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سرمقاله

صادرات، رونق در تولید ایجاد می کند و بهترین راه برون رفت کشـورها 

از وضعیـت رکـود اقتصـادی اسـت. ادامـه آن نیـز می توانـد بـه رشـد و رونـق 

اقتصـادی بینجامـد. کشـور چیـن نیـز توانسـت بـا توسـعه صـادرات خـود در 

دهه هـای اخیـر بـه بزرگ تریـن صادرکننـده جهـان تبدیـل شـود و تـا یـک دهـه 

آینـده، بـا توجـه بـه رشـد اقتصـادی شـتابان ایـن کشـور، بـه بزرگ تریـن قدرت 

اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. بنابراین یکی از مهم ترین سیاست هایی 

که مسئوالن کشور ما برای رونق و رشد اقتصادی در دستور کار قرار دهند، 

سهل گیری صادرات و ایجاد مشوق برای آن است.

تولیـد زمانـی رونق می یابد که بتوان محصـوالت در بازارهای بین المللی 

صـادر کـرد. در شـرایطی کـه تحریم هـا بـر کشـور تحمیـل شـده و مشـخص 

نیسـت چه آینده ای پیش روی آن قرار دارد، صادرات و ارزآوری برای کشـور 

می تواند اقتصاد را از چنگال تحریم رهایی بخشد. با این حال صادرات نباید 

به گونه ای انجام شود که مانع تامین نیازهای داخلی باشد. 

بر همگان روشن است که کشور ما در بسیاری از محصوالت معدنی و 

فلزی همچون فوالد، مس، آلومینیوم، سرب و روی مازاد تولید دارد و باید از 

20 درصـد تـا 80 درصـد محصـوالت ایـن حوزه هـا صـادر شـود  امـا ایـن صنایـع 

بـرای صـادرات بـا چالش هـای متعـددی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. طبعا 

کـه  اسـت  داده  قـرار  صادرکننـدگان  روی  پیـش  را  چالش هایـی  تحریم هـا 

عمده ترین آن ها عدم ارتباط بانکی برای بازگشت ارز، عدم صدور بیمه نامه 

صادراتـی، افزایـش هزینـه صـادرات بـا توجـه بـه وجـود شـرکت های واسـطه و 

عـدم تضمیـن پرداخـت هزینـه از سـوی برخـی خریـداران )دالالن داخلـی و 

خارجی( هستند اما ریشه معضل اصلی، تحریم نیست که تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان به نوعی با آن کنار آمده اند؛ مشکل اساسی، قوانین و مقررات 

داخلی است که با تغییر حال مسئوالن تغییر می کند! تخمین زده می شود 

از ابتـدای سـال 1397 کـه چالـش رشـد نـرخ ارز در کشـور بـه دلیـل تحریم هـا 

تشـدید شـد، بالغ بر 50 دسـتورالعمل از سـوی سـازمان های متعدد همچون 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، ستاد 

تنظیـم بـازار و... بـرای صـادرات تصویـب شـده اسـت کـه بسـیاری از آن ها با 

یکدیگر تناقض دارند. حتی بسـیاری از این قوانین عطف به ماسـبق شـده و 

گریبان بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته است.

شـاید شـاهکار دسـتورالعمل های مربوط صادراتی، در خصوص بازگشت 

شـد  مقـرر  ابتـدا  باشـد.  آن   پیاپـی  تغییـرات  و  صـادرات  از  حاصـل  ارز 

صادرکنندگان همه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. طبعا با 

صادرکننـدگان  همـه  زیـرا  نبـود  امکان پذیـر  امـر  ایـن  تحریم هـا  بـه  توجـه 

نمی توانستند ارز صادراتی خود را دریافت کنند و به کشور انتقال دهند. 

از این رو دستورالعمل تغییر یافت و مقرر شد صادرکنندگان ابتدا 90 درصد، 

سـپس 50 درصـد و درنهایـت 70 درصـد ارز صادراتـی خود را در سـامانه نیما 

عرضـه کننـد. بـاز هـم بسـیاری از صادرکننـدگان قـادر بـه تطبیـق شـرایط 

صادراتی خود با این قانون نبودند. چراکه بسیاری از مشتریان صادراتی که 

عمدتـا واسـطه ها هسـتند، به جـای پرداخـت ارز، از ترس تحریم های آمریکا، 

پیشـنهاد تهاتر و فروش تجهیزات، ماشـین آالت و قطعات را به صادرکننده 

می دادنـد. بـه ایـن ترتیـب، صادرکننده چـاره ای جز این نداشـت که در قبال 

صـادرات، واردات انجـام دهـد امـا بـه دلیـل مغایـرت ایـن امـر در قوانیـن و 

دستورالعمل ها )علی رغم موافقت مسئولین در ابتدا(، بسیاری از این اقالم 

در گمرکات کشور باقی مانده است و اجازه ترخیص نمی یابند. 

شاهکار دیگر در خصوص دستورالعمل های صادراتی، ورود موقت کاال 

بـوده کـه صـدای بسـیاری از تولیدکننـدگان به ویژه در حـوزه سـرب و روی را 

درآورده اسـت. ایـن تولیدکننـدگان در ازای صـادرات شـمش روی و شـمش 

سرب، خاک معدنی را از کشورهای مختلف )عمدتا ترکیه( وارد و به شمش 

تبدیـل می کننـد. در ایـن شـیوه صادراتـی، هیـچ ارزی میـان صادرکننـده و 

خریدار مبادله نمی شود که بانک مرکزی از صادرکننده آن را طلب کند اما 

بسیاری از تولیدکنندگان سرب و روی که صادرکننده هستند، گرفتار وجود 

تناقض در قانون شده اند.

در سال جاری امید است که مسئوالن امر با تولیدکنندگان همراه شوند 

و با حذف بزرگ ترین مانع تولید که همان دستورالعمل های زائد و متناقض 

در حـوزه صـادرات و بازگشـت ارز اسـت، آن هـا را یـاری کننـد. ضمـن اینکـه 

برقراری روابط و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه به ویژه با کشورهای 

همسـایه یـا دیگـر کشـورها را در دسـتور کار قـرار دهند و صادرکننـدگان را از 

مهلکـه قوانیـن مزاحـم صادراتـی و تحریم هـا نجـات دهنـد. چراکـه رونـق 

صادرات، به نجات اقتصاد کشور خواهد انجامید.

چاقوی قوانین صادراتی از 
تحریم ها برنده تر است
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4
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

سعید فتاحی منش



فــوالد
آلومینیـوم

مـــس
سرب و روی



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

6
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

صنعت نفت کشـور پس از مشـارکت فوالد مبارکه، فوالد اکسـین و لوله سـازی اهواز در پروژه انتقال نفت از گوره 
بـه جاسـک، خودکفایـی خـود را در تولید لوله های سـرویس نفت ترش نشـان داد و این امر سـرآغازی بـر ادامه 
پروژه هـای این چنینی توسـط فوالدسـازان و وزارت نفت شـد. به عبارت بهتر، این سـه شـرکت بـزرگ فوالدی، 
آرزوی دیرینـه صنعـت نفت کشـور را برآورده کردند و تولید ورق API را در مقیاس انبوه را به سـرانجام رسـاندند. 
بـا ایـن حال، چالش اساسـی صنعت نفـت و فوالد کشـور، تولید ورق های عریض اسـت کـه هنوز مـواد اولیه آن 
یعنـی اسـلب ضخیم در مقیـاس انبوه در کشـور تولید نمی شـود و تنها فوالد مبارکـه در مقیاس محـدود اقدام به 
تولید اسـلب ضخیم کرده اسـت. در این راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با امین ابراهیمی، 
مدیرعامل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان به گفت وگو نشسـته اسـت. وی اعتقاد دارد برای خودکفایی صنعت 
نفت و گاز کشـور در تولید انواع ورق، باید اسـلب ضخیم نیز تولید شـود که شـرکت فوالد اکسـین در حال اجرای 
یـک پـروژه فوالدسـازی به ظرفیت 1.2 میلیون تن اسـت و اجـرای این پـروژه نیازمند پشـتیبانی و مانع زدایی از 

سوی دستگاه های اجرایی خواهد بود. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اهمیت استراتژیک پروژه فوالدسازی اکسین
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بـه طـور کلـی سـال 1399 بـر شـرکت فـوالد  ◄

چـه  شـرکت  ایـن  و  گذشـت  چگونـه  اکسـین 

عملکردی از خود بر جای گذاشت؟

سال 1399 در مجموع سال بسیار خوبی برای 

مجموعه فوالد اکسین بود و این شرکت توانست 

در سـال گذشـته بهتریـن عملکـرد را در 11 سـال 

فعالیـت خـود ثبـت کنـد. در مجمـوع اتفاقـات 

منحصر به فرد رخ داده در سال های 1398 و 1399 

باعث شـدند تا بهترین عملکرد فوالد اکسـین در 

سال 1399 حاصل شود.

الزم به ذکر یادآوری اسـت که شـرکت فوالد 

اکسـین در سـال 1388 بـه منظـور ایجـاد ارتبـاط 

میان زنجیره صنعت فوالد با صنایع نفت و گاز 

احداث شـد. در سـال های گذشته شرکت فوالد 

ایـن  بـه  کمتـر  شـرایط،  بـه  توجـه  بـا  اکسـین 

ماموریـت پرداخـت که عمده ترین دالیل آن نیز 

مشـکالت  گاز،  و  نفـت  تجهیـزات  واردات 

در  اولیـه  مـواد  تامیـن  عـدم  و  درون سـازمانی 

داخـل کشـور بـود. خوشـبختانه از ابتـدای سـال 

1398 شرایط مناسبی فراهم شد و این شرایط به 

تـا  یافـت  ادامـه   1399 سـال  در  بهتـر  صـورت 

شـرکت فـوالد اکسـین بـه ماموریـت اصلـی خود 

بازگـردد کـه در ایـن راسـتا توانسـتیم ورق هـای 

مـورد نیـاز صنایـع نفـت و گاز و ورق هـای دارای 

ارزش افزوده باال را تولید کنیم. 

شـرکت فـوالد مبارکه به عنـوان تامین کننده 

مواد اولیه یعنی اسـلب فوالدی همکاری بسـیار 

پـروژه  مهم تریـن  سـرآغاز  و  داشـته  مناسـبی 

صنعـت فـوالد و صنایـع نفـت و گاز کشـور بـوده 

اسـت. شـرکت طراح فوالد اکسـین یعنی دنیلی 

ایتالیا در زمان تاسیس فوالد اکسین مقرر کرده 

 ،API بـود کـه 53 درصـد ظرفیـت بـه ورق هـای

37درصد به محصوالت ساختمانی و باقی مانده 

بـه تولیـد محصوالت آلیاژی اختصـاص یابد. در 

از  درصـد   90 تـا   80 تقریبـا  گذشـته  سـال های 

ظرفیت تولید فوالد اکسین به تولید محصوالت 

سـاختمانی تعلق داشـته اسـت. در حالی که در 

تولیـد  زمینـه  در  اکسـین  فـوالد   ،1399 سـال 

محصـوالت خـاص یـک رکـورد ویـژه ثبـت کـرد و 

بـه  را  خـود  تولیـدات  از  درصـد   80 توانسـت 

اختصـاص  افـزوده  ارزش  دارای  محصـوالت 

دهـد. ایـن یعنـی فـوالد اکسـین تقریبـا بـه سـبد 

محصوالت طراحی شـده ای که هدف اصلی آن 

بوده است، دست یافت. ضمن اینکه 60درصد 

در  نیـز  افـزوده  ارزش  دارای  محصـوالت  از 

اکسـین بـه تولیـد محصوالت مـورد اسـتفاده در 

اتفـاق  ایـن  گرفـت.  تعلـق  گاز  و  نفـت  صنایـع 

باعث شد برای نخستین بار در 11 سال گذشته، 

بتوانیم تست عملکردی از محصوالت بگیریم.

شـرکت فـوالد اکسـین در حـوزه تولیـد چـه  ◄

دستاوردهایی طی سال 1399 کسب کرد؟

یـک  اکسـین  فـوالد  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت 

میلیـون و 50 هـزار تـن در سـال اسـت امـا بـرای 

رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت، شـرکت نیـاز به اسـلب 

ضخیـم و عریـض دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه 

بـرای  گذشـته  سـال  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

نخسـتین بـار توانسـت ایـن نـوع اسـلب را تولیـد 

کند. البته تولید آزمایشی این اسلب در مراحل 

پایانـی اسـت و اگـر بـه مرحله تولید انبوه برسـد، 

فـوالد اکسـین می توانـد بـه ظرفیـت کامـل خـود 

یعنـی یـک میلیـون و 50 هـزار تـن برسـد. بـا ایـن 

حـال، بـا توجـه بـه تـوان تولیـد کشـور در زمینـه 

اسـلب، حداکثـر ظرفیـت تولیـد فـوالد اکسـین 

طبق طراحی حدود 700 هزار تن است.

در سـال گذشـته شـرکت فـوالد اکسـین موفـق 

شـد 736 هـزار تـن محصـول نهایـی تولید کند که 

ایـن میـزان 5 تـا 10 درصـد باالتـر از ظرفیـت قابـل 

دسترس است و یک رکورد در 11 سال فعالیت این 

تولیـد  میـزان  ایـن  می شـود.  محسـوب  شـرکت 

علی رغـم همـه چالش هـا در زمینـه تولیـد بـه ویـژه 

تحریم هـا، تامیـن ارز و تامین تجهیـزات و قطعات 

داشتیم، به دست آمد. 

خـط،  کاری  بـه  آمـاده  وضعیـت  حـوزه  در 

اسـتفاده بهینـه از خط تولیـد و افزایش بهره وری 

تولیـد، میـزان آمـاده بـه کاری شـرکت به بیش از 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  رسـید  درصـد   90

یعنـی  ایـن  اسـت.  شـاخص دنیلـی 85 درصـد 

شـرکت فوالد اکسـین 5 درصد بیش از شـاخص 

دنیلی بهره وری داشت. عملکرد بخش تعمیر و 

نگهـداری باعـث شـده بـود تـا وضعیـت بهتـری 

نسبت به سال های گذشته داشته باشیم.

 در 11 سال گذشته باالترین سود 
کسب شده برای فوالد اکسین 

حدود پنج میلیارد تومان در سال 
1395 بوده که در سال  1398 

حدود 131 میلیارد تومان و در سال 
1399 به یک هزار و 750 میلیارد 

تومان رسیده است
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عملکرد اقتصادی شرکت فوالد اکسین را در  ◄

سال 1399 چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکـرد خـوب فـوالد اکسـین در بخـش تولید 

باعـث شـد در زمینـه اقتصـادی و سـوددهی نیـز 

سـال درخشـانی را پشـت سـر بگذاریـم. بـه طـوری 

که توانستیم با سوددهی بسیار مناسب، تمامی 

بدهی هایی که از 11 سال گذشته بر دوش شرکت 

باقی مانده بود را تسـویه و بخشـی از مطالبات را 

وصـول کنیـم. در نهایـت در صورت هـای مالـی 

فوالد اکسین در پایان سال 1399 سودی نزدیک به 

یـک هـزار و 750 میلیـارد تومـان شناسـایی شـده 

است که در نوع خود طی 11 فعالیت شرکت یک 

رکورد محسوب می شود.

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در 11 سـال گذشـته 

باالتریـن سـود کسـب شـده بـرای فـوالد اکسـین 

حـدود پنج میلیـارد تومـان در سـال 1395 بوده که 

در سـال  1398 حدود 131 میلیارد تومان و در سـال 

1399 بـه یـک هـزار و 750 میلیـارد تومـان رسـیده 

است. نکته قابل توجه دیگر این است که در سال 

1399 برای نخستین بار در دوران فعالیت شرکت 

توانسـتیم سـود میـان سـهامداران شـامل سـازمان 

بازنشسـتگی، شسـتا و گـروه ملـی صنعتـی فـوالد 

تقسـیم کنیـم و ایـن سـهامداران از فعالیـت فـوالد 

اکسین برای نخستین بار منتفع شدند.

مزایـای اجـرای پـروژه گـوره بـه جاسـک عالوه  ◄

بـر افزایـش تولیـد و بازگشـت بـه سـبد تولیـدات، 

چه مواردی بود؟

یکـی دیگـر از دسـتاوردهای فـوالد اکسـین در 

اسـتراتژیک ترین پروژه هـای  سـال 1399 کـه جـزو 

کشـور بـه شـمار می رفـت، نقش داشـتن در پـروژه 

بزرگ ملی انتقال نفت ترش از میدان نفتی گوره 

بـه پایانـه جاسـک بـود. فـوالد اکسـین بـا همـت دو 

شـرکت فـوالد مبارکـه و لوله سـازی اهـواز توانسـت 

مـواد اولیـه ایـن پـروژه را بـه میـزان 366 هـزار تـن 

تامیـن کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه در زمان های 

نه چندان دور، تولید حتی یک تن ورق API برای 

انتقال نفت و گاز ترش برای صنعت نفت کشور 

یک آرزو بود اما امروز این آرزو محقق شده و صفر 

تا صد لوله های سرویس نفت و گاز ترش در کشور 

قابـل تولیـد اسـت. بـه ایـن ترتیـب می  تـوان گفـت 

شرکت فوالد اکسین جزو چهار شرکت برتر دنیا در 

زمینه تولید ورق های ویژه محسوب می شود.

اجـرای پـروژه گـوره بـه جاسـک از نظـر حجـم 

حدود 43 درصد از تولید شـرکت فوالد اکسـین را 

بـه خـود اختصـاص داده بـود. ایـن در حالـی اسـت 

کـه تولیـد ورق هـای مـورد نیـاز ایـن پـروژه از نظـر 

سـودآوری حـدود 24 تـا 25 درصـد از سـود کلـی 

شرکت بود. این یعنی اگر فوالد اکسین پروژه های 

دیگری را انجام می داد، به مراتب سود بیشتری از 

اجـرای پـروژه گـوره به جاسـک می برد. بـا این حال، 

اجرای پروژه گوره به جاسـک سـودهای غیر ریالی 

فراوانی برای شرکت فوالد اکسین داشت.

نخستین منفعت شرکت از اجرای پروژه گوره 

بـه جاسـک ایـن بـود کـه فـوالد اکسـین در لیسـت 

مناقصـات شـرکت های نفـت و گاز قـرار گرفـت. 

دیگر منفعت آن، راه اندازی بزرگ ترین آزمایشـگاه 

بـود. در همیـن حـال توانسـتیم  ایـران  خوردگـی 

سیسـتم شـرکت فـوالد اکسـین را از یـک کـوره بـه 

دوکوره تبدیل کنیم. ضمن اینکه در مدت اجرای 

ایـن پـروژه، بسـیاری از دسـتگاه ها، تجهیـزات و 

ماشین آالت به روزرسانی شدند و ارتقا یافتند. به 

عبارت بهتر، پروژه گوره به جاسک، زمینه را برای 

اتفاقات بی شـمار مثبت در شـرکت فوالد اکسین 

فراهم کرد که مهم ترین آن حضور شرکت در دیگر 

پروژه ها بود.

را  ◄ خـود  اولیـه  مـواد  اکسـین چگونـه  فـوالد 

تامین کرده است؟

در سـال گذشـته توانستیم حدود یک میلیون 

تن اسلب از سه شرکت فوالدساز بزرگ یعنی فوالد 

خوزسـتان، فـوالد هرمـزگان و فـوالد مبارکـه تامیـن 

کنیـم کـه بخـش عمـده آن از فـوالد مبارکـه بـوده 

است؛ به طوری که بالغ بر 60 درصد اسلب مورد 

نیـاز فـوالد اکسـین از فـوالد مبارکـه تامیـن شـده 

اسـت. ایـن یعنـی هـر چـه فـوالد اکسـین بتوانـد 

اسـلب بیشـتری از فـوالد مباکه دریافت کنـد، در 

حـوزه تخصصـی خـود یعنی تولیـد ورق مـورد نیاز 

صنایع نفت و گاز فعال خواهد بود. 

ایـن حـال، طبـق شـیوه نامه ای کـه وزارت  بـا 

صنعـت، معـدن و تجارت از نیمـه دوم سـال 1399 

بـه صنعت فـوالد ابالغ کرد، باید تمام اسـلب های 

و  عرضـه  بـورس  در  تولیدکننـده  شـرکت  های 

نـوردکاران نیـز ملـزم بـه تامیـن آن تنهـا از طریـق 

بورس کاال شدند. به این ترتیب، فوالد اکسین نیز 

تقریبا پس از ابالغ این بخشنامه در مرداد ماه سال 

1399، تمامی اسلب مورد نیاز خود را تنها از طریق 
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بورس کاال تامین کرده است. البته همان طور که 

پیـش از ایـن نیـز عنـوان شـد، فـوالد اکسـین تنهـا 

سه تامین کننده دارد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حـوزه نـورد، بیـش از 

70 درصـد از بهـای تمـام شـده و بعضـا بالـغ بـر 

90درصـد مربـوط بـه مـواد اولیـه اسـت. بنابرایـن 

تامیـن مـواد اولیـه به نقدینگی بسـیار زیـادی نیاز 

دارد. متاسـفانه در سـال های گذشـته پروژه هـای 

شرکت فوالد اکسین در حوزه های تخصصی نبود 

و عمده تولید شرکت به ورق های تجاری با گرید 

تجـاری اختصـاص می یافـت کـه مشـابه ورق های 

فوالد اکسـین در شـرکت فوالد کاویان با 10 درصد 

سرمایه گذاری تولید می شد. این در حالی است 

 X70 که فوالد اکسین باید ورق هایی با گریدهای

و X80 تولید کند. طبیعی است که در این شرایط 

بهـای تمـام شـده محصـوالت فـوالد اکسـین در آن 

مقطـع زمانـی با دیگر شـرکت ها متفـاوت بـود و از 

این رو شـرکت در آن مقاطع زمانی عمدتا زیان ده 

بود. در نتیجه در بحث تامین نقدینگی با مشکل 

مواجه بودیم و نمی توانستیم مواد اولیه خود را به 

موقع تامین کنیم. 

بـا توجـه بـه اتفاقـات خوبـی کـه از سـال 1398 

آغـاز شـد و تـالش کردیـم شـرکت فوالد اکسـین را 

بـه ریـل اصلـی و ماموریـت آن بازگردانیـم، میزان 

نقدینگی ورودی به شرکت از فعالیت ها افزایش 

یافـت. بـه طوری که طـی سـال های 1398 و 1399 

وام  یـا سـهامداران  بانک هـا  از  ریـال  یـک  حتـی 

نگرفتیم و از محلی غیر از شرکت، نقدینگی وارد 

شرکت نشد. با پروژه هایی که در شرکت تعریف 

کـه  سـازیم  فراهـم  را  شـرایطی  توانسـتیم  شـد، 

هم اکنـون تمامـی مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت 

فوالد اکسـین توسـط فعالیت های شـرکت تامین 

می شـود. نکتـه مهـم دیگـر در خصـوص تامیـن 

مـواد اولیـه ایـن اسـت کـه در یکـی دو سـال اخیـر 

دیگـر قرارداد کارمزدی و حق العمل کاری منعقد 

پـروژه ای  بـه صـورت  تولیـدات  تمـام  و  نکردیـم 

انجـام شـده و تمـام مـواد اولیـه آن توسـط شـرکت 

تامین می شود.

فـروش محصـوالت فـوالد اکسـین بـه توجـه  ◄

بـه الـزام عرضـه همه محصـوالت در بورس کاال 

به چه صورت انجام می شود؟

طبـق بخشـنامه اول مـرداد وزارت صنعـت، 

معـدن و تجـارت و الـزام عرضـه همـه محصـوالت 

فوالدی از سوی تولیدکنندگان در بورس کاال، قرار 

بـود 90 درصـد از اسـلب وارد شـده بـه شـرکت های 

نوردی ظرف کمتر از یک ماه به ورق تبدیل شـده 

و ایـن ورق تولیـدی در بـورس کاال عرضه شـود. در 

این رابطه جلسات متعددی در ستاد تنظیم بازار 

تشکیل شد. نکته قابل توجه در خصوص فعالیت 

شـرکت فـوالد اکسـین ایـن اسـت کـه قراردادهـای 

شرکت همگی به صورت پروژه ای منعقد می شود 

و کاالی تولید شده توسط این شرکت قابل خرید و 

فـروش در بـازار نیسـت و مشـتری خـاص دارد. 

کاالی تولیـدی فـوالد اکسـین معمـوال بـر اسـاس 

فرمـول و عمدتـا بـا قراردادهـای خـاص بـه صـورت 

مناقصـه ای بـه شـرکت های حـوزه نفـت و گاز بـه 

از  بخشـی  مثـال،  طـور  بـه  مـی رود.  فـروش 

قراردادهای فوالد اکسین در حوزه مخازن CNG و 

تولید لوله های نفت و گاز است که در این رابطه 

فوالد اکسین در مناقصه اجرای پروژه شرکت کرده 

و پس از برنده شدن و ابالغ قرارداد، اقدام به تولید 

ایـن شـیوه فـروش، خریـدار و  ورق می کنـد. در 

فروشنده و نیز قیمت کاال کامال مشخص هستند. 

بـا ایـن شـیوه تولیـد و فـروش، سـتاد تنظیـم بـازار، 

شرکت فوالد اکسین را از عرضه محصول در بورس 

معاف کرد.

ناگفتـه نمانـد که باید تمـام اطالعـات فروش 

شـرکت را بـه صـورت ماهانـه در اختیـار وزارت 

البتـه  دهیـم.  قـرار  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

فـوالد اکسـین مکلـف کـرده  بـه  وزارت صمـت 

است که در صورت تامین مواد اولیه از بورس و 

تولیـد ورق بـا گریـد تجـاری ST37، بایـد آن را در 

بورس کاال عرضه کند که از مرداد ماه سال 1399 

تاکنون یک کیلوگرم اسـلب ST37 از بورس کاال 

خریـداری و طبیعتـا ورق نیـز بـا ایـن گریـد تولیـد 

بنابرایـن مشـمول عرضـه محصـول در  نکردیـم؛ 

بـورس کاال نشـده ایم. البتـه در سـال جـاری قصد 

داریم که با توجه به سبد طراحی شده کارخانه، 

بایـد بخشـی از تولیـد خـود را بـه ورق هـای دارای 

گریـد تجـاری اختصـاص دهیـم. در ایـن رابطـه بـا 

توجه به مجوزی که هیئت مدیره خواهد داد، از 

یکی از دستاوردهای فوالد 
اکسین در سال 1399 که جزو 

استراتژیک ترین پروژه های کشور 
به شمار می رفت، نقش داشتن 
در پروژه بزرگ ملی انتقال نفت 

ترش از میدان نفتی گوره به پایانه 
جاسک بود. فوالد اکسین با همت 

دو شرکت فوالد مبارکه و لوله سازی 
اهواز توانست مواد اولیه این پروژه 

را به میزان 366 هزار تن تامین کند
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اردیبهشـت مـاه بخشـی از تولیـد شـرکت را بـه 

اختصـاص  تجـاری  و   ST37 گریـد  بـا  ورق هـای 

تـا  چهـار  حـدود  کـه  طـوری  بـه  داد.  خواهیـم 

پنج هزار تن در ماه ورق تجاری تولید و تمام آن را 

نیز در بورس کاال عرضه خواهیم کرد. 

پـس از اجـرای پـروژه گـوره بـه جاسـک، چـه  ◄

پروژه هایی را در نظر خواهید داشت؟

اخیرا با توجه به تولید اسلب 300میلی متری 

ورق هـای  تولیـد  بـه  اقـدام  مبارکـه،  فـوالد  در 

X70 بـرای تولیـد لوله هـای 56 اینـچ کرده ایـم. 

تـن  میلیـون  دو  سـاالنه  می شـود  زده  تخمیـن 

پـروژه از ایـن قبیـل پروژه هـا در کشـور در حـال 

از سـال گذشـته بخـش  تعریـف شـدن اسـت. 

 X70 عمـده ای از تولیـد فـوالد اکسـین بـه ورق

اختصاص یافت و در سال جاری نیز این فرآیند 

ادامـه دارد. بـه نظـر می رسـد تـا پایـان سـال 1402، 

پروژه هـای متعـددی را در ایـن حوزه اجرا خواهیم 

و  جاسـک  بـه  گـوره  پـروژه  اتمـام  نگـران  و  کـرد 

پروژه های آتی شرکت نیستیم.

پروژه هـای دیگـری در کشـور در حـال طراحی 

اسـت کـه ازجملـه آن می تـوان بـه اجـرای پـروژه 

انتقـال نفـت خـام از زیر دریا اشـاره کرد. گفتنی 

اسـت کـه در دنیـا تنهـا سـه تولیدکننـده قـادر بـه 

لوله هـای  در  اسـتفاده  مـورد  ورق هـای  تولیـد 

زیردریایـی بـرای انتقال نفت خام هسـتند. برای 

ایـن پـروژه نیـز در حـال انجـام مذاکـره هسـتیم تـا 

کشـور  در  را  ورق هـا  نـوع  ایـن  تولیـد  بتوانیـم 

بومی سـازی کنیـم. اگـر ایـن محصـول بـا توجه به 

زیرسـاخت های ایجاد شـده، به سـبد محصوالت 

درخشـان  ترین  از  یکـی  شـود،  اضافـه  اکسـین 

رویدادهـا بـرای ایـن شـرکت در سـال 1400 رقـم 

خواهـد خـورد. تنهـا نگرانـی فـوالد اکسـین بـرای 

اجـرای پروژه هـای آتـی، تامیـن مـواد اولیـه اسـت 

کـه امیـدوار هسـتیم بـا اجـرای پـروژه فوالدسـازی 

بتوانیم به ظرفیت اصلی شرکت یعنی تولید یک 

میلیـون و 50 هـزار تـن ورق دسـت یابـد و اکثـر 

پروژه های استراتژیک کشور را اجرا کنیم.

