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صنعت خودرو به دلیل جایگاه و اهمیت ویژه  ای که در اقتصاد یک کشور دارد، 

یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در سطح جهان به شمار می  رود و کشورهای 

قدرتمند و پیشـرفته همواره نگاهی خاص و برنامه ریزی مدونی برای خودروسـازی 

دارنـد. همچنیـن ایـن صنعـت ارتبـاط گسـترده ای بـا صنایـع باالدسـتی خـود ماننـد 

صنایع معدنی و فلزی دارد و می تواند بر رشد این صنایع و اشتغال زایی در زنجیره 

تولید آن ها تاثیر بسزایی داشته باشد. صنعت خودرو در ایران با در اختیار داشتن 

سـهم 20 درصـدی از ارزش افـزوده کل بخـش صنعـت و سـهم حـدود 4 درصـدی در 

تولید ناخالص داخلی، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور برخوردار است.

بر اساس جدیدترین آمار اعالم شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

دو خودروساز بزرگ کشور در 10 ماهه سال جاری، بالغ بر 658 هزار دستگاه خودرو 

تولیـد کرده انـد کـه ایـن رقـم، اختـالف بسـیاری با وعـده وزیر صمت مبنی بر تولید 

یـک میلیـون دسـتگاه خـودو تـا پایـان امسـال دارد و بـا وجـود چنیـن شـرایط سـخت 

تحریمی و اقتصادی، تحقق آن در سال آتی نیز بعید به نظر می رسد. این در حالی 

است که وزیر صمت از رونق خودروسازی و صادرات خودرو به کشورهای همسایه 

و بعضی کشورهای آفریقایی طی سال های آینده خبر داده  است و مجلس شورای 

اسـالمی نیـز بـه دنبـال طرح ریزی و تدوین یک قانون مشـخص در خصـوص واردات 

خـودروی خارجـی بـه داخـل کشـور اسـت امـا بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان و 

اقتصاددانـان، صنعـت خـودروی ایـران بـا داشـتن حدود نیم قرن سـابقه، همچنان با 

چالش هـا و موانـع فراوانـی مواجـه اسـت کـه اگر اقدامـات الزم در راسـتای رفع آن ها 

صورت نپذیرد، نمی توان آینده روشنی را برای این صنعت استراتژیک متصور بود.

بـا نگاهـی کارشناسـانه بـه صنعـت خـودرو در آلمـان در مقـام یکـی از بزرگ ترین و 

معتبرتریـن تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان خـودرو در جهـان، متوجـه ایـن موضـوع 

می شویم که دولت این کشور همراه با تکیه بر دانش و توان بومی متخصصان داخلی 

جهت تولید خودروهای باکیفیت مانند بنز و فولکس واگن و برقراری ارتباط همکاری 

با سایر شرکت های معتبر خودروساز جهان، اقدام به واردات خودروهای استاندارد و 

ارزان قیمـت از سـایر کشـورها همچـون چیـن و کره جنوبـی کرده اسـت تـا ضمن ایجاد 

فضای رقابت  در این حوزه، شرایط عرضه و تقاضای مناسب خودرو را برای مشتریان 

فراهم سازد. اتفاق مهمی که متاسفانه در صنعت خودروی کشور ما دیده نمی شود 

و خریداران چاره ای جز خرید خودرو از شـرکت های خودروسـاز داخلی ندارند که در 

نهایت به نارضایتی آن ها از کیفیت این محصوالت می انجامد.

اگرچـه تعامـل خوبـی میـان اعضـای دولـت سـیزدهم و نماینـدگان مجلـس 

شـورای اسـالمی در خصوص بهبود وضعیت خودروسـازی شـکل گرفته است و 

تالش مسئوالن برای سر و سامان بخشیدن به بازار ملتهب خودرو ادامه دارد اما 

ساختار صنعت خودرو به قدری پیچیده و درهم تنیده است که به نظر می رسد 

آزادسازی واردات خودروی خارجی نیز تاثیر چندانی بر شرایط حاکم بر این بازار 

آشفته نخواهد داشت. چراکه پیش تر، شاهد واردات انواع خودروی خارجی به 

داخل کشور بوده ایم که آن هم توسط عده ای خاص و با رانت های بسیار انجام 

می شـد و موجـب ایجـاد فسـاد اقتصـادی شـده بـود. بنابرایـن آزادسـازی واردات 

خـودروی خارجـی می توانـد زمینـه  ایجـاد رقابـت را فراهـم سـازد اما جلوگیـری از 

تعرفه گذاری هـای  و  سـو  یـک  از  اقتصـادی  نامناسـب  شـرایط  در  ارز  خـروج 

غیرکارشناسـانه در حـوزه تجـارت خارجـی از جانـب مسـئوالن ذی ربـط از سـوی 

دیگر، سبب شده است چاره ای جز استفاده از خودروی بی کیفیت داخلی باقی 

نمانـد. مسـئله مهمـی کـه طـی چنـد هفته اخیـر، با انتقـاد رهبر معظـم انقالب 

همـراه شـد و بـه دنبـال آن، بسـیاری از نهادهـای مختلـف کشـور انتقـادات 

شدیدی را بر عملکرد خودروسازان داخلی وارد دانستند.

نکته جالب این اسـت که نحوه خرید خودروی صفر کیلومتر از کارخانه، 

در حال حاضر بر پایه قرعه کشی و به نوعی شانس تعریف شده است که هیچ 

تناسبی با شرایط مطلوب عرضه و تقاضای خودرو در داخل کشور ندارد. این 

بـه آن معنـا اسـت کـه بـرای مثـال در یک طرح فروش ویژه خودرو ممکن اسـت 

چنـد ده میلیـون نفـر بـرای تنهـا چندصدهـزار دسـتگاه خـودرو در قرعه کشـی 

ثبت نام کنند و از شانس پایینی برای خرید خودرو برخوردار شوند. در حالی 

که اگر دولت یک بازنگری کلی در نحوه قیمت گذاری خودرو داشته باشد و 

بعضـی سیاسـت های کالن در زمینـه تولیـد و عرضـه خـودرو را تغییـر دهـد، 

می تـوان در درازمـدت شـاهد بازگشـت آرامـش به بـازار این محصول مهم برای 

مردم بود. اتخاذ سیاسـت مناسـب ارزی، اقدام مهم دیگری اسـت که دولت 

ارز در شـرایط  نـرخ  تثبیـت  تـا ضمـن  قـرار دهـد  بایـد در دسـتور کار خـود 

پساتحریمی، تولیدکنندگان داخلی بتوانند فارغ از دغدغه های مختلف ارزی 

و بحران نقدینگی، ذهنیت خود را بر تولید خودروی ایمن، باکیفیت و مطابق 

با تکنولوژی روز دنیا متمرکز سازند.

بـا توجـه بـه اهمیـت خودروسـازی در جهـان و رابطـه مسـتقیم آن بـا سـایر 

صنایـع ماننـد فـوالد، آلومینیـوم و مـس، یکپارچه سـازی واحدهـای مختلـف 

صنعتی فعال در این حوزه و تجمیع شرکت های دانش بنیان جهت بهره مندی 

و به کارگیـری از دانـش تولیـد خـودروی مـدرن، می توانـد ضمـن ایجـاد بـازار 

رقابتـی در منطقـه، بـه افزایش کیفیت و همچنین کاهش هزینه های مصرفی 

بینجامد و ضمن تزریق نقدینگی بیشتر به شرکت های خودروساز و قطعه ساز 

که در حال حاضر دارای زیان انباشه باالیی نیز هستند، کورسوی امیدی را در 

دل صنعت خودروی کشور ایجاد کند.

چهار چرخ استراتژیک

سرمقاله

هفته نامه

4
é 1400  بهمن ماه é 205  شماره 

محمدرضا طارمی



فــوالد
آلومینیـوم

مـــس
سرب و روی

صنایع تامین کننده



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

6
é 1400  بهمن ماه é 205  شماره 

در سـال جـاری، حرکـت رو به جلوی صنعت فوالد کشـور با 
محدودیت هـای انـرژی متوقف شـد و حتی برای سـال های 
آتی نیز چشم انداز مناسـبی از تامین انرژی این صنعت دیده 
نمی شـود و دسـتیابی به اهداف از پیش تعیین شـده دشوار 
بـه نظـر می رسـد. بـرای حـل ایـن معضـل، دولـت بایـد 
سرمایه گذاری های جدیدی را در حوزه تامین زیرساخت های 
انرژی در دسـتور کار خود قرار دهد. البته تولیدکنندگان فوالد 
در کشـور بـا اتخـاذ اسـتراتژی هایی مانند احـداث نیروگاه 
اختصاصـی به دنبال جبران کمبود انرژی هسـتند تـا از زیان 
بیشـتر در سـال های آتـی جلوگیـری کننـد. در ایـن میان، 
شـرکت هایی هسـتند که توانسـتند علی رغم وجود بحران 
انرژی، عملکردی درخشـان از خـود برجای بگذارند تا کمبود 
انـرژی و کاهش تولید، کمتـر در عملکرد کلی دیده شـود. در 
این زمینه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با 
علیرضا چایچی  یزدی، مدیرعامل شـرکت فوالد آلیاژی ایران 
به گفت وگو نشسـته اسـت که در سمپوزیم بین المللی فوالد 
1400، به عنوان مدیر برجسـته صنعت فوالد کشور انتخاب 
شـد. وی اتخـاذ اسـتراتژی هایی همچـون بومی سـازی، 
بهینه سـازی هزینه هـای تولیـد، تامین پایـدار منابـع اولیه، 
به کارگیـری ابزارهـای نویـن بازاریابی و توسـعه ارتباط بین 
دانشـگاه و صنعت را ازجمله عوامل موفقیت این شـرکت در 
سـال جاری به ویژه در مواجهه با کمبود انـرژی می داند. متن 

کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در گفت وگو 

با »فلزات آنالین«:

در بین 100 شرکت برتر قرار گرفتیم  

توسعه سبد محصوالت 
آلیاژی با اتکا به توان داخل
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توضیحاتـی در خصـوص تاریخچـه، عملکـرد و  ◄

وضعیـت شـرکت فوالد آلیـاژی ایران بفرمایید.

شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران از اسـفند مـاه سـال 

1377 بـه طـور رسـمی بـه بهره بـرداری رسـید. ایـن 

شـرکت بـه عنـوان از بزرگ تریـن شـرکت های فعـال 

از  منطقـه،  در  آلیـاژی  فـوالد  تولیـد  حـوزه  در 

تجهیـزات بـه روز و همـگام بـا تکنولوژی هـای نویـن 

دنیا برخوردار است و یکی از نقش آفرینان مهم در 

تولید گریدهای مختلف فوالد آلیاژی در کشـور و 

حـال  در  مـی رود.  شـمار  بـه  خاورمیانـه  منطقـه 

بـر  بالـغ  ایـن کارخانـه  تولیـد در  حاضـر، ظرفیـت 

550هزار تن در سال انواع فوالدهای آلیاژی است. 

در سـال های اخیـر، آمـار تولیـد و موفقیت هـای ایـن 

شـرکت همـواره رونـدی صعودی داشـته اسـت، اما 

قطعـی بـرق در تابسـتان امسـال، بـه عنـوان مانعـی 

بـزرگ بـرای صنایـع فوالدی، موجب از دسـت رفتن 

اگرچـه  شـد.  شـرکت  ایـن  تولیـد  آمـار  از  بخشـی 

شـرکت فـوالد آلیـاژی توانسـت بـا تالشـی مضاعـف 

بخشـی از تولید از دسـت  رفته خود را در ماه های 

بعـد جبـران کنـد، امـا هیـچ گاه نمی تـوان از اثـرات 

قطعی هـای بـرق بر تولیـد و درآمدزایی این شـرکت 

چشم پوشی کرد.

شـرکت فـوالد آلیـاژی طـی ایـن سـال ها در زمینه 

تولیـد گریدهـای خاص فـوالد آلیاژی عملکرد خوبی 

داشـته اسـت. این شـرکت، از ابتدا، فعالیت خود را 

مبتنی بر تولید محصوالتی متنوع و باکیفیت قرار 

بازارهـای  و  داخلـی  صنایـع  نیـاز  بتواننـد  تـا  داد 

بین المللـی را بـرآورده کنـد. از این رو، آمار تولید این 

شـرکت همـواره صعـودی بـوده اسـت. به طـوری که 

در سـال 1399 توانسـتیم حـدود 527 هـزار تـن فـوالد 

مذاب تولید کنیم که این میزان در مقایسه با سال 

قبـل از آن حـدود از رشـد 9 درصـدی برخـوردار بـود. 

ایـن امـر بـر افزایـش فـروش و سـودآوری آن اثـر قابـل 

توجهـی گذاشـت و بـه همیـن دلیـل شـرکت فـوالد 

آلیـاژی ایـران امسـال در بیـن 100 شـرکت برتـر کشـور 

قـرار گرفـت. همچنیـن همـواره تـالش کرده ایـم تـا بـا 

طرح هـای  اجـرای  و  آلیـاژی  گریـد  انـواع  تولیـد 

جایـگاه  بـه  تولیـد،  افزایـش  راسـتای  در  توسـعه ای 

مناسـب تری در حـوزه تولیـد و فـروش در بازارهـای 

داخلی و بین المللی دست یابیم.

بـه  مربـوط  محدودیت هـای  همـه  علی رغـم 

مـاه   10 طـی  ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت  انـرژی، 

گذشته از سال جاری توانست با تالشی مضاعف، 

بخشی از تولید از دست رفته را جبران و 352 هزار 

و 124 تـن انـواع فوالدهـای آلیـاژی و مهندسـی را 

تولیـد کنـد. همچنیـن در سـال جاری موفق شـدیم 

31 هـزار و 763 تـن انـواع محصـول آلیـاژ را روانـه 

بازارهـای صادراتـی کنیـم کـه این میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 25 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. البته در زمستان امسال محدودیت های 

مصرف گاز بر صنعت فوالد کشـور و شـرکت فوالد 

آلیـاژی اثـر گذاشـته اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـا 

پایـان سـال، رونـد  تـا  بـه گرم تـر شـدن هـوا  توجـه 

افزایش تولید تداوم یابد.

اهمیت تولید فوالد به ویژه انواع آلیاژی آن در  ◄

صنعت چیست؟

صنعت فوالد به دلیل اینکه ماده اولیه بسیاری 

از صنایـع را تامیـن می کنـد، در بـه گـردش درآوردن 

چـرخ اقتصـاد کشـور، همـواره اهمیـت باالیـی دارد. 

در این میان کاربردهای فراوان فوالدهای آلیاژی در 

بسیاری از صنایع، یعنی حدود 15 صنعت اصلی و 

مادرتخصصی کشـور ازجمله خودروسـازی، ساخت 

صنایـع  ریلـی،  صنایـع  ماشین سـازی،  ابـزارآالت، 

دریایـی، نفـت، گاز و پتروشـیمی، صنایع شـیمیایی 

و  آلیـاژی  فوالدهـای  اصلـی  مصرف کننـدگان  و... 

شـرکت فوالد آلیاژی ایران محسـوب می شوند.، این 

صنعـت را بـه صنعتـی اسـتراتژیک و پرکاربـرد مبدل 

ذخایـر  بـودن  دارا  بـا  نیـز  ایـران  اسـت.  سـاخته 

سنگ آهن و منابع انرژی و نیز دسترسی به آب های 

آزاد، از ظرفیـت باالیـی بـرای توسـعه صنعـت فـوالد 

برخوردار است و در همین راستا در سال های اخیر 

سـرمایه گذاری های گسـترده ای در زمینـه توسـعه 

ظرفیت هـای ایـن صنعـت صـورت گرفتـه اسـت؛ بـا 

این حال چالش های زیرسـاختی کشـور، به خصوص 

در حـوزه انـرژی، معضالت بزرگی را در مسـیر تولید 

و توسـعه صنایـع فـوالدی ایجـاد کـرده اسـت. تـداوم 

در  مناسـب  چاره اندیشـی  عـدم  و  موجـود  رونـد 

در سال 1399 توانستیم حدود 527 
هزار تن فوالد مذاب تولید کنیم که 

این میزان در مقایسه با سال قبل از 
آن حدود از رشد 9 درصدی برخوردار 

بود. این امر بر افزایش فروش 
و سودآوری آن اثر قابل توجهی 
گذاشت و به همین دلیل شرکت 
فوالد آلیاژی ایران امسال در بین 

100 شرکت برتر کشور قرار گرفت
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انـرژی  زیرسـاخت های  سـریع تر  توسـعه  خصـوص 

کشـور  صنعتـی  چشـم اندازهای  تحقـق  کشـور 

بـا چالش هایـی جـدی مواجـه  به خصـوص فـوالد را 

خواهد ساخت. 

در حال حاضر چه گریدهایی از فوالد آلیاژی را  ◄

تولید می کنید؟

بـا خـط  ایـران می توانـد  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت 

تولید پیشرفته خود بیش از 20 گروه آلیاژی شامل 

سخت شـونده  کربنـی،  فـوالد  میکروآلیـاژ،  انـواع 

سـطحی، خوش تـراش، دما بـاال، فوالدهای عملیات 

حرارت پذیر، بلبرینگ و فنر را برای مصرف کنندگان 

در  عالوه برایـن  کنـد.  تولیـد  تجـاری  صـورت  بـه 

سـال های اخیر توانسـته ایم با کسـب دانش فنی و 

تجهیـزات  و  متخصـص  نیروهـای  از  بهره گیـری 

نویـن، بیـش از 400 گریـد آلیاژی از جمله فوالدهای 

زنگ نـزن را تولیـد کنیـم. بـه طـور حتـم تولیـد در 

شـرکت مـا بـه گریدهـای کنونـی محـدود نخواهـد 

و  شـده  ترسـیم  اسـتراتژی های  اسـاس  بـر  و  بـود 

سفارش هــای دریافتی از سوی مشتریان، می توانیم 

انـواع فوالدهـای آلیـاژی در اشـکال گـرد، تسـمه و 

چهارگـوش، شـمش و برخـی از کالف هـا و مفتول ها 

را نیز تولید کنیم.

آلیـاژی،  فـوالد  تولیـد  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد 

ترکیب آهن اسفنجی و قراضه هستند که در کنار 

آن، مواد دیگری نیز برای تولید این نوع فوالدها به 

کار مـی رود و بـه صـورت جزئـی بـه فـوالد اضافـه 

می شوند. فروسیلکومنگنز، فرومولیبدن، فروکروم، 

فرووانادیـوم، فروتنگسـتن، فرونیـکل و... ازجملـه 

فروآلیاژهایـی هسـتند کـه در تولیـد فـوالد آلیـاژی 

کاربـرد دارنـد. البتـه بخـش نسـبتا کمـی از عناصر 

تـالش  در  و  می شـوند  تامیـن  داخـل  از  آلیـاژی 

از  را  خـود  اولیـه  مـواد  امـکان،  حـد  تـا  هسـتیم 

تامین کنندگان داخلی خریداری کنیم.

محدودیت هـای انـرژی چـه اثـری بـر صنعـت  ◄

فوالد کشور و شرکت فوالد آلیاژی گذاشت؟

و گاز  بـرق  اشـاره شـد، قطعـی  کـه  همان طـور 

صنعت فوالد یکی از مهم ترین موانع رشد تولید در 

سـال جـاری بـود. بـه طـوری کـه در فصـل تابسـتان، 

مصرف برق در کشور از میزان تولید آن فراتر رفت. 

از ایـن رو، دولـت بـه منظـور مدیریـت مصـرف بـرق، 

صنایـع فـوالدی را ملزم به کاهش مصـرف برق کرد. 

ایـن مسـئله موجـب شـد تـا در ماه هـای گـرم سـال، 

بسیاری از شرکت ها نتوانند به اهداف کوتاه مدت 

خـود دسـت یابنـد و بخـش عمـده ای از تولیـد را از 

دست بدهند. همچنین در زمستان امسال بسیاری 

از تولیدکننـدگان فـوالد کشـور از مصـرف گاز خـود 

کاستند و حتی گاز برخی از تولیدکنندگان به طور 

کامـل قطـع شـد. ایـن امـر نیـز در فصـل زمسـتان بـر 

فوالدسازان و عملکرد کلی صنعت فوالد کشور تاثیر 

منفـی گذاشـت. بـه طـوری کـه بررسـی آمـار تولیـد 

فـوالد کشـور نیـز حاکـی از تاثیـر قابـل توجـه چالـش 

انـرژی بـر صنعـت فـوالد اسـت و در 10 ماهـه سـال 

و  میلیـون  کشـور 23  فـوالد  تولیـد  میـزان  جـاری، 

200هـزار تـن بـه ثبـت رسـیده کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته 8 درصد کاهش دارد. کاهش 

میـزان تولیـد و فروش شـرکت فـوالد آلیاژی ایـران در 

10 ماه امسال نیز حاکی از اثرگذاری محدودیت های 

انرژی در سال جاری بر عملکرد این شرکت است.

چه راهکارهایی را برای رشد صنعت فوالد و تحقق  ◄

چشم اندازهای پیش بینی شده پیشنهاد می دهید؟

کـه  اسـت  قـدری  بـه  فـوالد  اهمیـت صنعـت 

بسـیاری از کشـور هایی کـه حتـی زیرسـاخت های 

الزم برای تولید فوالد را در اختیار ندارند به سـوی 

ایـن  از  هریـک  آوردن  فراهـم  و  بستر سـازی 

زیرسـاخت ها حرکـت کرده انـد تا با نقش آفرینی در 

ایـن حـوزه، بخشـی از نیـاز صنایـع خـود بـه فـوالد را 

تامین کنند. 

با توجه به اینکه ایران از ذخایر غنی انرژی نفت 

و گاز برخوردار است، معطوف کردن توجه به سمت 

اسـتفاده مناسـب و در راسـتای تامیـن انـرژی صنایـع 

خصوصـا فـوالد مهـم و ضـروری به نظـر می رسـد، زیرا 

از  موجـب  زیرسـاخت ها  از  هریـک  بـه  بی توجهـی 

دست رفتن ظرفیت های تولید و مزیت های رقابتی 

در این صنعت می شود که این مسئله تحقق اهداف 

سند چشم انداز 1404 را نیز با ابهاماتی مواجه خواهد 

کـرد. برطـرف کـردن چالش هـای تامیـن پایـدار انـرژی 

توسـعه  و  مناسـب  سیاسـت گذاری های  نیازمنـد 

زیرسـاخت ها بـه منظـور رفع ایـن موانع اسـت، زیرا با 

اتخـاذ سیاسـت های جدیـد، کارآمـد و متفـاوت بـا 

رویکردهای فعلی اسـت که می توان به آینده روشـن 

صنعت فوالد کشور امیدوار بود.
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فــوالد
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خطر تعطیلی در کمین القایی ها

گندله سازی اردکان در آستانه رکوردزنی

التهاب بازار فوالد، نتیجه قیمت گذاری دستوری
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دبیـر انجمـن تخصصی صنایع همگن فـوالد، ذوب و ریخته گری اسـتان یزد گفت: زمانی کـه عدالت در قیمت  گـذاری زنجیره های فوالد 
یک سـویه و دسـتوری باشـد و به کل زنجیره به یک چشـم نگاه نشـود، تعـادل زنجیره فوالد به هـم می خورد و حلقه هـای زنجیره فوالد 

در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب و ریخته گری استان یزد عنوان کرد:

التهاب بازار فوالد، نتیجه قیمت گذاری دستوری

علی اکبـر رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشـت: در 

بـا  کشـور  القایـی  فـوالد  کارخانه هـای   1400 سـال 

مشکالت متعددی در تامین مواد اولیه خود روبه رو 

شدند. چراکه از پاییز امسال به دلیل افزایش ناگهانی 

قیمت یکی از مواد اولیه تولید شمش فوالدی یعنی 

آهن اسفنجی دچار زیان شدیدی شدند و این امر به 

تعطیلـی اکثـر کارخانه هـای القایـی انجامیـد. ضمـن 

اینکه بعضی واحدهای القایی نیز نیمه تعطیل شدند 

و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.

53 درصد نیاز شمش کشور توسط   

القایی ها تامین می شود

دبیـر انجمـن تخصصـی صنایـع همگـن فـوالد، 

ذوب و ریخته گـری اسـتان یـزد دربـاره اینکـه چـه 

طریـق  از  کشـور  داخـل  نیـاز  مـورد  شـمش  میـزان 

کارخانه هـای فـوالد القایـی تامیـن می شـود، تصریـح 

کـرد: بـر اسـاس آمـار انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد 

ایران، سـال گذشـته حدود 30 میلیون تن فوالد خام 

در کشـور تولید شـد که این میزان شـامل 11 میلیون 

تن اسـلب و 19 میلیون تن شـمش بیلت و بلوم بود. 

گفتنـی اسـت 28 درصـد از بیلـت و بلـوم فـوالدی 

کشـور معـادل پنـج میلیـون و 300 هـزار تـن توسـط 

واحدهای القایی تولید شد که با احتساب صادرات 

حدود پنج میلیون تنی و شمش فوالد خودمصرفی ها، 

می تـوان مدعـی شـد که تقریبـا 50 درصد از شـمش 

فـوالدی مـورد نیـاز بازار، توسـط همیـن کارخانه های 

فوالد القایی تولید می شوند.

برخوردهای هیجانی موجب بی ثباتی   

بازار شد

رضایی با انتقاد از وضعیت نامسـاعد واحدهای 

آهـن  قبلـی  قیمـت  کشـف  کـرد:  عنـوان  القایـی، 

فـوالد  شـمش  درصـد   50 معـادل  یعنـی  اسـفنجی 

مفصـل،  کارشناسـی  مطالعـات  حاصـل  خوزسـتان، 

حسابرسی های دقیق و چندجانبه، مورد توافق و عمل 

تولیدکنندگان باالدسـت و پایین دسـت زنجیره فوالد 

در طی یک دهه گذشـته بوده اسـت اما متاسـفانه با 

بی تدبیری و برخوردهای هیجانی و غیرواقع  بینانه و 

البته استفاده ابزاری از بورس کاال، این ضریب دیگر 

اسـتفاده نمی شـود و افزایـش یافتـه اسـت کـه ایـن 

موضوع باعث عدم توازن بازار فوالد شده است.

