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حمل  و نقل مواد معدنی در سراسر جهان از اهمیت فراوانی برخوردار است و تاثیر 

مستقیمی بر فعالیت معدنکاران، راندمان تولید و صادرات محصوالت معدنی دارد. 

کشورهای پیشرفته معدنی در سطح جهان همچون استرالیا و چین، برنامه ریزی مدون و 

گسـترده ای را در این زمینه داشـته اند و نگاه ویژه ای به توسـعه و پیشـرفت حمل  و نقل 

مواد معدنی دارند. حمل  و نقل به چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی در سراسر 

جهـان انجـام می شـود کـه عمـده روش های مورد اسـتفاده در حـوزه معدن، حمل  و نقل 

ریلی و جاده ای است. اگرچه دو روش دیگر از سرعت و ایمنی باالتری برخوردار هستند 

امـا امـروزه بسـیاری از کشـورهای فعـال در بخـش معـدن بـه ویـژه ایـران، از حمـل  و نقـل 

جاده ای و ریلی برای جابه جایی مواد معدنی استفاده می کنند.

با روی کار آمدن دولت جدید و تاکید مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بر توسـعه و گسـترش فعالیت های معدنی کشـور، اقدامات خوبی در این زمینه در 

حال انجام بوده اما نکته مهم و حائز اهمیت آن است که آیا تمهیدات الزم جهت رفع 

مشـکالت موجود در زمینه حمل  و  نقل مواد معدنی اندیشـیده شـده اسـت یا خیر؟ 

چراکه یکی از مواردی که تاثیر بسزایی در راندمان تولید مواد معدنی دارد، هزینه های 

مربوط به حمل و نقل آن است و معدنکاران در طی سالیان اخیر، با مشکالت بسیاری 

در این زمینه روبه رو شده اند.

  صنعت حمل  و نقل پس از اعمال تحریم های گسـترده اقتصادی علیه کشـور، با 

چالش های فراوانی مواجه شده و این مسئله تاثیر مستقیمی بر شرایط ناوگان حمل  و 

نقل جاده ای کشور گذاشته است. در چنین شرایطی، رانندگان خودروهای سنگین و 

حمل مواد معدنی با افزایش قیمت سوخت، لوازم یدکی، الستیک و... به دنبال افزایش 

هزینـه کرایـه حمـل  و نقـل مـواد معدنـی هسـتند کـه ایـن امـر بـه هیـچ وجـه بـه نفـع 

معدنکاران نیست زیرا  اجرای عملیات های مختلف معدنی نظیر اکتشاف و استخراج، 

به قدری هزینه بر اسـت که معدنکاران توانایی کافی برای پرداخت هزینه های فراوان 

مرتبط با حمل  و نقل را ندارند. این در حالی اسـت که افزایش هزینه حمل  و نقل مواد 

معدنـی تاثیـر زیـادی بـر هزینـه تمـام  شـده دارد و بخش عمده قیمت مـواد معدنی که 

تحویل کارخانجات مختلف صنعتی می شود، مربوط به هزینه حمل  و نقل آن است. 

بنابراین الزم اسـت افزایش تعرفه های حمل  و نقل با برنامه ریزی صحیح و کارشناسـی 

مدبرانه صورت پذیرد تا شاهد کمترین ضرر و زیان های مالی در این میان باشیم.

نوسـازی نـاوگان حمـل  و نقـل جـاده ای و تامیـن زیرسـاخت های مـورد نیـاز در ایـن 

زمینه، اقدام بسیار مهم دیگری است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. 

از یک سو، عمر مفید ماشین آالت حمل مواد معدنی مورد استفاده در کشور 18 سال 

است و این ماشین آالت با گذر زمان، کارآیی الزم خود را از دست می دهند و از 

سـوی دیگـر، امـکان واردات ماشـین آالت جدیـد بـه داخـل کشـور وجـود نـدارد. 

ضمن اینکه بسیاری از آن ها در راه سازی هم مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه 

حرکـت در راسـتای خودکفایـی در تولیـد ماشـین آالت معدنـی می توانـد در 

درازمدت تاثیر مثبت خود را نشان دهد اما در حال حاضر که حوزه های معدن 

و راه سازی کشور نیاز مبرم به استفاده از ماشین آالت جدید دارند، دولت باید 

بازنگـری اساسـی در راسـتای تسـهیل قوانیـن موجـود در واردات ماشـین آالت و 

از  دریافتـی  سـنگین  مالیـات  و  عـوارض  باشـد.  داشـته  معدنـی  تجهیـزات 

واردکنندگان ماشـین آالت و برخی قوانین و تبصره های نامناسـب، سـبب شـده 

است بسیاری از فعاالن معدنی توانایی انجام چنین کاری را نداشته باشند. در 

حالی که کاهش یا حذف بخشی از این عوارض می تواند گام مثبتی در راستای 

تسـهیل واردات ماشـین آالت برداشـت و حمـل مـواد معدنـی باشـد و همچنیـن 

منجر به تشویق معدنکاران در جهت وارد کردن ماشین آالت جدید شود.

جایگزین کردن حمل  و نقل ریلی در مقابل حمل  و نقل جاده ای، اقدام مهم 

دیگری است که می تواند در کاهش هزینه های حمل و نقل مواد معدنی موثر 

پـی گسـترش  ایـران، در  اقتصـادی  باشـد. چیـن در مقـام بزرگ  تریـن شـریک 

زیرسـاخت های خـود در ایـن زمینـه بـوده و هدف گـذاری آن بـرای سـال 2025 

میالدی است. گسترش حمل و نقل ریلی، منجر به تسریع در فرایند جابه جایی 

مـواد معدنـی و همچنیـن رشـد اقتصـادی و توسـعه صـادرات انـواع محصـوالت 

معدنی خواهد شد. این در حالی است که مسئوالن کشور در طی سالیان اخیر 

اقدامات خاصی را در این خصوص انجام نداده اند و تسهیالت خاصی در جهت 

نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی اختصاص نیافته است. ضمن اینکه تجهیزات 

و امکانـات کافـی جهـت تخلیه و بارگیـری مواد معدنی در ایسـتگاه های راه آهن 

وجود نداشته و یا فرسوده شده است. در چنین شرایطی، صرفا افزایش خطوط 

ریلی کشور نمی تواند تاثیر چندانی بر حمل و نقل مواد معدنی داشته باشد و 

توجه بیشتر به نوسازی و گسترش زیرساخت های موجود و به کارگیری الگوهای 

موفق جهانی در این زمینه باید در دستور کار مسئوالن ذ ی ربط قرار گیرد.

الزم به ذکر است بسیاری از معادن فعال در داخل کشور در مقیاس کوچک 

هسـتند که در حال حاضر با مشـکالتی همچون افزایش حقوق دولتی معادن، 

افزایش قیمت حامل های انرژی، فرسودگی ماشین آالت و... دست و پنجه نرم 

می کننـد کـه افزایـش هزینـه حمـل و نقل مواد معدنـی می تواند مهر تاییدی بر 

تعطیلـی ایـن معـادن باشـد. حمـل و نقـل در تمـام بخش های صنعتـی و معدنی 

تاثیرگذار است و می تواند زنجیره های تولیدی در این حوزه ها را با اختالل مواجه 

سـازد. بنابرایـن اگـر می خواهیـم چشـم انداز مثبتـی را بـرای آینـده معدن کشـور 

متصور شویم، باید اقدامات الزم و اساسی را در راستای کاهش هزینه های حمل 

و نقـل و مدیریـت فرایندهـای حمـل  و نقـل در چارچوب هـای لجسـتیکی انجـام 

دهیم تا ضمن حفظ حیات معادن کوچک مقیاس، به توسعه و پیشرفت هرچه 

بیشتر معادن متوسط و بزرگ مقیاس یاری رسانیم و در نهایت شاهد تداوم رشد 

بخش معدن باشیم. 

رسیدنبهمقصد،گرانتماممیشود

محمدرضا طارمی
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توسـعه صنعـت فوالد با کمک شـرکت های بـزرگ این حوزه و نیز سـرمایه گذاران بزرگ، شـتاب گرفتـه و عالوه بر 
اینکـه تولیـد محصـوالت مختلـف در ایـن زنجیـره افزایش یافته اسـت، طرح های توسـعه فـوالدی یکـی پس از 
دیگـری بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید و ایـن موضـوع می تواند رشـد و شـکوفایی اقتصـادی را برای کشـور به 
ارمغـان آورد امـا معضـل کنونی صنعت فوالد، محدودیت های انرژی در سـال جـاری به ویژه در حوزه بـرق و گاز بوده 
کـه باعـث زیان فوالدسـازان شـده اسـت و این چالـش همچنـان ادامـه دارد. هر چند کـه فوالدسـازان و صاحبان 
سـهام آن هـا مبـادرت بـه احـداث نیـروگاه کرده اند امـا زمانـی محدودیت ها برداشـته می شـوند که بخـش انرژی 
متناسـب با نیاز رشـد یابـد. خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین« در این راسـتا با محسـن مصطفی پور، 
مدیرعامـل مجتمـع فـوالد غدیر نی ریز گفت وگـو کرده کـه در این میان، برنامه ها و اسـتراتژی های این شـرکت نیز 

مورد بررسی قرار گرفته است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

قطارتوسعهدرفوالدنیریزبهراه
افتادهاست
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زمینـه  ◄ و  تاریخچـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فعالیت شرکت فوالد غدیر نی ریز بفرمایید.

طرح هـای  جـزو  نی ریـز  غدیـر  فـوالد  مجتمـع 

بـا  کـه در دهـه 80 مطابـق  بـود  فـوالدی  هفتگانـه 

سیاسـت های کلی دولت احداث آن آغاز شـد؛ قرار 

بـود ایـن طـرح در قالـب یـک مجتمـع شـکل بگیـرد. 

از  اسـتفاده  بـه  توجـه  بـا  گذشـته  سـال های  طـی 

ظرفیت منابع داخلی و نیز خط اعتباری بین ایران و 

چیـن، پیشـرفت هایی در پـروژه فوالدسـازی حاصـل 

شـد؛ البتـه ایـن پیشـرفت در برخـی مواقـع بـا فـراز و 

فرودهایـی همـراه بـود. بـا ایـن حـال، نخسـتین واحد 

تولیدی مجتمع فوالد غدیر نی ریز یعنی بخش احیا 

مستقیم در سال 1396 به بهره برداری رسید و تولید 

آهـن اسـفنجی در ایـن مجتمـع بـه عنـوان نخسـتین 

محصول آغاز شد.

ظرفیت تولید مجموعه چقدر بوده و چه میزان  ◄

از آن فعال است؟

فوالد غدیر نی ریز یکی از طرح های فوالدی بوده 

کـه قـرار اسـت در آن بـه نوعـی زنجیـره تولیـد فـوالد 

کامـل شـود و بـا توجـه بـه تامیـن مـواد اولیـه در داخل 

مجتمع، ارزش افزوده در خود مجتمع به وجود آید. 

ظرفیت تولید آهن اسفنجی در مجتمع 800 هزار تن 

در سـال اسـت کـه توانسـته در سـال های قبـل بـه 

ظرفیت اسـمی خود دسـت یابد و سـال گذشـته نیز 

رکـورد تولیـدی حـدود 870 هـزار تـن را از خـود بر جای 

گذاشت. هم اکنون نیز واحد احیا مستقیم مجتمع 

با ظرفیت کامل در حال تولید محصول است.

این شـرکت در سـال جاری چه عملکرد تولیدی  ◄

را از خود بر جای گذاشت؟

در سـال جـاری فـوالد غدیـر نی ریز علی رغم همه 

محدودیت هایـی کـه در حـوزه زیرسـاخت ها ازجمله 

گاز و برق وجود داشـت، همچنین محدودیت هایی 

کـه در خصـوص برخـی از قطعـات و کاالهـا بـه وجـود 

آمد و منجر به عدم انجام تعمیرات سالیانه مطابق با 

برنامه ریـزی قبلـی شـد، توانسـتیم تولیـد را مطابـق با 

برنامـه در مـدار نگـه داریـم و انحرافـی از آن نداشـته 

باشـیم. امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال مالـی جـاری، 

بتوانیم با تالش و کوشش همکاران باز هم رکوردهای 

جدیدی را   ثبت کنیم. 

مـواد اولیـه ایـن شـرکت از چـه منابعـی تامیـن  ◄

می شود؟ آیا با چالشی در این زمینه مواجه هستید؟

مهم تریـن مـاده اولیـه واحـد احیا مسـتقیم فـوالد 

نی ریـز گندلـه اسـت. خوشـبختانه تامین کننـدگان 

گندله در کشور نسبتا زیاد هستند. به همین سبب، 

همـکاری نسـبتا خوبـی میـان فـوالد غدیـر نی ریـز و 

شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن بـا توجـه بـه سـهامدار 

مشترک میان دو مجموعه، شکل گرفته است و از این 

رو در ماه های اخیر با انعقاد قرارداد بلندمدت میان 

از  تامیـن گندلـه  فراینـد  از  تولیـدی،  دو مجموعـه 

مجموعه های واسطه و ایجاد قیمت های متنوع در 

تامین مواد اولیه خودداری کردیم و در مسـیر تامین 

مواد اولیه از منابع اصلی با قیمت مناسب و شرایط 

پرداخـت بهتـر قـرار گرفتیـم زیرا همان طـور که گفته 

شد، هر دو مجموعه سهامداران مشترکی دارند و این 

موضوع به تامین بهتر مواد اولیه با قیمت مناسب تر 

به شرکت ما کمک کرده است.

نکتـه مهـم و چالـش واقعـی در خصـوص تامیـن 

مـواد اولیه، نرخ گندله طبق مصوبـه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت 23.5 درصد شـمش فوالد خوزسـتان 

در سامانه کدال است. با این وجود، هرگز نتوانستیم 

ایـن قیمـت مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنیـم و  بـا 

قیمت هـای موجـود باالتـر از نـرخ مصـوب هسـتند. 

البته با همکاری مناسب مجموعه فوالد غدیر نی ریز 

و گهرزمین توانسته ایم شرایط خوبی را برای نیمه دوم 

سال جاری برای شرکت رقم بزنیم.

طـرح فوالدسـازی ایـن شـرکت در چـه مرحله ای  ◄

قرار دارد؟ چه محصوالتی را تولید خواهد کرد و چه 

زمانی به بهره برداری خواهد رسید؟

پـروژه فوالدسـازی مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز 

سـالیان متمـادی بـه طـول انجامیده اسـت و قـرار بود 

این واحد تولیدی مدت ها قبل به بهره برداری برسد. 

بـا ایـن وجـود، بنـا به دالیلـی این امر معطل ماند. طی 

چنـد مـاه اخیـر بـا برنامه ریزی هـای دقیق تـر و تـالش 

بیشـتر در مجموعـه، پیشـرفت قابـل توجهـی را در 

فرایند احداث واحد فوالدسازی شاهد هستیم. مقرر 

شـده مطابـق با برنامه ریزی های صورت گرفتـه، دوره 

انتظار برای فوالدسـازی را به پایان برسـانیم و امیدوار 

هسـتیم در پایان بهار سـال 1401، کارخانه فوالدسـازی 

مجتمع فوالد غدیر نی ریز، در مدار تولید قرار بگیرد 

و به بهره برداری برسد. طبیعتا محصوالت مجتمع، 

انواع شمش فوالدی خواهد بود.
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فراینـد فـروش فوالد غدیر نی ریز به چه صورت  ◄

آیـا همـه محصـوالت خـود را در  انجـام می شـود؟ 

بورس کاال عرضه می کنید؟

تنهـا محصـول مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز، آهن 

اسـفنجی اسـت و بـه طـور مشـخص، تنهـا مشـتریان 

مجموعه نیز تولیدکنندگان شـمش فوالدی خواهند 

بـود. سـابق بـر ایـن، فـروش بـر اسـاس نیـاز بـازار و بـر 

مبنـای عرضـه و تقاضـا و مذاکـرات صـورت گرفتـه 

انجــــام می شــــد. در حــــال حاضــــر، بـــا توجـــه بــــه 

و  معـدن  وزارت صنعـت،  کــه  دستورالعمل هـــایی 

تجـارت بـرای تنظیـم بـازار فـوالد ابـالغ کـرده اسـت و 

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز نیـز خـود را تابـع ایـن 

دستورالعمل هـــــا می دانــــد، بــــا نهایــــت رعایــــت 

امانت داری و حفظ حق سهامداران، تمام محصوالت 

خـود را در ماه هـای اخیـر در بورس کاالی ایران عرضه 

کـرده اسـت. ایـن مهـم دقیقـا از همـان زمـان ابالغیـه 

عرضـه  بـه  اسـفنجی  آهـن  تولیدکننـدگان  الـزام 

محصـوالت خـود در بـورس کاال اتفـاق افتـاد. بـه ایـن 

ترتیـب از آن زمـان، هیچ گونـه فـروش خـارج از بـورس 

نداشـتیم. امیـدوار هسـتیم شـرایط بـه گونـه ای پیش 

رود که محصول شرکت ما در بازه قیمتی استاندارد 

خود به فروش برود که هیچ یک از حلقه های زنجیره 

دچار نقصان نشود. 

عرضـه در بـورس کاال بـا چـه مزایا و چالش هایی  ◄

همـراه اسـت و ترجیـح می دهیـد رونـد عرضـه در 

بورس به چه صورتی باشد؟

فـروش در بـورس بایـد اتفـاق بیفتـد و مجتمـع 

فـوالد غدیـر نی ریـز از ایـن فراینـد حمایـت می کند. 

اساسـا بـورس، بـازار مبتنـی بـر شـفافیت اسـت و در 

ایـن بـازار تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بـه طور 

شفاف حضور دارند و دستگاه های نظارتی می توانند 

بـر ایـن فرایندهـا نظـارت کننـد. بـا این حـال، مفهوم 

بورس کاال این است که تولیدکنندگان دارای کاالی 

مشـابه محصـول خـود را بـا قیمت هایـی کـه تنظیـم 

کرده اند در آن عرضه کنند و مصرف کننده نسبت 

گرفتـه،  صـورت  قیمت گـذاری  و  عرضـه  ایـن  بـه 

انتخـاب کنـد کـه از کـدام یـک از عرضه کننـدگان 

کاالی مـورد نیـاز خـود را بـا چـه قیمتـی تامین کند. 

امیـد اسـت کـه مسـیر عرضـه در بـورس در همـه 

زنجیـره تولیـد فـوالد طـی شـود و در سـایر کاالهـا نیز 

اتفاق بیفتد. ناگفته نماند که در این فرایند بورس 

کاال نبایـد در کمیتـه ای کـه ممکـن اسـت از فضـای 

واقعی صنعت به دور باشد، قیمت را تعیین کنــد. 

عالوه بــرایــن، نبایـــد در عرضـــه در بـــورس محدودیت 

ایجاد شود. به طور مثال، چگونگی دریافت یا عدم 

از محـل فـروش و قیمت گـذاری  پـاداش  دریافـت 

برای توزین و بارگیری مسـائلی هسـتند که باید در 

حـوزه مدیریتـی شـرکت ها اتفـاق بیفتـد. در فراینـد 

عرضـه و تقاضـای کاال، بـورس کاالی ایـران بایـد تنهـا 

بسترسازی کند. مجتمع فوالد غدیر نی ریز به طور 

کلـی بـا عرضـه همـه زنجیـره فـوالد در بـورس کاال 

موافـق اسـت امـا نبایـد محدودیت هایـی دسـت و 

پاگیـر بـرای عرضه کننـدگان و خریـداران در بـورس 

وجود داشته باشد. 

بعـد از قطعـی بـرق در تابسـتان، اکنـون قطعـی  ◄

گاز گریبان گیر فوالدسـازان شـده است. این شرکت 

چـه آسـیب هایی از قطعـی بـرق در تابسـتان دیـده 

اسـت و در صـورت قطعـی گاز، چـه مشـکالتی برای 

این شرکت به وجود خواهد آمد؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه قطعـی بـرق در تابسـتان 

آسـیب بسـیار زیاد و خسـارت حدود 11 هزار میلیارد 

تومانـی به صنعت فوالد کشـور وارد کـرد. جبران این 

خسارت شدید و سخت خواهد بود. در همین حال، 

آهن اسفنجی به عنوان تنها محصول کارخانه فوالد 

غدیـر نی ریـز، ازجملـه محصوالتـی اسـت کـه امـکان 

نگهداری برای مدت دو هفته و بیشتر برای آن وجود 

نـدارد و احتمـال اشـتعال وجـود دارد. همین طـور بـه 

دلیل تعطیلی فوالدسازان، در صورت ماندن بیش از 

بـرای  بیـن مـی رود. گاز  از  ارزش کیفـی کاال  حـد، 

واحدهای آهن اسفنجی از سایر بخش های فوالدی و 

حــــوزه معــــدن متفــــاوت اســـت. گـــاز در برخـــی 

مجموعه ها، روشن کننده تجهیزات است. در حالی 

که در مجموعه های تولیدکننده آهن اسفنجی، گاز 

بـه عنـوان بخشـی از خـوراک مصـرف می شـود. ایـن 

یعنی در کنار گندله، گاز به نوعی خوراک کارخانه ما 

در فرایند تولید اســـت. از ایـــن رو، افزایش متمـــادی 
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قیمت هـای گاز، خـود بـر قیمـت تمـام شـده مـا اثـر 

مسـتقیم دارد. همچنیـن، تهدیدهـای مختلف بـرای 

دچـار  را  اسـفنجی  آهـن  تولیدکننـدگان  گاز،  قطـع 

مشکالت فراوانی می کند. البته تالش ما تا به امروز 

بر این بوده است که اجازه تعطیلی کارخانه را ندهیم. 

با این حال، با توجه به محدودیت ایجاد شده اخیر، با 

حداقـل ظرفیـت تولیـدی در حـال فعالیـت هسـتیم و 

انتظار داریم محدودیت گاز برطرف شود. 

چـه راهکارهایـی را بـرای تامیـن انـرژی صنعـت  ◄

یافتـن مشـکالت  پایـان  پایـدار و  بـه صـورت  فـوالد 

موجود پیشنهاد می دهید؟

بـرای تامیـن انـرژی حوزه صنعـت، در صورتی که 

هـر یـک از شـرکت ها بـه طـور مسـتقل بـه احـداث 

نیـروگاه مبـادرت بورزنـد، اثـر جـدی روی تامیـن بـرق 

آن هـا نخواهـد داشـت. چراکـه تامیـن بـرق در شـبکه 

سراسـری اتفـاق می افتـد و بـه نوعـی اختیـار قطـع یـا 

وصـل آن بـا وزارت نیـرو اسـت. از ایـن رو هـر زمـان کـه 

محدودیـت بـرق در شـبکه سراسـری وجـود داشـته 

باشـد، کارخانه هـای فـوالدی تعطیـل خواهنـد شـد تـا 

نیـاز بخـش خانگـی تامیـن شـود. البتـه توافقـی در 

وزارت صمـت بیـن شـرکت ها، ایمیـدرو و وزارت نیرو 

بـرای احـداث حـدود 11 هـزار مـگاوات بـرق در قالـب 

نیـروگاه حاصـل شـد کـه ایـن مهـم در راسـتای تامیـن 

انـرژی صنعـت فوالد خواهد بود. با این حـال، اگر این 

نوع توافق ها در قالب یک نهضت ملی و فراگیر، فراتر 

از یـک صنعـت و بنـگاه خـاص اجـرا شـوند، مشـکل 

کمبود برق را پشت سر خواهیم گذاشت. این یعنی 

همـه امکانـات الزم بـرای تامیـن بـرق فراهـم و به طور 

همزمان اجرا شود و در نهایت نیروگاه ها در یک زمــان 

در مــدار تولیــد و شبکــه سراسری کشور قرار گیرند. 

در ایـن صـورت، نیـاز کلـی کشـور بـه بـرق برطـرف 

خواهد شد و دولت به سمت قطع برق کارخانه های 

فوالدی نخواهد رفت. در غیر این صورت، همچنان 

تا زمانی که محدودیت وجود داشـته باشـد، با توجه 

به اینکه اختیار قطع و وصل برق کارخانه ها در دست 

وزارت نیـــرو از طریـــق شبکــه سراســری اســت، بــرق 

کارخانه هـای فـوالدی قطـع می شـود حتـی اگـر آن 

کارخانه نیروگاه احداث کرده باشد.

شـرکت فـوالد غدیـر نی ریـز، چـه اسـتراتژی ها و  ◄

برنامه هایی را برای آینده خود در نظر گرفته است؟

بـــر  مبتنـــی  نی ریــــز  فـــوالد  در  برنامه ریــــزی 

اسـتراتژی های کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمدت 

تعریـف شـده اسـت. از ایـن رو برنامـه کوتاه مـدت 

شـرکت مبتنـی بـر راه انـدازی کارخانـه فوالدسـازی 

است که با سرعت بیشتر و در کمترین زمان ممکن 

به بهره برداری برسـد. برنامه میان مدت ما این اسـت 

کـه آغـاز عملیـات اجرای کارخانـه گندله سـازی را در 

دستور کار قرار دهیم و طی ماه های آتی احداث این 

کارخانه عملیاتی خواهد شد. همچنین برنامه داریم 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز را توسـعه دهیـم. ایـن بـه 

توسـعه  و  احـداث  حـال  در  کـه  اسـت  آن  معنـای 

زیرسـاخت های اساسـی مانند آب، گاز، ریل، جاده و 

بـرق مـورد نیـاز کارخانـه و صنایـع جانبـی هسـتیم. 