انتظار شما در سال »تولید، پیشتیبانی ها و  ◄

مانع زدایی ها« از مسئوالن امر چیست؟

هدف گـذاری امسـال و انتخـاب شـعار سـال 

بسیار هوشمندانه انجام شد. شعار پشتیبانی ها 

و مانع زدایی هـا از بخـش تولیـد نشـان دهنده ایـن 

اسـت که هم تولیدکنندگان و هم مسـئوالن باید 

بزننـد.  رقـم  را  اتفاقـات خوبـی  در سـال جـاری 

شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان بـه دنبـال ایـن 

اسـت که در سـال جاری بتواند پروژه فوالدسازی 

پـروژه  اجـرای  برسـاند.  اجـرا  بـه مرحلـه  را  خـود 

فوالدسازی یکی از الزامات اساسی شرکت فوالد 

اکسـین به شـمار می رود. با توجه به اینکه پروژه 

نـورد گـرم شـماره 2 شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز در 

حـال اجـرا اسـت و تـا دو سـه سـال آینـده بـه انجام 

خواهـد رسـید، قطعـا اولویـت ایـن شـرکت تامیـن 

مـواد اولیـه واحـد بهره بـرداری شـده خواهـد بـود. 

در حال حاضر، فوالد اکسین برای تولید ورق های 

مـورد اسـتفاده در صنعـت نفـت و گاز به شـرکت 

فوالد مبارکه وابستگی دارد.

فـوالد اکسـین بـرای اجـرای پـروژه فوالدسـازی 

خـود مطمئنـا نیـاز بـه پشـتیبانی و مانع زدایـی 

دسـتگاه های مختلـف کشـور دارد. تامیـن مالـی 

این پروژه ازجمله مواردی است که در این رابطه 

بـا دسـتگاه های مختلـف هسـتیم.  در مذاکـره 

موانـع متعـددی نیـز بـرای اجـرای ایـن پـروژه در 

سیستم های نظارتی و وزارتی وجود دارد که باید 

ایـن موانـع برطـرف شـوند. بایـد توجه داشـت که 

پروژه فوالدسازی شرکت فوالد اکسین از الزامات 

صنعت فوالد کشـور اسـت؛ چراکه شـرکت فوالد 

کشـور  اقتصـادی  شـرایط  بدتریـن  در  اکسـین 

توانسـت تامیـن مـواد اولیـه یکـی از بزرگ تریـن 

پروژه های صنعت نفت و گاز را عهده دار شود و 

همین مسـئله اهمیت اسـتراتژیک شـرکت فوالد 

اکسـین در حلقـه اتصـال صنعـت نفـت و گاز بـا 

صنعت فوالد کشور را نشان می دهد.

امیـدوار هسـتیم در سـال جـاری بتوانیـم ایـن 

پروژه را به نتیجه برسانیم که در وهله نخست در 

چنـد هفتـه آتـی کلنگ زنـی اجـرای پـروژه انجـام 

خواهد شد. انتظار داریم دستگاه های مختلف به 

شـرکت فوالد اکسـین در اجرای پروژه فوالدسـازی 

کمـک کننـد. اجرای این پـروژه می تواند یـک هزار 

نفر اشـتغال به صورت مسـتقیم و سـه هزار نفر به 

صورت غیر مسـتقیم ایجاد کند. ضمن اینکه در 

هنـگام اجـرای پـروژه نیـز سـه تـا چهـار هـزار نفـر 

مشغول به کار خواهند شد.
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تعامل خوب فوالد بافت با تامین کنندگان و مشتریان

قیمت گذاری ناعادالنه سرمایه گذاران را فراری می دهد

بهترین سرمایه گذاری، خودکفایی در بخش اکتشاف است
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معـاون اجرایـی و نظارت شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت گفت: شـرکت فـوالد بافت با توجه به عملکرد و سـابقه خوبـی که طی دو 
سـال فعالیـت خـود به ثبت رسـانده، بـا تامین کنندگان و مشـتریان به خوبی تعامل داشـته اسـت و امیدوار هسـتیم ایـن تعامل در 

سال 1400 نیز ادامه داشته باشد.

معاون اجرایی و نظارت شرکت احیا استیل فوالد بافت مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  گـودرزی  عطـارد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافت در سال 

1399 سال نسبتا پر رونقی را پشت سر گذاشت 

را  تولیـد  بـه معنـای واقعـی جهـش  توانسـت  و 

محقـق کنـد. فعالیـت ایـن شـرکت کـه در سـال 

1398 آغاز شـده بود، تا پایان سـال 1399 تقریبا به 

ظرفیت اسمی رسید.

فـوالد  شـرکت  اسـمی  ظرفیـت  افـزود:  وی 

بافت تولید 800 هزار تن آهن اسـفنجی در سـال 

اسـت و در پایـان سـال 1399 بـه تولیـد حـدود 

780هـزار تـن آهـن اسـفنجی دسـت یافتیـم. بـه 

ایـن ترتیـب بیـش از 95 درصـد ظرفیـت اسـمی 

دوم  سـال  )طـی   1399 سـال  در  بافـت  فـوالد 

بهره برداری( محقق شده است.

معـاون اجرایـی و نظـارت شـرکت احیـا اسـتیل 

فوالد بافت خاطرنشان کرد: در حوزه بهره برداری، 

شـرکت فـوالد بافـت اهدافـی را کـه در سـال 1399 

ترسیم کرده بود، محقق کرد و امور بهره برداری از 

آهـن اسـفنجی را بـه دسـت گرفتـه اسـت. چراکـه 

صـورت  بـه  بهره بـرداری  امـور  ایـن،  از  پیـش 

توسـط  اکنـون  امـا  می شـد  انجـام  برون سـپاری 

نیروهای شرکت انجام می شود.

بومی گزینی در اشتغال زایی ■

گودرزی با اشاره به اشتغال زایی شرکت فوالد 

بافـت بـرای منطقه، بیان کرد: بالغ بـر 90 درصد از 

نیروهـای مشـغول بـه کار در شـرکت فـوالد بافـت، 

بومی منطقه هستند و تقریبا عمده فعالیت های 

شـرکت توسـط نیروهای بومی انجام می شـود. به 

طـور مثـال، تعمیـرات اساسـی کارخانـه بـه دسـت 

نیروهـای بومـی صـورت می گیـرد. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه ایـن نیروهـا از طریـق آزمـون اسـتخدام 

دانش آموختــــه  و  جــــوان  عمدتــــا  و  شده انــــد 

دانشگاه های معتبر هستند.

وی ادامـه داد: بخشـی از نیروهـای شـرکت 

فـوالد بافـت بـه تبـع نیازهـای اساسـی شـرکت، در 

حال گذراندن دوره های آموزشـی و کارورزی خود 

را برای شـروع فعالیت هسـتند و خود شـرکت نیز 

این امر را به جد پیگیری می کند. از این رو تالش 

فعالیت هـای  تمامـی  جـاری  سـال  در  می کنیـم 

شـرکت توسـط نیروهـای بومـی و کارکنـان شـرکت 

انجـام شـود. ایـن امـر در نهایـت باعـث می شـود 

بـه  خـود  فعالیت هـای  در  بافـت  فـوالد  شـرکت 

صورت مستقل عمل کند.

توسعه فوالد بافت ادامه دارد ■

معـاون اجرایـی و نظـارت شـرکت احیـا اسـتیل 

فوالد بافت تصریح کرد: در سـال 1399 توانسـتیم 

گواهینامه ها و استانداردهای متعددی را کسب 

کنیم که ازجمله آن ها می توان گواهینامه سیستم 

مدیریـت کیفیـت یـا ISO 9001 را نـام برد. دیگر 

گواهینامه معتبر کسب شده در زمینه آزمایشگاه 

بـود کـه اکنـون آزمایشـگاه شـرکت فـوالد بافـت بـه 

عنوان یک آزمایشگاه معتبر و مرجع در زمینه آهن 

اسفنجی محسوب می شود.

گـودرزی در خصـوص حـوزه اجرایـی شـرکت 

تعامل خوب فوالد بافت با تامین کنندگان و مشتریان
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فعالیـت  ابتـدای  از  کـرد:  عنـوان  بافـت  فـوالد 

شـرکت، قـرار بـر توسـعه بـوده اسـت و در اوایـل 

زمسـتان سـال 1399 مجمـع شـرکت فـوالد بافـت 

تکلیـف کـرد کـه فـاز دوم توسـعه اجـرا شـود. این 

احیـا  یـک واحـد  احـداث  توسـعه ای شـامل  فـاز 

مسـتقیم بـه ظرفیـت 800 هـزار تـن و یـک واحـد 

گندله سـازی 2.5 میلیون تنی اسـت. قرار اسـت 

در سـال جـاری عملیـات احـداث ایـن دو واحـد 

تولیدی پیگیری شود. در چارچوب تعیین شده، 

قرارداد احداث هر دو واحد تولیدی منعقد شده 

و مشاور نیز انتخاب شده است.

وی ابـراز کـرد: در حـال حاضـر، احـداث واحـد 

شماره 2 احیا مستقیم را به عنوان اولویت نخست 

در دستور کار قرار داده ایم. به طوری که عملیات 

اجرایی آن آغاز شـده و پیشـرفت خوبی نیز در این 

زمینـه حاصـل شـده اسـت. برنامـه شـرکت فـوالد 

بافـت ایـن بـوده کـه تا پایـان سـال 1401 واحد تولید 

آهن اسفنجی شماره 2 به بهره برداری برسد.

معاون اجرایی و نظارت شـرکت احیا اسـتیل 

فـوالد بافـت اضافـه کـرد: در خصـوص احـداث 

کارخانه گندله سازی نیز قراردادها منعقد شده 

و بـه پیمانـکار ابـالغ شـده اسـت. کار مهندسـی 

ایـن واحـد نیـز آغـاز شـده و برنامـه شـرکت ایـن 

جـاری  سـال  مـاه  خـرداد  پایـان  تـا  کـه  اسـت 

مهندسـی پایـه آن بـه اتمـام برسـد تـا از آغـاز تیـر 

ماه وارد فاز اجرایی آن شویم. امیدوار هستییم 

سـال  در  نیـز  بافـت  فـوالد  گندله سـازی  واحـد 

1403 به بهره برداری برسد.

خرید و فروش طبق دستورالعمل وزارت صمت ■

گـودرزی در خصـوص راهکارهـای تامیـن مواد 

اولیـه شـرکت فـوالد بافـت مطـرح کـرد: یکـی از 

مالـی  گـروه  بافـت،  فـوالد  شـرکت  سـهامداران 

گردشـگری از طریـق هلدینـگ صنعـت و معـدن 

ماهان، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن هستند و 

بنابرایـن دولـت موظـف اسـت مـاده اولیـه یعنـی 

گندله را برای شـرکت ما تامین کند. عالوه بر ین، 

سـهامداران شـرکت فـوالد بافـت ازجمله هلدینگ 

ماهـان معـدن در اختیـار دارنـد و بـا توجه به اینکه 

بنـگاه بایـد سـوددهی داشـته باشـد، سـهامداران 

دغدغـه تامیـن مواد اولیـه دارند و خـود را موظف 

به تامین مواد اولیه می دانند.

وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت فـوالد بافـت بـا 

توجـه بـه سـابقه خوبـی کـه در ایـن دو سـال بـا 

تامین کنندگان مواد اولیه از خود بر جای گذاشت 

و پرداخت هـای آن بـه موقـع انجـام شـد. بـه نظـر 

نیـز هماننـد سـال 1399  می رسـد در سـال 1400 

برخـالف سـایر واحدهـای تولیـد آهن اسـفنجی، با 

کمبـود مـواد اولیـه مواجـه نشـویم. شـرکت فـوالد 

بافـت بنـا را بـر ایـن گذاشـته کـه هماننـد دو سـال 

گذشـته هـم بـا تامین کنندگان مـواد اولیـه و هم با 

مصرف کننـدگان آهـن اسـفنجی یعنـی مشـتریان 

تعامل داشته باشد.

حفظ تعامل با تامین کنندگان و مشتریان ■

معـاون اجرایـی و نظـارت شـرکت احیـا اسـتیل 

فـوالد بافـت تصریـح کـرد: با توجه شـرایط صنعت 

فـوالد کشـور و بازخوردهایـی کـه از بـازار دریافـت 

کردیـم، بـا عمـده طـرف قراردادهـای شـرکت چـه 

مشـتریان و چـه تامین کننـدگان مـواد اولیه تعامل 

خوبی برقرار کرده ایم. به نظر می رسـد این تعامل 

خوب در سـال 1400 ادامه داشـته باشـد و مشـکلی 

برای تامین مواد اولیه نداشته باشیم.

فـوالد  فـروش شـرکت  گـودرزی در خصـوص 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  کـرد:  عنـوان  بافـت، 

تجارت مشـتریان تولیدکنندگان آهن اسـفنجی و 

سهمیه آن ها را تعیین می کند و مشخص می کند 

کـه چـه میـزان آهن اسـفنجی به چه شـرکت هایی 

بفروشـیم. البته این میزان فروش بر اسـاس میزان 

مـاده اولیـه تخصیـص یافتـه کـه آن هـم به صـورت 

سهمیه بندی است، انجام می شود. طبیعتا فوالد 

بافـت نیـز باید محصـول خـود را در موعد مقرر به 

مشتریان تحویل دهد.

به گفته وی، اگر شرایط در سال 1400 همانند 

سـال 1399 ادامه داشـته باشـد و فوالد بافت نیاز 

مصرف کننـدگان داخلـی را تامیـن کنـد، قطعا به 

دنبـال اخـذ مجـوز صادرات خواهـد بود که البته 

آهـن  کمبـود  و  داخلـی  نیازهـای  بـه  توجـه  بـا 

تاکنـون صـورت  امـر  ایـن  اسـفنجی در کشـور، 

نگرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه سـودآوری بیشـتر 

صـادرات، قطعـا یکی از سیاسـت ها در سـال 1400 

صادرات خواهد بود.

در حوزه بهره برداری، شرکت فوالد 
بافت اهدافی را که در سال 1399 

ترسیم کرده بود، محقق کرد و 
امور بهره برداری از آهن اسفنجی 

را به دست گرفته است. چراکه 
پیش از این، امور بهره برداری به 

صورت برون سپاری انجام می شد 
اما اکنون توسط نیروهای شرکت 

انجام می شود
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کیوان جعفری طهرانی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: ایران به دلیل وجود ذخایر زیاد سنگ آهن، 

بهتر اسـت به جای واردات، سـرمایه گذاری را در 

بخـش توسـعه و  اکتشـاف انجـام  دهـد و یکـی از 

گزینه های بسیار خوب همکاری با سرمایه گذاران 

چینی در ایران است.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: ذخایر هماتیـت در 

کشـور از اهمیت فروانی برخوردار هسـتند. برای 

ذخایـر،  از  دو سـوم  هندوسـتان  کشـور  نمونـه، 

استرالیا 100 درصد و برزیل یک سوم از ذخایر خود 

را به صورت ذخایر هماتیی اکتشاف می کند. این 

امـر نشـان می دهـد سـنگ آهن هماتیتی مناسـب 

بـرای تولیـد فـوالد بـوده و تکنولـوژِی اسـتخراج این 

نوع سـنگ آهن تا حدی بومی شـده اسـت و حتی 

می توان نسبت به خرید تکنولوژهای مورد نیاز از 

کشور چین و یا دیگر کشور ها اقدام کرد.

تحلیل گـر ارشـد بازار های بین المللی فـوالد و 

در  هماتیتـی  ذخایـر  کـرد:  تصریـح  سـنگ آهن 

جنوب اسـتان کرمان و همچنین در اسـتان های 

فـارس، هرمـزگان و یزد وجـود دارد که در صورت 

انتقال و پیشرفت تکنولوژی می توان به خوبی از 

آن هـا اسـتفاده کـرد. در حـال حاضـر، در معـدن 

چادرملـو کـه یکـی از معـادن بـزرگ سـنگ آهن در 

حـال  در  هماتیتـی  سـنگ های  اسـت،  ایـران 

بنابرایـن می تـوان  بهـره وری اسـت.  و  اسـتخراج 

گفـت در کشـور ذخایـر هماتیتـی بسـیاری بـرای 

ایـن  بـه توسـعه   نیـاز  اسـتخراج وجـود دارد کـه 

معـادن وجـود دارد تـا میـزان اسـتخراج ایـن نـوع 

سنگ آهن در کشور افزایش یابد.

فعالسازی معادن غیرفعال با همکاری  ■

دولت و بخش خصوصی

طهرانـی در خصـوص قانـون آزادسـازی معـادن 

غیرفعـال، تصریـح کـرد: موافـق آزادسـازی معـادن 

غیرفعال هستم؛ چراکه در صورت تحقق این امر، 

کمک فراوانی به صنایع فوالد و سـنگ آهن کشـور 

خواهـد شـد. اگـر شـرکت های بـزرگ فوالد سـاز و 

معدنـی ایـن نـوع معـادن را فعـال کننـد، راهکاری 

تحلیل گـر ارشـد بازار هـای بین المللـی فوالد و سـنگ آهن گفت: بهترین سـرمایه گذاری امکان پذیر، توسـعه اکتشـافات اسـت که 
با توجه به ذخایر زیادی که در کشور وجود دارد، بهتر است از این منظر در مسیر خودکفایی گام برداریم.

تحلیل گر ارشد بازا ر های بین المللی فوالد و سنگ آهن:

معدن حاجی گگ، فرصتی که از دست رفت  

بهترین سرمایه گذاری، خودکفایی در بخش اکتشاف است
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برای حل بسیاری از مشکالت در این حوزه خواهد 

بود اما نباید فراموش کنیم که اگر معادن کوچک 

قـرار  بـزرگ  شـرکت های  زیرمجموعـه  غیرفعـال 

بگیرنـد، تعـادل زنجیـره فـوالد در عرضه و تقاضا به 

مشـکل می خـورد. بنابرایـن بهتـر اسـت کـه ایـن 

و  سـرمایه گذار ها  توسـط  غیرفعـال  معـادن 

بهره بردار ها فعال شود.

تحلیل گـر ارشـد بازار هـای بین المللـی فـوالد و 

بـا  غیرفعـال  معـادن  کـرد:  تاکیـد  سـنگ آهن 

سرمایه گذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی 

می تواننـد فعـال شـود. آزادسـازی معادن غیرفعال 

عالوه بر اینکه به کارآفرینی می انجامد، می تواند 

بـه تضییع حقوق شـرکت هایی کـه معـادن از آن ها 

گرفتـه می شـود، منجـر شـود؛ در حالـی کـه آن هـا 

سـالیان سـال در حـوزه معـدن فعالیـت و تجربـه 

فراوانـی دارنـد. در نتیجـه بایـد راهـکار درسـتی 

برنامه ریزی شود که شرکت های کوچک تر در این 

زمینه فعال باشند.

دست ایران از معدن حاجی گگ کوتاه شد ■

طهرانی در خصوص سـرمایه گذاری و مذاکره 

از ذخایـر معـدن حاجـی گگ در  اسـتفاده  بـرای 

افغانستان، عنوان کرد: در زمان ریاست جمهوری 

آقای حامد کرزای افغانستان این طرح کلید خورد 

در  بالعـوض  سـرمایه گذاری  یـک  نیـز  ایـران  و 

خصـوص تاسـیس خـط راه آهـن هـرات کـه اخیـرا 

افتتـاح شـد انجـام داد. ایـن معدن با هرات فاصله 

زیـادی دارد و نزدیک تریـن نقطـه این معـدن با مرز 

ایـران جایـی بـه نـام زرنج اسـت که 450 کیلومتر تا 

مـرز ایـران فاصلـه دارد. هندی هـا در سـال 2012 در 

یـک مزایــــده کـــه در خصــــوص توسعــه معـــدن 

حاجی گگ بود، شـرکت کردند و شـرکت جدیدی 

به نام »افیس کو، آهن و فوالد افغانستان« توسط 

آن هـا تاسـیس شـد. در نهایـت در زمـان داعـش بـه 

دلیـل حملـه ای کـه بـه مهمان سـرای هندی هـا در 

کابل اتفاق افتاد، باعث شد هندی ها این معدن را 

رها کنند.

وی یادآور شـد: بیشـتر کشـور های دنیا تمرکز 

ویژه ایـی بـر ایـن معـدن داشـتند زیـرا بزرگ تریـن 

ذخیـره سـنگ آهن بکـر در آسـیا اسـت و بـا ذخیـره 

قطعـی 1.85 میلیـارد تـن کـه تاکنون نیز برداشـت 

نشده، با عیار سنگ آهن مگنتیت 62 درصد، یکی 

از بزرگ ترین ذخایر در جهان است.

تحلیل گـر ارشـد بازار هـای بین المللـی فوالد 

و سـنگ آهن اظهار کرد: در حالی که کشـور ما 

با توجه به همسایگی با افغانستان می توانست 

سـال  اواخـر  در  امـا  ببـرد  بهـره  ذخیـره  ایـن  از 

گذشـته شـرکت معدنـی فورتسـکیو اسـترالیا بـا 

انعقـاد یـک قـرارداد توانسـت ابتکار عمـل را در 

بـه  آسـیا  سـنگ آهن  بکـر  معـدن  بزرگ تریـن 

دسـت گیـرد و عمـال دسـت کشـور مـا از ایـن 

معدن کوتاه شد.

شـانس  تحریـم  شـرایط  در  کـرد:  مطـرح  وی 

زیـادی بـرای واردات سـنگ آهن نداریـم. بـه ایـن 

دلیل که کشور چین، بزرگ ترین خریدار سنگ آهن 

در دنیـا بـوده و اکثـر کشـور ها ترجیـح می دهنـد 

محصوالت خود را به چین صادر کنند و ایران نیز 

همچنیـن  نـدارد.  خریـد  بـرای  مناسـبی  شـرایط 

تحریم ها موجب شده فروشنده ها محدود شوند 

و هزینه هـای حمل ونقـل دریایـی به علـت افزایش 

قیمت نفت نیز باال رود.

طهرانی اضافه کرد: اگر سنگ آهن را از ذخایر 

واردات  از  آن  هزینـه  کنیـم،  اسـتخراج  عمیـق 

سـنگ آهن بیشـتر می شـود. بنابرایـن بایـد تمرکـز 

خـود را بیشـتر روی اسـتخراج از ذخایـر کنونـی در 

و  اکتشـاف  هزینـه  کـه  بگذاریـم  زمیـن  سـطح 

بهره برداری از آن ها کمتر است.

ذخایر کشف شده عیارسنجی شوند ■

تحلیل گر ارشـد بازارهای بین المللی فوالد و 

سـنگ آهن اذعـان کـرد: بایـد ذخایـر بـا عیارهـای 

مختلف تقسـیم بندی شوند. تقسیم بندی حال 

حاضـر بـر اسـاس این اسـت که چه میـزان ذخایر 

زیـر 40 درصـــد و یــــا بـاالی آن وجــــود دارد. در 

واقع، تقسـیم بندی دقیقی برای عیار هــــای زیر 

40 درصــــد در دستــــــرس نیســـــت و همگـــــی 

تخمین هایی است که با واقیعت فاصله زیادی 

دارد. اگـر ذخایـری کـه کشـف شـده به درسـتی 

عیارسـنجی شـود و برنامه ریـزی دقیقـی بـرای 

ایـن صـورت  در  پذیـرد،  آن هـا صـورت  فـراوری  

می تـوان پیش بینـی کرد که تا چـه زمانی ذخیره 

سنگ آهن در کشور داریم.

ذخایر هماتیتی در جنوب استان 
کرمان و همچنین در استان های 

فارس، هرمزگان و یزد وجود دارد 
که در صورت انتقال و پیشرفت 

تکنولوژی می توان به خوبی از آن ها 
استفاده کرد
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رئیـس هیئـت  مدیره شـرکت معدن یار اسـپادانا گفت: تفـاوت ناعادالنه قیمت گـذاری میان محصوالت فـوالدی در بخش باالدسـت و 
پایین دست و کمتر بودن قیمت سنگ آهن نسبت به قیمت جهانی، موجب خروج سرمایه ها از این حوزه شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت معدن یار اسپادانا:

امین اردستانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« از روند صعودی 

تولیـد در ایـن شـرکت خبـر داد و اظهـار داشـت: 

ظرفیت  تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت معدن 

یار اسـپادانا 150 هزار تن در سـال اسـت که در فاز 

دوم توسـعه، ظرفیـت تولیـدی ایـن کارخانـه بـه 

300هزار تن خواهد رسید. عیار کنسانتره  آهن این 

شـرکت 65 تا 67 درصد آهن دارد و 500 تن روزانه 

خوراک دهی کارخانه است.

وی افـزود: کارخانـه کنسـانتره آهن اسـپادانا با 

هـدف اشـتغال و ایجـاد ارزش افـزوده در منطقـه 

محروم بافران، شهرستان نایین استان اصفهان قرار 

گرفتـه اسـت. ایـن شـرکت بـــا توجـه بـــه داشـتن 

کارخانــــه فــــرآوری سنگ آهــــن توانـــایی فـــرآوری 

سنگ آهن مگنتیت و تولید کنسانتره آهن را دارد 

بـه یـک واحـد آزمایشـگاهی  و همچنیـن مجهـز 

آنالیـز  زمینـه  در  پیشـرفته  کامـال  و  تخصصـی 

سنگ آهن است.

یـار  معـدن  شـرکت  مدیـره  هیئـت   رئیـس 

بـا  کانسـارهای  در  کـرد:  خاطرنشـان  اسـپادانا 

عیـار متوسـط سـنگ آهن، میـزان آهـن محتـوی 

پایین و مقدار عناصر مزاحم بیش از حد مجاز 

از  پرعیارسـازی  بـرای  بـه همیـن دلیـل  اسـت. 

پیچیده تـری  مـدار  و  پیشـرفته تر  روش هـای 

مـدار  می شـود.  کنسـانتره  تولیـد  بـه  اقـدام 

فـرآوری بـه طـور کلـی از واحدهـای خردایـش و 

آسیا کنی، پرعیارسازی و آبگیری تشکیل شده 

اســــت. در کنــــار ایــــن واحدهــــا، واحدهـــای 

عنـوان  بـه   تاسیسـات  آب،  تامیـن  حمل ونقـل، 

واحدهای جانبی قرار می گیرند.

واحدهای تولیدی نوپا، گرفتار قوانین  ■

دست و پاگیر

اردسـتانی در خصـوص مشـکالت پیـش  روی 

در زمینـه تولیـد تصریـح کرد: شـرکت معـدن یار 

اسـپادانا بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت نوپـا و تـازه 

تاسـیس بوده و چندین سـال اسـت که به تولید 

پیـش روی  قوانیـن  متاسـفانه  امـا  رسـیده 

تولیدکننـدگان، ما را با مشـکالت زیـادی روبه رو 

کـرده اسـت. بـه طـوری کـه حتـی بـرای گرفتـن 

وام سـاده بانکی باید بروکراسـی اداری و قوانین 

پیچیـده ای را پشـت سـر بگذراننـد. اکنـون مـا با 

مشکالتی از قبیل قوانین دست و پاگبر مالیاتی 

و مسـئله برق رسـانی کـه حـدود 20 سـال اسـت 

گریبان شرکت ما را در منطقه ای محروم گرفته 

می کنـد،  مواجـه  اختـالل  بـا  را  تولیـد  بعضـا  و 

روبه رو هستیم.

قیمت گذاری های ناعادالنه موجب رکود  ■

تولیدکنندگان می شود

در  قیمت گـذاری  کـرد:  مطـرح  اردسـتانی 

زنجیـره فـوالد ناعادالنه اسـت. محصـوالت نهایی 

فـوالد با قیمت باالیی توسـط تولیدکننـدگان آن به 

فـروش می رسـد و گاهـی قیمـت   ایـن محصـوالت 

باالتـر از قیمـت جهانـی اسـت. مصرف کننـده بـه 

ناچـار محصـول مـورد نیـاز خـود را بـه ایـن قیمـت 

خریـداری می کنـد. ایـن در شـرایطی اسـت کـه 

قیمـت کنسـانتره در کشـور کمتـر از قیمت هـای 

جهانی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت معدن یار اسپادانا 

اضافـه کـرد: منصفانـه نبـودن قیمت گـذاری در 

صنایـــع باالدســـت فــــوالدی، ضـــرر بسیـــاری را 

متوجـه سـرمایه گذاران ایـن حـوزه کـرده اسـت. 

بـه طـوری کـه  تولیدکننـده بـه سـختی می تواند 

محصـــــول خـــــود را وارد چرخــــه تولیــــد کنـــد. 

ضمـــن اینکـه باال بـودن قیمت ها در محصوالت 

نهایـــی سبـــب خواهـــد شــد که سرمایــه گذاران 

زیادی وارد حوزه باالدسـت نشـده و کمبود مواد 

اولیه باعث عدم توسـعه صنعت فوالد شـود. به 

بـا موانـع بسـیاری  تولید کننـدگان  ترتیـب،  ایـن 

مواجه می شوند و به ناچار مسیر سرمایه گذاری 

خود را تغییر می دهند.

