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مدتـی اسـت کمبـود اصلی تریـن ماده اولیه مورد نیاز تولید شـمش 

فـوالد یعنـی آهـن اسـفنجی در کشـور احسـاس می شـود و سـوالی کـه 

مطـرح می شـود آن اسـت کـه چـرا علی رغـم اینکـه میـزان تولیـد آهـن 

اسـفنجی در کشـور بیش از نیاز آن اسـت، باز هم فوالدسـازان با چالش 

تامین این ماده اولیه مواجه هستند؟

طبـق گـزارش آمـاری انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، میـزان کل 

تولیـد فـوالد کشـور در سـال 1399، حـدود 30 میلیون تـن و میزان تولید 

آهن اسفنجی، 31 میلیون تن بوده که اگر از واحدهای فوالدسازی که 

تـا   10 ظرفیـت  همچنیـن  و  نمی کننـد  اسـتفاده  اسـفنجی  آهـن  از 

15درصـدی مصـرف قراضـه در کوره هـای قـوس الکتریکـی فوالدسـازان 

بـزرگ صـرف نظـر کنیـم، به میزان حدود سـه میلیون تن آهن اسـفنجی 

مازاد بر مصرف داخلی خواهیم رسـید. امسـال نیز تولیدکنندگان آهن 

اسـفنجی در هفـت مـاه سـال جـاری حـدود 17.4 میلیـون تـن از ایـن 

محصول را تولید کرده اند که اگرچه نسـبت به مدت مشـابه سـال 99، 

کاهـش 4 درصـدی را نشـان می دهـد امـا اگـر در زمسـتان با کمبود گاز 

مواجه نباشیم، تولید آهن اسفنجی به مقدار سال قبل خواهد رسید.

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بعـد از آزادسـازی صـادرات آهـن 

اسـفنجی، حـدود 15 شـرکت تولیدکننـده ایـن مـاده اولیـه را ملـزم بـه 

عرضه آن در بورس کاالی ایران کرد. به طوری که آهن اسفنجی تولید 

شده باید در بورس کاال عرضه شود و تنها در صورتی که مازاد بر نیاز 

کشـور باشـد، اجـازه صـادرات آن وجـود خواهـد داشـت. وزارت صمـت 

معتقد اسـت که این تصمیم به شـفافیت معامالت و تنظیم بازار آهن 

اسـفنجی کمـک می کنـد و در صـورت همـکاری تمامـی شـرکت های 

فـوالدی، راهـکاری مثبـت بـرای حـذف بحـث بازار سـیاه و جلوگیـری از 

جـوالن دالالن اسـت امـا بـه نظـر می رسـد ایـن رویکـرد بـا مخالفات هـا و 

چالش هایی همراه باشد.

اگرچـه الـزام فـروش آهـن اسـفنجی در بـورس کاالی ایـران می توانـد 

ضمـن کاهـش نگرانـی مصرف کننـده در تامیـن ایـن مـاده اولیـه، باعـث 

ایجـاد تعـادل در زنجیـره فـوالد شـود امـا همـه فوالدسـازان بـه خصـوص 

واحدهای کوچک توانایی معامله در بورس کاالی ایران را ندارند و اولین 

مانـع در ایـن زمینـه، تعریـف حداقـل میـزان خریـد بـرای کاال اسـت. 

تولیدکننـده ای کـه نقدینگـی کافـی بـرای خریـد آهـن اسـفنجی نـدارد، 

خریــــد از بــــورس کاال را غیــــر منطقــــی می دانــــد. همچنیـــن برخـی 

تولیدکننـدگان بـرای دریافت کد بورسـی باید چالش هـای گوناگونی در 

جهـت فراهم سـازی الزامـات مدنظـر بـورس، پشـت سـر بگذارنـد کـه این 

امـر، زمان بـر خواهـد بـود و در ایـن بیـن، طبیعـی اسـت بـا کمبـود جـدی 

ماده اولیه و اختالل در تولید مواجه شـوند. ضمن اینکه آهن اسـفنجی 

بایـد حداکثـر تـا دو هفتـه بعـد از تولیـد، مصـرف شـود و قابل انبار شـدن 

برای مدت طوالنی نیست که این امر نیز حداقل خرید الزم از بورس را 

برای مصرف کننده غیرممکن می سازد.

موضوع دیگری که در این میان مطرح است به فرایند قیمت گذاری 

آهـن اسـفنجی برمی گـردد کـه دسـت شـرکت های عرضه کننـده را برای 

مدیریت عرضه و افزایش قیمت پایه باز گذاشته است. به طوری که در 

هفته گذشته که معامالت آهن اسفنجی به صورت دستوری به بورس 

کاال منتقل شد و تقاضا جهش بزرگی را تجربه کرد، شاهد کاهش میزان 

عرضـه برخـی شـرکت ها بودیم که در نهایت بـا رقابت صورت گرفته، به 

افزایش قیمت آهن اسفنجی منجر شد.

در مجموع باید گفت که عدم توانایی برخی فوالدسازان در خرید 

از بـورس و همچنیـن کاهـش تدریجـی قـدرت خریـد سـایر مشـتریان 

بورسـی بـه دلیـل افزایـش پلکانـی قیمـت آهـن اسـفنجی، پـروژه خرید و 

فروش اجباری آهن اسـفنجی در بورس کاالی ایران با معضالت جدی 

مواجه شـود. شـاید اگر این تصمیم را در کنار آزادسـازی صادرات آهن 

اسـفنجی و صـادرات چنـد برابـری آن نسـبت به سـال گذشـته، بررسـی 

کنیـم بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه راه بـرای صـادرات ایـن مـاده اولیـه و 

حـذف واحدهـای فـوالدی کوچـک همـوار شـده باشـد. بنابرایـن به نظر 

خصـوص  در  بیشـتری  شفاف سـازی  بایـد  اینکـه  بـر  عـالوه  می رسـد 

چیسـتی و چرایـی ایـن تصمیم گیری هـا انجـام شـود، عواقـب و تبعـات 

آن ها نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

در جستجوی آهن اسفنجی
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صنعـت سـیم و کابـل کشـور در طی سـال های گذشـته پیشـرفت های روزافزونی را تجربـه کـرده و هماهنگ با 
دانـش فنـی روز دنیا توسـعه یافته اسـت. با توجـه به اینکه طبق آمـار، میزان تولید سـیم و کابل در کشـور بیش 
از نیـاز بـازار داخلـی بوده و کیفیت این محصوالت هم سـطح نمونه های خارجی مشـابه اسـت، صـادرات می تواند 
بـرای ایـن صنعت حائز اهمیت باشـد اما شـرایط تحریمـی و قوانین سـخت گیرانه دولتی، باعث شـده تا فروش 
صادراتـی سـیم و کابل با چالش روبه رو شـود و نتوانیـم در بازارهـای بین المللی به جایگاه واقعی خود برسـیم. در 
ایـن راسـتا، با محمدرضا محمدی، مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل دامغـان )بهفر( به گپ وگفت نشسـته ایم که 

متن کامل آن در ادامه آمده است:

محمدرضا محمدی، مدیرعامل شرکت سیم و کابل دامغان )بهفر( در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛

می توانیم جزو پنج کشور صادرکننده 
سیم و کابل باشیم
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در خصـوص فعالیـت شـرکت سـیم و کابـل  ◄

دامغان، توضیحاتی بفرمایید.

محصوالتـی کــــه در ایــــن شرکــــت تولیــــد 

می شـوند شامــــل انــــواع سـیم و کابـل مســـی و 

آلومینیــــومی اســــت و از ســــال 1369 تاکنـون 

سـیم های سـاختمانی و صنعتـی نیـز توسـط ایـن 

شـرکت تولیـد می شـود. بـه تازگـی توانسـته ایم 

وارد  را  آلومینیومـی  کابل هـای  تولیـد  فنـاوری 

کشـور کنیم و این کابل ها را به سـبد محصوالت 

شـرکت اضافه کنیم که با تقاضای بسـیار باالیی 

نیز مواجه شـده اسـت. علت این میزان تقاضای 

بـاال بـرای کابـل آلومینیومی، افزایش بیـش از حد 

قیمت مس و به تبع آن، قیمت تمام شـده کابل 

مسی است؛ به طوری که اکثر پروژه های دولتی 

به سمت استفاده از سیم و کابل های آلومینیومی 

سوق پیدا کرده اند تا هزینه های تولید کمتری را 

پرداخـت کننـد. از ایـن رو، حجم تقاضا بـرای این 

محصـوالت بسـیار بـاال رفتـه و ایـن اتفـاق سـبب 

رشد تولید و فروش مجموعه شده است.

تقریبـا یـک سـال اسـت که به حـوزه تولید این 

طبیعـی  شـده ایم.  وارد  آلومینیومـی  کابل هـای 

تامیـن  بـه  نیـاز  ایـن محصـول  تولیـد  اسـت کـه 

زیرسـاخت های الزم ماننـد مجهـز کـردن خطـوط 

تولیـد بـه ماشـین آالت بـه روز شـده اسـت کـه بـه 

نحو احسـن اقدامات الزم را در این زمینه انجام 

دادیم. ماشـین آالتی که در خط تولید شـرکت به 

کار گرفته شده اند، عمدتا متعلق به کشور آلمان 

اسـت و همچنین از ماشـین آالت چینی و ایرانی 

نیز بهره مند هسـتیم. در ابتدا این شـرکت صرفا 

و  بـود  مسـی  کابـل  و  سـیم  انـواع  تولیدکننـده 

تولیـد  نیـز  آلومینیومـی  محصـوالت  هم اکنـون 

می کنیـم. کابل هایـی کـه در ایـن شـرکت تولیـد 

می شوند، از نوع فشار متوسط هستند.

کارخانـه سـیم و کابل دامغان )بهفـر(، دارای 

ظرفیت تولید سـیم و کابل مسـی به میزان 500 

تولیـد  ابتـدا، میـزان  مـاه اسـت کـه در  تـن در 

محصـول تنهـا 10 تـن در مـاه بـود امـا هم اکنـون 

ماهانه 100 تن سیم و کابل مسی تولید می شود 

نیـز  آلومینیومـی  محصـوالت  تولیـد  میـزان  و 

تولیدکنندگانی که به صورت 
رسمی با فاکتور فروش رسمی 

از بورس کاالی ایران مواد 
اولیه مورد نیاز خود را خریداری 
می کنند، باید 9 درصد مالیات بر 

ارزش افزوده به سازمان امور 
مالیاتی کشور پرداخت کنند و این 

قانون شامل همه تولیدکنندگان 
ازجمله ما است که به سیستم 
دولتی متصل شده ایم اما سایر 

تولیدکنندگان که ماده اولیه خود را 
از بازار آزاد تهیه می کنند

150تـن در مـاه اسـت. بـه علـت رونـد افزایشـی 

قیمـت مـواد اولیـه، بـرای تولیـد با تمـام ظرفیت 

نیاز به نقدینگی زیادی اسـت، بنابراین در حال 

حاضـر، قابلیـت افزایـش تولید تـا 500 تـن در ماه 

را نداریم و تقریبا با نیمی از ظرفیت در دو شیفت 

روزانه به فعالیت می پردازیم. 

با چه چالش هایی مواجه هستید؟ ◄

در مسـیر تولیـد، تحـت هـر شـرایطی چالـش 

از بزرگ تریـن  وجـود دارد؛ در حـال حاضـر یکـی 

معضـالت ایـن شـرکت همان طـور کـه تقریبـا اکثر 

تولیدکنندگان در همه صنایع مخصوصا صنعت 

سیم و کابل با آن مواجه هستند، موانع ایجاد شده 

توسـط سـازمان امـور مالیاتـی کشـور اسـت کـه در 

شـدت  بـه  افـزوده،  ارزش  بـر  مالیـات  بحـث 

تولیدکنندگان سیم و کابل را تحت فشار قرار داده 

اسـت. تولیدکنندگانـی کـه بـه صـورت رسـمی بـا 

فاکتـور فـروش رسـمی از بـورس کاالی ایـران مـواد 

اولیه مورد نیاز خود را خریداری می کنند، باید 9 

درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه سـازمان امـور 

مالیاتی کشـور پرداخت کنند و این قانون شـامل 

همه تولیدکنندگان ازجمله ما است که به سیستم 

دولتی متصل شده ایم اما سایر تولیدکنندگان که 

مـاده اولیـه خـود را از بـازار آزاد تهیـه می کننـد و از 

بورس کاال خریدی انجام نمی دهند، به راحتی از 

پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده فـرار می کنند. 

سـخت گیری در بحـث مالیـات متاسـفانه عمـده 

تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است.

از سوی دیگر، تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا 

پرداخـت  در  دیرکـرد  و  محصـوالت  فـروش  بـر 

را  تولیدکننـدگان  از سـوی مشـتریان،  مطالبـات 

تحت الشـعاع خود قرار داده اسـت. شـاید این امر 

طبیعی به نظر برسد که وقتی مشتریان به دلیل 

عـدم  و  محدودیت هـا  پی درپـی،  تعطیلی هـای 

فروش به موقع محصوالت خود، توانایی پرداخت 

هزینه خرید سیم و کابل را نداشته باشند اما این 

امـر، نقدینگـی تولیدکننـده سـیم و کابـل را دچـار 

ضعـف می کند که نتیجـه آن، تاخیـر در پرداخت 

دسـتمزد و حـق بیمه کارکنـان خواهد بـود. در این 
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خصـوص سـازمان بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای به 

تعویق انداختن پرداخت حق بیمه حتی به مدت 

یک ماه، حاضر به هیچ همکاری نمی شود که اگر 

مبلـغ حـق بیمـه کارگـران یـک شـرکت 100 میلیـون 

تومان اسـت، این مبلغ را پس از گذشـت سـه ماه، 

تامیـن  بیمـه  سـازمان  حسـاب  بـه  تولیدکننـده 

اجتماعی وارد کند تا بتواند کمبود نقدینگی خود 

را اندکی جبران کند. ضمن اینکه در صورت عدم 

بیمـه، هـم جرایـم سـنگین و هـم  پرداخـت حـق 

تعطیلـی کارخانـه در انتظـار تولیدکننـده اسـت و 

نیـز  تولیـدی  بـرای سـابقه کاری کارگـران واحـد 

تامیـن  سـازمان  بایـد  می شـود.  ایجـاد  مشـکل 

اجتماعـی در ایـن شـرایط سـخت بـا مـا بـه توافـق 

برسـد و بـرای پرداخـت حـق بیمـه حداقـل، مهلت 

بیشتری را در نظر بگیرد تا بتوانیم از پس هزینه ها 

برآییم و بدهی خود به این سازمان را رفع کنیم.

به عنوان تولیدکننده ای که در بخش خصوصی 

فعالیـت داریـم، الزمـه ادامـه فعالیـت را حمایـت 

همـه  جانبـه دولـت می دانیـم. متاسـفانه بخـش 

خصوصـی بـدون توجـه خاصـی از سـوی دولـت، به 

حـال خـود رهـا شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 

قیمـت مـواد اولیـه چنـد برابـر شـده امـا هیچگونـه 

حمایتی در این زمینه انجام نشده است. 

خریـد از بـورس هـم بـه صـورت نقـدی و هـم بـا 

اول،  اسـت؛ در حالـت  انجام پذیـر   LC گشـایش

تولیدکننده باید نقدینگی کافی در اختیار داشته 

باشـد و در حالت دوم سـود معامله باید به بورس 

کاال پرداخـت شـود. فشـار اقتصـادی باعـث شـده 

اسـت تا تولیدکنندگان به طور نسـبی در خرید از 

فعالیـت  از طرفـی،  و  باشـند  ناتـوان  بـورس کاال 

کارخانه نیز نباید متوقف شود. بنابراین از دولت 

انتظـار مـی رود بـا سیاسـت گذاری  و تبییـن سـاز و 

کارهـای معامالتـی متناسـب بـا شـرایط، از رکـود 

بخش صنعت جلوگیری کند.

هم اکنون 120 نیروی انسانی در شرکت سیم و 

کابل دامغان )بهفر( مشغول به کار هستند؛ آن هم 

در شـرکتی واقـع در اسـتان دامغـان کـه اسـتانی 

صنعتی نبوده بلکه مختص کشاورزی و دامپروری 

منطقـه  یـک  در  تولیـد  یعنـی  ایـن  و  اسـت 

غیرصنعتـی بـه مراتـب دشـوارتر از فعالیـت در 

شـهرها و شـهرک های صنعتـی کـه بـه نسـبت از 

زیرساخت های الزم برخوردار هستند، است.

به تمام چالش های یاد شده، باید تورم را نیز 

اضافـه کـرد کـه در هـر سـاعت رشـد می کنـد. به 

عنـوان مثـال، در یـک زمـان معیـن از روز، آخریـن 

شـده،  گرفتـه  نظـر  در  مـس  بـرای  کـه  قیمـت 

و  بـوده  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  200هـزار 

بالفاصلـه یـک سـاعت بعـد، مشـاهده می شـود 

افزایش یافته است. از سوی دیگر، اگر معامله ای 

در این زمان و بر اسـاس قیمت 200هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم صورت بگیرد، امکان تغییر آن 

نیسـت و بایـد مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود را بـه 

عنوان مثال به قیمت 210هزار تومان به ازای هر 

کیلوگـرم خریـداری کنیـم؛ ضمـن اینکـه نـه تنهـا 

هیچگونـه پیش پرداختـی هـم از سـوی مشـتریان 

صـورت نمی گیـرد بلکـه پرداخـت هزینـه نیـز بـا 

تاخیر انجام می شود. 

بـه ایـن ترتیـب، پشـتوانه های مالـی هـر روز 

ضعیف تـر می شـوند، بدهی هـا بـه بانـک افزایـش 

می  یابـد و هـزاران مشـکل جدیـد ایجـاد خواهـد 

و  پشـتیبانی ها  »تولیـد،  امسـال،  شـعار  شـد. 

مانع زدایی ها« اسـت و عمال تاکنون پشـتیبانی و 

تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  بـرای  مانع زدایـی 

صورت نگرفته است. بانک ها نیز حمایت کافی 

را در اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان ندارند؛ 

بـه گونـه ای کـه موانـع مختلفـی در ایـن مسـیر 

وجـود دارد. در حالـی کـه تولیدکننده برای طرح 

توسعه کارخانه، واردات ماشین آالت و تجهیزات 

و... به حمایت بانک ها نیازمند است.

میـزان توجـه به تامین زیرسـاخت های تولید 

و پاسـخگویی به نیازهای تولیدکننده در کشـور 

ایـران، تفـاوت فاحشـی بـا سـایر کشـورها دارد. 

سـاخت  و  همـکاری  بـرای  تاجیکسـتان  کشـور 

واحد تولیدی سیم و کابل، از شرکت ما دعوت 

کرده اسـت و شـرایط بسـیار ویژه ای هم از سـوی 

این کشـور برای همکاری فراهم شـده اسـت که 

سـاخت  بـرای  رایـگان  زمیـن  اعطـای  شـامل 

کارخانـه، بـرق رایـگان و حمایـت کامـل دولـت 

تاجیکسـتان می شـود. سـوال اصلـی ایـن اسـت 

کـه چـرا کشـور ما تاکنون حاضـر به انجام چنین 

حمایت هایـی از تولیدکننـده نشـده اسـت؟ چـرا 

و  راحتـی  بـه  را  خـود  محصـوالت  نمی توانیـم 

بدون وجود موانع مختلف صادر کنیم؟
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مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از چـه منابعی  ◄

تهیه می کنید؟

بخشـی از مـواد اولیـه شـرکت سـیم و کابـل 

دامغان )بهفر( مانند مفتول مسی و آلومینیومی، 

از منابـع داخلـی تهیـه می شـود ولـی بخشـی از 

مـواد اولیـه نیـز کامال وابسـته به واردات اسـت. 

XLPE که برای روکش سیم و کابل آلومینیومی 

مورد نیاز اسـت، در داخل کشـور وجود ندارد و 

واردات این محصول نیز به دلیل موانع مختلف 

می شـود.  تامیـن  سـختی  بـه  تحریـم،  از  اعـم 

95درصـد مـواد اولیـه مثـل آلومینیـوم، PVC و 

مـس اسـت بـه راحتـی در دسـترس قـرار دارد اما 

تامیـن بقیـه مـواد الزم، تنهـا از طریـق واردات 

امکان پذیر است.

به صورت مشـخص مفتول مسـی را از منابع 

معتبـری ماننـد شـرکت های صنایـع ملـی مـس 

ایـران، دنیـای مـس کاشـان، گیـل راد شـمال و افـق 

البرز و مفتول آلومینیومی را نیز از شرکت های قم 

آلیاژ، آلومینیوم کوهرنگ زاگرس و سـیم راد سـما 

تهیـه می کنیـم. PVC مـورد نیـاز را هـم از برخـی 

شـرکت ها مانند دنیای گرانول کاشـان و تولیدی 

آمیزه هـای پلیمـری ابهـر تامیـن می کنیـم. بـرای 

خرید از این شرکت ها نیز تنها چالشی که داریم، 

ضعـف نقدینگـی اسـت؛ چراکـه ایـن شـرکت ها 

فقـط بـه صـورت نقـدی محصـوالت خـود را بـه 

تولیدکننـده  کـه  زمانـی  می رسـانند.  فـروش 

نمی توانـد کاالی تولیـد شـده خـود را بـه صـورت 

موقـع  بـه  را  خـود  مطالبـات  و  بفروشـد  نقـدی 

دریافـت کنـد، بـا توجـه بـه روند تـورم، همـواره با 

ضعف نقدینگی مواجه خواهد بود.

افزایـش قیمـت جهانـی آلومینیـوم و مـس،  ◄

شـرکت  ایـن  فعالیـت  رونـد  بـر  تاثیراتـی  چـه 

گذاشته است؟

متاسـفانه افزایـش قیمـت این فلـزات قدرت 

تصمیم گیری را به شـدت کاهش داد و به عدم 

توانایـی در سیاسـت گذاری بـرای تعییـن زمـان 

خریـد مـواد اولیـه انجامیـد. ضمن اینکـه قدرت 

بـا  مواجهـه  بـدون  فـروش  بـرای  برنامه ریـزی 

معضالت پرداخت را از ما سلب کرد.

تغییـر قیمـت مـس و آلومینیـوم در بازارهـای 

جهانی بر پرنوسان شدن بازار داخلی تاثیر دارد که 

ایـن امـر، قیمت تمام شـده محصـول را تحت تاثیر 

قـرار می دهـد؛ بـه طوری که محصول با یک قیمت 

از پیش تعیین شـده به تولید رسـیده اسـت و باید 

به قیمت دیگری به فروش برسد. نوسانات قیمتی 

چیـزی بـه جـز ضـرر و دردسـر بـه همـراه نـدارد. در 

شرایطی که قیمت فلزات افزایش می  یابد، یا میزان 

خریـد مـاده اولیـه افـت پیـدا می کنـد یـا بدهـی 

تولیدکننده به بانک چند برابر می   شود.

در صادرات کاال با چه موانعی روبه رو شدید؟ ◄

بـه دو سـال درگیـر دریافـت کارت  نزدیـک 

بازرگانـی بـرای انجـام صـادرات بودیـم. فـروش 

محصـوالت سـیم و کابلـی ایـن شـرکت صرفـا از 

طریـق واسـطه ها در بازارهـای صادراتـی انجـام 

فـروش  از  ارز حاصـل  برگشـت  بـرای  و  می شـد 

داشـتیم؛  فراوانـی  معضـالت  نیـز  محصـوالت 

ازجمله موانعی که سـبب می شـد به دلیل عدم 

امکان اسـتفاده از جابه جایی ارزی بین حسـابی، 

ارزهـا توسـط واسـطه از طریـق مرزهـای هوایی به 

دسـت مـا برسـد کـه در ایـن حـوزه نیـز، پلیـس 

فـرودگاه بـرای جابه جایـی ارز، محدودیت هایـی 

تعییـن کـرده بـود. صـرف هزینه هـای مختلـف 

برای صرافی هایی که حاضر به انجام جابه جایی 

ارز و تبدیـل آن هسـتند و...، بـه طـور کلـی بـرای 

شـرکت سـیم و کابـل دامغـان )بهفـر( کـه امـکان 

مسـیر  نداشـت  بازرگانـی  کارت  از  اسـتفاده 

پرچالشی بود که رفع شد.

با کشورهایی نظیر قرقیزستان، تاجیکستان و 

روسـیه کـه مرکـز توزیـع کاال بـه کشـورهای دیگـر 

اوراسـیا اسـت، روابـط تجـاری برقـرار کرده ایـم و 

کماکان این ارتباط پابرجا اسـت. در نظر داریم بر 

صـادرات محصـول بـه کشـور عـراق تمرکـز کنیم و 

به عنوان تولیدکننده ای که در 
بخش خصوصی فعالیت داریم، 

الزمه ادامه فعالیت را حمایت 
همه  جانبه دولت می دانیم. 

متاسفانه بخش خصوصی بدون 
توجه خاصی از سوی دولت، به 

حال خود رها شده است
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سرمایه گذاری انجام دهیم که هنوز اقدام موثری 

در ایـن زمینـه انجـام نداده ایـم و صرفـا کاالهـای 

ایـن شـرکت توسـط نمایندگی هـای  تولیـد شـده 

فروش به این کشور ارسال می شود.

عمــــده مشتریـــان شمــا عمومــا چــه  ◄

شرکت هایی هستند؟

مشـتریان ایـن شـرکت از دو دسـته دولتـی و 

خصوصی هستند؛ بزرگ ترین مشتری دولتی این 

شـرکت، شـرکت توانیر بوده که متولی اصلی برق 

کشور است. بعد از توانیر، شرکت های صبا باتری 

و همراه اول، از مشتریان بزرگ مجموعه به حساب 

می آیند که در در مناقصات این شرکت ها حضور 

داریم. در سطح استان تهران نیز عامل های فروش 

متعـددی هسـتند که محصـوالت مـا را بـه فروش 

می رسـانند. البتـه در بیشـتر اسـتان های کشـور 

نمایندگی فروش داریم.

مشـتریان مـا بـه خصـوص شـرکت توانیـر در 

پرداخـت مطالبـات مـا  خوش قـول نیسـتند؛ بـه 

از  توانیـر بعـد از گذشـت دو سـال  گونـه ای کـه 

پرداخت نکردن هزینه خرید سیم و کابل، به جای 

پرداخـت وجـه رایـج، بـه مـا حوالـه سـیمان داده 

اسـت. به عنوان مثال، به اندازه 15میلیارد تومان 

خرید سـیم و کابل، حواله سـیمان به شـرکت ارائه 

کردند؛ بدون اینکه در نظر داشته باشند این میزان 

سـیمان چه عدد بزرگی را شـامل خواهد شـد. قطع 

بـرای  مثبتـی  نتیجـه  شـرکت،  ایـن  بـا  همـکاری 

مجموعه سیم و کابل دامغان در بر نخواهد داشت؛ 

چراکه بیشترین مصرف سیم و کابل کشور متعلق 

فـروش  و  تولیـد  در  اندهیـم،  و  اسـت  توانیـر  بـه 

محصوالت دچار مشکل خواهیم شد.

