـون صـادرات نداشـته ایم و همـه محصـوالت 

تولیدی در بازار داخلی عرضه شده است.

در شرایـــط کنـــونی مهم تریـــن چالش هـــای  ◄

تولیدکنندگان را چه مواردی می دانید؟

مهم تریـن چالـش همه تولیدکننـدگان در حال 

حاضـر، عـدم ثبـات اقتصـادی اسـت کـه بـه عـدم 

ثبـات در بـازار ارز منجـر شـده اسـت. از آنجـا کـه 

قیمـت مـواد اولیـه از قیمـت ارز تاثیـر می پذیـرد، 

قیمـت مـواد اولیـه نوسـان بسـیاری دارد و بـه ایـن 

ترتیب، تولیدکنندگان مواد اولیه در زمینه تامین 

ورق های فوالدی با بی برنامگی مواجه شده اند. 

توسـعه  ◄ بـرای  کاوه  پروفیـل  صـدرا  شـرکت 

تولید و تنوع در محصوالت خود چه برنامه هایی 

را برای آینده در نظر گرفته است؟

یکی از برنامه های توسـعه ای شـرکت، افزایش 

ظرفیت تولید با احداث سالن و خط تولید جدید 

و بـه کارگیــــری دستگاه هــــای به روزتـــــر اســـــت. 

عالوه برایـن در تـالش هسـتیم تـا بیـش از پیـش 

رضایت مشتریان عزیز را جلب کرده و بازار فروش 

خود را گسترده تر و فعال تر کنیم.

از  بیـش  بـا  کاوه  پروفیـل  صـدرا 
25سـال سـابقه در ایـران بـا برند 
تجـاری »فـوالد موحـد« فعالیـت 
می کنـد. ایـن شـرکت تولیدکننده 
انواع لولـه و پروفیل در سـال 1374 
با خرید زمینی به مسـاحت 85هزار 

متـر مربـع شـروع بـه کار کرد
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عرضهیکمیلیونتنشمشفوالدیدرماه،عطشبازاررابرطرفمیکند



هفتهنامه

10

فــوالد

é 1399  تیر é 123  شماره 

عضـو هیئـت مدیـره انجمن نـوردکاران فوالدی گفت: کشـور ما در تولید فوالد دهمین کشـور دنیا اسـت و به همین دلیـل نیازی به 
واردات شـمش فـوالدی نـدارد امـا در مقابـل آن در حـدود 16 میلیون تن ظرفیت نـورد فوالدی در کشـور وجود دارد که تشـنه مواد 
اولیـه هسـتند و عرضـه حداقـل ماهی یک میلیون تن شـمش فـوالدی در بورس کاال ایـن عطش را برطـرف کرد و بـازار را متعادل 

خواهد کرد.

عرضه یک میلیون تن شمش فوالدی در ماه، عطش 
بازار را برطرف می کند

مصطفی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: طـی چنـد مـاه اخیـر چندیـن معاملـه 

شـمش فوالد در بورس کاال از سـوی ناظر وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت لغـو شـد زیـرا طبـق 

دسـتورالعمل و فرمـول قیمت گـذاری عرضـه و 

معاملـه، باید قیمت معامله بین 83 تـا 95درصد 

قیمـت شـمش صادراتـی فـوب خلیـج فـارس بـر 

مبنای نرخ ارز نیما در بانک مرکزی باشد. به این 

ترتیـب، هنگامـی کـه قیمـت نهایـی و معامـالت 

برخـی از عرضه هـا از سـقف تعییـن شـده تجـاوز 

می کرد، معامالت ابطال می شد.

وی افـزود: وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 

یـا عـدم  اواخـر خـرداد مـاه اختیـار پذیـرش  در 

پذیـرش معامـالت را بـه بورس کاال واگـذار کرد. 

بـا ایـن حـال، ایـن وزارتخانه دسـتورالعمل کلی را 

بـه بـورس کاال بـرای عرضـه و معامـالت ابـالغ 

مشـاهده  زمانـی  برهـه  ایـن  در  اسـت.  کـرده 

می شـود کـه بـورس کاال برخـی از معامـالت را 

حتی بیش از 25 درصد از قیمت مصوب، ابطال 

نکرده و تایید کرده است.

عضـو هیئت مدیره انجمن نـوردکاران فـوالدی 

اضافـه کـرد: ابطال معامالت مشـکالت فراوانی را 

برای تولیدکنندگان پدید می آورد زیرا عدم فروش 

شـمش باعـث دپـو شـدن آن در انبـار تولیدکننـده 

شـده و دسـت مصرف کننـده نیـز از مـاده اولیـه 

خالـی می مانـد. ضمـن اینکـه تقاضـا بـرای شـمش 

فوالدی در نوبت عرضه بعدی، بیش از عرضه لغو 

شده خواهد بود. در همین حال، عرضه کننده در 

نوبت بعدی، برخالف انتظار به میزان عرضه خود 

اضافه نمی کند و باز هــم مشاهـــده می شــود کــه 

عرضه کننــده، همان میزان حداقلی را برای عرضه 

در نظر گرفته است.

عبداللهـی بـا اشـاره بـه میـزان تولیـد شـمش 

تولیـد  نظـر  از  مـا  کشـور  کـرد:  بیـان  فـوالدی، 

شـمش مشـکلی نـدارد و تولیـد سـالیانه شـمش 

بالـغ بـر 19 میلیـون تـن اسـت و در سـال جهـش 

افزایـش  درصـد   15 حـدود  میـزان  ایـن  تولیـد 

خواهـد داشـت امـا چالـش اساسـی این صنعت، 

عرضه پایین شمش در بازار رسمی یعنی بورس 

کاال است. در صورتی که عرضه شمش فوالدی 

در بـورس کاال بـه میـزان کافی انجام شـود، بازار 

از التهاب کنونی خارج خواهد شد.

وی تصریـح کـرد: عرضـه قطره چکانـی باعث 

و  خریـداران  میـان  شـدید  رقابـت  می شـود 

متقاضیـان شـمش فـوالدی شـکل بگیـرد و بورس 

کاال به جای اینکه نمادی از بازار شـفاف باشـد، 

به محلی برای قیمت سـازی تبدیل و از رسـالت 

اصلـی خـود خـارج شـود. آن بخشـی از شـمش 

بـه  نشـود،  عرضـه  کاال  بـورس  در  کـه  فـوالدی 

بـه  و  بـورس هدایـت شـده  از  خـارج  بازارهـای 

همین دلیل باعث افزایش قیمت ها می شود.

شمش فوالدی به میزان کافی در کشور  ■

تولید می شود

مدیرعامل شـرکت نورد فلز گرم خاطرنشـان 

و  شـمش  تقاضـای  و  عرضـه  وضعیـت  کـرد: 

مـواد  کمبـود  و  قطره چکانـی  عرضـه  همچنیـن 

کـه  بـود  از دالیلـی  یکـی  بـورس کاال  اولیـه در 

باعـث شـد نـوردکاران فـوالدی انجمـن مسـتقلی 

تشـکیل دهنـد تـا مشـکالت ایـن صنـف را در 

چهـار چـوب قوانیـن و مصوبـات داخلـی حـل و 

فصل نمایند.

عبداللهی یادآور شـد: طبق آمارهای منتشـر 

شده از انجمن تولیدکنندگان فوالد، سال گذشته 

حـدود 1۷ میلیـون تـن شـمش فـوالدی بـه صورت 

بیلت و بلوم و حدود 12 میلیون تن نیز اسلب در 

کشـور تولیـد شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، جمـع 

بـه  تولیـدات فـوالد خـام کشـور در سـال 1398 

29میلیـون تـن رسـید. با وجود آمار تولید شـمش 

فوالدی در کشور، سال گذشته تنها دو میلیون و 

800 هزار تن شمش فوالدی در بورس کاالی ایران 

عرضـه شـد. ضمـن اینکـه حـدود چهـار میلیـون و 

800 هـزار تـن شـمش نیـز صـادر شـده اسـت بـه 

انضمام مصرف خودگردان ها. ابهامی که در این 

میـــان بــــه وجــــود می آیــــد آن اســـت کـــه چـــرا 

هفت میلیـون تـن شـمش فـوالدی تولیـدی دیگر 

در بـورس کاال عرضـه نشـده اسـت و ایـن مقـدار 

کجـا و بـه چـه کسـانی خـارج از سیسـتم بـورس 

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی:

سرنوشت نامعلوم شمش های فوالدی که در بورس عرضه نشدند  
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عرضه شده است؟

وی عنـوان کـرد: نـوردکاران فوالدی به دنبال 

آن هسـتند کـه عرضـه شـمش فـوالدی در بـورس 

کاال افزایـش یابـد؛ بـه طـوری کـه سـقف عرضه و 

تقاضـا برابـر شـود. در ایـن صـورت رقابتـی رخ 

نخواهد داد و در پی آن افزایش قیمت نخواهیم 

داشت، البته طبیعی است 25 درصد از شمش 

فـوالدی بـرای تامیـن ارز مـورد نیـاز فوالدسـازان 

اولیـه  مـواد  عمـده  حـال،  ایـن  بـا  شـود.  صـادر 

فوالدسـازان در کشـور ما داخلی اسـت. بنابراین 

نبایـد نـرخ ارز و صـادرات تاثیـر زیـادی بر عرضه 

شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

عضـــو هیئــــت مدیـــره انجمـــن نوردکـــاران 

فـوالدی تاکیـد کـرد: آمارهـا نشـان می دهـد کـه 

ایـران جـزو 10 کشـور نخسـت تولیدکننـده فـوالد 

اسـت. بنابرایـن نباید قیمت شـمش فـوالدی در 

کشـور بـه صـورت لجام گسـیخته افزایـش یابـد. 

منافـع زنجیـره فوالد باید به صنایع پایین دسـتی 

و درنهایـت مصرف کننـدگان نهایـی یعنی مردم 

نیز تسری یابد اما در حال حاضر چنین نیست. 

بتوانیــــم  بـا تالش هــــای همـکاران  امیدواریـــم 

قیمت هـــا را کنتـرل کنیـــم یـا حداقـل در سـطح 

معقول نگه داریم.

عبداللهـی ابـراز کـرد: افزایش قیمت شـمش 

محصـــوالت  قیمـــت  افزایـش  باعـــث  فـوالدی 

فوالدی خواهد شــد کــه در بسیــاری از بخش ها 

همچـون مسکـــن، لـــوازم خانگـی، خـــودرو و... 

کاربرد دارد. به عبارت بهتر، همه ابعاد زندگی 

بشـر بـا فـوالد سـر و کار دارد. تـداوم تولیـد و 

ثبـات قیمـت در ایـن بخش هـا مسـتلزم تامیـن 

پایدار مواد اولیه صنایع پایین دستی است.

عرضه یک میلیون تن شمش فوالدی برای  ■

ایجاد تعادل در بازار

مدیرعامل شـرکت نورد گرم فلز مطرح کرد: 

هیـچ راهـی بـه جـز عرضـه یک میلیون تن شـمش 

فـوالدی در مـاه در بـورس کاال بـرای تنظیـم بـازار 

فـوالد کشـور وجـود نـدارد. در صورتـی کـه ایـن 

عرضـه محقق شـود، رقابت برای خریـد در بورس 

کاال شکل نخواهد گرفت و افزایش قیمت نیز رخ 

نخواهـد داد. در حـال حاضـر، کارخانه هـای نـورد 

فوالدی تشنه مواد اولیه هستند و اشتغال نسبتا 

ایـن  کردنـد.  ایجـاد  صنعـت  در  نیـز  باالیـی 

کارخانه هـا نمی تواننـد نیـروی انسـانی خـود را به 

دلیل کمبود مواد اولیه تعدیل کنند.

وی تصریـح کـرد: تـالش صنایـع کشـور بایـد 

بـرای ایـن باشـد کـه محصول نهایی صادر شـود. 

هرچنـد کـه صـادرات شـمش نیـز ارزش افـزوده 

دارد اما در مقایسه با محصوالت نهایی فوالدی 

نیسـت.  برخـوردار  چندانـی  افـزوده  ارزش  از 

شـمش فوالدی نسـبت به محصوالت بعدی در 

زنجیـره محصـول خـام تلقـی می شـود. ظرفیـت 

حـدود  کشـور  در  نـوردی  محصـوالت  تولیـد 

انجمـن  عضـو  هم اکنـون  کـه  بـوده  16میلیـون 

نـوردکاران فـوالدی هسـتند امـا اکنـون بـه دلیـل 

کمبـود مـواد اولیـه به طور متوسـط بـا 30 درصد 

از ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 

خاطرنشـان کرد: بسـیاری از کشـورهای پیشرفته 

تـالش دارنـــد محصـــوالت نهایـــی دارای ارزش 

افـزوده را صـادر کننـد امـا در کشـور مـا همچنـان 

اصـرار بـر خام فروشـی اسـت. در صورتـی کـه در 

کشـور مـا امـکان تولیـد محصـوالت فـوالدی بـا 

قیمت تمـــام شـــده پاییــن و رقابتــی وجــود دارد. 

در کشورهــــای دیگــــر عـوارض صــــادراتی بـرای 

بـه  و  شـده  وضـــع  فـوالدی  شـمش  صـادرات 

صـــادرات محصــول نهایی جایـزه صادراتـی داده 

می شـــود امـــا در کشـــور ما شمـــش فـــوالدی بــه 

راحتی صادر می شود.

کشـور مـا از نظـر تولیـد شـمش 
مشکلی ندارد و تولید سالیانه شمش 
بالـغ بـر 19 میلیـون تن اسـت و در 
سـال جهش تولید این میزان حدود 
15 درصد افزایش خواهد داشـت اما 
چالش اساسـی این صنعت، عرضه 
پایین شـمش در بازار رسـمی یعنی 

بورس کاال اسـت
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد آناهیتـا گیالن گفـت: بسـیاری از کارخانه هـای نـوردی به دلیل کمبـود عرضه شـمش فوالدی بـا کمتر از 
50درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. کمبود شمش باعث افزایش قیمت شمش شده و آتش به جان بازار فوالد انداخته است.

کمبود عرضه شمش فوالدی، آتش به جان بازار 
انداخته است

کریـم سـلیمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

ظرفیت تولید شرکت فوالد آناهیتا گیالن 320هزار 

تن میلگرد در سـال اسـت اما نتوانسـته ایم با تمام 

ظرفیت تولید داشته باشیم؛ در حال حاضر، تنها 

50 درصد این ظرفیت فعال است. بخشی از مواد 

اولیـه مـورد نیـاز را از طریـق دیگـر شـرکت هم گروه 

یعنـی ذوب آهـن درفـک شـمال و بخش دیگـر را از 

بـازار تامیـن می کنیـم. بـه دلیـل کمبـود عرضـه 

شـمش فـوالدی، اکثـر نوردکاران کشـور با کمتـر از 

50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

وی افـزود: قیمـت انـواع محصـوالت فـوالدی 

در یکـی دو مـاه اخیـر بـه شـدت افزایـش یافتـه و 

حتـی روزانـــه شاهـــد افزایـش 300 تـا 500 تومانـی 

قیمـت آهـن آالت در هـر کیلوگرم هسـتیم. بـازار 

فـــوالد بـه معنــــای واقعــــی نابه سامـــان اســــت. 

صاحبان صنایع فوالدی و همه افرادی که سال ها 

می شـود در ایـن عرصـه فعالیت می کننـد، هرگز 

چنیـن وضعیتـی را در بـازار تجربـه نکـرده  بودند. 

تحلیـل آینـده و وضعیـت بـازار بـا ایـن شـرایط غیر 

ممکن است.

مدیرعامل شرکت فوالد آناهیتا گیالن اضافه 

کـرد: عرضه کننـدگان فـوالد هـر زمـان که تصمیم 

بگیرنـد محصـوالت خـود را در بـورس کاال عرضـه 

می کننـد و عرضـه آن هـا هیـچ رونـد مشـخص و 

منظمـی را نشـان نمی دهـد. متاسـفانه مشـاهده 

می شـود که بسـیاری از عرضه کنندگان از عرضه 

محصوالت خود در بورس کاال سر باز می زنند.

سـلیمی عنـــوان کــــرد: نابه سامـــانی بـــازار 

محصـوالت نـورد فـوالد بـا عرضـه التیـام می یابـد 

زیرا این بازار نیازمند عرضه هفتگی 250 هزار تن 

شـمش فوالدی اسـت. در غیر این صورت شـاهد 

رشد نجومی و لحظه ای قیمت ها خواهیم بود.

نگرانی مصرف کنندگان از کاهش ارزش پول ملی ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آناهیتـا گیـالن بـا 

اشـاره بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور، بیـان کرد: 

یکـی از دالیــــل رشـــد قیمت هـــای محصـــوالت 

فلـزی، افزایـش نـرخ ارز اسـت و بسـیاری از افراد 

کاهـش  از  تـرس  دلیـل  بـه  سـرمایه  و صاحبـان 

ارزش پــــول و زیــــان ناشـی از آن، بـه بازارهــــای 

مختلفـی ماننـــد طـال، ارز، فـــوالد و... هجــــوم 

آورده انـد تـا بـا خریـد آن هـا بتوانند سـرمایه خود 

را در مقابل کاهش ارزش پول ملی حفظ کنند. 

اکنون نرخ ارز در بازار به بیش از 23 هزارتومان 

رسیده است.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 

بـاالی  بسـیار  تقاضـای  علـت  کـرد:  خاطرنشـان 

آهن آالت در کشـور آن اسـت که این محصوالت 

صنعتـی  و  سـاختمانی  عمرانـی،  پروژه هـای  در 

مصرف می شـوند و مجریان پروژه ها نیز به دلیل 

نگرانی از ادامه افزایش قیمت آهن آالت در بازار، 

روند خرید خود را حتی با تغییر شدید قیمت ها 

به صورت روزانه، تسریع کرده اند.

عرضه کننـدگان  نسـبت  گالیـه  بـا  سـلیمی 

شـمش، تصریـح کـرد: نـوردکاران فـوالدی خواهان 

عرضه مکفی شمش فوالدی در بازار و جلوگیری 

از خام فروشی هستند تا با تبدیل شمش فوالدی 

به محصوالت پایین دست، ارزش افزوده بیشتری 

بـرای صنعـت فـوالد کشـور ایجـاد شـود. عرضـه 

شـمش باعـث می شـود صنایـع پایین دسـت نیـز 

فعال شوند و اشتغال بیشتری نیز به وجود آید.

وی ادامــــه داد: جلوگیــــری از خـــام فروشی 

باعـث می شـود تـا ارزش افـزوده صنعـت فوالد به 

جـای کشـورهای دیگـر، در کشـــور ایجـاد شـود. 

متاسفانــــه پس از گذشـــت چندیــن ماه از سـال 

1399 تنهـا یک چهـارم نیـاز بـازار بـه بـورس کاال 

تزریق شده و نوردکاران بدون مواد اولیه مانده اند. 

عرضه مکفی باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد 

شـد، در حالی که عدم عرضه شـمش فوالدی بر 

آتش نابه سامانی ها خواهد افزود.

کمبود شمش فوالدی باعث قیمت نجومی  ■

شده است

مدیرعامل شرکت فوالد آناهیتا گیالن اذعان 

کرد: کمبود شـمش فوالدی در بازار باعث شـده 

است که بهای شمش بی کیفیت القایی در بازار 

بـه 10 هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

برسـد! ایـن در حالـی اسـت که قیمت شـمش در 

انتهای هفته گذشته هشت هزار و 900 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـود. ایـن قیمت هـا در شـرایط 

مدیرعامل شرکت فوالد آناهیتا گیالن:
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کمبود عرضه شمش فوالدی با کیفیت در بورس 

عرضـه  کمبـود  متاسـفانه  می خـورد.  رقـم  کاال 

شمش، آتش به جان بازار انداخته و روز به روز بر 

آن دمیده می شود.

سـلیمی ابـراز کـرد: مقـرر شـده تفـاوت میـان 

شمش فوالدی با میلگرد برای حفظ حاشیه سود 

نـوردکاران حـدود 11 درصـد باشـد. هنگامـی کـه 

نوردکـــار، شمـــش فــــوالدی را گــــران خریــــداری 

می کنـد، بـرای جبـران هزینه هـای خریـد، کرایـه 

حمل، دستمزد و حقوق کارکنان و سایر هزینه ها 

ناچـار اسـت کـه قیمـت فـروش میلگـرد خـود را 

افزایـش دهـد. در حالـی کـه بـازار و خریـداران 

بیـش از ایـن کشـش افزایـش قیمـت را ندارنـد، 

زیـرا مصرف کننـدگان می تواننـد مدتـی خریـد 

خـود را متوقـف کننـد امـا نـوردکار بـرای ادامـه 

فعالیـت کارخانـه، حفـظ اشـتغال و جلوگیـری از 

تعطیلی ناچار به خرید شمش فوالدی با قیمت 

بسیار باال است.

احتمال تعطیلی کارخانه های نوردی ■

نـوردکاران  انجمـن  مدیـره  هیئـت  عضـو 

فـوالدی عنـوان کـرد: اگـر شـرایط کنونـی ادامـه 

نـوردکاران  از  بسـیاری  سرنوشـت  قطعـا  یابـد، 

فوالدی به دلیل کمبود مواد اولیه و ناتوانی در 

خریـد شـمش فـوالدی بـا قیمـت بـاال، تعطیلـی 

خواهـد بـود. از یـک سـو قیمـت خریـد شـمش 

بی کیفیت موجود در بازار بسیار باال است و از 

سـوی دیگر، نوردکاران نمی توانند قیمت فروش 

و  مشـتریان  نـدادن  دسـت  از  بـرای  را  خـود 

مصرف کنندگان نهایی افزایش دهند.

عرضه هـای  در  کـرد:  خاطرنشـان  سـلیمی 

پیشین، قیمت شمش فوالدی 6 هزار و 900تومان 

به ازای هر کیلوگرم با احتساب مالیات بر ارزش 

افزوده بود که اگر 11 درصد حاشیه سود نوردکار 

نیـز بـه آن اضافـه شـود، قیمـت میلگـرد حـدود 

هشت هزار تومــان به ازای هــر کیلوگــرم خواهــد 

شـمش  قیمـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  بـود. 

بی کیفیـــت در بــــازار آزاد کـــه نوردکـــاران آن را 

خریـداری کرده انـد، بیـش از 10 هـزار تومـان بـرای 

هـر کیلوگـرم بـوده اسـت. بنابرایـن زیـان بیـش از 

سه هزار تومانی برای هرکیلوگرم میلگرد متوجه 

نوردکاران خواهد شد.

وی با ذکر مثالی در خصوص زیان نوردکاران، 

اظهـار کــرد: اگـر قیمـت هـــر کیلوگـــرم شـمش 

فـوالدی 10 هـزار تومـان باشـد، نـوردکار بـا ظرفیت 

120 هـزار تـن در سـال بایـد بـرای یـک مـاه خـود 

10هزار تن شـمش فوالدی خریداری کند که بالغ 

بر 100 میلیارد تومان می شود. اگر فروش میلگرد 

سـود داشـته باشـد، سود حاصل از فروش میلگرد 

ایـن میـزان یعنی 11 درصد، تنها 11 میلیارد تومان 

خواهد بود. در حالی که سود بانکی 100 میلیارد 

تومان بیش از 20 میلیارد تومان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالد آناهیتا گیالن تاکید 

کـرد: وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت باید برای 

جلوگیـری از التهـاب بیشـتر بـازار دسـت بـه کار 

شـود، البتـه دخالـت دولـت در بـازار می توانـد به 

بحرانی تـر شـدن شـرایط بینجامـد. بهتـر اسـت 

دولـت نظـارت خـود را بـر عرضـه شـمش فـوالدی 

تـا مـواد اولیـه بـه بـازار و صنایـع  افزایـش دهـد 

مصرف کننده تزریق شود.

سلیمی با اشاره به تنظیم شدن بازار با عرضه 

شـمش فوالدی، بیان کرد: در صورتی که شـمش 

فـوالدی بـا آرامـش و بـدون هیجـان در بـورس کاال 

مرتبـا عرضـه شـود، قطعـا در کوتاه مـدت شـاهد 

کاهـش التهابـات بـازار، کاهـش قیمـت شـمش 

فـوالدی و کاهـش قیمـت میلگـرد خواهیـم بـود. 

تزریـق مـواد اولیـه به بـازار باعث ایجاد تعـادل در 

بـازار نیـز می شـود و قیمت هـا نیـز بـا توجـه بـه 

عرضه و تقاضا متعادل خواهند شد.
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بازارشمشآلومینیوممتعادلاست

افزایشتقاضابرایپروفیلهایآلومینیومیبیکیفیت
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مدیرعامـل شـرکت قالب سـازی بهفرد گفت: به دلیل مشـکالت صنعت خودروسـازی و برخی دیگر از صنایـع مصرف کننده پروفیل 
آلومینیومـی، ایـن صنایع بـرای بقای خـود از مواد اولیـه با کیفیت پایین اسـتفاده می کنند، بـه همین دلیل کیفیت محصـوالت آن ها 

افت پیدا کرده است.

افزایش تقاضا برای پروفیل های آلومینیومی بی کیفیت

مرتضـی اسـالمی فرد در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت قالب سـازان بهفـرد از سـال 1380 

شـروع بـه تولیـد قالـب اکسـتروژن کـرد و در سـال 

1388 تحت نام شرکت قالب سازان بهفرد به ثبت 

رسیـــد. ایـــن مجموعـــه بـا بهره گیـری از 25 سـال 

تجربـه و سـابقه در صنعـت آلومینیـوم، از طریـق 

بـا کارخانه هـای تولیـد  متخصصیـن و همـکاری 

پروفیل اکستروژن آلومینیومی تبدیل به یک واحد 

مدرن و پویا در طراحی پروفیل آلومینیوم، ساخت 

قالـب اکستـــروژن و تولیــــد پروفیــــل اکستــــرود 

آلومینیوم شده  است. 

شـرکت  محصـوالت  عمده تریـن  افـزود:  وی 

قالب سازان بهفرد، پروفیل آلومینیوم است که به 

تبع آن، قالب آلومینیوم نیز تولید می کند. پس از 

تولیـد پروفیـل و قالـب، بسـته بـه سـفارش ممکـن 

اسـت قالـب، رنـگ یـا آندایز شـود. ظرفیت اسـمی 

مجموعـه حـدود یـک هـزار تـن در سـال اسـت و 

اکنون با 40 درصد از ظرفیت فعالیت می کند. به 

این ترتیب، میزان تولیدات مجموعه قالب سازان 

بهفرد به حدود 400 تن در سال می رسد.

مدیرعامـل شـرکت قالب سـازان بهفـرد اضافه 

کـرد: درحـال حاضـر، اولیـن و تنهـا تولیدکننـده 

 CAD/CAM قالب اکسـتروژن آلومینیـوم بـه روز

در ایـران هسـتیم. شـرکت مـا برای سـاخت قالب 

اکسـتروژن آلومینیـوم بـه انـواع سـخت افزارها و 

نرم افزارهـای روز دنیـا در ایـن زمینـه تجهیز شـده 

اسـت کــــه مهم تریــــن ایــــن تجهیــــزات شامــــل 

کامپیوترهــــای پرقــــدرت بــــرای طراحـی قالـــب 

اکستروژن به شکل سه بعدی و شبیه سازی فرآیند 

اکسـتروژن، ماشـین فـرز CNC ، ماشـین تـراش، 

ماشین اسپارگ و بقیه تجهیزات مربوطه است. 

شـرکت  تولیـدات  بـه  اشـاره  بـا  اسـالمی فرد 

قالب سـازان بهفـرد، بیان کـرد: به طور کلی زمینه 

فعالیـت شـرکت، پروفیـل آلومینیومـی اسـت امـا 

سـاخت قالـب، انجـام عملیـات حرارتـی، آندایـز، 

بـرش و قطعـه کاری را نیـز روی پروفیـل بـر اسـاس 

سـفارش دریافتـی انجـام می  دهیـم. در این رابطه 

مجموعــه قالب ســـازان بهفـــرد توانستـــه اسـت 

بسـیاری از پروژه هـای سـاخت پـرس اکسـتروژن 

آلومینیـوم، نوسـازی و بازسـازی پرس هـا و خطـوط 

پروفیـل  تولیـد  خطـوط  انتقـال  موجـود،  تولیـد 

اکسـترود آلومینیـوم و تهیـه طـرح توجیهـی خـط 

تولیـد پروفیـل آلومینیـوم اختصاصـی و خدمـات 

مشابه آن را نیز با موفقیت به انجام برساند.

مدیرعامـل شـرکت قالب سـازان بهفـرد عنـوان 

کـرد: پروفیـل آلومینیوم به عنوان یک مـاده اولیه، 

کاربردهای بی شماری در صنعت دارد. از این رو، 

عمده مشتریان این شرکت به علت طیف متنوع 

کاربردهــای پروفیـــل آلومینیـــومی شـامل انـواع 

گروه هــــایی ماننــــد تولیــــد قطعــــات خــــودرو، 

آسانسورســازی، صنایع لــــوازم خانگـــی، مبلمــان 

اداری و... می شـود کـه از پروفیـل بـرای سـاخت 

محصوالت خود استفاده می کنند.

تامین مواد اولیه باکیفیت ■

اسـالمی فرد در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه، 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مرغوب ترین مواد 

اولیه آلومینیومی شرکت ما یعنی بیلت، از شرکت 

ایـن  تامیـن می شـود.  )ایرالکـو(  ایـران  آلومینیـوم 

مدیرعامل شرکت قالب سازان آلومینیوم بهفرد عنوان کرد:
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شـرکت معمـوال تمامـی محصـوالت خـود را در 

بـــورس کاال عرضــــه می کنــــد و بــــرای فـــروش 

محدودیت هایی دارد. شرکت قالب سازان بهفرد 

بخشـی از مـواد اولیـه خـود را از بـورس کاال کـه 

توسـط شـرکت ایرالکـو در بـورس عرضـه می شـود، 

تامیـــن می کنـــد و ناچــار اســت بخشـی از آن را از 

بـازار آزاد تامیــــن کنـد، البتـه میــزان کمــی نیـز 

واردات دارد.

وی مهم ترین مشکل تامین مواد اولیه را تامین 

نقدینگی دانست و اظهار کرد: خرید مواد اولیه از 

بـورس کاال بـه دلیـل ایـن کـه در یـک بـازار رسـمی 

صورت می گیرد و ثبت می شـود، مشـکل چندان 

مالیاتی نخواهد داشـت، اما بخشـی از مشـتریان 

شـرکت ما کد اقتصادی ثبت شـده در بورس کاال 

ندارند و به نوعی غیر رسمی محسوب می شوند، 

ناچار به تامین مواد اولیه از بازار آزاد و غیر رسمی 

هسـتیم، زیـرا نمی توان خرید مـواد اولیـه را از بازار 

رسـمی انجـام داد امـا محصـول را در بـازار غیـر 

رسـمی بـه فـروش رسـاند؛ چراکـه ممکـن اسـت 

مشـکل مالیاتـی بـه وجـود آیـد. بـا این حـال، تامین 

نقدینگی برای تامین مواد اولیه، مشکل عمومی 

تولیدکنندگان محسوب می شود.

کاهــش کیفیــت محصـوالت در شرایــط  ■

بد اقتصادی

مدیرعامـل شـرکت بهفـرد عنـوان کـرد: مـواد 

اولیه سـاخت پروفیل معموال بیلت آلومینیومی 

اسـت. با این حال، در کشـور ما کیفیت بیلت ها 

بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت و محدودیـت مرز  ها، 

در حد رضایت جهان سوم است، اما تقاضا برای 

افزایـش  بی کیفیـت  آلومینیومـی  پروفیل هـای 

بــــه دلیـــل مشـکالت صنعــــت  اســـت.  یافتـــه 

خودروسازی و برخی دیگر از صنایع مصرف کننده 

پروفیـل آلومینیومی، این صنایع بـرای بقای خود 

از مواد اولیه با کیفیت پایین استفاده می کنند، 

بـه همیـن دلیـل کیفیـت محصـوالت آن هـا افـت 

پیدا کرده است.

وی ادامـه داد: بـا ادامـه دار شـدن ایـن شـرایط، 

کیفیـت محصـوالت ما هم به همیـن نحو کاهش 

می یابد که بخشـی به محدودیت واردات و نبود 

تکنولـوژی و بخـش دیگـر بـه افزایـش قیمـت مـواد 

اولیه مربوط می شـود. به این ترتیب، تولیدات به 

سـمت کاهـش کیفیـت می رونـد و بـا ایـن رونـد، 

کیفیت محصول در اولویت قرار نمی گیرد، بلکه 

در شـرایط کنونـی، حفـظ بقـای بنـگاه اقتصـادی 

است که اهمیت دارد. 

رکود صنعتی در دوران شیوع کرونا ■

در  بهفـرد  قالب سـازان  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص مشـکالت شـیوع کرونـا، مطـرح کـرد: 

شـیوع ایـن ویـروس باعـث شـد بازدهـی کار در 

زمینه های مختلف پایین بیاید و از سـاعات کار، 

کاسته شود. ضمن اینکه به دلیل اعمال قرنطینه 

در ماه هـای فروردیـن و اردیبهشـت، رفـت  و آمد ها 

به شرکت دچار مشکل شد و به ناچار در مقطعی 

کوتاه، به ناچار شرکت را تعطیل کردیم. به موجب 

شـیوع این ویروس، سـالمتی و بهداشـت کارکنان 

در اولویت قرار گرفت. گرچه در این بحران، حوزه  

کاری مـا نیـاز اولیـه مـردم نبـود، امـا در ایـن مـدت 

فروش آنالین داشتیم.

