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کشـف، اسـتخراج و تولیـد طـال بـه عنـوان یـک فلـز گران بهـا کـه از خـواص و ارزش 

بسـیار باالیی برخوردار اسـت، همواره مورد توجه کشـورهای گوناگون بوده است. در 

سـال 2021، در مجمـوع چهـار هـزار و 711 تـن طـال در سـطح جهـان عرضـه شـده کـه بـا 

تقاضای 100 درصدی مواجه شـده اسـت. اسـترالیا، روسـیه، آفریقای جنوبی و ایاالت 

متحده آمریکا از بیشترین ذخایر معدنی طال در جهان برخوردار هستند. در این بین، 

سهم ایران از کل ذخایر 1.4 درصد و سهم تولید معدنی از طالی جهان تنها 0.3 درصد 

است که اختالف قابل توجهی با رقم سهم از ذخایر دنیا دارد. چین با ذخیره دو هزار 

تـن طـالی معدنـی و تولیـد 368 تن و نرخ بهره بـرداری  18.4 درصـدی از ذخایر طال، در 

مقام نخست برترین تولیدکنندگان طال قرار دارد و ایران، با ذخیره 736 تن و تولید تنها 

10 تن طال و نر خ بهره  برداری 1.3 درصدی در رتبه یازدهم قرار گرفته است.

کشـور ما با توجه به سـاختار زمین شناسـی و متالوژنی و به دنبال قرارگرفتن روی 

کمربنـد کانی سـازی طـال، از پتانسـیل باالیـی جهـت افزایـش ظرفیـت تولید ایـن ماده 

معدنی برخوردار اسـت و بیش از 70 کانسـار طال در داخل کشـور شناسـایی شـده که 

ازجملـه آن هـا می تـوان بـه موتـه در اصفهـان، زرشـوران و آق دره در آذربایجان غربـی، 

داشکسـن در کردسـتان، اخترچـی در مرکـزی، تـوزالر در زنجـان و... با مجموع ذخایر 

بالغ بر 700 تن اشاره کرد. مادامی که بعضی کشورهای منطقه در حال سرمایه گذاری 

بلندمـدت در صنعـت طـال هسـتند، نیـاز اسـت تـا مـا اقدامـات الزم و کافـی جهـت 

بهره بـرداری از ذخایـر طـالی موجـود در کشـور را انجـام دهیـم تـا عقب ماندگی هـای 

موجود در رقابت با سایر کشورها را جبران کنیم.

از لحاظ زمین شناسی، 13 منطقه متالوژنی در داخل کشور تعریف شده است که 

امکان اجرای اکتشـاف و اسـتخراج طال در آن ها وجود دارد و از آنجایی که بیشـترین 

ذخایر طال در مناطق دورافتاده واقع شده اند، در صورت اجرای عملیات های مختلف 

معدنی، می توان با فراهم کردن زیرسـاخت های الزم جهت دسترسـی به این مناطق 

همچون احداث جاده، تامین آب، برق و... از یک فرصت طالیی برای سودآوری بهره 

بـرد. همچنیـن از آنجایـی کـه بـه دلیـل نرخ تسـعیر بـاالی ارز، هزینه های تولید مانند 

قیمت حامل های انرژی در داخل کشـور نسـبت به کشـورهای همجوار کمتر اسـت، 

انگیزه باالیی جهت سرمایه گذاری در این زمینه در میان فعاالن معدنی وجود دارد 

که باید به درسـتی از آن اسـتفاده شـود. نکته مهم در این خصوص آن اسـت که اگر 

بتوانیم میزان تولید طالی کشور را افزایش دهیم، می توانیم آن را به نرخ جهانی در 

بازار بین المللی عرضه کنیم که در نهایت، منجر به ارزآوری قابل توجهی خواهد شد. 

دانش مورد استفاده جهت استحصال طال در داخل کشور، تا حدودی بومی است و 

این امکان وجود دارد با به کارگیری تکنولوژی های جدید در بهره برداری از ذخایر 

سـولفیدی کم عیار، به سـرعت سـهم تولید خود را با رشـد چهار برابری به سـهم 

ذخایر کشور از ذخایر کل جهان نزدیک کنیم.

با این وجود، چالش های فراوانی نیز در صنعت طالی کشور وجود دارد که 

تنهـا مختـص بـه ایـن صنعـت معدنـی نیسـت. متاسـفانه بـا روی کار آمـدن 

دولت هـای جدیـد، مـا شـاهد تغییـر بعضـی رویه هـا و دسـتورالعمل ها در حـوزه 

معدن و صنایع معدنی هستیم که به هیچ وجه به نفع این حوزه نیست. 

مسـیر دریافت مجوزهای الزم از سـازمان های حفاظت از محیط زیسـت و 

منابـع طبیعـی، یکـی از چالش هایـی اسـت کـه فعـاالن صنعت طال همـواره بـا آن 

مواجـه هسـتند. در واقـع، ممانعت هـای به عمـل آمـده از جانب این سـازمان ها، 

گاهی اوقات منجر به ایجاد رانت و فساد مالی می شود و بر همین اساس، باید 

همکاری هـای الزم در خصـوص ارائـه اطالعـات صریـح و شـفاف بـا فعـاالن ایـن 

صنعت صورت پذیرد تا شاهد رشد و تسریع هرچه بیشتر در تولید طالی کشور 

باشیم. نکته جالب اینکه تولید طال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان 

در مجـاورت زمین هـای مسـکونی و جنگلـی انجـام می شـود و دولـت  همـکاری  

خوبی را با معدن  کاران دارد؛ در حالی که در داخل کشور به دلیل عدم همکاری  

الزم و ارائـه اطالعـات کافـی بـه فعـاالن معدنـی، زمانـی کـه آن هـا اقـدام بـه ثبـت 

محدوده در سامانه کاداستر می کنند، باید بروکراسی های اداری بسیار زمان بر 

را طی کنند که همین امر منجر به کاهش انگیزه الزم برای افزایش تولید طال در 

کشور خواهد شد. 

کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه های کشف و استخراج طال، یکی 

دیگـر از چالش هایـی اسـت کـه بـر همین اسـاس بایـد اقدامـات الزم در خصوص 

پرورش افراد متخصص و ارائه آموزش های عملی و کاربردی الزم در دانشگاه ها 

انجام شود. همچنین 90 درصد ماشین آالت معدنی مورد استفاده در صنعت 

طال فرسوده شده اند و مشخص نیست چرا مجوز واردات ماشین آالت جدید از 

جانـب مسـئوالن ذی ربـط صـادر نمی شـود! طبیعـی اسـت بـا فرسـوده شـدن 

ماشین آالت معدنی، هزینه تعمیر و نگهداری آن افزایش و به دنبال آن، راندمان 

کاهش پیدا  کند.

موضوع معارضان محلی نیز معضل بسیار بزرگی است که چالش های ناشی 

از آن روز به روز در حال افزایش اسـت و دولت باید تدابیر الزم در خصوص رفع 

ایـن مشـکل را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. همچنیـن الزم اسـت تـا شـرایط 

مطلوب جهت سرمایه گذاری و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت طالی 

کشور فراهم شود. چراکه اگر دولت همکاری الزم با بخش خصوصی را در این 

زمینه داشته باشد، می توانیم در آینده نزدیک شاهد ورود بیشتر سرمایه، دانش 

فنی و تجهیزات جدید به صنعت طالی کشور و افزایش تولید این ماده معدنی 

بـه میـزان 40 تـن در سـال باشـیم. مدیریـت هدفمنـد، برنامه ریـزی دقیـق و 

کارشناسانه دولت در بلندمدت به منظور بهره برداری از ذخایر طال و حمایت 

بیشـتر از بخـش خصوصـی جهـت تولیـد ایـن مـاده معدنـی، می توانـد آینـده و 

چشم انداز روشنی را در این صنعت مهم و باارزش رقم بزند.

جویندگان طال
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وجـود زیرسـاخت های مناسـب حمـل و 
نقـل یکـی از موارد ضـروری بـرای رونق 
اقتصادی و به ویژه توسـعه و رشد صنایع 
کشـورها بـه شـمار مـی رود و بـر تمامی 
فعالیت ها در حوزه تولیـد، توزیع و عرضه 
محصـوالت بـه بـازار مصـرف و ... تاثیر 
مسـتقیم دارد. در بسـیاری از کشـورهای 
صنعتـی پیشـرفته، سـرمایه گذاری های 
فراوانـی برای توسـعه زیرسـاخت های 
حمـل و نقـل اعـم از جـاده ای، ریلـی و 
دریایی صورت گرفته اسـت و اثرگذاری 
ایـن بخش در توسـعه سـایر صنایع آن 
کشـورها نیـز کامال مشـاهده می شـود. 
اهمیـت بخـش حمـل و نقـل بـه قدری 
اسـت که بعضی از شـرکت های تراز اول 
احـداث  و  توسـعه  سـمت  بـه 
زیرساخت های این بخش در کشورهای 
کمتـر توسـعه یافته حرکت کرده انـد. در 
کشـور ما نیـز توجه بـه تقویـت حمل و 
نقـل در برنامه هـای پنج سـاله دولت هـا 
مشـاهده می شـود اما این امـر مطابق با 
انتظـار، برنامه ریزی ها و توسـعه صنایع 
پیش نرفته است. در این راستا، خبرنگار 
پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
بـا محسـن نـادری، مدیرعامل شـرکت 
مدیریـت بین المللـی همـراه جـاده ریل 
دریـا بـه گفت وگـو نشسـته اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

محسن نادری، مدیرعامل شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ساخت اسکله مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید رجایی  

به دنبال ایجاد تحول در حمل و نقل 
مواد معدنی هستیم
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توضیحاتی در خصوص پیشینه شرکت مدیریت  ◄

بیــن المللی همراه جــاده ریـل دریـا و فعالیت هـای 

آن بفرمایید.

شـرکت بین المللـی همـراه جـاده ریـل دریـا در 

سال 1396 و بنا به ضرورت نیاز سرمایه گذاران خود 

کـه عمدتـا تامین کننـده مـواد اولیـه کارخانجـات 

ازجملـه  رسـید.  ثبـت  بـه  هسـتند،  فوالدسـازی 

سـرمایه گذاران این شـرکت می توان به شـرکت های 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری 

امیـد، سـنگ آهن گهرزمین، تجلی توسـعه معـادن و 

و  معدنـی  و  گل گهـر  و صنعتـی  معدنـی  فلـزات، 

صنعتی چادرملو اشاره کرد.

شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا شرکتی 

سـرمایه گذار محسـوب می شـود و ماموریت اصلی 

مکانیـزه  پایانه هـای  و  اسـکله  ایجـاد  شـرکت  ایـن 

و  معدنـی  مـواد  واردات  و  صـادرات  اختصاصـی 

فوالدی، توسـعه ناوگان های ریلی شـرکت های تابعه 

و تجهیـز و توسـعه تاسیسـات حمـل و نقـل ریلـی، 

جاده ای، دریایی و بندری است. با توجه به گستره 

فعالیـت شـرکت همـراه جـاده ریـل دریـا در حـوزه 

مرتبـط بـا صنعت معدن تجارت، این شـرکت تقریبا 

مرکـز مهندسـی در حـوزه سـرمایه گذاری آن هـا بـه 

شمار می آید.