ازجمله دالیلی هم که این شـرکت برای عدم 

کابـل  و  سـیم  خریـد  از  حاصـل  وجـه  پرداخـت 

می تراشـد، این بوده که دولت اعالم کرده اسـت 

توانیـر بایـد از طریـق پروژه هـای انشـعابات بـرق 

درآمدزایـی داشـته باشـد و از آن طریـق، هزینـه 

خریـد سـیم و کابـل را تامیـن و بـه تولیدکننـده 

پرداخـت کنـد. بـه ایـن نکته نـه از سـوی دولت و 

نه توانیر هیچ توجهی نمی شـود که تولیدکننده 

نبایـد هرگـز دغدغـه تامین نقدینگی بـرای خرید 

بـه  بایـد  شـرایط  باشـد.  داشـته  را  اولیـه  مـواد 

اندازه ای پایدار و مطمئن باشد که بتوان افزایش 

تولید و کیفیت را در دستور کار خود قرار داد. 

اگر بخواهیم به فروش محصوالت در بازار آزاد 

صرفـا تکیـه کنیـم، سـودی بـرای مـا در بـر نخواهد 

داشـت زیـرا متاسـفانه در ایـن کارزار تجـاری نیـز 

نقدینگـی در دسـت خریـداران بـه میـزان کافـی 

نیست و با توجه به اینکه میزان تقاضا در بازار آزاد 

زیاد اسـت، نمی توان ریسـک کرد و منتظر شـد تا 

هزینه خرید از سوی مشتری در تاریخ مقرر انجام 

شـود. بـا ایـن تفاسـیر می تـوان بـه طـور میانگیـن 

گفت که 50 درصد از محصوالت خود را در بازار 

آزاد به فروش می رسانیم تا بتوانیم کمی هم از این 

محل کسـب درآمد داشـته باشـیم. در این بخش 

می تـوان بـه مصـرف سـیم و کابل هـای این شـرکت 

در پروژه های ساختمان سازی اشاره کرد.

صنعت سیم و کابل کشور از لحاظ تکنولوژی  ◄

روز دنیا، در چه جایگاهی قرار دارد؟

تـراز سـیم و کابـل کشـور از نظـر تکنولـوژی 

در وضعیـت بسـیار مطلوبـی قرار گرفته اسـت؛ 

اگـر همـه تولیدکننـدگان سـیم و کابـل در کنـار 

هـم باشـند و تولیـد را بـا قـدرت بیشـتری ادامه 

دهنـد و دولـت نیـز حمایت هـای کافـی را بـه 

عمـل آورد، توانایـی قـرار گرفتـن در میـان پنـج 

تولیدکننده برتر سیم و کابل در دنیا را خواهیم 

داشـت. بهتریـن منابـع را در اختیـار داریـم و 

دومیـن کشـور دارای ذخایـر غنـی مس در دنیا 

هسـتیم اما متاسـفانه در لیست صادرکنندگان 

برتـر سـیم و کابـل قـرار نداریـم و نبایـد در ایـن 

تایلنـد  و  ترکیـه  ماننـد  کشـورهایی  از  زمینـه 

عقـب بمانیـم و در بازارهـای صادراتـی حضـور 

فعال نداشته باشیم. 

مـورد  ترکیـه مـس  در حـال حاضـر، کشـور 

نیاز برای تولید سـیم و کابل مسـی را از کشـور 

چهارمیـن  عنـوان  بـه  امـا  می کنـد  وارد  ایـران 

کشور صادرکننده سیم و کابل در دنیا شناخته 

در  ایـران  متاسـفانه  کـه  حالـی  در  می شـود. 

و  سـیم  صادرکننـده  کشـور   50 لیسـت  میـان 

کابـل قـرار نـدارد و از دالیل اصلی این موضوع، 

موانعـی مانند تحریـم، قوانین صادراتی و عدم 

وجود ارتباطات گسـترده با کشـورهای برتر در 

صنعت سیم و کابل است که همه این معضالت 

تنهـا بـا حمایت هـای همه جانبـه دولت بـه مرور 

زمان رفع خواهد شد.
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کمبود گاز، زنجیره فوالد را متالطم خواهد کرد

بار قطعی گاز از دوش صنعت فوالد برداشته شود

بی ثباتی اقتصادی آرامش تولیدکننده را سلب می کند
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عضـو هیئـت مدیره انجمـن تولیدکنندگان فوالد ایـران با بیان اعمـال محدودیت 70 درصـدی تامین گاز برای صنایع فـوالدی،  گفت: 
محدودیـت در تامیـن گاز می توانـد در ماه هـای آتی در بخش آهن اسـفنجی به معضلی بزرگ تبدیل شـود، در واقـع اتفاقی که اکنون 
رقـم خورده این اسـت که شـرکت های فوالدی به شـدت بـه دنبال خرید آهن اسـفنجی پیش از قطعی گاز هسـتند تـا از تامین مواد 

اولیه خود در صورت قطعی گاز اطمینان داشته باشند و به تولید خود در آن زمان ادامه دهند.

کمبود گاز، زنجیره فوالد را متالطم خواهد کرد
قطعی برق باعث افزایش قیمت آهن اسفنجی شد  

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

بـا خبرنـگار  رضـا شهرسـتانی در گفت وگـو 

در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

زمینـه وضعیـت کلی بازار فوالد، اظهار داشـت: 

سیاسـت وزارت صمـت بـر ایـن اسـاس اسـت، 

آشـفته بازاری کـه در کاالهـای مـازاد و نیـز در 

کاالهایـی کـه بـا کمبـود آن مواجـه هسـتیم را بـا 

ایجـاد ثبـات و شـفافیت در بـازار مدیریت کند؛ 

به نحوی که در کل مهندسی شده نباشد.

وی ادامه داد: تمامی کاالها مانند محصوالت 

پتروشـیمی، فـوالد، مـس، آلومینیـوم و در واقـع 

محصوالت تمامی زنجیره های فلزی باید از طریق 

ایـران معاملـه شـود و نظـر وزارت  بـورس کاالی 

صمت بر این است که قیمت های منطقی داشته 

باشـند. همچنیـن عرضـه و تقاضـا همدیگـر در 

مقابل یکدیگر قرار گیرند، مگر اینکه قیمت های 

داخلـی از قیمت هـای صادراتـی باالتـر رود کـه در 

ایـن شـرایط باید بـورس کاالی ایران، قیمت کاال 

را 95 درصد قیمت صادراتی تعیین کند.

پیش  شرط صادرات آهن اسفنجی  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایران، ضمن عنـوان کردن فرایند صادرات 

دارد  ضـرورت  گفـت:  تولیـد،  مـازاد  کاالهـای 

اولیـه  مـواد  صـادرات  بـرای  مثبـت  فراینـدی 

اعمـال شـود. ایـن یعنـی اگـر محصـول در بـورس 

کاال عرضـه شـد و بـه فـروش نرفـت، مـازاد تلقـی 

شـده و در این شـرایط شـرکت های فوالدی مجاز 

محصـوالت  ایـن  صـادرات  بـه  اقـدام  هسـتند 

کننـد. همچنیـن در خصوص کاالهایی همچون 

آهـن اسـفنجی کـه بـا کمبود آن مواجه هسـتیم، 

باید سـه بار در بورس کاالی ایران عرضه شـود و 

در صورتـی کـه خریـداری بـرای ایـن کاال وجـود 

می تواننـد  تولیدکننـده  شـرکت های  نداشـت، 

اقدام به صادرات آهن اسفنجی کنند.

بحران قطعی گاز  

شهرسـتانی بـا اشـاره بـه مشـکالت احتمالـی 

ویـژه  بـه  فـوالد  زنجیـره  در  گاز  قطـع  از  ناشـی 

تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی، تصریـح کـرد: بـا 

توجـه بـه اینکـه بـا کمبـود گاز در کشـور مواجـه 

خواهیـم شـد، ایـن عامـل می توانـد در ماه هـای 

آتـی در بخـش آهـن اسـفنجی بـه معضلـی بـزرگ 

تبدیـل شـود. در واقـع، اتفاقـی کـه اکنـون رقـم 

خـورده ایـن اسـت کـه شـرکت های فـوالدی بـه 

شـدت بـه دنبـال خریـد آهـن اسـفنجی پیـش از 

قطعـی گاز هسـتند تـا از تامیـن مـواد اولیـه خود 

در صورت قطعی گاز اطمینان داشـته باشـند و 

به تولید خود در آن زمان ادامه دهند.

وی ادامـه داد: بـرای توسـعه میادین گازی به 

50 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری در ایـن بخـش 

نیازمند هستیم که با توجه به وضعیت اقتصادی 

کشـور، مجبـور بـه برداشـت گاز بـا همـان مقـدار 

موجود هسـتیم؛ این یعنی تا سـال های آتی نیز با 

کمبود گاز مواجه خواهیم بود.
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علت افزایش قیمت آهن اسفنجی چه بود؟  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

در  می شـود  یـادآور  کـرد:  اذعـان  ایـران  فـوالد 

زمانـی کـه قطعـی بـرق فوالدی هـا اتفـاق افتـاد، 

عرضـه آهـن اسـفنجی بیشـتر از تقاضـا بـود و در 

آن زمـان تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی بـه ویـژه 

فوالدسـازان محصول خود را با حجم های نسـبتا 

بـاال در بـورس کاال عرضـه می کردنـد و بـا مـازاد 

عرضـه بـه وجـود آمده و آگاهی نسـبت به اینکه 

تقاضایی برای آن ها وجود نخواهد داشت، آهن 

اسـفنجی خـود را صـادر می کردند. در نتیجه با 

توجه به صادرات صورت گرفته، بعد از برطرف 

شدن قطعی برق، کمبود آهن اسفنجی در بازار 

بـه وجـود آمـد و تقاضـا افزایـش یافـت کـه بـه باال 

رفتـن قیمـت آن در بـازار منجـر شـد. از ایـن رو 

بایـد برنامه ریـزی دقیقی بـرای جلوگیری از قطع 

تـا  شـود  انجـام  فـوالدی  صنایـع  بـرق  و  گاز 

مشکالتی نظیر این موضوع پیش نیاید.

از توسعه واحدهای ذوب جلوگیری شود  

شهرسـتانی عنـوان کـرد: حـدودا 15 شـرکت 

در زمینـه تولیـد آهـن اسـفنجی فعـال هسـتند. 

اتفاقـی کـه اکنـون رقـم خـورده، ایـن اسـت کـه 

شـرکت های فـوالدی بـرای تکمیـل ظرفیـت خود 

اقـدام بـه احداث کارخانه هـای ذوب کردند که 

ایـن  فعالیـت در  از شـرکت ها مشـغول  بعضـی 

واحدها هستند و برخی دیگر نیز طی یک تا دو 

سـال آینـده واحـد تولیـدی ذوب را بـه مرحلـه 

معضـل  موضـوع  ایـن  می رسـاند.  بهره بـرداری 

کمبـود آهـن اسـفنجی را حادتر خواهد کـرد. در 

ایـن  بـاره نیـز بایـد از توسـعه کارخانه هـای آهـن 

ذوب  کارخانـه  دارنـد،  تصمیـم  کـه  اسـفنجی 

راه اندازی کنند، جلوگیری شود و دیگر مجوزی 

برای برنامه ذوب داده نشود.

لزوم عرضه همه آهن اسفنجی در بورس  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فعالیـت  نحـوه  دربـاره  همچنیـن  ایـران  فـوالد 

کـرد:  بیـان  ایـران،  کاالی  بـورس  در  شـرکت ها 

مطابـق قانـون، شـرکت های فـوالدی موظـف بـه 

عرضـه کاال در بـورس کاالی ایـران هسـتند امـا 

قراردادهـای  دلیـل  بـه  شـرکت ها  از  بسـیاری 

بلند مدت با شرکت هایی که سهامدار مشترکی 

دارنـد، خـود را از الزامـی بـودن ایـن قانـون، سـلب 

می کنند. در همین حال، انجمن فوالد از وزارت 

می خواهنـد  اگـر  کـه  کـرد  درخواسـت  صمـت 

الزامـی بـودن عرضـه کاال در بـورس کاالی ایـران 

موفقیت آمیـز پیـش بـرود، بایـد قراردادهایـی کـه 

در گذشـته میان شـرکت ها منعقد شـده است را 

فسخ کنند. در واقع، عدالت بین مصرف کننده 

و مشـتریان ایجـاد شـود و رقابـت سـالمی در ایـن 

میان به وجود بیاید.

حال ناخوش واحدهای کوچک فوالدی  

شهرسـتانی، همچنیـن بـه تشـریح وضعیـت 

واحدهایـی کوچـک فـوالدی پرداخـت و افـزود: 

متاسـفانه واحدهـای کوچـک  تولیدکننـده فوالد 

در زیان دهـی مطلـق بـه سـر می برنـد و می تـوان 

تخمیـن زد از یـک هـزار و 500 تومـان تـا سـه هـزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم در فروش محصوالت 

خـود متضـرر می شـوند. در حـال حاضـر، فراینـد 

اجبـار عرضـه کاال در بـورس کـه طـی دو هفتـه 

گذشته انجام شده، به طور کامل تکمیل نشده 

است؛ اما انتظار می رود در دو تا سه هفته آتی 

شـاهد ایـن باشـیم کـه کل فـروش آهن اسـفنجی 

از طریق بورس کاالی ایران انجام گیرد.

وی مطـرح کـرد: پیـش از قطعی برق در فصل 

بـرای  کاری  و  سـاز  و  برنامـه  بایـد  تابسـتان، 

بریکت سازی آهن اسفنجی صورت می پذیرفت. 

رقـم  کـه می توانسـت  دیگـری  اتفـاق  ادامـه  در 

بخـورد ایـن بـود کـه از صـادرات آهـن اسـفنجی 

جلوگیـری شـود کـه متاسـفانه ایـن فراینـد محقق 

آهـن  کمبـود  بـا  حاضـر  حـال  در  بـازار  و  نشـد 

اسفنجی دست وپنجه نرم می کند.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران در ادامـه گریـزی بـه کمبـود گاز در 

کشـور زد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه از منظـر 

کمبـود گاز در شـرایط حـادی بـه سـر می بریـم، 

فعـال تجـار نبایـد از بـورس کاالی ایـران اقـدام به 

کل  بایـد  کننـد. همچنیـن  خـود  کاالی  خریـد 

قراردادهـای خریـد و فـروش آهـن اسـفنجی کـه 

در شـرکتی های بـزرگ و خصولتـی منعقـد شـده 

برای توسعه میادین گازی به 
50میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
این بخش نیازمند هستیم که با 

توجه به وضعیت اقتصادی کشور، 
مجبور به برداشت گاز با همان 
مقدار موجود هستیم؛ این یعنی 

تا سال های آتی نیز با کمبود گاز 
مواجه خواهیم بود
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است، به صورت کامل ملغی شود.

حسـب  بـر  کـرد:  خاطرنشـان  شهرسـتانی 

دستورالعمل وزارت صمت، همه تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی باید مازاد تولید خود را که مصرف 

ندارنـد در بـورس کاال عرضـه کننـد تـا قیمـت بـر 

قیمتـی  ضرایـب  نـه  شـود  تعییـن  بـازار  اسـاس 

قدیمی؛ چراکه ممکن است برخی تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی، این محصول را به زیرمجموعه ها 

با قیمت کمتر از بازار به فروش برسانند که این 

نوعی رانت است و باید جلوی آن گرفته شود.

وی تصریـح کـرد: سـومین اتفاقـی کـه بایـد 

رقم بخورد، این است که بازار ورق نیز باید سر 

و سـامان بگیـرد و شـرکت های خریـدار مشـخص 

شـوند تـا از فـروش ورق در بـازار آزاد بـا قیمـت 

باالتـر و توزیـع رانـت میـان خریـداران جلوگیـری 

و  میلگـرد  قیمت هـای  حاضـر،  حـال  در  شـود. 

برخـی محصـوالت نـوردی در بـازار بـه گونـه ای 

اسـت کـه عمـده نـوردکاران در زیـان هسـتند و 

عرضـه در بـورس، باعـث ایجاد تعادل در زنجیره 

می شـود. همچنیـن زیـان نـوردکاران و بـه ویـژه 

تولیدکننـدگان میلگـرد کاهش می  یابـد و تبدیل 

به سود می شود.

زمستان سخت فوالدی ها  

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایـران یـادآور شـد: در زمـان قطعـی بـرق، قیمـت 

بـه دو سـه برابـر، قیمـت معمـول خـود  سـیمان 

افزایـش یافـت امـا از طرفـی قیمـت فـوالد، حـدودا 

بیش از 20 درصد افزایش پیدا نکرد. در این شرایط 

بـود کـه انجمـن فـوالد بـا حمایـت و مدیریتـی کـه 

انجام داد، توانست از صادرات کاال جلوگیری کند 

و نیـز مانـع رشـد قیمت هـا بـرای مصرف  کننـده 

نهایـی شـد، امـا متاسـفانه بـه دلیـل رشـد ناگهانی 

قیمـت سـیمان، بیـان شـده اسـت کـه تامیـن گاز 

صنعت سیمان در فصل زمستان 3 درصد کاهش 

خواهـد یافـت؛ در حالـی کـه بـرای صنعـت فـوالد 

70درصـد اعمـال محدودیـت در نظـر گرفته شـده 

اسـت. بـا ایـن وضعیـت عواقـب بـدی در انتظـار 

صنعت فوالد کشور خواهد بود.

جـای  بـه  واقـع  در  داد:  ادامـه  شهرسـتانی 

بـه  بـرای کمک رسـانی  از فوالدسـازان  قدردانـی 

گازرسـانی، قطعـی گاز را بـرای صنعـت فـوالد در 

انجمن فوالد از وزارت صمت 
درخواست کرد که اگر می خواهند 
الزامی بودن عرضه کاال در بورس 

کاالی ایران موفقیت آمیز پیش برود، 
باید قراردادهایی که در گذشته 

میان شرکت ها منعقد شده است 
را فسخ کنند. در واقع، عدالت بین 

مصرف کننده و مشتریان ایجاد شود 
و رقابت سالمی در این میان به 

وجود بیاید

باعـث  فراینـد  ایـن  نتیجـه،  نظـر گرفته انـد. در 

می شـود قیمت هـای نهایـی بـرای مصرف کننده 

به شدت باال رود. همچنین بسیاری از شرکت ها 

مجبـور به کاهش تولید و یا متوقـف کردن واحد 

تولیـدی خـود تـا زمـان تامیـن مـواد اولیـه شـرکت 

خـود کـه همـان آهن اسـفنجی اسـت، می شـوند. 

عالوه براین، قیمت قراضه آهنی در جهان سر به 

فلـک کشـیده اسـت و می تـوان یکـی از عوامـل 

کمبـود آهـن اسـفنجی و افزایـش تقاضـا را ایـن 

مسئله قلمداد کرد.

ضرورت تدوین استراتژی اکتشاف   

سنگ آهن

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران در ادامـه بـه اتمام ذخایر سـنگ آهن 

کشـور اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه بـا 

مشکل کمبود ذخایر سنگ آهن مواجه هستیم، 

برای اینکه به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد 

تـا سـال 1404 برسـیم، حـدودا بـه 150 میلیـون تن 

سـنگ نیـاز داریـم کـه ایـن موضـوع تا چند سـال 

آینده به طور جدی پیگیری باید شود.

شهرسـتانی بـا بیـان اینکـه در بخـش حمـل و 

نقـل بـه ویـژه ریلـی، بیشـتر از 12 هـزار کیلومتـر 

کمبود خط آهن داریم، عنوان کرد: برای تامین 

ریل حداقل باید سالیانه دو تا سه هزار کیلومتر 

خـط آهـن اضافـه شـود کـه متاسـفانه در سـال 

بیشـتر از 250 یـا 200 کیلومتـر در سـال خـط آهـن 

ایجاد نمی شود.

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری  

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران بر ضرورت تشکیل نشستی درباره معضالت 

حـوزه فـوالد بـا وزارت صنعت، تاکید کـرد و افزود: 

وزارت صنعـت، معـدن، تجـارت بایـد بپذیـرد کـه 

بـرای ایجـاد تـوازن کل زنجیـره فـوالد، کمبودهـا و 

کسـری در ایـن حـوزه را شناسـایی کنـد کـه در 

نهایت هم محصوالتی با ارزش افزوده باالتر تولید 

شـود و هم برای جلوگیری از هدر رفت سـرمایه ها 

و نیز برای اینکه درگیر رقابت های منفی این حوزه 

نشویم. همچنین باید سرمایه گذاری مناسب در 

کل زنجیره فوالد صورت بگیرد.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد نـورد باروتیان گفت: بی ثباتی اقتصادی باعث می شـود تولیدکننده آرامش نداشـته باشـد و حتی از مسـائل 
روزمره خود عقب بماند؛ در حالی که باید بتواند در یک فضای با ثبات و آرام برای افزایش تولید و توسعه برنامه ریزی کند.

بی ثباتی اقتصادی آرامش تولیدکننده را سلب می کند
مدیرعامل شرکت فوالد نورد باروتیان:

سید مهدی باروتیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت فـوالد نـورد باروتیـان در حـال 

عملیـات  اتمـام  بـا  زودی  بـه  و  اسـت  احـداث 

سـاخت، بهره بـرداری از آن آغـاز خواهـد شـد. 

ایــن شرکــــت در زمینــــه تولیــــد محصــــوالت 

فـوالدی فعالیـت خواهـد کـرد و مهم تریـن ایـن 

محصوالت نیز تسمه های فوالدی خواهد بود و 

در کنـار آن، تولیـد محصوالتی همچون تیرآهن، 

میلگـرد و نبشـی نیـز صـورت خواهـد گرفـت. 

بـرای کارخانـه دو خـط تولیـد هـر یـک بـا 500 تـن 

ظرفیـت در مـاه در نظـر گرفته ایـم کـه بـه ایـن 

ترتیـب ظرفیـت تولیـد سـاالنه ایـن کارخانـه بـه 

12هزار تن می رسد.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به مطالعاتی 

که انجام دادیم، مشـخص شـد بازار تسـمه های 

فـوالدی در کشـور مـا از رونـق خوبـی برخـوردار 

صنایـع  از  بسـیاری  در  محصـول  ایـن  و  اسـت 

کاربـرد دارد؛ بـه طـوری که صنایع بسـیار بزرگی 

مانند نفت، گاز و پتروشـیمی، ساختمان سازی، 

صنایـع ماشین سـازی و... از تسـمه های فـوالدی 

استفاده می کنند.

دو خط گرم و سرد داریم  

باروتیـان  نـورد  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کرد: برای تولید تسـمه از ورق گرم 

فـوالدی اسـتفاده خواهیـم کـرد کـه بزرگ تریـن 

اسـت.  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  آن،  تولیدکننـده 

بنابرایـن بـه نظـر نمی رسـد مشـکل خاصـی در 

تامین مواد اولیه داشته باشیم. همچنین تولید 

و  نبشـی  تیرآهـن،  ماننـد  نـوردی  محصـوالت 

میلگرد از شـمش فوالدی انجام می شـود. البته 

تمرکز ما بیشتر روی تسمه فوالدی خواهد بود.

باروتیان تاکید کرد: به طور معمول، دو نوع 

تسـمه فوالدی در صنعت تولید می شـود؛ تولید 

یکـی از ایـن انـواع بـا روش نـورد گـرم اسـت کـه 

پیش گـرم  کـوره  وارد  فـوالدی  شـمش  آن  طـی 

می شـود و بـا اسـتفاده از ماشـین آالت عملیـات 

را  شـمش  و  می دهنـد  انجـام  آن  روی  را  نـورد 

تبدیـل بـه تسـمه می کننـد. نـوع دیگـر تسـمه با 

اسـتفاده از ورق فـوالدی تولیـد می شـود کـه بـا 

گوناگـون،  ضخامت هـای  بـا  ورق  انـواع  بـرش 

عملیات کشش روی ورق به صورت سرد انجام 

شده و تسمه تولید می شود.

وی اذعـان کـرد: در گذشـته مشـکالتی در 

زمیـن ملکـی کارخانـه پیـش آمـده بـود کـه بـا 

توجـه ایـن موضـوع، احـداث کارخانـه متوقـف 

شـده بـود و منتظـر هسـتیم تـا رای دادگاه در 

خصـوص ملـک صـادر شـود و فعالیـت تولیـدی 

خود را آغاز کنیم.

ثبـات اقتصـادی بـرای تولیدکنندگان   

مهم است

مدیرعامـــل شرکـــت فــــوالد نـــورد باروتیـان 

عنــــوان کــــرد: مشکالتــــی کــــه تولیــدکنندگان 

محصـوالت نـوردی و حوزه مصـرف ورق فوالدی 

بـا آن مواجـه هسـتند، بـه تامیـن ورق بـه عنـوان 

ماده اولیه و بیشتر از آن، عدم ثبات قیمتی در 

بـه طـوری کـه ممکـن  بازمی گـردد.  ایـن حـوزه 

اسـت یک تولیدکننده حتی یکی دو ماه نتواند 

مـاده اولیـه خـود را تامیـن کنـد کـه تبعـات آن، 

عدم تولید و تعطیلی موقت کارخانه است.

بزرگ تـر  مشـکل  داد:  ادامـه  باروتیـان 

تولیدکننـدگان، عـدم ثبـات قیمتـی بـه ویـژه در 

تولیدکننـدگان  زیـرا  اسـت  فـوالدی  ورق  حـوزه 

کنـار  اولیـه  مـواد  تامیـن  عـدم  بـا  می تواننـد 

بیاینـد یـا حتـی ماده اولیه خود را از بازار آزاد و 

مـوازی تامیـن کننـد. در حالـی کـه قیمت ورق 

پنـج سـال قبـل حـدودا دو هـزار تومـان بـه ازای 

هـر کیلوگـرم بـود امـا اکنـون در بـازار به قیمت 

بیـش از 20 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

خرید و فروش می شود.

وی اظهـار کـرد: بـا رشـد قیمت هـا در بـازار، 

سـپس  و  سـرمایه  تولیدکننـده  اسـت  ممکـن 

فروش بیشـتری داشـته باشـد اما نکته منفی آن 

بوده که این سـرمایه بدون فعالیت ارزش یافته 

اسـت و هزینـه حاصـل از فـروش را بایـد دوبـاره 

برای تامین مواد اولیه اختصاص دهد.

مدیرعامل شرکت فوالد نورد باروتیان مطرح 

کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور به ثبات نرسد، 

هیـچ تولیدکننـده ای نمی توانـد بـرای فعالیـت 

کوتاه مـدت خـود برنامه ریزی کند. تولیدکننده 

در شـرایط بی ثباتـی اقتصـادی آرامـش نـدارد و 

تمـام تـالش خـود را بـرای حفـظ وضـع موجـود به 

کار خواهـد بسـت. بنابرایـن هیـچ فضایـی بـرای 

توسعه و خالقیت تولیدی حتی برای محصوالت 

جدید باقی نمی ماند.
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عضـو هیئـت مدیـره انجمن نـوردکاران فوالدی ایـران گفت: صنعت فـوالد در سـال های اخیر قربانـی بی تدبیری مسـئوالن در حوزه 
تامین انرژی بوده و بهتر است به جای قطعی گاز این صنعت، بار کمبود گاز در میان سایر مصرف کنندگان تقسیم شود.