آهـن  قیمـت  حاضـر،  حـال  در  داد:  ادامـه  وی 

اسـفنجی از ضریـب 50 درصـد قیمـت شـمش در 

بـورس کاال بـه حـدود 70 درصـد رسـید اسـت. ایـن 

موضـوع ضمـن انباشـت حاشـیه سـود در حلقه هـای 

باالیـی زنجیره فوالد، موجـب زیان دهی کارخانه های 

ذوب القایـی شـده اسـت و فعالیت آن ها قابـل تداوم 

و  محـدود  بسـیار  بـود. همچنیـن عرضـه  نخواهـد 

بـورس کاال باعـث  قطره چکانـی آهـن اسـفنجی در 

رقابت کاذب و افزایش قیمت رقابتی می شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گری استان یزد خاطرنشان کرد: با ادامه این 

رونـد و تعطیلـی کامـل کارخانه هـای فـوالد القایـی، 

زنجیره بعدی فوالد یعنی نورد مقاطع طویل نیز متاثر 

کمبـود  شـاهد  آینـده  در  و  می شـود  اتفـاق  ایـن  از 

ایـن  بـود.  خواهیـم  کشـور  در  فـوالدی  محصـوالت 

کاهـش تولیـد و افزایـش تقاضـا باعـث برهـم خـوردن 

مکانیـزم عرضـه و تقاضـا در کشـور و افزایـش قیمـت 

بـزرگ  کارخانه هـای  و  نهایـی می شـود  محصـوالت 

بـه صـادرات  فـوالدی کـه در حـال حاضـر مشـغول 

هسـتند و بـرای کشـور ارزآوری می کننـد، مجبـور به 

پوشش کمبود عرضه و افزایش تقاضای بازار برای این 

محصـول می شـوند کـه ایـن امـر از صـادرات فـوالد 

کشور و ارزآوری آن ها خواهد کاست.

پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری   

در صنعت فوالد

رضایی تاکید کرد: متاسفانه زمانی که عدالت 

و  یک سـویه  فـوالد  زنجیره هـای  قیمت  گـذاری  در 

دسـتوری باشـد و به کل زنجیره به یک چشـم نگاه 

نشــــود، تعــــادل زنجیــــره باالدسـتی و پایین دسـتی 

فـوالد بـه هـم می خـورد و زنجیره هـای فـوالدی در 

مقابـــل یکدیگـــر قــــرار می گیرنـــد. بــه طــــور مثال 

ایمیـدرو جلـودار افزایـش قیمت هـا شـده اسـت؛ به 

گونــــه ای کـــه ایـــن سازمــــان در توافق شرکت های 

سنگ آهن و فوالد کشور، میزان پاداش کنسانتره و 

گندلـه را در جلسـه ای مشـخص کـرده و در تـالش 

اسـت ایـن موضـوع را بـر اسـاس جلسـه 9 بهمن ماه 

در خصوص تعیین پاداش اسفنجی نیز مشخص و 

تحمیل کند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گـری اسـتان یـزد اذعان کرد: اگـر از هر کدام 

از بخش های زنجیره فوالد پرسیده شود چرا قیمت ها 

بـاال تعییـن شـده اسـت، پاسـخ خواهنـد داد کـه مـواد 
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اولیـه را بـا قیمت باال خریـداری کرده انـد اما در عمل 

بـا خلـوص  بـه چـه میـزان کیفیـت آهـن اسـفنجی 

91.1درصد در قیمت تمام شده شمش خود را نشان 

می دهـد کـه بـه ازای هـر 0.1 درصـد افزایش عیار، یک 

درصـد بـه قیمـت آهـن اسـفنجی اضافه می شـود؟ آیا 

کارخانه هـای تولیـد شـمش و نـورد هـم بایـد بـه ازای 

درصـد گوگـرد، فسـفر و سـایر عناصر تاثیرگـذار که به 

محـدوده اسـتاندارد و گریـد جهانـی می رسـانند نیـز 

پاداش و درصد افزایش قیمت طلب کنند؟ متاسفانه 

محصوالت زنجیره باالدستی فوالد دارای استاندارد و 

کیفیت مشخصی نیست.

رضایی خاطرنشان کرد: متاسفانه این سازوکار، به 

محلـی بـرای سـودجویی برخـی افـراد تبدیـل شـده 

است. در حالی که محصوالت تولیدکنندگان شمش 

بـا  و مقاطـع فـوالدی، اسـتانداردی واحـد و مطابـق 

گریدهای بین المللی و جهانی دارند.

بـا بیـان اینکـه اگـر نگاهـی بـه تولیـد آهـن  وی 

اسفنجی، گندله و کنسانتره در سایر کشورها داشته 

باشـیم، کیفیت و عیار محصوالت آن ها به مراتب با 

باالتر است، گفت: تولیدکنندگان داخلی محصوالت 

خود را با آنالیز و کیفیت کنونی بدون پاداش به دیگر 

کشورها صادر می کردند، اما اکنون در داخل کشور 

برای مصرف کنندگان قوانینی وضع کردند و پاداش 

قیمـت  کـه  اسـت  ایـن  جالب تـر  طلـب می کننـد. 

محصـوالت خـود را بـا سـایر کشـورهای تولیدکننـده 

مقایسه می کنند که بهتر بود این مقایسه ها  از نظر 

کیفی نیز صورت می پذیرفت.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گـری اسـتان یـزد اظهار کرد: اگـر از ابتدای تا 

انتهـای زنجیـره فـوالد، یـک رویـه مشـخص جهـت 

قیمت گذاری ها توسط متخصصان و تولیدکنندگان 

وضـع شـود، هیـچ گاه شـاهد تقابل حلقه هـای زنجیره 

فـوالدی در مقابـل یکدیگـر نخواهیـم بـود امـا در حال 

حاضر، متاسفانه تولیدکنندگان به جای اینکه توجه و 

بـه فکـر  بـه تولیـد معطـوف کننـد،  تمرکـز خـود را 

حواشـی های زنجیـره فوالد هسـتند کـه با این شـرایط 

باید شاهد عواقب و تاثیرگذاری منفی این موضوع بر 

تولید فوالد کشور باشیم.

بیکاری کارگران واحدهای القایی  

ایـن  پایـان مطـرح کـرد: زمانـی کـه  رضایـی در 

پاداش ها حلقه به حلقه به زنجیره های بعدی سرایت 

و تعمیـم داده شـود، باعـث رشـد قیمـت مـواد اولیـه 

کارخانه هـای فـوالدی بـه روش القایـی می شـود و از 

سمت دیگر، با توجه به سیاست های دولت مبنی بر 

کنتـرل بـازار و قیمت های دسـتوری در بـورس کاالی 

ایـران و بـا سـرکوب قیمـت شـمش فـوالدی، تولید این 

محصول نیز با زیان همراه می شود. تنها نگاه دولت 

بـه کنتـرل و نظـارت بـازار بـر محصـوالت شـمش و 

مقاطـع فـوالدی اسـت. در حـال حاضـر، بی توجـه بـه 

قیمت های باالدستی زنجیره فوالد، موجب دلسردی 

ایـن  تعطیلـی  و  کشـور  در  فـوالدی  تولیدکننـدگان 

و  اقتصـادی  نابه سـامان  اوضـاع  ایـن  در  صنعـت 

معیشتی شده است.

اگر از ابتدای تا انتهای زنجیره 
فوالد، یک رویه مشخص جهت 

قیمت گذاری ها توسط متخصصان 
و تولیدکنندگان وضع شود، هیچ گاه 

شاهد تقابل حلقه های زنجیره فوالدی 
در مقابل یکدیگر نخواهیم بود
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مدیـر بازرگانی گروه صنعتی رافا گفت: مشـکالتی مانند کمبود و رشـد ناگهانی قیمت مـواد اولیه واحدهای القایـی و عدم همکاری دولت 
با بخش خصوصی در این حوزه، موجب تعطیلی کارخانه ها و در نهایت، خروج سرمایه گذاران از کشور می شود.

مدیر بازرگانی گروه صنعتی رافا هشدار داد:

خطر تعطیلی در کمین القایی ها

واحدهـای ذوب القایـی عرضـه نمی کننـد و از سـوی 

بـا  ایـران  کاالی  بـورس  در  اسـفنجی  آهـن  دیگـر، 

محدودیت و قیمت باال عرضه می شود.

تولید بالغ بر 6 میلیون تن شمش فوالد القایی  

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  دشـتی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه چـه میزان شـمش مـورد نیاز 

داخل کشور از طریق کارخانه های فوالد القایی تامین 

می شـود، گفت: 110 کارخانه القایی در کشـور وجود 

دارد که به تولید بالغ بر 6 میلیون تن شمش فوالدی 

می پردازنـد کـه هـم به مصرف داخلی می رسـد و هم 

اینکـه بخشـی از ایـن محصـوالت بـا توجه به کیفیت 

مطلـوب و رضایـت سـایر کشـورها، بـه نقـاط مختلف 

دنیا صادر می شود.

روزگار ناخوش کارگران القایی  

مدیر بازرگانی گروه صنعتی رافا با ابراز تاسف بر 

اینکـه بالـغ بـر 80 تـا 90 درصـد کارخانه هـای القایـی 

صـورت  بـه  کـرد:  اذعـان  شـده اند،  تعطیلـی  دچـار 

مستقیم 20 تا 24 نفر در هر واحد القایی مشغول به 

کار هسـتند که متاسـفانه به دلیل مشـکالت تامین 

مواد اولیه در وضعیت نامشـخصی به سـر می برند. 

سـعید دشـتی در گفت وگـو بـا پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلزات آنالین«، اظهار داشـت: طـی دو ماه 

بـا  گذشـته تولیدکننـدگان کوره هـای ذوب القایـی 

مشـکل کمبـود و رشـد ناگهانـی قیمـت اصلی تریـن 

اسـفنجی  آهـن  یعنـی  واحدهـا  ایـن  اولیـه  مـواد 

دسـت وپنجه نرم کرده اند و با وجود سـرمایه گذاری 

و صـرف هزینه هـای سرسـام آوری که در بخش تولید 

صورت پذیرفته است اما هیچ اقدام و راهکار موثری 

در خصوص حل بحران به وجود آمده از طریق وزارت 

صمـت و بـورس کاالی ایـران بـرای کوره هـای ذوب 

القایی عملیاتی نشده است.

تولیدکننـدگان ذوب  در حقیقـت،  افـزود:  وی 

القایی با وعده های پوچی مواجه شده اند و مسئوالن 

تعویـق  بـه  را  مشـکالت  رفـع  نامعلـوم  دالیـل  بـه 

انداخته اند و معلوم نیست کالف سردرگم این ماجرا 

به کجا ختم خواهد شد.

تامین مواد اولیه، دغدغه القایی ها  

مدیر بازرگانی گروه صنعتی رافا با تاکید بر اینکه 

بزرگ تریـن بحـران گریبان گیـر القایی هـا، تامیـن مواد 

اولیه است، خاطرنشان کرد: تهیه مواد اولیه به  ویژه 

آزاد  بـازار  در  هیـچ مشـکلی  بـدون  اسـفنجی  آهـن 

امکان پذیر است، اما از سویی متاسفانه کارخانه های 

تولیـد آهـن اسـفنجی محصـوالت خـود را بـه بعضـی 
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الزم به ذکر است که در صنعت فوالد میزان اشتغال 

مستقیم به غیر مستقیم یک به 9 است؛ این یعنی به 

ازای هر یک نفر به صورت مستقیم، 9 نفر دیگر نیز 

به طور غیر مستقیم به فعالیت می پردازند. 

نوک پیکان بحران انرژی به سوی صنعت   

فوالد است

دشـتی گریـزی بـه قطعـی گاز و بـرق واحدهـای 

القایـی زد و عنـوان کـرد: یکـی دیگـر از معضـالت 

تولیدکنندگان القایی که همواره با آن مواجه بودند 

و در دو سـال اخیـر شـدت بیشـتری یافـت، قطعـی 

برق در تابسـتان و گاز در زمسـتان اسـت. متاسفانه 

در فصل هـای تابسـتان و زمسـتان، در مواجهـه بـا 

قطـع  فـوالد  صنعـت  انـرژی  ابتـدا  انـرژی،  کمبـود 

می شـود و این صنعت در نوک پیکان کمبود انرژی 

و قطعـی بـرق و گاز قـرار دارد. ارسـال ابالغیـه  در 

خصوص قطع انرژی واحدهای تولیدی، پیامدی جز 

آسـیب بـه قطعـات و هدر رفـت مواد اولیـه را در پی 

نخواهـد داشـت و تاکنـون هیـچ اقـدام موثـری بـرای 

کاهـش تبعـات افـت تولیـد و فـروش و بـه تبـع آن، 

افزایـش هزینه هـای تولیـد تولیدکننـدگان از طریـق 

دولت صورت نپذیرفته است.

تولید همراه با زیان  

دشـتی دربـاره تغییــــرات قیمـــت مـــواد اولیـه 

خاطرنشـان کـرد: قیمـت برخـی مـواد اولیـه ماننـد 

فروآلیاژهـا و قراضـه در مقایسـه بـا چنـد مـاه گذشـته 

دچار تغییر محسوسی نشده و حتی با توجه به رکود 

و افـت قیمت هـای بازار جهانی، بعضـا 50 تـا 100 هزار 

تومــان به ازای هــر تـــن کاهش یافتـه اما متاسفانه 

آهن اسفنجی تنها محصولی بوده که تاکنون قیمت 

آن تغییر نکرده است.

مدیـر بازرگانـی گـروه صنعتـی رافـا مطـرح کـرد: 

کـه  هسـتند  محصوالتـی  سـاختمانی  شـمش های 

توسـط واحدهـای القایـی، تولیـد و بـرای تبدیـل بـه 

مقاطع طویل به نوردکاران تحویل داده و در نهایت، 

روانـه بـازار می شـود. بـه طـور قطـع، تبعـات کمبـود 

مـواد اولیـه گریبان گیـر نـوردکاران نیـز خواهد شـد و 

نتایـج و تاثیـر منفی خـود را بر عملکرد این حوزه نیز 

خواهد گذاشت. 

بـه توضیحاتـی در خصـوص حاشـیه سـود  وی 

صنایـع  کـرد:  بیـان  و  پرداخـت  القایـی  واحدهـای 

باالدستی همچون تولیدکنندگان کنسانتره، گندله و 

آهن اسفنجی در سودآوری مطلوبی به سر می  برند، 

امـا مرحلـه بعـدی زنجیره فـوالد یعنی تولیدکنندگان 

شمش فوالدی و پس از آن نیز نوردکاران در وضعیت 

نامطلـوب و زیان دهـی قـرار دارنـد کـه بـا وجـود ایـن 

شرایط قادر به تداوم تولید نخواهند بود.

دشـتی دربـاره هزینه تولیـد در واحدهای القایی 

اظهار کرد: هزینه تولید فوالدسازان القایی با محاسبه 

هـدر رفـت مـواد اولیـه یعنـی 20 درصـد اتـالف آهـن 

اسـفنجی و 7 تـا 8 درصـد اتـالف ضایعـات آهنـی، بـه 

ازای هر کیلوگرم سه هزار و 400 تومان تمام می شود؛ 

با توجه به اینکه تولیدکنندگان در فرایند تولید شمش 

فـوالدی هـم از آهـن اسـفنجی و هـم از ضایعـات آهـن 

اسـتفاده می کننـد، توجیـه اقتصـادی بـرای فعالیـت 

آن هـا وجـود نـدارد. اگـر کارخانه هـا بـه تعطیلـی روی 

بیاورنـد و سـرمایه خـود را در بانـک سـپرده گذاری 

کننـد، بـه سـوددهی مطلوب تـری نسـبت بـه تولیـد 

دست خواهند یافت و در این صورت، سود بیشتری 

شامل حال تولیدکنندگان می شود.

خروج سرمایه از فوالدسازی القایی  

مدیـر بازرگانـی گـروه صنعتـی رافـا در پایـان بیـان 

کـرد: انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران بـرای بهبود 

وضعیـت القایی هـا، چنـد بـار نامـه  بـه دولـت ارسـال 

کرده است، اما به دلیل اینکه هیچ کارخانه   القایی در 

بخش دولتی و خصولتی وجود ندارد، متاسفانه پاسخ 

این نامه ها از طریق هیچ نهادی پیگیری نشده است. 

برنامه ریـزی نکـردن بـرای حـل بحـران بـه وجـود آمـده 

باعـــث توقــــف تولیـــد و خـــروج سرمــــایه تمـــامی 

تولیدکنندگان القایی می شود. در حقیقت، همکاری 

نکـردن دولـت بـا بخـش خصوصـی در حـوزه القایـی، 

و  می شـود  بخـش  ایـن  از  سـرمایه   خـروج  موجـب 

تولیدکننـدگان سـرمایه خـود را بـه سـایر بخش هـا که 

عمدتا مولد نیست، انتقال می دهند که این اتفاق به 

صنعـت فـوالد و اقتصـاد کشـور آسـیب فراوانـی وارد 

خواهد کرد.

تولیدکنندگان ذوب القایی با 
وعده های پوچی مواجه شده اند 

و مسئوالن به دالیل نامعلوم رفع 
مشکالت را به تعویق انداخته اند و 
معلوم نیست کالف سردرگم این 

ماجرا به کجا ختم خواهد شد
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کمبـود آب در تولیـد فـوالد می توانـد باعث ایجاد بحران  در آینده این صنعت شـود که شـرکت معدنی و صنعتی چادرملـو به عنوان یکی 
از بنگاه هـای اقتصـادی موفـق با سـهیم بودن در پـروژه انتقـال آب از خلیج فارس، به خوبی مشـکل کم آبی مجموعه خـود را مرتفع کرد 
و توانسـت طـی دو سـال اخیر، رکوردشـکنی های متعـددی در میزان تولید محصول داشـته باشـد. در این باره، خبرنـگار پایگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالین« با عبداهلل کمالی اردکانی، مدیر گندله سـازی شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو به گفت وگو نشسـته اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانیم:

مدیر گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

تحقق تولید 3.8 میلیون تن گندله تا پایان سال جاری  

گندله سازی اردکان در آستانه رکوردزنی

وضعیت تولید در کارخانه گندله سازی اردکان  ◄

شـرکت چادرملو در سـال جاری چگونه بوده اسـت؟ 

چه اهدافی را برای سال جاری در نظر گرفته اید؟

آلیـس  روش  بـه  اردکان  گندله سـازی  کارخانـه 

چالمـرز طراحـی شـده، اما علی رغم کیفیت مطلوب 

گندلـه کـه از آن برخـوردار هسـتیم، ایـن روش بـرای 

افزایـش ظرفیـت با محدودیت های متعـددی مواجه 

اسـت کـه در عمـل امکان افزایش ظرفیت بـه باالتر از 

ظرفیـت اسـمی بـه سـختی فراهـم می شـود و نهایـت 

20درصـد بیشـتر از ظرفیـت اسـمی می تـوان گندلـه 

تولیـد کـرد. ظرفیـت اسـمی کارخانـه گندله سـازی 

اردکان سـه میلیـون و 400 هـزار تـن در سـال بـوده کـه 

خوشـبختانه در سـال 1399 توانسـتیم رکـورد تولیـد 

سه میلیون و 700 هزار تن گندله در سال یعنی تقریبا 

10درصد باالتر از ظرفیت اسمی مجموعه را به ثبت 

برسـانیم. همچنیـن در 10 مـاه امسـال نیـز بـا رشـد 

2درصدی نسبت به سال قبل، سه میلیون و 152هزار 

تـن گندلـه تولیـد کردیـم. بـا توجـه بـه میـزان مطلوب 

تولید گندله در 10 ماه گذشته، پیش بینی می شود تا 

پایان سال 1400 تولید سه میلیون و 800هزار تن گندله 

محقق شود.

بحران آب و کم آبی، چقدر در تولید گندله سازی  ◄

اردکان اثر داشـته اسـت؟ به نظر شـما این بحران، تا 

اثـر  تولیـد گندلـه کشـور  بـر وضعیـت  چـه حـدی 

گذاشته است؟

باالیـی  اهمیـت  از  فـوالد  زنجیـره  تمـام  در  آب 

برخوردار است و بحران کم آبی می تواند این صنعت 

را بـا مشـکل مواجـه کنـد. شـرکت معدنـی و صنعتی 

چادرملو به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و موفق 

در صنعـت فـوالد بـا انتقـال آب از خلیـج فـارس، از 

کم آبی در مجموعه خود جلوگیری کرد.

در کنسانتره ســـازی چادرملــــو از میــــزان آب 

اسـتفاده  محصـوالت  سـایر  بـه  نسـبت  بیشتـــری 

می شـود و فـرآوری کنسانتـــره نسبـــت بــــه سایــــر 

بخش ها، نیازمند آب بیشتری است. پس از آن نیز 

بــــا توجــــه بــــه اینکــــه در فراینــــد تولیــــد فـوالد از 

سیستم های خنک کننده آب گرد استفاده می شود، 

تولیـد شـمش فـوالد در رتبـه بعـدی مصـرف آب قرار 

می گیـــــرد. بــــا توجــــه بــــه مصــــرف پاییــــن آب در 

گندله سـازی، بحـران کم آبـی تاثیـر زیـادی بـر تولیـد 

گندلـه مجتمـع اردکان نداشـته اسـت. ضمـن اینکه 

در فراینـد تولیـد، بازیافـت آب نقـش بسـزایی در 

پایـدار دارد کـه در  کاهـش مصـرف آب و شـرایط 

مجتمع صنعتی چادرملو و کارخانه گندله سازی با 

کمک اصالحیه های صورت گرفته در این راستا، به 

این مهم توجه ویژه ای شده است.

در حال حاضر اختالف قیمت گندله سنگ آهن  ◄

در بازار داخلی با بازارهای صادراتی چقدر است؟

زنجیره هـای  قیمت گـذاری  اسـت  سـالی  چنـد 

فـوالد  تمـام شـده شـمش  قیمـت  اسـاس  بـر  فـوالد 

خوزستان تعیین می شود و گندله بین 23 تا 28درصد 

قیمت شمش بر اساس آنالیز کیفی گندله متفاوت 

خواهـد بـود و بسـتگی بـه قـدرت فـروش بـر اسـاس 

پارامترهـای کیفیتـی دارد. بـا توجه بـه افت نرخ های 

جهانـی، در حـال حاضـر، سـنگ آهن داخلـی حـدود 

130دالر و همچنیــــن سنگ آهــــن صــــادراتی حـــدود 

150دالر FOB خلیج فارس معامله می شود.

وضعیـت صـادرات گندله را چگونه  ◄

ارزیابی می کنید؟

چادرملو غیر از شمش فوالدی مازاد بر نیاز کشور 

در هیـچ یـک از محصـوالت خـود فـروش صادراتـی 

نـدارد و تمامـی کنسـانتره، گندلـه و آهـن اسـفنجی 

تولیدی واحدهای فوالدی چادرملو در داخل کشـور 

گندلـه  بـرای  صادراتـی  عـوارض  می شـود.  عرضـه 

سـنگ آهن 5 درصـد اسـت ولـی بـا توجـه بـه جمیـع 

بازارهـای  فوالدسـاز  واحدهـای  نـوع  از  اعـم  شـرایط 

هدف، شرایط بازار و قیمت های جهانی، هزینه های 

حمل و غیره در شـرایط فعلی صادرات گندله توجیه 

زنجیره هـای  در  اسـت  الزم  و  نداشـته  اقتصـادی 

باالدستی در خصوص صادرات اقدام شود.
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می توانستیم بهتر باشیم، اگر...
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مدیرعامل شـرکت اطلس پمپ سـپاهان گفت: بی ثباتی در بازار داخلی، سـایه سـنگین تحریم هـا بر مراودات تجـاری و حمایت نکردن 
بانک هـا از تولیدکننـدگان، مهم تریـن موانع تولید به شـمار می روند که در صورت چاره اندیشـی دولت بـرای رفع آن هـا می توان جایگاه 

بهتری را برای صنعت کشور متصور بود.

می توانستیم بهتر باشیم، اگر...

بـا  گفت وگـو  در  دسـتگردی  احمـدی  ابراهیـم 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

اظهـار داشـت: شـرکت اطلـس پمپ سـپاهان از سـال 

1377 در زمینـه ریخته گـری، براده بـرداری و مونتـاژ 

قطعـات آلومینیومی خـودرو فعالیـت دارد. ظرفیت 

تولید سـاالنه شـرکت حدود هفت هزار تن اسـت که 

در حال حاضر نیز با 100 درصد ظرفیت در حال تولید 

قطعات هستیم.

وی افـزود: شـرکت اطلـس پمـپ سـپاهان در آغاز 

فعالیـت خـود موفـق بـه تولیـد اویـل پمـپ خـودروی 

پیکان 1600 شد و تایید تولید انبوه این قطعه را از ایران 

خـودرو دریافـت کـرد. ایـن شـرکت بـه منظـور حفظ و 

گسـترش بـازار داخلـی و بـا هـدف تامیـن نیازهـای 

مشتریان اقدام به تاسیس سایت دوم خود در حوزه 

ریخته گــــری تحـــت فشـــار قطعـــات آلومینیـــومی 

)دایکسـت( کرد و تولید قطعات اصلی موتور شـامل 

 ،XU7 انـواع پوسـته کالچ، پوسـته گیربکـس، کارتـر

کارتـر RD، پوسـته دیفرانسـیل و... در دسـت تولیـد 

قرار گرفت.

ایـن تولیدکننـده خاطرنشـان کـرد: بـا گسـترش 

فعالیت های تولیدی این مجموعه، سـایت سـوم نیز 

در سـال 1385 بـه منظـور تولیـد انـواع مختلـف اویـل 

پمپ شامل اویل پمپ خودروهای پژو 405، پژو 206، 

پرایـد و سـمند و همچنیـن قطعـات دیگـر شـامل پایـه 

دینام، پایه فیلتر، پایه کمپرسـور، لدر فریم، والوکاور 

و... به بهره برداری رسید.

سایت چهارم در مسیر پیشرفت  

مدیرعامل شرکت اطلس پمپ سپاهان با اشاره 

بـه طـرح توسـعه  ایـن مجموعـه، مطـرح کرد: سـایت 

چهـارم، بـا هـدف تجمیـع برخـی از محصـوالت و 

همچنین افزایش تولید در زمینی به وسعت 10 هزار 

متر مربع به بهره برداری رسیده است و ماشینکاری 

انواع قطعات شامل کارترها، پوسته ها و... در آن در 

حال انجام اسـت. در حال تالش هسـتیم تا بتوانیم 

زیرسـاخت های الزم برای تکمیل این طرح را فراهم 

کنیــــم تـا بتوانیــــم در خودکفـــایی تولیـــد قطعـات 

خودرویی بیشتر سهیم باشیم.