وی در ادامـه بیـان کـرد: برنامه ریـزی دقیـق و 

استفاده از کارشناسان متخصص در این حوزه، به 

خوبی می تواند مسئله قیمت گذاری را حل کند 

و قیمت گذاری عادالنه و منصفانه ای در این حوزه 

انجام شود.

از  حمایـت  کـرد:  ابـراز  پایـان  در  اردسـتانی 

تولیدکننـدگان فـوالدی منجـر بـه توسـعه صنعت 

فـوالد کشـور و اسـتفاده هـر چـه بهتـر از ذخایـر 

معدنـی خواهـد شـد. ضمـن اینکـه هـر چـه میـزان 

حمایت دولت از صنایع فوالدی بیشتر شود، رونق 

بیشـتری در اقتصـاد غیرنفتـی کشـور بـه وجـود 

خواهد آمد.

قیمت گذاری ناعادالنه سرمایه گذاران را فراری می دهد
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رکود صنعت ریشه در سیاست های غلط دارد
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مدیرعامل کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم اباذری گفت: برای ایجاد توازن میان صنایع آلومینیوم باالدسـتی و پایین دسـتی، باید از ابتدای 
کار، تمـام سیاسـت های غلطـی کـه در این حوزه و دیگر صنایع کشـور، پیاده سـازی و به اجرا درآمده اسـت، حذف شـود اما مسـئله این 

است که همه این سیاست های اشتباه تاکنون هرگز تغییر نکرده و تصمیمی هم مبنی بر اصالح آن، وجود ندارد.

مدیرعامل کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم اباذری:

رکود صنعت ریشه در سیاست های غلط دارد

سـنتی و مرسـوم اسـت که در این واحد تولیدی 

نیز استفاده می شود.

به کارگیری ماشین آالت ایرانی به صرفه است ■

و  دسـتگاه  ها  اکثـر  کـرد:  اذعـان  ابـاذری 

ماشین آالتی که مورد استفاده قرار دادیم، ساخت 

دسـتگاه های  از  می تـوان  اگرچـه  اسـت.  ایـران 

سـاخت کشـور اروپـا نیـز اسـتفاده کـرد امـا هزینـه 

چند میلیاردی باید برای تهیه آن ها پرداخت کرد 

همچنیـن  نیسـت.  مقرون به صرفـه  کار  ایـن  و 

می توان دسـتگاه های دسـت دوم از کشـور ترکیه 

وارد کـرد و مـورد اسـتفاده قـرار داد کـه آن هـم بـه 

دلیـل کهنـه  بودن قطعات، دسـتگاه بیـش از چند 

مـاه دوام نخواهـد آورد. دسـتگاه های چینـی هـم 

گزینه دیگری است که برخی از تولیدکنندگان از 

آن بهره می برند.

معامله با خارجی ها، دردسرساز است ■

مدیرعامل کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم 

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  ابـاذری 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه عمـده مشـتریان ایـن 

واحـد تولیـدی چـه شـرکت هایی هسـتند، بیـان 

کرد: برای فروش محصوالت خود چندین 

عـراق،  کشـور  از  مرتبـه 

سـفارش هایی داشتیم اما به 

این دلیل که مهلت تسـویه 

بـا  بـود؛  روزه  حسـاب، 15 

احـد ابـاذری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

کارخانـه تولیـد پروفیل آلومینیـوم ابـاذری از سـال 

1364 در حوزه تولید پروفیل آلومینیومی شروع به 

فعالیت کرده اسـت. در ابتدای فعالیت ظرفیت 

تولیـد ایـن کارخانـه 900 تـن بـود کـه طی سـال های 

بعد، ظرفیت  تولید خود را به سه هزار تن افزایش 

دادیـم. گفتنـی اسـت کـه در سـال جدید ظرفیت 

فعال کارخانه متاسفانه از 10 درصد ظرفیت اسمی 

نیز کمتر شده است.

وی افزود: یکی از چالش های موجود در سـال 

1399، کمبـود نیـروی انسـانی بـود. افـراد زیـادی 

هستند که با تامین بودجه مالی معین، اقدام به 

خرید دستگاه )Miner( بیت کوین کرده و ماهانه 

کسـب  درآمـد  تومـان  میلیـون   15 بـه  نزدیـک 

می کنند. بنابراین، عموم افراد در سال گذشته به 

سمت شغل  های آسان و پردرآمد رفتند.

ایـن فعـال صنعتی در خصـوص فرایند تولید 

واحـد  ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  تکنولـوژی  و 

تولیـدی، تصریـح کـرد: تولیـد پروفیل آلومینیوم 

در سه مرحله انجام می شود؛ ذوب، ریخته گری 

و در نهایت، اکستروژن انجام می شود. ضایعات 

آلومینیـوم  شـمش  همچنیـن  و  آلومینیومـی 

خریـداری کـرده و پـس از ذوب آن هـا، در مرحلـه 

قالـب  داخـل  را  مـذاب  مـواد  ریخته گـری، 

می ریزیـم و بعـد توسـط دسـتگاه اکسـتروژن بـه 

روش  روش،  ایـن  درمی  آوریـم.  دلخـواه  شـکل 

عراقی ها وارد معامله نشدیم.

یـک  در  مثـال،  عنـوان  بـه  داد:  ادامـه  وی 

پیشنهاد، سفارش تولید 60 تن پروفیل آلومینیومی 

بـه مـا داده شـد کـه قیمـت تمـام شـده آن به چهار 

میلیارد تومان می رسید. اگر خریدار، بار را تحویل 

می گرفـت و بابـت آن وجهـی پرداخـت نمی کـرد، 

چطور می توانستیم پرداخت این مبلغ را پیگیری 

کنیم؟! طرف های عراقی به دلیل مهلت پرداخت 

15 روزه فقـط در یـک یـا دو نوبـت سـعی در جلـب 

اعتمـاد تولیدکننـده دارند اما بعد از گذشـت این 

مـدت و اثبـات اعتمـاد، دیگـر خبـری از پرداخـت 

هزینه محصوالت به تولیدکننده رسیده نیست. 

ایـن نتیجـه بـر اسـاس کسـب تجربیـات به دسـت 

آمده و گزافه گویی نیست.
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این حوزه و دیگر صنایع کشـور، پیاده سـازی و به 

اجـرا درآمـده اسـت، حـذف شـود امـا مسـئله ایـن 

اسـت که همه این سیاسـت های اشـتباه تاکنون 

هرگز تغییر نکرده و تصمیمی هم مبنی بر اصالح 

آن، وجود ندارد.

مدیرعامـل کارخانـه تولیـد پروفیـل آلومینیوم 

اباذری به نکته ای تامل برانگیز اشاره کرد و افزود: 

تنها در شهرستان تبریز در حوزه آلومینیوم، حدود 

80 درصد از کارخانه ها طی سال گذشته تعطیل و 

نیمه تعطیـل شـده اند و متاسـفانه کسـی هـم بـه 

دنبال حل این مسئله نیست.

افزایش بالتکلیفی تولیدکنندگان ■

ابـاذری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی براینکه آیا برنامه توسـعه ای برای 

یـا خیـر، گفـت:  نظـر گرفته ایـد  در  سـال 1400 

همین که بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم، 

بـه سـرانجام رسـانده ایم!  کار بسـیار مهمـی را 

نزدیـک بـه دو سـال اسـت کـه بـه علـت تحریـم و 

شـرایط نامطلـوب اقتصـادی، حقـوق کارگـران را 

پرداخـت  شـخصی  ذخیـره  محـل  از  را  خـود 

می کنیـم و اگـر ایـن شـرایط ادامـه پیـدا کنـد، 

قطعـا در سـال 1401، کارخانـه را تعطیـل خواهیـم 

کرد. می توان گفت باید منتظر معجزه باشـیم. 

از طرفـی هـم با امضای سـند راهبـردی همکاری 

25 ساله ایران و چین، با ورود تدریجی چینی ها 

بـه ایـران، بـازار آلومینیـوم ایـران بـه سـادگی در 

دسـترس آن هـا قـرار گرفتـه و صنعـت آلومینیوم 

اداره  خـود  دلخـواه  روش هـای  بـه  را  کشـور 

خواهند کرد.

در  »آلوم شـهر«  احـداث  خصـوص  در  وی 

منطقـه ویـژه اقتصـادی المرد به منظور اسـتقرار 

تامیـن مـواد  آلومینیـوم و  پایین دسـتی  صنایـع 

آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع  سـوی  از  اولیـه 

جنوب)سـالکو(، تصریـح کـرد: خیلـی واضح باید 

ذکـر شـود کـه ایـن کار فقـط وقـت هـدر دادن 

اسـت! چراکـه سیاسـت گذاری های صنعتـی از 

ریشـه اشـتباه اسـت و تـا زمانـی کـه اصالحی در 

و  وقـت  فقـط  نگیـرد،  صـورت  زمینـه  ایـن 

هزینه هـای گـزاف کـه بایـد صـرف رشـد تولیـد 

شود، از بین می رود.

ابـاذری همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه تصمیـم 

این شرکت به صادرات پروفیل آلومینیومی بوده 

است، خاطرنشان کرد: در سال 1399، با چیدمان 

برنامه هایـی قصد داشـتیم تـا در زمینه صـادرات 

محصـوالت خـود اقداماتـی انجـام دهیـم امـا بـه 

دلیل شـرایط نامطلوب بازپرداخت وجه در قبال 

وجـود  عـدم  و  شـده  خریـداری  پروفیل هـای 

هیچگونه تضمینی برای اینکه اگر وجه مورد نظر 

از سـوی خریـدار پرداخـت نشـد، از طریـق ایـن 

تضمین بتوانیم ضرر وارد شده را جبران کنیم، از 

انجام آن منصرف شدیم. اکثر کسانی هم که با 

شـرایط ذکـر شـده در خصـوص بازپرداخـت وجـه، 

اقـدام بـه صـادرات کـرده بودنـد بعـد از مدتـی یـا 

سـرمایه زیـادی را از دسـت دادنـد و یـا اینکـه از 

طـرف شـرکت خریـدار، رقمـی کمتـر از توافـق را 

دریافت کردند.

صنعت از پای بست ویران است... ■

در  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

خصـوص عـدم تـوازن میـان صنایـع باالدسـت و 

کـرد:  عنـوان  آلومینیـوم،  پایین دسـت 

آلومینیـوم در کشـور هم اکنـون  قیمت گـذاری 

انحصـاری اسـت؛ فقـط عـده ای خـاص بـرای تمام 

آلومینیـوم  صنعـت  مختلـف  قسـمت های 

تصمیم گیـری کـرده و اقـدام بـه قیمت گـذاری 

می کنند و کسی معترض به این امر نیست اگر 

هم باشد، صدا به جایی نخواهد رسید. همچنین 

دولـت نیـز نمی توانـد در ایـن خصـوص اقدامـی 

انجـام دهـد. البتـه ایـن معضـل، فقـط مختـص 

صنعـت آلومینیـوم نبـوده و در دیگـر صنایع نیز، 

این اتفاق بروز پیدا کرده است.

وی اضافـه کـرد: بـاور برخـی بـر ایـن اسـت کـه 

اداره  مختلـف  نهادهـای  خواسـت  بـه  صنایـع 

می شـوند امـا اصـال این گونـه نیسـت. علـت تمـام 

خـاص  عـده ای  مدیریـت  بـه  قیمتـی  نوسـانات 

برمی گـردد. راه حـل قطعـی بـرای رفـع ایـن معضل 

وجـود نـدارد؛ مگر حذف سـودجویان از صنعت با 

اجرای قوانین صحیح.

ابـاذری تاکیـد کـرد: بـرای ایجـاد تـوازن میـان 

صنایع آلومینیوم باالدسـتی و پایین دسـتی، باید 

از ابتـدای کار، تمـام سیاسـت های غلطـی که در 

اکثر دستگاه  ها و ماشین آالتی که 
مورد استفاده قرار دادیم، ساخت 

ایران است. اگرچه می توان 
از دستگاه های ساخت کشور 

اروپا نیز استفاده کرد اما هزینه 
چند میلیاردی باید برای تهیه 
آن ها پرداخت کرد و این کار 

مقرون به صرفه نیست
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»فملی« رکورد فروش را جابه جا کرد

مس با عیار بیشتر، قیمت باالتر و مشتری کمتری دارد
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مدیـر امـور برنامه ریـزی و نظارت شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: با وجود تمام مشـکالت داخلی و خارجی مطرح شـده شـرکت 
مـس توانسـت سـال 1399 را بـا رکوردشـکنی های جدید در حوزه های مختلف مانند تولید و فروش کاتد مس پشـت سـر بگـذارد و به 

سود 66 درصدی دست یابد.

مدیر امور برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران:

»فملی« رکورد فروش را جابه جا کرد

سـعد عبـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: 

در سـال 1399 بـه تولیـد 280 هـزار تـن کاتـد مـس 

تلقـی  مطلوبـی  بسـیار  میـزان  کـه  رسـیدیم 

می شـود. برنامه در نظر گرفته شـده برای تولید 

کاتـد 265 هـزار تـن در سـال 1399 بـود که حدود 

6 درصـد فراتـر از برنامـه گام برداشـتیم. گفتنی 

اسـت در سـال 1398 بالـغ بـر 250 هـزار تـن تولید 

کاتـد داشـتیم کـه بـا این وجـود، تولیـد 280 هزار 

تن از این محصول در سال 1399، عدد سنگینی 

محسـوب می شـود. در واقع نزدیک به 12درصد 

 1398 سـال  بـه  نسـبت  زمینـه  ایـن  در  رشـد 

مشاهده می شود. تمام میزان کاتد تولید شده 

در سـیال 1399 بـه فـروش رسـیده اسـت. ضمـن 

اینکـه بـا افزایـش 30 هزار تنی کاتـد مس، حدود 

پنج هزار و 355 میلیارد تومان به درآمد شرکت 

ملی مس افزوده شده است.

وی افزود: عالوه بر تاثیر افزایش نرخ ارز، ما در 

سـال 1399، 35 درصد رشـد فروش نسـبت به سـال 

حـدود  سـال 1398  در  واقـع،  در  داشـتیم.   1398

250هزار تن کاتد تولید کردیم و 251 هزار تن از این 

محصـول را نیـز بـه فـروش رسـاندیم. در سـال 1399 

حدود 280 هزار تن کاتد تولید شد که 270 هزار تن 

از آن میزان به فروش رسید و درآمد ساالنه شرکت 

بالـغ بـر 40 هـزار میلیارد تومان گزارش شـده اسـت. 

سـال 1398،  در  شـرکت  محصـول  فـروش  میـزان 

22هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده بود و حدود 

518 میلیارد تومان نیز برق به فروش رساندیم و در 

مجموع 22 هزار و 900میلیارد تومان درآمد کسب و 

حدود 12 هزار و 200 میلیارد تومان سود عاید شرکت 

سـال  در  نیـز  خالـص  سـود  اینکـه  ضمـن  شـد. 

گذشته 53 درصد ارزیابی شد.

مدیـر امـور برنامه ریـزی و نظارت شـرکت مس 

بیـان کـرد: میـزان رشـد درآمـد شـرکت در سـال 

1399، نسـبت بـه سـال 1398 بالـغ بـر 66 درصـد 

فـروش  از  مـا  بهتـر  عبـارت  بـه  یـا  شـد  بـرآورد 

محصوالت تولیدی شرکت 66 درصد سود خالص 

داشـتیم. ایـن اعـداد و ارقـام نشـان می دهـد کـه 

شـرکت مـس بـا وجـود رشـد نـرخ ارز و درآمدهـای 

ارزی یـک رونـد بسـیار خوبـی را در پیـش گرفتـه 

اسـت. عملکرد مناسـب شـرکت تحت تاثیر چند 

فاکتـور بـوده کـه 22 هـزار و 400 میلیـارد تومـان بـه 

بالـغ بـر 40 هـزار میلیـار تومـان ارتقـا یافتـه اسـت و 

چیـزی حـدود 19 هـزار میلیـارد تومـان افزایـش 

درآمد را به ثبت رساندیم.

عبـدی تصریـح کـرد: هزینه هـای شـرکتی بـه 

بزرگی شـرکت مس با 18 هزار و 500 نفر پرسـنل به 

صـورت مسـتقیم و 300 هـزار نفـر بـه صـورت غیـر 

مستقیم در حال فعالیت هستند، یک رقم بسیار 

عظیمـی اسـت. بـه جـرات می تـوان گفـت ایـن 

بـا  و  اسـت  اسـتراتژی بی رقیـب  نظـر  از  شـرکت 

مشـکالت محیط زیستی مواجه نیسـت. شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران تاکنون توانسـته اسـت به 

ارقـام درخشـانی در حـوزه فـروش و درآمدزایـی 

دست یابد.
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مدیرعامـل گـروه صنعتی بهداد گفت: با توجه افزایش قیمت مس، تقاضا برای شـمش های مسـی بـا عیار پایین و غیر اسـتاندارد رو به 
افزایـش بـوده و مصرف این شـمش ها نسـبت به شـمش مسـی بـا عیـار 99.99 درصد بـرای تولیدکننـدگان مقاطع مسـی و برنجی 

مقرون به صرفه تر است.

مدیرعامل گروه صنعتی بهداد:

مس با عیار بیشتر، قیمت باالتر و مشتری کمتری دارد

علـی بهـداد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات انالین«، اظهار داشـت: 

قیمت مس در بازار داخلی به طور مستقیم تحت 

تاثیـر نـرخ ارز بـوده و ایـن موضـوع عـالوه بـر تاثیـر 

قیمـت جهانـی ایـن فلـز در بـورس فلـزات لنـدن 

اسـت. بـه عبـارت بهتر، قیمت داخلی مـس را دو 

عامـل نـام بـرده تعییـن می کننـد. عوامـل جانبـی 

همچـون عرضـه و تقاضـا نیز بر قیمت نهایی مس 

موثر است اما متغیرهای اصلی و نهایی در بحث 

قیمت گذاری قیمت جهانی و نرخ ارز هستند که 

دومیـن عامـل مهم تر به حسـاب می آید. برخـی از 

تولیدکننـدگان و فعـاالن در حـوزه صنعـت تـالش 

می کننـد کـه نوسـان گیری کننـد و از تغییـرات 

چشـمگیر قیمتی نیز جلوگیری به عمل آورند اما 

در نهایـت مـس بـه افت و خیز قیمتی خـود ادامه 

می دهـد. بـا توجـه بـه افزایـش تولیـد خودروهـای 

برقی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی، آینده 

قیمتی فلز سرخ افزایشی پیش بینی می شود و در 

درازمدت شاهد حضور مس در کانال های فراتر از 

10 هزار دالر خواهیم بود.

وی عنـــوان کــــرد: گــــروه صنعتــــی بهــــداد، 

تولیدکننده مقاطع و شمش مس است و در حال 

حاضر در زمینه بازیافت ضایعات سیم و کابل های 

مسـی فعالیـت می کنـد. در واقـع، شـمش مسـی 

حاصـل از بازیافـت را تولیـد و عرضـه می کنیـم. 

می تـوان گفـت مـس بـه دسـت آمـده از سـیم و 

کابل هـای بازیافتـی، بهتریـن و خالص تریـن نـوع 

مس بعد از کاتد به حساب می آیند که خلوص آن 

99.99 درصـد اسـت کـه آن را در اختیـار واحدهای 

ریخته گـری قـرار می دهیـم. بـرای تولیـد شـمش 

مـس، خلـوص خاصـی مدنظـر نیسـت بلکه مس 

با عیارهای خیلی پایین نیز مشتری خاص خود 

زیـر  عیـار  بـا  مـس  مثـال،  عنـوان  بـه  دارد.  را 

80درصد برای تولید شـمش برنج و آلیاژی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

مس با عیار پایین، مشتری بیشتری دارد ■

بهـداد در ادامـه تصریـح کـرد: مس با آلیاژها 

و عیارهـای متفاوتـی در صنعـت بـرای سـاخت 

انـواع قطعـه و شمــــش مــــورد استفــــاده قـــرار 

می گیـرد و هـر مشـتری سـفارش خـاص خـود را 

عیــــار  بـا  مــــس  فقــــط  ترتیـب،  ایـن  بـه  دارد؛ 

99.99درصـد مورد اسـتقبال صنعتگران نیسـت. 

گفتنی است که قیمت مس و آلیاژ آن به میزان 

خلوص و عیار آن بسـتگی دارد. چراکه هر چه از 

عیـار باالتـری برخـوردار باشـد قیمـت بیشـتری 

دارد. مـس بـا خلوص پایین تر طرفداران بیشـتری 

ازجملـه  برنـج  شـمش  تولیدکننـدگان  و  دارنـد 

خریـداران آن بـه حسـاب می آینـد و اسـتفاده از 

ایـن نـوع مـس بـرای تولیدکننده محصـول نهایی 

مقرون به صرفه تر است.

وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته برخی از 

آلیاژهـای برنـج کـه خـارج از اسـتاندارد هسـتند و 

ناخالصی دارند، مورد استفاده قرار نمی گیرند اما 

در داخـل کشـور بـه دلیـل اینکـه متاسـفانه بحـث 

اسـتاندارد جدی گرفته نمی شود، شاهد استفاده 

از شـمش بـا خلـوص بسـیار پاییـن نیـز هسـتیم. 

مضـررات اسـتفاده از آلیاژهـای غیراسـتاندارد در 

صنایعـی همچون شـیرآالت بهداشـتی بـه وضوح 

قابل مشاهده است.

تداوم تولید به سرمایه زیادی نیاز دارد ■

تولیـد  صنعـت  مشـکالت  ادامـه  در  بهـداد 

شـمش مسـی را برشـمرد و تاکیـد کـرد: مهم تریـن 

معضل صنایع مسی، عدم ثبات قیمت است که 

تولیدکننـدگان را بـا معضـل جـدی مواجـه کـرده 

است. چراکه  ثبات قیمت موجب می شود برای 

یـک مــــدت معیــــن، هــــر چنــــد کوتـاه بتوانیـم 

برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشیم. قیمت 

فعلـی مس بسـیار باال بـوده و بـرای تداوم فعالیت 

در این حــوزه به یک سـرمایه هنگفت نیاز اسـت. 

باشــــد،  بـاال  قیمتــــی  نوســــان  کــــه  زمانـــــی 

تصمیم گیـــری نیــــز دشــــوار می شــــود. وقتــــی 

ریسک پذیــــری افزایــــش می یابـــد، بسیــــاری از 

تولیدکننده هـا فعالیـت خـود را در ایـن بخـش 

متوقـف می کننـد. چـه بسـا کـه در حـال حاضـر 

تعداد زیادی از واحدهای تولیدی فعال، تعطیل 

از  را  خـود  شـغل  نیـز  زیـادی  افـراد  و  شـده اند 

دسـت داده انـد کـه ایـن موضـوع بـرای اقتصـاد 

یک کشور اتفاق ناگواری به حساب می آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت مواد اولیه 

بسـیار افزایـش یافتـه و در واقـع بـا هزینـه نجومـی 

تولیـد، عمال تولیدکننـده نمی توانـد به سـودآوری 

فکر کند. بسیاری از کارها اجرت باالیی دارند که 

و  اسـت  ثابـت  نیـز  شـده  تعییـن  اجـرت  میـزان 

نوسانات قیمتی بر آن تاثیری چشمگیری ندارد اما 

زمانـی کـه قیمت مـواد اولیه نقش پررنگـی دارد و 

اجرتـی بـرای کار در نظـر گرفتـه نمی شـود، شـرایط 

کـه  می شـود  کشـنده  تولیدکننـده  بـرای  کاری 

صنعت شـمش و مقاطع مسـی و برنجی جزو این 

دسته از مشاغل قرار دارد.
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باید بسترها برای پویایی تولید فراهم شود
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مدیرعامل شـرکت کیمیاگران نقش جهان گفت: طی سـال های گذشـته، واحدهای زیادی در حوزه تولید شـمش سـرب از طریق باتری 
فرسـوده، مجوز فعالیت گرفته اند که محصوالت آن ها از کیفیت باالیی برخوردار اسـت اما ایجاد موانع قانونی و عدم تسـهیل تامین مواد 

اولیه، ادامه فعالیت این واحدها را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

مدیرعامل شرکت کیمیاگران نقش جهان:

باید بسترها برای پویایی تولید فراهم شود

رضـا بابایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« در تشـریح 

مهم ترین برنامه هایی که در دستور کار شرکت 

کیمیاگران نقش جهان قرار گرفته است، اظهار 

داشـت: می تـوان بـه توسـعه بخـش بازیافـت و 

خالص سـازی اشـاره کـرد. همچنیـن بـرای سـال 

1400، هـدف ایـن اسـت کـه بتوانیـم بیشـتر نیـاز 

صنایـع باتری سـازی کشـور را تامیـن کنیـم و در 

مناسـب،  شـرایط  آمـدن  وجـود  بـه  صـورت 

نیم نگاهی به بازار صادراتی نیز داشته باشیم. 

وی افـزود: در حـال حاضـر، یکی از مهم ترین 

روی  و  سـرب  صنعـت  در  موجـود  معضـالت 

کشـور تامیـن مـواد اولیـه اسـت؛ بهتریـن راهکار 

برای حل این معضل نیز واردات باتری فرسـوده 

اسـت امـا ایـن امـر بـه سـختی صـورت می گیرد. 

نتیجـه دیـر تامیـن شـدن یـا عـدم تامیـن مـواد 

اولیـه نیـز، افزایـش قیمـت تمـام شـده سـرب در 

کشـور اسـت و ایـن تاثیـر در خریـد باتری هـای 

خودرو به وضوح احسـاس می شـود و متاسـفانه 

بایـد ذکـر شـود تـا زمانـی کـه تامیـن مـواد اولیـه 

دشـوار باشـد، کاهـش تولیـد و افزایـش قیمـت 

تمام شده سرب، ادامه خواهد داشت.

با قطعی برق مواجه نبودیم ■

این فعال صنعت سـرب در خصوص مشـکل 

قطع شـدن ناگهانی برق واحد تولیدی که برای 

بیشتر تولیدکنندگان به وجود آمده بود، تصریح 

کـرد: خوشـبختانه تاکنـون درگیـر ایـن معضـل 

نشـــده ایـــــم؛ روش هــــای تولیـــــد در شرکـــــــت 

کیمیاگران نقش جهان بهینه شده و در واقع با 

میـزان مصـرف بـرق مطلـوب، در حـال فعالیـت 

هستیم و در برهه هایی از زمان هم برای کنترل 

انـرژی  خـود،  محصـوالت  شـده  تمـام  قیمـت 

ذخیره کرده ایم.

صادرات از طریق دو راه ■

مدیرعامل شـرکت کیمیاگران نقش جهان در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« دربـاره 

تکنولوژی مورد اسـتفاده در خط تولید این واحد، 

بیـان کـرد: در خـط تولیـد خـود دسـتگاه خردایـش 

مکانیـزه داریـم کـه باتری هـای فرسـوده را وارد ایـن 

دسـتگاه می کنیـم و عمـل خردایـش بـه صـورت 
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دستی دیگر انجام نمی شود و این فرایند از حالت 

سنتی خارج شده است. بر اساس وزن موادی که 

از باتری خردایش شده حاصل می شود و شناوری 

سـرب  ماننـد  سـنگین تر  قطعـات  آب،  روی  آن 

ته نشـین شـده و سـایر قطعـات سـبک تر ماننـد 

پالستیک جمع آوری می شود.

وی ادامـه داد: ظرفیـت تولیـد درج شـده در 

پروانه بهره برداری این شـرکت، 23 هزار تن اسـت 

امـا توانایـی تولیـد تـا میـزان 30 هـزار تـن را نیـز 

داریـم. متاسـفانه در سـال جـاری بـه علـت وجود 

بـرای  کـه  فراوانـی  مشـکالت  و  محدودیت هـا 

تولیدکنندگان به خصوص در حوزه سرب و روی 

کشـور بـه وجـود آمـد، تقریبـا بـه میـزان یک سـوم 

داشـتیم.  تولیـد  بهره بـرداری  پروانـه  ظرفیـت 

عمـل  روش  دو  بـه  صـادرات  حـوزه  در  تاکنـون 

کرده ایـم کـه روش اول از صـادرات از محـل ورود 

صـادرات  دوم،  روش  و  فرسـوده  باتـری  موقـت 

مسـتقیم بود که در روش دوم، به صورت کامل 

تمـام تعهـدات ارزی اجـرا شـده اسـت و ارز را در 

سامانه ارزی »نیما« قرار داد ه ایم.

میزان فروش صادراتی، مطلوب نبود ■

بابایی به این نکته اشـاره کرد: از شـروع سـال 

1399 تـا به حال، مشـکالت عدیـده ای برای همه 

بـه  کشـور  مختلـف  صنایـع  در  تولیدکننـدگان 

وجـود آمـده اسـت و تولیـد و فـروش آن هـا را بـه 

طـور مسـتقیم تحـت تاثیـر قـرار داد. مـا در سـال 

جـاری بـرای فـروش صادراتـی اقـدام کردیـم و تـا 

حـدودی نیـز موفـق بودیم اما برای میـزان فروش 

داشـتیم،  نظـر  در  کـه  مقـداری  آن  صادراتـی، 

محقـق نشـد. بـرای آن دسـته از تولیدکنندگانـی 

که قصد انجام این کار را داشتند هم، معضالتی 

پدیدار شـد که به واسـطه آن، از فروش صادراتی 

محصوالت خود منصرف شدند.