در حـوزه زنجیـره فـوالد کشـور، بی توجهـی بـه 

حـوزه اکتشـاف، تامیـن سـنگ آهن را بـا چالش هایـی 

مواجـه سـاخته اسـت و بـا توجـه بـه چشـم انداز افـق 

1404 صنعت فوالد برای تولید 55 میلیون تن فوالد، 

رشـد  نیـز  سـنگ آهن  تامیـن  بـرای  واردات  میـزان 

اهمیـــــت  صــــورت،  ایــــن  در  داشــــت.  خواهــــد 

زیرسـاخت های حمل و نقل و لجسـتیک در واردات 

و صـادرات نمـود پیـدا می کنـد. بنابرایـن شـرکت 

بین المللی همراه جاده ریل دریا با اهدافی همچون 

مکانیـزه  پایانـه  و  اسـکله  ایجـاد  و  سـرمایه گذاری 

تخصصــــی صــــادرات و واردات مـــواد معـــدنی و 

نقـل ریلـی و  انجـام حمـل و  محصـوالت فـوالدی، 

توسعه ناوگان ریلی شرکت های سهامداری، تجهیز 

و توسـعه تاسیسـات حمـل و نقـل ریلـی، دریایـی، 

بنـدری و جـاده ای، انجـام فعالیت هـای خدماتـی، 

اسـکله های  ایجـاد  بـا  مرتبـط  عمرانـی  و  بازرگانـی 

بندری و سازه های دریایی، برنامه ریزی، هماهنگی، 

مدیریـت و مشـاوره در خصـوص کلیـه فعالیت های 

ریلـی،  بـا مزیـت  فـوالدی  و  نقـل معدنـی  و  حمـل 

دریایـی و جـاده ای و سـرمایه گذاری و مشـارکت در 

تحقـق  منظـور  بـه  خارجـی  و  داخلـی  موسسـات 

اهداف شرکت، شروع به کار کرده است.

ایـن شـرکت در حـال حاضر چـه رویکردهایی را  ◄

در زمینـه توسـعه زیرسـاخت های کشـور بـه ویـژه 

بـرای حـوزه حمـل و نقـل مـواد معدنـی را در دسـت 

اقدام دارد؟

شـرکت همـراه در یـک سـال اخیـر بـا تمرکـز بـر 

از  بهره گیـری  و  مدیریتـی  و  سـازمانی  سـاختار 

مشـاورین رتبـه یـک در گروه های مختلف اقـدام به 

طراحـی و جانمایـی خطـوط ریلی و ایسـتگاه مانوری 

در محدوده پروژه، مطالعات محیط زیست، طراحی 

و جانمایی اجزای دریایی، نقشه برداری و گمانه زنی 

مناقصـه  برگـزاری  دریایـی،  و  خشـکی  ژئوتکنیـک 

انتخـاب مشـاور طـراح انبـار مکانیـزه، شناسـایی و 

مذاکـره بـا سـازندگان تجهیـزات خارجـی برون مرزی 

همچنیـن  و  ترکیـه ای  چینـی،  روسـی،  ایتالیایـی، 

بررسی سوابق و توانمندی های آن ها کرده است.

دریـا  ریـل  جـاده  همـراه  بین المللـی  شـرکت 

اجرای برنامه ها و رویکردها و ماموریت هایی را در 

نظـر دارد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه تکمیـل 

زنجیـره فوالد مخصوصا سـاخت کارخانجات فوالد 

در مجاورت پایانه به منظور توسعه صنایع فوالد با 

تکنولوژی روز جهانی در سواحل کشور و توسعه و 

آبادانی این مناطق، توسعه زیرساخت های ریلی و 

اتصـال آن بـه شـبکه سراسـری کشـور و ایجـاد یـک 

پایانـه تخصصـی مکانیـزه تخلیـه و بارگیـری مـواد 

معدنـی بـا تمرکـز بر حمل و نقل ریلی مواد معدنی 

از مبـادی مربوطـه بـه بنـدر شـهید رجایـی اشـاره 

کرد. همچنین احداث اسـکله، همراه با تجهیزات 

مکانیزه مربوطه، با هدف ارتقای ظرفیت عملیاتی 

صـادرات و واردات مـواد معدنـی کشـور، اسـتفاده 

سـرعت  منظـور  بـه  بـاال  ظرفیـت  بـا  کشـتی  از 

بخشیدن به توان صادرات و واردات مواد معدنی، 

ایجـاد اشـتغال پایـدار در منطقـه، کاهـش حـوادث 

شرکت بین المللی همراه جاده ریل 
دریا شرکتی سرمایه گذار محسوب 

می شود و ماموریت اصلی این 
شرکت ایجاد اسکله و پایانه های 

مکانیزه اختصاصی صادرات و 
واردات مواد معدنی و فوالدی، 

توسعه ناوگان های ریلی شرکت های 
تابعه و تجهیز و توسعه تاسیسات 

حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی و 
بندری است
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جاده ای در منطقه به دلیل تمرکز بر فعالیت حمل 

و نقـل ریلـی، کاهـش آالیندگـی و آلودگـی هـوا بـه 

دلیـل انجـام عملیـات تخلیـه و بارگیـری بـه روش 

کامال مکانیزه، کاهش زمان توقف واگن های باری 

و  آهـن  راه  ایسـتگاه های  در  ریلـی  شـرکت های 

بـه  متعلـق  واگن هـای  بیشـتر  راندمـان  افزایـش 

شـرکت های ریلـی و افزایـش درآمـد حاصلـه را بـه 

عنوان دیگر برنامه ها در دستور کار داریم.

اهمیت زیرساخت ها در توسعه بخش معدن و  ◄

صنایـع معدنـی را چگونـه ارزیابی می کنید؟ کشـور 

چـه  شـده  یـاد  حـوزه  زیرسـاخت های  نظـر  از  مـا 

جایگاهی را دارد؟

کشـورهای  تعالـی  و  پیشـرفت  مسـیر  بررسـی 

توسـعه یافته نشـان می دهد که اغلب این کشـورها 

سـرمایه گذاری در حوزه توسـعه این زیرساخت ها را 

گام نخسـت پیمـودن برنامـه توسـعه صنعتـی خـود 

قـرار داده انـد. از ایـن رو، یکـی از مهم تریـن عوامـل و 

معیارهـای توسـعه یافتگی در جهـان امـروز حمـل و 

نقل اسـت که از دسـتاوردهای آن می توان به بهبود 

و  اجتماعـی  اقتصـادی،  محسـوس  پیشـرفت  و 

زیسـت محیطی و نیـز افزایـش رفـاه عمومـی اشـاره 

کـرد. بـا اسـتناد بـه اطالعـات موجـود و مطالعـات 

توسـعه  و  ایجـاد  عـدم  آسـیب  گرفتـه،  صـورت 

زیرسـاخت های حمـل و نقـل حتـی بـرای کشـورهای 

توسـعه یافته نیـز وجـود دارد. ایـن مقولـه در مـورد 

بـه عنـوان کشـوری در حـال توسـعه و  نیـز،  ایـران 

پیشرفت، اهمیت باالیی دارد و الزم است تا جایگاه 

ایـن مسـئله در نظـر سیاسـت گذاران کالن کشـور 

تقویت شود.