تامین آلومینیوم از منابع داخلی  

احمـدی در ادامـه بـه چگونگی تامین مـواد اولیه 

مورد استفاده، اشاره کرد و گفت: برای ریخته گری، 

براده بـرداری و مونتـاژ قطعات آلومینیومی خـودرو از 

شـمش آلومینیومـی خالـص محصـول شـرکت های 

بزرگ مانند ایرالکو، سـالکو، المهدی و... اسـتفاده 

می کنیـم کـه آن را هـم از بـورس کاالی ایـران و هـم 

بازار آزاد تامین می کنیم و در این زمینه با چالشی 

مواجه نیستیم.

وی عنـــوان کــرد: قیمتـــی کـــه بـــرای شمــش 

آلومینیومـی در بـورس کاال تعییـن می شـود از دو 

مولفه نرخ جهانی این فلز و قیمت دالر تاثیرپذیری 

مسـتقیم دارد. طبیعـی اسـت بـا رشـد نـرخ دالر، 

قیمـت آلومینیـوم در بـورس کاال هم افزایش یابد و 

مصرف کننـدگان را دچـار سـردرگمی کنـد. نزدیـک 

به 50 درصد نیاز خود را از طریق بورس کاال تامین 

می کنیم و بقیه آلومینیوم مصرفی نیز از بازار آزاد 

خریـداری می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه میـان 

قیمت آلومینیوم در بورس کاال و بازار آزاد، تفاوت 

چشمگیری وجود ندارد.

استفاده از ماشین آالت داخلی و خارجی  

پمـپ سـپاهان در  اطلـس  مدیرعامـل شـرکت 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر 

اینکـه ماشـین آالت خطـوط تولیـد شـرکت اطلـس 

پمـپ سـپاهان متعلـق به چه کشـورهایی بـوده و آیا 

در تامیـن قطعـات یدکـی دچـار معضـل هسـتید یـا 
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ایـن  خیـر، تصریـح کـرد: ماشـین آالت مسـتقر در 

شـرکت، محصـول کشـورهای آلمـان، چیـن، ژاپـن، 

کـره  جنوبـی و همچنین ایران هسـتند. برای تامین 

قطعات یدکی خارجی ، معموال به دلیل ممنوعیت 

واردات، با چالش هـــایی مواجـــه هستیـــم و گاهی 

منجـر بـه خاموشـی چنـد مـاه بعضـی دسـتگاه ها 

شده است.

صادرات غیر مستقیم به کشورهای منطقه  

احمـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وضعیـت 

فـروش محصـوالت خـود را طـی سـال 1400 چطـور 

ارزیابـی می کنیـد، یـادآور شـد: از ابتـدای امسـال تـا 

کنون وضعیت مطلوبی را در فروش داخلی و صادراتی 

پشـت سـر گذاشـتیم. در مـدت یـاد شـده نزدیـک بـه 

پنـج میلیـون قطعـه خودرویـی تولیـد و بـه فـروش 

رسـاندیم کـه بـا توجـه به چالش های بـازار و همچنین 

صنعت قطعه سازی، در مقایسه با سایر تویدکنندگان 

شرایط مطلوبی را تجربه کردیم.

وی در ارتبـاط بـا فروش صادراتی شـرکت اطلس 

پمـپ سـپاهان، بیـان کرد: به صورت غیر مسـتقیم، 

محصـوالت تولیـد شـده خـود را از طریـق فـروش بـه 

شـرکت های بازرگانـی بـه کشـورهای حاشـیه  خلیـج 

فـارس و همچنیـن کشـورهای عـراق، آذربایجـان و 

سـوریه که از خودروهای ایرانی اسـتفاده می کنند، 

صادر می کنیم.

ایجاد ثبات در بازار، مهم ترین درخواست   

تولیدکنندگان

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه 

توقعی از دولت دارید، عنوان کرد: اولین توقعی که 

یک تولیدکننده می تواند از دولت داشته باشد، این 

است که به ایجاد ثبات در بازار کمک کند و جلوی 

نوسـانات قیمتـی کـه سـبب ایجـاد هیجـان کاذب 

می شـود را بگیرد. سـایر مشـکالت و چالش هایی که 

در مسیر تولید وجود دارد، توسط تولیدکنندگانی که 

بیـش از یـک دهـه تجربـه دارنـد، قابـل برطـرف شـدن 

است اما کنترل بازار تنها از عهده دولت برمی آید.

بانک ها حامی تولید نیستند  

مدیرعامـل شـرکت اطلـس پمـپ سـپاهان مطرح 

کـرد: طـی سـال جـاری، بـا مشـکالتی از قبیـل کمبود 

نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه مواجه 

بوده ایـم. بانک هـا نیـز بـرای اعطـای تسـهیالت بـه 

تولیدکننـدگان حمایـت و تعامـل الزم را ندارنـد و 

به نوعی جلوی حمایت مالی از تولید را گرفته اند که 

بـه این ترتیب نمی توانیم نقدینگـی مورد نیاز خود 

را از طریـق بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری 

تامیـن کنیـم. ایـن امـر تولیـد را فلـج  و بـا ضـرر روبه رو 

کرده است.

وی در ادامــــه تاکیــــد کــــرد: بـرای مقابلــــه بـا 

معضالتی که در مسـیر تولید داریم، نمی توانیم به 

تنهایـی اقدامـی کنیـم و منتظـر هسـتیم تـا دولـت 

تصمیم های درست و با پشتوانه علمی اتخاذ کند تا 

تولیـد را از ایـن شـرایط سـخت، نجـات دهـد. چراکه 

هم اکنـون در حـال نزدیـک شـدن بـه روزهـای پایانـی 

سال هستیم و اگر حتی اندکی از این مشکالت نیز 

برطـرف نشـود، بـه نوعـی در شـب های پایانـی سـال، 

بیـش از پیـش بـا مشـکل روبـه رو خواهیـم شـد. اگـر 

روند بسته بودن درگاه اعطای وام به تولیدکنندگان 

به همین صورت ادامه داشـته باشـد، قطعا تولید با 

ضررهای مالی و کمبود نقدینگی شدیدتری مواجه 

خواهد شد.

احمـــدی بـا اشـــاره بـه استفـــاده ایـن شـرکت از 

تسـهیالت بانکـی، اذعـان کرد: تسـهیالت بانکی که 

دریافـت کردیـم، کوتاه مـدت اسـت و تاکنـون از وام 

بلندمدت بهره نبردیم. توقع ما از بانک ها این است 

که همت کنند و به داد تولیدکنندگان برسند زیرا با 

اعطا نکردن تسهیالت بانکی به آن ها صرفا سبب از 

بین رفتن رونق تولید در کل کشور خواهند شد.

در انتظار رفع تحریم ها  

ایـن تولیدکننـده در مـورد اثرگـذاری تحریـم بـر 

فعالیت این شرکت، خاطرنشان کرد: تحریم قطعا بر 

تمام بخش های اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار 

بـوده و شـرکت مـا نیـز در واردات بعضـی قطعـات 

واردات  اسـت.  مواجـه  تحریـم  سـد  بـا  نیـاز  مـورد 

قطعـات مرتبـط با قالب سـازی ماه ها طول می کشـد 

تـا انجـام شـود. انتقـال ارز برای خرید قطعـات مورد 

نیاز نیز به شدت با معضل روبه رو است و نمی توانیم 

فرایند خرید خود را به آسانی به سرانجام برسانیم. 

برای تولید قطعات آلومینیومی خودرویی، از کشور 

تایوان قالب وارد می کنیم و پلی آمیدهای افزودنی 

بـه  تهیـه می  شـود.  از کشـور ترکیـه  بـه ذوب هـم 

ماشین آالتی نیز نیاز داریم که از طریق واردات باید 

تامین شود. امیدوار هستیم مراودات تجاری ایران 

بـه حالـت عـادی برگـردد تـا شـاهد رونـق تولیـد در 

کشور باشیم.
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از دنیا عقب ماندیم
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مدیـر فروش شـرکت سـیم و کابل کاشـان گفت: به دلیـل بهره نبـردن از تکنولوژی و ماشـین آالت روز دنیا در صنعت سـیم و کابل 
کشـور، بسـیاری از کشـورهای همسـایه گـوی سـبقت را از مـا ربوده انـد و همچنین بـه خاطر تحریم هـا، بعضی محصـوالت این 

صنعت به ناچار بدون درج نام شرکت یا برند، صادر می شود.

از دنیا عقب ماندیم
مدیر فروش شرکت سیم و کابل کاشان:

مجیـد غالمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شرکت سیم و کابل کاشان فعالیت خود را در زمینه 

تولید انواع سـیم و کابل مسـی، افشـان و خشـک در 

سـال 1384 آغـاز کـرده اسـت. مـا در ابتـدا سـیم های 

1.5، 2.5 تا 10 میلی متر را تولید می کردیم و در حال 

حاضـر، مشـغول تولیـد کابل هـای 300*1 میلی متـر 

و  میلی متـر  کابل هـای خشـک 50+25*3  افشـان، 

همچنیـن کابل هـای سـه  رشـته ای بـه سـطح مقطـع 

95*3 میلی متر هستیم.

تامین بدون چالش مواد اولیه  

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، بیـان کـرد: مـواد 

شـرکت های  بهتریـن  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه 

تولیدکننده مفتول مسی در داخل کشور خریداری 

می کنیـم و همچنیـن مـواد پلیمری مـورد نیاز جهت 

روکـش دار کـردن سـیم و کابـل کـه از قیمـت باالیـی 

برخوردار هستند را نیز از شرکت های معتبر داخلی 

فعالیـت  ابتدایـی  سـال های  طـی  می کنیـم.  تهیـه 

شرکت، چالش های مختلفی در تامین نقدینگی الزم 

برای خریـــد مواد اولیـــه وجود داشـــت امـــا در حــال 

بـا شـرکت های  و همـکاری مثبتـی  تعامـل  حاضـر، 

مختلف تامین کننده مواد اولیه داریم و این چالش ها 

به حداقل رسیده است.

مدیر فروش شـرکت سـیم و کابل کاشـان ضمن 

اشـاره به مشـتریان این شـرکت، عنوان کرد: عمده 

کاربرد محصوالت ما در صنعت ساختمان  است و 

ایــــن  انبوه ســـاز، مشتریـــان اصلـــی  شرکت هــــای 

مجموعـه هسـتند زیـرا از ابتـــدا بیشتـــر در تولیـد 

سیـــم و کابل هـــای مـــورد استفـــاده در سـاختمان 

فعالیـت کرده ایـم و به همین علت هم از سـال های 

دور، بیشـترین سـهم خریـد محصـوالت متعلـق بـه 

فعاالن این صنعت است.

خرید از بازار آزاد نسبت به بورس کاال   

به صرفه تر است

»فلـزات  بـه سـوال خبرنـگار  پاسـخ  در  غالمـی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکه عمـده مـواد اولیه خـود را از 

بـورس کاال خریـداری می کنیـد یـا بـازار آزاد، مطـرح 

کـرد: اگرچـه مـا در بعضـی زمان هـا، مفتـول مسـی 

مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاال خریـداری می کنیم 

اما با توجه به اینکه قیمت آن در بازار آزاد از بورس 

کاال کمتر است و هر تولیدکننده ای می تواند با هر 

میـزان نقدینگـی اقـدام بـه خریـد محصـول کنـد، 

بنابراین ترجیح ما خرید از بازار آزاد اسـت. در واقع 

قیمت گذاری مفتول مسی در بورس کاال به نوعی 

تابع قیمت کاتد در بورس است که آن هم به دلیل 

تعییـن  آزاد  بـازار  نـرخ  از  پرمیـوم، گران تـر  اعمـال 

می شـود؛ بـه ایـن موضـوع نوسـانات نـرخ ارز را نیـز 

بایـد اضافـه کـرد که تاثیر سـریع تری بـر قیمت ها در 

بورس کاال دارد. بنابراین هر تولیدکننده ای توانایی 

خرید از بورس کاال را ندارد.

وی در ارتبـاط بـا تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در 

خطـوط تولیـد سـیم و کابل کاشـان، تاکید کـرد: برای 

تولید محصوالت خود از ماشین آالت و دستگاه های 

ساخت داخل استفاده می کنیم و همچنین از دانش 

فنی کشورهایی مانند چین، ترکیه و برخی کشورهای 

اروپایی نیز بهره برده ایم. البته در حال حاضر واردات 

ماشـین آالت خارجـی بـا چالـش و محدودیـت روبه رو 

شـده اسـت و بـرای تامیـن قطعـات یدکـی مـورد نیاز، 
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چـــاره ای جـز خریــــد قطعـــه یدکـی بـــا کیفیـت از 

کشورهای چین و ترکیه را نداریم.

ترکیه موفق تر از ایران  

مدیـر فـروش شـرکت سـیم و کابـل کاشـان در 

تشـریح جایـگاه صنعـت سـیم و کابـل کشـور از نظر 

پیشـرفت و بهره منـدی تکنولـوژی روز دنیا، گفت: 

اختـالف زیـادی میان صنعت سـیم و کابـل ایران با 

کشـوری ماننـد ترکیـه کـه از عرضه کننـدگان قـوی 

سـیم و کابل دنیا اسـت، وجود دارد و واقعیت امر 

این اسـت که ما در سـطح پایین تری نسـبت به این 

کشور قرار گرفته ایم. اگرچه باید به این نکته مهم 

توجـه داشـت کـه خطـوط تولیـد سـیم و کابـل در 

شـرکت های ترکیـه ای، از ماشـین آالت و تجهیـزات 

به روزتـری برخـوردار هسـتند و تامیـن و حمـل مـواد 

اولیه این کارخانه ها نیز به آسـانی انجام می شـود. 

بـه طور کلـی، امکاناتی که تولیدکنندگان ترکیه ای 

در اختیـار دارنـد، بسـیار بهتـر بـوده و از کیفیـت 

تولیدکننـدگان  امکانـات  بـه  نسـبت  مطلوب تـری 

داخلـی کـه حتـی در تامیـن مـواد اولیـه نیـز دچـار 

مشکل هستند، برخوردار است.

وی در خصـوص فعالیـت شـرکت سـیم و کابـل 

کاشـان در حـوزه صـادرات، اذعان کرد: محصوالت 

بـه خـارج از کشـور  بـه صـورت مسـتقیم  شـرکت 

صــــادر نمی شــــود امـــا مشتریــــانی از کشورهـــای 

همسایه داریم که خود آن هــا سیــم و کابل تولیـــد 

شـده در ایـــن مجموعــــه را خریــــداری و بـه سـایر 

کشورهـــا صــــادر می کننــــد. بـــه عبــــارت دیگــــر، 

می تـــوان گفـــت فـــروش صـــادراتی شرکت سیم و 

کابل کاشـان با نام دیگر و از طریق تاجران خارجی 

انجام می شود.

تحریم، اعتبار کاالی ایرانی را ربود  

غالمـی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: در حـال 

در  موجـود  مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی  حاضـر، 

حـوزه صـادرات، نخریـدن کاال با برند ایرانی اسـت. 

علیـه  اقتصـادی  تحریم هـای  اعمـال  بـه  توجـه  بـا 

صنایـع اساسـی کشـور، حتـی مشـتریان عراقـی هم 

درخواسـت حـذف نـام برنـد از محصـول را دارنـد. 

متاسـفانه برخـالف میـل باطنـی، بـه ایـن مسـئله 

عمـل می کنیـم و بعـد از قیـد نـوع و متراژ محصول 

در فاکتورهـای فـروش، آن را بـدون ذکر نام شـرکت 

تولیدکننده و برند کاال تکمیل می کنیم و محصول 

را به مشتری تحویل می دهیم.

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در فـروش 

محصوالت این شـرکت طی سـال جاری، بیان کرد: 

مهم تریـن عاملـی کـه در حـوزه فـروش محصـوالت 

بایـد بـه آن توجـه داشـت، نوسـان بیـش از حـد نـرخ 

ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه است. به دنبال 

افزایـش بی رویـه قیمت هـا، فـروش محصـوالت مـا 

در برخـی بازه هـای زمانی به صورت کامل متوقف 

شـد. بنابرایـن نتوانسـته ایم بـه درآمـد مدنظـر خـود 

در سال جاری دست یابیم.

در بازار قیمت از کیفیت مهم تر است!  

مدیـر فـروش شـرکت سـیم و کابـل کاشـان ضمـن 

اشاره به تولید نشدن سیم و کابل های با کیفیت در 

داخـل کشـور حیـن افزایـش قیمـت مس، خاطرنشـان 

کـرد: متاسـفانه افزایـش قیمـت مـس بر قیمـت تمام 

شـده کاال تاثیـر مسـتقیم و منفـی گذاشـته و میـزان 

فروش محصوالت را کاهش داده است. عالوه براین، 

بعضـی از شـرکت ها اقـدام بـه تولیـد سـیم و کابـل 

بی کیفیـت و بـا قیمـت بسـیار پایین تـر می کننـد که 

برای مصرف کننده مقرون به صرفه به نظر می رسـد. 

در حالــــی کــــه خریــــد ایـــن کاالهـــا صرفـــا بـه ضـــرر 

مصرف کننده خواهد بود؛ چراکه این کاالها عاری از 

هر گونه کیفیت الزم برای مصرف هستند.

وی اظهـار کـرد: نکته جالب این اسـت که میزان 

فـروش ایـن شـرکت ها بسـیار بیشـتر از شـرکت های 

معتبر است. در حالی که شرکتی مانند سیم و کابل 

کاشان که محصوالت بسیار مرغوبی تولید می کند، 

سـخت تر می توانـد سـیم و کابـل خـود را کـه قیمـت 

باالتری نسبت به محصوالت تقلبی مشابه دارد، به 

فـروش برسـاند. بـه صراحـت می تـوان گفـت میـزان 

درآمد و سود شرکت هایی که کاالهای بی کیفیت و 

ارزان قیمـت  بـه مصرف کننـده عرضـه می کننـد، بـه 

هیچ وجه قابل قیاس با مجموعه ما نیست و آن ها از 

شرایط بهتری در فروش برخوردار هستند.

عمده کاربرد محصوالت ما 
در صنعت ساختمان  است و 

شرکت های انبوه ساز، مشتریان 
اصلی این مجموعه هستند
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مدیرعامل شـرکت اکسیدسـازان ایرانیان گفت: دریافت مالیات های سـنگین و بی ثباتی در بازار، نه تنها امکان توسعه را از تولیدکنندگان 
کوچک می گیرد بلکه نقدینگی آن ها را روز به روز ضعیف تر می کند.

بال های تولید را بریده اند
مدیرعامل شرکت اکسیدسازان ایرانیان:

محمدجـواد فرجی نیـا در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، در خصوص 

رونـد قیمـت سـرب، اظهـار داشـت: طـی چنـد مـاه 

اخیـر، رونـد قیمـت فلـزات ازجملـه سـرب، صعـودی 

بوده است و طبق گفته صاحب نظران، این قیمت ها 

کاهـش چندانـی نخواهـد داشـت. همچنیـن بیـن 

قیمت سـرب و روی رقابتی همیشـگی وجود داشـته 

که تاکنون روند کاهشی در آن دیده نشده است. در 

نتیجـه نبایـد توقع افت قیمـت سـرب و روی در بازار 

داخلی را نیز داشته باشیم.

وی در خصـــوص تاریخچـــه فعالیـــت شـرکت 

اکسیدسـازان ایرانیـــان، مطـــرح کـرد: از ســـال 1380 

شـرکت اکسیدسـازان ایرانیـان شـروع بـه فعالیـت در 

زمینـه تولیـد آنـد و کاتـد روی بـه منظـور مصـرف در 

واحدهـای تولید محصـوالت رویی و مسـی کرده که 

80 درصـد از حجـم فعالیـت خـود را در این قسـمت و 

بقیـه را بـه عنـوان طـرح در دسـت اجـرا کـه هم اکنون 

کامـل شـده، بـه تولیـد شـمش سـرب اختصـاص داده 

است. 10 نفر در خطوط تولید این شرکت مشغول به 

کار هستند و تاکنون تعدیل نیرو نداشته ایم.

تامین خاک معدنی از بازار آزاد  

در  ایرانیـان  اکسیدسـازان  مدیرعامـل شـرکت 

اولیـه، اذعـان کـرد: میـزان  تامیـن مـواد  خصـوص 

تولیـد شـمش سـرب ایـن شـرکت در هر بـازه زمانی، 

بستگی به میزان خاک معدنی دارد که بتوانیم از 

بازار آزاد تهیه کنیم و به طور دقیق نمی توان عدد 

بـرای آن تخمیـن زد. خـاک معدنـی در  را  ثابتـی 

بـورس کاال بـا مــیزان تنـاژ بـاال بـه فروش می رسـد و 

واحــدهــــای کوچک مقیـــــاسی ماننـــــد شرکــــــت 

اکسیدسازان ایرانیان که به میزان کمتری از خاک 

معدنی نیازمند هسـتند، نمی توانند از بورس کاال 

خرید داشته باشند.

قیمت شمش سرب و روی منطقی است  

فرجی نیا در ارتباط با نحوه قیمت گذاری شمش 

سـرب و روی در بـورس کاال و تاثیـر آن روی فـروش 

شرکت اکسیدسازان ایرانیان، عنوان کرد: قیمتی که 

در بورس کاال برای شمش سرب و روی اعالم شده از 

قیمت جهانی پایین تر است و مشتریان به این دلیل 

که انتظار دارند تا قیمت ها بیشتر از این کاهش پیدا 

کند، دست نگه داشته اند تا بتوانند با قیمت کمتر 

شـمش سـرب و روی را خریداری کنند که این امر به 

ضرر تولیدکننده است. در حالی که با توجه به روند 

بازار جهانی، نمی توان منتظر کاهش قیمت سرب و 

روی بود.

عرضه در بورس مقرون به صرفه نیست  

ایـن تولیــدکننـــده شمـــش سـرب بیـــان کـــرد: 

تولیدکننـده شـمش محصـول خـود را در بـازار آزاد بـا 

قیمت تمام شده 95 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

به فروش می رساند اما در بورس کاال قیمت آن به 65 

تا 70 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می رسد که این 

اختـالف قیمـت قطعـا بـه ضـرر عرضه کننـده تمـام 

خواهـد شـد و نمی توانـد آن  طـور کـه بایـد، از محـل 

فروش محصوالت خود کسب درآمد مطلوبی داشته 

باشد. با توجه به گران بودن مواد اولیه برای بسیاری 

عرضـه  روی،  و  سـرب  شـمش  تولیدکننده هـای  از 

محصـــول در بــــورس کاال مقـــرون به صرفه بـه نظـر 

نمی رسـد و بـه نوعـی بـرای آن هـا ریسـک بـه دنبـال 

خواهد داشت.

نولید بر اساس نیاز مشتری  

وی در ارتبـاط بـا وضعیـت فـروش ایـن شـرکت 

عنوان کرد: محصوالت شرکت اکسیدسازان ایرانیان، 

کاالی مصرفی محسوب می شود و طبق نیاز مشتری 

بـه تولیـد آن می پردازیـم و بـه هـر میزانی که از سـوی 

تقاضاکننـده سـفارش دریافـت کنیـم، مـواد اولیـه 

خریداری و محصول تولید می کنیم. تمام محصوالت 

ما توسـط ماشـین آالت و دستگاه های سـاخت داخل، 

تولید می شـوند. مشـتریان این شـرکت نیز عموما از 
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صنایعـی هسـتند کـه بـرای گالوانیزاسـیون و تولیـد 

محصوالت مختلف از فلز روی، آبکاری از شمش روی 

استفاده می کنند.

دود مالیات در چشم تولیدکنندگان کوچک  

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان ایرانیان تصریح 

کـرد: بیشـترین چالش هایـی کـه در مسـیر تولیـد 

تجربه می کنیم، به مسائل مربوط به مالیات، بیمه 

و محیط زیسـت برمی گردد. باید مالیات بر درآمد 

از تولیدکنندگانی که حجم باالیی از تولید و فروش 

دارنـد و از محـل درآمـد و سـود فـروش محصـوالت 

خود، سرمایه کالنی را به دست آورده اند، دریافت 

شـود امـا نـه تنهـا در دریافـت مالیات، قـدرت مالی 

ایـن امـر،  شـرکت ها نادیـده گرفتـه می  شـود بلکـه 

هم راستــــا بـــا شعارهـــای حمایـــت از تولید نیست. 

عالوه برایــــن، سختگیری هــا بیشتــر شامـــل حــال 

شـرکت های کوچـک می شـود و بنگاه هـای صنعتـی 

بزرگ با اسـتفاده از نفوذی که دارند می توانند فرار 

مالیاتی داشته باشند. 

وی تاکیــــد کـــرد: فشــــار مالیــــاتی بــــر دوش 

تولیدکنندگانـی کـه تولیـد را بـا ضرردهـی پشـت سـر 

گذاشـته اند، بیشـتر اسـت و تـا زمانـی کـه فرارهـای 

مالیاتـی شـرکت های بـزرگ پیگیری نشـود، ایـن روند 

ادامـه خواهـد داشـت. در ایـن شـرایط نمی توانیـم بـه 

میزان درآمدی که مد نظر داریم، برسیم و سودآوری 

مطلوبـی داشـته باشـیم. متاسـفانه از سـوی دولـت، 

بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری نیـز هیچ گونـه 

حمایتی از تولیدکنندگان صورت نمی گیرد.

از خیر وام گذشتیم!  

بـا  ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در ارتبـاط 

دریافت تسهیالت تولید از بانک ها، اذعان کرد: برای 

دریافـت ایـن تسـهیالت کـه وعـده خـود دولـت برای 

کمک به تولیدکنندگان متضرر بوده است، اقداماتی 

را انجام دادیم که با توجه به بروکراسـی های اداری و 

اسـناد  مـدارک،  بررسـی  بـــرای  کـه  زیــــادی  زمــــان 

حسابرسـی و... در بانـک تلـف شـد و مـا را از برنامـه 

تولیـد خـود عقـب انداخـت، از دریافـت آن منصـرف 

شـدیم. متاسـفانه دریافـت وام حمایـت از تولیـد، 

نیازمند داشتن یک واسطه قوی و پر نفوذ در بانک ها 

اسـت تـا بتـوان بـا اتـالف وقت کمتری سـرمایه مورد 

نیاز برای تولید را تامین کرد.