همچنین در برنامه داریم کارخانه های جانبی دیگری 

مانند آهک سازی که یک واحد تولیدی بسیار مهمی 

در فراینـد تولیـد فـوالد محسـوب می شـود را احداث 

کنیم تا با احداث آن هم نیاز کارخانه و نیاز کشور را 

تامیـن کنیـم. در همیـن حـال، به دنبال مشـارکت در 

احداث کارخانه های آهن اسفنجی هستیم و صنایع 

پایین دسـتی مربوطـه را در نزدیکـی مجتمـع و در 

شهرک تولیدی محصوالت فوالدی احداث کنیم که 

همـه ایـن برنامه هـا منجـر بـه افزایـش ظرفیت هـای 

اشـتغال پایـــدار در منطقـــه و توسـعه پایـدار بـرای 

کشـور خواهـد شـد. توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری 

اسـت کـه قطـار توسـعه در مجتمـع فـوالد غدیـر 

نی ریـز، بـه راه افتـاده اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا 

تمرکز بر سرعت باال، مسیر توسعه را بپیماییم.

در مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز، در کنـار توسـعه 

صنعتـی و بـا رعایـت همـه منافـع بنـگاه اقتصـادی و 

حفاظـت از سـرمایه صاحبـان سـهام، بر خود تکلیف 

کردیم که به صورت یک شرکت هوشمند و با برنامه، 

منطبـق بـر سیسـتم های بـه روز انفورماتیکـی قـدم 

برداریم. همچنین تالش می کنیم که توسعه صنعتی 

را به دو مقوله مسئولیت اجتماعی و محیط زیست 

پیوسـت کنیـم. در ایـن خصـوص، اقدامـات بسـیار 

خوبی با تدابیری که مدیران مجموعه اندیشیده اند و 

حمایـت سـهامداران صـورت گرفتـه و در مجمـوع 

قدم هـای بلنـدی برداشـته شـده اسـت. تدویـن یـک 

استراتژی کالن در حوزه محیط زیستی برای ما یکی 

از نکات بسیار خوب است. همچنین اخیرا تفاهمی 

با دانشگاه برای بررسی محیط زیستی مجتمع فوالد 

رابطـه،  ایـن  در  کـه  دادیـم  صـورت  نی ریـز  غدیـر 

سیسـتم های نویـن غبارگیـر در مجموعـه کارخانـه 

ایـن سیسـتم آالیندگی هـا را کنتـرل  فراهـم شـود و 

می کنــــد. همچنیــــن در بخــــش مسئولیت هــــای 

اجتماعـی یـک پیوسـت قابـل توجهـی در مجموعـه 

تدویـن کردیـم کـه شـامل تزریق انـرژی و امید در بین 

اقشـار و بخش هایـی از منطقـه مـا اسـت کـه نیازهای 

اساسـی داشـتند و برطـرف نشـده بـود. فـوالد غدیـر 

نی ریز خود را مکلف می داند بخش های زیرساختی 

را اصـالح و آماده سـازی کنـد. امیـدوار هسـتیم مردم 

در آینـده از صنعـت فـوالد در منطقـه بـه صـورت یک 

اقدام منتشـر شـده در قالب فعالیت های اجتماعی 

ماندگار نام ببرند.
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مهر ضرر بر پیشانی صنعت ریخته گری

قیمت ورق فوالدی طی سه سال 11 برابر شده است

محدودیت های انرژی ، سد محکمی در برابر توسعه صنعت فوالد
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت آذر فوالد گـداز گفت: با توجه به وضعیت نوسـانات بـازار و افزایش تـورم، تولیدکنندگان قطعـات فوالدی 
هیچگونه توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت خود ندارند.

عضو هیئت مدیره شرکت آذر فوالد گداز:

مهرضرربرپیشانیصنعتریختهگری
تنهاسابقهدارهادوامآوردهاند  

علیرضا نرج آبادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت آذر فوالد گداز فعالیت خود را در سـال 1388 

با سـرمایه گذاری گروه صنایع پمپ سـازی ایران آغاز 

کرد. این شـرکت در شـهرک صنعتی سـرمایه گذاری 

خارجی تبریز واقع شده و تعداد 100 نیروی انسانی در 

زمینه ریخته گری انواع آلیاژهای فوالد، استیل، برنز و 

برنج مشغول به کار هستند. کارخانه دیگری نیز در 

زمینـه ریخته گـری چـدن داریـم کـه در زنجـان واقـع 

شده است.

وی در خصـوص میـزان ظرفیت تولید مجموعه، 

بیـان کرد: ظرفیت تولید انواع آلیاژهای فـوالد در این 

شرکت، ماهانه 150 تن است که امیدوار هستیم سال 

آینـده بـا افزایـش تجهیـزات، ایـن میـزان بـه 300 تـن 

افزایـش یابـد. همچنیـن ظرفیـت تولیـد چـدن در این 

واحـد تولیـدی، 250 تـن در مـاه اسـت کـه بـه دنبـال 

افزایش این میزان به 400 تن در سال آتی هستیم.

تولید قطعات صنایع اساسی  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت آذر فـوالد گـداز در 

ارتباط با کاربرد محصوالت این شـرکت، عنوان کرد: 

محصـوالت مـا بـر اسـاس سـفارش مشـتری تولیـد و 

عرضـه می شـود. انـواع قطعات صنایع پمپ سـازی، ، 

خودروسـازی، ماشـین آالت معدنی، سـیمان، نفت، 

گاز و پتروشیمی در مجموعه ما تولید می شود.

وی در ادامـه بـه نحـوه تامیـن مـواد اولیـه مـورد 

نیاز و چالش های موجود در این زمینه اشـاره کرد و 

گفـت: قراضه  آهنی مورد نیاز مجموعه از بـازار آزاد 

خریـداری شـده و برخـی از مـواد اولیـه مـورد نیـاز از 

طریـق شـرکت های بازرگانـی در داخـل کشـور تامین 

می شـود. متاسـفانه محدودیـت در واردات قراضـه 

آهنی سـبب شـده اسـت در برخی از روزهای سال با 

کمبـود و ضعـف مـاده اولیـه در خـط تولیـد مواجـه 

شـویم. ضایعـات آهنـی موجـود در بـازار داخلـی، از 

کیفیـت پایین تـری نسـبت بـه نمونه هـای وارداتـی 

برخـوردار اسـت و بـر همیـن اسـاس تـا زمـان تامیـن 

کامـل مـواد اولیـه با کیفیت ما ناچـار به ایجاد وقفه 

در خط تولید هستیم.

استفاده از تجهیزات ایرانی در ریخته گری   

قطعات فوالدی

نرج آبادی ضمن اشاره به فرایند تولید قطعات 

فوالدی در این مجموعه، مطرح کرد: ریخته گری در 

کارخانجـات مختلـف بـر اسـاس نـوع تجهیـزات و 

سفــــارش محصــــوالت انجــــام می شــــود. فراینــــد 

طریـق  از  عمدتـــا  مجموعـــه  ایـن  در  ریخته گـری 

قالب گیری CO2 به صورت دسـتی انجام می شـود. 

مواد اولیه بعد از ذوب شـدن در قالب های ماسـه ای 

ریختـه می شـود و داخـل قطعـه توسـط ماهیچـه یـا 

مغزه  شکل  می گیرد.

عملیــــات  کـــرد:  تشریـــح  تولیدکننــــده  ایــــن 

ذوب ریـزی پـس از تهیـه مـذاب در داخـل کوره های 

کـه  قالب هایـی  در  فروآلیاژهـا،  افـزودن  بـا  القایـی 

عمدتا ساخت این شرکت است، صورت می گیرد و 

با گذشت زمان مشخص و سردسازی مذاب، قطعه 
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مورد نظر وارد مرحله سنگ زنی می شود. در نهایت 

ایـن قطعـه بعـد از تمیـزکاری به بخش کنترل کیفی 

بـه دسـت  بسـته بندی،  از  پـس  و  ارسـال می شـود 

مشتریان می رسد.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: ماشـین آالت 

مــــورد استفــــاده عمدتــــا ساخـــت داخـــل اســـت. 

خوشـبختانه در طی سـالیان اخیر قدم های مثبتی 

در راسـتای خودکفایی در تجهیزات و ماشـین آالت 

برداشـته شـده اسـت و در حـال حاضـر بسـیاری از 

کوره های القایی هم توسط شرکت های داخلی تولید 

می شـود. دسـتگاه های شـات پالسـت و تجهیـزات 

مورد اسـتفاده در خطوط قالب گیری نیز عمدتا در 

داخل کشور تولید می شود. البته باید توجه داشت 

نمونه خارجی این دستگاه ها نیز وجود دارد اما بهتر 

است از ماشین آالت داخلی جهت تولید محصوالت 

اسـتفاده شـود. ضمـن اینکـه بایـد سـرمایه گذاری و 

توجـه بیشـتری صـرف داخلی سـازی ماشـین آالت و 

تجهیزات شود.

تمایل به صادرات نداریم  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت آذر فـوالد گـداز در 

خصـوص فعالیـت در حـوزه صـادرات، اذعـان کـرد: 

شرکت آذر فوالد گداز تمرکز اصلی خود را بر تامین 

قطعـات مـورد نیاز صنایع مختلف در داخل کشـور 

حـوزه  در  خاصـی  برنامـه  فعـال  و  اسـت  گذاشـته 

صادرات نداریم.

وضعیت نامناسب بازار قطعات فوالدی  

نرج آبـادی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

تحلیـل شـما از وضعیـت کنونـی صنعـت ریختگـی 

فوالد چیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان قطعات 

فـوالدی در شـرایط کنونـی اقتصـاد و بـه  دنبـال آن 

وضعیـت نامناسـب بازار، هیچگونـه توجیهی برای 

نامطلـوب  شـرایط  ندارنـد.  خـود  فعالیـت  ادامـه 

بـا  تولیدکننـدگان  اسـت  شـده  سـبب  اقتصـادی 

مشـکالت فراوانی در بخش های مختلف همچون 

مـا  فعالیـت  شـوند.  روبـه رو   ... و  مالیـات  بیمـه، 

ریخته گـران در چنیـن شـرایط اقتصـادی که قیمت 

مـواد اولیـه روزانـه در حال افزایش اسـت و تورم در 

بخش هـای مختلـف سـیر صعـودی بـه خـود گرفتـه 

اسـت، اصال توجیه اقتصادی ندارد و شـرکت هایی 

که سـابقه طوالنی در این حوزه دارند، توانسـته اند 

بـا به کارگیـری از تجربیـات گذشـته خـود همچنـان 

پابرجا باقی بمانند. در حالی که اگر در حوزه های 

دیگری مانند بازار آزاد سرمایه گذاری کنیم، قطعا 

با سوددهی مالی بیشتری مواجه خواهیم شد.

این تولیدکننده قطعـات فـوالدی در ادامه ضمن 

اشـاره بـه الـزام بازنگـری دولـت در سیاسـت گذاری 

بایـــد در  بیـــان کـــرد: دولـــت  اقتصـــادی کشـــور، 

سیاسـت گذاری های اقتصـادی حاکـم بـر واحدهـای 

تولیـدی بازنگـری داشـته باشـد تـا عمـال واحدهـای 

کوچـک بتوانند به فعالیت خـود ادامه دهند. کارگر 

شـاغل در خطـوط ریخته گـری، یکـی از سـخت ترین 

کارهـا را انجـام می دهـد و در کمال تعجب، کمترین 

حقوق را دریافت می کند. طبیعی است اگر شرایط 

تغییـر نکنـد و اصـالح اساسـی در ایـن زمینـه انجـام 

نشود، کارگرها تصمیم می گیرند که به  جای فعالیت 

در صنعـت بـه شـغل های غیرمولـد نظیـر خریـد و 

فـروش، حمـل و نقـل و... روی آورنـد. بنابرایـن نیـاز 

تـا مسـئوالن تصمیمـات جدیـدی را در ایـن  اسـت 

خصـوص اتخـاذ کننـد تـا چـرخ صنعـت همچنـان بـا 

حضـور و دلگرمـی کارگـران سـختکوش و زحمتکـش 

کشور بچرخد.

تاثیر تحریم بر بی ثباتی اقتصادی  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت آذر فـوالد گـداز در 

ارتبـاط بـا میـزان اثرگـذاری تحریـم بـر فعالیـت ایـن 

شـرکت، اظهـار کـرد: اعمـال تحریم هـای بین المللـی 

محدودیت هایـی را در زمینـه واردارت برخـی مـواد 

اولیه و ماشین آالت به همراه داشته که باعث شده 

اسـت تولیدکنندگان در راسـتای خودکفایی در این 

زمینـه حرکـت کننـد و ایـن مسـئله بـه نفـع صنعـت 

کشـور اسـت امـا بی ثباتـی اقتصـادی ناشـی از ایـن 

تحریم ها سـبب شـده اسـت تولیدکننـدگان قـادر به 

برنامه ریــــزی مشخــــص نباشنـــد و فراینـــد تولیـــد 

دسـتخوش تغییـرات بسـیاری شـود. یعنـی ممکـن 

اسـت قیمـت مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در یـک 

پـروژه در طـول یـک تـا دو هفتـه چنـد برابر شـود که 

همـراه  بـه  را  تولیدکننـده  سـردرگمی  امـر  همیـن 

خواهـد داشـت. قلـع، یکـی از مـواد اولیـه صنعـت 

ریخته گــــری  اســـت که با قیمــــت هـــر کیلوگـــرم 

آن  قیمـت  و  می شـد  خریـداری  تومـان  700هـزار 

ظـرف یـک مـاه به حـدود دو برابـر قیمت یعنی یک 

میلیـون و 400 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

افزایـش یافـت. ایـن تفـاوت قیمت حیـن انجام یک 

پـروژه باعـــث ضـــرر و زیان هـــای مالـی می  شـود. 

بنابراین بی ثباتی اقتصادی تولیدکنندگان قطعات 

ریخته گـری را بـه دردسـر انداخته اسـت که ریشـه 

آن به تحریم ها برمی گردد.

نرج آبـادی ضمـن اشـاره بـه اقدامـات توسـعه ای 

ایـــن مجموعــــه، مطـــرح کرد: در حــال حاضـــر، در 

راستای اجرای طرح توسعه  آذر فوالد گداز، مشغول 

افزایـش تجهیـزات، ماشـین آالت و کوره هـای جدیـد 

هسـتیم. اگـر ایـن اقـدام صـورت نگیـرد، مجموعـه 

محکوم به فنا شدن است. بنابراین تالش می کنیم 

بـا افزایـش تجهیزات، تنوع بیشـتری در محصوالت 

را  ایـن شـرکت  بتوانیـم  تـا  ایجـــاد کنیـم  تولیـــدی 

همچنان فعال نگه داریم.

وی در پایــــان خاطرنشـــان کــــرد: بــــه عنــوان 

تولیدکننـده ای کـه حـدود 33 سـال اسـت در زمینـه 

از  می کنـد،  فعالیـت  ریخته گـری  قطعـات  تولیـد 

مسئوالن تقاضا داریم به وعده های خود در خصوص 

حمایت از تولید داخلی عمل کنند و سخن های آن ها 

تنهـا در حـد شـعار باقـی نماند زیرا تولیدکننـدگان به 

حمایت واقعی مسئوالن نیاز دارند.

ضایعات آهنی موجود در بازار داخلی، 
از کیفیت پایین تری نسبت به 

نمونه های وارداتی برخوردار است و 
بر همین اساس تا زمان تامین کامل 
مواد اولیه با کیفیت ما ناچار به ایجاد 

وقفه در خط تولید هستیم
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مدیرعامل شـرکت فوالد غرب ازنا گفت: تورم افسارگسـیخته در حوزه ورق فوالدی، طی سـه سـال گذشـته باعث فرار سـرمایه گذاران 
شده است و بسیاری از تولیدکنندگان زیر ظرفیت اقتصادی فعالیت می کنند و برخی نیز ناچار به تعطیلی واحد خود شدند.

مدیرعامل شرکت فوالد غرب ازنا:

قیمتورقفوالدیطیسهسال11برابرشدهاست
فرارسرمایهگذارانازصنعتلولهوپروفیل  

محمـد تقـی صالحـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: 

در سـال 1397 قیمـت ورق فـوالدی حـدود دو هـزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم بود. از آن زمان تا کنون با 

توجـه بـه تحریم هـا، واردات ورق از سـوی هیـچ یک از 

مصرف کننـدگان داخلـی انجـام نشـد. ضمـن اینکـه 

تمامـی مولفه هـای تولیـد فـوالد ازجملـه سـنگ آهن، 

نیـروی انسـانی و انـرژی از داخـل تامین شـدند و هیچ 

وابستگی به واردات و خارج نداشتیم.

رقـم  احتسـاب  بـا   1397 سـال  در  افـزود:  وی 

دوهـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـرای قیمـت 

تومـان  میلیـارد  هـزار  حـدود 20  فوالدسـازان  ورق، 

فـروش و نیمـی از ایـن میزان سـوددهی داشـتند که 

در مقایسـه بـا تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل رقـم 

بسیار باالیی بود. اکنون قیمت ورق بیش از 10 برابر 

آن زمـان شـده و بـه حـدود 20 هزار تومـان به ازای هر 

کیلوگرم رسیده است.

مدیرعامـل شـرکت فوالد غرب ازنـا اضافه کرد: با 

توجـه بـه قیمـت فعلـی ورق، فـروش و سـوددهی ایـن 

فوالدسازان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان در سال 

جاری خواهد رسـید. این میزان سـوددهی که توسـط 

فوالدسـازان بـه دسـت خواهـد آمـد، تنهـا بـا گران تـر 

کـردن ورق فـوالدی طـی سـه سـال گذشـته محقـق 

می شـود. سـوالی کـه بـه وجـود می آیـد ایـن بـوده کـه 

گران شـدن ورق قرار اسـت تا چه زمانی ادامه داشـته 

باشـد و به تبع آن، فوالدسـازان بزرگ قرار اسـت تا چه 

میزان سـوددهی داشـته باشـند؟ پاسـخ به این سـوال 

روشـن اسـت زیـرا اغلـب فوالدسـازان بـزرگ دولتـی 

هسـتند و گـران شـدن ورق و افزایـش سـوددهی ایـن 

فوالدسازان به طور کامل به جیب دولت می رود.

گرانی ورق فوالدی به کاهش قدرت خرید   

منجر شد

صالحی خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت ورق 

یـک  بـود،  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار  دو 

تولیدکننده لوله و پروفیل می توانست با دو میلیارد 

تومان یک هزار تن ورق فوالدی خریداری کند اما با 

افزایـش بیـش از 12 برابـری قیمـت ورق و رسـیدن 

قیمـت آن بـه حـدود 25 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم، باید برای خرید یک هزار تن ورق فوالدی، 

25 میلیـارد تومـان هزینـه کنـد. در حالـی که تامین 

ایـن میـزان نقدینگـی بـرای یک تولیدکننـده کوچک 

لوله و پروفیل، بسیار سنگین و در برخی مواقع غیر 

از  بسـیاری  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  ممکـن 

تعطیلـی  بـه  ناچـار  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان 

کارخانه خود شدند.
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وی اذعـان کـرد: شـرکت فـوالد غـرب ازنـا نیـز بـه 

دلیـل گرانـی ورق، در برخـی مواقع نتوانسـت تولید 

خود را انجام دهد و مجبور به تعطیلی موقتی خط 

تولید شـد. ظرفیت شـرکت ما در یک شـفیت کاری 

ماهانـه، تولیـد سـه هـزار تـن لولـه و پروفیل اسـت اما 

متاسـفانه تنهـا 200 تـا 300 تـن در مـاه قـادر بـه تامین 

مـواد اولیـه و تولیـد محصـول هسـتیم کـه بـه هیـچ 

عنوان مقرون به صرفه نیست. در حالی که ظرفیت 

کارخانـه بیـش از سـه هـزار تـن در مـاه اسـت و در 

نتیجـه، نمی توانیم با این میـزان مواد اولیه فعالیت 

کامـل  تعطیلـی  احتمـال  دلیـل  همیـن  بـه  کنیـم. 

کارخانه وجود دارد. هنگامی که سرمایه در گردش 

تدریـج  بـه  کارخانـه  باشـد،  نداشـته  وجـود  کافـی 

تعطیل می شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غـرب ازنا تصریـح کرد: 

شرایط تامین مواد اولیه در حال حاضر به این صورت 

است که هنگامی که مواد اولیه در بورس کاال عرضه 

می شـود، متقاضـی بایـد بخشـی از هزینـه خریـد را 

هنگام ثبت سفارش به عنوان سپرده قرار دهد و در 

صورتـی کـه خریـد انجـام شـود، 50 درصـد از هزینـه 

سفارش را در هنگام خرید بپردازد. ضمن اینکه کاال 

سه ماه بعد به تولیدکننده تحویل داده می شود. این 

شـرایط تامیـن مـواد اولیـه در هیچ کشـوری مشـاهده 

نمی شود و تنها مصرف کننده نهایی از این موضوع 

ضرر می کند.

صالحی اذعان کرد: متاسـفانه مسـئوالن آگاهی 

مناسـبی از شـرایط تولیـد و صنعـت ندارنـد و همیـن 

عدم شناخت باعث بروز مشکل برای تولیدکنندگان 

می شـود. بـه همیـن دلیـل برخـی تصمیم هـا از سـوی 

دولتمردان به جای باز کردن فضا برای تولید، بیشتر 

به تنگ تر شدن شرایط می انجامد.

کارخانه در حال تعطیلی است  

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غـرب ازنـا بیـان کـرد: 

ظرفیـت شـرکت مـا طبق پروانـه بهره برداری، سـاالنه 

120 هـزار تـن و ماهانـه حـدود 9 تـا 10 هـزار تـن انـواع 

لوله و پروفیل در سه شیفت کاری است. در حالی 

فعالیـت  کاری  شـیفت  یـک  بـا  تنهـا  اکنـون  کـه 

می کنیـم. بـا اینکـه باید در یک شـیفت کاری تولید 

شـرکت بـه سـه هـزار تـن در مـاه برسـد اما ایـن میزان 

هرگـز محقـق نشـده اسـت و تولیـد از 300 تـن در مـاه 

فراتـر نمـی رود. بـه طور مثال، در یکـی از عرضه ورق 

فوالدسازان که سهمیه داریم و این عرضه ها معموال 

ماهی یک بار انجام می شود، تنها توانستیم 220 تن 

از آن را خریـداری کنیـم کـه تنهـا تولید یـک روز ما را 

کفـاف می دهـد؛ در حالـی کـه این ورق سـه ماه بعد 

به ما تحویل داده می شود.

صالحـی عنـوان کـرد: اغلـب ورق هـای عرضـه  

شده در بورس کاال به تولیدکنندگان نمی رسد و به 

نظر می رسـد دالالن توانایی و قدرت بیشـتری برای 

خریـد دارنـد. بـه طـوری کـه بیشـتر تولیدکننـدگان 

از  قدرتمندتـر  را  ورق  بـازار  مافیـای  دسـت های 

تولیدکننـده می بیننـد. قیمـت ورق در سـه سـال 

اخیر بیش از 10 برابر شده و بیشترین سود بازار ورق 

به دالالن رسیده است.

باعـث کاهـش  کـه  ادامـه داد: موضوعـی  وی 

قـدرت خریـد مـردم بـه ویـژه در زمینـه فـوالد شـده، 

قیمت گـذاری ایـن کاال بـر اسـاس نـرخ ارز اسـت. 

میانگیـن درآمـد بسـیاری از افـراد در دیگـر کشـورها 

بیش از سـه هزار دالر در ماه اسـت، در حالی که در 

ایـران ایـن میـزان به طور میانگین بـه 300 دالر در ماه 

می رسد. همچنین افزایش 10 برابری قیمت ورق در 

حالـی اتفـاق افتـاده کـه درآمدهـای اساسـی افـراد 

جامعه در این مدت حتی دو برابر هم نشده است. 

بنابرایـن قیمت گـذاری کاالهـای اساسـی همچـون 

فـوالد بـر اسـاس نـرخ ارز منطقـی نیسـت و تنهـا بـه 

فقیرتـر شـدن جامعـه و کاهـش هـر چه بیشـتر ارزش 

پول ملی می انجامد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد غرب ازنا تاکیـد کرد: تا 

زمانـی کـه تـورم مهـار نشـود، نمی توان انتظـار بهبود 

شـرایط اقتصـادی را داشـت و فـوالد بـه عنوان یکـی از 

کاالهـای اساسـی، طـی دو سـال گذشـته بیـش از یـک 

هـزار و 100 درصـد رشـد قیمـت داشـته اسـت. نتیجه 

اتفاقاتـی در صنعـت کشـور، خـروج  وقـوع چنیـن 

بـه  آن  ورود  و  مولـد  بخش هـای  از  سـرمایه گذاری 

بخش های کاذب و غیر مولد خواهد بود و سرانجامی 

جز بیکاری و افزایش فقر و فاصله طبقات اجتماعی 

نخواهد داشت.

زمانی که قیمت ورق دو هزار تومان به 
ازای هر کیلوگرم بود، یک تولیدکننده 
لوله و پروفیل می توانست با دو میلیارد 

تومان یک هزار تن ورق فوالدی 
خریداری کند اما با افزایش بیش 

از 12 برابری قیمت ورق و رسیدن 
قیمت آن به حدود 25 هزار تومان 

به ازای هر کیلوگرم، باید برای خرید 
یک هزار تن ورق فوالدی، 25 میلیارد 

تومان هزینه کند
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مدیـر فـروش شـرکت چدن سـازان اصفهـان گفـت: در سـال های اخیـر محدویت های ایجـاد شـده در تامین انـرژی فوالدسـازان در 
برنامه های توسعه ای آن ها اختالل به وجود آورده و برنامه این شرکت ها را به تعویق انداخته است.

مدیر فروش شرکت چدن سازان اصفهان عنوان کرد:

محدودیتهایانرژی،سدمحکمیدربرابرتوسعهصنعتفوالد

مجیـد مختـاری در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

عنـوان  بـه  اصفهـان  چدن سـازان  تولیـدی  شـرکت 

یکـی از معتبرتریـن تولیدکننـده انـواع رینگ هـای 

خطـوط صنایـع نـورد گـرم در خاورمیانـه، فعالیـت 

خـود را در سـال 1361 آغـاز کـرده اسـت. در واقـع، 

شرکت ما تولیدکننده انحصاری غلتک و رینگ های 

نـورد گـرم بـوده کـه از نظـر نـوع تکنولـوژی بـا روش 

گریـز از مرکـز در خاورمیانـه منحصر به فرد اسـت. 