ارزی نیست که وارد »نیما« شود؟! ■

ایـن فعـال صنعـت سـرب در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« در خصـوص اینکـه آیا 

چالش هـای موجـود در بحـث ورود موقـت کاال 

حل شده است یا خیر، تصریح کرد: اصلی ترین 

بانـک  اعـالم  چالش هـا،  ایـن  رفـع  عـدم  دلیـل 

صادرکننـدگان،  تمـام  اینکـه  بـر  مبنـی  مرکـزی 

متعهـد هسـتند کـه ارز حاصل از صـادرات خود 

را در سـامانه ارزی »نیما« عرضه کنند، اسـت و 

ارز حاصـل از صـادرات از محـل منابـع داخلـی 

باید طبق قانون شـامل قانون تعهد ارزی شـده و 

ارز آن در سـامانه »نیمـا« عرضـه شـود. ماننـد 

شـرکت کیمیاگـران نقـش جهـان کـه صـادرات 

انجـام داده و صـد درصـد تعهـد ارزی را بـه جـا 

آورده اسـت اما زمانی که یک تولیدکننده برای 

تـداوم تولیـد خـود، بـه صـورت ورود موقـت از 

کشـوری ماننـد عـراق مـواد اولیه دریافـت کرده 

بـه  شـده  تولیـد  سـرب  شـمش  آن،  ازای  در  و 

تامین کننـده فروختـه باشـد، چطـور زمانـی کـه 

روی  پـا  مرکـزی  بانـک  نشـده،  بـدل  و  رد  ارزی 

گـردن تولیدکننـده می گـذارد و اصـرار مـی ورزد 

در  بایـد  را  خـود  صـادرات  از  حاصـل  ارز  کـه 

سـامانه »نیمـا« عرضـه کنـد؟! وقتـی از فراینـد 

ارزی  اسـت،  اسـتفاده شـده  کاال  موقـت  ورود 

وجود ندارد.

عدم توجه به پتانسیل های بخش تولید ■

مدیرعامـل شـرکت کیمیاگـران نقـش جهـان 

در پایـان متذکـر شـد: طـی سـال های گذشـته، 

پروانـه بهره بـرداری بسـیاری بـه همـکاران مـا در 

حـوزه بازیافـت ضایعـات سـرب، از سـوی وزارت 

صمـت اعطـا شـد و در واحدهـای بازیافـت خود 

تجهیزات و ماشین آالت بسیار خوبی نیز نصب 

کردند. در حال حاضر نیز این واحدها هم سطح 

و  بـوده  تولیـد  حـال  در  اروپایـی  کشـورهای 

کیفیت شمش سرب تولید شده آن ها به قدری 

باال اسـت که مورد پذیرش شـرکت های خارجی 

ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  نیـز  مصرف کننـده 

افزایـش  بـر  گذشـته  سـال های  از  شـرکت ها 

کیفیـت محصـول خـود متمرکز بوده انـد و نباید 

این پتانسیل را از دست داد.

وی تاکید کرد: همان طور که تسهیل تامین 

مواد اولیه و صادرات و همچنین مانع زدایی در 

و  بـه رونـق  پـا گیـر می توانـد  و  قوانیـن دسـت 

پویایـی واحدهـای تولیـدی منجـر شـود، عـدم 

تحقـق ایـن مـوارد نیـز می تواند تعطیلـی واحد و 

بیکاری کارگران را به همراه داشته باشد.

 در حال حاضر، یکی از مهم ترین 
معضالت موجود در صنعت سرب 

و سرب کشور تامین مواد اولیه 
است؛ بهترین راهکار برای حل 

این معضل نیز واردات باتری 
فرسوده است
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رشد 188.6 درصدی درآمد »فملی«

درآمد صبانور به 2143 میلیارد تومان رسید

چادرملو همه رکوردهای تولید و فروش را جابه جا کرد
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میـزان فروش شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سـال 1399 با رشـد 16 درصدی نسـبت به سـال قبـل از آن، از 16 میلیون 
تن گذشـت و این شـرکت توانسـت با کسـب درآمد 255 هزار میلیارد ریالی، نسبت به مدت مشابه سـال 1398، رشـد 164 درصدی را 

به ثبت برساند.

چادرملو همه رکوردهای تولید و فروش را جابه جا کرد
در سال 1399؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

شـرکت  درخشـان  عملکـرد  آنالیـن«،  »فلـزات 

معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه 1399،  

در تاریـخ ایـن شـرکت مانـدگار شـد. »کچـاد« بـا 

ثبت رکوردهای به یادماندنی در تولید کنسانتره، 

گندلـه، آهن اسـفنجی و شـمش فـوالدی، بهترین 

اسـفند مـاه و بهتریـن سـال خـود را پشـت سـر 

گذاشت. همچنین از منظر درآمد چادرملو پس 

از صبانـور بهتریـن عملکـرد را از نظـر رشـد درآمد 

برجای گذاشت.

رشد 19 درصدی تولید کنسانتره »کچاد« ■

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو توانسته در 12 ماه سال 1399، 

10 میلیـون و 447 هـزار و 216 تـن کنسـانتره تولیـد 

کنـد کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل از آن، 

19درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در سـال 

1398 طی همین مدت توانسته بود هشت میلیون 

و 754 هزار و 970 تن کنسانتره تولید کند.

»کچـاد« در 12 مـاه سـال 1399، 230 هـزار و 

147تن سـنگ آهن دانه بندی شـده تولید کرد. این 

شـرکت در 12 مـاه سـال 1398، 499 هـزار و 300تـن 

سنگ آهن دانه بندی شده تولید کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12ماه 

سـال 1399 موفـق بـه تولیـد 61 هـزار و 679 تـن 

آپاتیـت شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل از آن، 32 درصد افزایش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1398، توانسـته بـود 46 هـزار و 514 تـن آپاتیـت 

تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

12ماه سال 1399، سه میلیون و 743 هزار و 193 تن 

گندله تولید شـد که نسـبت به مدت مشـابه در 

سـال 1398، حـدود 4 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1398، سـه میلیـون و 

581هزار و 215 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در 12 مـاه سـال 1399، یک میلیون و 

602 هـزار و 843 تـن آهـن اسـفنجی تولید کرد که 

در مقایسـه بـا سـال قبـل از آن،یـک درصد رشـد را 

نشان می دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1398، 

موفق شده بود حدود یک میلیون و 585 هزار و 

957 تن آهن اسفنجی تولید کند.
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و  معدنـی  شـرکت  فـوالدی  شـمش  تولیـد 

بـه  مـاه سـال 1399،  صنعتـی چادرملـو طـی 12 

یک میلیـون و 25 هـزار و 500 تـن رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، چهـار 

هزار تن افزایش یافته است. چادرملو طی 12 ماه 

تـن  و 500  هـزار  و 21  میلیـون  یـک  سـال 1398، 

شمش فوالدی تولید کرده بود.

شـرکت چادرملو طی 12 ماه سـال 1399، سـه 

میلیـون و 57 هـزار کیلـووات سـاعت برق تولید 

کـرد کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش از آن  32 درصد رشـد نشـان می دهد. این 

بـود  توانسـته   1398 سـال  مـاه   12 در  شـرکت 

دومیلیـون و 299 هـزار و 479 کیلـووات سـاعت 

برق تولید کند.

مجمـوع تولیـدات چادرملـو در 12 مـاه سـال 

1399 بـه 17 میلیـون و 110 هـزار و 578 تـن رسـید 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، 

9درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه 

سال 1398 توانسته بود 15 میلیون و 656 هزار و 

699 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 16 درصد رشد را  ■

تجربه کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه در 12 مـاه 
سال 1399، 6 میلیون و 975 هزار و 298 کنسانتره 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـه فـروش 

رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل از آن، 34 درصد رشد داشته است. چادرملو 

بـود  توانسـته   ،1398 سـال  مشـابه  مـدت  در 

میلیون و 175 هزار و 998 تن کنسـانتره به  پنج 

فروش برساند.

»کچـاد« در 12 مـاه سـال 1399، 199 هـزار و 

840تـن سـنگ آهن دانه بندی شـده فروخـت. این 

شـرکت در دوره 12 ماهه سـال 1399، 305 هزار و 

891 تن سنگ  آهن دانه بندی شده فروخته بود.

طـی  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

12مـاه سـال 1399 موفـق بـه فـروش 50 هـزار و 

538تـن آپاتیـت شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مدت در سـال 1398، 58 هزار و 429 تن آپاتیت 

فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

12ماه سال 1399، یک میلیون و 418 هزار و 710تن 

گندله فروخته شـد. این شـرکت، در 12 ماه سـال 

1398، یـک میلیـون و 544 هـزار و 281 تـن گندلـه 

فروخته بود.

»کچـاد« در 12 مـاه سـال 1399، 340 هـزار و 

974تـن آهـــن اسفنجـــی بـه فـــروش رسانــــد. ایـن 

شـرکت در 12 مـاه سـال 1398، موفـق شـده بـود 

حدود 365هزار و 825 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12ماه 

سـال 1399 موفـق بـه فـروش 430 هـزار و 446 تـن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلی شـد. این شـرکت 

سـال گذشـته طی 12 ماه سـال 1398 توانسته بود 

بـازار  در  را  فـوالدی  تـن شـمش  و 99  هـزار   990

داخلی بفروشـد. در 12 ماه سـال 1399، 602 هزار 

و 982 تـن شـمش فـوالدی »کچـاد« در بازارهـای 

صادراتی به فروش رسید.

در همیـن حـال، چادرملـو در دوره 12 ماهـه 

هـزار  و 57  میلیـون  سـه  توانسـت  سـال 1399، 

سراسـری  شـبکه  بـه  بـرق  سـاعت  کیلـووات 

بفروشـد. این میزان در سـال 1398 به دو میلیون 

و 469 هزار و 331 کیلو وات ساعت رسیده بود.

مجمـوع فـروش داخلی و صادراتی چادرملو 

در 12 ماه سـال 1399 به 10 میلیون و 18 هزار و 

788 تن رسیــــد کــــه در هم سنجی بــــا مـــدت 

مشابــه ســـال قبل از آن 16 درصد رشد را نشان 

مـاه سـال 1398  ایـن شـرکت در 12  می دهـد. 

توانسته بــــود هشــــت میلیــــون و 616 هــــزار و 

766تن محصول بفروشد.

رشد 254 درصدی درآمد کنسانتره چادرملو ■

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـته در 

12ماه سال 1399، از محل فروش کنسانتره 112هزار 

و 512 میلیـارد و 24 میلیـون ریـال درآمد کسـب 

کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 

254 درصـد رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در 
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سـال 1398 موفق شـده بود از فروش کنسـانتره، 

31هــــزار و 724 میلیـــــارد و 193 میلیــــون ریـال 

درآمد داشته باشد.

»کچـاد« در 12 مـاه سـال 1399، دو هـزار و 

192میلیـارد و 213 میلیـون ریـال از فروش داخلی 

سنگ آهن دانه بندی شده درآمد کسب کرد که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 42درصد 

رشـد دارد. این شـرکت در 12 ماه سـال 1398، یک 

هزار و 539 میلیارد و 737 میلیون ریال از فروش 

سنگ آهن دانه بندی درآمد کسب کرده بود.

چادرملـو طـی 12 مـاه سـال 1399 موفـق بـه 

کسب درآمد 678 میلیارد و 85 میلیون ریالی از 

آپاتیـت شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال قبـل از آن 207 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1398، 220 میلیـارد و 770 میلیـون ریـال درآمد از 

آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

12مـاه سـال 1399، از فـروش گندلـه 33 هـزار و 

688میلیـارد و 330 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل 

شـد کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1398، 

حـدود 129 درصـد رشـد مشـاهده می شـود. ایـن 

شـرکت در 12 مـاه سـال 1398 از فـروش گندلـه 

14هزار و 656 میلیارد و 529 میلیون ریال درآمد 

کسب کرده بود.

»کچــــاد« در 12 مــــاه ســــال 1399، 14 هــزار و 

344میلیـارد و 336 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی 

به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل از آن 

103درصد افزایش را نشـان می دهد. این شـرکت 

و  هـزار  هفـت  حـدود   ،1398 سـال  مـاه   12 در 

39میلیــــارد و 428 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی 

فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12ماه 

سـال 1399 موفـق بـه کسـب درآمـد 90 هـزار و 

173میلیـارد و 243 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی و صادراتـی شـد 

آن  از  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه 

128درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته 

و  درآمـد 39هـزار  سـال 1398،  مـاه  طـی 12  بـود 

547میلیارد و 30 میلیون ریالی از فروش شمش 

فوالدی در بازار کسب کند.

گفتنـی اسـت کـــه »کچـاد« در 12 مـاه ســـال 

و  میلیـــــارد  و 428  هــــزار  توانســــت 53   1399

128میلیون ریال درآمد از صادرات فروش شمش 

فوالدی داشته باشد.

چادرملـو در 12 مـاه سـال 1399، توانسـت بـا 

فروش برق، یک هزار و 915 میلیارد و 518میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد کـه 57 درصـد رشـد را 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش از آن نشـان 

می دهد. درآمد حاصل از فروش برق یان شرکت 

و  میلیـارد   215 و  هـزار  یـک   1398 سـال  در 

465میلیون ریال بود.

مجموع درآمد چادرملو در 12 ماه سال 1399 

بـه 255 هـزار و 503 میلیـارد و 749 میلیـون ریـال 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 

164 درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه 

سـال 1398 توانسـته بود 96 هزار و 684میلیارد و 

689 میلیون ریال درآمد به دست آورد.

مجموع تولیدات چادرملو در 12ماه 
سال 1399 به 17 میلیون و 

110هزار و 578 تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

از آن، 9درصد رشد داشته است. 
این شرکت در 12 ماه سال 1398 

توانسته بود 15 میلیون و 656هزارو 
699 تن محصول تولید کند
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شـرکت ملـی صنایـع مس ایران در اسـفند ماه 1399، توانسـت 101 هزار و 965 تن کنسـانتره مـس و 24 هـزار و 496 تن کاتد مس 
تولیـد کنـد و در مجمـوع فـروش محصـوالت خـود به هفـت هـزار و 270 میلیـارد تومـان درآمد دسـت یابد کـه بیانگر رشـدی معادل 

188.6درصد نسبت به اسفند ماه 1398 است.

رشد 188.6 درصدی درآمد »فملی«
در اسفند 1399؛

و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش،  ایـن  در 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، عملکرد شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران را در مـدت یک ماهه منتهی 

بـه 30 اسـفند مـاه 1399 مـورد تجزیـه و تحلیـل 

قـرار داده اسـت. شـرکت مـس در آخریـن مـاه از 

مجتمــع هـــــای  و  واحـــدهــــا  در   1399 ســــال 

فـروش  و  تولیـد  زمینـه  در  خـود  زیرمجموعـه 

برخـی محصـوالت مسـی و جانبـی رونـد روبـه 

رشـدی را از خـود بـه نمایـش گذاشـته و بـه ویـژه 

همچـون  محصـوالت  برخـی  فـروش  میـزان  در 

کاتد، کنسـانتره طال و نقره، کنسـانتره مولیبدن 

و سـنگ سـولفور آمار نسـبتا مطلوبی را به ثبت 

رسـانده اسـت. ایـن شـرکت همچنیـن توانسـت 

در مـــاه مـــورد بررسـی، کاتــد مــــس و اسیــــد 

سـولفوریک تولیـدی را نیـز در برنامـه صادراتـی 

خود قرار دهد.

محصوالت مسی ■

نمودار 1 میـزان تولیـد و فـروش محصوالت 
مسـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران را نشـان 

می دهد. بر اساس این نمودار، شرکت ملی مس 

در اسفند ماه 1399، 101 هزار و 965 تن کنسانتره 

مـس تولیـد کـرده اسـت. شـرکت مـس در بهمـن 

مـاه سـال گذشـته، 100 هـزار و 24 تـن کنسـانتره 

مـس تولیـد کـرده بـود کـه رشـد 1.9 درصـدی در 

ایـن زمینـه مشـاهده می شـود. »فملـی« بـا ایـن 

میـزان تولیـد در اسـفند مـاه 1399، 18.3 درصـد 

افزایش نسبت به اسفند ماه 1398 داشته است. 

مـاه 1398،  اسـفند  در  کنسـانتره  تولیـد  میـزان 

86هزار و 167 تن بود.

ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 1399، 24 هـزار و 

496 تن کاتد مس تولید کرد. این شرکت در ماه 

قبـل از آن، 24 هـزار و 667 تـن و در اسـفند مـاه 

1398، 25 هزار و 800 تن کاتد تولید کرده بود.

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت ملی صنایع 

مـس ایـران در اسـفند مـاه 1399 برخـالف ماه هـای 

گذشـته، فـروش کنسـانتره نداشـت. »فملـی« در 

بهمن ماه 1399، یک هزار و 850 تن کنسانتره مس را 

مـورد معاملـه قـرار داده بـود. گفتنی اسـت که این 

شـرکت در اسـفند مـاه سـال 1398 نیـز 27 هـزار و 

447تن کنسانتره مس فروخته بود.

ایـن شـرکت بـا فـروش 30 هـزار و 993 تن کاتد 
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رشـد  مـاه 1399، 94.2 درصـد  اسـفند  در  مـس 

نسـبت بـه بهمـن مـاه سـال گذشـته و همچنیـن 

20.6 درصـد افزایـش نسـبت بـه اسـفند مـاه سـال 

1398 داشـته اسـت. از ایـن میـزان فـروش کاتـد 

»فملـی« در اسـفند مـاه 1399، 17 هـزار و 439 تـن 

متعلق به صادرات بوده و 13 هزار و 554 تن نیز 

در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـیده اسـت. میـزان 

فروش کاتد مس در بهمن ماه و اسفند ماه سال 

گذشـته به ترتیب 15 هزار و 956 تن و 25 هزار و 

698 تن برآورد شده است.

محصوالت جانبی ■

نمودار 2 میـزان تولیـد و فـروش محصوالت 
جانبـی شـرکت ملی صنایـع مس ایران که شـامل 

کنسانتره طال، نقره و مولیبدن می شود را گزارش 

می کنـد. طبـق ایـن نمـودار، در اسـفند مـاه سـال 

1399 میـزان تولیـد کنسـانتره طـال و نقـره 53 تـن 

بوده است. میزان تولید کنسانتره طال و نقره در 

بهمن ماه سـال 1399 و اسـفند ماه سـال گذشـته 

بـه ترتیـب 72 تـن و 58 تـن ارزیابی شـده بـود. در 

اسـفند مـاه 1399، »فملـی« 580 تـن کنسـانتره 

مولیبـدن تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در بهمـن مـاه 

سـال گذشـته، 601 تـن از ایـن مـاده معدنـی تولید 

کرده بود. ضمن اینکه با توجه به تولید 535تنی 

رشـد  شـاهد   ،1398 مـاه  اسـفند  در  مولیبـدن 

8.4درصدی تولید این محصول هستیم.

»فملـی« در مـاه مورد بررسـی همچون بهمن 

مـاه 1399، 112 تـن فـروش کنسـانتره طـال و نقـره 

داشـته اسـت. ضمـن اینکـه بـا توجـه بـه فـروش 

44تنـی طـال و نقـره در اسـفند مـاه 1398، رشـد 

154.5درصدی مشـاهده می  شـود. همچنین در 

بهمـن مـاه سـال 1399 نیـز 38 تن کنسـانتره طال و 

رشـد  بیانگـر  کـه  رسـید  فـروش  بـه  نقـره 

اسـت.   1399 مـاه  اسـفند  در  194.7درصـدی 

شرکت مس در ماه مورد بررسی توانست 643تن 

کنسانتره مولیبدن معامله کرده و در این زمینه 

رشد 12.2درصدی را نسبت به بهمن ماه 1399 با 

کنـد.  تجربـه  ایـن محصـول  از  تـن  تولیـد 573 

همچنین میزان تغییر فروش این محصول جانبی 

در اسفند ماه سال 1399 نسبت به مدت مشابه 

در سـال 1398 همـراه بـا 16.9 درصـد رشـد بـوده 

اسـت. میـزان فـروش مولیبـدن در اسـفند مـاه 

1398، 550 بود.

اسید  سولفوریک ■

اسـید  فـروش  و  تولیـد  میـزان   3 نمـودار 
 سـولفوریک شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران را در 

بـرای مـاه اسـفند سـال 1399 نشـان می دهـد. بـر 

اساس این نمودار، میزان تولید اسید سولفوریک 

69 هـزار و 789 تـن و میـزان فـروش ایـن محصـول 

57 هـزار و 891 تـن بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه در سال 1398 به ترتیب رشد 364.5درصدی 

همچنیـن  اسـت.  داشـته  درصـدی   258.7 و 

»فملـی« در بهمـن مـاه 1399، 56 هـزار و 666 تـن 

اسید سولفوریک تولید کرده بود که بیانگر رشد 

23.2 درصدی تولید این محصول در اسـفند ماه 

از مجمـوع  کـه  اسـت  قابـل ذکـر  اسـت.   1399

سـال  مـاه  اسـفند  در  اسیدسـولفوریک  فـروش 

گذشته، 504 تن صادر شده و 57 هزار و 387 تن 

در بازار داخلی معامله شده است.

سنگ سولفور ■

شـرکت ملی صنایع مس ایران در اسـفند ماه 

1399 بـرای دهمیـن مـاه متوالـی در سـال مذکور، 

سنگ سولفور تولید کرد. به طوری که در آخرین 

ماه سال گذشته، چهار میلیون و 574 هزار تن از 

این محصول تولیدشـد که نسـبت به ماه مشـابه 

مشـاهده  درصـدی   16.7 رشـد   1398 سـال  در 

می شود. »فملی« در ماه مورد بررسی، 139هزارو 

670 تن سنگ سولفور را به فروش رساند. گفتنی 

است »فملی« در بهمن ماه سال 1399، 102 هزار 

و 529 تن سنگ سولفور را مورد معامله قرار داده 

بـود کـه بـه ایـن ترتیـب، شـاهد رشـد چشـمگیر 

36.2درصدی در میزان فروش سنگ سولفور در 

اسفند ماه هستیم.



تحلیـــل

هفتهنامه

40
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

سایر محصوالت ■

بررسـی آمـار وضعیـت تولیـد و فـروش سـایر 

مـاه سـال  اسـفند  محصـوالت شـرکت مـس در 

گذشـته نشـان می دهـد کـه ایـن شـرکت در مـاه 

مـورد بررسـی 26 هـزار و 92 تـن سـایر محصـوالت 

تولیـد کـرده و توانسـته اسـت 16 هـزار و 92 تـن از 

این میزان را مورد معامله قرار دهد. »فملی« در 

تـن سـایر  نیـز 20 هـزار و 599  بهمـن مـاه 1399 

محصوالت تولید کرده و تمام را آن را نیز فروخته 

بـود. شـرکت مـس بـا ایـن میـزان تولیـد و فـروش 

سـایر محصـوالت در اسـفند مـاه 1399 توانسـت 

26.7 درصـد رشـد تولیـد را نسـبت بـه بهمـن مـاه 

ایـن  برسـاند. همچنیـن  ثبـت  بـه  را  سـال 1399 

شـرکت در اسـفند ماه 1398، توانسـته بود 9 هزار 

و هفت تن سایر محصوالت تولید کند و تمام آن 

را مـورد معاملـه قـرار دهد که مقایسـه ایـن اعداد 

با میزان تولید و فروش اسـفند ماه سـال گذشـته 

بـه ترتیـب رشـد 189.7 درصـدی  و 78.7 درصدی 

را گزارش می کند.

کنسـانتره  فـروش  نـرخ   ،4 نمـودار  طبـق 

مولیبـدن در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه بهمـن 

مـاه 1399 بـا افـت 6.9 درصـدی همـراه بـوده و 

رشـد  نیـز  مسـی  کاتـد  فـروش  نـرخ  همچنیـن 

10.9درصدی را تجربه کرده است.

قابـل ذکـر بـوده کـه شـرکت ملـی صنایع مس 

ایران در ماه مورد بررسی 17 هزار و 439 تن کاتد 

مـس و 504 تـن اسـید سـولفوریک را صـادر کـرده 

کـه از آن بـه ترتیـب، درآمـدی بالـغ بـر سـه هـزار و 

870 میلیـارد و 398 میلیـون تومـان و 100 میلیـارد 

تومان به دست آورده است.

در مجمـوع »فملـی« در اسـفند مـاه سـال 

1399، هفـــــت هـــــزار و 270 میلیـــــارد تومــــان 

درآمـد کسـب کـرد که نسـبت به بهمــــن مـــاه 

1399، 109درصــــد رشــــد و نسـبت بـه مـدت 

مشابـــه در سـال 1398، 188.6 درصـد افزایـش 

را گزارش می کند.

این شرکت در اسفند ماه 1399، 
101 هزار و 965 تن کنسانتره 

مس تولید کرده است. شرکت مس 
در بهمن ماه سال گذشته، 100 

هزار و 24 تن کنسانتره مس تولید 
کرده بود که رشد 1.9 درصدی در 

این زمینه مشاهده می شود
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

فـروش  گذشـته،  سـال  مـاه  آخریـن  در  صبانـور 

و  گذاشـت  جـای  بـر  خـود  از  را  فوق العـاده ای 

توانست 208 هزار تن محصول به فروش برساند و 

از فروش آن 412 میلیارد تومان درآمد کسب کند. 

ایـن میـزان درآمـد زمانـی اهمیـت می یابـد کـه 

بدانیـم کل فـروش شـرکت صبانـور در سـال 1398، 

765 میلیارد تومان بوده و فروش اسفند ماه 1399، 

معادل حدود 60درصد فروش سال 1398 است.

شـرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور طی سـال 1399 توانست دو هزار و 143 میلیارد 
تومـان درآمـد کسـب کند که این میـزان درآمـد از فروش یـک میلیـون و 355 هزار تن 
محصول سـنگ آهنی حاصل شده اسـت و در مقایسه با سـال 1398 بیش از 180 درصد 

رشد را نشان می دهد.

درآمد  صبانور
 به 2143 میلیارد تومان رسید

در سال 1399؛
صبانور یک میلیون و 777 هزار تن  ■

محصول تولید کرد

نمودار 1 نشـان می دهد صبانور طی 12ماه 
سـال 1399، 500 هـزار و 442 تـن گندلـه تولیـد 

کرده اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه سال 

پیـش از آن، 6 درصـد افزایـش داشـته اسـت. این 

شـرکت در 12 ماه سـال 1398 حدود 468 هزار و 

323 تن گندله تولید کرده بود.

ضمن اینکه صبانور در سال 1399، 21 هزار و 

162 تـن گندلـه نیمه پختـه ضایعاتـی تولیـد کرد. 

ایـن شـرکت در سـال 1398، 30 هـزار تـن گندلـه 

نیمه پخته ضایعاتی تولید کرده بود.

صبانور توانسته است طی 12 ماه سال 1399 

تـن کنسـانتره  یـک میلیـون و 256 هـزار و 390 

خشـک تولید کند که این میزان نسـبت به سـال 

قبل از آن حاکی از رشد 21درصدی است. با این 

حـال، صبانـور در 12مـاه سـال 1398 حـدود یـک 

میلیـون و 37 هـزار و 483تـن کنسـانتره خشـک 

تولید کرده بود.

»کنـور« در 12 مـاه سـال 1399 در مجمـوع، 

تـن محصـول  یـک میلیـون و 777 هـزار و 994 

تولیـد کـرد کـه در مقایسـه بـا سـال پیـش از آن، 

رشد 15 درصدی داشته است. صبانور در سال 

1398 حـدود یـک میلیـون و 535 هـزار و 830 تن 

محصول تولید کرده بود.

افزایش 35 درصدی فروش »کنور« ■

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که »کنور« طی 
12 ماه سال 1399 حدود 476 هزار و 263تن گندله 

فروخت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل از آن، 12 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

حـدود   1398 سـال  مشـابه  مـدت  در  صبانـور 

423هزار و 208 تن گندله فروخته بود.

صبانـور همچنیـن در سـال 1399، 41 هـزار و 

519 تـن گندلـه نیمه پخته ضایعاتـی را به فروش 

رساند که نسبت به سال پیش از آن، 38 درصد 

سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش 

1398، 30 هـزار تـن گندلـه نیمه پختـه ضایعاتـی 

فروخته بود.

»کنـور« در 12 مـاه سـال 1399، 817 هـزار و 

176 تـن کنسـانتره خشـک بـه فـروش رسـاند کـه 



تحلیـــل

هفتهنامه

43
 é شماره  é 160 فروردین ماه 1400

نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش از آن، حدود 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش  درصـد   45

شرکت در 12 ماه سال 1398، 560 هزار و 402تن 

کنسانتره خشک فروخته بود.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 

در مجموع 12 ماه سال 1399، حدود یک میلیون 

و 334 هـزار و 958 تـن محصـوالت سـنگ آهنی 

بـه فـروش رسـاند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش از آن 35 درصـد رشـد دارد. صبانـور 

محصـول  610تـن  و  هـزار  سـال 1398، 983  در 

فروخته بود.

