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قیمت گذاری دستوری یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد کشورهای در حال 

توسـعه اسـت و این موضوع از جنبه های گوناگون می تواند به اقتصاد کشـورها به 

ویژه به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. زمانی که با قیمت گذاری دستوری، بهای 

یک کاال پایین نگه داشـته می شـود، به تدریج سـرمایه گذاران از حضور برای تولید 

کاال بـا قیمـت پاییـن سـر بـاز می زننـد و همین امر موجـب کاهش میزان تولیـد و در 

نهایت کمبود آن کاال خواهد شد.

نمونـه ایـن نـوع قیمت گـذاری را می تـوان در محصـوالت سـنگ آهنی مشـاهده 

از  پایین تـر  بـه دلیـل قیمت گـذاری دسـتوری  یـک دهـه گذشـته،  کـرد کـه طـی 

قیمت هـای جهانـی و بـازار، به تدریج تولیدکنندگان سـنگ آهن به تولید فـوالد روی 

آوردند و از اکتشاف و معدنکاری کمی فاصله گرفتند. همین امر باعث شد زنجیره 

فـوالد دچـار عـدم تـوازن شـود و بحـران کمبـود مـواد اولیـه فـوالدی بـه وجـود آیـد که 

ریشـه اصلـی ایـن موضـوع، همـان قیمت گـذاری دسـتوری در مـورد محصـوالت 

سـنگ آهنی بـوده اسـت. اگـر ایـن اتفـاق در بخـش باالدسـت زنجیـره صنعـت فـوالد 

نمی افتـاد، قطعـا مشـکل کمبـود مـواد اولیـه پدیـد نمی آمـد و بـه دغدغـه نخسـت 

فوالدسازان تبدیل نمی شد.

در مورد محصوالت پایین دست صنعت فوالد به ویژه محصوالت تخت عکس 

ایـن موضـوع اتفـاق افتـاده اسـت؛ در حالـی کـه قیمت هـای جهانـی فوالد به شـدت 

کاهـش یافـت و بـه عبارتـی می تـوان گفـت کـه سـقوط کـرد، ایـن اتفـاق در کشـور ما 

نیفتاد و حتی بعضا شاهد رشد قیمت ها به ویژه در حوزه ورق گرم و سرد فوالدی 

هسـتیم. به طوری که طی دو سـه ماه اخیر قیمت های معامله شـده در بورس کاال 

بـا محاسـبه ارز نیمایـی بـه عنـوان مبنـا، بـه مراتب بیـش از قیمت های جهانـی بوده 

اسـت. بـه طـور مثـال، میانگیـن در یـک مـاه گذشـته معامـالت ورق گـرم بـا قیمـت 

201هـزار و 937 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم انجام شـده اسـت. در حالی که میانگین 

قیمـت ورق گـرم فـوب دریـای سـیاه 777 دالر بـه ازای هر تن و میانگین نـرخ ارز در 

سامانه نیما 245 هزار و 915 ریال کلید خورد. به این ترتیب، ورق گرم فوب دریای 

سیاه 191 هزار و 75 ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت گذاری شده و در نتیجه، ورق 

گـرم معاملـه شـده در بـورس کاال بـه طـور میانگیـن هـزار تومـان گران تـر از ورق گرم 

دریای سیاه بوده است. به قیمت معامله شده در بورس کاال باید حدود 5 درصد 

کرایه حمل را نیز اضافه کرد که در نهایت بهای تمام شـده خرید، 212 هزار و 

33 ریال به ازای هر کیلوگرم برای مصرف کنندگان ورق گرم خواهد بود. هر 

چنـد کـه بایـد بـرای واردات ورق گـرم 5 درصـد حقـوق گمرکـی و کرایـه حمـل 

پرداخت کرد اما قیمت این ورق برای مصرف کنندگان کشورهای همسایه به 

ویژه ترکیه به مراتب ارزان تر از قیمت آن در داخل کشور بوده و همین گرانی 

مـواد اولیـه موجـب کاهـش صـادرات محصـوالت نهایـی سـاخته شـده از ورق 

گـرم همچـون لولـه و پروفیـل شـده اسـت. ایـن یعنـی یـک مصرف کننـده در 

کشورهای همسایه می تواند ورق گرم را با بهایی کمتر تهیه و از آن محصولی 

تولید کند که قیمت تمام شده آن به مراتب پایین تر از محصوالت ایرانی در 

بازار کشورهای همسایه باشد. 

در خصوص ورق سرد نیز همین موضوع حاکم است. در حالی که قیمت 

ورق سـرد فـوب دریـای سـیاه در آخریـن معاملـه خـود 900 دالر بـه ازای هـر تـن 

معـادل 223 هـزار و 167 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم مـورد معاملـه قـرار گرفـت، 

آمارهـای بـورس کاال حاکـی از آن اسـت کـه ایـن ورق در 21 دی مـاه امسـال بـا 

قیمـت 235 هـزار و 337 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم و در 22 دی مـاه به قیمت 

240 هزار و 80 ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شـده اسـت. بنابراین در ورق 

سـرد نیـز شـاهد تفـاوت 12 هـزار ریالـی بـه ازای هـر کیلوگـرم هسـتیم. بـه ایـن 

قیمت نیز باید 5 درصد کرایه حمل را اضافه کرد که به این ترتیب بهای تمام 

شـده خریـد ورق سـرد بـه 252 هـزار و 84 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم خواهـد 

رسـید. ایـن در حالـی اسـت کـه 22 دی مـاه، ورق گالوانیزه به قیمـت 263 هزار 

و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم مـورد معاملـه قـرار گرفـت. تنهـا معنـای ایـن 

قیمت ها آن اسـت که مصرف کنندگان ورق سـرد محصول خود را بدون سـود 

یا با ضرر به فروش می رسانند. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گرانـی ورق تنهـا دامن صنعت فـوالد را نمی گیرد و 

تمـام صنایـع مصرف کننـده نیز برای بقا در بازار ناچـار به گران کردن محصول 

خود هسـتند. صنایعی همچون خودروسـازی، لوازم خانگی، ساختمان سازی، 

صنایـع غذایـی و... بایـد از ورق فـوالدی بـه عنوان ماده اولیه و به ویژه پوشـش 

استفاده کنند و زمانی که ماده اولیه خود را گران می خرند، محصول را نیز به 

مصرف کننـدگان نهایـی یعنـی جامعـه گـران خواهنـد فروخـت و ایـن گرانـی 

محصـول در نهایـت موجـب خواهـد شـد عـالوه بر اینکه محصـوالت ایرانی در 

بازارهای جهانی خریدار نداشته باشند و مزیت های صادراتی به تدریج از بین 

برود، قدرت خرید مردم به دلیل گرانی کاهش یابد و حتی همین محصوالت 

در بازارهای داخلی هم به فروش نرود. 

اگر قرار است که قیمت های جهانی به عنوان مالک در نظر گرفته شوند، 

پس باید مطابق با آن، قیمت ورق های فوالدی نیز در بازار داخلی کاهش یابند. 

این در شرایطی است که تولید فوالد در ایران با مواد اولیه به قیمت دستوری و 

ارزان تـر از بازارهـای جهانـی انجـام می شـود و در مقابـل، محصـول گران تـر از 

بازارهای جهانی به فروش می رسد. اگر دولت قصد دارد تورم را مهار کند، یکی 

از راهکارها، مهار قیمت ورق فوالدی و کاهش آن در بازار است.
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مناطـق ویـژه اقتصـادی در سراسر جهان از جنبه هـای مختلفی حائـز اهمیـت هسـتند. ایـن مناطق بیشـتر در سـواحل دریاهـای 
آزاد قــرار دارنــد و بـه عنــوان محلی امــن برای جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی محسوب می شوند. چراکه از یـک سـو، 
زیرساخت هـــای اساسـی ماننـــد آب، برق، گـــاز، راه دستــرسی و... در این مناطق بــرای سـرمایه گذاران فراهم خواهد شد و 
از سـوی دیگر، سـرمایه گذاران در این مناطق از معافیت های مالیاتی برخوردار هسـتند و تجــارت به آسـانی و با سـرعت بیشـتری 
انجام می شــود. در کشور ما نیــز مناطق ویــژه اقتصـادی متعددی وجــود دارند کـه در میـان آن ها، منطقـــه ویژه المرد با توجه 
به موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی خاص توانسته اســت از نظر جذب سرمایه گذاری عملکــرد مطلوبی را داشــته باشــد و بــه 
محلــی مناسـب جهــت سـرمایه گذاری تبدیــل شود. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب )سالکو( به  عنوان پیشرفته ترین واحد تولید 
آلومینیـوم در کشـور در این منطقه قرار دارد و منطقه ویژه المرد به نمایندگی از سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی 
ایـران )ایمیـدرو(، برنامه هـای متعـددی را بـرای صنایع پایین دسـتی آلومینیوم در نظر گرفته اسـت. در این راسـتا، خبرنـگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا محمـود علـی حریم کیش، رئیـس هیئت مدیـره منطقه ویـژه اقتصـادی المرد بـه گفت وگو 

نشسته است که متن کامل آن را در زیر می خوانیم:

محمود علی حریم کیش، رئیس هیئت 

مدیره منطقه ویژه اقتصادی المرد در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 نگاه به توسعه صنعت آلومینیوم  

استقبال از 
سرمایه گذاران 

با تکمیل 
زیرساخت های 

الزم
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منطقـه ویژه اقتصادی المـرد در خصوص جذب  ◄

سرمایه  گذاری و توسعه زیرساخت ها چه اقداماتی را 

در سال 1400 انجام داده است؟ 

با توجه به شـرایط آبی و انرژی موجود در کشـور، 

در اوایـل دهـه 1370 حاکمیـت تصمیـم بـه اسـتقرار 

صنایع آب بر و انرژی بر در اسـتان های جنوبی کشـور 

گرفـت. بـر همیـن اسـاس، پـس از مطالعـات دقیـق و 

کارشناسانه، مناطقی که قابلیت تامین آب و انرژی 

بیشـتری را جهت رفع نیاز صنایع داشـتند، تعیین و 

و  بـرق  تامیـن  منظـور  بـه   بوشـهر  اتمـی  نیـروگاه 

خلیـج فـارس بـه عنـوان منبـع تامیـن آب ایـن صنایـع 

هدف گذاری شدند. در همین راستا، المرد و پارسیان 

اسـتقرار  طـرح  در  کـه  بودنـد  مناطقـی  ازجملـه 

صنایـع انرژی بـر در جنـوب کشـور در کانـون توجـه 

سرمایه گذاران قرار گرفته و المرد به  عنوان پس کرانه 

بـا وسـعت هشـت هـزار و 500 هکتـار و پارسـیان بـه  

منظور کرانـه بـا وسـعت هشـت هـزار هکتـار جهـت 

سرمایه گذاری در نظر گرفته شدند. 

پس از وقایع سیاسی رخ داده در سال های اخیر 

و خـروج آمریـکا از برجـام، سـرمایه گذاری خارجی در 

داخـل کشـور بـا چالش هـای بسـیاری مواجـه شـد. 

بنابراین منطق بر این شد تا توسعه و گسترش صنایع 

انرژی  بر داخلی در سـواحل جنوبی کشـور به  منظور 

بـا سـرعت  و صـادارت   تولیـد  کاهـش هزینه هـای 

بیشـتری پیگیـری  شـود. المـرد، یـک منطقـه کامـال 

استراتژیک در جنوب کشور است که از لحاظ ایمنی 

و پدافنـد غیرعامـل در بهتریـن شـرایط جغرافیایـی 

ممکـن قـرار دارد و انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه ایـن 

منطقه چندان هزینه بر نیست. همچنین این منطقه 

از مجـاورت بـا خـط لولـه سراسـری 56 اینچـی گاز و 

شبکه های انتقال نیرو بهره مند است. 

هدف گـذاری اصلـی منطقـه ویـژه المرد در سـال 

1400 توسعه و آماده سازی زیرساخت های الزم جهت 

اطمینان خاطر سرمایه گذاران بوده و تامین آب و برق 

مـورد نیـاز سـرمایه گذاران، مهم تریـن دغدغـه مـا در 

طی سـال جاری بوده اسـت که تمامی اقدامات الزم 

در ایـن زمینـه را انجـام داده ایـم. انتقـال آب خلیـج 

فارس به اسـتان فارس با ظرفیت نهایی 370 میلیون 

بخـش  سـرمایه گذار  توسـط  سـال  در  مترمکعـب 

خصوصی در حال انجام است. منطقه ویژه اقتصادی 

المـرد بخشـی از ایـن آب را پیش خریـد کـرده  اسـت تـا 

ضمـن تشـویق سـرمایه گذار انتقـال آب و تسـریع در 

عملیـات اجرایـی پـروژه، آسـودگی خاطـر صنایـع و 

متقاضیـان صنعـت را از لحـاظ تامیـن آب مـورد نیـاز 

فراهم کند.

در زمینه تامین برق، طبق تفاهم نامه ای که میان 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و وزارت نیـرو بـه 

امضـا رسـیده، وزارت صمـت تامیـن 10 هـزار مـگاوات 

بـرق مـورد نیـاز صنایع را متقبل شـده اسـت. دو هزار 

مگاوات از این میزان انرژی برق در منطقه ویژه المرد 

برنامه ریزی هـای الزم جهـت  و  ایجـاد خواهـد شـد 

تامین برق مورد نیاز مطابق طرح جامع و افق منطقه 

صورت گرفته است.

در سایر زیرساخت ها همچون شبکه های توزیع 

راه هـا،  فرعـی  و  اصلـی  شـریان های  آب،  بـرق،  گاز، 

هدایت سـیالب و آب های سـطحی و توسـعه فضای 

سـبز منطقـه  نیـز عملیـات اجرایـی بـا ارزش حـدود 

10هـزار میلیـارد ریـال آغـاز شـده اسـت. الزم بـه ذکـر 

سرمایه گذاری در مناطق ویژه 
به پارامترهای مختف منطقه ای و 

بین المللی بستگی دارد که پیش بینی 
می کنیم با توجه به تعامالت اخیر 
کشور با سایر کشورهای جهان، 
استقبال خوبی از منطقه المرد در 
زمینه سرمایه گذاری به  عمل آید
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است که آغاز عملیات آزادراه المرد-پارسیان که عمال 

خط ارتباطی منطقه ویژه المرد به دریا و بندر خواهد 

بود، با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تعریف 

شـده کـه ایـن مبلـغ قـرارداد در اسـتان های جنوبـی 

کشور کم نظیر است. امسال به لطف خدا توانستیم 

عملیــــاتی کــــردن پروژه هــــای مختلـــف در حـــــوزه 

زیرساختی را سرعت ببخشیم. همچنین با توجه به 

ریل گذاری صورت گرفته برای مناطق انرژی بر المرد 

و پارسـیان، پیش بینـی می کنیـم بودجـه اختصـاص 

یافتـه بـه طـرح اسـتقرار صنایـع انرژی بـر در سـواحل 

جنوبـی کشـور در سـال آینـده بـه پنـج  هـزار میلیـارد 

تومان افزایش یابد.

 خیـز توسـعه ای اخیـر در منطقـه ویـژه اقتصـادی 

المـرد، مدیـون تالش هـای گروهـی و اراده حاکمیتـی 

اسـت. در ایـن میان، پیگیری ویژه جنـاب آقای دکتر 

موسـوی، نماینـده محتـرم المـرد و مهـر و مجمـع 

نماینـدگان اسـتان فـارس و توجـه اساسـی ریاسـت 

محترم هیئت عامل ایمیدرو، جناب آقای مهندس 

در  سـرمایه گذاران  هدایـت  و  تشـویق  در  جعفـری 

منطقه ویژه المرد نقشی اساسی داشته است.

تـالش تمامـی اعضـای هیئت مدیـره و مدیرعامل 

منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد بـر ایـن اسـت که اجـرای 

پروژه های مختلف به بهترین شکل ممکن انجام شود 

تـا در سـال 1401 شـاهد آماده سـازی  60 تـا 70 درصـدی 

زیرساخت های الزم در این منطقه باشیم. هر اقدامی 

کـه در حـوزه راه، آب، بـرق و گاز منطقـه ای مـورد نیـاز 

است، توسط ما انجام شده است و امیدوار هستیم در 

حـوزه سـرمایه گذاری هـم اتفاقـات خوبـی در منطقـه 

المرد رخ دهد. چراکه سـرمایه گذاری در مناطق ویژه 

به پارامترهای مختف منطقه ای و بین المللی بستگی 

دارد که پیش بینی می کنیم با توجه به تعامالت اخیر 

کشـور بـا سـایر کشـورهای جهـان، اسـتقبال خوبـی از 

منطقـه المـرد در زمینـه سـرمایه گذاری بـه  عمـل آیـد. 

پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه در سـال 1401 شـاهد 

استقرار صنایع مختلفی همچون پتروشیمی، منیزیم 

و پایین دسـتی آلومینیـوم در منطقـه ویـژه اقتصـادی 

المـرد باشـیم و بـه ماموریـت اصلـی تعریـف شـده 

خود در این منطقه، جامه عمل بپوشانیم.

وضعیـت مجتمـع صنایـع آلومینیـوم جنـوب را  ◄

چطور ارزیابی می کنید؟

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در سال جاری 

بـه ظرفیـت اسـمی خـود یعنـی 300 هـزار تـن رسـیده 

اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـا اجرایـی شـدن فازهـای 

توسـعه ای ایـن میـزان ظرفیـت بـه 900 هـزار تـن در 

فازهای دوم و سوم نیز دست یابد. این مجتمع نقش 

به سـزایی در اشـتغال زایی منطقـه داشـته اسـت و 

اکنون دو هزار نفر نیروی انسـانی فعال در مجموعه 

مشـغول فعالیـت هسـتند. آلومینیـوم یـک صنعـت 

استراتژیک در داخل کشور بوده که از اهمیت بسیار 

برخـوردار  در بخش هـای مختلـف صنعـت  باالیـی 

اسـت. بایـد توجـه ویـژه ای بـه صنایـع پایین دسـت 

آلومینیوم داشـته باشـیم و از خام فروشـی مواد اولیه 

ایـن صنعـت مهـم جلوگیـری کنیـم. چراکـه تولیـد و 

صادرات شـمش آلومینیوم زمانی به صرفه اسـت که 

بـه صنایـع پایین دسـت آلومینیـوم نیـز توجـه کافـی 

شـود. خام فروشـی شـمش آلومینیوم در حالی انجام 

می شود که محصوالت آلومینیومی مجددا در قالب 

ورق هـای آلیـاژی یـا گریدهـای خـاص دیگر با چندین 

می  شـوند.  وارد  دیگـر  کشـورهای  از  قیمـت  برابـر 

متاسـفانه چنیـن معضلـی در کشـورهای در حـال 

پیشـرفته  کشـورهای  در  و  می شـود  دیـده  توسـعه 

صنعتی، اصطالحی به نام خام فروشی وجود ندارد.

مطالعات الزم جهت استقرار صنایع پایین دستی 

آلومینیوم در جوار سـالکو توسـط مشـاوران مجموعه 

انجـام شـده و مزیـت اصلـی ایـن طـرح آن اسـت که با 

مـذاب  بـه  صنایـع  ایـن  از  برخـی  اینکـه  بـه  توجـه 

آلومینیـوم احتیـاج دارنـد، بنابرایـن امـکان دریافـت 

مـذاب بـه  صـورت مسـتقیم از کارخانـه فراهـم شـده 

است و در حمل ونقل آلومینیوم خالص جهت تولید 

محصول تسریع و صرفه جویی خواهد شد. 

صنایـع  ◄ اسـتقرار  جهـت  الزم  زیرسـاخت های 

پایین دسـتی آلومینیـوم در آلوم شـهر تـا چـه میـزان 

فراهم شده است؟

بـر اسـاس طـرح تفصیلـی تصویـب شـده منطقـه 

پایین دسـتی  صنایـع  بـه  خاصـی  نـگاه  المـرد،  ویـژه 

آلومینیـوم داریـم. بـر اسـاس برنامـه زمان بندی شـده 

پروژه های در درست اجرا، تمام زیرساخت های مورد 

نیاز صنایع پایین دست آلومینیوم تا اواسط سال 1401 

حـوزه  در  اصلـی  اقدامـات  شـد.  خواهـد  فراهـم 

زیرسـاخت انجـام شـده اسـت و مـا در حـال حاضـر 

مشغول فعالیت در بخش شبکه توزیع هستیم و این 

مهم در سـال آینده تکمیل و نهایی می شـود. الزم به 

ذکـر اسـت کـه جهـت اسـتقرار صنایـع در هـر نقطـه 

مشـخصی، یک دوره سـاخت تعریف شـده است که 

معموال این دوره ساخت یک سال به طول می  انجامد. 
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زمینــه ســاز اشتغال، تراکــم و ماندگاری جمعیــت در 

مناطقی شــود که بــرای تمامیــت ارضی کشــور دارای 

اهمیـت ویــژه و استراتژیک است. توسعــه این مناطــق 

ظرفیــت باالیی در زمینــه اشتغال زایی دارند. استقرار 

صنایع مادر در نواری به فاصله 50 کیلومتری سواحل 

خلیج فارس و استقرار شهرهای مسکونی در نوار دو 

کیلومتـــری ایـن خلیــــج پـر نعمـــت می توانـــد دژ 

مسـتحکمی در جلوگیـری از هـر تجـاوزی از جانـب 

بدخواهـان ایـن مـرزو بـوم شـود. چراکـه هـرگاه صنایع 

سـودآور جهـت رفـاه زندگـی مردمـی بـا غیـرت وجود 

داشـته باشـد، چشـم هر متجاوز و بدخواهی پیش از 

نگاه کردن و نزدیک شدن به کشور کور خواهد شد. 

بنابراین ما چاره ای جز ایجاد دژی مستحکم متشکل 

از رفـاه عمومـی و صنعـت سـودآور نداریـم و منطقـه 

ویژه اقتصادی المرد همان مکانی بوده که بیشترین 

شرایط طبیعی کشور در آن فراهم است.

ویـژه  ◄ منطقـه  در  شـما  چالش هـای  مهم تریـن 

المرد چیست؟

نگــاه محلـی بـــه پروژه هـــای ملـــی، مهم تریـــن 

چالشـی اسـت کـه مـا بـا آن مواجـه هسـتیم. نـگاه 

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بـه مناطـق ویـژه 

اقتصادی باید ملی باشد. به عبارت ساده تر، در حال 

حاضـر نماینـده منطقـه المـرد و مهـر در حال پیگیری 

یک پروژه ملی هستند که تمام ارکان حاکمیت باید 

در توسعه این منطقه کمک کنند. این اشتباه اساسی 

است که المرد در این مسیر تنها شود. بنابراین باید 

کمیسیون انرژی مجلس به طور مستقیـــم این پروژه ها 

را رصد و گره های موجود را باز کند. چراکه پیشرفت 

مناطـق ویـژه در هـر نقطه ای از کشـور می تواند تاثیر 

مثبتی بر سایر استان ها داشته باشد. 

منطقـه ویـژه المرد چـه اقداماتی در حـوزه ایفای  ◄

مسئولیت های اجتماعی انجام داده است؟

تکمیل و بازسـازی راه های دسترسـی به منطقـــه 

ویـژه المـرد نظیـر برنامه ریزی جهـت دو بانده کـــردن 

جـاده المرد-خنـج بـه دلیـل حجم تردد وسـایل نقلیـــه 

سنگیـــن و جلوگیـــری از خطـــرات و تصادفـــات احتمالی 

با همت سازمان ایمیدرو، یکی از اقدامات مهم ما در 

حــوزه مسئولیت هــای اجتماعی بوده است. تکمیل 

آزادراه المرد-پارسیان با همکاری سازمان ایمیدرو در 

راسـتای تسـهیل در حمل و نقل مواد اولیـــه صنایـــع 

مستقـــر در منطقــه ویژه، از اقدامات دیگر ما در حوزه 

اینکـه  ضمـن  اسـت.  بـوده  اجتماعـی  مسـئولیت 

اقدامــات بسیــاری در راستای مقابلــه با ویروس کرونا 

در زمـان همه گیـری ایـن ویـروس در منطقـــه ویـــژه 

انجــام شده است. بسیج تمامی امکانات منطقه در 

هنگام اتفاقاتی مانند سیل و سایر حوادث غیرمترقبه، 

کمـک در جهـت رفـــع محرومیـــت در روستاهـــای 

همجـوار، اولویـــت اسـتخدام نیروهـــای بومـــی در 

راستـــای اشـتغال زایی و اجـرای برنامه هـای متنـوع 

فرهنگی در سطح منطقه نیز از دیگر اقدامات منطقه 

ویژه المرد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

بوده است.

در شـرایط فعلـی زیرسـاخت های الزم جهـت دوره 

ساخت در منطقه ویژه المرد فراهم بوده و پیش بینی 

مـا ایـن اسـت کـه تـا پایـان آن و پیـش از آغـاز دوره 

آلـــوم شهــــر،  پاییـــن دستـــی  صنــــایع  بهره بــــرداری 

زیرساخت های الزم را فراهم کرده باشیم. 

با توجه به اینکه سالکو به ظرفیت اسمی تولید  ◄

خود رسیده است، چه چشم انداز صادراتی برای این 

مجتمع تعریف شده است؟

بخشـی از محصـوالت تولیـد شـده در مجتمـع 

صنایـع آلومینیـوم جنـوب بـه خـارج از کشـور صادر 

می شـود. از آنجایی که این مجتمع با همکاری یک 

از  بخشـی  اسـت،  شـده  احـداث  چینـی  شـرکت 

محصـوالت بـر اسـاس توافقنامـه طرفین و بـه  عنوان 

سـهم ایـن شـرکت بـه چین صـادر می شـود. در واقع، 

هدف سالکو ابتدا تامین آلومینیوم مورد نیاز داخل 

از  عمـده ای  بخـش  ادامـه  در  و  اسـت  کشـور 

محصـوالت هـم بـه کشـورهای خارجـی مانند ترکیه 

صادر می شود.

با توجه به اهمیت مناطق اقتصادی در کشـور،  ◄

انتظار شما از مسئوالن چیست؟

حاکمیـت، هـدف و ماموریت مشـخصی را برای 

مناطـق ویـژه اقتصـادی تعریـف کرده اسـت که مـا از 

مسـئوالن انتظـار داریـم  همـکاری الزم را در راسـتای 

تحقـق اهـداف موجـود بـا این مناطق داشـته باشـند. 

اراضـی کـه منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد در آن واقـع 

شـده اسـت، از نـوع اراضـی غیـر قابـل بهره بـرداری 

جهت توسعه و کشاورزی هستند. بنابراین استقرار 

صنایع در این مناطق به معنای بیشترین بهره وری از 

خـاک و زمیـن ایـن مناطـق اسـت. یعنـی اگر اسـتقرار 

صنایع در موقعیت مناسب خود مانند مناطق ویــژه 

آسیـــب هـــای  شاهــــد  کمتــــــر  پذیــــــرد،  صــــورت 

زیست محیطی نظیر نابودی زمین های کشاورزی و 

خشـک شـدن رودخانه هـا با احـداث صنایع مختلف 

نظیرکارخانجات فوالدی خواهیم بود. مسئوالن فارغ 

از نـگاه محلـی بـه مناطـق ویژه، بایـد یک نگاه ملی به 

این مقوله مهم اقتصادی داشته باشند. طرح استقرار 

صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشـــور می توانـــد 
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فــوالد
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اوج گیری قیمت  قراضه آهنی

حمایت از فوالدسازان برای احداث نیروگاه

ورق گرم باید به دست تولیدکننده واقعی برسد
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مدیرعامـل شـرکت تعاونـی آکام پروفیل زمانی گفت: عرضه های سـنگین ورق گرم در بـورس کاال، موقعی می تواند مفید واقع شـود که 
ورق عرضه شده تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و دست دالالن از خرید آن دور شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی آکام پروفیل زمانی:

ورق گرم باید به دست تولیدکننده واقعی برسد

داود زمانـی علویجـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشت: سه شرکت بزرگ تولیدکننده لوله و پروفیل 

در اختیـار داریـم کـه شـامل تعاونـی فـوالد علویجـه، 

تعاونـی آکام پروفیـل که سـابق بر این با عنـوان گروه 

صنعتـی حدیـد تـوکل سـاری فعالیـت می کـرد و نیز 

شرکت سپهر پروفیل کالن بروجرد هستند. شرکت 

آکام پروفیـل را اخیـرا خریـداری کرده ایـم و قصـد 

راه انـدازی مجـدد آن را داریـم. ایـن کارخانـه بنـا بـه 

دالیلی دچار ورشکستگی شده و حدود هشت سال 

غیـر فعـال شـده بـود. با ایـن حال، سـهمیه ورق گرم 

ایـن شـرکت را یکـی دو مـاه پیش از بـورس خریداری 

کردیم که هنوز به دسـت ما نرسـیده اسـت تا تولید 

در ایـن مجموعـه را آغـاز کنیـم. سـپهر پروفیل کالن 

بروجـرد نیـز در سـال گذشـته خریـداری و راه اندازی 

شـد. البتـه تعاونـی فـوالد علویجـه از سـال 1374 در 

صنعـت لولـه و پروفیـل فعالیـت می کنـد و یکـی از 

تولیدکننـدگان برنـد و نسـبتا قدیمـی ایـن صنعـت 

محسـوب می شـود. بـه دلیـل کمبـود مـواد اولیـه، 

وضعیت صنعت لوله و پروفیل مناسب نیست و هر 

سـه شـرکت یـاد شـده بـا مشـکل تامیـن مـواد اولیـه 

دست و پنجه نرم می کنند.