بار قطعی گاز از دوش صنعت فوالد برداشته شود
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران:

فـوالدی بـه دلیـل قطـع گاز، عنوان کـرد: با توجه 

بـه اینکـه بـرای نـوردکاری باید شـمش فـوالدی تا 

در  سـانتی گراد  درجـه   50 و  هـزار  یـک  دمـای 

کوره های پیش گرم که از گاز استفاده می کنند، 

گـرم شـود، قطعـی گاز باعـث می شـود پوسـته 

روی شـمش فـوالدی بـه میـزان 3 درصـد اکسـید 

شـده و از فراینـد تولیـد خـارج شـود. خسـارت 

تقریبـی ایـن میـزان هدررفـت بـا توجه به قیمت 

کنونی شـمش فوالدی حدود 450تومان به ازای 

هر کیلوگرم است.

وی بیان کرد: قطعی گاز عالوه بر از بین رفتن 

مـواد اولیـه، باعـث آسـیب فراوانـی بـه کوره هـای 

نـوردکاران خواهـد شـد کـه در ایـن صـورت بایـد 

تعمیرات اساسـی برای دسـتگاه های آسـیب دیده 

انجـام گیـرد. بـا توجـه بـه میـزان تولید حـوزه نـورد 

مقاطـع طویـل، روزانـه 22 تـا 25 میلیـارد تومـان 

شـمش فـوالد بـه صـورت ضایعـات از خـط تولیـد 

خـارج خواهـد شـد. عالوه برایـن، نـوردکاران بایـد 

روزانـه هفـت تـا 10 میلیـارد تومـان هزینـه کارگـری 

بپردازنـد که مجموع خسـارت آن هـا روزانه حدود 

27 تـا 30 میلیـارد تومـان خواهـد شـد. بـه میـزان 

خسـارت یـاد شـده، بایـد بازماندگـی از تولیـد و 

بـرای  صـادرات  و  بورسـی  تعهـدات  قراردادهـا، 

نوردکاران را اضافه کرد.

رضوی نیک در خصوص دیگر تبعات قطعی 

گاز ایـن حـوزه، مطـرح کـرد: اگـر گاز نـوردکاران 

قطع شـود، حدودا 70 تا 80 هزار کارگر نوردی در 

کشور بیکار می شوند که باید نوردکاران هزینه ها 

تعهـــدات  خسارت هـــای  بانکـی،  سودهــــای  و 

صادراتـی، مالیـات حقـوق و مالیـات درآمـد را بـه 

شرکت ها، سازمان ها و ارگان های دولتی پرداخت 

کننـد. در حالـی کـه علت اصلی این خسـارت ها 

خود دولت است.

فوالد ساختمانی گران خواهد شد  

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 

بـا  گفت وگـو  در  نیـک  رضـوی  احمـد  سـید 

خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« 

یعنـی  فـوالد  زنجیـره  ابتـدای  داشـت:  اظهـار 

واحدهـای احیـا و تولیدکننـده آهـن اسـفنجی و 

گندلـه و در پایین دسـت فـوالد و صنایـع نـورد بـا 

کوره های پیش گرم، بیشترین مصرف کننده گاز 

در صنعت فوالد هستند.

زیان هنگفت قطع گاز بر دوش نوردکاران  

نـوردکاران  انجمـن  مدیـره  هیئـت  عضـو 

فـوالدی ایـران در ادامـه مطـرح کـرد: بـا توجـه به 

در  نـوردکاران  تولیـد  میـزان   ،1399 سـال  آمـار 

کشـور حـدود 12.5 میلیـون تـن و در سـال جاری 

نیـز حـدودا ماهانـه یـک میلیـون و 200 هـزار تـن 

اسـت. اگـر گاز مصرفـی نـوردکاران قطـع شـود، 

میـزان تولیـد روزانـه محصـول نهایـی ایـن بخـش 

کـه حـدودا 40 هزار تن محصوالت طویل اسـت، 

به خطر می افتد.

وی مطـرح کـرد: نتیجـه قطعـی گاز این اسـت 

کـه نوردکاران نمی توانند به تعهـدات فروش خود 

هم در حوزه داخلی و هم در حوزه صادراتی عمل 

کنند و خسارت های زیادی را متحمل می شوند.

رضـــــوی نیـــک خاطرنشـــان کـــــرد: پیامــــد 

خسارت های وارد شده باعث افت تولید نوردکاران 

در کشور، حباب و قیمت سازی مضاعف می شود 

و از سـوی دیگـر بـه از بیـن رفتـن میـزان عرضـه و 

تقاضا می انجامد.

هدررفت مواد اولیه  

نـوردکاران  انجمـن  مدیـره  هیئـت  عضـو 

شـمش  هدررفـت  بـه  اشـاره  بـا  ایـران  فـوالدی 
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ایران در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه آیـا قطـع گاز صنایـع فـوالدی بـر 

قیمت محصوالت سـاختمانی تاثیر می گذارد یا 

اظهـار کـرد: متاسـفانه قطـع گاز صنایـع  خیـر، 

فـوالدی روی قیمـت مصالـح سـاختمانی مبلغـی 

بیـن یـک هـزار تـا یـک هـزار و 200 تومـان در هـر 

کیلوگرم تاثیر می گذارد.

وی تاکید کرد: چنانچه نوردکاران بخواهند 

بحـران قطعـی گاز را جبــــران کننــــد، مجبــــور 

خواهنـد شـد در یـک دوره فصلـی سـه ماهـه، در 

هـر مـاه 300 تـا 400 تومـان در هر کیلوگرم باالتر از 

قیمت مکشـوفه، تفاوت بین قیمت مواد اولیه و 

قیمـت محصـول را افزایـش دهنـد تـا فقـط هزینـه 

قطعـی گاز را جبـران کننـد. همچنیـن باید هزینه 

بازماندگـی از تولیـد کـه روزانه 40 هزار تن اسـت را 

در این دسته قرار دهیم.

قطع گاز صنایع سهمیه بندی شود  

نـوردکاران  انجمـن  مدیـــره  هیئــــت  عضــــو 

ارائـه پیشـنهاد  ادامـه ضمـن  ایـران در  فـوالدی 

بـرای حـل بحـران قطـع گاز صنایـع فـوالدی بـه 

دولـت، عنـوان کـرد: دولـت در ابتـدا بایـد بـرای 

حـل بحـران قطعـی گاز صنایـع فـوالدی تدابیـری 

در نظـر بگیـرد؛ در واقـع می تواننـد به جای قطع 

کـه  فـوالدی  صنایـع  ماننـد  مـادر  صنعـت  گاز 

دومین قطب اقتصادی کشور محسوب می شود، 

گاز دیگـر بخش هـا ماننـد بخش خانگـی، صنایع 

پایین دسـتی و صنایع درجه دو و سـه را مشمول 

سهمیه بندی و یا قطع کنند.

تعبیه سوخت جایگزین  

رضـوی نیـک بـا اشـاره بـه ضـرورت در نظـر 

گرفتن سوخت جایگزین در صورت قطعی گاز، 

بیان کرد: اگر دولت بخواهد گاز صنایع نوردی 

را قطع کند، باید سـوخت جایگزین مانند نفت 

سفید و یا گازوئیل را در نظر بگیرد که استفاده 

از سـوخت مـازوت بـه دلیـل احتمـال آالیندگـی 

هوا، توصیه نمی شود.

وی تاکیـد کـرد: بـه طـور کلـی بـرای هـر تـن 

تولیــــد مقاطـــع طویــــل واحدهـــای نـــوردی بـا 

کوره هــــای پیش گــــرم کـه از هفـــت میلیــــون 

اگر گاز نوردکاران قطع شود، 
حدودا 70 تا 80 هزار کارگر نوردی 

در کشور بیکار می شوند که باید 
نوردکاران هزینه ها و سودهای 
بانکی، خسارت های تعهدات 

صادراتی، مالیات حقوق و مالیات 
درآمد را به شرکت ها، سازمان ها و 
ارگان های دولتی پرداخت کنند. در 

حالی که علت اصلی این خسارت ها 
خود دولت است

کالـری تـا 80 میلیــــون کالـری نیــــاز اسـت، در 

واقع برای هر تن تولید به 63 تا 75 مترمکعب 

گاز نیاز است.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 

ایـران در ادامـه خاطرنشـان کـرد: دولـت موظـف 

شـود به ازای هر روزی که شـرکت های فوالدی با 

قطع گاز مواجه شدند، برای هر تن، 43 تا 50لیتر 

فـوالدی  ایـن شـرکت های  بـه  گازوئیـل  سـوخت 

عرضه کند.

لزوم جبران خسارت های وارده به نوردکاران  

رضوی نیک ادامه داد: دولت مکلف اسـت 

بـا احتسـاب روزهـای قطعـی گاز صنایـع فوالدی 

هزینه هـای محـول شـده بـه تولیدکننـده ماننـد 

و  بانکـی  بیمـه،  اجتماعـی،  تامیـن  هزینه هـای 

همچنیـن هزینه هـای مالیاتـی را بـه ازای هر روز 

قطعـی، از هزینه هایـی کـه تولیدکننـده فـوالدی 

باید پرداخت کنند، کم کند.

وی تاکید کرد: در واقع علت قطع گاز صنایع 

فوالدی، خود دولت است که این خسارت را برای 

واحدهای فوالدی ایجاد می کند؛ از این رو، دولت 

چنانچـه بخواهـد گاز صنایـع را قطـع کند، مطابق 

قانـون بایـد خسـارتی که بـه بخش خصوصـی وارد 

می آورد را پرداخت کند.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی 

ایران با انتقاد به برنامه ریزی دولت، عنــوان کرد: 

در واقــــع صنایــــع و بخــــش خصـــوصی، چـــوب 

بی کفایتی بعضی از مسـئوالن را می خوردند که 

مدیریت درسـتی در انجام وظایف محول شـده 

بـه آن هـا ندارنـد زیـرا هـر کجـا کـه بخواهنـد بـه 

بخـش خصوصـی خسـارت وارد می کننـد و بـه 

هیچ نهادی جوابگو نیست.

جیره بندی صنایع فوالدی در سال تولید،   

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

رضـوی نیـک یـادآور شـد: همان طور که شـاهد 

هستیم متاسفانه در دولت قبل در فصل تابستان 

با قطع برق بالغ بر هشت هزار و 600 میلیارد تومان 

خسارت مستقیم به شرکت های نوردی وارد شد. 

در واقع در سالی که با عنوان »تولید، پشتیبانی ها 

و مانع زدایی ها« مزین شده بود، در فصل تابستان، 
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برق صنایع فوالدی را قطع کردند و در زمستان نیز 

دولـت  آیـا  دارنـد،  را  حـوزه  ایـن  گاز  قطـع  قصـد 

ایـن شـرایط صنایـع  بـا  می توانـد مشـخص کنـد 

فوالدی در چه زمانی تولیدات خود را انجام دهند 

و بـه تعهــــدات خـود جامـــع عمـل بپوشاننـــد و 

همچنیـن هزینـه پرسـنل را چـه کسـی پرداخـت 

خواهد کرد؟

صنایـع  بـه  فـراوان  آسـیب  بـه  اشـاره  بـا  وی 

فـوالد، گفـت:  پایین دسـت  باالدسـت و صنایـع 

متاسـفانه عالوه بر وارد آمدن خسـارت هنگفت 

بـه نـوردکاران، آسـیب بسـیار شـدیدی بـه بخـش 

میانـی زنجیـره فـوالد یعنـی تولیدکننـدگان آهـن 

دیگـر  بایـد  را  آن  کـه  می شـود  وارد  اسـفنجی 

تشکل ها حساب کنند؛ اما هزینه و خسارتی که 

می کنـد،  تحمیـل  نـوردکاران  بخـش  بـه  دولـت 

حداقل در هر کیلوگرم محصول بالغ بر یک هزار 

تومـان بـوده کـه ایـن بـه جـز میزانـی اسـت کـه 

شرکت های از تعهدات خود بازمانده اند.

عضـو هیئت مدیره انجمن نـوردکاران فـوالدی 

ایران با تاکید بر اینکه دولت باید برای جبران این 

خسـارت، تمهیداتی در نظر بگیرد، افزود: دولت 

بایـد سـازمان های مختلـف را بـرای کمک رسـانی 

بسیج کنند.

محدودسازی انرژی باید برای کل کشور   

اعمال شود

رضـوی نیـک بـا انتقـاد بـر اینکـه چـرا همیشـه 

فـوالدی  صنایـع  دوش  بـر  انـرژی  بحـران  فشـار 

تمـام  انـرژی  مصـرف  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت، 

زنجیره صنعت فوالد، 16 درصد از صنعت کشور 

را شامل می شود؛ اما سوال این است چرا همواره 

بـا قطـع بـرق و گاز فشـار را بـر روی صنعـت فـوالد 

می اندازند و فشار را بر 84 درصد صنعت کشور 

تقسیم نمی کنند؟

عضـو هیئت مدیره انجمن نـوردکاران فـوالدی 

ایران در ادامه بیان کرد: اگر مقرر شده است گاز 

صنایع فوالدی قطع شـود، باید گاز شـهری نیز در 

مناطق کم مصرف و نسبتا گرم در فصل زمستان 

کـم شـود؛ چراکـه در صـورت قطعـی گاز، صنعـت 

فوالد در فصل زمستان روزانه 60 هزار کارگر بیکار 

می شوند و معیشت آن ها به خطر می افتد. بهتر 

اسـت دولـت معیشـت کارگـران را قطـع نکنـد و بـا 

اعالم سهمیه بندی، عرضه گاز بخش خانگی را در 

برخی مناطق کشـور، به صـورت روزانه بـرای گذر 

از این بحران کاهش دهد.

کاهش تولید به صورت تسهیالت به   

نوردکاران بازگردد

رضـوی نیـک تصریـح کـرد: پیشـنهاد می شـود 

دولـت بـا تقسـیم فشـار کمبـود گاز بـر روی کل 

صنایع کشـور، آسـیب کمتری را به صنعت فوالد 

وارد کنـد. همچنیـن دولـت می توانـد تمهیداتـی 

مدنظـر قـرار دهـد که مطابق بـا خسـارت های وارد 

شـده، بـه صـورت تسـهیالت بـه حـوزه نـوردکاران 

تزریق شود.

وی در پایـان بـا بیـان اینکـه بـا احتسـاب میـزان 

تولید محصوالت نوردی به ازای هر روز، حدود 50 

تـا 60 هـزار تـن کاهـش ظرفیـت خواهیـم داشـت، 

اظهـار کـرد: متاسـفانه ایـن کاهـش ظرفیت باعث 

ایجاد حباب سـازی در بازار خواهد شـد و احتمال 

دارد بستری برای دالالنی که در کمین نشسته اند، 

ایجاد شود.

متاسفانه قطع گاز صنایع فوالدی 
روی قیمت مصالح ساختمانی مبلغی 

بین یک هزار تا یک هزار و 200 
تومان در هر کیلوگرم تاثیر می گذارد
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مدیرعامـل شـرکت تعاونـی تولید لوله پروفیل نقده گفت: بـا اینکه میزان عرضـه ورق در بورس کاال افزایش یافـت اما به دلیل کاهش 
تقاضا در مقابل عرضه، انتظار می رود قیمت ها کاهش یابند که همین امر می تواند تولیدکنندگان را وارد رکود کند.

افزایش عرضه ورق به کاهش قیمت و رکود می انجامد
مدیرعامل شرکت تعاونی تولید لوله پروفیل نقده:

نـرخ ارز و نیـز افزایـش تعرفـه ورق گـرم، امـکان 

واردات ورق فـوالدی بـه کشـور وجـود نداشـت. 

بـه همیـن خاطر قیمـت ورق و به تبع آن، قیمت 

پروفیل فوالدی افزایشی بوده است.

افزایش عرضه ورق در بورس  

محمـدزاده تصریـح کـرد: اخیـرا شـرکت فوالد 

مبارکـه بـه عنـوان بزرگ تریـن تامین کننـده ورق 

فـوالدی مـورد نیـاز صنعت لولـه و پروفیـل، اقدام 

بـه واردات ورق و عرضـه تلفیقـی ورق تولیـدی و 

ورق وارداتی کرده است. این اقدام ممکن است 

مثبت باشد و به تامین مواد اولیه صنعت لوله و 

پروفیـل کمـک کنـد امـا بـه دلیـل افزایـش عرضه، 

ممکـن اسـت قیمـت مـواد اولیـه برخـالف انتظار 

بـازار کاهـش یابـد و به تبع آن، قیمت محصوالت 

لولـه و پروفیـل نیز با کاهش قیمت مواجه شـوند 

ورق  عرضـه  افزایـش  کـه  مصرف کننـده  زیـرا 

فوالدی در بورس کاال و احتماال کاهش قیمت را 

لولـه و  انتظـار دارد قیمـت  مشـاهده می کنـد، 

پروفیل نیز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید لوله پروفیل 

نقـده بـا اشـاره بـه آخرین عرضه فـوالد مبارکه در 

فـوالد  عرضـه  ایـن  در  کـرد:  بیـان  کاال،  بـورس 

مبارکـه حـدود 300 هـزار تـن ورق گرم فـوالدی را 

در بـورس کاال عرضـه کـرده کـه حـدود 100 هـزار 

تن از عرضه های قبلی این شرکت بیشتر است. 

امـر  ابتـدای  در  عرضـه  میـزان  ایـن  مقابـل  در 

داشـت؛  وجـود  تقاضـا  تـن  هـزار   220 حـدود 

برخـالف  اولیـه  مـواد  دریافـت  بـرای  بنابرایـن 

عرضه هـای پیشـین کـه میـزان تقاضـا از میـزان 

سـیامک محمـدزاده در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشت: صنعت لوله و پروفیل فوالدی کشور در 

رکود به سر می برد و حتی در سال جاری نسبت 

بـه سـال گذشـته، رونـق ایـن بـازار کمتـر شـده و 

تقاضـا نیـز کـم شـده اسـت. به نظر نمی رسـد این 

بازار تا پایان سال جاری رونق یابد.

وی افـزود: از آنجـا کـه بـه فصـل سـرما وارد 

شـدیم، تقاضـای محصـوالت فوالدی به ویـژه در 

حـوزه سـاخت و سـاز کـم می شـود و محصوالتـی 

همچـون، پروفیـل، لولـه و قوطـی فـوالدی نیـز بـا 

توجـه بـه وضعیـت فصلـی تقاضـای خـود را از 

دسـت می دهند. عالوه براین، عدم ثبات قیمتی 

از  برخـی  رو  ایـن  از  اسـت.  زیـاد  بـازار  ایـن  در 

مشتریان برای خرید دست نگه می دارند.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید لوله پروفیل 

نقـده خاطرنشـان کـرد: تـا زمانـی کـه قیمت هـا 

بـازار  نمی رسـد  نظـر  بـه  نکنـد،  پیـدا  ثبـات 

محصـوالت فـوالدی رونـق یابـد زیـرا تولیدکننده 

در انتظار افزایش قیمت و مصرف کننده منتظر 

کاهـش قیمـت می مانـد و هیـچ کـدام قـادر بـه 

تصمیم گیری صحیح در این شرایط نیستند.

وی یـادآور شـد: در سـال های اخیـر، صنعـت 

لوله و پروفیل از کمبود مواد اولیه رنج می برده 

و همیـن امـر باعـث شـده اسـت تا تقاضـای مواد 

اولیـه ایـن صنعت یعنی ورق فـوالدی در بازار از 

عرضـه آن بیشـتر شـود. بـه ویـژه آنکه بـا توجه به 



فــوالد

هفتهنامه

23
 é شماره  é 194 آذر ماه 1400

عرضـه بیشـتر بـود، رقابتـی صـورت نگرفـت و 

معاملـه در همـان قیمـت عرضه انجام شـد. این 

پیشـین  عرضه هـای  در  کـه  اسـت  حالـی  در 

معموال شـاهد افزایش قیمت معامله نسـبت به 

قیمت عرضه بودیم.

محمـدزاده تاکیـد کـرد: افزایـش عرضـه ورق 

فـوالدی در حالـی رقـم خورده اسـت که به فصل 

سـرد سـال کـه در آن بـر بازار محصـوالت فوالدی 

رکـود حاکـم اسـت، وارد شـده ایم. ضمـن اینکـه 

سـاعات کاری شرکت هـــای تولیـــد و بازرگانـی 

کاهــــش می یابــــد و مصرف کننـــده کـه معموال 

ساختمان سـازها هسـتند نیـز از سـاعات کاری 

خود کم می کنند. این مسائل بر کاهش تقاضای 

فوالد در کشور اثر می گذارند.

وی اذعـان کـرد: امیـدوار هسـتیم از اسـفند 

مـاه سـال جـاری بـه تدریـج بـازار از رکـود خـارج 

بـه  بـه تدریـج  شـود زیـرا آن زمـان، فصـل سـرد 

اتمام رسـیده اسـت و بازار خود را مهیای بهار و 

تابستان می کند که مصرف فوالد در آن افزایشی 

خواهـد بـود. ایـن یعنی ممکن اسـت در آن زمان 

آن،  تبـع  بـه  کـه  باشـیم  تقاضـا  افزایـش  شـاهد 

قیمت ها نیز افزایش خواهد یافت.

کاهش تقاضا به دلیل عدم ثبت نام در   

سامانه جامع تجارت

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید لوله پروفیل 

نقـده مطـرح کـرد: برنامـه افزایـش عرضـه ورق 

فـوالدی در بـازار بـه طـور کلـی مثبـت ارزیابـی 

می شـود؛ چراکه این موضوع می تواند در آینده 

تامیـن مـواد اولیـه صنایع مصرف کننـده ورق به 

ویـژه حـوزه لولـه و پروفیـل را تضمین کند. البته 

برنامـه سـوم آذر مـاه، کمـی غافلگیرکننـده بـود؛ 

چراکه برخالف گذشته که معامله 10 درصد به 

صورت نقدی و 90 درصد اعتباری انجام می شد، 

50 درصـد نقـدی و 50 درصـد اعتبـاری صـورت 

گرفـت. همیـن امـر باعـث شـد کـه بسـیاری از 

شرکت ها آمادگی انجام معامله با شرایط جدید 

را نداشته باشند.

محمــــدزاده بــــا اشــــاره بــــه اجبــــار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ثبت نام در 

سامانــــه جامــــع تجــــارت، خاطرنشــــان کــــرد: 

بسـیاری از بنگاه هـای اقتصـادی نتوانسـته اند 

بـه طـور کامـل در ایـن سـامانه ثبـت نـام کننـد. 

بـه همیـن خاطـر از ثبـت تقاضـا بـرای ورق گرم 

فـوالدی عرضـه شـده در بـورس کاال بـاز ماندنـد 

و در کل در عرضه مورد اشـاره، تقاضا کمتر از 

عرضه ثبت شـد. این تقاضای کمتر نسـبت به 

عرضـه موجـب می شــود مصرف کننـده نهایـی 

گمــــان کنــــد تقاضــــای بـازار نسبـــت بـه ورق 

فوالدی کم است.

با یک شیفت کاری فعالیت می کنیم  

مدیــرعامــــل شرکــت تعــــاونی تولیـــد لولــه 

پروفیل نقده در خصوص وضعیت این شرکت، 

گفـت: شـرکت مـا 170 هـزار تـن ظرفیـت تولیـد 

در زمینـه تولیـد لولـه و پروفیـل فـوالدی دارد و 

در حــــال حاضـــر، بــــا حـــدود 20 تا 30 درصـــد 

ظرفیـــت اسـمی خــود در یک شیفــــت کــــاری 

فعالیـت می کنـد. محصـوالت شـرکت تعاونـی 

تولید لوله پروفیل نقده بیشتر قوطی های صنعتی 

و سـاختمانی اسـت. بـه دلیـل اینکـه بیشـتر در 

این حوزه تقاضا داریم.

وی اظهـار کـرد: مـواد اولیـه شـرکت مـا ورق 

گرم است که اغلب ضخامت دو میلی متر دارد 

کـه بیشـتر مواقـع از بـورس کاال تامین می شـود و 

می توانیـم مطابـق بـا سـهمیه تعییـن شـده، مـواد 

اولیـه را از بـورس تامیـن کنیـم. البتـه در مواقعی 

بنـا بـه دالیلـی همچـون افزایـش میـزان تولیـد و 

افزایش سفارش دریافتی، قادر به خرید از بورس 

نیسـتیم کـه در ایـن صـورت ناچار به تامیـن مواد 

اولیـه از بـازار آزاد هسـتیم. بـه صـورت تقریبـی 

می تـوان گفـت 70 تـا 80 درصـد مـواد اولیـه از 

بورس و مابقی از بازار آزاد تامین می  شود.

بـه  بـا اینکـه قـادر  محمـدزاده اذعـان کـرد: 

تولید لوله های فوالدی هستیم، اما این محصول 

را تولید نمی کنیم زیرا شـرکت های مطرحی در 

کشور در زمینه تولید لوله های فوالدی فعالیت 

اختیـار  در  را  محصـول  ایـن  بـازار  و  می کننـد 

و  مشتریــــان  دلیــــل  همیــــن  بــــه  گرفته انــــد. 

مصرف کننـدگان، اغلـب بـه برندهای مطـرح در 

ایـن زمینـه مراجعـه می کننـد و کمتـر بـه دنبـال 

شرکت های کوچک تر می روند.

تا زمانی که قیمت ها ثبات پیدا 
نکند، به نظر نمی رسد بازار 

محصوالت فوالدی رونق یابد 
زیرا تولیدکننده در انتظار افزایش 

قیمت و مصرف کننده منتظر 
کاهش قیمت می ماند و هیچ کدام 

قادر به تصمیم گیری صحیح در 
این شرایط نیستند
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مدیرعامل شـرکت سـپهر فـوالد لنجان گفت: بـا توجه به احتمـال قطعی گاز در زمسـتان، چالش هـای دیگری در سـال جاری پیش 
روی فوالدسـازان خواهـد بود کـه آن ها همچون فصل تابسـتان از برنامه های تولیدی عقب خواهـد انداخت و خسـارت های فراوانی را 

نیز به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سپهر فوالد لنجان عنوان کرد:

بحرانی دیگر برای صنعت فوالد

بـا  گفت وگـو  در  چمگردانـی  ملکـی  میثـم 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهار داشت: پروژه احداث کارخانه سپهر فوالد 

لنجان در سال 1390 کلید خورد اما درست 6 ماه 

بعـد از احـداث واحـدی تولیـدی، قیمـت دالر بـا 

رشـد سـه تـا چهـار برابـری خـود، موجـب نافرجـام 

مانـدن ایـن طرح شـد. خوشـبختانه با پشـت سـر 

مجموعـه  راه  سـر  بـر  موانـع  تمامـی  گذاشـتن 

توانستیم در سال 1395 کارخانه را به بهره برداری 

فـوالد  فعالیـت شـرکت سـپهر  برسـانیم. زمینـه 

لنجـان، تولیـد شـمش فـوالدی بـوده و ظرفیـت 

اسمی آن، 40 هزار تن در سال است.

وی افـزود: در حـال حاضـر، با اسـتفاده از دو 

کـوره القایـی 10 تنـی، فعالیـت در سـه شـیفت 

کاری و به کارگیری 140 نیروی انسـانی، مشـغول 

تولید شمش فوالدی با سطح مقطع 150*150 به 

طول 12 متر هستیم. 

مدیرعامل شرکت سپهر فوالد لنجان درباره 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن شـرکت، 

اذعـان کـرد: مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در ایـن 

مجموعـه تولیـدی، آهـن اسـفنجی و قراضه آهن 

اسـت کـه آن هـا را بـه ترتیـب، از بـورس کاالی 

ایران و بازار آزاد تامین می کنیم.