سـایر  بـا  مقایسـه  در  تکنولـوژی  ایـن  بـودن  دارا 

کشـورهای اطراف، مایه افتخار بزرگی برای کشـور 

ما محسوب می شود.

منابع تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است  

اولیـه  مـواد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 

دسـته  چنـد  در  چدن سـازان  تولیـدی  مجموعـه 

تقسـیم بندی می شـود، بیان کرد: در حقیقت مواد 

اولیه ما شامل اسکراب ها یا قراضه های آهنی است 

فراهـم  داخلـی  تامین کننـده  شـرکت های  از  کـه 

می شـود. همچنیـن فروآلیاژهـا از دیگـر مـواد اولیـه 

شـرکت مـا محسـوب می شـود کـه تامیـن آن هـم از 

بازار داخلی و هم از طریق واردات صورت می گیرد. 

عالوه براین، بعضی قطعات مصرفی که در تجهیزات 

جانبـی اسـتفاده می شـود را نیـز متناسـب بـا نـوع و 

کیفیت آن از بازار داخلی و همچنین از کشـورهای 

دیگر تامین می کنیم.

نوردکاران، عمده مشتریان غلتک هستند  

بـه  اصفهـان  فـروش شـرکت چدن سـازان  مدیـر 

توضیحاتی در خصوص عمده مشـتریان این شـرکت 

پرداخت و خاطرنشان کرد: تقریبا تمامی شرکت های 

تولیدکننده فوالد از مشتریان ما محسوب می شوند. 

و  غلتـک  بـازار  از  شـرکت  ایـن  سـهم  حقیقـت،  در 

رینگ هـای نـورد گـرم مورد نیاز شـرکت های فـوالدی 

به بیش از 80 درصد می رسد و از آن سو، شرکت های 

فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد اکسین، گروه 

ملـی صنعتـی فـوالد ایـران، نـورد و لولـه اهـواز، فـوالد 

مجموعـه  ایـن  ثابـت  مشـتریان  جـزو  و...  گیـالن 

محسوب می شوند.

وی بـا بیـان اینکه تقریبـا 20 درصـد از محصوالت 

مـا بـه 20 کشـور صـادر می شـود، عنـوان کـرد: تقریبـا 

محصوالت نهایی مجموعه ما به مرکز و غرب آسیا و 

همچنیـن اخیـرا بـه کشـورهای اروپایـی نظیـر آلمـان، 

اسلونی، حوزه CIS صادر شده است.

رشد ظرفیت تولید تا 1404  

مختـــاری مطـــرح کـــرد: با توجـــه به اینکه در 

حــــال حاضــــر، ظرفیــــت ساالنـــه تولیـــد شرکــــت 

چدن سـازان اصفهـان بالـغ بـر 15 هـزار تن محصول 

نهایـی اسـت، امیـدوار هسـتیم کـه در سـال 1404 

ظرفیـت تولیـد بـه 18 هزار تن برسـد کـه این میزان 

متناسـب با نیاز و فرصت های صادراتی اسـت که 

در شرکت تعریف کرده ایم.

وی بـا تاکیـد بـر اهـداف شـرکت بـرای افزایـش 

ظرفیت و تثبیت کیفیت محصوالت، افزود: با توجه 

بـه وضعیـت کنونـی شـرکت، افزایـش تقریبـا 25 تـا 

30درصدی ظرفیت را مد نظر داریم که خوشبختانه 

حـال  در  گرفتـه،  صـورت  برنامه ریزی هـای  مطابـق 

اجرای این طرح هستیم.

محدودیت انرژی، بزرگ ترین چالش فوالدسازان  

مدیر فروش شرکت چدن سازان اصفهان درباره 

بزرگ ترین چالش شـرکت چدن سـازان در سـال 1400، 

مطرح کرد: تولید هیچ زمانی بدون مشکل نبوده و 

همــــواره برخــــی محدودیت هـــا بخــــش تولیـــد را 

نحت الشعاع قرار داده است اما در سال های اخیر، 

محدویت هـای ایجـاد شـده در تامیـن انـرژی )بـرق، 

گاز( از یـک سـو و نوسـانات نـرخ ارز از سـوی دیگـر، 

موجــــب اختـــالل و تعویــــق برنامه هـــای توسعـه ای 

شرکت های فوالدی شده که در نهایت برنامه ریزی  

را برای آن ها سـخت تر کرده اسـت. امیدوار هستیم 

هـر چـه زودتـر تدابیـری بـرای حـل ایـن مسـائل در 

صنعت فوالد اندیشـیده شود.

وی در پایـان اظهـار کـرد: تولیدکننـدگان بـه ویـژه 

بخـش خصوصـی جـز حمایت هیچ انتظـار دیگـری از 

دولـت ندارنـد و خواسـتار حـذف دسـتورالعمل های 

دست  و پاگیر و کاهش بروکراسی های اداری موجود 

هستند. امید است با حمایت واقعی دولت از تولید 

داخلـی، تمامـی صنایـع روز بـه  روز به ارتقای کیفی و 

توسعه کمی بیشتری دست پیدا کنند.
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چشم تولیدکننده خون و کام دالالن شیرین است
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مدیرعامل شـرکت شـهاب سـیم سـپاهان گفت: با اینکه تنها شـرکت هایی که خط تولید در اختیار دارنـد، مجاز به خریـد از بورس کاال 
هسـتند اما شـاهد جوالن دالالن سـرمایه دار در این بازار هسـتیم که با در اختیار گرفتن مواد اولیه صنایع  پایین دسـتی، نبض واحدهای 

کوچک را در دست می گیرند.

چشمتولیدکنندهخونوکامدالالنشیریناست

مرتضـی کریمیـان در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

صنعت آلومینیوم در حوزه پایین دست طی یکی دو 

سـال گذشـته همزمـان اوج گیـری ویـروس کرونـا بـا 

معضالت فراوانی مواجه بود. از سری مسائلی که در 

صنعت آلومینیوم برای تولیدکنندگان تبدیل به یک 

چالش بزرگ شـده اسـت، می توان به دریافت نکردن 

مـواد اولیـــه بـه میـزان سهمیـــه ای کـه طبــق پروانـه 

بهره بـرداری بـه صـورت کامـال قانونـی از سـوی بورس 

کاال تعیین شده است، اشاره کرد.

وی افزود: طی چند سـال اخیر نتوانسـتیم به آن 

میـزان کـه باید، مـواد اولیه مورد نیاز خـود را از بورس 

کاالی ایــران تامیــن کنیــم. عرضــه و قیمت گـذاری 

آلومینیوم بسیار رقابتی است و افرادی در بورس کاال 

حضـــور دارنـــد کـه حجـــم زیـادی از محصــوالت را 

خریـداری می کننـد و در بـازار آزاد بـا قیمـت بسـیار 

باالتر، به صنایع پایین دستی می فروشند.

خرید آزادانه دالالن  

مدیرعامل شـرکت شـهاب سـیم سپاهان تاکید 

کـرد: بایـد ایـن سـوال پرسـیده شـود کـه چـرا مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز تولیدکننـده را بـا قیمتـی باالتـر از 

حد منطقی آن عرضه می کنند و سـبب می شـوند 

تـا درآمـــد و ســـودی کـــه قـــرار اســـت از فـــروش 

محصــوالت حـوزه پاییــن دســـت بـه دسـت بیایـد، 

کمتــر از میـزان قابل قبول باشد و به عبارت دیگر، 

تولیـد را بـرای تولیدکننـده ضــررده کنـد؟ موضـوع 

دیگـری کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه طبـق اعالم 

بـــورس کاال بایـــد هـر واحـد تولیـدی چـه در صنایع 

باالدسـت و چـه پاییــن دســـت، خـط تولیـــد فعـال 

داشتــــه باشــــد امـــا دالالنـی کـــه حجـــم باالیـی از 

آلومینیــــوم را خریــــداری می کننـــد چنیــــن خـط 

تولیدی در اختیار ندارند.

مدیریت ناصحیح دولت  

ایـن تولیدکننـده در ادامه اضافه کرد: متاسـفانه 

همه معضالت از مدیریت و برنامه ریزی دولت ناشی 

می شود که بدون هماهنگی و مشورت با تجربه داران 

صنعت آلومینیوم که خواهان پیدایش مسیر درست 

و گذر از چالش های سخت هستند، قوانینی تعیین 

می کنـد کـه تنهـا برای چند نفر منفعـت دارد و برای 

بقیه تولیدکنندگان موجب ضرر است.
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کابل های آلومینیومی به سبد محصوالت   

اضافه خواهد شد

کریمیـان در خصـوص محصوالتـی کـــه در ایـن 

شـرکت تولید می شـود، عنـوان کـرد: در حـال حاضر، 

سـیم های هوایـی آلومینیومـی بـدون پوشـش تولیـد 

می کنیـم که شـامل سـطح مقطع هـای 42 میلی متر، 

73 میلی متــــر، 118 میلی متــــر و 126 میلی متـــری 

می شـود. در ایـن شـرکت فقـط تولیـد سـیم هوایـی 

آلومینیومی انجام می  شود که قصد داریم در واحد 

تولیـدی جدیـد خـود بـه نـام آذرخـش کارون، انـواع 

کابل هـای آلومینیومـی را نیـز تولیـد کنیـم کـه بـرای 

بهره بـرداری از ایـن واحـد جدیـد همـه مراحـل قانونـی 

طـی شـده اسـت و ماشـین آالت بـرای قرارگیـری در 

خطـوط تولیـد تامین شـده اند فقط منتظر مسـاعدتر 

شدن شرایط اقتصادی و صنعتی هستیم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنـی بـر اینکـه بـرای راه انـدازی واحـد تولیـد کابـل 

آلومینیومی با چه موانعی روبه رو هستید، تصریح کرد: 

تاکنـون نزدیـک بـه 300 میلیـون تومـان بـه نهادهـای 

مسـئول مختلـف، هزینـه پرداخـت کردیـم تـا  آب 

شیرین به این واحد نیز لوله کشی شود و انتقال یابد 

اما هنوز نتوانسـتیم به این مهم دسـت یابیم. عنوان 

شـده اسـت مبلـغ دیگـری را نیـز بایـد جهـت تامیـن 

لوله های انتقال آب پرداخت کنیم.

سیـــم سپاهـــان  شهــــاب  مدیرعامـــل شرکـــت 

خاطرنشان کرد: در شرکت جدید آذرخش کارون که 

احداث شـده اسـت و منتظر هسـتیم تا شـرایط برای 

آغـاز تولیـد در آن واحـد مسـاعد شـود، قصـد داریم تا 

انواع و اقسـام کابل های زمینی، هوایی، خودنگهدار 

و... را تولیـد کنیـم؛ چراکـه مقیـاس واحـد تولیـدی 

جدید نزدیک به 20 برابر کارخانه کنونی است.

تامین سیم های خطوط انتقال برق  

ایـــن تولیـــدکننـــده در خصـــوص میـــزان تولید 

ایـن  شـهاب سـیم سـپاهان و همچنیـن مشـتریان 

شرکت اظهار کرد: محصوالتی که ما تولید می کنیم، 

بیشتر توسط شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر 

کشـور مصـرف می شـود. اگـر مشـکالت مختلـف 

اقتصـادی و صنعتـی وجـود نداشـت، توانایـی کار در 

سـه شـیفت در روز را داشـتیم و به میزان 30 هزار تن 

در سـال سـیم و کابـل آلومینیومـی تولیـد و بـه فروش 

می رساندیم اما با توجه به موانع تولید بی شماری که 

بـا آن هـا مواجـه هسـتیم، ظرفیت تولیـد از 500 تـن در 

سال تجازو نکرده است و نتوانستیم در مسیر توسعه 

قدم برداریم. متاسـفانه به میزان مورد نظر، تولید و 

فروش محصول نداریم. به دلیل مریض بودن اقتصاد 

کشور و همچنین موانع گوناگونی که بر سر راه تولید 

وجود دارد، اگر بخواهیم سفارشـی قبول کنیم ابتدا 

هزینه آن را دریافت می کنیم و سپس اقدام به خرید 

مواد اولیه و تولید محصول می کنیم تا از خسارت های 

سهمگین در امان باشیم.

وی همچنین یادآور شد: محصوالت این شرکت 

در حال حاضر از کیفیت قابل قبولی برخوردار است 

و تمـام اسـتانداردها را در فراینـد تولیـد محصـوالت 

رعایـت می کنیـم. بـه طـوری کـه بـر خـالف بعضـی 

شـرکت ها کـه از انجـام بازرسـی و سـنجش کیفیـت 

محصـوالت تولیـد شـده خـود نگرانـی دارنـد، شـرکت 

توانیـر می توانـد در هـر زمـان بـه ایـن واحـد تولیـدی 

رجـوع کنـد و تمـام محصـوالت را مـورد آزمایـش و 

بررسی های الزم قرار دهد.

واحدهای تولیدی غیر مجاز، آفت بازار   

سیم و کابل

مدیرعامل شرکت شهاب سیم سپاهان خواستار 

شـد: در اقصـی نقـاط کشـور شـاهد رشـد قارچ گونـه 

شرکت هـــای تولیـــدکننده سیـــم، کابـــل و مفتـــول 

آلومینیومـی هسـتیم کـــه در حقیقـــت بـه تولیـــد 

محصوالت بی کیفیت و تقلبی مشـغول هسـتند و 

سـعی دارنـد بـازار سـیم و کابـل را بـه انحصـار خـود 

درآوردنـد. بایـد بازرسـی ها از سـطوح مختلـف ایـن 

کاالهـای  تولیدکننـدگان  تـا  شـود  تقویـت  بـازار 

باکیفیـت تـا ایـن حــــد دچـــار ضـــرردهی نشونــــد. 

چراکــه کاالهـــای بی کیفیت با قیمت بسیار کمتر 

متاسـفانه  مصرف کننـده  و  می رسـد  فـروش  بـه 

توجهـی بـه کیفیـت آن نـدارد. بـا ایـن وجـود کـه 100 

درصـد اسـتاندارد تولیـد محصـول را مدنظـر قـرار 

دادیم، از سوی دولت هیچگاه حمایت نشدیم ولی 

تولیدکنندگان زیرزمینی به راحتی به کسب سود و 

موضوع دیگری که وجود دارد، این 
است که طبق اعالم بورس کاال 

باید هر واحد تولیدی چه در صنایع 
باالدست و چه پایین دست، خط 

تولید فعال داشته باشد اما دالالنی 
که حجم باالیی از آلومینیوم را 

خریداری می کنند چنین خط تولیدی 
در اختیار ندارند
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درآمدهای هنگفت سـرگرم هسـتند. ایـن موضوع، 

نتیجـه صـدور خـارج از برنامـه پروانـه تولیـد توسـط 

وزارت صمت است.

منابع تامین مواد اولیه داخلی هستند  

کریمیـان در ارتبـاط بـا مـواد اولیـه مورد اسـتفاده 

خـود گفـت: بـرای تولیـد ACSR از راد آلومینیومـی 

9.5 میلی متـر اسـتفاده می کنیـم. همچنیـن فـوالد 

مورد نیاز برای کار در مغزی این سیم را نیز از شرکتی 

در استان زنجان تامین می کنیم.

وی در ادامـه اذعـان کـرد: شـرکت شـهاب سـیم 

سپاهان تنها با سه نیروی انسانی، در حال تولید سیم 

هوایی آلومینیومی است و راندمان کار در این شرکت 

برابر با یک شرکت دارای 20 نیروی انسانی است.

به توانایی تولید داخلی ایمان داریم  

بـا  ارتبـاط  در  ادامـه  در  صنعتـی  فعـال  ایـن 

ماشـین آالت مسـتقر در خطـوط تولیـد شـهاب سـیم 

از تجهیـزات مـورد  بیـان کـرد: 60 درصـد  سـپاهان، 

استفاده در این کارخانه، ساخت داخل بوده و 40درصد 

نیز محصول کشورهای دیگر است که از کشورهایی 

مانند هندوستان و آلمان  وارد کرده ایم.

مدیرعامل شرکت شهاب سیم سپاهان در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه آیـا در صـورت خرابـی ماشـین آالت 

خارجـی، لـوازم و قطعـات یدکـی آن بـه راحتـی قابـل 

تامیـن اسـت یـا خیـر، گفـت: بـرای تعویـض قطعـات 

یدکی این ماشین آالت مشکلی نداریم زیرا اعتقاد ما 

بر این است که قطعات ساخته شده در داخل کشور 

از کیفیـت الزم برخـوردار اسـت و بـه راحتی می توان 

آن را تامین و جایگزین کرد.

وی همچنیـن گفـت: در ایـن زمینـه یـک مسـئله 

اساسـی وجود دارد که می توان به آن اشـاره کرد و آن 

هم حمایت نکردن دولت از توانایی مهندسان ایرانی 

و شرکت هایی است که به خوبی در حال تولید قطعه 

یدکی هستند اما برخی زیرساخت های فعالیت آن ها 

کـه بایـد از جانـب دولـت تامیـن شـود، وجـود نـدارد. 

مشکل اصلی که وجود دارد این است که مسئولین 

کشـور بـه جـای اینکـه از کارگـر ایرانی حمایت کنند، 

سـرمایه ایـن مملکـت را صـرف شـرکت ها و کارگـران 

چینی می کنند که این یک خیانت به کارگر ایرانی و 

صنعت کشور تلقی می شود.

از تسهیالت بانکی استفاده نکردیم  

این تولیدکننده با اشاره به این که تاکنون از هیچ 

بانـک و موسسـه مالـی تسـهیالت دریافـت نکـرده 

بـرای  بسـیار متعـددی  اسـت، مطـرح کـرد: موانـع 

دریافـت وام بانکـی وجـود دارد کـه کار را بـرای همـه 

تولیدکننـدگان سـخت می کنـد امـا نکته مهـم اینجا 

اسـت کـه نـرخ سـودی کـه بانک هـا از تولیدکننـدگان 

دریافـت می کننـد حتـی از مصـوب آن نیـز بیشـتر 

اسـت و نـه تنهـا مشـکالت مالـی تولیدکننـده را حـل 

نمی کنـد بلکـه سـبب بـه وجـود آمـدن بدهی هـای 

سـنگین بانکی آن نیز می شـود. به همین دلیل هیچ 

وقت برای دریافت وام بانکی اقدام نکردیم.

نیاز به حمایت دولت  

کریمیـان وضعیـت بـازار فروش محصـوالت در 

ســـال 1400 را نامطلـــوب خوانــــد و اذعـــان کـــرد: 

نمی توان تفسیر دقیقی از چگونگی وضعیت بازار 

سـخنی بـه میـان آورد. مهم تریـن چیـزی کـه وجـود 

دارد ایـن اســــت کـه دولـــت بایـــد بـا اختصـــاص 

بودجه های حمایتی، به تقویت سرمایه تولیدکننده 

کمـک کنــــد و همچنیــــن بـرای انجـــام صـــادرات 

محصـول حمایت هـای الزم را بـه عمـل بیـاورد. در 

آن صـورت، هـم میـزان تولیـد افزایـش می یابد و هم 

امـا  کنیـم  اشـتغال  ایجـاد  آن می توانیـم  کنـار  در 

حمایتی متوجه ما نیست.
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مدیرعامل شـرکت رعد مس رفسـنجان گفت: در حال حاضر، واحدهای کوچک صنعتی در راسـتای توسـعه و پیشـرفت به حمایت 
دولت و شرکت های بزرگ نیاز دارند و اگر این امر محقق نشود، طبیعتا عملکرد این واحد نیز دچار مشکل خواهد شد.

لزومحمایتدولتازواحدهایصنعتیکوچک
بامجتمعمسسرچشمههمکاریخوبیداریم  

مدیرعامل شرکت رعد مس رفسنجان تاکید کرد:

پایـگاه  بـا  گفت وگـو  در  خدامـی  غالمرضـا 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

فعالیـت شـرکت رعـد مـس رفسـنجان در زمینـه 

و در حـال حاضـر، 18  اسـت  تولیـد شـمش مـس 

نیـروی انسـانی شـاغل در ایـن مجموعـه در حـال 

ظرفیـت  میـزان  اینکـه  ضمـن  هسـتند.  فعالیـت 

تولیـد مجموعـه 350 تـن در مـاه اسـت کـه البتـه 

این میزان بسـتگی به تامین ماده اولیه مورد نیاز 

دارد و در بهتریـن حالـت، 275 تـن محصـول در 

شرکت ما تولید می شود.

و  اولیـه  مـاده  تامیـن  نحـوه  وی در خصـوص 

کـرد:  بیـان  زمینـه،  ایـن  در  موجـود  چالش هـای 

از  مـس  ضایعـات  عنـوان  بـه   ته پاتیـل  و  سـرباره 

بـه  مجتمـع مـس سرچشـمه، خریـداری و سـپس 

شـمش مـس بـا عیـار 98.5 درصـد تبدیـل می شـود 

خاصـی  مشـکل  زمینـه  ایـن  در  خوشـبختانه  کـه 

نداریـم. اگرچـه برخی مشـکالت اقتصـادی باعث 

معضالتـی  بـا  محصـول  تولیـد  در  اسـت  شـده 

روبـه رو شـویم کـه تـالش می کنیـم بـه مـرور زمـان 

تولیـد  ظرفیـت  میـزان  و  رفـع  را  مشـکالت  ایـن 

مطلوب خود را حفظ کنیم.

تولید شمش مسی در کوره های دوار  

در  رفسـنجان  مـس  رعـد  شـرکت  مدیرعامـل 

ادامـه بـه فراینـد تولیـد شـمش مـس اشـاره کـرد و 

گفت: ضایعات مسـی با عیار 7 تا 40 درصد وارد 

کوره هـای دوار سـه تنـی می شـود و ذوب اولیـه 

صـورت سـت آمـده می پذیـرد. در ادامه، عملیات 

سـرباره گیری انجـام می شـود و پـس از جداسـازی 

تفالـه، مـات مـس 70 درصد شـکل می گیـرد. مات 

مس به دست آمده در مرحله بعد وارد کوره های 

بلیسـتر و هوادهی می شـود و با دمیدن اکسـیژن، 

بـا  پایـان  در  و  می گیـرد  صـورت  خالص سـازی 

فیلترهـای  وسـیله  بـه   ناخالصی هـا  جداسـازی 

مخصوص، شـمش مس با عیار 97 تا 98.5 با وزن 

میانگین 30 کلیوگرم تولید می شود.

خدامـی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: شـمش 
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مس تولید شـده به  عنوان مواد سـرد جهت شـارژ 

کوره هـای مجتمـع مـس سرچشـمه مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد. نحـوه اسـتفاده نیـز بـه ایـن صورت 

در  مـس مصرفـی  حـرارت  کـه  زمانـی  کـه  اسـت 

کـوره بـاال مـی رود، جهـت کاهـش حـرارت داخـل 

کـــوره، بایــــد مـــس خالــــص بـه آن افـزوده شـود. 

شـمش های تولیـد شـده در مجموعـه ما بـه  عنوان 

تزریـق  کـوره  داخـل  بـه  مـس  سـردکننده  مـواد 

می شـود. ایـن مـواد سـرد تنهـا در 25 شـرکت در 

داخل کشـور تولید می شـود که همگی در اسـتان 

کرمان مستقر هستند.

وی در ارتبـاط بـا کیفیـت شـمش مـس تولیـد 

شـده در مجموعـه رعـد مـس رفسـنجان، اذعـان 

کـرد: کیفیـت شـمش مس تولید شـده بایـد آنقدر 

مرغـوب و مناسـب باشـد کـه توسـط مجتمـع مس 

سرچشـمه عـودت داده نشـود. چراکه عـدد آنالیز 

شـمش این شـرکت 95 درصد اسـت و در غیر این  

صـــورت، مـــورد استفــــاده مـس سرچشمـــه قـــرار 

نمی گیــــرد. عمــــده شرکت هــــای فعـــال در ایـن 

زمینـه، محصـوالت بـا کیفیـت تولیـد می کننـد و 

خوشـبختانه شـمش های تولید شـده در مجموعه 

مـا، همـواره مـورد تاییـد مجتمـع مـس سرچشـمه 

بوده است.

همکاری مطلوب با مجتمع مس سرچشمه  

خصـوص  در  مسـی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

نحـوه فعالیـت مجموعـه، اظهـار کـرد: شـرکت رعد 

مـس رفسـنجان از سـال 1395 شـمش مـورد نیـاز 

مجتمع مس سرچشمه را تامین می کند. در حالی 

کـه پیـش از ایـن، فعالیـت گسـترده ای در داخـل 

کشـور داشـته و محصـوالت تولیـدی را بـه برخـی 

واحدهـای کوچـک صنعتی در اسـتان های تهـران و 

زنجان ارسال کرده است. اگرچه همکاری با مجتمع 

بـا  و  بـوده  مـا  افتخـار  باعـث  سرچشـمه  مـس 

بومی سـازی صـورت گرفتـه، اشـتغال زایی نیـز در 

سطح استان کرمان افزایش یافته است.

در  رفسـنجان  مـس  رعـد  شـرکت  مدیرعامـل 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

چـه  تحریم هـا  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

اسـت،  داشـته  شـرکت  ایـن  فعالیـت  بـر  تاثیـری 

بـه  صــــورت  کــــرد: تحریم هــــا همــــواره  مطــــرح 

تاثیـر  مـــا  فعالیــــت مجموعـــه  بـر  غیرمستقیـــم 

گذاشتـــه اســـت. مشـکالت اقتصـادی ناشـی از 

تحریـم، مهم تریـن معضلـی اسـت کـه بـا آن مواجه 

بوده ایـم کـه بـه صـورت غیـر مسـتقیم بـر تامیـن 

انـرژی، جـذب نیـروی انسـانی بیشـتر و تولیـد نیـز 

اثر منفی داشته است.