اسـالمی فرد ابـراز کـرد: بسـیاری از مشـکالت 

کشـور  عمـده  چالش هـای  آلومینیـوم،  صنعـت 

ازجمله محدودیت های صادرات و واردات است. 

بـه طـوری کـه عـدم تبـادل بـا کشـور های دیگـر و 

برگزار نشدن نمایشگاه، نداشتن تکنولوژی جدید 

مشکالتی نظیر رکود و عدم پیشرفت صنعت را به 

همـراه خواهـد داشـت. چراکـه قـادر بـه صـادرات، 

ارزآوری و واردات ماشـین آالت جدیـد بـرای تولیـد 

نیستیم. در همین حال، با افزایش نرخ ارز و قیمت 

شمش آلومینیومی، طبعا قیمت بیلت نیز افزایش 

داشـته کـه ایـن موضـوع کاهـش میـزان تقاضـا از 

را  نقدینگـی شـرکت ها  و سـطح  طـرف مشـتری 

موجـب خواهـد شـد کـه سـبب افت میـزان خرید 

مواد اولیه برای تولید می شود.

وی در پایـان اظهـار کـرد: انتظـار مـی رود دولت 

اگر به صنایع آسیب دیده کمک نمی کند، حداقل 

مشـکل و موانعـی هـم ماننـد حـذف دالر نیمایـی، 

عـدم کنتـرل قیمت هـا و چالش هـای گمرکـی نیـز 

ایجاد نکند. این که دولت از چه سیاست اقتصادی 

پیروی می کند مهم نیست؛ بلکه نظارت آن بر بازار 

بایـد برقـــرار باشـــد تـــا جلـوی مشـکالتی نظیر 

شکل گیری رانت خواری را بگیرد.

عمده تریـن محصـوالت شـرکت 
پروفیـل  بهفـرد،  قالب سـازان 
آلومینیـوم اسـت کـه بـه تبـع آن، 
قالـب آلومینیوم نیز تولیـد می کند. 
پس از تولید پروفیل و قالب، بسـته 
به سـفارش ممکـن اسـت قالب، 
رنگ یا آندایز شـود. ظرفیت اسمی 
مجموعـه حدود یـک هزار تـن در 
سـال اسـت و اکنون با 40درصد از 

ظرفیـت فعالیـت می کند
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مدیرعامـل شـرکت پرتـو آلیاژ پـارس گفت: بـا توجه بـه افزایش تولید شـمش آلومینیومـی در ماه هـای اخیر، حجـم عرضه ها در 
بـورس کاال افزایـش یافتـه و همین مسـئله باعث شـده اسـت بـازار آلومینیـوم از نظر عرضـه و تقاضا تا حـدود زیادی بـه تعادل 

نزدیک شود.

بازار شمش آلومینیوم متعادل است

مهـدی فرهانـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

بـورس کاال از حیـث عرضـه و تقاضـا، بـه عنـوان 

نمادی از شفافیت قیمت مطرح شده که با توجه 

به عرضه های اخیر این موضوع بیشتر نمود پیدا 

کرده اسـت. علت ایجاد شـفافیت در این بازار آن 

اسـت کـه قیمـت آلومینیـوم در بـازار داخـل بـه 

پیروی از افزایش نرخ ارز، قیمت پایه آلومینیوم نیز 

در بـورس کاال افزایـش می یابـد. از ایـن رو انتظـار 

فعـاالن بـازار ایـن اسـت کـه قیمـت آلومینیـوم در 

هفته های آینده روند افزایشی خواهد بود.

وی افزود: احتمال رشد قیمت آلومینیوم در 

بـازار از سـوی مصرف کننـدگان باعـث می شـود 

تقاضا به نسبت عرضه به شدت افزایش یافته و 

حتی در مواردی به دو برابر آن برسد. در نتیجه، 

برای خرید آلومینیوم رقابت به وجود می آید که 

ایـن امـر نیـز منجـر بـه افزایـش قیمـت آلومینیوم 

شده است.

پـارس اضافـه  آلیـاژ  پرتـو  مدیرعامـل شـرکت 

کرد: باید توجه داشـت که ایجاد رقابت در بازار 

بـه ویـژه بـرای خریـد، لزومـا بـه معنـای تولیـد و 

مصرف واقعی نیست و رقابــت کنونی در جهــت 

حفظ ارزش پــــول ارزیــــابی می شــــود. چـــراکــــه 

تولیدکنندگان معموال ترجیح می دهند در عوض 

ریال، مواد اولیه در اختیار داشته باشند.

فرهانـی یـادآور شـد: اواخر سـال گذشـته و نیز 

ابتدای سال 1399، در برخی مواقع عرضه نسبت 

به تقاضا بیشتر بود، اما کاهش ارزش پول ملی، در 

حال حاضر تقاضا تنها برای حفظ ارزش دارایی ها، 

افزایـش داشـته اسـت. زیـرا اولویـت وجـود مـواد 

اولیه به جای ریال در دسـت تولیدکننده ارجح تر 

است و امکان دارد یک تولیدکننده در هفته های 

آتـی بیشـتر از تقاضـای واقعـی خـود خرید داشـته 

باشـد. بـازار آلومینیـوم در حـال حاضـر بـا توجه به 

نـرخ ارز، از تعـادل خوبـی بهره منـد اسـت و در 

نهایـت بـا افزایشـی بـودن قیمـت آلومینیـوم در 

بـورس فلـزات لنـدن، قیمـت آلومینیـوم در بـازار 

داخلی نیز صعودی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده عرضه 

آلومینیـوم در بـورس کاال توسـط دو تولیدکننـده 

اصلی یعنی شرکت های آلومینیوم ایران )ایرالکو( 

ـ هرمـزال انجـام می شـود، البتـه در  و المهـدی 

موارد معدودی نیز شرکت آلومینیوم جاجرم که 

اخیـرا تولیـد شـمش آلومینیـوم در آن آغـاز شـده 

است، در بورس کاال حضور دارد.

مدیرعامل شـرکت پرتو آلیاژ پارس با اشـاره به 

شـیوع ویـروس کرونـا و تاثیـر منفـی آن بـر بـازار 

جهانـی آلومینیوم، بیان کـرد: برخـالف بازارهای 

بین المللـی، شـیوع ایـن ویـروس تاثیـری بـر بـازار 

آلومینیـوم کشـور مـا نگذاشـته و این بازار مسـیر 

خـود را طـی می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، شـرایط 

تولیدکنندگان آلومینیوم چه قبل از شیوع کرونا 

و چـه بعـد از شـیوع آن از نظـر تولیـد، عرضـه و 

مصرف، تفاوت چندانی نداشته است. 

مطلـوب  را  دولـت  حمایتـی  نقـش  فرهانـی 

دانسـت و تصریـح کـرد: وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با ایجاد سامانه بهین یاب از سال گذشته 

تـا کنـون تـالش کـرد تا آلومینیوم عرضه شـده در 

بورس کاال، به دسـت تولیدکننده واقعی برسـد و 

در ایـن تمهیـد نیـز موفـق بـود. بـه ایـن ترتیـب 

بسـیاری از دالالن از بـورس کاال حـذف شـدند و 

این قابل قدردانی است.

وی در خصوص کمک دولت به تولیدکنندگان 

از طریـق تسـهیالت بانکـی، اذعـان کـرد: مدیـران 

شـرکت پرتـو آلیـاژ پـارس اعتقـادی بـه اسـتفاده از 

تسـهیالت بانکـی ندارنـد و تاکنـون در ایـن زمینـه 

اقدامــــی نکرده انــــد. بــــا ایــــن حــــال، برخــــی از 

تولیدکنندگان هم صنف هم تا حدودی توانستند 

تسهیالت بانکی را به راحتی دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت پرتو آلیاژ پارس:
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سرنوشتنامعلومیدرانتظارصنعتاست

بومیسازیقطعاتهدفنخستمااست

صنایعپاییندستیقربانیسیاستهایدولتمیشوند
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مدیرعامـل کارگاه ریخته گـری بـرادران امامـی گفـت: صنعت کشـور تحـت تاثیر تمام مشـکالت داخلـی و خارجی اسـت و یا به 
عبارتـی اتفاقـات و حـوادث در دنیـا همـواره بـه صـورت زنجیـره وار فعالیـت تولیـدی را تحت تاثیر خـود قـرار داده انـد. در چنین 
موقعیت هایـی دولـت به جای کاهش تاثیر شـرایط جانبی بر عملکرد صنایع مختلف، با برنامه های نادرسـت سرنوشـتی ناامیدکننده 

را برای صنعت رقم می زند.

سرنوشت نامعلومی در انتظار صنعت است
مدیرعامل کارگاه ریخته گری برادران امامی:

مسعــــود امامی دوســــت در گفـــت وگـــو بـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـــار داشــــت: در کارگـــاه ریختـــه گری خـــود 

قطعـات مسـی و برنجـی تولیـد می کنیـم کـه در 

صنعت شیرآالت بهداشتی کاربرد دارند و برای 

تولیـد آن هـا از ضایعـات مـس و برنـج بـه عنـوان 

مـاده اولیـه جهـت سـاخت ایـن نـوع محصـوالت 

استفاده می کنیم. با توجه به جهش و نوسانات 

کارگاه  ایـن  حاضـر  حـال  در  قیمت هـا  شـدید 

ریخته گری به حالت نیمه تعطیل درآمده  است. 

بـه جـرات می تـوان گفـت میـزان تولید مجموعه 

بـه یـک ششـم ظرفیـت  بـه سـال 1393  نسـبت 

اسـمی رسـیده اسـت و عمال با ادامه این شـرایط 

به زودی فعالیت ما متوقف خواهد شد.

وی افزود: در کنار افزایش قیمت ها، تعطیلی 

بـازار بـر کسـادی فعالیـت مـا دامـن زده اسـت. بـا 

ورود کشـور چیـــن بـــه بـــازار ایـران بسیــــاری از 

محصـوالت داخلـی بـه حاشـیه کشـیده شـــده و 

عرصــــه تولیــــد بــــرای بسیــــاری از کارگاه هـــای 

ریخته گری مناسب نیست. عالوه براین، موضوع 

تحریم ها نیز مشکالت صنعتگران مشغول در این 

تاثیـر آن  حرفـه را دو چنـدان کـرده و بیشـترین 

معطــــوف بــــه تولیــــدکنندگان اسـت. کمبــــود 

نقدینگی و سرمایه در گردش از دیگر چالش های 

واحدهـای تولیـدی محسـوب می شـود و میـزان 

تعییـن شـده ارزش افـزوده نیـز از جنـاح دیگـر 

تولیدکنندگان را اذیت می کند.

مدیرعامل کارگاه ریخته گری برادران امامی 

تصریـح کـرد: مـاده پایـه قطعات تولیـدی ما برنج 

اســـت و برنـج، آلیـــاژی از مـس و روی محسـوب 

می شـود. در شـرایط فعلی در تامین مواد اولیه به 

دلیل افزایش بی رویه قیمت مس با مشکل جدی 

روبـه رو هسـتیم و یکـی از دالیلـی کـه کارگاه مـا بـه 

صـورت نیمه تعطیـل درآمـده ، کمبـود مـواد اولیـه 

اسـت. قیمـت مـس در ایران تحت تاثیـر دو عامل 

قیمت جهانی مس و نرخ ارز بوده که با نوسان هر 

مورد قیمت داخلی مس نیر تغییر می کند و عدم 

ثبـات قیمت ها چرخه تولیـد را در هر زمینه ای به 

شدت تحت شعاع قرار داده است.

امامی دوست عنوان کرد: در خصوص فروش 

خارجی باید گفت که صادرات به شدت دشوار 

اسـت و از عهـده هـر تولیدکننـده ای برنمی آیـد 

بلکـه تنهـا مجموعه هـای بـزرگ در هـر صنعتـی 

تـوان حضـور در رقابت های بین المللـی را دارند. 

محصـوالت صادراتـی از نظـر کیفیـت بایـد در 

باالترین رده قرار گیرند و با به روزترین تجهیزات 

مالـی  قـدرت  از  مـوارد  ایـن  کـه  شـوند  تولیـد 

مجموعه های کوچکی همچون ما خارج اسـت. 

مـا تـا کنـون صـادرات نداشـته ایم و در ایـن رابطه 

نیز برنامه ای نداریم.

وی ابراز کرد: به طور کلی با توجه به شرایط 

موجـود، آینده روشـن و امیدوارکننـده ای را برای 

صنعت ایران متصور نیستم و در چنین وضعیتی 

تولیدکننده نمی تواند در راسـتای رشـد کارخانه 

خـود اهـداف و برنامـه ای را طراحـی و اجـرا کنـد. 

در تمـام ادوار کاری مثبت اندیـش بوده ایـم امـا 

صنعتـی همچون ریخته گـری در مرکز قـرار دارد 

و بـا هـر تغییـر دچـار تالطـم شـده و بـه سـمت 

سـقوط پیش می رود و به مرور زمان محدودتر و 

فقیرتــــر می شـــود. از ســـال 1388 مشغـــول بـه 

تولیـد  خطـوط  و  واحـد  گسـترش  و  راه انـدازی 

جـای  بـه  گذشـت  زمـان  چـه  هـر  امـا  بودیـم 

پیشرفت، پسرفت داشتیم.

ایـن مدیرعامـل اضافـه کـرد: مشـکالتی وجـود 

دارد که مختص به جامعه بوده و تمام اقشار را در 

برمی گیرد و تا حدودی قابل حل نیسـت؛ یکی از 

ایـن معضـالت مسـئله تحریم اسـت که کشـور ما 

سال هاسـت بـا ایـن چالـش بـه شـکل های مختلف 

دست و پنجه نرم می کند، اما برخی مسائل نیز 

مانند ارزش افزوده، دارایی، تامین زیرساخت های 

ابتدایی مانند آب و برق نیز وجود دارد که گره آن 

بـه دســــت مسئــــولین مربوطـه حـــل می شـــود و 

متاسـفانه مراجـع باالدسـتی خـود را تافتـه ای جـدا 

بافتـه از صنعـت می داننـد و در جهـت رفع موانع 

تولید گام برنمی دارند.

امامی دوست مطــــرح کـــرد: صنـــایع مس و 

برنـج بـه فعالیـت سـایر کشورهـــا نیـز بـه شـدت 

وابستـــه اســـت. بـه عنــــوان مثـــال، در شرایـــط 

ابتدایـی شـیوع کرونـا، کشـور چیـن بـه عنـوان 

بزرگ تریـن مصرف کننـده مـس در دنیـا، کامـال 

فعالیت خود را تعطیل کرده بود و قیمـــت مس 

افـــت چشمگیـــری داشــــت و بـا آغـــاز بـه کـــار 

کارخانه هـا و صنایـع ایـن کشـور، میـزان مـس و 

مـواد اولیـه مسـی بـه طـرز قابـل توجهـی در بـازار 

جهـــانی کاهش یافــت و در نتیجه با رشد قیمت 

مـس روبـه رو شـدیم. در واقـع، تمـام حـوادث و 

اتفاقـات در داخـل و خـارج کشـور ماننـد زنجیره 

بهـــم متصـــل هستنـــد و سرنوشــــت صنعـت و 

اقتصاد کشور نیز در میان این مجموعه اتفاقات 

به دام افتاده است.
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مدیرعامـل شـرکت رنگین ذوب سـپاهان گفـت: مهم ترین برنامـه و هدف مجموعه 
بومی سـازی قطعات مصرفی در صنایع بزرگ کشـور همچون پتروشـیمی ، نیروگاه و 
کارخانه هـای فوالدسـازی کشـور اسـت و در ایـن راسـتا بـا اسـتفاده از بهتریـن 

تجهیزات و مواد اولیه در ارائه محصوالتی با کیفیت گام برمی داریم.

بومی سازی قطعات هدف نخست 
ما است

مدیرعامل شرکت رنگین ذوب سپاهان:

اصغـــر بخت افـروز در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: شـرکت رنگین ذوب سـپاهان در زمینه 

تولیـد قطعـات ریختگـی و ماشـین کاری ماننـد 

دنده هـا و قطعـات گیربکس هـا و سـایر قطعـات 

مصرفی  که در صنعت پتروشیمی، نیروگاه ها و 

کارخانه هـای فـوالد و سـیمان مورد اسـتفاده قرار 

می گیرد، فعالیت دارد. برای ساخت قطعات از 

فلـزات مـس و برنـج اسـتفاده می کنیـم و بـا بـه 

کارگیـری مدرن تریـن تجهیـزات و ماشـین آالت 

قطعاتـی با کیفیـت تولید می کنیم. مجموعه با 

سـابقه بیـش از 26 سـال در راسـتای تنهـا هـدف 

خـــود یعنـی بومی ســـازی قطعـــات مصرفـی در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی همواره موثر گام 

برداشته است.

وی افزود: استفاده و بهره گیری از تجهیزات 

و تکنولوژی مدرن نقطه قوت و تفاوت مجموعه 

رنگیـــن ذوب سپاهان با سایر واحدهای تولیدی 

در زمینــــه تولیـد قطعـات اسـت. ازجملـه ایـن 

تجهیــــزات، کوره هــــای القایی با ظرفیت های 

مختلف، دسـتگاه های مدرن سـانتریفیوژهای 

همچــــــون   دستگــاهــــی  افقــــی،  و  عمــــودی 

تجهیــــزات  Deeo hole drilling و همچنیـــن 

آزمایشـگاهی تحـت عنـوان آزمون هـای مخـرب و 

اولیـه  مـواد  بـرد.  نـام  می تـوان  را  غیرمخـرب 

مرغـوب و نـوع تجهیـزات و دسـتگاه های مـورد 

اسـتفاده جهت تولید محصـول مهم ترین عوامل 

موثر در تولید یک محصول هسـتند که ما از هر 

دو مولفه بهره مند هستیم.

مدیرعامـل شرکـــت رنگیــــن ذوب سپاهـــان 

تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنایعی همچون 

نفـت، گاز و پتروشـیمی در کنـار تجهیـزات و 

تکنولوژی، آزمایشگاه ها و مرحله کنترل کیفیت 

محصـول نهایی نیز از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

و  آماده سـازی  شـرکت،  راسـتا  ایـن  در  اسـت. 

تجهیـز یـک آزمایشـگاه مـدرن و مجهـز را جهـت 

ارتقـای کیفیـت محصـوالت الزم دانسـته و در 

اختیـار پرسـنل و متخصصیـن مجـرب مجموعـه 

گذاشـته اسـت. واحـد تحقیـق و توسـعه نیـز بـا 

اسـتفاده از تمـــام امکاناتـی کـه در اختیـار دارد 

همـواره در تـالش اســــت کـه بــــا افزایـش سـطح 

دانـش و تخصـص خـود، نامـی درخشــــان را از 

مجموعـه رنگیـن ذوب سـپاهان بـه جا بگـذارد تا 

ایـن شـرکت در امـر خدمت رســـانی بـــه صنایـع 

بـزرگ و مـادر کشـور در رتبـه نخسـت کمـی و 

کیفی قطعات قرار داشته باشد.

بخت افروز در پایان ابراز کـــرد: علی رغم تمـــام 

مشـکالتی کــــه گریبان گیـــر جامعــــه و صنعـت 

شـده اسـت، تـا کنـون بـا چالـش دشـواری روبـه رو 

نشـدیم و تـا بـه امـروز توانسـتیم همچـون گذشـته 

استوار در عرصه تولید بدرخشیم. قابل ذکر است 

که اولین هدف ما بومی سازی و خدمــــت رسانی 

به صنـــایع داخلی است در نتیجه تمام تولیدات 

مجموعه در بازار داخلی عرضه می شود و فروش 

صادراتی محصول نداریم و جزو برنامه های آینده 

شرکت نیز قرار ندارد.
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مدیرعامـل شـرکت ذوب و فلزات تیمـوری گفت: صنایع پایین دسـتی از دیرباز مورد بی مهری و بی توجهی مسـئولین قـرار گرفته اند. 
در حـال حاضـر با وجود معادن غنی مس در کشـور، اغلـب واحدهای تولیدی کوچـک در داخل با کمبود جدی مواد اولیه مواجه هسـتند 

و این موضوع یکی از دالیل افزایش قیمت داخلی مس محسوب می شود.

صنایع پایین دستی قربانی سیاست های دولت می شوند

گل آقـا تیمـوری در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز مـا را ضایعـات مـس و برنـج 

تشـکیل می دهد که بعد از ذوب و جداسـازی در 

کـوره، مـس خالـص را در قالب هـای مخصـوص 

ریخته و به شـکل شـمش درمی آوریم. بزرگ ترین 

معضـل مـا در شـرایط فعلـی گرانـی و کمبـود مـواد 

اولیـه اسـت. هـر روزه شـاهد رشـد قیمـت  مـس و 

برنـج هسـتیم و ایـن موضـوع به طور کلی تولیـد را 

مختل کرده اسـت. ایران کشـوری با ذخایر فراوان 

مـس پرعیـار اسـت اما با ایـن وجود تولیدکنندگان 

داخلی با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند.

وی افـزود: کمبـود مـس در بـازار ایران یکی از 

دالیلی اســت که موجب افزایش تقاضا و قیمت 

مـــس می شـــود. تغییــر قیمــت لحظــــه ای مـس 

موجـب شـده کـه حتـی بـرای یـک روز آینـده نیـز 

توانایـی برنامه ریـزی نداشـته باشـیم و بـه طــــور 

کلی رونـــد صعـــودی قیمـــت مس، مجموعـــه های 

تولیـدی را فلـج کـرده و میـزان تولیـد آن هـا را بـه 

حداقل رسانده است.

افت شدید میزان تولید ■

تیمـوری  فلـزات  و  مدیرعامـل شـرکت ذوب 

تصریـح کـرد: مـا بـه عنـوان تولیدکننـده شـمش 

مسـی، مشـتریان خـاص خـود را داریـم و شـرایط 

فـروش مطلوب اسـت اما چالشـی کـه وجـود دارد 

میزان تولید است؛ چراکه تا محصولی تولید نشود 

امکان فروش برای آن مهیا نمی  شود.

تیموری عنوان کرد: به دلیل اینکه شمش در 

زمـره مـاده خـام و پایـه مصرفی در صنایع مختلف 

قـرار می گیـرد، صـادرات آن ممنـوع اسـت و تمـام 

شـمش های تولیـدی در بـازار داخـل مـورد معاملـه 

قرار می گیـــرد. عمده مشتریان داخلی ما صنایع 

تولیــدی شـیرآالت بهداشتـــی هستنـــد. اغلـب 

واحدهای ریخته گری، شمش های تولیدی خود را 

در اختیار شرکت ملی مس قرار می دهند و ادامه 

فرآیند بر عهده آن شرکت است

وی تاکید کرد: در موقعیت کنونی و با توجه 

طـور  بـه  مجموعـه  فعالیـت  مـس،  قیمـت  بـه 

چشـمگیری کاهش یافته و به 10 روز کاری در ماه 

تقلیـل یافتـه و بـا ایـن وجـود ظرفیـت تولیـد نیـز به 

حداقـــل میــــزان رسیـــده اســـت. مجموعـــه ما از 

تولیـد  دسـتگاه ها و تجهیـزات مناسـبی جهـت 

شـمش با کیفیت برخوردار اسـت اما افسـوس که 

نمی توانیـم از تمـام ظرفیـت و توانایی خود جهت 

ارائه محصول اسـتفاده کنیم.

اهمیت مواد اولیه مرغوب در تولید  ■

شمش مس

تیمـوری  فلـزات  و  مدیرعامـل شـرکت ذوب 

گفت: قابل ذکر است که برای تولید شمش مس 

و برنـج بـه تکنولـوژی ویـژه ای نیـاز نیسـت و تنهـا 

اسـتفاده از مـواد اولیـه پرعیـار از درجـه اهمیـت 

باالیی برخوردار اسـت. روش های مدرن و سـنتی 

تولیـــد شمـــش در نـــوع کوره هــــای ذوب مـــورد 

استفــــاده تفـــاوت دارنــــد. کوره هــــای القــــایی، 

جدیدتریـن نـوع کـوره محسـوب می شـوند کـه 

عـالوه بر بهبود کیفیت محصـول موجب افزایش 

سـرعت تولیـد نیـز می شـود، امـا مـا همچنـان از 

کوره هــای سـنتی استفـــاده می کنیـــم؛ چراکـه بـا 

وضعیت موجود نقدینگی، خرید کوره القایی به 

هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست.

وی ابراز کرد: بخشی از نوسانات فعلی قیمت 

مـس بـه شـیوع کرونـا مربـوط می شـود. در آغـاز 

اپیدمی این ویروس، تمام بازارها و معامالت جهانی 

تعطیـل شـدند و قیمت مـواد اولیه به ویـژه مس به 

کمتریـن میـزان خـود رسـید و هیچ گونـه عرضـه و 

تقاضایی صورت نمی گرفت، اما با باز شدن بازارها 

رونـد  مـس  قیمـت  معامـالت جهانـی،  و شـروع 

افزایشی را در پیش گرفت و پیش بینی می شود این 

مدار صعودی همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ذوب و فلزات تیموری:
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افزایش قیمت ها برابر با تعطیلی  ■

واحدهای کوچک

تیمـوری توضیـح داد: قیمـت مـس در ایـران 

بیشتر تحت تاثیر نرخ ارز و رقابت های بورس کاال 

است؛ با افزایش این دو عامل قیمت داخلی مس 

به چندین برابر قیمت جهانی می رسد. از طرفی 

کمبـود مـواد اولیـه در بـازار داخـل نیـز موجـب بـا 

ارزش شدن این فلز شده و در ادامه افزایش قیمت 

را در پـی خواهـد داشـت. اگـر از میـزان صـادرات 

کاتـد مـس کاسـته شـود و مـواد اولیـه بیشـتری به 

تولیدکنندگان داخلی ارائه شود، قطعا شاهد افت 

قیمت مس خواهیم بود.

مدیرعامـل شـرکت ذوب و فلزات تیمـوری در 

پایـــان بـــه نقـــش دولــت در حمایـــت از صنـــایع 

پایین دسـتی اشـاره کرد و یادآور شـد: به طور کلی 

با کاهش قیمت مس شـرایط سـایر صنایع وابسته 

به این فلز سـرخ نیز رو به بهبودی خواهد رفت و 

تمام این موارد به همت و حمایت دولت بستگی 

دارد. تا زمانی که دولت مشکالت تولیدکنندگان 

کوچک و صنعت را نادیده بگیرد و با شرکت های 

بـزرگ همکاری کند، شـرایط قیمتی و تامیـن مواد 

اولیه به همین روال پیش خواهد رفت و هزینه این 

موضـوع را واحدهـای تولیـدی کوچـک با تعطیلی 

مجموعه های خود پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل شـرکت نگین شـمش گفت: تا دو سـال پیش فعالیت صنعتی یکی از سـودده ترین حرفه ها محسـوب می شـد اما اکنون 
شـرایط متفـاوت شـده اسـت و هرچـه پیش می رویـم قیمت هـا نجومی تر می شـود و اغلـب تولیدکننـدگان با معضـالت متعددی 

مواجه می شوند که قدرت حل آن ها را ندارند.

صنعت در هر دوره ای با یک چالش مواجه است
مدیرعامل شرکت نگین شمش:

علـــی سجــــودی در گفت وگـــو بـا خبـــرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشت: واحد تولیدی نگین شمش، تولیدکننده 

و ارائه دهنـده میلگردهـای برنجـی اسـت. بـرای 

سـاخت ایـن نـوع میلگردهـا از ضایعـات برنجـی 

اسـتفاده می کنیـم و عمـده مصرف کننـده ایـن 

محصـول اغلـب تراشـکارها هسـتند کـه عمدتـا 

قطعات خودرو تولید می کنند.

وی افزود: صنعت در هر دوره ای تولیدکننده 

را بـا یـک چالـش روبه رو می کنـد. در حال حاضر، 

افزایش قیمت ها روند تولید را کند کرده اسـت؛ 

بـه طـوری که جهت ادامه فعالیـت کارخانه باید 

تعدیل نیرو داشـته باشـیم و این کم شـدن تعداد 

کارگران و سایر کارکنان به فعالیت شرکت آسیب 

وارد می کنـد. در شـرایط فعلـی کـه بـا کرونـا در 

حـال دســـت و پنجـــه نـرم کـــردن هستیـــم نیـز 

چالش هـای جدیـدی بـه معضـالت قبلـی اضافـه 

شده و نوسان قیمت ها پیش بینی آینده تولید را 

عمال غیرممکن کرده است.

مدیرعامل شـرکت نگین شـمش تصریح کرد: 

بـا ممنوعیـت واردات برخـی کاالهـا، محصولـی 

ماننـد میلگـرد برنجـی در بازار اشـباع شـده و این 

موضوع موجب افزایش رقابت بین تولیدکنندگان 

داخلـــی شـــده اســـت. از طرفـی صـــادرات نیـز 

مشکالت خاص خود را دارد و شرایط فعلی کمتر 

صنعتگری به سـمت صادرات کشـیده می شود. 

تمـام ایـن مـوارد موجـب رکود و عـدم رونق تولید 

می شـود. شـاید بتـوان گفـت تنهـا شـرکتی کـه 

قـدرت فـروش خارجی میلگرد برنجـی را در ایران 

دارد، شرکت شهید باهنر است و سایر واحدهای 

تولیدی قدرت تجارت های بین المللی را ندارند.

سجودی عنوان کرد: قیمت مواد اولیه مانند 

مـس هـر روز در حـال افزایـش بـوده و این موضوع 

تحت تاثیر سـه مولفه نرخ ارز، نوسـانات قیمت 

جهانـی مـس و صـادرات اسـت. اگـر صـادرات بـه 

صــــورت مـــدام صـورت گیـــرد موجـــودی انبـار 

شرکـــت مـــس کاهـــش می یابـــد و ایـن موجـــب 

افزایش قیمت مس می شــود. همچنین نوسانات 

نرخ ارز و قیمــت جهانی مس نیز تاثیر مستقیم 

بر قیمت داخلی مس دارد.
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حمیـد اسـماعیلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشــــت: در ســــال 1390 بـــه همـــراه برخـــی از 

سـهامداران، اقدام به خرید کامل شـرکت روناک 

روی مومن زاده کردیم که از همان آغاز، عالوه بر 

تغییر نام شرکت به نام روناک روی گستر، بدون 

وقفه و در سه شیفت، فعالیت مستمر و مداوم 

خود را تا به امروز ادامه دادیم.

وی افزود: ظرفیت واقعی تولید مجموعه در 

حــال حاضـــر بیــش از رقـــم منـدرج در پروانـه 

شـرایط  اگـر  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  بهره بـرداری 

انرژی و به خصوص برق مورد اسـتفاده در تولید 

شـمش روی از طـرف شـرکت بـرق اسـتان تهـران و 

مجموعـه شـهرک صنعتـی و معدنـی شـمس آباد 

تامیـن شـود، بـدون تردیـد توانایـی تولیـد رقمـی 

باالتر از ظرفیت اسـمی )دو هزار تن شـمش روی( 

به صورت ساالنه وجود دارد.

مدیرعامل روناک روی گستر گفت: از همان 

ابتدا درخواست ما از مسئولین ذی ربط در اداره 

برق شهرک صنعتی و معدنی شمس آباد پیرامون 

تامیـن بـرق مجموعـه در راسـتای افزایـش میـزان 

تولیـــد، بـدون پاســـخ مانـــده اسـت کـه امیـدوار 

بـاره  ایـن  بـه زودی تمهیـدات الزم در  هسـتیم 

اتخـاذ شـود تـا در ایـن زمینـه بتوانیـم بـا ارزآوری 

خوبی که مجموعه برای صنعت روی دارد، رونق 

خوبـی در تولیـد شـمش روی شـهرک شـمس  آباد 

ایجاد کنیم.

اینکـه  علی رغـم  شـد:  یـادآور  اسـماعیلی 

ظرفیت تولید شمش روی در پروانه بهره برداری 

به دو هزار تن به صورت ساالنه می رسد، شرکت 

تهیـــه و تولیـــد مـــواد معـــدنی ایـران بـه عنـــوان 

متولی معدن انگوران، تنها به میزان یک چهارم 

ظرفیـت ثبت شـده مواد اولیه بـه واحد تولیدی 

مــــا تحویــــل می دهــــد کــه مسلمـــا ایـــن میزان 

سـهمیه اختصاص یافته بسـیار کمتر از توانایی 

تولید مجموعه است.

وی تاکیـد کـرد: شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران، سـهمیه مواد معدنی مـورد نظر را 

در سه سطح کم عیار با حدود ۷ درصد، متوسط 

عیار 15 درصد و پرعیار با حدود 30 درصد توزیع 

می کند. سـاالنه به طور میانگین، حدود 300 تن 

شـمش روی از دو هـزار تـن خـاک روی اختصـاص 

یافتـه از معـدن انگـوران در مجموعـه بـه تولیـد 

می رسـد کـــه مابقـی آن یعنـــی رقمـــی حــــدود 

یک هـزار و ۷00 تـن بـه باطله تبدیل و به محل های 

دپوی باطله معدنی منتقل می شود.

مدیرعامـــل رونـــاک روی گستـــر بیــــان کرد: 

تولیـد روزانـه مجموعـه بـه چهـار تـن شـمش روی 

می رسد که بر اساس بررسی  متخصصان شرکت 

بر اساس ظرفیت واقعی تولید، اگر مواد اولیه به 

بـه واحـد  بـرق و...  انـرژی کافـی شـامل  همـراه 

معدنـی مـا برسـد، بـدون تردیـد مـا توانایـی تولید 

6تن شمش روی به صورت روزانه را دارا هستیم؛ 

هرچند که برنامه  هایی جدی برای افزایش میزان 

تولید در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم به مرور 

به ظرفیت واقعی مجموعه دست پیدا کنیم.