ملکـی، عمده تریــــن مشتریــــان شرکــــت را 

و  کـرد  عنـوان  میلگـرد  تولیدکننـده  واحدهـای 

گفـت: محصـوالت خـود را بـه صـورت نقـدی به 

فروش می رسانیم.

تابستان سیاه  

چالش هـای  خصـوص  در  تولیدکننـده  ایـن 

شـرکت فـوالد لنجـان در سـال 1400، بیـان کـرد: 

قطعـی بـرق صنایـع فـوالدی که در طول سـه ماه 

فصل تابسـتان به وقوع پیوسـت، معضل بزرگی 

بـرای گـروه تولیـدی مـا بـود؛ بـه طـوری کـه بـا 

بـه صـورت سـه شـیفت مشـغول  اینکـه  وجـود 

فعالیـت بودیـم، امـا نتوانسـتیم بیشـتر از یـک 

سوم توان خود، محصول تولید کنیم.

مدیرعامل شـرکت سـپهر فوالد لنجان ادامه 

بـه صـورت  نیـز  بـرق  داد: عالوه برایـن، قیمـت 

انفجـاری مشـمول افزایـش 6 برابـری شـد. ایـن 

مالـی  ضـرر  بـرق،  قیمـت  ناگهانـی  افزایـش 

فراوانـی را بـرای واحدهـای تولیـدی بـه همـراه 

ازای  بـه  تنهایـی  بـه  کـه  بـه گونـه ای  داشـت. 

تولیـد یـک کیلوگـرم شـمش فـوالدی، 600هـزار 

تومـان بایـد هزینـه بابـت مصـرف بـرق پرداخت 

شـود. همچنیـن در پـی قطـع بـرق، میلیون هـا 

تومـن بـه تجهیزات کارخانه خسـارت وارد شـد 

و البتـه کاهـش تولیـد و فـروش هـم بـه همـراه 

داشـت. خوشـبختانه از زمانـی کـه هـوا خنـک 

شـده اسـت، بـه طـور متـداول در حـال تولیـد 

شمش فوالدی هستیم.
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لزوم تعریف سازوکاری مشخص برای   

قیمت گذاری مواد اولیه

ملکـی، افزایـش قیمـت مـواد اولیـه را یکـی 

دیگـر از مشـکالت واحـد تولیـدی خـود عنـوان 

کـرد و افـزود: وضعیت بازار فوالد بسـیار آشـفته 

و در هم ریخته است و تاکنون برنامه  مشخصی 

از طرف دولت برای تامین مواد اولیه شرکت های 

فوالدساز تعریف نشده است.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: نوسـانات قیمتـی، 

افسارگسـیخته اسـت؛ بـه طـور مثـال، کـه قیمت 

مـواد افزودنـی همچـون، منیزیم و سیلیسـیم که 

به مذاب اضافه می شود تا فلز در رده استاندارد 

قرار بگیرد، طی یک هفته با افزایش 100 درصدی 

همـراه بـود. در واقـع، می تـوان گفـت از ابتـدای 

سـال 1400 تاکنـون در ایـن زمینـه شـاهد افزایـش 

300 درصدی قیمت بوده ایم.

مدیرعامل شـرکت سـپهر فوالد لنجان ادامه 

از  را  شرکــــت  افزودنــــی  اولیــــه  مــــواد  داد: 

شـرکت های داخلـی واردکننـده تامین می کنیم 

که در این باره دولت هیچ نقشی ندارد.

می توان قیمت آهن اسفنجی را کنترل کرد  

راهـکاری در خصـوص  ارائـه  ملکـی، ضمـن 

ساماندهی بازار آشفته مواد اولیه، تصریح کرد: 

معتقـد هسـتیم در خصـوص قیمـت بعضــــی از 

مواد اولیه تولید فوالد می توان به طور مشخص 

از قبــــل تصمیم گیــــری کــــرد. در واقــــع بایــــد 

برنامــــه ای مشـخصی در ایــــن بــــاره در وزارت 

صمت تدویــــن شــــود. به طــــور مثــــال، گندله 

کارخانه هــــای تولیدکننــــده آهـــن اسفنجــــی با 

قیمـــــت مشخصــــی خریــــداری می شــــود و بـا 

احتسـاب قیمـت هزینـه تولیـد و ارزش  افـزوده 

آهـن  بـرای  قیمتـی  محـدوده  می تـوان  و...، 

اسفنجی در نظر گرفت.

وی بـا ابـراز تاسـف مطـرح کـرد: متاسـفانه 

عالوه بر مجموعه تولیدی ما، سایر شرکت های 

اسـفنجی  آهـن  کمبـود  بـا  نیـز  فـوالدی  بـزرگ 

دست و پنچه نرم می کنند.

بحرانی تازه در راه است  

مدیرعامل شـرکت سپهر فوالد لنجان اذعان 

کـــرد: عـالوه بـر مـــوارد یـاد شـــده، بـا توجـــه بـه 

پیـــش بینی هـــای صـــورت گرفتـــه در خصــوص 

قطعـی گاز در زمسـتان، چالش هـای دیگـری در 

سـال جـاری پیـش روی فوالدسـازان خواهـد بود. 

بـا تحقـق ایـن موضـوع، تولیدکننـدگان شـمش 

فـوالدی همچـون فصـل تابسـتان، از برنامه هـای 

خود باز می مانند.

نارضایتی تولیدکنندگان از وضعیت   

صنعت فوالد

ملکی چمگردانی در پاسخ به سوال خبرنگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا برای پیشـبرد 

در  توسـعه ای  برنامه هـای  شـرکت،  اهـداف 

دسـتور کار خواهید داشـت یا خیر، اظهار کرد: 

بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی بـازار، امـکان تحقـق 

نـدارد.  وجـود  شـده  تعییـن  پیـش   از  اهـداف 

تولیدکننـدگان از شـرایط کنونـی رضایت ندارند 

اما چاره ای جز مدیریت بحران و ادامه فعالیت 

در شرایط کنونی نیست.

برنامـه   زیـاد در  احتمـال  بـه  وی خبـر داد: 

بلند مـدت شـرکت، فـروش صادراتـی محصـول 

خواهیم داشت.

سنگینی فشار اقتصادی بر دوش مردم  

مدیرعامـل شـرکت سـپهر فـوالد لنجـان تاکید 

کـرد: تولیدکنندگان صنعت فـوالد، از دولت هیچ 

کمکـی جـز حـذف موانـع تولیـد نمی خواهنـد. بـا 

توجه به تشدید تحریم ها و رشد روزافزودن قیمت 

دالر در کشـور، فشـار اقتصـادی بـر تولیدکنندگان 

نیز همچون سایر افراد جامعه سنگینی می کند.

ملکـی چمگردانـی اضافه کرد: متاسـفانه در 

دولـت یازدهـم و دوازدهـم، برنامـه ای واحـد کـه 

به طور مشخص برای ساماندهی صنعت فوالد 

تعریف شود، محقق نشد.

وی در پایـان اظهـار کـرد: همچنیـن بانک هـا 

نیـز وصـول مطالبـات  در اعطـای تسـهیالت و 

خـود یاری گـر تولیدکننـدگان نیسـتند. در ایـن 

بـا  مـورد نیـز انتظـار داریـم بانک هـا بـه نحـوی 

از  را  خـود  بتواننـد  کـه  کننـد  مـدارا  صنایـع 

وضعیـت آشـفته  ای کـه در حـال حاضـر وجـود 

دارد، خارج کنند.

با توجه به شرایط کنونی 
بازار، امکان تحقق اهداف از 

پیش  تعیین شده وجود ندارد. 
تولیدکنندگان از شرایط کنونی 
رضایت ندارند اما چاره ای جز 

مدیریت بحران و ادامه فعالیت در 
شرایط کنونی نیست
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مدیرعامـل شـرکت تـک اطلـس آلومینیـوم ممتـاز گفـت: در طـرح توسـعه کارخانـه در نظر داریـم تا یک خـط تولیـد پروفیل 
آلومینیومـی احـداث کنیـم کـه حدود دو سـال اسـت برای ثبـت اطالعـات آن در سـامانه بهین یـاب و همچنین گشـایش LC با 

چالش های اداری مواجه هستیم.

توسعه پشت درهای بروکراسی

مصطفـی شـریفی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـــــری و تحلیلــــی »فلـزات آنالیـن«، 

اظهـار داشـت: شـرکت تـک اطلـس آلومینیـوم 

تولیـد  زمینـه  در  تاکنـون  سـال 1392  از  ممتـاز 

پروفیل آلومینیومی فعالیت دارد و در زمان های 

ایـن  تولیـد  بـه  کامـل  ظرفیـت  بـا  غیربحرانـی 

محصـول می پـردازد. بـه گونـه ای کـه در شـرایط 

تـن پروفیـل  بــــه چهـــــار  نزدیـک  عـادی، روزانـه 

آلومینیومی تولید می  کنیم.

وی افزود: مانند اکثر تولیدکنندگان مشکالتی 

فراوانـی دامـان ایـن واحـد تولیـدی را نیـز گرفتـه 

اسـت. در ایـن زمینـه می تـوان بـه افزایـش قیمـت 

مواد اولیه اشـاره کرد که در هر سـاعت شـاهد آن 

هسـتیم و نمی تـوان بـه راحتـی بـرای تامیـن مـواد 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـاده  کـرد.  برنامه ریـزی  اولیـه 

شرکت، بیلت آلومینیومی و ضایعات آلومینیومی 

است که بیلت را از بورس کاالی ایران و ضایعات 

را از بازار آزاد خریداری می کنیم.

چالش ثبت نام در سامانه بهین یاب  

بـه تازگـی یـک واحـد  شـریفی مطـرح کـرد: 

تولیـد پروفیـل آلومینیـوم راه انـدازی کرده ایم که 

متاسـفانه تالش هـا بـرای ثبـت اطالعـات آن در 

سـامانه بهین یـاب بـرای دریافـت سـهمیه جدیـد 

تاکنـون بی نتیجـه  بـورس  از  اولیـه  مـواد  خریـد 

مانـده اسـت. از سـوی کارگـزاری کـه در بـورس 

فعالیـت می کنـد، اعـالم شـده اسـت که سـامانه 

تولیـدی جدیـد،  ثبـت مشـخصات واحـد  بـرای 

اسناد معتبرتری مانند سند واحد مسکونی نیاز 

دارد اما نکته قابل تامل این اسـت که سـند خود 

ایـن واحـد تولیـدی را برابـر بـا سـند یـک واحـد 

مسکونی نمی دانند.

نقش بی بدیل تکنولوژی در توسعه  

آلومینیـوم  اطلـس  تـک  شـرکت  مدیرعامـل 

پروفیـل  تولیـد  تکنولـوژی  خصـوص  در  ممتـاز 

آلومینیومـی عنـوان کـرد: از دسـتگاه های پـرس 

اکسـتروژن سـاخت داخـل بـرای تولیـد پروفیـل 

آلومینیومـی اسـتفاده می کنیـم. قصـد واردات 

ماشـین آالت خارجی به خط تولید را داشـتیم اما 

بـه علـت موانـع مختلـف ماننـد تحریـم موفـق به 

بـه  حاضـر،  حـال  در  نشـدیم.  کار  ایـن  انجـام 

دسـتگاه های مدرن تـر احتیـاج داریـم امـا چـون 

قیمـت  هسـتیم،  سـختی  تحریم هـای  تحـت 

تجهیزات خارجی با احتساب نرخ ارز، بسیار باال 

اسـت و بـرای واردات نیـز هزینه هایی اضافه تر از 

هزینـه خریـد بایـد بپردازیـم، تاکنـون نتوانسـتیم 

اقدامـی در ایـن زمینـه انجـام دهیـم. اسـتفاده از 

تجهیـزات نویـن و مـدرن، راندمـان تولیـد را بـه 

الزمـه  می رسـد  نظـر  بـه  و  می بـرد  بـاال  شـدت 

بـودن  مـدرن  واحــــدی،  هـر  تولیــــد  پیشرفــــت 

تکنولـوژی تولیـد آن شـرکت باشـد. شـرایط بایـد 

ماشـین آالت  و  تکنولـوژی  از  بهره منـدی  بـرای 

مـدرن فراهـم شـود تـا تولیدکننـدگان بتواننـد در 

سطح باالتری فعالیت خود را ادامه دهند.

کاهــــش 20 درصــــدی تقاضـــا برای   

پروفیـل آلومینیومـی

وی دربـاره بـازار فـروش محصوالت، بیان کرد: 

برای فروش پروفیل آلومینیومی در شهرستان های 

سراسـر کشـور، نمایندگی هـای متعـددی داریـم. 

مدیـران فـروش در ایـن نمایندگی هـا، محصـوالت 

شـرکت را عرضه می کنند. به طور کلی، در سـال 

1400، میزان فروش پروفیل آلومینیومی این شرکت 

ماننـد سـال های قبـل تقریبا مطلوب بـود اما نکته 

حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه بـا کاهـش تقاضـا از 

سـوی مصرف کننـدگان، کمی میـزان فـروش افت 

نیـز،  تقاضـا  کاهـش  ایـن  علـت  می کنـد.  پیـدا 

نوسانات دائم قیمت دالر و تاثیرگذاری مستقیم 
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آن روی قیمـت تمـام شـده محصـوالت اسـت که 

و  می کنـد  تهدیـد  را  مصرف کننـده  نقدینگـی 

سبب به تاخیر انداختن خرید پروفیل آلومینیومی 

بـرای  تقاضـا  میـزان  جـاری،  سـال  در  می شـود. 

پروفیـل آلومینیومـی نزدیـک بـه 20درصـد افـت 

پیدا کرد اما خوشـبختانه توانسـتیم خط تولید را 

فعال نگه داریم.

توقف تجارت با عراق  

حـوزه  در  فعالیـت  خصـوص  در  شـریفی 

یـادآور شـد: در سـال 1400، صرفـا دو  صـادرات 

مرتبـه به کشـور عـراق پروفیل آلومینیومی صادر 

کردیـم. بـرای صـادرات بـا مشـکالت متعـددی 

مواجـه هسـتیم کـه بـه برخـی از ایـن چالش هـا 

مانند تخلیه بار در گمرک می توان اشاره کرد که 

از همـان مراحـل اولیـه تخیله بار، موانع مختلفی 

بـار بـه ایـن کشـور، تحویـل آن در  بـرای ارسـال 

مقصـد توسـط مشـتری و... وجـود داشـت کـه 

باعـث شـد تـا از ادامـه صـادرات بـه ایـن کشـور 

منصرف شویم.

در  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

اطلـس  تـک  شـرکت  تولیـد  میـزان  بـا  ارتبـاط 

آلومینیـوم ممتـاز در سـال جـاری، اظهـار کـرد: بـا 

دامـان  اقتصـادی  رکـود  هـم  اینکـه  بـه  توجـه 

نقدینگـی  میـزان  و  گرفتـه  نیـز  را  تولیدکننـده 

کاهـش یافتـه اسـت، در سـال جـاری توانسـتیم 

ماهانـه نزدیـک بـه 60 تـن پروفیـل آلومینیومـی 

تولید کنیم و به فروش برسانیم.

تولید مقرون به صرفه نیست  

آلومینیـوم  اطلـس  تـک  شـرکت  مدیرعامـل 

ممتاز در پاسخ به خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

بـر اینکـه آیا با اکثر تولیدکنندگان که تولیـد را در 

موافـق  نمی داننـد،  صرفـه  بـه  کنونـی  شـرایط 

هسـتید، تصریـح کـرد: ایـن ادعـا کامـال صحیـح 

اسـت؛ اگـر کارخانـه داران همـان سـرمایه ای کـه 

بـرای تولیـد نیـاز دارنـد را در بانک سـپرده گذاری 

بانـک  از  کـه  ماهانـه ای  دریافتـی  می کردنـد، 

داشـتند از درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت 

بیشـتر بـود. مشـکل اکثـر تولیدکننـدگان، عـدم 

وجود نقدینگی الزم اسـت که متاسـفانه توسـط 

بانک ها تامین نمی شود و اگر هم تولیدکننده ای 

اقـدام بـه دریافـت وام کنـد، بـا نـرخ سـود 18 

درصـدی کـه در نظـر گرفتـه شـده، همـه میـزان 

درآمـد خـود را باید برای پرداخت اقسـاط وام به 

معنایـی  تولیـد  عمـال  و  کنـد  پرداخـت  بانـک 

نخواهد داشت.

وی اضافـه کـرد: اگـر بانک هـا و موسسـات 

بـه جـای دریافـت سـود  و  مالـی همـت کننـد 

کمتــــری  سـود  تولیدکننـدگان،  از  18درصـدی 

دریافت کنند تا تولیدکننده بتواند هم اقســـاط 

خــــود را راحت تــــر پرداخــــت کند، بزرگ تریــــن 

لطف را در حق تولیـــدکنندگان کرده اند. بیشتر 

تولیدکننـدگان بـه علـت چالشـی مثـل تغییـرات 

لحظـه ای نـرخ ارز و بـه تبـع آن، افزایـش قیمـت 

تمـام شـده محصوالت، مـدام در حال ضرردهی 

هسـتند امـا بـا ایـن حـال، سـعی کردنـد بـا وجـود 

متحمل شدن زیان به تولید ادامه دهند.

خریــــد کــــوره رنگ برای رنگ کـــاری   

آلومینیومـی پروفیـل 

شـریفی در خصـوص طـرح توسـعه  شـرکت 

تـک اطلـس آلومینیوم ممتاز بیان کرد: تصمیم 

گرفتیـم بـرای رنـگ کاری پروفیـل آلومینیـوم، با 

قـراردادی  رنـگ  کـوره  تولیدکننـدگان  از  یکـی 

تنظیم کنیم تا بتوانیم از این پس، پروفیل های 

آلومینیومـی را رنگ شـده بـه مشـتریان عرضـه 

راه  بـر سـر  کـه  اگـر چالش هـای جـدی  کنیـم. 

تولیـد قـرار دارد، مرتفع شـوند، می توانیم تنوع 

تولیـد محصـوالت را در برنامـه کاری خـود قرار 

درآمـد  و  سـودآوری  طریـق  ایـن  از  و  دهیـم 

بیشتری داشته باشیم.

دولت مراحل دریافت وام را آسان تر کند  

آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

خاطرنشـان کـرد: تولیدکنندگان درخواسـت های 

زیـادی از دولـت دارنـد کـه مهم ترین توقـع آن ها، 

حمایـت از تولیدکننـده و تسـهیل دریافـت وام 

بانکی است. برای دریافت وام فقط باید اسنادی 

مانند سند واحد مسکونی به بانک ارائه کنیم و 

ایـن در حالـی اسـت کـه سـند خـود کارخانـه را به 

قصـد  ندارنـد.  قبـول  ملکـی  سـند  یـک  عنـوان 

داشـتیم بـرای خریـد از شـرکت ایرالکـو LC بـاز 

کنیـم و بـرای انجـام ایـن کار، سـند کارخانـه را 

ارائه کردیم اما متاسـفانه مورد قبول واقع نشـد 

و مجبور شدیم تا یک فقره سند واحد مسکونی 

بـرای  بتوانیـم  تـا  قـرار دهیـم  بانـک  اختیـار  در 

بهره بـرداری از واحـد تولیـدی که دو سـال اسـت 

منتظـر فعال سـازی خـط تولیـد آن هسـتیم، مواد 

خریـداری  ایـران  آلومینیـوم  شـرکت  از  اولیـه 

کنیـم. بهتـر اسـت در ایـن زمینـه بازنگری هایـی 

صورت بگیرد.

وی در تکمیل صحبت خود اذعان کرد: 50تا 

60 درصـد تامیـن مالـی خـود را از طریـق بانـک 

تمـام  علی رغـم  متاسـفانه  می دهیـم.  انجـام 

وعده هایـی کـه داده شـده، بانک هـا هیـچ رغبتی 

برای اعطای تسهیالت حمایتی به تولیدکنندگان 

ندارنـد و مـدام بـرای آن  مانع تراشـی  می کننـد. با 

بررسی وضعیت فرایند تامین مالی از بانک ها در 

دو سـال اخیـر نسـبت بـه پنـج سـال گذشـته، بـه 

عمـق فاجعـه می تـوان پـی بـرد. بـا رشـد بیـش از 

پیـش نـرخ ارز و بـه پیـروی از آن، افزایـش قیمـت 

مـواد اولیـه، بانک هـا بایـد مبالـغ بیشـتری را برای 

نیـاز  تـا  بگیرنـد  نظـر  در  تولیدکننـدگان  وام 

تولیدکننـده را تـا حـد زیـادی تامیـن کننـد امـا به 

این دلیل که برخی از تولیدکنندگان خلف وعده 

کرده انـد و اقسـاط خـود را پرداخـت نکرده انـد، 

بانک هـا بـه تولیدکننـدگان بی اعتمـاد شـده اند و 

شرایط دریافت تسهیالت را سخت تر کرده اند و 

همچنین ضمانت ها و وثیقه های سـنگین تری از 

تولیدکننده طلب می کنند.

 استفاده از تجهیزات نوین و 
مدرن، راندمان تولید را به شدت 

باال می برد و به نظر می رسد 
الزمه پیشرفـــت تولیـــد هر 

واحـــدی، مدرن بودن تکنولوژی 
تولید آن شرکت باشد
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تغییر قیمت ماده اولیه لحظه ای شده است

خطر تعطیلی کارخانه ها در شرایط نامطلوب اقتصادی
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عضـو هیئت مدیره شـرکت ماد نوا کابل گفت: در شـرایط کنونی، تامین نقدینگی، مهم ترین دغدغه  ای اسـت کـه تولیدکنندگان با آن 
مواجه هستند و عدم تحقق آن، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ماد نوا کابل هشدار داد:

خطر تعطیلی کارخانه ها در شرایط نامطلوب اقتصادی

هوشـنگ بهشـتی زاد در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت مـاد نـوا کابـل در سـال 1396 در 

زمینـی بـه مسـاحت سـه هـزار متـر مربـع واقـع در 

شهرک صنعتی شماره یک سنندج به بهره برداری 

و  ابـزار  از  اسـتفاده  بـا  شـرکت  ایـن  رسـید. 

ماشین آالت مدرن در سال 1398 موفق به تولید 

مفتـول مسـی بـا اسـتفاده از فراینـد Up Cast و 

همچنیـن سـیم های گـرد و تخـت مسـی بـا انـواع 

روکش هـا جهـت اسـتفاده در توربیـن و ژنراتـور 

شد. در حال حاضر، تعداد نیروی انسانی شاغل 

در مجموعـه 32 نفـر اسـت کـه در بخش هـای 

مختلف مشغول فعالیت هستند.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیه، بیان 

کرد: مس به  عنوان ماده اولیه مورد نیاز مجموعه 

از یکی از شـرکت های همکار خریداری می شـود. 

البتـه گاهـی اوقـات نیـز ایـن خریـد از بـازار آزاد و 

بورس کاال صورت می پذیرد که بستگی به شرایط 

مالـی شـرکت دارد. همچنیـن بـا توجـه بـه فراوانی 

کاتـد مـس در داخـل کشـور، با مشـکل خاصـی در 

زمینه تامین مواد اولیه مواجه نیستیم.

  Up Cast تولید مفتول مسی به روش

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت مـاد نـوا کابـل در 

ادامـه بـه فراینـد تولیـد محصـول در این مجموعه 

اشاره کرد و گفت: مفتول مسی در مجموعه ما با 

استفاده از فرایند Up Cast تولید می شود. به  این 

صـورت کـه قراضـه مـس وارد کـوره القایـی شـده و 

پـس از ذوب شـدن، تحـت عملیـات کشـش قـرار 

می گیرد و به میلگرد هشت تبدیل می شود. این 

قـرار  دوار  چرخ هـای  درون  ادامـه  در  میلگـرد 

سـایزهای  بـه  شـدن  تبدیـل  از  پـس  و  می گیـرد 

مختلـف بـا اسـتفاده از دسـتگاه کشـنده راد، بـه 

صورت کویل نازک کاری و بسـته بندی می شـود. 

کویل هـا در ادامـه تحت عملیات آنیلینـگ، دچار 

تغییـر رنـگ و انعطاف پذیـر می شـود و در نهایـت 

محصول مورد نظر به  دست می آید.

بهشـتی زاد در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: در 

بخـش دیگـری از مجموعـه نیـز سـیم و کابل هـای 

مخصوصـی جهـت اسـتفاده در پروژه هـای گـروه 

مپنـا تولیـد می شـود. در ایـن فراینـد نیـز مفتـول 

مسـی پـس از طـی مراحـل ابتدایـی فوق الذکـر بـه 

صـورت تسـمه درمی آیـد و پـس از روکـش کاری و 

عبـور از وان هـای الکـی، در داخـل کوره هـای توری 

شـکل قرار می گیرد و پس از خروج از این کوره ها، 

بـه صـورت کویـل بسـته بندی می  شـود و مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

ماشین آالت مورد استفاده در شرکت ماد نوا کابل 

نیز کامال تولید داخل کشور هستند و با استفاده 

از ایـن ماشـین آالت و بهره گیـری از تکنولـوژی روز 

دنیا، مشکل خاصی در زمینه تولید نداریم.

وی در ارتبـاط بـا ظرفیـت تولیـد این مجموعه، 

عنوان کرد: میزان ظرفیت تولید بستگی به تامین 

مـواد اولیـه دارد و اگـر مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـه 

مقدار کافی تامین شود، ظرفیت تولید روزانه یک 

تن محصول وجود دارد.

توانایـی رقابـت بـا محصـوالت خارجی   

را داشـتیم

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت مـاد نـوا کابـل در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه محصوالت تولیدی 

شـما تـا چـه میـزان قابلیـت رقابـت بـا نمونه هـای 

مشابه داخلی و خارجی را دارد، اذعان کرد: ما در 

زمینـه تولیـد سـیم و کابل هـای خـاص در داخـل 

کشـور رقیـب خاصـی نداریـم و شـرکت زیمنـس 

آلمان، رقیب بین المللی ما در این زمینه است اما 

متاسـفانه اخیـرا بنـا بـه دالیلـی تصمیـم بـه توقـف 

تولید گرفته ایم.

سـوددهی  عـدم  کـرد:  تصریـح  بهشـتی زاد 

شـرکت در طـی چهــــار ســــال اخیــــر کـه پـس از 

حساب رسی و کارشناسی های دقیق و موشکافانه 



مـــس

هفتهنامه

35
 é شماره  é 194 آذر ماه 1400

بـه  دسـت آمـد، سـبب شـد تـا تصمیـم بـه تعطیـل 

کردن مجموعه بگیریم. اگرچه در طی این سال ها 

تـالش کرده ایـم بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی 

مجموعه را فعال نگه داریم اما آنقدر با نوسـانات 

قیمتی و در نهایت، ضرر مالی مواجه شده ایم که 

چاره ای جز تعطیلی شرکت نداریم.

مـس  جهانـی  قیمـت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

دائما در حال تغییر اسـت و به  دنبال آن، قیمت 

مـس در داخـل کشـور نیـز مـدام تغییـر می کند. 