افزایش 6 برابری قیمت گاز  

خدامـی عنـوان کـرد: هزینـه هـر مترمکعـب 

از   1400 سـال  ابتـدای  از  مجموعـه  مصرفـی  گاز 

قیمـت 600 تومـان بـه حدود یک هزار و 250 تومان 

افزایـش یافتـه اسـت. از آنجایـی کـه بنـای اصلـی 

از  اسـتفاده  مـــا  مجموعــــه  در  محصــــول  تولیـد 

انرژی گاز در کوره هـــای دوار اســـت، بنابرایـــن با 

بـه کاهـش  ناچـار  افزایـش 6 برابـری قیمـت گاز، 

میـزان تولیـد و در نتیجـه تعدیـل نیـرو شـدیم. این 

در حالی اسـت که تعداد نیروی انسـانی فعال در 

مجموعـه مـا تـا پایـان سـال گذشـته 48 نفـر بـوده و 

در حـال حاضـر بـه 28 َتـن کاهـش یافتـه اسـت. مـا 

سـوخت  عنـوان  بـه   مـازوت  از  نیـز  ایـن  از  پیـش 

و  اسـتفاده می کردیـم  اصلـی در کوره هـای دوار 

نفـت کـوره در کنـار ایـن سـوخت بـا هزینـه حمـل 

230 هـــزار تومـان تامیـن می شـد. ایـن قیمـت بـه  

تومـان  میلیـون  هفـت  تـا   6 حـدود  بـه  یک بـاره 

افزایـش یافـت و در نتیجـه، ناچار به کاهش میزان 

ظرفیت تولید شدیم.

وی در ادامـه بـه بررسـی بـازار شـمش مسـی 

عملکـرد  بـه  عنایـت  بـا  کـرد:  مطـرح  و  پرداخـت 

ملـی صنایـع مـس  بـه رشـد شـرکت  رو  و  مثبـت 

همچـون  آن  زیرمجموعـه  مجتمع هـای  و  ایـران 

مس سرچشـمه، بازار محصوالت مسـی در شـرایط 

خوبـی قـرار دارد و اگـر قراضـه مسـی بـه  عنـوان 

مـاده اولیـه از جانـب مجتمـع مـس سرچشـمه در 

اختیـار مـا قـرار نگیـرد، طبیعتـا در تولیـد شـمش 

مشـکل  دچـار  نهایـی  مطلـوب  کیفیـت  و  مسـی 

خواهیـم شـد. در حـال حاضـر، مـاده اولیـه مـورد 

نیـاز واحدهـای کوچـک صنعتـی در حـوزه مس به  

راحتـی تامیـن می شـود و شـرایط بـازار محصـوالت 

مسی مساعد است.

اجرای نیمه تمام طرح سند پالست و شات   

پالست

در  رفسـنجان  مـس  رعـد  شـرکت  مدیرعامـل 

مجموعـه،  ایـن  توسـعه  طـرح  برنامـه  بـا  ارتبـاط 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی حاکـم 

بـر جامعـه، متاسـفانه موفـق بـه اجـرای طـرح سـند 

پالسـت و شـات پالسـت در مجموعه نشدیم و در 

تـالش هسـتیم بـا تامیـن بودجـه مـورد نیـاز جهـت 

خریـداری تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیاز در 

ایـن زمینـه، ایـن طـرح را بـه مرحلـه اجـرا برسـانیم. 

طـرز  بـه  ماشـین آالت  ایـن  قیمـت  کـه  حالـی  در 

هولناکی افزایش یافته است و امیدوار هستیم با 

کمـک سـرمایه گذاران داخلـی، ایـن طـرح را اجـرا 

کنیم. چراکه راه اندازی این طرح، باعث اشتغال زایی 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم در مجموعـه می شـود و 

باعث تسـهیل در جداسـازی سـرباره جهت تولید 

شمش مسی خواهد شد.

وی در پایان ضمن اعالم درخواست از دولت 

و شـرکت های بزرگ در راسـتای حمایت از واحدهای 

واحدهـای  کـرد:  خاطرنشـان  صنعتـی،  کوچـک 

کوچک صنعتی در راسـتای توسـعه و پیشرفت به 

حمایـت دولـت و شـرکت های بـزرگ نیـاز دارنـد. 

ایـن حمایـت نـه تنهـا در صنعـت مـس، بلکـه در 

سـایر صنایع نیز باید وجود داشـته باشـد تا شـاهد 

پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر صنعت و اقتصاد 

کشور باشیم.

برخی مشکالت اقتصادی باعث شده 
است در تولید محصول با معضالتی 
روبه رو شویم که تالش می کنیم به 

مرور زمان این مشکالت را رفع و میزان 
ظرفیت تولید مطلوب خود را حفظ کنیم
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مرگ تدریجی یک صنعت
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مدیرعامـل شـرکت بازیافت باتری شیخ حسـینی گفـت: کمبود مواد اولیه در صنعت سـرب به شـدت بیداد می کنـد و واردات باتری 
فرسوده نیز نمی تواند با توجه به شرایط تورمی کشور و رکود بازار، رونق تولید را به همراه داشته باشد.

مرگتدریجییکصنعت

احمدرضا شیخ حسینی در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهارداشت: 

در سال 1371 در زمینه تولید شمش سرب کارگاهی 

فرسـوده،  باتـری  بازیافـت  از  اسـتفاده  بـا  خالـص  و 

فعالیـت خـود را آغـاز کردیـم. ضمـن اینکـه در ایـن 

کارخانه نزدیک به 30 نفر در حال کار هستند. درجه 

خلوص شمش های سرب کارگاهی تولید شده دارای 

خالـص،  شـمش های  و  درصـد   98.36 از  پایین تـر 

99.99درصد است.

وی افزود: شمش های 99.99 درصد سربی که در 

این کارخانه تولید می شوند، قابلیت صادرات دارند؛ 

چراکـه از خلـوص باالیی برخوردار هسـتند امـا در این 

خصـوص، از سـوی دولـت حمایتـی صـورت نگرفتـه 

است و چالش هـــای گوناگـــونی در زمینـــه صادرات 

وجود دارد.

بـازار  وضعیـت  خصـوص  در  تولیدکننـده  ایـن 

داخلی سرب، مطرح کرد: روند قیمتی که در حال 

حاضـر بـر بـازار فلــزات حاکـم بـــوده، نزولی اســـت و 

قیمـت فلـزات در بـازار داخلـی کامال به نوسـان نرخ 

دالر و قیمت هـای جهانـی بسـتگی دارد. از سـه مـاه 

گذشـته تاکنـون تغییـرات چشـمگیری در قیمـت 

فلـزات بـه وجـود نیامـده و می تـوان گفـت قیمـت  

آن هـا در بـازار داخلـی تـا حـدودی تعدیـل شـده زیـرا 

نـرخ دالر نیـز توسـط دولـت، کنتـــرل شـــده اسـت و 

خبری از افزایش  ناگهانی ارز نیست. برآورد می شود 

بـه احتمـال زیـاد، تـا پایـان سـال 1400، قیمـت جهانی 

سرب نیز روند افزایشی را طی نکند.

فرمول جدید قیمت  گذاری، قیمت سرب را   

افزایش خواهد داد

مدیرعامل شـرکت بازیافت باتری شیخ حسـینی 

در خصـوص اعـالم نحـوه محاسـبه قیمـت شـمش 

سرب و روی در بورس کاال و تاثیر آن روی این صنعت، 

بیان کرد: این اتفاق، به ضرر تولیدکننده و بیش از هر 

چیزی به ضرر مصرف کننده خواهد بود؛ قیمت پایه 

شمش روی و سرب بر اساس میانگین هفتگی بورس 

فلـزات لنـدن ضـرب در میانگیـن هفتگـی دالر حواله 

سـامانه سـنا ضـرب در 1.1 محاسـبه و اعمـال خواهـد 

شد  و این به معنای افزایش 10 درصدی قیمت تمام 

شـده شـمش سـربی کـه تولیـد می کنیـم، اسـت و 

مصرف کننـده در هـر گـروه تولیـدی ای کـه بایـد از 

شـمش سـرب اسـتفاده کنـد، بایـد 10 درصـد گران تـر، 

مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنـد و مـا نیـز بـه عنـوان 

تولیدکننده باید به همین میزان، باتری فرسوده خود 

را گران تر تامین می کنیم.

افت فروش در سال جاری  

شیـــخ حسینـــی در ارزیــــابی وضعیـــت فـــروش 

آمـار  محصـوالت خـود در سـال 1400، اذعـان کـرد: 

دقیقـی در ایـن خصـوص در دسـت نداریـم و میـزان 

فـروش مجموعـه در هـر دوره زمانـی، متفـاوت بـوده 

اسـت امـا بـه طـور کلـی، می تـوان گفـت طـی سـال 

جـاری وضعیت مطلوبـی را در فروش تجربه نکردیم.

الزم بـه ذکـر بـوده قیمـت شـمش سـرب تولیـدی ایـن 
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شرکت، معموال 50 دالر کمتر از قیمت تعین شده در 

بورس فلزات لندن تعیین شده است. 

استفاده از خط تولید مونتاژ شده در کارخانه   

وی در خصوص ماشـین آالت مسـتقر در خطوط 

تولیـد ایـن کارخانـه عنـوان کـرد: خـط تولیدی کـه در 

اختیـار داریم، با اسـتفاده از قطعـات خارجی، مونتاژ 

شـده کـه عمـده ایـن قطعـات، محصـول کشـورهای 

ایتالیا، چین و آلمان است. برای تامین این قطعات در 

صـورت خرابـی، نمونه هـای چینـی بهتریـن انتخـاب 

برای جایگزین کردن به حساب می آیند.

کمبود جدی باتری فرسوده در بازار داخلی  

ایـن تولیــدکننـــده در ادامـــه بـه کمبـــود باتری 

فرسـوده بـه عنـوان تنهـا مـاده اولیـه مـورد مصـرف 

بـرای تولیـد شـمش سـرب در شـرکت خـود اشـاره 

کـرد و گفـت: باتری های فرسـوده مـورد نیاز خود را 

هـم از منابـع داخلـی و هـم از منابـع خارجـی تامین 

می کنیم. شرکت های قدرتمند تولیدکننده باتری 

خـودرو  در بـازار جـای پـای خـود را محکـم کرده اند 

و به جای خرید شمش سرب، عمده باتری فرسوده ای 

کـه در بـــازار داخلـــی وجــــود دارد را خریــــداری و 

مصرف می کنند. بنابراین تقاضا برای باتری فرسوده 

دوچندان شده است.

شرط مجوز واردات باتری فرسوده  

ایـن فعـال صنعـت سـرب در پاسـخ به این سـوال 

که در واردات باتری فرسـوده چالشـی وجود دارد یا 

خیر، تصریح کرد: تاکنون هیچ مشکلی در واردات 

باتری فرسـوده نداشـته ایم و کشـورهایی که از آن ها 

باتری فرسوده خریداری می کنیم، شامل گرجستان، 

ارمنستان، تاجیکستان و عراق است. برای دریافت 

شـرکت ها  در  بایـد  فرسـوده  باتـری  واردات  مجـوز 

دستگاه خردایش یا کراشر وجود داشته باشد که در 

ایـن  بـه  مجهـز  کارخانه هـا  از  کمـی  کشـورتعداد 

دستگاه هستند.

کمتر از 30 درصد ظرفیت تولید فعال است  

مدیرعامل شـرکت بازیافت باتری شیخ حسـینی 

در ارتباط با میزان ظرفیت اسمی و تولید واقعی این 

کارخانـه، بیـان کـرد: عـددی کـه بـه عنـوان ظرفیـت 

تولیـد سـاالنه در پروانـه بهره بـرداری ایـن شـرکت قید 

شـده اسـت، یـک هـزار و 200 تـن بوده که هم اکنون به 

علت وضعیت نامطلوب بازار، کمتر از 30 درصد آن 

فعال است. نزدیک به چهار سال است که سایه تورم 

و رکود بر صنعت کشـور سـنگینی می کند و دولت 

نتوانسته است این شرایط را سامان دهد.

شیخ حسـینی یادآور شـد: مهم ترین چالشـی که 

هم اکنـــون دامـــن صنعـــت سـرب را گرفتــه، تعـدد 

شـرکت های تولیدکننده شـمش سـرب با اسـتفاده از 

باتری فرسوده بوده که باعث شده است تقاضا برای 

مـواد اولیـه بیشـتر از میـزان تولیـد و تامیـن آن باشـد. 

البته تولیدکنندگان بزرگ می توانند مواد اولیه مورد 

نیاز خود را از طریق ارتباطاتی که دارند، تامین کنند. 

این اتفاق سـبب شـده اسـت تا ظرفیت تولید شـمش 

سـرب واحدهـای کوچک مقیـاس بـه زیـر 30 درصـد 

کاهش پیدا کند اما باالی 50 درصد ظرفیت اسـمی 

شرکت  های بزرگ فعال بماند.

وی اضافـه کـرد: بـه طـور کلـی، مجمـوع باتـری 

مصرفـی در کشـور طـی یـک سـال، هفت میلیـون تن 

اسـت کـه وارد چرخـــه تولیـد می شــود و بـه دسـت 

شـرکت های بزرگ تولیدکننده باتری یا شـمش سـرب 

می رسـد. در حـال حاضـر، هزینـه ای کـه بـرای خریـد 

باتـری فرسـوده در کشـور پرداخت می کنیـم، به طور 

روزانه متغیر بوده و از 39 هزار تومان تا 41 هزار تومان 

در حال نوسـان اسـت که به صورت مسـتقیم نیز بر 

قیمت تمام شده شمش سرب تاثیر می گذارد.

سـوال  بـه  پاسـخ  در  سـرب  صنعـت  فعـال  ایـن 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه بـا توجه به 

کمبود ماده اولیه، چشم انداز صنعت سرب کشور را 

چطـور پیش بینـی می کنیـد، اظهـار کـرد: در حـال 

حاضـر، تولیـد شـمش سـرب بـا ضـرر همـراه اسـت. 

تولیدکننده هـا بـه خاطـر شـرایط نامسـاعدی کـه در 

صنعت سرب به وجود آمده است، نمی توانند برای 

تامیـن نقدینگـی، خریـد مـواد اولیـه، و تعیین قیمت 

فـروش محصـوالت خـود برنامه ریـزی دقیقی داشـته 

باشـند که به همین دلیل، آینده روشـنی را نمی توان 

برای این صنعت متصور بود.

از سه ماه گذشته تاکنون تغییرات 
چشمگیری در قیمت فلزات به وجود 
نیامده و می توان گفت قیمت  آن ها در 

بازار داخلی تا حدودی تعدیل شده زیرا 
نرخ دالر نیز توسط دولت، کنترل شده 
است و خبری از افزایش  ناگهانی ارز 

نیست. برآورد می شود به احتمال زیاد، تا 
پایان سال 1400، قیمت جهانی سرب 

نیز روند افزایشی را طی نکند
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»فملی« با توقف بیگانه  است

درآمد »فنوال«، 9.6 درصد رشد پیدا کرد

»کنور« 500 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
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شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه سـال جـاری توانسـت با کسـب درآمد 
628هـزار و 467 میلیـارد و 933 میلیـون ریال از فروش دو میلیـون و 379 هزار و 53 تن 
محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتی، رشـد 101 درصدی درآمد را نسـبت به مدت 

مشابه سال قبل تجربه کند.

»فملی«باتوقفبیگانهاست
درآمدشرکتمس101درصدافزایشیافت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد 10 ماهه سال جاری شرکت 

تولیـد  می دهـد  نشـان  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی 

محصوالت مختلف در این شرکت همچنان نسبت 

بـه سـال گذشـته بـا رشـد همـراه بـوده و در تولیـد 

محصــــوالتی ماننـــد کاتــــد و اسیـــد سولفـــوریک، 

رکوردهـای خوبـی ثبـت شـده اسـت. »فملـی« در 

10مـاه امسـال، رشـد قابـل توجهـی در زمینـه فـروش 

صادراتی مهم ترین محصول خود یعنی کاتد داشته 

است. همچنین مجموع فروش این شرکت در دی 

مـاه در حالـی بـه هفـت هـزار و 600 میلیـارد تومـان 

رسـید کـه در تاریـخ فعالیـت ایـن شـرکت کم نظیـر 

محسوب می شود.

کارنامه درخشان »فملی« در بخش تولید  

نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت ملی صنایع 

اسـت  توانسـته   ،1400 سـال  مـاه   10 در  ایـران  مـس 

239هزار و 43 تن کاتد مس تولید کند که در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 3 درصد افزایش داشـته 

است. این شرکت در 10 ماه سال 1399 موفق به تولید 

231 هزار و 118 تن کاتد شده بود.

شـرکت مس در 10 ماه سـال جاری، 45 میلیون و 

405 هـزار تـن سـنگ سـولفوری تولیـد کـرد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، رشـد 

3درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

ســـال گذشتــــه، 44 میلیـــون و 71 هـزار تـــن سـنگ 

سولفوری تولید کرده بود.

»فملـی« در 10 مـاه امسـال، موفـق شـده اسـت 

693هزار و 872 تن اسـید سـولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

112درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سـال گذشـته، 326 هزار و 873 تن اسـید سـولفوریک 

تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه سـال 

1400، یک میلیون و 29 هزار و 568 تن کنسانتره مس 

تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشـته، رشـد 5 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 10 ماه سال پیش موفق به تولید 974 هزار 

و 435 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در 10 مـاه سـال جـاری، توانسـته 

اسـت 6 هـزار و 756 تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد 

کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399، حاکی 

از رشـد 20 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

سـال قبـل توانسـته بـود پنـج هـزار و 585 کنسـانتره 

مولیبدن تولید کند.

»فملی« در 10 ماه امسال 716 تن کنسانتره طال و 

نقـره تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 
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مشـابه سـال پیـش، 6 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 672 تن کنسانتره 

طال و نقره تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه سـال 

1400، 920 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتی تولید کرده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش، بیانگـر 19 درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

10مــــاه ســــال 1399، 771 تـــن اکسیـــد مولیبـدن 

صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت مس در 10 ماه سال جاری 

بـه 47 میلیـون و 506 هـزار و 796 تـن رسـید کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 3 درصد 

رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 10 ماه سـال 1399 

توانسـته بـود در مجمـوع 45 میلیـون و 759 هـزار و 

954تن محصول تولید کند.

میزان فروش شرکت مس 88 درصد   

افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع 

مس ایران در 10 ماه سال 1400 توانسته است 125 هزار 

و 98 تن کاتد را در بازارهای داخلی به فروش برسـاند. 

این شـرکت در 10 ماه سـال 1399، 126هزار و 482 تن 

کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 10 ماه سال جاری موفق به فروش 

یک میلیون و 387 هزار و 782 تن سنگ سولفوری در 

بازارهای داخلی شده است که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش، 134 درصد رشـد را نشـان 

گذشـته،  سـال  مـاه   10 در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

592هزار و 708 تن سنگ سولفور در بازارهای داخلی 

به فروش رسانده بود.

»فملی« در 10 ماه امسال توانسته است 591 هزار 

و 354 تن اسید سولفوریک را در بازارهای داخلی به 

فروش برسـاند که این میزان نسـبت به مدت مشابه 

ایـن  یافتـه اسـت.  افزایـش  پیـش، 131 درصـد  سـال 

شـرکت در 10 مـاه سـال پیـش، 255 هـزار و 535 تـن 

اسید سولفوریک در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه سـال 

1400، 12 هزار و 388 تن کنسانتره مس را در بازارهای 

داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

1399، 14 هزار و 520 تن کنسانتره مس فروخته بود.

شـرکت مـس در 10 مـاه سـال جـاری، چهـار هـزار و 

942 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به 

فروش رساند که این میزان، حاکی از رشد 2 درصدی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در 10 مـاه سـال قبـل چهـار هـزار و 835 تـن 

کنسانتره مولیبدن را در بازار داخلی فروخته بود.

»فملـی« در 10 مـاه سـال 1400 موفـق بـه فـروش 

733تن کنسانتره طال و نقره در بازارهای داخلی شده 

که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 

44 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 10 ماه 

سال 1399 توانسته بود 507 تن کنسانتره طال و نقره را 

در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت ملی صنایع مس ایران موفق شـده اسـت 

در 10 مـاه امسـال دو میلیـون و 252 هـزار و 227 تـن 

محصـول را در بازارهـای داخلی به فروش برسـاند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

»فملی« در 10ماه امسال، رشد قابل 
توجهی در زمینه فروش صادراتی 

مهم ترین محصول خود یعنی کاتد 
داشته است
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98درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

10مـاه سـال قبـل یـک میلیـون و 136 هـزار و 323 تـن 

محصول در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 10 ماه امسال، 124 هزار و 746 تن 

کاتد را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان در 

هم سنجـــی بـا مـــدت مشابـــه ســـال پیـــش، از رشـد 

26درصـدی برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه 

بازارهـای  در  کاتـد  تـن  و 280  هـزار  قبـل، 98  سـال 

صادراتی فروخته بود.

»فملـی« در 10 مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

یـک هـزار و 89 تـن اکسـید مولیبـدن را در بازارهای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میزان نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل، 41 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1399 موفـق 

بـه فـروش 771 تـن اکسـید مولیبـدن در بازارهـای 

صادراتی شده است.

مجموع صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران 

در 10 مـاه ابتدایـی امسـال بـه 126 هـزار و 826 تـن 

رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، نشـان از رشـد 3 درصدی دارد. این 

شـرکت در 10 مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 122 هـزار و 

602 تن محصول صادر کند.

شـرکت مـس در 10 مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 249 هـزار و 844 تـن کاتـد را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برسـاند که این میزان 

بـا رشـد  بـا مـدت مشـابه سـال قبـل،  در مقایسـه 

11درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت در 10ماه 

سـال پیش، 224هزار و 762 تن کاتد را در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی »فملـی« در 

10مـاه سـال 1400 بـه دو میلیـون و 379 هـزار و 53 تـن 

رسـیده اسـت که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

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

شرکت در 10 ماه سال 1399 توانسته بود یک میلیون 

و 258 هزار و 925 تن محصول را در بازارهای داخلی 

و صادراتی بفروشد.

رشد 107 درصدی درآمد حاصل از فروش کاتد  

ملـی  نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت  در 

صنایع مس ایران در 10 ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 

282 هزار و  908 میلیارد و 14 میلیون ریال کاتد را در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش برسـاند که در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 86 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1399، 151 هـزار و 

644 میلیارد و 869 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در 10 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

کسـب درآمـد دو هـزار و 822 میلیـارد و 626 میلیـون 

ریالی از فروش سـنگ سـولفوری در بازارهای داخلی 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، 292 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

و  میلیـارد  گذشـته، 718  سـال  مـاه   10 در  شـرکت 

977میلیـون ریـال درآمد از فروش سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی به دست آورده بود.

»فملـی« در 10 مـاه امسـال توانسـته اسـت دو 

هـزار و 725 میلیـارد و 764 میلیـون ریـال درآمـد از 

 

مجموع تولید شرکت مس در 10 
ماه سال جاری به 47 میلیون و 506 
هزار و 796 تن رسید که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال 
پیش، 3 درصد رشد داشته است
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شرکت مس در 10 ماه سال جاری 
توانسته است 249 هزار و 844 
تن کاتد را در بازارهای داخلی و 

صادراتی به فروش برساند که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل، با رشد 11 درصدی همراه 
بوده است

داخلـی  بازارهـای  در  را  سـولفوریک  اسـید  فـروش 

کسـب کنـد کـه این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  پیـش، 900درصـد  سـال 

و  میلیـارد   272 پیـش،  سـال  مـاه   10 در  شـرکت 

344میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه سـال 

1400، موفق به کسـب درآمد پنج هزار و 660 میلیارد 

و 641 میلیـون ریالـی از فـروش کنسـانتره مـس در 

بازارهای داخلی شده است که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش، 74 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1399، توانسـته 

بـود درآمـد سـه هـزار و 246 میلیـارد و 584 میلیـون 

ریالی از فروش کنسانتره مس در بازارهای داخلی به 

دست آورد.

شـرکت مـس در 10 مـاه سـال جـاری 19 هـزار و 

474میلیـارد و 584 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، 134 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در 10 مـاه سـال قبـل، هشـت هـزار و 320 میلیـارد و 

765میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در 10 مـاه سـال 1400 موفـق بـه کسـب 

25هـزار و 782 میلیـارد و 662 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای داخلی شده 

که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 

58 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 10ماه 

سـال 1399، توانسـته بـود 16 هـزار و 224 میلیـارد و 

660میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره طال و نقره 

در بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

10 ماه امسال، 339 هزار و 660 میلیارد و 845 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال قبل، 86 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

ایــــن شرکــــت در 10 مــــاه ســــال قبـــل، 181 هـــزار و 

868میلیـــارد و 457 میلیــــون درآمــــد از فــــروش 

محصوالت خود را بازارهای داخلی به دست آورد.

اسـت  توانسـته  امسـال  مـاه   10 در  »فملـی« 

284هزار و 125 میلیارد و 769 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

134درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

10ماه سال قبل، 121 هزار و 158 میلیارد و 841میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی 

کسب کرده بود.

شـرکت مس در 10 ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 

پنـج هـزار و 25 میلیـارد و 787 میلیـون ریـال درآمد از 

فـروش اکسـید مولیبـدن در بازارهـای صادراتـی بـه 

دسـت آورد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 202 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 10 ماه سـال 1399، موفق به کسـب درآمد 

یک هزار و 661 میلیارد و 932 میلیون ریالی از فروش 

اکسید مولیبدن در بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در 10 مـاه امسـال بـه 289 هـزار و 

157میلیارد و 423 میلیون ریال رسیده که این میزان 

پیـش، 122 درصـد  بـه مـدت مشـابه سـال  نسـبت 

افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 10 ماه سال قبل 

توانسته بود 130 هزار و 46 میلیارد و 24 میلیون ریال 

از طریق صادرات محصول کسب کند.