توسعه، نیازمند سرمایه و ثبات بازار است  

فرجی نیا در پاسـخ به این سـوال که برای شـرکت 

اکسیدسـازان ایرانیان طرح توسـعه ای در نظر گرفته 

شده است یا خیر، مطرح کرد: شرایط بازار تاکنون به 

نحوی پیش نرفته است که بتوانیم در تولید، فروش 

و همچنین درآمد خود ثبات را تجربه کنیم و با تکیه 

بر سـرمایه به دسـت آمده، برای شرکت طرح توسعه  

تعریف کنیم. با وجود شرایط حاکم بر افتصاد و بازار 

فـروش، بـه نظـر نمی رسـد فعـال بتوانیـم برای توسـعه 

خـط تولیـد برنامه ریـزی کنیـم و طرحـی را بـه اجـرا 

داشتــــن  نیازمنــــد  کـــار  ایــــن  انجــــام  درآوریــــم. 

سـرمایه درگردش و در اختیـار داشـتن منابـع مالـی 

بسیار قوی و مهم تر از همه، حمایت های همه جانبه 

دولت است که از آن بهره مند نیستیم.

باتری سازان و خودروسازان، دو متقاضی   

اصلی شمش سرب

در  ایرانیـان  اکسیدسـازان  شرکـــت  مدیرعامـل 

خصـــوص عمـده مصـرف شـمش سـرب در صنایـع 

صنایـع  و  باتـــری  تولیدکننـــدگان  گفــــت:  کشـــور 

بیشـترین مصـرف شـمش  خودروسـازی در کشـور 

سرب را دارند که برای مصارف مختلفی مانند تولید 

باتـری خـودرو، بدنه موتور خودرو و... مورد اسـتفاده 

قــــرار می گیــــرد و بـه عنــــوان یکـی از شرکت هـــای 

تولیدکننده شـمش سـرب خالـص از خـاک معدنی با 

شـرکت های تولیدکننـده باتـری و خـودرو ارتبـاط و 

همکاری داریم.

این فعال صنعت سرب و روی در پایان خاطرنشان 

کرد: همه تولیدکنندگان یک خواسته مشترک از دولت 

دارنـــد کـه آن، حمایت هـای همه جانبـه دولـت از 

بـا  بزرگ مقیـاس  واحدهـای  در  چـه  تولیدکننده هـا 

ظرفیـت تولیـد بـاال و چـه از واحدهـای کوچک تری که 

توان مالی و ظرفیت تولید کمتری دارند، است. دولت 

متاسـفانه بیشـتر از اینکه حامی تولیدکننده باشـد، 

موانع زیادی در مسیر تولید ایجاد کرده است.
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لزوم بازنگری دولت در قوانین واردات
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رئیـس هیئـت مدیره شـرکت الماس کربن آذر گفـت: در واردات مـواد اولیه مورد نیاز تولیـد کک نفتی با چالش هـای فراوانی مواجه 
هستیم که دولت باید هرچه سریع تر اقدامات الزم را در راستای تسهیل قوانین موجود در این حوزه مهم انجام دهد.

لزوم بازنگری دولت در قوانین واردات
رئیس هیئت مدیره شرکت الماس کربن آذر مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  در گفت وگـو  پیرایـش  محمدرضـا 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشت: شرکت الماس کربن آذر فعالیت خود را در 

نفتـی در سـال 1396 در شـهر  تولیـد کک  زمینـه 

تاکستان آغاز کرده است. فاز آزمایشی مجموعه در 

سـال گذشـته راه انـدازی شـد و فـاز اصلـی مجموعـه 

در راسـتای اجـرای طـرح توسـعه در سـال 1401 بـه 

بهره بـرداری خواهـد رسـید. برنامـه مـا در ایـن طـرح، 

کک   و  گرافیتـی  الکتـرود  الکتـرود،  خمیـر  تولیـد 

سـوزنی بـه  عنـوان یکـی از اساسـی ترین محصـوالت 

حـال  در  اسـت.  فـوالد کشـور  نیـاز صنعـت  مـورد 

حاضـر، 30 نفـر در فـاز آزمایشـی مجموعـه مشـغول 

فعالیت هسـتند و پیش بینی می کنیم بیش از 400 

نفـر پـس از بهره بـرداری از فـاز اصلـی در مجموعـه 

مشغول به  کار شوند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید، بیان کرد: 

الماس کربن آذر اولین شرکتی است که کک نفتی را 

به روش مدرن در داخل کشور تولید می کند؛ چراکه 

این محصول در سایر شرکت ها به روش سنتی تولید 

می  شـــود. خوشبختانـــه راه انـــدازی فــــاز آزمایشـی 

مجموعـه بـا سـودآوری بـاال و ارزش افزوده مناسـب و 

اسـتقبال مجموعه هـای بـزرگ صنعتی کشـور همراه 

شـد و بـر همیـن اسـاس، مـا تصمیـم بـه راه انـدازی فاز 

اصلـی مجموعـه بـا تامیـن تجهیـزات و ماشـین آالت 

مورد نیاز گرفتیم. ظرفیت تولید مجموعه 150 هزار 

تـن کک نفتـی و 25 هـزار تـن خمیـر الکتـرود در سـال 

تعریف شده است که امیدوار هستیم به طور کامل 

به این ظرفیت تولید دست پیدا کنیم.

چالش واردات مواد اولیه کک نفتی  

رئیس هیئت مدیره شرکت الماس کربن آذر در 

ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیه و چالش های موجـود در 

ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: مـواد اولیـه مورد نیـاز ما به 

دلیل تولید نشـدن آن در داخل از کشـورهایی نظیر 

ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و چین وارد می شود. 

کک نفتی یکی از مهم ترین مواد اولیه مورد نیاز در 

کامـال  ایـن محصـــول  اسـت.  فـــوالد  انـواع  تولیـــد 

اسـتراتژیک بـوده و جـزو اولیـن محصـوالت تحریـم  

شـده از سـوی آمریـکا بـــوده اســـت. چراکـه تامیـن 

نشـدن آن ضربـه سـختی بـه بدنـه صنایـع فـوالد و 

آلومینیـوم وارد خواهـد کـرد. بنابرایـن ما تصمیم به 

تاسـیس شـرکت الماس کربن آذر جهت خودکفایی 

در تولید این محصول گرفتیم.

وی اضافـه کـرد: زنجیـره تکمیلـی کک نفتـی از 

تولید خود این محصول مهم تر است. خمیر الکترود 

در راسـتای تولیـد فروآلیاژهـا، الکتـرود گرافیتـی در 

جهـت ذوب فلـزات و کک سـوزنی بـه منظـور تولید 

الکتـرود، زنجیـره تکمیلـی کک نفتـی هسـتند کـه 
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امیدوار هسـتیم در سـال آینده این محصوالت را با 

ظرفیت کامل در فاز اصلی مجموعه تولید کنیم.

پیرایـش در همیـن راسـتا مطرح کـرد: با توجه به 

اینکـه مـواد اولیـه مورد نیاز ما کامال وارداتی اسـت، 

افزایش نرخ ارز و اختالف قیمت ارز نیمایی با بازار 

آزاد سـبب شـده اسـت تـا بـا مشـکالتی در زمینـه 

واردات مـواد اولیـه روبـه رو شـویم. از سـوی دیگـر، 

ابالغ بخشنامه های جدید بانک مرکزی در راستای 

تخصیـص ارز نیمایـی جهـت واردات محصـول و در 

ادامه، بروکراسی های اداری مختلف جهت ترخیص 

کاال از گمــــرک، فعـــاالن صنعتـی را بـا چالش هـــای 

بسیاری مواجه کرده است.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت المـاس کربـن آذر 

خاطرنشان کرد: به منظور رفع و تسهیل چالش های 

واردات، بانـک مرکـزی بایـد نـگاه کالن ملـی جهـت 

تخصیـص ارز بـه صنایعی کـه ناچار بـه واردات مواد 

اولیه خود هسـتند، داشـته باشـد و اداره کل گمرک 

نیـز بایـد زمینـه الزم جهـت سـرعت بخشـیدن بـه 

ترخیـص کاال را فراهـم سـازد تـا از انباشـت طوالنـی 

مـواد اولیــــه مــــورد نیــــاز کارخانجـــات در گمـــرک 

جلوگیـری شـود. ایـن در حالی اسـت کـه ارزش ریال 

در برابر دالر به طــور دائمی در حــال کاهــش است 

کـه ایـن امـــر اصـال بـه نفـع تولیدکننـدگان نیسـت و 

دولت بایــد یک برنامه ریزی بلندمدت جهت تثبیت 

نـرخ ارز در راسـتای واردات مـواد اولیـه واحدهـای 

صنعتـی داشتــــه باشـــد تـــــــا اندکـی از مشـکالت 

تولیدکنندگان در این زمینه کاسته شود.

استفاده از تکنولوژی و ماشین آالت خارجی  

وی در ادامه در خصوص تکنولوژی و ماشین آالت 

سـبد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  مجموعـه،  ایـن 

محصوالت تولیدی در شرکت الماس کربن آذر خاص 

است، عمده ماشین آالت از کشورهای خارجی نظیر 

آلمان، ترکیه و چین خریداری شده است. تکنولوژی 

تولید نیز بر پایه اسـتفاده از این ماشـین آالت تعریف 

شده است و البته ما در این زمینه از دانش و اطالعات 

بومی کشور نیز استفاده می کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت الماس کربن آذر در 

خصـوص فرایند تولید کک نفتی، مطرح کـرد: مواد 

مرحلـه  چنـد  در  کارخانـه  بـه  ورود  از  پـس  اولیـه 

آماده سازی می شود و سپس عملیات کربونایزینگ 

صــــورت می پذیــــرد. در ادامــــه، شاهــــد عملیـات 

کلسیناسـیون هسـتیم و کک حاصـل وارد مرحلـه 

خنک سازی می شود. سپس عملیات های سایزینگ 

و دانه بنـدی بـه انجـام می رسـد و در نهایـت، کک 

نفتی جهت استفاده در صنایع مختلف مانند فوالد 

و آلومینیوم تولید می شود.

نیاز به کک نفتی افزایش خواهد یافت  

بـه اهمیـت حفاظـت از  پیرایـش ضمـن اشـاره 

محیـط زیسـت در صنایـع مختلـف، تصریـح کـرد: 

همواره در مجموعه الماس کرین آذر تالش کرده ایم 

گام هـای مثبتـی را در راسـتای حفاظـت از محیـط 

زیسـت برداریـم. در همیـن راسـتا، برنامه ریزی هـای 

الزم جهـت تبدیـل گازهـای تولیدی ناشـی از فرایند 

کار  دسـتور  در  را  مایـع  سـوخت  بـه  کک سـازی 

مجموعـه قرار داده ایم. این سـوخت مایع کـه دارای 

ماهیت هیدروکربنی است، قابلیت استفاده مجدد 

در داخـل مجموعـه و همچنیـن صـادرات را دارد. 

بنابرایـن مـا می توانیـم از سـوخت حاصـل بـه عنـوان 

انـرژی مـورد نیـاز کارخانـه در روزهـای سـرد سـال 

استفاده کنیم و همچنین از صادرات آن به کشورهای 

همسایه نیز سودآوری داشته باشیم.

وی در ارتبـاط بـا فعالیـت در حـوزه صـادرات، 

اذعـان کـرد: میـزان نیـاز کشـور بـه کک نفتـی یـک 

میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تن در سـال اسـت 

کـه ما در تالش هسـتیم نیاز مجتمع هـای داخلی را 

برطـرف سـازیم. چراکـه بـا توجـه بـه توسـعه صنعـت 

فـــــوالد کشـــور، نیـــاز فوالدسـازان بـه ایـــن محصـول 

افزایش خواهد یافت و اولویت اصلی ما تامین نیاز 

تولیدکنندگان داخلی است.

اهمیت تثبیت نرخ ارز در واردات  

رئیس هیئت مدیره شـرکت الماس کربن آذر در 

پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه بـا چـه مشـکالتی در زمینـه 

تولید روبه رو هسـتید، اظهار کرد: محدودیت ایجاد 

شده در مصرف حامل های انرژی طی ماه های اخیر، 

عملکرد تمامی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده 

اسـت. در همین راسـتا، نیاز اسـت دولت با همکاری 

واحدهـای صنعتـی در راسـتای بهینه سـازی مصرف 

تـا ضمـن  بـــردارد  قــــدم  انــــرژی  انـواع حامل هــــای 

صرفه  جویی در مصرف برق و گاز، مشکالت کمتری 

در این زمینه به   وجود آید. ضمن اینکه تسهیل شرایط 

واردات مـواد اولیه توسـط مسـئوالن ذی ربـط از دیگر 

خواسته های مهم اکثر تولیدکنندگان است تا بتوانیم 

شاهد توسعه و پیشرفت در زمینه تولید محصوالت 

صنعتی و معدنی باشیم.

پیرایش در این باره تاکید کرد: مواد اولیه مورد 

نیـاز مـا هـر سـه تـا 6 مـاه یـک  بار توسـط شـرکت ملی 

نفت ترکمنستان و شرکت سینوپک چین به مزایده 

گذاشـته می شـود. مـا گاهی جهـت خریـداری ماده 

اولیـه، ناچـار بـه سـفر بـه ایـن کشـورها هسـتیم کـه 

فراینـد زمان بـر و هزینه بـری اسـت و معمـوال در ایـن 

مسـیر بـا هدررفـت مالـی مواجـه می شـویم. در غیر 

این  صورت باید میلیون ها دالر خرج خرید این مواد 

اولیه از بازرگانان کنیم که این امر نیز منجر به زیان 

مالی فراوانی برای مجموعه می شـود. در حالی که 

بـا ثبـات نـرخ ارز می تـوان بـه بسـیاری از مشـکالت 

موجود در زمینه واردات مواد اولیه پایان داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در 

دولت جدید، قوانین موجود در حوزه واردات کمی 

تسـهیل شـود تا شاهد بهره وری بیشتر اقتصادی در 

کشور باشیم و صنعت کک کشور بتواند با بومی سازی 

و خودکفایـی در تولیـد، نیـاز شـرکت های داخلـی را 

مرتفع سازد.

 زنجیره تکمیلی کک نفتی از تولید 
خود این محصول مهم تر است. خمیر 

الکترود در راستای تولید فروآلیاژها، 
الکترود گرافیتی در جهت ذوب فلزات 
و کک سوزنی به منظور تولید الکترود، 

زنجیره تکمیلی کک نفتی هستند
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رشد 32 درصدی درآمد 10 ماهه ارفع

درآمد 10 ماهه »فباهنر« 84 درصد افزایش یافت
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شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال جاری توانسـت با کسـب درآمد 44 
هـزار و 330 میلیـارد و 312 میلیـون ریـال از فـروش 28 هـزار و 59 تـن محصـول در 
بازارهـای داخلـی و صادراتی، رشـد 84 درصدی درآمد را نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل تجربه کند.

درآمد 10 ماهه »فباهنر« 
84 درصد افزایش یافت

از رشـد 11 درصـــدی دارد. ایـن شرکـــت در 10 مـاه 

سـال پیـش، دو هـزار و 21 تـن مقاطـع مسـی تولیـد 

کرده بود.

شرکـــت مـس شهیـــد باهنـــر در 10 مـاه امسـال 

توانست 6 هزار و 859 تن تسمه و ورق مسی تولید 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیـش، 25 درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

10ماه سال گذشته، پنج هزار و 460 تن تسمه و ورق 

مسی تولید کرده بود.

»فباهنـــر« در 10 مـــاه ســـال 1400، 607 تـن لولـه 

برنجـی تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، رشـد 24 درصـدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال قبل، موفق به 

تولید 490 تن لوله برنجی شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال 

جـاری، هفـت هـزار و 282 تـن مقاطـع برنجـی تولیـد 

کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

حاکـی از رشـد 10 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

10مـاه سـال 1399، توانسـته بـود 6 هـزار و 588 تـن 

مقاطع برنجی تولید کند.

»فباهنر« در 10 ماه امسال توانست هشت هزار 

و 286 تـن تسـمه و ورق برنجـی تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت در 10 ماه سال پیش، 9 هزار و 137 تن تسمه 

و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت صنایع مس شهید باهنر 

در 10 مـاه سـال 1400 بـه 29 هـزار و 110 تـن رسـید کـه 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 

9 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

10ماه سال 1399، توانسته بود در مجموع 26 هزار و 

688 تن محصول تولید کند.

فروش صادراتی »فباهنر« 271 درصد   

افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت صنایـع 

مس شهید باهنر در 10 ماه سال 1400 توانسته است 

982 تـن لولـه مسـی را در بازارهـای داخلی به فروش 

برساند. این شرکت در 10 ماه سال 1399، یک هزار و 

74 تن لوله مسی در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال جاری 

بـه گـــزارش خبرنـگار پایـگاه خبـــری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت صنایع مس شهید 

باهنـر طـی 10 ماهـه امسـال نشـان می دهـد تولیـد 

محصـوالت مسـی در ایـن شـرکت نسـبت بـه مدت 

زمان مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است. 

آلیـاژی  و  مسـی  محصـوالت  صـادرات  همچنیـن 

شـرکت مـس باهنـر افزایـش قابـل توجهـی در ایـن 

مـــدت داشـته و مجمـــوع درآمـــد حاصل از فروش 

صادراتـی ایـن شـرکت بـا رشـد 480 درصـدی همـراه 

بوده است.

رشد 27 درصدی تولید لوله مسی  

نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنر در 10 ماه سـال 1400، توانسـته اسـت سه 

هزار و 816 تن لوله مسی تولید کند که در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 27 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1399، موفـق بـه 

تولید دو هزار و 992 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« در 10 ماه سـال جاری توانسـته اسـت 

دو هـزار و 260 تـن مقاطـع مسـی تولید کند که این 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، نشان 
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موفق به فروش یک هزار و 581 تن مقاطع مسی در 

بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 23 درصـد رشـد را نشـان 

می دهــــد. این شرکـــت در 10 مـــاه ســـال گذشتـــه، 

یک هزار و 284 تن مقاطع مسی در بازارهای داخلی 

به فروش رسانده بود.

»فباهنر« در 10 ماه امسـال توانسـت چهار هزار 

و 552 تن تسمه و ورق مسی را در بازارهای داخلی 

بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال قبل، 

پنـج هـزار و 125 تـن تسـمه و ورق مسـی در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال 

1400، 434 تـن لولـه برنجـی را در بازارهـای داخلـی 

فروخـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

ایـن  سـال پیـش، یـک درصـد رشـد داشـته اسـت. 

شـرکت در 10 مـاه سـال 1399، 430 تـن لولـه برنجـی 

فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال جاری، 

چهـار هـزار و 623 تـن مقاطـع برنجـی را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسـاند. این شـرکت در 10 ماه سـال 

گذشـته، چهـار هـزار و 699 تـن مقاطـع برنجـی را در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

»فباهنـر« در 10 مـاه امسـال موفـق بـه فـروش 

دوهـزار و 546 تـن تسـمه و ورق برنجـی در بازارهـای 

داخلـی شـــده اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

1399، توانسـته بـود سـه هـزار و 16 تـن تسـمه و ورق 

برنجی را در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسته است 

در 10 ماه سال 1400، 14 هزار و 718 تن محصول را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. این شـرکت در 

10مـاه سـال قبـل، 15 هـزار و 796 تـن محصـول در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

»فباهنـر« در 10 مـاه سـال جـاری، 993 تـن لولـه 

مسـی را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان 

مجموع تولید شرکت صنایع مس 
شهید باهنر در 10 ماه سال 1400 

به 29 هزار و 110 تن رسید که 
این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، 9 درصد رشد 
را نشان می دهد
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در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، حاکی از 

رشـد 101 درصدی اسـت. این شـرکت در 10 ماه سـال 

1399، 493 تـن لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی 

فروخته بود.

امسـال  مـاه  باهنـر در 10  شـرکت مـس شـهید 

توانسته است 367 تن مقاطع مسی را در بازارهای 

صادراتی به فروش برسـاند که این میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 151 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 10 ماه سـال گذشـته، موفق 

بازارهـای  در  مسـی  مقاطـع  تـن   146 فـروش  بـه 

صادراتی شده است.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال 

1400 توانسته است یک هزار و 673 تن تسمه و ورق 

مسـی را در بازارهای صادراتی به فروش برسـاند که 

این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 1399، 

بیانگـر رشـد 986 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

10مـاه سـال قبـل، 154 تـن تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

»فباهنر« در 10 ماه سال جاری، 991 تن محصوالت 

آلیـاژی در بازارهـای صادراتـی فروخته اسـت که این 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

238درصـد رشـد را نشـان می دهـد . ایـن شـرکت در 

10 ماه سـال گذشـته، 293 تن محصوالت آلیاژی در 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت مـس شـهید 

باهنـر در 10 مـاه ابتدایـی امسـال بـه چهـار هـزار و 

32تـن رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 271 درصدی 

است. این شرکت در 10 ماه سال 1399 توانسته بود 

یک هزار و 86 تن محصول صادر کند.

همچنین »فباهنر« در 10 ماه سال 1400 توانست 

9 هـزار و 309 تـن محصـول خدماتـی در زمینـه انـواع 

محصـوالت مسـی و آلیـاژی بـه فـروش برسـاند. ایـن 

شـرکت در 10 مـاه سـال گذشـته، 9 هـزار و 403 تـن 

محصول خدماتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی، صادراتـی و خدماتـی 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 10 مـاه سـال 

جـاری بـه 28 هـزار و 59 تـن رسـیده اسـت کـه ایـن 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

نشـان دهنده 6 درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

10مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 26 هـزار و 285 تـن 

محصول را به فروش رساند.

رشد 480 درصدی درآمد صادراتی »فباهنر«  

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت صنایـع 

مس شهید باهنر در 10 ماه سال 1400 توانسته است 

از فـروش لولـه مسـی در بازارهای داخلـی، دو هزار و  

274 میلیـارد و 283 میلیـون ریـال درآمـد بـه دسـت 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل،  آورد کـه در مقایسـه 

ایـن شـرکت در  افزایـش داشـته اسـت.  47درصـد 

و  میلیـارد   538 و  هـزار  یـک   ،1399 سـال  10مـاه 

152میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال جاری 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 
10 ماه سال 1400، 434 تن لوله 

برنجی را در بازارهای داخلی فروخت 
که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، یک درصد رشد 
داشته است
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موفـق بـه کسـب درآمـد سـه هـزار و 720 میلیـارد و 

557 میلیــــون ریالـی از فــــروش مقاطـــع مسـی در 

بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 117 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال گذشـته یـک 

هـزار و 711 میلیـارد و 978 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش مقاطـع مسـی در بازارهـای داخلی به دسـت 

آورده بود.

»فباهنر« در 10 ماه امسـال موفق شـد 12 هزار و 

149 میلیـــارد و 406 میلیـــون ریـال درآمـد از فـروش 

تسمه و ورق مسی در بازارهای داخلی کسب کند 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

47درصد افزایش یافته است. این شرکت در 10 ماه 

سـال 1399، هشـت هزار و 221 میلیارد و 63 میلیون 

ریـال درآمــــد از فـــروش تسمــــه و ورق مســـی در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال 

1400، موفق به کسب درآمد یک هزار و 335میلیارد 

و 595 میلیــــون ریــــالی از فـــروش لولــــه برنجی در 

ایـن میـزان در  بازارهـای داخلـی شـده اســـت کـه 

مقایسه با مدت مشابــه ســال پیش 119 درصد رشد 

را نشـــان می دهـــد. ایـن شرکـــت در 10 مـــاه ســـال 

گذشتــه، توانسـته بـود 607 میلیـارد و 148 میلیـون 

بازارهـای  در  برنجـی  لولـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مس شـهید باهنر در 10 ماه سـال جاری، 

هفت هزار و 438 میلیارد و 366 میلیون ریال درآمد 

از فروش مقاطع برنجی در بازارهای داخلی کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال 1399، نشـان دهنده 56 درصد رشد است. این 

شرکت در 10 ماه سال قبل، چهار هزار و 749میلیارد 

و 712 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطـع برنجی 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در 10 مـاه سـال 1400، موفـق بـه کسـب 

درآمد پنج هزار و 730 میلیارد و 129 میلیون ریالی از 

فـروش تسـمه و ورق برنجـی در بازارهـای داخلی شـد 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشته، 42 درصد افزایش داشته است. این شرکت 

و  هـزار  بـود چهـار  توانسـته  پیـش  سـال  مـاه  در 10 

35میلیارد و 58 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه 

و ورق برنجی در بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـته است 

در 10 ماه امسال، 32 هزار و 648 میلیارد و 336میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال قبل، 56 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

این شرکت در 10 ماه سال 1399، 20 هزار و 876میلیارد 

و 869 میلیون درآمد از فروش محصوالت از بازارهای 

داخلی به دست آورد.

»فباهنـر« در 10 مـاه سـال جاری توانسـته اسـت 

دو هـزار و 271 میلیـارد و 91 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

223 درصد رشد داشته است. این شرکت در 10ماه 

سال 1399، 702 میلیارد و 701 میلیون ریال درآمد از 

فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کرده بود.

شرکت شهید باهنر در 10 ماه سال 1400 توانسته 

اسـت 830 میلیـارد و 127 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش مقاطـع مسـی در بازارهـای صادراتـی داشـته 

باشـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل، بیانگر 202 درصد رشـد اسـت. این شـرکت در 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  گذشـته،  سـال  مـاه   10

208میلیـارد و 113 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10 ماه 1400، 

توانست سه هزار و 835 میلیارد و 890 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتی به دست آورد که این میزان در هم سنجی 

با مدت مشـابه سـال پیش، حاکی از رشـد یک هزار 

و 960 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

1399، 186 میلیـارد و 206 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای صادراتـی 

کسب کرده بود.

»فباهنـر« در 10 مـاه سـال 1400، توانسـته اسـت 

یـک هـزار و 384 میلیـارد و 696 میلیـون ریـال درآمد 

از فـروش صادراتـی محصوالت آلیاژی داشـته باشـد 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، 312 درصـد رشـد را نشـان می دهـد . ایـن 

و  میلیـارد   335  ،1399 سـال  مـاه   10 در  شـرکت 

محصـوالت  فـروش  از  درآمـد  ریـال  435میلیـون 

آلیاژی در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در 10 مـاه امسـال بـه هشـت هـزار و 

321میلیارد و 804 میلیون ریال رسیده که این میزان 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 480 درصـد  نسـبت 

افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 10 ماه سال قبل 

توانسـته بـود یـک هـزار و 432 میلیـارد و 455 میلیون 

ریال درآمد از طریق صادرات محصول کسب کند.