اختصاص مواد اولیه به واحدهای تعطیل شده ■

مدیرعامـل رونـاک روی گسـتر تصریـح کـرد: 

یکـی از مهم تریـن مشـکالت مـا بـه تامیـن مـواد 

اولیـه تولیـد شـمش روی بر می گـردد کـه در ایـن 

زمینـه طـی 10 سـال اخیـر، تمهیـدات ویـژه ای را 

برای عبور از این چالش در نظر گرفتیم. ازجمله 

تمهیـدات مـورد نظـر می تـوان بـه واردات خـاک 

معدنی روی از معادن کشور ترکیه اشاره کرد که 

البتـه فرآینـد آن خالـی از مشـکل نبـوده اسـت اما 

کیفیـت  و  عیـار  ترکیـه  معدنـی  خـاک  عمدتـا 

مناسبی دارد.

اسـماعیلی اضافـه کـرد: آخریـن مرتبـه ای کـه 

واردات خاک معدنی از کشور ترکیه محقق شد، 

طی سـال گذشـته بود که نزدیک به یک هزار تن 

خاک معدنی اکسیدی به کشور وارد کردیم.

وی یادآور شـد: متاسـفانه برخی از واحدهای 

تولیـــد شـمش روی در کشـــور وجـــود دارنـد کـه 

سـهمیه مـواد اولیــه را بـه طـور مرتـــب دریافـــت 

می کننـــد؛ در حالـی کـــه اغلـــب آن هـا یا تعطیل 

هسـتند و یـا به صورت نیمه تعطیـل درآمده اند و 

عمال هیچ گونه فعالیتی در زمینه تولید شـمش 

مدیرعامـل روناک روی گسـتر گفت: وقتی یک واحد تولیدکننده شـمش روی تعطیل می شـود، خاک معدنی اختصـاص یافته از معدن 
انگـوران بـه ایـن واحد چه می شـود؟! متاسـفانه شـواهد نشـان می دهد کـه بسـیاری از واحدهای تعطیل شـده که همچنـان مجوز 
دریافـت سـهمیه مـواد اولیـه معدن انگـوران را در اختیار دارنـد، خاک معدنی مورد نظـر را یا در بـازار آزاد به فروش می رسـانند و یا آن 

را به کشورهای اطراف صادرات می کنند.

خام فروشی واحدهای تعطیل شده شمش روی
در حال توسعه تولید و صادرات هستیم  

مدیرعامل روناک روی گستر مطرح کرد:
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روی ندارند.

مدیرعامـل رونـاک روی گسـتر گفـت: وقتی 

کارخانـه ای تعطیـل می شـود، سرنوشـت خـاک 

معدنـی اختصـاص یافتـه بـه آن  توسـط شـرکت 

تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران چه می شـود؟! 

شـواهد نشـان می دهد که مواد اولیه واحدهای 

تعطیـل شـده در بـازار آزاد و بـا نرخی باالتـر از آن 

خریـداری  ایمپاسـکو  شـرکت  از  کـه  رقمـی 

می شود، به فروش می رسد.

اسماعیلی افزود: ما نمی توانیم در این زمینه 

بـه گـوش مسـئولین ذی ربـط  را  اعتـراض خـود 

برسـانیم؛ چراکـه مـا نیـز بـه دلیـل کمبـود مـواد 

اولیه، چاره ای جز این نداریم که بخشـی از مواد 

آزاد  بـازار  طریـق  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه 

خریـداری کنیـم؛ زیـرا می دانیم اگر مـا این خاک 

معدنـی کـه از معـدن انگـوران اسـتخراج شـده را 

خریداری نکنیم، در اسرع وقت سر از کشورهای 

همسایه درخواهد آورد.

وی تاکید کرد: طی دو ماهه اخیر که فرآیند 

صـادرات بـه مسـیر عـادی خـود بازگشـته اسـت، 

توسـط  معدنـی  خـاک  فـروش  از  حاصـل  سـود 

رسـیده  بـه 20 درصـد  تعطیـل شـده  واحدهـای 

اسـت؛ ایـن یعنـی سـودی فراتـر از سـود حاصـل از 

نصیـب  می توانـد  کـه  نهایـی  محصـول  تولیـد 

فرآینـد  کـه  ایـن  از  پیـش  شـود.  تولیدکننـدگان 

صادرات دچار وقفه و مشکالت جدی شده بود، 

سود حاصله به 5 تا 6 درصد کاهش یافته بود.

خورشید کوهستان آریچ ■

مدیرعامل روناک روی گسـتر اذعان داشـت: 

یکـی از برنامه هـای مهـم مـا بـرای عبور از مشـکل 

کمبـود مـواد اولیـه، خرید یک معـدن کوچک در 

اسـتان کرمـان بـود کـه بـا همراهـی سـهامداران 

مجموعه توانستیم معدنی را برای تامین خوراک 

کارخانه تولید شمش روی خریداری کنیم.

اسـماعیلی اظهار کرد: »خورشـید کوهستان 

آریـچ« نـام معـدن کوچک مقیـاس مـا در اسـتان 

کرمـان اسـت. منیزیـم، فلـز اصلـی این معـدن به 

حسـاب می آیـد کـه البتـه بـر اسـاس داده هـای 

موجـود، هنـوز فلـز منیزیـم در ایـران بـه فرآینـد 

بومی سـازی نرسـیده و امـکان اسـتحصال آن در 

ایـن حـال، بخـش  بـا  حـال حاضـر وجـود نـدارد. 

دیگـری از ایـن معـدن شـامل خـاک معدنـی روی 

می شـود که ما با نصب یک کوره ولز 30 میلیارد 

تومانـی بـه ظرفیـت 12 تن در کنار معـدن، امکان 

تبدیل شـدن خاک معدنی به اکسـید روی را نیز 

فراهم کردیم.

وی اضافـه کـرد: فرآینـد خاک معدنـی و کوره 

ولز به این صورت اسـت که ابتدا سـنگ معدنی 

را خرد می کنیم و به صورت خاک نخودی شکل 

درمی آوریـم؛ سـپس طـی این فرآینـد، خاک نرمه 

کنار می رود و خاک نخودی برای اسـیدی شـدن 

بـه یـک اسـتخر منتقـل می شـود. در آنجـا ابتـدا 

تغییر رنگ را در خاک نخودی مشاهده خواهیم 

کـرد؛ بـه طـوری کـه اگر خاک مدنظـر دارای عیار 

مشـخصی باشـد، رنـگ آن بـه صـورت قهـوه ای 

درمی آید و در غیر این صورت، رنگ خاک بدون 

عیار، خاکستری می شود.

مدیرعامــل رونـــاک روی گستـــر ادامـــه داد: 

خـاک نخـودی پـس از تغییـر رنـگ و مشـابهت بـا 

رنگ قهوه ای و خاکستــری، به وسـیله نوار نقاله 

به یک دسـتگاهی به نام سـورتینگ انتقال داده 

می شـود تـا طـی ایـن فرآیند، عملیات جداسـازی 

خـاک نخـودی کـم  عیــــار و بـدون عیــــار صـورت 

پذیـرد. سپس خاک بدون  عیار به صورت باطله 

در محـل جداگانـه ای دپـو و موازی با این فرآیند، 

عیـار خـاک 4 درصـد بـه 8 تـا 10 درصـد افزایـش 

پیدا می کند.

اسـماعیلی خاطرنشــان کـــرد: خـاک بـا عیـار 

10درصد پس از انتقال به کوره ولز، به اکسید روی 

بـاالی 40 درصـد تبدیـل و آمـاده حمـل و انتقـال بـه 

واحد فرآوری تولید شمش روی می شود.

کوره ولز به صورت طبقاتی اجرا شد ■

مدیرعامـــل رونــاک روی گستــر بیـــان کـــرد: 

تکنولـوژی تبدیـل خـاک روی بـه اکسیـــد روی تـا 

پیـش از ایـن بـا سـاختن کوره هـای مخصـوص در 

شرکت ذوب روی بافق توسط متخصصین چینی 

امکان پذیـر بـود امـا متخصصیـن مـا بـا ایجـاد یک 

ابتـکار، کـوره ولـز مـورد نظـر مجموعـه را ابتـدا 

طراحـی کردنـد و سـپس بـرای کاهـش هزینه هـا، 

این کوره را به صورت طبقاتی راه اندازی کردند.
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اسماعیلـــی گفـــت: در ابتــــدا کـوره ولــــز بـه 

صورت پایلوت و کوچک بود که خوشبختانه به 

مـرور و بـا ارتقـای دانـش فنـی مجموعـه و صـرف 

هزینه کافی برای بهینه سازی در راستای افزایش 

راندمـان تولیـد، ایـن کوره بزرگ تر شـد؛ بـه طوری 

که در حال حاضر ظرفیت آن به 12 تن می رسد.

چهار کوره جدید در کنار معدن نصب می شود ■

مدیرعامـل رونـاک روی گسـتر تصریـح کـرد: 

حدود 60 نفر در معدن خورشید کوهستان آریچ 

مشـغول بـه کار هسـتند و تعـداد افـراد شـاغل در 

کارخانـه کنـار معـدن کـه کار آن تبدیـل خـاک 

معدنـی بـه اکسـید روی اسـت بـه حـدود 45 نفر 

می رسـد. در کنـار این هـا، تعـداد شـاغلین واحـد 

فـرآوری تولیـد شـمش روی نیـز نزدیک بـه 43 نفر 

ایـن  بخـش  سـه  در  نفـر  و مجموعـا 148  اسـت 

شرکت مشغول به فعالیت مستمر هستند.

اسماعیلی خبر داد: یکی از برنامه های ما که 

حتمـا بـا عملیاتـی شـدن آن بـر تعـداد شـاغلین 

مجموعه می افزاید، نصب چهار کوره با ظرفیت 

12 تـن بـه صـورت روزانه در کنار معدن خورشـید 

کوهسـتان آریـچ اسـت. بـا احتسـاب نصـب ایـن 

کوره هـا در کنـار معـدن می تـوان پیش بینـی کـرد 

کـه بـه صـورت روزانـه نزدیـک بـه 60 تـن اکسـید 

روی در کارخانه کنار معدن تولید شود.

وی افـزود: بـا تحقـق ایـن برنامـه می توانیـم 

ظرفیـت تولیـد روزانـه شـمش روی را بـه 24 تـن 

برسـانیم که این آمار به صورت سـاالنه به هشـت 

هزار و ۷60 تن شمش روی افزایش خواهد یافت.

مجموعه ما سبز است ■

مدیرعامـل رونـاک روی گسـتر تصریـح کـرد: 

زمینـه محیـط  کنـون در  تـا  زیـادی  برنامه هـای 

زیسـت واحدهـای فـرآوری پیاده سـازی کرده ایـم؛ 

بـه طـوری کـه در حـال حاضـر کوچک ترین گـرد و 

غبـاری از کـوره  کنـار معدن بیرون نمـی رود و این 

یـک دسـتاورد مهـم بـرای مجموعـه مـا از حیـث 

اهمیت بخشـی بـه زیسـت بوم اسـتانی همچـون 

استان کرمان است.

اسـماعیلی ادامـه داد: در واقـع، تمـام دود 

ناشـی از کـوره  ولـز، همـان فلز روی اسـت که طی 

ایـن فرآینـد می سـوزد و بـه دود تبدیـل می شـود و 

سـپس دود مـورد نظـر بـرای طـی کـردن عملیـات 

مکیـده  بک فیلتـر  پارچه هـای  بـه  خنک سـازی 

می شـود. نهایتـا پـس از طـی ایـن مراحل، اکسـید 

روی تولیـد شـده بـه محـل واحـد فـرآوری تولیـد 

شـمش روی کـه در شـهرک صنعتـی و معدنـی 

شـمس آباد اسـتان تهـران مسـتقر اسـت، انتقـال 

داده می شود.

صادرات شمش روی آزاد است ■

مدیرعامـل رونـاک روی گسـتر گفـت: برنامـه 

صادراتـی مجموعـه از همـان ابتدا بر روی کشـور 

ترکیه متمرکز بوده است؛ همچنان که در تیر ماه 

سال جاری نیز محموله های 50 تنی شمش روی 

مجموعه برای فروش به کشور ترکیه ارسال شده 

اسـت. ازجملـه مزایـای قابـل توجـه صـادرات در 

شرایط کنـــونی کشور ما، قابلیت دستیابی به ارز 

حاصــــل از صـــادرات بـــرای رونـــق کســـب و کار 

داخلی به خصوص در زمینه صنعت روی است.

وی اذعـان داشـت: نزدیـک بـه دو مـاه اسـت 

کـه فرآینـد صـادرات شـمش روی بـه طـور کامـل 

انجـام می شـود و هیچ گونـه مشـکلی در زمینـه 

تمامـی مشـکالت  و  نـدارد  وجـود  آن  صـادرات 

صادراتی پیرامون شمش روی، رفع شده است.

اسماعیلی یادآور شد: عمده مصرف کنندگان 

محصول شـمش روی مجموعه در داخل کشـور، 

شـرکت های بزرگ و مطرح شـیرآالت بهداشتی و 

گالوانیزه هسـتند که شـمش روی به نوعی ماده 

اولیه آن ها محسوب می شود.

مدیرعامـــل رونــــاک روی گستــــر در پایــــان 

خاطرنشان کرد: در ماه گذشته توانستیم نزدیک 

بـه 150 تـن شـمش روی بـه کشـور ترکیـه صـادر 

کنیـم کـه با احتسـاب حمل این میـزان محصول، 

ارزآوری  هـــــزار دالر  حــــدود 300  در مجمــــوع 

شـرایط حسـاس  در  امیـدوار هسـتیم  داشـتیم. 

کنونــــی کــــه برخی صادرکننـدگان همچنـان ارز 

و  مــــا  بازنگردانده انـــد،  را  از صـادرات  حاصـــل 

بسـیاری از واحدهـای فـرآوری کوچـک و متوسـط 

توانسـته باشـیم بـه رسالـــت خـود یعنـی رشــــد و 

ارتقـــای بخـش صنعـت و معـــدن و بـه خصـــوص 

صنعت روی کمک کرده باشیم.

فـروش خـاک  از  سـود حاصـل 
معدنی توسـط واحدهـای تعطیل 
رسـیده  درصـد   20 بـه  شـده 
اسـت؛ این یعنـی سـودی فراتر 
از سـود حاصـل از تولید محصول 
نصیـب  می توانـد  کـه  نهایـی 

تولیدکننـدگان شـود
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بـا خبرنـگار  علیرضـا شـهیدی در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: موضـوع اکتشـافات ازجملـه مهم تریـن 

موضوعـات مدنظـر سـازمان زمین شناسـی اسـت 

کـه در حـال حاضـر تمرکـز بیشـتری بـر روی آن 

گذاشـته می شـود تا به واسـطه اکتشافات جدید 

بتوانیم منابع جدیدی را به ذخایر معدنی کشور 

اضافه نماییم.

وی افـزود: همچنـان کـه در گذشـته موضوع 

اکتشافات به طور جدی مدنظر روسای مختلف 

این سـازمان بوده اسـت، ما نیز به سـیاق گذشـته 

از زمان قبول مسئولیت در سازمان، به طور ویژه 

بـه مقولـه اکتشـافات معدنـی نـگاه کردیـم؛ بـه 

طـوری کـه بـرای تحقـق »جهـش تولیـد« در سـال 

1399، برنامه های متعددی در این زمینه طراحی 

و اجرا شده است.

ضرورت کشف ذخایر سنگ آهن ■

رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات 

معـــدنی کشــــور گفــــت: بـا توجـــه بـه اینکـــه 

شـرکت های فـوالدی بـرای تهیه مـواد اولیه خود 

با کمبود مواجه هستند، بنابراین اولویت ما در 

مسـئله اکتشـافات معدنـی، پیـدا کـردن ذخایـر 

پلـی متال هـا همچـون سـنگ آهـن اسـت کـه بـه 

عنـوان یکـی از نیازهـای اصلـی صنایـع معدنـی 

کشـور بـه خصـوص در بخـش فـوالد محسـوب 

می شــــود. بنابرایــــن امسال بالــــغ بر 150 هــــزار 

کیلومتــــر مربع مــــورد بررسی اکتشــــافی قـــرار 

خواهد گرفت.

شـهیدی یـادآور شـد: سـازمان زمین شناسـی 

عالوه بر تمرکز و توجه به اکتشافات سنگ آهن 

در کشـــور، نـگاه و سـرمایه گذاری ویـژه ای در 

رابطـه بـا بوکسـیت و عناصـر غیرفلـزی داشـته 

اسـت. در عناصـر نـادر خاکـی که یکـی از منابع 

استراتـــژیک کشـــور نیــــز محســــوب می شـــود، 

طرح ها و برنامه های مهمی در دسـت اجرا قرار 

جدیـد  سـال  در  کـه  هسـتیم  امیـدوار  و  دارد 

بتوانیـم تمـام ایـن مـوارد را بـا توجـه بـه ظرفیـت 

قـرن  بـه  ورود  از  پیـش  و  بـرده  پیـش  موجـود، 

جدیـد، بـر ذخایـر کشـور در بخش های مختلف 

معدنی، افزوده کنیم.

ژئوفیزیک هوایی، زمان کشف ذخایر  ■

معدنی را تسریع می کند

رئیـس سـازمان زمین شنــــاسی و اکتشـافات 

معــــدنی کشـــور عنــــوان کــــرد: امـروزه تحقـق 

اکتشافات معـدنی در تمام دنیا با پیشرفت های 

شـگرفی همـراه بـوده و مسیرهـــای جدید کشـف 

ذخایـر معدنـی، عجایـب زمیـن را بیـش از پیـــش 

بـرای مــــا نمایـــان می کنــــد. یکـی از مـــوارد و 

گزینه هـای مهم و پیشـرفته دنیـای امـروز در امر 

اکتشـاف، اسـتفاده از ژئوفیزیـک هوایـی اسـت. 

ژئوفیزیک هوایی در ایران از سال 1380 تا 1381 در 

سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی آغاز 

بــــه کار کــــرد کـــه در طــــول سال های پس از آن، 

بهره هـای فراوانـی از ایـن تکنولـوژی بـرای کشـف 

ذخایــــر صـورت گرفـــت. بنابرایــــن استفــــاده از 

ژئوفیزیک هوایی برای ما که نیاز مبرم به منــابع 

معدنـی جدیــــد داریـم، نـه تنهــــا بـه عنـــوان یک 

ضـرورت مطـرح می شـود بلکـه می تواند سـرعت 

عمـل اکتشـافی مـا را در یافتـن پهنه هـای جدیـد 

معدنی، به طور ویژه ای افزایش دهد.

شـهیدی تاکیـد کـرد: بـر اسـاس اطالعـات بـه 

از عملیـات ژئوفیزیـک هوایـی در  آمـده  دسـت 

راستای کشف ذخایر معدنی در کشور، مساحتی 

حدود ۷00 هزار کیلومتر مربع که مستعد حضور 

مواد معدنی است را مشخص کردیم. برنامه ما در 

ایـن زمینــــه بـر اســـاس نیـــاز کشـور و مطابــــق بـا 

بودجه ای که در اختیار این سازمان قرار می گیرد، 

تعییـن تکلیـف می شـود. بنابرایـن پـس از تعییـن 

اولویت هـا و برآینـد کارشناسـی کارگروه هـای ایـن 

سـازمان در راسـتای نیـاز کشـور و ظرفیت هـای 

معــــدنی،  اکتشافــــات  سازمــــان  در  موجــــود 

برداشـت های مختلـف از ایـن ذخایـر را عملیاتـی 

می کنیم که خوشبختانه در حال حاضر با سرعت 

رئیس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور گفـت: تجربه اقتصادی کشـورهای معدن محور نشـان می دهـد که هرچه 
پایه هـای اقتصـاد از نفت فاصله بگیرد و به سـمت اقتصاد معدنی سـوق پیدا کند، نتیجـه آن به وجود آمدن ثبات اقتصادی در کشـورها 
خواهـد شـد. از طرفـی بـا وجـود اینکه ایران جـزو 12 تا 15 کشـور بـزرگ معدنی در جهان محسـوب می شـود اما اکتشـافات ما در 
بخـش معـدن و بـه خصوص در زمینه منابع فلـزی، میزان قابل توجهی نیسـت. بنابراین با توجه به نگاه ویژه اقتصاد کشـور به بخش 
معـدن ، برنامـه ما تمرکز بر اکتشـافات معـادن فلزی در راسـتای افزایش ذخایر آن ها اسـت؛ تـا از این طریق بتوانیم خـوراک کافی را 

برای صنایع پایین دستی فراهم نماییم.

اقتصاد معدنی ثبات بیشتری نسبت به اقتصاد نفتی دارد
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:
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عمل خوبی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: عالوه براین امسـال نزدیک به 

150 هـزار کیلومتـر خطی )هر 4.2 کیلومتر خطی 

از طریـق ژئوفیزیـک هوایـی، معـادل یک کیلومتر 

مربـع اسـت( را در برنامـه کاری ایـن سـازمان قـرار 

داده ایم که تا این لحظه، حدود 620 هزارکیلومتر 

بسـی  جـای  کـه  نشـانده ایم  ثمـر  بـه  را  خطـی 

مباهات برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی اسـت که به نوعی فراتر از برنامه سـاالنه 

عمل می کند.

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی کشـور تصریـح کـرد: طی ایـن چند وقت 

اخیر، بسیاری از ذخایر پنهان معدنی را از طریق 

ژئوفیزیک هوایی شناسایی کردیم که این فرآیند 

از طریق دو روش به نام روش مغناطیس و روش 

رادیومتـری قابـل بهره اسـت. روش مغناطیس بر 

اسـاس شـدت میـدان مغناطیـس زمین محاسـبه 

می شــود. این روش بیشتر برای اکتشاف ذخایر 

پنهـــان پلی متال هـــا بـه ویـــژه مگنتیـــت مـــورد 

استفـــاده قـــرار می گیـــرد کـه تـــا بـه امـروز نتایـج 

خوبـی در ایـن زمینـه بـرای مـا بـه ارمغـان آورده 

اسـت و بـا سـرعت عملـی کـه امـروز شـاهد آن 

هستیم، به نظر می رسد تا پایان سال به رقم های 

کشـف شـده قابـل توجهـی در ایـن زمینـه دسـت 

پیدا کنیم.

اکتشفات معدنی اولویت نخست ماست ■

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنی کشور گفت: در موضوع آمایش سرزمین 

کــــه ازجملــــه موضوعـــات فوق العـــاده مهـــم و 

اسـتراتژیک کشـور محسـوب می شـود، سـازمان 

زمین شناسـی از طریـق سـازمان برنامـه و بودجـه 

کل کشور، به عنوان رئیس کمیته زمین موضوع 

آمایش سرزمین انتخاب شده است. با این حال، 

اکتشافات معدنی جزو مسئولیت ها  و اولویت های 

اصلی و مهم این سـازمان درنظر گرفته می شـود. 

در واقع حوزه مسئولیت ما تا زمینه شناسایی و 

پی جویـی تعریـف شـده اسـت و مابقـی چرخـه 

معدنـی را پـس از تکمیـل آن مراحـل، بـه سـازمان 

ایمیـدرو و شـرکت های معدنـی بـزرگ دولتـی و 

خصوصی واگذار می کنیم.

سازمان اکتشافات معدنی یک سازمان  ■

فنی است

شهیدی اذعان کرد: دغدغه های مختلفی در 

زمینه اکتشـافات زمین و به خصوص اکتشـافات 

معدنی طی پروسـه های مختلف زمانی-تاریخی 

مطـرح شـده و می شـود کـه موضوعیـت آن هـا بـه 

زمان هـای گذشـته، حـال و آینـده برمی گـردد. در 

واقـــع بــــا توجــــه بــــه رسـالت حاکمیتی سـازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی، این سازمان در 

هـر دوره ای بـه فراخـور نیـاز معدنی کشـور و البته 

خاکـی،  کـره  در  موجـود  تکنولـوژی  و  امکانـات 

سیاسـت هایی را اتخـاذ و در راسـتای اجـرای آن، 

برنامه هـای کوتاه مـدت و بلندمدتـی مشـخصی 

را ابالغ کرده است.

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی کشـور افـزود: بایـد توجـه داشـته باشـیم 

کـه سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی 

یک سـازمان فنی و حاکمیتی اسـت که رسـالتی 

جـدای از مسـائل سیاسـی و... بـرای خـود قائـل 

اسـت؛ چراکـه ایـن سـازمان بایـد بـه عنـوان یـک 

نهاد حاکمیتی بتواند اهداف مدنظر چشم انداز 

معدنـی کشـور را بـا طراحـی و برنامه ریزی هـای 

دقیق و مسـتمر به پیش ببرد. مسـئولیت ما در 

ایـن سـازمان، مسـئولیتی فراتاریخـی اسـت کـه 

بایـد در لـوای آن بـه وضعیت کنونی و نسـل های 

آینـده بـر اسـاس تجربـه تاریخـی گذشـته کشـور 

بیاندیشیم. بنابراین این گونه نیست که اگـــر در 

هـر دوره از حکمـــرانی ایـن سازمـــان، سیاسـت 

معدنـی مشـخصی وضـع شـده باشـد، در دوره 

بعد و یا چند دوره پس از آن، تمام آن سیاست ها 

بـه طـور کامـل زیـر و رو و یـا ملغـی شـود. ایـن 

رویکـرد بـه دور از رویکـرد حاکمیتی این سـازمان 

هماننـد  نیـز  مـا  بنابرایـن  می آیـد؛  حسـاب  بـه 

پروژه هـای  تمامـی  خـود،  از  پیـش  دوره هـای 

پایه محـور را انجـام داده، می دهیـم و تردیـدی 

وجود ندارد که پس از ما نیز با همین رویکرد به 

موضوع اکتشافات معدنی نگاه خواهد شد.

شـهیدی گفـت: بـا ایـن حـال، این گونـه هـم 

نیسـت کـه تمـام تمرکـز مـا بـر روی پروژه هایـی 

گذاشـته شـود کـه سیاسـت گذاری آن پیش تـر 

بلکـه  اسـت  انجـام شـده  توسـط مدیـران سـابق 

کارهـای جدیـد را نیـز مطابـق بـا تحـوالت دنیـا، 

نیازهـای امـروز و آینده کشـور جلو خواهیـم برد و 

نخواهیـم  آن هـا  پیشـبرد  در  تعللـی  هیچ گونـه 

داشـت. از طرفی ممکن اسـت در حال حاضر به 

یک نتیجه تازه ای در راستای اکتشافات معدنی 

کشـور دسـت پیـدا کنیـم کـه اتفاقـا نیـاز امـروز 

کشـور هـم بـه حسـاب بیایـد، پـس بـا تمـام تـوان 

بـرای تحقـق آن تـالش خواهیم کرد و حتما چنین 

رویکردی به معنای نفی کارهایی که در گذشته 
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صورت گرفته است، نیست.

مقیـــــاس  گذشتــــــــه  در  داد:  ادامــــه  وی 

نقشـه های اطالعات پایه ای همچون نقشـه های 

زمین شناسـی کـه توسـط کارگروه هـای مختلـف 

درون ایـن سـازمان تهیـه و تولیـد می شـد، یـک 

میلیونیـوم یـا یک 250 هـزارم بود که پس از آن و 

بـا تحوالتـی کــــه در سازمـــان طـی پروسه هــــای 

مختلـف شـکل گرفـت، مقیـاس ایـن نقشـه ها به 

یکصد هزارم تبدیل و کم کــم  به یک 50 هــزارم 

رسیـــد؛ به طوری کـــه در حــال حاضــــر معیــــار 

عملکــــرد مــــا بر اســـاس مقیــــاس یک 25 هـــزار 

صورت بندی می شود.

رویکرد ما افزایش دقت، کاهش خطا ■

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی کشـور تصریح کـرد: ما به دنبـال افزایش 

دقـت کار در فرآینـد نقشـه های زمین شناسـی و 

اکتشافات معدنی هستیم تا از این طریق بتوانیم 

میزان خطا و زمان رسیدن به نتایج زمین شناسی 

بـه حداقـل ممکـن کاهـش  و ذخایـر معدنـی را 

دهیم. این موضوع در دنیای امروز بسـیار مورد 

توجه سـازمان های بین المللی قرار دارد؛ تا جایی 

افزایـش  زمینـه  در  ضـروری  مباحـث  جـزو  کـه 

سـازمان محسـوب می شـود؛  یـک  در  بهـره وری 

بنابراین زمان مهم ترین دستاویز ما برای پیشبرد 

اهداف در زمینه کشف ذخایر معدنی است.

اقتصاد معدنی جایگزین اقتصاد نفتی ■

شـهیدی گفـت: در حـال حاضـر، چشـم انداز 

بخـش معـدن و بـه خصـوص اکتشـافات معدنـی 

بسـیار روشن تــــر از گذشتــــه ترسیــــم می شـود. 

جایگزینی اقتصاد معدنی به جای اقتصاد نفتی، 

یکی از مولفه های مهم در امیدواری به این بخش 

اسـت. در واقـع، پررنگ تـر شـدن نقـش معـدن در 

اقتصاد این روزهای کشور موجب شده که نگاه ها 

به بخش اکتشـافات معدنی نسـبت به گذشته، 

نه تنها تغییر کند بلکه بیشتر هم شود.

وی افزود: تجربه کشورهایی که اقتصاد آن ها 

بر پایه معادن تعریف می شود، نشان می دهد که 

اقتصاد آن ها نسـبت به کشـورهای نفت محور، از 

بـا  اسـت. کشـورهای  برخـوردار  بیشـتری  ثبـات 

اقتصاد نفتی، متاسـفانه با یک نوسـان قیمتی در 

بازار جهانی نفت، کل ساختار اقتصاد آن ها به یک 

باره در هم می ریزد که این موضوع در اقتصادهای 

معدن محـور، هرگـز این گونه نبوده و نوسـانات در 

بازار نفت قابل مقایسه با بازار معدن نیست.

اکتشـافات  و  زمین شناسـی  سـازمان  رئیـس 

معدنـی کشـور در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـرای 

رسیدن به چشم انداز اکتشافات معدنی کشور بر 

اسـاس نقشـه راه معـدن و صنایـع معدنـی، برنامـه 

تفصیلـی بلندمدتـی طراحـی کرده ایـم کـه بـه تبع 

آشکار شدن نتایج آن، مطمئنا بر ظرفیت معدنی 

کشور افزوده خواهد شد. از طرفی با وجود اینکه 

کشـور مـا جـزو 12 تـا 15 کشـور بـزرگ معدنـی در 

جهـان محسـوب می شـود امـا اکتشـافات مـا در 

بخش معدن و به خصوص در زمینه منابع فلزی، 

میزان قابل توجهی نیست؛ بنابراین با توجه به نگاه 

ویـژه اقتصـاد کشـور بـه بخـش معـدن ، برنامـه مـا 

بـر اکتشـافات معـادن فلـزی در راسـتای  تمرکـز 

افزایـش ذخایـر آن هـا اسـت تـا از این طریق بتوانیم 

خـوراک کافـی بـرای صنایـع پایین دسـتی فراهـم 

نماییم. با این حال، بر اساس چشم انداز نقشه راه 

معـدن، رسـیدن بـه رقـم 55 میلیـون تـن فـوالد، از 

اولویت های بخش معدن محسـوب می شـود که 

برای رسیدن به این رقم، نیاز به 160 تا 1۷0 میلیون 

تـن سـنگ آهـن به صـورت سـاالنه داریـم؛ در واقع، 

وجـود چنیـن چشـم اندازی، مسـئولیت سـازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی را برای کشف 

پهنه هـای جدیـد در راسـتای رسـیدن به ایـن ارقام 

در افق 1404، سنگین تر از گذشته می  کند.

مسـئولیت مـا در ایـن سـازمان، 
مسـئولیتی فراتاریخـی اسـت که 
بایـد در لـوای آن به وضعیت کنونی 
و نسـل های آینده بر اساس تجربه 
تاریخی گذشته کشـور بیاندیشیم
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میزاندرآمد»فایرا«26.9درصدافزایشداشت

فروشچهارهزارمیلیاردتومانیکگلدربهار
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بررسـی عملکـرد شـرکت ایرالکـو در خرداد ماه سـال جاری نشـان می دهد کـه این شـرکت در تولید و فروش سـه محصول بیلت، 
شـمش خالص و شـمش آلیاژی روند روبه رشـدی را در پیش گرفته اسـت و میزان درآمد کسـب شـده فایرا در ماه مورد بررسـی 
نیز نشـان از موفقیت این شـرکت در فروش محصوالت آلومینیومی دارد؛ به طوری که شـاهد رشـد 26.9 درصد درآمد فایرا نسـبت 

به اردیبهشت ماه سال جاری هستیم.

میزان درآمد »فایرا« 26.9 درصد افزایش داشت

پایگـــاه خبـــــری و تحلیلـــــی  بـــه گـــــزارش 

»فلـزات آنالیـن«، نمـودار 1 عملکـرد شـرکت 

ایرالکو را در خرداد ماه 1399 و مقایسه نتایج آن 

نسـبت بـه اردیبهشـت مـاه نشـان می دهـد. بـر 

اسـاس ایـن نمـودار، می توان دریافـت که میزان 

فـروش شـمش خالـص در خـرداد مـاه سـال جـاری 

22.4درصـد بیـش از اردیبهشـت مـاه بـوده امـا 

شرایط تولید و فروش بیلت نیــز در خــرداد مــاه 

رونــد نزولی داشته است.