زمانی که شـما این فلز را به میزان نیاز مشـخص 

بـرای اجـرای یـک پـروژه خریـداری می کنیـد، در 

کمـال تعجـب بایـد در پایـان پـروژه منتظر قیمت 

جدیدی برای مس باشـید؛ حتی اگر مدت زمان 

اجرای این پروژه کوتاه و در حد یک الی دو هفته 

باشـد. این در حالی اسـت که هنوز سـود حاصل 

از اجرای پروژه تامین نشـده اسـت و در بسـیاری 

از مواقع، اجرای یک پروژه باعث ضرر و زیان نیز 

خواهد شد. با این تفاسیر مشکالت بسیاری در 

زمینه های مختلف مانند پرداخت حقوق نیروی 

بـه   ایجـاد شـده و  انسـانی شـاغل در مجموعـه 

دنبـال آن، مسـائل فراوانـی در ارتبـاط بـا برخـی 

سـازمان ها نظیـر تامیـن اجتماعـی و مالیـات بـه 

وجود می آید.

ضعف نقدینگی، مهم ترین چالش   

تولیدکنندگان

 عضو هیئت مدیره شرکت ماد نوا کابل ضمن 

اشـاره بـه تالش هـای صـورت گرفتـه در خصـوص 

جلوگیـری از تعطیلـی شـرکت ماد نوا کابـل، اظهار 

کرد: جلسات بسیاری را با حضور مدیران مختلف 

شـرکت  تعطیلـی  از  تـا  کرده ایـم  برگـزار  اسـتانی 

از  بسـیاری  راسـتا،  جلوگیـری کنیـم. در همیـن 

دارایی های خود را صرف هزینه های جاری مربوط 

به شرکت کردیم اما متاسفانه باز هم با مشکالت 

مالی فراوانی مواجه شدیم و در حال حاضر جهت 

اعطـای تسـهیالت بانکـی، نیازمنـد سـند ملـک 

ارزشمند شهری هستیم که امکان تامین آن ممکن 

نیسـت. مسـئوالن نیز پس از بررسـی های الزم در 

کمیسـیون رفـع موانع، مـدارک موجـود را به بانک 

ارجاع می دهند و بانک نیز نهایتا از ما سند ملک 

شـهری درخواسـت می کنـد کـه امکان تهیـه آن را 

نداریـم. زمانـی کـه تـوان مالـی و سـوددهی یـک 

مجموعـه کاهـش می یابـد و شـرایط نـا مطلـوب 

اقتصـادی بـر کیفیـت زندگـی افـراد تاثیـر منفـی 

می گذارد، بهتر است آن مجموعه برای جلوگیری 

از ضررهای بیشتر به فعالیت خود پایان دهد.

وی بیـان کـرد: در صـورت تامیـن نقدینگـی و 

تامین مواد اولیه می توان حضور موفقی در حوزه 

صنعت داشت. ما در ماه های اخیر مبلغ 9میلیارد 

تومان تسهیالت بانکی دریافت کردیم تا بتوانیم 

فعالیـت مجموعـه را حفـظ کنیـم ولـی بـاز هـم بـه 

دلیـل تـورم و عـدم بازگشـت بـه موقـع سـرمایه 

نتوانسـتیم بـه تولیـد ادامـه دهیـم. یـک مجموعه 

صنعتـی زمانـی می توانـد تولیـد پویـا و موفقـی 

داشته باشد که عالوه بر تامین هزینه های جاری 

مربوط به امور شرکت، از پشتوانه خوب مالی نیز 

برخوردار باشد. اگر ما می توانستیم نقدینگی الزم 

را در راستای تولید محصول فراهم کنیم، یقینا به 

فعالیـت خـود ادامـه می دادیـم امـا تمـام سـرمایه 

خـود را صـرف هزینه های ابتدایی و البته اساسـی 

جهـت راه انـدازی شـرکت کردیـم و در زمانـی کـه 

بایـد بـه سـوددهی می رسـیدیم، بـا مشـکل عـدم 

تامین نقدینگی روبه رو شدیم.

آینده درخشان صنعت مس   

بـر  اثـر تحریـم  بـه  بهشـتی زاد ضمـن اشـاره 

فعالیت این شرکت، یادآور شد: زمانی که مس به 

مقدار کافی در داخل کشـور وجود دارد، بنابراین 

تحریـم خارجـی معنـا نمی دهـد و تمام مشـکالت 

ناشـی از تحریم هـای داخلـی اسـت. اگـر شـرایط 

مناسب تولید در کشور مهیا باشد، امکان فروش 

گسـترده و کافـی محصوالت داخلـی وجـود دارد. 

بنابراین بیشتر مشکالت موجود در صنعت کشور 

ناشی از تحریم های داخلی است.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: بـه افـرادی کـه 

تصمیـم بـه فعالیـت در صنعـت را دارنـد، توصیـه 

می شـود کـه پیـش از هـر اقدامـی، در خصـوص 

تامیـن سـرمایه اولیـه و نیـز پشـتوانه کافـی مالـی 

اطمینـان حاصـل کننـد و سـپس پـا در ایـن عرصـه 

مهم و حیاتی بگذارند؛ چراکه شرایط برای فعالیت 

در ایـن حـوزه وجـود دارد امـا شـرط مهـم آن، تامین 

نقدینگی الزم و کافی است.

ما در زمینه تولید سیم و کابل های 
خاص در داخل کشور رقیب خاصی 

نداریم و شرکت زیمنس آلمان، 
رقیب بین المللی ما در این زمینه 

است اما متاسفانه اخیرا بنا به دالیلی 
تصمیم به توقف تولید گرفته ایم
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مدیرعامل شـرکت مس هفشـجان گفت: شـرایط بـازار داخلی به  گونه ای اسـت که هر لحظـه باید منتظر اعالم قیمت جدید باشـیم؛ 
البته قیمت مس در بازار جهانی نیز دائما در حال تغییر بوده که این موضوع، چالش هایی را به وجود آورده است.

مدیرعامل شرکت مس هفشجان:

تغییر قیمت ماده اولیه لحظه ای شده است

محمدعلـی مرادپـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشت: شرکت مس هفشجان فعالیت خود را در 

سـال 1380 در زمینـه تولیـد مفتـول مسـی هشـت 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  کـرده  آغـاز  میلی متـری 

شـهرکرد واقع شـده و هم اکنون 10 نیروی فعال در 

آن مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تولید مفتول مسـی در مجموعه و 

بـه دنبـال آن، بـازار خریـد تـا سـال 1392 در شـرایط 

خوبی قرار داشت اما به دلیل برخی مشکالت که 

بیشـتر مرتبط با مسـائل اقتصادی و بانکی اسـت، 

تولیـد دچـار رکــــود شــــد و ضررهـــای بسیـــاری را 

متحمل شـدیم اما در حال حاضر به دنبال بهبود 

شرایط و رسیدن به یک وضعیت ایده آل هستیم.

نوسان لحظه ای قیمت  

مدیرعامل شرکت مس هفشجان در خصوص 

نحـوه تامیـن مـواد اولیه، عنـوان کـرد: کاتد مس، 

عمده تریـن مـاده اولیـه مـورد نیـاز تولیـد مفتـول 

مسی است که ما آن را از مجتمع مس سرچشمه 

تهیـه می کنیـم. ضایعـات مـورد نیـاز هـم از بـازار 

آزاد خریداری می شود و با توجه به میزان تامین 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز شـرکت، ظرفیـت تولیـد 

36هزار تن مفتول مسی در سال را دارا هستیم.

مرادپـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در تامین 

مـواد اولیـه بـا چـه چالش هایـی مواجـه هسـتید، 

اذعـان کـرد: نوسـان قیمتـی، مهم تریـن چالشـی 

اسـت کـه در ایـن زمینـه بـا آن روبـه رو هسـتیم. 

شـرایط بـازار داخلـی بـه  گونـه ای اسـت کـه هـر 

لحظـه بایـد منتظـر اعـالم قیمـت جدیـد باشـیم؛ 

البتـه قیمـت مـس در بـازار جهانـی نیـز دائمـا در 

حـال تغییـر بوده کـه این موضـوع، چالش هایی را 

بـه وجـود آورده اسـت. ضمـن اینکـه نـرخ ارز نیـز 

ثابـت نیسـت. ایـن تغییـرات باعـث می شـود در 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت بـا مشـکل 

مواجه شویم.

تولید مفتول به روش کانتی  راد  

وی در ارتبـاط بـا تکنولـوژی و فراینـد تولیـد 

محصول در این شرکت، تصریح کرد: مفتول مسی 

به روش کانتی  راد در مجموعه ما تولید می شود. 

در ایـن فراینـد، دو کـوره گازی بـه منظـور ذوب و 

نگهداری ماده اولیه وجود دارد که پس از آن، این 

ماده اولیه وارد چرخه ریخته گری شده و به بیلت 

تبدیل می شـود. بیلت تولیدشـده که دارای رنگ 

قرمـز اسـت، نـازک کاری شـده و سـپس مفتـول 

مسی با قطر هشت میلی متر به دست می آید.

مدیرعامل شرکت مس هفشجان در پاسخ به 

سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

محصـوالت  کیفیـت  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن« 

تولیــــدی در داخــــل کشــــور را در مقایســــه بـا 

می کنیـد،  ارزیابـی  چطـور  خارجـی  نمونه هـای 

اذعان کرد: با عنایت به اینکه مفتول های مسی 

از جدیدتریـن  بهره منـدی  بـا  در داخـل کشـور، 

اولیـه  مـواد  از  اسـتفاده  و  دنیـا  روز  تکنولـوژی 

مرغوب تولید می شـوند، بنابراین توانایی رقابت 

کیفیـت  از  و  دارنـد  را  خارجـی  نمونه هـای  بـا 

مطلوبی برخوردار هستند.

توقف صادرات با اعمال قوانین جدید  

مرادپـور در خصـوص صـادرات مفتـول مسـی 

تولیـد شـده در ایـن شـرکت، بیـان کـرد: صـادرات 

مفتـول تـا سـال 1394 بـه کشـورهایی نظیـر چیـن، 

ترکیـه و امـارات صورت می پذیرفت ولی در حال 

جدیـد،  مقـررات  و  قوانیـن  اسـاس  بـر  حاضـر 

را متوقـف کرده ایـم و  صـادرات مفتـول مسـی 

امیـدوار هسـتیم در آینـده نزدیـک در ایـن زمینـه 

مجددا فعالیت کنیم.

اعمـال  تحریم هـای  تاثیـر  بـه  ادامـه  وی در 

شـده در ایـن حـوزه اشـاره کـرد و گفـت: تحریـم 

تاثیـر بسـیاری در صنعـت کشـور داشـته و بـه 

دنبـال آن، تولیدکننـدگان را بـا معضـالت زیادی 

مواجه کرده است. تحریم بر شرایط و چگونگی 

تولیـد مفتـول و حتـی سـیم و کابـل تاثیـر دارد. 

ضمـن اینکـه در شـرایط تحریمـی، فراینـد فروش 

محصـول و نیـز صـادرات بـا مشـکالت فراوانـی 

روبه رو هستند.

مدیرعامـل شـرکت مـس هفشـجان در همیـن 

راسـتا تاکیـد کـرد: تعامـل سـازنده بـا کشـورهای 

مختلف جهان به  ویژه کشورهای فعال و موفق در 

صنعـت مـس، می توانـد کمک شـایانی بـه کاهش 

آثار تحریم داشته باشد که تحقق این امر نیازمند 

توجه و یاری مسئوالن است.

سعی در مدیریت شرایط کنونی داریم  

ایـن سـوال کـه برنامـه  بـه  مرادپـور در پاسـخ 

مجموعه مس هفشـجان در راسـتای طرح توسعه 

چیست، اذعان کرد: در حال حاضر، برنامه خاصی 

در ایـن زمینـه نداریـم و تـالش می کنیـم شـرایط 

کنونی را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنیم.

وی در پایان ضمن اشـاره به وضعیت مطلوب 

بـازار مفتـول مسـی در داخـل کشـور، خاطرنشـان 

کـرد: شـرایط کنونـی حاکـم بـر بـازار محصـوالت 

مسـی تقریبا مسـاعد اسـت؛ اگرچه تغییر قیمت 

چنـد برابـری مـس در طـی ماه هـای اخیر، عملکرد 

تولیدکنندگان انواع محصوالت مسی را از ابتدای 

فرایند تولید تا ورود به یک پروژه، تحت تاثیر قرار 

داده است. امیدوار هستیم بازار به ثبات قیمتی 

مشخص در این زمینه دست یابد.
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مدیرعامـل شـرکت افق گـداز زنگان گفـت: با توجه بـه افزایش همه جانبه قیمت هـا، میزان ظرفیت فعـال کارخانه به زیـر 10 درصد 
رسیده است؛ چراکه افزایش تولید، ریسک بیشتری دارد و نقدینگی قابل توجهی را می طلبد.

تولید محتاطانه در سایه تورم

سید امیر میردامادیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در پاسـخ 

به این سـوال که آیا احداث کارخانه تولید شـمش 

روی از خـاک سـولفیدی مقرون به صرفـه اسـت یـا 

خیـر، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه معـدن 

انگوران تنها معدن غنی روی در کشور است و به 

علـت کاهـش ذخایـر ایـن معـدن بـزرگ، از کشـور 

ترکیـه بـه صـورت غیـر رسـمی و رسـمی، خـاک 

معدنی وارد می  شـود، اگر به معنی واقعی کسـی 

بتواند سرمایه گذاری الزم برای احداث این واحد 

را انجـام بدهـد و عیـار خاکـی که مصرف می کند 

نیـز مناسـب باشـد، قیمتـی کـه در نهایـت بـرای 

محصول تولید شده می تواند تعیین کند، با توجه 

به وابستگی آن به نرخ دالر و همچنین قیمت روی 

در بورس فلزات لندن، مناسـب و سـودآور خواهد 

بـود. در نتیجـه در حالـت کلی این طرح می تواند 

مقرون به صرفـه باشـد امـا میـزان سـرمایه گذاری و 

همچنیـن دریافـت مجوزهـای زیسـت محیطی، 

مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد.

وی افـزود: سـال 1390 قیمـت خـاک معدنـی 

روی با یک عیار مشخص، حدود دو هزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـوده و هم اکنـون قیمت آن به 

86 تـا 90 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم رسـیده 

اسـت. باید گفت که به هر میزان که هزینه های 

جانبی تولید افزایش پیدا کرده باشد، نباید قیمت 

خـاک تـا ایـن انـدازه افزایش پیدا می کرد. پس باید 

پیش بینـی و توجیه اقتصـادی برای احـداث واحد 

تولیـد شـمش از خـاک سـولفیدی بـه طـور دقیـق 

بررسـی و تبییـن شـود؛ در غیـر ایـن صـورت، طـرح 

ضررده خواهد بود.

مرجع تعیین قیمت، نرخ دالر و بورس   

فلزات لندن است

مدیرعامل شرکت افق گداز زنگان در ارتباط با 

روند کنونی قیمت سرب و روی، عنوان کرد: باید 

این نکته را در نظر داشت که قیمت سرب و روی 

بـازار داخلـی، ترکیبـی از نوسـان نـرخ دالر و  در 

قیمت این فلزات در بورس فلزات لندن است که 

البتـه پارامترهـای دیگـری نیـز چـون صـادرات در 

نوسانات بیش از اندازه قیمت سرب و روی دخیل 

هستند؛ چراکه میزان زیاد صادرات، ارزش افزوده 

باالیی هم برای صادرکنندگان به همراه دارد و این 

باعـث کاهـش عرضه شـرکت های صادرکننـده در 

بـازار داخلـی می شـود. از سـوی دیگـر، در بـازار 

داخلی مشاهده می شود که عرضه شمش سرب 

تامیـن  را  بـازار  نیـاز  و  اسـت  کـم  بسـیار  روی  و 

نمی کند؛ به همین سبب، افرادی که از صادرات 

بازمانده انـد، قیمت عرضه خود در بـازار داخلی را 

افزایش می دهند.

به سرمایه  زیادی نیاز داریم  

ایـن فعـال صنعـت روی در پاسـخ به این سـوال 

کـه بیشـترین چالـش پیرامـون بحـث تامیـن مـواد 

اولیـه در چـه زمینه ای بوده اسـت، یادآور شـد: در 

توجهـی  قابـل  سـرمایه درگردش  بـه  زمینـه  ایـن 

نیازمند هستیم؛ سال های گذشته می توانستیم با 

یـک میلیـارد تومـان، 50 تـن مـاد اولیـه خریـداری 

کنیـم امـا اکنـون با همین بودجه، تنها 10 تـن ماده 

اولیه قابل تامین است که این حجم، تنها خوراک 

نیمـروز تولیـد را پاسـخگو خواهـد بـود. بـه همیـن 

علـت نیـز اکثـر کارخانه هـا در تامیـن مـواد اولیـه 

ناتوان هستند و تولید خود را متوقف کرده اند.

میردامادیان تصریح کرد: در صورت امکان، در 
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مـاه یـک هفتـه تولیـد آلیاژهـای مختلـف روی در 

کارخانـه انجـام می شـود. بـا در نظـر گرفتن هزینه 

تامیـن مـاده اولیـه بـرای تولیـد روزانه 10 تن شـمش 

پرداخـت  در  تاخیـر  همچنیـن  و  روی  آلیـاژی 

مطالبات از سـوی مشـتریان، باید نزدیک به 25 تا 

30 میلیارد تومان سرمایه درگردش داشته باشیم.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود نداشتن چنین 

سـرمایه  ای در شـرکت و عدم اعطای تسـهیالت از 

سـوی بانـک، مجبـور بـه توقف برنامه هـای تولیدی 

شـده ایم و صرفـا بـا تولیـد روزانـه 10 تـن محصـول، 

می توانیم حقوق کارکنان را بپردازیم.

تفاوت قیمت میان بازار آزاد و بورس   

ناچیز است

مدیرعامل شرکت افق گداز زنگان در ارتباط با 

شرایط خرید حاکم بر بورس کاال، خاطرنشان کرد: 

برخالف تصورات بسیاری از فعاالن صنعت سرب 

و روی، تفاوت چندان فاحشی میان قیمت بورس 

و بازار آزاد وجود ندارد. بر اسـاس قانونی که برای 

خرید از بورس کاال وضع شده، تولیدکنندگانی که 

محصوالت خود را صادرات می کنند، باید میزان 

معینی از محصوالت خود را در بورس کاال عرضه 

کننـد. بـه عنـوان مثـال، اگـر قیمـت شـمش روی، 

80هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم اعـالم شـده 

باشـد، در بـورس کاال، بـه 79 هـزار و 500 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم عرضه می شود. در این بین، باید 

یـک درصـد معینـی بـرای کارگـزار در نظـر گرفتـه 

شـود و حتمـا بایـد هزینـه خریـد کاال از بـورس نیـز 

همان ابتدا از سوی مشتری پرداخت شود و تا سه 

تا چهار روز بعد ماده اولیه به دسـت تولیدکننده 

خواهد رسید.

وی تاکیـد کـرد: اکثر تولیدکننـدگان به دنیال 

تحویل مواد اولیه خود در سریع ترین زمان ممکن 

تولیـد محصـول  توقـف در رونـد  ایجـاد  و عـدم 

هسـتند. بـه همیـن دلیـل بـا مراجعـه مسـتقیم بـه 

تامین کننـدگان، مـاده اولیـه را کمـی گران تـر از 

بـورس کاال خریـداری می کننـد و همچنین تا سـه 

روز بعد مهلت پرداخت نیز دارند. همین مهلت 

سبب می شود تا تولیدکننده مواد اولیه بیشتری 

تهیـه کنـد و در نتیجـه میـزان تولید بیشـتری نیز 

داشـته باشد. 

عرضه اجباری در بورس کاال  

مدیرعامل شـرکت افق گداز زنگان ادامه داد: 

یکی از دالیل مهم عدم استقبال تولیدکنندگان از 

خریـد مـاده اولیـه از بـورس کاال اجبـار بـه عرضـه 

صادرکننـده  کـه  بـزرگ  شـرکت های  زیـرا  اسـت 

هستند، به اجبار باید میزانی از محصوالت خود را 

در بـورس کاال عرضـه کننـد کـه صرفـا بـرای اخـذ 

مجـوز صـادرات انجام می شـود. از سـوی دیگر، با 

توجه به اختالف کم قیمت روی در بورس کاال و 

بازار آزاد، انگیزه قابل توجهی برای خریداران ایجاد 

نمی شود که ماده اولیه خود را از بورس کاال تهیه 

کننـد. ضمـن اینکـه صنایـع مصرف کننـده روی 

نمی تواننـد منتظـر عرضـه گریـد مـورد نظـر خـود 

بمانند و از برنامه تولیدی خود عقب بیفتند.

مصرف کننده شمش روی 99 درصد هستیم  

ایـن فعـال صنعت روی همچنین متذکر شـد: 

در بـورس کاال شـمش روی بـا گریدهـای 97، 98 و 

99درصـد عرضـه می شـود کـه هـر شـرکت بنـا بـه 

تولیـد محصـوالت خـود، بایـد گریـد مناسـبی از 

شـمش روی را خریـداری کنـد. بـه طـور متوسـط 

اکثـر تولیدکننـدگان از گریـد 97 درصـد اسـتفاده 

می کنند و هرچه درصد خلوص باالتر برود، تعداد 

مصرف کنندگان نیز محدودتر خواهد شد. میزان 

سـرب موجـود در شـمش آلیـاژی روی کـه شـرکت 

افق گداز زنگان تولید می کند، باید زیر 50 درصد 

باشد. در نتیجه باید شمش روی گرید 99 درصد 

خالـص را مـورد اسـتفاده قـرار داد کـه متاسـفانه 

چنین گریدی در بورس کاال عرضه نمی شود.

مشتریان افق گداز زنگان  

این تولیدکننده با اشاره به وضعیت تولید در 

شـرکت افـق گـداز زنـگان، گفـت: در ایـن شـرکت 

انـواع و اقسـام آلیاژهـای روی تولیـد می شـود و بـر 

اسـاس نیـاز مشـتری مبنی بـر اینکه برای سـاخت 

چـه قطعـه ای نیازمنـد آلیـاژ روی اسـت، آنالیـز 

شمش تعیین و این محصول تولید و عرضه می شود. 

عمده مشتریان این شرکت، سازندگان دستگیره 

در، یراق آالت و صنایع گالوانیزه هستند.

10 درصد ظرفیت تولید فعال است  

میردامادیـان در ارتبـاط بـا میزان ظرفیت تولید 

فعال شرکت، گفت: با توجه به چالش های موجود، 

ظرفیت تولید فعال شرکت زیر 10 درصد است. باید 

در مـاه توانایـی تولیـد شـمش  آلیـاژی روی به میزان 

400 تن را داشـته باشـیم اما االن در نهایت 60 تن از 

ایـن محصـول تولیـد می شـود. باید نقدینگـی قابل 

توجهی در دسـت داشـته باشـیم تا بتوانیم قدرت 

ریسک پذیری خود را نیز باال ببریم. متاسفانه ثبات 

در بـازار وجـود نـدارد و چـون قـدرت مالـی شـرکت 

ضعیـف شـده و قیمت هـا هـر روز و بـه صـورت 

ساعتی در حال نوسان است، افزایش تولید برای ما 

تنهـا موجـب ضرردهـی خواهـد بـود. بـرای حفـظ 

لحظـه ای  نوسـانات  نمی توانیـم  مشـتریان خـود، 

قیمت ماده اولیه را بر قیمت فروش اعمال کنیم و 

این همیشه موجب ضرر شرکت بوده است.

این تولیدکننده شمش آلیاژی روی در پاسخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنـی بر اینکه آیا 

برای این شـرکت طرح توسـعه در نظر گرفته شـده 

 ،1400 سـال  بـرای  کـرد:  مطـرح  خیـر،  یـا  اسـت 

طرح هـای توسـعه ای بسـیاری را در نظـر گرفتـه 

بودیـم و قصـد داشـتیم در کنـار تجهیـزات تولیـد 

شـمش آلیاژی روی، یک دسـتگاه کوره برای ذوب 

شـمش  تولیـد  خـط  و  دهیـم  قـرار  آلومینیـوم 

آلومینیومی نیز احداث کنیم که متاسفانه تاکنون 

بـرای انجـام ایـن کار موافقتـی از سـوی نهادهـای 

مربوطـه انجـام نشـده اسـت. کارخانـه افـق گـداز 

زنگان در استان زنجان واقع شده و شرایط اعطای 

مجـوز بـرای اجـرای طـرح توسـعه بـه افـراد بومـی 

بسـیار آسـان تر از دریافت مجوز توسـط افراد غیر 

بومی است.

در بازار داخلی مشاهده می شود که 
عرضه شمش سرب و روی بسیار کم 
است و نیاز بازار را تامین نمی کند؛ به 

همین سبب، افرادی که از صادرات 
بازمانده اند، قیمت عرضه خود در 

بازار داخلی را افزایش می دهند
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»فایرا« 13 هزار تن محصول تولید کرد

درآمد »فنوال« به 85 میلیارد تومان رسید
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شـرکت آلومینیـوم ایـران در آبان ماه 1400، توانسـت میزان تولید خود را نسـبت به ماه 
قبل از آن ارتقا دهد اما همچنان با رکورد تولید خود در سال گذشته فاصله دارد.

»فایرا« 13 هزار تن محصول 
تولید کرد

در آبان ماه امسال،

قبل از آن، 6.9 درصد کاهش داشـته اسـت. نرخ 

فـروش ایـن محصـول در مهـر مـاه 1400، 79 هزار و 

558 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. در حالـی 

که نرخ فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو در آبان 

کـه  سـال 1399  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  مـاه 

47هـزار و 780 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

حاکی از رشد قابل توجه 55.1 درصدی است.

عملکرد رو به  رشد »فایرا« در تولید و   

فروش شمش

شـرکت آلومینیـوم ایـران در آبـان مـاه 1400، 

12هزار و 873 تن شـمش آلومینیومی تولید کرد 

که این میزان تولید در مقایسـه با ماه قبل از آن، 

15.6درصد رشـد داشـته اسـت. میزان تولید این 

محصول در مهر ماه 1400، 11 هزار و 132 تن بود. 

مقایسـه میزان تولید شـمش آلومینیومی در ماه 

مورد بررسی با ماه مشابه در سال 1399، حکایت 

از کاهش 21.9 درصدی تولید این محصول دارد. 

ایـن شـرکت در آبـان مـاه سـال 1399، 16 هـزار و 

493تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

»فایـرا« در دومیـن مـاه پاییـز 1400، 14 هـزار و 

399تن شمش آلومینیومی را در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رسـاند که این میزان نسـبت 

بـه مهـر مـاه سـال 1400، 59 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در مهر ماه 

1400، 9 هـزار و 55 تـن بـود. میـزان فـروش شـمش 

آلومینیومی ایرالکو در آبان ماه امسال، در مقایسه 

بـا مـاه مشـابه در 1399 و فـروش هشـت هـزار و 

624تنـی، 67 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. 