در زمینـه زیرسـاخت های حمـل و نقـل ریلـی،  ◄

جـاده ای و دریایـی چـه چالش هایـی در کشـور مـا 

وجود دارد؟

در حال حاضر حمل بار بخش معادن کشور به 

صـورت جـاده ای و ریلـی اسـت کـه عمـده آن از 

طریـق حمـل و نقـل جـاده ای انجـام می شـود. در 

بـه  آسـیب  ماننـد  مشـکالتی  جـاده ای،  بخـش 

زیرسـاخت ها، سـرعت پاییـن حمـل بـار، محورهـای 

مواصالتی نامناسـب برای حمل و نقل، هزینه باال، 

افزایـش سـوانح جـاده ای، مصـرف بـاالی سـوخت و 

آالیندگی محیط زیستی گریبانگیر صنعت حمل و 

نقـل اسـت. همچنیـن ضعـف در زیرسـاخت های 

موجـود و فرسـودگی نـاوگان ریلـی، عدم دسترسـی 

و  تخلیـه  ماشـین آالت  نبـود  و  ریـل  بـه  مناسـب 

بارگیری باعث کاهش جذابیت در استفاده از این 

روش حمـل بـار در صنایـع معدنـی شـده اسـت. بـا 

ایـن حـال حمـل ریلـی نسـبت بـه حمـل جـاده ای از 

مزایـای مناسـبی ماننـد بـه صرفـه بـودن از لحـاظ 

اقتصادی، آسیب کمتر به محیط زیست و مصرف 

سـوخت کمتـر در حمـل بـار بخش صنعت و معدن 

برخوردار اسـت. در سـند چشـم انداز 1404 رسیدن 

طـول خطـوط ریلـی کشـور بـه 25 هـزار کیلومتـر 

هدف گـذاری شـده اسـت و بـر اسـاس محاسـبات، 

رشـد  متوسـط  طـور  بـه  سـاالنه  بایـد  بخـش  ایـن 

7درصدی داشـته باشـد تا این هدف محَقق شـود. 

بـا ایـن حـال، در شـرایط فعلی و بـا وجود چالش های 

متعـدد در ایـن حـوزه، تحقـق ایـن هـدف چنـدان 

امکان پذیر به نظر نمی رسد.

کشور ما چه پتانسیل هایی از نظر سرمایه گذاری  ◄

در حوزه زیرسـاخت ها دارد؟ چه بخش هایی در حال 

حاضر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارند؟

حمل و نقل در صنایع معدنی از اهمیت بسیار 

باالیـی برخـوردار اسـت. اگرچه این بخش مسـتقیما 

در سـودآوری معـادن و صنایـع معدنـی نقش نـدارد، 

امـا بـه سـبب قرارگیری معـادن و واحدهای صنعتی 

در مناطـق فاقـد امکانات جابه جایی و یا کمبود این 

زیرساخت ها، وجود جاده ها و زیرساخت های ریلی 

و دریایـی الزامـی بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه تناژ 

بـاالی محصـوالت معدنـی، سـهولت در جابه جایـی 

مـواد معدنـی هزینه هـای حمل و نقل مواد را بسـیار 
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کاهـش می دهـد و می توانـد در کاهـش بهـای تمـام 

شده محصوالت تولیدشده موثر واقع شود. در این 

بین، بخش خطوط ریلی از ظرفیت باالتری نسـبت 

بـه بندرهـا و جاده هـا بـرای جابه جایـی مـواد معدنـی 

برخـوردار اسـت، امـا در حـال حاضـر، ایـن بخـش از 

ناوگان حمل و نقل کشور متناسب با صنایع معدنی 

کشـــور توسعـــه نیافتـــه اســــت و جابه جایـی مـواد 

معدنـی در بیشـتر مـوارد از طریـق خطـوط جـاده ای 

اینکـــه توسـعه  بــــه  بـــا توجـــه  انجــــام می شــــود. 

زیرساخت های حمل ونقل خصوصا خطوط ریلی در 

جهــــت رشــــد و پیشــــرفت صنــــایع اســـت، وجـود 

شرکت های سرمایه گذار در توسعه این زیرساخت ها 

اهمیت باالیی دارد.

شـرکت مدیریـت بین المللـی همـراه جـاده ریـل  ◄

دریا برای حل چالش های حوزه حمل و نقل معدنی، 

چه اقداماتی را صورت داده است؟

شـرکت همـراه جـاده ریـل دریـا، بـرای تکمیـل این 

حلقه در جابه جایی بار معادن، تمام تالش خود را به 

کار گرفته اسـت تا با احداث پایانه و اسـکله مکانیزه 

ریلـی ایـن شـرکت در بنـدر شـهید رجایـی، ضمـن 

اثرگذاری در زنجیره تامین فوالد و صادرات و واردات 

مـواد معدنـی، سـهم بسـزایی در حمـل و نقـل ریلـی 

کشور ایفا کند. از عوامل مهم تاثیرگذار در این حوزه 

می تـوان بـه ریل پایـه بـودن پایانـه و نیـز ماشـین آالت 

مناسـب و بـه روز دنیـا بـه منظور کارآمدی بیشـتر در 

تخلیـه بارگیـری و حمـل مـواد معدنـی در راسـتای 

تقویت ناوگان ریلی کشور اشاره کرد. در حال حاضر، 

این شرکت اقدام به خرید 600 دستگاه واگن لبه بلند 

باری مواد معدنی کرده است.