محصـوالت شـرکت آلومینیـوم ایـران شـامل 

شـمش خالص، شمــش آلیاژی و بیلت اسـت که 

البته بخشی از شمش خالص آلومینیومی خود 

را هــر مـاه به منظور تامین مواد اولیه به صورت 

تهاتـــر بـــه سایر کشورهـــا صـــادر می کنـــد و در 

اردیبهشـــت مـــاه نیـز ایـــن شرکـــت دو هـــزار و 

348تـن شـمش صادراتـی تولید کرده و توانسـته 

تمام آن را صادر کند.

افت میزان تولید بیلت آلومینیومی ■

شـرکت آلومینیوم ایران در خرداد ماه سـال 

جـاری، دو هـزار و 490 تـن بیلـت تولیـــد کـــرد 

کـــه در مقایســه بـا مــاه قبـــل از آن کـــه ایـــن 

شـرکت دوهــــزار و 982 تــــن تولیـــد داشــــت، 

کاهــــش 16.5درصـدی را تجربـه کـرده اسـت. 

ایـن میـزان از تولیـد در مقایسـه بـا مدت زمـــان 

مشابه در سال 1398 افزایشی بوده اســت؛ بـــه 

گونـه ای کـه در خـرداد مـاه 1398، ایـن شرکـــت 

دو هـــزار و 158 تـــن بیلـت تولیــد و عرضـه کـرد 

کـه بـه ایـــن ترتیـــب افزایش 15.4 درصـــدی در 

این زمینه ارزیابی می شود.

ایرالکـو در بخـش فـروش بیلـت در خـرداد 

مـاه 1399 رونـد نزولـی داشـت؛ بـه گونـه ای کـه 

میزان فروش بیلت در خرداد مـــاه سال جـــاری 

یـک هــــزار و 51 تــــن بــــود، در حالــــی کـــــه در 

اردیبهشـت ماه همین سـال این شرکت توانست 

یک هــزار و 9۷3 تن فروش داشـته باشـد. به این 

ترتیـب، افـت 46.۷ درصـدی را در زمینـه فـروش 

مشاهده می کنیم.

فـروش بیلـت شرکـــت آلومینیـــوم ایـران در 

سـومین مــاه سـال 1399 نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه در سـال 1398، 20 درصد افزایش داشـته 

اسـت؛ بـه نحـوی کـه ایـن شـرکت در خـرداد مـاه 

1398، 8۷6 تن فروش بیلت داشت.

نرخ فروش بیلـت آلومینیومی در خرداد ماه 

سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، 3.8 درصد 

در خرداد ماه؛
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چشـمگیری که در این زمینه داشـت، توانست 

دو هـزار و 468 تـن شـمش آلیـاژی تولیـدی خود 

را بـــه فـــروش برسانــــد. قابـل ذکـــر اســـت کـه 

ایرالکـو در اردیبهشـت مـاه یـک هـزار و 400 تـن 

شـمش آلیاژی فروخته بود. فایرا در مقایسـه با 

مـدت زمـان مشـابه در سـال 1398 کـه 5۷8 تـن 

شمـــش آلیــــاژی فروختــــه بــــود، 32۷ درصــــد 

افزایش فروش داشت.

مـاه  آلیـاژی در خـرداد  فـروش شـمش  نـرخ 

25هـزار و ۷5۷ ریـال بـود کـه نسـبت بـه مـدت 

زمان مشابه در سال 1398، نرخ فروش 2.5درصد 

رشد داشته است.

فعالیت شرکت ایرالکو در یک نگاه ■

همان طـــور کـــه نمودار 2 نشــان می دهد، 

ایرالکـو در خـرداد مـاه 1399، در مجمـوع حـدود 

15 هـزار و 882 تـن آلومینیـوم تولیـــد کـــرد کـه 

نسـبت بـه مــاه پیـــش از آن، 2.6 درصــد رشــــد 

داشـت. ایـن میـزان نسـبت بـه دوره مشـابه در 

سال 1398، 2.8 درصد افزایش داشته است.

ایرالکـــو در خـــرداد مـــاه 1399، در مجمـــوع 

حـدود 19 هـزار و 560 تـن آلومینیـوم فروخـت که 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 18.۷ درصـد افزایـش 

فروش داشـت. این میزان نسـبت به دوره مشابه 

در سال 1398، 5۷.1 درصد رشد داشته است.

ایرالکـو در خـرداد مـاه، در مجمـوع حـدود 

چهـار هـزار و 884 میلیـارد و 69۷ میلیـون ریـال 

از محـل فـروش آلومینیـوم درآمـد کسـب کـرد 

کـه نسبــــت بـه مـــاه پیـش از آن، 26.9 درصـــد 

افزایـش درآمــد داشـت. ایـن میـزان نسبـــت به 

دوره مشابـــه در سال 1398، 65.4 درصد رشد 

داشته است.

قابل ذکر است که شرکت ایرالکو چهار هزارو 

فـروش  از  را  ریـال  298 میلیـارد و 913 میلیـون 

داخلـی و 585 میلیـارد و ۷84 میلیـون ریـال را از 

طریق صادرات درآمد کسب کرده است.

رشد و در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 

گذشته، 2.2 درصد افزایش داشته و از 25هزارو 

108 ریال بـــه ازای هـــر کیلوگــــرم به 25 هـــزار و 

666ریال به ازای هر تن رسیده است.

افزایش میزان فروش شمش خالص ■

در سـومین ماه فصل بهار، شـرکت آلومینیوم 

ایران میزان تولیــد خود را در زمینــه شمش خالص 

آلومینیومی 1.8 درصد نسبت به مـــاه قبل از آن، 

افزایش داده است؛ به گونــه ای کــه میــزان تولیـــد 

شمـــش از 11 هـــزار و 911 تـــن بـه 12هـزار و 131 تـن 

رسـید و نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 

1398، 5.3 درصـد افـت داشـت؛ ایـن شـرکت در 

مـــدت مشابــــه ســال 1398، 12هــزارو 815 تـن 

شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

میـزان فـروش شـمش خالـص آلومینیـوم در 

خـرداد مـاه سـال جاری افزایش مطلوبی داشـته و 

از 13 هـزار و 109 تـن بـه 16 هـزار و 41 تـن رسـیده 

است. به این ترتیب در این ماه شاهد 22.4درصد 

افزایش فروش هسـتیم. افزایش فروش در خرداد 

ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

1398 که فروش شـرکت ایرالکو 10 هزار و 994 تن 

بوده، 45.9 درصد ارزیابی شده است.

فـــروش شمــــش خالـــص  همچنیـــن مبلـــغ 

آلومینیومی از 23 هزار و 35 تومــان به ازای هر 

کیلوگـرم در اردیبهشـــت مــــاه ســـال جـاری بـه 

24هـزار و ۷82 تومـان بـه ازای هـــر کیلوگـــرم در 

رشــــد  و  اســــت  رسیــــده  مــــاه 1399  خـــــرداد 

۷.5درصـدی گـزارش می شـود. همچنیـن مبلـغ 

فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال1398، 

3.9 درصد رشد داشته است.

جهش 113.4 درصدی تولید شمش آلیاژی ■

شـرکت ایرالکـو در خـرداد مـاه سـال جـاری 

یک هـزار و 261 تـن شـمش آلیـاژی تولیـد کـرد که 

بـا ایـن میـزان، نسـبت بـه تولیـد 591 تنـی مـاه 

ثبـت  بـه  را  درصـدی   113.4 رشـد  اردیبهشـت 

رسانده است.

شـمش آلیـاژی شـرکت آلومینیـوم ایـران در 

خرداد ماه 1399 با تقاضای زیادی مواجه شـد و 

ایـن شرکـــت بــــا وجــــود میـــزان تولیـــد بسـیار 
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر توانسـت بهـار پربـاری را از نظـر فروش پشـت سـر بگـذارد و با ثبت فـروش 40 هـزار و 
392میلیارد ریالی، بیش از 37 درصد رشد را در فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

محصـوالت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  گل گهـر 

سـنگ آهـن کشـور اسـت و در تولیـد کنسـانتره 

آهـن 32 درصـد و گندلـه حدود 29 درصد سـهم 

دارد. این شـرکت با اجرای طرح های توسـعه ای 

در زمینه فرآوری سنگ آهن، قصد دارد زنجیره 

تولید خود را تا محصوالت نهایی فوالدی یعنی 

ورق ادامـه دهـد. همچنیـن بـرای جلوگیـری از 

کاهـش ذخایـر سـنگ آهـن و اطمینـان از وجـود 

خوراک و مواد اولیه برای کارخانه های فرآوری، 

داده  افزایـش  را  خـود  اکتشـافی  فعالیت هـای 

اسـت. کگل در بهـار سـال 1399 عملکـرد نسـبتا 

خوبـی را در زمینـه فـروش برجـای گذاشـت و 

تولید این شـرکت نیز تغییر محسوسـی نسـبت 

به مدت مشابه سال گذشته نداشت.

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال جاری 

سه میلیون و 614 هزار و 639 تن کنسانتره سنگ 

آهـن، سـه میلیـون و 53 هـزار و 924 تـن گندلـه و 

30هزار و 31۷ تن گندله ریزدانه تولید کرد. جمع 

تولیـدات ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

جـاری بـه 6 میلیـون و 698 هزار و 880 تن رسـید. 

این در حالی است که کگل در بهار سال گذشته 

توانسـته بـود چهـار میلیـون و 10هـزار و 429 تـن 

کنسـانتره، سـه میلیون و 92هزارو 224 تن گندله 

و 33 هـزار و 161 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کنـد. 

جمـع تولیـدات ایـن شـرکت در بهـار سـال قبل به 

هفت میلیون و 135هزار و 814 تن رسید. به این 

ترتیـب، گل گهـر در سـه ماه نخسـت سـال جـاری 

فروش چهار هزار میلیارد تومانی کگل در بهار
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در تولید کنسانتره 10 درصد، گندله یک درصد، 

گندلـه ریزدانـه 10 درصـد و تولیـدات کلـی نیـز 

6درصد کاهش را نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل تجربه کرد.

آن اسـت کـه شـرکت  از  نمـودار 2 حاکـی 
معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال 

جـاری موفـق شـد سـه میلیـون 119 هـزار و 234تـن 

و  ریزدانـه  گندلـه  تـن  و 423  هـزار  گندلـه، 38 

389هزارو 1۷2 تن کنسـانتره را به فروش برسـاند. 

این شرکت در بهار موفق به فروش سه میلیون و 

546 هـزار و 829 تـن محصـول شـد. بـا ایـن حـال، 

کگل در سـال قبل موفق شـده بود سـه میلیون و 

2۷ هـزار و ۷13 تـن گندلـه، دو هـزار و 638 تـن 

گندله ریزدانه و 635 هزار و 839 تن کنسانتره را 

بـه فـروش برسـاند کـه البتـه بخشـی از فـروش 

کنسـانتره گل گهـر یعنـی 418 هـزار و 109 تـن در 

بازارهـای صادراتـی و 20۷ هـزار و ۷30 تـن در بـازار 

داخلـی و ۷0 هـزار و 400 تـن گندلـه در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش رسـیده بـود. بـه ایـن ترتیـب، 

بـه  سـال گذشـته  ایـن شـرکت در  فـروش  جمـع 

سـه میلیون و 656 هـزار و 190 تـن رسـید. شـرکت 

گل گهـر در طـی سـه مـاه نخسـت سـال جـاری 

فـروش گندلـه بـا 3 درصـد رشـد، گندلـه ریزدانـه 

یـک هـزار و 356درصد رشـد، کنسـانتره 38درصد 

کاهش و فروش کلی نیز دو درصد کاهش نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته داشت.

در نمودار 3 مشـاهده می شـود که شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر توانسـته اسـت در 

فـروش  محـل  از  جـاری  سـال  نخسـت  سـه ماه 

گندله 3۷ هزار و 61 میلیارد و 9۷ میلیون ریال، 

گندلـه ریزدانـه 1۷9 میلیارد و 435 میلیون ریال 

و کنسانتره سه هزار و 152 میلیارد و 338میلیون 

ریــــال درآمـــد کســـب کــــند. جمع درآمـــد این 

شـرکت در بهـــار ســـال جــــاری بــــه 40 هــــزار و 

392میلیـارد و 8۷0 میلیـون ریال رسـیده اسـت. 

بـا ایـن وجـود کگل در سـال گذشـته موفـق شـده 

بود 25 هزار و 9۷ میلیارد و 363 میلیون ریال از 

فـروش گندلـه، سـه میلیـارد و 29۷ میلیـون ریال 

گندلـه ریزدانـه و چهـار هـزار و 185 میلیـارد و 

42میلیون ریال از کنسانتره درآمد کسب کند، 

البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در بهـار 

سـال گذشـته توانسـت سـه هـزار و 16 میلیـارد و 

321 میلیـون ریـال کنسـانتره و 631 میلیـارد و 

544 میلیـون ریـال گندلـه مجموعـا سـه هـزار و 

64۷ میلیــــارد و 865 میلیـــون ریــــال درآمــــد 

صـــادراتی داشتــــه باشــــد. جمــــع درآمدهــــای 

گل گهر در سال گذشته 29 هزار و 285میلیاردو 

۷02 میلیـون ریـال بـود. بـه ایـن ترتیـب، کگل در 

سه ماه نخست سال جاری در مقایسـه با مدت 

مشابــــه ســال گذشتـــه در فــــروش گندلــــه بـا 

4۷درصـد رشـــد، گندلـــه ریزدانــــه پنـج هـزار و 

300درصـد، کنسانتــــره 24 درصــــد کاهــــش و 

مجموعا 3۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
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خروجذوبآهناززیاندرسالجاری

تقسیمسود600ریالیدرمجمع»ومعادن«
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مجمـع عمومـی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت سـهامی ذوب آهن اصفهان برگزار شـد و در این جلسـه مطرح شـد که 
بـا توجـه به سـود 753 میلیارد تومانی شـرکت در سـال 1398و نیز هدف گذاری کسـب سـود 800 میلیارد تومانـی، ذوب آهن از 

زیان خارج خواهد شد.

خروج ذوب آهن از زیان در سال جاری
کوره شماره 1 در آستانه بهره برداری  

در مجمع »ذوب« مطرح شد؛

بـه گـزارش خبرنـگار »فلـزات آنالین«، مجمع 

عمومی عادی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

با موضوع استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس 

قانونـی، تصویـب صورت هـای مالـی سـال )دوره( 

مالـی منتهـــی بــــه 29 اسفنـــد 1398، انتخـــاب 

حسابـــرس و بـازرس قانونــــی، انتخـــاب روزنامـه 

کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر 

موظـف هیئـت مدیـره، انتخـاب اعضـای جدیـد 

هیئـت مدیـره و تعییـن پـاداش هیئـت مدیـره بـا 

اصفهـان  در  سـهامداران  از  درصـد  حضـور ۷3 

برگزار شد.

ایـن مجمـع پـس از حضـور اعضـای هیئـت 

رئیسه در جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه از 

سـوی ریاسـت مجمـع عمومی و معرفـی اعضای 

هیئت رئیسه رسمیت یافت.

منصـور یـزدی زاده در مجمـع عمومـی عـادی 

سالیانه شرکت سهامی ذوب آهن اظهار داشت: 

در سـال 1398 دو رکـورد بـا دو کـوره بلنـد شـرکت 

ثبـت شـد. همچنین حـدود 2 تـا 6 درصـد افزایش 

تولید در بخش های مختلف، ثبت رکورد روزانه تا 

9 هـــزار و 65۷ تـــن بـا دو کـوره، ثبـت رکـورد تولیـد 

ماهانــــه 244 هــــزار تـــن و ثبـــت رکـــورد ساالنـــه 

یک میلیون و 25۷ هزار تن را توانستیم رقم بزنیم.

وی افزود: یکی دیگر از دستاوردها، دستیابی 

بـه کمتریـن میـزان مصـرف کک متالـورژی بـود. 

بایـد توجـه داشـت کـه کک بـه عنـوان مهم تریـن 

بخـش قیمـت تمـام شـده ذوب آهـن محسـوب 

می شود زیرا یکی از نقش های کک، تولید انرژی 

اســت. در حالـی کــه سـایر تولیدکننـدگان فـوالد 

یعنـــی روش کـــوره قـوس الکتـــریکی از انــــرژی 

ارزان قیمت گاز استفاده می کنند، ذوب آهن به 

دلیـل نـوع فرآینـد تولیـد ناچـار اسـت کک را بـه 

مصـرف برسـاند. بخشـی از زغال سـنگ و کک 

مصرفـی بـه دلیـل کمبود تولیـد این محصـول در 

کشـور از نظـر کمـی و کیفـی، وارداتـی بـوده کـه 

مجمـوع آن هـا 50 درصـد از قیمـت تمـام شـده 

ذوب آهـن را تشـکیل می دهنـد. در ایـن حـوزه 

ذوب آهـن توانسـت از 512 کیلوگـرم بـه ازای هر 

تـن تولیـد چـدن در سـال 139۷ بـه 510 کیلوگـرم 

برسـد. امیدواریم روند کاهشـی مصرف کک در 

سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شـرکت ذوب آهن اصفهان اضافه 

کـرد: یکـی از پروژه هـای مهـم شـرکت در سـال 

گذشـته پروژه PCI بود. این طرح به عنوان یکی 

از پروژه هـای اقتصـادی مطـرح و در ذوب آهـن 

اجرا شـده اسـت. قرار بر این بود در ابتدای سـال 

جـاری بـا سـفر رئیـس جمهـور بـه اصفهـان، ایـن 

پـروژه رسـما بـه بهره بـرداری برسـد امـا ایـن اتفـاق 

نیفتاد. با این حال، پروژه PCI فعال بوده و ذوب 

آهـن از آن اسـتفاده می کنـد. در دو کـوره ای کـه 

PCI نصـب شـده، بـه صـورت موثـر عمـل کـرده و 
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در کـوره سـوم نیـز نصـب شـده اسـت. بـه محض 

 PCI اینکـه کـوره شـماره 1 در مـدار قـرار گیـرد، از

استفاده خواهد شد.

یزدی زاده با اشـاره به افزایش تولید فوالد در 

ذوب آهـن، بیـان کـرد: یکـی از مسـائل مهـم در 

صنعـت فـوالد، سـرانه تولیـد هـر شـرکت اسـت. 

سـرانه تولید فوالد ذوب آهن به ازای هر نفر در 

سال از 161 تن در سال 139۷ به 1۷4 تن در سال 

1398 رسـید. در سـال جاری امیدوار هسـتیم با 

جهشـی کـه در تولید شـرکت با راه انـدازی کوره 

یـک ایجـاد خواهیـم کـرد، بـه 199 تـن بـه ازای هر 

نفر در سـال برسـیم. افزایش سرانه تولید حاصل 

دو اقـدام افزایـش تولیـد و عـدم جـذب نیـرو در 

نقـش  تولیـد  افزایـش  کـه  بـود  خواهـد  شـرکت 

موثرتری دارد.

موفقیت های ذوب آهن در سال جاری ■

در خصـوص  آهـن  شـرکت ذوب  مدیرعامـل 

کـرد:  عنـوان  ایـن شـرکت،  رکوردهـای صادراتـی 

و  میلیـون  یـک  بـا  آهـن در سـال گذشـته  ذوب 

در  شـرکت  ایـن  صـادرات  رکـورد  تـن،  155هـزار 

سال های بهره برداری را به ثبت رساند. این میزان 

صادرات معادل 50 درصد از تولیدات محصوالت 

اصلـی شـرکت اسـت. قطعـا این موفقیـت مرهون 

خریـد  ازجملـه  سـازمان  ارکان  همـه  همـکاری 

مواد اولیه، بهره برداری و فروش است.

سـال 1398  در  کـرد:  خاطرنشـان  یـزدی زاده 

شـاهد تثبیـت سـودآوری شـرکت بـرای چندمین 

سـال پیاپـی بـه میزان ۷53 میلیارد تومـان بودیم. 

در سـال 139۷ ذوب آهـن بـه میـزان ۷46 میلیـارد 

تومـان سـود کسـب کـرد. در سـال 1399 نیـز بـا 

شـرایط مختلـف پیش بینـی شـده، 880 میلیـارد 

تومـان سـود هدف گـذاری شـده اسـت. اگـر ایـن 

میزان سود حاصل شود که پیش بینی ها به دلیل 

ایـن  از  بیـش  شـرکت  جـاری  سـال  برنامه هـای 

خواهـد بـود، زیان انباشـته شـرکت بـه این ترتیب 

به صفر خواهد رسید و حتی بتوانیم 350 میلیارد 

تومان میان سهامداران سود توزیع کنیم.

وی اذعـان کـرد: در سـال 1398 در مقایسـه بـا 

سـال 139۷، حـدود 5۷ درصـد هزینه هـای مـواد 

اولیـه رشـد داشـت، در حالـی کـه رشـد فـروش 

شـرکت ذوب آهـن تنهـا 28 درصـد بـود. یکـی از 

دالیـل کاهـش سـودآوری ذوب آهـن بـه صـورت 

عملیاتـی نسـبت بـه سـال 139۷، رشـد هزینه هـا 

بوده اسـت. افزایش قیمت زغال سـنگ که از آذر 

مـاه سـال 139۷ آغـاز شـده بـود، یکـی از مولفه هـا 

رشد هزینه ها به شمار می رفت. به این موضوع 

بایـد نـرخ تـورم کلـی کشـور را اضافـه کـرد کـه 

باعث رشد هزینه های شرکت شد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن تصریح کرد: در 

و  فـروش  کاهـش  عوامـل  از  یکـی   1398 سـال 

سـودآوری شـرکت، نحـوه فـروش محصـوالت در 

بـــورس کاال بــــود، البتــــه دولـــت نگرانی هـــایی 

نسـبت بـه بـازار داخلـی فـوالد داشـت و ایـن امر 

تنهــــا بــــه ذوب آهـــن محـــدود نبـود و تمامـی 

عرضه کننـدگان محصـوالت فـوالدی در بـورس 

بـرآورد صـورت  داشـتند.  شـرایطی  چنیـن  کاال 

گرفته نشـان می دهد سـود از دسـت رفته ذوب 

آهن به دلیل شرایط عرضه در بورس کاال حدود 

800 میلیارد تومان بود.

یـزدی زاده بـا اشـاره بـه قیمـت سـهام ذوب 

آهـن، بیـان کـرد: قیمـت سـهام ذوب آهـن تقریبـا 

باالتـر از شـاخص فلـزات اساسـی بـوده و حرکـت 

قیمت سـهم این شـرکت همگام با سـایر سهام ها 

بـوده اسـت. سهـــام ذوب آهـن توانسـته خـود را 

متناســـب بـــا تغییـــرات و نوســـان هــایی کـــه در 

شـاخص فلـزات اساسـی رخ داد، هماهنـگ کند؛ 

البته در سـال 1398 افزایش سـرمایه ثبت کردیم 

که در کاهش نسبی قیمت سهم تاثیرگذار بود.

مهم تریـن چالش های ذوب آهن ■

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن مطـرح کـرد: 

قطعـا ذوب آهـن در سـال جـاری بـا چالش هایـی 

مواجـه خواهـد بـود. ایـن چالش هـا بـا توجـه بـه 

مدیریـت ریسـک شـرکت که به صورت فعـال در 

ایـن زمینـه عمـل می کنـد، شناسـایی شـده اند. 

حاضـر  حـال  در  آهـن  ذوب  چالـش  بزرگ تریـن 

کمبــــود مـواد اولیـــه آهـن دار در کشـــور اســـت. 

خوشـبختانه بـا رویکـرد جدیـد وزارت صنعـت، 

بـه  آهـن  سـنگ  خام فروشـی  تجـارت،  و  معـدن 

شدت کنترل می شود، اگرچه خام فروشی ادامه 

دارد؛ امـا رونـد آن کاهشـی بـوده اسـت. در ایـن 

رابطـه نیـز تدابیـری در وزارت صمـت اندیشـیده 

شـده اسـت. به طوری که پیش از صادرات مواد 

اولیه آهن دار، نظر تولیدکنندگان فوالد کشور در 

خصوص عدم امکان مصرف پرسیده شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تعجیل معادن و 

تبدیل سـنگ آهن به کنسـانتره و گندله به دلیل 

اینکـه منافع بیشـتری بـرای تولیدکننـدگان دارد، 

دیگر چالش مهم ذوب آهن است. کمبود کمی 

و کیفی سـنگ آهن درشـت دانه در کشـور نیز به 

شـده  مطـرح  ایـن شـرکت  چالـش  دیگـر  عنـوان 

اسـت. خوشـبختانه طی سـال گذشـته با تالشـی 

دادنـد،  صـورت  خریـد  حـوزه  در  همـکاران  کـه 

عالوه بر رشـد 5 درصدی تولید، توانسـتیم رشـد 

خوبـی نیـز در ذخیـره مطمئـن بـرای سـنگ آهـن 

ریزدانـــه ایجـــاد کنیـــم، امـــا بـــرای سـنگ آهــــن 

درشـت دانه در کشـور با کمبود مواجه هسـتیم. 

بـرای تامیـن سـنگ آهـن درشـت دانه اقداماتـی 

صورت گرفته است.

یـزدی زاده ابـراز کرد: طبیعتا اولویت های این 

شـرکت تامیـن مـواد اولیـه واحدهای فوالدسـازی 

خـود خواهـــد بـــود. ضمـن اینکـه تحریـم واردات 

کک و زغال سـنگ و نیـز صـادرات فـوالد چالـش 

دیگــــر ذوب آهـــن محســـوب می شـود زیـرا در 

تحریم هـای جدیـد آمریـکا بـه صراحـت بـه اسـم 

ذوب آهـن اشـاره شــده اســـت. در همیـــن حـال، 

برهـم خـوردن تعـادل زنجیـره فـوالد بـه روش کوره 

در سـال 1398 دو رکـورد بـا دو کوره 
بلند شـرکت ثبـت شـد. همچنین 
حـدود 2 تـا 6 درصـد افزایش تولید 
در بخش هـای مختلف، ثبـت رکورد 
روزانـه تـا 9 هـزار و 657 تـن بـا دو 
کـوره، ثبـت رکـورد تولیـد ماهانـه 
244هـزار تن و ثبت رکورد سـاالنه 
را  تـن  هـزار  و 257  یک میلیـون 

توانسـتیم رقم بزنیم
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بلند یکی از مشکالتی است که ذوب آهن با آن 

درگیـر شـده اسـت زیـرا روش کـوره بلنـد تنهـا 

10درصد از تولید فوالد کشور را شامل می شود. 

در حالـی کـه سـایر تولیدکننـدگان یعنـی احیـا 

اختیـار  را در  تولیـدات  از  مسـتقیم 90 درصـد 

دارند. در نتیجـــه همبستگـــی کـــه در 90 درصـــد 

سایــــر تولیدکننـدگان بـرای تامیـن کنسـانتره و 

گندله به مراتب بیش از ذوب آهن خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهن اصفهان تاکید 

کـرد: ذوب آهـن از یارانـه انـرژی ارزان قیمـت در 

مقایسـه بـا واحدهـای احیـا مسـتقیم برخـوردار 

نیسـت. بـرآورد صـورت گرفتـه نشـان می دهد به 

ازای هـــر کیلوگـــرم فوالد یک هـــزار و 50 تومـــان 

ذوب آهـن از یارانـه بی بهـره اسـت. ضمـن اینکـه 

عدم بهره مندی نیروگاه های شرکت از تعرفه گاز 

بـا 45 درصـد تفـاوت قیمـت دیگـر چالـش ذوب 

آهـن بـه شـمار می رود کـه حل آن دنبال می شـود 

تـا بتوانیـم نیروگاه هـای شـرکت را کـه تـوان تولیـد 

220 مگاوات برق را دارند، از تعرفه گاز نیروگاهی 

بهره مند کنیم.

وی اظهار کرد: کمبود منابع نقدی و سرمایه 

بـرای اجـرای پروژه هـا مشـکل دیگـر  در گـردش 

ذوب آهـن بـه شمـــار مـی رود. در ابتـــدای ســـال 

جـاری بـا تنظیــــم بودجــــه دچـــار کســـری مالـی 

یک هـــزار میلیـارد  تومانـی بودیــــم کـه طبیعتــــا 

بودجه بندی به کسری مالی امکان پذیر نیست. 

بـرای مثبـت شـدن آن ناچـار شـدیم از بخشـی از 

اقدامـات  چـه  اگـر  بکاهیـم؛  شـرکت  پروژه هـای 

گرفتـه  مالـی صـورت  منابـع  در جهـش  خوبـی 

است، البته هزینه های مالی که هر سال بالغ بر 

600 میلیارد تومان اضافه می شود، دیگر معضل 

نـرخ  بـه  بیشـتر  ایـن میـزان  آهـن اسـت.  ذوب 

تسـهیالت بازمی گـردد کـه ذوب آهـن توانسـت 

آن را تبدیـل کنـد و بـه طـور میانگیـن کمتـر از 

19درصد اسـت زیرا عمده تسـهیالت اخذ شـده 

18 درصد هستند.

یـزدی زاده عنـوان کـرد: دسـت شـرکت ذوب 

آهـن بـرای اصـالح سـاختار سـازمانی و اسـتفاده 

بهینـه از نیروهـای انسـانی چنـدان بـاز نیسـت و 

نمی توانـد ایـن اصـالح را منطبـق بـا معیارهـای 

جهانی و شرکت های فوالدی انجام دهد. اکنون 

ذوب آهـن میزبـان 13 هـزار و 500 در مجمـوع 

شـرکت و شرکت های زیرمجموعه است. شیوع 

قابـل  کـه  اسـت  دیگـر  چالـش  کرونـا  ویـروس 

پیش بینی نبوده و روند آن مشخص نیست.

برنامه های سال جاری ذوب آهن ■

اصفهـان در  آهـن  مدیرعامـل شـرکت ذوب 

خصـوص برنامه هـای مقابلـه بـا چالش هـا، بیـان 

کـرد: ذوب آهـن بـه دنبـال خریـد معـادن سـنگ 

آهن و زغال سـنگ اسـت. در این زمینه اقداماتی 

آغـاز شـده و قـراردادی نیـز اخیـرا با زمین شناسـی 

در زمینـه در اختیـار گرفتـن پهنه هـای مختلـف، 

گرفتـن معـدن یـا گمانه زنـی بـرای یافتـن معـدن 

منعقـــد شـــده اســـت. ایـن رویکـــرد بـا سرعــــت 

بیشـتری دنبـال خواهـد شـد. همچنیـن تمدیـد 

تامیــــن  تمدیـــد  در  وزیـــران  هیئـــت  مصوبــــه 

یک میلیون و ۷50 هزار تن سنگ آهن برای ذوب 

آهن نیز پیگیری می شـود. خوشـبختانه با تغییر 

رویکـرد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت مبنـی 

بـر تامیـن مـواد اولیـه ذوب آهـن، بـه دنبـال ایـن 

هسـتیم کـه 25 درصــد از معـــادن سـنگ آهـــن 

سـنگان یـا چـاه گـز را در اختیـار بگیریـم. ضمـن 

اینکـه شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران 

مامور شده که برای تامین مواد اولیه ذوب آهن 

برنامه ارائه دهد.

وی تصریـــح کـــرد: هنگامــی کـــه ذوب آهــن 

نتوانـد سـنگ آهـن درشـت دانه تامیـن کنـد، بـه 

ناچـار بایـد از گندلـه اسـتفاده کند. از ایـن رو یک 

منبـع جدیـدی را بـرای این موضـوع در چارچوب 

مشـخص شناسـایی شـده کـه بـه محـض قطعـی 

شـدن آن، اعـالم خواهـد شـد. اگرچـه اسـتفاده از 

گندلـه هزینه هـای شـرکت را بـه شـدت افزایـش 

خواهـد داد. بـا ایـن حـال، طـی مطالعـات صورت 

گرفتـه، بـا توجـه بـه اینکـه غنـای آهـن گندلـه در 

مقایسـه بـا سـنگ آهـن درشـت دانه باالتـر اسـت، 

در نتیجه با کاهش سـایر مصارف در کوره بلند، 

می توان بخشی از افزایش هزینه را جبران کرد.

یزدی زاده خاصرنشان کرد: با دیگر شرکت های 

تابعـه شسـتا هـم در بخـش فنـی و هـم در تامیـن 

مـواد اولیـه کـه عمده تریـن آن زغال سـنگ طبـس 

اســـت، تعامـــل خوبی داریـــم. در حــال حاضـــر، 

50درصـــد از زغـــال سنگ مــورد نیـــاز شرکت از 

شسـتا  زیرمجموعه هـای  از  طبـس  زغال سـنگ 

تامین می شود. در همین حال، تمام توان خود را 

بـرای دور زدن تحریم هـا بـا اسـتفاده از تجربیـات 

قبلـی و پتانسـیل های شـرکت های زیرمجموعـه 

گذاشـته ایم. ضمـن اینکـه تعامـل حداکثـری بـه 

دیگــــر مجموعــه هــای شستـــا، وزارت صمـــت، 

ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

بـرای تامیـــن مـــواد اولیــــه و نیازهـای شـرکت در 

دستور کار قرار دارد.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن عنـوان کـرد: 

موضـوع تهـــاتر را از جهـــات مختلــف پیگیـری 

می کنیـم کـه ایـن موضـوع بـا توجـه بـه تامیـن 

از خـارج،  نیــــاز  مـورد  از زغال سـنگ  50درصـد 

ریسک تامین مواد اولیه و نیز هزینه های ارزی را 
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بـه شـدت کاهـش می دهـد. تهاتـر اطمینـان را به 

طـرف خارجـی بـرای تامیـن هزینـه مـورد انتظـار 

بـرای فـروش مـواد اولیـه خواهـد داد. در همیـن 

حال تهاتر می تواند بازار ذوب آهن را در خارج از 

کشـور توسـعه دهـد. خوشـبختانه در دو مـورد 

موفق به تامین زغال سنگ به روش تهاتر شدیم.