نیـز  لولـه و پروفیـل  بـازار  بـر  افـزود: رکـود  وی 

حکم فرمـا شـده اسـت و ایـن بـازار رونقی نـدارد. این 

یعنـی بـا توجـه بـه قیمـت خریـد ورق گـرم و قیمـت 

فـروش لولـه و پروفیـل در بازار، هزینه های تولید نیز 

بعضا جبران نمی شود؛ به این مسائل باید نوسانات 

زیاد بازار را اضافه کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی آکام پروفیل خاطرنشان 

کـرد: هم اکنـون بهـای تمـام شـده خریـد ورق گـرم 

بـرای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل حـدود 24 هـزار 

تومـــان بـــه ازای هـــر کیلوگــرم است. در حالـــی کــه 

پروفیـل در بـازار حـدود 25 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم قیمت گذاری می شود که این یعنی حتی 

در برخـی مواقـع هزینـه تولیـد نیـز جبـران نخواهـد 

شـد؛ مگـر اینکـه قیمت هـا در بـازار تغییـر کنـد و یـا 

اینکه شاهد اتفاق تازه ای در بازار باشیم.

ورق به دالالن داده نشود  

زمانـی بـا اشـاره به نحوه عرضه ورق گرم شـرکت 

فوالد مبارکه در بورس کاال، عنوان کرد: شرکت فوالد 

مبارکه ماه قبل یک عرضه سنگین 300 هزار تنی ورق 

گـرم در بـورس کاال انجـام داد امـا نکتـه قابـل توجـه 

حتی در خصوص این عرضه سـنگین آن اسـت که به 

ایـن  از تولیدکننـدگان ورق تعلـق نگرفـت و  برخـی 

تولیدکننـدگان نتوانسـتند بـه میـزان نیـاز خـود ورق 

تامین کنند. الزم به ذکر است که در این عرضه پس 

از چند سال از ورق وارداتی استفاده شد.

شـرکت  سـه  عرضـه،  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 

زیرمجموعه ما توانسـتند تنها سـهمیه تعیین شده 

خـود را خریـداری کننـد. البتـه درخواسـت خریـد 

مـازاد بـر سـهمیه را در بـورس ثبـت کردیـم امـا بـه ما 

تعلـق نگرفـت و بـه دلیـل تقاضـای نسـبتا زیـاد، ورق 

مازاد بر سهمیه به شرکت ما نرسید.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی آکام پروفیـل زمانـی 

تصریح کرد: تداوم عرضه های سنگین ورق گرم در 

بـورس کاال تنهـا بـه شـرطی می توانـد بـازار ورق و 

پروفیـل فـوالدی را بـه تعادل برسـاند کـه بتواند تمام 

تقاضا را پوشش دهد و در همین حال تولیدکنندگان 

واقعـی بتواننـد تمـام نیـاز خـود را از بـورس برطـرف 

کننـد. حتـی ممکـن اسـت بـا وجـود عرضـه زیـاد، 

دالالن بـرای خریدهـای سـنگین از بـورس وارد عمـل 

شوند و باز هم بازار را دچار اختالل کنند.

20 درصد ظرفیت اسمی فعال است  

زمانـی در خصـوص ظرفیـت تولیـد شـرکت های 

زیرمجموعـه، بیـان کـرد: ظرفیـت تولید پروفیـل در 

شـرکت آکام پروفیـل 58 هـزار تـن و تعاونـی فـوالد 

علویجـه 200 هـزار تـن در سـال اسـت. بـا وجـود ایـن 

از  بـا کمتـر  ظرفیت هـا، شـرکت های زیرمجموعـه 

20درصـد ظرفیـت اسـمی خـود فعالیـت می کننـد. 

این یعنی سهمیه ای که به شرکت های زیرمجموعه 

تعلـق می یابـد، کفـاف ظرفیـت تولیـد را نمی دهـد و 

نمی توانیم بیش از 20 درصد ظرفیت اسمی خود را 

فعـال کنیـم. حتـی نمی توانیـم مـواد اولیه خـود را از 

بـه گونـه ای  بـازار آزاد تامیـن کنیـم زیـرا عرضه هـا 

نیست که بتوان ورق را از بازار آزاد تهیه کرد.

وی اذعـان کـرد: مجـوز واردات ورق گـرم بـه 
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داده  مسـتقل  صـورت  بـه  متقاضـی  شـرکت های 

نمی شـود و اگـر واردات هـم صـورت گیـرد، ایـن امـر 

تنهـا توسـط فـوالد مبارکـه انجـام می شـود کـه بـه 

صـورت تلفیقی محصوالت تولیـدی و وارداتی خود 

را در بـورس کاال عرضـه می کنـد. الزم به ذکر اسـت 

کـه واردات ورق بـا توجـه بـه مسـائلی همچـون نـرخ 

ارز، مالیـات بـر ارزش افـزوده، کرایـه حمـل و حقـوق 

ورودی گمرک صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی آکام پروفیل زمانی با 

اشاره به توانایی شرکت های زیرمجموعه در زمینه 

محصـــوالت لولــه و پروفیـــل، مطــرح کــرد: توانایی 

تولیـد انـواع محصـوالت پروفیل و لولـه را داریم. در 

ایـن رابطـه، در تعاونی فوالد علویجه می توانیم بالغ 

بر 40 نوع لوله صنعتی، ده ها نوع پروفیل مستطیلی، 

انــــواع قوطی هــــای مربــــع، پروفیــل هــــای بـــــاز و 

پروفیل هـای در و پنجـره را تولیـد کنیـم. ضخامـت 

ورق هـا بـرای تولیـد این محصوالت نیز بازه کمتر از 

یـک میلی متـر تـا حـدود چهـار میلی متـر را شـامل 

می شـود. تولیـد لولـه و پروفیـل تـا سـایز چهـار اینـچ 

انجام می شود.

برخی مواد اولیه استاندارد نیستند  

زمانی با اشـاره به دیگر مشـکالت تولیدکنندگان 

لوله و پروفیل، اظهار کرد: مشکالت تامین نقدینگی 

میـزان  بـه  نتواننـد  تولیدکننـدگان  باعـث می شـود 

ظرفیت خود مواد اولیه خریداری کنند. هر چند که 

بـا وجـود خریـداری ورق طـی ماه های گذشـته، هنوز 

بخشی از سهمیه به دست ما نرسیده است و تحویل 

بعضا با تاخیر انجام می شود. تولیدکننده برای خرید 

بعـدی خـود از بـورس، بـه نقدینگـی نیـاز دارد که این 

نقدینگی از طریق تولید و فروش محصول به دست 

می آیـد. هنگامـی کـه در تحویل مـواد اولیه تاخیر به 

وجـود می آیـد، تامیـن نقدینگـی و بـه تبـع آن، خریـد 

مواد اولیه از بورس دچار مشکل می شود.

وی گفت: تحویل ورق گرم از هنگام خریداری 

از بـورس، حداقـل سـه مـاه پس از خریـد خواهد بود. 

ضمـن اینکـه در یکـی دو سـال اخیـر شـیوه عرضـه 

چندیـن مرتبه تغییر کرده اسـت. بـه طوری که قبال 

درصـد  و 90  پیش پرداخـت  درصـد  صـورت 10  بـه 

هنگام تحویل بود، سپس تغییر کرد و به 100 درصد 

نقدی در هنگام خرید تبدیل شد. اکنون نیز خرید 

ورق از بورس به صورت 50 درصد نقدی و 50درصد 

هنگام تحویل در سه ماه آینده انجام می شود. این 

یعنی خریدار باید همواره بخشی از هزینه خرید را 

در بانک به صورت غیر قابل برگشت سپرده گذاری 

کنـد تـا ورق خریـداری شـده حداقـل سـه مـاه بعـد 

تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی آکام پروفیل زمانی در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکـه چـرا از دیگـر عرضه کننـدگان ورق گـرم در 

بـورس کاال بـرای تامیـن مـواد اولیـه خـود خریـداری 

نمی کنید، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه نسبت به 

دیگر تولیدکنندگان محصوالت باکیفیت تری تولید 

می کنـد و طبیعـی اسـت مصرف کننـدگان ترجیـح 

را  شـرکت  ایـن  در  شـده  تولیـد  ورق  می دهنـد 

خریداری کنند.

زمانـی بـا ذکـر مثالـی عنـوان کـرد: ورق گـرم 

تولید شـده توسـط یکی از تولیدکنندگان معموال 0.1 

تـا 0.2 میلی متـر بیشـتر از حـد اعـالم شـده اسـت و 

باعـث می شـود وزن  ایـن ورق  بـا  تولیـد محصـول 

محصـول نهایی نسـبت بـه وزن محصولی کـه فوالد 

مبارکه ورق آن را تولید کرده، بیشتر باشد. بنابراین 

مصرف کننـده ترجیـح می دهـد لولـه و پروفیلـی را 

خریداری کند که از ورق مبارکه تولید شده است. 

سـایر  ورق  ضایعـات  حجـم  بایـد  مـورد  ایـن  بـه 

تولیدکنندگان را نیز اضافه کرد که به مراتب بیشتر 

از میزان ضایعات ورق فوالد مبارکه است. در همین 

حال محصوالت شرکت های ما کیفیت باالیی دارد 

و بایـد از مـواد اولیـه اسـتاندارد اسـتفاده کنیـم زیـرا 

برند شـرکت روی محصوالت درج شـده اسـت و در 

بازار شناخته شده  هستیم؛ در نتیجه، نمی توانیم از 

مواد اولیه غیر استاندارد محصول تولید کنیم.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد ناب ارونـد گفت: دولت بابـد ضمن حمایت از بخـش خصوصی، تسـهیالت الزم جهت احداث نیـروگاه را در 
اختیـار فعـاالن این بخـش قرار دهد تا واحدهای تولیدکننـده بتوانند ضمن تامین برق مورد نیاز خـود از این طریق، مـازاد آن را در بورس 

انرژی عرضه کنند.

مدیرعامل شرکت فوالد ناب اروند عنوان کرد:

حمایت از فوالدسازان برای احداث نیروگاه
صادرات میلگرد به عراق و سوریه  

مصطفـی درج در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

هلدینـگ  زیرمجموعـه  ارونـد  نـاب  فـوالد  شـرکت 

اروند فعالیت خود را در سال 1395 در زمینه خرید 

و فـرآوری ضایعـات فلـزی آغـاز کـرد و در حـال حاضر 

به تولید میلگرد فوالدی می پردازد. مشتریان ما 800 

شرکت معتبر داخلی هستند که به صورت مویرگی 

فعالیـت  فـوالدی  محصـوالت  فـروش  زمینـه  در 

می کننـد و 400 نیـروی انسـانی شـاغل در هلدینـگ 

ارونـد در شـهرهای تهـران، اهـواز و تبریـز مشـغول 

فعالیت هستند.

معضل خام فروشی در صنعت فوالد  

و  اولیـه  مـاده  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، بیان کرد: بیشـتر 

مواد اولیه مورد نیاز ما از داخل کشور تامین می شود 

اما برخی از مواد مورد نیاز در داخل تولید نمی شود 

و  هنـد  کشـورهای  از  آن هـا  واردات  بـه  ناچـار  و 

گرجستان هستیم. خام فروشی، بزرگ ترین چالشی 

اسـت کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد و ایـن مقولـه به  

نوعی خیانت به کشـور محسـوب می شـود. زمانی 

کـه مـا توانایی تبدیل سـنگ آهن به آهن  اسـفنجی و 

در نهایت تولید شـمش، بیلت و بلوم را داریم، پس 

هیـچ توجیهـی بـرای خام  فروشـی مـاده اولیـه تولیـد 

فـوالد وجـود نـدارد. معـادن سـنگ آهن بسـیاری در 

سطح کشور وجود دارد که می تواند خوراک صنایع 

فوالدی را تامین کند و با این وجود، ما باز هم شاهد 

صادرات آهن اسفنجی هستیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد نـاب ارونـد در همیـن 

راسـتا اضافـه کـرد: صنعت فوالد پس از نفـت، گاز و 

پتروشـیمی، مهم تریـن صنعـت اسـت کـه ارزآوری 

مسـتقیم به داخل کشـور دارد. بنابراین باید جلوی 

خام فروشـی آهـن اسـفنجی گرفته شـود تا صـادرات 

محصول نهایی در راسـتای کسـب سـود بیشـتر، به 

بهتریـن شـکل ممکـن انجـام شـود. قیمت گـذاری، 

بایـد  اسـت کـه  تاثیرگـذار دیگـری  و  مسـئله مهـم 

مسئوالن ذی ربط توجه ویژه ای به آن داشته باشند 

تا آرامش نسبی بر بازار محصوالت فوالدی، حاکم و 

دست دالالن از این بازار مهم کوتاه شود.

محصـول،  تولیـد  فراینـد  بـا  ارتبـاط  در  درج 

داخـل  در  فـوالدی  اولیـه  مـواد  کـرد:  تصریـح 

کوره هـای پاتیلـی و بـا توجـه بـه میـزان ظرفیـت این 

کوره هـا ذوب می شـوند. سـپس مـذاب حاصـل در 

داخـل قالب هـای تاندیـش ریخته می شـود تا کمی 

سرد شود و به حالت شمش درآید. شمش فوالدی 

تولیـد شـده در ادامـه تحـت عملیـات نـورد قـرار 

تقاضـای  بـه  بسـته  نهایـی  محصـول  و  می گیـرد 

مشـتری در اندازه هـای مختلـف تولیـد می شـود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ظرفیـت تولیـد مجموعـه 

سـاالنه 300 هـزار تـن اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـا 

تامیـن بـه  موقـع و کافـی مـواد اولیـه، ایـن میـزان 

ظرفیت تولید را فعال سازیم.
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لزوم حمایت دولت در ساخت نیروگاه  

وی در ادامـه بـه موضـوع صـادرات میلگـرد بـه 

کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: عراق، کشور 

هدف ما در حوزه صادرات اسـت و در حال بررسـی 

شـرایط جهـت صـادرات محصـول بـه کشـور سـوریه 

نیز هسـتیم. همچنین با توجه به شـرایط سیاسـی و 

اقتصـادی حاکـم بـر ترکیـه، پیشـنهادهایی از جانـب 

این کشور جهت همکاری داشته ایم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد نـاب ارونـد تامیـن گاز 

کافـی تولیدکنندگان محصـوالت فـوالدی را ضـروری 

برشمرد و مطرح کرد: تمام تولیدکنندگان محصوالت 

فوالدی در طی ما ه های اخیر با معضل کمبود انرژی 

مواجه شده اند و فعاالن این حوزه باید به جای اجرای 

طرح های توسعه، ذهنیت خود را بر احداث نیروگاه 

متمرکـز سـازند تـا بـا سـرمایه گذاری مناسـب در ایـن 

بخش، شاهد افزایش تولید انرژی باشیم. در غیر این  

صـورت قطعـا با بحران شـدیدتر کمبود بـرق و گاز در 

اسـت  شـد. الزم  روبـه رو خواهیـم  آینـده  سـال های 

دولت ضمن حمایت از بخش خصوصی، تسهیالت 

الزم جهـت احـداث نیـروگاه را در اختیـار فعـاالن ایـن 

بخـش قـرار دهـد تـا واحدهـای تولیدکننـده بتواننـد 

ضمن تامین برق مورد نیاز خود از این طریق، مازاد آن 

را در بورس انرژی عرضه کنند.

درج در خصـوص تاثیـر تحریم هـای خارجـی بـر 

صنعـت فـوالد کشـور، عنـوان کرد: امیدوار هسـتیم 

تحریم هـای اعمال شـده طـی مذاکراتی کـه در حال 

انجـام اسـت، لغو شـود و تولیدکننـدگان محصوالت 

فوالدی با خیالی آسـوده بتوانند محصوالت خود را 

به نقاط مختلف جهان صادر کنند. همچنین با لغو 

کاهـش  نیـز  اولیـه  مـواد  برخـی  قیمـت  تحریم هـا، 

می یابد و این امر به  نفع تولیدکنندگان خواهد بود.

چشم انداز روشن صنعت فوالد  

بـازار محصـوالت  وی ضمـن مطلـوب شـمردن 

فـوالدی، اظهـار کـرد: بـازار جهانـی فـوالد بـه  دنبـال 

تنش هـای بین المللی کشـورهای فعـال در این حوزه 

مانند چین و آمریکا، روند رو به رشدی داشته است 

و پیش بینـی کارشناسـان از روند بـازار فوالد، حرکت 

رو به جلو و رشد در آینده خواهد بود.

این تولیدکننده در ارتباط با اجرای طرح توسعه 

در این شرکت، ابراز کرد: در راستای توسعه فعالیت 

فـوالد نـاب ارونـد، بـه  دنبـال احـداث نیـروگاه جهـت 

تامین برق مورد نیاز مجموعه هستیم و برآوردهای 

مالـی و اقدامـات اولیـه در این خصوص انجام شـده 

اسـت تـا بتوانیـم طـی مـاه هـای آینـده، اجـرای ایـن 

پروژه را آغاز کنیم.

درج در پایــان خاطرنشـان کـــرد: کشـــور مـا از 

منابـع طبیعـی و خـدادادی فراوانـی در زمینه مواد 

معدنـی برخـوردار اسـت و مسـئوالن می تواننـــد بـا 

برنامه ریــــزی صحیـــح و حمایـــت از کارآفرینـــان و 

شرکت های دانش بنیان، بسیاری از مشکالت موجود 

در ایـن زمینـه را حـل  کننـد. همچنیـن فـوالد سـبز، 

مقوله بسیار مهمی است که باید هرچه زودتر در 

داخل کشور به آن پرداخته شود و به طور قطع، ما 

می توانیم یکی از کشـورهای پیشـرو در حوزه فوالد 

سبز در جهان باشیم.

خام فروشی، بزرگ ترین چالشی 
است که در این زمینه وجود دارد و 

این مقوله به  نوعی خیانت به کشور 
محسوب می شود
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مدیرعامل شـرکت فـرآور فوالد آذر پوالد ارس گفت: اکثر کشـورها بـه جز آن هایی که 
واحدهـای ذوب در اختیـار ندارنـد، در تالش  هسـتند تا بـازار قراضه آهنی را به سـمت 
خـود هدایـت کنند؛ این در حالی اسـت کـه ایران به دلیـل تحریم ها، در زمینـه واردات 
قراضـه بـا محدودیت مواجه اسـت و در داخـل، افزایش قیمت و کمبود ایـن ماده اولیه 

مشاهده می شود.

مدیرعامل شرکت فرآور فوالد آذر پوالد ارس:

اوج گیری قیمت  قراضه آهنی

پایـگاه  بـا خبرنـگار  زاهـد در گفت وگـو  مجیـد 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس از شـرکت های 

زیرمجموعه هلدینگ فوالد ارس اسـت و سـابقه 20 

سـاله در زمینـه فـرآوری و تامیـن قراضـه آهنـی دارد. 

ایـن مجموعـه بـه عنـوان اولیـن و بزرگ تریـن واحـد 

بازیافت و فرآوری فوالد و چدن در میان مناطق آزاد 

کشـور، در سـال 1393 بـا ظرفیـت اسـمی سـاالنه 60 

هـزار تـن بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. ایـن شـرکت 

همچنیـن طـرح توسـعه ای در دسـتور اجـرا دارد کـه 

مجـوز آن در سـال 1395 از وزارت صمـت دریافـت 

شـد کـه بـه موجـب آن، ظرفیت اسـمی مجموعه به 

220 هزار تن در سال رسید.

وی افـزود: بـه دلیـل کمبود مـواد اولیه، با کمتر 

از ظرفیت اسمی فعالیت می کنیم و ماهانه چهار تا 

بـه  شـده  فـرآوری  آهنـی  قراضـه  تـن  هـزار  پنـج 

فوالدسازان و همچنین مجتمع فوالد آذرآبادگان که 

از شرکت های هم گروه است، عرضه می کنیم.

تامین 70 درصد از مواد اولیه از منابع خارجی  

مدیرعامـل شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس 

عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی ایـن 

شـرکت کـه در منطقـه آزاد ارس قـرار دارد، حـدود 

70درصـد از خـوراک ضایعاتـی خـود را از کشـورهای 

ارمنستان و آذربایجان وارد و تنها 30 درصد از مواد 

اولیه را از منابع داخلی تامین می کنیم.

افزایش قیمت ضایعات آهنی و اثر آن بر   

بازار مسکن

زاهـد ضمـن اشـاره بـه کمبـود قراضـه آهنـی در 

جهـان، اذعـان کـرد: افزایـش قیمـت قراضـه آهنـی و 

کمبود آن، پیامدهای منفی بسیاری در پی داشته 

اسـت. بـه طـوری کمبـود قراضـه آهنـی را می توانیم 

یکـی از عوامـل کاهـش ساخت وسـاز در جهـان و بـه 

خصوص در ایران عنوان کنیم که در مجموع باعث 

ایجاد رکود در صنعت ساختمان سازی شده است.

وی در ادامه به رکود بازار ضایعات آهنی اشاره 

کـرد و گفـت: افزایـش قیمـت قراصـه آهنـی موجب 

کاهش تقاضای تولیدکنندگان شـمش  فوالدی برای 

اسـتفاده از قراضـه آهنـی در فراینـد تولید شـده و به 

آنـان صرفـه  بـرای  قراضـه  از  اسـتفاده  اینکـه  دلیـل 

اقتصادی ندارد، به استفاده بیشتر از آهن اسفنجی 

روی آورده اند که موجب رشد ناگهانی قیمت آهن 

اسفنجی شده است.

کاهش تقاضای قراضه آهنی  

مدیرعامل شـرکت فرآور فوالد آذر پوالد ارس در 

ادامـه تصریـح کـرد: فوالدسـازان عمدتـا از کوره های 

قـوس الکتریکــــی و القــــایی استفـــاده می کننــــد. 

تولیدکننـــدگانی کــــه بـا استفـــاده از کــــوره قـــوس 

الکتریکـی بـه تولیـد شـمش فـوالدی می پردازنـد، بـه 

دلیـل افزایـش قیمـت قراضه آهنـی، 90 تـا 95 درصد 

آهن اسفنجی و 5 تا 10 درصد قراضه وارد کوره های 

خـود می کننـد. در حـال حاضـر وضعیـت بـازار بـه 

نحوی است که تولیدکنندگان در تالش هستند که 
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از قراضه آهنی کمتر استفاده کنند و یا نسبت آهن 

اسفنجی را به 99 درصد برسانند.

وی با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته قیمت مواد 

گفـت:  اسـت،  شـده  نامتعـادل  فـوالدی  اولیـه 

کارخانه  هـای القایـی نیـز معمـوال از قراضـه آهنـی به 

عنوان مواد اولیه شرکت خود استفاده می کنند اما 

در حال حاضر، سهم آهن اسفنجی از خوراک کوره 

را افزایـش داده انـد حتـی بـه قیمـت ایـن کـه میـزان 

تولیـد آن هـا بـه طـور مثـال از 200 تن به 150 تـا 170 تن 

کاهش یابد. چراکه قراضه به دلیل چگالی بیشتری 

کـه نسـبت بـه آهـن اسـفنجی دارد، اگر عمـده ماده 

اولیه را شامل شود، میزان تولید را افزایش می دهد. 

ضمـن اینکـه آهـن اسـفنجی خاصیـت مغناطیسـی 

ندارد و در کوره های القایی که با استفاده از نیروی 

مغناطیسـی کار می کنـد، زمـان ذوب بیشـتری را 

نسـبت بـه قراضـه دارد؛ بنابرایـن، انـرژی بیشـتری 

مصرف می کند و بهره وری پایین تری دارد.

بازار رقابتی قراضه  

تـالش   در  کشـورها  اکثـر  کـرد:  اذعـان  زاهـد 

بـه سـمت خـود  بـازار قراضـه آهنـی را  تـا  هسـتند 

هدایـت کننـد؛ بـه جز کشـورهایی کـه کارخانه های 

ذوب در اختیار ندارند. در واقع، بازار قراضه آهنی، 

بـازار رقابتـی اسـت. بـه طـور مثـال، کشـور ترکیـه، 

عمده قراضه آهنی حاصل از جنگ عراق و آمریکا را 

خریداری کرد اما متاسفانه کشور ما به دلیل وجود 

تحریم ها امکان واردات قراضه را ندارد.

فروش به قیمت روز  

مدیرعامـل شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس 

در خصوص مشتریان خود عنوان کرد: نحوه فروش 

ایـن شـرکت بـا توجـه به قیمـت بـازار روز اسـت؛ در 

واقـع، قیمـت قراضـه آهنی روزانه بـه صورت برخط 

تعییـن می شـود. شـرکت های فـوالد کاوه جنـوب 

کیش، مجتمع فوالد صنعت بناب، گسترش فوالد 

سهند، فوالد سبالن، فوالد شاهرود ازجمله مشتریان 

شرکــــت فــــرآور فــــوالد آذر پــــوالد ارس هستنــــد. 

همچنین سـابقه همکاری با کشـور پاکسـتان را نیز 

در کارنامه خود داریم.

گسترش فعالیت  

اهـداف  دربـاره  توضیحاتـی  بـه  ادامـه  در  وی 

بلندمـدت شـرکت پرداخـت و گفـت: هـدف اصلی 

شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس افزایـش ظرفیـت 

تولید کارخانه است، امیدوار هستیم با نوآوری ها و 

خالقیت هـا جدیـدی کـه بـه کار گرفته شـده اسـت، 

بتوانیـم در تامیـن مـواد اولیـه کارخانه های فـوالدی، 

جزو شرکت هایی یاری  کننده صنعت فوالد باشیم.

افزودن دستگاه شریدر به مجموعه  

شـرکت،  کوتاه مـدت  اهـداف  ذکـر  بـا  زاهـد 

عنـوان کـرد: در سـال جاری قصـد اضافه کردن یک 

دسـتگاه شـریدر بـه مجموعـه را داریـم تا بیشـتر به 

سـمت مکانیزاسـیون فـرآورى قراضـه آهنـی پیـش 

از  داخلـی  دسـتگاه های  اینکـه  دلیـل  بـه  برویـم. 

کیفیتی مطلوبی برخوردار نیسـتند، احتمال دارد 

تا این دستگاه را از طریق واردات تامین کنیم.

جهش قیمت قراضه آهنی  

مدیرعامـل شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس، 

کمبـود قراضـه و سـرمایه در گـردش را بزرگ تریـن 

معضـل شـرکت عنـوان کرد و افـزود: بـرای بازیافت 

چـدن، بـه منابـع مالـی بسـیار قـوی نیـاز داریـم زیرا 

طی پنج سـال گذشـته قیمت قراضه آهنی نزدیک 

به هشت برابر رشد پیدا کرده است. طبیعتا برای 

فـرآوری بایـد نقدینگـی بسیــــار باالیـی در اختیـــار 

داشته باشیم.

وی ضمن تشـریح وضعیت بازار گفت: با توجه 

به فرا رسیدن فصل زمستان، قیمت  قراضه آهنی با 

شـیب تنـدی صعـودی شـده و در مقابـل، عرضـه آن 

بسیار کم و محدود است. به طوری که بنگا ه هایی 

کـه بـه جمـع آوری قراضه هـای آهنـی می پردازنـد، بـا 

آن  قیمـت  افزایـش  سـبب  ضایعـات،  ایـن  دپـوی 

می شـوند. همچنیـن بـه دلیـل اینکـه کارخانه هـای 

بـازار  دارنـد،  تولیـد  بـه  کمتـری  تمایلـی  فـوالدی 

ضایعات آهنی از نظر رقابتی در وضعیت مناسبی 

قرار ندارد.

