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ورق گـرم فـوالدی، مـاده اولیـه محصوالتی همچون ورق سـرد، گالوانیزه، 

قلع اندود و رنگی است و همچنین در صنایع بسیاری همچون لوله و پروفیل، 

انجمـن  آمـار  طبـق  مـی رود.  کار  بـه  و...  کشتی سـازی  ساختمان سـازی، 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، میـزان تولیـد ورق گرم فوالدی در کشـور ما طی 

پنـج مـاه نخسـت امسـال بـه سـه میلیـون و 22۷ هـزار تـن رسـیده اسـت و این 

میزان در مقایسـه با سـال گذشـته که سـه میلیون و 8۰1 هزار تن بود، کاهش 

15 درصدی را نشان می دهد. افت تولید ورق گرم، دو وجه متفاوت دارد؛ 

هـم تولیدکننـدگان سـایر ورق هـای فـوالدی را درگیـر می کنـد و هـم بـرای 

مصرف کننـدگان بـه ویـژه صنعت لوله و پروفیل چالش به وجود مـی آورد که 

زیان هایـی کـه متوجـه صنایـع مصرف کننـده ماننـد صنعـت لولـه و پروفیـل 

بوده، شدیدتر است. به طور مثال، شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پنج ماه 

ابتدایـی سـال جـاری، بـا تولیـد یـک میلیـون و 6۰6 هـزار تـن ورق گـرم و سـهم 

حدود 5۰ درصدی از تولید این محصول در کشور، تنها کاهش 18 درصدی 

تولیـد را تجربـه کـرده اسـت. در حالـی کـه صنایـع پایین دسـت آن با توجه به 

تنـاژ پاییـن تولیـد، کاهـش بیشـتری در تولید داشـته اند. قطعی برق صنعت 

فوالد در ماه های تیر و مرداد نیز بر مشـکالت صنایع پایین دسـتی آن اضافه 

کرد. با این وجود، مشـکل اساسـی بازار ورق گرم، چگونگی توزیع و رسـیدن 

آن به دست مصرف کننده نهایی است.

همان طـور کـه گفتـه شـد، ورق گـرم مصـارف بسـیاری دارد و متقاضیان 

نسـبتا زیـادی در انتظـار تامیـن آن هسـتند. به طـور مثال، هم اکنـون بیش از 

2۰میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد لولـه و پروفیـل در کشـور وجـود دارد کـه تنهـا 

کمتر از یک چهارم آن فعال است. همچنین دیگر مصرف کنندگان ورق گرم 

نیز با توجه به کمبود آن در کشور نمی توانند با تمام ظرفیت کار کنند. در 

گذشـته، ظرفیت سـنجی مصرف کنندگان ورق گرم به ویژه در حوزه لوله و 

پروفیل  مطابق با مسائلی همچون تناژ فروش، میزان مالیات، مقدار انرژی 

مصرفـی و... انجـام می شـد. بـه این ترتیب، با تعیین سـهمیه مصرفـی، آن ها 

می توانستند مطابق با سهمیه تعیین شده، از بورس کاال خرید کنند که در 

آن زمـان، عرضـه هـم بـه صورت عادی و هم به صورت مچینگ )اختصاصی( 

انجام می شد. همچنین عرضه در بورس نیز به صورت اعتباری دو ماهه و 

سه ماه انجام می شد.

بـا اینکـه در آن زمـان هـم میـزان تقاضـا از میـزان عرضـه بیشـتر بـود، امـا 

اختصاص سهمیه ها تا حدودی منظم انجام می شد و شرکت ها نیز رضایت 

نسـبی از آن داشـتند ولـی بـا ایجـاد التهابـات ارزی در کشـور، دولـت بارهـا 

دست به تغییر نحوه عرضه، تقاضا و قیمت گذاری زد و التهابات ارزی نیز 

التهـاب بـازار را تشـدید کـرد. بـه طـور مثـال، دولـت چندیـن بـار عرضـه را از 

اعتباری به نقدی و سپس اعتباری تغییر داد. همچنین سامانه بهین یاب را 

ایجـاد و تولیدکننـدگان را مجـاب کـرد کـه تمـام اطالعـات خـود را در آن وارد 

کننـد. سـپس بـا اطالعـات وارد شـده، سـهمیه بندی جدیـد را اعـالم کـرد و 

همـان را مـالک عرضـه و تقاضـا در بـورس قرار داد. سـپس عرضه کننـدگان را 

ملزم به عرضه در بورس و حذف معامالت مچینگ کرد. خروجی همه این 

فعـال  ظرفیـت  درصـدی   5۰ کاهـش  اخیـر،  سـال  سـه  دو  در  اقدامـات 

مصرف کنندگان و افزایش سـوداگری و بازار سـیاه ورق گرم در کشـور بوده 

اسـت. طبـق گفتـه بسـیاری از تولیدکننـدگان، متاسـفانه برخـی از دالالن بـا 

همـکاری تعـدادی از واحدهـای تولیـدی کـه یـا غیـر فعـال شـده بودنـد و یـا 

بسـیاری از خطـوط آن هـا غیـر فعـال بـود، اقـدام بـه وارد کـردن اطالعـات 

نادرسـت و غیر واقعی در سـامانه بهین یاب کردند و همین امر نیز موجب 

شد ورق به بسیاری از واحدهای تولیدی واقعی در بورس اختصاص نیابد و 

در عوض، در بازار آزاد این ورق ها به راحتی در دسترس قرار گیرد.

قدر مسلم این است که در کشور، کمبود ورق گرم وجود دارد و از این 

رو، چندین طرح توسعه ای توسط شرکت های مختلف در دست اجرا است 

اما اگر همه این طرح ها هم که برخی از آن ها پیشرفت قابل توجهی دارند، 

بـه بهره بـرداری برسـند، بـاز هـم کمبـود ورق گـرم بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 

نصـب شـده در صنایـع پایین دسـت فـوالد و سـایر مصرف کننـدگان وجـود 

خواهد داشت. با این حال، چندین اقدام کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه 

آنکـه  نخسـت  داد؛  صـورت  می تـوان  گـرم  ورق  بـازار  سـاماندهی  بـا 

ظرفیت سـنجی و سـهمیه بندی مصرف کنندگان مطابق با اطالعات واقعی 

انجـام شـود و سـپس ورق بـه آن دسـته از مصرف کنندگانـی داده شـود کـه 

اطالعـات واقعـی را در سـامانه های مـورد نظـر وزارت صمـت )بهین یـاب یـا 

جامع تجارت( ثبت کرده باشند. همچنین دولت می تواند مجددا مکانیزم 

عرضه اختصاصی را در بورس کاال فعال کند تا سهمیه تعدادی از واحدهای 

تولیـدی نیـز تامیـن شـود. ضمن اینکـه همانند عرضـه ورق سـرد و گالوانیزه، 

دولت می تواند عرضه ورق گرم را برای همه صنایع مصرف کننده همچون 

لوله و پروفیل، ساختمانی، تولیدکنندگان ورق سرد، خودروسازان و... را در 

بـورس کاال اختصاصـی کنـد تـا تنهـا مصرف کننـدگان واقعـی در ایـن بـازار 

حضـور یابنـد و از بـروز داللـی در بـورس جلوگیـری شـود. در نهایـت اینکـه 

سـرعت پروژه هـای تولیـد ورق گـرم افزایـش یابـد تـا بـا بهره بـرداری از آن هـا، 

تعادل به بازار بازگردد. 
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بـازار ورق گـرم فـوالدی بـا توجـه به کمبـود این محصول در کشـور، کمی آشـفته به نظـر می رسـد و در همین حـال، قیمت آن 
بـا توجـه بـه نوسـانات بـازار جهانـی و نـرخ ارز طـی دو سـال گذشـته، حدودا سـه برابر شـده اسـت. از ایـن رو، بسـیاری از 
مصرف کننـدگان بـه ویـژه فعـاالن صنعـت لوله و پروفیـل، قادر بـه تامین ورق فـوالدی با قیمت هـای جدید نیسـتند و به تامین 
نقدینگـی نیـاز دارنـد اما بانک ها به سـختی نقدینگـی را در اختیـار تولیدکننـدگان می گذارند و اگـر هم این امر محقق شـود، به 
دلیل اینکه سـود بانکی به مراتب از سـود فروش محصول بیشـتر اسـت، تولیدکنندگان ورشکسـت خواهند شـد. در این زمینه، 
خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با محمدرضا شـمس آبـادی، مدیرعامل شـرکت اطلـس فـوالد مازندران 

گفت وگو کرده که مشروح آن در ادامه آمده است: 

محمدرضا شمس آبادی، مدیرعامل 

شرکت اطلس فوالد مازندران در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تامین نقدینگی،
 مهم ترین چالش 

تولیدکنندگان است
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اطلـس  ◄ شـرکت  خصـوص  در  توضیحــاتی 

فـوالد مازنـدران، ظرفیـت تولیـد و توانایی های 

آن بفرمایید.

شرکت اطلس فوالد مازندران از اواخر فروردین 

1399 فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت تولید آن 

سالیانه 154 هزار تن است. همچنین این شرکت با 

توجـه بـه سـهمیه مـواد اولیـه ای کـه بـه آن تعلـق 

می گیـرد، ماهیانـه دو هـزار تـن محصـول تولیـد 

می کنـد. سـه خـط تولیـد پروفیـل بسـته به همـراه 

یک خط تولید پروفیل باز در شرکت فعال هستند 

کـه به تولیـد چارچوب فرانسـه می پردازنـد. اخیرا 

تولید لوله داربستی نیز به سبد محصوالت فوالد 

مازندران اضافه شده است و پروفیل  های بسته از 

سایز 2۰ در 2۰ تا سایز 1۰۰ در 1۰۰ نیز در این مجموعه 

قابل تولید هستند.

شـرکت اطلـس فوالد مازنـدران در حال حاضر 

با  1۰ تا 2۰ درصد ظرفیت تولید مشغول فعالیت 

اسـت. زیـرا بـا توجه به سـهمیه مواد اولیـه ای که 

از جانـب شـرکت فـوالد مبارکـه بـه شـرکت داده 

می شـود، فـوالد مازنـدران تقریبـا بـا ایـن میـزان 

تولیـد قـادر بـه فعالیـت خواهـد بـود. از آنجـا کـه 

ورق فـوالدی در بـازار آزاد گران تـر از بورس کاال به 

فـروش می رسـد، خریـد مـاده اولیـه از بـازار آزاد 

پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـده  شـرکت های  بـرای 

فلـزی، سـاختمانی و صنعتـی، صرفـه اقتصـادی 

نـدارد و گاهـی قیمـت ورق فـوالدی بـا قیمـت 

پروفیـل برابـری می کنـد که این موضـوع اصال به 

نفع تولیدکننده نیست. ناگفته نماند که شرکت 

ما تنها از ورق گرم به عنوان ماده اولیه استفاده 

مواقـع  اغلـب  در  آن  ضخامـت  کـه  می کنـد 

دومیلی متـر اسـت؛ البته قابلیت مصـرف ورق تا 

ضخامـت سـه تـا چهـار میلی متـر نیـز در خطـوط 

تولید این شرکت وجود دارد. 

روند فروش محصوالت شـرکت اطلس فوالد  ◄

ایـن  آیـا  ارزیابـی می کنیـد؟  مازنـدران را چطـور 

شرکت صادرات هم انجام می دهد؟

درحـال حاضـر، محصـوالت شـر کـت اطلـس 

خراسـان  تهـران،  اسـتان  های  بـه  مازنـدران  فـوالد 

رضـوی، اصفهـان، آذربایجـان شـرقی و آذریایجـان 

غربـی ارسـال می شـوند و خوشـبختانه بـه دلیـل 

مناسـب بـودن کیفیـت محصـوالت، توانسـته ایم 

رضایت خریداران را جلب کنیم. در مدت دوسال 

توانسته ایم مشتریان خاص خود را داشته باشیم. 

هر چند که در زمینه صادرات هنوز اقدام خاصی 

انجـام نداده ایـم امـا آمادگـی الزم جهـت صـادرات 

محصول را داریم و امیدوار هسـتیم این اتفاق در 

ایـن زمینـه  بپیونـدد. در  وقـوع  بـه  سـال جـاری 

برنامه ریزی کردیم و کشورهای عراق و ارمنستان 

در برنامه صادراتی ما قرار دارند. 

مصرف کنندگان محصوالت شـرکت شـما از  ◄

چه اصنافی هستند؟

پیمانکاران سـاختمانی و آهن فروشـان، عمده 

فـوالد  شـرکت  محصـوالت  مصرف کننـدگان 

مازندران هستند که البته آهن فروشان در بیشتر 

مواقع به صورت عمده اقدام به خرید می کنند 

و خرده فروشـی محصـوالت را انجـام می دهنـد. 

در  مازنـدران،  فـوالد  از مشـتریان شـرکت  یکـی 

فعالیـت  فروشـگاهی  قفسـه های  تولیـد  زمینـه 

می کنـد و از کیفیـت محصـوالت شـرکت اطلس 

فوالد رضایت کامل دارد. همچنین کارخانه های 

شرکت اطلس فوالد مازندران از 
اواخر فروردین 1399 فعالیت 

خود را آغاز کرده و ظرفیت تولید 
آن سالیانه 154 هزار تن است. 
همچنین این شرکت با توجه به 

سهمیه مواد اولیه ای که به آن 
تعلق می گیرد، ماهیانه دو هزار 

تن محصول تولید می کند
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ویـژه  بـه  فـوالدی  تولیـدی  کوچـک  و  بـزرگ 

تولیدکننـدگان سـازه های سـاختمانی، اقـدام بـه 

خرید پروفیل چارچوب فرانسه می کنند که این 

پروفیل هـا را بـا ضـد زنـگ کـردن و رنگ آمیـزی، 

برای بازار مصرف آماده می سازند.

نحـوه تهیـه ورق گرم فوالدی شـرکت اطلس  ◄

فوالد مازندران به چه صورت است؟

و  دو  ضخامـت  بـا  نیـاز  مـورد  گـرم  ورق 

2.5میلی متـر را از فـوالد مبارکـه اصفهـان تامیـن 

می کنیـم امـا در تهیـه ایـن ورق بـا ضخامت پایین 

همواره دچار مشکل هستیم. عمده تولیدکنندگان 

لولـه و پروفیـل بـه ورق فـوالدی بـا ضخامـت پاییـن 

ترجیـح  مصرف کننـدگان  اکثـر  زیـرا  دارنـد  نیـاز 

می دهند پروفیل های نازک را خریداری کنند تا با 

توجه به وزن کمتر آن ها، هزینه کمتری بپردازند. 

در این میان، فوالد مبارکه نمی تواند همه سهمیه 

شـرکت مـا را بـه ورق نازک اختصـاص دهد و ناچار 

دو  از  باالتـر  ضخامت هـای  بـا  ورق  تامیـن  بـه 

میلی متـر هسـتیم کـه ایـن امـر صرفـه اقتصـادی 

کمتـری بـه همـراه دارد. چراکه فروش محصوالت 

پروفیل سنگین با این ضخامت باال در بازار داخلی 

دشـوار اسـت. مشـتریان و خریـداران پروفیل هـای 

ضخیـم عمدتـا شـرکت ها و کارخانه هـای صنعتی 

هستند و به صورت سفارشی فعالیت می کنند. 

هـر چنـد کـه بـا ورق هـای ضخیـم هـم می تـوان 

پروفیل هـای بـزرگ ازجملـه 9۰ در 9۰ )سـانتی متر 

مربع( و 1۰۰ در 1۰۰ )سانتی متر مربع(، همچنین لوله 

داربستی را تولید کرد اما تولید با تناژ باال در این 

محصوالت چندان مقرون به صرفه نیست.

در زمینه تامین مواد اولیه با چه چالش هایی  ◄

مواجه هستید؟ 

بـه  فـوالدی  ورق  تامیـن  کنونـی  شـرایط  در 

عنـوان مـاده اولیـه از طریق نظام سـهمیه بندی و 

خرید از بورس کاال انجام می شود و ظاهرا شیوه 

آن نیـز بـه ایـن صـورت اسـت کـه هـر شـرکت کـه 

ظرفیـت اسـمی بیشـتری داشـته باشـد، سـهمیه 

بیشـتری نیـز دریافت می کنـد. در حالی که این 

تولیـدی  شـرکت  یـک  عملکـرد  واقعـی  مـالک 

نیسـت. همان طـور کـه گفتـه شـد، تامیـن مـواد 

اولیـه شـرکت اطلـس فـوالد مازنـدران تنهـا توسـط 

شـرکت فـوالد مبارکـه آن هـم از طریـق بـورس کاال 

هر ماه به میزان دو هزار تن صورت می گیرد که 

به صورت سـهمیه بندی اسـت. با توجه به اینکه 

شـرکت اطلـس فـوالد مازنـدران چهـار خـط تولیـد 

دارد، از ایـن رو سـهمیه بندی کنونـی بـه منظـور 

تامیـن مـاده اولیـه این تعداد خط تولید منصفانه 

بـه نظـر نمی رسـد. ایـن یعنـی ممکـن اسـت یـک 

شـرکت دارای پنج خط تولید، تعطیل شـده باشد 

و به اندازه شرکت ما، سهمیه ماده اولیه دریافت 

کند. در حالی که باید بررسی شود آیا این تعداد 

خط تولید مشغول به فعالیت هستند یا خیر. از 

سوی دیگر، تامین مواد اولیه از بورس کاال هم به 

صورت نقدی و هم به صورت اعتباری، دو ماهه 

و سه ماهه انجام می شود. فوالد مازندران عالوه 

بـر خریـد نقدی ماده اولیه، خرید اعتبـاری را نیز 

انجام می دهد که این نوع خرید بهتر است زیرا 

بـا توجـه بـه اینکـه هزینـه تامیـن مـواد اولیـه از 

اعتبـاری  خریـد  می آیـد،  دسـت  بـه  فـروش 

اقتصادی تـر خواهـد بـود. اگر بـازار فوالد، کشـش 

لولـه و  اولیـه صنعـت  تامیـن مـواد  الزم جهـت 

نقـدی  خریـد  باشـد،  نداشـته  را  پروفیـل 

در  عالوه برایـن،  بـود.  نخواهـد  مقرون به صرفـه 

صورتـی کـه میزان سـهمیه اختصـاص داده شـده 

به علت عدم تامین نقدینگی الزم توسط شرکت 

ورق گرم مورد نیاز با ضخامت دو 
و 2.5میلی متر را از فوالد مبارکه 

اصفهان تامین می کنیم اما در 
تهیه این ورق با ضخامت پایین 

همواره دچار مشکل هستیم
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طـی دو سـه عرضـه خریـداری نشـود، بـا گذشـت 

زمان این سهمیه قطع خواهد شد.

 شـرایط باید به نحوی باشـد که میزان سهمیه 

برای شرکت ها ثابت در نظر گرفته شود و اگر یک 

شـرکت بـه دالیلـی همچـون رکـود بـازار و کمبـود 

نقدینگی نتوانست سهمیه خود را در یک عرضه 

خریـداری کنـد، در عرضـه بعـد بتوانـد بـا خریـد 

بیشتر، سهمیه از دست رفته را تامین کند.

چـه راهکارهایـی را برای بهبود شـرایط تامین  ◄

واردات  آیـا  می دانیـد؟  مناسـب  اولیـه  مـواد 

می تواند گزینه مناسـبی در راسـتای تامین ورق 

فوالدی باشد؟

تصمیم گیـری در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه بـر 

عهـده نهادهای ذی ربط همچـون وزارت صنعت، 

حمایـت  همچنیـن  اسـت.  تجـارت  و  معـدن 

بانک هـای مختلـف جهـت تامین نقدینگی بـرای 

خریـد مـواد اولیـه نیـز حائـز اهمیـت خواهـد بـود. 

چراکه حوزه تولید و صنعت دغدغه های خاص 

خـود را دارد و توجـه بـه تولیـد می توانـد اشـتغال 

جوانـان را بـه ارمغـان آورد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه فعالیــــت در حـوزه بازرگــــانی مشـکالت و 

فعـال  یـک  بـرای  و  دارد  کمتـری  ریسـک پذیری 

اقتصــــادی مقـــرون به صرفــه تــــر خواهــــد بـــــود. 

عالوه برایـن، تولیـد می توانـد باعث ایجاد اشـتغال 

فراوان شده و با ایجاد گردش نقدینگی در کشور، 

موجب ایجاد ثروت آفرینی در کشـور شـود. برای 

تـداوم حمایـت تولیـدی نیازمند حمایـت بانک ها 

بـرای تامیـن نقدینگـی و صنایـع باالدسـت بـرای 

تامین مواد اولیه هستیم.

الزم بـه ذکــــر اســـت کـه فـوالد مبارکـه قطعا 

نمی توانـد بیشـتر از ظرفیـت اسـمی خـود تولید 

ایـن  بـه  آوردن  فشـار  بنابرایـن  باشـد.  داشـته 

شرکت برای عرضه بیشتر، چاره رفع نیاز کشور 

بـه ورق فـوالدی نخواهـد بـود. در زمینـه تامیـن 

ورق گـرم فـوالدی بـا ضخامت هـای نـازک کـه 

میـزان تولیـد آن در داخـل کشـور کافی نیسـت، 

گذشتـــه،  در  آورد.  روی  واردات  بـه  می تـوان 

زیـرا  می شـد  انجـام  کشـــور  بـه  ورق  واردات 

و  ارز  نیـز  بانک هـا  و  بـود  پاییـن  ارز  قیمـت 

نقدینگـی مورد نیـاز واردات را تامین می کردند 

امـا در حـال حاضـر بـا توجـه بـه باال بـودن قیمت 

زمینـه  در  کـه  مشـکالتی  همچنیـن  و  جهانـی 

تامیـن ارز اولیـه وجـود دارد، رغبـت بـه واردات 

ایـن  بـه  اسـت.  یافتـه  کاهـش  محصـول  ایـن 

مشـکالت می تـوان تحریم  هـا را نیـز اضافـه کـرد 

کـه در ایـن شـرایط نمی تـوان به طور مسـتقیم از 

تامین کننده، ورق خریداری کرد.

در صورتـی کـه امـکان واردات 1۰۰ هـزار تـن از 

این محصول به داخل کشور وجود داشته باشد، 

ایـن موضـوع می توانـد نقـش موثـری در ایجـاد 

تعادل بازار ایفا کند. الزم به ذکر است که تامین 

نقدینگـی، مهم ترین چالشـی اسـت کـه در مقام 

تولیدکننـده بـا آن مواجـه هسـتیم. قیمـت مـواد 

اولیـه نسـبت بـه سـال گذشـته، حداقل سـه برابر 

شـده و در نتیجـه تامیـن نقدینگـی جهـت خریـد 

اسـت.  یافتـه  افزایـش  میـزان  همیـن  بـه  نیـز 

تولیدکننـده توانایـی خریـد مـواد اولیـه را بـا ایـن 

شـرایط نـدارد و ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت، 

و  دارد  فـوالد  قیمـت  مانـدن  پاییـن  بـه  اصـرار 

تولیدکننـده ناچـار بـه فـروش نقدی مـاده اولیه با 

موعد تحویل سه ماه شده است. این یعنی برای 

خریـد یـک هزار تـن ورق فوالدی، باید 25 میلیارد 

تومان هزینه پرداخت و این محصول سه ماه بعد 

بـه خریـدار تحویـل داده می شـود. در حالـی کـه 

هزینـه فـروش محصـول پـس از چنـد مـاه بعـد 

دریافت می شود.

چشـم انداز اطلس فوالد مازندران با توجه به  ◄

اینکه تازه تاسیس شده است، چیست؟

از  اسـتفاده  شـرکت،  اصلـی  اولویـت 

ظرفیت هـای خالـی اســــت. چراکــــه هم اکنــــون 

کاری  شـیفت  یـک  در  فعالیــــت  بـه  مشغـــول 

هستیم و امیدواریم بتوانیم به میزان فعالیت را 

بـه دو شـیفت در شـبانه روز ارتقـا دهیـم کـه ایـن 

امـر، مشـروط بـه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

اسـت. در جهـت توسـعه، اقـــدام بـه خریـــداری 

زمیـــن در کنـار کارخانـــه کرده ایــــم تـا بتوانیـــم 

پروژه جدیــــدی را در ســـال آینـــده اجـــرا کنیــــم و 

بـــا تولیــد محصوالت متنوع همچون محصوالت 

نـوردی و لوله هـــای درز مخفـی، حضوری پررنگ 

در بازار داشته باشیم.

 شرایط باید به نحوی باشد که 
میزان سهمیه برای شرکت ها 

ثابت در نظر گرفته شود و اگر یک 
شرکت به دالیلی همچون رکود بازار 

و کمبود نقدینگی نتوانست سهمیه 
خود را در یک عرضه خریداری کند، 
در عرضه بعد بتواند با خرید بیشتر، 

سهمیه از دست رفته را تامین کند
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کسب رتبه یک صرفه جویی ارزی توسط گل گهر

در صورت حمایت، می توانیم از واردات پیچ و مهره بی نیاز شویم
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پـس از اینکـه کشـور ما توسـط آمریکا تحـت تحریم های یـک جانبه قـرار گرفت و 
تامیـن تجهیـزات و قطعات صنعتی برای تولیدکنندگان از خارج با دشـواری هایی نظیر 
تامین ارز و تحریم مواجه شـد، بسـیاری از شرکت ها بومی سازی را سرعت بخشیدند. 
در ایـن رابطـه، نقش شـرکت های بـزرگ در تولیـد سـنگ آهن پررنگ تر بود زیـرا از 
یـک سـو آن ها نقـش تامین کننـدگان صنعت فـوالد را بـر عهده داشـتند و از سـوی 
دیگـر، توقـف یا خلل در تولید این شـرکت ها بـه دلیل عدم تامین بـه موقع یک قطعه 
یـا تجهیز می  توانسـت خط تولید را متوقف کنـد و کل صنعت فوالد کشـور را با چالش 
جـدی مواجه سـازد. در این رابطـه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
محمد حسـین نخعـی، معاون فنی و مهندسـی شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر به 
گفت وگـو نشسـته اسـت. وی اظهار داشـت که شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر با 
توجه به چشـم انداز درازمدت خود قصد کاهش وابسـتگی به واردات را داشـته اسـت 
و حـدود 75 درصـد نیازهای خـود را از داخـل تامین می کند؛ به طوری که این شـرکت 
سـال گذشـته توانسـت رتبه یک بومی سـازی را کسـب کند. متن کامل این گفت وگو 

را در ادامه خواهید خواند:

محمد حسین نخعی، معاون فنی و مهندسی شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در گفت وگو با »فلزات انالین«:

کسب رتبه یک صرفه جویی ارزی 
توسط گل گهر

به طور کلی تعمیر و تامین تجهیزات و قطعات  ◄

بـزرگ از چـه اهمیتـی برخـوردار  در شـرکت های 

است؟ گل گهر در چه وضعیتی قرار دارد؟

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر به عنـوان 

بزرگ تریـن تولیدکننـده مـواد اولیـه فـوالد کشـور، 

چشم انداز 24 میلیون تن کنسانتره، 21 میلیون تن 

گندله و پنج میلیون تن فوالد را برای خود تعریف 

کرده است. به منظور تحقق این چشم انداز نیاز، 

به پیش نیازهای مختلفـی اعم از تامین بـرق، آب، 

زیرسـاخت حمـل و نقل، نیـروی انسـانی و... بوده 

کـه بـه منظـور تامیـن آن هـا پروژه هـای مختلفـی 

احـداث  فـارس،  انتقـال آب خلیـج  ماننـد طـرح 

نیروگاه، خرید لکوموتیو و کامیون، احداث ریل و 

... تعریـف شـده اسـت. یکـی از مـوارد ضـروری به 

منظور تحقق این چشم انداز نیز تامین تجهیزات و 

قطعات در زمان مناسب است؛ چراکه در صورت 

عدم وجود حتی یک قطعه کوچک، امکان توقف 

یـک کارخانـه بـزرگ بـا سـرمایه گذاری چنـد صـد 

میلیـون دالری وجـود دارد. از ایـن رو بـه منظـور 

تامیـن به موقـع قطعـات و بـا توجـه بـه تحریم هـای 

ظالمانـه اسـتکبار جهانـی و سیاسـت های اقتصاد 

مقاومتـی ابالغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری، 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به ایجاد 

واحـد مهندسـی معکـوس و سـاخت داخـل اقـدام 

کرده است و در ریسک ساخت بار اول قطعات با 

سازندگان داخلی سهیم می شود.