»فملـی« در 10 مـاه سـال جـاری توانسـته اسـت 

567هزار و 33 میلیارد و 783 میلیون ریال از فروش 

کاتد در بازارهای داخلی و صادراتی کسـب کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

حاکـی از رشـد 107 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

10ماه سال پیش، 272 هزار و 803 میلیارد و 710میلیون 

ریـال از فـروش کاتـد در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کرده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی 

بـه 628هـزار و  شـرکت مـس در 10 مـاه سـال 1400، 

467میلیارد و 933 میلیون ریال رسیده است که این 

میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل، 101درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10مـاه سـال 

1399 توانسته بود 311 هزار و 914 میلیارد و 481میلیون 

ریـال از فـروش محصـوالت خـود در بازارهای داخلی 

و صادراتی درآمد کسب کند.
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور در دی ماه سـال 1400 توانسـت با کسـب پنج هزار و 95 میلیارد ریال درآمد از فروش 158هزار 
و 204 تن محصول سنگ آهنی در بازارهای داخلی، بیشترین میزان درآمد ماهانه تاریخ فعالیت خود را به ثبت برساند.

»کنور«500میلیاردتوماندرآمدکسبکرد
ثبتبیشترینمیزاندرآمدماهانهدردیماه  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

صبانـور در ادامـه رونـد رو بـه رشـد خـود در 6 مـاه 

دوم امسـال، طـی دی مـاه، هـم در بخـش تولیـد و 

هـم در بخـش فـروش بسـیار موفـق عمـل کـرد؛ بـه 

طـوری کـه تولیـد ایـن شـرکت نسـبت بـه آذر مـاه با 

رشـد مطلوبـی همـراه بـود. ضمـن اینکـه در فـروش 

جـای  بـر  خوبـی  بسـیار  رکوردهـای  صبانـور  نیـز 

گذاشـت. این یعنی بیشـترین حجم فروش ماهانه 

طـی  »کنـور«  ماهانـه  درآمـد  میـزان  بیشـترین  و 

سال هــای فعالیــت این شرکــت، در دی مــاه امسال 

درآمــــد  کسـب  بـا  کـه  گونـه ای  بـه  خـورد.  رقـم 

500میلیــــارد تومـــانی در دی مــــاه، ایــــن شرکــــت 

20درصد از درآمـد ساالنه خود در سال 1399 را در 

همیـن مـاه بـه دسـت آورد. جالـب توجـه اسـت کـه 

در سـال  های قبـل، میـــزان درآمـد صبانـور در یـک 

ســـال کامـــل مالـــی هـــم بـــه 500 میلیـارد تومـان 

نمی رسـید امـا اکنـون این میزان درآمـد در یک ماه 

کسب شده است.

رشد 27 درصدی تولید کنسانتره در دی ماه  

نمـودار 1 نشـان می دهـد صبانـور در دی مـاه 

سـال 1400، 37 هـزار و 872 تـن گندلـه تولیـد کـرده 

حـدود  امسـال  مـاه  آذر  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

42هـزار و 333تـن گندلـه تولیـد کـرده بود. گفتنی 

است که صبانور تا پایان دی ماه سال جاری موفق 

به تولید 354 هزار و 449 تن گندله شده است.

صبانور توانسـت در دی ماه امسـال، 132 هزار 

و 540 تـن کنسـانتره خشـک تولیـد کنـد کـه ایـن 

رشـد  آن،  از  پیـش  مـاه  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

27درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در آذر 

ماه سال 1400، حدود 103 هزار و 736 تن کنسانتره 

خشـک تولید کرده بود. همچنین این شـرکت طی 

10 ماه امسال توانسته است یک میلیون و 110 هزار 

و 391 تن کنسانتره تولید کند.

»کنور« در دی سال جاری، در مجموع 170هزار 

و 412 تـن محصـول تولیـد کرد که این میزان نسـبت 

به ماه پیش از آن، حاکی از رشد 16 درصدی است. 

صبانور در آذر ماه امسـال، حدود 146 هزار و 69 تن 

محصـول تولیـد کـرده بـود. یـادآور می شـود کـه ایـن 

شـرکت طی دوره 10 ماه منتهی به دی ماه امسـال، 

یـک میلیـون و 464 هـزار و 840 تـن محصـول تولیـد 

کرده است.

صبانور 158 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت توسـعه 

معدنـی و صنعتـی صبانـور طـی دی مـاه سـال 1400، 

59 هـزار و 312 تـن گندلـه فروختـه اسـت کـه ایـن 

میزان در مقایسه با ماه پیش از آن، رشد 22درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در آذر مـاه امسـال 

توانسـت حدود 48 هزار و 336 تن گندله بفروشـد. 
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الزم بـه ذکـر اسـت کـه صبانـور تا پایان دی ماه سـال 

جـاری، 205 هـزار و 636 تـن گندلـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده است.

»کنـور« در دی مـاه امسـال، 98 هـزار و 892 تـن 

کنسـانتره خشـک به فروش رسـاند که این میزان در 

هم سـنجی بـا مـاه قبـل از آن، رشـد 230 درصـدی 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در آذر مـاه سـال 1400، 

29هـزار و 942 تـن کنسـانتره خشـک فروختـه بـود. 

گفتنـی اسـت صبانـور در 10 مـاه منتهی بـه دی ماه 

سال 1400، 591 هزار و 307 تن کنسانتره خشک را در 

بازارهای داخلی فروخته است.

حـدود  جـاری،  سـال  مـاه  دی  طـی  صبانـور 

158هزار و 204 تن محصوالت سنگ آهنی به فروش 

رسـاند کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـاه پیـش از 

آن، حاکـی از رشـد 102 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت 

در آذر مـاه سـال 1400 توانسـت 78 هـزار و 278 تـن 

محصول به فروش برساند. همچنین صبانور تا پایان 

دی مـاه سـال جـاری 894 هـزار و 904 تـن محصـول 

سنگ آهنی را در بازارهای داخلی فروخته است.

رشد 230 درصد درآمد حاصل از فروش کنسانتره  

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

صبانور در دی ماه سال 1400، دو هزار و 236 میلیارد 

و 638 میلیـون ریـال از محـل فـروش گندلـه درآمـد 

کسـب کرد که این میزان در مقایسـه با ماه پیش از 

آن، رشـد 22 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت 

در آذر مـاه سـال جـاری توانسـته بـود یـک هـزار و 

834میلیارد و 403 میلیون ریال از راه فروش گندله 

درآمد به دست آورد. گفتنی است که صبانور طی 

دوره 10 مـاه منتهـی بـه دی امسـال، هفـت هـزار و 

350میلیـارد و 761 میلیـون ریـال از فـروش گندلـه 

درآمد کسب کرده است.

»کنـور« در دی مـاه امسـال، حـدود دو هـزار و 

859میلیارد و 160 میلیون ریال از محل فروش کنسانتره 

صبانور طی دی ماه سال جاری، 
حدود 158هزار و 204 تن 

محصوالت سنگ آهنی به فروش 
رساند که این میزان در هم سنجی با 
ماه پیش از آن، حاکی از رشد 102 
درصدی است. این شرکت در آذر 

ماه سال 1400 توانست 78 هزار و 
278 تن محصول به فروش برساند
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خشک، درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به ماه 

قبل از آن، از رشد 230 درصدی برخوردار است. در آذر 

مـاه سـال جـاری، صبانور توانسـته بـود 866میلیـارد و 

163 میلیـون ریـال از فـروش کنسـانتره خشـک درآمد 

داشـته باشـد. گفتنـی اسـت کـه این شـرکت تـا پایان 

و  18هـزار  اسـت  شـده  موفـق   1400 سـال  مـاه  دی 

280میلیارد و 96 میلیون ریال از فروش کنسانتره در 

بازارهای داخلی، درآمد کسب کند.

در مجموع شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی 

مجمـوع  در   ،1400 سـال  مـاه  دی  طـی  صبانـور 

پنج هـزار و 95 میلیـارد و 798 میلیـون ریال درآمد 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت به مـاه پیش از 

آن، 88 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 

دوره یک ماهه آذر امسال، دو هزار و 700 میلیارد 

بـه دسـت  درآمـد  ریـال  میلیـون  میلیـون  و 566 

آورده بود.

همچنیـن »کنـور« تـا پایـان دی مـاه سـال 1400 

توانسته است 25 هزار و 630 میلیارد و 857 میلیون 

درآمـد  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 85 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود طـی 

10مـاه سـال 1399، حـدود 13 هـزار و 801 میلیـارد و 

41میلیون ریال درآمد داشته باشد.

در نمودار 4 مشاهده می شود نرخ گندله شرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور در دی مـاه سـال 

جاری، 37 میلیون و 709 هزار و 705 ریال به ازای هر 

تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 28 میلیـون و 911 هـزار و 

944ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. بنابرایـن نـرخ 

تـا  جـاری  سـال  مـاه  دی  در  »کنـور«  محصـوالت 

حدودی با افت نسبت به آذر ماه همراه بوده است. 

در همیـن حـال، میانگیـن نـرخ گندلـه در 10 مـاه سـال 

جاری 35 میلیون و 746 هزار و 649 ریال به ازای هر 

تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 26 میلیـون و 521 هـزار و 

28ریال به ازای هر تن بوده است.
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»کنور« تا پایان دی ماه سال 1400 
توانسته است 25 هزار و 630 

میلیارد و 857 میلیون ریال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
رشد 85 درصدی را نشان می دهد
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گـروه کارخانه هـای تولیدی نورد آلومینیوم در دی ماه سـال جاری، توانسـت از محل فـروش یک هـزار و 272 تن محصول آلومینیومی، یک 
هـزارو چهـار میلیـارد و 638 میلیـون ریال درآمد کسـب کند که این میزان در مقایسـه با ماه قبل از آن، 9.6 درصد و نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته، 74 درصد رشد داشته است.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در 

دی مـاه 1400، نشـان می دهـد ایـن شـرکت تنهـا در 

زمینه تولید و فروش کویل آلومینیومی در مقایسه 

بـا آذر مـاه امسـال و همچنیـن دی مـاه 1399 موفـق 

عمل کرده است.

افت 3.9 درصدی تولید ورق آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در دی مـاه 1400، 357 تـن 

ورق آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از 

آن، افـت 3.9 درصـدی داشـته اسـت. »فنـوال« در آذر 

ماه امسال، 372 تن ورق آلومینیومی تولید کرده بود. 

میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسـی در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشد 

103.3 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در دی مـاه 1399، 

176تن از این محصول را تولید کرده بود.

آلومینیومـی  ورق  فـروش  میـزان  بررسـی  در 

»فنـوال« در دی مـاه سـال جـاری، می تـوان بـه رشـد 

7.5 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه مـاه 

قبل از آن اشاره کرد. شرکت نورد آلومینیوم در ماه 

مـورد بررسـی، 401 تـن ورق آلومینیومـی بـه فـروش 

رسـاند. در آذر ماه سـال جاری، این شـرکت 373 تن 

از ایـن محصـول را فروختـه بـود. همچنیـن میـزان 

فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، نشـان از افزایـش 

مـاه  دی  در  »فنـوال«  دارد.  فـروش  155درصـدی 

1399، 157 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیـوم در دی مـاه 1400 نسـبت بـه مـاه پیـش از 

آن، 6.7 درصـد افزایـش داشـته اسـت و از 87 هـزار و 

738 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم به 93 هـزار و 583 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در مـاه مـورد بررسـی 

درآمد»فنوال«،9.6درصدرشدپیداکرد
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1400عملکرد کارخانه های نورد آلومینیوم در دی ماه -1نمودار 
ورق کویل تسمه کلد سایر

بررسیدر ماه موردیک ماه پیشیک سال پیش
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قیمت محصوالت کارخانه های نورد آلومینیوم -2نمودار 

کامپوزیت ورق تسمه کلد

ایـن  فـروش  نـرخ  نسـبت  مقایسـه  اسـت.  رسـیده 

محصول آلومینیومی »فنوال« در دی ماه امسال با 

دی مـاه 1399، بیانگـر رشـد 35.6 درصـدی اسـت. 

در  شـرکت  ایـن  آلومینیومـی  ورق  فـروش  قیمـت 

مدت مشابه سال گذشته، 68 هزار و 998 تومان به 

ازای هر کیلوگرم بود.

رشد تولید و فروش کویل آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 

در  کـه  کـرد  تولیـد  آلومینیومـی  کویـل  تـن   198

کویـل  تـن   109 کـه  آن  از  قبـل  مـاه  بـا  مقایسـه 

آلومینیومـی در ایـن شـرکت تولیـد شـده بود، رشـد 

81.8 درصـدی مالحظـه می شـود. میـزان تولید این 

محصـول در مـاه مـورد بررسـی در مقایسـه بـا دی 

مـاه 1399 کـه میـزان تولیـد کویل آلومینیومـی 146 

تن بود، بیانگر افزایش 35.7 درصدی است.

میـزان فـروش کویـل آلومینیومـی »فنـوال« در 

دی ماه سـال جاری، 188 تن بوده اسـت که نسـبت 

به آذر ماه که این شـرکت، 126 تن از این محصول را 

به فروش رسـانده بود، رشـد مطلوب 49.4 درصدی 

مشـاهده می شـود. همچنین مقایسـه میزان فروش 

کویل آلومینیومی در دی ماه 1400 نسبت به مدت 

 39.8 افزایـش  از  حکایـت  گذشـته،  سـال  مشـابه 

درصـدی فـروش ایـن محصـول دارد. شـرکت نـورد 

آلومینیوم در دی ماه 1399، 134 تن از این محصول 

را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در دی 

مـاه 1400، 0.7 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از 93 هـزار و 958 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم بـه 93 هـزار و 346 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم رسـیده اسـت. ضمن اینکه نرخ فروش 

ایـن محصـول در دی مـاه امسـال نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 67 هـزار و 

194 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 38.9 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

عملکرد نامطلوب در تولید و فروش تسمه   

آلومینیومی

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در دی مـاه سـال 

جاری، 195 تن بوده اسـت که نسـبت به ماه قبل از 

آن کـه میـزان تولید این محصـول، 297 تن بود، افت 

34.4 درصدی داشته است. میزان تولید تسمه در 

مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مـدت زمان مشـابه در 

سـال 1399، حـدود 32.4 درصـد افـت داشـته اسـت؛ 

به گونه ای که این شـرکت در دی ماه سـال گذشـته 

289 تن تسمه تولید کرده بود.

شرکت نورد آلومینیوم در دی ماه 1400، 211 تن 

تسـمه آلومینیومـی بـه فـروش رسـاند که نسـبت به 

آذر مـاه کـه ایـن شـرکت 264 تن تسـمه فروختـه بود، 

بیانگـر 20.1 درصـد افـت اسـت. ایـن میـزان فـروش 

نسـبت به مدت زمان مشـابه در سـال 1399، حدود 

21 درصـد افـت را نشـان می دهـد. »فنـوال« در دی 

ماه سال قبل، 267 تن تسمه فروخته بود.

نـرخ فـروش تسـمه »فنـوال« در دی مـاه سـال 

جاری، 96 هزار و 417 تومان به ازای هر کیلوگرم به 

ثبـت رسـید کـه نسـبت بـه آذر مـاه 1400 و دی مـاه 

میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه 
مورد بررسی در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، حکایت از رشد 
103.3 درصدی دارد. این شرکت 
در دی ماه 1399، 176تن از این 

محصول را تولید کرده بود
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سـال 1399، بـه ترتیـب 3.8 درصـد و 35.6 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. نرخ فروش این محصول در آذر 

ماه 1400، 92 هزار و 877 تومان به ازای هر کیلوگرم 

و در دی مـاه 1399، 71 هـزار و 121 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد تولید کلد آلومینیومی طی یک ماه  

شـرکت نورد آلومینیوم در دی ماه 1400، 77 تن 

کلـد آلومینیومـی تولیـد کـرد. میـزان تولید کلـد در 

مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن کـه 62 تـن از ایـن محصول 

تولید شده بود، 25.4 درصد رشد را نشان می دهد. 

امـا در مـدت مشـابه سـال 1399، 169 تـن کلـد تولید 

شده بود که بیانگر کاهش 54.2 درصدی تولید این 

محصـول در مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه دی مـاه 

سال قبل است.

»فنوال« در دی ماه امسال 37 تن کلد فروخت 

کـه نسـبت بـه آذر مـاه سـال جـاری بـا میـزان فـروش 

60تن، 39.1 درصد کاهش و همچنین در مقایسه با 

مدت مشـابه سـال گذشـته با میزان فروش 157 تن، 

76.5 درصد افت مالحظه می شود.

نـرخ فـروش کلد شـرکت نورد آلومینیـوم در ماه 

رشـد  امسـال،  مـاه  آذر  بـه  نسـبت  بررسـی،  مـورد 

0.8درصـدی داشـته و از 101 هـزار و 244 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم در آذر ماه به 102 هزار و 13 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم در دی مـاه رسـیده اسـت. 

همچنیـن نـرخ فـروش ایـن محصـول در مـاه مـورد 

بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 با قیمت 

کیلوگـرم،  هـر  ازای  بـه  تومـان   635 و  هـزار   79

28.1درصد افزایش را نشان می دهد.

آغاز تولید محصول کارمزدی  

شرکت نورد آلومینیوم در دی ماه 1400، 435 تن 

محصـول کارمـزدی تولیـد کرد و این در حالی اسـت 

کـه در آذر مـاه، ایـن شـرکت نتوانسـته بـود محصـول 

کارمزدی تولید و روانه بازار کند. در مدت مشـابه 

سال گذشته نیز 285 تن محصول کارمزدی در این 

شرکت تولید شده بود.

تـن   435 جـاری،  سـال  مـاه  دی  در  »فنـوال« 

محصول کارمزدی به فروش رساند که در مقایسه 

ترتیـب  بـه   ،1399 مـاه  دی  و   1400 مـاه  آذر  بـا 

10.8درصـد کاهـش و 52.4 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. به طوری که در آذر ماه امسـال و همچنین 

در مـدت زمـان مشـابه سـال 1399، ایـن شـرکت بـه 

کارمـزدی  محصـول  تـن   285 و  تـن   487 ترتیـب 

فروخته بود. 

نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی شـرکت نورد 

آلومینیوم در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از 

آن، 9 درصـد رشـد و در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

بـه  افزایـش داشـته اسـت.  قبـل، 42 درصـد  سـال 

گونـه ای کـه ایـن نـرخ در آذر مـاه 1400، 29 هـزار و 

201تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود و در دی مـاه 

سـال جـاری، بـه 31 هـزار و 821 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. نرخ فروش محصـوالت کارمزدی 

این شـرکت در دی ماه 1399، 22 هزار و 412 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در یک نگاه  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، گروه 

کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در دی مـاه 

1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 263 تـن انـواع 

کـه  کـرد  تولیـد  آلومینیومـی  نـورد  محصـوالت 

435تن آن کارمزدی بود. میزان تولید »فنوال« در 

ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 50.3 درصـد و 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، 18.6 درصد رشد 

داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در نخستین ماه زمستان 

امسـال، در مجموع حدود یک هزار و 272 تن انواع 

محصـوالت آلومینیومـی فروخت که 435 تـن از آن، 

کارمزدی بود. میزان فروش این شـرکت در دی ماه 

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

نسبت به دوره مشابه سال 1399، 27.1 درصد رشد 

داشته است.

»فنـوال« در دی مـاه سـال جـاری، در مجمـوع 

حـدود یـک هزار و چهار میلیـارد و 638 میلیون ریال 

از محل فروش محصوالت آلومینیومی خود درآمد 

کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 9.6 درصد 

افزایـش و همچنیـن نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 

گذشته، 74 درصد رشد پیدا کرده است.

نرخ فروش کویل شرکت نورد 
آلومینیوم در دی ماه 1400، 0.7 

درصد نسبت به ماه قبل از آن افت 
داشت؛ به گونه ای که از 93 هزار و 
958 تومان به ازای هر کیلوگرم به 
93 هزار و 346 تومان به ازای هر 

کیلوگرم رسیده است
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در هفتـه منتهـی بـه هشـتم بهمن ماه، باز هم شـاهد اقبال بیشـتر متقاضیان نسـبت بـه عرضه محصـوالت فوالدی به ویژه شـمش 
بودیـم. بـه طـوری که تقریبـا اغلب عرضه های شـمش فـوالدی با تقاضای قابـل توجهی مواجه شـدند و مـورد معامله قـرار گرفتند. 

البته در بخش مواد اولیه نیز شاهد انجام معامالت متعددی بودیم.

و تحلیلـی  پایـگاه خبـری  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهی به هشـتم بهمن 

ماه، عرضه شرکت های منتخب این رسانه همچون 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت های  اسـفنجی  آهـن 

گل گهـر و فـوالد غدیـر نی ریـز، کنسـانتره چادرملو، 

شـمش فـوالدی ارفـع، فـوالد خوزسـتان و چادرملـو، 

ورق گالوانیـزه شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیاری و میلگرد فوالد خراسان معامله شدند.

اقبال خریداران آهن اسفنجی به مجتمع   

فوالد غدیر نی ریز

یکشـنبه سـوم بهمـن مـاه، مجتمـع فـوالد غدیـر 

نی ریز توانست پنج هزار تن آهن اسفنجی خود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور که نمودار 1 نشـان می دهد، یکشـنبه 

سوم بهمن ماه، شرکت فوالد غدیر نی ریز پنج هزار 

تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کـرد کـه در مقابـل آن، 10 هـزار و 500 تن تقاضا وجود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شـرکت فوالد غدیر نی ریز، آهن اسـفنجی خود 

هـر  ازای  بـه  ریـال  و 542  هـزار  قیمـت 87  بـه  را 

قیمـت  کـه  کـرد  کاال عرضـه  بـورس  در  کیلوگـرم 

معامله به 87 هزار و 616 ریال به ازای هر کیلوگرم 

رویخوشخریدارانبهعرضههایفوالدی
دربورسکاال

 

  

۰

۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

۶,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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۰

۱۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

تن

چادرملومیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 
  

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

رسید. این شرکت از معامله انجام شده، 43میلیارد 

و 808 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

20 هزار تن آهن اسفنجی »توسعه آهن و   

فوالد گل گهر« معامله شد

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، یکشـنبه 

سـوم بهمـن مـاه توانسـت 20 هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 1 نشان می دهد، یکشنبه 

سوم بهمن ماه، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

20 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 16 هـزار تـن تقاضـا 

وجـود داشـت و بـه همیـن میـزان، معاملـه صـورت 

گرفـت. ایـن شـرکت باقـی محصـول خـود را بـه تاالر 

مچینـگ بـرد و بـا معامله چهار هـزار تن دیگر، جمع 

معامالت خود را به 20 هزار تن رساند.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 87 هـزار و 542 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

انجـام شـده، 175 میلیـارد و 84 میلیـون  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 75 هزار تنی محصوالت »کچاد«   

در بورس کاال

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در هفتـه 

منتهی به هشتم بهمن ماه، توانست بازار پررونقی 

را پشت سر بگذارد و 50 هزار تن کنسانتره و در دو 

نوبـت 25 هـزار تـن شـمش فـوالدی را مـورد معاملـه 

قرار دهد.

و  معدنـی  شـرکت  مـاه،  بهمـن  سـوم  یکشـنبه 

صنعتی چادرملو 50 هزار تن کنسـانتره سـنگ آهن را 

در تاالر حراج باز بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 3 نشـان می دهـد یکشـنبه سـوم بهمـن 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
آهن اسفنجی خود را به قیمت 87 

هزار و 542 ریال به ازای هر کیلوگرم 
در بورس کاال عرضه کرد که قیمت 

معامله تغییری نداشت
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ماه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 50 هزار تن 

کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه 

کرد که در مقابل آن، همین میزان تقاضا ثبت شد 

و در نهایت، تمامی عرضه این شرکت مورد معامله 

قرار گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در ایـن عرضه، 

27 هـزار و 847 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بدون رقابت با همین قیمت معامله شد. چادرملو 

و  میلیـارد   139 کنسـانتره،  معاملـه  از  توانسـت 

235میلیون تومان درآمد کسب کند.

همچنین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 

روز دوشـنبه چهارم بهمن ماه، توانسـت 10 هزار تن 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار دهد.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و   

صنعتـی چادرملـو، در روز دوشـنبه چهـارم بهمـن 

ماه، 10 هزار تن شمش بلوم فوالدی با گرید 5SP را 

در بـورس کاال در قالـب معامـالت پریمیـم عرضـه 

کرد که با تقاضای 10 هزار تنی مواجه و این شرکت 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

124هـزار و 421 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 124 میلیـارد و 

421میلیون تومان درآمد کسب کرد.

عـالوه بـر ایـن مـوارد، شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو در روز سه شنبه پنجم بهمن ماه، توانست 

15 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در بورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار دهد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان  نمـودار 5 

صنعتـی چادرملـو، در روز سه شـنبه پنجـم بهمـن 

 5SP مـاه، 15 هـزار تـن شـمش بلـوم فوالدی با گریـد

را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 32 هزار 

تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه 

تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

127هـزار و 370 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه بـه قیمـت 129 هـزار و 154 ریـال بـه 

ازای هـر تـن معاملـه شـد. ایـن شـرکت از معاملـه 

صـورت گرفتـه، 193 میلیـارد و 731 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

15 هزار تن شمش فوالدی ارفع فروخته شد  

سه شـنبه پنجـم بهمن ماه، شـرکت آهـن و فوالد 

ارفـع موفـق شـد 15 هـزار تن شـمش فـوالدی خـود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع، در روز سه شـنبه پنجم بهمن ماه، 15 هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 46 هزار و 75 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 127 هـزار و 

370ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 129 هـزار و 577 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 

194 میلیارد و 365 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 800 تن ورق گالوانیزه شرکت »ورق   

خودرو«

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، 

سه شـنبه پنجـم بهمـن مـاه توانسـت 800 تـن ورق 

بـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  گالوانیـزه 

فروش برساند.