میزان صادرات شمش آلومینیومی این شرکت در 

ماه مورد بررسی نیز سه هزار و 681 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 71 هـزار و 220 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

مهـر مـاه 1400 بـه 68 هـزار و 114 تومـان به ازای هر 

کیلوگـرم در آبـان مـاه امسـال رسـید کـه بـه ایـن 

زمینـه  ایـن  در  درصـدی   4.4 کاهـش  ترتیـب، 

مشـاهده  می شـود. همچنین نرخ فروش شـمش 

آلومینیومـی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در 

سـال 1399، 44.4 درصد رشـد داشـته اسـت. نرخ 

فـروش ایـن محصـول در آبـان مـاه سـال گذشـته، 

47هزار و 158 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

عملکـرد شـرکت  نمـودار 1  آنالیـن«،  »فلـزات 

آلومینیوم ایران در آبان ماه 1400 و مقایسه نتایج 

آن نسـبت بـه مـاه قبـل از آن و آبـان مـاه 1399 را 

نشـان می دهـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار، میـزان 

درآمـد از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی 

این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

گذشـته دارای رشـد بوده است. همچنین میزان 

تولیـد شـمش آلومینیومـی ایرالکـو بـا رشـد همراه 

بـوده امـا میـزان تولیـد بیلـت ایـن شـرکت افـت 

داشته است.

افت تولید و فروش بیلت آلومینیومی   

نسبت به مهر ماه

در آبان ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران تنها 

153 تـن بیلـت خالص آلومینیومی تولید کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا ماه قبـل از آن که تولید 

ایـن محصـول بـه میـزان یـک هـزار و 120 تـن بـود، 

86.3 درصـد افـت داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال 1399 که 

300 تـن بیلت آلومینیومی تولید کـرده بود، افت 

49 درصدی را به ثبت رسانده است.

»فایـرا« در دومیـن مـاه پاییـز 1400، بـه میـزان 

699 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه 

بیانگـر افـت 7.8 درصـدی فـروش ایـن محصـول 

نسـبت به مهر ماه امسـال که فروش آن 758 تن 

بـود، اسـت. مقایسـه میـزان فروش بیلـت در آبان 

مـاه امسـال بـا مـدت مشـابه سـال 1399، افـت 

32.7درصـدی را نشـان می دهـد. ایرالکـو در آبـان 

خالـص  بیلـت  تـن   38 و  هـزار  یـک   ،1399 مـاه 

آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 74 هـزار و 100 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم ثبت شـده که این میزان نسـبت به ماه 
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عدم تولید شمش آلیاژی  

در آبان ماه سـال 1400، »فایرا« مانند ماه قبل 

از آن شمش آلیاژی تولید نکرد و هیچ فروشی نیز 

نداشـت. در حالـی کـه ایرالکـو در مهـر مـاه 1400، 

بـود.  بـه فـروش رسـانده  آلیـاژی  تـن شـمش   40

همچنیـن در آبـان مـاه 1399 موفـق به فـروش یک 

هزار و 493 تن شمش آلیاژی شده بود.

نـرخ فـروش شـمش آلیـاژی در مهـر مـاه 1400، 

84 هزار و 745 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین 

شـرکت   ،1399 مـاه  آبـان  در  همچنیـن  شـد. 

آلومینیـوم ایـران شـمش های آلیـاژی را بـه قیمت 

48 هـزار و 185 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 

فروش رسانده بود.

افزایش درآمد »فایرا« در آبان ماه  

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

شـرکت ایرالکـو در آبـان مـاه 1400، در مجمـوع 

13هـزار و 26 تـن محصـول آلومینیومـی تولیـد 

کـرده اسـت کـه این میزان نسـبت بـه ماه پیش 

از آن، 6.3 درصـد افزایـش و نسـبت بـه مـدت 

را  افـت  درصـد   22.4 گذشـته،  سـال  مشـابه 

نشان می دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در آبان ماه سال جاری، 

حـدود 15 هـزار و 98 تـن محصـول آلومینیومـی 

فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

53.2درصـد افزایـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال گذشته، 35.3 درصد رشد داشته است.

ایرالکـو در دومیـن مـاه پاییـز 1400، بـا کسـب 

درآمـد 11 هـزار و 354 میلیـارد و 218 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی، 

افزایـش 36.7 درصـدی درآمـد را نسـبت بـه مـاه 

در  همچنیـن  و  رسـانده  ثبـت  بـه  آن،  از  قبـل 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 115 درصـد 

رشد را نشان می دهد.

»فایرا« در دومین ماه پاییز 1400، 
14 هزار و 399تن شمش 

آلومینیومی را در بازارهای داخلی و 
صادراتی به فروش رساند که این 

میزان نسبت به مهر ماه سال جاری، 
59 درصد رشد را نشان می دهد
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گـروه کارخانه هـای تولیدی نـورد آلومینیـوم در آبـان مـاه 1400، از فروش یـک هزار و 
272تـن محصـول، حدود 853 میلیارد و 824 میلیون ریال درآمد کسـب کرد که نسـبت 

به ماه پیش از آن، افت اما در مقایسه با آبان ماه 1399، رشد داشته است.

درآمد »فنوال« به 85 میلیارد تومان رسید
در آبان ماه 1400،

بـه گـزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 

شـرکت  عملکـرد  بررسـی  آنالیـن«،  »فلـزات 

نــــورد آلومینیــــوم در آبــــان مـاه 1400، نشـان 

می دهـد ایـن شـرکت در تولیـــد و فـروش ورق 

و تسمه آلومینیومی در مقایســـه با مهر ماه و 

همچنیـن مـدت مشابـــه سـال گذشـته موفـق 

عمل کرده است.

رشد 67.1 درصدی تولید ورق آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آبـان مـاه 1400، 

358 تن ورق آلومینیومی تولید کرده است که 

رشـد  شـاهد  آن،  از  قبـل  مـاه  بـا  مقایسـه  در 

هسـتیم.  محصـول  ایـن  تولیـد  11.9درصـدی 

»فنــــوال« در مهــــر مـــاه امســــال، 320 تــن ورق 

آلومینیومـی تولیـد کرده بود. میـزان تولید ورق 

آلومینیومـی در مـاه مورد بررسـی در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، حکایـت از رشـد 

67.1 درصـدی دارد؛ شـرکت نـورد آلومینیوم در 

آبـان مـاه 1399، 214 تـن از ایـن محصـول را تولید 

کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در آبـان مـاه 1400، می تـوان بـه رشـد 

13.6 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 378 تـن ورق 

ایـن در حالـی  بـه فـروش رسـاند.  آلومینیومـی 

اسـت کـه در مهـر مـاه سـال جـاری، ایـن شـرکت 

بـود.  فروختـه  را  محصـول  ایـن  از  تـن   333

همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  بررسـی  مـورد 

درصـدی   155.6 افزایـش  از  نشـان  گذشـته، 

فروش دارد. »فنوال« در آبان ماه 1399، 148 تن 

ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومی شـرکت نورد 

آلومینیوم در آبان ماه 1400 نسبت به ماه قبل از 

آن، افـت داشـته اسـت؛ بـه  گونـه ای که با کاهش 

0.5 درصدی از 85 هزار و 874 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم بـه 85 هـزار و 476 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم در مـاه مـورد بررسـی رسـیده اسـت. 

محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ  نسـبت  مقایسـه 

آلومینیومی »فنوال« در آبان ماه امسال با مدت 
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مشـابه سـال 1399، بیانگـر رشـد 25.8درصـدی 

ایـن  آلومینیومـی  ورق  فـروش  قیمـت  اسـت؛ 

شـرکت در آبان ماه سـال گذشـته، 67 هزار و 945 

تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

تولید و فروش کویل آلومینیومی کاهش یافت  

مـورد  مـاه  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت   

بررسـی، 152 تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد 

که در مقایسه میزان تولید این محصول در ماه 

قبل از آن که 340 تن کویل آلومینیومی در این 

شـرکت تولیـد شـده بـود، افـت 55.3 درصـدی 

مالحظـه می شـود. ایـن میزان تولید در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال 1399 کـه میـزان تولیـد 

کویـل آلومینیومـی 122 تـن بـود، نشـان از رشـد 

24.4 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنوال« در 

آبـان مـاه سـال جـاری، حاکـی از آن بـوده کـه ایـن 

شـرکت در ایـن زمینـه نیـز افـت فـروش را تجربه 

مـورد  مـاه  در  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت؛  کـرده 

کویـل  تـن  توانسـت 124  شـرکت  ایـن  بررسـی، 

آلومینیومـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه 

مهر ماه که این شرکت، 317 تن از این محصول 

را بـه فـروش رسـانده بـود، افـت 60.8 درصـدی 

حاصل شـده اسـت. مقایسه میزان فروش کویل 

آلومینیومـی در آبـان مـاه 1400 بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، حکایـت از کاهـش 19 درصـدی 

فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم 

در آبـان مـاه 1399، 153 تـن از ایـن محصـول را به 

فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل »فنوال« در آبان ماه 1400، 

رشـد  آن  از  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت  درصـد   10.1

داشت؛ به گونه ای که از 84 هزار و 573 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 93 هـزار و 83 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنین نرخ 

بـه  نسـبت  امسـال  مـاه  آبـان  فـروش کویـل در 

مـدت مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 

66 هـزار و 316 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم بود، 

40.4 درصد رشد را نمایان می کند.

عملکرد مثبت در تولید تسمه آلومینیومی  

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در آبـان مـاه 

سـال جـاری، 178 تـن بـود که نسـبت بـه ماه قبل 

آن کـه میـزان تولیـد ایـن محصـول، 142 تـن بـود، 

رشـد 25.2 درصـدی مشـاهده می شـود. میـزان 

تولیـد تسـمه نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در 

داشـته  افـت  درصـد   20.8 حـدود   ،1399 سـال 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه ایـن شـرکت در آبـان مـاه 

سال گذشته 224 تن تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در مـاه مـورد بررسـی، 204 تـن بود که نسـبت به 

مهـر مـاه کـه ایـن شـرکت 119 تـن تسـمه فروختـه 

بود، 71.4 درصد رشـد داشـته اسـت. این میزان 

فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، 

حــــدود 9.1 درصــــد کاهـش را نشـان می دهـد. 

»فنـوال« در آبـان مـاه سـال قبـل،  224تـن تسـمه 

فروخته بود.

نـرخ فـروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیـوم 

در آبـان مـاه سـال جاری، 91 هـزار و 61 تومان به 

ازای هر کیلوگرم به ثبت رسـید که نسـبت به 

مهـر مـاه 1400 و آبـان مـاه سـال 1399، بـه ترتیب 

9.8درصـد و 63.9 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

مـاه 1400،  ایـن محصـول در مهـر  فـروش  نـرخ 

82هـزار و 904 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم و در 

آبـان مـاه 1399، 55 هـزار و 566 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد 23.8 درصدی نرخ فروش کلد آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آبـان مـاه 1400، 

26تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید 

کلـد در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن کـه 28 تـن 

نشـان  را  افـت  درصـد   7.7 بـود،  شـده  تولیـد 

می دهـد. در مـدت مشـابه سـال 1399، 231 تـن 

کاهـش  بیانگـر  کـه  بـود  شـده  تولیـد  کلـد 

88.6درصدی تولید این محصول است.

»فنوال« در آبان ماه امسال نیز میزان 26تن 

کلـد فروخـت کـه نسـبت بـه مهـر مـاه بـا میـزان 

فـروش 28 تـن و همچنیـن در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشته با میزان فروش 254 تن، به 

درصـدی   89.9 و  درصـدی   9.1 افـت  ترتیـب، 

مالحظه می شود.

نـرخ فـروش کلـد شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

مـاه، رشـد  بـه مهـر  بررسـی، نسـبت  مـورد  مـاه 

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد 
بررسی، 378 تن ورق آلومینیومی به 

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

شرکت 333 تن از این محصول را 
فروخته بود
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0.8درصـدی داشـت و از 99 هـزار و 820 تومـان بـه 

بـه 100 هـزار و  ازای هـر کیلوگـرم در مهـر مـاه 

مـاه  آبـان  در  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  623تومـان 

رسید. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه 

مورد بررسـی نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399 

هـر  ازای  بـه  تومـان  و 753  قیمـت 75هـزار  بـا 

کیلوگرم، 32.8درصد افزایش را نشان می دهد.

تولید و فروش مطلوب محصوالت کارمزدی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آبـان مـاه 1400 بـا 

تولیـد 540 تنـی محصـوالت کارمزدی توانسـت 

بـه ترتیـب رشـد 11 درصـدی و 42.9 درصـدی را 

نسـبت بـه مـاه قبـــل کـه 487 تــــن و در مـدت 

محصـوالت  تـن   378 کـه   1399 سـال  مشـابه 

کارمزدی تولید کرده بود، نشان دهد.

»فنـوال« در آبـان مـاه، 540 تـن محصوالت 

کارمـزدی بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا 

مهـر مـاه و آبـان ماه 1399، بـه ترتیب 11 درصد 

بـه  داشـت؛  فـروش  افزایـش  42.9درصـد  و 

طـوری کـه در مـدت زمـان مشـابه سـال 1399، 

کارمـزدی  محصـوالت  تـن   378 شـرکت  ایـن 

فروخته بود. 

فـروش محصـوالت کارمـزدی شـرکت  نـرخ 

نـورد آلومینیـوم در آبـان مـاه 1400 نسـبت مهـر 

مـدت  بـا  مقایسـه  در  و  افـت  درصـد  مـاه 0.4 

داشـته  رشـد  درصـد  قبـل، 26.5  سـال  مشـابه 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه در مهـر مـاه از 28 هـزار و 

670 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه  28 هـزار و 

553 تومان به ازای هر کیلوگرم رسـیده اسـت. 

نرخ فروش محصوالت کارمزدی این شرکت در 

آبـان مـاه 1399، 22 هـزار و 567 تومـان بـه ازای 

هرکیلوگرم بود.

کاهش درآمد نسبت به مهر ماه  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

گـروه کارخانه هـای تولیدی نـورد آلومینیوم در 

آبـان مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 

آلومینیومـی  نـورد  انـواع محصـوالت  تـن   255

تولیـد کـرد کـه 540 تن آن محصـوالت کارمزدی 

بـود. مجمـوع تولیـد ایـن شـرکت در ایـن مـاه، 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 4.8 درصـد افـت و 

نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، 7.2 درصـد 

رشد داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در دومین ماه پاییز 

و  هـزار  یـک  حـدود  مجمـوع  در  جـاری،  سـال 

272تـن انـواع محصـوالت آلومینیومـی فروخـت 

کـه 540 تـن از آن، کارمـزدی و 56 تن نیز مربوط 

بـه محصـوالت صادراتـی بـود. کل فـروش ایـن 

شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

1.1 درصد کاهش و نسـبت به دوره مشـابه سـال 

1399، 9.8 درصد رشد داشته است.

مجمـوع  در   ،1400 مـاه  آبـان  در  »فنـوال« 

از  ریـال  میلیـون  و 824  میلیـارد  حـدود 853 

آلومینیومـی درآمـد  محـل فـروش محصـوالت 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  کسـب 

1.2درصـد کاهـش داشـته امـا نسـبت بـه دوره 

مشـابه سـال گذشـته، 40.6 درصـد رشـد پیـدا 

کرده است.

میزان فروش تسمه شرکت نورد 
آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 

204تن بود که نسبت به مهر ماه که 
این شرکت 119 تن تسمه فروخته 

بود، 71.4 درصد رشد داشته است
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 
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کاهش تقاضای فوالد در بازار
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در هفتـه منتهـی بـه 12 آذر مـاه، برخـالف هفته های گذشـته شـاهد کاهش شـدید 
تقاضـای محصوالت فـوالدی بودیم؛ بـه طوری که بسـیاری از عرضه ها یـا به فروش 
نرفتنـد و یا اینکـه تقاضا کمتر از میزان عرضـه بود. در این هفته مانند سـه هفته اخیر، 
قیمـت پایـه اغلب محصـوالت فوالدی کاهـش یافت و همین امـر خریـداران را بر آن 

داشت استراتژی صبر و نظاره را برای کاهش بیشتر قیمت در پیش گیرند.

کاهش تقاضای فوالد در بازار

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در هفته منتهی به 12 آذر ماه، 

آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 

شـمش فوالد شـرکت های فوالد خوزستان، آهن و 

فـوالد ارفـع، چادرملـو، تختـال شـرکت های فـوالد 

گالوانیـزه  ورق  هرمـزگان،  فـوالد  و  خوزسـتان 

فـوالد  شـرکت  میلگـرد  و  خـودرو  ورق  شـرکت 

خراسان مورد معامله قرار گرفت.

16 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 9 آذر مـاه، 

16 هـزار تن محصول مشـتمل بر هشـت هـزار تن 

تختـال و هشـت هـزار تن شـمش بلـوم فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

نمـودار 1 نشـان می دهـد،  همان طـور کـه 

مـاه،  آذر  فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه 9  شـرکت 

20هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بورس کاال 
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عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 14 هـزار و 800 تنـی 

مواجـه شـد امـا به میزان هشـت هـزار تن معامله 

صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـوز«، 

130هـزار و 941 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

کرده بود که قیمت معامله افزایش نیافت. این 

شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 104 میلیـارد و 

752میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  نمـودار 2، شـرکت  همچنیـن طبـق 

خوزستان، سه شنبه 9 آذر ماه 40 هزار تن تختال 

بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  فـوالدی 

تقاضای هشت هزار تنی مواجه شد و به همین 

میزان نیز معامله انجام شد.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را به قیمت 

152 هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفته، 121  میلیـارد و 

600 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 12 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 9 آذر ماه، شـرکت آهن و فوالد ارفع 

موفق شـد 12 هزار و 200 تن شـمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
تـن  هـزار  مـاه 15  آذر  ارفـع، سه شـنبه 9  فـوالد 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 12 هـزار تنـی مواجـه و بـه میـزان 

10هـزار تـن از آن معاملـه شـد. ارفـع باقی شـمش 

خـود را بـه تـاالر مچینگ برد و با معامله دو هزار 

بـه  را  خـود  معامـالت  جمـع  دیگـر،  تـن   200 و 

12هزار و 200 تن رساند.

ارفـع، شـمش فـوالدی را به قیمـت 130 هزار و 

941 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر باقی مانـد. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفته، 159 میلیـارد و 

748 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« 50 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 9 آذر مـاه، 

توانسـت 50 هـزار تـن تختال فـوالدی را در بورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 4 نشـان می دهـد،  همان طـور کـه 

هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مـاه،  آذر   9 سه شـنبه 

50هـزار تـن تختـال فوالدی خـود را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 72 هـزار و 960 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معامله 

صورت گرفت.

قیمت تختال عرضه شده »هرمز«، 152هزار 

ریال به ازای هر کیلوگرم بود که قیمت معامله 

بـا کمـی افزایـش بـه 152 هزار و 197 ریـال به ازای 

هـر کیلوگـرم رسـید. فـوالد هرمـزگان از معاملـه 

و  میلیـارد   760 کاال،  بـورس  در  خـود  تختـال 

984میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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10 هزار تن شمش فوالدی چادرملو معامله شد  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، روز  

سه شنبــــه 9 آذر مــــاه توانســــت 10 هـزار تــــن 

شمــــش فـوالدی در بــــورس کاالی ایــــران بــــه 

فروش برساند.

نمودار 5 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو، سه شنبه 9 آذر ماه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بـورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای 15 هزار و 500 تنی 

مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه 

تمامی عرضه خود شد.

»کچاد«، شمـــش فــــوالدی را بــــه قیمــــت 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   941 و  130هـزار 

عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری 

ایــــن شرکــــت از معاملـــه صـورت  نداشــــت. 

تومـان  گرفتـه، 130 میلیــــارد و 941 میلیــــون 

درآمد کسب کرد.

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« هشت هزار   

تن آهن اسفنجی معامله کرد

سه شـنبه 9 آذر مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و 

فـوالد گل گهـر موفـق شـد هشـت هـزار تـن آهـن 

اسـفنجی خـود را در بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار دهد.

همانطـور کـه نمـودار 6 نشـان می دهـد، 

و  آهـن  توسـعه  شـرکت  مـاه،  آذر   9 سه شـنبه 

فـوالد گل گهـر 15 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را 

در  کـه  کـرد  عرضـه  ایـران  کاالی  بـورس  در 

تـن تقاضـا وجـود داشـت  مقابـل آن 14 هـزار 

امــــا بـــــه میــــزان هشـــت هــــزار تـن، معاملـه 

صورت گرفت.

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، آهـن 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 89 هـزار و 380 ریـال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد 

که قیمت معامله تغییری نداشـت. این شـرکت 

»کچاد«، شمش فوالدی را به 
قیمت 130هزار و 941 ریال به 

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

این شرکت از معامله صورت 
گرفته، 130 میلیارد و 941 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد
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 شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، چهارشنبه 10 آذر 

ماه، سه هزار تن ورق گالوانیزه را 
در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضای 6 هزار و 500 تنی مواجه 
شد و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفت

از معامله انجام شـده 71 میلیارد و 504 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

سه هزار تن ورق گالوانیزه »ورق خودرو«   

معامله شد

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری 

چهارشـنبه 10 آذر مـاه موفـق شـد سـه هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خـود را در بورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

نمودار 7 نشان می دهد شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه 10 آذر ماه، سه 

هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضای 6 هزار و 500 تنی مواجه شـد 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ایـن شـرکت ورق گالوانیـزه خودرویـی را بـه 

هـر  ازای  بـه  ریـال   577 و  هـزار   263 قیمـت 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که قیمت معامله به 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال  و 794  هـزار   283

افزایـش یافـت. شـرکت ورق خـودرو از معاملـه 

انجـام شـده، 85 میلیـارد و 138 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

176 تن میلگرد »فخاس« معامله شد  

چهارشـنبه 10 آذر ماه، شـرکت فوالد خراسـان 

در  را  خـود  فـوالدی  میلگـرد  تـن  توانسـت 176 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   8 نمـودار 
خراسـان چهارشـنبه 10 آذر مـاه 10 هـزار و 32 تـن 

بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  میلگـرد 

شـرکت  ایـن  و  شـد  مواجـه  تنـی  تقاضـای 814 

176تن میلگرد عرضه شده را به فروش برساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

143هزار و 385 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـر مانـد. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه دو میلیـارد و 

523 میلیون تومان درآمد کسب کرد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

56
é 1400  آذر ماه é 194  شماره 

سایـر رسانـه ها



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

57
 é شماره  é 194 آذر ماه 1400

کمک »کشف پریمیوم« به تولید

کاهش تولید 10 معدنکار برتر طال در سه ماهه سوم 2021

طی هفت ماه، 10 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از کاال 

خبـر، یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم در حـوزه 

تولیـد بـه خصـوص در حـوزه تولیـد مـواد اولیه و 

میانـی در کشـور، اطمینـان خریدار و فروشـنده 

بـه تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه در زنجیره هـای 

تولید اسـت. در گذشته ریسـک های زیادی در 

مـورد تعهـدات فروشـندگان به خریـداران وجود 

داشـته و بـا آنکـه ابزارهـای مختلفـی بـرای ایـن 

منظـور تعبیـه شـد امـا بـاز هـم پاسـخگوی تمـام 

نیـاز فعـاالن بـازار نبود. قرارداد کشـف پریمیوم 

که طی روزهای گذشـته بر اسـاس طرح وزارت 

صمـت در زمینـه مدیریـت هوشـمند بـازار در 

بـورس کاال در حـال توسـعه اسـت از یـک سـو 

فعـاالن زنجیـره ارزش را بـه هم متصل می کند و 

از سـوی دیگـر حصـول اطمینـان از تبـادل کاال را 

میسـر  پایین دسـت  و  باالدسـت  صنایـع  بـرای 

می سازد. در این رابطه با رئیس اداره مطالعات 

اقتصـادی بـورس کاالی ایـران به بررسـی قرارداد 

کشـف پریمیـوم، اثـرات و نتایـج آن بـر اقتصـاد 

بـا  مختلـف،  کاالهـای  در  معامـالت  و  کشـور 

مطالعـات  اداره  رئیـس  محمدی پـور،  معیـن 

اقتصادی بورس کاالی ایران گفت وگو شـده که 

متن کامل آن در ادامه آمده است:

در ابتدا در ارتباط با تصمیمات وزارت صمت  ◄

و برنامه هایـی کـه تـا کنـون در معامـالت کشـف 

مـورد  در  همچنیـن  و  گرفتـه  صـورت  پریمیـوم 

معامالت و موفقیت هایی که در حال حاضر این 

روش به همراه داشته توضیح بفرمایید؟

اسـتفاده از قرارداد کشـف پریمیوم بر اساس 

الگـوی جدیـد وزارت صمـت در حـال توسـعه در 

بـورس کاال اسـت، شـرکت های مختلـف اعـم از 

شرکت های فوالدی، فلزی غیرآهنی، فرآورده های 

خوبـی  ورود  حـال  بـه  تـا  پتروشـیمی  و  نفتـی 

حـال  در  روزبـه روز  موضـوع  ایـن  و  داشـته اند 

پررنگ تر شـدن اسـت؛ اما الزم اسـت در ابتدا به 

پاسـخ دهیـم کـه معامـالت کشـف  ایـن سـوال 

پریمیـوم چـه تفاوت هـای عمـده ای با شـیوه های 

قبلـی معامـالت در بـورس کاال دارد؟ معامـالت 

کشـف پریمیـوم اجـازه ایـن را می دهـد تـا قیمت 

کاالهـا، فرمولـه شـده و بـه عبارتـی قیمت شـناور 

شـود؛ یعنـی خریـدار یـا فروشـنده در لحظـه عقد 

قـرارداد پریمیـوم بـا قیمـت قطعـی یا بـا پرداخت 

کل ثمـن معاملـه مواجـه نباشـد. در ایـن روش 

قراردادهایـی میـان شـرکت های مختلـف از یـک 

زنجیره بسـته می شـود که هم در موضوع تامین 

مـواد اولیـه مسـیر را تسـهیل می کنـد و هـم در 

فروش محصول نهایی.

فرمول هـای  از  اسـتفاده  منظـور  ایـن  بـرای 

محاسـبه قیمت به عنوان مثال میانگین قیمت 

سـه هفتـه قبـل در بـورس کاال و یـا فرمول هـای 

یـک  بـرای  نهایـی  معاملـه  قیمت هـای  دیگـر، 

محصول مشخص روی تابلو کشف می شود. به 

عنوان مثال یک شـرکت فروشـنده آهن اسفنجی 

محصـول خـود را بـرای تحویـل در اسـفند مـاه بـا 

استفاده از فرمول قیمتی مشخص اعالم کرده و 

طـی یـک فراینـد رقابتـی شـفاف میـان خریـداران 

این محصول، پریمیوم قیمت بر روی تابلو تعیین 

دارد،  اهمیـت  مرحلـه  ایـن  در  آنچـه  می شـود، 

مبلغـی )پریمیـوم( بـوده که خریدار حاضر اسـت 

باالتـر از قیمـت مبنـا یـا همـان میانگیـن قیمـت 

معامـالت بـورس در سررسـید اعـالم شـده بـرای 

خریـد محصـول بپـردازد؛ بـه عنوان مثـال خریدار 

اعـالم می کنـد کـه 200 تومـان باالتـر از قیمـت 

بـازه زمانـی  میانگیـن معامـالت بـورس کاال در 

اعـالم شـده حاضـر اسـت بـرای خریـد محصـول 

رئیـس اداره مطالعـات اقتصادی بورس کاالی ایران گفت: روش کشـف پریمیوم، عالوه بر مشـخص کردن میـزان تولید و عرضه 
در داخل، توان برنامه ریزی صادراتی را برای تولیدکننده نیز افزایش می دهد.