و  ◄ قطعـات  تجهیـزات،  از  بخشـی  چـه 

ماشـین آالت گل گهر از داخل )بومی سـازی( و چه 

بخشی از خارج تامین می شوند؟

حـدود  گذشـته  سـال  در  تعـدادی،  نظـر  از 

۷5درصـد قطعـات سـاخت داخـل و 25 درصـد 

وارداتی بوده اند.

اصلـی  ◄ پیش شـرط های  شـما  عقیـده  بـه 

صـورت  بـه  قطعـه  یـا  تجهیـز  یـک  بومی سـازی 

موفقیت آمیز را چه مواردی تشکیل می دهند؟

بـودن  موفقیت آمیـز  در  عامـل  مهم تریـن 

بومی سـازی یـک قطعـه، دانـش سـاخت آن قطعـه 

بوده و شرط الزم در رسیدن به دانش ساخت یک 

قطعـه یـا تجهیـز، تقبـل هزینـه تحقیـق و توسـعه 



فــوالد

هفتهنامه

15
 é شماره  é 187 مهرماه 1400

)R&D( اسـت. در صـورت وقـوع ایـن امـر )کسـب 

دانش ساخت(، شرکت قادر به تولید یک قطعه با 

هزینه و کیفیت قابل رقابت خواهد بود.

شرکت گل گهر در این زمینه چه اقداماتی را  ◄

ایـن  نصیـب  دسـتاوردهای  چـه  و  داده  صـورت 

شرکت شده است؟

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر به عنـوان 

بزرگ تریـن تولیدکننـده مواد اولیه فوالد کشـور، با 

تشکیل واحد مهندسی معکوس و ساخت داخل 

در ریسـک سـاخت بـار اول بـا سـازندگان توانمنـد 

کشـور سـهیم می شـود. نحـوه سـهیم شـدن در 

اسـت کـه شـرکت  ایـن صـورت  بـه  نیـز  ریسـک 

گل گهر هزینه مواد اولیه و تست های آزمایشگاهی 

یـک تجهیـز یـا قطعـه وارداتـی را قبـول و سـازنده 

صـورت  در  می کنـد.  سـاخت  بـه  شـروع 

موفقیت آمیـز بـودن قطعـه سـاخته شـده، مابقـی 

هزینـه بـه سـازنده پرداخـت می شـود و در صورت 

عـدم تائیـد نهایـی قطعـه، شـرکت گل گهـر هزینه 

متریـال را ضـرر کـرده و سـازنده نیـز هزینـه نیـروی 

انسانی و ماشین آالت را تقبل کرده است. نتیجه 

این رویکرد، کسب رتبه یک صرفه جویی ارزی در 

سـال گذشـته توسـط شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر بوده است.

دسـتگاه ها و تجهیـزات بومـی شـده در ایـن  ◄

شرکت از چه درجه اهمیتی برخوردار هستند؟ در 

صورت عدم تامین آن ها شرکت به چه چالش هایی 

مواجه می شد؟

گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  در 

تجهیـزات و قطعاتـی در اولویت بومی سـازی قرار 

توجیـه  و هـم  بـوده  می گیرنـد کـه هـم بحرانـی 

اقتصادی داشـته باشـند و تجهیزی بحرانی تلقی 

شـده کـه در صـورت عـدم تامیـن آن خـط تولیـد 

متوقف می شـود. تجهیزات و قطعاتی که تامین 

آن هـا بـه راحتـی صـورت می گیـرد در دسـتور کار 

بومی سازی قرار نخواهند گرفت.

تفـاوت میـان تجهیزات بومی شـده و مشـابه  ◄

خارجی چیست؟ در صورت تامین این تجهیزات 

از خارج، چه هزینه ای به شرکت تحمیل می شد؟

مهم تریـن تفاوت در قطعات سـاخت داخلی 

بـا مشـابه خارجـی، از بعـد بهـای تمـام شـده و 

کیفیت ساخت است. با توجه به افزایش قیمت 

ارز چالش رقابت پذیری از نظر بهای تمام شده تا 

تفـاوت  بـا  ارتبـاط  در  امـا  شـده  رفـع  حـدودی 

بـه  خارجـی  مشـابه  و  داخـل  سـاخت  کیفیـت 

فرصت آزمون و خطا نیاز است تا سازنده داخلی 

بتوانـد سـطح کیفیـت قطعه سـاخت داخـل را به 

سطح قابل قبولی برساند.

چشـم انداز شـرکت گل گهر برای بومی سازی  ◄

تجهیـزات چیسـت؟ بـه عقیـده شـما آیـا می تـوان 

را  ماشـین آالت  و  قطعـات  تجهیـزات،  همـه 

بومی سازی کرد؟

چشـم انداز تعریف شـده در واحد بومی سازی 

گل گهر، کاهش ارزبری زنجیره فوالد از 1۰۰ یورو به 

4۰ یـورو بـه ازای هـر تـن بـوده که جهت تحقق این 

امر رویکرد سهیم شدن در ریسک ساخت بار اول 

بـر اسـاس آیین نامـه بومـی سـازی مصـوب هیئـت 

مدیره محترم اتخاذ شده است.

در ارتبـاط بـا ایـن نکتـه کـه آیـا می تـوان همـه 

تجهیـزات و قطعـات را بومی سـازی کرد، بایسـتی 

پاسـخ داد کـه خیـر؛ چراکـه برخـی قطعـات توجیه 

نداشته و برخی از قطعات هم به منظور مهندسی 

معکـوس بـه زمـان زیـادی نیـاز داشـته کـه ممکـن 

است در حین فرایند مهندسی معکوس تکنولوژی 

آن تجهیز یا قطعه تغییر کند. از سوی دیگر، منافع 

هر کشـوری در این اسـت که کاالیی را که از نظر 

نسبت قیمت  ها در آن بهترین است، تولید کرده 

و با مبادله مازاد آن با سـایر کشـورها،  نیاز خود به 

دیگر کاالها را رفع کند. به همین دلیل اسـت که 

اقتصاددانان اعتقاد دارند تجارت میان کشورها، 

افزایـش رفـاه تمامـی طرفیـن تجـارت را بـه دنبـال 

خواهد داشـت. از سـوی دیگر، کشـوری که سعی 

می کنـد همـه مایحتـاج خـود را، خـود تولیـد کند، 

نهایتا در مسیر کاهش رفاه روزافزون گام برداشته 

و فقـر را بـرای ملـت خـود بـه ارمغـان خواهـد آورد. 

اصوال کشـورها باید با تجارت، کاال و خدماتی که 

بعضـی کشـورها می تواننـد بـا هزینه نسـبتا پایین 

تولید کنند را به دست بیاورند و در مقابل کاال و 

خدماتـی کـه بـا هزینـه کمتـر نسـبت بـه دیگـر 

کشورها تولید می کنند، با آن ها مبادله کنند. اگر 

هزینـه تولیـد هـر چیـز، در همـه کشـورها مشـابه 

باشـد دیگـر هیـچ مبنایـی بـرای تجـارت بین الملل 

وجـود نـدارد. وقتی کشـوری به تجارت بین الملل 

روی مـی آورد، می توانـد تولیـد بیشـتری از عوامـل 

خـود بـه دسـت آورد؛ چراکـه منابـع خـود را بـرای 

تولیـد کاالهایـی کـه دیگـر کشـورها می تواننـد بـا 

هزینـه کمتـر تولید کننـد را به کار نگرفته اسـت. 

زمانـی کـه کشـوری مرزهـای خـود را بـرای ورود و 

خـروج کاالهـا و خدمـات بـاز می کنـد، وارد یـک 

تقسیم کار جهانی می شود و با سوق دادن منابع 

کشـور بـه سـمت بـا ارزش تریـن اسـتفاده از آن هـا، 

بهره وری و بازده استفاده از آن ها افزایش می یابد؛ 

در نتیجه، رشـد اقتصادی به دنبال آن روند رو به 

رشـدی را طی می کند و بر رفاه جامعه روز به روز 

افزوده خواهد شد.

حـال کـه بـه اهمیـت تجـارت و ضـرورت آن 

برای هر ملت و منطقه ای پی بردیم، باید متذکر 

شـد کـه هیـچ منطقـه ای و کشـوری در جهـان 

وجـود نـدارد کـه در تولیـد هیـچ کاالیـی مزیـت 

نداشـته باشـد. کشـور ایـران نیـز بـه دلیـل نقـاط 

فـراوان،  خـدادادی  منابـع  ماننـد  زیـادی  قـوت 

نیروی جوان، انرژی ارزان، سـومین کشـور از نظر 

تعـداد همسـایه های مجـاور، موقعیـت مکانـی، 

تنوع اقلیمی و... نیز دارای پتانسیل تولید کاال و 

سـایر  بـه  نسـبت  کمتـر  هزینـه  بـا  محصوالتـی 

کشـورها اسـت کـه بایـد بـر اسـاس ایـن مزیت هـا 

نسـبت بـه بومی سـازی یـا عـدم بومی سـازی یـک 

تجهیز یا قطعه تصمیم گرفت.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد 
اولیه فوالد کشور، چشم انداز 24 

میلیون تن کنسانتره، 21 میلیون تن 
گندله و پنج میلیون تن فوالد را برای 

خود تعریف کرده است
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مدیـر فروش شـرکت سـپند پیـچ یزد گفت: اگـر هماهنگی هـا و حمایت های الزم از جانب مسـئولین صـورت پذیرد، تمام نیـاز پیچ و 
مهره کشور توسط تولیدکنندگان داخلی رفع خواهد شد و دیگر به واردات این محصوالت نیاز نخواهیم داشت.

مدیر فروش شرکت سپند پیچ یزد:

در صورت حمایت، می توانیم از واردات پیچ و 
مهره بی نیاز شویم

با چالش تامین مواد اولیه روبه رو هستیم  

رضـا کریمـی در گفت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: شـرکت 

سـپند پیـچ یـزد، طـرح توسـعه شـرکت چهـره یـزد 

اسـت کـه سـابقه نزدیـک بـه بیـش از 38 سـاله در 

صنعت پیچ و مهره دارد. در حال حاضر، شرکت 

بـه دو بخـش تقسـیم شـده اسـت کـه چهـره یـزد، 

پیچ هـای ریزبـار شـامل MDF، سـرمته، کنـاف و 

پیچ هـای اینچـی تـا سـایز پنـج میلی متـر را تولیـد 

می کنـد و پیچ هـای فـوالدی تا سـایز 3۰ میلی متر 

نیز در سپند پیچ یزد تولید می شود.

وی در ارتبـاط بـا کاربـرد محصـوالت شـرکت 

سـپند پیچ، بیـان کرد: پیچ های ریزبـار در صنایع 

لـوازم خانگـی و خـودرو کاربـرد دارد و پیچ هـای 

درشـت بار نیـز در صنعـت سـاختمان، اتصـاالت 

فلزی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین 

خودروهای سنگین همچون کشاورزی، راهداری 

و ساختمان استفاده می شوند.

مدیر فروش شـرکت سـپند پیچ یزد در ادامه 

افزود: مجموع ظرفیت تولید شرکت 18 هزار تن 

در سـال اسـت کـه ایـن امـر بـا 36 دسـتگاه فـورج 

سـرد از سـایز سـه میلی متر تا 3۰ میلی متر انجام 

می شـود. عملیات کشـش مفتول و اندازه گیری 

نیز توسط خود شرکت انجام می پذیرد و این امر 

بـه همـراه آنیل فسـفات بـرای ۷۰ درصد همکاران 

ما نیز انجام می شود.

قدم در راه خودکفایی  

کریمـی اذعـان کـرد: در ایـن مجموعـه کـوره 

عملیات حرارتی نیز وجود دارد که این عملیات 

با پوشش های مختلف که جدیدترین آن پوشش 

زینـک فلیـک تـا یـک هزار سـاعت سـالت اسـپری 

اسـت، انجـام می شـود. همچنیـن دسـتگاه های 

اندازه گیـری خـواص مکانیکـی و سـورتینگ بـه 

همراه آزمایشـگاه معتبر در مجموعه وجود دارد 

بـرای  بسـته بندی  از  پـس  نهایـی  محصـول  تـا 

مشتری ارسال شود.

وی در ادامـه بـه مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده 

جهت تولید پیچ اشاره کرد و گفت: فوالد آلیاژی 

به عنوان مواد اولیه مورد اسـتفاده ما اکثرا حاوی 

عناصـر بـور و کـروم اسـت. دلیـل آن نیـز اهمیـت 

عمر قالب های مورد استفاده جهت تولید پیچ تا 

انـداره 2۰ الـی 22 میلی متر اسـت که امکان تولید 

آن تـا حـدود دو تـا سـه سـال قبـل در کشـور وجـود 

نداشـت و از طریـق کشـورهای چیـن، تایـوان و کره 

جنوبـی وارد می شـد. سـپس بـا اعمـال تحریم هـا، 
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تایـوان از گردونـه واردات خـارج  کـره جنوبـی و 

شدند و تنها چین در این عرصه باقی ماند.

مدیـر فـروش شـرکت سـپند پیـچ یـزد اضافـه 

کـرد: الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرکت های فـوالد 

آلیـاژی اصفهـان و فـوالد آلیـاژی ایـران بـه تولیـد 

فـوالد آلیـاژی می پردازنـد و اکنـون مـاده اولیه از 

ایـن شـرکت  ها تامیـن می  شـود امـا بـرای تولیـد 

مـواد، عملیـات سـایزینگ  ایـن  بایـد روی  پیـچ 

انجـام شـود. از ایـن رو، ارائـه خدمات سـایزینگ 

را هـم در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم تـا نیـاز 

برطـرف  را  همـکار  شـرکت های  سـایر  و  خـود 

سـایز  از  پیـچ  تولیـد  حاضـر،  حـال  در  سـازیم. 

22میلی متر به باال یعنی 24، 2۷ و 3۰ میلی متر 

ایـن محصـوالت  و  نـدارد  وجـود  مـا  در کشـور 

کامال وارداتی هستند.

فرایند تولید پیچ  

کریمی در خصوص فرایند تولید پیچ در این 

شـرکت، عنـوان کرد: مفتـول فوالدی پـس از ورود 

بـه کارخانـه به قسـمت کنترل کیفیت فرسـتاده 

می شـود و در صـورت نیـاز بـه سـایزینگ و آنیـل 

فسفات، آماده سازی های الزم صورت می پذیرد. 

سپس مفتول تحت فورج سرد قرار می گیرد و از 

یـک سـمت وارد دسـتگاه و طـی پنـج مرحلـه، بـه 

خـارج  آن  از  شـده  رزوه  و  کامـل  پیـچ  صـورت 

می شود. در صورت عدم نیاز قطعه به عملیات 

عملیـات  مرحلـه  شـیارزنی،  همچـون  تکمیلـی 

بـرای  مشـتری  درخواسـت  بـه  بنـا  حرارتـی 

درجه های مختلف انجام و پس از پوشش کاری، 

دسـت  بـه  و  می شـود  بسـته بندی  محصـول 

مشتری خواهد رسید.

وی همچنیـن بـه عـدم صـادرات محصـوالت 

ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: فعالیت خاصی 

انجـام  محصـول  صادراتـی  فـروش  زمینـه  در 

از کشـورهای عـراق و  نمی دهیـم و مشـتریانی 

افغانستان به صورت حضوری، در داخل کشور، 

مـا  شـرکت  بـه  را  خـود  نیـاز  مـورد  محصـوالت 

سفارش می دهند.

چالش های تامین مواد اولیه  

مدیر فروش شـرکت سـپند پیچ یزد در پاسـخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

بـا چـه چالش هایـی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه 

مواجـه هسـتید، مطـرح کـرد: در ایـن زمینـه بـا 

چراکـه  هسـتیم؛  روبـه رو  بسـیاری  چالش هـای 

مصرف سـالیانه این مواد در صنعت پیچ و مهره 

کشور در حدود 35 تا 4۰ هزار تن است و صنعت 

فوالد کشور، پاسخگوی این میزان نیاز نیست. از 

این رو، ناچار به تهیه و پر کردن فرم رزرو در بازه 

زمانی دو الی سـه ماهه هسـتیم و در این مدت، 

هیـچ پاسـخی بـرای مشـتری کـه نیازمنـد قطعـه 

اسـت، وجـود نـدارد. در یـک جمع بنـدی کلـی، 

صنعـت پیـچ و مهـره کشـور با چالش تامیـن مواد 

اولیه مواجه است.

کریمـی ادامـه داد: میزان تولیـد فوالد آلیاژی 

کشور کمتر از میزان نیاز بازار است. برای مثال، 

اگـر میـزان کلـی تولیـد در شـرکت فـوالد آلیـاژی 

ایـران 5۰۰ هـزار تـن باشـد، تنهـا 2۰ هـزار تـن بـه 

تولیدکننـدگان پیـچ و مهره تحویل داده می شـود 

کـه در واقـع تنـاژ بسـیار کمـی اسـت. در همیـن 

زمینـه، راه انـدازی خط تولید فوالد آلیـاژی بوردار 

نیـاز اسـت کـه قطعـا بـرای تولیدکننـده به صرفـه 

نیسـت و انگیزه خاصی هم به دلیل تقاضای کم 

آن وجود ندارد.

وی در ادامـه بـه میـزان تولید و عرضه پیچ در 

کشـور اشـاره کـرد و گفـت: بـر اسـاس آمارهای به 

دست آمده، 8۰ تا 9۰ هزار تن از نیاز بازار داخلی 

تامیـن  داخلـی  تولیدکننـدگان  توسـط  پیـچ،  بـه 

می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت که اگـر در این بین، 

بحـث  و  واردات  در  رانـت  همچـون  مسـائلی 

بـازار  تعرفه هـای گمرکـی حـل شـود، تمـام نیـاز 

توسـط تولیدکنندگان داخلی اشـباع خواهد شد. 

در حالـی کـه تـا همیـن چنـد سـال قبـل، واردات 

پیچ و مهره از کشور تایوان صورت می پذیرفت و 

با قیمتی پایین تر از محصوالت داخلی مشابه در 

بازار عرضه می شد.

مدیـر فـروش شـرکت سـپند پیـچ یـزد در پایان 

خاطرنشـان کـرد: در صورتـی کـه هماهنگی هـا و 

حمایت های الزم از جانب دولت، مجلس و سایر 

ارگان هـای مرتبـط بـا تولیـد صـورت پذیـرد، تمـام 

نیـاز پیـچ و مهـره کشـور توسـط تولیدکننـدگان 

داخلی برطرف خواهد شد.

مجموع ظرفیت تولید شرکت 18 
هزار تن در سال است که این امر 
با 36 دستگاه فورج سرد از سایز 
سه میلی متر تا 30 میلی متر انجام 
می شود. عملیات کشش مفتول و 

اندازه گیری نیز توسط خود شرکت 
انجام می پذیرد و این امر به همراه 

آنیل فسفات برای 70 درصد 
همکاران ما نیز انجام می شود
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افزایش قیمت آلومینیوم موجب ضرر شد
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مدیرعامل شـرکت خوشـه گران آلومینیوم شـرق گفت: با توجه به اینکه این شـرکت تنها فـروش صادراتـی دارد، افزایش قیمت مواد 
اولیـه، کاهـش تقاضـا و فروش را به همـراه داشـت؛ در صورتی که در بـازار داخلی، رشـد قیمت محصول می تواند بـه صورت مقطعی، 

افزایش تقاضا را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت خوشه گران آلومینیوم شرق:

افزایش قیمت آلومینیوم موجب ضرر شد

محمدامیـن رحیمـی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با اشـاره 

بـه فعالیت شـرکت خوشـه گران آلومینیوم شـرق 

در زمینه ظروف آلومینیومی، اظهار داشت: در 

این شـرکت، نوعی قابلمه بخارپز تولید می شـود 

که تنها در بازارهای صادراتی به فروش می رسد 

و در بازار داخلی عرضه نمی  شود.

وی افزود: میزان تولید قابلمه بخارپز در این 

شرکت، بستگی به سفارش مشتریان دارد اما به 

طـور کلـی می تـوان گفت ماهانـه 3۰ تن محصول 

تولیـد می کنیـم. طـی سـال جـاری در فعالیـت 

تولیدی خود با چالش های متعددی مانند تداوم 

شیوع کرونا، افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در 

بازار مواجه هسـتیم که مهم ترین این معضالت، 

افزایش قیمت مواد اولیه به حساب می آید.

کاهش قیمت مواد اولیه، افزایش ضرردهی  

ایـن تولیدکننده ظـروف آلومینیومـی در ادامه 

عنـوان کـرد: مـواد اولیـه مـورد نیـاز مـا بـرای تولیـد 

قابلمـه، شـمش خالـص آلومینیومـی 99.8 درصـد 

متعلق به شـرکت ایرالکو اسـت که آن را از بازار آزاد 

خریداری می کنیم و  برای تامین آن نیز تا حدودی 

بـا مشـکل روبـه  رو هسـتیم. زمانـی که قیمت مـاده 

اولیه افزایش می یابد، تا قبل از تثبیت آن، نمی توان 

اقدام به خرید کرد و این امر کاهش مقطعی تولید 

شـمش  قیمـت  کـه  موقعـی  دارد.  همـراه  بـه  را 

آلومینیومـی بـا افـت مواجـه می شـود نیـز کاهـش 

قیمـت فـروش و سـودآوری را بـه همـراه دارد و اگـر 

محصـول بـا اسـتفاده از مـاده اولیـه گران تـر تولید 

شده باشد، موجب ضرردهی خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور کلی، نوسانات قیمت 

شـمش آلومینیومی همیشـه به صورت مستقیم 

تولید و فروش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد 

و امکان هرگونه برنامه ریزی را از ما می گیرد.

آلومینیـوم  خوشـه گران  شـرکت  مدیرعامـل 

شـرق در ادامـه در خصـوص تکنولـوژی تولید این 

شرکت، بیان کرد: برای تولید ظروف آلومینیومی 

در خطوط تولیدی خوشه گران آلومینیوم شرق از 

آلومینیـوم  خـم کاری  و  کشـش  دسـتگاه های 

استفاده می کنیم و از قالب هایی هم برای شکل  

دادن آلومینیوم و تبدیل آن به بخارپز مورد نظر، 

بهره مند هستیم.

واکنش شیمیایی هارد آنودایزینگ   

اجتناب ناپذیر است

رحیمـی همچنیـن در پاسـخ بـه این سـوال که 
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ازجمله معایب ظروف هارد آنودایز شـده، میزان 

نچسـبی پایین و واکنش به مواد غذایی اسـیدی 

معضـل  ایـن  رفـع  بـرای  راهـکاری  چـه  اسـت، 

پیشنهاد می کنید، گفت: الزم به ذکر است که 

هـارد آنودایزینـگ می توانـد بـر فلزاتـی همچـون 

ولفرام، تیتانیوم، پاالدیوم، زیرکونیوم و آلومینیوم 

اجرا شود. در هارد آنودایز 6۷ درصد الیه سخت 

اکسید آلومینیوم به درون فلز جذب می شود و 

33 درصـد آن نیـز بـه صورت الیه بیرونی تشـکیل 

محصـوالت  تولیـد  بـرای  روش  ایـن  می شـود. 

آلومینیومی روکش دار تفلون و سرامیک نیز مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد و هر کدام مزایا و معایب 

خـود را دارنـد کـه نمی تـوان بـرای از بیـن بـردن 

معایب هر یک از انواع روکش ها کار خاصی کرد؛ 

چراکـه تغییـر در فراینـد شـیمیایی ممکـن اسـت 

معایب بیشتری به وجود بیاورد و این شدت امر 

قابل پیش بینی نیست.

ظروف آلومینیومی بی رقیب هستند  

ظـروف  رقابتـی  مزیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 

آلومینیومی نسبت به استیل، یادآور شد: الزم به 

از  بـازار،  اسـتیل موجـود در  ذکـر اسـت ظـروف 

قیمـت باالتـری نسـبت بـه ظـروف آلومینیومـی 

برخـوردار هسـتند کـه ایـن امـر بـا توجه بـه کاهش 

ظـروف  بـرای  مزیـت  یـک  مـردم،  خریـد  قـدرت 

آلومینیومی تلقی می شود. به طور قطع می توان 

گفـت کـه عمده تقاضـا برای ظـروف آلومینیومی 

بـوده و ایـن ظـروف بی رقیـب هسـتند. در حـال 

حاضـر، ورق اسـتیل بـرای تولیـد ظـروف، 1۰۰ تـا 

15۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت گذاری 

شـده کـه در صـورت نازک تـر و کیفی تـر شـدن، 

قیمـت فـروش محصـول باالتـر خواهـد رفـت. امـا 

قیمـت آلومینیـوم نسـبت بـه مـس، برنـج، فـوالد 

زنگ نـزن و...، کمتـر اسـت و در تولیـد و فـروش 

صرفه اقتصادی دارد.

استفاده از شمش آلومینیوم خشک در   

هارد آنودایزینگ

آلومینیـوم  خوشـه گران  شـرکت  مدیرعامـل 

شـرق در خصـوص اینکـه چـه مـواد اولیـه ای بـرای 

مـورد  شـده  آنودایـز  هـارد  آلومینیومـی  ظـروف 

اسـتفاده تولیدکننده قـرار می گیرد، عنـوان کرد: 

برای تولید ظرف آلومینیومی هارد آنودایز شده، 

یعنـی  خشـک  آلومینیـوم  شـمش  از  معمـوال 

شـمش های 99 درصد به پایین اسـتفاده می شود 

که ارزان تر اسـت و ناخالصی بیشـتری نسـبت به 

گریدهـای باالتـر دارد. در انتخـاب آنالیـز شـمش  

خشـک، بایـد نحـوه اسـتفاده تولیدکننـده از ایـن 

ماد اولیه معیار قرار داده شود و اینکه قرار است 

در نهایت چه محصولی تولید شود.

افت شدید فروش به علت افزایش قیمت   

مواد اولیه

این تولیدکننده ظروف آلومینیومی در پاسخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

مهم تریـن معضلـی کـه در سـال 14۰۰ تولیـد ایـن 

واحـد را تحـت تاثیـر قـرار داد، چـه مـوردی بـوده 

اسـت، تاکید کرد: گران شـدن قیمت مواد اولیه 

بـرای مـا بسـیار چالش برانگیز بـود؛ با اینکه تغییر 

شـده  تمـام  قیمـت  روی  آلومینیـوم،  قیمـت 

محصـوالت اعمـال شـد. عمومـا مـردم بـر اسـاس 

عـادت همیشـگی، زمانـی کـه محصولـی افزایش 

قیمـت پیـدا می کنـد، بـه میـزان بیشـتری خریـد 

در  هسـتند  عقیـده  بـر  چراکـه  کـرد؛  خواهنـد 

در  امـا  شـد  خواهـد  گران تـر  کاال  آتـی  روزهـای 

بـا  و  اسـت  واژگونـه  شـرایط  بازارهـای صادراتـی 

را  خریـد  خارجـی  مشـتریان  قیمـت،  افزایـش 

مقرون به صرفه نمی دانند و از انجام معامله سـر 

بـاز می زننـد. بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت مـا تنهـا 

صـادرات را مـورد هـدف قرار داده اسـت، افزایش 

قیمت آلومینیوم به ضرر شرکت شد.