نمـودار 7 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحال و بختیاری، در روز سه شنبه پنجم بهمن 

مـاه، سـه هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 700 تنی مواجه شـد و به 

همین میزان، معامله صورت گرفت. این شـرکت با 

جمـع  مچینـگ،  تـاالر  در  دیگـر  تـن   100 معاملـه 

معامالت ورق گالوانیزه خود را به 800 تن رساند.

این شرکت، محصول خود را به قیمت 263هزار 

و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر ماند. شـرکت ورق 

و  میلیـارد   21 شـده،  انجـام  معاملـه  از  خـودرو 

86میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخوز« 34 هزار تن محصول در بورس   

فروخت

شـرکت فوالد خوزسـتان، سه شـنبه پنجم بهمن 

مـاه، 34 هـزار تـن محصول شـامل 14 هزار تن تختال 

و 20 هزار تن شمش بلوم فوالدی را در بورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار داد.

همان طور که نمودار 8 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزسـتان، در روز سه شـنبه پنجم بهمن ماه، 

20 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
127 هزار و 370ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله به 129 هزار و 577 ریال به 
ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت 
از معامله انجام شده، 194 میلیارد و 
365 میلیون تومان درآمد کسب کرد
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عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 24 هزار تنی مواجه شـد 

و به میزان عرضه معامله صورت گرفت.

»فخـوز«، شـمش فـوالدی را به قیمـت 127 هزار 

و 370 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله به 128 هزار و 31 ریال به ازای هر 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

انجام شده، 256 میلیارد و 61 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد.

همچنین طبق نمودار 9، شرکت فوالد خوزستان، 

تختـال  تـن  هـزار   60 مـاه  بهمـن  پنجـم  سه شـنبه 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

14 هـزار تنـی مواجـه و بـه همیـن میـزان نیـز معامله 

انجام شد. 

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  تختـال  فـوالد خوزسـتان، 

140هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمت معامله تغییری نداشت. این شرکت از معامله 

صورت گرفته، 196 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس« 15 هزار تن میلگرد معامله کرد  

چهارشـنبه 6 بهمـن مـاه، شـرکت فوالد خراسـان 

توانسـت 15 هزار و چهار تن میلگرد فوالدی خود را 

در رینـگ صنعتـی بورس کاالی ایـران مورد معامله 

قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   10 نمـودار 

خراسان، در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه، 15 هزار و 

چهـار تـن میلگـرد خـود را در تـاالر صنعتـی بـورس 

و  هـزار  آن 35  مقابـل  در  کـه  کـرد  کاالی عرضـه 

178تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 135هزار 

و 316 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 139 هـزار و 221 ریال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامله 

انجـام شـده، 208 میلیـارد و 886 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 140هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته، 196 میلیارد 

تومان درآمد کسب کرد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

57
 é شماره  é 202 بهمن ماه 1400



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

58
é 1400  بهمن ماه é 202  شماره 

سایـررسانـهها
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سایه روشن واردات ماشین آالت سنگین

آغاز اعمال محدودیت مصرف انرژی فوالدی ها

ظرفیت های خوبی در حوزه سنگ آهن در کشور وجود دارد
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هفتـه گذشـته کمیسـیون تلفیـق بودجه تصویب کرد که سـال آینـده واردات 10 هزار ماشـین آالت سـنگین آزاد باشـد؛ هر چند که 
تاییـد نهایـی ایـن تصمیم مسـتلزم این اسـت که در صحـن علنی مجلس مطـرح و به رای گیری گذاشـته شـود امـا واکنش های 

بسیاری را در همین مرحله ابتدایی از سوی تولیدکنندگان داخلی به دنبال داشته است.

سایهروشنوارداتماشینآالتسنگین

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، ابراهیم جمیلی در 

بـه  کشـور  معـادن  فعلـی  نیـاز  میـزان  بـا  رابطـه 

ماشـین آالت و امکان داخلی سازی این ماشین آالت 

در داخل و میزان نیاز به واردات، اظهار داشت: در 

حـال حاضـر برای معادن دارای پروانه بهره بـرداری و 

پروانـه اکتشـاف کـه بخواهنـد بـه صـورت معمـول 

فعـال باشـند، نیـاز بـه حداقـل 15 هـزار تـا 20 هـزار 

دستگاه ماشین آالت داریم. عمر فعلی ماشین آالت 

معـــادن 18 ســـال اســـت. با توجــــه بـــه اینکـــه ایــــن 

ماشـین آالت بـه سـبب فعالیـت در معـادن دارای 

استهالک بسیـــار باالیی هستنـــد، هر چـــه بیشتـــر 

بتوانیـم عمـر ایـن ماشـین آالت را کاهـش دهیـم، در 

بهره وری معدن و کاهش قیمت محصوالت معدنی 

موثرتر خواهد بود.  

وی ضمـن یـادآوری اینکه در سـه سـال گذشـته، 

کمتـر از دو هـزار دسـتگاه ماشـین آالت آن هـم بـه 

صـورت متفرقـه وارد کشـور شـده اسـت، گفـت: از 

اتـاق  معـدن  کمیسـیون  کـه  گذشـته  ماهـه  سـه 

بازرگانی تجدید انتخابات شد، به معاونت معدنی 

وزارت صمــــت پیشنهـــاد کردیــــم کـــه نیازهــــای 

ماشـین آالت تامیـن شـود. در شـرایط فعلـی بـه هـر 

معـدن بـا توجـه به خصوصیاتی کـه دارد اجـازه داده 

می شود که واردات ماشین آالت داشته باشد.

ایـن عضـو اتـاق بازرگانـی ایـران خاطرنشـان کـرد: 

هپکـو  همچـون  داخلـی  ماشـین آالت  سـازندگان 

عالقه مند هسـتند که اکثریت ماشـین آالت را خود 

تولید کنند. اگر طرح جامعی وجود داشته باشد و 

باشـیم،  ماشـین آالت داشـته  انبـوه  تولیـد  بتوانیـم 

می تـوان بـا سـازندگان داخلـی عقد قرارداد کـرد و به 

تعـدادی کـه قابلیـت تولید انبـوه وجـود دارد، تولید 

صـورت گیـرد؛ امـا تولیدکننـدگان مـا قـادر نیسـتند 

همـه نیـاز معـادن بـه ماشـین آالت را چـه در نـوع 

ماشین آالت و چه به لحاظ تعدادی، تامین کنند.

ایـران  بازرگانـی  اتـاق  معـدن  کمیسـون  رئیـس 

خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر موضـوع مربوط به 

کامیـون، کشـنده، اتوبـوس و... نیسـت. موضـوع 

راه سـازی  و  معدنـی  ماشـین آالت  واردات  اصلـی 

اسـت. بایـد کمـک شـود و در مـورد مسـائل ارزی 

اولویت ها در نظر گرفته شود؛ اما اولویت چیست؟ 

در حـال حاضـر اولویـت ایـن اسـت کـه ماشـین آالت 

تولیـد صـورت  بـرای  تامیـن شـود و هدف گـذاری 

گیـرد. تولیـد معدنـی بـرای چندیـن هـزار کارخانـه 

تولیـدی مـواد اولیـه تامیـن می کنـد، ضمـن اینکـه 

کمک حال مسائل ارزی خواهد بود.

قیمت ماشین آالت داخلی برای معدنی ها به   

صرف نیست

جمیلـی اظهـار کـرد: بایـد پاسـخ داده شـود کـه 
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علـت اینکـه معدنی هـا تمایـل بـه خریـد از داخـل 

ندارنـد، قیمـت ماشـین آالت یـا زمـان تحویـل آن هـا 

بوده است. معدن کاران ما امکان خرید ماشین آالت 

بـا قیمت هـای فعلـی را ندارنـد. ضمـن اینکه قیمت 

ماده معدنی آن ها بسیار گران تمام می شود.

وی بـرای جلب رضایت همزمان تولیدکنندگان 

داخـل و ادامـه رونـد فعالیت معادن، پیشـنهاد کرد: 

تمامی معادنی که به ماشین آالت نیاز دارند در یک 

بـازه زمانـی مشـخص، در یـک سـامانه بـه صـورت 

تفکیکی ثبت نام کنند تا میزان نیاز مشخص شود. 

اما این سوال مطرح است که مصوبه مجلس با نگاه 

نـگاه  اگـر  ماشـین آالت؟  تامیـن  یـا  اسـت  درآمـدی 

مشـکل  هـم  بـاز  باشـد،  داشـته  وجـود  درآمـدی 

معـدن داران حـل نخواهـد شـد. انتظـار ما این اسـت 

کـه مجلـس و دولت بـه واردات ماشـین آالت معدن 

دیـد حمایتـی داشـته باشـد. بـا دیـد سـرمایه گذاری 

نـگاه شـود، ظـرف مـدت دو سـال در نتیجـه  اگـر 

افزایش تولید، از محل حقوق دولتی و مالیات های 

گرفتـه  صـورت  سـرمایه گذاری  معـادن،  پرداختـی 

تامین خواهد شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: با 

تشـکیل چنـد کنسرسـیوم، نیازسـنجی شـود و بـه 

صـورت انبـوه بـه شـرکت هپکـو سـفارش داده شـود. 

اگر شرکت هپکو می تواند ماشین آالت معدنی وارد 

کند با آن هیچ مشکلی نداریم.

محدودیت واردات به سبب مسائل ارزی   

است؛ نه حمایت از تولید داخل

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی نیز در ادامه این برنامه عنوان کرد: ظرفیت 

تولیـد داخلـی مـا در زمینـه کشـنده ها، کامیون هـا، 

کامیونت هـا و... در حـدود 160 هـزار دسـتگاه اسـت، 

امــــا از ابتـــدای ســـال جــــاری تاکنـــون تنهـــا حـدود 

در  اسـت؛  شـده  تولیـد  دسـتگاه  و 500  هفت هـزار 

حقیقت 4درصد ظرفیت اسـتفاده شـده است. سال 

گذشته از 3.3 درصد ظرفیت استفاده شد و در اوج 

خود طی پنج سال اخیر بیش از 10 درصد از ظرفیت 

شـرکت های سـازنده اسـتفاده نشـده اسـت. بخـش 

تولیـد ما ظرفیت باالیی برای تولیـد وجـود دارد اما از 

ظرفیت بسیار کمی استفاده می شود.

وی ضمـن تاکیـد بـر اینکـه چنـد ایـراد جـدی بـه 

ایـن تصمیم کمیسـیون تلفیـق بـرای واردات 10 هزار 

ماشین آالت سنگین وارد است، گفت: قانون منعی 

برای واردات خودرو اعم از سواری و تجاری ندارد و 

تنهـا نوعـی محدودیـت اسـت و موضـوع جدیـدی 

نیست. نکته دیگر این است که چنانچه واردات بر 

اسـاس ماشـین آالت سـنگین نو باشـــد، یک کششی 

وجـود دارد، امـا اگـر بر اسـاس واردات دسـت دوم ها 

و کارکرد باشد، تقاضای بیشتری خواهد داشت. در 

حـــال حاضــــر عمـــده تقاضـــا و عطـش بــــازار بـرای 

خودروهای فرسوده است.

بـرای  واردات  مـورد  طاهـری تصریـح کـرد: در 

بخشی که امکان داخلی سازی نیست، منع قانونی 

وجـود نـدارد و نماینـدگان مجلـس بـه دولـت اجـازه 

آن  بـرای  و  داده  را  معـدن  ماشـین آالت  واردات 

تکلیفـی ایجـاد نکـرده انـد. در رابطـه با ماشـین آالت 

معدنـی نیـز سـه محدودیـت بسـته بـه ظرفیت های 

ساخت وجود دارد.

ایـن عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 

طـرح  بـا  مخالفـت  ابـراز  ضمـن  اسـالمی  شـورای 

واردات ایـن 10 هــزار ماشـین آالت سـنگین، گفـت: 

ابتـدا بایـد بررسـی شـود کـه چـرا دولـت واردات را 

ممنوع کرده اسـت؛ آیا در راسـتای حمایت از تولید 

داخـل اسـت؟ تنهـا بحـث حمایـت از تولیـد داخـل 

نبـوده اسـت. اصـل موضوع بحـث محدودیت های 

ارزی است.

وی خاطرنشـان کـرد: میـزان سـه هزار دسـتگاه 

بـا نیـاز معـادن بـا تولیـد داخلـی همخوانـی نـدارد؛ 

چنانچـه قیمـت ماشـین آالت وارداتـی گران اسـت 

بایـد بـه معـدن کار بـرای خریـد، تسـهیالت داده 

شــــود. بــــه دلیـــل کاهـــش واردات ماشیــــن آالت 

معــــدن در سال هــــای گذشـته احتمـال دارد طـی 

یکـی دو سـال آینـده پیـک واردات داشـته باشـیم؛ 

امـا بـه مـرور کـه تولیـد افزایـش یابـد واردات نیـز 

کاهش می یابد. همچنین باید از همه تولیدکنندگان 

ماشـین آالت معـدن حمایـت شـود و ایـن موضوع، 

انحصاری نباشد.

بـرای  نیازسـنجی  خواسـتار  پایـان  در  طاهـری 

در مورد واردات برای بخشی که 
امکان داخلی سازی نیست، منع 
قانونی وجود ندارد و نمایندگان 
مجلس به دولت اجازه واردات 

ماشین آالت معدن را داده و برای آن 
تکلیفی ایجاد نکرده اند
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واردات ماشـین آالت معدن شـد و گفت: باید برای 

تولیدکننـدگان ایـن ماشـین آالت سـرمایه در گردش 

اختصاص دهیم.

نیاز به ماشین آالت سنگین نهایتا سه هزار   

دستگاه برآورد می شود

و  معـادن  امـور  معـاون  برنامـه،  ایـن  ادامـه  در 

فـرآوری مـواد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، بـا 

بیان اینکه ما نیز از این تصمیم کمیسیون از طریق 

رسـانه ها مطلـع شـدیم و مشـورتی بـا وزارت صمـت 

واردات  بـرای  مـا  گفـت:  اسـت،  نگرفتـه  صـورت 

ماشـین آالت مـورد نیـاز بـرای خطـوط تولیـد نیـاز بـه 

قانـون نداریـم. محدودیت هایـی بـه سـبب مسـائل 

بودجـه ای و حمایـت از داخـل مطـرح بـوده تـا اجـازه 

واردات بی رویه داده نشود.

رضــــا محتشمــی پـــور افـزود: واردات ساالنـــه 

گذشـته  طـی  سـال های  مـا  معدنـی  ماشـین آالت 

حدود 500 دسـتگاه بوده و امسـال نیز هم در همین 

اسـت.  شـده  بـرآورد  دسـتگاه(   600-500( محـدوده 

البتـه ایـن میـزان چنـدان عـدد مناسـب و درسـتی 

نیسـت؛ چراکـه نیـاز معـادن و صنایـع معدنـی بـه 

ماشـین آالت بیشـتر از این هـا اسـت. طـی سـال های 

گذشـته تـا بـه امـروز، تولیـد ماشـین آالت معدنـی 

نداشـتیم؛ بلکـه ایـن اعـالم آمادگـی از سـوی یکـی از 

تولیدکننـدگان وجـود داشـته کـه می توانـد تولیـد 

داشته باشد.

وی، آمـار ارائـه شـده توسـط هپکـو را مربـوط بـه 

سـال های گذشـته دانسـته و گفـت: در سـال 1400 

تعـداد قابـل توجهـی از ماشـین آالت معـدن را نیـاز 

داریم؛ البته آمار ما نیز 10 تا 12 هزار دستگاه نیست 

و برآورد ما این است که ساالنه دو هزار الی سه هزار 

ماشین آالت نیاز است.

این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: 

نکتـه ای کـه بـه آن توجـه نمی شـود ایـن اسـت یـک 

گـروه ماشـین آالت معدنـی و یک گروه ماشـین آالت 

راهسـازی داریـم. ماشـین آالت راهسـازی در کالس 

پایین تـر قـرار دادنـد کـه عمـد تولیـد داخـل در ایـن 

دسـته قـرار داشـته اسـت، امـا ماشـین آالت معدنـی 

حجم و توان باالتری دارند.

وی افـزود: در مقطعـی در چنـد سـال قبل هپکو 

در همـکاری بـا شـرکت های بین المللـی اقـدام بـه 

تولیـد کـرد، امـا پـس از آن بـه دلیـل مشـکالتی کـه 

ایجـاد شـد تولیـد متوقـف شـد. واردات مشـروط بـه 

قـرارداد بـا هپکـو اسـت. بـه معدن هایـی کـه بیـش از 

چهـار یـا پنـج دسـتگاه نیاز داشـته باشـند به شـرطی 

مجـوز واردات می دهیـم کـه قرارداد یک دسـتگاه با 

هپکو داشته باشند.

ظرفیت تولید دو هزار و 700 دستگاه   

ماشین آالت راهداری و معدن توسط هپکو

قائم مقام مدیرعامل هپکوی اراک نیز در ادامه 

ایـن برنامـه گفـت: آمـار ارائه شـده از سـوی معاونت 

تاییـد نمی کنیـم. گویـا  را  معدنـی وزارت صمـت 

همچنان با ظرفیت و امکانات هپکو ناآشنا هستیم. 

مـا بیـش از 200 هـزار دسـتگاه دامپتـراک بـه معـادن 

عرضه کردیم. درسـت اسـت که به سـبب تحریم ها 

و خصوصی سـازی ها چندسـالی دچار رکود بوده ایم، 

ماشـین آالت  ارائـه  امـکان  کمـاکان  همچنـان  امـا 

سنگین وجود دارد.

علیرضـا میقانی ضمن اشـاره به پشـت پرده های 

موجـود بـرای واردات تصریـح کـرد: یکسـال و نیـم 

اسـت کـه بـه معـادن مختلـف کشـور سـر زده ایـم و 

بـوده اسـت.  قـرارداد  تنهـا 50 دسـتگاه  حاصـل آن 

ظرفیـت تولیـدی هپکو در حال حاضر دو هـزار و 700 

دستگاه ماشین آالت به راهداری و معدن است. در 

سـال 86 دو هـزار و 300 دسـتگاه ماشـین آالت بـه 

راهـداری و معـدن تحویـل دادیم این ها آمار مسـتند 

و شـفاف موجـود در بـورس اسـت، امـا آمارهایـی که 

عموما از سـوی معادن برای نیاز اعالم می شـود، در 

زمـان اجـرا شـرایط فـرق می کنـد و از ماشـین آالت 

داخلی استقبال نمی کنند.

واردات ماشین آالت معدنی دارای پشت   

پرده است

معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو  همچنیـن 

مجلس  در این برنامه مطرح کرد: مجوز واردات 10 

هـزار دسـتگاه ماشـین آالت معـدن بـار هزینـه ارزی 

سـنگینی را بـه کشـور وارد می کنـد؛ در حالـی کـه 

تولیـد ایـن ماشـین آالت در داخـل، بخـش زیـادی از 

نیـاز ارزی را کاهـش خواهـد داد. در گذشـته در 

انجـام  تولیـد  بـر 30 محصـول  بالـغ  شـرکت هپکـو 

می شـد. معـدن داران عالقـه دارنـد ماشـین آالت بـا 

کیفیت و قیمت پایین تهیه کنند، اما شـرکت های 

تجـاری و واردکننـده کـه ایـن عرصـه را در اختیـار 

دارند و با افراد خاصی در شرکت های بزرگ معدنی 

ارتباط دارند، اجازه نمی دهند هپکو وارد این عرصه 

شـود. واردات در پشـت پرده اتفاق می افتد و توجه 

کافی به نیاز واقعی معادن نمی شود.

علی اکبــــر کریمـــی افـــزود: واردکننـدگان غیـر 

ماشیــــن آالت  نادرســـت،  انتخـــاب  بـــا  حرفــــه ای 

نامتناسب با معادن وارد می کنند که موجب ضرر 

معـدن داران می شـــود. بـه طـــور مثـال ماشـینی بـه 

قیمت دو میلیون دالر وارد شده، اما پس از سه ماه 

به دلیل تناسـب نداشـتن با معدن )عدم تناسـب با 

شیب معدن، عدم سازگاری با سوخت کشور و ...( 

نتواسـته در معـدن کار کنـد و کنـار گذاشـته شـده 

اسـت. همچنیـن برندهـای متنوعی از ماشـین آالت 

وارد می شـود کـه هیچکـدام خدمات پـس از فروش 

بــرای تامیـــن قطعـــات در داخـــل ندارنــــد، ضـــرر را 

متحمــــل معـــدن دار می کنـــد. در حـــال حاضــر در 

ایــــن  از  بزرگـــی  گورستـــان  سیرجــــان  و  کرمـــان 

ماشـین آالت )به جـز ماشـین االت مسـتعمل( شـکل 

گرفته است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی در پایان اذعان 

کـرد: از 35 تـا 100 درصـد محصـوالت هپکـو تولیـد 

داخـل اسـت و ایـن شـرکت خدمات پس از فـروش را 

در معـدن بـه معـدن کار ارائه می دهد؛ باید از بحث 

خدمات پس از فروش غفلت شود.

در مقطعی در چند سال قبل هپکو در 
همکاری با شرکت های بین المللی 

اقدام به تولید کرد، اما پس از آن به 
دلیل مشکالتی که ایجاد شد تولید 

متوقف شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، یحیی آل اسـحاق 

در تشریح سفر اخیر دو هیئت تجاری و اقتصادی 

ایـران بـه عـراق و اقلیـم کردسـتان بـا بیـان اینکـه 

از  بایـد  کشـور  صنعـت  بخـش  اقتصـادی  فعـاالن 

فرصت پیش  رو استفاده جدی کند اظهار داشت: 

در شرایط جدید عراق و بعد از انتخابات پارلمانی 

ایـن کشـور، الزم بـود در رابطـه بـا بررسـی وضعیت 

موجـود روابـط اقتصـادی دو کشـور و همکاری های 

آتـی بـا دولـت مرکـزی عـراق و اقلیـم کردسـتان ایـن 

کشـور مذاکراتی صورت بگیرد بنابراین دو هیئت 

اقتصادی و تجاری به عراق اعزام شد.

وزیـر  بـا  مذاکراتـی  سـفر  ایـن  در  افـزود:  وی 

تجـارت عـراق، روسـای اتحادیـه صنایـع و اتحادیـه 

اتاق های بازرگانی این کشور و فعاالن بخش صنعت 

و بازرگانـی عـراق انجـام گرفـت و تفاهم نامـه ای بـه  

منظـور راه انـدازی مرکـز داوری مشـترک بـه امضـای 

رئیس اتاق ایران و رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی 

عراق رسید.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 

مذاکرات کلی در رابطه با آتیه روابط اقتصادی ایران 

و عـراق انجـام و مشـکالت مربـوط به نقـل و انتقاالت 

ارزی، اسـتاندارد، حمـل و نقـل و گمـرکات دو کشـور 

بررسی شد.

آل اسحاق ادامه داد: در جمع هیئت اعزامی به 

جنـوب عـراق، عـالوه بـر رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران، 

عـراق،  هم جـوار  مـرزی  بازرگانـی  اتاق هـای  روسـای 

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی و تعـدادی از نمایندگان 

مجلـس شـورای اسـالمی، مسـئوالن سـفارت کشـور 

ایـران در بغـداد و فعـاالن حـوزه عـراق در زمینه هـای 

مختلف تجاری و اقتصادی حضور داشتند و جلسات 

بغـداد،  در  مشـترک  تجـاری  همایش هـای  و  کاری 

کربـالی معلـی و نجـف اشـرف بـا فعـاالن اقتصـادی 

عراق برگزار شد.

عـراق  و  ایـران  بازرگانـی  مشـترک  اتـاق  رئیـس 

همچنیـن در خصـوص اعزام هیئت تجـاری به اقلیم 

کردستان عراق عنوان کرد: هیئتی متشکل از حدود 

60 نفـر از مدیـران شـرکت های تولیـدی و بازرگانـی 

کشور به اربیل اقلیم کردستان عراق عزیمت کردند 

کـه همزمـان بـا سـفر ایـن هیئـت بـه اربیـل، دومیـن 

نشسـت تجـاری جمهـوری اسـالمی ایـران و اقلیـم 

کردستان عراق برگزار شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در مدت حضور 

هیئـــت تجــــاری و اقتصـــادی ایرانـــی در اقلیـــم 

کردسـتان عراق، نمایشـگاه جانبی تولیدات ایرانی 

نیز برگزار شد.

بر اساس گزارشی از تسنیم، رئیس اتاق مشترک 

صـادرات  میـزان  دربـاره  عـراق  و  ایـران  بازرگانـی 

کاال های ایرانی به عراق مطرح کرد: از ابتدای سال 

تـا کنــــون حـــدود هشـــت میلیـــارد دالر بـه عـــراق 

صـادرات داشـتیم کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، رشـد 14 درصدی را نشـان می دهد و 

بـه ایـن ترتیـب امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال ایـن 

میزان به 10 میلیارد دالر برسد.

رئیـس اتـاق مشـترک بازرگانی ایـران و عراق گفـت: از ابتدای سـال تاکنون حدود هشـت میلیـارد دالر به عراق صادرات داشـتیم 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 14 درصدی را نشان می دهد.

صادراتهشتمیلیارددالریایرانبهعراقاز
ابتدایامسال
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـید رضـا فاطمـی 

امیـن در نشسـت هم اندیشـی بـا روسـای خانه هـای 

صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با بیان اینکه 

روی خدمات کسـب و کار در سـاختار جدید وزارت 

صمت توجه ویژه ای داریم و دفتری با این عنوان زیر 

نظـر معاونت تجارت و خدمـات راه انـدازی کرده ایم، 

اظهار داشت: بیش از 30 درصد از واحدهای صنعتی 

راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صالحیت مدیر یا 

سـرمایه گذار بـه ایـن وضعیـت درآمده اند کـه در این 

راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم 

تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی دارای 

تجربـه هسـتند بـا احیـا و راه انـدازی دیگـر واحدهـا 

کسب درآمد کنند.