این شرکت چه چشم اندازی را برای آینده خود  ◄

در نظر گرفته است؟

ایـن  یادشـده  اهـداف  و  برنامه هـا  راسـتای  در 

شـرکت، مطالعـات بسـیاری از طرح هـا بـه مرحلـه 

نهایـی رسـیده اسـت و شـرکت در آینـده ای نزدیـک 

شـاهد اجـرای پـروژه خواهـد بـود. ناگفتـه نمانـد 

کـــه بخشـی از سـهامداران فـــوالدی شرکـــت، بــــا 

سرمایــه گــــذاری مفیــــد در برخــــی از پروژه هــــای 

بهره بـرداری محـور تحـت قراردادهـای »BOT«، بـه 

توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور نیز کمک 

خواهند کرد.

از چشـم اندازهای آتی این شـرکت، با توجه به 

عملکـرد مناسـب آن تاکنـون، می تـوان بـه مواردی 

همچـون اجـرای قرارداد منعقده با اداره کل بنادر 

و کشـتیرانی اسـتان هرمزگان در راستای ساخت، 

مکانیـزه  پایانـه  و  اسـکله  بهره بـرداری  و  احـداث 

ریلی مواد معدنی، تکمیل زنجیره فوالد مخصوصا 

سـاخت کارخانجـات فـوالد در مجـاورت پایانـه بـه 

منظـــور توسعــــه صنایـــع فـــوالد با تکنولـــوژی روز 

جهانـی در سـواحل کشـور و توسـعه و آبادانـی ایـن 

و  ریلـی  زیرسـاخت های  توسـعه  نیـز  و  مناطـق 

اتصال آن به شـبکه سراسـری کشـور اشـاره کرد. از 

ایـن رو، شـرکت بین المللـی همـراه جـاده ریـل دریا 

بـرای تکمیـل چرخـه حمـل و نقـل بـار معـادن تمـام 

تـالش خـود را بـه کار گرفتـه اسـت تـا بـا احـداث 

پایانه و اسکله مکانیزه ریلی در بندر شهید رجایی 

و همچنیـــن اعـــالم آمـــادگی بـــه منظور افزایــ  ش 

ظرفیـــت خطـــوط ریلـــی موجـــود کشـــور، ضمـــن 

اثرگـذاری در تامیـن زنجیـره فـوالد در صـادرات و 

واردات مـواد معدنـی، سـهم بسـزایی در حمـل و 

نقل ریلی کشـور ایفا کند. در این راسـتا، طراحی 

در  معدنـی  مـواد  مکانیـزه  ترمینـال  سـاخت  و 

محدوده بندر شهید رجایی در زمینی به مساحت 

180 هکتـار متـر مربـع و در قالـب سـرمایه  گذاری 

سـاخت، بهره بـرداری و انتقـال بـه مالـک اصلـی آن 

هرمـزگان(  اسـان  دریانـوردی  و  بنـادر  کل  )اداره 

مهم تریـــن اقـــدام آتی شرکـــت خواهـــد بـــود. بـــا 

بهره بـرداری از پروژه هـای فـوق، افزایـش ظرفیـت 

تخلیـه و بارگیـری مکانیـزه ریلـی مـواد معدنـی بـه 

میـزان 50 میلیـون تـن در سـال را شـاهد خواهیـم 

بـود کـه تحولـی عظیـم در چرخـه حمل ونقـل مـواد 

معدنی قلمداد می شود.

یکی از مهم ترین عوامل و معیارهای 
توسعه یافتگی در جهان امروز حمل 

و نقل است که از دستاوردهای 
آن می توان به بهبود و پیشرفت 
محسوس اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی و نیز افزایش رفاه 
عمومی اشاره کرد
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افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، موجب ضرردهی کارگاه های فوالدساز شد
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مدیـر کارگاه ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان گفت: با توجه به افزایش قیمت آهن اسـفنجی و قراضه، تولید شـمش فـوالدی با ظرفیت 
پاییـن در کارگاه هـای ریخته گـری از توجیـه اقتصـادی الزم برخـوردار نیسـت و از این رو بـه دنبال جذب سـرمایه بـرای اضافه کردن 

کوره های جدید و افزایش ظرفیت کارگاه هستیم.

مدیر کارگاه ریخته گری آذر فوالد ایرانیان:

افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، موجب ضرردهی 
کارگاه های فوالدساز شد

پایـگاه  بـا خبرنـگار  رامیـن کارگـر در گفت وگـو 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

کارگاه آذر فـوالد ایرانیـان فعالیـت خـود را در سـال 

تـن در حـوزه  و 300  بـا ظرفیـت چهـار هـزار   1393

ریخته گری فوالد آغاز کرد. نحوه فعالیت ما به این 

صـورت اسـت کـه تمامـی ضایعـات فلـزی و شـهری 

همچون آهن آالت تعمیراتی و بازسازی ساختمان ها 

و قطعـات خودروهـای اوراقـی و فرسـوده را پـس از 

تفکیـک و جداسـازی مـواد مصرفـی، بازیافـت و در 

نهایت، آهن و سرباره فرآوری شده را به عنوان مواد 

ذوب  تنـی  چهـار  القایـی  کـوره  طریـق  از  اولیـه 

می کنیم. همچنین سرباره یا ناخالصی های تجمیع 

شـده ضایعـات ذوب، حـذف و ذوب خالـص حاصل 

شـده را به سـمت ماشـین ریخته گری، هدایت و به 

شمش ریخته گری تبدیل می کنیم.

وی ادامـــــه داد: متاسفانــــه به دلیــــل کافــــی 

نبـودن دانـش و تخصـص مـا نسـبت بـه تکنولـوژی 

دستگاه ها، پیشنهاد مشاور فنی کارگاه را قبول و 

اقدام به واردات دستگاهی از کشور چین کردیم 

کـه بـا خسـارت های هنگفتی در زمـان تعمیرات و 

بازسـازی آن مواجـه شـدیم. در نتیجـه، بـه عنـوان 

سـرمایه گذار مجبـور بـه واگـذار کـردن فرایند کار 

بـه پیمانـکار متخصص این حوزه شـدیم که بتواند 

مجـدد  امـا  برسـاند  بهره بـرداری  بـه  را  دسـتگاه 

فراینـد تولیـد بـا شکسـت مواجـه شـد و ایـن گـروه 

پیمانـکار پـس از گذشـت چنـد سـال نتوانسـت بـه 

تعهـدات خـود عمـل کنـد و بـه نوعـی کارگاه را بـا 

ورشکسـتگی مواجـه کـرد. به طـوری که ایـن افراد 

پرداخـت  را  خـود  ملـک  اجـاره  نتوانسـتند  حتـی 

کننـد و تمامـی خطـوط تولیـد غیرفعـال و فعالیـت 

متوقف شد.