وی ابـراز کـرد: خریـد بـرق از بـورس انـرژی در 

دسـتور کار قـرار دارد. اگـر چـه ذوب آهـن خـود 

یـک نیـروگاه در اختیـار دارد امـا در مواقـع پیـک 

کـه  کنیـم  خریـداری  بـرق  اسـت  الزم  مصـرف 

سیاست شرکت استفاده از پتانسیل بورس انرژی 

بـر  مبنـی  شـرکت  سیاسـت  همچنیـن  اسـت. 

واگذاری نیروگاه و تمرکز آن بر موضوع تولید در 

دستور کار قرار دارد.

یـزدی زاده تاکیـد کـرد: راه انـدازی کـوره بلنـد 

شماره 1 ازجمله مواردی است که در سال جاری 

به دنبال تحقق آن هستیم. خوشبختانه با وجود 

تمـام مشـکالت موجـود به ویـژه خرید بلوک های 

گرافیتـی خـاص، طراحـی، بـرش و نصـب آن در 

کـوره، اقدامـات مقتضی صـورت گرفت و اکنون 

مهم تریـن  هسـتیم.  آن  راه انـدازی  آسـتانه  در 

موضـوع آن، تامیـن مـواد اولیـه پایـدار مـواد اولیه 

بـا  گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  کـه  اسـت 

وزارت صمـت و سـایر اقدامـات، بـه زودی شـاهد 

راه اندازی آن باشـیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 

پایـان تاکیـد کـرد: یکـی از مهم ترین مـواردی که 

دنبال می کنیم، افزایش سـرمایه از طریق محل 

مطالبـات و آورده نقـدی سـهامداران اسـت کـه 

ایـن مهـم بـه مراحـل خوبـی رسـیده و موافقـت 

ضمنی سـهامدار عمده در این رابطه اخذ شـده 

اسـت. در ایـن رابطـه مطالبـات سـهامدار عمده 

معـادل  تومـان  میلیـارد   200 هـزار  یـک  حـدود 

هـزار  یـک  نیـز  سـهامداران  سـایر  و  56درصـد 

تومـان مجموعـا دو هـزار و 200 میلیـارد تومـان 

آورده نقدی و مطالبات خواهد داشت که برای 

ایـن افزایـش سـرمایه موافقـت ضمنـی اعضـای 

هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز گرفته شده و 

منتظـر ابـالغ آن هسـتیم. بـه محـض ابـالغ آن، 

برنامـه افزایـش سـرمایه را خواهیـم داشـت. بـه 

ایـن ترتیـب افزایـش سـرمایه در جهـت تامیـن 

یـا  گـردش  در  سـرمایه  اولیـه،  مـواد  نیازهـای 

اجرای پروژه های توسعه ای انجام خواهد شد.

در ادامه مجمع ذوب آهن اصفهان، حسابرس 

مسـتقل و بـازرس قانونـی مـوارد خـود از بندهـای 

گـزارش هیئـت مدیـره را قرائـت کردنـد و هیئـت 

مدیـره ذوب آهـن نیـز بـه آن پاسـخ دادنـد. بخـش 

دیگـری از مجمـع بـه پرسـش سـهامداران و پاسـخ 

هیئت مدیره به سواالت اختصاص داشت.

در پایان مجمع ذوب آهن، صورت های مالی 

سـال منتهی به 29 اسـفند 1398 تصویب شـد. با 

رای سـهامداران، اعضـای حقوقـی هیئـت مدیـره 

کنونـی یعنـی شـرکت های صـدر تامیـن، نسـوز 

ایـران، صبـا تامیـن، پـارس تامیـن و پویـش بـازرگان 

برای دو سال دیگر باقی ماندند.

مجمع به استمرار خدمات به بازنشستگان از 

صندوق بازنشسـتگان فوالد رای داد. مسـاعدت 

شـرکت بـه باشـگاه ذوب آهـن بـرای سـال جـاری 

35میلیــــارد تومــــان و در مجمـــوع اعتبـــارات 

40میلیـارد تومـان در نظـر گرفتـه شـد. همچنیـن 

بـرای مسـئولیت های  مبلـغ 25 میلیـارد تومـان 

اجتماعی با نظر هیئت مدیره تصویب شد.

موسسـه حسابرسـی هشـیار ممیـز بـه عنوان 

حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی انتخـاب و 

روزنامه  هـای دنیـای اقتصـاد و گسـترش صمـت 

بـه عنـوان روزنامــه  کثیــراالنتشــــار جهــت درج 

آگهـی معرفـی شـدند. حق حضور اعضای غیـــر 

هیئـــت مدیــــره بــــه ازای هـــر جلســـه در مــــاه 

یک میلیون و 680هزار تومان به صورت ناخالص 

تعیین شـد.

دسـت شـرکت ذوب آهـن بـرای 
اصالح ساختار سـازمانی و استفاده 
بهینـه از نیروهـای انسـانی چندان 
باز نیسـت و نمی تواند ایـن اصالح 
را منطبـق بـا معیارهـای جهانـی 
انجـام  فـوالدی  شـرکت های  و 
دهـد. اکنـون ذوب آهن میزبـان 13 
هـزار و 500 در مجمـوع شـرکت و 
اسـت زیرمجموعـه  شـرکت های 
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات با حضـور صاحبان سـهام این شـرکت برگزار و 
در آن 600 ریال به ازای هر سهم سود میان سهامداران تقسیم شد.

تقسیم سود 600 ریالی در مجمع »ومعادن« 
حضور فعال »ومعادن« در 13 پهنه اکتشافی  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمع عمومی عادی شـرکت 

بـا  فلــــزات  و  معـــادن  توسعـــه  سـرمایه گذاری 

موضوع اسـتماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس 

قانونـی، تصویـب صورت های مالی سـال )دوره( 

مالـــی منتهـــی به  29 اسفنـــد 1398، انتخـــاب 

انتخـاب روزنامـه  بـازرس قانونـی،  حسـابرس و 

کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور اعضـای غیـر 

موظـف هیئـت مدیـره و تعییـن پـاداش هیئـت 

مدیـره بـا حضـور ۷4 درصـد از سـهامداران در 

سالن تالش تهران برگزار شد.

این مجمع با حضور رضا یزدخواستی رئیس 

هیئت مدیره شرکت توسعه معادن و فلزات به 

عنـوان رئیـس مجمـع آغـاز شـد و بـا قـرار گرفتـن 

نمایندگان شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و 

صنـدوق سـرمایه گذاری عشـایر، مرتضـی علـی 

اکبـری معاون مالـی و اقتصادی ومعادن، یونس 

السـتی، مدیرعامل شـرکت ومعادن و حسـابرس 

قانونی در جایگاه، رسمیت یافت.

یونـس السـتی در مجمـــع عمومـی عـــادی 

سـالیانه شـرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلزات اظهار داشت: این شرکت یک ماموریت 

اساسـی بیشـتر ندارد و آن هم سـرمایه گذاری و 

بنـگاه داری در حـوزه معـادن و صنایـع معدنـی و 

فلــــزی اســــت. بـر همیــــن مبنــــا تـالش مــــا در 

»ومعـادن« ایـن اسـت کـه ثـروت سـهامداران را 

حفظ کنیم و ارتقا دهیم.

وی افـزود: تـالش می کنیم به صورت بهینه 

از سـرمایه های سـهامداران و منابـع در اختیـار، 

در زنجیـره صنایعـی کـه دارای مزیـت رقابتـی 

هستند، سرمایه گــــذاری کنیـــم تــــا بـــا افزایش 

ارزش سـهم سـهامداران، رضایت منـدی آن هـا را 

رقـم بزنیـم. امیدواریـم بر مبنای اسـتراتژی های 

تعریف شـده با کمک سـهامداران بر مشـکالت 

فائـق آمـــده و بیـــش از گذشتـــه در صنعـــت و 

داخلـی کشـور  ناخالـص  تولیـد  رشـد  و  معـدن 

نقش آفرینی کنیم.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات اضافه کرد: تالش ما در مجموعه 

»ومعـادن« ایـن اســـت کـه بـا سـبدگردانی بـازار 

سرمایـــه، بیشتریــــن نـرخ بازدهـــی را در میـــان 

و  شفافیــــت  برتــــر  رتبه هــــای  هـــم گروه هــــا، 

متنوع سازی منابع درآمدی کسب کنیم.

السـتی در خصوص آخرین وضعیت شـرکت 

فـوالد  کـرد:  عنـوان  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه 

مبارکه، صدر تامین، صندوق عشایر سهامداران 

عمده »ومعادن« هستنــــد. جمــع دارایی هـــای 

بـه  شـرکت در ترازنامـه تلفیقـی سـال گذشـته 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

51
 é شماره  é 123 تیر 1399

103هزار میلیارد ریال رسـیده که 50 درصد رشـد 

را نسـبت بـه سـال 139۷ نشـان می دهـد. سـود 

کلـی شـرکت نیـز 696 ریـال بـه ازای هـر سـهم در 

سال 1398 بود.

سـال  در  کـه  برنامـه ای  کـرد:  تصریـح  وی 

گذشـته میـان شـرکت های سـرمایه پذیر پیـاده 

کردیم، عدم تقسیم سود به صورت کامل بوده 

اسـت. عمـــده شـرکت های وابسـته پروژه هـای 

سـنگینی را در حــال انجــام داشـتند و بر همین 

اسـاس، توافق کردیم مبالغی که به عنوان سـود 

عملیـــاتی در ســـال جـــاری تقسیـــم می شـــود، 

و  افزایـش سـرمایه  بـه عنـوان  را  آن  از  بخشـی 

بخشـی دیگر را به عنوان سـود تقسـیم نشده در 

شـرکت ها نـگاه دارنـد. اگـر سـود را به طور کامل 

در میان سهامداران شرکت ها توزیع می کردیم، 

سـهم سـود شـرکت »ومعـادن« بـه چهـار هـزار و 

182 میلیـارد تومان می رسـید. بـا این حال تالش 

و اسـتراتژی مـا حمایـت از طرح هـا و پروژه هـای 

شرکت های تابعه بوده است.

مدیرعامـــل شرکــت سرمایــه گذاری توسعـه 

معــادن و فلـــزات خاطــرنشـــان کـرد: در ســـال 

گذشـته ارزش بـازار شـرکت »ومعـادن« بـه بیش 

از 104 هـزار میلیـارد تومـان رسـید که رشـد بیش 

از 5۷3 درصدی نسـبت به سـال گذشـته دارد. 

عملکرد شرکت نیز در تامین سرمایه رشد بیش 

از 61 درصـــدی نشـــان می دهـــد کـــه بالـــغ بـر 

20هزارمیلیارد ریال بود. همچنیــن سود شرکت 

در ســال 1398 بالــغ بر 28 هــزار میلیــارد ریــال 

بـــــود کــــه ایــــن رقــــم در ســــال 139۷ حــــدود 

20هزارمیلیاردریال بوده است.

السـتی بـا اشـاره بـه پروژه هـای افتتـاح شـده 

شرکت هــــای تابعـــه در سـال 1398، بیـــان کـرد: 

تولیـد شـمش و اکسـیژن جهـان فـوالد سـیرجان، 

احـــداث نیــــروگاه یـک هــــزار مگاواتـــی سـیکل 

ترکیبـــی سیرجــــان جـــزو مهم تریـن پروژه هــای 

افتتــــاح شــــده در ســــال 1398 بودنــــد. البتــــه 

پروژه هـای دیگـری نیـز در دسـت اقـدام داریـم 

که مهم ترین آن احداث کارخانه کنسانتره سازی 

فوالد خراسـان توسـط شـرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی شـرق ایـران اسـت. امیدواریـم این طرح 

پـروژه  بـه بهره بـرداری برسـد.  آینـده  تـا 18 مـاه 

گندله سـازی شـرکت صبانور نیز به ظرفیت یک 

میلیـون تـن بـا جدیـت دنبـال می شـود کـه ایـن 

پـروژه نیـز طـی یـک سـال آینـده بـه بهره بـرداری 

خواهد رسید. ضمن اینکه پروژه فوالد کردستان 

در زمینه ذوب و فوالدسازی و آهن اسفنجی به 

ظرفیت 1.6 میلیون تن با مشـارکت ایمیدرو در 

حال انجام اسـت. قرار شـده که به این پروژه دو 

محدوده معدنی واگذار شود.

وی اظهـار کـرد: در سـال گذشـته در زمینـه 

تولیـد انـرژی از طریـق هلدینگ پویـا انرژی فعال 

بودیـم و نیروگاه هـای سـمنان و شـاهرود نیـز بـه 

همیــن منظـور بهینـــه سازی شدنـــد. در ســــال 

جـــاری نیـــز چهـار پـروژه عمـده را نیـــز پیگیـری 

می کنیم. همچنیــن در سال گذشته به صورت 

جـــدی بــــه مقولــــه اکتشـــاف بـا تشکیــل یـک 

کنسرسیوم اکتشافی وارد شدیم و با هماهنگی 

ایمیدرو، 13 پهنه اکتشافی به مساحت 58هزار 

هکتـار در اختیـار این شـرکت قرار گرفته اسـت. 

از ایـن میـزان حـدود 9 هـزار و 200 هکتـار آن بـه 

عنـــوان نقاط امیدبخش جهت انجام عملیـــات 

اکتشافی در نظر گرفته شده که امیدواریـــم تا 

پایــــان ســـال جـــاری 50 پروانــــه بهره بـرداری را 

اخذ کنیم.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات بـا اشـاره بـه ورود ایـن شـرکت بـه 

حوزه حمل و نقل، بیان کرد: یک شـرکت حمل و 

نقـل نیـز بـرای احـداث پایانـه و اسـکله تخصصـی 

مواد معدنی تاسیس کردیم. طی توافقاتی که با 

سـازمان بنـادر و دریانـوردی صورت گرفت، مقرر 

شـد در سـه فـاز 60 هکتـاری زمیـن در اختیـار ایـن 

شـرکت قرار گیرد. ظرفیت فاز یک این پایانه نیز 

20 هـزار تـن بـوده کـه 10 هـزار تـن بـرای واردات و 

10هـزار تـن بـرای صـادرات در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. توانایی پهلوگیری کشـتی ها نیز تا سـقف 

1۷0 هزار تن در این پایانه خواهد بود.

در ادامــــه مجمــــع عمومی عـــادی سالیــانه 

صاحبـان سـهام شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات، حسابـــرس قانـــونی و بـــازرس 

بنــدهـــای خــود در زمینـه صورت هـای مالـی و 

گـزارش فعالیت هــــای هیئـــت مدیـره را قرائـت 

کرد و مدیران این شرکت نیز پاسخ دادند.

در پایـان مجمـع ومعـادن، صورت هـای مالی 

سـال منتهـی بـه 29 اسـفند 1398 بـه تصویـب 

سهامداران رسید. همچنین انتخاب سهامداران 

بــــرای حسابــــرس قانــــونی و بــــازرس مستقـــل، 

موسسه آزموده کاران بود. ضمن اینکه روزنامه  

دنیـای اقتصـاد  بـه عنوان روزنامه  کثیراالنتشـار 

معرفی شد.

سـود کلی شـرکت 692 ریال به ازای هر سـهم 

بـود کـه بـا موافقـت سـهامداران، سـود تخصیص 

یافتـه بـه سـهامداران بـه میـزان 86 درصـد سـود 

کلی و 600 ریال به ازای هر سهم تعیین شد.
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تولیدشمشآلومینیوم6۳درصدرشدیافت

سرمایهگذاری۱2۸هزارمیلیاردریالیدر25طرحکشوری

۸طرحتوسعهایتوسطفوالدمبارکهبهبهرهبرداریمیرسد



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

54
é 1399  تیر é 123  شماره 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در پنـج هفتـه از برگـزاری پویش هفتگـی »تولید، تـداوم امید«، تا کنـون 25 طـرح را در هفت 
اسـتان کشـور بـا مجمـوع سـرمایه گذاری 128 هـزار و 460 میلیارد ریال و اشـتغال زایی سـه هـزار و 170 نفر در هفت اسـتان 

کشور به بهره برداری رسانده است.

سرمایه گذاری ۱2۸ هزار میلیارد ریالی در 25 طرح کشوری

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

پویـش هفتگـی »تولیـد، تـداوم امیـد« بـا هـدف 

افتتـاح طرح هـای مهـم و ملی با سـرمایه گذاری و 

اشـتغال بـاال تـا پایان دولت تدبیـر و امید با حضور 

مقامات کشـوری در دسـتور کار وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قرار گرفته است.

تاکنـون پنـج هفتـه از ایـن پویش برگزار شـده 

اسـت و افتتـــاح طرح هـای هفتـه اول و پنجـم 

پویـــش بـــا دستـــور رئیـــس جمهـور بـه صـورت 

ویدئو کنفرانسـی و حضــــور سرپرســــت وزارت 

صمت به نمایندگی در محل یکی از این طرح ها 

هفته هـای  سـایر  در  طرح هـا  از  بهره بـرداری  و 

صنعـت،  وزارت  سرپرسـت  حضـور  بـا  پویـش 

معـدن و تجـارت و معاونان این وزارتخانه انجام 

شده است.

در ایــــن راستــــا در هفتــــه اول پویــــش، در 

22خرداد ماه سه طرح با مجموع سرمایه گذاری 

42 هزار و 860 میلیارد ریال و اشتغال 9۷0 نفر در 

دو اسـتان خراسـان رضـوی و اصفهـان بـا دسـتور 

رئیـس جمهـــور بـه صـــورت ویدئوکنفرانسـی و 

حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت 

صمت در محل یکی از طرح ها مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.

همچنین در هفته دوم پویش، در 29 خردادماه 

سه طرح با مجموع سرمایه گذاری 14هزارمیلیارد 

ریال و اشـتغال زایی 249 نفر در اسـتان اصفهان با 

حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامــــه ایــــن پویــــش هفتگـــی نیــــز در 

استان های اردبیل و خوزستان روز پنجم تیرماه 

9 طرح با مجمـــوع سرمایـــه  گذاری دو هـــزار و 

500 میلیـارد ریـال و ایجاد اشـتغال بـرای 283 به 

بهره برداری رسید.

همچنین در هفته چهارم پویش تولید، تداوم 

امید در 12 تیرماه در دو استان قم و اصفهان پنج 

بـا  و  وزارت صمـت  بـا حضـور سرپرسـت  طـرح 

مجموع سرمایه گذاری 10 هزار و 300 میلیارد ریال 

و اشتغال زایی 464 نفر به افتتاح شد.

نیـز  تیرمـاه  در 19  پویـش،  پنجـم  هفتـه  در 

پنج طـرح در سـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 

سـرمایه گذاری  مجمـوع  بـا  اصفهـان  و  فـارس 

58هزار و 800میلیارد ریال و اشتغال زایی 1204 نفر 

بـا دسـتور ویدئوکنفرانسـی رئیـس جمهـور مـورد 

بهره بـــرداری قــــرار گرفــــت کـه سرپرسـت وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در محل یکی از طرح ها 

در شرکت بافت بلوچ در ایرانشهر استان سیستان 

و بلوچستان حضور یافت.

در مجمـوع تاکنـون 25 طرح در هفت اسـتان 

کشـور بـا مجمـوع سرمایــه گــــذاری 128 هـــزار و 

460میلیارد ریال و اشتغال زایی سه هزار و 1۷0 نفر 

مورد بهره برداری قرار گرفته اسـت.

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در همیـن 

راستــــا بهره بــــرداری از 200 طــــرح بـا مجمــــوع 

تومــــان و  هــــزار میلیــــارد  سرمایه گــــذاری 1۷0 

اشتغــــال زایی 40 هـــزار نفـــر را از ابتدای امسال تا 

پایان سـال در دسـتور کار خود قرار داده اسـت که 

تاکنـون ایـن طرح هـا در پنـج هفتـه افتتـاح شـده 

است و همچنان تداوم دارد.

تامیـن نیـاز داخـل و کاهـش واردات، تکمیـل 

زنجیره ارزش، افزایش صادرات غیرنفتی، توسـعه 

مناطـق کمتـر برخـوردار و اسـتفاده از فناوری های 

نوین از اهداف این برنامه اسـت.

ایـن  توزیـع بخش هـای مهـم سـرمایه گذاری 

200طرح نیز به صورت 42 درصد صنایع معدنی، 

15 درصد صنایع شیمیایی و پتروشیمی، 13درصد 

حوزه خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، 11 درصد 

امـور زیربنایـی و زیرسـاخت های بخش صنعت و 

معـــدن و 8 درصـــد صنایـــع غذایـــی، دارویـــی و 

بهداشتی است.

طی 5 هفته از پویش ملی »تولید، تداوم امید« رقم خورد؛
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بـر اسـاس گزارشـی از عملکرد شـرکت های ایرالکـو، المهدی، هرمـزال، سـالکو و آلومینای ایـران، تولید شـمش آلومینیوم طی 
سه ماهه نخست امسال، 63 درصد افزایش داشته است.

بـر اسـاس گزارش سـه ماهـه طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس، علی رغم وجـود تحریم هـای بین المللی 
و محدودیت هـای ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا، از 490 معدن پایش شـده در 31 اسـتان کشـور، 9 معدن در مـدار احیا قرار 

گرفته و فعال  شدند.

تولید شمش آلومینیوم 6۳ درصد رشد یافت

490 معدن کوچک مقیاس پایش شدند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« بـر پایـه جـداول 

آماری عملکرد شرکت های ایرالکو )اراک(، المهدی 

و هرمزال )بندرعباس(، سالکو )فارس( و آلومینای 

ایران )خراسـان شـمالی( گویای آن اسـت که تولید 

در  شـده  یـاد  واحدهـای  در  آلومینیـوم  شـمش 

نخسـتین فصـل امسـال بـه رقـم 101 هـزار و 195 تن 

رسـید کـه شـرکت آلومینـای ایـران بـا ثبـت رشـد 

419درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه، باالتریـن 

بازدهی را ثبت کرد.

افزایـش  رقـم  بـا  ایرالکـو  شـرکت  همچنیـن 

پنج درصدی عملکرد نسبت به سه ماهه نخست 

98 کمتریـن بازدهـی را نشـان داد، ضمـن اینکـه با 

رقم 48 هزار و 86 تن تولید شمش، باالترین میزان 

تولید را در بین واحدهای مورد بررسی داشت.

رشد ۷3 درصدی تولید در خرداد ■

آمارهـای مـورد بررسـی نشـان می دهـد کـه در 

خـرداد مـاه امسـال پنـج واحـد یـاد شـده 36 هـزار و 

25تـن تولیـد شـمش داشـتند کـه در مقایسـه بـا 

خرداد پارسال افزایش ۷3 درصدی را ثبت کرد.

بیشترین رشد تولید در خرداد امسال مربوط 

به هرمزال با 212 درصد و کمترین بازدهی هم به 

ایرالکو با پنج درصد اختصاص داشت، همچنین 

ایـن واحـد 16 هـزار و 102 تـن در خـرداد مـاه تولیـد 

شـمش آلومینیوم داشـت که بیشـترین تولید در 

بین واحدهای مورد بررسی است.

رشد 2 درصدی تولید آلومینا ■

بـر پایـه داده هـای مورد بررسـی، تولید پودر 

آلومینـــا در شرکت آلومینــــای ایـــران )خراسان 

شـمالی- جاجرم( در سـه ماهه نخسـت امسال 

به رقم 62 هزار و ۷89 تن رسید کـــه نسبت به 

سـه ماهـه نخسـت پارسـال افزایـش 2 درصـد را 

ثبت کرد.

خرداد ماه امسال نیز تولید پودر آلومینا در 

واحـد یـــاد شـده بـه رقـم 21 هـزار و 89 تـن رسـید 

کـه افـت 6 درصـدی در مقایسـه بـا خـرداد 98 را 

نشان می دهد.

تولیـد شـمش  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

آلومینیـوم نیـز در دو ماهـه ابتدایـی امسـال بـه 

65 هـــزار و 1۷0 تـــن رسیـــد و در مقایسه با دوره 

مشابـــه ســال گذشتــه افزایـش 58 درصـــدی را 

ثبت کرد.  

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، طـی بهـار 99 بـرای 33معـدن 

از  یکـی  اسـت.  شـده  انجـام  کلینیکـی  اقـدام 

فعــــال سازی  و  احیـــا  مــــدت،  ایـن  اقدامــــات 

معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان- از طریق 

حـال  در  کـه  اسـت  بـوده  سـرمایه گذار  جـذب 

نهایی شدن انعقاد قرارداد فی مابین معدن دار و 

سرمایه گذار است.

در طـرح احیـا، فعال سـازی و توسـعه معـادن 

کوچک از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه 

امسـال،دو هـــزار و 620 معــــدن در 31استــــان 

کشـور پایـش شـده اسـت. از ایـن تعـداد بـر روی 

یـک هـزار و 53 معـدن اقدام کلینیکی و راه حل 

ارائه شده است.

طی این مدت، بر روی 155 معدن اقدام نهایی 

شده و 41 معدن فعال و در حال تولید است.

سـال گذشـته از مجموع دو هزار و 130 معدن 

پایـش شــده در 31 استـــان، بـر روی یـک هـــزار و 

20معـدن، اقـدام کلینیکی انجـام و در 146 معدن 

اقدام نهایی انجام شد.

ایمیـدرو، طـرح احیــا، فعال ســـازی و توسـعه 

معادن کوچک مقیاس را به منظور تامین خوراک 

و افزایش تولید زنجیره محصوالت از ابتدای سال 

98 اجرا کرد.

در بهار 99؛
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سرپرسـت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفت: توسعه 
برنامـه اکتشـافات و افزایـش بهره بـرداری از معادن اسـتان عالوه بر سـازمان زمین شناسـی و شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی 
ایـران، نیـاز بـه حضور فعاالنه بخـش خصوصـی دارد و نباید فراموش کرد بخش معادن در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان برای ما 

اهمیت فراوانی دارد و باید معادن کوچک استان نیز فعال شوند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حسـین مـدرس 

خیابانـی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه برنامه ریزی 

انجـام شـده بـرای واردات کاالهـای اساسـی از 

طریـق ایـن بندر طی یک سـال گذشـته، ضـرورت 

دارد روی توسـعه صادرات از طریق بندر چابهار 

نیـز برنامه ریـزی و اقـدام شـود و البتـه ایـن بنـدر 

می توانـد در حـوزه صـادرات تولیـدات معدنـی و 

صنایـع معدنـی و همچنیـن ترانزیـت کاال نقـش 

پررنگ تری نیز داشته باشد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای معدنـی 

کشـورهای همسـایه ازجملـه افغانسـتان، بنـدر 

چابهـار می توانـد بـه عنـوان یـک هـاب معدنـی 

مدنظـر قـرار گیرد و ضـرورت دارد اقدامـات الزم 

در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.

سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

گفت: در مواردی که موجبات کندی فعالیت های 

و  ایـران  اقتصـادی  همـکاری  و  اسـتان  اقتصـادی 

افغانسـتان بـوده، سـازمان توسـعه تجـارت، رایـزن 

بازرگانـی ایـران در افغانسـتان و اتـاق بازرگانـی بـه 

جای مطالبه گری در مواردی که به عنوان وظیفه 

آن ها تعریف شـده، در جایگاه مسـئول و پاسخ گو، 

باید با قدرت هر چه تمام کارها را پیش ببرند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: یکی از مواردی 

کـه سـازمان توسـعه تجارت بایـد در بندر چابهار 

در دستور کار قرار دهد، احداث پایانه صادراتی 

تخصصی آبزیان در این بندر است.

وی ادامه داد: در این راستا سازمان گسترش 

و نوسازی صنایع ایران مسئولیت کار را بر عهده 

گرفته و با همکاری ستاد فرمان اجرایی حضرت 

امام )ره(، تکمیل این فاز دنبال خواهد شد؛ البته 

ایـن واحـد پـس از تکمیـل و راه انـدازی کامل همه 

بخش ها، باید به بخش خصوصی واگذار شـود و 

ایـن امـر رویکـرد کلـی دولت اسـت تـا واحدها در 

اختیـار بخـش خصوصـی قـرار گیرنـد و دولـت به 

عنوان هدایت گر و حامی طرح را به پیش برده و 

تحویل آن ها دهد.

سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت در 

خصوص طرح سیمان تیس در استان سیستان و 

بلوچسـتان نیـز افـزود: در بازدیـد انجـام گرفته از 

طـرح، هم اکنــــون واحــــد در آستانــــه تکمیـــل و 

راه انـدازی کامـل اسـت و بـا توجه به فرصت های 

اشـتغال زایی و صادراتـی ایـن طـرح، بایـد موانـع 

مالـی آن کـه حـدود 50 میلیـارد تومـان اسـت بـا 

کمک بانک های منتخب حل شـود و با توجه به 

قول مسئوالن استانی، این واحد می تواند در روز 

والدت حضـــرت رســــول )ع( تکمیــــل و آمـــاده 

بهره برداری شود.

مـدرس خیابانـی گفـت: نبایـد فرامـوش کـرد 

کـه راه انـدازی طرح هایـی از این دسـت می تواند 

بـه توسـعه و عمـران منطقـه کمـک شـایان توجـه 

داشته باشد.

وی در خصـوص احـداث مخـازن روغـن در 

بندر چابهار نیز توضیح داد: در گذشـته یکی از 

مشـکالت مـا بـرای پهلوگیری کشـتی های حامل 

روغـن خـام در ایـن بنـدر، نبـود مخـازن روغـن در 

بازرگانـی  ایـن خصـوص شـرکت  بـود کـه در  آن 

دولتی ایران مسئولیت کار را بر عهده گرفته و با 

سـرمایه گـذاری اولیـه حـدود 150 میلیـارد تومان 

گام نخست برای ساخت مخازن در این بندر را 

ایـن طـرح  برداشـته و دیـروز شـاهد کلنگ زنـی 

بودیم که با تکمیل آن، عالوه بر بندر امام و بندر 

شهید رجایی شاهد پهلوگیری کشتی های حامل 

روغـن خـام در بندر چابهار نیز خواهیم بـود و در 

این خصوص بنیاد مستضعفان نیز اعالم آمادگی 

توسعه معادن سیستان و بلوچستان اهمیت باالیی دارد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:
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کـرد تـا در طـرح 100 هـزار تنـی مخـازن روغـن در 

این بندر همکاری داشته باشد.

سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

تجـاری  مـرز  فعالیت هـای  توسـعه  در خصـوص 

ریمدان، افزود: با توجه به مصوبه هیئت دولت 

این مرز، به عنوان یکی از مرزهای رسـمی کشـور 

اســــت و علی رغـــم عــــدم شکل گیــــری برخــــی 

زیرساخت ها، حتما مراحل راه اندازی آن با جدیت 

پیگیـری می شـود و تـالش می کنیـم ایـن مـرز نیز 

بـه  توجـه  بـا  و  کنـد  پیـدا  رونـق  و  شـده  فعـال 

پیش بینی های موجـود از ظرفیت باالی ترانزیت 

مرزی، می تواند به توسعه منطقه کمک نماید.

مـدرس خیابانـی در خصـوص توسـعه معـادن 

توسـعه  گفـت:  بلوچسـتان،  و  اسـتان سیسـتان 

برنامه اکتشافات و افزایش بهره برداری از معادن 

اسـتان عـالوه بـر سـازمان زمین شناسـی و شـرکت 

تهیـه و تولیـد مواد معدنـی ایران، نیازمند حضور 

فعاالنـــه بخـــش خصـــوصی نیـــز اســـت و نبایـد 

فراموش کرد بخش معادن در اسـتان سیسـتان و 

بلوچسـتان بـرای مـا اهمیـت فراوانـی دارد و بایـد 

معادن کوچک استان نیز فعال شوند.

وی اعـالم کـرد: طبـق اعـالم معاونـت امـور 

معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 

تجـــارت، بیـــش از 90 درصـــد اختیـــارات شورای 

و  تفویـض می شـود  اسـتان ها  بـه  معـادن  عالـی 

اسـتان ها می تواننـد روی صـدور مجوزهـای الزم 

در حـوزه اکتشـاف و بهره بـرداری عملکرد بهتری 

داشـته باشـند و شـاهد تحـول اساسـی در ایـن 

بخش باشیم.

سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

تصریـح کــرد: بـا توجـــه بـــه موقعیـــت برجسـته 

ژئوپولیتیکی کشـور، امروز بهتریـن فرصت برای 

توسـعه تجـارت مـرزی وجـود دارد و بـا توجـه بـه 

حجـم تجـارت بالـغ بـر یـک هـــزار و 200 میلیـارد 

دالری 15 کشـــور همسایــــه، حجـــم صـــادرات 

24میلیارد دالری ما به این کشـورها عدد پایینی 

اسـت و بایـد بهتـر از ایـن عمـل شـود، بـه عنـوان 

نمونه واردات کشـور پاکسـتان در سـال گذشـته 

بیـش از 16 میلیـارد دالر بـوده و مـا بایـد سـهم 

بـه خودمـان  را  تجـارت  ایـن حجـم  از  بیشـتری 

اختصاص دهیم.