رحیمـی در انتهای این گفت وگـو در خصوص 

کـرد:  اظهـار  دولـت،  از  تولیدکننـدگان  توقـع 

دولتمردان باید به تولیدکننده توجه کنند و شرایط 

الزم بـرای ایجـاد ثبـات قیمتی را فراهـم آورند تا نه 

تولیدکننده و نه مصرف کننده نهایی ضرر نکنند. 

متضرر شدن پیاپی یک واحد تولیدی، در نهایت 

به تعطیلی آن و بیکاری کارگران منجر خواهد شد. 

صنعـت کشـور بایـد پیشـرفت بیشـتری را تجربـه 

کنـد و در ایـن راسـتا، دولـت بیش از پیش، دسـت 

تولیدکننـدگان را در اجـرای برنامه هـای توسـعه ای 

باز بگذارد.

 موقعی که قیمت شمش آلومینیومی 
با افت مواجه می شود ، کاهش 
قیمت فروش و سودآوری را به 

همراه دارد و اگر محصول با استفاده 
از ماده اولیه گران تر تولید شده 

باشد، موجب ضرردهی خواهد شد
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مالیات بر ارزش افزوده، سرعت گیر بزرگ تولید
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مدیرعامـل شـرکت صنایع شـمش البرز گفت: مالیات بـر ارزش افزوده بـدون توجه به میزان سـودآوری و نقدینگی تولیدکننده تعیین 
می شـود و در صـورت عـدم پرداخـت و یا دیرکرد در پرداخت، جرایم بسـیار سـنگینی برای تولیدکننده لحاظ خواهد شـد امـا این امر، 

نه تنها حمایت از تولید تلقی نمی شود، بلکه ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه ها را محتمل تر می کند.

مدیرعامل شرکت صنایع شمش البرز مطرح کرد:

مالیات بر ارزش افزوده، سرعت گیر بزرگ تولید

داودعلـی قورچـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، پیرامون 

فعالیت شرکت صنایع شمش البرز، اظهار داشت: 

ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد مقاطع برنجی مانند 

میلگرد فعالیت می کند. از کوره های القایی برای 

ذوب استفاده می کنیم و تمام تجهیزات خطوط 

تولید مانند دستگاه کشش، صاف کن، برش و... 

سـاخت داخـل هسـتند. ظرفیـت اسـمی کـه در 

پروانـه  بهره بـرداری بـرای ایـن واحـد تولیـدی قیـد 

بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت  تـن   1۰۰ ماهانـه  شـده، 

کشـور  صنایـع  تمـام  کـه  اقتصـادی  چالش هـای 

ازجمله شـرکت ما با آن مواجه هسـتند، متاسفانه 

هـم میـزان تولیـد را کاهـش داده ایـم و هـم تعدیـل 

نیرو داشته ایم. 

وی افزود: بیشترین چالشی که باعث کاهش 

تولیـد شـرکت شـد، در ابتـدا افزایـش قیمـت مواد 

اولیـه و سـپس مالیـات بـر ارزش افـزوده بـود. مواد 

آزاد خریـداری  بـازار  از  نیـاز خـود را  اولیـه مـورد 

می کنیم؛ چراکه از وضعیت قیمتی بهتری نسبت 

به بورس کاال برخودار است و تاکنون نیز اقدام به 

ثبت نام در بورس نکرده ایم.

مالیات بر ارزش افزوده، عامل توقف تولید  

ادامـه  در  برنجـی  مقاطـع  تولیدکننـده  ایـن 

از  اولیـه،  مـواد  تامیـن  چالـش  کنـار  در  گفـت: 

امـور  سـازمان  کـه  افـزوده ای  ارزش  بـر  مالیـات 

مالیاتـی بـرای تولیدکنندگان تعیین کرده اسـت، 

می تـوان بـه عنـوان مانـع بـزرگ تولیـد یـاد کـرد. 

برخی از تولیدکنندگان چه در صنایع باالدست و 

و  شـده  اداره  مافیـا  توسـط  پایین دسـت،  چـه 

فاکتورهای خرید و فروش حقیقی ارائه نمی کنند 

اما سـخت گیری های سـازمان مالیات تنها سـبب 

ایجاد چالش برای تولیدکنندگان کوچک می شود. 

بـه طـوری کـه بـدون توجـه بـه میـزان سـودآوری و 

نقدینگـی شـرکت ها، مالیـات بـر ارزش افـزوده 

تعییـن می شـود و در صـورت عـدم پرداخـت و یا 

سـنگینی  بسـیار  جرایـم  پرداخـت،  در  دیرکـرد 

شـامل حـال تولیدکننـده خواهـد شـد. ایـن امـر، 

حمایت از تولید تلقی نمی شـود بلکه در نهایت 

سبب ورشکستگی، تعطیلی کارخانه و خانه نشینی 

تولیدکننده خواهد شد.

کاهش فعالیت جای توسعه را گرفت  

البـرز در  مدیرعامـل شـرکت صنایـع شـمش 

خصـوص برنامه هـای ایـن شـرکت در 6 مـاه دوم 
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سال14۰۰، عنوان کرد: با توجه به شرایطی که برای 

صنعـت بـه وجـود آمـده اسـت، بـرای ادامـه کار، 

برنامـه ای بـه منظـور توسـعه طـرح نکرده ایـم و بـا 

توجه به ضعف نقدینگی شرکت، تصور نمی کنیم 

بتوانیـم میـزان تولیـد کارخانـه را افزایش دهیم اما 

اگـر بتوانیـم منابـع مالـی قـوی در اختیـار داشـته 

باشـیم، هـم تعـداد کارکنـان را افزایـش می دهیم و 

هـم حجـم تولید را بیشـتر خواهیم کرد؛ بـه طوری 

کـه امـکان صـادرات محصـول را نیـز بـه دسـت 

آوریم. به علت چالش ها، تعداد نیروهای انسـانی 

که در خطوط تولید مسـتقر بودند را از 5۰ نفر به 

نهایت 12 نفر کاهش داده ایم تا بتوانیم با مدیریت 

سرمایه، به فعالیت تولیدی خود ادامه دهیم. در 

حـال حاضـر، منتظـر هسـتیم تـا ببینیـم در آینـده 

شـرایط بـه چـه گونـه ای پیـش خواهـد رفـت تـا بـر 

اسـاس قوانین جدید، برای اشـتغال زایی و توسـعه 

تولید برنامه ریزی کنیم.

تحریم، قیمت ها را چند برابر کرد  

قورچـی در ادامـه بـا اشـاره بـه تاثیـر تحریم ها بر 

تولیـد داخلـی، اذعـان کـرد: تحریم هـا بـه صـورت 

مشخص اثرات منفی و مخربی، هم برای ما و هم 

دیگـر صنعتگـران کشـور بـه جـا گذاشـته اسـت. بـا 

میزان سرمایه ای که می توانستیم 1۰۰ تن ماده اولیه 

بـرای تولیـد میلگردهـای برنجـی خریـداری کنیـم، 

اکنون می توانیم 1۰ تن ماده اولیه تهیه کنیم. مواد 

اولیه قبل از تحریم ها 1۰ تا 12 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگـرم فروختـه می شـد امـا بعـد از تحریم هـا، 

قیمت هـا بـه بـاالی 11۰ هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم رسیده است. بخشی از این افزایش قیمت 

بـه نـرخ جهانـی مـس برمی گـردد امـا قیمت هـا 

بیشـترین تاثیـر را از نـرخ دالر و شـرایط سیاسـی 

می  گیرند. بنابراین شاهد افزایش 1۰ برابری قیمت 

مواد اولیه تولید محصوالت برنجی هستیم.

دریافت وام هم دردی را دوا نمی کند  

ایـن تولیدکننـده مقاطـع برنجـی در خصـوص 

بـه  بیـان کـرد: نزدیـک  بانک هـا،  از  تامیـن مالـی 

12درصـد از نقدنگـی مـورد نیـاز خـود را از طریـق 

تسهیالت بانکی تامین کرده ایم و برای این منظور 

نویـن  اقتصـاد  و  صـادرات  ملـت،  بانک هـای  بـه 

برخی از تولیدکنندگان چه 
در صنایع باالدست و چه 

پایین دست، توسط مافیا اداره 
شده و فاکتورهای خرید و 

فروش حقیقی ارائه نمی کنند اما 
سخت گیری های سازمان مالیات 

تنها سبب ایجاد چالش برای 
تولیدکنندگان کوچک می شود

مراجعه داشته ایم. متاسفانه مهم ترین عاملی که 

بـر فراینـد اعطـای وام از سـوی بانک هـا تاثیرگـذار 

اسـت و ارائـه تسـهیالت را بعضـا بـه صـورت کلـی 

منتفی می کند، درخواست وثایق سنگین از سوی 

ایـن بنگاه هـای اقتصـادی اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

برای دریافت وام، سـند منزل مسـکونی به ارزش 

3۰ میلیـارد تومـان را در رهـن بانـک گذاشـتیم کـه 

ارزش آن سـه میلیـارد تومـان بـرآورد شـد و در ازای 

این سند و همچنین سفته، تنها یک میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت کردیم. تاکنون هیچ مسئولی 

در مقام پاسخگویی حاضر نشده است که عنوان 

کند چرا چنین وثیقه سنگینی تنها ارزش اعطای 

وام یـک میلیـارد تومانـی را داشـته اسـت؟ شـرایط 

دریافـت وام بانکـی هـر روز نسـبت بـه سـال های 

گذشته بدتر شده است. همچنین ارزش پول در 

نقدینگـی  بـا  و  بـود  باالتـر  گذشـته  سـال های 

1۰۰میلیـون تومـان بـه راحتـی می توانسـتیم مـاده 

اولیه مورد نیاز را تامین کنیم و هزینه های جانبی 

را هم پرداخت کنیم اما االن با یک میلیارد تومان 

وام بانکـی نیـز نمی توانیـم حتـی مـواد اولیـه مورد 

نیاز خود را به صورت کامل تامین کنیم.

مشتریان محصوالت صنایع شمش البرز  

مدیرعامـل شـرکت صنایـع شـمش البـرز در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

ارزیابـی بـازار فـروش محصوالت شـرکت، تصریح 

صنایـع  از  شـرکت  ایـن  مشـتریان  عمـوم  کـرد: 

و  لوسـتر  تولیدکننـدگان  شـیرآالت،  تراشـکاری، 

لـوازم روشـنایی و همچنیـن سـازندگان قطعـات 

خودرویـی هسـتند کـه از ما مقاطـع برنجی مورد 

نیـاز خـود را خریـداری می کننـد. اگـر بتوانیـم 

قـدرت مالـی خـود را بیش از پیش تقویت کنیم، 

می توانیم در بازارهای خارجی نیز فروش داشته 

و در ارزآوری برای کشور سهیم باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: برای خرید دستگاه ها 

و ماشـین آالت مـورد نیـاز و مـواد اولیـه بـه یکی از 

بانک هـا مراجعـه کردیـم و درخواسـت وام دادیـم 

امـا مبلغـی کـه بـه عنـوان تسـهیالت دریافـت 

کردیـم، تنهـا 1۰ درصـد نیـاز را جوابگـو اسـت و 

هیـچ گاه نیازهـای مالـی شـرکت به صـورت کامل 

تامین نمی شود.
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لزوم ایجاد شرایط پایدار برای تولید
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مدیرعامـل شـرکت پـگاه روی گفـت: همه تولیدکنندگان بـرای تامین ماده اولیـه و فروش محصـوالت خود ملزم به حضـور در بورس 
کاال هسـتند کـه ایـن امر موجب تضعیف شـدن تولیدکننـدگان کوچک که قـدرت مالی باالیـی ندارند، خواهد شـد؛ چراکـه واحدهای 

کوچک مقیاس توانایی خرید تناژ باال را ندارند.

مدیرعامل شرکت پگاه روی تاکید کرد:

لزوم ایجاد شرایط پایدار برای تولید

شـاهپور امیری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در پاسخ به این 

سـوال کـه رونـد قیمـت روی در بـازار داخلـی را 

چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: عموما در 

خصوص پیش بینی روند قیمت روی چه در بازار 

داخلـی و چـه بـازار جهانـی، نمی توان نظر شـفافی 

داد. طـی 6 مـاه ابتدایـی سـال 14۰۰ شـاهد رشـد 

قیمت روی بودیم و از نظر کارشناسان، بعید است 

این فلز کاهش قیمت را تجربه کند که همین امر 

نیز سبب شده است تا در تامین مواد اولیه دچار 

مشکل شویم.

وی افزود: در سال جدید شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران، تاکنون سـهمیه  خاک معدنی 

شـرکت های تولیدکننـده را بـه آن ها تحویل نـداده 

اسـت و قیمتـی هـم کـه روی مـواد اولیـه اعمـال 

اســــت.  کـرده  پیــــدا  بسیــــاری  افزایـش  شـده، 

عالوه برایـن، Additiveهـای مختلـف دیگـری کـه 

مـورد  بـا خـاک  تولیـد شـمش روی همـراه  بـرای 

اسـتفاده قرار می گیرند، مانند اسـید سولفوریک، 

پرمنگنات، مواد سولفاته و... نیز افزایش قیمت 

داشـتند. بـا ایـن اوصـاف حتی نمی توان بـرای یک 

هفتـه بعـد، انـدک پیش بینـی بـرای رونـد قیمـت 

مواد اولیه و تصمیم گیری برای تامین آن داشت.

دست ما از ماده اولیه کوتاه است  

ایـن تولیدکننـده شـمش روی در ادامـه گفت: 

مهم تریـن عاملـی که برای این تامین کننـده بزرگ 

مـواد اولیـه معدنـی تبدیـل بـه بهانـه شـده تـا بـه 

تولیدکنندگان سهمیه خاک معدنی آن ها را تحویل 

ندهنـد، اجبار تولیدکننـده به خرید از بـورس کاال 

است. در رینگ صنعتی بورس کاال، قدرت مانور 

برای خرید با تناژ باال در دست شرکت های بزرگ 

اسـت که به راحتی می توانند با نقدینگی بسـیار 

بـاال و قـوی مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنند کـه در 

ایـن صورت، شـرکت های کوچک مقیـاس به دلیل 

ضعف نقدینگی متضرر می شـوند و دسـت آن ها 

در خرید بسیار بسته خواهد بود.

قوانین دست وپاگیر صادراتی   

امیـری در مـورد بـازار فـروش محصـوالت خود 

عنـوان کـرد: در بـازار داخلـی کـه رکـود سـنگینی 

ایجاد شده است و در نیمسال نخست امسال، به 

صـورت چشـمگیر تولیـد و فـروش نداشـتیم. در 

قوانیـن  وجـود  علـت  بـه  نیـز  صـادرات  زمینـه 

دسـت و پاگیر، مشـکالتی وجود دارد که نمی توان 

نظـر را صـادر کـرد.  بـه سـادگی محصـول مـورد 

به  عنـوان مثـال، یکـی از موانـع صـادرات، بحـث 

عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه ارزی نیما 

اسـت؛ چون بیشتر واحدهای تولیدکننده شمش 

روی به روش ورود موقت کاال، مواد اولیه مصرفی 

خـود را تامیـن می  کننـد و در ازای خریـد خـاک، 

شـمش روی تولید شـده را به شرکت تامین کننده 

خارجـی عرضـه می کننـد، ارزی وجـود نـدارد کـه 

بخواهند آن را در سامانه نیما عرضه کنند. در این 

عـدم  دچـار  گمـرک  اداره  و  مرکـزی  بانـک  بیـن، 

هماهنگی هستند و تولیدکننده را بین هوا و زمین 

معلق نگه داشته اند. بین ارکان دولتی آن همکاری 

و هماهنگـی کـه مـورد توقـع اسـت، وجود نـدارد و 

این امر سبب شده است تا تولیدکننده دچار ضرر 

شود و از برنامه های تولیدی خود عقب بماند.

کمتر از 2۰ درصد ظرفیت تولید فعال است  

مدیرعامـل شـرکت پـگاه روی تاکید کـرد: در 

اسـمی  ظرفیـت  درصـد  تـا 15  حاضـر، 1۰  حـال 

شـرکت فعـال اسـت و روزانـه 15 تـا 16 تـن شـمش 

روی تولید می کنیم که البته باید توجه داشـت 
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توانایی تولید با تناژ بیشتر را هم داریم اما چون 

خـاک معدنـی مـورد نیـاز تامیـن نمی شـود و در 

بـازار داخلـی هـم تقاضـا بـرای خریـد شـمش روی 

کاهـش پیـدا کـرده و بـازار در رکـود رفتـه، میـزان 

تولیـد بسـیار کمتـر از پنـج هـزار تن قید شـده در 

پروانه بهره برداری است.

سیاست های نادرست در عرضه خاک معدنی  

وی در ادامـه تاکیـد کـرد: اگرچـه کنسـانتره 

معدنی مورد نیاز توسط برخی از تامین کنندگان 

به واسطه واردات، در دسترس قرار می گیرد، اما 

اسـت.  برخـوردار  باالیـی  قیمـت  از  متاسـفانه 

سیاسـت های اشـتباهی که شـرکت تهیه و تولید 

مـواد معدنـی ایران در پیش گرفته و شـرکت های 

مالـی  تـوان  اینکـه  علی رغـم  را  کوچک مقیـاس 

کاال  بـورس  از  خریـد  بـه  وادار  دارنـد،  پایینـی 

می کند نیز ازجمله موانع رشد تولید هم در این 

شـرکت و هم سـایر واحدهای تولیدکننده شمش 

روی در کشور است.

صادرات به علت رکود بازار داخلی  

ایـن تولیدکننـده شـمش روی در پاسـخ بـه ایـن 

مـاه نخسـت سـال، چـه میـزان  سـوال کـه در 6 

محصـول در شـرکت پـگاه روی تولید شـده اسـت، 

بیـان کـرد: طـی مدت یاد شـده، نزدیک بـه 5۰۰ تن 

شمش روی در این شرکت تولید شد و در بازارهای 

صادراتی عرضه و به فروش رسید؛ چراکه در حال 

حاضـر، در بـازار داخلـی، تقاضـا بـرای شـمش روی 

وجـود نـدارد. قـدرت خریـد مصرف کننـدگان در 

بازار کاهش شـدیدی پیدا کرده اسـت و به همین 

علـت هـم مشـتری بـرای خریـد اقـدام نمی کنـد. 

متاسفانه بیشتر واحدهای شهرک صنعتی استان 

کرمانشاه، متروکه شده است و فعالیتی در آن ها 

انجام نمی شود.

وی یـادآور شـد: شـرکت پـگاه روی کـه از سـال 

1381 فعالیت خود را در زمینه تولید شـمش روی 

آغـاز کـرد تـا کنـون، با وجـود موانع بی شـمار، برای 

65 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و بالـغ بـر 1۰۰ نفـر بـه 

صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

مدیرعامـل شـرکت پـگاه روی در پاسـخ بـه ایـن 

سـوال کـه آیـا برنامه هـای توسـعه  ای بـرای 6 ماهـه 

در رینگ صنعتی بورس کاال، 
قدرت مانور برای خرید با تناژ باال 
در دست شرکت های بزرگ است 
که به راحتی می توانند با نقدینگی 

بسیار باال و قوی مواد اولیه خود 
را تامین کنند که در این صورت، 

شرکت های کوچک مقیاس به دلیل 
ضعف نقدینگی متضرر می شوند و 
دست آن ها در خرید بسیار بسته 

خواهد بود

دوم سـال در نظر گرفته اید یا خیر، مطرح کرد: با 

رونـدی کـه در قیمت گـذاری و تامیـن بـرای مـواد 

اولیه به وجود آمده است، حتی برای فردای خود 

نظـاره  بـه  و  نداریـم  برنامه ریـزی  توانایـی  نیـز 

نشسته ایم تا شرایط بهبود پیدا کند.

منتظر معجزه ایم  

امیری گفت: در مجموع، مهم ترین معضالت 

بـر سـر راه تولیـد، کمبـود مـواد اولیه، نبـود فرمول 

واحد و یکسان برای قیمت گذاری آن و... این ادعا 

که تولید مانند گذشته مقرون به صرفه نیست را 

اثبات می کند. با وجود ضرردهی، در حال تولید 

محصـول هسـتیم و تنهـا امیـد مـا ایـن اسـت کـه 

قیمـت روی در بـورس فلـزات لنـدن رشـد یابـد تـا 

بتوانیم به واسطه آن، با افزایش قیمت تمام شده 

محصول، سود بیشتری به دست آوریم.

عموم تکنولوژی های تولید یکسان هستند  

تولیدکننـده شـمش روی در خصـوص  ایـن 

تکنولوژی و ماشـین آالت به کار گرفته شـده در 

خـط تولیـد پـگاه روی، اذعـان کـرد: تکنولـوژی 

تولیـدی کـه در ایـن شـرکت مـورد اسـتفاده قـرار 

داده ایـم، ماننـد اکثر واحدهای تولیدی مسـتقر 

در اسـتان زنجـان بـوده کـه شـامل دسـتگاه ها و 

ماشین آالتی مانند فیلترپرس ها، وان الکترولیز، 

ترانـــس، رکتیفـــایر و... اســـت کـه تمــــام ایـن 

تجهیــزات سـاخت داخـل هسـتند. در برخـی از 

خارجـــی  تجهیــــزات  از  تولیــــدی،  واحدهـــای 

استفـــاده می کننـــد کـه در صـورت خرابی یکی 

از قطعـات، بـرای تامیـن قطعـه یدکـی به مشـکل 

بر خواهند خورد اما ما ایــن معضل را نداریــم و 

حتی بالــــغ بـــر 6۰ درصـــد ماشیـــن آالت ماننـــد 

همزن  و گیربکس توسط مهندسان خود شرکت 

ساخته شده اند.

مدیرعامل شرکت پگاه روی در پایان خاطرنشان 

کـرد: تولیـد نیـاز بـه حمایـت دارد و مسـئولین امر 

موظـف هسـتند موانـع موجود بر سـر راه تولیـد را 

حذف و در قوانین مربوط به بخش تولید بازنگری 

کنند تا معضالتی که از ضوابط نامناسـب ناشـی 

می شود، رفع شود و تولیدکننده به راحتی بتواند 

به تولید و درآمدزایی بپردازد.
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»فنوال« 65.4 درصد رشد درآمد را ثبت کرد

میزان صادرات ارفع 264 درصد افزایش یافت

درآمد »فملی« به مرز 35 هزار میلیارد تومان رسید
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع با تکیـه بـر بازاریابی هـای به موقع خود در نیمه نخسـت امسـال، توانسـت بـه موفقیت های خوبـی در امر 
صـادرات دسـت یابـد و با صادرات 130 هزار و 122 تن محصول، رشـد 264 درصدی را نسـبت به سـال گذشـته تجربه کنـد و به درآمد 

17 هزار میلیارد ریالی برسد.

میزان صادرات ارفع 264 درصد افزایش یافت
طی 6 ماه ابتدایی سال جاری؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـا 

وجود اینکه در تابسـتان امسـال با کاهش تولید 

به دلیل قطعی برق دسـت و پنجه نرم کرد، اما 

صادرات به نوع توانسـت راهگشـای این شرکت 

در شـرایط یـاد شـده باشـد. در مـدت یـاد شـده، 

تقاضـای فـوالد در بازار داخلی، از رونق چندانی 

برخـوردار نبـود زیـرا قطعـی بـرق باعـث تعطیلی 

واحدهـای مصرف کننـده شـده بـود. از ایـن رو، 

ارفـع صـادرات را اولویـت قـرار داد و موفـق بـه 

نیمـه  در  صادراتـی  خـوب  رکوردهـای  ثبـت 

نخست سال جاری شد.

تولید ۷4۷ هزار تن محصول در ارفع  

نمودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 
 ،14۰۰ سـال  نخسـت  مـاه   6 در  ارفـع  فـوالد  و 

توانسته است 33۷ هزار و 9۰ تن شمش فوالدی 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 

1399، 415 هـزار و 156 تـن شـمش فـوالدی تولید 

کرده بود.

ارفـع در 6 مـاه اول سـال 14۰۰، موفـق بـه تولیـد 

4۰9 هزار و 9۷5 تن آهن اسفنجی شده است. این 

شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 

416 هزار و ۷66 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجموع تولید شـرکت آهن و فوالد ارفع در 6 

ماه نخسـت امسـال به ۷4۷ هزار و 65 تن رسـید. 

این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته 

بود 831 هزار و 922 تن محصول تولید کند.

ارفع 211 هزار تن شمش در بازار داخلی فروخت  

نمودار 2 نشـان می دهـد که شـرکت آهن و 
فوالد ارفع در نیمه نخست سال جاری توانسته 
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۷2درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

6ماه نخست سال قبل، 25 هزار و 6۷4 میلیارد و 

11۷میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نـرخ  نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن 
فـروش شـمش فـوالدی ارفـع در شـهریور مـاه 

سـال 14۰۰ در بازارهای داخلی به 144 میلیون 

اسـت 211 هـزار و 122 تـن شـمش فـوالدی را در 

شـرکت  ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی  بـازار 

توانسـته بـود در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته، 

36۰ هـزار و 453 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

توانسـت  امسـال  نخسـت  مـاه   6 در  ارفـع 

13۰هـزار و 122 تـن شـمش فـوالدی را بـه دیگـر 

کشـورها صادر کند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 264 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سـال قبـل 35 هـزار و 695 تـن شـمش فـوالدی 

صادر کرده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

آهـن و فـوالد ارفـع در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰، 

بـه 341 هـزار و 244 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 

6مــــاه نخســـت ســــال گذشتـــه توانستـــه بـود 

396هـزار و 418 تـن شـمش فـوالدی در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند.

رشد ۷2 درصدی درآمد ارفع  

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شرکت آهن و 

فـوالد ارفـع از محل فروش شـمش فوالدی خـود در 

بازار داخلی طی 6 ماه نخسـت امسـال ، توانسـته 

اسـت 26 هـزار و 9۰9 میلیـارد و 815میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش 13درصـد رشـد را نشـان 

مـاه نخسـت سـال  ایـن شـرکت در 6  می دهـد. 

گذشـته موفـق شـده بـود 23هـزار و 621 میلیـارد و 

5۷۷ میلیون ریال درآمد به دست آورد.

ارفع در 6 ماه نخسـت سـال 14۰۰ موفق شـد 

1۷ هــزار و 253 میلیــارد و 393 میلیــون ریال از 

صـادرات شـمش درآمـد داشـته باشـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

۷4۰درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

6ماه ابتدایی سال قبل توانسته بود از صادرات 

شمــــش فــــوالدی، دو هــــزار و 52 میلیـــــارد و 

54۰میلیون ریال درآمد کسب کند.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 6 مـاه اول سـال 

جــــاری توانســــت 44 هــــزار و 163 میلیـــارد و 

2۰8میلیـارد ریـال درآمـــد کسـب کنـــد کـــه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

و ۷۰6 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن رسـید کـه 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن با کمی رشـد همراه 

شـمش  فـروش  نـرخ  میانگیـن  همچنیـن  بـود. 

فـوالدی ارفـع در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، 

12۷ میلیـون و 46۰ هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن 

ثبت شده است.
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شـرکت ملـی صنایع مس ایران در 6 ماه نخسـت سـال جاری توانسـت با کسـب درآمد 349 هـزار و 813 میلیارد ریالـی از فروش 
یـک میلیـون و 380 هـزار تـن محصـول در بازارهای داخلی و صادراتی، رشـد 115 درصدی درآمد را نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل تجربه کند.