رشـد 137درصـد درآمـد فـروش گندلـه  ■

نـور صبا

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

صبانور در 12 ماه سال 1399، 9 هزار و 494 میلیارد 

و 709 میلیـون ریـال از محـل فـروش گندلـه درآمد 

کسـب کرد که این مبلغ در مقایسـه با سـال پیش 

از آن، 137 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در مدت مشـابه سـال 1398 توانسـته بود 

سـه هـزار و 997 میلیـارد و 926 میلیـون ریـال از راه 

فروش گندله درآمد به دست آورد.

صبانور موفق شد در 12 ماه سال 1399 حدود 

11 هزار و 760 میلیارد و 762 میلیون ریال از محل 

فـروش کنسـانتره خشـک درآمـد داشـت کـه در 

رشـد  از  حاکـی  گذشـته  سـال  بـا  مقایسـه 

صبانـور   1398 سـال  در  اسـت.  159درصـدی 

توانسته بود سه هزار و 657 میلیارد و 763میلیون 

از کنسانتره خشک فروش داشته باشد.

محـل  از  سـال 1399  در  صبانـور  همچنیـن 

فـروش گندلـه نیمه پختـه ضایعاتـی موفـق شـد 

181 میلیـارد و 786 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کند که در مقایسه با سال قبل از آن 34 درصد 

رشـد نشـان می دهد. این شرکت در 12 ماه سال 

گندلـه  فـروش  از  ریـال  میلیـارد   135  ،1398

نیمه پخته ضایعاتی درآمد کسب کرده بود.

در مجموع صبانور طی 12 ماه سـال 1399، 

21 هـزار و 437 میلیـارد و 257 میلیـون ریـال 

درآمد کسـب کرد که نسـبت به مدت مشـابه 

داشـته  رشـد  درصـد   180 آن  از  پیـش  سـال 

اسـت. صبانـور در مـدت مشـابه سـال 1398، 

هفـت هـزار و 655 میلیـارد و 689میلیـون ریـال 

درآمد داشت.

گندلـه  و  کنسـانتره  نـرخ  نیـز   4 نمـودار 
صبانور طی 12 ماه سال 1399 را نشان می دهد. 

میانگیـن نـرخ گندله در ایـن 12 ماه 19 میلیون و 

935 هـزار و 853 ریـال بـه ازای هـر تـن و نـرخ 

کنسانتره نیز 14 میلیون و 391 هزار و 957 ریال 

به ازای هر تن بوده اسـت. این نمودار حاکی از 

آن بـوده کـه نـرخ کنسـانتره و گندلـه در 12 مـاه 

سال 1399 همواره با رشد همراه بوده است.
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد هرمزگان همواره در 

چند ماه اخیر توانست با تداوم رکوردهای ماهانه، 

جهـش تولیـد را رقـم بزنـد و بـرای نخسـتین بـار از 

ظرفیت اسمی خود عبور کند. در بهمن ماه سال 

گذشـته، فـوالد هرمـزگان موفـق بـه ثبـت رکـورد 

تولیـد بیـش از 142 هـزار تـن شـد و باالتریـن میـزان 

تولید ماهانه را ثبت کرد. ضمن اینکه در هفت ماه 

منتهی به پایان سال 1399، پنج ماه فوالد هرمزگان 

با ثبت رکورد ماهانه همراه بوده است.

رشد 9 درصدی تولید »هرمز« ■

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمزگان در اسـفند ماه 1399 توانسـت 141هزار و 

338 تن اسلب فوالدی تولید کند. فوالد هرمزگان 

در 12 مـاه سـال 1398 توانسـته بـود یک میلیـون و 

521هزار و 425 تن اسلب تولید کند.

شـرکت فـوالد هرمـزگان در اسـفند مـاه 1399 

توانسـت 26 هـزار و 929 تـن سـایر محصـوالت 

تولید کند که این میزان در مقایسه با ماه پیش 

از آن، 144 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در بهمـن مـاه 1399، 10 هـزار و 999تـن 

سایر محصوالت تولید کرده بود.

مجموع تولیدات شرکت فوالد هرمزگان در 

اسـفند مـاه سـال 1399 بـه 168 هـزار و 267 تـن 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـا  هم سـنجی  در  کـه  رسـید 

9درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

بهمـن مـاه 1399، 153 هـزار و 589 تـن محصـول 

تولیـد کـرده بـود. الزم بـه ذکـر بـوده کـه فـوالد 

 ،1399 سـال  مـاه   12 مجمـوع  در  هرمـزگان 

یک میلیون و 722 هزار و 242 تن محصول تولید 

کرده است.

فوالد هرمزگان 193 هزار تن فروخت ■

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
فـوالد هرمـزگان در اسـفند مـاه سـال 1399 موفـق 

شـرکت فـوالد هرمـزگان در سـال 1399 موفـق به ثبت چندیـن رکـورد ماهانه تولید اسـلب فوالدی شـد و از این منظر کمتر شـرکتی 
توانسـت بـا فـوالد هرمزگان رقابت کند. این شـرکت با ثبـت رکورد یک میلیـون و 521 هزار تن تولید اسـلب و عبور از ظرفیت اسـمی، 

سال 1399 را با موفقیت پشت سر گذاشت.

عبور فوالد هرمزگان از ظرفیت اسمی
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به فروش 192 هزار و 726 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و بین المللی شـده اسـت که در مقایسـه 

بـا مـاه پیـش از آن، 47 درصـد افزایـش را نشـان 

 1399 مـاه  بهمـن  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

توانسـته بـود 130 هـزار و 339 تـن اسـلب را در 

بـازار بـه فـروش برسـاند. ضمـن اینکـه در سـال 

1399، فـوالد هرمـزگان یک میلیـون و 457 هزار و 

467 تن اسلب فروخته است.

»هرمز« در اسـفند ماه سـال 1399 دو هزار و 

101 تـن سـایر محصـوالت در بـازار فروخت که در 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، 72 درصـد افزایـش 

داشت. این شرکت در بهمن ماه 1399 یک هزار 

و 217 تن سایر محصوالت فروخته بود.

مجمـوع فـروش فـوالد هرمـزگان در اسـفند 

ماه سـال جاری به 194 هزار و 827 تن رسـید که 

در هم سـنجی با ماه پیش از آن، 48 درصد رشـد 

را نشان می دهد. این شرکت در بهمن ماه 1399 

توانسـته بـود 131 هـزار و 556 تـن محصـول در 

بازار بفروشد. مجموع فروش فوالد هرمزگان در 

12 مـاه سـال 1399 بـه یـک میلیـون و 487 هـزار و 

899 تن رسیده است.

کسب درآمد 134 هزار میلیارد ریالی فوالد  ■

هرمزگان

شـرکت  می شـود  مشـاهده  نمـودار 3  در 

فـوالد هرمـزگان از محـل فـروش اسـلب فـوالدی 

 ،1399 سـال  مـاه  اسـفند  طـی  بـازار  در  خـود 

توانسـت 25 هـزار و 612 میلیـارد و 708 میلیـون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد که نسـبت به مـاه قبل 

از آن، 59 درصد رشد را نشان می دهد. »هرمز« 

بـود طـی بهمـن مـاه 1399، 16هـزار و  توانسـته 

52میلیـارد و 321 میلیـون ریـال درآمـد از محـل 

فروش اسلب فوالدی کسب کند.

همچنیـن ایـن شـرکت طـی اسـفند مـاه 1399 

یـک میلیـارد و 132 میلیـون ریـال از فـروش سـایر 

محصـوالت درآمـد کسـب کـرد. فـوالد هرمزگان 

در بهمـن مـاه 1399، یـک میلیـارد و 148 میلیـون 

ریـال درآمـد از محـل سـایر محصوالت به دسـت 

آورده بود.

شـرکت فـوالد هرمـزگان در اسـفند مـاه سـال 

1399 توانست از محل فروش داخلی و صادراتی 

خـود 25 هـزار و 613 میلیـارد و 840میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند که در مقایسه با ماه پیش از 

آن 59 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در بهمـن مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 16 هـزار و 

53 میلیـارد و 469میلیـون ریـال درآمـد داشـته 

فـوالد  درآمـد  کـه  بـوده  ذکـر  بـه  الزم  باشـد. 

هرمـزگان در 12 ماهـه سـال 1399 بـه 134 هـزار و 

411 میلیارد و 209میلیون ریال رسیده است.

نمودار 4 نشـان می دهد نرخ فروش اسـلب 
 ،1399 سـال  مـاه  اسـفند  در  »هرمـز«  فـوالدی 

132میلیون و 897 هزار ریال به ازای هر تن بود. 

همچنیـن میانگیـن نـرخ فـروش اسـلب فـوالدی 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399 بـه 91میلیون و 

901 هزار ریال به ازای هر تن رسید.



تحلیـــل

هفتهنامه

46
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 



تحلیـــل

هفتهنامه

47
 é شماره  é 160 فروردین ماه 1400

شرکت مس مسیر روشنی را دنبال می کند
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مدیرعامـل شـرکت ملی صنایع مس ایران گفت: ما مسـیر توسـعه و پیشـرفت را شناسـایی کرده ایم و در دو سـال اخیـر در این 
راه گام هـای گسـترده برداشـته ایم. شـرکت مس با هـدف رکوردزنی هـای متوالی فعالیت خـود را ادامه می دهد و با همت پرسـنل 

و متخصصین توانسته ایم در تمام حوزه های تولید، فروش، صادرات و طرح های توسعه ای آمار درخشانی را به ثبت برسانیم.

شرکت مس مسیر روشنی را دنبال می کند

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

در  سـعدمحمدی  اردشـیر  آنالیـن«،  »فلـزات 

نشسـت خبری روز یکشـنبه 15 فروردین ماه، در 

میـان اصحـاب رسـانه اظهـار داشـت: عملکـرد 

شرکت مس در سال 1399 تقریبا مثبت ارزیابی 

می شـود و می تـوان از رکوردهـای ثبـت شـده این 

شـرکت بـه صحـت ایـن مهـم پـی بـرد. در سـال 

گذشـته حـدود 101 هـزار متـر حفـاری عمیـق را 

برای شناسایی پتانسیل های جدید انجام دادیم 

و نتیجـه ایـن میـزان اکتشـاف یـک میلیـارد تـن 

ذخیـره جدیـد بـا عیـار 0.5 درصـد بـود، بنابرایـن 

میـزان ذخیـره شـرکت مـس در سـال گذشـته از 

هشـت میلیـارد تـن عبـور کـرد کـه یـک افتخـار 

بزرگ محسوب می شود.

وی افـزود: در سـال 1398 نیـز مـا موفـق بـه 

ارزش  شـدیم.  مـس  تـن  میلیـون   523 کشـف 

برجای این ذخیره اکتشـاف شـده به لحاظ ریالی 

بیـش از 35 هـزار میلیـارد تومـان بـه دارایی هـای 

شرکت اضافه کرد. ذخایر ما در دنیا پیش از این 

اکتشافات 36.5 میلیون تن بود که با اکتشافات 

جدیـد حـدود 7.5 میلیـون تـن بـه ذخیـر کشـور 

اضافـه شـده و در حـال حاضـر میـزان ذخایر بیش 

از 40 میلیون تن مس خالص است. با برنامه ریزی 

کـه بـرای سـال 1400 انجـام شـده اسـت، در حـال 

حاضـر در رتبـه هفتـم ذخایـر دنیـا قـرار داریـم و 

قصد داریم خود را به جایگاه ششم ارتقا دهیم.

رکورد تولید آند را جابه جا کردیم ■

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

مطـرح کـرد: در رابطـه بـا موضـوع تولید، شـاهد 

ارقـام و رکوردهـای درخشـانی نیـز هسـتیم. در 

تولیـد  بـه  موفـق  مـس  شـرکت  گذشـته  سـال 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در نشست خبری:

280هزار و 300 تن کاتد مس شد که برای اولین 

افتـاد کـه 12  اتفـاق  ایـن شـرکت  تاریـخ  بـار در 

درصـد رشـد نسـبت بـه رکـورد قبلی که به سـال 

اتفـاق  تولیـد  ارتقـای  می شـد،  مربـوط   1398

افتـاده اسـت. میـزان تولیـد کاتـد در سـال 1398 

حدود 250 هزار تن بود. در بخش تولید آند نیز 

در سـال گذشـته با 16.8 درصد رشـد نسـبت به 

سـال 1398 یک رکورد جدید را به ثبت رسـاندیم 

و 355 هزار و 611 تن آند تولید شد.

تـن  میلیـون  از 184  بیـش  کـرد:  اضافـه  وی 

عملیات معدنی در شرکت مس اتفاق افتاده که 

ایـن موضـوع یـک رقـم بی نظیـری بـوده کـه شـکل 

گرفته اسـت. در تولید کنسـانتره نیز به اعداد و 

ارقـام درخشـانی دسـت یافتیـم و در سـال 1399 

حـدود یـک میلیـون و 200 هزار تن کنسـانتره مس 

تولید شد و رکورد قبلی که به سال 1398 مربوط 

را  بـود  تـن  هـزار  و 18  میلیـون  یـک  و  می شـود 

جابه جـا کردیـم. در تولیـد لجـن آنـدی کـه حـاوی 

فلزات گران بها است نیز عملکرد خوبی داشتیم 

و نسـبت بـه سـال 1398، حـدود 5 درصـد افزایش 

تولید داشتیم و با 797 تن لجن به رکورد جدیدی 

دست یافتیم.

سال گذشته 202 هزار تن مس در بورس  ■

عرضه شد

سـعدمحمدی عنـوان کـرد: در اسـفند مـاه 

فـروش هفـت هـزار و هفـت میلیـارد تومانـی را به 

ثبت رسـاندیم. مجموع فروش سـال گذشته نیز 
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41 هـزار و 940 میلیـارد تومـان بـرآورد شـده اسـت 

که نسـبت به سـال 1398 بیش از 90 درصد رشـد 

فـروش  بـه  موفـق  گذشـته  سـال  در  داشـتیم. 

272هـزار و 400 تـن کاتـد مس شـدیم کـه در طول 

تاریـخ مـس یـک رکـورد محسـوب می شـود. در 

سال 1398 حدود 248 هزار تن کاتد مورد معامله 

قرار گرفت و به وضوح روشـن اسـت که قسـمتی 

از افزایـش درآمـد مربوط به عملکرد شـرکت مس 

و بخش دیگر آن ناشـی از تسـعیر نرخ ارز اسـت. 

سـال گذشـته 202 هـزار تـن مس در بـورس عرضه 

شـد و 150 هـزار تـن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. 

بنابرایـن میـزان عرضـه بـه حـدی بـود کـه هیـچ 

رقابتـی در بـورس کاال صـورت نگرفـت و بـرای 

جلوگیـری از افزایـش قیمت هـا فضا کامال کنترل 

شـده و رشـد قیمـت  مـس فقـط ناشـی از افزایـش 

جهانی قیمت مس بود.

وی ادامه داد: موضوعی که برای سال 1400 

آن  خصـوص  در  و  کرده ایـم  تمرکـز  آن  روی 

برنامه ریـزی انجـام شـده، محـور توسـعه اسـت. 

سـه طـرح معـدن و کارخانـه کنسـانتره دره آلـو و 

دره زا و کارخانه فلوتاسیون حاصل از سرباره های 

سرچشـمه در سـال جاری افتتاح خواهد شد که 

بـا ایـن سـه طـرح، بیـش از 400 هـزار تـن بـه تولید 

حداقـل  و  افـزوده  کشـور  مـس  کنسـانتره 

800میلیـون دالر بـه درآمـد شـرکت مـس اضافـه 

خواهد شد. در قالب 29 پروژه 2.4 میلیارد یورو 

بـه عـالوه 30 هـزار میلیـارد تومـان طـرح تعریـف 

کرده ایم. ظرفیت فعلی کارخانه های کنسـانتره 

یـک میلیـون و 150 هـزار تـن برآورد شـده اسـت و 

بـا برنامـه و طرح هـای مطـرح شـده طـی چهـار 

سـال آینده، ظرفیت تولید کنسـانتره ما به بیش 

تـن خواهـد رسـید.  هـزار  و 300  از دو میلیـون 

فـاز 3  طرح هـای کنسـانتره در مـس سـونگون، 

کارخانـه 300 هـزار تنـی سرچشـمه، اکتشـافاتی 

کـه در سـریدون در حـال انجـام اسـت، فـاز 2 

میـدوک در شـهر بابـک بـا ظرفیـت 150 هـزار تن، 

تنـی  هـزار   100 کنسـانتره  کارخانـه  جدیـد  فـاز 

میـدوک،  در  عیـار  کـم  خاک هـای  از  حاصـل 

کارخانه فلوتاسـیون حاصل از سـرباره های ذوب 

خاتون آبـاد، کارخانه هـای کنسـانتره در نوچـون 

ازجمله مواردی هستند که با سرمایه گذاری ها 

تولیـد  ظرفیـت  گرفتـه  شـکل  کـه  فعالیتـی  و 

کنسانتره ما را افزایش چشمگیری دهد.

رتبه اول را در بازدهی سهام در بین  ■

شرکت های هم گروه خود داریم

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

اظهار کرد: در سال جاری امیدوار هستیم میزان 

بـه ظرفیت هـای  توجـه  بـا  را  مـس  کاتـد  تولیـد 

مجتمع مس سونگون، سرچشمه و خاتون آباد به 

600 هـزار تـن ارتقـا دهیـم کـه 550 هـزار تـن آن 

روش هـای  بـه  مربـوط  باقـی  و  ذوب  از  حاصـل 

لیچینـگ و سـایر روش هـا اسـت تـا در چهـار سـال 

آینـده بتوانیـم شـرایط خـود را از رتبـه کنونـی کـه 

حـدود دو میلیـارد دالر ارزش درآمـدی شـرکت 

اسـت، بـه 4.5 میلیـارد دالر برسـانیم. در حـال 

حاضـر، شـرکت مـس می دانـد در چـه مسـیری 

حرکـت می کنـد و بـه کجـا می خواهـد برسـد، در 

موضـوع  ایـن  و  می دانـد  را  خـود  هـدف  واقـع 

موجـب می شـود جـزو 10 شـرکت برتـر دنیـا قـرار 

بگیریم. شرکت مس در پایان سال 1398 سومین 

شـرکت بورسـی کشـور بـود و در پایـان سـال 1399 

به رتبه دوم شرکت های بورسی رسید.

وی تاکید کرد: در تالش هستیم تا پایان سال 

جـاری بـا راه انـدازی کارخانه هـا در رتبـه نخسـت 

شرکت های بورسی جایگاه خود را تثبیت کنیم. 

میزان بازدهی سـهم شـرکت مس در سـال 1399، 

282 درصد بود و این بیانگر آن اسـت که ما رتبه 

شـرکت های  بیـن  در  سـهام  بازدهـی  در  را  اول 

هم گروه خود داریم. با سـرمایه گذاری در بخش 

معدن و خرید تجهیزات و تکنولوژی های جدید 

و دستگاه های حفاری و استفاده از نرم افزارهای 

روز حوزه اکتشافات معدنی و همچنین استفاده 

ارزیابـی  بـرای  الکترونیکـی  ابـر  از سیسـتم های 

ذخایر و پتانسیل های جدید، استان های جدیدی 

را در جرگـه تولیـدات معدنی مس قرار می دهیم 

که این اسـتان ها یزد، آذربایجان غربی، سیسـتان 

و بلوچستان، اردبیل و خراسان رضوی هستند.

شرکت مس همسو با نگاه بین المللی  ■

حرکت می کند

سعدمحمدی تاکید کرد: در فضای بین المللی 

در سال گذشته شرکت مس 
موفق به تولید 280هزار و 

300تن کاتد مس شد که برای 
اولین بار در تاریخ این شرکت 
اتفاق افتاد که 12 درصد رشد 

نسبت به رکورد قبلی که به سال 
1398 مربوط می شد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

50
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

و در شـرایط روز حـدود 39 درصـد انـرژی دنیـا از 

فقـط 19 درصـد سـهم  و  تامیـن می شـود  نفـت 

الکتریسـیته اسـت کـه بـرآورد می شـود تـا سـال 

2050 بـا اضافـه شـدن حـدود 1.3 میلیـارد نفـر بـه 

جمعیت جهان، میزان سرانه مصرف مس از 3.2 

کیلوگرم به ازای هر نفر به پنج کیلوگرم به ازای 

هر نفر افزایش یابد که در این بین ایران می تواند 

بخشی از میزان عرضه مس را به خود اختصاص 

دهد. در واقع تا 300 سـال آینده 13 درصد انرژی 

از نفـت تامیـن می شـود و 49 درصـد حاصـل از 

الکتریسـیته اسـت. انرژی هـای دیگـری همچـون 

ذغال سنگ و سیستم های هسته ای باقی انرژی 

را تامیـن می کننـد کـه مهم ترین عنصـر در ایجاد 

ایـن زمینـه بـه دلیل خاصیت الکتریکـی فلز مس 

اسـت. در 10 سـال آینـده 35 درصـد خودروهـای 

جهـان برقـی خواهنـد شـد، بـا توجـه بـه اینکـه در 

سـاخت خودروهـای فعلـی حـدود چهـار تـا هفت 

کیلوگـرم مـس مصـرف می شـود و خودروهـای 

برقـی حـدود 89 کیلوگـرم مصـرف مـس دارنـد، 

بازار مناسبی را برای ما فراهم می کند.

وی در ادامـه گفـت: فلـز سـرخ یـک عنصـر 

اسـتراژیک اسـت و شـرکت مـس همسـو بـا نـگاه 

بین المللـی تعریـف سـرمایه گذاری را بـه لحـاظ 

امیـدوار  و  اقتصـادی و عملیاتـی تدویـن کـرده 

هسـتیم بـا توجـه بـه کیفیـت بسـیار خـوب مـس 

ایـران کـه بـه 5-9 در دنیـا معـروف اسـت و عیـار 

99.99 درصـد دارد، بتوانیـم شـرایط ایجـاد یـک 

بنـگاه بـزرگ را از نظـر اقتصـادی بـرای کـور فراهـم 

کنیـم و شـرکت مـس بتوانـد بـه وظایـف خـود بـه 

نحو احسن عمل کند.

در مسیر مانع زدایی گام برمی داریم ■

مدیرعامـل شـرکت ملی صنایع مس ایـران در 

پاسخ به سوال برنامه شرکت در رابطه با مقابله با 

کـرد:  تصریـح  مانع زدایی هـا،  و  خودتحریمی هـا 

اولین برنامه شرکت مس در خصوص خودتحریمی 

در حـوزه اکتشـافات خریـد 15 دسـتگاه ماشـین 

حفـاری اسـت کـه در 6 مـاه ابتدایـی سـال وارد 

کشـور خواهـد شـد و حـدود وتـا عمـق دو هـزار و 

همچنیـن  و  می شـود  انجـام  حفـاری  متـر   500

سـرعت اکتشـاف افزایـش خواهـد یافـت. خریـد 

کامیـون و شـامل، افزایـش ارتفـاع پله هـا، خریـد 

تجهیـزات انفجـار و افزایش سـرمایه گذاری برای 

ارتقـا عملکـرد شـرکت در دسـتور کار قـرار گرفتـه 

اسـت. هوشمندسـازی، طراحـی و آمـوزش نویـن 

ازجمله دیگر برنامه های شرکت مس در راستای 

شعار مانع زدایی است.

بحـث  در  مـس  شـرکت  کـرد:  اضافـه  وی 

مسئولیت های اجتماعی در کنار مردم است و 

خواهـد بـود. حاضـر هسـتیم بـا تمـام نخبه هـای 

داشـته  همـکاری  ایـده،  دارای  و  دانشـگاهی 

باشـیم. شـرکت مـس در ابعـاد مختلـف، مسـیر 

رشـد را شناسـایی کـرده و در حـال پیمـودن آن 

اسـت. شـرکت مـس خـود را در قبـال افـرادی که 

در ابتـدا و انتهـای سـال در بورس حضـور دارند، 

متعهد می داند و در بازه یک سـاله سـهامداران 

را حمایـت می کنـد. در طوالنـی مـدت سـهام 

فملـی سـودده خواهـد بـود و می تـوان بـه عنـوان 

اندوختـه بـه آن نـگاه کـرد. کیفیـت محصـوالت 

شـرکت مـس بـه حـدی اسـت که مشـتری خاص 

خـود را دارد و بـا برنامه هـای توسـعه ای بخـش 

اعظـم بـازار دنیـا را بـه خـود اختصـاص خواهیـم 

داد. یکـی از برنامه هـای شـرکت مـس، ارتقـای 

علم کارکنان اسـت و باید به صورت مسـتمر در 

ایـن مسـیر حرکت کنیم و از تکنولـوژی روز دنیا 

بهره ببریم.

سعدمحمــــدی عنـــــوان کــــرد: برنامه هــای 

توسعـــه ای این شرکت در قالــــب 29 پـــــروژه با 

سرمایـــه گـــذاری دو میلیــــارد و 400 میلیــــون 

یورویـی و 30 هـــزار میلیـــارد تومانـی تعریـف 

شده است. حقــوق دولتی معادن در دنیا بین 

0.4 تـا 4 درصــد بـوده اما حقوق دولتی شـرکت 

مـس بـا اینکـه از 12 درصـد بـه 9 درصـد کاهـش 

یافتـه امـا همچنـان ایـن عـدد بـرای ایـن صنعت 

سنگین است.
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افزایش ذخیره مجتمع طالی موته

بررسی عملکرد گذشته و چشم انداز آینده تولید در سونگون

رشد بی سابقه فروش قطب سوم فوالد کشور در سال 13٩٩
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مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو گفت: معادن اکتشـاف  نشـده بسـیاری خصوصا در کویر مرکـزی ایران وجـود دارد و 
چادرملو با خرید تجهیزات پیشرفته، آمادگی این را دارد که به  صورت نامحدود در اکتشاف معادن سرمایه  گذاری کند.

آماده سرمایه گذاری گسترده در زمینه اکتشاف در پهنه های 
جدید هستیم

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

ناصـر تقـی زاده اظهـار داشـت: ایـران در بخـش 

معدن دارای یک مزیت است و اکتشاف، آغازی 

برای این اسـت که مواد اولیه محبوس در زمین 

آزاد و بـه مقدمـه ای بـرای رونـق و جهـش تولیـد 

تبدیل شود.

وی افـزود: در حـال حاضـر شـرکت چادرملـو 

10دسـتگاه حفـاری خریـداری کـرده  و اگـر 50 تـا 

60هـزار کیلومتـر مربـع پهنـه معدنـی در اختیـار 

ایـن شـرکت قـرار داده شـود، بـه  راحتـی می تواند 

بـه سـرمایه  گذاری  اکتشـاف، دسـت  در حـوزه 

گسترده بزند.

الگوی سرمایه گذاری از طریق تشکیل  ■

کنسرسیوم های معدنی

تقـی زاده بیـان کـرد: به منظور رسـیدن به 

 1404 افـق  فـوالد کشـور در  اهـداف صنعـت 

بایـــــد 60 میلیــــون تــــن به تولیــــد سنگ آهــن 

اضافـه شـود. ایـن امـر نیازمنـد تمرکـز بیشـتر 

بر اکتشــــاف اســـــت و شرکـــت چادرملـــو در 

حـــــــال تجهیـــــز خـود بـرای انجــــام اکتشـاف 

گسترده اســـت. در کل، بــــرای تامیــــن مواد 

اولیــــه بـه اکتشـــاف نیـاز داریـــم و چادرملـو 

تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز را بـرای 

حفـاری تـا عمـق بیـش از سـه هـزار متـر تامین 

کرده است.

بروکراسی اداری چالش بزرگ معدن کاری ■

مدیـرعامــــل شرکــــت معــــدنی و صنعتــــی 

چادرملــــو خاطرنشــــان کـــرد: متاسـفانه برخـی 

پهنه  هـا بـدون اکتشـاف واگـذار شـده اند که در 

ایـن رابطـه باید در واگـذاری پهنه ها تجدیدنظر 

در  زیـادی  معدنـی  پهنه هـای  گیـرد.  صـورت 

کشـور واگـذار شـده، بـدون این کـه بـر روی ایـن 

پهنه هــــا عملیــــات خاصــــی صــــورت گیــــرد. 

مجوزهـای اکتشـاف و پروانه هـای بهره بـرداری 

خـوردن  خـاک  حـال  در  کشـور،  در  متعـددی 

اسـت و این امر به محبوس شـدن معادن منجر 

شده است. دستور وزیر صمت برای آزادسازی 

معـادن محبـوس، نکتـه بسـیار مثبتی اسـت که 

می توانـد آغازگـر تحولـی جدید یـا حتی انقالبی 

در بخش معدن باشد.

وی ادامـه داد: صـرف داشـتن یـک کاغـذ 

بـرای اکتشـاف یـا بهره بـرداری از معـدن، حقـی 

بایـد  دارنـده  و  نمی کنـد  ایجـاد  کسـی  بـرای 

تخصـص و سـرمایه مـورد نیـاز در بخـش معـدن 

را داشـته باشـد. بـرای ایجـاد تحـول بـزرگ در 

بایـد بروکراسـی اداری موجـود  بخـش معـدن، 

رفـع شـود تـا مجوزهـای اکتشـاف و پروانه هـای 

بهره بـرداری در اختیـار شـرکت هایی قـرار گیـرد 

کـه در ایـن زمینـه از تخصـص و سـرمایه الزم 

برخودارند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:
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مدیرعامـل شـرکت مـس در نخسـتین روزهای سـال نو از طرح های توسـعه شـرکت در شهرسـتان اهر و مجتمع مس سـونگون 
بازدید کرد.