مـدرس خیابانـی در خصـوص راه انـدازی طرح 

ساخت کشنده ها در این استان با همکاری شریک 

اسـتقبال  طـرح  ایـن  از  حتمـا  گفـت:  خارجـی، 

می کنیـم؛ چراکـه صنعـت خـودرو جـزو صنایـع 

پیشرو در تمام جهان به شمار می آید.

وی افـزود: صنعـت سـاختمان، فـوالد نفت و 

گاز و پتروشیمی و خودرو ازجمله صنایع پیشرو 

هستنـــد؛ همیـــن صنعــــت خــــودرو 110 رشتـــه 

صنعتـــی دیگـــر را پوشـش می دهـــد و به آن هـــا 

شـکل می دهـد و آمادگـی کامـل برای توسـعه آن 

در همه بخش ها را داریم.

سرپرسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

گفـت: بـا توجـه بـه وجـود برخـی محدودیت هـای 

و  معـدن  وزارت صنعـت،  امـروز  ارزی کشـور، 

تجـارت مسـئولیت تامین ارز مـواد اولیه صنایع 

را خـود بـر عهـده گرفتـه و سـراغ بانـک مرکـزی 

نرفته است.

مـدرس خیابانـی تاکیـد کـرد: مجمـوع سـه 

حلقـــه یعنــــی بخــش تجــــاری کـــه نقطـــه قوت 

سیسـتان و بلوچسـتان اسـت، بخـش معـدن کـه 

ظرفیت های استفاده نشده این استان باید مورد 

توجه قرار گیرد و بخش صنعت که نقطه کانون 

آن شـرکت هـای بافـت بلـوچ تایـر زابـل و طـرح 

احـداث واحـد کشـنده و سـایر مـوارد اسـت کـه 

می تواند توسعه استان را محقق سازد.

وی اعالم کرد: در سال 99 بیش از 4 هزار طرح 

بـا پیشـرفت فیزیکـی بـاالی 80 درصـد را در دسـت 

اجـرا داریـم و 200 طـرح آن نیـز در قالـب پویـش ملی 

»تولیـد، تـداوم امیـد« بـه دسـت رئیـس جمهـور 

کشورمان به طور مستمر افتتاح می شوند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، سرپرسـت وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت در پایـان خاطرنشـان 

کرد: محدودیت های کرونایی نیز مانع پیشرفت 

امـور نشـده و همان گونـه کـه از ابتـدای شـیوع 

کرونا ابالغ شد تولید به هیچ عنوان تعطیل بردار 

نیست؛ منتهی باید جلوی اجتماعات غیرضروری 

را بگیریـم و خوشـبختانه شـیوع کرونـا در بخـش 

تولیـد وجـود نـدارد، بـا ایـن حـال انتظـار مـی رود 

همـه پروتکل هـای بهداشـتی در همـه بخش های 

مختلف کشور ازجمله بخش تولید نیز به دقت 

رعایت شود.

بـا توجـه بـه ظرفیت هـای معدنی 
ازجملـه  همسـایه  کشـورهای 
افغانسـتان، بنـدر چابهـار می تواند 
به عنـوان یک هـاب معدنی مدنظر 
قـرار گیـرد و ضـرورت دارد اقدامات 
الزم در این خصوص در دسـتور کار 

گیرد قـرار 
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وزیـر راه و شهرسـازی در آغـاز ریل گـذاری محـور راهبـردی راه آهـن زاهدان-چابهـار به عنوان طوالنی ترین مسـیر ریلی کشـور، 
گفـت: یکـی از افتخـارات کشـور، بومی سـازی و تولیـد ریـل توسـط ذوب آهـن اصفهان اسـت و تمـام تـالش مـا در وزارت راه و 

شهرسازی استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی ذوب آهـن اصفهـان، هدف از اجـرای این 

مسـیر ریلـی اتصـال چابهـار بـه عنـوان تنهـا بنـدر 

اقیانوسـی کشـور بـه شـبکه ریلـی اسـت کـه در 

نتیجه آن کشورهای آسیای میانه و افغانستان به 

آب های آزاد اقیانوسی متصل می شود.

در  و شهرسـازی  راه  وزیـر  اسـالمی،  محمـد 

حاشیه این مراسم اظهار داشت: یکی از افتخارات 

کشور، بومی سازی و تولید ریل توسط ذوب آهن 

اصفهـان اسـت و تمـام تـالش مـا در وزارت راه و 

شهرسـازی استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت 

داخل است.

وی افزود: 92 هزار تن ریل مورد نیاز این پروژه 

تماما توسط ذوب آهن اصفهان تولید می شود.

ذوب آهن اصفهان دغدغه های تامین ریل  ■

مورد نیاز کشور را بر طرف کرد

خیـرا... خادمـی، معـاون وزیر راه و شهرسـازی 

نیز در این آیین از تامین ریل این مسیر از شرکت 

ذوب آهـن اصفهـان بـرای نخسـتین بـار در کشـور 

خبر داد و گفت: تولید ریل توسـط شـرکت ذوب 

آهـن اصفهـان بـه شـدت دغدغه هـا در خصـوص 

تامین این محصول در کشور را برطرف کرد.

وی افـزود: بـه منظـور سـاخت ایـن مسـیر 

ریلی 92 هــزار تــن ریـــل استانـــدارد مورد نیــاز 

اسـت که با تفاهم سـه جانبه قرار اسـت توسـط 

شرکـــت ذوب آهـــن اصفهـــان تولیــد و تحویــل 

قرارگاه خاتم االنبیا )ص( گردد.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی یـادآور شـد: در 

طول کل این مسـیر از تولیدات داخل و ریل ملی 

تولیـد شـده توسـط کارخانـه ذوب آهـن اصفهـان 

اسـتفاده می کنیـم کـه ایـن اقـدام هـم در جهـت 

اشـتغال زایی و هـم در جهـت حمایـت از تولیـد 

داخل است.

زیـر  توسـعه  و  سـاخت  شـرکت  مدیرعامـل 

بنا هــــای حمل و نقـــــل کشـــور تاکیـــد کــــرد: از 

دیگــــر اهـــــداف برای اجـــــرای پــــروژه راه آهـــــن 

زاهدان-چابهار، تکمیل بخشی از کریدور شمال 

به جنوب اسـت و این منطقه در توسـعه شـبکه 

ریلـی کشـور نقـش زیــــادی خواهــــــد داشـــــت. 

همچنیـــن توسعـــه اقتصـادی سـواحل مکـران و 

محـــــور شـــرق کـــه مـورد تاکیـد نظـام و مقـام 

معظـم رهبـری اسـت، با اجـرای این پروژه تا حد 

زیادی محقق می شود.

خادمـی بـا بیان اینکـه راه آهن زاهـدان- چابهار 

یـک ابرپـروژه محسـوب می شـود، اظهـار کـرد: در 

کیلومتـر  از ۷00  بیـش  مسـیر،  روسـازی  بحـث 

ایـن میـــزان  بایــــد انجـــام شـــود و  ریل گـــذاری 

ریل گـذاری بـه 92 هـزار تـن ریـل UIC 60 نیـاز دارد 

کـــه ایــــن ریل هـــا بـرای مسیر هــــای پرسرعــــت 

استفاده می شوند.

و  زیرسـازی  عملیـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

سـاختمانی در مسـیر بـا رونـد مطلوبـی در حـال 

انجام اسـت، خاطرنشـان کـرد: با اقداماتی کـه در 

سال گذشته انجام شده است، امسال شاهد روند 

مطلوب احداث این پروژه هستیم.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

تولید 92 هزار تن ریل مورد نیاز پروژه زاهدان-چابهار توسط 
ذوب آهن اصفهان



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

59
 é شماره  é 123 تیر 1399

بـر اسـاس گزارشـی از عملکرد شـرکت های بزرگ و واحدهای وابسـته به سـازمان ایمیدرو شـامل فـوالد مبارکه، خوزسـتان، ذوب 
آهـن، شـمش آلیـاژی ایران، میدکو، شـمش گـروه ملی، کاوه جنـوب، خراسـان، چادرملو، فـوالد ارفع، بنـاب و جهان فـوالد، تولید 
شـمش فوالدی طی سـه ماهه نخسـت امسـال با رشـد 8 درصدی نسـبت به مدت مشـابه پارسـال به پنج میلیون و 702 هزار و 

604 تن رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، برپایـه جداول 

خوزسـتان،  مبارکـه،  فـوالد  عملکـــرد  آمــــاری 

ذوب آهـن، شـمش آلیـاژی ایـران، میدکو، شـمش 

گـروه ملـی، کاوه جنـوب، خراسـان، چـادر ملـو، 

)سـیرجان(  فـوالد  جهـان  و  بنـاب  ارفـع،  فـوالد 

گویــــای آن اســــت کــه بیشتریــن رشــد تولیــد 

شمـــش در ســه ماهـــه امسال مربوط به جهان 

بـه  نسـبت  درصـد   515 بـا  )سـیرجان(  فـوالد 

مدت مشابه سال گذشته است.

سـه  در  عملکـرد  افـت  باالتریـن  همچنیـن 

ماهـه نخسـت امسـال در زمینه شـمش فـوالدی 

فـوالد  و  )بیلـت(  جنـوب  کاوه  فـوالد  مربـوط 

بـه میـزان  بـه شـکل مشـترک  خراسـان )بیلـت( 

21درصد در مقایسـه با سـه ماهه ابتدایی سـال 

98 رقم خورد.

شـمش تولیـدی ایـن واحدهـا در خـرداد مـاه 

امسـال بـه رقـم یک میلیون و 946 هـزار و 619 تن 

رسید و نسبت به ماه مشابه در سال 98 افزایش 

8 درصدی یافت.

بیشـترین رشـد عملکـرد خـرداد مـاه در بیـن 

واحدهای یاد شده در زمینه شمش از آن میدکو 

)فـوالد بردسـیر- بیلـت( بـا رقـم 99 درصـد ثبـت 

شـد و کاوه جنـوب هـم بـا افـت 3۷ درصـدی در 

بـا عملکـردش در خـرداد 98 باالتریـن  مقایسـه 

کاهش را داشت.

تولیدات فوالدی 3.5 میلیون تن ■

جداول مورد بررسـی حاکی از آن اسـت که 

تولیدات فوالدی واحدهای مزبور در سـه ماهه 

نخسـت امسـال بـا رشـد یـک درصـدی نسـبت 

بـه سـه ماهـه نخسـت 98 بـه رقم سـه میلیون و 

569هـزار و 642 تـن رسـید کـه بیشـترین رشـد 

عملکـرد در دوره مـورد بررسـی مربـوط به گروه 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران بـا رقـم یـک  هـزار و 

181درصد ثبت شد.

عـالوه برایـــن فـوالد خراســــان در ســـه ماهـــه 

نخســت 99 نسـبت بـه دوره مشـابه پارسـال بـا 

افـت 32 درصـدی باالتریـن میـزان کاهـش را در 

بین واحدهای مورد بررسی نشان می دهد.

سـبا،  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت های  عملکـرد 

فـوالد آذربایجـان، خراسـان، فـوالد آلیـاژی ایـران، 

جهـان فـوالد سـیرجان، نـورد لولـه اهـواز، گـروه 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، فـوالد اکسـین، ورق 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری و فوالد بناب در 

خـرداد مـاه امسـال در زمینـه تولیـدات فـوالدی 

رقـم یـک میلیـون و 1۷4 هـزار و 6۷ تـن را نشـان 

می دهـد کـه کاهـش 2 درصـدی نسـبت بـه مـاه 

مشابه در سال گذشته دارد.

بیشـترین رشـد عملکـرد در زمینـه تولیـدات 

فوالدی در خرداد امسـال مربوط به فوالد آلیاژی 

ایـران در زمینـه مقاطـع فـوالدی بـا 816 درصـد 

ثبت شد و باالترین کاهش هم توسط گروه ملی 

صنعتـی فـوالد ایـران بـا رقم 69 درصد نسـبت به 

خرداد 98 به دست آمد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، ایـران اکنون در 

بیـن 10 فوالدسـاز شـاخص جهـان جـای دارد و 

قـرار اسـت تـا افـق 1404 به ظرفیـت 55 میلیون 

تـن فـوالد برسـد که تحقق آن جایـگاه ایران را به 

رتبه هفتم جهان خواهد رساند.

تولید شمش فوالدی 5.۷ میلیون تن افزایش یافت
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رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفت: گـروه فوالد مبارکه هشـت طرح توسـعه ای خـود را با سـرمایه مورد نیـاز 909 میلیـون یورو و 
10هـزار میلیـارد تومـان تا 1403 بـه بهره برداری می رسـاند؛ این مهـم در حالی عملیاتی می شـود که طبق سیاسـت های ایمیدرو، 

استراتژی تامین مالی طرح های توسعه شرکت های بزرگ از محل سود، در دستور کار است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

اظهـار  غریب پـور  خـداداد  ایمیـدرو،  عمومـی 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  داشـت: 

راهبردهـای  راسـتای  در  ایـران  معدنـی  صنایـع 

توسعه ای خود، استراتژی تامین مالی طرح های 

توسعه ای شرکت های معدن و صنایع معدنی از 

محل سود خود شرکت ها آغاز کرده است.

وی افـزود: هدف گـذاری مذکـور توسـط ایـن 

سـازمان توسـعه ای بـه ایـن جهـت انجـام شـده 

اسـت که کشـور در شرایط محدودیت در تامین 

تسـهیالت  نبـود  )فاینانـس(،  بین المللـی  مالـی 

بانکی و تحریم نفت به سر می برد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیدرو گفـت: از سـال 

گذشـته مقـرر شـده اسـت کـه ایـن مـدل تامیـن 

مالی در شرکت های مبارکه، ملی مس، گل گهر، 

چادرملو و فوالد خوزسـتان با »افزایش سـرمایه« 

عملیاتی شود.

رویکرد افزایش سرمایه فوالد مبارکه ■

بنابـر ایـن گـزارش، شـرکت فـوالد مبارکـه به 

عنـوان بزرگ تریـن واحـد صنعتـی و فوالدسـاز 

کشـور از مجموعه هایـی اسـت کـه ایـن رویکرد 

را طبـق سیاسـت های باالدسـتی، اجرایـی کرده 

اســـت. این فوالدســـاز ســــال گذشتــــه در گام 

نخسـت افزایـش سـرمایه هشـت هــزار میلیارد 

نیــــز  تومــــانی را عملیـــــاتی کــــرد و امســــال 

10هزارمیلیـارد تومـان دیگـر را در قالب افزایش 

سـرمایه بـه سـرمایه گذاری در طرح هـای خـود 

اختصـاص خواهـد داد. در ایـن زمینـه مبارکـه 

هشـت طـرح توسـعه ای در بخش هـای گندلـه، 

کنسـانتره، تختال و...، را در شـمار برنامه های 

خــــود قــــرار داده اســـت کــه تــا ســال 1403 بــه 

بهره برداری می رسند.

نورد گرم 2 ■

گـرم  نـورد  پـروژه  کـرد:  تصریـح  غریب پـور 

2شرکت فوالد مبارکه اصفهان یکی از کلیدی تریِن 

این طرح ها محسوب می شود که تکمیل زنجیره 

تولید آن به ۷.2 میلیون تن می رسد.

وی افـزود: آییـن کلنگ زنـی طـرح فـوق خـرداد 

مـاه امسـال بـا حضـور سرپرسـت وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در 

اصفهان برگزار شد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو، دربـاره ارزش 

طـرح گفـت: میـزان سـرمایه مـورد نیـاز ایـن پـروژه 

255 میلیـون یـورو و 4320 میلیـارد تومـان بـرآورد 

شده است.

غریب پـور ادامـه داد: اشـتغال زایی مسـتقیم 

نورد گرم 2 مبارکه، یک هزار نفر و غیرمستقیم آن 

به 10 هزار نفر می رسد.

کنسانتره پنج میلیون تنی فوالد سنگان ■

رئیـس هیئت عامل ایمیـدرو گفـت: احداث 

واحد تولید کنسـانتره سـنگ آهن شـرکت صنایع 

معدنـی فـوالد سـنگان با ظرفیـت پنج میلیون تن 

از دیگـر طرح هـای توسـعه ای مبارکـه محسـوب 

)ظرفیـت  آن  نخسـت  فـاز  کـه  می شـود 

2.5میلیون تـن( در خـرداد مـاه امسـال بـا فرمـان 

در  آن  دوم  فـاز  و  شـد  افتتـاح  جمهـور  رئیـس 

تابستان سال جاری راه اندازی می شود.

وی تاکیـد کـرد،: سـرمایه گذاری ایـن کارخانه 

150 میلیـون یـورو و ریالـی آن ۷50 میلیـارد تومـان 

است. اشتغال زیی مستقیم و غیرمستقیم فوالد 

سنگان به ترتیب 480 و 13 هزار نفر است.

فوالدسازی سفیددشت ■

غریب پـور بـا اشـاره بـه دیگر طرح هـای فوالد 

مبارکه اذعان داشت: فوالدسازی و ریخته گری 

تختـال شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحال و 

ازجملـه  نیـز  تختـال(  تـن  هـزار   800( بختیـاری 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

۸ طرح توسعه ای توسط فوالد مبارکه به بهره برداری می رسد
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لیسـت  در  کـه  اسـت  فـوالدی  طرح هـای 

طرح هـای توسـعه ای ایـن فوالدسـاز قـرار دارد. 

بنابر اعالم مسئوالن مجتمع فوالد سفیددشت، 

مجموعـــه  ایـــن  فوالدســــازی  پــــروژه  تاکنــــون 

84درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و طی 

امسال به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: میزان سرمایه گذاری در واحد 

فوالدســـازی سفیددشـــت 95 میلیــــون یـــورو و 

1500میلیارد تومان اسـت. اشـتغال زایی مسـتقیم 

فوالدســــازی سفیـــددشت چهـــار هــــزار نفــــر و 

غیرمستقیم آن هشت هزار نفر است.

الکترود گرافیتی اردکان ■

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو همچنیـن بـه 

اهمیـت طـرح الکتـرود گرافیتـی بـرای صنعـت 

فـوالد کشـور اشـاره کـرد و گفـت: راه انـدازی خـط 

نخست سالن ماشین کاری شرکت نوین الکترود 

اردکان )ظرفیـت فـاز نخسـت؛ 30 هـزار تـن( نیـز 

امســــال بــــا سرمایــــه گذاری 85 میلیــــون یـورو 

راه اندازی می شود.

بـه گفتـه غریب پـور، اشـتغال زایی ایـن خـط به 

580 نفر به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به 

طور غیرمستقیم است.

گرافیتـی  الکتـرود  پـروژه  کـرد:  تاکیـد  وی 

شرکت نوین الکترود اردکان دارای بودجه حدود 

330 میلیـون یـورو اسـت کـه فـاز نخسـت آن در 

سال 99 به بهره برداری می رسد.

سه پروژه توسعه ای در اندیمشک و هرمزگان ■

دربـاره  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

طرح هـای دیگـر فـوالد مبارکـه اظهـار داشـت: 

احـداث واحـد فوالدسـازی و ریخته گـری بیلت 

)ظرفیـت  اندیمشـک  زاگـرس  فـوالد  مجتمـع 

ظرفیـت  افزایـش  پـروژه  بیلـت(،  تـن  400هـزار 

زیرسـقف از 1.5 به دو میلیون تن تختال فوالد 

هرمزگان )500 هزار تن تختال( و پروژه احداث 

فـوالد  شـرکت  عریـض  ورق  تولیـد  کارخانـه 

هرمزگــــان )1.2 میلیـــون تـن پلیـــت( از دیگــــر 

طرح های توسـعه ای مبارکه محسـوب می شود 

کـه بـه ترتیـب طـی سال هــــای 99، 1401 و 1403 

به بهره برداری می رسد.

در  مشـارکت  شـد:  یـادآور  غریب پـور 

طرح هـای تولیـد کک نفتـی شـرکت ارونـد کک 

ایرانیـان، تولیـد 10 میلیـون تـن فـوالد در منطقـه 

ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فـارس و نیـز مشـارکت در طرح تولید 10 میلیون 

تـن فـوالد در منطقـه آزاد چابهـار در دسـتور کار 

شرکت فوالد مبارکه قرار دارد.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: شـرکت فـوالد 

مبارکـه در سـال 99، برنامـه افزایـش سـرمایه تـا 

10هزار میلیارد تومان را در دستور کار دارد.

آمـار منتشـر شـده بیـش از 20 واحد تولیدی در سـطح کشـور نشـان می دهـد که تولیـد آهن اسـفنجی حدود هشـت میلیون و 
213هزار و 899 تن است که نسبت به مدت مشابه در سال 98، رشد 12 درصدی دارد.

رشد ۱2 درصدی تولید آهن اسفنجی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، جـداول آمـاری 

عملکرد فوالد مبارکه، سـفید دشـت، سـبا، فوالد 

هرمـــزگان، کاوه جنـــوب، آهـن و فـوالد غدیـر، 

میدکـو، فـوالد خوزسـتان، خراسـان، فـوالد میانـه، 

سـبزوار، فوالد شـادگان، صبا فوالد، فوالد نی ریز، 

فــــوالد ارفــــع، آهـــن و فـوالد گل گهـر،  آهــــن و 

)طرح هـای گوهـر و کوثـر(، چادرملو، جهان فوالد 

کـه  اسـت  آن  بافـت، گویـای  فـوالد  و  سـیرجان 

بیشـترین تولیـد در سـه ماهـه امسـال مربـوط بـه 

فـوالد مبارکـه بـا رقــم دو میلیـــون و 55 هــــزار و 

254تـن ثبـت شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال گذشته افزایش 3 درصدی دارد.

باالترین رشد عملکرد مربوط به فوالد بافت 

بـا 293 درصـد بازدهـی در مقایسـه بـا سـه ماهـه 

سال 98 را نشان می دهد و میدکو هم بیشترین 

کاهش را با 42 درصد به خود اختصاص داد.

رشد 16 درصدی تولید در خرداد ماه ■

خرداد مـــاه امسال واحدهـــای مزبور دومیلیون 

و 661 هـزار و 466 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کردند 

که در مقایسـه با مدت مشـابه در سـال گذشـته، 

16درصد افزایش تولید نشان می دهد.

اسـفنجی در  آهـن  تولیـد  میـزان  بیشـترین 

آخریـن مـاه فصـل بهار مربوط به فـوالد مبارکه با 

رقـم 62۷ هـزار و 254 تـن ثبـت شـد کـه رشـد 

3درصدی در مقایسه با خرداد 98 داشت.

بیشتریــــن بازدهــــی خـــرداد مــــاه در بیــــن 

واحدهای تولیدی مورد بررسـی مربوط به جهان 

فوالد سـیرجان اسـت که با افزایش 339 درصدی 

روبـرو شـد، ضمـن اینکـه ذوب آهـن در این بخش 

تولید نداشت و صفر ثبت شده است.

بررسـی آمارهای تولید آهن اسـفنجی پارسـال 

رقـم 2۷ میلیـون و 36 هـزار تـن را نشـان داد که این 

رقـم در مقایسـه بـا 25 میلیـون و 253 هـزار تـن 

عملکرد سال 9۷، افزایش ۷ درصدی را ثبت کرد.

بـر اســــاس گزارشــــی از ایرنــــا، ایـــــران در 

تولیدکننـده  دومیـن  همـواره  اخیـر  سـال های 

آهـن اسـفنجی پـس از هنـد محسـوب می شـده 

و راه انـدازی هفـت طـرح فـوالد اسـتانی کـه هر 

یـک 800 هـزار تـن تـا یـک میلیـون تـن ظرفیـت 

تولیـد آهـن اسـفنجی دارنـد، از اقدامـات موثـر 

در این بخش است.
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مدیـرکل صنایـع معاونت معدنـی وزارت صمت با اشـاره به اینکـه در کارگروه اصلی تنظیم بـازار، تولیدکنندگان 60 درصـد از تولیدات 
خـود را در بـورس عرضـه کنند و در این شـرایط کف عرضه معنایی ندارد، گفت: هرگونه فروش شـمش فوالدی خـارج از بورس تحت 

هر شرایطی ممنوع است؛ یعنی فقط امکان عرضه در بورس و پس از آن صادرات شمش وجود دارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـیف اله امیری 

فـوالدی  فـروش شـمش  هرگونـه  داشـت:  اظهـار 

خارج از بورس تحت هر شـرایطی ممنوع اسـت؛ 

یعنـی فقـط امـکان عرضـه در بـورس و پـس از آن 

صادرات شمش وجود دارد.

امـور معـادن و صنایـع  افـزود: معاونـت  وی 

معدنـی وزارت صمـت بر اسـاس مصوبـه کارگروه 

تنظیــــم بــــازار )هفتــــاد و نهمیــــن( در مــــورخ 

20اردیبهشـــت مــــاه 99، میــــزان کـف عرضــــه 

واحدهای تولیدکننده شمش فوالدی را بر اساس 

60 درصـــد تولیـــد بـه بـورس کاال بـه واحدهـــا، 

دستگاه های نظارتی و انجمن فوالد ابالغ کرد.

مدیرکل صنایع معاونت امور معادن و صنایع 

معدنـی وزارت صمـت بـا بیـان اینکه از همـان روز 

اول ابالغیـه مصوبـه کارگـروه تنظیم بـازار، انجمن 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران بـا کـف عرضـه اعـالم 

شـده مخالفـت و اعـالم کـرد ایـن مصوبـه را قبـول 

نـدارد، گفـت: انجمـن همچنیـن اعـالم کـرد ایـن 

میـزان عرضـه را بـه اعضـای خـود ابـالغ نخواهـد 

کرد. کارشـکنی انجمن از همین جا آغاز شـد و با 

مکاتبـه متعدد و هماهنگی بـا بـورس و واحدهای 

مخالف با عرضه 60 درصدی و در واقع به شکلی 

با این مخالفت و با توجه به اینکه اکثر واحدهای 

فوالدی عضو انجمن هستند در عمل عرضه را به 

حداقل رساندند و عاقبت کار این شد که نه تنها 

عرضـه مکفـی صـورت نگرفته بلکـه قیمت ها نیز 

افزایش یافته است.

امیـری تصریـح کـرد: الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

افـراد خـاص صالحیـت  فـوالد و آن هـم  انجمـن 

ندارنـد کـف عرضـه ای کـه بـا نظر خودشـان تایید 

شده را به وزارت صمت دیکته کرده و در صورت 

اختـالف در کـف عرضــــه واحدهــــا می بایســـت 

موضوع تغییر کف عرضه ها در کارگروه مصوب و 

اعالم شود.

وی تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر کـف عرضه 

واحدها 60 درصد تولید آن ها اسـت که یک سـوم 

آن هم رعایت نشده و یکی از دالیل عدم عرضه 

مکفـی، ورود انجمـن بـه مخالفـت بـا عرضه هـا 

بوده اسـت. انجمن به عنوان یک تشـکل بخش 

خصوصی باید بازوی دولت در سیاست گذاری ها 

باشـد نـه آنکـه بـا فرافکنـی و دروغ پـردازی بـه 

مخالفت با دولت برآیند.

مدیرکل صنایع معاونت امور معادن و صنایع 

معدنی وزارت صمت اضافه کرد: کف عرضه ای 

کـه انجمـن پیشـنهاد کـرده حـدود 250 هـزار تـن 

شـمش فوالدی در بورس کاال به صورت ماهیانه 

است، در حالی که کل مصرف کشور حداقل دو 

برابر این رقم اسـت و متاسـفانه مدیریت انجمن 

توسط افراد خاص صورت می گیرد که اطالعات 

و درک درسـتی از صنعـت فـوالد نداشـته و در 

اجرایـی(  )مدیـر  نفـر  یـک  توسـط  انجمـن  واقـع 

رهبری می شود.

امیـری یـادآور شـد: وزارت صمـت بـه عنـوان 

متولـی، صالحیت تعییـن کف عرضه میـزان نیاز 

کشور و غیره را دارد؛ چراکه کل زنجیره فوالد را در 

نظـر می گیـرد نـه ماننـد انجمـن فقـط منافـع یـک 

بخش از کشور را.

وی بیـان کـرد: از اوایـل خـرداد مـاه سـال جاری 

کـه موضـوع قیمـت و عرضـه بـدون هماهنگـی بـا 

وزارت صمـت در اختیـار انجمـن و بـورس قـرار 

گرفـت شـیب صعـودی قیمت هـا به جایی رسـید 

که بورس مجبور به ابطال معامالت شد و تاکنون 

چند معامله فوالد را ابطال کرده است.

بـر اسـاس گزارشـی از اقتصـاد آنالیـن، مدیرکل 

صنایـع معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی 

وزارت صمت با تاکید بر اینکه قیمت ها در بورس 

طی یک ماه بیش از 50 درصد رشد کرده و به تبع 

آن در بـازار قیمت هـا در بعضـی از کاالهـا بیـش از 

100درصـد بـوده شـاید نـرخ ارز بر قیمت ها اثرگذار 

باشـد ولـی نـه تـا به ایـن انـدازه. در حال حاضر نیاز 

داخل کشور به بیلت و بلوم حدود 12 میلیون تن 

است که باید تامین شود.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: الزم بـه ذکـر 

کـف عرضـه  بـرای  واحدهـا  تکلیـف  کـه  اسـت 

مشخص شده است )60 درصد تولید( لذا باید تا 

ابـالغ جدیـد توسـط کارگـروه تنظیـم بـازار بـه آن 

عمـل کـرده و جهـت جلوگیـری از التهـاب پیـش 

آمـده کـه بانـی ایـن التهاب هـا انجمـن فـوالد و 

بورس کاال اسـت، نسـبت به عرضه مکفی تاکید 

کـرد و نـه بـه روایتـی کـه انجمـن پیش گرفتـه و از 

عرضه جلوگیری می کند.

فروش شمش خارج از بورس ممنوع است
مدیرکل صنایع معاونت معدنی وزارت صمت:
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عضـو انجمن سـازندگان تجهیزات صنعت ایـران گفت: عدم تخصیص ارز و برخی محدودیت های غیرکارشناسـی در ثبت سـفارش 
قطعات و مواد اولیه، ازجمله موانع داخلی سازی تجهیزات صنعتی است.

داخلی سازی تجهیزات صنعتی به ارز نیاز دارد
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت ایران:

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، محمود تبریزی 

بـا بیان اینکه هر روزه تعداد قطعـات وارداتی که 

به سـاخت داخلی تبدیل شـده بیشـتر می شـود، 

اظهار داشت: عموما مواضع مسئولین با مواضع 

بخش خصوصی متفاوت است و آن ها مشکالت 

نمی داننـد؛  را  تولیدکننـدگان  گرفتاری هـای  و 

بنابرایـن تصمیمات آن هـا در موارد زیادی عملی 

نیسـت. بـرای مثال طرح رفـع موانع تولید ایجاد 

می شود اما هیچ تاثیری بر تولید ندارد.

وضعیــــت  حاضــــر  حــــال  در  افــــزود:  وی 

تولیدکننـدگان ایـن حـوزه سـخت تر شـده اسـت؛ 

چراکـه در گذشـته قطعـات ماشـین آالت بـدون 

انتقـال ارز و بـا پرداخـت پـول بـه صـراف واردات 

انجـام می شـد امـا در حـال حاضـر امـکان این کار 

وجـود نـدارد و تخصیـص ارز هـم در سـال جدیـد 

صورت نگرفته اسـت؛ بنابراین کارخانه با از بین 

رفتـن یـک قطعـه ای کـه مشـابه داخـل آن وجـود 

ندارد، متوقف می شود.

عضـو انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعتـی 

ایران با بیان اینکه بهترین کارخانه های صنعتی 

ایـران هـم بیـــن 20 تـا 50 درصـــد واردات دارنـد، 

گفــت: دولـــت می توانــــد بـرای کارخانـــه های 

تولیـدی که لیسـت بیمه هـم دارند سـقفی برای 

واردات بــــدون انتقــــال ارز در نظــــر بگیــــرد تـا 

مشـکالت جـاری آن هـا حـل شـود. البتـه در حوزه 

تجهیـزات صنعتـی معمـوال قطعـات کوچـک و 

برخـی مـواد اولیـه وارداتـی اسـت و موجـب تورم 

خیلی زیاد نمی شود.

وی مشکل دیگر واحدهای سازنده تجهیزات 

صنعتی را در حوزه ثبت سفارش عنوان و تاکید 

کـرد: ثبـت سـفارش برخی از قطعـات وارداتی به 

دلیـل تولیـد داخـل ممنـوع و در مـواردی تولیـد 

آن هـا کمتـر از نیـاز کشـور اسـت. ایـن مشـکل در 

مـورد بسـیاری از قطعـات و مواد اولیـه وارداتی و 

حتـی در مـورد برخـی فوالدهـای خـاص وجـود 

دارد. حتـی ممکـن اسـت کیفیت قطعـه داخلی 

مناسـب نباشـد. در مـواردی هـم مهلـت تحویـل 

واحـد  بـرای  کـه  اسـت  طوالنـی  داخلـی  قطعـه 

تولیـدی مشکل سـاز می شـود. ایـن شـرایط باعث 

شده برخی خط های تولیدی تعطیل شود.