درآمد »فملی« به مرز 35 هزار میلیارد تومان رسید
در 6 ماه نخست سال جاری؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت ملی صنایع مس ایران در 

از  بسـیاری  توانسـت  جـاری  سـال  مـاه  شـهریور 

رکوردهـای فـروش خـود را جابه جا کند و با کسـب 

درآمـد هشـت هـزار و 6۷4 میلیارد تومانـی در این 

مـاه، رکـورد جدیـدی را در کسـب درآمـد ماهانـه 

خـود ثبـت کنـد. ایـن شـرکت همچنیـن در تولیـد 

محصـوالت اصلـی خـود یعنـی کاتـد و کنسـانتره 

مس نیز با عملکردی که در شهریور ماه از خود بر 

جای گذاشـت، از میزان تولید این محصوالت در 

مدت مشابه سال قبل، فراتر رفت.

تولید 143 هزار تن کاتد در شرکت مس  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت ملـی 
صنایـع مـس ایـران در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰، 

توانسته است 143 هزار و 329 تن کاتد مس تولید 

کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش یک 

درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه 

نخسـت سـال 1399 موفـق بـه تولیـد 141 هـزار و 

9۰۰تن کاتد شده بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسـته اسـت 2۷ میلیـون و 99 هـزار تـن سـنگ 

سولفوری تولید کند که این میزان در مقایسه با 

مدت مشـابه سـال قبل، رشـد یک درصدی دارد. 

سـال گذشـته،  نخسـت  مـاه  در 6  ایـن شـرکت 

26میلیون و 59۷ هزار تن سنگ سولفوری تولید 

کرده بود.

»فملـی« در 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـت 

3۷3 هزار و ۷48 تن اسـید سـولفوریک تولید کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش 123 درصـد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

در 6 ماه نخسـت سـال گذشـته، 16۷ هزار و 52 تن 

اسید سولفوریک تولید کرده بود.

مـاه  در 6  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

ابتدایـی سـال 14۰۰، 6۰6 هـزار و 29۰ تـن کنسـانتره 

مـس تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال گذشته، رشد یک درصدی را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 

تـن   626 و  هـزار   599 تولیـد  بـه  موفـق  پیـش 

کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

سه هزار و 9۷6 تن کنسانتره مولیبدن تولید کرده 

اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

حاکـی از رشـد 1۰ درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

6ماه نخسـت سـال 1399 توانسـته بود سـه هزار و 

6۰1 کنسانتره مولیبدن تولید کند.

امسـال  ابتدایـی  مـاه   6 در  »فملـی« 

توانسـت 428تـن کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد 

مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد 

نشـان  را  رشـد  6درصـد  پیـش  سـال  مشـابه 

ایـن شـرکت در 6مـاه نخسـت سـال  می دهـد. 
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داخلی به فروش رسانده بود.

»فملـی« در 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـته 

اسـت 33۰ هزار و 399 تن اسـید سـولفوریک را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند که ایـن میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 21۷ درصـد 

افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه نخست 

سال پیش 1۰3 هزار و 956 تن اسید سولفوریک در 

بازارها داخلی فروخته بود.

مـاه  در 6  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

ابتدایی سال 1399، هفت هزار و 8۰5 تن کنسانتره 

مـس را در بازارهـای داخلـی فروختـه اسـت. ایـن 

شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1399، 9 هـزار و 

962تن کنسانتره مس فروخته بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، 

دوهزار و 913 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای 

داخلی به فروش رسـانده اسـت که در مقایسـه با 

مدت مشابه سال پیش رشد ۰.4 درصدی را نشان 

می دهد. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال قبل 

دو هـزار و 9۰1 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بـازار 

داخلی فروخته بود.

»فملی« در 6 ماه نخسـت سـال 14۰۰ موفق به 

در  گران بهـا  فلـزات  کنسـانتره  تـن   413 فـروش 

بازارهای داخلی شده که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل 21 درصـد افزایش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 

توانسته بود 339 هزار تن کنسانتره فلزات گران بها 

را در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت 

در 6 ماه نخست امسال یک میلیون و 311 هزار و 

پیش 4۰1 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملـی« در 6 مـاه ابتدایـی امسـال 554 تـن 

اکسـید مولیبـدن صادراتی تولیـد کرده اسـت که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

42درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

اکسـید  تـن  گذشـته 388  سـال  ابتدایـی  6مـاه 

مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شـرکت ملی صنایع مس ایران 

بـه 28 میلیـون و  مـاه نخسـت سـال 14۰۰  در 6 

2۷5هزار و 289 تن رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش 2 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 

توانسته بود در مجموع 2۷ میلیون و 5۷9 هزار و 

522 تن محصول تولید کند.

رشد 125 درصد فروش »فملی«  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت ملی 
صنایـع مـس ایـران در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰ 

توانسـته اسـت ۷5 هـزار و 39۷ تـن کاتـد را در 

بازارهای داخلی به فروش برساند. این شرکت در 

6 ماه نخسـت سـال 1399، 84 هزار و 425 تن کاتد 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

موفـق بـه فـروش 846 هـزار و 95۷ تـن سـنگ 

سـولفوری در بازارهـای داخلـی شـده اسـت که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش 223درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

مـاه نخسـت سـال گذشـته 261  شـرکت در 6 

بازارهـای  در  سـولفور  سـنگ  تـن   819 و  هـزار 

شرکت ملی صنایع مس ایران 
در 6 ماه نخست سال 1400، 

توانسته است 143 هزار و 329 
تن کاتد مس تولید کند که در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش 
یک درصد افزایش داشته است
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848 تـن محصـول را در بازارهـای داخلی به فروش 

برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل 141 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل 542 هـزار و 

8۰2تن محصول در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملـی« در 6 مـاه نخسـت امسـال، 68 هـزار و 

324 تـن کاتـد را روانـه بازارهای صادراتی کرد. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل، 69 هـزار و 

532تن کاتد در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مـاه  در 6  ایـران  مـس  ملـی صنایـع  شـرکت 

نخست سال 14۰۰ توانسته است 418 تن اکسید 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  را  مولیبـدن 

برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل ۷درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 6مـاه ابتدایـی سـال 1399 موفـق بـه 

فـروش 388 تـن اکسـید مولیبـدن در بازارهـای 

صادراتی شده است.

مـاه   6 در  مـس  شـرکت  صـادرات  مجمـوع 

ابتدایی امسال به 68 هزار و ۷42 تن رسیده است. 

ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل توانسـته 

بود 69 هزار و 665 تن محصول صادر کند.

»فملی« در 6 ماه نخست سال جاری توانسته 

اسـت 143 هـزار و ۷21 تـن کاتـد را در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. این شـرکت 

در 6 مـاه نخسـت سـال پیـش، 153 هـزار و 95۷ تن 

کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش 

رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران در 6 مـاه نخسـت سـال 

14۰۰ به یک میلیون و 38۰ هزار و 59۰ تن رسـیده 

است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  قبـل 125 درصـد رشـد 

شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 توانسته بود 

بازارهـای  در  را  محصـول  تـن  و 46۷  هـزار   612

داخلی و صادراتی بفروشد.

درآمد کاتد شرکت مس 113 درصد   

افزایش یافت

در نمودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰ 

و  میلیـارد   ۷۰8 و  هـزار   166 اسـت  توانسـته 

9۷5میلیـون ریـال کاتـد را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبـل، 112 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت 

در 6 ماه نخست سال 1399، ۷8 هزار و 554میلیارد 

و 56۷ میلیون ریال درآمد از کاتد در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری 

موفـق بـه کسـب درآمد یک هـزار و 362 میلیـارد و 

624 میلیـون ریالـی از فـروش سـنگ سـولفوری در 

بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 485 درصـد 

ایـن شـرکت در 6 مـاه  رشـد را نشـان می دهـد. 

نخسـت سال گذشـته 232 میلیارد و 6۷۰ میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی به دست آورده بود.

»فملـی« در 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـته 

است یک هزار و 155 میلیارد و 655 میلیون ریال 

مجموع تولید شرکت ملی صنایع 
مس ایران در 6 ماه نخست سال 
1400 به 28 میلیون و 275هزار 

و 289 تن رسید که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

2 درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت در 6 ماه نخست سال 

1399 توانسته بود در مجموع 
27میلیون و 579 هزار و 522 تن 

محصول تولید کند
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درآمد از فروش محصوالت از بازارهای داخلی به 

دست آورد.

»فملـی« در 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـته 

است 15۰ هزار و 595 میلیارد و 436 میلیون ریال 

درآمد از فروش کاتد در بازارهای صادراتی کسب 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 114 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در 6 ماه نخست سال قبل، ۷۰ هزار و 18۷ میلیارد 

و 4۷9 میلیـون ریـال درآمـد بابـت فـروش کاتـد در 

بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

مـاه  در 6  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

یـک هـزار و  نخسـت سـال 14۰۰ توانسـته اسـت 

8۷3میلیـارد و 86۰ میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتـی داشـته 

باشـد که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل 194 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1399، موفـق بـه کسـب 

درآمد 635 میلیارد و 525 میلیون ریالی از فروش 

اکسید مولیبدن در بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتی شـرکت مس 

در 6 ماه ابتدایی امسال به 152 هزار و 469 میلیارد 

و 296 میلیون ریال رسـیده که این میزان نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 128 درصـد افزایـش 

داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 

و  میلیـارد  و 856  هـزار  بـود 66  توانسـته  قبـل 

از طریـق صـادرات محصـول  ریـال  346میلیـون 

کسب کند.

»فملی« در 6 ماه نخست سال جاری توانسته 

اسـت 31۷ هزار و 3۰4 میلیارد و 411میلیون ریال 

از فـروش کاتـد در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش حاکـی از رشـد 113 درصـدی 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال پیـش 

148 هـزار و ۷42 میلیـارد و 46 میلیـون ریـال از 

صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  کاتـد  فـروش 

کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش داخلـی و 

صادراتـی شـرکت ملی صنایع مـس ایـران در 6 ماه 

نخسـت سـال 14۰۰، بـه 349 هـزار و 813 میلیـارد و 

1۰3 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 115 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 

و  میلیـارد  و 95۷  هـزار  بـود 161  توانسـته   1399

۷41میلیـون ریـال از فـروش محصـوالت خـود در 

بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کند.

درآمـد از فـروش اسـید سـولفوریک را در بازارهـای 

داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال پیش 835 درصد افزایش یافته است. 

این شرکت در 6 ماه نخست سال پیش 123میلیارد 

و 51۰ میلیون ریال درآمد از اسـید سـولفوریک در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

مـاه  ایـران در 6  شـرکت ملـی صنایـع مـس 

بـه کسـب درآمـد  ابتدایـی سـال 1399، موفـق 

سـه هزار و 58۰ میلیـارد و 811 میلیـون ریالـی از 

فروش کنسـانتره مس در بازارهای داخلی شـده 

اسـت که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیـش 93 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

این شرکت در 6ماه ابتدایی سال 1399، توانسته 

بود درآمد یک هزار و 84۷ میلیارد و 9۷2میلیون 

بازارهـای  در  مـس  کنسـانتره  فـروش  از  ریالـی 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری 

1۰هزار و 198 میلیارد و ۷44 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلـی 

کسـب کرد که این میزان در هم سـنجی با مدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   1۷9 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهد. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال قبل 

سه هزار و 646 میلیارد و 4۰6 میلیون ریال درآمد 

داخلـی  بـازار  در  مولیبـدن  کنسـانتره  فـروش  از 

کسب کرده بود.

»فملی« در 6 ماه نخسـت سـال 14۰۰ موفق به 

کسب درآمد 14 هزار و 254 میلیارد و 663 میلیون 

ریـال بـه دلیـل فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در 

بازارهای داخلی شده که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل 4۷ درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 1399 

توانسـته بـود 9 هـزار و 656 میلیـارد و 2۰5 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت 

در 6 ماه نخست امسال، 19۷ هزار و 343 میلیارد 

و 8۰۷ میلیـون ریـال از فـروش محصوالت خـود در 

بازارهـای داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 1۰۷ درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سـال قبـل 95 هـزار و 1۰1 میلیـارد و 395 میلیـون 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
شرکت ملی صنایع مس ایران در 
6 ماه نخست سال 1400 به یک 

میلیون و 380 هزار و 590 تن 
رسیده است که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 125 
درصد رشد را نشان می دهد
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گـروه کارخانه هـای تولیدی نورد آلومینیوم در شـهریور ماه 1400، در مجمـوع حدود 891 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد کسـب کرد 
که نسبت به ماه پیش از آن، 53.4 درصد افزایش و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 65.4 درصد رشد داشته است.

»فنوال« 65.4 درصد رشد درآمد را ثبت کرد
در آخرین ماه تابستان 14۰۰؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، بررسـی عملکـرد شـرکت نـورد 

آلومینیوم در شهریور ماه 14۰۰، نشان می دهد این 

شرکت در تولید و فروش محصوالتی نظیر ورق و 

تسـمه آلومینیومی در مقایسـه با مرداد ماه رشـد 

داشـته اسـت. ضمـن اینکـه این شـرکت بـر خالف 

مـرداد مـاه کـه کلـد تولیـد نکـرده بـود، توانسـت 

446تن از این محصول را تولید کند.

رشد مطلوب تولید ورق آلومینیومی  

شرکت نورد آلومینیوم در شهریور ماه 14۰۰، 

589 تن ورق آلومینیومی تولید کرده اسـت که 

در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن، شـاهد رشـد قابـل 

محصـول  ایـن  تولیـد  درصـدی   ۷2۰.9 توجـه 

هسـتیم. »فنـوال« در مـرداد مـاه امسـال، ۷2 تن 

ورق آلومینیومـی تولیـد کرده بـود. میزان تولید 

در  بررسـی  مـورد  مـاه  در  آلومینیومـی  ورق 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، حکایت 

نـورد  شـرکت  دارد؛  درصـدی   5۰.9 رشـد  از 

آلومینیـوم در شـهریور مـاه 1399، 391 تـن از این 

محصول را تولید کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در شـهریور مـاه 14۰۰، می تـوان بـه رشـد 

28۰.2 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 546 تـن ورق 

آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است 

که در مرداد ماه سـال جاری، این شـرکت 144 تن 

از ایـن محصـول را فروختـه بـود. همچنیـن میزان 

فـروش ورق آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، نشـان از 

افزایـش 4۷.3 درصـدی فـروش دارد. در شـهریور 

مـاه 1399، »فنـوال« 3۷1 تـن ورق آلومینیومـی 

فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در شهریور ماه 14۰۰ نسبت به ماه قبل 
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از آن، رونـد رو بـه افتـی داشـته اسـت؛ بـه  گونـه ای 

کـه بـا کاهش 2.3 درصـدی از ۷۷ هزار و 1۰4 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه ۷5 هـزار و 368 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در مـاه مـورد بررسـی رسـیده 

اسـت. مقایسـه نسـبت نـرخ فـروش ایـن محصول 

آلومینیومـی »فنـوال« در شـهریور مـاه امسـال بـا 

مدت مشابه سال 1399، بیانگر رشد 13.2 درصدی 

است؛ قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت 

در شهریور ماه سال گذشته، 66 هزار و 591 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

تولید و فروش کویل آلومینیومی با افت   

مواجه شد

 شـرکت نـورد آلومینیـوم در ماه مورد بررسـی، 

134 تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در 

مقایسه میزان تولید این محصول در ماه قبل از آن 

که 146 تن کویل آلومینیومی در این شرکت تولید 

شـده بـود، افـت 8.۷ درصـدی مالحظـه می شـود. 

این میزان تولید در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

1399 کـه میـزان تولیـد کویـل آلومینیومـی ۷1 تـن 

بود، نشان از رشد 86.9درصدی دارد.

میـزان فـروش کویـل آلومینیومی »فنـوال« در 

شهریور ماه سال جاری، حاکی از آن است که این 

شـرکت در ایـن زمینـه، افـت فـروش را تجربه کرده 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه در مـاه مـورد بررسـی، ایـن 

شـرکت توانسـت 162 تـن کویـل آلومینیومـی بـه 

فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه مـرداد مـاه کـه ایـن 

فـروش  بـه  را  ایـن محصـول  از  تـن  شـرکت، 1۷5 

شـده  حاصـل  درصـدی  افـت ۷.2  بـود،  رسـانده 

است. مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی در 

شـهریور مـاه 14۰۰ بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

ایـن  فـروش  افزایـش 16۷.6 درصـدی  از  حکایـت 

محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در شهریور 

مـاه 1399، 61 تـن از ایـن محصـول را بـه فـروش 

رسانده بود.

نـرخ فـروش کویـل »فنـوال« در شـهریور مـاه 

14۰۰، ۰.4 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از ۷۷ هـزار و 446 تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه ۷۷ هـزار و 124 تومـان به 

ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن نـرخ 

فـروش کویـل در شـهریور مـاه امسـال نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 

5۰هـزار و 589 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

52.5 درصد رشد را نمایان می کند.

میزان تولید تسمه آلومینیومی 69.2درصد   

رشد داشت

میـزان تولید تسـمه »فنـوال« در شـهریور ماه 

سال جاری، 182 تن بود که نسبت به ماه قبل آن 

کـه میـزان تولیـد این محصـول، 1۰8 تن بود، رشـد 

همچنیـن  می شـود.  مشـاهده  درصـدی   69.2

میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه 

در سـال 1399، حـدود 18.9 درصـد افـت داشـته 

است؛ به گونه ای که این شرکت در شهریور ماه 

سال گذشته 225 تن تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

ماه مورد بررسی، 188 تن بود که نسبت به مرداد 

مـاه کـه ایـن شـرکت 125 تـن تسـمه فروختـه بـود، 

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد 
بررسی، 546 تن ورق آلومینیومی 

به فروش رساند. این در حالی 
است که در مرداد ماه سال جاری، 

این شرکت 144 تن از این 
محصول را فروخته بود
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51.2 درصد رشـد داشـته اسـت. این میزان فروش 

نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 

16.5 درصد کاهش را نشان می دهد. »فنوال« در 

شهریور ماه سال قبل،  226 تن تسمه فروخته بود.

نـرخ فروش تسـمه شـرکت نورد آلومینیـوم در 

شـهریور مـاه سـال جـاری، ۷5 هـزار و 421 تومـان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبـت رسـید کـه نسـبت بـه 

مرداد ماه 14۰۰ و شهریور ماه سال 1399، به ترتیب 

1.8 درصد افت  و ۷۰.5 درصد رشد داشته است. 

مـاه 14۰۰،  مـرداد  در  ایـن محصـول  فـروش  نـرخ 

۷6هـزار و 8۰۷ تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و در 

شهریور ماه 1399، 44 هزار و 231 تومان به ازای هر 

کیلوگرم به ثبت رسیده است.

تولید مجدد کلد آلومینیومی  

مـاه  شـهریور  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

ایـن  ایجـاد وقفـه در تولیـد  از یـک  14۰۰، بعـد 

محصـول، 446 تـن کلد آلومینیومـی تولید کرد. 

میـزان تولیـد کلـد در مـدت مشـابه سـال 1399 

نیـــز 182 تـــن بـــوده که بیانگـــر رشـــد 144.9درصدی 

تولیـد ایـن محصـول نسـب بـه شـهریور ماه سـال 

قبل است.

»فنوال« در شهریور ماه امسال، میزان 444 تن 

کلـد فروخـت کـه نسـبت بـه مـرداد مـاه بـا میـزان 

فـروش 23 تـن و همچنیـن در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته بـا میـزان فـروش 189 تـن، بـه 

و  درصـدی   1844.2 چشـمگیر  رشـد  ترتیـب، 

134.6درصدی مالحظه می شود. 

نرخ فروش کلد شرکت نورد آلومینیوم در ماه 

افـت  مـاه،  مـرداد  بـه  نسـبت  بررسـی،  مـورد 

54.5درصدی داشت و از 86 هزار و 2۷2 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم در مـرداد مـاه بـه 39 هـزار و 

224تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در شـهریور مـاه 

رسـید. همچنین نرخ فـروش این محصـول در ماه 

مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 با 

قیمت 51 هزار و 88۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، 

24.4 درصد افت را نشان می دهد.

عملکرد »فنوال« در آخرین ماه تابستان 14۰۰  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

گـروه کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در 

شـهریور مـاه 14۰۰، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 

351 تـن انـواع محصوالت نورد آلومینیومی تولید 

کرد. مجموع تولید این شرکت در این ماه، نسبت 

بـه مـاه پیـش از آن، 25.8 درصـد و نسـبت بـه دوره 

مشابه سال قبل، 1۰.3 درصد رشد داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در شـهریور مـاه سـال 

جاری، در مجموع حدود یک هزار و 39۰ تن انواع 

محصـوالت آلومینیومی فروخت که 49 تـن از آن، 

مربـوط بـه محصـوالت صادراتـی بـود. کل فـروش 

این شـرکت در این ماه، نسـبت به ماه پیش از آن، 

11 درصـد افزایـش و نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 

1399، 15.3 درصد رشد داشته است.

مـاه 14۰۰، در مجمـوع  »فنـوال« در شـهریور 

حدود 891 میلیارد و 6۰5 میلیون ریال درآمد کسب 

کـرد کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 53.4درصـد 

افزایـش و همچنیـن نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 

گذشته، 65.4 درصد رشد یافته است.

مقایسه میزان فروش کویل 
آلومینیومی در شهریور ماه 1400 

با مدت مشابه سال گذشته، 
حکایت از افزایش 167.6 

درصدی فروش این محصول دارد
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شـرکت ذوب آهن اصفهان طی 6 ماه نخسـت سـال جاری توانسـته اسـت 160 هـزار و 379 میلیـارد ریال درآمد کسـب کند که این 
میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 111 درصدی را نشان می دهد.

ذوب آهن 16 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با برطرف شدن محدودیت های 

برق در شـهریور ماه، تولید فوالد در شـرکت ها به 

تدریج بیشتر شد و فوالدسازان توانستند بخشی 

از عقب ماندگـی در دو مـاه ابتدایـی تابسـتان را 

جبران کنند. در ماه مورد بررسـی، شـرکت ذوب 

آهـن نیـز بـه رونـد افزایـش صـادرات خود در سـال 

بـه  توجـه  بـا  توانسـت  و  داد  ادامـه  جـاری 

تعطیلی هـای بـازار داخلـی، در صـادرات عملکرد 

خوبی داشته باشد.

ذوب آهن یک میلیون و 64 هزار تن   

محصول فوالدی تولید کرد

همان طـور کـه در نمودار 1 مشـخص اسـت، 

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخست سال 

جـاری توانسـت 3۷۰ هـزار و ۷5 تـن تیرآهـن تولیـد 

کند. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال گذشـته، 

382 هزار و 812 تن تیرآهن تولید کرده بود.

جـاری  سـال  ابتدایـی  نیمسـال  در  »ذوب« 

توانسـت 226 هـزار و ۷۰۰ تـن میلگـرد تولید کند. 

این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1399 توانسته 

بود 258 هزار و 821 تن میلگرد تولید کند.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 6 مـاه نخسـت 

سال 14۰۰ موفق به تولید 84 هزار و ۷8۰ تن کالف 

شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

پیـش یـک هـزار درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شـرکت در 6 ماهه ابتدایی سـال قبل توانسته بود 

هفت هزار و 669 تن کالف تولید کند.

ذوب آهن در 6 ماه ابتدایی امسال 355 هزار 

و 22۰ تن شمش کاالیی تولید کرد. این شرکت در 

نیمسـال نخسـت سـال قبـل، 44۷ هـزار و 258 تـن 

شمش کاالیی تولید کرده بود.

جـاری  سـال  نخسـت  نیمسـال  در  »ذوب« 

توانسته است 24 هزار و 69۰ تن ریل تولید کند. 

این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، موفق 

به تولید 2۷ هزار و 653 تن ریل شده بود.

ذوب آهن در 6 ماه نخست سال 14۰۰، دو هزار 

و 812 تـن سـایر محصـوالت )نبشـی، ناودانـی و...( 

تولید کرد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1399 

توانسـته بـود 12 هـزار و 6۰2 تـن سـایر محصـوالت 

)نبشی، ناودانی و...( تولید کند.

مجمـوع تولید شـرکت ذوب آهن اصفهـان در 

6مـاه نخسـت امسـال بـه یک میلیـون و 64 هـزار و 

54۷ تن رسید. این شرکت در 6 ماه نخست سال 

و  میلیـون  یـک  در مجمـوع  بـود  توانسـته  قبـل 

136هزار و 815 تن محصول فوالدی تولید کند.

رشد 69 درصدی فروش ریل  

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 6 مـاه نخسـت 

سـال 14۰۰، موفـق بـه فـروش 314 هـزار و 125 تـن 

تیرآهن در بازار داخلی شـد. این شـرکت در 6 ماه 

ابتدایـی سـال 1399، حـدود 361 هـزار و 189 تـن 

تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود.

امسـال،  نخسـت  نیمـه  در  آهـن  ذوب 

158هـزار و 429 تـن میلگـرد را در بـازار داخلـی 

سـال  مشـابه  مـدت  در  شـرکت  ایـن  فروخـت. 

بـازار  در  میلگـرد  تـن  و ۷۷4  هـزار  پیـش، 188 
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داخلی به فروش رسانده بود.

»ذوب« در 6 ماه ابتدایی سال 14۰۰، 19 هزار و 

445 تن کالف را در بازار داخلی به فروش رسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  پیـش 15۰ درصـد رشـد 

شرکت در 6 ماه نخست سال 1399، هفت هزار و 

۷69 تن کالف در بازار داخلی فروخته بود.

ذوب آهـن در نیمسـال نخسـت سـال جـاری، 

24هزار و 22۰ تن شـمش کاالیی را در بازار داخلی 

فروخت. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1399 

توانسته بود 113 هزار و 6۷۰ تن شمش کاالیی را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 6 مـاه ابتدایـی 

امسال، حدود 26 هزار و 622 تن ریل در بازار داخلی 

به فروش رسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 69 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1399، توانسـته 

بود 15 هزار و ۷28 تن ریل به فروش برساند.

»ذوب« در 6 ماه نخست سال جاری توانست 

دو هزار و 138 تن سایر محصوالت )نبشی، ناودانی 

و...( در بازار داخلی به فروش برساند. این شرکت 

در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، موفـق بـه فـروش 

)نبشـی،  محصـوالت  سـایر  تـن   363 و  13هـزار 

ناودانی و...( شده بود.

مجموع فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در 

6 ماه نخست امسال در بازار داخلی به 544 هزار 

و 9۷9 تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در مـدت 

مشـابه سـال قبل توانسـته بود ۷۰۰ هزار و 493 تن 

محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

صادرات ذوب آهن ۷ درصد افزایش یافت  

جـاری  سـال  ابتدایـی  مـاه  در 6  آهـن  ذوب 

توانسـت 35 هـزار و 195 تـن تیرآهـن را در بازارهای 

ایـن میـزان در  بـه فـروش برسـاند کـه  صادراتـی 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4 درصد رشد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در نیمسـال نخسـت 

سال 1399، توانسته بود 33 هزار و 565 تن تیرآهن 

را در بازارهای صادراتی بفروشد.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در نیمـه نخسـت 

سـال 14۰۰، موفـق بـه صـادرات 5۷ هـزار و 6۰۷ تـن 

میلگـرد شـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 

1399 توانسـته بـود 88 هـزار و 989 تـن میلگـرد در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

»ذوب« در 6 ماه ابتدایی سال جاری توانسته 

بازارهـای  در  را  کالف  تـن  و 8  هـزار  اسـت 66 

صادراتـی بفروشـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، یـک هـزار و 344 درصـد 

ایـن شـرکت در 6 مـاه  رشـد را نشـان می دهـد. 

نخسـت سـال 1399، چهار هزار و 5۷۰ تن کالف را 

صادر کرده بود.

شرکت ذوب آهن اصفهان در نیمسال نخست 

سال 14۰۰، 334 هزار و 631 تن شمش کاالیی را در 

بازارهـای صادراتـی به فروش رسـاند که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، ۰.6 درصد 

ایـن شـرکت در 6 مـاه  رشـد را نشـان می دهـد. 