همچنیــــن »فباهنـــر« در 10 مـــاه ســـال جـاری 

توانسـته اسـت درآمـد سـه هـزار و 360 میلیـارد و 

172میلیـون ریالـی از فـروش محصـوالت خدماتـی 

کسـب کنـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1399، یـک 

هـزار و 729 میلیـارد و 188 میلیـون ریـال درآمـد در 

این زمینه به دست آورده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی، صادراتی 

و خدماتی شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10ماه 

سـال 1400، بـه 44 هـزار و 330 میلیـارد و 312 میلیون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل، 84 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 10 ماه سال گذشته توانسته بود 24 هزار 

و 38 میلیــــارد و 512 میلیــــون ریــــال از فــــروش 

محصوالت خود در بازارهـــای داخلی و صـــادراتی 

درآمد کسب کند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 
10 ماه سال 1400 توانسته است 
یک هزار و 673 تن تسمه و ورق 
مسی را در بازارهای صادراتی به 
فروش برساند که این میزان در 

هم سنجی با مدت مشابه سال 1399، 
بیانگر رشد 986 درصدی است
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفع از آغاز سـال جاری تا پایـان دی ماه، 533 هزار تن شـمش فـوالدی را در بازارهای داخلـی و صادراتی به فروش 
رساند و با کسب درآمد 70 هزار 340 میلیاردی، رشد 32 درصدی درآمدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، بـا اینکـه شـرکت های فـوالدی برای 

رکوردشـکنی های تولیـد در زمسـتان آمـاده بودند اما 

قطعی گاز گریبان گیر آن ها شد و بعضی فوالدسازان 

افـت تولیـد را تجربـه کرده انـد. شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع نیز از قطعی گاز آسـیب دید و نتوانسـت تولید 

آهـن اسـفنجی خـود را در دی مـاه مطابـق بـا ظرفیـت 

اسـمی و برنامـه تعییـن شـده پیـش ببـرد. با ایـن حال، 

میزان تولید شمش فوالدی این شرکت نسبت به آذر 

ماه تغییر چندانی نداشت و این شرکت می تواند باز 

هم میزان تولید خود را تا پایان سال جاری از 800 هزار 

تن یعنی ظرفیت اسمی فراتر ببرد.

ثبات در تولید شمش فوالدی ارفع  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در دی ماه سال 1400 توانست 75 هزار و 

492 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کنـد. این شـرکت در 

آذر مــــاه ســـال جـــاری، 75 هـــزار و 912 تـن شمـــش 

فـوالدی تولیـد کـرده بـود. گفتنـی اسـت که ارفـع از 

ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان دی مـاه، 631 هـزار و 

622تن شمش فوالدی تولید کرده است.

ارفـــع در دی مـــاه ســــال 1400 موفـــق به تولیـــد 

79هـزار و 132 تـن آهـن اسـفنجی شـده اسـت. ایـن 

شـرکت در آذر مـاه امسـال توانسـته بـود 88 هـزار و 

176 تن آهن اسفنجی تولید کند. الزم به ذکر است 

که ارفع توانسـت از ابتدای سـال جاری تا پایان دی 

ماه، 610 هزار و 694 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در دی 

ماه امسـال به 154 هزار و 625 تن رسـید. ارفع در آذر 

تـن  بـود 164 هـزار و 88  توانسـته  مـاه سـال جـاری 

محصول تولید کند. قابل ذکر است که شرکت آهن 

و فــوالد ارفــــع در 10 مـــاه امســـال توانستـــه اســــت 

یک میلیون و 241 هزار و 738 تن محصول تولید کند.

ارفع 38 هزار تن شمش فوالدی در بازار   

داخلی فروخت

نمـــودار 2 نشـــان می دهـــد کـــه شرکت آهــن و 

رشد 32 درصدی درآمد 10 ماهه ارفع
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1400میزان تولید محصوالت ارفع در ماه های آذر و دی سال -1نمودار 
آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع
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1400ماه سال 10میزان فروش شمش فوالدی  ارفع در -2نمودار 
فروش داخلی صادرات مجموع

فوالد ارفع در دی ماه سـال 1400 توانسـت 38 هزار 

و 634 تـــن شمـــش فـــوالدی را در بـــازار داخلـــی 

بفروشـد. این شـرکت توانسـته بود در آذر ماه سـال 

جاری، 65 هزار و 244 تن شمش فوالدی را در بازار 

داخلی به فروش برساند. گفتنی است که شرکت 

آهن و فوالد ارفع در دوره 10 ماهه امسال، توانسته 

391 هــزار و 401 تــن شمـش فوالدی را در بازارهــای 

داخلی به فروش برساند.

مـاه سـال جـاری  ایـن شـرکت در 10  همچنیـن 

بسیار موفق عمل کرده و فروش 142 هزار و 347تنی 

شـمش فـوالدی ایـن شـرکت تـا پایـان دی مـاه نیـز 

نشـان دهنده عملکـرد قابـل توجـه ایـن شـرکت در 

بازارهای بین المللی است. در حالی که این شرکت 

در 10 مـاه سـال قبـل، 116 هـزار و 177 تـن شـمش 

فوالدی به خارج از کشور صادر کرده بود.

گفتنـی اسـت کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

10مـاه امسـال 533 هـزار و 748 تن شـمش فـوالدی را 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند.

کسب درآمد 505 میلیارد تومانی ارفع   

در دی ماه

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فـوالدی خـود در 

بازار داخلی طی دی ماه امسـال توانسـت پنج هزار 

و 50 میلیارد و 143 میلیون ریال درآمد کسب کند. 

این شرکت در آذر ماه سال جاری موفق شده بود از 

و  هـزار  هشـت  فـوالدی،  شـمش  داخلـی  فـروش 

داشـته  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 625  723میلیـارد 

باشـد. الزم به ذکر اسـت که شـرکت آهن و فوالد از 

ابتـدای امسـال تـا پایـان دی مـاه موفـق شـده اسـت 

51هـزار و 182 میلیـارد و 932 میلیـون ریـال از فروش 

داخلی شمش فوالدی خود درآمد کسب کند.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه 
امسال توانسته است یک میلیون 
و 241 هزار و 738 تن محصول 

تولید کند
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فروش داخلی صادرات مجموع
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1400ماه سال 10نرخ فروش داخلی شمش فوالدی ارفع در -4نمودار 

همچنیـن ارفـع در 10 مـاه سـال 1400 حـدود 19 

هـزار و 157 میلیـارد و 574 میلیـون ریـال درآمـد از 

صـادرات شـمش فـوالدی در بازارهـای بین المللـی 

کسب کـــرد. در حالی کـــه این شرکـــت در 10 مـــاه 

سـال قبـل توانسـته بـود از صـادرات شـمش فوالدی 

10 هـزار و 672 میلیـارد و 546 میلیـون ریـال درآمـد 

به دست آورد.

گفتنـی اسـت کـه کل درآمـد فـروش صادراتـی و 

داخلی شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در دی 

ماه سال جاری به پنج هزار و 50 میلیارد و 143میلیون 

ریال رسـید. این شـرکت در آذر ماه امسـال از فروش 

شـمش فـوالدی در مجمـوع 10 هـزار و 627میلیـارد و 

806 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

شـرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه سـال جاری 

توانسـت 70 هـزار و 340 میلیـارد و 506 میلیـون 

ریال درآمــد کسـب کند که این میـزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، 32 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شـرکت در 10 ماه سـال قبل، 53 هزار 

و 24 میلیـارد و 517 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نـرخ فـروش 

شمـــش فـوالدی ارفـــع در دی مـــاه ســـال 1400 در 

بازارهـای داخلـی بـه 130 میلیـون و 717 هزار ریال به 

ازای هـر تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، با 

کمی افت همراه بود. این شرکت در آذر ماه شمش 

فوالدی خود را به نرخ 133 میلیون و 687 هزار ریال 

بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده 

بـود. همچنیـن میانگین نرخ فروش شـمش فـوالدی 

ارفـع در 10 مـاه سـال جـاری 130 میلیـون و 768 هـزار 

ریال به ازای هر تن ثبت شده است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 
10ماه امسال 533 هزار و 748 

تن شمش فوالدی را در بازارهای 
داخلی و صادراتی به فروش رساند
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معامالت جذاب شمش فوالدی

تقاضا برای مواد اولیه فوالدی شدت گرفت
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در هفتـه منتهـی بـه 29 بهمـن ماه، شـاهد عرضه های قابـل توجه مواد اولیـه فوالدی از سـوی تولیدکننـدگان این حـوزه بودیم که با 
اسـتقبال کم نظیـر خریـداران مواجه شـد. از ایـن رو، با قطعـی گاز بعضی واحدهای تولیـدی به ویژه احیا مسـتقیم، تقاضا بـرای مواد 
اولیـه بـه ویژه گندله و آهن اسـفنجی افزایش یافت و فوالدسـازان بـزرگ به خرید گندله و آهن اسـفنجی از بـورس کاال روی آوردند. 

به همین دلیل عرضه های تولیدکنندگان بزرگ با استقبال خوبی مواجه شد.

تقاضا برای مواد اولیه فوالدی شدت گرفت
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هرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گ-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن« در هفته منتهی به 29 بهمن ماه، 

شاهد معامله محصوالت شرکت های منتخب این 

رسانـــه همچـــون کنسانتـــره چادرملـــو و گل گهــر، 

گندلـه صبانـور و گل گهـر و آهـن اسـفنجی توسـعه 

آهن و فوالد گل گهر و فوالد غدیر نی ریز بودیم.

گل گهر 190 هزار تن محصول در بورس   

کاال فروخت

شـنبه 23 بهمن ماه، شـرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر 190 هـزار تـن محصـول اعـم از 90 هـزار تـن 

گندله و 100 هزار تن کنسانتره سنگ آهن را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـنبه 23 بهمـن ماه، 

شرکــت معدنی و صنعتی گل گهــــر 10 هــــزار تـــن 

گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کـرد کـه در مقابـل آن، 90 هزار تن تقاضا ثبت شـد 

و به میزان تقاضا، معامله صورت گرفت.

قیمـــت پایـــه گندلــه گل گهـــر در ایــن عرضــه 

36هـزار و 114 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست 

از معاملـه گندلـه خود، 325 میلیارد و 26 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.
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تن

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

 

  

۰

۲۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

تن

گل گهرمیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شـنبه  می دهـد  نشـان   2 نمـودار  همچنیـن 

23بهمـن مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

100هزار تن کنسـانتره سـنگ آهن را در تاالر حراج باز 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 

بـه همیـن میـزان،  ثبـت شـد و  تـن تقاضـا  90هـزار 

معامله صورت گرفت. این شرکت باقی عرضه خود 

را بـه تـاالر مچینـگ برد و با معاملـه 10 هزار تن دیگر، 

همه 100 هزار تن عرضه خود را به فروش رساند.

قیمـت پایـه کنسـانتره گل گهـر در ایـن عرضـه 

27هـزار و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از 

معاملـه کنسـانتره خـود، 277 میلیـارد و 680میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

معامله 50 هزار تن کنسانتره »کچاد«  

شـنبه 23 بهمن ماه، شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو 50 هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در 

تاالر حراج باز بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـنبه 23 بهمـن ماه، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 50 هـزار تـن 

کنسانتره سنگ آهن را در بورس کاالی ایران عرضه 

کـرد کـه در مقابـل آن، 80 هـزار تـن تقاضـا وجـود 

داشت و به میزان عرضه، معامله انجام شد.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در این عرضه 

27 هـزار و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم بود که 

قیمت معامله به 27 هزار و 771 ریال به ازای هر 

کیلوگرم افزایش یافت. چادرملو توانست از معامله 

کنسانتره، 138 میلیارد و 885 میلیون تومان درآمد 

کسب کند.

صبانور 35 هزار تن گندله معامله کرد  

شـنبه 23 بهمـن مـاه، شـرکت توسـعه معدنـی و 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
190 هزار تن محصول اعم از 90 

هزار تن گندله و 100 هزار تن 
کنسانتره سنگ آهن را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران به 
فروش رساند
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صنعتی صبانور 35 هزار تن گندله سـنگ آهن را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 4 نشـــان می دهـد شـنبه 23 بهمـن مـاه، 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 60 هزار تن 

گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کرد که در مقابل آن، 35 هزار تن تقاضا ثبت شد و 

به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت پایـــه گندلـــه »کنـور« در ایـن عرضـه 

35هـزار و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بدون رقابت با همین قیمت معامله شـد. صبانور 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 

  

۰

۱۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
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۴۰,۰۰۰
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تن

تی صبانورمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت توسعه معدنی و صنع-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

توانسـت از معاملـــه گندلـه خـود، 124 میلیـارد و 

250میلیون تومان درآمد کسب کند.

معامله 30 هزار تن آهن اسفنجی »توسعه   

آهن و فوالد گل گهر«

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

24 بهمـن مـاه توانسـت 30 هـزار تن آهن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همــان طــــور کــــه نمـــودار 5 نشــــان می دهـــد، 

یکشـنبه 24 بهمن ماه، شـرکت توسـعه آهن و فوالد 

گل گهـــر 30 هـــزار تـــن آهـــن اسفنجی را در بورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 90 هـزار 

تـن تقاضـا وجود داشـت و به میـزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 87 هـزار و 22 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 89 هـزار و 725 ریال بـه ازای هر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

انجـــام شـــده، 269 میلیـــارد و 174 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

فوالد غدیر نی ریز 10 هزار تن آهن   

اسفنجی فروخت

مجتمع فوالد غدیر نی ریز یکشنبه 24 بهمن ماه، 

توانسـت 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی خـود را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طــــور کــــه نمــــودار 6 نشــــان می دهــــد، 

یکشـنبه 24 بهمـن ماه، مجتمع فـوالد غدیر نی ریز 

10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر صنعتـی بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 45 هـزار 

تن تقاضا وجود داشت و این شرکت توانست همه 

عرضه خود را به فروش برساند.

فـوالد غدیـر نی ریز، محصول خـود را به قیمت 

87 هـزار و 22 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم در بورس 

کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت معاملـه بـه 90هـزار و 

631ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از 

631میلیـون  و  میلیـارد   90 شـده،  انجـام  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد.
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در هفتـه منتهـی بـه 29 بهمن ماه، تـاالر صنعتی بـورس کاال باز هم همانند یکی دو هفته گذشـته شـاهد عرضه های قابـل توجهی از 
محصـوالت فـوالدی بود که شـمش فوالدی بیشـترین تقاضا و معامـالت را به خود اختصـاص داد. این معامالت از آنجایی انجام شـد 
که سـقف قیمت معامالت از سـوی مسـئوالن تعیین نشـد و برای همین، معامالت شـمش فوالدی با هیجان بیشـتری نسبت به دیگر 

محصوالت صورت گرفت.

معامالت جذاب شمش فوالدی
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۱,۰۰۰
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۳,۰۰۰

۴,۰۰۰
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

مـاه،  بهمـن   29 بـه  منتهـی  هفتـه  در  آنالیـن«، 

محصـوالت شـرکت  های منتخـب این رسـانه مانند 

شـمش فـوالد خوزسـتان، چادرملـو و ارفـع، تختـال 

فـوالد خوزسـتان و فـوالد هرمـزگان، ورق گالوانیـزه 

بـورس  در  خراسـان  فـوالد  میلگـرد  و  خـودرو  ورق 

کاالی ایران به فروش رفت.

13 هزار تن شمش فوالدی ارفع به فروش رفت  

دوشـنبه 25 بهمـن مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع موفـق شـد 13 هـزار تن شـمش فوالدی خـود را 

در بورس کاالی ایران معامله کند.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بـا توجـه بـه تعطیلـی 

روز دوشـنبه 26 بهمـن مـاه، هـر دو عرضـه هفتگـی 

شـمش فـوالدی خود را شـامل معامـالت پریمیوم و 

تاالر صنعتی، دوشنبه 25 بهمن ماه انجام داد.

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 
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۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

۶,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 

  

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

ارفـع، دوشـنبه 25 بهمـن مـاه پنـج هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در دو بخـش و قالـب معامـالت 

بـا تقاضـای  پریمیـوم بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

عرضـه،  میـزان  بـه  و  شـد  مواجـه  تنـی  پنج هـزار 

معامله صورت گرفت.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت های 128 هزار 

و 921 ریـال و 128 هـزار و 969 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معامـالت 

بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معامـالت انجام 

درآمـد  تومـان  میلیـون  و 470  میلیـارد  شـده، 64 

کسب کرد.

همچنین نمودار 2 نشـان می دهد شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع، دوشـنبه 25 بهمـن مـاه هشـت هـزار 

تن شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 15 هـزار تنی مواجه شـد و به میزان 

عرضه، معامله انجام شد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 129 هـزار و 

453 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله به 133 هزار و 592 ریال به ازای 

معامـالت  از  شـرکت  ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر 

صـورت گرفتـه، 106 میلیـارد و 873 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

»کچاد« 30 هزار تن شمش فوالدی فروخت  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو دوشـنبه 

25بهمـن مـاه، توانسـت 30 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملـو با توجه به 

تعطیلـی روز سه شـنبه 26 بهمـن ماه، هـر دو عرضه 

شـمش فـوالدی خـود را بـه دوشـنبه 25 بهمـن مـاه 

موکول کرد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان  نمـودار 3 

 شرکت آهن و فوالد ارفع، دوشنبه 
25 بهمن ماه هشت هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس 
کاال عرضه کرد که با تقاضای 15 

هزار تنی مواجه شد و به میزان 
عرضه، معامله انجام شد
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صنعتـی چادرملـو، دوشـنبه 25 بهمـن مـاه 10 هـزار 

بـا گریـد 5SP را قالـب  بلـوم فـوالدی  تـن شـمش 

معامـالت پریمیـوم در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضای 10 هزار تنی مواجه و این شـرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

128هـزار و 810 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود که قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 128 میلیـارد و 

810میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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۱۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰
تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 

  

۰

۱۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار  همچنیـن 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو، دوشـنبه 25 بهمـن 

 5SP مـاه 20 هـزار تن شـمش بلوم فـوالدی با گرید

را قالـب معامـالت پریمیـوم در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 44 هـزار و 400 تنـی مواجـه و 

ایـن شـرکت موفـق بـه انجام معاملـه تمامی عرضه 

خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

129هـزار و 453 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

و  هـزار   134 بـه  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

314ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 268 میلیـارد و 

628 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

41 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  

شرکت فوالد خوزستان دوشنبه 25 بهمن ماه، 

80 هـزار تـن محصـول شـامل 21 هـزار تـن تختـال و 

20هـزار تـن شـمش بلوم فـوالدی را در بـورس کاالی 

ایران به فروش رساند.

همان طور که نمودار 5 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزسـتان، دوشـنبه 25 بهمن ماه، 20 هزار تن 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 42 هزار و 660 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه معامله صورت گرفت.

»فخـوز«، شـمش فوالدی را به قیمـت 129 هزار 

و 453 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود 

که قیمت معامله به 134 هزار و 329 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از معامله 

انجـام شـده، 268 میلیـارد و 658 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت   ،6 نمـودار  طبـق  همچنیـن 

تـن  هـزار   60 مـاه  بهمـن   25 دوشـنبه  خوزسـتان، 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 17 هـزار تنـی مواجـه و بـه همیـن میـزان، 

معاملـه انجـام شـد. ایـن شـرکت در تـاالر مچینـگ 

چهـار هـزار تـن تختـال دیگـر را معاملـه کـرد و جمـع 

معامالت خود را به 21 هزار تن رساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

57
 é شماره  é 205 بهمن ماه 1400

155 هزار و 559 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. 

این شرکت از معامله صورت گرفته، 326 میلیارد 

و 743 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 13 هزار تن تختال فوالد هرمزگان  

شـرکت فوالد هرمزگان دوشـنبه 25 بهمن ماه، 

توانسـت 13 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 7 نشـان می دهـد، دوشـنبه 25 بهمـن 

تـن تختـال  فـوالد هرمـزگان 30 هـزار  مـاه، شـرکت 

فـوالدی خـود را در تـاالر حـراج بـاز بـورس کاال عرضـه 

کرد که در مقابل آن 17 هزار تن تقاضا وجود داشت 

اما به میزان 13 هزار تن معامله صورت گرفت.

قیمـت عرضـه تختال فوالد هرمـزگان در بورس 

155 هزار و 593 ریال به ازای هر کیلوگرم بود که 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه تختـال خـود در بـورس کاال، 202 میلیـارد و 

270 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ورق خودرو سه هزار تن ورق گالوانیزه فروخت  

بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

چهارشنبه 27 بهمن ماه توانست سه هزار تن ورق 

گالوانیـزه را در بـورس کاالی ایـران مـورد معاملـه 

قرار داد.

نمـودار 8 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، چهارشـنبه 27 بهمـن ماه، 

سـه هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بورس کاال عرضه 

کـرد کـه بـا تقاضـای چهـار هـزار و 550 تنـی مواجـه 

شد و به میزان عرضه، معامله انجام شد.

قیمـت  بـه  را  خـود  محصـول  خـودرو  ورق 

242هـزار و 754 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، چهارشنبه 27 بهمن 
ماه، سه هزار تن ورق گالوانیزه 
را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای چهار هزار و 550 تنی 
مواجه شد و به میزان عرضه، 

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

کرده بود که قیمت معامله به 252 هزار و 119ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 75 میلیـارد و 635 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

فوالد خراسان 17 هزار تن میلگرد فوالدی   

معامله کرد

بـه 29 بهمـن مـاه، شـرکت  در هفتـه منتهـی 

فـوالد خراسـان توانسـت در دو نوبـت 17 هـزار تـن 

میلگـرد فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمـودار 9 نشـان می دهـد شـرکت فوالد خراسـان 

شنبه 23 بهمن ماه، میلگرد خود را که از معامله روز 

چهارشـنبه 20 بهمـن بـه فـروش نرفتـه بـود، در تـاالر 

مچینگ بورس کاالی ایران عرضه کرد که توانست 

هفت هزار و 348 تن از آن را به فروش برساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 140هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفته، 102 میلیـارد و 872 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

شـرکت  می دهـد  نشـان   10 نمـودار  همچنیـن 

فـوالد خراسـان چهارشـنبه 27 بهمـن مـاه، 10 هـزار و 

بـورس  تـاالر صنعتـی  در  را  خـود  میلگـرد  تـن   32

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 14 هزار و 

696تن تقاضا وجود داشـت و این شـرکت توانسـت 

همه عرضه خود را به فروش برساند.

»فخـاس«، میلگـرد فـوالدی را بـه قیمـت 141هزار 

ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معاملـه بـه 141 هـزار و 899 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم 

افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 

142میلیارد و 353 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به 
قیمت 141هزار ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله به 141 هزار و 899 ریال 

به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. 
این شرکت از معامله انجام شده، 
142میلیارد و 353 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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جهش قابل توجه صادرات در مس باهنر

کارخانه کاتد مس در نصرت آباد زاهدان افتتاح شد

برنامه ریزی برای توسعه صنایع پایین دست در فوالد نی ریز
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مدیرعامـل شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در جلسـه شـورای راهبـردی شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامین گفت: شـرکت مس 
باهنر موفق به رشد 413 درصدی درآمد ارزی از محل صادرات و 273 درصدی تناژ صادرات طی 10 ماه سال جاری شده است.

جهش قابل توجه صادرات در مس باهنر

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

راهبـردی  شـورای  جلسـه  در  تاصیکـو،  عمومـی 

هلدینـگ صدرتامیـن کـه بـا حضور اعضـای هیئت 

مدیره، معاونان، مدیران و مدیران عامل شرکت های 

تابعـه در راسـتای پیشـبرد اهـداف شـرکت برگـزار 

شد، مجید ضیائی اظهار داشت: در شرایط حساس 

کنونی و با توجه به نیاز کشـور به ارزآوری، شـرکت 

بـه رشـد 413درصـدی درآمـد  موفـق  باهنـر  مـس 

ارزی از محل صادرات و 273درصدی تناژ صادرات 

شده است.

وی افزود: سود این شرکت به بیش از یک هزار 

و 110 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت و در طـی 10 مـاه 

سال جاری توانستیم بودجه کامل را محقق سازیم.

مدیرعامل شرکت مس باهنر بیان کرد: صادرات 

در شرایط فعلی تنها راه حل مشکالت کشور است و 

مس باهنر می تواند به عنوان یک الگوی موفق برای 

سایر شرکت ها باشد. چراکه 30درصد از سود شرکت 

از طریق صادرات بوده است.

حسین هاشمی، سرپرست شرکت سرمایه گذاری 

صدرتامین در این جلسه، عنوان کرد: وظیفه ذاتی 

هلدینـگ صـدر تامیـن، نظـارت بر سـهام شـرکت ها 

است. به همین منظور سیاست هایی را پیش بینی 

کرده ایم تا سهامدارن متضرر نشوند.

وی با اشاره به برگزاری کالس های عارضه یابی، 

تصریـح کـرد: تمام نکاتی کـه در قالب عارضه یابی 

شرکت ها مشخص شده اند، باید با یک برنامه ریزی 

دقیـق رفـع شـوند. در بحـث پروژه هـا کـه مهم ترین 

چالـش هلدینـگ اسـت، باید دالیل تاخیر مشـخص 

و اعـالم شـده تـا برایـن اسـاس، پروژه هـا بـه صـورت 

لحظه ای پیگیری شوند.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری صدرتامین در 

خصوص صادرات، مطرح کرد: باید زیر ساخت های 

تسـهیل در  و  توسـعه صـادرات  الزم در خصـوص 

برگزاری نمایشگاه های خارجی با طراحی یک الگوی 

مناسـب در بعـد ریالـی، دالری و مقـداری و بعـد 

جغرافیایی تعریف و راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت مس باهنر مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

63
 é شماره  é 205 بهمن ماه 1400

هاشـمی افزود: کمیته های سرمایه گذاری باید 

در داخل شرکت ها راه اندازی و تقویت شوند و در 

سـرمایه گذاری های صـورت گرفتـه دقـت الزم در 

نظر گرفته شود.

وی همچنیـــن در خصـــوص پیشبـــرد اهــداف 

معدنـی هلدینـگ، اذعـان کـرد: تشـکیل معاونـت 

معـــادن در هلـــدینگ و تقویـــت ساختـــار معــدنی 

جهت هم افزایی و اسـتفاده از فرصت های معدنی 

در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرســـت هلــدینگ تاصیکـــو، ابــراز کـــرد: بر 

اسـاس مانیفسـت صدرتامیـن تـا افـق 1404، مقـدار 

145 هـزار میلیـارد تومـان پیش بینـی شـده اسـت تـا 

در پـروژه هـای فـوالدی، معدنـی و صنایـع معدنـی 

سرمایه گذاری شود.