کمک »کشف پریمیوم« به تولید
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بپـردازد. بنابرایـن این مابه التفاوت امروز کشـف 

می شـود و خریـدار آن عـدد را پیشـنهاد داده و بـا 

فروشنده توافق کرده، دقت شود که مبلغ نهایی 

که جمع قیمت مبنا و پریمیوم است در روز آخر 

اسـفند مـاه پرداختـه خواهـد شـد. بـر ایـن اسـاس 

آنچه در اطالعیه عرضه پریمیوم مشخص است 

قیمت را در حال حاضر نمی دانیم و فقط فرمول 

قیمت را می دانیم و در موعد مقرر معامله و پس 

از مشـخص شـدن قیمت محصول در بورس کاال 

بر اسـاس پریمیومی که قبال تعیین شـده اسـت، 

معامله صورت می پذیرد که این معامله می تواند 

نقد یا سـلف باشـد که تفاوت این دو معامله در 

مـدت زمـان تحویـل کاال بعـد از معاملـه نهایـی 

اسـت؛ اگر کاال مثال با فاصله 6 روز کاری پس از 

سررسـید معاملـه نهایـی تحویل داده  شـود بـه آن 

موعـد  اگـر  امـا  می شـود،  اطـالق  نقـد  قـرارداد 

تحویـل دورتـر در نظـر گرفته شـود مثال یـک یا دو 

مـاه طـول بکشـد بـه آن معاملـه، معاملـه سـلف 

گفته می شود.

گفتنـی اسـت، معامالتـی در حوزه هـای آهـن 

اسفنجی، مس کاتد و شمش بلوم در بورس کاال 

در حـال حاضـر در دسـتور کار قـرار دارد و حـراج 

برگـزاری اسـت و خریـداران هـم  آن هـا در حـال 

می توانند برای سه ماه آینده کاالی خود را با این 

روش خریداری کنند.

البتـه طبعـا خریـداری کاال بـه معنـی قطعـی 

بودن قیمت نیسـت بلکه به معنی قطعی بودن 

فرمـول قیمـت اسـت. بـه عبارتـی تامین کننـده 

می تواننـد  حـال حاضـر  در  کاال  خریـدار  و  کاال 

بـه  را  باشـند کـه کاالی خـود  اطمینـان داشـته 

فروش رسـانده اند، اما این را نمی دانند که با چه 

قیمتـی بـه فـروش رسـانده اند و قیمـت نهایـی آن 

در روز معاملـه اصلـی کـه سـه مـاه آینـده اسـت، 

مشـخص خواهـد شـد و کمـک خواهـد کـرد کـه 

تولیدکننـده برنامه ریزی برای تولید خود داشـته 

بـرای  تقاضـا  میـزان  روش  ایـن  در  زیـرا  باشـد 

محصول از هم اکنون مشـخص اسـت. این روش 

عالوه بر مشخص کردن میزان تولید و عرضه در 

بـرای  را  صادراتـی  برنامه ریـزی  تـوان  داخـل، 

و همچنیـن  افزایـش می دهـد  نیـز  تولیدکننـده 

مشخص می کند در رابطه با تامین چه محصول 

یـا مـواد اولیـه ای نیـاز بـه واردات وجـود دارد و در 

ابعـاد تولیـد  یـک کالم برنامه ریـزی را در همـه 

تسهیل می کند.

نکتـه بعـدی کـه می تـوان در این ارتبـاط به آن 

اشــــاره کــــرد ایــــن اسـت کــــه احتمـال حضــور 

واسـطه گران هـم نسـبت بـه حالـت عـادی، کمتر 

جریـان  در  کمتـری  دالالن  یعنـی  شـد.  خواهـد 

معامـالت حضـور خواهند داشـت چراکـه اوال در 

مدل کشف پریمیوم، قیمت ها قطعی نیست و 

شـخصی کـه وارد ایـن پروسـه می شـود بـرای خـط 

تولیـد خـود بـه کاال نیـاز دارد و تمایـل دارد در هر 

صورت و هر قیمت منصفانه ای این کاال را تامین 

کند و در خط تولید کارخانه خود به کار بگیرد.

ایـــن  ◄ چــــه اقدامــــاتی در جهـــت توسعـــه 

خصـوص  در  پذیـرد؟  صـورت  بایـد  قراردادهـا 

مزایـای قـرارداد کشـف پریمیـوم بـرای صنایـع و 

مردم توضیح می دهید؟

این طرح در حال حاضر و در همین لحظه در 

حال اجرا شـدن اسـت. در بورس کاال هم سـامانه 

معامالتـی بـرای کشـف پریمیـوم مهیـا اسـت و 

چندیـن عرضه کننـده در حـال اسـتفاده از ایـن 

صمـت  وزارت  بخـش  ایـن  در  هسـتند.  روش 

عنـوان  بـه  کـه  ارتباطـی  بـه  توجـه  بـا  می توانـد 

سیاسـت گذار بـا صنایـع دارد، آن هـا را ترغیـب 

کـرده و بـه بـورس کاال در ترویـج و فرهنگ سـازی 

این نوع معامالت کمک کند. چراکه شرکت های 

زیـادی نیـز در حوزه هـای مختلـف بایـد از ایـن 

روش بـرای فـروش محصـوالت خود و تامین مواد 

اولیـه خـود اسـتفاده کننـد، زیرا معتقد هسـتیم، 

دلیل اینکه قبال از این روش استفاده نمی شد، به 

دلیـل عدم شـناخت کافی فعـاالن حـوزه تولید از 

و حـاال زمینـه  بـوده  ایـن شـیوه های معامالتـی 

بـرای حضـور صنایـع و فعالیت هـای مختلـف در 

این سـبک معامالتی در بورس کاال فراهم اسـت. 

حضـور  کـه  داشـت  دقـت  بایـد  کلـی  طـور  بـه 

عرضه کننـدگان در یـک زنجیـره تولیـد می توانـد 

کارآیی این نوع معامالت را بهبود ببخشد.

در برخـی حوزه هـا ماننـد حـوزه قیـر و وکیـوم 

باتوم شناخت بیشتری در گذشته وجود داشته 

و شـرکت ها آمده انـد و از ایـن روش هـا اسـتفاده 

معامالت کشف پریمیوم اجازه این 
را می دهد تا قیمت کاالها، فرموله 

شده و به عبارتی قیمت شناور 
شود؛ یعنی خریدار یا فروشنده 

در لحظه عقد قرارداد پریمیوم با 
قیمت قطعی یا با پرداخت کل ثمن 

معامله مواجه نباشد
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کرده انـد. ولـی در حوزه هـای دیگـری مثـل مـس، 

کمتـر اسـتقبال صـورت گرفتـه یـا اصال شـناختی 

نداشتند که خوشبختانه نخستین معامله مس 

کاتد با روش کشف پریمیوم در قالب 6 قرارداد 

انجام شد.

بـر ایـن اسـاس معتقـد هسـتیم هـر چـه قـدر 

جلسات توجیهی و فرهنگ سازی بیشتر صورت 

بگیـرد، شـرکت های بیشـتری بـه ایـن روش روی 

خـوش نشـان می دهنـد و می تواننـد معامـالت 

بیشتری داشته باشند که سررسید این معامالت 

می توانـد از حـدود دو و سـه مـاه تـا یـک سـال بـه 

بـه بسـتن قراردادهـای  یافتـه و  راحتـی افزایـش 

بلندمدت منجر شود.

نکتــــه ای کـــه در خصـــوص قـرارداد کشـف 

پریمیـوم مطـرح اسـت اینکـه ایـن قـرارداد عمومـا 

بـرای صنایـع بـزرگ تر کاربرد دارد که البته نتیجه 

ایـن شـیوه مطلـوب معامـالت در پایـان بـه عامـه 

مـردم می رسـد. بـه عنـوان مثال هر صنعتـی، آهن 

اسـفنجی را مطالبـه نمی کنـد و از طرفـی عمـوم 

مـردم هـم آهـن اسـفنجی خریـداری نمی کننـد؛ 

چـون آهـن اسـفنجی یک محصـول میانی اسـت و 

بایـد وارد یـک خـط تولیـدی شـود و بـه شـمش و 

تختال و در ادامه به ورق فوالدی، میلگرد و تیرآهن 

تبدیل شود؛ پس با انجام قرارداد کشف پریمیوم 

آهـن اسـفنجی، شـمش فـوالد یـا حتـی تختـال، در 

انتهای زنجیره روند تولید محصوالتی مثل تیرآهن 

و میلگرد و یا محصوالتی که از ورق فوالدی ساخته 

می شـود بهبود یافته و دسترسـی این محصوالت 

بـرای عمـوم بهتـر می شـود. در همیـن زمینه مس 

کاتد، محصولی است که در حالت عادی به درد 

عامه مردم نمی خورد و حتی مفتول مس نیز برای 

عامـه مـردم جـذاب نیسـت. امـا وقتی قرار اسـت 

سـیم و کابـل مسـی تولیـد شـود و به دسـت مـردم 

برسد، اینجاست که اهمیت تامین به موقع مواد 

اولیـه از طریـق قراردادهـای بلندمـدت مشـخص 

می شود. در نتیجه عمده محصوالتی که در حال 

مبادلـه بـا ایـن اسـت در باالدسـت تولیـد معاملـه 

می شـود و خریدار و فروشـنده آن ها تقریبا از قبل 

مشخص هستند.

از سـوی دیگـر بـا قراردادهـای بلندمـدت در 

بورس کاال، نیاز هفتگی و ماهانه  مصرف کنندگان 

ایـن محصـوالت نیـز مشـخص اسـت و حـول و 

حـوش نیـاز مـواد اولیـه هفتگـی هـر تولیدکننـده 

تقریبا مشـخص اسـت. در نتیجه از همین امروز 

می توانـد بـرای خریـد محصـول خـود وارد عمـل 

شـود. مثـال زنجیـره فـوالد را در نظـر بگیریـم از 

سـنگ آهن تـا برسـیم بـه محصولی مثل میلگـرد و 

تیرآهن که تقریبا کل زنجیره اگر با هم شروع به 

بسـتن قـرارداد بلندمدت بکننـد، یعنی همزمان 

ورود داشته باشند همگی به یک اطمینان نسبی 

از تامیـن مـواد اولیـه خـود می رسـند و ایـن باعث 

می شـود تـا برنامه ریـزی کل زنجیره شـکل بگیرد. 

این در حالی است که اگر نتوانیم مطمئن شویم 

کـه مثـال سنگ آهــــن و کنسانتــــره را می توانیــــم 

نتیجـه نمی تـوان  یـا خیـر، در  خریـداری کنیـم 

مطمئـن بـود کـه بتوانیـم آهـن اسـفنجی را نیز به 

فروش برسانیم.

امـروز در طـول این زنجیـره این اتفاق افتاده و 

تمـام زنجیـره می توانـد بـا ورود بـه بـورس کاال و 

شرکت در قرارداد کشف پریمیوم به بهبود روند 

تولیـــــد کشــــور کمک کننــــد. مثــــال در حــــوزه 

فرآورده هـای نفتـی، وکیـوم باتـوم و فـروش قیـر را 

داریم. اگر یک تولیدکننده قیر مطمئن باشد که 

وکیـوم باتـوم خـود را بـه موقـع تامیـن می کنـد، 

بـدون شـک فـروش قیـر خـود را نیـز بـه راحتـی 

انجـام می دهـد. حتـی می توانـد ایـن کار را بـرای 

شـش ماه یا یک سـال آینده هم تضمین کند و به 

ایـن ترتیـب کمبود یا مـازاد کاال در بـازار نیز برای 

آینده شفاف تر خواهد شد.

آخریـن وضعیـت معامالت کشـف پریمیوم  ◄

در بورس کاالی ایران چگونه است؟

محصوالتـی کـه در بـورس کاال بـه صـورت 

کشـف پریمیـوم از ابتـدای امسـال تـا به اکنون 

پی وی سـی،  حـوزه  در  بیشـتر  شـده اند  عرضـه 

پلـی کربنـات، اپوکسـی رزین، لوله مسـی، مس 

کاتـد، شـمش بلـوم، آلومینیـوم، تختـال و آهـن 

اسـفنجی بوده انـد کـه محصـوالت دیگـر نیز به 

زودی در این قالب عرضه خواهند شد.

بر اساس گزارشی از کاال خبر، در پایان باید 

در  پریمیـوم  کشـف  کـه  تفاوتـی  کـرد،  تاکیـد 

مقایسـه بـا گذشـته ایجـاد کـرده آن اسـت کـه ما 

می توانیـم بازیگـران بـازار را در تمـام زنجیـره بـه 

نوعی به هم متصل کنیم تا خریدار و فروشنده 

کاال از تصمیمـات یکدیگـر مطمئـن شـوند، زیـرا 

قیمت معموال در صنایع دغدغه دوم محسوب 

می شـود نه دغدغه اول و دغدغه اول اطمینان 

از تامیـن بـه موقـع و کافـی مـواد اولیـه اسـت. 

همچنیـن در بخش عرضه کنندگان نیز موضوع 

مهم تـر مشـتری داشـتن اسـت؛ حـاال بـا اختـالف 

صد تومان کمتر یا بیشتر فروشنده و خریدار با 

حضـور  تضمیـن  امـا  می رسـند،  توافـق  بـه  هـم 

مشـتری در زنجیـره از اهمیـت زیـادی برخوردار 

ایـن  پریمیـوم  کشـف  قـرارداد  در  کـه  اسـت 

اطمینان حاصل می شود.
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مشـاور رئیـس هیئت عامـل ایمیدرو در امور بومی  سـازی و سـاخت داخل گفت: پـروژه دامپ تراک معدنـی 60 تن با راهبـری ایمیدرو 
و با کارفرمایی شرکت گل گهر، طی دو ماه آینده رونمایی خواهد شد.

رونمایی از دامپ تراک 60 تنی ساخت ایران طی دو ماه آینده
با راهبری ایمیدرو صورت می گیرد؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، حسن یونسیان در حاشیه بازدید 

از مراحـل سـاخت ایـن دامپ تـراک کـه بـا حضـور 

معاون مهندسی و مدیر بومی سازی شرکت گهر 

زمین و مدیر مهندسـی معکوس و سـاخت داخل 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر انجـام شـد، 

دامپ تـراک  بومی سـازی  پـروژه  داشـت:  اظهـار 

معدنـی 60 تنـی در شـرکت گل گهـر و بـا راهبـری 

ایمیدرو تعریف شـد و سـاخت داخل آن، حدود 

20 ماه قبل آغاز شد.

وی افـزود: در ایـن پـروژه یک شـرکت بخش 

خصوصــــی کـه یکـی از سازنــــدگان توانمنــــد 

داخلی ماشـین آالت معدنی و راه سـازی است، 

مشارکت دارد.

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در امور 

بومی  سـازی و سـاخت داخل خاطرنشـان کرد: در 

حـال حاضـر سـاخت ایـن دامپ تـراک در مراحـل 

پایانی بوده و پیش بینی می شود طی دو ماه آینده 

معـادن  وارد  عملیاتـی  تسـت های  انجـام  بـرای 

گل گهر شود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، طبـق برنامه ریزی هـای 

عملکـرد  تاییـد  و  تحویـل  از  پـس  شـده،  انجـام 

دامپ تـراک 60 تنـی توسـط گل گهـر، مقـرر شـده 

است با حمایت های حاکمیتی ایمیدرو و وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، تولیـد و بومی سـازی 

دامپ تراک برقی 120 تنی نیز در کشور آغاز شود.

ـ

کاهش تولید 10 معدنکار برتر طال در سه ماهه سوم 2021

تولیـد طـالی 10 شـرکت برتر معدنکار طالی جهان طی سـه ماهه سـوم سـال جاری میالدی شـاهد افت 5 درصدی نسـبت به 
مدت مشابه سال گذشته بود.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، میزان تولید 10 شرکت معدنکار 

بـزرگ طـال در جهـان طـی سـه ماهـه سـوم سـال 

اونـس  هـزار  میلیـون 737  بـه 6  میـالدی   2021

کاهش یافت.

طـی ایـن مـدت، شـرکت نیومونـت بـا وجـود 

افـت تولیـد 7 درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه 

سـال گذشتــــه میــــالدی توانســــت بـــــا تولیــــد 

رتبـــه  اونــــس طـال در  هـزار  و 422  یک میلیـون 

نخسـت تولیـد فلـز زرد در جهـان بایسـتد. ایـن 

افـت بـه دالیلـی همچـون کاهـش عیـار در برخی 

معادن این شرکت و نیز انجام عملیات تعمیر و 

نگهداری در برخی معادن و کارخانه های شرکت 

نیومونت روی داده است.

همچنیـن شـرکت باریـک بـه عنـوان دومیـن 

تولیدکننـده طـالی جهـان طـی مـدت یـاد شـده، 

یـک میلیـون و 92 هـزار اونـس طـال تولیـد کرد که 

میـالدی   2021 سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

حاکـی از افـت 5 درصـدی اسـت. علت این افت 

تولید کاهش عیار و همچنین مشکالت فنی در 

کارخانه عنوان شده است.

پایـان سـپتامبر 2021  تـا  ابتـدای جـوالی  از 

تولیـد  بـا  پولیـوس  معدنـی  شـرکت  میـالدی، 

770هـزار اونـس طـال توانسـت در رتبـه سـومین 

شرکت برتر تولیدکننده طال قرار گیرد. این در 

حالی اســـت کــــه میـــزان تولیـــد ایـــن شرکـــت 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـدون 

تغییر ماند.

طـی مـدت یـاد شـده، شـرکت های معدنـکار 

طـال،  اونـس  هـزار   613 تولیـد  بـا  گولـد  آنگلـو 

گولـد فیلـدز بـا تولیـد 606 هـزار اونـس، آگنیکـو 

ایـگل بـا تولیـد 542 هزار اونس، کینروس با تولید 

483هزار اونس، هارمونی با تولید 414 هزار اونس، 

پلی متال با تولید 399 هزار اونس و نیوکرسـت با 

تولید 396 هزار اونس طال در رتبه های چهارم تا 

دهم جهان ایستادند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، نـادر سـلیمانی، با 

اشـاره بـه قطعـی احتمالـی گاز در کشـور اظهـار 

داشـت: مسـئله قطعـی بـرق و گاز جـزو مسـائلی 

مشـترک تلقـی می شـوند کـه بایـد هـر چـه زودتـر 

تدابیری را برای رفع آن ها و کاهش مشکل واحدهای 

تولیدی در تابستان و زمستان دریافت کرد.

نیازهـای  جـزو  را  ملـی  درآمـد  افزایـش  وی، 

ضـروری کشـور عنـوان کـرد و افـزود: رونـق تولید 

بـه عنـوان یکـی از شـاخصه های توسـعه کشـور 

است و با تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی 

همراه خواهد بود.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران بـه آمـار مصرف گاز در بخش خانگی 

و نیز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: طبق 

آمار رسمی وزارت نفت، روزانه 850 میلیون متر 

مکعب گاز در کشور مصرف می شود که از این 

جـزو  مکعـب  متـر  میلیـون  حـدود 550  میـزان 

مصـارف خانگی اسـت و حـدود 300 میلیون متر 

مکعب هم شامل مصرف کل صنایع کشور اعم 

از صنایـع فـوالدی، سـیمان و پتروشـیمی و دیگـر 

صنایع می شود.

سـلیمانی بـا بیـان اینکـه اکنـون 550 میلیـون 

متـر مکعـب گاز کـه جـزو مصـرف خانگـی گاز 

اسـت در سـوخت اسـتفاده می شـود، افزود: این 

امر ناشی از سومصرف و سوبرنامه های حاکم در 

حوزه گاز است و باید اقداماتی صورت بگیرد تا 

50 درصـد از 550 میلیـون متـر مکعـب گاز در 

ساخت به کار گرفته شود.

وی اظهـار کـرد: بـه صـورت طبیعـی بـه دلیل 

معضـل  بـا  کشـور  انـرژی  در  حاکـم  مشـکالت 

کاهش تولید در زمستان مواجه خواهیم شد که 

این امر بر درآمد ملی تاثیر مستقیم می گذارد و 

مردم متضرران اصلی این اتفاق خواهند بود.

بــــه گفتــــه عضـو هیئــــت مدیــــره انجمـــن 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، طبـق آمار ارائه شـده 

توسـط وزارت نفـت و شـرکت ملـی گاز، مصـرف 

خانگی گاز حدود دو تا سه برابر استانداردهایی 

است که در دنیا از آن استفاده می کنند.

اینکـه در صـورت عـدم  بیـان  بـا  سـلیمانی 

شـاهد  مسـائل  ایـن  رفـع  بـرای  عاجـل  اقـدام 

مشـکالت اساسـی در حـوزه بـرق و گاز خواهیـم 

بود، افزود: این مسئله دور از انتظار نیست که 

بخـش زیـادی از گاز موجـود به مصارف خانگی 

تعلق بگیرد و واحدهای تولیدی از فعالیت های 

تولیدی خود باز بمانند.

وی بـا بیـان اینکـه بـه طـور قطـع کمبـود گاز و 

محدودیت در عملکرد واحدهای تولیدی باعث 

افزایـش قیمـت تمـام شـده کاالهـا خواهـد شـد، 

گفـت: ایـن اتفـاق تاثیر زیادی را در بازار سـرمایه 

و بـازار کاال خواهـد گذاشـت و در ایـن میـان بایـد 

کاهـش تولیـد ملـی را بـه عنـوان پیامـد کاهـش 

مصرف گاز در اقتصاد کشور عنوان کرد.

برنامه دولت برای ساخت یک میلیون   

واحد مسکونی

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران بـه برنامـه دولـت بـرای سـاخت یـک 

میلیـون واحـد مسـکونی اشـاره کـرد و افـزود: بـه 

طور متوسط قیمت ساخت مسکن رقمی معادل 

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران گفت: اکنـون برنامه این اسـت تـا موضوع ارزبـری واحدهـای فوالدی 
کاهش پیدا کند و بیشتر تمرکز فعاالن بر تولید و ساخت داخلی قطعات یدکی باشد.

ضرورت ارائه برنامه  برای کاهش ارزبری
 واحدهای فوالدی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
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10 میلیـون تومـان در هـر متـر مکعـب اسـت، اگـر 

قیمت هر پاکت ٥٠ کیلویی سـیمان را بین 20 تا 

اسـت  بگیریـم ممکـن  نظـر  در  تومـان  هـزار   22

بـه دلیـل قطعـی گاز و  قیمـت آن در زمسـتان 

کمبـود آن در هـر پاکـت بـه قیمـت حـدود 75 تـا 

80هزار تومان برسد.

برنامـه  دولـت  اگـر  سـلیمانی،  گفتـه  بـه 

منسـجمی داشـته باشـد و از ایـن تنگنـا خـود را 

وضعیـت  بهبـود  شـاهد  می تـوان  کنـد  خـارج 

اقتصادی کشور و بنگاه های تولید بود.

ساخت نیروگاه، راه حل مشکل کمبود   

برق کشور

بـرق  حـوزه  در  کـرد:  مطـرح  ادامـه  در  وی 

10میلیون مگاوات کمبود برق داریم؛ بنابراین اگر 

در ایـن زمینـه هم اقدامی برای سـاخت نیروگاه ها 

صورت نگیرد، میزان کمبود اعالم شـده در سـال 

آینده به 15 میلیون مگاوات خواهد رسید.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فوالد ایران به میزان مصرف گاز در سال گذشته 

اشاره کرد و گفت: میزان مصرف گاز در سال 99 

نسـبت بـه سـال مـدت مشـابه سـال 98 حـدود 

50 تـا 60 میلیـون متـر مکعـب  افزایش پیـدا کرد؛ 

بنابرایـن اگـر اقدامـی بـرای توسـعه تولیـد گاز و 

کاهـش مصـرف خانگـی صـورت نگیـرد بـه طـور 

حتـم در زمسـتان سـال جـاری بـا افزایـش مصـرف 

همراه خواهیم شد.

سلیمانی عنوان کرد: به دنبال چنین اتفاقی 

از  را  خانگـی  مصـرف  کمبـود  بایـد  کشـور،  در 

کاهـش مصـرف گاز در بخـش تولید جبران کنیم 

کـه متاسـفانه امـر تاثیـر مسـتقیم را در بحـث 

اشتغال و افزایش تورم خواهد گذاشت.

تاثیر قطعی گاز بر سهام شرکت های بورسی  

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فوالد ایران به قطعی گاز در زمستان و تاثیر آن بر 

سـهام شـرکت های بورسـی اشـاره کـرد و افـزود: 

25درصد از سهام بازار سرمایه در اختیار زنجیره 

فـوالد قـرار دارد، بنابرایـن به طور حتم قطعی گاز 

زیـان  و  ضـرر  و  شـرکت ها  سـهام  بـر  تاثیرگـذار 

سهامداران خواهد بود.

ابالغیه بانک مرکزی برای ارز نیمایی  

بانـک مرکـزی در خصـوص  بـه ابالغیـه  وی 

بـه  صادراتـی  عمـده  شـرکت های  الـزام  عـدم 

فـروش ارز صادراتـی بـه قیمت تثبیتی پایه نیما 

اشـاره کـرد و گفـت: در سـال 97 و در زمـان اوج 

فـوالد  تولیـد  تـن  هـر  ارزی  مصـرف  تحریم هـا، 

اقدامـات صـورت  بـا  بـود کـه  حـدود 125 دالر 

گرفتـه توسـط انجمـن فـوالد بـرای بومی سـازی 

قطعـات یدکـی و خـروج از تحریم ها این حجم از 

ارزبـری بـرای واحدهـای فـوالدی بـه 85 دالر در 

هر تن تولید کاهش پیدا کرد.

سلیمانی اذعان کرد: اکنون برنامه این است 

تا موضوع ارزبری واحدهای فوالدی کاهش پیدا 

کنـد و بیشـتر تمرکـز فعـاالن بـر تولیـد و سـاخت 

داخلی قطعات یدکی باشد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران گفـت:  همچنان در کشـور بـه حدود 

80 تـا 85 دالر ارز نیـاز داریـم تـا بتـوان فـوالد را 

تولیـد کـرد، زیـرا سـاخت برخی از قطعـات یدکی 

در داخـل کشـور صرفـه اقتصـادی نـدارد و بهتـر 

اســـت کـــه اقدامـــات الزم بـرای واردات آن هـا 

صورت گیرد.

فعلـی  وضعیـت  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

بهتریـن شـرایط بـرای کارخانه هـا و دولـت ایـن 

است تا اجازه صادرات محصوالت کارخانه های 

فـوالدی داده شـود، بـا ایـن اقـدام ضمـن کمـک 

بـه درآمـد ارزی دولـت زمینـه کسـب ارز مـورد 

محـل صـادرات  از  فـوالدی  کارخانه هـای  نیـاز 

فراهم می شود.

سلیمــــانی افــــزود: ایــــن اتفــــاق در دولـــت 

سـیزدهم در حـال تسهیـــل شـــدن اسـت و بــــه 

واحدهای فوالدی این اجازه داده می شود تا ارز 

مـورد نیـاز قطعـات الزم از از محـل درآمدهـای 

ارزی تامین شود.

هیئـت  عضـو  بـازار،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

مدیـره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایـران در پایان 

گفـت: برنامـه این اسـت تـا نیـاز ارزی برای تولید 

هـر تـن فـوالد را بـه 60 دالر برسـانیم، ایـن اتفـاق به 

عنـوان اقدامـی بسـیاری اساسـی تلقـی می شـود 

کـه می توانـد زمینـه تحـول اساسـی در سـاختار 

زنجیره فوالد را فراهم کند.