تامین نیاز داخل در اولویت است  

زاهد در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه آیا همچنان فروش صادراتی دارید یا 

فـوالد و چـدن در  خیـر، گفـت: کمبـود ضایعـات 

کشـور مشـهود اسـت و بـه همیـن دلیل اولویـت اول 

البتـه  دادیـم.  قـرار  داخـل  نیـاز  تامیـن  را  شـرکت 

شـرکت   سـایر  توسـط  فـوالدی  شـمش  صـادرات 

فوالدساز هم گروه ما در حال انجام بوده و به تازگی 

15 هـزار تـن شـمش  فـوالدی بـه کشـور ترکیـه صـادر 

کرده است.

نبود نظارت بر بازار قراضه آهنی  

مدیرعامـل شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس 

تاکیـد کـرد: متاسـفانه بـرای اینکـه یک قیمـت برای 

قراضـه آهنـی، تعییـن و بـه تمامـی کارخانه هـا اعالم 

بـازار ضایعـات آهنـی وجـود  اتحادیـه ای در  شـود، 

ندارد و هر بنگاهی با توجه به میزان تقاضای بازار و 

تعییـن  را  قیمـت  خـود،  شـده  دپـو  قراضـه  حجـم 

می کنـد کـه ایـن اقـدام بـه صـورت زنجیـره وار تاثیـر 

مسـتقیمی بـر بـازار دارد و می توانـد آن را متالطـم 

کنـد. بـه گونـه ای کـه کارخانـه ای کـه قصـد فـروش 

ضایعات آهنی خود را دارد یا بنگاه جمع آوری کننده 

ضایعـات، هـر کـدام می  تواننـد در قیمـت نهایـی 

قراضه تاثیر داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: ضرورت دارد دولت به 

معنــــای واقعـی از تولیدکننـدگان بخـش صنعـت 

حمایــــت کنـد. بـا توجــــه بـه مسائــــل و مشـکالت 

اقتصـادی کـــه در کشـور بـــه وجـود آمـــده، اکثــــر 

تولیدکنندگان از سرمایه گذاری در این حوزه صرف 

 نظر می کنند.

کمبود قراضه آهنی را می توانیم یکی 
از عوامل کاهش ساخت وساز در 

جهان و به خصوص در ایران عنوان 
کنیم که در مجموع باعث ایجاد رکود 
در صنعت ساختمان سازی شده است
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مدیرعامل شـرکت آلومینیوم سـراج آذربایجان گفت: تا پایان امسـال، قرار اسـت در این شـرکت خط تولید بیلت آلومینیومی با ظرفیت 
تولید روزانه 30 تن، خط آنودایزینگ پروفیل آلومینیومی و همچنین خط پرس اکستروژن به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم سراج آذربایجان خبر داد:

راه اندازی خط تولید بیلت آلومینیومی تا پایان سال 1400

حسـن منـوری قهرمانـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

نوسان قیمت آلومینیوم بین کانال قیمتی دو هزار 

و 500 دالر و سه هزار دالر بر فعالیت تولیدکنندگان 

داشـته  تاثیـر  بـه شـدت  آلومینیومـی  محصـوالت 

اسـت امـا بـا ایـن حـال، بـا حـدود 100درصـد ظرفیـت 

کارخانـه، پروفیـل آلومینیـــومی و یـــراق آالت در و 

پنجره تولید می کنیم.

وی افـزود: بـا افزایـش قیمـت آلومینیـوم و سـایر 

مـواد اولیـه، قیمـت محصـول نهایـی خـود را افزایـش 

می دهیم و در خصوص میزان تقاضا و فروش نگرانی 

نداریم چراکــه مصرف کننده بــه دنبال خرید کاال با 

توجـه نمی کنـــد.  آن  قیمـت  بـه  و  اسـت  کیفیـت 

کیفیــت باال نیــز بـــا استفــاده از ماشین آالت به روز در 

خطوط تولید بــه دســت می آید. در شرکت آلومینیوم 

سـراج آذربایجـان از تکنولـوژی ایتالیایـی بـرای تولیـد 

محصوالت خود استفاده می کنیم.

80 درصد محصوالت صادر می شود  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی تاکید کرد: 

مـا تنهـا 20 درصـد از نیـاز بـازار داخلـی را پوشـش 

می دهیم و 80 درصد محصوالت شرکت آلومینیوم 

سـراج آذربایجان صادراتی هسـتند و به همین دلیل 

هـم تکنولوژی هـای خطـوط تولیـد بـه روز و پیشـرفته 

هستند زیرا کاالی بی کیفیت در بازار جهانی جایی 

نـدارد. ایـن شـرکت بـه کشورهـــایی نظیــــر ترکیـــه، 

ارمنستــان، عــراق، آذربایجان و آلمان صادرات دارد. 

ایـــن  محصـــوالت  صادراتـی  غیـر  مصـارف  عمـده 

مجموعـــه در پروژه هایـی بـوده کـه بـه پروفیل هـای 

آلومینیومی با کیفیت نیاز است.

مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم سـراج آذربایجـان 

تولیـد و صـادر  کـه  ادامـه گفـت: محصوالتـی  در 

یعنـی  هسـتند  صنعتـی  و  اختصاصـی  می کنیـم 

پروفیـل آلومینیومـی و یـراق آالت بـرای نیروگاه هـا، 

مخابـرات و... در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت تولیـد 

می شـوند. میـزان تولیـد شـرکت بسـتگی بـه میـزان 

تقاضـا دارد و عـدد مشـخصی را نمی توانیم بـرای آن 

بیـان کنیـم زیـرا به عنوان مثـال، ضخامت بعضی از 

پروفیل ها و یا یراق آالت زیاد است و آن محصوالتی 

تقاضـای  میـزان  از  دارنـد  کمتـری  ضخامـت  کـه 

کمتری برخوردار هستند.

تالش برای دریافت معافیت مالیاتی  

صـادرات  راه  سـر  بـر  موانـع  خصـوص  در  وی 

محصول اضافه کرد: تنها معضلی که در این خصوص 

بـا آن روبـه رو هسـتیم، ایـن اسـت کـه موفق نشـده ایم 

در  را  خـود  صادراتـی  فـروش  افـزوده  ارزش  میـزان 

از  تـا  کنیـم  ثبـت  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
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معافیت های مالیاتی بهره مند شویم که البته پیگیر 

این امر هستیم.

افزایش عمر مفید خط تولید  

منـوری یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکـه خطـوط 

تولیـد شـرکت آلومینیـوم سـراج آذربایجـان دارای 

تکنولـوژی بـه روز اسـت، اگـر نیاز بـه قطعات یدکی 

داشـته باشـیم، بـه راحتـی می توانیـم قطعـه یدکـی 

مـورد نظـر را وارد کنیـم کـه البته تاکنون احتیاجی 

جمـع آوری  بـا  چراکـه  نکردیـم.  پیـدا  کار  ایـن  بـه 

و   1398 سـال  از  قدیمـی  و  سـنتی  ماشـین آالت 

آن  بـه  هنـوز  جدیـد،  تجهیـزات  سـاختن  مسـتقر 

میزانـی کـه بـه ماشـین آالت آسـیبی وارد شـود، از 

دسـتگاه ها کار نکشیده ایم.

همه محصوالت تولید شده امسال را فروختیم  

مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم سـراج آذربایجـان 

در ارتبـاط بـا میـزان فـروش این واحد تولیـدی از آغاز 

سـال 1400 تـا کنـون، بیـان کـرد: همه محصوالتی که 

بـه  را فروخته ایـم؛  تولیـد کرده ایـم  در سـال جـاری 

طـوری کـه تـا دو مـاه آینـده نیـز پیش فروش ها هم به 

فروش رسـیده اند و کاالها به مشـتریان تحویل داده 

شـده اسـت. محصـوالت خـود را نقـدی بـه فـروش 

سـوی  از  مطالبـات  بازپرداخـت  در  و  می رسـانیم 

مشـتریان برخالف سـایر فعاالن صنعت آلومینیوم، 

تاکنون با معضلی مواجه نبودیم.

تامین آسان آلومینیوم از بورس کاال  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« کـه مـواد اولیـه این 

شـرکت از چه منابعی تامین می شـود، تصریح کرد: 

از شمش آلومینیومی شرکت های بزرگ تولیدکننده 

این محصول مانند ایرالکو، سالکو، آلومینای ایران و 

المهــدی استفاده می کنیــم که از طریق بــورس کاال 

خریـــداری می شــــود و بعــــد از تبدیــــل بـــه بیلــت 

آلومینیومی، پروفیل را تولید می کنیم.

وی در خصـوص قیمـت شـمش آلومینیومی در 

بـورس کاال، اظهـار کـرد: ادعاهایـی مبنـی بـر اینکـه 

قیمـت آلومینیـوم در بـورس کاال از بـازار آزاد باالتـر 

بـا هـم  اسـت، درسـت نیسـت و قیمت هـا تقریبـا 

یکسـان هسـتند. بـرای خریـد از بـورس کاال و فـروش 

محصـوالت خـود از فاکتورهـای رسـمی و قانونـی 

اسـتفاده می کنیم و ارائه اسـناد و مدارک معتبر به 

ایـن رینـگ صنعتـی را وظیفـه خود می دانیم. شـاید 

فعـال  آزاد  بـازار  در  کـه  کسـانی  گفـت  می تـوان 

هسـتند، چندان مایل به ارائه فاکتور فروش رسـمی 

نیستند و قیمت  محصول خود را به دلخواه تعیین 

می  کننـد و از پرداخـت مالیـات بـه ایـن شـکل فـرار 

می کنند. همچنین در بازار آزاد شمش آلومینیومی 

بـه میـزان الزم، موجـود نیسـت کـه بخواهیـم از ایـن 

کارزار معامالتی خرید کنیم.

تـا انتهـای سـال برای 100 نفـر ایجاد   

اشـتغال می کنیـم

منوری در مورد تعداد کارکنان فعال در شرکت 

آلومینیـوم سـراج آذربایجـان، اذعـان کـرد: در حـال 

حاضر، 20 نفر در این شرکت  نیروی انسانی مشغول 

به کار هستند که این تعداد تا سال آینده به 100 نفر 

افزایـش خواهـد یافـت. چراکـه قـرار اسـت خطـوط 

تولیـد محصـوالت جدیـد تـا پایـان سـال راه انـدازی 

شوند و به بهره برداری برسند.

ایـن  توسـعه ای  طرح هـای  بـا  ارتبـاط  در  وی 

شـرکت، مطـرح کـرد: تـا پایـان سـال 1400، قـرار اسـت 

در ایـن شـرکت خـط تولیـد بیلـت آلومینیومـی بـا 

ظرفیت تولید روزانه 30 تن، خط آنودایزینگ پروفیل 

آلومینیومـی و همچنیـن خـط پـرس اکسـتروژن بـه 

بهره بـرداری برسـند. بـا راه انـدازی خـط جدیـد پـرس 

اکسـتروژن نیـز تولید پروفیل آلومینیومـی روزانه به 

10 تن افزایش پیدا خواهد کرد.

نرخ ارز تثبیت شود  

ایـن فعـال صنعـت آلومینیوم بـه افزایش قیمت 

دالر و تاثیـر آن بـر رونـد صـادرات ایـن شـرکت اشـاره 

کرد و گفت: اگر دولت بتواند ثبات نسبی در روند 

قیمت دالر ایجاد کند و قیمت آن نه افزایش یابد و 

نـه کاهـش، صـادرات مطلوب تـری خواهیم داشـت. 

چنـد مـاه قبـل کـه بـه کشـور عـراق محصـول صـادر 

کردیـم، قیمـت دالر بـه کانـال 20 تـا 21 هـزار تومـان 

قیمتـی، سـبب شـد  افـت  ایـن  و  کـرد  پیـدا  تنـزل 

صـادرات شـرکت متوقـف شـود امـا بـا افزایـش نـرخ 

دالر، مجـددا صـادرات شـرکت جان دوبـاره گرفت و 

توانستیم به میزان بسیار مطلوبی صادرات و کسب 

درآمد و ارزش افزوده داشته باشیم.

مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم سـراج آذربایجـان 

تاکیـــد کــــرد: هـــر کاالیی بـــا هــــر کیفیتی به بازار 

صادراتـی راه نـدارد. بـه همین دلیل هیـچ گاه کاالی 

بی کیفیتـــی را بـه بازارهـــای بیـــن المللی عرضـــه 

مـــا  کشـــور  گذشتـــه،  سال هـــای  در  نمی کنیـــم. 

واردکننـده پروفیـل آلومینیومـی از ترکیـه بـود امـا 

هم اکنـون مـا بـه ایـن قـدرت رسـیده ایم و بـه ترکیـه 

پروفیل صادر می کنیم.

تولیدکننـدگان  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  منـوری 

ایرانی اکثرا با ماشین آالت قدیمی سر و کار دارند و 

بایـد متذکـر شـد کـه تکنولوژی هـای قدیمـی دیگـر 

کاربـرد مطلوبـی ندارنـد. بـه خصـوص از نظـر انـرژی 

کـه بـرای تولیـد بـا ماشـین آالت قدیمـی و روش های 

سـنتی مصـرف می شـود. در کشـورهای پیشـرفته 

ماننـد انگلسـتان، خطـوط تولیـد بـه وسـیله ربات هـا 

گردانـده می شـود و صرفـا یـک اپراتـور خـط تولیـد را 

مدیریـت می کنـد و در نهایـت، محصول با کیفیت 

درجـه یـک به مشـتریان عرضه می   شـود. اگـر دولت 

همـت کند محدودیت هـای واردات ماشـین آالت و 

بـردارد، شـاهد رشـد  را  بـه روز و جدیـد  تجهیـزات 

در کشـور  آلومینیومـی  تولیـد محصـوالت  میـزان 

خواهیم بود.

ما تنها 20 درصد از نیاز بازار داخلی 
را پوشش می دهیم و 80 درصد 

محصوالت شرکت آلومینیوم سراج 
آذربایجان صادراتی هستند و به 

همین دلیل هم تکنولوژی های خطوط 
تولید به روز و پیشرفته هستند زیرا 

کاالی بی کیفیت در بازار جهانی 
جایی ندارد
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مدیرعامل شـرکت سـرآمد الکتریک صنعت سـریر گفت: اگر آموزش های الزم جهت تولید سـیم و کابل اسـتاندارد در شـرکت های 
داخلـی داده شـود و نظـارت مسـتمر بـر عملکـرد فعـاالن ایـن حـوزه توسـط سـازمان های مرتبط صـورت پذیـرد، شـاهد تولید 

محصوالت استاندارد و دارای کیفیت جهانی در این صنعت خواهیم بود.

حرکت به سمت استانداردهای جهانی
مدیرعامل شرکت سرآمد الکتریک صنعت سریر تاکید کرد:

سعید زعفرانچی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

مجموعـه سـرآمد الکتریـک صنعـت سـدید فعالیت 

خـود را در سـال 1392 در شـهر تهـران آغـاز کـرده 

اسـت. پیـش از ایـن فعالیـت گسـترده ای در زمینـه 

توزیع سیم و کابل در بازار داشتیم و بنا به تجربه و 

اعتبـاری کـه در طـی 40 سـال گذشـته بـه  دسـت 

آورده ایـم، تصمیـم بـه تاسـیس ایـن شـرکت جهـت 

تولیـد انـواع محصـوالت سـیم و کابـل گرفتیـم. در 

حـال حاضـر، 70 نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه 

در حال فعالیت هستند که به تولید سیم و کابل های 

الکترونیکی و خودرویی می پردازند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید این شرکت، 

بیـان کـرد: میـزان ظرفیت تولید سـاالنه 600 تـن انواع 

محصوالت سیم و کابل است که ما در حال حاضر با 

30 درصد این میزان ظرفیت مشغول فعالیت هستیم 

که در نظر داریم با مناسـب شـدن شـرایط، این میزان 

را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت سرآمد الکتریک صنعت سدید 

در ارتبـاط بـا نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای 

موجـود در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: مـواد اولیـه مورد 

نیـاز مجموعـه، مفتول مـس و گرانول PVC اسـت که 

بسـته بـه نـوع محصـول و عیـار مـورد نیـاز بـر اسـاس 

داخلـی  شـرکت های  از  موجـود  اسـتانداردهای 

خریـداری می شـود. خوشـبختانه در زمینـه تامیـن 

مفتـول مـس مـورد نیـاز، مشـکل خاصـی نداشـته و 

گرانول هم پس از بومی سازی فرایند تولید در داخل 

کشـور، نیـاز شـرکت  های تولیدکننده سـیم و کابـل را 

رفع کرده و دیگر احتیاجی به واردات آن نیست.

تولید سیم و کابل هایی با کاربردهای خاص  

زعفرانچی در ادامه به فرایند تولید سیم و کابل 

در شرکت سرآمد الکتریک صنعت سریر اشاره کرد و 

گفت: مفتول مسی به  عنوان ماده اولیه جهت تولید 

انواع سیم و کابل وارد کارخانه می شود. هادی سازی، 

نخستین عملیاتی است که جهت تولید سیم و کابل 

بـر اسـاس سـفارش مشـتری انجـام می شـود کـه بـر 

اساس آن، مفتول هشت میلی متری تحت عملیات 

کشـش قـرار می گیـرد و پـس از فراینـد قالب گیـری، 

سـایز مـورد نیـاز بـر اسـاس اسـتانداردهای موجـود بـه  

رشـته    ایـن  سـیم درمی آیـد. سـپس  رشـته   صـورت 

سیم ها تابانده می شود و تحت فرایند اکسترود قرار 

می گیرنـــد. در ادامـــه بـا افــــزودن گرانـول و انـواع 

رنگ دانه ها، ساده ترین محصول سیم به  دست آمــده 

بـا انجـام یـک ســــری عملیات هـــای  کـه می توانـد 

مشخص، به کابل تبدیل شود.

وی در خصـوص کاربـــرد محصـوالت شرکـــت 

سرآمــــد الکتــــریک سریــــر، مطــــرح کـــرد: عمـــده 

مصرف کننـدگان سـیم و کابل هـای تولیـد شـده در 

این مجموعـــه، صنایـــع خودرویـــی، الکتـــرونیکی و 

شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی هستند 

قطعـات  بـه  می تـوان  مصـرف  مـوارد  ازجملـه  کـه 

الکترونیکـی مدارهـای کنترلـی مـورد اسـتفاده در 

لوازم خانگی مانند یخچال، فریزر، آیفون تصویری و 

آسانسـور اشـاره کـرد. تولیدکننـدگان تابلـو بـرق  هـم 

یکـی دیگـر از مشـتریان اصلی محصوالت مجموعه 

ما هسـتند. الزم به ذکر اسـت که سـیم و کابل های 

تولید شـده در این شـرکت کاربرد سـاختمانی ندارد 

و دارای مصـارف خاصـی اسـت. در همیـن راسـتا از 

کابـل  و  سـیم  تولیـد  خارجـی جهـت  ماشـین آالت 
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اسـتفاده می کنیـم و اخیـرا بـا همکاری چند شـرکت 

داخلی، در حال بومی سازی فرایند تولید و استفاده 

از ماشین آالت داخلی هستیم که در صورت تحقق 

ایـن امـر، می توانیـم بـا کشـورهایی همچـون چیـن و 

ترکیه رقابت کنیم.

حرکت در راستای استانداردسازی تولید  

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی ضمن اشاره 

بـه ضعـف کشــــور در حـوزه بازیافـت محصـوالت 

مســــی، اذعــــان کــــرد: اگـر نظارت هــــای دقیــــق و 

بـا  کابـل  و  سـیم  انـواع  تولیـد  کارشناسـانه جهـت 

کیفیت و استاندارد در داخل کشور صورت پذیرد، 

قطعا شـاهد میـزان تولید ضایعات کمتـری خواهیم 

بود. متاسـفانه تجهیزات الزم و کافی جهت تولید 

سـیم و کابل هـای اسـتاندارد در داخـل کشـور وجود 

ندارد و به  دنبال آن، محصوالت بی کیفیتی تولید و 

روانـه بـازار می شـود. در نتیجـه، زمانـی کـه سـیم و 

کابل هـای تولید شـده از کیفیت مطلوب برخـوردار 

نباشـند، ضایعـات بیشـتری بـه  دسـت می آیـد و اگر  

ایـن محصـوالت بـه  صورت گسـترده در بـازار عرضه 

شونــــد، شاهــــد وقایــــع ناگـــواری همچــون انــواع 

آتش سوزی های مختلف خواهیم بود.

وی خاطرنشــــان کــــرد: اگـر آموزش هــــای الزم 

جهت تولید سـیم و کابل اسـتاندارد در شرکت های 

داخلـی داده شـــده و نظـارت مستمـــر بـر عملکـــرد 

فعـاالن ایـن حوزه توسـط سـازمان های مرتبط صورت 

پذیـرد، شـاهد تولیـد محصـوالت اسـتاندارد و دارای 

کیفیت جهانی در این صنعت خواهیم بود و نهایتا 

ضایعات و خسارت کمتــری در این خصوص حاصل 

خواهـــد شــــد. عمــــده ضایعــات سـیم و کابل هـای 

موجـــود در داخـــل کشـــور سوزانـــده می شـــود و 

آسیب رسـانی بـه محیـط زیسـت و ایجـاد مشـکالت 

ناشی از آن همچون آلودگی هوا را به همراه دارد که 

همیـن مسـئله نیـز بیماری هـای مختلف جسـمی و 

تنفسی را به  دنبال خواهد داشت.

زعفرانچـی در ایـن راسـتا اضافه کرد: بخشـی از 

مسـی  ضایعـات  تفکیـک  بـه  را  کارخانـه  فضـای 

اختصاص داده ایم و همواره تالش می کنیم کمترین 

میزان ضایعات حاصل از تولید سیم و کابل را داشته 

باشیم. این میزان ناچیز هم در نهایت تحت برخی 

عملیات ها قرار می گیرد تا قابلیت اسـتفاده مجدد 

در بعضی از صنایـــع را پیدا کنــــد. در حالــــی کــــه 

متاسـفانه ضایعات مسـی تولید شـده در اکثر نقاط 

کشـــور توســــط دالالن، خریــــداری و در طبیعــــت 

سـوزانده می شـود. بنابرایـن نظـارت بیشـتر در ایـن 

زمینـه می توانـد از خسـارات ناشـی از بازیافـت غیر 

اصولی محصوالت مسی بکاهد و انگیزه بیشتری را 

در فعاالن صنعت سیم و کابل جهت تولید محصول 

بـا کیفیـت ایجـاد کنـد. این انگیـزه نیز باعـث ایجاد 

حـس رقابـت بیشـتر در میـان تولیدکنندگان سـیم و 

کابل می شـود و در نتیجه، شـاهد رشـد و پیشـرفت 

این صنعت مهم در داخل کشور خواهیم بود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه مقایسه شما 

از کیفیـت سـیم و کابل هـای تولیـد شـده در داخـل 

کشـور بـا نمونه هـای خارجی مشـابه چیسـت، اظهار 

کـرد: عـدم نظـارت منظـم و دقیـق مسـئوالن بـر بـازار 

سیم و کابل سبب شده است محصوالت بی کیفیتی 

تولیـد و روانـه بـازار شـود. طبیعتـا در چنین شـرایطی 

عملکـرد مجموعه هایـی کـه بـرای افزایـش بهـره وری 

تولید و کیفیت محصول خود، زیرساخت های الزم را 

ایجـاد کرده  انـد و سـرمایه گذاری مـورد نیـاز در ایـن 

زمینـه را انجـام داده انـد نیـز تحـت تاثیـر قـرار خواهد 

گرفت. مشکالت اقتصادی موجود در جامعه مانند 

نوسان نرخ ارز و نوسان قیمت ماده اولیه باعث شده 

است برخی از تولیدکنندگان سیم و کابل، محصوالت 

بی کیفیتی را روانه بازار کنند و بنابراین نیاز است تا 

حمایت هـای الزم در ایـن زمینه از واحدهای تولیدی 

صورت پذیرد تا شاهد رشد کیفیت سیم و کابل های 

تولیـد داخـل و بـه  دنبـال آن، رقابـت بـا نمونه هـای 

خارجی باشیم.

خودکفایی زیر سایه تحریم  

مدیرعامل شرکت سرآمد الکتریک صنعت سدید 

اثـرات ناشـی از اعمـال تحریم هـای خارجـی را مثبـت 

ارزیابـی کـرد و گفت: نگاه ما به تحریم های خارجی، 

واقع بینانـه و مثبـت بـوده و آنچـه در طـی سـال های 

اخیـر تولیدکننـدگان را بـا چالش هـای جـدی مواجـه 

کرده، مشـکالت ناشـی از تحریم های داخلی اسـت. 

اعمال تحریم های خارجی سـبب شـده اسـت فعاالن 

صنعتی به تکاپو بیفتند و در راستای داخلی سازی و 

خودکفایـی در تولیـد حرکـت کننـد امـا متاسـفانه 

تحریم هـای داخلـی روزبـه روز در حال افزایش بـوده و 

باعث مشکالتی فراوانی در حوزه تولید شده است. 

بـرای مثـال، مـا محصـوالت خـود را بـر اسـاس یـک 

قـرارداد مشـخص بـه یک مجموعـه می فروشـیم و در 

حالـی کـه نیازمنـد بازگشـت بـه موقـع سـرمایه خـود 

هسـتیم، بـا تاخیـر در پرداخـت ایـن هزینـه از سـوی 

مشـتریان روبـه رو می شـویم. ایـن درحالـی اسـت کـه 

خـود تامین کننـده مـواد اولیـه هـم مشـکالت فـراوان 

بـه  ایـن معضـالت زنجیـروار  مالـی دارد و بنابرایـن 

یکدیگـر متصـل می شـود کـه نهایتـا ضـرر و زیان هـای 

مالی بسیاری در این بین به همراه دارد.

زعفرانچـی در ارتبـاط بـا فعالیـت ایـن شـرکت در 

حوزه صادرات، مطرح کرد: ما به  صورت مستقیم در 

حـوزه صـادرات فعالیـت نداریـم و محصـوالت ایـن 

مجموعه توسط برخی بازرگانان، خریداری و از طریق 

آن ها به کشورهای همسایه صادر می شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت حمایت های 

کابـل  و  سـیم  صنعـت  تولیدکننـدگان  از  را  الزم 

داشـته باشـد، ما هم می توانیم همچون کشورهای 

مطرح دنیا در این حوزه شاهد موفقیت و پیشرفت 

روزافزون باشـیم. چراکه منابع کافی جهت محقق 

شـدن این امر در داخل کشـور وجود دارد و تحقق 

آن، ایجـاد یـک عـزم و وحـدت ملـی را می طلبد که 

آن  بـه  آینـده  ماه هـای  طـی  در  هسـتیم  امیـدوار 

دست یابیم.

مواد اولیه مورد نیاز مجموعه، 
مفتول مس و گرانول PVC است 

که بسته به نوع محصول و عیار 
مورد نیاز بر اساس استانداردهای 

موجود از شرکت های داخلی 
خریداری می شود
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مدیرعامـل گـروه صنعتی مهتـا روی قزوین گفت: حیـات همه کارخانه هـای تولیدکننده روی بعد از ماده اولیه، به گاز وابسـته اسـت 
که افزایش قیمت و کمبود هر دو نیز احساس می شود.

صنعت روی به سمت نابودی می رود
مدیرعامل گروه صنعتی مهتا روی قزوین:

حسـن احمـدی رضایـی در گفت وگـو با خبرنگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشـت: در حال حاضر، قیمت روی، روند افزایشـی 

را طی می کند و به این علت که تحت تاثیر قیمت 

جهانـی و همچنیـن نـرخ ارز اسـت، نبایـد انتظـار 

داشت که کاهش پیدا کند. قیمت روی در کشور 

مـا کمـی نسـبت به قیمـت جهانی پایین تر بـوده اما 

بـه صـورت کلـی، بـا جهـش مواجه شـده اسـت و این 

امـر بـرای همـه تولیدکننـدگان ایـن صنعـت، چالـش 

بزرگی به حساب می آید.

وی افزود: علت پایین بودن قیمت روی در بازار 

داخلـی، کمبـود تقاضـای ایـن فلـز اسـت و بـه محـض 

اینکـه بـازار، رونـق را تجربـه کنـد، قطعـا از نـرخ فعلـی 

خود نیز باالتر خواهد رفت. با پیش بینی هایی که از 

بازار جهانی روی داریم، بعید است حداقل تا دو سه 

ماه آینده، کاهش قیمتی رخ دهد و بر قیمت داخلی 

این فلز نیز تاثیر بگذارد.