هاشمی تصریح کرد: بنابر تاکید رهبر انقالب 

شرکت های بزرگ باید دانش بنیان شوند و به همین 

منظـور از تمـام مدیـران عامل درخواسـت می شـود 

تـا برنامه هـای خـود را در ایـن خصـوص بـه هلدینگ 

ارائه کنند.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی و با تاکید 

بر رضایت پرسنل شرکت ها، عنوان کرد: بیشترین 

توجه به اقشار ضعیف باید انجام شود و بیشترین 

افزایش حقوق به حقوق کارگران تعلق پیدا کند.

سرپرسـت شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن 

تاکیـد کـرد: ایـن جلسـات بایـد بـه صـورت مسـتمر 

ادامه داشـته باشـد و موضوعات بنیادی و اساسـی 

هر شرکت پس از تحلیل و ارزیابی در همان شرکت 

به عنوان موضوعات بنیادی و فوری مورد ارزیابی 

و رفع مشکل قرار گیرد. در واقع هدف از برگزاری 

ایـن جلســـات، بررســـی برنامــــه اقــــدام و مسائــــل 

اولویت دار شرکت ها، رفع موانع، ارتقـــا در پرتفوی 

شرکت هــــا و دسته بنـــدی و اولویت بنـــدی نکتـــه 

نظرات مدیران عامل است که باید در دستور کار 

قرار گیرد.

نظارت داخلی در دستور کار تاصیکو  

سعیـــد عبـــودی، رئیـــس هیئـــت مدیــره صدر 

تامیـن نیـز در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: نظـارت 

داخلـــی بایـــد در شرکت هـــای زیـــر مجموعــــه در 

دسـتور کار قـرار گیـرد. همچنین بایـد به ترتیب به 

اعضـای کمیتـه حسابرسـی در شـرکت ها اهمیـت 

داده شود و ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل ها 

به روز و در دسترس همکاران قرار گیرد.

حمـزه وکیلی، عضو هیئت مدیره و معـاون امور 

شرکت ها نیز خالصه ای از صورت وضعیت شرکت ها 

ارائه کرد و گفت: عملکرد مدیران پرتالش هلدینگ 

همه در چارچوب ضوابط و در راستای سیاست های 

از پیش تعیین شده بوده است.

وی افـزود: شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن 

یکـی از بهترین شـرکت های فعـال در حوزه معدنی 

و صنایـع معدنـی بـه شـمار می آیـد و تـالش تمامـی 

همکاران باید ارائه خدمات به ذی نفعان و سهامداران 

باشد. هم اکنون گزارش های دریافتی از شرکت های 

تابعه، نشان از وضعیت قابل قبول دارد اما باز هم 

بایـد تـالش خـود را بـرای خدمـات بیشـتر و بهتر به 

کار گیریم.

سهم قابل توجه ذوب در بومی سازی  

ایـرج رخصتـی، سرپرسـت شـرکت ذوب آهـن 

اصفهان با بیان اینکه 26 درصد از فوالد کشـور در 

وزارت کار تولید می شـود، در خصوص مشـکالت 

ایـن شـرکت، بیـان کـرد: مشـکالتی از جملـه قیمت 

گاز باعث کاهش راندمان کار در شرکت ها شده و 

الزم است مقامات در این خصوص اقداماتی را در 

دسـتور کار قرار دهند. شـرکت ذوب آهن اصفهان 

امیـد دارد بـا حمایت هایـی کـه انتظـار مـی رود از 

ایـن شـرکت در دولـت جدیـد شـود، هـر سـه کـوره 

خود را روشـن نگه داشـته و رکورد تولید ذوب آهن 

را به ثبت برساند.

وی اضافـه کـرد: شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

طی سال هــای گذشتــه موفق شده است بسیــاری 

از نیازهـــای کشــور را کــه پیش تــر بــه کشــور وارد 

می شـد، بومی سـازی کنـد کـه از جملـه آن می توان 

به تولید ریل اشاره کرد.

رمضـان کریتـی، مدیرعامـل شـرکت زغال سـنگ 

پـروده طبـس مطـرح کـرد: زغال سـنگ طبـس تنهـا 

معـدن مکانیـزه کشـور اسـت و مـا بزرگ تریـن تولیـد 

کننده زغال کشور هستیم. این شرکت به تنهایی 40 

صادرات در شرایط فعلی تنها راه 
حل مشکالت کشور است و مس 

باهنر می تواند به عنوان یک الگوی 
موفق برای سایر شرکت ها باشد
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درصد از سهم تولید داخلی را بر عهده دارد و حدود 

70 درصد از سهم تولید منطقه طبس نیز در اختیار 

ما است. همچنین بیش از 70 درصد از تولیدات این 

شرکت به ذوب آهن اصفهان ارسال می شود. 

وی اضافه کرد: صنعت زغال سنگ کشور نیازمند 

تحول اســت و الزمه این تحــول، گــذر از معدنکاری 

سـنتی به معدنکاری مکانیزه خواهد بود. صنعت 

زغال سـنگ در بسـیاری از کشـورها تحـت حمایـت 

دولت اسـت و اگر پشتیبــانی منــاسب انجام شود، 

زغـــال سنگ می توانـــد محـــرک مهمـــی در رشـــد 

اقتصادی کشور باشد.

هوشـنگ فرجـی، مدیرعامـل شـرکت معدنـی 

امـالح ایـران نیـز اذعـان کـرد: 253 تـن محصـول در 

بـر  بالـغ  آن  ارزش  کـه  تولیـد شـده  امسـال  11مـاه 

513میلیـارد تومـان اسـت و تولیـد و فـروش سـال 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  جـاری 

50درصد رشد داشته است.

حـدود  بـه  شـرکت  ایـن  صـادرات  افـزود:  وی 

یکمیلیون دالر رسـیده و در ارتباط با پروژه ها، پروژه 

نمک در تابستان گذشته به بهره برداری کامل رسیده 

اسـت، همچنیـن پـروژه سـولفات پتاسـیم و کلریـد 

کلسیم 86 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامــــل شرکــــت معــــدنی امـالح ایـران در 

کـرد:  تصریـح  شـرکت،  ایـن  مشـکالت  خصـوص 

افزایـش قیمـت حامل های انـرژی به خصوص گاز و 

کاهـش فـروش محصـول سـولفات سـدیم بـه دلیـل 

کاهـش تولیـد پـودر شـوینده از جملـه مشـکالت 

اساسی ما طی سال جاری بوده است.

شکستن رکورد 25 ساله در فرآورده های   

نسوز ایران

فرآورده هـای  شـرکت  مدیرعامـل  تدیـن،  علـی 

سـال  در  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  نیـز  ایـران  نسـوز 

گذشـته 50 هزار و 500 تن تولید محصول داشـتیم 

که توانسـتیم رکورد 25 سـاله شـرکت را بشـکنیم و 

پروژه هـای در دسـت احـداث تـا پایـان اردیبهشـت 

ماه سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.

وی افـزود: یکـی از غنی تریـن و بـا کیفیت ترین 

دو  دولومیـت  معـدن  کشـور،  دولومیـت  معـادن 

چشـمه نهاوند اســـت کـــه طی دو ســـال گذشتـــه 

موفـــق بـــه اخـــذ پروانــــه بهره بـــرداری شده ایـــم و 

کارخانـه نیـز در اسـفند مـاه امسـال به بهره بـرداری 

خواهد رسید.

تدیـن همچنیـن بـه افزایش سـهم بـازار آجرهای 

نسـوز مورد نیاز صنعت سـیمان و فوالد اشـاره و به 

بـا شـرکت ذوب آهـن اصفهـان  اجـرای هم افزایـی 

تاکید کرد.

محمـد نبـی نـوری، مدیرعامـل شـرکت توسـعه 

نیـم  تامیـن گفـت: طـی دو سـال و  پـارس  معـادن 

گذشـته موفـق به کشـف یکـی از بزرگ  تریـن معادن 

طالی کشور شده ایم و در آینده نزدیک این کارخانه ی 

طـال را در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان راه انـدازی 

می  کنیم. ضمن اینکه تمامی نیروهای مورد نیاز از 

مردم منطقه و بومی استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: استان سیستان و بلوچستان مهد 

معـادن ایـران بـه شـمار می آیـد و بـا توجه به مجموعه 

اقداماتی که مقامات استان جهت حضور شرکت ها 

معاونـت  در  همـکاران  کرده انـد،  فراهـم  اسـتان  در 

و مدیـران عامـل شـرکت ها می تواننـد  برنامه ریـزی 

حضور موثری در توسعه استان داشته باشند.

ورود ماشین آالت حفاری برای شرکت   

حفاری صدرتامین

حمیـد، امامـی، مدیرعامـل شـرکت اکتشـاف و 

حفـاری مطـرح کـرد: این شـرکت فعالیت خـود را با 

سـرمایه گذاری 86 میلیـارد تومانـی آغـاز کـرده و 

واردات ماشین آالت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این ماشین آالت 

با هماهنگی هایی که پیش تر در برنامه قرار داشته، 

در حال انجام است اما نیاز به حمایت های هلدینگ 

جهت انجام دقیق برنامه ها داریم تا سیاست های 

مورد نظر بازده خوبی داشته باشد.

محمـود قـادر مـرزی، مدیرعامـل شـرکت طالی 

کردستان بیان کرد: ما در حوزه معدن مشکل خاصی 

اسـت.  تاسـیس  حـال  در  نیـز  کارخانـه  و  نداریـم 

تمامی مجوزهای الزم گرفته شده است و راه اندازی 

کارخانه در این منطقه، موجب رونق و اشتغال زایی 

مردم استان خواهد بود.

مشکالتی از جمله قیمت گاز باعث 
کاهش راندمان کار در شرکت ها 

شده و الزم است مقامات در این 
خصوص اقداماتی را در دستور کار 

قرار دهند
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حسـین مـدرس 

خیابانـی در مراسـم افتتـاح کارخانـه فـرآوری مـس 

داشـت:  اظهـار  نصرت آبـاد،  شـهرک صنعتـی  در 

استــــان سیستــــان و بلوچستــــان در بسیــــاری از 

بخش هـــای معــــادن فلــــزی در رتبه هــــای بــــاالی 

کشوری قرار دارد.

وی بـا بیـان اینکـه ذخایـر معدنـی مـس اسـتان 

در رتبــــه اول تـــــا دوم کشــــوری اســــت، افــــزود: 

احـــداث کارخانجــات فـــرآوری در کنـــار معـــادن 

عالوه بر جلوگیـــری از خام فروشـی، ارزش افزوده 

نیـز ایجـاد می کنـد و در کنـار آن اشـتغال پایدار را 

نیز با خود به همراه دارد.

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بیان کرد: در 

مشـاغل  دیگـر  از  زنجیـره ای  کارخانـه  ایـن  کنـار 

خدماتی نیز ایجاد خواهد شد و  مردم نصرت آباد 

از این ظرفیت ها بهره مند خواهند شد.

مدرس خیابانی عنوان کرد: برای حل مشکل 

بیکــــاری در استــــان بایـــد به فکــر ایجــاد اشتغال 

پایـدار بـود کـه بخش معدن و صنعت می تواند از 

جمله بخش های مهم ایجاد اشتغال باشد.

وی تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی 

و  عمـران  باشـد،  دولـت  بـه  کمـک  خدمـت  در 

آبادانی کشور بیشتر خواهد شد.

اسـتاندار سیسـتان و باوچسـتان تصریـح کـرد: 

احـداث ایـن کارخانـه بـک پیـام مهـم بـرای عمـوم 

دارد و آن، وجود امنیت پایدار برای سرمایه گذاری 

در اسـتان اسـت و سـرمایه داران بـا امنیـت کامـل 

می توانند در این استان سرمایه گذاری کنند.

داود شهــــرکی، معــــاون اقتصـــادی استانـــدار 

سیسـتان و بلوچسـتان هـم در ایـن مراسـم اظهـار 

کرد: تولید کنسـانتره مس در فاز اول این کارخانه 

با پیشرفته ترین روش های روز دنیا است.

وی افزود: فعال سـازی معادن مس موجود در 

اسـتان، یکـی از اهداف احـداث این کارخانه بوده 

و خوراک آن در منطقه تامین شده است.

معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان 

مطـرح کـرد: در ناحیـه صنعتـی معدنـی نصرت آباد 

کـه حـدود 50 هکتـار وسـعت دارد، تا کنـون 10واحد 

فرآوری معدنی احداث شده است.

شـهرکی اذعـان کـرد: منطقـه نصرت آبـاد یکـی 

از قطب هـای معدنـی اسـتان اسـت. بـه گونـه ای 

تـا کنـون حـدود 100 معـدن در محـدوده آن  کـه 

شناسایی شده است.

وی اضافــــه کــــرد: با سرمایــه گذاری 10 هــزار 

میلیارد تومانی معدن مس، شـمال اسـتان نیز در 

حـوزه نیـم روز فعالیت هـای خـود را شـروع خواهد 

کـرد و در تفتـان و میرجـاوه هـم دو معـدن طـال 

داریــــم و همچنیـــن یک معـــدن طال را در بزمـــان 

داریـم کـــه بــــه زودی  تکلیــــف آن هـــا مشـخص 

خواهند شد.

بر اسـاس گزارشـی از خبرگزاری صدا و سـیما، 

مدیـر اجرایـی پـروژه گیتـی مهر روشـنا نیـز در این 

بـا  کارخانـه  ایـن  اول  فـاز  کـرد:  بیـان  مراسـم 

سـرمایه گذاری 100 میلیـارد تومان بـه بهره برداری 

رسید و برای بیش از 180 نفر ایجاد اشتغال کرده 

اسـت. این کارخانه در فاز اول یک هزار و 700 تن 

پــــودر مـــس و کاتــــد به روش هـــای جدیـــد تولید 

خواهد کرد.

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: احـداث کارخانجـات فـرآوری در کنار معـادن، با ایجـاد ارزش افـزوده و اشـتغال زایی، از 
خام فروشی مواد معدنی نیز جلوگیری می کند.

کارخانه کاتد مس در نصرت آباد زاهدان افتتاح شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری اظهار داشت: 

اکنـون طرح هـای فـوالدی همچـون نی ریـز، باید در 

پایین دسـت صنعـت فـوالد و تعریـف صنایـع خاص 

برنامه ریزی کنند و این مجتمع ظرفیت تحقق این 

مهم را دارد.

وی گفـت: توقـع ایـن بـود کـه طرح هـای فوالد 

استانی طی سال های گذشته زودتر به بهره برداری 

برسـد. در این زمینه فوالد نی ریز اقدامات بهتری 

در رونـد احـداث پروژه هـا داشـته اسـت و واحـد 

احیـای مسـتقیم در مـدار تولیـد اسـت و از سـوی 

دیگر واحد فوالدسـازی آن نیمه نخسـت سال آینده 

به بهره برداری می رسد.

تامین مواد اولیه  

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بـا بیـان اینکـه با 

توجه به چشـم انداز و محدودیت در ذخیره آهن، 

سـاختار طرح جامع فوالد سـاماندهی شده است، 

گفـت: چارچـوب سـرمایه گذاری ها در دولـت در 

حـال هدایـت اسـت تـا در زیرسـاخت ها و تامیـن 

مواد اولیه پشتیبانی الزم را داشته باشیم.

جعفـری ادامـه داد: مجتمع فـوالد غدیر نی ریز 

بایـد یکـی از سیاسـت های خـود را بـر ایـن مبنـا قـرار 

دهد که در سرمایه گذاری ها مشارکت کند و برای 

تامیـن خـوراک در مزایده هـا حضـور داشـته باشـد. 

بدیهـی اسـت خـوراک صنایـع را نمی تـوان بـه طـور 

کامـل از داخـل تامیـن کـرد و بخشـی از آن را بایـد از 

طریق واردات تهیه کرد که این موضوع در دستور 

کار است.

وی تاکید کرد: پیوسـتگی بین ارکان مختلف 

مجموعه هـای فـوالدی مهـم اسـت؛ چراکـه نگاه ما 

ملـی اسـت و بایـد سـرمایه ها را بـه نحـو مطلـوب 

توسعه دهیم.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو افـزود: ایمیـدرو 

بــــه عنــــوان توسعـــه دهنـــده حـــــوزه، حمـــایت از 

مجموعه هـای معـدن و صنایـع معدنـی را دارد تـا 

ذخایر جدید را وارد مدار تولید کند.

معـاون وزیـر صمـت عنـوان کـرد: بـه منظـور 

سـرعت بخشـیدن بــــه تکمیـــل واحـد فوالسـازی، 

تامیـن خوراک و توسـعه زیرسـاخت ها، کارگروهی 

در ایـن مجتمـــع تشـکیل شــــود تـــا در قالـب یـک 

برنامه مشخص، ایمیدرو با ایفای نقش حاکمیتی 

خود، حمایت های الزم را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

اهمیت توسـعه پایدار انرژی و زیرسـاخت در فوالد 

نی ریـز، گفـت: پروژه هـای انتقـال آب خلیج فارس و 

تامیـــن گاز صنایــــع در قالـــب تفاهم نامـــه 10هـزار 

مگاواتـی بـا وزارت نیـرو از جملـه طرح هایـی اسـت 

کـه ایمیـدرو بـا هـدف توسـعه زیرسـاخت ها در آن 

راهبری می کند.

جعفری افزود: در این زمینه فوالد نی ریز می تواند 

بـه اینگونـه سـرمایه گذاری های بزرگ متصل شـود تا 

نیازهای زیرساختی خود را تامین کند.

توسعه اکتشافات  

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو ضمـن تاکیـد بر 

گسـترش فعالیت های اکتشافی در استان فارس، 

عنـــوان کـــرد: اخــــذ مجــــوز محدوده هـــا و انجام 

فعالیت هــــای سیستمـــاتیک و به صـــورت علمی 

برای توسعه برنامه های تولید ضروری است.

وی افـزود: ایمیـدرو آمادگـی دارد تـا بـا پذیـرش 

ریسک عملیات اکتشافی و تهیه بسته توسعه، زمینه 

سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

جعفـری در پایـان گفت: اخذ پروانه اکتشـاف 

محدوده های با ظرفیت باید در دستور کار مجتمع 

نـی ریـز قـرار بگیـرد و ایمیـدرو بـرای انجـام ایـن 

مهم، حمایت الزم را خواهد داشت.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو اعـالم کرد: فـوالد نی ریز عـالوه بـر تسـریع در روند راه انـدازی واحـد فوالدسـازی، باید بـه دنبال 
توسعه پایین دست و تعریف صنایع با ارزش افزوده باال باشد.

برنامه ریزی برای توسعه صنایع پایین دست در فوالد نی ریز 
ضرورت اتصال »نی ریز« به پروژه های انتقال آب و توافق نامه تامین برق  
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به گزارش »فلزات آنالین«، اردشیر سعدمحمدی 

ضمـن اشـاره بـه طـرح پیشـگامان پیشـرفت ایـران بـا 

تعریـف 48 پـروژه بـزرگ در صنایـع نفـت، صنعـت و 

معدن با استفاده از منابع شرکت های بزرگ صنعتی، 

اظهـار داشـت: هفـت طـرح از مجمـوع 48 طـرح یـاد 

شـده مربوط به شـرکت ملی صنایع مس ایران اسـت 

که با سرمایه گذاری معادل یک میلیارد و 300میلیون 

دالری انجام می شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه افزایش ظرفیت تولیـد در 

سـال 1400 و افزایـش سـوددهی شـرکت، تامیـن مالـی 

این هفت طرح از سوی همین مجموعه انجام شده 

است که نشان می دهد برای تامین منابع مالی نیاز 

به خارج از مرزها نداریم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بیان 

کرد: اجرای این طرح ها از محل سود انباشته شرکت 

و کمک سهامداران انجام شده است و هیچ مشکلی 

از نظر تامین مالی نخواهیم داشت.

سـعدمحمدی عنـوان کـرد: طرح هایـی کـه در 

شـرکت ملی صنایع مس ایران تعریف شـده، همگی 

در راستـــای توسعـــه همیـــن مجموعـــه بـــوده کـــه 

نشـان دهنده یـک اتفـاق فنـی و بسـیار حرفـه ای در 

مسیر توسعه است.

وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه کیفیت مـس ایران 

کـه بـه 5/9 معروف اسـت و می توانیم عیـار مس را تا  

99.99 داشـته باشـیم کـه در صنایـع های تـک و نانـو 

مورد استفاده قرار می گیرد، تقاضای بین المللی برای 

استفاده از این محصول کشور وجود خواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 

ادامـه بـه پنـج دلیـل اصلی اسـتراتژیک بودن مـس در 

آینده جهان و موفق بودن سرمایه گذاری در آن اشاره 

کـرد و گفـت: اکنـون انرژی بـرق 21 درصد از مصارف 

انرژی در جهان را تشکیل می دهد. این سهم در سال 

2050 بـه 51 درصـد افزایـش خواهـد یافت و مهم ترین 

عنصر در این استراتژی، مس است.

سعدمحمدی اذعان کرد: 35 درصد خودروهای 

جهان طی 10 سـال آینده برقی خواهند شـد. با توجه 

بـه مصـــرف متوســـط چهـــار کیلـــوگرمی مـــس در 

خودروهـــای معمـــولی و 89 کیلوگــــرمی مــــس در 

خودروهــای برقـی، یـک تغییـر تقاضـا بـرای مـس در 

خودروها را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

وی افـزود: پیش بینـی می شـود تـا سـال 2035، 

یـک میلیـارد و 300 میلیـون نفـر بـه جمعیـت جهـان 

افزوده شـود و حتی با سـرانه فعلی مصرف مس که 

سـه کیلوگـرم اسـت، در آن سـال بـا یـک تقاضـای 

فزاینده برای مس ناشی از افزایش جمعیت روبه رو 

خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به روند 

روبه رشد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان 

امـروز اشـاره کـرد کـه بـا افزایـش مصـرف مـس همـراه 

خواهد بود.

سعدمحمدی همچنین سرمایه گذاری سالیانه 

چهــــار تریلیــــارد دالری کشــورهـــــای جهـــــان در 

زیرسـاخت ها شـامل جاده هـا، فرودگاه هـا، ریل هـای 

راه آهـن، انـرژی بـرق و ... را یـادآور شـد کـه همگـی 

نیازمند عنصر مس است و مطرح کرد: به این پنج 

دلیـل، مـس یکـی از عناصر اسـتراتژیک آینـده جهان 

خواهــــد بـــود کـــه سرمایــــه گذاری در ایـــن حــوزه، 

منطقی و سودده است.

وی تاکید کرد: 98 درصد بنگاه های تولیدکننده 

مـس در سـال 2021 سـودده بودنـد. بنابراین دورنمای 

این عنصر کامال اقتصادی و پرمنفعت خواهد بود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، مدیرعامل شرکت ملی 

صنایع مس ایران در پایان خاطرنشان کرد: باید اجازه 

داد برنامه هـای دولـت در ایـن طـرح شـکل اجرایی به 

خـود بگیـرد و در مسـیر خـود حرکـت کند تا ماحصل 

این تفکر و نگاه اقتصادی را شاهد باشیم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع مس ایـران گفت: تامین مالی طرح پیشـگامان پیشـرفت ایران بدون نـگاه به خـارج از مرزها و از 
محل سود انباشته شرکت ها و کمک سهامداران انجام می شود.

تامین مالی طرح پیشگامان پیشرفت ایران از 
صنایع داخلی کشور

مدیرعامل شرکت ملی مس بیان کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، رضا شـریفی در خصوص اجـرای طرح فوالد 

در منطقه اقلید استان فارس، با اشاره به موقعیت 

و  جغرافیایـی  نظـر  از  اقلیـد  شهرسـتان  مناسـب 

ظرفیت هـای منطقـه بـرای اجـرای ایـن طـرح اظهـار 

داشـت: بـا توجـه بـه دسترسـی ایـن منطقـه بـه ریـل 

راه آهن و فاصله 6 کیلومتری آن تا ایستگاه راه آهن و 

وجود خط انتقال گاز فشار قوی )خط انتقال گاز به 

بـه  مناسـب  دسترسـی  همچنیـن  و  ارمنسـتان( 

جاده هـای مواصالتـی و فاصلـه مناسـب که اقلید با 

مراکـز استان هــــای یـــزد، فـارس و اصفهـــان دارد، 

شهرسـتان اقلیـد به عنـــوان گزینـــه مناسـب بـرای 

اجرای این پروژه در نظر گرفته شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اقلیـد پـارس، توجـه به 

مسـائل زیسـت محیطی را یکـی از موضوعـات مهـم 

در اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: با هماهنگی 

کـه بـا شـرکت آب  و فاضـالب منطقـه ای، اسـتانی و 

کشـور انجـام داده ایـم، مقـرر شـد تـا آب مـورد نیـاز 

پـروژه را از محـل تصفیـه پسـاب فاضـالب شـهری 

شهرسـتان اقلیـد تامیـن کنیـم؛ بـه این منظـور بدون 

اسـتفاده از آب هـای زیرزمینـی منطقـه و منابـع آبی 

تصفیـه،  ایسـتگاه های  سـاخت  بـا  ایـن شهرسـتان، 

پساب فاضالب شهری را به آب صنعتی تبدیل و از 

آن برای اجرای پروژه استفاده می کنیم.

شریفی، تامین برق پروژه را نیز از محل راه اندازی 

نیروگاه 40 مگاواتی اعالم کرد و با توضیح اینکه این 

نیروگاه با تکنولوژی داخل و استفاده از ظرفیت های 

انسانی، فنی داخلی و هماهنگی گروه ها و شرکت های 

دانش بنیـان راه انـدازی می شـود، از تزریق نزدیک به 

20 مگاوات به شبکه برق کشور از محل این نیروگاه 

خبر داد.