وزیـر صمـت ادامـه داد: ایـن افـراد متخصـص 

بـه  و  می شناسـند  را  تولیـدی  واحدهـای  و  بـازار 

صورت مشـارکتی و پیمان مدیریت و یا روش های 

واحدهـای  احیـای  در  می تواننـد  دیگـر  مختلـف 

کـه  باشـند  داشـته  نقـش  تعطیـل  نیمـه  یـا  راکـد 

تدویـن  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  خانه هـای 

و  موضـوع  ایـن  دسـتورالعمل های  و  آیین نامـه 

همچنیـن فراخوان بـرای گرد آمدن افراد متخصص 

می توانند مشارکت کنند.

بایـد خدمـات کسـب و کار را  بیـان کـرد:  وی 

تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم. بسـیاری از 

مسـائل مرتبـط بـا حوزه صنعـت و مراجعات به سـتاد 

تسـهیل و کارگروهـای اسـتانی ایـن سـتاد با ایـن روش 

کاهش می یابد.

افزایش 30 درصدی بهره وری منابع موجود   

با طرح تامین مالی زنجیره ای

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با 

اشـاره بـه اجـرای طـرح تامیـن مالـی زنجیـره ای، ادامه 

داد: ایـن طـرح بـه صـورت پایلـوت بـا هم افزایی بانک 

مرکـزی و هماهنگـی بانک هـای عامـل بـا هفت بانک 

کشـور اجرا شـده اسـت و حداقل 30 درصد بهره وری 

منابع موجود را با این روش ارتقا خواهیم داد.

وی انتقال اعتبار را یکی از روش های تامین مالی 

زنجیره ای دانست و گفت: خانه های صنعت، معدن 

و تجـارت می تواننـد در ایـن حوزه صنایع مختلـف را 

معرفی و اولویت گذاری کنند.

تامین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس   

کامال حل شده است

اولیـه  مـواد  تامیـن  خصـوص  در  صمـت  وزیـر 

واحدهـای تولیـدی نیـز بیـان کـرد: ایـن موضـوع در 

حوزه فلزات در حد بورس کامال حل شـده اسـت، به 

عنـوان مثال کسـانی کـه ورق فوالدی می خواهنـد از 

هم اکنون برای اسفند می توانند خریداری کنند که 

به سمت یک ساله شدن موضوع تامین نیز می رویم 

و در ایـن راسـتا برنامـه داریـم و پیگیری هـای الزم را 

انجـام خواهیـم داد. البتـه هنـوز پتروشـیمی ها وارد 

نشده اند که به دنبال ورود آن ها نیز هستیم.

فاطمـی امیـن بـا بیـان اینکـه دیگر سـهمیه بندی 

ورق نداریـم، گفـت: ورق بدون سـهمیه بندی عرضه 

می شـود و کار تکمیلی بعدی به رسـمیت شـناختن 

خرده فروشـان مـواد اولیـه اسـت. ایـن موضـوع بـرای 

واحدهـای  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  سـهولت 

تولیدی اسـت و برای مبارزه با فسـاد، داللی و اصالح 

مواد اولیه و قیمت متعارف باید اجرا شود که تا پایان 

سال اجرایی خواهد شد و خانه های صنعت، معدن و 

وزیـر صمـت گفـت: هم اکنـون ورق بدون سـهمیه بندی عرضه می شـود و کار تکمیلی بعدی به رسـمیت شـناختن خرده فروشـان 
مواد اولیه است.

دیگرسهمیهبندیورقنداریم
بهدنبالراهاندازیبازاربرقهستیم  

وزیر صمت:
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تجارت می توانند در این حوزه نیز کمک کنند.

کل زنجیره فوالد را در بورس کاال وارد می کنیم  

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه تا پایان سـال موضوع 

مواد اولیه در بورس کاال و شبکه توزیع حل می شود، 

تصریـح کـرد: ایـن موضوع البته به جز پتروشـیمی ها 

است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، 

موضوع کنسـانتره و گندله آهن اجرایی شـده که به 

تدریج وارد بورس کاال می شوند و کل زنجیره فوالد را 

تقریبا در بورس کاال وارد می کنیم.

وزیـر صمـت بـا بیان اینکـه حقوق دولتـی معادن 

ایـن هفتـه ابـالغ می شـود، ادامـه داد: روش دریافـت 

متحول خواهد شد و حقوق دولتی به صورت کامل 

از ایـن بـه بعـد مبتنـی بـر فاکتورهـای سـامانه جامـع 

تجـارت دریافـت می شـود کـه شـفافیت و تسـهیل 

دریافت از مزایای آن است.

وی تصریـح کـرد: تامیـن مالـی زنجیـره ای نیـز 

مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد 

بـود، بـا ایـن روش چانه زنی از بین مـی رود، انحراف 

منابـع بـه شـدت کاهـش می یابـد و شـفافیت بـه 

وجود می آمد.

به دنبال راه اندازی بازار برق هستیم  

وزیـر صمـت بـا بیان اینکه بـه دنبـال راه اندازی 

بـازار بـرق هسـتیم، اضافـه کـرد: بـرای ایـن موضـوع 

مدیر پروژه گذاشتیم و با عملیاتی شدن آن بسیاری 

و معدنـی  بـزرگ صنعتـی  واحدهـای  از مشـکالت 

نیازمند به برق حل و فصل خواهد شـد، شـرکت های 

خـرده فروشـی بـرق از بـورس کاال بـرق را می خرنـد، 

بهینه سازی می کنند و به واحدها تحویل می دهند.

فاطمـی امیـن همچنیـن بـا بیـان اینکـه در الیحـه 

بودجه 1401 قیمت گاز برای واحدهای صنعتی معادل 

قیمت گاز برای نیروگاه ها می شود، گفت: این مصوبه 

دولت است که در مجلس منتظر تایید است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وی از نـگاه توامـان و 

همزمـان بـه صنـف و صنعـت در دفاتـر تخصصـی و 

ساختار جدید وزارت صمت خبر داد و گفت: با این 

سـاختار یکپارچگـی کامـل بـه وجـود آمده اسـت. 

همچنین در ساختار جدید در دفتر تخصصی چهار 

گـروه وجـود دارد کـه یکـی از آن هـا سـرمایه انسـانی و 

کسـب و کارهـا اسـت و تمرکـز بـر موضـوع آمـوزش، 

تحقیق و پژوهش دارد.

ـــ

آغازاعمالمحدودیتمصرفانرژیفوالدیها

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره انجمن تولید کننـدگان فوالد گفت: به دلیل کسـری گاز، اعالم شـده اسـت کـه واحدهـای تولید فوالد 
باید مصرف گاز را به کمتر از 30 درصد توان قراردادی برساند.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، بهـادر احرامیان در 

اظهـار  فـوالد،  تولیـد  واحدهـای  بـرق  قطـع  مـورد 

قطـع  فـوالد  تولیدکننـده  واحدهـای  بـرق  داشـت: 

نشـده  اما محدودیت هایی برای مصارف آن ها آغاز 

شده است.  

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان 

فوالد افزود: از ابتدای بهمن ماه محدودیت هایی 

بـــرای مصـــرف گـــاز و بــــرق واحدهـــای تولیــــد 

فـوالد آغـاز شـده و گاز برخـی از واحدها نیز قطع 

شده است. 

وی بیـان کـرد: بـه دلیـل کسـری گاز، اعالم شـده 

است که واحدهای تولید فوالد باید مصرف گاز را به 

کمتر از 30 درصد توان قراردادی برساند. 

احرامیـان در رابطـه بـا احـداث نیـروگاه توسـط 

تولیدکننـدگان فـوالد، اظهار کرد: امکان تولید برق 

برای واحدهای فوالدی مقدور نیست، زیرا در کل 

سال واحدهای تولیدکننده فوالد ممکن است 400 

تـا 600 سـاعت کســـری بـرق داشـته باشنــــد کـــه 

احـــداث نیـــروگاه و تولیـــد بـرق بـرای واحدهـــای 

صرفـه  بـرق  تولیـد  میـزان  ایـن  بـرای  بـه  فـوالدی 

اقتصادی ندارد.

رئیـس  نایـب  فـارس،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

در  فـوالد  تولید کننـدگان  انجمـن  مدیـره  هیئـت 

رابطـه بـا وضعیـت تولیـد فـوالد عنـوان کـرد: تولیـد 

تاکنـون 20 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته پایین تـر اسـت، ضمن اینکه حداقـل باید 8 

درصد نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته تولید 

افزایش می یافت. 

وی بیـان کـرد: وقتـی کسـری گاز و بـرق وجـود 

دارد باید فشار ناشی از این کمبود بین تمام صنایع 

تقسـیم شـود، نه اینکه برای جبران این کسـری فقط 

بـرای یـک صنعـت محدودیـت ایجـاد شـود و ایـن 

موضوع ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. 
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشـمی پور 

اظهار داشـت: موضوع تامین سـنگ آهن در کشـور 

بـا سـطح کنونـی اکتشـافات انجـام شـده، بـه عنوان 

یک دغدغه مطرح است.

وی در ادامـه بیـان  کـرد: از سـویی می دانیـم 

سـطح و عمـق اکتشـافات انجـام شـده در کشـور 

بسـیار پاییـن بـوده و بـه  طـور قطـع ظرفیت هـای 

خوبـی بـرای سـنگ آهن وجـود دارد کـه هنـوز کار 

نشده است.

معـاون امـور معـادن و فـرآوری مـواد وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت تصریح  کرد: در همین 

زمینـــــه، موضـــوع معــــادن فرامـــرزی مثـــل هــــر 

همـکاری بین المللـی دیگـری بـرای مـا از اهمیـت 

ویژه ای برخوردار است.

محتشمی پور ادامه  داد: مهم است که بتوانیم 

ظرفیت های معدنی کشور را در اختیار دیگران قرار 

داده و به جذب سرمایه گذاری بپردازیم و اینکه در 

سایر کشورها در حوزه معدن ورود کنیم.

وی بـا اشـاره بـه وجـود تقاضاهایی برای فعالیت 

در معـادن دیگـر کشـورها، تصریـح  کرد:  این بخشـی 

اسـت کـه بکـر مانـده و کار زیـادی در ایـن زمینـه 

انجـام نشـده اسـت. بـا ایـن حـال، بـه معنـای تامیـن 

سنگ آهن از خارج از کشور نیست.

معـاون امـور معـادن وزارت صمـت تاکیـد کـرد: 

پیشرفت هر روزه فناوری ها در جهان، به طور مرتب 

ایـن اعـداد و ارقـام را تغییـر می دهـد و بـه آمارهـای 

سنگ آهن کشور می افزاید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بـر اسـاس آخریـن 

کشـور،  فـوالد  جامـع  طـرح  مطالعـات  ویرایـش 

ذخیره زمین شناسـی سنگ آهن کشور پنج میلیارد 

تـن  تـن و ذخیـره قابـل اسـتخراج آن 2.9 میلیـارد 

تخمین زده می شود.

بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده بـرای تحقق 

هـدف چشـم انداز 1404 کـه در آن دسـتیابی بـه 

پیش بینـی  خـام  فـوالد  تـن  میلیـون  سـالیانه 55 

شـده، بـه 160 میلیـون تـن سـنگ آهن نیـاز اسـت؛ 

اکتشـافات،  نبـودن  کافـی  دلیـل  بـه  کـه  چیـزی 

آینده خوبی ندارد.

در این صورت و تولید کامل مطابق برنامه های 

واحدهای فوالدی، بیش از 800 میلیون تن سنگ آهن 

کشور تا سال 1404 مصرف می شود.

بر این اسـاس، با اسـتخراج سـالیانه 166 میلیون 

تـن سـنگ آهن، ذخایـر کشـور تقریبـا تکافـوی حدود 

13سـال بعـد از افـق 1404 را خواهـد داد و چنـدی 

نمی گذرد که ذخایر سنگ آهن تمام می شود.

بـا ایـن حال، کارشناسـان معتقدنـد، در تعیین 

میـزان ذخایر قابل اسـتحصال بـرای تولید، باید به 

مولفه هـای دیگـری غیـر از مسـائل فنـی هـم توجه 

کـرد، به طـور مثـال بخـش عمـده ای از برداشـت و 

اسـتخراج معـادن بـه عنـوان باطلـه در سـر معـادن 

جدا می شود.

اینکـه تـا چه عیـاری را به عنوان باطلـه، اطالق و 

معـاون امـور معـادن و فرآوری مـواد وزارت صنعت، معـدن و تجارت گفـت: هنوز ظرفیت های خوبی در زمینه سـنگ آهن در کشـور 
وجـود دارد و اگـر بتوانیـم مشـکالت بخش اکتشـافات  را حل کنیـم، برآورد می شـود بیش از آنچـه در آمارها آمده، ظرفیـت و ذخایر 

سنگ آهن موجود است.

ظرفیتهایخوبیدرحوزهسنگآهندرکشوروجوددارد
معاون امور معادن وزارت صمت:
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جداسازی کرده و چه درصدی از سنگ را به عنوان 

کانـی شناسـایی کنیـم و در فـرآوری از آن بهره گیری 

کنیـم، بـه دو مولفـه فنـاوری و قیمـت محصـوالت 

باالدستی وابسته است. طبیعی است اگر قیمت ها 

به طور نسـبی تغییر کرده یا به سـمت واقعی شـدن 

قیمت هـا برویـم، آن گاه بسـیاری از ذخایـر، قابلیـت 

استخراج پیدا می کنند و در این صورت، پیش بینی 

مـا از عمـر معـادن سـنگ آهن و ذخایـر موجود تغییر 

خواهد کرد.

همچنیـن برخـی از کارشناسـان بـه باطله هـای 

فناوری هـای  اسـاس  بـر  کـه  دارنـد  اشـاره  معدنـی 

قدیمـی بـه عنـوان باطلـه محسـوب می شـدند، امـا 

امروز می توان از آن ها بهره برداری کرد.

معـادن  بـه  کارشناسـان  از  دیگـر  گروهـی 

»هماتیتـی« اشـاره می کننـد کـه اکنـون در زنجیـره 

تولیـد سـیمان قـرار دارنـد و هنـوز وارد زنجیره تولید 

فـوالد نشـده اند کـه در ایـن صـورت، محاسـبات را 

تغییر خواهند داد.

ـــ

افزایش2.6درصدیتولیدمعادنمسجهان

میزان تولید معادن مس جهان طی 10 ماهه 2021، با افزایش 2.6 درصدی از 17 میلیون تن فراتر رفت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

گـزارش  تازه تریـن  اسـاس  بـر  ایمیـدرو،  عمومـی 

گـروه مطالعـات بین المللـی مـس )ICSG(، معادن 

مـس جهـان از ابتـدای مـاه ژانویـه تـا پایـان اکتبـر 

تـــــن  هــــزار  2021 میــــالدی، 17 میلیــــون و 426 

کنسـانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشـابه 

سـال 2020 میـالدی، 16 میلیـون و 987 هـزار تـن 

بـود کـه حاکـی از افزایـش 2.6 درصـدی تولید این 

ماده معدنی است.

از ایـن میـزان، 9 میلیـون و 263 هزار و 400تن 

و  میلیـــون  ســـه  آمریـکا،  قــــاره  بـه  مربــــوط 

654هزار و 600تن آسـیا، دو میلیون و 169هزار 

تـــن آفریقـا، یـک میلیـون و 563 هـزار و 400 تـن 

اروپـا و 775 هـزار و 400تـن مربـوط بـه اقیانوسـیه 

بوده است.

در همیـن مـدت، ظرفیـت معـادن مـس جهـان 

به 21 میلیون و 575 هزار تن رسـید که نسـبت به 

مدت مشـابه سـال 2020 میــــالدی )20 میلیــــون و 

حــــــدود  افزایـــــش  از  تــــــن( حاکــــی  هــــزار   692

4.3درصدی است.

شـرکت های مـس جهانـی طـی 10 ماهـه 2021، 

حـدود 20 میلیـون و 593 هـزار تن مس تصفیه شـده 

تولیـد کردنـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال 2020 

میـــالدی، 20 میلیــــون و 313 هــــزار تــــن بـود کـــه 

نشان دهنده افزایش حدود 1.4 درصدی است.

ظرفیـت تولیـد کارخانه هـای مـس تصفیه شـده 

در جهـان طـی 10 ماهـه 2021 میـالدی، 25 میلیـون و 

116 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه 

سـال 2020 میـالدی )24 میلیـون و 843 هـزار تـن( 

حدود 1.1 درصد افزایش یافت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

عارف باقری اظهار داشـت: میزان تولید کنسـانتره 

سرب در 9 ماه ابتدایی سال 1400، 6 هزار و 519 تن 

معـادل 13 درصـد بیشـتر از تولیـد در بـازه مشـابه 

سال 1399 به میزان پنج هزار و 767 تن بوده است 

و میزان تولید کنسـانتره رشـد 8 درصدی را نسبت 

به برنامه تولید 6 هزار و 50 تن نشان می دهد.

همچنیـن ایـن مجتمـع آذر مـاه امسـال، 820 تن 

کنسـانتره سـرب تولیـد کـرده کـه ایـن میـزان تولیـد 

نسبت به برنامه از پیش تعیین شده سال جاری به 

میزان 650 تن، 26 درصد افزایش داشته است.

وی تاکیــــد کــــرد: تمرکــــز و اجرای پروژه هـــای 

زیسـت محیطی، زیرسـاختی، اکتشـاف و تولیـد از 

اقـدام اسـت کـه در حـوزه  برنامه هـای در دسـت 

اکتشـاف بـا توجـه بـه اخـذ مجـوز اکتشـاف حیـن 

استخراج و با تکمیل مطالعات پی جویی و اکتشاف 

ایـن  پایـان عملیـات اکتشـاف در  تهیـه گـزارش  و 

مجتمع در حال پیگیری است.

ماهـه   9 در  )مغزه گیـری(،  اکتشـافی  حفـاری 

ابتدایی 1400 به میزان 10هزار و 588 متر، به رقمی 

معادل 21 درصد بیش تر از حفاری در مدت مشابه 

سـال 1399 به میزان هشـت هزار و 741 متر رسـیده 

اســـت. برنامه ریــــزی حفـــاری اکتشـــافی در ســـال 

جـاری، 10 هـزار متـر بـوده کـه اهـداف برنامه ریـزی 

شده تاکنون به طور کامل محقق شده است.

باقـری بـا اشـاره بـه این که مجتمع معدنی سـرب 

نخلـک از واحدهـای در حـال توسـعه شـرکت تهیـه و 

تولیـد مـواد معدنـی ایـران بـوده و تعـدد طرح هـای 

مجتمـع  ایـن  راهبـر  سـرمایه گذاری  بـا  توسـعه ای 

تغییـرات گسـترده ای را بـرای ارتقـای ایمنـی و رفـاه 

پرسنل مجتمع داشته است، افزود: اهتمام به حفظ 

محیط زیست و اجرای پروژه های زیست محیطی از 

جملـه احـداث تیکنر، فیلترپرس، نصب غبارگیـر در 

مـدار خردایـش و تصفیه خانـه بهداشـتی، از جملـه 

مهم ترین اقدامات حفاظت از محیط زیسـت اسـت 

که می توان به آن ها اشـاره کرد و پیش بینی می شـود 

تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنـــی اســــت پیشرفـــت 70 درصـــدی طــرح 

آسـفالت جـاده اختصاصـی بـه طـول 10 کیلومتـر، 

سـاخت کارخانـه فـرآوری تولیـد کنسـانتره سـرب با 

ظرفیـــت سالیــــانه 20 هـــزار تـــن و ساخـــت جایگاه 

اختصــــاصی سوخــــت گیری بخشــــی از گام هـــای 

مثبـت توسـعه ای زیرسـاختی در ایـن مجتمـع بـه 

شمار می رود.

مدیـر نظـارت مجتمع معدنی سـرب نخلک گفت: اسـتخراج 9 ماهـه ابتدایی سـال 1400 به میـزان 164 هـزار و 873 تن معادل 
295 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1399 )41هزار و 750تن( بوده است.

رشداستخراجوتولیدکنسانترهسرب
در9ماههابتداییسالجاری

مدیر نظارت مجتمع معدنی سرب نخلک خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی و امـور بین الملل گـروه ملی صنعتی فوالد 

ایـران، طـی مصاحبـه ای بـا افشـین فردی پـور اظهـار 

داشت: محل نصب تجهیز فوق در قسمت قبل و 

بعـد از قیچـی پاندولـی ناحیـه C.C.L خـط تولیـد 

کارخانـه نـورد میلگـرد کوثـر اسـت کـه تجهیـز فـوق 

برای اولین بار در کارخانه گروه ملی صنعتی فوالد 

ایـران توسـط واحـد کارگاه مرکـزی سـیم پیچـی و 

الکترومکانیـک بخـش انـرژی وتاسیسـات تعمیـر و 

بومی سازی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به کاربرد مهم 

در  مگنتـی  روله هـای  موتـور  تجهیـز  اساسـی  و 

 C.C.L قسمت قبل و بعد از قیچی پاندولی ناحیه

خـط تولیـد کارخانـه نـورد میلگرد کوثر اسـت و نظر 

بـه اینکـه تاکنـون تجهیـز فـوق جهـت تعمیـرات و 

ملـی  گـروه  شـرکت  از  خـارج  بـه  اساسـی  اورهـال 

صنعتی فوالد ایران برون سپاری و ارسال می شود.

رئیـس کارگاه مرکـزی سـیم پیچـی خاطرنشـان 

عـدم  و  و ضـروری  مبـرم  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 

بـودن  به دلیـل خارجـی  مناسـب  رزرو  و  جایگزیـن 

تجهیز فوق پس از بررسـی های فنی و تخصصی به 

عمل آمده در جهت کاهش هزینه های اقتصادی و 

همچنین کاهش مدت زمان انجام پروسه تعمیرات 

با تکیه بر تخصص ودانش فنی داخلی تعداد چهار 

دستگــــاه از موتـــور روله هــــای مگنتـــی معیــــوب 

فوق الذکر توسط واحد کارگاه مرکزی سیم پیچی و 

الکترومکانیک بخش انرژی و تاسیسـات به صورت 

کامل عیب یابی، تعمیر و اورهال اساسی شده اند.

فردی پور مطرح کرد: پس از نصب و راه اندازی 

و بهره بـرداری در خـط تولیـد کارخانـه نـورد میلگـرد 

کوثـر بـا بازدهـی و کیفیـت بسـیار مطلـوب و قابـل 

قبـــول باعــــث تسریـــع در رونــد تولیــد محصــول و 

جلوگیـری از ایجـاد وقفه هـــای تولیــــدی و کاهــــش 

هزینه هـــای مالـــی بسیــار زیــادی شــد و همچنین 

باعث خودکفایی تعمیرات و بومی سازی تجهیزات 

فوق شد.

رئیـس کارگاه مرکـزی سـیم پیچی از خودکفایی و بومی سـازی داخلی تعمیـرات و اورهال اساسـی موتور روله هـای مگنتی خط تولید 
کارخانه نورد میلگرد کوثر در کارخانجات گروه ملی صنعتی فوالد ایران خبر داد.

خودکفایینوردکارانگروهملیفوالددر
بومیسازیتجهیزات

ـــ

وزارتصمتبهدنبالتحولاساسیدرصنعتخودروسازیاست
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد:

سـخنگوی کمیسـیون صنایع مجلس گفت: پـروژه اصالح سـاختار بازارهای زنجیره تامین خـودرو، ارتقای خدمات پـس از فروش 
و حمایت از مصرف کنندگان نمونه هایی از پروژه های تحولی صنعت خودرو است که وزارت صمت دنبال می کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، روح الله عباس پور 

عملکـرد  از  همـه  حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار 

صنعت خودرو ناراضی هسـتند؛ به گونه ای که دو 

بـزرگ کشـور حـدود 100 هـزار  شـرکت خودروسـاز 

میلیـارد تومـان زیـان انباشـته دارند. از سـوی دیگر، 

مصرف کنندگان خودرو نیز تولیدات داخلی راضی 

نیستنــــد و ایــــن نارضایتی هـــا موجــــب شــــد کــــه 

کمیسـیون صنایـع و معـادن بـرای تحقـق مطالبـات 

مـردم خواسـتار اقـدام جـدی وزارت صمـت در ایـن 

حوزه شود.

وی افـزود: وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا 

تدویـن برنامـه ای به دنبال ایجاد تحولی اساسـی در 

صنعت خودروسـازی اسـت؛ در این برنامه اهداف، 

راهبردهـا و اسـتراتژی ها مشـخص شـده اسـت کـه 

پروژه اصالح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو 

و پـروژه ارتقـای خدمـات پـس از فـروش و حمایـت از 

مصرف کننـدگان نمونه هایـی از پروژه هـای تحولـی 

صنعت خودرو است.

سـخنگوی کمیسـیون صنایـع مجلـس شـورای 

اسـالمی با بیان اینکه در نشسـت نمایندگان نقطه 

نظـرات خـود دربـاره صنعـت خودرو را بیـان کردند 

و مقـرر شـد طـی هفتـه آینده هـم دیدگاه هـای خود 

را مطـرح کننـد، تصریـح کـرد: اهـداف نهایـی ایـن 

برنامـه بـرای سـال 1404 پیش بینـی شـده و اگـر بـه 

دنبــــال تحقــــق مطالبــــات مــــردم باشیـــم بایــد با 

برنامه ریـزی درسـت، ظـرف 6 مـاه تـا یـک سـال بـه 

مطالبات پاسخ داد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، سخنگوی کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس ابراز کرد: به زعم نمایندگان، 

دولت باید سیاست گذار صنعت خودرو باشد و در 

حوزه اجرایی ورود نکرده و هیئت مدیره و مدیرعامل 

و  سـرمایه  صاحبـان  توسـط  تجـارت  قانـون  طبـق 

ذی نفعان انتخاب شوند.
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آلومینیوم، سال گذشته دولت مرکزی چین مصرف 

انرژی و شدت آن در صنعت آلومینیوم را به عنوان 

بخشـی از تالش هـای پکـن برای دسـتیابی به هدف 

کربن خنثی به شدت کنترل کرد.