احیای مجدد خطوط تولید  

ایرانیـان  فـوالد  آذر  ریخته گـری  کارگاه  مدیـر 

خاطرنشـان کـرد: پیمانـکار سـابق از قطعـات بسـیار 

نامرغوب و بی کیفیتی استفاده کرده بود که پس از 
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طی مدت کوتاهی، تمامی قطعات از بین می رفت. 

در همیـن راسـتا، اقـدام بـه راه انـدازی مجـدد کارگاه 

هزینه هـای  شـدن  متحمـل  بـه  مجبـور  و  کردیـم 

سرسـام آور جهـت تعمیـر تمامـی خطـوط تولیـد و 

احیای کوره های گذشته شدیم.

کارگر با تاکید بر اینکه سـه سـال فرایند احداث 

ایـن مجموعـه بـه طـول انجامیـد، گفـت: بـه صورت 

تقریبـی از سـال 1393 تـا 1396 در حـال احـداث آذر 

اقداماتـی  مـدت  ایـن  در  و  بودیـم  ایرانیـان  فـوالد 

پیاده سـازی  پیرینـگ کـف،  همچـون نصـب سـوله، 

و  ماشـین آالت  نصـب  بـرای  مدنظـر  طراحی هـای 

فنداسیون ها و برق کشی انجام شد.

حفاری زمین برای رسیدن به برق  

مدیـر کارگاه ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان بـا 

بیـان اینکـه موانـع متعـددی بر سـر راه تولیـد وجود 

دارد، اذعـان کـرد: زمانـی کـه اقـدام بـه ثبت پروانه 

بهره برداری کردیم، تمامی موارد ازجمله برق کشـی 

به مجموعه بررسی شد اما زمانی که پیگیر اتصال 

برق به شـرکت بودیم، اداره برق منطقه اعالم کرد 

بـه دلیـل اینکـه ایـن واحـد تولیـدی نیازمنـد بـرق 

فشـار قوی اسـت، باید برق مورد نیاز از پسـت برق 

تامیـن شـود. از ایـن رو بـه ناچـار بـه حفـاری مسـیر 

پسـت  از  متـر،  دو  عمـق  بـه  شـهرک  آسـفالت 

در  و  اقـدام  متـری،   200 فاصلـه  در  63کیلوولـت 

نهایـت، خاک گـذاری کردیـم تـا بـرق بـه کارخانـه 

برسـد. هزینـه ایـن فراینـد یـک میلیـارد تومـان برای 

مجموعه تمام شد.

ضایعات آهنی، مواد اولیه کارگاه  

کارگـر بـا بیـان اینکـه مـواد اولیـه خـود را از طریـق 

بازیافت تامین می کنیم، عنوان کرد: مجموعه ما به 

صورت کامل با استفاده از ضایعات شهری، صنعتی، 

کارگاهـی، تعمیرگاهـی و همچنیـن کارگاه هایـی کـه 

اقدام که به جمع آوری اوراق و قراضه آهنی می کنند، 

مواد اولیه مورد نیاز را تامین می کند و تاکنون اقدام 

به واردات قراضه آهنی نکرده ایم.

مدیـر کارگاه ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان در 

خصوص عمده مشتریان واحد تولیدی خود مطرح 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه قراضـه آهنـی در کشـور بـا 

مشـکالت و دشـوار های متعـددی تامیـن می شـود، 

کارگاه هـای کوچـک کـه بـه جمـع آوری قراضـه آهنی 

تحویـل  را  شـده  فـرآوری  ضایعـات  می پردازنـد، 

مجموعه ما می دهند و آن را به صورت دسـتمزدی 

بـرای آن ها به شـمش تبدیل می کنیـم. در حقیقت، 

بخشی از فعالیت ما تولید و فروش فوالد خام آماده 

شمش ریزی است. در نهایت این کارگاه ها محصول 

نهایی )شمش فوالدی( را به سایر صنایع و کارخانه های 

فـوالدی  طویـل  محصـوالت  تولیـد  بـه  کـه  نـورد 

می پردازند، به فروش می رسانند.

کاهش فعالیت در زمستان 1400  

مولفـه  مهم تریـن  انـرژی،  کـرد:  اظهـار  کارگـر 

فوالدسازان القایی است؛ بر اساس پروانه بهر ه برداری 

چهـار هـزار و 300 تـن در سـال بایـد محصـول تولیـد 

کنیـم کـه امیـدوار هسـتیم بتوانیـم میـزان آن را بـه 

چهار هزار و 500 تن برسـانیم اما متاسـفانه با اعمال 

محدودیـت و نوسـان تامیـن انـرژی بـه  ویـژه در بـرق 

مواجـه شـده ایم و نتوانسـتیم بـا تمـام ظرفیـت بـه 

تولید محصوالت بپردازیم. اکنون با فعالیت 40 نفر 

نیروی انسـانی در دو شـیفت کاری، سـه هزار تن در 

سـال محصول تولید می کنیم که البته در زمسـتان 

مـا  تولیـد  میـزان  انـرژی،  محدودیـت  اعمـال  بـا 

دسـتخوش تغییـر شـد و بـه ناچـار مجبـور به کاهش 

فعالیت به یک شیفت شدیم.

ایرانیـان  فـوالد  آذر  ریخته گـری  کارگاه  مدیـر 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه کمبـود انـرژی در فصـل 

زمسـتان و میـزان مصـرف فوالدی هـا، دیسـپاچینگ 

توزیـع اداره بـرق بـه تمامـی شـرکت های فـوالدی و 

حتـی کارخانه هـای سـیمان دسـتور داده بـود که در 

طول روز به فعالیت نپردازند که تا حدودی بتوانند 

گاز را به سایر بخش ها اختصاص دهند.