بررسی عملکرد گذشته و چشم انداز آینده تولید در سونگون
در اولین بازدید مدیرعامل مس در سال جدید صورت گرفت؛

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران، 

اردشـیر سـعدمحمدی مدیرعامـل شـرکت مـس 

طرح هـای  از  نـو  سـال  روزهـای  نخسـتین  در 

توسعه شرکت در شهرستان اهر و مجتمع مس 

سـونگون بازدیـد کـرد. در جریـان ایـن بازدید که 

سـرمایه  توسـعه  معـاون  احمدیـان،  محـراب 

انسانی و سیستم های اطالعاتی، بهروز رحمتی 

معاون توسعه و اکتشافات، محمدجواد خلیلی 

مشـاور مدیرعامـل شـرکت مـس و مدیـر گـروه 

روابـط عمومـی و علـی بیات ماکـو مدیر مجتمع 

را  مـس  شـرکت  مدیرعامـل  سـونگون،  مـس 

همراهـی می کردنـد، آخرین وضعیت  طرح های 

توسعه ازجمله کارخانه آهک اهر، فاز 3 تغلیظ، 

توسـعه  طـرح  و  هیپ لیچینـگ  احـداث  طـرح 

معدن مس سـونگون که با هدف افزایش تولید 

و بهـره وری در حـال اجـرا هسـتند، مـورد بررسـی 

قرار گرفت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، همچنیـن در ادامـه با 

از  جمعـی  و  مـس  شـرکت  مدیرعامـل  حضـور 

معاونـان، مدیـران و مجریـان عملکرد تولیدی این 

مجتمع  در سـال 1399 و چشـم انداز و برنامه های 

تولیـدی ایـن مجتمـع در سـال 1400 مـورد بررسـی 

قرار گرفت. بر پایه آمار تولید، این مجتمع موفق 

به ثبت رشد 4 درصدی در تولید کنسانتره مس 

و 5 درصدی در مس محتوی شد.

مزیت ایران در بخش معدن ■

مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره چادرملـو 

تاکید کرد: کشـور ما در بخش کشـاورزی مزیت 

دارای  معـدن  بخـش  در  امـا  نـدارد،  زیـادی 

بایـد جهـت توسـعه  بـزرگ اسـت و  مزیت هـای 

مزیـت  ایـن  از  پایـدار  مشـاغل  ایجـاد  و  کشـور 

اسـتفاده کنیـم. اگـر بـا حـل مشـکل بروکراسـی 

اداری، معادن محبوس به سرعت به شرکت های 

کارآمد واگذار شود، پتانسیل  های بخش معدن، 

زودتر بالفعل خواهد شد.

تقـی زاده تصریـح کرد: در حال حاضر شـرکت 

چادرملو 10 دستگاه حفاری خریداری کرده  و اگر 

50 تـا 60 هـزار کیلومتـر مربـع پهنـه معدنـی در 

اختیـار ایـن شـرکت قـرار داده شـود، بـه  راحتـی 

می  توانیم در حوزه اکتشـاف، دسـت به سـرمایه  

گذاری گسترده بزنیم.

وی اضافـه کـرد: در حـوزه اکتشـاف، لزومی به 

ایـن نیسـت کـه حتمـا آهن کشـف شـود و کشـف 

عناصر دیگر نیز به رونق تولید کمک خواهد کرد.

دنبـال  بـه  چادرملـو  داد:  توضیـح  تقـی زاده 

دستیابی به تکنولوژی حفاری عمیق است و در 

حـال خریـداری ماشـین آالت مـورد نیـاز در ایـن 

حوزه هستیم.

■ D19 آخرین وضعیت پهنه معدنی

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

D19 عنـوان  پهنـه معدنـی  مـورد  چادرملـو در 

کـرد: مـا تاکنـون هشـت تـا 9 هـزار متـر در ایـن 

پهنـه معدنـی حفـاری کرده ایم. اسـناد مناقصه 

باطله  برداری نیز آماده شـده اسـت و امیدوارم 

عملیـات  بـرای  مجـوز الزم  بتوانیـم  زودی  بـه 

باطله بـرداری را دریافـت کنیـم. مسـائل محیط  

زیسـتی مربـوط بـه پهنـه D19 در حـال برطـرف 

شـدن اسـت و مـا حـد فاصـل عقـدا تـا اردکان، 

35کیلومتر فضای سـبز ایجاد کرده ایم. عمیقا 

بـه حفاظـت از محیـط زیسـت اعتقـاد دارم و 

باید با راهکاریی نظیر جنگل  کاری  های جدید، 

بـه شـرکت ها اجـازه داده شـود تـا بـه اسـتخراج 

معادن بپردازند.

یک الگوی جدید برای سرمایه  گذاری در کشور ■

تقی  زاده ابراز کرد: راه توسعه اقتصاد کشور 

در  سـرمایه  گذاری  بـه  شـرکت  ها  هدایـت  از 

مناطـق مختلـف می  گـذرد. در ایـن رابطـه طـرح 

انتقـال آب خلیـج فـارس به فـالت مرکـزی ایران، 

بـا کمک سـه شـرکت بزرگ معدنی بـدون هزینه 

مـازاد  کـه  شـرکت هایی  شـد.  انجـام  دولـت 

نقدینگـی دارنـد، می توانند در پروژه هـای بزرگ 

سـرمایه  گذاری کنند و در این رابطه الزم اسـت 

سـرمایه  گذاری ها  و  شـرکت ها  از  دولـت  کـه 

حمایت کند.
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وزیر نفت در مراسـم انعقاد قرارداد جمع آوری گازهای مشـعل با اشـاره به تولید ورق فوالدی مقاوم به اسـید توسـط شـرکت فوالد 
اکسین خوزستان از نقش این شرکت در پروژه گوره به جاسک تجلیل کرد.

وزیر نفت یکبار دیگر از نقش فوالد اکسین خوزستان در پروژه خط 
لوله گوره-جاسک تجلیل کرد

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد اکسین، بیژن زنگنه اظهار 

داشـت: در گذشـته مـا تـوان تولیـد یـک تـن ورق 

مقـاوم بـه اسـید، گاز و نفـت تـرش را در کشـور 

نداشـتیم، ولـی در طـول یـک سـال و نیم گذشـته 

بالـغ بـر 350 هـزار تـن ورق عریـض مقـاوم بـه گاز 

تـرش بـا پیگیری وزارت نفت توسـط شـرکت های 

داخلی ساخته شده است.

وی افـزود: در شـرکت فـوالد مبارکـه شـمش و 

در فـوالد اکسـین بـرای اولیـن بـار ورق عریـض 

مقـاوم بـه محیـط تـرش تولیـد و در لوله سـازی 

اهـواز بـه لولـه تبدیل شـد که افتخار بزرگـی برای 

کشور است.

وزیر نفت بیان کرد: هیچ خط لوله ای در کشور 

به اندازه خط لوله گوره جاسک ایرانی نیست.

وی در ایـن مراسـم کـه بـرای تامیـن خـوراک 

مجتمع هـای پتروشـیمی کـه میـان شـرکت های 

ایرانی و پاالیش گاز بید بلند امضا شد عنوان کرد: 

بـا ابالغیـه رهبـر انقـالب مصمم تـر از گذشـته و بـا 

 1400 سـال  پایـان  تـا  ایرانـی  شـرکت های  کمـک 

سوخت گازهای نفت به حداقل ممکن می رسد.

زنگنـه همچنیـن به نقـش شـرکت های ایرانی 

در احـداث خـط لولـه گوره به جاسـک پرداخت و 

خاطرنشـان کرد: در حال حاضر تسـت های اولیه 

تلمبه هـای 2.5 مگاواتـی کـه برای خـط لوله گوره 

بـه جاسـک بـرای اولیـن بـار در ایران سـاخته شـده 

انجام شد و به زودی راه اندازی خواهند شد.

سـال  در  ایده هـا  از  یکـی  کـرد:  تصریـح  وی 

جدید خرید تضمینی محصوالت مورد نیاز ما از 

شرکت های ایرانی است.

ــــ

فوالد خراسان سال گذشته با بیش از هفت هزار و 240 میلیارد تومان فروش، 63 درصد رشد درآمد را محقق کرد.

رشد بی سابقه فروش قطب سوم فوالد کشور در سال 13٩٩

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

بزرگ تریـن  خراسـان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

مجتمع صنعتی شـرق کشـور موفق شـد با رشـد 

بی سـابقه  6٣ درصـدی درآمـد حاصـل از فـروش 

محصوالت خود، هفت هزار و ٢4٠ میلیارد تومان 

درآمد ساالنه را کسب کند.

بـر پایـه ایـن گـزارش، در سـال ١٣٩٩ از ایـن 

اسـفند  مـاه  در  آن  تومـان  میلیـارد  مبلـغ، ٩١٢ 

حاصل شده است.

فـوالد خراسـان در ١٢ مـاه سـال ١٣٩٩ شـاهد 

رشـد  تومـان  میلیـارد  و ٧٩٣  هـزار  دو  از  بیـش 

فروش نسـبت به سـال پیش از آن شـد. مجموع 

فـروش ایـن بنـگاه تولیـدی بزرگ شـرق کشـور در 

سـال ٩٨ به رقم چهار هزار و 44٧ میلیارد تومان 

بالغ شده بود. 

خراســــان  فــــوالد   ،٩٨ مـــــاه  اسفنــــد  در 

٣٠٨میلیـــارد تومــــان درآمـــد حاصل از فــروش 

داشــــت کـه ایـــن رقــــم بـا رشــــد خیره کننـــده 

6٧درصدی، در اسفندماه سال ٩٩ به ٩١٢میلیارد 

تومان رسید. 

فـوالد خراسـان در سـال گذشـته در خطـوط 

گوناگـون تولیـد خـود عـالوه بـر مقاطـع سـبک 

سـاختمانی بـه عنـوان محصـول نهایـی، بیـش از 

سـه میلیـون تـن انـواع شـمش، آهـن اسـفنجی و 

گندله سنگ آهن تولید کرده است.
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مسـئول تیـم طراحـی ریـل زبانه سـوزن دفتـر طراحی نـورد ذوب آهـن اصفهـان در خصوص تفـاوت فراینـد تولید ریل سـوزن با 
ریل هـای دیگـر گفـت: بـرای تولیـد ایـن محصـول جدیـد از تجهیزاتی ماننـد هادی هـا و پالنک هـا بـرای کنترل حرکـت عرضی 
غلتک هـای نـورد در خـط تولید اسـتفاده می کنیم لذا این مسـئله در بخش طراحـی به صورت ویژه مـورد توجه قـرار گرفت تا کمتر 

به این تجهیزات نیاز داشته باشیم.

تولید ریل سوزن در ذوب آهن اصفهان، مانع 
خروج ارز از کشور است

به گزارش »فلزات آنالین«، فرزاد اکبریان با 

اشـاره بـه اینکـه تنـاژ تولیـد ریـل سـوزن مطابـق 

ایـن  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  و  اسـت  ریل هـا  سـایر 

محصول جدید به عنوان یک نقطه تکمیل کننده 

اظهارداشـت:  دارد،  کاربـرد  ریلـی  خطـوط  در 

باالتریـن دقت هـا در کلیـه مراحـل طراحـی ریـل 

بـه دلیـل  و  بـه کار گرفتـه شـده اسـت  سـوزن 

این که در داخل کارخانه به اطالعات تخصصی 

دسترسی نداشتیم، تیم طراحی کارخانه متشکل 

از  بـا بهره گیـری  و  از کارشناسـان، تکنسـین ها 

تجربـه، دانـش روز )نـرم افزارهـای کامپیوتری(، 

طراحـی ایـن محصـول اسـتراتژیک را با موفقیت 

به پایان رساندند.

وی خاطرنشـان کـرد: در بخـش طراحـی برای 

پروفیل هـای عـادی زمـان بـه دو تـا سـه مـاه زمـان 

دلیـل  بـه  سـوزن  ریـل  طراحـی  امـا  دارنـد  نیـاز 

حساسـیت های خـاص و شـکل پروفیـل نامتقارن 

حـدود هفـت مـاه زمان برد و در اولین مرحله نیز 

بـه تولیـد نرمـال محصـول دسـت یافتیـم. بـرای 

حـدود  مجمـوع  در  محصـول  ایـن  طراحـی 

120شیت نقشه آماده است.

  اکبریان اظهار داشت: تنها تعداد معدودی 

از کشـورهای دنیا تکنولوژی تولید این محصول 

خوشـحال  بسـیار  و  هسـتند  دارا  را  ارزشـمند 

هسـتیم و افتخـار می کنیـم کـه ایـران بـه عنـوان 

پنجمیـن کشـور، ایـن دسـتاورد مهـم را بـا تـالش 

اصفهـان  ذوب آهـن  کارگـران  شـبانه روزی 

بومی سازی کرد و به تولید انبوه رساند.

مسـئول تیـم طراحـی ریـل زبانـه سـوزن دفتر 

بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان  ذوب آهـن  نـورد  طراحـی 

خـروج  از  سـاالنه  سـوزن  ریـل  تولیـد  این کـه 

جلوگیـری  کشـور  از  ارز  تومـان  500میلیـارد 

می کنـد، بیـان کـرد: ریل سـوزن در گذشـته جزو 

امـا  بـود  ایـران  وارداتـی  محصـوالت  لیسـت 

ذوب آهنی ها همانند تولید سـایر محصوالت بر 

بطـالن  خـط  نیـز  جدیـد  محصـول  ایـن  واردات 

کشـیدند تا تولید ایران روانه بازار کشـور شـود و 

در آینده نیز با صادرات ریل سوزن، این محصول 

را در لیست واردات سایر کشورها قرار دهند.

وی از ریـل سـوزن بـه عنـوان کلیـد توسـعه 

حمـل و نقـل ریلی کشـور نام بـرد و گفت: زمانی 

ایـن  می شـود  انجـام  خطـوط  ریل گـذاری  کـه 

محصـول خـاص بـرای تغییـر مسـیر قطار بایـد در 

محل نصب شود. می توانم بگویم اگر ریل گذاری 

را انجـام دهیـم امـا ایـن قطعـه موجـود نباشـد، 

مانند این اسـت که تمام جاده را احداث کردیم 

ولی در انتها پل نصب نشده است.

 مسـئول تیـم طراحـی ریـل زبانه سـوزن دفتر 

طراحـی نـورد ذوب آهـن اصفهـان اذعان داشـت: 

هر انسانی از این که در رشته و تخصص خودش 

به موفقیت دست یابد، قطعا خوشحال می شود 

و انگیـزه ای بـرای تـالش هـای بیشـتر در آینـده 

اسـت. در اینجـا بایـد بگویـم مهم تـر از غرور ملی 

اسـت کـه بـار دیگر بـا تولید محصول ریل سـوزن 

در وجـود تالشـگران ذوب آهـن نهادینـه و به ایران 

اسـالمی تقدیـم شـد. برخـی از مشـتریان عنـوان 

می کننـد زمانـی که با شـرکت های تامین کننده 

خارجی برای خرید ریل سوزن تماس می گرفتیم 

مـا  اختیـار  در  را  محصـول  ایـن  سـختی  بـه 

می گذاشـتند ولی با غرور به آن ها اعالم کردیم 

کـه دیگـر نیـازی به محصـوالت آن هـا نداریم و به 

نوعـی جایـگاه کشـور بـا تولیـد این محصـول، یک 

رتبه ارتقا یافت.  

اکبریان افزود: تالش داریم با تولید محصوالت 

جدید، نیازهای گوناگون بازار را تحت پوشش قرار 

دهیـم. بـه عنـوان مثـال، بـرای توسـعه حمـل و نقل 

ریلـی کشـور هـر آنچـه را نیـاز اسـت در ذوب آهـن 

اصفهـان تولیـد کنیـم تـا روز بـه روز مسـیر توسـعه 

کشور در افقی گسترده تر، هموار شود.

مسئول تیم طراحی ریل زبانه سوزن نورد ذوب آهن:
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مدیـر مجتمـع طـالی موته گفـت: با بهره بـرداری از معدن طالی دره اشـکی در سـال جاری تعـداد معادن فعال مجتمع به سـه معدن 
خواهد رسید.

افزایش ذخیره مجتمع طالی موته

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

علیرضـا طـاالری بـا بیـان اینکـه هم اکنـون تعـداد 

دومعـدن در مجتمـع موتـه فعـال اسـت، اظهـار 

مجـوز  اخـذ  دنبـال  بـه   94 سـال  از  داشـت: 

معـدن  پروانـه  دریافـت  بـرای  زیسـت محیطی 

دره اشکی بودیم که سرانجام بعد از گذشت پنج 

سال موفق به دریافت این مجوز شدیم.

وی تصریــــح کــــرد: بــــــــا دریافـــــت مجـــــوز 

زیسـت محیطی بـرای معـدن دره اشـکی تـا اوایـل 

سـال 1400 پروانـه بهره بـرداری نیـز اخـذ خواهیـم 

کـرد. بـا بهره بـرداری از معـدن طـالی دره اشـکی 

عـالوه بر اینکه ذخیره طالی مجتمع از حـدود دو 

میلیـون و 500 هـزار تـن به سـه میلیون تـن افزایش 

خواهـد یافـت، بـر طـول عمـر مجتمـع نیـز اضافـه 

خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اکتشافات تکمیلی 

از معـدن یـاد شـده 500 هـزار تـن بـه ذخایر معدنی 

مجتمـع اضافـه می شـود. بهره بـرداری از معـدن 

طـالی سـنجده ازجملـه طرح هـای در حـال اجرای 

مجتمـع اسـت کـه اکنـون پیمانـکار آن انتخـاب و 

قرارداد سه  ساله امضا شده است و از ابتدای دی 

 ماه عملیات بهره برداری از معدن کلید خورد.

وی همچنین طرح مدار آبگیری و استحصال 

طـال از سـد باطلـه قدیمـی را ازجملـه طرح هـای 

توسعه ای مجتمع طالی موته برشمرد و ابراز کرد: 

طـی سـال آینـده مناقصه پـروژه یاد شـده به  عنوان 

بزرگ تریـن پـروژه برگـزار خواهـد شـد. اجـرای ایـن 

اهـداف  بـر  عـالوه  می شـود  موجـب  طـرح 

مـورد  آب  درصـد   ٨٥ حـدود  زیسـت محیطی، 

و  باشـد  داشـته  بازگشـت  کارخانـه  در  مصـرف 

باطله هـای  از سـد  سـالیانه حـدود ٤٠ کیلوگـرم 

قدیمی استحصال شود.

مدیـر مجتمـع طـالی موتـه در مـورد میـزان 

تولید شمش طال در مجتمع طالی موته در سال 

99 افزود: میزان تولید مجتمع در سال جاری در 

مجموع 321 کیلو شـمش طال بود که نسـبت به 

برنامـه از رشـد 7 درصـدی برخـوردار اسـت. در 

سـال جاری به علت افت عیار خاک اما 3 درصد 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  تولیـد  کاهـش 

گذشته داشتیم.

 وی برنامـه تولیـد مجتمـع طالی موتـه را برای 

سـال آینـده 300 کیلـو شـمش طـال اعـالم کـرد و 

مطـرح کـرد: چنانچه بتوانیم ماده معدنی پرعیار 

تامیـن کنیـم به طـور قطـع بیشـتر از برنامـه، تولید 

خواهیم کرد.

طاالری در مورد تولید شمش های 500 گرمی 

و یک کیلویی یادآور شـد: در سـال  جاری با خرید 

کوره هـای ذوب مجهـز توانسـتیم شـمش طـالی 

500گرمی و یک کیلویی مطابق با استانداردهای 

جهانی تولید کنیم.

مدیـر مجتمـع طالی موتـه با بیان اینکه تولید 

شمش طال در این مجتمع، هم تراز استانداردهای 

جهانی است، تصریح کرد: این مجتمع با اقدامات 

انجام شده در زمینه استانداردسازی شمش طال، 

توانسته است شمش تولیدی خود را ازنظر کیفی 

و عیار به سطح جهانی برساند.

داد:  ادامـه  موتـه  طـالی  مجتمـع  مدیـر 

سیسـتم های ذوب و ریخته گـری ایـن کارخانـه را 

برای تولید شمش های 500 و یک هزار گرمی ارتقا 

مخصـوص  کوره هـای  از  اسـتفاده  بـا  و  داده ایـم 

القایـی، ذوب انجـام می دهیـم. همچنیـن بـرای 

استانداردسـازی تولید شـمش، مجتمع مذکور به 

آزمایشـگاهی با اسـتاندارد 17025 مجهز شـده که 

در سطح کشور منحصربه فرد است.

در  طـال  تولیـد  در خصـوص چشـم انداز  وی 

کشـور توضیـح داد: ذخیـره طـالی کشـور در حـد 

در سال 1400 رخ می دهد؛
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مطلوب و ظرفیت تولید آن حدود 440 تن اسـت. 

بـرای افزایـش ایـن ظرفیـت، معـادن بسـیاری بـرای 

تولیـد طـال، پروانـه اکتشـاف گرفته انـد و درصـدد 

جـرات  بـه  هسـتند.  فـرآوری  کارخانـه  احـداث 

می تـوان گفـت چشـم انداز طـال در ایـران روشـن 

اسـت و در یک الی دو سـال آینده، به تولید باالی 

12 الی 13 تن خواهیم رسید.

طـاالری در خصـوص چالش هـای موجـود در 

اسـتخراج و اکتشـاف طـال در کشـور تاکیـد کـرد: 

خوشبختانه فعالیت های اکتشافی و استخراجی 

طال در کشور بومی سازی شده و تنها مشکلی که 

در ایـن زمینـه وجـود دارد، تهیـه مـواد اولیه اسـت 

که یکی از مواد مصرفی آن، سیانورسدیم 98درصد 

اسـت کـه بـا توجـه بـه تحریم هـا، واردکـردن آن  بـه 

کشور بسیار سخت است.

مدیر مجتمع طالی موته اذعان کرد: شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران یک سـری قرارداد 

منعقد کرده تا تولید سیانور 98 درصد را در سطح 

کشور انجام دهد. در حال حاضر تنها دو کارخانه 

آن  هم در سـطح بسـیار کوچک، سـیانور 40 درصد 

فرآیندهـای  در  سـیانور،  ایـن  می کننـد.  تولیـد 

مجتمع طالی موته صفرتا صد مورد استفاده قرار 

می گیرد، اما خیلی از معادن طال نمی توانند از آن 

استفاده کنند.

در  طـال  جهانـی  قیمت هـای  مـورد  در  وی 

پیش بینی هـای  اسـاس  بـر  افـزود:  آینـده  سـال 

صـورت گرفتـه نـرخ جهانـی طـال در سـال 1400 

بایـد بـه سـه هـزار دالر در هـر اونـس برسـد امـا بـا 

کرونـا  واکسیناسـیون  از  ناشـی  اخبـار  توجـه 

هم اکنون شـاهد افت 200 دالری قیمت این فلز 

زرد هستیم به گونه ای که قیمت جهانی طال از 

یـک هـزار و 930 دالر در هـر اونـس بـه یـک هزار و 

730 دالر رسیده است.

طـاالری در مـورد قیمـت داخلـی طـال در سـال 

آینـده نیـز گفـت: پیش بینـی نـرخ طـال در بـازار 

محدودیت هـای  و  مسـائل  از  تابعـی  داخلـی 

بین المللـی اسـت و در صـورت برداشـته شـدن 

تحریم ها شاهد کاهش قیمت طالی زرد در کشور 

خواهیم بود.

ــــ

مدیـر اکتشـاف ایمیـدرو از شناسـایی 1700 محـدوده امیدبخش معدنی به مسـاحت 110 هـزار و 80 کیلومتر مربع در سراسـر 
کشور خبر داد.

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

علی اصغرزاده با بیان این مطلب اظهار داشت: 

تا نیمه نخست اسفند 99، فعالیت فاز شناسایی 

و پی جویـی حـدود 478 هـزار و 343 کیلومتـر 

مربع پهنه خاتمه یافته و آزاد شده است.

وی ادامه داد: از این میان، 66 هزار کیلومتر 

مربـع پهنـه بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده و 

123 هـزار و 827 کیلومتـر مربـع پهنه هم در حال 

کار است.

مدیـر اکتشـاف ایمیـدرو بـا اشـاره بـه اینکـه 

براساس قوانین پروانه اکتشاف باید توسط سازمان 

هـای صنعـت، معـدن و تجـارت هـر اسـتان بـرای 

ایمیـدرو صـادر شـود، تصریـح کـرد: تاکنـون، برای 

492 محدوده به مساحت 32 هزار و 120کیلومتر 

مربـع درخواسـت پروانـه اکتشـاف شـده و مابقـی 

محدوده هـا بـه سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 

استان های مربوطه واگذار شده است.

اصغـرزاده بیـان کـرد: 63 پروانـه اکتشـاف در 

مـواد معدنـی مختلـف نظیـر سـرب و روی، طـال، 

مـس، آهـن، زغال سـنگ، شـورابه و غیـره بـه نـام 

ایمیـدرو و شـرکت های تابعـه صـادر شـده اسـت 

محدوده هـای  در  اکتشـاف  عملیـات  کار  کـه 

دارای پروانه در حال پیگیری است. 30 محدوده 

نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارد و برای چهار 

محدوده، گواهی کشف صادر شده است.

شناسایی 1700 محدوده امیدبخش معدنی در سراسر کشور
مدیر اکتشاف ایمیدرو بیان کرد:
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رئیس خطوط اسـکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سـرد فوالد مبارکه از بومی سـازی دترجنت مورد اسـتفاده در خطوط اسـکین پاس 
و تمپـر میـل خبـر داد و گفـت: بـا اعتماد بـه سـازندگان داخلی دانش فنـی این دترجت بومی سـازی و قطع وابسـتگی به کشـورهای 

خارجی فراهم شد.

بومی سازی دترجنت مورد استفاده در ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عبدالرحیـم  مبارکـه،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

صادقـی بـا اعـالم ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: 

دترجنـت مصرفـی بـا غلظـت 5.5 درصـد جهـت 

شست وشـوی غلتک هـای کاری خطـوط اسـکین 

پـاس و بـه بـه  منظـور جلوگیـری از ایجـاد عیوبـی 

نظیر حفره استفاده می شود.

وی یـادآور شـد: کیفیـت دترجنـت بایسـتی 

به نحوی باشـد که عالوه بر توانایی تمیز کردن 

نیـز  غلتک هـای کاری، خـواص ضـد خوردگـی 

داشـته باشـد، به طوری  که کالف ها دچار عیب 

دلیـل  همیـن  بـه  نشـوند،  لکـه  و  زنگ زدگـی 

بایسـتی ایـن مـاده مصرفـی از فـن آوری باالیـی 

برخوردار باشد.

 رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه 

ایـن  سـاخت  دانـش  کـرد:  تصریـح  سـرد  نـورد 

دترجنـت قبـال در کشـور وجـود نداشـت و کل 

دترجنت مصرفی از خارج کشـور تامین می شـد 

در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه وضعیـت تحریم هـا، 

شـرکت های معتبـر خارجـی از فـروش دترجنـت 

خودداری می کردند، بنابراین همین امر موجب 

شد تا بومی سازی ماده مذکور با محوریت دفتر 

فنی تولید در دستور کار قرار گیرد.

بـرای  شـده  طـی  مراحـل  خصـوص  در  وی 

بومی سـازی ایـن مـاده مصرفـی خاطرنشـان کـرد: 

پس از برگزاری جلسات فنی و تعریف نحوه انجام 

تعییـن  شـامل  بومی سـازی،  مختلـف  مراحـل 

مشخصات فنی، تولید نمونه آزمایشگاهی و انجام 

تست های آزمایشگاهی، انجام تست های آفالین، 

همـراه بـا شبیه سـازی فراینـد و محیط عملیاتـی و 

درنهایت تولید ماده در چند مرحله و انجام تست 

عملیاتی با موفقیت داخلی سازی شد.

ایـن  مزیت هـای  بـه  ادامـه  در  صادقـی 

بومی سـازی اشـاره کرد و افزود: از نکات بارز این 

مـاده بومی سـازی  بهبـود کیفیـت  بومی سـازی 

شده نسبت به برندهای خارجی ازنظر بهداشتی 

و محیـط زیسـتی بـود، زیـرا مـاده خارجـی حـاوی 

سـالمت  بـرای  بهداشـتی  لحـاظ  از  و  نیتریـت 

کارکنـان مضـر بود که خوشـبختانه مـاده داخلی 

شـد،  تولیـد  نیتریـت  بـدون  شـده  بومی سـازی 

ضمـن این کـه این مـاده افزایش کیفیت محصول 

در نـورد سـرد را بـه همـراه داشـت به طـوری  کـه با 

کاهـش عیـوب کیفـی محصـول باعـث شـد روند 

عیوب زنگ زدگی اسکین بشدت کاهش یابد.

 رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه 

نـورد سـرد بـا ابـراز امیـدواری کـه دانـش فنـی این 

مـاده بومی سـازی در کشـور توسـعه یافته اسـت، 

توسـط  مـاده  ایـن  حـال حاضـر  کـرد: در  عنـوان 

چهارشـرکت داخلـی تامیـن می  شـود و شـرکت 

پنجم نیز در حال طی کردن مراحل ساخت ماده 

مذکور است.