ایـن موضـوع بـا راه انـدازی ظرفیت هـای جدیـد 

ذوب آلومینیـوم در مغولسـتان داخلـی در شـمال 

چین و سـایر نقاط این کشـور که از فوریه سـال قبل 

به تعویق افتاد، همزمان شد.

عالوه برایـن، از آوریـل سـال گذشـته محدودیت 

شـدید عرضه برق باعث شـد تا بسـیاری از اسـتان ها 

در   Guizhou و   Guangxi و   Yunnan ماننــــد 

بــــر  فشــــار  بــــه  شــــروع  چیــــن  غربــــی  جنــــوب 

مصرف کننــدگان محلی بـــرق صنعتی برای مهــــار 

مصــــرف بــــرق بـه ویــــژه در صنعتـــی نظیـــر ذوب 

آلومینیوم کردند.

در نتیجـه این موضوع تولید آلومینیـوم در این 

مناطـق طـی ماه هـای بعـد بـه طـور قابـل توجهـی 

کاهش یافت و راه اندازی برخی ظرفیت های جدید 

ذوب در این مناطق را نیز به تعویق انداخت.

بـر اسـاس بررسـی های Mysteel تـا پایـان سـال 

2021، ظرفیت ذوب آلومینیوم داخلی 38.1 میلیون 

تـن در سـال گـزارش شـد کـه 1.16 میلیون تن کاهش 

ساالنه را شاهد بوده است.

بـرای عرضـه داخلی آلومینیوم انتظار می رود تولید امسـال به 38.65 میلیون تن برسـد کـه اندکی کمتر از 38.87 میلیون تن در سـال 
2021 اسـت؛ این کاهش اندک به شـروع محدود ظرفیت ذوب تازه اضافه شـده و از سـرگیری آهسـته تولید در میان تولیدکنندگانی 

که فعالیت آن ها از سال 2021 محدود شده بود نسبت داده می شود.

تقاضایآلومینیومدرسال2022تضعیفمیشود

ایـن یـک نتیجـه شـگفت انگیز بـود زیـرا در آغـاز 

سـال گذشـته، صنعت آلومینیوم انتظار داشـت که 

ظرفیـــت جدیـــد  تـــن  میلیـــون  در مجمـوع 2.16 

راه اندازی شود درحالی که ظرفیت راه اندازی شده 

در واقع حدود 620 هزار تن بود.

بـرای سـال 2022 و بـا تمرکـز زمـان راه انـدازی در 

سه ماهه دوم و سوم امسال پیش بینی می شود که 

در مجموع حدود 1.65 میلیون تن به ظرفیت ذوب 

آلومینیوم جدید چین اضافه شود.

بـرای تقاضـای داخلـی آلومینیـوم در سـال 2022 

نیـز پیش بینـی می شـود کـه صنعـت ساخت وسـاز 

چیـن در سـال جـاری بـه دلیل عملکرد ضعیف کلی 

بخـش امـالک و مسـتغالت، کمتـر از ایـن فلز سـبک 

مصـرف کنـد کـه همیـن امـر ممکـن اسـت هرگونـه 

افزایش در سایر بخش ها را جبران کند.

صنعـت سـاختمان کشـور چیـن معمـوال 30 تـا 

40درصـد از کل آلومینیـوم فروختـه شـده در بـــازار 

داخلـــــی را مصــــرف می کنــــد کــــه در نتیجــــه، 

پیش بینـی می شـــود تقاضـــای کلـی آلومینیـوم در 

سـال جاری حدود 39.75 میلیون تن باشـد که این 

میزان، کمی کمتر از 39.9 میلیون تن برآورد شـده 

در سال 2021 است.

در مجمـوع بـا توجـه به عرضه، تقاضـا و واردات 

جدیـد، بـازار آلومینیـوم چیـن ممکـن اسـت شـاهد 

کاهـش عرضـه بـه میزان کمتـری از میزان تقاضـا در 

سال جاری باشد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از انجمن 

نـوردکاران فـوالدی، کریـم رحیمـی اظهـار داشـت: 

سـهم  درصـد،   25 گاز  مصـرف  از  صنایـع  سـهم 

صنعـت پتروشـیمی 22 درصـد و 6 تـا 7 درصـد نیـز 

مربوط به حمل و نقل است و مابقی نیز در بخش 

خدمات و کشـاورزی مصرف می شـود و 40 درصد 

نیـز مربـوط بـه مصـرف خانگـی اسـت امـا تـا کشـور 

دچـار کاسـتی در حـوزه بـرق و گاز می شـود، انـرژی 

تعلق گرفته به بخش فوالد قطع می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه خوراک اولیه بسیاری 

از نیروگاه های برق کشور گاز است، در صورت کمبود 

گاز، بـرق نیـز نداریـم. متاسـفانه ایـن رویـه از سـال 

گذشـته اتخـاذ شـده و امسـال نیـز تولیـد را در بخـش 

صنعت فوالد به مخاطره انداخته و امکان برنامه ریزی 

برای تولیدکنندگان را سلب کرده است.

در  بـرق  قطعـی  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  رحیمـی 

تابستان و زمستان و افت فشار گاز در زمستان عمال 

تولیـد واحدهـای فـوالدی حداقـل 30 درصـد کاهـش 

داشته و این در حالی است که هزینه های این بخش 

نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایش نیز یافته است.

وی تاکیـد کـرد: دولـت تـا در هـر زمینـه ای از 

انـرژی بـه مشـکل برمی خـورد، بـا ایـن اسـتدالل کـه 

صنعـت فـوالد انرژی بـــر اســــت، بــــرق و گاز ایــــن 

صنعـت را قطـع می کنـد امـا شـرایط فوالدسـازان را 

در نظر نمی گیـــرد. هزینه هــای ثابت ما و همچنین 

اقساط بانکی و هزینه هـــای بیمه و حقوق و دستمزد 

زمینـه  ایـن  در  و  دارد  وجـود  همچنـان  پرسـنل 

مساعدتی به ما نمی کند.

رئیس انجمن فوالد آذربایجان ادامه داد: از 16 تا 

17 واحـد نـوردی در کل آذربایجـان حـدود خطـوط 

هفت شرکت کامال متوقف شده و مابقی نیز تنها در 

حد گرم ماندن کوره های خود فعال هستند و تولید 

در آن هـا متوقـف شـده اسـت و ایـن عواقـب خوبـی 

برای صنعت و نیروهای شاغل در این بخش ندارد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمن نـوردکاران فـوالدی 

ایـران بـا بیـان اینکه به دلیل قطعی مکرر برق و گاز 

امـکان  و  گرفتـه  قـرار  تحت الشـعاع  تولیـد  کل 

برنامه ریزی نداریم گفت: با قطعی های مکرر امکان 

برنامه ریزی برای تولید و همچنین صادرات نداریم. 

تـداوم ایـن رونـد افزایش قیمت را نیز در بر خواهد 

داشــــت و ایــــن موضــــوع بــــار مضاعفــــی را بــــه 

مصرف کننده نهایی منتقل می کند.

عضـو هیئـت مدیره انجمن نـوردکاران فـوالدی ایران با انتقـاد از قطعی مکـرر بـرق و گاز در صنعت فوالد گفت: سـهم صنعت فوالد 
از حامل های انرژی 5 درصد بوده اما سهم این صنعت از قطعی گاز صد درصد است و این به نفع تولیدکنندگان و کشور نیست.

سهمفوالدازمصرفگاز5درصد،ازقطعیصددرصداست

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران:
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عمومـی شـرکت راهبـران فـوالد اصفهان، سـیدعلی 

صـدری در آییـن آغـاز عملیـات اجرایی فاز نخسـت 

کارخانه کنسـانتره 250 هزار تنی معدن سـنگ آهن 

اسفندار، اظهار داشت: این طرح با ظرفیت تولید 

250 هـزار تـن کنسـانتره آهـن بـاالی 60 و 66 درصـد 

در سال و ظرفیت ورودی 500 هزار تن سنگ آهن با 

عیار 50 درصد و با سرمایه گذاری تقریبی دو هزار 

میلیـارد ریـال دارای نـرخ بازدهـی داخلـی معـادل 

74درصد خواهد بود.

وی در ادامـه افـزود: هم اکنـون معـدن اسـفندار 

بخش بهمن ابرکوه در حال تکمیل طرح های توسعه 

شامل ساخت دو واحد کنسانتره  سازی در کنار هم 

بـا ظرفیـت 250 هـزار تـن اسـت کـه پیـش نیـاز ایـن 

طـرح، تامیـن خـوراک دانه بنـدی شـده بـا عیـار 45 - 

40درصـد توسـط دو خـط خردایـش اسـت، کـه خـط 

نخسـت بـا ظرفیـت تولیـد 10 هـزار تـن سـنگ آهن 

دانه بنـدی شـده از تیـر مـاه 1393 آغـاز بـه فعالیـت 

هزینـه ای  بـا  فـرآوری  و  دو خردایـش  خـط  و  کـرده 

300میلیـارد ریـال از دی مـاه 1400 آغـاز و تـا اوایـل 

اردیبهشت 1401 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت راهبران فوالد اصفهان اظهار 

کرد: ذخیره قطعی هشـت میلیون تنی و احتمالی 

16 میلیون تن سـنگ آهن با عیار متوسـط 30 درصد 

این معدن و همچنین وجود معادن فعال سنگ آهن 

خـوراک  تامیـن  بـرای  کیلومتـری   200 شـعاع  در 

کارخانه و وجود گاز طبیعی درشعاع 15 کیلومتری 

و اضافه بر این وجود شبکه برق سراسری به میزان 

ســــه مگــــاوات، از امتیــــازات معـــدن سنگ آهـــن 

اسفندار است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنا، ایـن طرح در زمینی 

بـه مسـاحت 20 هکتـار سـاخته می شـود و زمینـه 

اشـتغال 300 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 500 نفـر بـه 

مرکـز  می کنـد.  فراهـم  را  غیرمسـتقیم  صـورت 

شهرسـتان 55 هـزار نفری ابرکـوه در 140 کیلومتری 

جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.

عملیـات اجرایـی فاز نخسـت کارخانه کنسـانتره 250 هزار تنی معدن سـنگ آهن اسـفندار، چهـارم بهمن ماه با حضـور امام جمعه، 
فرماندار و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان بخش بهمن شهرستان ابرکوه آغاز شد.

آغازعملیاتطرحتوسعهمعدنسنگآهن
اسفندارابرکوه
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« صابـر پرنیـان در 

دیـدار بـا اعضـای انجمـن فـوالد آذربایجـان شـرقی 

در  سرمایـــه گــــذاری  ضــــرورت  بــــر  تاکیـــــد  بـا 

زیرساخت هــــای صنعت بــــرق به منظـــور افزایش 

ظرفیـــت و تامیـــن انـــرژی صنـــایع استـــان اظهـــار 

داشـت: صنایـع فـوالدی اسـتان در سـال های اخیـر 

پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت و بایـد بـا اقدامـات 

حمایتـی و بـه همـت بخـش خصوصـی در جهـت 

تحـرک بخشـی و ارتقـا هـر چـه بیشـتر ایـن صنعـت 

تالش کنیم.

وی با بیان اینکه تکمیل زنجیره  تامین و ارزش در 

صنعت فوالد جزو مهم ترین برنامه های صمت استان 

اسـت، افزود: تمهیدات الزم در راسـتای آماده سـازی 

بسـترها فراهـم شـده اسـت و بـا فعـال شـدن معـادن 

کوچـک و اسـتفاده از ظرفیـت معـادن اسـتان های 

همجوار هم می توانیم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز 

واحدهای فوالدی را تامین کنیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 

بـر احصا دقیق مسـائل حـوزه فوالد به منظور بررسـی 

در نشست های مشترک آتی با مدیران وزارت صمت 

و  راهکارهـا  ارائـه  و همچنیـن  اسـتانی  و مسـئوالن 

پیشنهادات سازنده در جهت توسعه  هر چه بیشتر 

صنایع فوالدی استان تاکید کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مسـائل گمرکـی و 

صادراتی، مواد اولیه، انرژی )برق و گاز(، بورس کاال و 

سـامانه بهین یـاب ازجملـه مـواردی بـود کـه در ایـن 

جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آذربایجان شـرقی از نظر ظرفیت بالقوه تولید و 

فعالیت حدود 30 واحد تولیدی فوالدی، 15 درصد 

ظرفیـت تولیـد شـمش فـوالدی و 24 درصـد ظرفیت 

تولیـد مقاطـع فـوالد سـاختمانی کشـور را بـه خـود 

اختصاص داده است.

این استان با تولید بیش از 5.1 میلیون تن شمش 

فوالدی و 2.5 میلیون تن مقاطع فوالد ساختمانی از 

قطب های فوالد در محصوالت نهایی و طولی است.

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت آذربایجان شـرقی با تاکید بـر رفع موانـع و چالش های پیـش  روی حوزه فـوالد، گفت: در 
تعامل جدی با مقام های ملی و استانی، مسئله تامین برق مورد نیاز این صنعت پیگیری خواهد شد.

تامینبرقواحدهایفوالدیآذربایجانشرقی
پیگیریمیشود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

نتیجـه  خصـوص  در  نـادری  امیرحسـین  فلـزات، 

در  )واقـع  جانجـا  مـس  معـدن  واگـذاری  مزایـده 

داشـت:  اظهـار  بلوچسـتان(  و  سیسـتان  اسـتان 

شـرکت »ومعـادن« بـا ایجـاد کنسرسـیوم معدنـی 

متشـکل از شـرکت های بـزرگ و توانمنـد معدنـی 

و  تجلـی  گهر زمیـن،  گل گهـر،  چادرملـو،  شـامل 

شرکت سرمایه گذاری غدیر در این مزایده شرکت 

کـرد و بـا ارائـه بهتریـن پیشـنهاد، از سـوی شـرکت 

تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران بـه عنـوان برنـده 

این مزایده اعالم شد.

مدیرعامــــل شرکـــت سرمایـــه گذاری توسعـــه 

معـادن و فلـزات بـا اسـتناد بـه داده هـای اکتشـافی 

موجود، ذخیره زمین شناسی این معـــدن را حـــدود 

یـک میلیـــارد تــــن اعـالم کــــرد و افـــزود: بـر اسـاس 

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات با اعالم خبر واگذاری معدن 
مـس و طـال جانجا بـه »ومعـادن«، گفـت: حجـم سـرمایه گذاری در این معـدن حدود 
350میلیـون دالر بـرآورد شـده اسـت و پیش بینـی می کنیم پـس از احـداث کارخانه و 
تکمیل پروژه، سـاالنه بیـش از 400 میلیون دالر درآمد حاصل از فروش کنسـانتره مس 

و طال )به عنوان محصول جانبی( داشته باشد.

»ومعادن«برندهمزایدهواگذاری
معدنجانجا

پیشبینیدرآمدساالنهبیشاز۴00میلیوندالر  

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اعالم کرد:

محاسـبات فعلی، ذخیره قابل برداشـت این معدن، 

312 میلیـون تـن بـا عیـار متوسـط 0.26 درصد مس و 

0.25 گرم بر تن طال ارزیابی شده است.

وی بـا توضیـح اینکـه بهره بـرداری کامـل شـامل 

اسـتخراج، باطله بـرداری، احـداث کارخانـه و کلیـه 

عملیـات مـورد نیـاز از ایـن معـدن بـزرگ مـس، در 

ایـن  بـه  سـاله   25 بلندمـدت  قـرارداد  یـک  قالـب 

شـده  واگـذار  »ومعـادن«  رهبـری  بـا  کنسرسـیوم 

اسـت، از اجـرای پـروژه تولیـد حـدود 130 هـزار تـن 

کنسـانتره مـس در ایـن معـدن خبـر داد و گفـت: 

حـدود  در  کار  ایـن  بـرای  سـرمایه گذاری  حجـم 

بـرآورد شـده اسـت و پیش بینـی  350میلیـون دالر 

می کنیـم پـس از احـداث کارخانـه و تکمیـل پـروژه، 

سـاالنه رقمـی بیـن 400 تـا 450 میلیـون دالر درآمـد 

حاصل از فروش کنسـانتره مس و همچنین طال )به 

عنوان محصول جانبی( داشته باشد.

نادری مدت زمان پیش بینی شده برای تکمیل 

عملیـات اکتشـاف، آماده سـازی، تجهیـز و سـاخت 

کارخانـه را پنـج سـال اعـالم کـرد و گفـت: شـرکت 

»ومعـادن« بالفاصلـه بعـد از انجـام اتمـام مراحـل 

واگذاری، فعالیت در این معدن را آغاز و نسبت به 

انتخاب مشاور، پیمانکار و اجرای عملیات معدنی 

اقدام می کند و با توجه به توان مالی و تجربه اعضا 

کنسرسیوم، امیدوار هستیم بتوانیم پروژه را زودتر 

زمان مقرر به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات در پایان با اشاره به دستاوردهای اجتماعی 

و رفاهـــی اجـــرای ایـن پـروژه بـرای منطقـه اظهـار 

داشـــت: استـــان سیستـــان و بلوچستـــان یکـی از 

استان هــــای کمتــــر توسعه یافتـــه کشـــور اما دارای 

ثروت هـای طبیعـی فراوانی اسـت کـه معدن جانجا 

یکی از این ظرفیت ها است؛ اجرای این پروژه در این 

منطقـه عـالوه بـر منافـع اقتصـادی و ایجـاد بیـش از 

هـزار فرصـت شـغلی بـه صـورت مسـتقیم و چندیـن 

هـزار فرصـت شـغلی بـه صـورت غیـر مسـتقیم، بـه 

دلیـل گـردش مالی باال، در توسـعه و افزایـش رفاه در 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تاثیر زیاد و مسـتقیم 

دارد و می تـوان آن را نقطـه عطـف در تاریـخ صنعت 

و معدن این استان دانست.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از کاال 

خبر، در این نامه آمده اسـت: از این به بعد، کلیه 

شرکت هـــای تولیـــدی کنسانتـــــره روی و ســـرب 

)سولفیدی-اکسـیدی( کـه قصـد صـادرات، چـه بـه 

صورت مستقیم، چه با واسطه، یا تهاتر یا اشخاص 

دیگـر، بایـد کاالی خـود را در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه کننـد و در صـورت عـدم تقاضـا مجـاز بـه 

نیـز، جهـت  علـت  بـه همیـن  صـادرات هسـتند. 

جلوگیـری از اتـالف وقـت موضوع عرضه در بورس 

کاالی ایـران را کنتـرل و بعـد نسـبت بـه معرفـی 

اقدام کنید.

سـیف اله امیری،  مدیر کل دفتر صنایع 
معدنـی وزارت صمت طـی نامه ای به 
روسـای انجمن های صنایـع و معادن 
سـرب و روی ایـران، انجمـن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سـرب، انجمـن صنفـی کارفرمایـی 
ایـران،  و روی  کاران سـرب  معـدن 
رئیس اتحـادیــه صـادرکنندگــان 
فرآورده های صنایع و معادن سـرب و 
روی ایـران و همچنین انجمن صنفی 
کارفرمایـی فـرآوری صنایـع و معادن 
ضـرورت  بـر  ایـران  روی  و  سـرب 
عرضـه کلیـه شـرکت های تولیـدی 
کنسـانتره روی و سرب در بورس کاال 

تاکید کرد.

ضرورتعرضهکلیهمحصوالتشرکتهایکنسانتره
سربورویدربورسکاال
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مجتمـع سـرب و روی انگـوران از ابتـدای فروردین ماه تـا پایان آذر مـاه، 803 هـزار و 447 تن ماده معدنی تولید کرد که در مقایسـه 
با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته )695 هزار و 70 تن(، حدود 16 درصد رشد را نشان می دهد.

روندافزایشیتولیدشرکتهایزنجیرهسرب
ورویایمیدرو

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، طی این مدت 559 هزار و 842 تن 

ماده معدنی سرب به شرکت های داخلی ارسال شد 

و این رقم در مدت مشـابه سـال گذشـته، 721 هزار و 

588 تن بود که حدود 22 درصد کاهش یافت.

مجتمـع سـرب و روی انگـوران در آذر مـاه سـال 

و  تولیـد  معدنـی  مـاده  تـن  و 70  هـزار  جـاری، 70 

37هـزار و 267 تـن ارسـال کـرد کـه در مقایسـه بـا 

مدت مشابه سال گذشته )76 هزار و 445 تن تولید 

و 69 هـزار و 754 تـن ارسـال(، بـه ترتیـب 8 درصـد و 

47 درصد کاهش یافت.

افزایـش 13 درصـدی تولید کنسـانتره   

سـرب نخلک

ابتــــدای  از  نخلــــک  روی  و  ســــرب  شرکــــت 

فروردین مـاه تـا پایـان آذر ماه امسـال، 6 هـزار و 529 تن 

کنسـانتره سـرب تولیـد کـرد کـه در مقایسـه بـا رقـم 

مدت مشابه سال گذشته )پنج هزار و 767تن(، بیش 

از 13 درصـد رشـد یافـت. ایـن شـرکت طـی 9 ماهـه 

اخیر، 164 هزار و 596 تن ماده معدنی استخراج کرد 

بـه آمـار مـدت مشـابه سـال گذشـته  کـه نسـبت 

)42هزار و 83 تن(، 291 درصد افزایش یافت.

میــــزان ارســــال کنسانتــــره ایـــن شرکـــت نیـــز 

هفت هزار و 68 تن بود که در مقایسـه با رقم مدت 

مشابه سال گذشته )هشت هزار و 382 تن(، حاکی 

از کاهش 16درصدی بود.

شـرکت نخلـک طـی مـاه آذر 820 تـن کنسـانتره 

تولیـد، 26 هـزار و 409 تـن ماده معدنی اسـتخراج و 

961 تن محصول ارسـال کرد که در مقایسـه با آمار 

آبـان مـاه سـال گذشـته )تولیـد 814 تـن کنسـانتره، 

اسـتخراج چهـار هـزار و 858 تـن مـاده معدنـی و 

ارسـال یـک هـزار و 261 تـن محصـول(، بـه ترتیـب 

حدود یک درصد و 444 درصد افزایش و 24درصد 

کاهش یافت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ابوطالـب بـدری 

در میزگرد تخصصی با عنوان »الگوهای کسب وکار 

در صنایـــع لــــوازم خانگـی کشــــور؛ فرصت هــــا و 

تهدیدهـــا« کـــه بـــه صـــورت مجـــازی برگزار شـد، 

اظهار داشت: سال گذشته 308 میلیون دالر لوازم 

خانگـی صـادر شـــد کـــه نسبـــت بـه ســـال قبـل از 

آن، رشد 4 درصدی داشته است.

وی مبارزه با فساد و قاچاق را در رشد و پیشرفت 

تولیـــد کشــور موثـــر دانســـت و افـــزود: وابستگی 

شدیـــد مـــواد اولیـــه لوازم  خانگی بـــه نهاده هـــای 

لـوازم  تولیـدی  واحدهـای  زیـاد  تعـداد  وارداتـی، 

خانگی و بومی سازی فناوری این صنعت از جمله 

مشکالت صنایع لوازم خانگی است. 

بدری با اشـاره به پتانسـیل تجاری کشـورهای 

اوراسیا، بیان کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان 

باید از توافقات انجام شده کشور با این کشورها 

استفاده کنند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، عباس سقائی، عضو و 

دبیر هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و 

بازار صنعت لوازم خانگی نیز در این میزگرد، عنوان 

کرد: شناخت کافی از بازار و نیاز مشتری، استفاده از 

پلتفرم هـای متفـاوت بـرای یـک محصـول، ضعیـف 

بـودن کیفیـت تامین کنندگان لوازم خانگی کشـور، 

وجود برندهای کوچک متعدد لوازم خانگی، ضعف 

زنجیـره تامیـن و آشـنا نبـودن ایـن صنعت با سیسـتم 

نوآوری از جمله چالش های اصلی این صنعت است.

مدیـرکل دفتر توسـعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سـازمان توسـعه تجارت ایران گفت:  از ابتدای سـال 1400 تـا پایان آذر 
ماه، 212 میلیون دالر لوازم خانگی صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1399، رشد 4 درصدی داشته است.

صادرات212میلیوندالریلوازمخانگی

ـــ

کاهشوارداتفوالدچین

در 9 ماهه امسال رقم خورد؛

سـال گذشـته میـالدی، واردات محصـوالت فـوالدی نیمه نهایی بـه چین کاهـش 24.5 درصدی را نسـبت به سـال 2020 تجربه 
کـرد و بـه 13.759 میلیـون تـن رسـید. البته علت ایـن کاهش، آمار باالی سـال 2020 بـود که بیـن ماه های ژوئن تا سـپتامبر که 
سـایر بازارهـا در قرنطینـه به سـر می بردند، چیـن در حال واردات فـوالد بـود. واردات محصوالت نهایـی فوالدی نیـز 29.5 درصد 
افـت سـاالنه داشـت و 14.268 میلیون تـن ثبت شـد. کل واردات فوالد به چیـن در سـال 2021 حـدود 28.027 میلیون تن ثبت 

شده که 27.1 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، انتظـار مـی رود 

افزایـش  هـم  بـاز  فوریـه  اواخـر  از  بیلـت  واردات 

یابـد، چـرا که در نوامبر قیمت هـای وارداتی افت 

داشــــت و در دسامبـــر خرید هـــا افزایــش یافــت. 

متوسط قیمت بیلت وارداتی در چین از 687دالر 

در هـر تـن »سـی اف آر« در اکتبـر بـه 601 دالر در 

نوامبر و 604 دالر در دسامبر رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از کاال خبـر، کارشناسـان 

معتقد هسـتند تقاضای فوالد در چین سـال 2022 

یـا  بمانـد  ثابـت  قبـل  سـال  بـه  نسـبت  احتمـاال 

کاهـش یابـد. از ایـن رو بعیـد اسـت واردات فـوالد 

نسبت به سال 2021 افزایش پیدا کند.
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