رکود در پروژه های ملی  

مدیرعامـل گـروه صنعتـی مهتـا روی قزویـن در 

ادامه یادآور شد: اگر بخواهیم بازار فروش محصوالت 

خـود را ارزیابـی کنیـم، بایـد گفـت که اصال از شـرایط 

مطلوبـی برخـوردار نیسـت. ما هم تولیدکننـده پودر 

روی هستیم و هم به نوعی مصرف کننده آن؛ چراکه 

واحـد گالوانیـزه گـرم داریـم و از پـودر روی بـه عنـوان 

مـاده اولیـه اسـتفاده می کنیـم. بـازار داخلـی اصـال 

تقویـت نشـده اسـت به این علت کـه دولـت در حال 

حاضر هیچ طرح تعریف شده ای برای پروژه ها ندارد. 

کارایـی گالوانیـزه گـرم بـا پروژه هـای وزرات نیـرو و 

حوزه هـای نفـت، گاز و پتروشـیمی ارتبـاط گسـترده 

دارد کـه متاسـفانه شـاهد آغاز پـروژه  جدیـدی در این 

حوزه ها نیستیم و آنچه که مالحظه می شود، تکمیل 

بحـث  در  تنهـا  اسـت.  قدیمـی  فازهـای  و  طرح هـا 

کودهـای گلخانـه ای کـه از سـرباره های روی در آن 

اسـتفاده می شـد، وضعیت این صنعت مطلوب بود 

که آن هم با برگشـت خوردن محصوالت کشـاورزی، 

دیگر از آن استفاده ای نخواهد شد.

طرح تولید شمش روی هنوز فعال نشده است  

این تولیدکننده گفت: مواد اولیه مورد استفاده 

گروه صنعتی مهتا روی، خاک معدنی روی، اسید و 

همچنین پرمنگنات است. هنوز واحد تولید شمش 

روی را فعال نکردیم و صرفا در قسمت تولید و مصرف 

پـودر روی فعالیـت داریـم. تولیـد شـمش روی بـا تناژ 

پاییـن، صرفـه اقتصـادی نـدارد و بنابراین تـا زمانی که 

نتوانیم ظرفیت مشخصی برای فروش شمش روی در 

بازار تخمین بزنیم، این طرح  را فعال نخواهیم کرد.

احمدی خاطرنشـان کرد: از یک سـو با معضالتی 

همچون قیمت بسیار باالی آب، برق و گاز که هر روز 

توسـط دولت در حال افزایش اسـت و از سـوی دیگر، 

بـا رشـد قیمـت مـواد اولیـه مواجـه هسـتیم کـه در 

مجمـوع توجیـه اقتصـادی فعال سـازی واحـد تولیـد 
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شمش روی را کاهش می دهند.

قزویـن  روی  مهتـا  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

پـودر روی، شـمش روی و  خاطرنشـان کـرد: تولیـد 

صنعت گالوانیزه گرم یکی از حیاتی ترین صنایع در 

کشورهای جهان به شمار می آیند. روی همچنین در 

سـاخت رنـگ، الستیک سـازی، چینـی و لعاب، لـوازم 

آرایشـی و... کاربـرد دارد. در حـال حاضـر، بیشـترین 

تمرکـز مـا روی خـط گالوانیـزه گـرم اسـت. بـا وجـود 

تولیـد زیـر 10 درصـد طـی چهـار تـا پنـج مـاه گذشـته، 

عمـده فعالیتـی کـه در ایـن بخـش انجـام می دهیـم، 

گالوانیـزه کـردن محصـوالت کاربـردی در بخش های 

نیروگاهی و پاالیشگاهی است.

تولید همراه با ضرر  

این فعال صنعتی در تکمیل صحبت خود، اذعان 

کـرد: بـا وجود همه چالش هـا، واحدهای تولیدکننده 

ادامـه  را  خـود  فعالیـت  بیـش،  و  کـم  روی  شـمش 

می دهنـد امـا توسـعه در ایـن حـوزه به صرفـه بـه نظـر 

نمی رسد. در بخش گالوانیزه گرم، می توان به جرات 

گفـت از ابتـدای سـال 1400 تـا کنـون کـه بـه دی مـاه 

رسیده ایم، ضررده بوده ایم. هر ماه طی 30 روز کاری، 

به میزان یک میلیارد تومان، ضرر داشته ایم.

صنعتـی،  فعالیت هـای  کـرد:  تاکیـد  احمـدی 

تخصصـی هسـتند و نمی تـوان بـه عنـوان مثـال، یـک 

نیروی متخصص که نزدیک به 20 سـال در این واحد 

تولیدی مشـغول به کار بوده اسـت را تعدیل کنیم و 

منتظر بمانیم تا شرایط تولید و فروش مطلوب شود و 

مجـددا نیـروی جدیـد کسـب کنیـم. بـرای آمـوزش 

تـا  تومـان هزینـه مصـرف شـده  نیروهـا، میلیاردهـا 

تخصص الزم را به دست آوردند؛ پس منطقی نیست 

بخواهیم به دلیل شرایط اقتصادی، دست به تعدیل 

نیرو بزنیم اما اگر این شـرایط نامطلوب ادامه داشـته 

باشـد و اوضـاع تـا قبـل از پایـان سـال، رو بـه سـوی 

بهبودی نرود و شاهد رونق در بازار نباشیم، شاید ما 

هم مانند بعضی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو 

در روزهای پایانی سال بشویم.

وی اضافـه کـرد: در اسـفند مـاه سـال گذشـته، 

بهـای گاز مصرفـی طی یک ماه هفت میلیـون تومان 

بـود کـه بـدون برنامه ریـزی قبلی ایـن رقـم از فروردین 

مـاه 1400 افزایـش پیـدا کـرد و بـه 60 میلیون تومـان در 

دی ماه رسید. از طرف اداره گاز با این شرکت تماس 

گرفته شد که طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، 

ایـن شـرکت جـزو زیرشـاخه صنایـع فـوالد محسـوب 

می شـود و در صورت ارائه مسـتندات و مدارک الزم 

جهـت اعتـراض بـه ایـن امـر، می توانیـم بـه اداره گاز 

مراجعه کنیم که در صورت عدم مراجعه، بهای گاز 

مصرفی تا 6 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و تقریبا به 

400 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

کاهش چشمگیر ظرفیت تولید  

مدیرعامـل گـروه صنعتـی مهتـا روی قزویـن در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکه به طور مشخص این شرکت دارای چه ظرفیتی 

بـوده و هم اکنـون چنـد درصـد از ایـن ظرفیـت فعـال 

است، تصریح کرد: به صورت کلی دو خط تولید در 

شرکت فعالیت دارد که یک خط کامال تعطیل شده 

و خـط دیگـر در سـال 1398 توانایـی تولیـد یـک هـزار و 

800 تن در ماه لوله گالوانیزه، تسـمه، دکل برق، دکل 

مخابـرات و... را داشـت امـا االن ایـن میـزان بـه زیـر 

10درصد کاهش پیدا کرده است و این خط در نهایت 

توانایی تولید 150 تن محصول را دارد.

تغذیه دولت از بخش تولید  

احمـدی مطـرح کـرد: سـرباره های روی شـرکت، 

برای کودهای ماکرو مورد استفاده قرار می گرفت و 

در زمـان دولـت قبلـی، اولین سوبسـیدی بـود که به 

صورت کامال نامحسـوس برداشـته شـد و نتیجه آن 

هم این شد که کشاورزان مجبور شدند محصوالت 

خـود را بـه قیمـت باالتـری بفروشـند. اکنـون نیـز 

همیـن اتفـاق در حـال بـه وقـوع پیوسـتن اسـت و 

دولـت حامل هـای انـرژی را گران تـر می کنـد تـا بـه 

نحوی هزینه های خود را تامین کند. باید این نکته 

را ذکر کرد که تکلیف بودجه کامال مشخص است 

و نشان می دهد که وضعیت فروش نفت و به طور 

کل، صادرات مطلوب نیسـت و تنها راهی که برای 

تامیـن نیـاز مالـی دولـت باقـی مانـده، این اسـت که 

هزینه هـای اضافـی در زمینـه انـرژی و مالیـات از 

تولیدکنندگان دریافت کند.

تولید شمش روی با تناژ پایین، 
صرفه اقتصادی ندارد و بنابراین تا 
زمانی که نتوانیم ظرفیت مشخصی 

برای فروش شمش روی در بازار 
تخمین بزنیم، این طرح  را فعال 

نخواهیم کرد



سرب و روی

هفتهنامه

32
é 1400  دی ماه é 200  شماره 



سرب و روی

هفتهنامه

33
 é شماره  é 200 دی ماه 1400



معـــدن

هفتهنامه

34
é 1400  دی ماه é 200  شماره 

معــدن



معـــدن

هفتهنامه

35
 é شماره  é 200 دی ماه 1400

سونامی افزایش حقوق دولتی معادن

هوشمندسازی نظام حقوق دولتی معادن
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رئیـس کمیسـیون معادن و صنایـع معدنی اتاق ایران گفـت: زمانی که انجام عملیات هـای مختلف در معادن نظیر اسـتخراج به صرفه 
اقتصادی نیست، در نهایت چاره ای جز تعطیلی معادن وجود ندارد و از معادن تعطیل هم نمی توان حقوق دولتی دریافت کرد.

هوشمندسازی نظام حقوق دولتی معادن
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار شد؛

ابراهیـم جمیلـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

حقـوق دولتی معادن مقوله بسـیار مهمـی در حوزه 

معدن است که از معدنکاران در سراسر نقاط جهان 

دریافت می شود. فرایند دریافت حقوق دولتی در 

کشـورهای مختلـف بـر اسـاس یـک سـاز و کار معین 

دسـتورالعمل  مـا  کشـور  در  متاسـفانه  کـه  اسـت 

مشـخصی بـرای آن وجـود نـدارد. ایـن امـر گاهـی 

اوقـات باعـث بـروز مشـکالتی در معـادن کوچـک و 

متوسـط مقیـاس می شـود؛ در حالـی کـه دریافـت 

حقـوق دولتـی از ایـن معـادن باید بر اسـاس معیـار و 

ضوابـط مشـخصی بـر پایـه عدالت محـوری صـورت 

معـادن  دولتـی  حقـوق  اسـاس،  همیـن  بـر  گیـرد. 

دورافتـاده  ای کـه امـکان دسترسـی بـه آن هـا دشـوار 

اسـت و از امکانــــات کمتــــری نسبـــت بـه معـادن 

بزرگ مقیاس و پرعیار برخودار هستند، باید با سایر 

معادن تقاوت داشته باشد.

وی افـزود: دولـت در بودجـه سـال 1401 افزایـش 

حقـوق دولتـی معـادن را لحـاظ کـرده اسـت و بایـد 

منتظـر بمانیـم تـا ببینیـم چـه رقمـی در کمیسـیون 

معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق ایـران بـرای آن تعییـن 

خواهـد شـد. بـر اسـاس طرح هـای پیشـنهادی ایـن 

کمیسـیون، امیدوار هسـتیم فرایند دریافت حقوق 

دولتی معادن در آینده نزدیک هوشمندسازی شود 

تـا دریافـت آن بـر اسـاس یـک ســـاز و کــار مشخـــص 

صـــورت پذیـرد. چراکـه هـر زمـان بحـث افزایـش این 

بـه  حقـوق دولتـی مطـرح می شـود، شـوک بزرگـی 

معدنـکاران وارد می شـود. ضمـن اینکـه در راسـتای 

چگونگی دریافت حقوق دولتی، جلسات متعددی 

را بـا معاونـت امـور معـادن و فـرآوری مـواد معدنـی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده ایم.

رئیـس کمیسـیون معـادن و صنایع معدنـی اتاق 

ایران بیان کرد: الزم به ذکر اسـت که تنها دریافت 

حقـوق دولتـی کافـی نیسـت و نحـوه چگونـه هزینه 

کـردن آن نیـز از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. 

همان طـور کـه در قانـون بـر دریافـت حقـوق دولتـی 

معـادن تاکیـد شـده، چگونگـی هزینـه کـردن آن هـم 

شـرح داده شـده اسـت کـه متاسـفانه گاهـی اوقـات 

شـاهد هزینـه کـردن آن در امـوری بـه  غیـر از معـادن 

هسـتیم. در حالـی کـه نحـوه هزینه کـرد ایـن حقـوق 

دولتی در راستای رسیدگی به امور معادن و صنایع 

معدنی بسیار حائز اهمیت است.

جمیلی عنوان کرد: زیرساخت های الزم و کافی 

جهـت دریافـت حقـوق دولتی معادن در کشـور باید 

فراهـم شـود و نبـود زیرسـاخت های مناسـب در ایـن 

بخش، نمی تواند دلیلی بر افزایش و کاهش میزان آن 

شود. بنابراین الزم است تمامی بخش های مرتبط با 

معــــدن، تعامــــل و همکــاری الزم را جهــت ایجــاد 

زیرساخت های مناسب و اصولی در راستای دریافت 

حقوق دولتی معادن با دولت داشته باشند. باید در 

راسـتای فعال سـازی بسـیاری از معـادن غیرفعـال در 

نقـاط مختلف کشـور حرکت کنیـم. دریافت حقوق 

دولتی معادن نیز در همین راستا است و قرار نیست 

بـه قیمـت تعطیلـی معـادن تمـام شـود. از طرفـی، 

شـرکت های دولتی نیز نباید با افزایش میزان حقوق 

دولتی، بر قیمت ماده معدنی بیفزایند.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: زمانـی که انجام 

عملیات هـای مختلـف در معـادن نظیـر اسـتخراج 

به صرفـه اقتصـادی نیسـت، در نهایـت چـاره ای جز 

تعطیلی معادن وجود ندارد و از معادن تعطیل هم 

نمی تــوان حقــــوق دولتــی دریافـــت کرد. بنابراین 

فعالیت هـای  بهبـود  جهـت  الزم  اقدامـات  بایـد 

معدنـی انجـام شـود تـا شـاهد فعالیـت و پویایـی 

کشـور  مختلـف  نقـاط  در  معـادن  بیشـتر  هرچـه 

باشیم. چراکه با افزایش فعالیت معادن در کشور، 

اقتصاد پویاتری خواهیم داشت و امیدوار هستیم 

افزایـش حقـوق دولتـی معـادن صرف بهبود شـرایط 

معدنی کشور شود.
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فعـال بخـش معدن گفـت: افزایش حقـوق دولتی معـادن در دراز مـدت منجر به تقلـب در عملکرد معدنـکاران خواهد شـد زیرا این 
اشخاص توانایی پرداخت حقوق دولتی را ندارند و برای مثال، ممکن است عیار ماده معدنی را کاهش دهند.

سونامی افزایش حقوق دولتی معادن
مشکانی هشدار داد؛

سـید احمـد مشـکانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشـت: بحث هـای فراوانی پیرامـون افزایش حقوق 

دولتی معادن در سـال های گذشـته مطرح شده که 

واقـع  توجـه مسـئوالن  مـورد  متاسـفانه هیچکـدام 

نشـده اسـت. افزایـش 10 درصـدی حقـوق دولتـی 

معـادن در کشـور مـا از همـان ابتـدا غیرکارشناسـانه 

تعریف و ابالغ شـده است.

وی اضافـه کـرد: نحـوه محاسـبه افزایـش حقـوق 

دولتـی معـادن بـر مبنای مضربـی از عدد پنج، نشـان 

می دهد بررسی و کارشناسی های الزم جهت تعیین 

یـک عـدد واحـد در ایـن خصـوص در معـادن مختلف 

مانند مس، سـرب و روی و... صورت نگرفته اسـت. 

با این وجود اگر فرض کنیم افزایش این میزان حقوق 

دولتـی 10، 15 یـا 20 درصـد اسـت، ایـن پرسـش مطـرح 

می شـود کـه آیـا قانون گـذار شـرایط اقتصـادی و تـورم 

حاکم در جامعه را در راسـتای افزایش حقوق دولتی 

معادن در نظر گرفته اسـت یا خیر؟! با افزایش تورم، 

قیمـت مـواد و ماشـین آالت معدنـی و هزینه هـای 

جانبی همچون حمل و نقل و... متناسب با مقیاس 

معادن نیز افزایش خواهد یافت.

ایـن فعـال بخـش معدن تصریح کـرد: دولت اگر 

تصمیـم بـه افزایـش حقـوق دولتـی معـادن در سـال 

آینـده گرفتـه اسـت، باید درآمد معـادن در طول یک 

قـرار دهـد. چراکـه  نظـر  را هـم مـد  سـال فعالیـت 

همزمان با افزایش تورم ناشی از تحریم و مشکالت 

اقتصـادی، قیمـت مـواد معدنـی نیـز افزایـش یافتـه 

اسـت و بالطبع سـودآوری معادن در چنین شرایطی 

کاهـش خواهـد یافت. ماشـین آالت معدنی موجود 

در داخل کشـور فرسـوده شـده اند و کارایی مد نظر 

نیـروی  از  عمـده ای  بخـش  ندارنـد.  را  معدنـکاران 

از کشـور  بـه خـارج  کاریابـی  بـه  منظـــور  انسـانی 

رفته اند و ما با کمبود نیروی انسانی جهت فعالیت 

در معـادن مواجـه هسـتیم. هزینه حمـل و نقل مواد 

معدنـی نیـز افزایـش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر تاثیـر 

مسـتقیم بر عملکرد معادن خواهد گذاشـت.

مشـکانی بیــــان کــــرد: بـا وجــــود تمـــامی ایـن 

مشـکالت، دولـت در راسـتای تامین کمبـود بودجه 

تصمیـم بـه افزایـش حقـوق دولتـی معـادن گرفتـه 

اسـت. طبیعـی اسـت اگـر ایـن اتفـاق در سـال آینـده 

معـادن  از  بسـیاری  تعطیلـی  مـا شـاهد  رخ دهـد، 

کوچک مقیاس در سطح کشور خواهیم بود. معادن 

کوچک مقیاس همان طور که از نام آن ها پیدا است، 

معادنی کوچک در سـطوح محلی با اشـتغال زایی و 

تولیـد محدود هسـتند کـه درآمد چندانـی از انجام 

انواع عملیات های معدنی ندارند. بنابراین افزایش 

حقـوق دولتـی بـه ضـرر ایـن معـادن خواهـد بـود و 

ایـن معـادن  اشـتغال زایی  بایـد در راسـتای  دولـت 

برنامه ریزی کند و حقوق دولتی را کاهش دهد.

وی عنـوان کـرد: افزایـش حقـوق دولتـی معـادن 

در دراز مدت منجر به تقلب در عملکرد معدنکاران 

خواهـد شـد. چراکـه ایـن اشـخاص توانایـی پرداخت 

حقـوق دولتـی را ندارنـد و بـه عنـوان مثـال، ممکـن 

اسـت عیـار مـاده معدنـی را کاهـش دهنـد. در حـال 

حاضـر، حقـوق دولتـی برخـی از معـادن چیـزی در 

حدود 10 برابر شـده و اگر معدنی 30 میلیون تومان 

بابت حقوق دولتی در سـال گذشـته پرداخت کرده 

است، حاال باید مبلغی حدود 300 میلیون تومان به 

اگـر  دیگـر  سـوی  از  دهـد.  اختصـاص  امـر  ایـن 

معدنـکاران حقـوق دولتی خـود را به موقع پرداخت 

ماشـین آالت  نیـاز  مـورد  سـوخت  سـهمیه  نکننـد، 

معدنـی بـه آن هـا تعلـق نخواهـد گرفـت و بـه دنبـال 

همین امر، فعالیت معادن متوقف خواهد شـد که 

این اتفاق اصال به نفع بخش معدن نیست.

این فعال بخش معدن در پایان خاطرنشان کرد: 

حقـوق دولتـی معـادن بایـد کاهش یابـد اما اگـر قرار 

اسـت حقـوق دولتـی افزایـش پیـدا کنـد، بایـد یـک 

کارگـروه تخصصـی بـا حضـور نماینـدگان دولـت و 

واقعـی  قیمت گـذاری  جهـــت  خصوصـــی  بخــش 

تشـکیل شـود. ضمـن اینکـه ایـن قیمت گـذاری باید 

کامـال کارشناسـانه و بـر اسـاس پارامترهای مختلف 

صـورت پذیـرد. بـرای مثـال، حقـوق دولتـی معـادن 

استان سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم 

محسـوب می شـود، بایـد بـا حقـوق دولتـی معـادن 

راحت تـری  و  بهتـر  دسترسـی  کـه  کرمـان  اسـتان 

همچنیــــــن  باشـــــد.  داشتـــــه  تفـــــاوت  دارنـــــد، 

زیرساخت های موجود در معادن و عیار و تناژ مواد 

معدنی نیز باید مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار 

گیرد. میانگین جهانی افزایش حقوق دولتی معادن 

بیـن 3 تـا 5 درصـد اسـت کـه همین مسـئله بایـد در 

کشـور مـا اجـرا شـود و امیـدوار هسـتیم بـه زودی 

شـاهد تشـکیل کارگروه تخصصی جهت تعیین یک 

فرمـول مشـخص جهـت محاسـبه افزایـش حقـوق 

دولتی معادن باشـیم.
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رشد 97 درصدی درآمد »فملی«

رکوردشکنی »فخوز« در فروش

رشد 7.4 درصدی درآمد »فنوال«
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شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران در 9 ماه سـال جاری توانسـت با کسـب درآمـد 551 
هـزار و 878 میلیـارد ریال از فروش دو میلیون و 57 هزار تن محصـول در بازارهای داخلی 

و صادراتی، رشد 97 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

رشد 97 درصدی درآمد »فملی«
از آغاز امسال تا پایان آذر ماه رقم خورد؛
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1400ماه سال 9میزان تولید محصوالت شرکت ملی مس در -1نمودار 
کاتد کنسانتره اسید سولفوریک کنسانتره مولیبدن سایر محصوالت

رشد 3 درصدی تولید شرکت ملی مس  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

اسـت  توانسـته   ،1400 سـال  مـاه   9 در  ایـران  مـس 

216هـزار و 345 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 4 درصد افزایش 

داشته است. این شرکت در دوره 9 ماهه سال 1399 

موفق به تولید 206 هزار و 777 تن کاتد شده بود.

شـرکت مـس از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر 

ماه، توانسـته اسـت 40 میلیون و 971 هزار تن سـنگ 

سـولفوری تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، بیانگـر رشـد 2 درصـدی 

اسـت. ایـــن شرکــــت طـی همیـــن مـــدت در سـال 

گذشـته، 40 میلیون و 43 هزار تن سـنگ سـولفوری 

تولید کرده بود.

»فملـی« در 9 مـاه منتهـی بـه آذر مـاه امسـال 

توانست 618 هزار و 897 تن اسید سولفوریک تولید 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیش، 127 درصد رشد داشته است. این شرکت در 

9 مــــاه ســــال قبــــل، 271 هــــزار و 578 تـن اسیــــد 

سولفوریک تولید کرد.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

1400، 924 هـزار و 180 تـن کنسـانتره مـس تولیـد کرد 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

رشـد 2 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت از 

فروردیـن مـاه تـا پایـان آذر مـاه سـال پیـش موفـق بـه 

تولید 905 هزار و 445 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در 9 مـاه سـال جـاری پنـج هـزار و 

952 تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد کـرده اسـت کـه 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 

16 درصدی اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال 1399 

توانسـته بـود پنـج هـزار و 126 کنسـانتره مولیبـدن 

تولید کند.

»فملـی« از آغـاز امسـال تـا پایان آذر ماه توانسـت 

655 تن کنسانتره طال و نقره تولید کند که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش 9 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال قبل، 

598 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

اکسـید  تـن   831 امسـال  مـاه   9 در  »فملـی« 

مولیبدن صادراتی تولید کرد که این میزان نسـبت 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، رونـد رو بـه رشـد شـرکت ملـی 

نیـز   1400 سـال  مـاه  آذر  در  ایـران  مـس  صنایـع 

ایـن شـرکت توانسـت در زمینـه  تـداوم یافـت و 

تولیـد کاتـد و کنسـانتره رکوردهـای خوبـی را بـه 

ثبـت برسـاند و رونـد رو بـه رشـد خـود در تولیـد 

بـود،  شـده  شـروع  امسـال  پاییـز  از  کـه  را  کاتـد 

تداوم ببخشـد. همچنین این شـرکت در آذر ماه 

امسـال توانسـت هفـت هزار و 700میلیـارد تومان 

درآمد کسب کند.
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1400ماه سال 9مبلغ فروش محصوالت شرکت ملی مس در -3نمودار 
کاتد کنسانتره کنسانتره طال و نقره کنسانتره مولیبدن مجموع

به مدت مشـابه سـال پیش، 22 درصد رشـد را نشان 

می دهد. این شـرکت در دوره 9 ماهه سـال گذشـته 

681 تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت ملی صنایع مـس ایران 

در 9 مــــاه  امســــال به 42 میلیــــون و 862 هـــزار 

و 111 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیش، 3 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

این شرکت طی همین مدت در سال 1399 توانسته 

بـود در مجمـوع 41 میلیـون و 544 هـزار و 433 تـن 

محصـول تولید کند.

فروش »فملی« 81 درصد افزایش یافت  

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع 

مس ایران در 9 ماه سال 1400 توانسته است 114 هزار و 

983 تن کاتد را در بازارهای داخلی به فروش برساند. 

این شرکت طی 9 ماه سال 1399، 120هزار و 428تن 

کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در 9 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

فـروش یـک میلیـون و 176 هـزار و 344 تـن سـنگ 

سـولفوری در بازارهـای داخلـی شـده اسـت که این 

پیـش،  سـال  مـدت مشـابه  بـا  مقایسـه  میـزان در 

102درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت طی 

همین مدت در سـال گذشـته، 582 هزار و 138 تن 

سنگ سولفـــور در بازارهــــای داخلـــی بـــه فـــروش 

رسانده بود.

مـاه  آذر  پایـان  تـا  امسـال  شـروع  از  »فملـی« 

توانسته است 517 هزار و 749 تن اسید سولفوریک 

را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 167درصد 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال قبل، 

193 هـزار و 790 تـن اسـید سـولفوریک در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

1400، 12 هــــزار و 388 تــــن کنسانتــــره مــــس را در 

بازارهـای داخلـی فروختـــه اسـت. ایـن شرکـــت در 

9مـاه سـال 1399، 13 هـزار و 132 تـن کنسـانتره مس 

فروخته بود.

شـرکت مـس در 9 مـاه سـال جـاری، چهار هـزار و 

379 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای داخلـی 

به فروش رسـانده اسـت. این شـرکت طی 9 ماه سال 

قبل، چهار هزار و 380 تن کنسانتره مولیبدن را در 

بازار داخلی فروخته بود.

فـروش  بـه  موفـق  امسـال  مـاه  در 9  »فملـی« 

695تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

شـده کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 57 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در 9 ماه سـال 1399 توانسـته بود 441 هزار 

تـن کنسـانتره طـال و نقـره را در بازارهـای داخلـی به 

فروش برساند.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران توانسـته اسـت 

طـی 9 مـاه سـال جـاری، یـک میلیـون و 949 هـزار و 

798 تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

برسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 88 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 9 مـاه سـال قبـل یک میلیون و 35 هـزار و 

579 تن محصول در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در 
9ماه سال 1400، 924 هزار و 

180 تن کنسانتره مس تولید کرد 
که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، رشد 2 درصدی را 
نشان می دهد
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»فملـی« در 9 مـاه امسـال، 105 هـزار و 631 تـن 

کاتـد را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد که این میزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، از رشـد 

9درصـدی برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت در مـدت 

در  کاتـد  تـن   154 و  هـزار   96 قبـل،  سـال  مشـابه 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

1400 توانسـته اسـت 837 تن اکسـید مولیبدن را در 

بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 24 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش 

موفق به فروش 681 تن اکسید مولیبدن در بازارهای 

صادراتی شده است.

مجموع صادرات شرکت مس در 9 ماه ابتدایی 

امسـال بـه 107 هـزار و 459 تـن رسـیده اسـت کـه این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، رشـد 

11درصدی داشته است. این شرکت از فروردین ماه 

تـا پایـان آذر مـاه سـال قبـل، توانسـته بـود 96 هـزار و 

580تن محصول صادر کند.

»فملـی« در 9 مـاه سـال جـاری توانسـته اسـت 

220هـزار و 614 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال قبل، با رشـد 2 درصدی همراه 

بوده اسـت. این شـرکت در 9 ماه منتهی به آذر ماه 

سـال پیـش، 216 هـزار و 582 تـن کاتـد را در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 1400 به دو میلیون 

و 57 هـزار و 257 تـن رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 81 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 1399 

تـن  یـک میلیـون و 132 هـزار و 159  بـود  توانسـته 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 102 درصدی درآمد کاتد صادراتی  

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در 9 ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 

از فـروش کاتـد در بازارهـای داخلـی، 258 هـزار و 

911میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد به دسـت آورد 

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 86 درصد 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت در سـال 1399 طی 

همین مدت، 138 هزار و 932 میلیارد و 793 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کاتـد در بـازار داخلـی کسـب 

کرده بود.