ابتدایـی سـال 1399 موفـق بـه صـادرات 332 هـزار 

549 تن شمش کاالیی شده بود.

در  آهـن  ذوب  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

6مـاه نخسـت امسـال بـه 493 هـزار و 9۷5 تـن 

مجموع تولید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در 6ماه نخست امسال به 
یک میلیون و 64 هزار و 547 تن 

رسید. این شرکت در 6 ماه نخست 
سال قبل توانسته بود در مجموع 

یک میلیون و 136هزار و 815 تن 
محصول فوالدی تولید کند
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مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید 

نشـان  را  رشـد  ۷درصـد  پیـش  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در 6مـاه ابتدایـی سـال 

گذشـته، 459 هزار و 6۷3 تن محصول را روانه 

بازارهای صادراتی کرده بود.

افزیش چشمگیر فروش کالف  

نمودار 2 نشـان می دهد شـرکت ذوب آهن 
اسـت  توانسـته   14۰۰ سـال  ابتدایـی  مـاه   6 در 

بازارهـای  در  را  تیرآهـن  تـن   32۰ و  349هـزار 

ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی 

شـرکت در نیمسـال نخست سـال پیش توانسته 

بـود 394 هـزار و ۷54 تـن تیرآهـن را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند.

»ذوب« در 6 ماه نخست سال 14۰۰، توانست 

216 هـزار و 36 تـن میلگـرد را در بازارهای داخلی و 

صادراتـی بفروشـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایی 

سـال 1399، 2۷۷ هـزار و ۷63 تـن میلگـرد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در نیمـه نخسـت 

امسـال توانسـت 85 هـزار و 453 تـن کالف را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش برسـاند که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 

592 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

6ماهـه ابتدایـی سـال قبل توانسـته بـود 12 هـزار و 

339تن کالف را در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند.

ذوب آهـن در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰ موفـق 

را در  تـن شـمش کاالیـی  و 253  هـزار  شـد 361 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل، 446 هـزار و 

و  داخلـی  بازارهـای  در  کاالیـی  شـمش  219تـن 

صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی »ذوب« 

طـی 6 مـاه ابتدایـی سـال 14۰۰، بـه یـک میلیـون و 

38هـزار و ۷۷4 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

ابتدایـی سـال 1399 توانسـته بـود یـک میلیـون و 

16۰هـزار و 166 تـن محصـول در بازارهـای داخلی و 

صادراتی به فروش برساند.

رشد 82 درصدی درآمد فروش داخلی   

ذوب آهن

شـرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماه نخسـت 

و  میلیـارد  و 8۷1  هـزار  توانسـت 42  سـال 14۰۰ 

336ریـال از فـروش تیرآهـن در بازارهـای داخلـی 

درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

رشـد  درصـد  گذشـته، 9۷  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در نیمسـال ابتدایـی 

سال 1399، 21 هزار و ۷32 میلیارد و 358 میلیون 

ریال درآمد از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی 

کسب کرده بود.

ذوب آهـن طـی 6 مـاه ابتدایـی سـال 14۰۰، 

21هـزار و 456 میلیـارد و 6۷9 میلیـون ریـال از 

فروش میلگرد در بازار داخلی کسب کرده است 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال  کـه 

گذشته، بیانگر 9۰ درصد رشد است. این شرکت 

در 6 مـاه نخسـت سـال 1399، درآمـد 11 هـزار و 

فـروش  از  ریالـی  میلیـون  و ۷26  میلیـارد   255

میلگرد در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

»ذوب« در نیمسـال نخسـت امسال توانسته 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
»ذوب« طی 6 ماه ابتدایی سال 

1400، به یک میلیون و 38هزار و 
774 تن رسید. این شرکت در 6 
ماه ابتدایی سال 1399 توانسته 

بود یک میلیون و 160هزار و 166 
تن محصول در بازارهای داخلی و 

صادراتی به فروش برساند
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اسـت از فـروش کالف در بـازار داخلـی دو هـزار و 

82۰ میلیارد و 84۰ میلیون ریال درآمد کسب کند 

که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال 

پیـش 469 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته از فـروش 

کالف 495 میلیـارد و 218 میلیـون ریـال درآمـد به 

دست آورده بود.

درآمـد ذوب آهـن از فـروش شـمش در بـازار 

داخلی در 6 ماه نخسـت سـال 14۰۰ به سـه هزار و 

ایـن  رسـید.  ریـال  میلیـون  و 69۷  میلیـارد   252

شـرکت از فروش شـمش کاالیی در 6 ماه ابتدایی 

سـال 1399 توانسـته بود پنج هزار و 345 میلیارد و 

331 میلیون ریال درآمد کسب کند.

ذوب آهـن از فـروش ریـل در بازار داخلی طی 

6مـاه ابتدایـی امسـال، پنـج هـزار و 161 میلیـارد و 

253میلیـون ریـال درآمـد حاصـل کـرد کـه ایـن 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

حاکـی از رشـد 1۷9 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت 

در 6 مـاه نخسـت سـال قبـل، درآمـد یـک هـزار و 

846 میلیـارد و 498 میلیـون ریالـی از فروش ریل 

در بازارهای داخلی داشت.

سـایر  فـروش  از  آهـن  ذوب  شـرکت 

بـازار  در  و...(  ناودانـی  )نبشـی،  محصـوالت 

داخلی طی نیمه نخست امسال، 326 میلیارد 

و 468 میلیـون ریـال درآمـد به دسـت آورد. این 

شـرکت توانسـته بـود طـی 6 مـاه نخسـت سـال 

گذشـته، ۷61 میلیـارد و 892 میلیـون ریـال از 

فروش سـایر محصوالت )نبشـی، ناودانی و...( 

درآمد کسب کند.

شرکت ذوب آهن اصفهان طی 6 ماه نخست 

امسـال، هفـت هـزار و 829 میلیـارد و 5۷9 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش فراورده های جانبـی در بازار 

داخلی کسب کرد که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته از رشد ۷4 درصدی برخوردار 

بوده اسـت. این شـرکت در نیمسـال نخست سال 

1399 توانسـته بـود از فـروش فراورده هـای جانبـی 

چهـار هـزار و 49۷ میلیـارد و 85۷ میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

»ذوب« طی 6 ماه ابتدایی سال 14۰۰، به 83 هزار 

و ۷18 میلیـارد و 851 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیش، 

82 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ذوب آهـن در 

6ماه نخست سال 1399، 45 هزار و 934 میلیارد و 

98۰ میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بازار داخلی به دست آورده بود.

درآمد 43 هزار میلیارد ریالی »ذوب« از   

صادرات شمش

مـاه   6 در  تیرآهـن  صـادرات  از  آهـن  ذوب 

نخسـت سـال جـاری، پنـج هـزار و 213 میلیـارد و 

598 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  درصـد   9۰

توانسته بود در نیمه نخست سال 1399، دو هزار 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 2۰8  میلیـارد  و ۷4۰ 

صادرات تیرآهن کسب کند.

درآمد حاصل از فروش صادراتی میلگرد ذوب 

آهـن در 6 مـاه نخسـت امسـال بـه هفـت هـزار و 

611میلیـارد و 581 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

حاکـی از رشـد 22 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت از 

فـروش میلگـرد در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته، 

6هـزار و 189 میلیـارد و 842 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کرده بود.

ذوب آهن از صادرات کالف در نیمه نخست 

سـال جـاری، 9 هـزار و 1۷9 میلیـارد و 516 میلیـون 

ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه این میزان نسـبت به 

و  هـزار  دو  رشـد  گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت 

464درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

6مـاه نخسـت سـال قبـل موفـق بـه کسـب درآمـد 

35۷میلیارد و 95۷ میلیارد ریالی از فروش کالف 

در بازارهای صادراتی شده بود.

شـمش  صادراتـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 

»ذوب« در 6 مـاه نخسـت سـال 14۰۰، 43 هـزار و 

18۷ میلیارد و ۷63 میلیون ریال بود که این میزان 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

112درصد رشـد یافته اسـت. این شـرکت در 6 ماه 

نخسـت سـال 1399، درآمـدی حـدود 2۰ هـزار و 

35۷میلیارد و 353 میلیون ریال از فروش شـمش 

در بازارهای صادراتی داشت.

ذوب آهـن در نیمسـال نخسـت سـال جـاری، 

مجموع درآمد حاصل از فروش 
داخلی »ذوب« طی 6 ماه ابتدایی 
سال 1400، به 83 هزار و 718 
میلیارد و 851 میلیون ریال رسید 

که این میزان در هم سنجی با مدت 
مشابه سال پیش، 82 درصد رشد 

را نشان می دهد
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درآمد 11 هزار و 39۷ میلیارد و 9۷۷ میلیون ریالی از 

فـروش فرآورده هـای جانبـی در بازارهـای صادراتـی 

کسـب کرد که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، 14 هـزار و 564 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل 

توانسته بود درآمد ۷۷ میلیارد و ۷24 میلیون ریالی 

از صادرات فرآورده های جانبی کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد صادراتـی »ذوب« در 6 مـاه 

ابتدایـی سـال 14۰۰، بـه ۷6 هـزار و 66۰ میلیـارد و 

928میلیون ریال رسـید که این میزان در مقایسـه 

رشـد  از  حاکـی  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا 

نیمسـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  15۷درصـدی 

نخسـت سـال 1399، درآمـدی حـدود 29 هـزار و 

صـادرات  از  ریـال  میلیـون   84 و  ۷23میلیـارد 

محصوالت به دست آورده بود.

رشد 111 درصدی درآمد ذوب آهن  

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت ذوب آهـن 
و  هـزار  امسـال، 48  نخسـت  نیمـه  در  اصفهـان 

84میلیارد و 934 میلیون ریال از فروش تیرآهن در 

بازارهـای داخلـی و صادراتی درآمد کسـب کرد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

96درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

ابتدایـی سـال 1399، توانسـت درآمـد 24 هـزار و 

4۷2میلیارد و 566 میلیون تومانی از فروش تیرآهن 

در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

درآمـد حاصـل از فـروش میلگـرد »ذوب« در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی طـی 6 مـاه نخسـت 

سال 14۰۰، 29 هزار و 68 میلیارد و 26۰ میلیون ریال 

بـود کـه ایـن میـزان در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال پیـش، رشـد 66 درصـدی را نشـان می دهـد. 

ذوب آهـن در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1399 موفـق بـه 

کسب درآمد 1۷ هزار و 445 میلیارد و 668 میلیون 

ریالـی از فـروش میلگـرد در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی شده بود.

ذوب آهـن در نیمسـال نخسـت سـال 14۰۰، 

توانسـت 12 هـزار میلیـارد و 356 میلیـون ریـال 

و  داخلـی  بازارهـای  در  فـروش کالف  از  درآمـد 

صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش، یـک هـزار و 3۰6 درصـد 

افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی 

و  میلیـارد  درآمـد 853  شـد  موفـق  قبـل،  سـال 

1۷5میلیـون تومانـی از فـروش کالف در بازارهـای 

داخلی و صادراتی داشته باشد.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 6 مـاه نخسـت 

امسال، 46 هزار و 44۰ میلیارد و 46۰ میلیون ریال از 

فروش شمش کاالیی در بازارهای داخلی و صادراتی 

درآمـد کسـب کـرد کـه این میزان نسـبت به مدت 

مشابه سال پیش، 8۰ درصد رشد را نشان می دهد. 

این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال گذشـته، موفق 

و  ۷۰2میلیـارد  و  هـزار   25 درآمـد  بـود  شـده 

684میلیـون تومانـی از فـروش شـمش کاالیـی در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد داخلی و صادراتی »ذوب« طی 

6 ماه نخست سال جاری به 16۰ هزار و 3۷9میلیارد 

و ۷۷9 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، نشان دهنده 111 درصد 

رشد است. این شرکت در نیمه نخست سال 1399 

توانسـته بود به درآمد ۷5 هزار و 658 میلیارد 

و 64 میلیون ریالی دست یابد.

مجموع درآمد داخلی و صادراتی 
»ذوب« طی 6 ماه نخست سال 

جاری به 160 هزار و 379میلیارد 
و 779 میلیون ریال رسید که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش، نشان دهنده 111 درصد 
رشد است. این شرکت در نیمه 

نخست سال 1399 توانسته بود به 
درآمد 75 هزار و 658 میلیارد و 64 

میلیون ریالی دست یابد
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خروج تدریجی معامالت فوالدی از رکود
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پـس از اینکـه شـیوه قیمت گذاری محصوالت فـوالدی تغییر یافـت و مطابق با میزان تقاضـا و قیمت معامله تنظیم شـد، تا حدودی 
رونـق نسـبی به بورس کاال بازگشـته اسـت و معامالت محصـوالت فوالدی یکی پـس از دیگری صـورت می گیرند. البتـه هنوز هم 
احتیـاط قیمتـی در معامـالت مشـاهده می شـود زیرا برخی محصوالتـی که بنا بـه رقابت صورت گرفتـه در معامله قبـل، قیمت آن ها 
بیـش از کـف بازار باشـد، مورد اسـتقبال قرار نمی گیرنـد. در هفته منتهی بـه 23 مهر ماه، اکثـر عرضه های فوالدی به ویـژه در حوزه 

شمش با تقاضا مواجه شدند و مورد معامله قرار گرفتند.

خروج تدریجی معامالت فوالدی از رکود

تختـال و شـمش فـوالد خوزسـتان و ورق گالوانیـزه 

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفتند.

چادرملو، 15 هزار تن شمش فوالدی فروخت

چادرملــــو،  صنعتــــی  و  معــــدنی  شرکـــت 

سه شـنبه 2۰ مهر ماه توانسـت 15 هزار تن انواع 

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو، سه شنبه 2۰ مهر ماه 15 هزار تن 

انواع شمش فوالدی را در بورس کاالی ایران عرضه 

کـرد کـه توانسـت بـا توجـه بـه تنـوع محصـول و 

قیمت مناسب همه آن را مورد معامله قرار دهد.

نمودار 1 نشـان می دهد چادرملو پنـج هزار 
 5SP تـن شـمش بلـوم فـوالدی )15۰*15۰( با گریـد

را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 19 هزار 

تنی مواجه و این شـرکت موفق به انجام معامله 

تمامی عرضه خود شد.

»کچـاد«، ایـن شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 

124هـزار و ۷51 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 128  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

۷69ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 64 میلیـارد و 

384 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفته منتهـی به 23 مهر ماه 

آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 

فـوالد خراسـان و چادرملـو،  شـمش شـرکت های 
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چادرملو، پنج هزار تن شمش 
بلوم فوالدی )150*150( با گرید 

3SP را در بورس کاال عرضه 

کرده که با تقاضای 6هزار و 250 
تنی مواجه شده و این شرکت 
موفق به انجام معامله تمامی 

عرضه خود شده است

نمودار 2 نشـان می دهد چادرملو، پنج هزار 
 3SP تـن شـمش بلـوم فـوالدی )15۰*15۰( با گریـد

را در بورس کاال عرضه کرده که با تقاضای 6هزار 

و 25۰ تنـی مواجـه شـده و ایـن شـرکت موفـق بـه 

انجام معامله تمامی عرضه خود شده است.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

124هـزار و ۷51 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 128  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

2۷5ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 64 میلیـارد و 

13۷ میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمودار 3 نشـان می دهد چادرملو پنـج هزار 
تن شمش بلوم فوالدی )13۰*13۰( با گرید 3SP را 

در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای هفـت 

هـزار تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام 

معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  بلـوم  ایـن  »کچـاد«، 

124هـزار و ۷51 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

و  هـزار  بـه 128  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

9۷ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم افزایـش یافت. این 

و  میلیـارد  انجـام شـده، 64  معاملـه  از  شـرکت 

48میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله دو هزار و 5۰۰ تنی آهن اسفنجی   

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

18مهر ماه موفق شد دو هزار و 5۰۰تن آهن اسفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 4 نشـان می دهد، یکشـنبه 18 مهر 
ماه، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 5۰ هزار 

ایـران  کاالی  بـورس  در  را  اسـفنجی  آهـن  تـن 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 15 هـزار تـن تقاضـا 

وجـود داشـت و در نهایـت بـه میـزان دو هـزار و 

5۰۰تن معامله صورت گرفت.
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شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، آهـن 

اسفنجی خود را به قیمت 81 هزار و 15۰ ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده 2۰ میلیـارد و 28۷ میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 3۰ هزار تن محصول فوالدی »فخوز«  

سه شنبه 2۰ مهر ماه، شرکت فوالد خوزستان 

3۰ هـزار تـن محصـول فـوالدی شـامل 25 هـزار تـن 

تختـال و پنـج هزار تن شـمش فـوالدی را در بورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   5 نمـودار 
تـن  هـزار  مـاه 4۰  مهـر  خوزسـتان، سه شـنبه 2۰ 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کرد 

کـه بـا تقاضـای پنـج هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان معامله صورت داد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 132هزار 

و 468 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله تغییری نیافت. این شرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 66 میلیـارد و 234 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت 

فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه 2۰ مهر مـاه 4۰ هزار تن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با 

تقاضای 24 هزار تنی مواجه شد و به همین میزان 

نیـز معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

محصـول خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کرد که 

توانست یک هزار تن دیگر را معامله کند تا جمع 

معامالت تختال را به 25 هزار تن برساند.

»فخوز«، تختال فوالدی را به قیمت 155هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معامله صورت گرفته، 3۷2 میلیارد تومان درآمد 

کسب کرد.

گفتنـی اسـت کـه شـرکت فـوالد خوزسـتان 

»فخوز«، شمش فوالدی را به 
قیمت 132هزار و 468 ریال به 

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

این شرکت از معامله انجام شده، 
66 میلیارد و 234 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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شـنبه 1۷ مهـر مـاه نیـز پنـج هـزار تـن شـمش بلوم 

)RST34-2)15۰*15۰ عرضـه کـرده بـود کـه بـدون 

متقاضی و معامله رینگ بورس را ترک کرد.

شرکت ورق خودرو یک هزار تن محصول   

معامله کرد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شـنبه 2۰ مهـر مـاه موفـق شـد یـک هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 7 نشان می دهد شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، سه شنبه 2۰ مهر ماه یک 

هـزار تـن ورق گالوانیـزه در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای سـه هـزار و 15۰ تنـی مواجه شـد و 

به همین میزان معامله صورت گرفت.

بـه قیمـت  ایـن شـرکت، ورق گالوانیـزه را را 

263هـزار و 929 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله به 2۷3هزار و 999ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. شـرکت ورق 

و  از معاملـه صـورت گرفتـه 2۷میلیـارد  خـودرو 

399میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله شمش و میلگرد فوالدی »فخاس«  

در هفته منتهی به 23 مهر ماه، شرکت فوالد 

خراسـان موفـق شـد شـمش و میلگـرد خـود را در 

بورس کاالی ایران معامله کند.

سه شـنبه 2۰ مهـر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شد هفت هزار تن شمش بلوم فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   8 نمـودار 
خراسـان، سه شـنبه 2۰ مهـر مـاه هفـت هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای 11 هزار تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت..

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

128هـزار و 511 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

و  هـزار  بـه 129  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

6۷۰ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 9۰ میلیـارد و 

۷69 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   9 نمـودار 

خراسـان، چهارشـنبه 21 مهـر مـاه 1۰ هـزار و 32 تن 

میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای سـه هـزار و 6۷4 تنـی مواجـه شـد و بـه 

ایـن  گرفـت.  صـورت  معاملـه  تـن   858 میـزان 

شـرکت باقی میلگرد خود را به تاالر مچینگ برد 

و توانسـت 22 تـن دیگـر را معاملـه کنـد تـا جمـع 

معامالت میلگرد فوالد خراسان به 88۰تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

14۰هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن 

شرکت از معامله صورت انجام شده، 12 میلیارد 

و 32۰میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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انعقاد تفاهم نامه میان وزرای صمت و نیرو

تولید بی سابقه در تاریخ فعالیت سونگون

تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو افزایش یافت
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بـه  گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

بـا توجـه بـه نیـاز و اهمیـت تامیـن بـرق مطمئـن، 

ایـن  پایـدار بخـش صنعـت و معـدن  مسـتمر و 

تفاهم نامـه همـکاری بیـن »علی اکبـر محرابیـان، 

وزیـر نیـرو« و »سـید رضـا فاطمـی امیـن، وزیـر 

صنعت، معدن  و تجارت«، به امضا رسید.

در ایـن تفاهم نامـه، وزارت صنعـت، معـدن و 

بـه  نسـبت  سـرمایه گذاران  طریـق  از  تجـارت 

جدیـد  ظرفیت هـای  ایجـاد  و  سـرمایه گذاری 

نیروگاهـی تـا قبـل از تابسـتان 14۰3 پـس از زمـان 

صـدور تمامـی مجوزهـا و قراردادهـای مـورد نیـاز 

اقدام خواهد کرد.

اولویـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 

و  اسـت  اختصاصـی  جدیـد  نیـروگاه  ایجـاد 

سـرمایه گذاران مجـاز بـه انتخـاب مناسـب ترین 

گزینه سرمایه گذاری هستند.

وزارت نیـرو در ایـن تفاهم نامـه متعهـد شـده 

حداکثر ظرف مدت دو هفته، طرح کلی اتصال 

به شبکه نیروگاه های جدید را به سرمایه گذاران 

اعالم کند.

در صـورت نیـاز بـه تکمیـل مطالعـه اتصـال بـه 

شـبکه توسـط سـرمایه گذاران، وزارت نیرو نسبت 

به بررسی و تایید مطالعات ظرف مدت دو هفته 

از زمان دریافت مستندات اقدام می کند.

بر اساس این گزارش، تمامی مجوزهای مورد 

نیـاز احـداث نیـروگاه اعم از محیط زیسـت، آب، 

اتصـال بـه شـبکه سـوخت و غیـره توسـط وزارت 

نیرو و با همکاری وزارت صمت و سرمایه گذاران 

در زمان حداکثر دو ماه اخذ می شود.

وزارت نیرو نسـبت به اخذ مصوبه تخصیص 

سـوخت ایـن نیروگاه هـا مطابـق بـا تعرفه سـوخت 

نیروگاهـی از کمیتـه سـوخت وزارت نفـت طـی 

مدت یک ماه اقدام می کند.

تفاهم نامـه همـکاری وزارت نیـرو و وزارت صنعت، معدن و تجـارت در زمینه ایجاد حداقل 10 هزار مـگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
از طریـق احـداث نیروگاه جدید و تکمیل سـیکل نیروگاه های موجود توسـط شـرکت های صنعتـی و معدنی با حضـور وزرای این دو 

وزارتخانه امضا شد.

انعقاد تفاهم نامه میان وزرای صمت و نیرو

ــــ

بـا تولیـد چهـار هـزار و 116 تن تولید کنسـانتره درجـه یک، برنامه های مجتمع نفلین سـینیت کلیبر در 6 ماهه نخسـت سـال  جاری 
عملیاتی شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  عمومـی  روابـط 

معدنـی ایـران، علیرضـا خوش مقـام، بـا بیـان این 

مطلـب اظهـار داشـت: بـا برنامه ریـزی صـورت 

راه  )فـراز  راهبـر  بـه شـرکت  آن  ابـالغ  و  گرفتـه 

و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  سـال  در  معیـن( 

مانع زدایی ها توانستیم تولید خود را در 6 ماهه 

بـه  نسـبت  درصـد   56 جـاری،  سـال   نخسـت 

مـدت مشـابه سـال قبـل و 8 درصـد نسـبت بـه 

برنامه پیش بینی شده افزایش دهیم.

مدیر مجتمع نفلین سـینیت کلیبر در پایان 

جدیـد  طـرح  از  بهره بـرداری  بـا  کـرد:  تصریـح 

االحـداث در سـال  جـاری، حصـول ظرفیت هـای 

جدیـد در مجتمـع و منطقـه امکان پذیـر بـوده و 

امـر از واردات نفلیـن  انتظـار داریـم مسـئولین 

سـینیت جلوگیـری کـرده و در بازگشـایی مسـیر 

صـادرات مـا را یـاری کننـد تـا بتوانیـم برنامه های 

خود را جامه عمل بپوشانیم.

گفتنـی اسـت مـاده معدنی نفلین سـینیت 

به علت ارزش فوق العــــاده اى کــــه در صنایـــع 

آلومینیوم، شیشه، کاشی، سرامیک، پالستیک، 

کائوچـو، تهیـه پشـم، کـود شـیمیایى و… دارد، 

ازجملــــه مــــواد معــــدنی استراتــــژیک جهـــــان 

محسوب می شود.

رشد 56 درصدی تولید کنسانتره در مجتمع نفلین سینیت کلیبر
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

امضـای  مراسـم  در  امیـن  فاطمـی  رضـا  سـید 

تفاهم نامـه میـان وزارت صمـت و وزارت نیـرو در 

خصـوص احـداث 1۰ هـزار مگاوات ظرفیت جدید 

نیروگاهـی توسـط بخـش صنعـت و معـدن کـه بـا 

حضـور وزیـر نیـرو برگـزار شـد، اظهـار داشـت: 

در سـال های گذشـته سـرمایه گذاری های قابـل 

توسـعه ای  مختلـف  بخش هـای  در  توجهـی 

انجـــام نشـــده و حتـــی در برخـــی از بخش هـــا 

سـرمایه گذاری ها از میزان اسـتهالک هم پایین تر 

بوده است.

وی ادامه داد: این میزان کم سرمایه گذاری 

حتـی در صنعـت بـرق نیز خـود را نشـان داد که 

ایـن  گـواه  تابسـتان  امسـال  خاموشـی های 

موضوع بوده است.

مشارکت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی  

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، احداث 1۰ 

هـزار مـگاوات ظرفیـت جدید نیروگاهی توسـط 

مشـارکت  بـا  و  معـدن  و  صنعـت  بخـش 

شـرکت های بـزرگ صنعتـی و معدنـی را نقطـه 

عطفـی در صنعـت بـرق دانسـت و اذعان کرد: 

بـرای رشـد بـاالی 1۰ درصـد در حـوزه صنعـت و 

از  یکـی  کـه  کرده ایـم  برنامه ریـزی  معـدن 

تولیـد  همیـن  سـرمایه گذاری  ایـن  اهرم هـای 

پایدار برق است.

سهم 38 درصدی صنعت و معدن از برق   

مصرفی کشور

فاطمـی بـا بیان اینکـه 38 درصد از میـزان برق 

مصرفـی کشـور متعلـق بـه بخـش صنعـت اسـت، 

تصریـح کـرد: بـا احـداث ایـن 1۰ هـزار مـگاوات و 

اضافه شـدن آن به شـبکه توزیع، بخش صنعت و 

معدن نیاز خود به برق را تامین می کند.

امیدبخشی برای تامین نیرو و حرکت به   

سمت ساخت داخل

در  را  تفاهم نامـه  ایـن  اجـرای  و  امضـا  وی، 

جهـت تامیـن نیـرو و حرکـت بـه سـمت سـاخت 

داخـل در بخش نیروگاهی، امیدبخش دانسـت 

و گفـت: احـداث ایـن 1۰ هـزار مـگاوات ظرفیـت 

بـه همـت  اقـدام موثـری اسـت کـه  نیروگاهـی 

معدنـی  صنایـع  و  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های 

انجام می شود.

وزیر صمت در پایان اظهار کرد: این شرکت ها 

هـم خـود را ارتقـا می دهنـد و هـم صنعـت بـرق 

کشور را با رشد قابل توجهی همراه می سازند.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم نامه میان 

وزارت صمت و وزارت نیرو در خصوص احداث 1۰ 

هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی توسـط 

بخـش صنعـت و معـدن بـا حضـور وزاری صمت و 

نیرو، مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 

و معاونان دو وزارتخانه برگزار شد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: برای رشـد بـاالی 10 درصد در حـوزه صنعـت و معـدن برنامه ریزی کرده ایـم که یکی 
از اهرم های این سرمایه گذاری همین تولید پایدار برق است.