عضـو انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت 

ایران افزود: در شرایطی که مشکالت ارزی برای 

دولــــت وجـــود دارد، بـرای رشــــد تولیـــد بایـد 

تولیدکننده مجاز باشد از راه های مختلف مواد 

بـه ویـژه در بخـش  تامیـن کنـد.  اولیـه خـود را 

تجهیزات صنعتی که شاید 10 درصد مواد اولیه 

مورد نیاز آن ها دچار مشـکل تخصیص ارز باشـد 

که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده ندارد.

تبریـزی در پایـان توصیـه کـرد کـه مسـئوالن 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت )صمـت( کـه 

عمومـا هـم افـراد جـوان هسـتند و شـاید تجربـه 

کمتری داشـته باشـند، حداقل هر ماه جلسـه ای 

با صنعتگران شاخه های متفاوت داشته باشند و 

مشـکالت آن هــــا را بشنونــــد و حـل مشـکالت 

کالن تــــر کــــه مربــــوط بـه تعـــداد بیشتـــری از 

بخش هـای تولیـد مربـوط می شـود را در اولویـت 

قرار دهند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، تعمیـق سـاخت 

داخـل کـه یکـی از مهم تریـن اتفاقـات سـال 1398 

در بخـش تولیـد و صنعت بـود، در نهایت به یک 

میلیـارد و 230 میلیـون یـورو صرفه جویـی ارزی 

منجـر شـد. همچنیـن اولیـن محـور برنامه هـای 

وزارت صمـت در سـال جـاری توسـعه و تعمیـق 

ساخــــت داخـــل اســـت کـــه در آن جایگزینـــی 

3.28میلیــــارد دالر تولیــــد بــــه جــــای واردات 

هدف گذاری شده است.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمزگان از رشـد 64 درصدی درآمد در سـال 98 نسـبت به سـال گذشـته خبـر داد و گفت: خوشـبختانه 
علی رغم شـیوع گسـترده ویروس کرونا، فوالد هرمزگان توانسـت طی سـه ماهه نخسـت امسـال یک رشـد 31 درصدی درآمدی در 

بازارهای داخلی را رقم بزند.

رشد 64 درصدی درآمد در سال 9۸ 
رشد 31 درصدی درآمد در سه ماه نخست امسال  

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فـرزاد ارزانـی از 

کسـب رکوردهای جدید در سـال »جهش تولید« 

توسـط فـوالد هرمـزگان خبـر داد و اظهـار داشـت: 

سـال  اول  مـاه  در  فـوالد هرمـزگان  خوشـبختانه 

جـاری، رشـد قابـل مالحظـه ای در فـروش کسـب 

کرد.  عالوه بر آن نیز این شـرکت به لحاظ کیفی، 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد قابل 

مالحظه ای داشـته است.

وی از افزایـش 10 درصـدی درآمـد در بازارهـا 

خارجی طی سـه ماهه اول سـال خبر داد و افزود: 

خوشبختانه فوالد هرمزگان توانست طی سه ماهه 

نخسـت امسـال یـک رشـد 31 درصـدی درآمـدی 

در بازارهای داخلی را رقم بزند.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان همچنین از 

رشـد 64 درصـدی درآمـد در سـال 98 نسـبت بـه 

سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: شـرکت فـوالد 

هرمزگان در ســــال 98 رقمی بالــــغ بــــر 6 هــــزار و 

114میلیـارد تومـان درآمـد کسـب کـرد. ایـن رقـم 

برای فوالد هرمزگان که یک شرکت تک محصولی 

است )اسلب(، بسیار خوب است.

ارزانـی بـا اشـاره بـه ادامـه رکوردهـای سـال 98، 

گفـت: ایـن شـرکت توانسـت در سـال 98 رشـد 

40درصدی در صادرات و 13 درصدی در بازارهای 

داخلی را به ثبت برساند.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر توجه 

بنگاه هـای اقتصـادی به بـازار داخلـی و تامین نیاز 

کشـور، یادآور شـد: در این راسـتا سـعی شـده نیاز 

داخـل در اولویـت قـرار بگیـرد تـا بـه دلیـل کمبود، 

بـازار تحـت تاثیـر قـرار نگیـرد. خوشـبختانه فـوالد 

هرمـزگان هماهنگـی خوبـی بـا وزارت صمـت و 

زنجیره فوالدی ایجاد کرده است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا اشـاره 

بـه برگـزاری مجمـع عمومـی فـوالد هرمـزگان در 

سـال  در مجمـع  کـرد:  تاکیـد  مـاه،  خـرداد   25

گذشـته یـک هـزار و 501 میلیـارد تومـان سـود 

خالـص کسـب شــــد. ایـن رقـم حاکـی از رشـد 

اسـت.  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  6۷درصـدی 

هــــزار و  یـک  ایـن میــــزان حـدود  از  همچنینـــ 

330میلیارد تومان حاصل سود عملیاتی شرکت 

بـوده و هیـچ ربطـی بـه افزایـش نـرخ ارز نـدارد؛  

این امر نشان از توانمندی بوده و باعث افتخار 

شرکت است.

افزایش تولید در نیمه دوم سال 99 ■

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمزگان با اشـاره به 

رونـد تولیـد در شـرایط سـخت کرونایـی، تصریـح 

کـرد: فـوالد هرمـزگان بـر اسـاس ظرفیـت اسـمی 

فعالیـت می کنـد؛ برنامـه مـا بـر ایـن اسـت کـه 

همچنان عالوه بر این ظرفیت،  در نیمه دوم سال، 

تولید افزایش پیدا کند.

ارزانـی اظهـار کرد:  در بازدید محصوالت گرم 

)اسـلب( مشـخص شـد کـه تنهـا نیـم درصـد از 

محصـوالت فـوالد هرمـزگان ایـراد داشـته کـه ایـن 

میـزان یـک رکـورد بسـیار خـوب در سـطح کشـور 

محسـوب می شود.

وی یکـی از مشـکالت پیـش رو را کمبـود بـرق 

دانسـت و در ایـن بـاره ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت: 

حـدود یـک مـاه اسـت کـه بـه دلیـل کمبـود بـرق 

مجبور هستیم و یکی از کوره ها را به مدت سه تا 

پنج ساعت در طول روز متوقف نمایم که این امر 

کار را دشوار می کند.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، مدیرعامل شـرکت 

فـوالد هرمـزگان در پایـان بـا اشـاره بـه مسـئولیت 

اجتماعـی ایـن شـرکت، خاطرنشـان کـرد:  شـرکت 

فـوالد هرمـزگان در فعالیت هـای مختلـف اسـتان 

ماننـد آزادی زندانیـان جرائـم غیـر عمـد،  سـاخت 

مدرسه و... حضور داشته است. با شیوع بیماری 

کرونا این شرکت حدود پنج میلیارد تومان وسایل 

پزشـکی خریـداری و بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

هرمـزگان تقدیـم کـرد. عـالوه بـر ایـن در سـطحی 

کشوری نیز حدود سه میلیارد تومان اهدا شد.
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمت گفت: در سـال جـاری بـرای ورود 100 واحد صنعتی بزرگ در کشـور به بورس برنامه ریزی شـد 
که تا امروز 321 واحد صنعتی برای پذیرش در این چرخه مهم اقتصادی و سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند.

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

سعید زرندی در جمع فعاالن طرح های صنعتی 

اصفهـان در خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایـن 

اسـتان، اظهـار داشـت: ایـن وضعیـت و بهبـود 

دیدگاه هــــا بــــه بــــورس، موقعیـت ویـژه ای بـرای 

کشــــور بــــه شمــــار مـی رود و تولیــــدکنندگان و 

صنعتگران در این روزها از پول سرگردانی که در 

اختیـار مـردم اسـت، باید نهایت بهره را بـرده و با 

پذیـرش در بـورس وضعیـت اقتصـادی خـود را 

بهبود بخشند.

وی افـزود: ایـن امـر بـه رونـق و ارتقای تولید و 

صنعـت منجـر خواهـد شـد و مـا بـه ایـن موضوع 

تاکید می کنیم.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت گفـت: 

فضای جدیدی ناشـی از نوسـانات قیمت ارز در 

صنعت ایجاد شده که در این راستا برای اصالح 

وضعیــــت بایـــد سیــــاست توسعـــه صـــادرات و 

جایگزینی واردات تقویت شود.

زرنـدی بـا بیـان اینکـه شـرایط سـخت تحریـم 

در تمامی زمینه ها تاثیرگذار بوده اسـت، ادامه 

سـال  طـی  ایـران  صنعـت  وجـود  ایـن  بـا  داد: 

گذشـته نسـبت بـه سـال قبـل از آن 2.1 درصـد 

رشد داشت.

وی با اشاره به خروج برخی شرکت ها از ایران 

ایـن  شـد:  یـادآور  تحریم هـا،  افزایـش  دنبـال  بـه 

موضـوع سـبب شـد تـا بخـش قابـل توجهـی از 

صنعت در کشور فعال شود. نگاه به سازندگان و 

صنعتگـران داخلـی و بومـی افزایـش یابـد و بـه 

دنبال آن بازار خوبی در این عرصه به دست آید.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت با تاکید 

بـر تبییـن نگاه هـای جدید مبتنی بـر شـرایط روز، 

تصریـح کـرد: امسـال نخسـتین سـالی اسـت کـه 

اقتصـاد بـدون نفـت را تجربـه می کنیـم و کشـور 

چشـم امیدش به تولیدکنندگان اسـت و نگاه به 

داخل، »جهش تولید« را در پی دارد.

زرندی با اشـاره به اینکه کار را باید به دسـت 

بخـش خصوصـی سـپرد، گفـت: تاکیـد بـر ایـن 

اسـت کـه دولـت نظـارت و سیاسـت گذاری را 

انجـام دهـد و فعـاالن، تشـکل ها و انجمن هـا راه و 

روش های خوب و مفیدی برای پیشـبرد اهداف 

بـه ویـژه در ارتقای صنعت اتخاذ کننـد و آن را بر 

اساس توانمندی های خود جلو ببرند.

وی اضافـه کـرد: تفویض اختیـار به خانه های 

صنعـت معـدن در هفـت موضـوع در 14 اسـتان 

انجام شـد و اعتقاد داریم موضوعات جدیدی و 

پیشنهادات در این زمینه الزم است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشـاره 

به افتتـــاح هفتگی طرح هــــای مهـــم کشـور در 

امیـــد«،  تـــداوم  »تولیـــد،  ملـی  پویـش  قالـب 

خاطرنشـــان کــــرد: ایـــن هفتــــه پنجمیــن هفته 

افتتـاح طرح هـا اسـت کـه در اسـتان اصفهـان، 

سیستـــان و بلوچستــــان و فـــارس ســـه طـــرح با 

بـه  تومـــان  میلیـــارد  و 880  هـــزار  پنـج  اعتبـار 

بهره برداری می رسد.

زرنـدی بـا بیـان اینکـه هـر هفتـه افتتاح هـای 

خواهیــــم  کشــــور  استان هــــای  در  متعــــددی 

داشـت، ادامــه داد: 200 طـرح مهـــم صنعتـی تـا 

پایـان سـال بـا اعتبـار 1۷0 هـزار میلیـارد تومان به 

بهره برداری می رسد.

وی سـرمایه گذاری پنـج هفتـه اخیـر در ایـن 

راسـتا را 12 هـــزار میلیـارد تومـــان اعـالم کـرد و 

گفت: طرح های زیادی هم پیش رو قرار دارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

تجـــارت خاطـــرنشــــان کـــرد: در شرایطـــی کــــه 

و  صنعتـی  بخش هـای  بـرای  زیـادی  مشـکالت 

معدنـی کشـور وجـود داشـت برنامه هـای جـدی 

بـرای افتتـاح طرح هـا داریـم و واحدهـای فعـال 

بـه  و  بوده انـد  موثـر  زمینـه  ایـن  در  اقتصـادی 

نتیجه های خوبی رسیده اند.

برای تفویض اختیار به تشکل های خصوصی آماده ایم
معاون طرح و برنامه وزارت صمت:
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهان در دیدار نمایندگان مردم تبریز و فالورجان در مجلس شـورای اسـالمی از تولید ریل در نورد 
650، باتـری شـماره سـه کک سـازی وک وره بلند های شـماره یک و سـه، گفـت: هم اکنون حـدود 50 درصد از محصـوالت نهایی 
ذوب آهـن اصفهـان بـه بیـش از بیسـت کشـور دنیـا صادر می شـود ایـن دسـتاورد بـزرگ در کنار خام فروشـی مـواد اولیـه واقعا 

بی انصافی است و توجیهی ندارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

محمـــــدرضا  اصفهــــان،  آهــــن  ذوب  عمــــومی 

میرتاج الدینی اظهـار داشـت: ذوب آهن اصفهان 

یکـی از صنایـع پایـه و از افتخـارات نظـام مقـدس 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. بنده 

در دوران فعالیـت در سـمت معاونـت ریاسـت 

آهـن اصفهـان  از ذوب  بازدیـدی  نیـز  جمهـوری 

داشـتم و هم اکنون که در ابتدای مجلس یازدهم 

ایـن  از  بازدیـدی  بـودم  عالقمنـد  نیـز  هسـتیم 

کارخانه عظیم داشته باشم.

وی افزود: آماده سـازی کوره بلند این کارخانه 

عظیـم کـه بیـش از نیـم قـرن از عمـر آن می گـذرد، 

جای تشکر و  قدردانی دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 

گفت: یکی از جاذبه های ذوب آهن اصفهان برای 

بنـده، تولیـد ریل مطابق بـا آخرین اسـتانداردهای 

روز دنیا اسـت و امروز این فراغ خاطر را داریم که 

این شرکت مادر صنعتی می تواند کلیه نیازهای 

لـذا  و  دهـد  پوشـش  را  کشـور  آهـن  راه  خطـوط 

می توانـم بگویـم خودکفایـی در تولیـد ریـل ملـی، 

ثمـره تـالش و کوشـش شـبانه روزی متخصصیـن 

ذوب آهن اصفهان است.

میرتاج الدینی یادآور شد: نسل آینده قطارهای 

ایـران، از نـوع پـر سـرعت هسـتند کـه ذوب آهـن 

اصفهان تامین ریل اسـتاندارد آن ها را از شـمال تا 

جنوب و شرق تا غرب پوشش دهد.

کمبود مواد اولیه، تولید ذوب آهن اصفهان  ■

را ناتمام گذاشته است

نماینده تبریز در مجلس شـورای اسـالمی در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه دولـت و مجلـس چگونـه 

می تواننـد دغدغـه اصلـی ذوب آهـن اصفهان که 

نداشتن مواد اولیه است را برطرف نمایند، چنین 

گفـت: امـروز مطلـع شـدم ایـن شـرکت عظیـم به 

دلیـل نداشـتن سـنگ آهـن نمی توانـد بـا ظرفیـت 

کامـل تولیـد داشـته باشـد زیـرا بخش اعظمـی از 

سـنگ آهــــن تولیـــدی کشـــور متاسفانـــه صـادر 

می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه همیـن مـاده 

اولیـه بـا ورود بـه ایـن کارخانـه و تبدیـل شـدن بـه 

چنـد  ارزش افـزوده  توانـد  مـی  نهایـی  محصـول 

برابـری را بـه ویـژه در شـرایط تحریـم کنونـی برای 

کمـک  بـه  انشـاالله  بیـاورد.  ارمغـان  بـه  کشـور 

اصفهـان در مجلـس شـورای  مـردم  نماینـدگان 

اسـالمی مبحث مهـم اختصـاص دادن معدن به 

ذوب آهـن اصفهـان را بـه صورت جـدی از وزارت 

صمـت پیگیـری می کنیـم تا مشـکل تامیـن مواد 

اولیه این شرکت برطرف شود.

ناصـــر موســــوی الرگانــــی، نماینــــده مـــردم 

فالورجـان در مجلـس شـورای اسـالمی و عضـو 

هیئـت رئیسـه مجلـس نیـز گفـت : ذوب آهـن از 

اوایـل انقـالب و قبـل از آن بـه عنـوان یک صنعت 

ایـن  بـرای سـاخت  اسـت.  ملـی شـناخته شـده 

بیت المـال کشـور  از  فـوالدی  مجموعـه عظیـم 

هزینـه بسـیاری شـده و چندیـن نسـل بـا تعهـد و 

تـالش شـبانه روزی زحمـت کشـیدند و حقیقتـا 

امـروز جـای تعجـب دارد کـه چـرا ایـن کارخانـه 

عظیم با این وسعت، قدمت و تکنولوژی با نیمی 

اسـتاندارد را در  تولیـد محصـوالت  از ظرفیـت 

دسـتور کار دارد، مجموعه توانمندی که نیروی 

انسـانی متخصـص آن در ایـران در کشـور حـرف 

اول را می زند.

وی اضافــــه کــــرد: سنگ آهــــن کــــه نعمــــت 

دریـغ  اصفهـان  آهـن  ذوب  از  اسـت  خـدادادی 

می شود؛ لذا تولید محصوالتی جدیدی چون ریل 

و همچنین اشتغال زایی برای جوانان ایرانی توسط 

این کارخانه ابتر می ماند.

نماینـده مـردم فالورجـان در مجلـس شـورای 

اسـالمی گفـت: بـرای فعـال مانـدن سـرمایه های 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

خام فروشی مواد اولیه جفای آشکاری به صنعت است
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ملـی ایـران زمیـن، ماننـد ذوب آهـن اصفهـان بایـد 

سـرمایه خدادادی کشور در اختیارشـان قرار داده 

شود و لذا این موضوع را به صورت ویژه از وزارت 

صمت پیگیری خواهیم کرد تا »جهش تولید« مد 

نظر رهبر معظم انقالب محقق شود.

با صادرات 50 درصد از محصوالت نهایی  ■

دیگر خام فروشی مواد اولیه توجیهی ندارد

نماینـده مـردم فالورجـان در مجلـس شـورای 

اسالمی اذعان داشت: هم اکنون حدود 50درصد 

از محصوالت نهایی  ذوب آهن اصفهان به بیش از 

بیسـت کشـور دنیـا صـادر می شـود ایـن دسـتاورد 

واقعـا  اولیـه  مـواد  خام فروشـی  کنـار  در  بـزرگ 

بی انصافـی اسـت و توجیهـی نـدارد. مدتی اسـت 

می بینیم معادن کشور نیز زنجیره تولید خودشان 

را تکمیـل می کننـد و اقـدام به تاسـیس واحدهای 

فـوالدی در کنـار معـادن کردنـد کـه ایـن اقـدام 

شایستـــه ای نیسـت و بایـد ابتـدا نیـاز داخـل و 

واحدهــای فوالدی فعلی تامیـــن شـــود و سـپس 

صـــادرات مـــواد اولیــــه و همچنیــن مجوزهـای 

جدید فوالدی صادر شود.

منصـور یـزدی زاده مدیرعامـل شـرکت ذوب 

آهـن نیـز گفـت: ذوب آهـن اصفهـان بـه عنـوان 

تنهـا شـرکتی کـه تولیـد آن بـه روش کـوره بلنـد 

برخـوردار  انـرژی  یارانـه  از  ه  متاسـفانــ  اسـت، 

نیســـت و ایـــن موضـــوع قیمـــت تمـــام شـده 

محصـــوالت ذوب آهـن را بـا سایــــر شرکت هـــا 

متفاوت ساخته است.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد : امیدواریـم بـا 

تامیـن پایـدار مـواد اولیـه شـرکت کـه بزرگ تریـن 

اسـت  آهنی هـا  ذوب  تـک  تـک  امـروز  دغدغـه 

بتوانیـم »جهـش تولیـد« مـد نظـر رهبـر معظـم 

انقالب را محقق نماییم.

      

مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان، افزایـش بی رویه قیمـت مواد اولیـه را نگران کننـده خواند و گفت: سـیر صعودی قیمت کنسـانتره 
سـنگ آهـن، گندله و آهن اسـفنجی یقینا باعث عـدم ثبات در بازار و کنترل قیمت آن از سـوی مسـئوالن ذی ربـط، باعث دغدغه 

و نگرانی فوالدسازان خواهد بود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی فـوالد خوزسـتان، علـی محمـدی اظهـار 

داشـت: به دنبال حرکت به سـمت واقعی شـدن 

قیمـت شـمش فـوالد در بـازار، بـه یـک بـاره قیمت 

مـواد اولیـه نیـز افزایـش چشـمگیری داشـته کـه 

ایـن رونـد قطعـا نگرانـی فوالدسـازان را بـه همـراه 

خواهد داشت.

وی افـزود: سـیر صعـودی قیمـت کنسـانتره 

سـنگ آهـن، گندلـه و آهن اسـفنجی یقینا باعث 

عـدم ثبـات در بـازار و کنتـرل قیمـت آن از سـوی 

نگرانـی  و  دغدغـه  باعـث  ذی ربـط،  مسـئوالن 

فوالدسـازان خواهد بود.

مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: در گذشته 

قیمـت  بـر مبنـای  اولیـه  مـواد  قیمـت  افزایـش 

شـمش فوالد و با بررسـی دقیق هزینه های تولید 

ایـن محصـوالت در کنـار سـودآوری همـه زنجیره 

فوالد، در نظر گرفته می شد.

محمـدی اضافـه کـرد: بـا حرکـت بـه سـمت 

واقعـی شـدن قیمـت شـمش در بـازار، بـه نـاگاه 

قیمـــت مـــواد اولیــــه نیــــز در دو ماهــــه اخیـــر 

نوسـاناتی داشـته و ایـن رونـد آسـیب جـدی بـه 

فوالسـازان وارد می کند.

وی یـادآور شـد: ایـن افزایـش قیمـت منطقـی 

نبـوده و در آینـده رونـد چرخـه تولیـد فـوالد را بـا 

مشـکل روبـرو خواهـــد کـــرد و ایـن بی ثباتـی کل 

زنجیـره تولیـد را از معـدن تـا محصـول نهایـی، 

تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد؛ لـذا از مسـئوالن 

محترم وزارت صمت این انتظار را داریم نسبت 

بـه تثبیـت قیمـت مـواد اولیـه، اقدامـات الزم را 

صورت داده و آرامش را به بازار برگردانند. 

مدیــرعامــــل فــــوالد خوزستــــان در پایـــــان 

خاطرنشـان کـرد: یقینـا حفـظ آرامـش در شـرایط 

تحریمـی کشـــور و حمایـت فوالدسـازان موجب 

پایــــداری تولیـــد، تامیـــن نیـــاز داخلی کشور و 

بـه  را  ارزآوری  و  صـادرات  اسـتمرار  همچنیـن 

همراه خواهد داشت.

مدیرعامل فوالد خوزستان:

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه موجب بی ثباتی در زنجیره فوالد می شود
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مدیرعامل سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی ایران در نشسـت معرفی سرپرسـت شـرکت شـهرک های صنعتی استان 
خراسـان رضـوی گفت: با همه محدودیت های بین المللی و فشـارهای اقتصادی ناشـی از تحریم و بیماری کرونا، طی چهـار ماه ابتدای 
امسـال انعقـاد قـرارداد برای واگذاری زمین به واحدهای صنعتی در شـهرک ها و نواحی صنعتی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل پنج 

برابر شده است.

واگذاری زمین در شهرک های صنعتی کشور 5 برابر رشد یافت
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:

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

محسن صالحی نیا اظهار داشت: این آمار نشان 

می دهـد هنـوز اقبـال سـرمایه گذاری در صنایـع 

در کشـور زیـاد اسـت و ایـن مسـئولیت مدیـران 

را  زیرسـاخت های الزم  تامیـــن  بـرای  صنعتـــی 

سنگین تر  می کند.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب در نشسـت معرفـی 

سرپرسـت شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 

خراسـان رضـوی، افـزود: ایـن آمـار نشـان می دهـد 

هنوز اقبال سـرمایه گذاری در صنایع کشـور زیاد 

اسـت و ایـن مسـئولیت مدیـران صنعتـی بـرای 

تامین زیرساخت های الزم را سنگین تر می کند.

و  کوچـــک  صنــــایع  سازمــــان  مدیرعامــــل 

شهرک های صنعتی ایران، یکی از اهداف سازمان 

صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران در 

سـال جــــاری را ساخــــت شهرک هــــای صنعتـی 

یکپارچـه در کشـور عنـوان و گفـت: هـدف اصلی 

ایجـاد شـهرکی اسـت کـه همـه حلقه هـای زنجیره 

یک صنعت از مواد اولیه تا بسته بندی و صادرات 

محصول نهایی در یک شهرک مستقر شوند.

صالحی نیا توسعه زیرساخت های شهرک های 

صنعتـی کشـور را از اولویت هـای سـازمان صنایـع 

کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران ذکـر و بیـان 

کـرد: در ایـن زمینـه بـا وزارت نیـرو بـه یـک فرمـول 

مشارکتی دست یافته ایم تا از محل آن، آب و برق 

همه شهرک های صنعتی تامین شود.

وی یـادآور شـد: بـه دلیـل افزایـش قیمت هـا، 

هزینه تأمین زیرساخت ها و توسعه آن در شهرک ها 

و نواحی صنعتی نسبت به سال گذشته دو تا سه 

نیـز  اسـتانداری  ها  اسـت  الزم  و  شـده  برابـر 

شرکت های شهرک های صنعتی را در تامین منابع 

مالی در این زمینه یاری دهند.

و  کوچـــک  صنایــــع  سازمــــان  مدیـــرعامــــل 

شهرک های صنعتی ایران یادآور شد: شاخص های 

اسـتان خراسـان رضـوی در حـوزه تولیـد، اشـتغال، 

ارزش افزوده، صادرات، سرمایه گذاری، نوسازی و 

بازسازی در کشور برجسته است و عمده آن ها در 

پنج جایگاه نخست ایران قرار می گیرند.

صالحی نیـا افـزود: در خراسـان رضـوی صنایـع 

مبتنی بر فرآوری کانی های معدنی و تولید صنایع 

معدنی مانند فوالد، سیمان، چینی و سرامیک، یا 

صنایعی که مبتنی بر تامین نیازهای ساختمانی 

اسـت، بسـیار متنـوع بـوده و می توانـد در ارتقـای 

شاخص های اقتصادی بسیار موثر باشد.

وی اضافـــه کـرد: صنایـع معـــدنی در شرایــط 

کنونـی می توانـد به رشـد شـاخص های اقتصـادی 

کمـک کنــد، زیـرا مــواد اولیـه ایـن حـوزه از داخـل 

کشور قابـل تامیـن است.

و  کوچـــک  صنـــایع  سازمـــان  مدیــرعامــــل 

شهرک هـــای صنعتی ایران ادامــه داد: خراســان 

رضـوی در صنعـت قطعـه سـازی و خودروسـازی 

جـزو پنـج اسـتان نخسـت کشـــور اســـت و ایـــن 

در  پیــــش  از  بیــــش  توسعــــه  زمینــــه  استــــان 

خودروسازی را دارد.

صالحی نیـا گفـت: تا کنون 6 خوشـه صنعتی 

در خراســـان رضـــوی تکمیـل شـده و 20 خوشــه 

صنعتی دیگر نیز در این استان در دست مطالعــه 

حــــوزه  در  استــــان  ایــــن  همچنیـــن  اســــت. 

کنسرسـیوم های صادراتـی و فـن بازارهــــا جــــزو 

استان های فعال کشور است.

وی یـادآور شـد: درحالـی کـه میـزان واحدهای 

راکد در شـهرک ها و نواحی صنعتی سـطح کشـور 

اسـتان  در  تعـداد  ایـن  می رسـد؛  درصـد   21 بـه 

خراسـان رضوی 16 درصد اسـت و نشـان می دهد 

از این حیث خراسان رضوی در وضعیت مناسبی 

بایـد همـه واحدهـای دارای مشـکل  امـا  اسـت؛ 

عارضه یابی شده و به چرخه تولید بازگردند.

و  کوچــــک  صنایــــع  سازمــــان  مدیرعامــــل 

شهرک های صنعتی ایران ظرفیت خراسان رضوی 

در صنایع کوچک را بسیار زیاد دانست و گفت: 
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رئیـس کمیسـیون صـادرات غیرنفتی اتـاق بازرگانی ایـران گفت: این رقمی که 27 میلیارد دالر ارز به کشـور بازنگشـته، کامال اشـتباه 
اسـت. باید توجه داشـت سـهم بخش خصوصی از صادرات 40 میلیارد دالری کشـور، 10 میلیارد دالر یعنی 25 درصد اسـت که در دو 

سال اخیر 20 میلیارد دالر می شود.

عدم بازگشت 2۷ میلیارد دالر ارز به کشور نادرست است
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:

به گزارش »فلزات آنالین«، جمشید نفر اظهار 

اسـامی  مرکـزی  بانـک  کـه  زمانـی  تـا  داشـت: 

شرکت ها را به اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را 

پایـش نکنیـم، هرگونـه ارقـام عنـوان شـده تقریبـی 

هسـتند. اگـر بخـش خصوصـی ارزی هـم نیـاورده 

باشد کمتر از دو میلیارد دالر است که مقصر آن 

نیز خود بانک مرکزی اسـت که با بخش نامه های 

غلـط خـود یک  سـری صادرکننده نمـا را ایجـاد کرد 

که این افراد در کنار کارت های بازرگانی اجاره ای، 

هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

وی افــــزود: بــــر اســــاس مقــــررات ســــال 9۷ 

صادرکننـدگان ملـزم بـه بازگردانـدن 5.6 میلیـارد 

دالر و در سـال 98، هشـت میلیـارد دالر بـه کشـور 

بودنـــد یعنــــی سهــــم ایـــن بخـــش در دو ســـال 

13.6میلیارد دالر می شود.

اتـاق  غیرنفتـی  صـادرات  کمیسـیون  رئیـس 

بازرگانی ایران گفت: بسیاری از این شرکت ها که 

یـا  می شـوند  مطـرح  خصوصـی  بخـش  نـام  بـه 

خصولتی هستند و یا حمایت دولت را پشت خود 

دارند. اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد 

کمتـر از دو میلیـارد دالر اسـت کـه مقصـر آن نیـز 

خود بانک مرکزی است که با بخش نامه های غلط 

خود یک  سری صادرکننده نما را ایجاد کرد که این 

افـراد در کنـار کارت هـای بازرگانـی اجـاره ای، هیچ 

تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

بر اساس گزارشی از ایلنا، نفر در مورد تاثیر ارز 

بازنگشته به کشور بر نوسانات نرخ ارز یادآور شد: 

معموال کسـی که در کار خود اشـتباه می کند به 

دنبال مقصر است االن هم بانک مرکزی این گونه 

رفتار می کند و متاسفانه دیواری کوتاه تر از بخش 

خصوصـی پیـدا نمی کنـد. همان طـور کـه یـادآور 

شدم از کل صادرات غیرنفتی کشور 25 درصد آن 

بــــرای بخـــش خصــــوصی اســـت؛ در حالـــی کـــه 

80درصد اشتغال کشور را در این بخش مدیریت 

می کند بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید مقصر آن 

بانک مرکزی است.

وی در مورد پیشنهاد 13بندی اتاق بازرگانی به 

بانـک مرکـزی، اشـاره کـرد: بانـک مرکـزی در اجرا یا 

عدم اجرای آن و یا انتشـار اسـامی یا عدم انتشـار، 

اختیـار کامـل دارد. امـا مـا نبایـد فرصت سـوزی 

تاریخـی بکنیـم در حالی کـه صـادرات نفت کنار 

گذاشـته شـده بایـد بـه صـادر کننـدگان بـا اهلیت 

اهمیت بدهیم که در غیر این صورت تنگناهای 

خود دولت افزایش می یابد.

بهتر اسـت به  جای ایجاد شـهرک صنعتی جدید، 

شـهرک های موجـود را توسـعه دهیـم کـه در ایـن 

راسـتا زمینـه توسـعه شـهرک های صنعتی تـوس و 

ماشین ابزار در این استان فراهم شده است.

صالحی نیـا بیـان کـرد: هم اکنـون دو هـزار و 

800واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 

و  بهره بـرداری  درحـال  رضـوی  خراسـان  اسـتان 

یک هـزار و ۷00 واحـد صنعتـی نیـز در ایـن مناطق 

درحال ساخت و ساز است.

مسعــــود  خدمـــات  از  نشســـت  ایـــن  در 

شـرکت  سـابق  مدیرعامـل  مقـدم  مهـدی زاده 

بـه  کـه  رضـوی  خراسـان  صنعتـی  شـهرک های 

افتخار بازنشسـتگی نائل شـده اسـت قدردانی و 

رضا شجاعی که تا پیش از این، معاون بازرسی و 

نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

ایـن  سرپرسـت  به عنـوان  اسـت،  بـوده  رضـوی 

شرکت معرفی شد.

استـــان خراســان رضـوی بـا 40 شـهرک و ناحیـه 

صنعتی درحال بهره برداری و دو هزار و 682 واحد 

صنعتـی بهــره بـــرداری شـده، زمینـــه اشتغـــال 

۷۷هزارو 218 نفر را فراهم کرده است.
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دبیـر سـندیکای تولیدکنندگان لولـه و پروفیل گفت: یکـی از ضرورت های جـدی اقتصاد کشـور، توجه به ظرفیت تامیـن ورق فوالدی 
متناسب با توانمندی واحدهای تولیدی این صنعت است که به نوعی نوید ظرفیت صادراتی یک میلیارد دالری را می دهد.

وجود ظرفیت یک میلیارد دالری صادرات در صنعت لوله و پروفیل
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل عنوان کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، امیرحسـین کاوه 

اظهار داشت: صنعت لوله و پروفیل ایران حداقل 

بـه 1۷ کشـور جهـان صـادرات دارد؛ امـا بـه دلیـل 

مشـکل تامیـن مـواد اولیـه مناسـب و قیمت هـای 

نجومـی در بـازار، صـادرات لوله و پروفیـل در حال 

متوقف شدن است.