مسئله قطع گاز  تاثیر زیادی 
را در بازار سرمایه و بازار کاال 
خواهد گذاشت و در این میان 

باید کاهش تولید ملی را به عنوان 
پیامد کاهش مصرف گاز در 

اقتصاد کشور عنوان کرد
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

امیرعلـی طاهـرزاده در جلسـه کارگـروه کنتـرل 

عامـل  هیئـت  رئیـس  حضـور  بـا  کـه  مدیریـت 

ایمیـدرو برگـزار شـد بـا اشـاره بـه انجـام بیـش از 

در  اکتشـافی  حفـاری  عملیـات  متـر  40هـزار 

بخش هـای پلـی متـال، سـنگ آهن و زغال سـنگ، 

رشد 7 درصدی نسبت به برنامه را اعالم کرد.

بـه  موفـق  ایمپاسـکو  افـزود:  ادامـه  در  وی 

یـک فقـره  دریافـت 11 فقـره پروانـه اکتشـاف و 

گواهی کشـف شـده است و پیش بینی می شود 

پهنه هـای  در  شـرکت  ایـن  اکتشـاف  عملیـات 

مربوطه تا پایان سال جاری خاتمه یابد.

مدیرعامـــل شـرکت تهیــــه و تولیـــد مـــواد 

معدنـی ایـران در بخـش عملیات معدنی نیز به 

استخــــراج حـدود 49 میلیـــون تـن انـواع مـواد 

از قبیـــل سـنگ آهن، ســـرب و روی،  معــــدنی 

شورابه و … در معادن تحت پوشش ایمیدرو و 

ایمپاسکو که نظارت برخی از آن ها به ایمپاسکو 

واگذار شده است، اشاره کرد و گفت: عملکرد 

استخـــراج مـــاده معــــدنی 11 درصـــد فراتـر از 

برنامه ها محقق شده است.

بخـــش  در  کــــرد:  خاطرنشــــان  طاهـــرزاده 

طرح هـای توسـعه پیش بینـی می شـود در سـال 

سـرمایه گذاری  بـرآورد  بـا  طـرح  هفـت  جـاری 

34میلیـون یـورو و اشـتغال مسـتقیم 294 نفـر 

افتتاح شود.

وی، سیاسـت این شـرکت را در راسـتای اصل 

44 قانـون اساسـی اسـتفاده حداکثـری از تـوان 

بخـش خصوصـی اعـالم کـرد و افـزود: طی هفت 

ماهـه سـال جاری میـزان جذب سـرمایه از طریق 

واگـذاری طرح هـا و مجتمع هـا حـدود 10 هـزار 

میلیارد تومان برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

دو  پژوهشـــی،  قـرارداد  هفـــت  انعقـــاد  ایــــران 

تفاهم نامـه بـا دانشـگاه ها و بومی سـازی هشـت 

قطعه اصلی در مجتمع های تابعه ایمپاسکو را از 

جملـه دسـتاوردهای پژوهشـی شـرکت در هفـت 

ماهه نخست سال عنوان کرد.

در  همچنیـن  افـزود:  ادامـه  در  طاهـرزاده 

بخش آموزش 281 دوره آموزشی در سطح ستاد 

و مجتمع هـا بالـغ بـر 14 هـزار نفـر سـاعت برگـزار 

شده است.

وی در پایان عملکرد طرح احیا و فعال سـازی 

معـادن کوچـک مقیـاس را از ابتدا تا کنون احیا و 

توسـعه 753 معـدن بـا ایجـاد پتانسـیل اشـتغال 

حدود 13 هزار نفر و افزایش قابلیت تولید حدود 

24 میلیون تن بیان کرد.

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایـران گفت: طی هفت ماهه سـال جاری، میزان جذب سـرمایه از طریـق واگذاری 
طرح ها و مجتمع ها حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

طی هفت ماه، 10 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شد
مدیرعامل ایمپاسکو:
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اعلـم  امیـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بـا  هسـتیم  امیـدوار  داشـت:  اظهـار  طاهریـون 

برگزاری این نمایشگاه ها به اهدافی که در راستای 

ارتقا اهداف معدنی است، دست یابیم.

وی افزود: بخش معدن جزو سرمایه گذاری های 

بلندمـــدت اســــت و بایــــد روی آن کار شـــود. 

همچنیـن مطالعـات فـرآوری و مـواردی کـه بـرای 

استحصال ماده معدنی است، باید انجام شود. 

در فعالیت هـای معدنـی نیـاز اسـت کـه کارهای 

آزمایشـگاهی انجـام شـود و پـس از آن می توانیـم 

سـرمایه گذاری سـودآور در بخـش معدنـی را بـر 

اساس اینکه شرکت های خصوصی دارای امتیاز 

هستند، داشته باشیم.

رئیــــس سازمــــان نظـام  مهنـــدسی معـــدن 

اسـتان زنجـان بـا بیـان اینکـه ارگان هـای دولتـی 

همـراه نیسـتند، عنـوان کـرد: به دلیـل قوانینی 

که روی آن کار نشـده، از فعالیت های معدنی 

و توسـعه آن جلوگیـری می شـود و ایـن بـه  دلیـل 

بدنـه  از  قوانیـن  تصویـب  در  کـه  اسـت  آن 

کارشناسی استفاده نمی شود و پس از تصویب 

نیز دوباره کار کارشناسـی برای حل مشـکالت 

انجام نمی شود.

طاهریـون تصریـح کـرد: ذات کار معـادن بـر 

ایـن بخـش در حفـظ و  کنـد و کاو اسـت ولـی 

بازسـازی محیـط  زیسـت نیـز همـکاری می کنـد. 

یـک درصـد حقـوق دولتی معـادن برای بازسـازی 

منطقه باید هزینه شـود که متاسـفانه این اتفاق 

نمی افتـد ولـی پـس از مدت هـا مطالبه گـری در 

این رابطه اقداماتی انجام خواهد شد.

وی بـا اشـاره به مـاده 24 مکرر قانون معادن، 

اذعان کرد: این قانون در راستای حل مشکالت 

اجـرا  مرحلـه  در  ولـی  شـده  تصویـب  معـادن 

سـازمان منابـع طبیعـی علیـه بهره بـرداران اقامـه 

دعوی کرده و فرایند کاری وارد فرایند اقدامات 

قضایی می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیـس سـازمان 

نظام  مهندسـی معدن اسـتان زنجان خاطرنشـان 

کـرد: انتظـار مـی رود قبـل تصـوب قانونـی، کار 

کارشناسی انجام شود، ابتدا عیوب و مشکالت 

احتمالـی بررسـی و سـپس تصویـب شـود؛ چراکه 

پـس از تصویـب و در مرحلـه اجـرا، عیب یابـی و 

تکرار آن هیچ سودی نخواهد داشت.

رئیس سـازمان نظام  مهندسـی معدن اسـتان زنجـان گفت: فعالیت در بخـش معدن، جزو سـرمایه گذاری های بلندمـدت بوده و 
در این زمینه بخش خصوصی دارای مزیت است.

فعالیت مطمئن
 با سرمایه گذاری بلندمدت در معادن

رئیس سازمان نظام  مهندسی معدن استان زنجان عنوان کرد:
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تعمیـرات اساسـی کنتیواتل شـماره 39 کارگاه شـمش از 20 آبان ماه آغاز شـد و پس از پنـج روز اجرای این تعمیـرات 24 آبان ماه به 
مدار تولید پیوست.

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره 39 کارگاه شمش فوالدسازی ذوب آهن

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، معـاون تجهیـزات 

مکانیکـی بخـش فوالدسـازی بـا اعـالم ایـن خبـر 

اظهـار داشـت: کنتیواتـل 39 در کارگاه شـمش 

وظیفـه چرخاندن شـمش ها را برای تمیـز کاری و 

کنتـرل ظاهـری و بررسـی عیـوب احتمالـی بـر 

عهده دارد.

علـی بـزاز اصفهانـی افـزود: ایـن تعمیـرات با 

همکاری و مشـارکت مدیریت های برنامه ریزی 

و نظـارت بـر نگهـداری و تعمیـرات مکانیـک و 

تعمیـرات و نوسـازی راه و سـاختمان در شـرایط 

و  انسـانی  حادثـه  هیچگونـه  بـدون  و  ایمـن 

تجهیزاتی انجام شد.

محمدی، مهندس ارشـد مکانیک تعمیرات 

ایسـتگاه های ریخته گـری 2 و 6 گفـت: در ایـن 

تعمیرات نزدیک به 38 تن قطعات و تجهیزات 

بـرای  و  شـد  تعویـض  یـا  و  سـرویس  دمونتـاژ، 

بـــه  نیـــاز  ایـن تعمیــــرات  از  انجــــام بخشــــی 

ریخته گـری دو عـدد شـمش 24 متـری بـا مقطـع 

250Ï320 میلی متر بود که با همکاری سرپرست 

کارگاه هـای ریخته گـری و شـمش ایـن شـمش ها 

مـورد  و  شـد  ریخته گـری  تعمیـرات،  از  قبـل 

استفاده قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ همکاران برق بخش، کارگاه 

شمش، ایمنی فنی، سفارشات بخش، دفتر فنی و 

بخـش  صنعتـی  نظافـت  و  جرثقیـل  راننـدگان 

فوالدسازی نیز در اجرای این تعمیرات مشارکت و 

حضور فعال داشتند.

افزوده شدن 6 میلیارد دالر به ارزش ذخایر معدنی کشور
رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد:

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو گفـت: در دهه اخیر که فعالیت های اکتشـافی توسـط ایمیدرو سـرعت گرفت، 6 میلیـارد دالر ذخیره 
برجا در معادن کشور شناسایی شد.

اللـه  وجیـه   آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

جعفری در مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست 

ایمیـدرو، اظهـار داشـت: ایـن سـازمان در تـالش 

توسـعه  سـمت  بـه  نقدینگـی،  مدیریـت  بـرای 

زیرساخت ها و تقویت صنایع پایین دستی معدن 

و صنایع معدنی است.

وی افـزود: امـروزه بـا توجـه بـه تجاربـی کـه 

شـرکت های بـزرگ دارنـد، ایجـاد کارخانه هـای 

جدیـد تولید محصوالت معدنی اقدام پیچیده 

و دشـواری نیسـت بلکـه فراهـم کـردن امکاناتـی 

همچون انرژی برق، گاز، آب و همچنین توسعه 

جاده و خط ریلی اهمیت فراوانی دارد.

کـرد:  بیـان  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

توسـعه  بـرای  تسـهیل گری  ایمیـدرو  سیاسـت 

اسـت و اکنـون توسـعه زیرسـاخت ها و تقویـت 

محصـوالت  تولیـد  بـرای  پایین دسـتی  صنایـع 

کیفی اولویت باالتری برای کشور دارد.

جعفـری بـا اشـاره به برنامه شـرکت های بزرگ 

معـدن و صنایـع معدنی برای سـرمایه گذاری 27 

میلیـارد دالری در ایـن حـوزه، عنـوان کـرد: تـا افق 

1404 ایـن برنامـه در دسـت اجـرا اسـت و ایمیدرو 

برای تسهیل در دستیابی به این هدف، راهبری 

توسـط  بـرق  نیـروگاه  مـگاوات  هـزار   12 ایجـاد 

شرکت های بزرگ را برعهده گرفته است.

و  شـده  انجـام  اکتشـافات  کـرد:  ابـراز  وی 

ذخایـر شناسـایی شـده در مناطـق کم برخـوردار 

مرکز و شرق کشور بوده است.

رئیــــس هیئــــت عامـــل ایمیـدرو همچنیــن 

تصریـح کـرد: ایـن سـازمان اقدام هـای خـود در 

جهـــت شفـــاف سازی را معطـــوف بـــه اصـالح 

ساختار و فرایندها کرده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، جعفری خاطرنشان 

اخیـر  اقدام هـای سـال های  از  یکـی دیگـر  کـرد: 

ایمیدرو در جهت شفاف سازی، واگذاری سیستم 

استخراج و فروش محصوالت به بخش خصوصی 

بـوده؛ بـه طـوری کـه ضمـن کناره گیـری دولـت از 

اجرا، به تقویت حضور بخش خصوصی در تولید و 

توسعه و در عین حال رصد، نظارت و مدیریت از 

سوی حوزه دولتی پرداخته است.
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، کورش شـعبانی 

در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: همان طـور کـه 

الزمـه هدف گـذاری بـرای تولیـد 55 میلیـون تـن 

تـن  میلیـون   165 حـدود   1404 افـق  در  فـوالد 

سـنگ آهن اسـت، در صنایـع دیگـر نظیـر مـس، 

آلومینیوم، سرب و روی هم برنامه های توسعه ای 

نیـاز اسـت و تکلیفـی اسـت کـه بـر دوش بخـش 

اکتشاف کشور گذاشته خواهد شد که این امر 

مسـتلزم برنامه ریـزی دقیـق در این حوزه اسـت. 

حـوزه اکتشـاف منابـع معدنـی کشـور نیازمنـد 

تحوالت اساسی در اصالح ساختارها و تخصیص 

بودجه متناسـب با نیازهای کشـور و برنامه های 

معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش  در  راهبـردی 

بـا  اکتشـافی  کنسرسـیوم های  تشـکیل  اسـت. 

همراهـی فعـاالن حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی، 

اختصـاص بخشـی از درآمدهـای حقـوق دولتـی 

معـادن بـه حـوزه اکتشـاف، ایجاد جذابیـت برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی، پوشش ریسک 

فعالیت هـای اکتشـافی با تقویت صنـدوق بیمه 

سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنـی و تدویـن 

قوانیـن و مقـررات شـفاف بـر اسـاس معیارهـای 

اسـتاندارد جهانـی جهـت تعامـل بهینـه بخـش 

معـدن، منابـع طبیعـی و محیط  زیسـت از جمله 

الزامات ایجاد تحول در اکتشـاف منابع معدنی 

کشور است.

نیـروی متخصـص،  بـه  افـزود: اکتشـاف  وی 

توانمنـد و جـوان نیـاز دارد. از چالش هـای اساسـی 

کـه در آینـده در ایـن بخـش بـا آن روبـه رو خواهیـم 

بـود، کمبـود نیروی فارغ التحصیـل و با تجربه در 

این زمینه است. اکنون نیز متاسفانه استقبال از 

این رشته در دانشگاه ها بسیار اندک شده است.

نایب رئیس انجمن مس ایران بیان کرد: باید 

چالش های این حوزه را بررسی کرده و برنامه ریزی 

درستی برای آن داشته باشیم.

شـعبانی تصریـح کـرد: بخـش اکتشـافات بـا 

همـان سـرعت توسـعه بخش فـرآوری و اسـتخراج 

بایـد  کـه  نداشـته  پیشـرفت  معدنـی  تولیـدات 

هرچه سریع تر برای آن چاره اندیشی شود.

بر اسـاس گزارشـی از انجمن مس ایران، وی 

عالـی  شـورای  یـک  تشـکیل  کـرد:  خاطرنشـان 

اکتشـاف می توانـد پیشـنهاد تاثیرگـذاری باشـد 

کـه دبیرخانـه آن در سـازمان زمین شناسـی قـرار 

یـک  و  بلندمــــدت  برنامه ریــزی  یـک  و  گیـرد 

زیاده خواهـی  از  دور  بـه  و  اجرایـی  اسـتراتژی 

بـرای  برنامه ریـزی  ایـن سنــــد  کنــــد.  تدویــــن 

اکتشـافات توسـعه یافتـه در آینـده، بـه منظـور 

تغییـر  و  کشـور  معدنـی  صنایـع  نیـاز  تامیـن 

اسـتراتژی اکتشـافی موجـود و اصـالح آن توسـط 

نماینـدگان بخـش دولتـی و خصوصـی منجـر بـه 

شـکل گیری یـک اسـتراتژی اجرایـی و کاربردی و 

نظارت کامل بر آن می شود.

نایـب رئیـس انجمـن مس ایـران گفـت: با توجه بـه نیازهـای اکتشـافی و همچنین نیـاز مبـرم صنایع کشـور به مـواد معدنی، 
سرعت دهی و توسعه اکتشافات الزامی است.

سرعت دهی و توسعه اکتشافات معدنی 
در راستای رفع نیاز صنعت

نایب رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد:
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تحلیلگـران انتظـار دارنـد، قیمت فوالد در بـازار داخلی هنـد ماه های آتی روندی نزولی داشـته باشـد. قیمت های صادراتی هـم در حال 
حاضـر افـت شـدیدی داشـته اند و قیمت هـای وارداتی اختـالف زیادی بـا قیمت های داخلـی دارند. قیمـت ورق گرم در چیـن یک ماه 

اخیر تا 20 درصد ارزان تر شده و در این بین پیش بینی افت قیمت، تقاضا را در هند منفی تر هم کرده است.

موج کاهش قیمت فوالد به هند رسید

بـاالی  قیمـت  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

فـوالد  قیمـت  افـت  پیش بینـی  و  زغال سـنگ 

می تواند حاشیه سود فوالدسازان هندی را تحت 

فشـار بیشـتری قـرار دهـد. در حالـی کـه میانگین 

قیمت فوالد در چین ماه سپتامبر به اوج 939 دالر 

رسـید مـاه گذشـته 750 دالر شـد و در نوامبـر هـم 

نزولی است ولی در هند رشد قیمت زغال سنگ 

و کرایه حمل باال قیمت های داخلی را باال برد.

شـیوع  کنتـرل  بـرای  چیـن  بیـن  ایـن  در 

بیشـتر ویروس کرونا محدودیت های فعالیت 

هفـت  قرنطینـه  و  کـرده  شـدیدتر  را  بنـادر 

هفتـه ای بـرای بنـادر در نظـر گرفتـه از ایـن رو 

زمـان  بـه  کشـتیرانی  صنعـت  شـرایط  بهبـود 

بیشتری نیاز دارد.

در تـالش بـرای کنتـرل ویـروس کرونا، چین به 

ممنوعیت تغییر خدمه خارجی کشـتی ها ادامه 

می دهد و اخیرا قرنطینه اجباری هفت هفته ای را 

بـرای دریانـوردان چینـی وضـع کـرده اسـت. حتی 

کشـتی های کـه خدمـه خـود را در جاهـای دیگـر 

جابجـا کرده انـد بایـد دو هفته منتظر بمانند تا به 

آن ها اجازه ورود به بنادر چین داده شـود. این امر 

موجـب اختـالل بیشـتر در فعالیـت کشـتی ها و 

افزایش بحران بخش عرضه شده است.

از آغـاز مـاه نوامبـر، قیمـت جهانـی فـوالد و 

رونـد  ضعیـف  تقاضـای  دلیـل  بـه  سـنگ آهن 

کاهشـی داشـته اسـت. در واقع، فوالد اکنون در 

کمترین سطح هشت ماه اخیر معامله می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از کاال خبـر، بـا پیش بینـی 

اینکـه قیمـت فـوالد در هنـد نیـز بـا کمـی تاخیـر 

نسبت به بازارهای جهانی نزولی می شود، برخی 

از مصرف کنندگان بزرگ فوالد در هند سفارشات 

جدید را به تعویق انداخته اند و منتظرند قیمت ها 

کاهش یابد.

ـــ

مراسم معارفه مدیر مجتمع مس سونگون برگزار شد

ششـم آذر مـاه، مراسـم تودیـع و معارفه مدیـران قدیم و جدید مجتمع مس سـونگون، بـا حضور مدیرعامل شـرکت ملی صنایع 
مس ایران، برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـرکت ملی صنایع مـس ایران، 

در این جلسـه اردشـیر سعدمحمدی، مدیرعامل شـرکت مس از زحمات و 

تالش های علی بیات ماکو، مدیر پیشین مجتمع مس سونگون قدرانی و 

تشکر کرد.   

وی همچنیـن بـرای جهانگیـر رضـوی، مدیریـت جدیـد مجتمـع مـس 

سونگون برای تحقق برنامه ها و استراتژی های شرکت در استان آذربایجان 

شرقی آرزوی موفقیت کرد.
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مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا گفت: بـا وجود موانع جـدی در حـوزه تولید، مشـکالت ناشـی از تحریم های بین المللـی و نیز 
محدودیت های کرونایی، گروه خودروسـازی سـایپا موفق شـده اسـت در آبان ماه سـال 1400 با تولید 37 هزار و 375 دسـتگاه انواع 

خودرو، رشد 22 درصدی را نسبت به آبان سال گذشته ثبت کند.

افزایش 22 درصدی تولید خودرو در سایپا در آبان ماه 1۴00
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد:

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

سـید جواد سـلیمانی اظهار داشـت: در آبان سـال 

99 تولید انواع خودرو در گروه خودروسازی سایپا 

30 هـزار و 627 دسـتگاه بـود کـه در آبـان امسـال 

موفـق شـدیم آن را نزدیـک بـه هفـت هزار دسـتگاه 

افزایش دهیم.

وی بـا بیـان اینکـه برخـی مشـکالت داخلی به 

ویـژه در بخـش تامیـن قطعات نیز تولید را دشـوار 

کـرده اسـت، افـزود: مقایسـه آمـاری تیـراژ تولیـد 

انواع خودرو در این گروه خودروسـازی در هشـت 

مـاه سـپری شـده از سـال جـاری بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل نیز نشـان می دهد سـایپا در ایـن مدت 

نیز رشد 6 درصدی تولید را ثبت کرده است.

مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا تشـریح 

کـرد: سـایپا از ابتـدای سـال گذشـته تا پایـان آبان 

ماه 1399، 266 هزار و 976 دسـتگاه انواع خودرو 

تولیـد کـرده بـود کـه ایـن تعـداد در هشـت مـاه 

سـپری شـده از سـال 1400 بیـش از 283 هـزار و 

330خودرو بوده است.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به برنامه های 

تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  محتـرم  وزیـر 

اقداماتـی برای تحقـق هدف گذاری های صورت 

بـا  هسـتیم  امیـدوار  و  شــــده  انجـــام  گرفتـــه 

رونـــد  الزم،  پشتیبانی هـــای  و  مانــع زدایی هـــا 

افزایـش تولیـد سـایپا در ماه هـای باقـی مانـده از 

سال نیز ادامه داشته باشد.

ـــ

کشف یک کانسار جدید طال در محدوده شهرستان میرجاوه

معاون سـازمان صنعت، معدن و تجارت سیسـتان و بلوچسـتان گفت: بر اسـاس مطالعات اکتشـافی انجام شـده در محدوده کوه 
بی بـی مـه در منطقـه جنوب شـرق زاهـدان در محدوده شهرسـتان میرجاوه، یک کانسـار جدید با ذخیـره 6 میلیـون و 242 هزار 

تن کان سنگ طال با عیار 1.06 گرم در تن کشف شد.

محمودرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رحمتیـان در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: ایـن 

ذخیـره شـامل دو بخـش اکسـیدی و سـولفیدی 

بـوده کـه میـزان ذخیـره سـولفیدی کانسـار پنـج 

میلیـون و 962 هـزار تـن کان سـنگ طـال بـا عیـار 

متوسـط 1.06 گـرم در تـن و بخـش اکسـیدی بـه 

میـزان 280 هـزار تـن کان سـنگ بـا عیـار متوسـط 

1.21گرم در تن است.

افـزود: میـزان سـرمایه گذاری شـرکت  وی 

زنوبــــر ایرانیـــان در محـــدوده کانسـار طـالی 

بی بی مه، 100 میلیارد ریال و با اشتغال 25نفر 

بـوده و پیش بینـی می شـود در صـورت انجـام 

مطالعـات اکتشـافی تکمیلـی، ذخیـره مذکـور 

افزایش یابد.

بـر اسـاس گزارشـی از شبسـتان، معـاون امـور 

معادن و صنایع معدنی سازمان صمت سیستان و 

بلوچسـتان بیـان کـرد: مطالعـات اولیـه مکان یابی 

برای احداث محل کارخانه فرآوری طال و ارزیابی 

زیسـت محیطی توسـط شـرکت مذکـور در حـال 

انجام است.
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ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، خسـرو غفاری، 

امیرکبیـر  صنعـت  کربـن  شـرکت  مدیرعامـل 

اظهـار داشـت: منابـع مالـی برای سـاخت واحد 

آندسازی ایرالکو با عنوان شرکت کربن صنعت 

امیرکبیر، 37 هزار میلیارد ریال برآورد شده که 

تاکنـون 10 هـزار میلیـارد ریـال آن تامیـن هزینـه 

شده است.

وی افـزود: هزینـه تجهیـزات شـرکت کربـن 

صنعـت امیرکبیـر نیـز بیـش از 70 میلیـون دالر 

اسـت که بخشـی از آن به ارزش 24 میلیون دالر 

خریداری و در انبارهای شرکت ایرالکو نگهداری 

می شود و تالش بر این است که بقیه تجهیزات 

از واحدهای تولیدی داخلی خریداری شود.

مدیرعامـل شـرکت کربـن صنعـت امیرکبیـر 

اراک  آندسـازی  واحـد  راه انـدازی  کـرد:  اذعـان 

سـاالنه حدود 35 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

در پی دارد و بیش از 300 فرصت شغلی مستقیم 

نیز ایجاد می کند.

غفـاری بیـان کـرد: بـرای سـاخت واحد تولید 

آنـد ایرالکـو 150 هکتـار زمیـن خریـداری شـده که 

25 هکتـار آن بـه آندسـازی اختصاص یافتـه و این 

واحد تولیدی در هفت ساختمان اصلی در حال 

ساخت است.

وی اضافه کرد: تامین زیرساخت های الزم از 

جمله سامان دهی جاده دسترسی، آب، برق، گاز 

و فاضـالب مهم تریـن خواسـته در ایـن طرح مهم 

صنعتی است و انتظار می رود با حل این مسائل 

روند پیشبرد این طرح شتاب گیرد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، مدیرعامل شرکت 

کربـن صنعـت امیرکبیـر گفـت: بـرای تولیـد هـر 

کیلوگـرم آلومینیـوم حـدود 500 گـرم آنـد نیـاز 

است  و اکنون شرایطی در کشور پیش آمده که 

تولیـد ایـن محصـول موانـع خاصـی نـدارد و در 

آینـده نزدیـک صفـر تـا 100 آنـد در داخـل کشـور 

تولید خواهد شد.

غفـاری افـزود: در آلومینیـوم ایـران، دو خـط 

تولیـدی 200 آمپـر و 68 کیلوآمپـر وجـود دارد کـه 

آندهـای مصرفـی آن هـا بـا هـم متفـاوت هسـتند، 

خط 200 کیلو آمپر آندهای 700 کیلو و خط قدیم 

آندهای کوچک تر را مصرف می کند.

وی توضیـح داد: راه انـدازی واحـد آندسـازی 

اراک سـه هـزار و 700 میلیـارد تومان سـرمایه نیاز 

دارد و تـا کنـون بالـغ بـر یـک  هـزار میلیـارد تومـان 

برای آن هزینه شده است.

مدیرعامـل شـرکت کربن صنعـت امیرکبیر گفت: عملیات اجرایی واحد آندسـازی شـرکت آلومینیـوم ایران 36 درصد پیشـرفت 
فیزیکی دارد و بر اساس زمان بندی تا پایان سال 1402 به بهره برداری می رسد.

پیشرفت 36 درصدی
 واحـد آندسـازی ایرالکـو
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