برنامه ریزی برای تحقق رشد 1۰ درصدی 
بخش صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

احداث 1۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی  
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رئیـس مرکـز سـاخت داخـل ماشین سـازی و تجهیـزات وزارت صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: مطابـق گزارش هـای واصله از 
اسـتان های مختلـف کشـور، میـزان داخلی سـازی های انجـام شـده از برنامه ریـزی انجـام شـده فراتر رفتـه و به بیـش از یک 

میلیارد و 700 میلیون دالر رسیده است.

تحقق بیش از 1.۷ میلیارد دالر 
داخلی سازی صنعتی در سال 14۰۰

به گزارش »فلزات آنالین«، سید محمد مهدی 

هـادوی اظهـار داشـت: بـرای سـال جـاری برنامـه 

داخلی سـازی سـه میلیـارد و 4۰۰ میلیـون دالری بـه  

منظور جایگزینی کاالهای ساخت داخل با کاالهای 

جمع بنـدی  کـه  بـود  شـده  برنامه ریـزی  وارداتـی 

گزارش هـای اسـتانی حاکـی از تحقـق بیـش از 

5۰ درصدی آن در نیمه نخست 14۰۰ است.

سـه  نیـز  گذشـته  سـال  کـرد:  یـادآوری   وی 

میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر تعهد در این زمینه و 

داخلی سـازی کاالها و تجهیزات در اسـتان های 

اسـتان ها عملکـردی  امـا  ایجـاد شـد،  مختلـف 

درخشـان داشـتند و رقمی بیش از این مقدار را 

محقق کردند.

دستاوردهای نمایشگاه بین المللی صنعت  

رئیـس مرکـز سـاخت داخـل ماشین سـازی و 

تجهیـزات وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

ادامه با اشاره به برپایی بیست و یکمین نمایشگاه 

بین المللـی صنعـت تهـران، خاطرنشـان  کـرد: ایـن 

نمایـش  بـرای  مناسـبی  فرصـت  نمایشـگاه 

توانمندی های صنعتی کشور و احصا نیازمندی ها 

در این زمینه بوده اسـت و با هماهنگی دو طرف 

ارائه دهندگان خدمات و بازدیدکنندگان، می توان 

گام هــــای بهتـــری در راستـــای برنامـــه توسعـــه 

داخلی سازی برداشت.

هـادوی، نمایـش تـوان تولیـد بـرای جایگزیـن 

کـردن محصـوالت داخلـی در شـرایط تحریـم و 

مشـخص شـدن نیـاز تجمیعـی بـه تجهیـزات و 

دو  را  داخـل  تولیـد  تقویـت  بـرای  ماشـین آالت 

دستاورد نمایشگاه صنعت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مهم تر از دو مورد یاد شده، 

ارتقـا و بهبـود کیفیـت ماشـین آالت و تجهیـزات 

اسـت، تصریـح  کـرد: رقابتـی کـه در نمایشـگاه ها 

ایجــــاد می شـــود، منجـر بـه جرقـــه فنـــاوری و 

خالقیت های جدید خواهد شـد.

رئیـس مرکـز سـاخت داخـل ماشین سـازی و 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  تجهیـزات 

افزود:حضـــور بازدیـدکنندگان خارجی در نمایشگاه 

بین المللـی، بـه بحث صـادرات هم کمـک خواهد 

کـرد کـه ایـن از دسـتاوردهای جانبـی نمایشـگاه 

صنعت بوده اسـت.

بر اساس گزارشی از ایرنا، مطابق برنامه ریزی 

سـال  سـه  مـدت  در  اسـت  مقـرر  شـده،  انجـام 

)سال های 98 تا 14۰۰( در مجموع 1۰ میلیارد دالر 

توسعــــه داخلی ســــازی و جایگزینــــی کاالهــــای 

ساخت داخل با کاالهای وارداتی انجام شود.

اصفهـان  و  تهـران  اسـتان های  سـال گذشـته 

بیشتریـن عملکرد ارزی را در مقوله داخلی سازی 

داشـتند؛ بـه  طـوری کـه تهـران بـا داخلی سـازی 

حدود یک میلیارد و 1۰۰ میلیون دالری، عملکردی 

درخشان در این زمینه ثبت کرد و در مجموع به  

جـز پنج اسـتان، بقیـه اسـتان ها بیـش از 1۰۰ درصد 

در این زمینه توفیق یافتند.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت:

ــــ
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مدیر مجتمع مس سونگون خبر داد:

ــــ

بـر اسـاس ابالغیه مدیرکل دفتر صنایـع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به روسـای سـازمان صمت اسـتان ها، تمامی 
فعاالن تولید و توزیعی کل زنجیره فوالد شـامل سـنگ آهن، کنسـانتره، گندله، آهن اسـفنجی و شـمش فوالدی، در راسـتای تسـریع 

شفافیت زنجیره تامین کاالهای بورسی، ملزم به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت تا 20 مهر ماه سال جاری شدند.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

امیـری  سـیف الله  نامـه  در  ایسـنا،  خبرگـزاری 

خطـاب بـه رؤسـای سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجـارت 31 اسـتان و جنـوب کرمـان، بـا موضـوع 

الزام ثبت  اطالعات واحدهای تولیدی و توزیعی 

تمام زنجیره فوالد آمده است:

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، پیرو نامه شـماره 

164۰95/6۰ مـورخ هفتـم مهر مـاه 14۰۰ با عنایت 

بـه تاکیـدات مقـام عالـی وزارت مبنـی بـر لـزوم 

ثبـت  اطالعـات تولیدکننـدگان و توزیع کنندگان 

سـنگ آهن، کنسـانتره، گندلـه، آهـن اسـفنجی و 

شـمش فـوالدی مرتبـط بـا اسـتقرار سـامانه جامـع 

تجـارت و حسـب بنـد 5 بخـش سـایر مص.بـه 

شـماره 15963/6۰ مـورخ 3۰ شـهریور مـاه سـال 

جـاری کارگـروه تنظیـم بـازار مبنـی بـر اینکـه در 

راستای شفافیت زنجیره تامین کاالهای بورسی 

و...( در سـامانه  پتروشـیمی  فـوالد،  و  )سـیمان 

جامـع تجـارت و رصدپذیـر نمودن ایـن کاال، مقرر 

شـد عالوه  بر داشـتن کد بورسـی، ارائه کد نقش 

در سـامانه جامـع تجـارت الزامـی گـردد؛ در غیـر 

این صورت موضع عرضه خارج از شـبکه تلقی و 

قـرار  پیگیـری  مـورد  ذی ربـط  مجایـر  طریـق  از 

خواهد گرفت.

لطفـا مقـرر فرماییـد کلیـه واحدهـای تولید و 

توزیعـی، مسـتقر در اسـتان تا تاریخ 2۰ مهـر 14۰۰ 

نسبت به تکمیل کلیه اطالعت در خواستی در 

سـامانه )شـامل دریافـت کدنقش، خریـد، فروش 

موجـودی انبـار و...( اقـدام کـرده  و مراتـب بـرای 

ارائـه گـزارش بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به این سازمان منعکس شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، علی بیات 

ماکـو، مدیـر مجتمـع مـس سـونگون بـا اعـالم ایـن 

خبـر و بـا بیـان اینکـه ایـن میـزان تولیـد در تاریـخ 

فعالیـت مجتمع سـابقه نداشـته، اظهـار داشـت: 

کارخانه تغلیظ مس سونگون در شهریور ماه سال 

جاری موفق شد به رکورد یک میلیون و 41۷ هزار 

و 49 تن خوراک ورودی )13 درصد باالتر از برنامه(، 

32 هزار و 9۰۰ تن کنسـانتره مس )16 درصد باالتر 

از برنامـه(، هفـت هـزار و 942 تـن مـس محتـوی 

)19 درصد باالتر از برنامه( دست یابد.

وی افـزود: مقـدار بازیابـی کلـی و سـولفوری 

کارخانجـات نیـز در شـهریور مـاه بـه ترتیـب 9۰.۷ 

درصـد و 93.4 درصـد بـوده کـه به ترتیب 6 درصد 

ابتـدای  از  و  بـوده  باالتـر  برنامـه  از  درصـد  و 5 

راه انـدازی کارخانجـات تغلیـظ سـونگون رکـوردی 

تاریخی محسوب می شود.

کـرد:  اذعـان  سـونگون  مـس  مجتمـع  مدیـر 

نشـان  شـده  ثبـت  رکوردهـای  آخریـن  بررسـی 

می دهـد کـه همـت و تـالش شـبانه روزی کارکنان 

زحمتکش واحدهای تولیدی مجتمع سونگون در 

شـهریور مـاه سـال جـاری باعـث شـد تـا تمامـی 

تغلیـظ مـس در  تولیـد کارخانجـات  رکوردهـای 

سال های گذشته پشت سر گذاشته شود.

بیـات ماکـو ادامـه داد: همچنیـن در 6 مـاه 

نخسـت سـال جاری علی رغم مشکالت ناشی از 

کرونا، تامین قطعات یدکی، خاموشی سنگ شکن 

و یکـی از آسـیاها در سـاعات اوج بـار در راسـتای 

همـکاری بـا اداره بـرق و از همـه مهم تـر، چالـش 

قطـع بـرق در تیـر و مـرداد مـاه کـه باعـث افـت 

1۰درصـدی تولیـد شـده بـود، بـا تغییـر طرح هـای 

جبـران  ضمـن  تولیـدی  واحدهـای  اسـتخراجی 

تـن   682 و  هـزار   163 عقب ماندگـی،  1۰درصـد 

کنسانتره مس با 39 هزار و 858 تن مس محتوی 

تولیـد شـده کـه بیـش از 4 درصـد باالتـر از برنامـه 

پیش بینی شده است.

فوالدی ها ملزم به دریافت کد بورسی و ثبت اطالعات در 
سامانه تجارت شدند

مدیـر مجتمـع مـس سـونگون گفت: این مجتمـع موفق بـه ثبت رکـوردی جدید و تاریخـی در تولیـد ماهیانه کنسـانتره مس، 
مس محتوی و تناژ خوراک ارسالی از معدن به کارخانه و بازیابی شد.

تولید بی سابقه در تاریخ فعالیت سونگون
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معـاون طـرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفـت: با احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسـط بخش صمت، 
حدود چهار تا پنج هزار مگاوات ظرفیت مازاد خواهیم داشت و این ظرفیت وارد شبکه سراسری توزیع برق خواهد شد.

رویکرد ملی و فرابنگاهی شرکت های معدنی در احداث 
ظرفیت های جدید نیروگاهی

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایمیدرو، سـید مهدی نیازی در مراسـم امضای 

تفاهم نامـه میـان وزارت صمـت و وزارت نیرو با 

ظرفیـت  مـگاوات  هـزار   1۰ احـداث  موضـوع 

جدید نیروگاهی اظهار داشت: وزارت صنعت، 

دولـت  رویکـرد  اسـاس  بـر  تجـارت  و  معـدن 

سیزدهم، از ابتدای دولت هم افزایی و تعامالت 

گسترده ای را با وزارتخانه های مختلف ازجمله 

وزارت نیرو برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا چند برنامه 

میـان وزارتخانه هـای نیـرو و صمت تدوین شـد 

مـگاوات  هـزار   1۰ احـداث  تفاهم نامـه  کـه 

ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی در همیـن راسـتا و 

جزو اولین برنامه های این وزارت خانه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، همچنین 

دو  ظرفیت هـای  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز 

وزارتخانـه بـا تعامـل و همـکاری طرفین شـکوفا و 

مشکالت پیش  رو برطرف شود.

نیازی در ادامه افزود: واحدهای بزرگ معدنی 

و صنایـع معدنـی بـا رویکـرد ملـی و فرابنگاهـی بـا 

سیاسـت گذاری های ایمیـدرو و تاکیـدات وزیـر 

صمت این پروژه را دنبال می کنند.

سرمایه گذاری هفت میلیارد دالری برای   

اجرای تفاهم نامه با وزارت نیرو

وی با بیان اینکه واحدهای معدنی و صنایع 

ایجـاد  بـرای  را  الزم  مالـی  منابـع  معدنـی 

ظرفیت هـای نیروگاهـی جدید فراهـم می آورند، 

تصریـح کـرد: بـرای اجرای ایـن تفاهم نامه هفت 

میلیارد دالر برآورد هزینه شده است.

ظرفیت مازاد چهار تا پنج هزار مگاواتی   

برق با احداث واحدهای جدید نیروگاهی 

توسط بخش صنعت و معدن

بـا  صمـت  وزارت  برنامـه  و  طـرح  معـاون 

میـزان  مـگاوات  هـزار  هشـت  اینکـه  یـادآوری 

مصـرف بـرق واحدهـای صنعتـی اسـت، تاکیـد 

کرد: بخش صنعت خود 2.5 هزار مگاوات برق 

هـزار   1۰ ایـن  احـداث  بـا  کـه  می کنـد  تولیـد 

مـگاوات  هـزار  پنـج  تـا  چهـار  حـدود  مـگاوات 

ظرفیـت مـازاد خواهیـم داشـت و ایـن ظرفیـت 

وارد شبکه توزیع برق خواهد شد.

بـا  را  ویـژه ای  بسـته  اینکـه  بیـان  بـا  نیـازی 

دسـتگاه  دو  قانونـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 

)وزارت صمـت و وزارت نیـرو( طراحی کرده ایم، 

تصریـح کـرد: امیدواریـم در بازه زمانی 24 ماهه 

بتوانیم این طرح ها و پروژه ها را با تعامل وزارت 

نیرو عملیاتی کنیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: در خصـوص 

و  مجوزهـا  تسـهیل  ماننـد  دیگـر  حوزه هــــای 

تــــــا  هستیـــــم  تـالش  در  هــــــم  مشــــوق هــــــا 

سـرمایه گذاری های پایـدار در ایـن بخـش ایجـاد 

شـود که در این برنامه ها نگاه ویژه ای به سـاخت 

تجهیـزات  سـاخت  شـدن  فعال تـر  و  داخـل 

نیروگاهی داریم.

تفاهم نامـه  امضـای  مراسـم  اسـت  گفتنـی 

میـان وزارت صمـت و وزارت نیـرو در خصـوص 

احــــداث 1۰ هــــزار مـگاوات ظرفیــــت جدیــــد 

بـا  معـدن  و  صنعـت  بخـش  توسـط  نیروگاهـی 

حضور وزاری صمت و نیرو، مدیران شرکت های 

بزرگ صنعتی و معدنی و معاونان دو وزارتخانه 

برگزار شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد:
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تعمیـرات اساسـی کارگاه نـورد 650 بـر اسـاس برنامـه پیش بینـی شـده از 27 شـهریور مـاه تـا دوم مهر ماه سـال جـاری با 
موفقیت انجام شد.

اجرای تعمیرات خط و پرداخت کارگاه نورد 
65۰ ذوب آهن

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ذوب آهـن، محمدرضـا 

بـه  اشـاره  بـا  و  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  یزدان پنـاه، 

اهمیـت اجـرای دقیـق و صحیـح ایـن تعمیـرات 

اظهـار داشـت: بـا توجـه به جایـگاه بـاالی کارگاه 

نـورد 65۰ در تولیـد محصوالت فوالدی کارخانه 

بـه  ویـژه تولید مقاطع جدید فـوالدی نظیر انواع 

ریـل، انـواع تیرآهن هـای سـایز بـاال، آرک هـا، ورق 

سـازه های فـوالدی و شـمش ها، اجـرای کامل و با 

زمان بنـدی  بـا  مطابـق  تعمیـرات  ایـن  کیفیـت 

پیش بینـی شـده از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 

و  الزم  بررسـی های  انجـام  بـا  رو  ایـن  از  بـود. 

تعییـن خطـوط بحرانی تعمیرات، سـعی شـده تا 

بـا اسـتفاده حداکثـری از تمامـی ظرفیت هـای 

پـروژه ای  پرسـنل  و  تجهیـزات  تعمیـر  کارگاه 

نـت، سـرعت  پیمانـکاران مدیریـت مهندسـی 

عمل بیشتری به اجرای فعالیت های تعمیراتی 

داده شـود، تـا بتـوان در موعـد پیش بینـی شـده 

خط تولید کارگاه راه اندازی شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه عـدم امـکان توقـف 

طوالنـی مـدت خـط تولیـد کارگاه نـورد 65۰ طی 

سـنوات گذشـته و ناشـی از تعهـدات کارخانـه، 

کلیـه تجهیـزات خـط تولیـد ایـن کارگاه بایـد در 

قـرار  تعمیـر  و  سـرویس  تحـت  تعمیـرات  ایـن 

می گرفتنـد. بـا هماهنگـی واحدهـای مختلـف، 

نیروهـای اجرایـی جهـت اجـرای سـریع و دقیـق 

این تعمیرات به صورت سه شیفت و تمام وقت 

برنامه ریزی شدند.

مدیـر برنامه ریـزی و نظـارت بـر نگهـداری و 

تعمیـرات ذوب آهـن اصفهـان گفت: بـا توجه به 

ضـرورت کاهـش گـراف اولیـه از 12 شـبانه روز بـه 

هفـت شـبانه روز بـه علـت اهمیت تولیـدات این 

کارگاه، فعالیت های کوره، خط و بستر با حداقل 

زمان الزم بررسی و گراف اجرایی تدوین شد.

مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن نیـز در ایـن 

رابطه عنوان کرد: کارگاه نورد 65۰ آخرین بار در 

سـال 89 تعمیرات اساسـی شـده بود؛ البته سـال 

9۷ یـک تعمیـرات 12۰ سـاعته و در فاصلـه سـال 

1389 تـا 139۷ چنـد تعمیـرات 8۰ سـاعته انجـام 

شـده بـود، ولـی تعمیـرات اساسـی در ایـن سـطح 

صـورت نگرفتـه بـود. در ایـن توقـف عـالوه بـر 

تعمیـرات اساسـی کارگاه همزمـان سـه عـدد از 

بالک هـای جرثقیـل کارگاه در خـط 6 و پنـج نیـز 

تعویض شد و در عین حال همزمان پروژه نصب 

و راه اندازی اره و دریلینگ سه پروژه ریل در حال 

انجام بود. 

محمد امین یوسف زاده تاکید کرد: با احجام 

سـنگین تعمیراتی و شـرایط خاص تجهیزات نورد 

65۰ بـاز هـم تعمیـرات در گـراف تعییـن شـده 

بـه حضـور حجـم  توجـه  بـا  و  شـبانه روز  هفـت 

و  تعمیـرات  نـت  کارگاه،  نیروهـای  از  کثیـری 

انسـانی و  بـدون هیچ گونـه حادثـه  پیمانـکاران 

تجهیزاتی با شرایط مطلوب به پایان رسید و در 

موعد مقرر شمش گیری انجام شد.
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معـاون توسـعه معدنـی هلدینگ »ومعادن« گفت: شـرکت اکتشـافی »تجلـی صبا« با سـهام داری شـرکت های صبانـور و تجلی و با 
حمایـت ویـژه هلدینگ »ومعادن« تاسـیس شـده و قرار اسـت بـا تامین مالـی و خرید دسـتگاه های حفـاری، پهنه های مـورد نظر را 
شناسـایی کنـد و اپراتورهـای حفاری بسـیاری را آموزش دهد تا باری را از دوش اکتشـاف کشـور که بخش پرریسـک معدن اسـت، 

بردارد و با قوت در این بخش ورود پیدا کند.

سرمایه گذاری باالی »ومعادن« در اکتشاف، حلقه مفقوده 
بخش معدن

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات، امیـن صفـری با اشـاره به موضوع مهم 

امـروز  داشـت:  اظهـار  کشـور،  در  اکتشـاف 

اکتشـاف از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و 

کـه  فعالیت هایـی  و  متاسـفانه سـرمایه گذاری 

باید در این بخش انجام می شد، صورت نگرفته 

است؛ به  عنوان  مثال، کشورهایی مانند چین و 

اسـترالیا در برخـی سـال ها بیـش از پنـج میلیـون 

متـر در سـال حفـاری داشـته اند؛ امـا کل حفاری 

سـاالنه کشـور مـا، در بهتریـن حالت، حـدود 2۰۰ 

هزار متر بوده اسـت؛ متاسـفانه فاصله بسـیاری 

بـا کشـورهای معدنـی کـه بـه این موضـوع توجه 

می کنند، داریم.

و  زمین شناسـی  در  ایـران  داد:  ادامـه  وی 

موضـوع ذخایـر معدنـی بـه  عنـوان یـک کشـور 

اکتشـاف  نشـده شـناخته می شـود و فرصت برای 

اکتشـاف بسـیار زیاد اسـت. اتفاق خوبی که طی 

ایمیـدرو  کـه  اسـت  ایـن  افتـاده  اخیـر  سـالیان 

پهنه هایی را در کشـور مشـخص کرده و به شدت 

پیگیر آن است. شناسایی ها توسط ایمیدرو انجام 

شده و به مرحله ای رسیده است که می توان کار 

داد؛  انجـام  را  تفصیلـی  اکتشـافات  و  حفـاری 

فعالیت های اکتشافی از این مرحله به بعد دارای 

هزینه های باالیی است.

معاون توسعه معدنی هلدینگ ومعادن بیان 

کرد: اگر اکتشاف را به چند بخش تقسیم کنیم، 

شناسـایی و پی جویـی مرحلـه اول اسـت و بعـد 

مراحـل تفصیلـی کـه هزینه هـا در ایـن حـوزه بـاال 

مـی رود و نیـاز بـه مدیریت بیشـتر، حفـار و اپراتور 

حرفـه ای و بـا تجربـه و حضـور شـرکت های بـزرگ و 

فعـال در ایـن زمینـه اسـت. از اینجـا به بعد بخش 

خصوصـی توانمنـد بایـد بـه میـدان بیایـد؛ چراکـه 

دولـت و حاکمیـت ظرفیـت و امـکان اکتشـافات 

تکمیلی در سراسر کشور را به  تنهایی ندارد و باید 

از پتانسیل سایر بخش ها نیز استفاده شود.

امیـن صفـری تاکیـد کـرد: هلدینـگ توسـعه 

معـادن و فلـزات بـا توجـه  بـه اینکـه یـک شـرکت 

بـزرگ در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی اسـت، 

توجـه ویـژه ای بـه بحث اکتشـاف داشـته و چند 

کار مهـم نیـز در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت. 

»ومعـادن« توجـه ویـژه ای بـه بحـث تجهیـزات 

حفاری و اکتشـافی دارد و تجهیزات مورد نظر، 

ازجملـه دسـتگاه های حفـاری بـه روز را سـفارش 

داده تا وارد شـود و بتواند بحث حفاری را پیش 

ببـرد؛ همچنیـن از طرفـی برنامه ریـزی کـرده تـا 

بـرای تربیـت نیروهـای متخصـص مـورد نیـاز نیز 

یک کار متناسب انجام شود.

شـرکت ها  اوقـات  گاهـی  وی،  گفتـه  بـه 

دسـتگاه های حفـاری و تجهیـزات مـورد نظـر را 

را  نیـاز  مـورد  اقدامـات  امـا  می کننـد،  تامیـن 

اتفـاق  تاخیـری در کار  یـا  و  انجـام نمی دهنـد 

حاصـل  کار  در  مطلـوب  نتیجـه  کـه  می افتـد 

نمی شـود. مـا سـعی کردیـم همزمـان ایـن کار را 

پیـش ببریـم و انتظـاری کـه از دولـت داریـم ایـن 

را  اکتشـافی  پهنه هـای  اطالعـات  کـه  اسـت 

معاون توسعه معدنی هلدینگ »ومعادن« مطرح کرد:

ورود شرکت تجلی صبا به بخش اکتشاف با حمایت »ومعادن«  
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شـفاف در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار 

بـزرگ  مجموعه هـای  توانمنـدی  از  و  دهـد 

تخصصـی مثل هلدینگ توسعه معادن و فلزات 

که بورسـی و متعلق به مردم اسـت و توان مالی 

باالیی دارد و فرایند تصمیم گیری در آن سریع و 

چابک است، استفاده کند.

ومعـادن  هلدینـگ  معدنـی  توسـعه  معـاون 

اظهار کرد: اخیرا ریاست هیئت عامل ایمیدرو 

نیز به بانک اطالعاتی در زمینه اکتشـاف اشـاره 

کـرده و در برنامه هـای وزیـر نیـز ایجـاد این بانک 

اطالعاتـی دیـده شـده اسـت. در صـورت ایجـاد 

ایـن بانـک اطالعاتـی کامـل، جامـع و شـفاف از 

و  پهنه هـای معدنـی  اطالعـات  و  آمارهـا  تمـام 

اکتشـافی می تـوان اسـتفاده کـرد، بـه طـوری که 

هـر شـرکتی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت کـرده 

اسـت، اطالعـات الزم را در ایـن بانـک اطالعاتـی 

قـرار دهـد تـا بقیـه از آن اسـتفاده کننـد و ایجـاد 

در  شـگرفی  تحـول  موثـر،  هم پوشـانی  یـک 

اگـر  مثـال  عنـوان   بـه   می آیـد؛  پدیـد  اکتشـاف 

شـرکتی در منطقـه ای کاری انجـام داده و بعـد 

رها شـده اسـت، شـرکت بعدی با استفاده از این 

مانـده،  کار  کـه  مرحلـه ای  از  اطالعاتـی  بانـک 

مجدد شروع کند.

صفـری معتقـد اسـت کـه دولت بایـد بتواند 

ایـن اطالعـات را در اختیـار  بـه نحـو مناسـبی 

بخـش خصوصـی یـا بخش های عمومـی توانمند 

قرار دهد تا واگذاری ها اتفاق بیفتد. متاسـفانه 

محدوده هـای اکتشـافی یـا پهنه هـا تـا حـدودی 

قفـل شـده اند؛ بـه  عبـارت  دیگـر پهنه هـای قفـل 

بخش هـای  از  سـری  یـک  اختیـار  در  شـده 

حاکمیتی مانند وزارت صمت، محیط  زیست، 

منابـع طبیعـی و سـازمان انـرژی اتمـی اسـت و 

چـون نحـوه واگـذاری محدوده هـای اکتشـافی 

هـم مشـخص نیسـت، ممکـن اسـت بحث هـای 

نظارتی هم مطرح باشد.

معاون توسعه معدنی هلدینگ سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات بیـان کـرد: بـا تمـام ایـن 

صحبت هـا، از توانمندی هـا و سـرمایه گذاری و 

ریسک پذیری بخش خصوصی یا بخش عمومی 

اسـتفاده  اکتشـاف  و  حفـاری  بخـش  در  بـزرگ 

نمی شـود. دولـت می توانـد بـا تعریـف یک مدل 

دسـتگاه های  مسـائل  حـل  و  منطقـی  و  خـوب 

نظارتـی، آن مـدل را در اختیـار شـرکت ها قـرار 

دهـد تـا شـرکت های بـزرگ، ریسـک اکتشـاف را 

بـه  هـم  وقتـی  دهنـد.  انجـام  را  آن  و  بپذیرنـد 

نتیجه رسید، قطعا حق حاکمیت، دولت و حق 

عمومـی نیـز پایمال نشـده و محاسـبه می شـود. 

اگـر بانـک اطالعاتـی جامـع و کامـل در اختیـار 

همه قرار بگیرد و پهنه ها و مرزهای اکتشافی با 

مـدل تعریـف شـده توسـط دولـت، در اختیـار 

بخـش خصوصی متقاضی و توانمنـد قرار گیرد، 

تحولی در اکتشاف صورت خواهد گرفت.

وی عنـوان کـرد: هلدینـگ »ومعـادن« تالش 

خواهـد کـرد تـا دسـتگاه های حفـاری وارد کند و 

بـا آمـوزش و تربیـت حفـار بـه ایـن بخـش کمـک 

شـایانی کنـد و بـه  شـدت از ادامـه فعالیـت در 

کنسرسـیوم های بزرگـی کـه در بخـش معدنـی 

تشکیل شده است، استقبال می کند.