مشـابه  پروژه هـای  اجـرای  بـه  همچنیـن  وی 

در  تکنولـوژی  ایـن  از  اسـتفاده  سـابقه  و  فـوالدی 

صنعـت فـوالد کشـور اشـاره کـرد و گفـت: سـازمان 

محیط  زیست کشور کامال با فرایند اجرای پروژه های 

احیا آشنا است و با توجه به تجربه اجرای طرح های 

کمتریـن  بـا  پـروژه  ایـن  اجـرای  کشـور،  در  مشـابه 

آالینـده  زیسـت محیطی خواهـد بـود و بـدون تردیـد 

تمامی اقدامات و آغاز پروژه پس از کسب مجوزهای 

الزم زیست محیطی انجام خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اقلیـد پـارس در بخـش 

دیگـر صحبت هـای خـود میـزان سـرمایه گذاری ایـن 

طـرح را نزدیـک بـه 6 هزار میلیارد تومان اعـالم کرد و 

اظهار کرد: بخشـی از این سـرمایه از طریق دریافت 

تسهیالت بین المللی و بخشی از محل منابع داخلی 

تامیـن می شـود و سـود سـالیانه کـه بعـد از بازگشـت 

سـرمایه بـرای شـرکت در نظـر گرفتـه  شـده )با شـرایط 

فعلـی بـازار( بیـن 40 تـا 42 درصد خواهد بود که عدد 

بسیار مناسبی در بازار سرمایه گذاری است.

شـریفی همچنین با یادآوری تخصص، تجربه و 

توان فنی، مالی و اجرایی شرکت های سرمایه گذار 

ایـن پـروژه، مدت زمـان پیش بینی  شـده بـرای اجرای 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اقلیـد پارس بـا تاکید بر بومی سـازی 75 درصـدی اجرای پـروژه فوالد اقلیـد، از تامین زیرسـاخت های 
ایـن طـرح با رعایت کامل مسـائل زیسـت محیطی خبر داد و گفت: اجـرای این پروژه دسـتاوردهای خوبی در زمینه اشـتغال و رونق 

صنایع معدنی در منطقه و کشور خواهد داشت.

آب مورد نیاز طرح از محل پساب فاضالب شهری 
تامین می شود

توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در اجرای پروژه فوالد اقلید؛
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ایـن پـروژه را حـدود 30 مـاه بـرآورد کـرد و بـا ابـراز 

امیـدواری از نتایـج مثبـت آن در حوزه اشـتغال زایی 

در منطقـه، تصریـح کرد: رویکرد شـرکت  »ومعادن« 

بـه  عنـوان سـهامدار اصلـی ایـن طـرح توجـه بـه کل 

زنجیره و اجرای کامل همه حلقه های زنجیره است 

و با توجه به سودآوری و صرفه اقتصادی که در این 

تکمیـل  بـرای  برنامه ریـزی  دارد،  وجـود  رویکـرد 

حلقه هـای دیگـر زنجیـره و اجـرای پروژه هـای زنجیره 

فوالد در این شهرسـتان و در سـطح اسـتان فارس در 

دستور کار قرار گرفته است.

اجرای 75 درصدی پروژه با تکیه  بر توان داخلی  

وی در ادامـه از بومی سـازی نزدیـک بـه 75درصد 

بـا  کـرد:  بیـان  و  داد  خبـر  کشـور  در  پـروژه  ایـن 

پیگیری هایـی کـه در حـوزه صنعـت کشـور صـورت 

گرفته است و با عنایت به اینکه شرکت ایریتک یکی 

از سـهامداران پـروژه فـوالد اقلیـد اسـت، حـدود 75 

درصـد ایـن پـروژه بـا اسـتفاده از تـوان داخلـی اجـرا 

می شـود و بـا توجـه بـه برنامه ریزی انجـام  شـده و بازه 

زمانی مشخص  شده برای اجرای این طرح، از همین 

ابتـدا برنامه ریـزی اولیـه بـرای صـادرات تولیـدات ایـن 

طرح انجام  شده است و با توجه به همکاری و حمایت 

مسـئوالن محلـی، اسـتانی و کشـوری، ادامـه پـروژه بـا 

همین سـرعت و قدرت پیش رود و بتوانیم سـهمی 

در ایجـاد اشـتغال، رونـق صنعـت فـوالد و همچنیـن 

رفع مشکالت اقتصادی کشور داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد اقلید در پایان با یادآوری 

اجرای موفق پروژه های مشابه در کشور، بر رونق بازار 

مصرف، به روز شدن تجهیزات و ارتقا دانش صنعتی 

در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: 

شاخص های متعدد اقتصادی و حمایت های دولتی 

از این حوزه موجب استقبال خوب بخش خصوصی 

و دولتی برای فعالیت در زنجیره معدنی کشور شده 

و  شفاف سـازی  اطالع رسـانی،  صـورت  در  و  اسـت 

حـذف حواشـی بـه امیدواریـم پـروژه در زمـان تعییـن 

 شـده اجرا و شـاهد تاثیرات مثبت و دسـتاوردهای آن 

نـه  تنهـا در شهرسـتان اقلیـد و اسـتان فـارس کـه در 

صنایع معدنی و اقتصاد کشور خواهیم بود.

بـا  پـارس  اقلیـد  فـوالد  شـرکت  اسـت  گفتنـی 

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  سـه  سـهامداری 

معادن و فلزات، چادرملو و شـرکت مهندسـی ایران 

)ایریتـک( در مهـر مـاه 1400 بـا توجـه بـه طـرح آمایش 

کشوری در صنعت فوالد و اجرای پروژه یک  میلیون 

و 200 هـزار تنـی آهـن اسـفنجی در شهرسـتان اقلیـد 

تشکیل  شده است.

ـــ

بهره برداری از فاز اول کارخانه کنسانتره مجتمع فوالد گروس

فـاز اول کارخانـه کنسـانتره مجتمـع فـوالد گروس بیجار بـا بیش از 100 نفر اشـتغال زایی در سـه شـیف کاری و جـذب نیروهای 
بومی منطقه با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، اسـماعیل زارعـی 

کوشـا در آییـن بهره بـرداری از ایـن کارخانـه اظهـار 

داشـت: بـا تکمیـل پروژه هـای فـوالد در شهرسـتان 

بیجار و استان، از خام فروشی جلوگیری می شود و 

به تناسب افزایش اشتغال زایی در منطقه و مهاجرت 

معکوس شدت خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل و بهره بهرداری 

و  هـزار  یـک  کردسـتان  فـوالد  مجتمـع  اول  فـاز 

300میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری بخـش خصوصی 

سـال 1397  کـرد:  تصریـح  اسـت،  گرفتـه  صـورت 

زیرسـاخت های اولیـه ایـن پـروژه آغـاز شـد و پـس از 

سه سال، فاز اول به بهره برداری رسید.

استاندار کردستان اذعان کرد: با تکمیل فاز اول، 

بیـش از 100 نفـر اشـتغال زایی در سـه شـیف کاری و 

جذب نیروهای بومی منطقه آغاز شده است و طرح 

آهن اسفنجی سال آینده کلنگ زنی خواهد شد و به 

سمت تکمیل زنجیره فوالد گام بر خواهیم داشت.

زارعـی کوشـا تصریح کـرد: شـعار مانع زادیی ها 

در فاز عملی ادامه خواهد داشـت و پشـتیبانی از 

تولیـد بـا قـدرت بیشـتر از تولیدکننـدگان در سـال 

آینده ادامه خواهد یافت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ایمـان عتیقـی بـا 

اشاره به آغاز عملیات اجرایی 48 مگاپروژه صنعتی 

در کشـور توسـط دولـت سـیزدهم، اظهـار داشـت: 

اگـر دولـت بـا همیـن فرمـان جلو بـرود، به طور قطع 

بـا موفقیت هـای بزرگـی همـراه خواهـد شـد، زیرا با 

اهمیـت دادن به شـرکت های بـزرگ که بالطبع باال 

رفتـن انگیـزه مدیـران آن هـا را بـه دنبـال دارد، آن هـا 

نیز می توانند ماموریت های بزرگی را در کشور به 

انجام برسانند.

بی اثر بودن تحریم ها در صنعت فوالد  

وی منکـر اثرگـذاری تحریم هـا نشـد و افـزود: با 

ابزارهایـی کـه در اختیـار داریـم تاکنـون تحریم هـا 

بی اثـر بـوده و به طـور کلـی تحریم هـا کمترین تاثیر 

را در صنعت فوالد داشته است.

مدیرعامـل گل گهـر، دلیـل ایـن موضـوع را بـاال 

رفتـن دانـش ایرانی هـا و داخلی سـازی بخش  هـای 

مختلـف زنجیـره فـوالد عنـوان کـرد کـه توانمنـدی 

باالیی را نیز برای شرکت های ایرانی رقم زده است.

بـه گفتـه ایـن فعـال معدنی، تحریم هـا هیچ گاه 

نتوانسـته حرکـت صنعـت فـوالد را متوقـف و آن را 

زمین گیـر کنـد، کـه در ایـن صـورت تولیـد فـوالد 

آن چنـان رشـد نمی کـرد و اکنـون دهمین فوالدسـاز 

بزرگ جهان نبودیم.

وی تاکیـد کـرد: به طـور قطـع وقتـی طرف هـای 

غربـی ببیننـد ایران بدون رفـع تحریم ها بزرگ ترین 

سـرمایه گذاری صنعتـی تاریـخ خـود را بـدون حتی 

یـک دالر تامیـن مالـی خارجـی کلیـد زده، پیامـی 

ایـن  محکـم بـرای بی اثـر بـودن تحریم هـا اسـت و 

کشورها خواهند فهمید بیش از این نمی توانند از 

اهرم تحریم ها برای چانه زنی استفاده کنند.

عتیقـی یـادآور شـد: از نظـر سـاختاری، فلـزات 

زیـادی در کشـور وجـود دارد امـا فقـط در آهـن و 

مـس رشـد خوبـی داشـتیم، اما پیش بینی می شـود 

با نهضت اکتشـافات در کشـور که در دسـتور کار 

دولـت قـرار گرفتـه، بـه زودی در سـایر فلـزات هـم 

می توانیـــم کار کـــرده و حرف هـــایی بـــرای گفتـــن 

داشته باشیم.

وی تصریح کـرد: هرچـه به سـمت افزایش تنوع 

و پیچیدگی محصوالت برویم، کشـور می تواند در 

رقابت در عرصه های جهان موفق تر عمل کند.

مدیرعامل گل گهر خاطرنشان کرد: عمده منابع 

مالـی ایـن طرح هـا از سـود شـرکت ها و بـا هماهنگـی 

سهامداران، همچنین بخشی از منابع از طریق اوراق 

و بخشی دیگر با تسهیالت بانکی تامین می شود.

وی گفـت: از آنجایـی کـه اجـرای طرح هـا بیـن 

سـه تـا 3.5 سـال بـه طـول می انجامـد، تشـکیل و 

تامیـن سـرمایه نیـز به تدریـج انجـام خواهـد شـد و 

مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

عتیقـی ادامـه  داد:  شـرکت گل گهـر بـا تشـکیل 

یک ترکیب سرمایه گذاری هوشمند در چند بخش 

ابتـدای زنجیـره )اکتشـافات(، انتهـای زنجیـره )آهـن 

اسفنجی و غیره( و بخش های نیروگاهی، لوله گاز و 

غیره، همه جوانب را در نظر گرفته است.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر گفـت: یکی از راه های اصلی توسـعه کشـور، بهـا دادن به غول های بـزرگ صنعت و 
معدنـی بـوده کـه دولت سـیزدهم بـه خوبی متوجه آن شـده و به صـورت حرفه ای در این زمینه گام برداشـته اسـت؛ بـه  طوری که 

بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران بدون یک دالر تامین مالی خارجی انجام شده است.

بزرگ ترین سرمایه گذاری صنعتی تاریخ ایران، بدون 
یک دالر تامین مالی خارجی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد:
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وی بیان  کرد: پنج میلیارد یورو سـرمایه گذاری 

میلیـارد   1.5 کـه  اسـت  گل گهـر  کار  دسـتور  در 

یـوروی آن در دسـتور کار اسـت، 1.5 میلیـارد یـورو 

در حضـور رئیس جمهـوری اعـالم شـد و دو میلیارد 

یـوروی دیگـر آن تـا پایـان سـال 1401 تعییـن  تکلیـف 

خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، عملیـات اجرایـی 

48پــــروژه بــــزرگ صنعتــــی کشــــور روز یکشنبــــه 

دالر  میلیـارد   17 معـادل  اعتبـاری  بـا  )17بهمـن( 

سرمایه گذاری با حضور رئیس جمهوری آغاز شد.

بزرگ تریــــن  کــــه  دولــــت  جدیــــد  طــــرح  در 

سـرمایه گذاری صنعتی کشـور محسوب می شود، 

میلیـارد  هـزار   500 سـرمایه گذاری  اسـت،  قـرار 

توسـعه  بـرای  )حـدود 19 میلیـارد دالری(  تومانـی 

صنایـع کشـور بـا اسـتفاده از منابـع کارخانه هـای 

سـودده داخلـی، اجرایـی شـود. شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر، مجتمـع فـوالد مبارکـه، شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران، شـرکت معدنـی و صنعتی 

چادرملو، شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 

ایـران«  پیشـرفت  پیشـرانان  »گـروه  عنـوان  بـه 

مسـئولیت سـرمایه گذاری در ایـن 48 پـروژه بـزرگ 

صنعتی را بر عهده دارند.

11 میلیــــارد دالر صــــادرات سالیــــانه، تولیــــد 

و  فلــــزی  معــــدنی،  محصــــول  تــــن  54میلیــــون 

پتروپاالیشـی، معادل 20 میلیارد دالر درآمد سـاالنه 

پـس از بهره بـرداری و ایجـاد 21 هزار شـغل مسـتقیم 

و 64هـزار شـغل غیرمسـتقیم از جملـه مزیت هـا و 

از  پـس  عظیــــم  پروژه هــــای  ایـن  ظرفیت هــــای 

بهره برداری است.

ـــ

فروش شمش فوالدی پریمیوم محدود شد

بـر اسـاس مصوبـه کارگـروه مدیریت بـازار، با توجه به رشـد قابـل مالحظه تقاضای خرید شـمش فـوالد در بـورس کاال طی چند 
هفتـه اخیـر کـه خود عاملی بـرای افزایش قیمت رقابتی شـده اسـت، تا اطالع ثانوی، خرید شـمش فـوالد به صـورت پریمیوم در 

بورس کاال صرفا برای واحدهای تولیدی بهین یاب مجاز خواهد بود.

فـروش  پیـرو  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

قراردادهـای پریمیـوم محصـوالت شـمش فـوالدی 

کـه سـر رسـید تحویـل آن هـا در حـال انجـام اسـت، 

در زمـان انجـام معامـالت اولیـه پریمیـوم، شـرایط 

فـروش فقـط بـرای تولیدکننـدگان کـه کـد آن هـا در 

بهین یاب فعال است، اعمال می شود. 

از حـدود یـک مـاه گذشـته کـه بـورس کاال 

محدودیـت ورود را برداشـته و کلیـه شـرکت های 

حقوقی و اشخاص حقیقی )بازرگانی( قادر به خرید 

شـده اند، حجـم تقاضـای ورودی بیشـتر شـده و ایـن 

خود باعث باال رفتن قیمت رقابتی شده است.

صـورت  بـه  تسـویه  شـرایط  ایجـاد  همچنیـن 

اعتبـاری از سـوی فروشـندگان نیـز  خـود عاملـی 

جهــــت افزایــــش قیمــــت رقابتـــی شــــده اســـت؛ 

براین اسـاس شـرکت های فوالدی به سـازمان بورس 

از شـرکت های  اعـالم کرده انـد کـه بسـیاری  کاال 

تبدیـل  بـرای  دارای LC حاضرنـد صرفـا  بازرگانـی 

شـدن بـه کاال، قابت هـای غیـر متعارفـی در بـورس 

افزایـش  باعـث  نیـز  موضـوع  ایـن  دهنـد؛  انجـام 

پریمیـوم  قراردادهـای  نهایـی  قیمـــــت  میانگیـن 

خواهد بود. 

در ایـن راستــــا، بـر اســــاس مصوبـــه کارگـروه 

بـا توجـه بـه رشـد قابـل مالحظـه  بـازار،  مدیریـت 

تقاضای خرید شمش فوالد در بورس کاال طی سه 

هفتـه اخیـر تـا اطـالع ثانـوی خرید شـمش فـوالد در 

بورس کاال صرفا برای واحدهای تولیدی بهین یاب 

مجاز خواهد بود.  

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، با پیگیری اعضای 

کارگروه مدیریت بازار،این مصوبه در رابطه فروش 

شـمش بـه صـورت پریمیـوم هسـت و فروش هـای 

فیزیکی شمش فوالد همچنان به تمامی دارندگان 

کدهای معامالتی صورت می پذیرد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـجاد غرقـی در 

مورد تامین ماشـین آالت معادن، اظهار داشـت: در 

فقـط  شـده،  انجـام  برآوردهـای  طبـق  حاضـر  حـال 

معـادن کوچک مقیـاس در انتهـای سـال 99 نیـاز بـه 

تامیـن 11 هـزار دسـتگاه جدیـد داشـتند کـه جهـت 

افزایش حمل عملیاتی بوده است؛ یعنی دستگاه ها 

برای نوسازی و … نیست.

وی با بیان اینکه تا سـال 1404 باید سـاالنه 700 

تـا 800 میلیـون تـن عملیـات خاک بـرداری انجـام 

شـود در حالی کـه ایـن عـدد هم اکنـون 50 میلیـون 

تن است، افزود: همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی 

تهـران، بـرای رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده در 

برنامه سـال 1401 جهت تولید مواد معدنی نیاز به 

25 هزار دستگاه داریم.

نایـب رئیـس کمیسـیون صنعـت و معـدن اتاق 

بازرگانـی تهـران یـادآور شـد: جهـت دسـتیابی بـه 

سـاالنه  رشــــد  بـه  نیــــاز  افـق 1404  هدف گـذاری 

16درصـدی تولیـد مـواد معدنـی داریـم؛ بنابرایـن 

بایـد 25 هـزار دسـتگاه ماشـین آالت معدنـی طـی 

چهـار سـال آینـده بـه این صنعت تزریق شـود تا هم 

به اهداف 1404 برسیم و هم از زمین گیر شدن این 

صنعت جلوگیری کنیم.

غرقـی ادامـه داد: جهـت تامیـن بخـش عمـده 

در  ظرفیت هـا  اسـتخراجی،  و  معدنـی  مـواد  ایـن 

صنایـع پایین دسـت مثـل سـنگ های سـاختمانی، 

مس و فوالد ایجاد شده است و در صورتی که این 

ظرفیت اسـتخراج نشـود، بخش عمده ای از صنایع 

برای تامین مواد اولیه به مشکل می خورند.

ایـن مقـام مسـئول گفـت: طبـق صورت هـای 

مالـی یـک شـرکت بـزرگ تولیدکننـده ماشـین آالت 

در سال 99 که بزرگ ترین تولیدکننده ماشین آالت 

راهسـازی و معدنی ما تلقی می شـود، 29 دسـتگاه 

تولید کرده است که فقط یک دستگاه بیل مکانیکی 

بـوده اسـت. فاصله بسـیار زیـادی بین نیاز صنعت 

بـا ظرفیـت سـاخت  بـه ماشـین آالت  معـدن کاری 

داخل وجود دارد.

نایب رئیس کمیسـیون صنعت و معدن اتاق 

بازرگانـی تهـران تصریـح کـرد: در تمـام دنیـا هـم 

معدنـی  ماشـین آالت  تولیدکننـده  شـرکت های 

ژاپنـی،  برندهـای  از  عمدتـا  و  هسـتند  محـدود 

مـا  اینکـه  می کننـد.  اسـتفاده   … و  آمریکایـی 

تصـور کنیـم بایـد همـه چیـز را در داخـل بسـازیم 

یـادآوری  بایـد  نخسـت  نیسـت.  درسـتی  تصـور 

شـود کـه ظرفیـت مـا بسـیار پاییـن اسـت و یـک 

امـا  می کنـد  تامیـن  را  بـازار  نیـاز  بیسـت هزارم 

قوانیـن حاکـم، واردات بخشـی از ماشـین آالت را 

ممنـوع کـرده اسـت، فقـط بـه ایـن دلیـل کـه مـا 

سـاخت داخـل داریـم و ایـن در حالـی اسـت کـه 

ظرفیت داخل وجود ندارد.

18 هزار دستگاه باالی 20 سال عمر دارند  

غرقـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر واردات 

کمـک می کنـد امـا مقاومـت از سـمت این شـرکت 

تولیدکننده ماشین آالت باال است، گفت: تقاضایی 

کـه وجـود دارد این اسـت که واردات ماشـین آالت 

بـرای معـدن کاران و پیمانـکاران بـدون تشـریفات 

خاصـی آزاد شـود. در حـال حاضـر 18 هزار دسـتگاه 

در معادن کشـور باالی 20 سـال عمر دارند که باید 

نوسازی شوند.

وی تاکیــــد کـرد: عمـال صنعـــت معـــدن کاری 

کشـور در حال زمین گیر شـدن و افت تولید اسـت 

که بخش عمده ای از آن به دلیل نبود ماشین آالت 

اسـت. نکته مهم این اسـت که زنجیره های بعدی 

کـه مصرف کننـدگان مـواد معدنـی هسـتند دچـار 

مشکل خواهند شد.

نایــــب رئیـس  بـر اســــاس گزارشـی از مهــــر، 

کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق بازرگانـی تهـران 

اظهـار کـرد: نوع سـازوکار شـرکت های تولیدکننده 

نباید تنها روی سـاخت همه تجهیزات باشـد بلکه 

باید بر روی زنجیره ارزش ماشـین آالت از سـاخت 

قطعـات و سـرویس و خدمـات تمرکـز الزم ایجـاد 

شـود کـه ایـن مسـئله می توانـد بسـیار اقتصـادی و 

کل  کـه  اسـت  ایـن  بـر  تاکیـد  امـا  باشـد.  موثـر 

دسـتگاه های سـنگینی کـه فنـاوری باالیـی دارد و 

بـه زنجیره هـای فنـی قبـل اسـت و فاقـد  وابسـته 

داشـتن آن ها هسـتیم، در داخل تولید شود؛ همین 

موضـوع موجـب بـروز ایـن اتفاقـات می شـود کـه 

واردات ماشـین آالت محـدود شـده و تولیـد داخـل 

هم رخ نمی دهد.

نایـب رئیـس کمیسـیون صنعـت و معدن اتاق تهـران با بیان اینکـه طی چهار سـال باید 25 هزار دسـتگاه ماشـین آالت به معادن 
تزریق شود، گفت: معدن کاری کشور در حال زمین گیر شدن است که علت عمده آن نبود تجهیزات تلقی می شود.

زمین گیر شدن معادن یک هشدار جدی است
عضو کمیسیون صنعت اتاق تهران:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، امیـد 

محتشـمی فر اظهار داشـت: تامین سنگ مورد نیاز 

خطوط تولید و استفاده از روش های نوین به منظور 

استخراج بهینه و کاهش هزینه ها از اهداف اصلی 

مدیریـت امـور معدن اسـت که بـا برنامه هایی چون 

توسـعه شـبکه برق معدن، امکان اسـتفاده بهینه از 

آب هـای حاصـل از زهکشـی، پایـش دیواره هـا توسـط 

رادار و دوربیـن روباتیـک و هـم  چنیـن اسـتفاده از 

روش های بهینه آتشباری انجام می شود.

وی دربـاره راهکارهـای ایـن بخـش بـرای بهبـود 

عملکـرد عنوان کـرد: حفاری های افقی برای تخلیه 

آب هـای پشـت دیواره هـای معـدن جهـت افزایـش 

و  ژئوتکنیـک  حفاری هـای  دیواره هـا،  پایـداری 

آبشناسی، مطالعات پایداری شیب دیواره ها، پروژه 

رینـگ آب معـدن، خریـد دسـتگاه اسـتمینگ تـراک 

همچنیـن  و  آتشـباری  راندمـان  افزایـش  جهـت 

همکاری و تعامل با دانشـگاه برای انجام پروژه های 

بهبـود راندمان عملیات اسـتخراج، جـزو راهکارهای 

ما بوده است.

مدیـر امـور معـدن مجتمـع گل گهر گفـت: طی 

10مـاه گذشـته توانسـته ایم برنامـه کمـی و کیفـی 

تولید و اسـتخراج سـنگ را محقق کنیم و همچنین 

در بخـش باطله بـرداری نیـز بـا وجـود مشـکالت و 

جهـادی  کار  و  تـالش  بـا  تجهیزاتـی  کمبودهـای 

همـکاران و پیمانـکاران بخـش معدن توانسـته ایم در 

مقایسـه بـا مدت مشـابه پارسـال بـه میـزان 9 درصد 

افزایش استخراج داشته باشیم.

محتشمی فر درباره اقدامات مورد نیاز تکمیلی 

بیـان کـرد: تامیـن و ورود تجهیزات معدنی جدید و 

تامین به موقع نرم افزارها و تجهیزات پیشرفته جزو 

این اقدامات است که خوشبختانه برنامه ریزی های 

خوبـی در ایـن خصـوص صـورت گرفتـه و در حـال 

انجام است.

مدیـر امـور معـدن مجتمـع گل گهـر، مهم تریـن 

و  نـاوگان  فرسـودگی  چالـش  را  بخـش  ایـن  چالـش 

کمبـود ماشـین آالت معدنـی خوانـد و گفـت: ایـن 

مسـئله اساسـی ترین چالـش تمامـی معـادن کشـور 

است که به منظور حل این مشکل شرکت گل گهر 

نسـبت به نوسـازی نـاوگان معدنـی اقدامات خوبی 

بـه زودی شـاهد ورود ماشـین آالت  انجـام داده و 

جدید خواهیم بود.

وی دربـاره جدیدتریـن دسـتاوردهای این بخش 

کـه  کابلـی  شـاول های  بازسـازی  و  اورهـال  افـزود: 

کامـال بـال اسـتفاده شـده بودند، به دسـت همکاران 

معـدن و پیمانـکار مربوطـه بـا قطعـات یدکـی تولیـد 

شده در داخل کشور بعد از حدود پنج سال محقق 

شده است.

روش هـای  از  اسـتفاده  گفـت:  محتشـمی فر 

بهینه آتشـباری مانند وری اسـتم، پاوردک و ایردک 

کـه منجـر بـه کاهـش 15 درصـدی خـرج ویـژه مـواد 

ناریـه و در نهایـت کاهـش هزینه هـای معـدن کاری 

می شـود، از دیگـر دسـتاوردهای مـا در سـال جـاری 

بوده است.