وی یـادآور شـد: در فصـل تابسـتان 1400 نیـز بـا 

اوج گیری گرما در کشـور و افزایش مصرف برق در 

بخـش خانگـی، بـا محدودیـت مصـرف بـرق مواجـه 

بودیم و به منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و 

تولیـد در زمـان غیـر از اوج بـار، در شـیفت شـب، بـه 

فعالیت می پرداختیم.

 اکنون با فعالیت 40 نفر نیروی 
انسانی در دو شیفت کاری، سه 
هزار تن در سال محصول تولید 

می کنیم که البته در زمستان با 
اعمال محدودیت انرژی، میزان 

تولید ما دستخوش تغییر شد
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زنگ خطر تعطیلی القایی ها  

کارگـر بـا انتقـاد بـه رشـد سرسـام آور هزینه هـای 

تولیـد مطـرح کـرد: زمانـی کـه کارگاه و یا شـرکتی به 

تولید شـمش فوالدی می پردازد، متاسـفانه به دلیل 

رشـد ناگهانـی هزینـه تولیـد اعـم از آهـن قراضـه و 

انرژی مانند رشد 700 تا 800 درصدی قیمت گاز در 

یـک سـال و همچنیـن فاصلـه میـان قیمـت شـمش 

تولیـدی آن هـا بـا قیمـت مـواد اولیـه باعـث می شـود 

نتوانند از پس بسیاری از هزینه ها برآیند. در نتیجه، 

اکثر کارخانه های کوچک متحمل زیان می  شوند و 

به توقف واحد تولیدی خود روی می آورند.

وضعیت بازار ضایعات  

مدیـر کارگاه ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن« دربـاره وضعیـت بـازار ضایعـات، 

عنـوان کـرد: در حـال حاضـر، تامین ضایعات آهنی 

بـه دلیـل اینکـه ساخت وسـاز در ایـران افـت پیـدا 

کرده با مشـکالت متعددی مواجه شـده اسـت. به 

طـوری کـه در سـطح تهـران، صـدور پروانـه و جـواز 

احداث ساختمان در سال 1400 نسبت به سه سال 

یافتـه  کاهـش  درصـد   40 تـا   30 حداقـل  گذشـته 

اسـت؛ این یعنی زمانی که ساخت وسـاز در کشـور 

آن گونـه کـه بایـد و شـاید صـورت نمی گیـرد و یـا 

ضایعـات  تولیـد  نمی شـود،  تخریـب  سـاختمانی 

شـهری نیـز کاهـش می بایـد و کمبـود قراضـه آهنی 

در کشور به وجود می آید.

وی اضافه کرد: کوره های دارای ظرفیت پایین، به 

دلیل اینکه استفاده از آن ها توجیه اقتصادی ندارند، 

از رده خـارج هسـتند و از طرفـی، بـه علـت وجـود 

اختـالف قیمـت میـان آهـن اسـفنجی و آهـن قراضـه، 

عمده تریـن مـواد اولیـه شـرکت های فـوالدی، آهـن 

اسـفنجی اسـت کـه ایـن شـرکت ها بـه اسـتفاده از 

کوره هـای 20 تـا 60 تـن روی آورده انـد. در حقیقـت، 

شرکت های فوالدی به دلیل اینکه در ابتدای فرایند 

تولیـد، آهـن اسـفنجی در کـوره ذوب نمی شـود، از 

آهن قراضه هم استفاده می کنند و آهن اسفنجی را 

با مواد مذاب به دسـت آمده، غوطه ور می   کنند تا 

شمش فوالدی تولید شود.

کارگـر تصریـح کـرد: عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده، 

اینکـه  دلیـل  بـه  فـوالدی  شـرکت های  از  بعضـی 

آهن اسفنجی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تری 

نسـبت بـه آهـن قراضـه از شـرکت های دولتی تامین 

آن هـا  بـرای  اسـفنجی  آهـن  از  اسـتفاده  می کننـد، 

مقرون به صرفه تر است و می توانند از پس هزینه های 

خود برآیند.

جذب سرمایه  گذار برای افزایش ظرفیت تولید  

مدیـر کارگاه ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان در 

خصـوص اولویـت و اهـداف ایـن مجموعـه اظهـار 

داشت: با توجه به اینکه پتانسیل بسیار ویژه ای از 

لحاظ تامین برق داریم، درصدد جذب سرمایه گذار 

واحـد  بـه  دیگـر  القایـی  کـوره  یـک  افـزودن  بـرای 

تولیـدی هسـتیم کـه بتوانیـم تـا حـدودی ظرفیـت 

کارگاه  خـود را ارتقـا دهیـم و بتوانیـم کارگاه را بـه 

کارگاه هـای  حقیقـت  در  کنیـم.  تبدیـل  شـرکت 

کوچک در مناطقی همچون گرمسار، ایوانکی و در 

سـایر نقاطـی کـه بـا ظرفیت کمتـر از 10 تـن به تولید 

فـوالد می پردازنـد به جای سـودآوری، با ضرر دسـت 

و پنجـه نـرم می کننـد و ناچـار بـه حفظ خـط تولید و 

کارکنان مجموعه خود هستند.

ضرورت حمایت دولت برای کاهش قیمت   

حامل های انرژی

کارگـر در پایـان تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 

ریخته گـری آذر فـوالد ایرانیـان دارای تفکـر دانشـی 

اسـت، از دولت خواسـتار رفع مشکالت ایجاد شده 

در تامیـن انـرژی هسـتیم؛ بـه طوری که دیگر شـاهد 

اعمال محدودیت مصرف انرژی و رشد قیمت برق 

و گاز در صنعت فوالد نباشیم و بتوانیم به فعالیت 

خـود تـداوم ببخشـیم و همچنیـن بتوانیـم نیـروی 

انسـانی بیشـتری را جذب شـرکت کنیم. متاسـفانه 

قیمـت گاز نسـبت بـه گذشـته رشـد چنـد برابـری 

داشـته اسـت و بـا پرداخـت نکـردن بـه موقـع قبـض 

گاز، اداره مربوطـه بـه قطـع گاز واحـد تولیدی اقدام 

خواهـد کـرد و ایـن بـه معنـای توقـف تولیـد فـوالد 

اعمـال محدودیـت در  بـا  بـود. همچنیـن  خواهـد 

مصرف گاز، ناچار به اسـتفاده از گازوئیل به عنوان 

سوخت واحد تولیدی خود هستیم.