شرکت مس در 9 ماه سال جاری موفق به کسب 

درآمـد دو هـزار و 147 میلیـارد و 112 میلیـون ریـال از 

فـروش سـنگ سـولفوری در بازارهـای داخلـی شـده 

اسـت که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سال 

پیش، 209 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در 9 مـاه سـال گذشـته، 694میلیـارد و 755 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی به دست آورده بود.

»فملی« در 9 ماه امسـال توانسـته اسـت دو هزار 

و 238 میلیـارد و 278 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـید سـولفوریک را در بازارهای داخلی کسـب کند 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 952 

شرکت ملی صنایع مس ایران 
توانسته است طی 9 ماه سال جاری، 

یک میلیون و 949 هزار و 798 تن 
محصول را در بازارهای داخلی به 
فروش برساند که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 88 
درصد رشد را نشان می دهد
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درصد افزایش داشته است. این شرکت در 9ماه سال 

پیش، 212 میلیارد و 590 میلیون ریال درآمد از اسید 

سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران در 9 ماه منتهی 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   ،1400 سـال  مـاه  آذر  بـه 

پنج هزار و 660 میلیارد و 641 میلیون ریالی از فروش 

کنسـانتره مـس در بازارهـای داخلی شـده اسـت که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

110درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399 طـی همیـن مـدت، توانسـته بـود درآمـد 

دوهزار و 686 میلیارد و 563 میلیون ریالی از فروش 

کنسانتره مس در بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر 

مـاه، 16 هـزار و 729 میلیـارد و 854 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای 

داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی با 

مدت مشـابه سـال پیش، 137 درصد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت از فروردین ماه تا پایان آذر ماه 

سـال قبـل، هفـت هـزار و 31 میلیـارد و 740 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بـازار 

داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در 9 مـاه سـال 1400 موفـق بـه کسـب 

درآمـد 24 هـزار و 490 میلیـارد و 451 میلیـون ریـال از 

فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای داخلی شده 

که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 

76 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت در سـال 

1399 طی 9 ماه، توانسـته بود 13 هزار و 850 میلیارد 

و 685 میلیـون ریـال درآمـد از فروش کنسـانتره طال و 

نقره در بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران در 9 ماه امسـال، 

310 هزار و 437 میلیارد و 699 میلیون ریال از فروش 

محصوالت خود در بازارهای داخلی کسب کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

88درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

9مــــاه منتهــــی بـــــه آذر ســــال پیــــش، 164 هــــزار و 

805میلیارد و 941 میلیون درآمد از فروش محصوالت 

از بازارهای داخلی به دست آورد.

»فملی« در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری 

توانسته است 237 هزار و 933 میلیارد و 16 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل، 102 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایــــن شرکــــت در 9 مــــاه ســـال قبــــل، 117 هزار و 

498 میلیـارد و 194 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کاتد در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

و  میلیـارد  و 752  هـزار  سـه  اسـت  توانسـته   1400

539میلیون ریال درآمد از فروش اکسـید مولیبدن 

در بازارهـای صادراتـی حاصـل کنـد کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 171 درصد رشـد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در مدت مشـابه سال 

قبل، موفق به کسب درآمد یک هزار و 384 میلیارد 

و 535 میلیون ریالی از فروش اکسـید مولیبدن در 

بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمـد فروش صادراتی شـرکت مس از 

آغاز امسال تا پایان آذر ماه به 241 هزار و 791میلیارد 

و 424 میلیون ریال رسیده که این میزان نسبت به 

مدت مشـابه سـال پیش، 110 درصد افزایش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال قبـل توانسـته بود 

114 هـزار و 916 میلیـارد و 71 میلیـون ریـال از طریـق 

صادرات محصول کسب کند.

»فملـی« در 9 مـاه سـال جـاری توانسـته اسـت 

496 هزار و 904 میلیارد و 55 میلیون ریال از فروش 

کاتد در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 

حاکـی از رشـد 93 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

9مـــاه ســــال پیــــش، 256 هــــزار و 439 میلیــــارد و 

987میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه 

سال 1400، به 551 هزار و 878 میلیارد و 786میلیون 

ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میزان نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال قبل، 97 درصد رشـد را نشان می دهد. 

بـود  توانسـته   1399 سـال  مـاه   9 در  شـرکت  ایـن 

279هـزار و 722 میلیـارد و 12 میلیـون ریـال از فروش 

محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

درآمد کسب کند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
شرکت ملی صنایع مس ایران در 
9 ماه سال 1400 به دو میلیون و 
57 هزار و 257 تن رسیده است 

که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 81 درصد رشد 

را نشان می دهد
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شـرکت فـوالد خوزسـتان طی آذر ماه امسـال با فـروش 180 هزار و 494 تن محصـول در بازار داخلـی و 215 هـزار و 360 تن محصول در 
بازار صادراتی، پنج هزار و 407 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که این میزان بیشترین درآمد ماهانه این شرکت محسوب می شود.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلــزات آنالیــن«، فــوالد خوزستـــان در آذر مـــاه 

گذشتـــــه  مـــاه هـــــای  همــاننــــد  جــــاری  ســــال 

رکوردشکنی هایی در تولید گندله و آهن اسفنجی 

از خود بر جای گذاشت و در همین حال با صادرات 

بیـش از 200 هـزار تـن محصـول در ایـن مـاه، باالتریـن 

میـزان صـادرات ماهانه خود را از ابتدای امسـال 

به ثبت رساند.

 رشد 19 درصدی تولید اسلب  

فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

خوزسـتان توانسـت در 9 ماه سـال 1400، یک میلیون 

و 112 هـزار و 246 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399 یـک میلیـون و 

822 هزار و 418 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

»فخوز« تا پایان آذر ماه سال جاری یک میلیون 

و 307 هـزار و 887 تـن اسـلب تولیـد کـرد که نسـبت 

به مدت مشابه سال قبل با رشد 19 درصدی همراه 

بوده اسـت. این شـرکت در سال گذشته طی همین 

مدت، یک میلیون و 96 هزار و 761 تن اسلب تولید 

کرده بود.

در شرکت فوالد خوزستان طی 9 ماه منتهی به 

و  هـزار  و 233  میلیـون  مـاه سـال 1400، چهـار  آذر 

829تن گندله تولید شـد. این شـرکت در 9 ماه سـال 

رکوردشکنی »فخوز« در فروش
در آذر ماه 1400 رخ داد؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰
۵۰۰

۱,۰۰۰
۱,۵۰۰
۲,۰۰۰
۲,۵۰۰
۳,۰۰۰
۳,۵۰۰
۴,۰۰۰
۴,۵۰۰
۵,۰۰۰

۱۴۰۰ماه سال 9 ۱۳99ماه سال 9

تن
زار 

ه

1400ماه سال 9میزان تولید محصوالت فوالد خوزستان در -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی بلوم و بیلت اسلب مجموع محصوالت فوالدی



تحلیـــل

هفتهنامه

45
 é شماره  é 200 دی ماه 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۳,۰۰۰

۱۴۰۰ماه سال 9 ۱۳99ماه سال 9

تن
زار 

ه

1400ماه سال 9مجموع فروش محصوالت فوالد خوزستان در -2نمودار 
بلوم و بیلت اسلب مجموع فروش

قبـل، چهـار میلیـون و 650 هـزار و 567 تـن گندلـه 

تولید کرده بود.

»فخوز« در 9 ماه امسـال توانسـت دو میلیون و 

572 هـزار و 166 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کنـد. این 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، دو میلیـون و 

985 هزار و 768 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزسـتان در 9 مـاه سـال جـاری بـه دو میلیـون و 

420هـزار و 133 تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مـدت در سـال گذشـته توانسـته بـود دو میلیـون و 

919هزار و 179 تن محصول تولید کند.

رشد 123 درصدی صادرات اسلب فخوز  

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

خوزسـتان در 9 مـاه سـال 1400، 832 هـزار و 524 تـن 

بیلـت و بلـوم را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند. 

فـوالد خوزسـتان در 9 مـاه سـال گذشـته موفـق شـده 

بـود 957 هـزار و 227 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار 

داخلی بفروشد.

»فخوز« تا پایان آذر ماه سـال جاری، 413 هزار و 

819 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی فروخـت. این 

شرکت تا پایان آذر ماه سال پیش، 730 هزار و 53 تن 

اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فـوالدی  محصـوالت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 9 مـاه منتهـی بـه آذر 

مـاه امسـال بـه 946 هـزار و 343 تـن رسـید. ایـن 

شرکت ماه طی همین مدت در سال 1399، توانسته 

بـود یـک میلیـون و 687 هـزار و 280 تـن محصـول 

فوالدی را در بازارهای داخلی به فروش برساند.

»فخوز« در 9 ماه سـال 1400 توانسـت 42 هزار و 

836 تـن آهـن اسـفنجی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، یـک هـزار و 903 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، 

دو هزار و 138 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فـروش داخلی گندله در فوالد خوزسـتان 

طی 9 ماه سـال جاری به 107 هزار و 959 تن رسـید. 

ایـن شـرکت 264 هـزار و 999 تـن گندلـه را طـی 9 مـاه 

سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان تـا پایـان آذر ماه امسـال 

موفق به فروش 598 هزار و 513 تن بیلت و بلوم در 

بازارهـای صادراتـی شـد. این شـرکت تا پایـان آذر ماه 

سـال قبـل توانسـته بـود 773 هـزار و 800 تـن بیلـت و 

بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

»فخـوز« در 9 مـاه سـال 1400، 734 هـزار و 51 تن 

اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 123 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

1399، 328 هزار و 140 تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان طـی 9 مـاه منتهـی بـه آذر ماه سـال جاری 

بـه یـک میلیـون و 350 هـزار و 213 تـن رسـید کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 21 درصد رشـد 

داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 

گذشته توانسته بود یک میلیون و 112 هزار و 202 تن 

محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

»فخوز« تا پایان آذر ماه سال جاری 
یک میلیون و 307 هزار و 887 تن 
اسلب تولید کرد که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با رشد 19 درصدی 
همراه بوده است. این شرکت در 

سال گذشته طی همین مدت، یک 
میلیون و 96 هزار و 761 تن اسلب 

تولید کرده بود
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1400ماه سال 9مبلغ فروش محصوالت فوالد خوزستان در -3نمودار
بلوم و بیلت اسلب مجموع

فـوالد خوزسـتان توانسـت در 9 مـاه امسـال یـک 

میلیون و 131 هزار و 37 تن بلوم و بیلت در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 

9 ماه سال 1399 در مجموع یک میلیون و 731 هزار 

و 27 تن بلوم و بیلت فروخته بود.

»فخـوز« موفـق شـده بـود تـا پایـان آذر مـاه سـال 

1400 یـک میلیـون و 147 هـزار و 870 تـن اسـلب در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه 

نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل، بیانگـر 8 درصد 

رشـد اسـت. ایـن شـرکت تـا پایـان آذر مـاه سـال 1399 

توانسته بود یک میلیون و 58 هزار و 193 تن اسلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

فوالدی شرکت فوالد خوزستان در 9 ماه سال 1400 به 

دو میلیون و 278 هزار و 907 تن رسید. این شرکت در 

9 ماه سال گذشته توانسته بود دو میلیون و 789هزار 

و 220 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشد 32 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات بیلت و بلوم

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در 9 ماه سال 1400 

از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 67 هزار 

و 791 میلیـارد و 987 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش، از رشـد یـک درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. 

فـوالد خوزسـتان در 9 مـاه سـال 1399 توانسـت بـا 

بـازار داخلـی 66 هـزار و  بلـوم در  فـروش بیلـت و 

723میلیارد و 90 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه، 

65هزار و 816 میلیارد و 987 میلیون ریال از فروش 

اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد بـه دسـت آورد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 

22درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت تـا پایـان آذر مـاه 

سال گذشته، 53 هزار و 723 میلیارد و 180 میلیون 

ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فوالد خوزسـتان در 9 ماه امسـال از فروش گندله 

و  میلیـارد  و 826  هـزار  سـه  داخلـی،  بازارهـای  در 

866میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 16 درصد رشـد 

داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 

سـه هـزار و 282 میلیـارد و 391 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش داخلی گندله کسب کرده بود.

»فخوز« با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی 

طـی 9 مـاه سـال 1400، سـه هـزار و 589 میلیـارد و 

768میلیـون ریـال درآمـد کسـب کرد که ایـن میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هفت هزار 

و 760 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

9 ماه سال پیش توانسته بود از فروش آهن اسفنجی 

در بـازار داخلـی، 45 میلیـارد و 674 میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فوالد خوزستان از فروش 

داخلـی محصـوالت تـا پایـان آذر مـاه سـال جـاری بـه 

141هزار و 24 میلیارد و 175 میلیون ریال رسـید که 

ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیـش 14 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت تا پایان آذر ماه سال 1399 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در 9 ماه 

سال جاری به دو میلیون و 420هزار 
و 133 تن رسید. این شرکت طی 

همین مدت در سال گذشته توانسته 
بود دو میلیون و 919هزار و 179 تن 

محصول تولید کند
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توانسته بود 123 هزار و 774 میلیارد و 335 میلیون 

خـود  محصـوالت  داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داشته باشد.

فـوالد خوزسـتان طـی 9 مـاه امسـال موفـق بـه 

کسـب درآمد 78 هزار و 301 میلیارد و 325 میلیون 

ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شد که نسبت 

به مدت مشـابه سـال قبل، 32 درصد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت طی 9 ماه سـال 1399 ، 59 هزار و 

238 میلیـارد و 607 میلیـون ریال درآمـد از صادرات 

بیلت و بلوم به دست آورده بود.

»فخوز« در 9 ماه سـال 1400 موفق شـد 109 هزار 

و 855 میلیـارد و 316 میلیـون ریـال درآمـد از فروش 

اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 338 درصـد 

رشـد مشـاهده می شـود. ایـن شـرکت در سـال قبـل 

طی همین مدت توانسته بود 25 هزار و 39 میلیارد 

و 493 میلیـون ریـال اسـلب را در بازارهـای صادراتی 

به فروش برساند.

همچنیـن شـرکت فـوالد خوزسـتان یـک هـزار و 

409میلیـارد و 713 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات 

آهن اسفنجی در 9 ماه امسال به دست آورد. ضمن 

اینکـه ایـن شـرکت توانسـته بـود از صـادرات ورق در 

9ماه سال گذشته، 743 میلیارد و 989 میلیون ریال 

درآمد کسب کند.

»فخوز« توانست تا پایان آذر ماه سال جاری، به 

189 هـزار و 566 میلیـارد و 354 میلیـون ریال درآمد 

از صادرات محصوالت فوالدی برسد که در مقایسه 

با سال پیش، حاکی از رشد 122 درصدی است. این 

و  هـزار  سـال 1399، 85  مـاه  آذر  پایـان  تـا  شـرکت 

22میلیـارد و 89 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات 

محصوالت فوالدی کسب کرده بود.

فـوالد  بلـوم  و  بیلـت  فـروش  از  درآمـد حاصـل 

خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی 9 ماه 

سـال 1400 بـه 146 هـزار و 93 میلیـارد و 312 میلیـون 

ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش، 15 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت 

مـدت،  همیـن  طـی  قبـل  سـال  در  بـود  توانسـته 

125هزار و 961 میلیارد و 697 میلیون ریال درآمد از 

فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

»فخـوز« در 9 مـاه سـال جـاری توانسـت از فروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی، 175 هـزار و 

671 میلیـارد و 425 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل کند 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

123درصد رشد داشته است. شرکت فوالد خوزستان 

در 9 مـاه سـال گذشـته، 78 هـزار و 762میلیـارد و 

673میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی فوالد 

خوزسـتان در 9 مـاه منتهـی بـه آذر مـاه امسـال بـه 

330هزار و 590 میلیارد و 529 میلیون ریال رسید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر 58درصد 

رشـد اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399 طـی همیـن 

و  796میلیـارد  و  هـزار   208 بـود  توانسـته  مـدت، 

424میلیون ریال درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزستان در 9 ماه سال 1400 به دو 
میلیون و 278 هزار و 907 تن رسید. 

این شرکت در 9 ماه سال گذشته 
توانسته بود دو میلیون و 789هزار و 
220 تن محصول فوالدی بفروشد
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گـروه کارخانه هـای تولیـدی نورد آلومینیـوم در آذر ماه سـال جاری، توانسـت 916 میلیارد و 948 میلیـون ریال درآمـد از محل فروش 
محصـوالت آلومینیومـی کسـب کنـد که این میـزان در مقایسـه با ماه قبل از آن، 7.4 درصد و نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، 

24.9 درصد رشد داشته است.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در 

آذر مـاه 1400، نشـان می دهـد ایـن شـرکت در تولیـد 

ورق، کلـد و تسـمه آلومینیومـی در مقایسـه بـا آبـان 

مـاه موفـق عمـل کـرده اسـت امـا نسـبت بـه آذر مـاه 

سـال قبـل، تنها میـزان تولید ورق آلومینیومی رشـد 

داشته است.

افزایش 3.9 درصدی تولید ورق آلومینیومی  

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 372 تن 

ورق آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در مقایسـه بـا مـاه 

قبل از آن، رشد 3.9 درصدی داشته است. »فنوال« 

در آبان ماه امسال، 358 تن ورق آلومینیومی تولید 

کـرده بــود. میـزان تولیــد ورق آلومینیـــومی در مـاه 

مـــورد بررســـی در مقایســـه با مـــدت مشابـــه سـال 

گذشـته، حکایت از رشـد 183.3 درصدی دارد. این 

شـرکت در آذر مـاه 1399، 131 تـن از ایـن محصـول را 

تولید کرده بود.

آلومینیومـی  ورق  فـروش  میـزان  بررسـی  در 

»فنـوال« در آذر مـاه سـال جـاری، می تـوان بـه افـت 

1.2درصدی فروش این محصول نسبت به ماه قبل از 

آن، اشـاره کـرد. شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـاه مورد 

بررسـی، 373 تن ورق آلومینیومی به فروش رسـاند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه در آبـان مـاه سـال جـاری، این 

بـود.  ایـن محصـول را فروختـه  از  تـن  شـرکت 378 

همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد 

بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از 

در  »فنـوال«  دارد.  فـروش  درصـدی  افزایـش 32.9 

آذرماه 1399، 281 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در آذر ماه 1400 نسبت به ماه پیش از آن، 

2.6 درصـد افزایـش داشـته اسـت و از 85 هـزار و 

و  هـزار  بـه 87  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  476تومـان 

738تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه مورد بررسی 

ایـن  فـروش  نـرخ  نسـبت  مقایسـه  اسـت.  رسـیده 

محصول آلومینیومی »فنوال« در آذر ماه امسـال با 

آذر مـاه 1399، بیانگـر رشـد 28.1 درصـدی اسـت. 

در  شـرکت  ایـن  آلومینیومـی  ورق  فـروش  قیمـت 

مدت مشابه سال گذشته، 68 هزار و 488 تومان به 

ازای هر کیلوگرم بود.

میزان تولید کویل آلومینیومی 28.4درصد   

افت پیدا کرد

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 

109تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با 

مـاه قبـل از آن کـه 152 تـن کویـل آلومینیومـی در این 

شـرکت تولید شـده بود، افت 28.4 درصدی مالحظه 

می شود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 

سال 1399 که میزان تولید کویل آلومینیومی 150 تن 

بود، نشان از افت 27.3 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنوال« در آذر 

ماه سال جاری، 126 تن بوده است که نسبت به آبان 

مـاه کـه ایـن شـرکت، 124 تـن از ایـن محصـول را بـه 

فـــروش رسانـــده بـود، رشــد 1.1 درصــدی مشاهـــده 

فـروش کویـل  می شـود. همچنیـن مقایسـه میـزان 

آلومینیومی در آذر ماه 1400 نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، حکایت از افزایش 14.1 درصدی فروش 

این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 

1399، 110 تن از این محصول را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در آذر 

مـاه 1400، 0.9 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن رشـد 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از 93 هـزار و 83 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـه 93 هـزار و 958 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم رسـیده اسـت. ضمن اینکه نرخ فروش 

ایـن محصـول در آذر مـاه امسـال نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 69 هـزار و 

288 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 35.6 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

رشد 7.4 درصدی درآمد »فنوال«
در آذر ماه 1400 رقم خورد؛
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افزایش تولید و فروش تسمه آلومینیومی  

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در آذر مـاه سـال 

جـاری، 297 تـن بـوده اسـت که نسـبت به ماه قبـل از 

آن کـه میـزان تولیـد ایـن محصـول، 178 تـن بود، رشـد 

67.2 درصدی مشاهده می شود. میزان تولید تسمه 

در ماه مورد بررسی نسبت به مدت زمان مشابه در 

سـال 1399، حـدود 1.2 درصـد افـت داشـته اسـت؛ 

بـه گونـه ای کـه ایـن شـرکت در آذر مـاه سـال گذشـته 

301تن تسمه تولید کرده بود.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آذر مـاه 1400، 264 تن 

تسمه آلومینیومی به فروش رساند که نسبت به آبان 

ماه که این شرکت 204 تن تسمه فروخته بود، بیانگر 

29.4 درصد رشـد اسـت. این میزان فروش نسـبت به 

مدت زمان مشـابه در سـال 1399، حدود 11.6 درصد 

کاهـش را نشـان می دهـد. »فنـوال« در آذر مـاه سـال 

قبل، 299 تن تسمه فروخته بود.

مـاه سـال  آذر  »فنـوال« در  تسـمه  فـروش  نـرخ 

جـاری، 92 هـزار و 877 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم به 

ثبت رسید که نسبت به آبان ماه 1400 و آذر ماه سال 

1399، بـه ترتیـب 2 درصـد و 41.1 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در آبـان مـاه 1400، 

91هـزار و 61 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و در آذر مـاه 

1399، 65 هـزار و 847 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم به 

ثبت رسیده است.

رشد چشمگیر تولید کلد آلومینیومی طی   

یک ماه

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آذر مـاه 1400، 62 تـن 

کلـد آلومینیومـی تولیـد کـرد. میـزان تولیـد کلـد در 

مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن کـه 26 تـن از ایـن محصـول 

تولید شده بود، 134.8 درصد رشد را نشان می دهد. 

همچنیـن در مـدت مشـابه سـال 1399، 353 تـن کلد 

تولیـد شـده بـود کـه بیانگـر کاهـش 82.5 درصـدی 

تولید این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به آذر 

ماه سال قبل است.

»فنوال« در آذر ماه امسـال نیز میزان 60 تن کلد 

فروخت که نسبت به آبان ماه با میزان فروش 26 تن 

135.4 درصـد رشـد و همچنیـن در مقایسـه بـا مـدت 

تـن،   262 فـروش  میـزان  بـا  گذشـته  سـال  مشـابه 

76.9درصد افت مالحظه می شود.

نـرخ فـروش کلد شـرکت نورد آلومینیـوم در ماه 

آبـان مـاه امسـال، رشـد  بـه  مـورد بررسـی، نسـبت 

0.6درصـدی داشـته و از 100 هـزار و 623 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم در آبان ماه به 101 هزار و 244تومان 

مـاه رسـیده اسـت.  آذر  ازای هـر کیلوگـرم در  بـه 

همچنیـن نـرخ فـروش ایـن محصـول در مـاه مـورد 

بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 با قیمت 

80 هزار و 15تومان به ازای هر کیلوگرم، 26.5درصد 

افزایش را نشان می دهد.

محصول کارمزدی تولید نشد  

شـرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400 محصول 

کارمزدی تولید نکرد و این در حالی است که در آبان 

تـن محصـول  بـود 540  توانسـته  شـرکت  ایـن  مـاه، 

کارمـزدی تولیـد و روانـه بـازار کنـد. در مدت مشـابه 

سـال گذشـته نیز 283 تن محصـول کارمـزدی در این 

شرکت تولید شده بود.

»فنـوال« در آذر مـاه، 487 تـن محصول کارمزدی 

بـه فـروش رسـاند کـه در مقایسـه با آبـان مـاه و آذر ماه 

1399، بـه ترتیـب 9.9 درصـد کاهـش و 72.3 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. بـه طـوری کـه در آبـان مـاه و 

همچنیـن در مـدت زمـان مشـابه سـال 1399، ایـن 

شرکت به ترتیب 540 تن و 283 تن محصول کارمزدی 

فروخته بود. 

نـرخ فـروش محصـوالت کارمـزدی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در آذر ماه 1400 نسبت آبان ماه 2.3 درصد 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  و  رشـد 

40.4درصد افزایش داشـته اسـت. به گونه ای که این 

نـرخ در آبـان مـاه از 28 هـزار و 553 تومـان بـه ازای هر 

کیلوگـرم بـود و در آذر مـاه بـه بـه 29 هـزار و 201 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. نرخ فـروش محصوالت 

کارمـزدی ایـن شـرکت در آذر مـاه 1399، 20 هـزار و 

797تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در آذر ماه 1400  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، گـروه 

کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 

در مجمـوع حـدود 840 تـن انـواع محصـوالت نـورد 

آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید »فنوال« در این 

مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 33.1 درصـد افـت و 

نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، 31 درصـد کاهش 

داشته است.

پاییـز  مـاه  آخریـن  در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت 

امسـال، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 311 تـن انـواع 

محصـوالت آلومینیومـی فروخـت کـه 487 تـن از آن، 

کارمـزدی بـود. میـزان فـروش ایـن شـرکت در آذر مـاه 

1400 نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 3 درصـد افزایـش و 

نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 1399، 6.2 درصـد رشـد 

داشته است.

»فنـوال« در آذر مـاه سـال جـاری، در مجمـوع 

حدود 916 میلیارد و 948 میلیون ریال از محل فروش 

محصـوالت آلومینیومی خـود درآمد کسـب کرد که 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 7.4 درصـد افزایـش و 

گذشـته،  سـال  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  همچنیـن 

24.9درصد رشد پیدا کرده است.
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قیمت محصوالت کارخانه های نورد آلومینیوم -2نمودار 

کامپوزیت ورق تسمه کلد
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باالدستی های فوالد با دست پر به بورس آمدند

مواجهه محصوالت فوالدی با افت محسوس تقاضا
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عرضـه مـواد اولیـه فـوالد در بورس کاال به ویژه کنسـانتره، گندلـه و آهن اسـفنجی در هفته منتهی به 24 دی ماه، بسـیار پرشـورتر از 
هفتـه قبـل آن از سـوی عرضه کنندگان دنبال شـد و در این هفته، تولیدکننـدگان میزان عرضه بیشـتری را به بـورس کاال آوردند. در آن 
سـمت نیـز متقاضیان نیـز با افزایش تقاضـای خود در ایـن هفته با توجه به ثبات نسـبی قیمت ها، توانسـتند بسـیاری از نیازهای خود 

به مواد اولیه را از بورس در هفته منتهی به 24 دی ماه برطرف کنند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن« در هفتـه منتهـی بـه 24 دی مـاه، 

عمـده عرضـه محصوالت شـرکت های منتخـب این 

رسانه همچون کنسانتره و گندله سنگ آهن شرکت 

اسـفنجی  آهـن  و  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

شـرکت  های توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر و مجتمـع 

غدیر نی ریز در بورس کاالی ایران معامله شد.

گل گهر 110 هزار تن محصول معامله کرد  

یکشـنبه 19 دی مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتی 

گل گهـر 110 هـزار تـن محصـول اعـم از 40 هـزار تـن 

گندله و 70 هزار تن کنسانتره سنگ آهن را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد یکشـنبه 19 دی مـاه، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 150 هـزار تـن 

گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه کرد 

کـه در مقابـل آن 40 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت. 

قیمت پایه گندله گل گهر در این عرضه 38هزار 

و 635 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت 

باالدستی های فوالد با دست پر به بورس آمدند
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هرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گ-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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رمیزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گه-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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گل گهرمیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور که نمودار 4 نشان می دهد، یکشنبه 

19 دی مـاه، مجتمـع فـوالد غدیر نی ریز پنج هزار تن 

آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد 

که در مقابل آن هشت هزار تن تقاضا وجود داشت 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

مجتمع فوالد غدیر نی ریز، آهن اسـفنجی خود 

هـر  ازای  بـه  ریـال  و 778  هـزار  قیمـت 88  بـه  را 

قیمـت  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  کیلوگـرم 

معامله به 88 هزار و 779 ریال به ازای هر کیلوگرم 

افزایـش یافـت. ایـن مجتمـع از معاملـه انجام شـده، 

44 میلیارد و 389 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از معامله 

گندلـه، 154 میلیـارد و 540 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کند.