وی در پایـان از حمایت هـای مدیریـت ناحیـه 

نورد سرد، مدیریت خرید و همکاری واحد دفتر 

فنـی تولیـد نـورد سـرد و کلیـه همـکاران در واحـد 

اسـکین و تمپرمیـل کـه در بـه ثمـر رسـیدن ایـن 

یـاری نمودنـد، تشـکر و  را  بومی سـازی شـرکت 

قدردانی کرد.
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معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعـت، معدن و تجارت خراسـان رضوی گفت: کمبود شـرکت های قوی اکتشـافی، 
ضعـف اکتشـافات زیرسـطحی و وجـود ماشـین آالت فرسـوده و مسـتهلک از موانـع اصلی در توسـعه فعالیـت معـدن و افزایش 

ثروت آفرینی آن ها هستند.

ضعف اکتشاف و ماشین آالت، موانع اصلی 
توسعه معادن هستند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد توکلـی 

یکـی از نیازهـای اصلـی حـوزه معـادن خراسـان 

رضوی را اکتشافات زیرسطحی دانست و اظهار 

داشـت: اغلب شـرکت های اکتشـافی در کشـور 

قابـل  تاکنـون کار چنـدان  دولتـی هسـتند کـه 

توجهـی در حـوزه اکتشـافات معدنـی در اسـتان 

انجـام نداده انـد امـا اگر این شـرکت ها خصوصی 

باشند، سرعت و دقت کار آن ها افزایش می یابد 

بـا  زیـرا بوروکراسـی اداری ندارنـد و می تواننـد 

یـا  از تجهیـزات خـوب و پیشـرفته  برخـورداری 

کار  خارجـی،  شـرکت های  بـا  تعامـل  ازطریـق 

اکتشاف را بهتر انجام دهند و به نتایج دقیق تر 

در این زمینه دست یابند.

وی ادامـه داد: پارسـال مطالعـه هشـت پهنـه 

معدنی در استان در زمینه سنگ آهن، طال، مس 

و کرومیت به شـرکت های اکتشـافی واگذار شـد 

که 6 پهنه تعیین تکلیف و 74 محدوده امیدبخش 

معدنـی در آن هـا مشـخص شـدند کـه اگـر کار 

اکتشـافی نیمـی از ایـن محدوده هـا تکمیل شـود، 

اقدام بزرگی در این حوزه انجام گرفته است.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 

خراسـان رضـوی عنـوان کـرد: از آنجـا کـه هنـوز 

اکتشـافات زیرسـطحی در حـوزه معـادن خراسـان 

رضوی تکمیل نشده و هر روز اکتشافات معدنی 

با پیشـرفت هایی همراه اسـت، از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت درخواست صدور مجوز واگذاری 

بـه  مطالعـات پهنه هـای جدیـد معدنـی اسـتان 

شـرکت های بخش خصوصـی مانند قـرارگاه خاتم 

امـام )ره( و شـرکت  االنبیـا )ص(، سـتاد فرامیـن 

گل گهر شده است.

وی تصریـح کـرد: شـرکت ملـی مـس ایـران بـه 

عنوان یک برند جهانی و شرکت بخش خصوصی 

پهنه هـای  اثرگـذار در مطالعـه  اقدامـات بسـیار 

جدید معدنی در منطقه جغتای و سبزوار انجام 

داده است.

توکلـی یکـی دیگـر از موانـع اصلـی در حـوزه 

معـادن را وجـود ماشـین آالت فرسـوده ذکـر کـرد و 

ورود  مـا  درخواسـت های  از  یکـی  داد:  ادامـه 

تعرفـه  بـدون  ماشـین آالت دسـت دوم خارجـی 

کیفیـت  ارتقـای  بـه  کمکـی  تـا  اسـت  گمرکـی 

ماشـین آالت در بخـش معـدن شـود. اسـتهالک 

ماشـین آالت در حـوزه معـادن کشـور و افزایـش 

هزینه ها ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن را 

افزایش داده است.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  معـاون 

خراسـان رضـوی تاکید کـرد: در صورتی که مجوز 

واردات ماشین آالت دست دوم خارجی به کشور 

بـدون تعرفـه گمرکـی صـادر شـود، دسترسـی بـه 

ماشین آالت ارزان قیمت آسان تر می شود و ارزش 

افزوده فعالیت معدنی افزایش می یابد.

وی ادامـه داد: پارسـال بـا تدبیـر اسـتاندار و 

اداره کل منابـع طبیعـی  بـا  توافقنامـه  امضـای 

اسـتان، قفـل برگـزاری مزایـده بـرای 400 معـدن 

اسـتان بـاز و زمینـه حضـور ایـن معـادن در مزایده 

فراهم شد.

توکلـی ابـراز کـرد: حجـم معادنـی کـه دارای 

معارضاتـی در عرصه هـای منابـع طبیعـی بودنـد، 

بسـیار بود لذا بررسـی آن ها توسـط اداره کل منابع 

طبیعـی و آبخیـزداری خراسـان رضـوی و پاسـخ بـه 

استعالمات در این زمینه قدری زمانبر شد که با 

ایـن اداره کل، 90 درصـد  توافقنامـه و همـکاری 

حـوزه  در  اسـتان  معـدن  بخش هـای  مشـکالت 

عرصه های منابع طبیعی حل شد.

وی اذعان کرد: هم اکنون 932 معدن با میزان 

ذخیـره  و  تـن  میلیـون   39 سـالیانه  اسـتخراج 

و  هـزار   15 سـرمایه گذاری  و  تـن  2.8میلیـارد 

870میلیـارد ریـال بـا اشـتغال زایی بـرای 11 هـزار و 

297نفر دارای پروانه بهره برداری معتبر در استان 

هستند که نیمی از آن ها فعالیت دارند.

ایرنـا، معـاون سـازمان  از  بـر اسـاس گزارشـی 

صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان رضـوی ادامـه 

داد: نیمی دیگر از معادن که اغلب معادن شن و 

ماسـه هسـتند به دلیل تحریم ها و کاهش بودجه 

عمرانی کشور به صورت نیمه فعال درآمده اند.
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رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران با اشـاره به نام گذاری سـال 1400 به نام سـال تولید، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها از سـوی 
مقـام معظـم رهبری، برنامه ریزی جهت توسـعه و گسـترش تولیـد صادراتی و همچنیـن ارتقای فرهنـگ صادراتـی را اولویت اصلی 

سازمان توسعه تجارت ایران دانست و بر ادامه حمایت و پشتیبانی و رفع موانع فراروی صادرات در سال جدید تاکید کرد.

استمرار حمایت ها و مشوق ها در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

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

سـازمان  اقدامـات  تشـریح  در  زادبـوم  حمیـد 

ایـران در سـال 1399 در حـوزه  تجـارت  توسـعه 

مشـوق های صادراتـی، اظهـار داشـت: بیـش از 

500 صادرکننـده بـه صـورت مسـتقیم و تعـداد 

بیشتری از صادرکنندگان به صورت غیرمستقیم 

کـه  کردنـد  اسـتفاده  صادراتـی  مشـوق های  از 

بیشـترین پرداخـت در دو حـوزه زیرسـاخت های 

تجاری و کمک سود تسهیالت صادرات است.

توسـعه  کارگـروه  همـکاری  بـا  افـزود:  وی 

سـازمان های  همچنیـن  و  اسـتان ها  صـادرات 

صمت استان ها بیش از 30 زیرساخت تجاری در 

حوزه هـای سـردخانه، انبـار مکانیزه، سـورتینگ و 

بسته بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشگاهی 

در سراسـر کشـور بـا اولویـت اسـتان های مـرزی 

مـورد حمایـت قـرار گرفتنـد کـه ایـن مسـئله در 

کاهش هزینه های صادرکنندگان نقش به سزایی 

ایفا می کند.

توسـعه  و رئیـس کل سـازمان  معـاون وزیـر 

تجارت ایران در ادامه با اشاره به تمهیدات در 

نظـر گرفتـه شـده در قانـون بودجـه سـال 1400 

سـال  بودجـه  قانـون  اسـاس  بـر  گفـت:  کشـور 

جهـت  تومـان  میلیـارد   800 حـدود  جـاری، 

پرداخـت مشـوق های صادراتـی توسـط سـازمان 

توسـعه تجارت ایران در نظر گرفته شـده اسـت 

پرداخـت  جهـت  در  الزم  برنامه ریـزی  کـه 

مشـوق ها بـا هـدف توسـعه هـر چه بیشـتر تولید 

صادراتـی و پشـتیبانی و مانع زدایـی از جامعـه 

صادرکننـدگان صـورت پذیرفتـه و پـس از ابالغ و 

تخصیـص بودجـه الزم در ایـن خصـوص اقـدام 

خواهد شد.

تشـویق  و  حمایت هـا  اسـتمرار  بـر  زادبـوم 

صادرکننـدگان تاکید و اظهار امیـدواری کرد: با 

تـالش بخـش خصوصـی و حمایـت همه جانبـه 

بخش های دولتی شاهد نیل به اهداف از پیش 

تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد:
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سرپرسـت معاونـت امـور معادن و صنایع معدنـی وزارت صنعت، معـدن و تجـارت در آیین افتتاح بزرگ تریـن مجتمع معدنی مس 
کاتـدی بخـش خصوصـی کشـور گفت: ظرفیت های اسـتخراج معادن در کشـور طی هشـت سـال گذشـته نسـبت بـه دوره قبل 

50درصد رشد داشته است.

ظرفیت استخراج معادن ۵0 درصد رشد داشت
۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد  

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت:

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

اسدالله کشاورز در آیین افتتاح بزرگ ترین مجتمع 

معدنـی مـس کاتـدی بخـش خصوصی کشـور در 

شهرسـتان طـارم سـفلی اظهـار داشـت: صنعـت 

معدن کم ترین وابستگی را به خاج از کشور دارد 

و در شرایط تحریم به چرخیدن چرخ های اقتصاد 

کشور کمک زیادی کرده است.

وی یادآورشـد: 6 هزار معدن فعال در کشـور 

سـال  تـا  آن هـا  تولیـد  ظرفیـت  کـه  دارد  وجـود 

مـواد  انـواع  تـن  میلیـون  از 500  بیـش  گذشـته 

معدنی بوده است.

کشاورز با اشاره به افتتاح بزرگ ترین کارخانه 

معـدن مـس کاتـدی بخـش خصوصـی کشـور در 

کـرد: ظرفیـت  عنـوان  سـفلی  طـارم  شهرسـتان 

تولید مس کاتدی تا قبل از این افتتاح 512 هزار 

تـن بـود و پیـش از ایـن نیـز سـه کارخانـه در ایـن 

زمینه به فعالیت می پرداختند که با بهره برداری 

از مـس کاتـدی تعـداد کارخانه هـا بـه چهـار واحد 

افزایش یافت.

وی نیاز صنایع پایین دسـتی کشـور به مس 

و  کـرد  عنـوان  سـال  در  تـن  130هـزار  را  کاتـد 

گفت: مازاد تولیدات این بخش به کشورهای 

خارجـی صـادر می شـود و از محـل تولیـد ایـن 

محصـول معدنـی ارزآوری خوبـی نیـز نصیـب 

کشور شده است.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنی وزارت صمت تاکید کرد: در سالی که به 

نـام »تولیـد، پشـتیبانی و مانع زدایی هـا« از سـوی 

رهبـری نام گـذاری شـده اسـت یکـی از بزرگ ترین 

رشــــد  بــــا  هم زمــــان  صمــــت  وزارت  اهــــداف 

فعالیت های معدنی ایجاد صنایع پایین دسـتی و 

موضوع فرآوری است تا بتوانیم از خام فروشی در 

کشور جلوگیری کنیم.

گفتنـی اسـت کـه بزرگ تریـن کارخانـه معـدن 

مـس کاتـدی بخـش خصوصـی کشـور بـا دسـتور 

رئیس جمهـور از طریـق ویدیـو کنفرانـس بـه طـور 

رسـمی در طارم سـفلی مورد افتتاح و بهره برداری 

قرار گرفت.

ایــــن واحــــد معـــدنی  از  بــــا بهره بـــــرداری 

14میلیـون تنـی، بـرای 450 نفر به طور مسـتقیم 

و برای دو هــــزار نفــــر بــــه طــــور غیــــرمستقیم 

اشتغال زایی شده است.

بـرای سـاخت ایـن واحـد معدنـی پنـج میلیون 

دالر سـرمایه گذاری ارزی و 250 میلیـارد تومـان 

سـرمایه گذاری ریالـی شـده اسـت. فعالیـت ایـن 

واحد معدنی برای کشور ساالنه بیش از 80میلیون 

دالر ارزآوری بـه همـراه خواهـد داشـت. این معدن 

سـاالنه قـادر بـه اسـتخراج 10 هـزار تـن مـس کاتدی 

است.

محصـول ایـن کارخانه به عنوان صنعـت مادر 

ازجملـه  پایین دسـتی  صنایـع  اسـتفاده  مـورد 

کارخانه هـای تولیـد لولـه و کابـل و پروفیل هـای 

مسی قرار خواهد گرفت.

افتتـاح ایـن واحد معدنـی به عنوان صنعتی 

کمتـر  منطقـه  رشـد  موجـب  همچنیـن  سـبز 

قزویـن  اسـتان  در  سـفلی  طـارم  یافتـه  توسـعه 

خواهد شد.
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد  مبارکـه گفت: ثبت رکـورد جدید تولید 25 هـزار و 125 تن آهن اسـفنجی در ناحیه آهن سـازی 
یکی از برنامه های فوالد مبارکه در راستای دستیابی به هدف تولید 7.2 میلیون تن تختال در سال 1400 است.

شکستن رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در فوالد مبارکه
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عبـاس اکبـری 

محمـدی اظهـار داشـت: در بخـش آهن سـازی 

فـوالد مبارکـه دو واحـد احیـا مسـتقیم یـک و دو 

)شهید خرازی( وجود  دارد. در تاریخ 12فروردین 

مـاه سـال جـاری هـم واحـد شـماره دو موفـق بـه 

ثبت رکورد جدید 9 هزار و 50 تن  شده و هم در 

مجموع، تولید دو واحد با 25 هزار و 125 تن در 

روز رکـورد 24 هـزار و 782 تـن تولیـد روزانـه ایـن 

واحد که در 22 فروردین ماه 99 به ثبت رسـیده 

بود، شکسته شد.

وی بـا بیـان اینکه آهن اسـفنجی اصلی ترین 

ماده اولیه فوالدسـازی اسـت، خاطرنشان کرد: 

عمـده آهن اسـفنجی مـورد نیـاز فـوالد مبارکـه 

در داخلـی ایـن مجموعـه و در واحدهـای احیـا 

مسـتقیم یـک و دو تولیـد می شـود و بخشـی از 

آن نیز به دلیل کمبود ظرفیت تولید، از خارج 

آهــــن  می شـود.و   خریـــــداری  مجموعـــــه  از 

اسفنجـــی تولیــــد شــــده در مجموعــــه فــــوالد 

مبارکــــه بــــه دلیـــل متالیزاسیون )درصد فلزی 

بــودن آهــن اسفنجی( و مقـدار ریزانه کیفیت 

باالیـی دارد. بدیهـی اسـت هرچـه میـزان تولید 

باالیــــی در این بخــــش داشتــــه باشیــــم، تولید 

بیشتــــر و باکیفیــت تــــری در بخــــش تختـــــال 

خواهیم داشت.

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 

اشـاره بـه برنامـه تولیـد 7.2 میلیـون تختـال در 

بـرای  سـال 1400، بیـان کـرد: یکـی از برنامه هـا 

دسـتیابی بـه ایـن هـدف، دسـتیابی بـه حداکثر 

تولید داخلی باکیفیت در واحدهای پایین دستی 

به ویژه گندله سازی و احیا مستقیم است. تمام 

تمهیـدات دیـده شـده از نظـر تعمیـرات و تامیـن 

مواد اولیه و زیرساخت های الزم به همراه انگیزه 

بـاالی پرسـنل فـوالد مبارکـه بـرای دسـتیابی بـه 

اهداف از پیش تعیین شده آماده است.

معمـوال  اینکـه  بیـان  بـا  محمـدی  اکبـری 

فروردیـن مـاه بـه دلیـل آمـاده بـودن تجهیـزات، 

واحدهـا در حداکثـر ظرفیـت تولیـد قـرار دارنـد، 

ثبـت  امـکان  دلیـل  همیـن  بـه  داشـت:  اذعـان 

رکوردهـای تولیـد بیشـتر از سـایر زمان هـا وجـود 

دارد. امیدواریـم ایـن رکوردهـای تولیـد روزانـه 

مقدمـه ای برای ثبـت رکورد جدید تولید ماهانه 

واحدها باشد.
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نایـب رئیـس کمیسـیون معادن اتـاق بازرگانی ایـران از وجود رانـت 138 درصـدی در برخی زنجیره هـای تولید آهن و فـوالد برای 
عده ای خاص، خبر داد.

رانت بزرگ قیمت گذاری آهن و فوالد برای عده ای خاص

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـجاد غرقـی با 

در  دولـت  دسـتوری  مداخـالت  کـه  ایـن  بیـان 

حوزه هـای اقتصـادی بـه ویـژه آهـن و فـوالد بایـد 

برداشـته شـود، اظهـار داشـت: متاسـفانه عرضـه 

سنگ آهن در بورس کاال با مداخالت نامحسوس 

مواجـه اسـت بـه طـور نمونـه قیمـت صادراتـی 

سـنگ آهن بـا عیـار 66 فوب ایـران 165 دالر در هر 

تن است، اما قیمت ابالغی آن 69 دالر و 3 سنت 

اسـت کـه این تفـاوت 138 درصدی، رانت بزرگی 

را نصیـب عـده ای خـاص می کنـد ایـن در حالـی 

اسـت کـه اگـر تخفیفـی هـم قـرار اسـت در نظـر 

گرفتـه شـود بـه جـای 138 درصـد می توانـد 5 تـا 

6درصد باشد.

وی بـا اشـاره به این که روند قیمت گـذاری در 

زنجیره هـای معدنـی بایـد بـا نظـام عرضـه و تقاضا 

قیمت گـذاری  تفـاوت  افـزود:  شـود،  مشـخص 

داخلـی بـا قیمـت جهانی بـه ویـژه در حـوزه آهن و 

فوالد و مالحظات دستوری دولت در این حوزه به 

نفـع حلقه هـای میانـی یعنی همـان زنجیـره تولید 

شـمش در زیرمجموعه هـای آهـن و فـوالد اسـت 

یعنـی کاالیـی کـه بایـد درب معـدن و بـا کسـر 

هزینه هایی مانند حمل و نقل 180 دالر به ازای هر 

تـن فروختـه شـود حـدود 92 دالر فروخته می شـود 

کـه ایـن رانـت بـه ضـرر یـک حلقـه و بـه نفـع حلقـه 

دیگر است.

نایب رئیس کمیسـیون معادن اتاق بازرگانی 

ایـران خاطرنشـان کرد: وقتی عـوارض صادراتی و 

و  می کنیـم  وضـع  دسـتوری  قیمت گـذاری 

نمی گذاریم عرضه در داخل کشور رقابتی شود 

در  سـرمایه گذاری  می شـود  موجـب  امـر  ایـن 

امـر هـم  ایـن  نتیجـه  و  نیفتـد  اتفـاق  باالدسـت 

مواجه شـدن با کسـری واقعی برخی زنجیره های 

تولیـد در آینـده خواهـد بـود کمـا ایـن کـه علـت 

بخشـی از تعطیلی هـای معـادن کوچک ناشـی از 

همین امر است.

مبنای دریافت حقوق دولتی همه معادن  ■

نمی تواند یکسان باشد

غرقی با بیان این که معادن براسـاس مقیاس، 

عیـار مـاده معدنی، میزان باطله بـرداری، فاصله از 

مبـادی فـروش و صـادرات و میـزان دسترسـی بـه 

مراکـز خدمـات فنـی و مهندسـی، مشـخصات 

متفاوتی دارند، تصریح کرد: با این تفاوت حقوق 

دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان 

معدن محاسـبه شـود و نمی توان فرمول یکسـانی 

برای آن وضع کرد.

وی عنـوان کـرد: یـک معـدن با مـاده ای خاص 

بـه ظرفیـت 500 هـزار تـن و معدنـی دیگر با همان 

مـاده معدنـی، امـا بـه ظرفیـت 500 میلیـون تـن، 

حتما تفاوت های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم 

و  معـادن  فقـط  دولتـی  حقـوق  دریافـت  در 

بنگاه های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این 

کوچـک  معـادن  نشـدن  متنفـع  موجـب  امـر 

می شـود و ایـن همـان پدیـده ای اسـت کـه اکنـون 

شاهد آن هستیم.

نایـب رئیس کمیسـیون معـادن اتـاق بازرگانی 

ایران بیان کرد: از آنجا که معادن بزرگ مقیاس به 

واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری های انجام 

شـده در قبل از نسـبت سـود باالتری برخوردارند، 

اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین 

معـادن بـزرگ باشـد موجب آسـیب پذیری معـادن 

کوچک می شود.

غرقـی مطـرح کـرد: 67 مـاده معدنـی در ایـران 

داریـم کـه از ایـن میـزان 12 هزار معـدن در 40 ماده 

معدنـی فعـال هسـتند از ایـن رو بـرای ایـن تعـداد 

معـدن نمی تـوان یک فرمول بـرای دریافت حقوق 

دولتی تعیین کرد، زیرا حاشیه سود معادن به طور 

نمونـه در حـوزه سـنگ های سـاختمانی و یـا مس 

با هم متفاوت است.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، وی ابـراز کـرد: در 

شرایطی که 50 درصد معادن کشور به طور رسمی 

تعطیل است و بقیه هم با ظرفیت های پایین تر فعال 

هسـتند یکسـان نگـری در روش دریافـت حقـوق 

دولتی خطای زیادی به بار می آورد.
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مدیـرکل دفتـر صنایع برق و فلـزی و لوازم خانگـی وزارت صنعت، معدن و تجـارت گفت: تولید لـوازم خانگی مجموعه های صنعتی 
داخلی کشـور سـال گذشـته بالغ بر 71 درصد رشـد یافت و این در حالی اسـت که بسـیاری پیش بینی کرده بودند که رشـد تولید 

لوازم خانگی از 30 درصد فراتر نخواهد رفت.

رشد 71 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور طی سال گذشته
مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت خبر داد:

به گزارش »فلزات آنالین«، کیوان گردان در 

جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی در محل 

گروه صنعتی انتخاب اصفهان به شیوع ویروس 

کرونـا در سـال گذشـته و بـروز مشـکالت متعـدد 

در بخش تولید کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 

بـا ایـن وجـود صنعتگـران بـا بـاور بـه شـعار جهـش 

تولیـد، بـا برنامه ریزی هـای دقیـق، زنجیـره تولیـد 

لـوازم خانگـی گـردش مالـی 6 میلیـارد دالری را 

ایجاد کرد.

مدیـرکل دفتـر صنایـع بـرق و فلـزی و لـوازم 

خانگـی وزارت صمـت خاطرنشـان کـرد: بـا تـالش 

تمـام فعـاالن این عرصه رکـورد تولید لوازم خانگی 

و  تحریـم  دوران  در  و  شـد  شکسـته  کشـور  در 

شـرایطی که با خروج نشـان های )برند( خارجی از 

کشور، پیش بینی تولید 12 میلیون دستگاه و رشد 

30 درصـدی در سـال گذشـته، در پایـان سـال بـه 

رشد 71 درصدی رسید که رکوردی در این زمینه 

و دستاوردی قابل توجه محسوب می شود.

گردان با اشاره به توانمندی صنعتگران ایرانی 

تصریـح کـرد: سـال گذشـته در شـرایط تحریـم و 

ایـن  شـیوع ویـروس کوویـد-19 سـپری شـد کـه 

مشـکالت  بـا  را  اقتصادمـان  توانسـت  شـرایط 

متعـددی مواجـه کنـد، این درحالی اسـت کـه در 

صنعت لوازم خانگی شرایط به گونه ای دیگر بود 

و فعـاالن آن توانسـتند بـا اسـتفاده از فرصت هـای 

آمـار  نبـود محصـوالت خارجـی طبـق  و  تحریـم 

تولیـد  هدف گـذاری  از  صمـت،  وزارت  رسـمی 

لوازم خانگی سال 99 نیز جلوتر روند.

وی با بیان اینکه سال 99 یکی از تاریخی ترین 

سـال های مدیریتی نظام جمهوری اسـالمی ایران 

آغـاز  و  کرونـا  شـیوع  شـروع  بـا  گفـت:  بـود، 

پروتکل هـای بهداشـتی تمـام معـادالت دچـار 

تحـول و مشـکالت متعـددی نیـز ایجـاد شـد، 

نیــــز اقتصــــاد  در چنیـن شـرایطی تحریم هــــا 

کشـور را در عرصه هـای مختلـف تحـت تاثیـر 

قـرار داد و پیچیدگی هـای مختلفـی اقتصـاد و 

تولید را در برگرفت.

مدیـرکل دفتـر صنایـع بـرق و فلـزی و لـوازم 

خانگـی وزارت صمـت بـا تاکیـد بر اینکـه در ابتدا 

سال گذشته بسیاری معتقد بودند که با توجه به 

شـرایط حاکـم، رشـد 30 درصـدی محقـق نخواهـد 

شـد، افـزود: برخـالف انتظارهـا مـا شـاهد فعالیت 

قابـل تقدیـر تولیدکننـدگان لـوازم خانگی در سـال 

برنامه هـای  براسـاس  بودیـم، همچنیـن  گذشـته 

لـوازم  صـادرات   ،1400 سـال  در  صمـت  وزارت 

خانگی و افزایش کیفیت و خدمات تولیدگنندگان 

داخلی به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: ارز حاصـل از صـادرات نیـز 

خانگـی  لـوازم  صنعـت  تعرفه هـای  تمـام  بـرای 

اختصـاص یافـت و بیش از 50 درصد تهاتـر وزارت 

اختیـار  نیـز در  اقتصـادی  بنگاه هـای  بـا  صمـت 

صنعت لوازم خانگی قرار گرفت.

گـردان بـا بیـان اینکـه بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 

کشور عرضه اختصاصی ورق در حوزه لوازم خانگی 

شـکل گرفـت، تصریـح کـرد: ورق ازجملـه نیازهـای 

اصلـی تولیـد لـوازم خانگـی اسـت کـه کمبـود آن 

همیشه مورد نقد قرار می گرفت. با این وجود و با 

تدبیر الزم امروز 67 هزار تن ورق سرد تولید شرکت 

فـوالد مبارکـه بـه صنعـت لـوازم خانگـی و خـودرو 

براساس نیازهای این صنعت اختصاص پیدا کرد تا 

مشکلی در ساخت لوازم خانگی رخ ندهد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، اسـتاندار اصفهان 

در این جشـن که در شـرکت یاد شـده برگزار شـد 

با ابراز خرسـندی از تحقق این دسـتاورد مهم در 

صنعت لوازم خانگی عنوان کرد: باید همواره از 

تولیدکننـدگان در کشـور بـه سـبب اشـتغالزایی 

آن هـا قـدردان باشـیم و بـی شـک تولیدکننـدگان 

افتخـار کشـور و سـربازان رهبـر معظـم انقـالب 

هستند.
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عبـاس رضایـی اظهـار کـرد: در مرحلـه فعلـی، 

موجـود  ظرفیت هـای  و  تالش هـا  تمـام  از  بایـد 

استفاده شود و در راستای بهبود کیفیت و افزایش 

خالقیت در این عرصه بیش از پیش تالش شود.

وی تاکیـد کـرد: مـا نیز به عنوان بخش دولتی 

پشـتیبان تولیـد باشـیم تـا دیدگاه هـا و نگرش هـای 

مترقـی بخوبی اجرا شـوند. مجموعه انتخـاب در 

دوران تحریـم و کرونـا توانسـت نیروهای خـود را از 

دو هزار و 340 نفر به بیش از هشت هزار و 800 نفر 

برسـاند کـه مـا قـدردان تالش ها و ایسـتادگی 

این مجموعه هسـتیم.

همچنین مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب در 

این برنامه اذعان کرد: حدود 60 درصد بازار لوازم 

خانگی کشور در اختیار دو برند خارجی بود که با 

افزایش فشارها و تحریم، بازار لوازم خانگی کشور 

را ترک کردند. این درحالی اسـت که اگر تالش ها 

و زیرساخت های الزم در حوزه لوازم خانگی محیا 

نبـود بـه طـور حتـم بـا مشـکالت متعـددی در ایـن 

زمینه مواجه می شدیم.

محمدرضـا دیانـی افـزود: در اوج تحریم هـا و 

کرونـا، گـروه انتخـاب رشـد چهار برابـری در زمینه 

تولیـد لـوازم خانگـی و هشـت برابـری در بخـش 

قطعـات را بـه ثبـت رسـاند کـه موجـب کاهـش 

عمـق  افزایـش  و  خارجـی  وابسـتگی  چشـمگیر 

ساخت داخل شد.

این صنعتگر بیان کرد: در سال جاری نیز یکی 

از اهـداف جهـش جـدی در تولیـد محصـوالت و 

قطعـات اسـت کـه براین اسـاس طبـق برنامه ریزی 

انجام شده، پنج محصول جدید به تولیدات گروه 

انتخاب اضافه خواهد شد.