صفـری تاکیـد کـرد: اگـر مطابـق برنامه هـا و 

مدل هـای جدیـد پیـش رفتیـم، اتفـاق بزرگـی در 

بخـش اکتشـاف کشـور و کشـف ذخایـر جدیـد 

می افتد؛ در غیر این صورت در آینده نزدیک با 

مشـکل محدودیـت مواد معدنـی و کمبود مواد 

بـود. ذخایـر سـنگ آهن  مواجـه خواهیـم  اولیـه 

کشـور تـا 1۰ الـی 15 سـال آینـده کفـاف بخـش 

تولیـد کشـور را می دهـد. همچنیـن تـا 1۰ سـال 

دیگر کمبود سرب و روی خواهیم داشت.

معاون توسعه معدنی هلدینگ سرمایه گذاری 

توسـعه معادن و فلزات در پایان به تاسـیس یک 

شـرکت اکتشـافی زیرمجموعـه هلدینـگ اشـاره 

کرد و گفت: یک شـرکت اکتشـافی زیرمجموعه 

توسعه معادن و فلزات با عنوان شرکت اکتشافی 

تجلـی صبـا تاسـیس شـده اسـت کـه سـهام داران 

اصلی آن عالوه بر شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات، شـرکت های صبـا نـور و تجلـی 

قـدرت  بـا  و  فلـزات هسـتند  و  معـادن  توسـعه 

را  حفـاری  دسـتگاه های  خریـد  و  مالـی  تامیـن 

را  نظـر  مـورد  پهنه هـای  و  می دهنـد  انجـام 

را  حفـاری  اپراتورهـای  و  می کنـد  شناسـایی 

آمـوزش می دهنـد. ایـن شـرکت در آینده نزدیک 

با قدرت وارد می شود تا فعالیت های اکتشافی 

را توسعه دهد.

»ومعادن« توجه ویژه ای به بحث 
تجهیزات حفاری و اکتشافی دارد 

و تجهیزات مورد نظر، ازجمله 
دستگاه های حفاری به روز را 
سفارش داده تا وارد شود و 

بتواند بحث حفاری را پیش ببرد؛ 
همچنین از طرفی برنامه ریزی 
کرده تا برای تربیت نیروهای 

متخصص مورد نیاز نیز یک کار 
متناسب انجام شود
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به گزارش »فلزات آنالین«، سیدعلی آقازاده 

در جلسـه بررسـی آخرین وضعیت شـرکت هپکو 

پشـت  را  سـختی  روزهـای  داشـت:  اظهـار 

سرگذاشـتیم و در ایـن مـدت فـراز و نشـیب های 

بسیاری را طی کردیم.

وی ادامه داد: تمام قوه سه  گانه، نمایندگان 

مجلـس و تیـم مدیریتـی اسـتان همگـی درگیـر 

مسـئله هپکـو بودنـد. از زمانـی کـه رفیعـی بـه 

عنـوان مدیرعامـل انتخـاب شـده اسـت، شـاهد 

برنامه ریزی دقیق در هپکو هستیم.

اسـتاندار مرکـزی تصریـح کـرد: چهـار سـال 

پیش، هشـت هزار کارگر در اسـتان دارای حقوق 

معـوق بودنـد کـه ایـن تعـداد امـروز بـه یـک دهـم 

کاهش یافته اسـت و عمده این معوقات مربوط 

به کارخانجات بزرگ ازجمله هپکو بود.

آقـازاده در ادامـه بیان کرد: هپکو، چهره ای فرا 

ملی دارد و مشـکالت آن مورد سـوء اسـتفاده قرار 

می گرفت که در نهایت با تالش جمعی کشور در 

حل مسائل این شرکت به نتیجه رسیدیم.

اسـتاندار مرکـزی عنـوان کـرد: یک سـال زمان 

برد تا دولت برای پذیرش هپکو توجیه و متقاعد 

شود و خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی آمد 

و 6۰ درصد سهام با 6 هزار میلیارد تومان واگذار 

شد و بدهی هپکو را پذیرفت و مشکل رفع شد.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: پـس از رفـع همـه 

این مشکالت، شاهد عقد بیش از 1۰۰ قرارداد به 

ارزش یـک هـزار و 2۰۰ میلیـارد تومـان هسـتیم که 

خبری افتخارآمیز برای کشور قلمداد می شود.

آقازاده افزود: باید برنامه 14۰1 را از هم اکنون 

تدوین کنیم، خرید قطعات و ماشین آالت مورد 

نیـاز انجـام گیـرد و بـرای واردات ماشـین آالتی 

که در هپکو توان تولید آن وجود دارد، برنامه ریزی 

شـود. اگـر برنامه ریـزی پنج سـاله صـورت گیرد، 

قطعـا وزارت صمـت همـکاری خواهـد داشـت و 

جلوی واردات ماشـین آالت تولیدی در هپکو را 

خواهـد گرفـت و همچنیـن می تـوان بـا افزایـش 

اسـتان  در  را  بیـکاری  هپکـو،  کارکنـان  تعـداد 

کاهش داد.

بر اساس گزارشی از مهر، استاندار مرکزی در 

پایـان اظهـار کـرد: وضعیـت امـروز هپکـو تودهنی 

دنبـال  بـه  کـه  نشـینانی  خـارج  بـه  محکمـی 

سوءاسـتفاده بودنـد، زد و ایـن شـرکت می توانـد 

امیـدوار  باشـد.  ماشـین آالت  انـواع  صادرکننـده 

هستیم روزی شاهد صادرات هپکو به کشورهایی 

که تشنه تولیدات این شرکت هستند، باشیم.

اسـتاندار مرکـزی گفـت: شـرکت هپکو با انعقاد قرارداد سـاخت 100 ماشـین  معدنـی به ارزش 12 هـزار میلیارد ریـال به چرخه 
کار و تولید بازگشته است.

بازگشت هپکو به چرخه کار و تولید
استاندار مرکزی خبر داد:

ـــ

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو در نیمه نخست 1400، بیش از 8 درصد افزایش یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، دو شرکت زیرمجموعه ایمیدرو 

)طبـس و البـرز مرکـزی( از ابتـدای فروردیـن تـا پایان 

شـهریور امسـال، ۷32 هـزار و 54 تـن کنسـانتره 

زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها 

در مدت مشابه سال 99، حدود 6۷5 هزار و 8۰8 تن 

بـود. همچنیـن ایـن شـرکت ها طـی مـاه شـهریور، 

69هـزار و 63۰ تـن مـاده معدنـی اسـتخراج کردنـد 

بـا رقـم مـدت مشـابه سـال 99  کـه در مقایسـه 

)39هزار و 343 تن(، ۷۷ درصد رشد را نشان می دهد.

افزایش 28 درصدی استخراج  

میزان استخراج دو شرکت ایمیدرو طی  6 ماهه 

مـدت  بـه  نسـبت  افزایـش  بـا 28 درصـد   ،14۰۰

مشـابه سـال گذشـته )یـک میلیـون و 3۷1هـزار و 

562 تـن(، بـه یـک میلیـون و ۷49 هـزار و 54۰ تـن 

ماده معدنی رسید.

میزان اسـتخراج این شـرکت ها طی شهریور 

نیـز 1۰5 هـزار و 493 تـن بـود. امـا ایـن رقـم در 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 65 هزار و 865 تن 

بود که رشد 6۰ درصدی را نشان می دهد.

رشد 14 درصدی ارسال کنسانتره  

میـزان ارسـال کنسـانتره زغـال سـنگ از سـوی 

شـرکت های طبـس و البـرز مرکـزی به شـرکت های 

داخلی طی 6 ماهه نخست امسال نیز ۷59 هزار 

و 599 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 

99 )664 هـزار و 4۷2 تـن(، 14 درصـد رشـد نشـان 

می دهـد. میـزان ارسـال کنسـانتره زغال سـنگ بـه 

شرکت های داخلی نیز 65 هزار و 34۷ تن بود که 

در مقایسـه بـا رقـم مـدت مشـابه سـال گذشـته 

)44هزار و ۷6۷ تن(، 46 درصد افزایش یافته است.

تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو افزایش یافت
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

جرثقیل هـای  نقـش  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت 

سـقفی در تولیـد فـوالد بسـیار حیاتـی بـوده و 

بدون این تجهیزات تولید فوالد ناممکن است. 

جرثقیل های سقفی شماره 4281 و 4283 مربوط 

فـوالد  بیلـت در فوالدسـازی شـرکت  بـه حمـل 

خوزسـتان هـر کـدام از پنـج عـدد درایـو سـاخت 

شـرکت KONE CRANE در سیسـتم کنتـرل 

خـود بهـره می برنـد. ایـن درایوهـا عضـو حیاتـی 

سیسـتم کنتـرل جرثقیل هـا بـوده و ترکیبـی از 

روز  فنـی  دانـش  بـا  نرم افـزار  و  سـخت افزار 

می باشند که توابع حرکتی جرثقیل را مدیریت 

می کنـد. ایـن درایوهـا در شـرایط آب و هوایـی 

خوزسـتان و تراکم کاری جرثقیل های یاد شـده 

اخیـرا بـه سـرعت دچـار خرابی هـای مکرر شـده 

کاری  بـه  آمـاده  کاهـش  و  توقـف  باعـث  و 

جرثقیل هـا می شـود، بـه گونـه ای کـه عـالوه بـر 

وضعیـت  هزینـه،  و  انـرژی  زمـان،  اتـالف 

ناپایـداری در عملکـرد تولیـد بـه دلیـل تقلیـل 

آماده به کاری جرثقیل ها به  وجود آورده اند. 

تامیـن درایوهای اصلـی KONE CRANE به 

بـا  اسـت  مدت هـا  ظالمانـه  تحریم هـای  دلیـل 

دیگـر،  برندهـای  درایـو  و  شـده  مواجـه  مشـکل 

موجـود در بـازار نیـز عمـر کاری پایینـی داشـته و 

مشکل موجود را حل نمی کردند. 

مدیـر تحقیقـات، تکنولـوژی و بهینه سـازی 

شـرکت فـوالد خوزسـتان اظهـار داشـت: در سـال 

1399 بـا تشـکیل جلسـات و پیگیری هـای انجـام 

شـده در یـک اقـدام دسـته جمعـی و هم افزایـی 

کم نظیر با همکاری مهندسان و کارکنان تالشگر 

نـت  دقیـق،  ابـزار   و  اتوماسـیون  واحدهـای 

جرثقیل هـا، یـک شـرکت دانش بنیـان و مدیریـت 

و  زوایـا  بهینه سـازی،  و  تکنولـوژی  تحقیقـات، 

 KONE CRANE جزئیات جایگزینـی درایوهـای

بررسـی شـد و طی یک پروژه پژوهشـی 9   ماهه با 

سـاخت  دیگـری  درایـو  ممکـن،  هزینـه  حداقـل 

شرکت VACONE از نوع NXP که امکان تامین 

آن در بـازار وجـود داشـته و از نظـر عملکـرد نیـز 

نزدیک به درایوهای اصلی بوده است، به عنوان 

مبنای ساخت درایو بومی  انتخاب شد. 

ابراهیم دادرس افزود: سخت افزار و نرم افزار 

بـا  انتخابـی    VACONE درایوهـای عملکـردی 

سیسـتم موجـود همخوانـی نداشـته و خوانـش 

نرم افـزار و کدهـای قابـل اتصـال به شـبکه پروفی 

بـاس آن نیـز در حالـت عـادی ناممکـن بـود. لـذا 

بـه PLC موجـود و سـخت افزار و  اتصـال درایـو 

نرم افزار آن تغییرات اساسی را طلب کرد که این 

مهـم بـه صـورت پایلـوت بـر روی یکـی از درایوهـا 

انجـام شـد و بـا تـالش کم نظیـر تیم پژوهشـی و با 

اسـتعانت از خداوند متعال و تالش شـبانه روزی 

به نتیجه مطلوب رسید.

وی در ادامـه گفـت: هم اکنـون بـا گذرانـدن 

درایـو  عملکـرد  و  تسـت  مراحـل  موفقیت آمیـز 

سـاخته شـده افـق روشـنی بـرای غلبـه بـر مشـکل 

تامیـن یکـی از حسـاس ترین قسـمت های کنتـرل 

جرثقیل هـا بـرای اولیـن بـار در کشـور ایجاد شـده 

که به یاری خدا به کلیه جرثقیل های مشابه نیز 

تعمیـم داده خواهـد شـد. ایـن اقـدام عـالوه بـر 

تاثیـرات  زمـان،  و  موثـر در هزینـه  صرفه جویـی 

مثبتـی بـر رونـد تولیـد از محـل آمـاده بـه کاری 

مطلوب جرثقیل ها خواهد داشت.

مدیـر تحقیقـات، تکنولـوژی و بهینـه سـازی بـا 

تشـکر از مدیریت هـای نگهـداری و تعمیـرات، نت 

تحقیقـات،  مجموعـه  فوالدسـازی،  جرثقیل هـای 

تکنولوژی و بهینه سازی و شرکت پیشتاز الکترونیک 

سپاهان ابراز امیدواری کرد که با اعتماد به نفس و 

دانـش به دسـت آمـده بتواند راهگشـای مشـکالت 

مشابه در سراسر کشور باشد. 

دادرس در پایان خاطرنشان کرد: پروژه یاد شده 

را می توان در سطح گسترده، تجاری سازی کرد.

پروژه جایگزینی درایو VACONE به جای درایو KONE CRANE در شرکت فوالد خوزستان با موفقیت انجام شد.

بومی سازی درایو KONE CRANE در فوالد خوزستان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، شـاخص فلـزات 

شـدن  ضعیـف  پـی  در   )MMI( مـس  ماهانـه 

دورنمـای تقاضـا بـرای مـس 1.۷ درصـد کاهـش 

یافت و بهای مس برای تحویل سه ماهه در بازار 

فلـزات لنـدن و قیمـت نقدی چین کاهش ماه به 

ماه داشت.

تاثیر بانک مرکزی آمریکا و بی تحرکی کنگره  

بـرای  آمریـکا  بانـک مرکـزی  آمـاده شـدن  بـا 

تعدیـل تدابیر محـرک مالـی دوران کرونا، قیمت 

بانـک مرکـزی  پیـدا کـرده اسـت.  مـس کاهـش 

آمریـکا، سـیگنال افزایـش نرخ هـای بهـره و تعدیل 

برنامـه خریـد اوراق قرضـه را به بازار مخابره کرده 

اسـت. ایـن خبـر بـه نفـع دالر آمریـکا شـد که طی 

وضعیـت  کـرد.  صعـود  آن  ارزش  گذشـته  مـاه 

دالر  دارد.  خاصـی  اهمیـت  مـس  بـرای  مذکـور 

آمریکا و کاالها معموال رابطه معکوسی دارند.

یـا  آمریـکا  کنگـره  تصمیمـات  عالوه برایـن، 

عـدم تصمیمـات نماینـدگان آمریکایـی ممکـن 

شـدن  متاثـر  و  بـازار  آشـفتگی  باعـث  اسـت 

دو  زیرسـاخت  توافـق  شـود.  مـس  قیمت هـای 

حزبـی در مجلـس نمایندگان همچنـان به تعویق 

افتـاده اسـت. کنگـره برای افزایش سـقف بدهی 

دولت اقدامی نکرده و به احتمال آشفتگی بازار 

می رسـد  نظـر  بـه  حـال  ایـن  بـا  اسـت  افـزوده 

جمهوری خواهان با سـقف بدهی کوتاه مدت تا 

ماه دسامبر موافقت کرده اند.

تاثیر چین بر قیمت ها  

چیـن کـه دومیـن اقتصاد بـزرگ جهان اسـت، 

همچنان نشانه های نوسان را بروز می دهد. این 

کشـور بزر گ تریـن مصرف کننـده و تولیدکننـده 

مسـئله  جدیدتریـن  اسـت.  شـده  پاالیـش  مـس 

مربـوط بـه بحـران نیرو می شـود که بر تولید مس 

تاثیـر  کشـور  ایـن  تولیـد  صنعـت  همچنیـن  و 

گذاشته است و هر دو بخش با محدودیت هایی 

مواجه شده اند.

عمـده انـرژی چیـن بـا اسـتفاده از زغال سـنگ 

تولیـد می شـود. عرضـه بـه پاییـن سـطح ضـروری 

بـه  را  قیمت هـا  متعاقبـا  و  کـرده  پیـدا  کاهـش 

سطوح باالیی رسانده است. چندین استان چین 

محدودیـت برای مصرف بـرق وضع کرده اند. در 

تولیـد  و  قطـع  را  برق هـا  تولیدکننـدگان  نتیجـه 

کاالهـا را متوقـف کرده انـد. بعضی انتظـار دارند 

کاالهـای  بـودن  موجـود  روی  تعطیلی هـا  ایـن 

مصرفی در آمریکا تاثیر بگذارد.

نتایـج وضعیت مذکور در شـاخص های اوت 

و سـپتامبر کایشـین می توانـد دیـده شـود کـه به 

ارزش  بودنـد.  واحـد  و 5۰  واحـد  ترتیـب 49.2 

پاییـن 5۰ واحـد رشـد منفی فعالیـت کارخانه ای 

را نشان می دهد.

بـه وضعیـت  عالوه برایـن، نگرانی هـا نسـبت 

مالی شرکت سازنده امالک "اورگرند" چین همچنان 

روی تقاضا تاثیر منفی گذاشته است. آینده بخش 

ساخت وساز در چین که مصرف کننده بزرگ مس 

است، نامعلوم مانده است.

افزایش هزینه پاالیش  

کارخانه هـای  بـه  مـس  بـرای  تقاضـا  کنـدی 

ذوب فلز کمک کرده اسـت. کارخانه های ذوب 

مس چین هزینه تصفیه و پاالیش کنسانتره مس 

را بـرای سـه ماهـه چهـارم بـه ۷۰ دالر در هـر تـن و 

هفـت سـنت بـه ازای هـر پونـد افزایـش داده انـد. 

ایـن افزایـش در حالـی روی داده کـه هزینـه هـای 

مذکور در طول سال ثابت مانده بود.

ایـن افزایـش هزینه هـا بـه معنـای آن اسـت 

کـه کنسـانتره مـس در نتیجـه تقاضـای کمتر و 

پـس از توافـق مربـوط بـه قراردادهـای دسـتمزد 

معدن چیـان در شـیلی، به میزان زیـادی موجود 

خواهـد بـود. ایـن افزایـش همچنیـن در زمانـی 

مـس  ذوب  کارخانه هـای  از  کـه  افتـاده  اتفـاق 

خواسـته شـده اسـت تولیـد را کاهـش دهنـد. 

کارخانـه نانگوئـو بـا ظرفیـت تولیـد 3۰۰ هـزار تـن 

در سـال و کارخانـه گوئـوران بـا ظرفیـت تولیـد 

1۰۰هزار تن در سـال فعالیت خود را در اواسـط و 

اواخـر ژوییـه متوقـف کرده اند و تا ماه جاری در 

همین وضعیت ماندند.

وضعیت قیمت ها در بازار  

قیمـت مـس بـرای تحویل سـه ماهـه در بازار 

فلـزات لنـدن تـا اول اکتبـر بـر مبنـای ماه بـه ماه 

2.3 درصد کاهش داشـت و به 91۰1 دالر در هر 

تن رسید.

درصـد  میـزان ۰.9  بـه  چیـن  نقـدی  قیمـت 

کاهـش یافـت و بـه 1۰ هـزار و 6۷8 دالر در هـر تـن 

رسـید. مـس قراضـه چین هـم کمتـر از ۰.1 درصد 

رشد کرد و به 9 هزار و 846 دالر در هر تن رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا و بـه نقـل از اویل 

پرایـس، گریدهـای 11۰ و 122 تولیدکننـده مـس 

آمریکا 3.3 درصد کاهش پیدا کرده و به 4.9دالر 

به ازای هر پوند رسید. گرید 1۰2 تولیدکننده به 

میـزان 3.2 درصـد کاهـش یافت و بـه 5.1 دالر در 

هر پوند رسید.

کمبود عرضه و آسیب دیدن تقاضا، صنعت مس را در وضعیت ابهام فرو برده و به افت قیمت فلز سرخ منجر شده است.

بحران انرژی بر قیمت مس سایه انداخت
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مدیـر واحـد خریـد فوالد سـنگان گفـت: نیاز خط تولیـد به قطعـات یدکی، امـری اجتناب ناپذیـر بوده امـا فرایند تامیـن به دلیل 
عدم همکاری شرکت های خارجی تولیدکننده، همواره با چالش هایی مواجه است.

تامین به موقع قطعات یدکی، از چالش های 
اصلی این شرکت است

مدیر واحد خرید فوالد سنگان:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فوالد سـنگان، مومنی اظهار داشـت: در 

حـوزه مدیریـت خریـد، دو زیرمجموعـه تامیـن 

قطعات یدکی، تجهیزات و بخش خرید خدمات 

هسـتند.  فعالیـت  مشـغول  قراردادهـا  امـور  و 

مسـئولیت بخـش تامیـن قطعـات یدکـی، انجـام 

کلیـه خریدهـای مربـوط به کارخانـه اعـم از مواد 

اولیـه مصرفـی خـط تولید، تجهیـزات مـورد نیاز، 

قطعات یدکی، اقالم عمومی است. بخش خرید 

عهـده دار  نیـز  قراردادهـا  امـور  و  خدمـات 

مسـئولیت هرگونـه فعالیتـی کـه بـه نوعـی در 

راسـتای انجـام خریـد یـک نـوع خدمـت اسـت را 

خدمـات  خریـد  مصادیـق  از  می شـود.  شـامل 

می توان به مواردی از قبیل قراردادهای مشـاور، 

طراحـی، حمـل، بیمـه و یـا قراردادهـای مربـوط به 

پروژه هـای توسـعه در قالب هـای EPC ، EP و یـا 

PC و همچنین قراردادهای مربوط به بهره برداری 

و… اشاره کرد.

وی بیان کرد: فوالد سنگان شامل کارخانجات 

کارخانـه  و  بـوده  کنسانتره سـازی  و  گندلـه  

وارد  کـه  می شـود  سـال  چندیـن  گندله سـازی 

مـدار تولیـد شـده اسـت. تامیـن قطعـات یدکـی 

این کارخانه، علی رغم مشکالت تامین از منابع 

خارجـی طبـق روال در حـال انجـام اسـت، امـا 

مـدار  در  تازگـی  بـه   کنسانتره سـازی  کارخانـه 

تولیـد قـرار گرفتـه و تامین قطعات یدکی و مواد 

اولیـه مـورد نیـاز آن پس از راه اندازی به فعالیت 

واحد خرید اضافه شده است.

مدیـر واحد خرید فوالد سـنگان عنـوان کرد: 

امـری  یدکـی،  قطعـات  بـه  تولیـد  خـط  نیـاز 

اجتناب ناپذیـر بـوده امـا فراینـد تامیـن بـه دلیـل 

عدم همکاری شرکت های خارجی تولیدکننده، 

البتـه  اسـت؛  مواجـه  چالش هایـی  بـا  همـواره 

پیش تـر کـه تحریم هـا بـه ایـن شـدت نبـود، بـا 

تـالش مضاعـف همـکاران، مسـیرهای مناسـبی 

جهت غلبه بر این مشکالت شکل گرفته بود و 

بسیاری از تجهیزات و قطعات در زمان ساخت 

کارخانه از کشورهای دیگر خریداری شد.

بـه  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  مومنـی 

منظـور اسـتفاده از ظرفیت هـای تولیـد داخلـی 

فراینـد  دو  کارخانـه،  مهندسـی  واحـد  توسـط 

مهندسـی معکـوس و بومی سـازی قطعـات بـا 

جدیت در شـرکت فوالد سـنگان در حال انجام 

اسـت تا از این راه احسـاس نیاز و وابسـتگی به 

تامیـن از خـارج کشـور، هزینه هـا و زمـان تامین 

کاهش یابد.

وی بـه چالش هـای ایـن واحـد اشـاره کـرد و 

نوسـانات  علـت  بـه  کشـور  داخـل  در  گفـت: 

بـا  و…  قوانیـن  تغییـر  تـورم،  ارز،  نـرخ  شـدید 

چالش هـای متفاوتـی مواجـه هسـتیم کـه سـعی 

داریـم بـا مدیریـت ایـن مـوارد، آسـیب ها را بـه 

حداقل برسانیم و تولید مستمر را حفظ کنیم.

مدیـر واحـد خریـد فـوالد سـنگان بـه اهمیـت 

بومی سازی در شرکت اشاره کرد و گفت: قطعات 

قبل از ورود به واحد خرید در چرخه تامین، ابتدا 

از مسـیر واحـد بومی سـازی شـرکت گـذر و پـس از 

بررسـی های اولیـه کـه آیـا امـکان سـاخت داخـل 

وجـود دارد یـا خیـر مـورد واکاوی قـرار می گیـرد. 

همچنین این چرخه سبب شده است که تاکنون 

مـواردی از نیـاز شـرکت توسـط واحـد مهندسـی 

کارخانـه در مسـیر بومی سـازی قـرار گیـرد؛ البته 

فـوالد  کنسانتره سـازی  و  گندلـه  کارخانه هـای 

سـنگان تـازه تاسـیس بـوده و بـا اسـتانداردهای 

باالیی سـاخته شـده و اسـتهالک قطعات موجود 

در خـط تولیـد و شـدت نیـاز قطعـات یدکـی کـه 

موجـب توقفـات خـط تولید می شـود، نسـبت به 

دیگر کارخانه ها کمتر است.

مومنـی در پایـان اظهـار کـرد: کنسـانتره بـه  

عنـوان مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد گندلـه بـه 

همـراه افزودنی هایـی همچـون سـود، بنتونیـت 

و… تا پیش از افتتاح واحد کنسانتره سـازی، به  

صـورت کامـل خریـداری می شـد و بـا راه اندازی 

ایـن کارخانـه، بـه  مرور حجم تامین کنسـانتره از 

سـنگ آهن،  البتـه  شـد؛  کمتـر  شـرکت  بیـرون 

گلولـه و… بـرای تولیـد کنسـانتره بـه نیازهـای 

شرکت افزوده شده است.
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معـاون بازرگانـی شـرکت گل گهر گفت: حدود 33 درصد از کل کنسـانتره و 25 درصـد از کل گندله کشـور در کارخانجات فرآوری 
و گندله سـازی شـرکت گل گهر تولید می شـود،  البته سـهم منطقه بزرگ گل گهر از تولید کشـور در بخش کنسـانتره 43 و گندله 

33 درصد است. لذا این شرکت بخش عمده ای از نیاز کنسانتره و گندله کارخانجات فوالدی کشور را تامین می کند.

منطقه گل گهر 43 درصد از کنسانتره و 33 درصد از 
گندله کشور را تولید می کند

معاون بازرگانی شرکت گل گهر:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی 

حسـین شـاهمرادی اظهـار داشـت: ایـن حجـم از 

تولیـد مسـتلزم تامیـن حداقـل 28 میلیـون تـن 

سـنگ آهن خـام اسـت کـه در حـال حاضـر فقـط 

9میلیون تن آن، از معدن شماره یک گل گهر که 

بهره برداری آن توسط ایمیدرو به گل گهر واگذار 

شده، تامین می شود و ما مجبور هستیم حدود 

۷۰ درصـد مابقـی نیـاز خـود را از بـازار آزاد تامیـن 

کنیم. ذخایر باقی مانده منطقه معدنی گل گهر، 

حدود ۷8۰ میلیون تن اسـت که از این مقدار بر 

اسـاس قراردادهـای موجـود بـا ایمیـدرو کمتـر از 

2۰۰ میلیون تن به طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

در اختیار گل گهر قرار می گیرد.