یکشـنبه  می دهـد  نشـان  نمـودار 2  همچنیـن 

گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  19دی 

70هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال 

ایران عرضه کرد که در مقابل آن، 45 هزار تن تقاضا 

ثبت شد و به همین میزان، معامله صورت گرفت. 

این شـرکت باقی کنسـانتره خود را به تاالر مچینگ 

ایـن  تـن دیگـر، تمامـی  بـا معاملـه 25 هـزار  بـرد و 

محصول را معامله کرد.

قیمـت پایـه کنسـانتره گل گهـر در ایـن عرضـه 

26هـزار و 305 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از 

معامله کنسانتره، 184 میلیارد و 135 میلیون تومان 

درآمد کسب کند.

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« 50 هزار تن   

آهن اسفنجی معامله کرد

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

19 دی ماه توانسـت 50 هزار تن آهن اسـفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 3 نشان می دهد، یکشنبه 

19 دی مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

50هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضه کرد که در مقابل آن 100 هزار تن تقاضا وجود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 88 هـزار و 778 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 88 هـزار و 779 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم افزایش یافت. این شرکت از معامله انجام 

شـده، 443 میلیـارد و 893 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

معامله پنج هزار تن آهن اسفنجی »فوالد   

غدیر نی ریز« 

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز یکشـنبه 19 دی ماه 

توانسـت پنـج هـزار تـن آهـن اسـفنجی خـود را در 
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در هفتـه منتهـی بـه 24 دی مـاه، برخالف هفتـه قبل معامالت محصـوالت فوالدی به شـدت افت داشـتند و بسـیاری از عرضه ها مورد 
اسـتقبال متقاضیـان قـرار نگرفتنـد. دلیل این موضـوع را می توان کاهش قیمـت جهانی فـوالد و در همین حال کاهش نرخ ارز دانسـت 
کـه علی القاعـده بایـد روی قیمـت عرضـه محصـوالت فوالد تاثیـر می گذاشـت که این امـر در مـورد برخـی عرضه ها اعمال نشـد و 

بنابراین متقاضیان از عرضه ها استقبال چندانی نکردند.

و تحلیلـی  پایـگاه خبـری  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 24 دی مـاه 

محصـوالت شـرکت های منتخب این رسـانه شـامل 

شـمش فوالد شـرکت های فوالد خراسان و چادرملو، 

فـوالد  و  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  فـوالدی  تختـال 

خـودرو  ورق  شـرکت  گالوانیـزه  ورق  هرمـزگان، 

فـوالد  شـرکت  میلگـرد  و  بختیـاری  و  چهارمحـال 

خراسان در بورس کاال مورد معامله قرار گرفت.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو دوشـنبه 

20دی ماه، توانست 10 هزار تن شمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

صنعتی چادرملو، دوشـنبه 20 دی ماه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 10 هزار تنی مواجه 

مواجهه محصوالت فوالدی با افت محسوس تقاضا
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

تمامـی  معاملـه  انجـام  بـه  موفـق  شـرکت  ایـن  و 

عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  »کچـاد«، 

125هـزار و 457 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 125 میلیـارد و 

457 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»ورق خودرو« 14 هزار تن محصول فروخت  

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

شـد  موفـق  مـاه،  دی   24 بـه  منتهـی  هفتـه  در 

14هـزار و 850 تـن انـواع ورق گالوانیـزه خود را به 

فروش برساند.

نمـودار 2 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، شـنبه 18 دی مـاه، 12 هـزار 

تن ورق گالوانیزه را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای چهـار هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان، معامله انجام شـد. این شـرکت باقی 

محصـول خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد کـه 

توانسـت هفـت هـزار و 500 تـن ورق گالوانیـزه را بـه 

فـروش برسـاند تـا همـه عرضـه ایـن شـرکت معاملـه 

شده باشد.

قیمـت  بـه  را  خـود  محصـول  خـودرو«،  »ورق 

267هـزار و 798 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 321 میلیـارد و 

357 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت ورق 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، چهارشـنبه 22دی 

مـاه، پنـج هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای دو هزار و 700 تنی مواجه 

شـد و بـه همیـن میزان، معامله صـورت گرفت. این  »کچاد«، شمش های فوالدی را به 
قیمت 125هزار و 457 ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله تغییری نیافت. این شرکت از 
معامله صورت گرفته، 125 میلیارد و 
457 میلیون تومان درآمد کسب کرد
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شرکت باقی عرضه خود را به تاالر مچینگ برد و با 

معامله 150 تن دیگر، جمع معامالت ورق گالوانیزه 

خود را به دو هزار و 850تن رساند.

این شرکت محصول خود را به قیمت 263 هزار 

و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر ماند. شـرکت ورق 

و  میلیـارد   133 شـده،  انجـام  معاملـه  از  خـودرو 

899میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله سه هزار تنی تختال »فخوز«  

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 21 دی مـاه، 

توانسـت سـه هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت   ،4 نمـودار  طبـق 

سه شنبه 21 دی ماه 60 هزار تن تختال فوالدی را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضای سـه هزار تنی 

مواجه و به همین میزان نیز معامله انجام شد. 

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

146 هـزار و 120 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

از معاملـه صـورت گرفتـه، 43 میلیـارد و  شـرکت 

836میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»هرمز« 25 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 21 دی مـاه، 

توانسـت 25 هـزار و 940 تـن تختـال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـــور کــــه نمــــودار 5 نشــــان می دهــــد، 

سه شنبه 21 دی ماه، شرکت فوالد هرمزگان 30هزار 

تن تختال فوالدی خود را در بورس کاال عرضـه کرد 

کـه در مقابـل آن 25 هـزار و 940 تـن تقاضـا وجـود 

داشت و به همین میزان، معامله صورت گرفت.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را به 
قیمت 146 هزار و 120 ریال به ازای 
هر کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته، 43 میلیارد و 
836میلیون تومان درآمد کسب کرد
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 
  

۰
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

قیمـت عرضـه تختال فـوالد هرمـزگان در بورس 

146 هـزار و 120 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه تختـال خـود در بـورس کاال 379 میلیـارد و 

35 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 12 هزار تنی محصوالت فوالد   

خراسان در بورس کاال

بـه  منتهـی  فـوالد خراسـان در هفتـه  شـرکت 

24دی ماه توانسـت پنج هزار تن شـمش فوالدی و 

دو هـزار و 222 تـن میلگـرد فوالدی را مورد معامله 

قرار دهد.

نمودار 6 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

سه شـنبه 21 دی مـاه، پنـج هـزار تـن شـمش بلـوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

9 هـزار و 500 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 

عرضه، معامله انجام شد.

»فخاس«، شـمش فوالدی را به قیمت 121 هزار 

و 644 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معامله بـه 124 هـزار و 152 ریال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامله 

انجام شـده، 62 میلیارد و 76 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد.

همچنین نمودار 7 نشان می دهد شرکت فوالد 

خراسـان چهارشـنبه 22 دی مـاه 10 هـزار و 32 تـن 

میلگرد خود را در تاالر صنعتی بورس کاالی عرضه 

کرد که در مقابل آن دو هزار و 922 تن تقاضا وجود 

داشـت امـا بـه میـزان دو هـزار و 222 تـن معاملـه 

صورت گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 134هزار 

و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـر نداشـت. ایـن شـرکت از 

انجـام شـده، 29 میلیـارد و 945 میلیـون  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خراسان سه شنبه 21 
دی ماه، پنج هزار تن شمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 
که با تقاضای 9 هزار و 500 هزار تنی 

مواجه شد و به میزان عرضه، معامله 
انجام شد
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جایگاه عناصر نادر خاکی در آینده اقتصاد

هشدار نسبت به برچیده شدن صادرات لوازم خانگی

تناسب قیمت ها، نتیجه ورود کل زنجیره فوالد به بورس کاال
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بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، امین ابراهیمی در 

ایـن جلسـه اظهـار داشـت: فـوالد خوزسـتان نقـش 

کلیـدی در زنجیـره فـوالد کشـور ایفـا می کنـد. بـا 

همت کارکنان پس از تامین نیاز داخلی، 60 درصد 

محصوالت این شرکت صادر می شود.

وی افــــزود: در سـالی کـــه شعـــار آن تولیــــد، 

ایجـــاد  بـا  اســــت،  پشتیبانی هــــا و مانع زدایی هـــا 

قطعی هـای بـرق و گاز، حجـم تولیـد ایـن شـرکت 

بسیار کاهش یافت، البته شرکت فوالد خوزستان با 

افقـی کـه بـرای خـود مشـخص کـرده اسـت، قصـد 

دارد 25 درصـد تولیـد کشـور را در صنعـت فـوالد به 

خود اختصاص دهد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان گفـت: در 

حـال حاضـــر 145 پـروژه بـا هزینـه بالـغ بـر 23 هـزار 

میلیارد تومان برای توسـعه فوالد خوزسـتان در نظر 

گرفته شده است.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در 

ایـن نشسـت اظهـار کـرد: پدافنـد غیرعامـل عبـارت 

برابـر  در  ملـی  دارایی هـای  از  حفاظـت  از،  اسـت 

تهدیدهـای تخصصـی )اقدامـات غیـر مسـلحانه(. 

جنـگ اقتصـادی قواعدی دارد که حفاظـت از آن بر 

عهـده  فرمانـده اقتصـادی اسـت. بـه دلیـل اینکـه 

تهدیدها متفاوت شده، سازوکار محافظت از آن نیز 

متفاوت اسـت. پدافند غیرعامل، سـرعت، دقت و 

قدرت حفاظت از سیستم را افزایش می دهد.

و  پولـی  فرایندهـای  افـزود:  ساسـانی  محسـن 

مالـی، بـا قوانیـن وضـع شـده در امـور بین المللـی، 

دستاویز ابر قدرت ها شده است و در حوزه اقتصاد 

اگـر بـا دقـت و هوشـمندی پیـش نرویـم، بـا وجـود 

بدافزارها، دچار اختالل خواهیم شد.

جلسـه پدافند غیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان با حضور جانشـین سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور و هیئت همـراه، مدیرعامل، 
مشاوران، قائم مقامان، معاونان و مدیران این شرکت 20 دی ماه 1400 در سالن کنفرانس ساختمان مدیرعامل برگزار شد.

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل شرکت فوالد خوزستان
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وی عنـوان کـرد: در طـول سـال جاری سـه مرتبه 

صنایـع اصلـی کشـور مـا مـورد حملـه سـایبری قـرار 

گرفتـه اسـت. حـال اگـر سیسـتم پولـی و مالـی در 

کشـور دچـار تهاجم شـود، چه اتفاقـی خواهد افتاد. 

بـه  همیـن دلیـل نیـاز وجود پدافند غیرعامل بیشـتر 

احساس می شود.

جانشـین سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور در 

ادامه گفت: تعریفی به نام توسعه پایدار در کشور 

مطرح شده است که مصادیق عملیاتی آن بر زمین 

مانـده اسـت. زیـرا در مکان یابـی و جانمایـی آن هـا 

اشـتباه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال دفتر مرکـزی و 

اتفـاق  آن هـا  خـود  منطقـه  در  مالیـات  پرداخـت 

نمی افتد. 50 درصد مالیات در استان های اصفهان 

و کرمـان توزیـع شـده و مابقـی در میـان 29 اسـتان 

دیگر توزیع می شود. 

ساسـانی مطـرح کـرد: بـرای هـر سـازمانی نیـاز 

اسـت کـه هزینه هـای تولیـد آن کاهـش یافتـه و در 

مقابل، سرمایه در گردش تولید آن افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بنا بر تعریف پدافند غیرعامل، 

جذابیت هدف برای دشمن در طرح های اقتصادی 

باید کاهش یابد.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: 

بـا وجـود سـطح بـاالی سـواحل دریایی، متاسـفانه بر 

ظرفیــــت اقتصــــادی توسعــــه دریایــــی در کشــــور 

سرمایه گذاری نشده است.

ساسـانی خاطرنشـان کـرد: تنهـا 8 درصـد سـطح 

معدنـی کشـور اسـتخراج شـده اسـت. بـا جانمایـی 

شـرکت های معدنـی و فاصلـه آن هـا بـا شـرکت های 

صنعتـی، هزینـه حمل و نقـل باالیـی بـر شـرکت های 

صنعتی تحمیل می  شود.

وی با بیــــان یک ســــوال گفـــت: در زمـــانی که 

حادثه ای در شرکت فوالدی اتفاق می افتد، سیستم 

بـرای  تصمیم گیـری  و  مدیریـت  بـه  اطالع رسـانی 

انجـام  چگونـه  مربوطـه  واحدهـای  ورود  اولویـت 

می شـود؟ نحـوه اعـزام نیروهای بهداشـت و درمان، 

زمـان رسـیدن نیروهـای آتش نشـان بـه محـل حادثـه 

چگونه است؟ امروزه در زمان بروز حادثه، جامعه از 

مدیـران شـرکت ها و سـازمان ها نداشـتن اطالعـات 

کافی را نمی پذیرند.

غالمرضـا فروغی نیـا، مدیر روابط عمومـی فوالد 

بـا وجـود سـواحل دریایـی  خوزسـتان اذعـان کـرد: 

بسیار در کشور، صنعت به جای دریا محور، کویر 

محور است.

علی اصغر مشهدی زاده، معاون مالی و اقتصادی 

فـوالد خوزسـتان گفـت: شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا 

مشـکالتی روبه رو اسـت؛ از یک سو تشویق شده که 

ارز آور اسـت و از سـوی دیگر متهم می شـود که چرا 

صادرات انجام می دهد.

ایـن  در  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

نشسـت ادامـه داد: قانـون مـاده 201 بنـد ک برنامـه 

پنـج سـاله توسـعه کشـور می گویـد، رعایـت اصـول 

اجـرای طرح هـای  پدافنـد غیرعامـل در طراحـی و 

حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات 

شـریان های  حسـاس،  سـاختمان های  و  زیربنایـی 

مـردم  آمـوزش عمومـی  و  اصلـی و حیاتـی کشـور 

توسـط دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده 179 ایـن 

قانـون بـه منظـور پیشـگیری و کاهـش مخاطـرات 

ناشی از سوانح غیرطبیعی است.

وی افـزود: میـزان خسـارت و صدمـات ناشـی از 

عوامـل و پدیده هـای بالقـوه و یـا بالفعـل خسـارت زا 

نسـبت به نیروی انسـانی، تجهیزات و تاسیسـات با 

شدت صفر تا صد درصد را آسیب پذیری می گویند.

ابراهیمی تصریح کرد: در پدافند عامل دفاع در 

مقابـل حمـالت خرابکارانه زمینی، هوایی، موشـکی، 

اتمی و بمب با به کارگیری سالح و تجهیزات جنگی 

و تکنیک هـای رزمـی صـورت می پذیـرد ولـی پدافنـد 

غیرعامل مجموعه ای از اقداماتی است که مستلزم 

به کارگیـری جنگ افـزار نبـوده و بـا اجـرای آن می تـوان 

یـا بـه حداقـل ممکـن  آسـیب پذیری را حـذف کـرد 

افزایــــش  شامـــــل  اقدامـــــات  ایــــن  داد.  کاهـــــش 

بازدارندگی ها، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل 

اقدامـات  مدیریـت بحـران در مقابـل تهدیـدات و 

نظامـی اسـت. اقدامـات پدافنـد غیرعامـل شـامل 

پوشـش، پراکندگـی، جابه جایـی، فریـب، مکان یابـی، 

اعالم خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفا، 

ماکـت فریبنـده و سـازه های امـن اسـت. در پدافنـد 

کارکنـان  و  واحدهـا  بخش هـا،  نهادهـا،  غیرعامـل 

می توانند نقش موثری ایفا کنند.

در حال حاضر 145 پروژه با هزینه 
بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان 

برای توسعه فوالد خوزستان در 
نظر گرفته شده است
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان ادامـه داد: 

جملـه  از  و  حیاتـی  زیرسـاخت های  از  حفاظـت 

ارتباطی و رسانه و ارزیابی امنیت آنان و حفاظت از 

تاسیسـات و تجهیـزات، حفاظـت سـازمانی، تـداوم 

اداره مدیریـت کارکنـان و شـبکه های اطالع رسـانی 

سیستم ها و دارایی ها و مراکز حیاتی درون سازمانی 

بـروز  انهـدام موجـب  )کـه در صـورت  ارتباطـی  و 

سـامانه های  جـدی،  صدمـات  و  آسـیب  بحـران، 

هدایـت کنتـرل و فرماندهـی، تولیـدی و اقتصـادی، 

مراکـز  و  می شـود(  دفاعـی  و  ارتباطـی  پشـتیبانی 

حساس و فضای سایبری در پدافند غیرعامل بسیار 

مهم است.

پدافنـد  رویکـرد  اسـاس  بـر  کـرد:  تاکیـد  وی 

غیرعامـل بسـیاری از تاسیسـات و سـاختمان ها بـه 

صـورت دو منظـوره احـداث می شـود تـا بـه عنـوان 

پناهـگاه نیـز اسـتفاده شـود. )ماننـد خطـوط راه آهـن 

زیرزمینی، ایسـتگاه های مترو و پارکینگ های بزرگ 

سـاختمان ها(. در پدافنـد غیرعامـل سـایبری قانـون 

کارآمـدی وجـود دارد، هـر شـخص تنهـا اطالعاتـی را 

در اختیار داشـته باشـد که برای انجام آن کار بدان 

نیازمند اسـت. فضای سـایبری به شـدت مبتنی بر 

بایسـتی  سـازمان  یـک  مدیـران  و  اسـت  فنـاوری 

متخصـص و مسـلح بـه ایـن دانـش باشـند. توسـعه 

تفکر مبتنی بر ریسک و فرصت در حذف یا کاهش 

پیامدهای نامطلوب و از جمله تداوم اداره مدیریت 

کارکنان در حمالت سایبری بسیار مهم است.

ابراهیمــــی گفــــت: اصــــول پدافنــد غیرعامـــل 

و  بنیـادی  اقدامـات  مجموعـه  شـامل  سـازمانی 

زیربنایی که عبارت ند از، انتخاب عرصه های ایمن 

و توسعه ایمن سازی، تعیین بهینه استقرار کارکنان 

در محیط های کاری، بهینه سازی فضای فیزیکی و 

ایمن ســـازی، همگام ســـازی  پروژه هـــای  اجــــرای 

سیسـتم های پشـتیبانی و ارتباطـی، مقاوم سـازی، 

استحکامـــات و ایمـــن سازی سازه هـــای حیــــاتی و 

حسـاس، مکان یابی و آماده سازی مکان هـــای مانور، 

مدیریـت بحـران دفاعـی در صحنه هـای عملیاتـی، 

اسـتتار و نامریی سـازی، ناتوان سـازی سیستم هــای 

اطالعــــاتی مهــــاجم و اختفــــا و حفاظـــت از آمـار و 

اطالعات سیستم های حیاتی و مهم است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان ادامـه داد: 

سـطوح پدافنـد غیرعامـل سـازمانی عبارت انـد از، 

سـطح عالـی و راهبـردی پدافنـد غیرعامـل )شـورای 

رهبری(، تعیین خط مشـی و سیاسـت گذاری سـطح 

عملیاتـی و تدویـن برنامه هـای اجرایـی و نظام نامه و 

و  اجرایـی  سـطح  ارشـد(،  )مدیـران  دسـتورالعمل 

اجـرای  و  سـازمانی  غیرعامـل  پدافنـد  تاکتیکـی 

مانورهای منظم سالیانه و فصلی است.

فـوالد  شـرکت  در  کـرد:  مطـرح  پایـان  در  وی 

خوزسـتان تاکنـون سـه مانـور ملـی در زمینه پدافند 

غیرعامـل برگـزار کـرده کـه از آن جملـه می تـوان بـه 

)عملکـرد  بـرق،  ایسـتگاه  غیرعامـل  پدافنـد  مانـور 

بمب های گرافیتی( و مقابله با عملیات خرابکارانه 

انفجـار در سـایت  و  کلـر  نشـت گاز  در خصـوص 

صنعتی اشاره کرد.

شرکت فوالد خوزستان با مشکالتی 
روبه رو است؛ از یک سو تشویق شده 
که ارز آور است و از سوی دیگر متهم 
می شود که چرا صادرات انجام می دهد
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 é شماره  é 200 دی ماه 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« سـعید عسـکر زاده 

اظهار داشـت: وقتی تنها یک یا دو حلقه از زنجیره 

فـوالد وارد بـورس می شـود و بقیه حلقه هـا در خارج 

می کننـد،  عرضـه  را  خـود  محصـوالت  بـورس  از 

ناتـرازی قیمتـی ایجـاد شـده و تبدیـل بـه روزنـه ای 

برای سوء استفاده می شود. 

وی ادامه داد: ماهیت بورس کاال با قیمت گذاری 

اجـازه  بـورس  قوانیـن  و  دارد  منافـات  دسـتوری 

بـازار نمی دهـد، از ایـن  رو  مداخلـه قیمـت را در 

پایانـی بـر دسـتورات  عرضـه محصـوالت معدنـی 

قیمتـی در ایـن حـوزه و زیـان سـنگین چندین سـاله 

در این بخش است.

دبیر اجرایی انجمن سنگ آهن ایران یادآور شد: 

معـدن  سـنگ  حـوزه  در  کـه  سال هاسـت  دولـت 

قیمت گذاری کرده و عموما در این قیمت گذاری ها 

بـه هیـچ  یـک از مسـائل کارشناسـی ایـن حـوزه توجه 

نکـرده اسـت، بـه  طـور مثـال معدنـی کـه بـه مرحلـه 

بـا معدنـی کـه چندیـن سـال  بهره بـرداری رسـیده 

اسـت بهره بـرداری می شـود، هزینه هـای متفاوتـی 

دارد، امـا دولـت بـرای همـه معـادن یـک نـرخ واحـد 

تعیین می کند.

عسکـــر زاده گفــــت: ایـــن قیمــــت گذاری به 

مـذاق حلقه هـای بعــدی تولیـــد خـوش می آیـــد، 

چراکـه مـواد اولیـه ارزان دریافـت می کننـد امـا 

قیمت هـــای غیــرکـــارشناسی باعــــث زیان هــــای 

هنگفـت بخـش معـــدن می شــود بـه همیـن دلیل 

می توانـد  کاال  بـورس  در  محصـوالت  عرضـه 

شرایطی فراهـــم کنــــد کــــه تولیـــدکننده بخــــش 

معـدن زیـــان نبینـــد و همچنیـن مصرف کننـده 

بخـش فـوالد نیـز بـه نرخ هـای واقعـی محصـوالت 

را تامین کنند.

ضرورت تناسب قیمت حلقه ها به کمک   

بورس کاال

وی بـا بیـــان اینکــــه قیمــــت سنگ آهـــن بایـد 

متناسب با قیمت جهانی همانند فوالد تعیین شود 

افـزود: اگـر پذیرفته ایـم کـه قیمـت فـوالد بـر اسـاس 

قیمت جهانی تعیین شود، باید بپذیریم که قیمت 

مـواد معدنـی نیـز متناسـب با قیمت هـای جهانی و 

نسبت هایی که با قیمت شمش دارد تعیین شود.

ادامـه  ایـران  انجمـن سـنگ آهن  اجرایـی  دبیـر 

داد: بـورس کاال می توانـد شـرایطی فراهـم کنـد که 

تناسـب قیمت هـا در حلقه هـای مختلـف زنجیـره 

فوالد برقرار شود.

زاده  از کاال خبـر، عسـکر  اسـاس گزارشـی  بـر 

خاطرنشـان کـرد: یکـی از موضوعاتـی کـه بایـد بـه 

دنبـال آن باشـیم عرضـه تمامـی محصـوالت زنجیـره 

فـوالد در بـورس کاال اسـت، زیـرا زمانـی که فقط یک 

یـا دو حلقـه از زنجیـره وارد بـورس می شـود و بقیـه 

حلقه هـا در خـارج از بـورس محصـوالت را عرضـه 

می کننـد، ناتـرازی قیمتـی ایجـاد شـده و تبدیـل بـه 

روزنه ای برای سوء استفاده می شود.

وی در پایـان تاکیـد کـرد: بنابرایـن بـرای ایجـاد 

تناسـب در زنجیره، الزم اسـت عالوه بر محصوالت 

فـوالدی، سـنگ آهن، محصـوالت نـوردی و... هم در 

بورس عرضه شوند.

دبیـر اجرایـی انجمـن سـنگ آهن ایـران گفـت: قیمت گـذاری دولتـی در بخش هـای باالدسـتی زنجیـره فـوالد باعث ایجـاد یک 
ناتـرازی قیمـت در سـطح زنجیـره شـده و از ایـن  رو بـرای ایجـاد تناسـب قیمـت در تمـام حلقه های تولیـد، تصمیم بـه عرضه 

سنگ آهن در بورس کاال گرفته شد تا با یک سیاست به کل زنجیره نگاه شود.

تناسب قیمت ها، نتیجه ورود کل زنجیره فوالد به بورس کاال
دبیر اجرایی انجمن سنگ آهن ایران اعالم کرد؛



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

66
é 1400  دی ماه é 200  شماره 

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

سـید رضـا فاطمـی امیـن در نشسـت هم اندیشـی بـا 

فعـاالن اقتصـادی حـوزه معـادن و فرآوری مـواد که با 

حضـور رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 

برگزار شـد، با بیان این مطلب، اظهار داشـت: ثبت 

فاکتـور در سـامانه جامـع تجـارت زیرسـاخت تامین 

ارائـه  بـرای  بانک هـا  مبنـای  و  زنجیـره ای  مالـی 

تسهیالت است.

وی از فعـاالن اقتصـادی خواسـت تـا در این راسـتا 

نسـبت به عضویت در سـامانه جامع تجارت و ثبت 

فاکتورهای مالی خود اقدام کنند.

ضرورت یکسان سازی قیمت گاز برای   

نیروگاه های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی 

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود در 

خصوص تامین سوخت معادن، بیان کرد: قیمت گاز 

بـرای نیروگاه هـای وزارت نیـرو و واحدهـای صنعتـی 

بایـد یکسـان باشـد، ایـن موضـوع در بودجـه 1401 هـم 

آمده است.

انعقـاد تفاهم نامـه برای اجرای 10 پروژه   

نیروگاهی 

فاطمـی امیـن با اعالم اینکه سـرمایه گذاری در 

نیروگاهای باالدسـتی در دسـتور کار اسـت، گفت: 

تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی با ظرفیت 

تولیـد 12 هـزار مـگاوات بـرق بـا وزارت نیـرو منعقـد 

شده است.

وی بـا بیـان اینکـه بـازار بـرق بایـد شـکل بگیـرد، 

افـزود: ایـن موضـوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی ها 

می شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه هست.

وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفت: مبنـای دریافت حقوق دولتی معـادن ثبت فاکتور 
معامالت در سامانه جامع تجارت خواهد شد که تا پایان سال اجرایی می  شود.

ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت 
مبنای دریافت حقوق دولتی معادن

وزیر صمت خبر داد؛

به دنبال ورود زغال سنگ به بورس کاال هستیم  

وزیـر صمـت همچنین با اعالم اینکـه به دنبال 

ورود زغال سـنگ بـه بـورس کاال هسـتیم، گفـت: از 

یـک طـرف بـه دنبـال تامیـن مالـی زنجیـره ای و از 

طـرف دیگـر به دنبال تکمیل سـامانه جامع تجارت 

هستیم و به شدت از صادرات حمایت می کنیم.

برگزاری جلسات با فعاالن اقتصادی هر سه   

ماه یک بار

وی در پایـان یـادآوری کـرد: جلسـات بـا فعـاالن 

اقتصادی رشته فعالیت ها به صورت مستمر و منظم 

هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

گفتنـی اسـت کـه نشسـت هم اندیشـی وزیـر 

صمت با فعاالن اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد 

با حضور اکبری تاالر پشتی، رئیس کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس برگزار شد.

پیشنهادات فعاالن اقتصادی حوزه معادن   

و فرآوری مواد

بیـان  بـه  اقتصـادی  فعـاالن  نشسـت  ایـن  در 

و  معـادن  حـوزه  در  خـود  پیشـنهادات  مهم تریـن 

فرآوری مواد پرداختند.