طی سه دهه آینده با ادامه توسعه فناوری های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت ها، تقاضا برای مس نیز دو برابر خواهد شد.

تقاضا برای مس دو برابر می شود
طی سه دهه آینده؛

نقـل از  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

مـس پـرس، لـورا تیلـر کارشـناس ارشـد فنی بی 

اچ پی بیلیتون BHP Billiton اظهار داشـت: 

عصـر  بـه  رسـیدن  بـرای  معدنـی  شـرکت های 

را  قدیمـی  روش هـای  بایـد  اکتشـاف  طالیـی 

کنار بگذارند.

راه  قدیمـی،  روش هـای  حـذف  افـزود:  وی 

ورود بـه عصـر طالیـی اکتشـافات اسـت و بخش 

نمایـش  در  فنـاوری  توانایـی  لطـف  بـه  معـدن 

عصـر  سـوی  بـه  پوشـش  تحـت  سیسـتم های 

طالیی در حال حرکت است.

کارشناس ارشد بی اچ پی با اشاره به تجربه 

اکتشـاف فلـزات در سـد بلـوط واقـع در جنـوب 

اسـترالیا گفـت: شـرکت ها بایـد تکنولـوژی را بـه 

قـرار دهنـد کـه عمـق  اسـتفاده  مـورد  گونـه ای 

400متری زمین را همچون سطح زمین شفاف و 

روشن سازند.

تیلر که در کنفرانس انجمن توسعه دهندگان و 

سـخن  کانـادا  تورنتـو  در   2021 پژوهـان  آینـده 

می گفت، تصریح کرد: شرکت بی اچ پی تنها در 

چهار سال توانست به سیستم معدنی با پوشش 

بیش از 800 متر در عمق زمین با توانایی جداسازی 

شامل 58 متر در 2.49 درصد مس و 1.2 گرم طال 

در هر تن در مناطق وسیعی دست یابد.

وی ادامـه داد: در بیـش از دو قـرن مـا بـه 

این هـا  امـا  بودیـم.  کانسـارها  کشـف  دنبـال 

بـه  بنابرایـن  هسـتند،  مقیاس هـا  کوچک تریـن 

 وسـیله سیسـتم های معدنی سـخت ترین ذخایر 

را در حد توان آن ها می توان کشف کرد.

کارشـناس ارشـد بـی اچ پـی اعـالم کـرد: ایـن 

بـا هـدف ورود بـه عصـر  شـرکت در نظـر دارد 

طالیی اکتشـاف، مرکز اکتشـاف معدنی خود را 

در تورنتـو تاسـیس کند. همچنیـن در اوت 2020 

اکتشـافی  شـرکت  بـا  را  توافقنامـه ای  میـالدی 

مالـی  تامیـن  منظـور  بـه   Midland میدلنـد 

اکتشـاف نیـکل در شـمال کبـک کانـادا به مدت 

حداقل دو سال امضا کرده است.

در  نیـکل  کاربـرد  کـرد:  خاطرنشـان  تیلـر 

تکنولوژی تولید باتری نقشـی بسـیار اساسی در 

ایفـا  کربن زدایـی  بـرای  جهانـی  تالش هـای 

می کنـد. بنابرایـن بـه منظـور تامیـن نیـکل مـورد 

نیـز  و  بعـد  نسـل  بـرای  باتـری  فنـاوری  نیـاز 

پیش بینی تقاضای خودروهای هیبریدی و برقی 

باید تولید نیکل چهار برابر شود.
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بررسـی آمارهای منتشـره سـامانه کدال حاکی از تولید 900 هزار و 714 دسـتگاه خودرو توسـط ایران خودرو، سـایپا و پارس خودرو 
در سال 99 است، آماری که در هم سنجی با سال 98 رشد 4.33 درصدی را نشان می دهد.

رشد 4.3 درصدی تولید خودروسازان بزرگ داخلی در سال ٩٩

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بررسـی آمارهای 

منتشـره سـامانه کدال حاکی از تولید 480 هزار و 

صنعتـی  گـروه  سـوی  از  خـودرو  دسـتگاه   338

ایران خودرو در سال 99 است.

بـر پایـه ایـن آمارهـا، تـا پایـان اسـفند مـاه سـال 

گذشـته، 346 هـزار و 575 دسـتگاه در گـروه پـژو، 

55 هزار و 220 دستگاه در گروه سمند، 13 هزار و 

30 دسـتگاه رانـا و 55 هـزار و 320 دسـتگاه دنـا در 

ایران خودرو تولید شد.

در مدت یاد شده، این گروه صنعتی همچنین 

موفـق بـه تولیـد 94 دسـتگاه دانگ فنـگ، چهـار 

هـزار و 971 دسـتگاه هایمـا، چهـار هـزار و 794 

دسـتگاه در گروه وانت و سـایر محصوالت و 181 

دستگاه پژو 2008 شد.

بـه  تـارا  دسـتگاه  تولیـد 153  آمـار،  ایـن  در 

عنـوان خـودروی نوبرانـه ایـن گـروه صنعتـی نیز 

مشاهده می شود.

 99 سـال  در  ایران خـودرو  تولیـدات  جمـع 

در هم سـنجی بـا سـال 98 )تولیـد 393 هـزار و 

درصـدی   21.97 رشـد  خـودرو(  دسـتگاه   812

نشان  می دهد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، از آنجایی که اعمال 

اسـتانداردهای ایمنـی و اسـتانداردهای 85 گانـه 

جدیـد تولیـد پـژو 405 بنزینـی را بـا افزایـش همـراه 

می کـرد، دیگـر تولید آن مقرون به صرفه نبـود و از 

22 مرداد ماه 99 پس از 27 سال تولید این محصول 

در گـروه ایران خـودرو بنابـر تصمیـم  شـورای عالـی 

استاندارد متوقف شد.

تولیدات سایپا ■

گـروه  شـده،  یـاد  سـامانه  آمارهـای  پایـه  بـر 

کـه  سـالی  در  شـد  موفـق  نیـز  سـایپا  صنعتـی 

گذشـت 317هـزار و 321 دسـتگاه خـودرو شـامل 

50 هزار و 413دسـتگاه خودرو در خانواده پراید، 

تیبـا،  خانـواده  در  939دسـتگاه  و  هـزار   236

10دستگاه سراتو، 124 دستگاه آریو، 290 دستگاه 

چانـگان CS35 و 27 هـزار و 455 دسـتگاه وانـت 

پراید )سایپا 151( تولید کند.

همچنین تولید یک هزار و 728 دستگاه شاهین 

بـه عنـوان محصـول جدیـد و نوبرانه سـایپا، در این 

آمارها خودنمایی می کند.

صادرات سایپا ■

بـر پایـه داده هـای سـامانه کـدال، سـایپا در این 

مـدت موفـق بـه صـادرات 362 دسـتگاه خـودروی 

کامل )CBU( به سایر کشورها شد.

جمع تولیدات این گروه صنعتی در مقایسه با 

سـال 98 )تولیـد 363 هزار و 379 دسـتگاه خـودرو( 

افت 12.67 درصدی نشان می دهد.

تولیدات پارس خودرو ■

بـر پایـه ایـن گـزارش، مطابـق آمارهـای سـامانه 

کـدال مجمـوع تولیدات پارس خـودرو در سـال 99 

به 103 هزار و 55 دستگاه رسید.

یـاد شـده پارس خـودرو دو هـزار و  در مـدت 

963دسـتگاه خـودرو در گـروه رنـو و سـه هـزار و 

947دستگاه خودرو در گروه برلیانس تولید کرد.

بـر پایـه آمارهـای سـامانه کـدال، در سـالی کـه 

گذشت 23 هزار و 703 دستگاه در خانواده ایکس 

100 )پراید(، 9  هزار و 747 دستگاه کوئیک معمولی، 

54 هزار و 568 دستگاه در گروه کیو 200 و هشت 

هـزار و 127 دسـتگاه در گـروه اس200 )سـاینا( در 

پارس خودرو تولید شد.

مجمـوع تولیـدات این خودروسـاز در سـال 99 

و  هـزار   106 )تولیـد  سـال 98  بـا  هم سـنجی  در 

72دسـتگاه خـودرو( بـا افـت 2.84 درصدی همراه 

بوده است.

اسـتاندارد،  عالـی  شـورای  تصمیـم   بـر  بنـا 

تولیـدات خانـواده پرایـد )بـه غیـر از سـایپا 151 یـا 

همـان وانـت پرایـد کـه وزارت صنعـت بـرای رفع 

را  آن  تولیـد  تـداوم  وانـت  حـوزه  در  کمبودهـا 

خواسـتار شـده بـود(، از ابتـدای مردادمـاه 99 بـه 

اسـتانداردهای  کـردن  پـاس  در  ناتوانـی  دلیـل 

پارس خـودرو  و  سـایپا  گـروه  دو  در  85گانـه 

متوقف شد.
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محاسـبات رویتـرز بـر اسـاس برنامه هـای ارائه شـده از سـوی شـرکت های ذوب ژاپن نشـان می دهـد که تولید مـس پاالیش 
یافتـه این کشـور در نیمه نخسـت سـال جـاری، علی رغم بهبود تقاضا نسـبت به افـت آن در طـول همه گیـری، 1.9 درصد تنزل 

خواهد یافت.

پیش بینی کاهش تولید مس پاالیش یافته ژاپن
در نیمه نخست سال جاری؛

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی مجتمع مس سرچشـمه، این پیش بینی 

کاهش تولید همچنین در بحبوحه نگرانی هایی 

منتشر می شود که مرتبط با بدتر شدن وضعیت 

کمبـود تراشـه در سـطح جهانـی در اثـر یـک آتـش 

سـوزی اخیـر در یـک کارخانـه نیمـه هـادی ژاپنی 

هسـتند، کمبـودی کـه خودروسـازان را وادار بـه 

کاهش تولید خواهد کرد. 

بزرگ تریـن عرضه کننـده مس ژاپن، شـرکت 

پـان پاسـیفیک کاپـر، قصـد دارد تولیـد خـود را 

اندکی افزایش دهد، اما اغلب عرضه کنندگان 

دیگـر ایـن فلـز از قبیـل دومیـن شـرکت بـزرگ 

ژاپنـی، سـومیتومو متـال ماینینـگ، و سـومین 

عرضه کننـده بـزرگ ایـن کشـور، میتسوبیشـی 

متریالـز، برنامه هایـی بـرای کاهـش دادن تولید 

خود از آوریل تا سپتامبر سال جاری دارند.

سومیتومو متال ماینینگ در حال برنامه ریزی 

برای عملیات نگهداری در کارخانه تویوی خود 

اوناهامـای  کارخانـه  در  عملیات هـا  و  اسـت 

میتسوبیشـی متریالـز در اثـر مشـکلی کـه بـرای 

خارجـی  شـرکت  یـک  اکسیژن رسـانی  سیسـتم 

بوجود آمده ُکند شده است.

شـرکت پان پاسـیفیک، که به طور مشـترک 

و  متالـز  اَنـد  ماینینـگ  نیپـون  ایکـس  ِجـی  بـه 

میتسوئی ماینینگ و سملتینگ تعلق دارد، به 

گفتـه یکـی از سـخنگوهای خـود انتظـار دارد 

نـوردی  مـس  فرآورده هـای  داخلـی  تقاضـای 

و  تولیـد خودروسـازان  بـه علـت رشـد  امسـال 

قبـل  بـه  نسـبت  هادی هـا  نیمـه  سـازندگان 

افزایش یابد.

موسسـه مـس و برنـج ژاپـن در هفتـه جـاری 

گفـت: پیش بینـی می کنـد تقاضـای ایـن کشـور 

برای فرآورده های مس نوردی در سـال 2021/22 ، 

پیـش،  سـال  در  درصـدی   11.7 سـقوط  از  پـس 

13.4درصد صعود کند.

در  افـزود:  کاپـر  پاسـیفیک  پـان  سـخنگوی 

مجمـوع تقاضـای مـس بـه سـطح  2019 نخواهـد 

بخـش  در  بهبـود  سـرعت  کـه  چـرا  رسـید 

سـاختمانی کنـد اسـت کـه باعـث کمتـر شـدن 

تقاضـای سـیم بـرق خواهـد شـد. یـک کارخانـه 

تراشه ساز، متعلق به شرکت رِِنساس الکترونیکس، 

واحدهـای  جهانـی  بـازار  از  درصـد   30 کـه 

میکروکنترولـر مـورد اسـتفاده در خودروهـا را به 

خود اختصاص می دهد، در ماه گذشـته طعمه 

یک حریق شد.

ایـن شـرکت روز سه شـنبه ابـراز کـرد: دسـت 

کـم 100 روز طـول خواهـد کشـید تـا تولیـد ایـن 

کارخانـه واقـع در شـمال شـرقی ژاپـن به وضعیت 

عادی باز گردد.

ماینینـگ  متـال  یـک سـخنگوی سـومیتومو 

تصریـح کـرد: مـا هنوز نشـانه هایی مبنـی بر کند 

شدن سفارشات از سوی خودروسازان ندیده ایم، 

اما نگران هسـتیم که کمبود تراشـه آن ها را وادار 

به کاهش تولید کند.
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مراسـم رسـمی واگـذاری مدیریت و راهبری معادن زغال سـنگ سـوادکوه )البرز مرکزی( بـه ذوب آهن اصفهان بـا حضور جمعی از 
مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی، شهرستان سوادکوه و شرکت پیشرو معادن سوادکوه ذوب آهن برگزار شد.

توسعه معادن زغال سنگ البرز مرکزی توسط ذوب آهن اصفهان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« بـه نقـل از روابـط 

مرتضـی  اصفهـان،  آهـن  ذوب  شـرکت  عمومـی 

یزدخواستی عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان 

اظهار داشت: این شرکت به عنوان مادر صنعت 

فـوالد کشـور، پیشـگام اکتشـاف معـادن کشـور 

است و معادن البرز مرکزی هم توسط این شرکت 

راه انـدازی شـد. مالکیـت ایـن معـادن بـر اسـاس 

سیاست های گذشته به بخش خصوصی واگذار 

شـد اما پس از این که ذوب آهن اصفهان نیز وارد 

بـورس شـد. ایـن شـرکت بـه منظـور تامیـن پایـدار 

مـواد اولیـه، مجـددا بـه امـر اکتشـاف و توسـعه 

معـادن ورود کـرده و مدیریـت و بهره بـرداری از 

معـادن زغال سـنگ سـوادکوه در البرز مرکـزی را از 

طریق تاسـیس شرکت پیشرو معادن سـوادکوه در 

اختیار گرفته است.

وی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان تجربـه موفقی 

نیـز در امـر مدیریت و راهبری معادن زغال سـنگ 

در البـرز شـرقی دارد کـه از آن تجربـه می تـوان در 

معادن سـوادکوه بهره برد و امیدوار هسـتم شـاهد 

توسـعه ایـن معـادن و بهره بـرداری از تمام ظرفیت 

تولیدی این معادن باشیم.

طالبی فرماندار شهرستان سوادکوه نیز در این 

مراسـم گفـت: ذوب آهـن اصفهـان از دهـه 50 در 

این معادن حضور داشته است و در آن زمان، رفاه 

و توسعه اقتصادی را برای منطقه به همراه آورد.

وی اضافه کرد: در دوره ای که بهره برداری از 

توسـط ذوب آهـن  سـوادکوه  زغال سـنگ  معـادن 

اصفهان انجام می شد، دوران طالیی این معادن 

بـود کـه بـرای هفـت هزار نفر اشـتغال ایجـاد کرد 

اما پس از آن متاسفانه با واگذاری این معادن به 

بخش خصوصی، شاهد رکود آن ها بودیم.

فرماندار شهرستان سوادکوه اذعان کرد: احیا 

و توسـعه معـادن، افزایـش تولیـد، اشـتغال زایی و 

توسعه اقتصادی، توجه به صنایع تبدیلی، آموزش 

تخصصی و... ازجمله مواردی اسـت که امیدوار 

هسـتم با بازگشـت ذوب آهن اصفهان و مدیریت 

دوبـاره ایـن معـادن، مورد توجه قرار گیـرد و دوباره 

شاهد دوران طالیی البرز مرکزی باشیم.

محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن 

ایـن  از  پیـش  نیـز در نشسـت خبـری  اصفهـان 

مراســــم عنـــــوان کــــرد: هم اکنـــــون در کشـــور 

یک میلیـــــون و 700  هـــزار تن زغال سنگ تولید 

می شــــود. در حالـی کـــــه نیـــــاز کشــــور حـدود 

یـک  حـدود  ذوب آهــــن  نیـاز  و  تـن  سـه میلیون 

میلیـون و 800 هـــزار تـن کنسانتـــره زغال سـنگ 

اسـت و لـذا بایـد یـک میلیـون و 300 هـزار تـن 

زغال سنگ وارد کرد. البته زغال داخلی کیفیت 

الزم را ندارد و باید 20 تا 30 درصد زغال مصرفی 

از واردات تامین شود.

معـادن  تولیـد  هم اکنـون  داد:  ادامـه  وی 

زغال سـنگ سـوادکوه در سـال حـدود 100 هـزار تـن 

کنسـانتره زغال سنگ اسـت در حالی که ظرفیت 

تولید 300 هزار تنی دارد. بنابراین توسعه استخراج 

بسیار ضروری است.

معاون خرید ذوب آهن تصریح کرد: زغال این 

معادن از کیفیت خوبی برخوردار است و می تواند 

میـزان واردات را کاهـش دهـد. البتـه هـدف مـا 

دستیابی به حداکثر استخراج در سریع ترین زمان 

ممکن اسـت که اشـتغال زایی و توسـعه اقتصادی 

برای این منطقه به همراه دارد.

افشـین مختـاری مدیرعامـل شـرکت پیشـرو 

معـادن سـواد کـوه نیـز بیـان کرد: مطالعـات خرید 

ایـن معـادن از سـال گذشـته آغـاز شـد و در نهایـت 

پنـج معـدن زغال سـنگ و یـک گواهـی کشـف بـه 

انضمام دارایی های این معادن خریداری شد.

معـادن  ایـن  در  هم اکنـون  کـرد:  اضافـه  وی 

حدود هزار نفر مشغول به کار هستند که امیدوار 

اشـتغال زایی  شـاهد  معـادن،  توسـعه  بـا  هسـتم 

مناسب برای این منطقه باشیم.

مختاری عنوان کرد: برای توسعه فعالیت این 

معادن به زیرساخت هایی نیاز است که هم اکنون 

در حال مهیا کردن این ملزومات هستیم.

مدیرعامـل شـرکت پیشـرو معـادن سـوادکوه با 

اشـاره بـه ایـن کـه ایـن معـادن در دهـه 50 توسـط 

ذوب آهـن اصفهـان راه انـدازی شـده اسـت، عنوان 

کرد: از تجربه بیش از نیم قرنی ذوب آهن اصفهان 

جهـت اصـالح سـاختار سـازمانی و تجهیزاتـی ایـن 

معادن بهره می گیریم و به طور حتم شاهد توسعه 

آن ها خواهیم بود.

تنهـا  اصفهـان  کــــرد: ذوب آهـن  اظهـــار  وی 

تولیدکننـده ریـل و آرک معـدن نیـز اسـت و تجربه 
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مدیـر عملیـات عرضـه بورس کاال گفـت: اطالعات محصـوالت پایین دسـتی فوالد تا پایان امسـال بـه زنجیره عرضـه محصوالت 
فوالدی بورس کاال اضافه خواهد شد.

تکمیل اطالعات عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال
مدیر عملیات عرضه بورس کاال اعالم کرد؛

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، احمد رحیمی 

از برنامه ریـزی ایـن بـورس برای مقابلـه با رانت 

و شـفافیت بیشـتر عرضـه محصـوالت فـوالدی 

ایـن  اینکـه  بـرای  داشـت:  اظهـار  و  داد  خبـر 

تـا  ابتـدا  از  اطالعـات  شـود  ایجـاد  شـفافیت 

انتهـای عرضـه محصـوالت فـوالدی بـه صـورت 

شفاف در اختیار متقاضیان قرار گرفته و همه 

بـه صـورت یکسـان می تواننـد به ایـن اطالعات 

دسترسی داشته باشند.

مدیـر عملیـات عرضـه بـورس کاال همچنیـن 

افزود: طبق هماهنگی با دفتر ریاست جمهوری 

اطالعـات  ارائـه  گذشـته  سـال  از  مجلـس  و 

تـا  سـنگ آهن  از  فـوالد  زنجیره هـای  عرضه هـای 

تیرآهن، میلگرد، نبشـی و ناودانی، انجام شـده و 

در محصوالت پایین دسـتی نیز این اقدامات در 

حال انجام است که تا پایان امسال به به زنجیره 

اضافـه  کاال  بـورس  فـوالدی  عرضـه محصـوالت 

خواهد شد.

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا همـه 

محصـوالت  عرضه کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 

فوالدی ملزم به عرضه محصوالت در سـامانه 

در  الـزام  ایـن  کـرد:  عنـوان  هسـتند،  بـورس 

حـال حاضـر روی یکسـری از محصـوالت مانند 

دارد  وجـود  ورق  و  تیرآهـن  میلگـرد،  شـمش، 

ولـی در حـال حاضـر روی زنجیره هـای قبـل و 

بعـد از تولیـد ایـن محصـوالت ایـن الـزام وجود 

نـدارد امـا بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه 

تـالش داریـم کلیـه زنجیره های تولیـد و عرضه 

بـه طـور شـفاف در بـورس کاال ارائـه شـود تـا 

هم در همه نقاط کشـور و هم با تنوع بیشـتر، 

ایـن  متقاضیـان  و  مشـتریان  نیـاز  پاسـخگوی 

محصوالت باشیم.

رحیمـی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده 

عرضـه  در  رانـت  بـا  مقابلـه  و  شـفافیت  بـرای 

محصـوالت فـوالدی خاطرنشـان کـرد: از ابتـدای 

تـا  شـده  ایجـاد  بسـتری  کاال  بـورس  تاسـیس 

محصـوالت در معـرض دیـد عمـوم قـرار گیـرد و 

همه متقاضیان خرد و کالن در هر نقطه از کشور 

می تواننـد از طریـق سـایت بـورس کاال بـه ایـن 

اطالعـات دسـت یابنـد و اقـدام بـه خرید کنند و 

این دسترسی به صورت یکسان و برابر در اختیار 

همگان است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وی تصریـح کـرد: 

این شفافیت ارائه اطالعات محصول و خریداران 

و فروشـندگان کار را برای نهادهای نظارتی آسـان 

کرده و تمامی زنجیره تولید و عرضه محصوالت 

فوالدی در دسترس و قابل استناد است.

بسیار گران بهایی در مدیریت معادن دارد که این 

امر در معادن البرز شرقی نیز متبلور شده است. 

مدیرعامل شـرکت پیشرو معادن سوادکوه با 

اشاره به تاسیس شرکت پیشرو معادن سوادکوه 

ایـن  ایجـاد  بـا  کـرد:  بیـان  ذوب آهـن،  توسـط 

شـرکت، عوایـد اقتصـادی و اشـتغال زایی حاصل 

از توسـعه ایـن معـادن بـه ایـن منطقـه می رسـد و 

ذوب آهـن اصفهـان، توسـعه مالکیت معـادن در 

استان ها را مدنظر ندارد بلکه تنها تامین پایدار 

مواد اولیه است.

و  مجامـع  امـور  مدیـر  فاضل پـور،  روح الـه 

شـرکت های ذوب آهـن اصفهـان نیـز گفـت: ایـن 

مجتمـع عظیـم صنعتـی 10 شـرکت زیـر مجموعه 

دارد که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند 

بـر اسـاس سیاسـت های سـهامدار عمـده کـه  و 

ذوب آهن است، عمل می کنند.

وی افـزود: هـدف اصلـی بـرای هـر 10 شـرکت، 

بـه  نیـاز  کـه  اسـت  بـورس  بـه  آن هـا  پیوسـتن 

زیرسـاخت، شفاف سـازی و دیگر ملزومات دارد. 

خوشبختانه جهت 6 شرکت، اقدامات الزم برای 

پیوسـتن بـه بـورس انجـام شـده و بـرای شـرکت 

پیشـرو معادن سـوادکوه نیز در نظر اسـت بعد از 

تـا سـه سـال مالـی، اقدامـات الزم  گذشـت دو 

انجام شود.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

72
é 1400  فروردین ماه é 160  شماره 

اهمیـت تولیـد و تعییـن شـعارهایی در این حوزه توسـط مقام معظم رهبری، گـروه فوالد مبارکه را بر آن داشـت تا بـا تقویت تولید، 
بـه جـد در تحقق این شـعارها بکوشـد. از این رو شـرکت فوالد تـاراز به عنوان یکـی از شـرکت های زیرمجموعه فـوالد مبارکه، با 

ثبت سه رکورد ارزشمند در سال 99 سهم خود را در تحقق این مهم ایفا کرد.

کسب 3 رکورد ارزشمند در فوالد تاراز
گام بلند فوالد مبارکه در پشتیبانی ملی از تولید لوازم خانگی  

درخشش گروه فوالد مبارکه در عرصه فوالدی کشور؛

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه، صنعـت 

فـوالد یکـی از صنایـع کلیـدی و اصطالحـا مـادر 

محسـوب می شـود کـه گسـترش و تقویـت آن 

اقتصـادی کشـورها  رشـد  سـاز  زمینـه  بی  شـک 

خواهد بود. برای مثال چین که دومین اقتصاد 

تـا 10 سـال  و  بـزرگ جهـان محسـوب می شـود 

آینـده بـر قلـه اقتصـاد جهانـی خواهـد ایسـتاد، 

تولیـد بیـش از نیمی از فوالد جهـان )53 درصد( 

را بر عهده دارد.

از طرفـی اهمیـت تولیـد در رشـد اقتصـادی 

کشـور باعـث شـده تـا رهبـر معظـم انقـالب در 10 

سال اخیر با شعارهایی اقتصاد و تولید را در کشور 

بهبـود بخشـند. در همیـن راسـتا شـرکت فـوالد 

مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فعال در حوزه 

تولیدات غیرنفتی در تالش است تا با وجود همه 

مشـکالت تولیـدی اعـم از تحریم هـای گسـترده 

ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، تولید را در حوزه 

کلیـدی فـوالد قـوت بخشـد و به سـهم خـود چرخ 

اقتصاد را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.

یکـی از اقدامـات ایـن هلدینـگ اقتصـادی، 

راسـتای  زیرمجموعـه در  هدایـت شـرکت های 

از  پشـتیبانی  و  تولیـد، حمایـت  تحقـق جهـش 

تولیدات داخلی اسـت. در همین راسـتا شـرکت 

فـوالد تـاراز یکی از این شـرکت های زیر مجموعه 

بـا برنامه ریـزی دقیق و حمایت  های فوالد مبارکه 

موفق به ثبت چند رکورد ارزشـمند شـده اسـت. 

رکوردهایی که نقش موثری در تامین مواد اولیه 

و رسـیدن بـه خودکفایـی در لـوازم خانگـی در 

کشور داشته است.

رشد 15.4 درصدی تولید، رکورد تاراز در  ■

سال 99

سـعید رشـیدی، مدیرعامـل فـوالد تـاراز، در 

همین خصوص اظهار داشت: شرکت فوالد تاراز 

توانست با تولید بیش از 173 هزار و 106 تن ورق 

گالوانیـزه در سـال 1399 و رشـد 15.4 درصـدی 

تولیـد نسـبت بـه سـال 98 )150 هـزار و 86 تـن( 

رکورد ارزشمندی را به ثبت رساند.

وی افزود: همچنین کسب رکورد 99.86درصد 

محصـول بـا کیفیـت و فاقـد عیـب همزمـان بـا 

باالترین رکورد تولید ماهیانه به میزان 18 هزار و 

549 تـن بـا ترکیـب ابعـادی مختلـف، از دیگـر 

افتخارات این شرکت است.

مدیرعامـل فـوالد تـاراز تصریـح کـرد: رکـورد 

سـالیانه حمـل محصـوالت نیـز بیـش از 173 هـزار 

تـن بـوده کـه نسـبت بـه سـال 98 )152 هـزار تـن( 

15درصد رشد داشته است.

شـایان ذکـر اسـت شـرکت فـوالد تـاراز تولیـد 

ورق گالوانیـزه بـا پوشـش های خـاص را برعهـده 

خوردگـی،  برابـر  در  مقامـت  قابلیـت  کـه  دارد 

بازرسـی  بـاال، رنگ پذیـری مناسـب،  فرم پذیـری 

عمـده  دارد.  را  جوشـکاری  عملیـات  و  آسـان 

مصـارف ایـن ورق نیـز در قطعـات لـوازم خانگـی 

لباس شـویی،  ماشـین  بخـاری،  یخچـال،  ماننـد 

کولـر، مایکـرو ویـو، ناودان هـا و لوله  ها، سـازه های 

فضایـی و انبارهـا، سـقف  های فلـزی، نیروگاه هـا، 

و  آب  اگـزوز، مخـازن ذخیـره  خـودرو،  قطعـات 

کابینت آشپزخانه و ... است. لذا می توان گفت 

از  مبارکـه،  فـوالد  گـروه  تولیـدی  ورق هـای 

اصلی  تریـن مـواد خـام مـورد نیـاز بـرای تولیـد این 

محصوالت در کشور است.
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