وی افزود: سهمیه  بندی ورق های فوالدی هم 

در ایـن رونـد نـزول صادراتـی نقـش دارد و بایـد 

نسبت به این مهم بازنگری الزم صورت پذیرد.

صادرات ۷50 هزار تنی  ■

دبیـر سـندیکای تولیدکنندگان لولـه و پروفیل 

گفـت: سـال 139۷ شـرکت های عضـو ایـن تشـکل 

اقتصادی بالغ بر ۷50 هزار تن انواع لوله و پروفیل 

بازارهـای صادراتـی روانـه سـاختند و گام  بـه  را 

موثری در این زمینه برداشتند.

کاوه اضافـه کـرد: درآمـد ارزی صدهـا میلیون 

دالری در سال 9۷ برای کشور، رونق اشتغال را هم 

صـادرات،  توقـف  بنابرایـن  داشـت؛  دنبـال  بـه 

نخستین ضربه را به اشتغال وارد می سازد.

وی یادآور شد: بخشی از صادرات در سال یاد 

شده به برخی کشورهای همسایه به شکل ریالی 

انجام شد.

تراز تولید متناسب به نیاز منطقه  ■

دبیـر سـندیکای تولیدکنندگان لولـه و پروفیل 

اذعان داشت: نکته مهمی که در زمینه صادرات 

لولـه و پروفیـل بایـد مـورد توجـه قـرار داد اینکـه 

کشورهای همسایه چه نیازمندی دارند که باید بر 

اسـاس آن خطـوط تولیـد فوالدسـازان کشـور در 

زمینه ورق فعال شود.

امـروز در کشـورهای همسـایه  افـزود:  کاوه 

ورق گـرم بـا ضخامت هـای 1.5 و 1.8 میلیمتـری 

مـورد نیـاز اسـت امـا ورقـی با این ضخامت هـا در 

کشـور تولیـد نشـده اسـت؛ درحالـی کـه شـرکت 

فـوالد مبارکـه توانمنـدی تولیـد ایـن گونـه ورق را 

بازارهـای  تقاضـای  ایـن  بـه  بی توجهـی  و  دارد 

منطقـه، بخشـی از بـازار را بـه راحتـی از دسـترس 

ایران خارج می سازد.

عرضه ورق به پایین تر از نرخ های جهانی    ■

دبیر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل 

تصریح کرد: برخی اخبار دریافتی که البته رسمی 

نیست؛ اینکه تولیدکنندگان ورق کویل و نازک با 

قیمت هـای نازل تـر از نرخ هـای جهانـی، اقـدام بـه 

بـه بازارهـای هـدف  صـادرات ورق هـای فـوالدی 

ازجملـه عـراق و افغانسـتان می کننـد کـه کاهـش 

قیمت تولیدات صنایع پایین دستی این کشورها 

را می تواند به دنبال داشته باشد.

کــــاوه اشــــاره کــــرد: کارخانه هــــای صنــــایع 

پایین دسـتی عـراق و افغانسـتان کـه با اسـتفاده از 
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بر اسـاس آمارهای منتشـر شـده از عملکرد 9 واحد تولید سـنگ آهن کشـور شـامل سـنگ آهن جالل آباد، گهر زمین، اپال پارسـیان 
سـنگان، صنعتی و معدنی توسـعه فراگیر )سـناباد(، میدکـو، معدنی و صنعتی گل گهر، چادرملو، سـنگ آهن مرکزی، صبا نـور طی دوره 
سـه ماهـه نخسـت امسـال رقـم 11 میلیـون و 913 هـزار و 536 تن نشـان می دهد که نسـبت بـه مدت مشـابه در سـال 98، افت 

2درصدی داشته است.

بـه گزارش »فلـزات آنالین«، براسـاس جداول 

آمـاری مـورد بررسـی واحدهـای تولیـدی سـنگ 

آهن جالل آباد، گهر زمین، اپال پارسیان سنگان، 

)سـناباد(،  فراگیـر  توسـعه  معدنـی  و  صنعتـی 

میدکـو، معدنـی و صنعتـی گل گهـر، چادرملـو، 

سـنگ آهـن مرکـزی، صبـا نـور در دوره سـه مـاه 

امسـال، مجموعـه معدنـی و صنعتـی گل گهـر با 

سه میلیون و 84۷ هزار و 926 تن بیشترین تولید 

را به خود اختصاص داد.

همچنین بیشترین رشد تولید در دوره مورد 

بررسـی مربـوط بـه صبا نور بـا ۷3 درصـد بازدهی 

نسـبت به سـه ماهه 98 و باالترین میزان کاهش 

هـم اپـال پارسـیان سـنگان بـا افـت 2۷ درصـدی 

ثبت شد.

  آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در 

خـرداد مـاه امسـال مجموع کنسـانتره سـنگ آهن 

واحدهای یاد شده به رقم سه میلیون و 955هزارو 

592 تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال 

گذشته کاهش 4 درصدی داشت.

آهـن در  تولیـد کنسـانتره سـنگ  بیشـترین 

خرداد ماه مربوط به معدنی و صنعتی گل گهر 

بـا یـک میلیـون و 323 هـزار و ۷22 تـن بـود و 

بیشترین بازدهی هم از آن صبانور با 58 درصد 

ثبت شد.

ضمـن اینکـه بیشـترین کاهـش عملکـرد در 

خرداد ماه 99 بین واحدهای مورد بررسی مربوط 

بـه اپـال پارسـیان سـنگان بـا رقـم افـت بازدهـی 

49درصدی بود. 

میـزان تولیـد کنسـانتره سـنگ آهـن در سـال 

گذشـته  رقـم 4۷ میلیـون و 306 هـزار تـن بـود که 

در مقایسه با عملکرد در سال 9۷ رشد 4 درصدی 

را نشان می دهد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، سـال 9۷ به عنوان 

دومیـن سـال برنامـه ششـم توسـعه 45 میلیـون و 

484 هـزار تـن سـنگ آهـن در مجموعـه ایمیـدرو 

تولید شده بود. 

تولید کنسانتره سنگ آهن 2 درصد افت داشت
در بهار 99؛

ورق صادراتـی ارزان قیمـت ایرانـی تولیـد داشـته 

باشند، می توانند لوله و پروفیل تولیدی را نسبت 

به محصول ایران ارزان تر روانه بازار سـازند؛ چنین 

رونـدی ضربـه  ای اسـت کـه بر اثر عملکـرد غلط به 

اقتصاد کشور وارد می سازیم. 

ضرورت فعالیت هفتگی گمرکات  ■

دبیر سـندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، 

موضوع ضرورت فعالیت مستمر گمرکات مرزی 

در طول ایام هفته را خاطرنشـان سـاخت و گفت: 

بسـته بـودن گمـرکات مـرزی بـا کشـورهای بـازار 

هـدف ا زجملـه عـراق یـا باز بـودن به مـدت دو روز 

در هفته، سبب افزایش هزینه ها می شود.

کاوه تصریـح کـرد: اصـل اساسـی در بازارهـای 

هـدف، هزینه هـای صادرکننـده اسـت کـه قیمت 

کاالی آن هــــا قابـــل رقابــــت باشـــد امـــا افزایـش 

هزینه هـای صادراتـی بـه دلیل مشـکل گمرکی که 

تاخیر در تخلیه بار تریلرها و هزینه های مشمول آن 

را به دنبال دارد.

فرآیند قیمت ورق با نگرش به بازارهای  ■

صادراتی  

دبیر سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل 

اظهار کرد: امروز حفظ و تداوم حضور در بازارهای 

صادراتی نیازمند وحدت رویه و عملکرد مناسب 

تجـار ایرانـی اسـت و بـا قیمت هـای شـناور و رشـد 

بی رویه آن نمی توان بازارها را حفظ کرد.

کاوه افـزود: امسـال بـه نـام »جهـش تولیـد« از 

سـوی رهبر معظم انقالب نام گذاری شـده اسـت 

بایـد همـه  ایـن مهـم  بـرای معنـا بخشـیدن  کـه 

دستگاه های اجرایی و تولیدی نقش و وظیفه خود 

را به جا آورند.

وی اضافه کرد: رشـد قیمت ورق های فوالدی 

بعضی موارد باالتر از قیمت جهانی در بورس کاال 

بـه عنـوان مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

فـوالدی، فرصـت هرگونـه اعـالم قیمـت رقابتـی 

صادراتـی را از صادرکننـدگان لوله و پروفیل سـلب 

کرده است.

دبیــــر سندیکـــای تولیــــدکنندگان لولــــه و 

صادراتــــی  قیمـت  اکنــــون  گفـــت:  پروفیـــــل 

تولیدات داخلی کشـور در گمرکات مرزی عراق 

در حدود هر تن 680 دالر اعالم می شـود در حالی 

کـه رقبـا در بازارهـای مختلـف این کشـور بـه ازای 

هر تن 630 دالر عرضه انجام می دهند که این امر 

بـه صـادرات کاالی ایرانی ضربه می زند، یا مانع 

از جذب می شود.

پایـان  در  کاوه  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

خاطرنشان کرد: امسال پیش بینی شده که حدود 

10 میلیـون تـن صـادرات فـوالد کشـورمان محقـق 

شـود کـه از ایـن میـزان حـدود 35 تـا 45 درصـد آن 

تولیدات فوالدی ازجمله ورق است.
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مدیرعامـل صنـدوق حمایت از صنایع پیشـرفته در جمع اعضای هیئت مدیره شـهرک صنعتی برق و الکترونیک سـهند آذران و انجمن 
بـرق و الکترونیک اسـتان آذربایجان شـرقی، گفت: ارتقای صندوق صنایع الکترونیک به پیشـرفته نباید موجب شـود تـا بار حمایت از 

این صنایع به صنایع الکترونیک تحمیل شود.

یکی از اولویت های مهم ما افزایش سرمایه صندوق است
مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته:

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

رضا نقی پور اصل در اولین برنامه از سفر استانی 

خود به استان آذربایجان شرقی، از شهرک صنعتی 

برق و الکترونیک سـهند آذران بازدید و با مدیران 

شـرکت های حاضـر در ایـن شـهرک و همچنیـن 

هیئت مدیـره انجمـن بـرق و الکترونیـک اسـتان 

آذربایجان شرقی دیدار و گفت وگو کرد.

وی در ایـن نشسـت ضمـن ارائـه گزارشـی از 

آخریـن مصوبـات کارگـروه اقتصـادی سـتاد ملـی 

بــــا کرونــــا و همچنیــــن گزارشــــی از  مقابلــــه 

حمایت های صندوق حمایت از صنایع پیشرفته 

از فعـاالن حـوزه صنایـع الکترونیـک در کشـور و 

استان آذربایجان شرقی، افزود: با توجه به سابقه 

طوالنی و درخشان صندوق در حمایت از صنایع 

الکترونیک، حمایت از این بخش از صنایع کماکان 

از اولویت های مهم ماست و خوشبختانه تعامل 

خوبی بین صندوق و فعاالن این حوزه از صنعت 

برقرار است.

رئیـس هیئت مدیـره شـرکت مادرتخصصـی 

صنـدوق حمایـت از صنایـع پیشـرفته با اشـاره به 

لزوم ارتقای سرمایه این صندوق گفت: با تغییر 

ماهیـت صنـدوق از صنایع الکترونیک به صنایع 

پیشـرفته، یکـی از مهم تریـن دغدغـه مـا ارتقـای 

ایـن تحـول موجـب  تـا  سـرمایه صنـدوق اسـت 

کاهش میزان حمایت از صنایع حوزه الکترونیک 

نشـود و بـه ایـن منظـور تمـام تـوان خـود را بسـیج 

ایـن  در  ذی ربـط  دسـتگاه های  بـا  و  کرده ایـم 

خصـوص مذاکـرات خوبـی انجـام دادیـم تـا بـار 

حمایت از صنایع پیشرفته به صنایع الکترونیک 

تحمیل نشود.

نقی پور اصل ادامه داد: به همین منظور و بر 

اسـاس مذاکـرات صـورت گرفتـه بـه دنبـال ایجـاد 

خـط اعتبـاری 150 میلیـارد تومانـی در همـکاری با 

صنـدوق  قبیـل  از  حمایتـی  صندوق هـای  سـایر 

نــــوآوری و شـکوفایی هستیــــم و بـرای کلیـــات 

برنامه هـای جامـع وزارت صمـت در سـال 99 نیـز 

بـــــر  بالــــغ  اعتبـــــاری  تخصیــــص  پیشنهـــــاد 

ایـن  تحقـق  بـا  کـه  دادیـم  را  400میلیاردتومـان 

اعتبارات و به نتیجه رسیدن سایر تالش ها شاهد 

تحول جدی در حمایت از صنایع پیشرفته به ویژه 

در بخش صنایع الکترونیک خواهیم بود.

مدیرعامــــل صنـــدوق حمایـــت از صنایــــع 

پیشرفته، کوتاه کردن فرآیندها در ارائه خدمات 

را از دستاوردهــــای مهـــم صنـــدوق دانسـت و 

تصریـح کـــرد؛ تسریــــع در ارائــــه خدمــــات بـه 

متقاضیان یکی از دغدغه ها و همچنین عملکرد 

مثبت ما در صندوق در یک سال گذشته بود و 

در این خصوص با هرگونه قصور به ویژه در بدنه 

کارشناسـی صنـدوق کـه منجر به طوالنی شـدن 

زمـان ارائـه خدمـات شـود بـه هیـچ عنـوان قابـل 

قبول نیسـت و در صورت مشـاهده با آن برخورد 

خواهیم کرد.

 BPMS وی در ادامـه بـه راه انـدازی سیسـتم

اشـاره کـرد و گفـت: بـه عنـوان اولین مجموعه از 

زیر مجموعه های تابعه وزارت صنعت، معدن و 

تجــــارت در راستــــای توسعـــه بحـــث دولـــت 

الکترونیک سیستم BPMS را پیاده سازی کردیم 

تـا متقاضیـان خدمـات صنـدوق بتواننـد بـدون 

مراجعـه حضـوری بتواننـد از طریـق پرتـال پیگیـر 

کارهای خود باشند.
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مدیـرکل دفتـر صنایع بـرق، الکترونیک و لـوازم خانگـی وزارت صمت گفت: برای تولیـد 12 میلیون و 860 هزار دسـتگاه انـواع لوازم 
خانگـی در سـال 1399 هدف گـذاری شـده اسـت که پنج میلیـون از این تعـداد، لوازم خانگی کوچک هسـتند. همچنیـن در خصوص 
تامیـن مـواد اولیـه تولید کنندگان لوازم خانگی نیز سـاماندهی تخصیص ورق کـه یکی از مواد اولیه مهم لوازم خانگی اسـت را شـروع 
کرده ایـم و راهکارهایـی بـرای کنتـرل قیمت هـا در بـورس و افزایـش عرضـه در بـورس داریـم کـه از این هفته شـروع می شـود تا 

تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری و تهیه نمایند.

هدف گذاری تولید ۱2 میلیون لوازم خانگی در سال 99 
ساماندهی تخصیص ورق به تولیدکنندگان  

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صمت خبر داد:

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

کیـوان گـردان اظهـار داشـت: هدف گـذاری بـرای 

حـدود  گذشـته  سـال  در  خانگـی  لـوازم  تولیـد 

9میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی بوده است.

وی با بیان اینکه در سـه ماهه اول امسـال در 

برخـی حوزه هـای لـوازم خانگـی افزایـش تولیـد 

داشته ایــــم، افــــزود: در حــــوزه تولیـــد ماشیـــن 

لباس شـویی بـا افزایـش تولیـد 115 درصـدی و در 

حـوزه تلویزیـون بـا افزایش تولیـد 50 درصـدی در 

سه ماهه اول امسال روبه رو بوده ایم.

مدیـرکل دفتر صنایع برق، الکترونیـک و لوازم 

خانگی وزارت صمت با بیان اینکه در سال 139۷ 

واردات لـوازم خانگـی بـرای حمایـت از تولیـدات 

داخلـی، ممنـوع شـده اسـت، گفـت: بخشـی از 

برندهـای خارجـی نیـز به خاطر تحریم ها کشـور را 

تـرک کردنـد کـه با تالش متخصصان و مهندسـان 

ایرانـی بـه سـمت خودکفایی و قطع وابسـتگی در 

تولید این اقالم حرکت کردیم.

افزایش تولید 3 درصدی تلویزیون در  ■

سال گذشته علی رغم تحریم ها

گردان با بیان اینکه مثال 80 درصد تلویزیون 

توسـط برندهـای خارجـی تولیـد می شـد، تصریح 

کـرد: امـا در همیـن سـال گذشـته بـا وجـود اینکه 

ایـن برندهـا کشـور را تـرک کردنـد و بـا تحریـم و 

محدودیت هایـی روبـه رو بوده ایم اما رشـد تولید 

3 درصدی را در حوزه تلویزیون داشته ایم.

ارائه بسته های لوازم خانگی به اقشار  ■

آسیب پذیر و زوج های جوان

و  الکترونیـک  بـرق،  صنایـع  دفتـر  مدیـرکل 

لـوازم خانگـی وزارت صمـت بـا بیـان اینکه برای 

اقشـار آسـیب پذیر و زوج هـای جـوان نیـز بسـته 

هـای لـوازم خانگی در نظر گرفته ایم، بیان کرد: 

طریـق  از  خانگـی  لـوازم  کاالهـای  سـبد  ایـن 

سـازمان های حمایتـی در اختیـار آن هـا گذاشـته 

می شود و در یکی دو هفته گذشته کارهای آن 

شروع شده است.

اولیـه  مـواد  تامیـن  خصـوص  در  گـردان 

تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز گفت: ساماندهی 

تخصیـص ورق کـه یکـی از مـواد اولیـه مهم لـوازم 

خانگی است را شروع کرده ایم و راهکارهایی برای 

کنتـرل قیمت هـا در بـورس و افزایـش عرضـه در 

بـورس داریـم کـه از ایـن هفتـه شـروع می شـود تـا 

تولیدکننـدگان بتواننـد بـدون دغدغه مـواد اولیه 

خود را از بازار آزاد خریداری و تهیه نمایند.

وی ادامـه داد: بـه دنبـال این هسـتیم کـه ورق 

مورد نیاز تولیدکنندگان در سهل ترین و ارزان ترین 

راه در اختیار آن ها قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم 

خانگـی وزارت صمـت بـا بیـان اینکـه تولیـد بـه 

صـورت ماهیانـه و هفتگـی و بـه صـورت منظـم 

رصـد می شـود، تاکیـد کـرد: همچنیـن بـا درج 

قیمت های به روز انواع لوازم خانگی در سـامانه 

124 بـازار را مدیریـت کردیـم و بـا افزایـش تیـراژ 

تولیـد بـه دنبـال تاثیرگـذاری روی قیمـت تمـام 

شده کاالها نیز هستیم.

برای 16 هزار و 186 کاالی تولیدی و  ■

وارداتی شناسه کاال ایجاد شده است

گـردان در خصـوص شناسـه دار کـردن کاالهـا 

و  تولیـدی  و 186 کاالی  هـزار  بـرای 16  گفـت: 

وارداتی شناسه ایجاد شده است، شناسه کاالیی 

یک شناسه کلی است مثال برای یخچال فریزر با 

یـک سـایز مشـخص یـک شناسـه در نظـر گرفتـه 

شده است.

وی در خصـــوص کـــد رهگیـــری نیـــز اضافه 

کرد: کد رهگیری شناسـه یکتای یک کاال اسـت 

و در سـامانه جامـع گارانتـی شناسـه رهگیـری 

درج می شـود و مصرف کننـده اصالـت گارانتی 

و خدمـات پـس از فـروش را از ایـن طریـق کنترل 

می نماید.

لـوازم  و  فلـزی  بـرق،  دفتـر صنایـع  مدیـرکل 

خانگـی وزارت صمـت در پایـان بـا بیـان اینکـه 

قیمت هـا هـم اکنـون در سـامانه 124 قابـل رویـت 

طریـق  از  متخلفـان  کـرد:  خاطرنشـان  هسـتند، 

سازمان حمایت و تعزیرات مورد برخورد و تعزیر 

قرار می گیرند.
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معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری خراسـان رضـوی گفت: در شـرایط کنونی کشـور و به خصوص اسـتان خراسـان 
رضـوی که با مشـکالت عدیده  ناشـی از شـیوع ویروس کرونا دسـت و پنجـه نرم می کند، توسـعه ساختمان سـازی و پروژه های 
عمرانـی و همچنیـن صنایـع معدنی در این اسـتان دو فرصت جدید بـرای برون رفت از این مشـکالت و به تبـع آن، رونق صنعت 

در این استان است.

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

علـی رسـولیان در نشسـت معرفـی سرپرسـت 

خراسـان  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 

رضوی، ظهار داشـت: توسعه ساختمان سازی و 

صنایــــع  همچنیـــــن  و  عمــــرانی  پـــروژه هــــای 

معدنـی در ایـن اسـتان دو فرصـت جدیـد بـرای 

برون رفـت از مشـکالت کرونـا و رونـق صنعـت 

این استان است.

وی افزود: کشـور در شـرایط بسیار دشوار از 

نظـر اقتصـادی به سـر می بـرد و بـر اسـاس آمـار 

موجود 10 درصد از شاخص های کالن اقتصادی 

کشور در نتیجه تحریم ها کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسـان رضـوی گفـت: از سـوی دیگـر، شـیوع 

بیماری کرونا نه  تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد 

کل دنیـا را بـا مشـکالت اساسـی دچـار کـرده و 

نـرخ بیـکاری را در برخـی کشـورها تـا 6 درصـد 

افزایش داده است.

رسـولیان ادامـه داد: شـیوع کرونـا در عرصـه 

بازار تقاضا را به شـدت کاهش داده و بر عرضه 

و  گذاشتـــــه  منفــــی  تاثیــــر  خدمــــات  و  کاال 

سرمایه گذاری هــا را تــا 45 درصـــد کاهــش داده 

اسـت؛ حدود 40 درصد شـاخص های بورس نیز 

در جهان ریـــزش داشته و رشد متوسط اقتصاد 

جهان را به منفی 6 درصــد رسانده است.

وی یادآور شد: در ایران دو عامل تحریم های 

هم افزایـی  یـک  در  کرونـا  شـیوع  و  اقتصـادی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد:

توسعه ساختمان  سازی و صنایع معدنی راهکاری 
برای رونق اقتصادی
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ضربـه بزرگـی بـه اقتصـاد وارد کـرده و کار را بـه 

جایـی رسانـــده اسـت کـــه اکنـــون درخواســـت 

بنگاه هـای اقتصـادی بـه حـد تامیـن حداقل هـا 

بـرای تولیـد یعنـی واردات مـواد اولیه بـا ارز آزاد 

یا با هر مبلغی رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسـان رضـوی بیـان کـرد: خراسـان رضـوی در 

سـال گذشـته و قبـل از شـیوع کرونـا بـا وجـود 

محدودیت هـا و فشـارهای اقتصـادی وضعیـت 

درصـد   13.۷ کـه  به طـوری  داشـت؛  مناسـبی 

فرصت های شـغلی به وجود آمده در کشـور طی 

سـال گذشـته بـه خراسـان رضـوی تعلـق داشـت، 

سـرمایه گذاری صنعتی آن 85 درصد و مصرف 

برق و گاز صنعتی آن 10 تا 11 درصد رشد کرد.

رسولیان اضافه کرد: اما بعد از شیوع کرونا 

شـرایط اقتصـادی خراسـان رضـوی کامـال تغییـر 

کـرد و از آنجـا کـه بخش قابل توجهـی از اقتصاد 

بـود،  زیـارت  و  گردشـگری  بـه  وابسـته  اسـتان 

تعطیلی این حوزه و بنگاه های اقتصادی وابسته 

به آن آسیب بسیار به اقتصاد استان وارد کرد و 

شـاید خراسـان رضـوی در بیـن اسـتان های دیگـر 

بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شد.

وی گفت: در شرایط کنونی می توان با فعال 

کـردن دو بخـش صنایـع معدنـی و فعالیت هـای 

عمرانی و سـاختمانی بسـیاری از حوزه صنعت و 

تولید استان را فعال کرد و رونق داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسـان رضوی ادامه داد: هنوز تقاضا در ایران 

و دنیا برای صنایع معدنی وجود دارد. در طول 

بـا  تفاهم نامه هایـی  مـاه گذشـته  چهـار  یـا  سـه 

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  توسـعه  شـرکت 

در  ایـران  مـس  شـرکت  و  )میدکـو(  خاورمیانـه 

استان خراسان رضوی منعقد شد.

رسـولیان اظهـار امیـدواری کـرد بتـوان هرچـه 

سریع تر با به مزایده گذاشتن معادن، حوزه صنایع 

معدنی در استان را بیش از گذشته فعال کرد.

وی یــادآور شـــد: ظرفیـــت بسیــــار در حـــوزه 

ساختمــان ســـازی و فعالیـــت های عمــــرانی در 

خراسـان رضوی به ویژه مشـهد وجود دارد و 40 تا 

50 درصـد حـــوزه صنعتـــی بـــه ساختمان سـازی 

وابسته هستند و با رونق فعالیت ها در این بخش 

نیز می توان صنایع وابسته را توسعه داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراســان رضوی تاکیـــد کــرد: در زمان مدیریت 

سـابق شـرکت شـهرک های صنعتـی، دو اقـدام 

اسنــــاد واحدهـای  بـزرگ شامــــل سامانــــدهی 

صنعتی مستقــر در شهرک هـــا و نواحی صنعتی 

و دیگـری شناسـایی واحدهـای آسـیب دیـده و 

دارای مشـکل در قالــــب کلینیـــک صنعــــت و 

کمـک بـه آن هـا بـرای بازگشـت بـه چرخـه تولیـد 

انجـــام گرفــــت کــــه بــــا همکـــاری تشکل هـــای 

اقتصــــادی توفیقــــات خوبـــی در ایــــن زمینـــه 

به دست آمد.

رسـولیان افزود: هرچند طی چند سـال اخیر 

توسعــــه  بــــرای  مناسبــــی  بسیــــار  اقدامـــات 

زیرسـاخت های شـهرک ها و نواحی صنعتی این 

اسـتان انجام گرفت، اما هنوز مشـکالت بسـیار 

در ایـن بخـش گریبان گیـر واحدهـای صنعتـی 

اسـت کـه بایـد بـرای رفـع آن هـا و تامیـن همـه 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز برای بخـش تولید در 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان تالش کرد.

وی اضافه کرد: شرکت شهرک های صنعتی 

خراسـان رضـوی طـی دو سـال گذشـته در حـوزه 

رونـق سـاخت داخـل و بهره گیری از شـرکت های 

دانش بنیـان، برگـزاری نمایشـگاه ها و بـه نمایـش 

گذاشـتن توانمندی هـای داخلـی تـالش بسـیار 

کـرد کـه از اقدامـات مطلـوب در دوران تحریـم 

به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خراسان رضوی توسعه زیرساخت ها در شهرک ها 

و نواحی صنعتی، شناسـایی واحدهای صنعتی 

کـه زمیـن در شـهرک ها را در اختیـار گرفتـه و 

بـرای  تامیـن زمیـن  نیسـتند،  فعالیـت  مشـغول 

فعالیت واحدهای جدید در شهرک ها، شناسایی 

بـه  کمـک  و  نیمه تعطیـل  و  تعطیـل  واحدهـای 

احیای آن ها را مورد تاکید قرار داد.

رسـولیان گفـت: شـهرک صنعتـی شـماره 5 

مشـهد، معطـل یـک مجـوز از سـازمان حفاظـت 

در  را  خـود  فعالیـت  تـا  اسـت  زیسـت  محیـط 

زمینـی بـه مسـاحت یـک هـزار و 400 هکتـار آغاز 

ایـن موضـوع هرچـه  اسـت  کـه ضـروری  کنـد؛ 

سریع تر مورد پیگیری قرار گیرد.

شـیوع بیماری کرونا نه  تنها اقتصاد 
ایـران بلکـه اقتصـاد کل دنیـا را بـا 
مشـکالت اساسـی دچـار کـرده و 
نرخ بیکاری را در برخی کشـورها تا 

6 درصـد افزایش داده اسـت
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مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا با اعالم این خبـر که با هدف بومی سـازی قطعات مورد نیـاز صنعت خودرو، بـا 48 مجموعه 
دانش بنیان قرارداد همکاری امضا شـده اسـت، گفت: بهترین و کوتاه ترین مسـیر بـرای برطرف کردن کمبودهـا و نیازهای فناورانه 
صنعـت خـودرو، افزایـش همـکاری بـا مراکز علمی کشـور اسـت که گـروه خودروسـازی سـایپا این مهـم را به صورت جـدی در 

دستور کار خود قرار داده است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، چند روزی اسـت 

کـه موضـوع ضـرورت همـکاری خودروسـازان و 

شـرکت های دانش بنیـان بـرای اسـتفاده از دانـش 

فنـی نخبگــــان مطــــرح شــــده و در ایـــن زمینـــه 

دانشگاه هــــا و شرکت هــــای دانش بنیـــان اعـالم 

امادگی برای همکاری با خودروسازان و در جهت 

رفـع نیــــاز بـــرای واردات قطعاتـی کـــه تاکنـــون 

داخلی سازی نشده بودند، کرده اند. 

در این زمینه کارشناسان و فعاالن این دو حوزه 

)صنعـت خـودرو و شـرکت های دانش بنیـان( بـه 

ضــــرورت ورود دانــش بنیـــان هــــا بـه صنعــــت 

خودرو  پرداخته اند.

جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی 

سـایپا با اشـاره به اقدامات این گروه خودروسـازی 

طـی یـک سـال اخیـر بـرای افزایـش همـکاری بـا 

استارت آپ ها و مجموعه های دانش بنیان، اظهار 

کـرد: بهتریـن و کوتاه تریـن مسـیر بـرای برطـرف 

کردن کمبودها و نیازهای فناورانه صنعت خودرو، 

افزایش همکاری با مراکز علمی کشـور اسـت که 

گـروه خودروسـازی سـایپا ایـن مهـم را بـه صـورت 

جدی در دستور کار خود قرار داده است.

وی در رابطـه بـا ایجـاد کمیتـه همکاری هـای 

مشترک با مجموعه های دانش بنیان، افزود: طی 

خودروسـازی  شـرکت های  گذشـته  سـال های 

فعالیت هـای متعـدد و بزرگـی انجـام داده انـد امـا 

اکنـون بـا تعدد و بلوغ مجموعه هـای دانش بنیان 

می تـوان فعالیت هـای مشـترک تعریـف کـرد تا به 

واسطه آن بتوان صنعت خودرو را متحول کرد.

مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا بـا بیـان 

اینکـه صنعـت خـودرو در بخـش طراحـی و تولید 

خودرو به پیشـرفت های مطلوبی رسـیده اسـت، 

گفـت: امـا هنـوز در تولیـد برخـی از قطعـات بـه 

خصوص قطعات »های تک« نتوانسته به سمت 

خـــوداتکایی بـــرود؛ لـــذا مــــا از تمـــام نخبگـــان، 

کـه  اسـتارت آپ  و  دانش بنیـان  مجموعه هـای 

می تواننــــد بـــه صنعـــت خـودرو کمـک کننـــد، 

دعــــوت می کنیـــم تـا بـــا حضــــور در کمیتـــه 

مجموعه هــــای  بـــا  مشتــــرک  »همکاری هــــای 

دانش بنیان« ایده های خود را مطرح کنند.

ایده های خوب و قابل  حصول به سرعت  ■

عملیاتی می شوند

سلیمانی ضمن تاکید بر اینکه تمامی ایده های 

خـوب و قابـل حصـول دانش بنیان هـا و نخبـگان بـا 

سرعت عملیاتی خواهد شد، اذعان داشت: گروه 

خودروسـازی سـایپا در همکاری های جدید اجازه 

نخواهـد داد کـه فرصـت و زمان در شـرایط موجود 

کشـور که در بدترین وضعیت تحریمی اسـت از 

بین برود، لذا امیدواریم با اعتماد دو طرفه بتوان 

صنعت خودرو را از تولید سـنتی به سـمت تولید 

دانش بنیان هدایت کرد.

وی ادامـه داد: گـروه خودروسـازی سـایپا در 

مسـیر تکمیـل پـروژه بومی سـازی قطعـات خـودرو 

قـرار گرفتـه اسـت و در ایـن مسـیر پـر پیـچ و خـم 

چـون  مختلـف  بخش هـای  همـکاری  نیازمنـد 

معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری، سـازمان ملی 

کارآفرینی و پارک های علم و فناوری است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، مدیرعامل گروه 

کـرد:  پایـان خاطرنشـان  در  سـایپا  خودروسـازی 

هماهنگـی بیـن صنعـت خـودرو و دانش بنیان هـا 

یـک ضـرورت اسـت. اگـر همکاری هـا پیوسـته و 

تعریـف شـده باشـد، نتایـج خوبـی سـهم صنعـت 

خـودرو خواهـد شـد. در سـال »جهـش تولیـد« به 

دنبـال این هسـتیم کـه حجم کارهای مشـترک با 

تولیـد  هـدف  بـا  دانش بنیـان  مجموعه هـای 

قطعـات »های تـک« افزایـش دهیـم؛ به اعتقاد ما 

رسـیدن بـه تولیـد داخلـی تمـام قطعـات خـودرو 

دور از دسترس نیست.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

4۸ قرداد با شرکت های دانش بنیان امضا شد
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