از مهم تریـن پیشـنهادات مطـرح شـده می توان 

بـه مدیریـت ثبـات قیمتـی نهاده هـای تولیـد بـرای 

حمایـت از صنعـت، اطمینـان خاطـر به سـهامداران 

بـورس کاال، تامیـن انـرژی و سـوخت پایـدار از جملـه 

بـرق و گاز، متعادل سـازی هزینـه ای حمل و نقـل و 

هم افزایی برای حل مسـائل زیسـت محیطی معادن 

اشاره کرد.

محدودیت هـای  نشـدن  ایجـاد  بـرای  کمـک 

سیسـتماتیک در مسـیر صـادرات، حمایـت از بخـش 

خصوصـی بـرای ورود بـه صنایـع مـادر، ایجـاد پنجـره 

واحـد، ارتقـا و بروزرسـانی ماشـین آالت و تجهیـزات، 

توجه به شرکت های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر 

موارد مطرح شده بوده است.

فعـاالن اقتصـادی همچنیـن بـر حفـظ و ارتقـای 

بازارهای جهانی با دیپلماسی اقتصادی و کسب نظر 

از فعـاالن بخـش خصوصـی، انجمن هـا و تشـکل های 

تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.
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 é شماره  é 200 دی ماه 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، متـن پیـام سـید رضـا 

مرتضـوی، اسـتاندار اصفهـان بـه مناسـبت 23 دی 

مـاه سـالروز تاسـیس ذوب آهـن اصفهـان بـه شـرح 

زیر است:

بی تردیـد در صنعـت بین المللـی صنعـت ذوب 

آهـن همـواره یکی از صنایع تخصصی و مـادر بوده و 

ایـن مجموعـه، به عنوان کانـون ارزنده خودبـاوری و 

توانمندسـازی بومـی در طـول 50 سـال معاصـر بـه 

خصوص پس از انقالب شکوهمند انقالب اسالمی 

در  آن  از  پـس  و  مقـدس  دفـاع  دوران  طـول  در  و 

دوران هـای مختلـف بـه گونـه ای جهادی و تحسـین 

و  سـاختاری  تحـوالت  ایجـاد  راسـتای  در  برانگیـز 

عملیاتـی بـا رویکـردی مدیریتـی بـر مبنـای آینـده 

صنعـت  ایـن  بومی سـازی  راسـتای  در  محـوری 

بنیادین نقشی بی بدیل ایفاد می کند.

در  صنعتـی  مجتمـع  ایـن  نقـش  بی گمـان   

سـازندگی پویـا و پایـدار صنایـع راهبـردی کشـور بـر 

همـگان محـرز و تحسـین برانگیـز بـوده و صنعتگران 

جهـادی ایـن جبهـه راهبردی با ممارسـت مجدانه و 

کوشـش های سـاعیانه خـود توانسـته اند در انتقـال 

سـازنده دانش فنی و سـاخت صنایع بزرگ و مهم و 

زیربنایـی بـه گونـه ای موفـق و اثرگذار حاضر شـده و 

ایـن مجتمـع صنعتی با بهره منـدی از خرد جمعی و 

اسـتاندار اصفهـان در پیامـی ضمـن عرض تبریـک به مناسـبت 23 دی ماه سـالروز 
تاسـیس ذوب آهن اصفهان،  این شـرکت را کانون ارزنده خودباوری و بومی سـازی در 

50 سال معاصر دانست.

ذوب آهن، کانون ارزنده خودباوری و 
بومی سازی در ۵0 سال معاصر است

استاندار اصفهان:

مدیریـت آگاه و آینـده  نگر توانسـته اسـت، همچون 

فرهنگـی،  رسـالت  تحقـق  در  پیشـرفت ها  سـایر 

از  بهره منـدی  بـا  نیـز  خـود  ورزشـی  و  اجتماعـی 

پتانسیل های بومی و ملی نقشی بسزا و ژرفی ایجاد 

کـرده و جایگاهـی ممـدوح در شـاخص مشـارکت 

همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت 

نیروی متخصص و تحول آفرین، بومی سـازی و خلق 

ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق کند.

حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای 

سـختکوش شهرسـتان لنجان ایجادکننده بسـترهای 

بی همتا و نافعی باالخص در محوریت با موضوعاتی 

همچون مشارکت های عمومی، حوادث غیرمترقبه 

و... بـوده کـه می تـوان بـه مشـارکت فعـال و مسـتمر 

نیروهـای جـان برکـف و ایثارگر در جنگ تحمیلـی، از 

جملـه تقدیـم 290شـهید گرانقـدر بـه نظـام مقـدس 

جمهـوری اسـالمی اشـاره کـرد و اعتقـاد راسـخ هـرم 

انسانی متعهد متفکر و متعبد این اکوسیستم پویای 

صنعتی خبر دارد.

رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی 

در شـرایط جنـگ ناجوانمردانـه اقتصـادی بـا موضـوع 

اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  ریـل  انـواع  موفـق  تولیـد 

جهانی با حجمی بالغ بر 55 هزار تن، نقش مهم این 

صنعـت مـادر را در اجـرای پروژه های ریل ملی تبیین 

و مبرهـن می سـازد.  همچنیـن کاهـش 50 درصـدی 

برداشت آب از حوضه آبی زاینده طی 10 سال اخیر و 

گسترش جنگل دست کاشت با وسعتی افزون بر 16 

هـزار و 500هکتـار گواهـی موکـد بـر رویکـرد مدیریـت 

سبز این صنعت است.

در پایـان بـا تقدیـر از همـه دسـت اندرکاران ایـن 

و  اجتماعـی  فرهنگـی،  صنعتـی،  عظیـم  مجتمـع 

ورزشـی کـه نقـش بسـزا در مولفه اقتصـاد مقاومتی 

ایفاد کرده و می کند و با اتخاذ تمهیدات سازنده و 

پیشرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی 

مشفقانه در راستای پیشبرد اهداف متعالی کشور 

و دولـت مردمـی گام بـر می دارنـد. سـالروز تاسـیس 

ذوب آهن اصفهان را به مردم شریف ایران و به ویژه 

بـه مدیریـت خـدوم، کارگـزاران و کارگـران تالشـگر و 

زحمتکش این صنعت و خانواده های محترم آن ها 

تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
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به گزارش »فلزات آنالین«، عباس هاشمی در 

مـورد وضعیـت تامیـن مـواد اولیـه لـوازم خانگـی، 

اظهار داشـت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه از 

داخل تامین می شود اما در حالت کلی مشکالت 

مربوط به تامین مواد اولیه، مسـئله ای نیسـت که 

به صـورت مقطعـی حـل شـود. در حـال حاضـر، در 

تامیـن پلیمـر ABS بیشـترین مشـکل را داریـم. این 

ماده که اغلب برای تولید قطعات داخلی یخچال 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد، تنها توسـط دو واحد 

پتروشـیمی تولیـد می شـود و متاسـفانه عرضـه این 

مـاده اولیـه کافـی نیسـت و همیـن کمبـود عرضـه 

باعث افزایش قیمت می شود. همچنین در تامین 

نیـز  هات لمینیـت  ورق  و  شـده  پیش رنـگ  ورق 

مشکل داریم.

وی افـزود: عـدم تامین مورد نیاز این مـواد روی 

کیفیت نهایی کاال نیز اثر می گذارد. از سوی دیگر 

تولید داخلی این مواد نه تنها کافی نیست بلکه در 

کیفیت نیز تعریفی ندارد.

دبیـر انجمـن صنایـع لـوازم خانگـی ایـران بیـان 

کـرد: از وزارت صمـت درخواسـت کردیـم کـه تـا 

زمانـی کـه ظرفیت سـازی مناسـبی در تولید داخل 

بـا  متناسـب  را  تعرفه هـا  اسـت،  نگرفتـه  صـورت 

میـزان تولیـد تعدیـل کنـد تـا واردات مـواد اولیـه 

مورد نیاز تسـهیل شـود. وزارت صمت پیشـنهاد را 

بـه کمیسـیون مـاده یک تحویل می دهـد و احتماال 

تسـهیل  مـواد  ایـن  واردات   1401 سـال  ابتـدای  از 

خواهد شد.

هاشمی عنوان کرد: وقتی مواد اولیه مورد نیاز 

تامیـن شـود، هـم تولید افزایـش می یابد و هم منجر 

به افزایش کیفیت خواهد شد و تولیدکننده نیز به 

راحتی می تواند مواد اولیه را تامین کند.

وی در مـورد صـادرات لـوازم خانگـی، مطـرح 

کـرد: بزرگ تریـن مشـکل در مسـیر صـادرات لوازم 

خانگـی رفـع تعهـد ارزی اسـت. ایـن مشـکل بـرای 

بیشـتری  داخـل  سـاخت  عمـق  کـه  واحدهایـی 

دارنـد، گسـترده تر اسـت و ایـن واحدهـا مورد ظلم 

واقع شده اند.

دبیـر انجمـن صنایع لـوازم خانگی ایـران تصریح 

کـرد: قیمت هـای خریـد مـواد اولیـه تولیـد داخـل بر 

اساس قیمت های جهانی و نرخ روز ارز در بازار آزاد 

محاسـبه می شـود. یعنـی واحد تولیـدی مـواد اولیه 

ایرانـی را بـا قیمـت ارز آزاد خریـداری کـرده و اگـر 

صادراتـی انجـام دهد، باید ارز حاصل از صـادرات را 

بـا نـرخ نیمـا کـه چهار تا پنج هـزار تومان بـا بـازار آزاد 

تفـاوت دارد، در سـامانه نیمـا عرضه کنـد. در حالی 

که محصول با نرخ ارز آزاد تولید شده است.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، هاشـمی اذعان کرد: 

تـداوم ایـن شـرایط منجر به برچیده شـدن صـادرات 

لـوازم خانگـی خواهـد شـد. می گوینـد اقتصـاد باید 

درون زا و برون گـرا باشـد امـا از آن طـرف واحدهـا 

شـدیدا تحت الشـعاع تصمیمـات دولـت هسـتند و 

نمی توانند به راحتی کار کنند.

وی در مـورد میـزان صـادرات لـوازم خانگـی، 

اظهـار کـرد: در 10 سـال گذشـته میانگین صـادرات 

270 میلیـون دالر بـوده اسـت. گاهـی ایـن عـدد بـه 

دالر  میلیـون  بـه 180  گاهـی  و  دالر  میلیـون   340

رسیده است اما میانگین همان 260 تا 270میلیون 

دالر است.

ایـران  خانگـی  لـوازم  صنایـع  انجمـن  دبیـر 

خاطرنشـان کـرد: ایـن اعـداد بـرای لـوازم خانگـی 

ایـران مناسـب نیسـت. طبـق برنامـه وزارت صمت 

باید تا دو سال دیگر 50 درصد ارزی را که استفاده 

می کنیـم، از محـل صادرات کسـب کنـد. بنابراین 

بـه سـمت تسـهیل و افزایـش  بایـد  برنامـه دولـت 

کامـال  امـر  یـک  مسـئله  ایـن  کـه  رفتـه  صـادرات 

الزامی است.

دبیـر انجمـن صنایع لـوازم خانگی ایـران گفت: مهم ترین مشـکل در مسـیر صادرات لـوازم خانگی، رفـع تعهد ارزی بـوده و این 
مشکل برای واحدهایی که عمق ساخت داخل بیشتری دارند، گسترده تر است.

هشدار نسبت به برچیده شدن صادرات لوازم خانگی
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

تولیـد  میـزان  )ایمیـدرو(،  ایـران  معدنـی  صنایـع 

فـوالد تاتـا اسـتیل طی سـه ماهـه پایانی سـال 2021 

میالدی با 2 درصد رشـد نسـبت به مدت مشـابه 

سـال 2020 میـالدی بـه هفـت میلیـون و 680 هـزار 

تن رسـید. میزان تولید فوالد این شـرکت در دوره 

و  میلیـون  هفـت  میـالدی   2020 سـال  مشـابه 

510هزار تن به ثبت رسید.

ایـن در حالـی اسـت کـه طـی مـدت یـاد شـده، 

و  بـه 6 میلیـون  اسـتیل  تاتـا  فـوالد  فـروش  میـزان 

880هـزار تـن رسـید کـه حاکـی از افـت 3 درصـدی 

نسبت به میزان فروش سه ماهه پایانی سال 2020 

میالدی است.

همچنیـن میـزان تولیـد فـوالد تاتـا اسـتیل در 

 2021 دسـامبر  پایـان  تـا  اکتبـر  ابتـدای  از  هنـد 

میـالدی چهـار میلیـون و 800 هـزار تن اعالم شـده 

 2020 سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  اسـت 

میـالدی رشـد 16 درصـدی را نشـان می دهد. طی 

این مدت، میزان فروش فوالد خام تاتا اسـتیل در 

هنـد بـا افـت 4 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال 2020 میالدی به چهار میلیون و 410 هزار تن 

کاهـش یافـت. میـزان فـروش مـدت مشـابه سـال 

تـن  هـزار   650 و  میلیـون  چهـار  میـالدی   2020

گزارش شده است.

میزان تولید و فروش فوالد تاتا اسـتیل در اروپا 

از ابتـدای اکتبـر تـا پایـان دسـامبر 2021 میـالدی به 

ترتیـب بـه دو میلیـون و 560 هـزار تـن )تولید مدت 

مشـابه سـال قبـل دو میلیـون و 590 هـزار تـن( و دو 

میلیـون و 150 هـزار تـن )فـروش مـدت مشـابه سـال 

قبل دو میلیون و 110 هزار تن( رسیده است.

همچنیـن میـزان تولیـد فـوالد ایـن شـرکت در 

جنوب شـرقی آسـیا طی سه ماهه پایانی سال 2021 

میالدی بدون تغییر نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیـش از آن بـه 320 هـزار تـن رسـید. اگرچـه میـزان 

آسـیا  شـرقی  جنـوب  در  محصـول  ایـن  فـروش 

320هـزار تـن بـه ثبـت رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 2020 میـالدی )فـروش 330 هـزار تـن( 

کاهش نشان می دهد.

گـروه تاتـا اسـتیل یکـی از بزرگ تریـن فوالسـازان 

جهـان اسـت کـه ظرفیـت تولید سـاالنه 34 میلیون 

تن فوالد را دارد.

تولیـد فوالد تاتا اسـتیل طی سـه ماهـه پایانی سـال 2021 میالدی 2 درصـد افزایش یافت؛ این در حالی اسـت کـه میزان فروش 
این فوالدساز شاهد افت 3 درصدی بود.

رشد 2 درصدی تولید فوالد تاتا استیل
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معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکت ها »ومعادن« تاکید کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات، سعید صادقی با اشاره به نقش عناصر نادر 

خاکی در فناوری های نوین و آینده بازار این عناصر 

اظهـار داشـت: ایـران از نظـر دارا بـودن عناصـر نـادر 

خاکـی کشـور غنـی اسـت و بـه همیـن دلیـل مـواد 

معدنی و سـنگ های کم عیار ایرانی نیز مورد توجه 

تجارت خارجی قرار دارد.

شـرکت ها  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

»ومعادن« با اظهار تاسف نسبت به نبود تکنولوژی 

و صنایع پایین دست وابسته به این عناصر، بر نقش 

عناصـر نـادر خاکـی در فنـاوری و صنایعـی ماننـد 

الکترونیـک  صنایـــــع  شبکه هــــا،  و  کامپیوترهــــا 

مصرف کننده، ارتباطات، انرژی های پاک، حمل ونقل 

پیشـرفته، مراقبت های بهداشـتی و درمانی، انجام 

مالحظـات زیسـت محیطی )و احیـای آسـیب های 

وارد شده به این بخش(، اقدامات دفاعی و نظامی 

و بسـیاری دیگـر از حوزه هـا تاکیـد کـرد و افـزود: این 

عناصر در بهره مندی صنایع از کاهش انتشار امواج 

و مصرف انرژی و همچنین افزایش بهره وری، بهبود 

عملکرد، کوچک سازی، افزایش سرعت و ماندگاری 

و حتـی ثبـات حرارتـی تاثیـرات مثبتـی دارنـد و بـه  

واسـطه گـره خـوردن صنایـع وابسـته بـه عناصـر نادر 

خاکـی بـا زندگـی روزمـره، آینـده ایـن عناصـر بسـیار 

معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر شـرکت ها »ومعـادن« با تاکیـد بر جایـگاه عناصر نـادر خاکـی در صنایـع و فناوری هـای نوین بر 
ضـرورت سـرمایه گذاری و ایجـاد تکنولـوژی در ایـن حـوزه تاکید کرد و از سـرمایه گذاری کشـورهای مختلـف در حـوزه عناصر نادر 

خاکی، برای سلطه بازار آینده محصوالت پیشرفته خبر داد.

جایگاه عناصر نادر خاکی در آینده اقتصاد
 ضرورت ایجاد تکنولوژی در حوزه استحصال و فرآوری این عناصر  

درخشان است.

بر اساس توضیحات وی، وابستگی محصوالتی 

مانند کارت های حافظه کامپیوتر، لوح های فشرده، 

باتری های قابل شارژ، موبایل، مبدل های کاتالیزور، 

آهنرباها، چراغ های شب نما به عناصر نادر خاکی و 

در کنـار آن افزایـش تقاضای جهانی بـرای خودروها، 

دسـتگاه های الکترونیکـی، المپ های کم مصـرف و 

دیگـر کاتالیزورها تضمین کننده سـرمایه گذاری در 

این حوزه است.

صادقـی بـا اشـاره بـه آینـده صنعـت خودروهـای 

برقـی در جهـان، بیشـترین تقاضـا بـرای عناصـر نـادر 

خاکـی را مربـوط بـه تولیـد باتری هـای قابـل شـارژ 

دانسـت و از توسـعه بـازار عناصـر نـادر خاکـی بـه 

عنـوان یکـی از سـرمایه های ارزشـمند در سـال های 

آتی خبر داد و تصریح کرد: پیش  بینی می شود تنها 

تقاضـا بـرای لیتیـوم تـا سـال 2023 به  صورت سـاالنه 

حـدود 30 درصـد رشـد کنـد کـه رقـم قابـل توجهـی 

اسـت؛ در خصـوص عناصـر نـادر خاکـی دیگـر نیـز 

پیـش بینـی افزایـش سـرعت افزایـش تقاضا تـا حدی 

اســــت کــــه امــــروزه در بسیــــاری از کشورهــــای 

تولیدکننده این عناصر، یک مافیای قدرتمند شکل 

گرفته تا بتوانند ضمن سلطه بر معادن تولیدکننده، 

بـازار آینـده محصـوالت پیشـرفته را هـم در اختیـار 
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کاهش میزان تولید آلومینیوم »نورشک هیدرو«

شـرکت نورشـک هیـدرو نروژ اعـالم کرد میزان تولیـد کارخانه آلومینیـوم خود را در اسـلواکی که اکثریـت مالکیـت آن را در اختیار 
دارد، به دلیل هزینه های باالی برق، به حدود 60 درصد از ظرفیت کامل خود کاهش خواهد داد.

بـه گزارش »فلزات آنالین«، افزایش هزینه های 

بـرق و گاز طبیعـی در سراسـر اروپـا در سـال  جـاری 

ذوب  کارخانه هـای  در  تولیـد  کاهـش  بـه  منجـر 

فلـزات، پتروشـیمی  و سـایر صنایـع آسـیب پذیر از 

 Slovalco رشـد قیمت انرژی شـده اسـت. کارخانه

که 55.3 درصد آن متعلق به شـرکت هیدرو اسـت 

و قبال در سال  2019 ، کاهش ظرفیت تولید خود را 

بـه 80 درصـد اعـالم کـرده بـود، اظهـار داشـت ایـن 

بـه  مربـوط  60درصـد،  بـه  جدیـد  ظرفیـت  تقلیـل 

کاهش سـاالنه 35 هزار تنی آلومینیوم این شـرکت 

اسـت امـا از اینکـه چـه زمانـی اجرایـی خواهـد شـد 

اطالعاتی منتشر نشده است.

کــــرد  اعـالم  بیانیــــه ای  در  هیـــدرو  نــورشک 

اسـلووالکو بـه بررسـی دقیـق شـرایط در هفته هـا و 

ماه هـای آینـده ادامـه خواهـد داد و ایـن در حالـــی 

است کـه شرکـت هیــدرو که هیچ کاهش دیگری 

را در نـروژ اعـالم نکـرده اسـت، بـه دلیـل ظرفیـت 

بــــرق آبی خــــود و ویژگــــی تامیــــن بلنـــدمـــدت 

انرژی هـای تجدیدپذیـر خـود همـواره از نوسـانات 

قیمت در امان بوده است.

از آنجـا کـه انرژی یکـی از بزرگ ترین هزینه های 

مربوط به صنایع انرژی بر مانند کارخانه های ذوب 

از  صنایـع  سـایر  و  فلـزات  تولیدکننـدگان  اسـت، 

اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده اند و گفته اند 

رکـورد قیمت هـا بـه رقابت پذیـری آن هـا ضربـه زده 

اسـت و این شـرایط می تواند شـرکت های اروپایی را 

وادار به نقل مکان کند.

متحـده،  ایـاالت  آلومینیـوم  سازنـــده  آلکـوآ، 

امضـای تفاهم نامــه ای را بــــا کارگـران خــــود بـرای 

پایـــــان دادن بــــه تولیــــد اولیـــــه آلومینیـــــوم در 

تاسیسات San Ciprian در اسپانیا به مدت دو 

سـال اعـالم کـرد کـه ایـن امـر را بـه دلیـل هزینـه 

باالی انرژی عنوان کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از کاالخبـر، نورشـک هیدرو 

شـرکت نـروژی تولیدکننده آلومینیـوم و انرژی های 

تجدیدپذیر است که دفتر مرکزی آن در شهر اسلو 

قرار دارد. این شـرکت در سـال 1905 توسط ساموئل 

ایـده تاسـیس شـده و در حـال حاضـر، چهارمیـن 

در  و  اسـت  جهـان  در  آلومینیـوم  تولیدکننـده 

40کشور دارای شعبه است.

خود بگیرند و شرکت های متعددی از هم اکنون در 

تالش برای بستن قراردادهای بلندمدت پیش خرید 

معادن و محصوالت این معادن هستند.

شـرکت ها  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

عناصـر  ایـن  بـازار  آینـده  خصـوص  در  »ومعـادن« 

گفت: در حال حاضر بیشـترین تقاضا برای عناصر 

نـادر خاکـی مربـوط بـه کشـورهای ایـاالت متحـده، 

آلمـان و ژاپـن اسـت و بـا توجه به اسـتقبال و حمایت 

دولت هـا از محصـوالت بـا فنـاوری بـاال، تقاضـای در 

ویـژه در کشـورهای  بـه  نـادر خاکـی  بـازار عناصـر 

آسـیایی و اقیانوسـیه افزایـش چشـمگیری خواهـد 

داشـت و پیش بینـی می شـود چیـن هـم بـه عنـوان 

بزرگ تریـن  و  تولیدکننـدگان  مهم تریـن  از  یکـی 

مصرف کننده این عناصر بیشترین سهم این بازار را 

در اختیار بگیرد.

وی در پایـان بـا بیـان اینکـه در کشـور مـا نیـز 

اقدامـات خوبـی در حـوزه عناصر نـادر خاکی انجام 

شـده اسـت آن هـا را کافـی ندانسـت و تاکیـد کـرد: 

اسـتحصال عناصـر نـادر خاکـی و تبدیـل آن هـا بـه 

محصـول نهایی نیـاز به بهره مندی از تکنولـوژی باال 

در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متاسفانه هنوز 

ایـن بخـش از تکنولـوژی در ایران بومی سـازی نشـده 

تکنولــــوژی،  انتقــــال  بـا  کــــه  اســــت  امیــــد  امــــا 

سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه صورت گیرد. 

چراکـه سـهم ایـران در بـازار جهانـی ایـن عناصـر و 

بـه  میـزان دسـتیابی  بـه  آن هـا  بـه  وابسـته  صنایـع 

فناوری بستگی خواهد داشت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی 

مجتبـی عزت نیـا بـا اشـاره بـه برنامه هـای بهبـود 

عملکـرد مدیریـت دفتـر فنـی در سـال جاریریـال 

داخلـی  فرایندهـای  طراحـی  بـا  داشـت:  اظهـار 

مجموعـه  زیـر  واحدهـای  از  یـک  هـر  بـه  مربـوط 

در  وظایـف  انجـام  مسـیر  فنـی،  دفتـر  مدیریـت 

محـدوده تعهـدات و اختیـارات آن هـا تعیین شـد و 

روابـط سـازنده و موثـر هـر کـدام از واحدها با سـایر 

و  همـکاری  افزایـش  منظـور  بـه  نیـز  مدیریت هـا 

هم افزایی در شرکت تبیین شده است.

وی دربـاره عملکـرد مدیریـت دفتـر فنـی در 9 

ماهـه اخیـر گفـت: ایـن مدیریـت بـا بررسـی های 

فنـی و اقتصـادی و انجـام طراحی مفهومی و پایه و 

در مـواردی طراحـی جزئیـات، پروژه هـای متعـددی 

را در زمینه های بهبود عملکرد در حوزه بهره برداری، 

پشـتیبانی و سـالمت نیـروی کار بـه مرحلـه اجـرا 

رسانده است.

مدیـر دفتـر فنـی مجتمـع گل گهـر ادامـه داد: 

ایـن پروژه هـا بـا تغییـر در طراحـی، بهینه سـازی و 

ایجاد قابلیت های جدید در فرایندها و تجهیزات، 

کاهـش تعـداد و زمـان توقفـات ناخواسـته، کاهـش 

هدررفـت مـواد اولیـه و محصـول، زمینـه افزایـش 

تولیـد و ظرفیـت عملیاتی خطوط بـه میزان حداقل 

500 هـزار تـن کنسـانتره و 100 هـزار تـن گندلـه را در 

قالب ارتقا بهره وری ایجاد می کنند.

و  اهـداف  بـه  دسـتیابی  کـرد:  بیـان  عزت نیـا 

ایـن  ماهـه   9 پایـش  در  عملکـردی  شـاخص های 

مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی 

بر حسـب ارجاع کار، کالیبراسـیون تجهیزات مهم 

و تاثیرگـذار تحـت پایـش و ارائـه خدمـات در مرکـز 

اطالعات علمی و فنی نیز می تواند مبین عملکرد 

قابل قبول این بخش باشد که البته تالش و تمرکز 

تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.

و  دقیـق  برنامه ریـزی  صـورت  در  افـزود:  وی 

بـا همـکاری و  تعییـن صحیـح و شـفاف وظایـف، 

هماهنگـی سـایر واحدهـا جهت هم افزایی بیشـتر، 

باعـث  تیمـی می توانـد  بـه صـورت  انجـام کارهـا 

اجرای بهینه و کاهش نواقص احتمالی آن ها شـود 

تاکنـون در سـایه همـکاری  بـر همیـن اسـاس  کـه 

گندله سـازی،  و  فـرآوری  معـدن،  مدیریت هـای 

مدیریت هـای تحقیقـات و فنـاوری، آزمایشـگاه و 

سایر واحدهای پشتیبانی، طرح های بسیار خوبی 

اجرا شده و یا در حال انجام است.

مدیـر دفتـر فنـی مجتمـع گل گهـر در ادامـه 

عنـوان کـرد: همـکاری مدیریـت اصـالح خطـوط بـه 

بـه  ذیربـط  مدیریت هـای  سـایر  و  مجـری  عنـوان 

عنوان بهره بردار و ذی نفع، از مرحله طرح موضوع 

و مطالعـات اولیـه بـه منظـور اجرای بهینـه پروژه ها 

ضـروری اسـت کـه خوشـبختانه بـا هماهنگی هـای 

صورت گرفته، این مهم نیز با محوریت دفتر فنی 

در شرکت گل گهر محقق شده است.

عزت نیـا تصریـح کـرد: از جملـه طرح هایـی کـه 

مدیـر دفتـر فنـی مجتمـع گل گهر گفـت: شناسـایی گلوگاه ها و نقـاط قابل بهبـود به منظـور همـکاری در بهینه سـازی فرایندهای 
تولیـد و بهره بـرداری تجهیـزات با انجـام تحلیل های فنی و اقتصـادی، همچنین طراحـی و تعریف پروژه های اصالح و بهینه سـازی 
خطـوط تولیـد با هدف افزایش و اسـتمرار کیفیت مطلوب محصـوالت، افزایش تولیـد و صیانت از تجهیزات و محصوالت شـرکت، 

جزو اهداف کالن در مدیریت دفتر فنی است.

دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید پیشگام است
مدیر دفتر فنی مجتمع گل گهر عنوان کرد:
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توسـط مدیریت دفتر فنی و با همکاری واحدهای 

مرتبـط پـس از طـی مراحـل اولیه مطالعـه و طراحی، 

اخـذ مجـوز و برگـزاری مناقصـه و انتخاب پیمانکار 

به مرحله اجرا رسـیده اسـت می توان به پروژه های 

پیش فـرآوری خـط چهـار کنسـانتره و ایجـاد ظرفیت 

اضافـه در تولیـد بـا حذف بخشـی از باطلـه  خوراک 

بـه صـورت خشـک و کاهـش مصـرف انـرژی و آب، 

بهینه سازی سیستم های غبارگیر خطوط کنسانتره 

یـک تـا 4 و حـذف آلودگی هـای محیطـی و افزایـش 

سـالمت نیـروی انسـانی و جلوگیـری از هـدر رفـت 

مــــواد، اجــــرای سیستــــم بــــای پــــس سرندهـــــای 

گندله سـازی یـک جهـت کاهـش توقفـات کـوره و 

پالـت  تعویـض  ایسـتگاه  اصـالح  تولیــــد،  توقـــف 

کارهـــای گندلـه 2 بـه منظـور کاهـش زمـان توقـف 

تولیـد، طراحـی و اجـرای سیسـتم باردهـی بـه واحد 

پیـــش فـــرآوری خطوط پنــــج تـــا هفــــت کنسانتره 

مذکـور،  خطـوط  خـوراک  کیفیـت  بهبـود  جهـت 

طراحـی و اجـرای پـروژه برق رسـانی معـدن یـک در 

راستـــای افزایـــش دستـــرسی و آمـــاده بـــه کـــاری 

ماشـین آالت معـدن کاری و سنگ شـکنی کارخانـه 

اتـاق کنتـرل  تجهیـز  و  احـداث  تغلیـظ، طراحـی، 

بهینه سـازی  در جهـت  یـک  گندله سـازی  جدیـد 

سـالمت  و  ایمنـی  افزایـش  و  کنترلـی  سیسـتم 

کارکنان اشاره کرد.

بخـش،  ایـن  در  کـرد:  مطـرح  پایـان  در  وی 

مکانیـزه محصـوالت،  انتقـال  قبیـل  از  طرح هایـی 

از ظرفیــــت توسعــــه خــــط 4 جهــــت  استفـــــاده 

سـولفورزدایی و آبگیــــری محصـــول واحـد فـرآوری 

غبارهــــای کارخانــــه تغلیـــظ، بازچرخـــانی جریـــان 

باطله هـای کـم غلظت جهت کاهش مصـرف آب و 

و  فـرآوری  پلنت هـای  پایلـوت  طراحـی  انـرژی، 

گندله سـازی و چندیـن طـرح بهینه سـازی دیگـر در 

دست اقدام است.

ـــ

زی جین تولید در معدن مس بزرگ تبت را آغاز می کند

بـر اسـاس اعـالم زی جین ماینینگ، این شـرکت تولیـد خـود را در معدن مـس چوئولونگ در تبت کـه یکـی از بزرگ ترین معادن 
این فلز در چین است، آغاز کرده و بنابراین منبع عرضه جدیدی را برای بازار سال آینده فراهم کرده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

از  زی جیـن،  سرچشـمه،  مـس  مجتمـع  عمومـی 

تولیدکننـدگان پـرآوازه مـس و طـال کـه در حـال طی 

لیتیـوم  معدنـکاری  شـرکت  خریـد  رونـد  کـردن 

موسـوم بـه نئولیتیـوم متمرکـز بـر آرژانتیـن اسـت، 

18ماه پیش زمانی که 50.1 درصد از سـهام اپراتور 

معـدن چوئولونـگ شـرکت مـس تیبـت جولونـگ را 

خرید، کنترل این معدن را به دسـت آورد و سـریعا 

عملیات ساخت را در این پروژه از سر گرفت.

زی جیــــن در اظهاریــــه ای خطــــاب بــــه بـــورس 

هنگ کنـگ عنـوان کرد: انتظـار مـی رود که جولونگ 

کاپر بین 120 هزار تا 130 هزار تن مس در 2022، شامل 

حجم های حاصل از فاز نخسـت معدن چوئولونگ و 

معدن ژیبوال که مانند چوئولونگ در تبت قرار دارد، 

تولید کند.

ایـن شـرکت افـزود: پـس از آنکـه فـاز نخسـت بـه 

ظرفیت تولید طراحی شده برسد، حجم تولید ساالنه 

به حدود 160 هزار تن مس خواهد رسید.

معـادن  ورود  بـه  توجـه  بـا  کـه  مـی رود  انتظـار 

بیشـتری به مرحله تولید، تنگنای مشـاهده شـده در 

بازار کنسـانتره مس در سـال های اخیر تا حدودی در 

سـال 2022 بـر طـرف شـود. حـق العمل هـای فـرآوری و 

پاالیـش سـالیانه موافقـت شـده توسـط شـرکت های 

معدنـکاری و ذوب بـرای نخسـتین بـار از سـال 2015 

افزایش پیدا کرده اند.

تقاضـای  کاپـر  جولونـگ  کـرد:  بیـان  زی جیـن 

ادغـام حقـوق معدنکاری برای معـدن چوئولونگ و 

معـدن رونـگ موکوئـوال در مجـاورت آن را بـا ایـن 

اسـتدالل کـه هـر دو متعلـق بـه یـک کانسـار مـس 

هستند، مطرح کرده است.

ایـن شـرکت اضافـه کـرد: پس از ادغـام، نام این 

معـدن بـه جولونـگ تغییـر خواهـد کـرد و فازهـای 

دوم و سـوم پیگیـری خواهنـد شـد. چنانچـه ایـن 

را  مربوطـه  دولتـی  مقامـات  مصوبه هـای  پـروژه 

دریافـت کنـد، مقیـاس اسـتخراج و فـرآوری نهایـی 

آن بـه حـدود 200 میلیـون تن سـنگ معدن در سـال 

بـا  مسـی  معـدن  معـدن،  ایـن  و  رسـید  خواهـد 

سـطح  در  فـرآوری  و  اسـتخراج  میـزان  بزرگ تریـن 

جهان خواهد شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« افزایـش 30 هـزار 

از  یکـی  کشــــور  نیروگاهـــی  ظرفیــــت  مگاواتـی 

برنامه هایی اسـت که علی اکبر محرابیان به عنوان 

وزیـر نیـرو دولـت سـیزدهم آن را اعـالم کـرد و بـر 

اساس آن مقرر شد که احداث 10 هزار مگاوات آن 

توسط صنایع انجام شود.

بـر ایـن اسـاس و بـا هـدف اجرایـی شـدن ایـن 

هـدف، 19 مهـر مـاه امسـال وزارت نیـرو و وزارت 

صنعـت، معـدن و تجارت تفاهم نامـه ای را به امضا 

کشـور  بـزرگ  صنایـع  آن  پایـه  بـر  کـه  رسـاندند 

می تواننـد بـرای تامیـن نیازهـای برقـی خـود بـرای 

ساخت نیروگاه اقدام کنند.

اطالع رسـانی  پایـگاه  اعـالم  اسـاس  بـر  اکنـون 

وزارت نیـرو، مجـری طـرح احداث 10 هزار مگاوات 

نیـروگاه توسـط صنایع گفـت: سـاخت نیروگاه های 

صنایـع  سـرمایه گذاران  سـوی  از  ترکیبـی  سـیکل 

معدنـی بـا اسـتقبال چشـمگیری روبـه رو شـده، بـه  

از ظرفیـت  پنـج  هـزار و 300 مـگاوات  طـوری کـه 

احداث نیروگاه در راسـتای تفاهم نامه وزارت نیرو 

و وزارت صمـت بـه مرحلـه انعقاد و مبادلـه قرارداد 

رسیده است.

سـید زمان حسـینی افزود: در جلسه وزیر نیرو 

با دست اندرکاران و سرمایه گذاران صنایع معدنی 

بـرای احـداث 10 هـزار مـگاوات نیروگاه های سـیکل 

ترکیبـی، موضـوع تفاهم نامـه بیـن وزارتخانه هـای 

نیـرو و صمـــت در مــــدت زمــــان 85 روز از دوره 

پیشـرفت  درصـد  طـرح، 44  ایـن  اجـرای  پیشـبرد 

داشـته و انتظـار مـی رود بعـد از امضـای قـرارداد، 

عملیات اجرایی نیز به سرعت آغاز شود.

وی ادامـه  داد: در ایـن جلسـه پـس از شـنیدن 

سـخنان سـرمایه گذاران، 15 اسـتان بـرای احـداث 

نیروگاه هـای صنایـع معدنـی تعییـن شـده و در ایـن 

زمینـه آن هـا درخواسـت تسـریع و تسـهیل کـردن 

صـدور مجوزهـای الزم برای سـاخت ایـن پروژه ها و 

احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را داشتند.

حسینـی خاطرنشــان  کرد: وزیر نیرو همچنین 

دستــــور صــــدور مجــــوز تخصیــــص سوخــــت و 

محیـط زیسـت بـرای احـداث نیروگاه هـای حرارتی 

را صادر و ساتبــــا را بــــه ایجـــاد سازوکـــار الزم بـــرای 

سـرمایه گذاری صنایـع معدنـی بـه منظـور احداث 

نیروگاه هــــای تجدیدپذیــــر در قالــــب الحاقیـــه به 

تفاهم نامه ملزم کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، چنـدی پیـش وزیـر 

نیرو گفــــت: یکی از برنامــــه های مهـــم و محوری 

وزارت نیـرو توسـعه ظرفیت هـای نیروگاهی کشـور 

متناسـب بـا تقاضـا اسـت و در ایـن خصـوص ایجـاد 

35 هـزار مـگاوات ظرفیت نیروگاهـی در حوزه های 

مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

مجـری طـرح احـداث 10 هـزار مگاوات نیروگاه توسـط صنایع، گفـت: تالش برای سـاخت پنج  هـزار و 300 مـگاوات از 10 هزار 
مگاوات نیروگاه تعهد شده توسط صنایع وارد مرحله انعقاد قرارداد شده است.

ساخت پنج هزار و ۳00 مگاوات نیروگاه توسط صنایع وارد 
مرحله قرارداد شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، 9 شـرکت بزرگ کشـور از ابتدای 

فروردین ماه تا پایان آذر ماه، 28 میلیون و 649هزار 

و 256 تن گندله سـنگ آهن تولید کردند. این رقم 

و  میلیـون   23 گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  در 

285هزار و 422 تن بود.

شرکت های »گل گهر«، 9 میلیون و 346 هزار و 

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  »توسـعه  تـن،   510

خاورمیانـه« چهـار میلیـون و 434 هـزار و 480 تـن، 

و  میلیـون  سـه  سـنگان«  فـوالد  معدنـی  »صنایـع 

و  میلیـون  دو  »چادرملـو«  تـن،   631 و  268هـزار 

و  میلیـون  دو  زمیـن«  »گهـر  تـن،  و 63  764هـزار 

سـنگان«  پارسـیان  »اپـال  تـن،   895 و  644هـزار 

دو  »مرکـزی«  تـن،  و 902  هـزار  و 538  دومیلیـون 

میلیـون و 395هـزار و 895 تـن، »صنعتـی معدنـی 

و  تـن   302 و  هـزار   939 سـناباد«  فراگیـر  توسـعه 

»صبانور« 316 هزار و 577 تن گندله تولید کردند.

رشد 10 درصدی ارسال  

همچنین، شرکت های بزرگ معدنی طی 9ماهه 

امسـال، 13 میلیـون و 967 هـزار و 67 تـن گندلـه بـه 

شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت 

و  هـزار  و 689  میلیـون   12( گذشـته  سـال  مشـابه 

790تن(، 10 درصد رشد را نشان می دهد.

افزایش تولید و ارسال آذر  

این شرکت ها در ماه آذر سه میلیون و 26 هزار 

و 464 تن گندله »تولید« و یک میلیون و 851 هزار 

و 675 تن محصول »ارسـال« کردند که نسـبت به 

و  میلیـون  )دو  سـال گذشـته  مـدت مشـابه  آمـار 

و  میلیـون  یـک  و  »تولیـد«  تـن   505 و  597هـزار 

627هـزار و 126 تـن »ارسـال«(، بـه ترتیـب حاکـی از 

رشد 17 و 14 درصدی است.

9 شـرکت بـزرگ کشـورطی 9 مـاه سـال جـاری، 28 میلیون و 649 هـزار و 256 تـن گندله سـنگ آهن تولید کردند که نسـبت به 
دوره مشابه سال قبل، حدود 23 درصد افزایش داشته است.

افزایش 2۳ درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ

ـــ

رشد 4.6 برابری ارزش بیمه نامه های معدنی طی 9 ماهه امسال

مجمـوع ارزش بیمه نامه هـای صـادره در صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیت های معدنی طـی 9 ماهه امسـال 359 درصد افزایش 
یافت و از یک هزار و 488 میلیارد تومان فراتر رفت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

بیمــــه  صنــــدوق  عملکــــرد  ایمیــــدرو،  عمــــومی 

عنـوان  بـه  معدنـی  فعالیت هـای  سـرمایه گذاری 

زیرمجموعـه ایمیـدرو، نشـان می دهد طی 9 ماهه 

امســــال ارزش بیمه نامه هــــای معــــدنی بـــا رشــــد 

4.6برابـری بـه بیـش از یـک هـزار و 488 میلیـارد 

تومـان افزایـش یافتـه اسـت. این درحالی اسـت که 

بـه  طـی 9ماهـه سـال گذشـته ارزش بیمه نامه هـا 

323میلیارد تومان رسیده بود.

همچنیـن تعـداد بیمه نامه هـای صـادره توسـط 

صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیت های معدنی 

طـی مـدت یـاد شـده، بیـش از 41 درصـد افزایـش 

یافته است. به طوری که از ابتدای امسال تا پایان 

آذرماه سـال جاری 41 بیمه نامه صادر شـده اسـت. 

در حالی که در مدت مشابه سال قبل 29 بیمه نامه 

صادر شد.

بیمه نامه هـای صنـدوق بیمـه سـرمایه گذاری 

فعالیت های معدنی در دو بخش اعتباری )اکتشاف، 

فرآوری، بهره برداری و پیمانکاری( و سرمایه گذاری 

)اکتشاف( صادر می شود.

اعتبـاری  شـده  صـادر  بیمه نامه هـای  تعـداد 

صنـدوق طـی 9 ماهـه امسـال 31 بیمه نامـه و مدت 

مشـابه سـال قبـل 21 بیمه نامـه بـوده اسـت. ارزش 

ایـن تعـداد بیمه نامـه بـه یـک هـزار و 475 میلیـارد 

تومـان رسـید کـه رشـد 361 درصـدی را بـه همـراه 

داشـت. همچنین تعداد بیمه نامه سـرمایه گذاری 

) معرفی شده از سوی وزارت صمت( تا پایان پاییز 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  و  بیمه نامـه   10 امسـال 

هشت بیمه نامه ثبت شده است.
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روح الـه  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

لطیفـی اظهــــار داشـــت: کل تجـارت کشـــور در 

9ماهـه امسـال، 122 میلیـون و 452 هـــزار تـن کاال 

بـه ارزش 72 میلیـارد و 83 میلیـــون دالر بـــود کـه 

سـهم فصـل پاییـز 43 میلیـون و 318 هـزار تـن بـه 

ارزش 27 میلیارد و 156 میلیون دالر بوده است.

تجــــارت پاییــــزی کشــــور نسبــــت بـه فصـل 

سـوم سـال قبــــل، کاهش 9 درصــــدی در وزن و 

کـرده  تجربـه  را  ارزش  در  افزایـش 25درصـدی 

اسـت و نسبـــت به فصل تابستــــان 7 درصد در 

وزن و 14 درصــــد در ارزش و نسبــــت به بهــــار 

12درصــــد در وزن و 28 درصــــد در ارزش رشـد 

داشتـــه است.

وضعیـت صـادرات در فصـل پاییـز نیـز نشـان 

می دهـد کـه از مجمـــــوع صـادرات 92 میلیـون و 

333هــــزار تنـــی کشـــور بـــه ارزش 35 میلیـــارد و 

141میلیــــون دالر در 9 مـاه ســــال، 32 میلیـــون و 

و  میلیــــارد   13 ارزش  بــــه  کاال  تـــــن  337هـــــزار 

335میلیـون دالر در فصـل پاییـز بـه سـایر کشـورها 

صـادر شـد کـه نسـبت بـه پاییـز سـال قبـل، از لحاظ 

ارزش 17 درصـد، نسـبت بـه تابسـتان سـال جـاری 

20درصد و نسـبت به فصل بهار 25 درصد افزایش 

داشته است.

همچنین جریان واردات در فصل سـوم امسـال 

بـه ایـن صـورت بـوده کـه از مجمـوع 30 میلیـون و 

ارزش  بـه  کشـور  بـه  وارده  کاالی  تـن  119هـزار 

36میلیارد و 942میلیون دالر در 9 ماه سـال جاری، 

10 میلیون و 981 هزار تن کاال به ارزش 13 میلیارد و 

821میلیون دالر مربوط به پاییز بوده که نسبت به 

پاییـز سـال قبـل 30درصـد در وزن و 37 درصـد در 

ارزش افزایش داشته است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، واردات کشور در 

فصـل پاییـز نسـبت بـه تابسـتان، چهـار درصـد در 

وزن و ٥.٥ درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت 

بـه فصـل بهـار نیـز 28 درصـد در وزن و 16 درصـد 

در ارزش رشد داشته است.

سـخنگوی گمـرک ایران، در تشـریح جزئیـات تجارت خارجـی ایران گفـت: ارزش تجارت خارجی ایران در پاییز امسـال با رشـد 
25 درصدی به 27 میلیارد رسیده است.

تجارت پاییزی ایران 27 میلیارد دالری شد

ـــ
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نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

جـواد  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بـازار خـودرو،  حسـینی کیا در مـورد سـامان دهی 

اظهـار داشـت: مجلـس یازدهم دنبال سـامان دهی 

بـازار خـودرو بـا نـگاه کیفیت محـور اسـت. نظـارت 

اصـالح  از  بعـد  مرحلـه  تقاضـا  و  عرضـه  بـازار  بـر 

کیفیت اسـت. متاسـفانه این روند زمان بری است 

و تا مدت ها طول خواهد کشید.

وی بـا اشـاره بـه برابـر نبـودن عرضـه و تقاضـای 

خـودرو در کشـور، بیـان کـرد: چـاره مجلـس در این 

وضعیـت افزایـش واردات خـودروی خارجـی بـود. 

مـا پیشـنهاد کردیـم کـه در ازای صـادرات خـودرو، 

قطعـات خـودرو یا سـایر صنایع نیـروی متحرکه و یا 

هر ارزی که منبع مشـخصی دارد، واردات خوردو 

صورت بگیرد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، نایب رئیس کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو 

در گرو تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است، 

عنـوان کـرد: اگـر ایـن مجمـع همراهـی کنـد، میـزان 

محدودی واردات خودرو صورت خواهد گرفت و در 

نتیجه وضعیت بازار خودرو از این وضعیت بحرانی 

بیـرون خواهـد آمـد. در روز 13 دی مـاه بـا مجمـع 

تشـخیص جلسـه داشـتیم و قرار بر این شـد که چند 

جلسه دیگر برگزار کنیم تا ببینیم که آیا توانایی اقناع 

یکدیگر را داریم یا خیر.

حسینی کیا در پایان خاطرنشان کرد: اگر عرضه 

و تقاضا برابر نشود، بازار خودرو از وضعیت کنونی 

هـم بدتـر خواهد شـد. مـا در وهلـه اول باید عرضه و 

تقاضـا را برابـر کنیـم و از طـرف دیگر نقدینگـی بازار 

خودرو را به سمت تولید و اشتغال ببریم.

نایـب رئیس کمیسـیون صنایع مجلـس واردات خـودروی خارجی را در گرو تصمیم مجمع تشـخیص مصلحت نظام دانسـت و در مورد 
سامان دهی بازار خودروی داخلی پیشنهاد کرد که عرضه و تقاضای بازار خودرو برابر شود.

نابرابری در بازار عرضه و تقاضای خودرو 
وضعیت را بدتر خواهد کرد

ـــ

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مدیران پیشگام ذوب آهن

جلسـه هیئـت مدیـره انجمـن مدیران پیشـگام ذوب آهـن 15 دی ماه بـا حضـور مدیرعامل شـرکت و جمعی از دیگر مسـئولین و 
پیشگامان ذوب آهن در سالن جلسات معاونت فروش این شرکت برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مهنـدس یـزدی زاده 

انجمـن  ایجـاد  از  اسـتقبال  ضمـن  جلسـه  ایـن  در 

پیشگامان ذوب آهن، بر ضرورت بهره گیری از تجربه 

و دانش این پیشکسوتان صنعت فوالد تاکید کرد.

مهندس آذربایجانی در این جلسـه گزارشـی از 

شـده  انجـام  اقدامـات  و  انجمـن  تشـکیل  نحـوه 

مدیـران  از  نفـر   200 عضویـت  پذیرفتـن  ازجملـه 

پیشکسوت ذوب آهن در انجمن و امکان استفاده 

از تجارب ارزشمند آن ها ارائه کرد.

در ادامـه هـر یـک از حضـار در خصـوص نحـوه 

همکاری ذوب آهن اصفهان و انجمن سخنانی بیان 

کردند و تصمیمات الزم در این مورد گرفته شد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمد توکلی اظهار 

داشت: این امر در سال گذشته، طی تصمیم دولت 

وقـت مبنـی بـر آزادسـازی معـادن غیرفعـال در قالب 

برگزاری مزایده عمومی انجام گرفت.

وی بـا اشـاره بـه نیمه فعال بودن نیمـی از معادن 

خراسـان رضـوی افـزود: با تالش های دولت، تقریبا از 

ابتدای سال 1400 تاکنون 10 درصد از معادن غیرفعال 

به چرخه تولید بازگشته اند.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسـان رضوی با اشـاره به 

وضعیـت پروژه هـای مربـوط به اکتشـاف معدنـی در 

و  پی جویـی  سـال، مرحلـه  پایـان  تـا  اسـتان گفـت: 

شناسایی 67 هدف )تارگت( در هشت پهنه معدنی 

جنوب استان به اتمام می رسد.

توکلی افزود: هشت پهنه معدنی در حوزه فلزی 

برای اکتشاف مواد معدنی واقع در جنوب استان به 

هشت شرکت خصوصی و دولتی واگذار شده است 

که این میزان از اهداف معدنی را شناسایی کرده اند 

و پی جویی آن ها را تا پایان سال به اتمام می رسانند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، 46 نـوع ماده معدنی 

در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته 

شـده در کشـور را شـامل می شـود. مواد فلزی شـامل 

مـواد  و  مـس  کرومیـت،  طـال،  منگنـز،  سـنگ آهن، 

غیرفلـزی شـامل خـاک صنعتـی، سـلیس، کائولـن، 

زغال سـنگ، مصالح سـاختمانی و سنگ های تزئینی 

عمده معادن خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

معادن خراسان رضوی 2.9 درصد از کل گستره 

استان را تشکیل می دهند که شاخص ترین معادن 

اسـتان، سـنگ آهن خـواف بـوده کـه جـزو 10 معـدن 

بزرگ سـنگ آهن دنیا و بزرگ ترین معدن سـنگ آهن 

ایران است.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان رضـوی گفـت: در مزایده های برگزار شـده برای فعال 
کردن معادن غیرفعال در استان، تاکنون 100 معدن راکد و غیرفعال به سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی واگذار شده است.

100 معدن راکد خراسان رضوی به بخش   
خصوصی واگذار شد

ـــ

مذاکرات اولیه ریومپینگ کارخانه لوله سازی گروه ملی فوالد

جلسـه ای بـا حضور معـاون محترم فنـی و بهره بـرداری و جمعـی از مدیران فنـی و تولیدی در خصوص بررسـی و مطالعـات اولیه 
جهت ریومپینگ کارخانه لوله سازی گروه ملی صنعتی فوالد ایران برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، در تاریخ 

19 دی مـاه 1400 جلسـه ای بـا حضـور معاون محترم 

فنـی و بهره بـرداری، خطیبـی و جمعـی از مدیـران 

فنـی و تولیـدی در خصـوص بررسـی و مطالعـات 

اولیـه جهـت ریومپینـگ کارخانـه لوله سـازی برگزار 

شد.

ایــــن جلســــه کـه بــــا حضـــور مجـــازی یکـی از 

مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  مشـاور  شـرکت های 

تشـکیل شـد، در خصـوص دریافـت توجیهات فنی 

و اقتصـادی بـه منظـور تعییـن راه حل هایـی جهـت 

ارتقـا تکنولوژی، تنوع بخشـی به محصـوالت مورد 

بهـره وری  افزایـش  و  بـازار، کاهـش ضایعـات  نیـاز 

تولیـد ایـن کارخانـه اسـتراتژیک بحـث و تبادل نظر 

صورت پذیرفت.

ـــ
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، محـراب 

احمدیان با تاکید بر اهمیت سیستم های اطالعاتی 

در مناسـبات  اداری و سـازمانی و مدیریـت موثـر 

کسـب وکار، اظهـار داشـت: ایـن  سیسـتم ها ماننـد 

شـریان های حیاتـی هسـتند کـه پیکـره سـازمان را به 

گزارشـات  تهیـه  امـکان  و  می کننـد  متصـل  مهـم 

تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی را در لحظه، برای 

مدیران ارشد و میانی فراهم می کنند.

راسـتای  در  مـس  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

تحقق بخشـی بـه این  مهـم، راه انـــدازی پورتال مس 

را در دستــور کار قـــرار داده اســـت، عنوان کرد: با 

توجــــه بـه نقــــش تاثیرگــــذار پرسنــــل در تکمیــــل 

فرایندهـــای سازمــــانی و نقش قابــــل توجـــه آن هـــا 

فرایندهـای  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به طـور 

سـازمانی، ایـن معاونـت بـر آن شـد تـا از مجموعـه 

خدمات و سرویس هایی که شرکت مس به پرسنل 

تحـت پوشـش ارائـه می دهـد، این پورتـال را تهیه تا 

قابلیـت دسترسـی آسـان و لحظـه بـه لحظـه ایـن 

خدمات را فراهم کند.

معـاون توسـعه سـرمایه انسـانی و سیسـتم های 

اطالعاتی شرکت مس مطرح کرد: طیف وسیعی از 

اطالعـات سـازمانی و شـغلی و احـکام در آن قـرار 

گرفتـه اسـت و خدماتـی همچـون کمـک هزینه هـا، 

صـدور دفترچـه بیمـه، امـور پزشـکی و سـایر امـور 

اداری پرسـنل تنهـا از طریـق ثبت نـام در ایـن پرتـال 

انجام می شود.

ایـن  راه انـدازی  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  احمدیـان 

سیسـتم فقـط ارائه کلیـه خدمات پرسـنلی از طریق 

ثبت و تایید در این پرتال امکان پذیر است.

معـاون توسـعه سـرمایه انسـانی و سیسـتم های اطالعاتـی شـرکت مـس گفـت: پرتـال سـازمانی »مس مـن« با هـدف کاهش 
فرایندهـای اداری، سرعت  بخشـی بـه امـور کارکنـان و بازنشسـتگان و یکپارچه سـازی بانک اطالعاتی شـرکت ملـی صنایع مس 

ایران راه اندازی شده است.

»مس من« در دسترس کارکنان و بازنشستگان صنعت مس

ـــ

برگزاری جلسات تولید مجتمع های مس سرچشمه و شهر بابک

جلسـات تولیـد مجتمع مس سرچشـمه و شـهر بابک بـا حضور مدیرعامل شـرکت 
ملی صنایع مس ایران برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از روابط 

ایـن  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  عمومـی 

جلسـات در 18 دی ماه با هدف بررسـی وضعیت 

رونـد  و  تاکنـون  جـاری  سـال  ابتـدای  از  تولیـد 

طرح هـای توسـعه  بـا حضور حسـین احمدی، عضو 

هیئـت  مدیـره و مدیـر مجتمـع مـس سرچشـمه، 

حسـین ابراهیمی نسـب، مدیـر مجتمـع مس شـهر 

بابـک، محمـد جـواد خلیلـی، مشـاور مدیرعامـل و 

مدیـر گـروه روابـط عمومـی و جمعـی از معاونـان و 

مدیـران دو مجتمـع در سـالن اجتماعات معاونت 

نیازمنـد  دکتـر  سـالن  و  سرچشـمه  بهره بـرداری 

مجتمع شهر بابک برگزار شد.

الزم بـه ذکـر اسـت جلسـات تولیـد هـر مـاه در 

مجتمع های مس سرچشـمه و شـهر بابک با حضور 

ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی،  اردشـیر 

صنایع مس ایران در راسـتای سـرعت بخشـیدن به 

روند تولید برگزار می شود.
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