مدیر امور معدن شرکت گل گهر در پایان اظهار 

کـرد: خریـد و اسـتفاده از دسـتگاه اسـتمینگ تـراک 

)دستگاه گل گذاری مکانیزه( جهت افزایش راندمان 

انفجـارات و کاهـش اثـرات منفـی آن، اسـتفاده از 

پهپادهـای بـال ثابـت بـرای نقشـه برداری معـدن و 

دپوهـای محصـول جهـت افزایـش دقـت، ایمنـی و 

کاهـش هزینه هـا در کمترین زمان ممکن، اسـتفاده 

از حفاری های افقی به منظور تخلیه و زهکشی آب 

پشـت دیواره هـای معـدن بـه صـورت ثقلـی و بـدون 

نیـاز بـه پمپـاژ نیـز جـزو دسـتاوردهای مـا در سـال 

جاری بوده است.

مدیـر امـور معـدن مجتمع گل گهر گفـت: معدن به عنـوان تامین کننده مـواد اولیه زنجیـره تولید فـوالد، وظیفه تامیـن و تولید مواد 
اولیـه بـرای خـوراک صنایع پایین دسـتی را بـر عهـده دارد و چون بـدون تامین خـوراک، چرخه تولیـد متوقف می شـود و از طرفی 

چون معادن جز ذخایر تجدید ناپذیر هستند، باید توجه ویژه ای به استفاده بهینه از آن ها داشت.

به دنبال روش های نوین معدن کاری در گل گهر هستیم
مدیر امور معدن گل گهر:
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بــــه گــــزارش »فلــــزات آنالیـــــن«، تقاضـــــای 

مصرف کننـدگان نهایـی بـه ویـژه در بخش خودرو 

حداقـل تـا اواسـط سـال 2022 تحـت تاثیـر مسـائل 

زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت انرژی قرار 

خواهد گرفت. 

مصـرف ظاهـری فـوالد اتحادیـه اروپـا در سـه 

ماهـه سـوم سـال 2021 نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل برای چهارمین فصل متوالی با 14.3درصد 

افزایـش بـه 36 میلیـون تـن رسـید، اگرچـه این رقم 

از 40 میلیـون تـن مصـرف ثبت شـده در سـه ماهه 

دوم سال کمتر بوده است. 

مدیر کل یوروفر در یادداشـتی گفت، این روند 

مثبـت در صنایـع مصرف کننـده فـوالد و تقاضـای 

فوالد از پایان سـال 2020 مشـاهده شـد و ادامه یافت 

اما چشم انداز در حال بدتر شدن است. 

افزایـش  تامیـن،  زنجیـره  مـداوم  اختـالالت 

سرسـام آور قیمت هـای انـرژی و کربـن و همچنیـن 

تـداوم تـورم، بهبـود حوزه فوالد را در معرض خطر 

قرار داده اسـت. در ترکیب با سیاسـت های فعلی 

اتحادیـه اروپـا در زمینـه آب و هـوا و انـرژی، اینهـا 

ترکیـب  یـک  دهنـده  تشـکیل  عناصـر  و  اجـزا 

خطرناک هستنــــد که ممکــــن اســــت اروپـــا را به 

سـمت یـک بحـران سـاختاری و خـروج صنایـع از 

اروپا سوق دهد. 

در مقایسـه با آخرین چشـم انداز منتشـر شـده 

کـه  اسـت  ذکـر  شـایان   ،2021 اکتبـر  در  یوروفـر 

اسـتفاده ظاهـری فـوالد در سـال گذشـته بیـش از 

حـد انتظـار بهبـود یافـت در حالـی کـه چشـم انداز 

سال 2022 تا حدودی کاهشی است. 

داشـت  انتظـار  انجمـن  ایـن  اکتبـر،  مـاه  در 

تقاضـای ظاهـری فـوالد بـه 146 میلیـون تـن برسـد 

درحالـی کـه بـه 147 میلیـون تـن رسـید. بـرای سـال 

تـن  میلیـون  بـه 153  اکتبـر چشـم انداز  در   2022

آخریـن  انجمـن  ایـن  کـه  حالـی  در  داشـت  اشـاره 

چشـم انداز خـود را بـرای سـال جاری بـه 152میلیون 

تن کاهش داده است. 

تحویــــل بــــازار داخلی اتحادیـــه اروپا در سـه 

بـه  ماهـه سـوم 2021 حـدود 6.6 درصـد نسـبت 

سـال قبـل افزایـش یافـت، امـا از رشـد 40 درصـدی 

در سه ماهه دوم کندتر بوده است.

واردات فوالد اتحادیه اروپا در سـه ماهه سـوم 

بـه دنبـال رشـد 45 درصـدی در سـه ماهـه دوم، 

47.7 درصد افزایش یافت. 

رشـد تولیـد بخـش مصرف کننده نهایـی فوالد 

از 29.2 درصـد در سـه ماهـه دوم بـه 3.2 درصـد 

در سه ماهه سوم کاهش یافت. 

از کاال خبـر، یوروفـر در  بـر اسـاس گزارشـی 

پایـان اعـالم کـرد، وضعیـت کنونی، بهبود شـرایط 

را بـه خطـر می انـدازد و چشـم انداز کلـی صنایـع 

مصرف کننـده فـوالد را حداقـل تـا نیمـه اول سـال 

2022 دچار ابهام می کند.

بـر اسـاس گزارشـی از یوروفر )انجمـن فوالد اتحادیه اروپا(، پس از بازگشـت قوی در سـال 2021، انتظار می رود مصـرف فوالد اروپا 
در سال های 2022 و 2023 بسیار کندتر رشد کند و رشد این سال ها به ترتیب 3.2 و 1.7 درصد باشد.

تضعیف تقاضای فوالد اتحادیه اروپا در سال 2022
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی شـرکت ذوب آهن، محسـن رضایی 

اظهـار داشـت: تولیـد ریـل، توسـعه زیرسـاخت های 

حمـل و نقـل کشـور را میسـر سـاخت و بـا توجـه بـه 

ریلـی  بازسـازی خطـوط  و  توسـعه  نیازمنـد  اینکـه 

کشـور هسـتیم، تولیـد ایـن محصـول در ذوب آهـن 

اهمیــــت دوچنــــدانی یافتـــــه اســــت و موجــــب 

خنثی سازی تحریم ها شد.

وی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان و کلیـه صنایـع 

فـوالدی کشـور نبایـد بـا مشـکل مـواد اولیـه مواجـه 

بـر  آن هـا  نیـاز  مـورد  سـنگ آهن  تامیـن  و  شـوند 

صـادرات موادخـام، اولویـت اساسـی دارد و در ایـن 

راستا، دولت حمایت الزم را انجام می دهد.

ذوب  آهن اصفهان، اولین و بزرگ ترین کارخانه 

ایـران و  تولیدکننـده فـوالد سـاختمانی و ریـل در 

در  طویـل  محصـوالت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

امـور جهـادی،  تاسـیس در  ابتـدای  از  خاورمیانـه 

پشـتیبانی، بومی سـازی و توسـعه فنـاوری پیشـرو 

بـوده و بـا تکیـه بـر دانـش کارشناسـان و مهندسـان 

خـود بـه امـر ارتقـای سـطح علمـی صنایـع کشـور 

کوشیده است.

معـاون اقتصـادی رئیـس جمهور در بازدیـد از غرفه ذوب آهن اصفهـان در اولین دوره نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندی های جهادی 
کشـور ، تولیـد ریـل توسـط ذوب آهـن اصفهان را یک دسـتاورد بزرگ برای کشـور دانسـت و گفت : تـداوم و افزایش تولیـد ریل در 

این مجتمع عظیم صنعتی برای کشور بسیار ضروری است.

ضرورت تداوم و افزایش تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان برای کشور

ـــ

گردهمایی سالیانه گروه آزمایشگاه های زنجیره تولید 
فوالد و معادن کشور برگزار شد

گردهمایـی سـالیانه آزمایشـگاه های زنجیره تولید فوالد و معادن کشـور بـا هدف ایجاد هماهنگـی و اسـتفاده از ظرفیت های علمی 
و فنی صنعت فوالد به میزبانی جزیره کیش برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، جابـری ضمـن 

گـــــروه  داشـــــت:  اظهـــــار  خبــــر  ایـــــن  اعــــالم 

از  معـادن  و  فـوالد  زنجیـره  آزمایشـگاه های 

40آزمایشگاه فعال در حوزه معادن و فوالدسازی های 

کشـور بـا هـدف ایجـاد هماهنگـی و اسـتفاده از 

ظرفیت های علمی و فنی در سطح صنعت فوالد 

تشکیل شده است. 

وی در ادامـه گفـت: در گردهمایـی امسـال کـه 

در مرکـز همایش هـای بین المللـی کیش برگزار شـد، 

مراکـز بـه صورت جداگانه گزارشـی از فعالیت های 

سال جاری ارائه کردند و به منظور پیشبرد اهداف 

سال 1401، راهکار و برنامه جامعی تهیه شد.

نایب  رئیس انجمن آزمایشگاه های زنجیره فوالد 

کشـور تهیـه، چـاپ و انتشـار کتابچـه تجهیـزات و 

امکانـات آزمایشـگاه های کشـور را یکـی از مهم تریـن 

تصمیمـات گـروه دانسـت و افـزود: یکنواخـت کردن 

دسـتورالعمل های اجرایـی آزمایشـگاهی، بهره گیـری 

نظام مند از تجارب آزمایشگاه های همکار، بسترسازی 

انتقـال اطالعـات فنـی و  بـرای  در فضـای مجـازی 

برنامه ریزی برای انجام تست های بین آزمایشگاهی 

از دیگـر تصمیمـات هیئـت مدیـره آزمایشـگاه های 

زنجیره فوالد و معادن کشور بود.

گفتنی   است،  در این گردهمایی جابری، مدیر 

تضمین کیفیت و قمری، مدیر آزمایشگاه های فوالد 

خوزستان حضور داشتند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در ایـن رتبه بندی 

کـه مربـوط بـه تولید ابتدای ژانویه تا پایان دسـامبر 

2021 میـالدی اسـت، چیـن بـا تولیـد یـک میلیـارد و 

32 میلیون و 800 هزار تن ) افت 3 درصدی نسبت 

بـه سـال 2020 میـالدی( در رتبـه نخسـت تولیـد این 

محصول در جهان ایستاد.

پـس از آن، هنـد بـا تولید 118 میلیـون و 100 هزار 

تـن فـوالد خـام )رشـد 17.8 درصـدی(، ژاپـن با تولید 

96 میلیـون و 300 هـزار تـن )رشـد 15.8 درصـدی(، 

آمریکا با تولید 86 میلیون تن )رشد 18.3درصدی( 

و روسیه با تولید 76 میلیون تن )رشد 6.1 درصدی( 

در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.

همچنیـن کـره جنوبـی بـا تولیـد 70 میلیـون و 

)افزایـش 5.2 درصـدی(،  فـوالد خـام  تـن  600هـزار 

ترکیـه بـا تولیـد 40 میلیـون و 400 هـزار تـن )افزایـش 

12.7 درصدی(، آلمان با تولید 40 میلیون و 100هزارتن 

)افزایــــش 12.3 درصــــدی(، برزیـــل بـــا تولیــــد 

بـا  36میلیون تـن )افزایـش 14.7 درصـدی( و ایـران 

تولید 28میلیون و 500 هزار تن )افت 1.8 درصدی( 

در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.

رشد 3.6 درصدی تولید جهانی فوالد در   

سال 2021

بـر پایـه گـزارش انجمـن جهانـی فـوالد، مجموع 

تولیـد جهانـی فـوالد خـام در سـال 2021 میـالدی 

از  جهـان  فوالدسـازان  یافـت.  افزایـش  3.6درصـد 

ابتـدای ژانویـه تـا پایـان دسـامبر 2021 میـالدی، یـک 

میلیـارد و 911 میلیـون و 900 هـزار تـن فـوالد خـام 

درصـدی   3.6 رشـد  از  حاکـی  کـه  کردنـد  تولیـد 

نسبت به سال 2020 میالدی است.

همچنین 64 کشور فوالدساز جهان در دسامبر 

2021 میـالدی، 158 میلیـون و 700 هـزار تـن فـوالد 

خام تولید کردند که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشته کاهش 3 درصدی نشان می دهد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، در سال 2021 میالدی، 

ایـران در مجمـوع 28 میلیـون و 500 هـزار تـن فـوالد 

خـام تولیـد کـرد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

2020 میـالدی، 1.8 درصـد کاهـش یافـت. ایـن در 

حالـی اسـت کـه تولید فوالد خـام ایران در دسـامبر 

سـال گذشـته با 15.1 درصد رشـد نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته میـالدی بـه دو میلیـون و 800 

هزار تن رسید.

بـر پایـه آخرین گـزارش انجمن جهانی فوالد، ایـران با تولیـد 28.5 میلیون تنی، همچنان عنوان دهمین فوالدسـاز برتر جهـان را در 
اختیار دارد.

ایران در جایگاه دهم برترین تولیدکنندگان 
فوالد جهان باقی ماند

ـــ

فوالد هرمزگان واحد برتر در گروه فلزات اساسی شد
با معرفی خانه صمت ایران،

در نوزدهمین جشـنواره تولید ملی، افتخار ملی که با حضور وزیر صمت و دادسـتان کل کشـور برگزار شـد، شـرکت فوالد هرمزگان 
بـه عنـوان واحد برتر صنعتی در گروه سـاخت فلزات اساسـی معرفـی و از عطاهلل معروفخانی، مدیرعامل شـرکت فـوالد هرمزگان 

به جهت سخت کوشی و ارزش آفرینی، با اهدای تندیس و لوح سپاس جشنواره تقدیر شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

لـوح  متـن  در  هرمـزگان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

نـام تولیـد  بـا  سـپاس آمـده اسـت: در سـالی کـه 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده و مقارن با 

چهـل و سـومین سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـت، بـا 

بـا  بـه رصـد رشـد عملکـرد آن مجموعـه   اسـتناد 

تقدیـم لـوح تقدیـر و تندیـس نوزدهمیـن جشـنواره 

تولید ملی، افتخار ملی سختکوشی و ارزش آفرینی 

و  جنابعالـی  مدیریـت  بـه  محتـرم  مجموعـه  آن 

همکاران تالشگرتان را به عنوان واحد برتر در گروه 

ارج  و  کـرده  تحسـین  اساسـی  فلـزات  سـاخت 

می نهیـم. از خداونـد متعـال برایتـان آرزوی توفیـق 

خدمت و بهروزی مسئلت می کنیم.

نوزدهمیـن جشـنواره تولیـد ملـی، افتخـار ملی 

خانـه  تاسـیس  سـالگرد  بیسـتمین  بـا  همزمـان 

صنعـت، معـدن و تجـارت در سـالن خلیـج فـارس 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

جلســــه  خوزستــــان،  فــــوالد  شرکــــت  عــــمومی 

قطعــــات،  بومی ســــازی  نمایشگــــاه  همــــاهنگی 

تجهیـزات و مـواد مصرفـی صنعت فوالد با حضور 

»عطـا تفضلـی، معـاون خریـد«، »مهـران خرم نیـا 

مدیـر  فروغی نیـا،  »غالمرضـا  فـن آوری«،  معـاون 

روابـط عمومـی«، »محمـد مهدی شـریف شـاذیله 

مدیـر بخـش فوالدسـازی«، »سـید مجتبـی منجـم 

مدیـر فـن آوری اطالعـات و ارتباطـات«، »احسـان 

»امیـر  نظـارت«،  و  بازرسـی  مدیـر  یعقوبـی زاده، 

اعتمادی فر، مدیر سـاخت سفارشـات و قطعات« 

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مسـئوالن  از  جمعـی  و 

برگزار شد. 

بر اساس این گزارش، جلسه یاد شده 25بهمن ماه 

1400 در سـالن کنفرانـس سـاختمان سـردار شـهید 

حاج قاسم سلیمانی انجام شد.

گفتنـی اسـت، دومیـن نمایشـگاه بومی سـازی 

قطعـات، تجهیـزات و مـواد مصرفـی صنعـت فوالد 

14 تـا 16 اسـفند مـاه سـال جـاری در محـل دائمـی 

حضـور  بـا  خوزسـتان  بین المللـی  نمایشـگاه های 

فعاالن حوزه صنعت و معدن برگزار می شود.

جلسـه هماهنگی دومین نمایشـگاه بومی سـازی قطعات، تجهیزات و مواد مصرفی صنعت فوالد با حضور جمعی از مسـئوالن شـرکت 
فوالد خوزستان برگزار شد.

جلسه هماهنگی نمایشگاه بومی سازی برگزار شد

ـــ

افزایش 24 درصدی تولید شمش آلومینیوم در کشور

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 10 ماهه سال 1400، بیش از 24 درصد افزایش یافت و از 453 هزار تن فراتر رفت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی ایمیدرو، چهار شـرکت 

تولیدکننـده آلومینیـوم کشـور از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان دی مـاه، 453 هـزار و 

436 تـن شـمش تولیدکردنـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال گذشـته، 364 هـزار و 

783 تن بود.

از این میزان، شـرکت های سـالکو 149 هزار و 496 تن، ایرالکو 148 هزار و 299تن، 

المهدی 124هزار و 428 تن و آلومینای ایران 31 هزار و 213 تن تولید کردند.

همچنیـن شـرکت آلومینـای ایـران در ایـن مـدت، 193 هـزار و 534 تن پودر آلومینا 

تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 99، حدود 193 هزار و 962 تن بود.

این شرکت طی 10 ماهه 1400، حدود 767هزار و 921 تن بوکسیت تولید کرد که در 

مقایسه با تولید سال 99 )679 هزار و 462 تن(، 13 درصد افزایش را نشان می دهد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، داود منظور، رئیس 

سـازمان امـور مالیاتـی، ذبیـح اللـه سـلمانی، معـاون 

فکـری،  علـی  و  وزارت  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه 

سـرمایه گذاری،  سـازمان  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 

کمک های اقتصادی و فنی و همچنین بهمن امیری 

مقـدم، اسـتاندار کرمانشـاه، مجتبـی بخشـی پور، 

نماینـده مـردم اسـالم و داالهـو در مجلـس شـورای 

اسـالمی و جمعـی از مسـئوالن اسـتانی در مراسـم 

افتتاح کارخانه »فروسـیلیکو منگنز« در شهرسـتان 

اسالم آباد غرب حضور داشتند.

اسـتان  دارایـی  و  اقتصــــادی  امـور  مدیــــرکل 

بـزرگ  پـروژه  ایـن  افتتـاح  مراسـم  در  کرمانشـاه 

صنعتـی بـا بیـان اینکـه کارخانه فروسـیلیکو منگنز 

اسـالم آباد غـرب توسـط یـک سـرمایه گذار چینـی 

ایـن  سـاخت  بـرای  گفـت:  اسـت،  شـده   احـداث 

کارخانـه 10 میلیـون یـورو سـرمایه گذاری شـده کـه 

در مرحله اول 200 شغل مستقیم و حدود 500 شغل 

غیرمسـتقیم ایجـاد کـرده کـه غیـر از نیروهای فنی 

که چینی هستند، سایر نیروها از اهالی اسالم آباد، 

داالهو و سایر مناطق نزدیک به کارخانه هستند. 

»امیرحمزه حیدریان«، طرح فروسیلیکو منگنز را 

دومین سرمایه گذاری خارجی در استان کرمانشاه و 

اولیـن سـرمایه گذاری در بخـش صنعـت و معـدن 

دانسـت و افـزود: ایـن کارخانـه سـاالنه 15 هـزار تـن 

محصول تولید می کند که این تولید 10 درصد از نیاز 

64 درصـدی کشـور بـه واردات را کاهـش می دهـد و 

30میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی بـرای کشـور بـه 

ارمغان خواهد آورد.

اینکـــه فروسیلیکـــو منگنــــز در  بیــــان  بـا  وی 

کارخانه های فوالدسـازی اسـتفاده می شـود، عنوان 

کـرد: ایـن محصـول سـبب افزایـش مقاومـت فـوالد 

می شـود و صنعـت خودروسـازی کشـور نیـز از آن 

بهره مند خواهد شد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، مدیرکل امور اقتصادی 

و دارایی استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اهمیت 

جذب سرمایه گذاری خارجی در استان اذعان کرد: 

درمان درد بیکاری کرمانشاه، جذب سرمایه گذاری 

به ویـژه سـرمایه گذاری خارجـی اسـت و در صـورت 

تحقق آن، هم فناوری های جدید وارد استان می شود 

و هم شاهد اشتغال زایی در کرمانشاه خواهیم بود.

کارخانـه »فروسـیلیکو منگنز« در شهرسـتان اسـالم آباد غرب به عنـوان اولین سـرمایه گذاری خارجی بخش صنعت و معدن اسـتان 
کرمانشاه با حضور معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی و استاندار کرمانشاه در مراسمی افتتاح شد.

افتتاح اولین سرمایه گذاری خارجی بخش صنعت و معدن در 
استان کرمانشاه

ـــ

تقدیر از میدکو به عنوان تامین کننده برتر زنجیره آهن و فوالد ایران

در سـومین جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران، از شـرکت میدکو سـاخت به 
عنوان تامین کننده برتر زنجیره آهن و فوالد ایران تقدیر به عمل آمد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از میدکو، 

شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع 

معــــدنی ایرانیــــان )ایمیکـــو( بـه عنــــوان یکـی از 

شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ میدکـو در ایـن 

جشنواره حضور داشت. 

این جشنواره و نمایشگاه از 19 تا 21 بهمن ماه در 

هتـل المپیک تهران با حضور شـرکت های بـزرگ این 

حوزه برگزار شد. 

گفتنی است شرکت میدکو با حضور در غرفه این 

نمایشگاه پذیرای میهمانان و مدعوین بوده است. 
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ـــ

معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـای شـرکت فـوالد خوزسـتان گفـت: بـا اجـرای موفقیت آمیـز طرح هـای توسـعه در فوالد 
خوزستان، تهدید محدودیت های انرژی به فرصت تبدیل شد.

تداوم اجرای طرح های توسعه فوالد خوزستان در سایه 
محدودیت های انرژی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، میثم شهنیانی با 

اعـالم ایـن مطلـب بـه تشـریح جزئیـات اقدامـات 

مسـتمر انجـام شـده در طرح هـای توسـعه در زمان 

تولیـد  بـه  شـده  اعمـال  انـرژی  محدودیت هـای 

اقدامـات شـامل  ایـن  اظهـار داشـت:  و  پرداخـت 

طرح های مهمی مانند پروژه پسـت 400 کیلوولت 

شرکت فوالد خوزستان را که در مراحل پایانی کار 

بود و مدت ها به واسطه وجود بخشی از دکل های 

فشـار قـوی معـارض، متوقف شـده بـود را بار دیگر 

فعال کرد.

معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـای شـرکت 

فوالد خوزسـتان افزود: دکل های برق فشـار قوی باید 

بـا اعمـال بی برقـی بـه شـرکت و اجـرای واریانـت خـط 

230 کیلو ولت پست برق اهواز 2 جابه جا می شدند. 

در شرایطی که اعمال محدودیت گاز و برق تهدیدی 

معاونـت  همـکاری  بـا  بـود،  تولیـد  تـداوم  بـرای 

بهره بـرداری و بسـیج نیروهـای پیمانـکار، مشـاور و 

کارفرما در یک کار گروهی هماهنگ و شبانه روزی، 

تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کردیـم و از تاریـخ چهارم 

بهمن ماه به مدت 6 شبانه روز، خطوط 230 کیلوولت 

شـماره 828 و 829، ورودی پسـت صنایـع فـوالد از 

پسـت اهـواز 2، از مسـیر جدیـد واریانـت با موفقیت 

برقرار شدند.

شـهنیانی در مـورد مهم تریـن ویژگی هـای اجـرای 

طـرح عنـوان کـرد: طـرح پسـت 400 کیلـو ولت، از سـه 

طرح  اصلی، پسـت مقسـم 400 کیلوولت آرنا، توسـعه 

پسـت اهـواز 2 و احـداث خـط 400 کیلـو ولت از پسـت 

اهـواز 2 تـا پسـت 400 بـه طـول 18 کیلومتـر را شـامل 

تولیـد  پایـداری  مهـم  طرح هـای  از  کـه  می شـود، 

فوالدخوزسـتان بـه شـمار می آیـد. بهره بـرداری از 

ایـن طـرح عـالوه بـر افزایـش پایـداری شـبکه بـرق، 

باعـث افزایش دیماند برق شـرکت تـا 850 مگاوات 

خواهد شد.

وی اظهـار کـرد: امیـد کـه بـا اتمـام فعالیت هـای 

تکمیلی این سـه پروژه در نیمه اول سـال 1401 شـاهد 

بهره منـدی از مزایـای آن و کاهـش محدودیت هـای 

برقی باشیم. 

معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه هـای شـرکت 

فـوالد خوزسـتان بـه تشـریح سـایر فعالیت هـای مهم 

کـه در حـوزه اجـرای طرح هـای توسـعه و در زمـان 

محدودیت هـای گاز و بـرق اجـرا شـدند، پرداخـت و 

افزود: عملیات نصب تابلوهای 33 و 6.6 کیلوولت 

کوپلـر و رایـزر مربـوط بـه پروژه توسـعه پسـت 800 به 

مدت هشت ساعت در توقف مشترک فوالدسازی، 

عملیـات انتقـــال بـار فیدرهـــای پسـت زمــــزم 2 بـه 

سوئیچ گیـــر جدیــــد مربــــوط بـــه پــــروژه تکمیـل و 

راه انـدازی سـوئیچ گیر 33 کیلوولـــت پسـت اصلـی 

ارتقـای  پـروژه  اتمـام  سـاعت،  سـه  مـدت  بـه  بـرق 

سیستم دبل دک رولراسکرین گندله سازی 2 که این 

پـروژه در توقـف تولیـد بـه مـدت پنـج شـبانه روز بـه 

صـورت 24 سـاعته و بـا طـرح نصـب و راه انـدازی 

شـوت های تـاور 18 بـا اسـتفاده از توقفـات سـالیانه 

واحد زمزم 2 انجام شد.

شهنیانی گفت: در پایان الزم است از حمایت های 

مدیرعامـل و همـکاران عزیـز در واحدهـای مختلـف 

بهره بـرداری، بازرسـی و نظـارت، ایمنـی، و عزیـزان در 

طرح های برق، مواد اولیه و فوالدسازی از پیمانکاران، 

مشاوران و کارفرما و به ویژه مدیران پروژه این نواحی 

کـه در ایـن شـرایط سـخت بـه میـدان آمدنـد و از 

محدودیـت اعمـال شـده بـه تولیـد، فرصتـی بـرای  

اجرای طرح ها خلق کردند، تشکر و قدردانی کنیم.
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