بـه نظـر می رسـد  بیـان کـرد:  ادامـه  وی در 

بـا  متناسـب  توزیـع ذخایـر سـنگ آهن گل گهـر 

میـزان سـرمایه گذاری، تولیـد و نیاز کارخانجات 

فرآوری این منطقه انجام نپذیرفته و این مسئله 

از  بخشـی  تـا  اسـت  کـرده  مجبـور  را  گل گهـر 

سـنگ آهن خـام مـورد نیـاز خـود را از خـارج از 

منطقه و حتی اسـتان کرمان تامین کند که این 

موضوع قیمت تمام شـده محصوالت شـرکت را 

بـه  شـدت افزایـش و میـزان تولیـد ایـن شـرکت را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون بازرگانی شرکت گل گهر معتقد است 

مسـتلزم  سـنگ آهن  اسـتخراج  و  اکتشـاف  کـه 

سـرمایه گذاری کالن و زمان بـر بـوده و متاسـفانه 

در سـال های اخیـر ایـن حـوزه مـورد کـم توجهـی 

قرار گرفته است. ضمن اینکه ذخایر سنگ آهن و 

پهنه های معدنی در اختیار دولت و یا اشخاصی 

بـوده کـه تـوان سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه را 

نداشـته و لـذا توسـعه ایـن بخـش به عنـوان اولین 

حلقـه از زنجیـره فـوالد، متناسـب بـا حلقه هـای 

پایین دست خود صورت نگرفته است.

شـاهمرادی در بخش دیگری از صحبت های 

خـود گفـت: گل گهـر یـک شـرکت توسـعه محـور 

اسـت و نـگاه توسـعه ای مدیـران و سـهامداران آن 

طی دو دهه اخیر رشـد قابل توجه این شـرکت و 

افزایـش جایـگاه آن در بـازار سـرمایه را به دنبـال 

داشـته اسـت و بـا مطالعـه و رصـد زنجیـره تامیـن 

برنامه ریـزی الزم جهـت  بـازار،  تحلیـل  و  فـوالد 

توسـعه شـرکت تدویـن و در دسـت اجـرا اسـت. 

میلیـارد  پنـج  سـرمایه گذاری  تفاهم نامـه  امضـا 

دالری فی مابین وزارت صمت و شرکت گل گهر 

کـه در اوایـل سـال جـاری منعقـد شـد، گـواه ایـن 

ادعا است.

وی در ادامـه افـزود: ایـن تفاهم نامـه شـامل 

36طـرح بـزرگ اقتصـادی بـا محورهـای تکمیـل 

زنجیـره ارزشـی فـوالد، ورود بـه بازارهـای جدیـد، 

توسـعه  زیرسـاخت،  توسـعه  جغرافیایـی،  تنـوع 

چنیـن  اجـرای  قطعـا  اسـت.  و...  اکتشـافات 

طرح هایـی موجـب پیشـرفت و آبادانـی کشـور، 

ایجـاد اشـتغال پایـدار و توسـعه زیرسـاخت های 

کشـور می شـود. عـالوه بـر ایـن ورود گل گهـر بـه 

سـرمایه گذاری در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

کـه بـا دیـد جهـادی مدیـران شـرکت عملـی شـده 

اسـت، کمـک شـایانی بـه ایجـاد اشـتغال پایـدار و 
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بیش از یک هزار میلیارد ریال در بخش معدن در خراسان 
رضوی سرمایه گذاری شد

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنی سـازمان صنعـت، معدن و تجارت خراسـان رضـوی از افزایـش سـرمایه گذاری در بخش 
معـدن در اسـتان در سـال جـاری خبر داد و گفـت: حجم سـرمایه گذاری صورت گرفتـه در بخش معدن در اسـتان از ابتدا سـال 
جـاری تـا پایان شـهریور ماه یـک هزار و 13 میلیـارد و 220 میلیون و 479 هزار ریال بوده که نسـبت به مدت مشـابه سـال 99، 

رشد 2.5 برابری داشته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـد توکلـی 

حـوزه  در  سـرمایه گذاری  میـزان  خصـوص  در 

معدن در سـال جاری در اسـتان خراسـان رضوی 

اظهـار داشـت: حجـم سـرمایه گذاری صـورت 

گرفتـه در بخـش معـدن در اسـتان از ابتدا سـال 

جـاری تـا پایـان شـهریور مـاه بـه یـک هـزار و 13 

میلیـارد و 22۰ میلیـون و 4۷9 هـزار ریال رسـیده 

کـه ایـن میـزان در سـال 99، 382 میلیـارد ریـال 

بوده که بیانگر رشد 2.5 برابری است.

میـزان ذخایـر کشـف شـده در  دربـاره  وی 

ذخایـر  میـزان  افـزود:  مـدت  ایـن  طـی  اسـتان 

کشـف شـده از ابتدا سـال جاری تا پایان شهریور 

ماه 13 میلیون و 4۰4 هزار و 5۰۰ تن بوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح 

ابتـدا سـال جـاری میـزان اشـتغال زایی  کـرد: از 

پروانه هـای  صـدور  از  ناشـی  گرفتـه  صـورت 

بهره برداری صادره شـد تا پایان شـهریور ماه سـال 

251 نفر بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، توکلی با اشـاره 

بـه اینکـه در حـال حاضـر 496 معـدن در اسـتان 

معدنـی  مـواد  از  برخـی  گفـت:   اسـت،  فعـال 

شـناخته شـده در استان شـامل کرومیت، خاک 

صنعتـی، مـس، نقـره و سـرب، مخلـوط کوهـی، 

سنگ الشه، مرمریت، نمک سنگی، اولیژیست، 

آگات، سـنگ آهن، سـیلیس، مرمـر، کلسـیت، 

بنتونیتـف، سـنگ آهـک،  منگنـز، زغال سـنگ، 

گرانیت و طال است.

توسعه این استان کم برخوردار خواهد کرد.

معـاون بازرگانـی شـرکت گل گهر تاکیـد کرد: 

توزیـع  و  فـروش  حـوزه  در  شـرکت  مشـی  خـط 

محصوالت تولیدی، در مرحله اول تامین خوراک 

کـه  اسـت  کشـور  داخـل  فـوالدی  کارخانجـات 

بسیار به آن پایبند است. این روش ضمن کمک 

به ایجاد ارزش افزوده باالتر، در مسیر چشم انداز 

تولید 55 میلیون تن فوالد کشور است.

شـاهمرادی تصریـح کـرد: بـر مبنـای ایـن خـط 

مشـی و با هدف رفع نیاز داخل کشـور، گل گهر 

در سـال جـاری تقریبـا تمـام گندلـه و کنسـانتره 

فروش رفته خود را مطابق با سهمیه بندی وزارت 

صمـت در اختیـار شـرکت های فـوالدی قـرار داده 

اسـت. هـر چنـد به دلیـل وجـود مـازاد گندلـه در 

کشـور، کاهش تولید کارخانجات فوالدی ناشـی 

از قطـع بـرق و همچنیـن ذخیـره گندلـه توسـط 

برخـی شـرکت ها، تقاضـا بـرای ایـن محصـول در 

کشور کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گل گهر در 6 ماهه 

ابتـدای سـال جـاری، موفـق بـه فـروش 6میلیـون و 

62۰هزار تن انواع محصوالت شامل پنج میلیون و 

135 هـزار تـن گندلـه، یـک میلیـون و 48۰ هـزار تـن 

کنسـانتره و مقـداری اندکـی نرمـه گندلـه شـده 

اسـت. مبلـغ ریالـی فروش شـرکت در ایـن6 ماه به 

حـدود 23۰ هـزار میلیـارد رسـیده کـه نسـبت بـه 

مدت مشابه سال گذشته رشد باالی 5۰ درصدی 

را داشـته اسـت. محصـوالت ایـن شـرکت بخـش 

عمـده ای از خـوراک حداقـل 16کارخانـه فـوالدی 

داخل کشور را تامین می کند. 

پایـان  در  گل گهـر  شـرکت  بازرگانـی  معـاون 

اظهار کرد: شرکت گل گهر در زمینه اکتشافات، 

در سال های اخیر فعالیت های قابل قبولی انجام 

داده و اخیـرا نیـز در جهـت تامیـن تجهیـزات و 

از  یکـی  نـاوگان حفـاری کـه  توسـعه  نوسـازی و 

مشـکالت اساسـی ایـن حـوزه اسـت، اقداماتـی را 

آغـاز و امیـدوار اسـت بـا سـرمایه گذاری در ایـن 

بـه  جدیـد  تکنولـوژی  و  دانـش  ورود  و  بخـش 

شناسـایی و اکتشـاف ذخایـر جدیـد و رشـد ایـن 

حوزه کمک کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مهـدی صادقی 

نیارکی در نشست هم اندیشی با تولیدکنندگان 

لوازم خانگی و بررسـی اهداف و برنامه های این 

صنعـت کـه بـا حضـور وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجـارت برگـزار شـد، بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار 

داشت: همچنین تولید لوازم خانگی نسبت به 

خـروج  و  تحریم هـا  موضـوع  کـه   1396 سـال 

برندهای خارجی نیز مطرح نبوده رشد 3۰درصدی 

داشته است.

وی بـا بیـان اینکـه در تولیـد لـوازم خانگـی 

اسـت،  شـده  تاکیـد  داخـل  سـاخت  عمـق  بـر 

گفـت: شـرکت ها در راسـتای حمایتـی کـه در 

خانگـی  لـوازم  واردات  ممنوعیـت  زمینـه 

وجود داشـته اسـت، هدف گذاری مناسـبی را 

بـرای سـرمایه گذاری و افزایـش عمـق سـاخت 

داخل داشته اند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 

لـوازم  تولیـد  ظرفیـت  اینکـه  بیـان  بـا  تجـارت 

خانگـی در کشـور 24 میلیـون دسـتگاه اسـت، 

بیان کرد: امسال به تولید 16.5 میلیون دستگاه 

15.5میلیـون  گذشـته  سـال  تولیـد  و  رسـیدیم 

دستگاه بوده است.

صادقی نیارکی با بیان اینکه در کنار تکمیل 

ظرفیت هـای خالـی، سـرمایه گذاری های جدیـد 

نیز انجام شـده اسـت، ادامه داد: افزایش عمق 

سـاخت داخـل بـا قطعـه سـازی و افزایـش تـراز 

ایـن  بـه  بایـد  کـه  اسـت  تجـاری مسـیر دومـی 

سمت برویم.

وی همچنیـن تصریـح کـرد: مسـیر سـوم نیـز 

قالب سازی است و شرکت هایی که در محصول 

نهـــــایی فعالیـــــت می کننــــد بایـد بــــه سمـــت 

قالب سازی بروند.

معاون امور صنایع وزارت صمت از رشد 12 درصدی تولید لوازم خانگی نسبت به سال 99 خبر داد.

سرمایه گذاری خوبی در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است
معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد:

سرمایه گذاری خوبی در لوازم خانگی   

شکل گرفته است

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت اضافـه کـرد: سـرمایه گذاری خوبـی در 

حـوزه لـوازم خانگـی شـکل گرفته اسـت؛ تحریم ها 

تبدیل به فرصت شدند و مسیر سرمایه گذاری را 

در بیشتر نقاط کشور دنبال می کنیم.

صادقـی نیارکـی بـا بیـان اینکـه در سـال 14۰1 

بـه  واردات  نسـبت  درصـد  انـدازه 5۰  بـه  بایـد 

صـادرات در ایـن حـوزه کاهـش یابـد و شـاهد ایـن 

تحقـق ایـن میـزان ارزبـری باشـیم، تاکیـد کـرد: 

یعنی صادرات 8۰۰ میلیون دالر در سال آینده در 

قبال اجزا و قطعات باید محقق شـود که یکی از 

مسـیرهای تحقـق این موضوع سـاخت داخـل در 

حوزه اجزا و قطعات است.

بـر اسـاس گزارشـی از شـاتا، وی بـا بیـان اینکـه 

سـرمایه گذاری های انجام شده البته به اطمینان 

خاطر نیاز دارد، بیان کرد: کاهش ارزبری، افزایش 

صادرات، افزایش کیفیت و تنوع که متعاقب آن 

سـبب تامین حقوق مصرف کننده می شـود را در 

وزارتخانـه  اهـداف  جـزو  و  داریـم  کار  دسـتور 

محسوب می شود.

صادقـی نیارکـی درخصـوص افزایش صـادرات 

اهـداف مـا توسـعه برندینـگ و  از  گفـت: یکـی 

مارکتینگ است. در این حوزه با مزیت نسبی که 

در زمینه دانش فنی و توسـعه پلتفرم وجود دارد 

باید به این سمت برویم.

در این نشست تولیدکنندگان لوازم خانگی به 

بررسی اهداف و برنامه های این صنعت با حضور 

وزیر صنعت، معدن تجارت پرداختند و مهم ترین 

نقطه نظرات خود را بیان کردند.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

77
 é شماره  é 187 مهرماه 1400

مدیـر اجرایـی طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیـاس گفت: از ابتـدای اجرای طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه 
معادن کوچک مقیاس تا پایان شهریور ماه امسال 670 معدن کوچک احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.

6۷۰ معدن به چرخه تولید باز می گردند
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس:

رضـا  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عظیمـی اظهـار داشـت: از ابتـدای آغـاز طـرح تـا 

پایـان شـهریور مـاه امسـال، شناسـایی، پایـش و 

محـدوده  معـدن،  هـزار  هفـت   اولویت بنـدی 

معدنی )اعم از پروانه اکتشاف و گواهی کشف( 

و محدوده های مزایده ای بر اساس مزیت نسبی 

هر استان انجام شد. 

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس اضافه کـرد: از 

ایـن تعـداد، روی یـک  هـزار و ۷13 معـدن اقـدام 

کلینیکی انجام و راه حل ارائه شد که در مجموع 

6۷۰ معدن احیا و توسعه یافته، همچنین حمایت 

و توسـعه 15 واحـد فـرآوری در سـطح کشـور از 

اقدامات طرح است.

وی خاطرنشـان  کرد: از دیگر اقدامات طرح در 

پروژه هـای  اجـرای  معـادن،  فعال سـازی  راسـتای 

زیرساخت مورد نیاز معادن با حمایت مجری طرح 

زیربناهــــای الزم ایمیـــدرو، انعقـــاد 3۷ تفاهم نامه 

سرمایه گذاری، پژوهشی و دانش بنیان، معرفی 62 

پرونده به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 

معدنی برای اخذ تسـهیالت )که 23 طرح در حال 

پیگیـری و صـدور بیمه  نامـه اسـت( و حمایـت از 

هشت استارتاپ معدنی، قابل ذکر است.

عظیمـی تاکیـد کـرد: ایمیـدرو ایـن طـرح را بـا 

معدنـی  صنایـع  بـرای  خـوراک  تامیـن  هـدف 

و  تولیـد  افزایـش  مـواد معدنـی،  مصرف کننـده 

ایجـاد  و  توسـعه  و  زنجیـره محصـوالت  تکمیـل 

راس  در   98 سـال  ابتـدای  از  پایـدار  اشـتغال 

صـورت  بـه  و  کـرده  لحـاظ  جـاری  برنامه هـای 

مسـتمر و طـی جلسـات تخصصـی اقدامـات و 

عملکرد این طرح با حضور ریاست هیئت عامل 

ایمیدرو پایش می شود.

اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال  

دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی 

کـرد:  بیـان  کوچک مقیـاس  معـادن  توسـعه  و 

گزارش 6 ماهه طرح احیا حاکی از پایش بیش از 

چهـار هـزار محـدوده معدنی در 21 اسـتان هدف 

بـر اسـاس آمـار و اطالعـات اخـذ شـده از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.

وی تاکیـد کـرد: با همکاری کارگروه اسـتانی 

طـرح احیـا،  روی بیـش از 25۰ معـدن اقدامـات 

کلینیکی شامل رفع موانع اداری، سرمایه گذاری، 

ایـن  بـر  کـه  انجـام شـد  و...  معارضـان محلـی 

احتسـاب  )بـا  معـدن   2۷1 مجمـوع  در  اسـاس 

معـادن بازمانـده از پارسـال( احیـا شـده و توسـعه 

یافتنـد و بـا توجـه بـه اظهـارات کارگـروه اسـتانی 

سـازمان های صنعت، معدن و تجارت به چرخه 

تولید بازگشتند.

این مسـئول با بیان اینکه همه این اقدامات 

شـده،  انجـام  کرونـا  وجـود محدودیت هـای  بـا 

خاطرنشـان  کـرد: معـادن احیـا و توسـعه یافتـه 

از  پـس  امسـال  نخسـت  ماهـه   6 در  مذکـور 

اشـتغال  افزایـش  پتانسـیل  نهایـی،  فعال سـازی 

مسـتقیم بیـش از دو هـزار نفـر و قابلیت افزایش 

ظرفیـت تولیـد تـا یـک میلیـون و 42۰ هـزار تـن را 

دارا هستند.

احیـا،  طـرح  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

فعال سـازی و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس از 

اواخـر سـال 96 اجرایـی و در سـال 98 بـه عنـوان 

یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

در سال 98 برای احیا و فعال سازی 15۰معدن 

نهایـت  در  و  برنامه ریـزی  کوچک مقیـاس 

146معـدن فعـال  شـد؛ سـال گذشـته نیـز بـا اینکه 

احیـا 2۰۰ معـدن مبنـای کار قـرار گرفـت، امـا در 

نهایـت 253 معـدن فعال سـازی و عـالوه بـر آن 

حمایت و توسعه 15 واحد فرآوری نیز انجام شد.

ایـران دارای 68 نـوع از انـواع مختلـف مـواد 

اثبـات شـده سـنگ آهن  معدنـی اسـت. ذخایـر 

ایـران بـه مقـدار 2.۷ میلیـارد تـن )۰.8 درصـد کل 

بـه  ذخایـر جهـان( و ذخایـر سـنگ معـدن مـس 

ذخایـر  از  درصـد   ۰.4( تـن  میلیـارد  مقـدار 2.6 

جهانـی( اسـت. ایـران همچنیـن دارای 11 میلیون 

تن روی )4 درصد از ذخایر جهانی( است.

کل ذخایـر اثبات شـده معـادن ایـران در حدود 

6۰ میلیارد تن محاشبه شده که با اجرای اولویت 

بـه  گسـتره ¬ای  در  کشـور  اکتشـافی  نخسـت 

مسـاحت 5۰۰ هـزار کیلومتر مربع، انتظار مـی رود 

بـه بیـش از 1۰۰ میلیـارد تـن برسـد. از ایـن رو بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی یکـی از حوزه  هـای مهم و 

اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می رود.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

78
é 1400  مهرماه é 187  شماره 

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، بررسـی آمارهای 

منتشـره دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 

معدن و تجارت حاکی است تا پایان شهریور ماه 

امسـال 485 هـزار و 26۰ دسـتگاه انـواع اتومبیـل 

میدل بـاس،  و  مینی بـوس  وانـت،  ون،  سـواری، 

اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در کشور 

تولید شده است.

این آمـــار 3.9 درصد بیشتر از تولید مدت 

مشابــــه پارســــال )46۷ هــــزار و 8۷ دستگــــاه 

خودرو( است.

ایـن میـزان تولیـد در حالـی بـه دسـت آمـده 

کـه خودروسـازان در هم سـنجی بـا پارسـال در 

بخـش خودروهـای سـواری، ون، مینی بـوس و 

میدل بـاس و کامیونـت، کامیـون و کشـنده بـا 

بـا  اتوبـوس  و  وانـت  بخـش  در  و  تولیـد  رشـد 

کاهش تولید مواجه شدند.

سهم حدود 92 درصدی خودروهای سواری

بـر پایـه ایـن آمارها، در نیمه نخسـت امسـال 

سـواری  خـودروی  دسـتگاه   2۷6 و  هـزار   446

توسـط خودروسـازان داخلـی تولیـد شـد کـه در 

مقایسه با نیمه نخست سال 99 رشد 5.2درصدی 

نشان می دهد.

بـا توجـه به آمار تولید تجمعی خودروسـازان، 

اتومبیل هـای سـواری سـهم 91.9 درصـدی از کل 

تولید در 6 ماهه نخست امسال داشتند.

پس از آن، بیشترین تیراژ متعلق به انواع وانت 

بـا 33 هـزار و 8۷3 دسـتگاه بـود. در ایـن بخـش اما 

چهار چرخ سـازان داخلی نسـبت به سـال گذشته 

با افت 14.3 درصدی مواجه شدند.

بیشترین رشد تولید در بخش کامیون و   

کشنده

مطابـق ایـن آمارهـا، تـا پایـان شـهریور مـاه 

انـــــواع  هــــزار و 149 دسـتگاه  امسـال چهــــار 

کامیون، کامیونت و کشـنده در کشـور تولید 

شد که در هم سنجی با پارسال، رشد خیره کننده 

82.9درصدی داشته است.

تولیـد 432 دسـتگاه مینی بـوس و میدل بـاس 

)رشد 4.9 درصدی(، 333 دستگاه اتوبوس )افت 

13.1 درصـدی( و فقـط 19۷ دسـتگاه ون )رشـد 

۷1.3 درصـدی(، از دیگـر آمارهـای قابـل ذکـر در 

6ماهه ابتدایی امسال است.

و  هـزار   99 نیـز  امسـال  شـهریورماه  در 

خودروسـازان  سـوی  از  خـودرو  568دسـتگاه 

داخلی تولید شـد که در مقایسـه با شـهریور ماه 

99 رشد 15 درصدی نشان می دهد.

عملکرد ایران  خودرو و سایپا  

آمارهـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

گویـای آن اسـت کـه ایـران  خـودرو و سـایپا بـه 

عنـوان دو خودروسـاز بـزرگ کشـور از ابتـدای 

امسال تا پایان شهریور ماه 452  هزار و ۷۰8دستگاه 

خـودرو تولیـد کردنـد کـه معـادل 93.3درصـد 

تولید اتومبیل سازان است.

ایران  خودرو، بزرگ ترین خودروساز کشور  

در ایـن میـان، ایران خودرو با تولیـد 241 هزار 

و 393 دسـتگاه خـودرو، بزرگ تریـن خودروسـاز 

نیمه ابتدای سـال 14۰۰ لقب گرفت و پس از آن 

سایپا با 211 هزار و 315 دستگاه در جایگاه دوم 

قرار گرفت.

میـزان تولیـد ایران  خـودرو که در هم سـنجی با 

سال گذشته رشد ناچیز ۰.۷ درصدی ثبت کرده، 

سـواری،  و 138 دسـتگاه  هـزار  بـر 239  مشـتمل 

49دسـتگاه وانـت، 54 دسـتگاه ون، 298 دسـتگاه 

اتوبـوس و یک هـزار و  و  مینی بـوس، میدل بـاس 

854دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده است.

مطابق این آمارها، شهریور ماه نیز آبی پوشان 

جاده مخصوص 53  هزار و چهار دستگاه خودرو 

تولید کردند که حاکی از رشد 1۰.6 درصدی در 

در حالـی کـه برنامـه امسـال خودروسـازان تولید بیش از یـک میلیون و 200 هزار دسـتگاه خودرو اعالم شـده، بررسـی ها حاکی 
است تا پایان شهریور ماه بیش از 485 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.

عملکرد مثبت خودروسازان در نیمه نخست 14۰۰

ــــ
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مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

همچنین در 6 ماهه نخست امسال، میزان 

بـا رشـد 4 درصـدی همـراه  سـایپایی ها  تولیـد 

شـد کـه مشـتمل بـر 184 هـزار و 1۰۷ دسـتگاه 

 19 وانـت،  دسـتگاه   685 و  هـزار   26 سـواری، 

دسـتگاه ون و 5۰4 دسـتگاه کامیونت، کامیون 

و کشـنده بـود. میـزان تولیـد شـهریور مـاه ایـن 

شـرکت نیـز بـا رشـد 1۰.3 درصـدی همـراه بود و 

به 38 هزار و 589 دستگاه رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بررسـی مهم تریـن 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

سـال 14۰۰ حاکـی از برنامه ریـزی بـرای تولیـد یـک 

خـودروی  انـواع  دسـتگاه  هـزار   2۰۰ و  میلیـون 

سواری و وانت است.

با توجه به تولید 984 هزار و 2۰۰ دستگاه انواع 

سـواری و وانت در سـال 99، رشـد 21.9درصدی در 

این بخش پیش بینی شده است.

پیـش از ایـن، »سـیدرضا فاطمی امیـن، وزیـر 

بـود:  اظهـار کـرده  تجـارت«  و  صنعـت، معـدن 

برنامـه مـا تولیـد 1.6 میلیـون دسـتگاه خـودرو در 

سال آینده است که در سال 14۰4 به سه میلیون 

دستگاه افزایش خواهد یافت و باید 3۰ درصد آن 

معـادل حـدود یـک میلیـون دسـتگاه تـا آن زمـان، 

روانه بازارهای صادراتی شود.

ــــ

معاون توسـعه صادرات سـازمان توسـعه تجارت از رشـد 61.4 درصدی صـادرات و افزایـش 36 درصدی واردات در 6 ماهه نخسـت 
سال جاری خبر داد.

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

فرهاد نوری در حاشیه نشست خبری رئیس کل 

سـازمان توسـعه تجـارت ایـران با بیـان این مطلب 

اظهار داشـت: در 6 ماه گذشـته میزان صادرات 

21 میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر و میزان واردات 23 

میلیـارد و 1۰۰ میلیـون دالر بـوده اسـت. بنابرایـن 

صـادرات 61.4 درصـد رشـد و واردات 36 افزایش 

را تجربه کرده است.

بهبود 61 درصدی تراز تجاری کشور در   

شش ماهه امسال

بـا بیـان اینکـه 85 درصـد از  وی همچنیـن 

واردات شـامل کاالهـای سـرمایه ای، واسـطه ای، 

مواد اولیه کارخانجات و ماشین آالت تولید بوده 

اسـت، ادامـه داد: تـراز تجـاری کشـور در 6 ماهـه 

نخست سال جاری 61 درصد بهبود یافته است.

85 درصد صادرات به کشورهای همسایه   

و چین و هند بوده است

نوری همچنین بیان کرد: 85 درصد صادرات 

به کشورهای همسایه و چین و هند بوده است و 

کشـورهای غنـا و آفریقـای جنوبـی در قـاره آفریقا، 

ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه، آلمان در 

اروپا و تایلند و اندونزی در آسیا و همچنین ترکیه 

از کشـورهای همسـایه مقاصـد صادراتـی کشـور 

بوده اند که بیشترین رشد را داشته اند.

رشد 46 درصدی صادرات به کشورهای   

عضو اوراسیا

معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین 

از رشد 46 درصدی صادرات به کشورهای عضو 

اوراسیا خبر داد و اضافه کرد: در مراسم روز ملی 

صادرات قدردانی بسیار خوبی از زحمات بخش 

خصوصی و صادرکنندگان به عمل خواهد آمد.

حضور 5۰۰ بنگاه توانمند صادراتی در فرایند   

انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز 14۰۰

نـوری بـا اشـاره بـه ابعـاد مختلف این مراسـم 

در  صادراتـی  توانمنـد  بنـگاه   5۰۰ کـرد:  بیـان 

فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز در 

61 گـروه کاالیـی و خدماتـی شـرکت کرده اند که 

جلسـات کارگـروه بـرای انتخـاب نهایـی در حـال 

انجام است.

تـالش  و  همـت  بـه  توجـه  همچنیـن  وی 

صادرکننـدگان  انتخـاب  در  را  صادرکننـدگان 

نمونـه امسـال دارای اهمیـت و نقـش ویـژه ای 

دانسـت و گفـت: موضوعاتـی از قبیـل مصـرف 

انتخـاب  نیـز در  آبـی  انـرژی و مصـرف منابـع 

توجـه  مـورد   14۰۰ سـال  نمونـه  صادرکننـدگان 

قرار می گیرد.

صادرات 61.4 درصد رشد داشته است
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت:
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