در حال حاضر، تامین ضایعات آهنی 
به دلیل اینکه ساخت وساز در ایران 
افت پیدا کرده با مشکالت متعددی 

مواجه شده است
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به روند کاهشی قیمت آلومینیوم خوش بین هستیم
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مدیرعامـل دفتـر مهندسـی آلوپای گفت: اگر توافق و صلح و سـازش میان کشـورهای روسـیه و اوکراین حاصل شـود، بـا ایجاد فضای 
امـن منطقه ای، قیمت انرژی کاهش چشـمگیری پیـدا می کند و از آنجایی که بهای سـوخت مصرفی یکی از عوامـل اصلی قیمت گذاری 

آلومینیوم است، بنابراین قیمت این فلز استراتژیک کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل دفتر مهندسی آلوپای مطرح کرد:

به روند کاهشی قیمت آلومینیوم خوش بین هستیم

سـید نویـــد موســـوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با 

موضوع تنش روسیـــه و اوکراین و تاثیرگذاری آن بر 

روند قیمتی آلومینیـــوم، اظهـــار داشـــت: همانند 

تمـــام تولیـــدکنندگان محصـــوالت آلومینیــومی، 

پیش بینی هایی را برای خرید آلومینیوم در آسـتانه 

سال 1401 مبنی بر اینکه افزایش قیمت معقول 4 تا 

5 درصـــدی کـه طـی سال هـــای گذشتـــه نیـز وجود 

داشت، اتفاق خواهد افتاد، کرده بودیم و به همین 

جهـت، اقدامـات الزم بـرای خریـد آلومینیـوم مـورد 

نیـاز را انجـام دادیـم امـا بـه یک بـاره همزمان بـا آغاز 

درگیـری روسـیه و اوکرایـن و در نتیجـه، شکسـتن 

رکـورد قیمـت آلومینیـوم، نـه تنهـا ایـن شـرکت بلکه 

سـایر همـکاران نیـز در ایـن زمینـه بـا معضـل بـزرگ 

تامیـن مـواد اولیـه و افزایـش قیمـت چنـد برابـری 

قیمت مواجه شـدند. 

وی افـزود: قیمـت آلومینیـوم بـه صـورت روزانه 

در نوسـان بـوده و ایـن اتفـاق، اجـازه تصمیم گیـری 

مطلـوب را از مدیـران شـرکت ها گرفتـه اسـت. از 

ابتـدای حمله روسـیه بـه اوکراین، قیمت آلومینیوم 

نزدیـک بـه 15 تـا 20 درصـد رشـد قیمـت را در بـورس 

فلزات لندن  به ثبت رساند که اصال قابل پیش بینی 

نبـــود و گمانـــه زنی ها حاکــی از آن بـــود که ممکــن 

اسـت بـا تغییـر معامـالت جهانـی، کاهـش تقاضا به 

وجـود بیایـد و افزایـش قیمـت بـه شـکل قابـل قبولی 

رخ خواهـد داد امـا متاسـفانه همـه چیـز برخـالف 

تصور فعاالن صنعت آلومینیوم رقم خورد. 

مدیرعامـل دفتر مهندسـی آلوپـای عنـوان کرد: 

تحلیل های مختلفی در ارتباط با دالیل افزایش بیش 

از اندازه و غیر معقول قیمت آلومینیوم مطرح شده 

اسـت کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه افزایـش قیمـت 

سـوخت مـورد نیـاز تولیدکننـدگان کـه بـا کمبـود آن 

مواجـه هسـتند و همچنیـن مصـرف آلومینیـوم در 

ساخت و تولید جنگ افزارها اشاره کرد. البته نمی توان 

در خصوص میزان تاثیرگذاری مسـتقیم این عوامل 

در رشـد بی رویـه قیمـت و اینکـه آیـا ایـن صرفـا یـک 

مانـور قیمتـی اسـت یـا خیـر و تـا چـه زمانـی دوام 

خواهد آورد، نظریه ای ارائه کرد.

ثبات نسبی قیمت آلومینیوم  

موسـوی در ادامـه بیـان کـرد: بـا توجـه بـه تـوان 

بـازار، ایـن وضعیـت مـدت زمـان زیـادی بـه طـول 

نخواهـد انجامیـد؛ چراکـه آمـار و ارقـام بـازار طـی 

سـال های گذشـته بـه خوبـی نشـان داده اسـت کـه 

قیمتـی  سـقف  دارای  آلومینیـوم  قیمـت  افزایـش 

مشـخصی بـوده و از میـزان تعییـن شـده، افزایـش 

زمانـی،  برهـه  یـک  در  داشـت.  نخواهـد  بیشـتری 

قیمـت آلومینیـوم از پنـج هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم بـه 11 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

رسـید و ایـن شـوک قیمـت، بـازار را بـه شـدت تحـت 

تاثیـر قـرار داد امـا بعـد از مدتـی، قیمت هـا کنتـرل  
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شده تـــر پیــــش رفـــت و رونــد توجیــــه پذیری بـــرای 

تولیدکنندگان داشت. در اوایل سال 1400، آلومینیوم 

60 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری 

شــــده بـود و در پایـــان سـال، قیمـت هـــر کیلوگـــرم 

آلومینیوم به حدود 90 هزار تومان رسـید اما اکنون 

اندکی کاهش یافته است.

این فعــال صنعتی در پاسخ به این سوال که در 

صورت ایجــاد توافـق بیــن دو کشور روسیه و اوکراین، 

روند قیمت آلومینیــــوم بــــه چـــه نحــــوی پیــــش 

خواهــد رفـــت، تصریــح کـــرد: یکی از عوامل اصلی 

قیمت گـذاری آلومینیـوم، بهـای سوخـــت مصرفـی 

اسـت. اگـر توافـق و صلـح بیـن ایـن دو کشـور برقـرار 

شـود، فضـای امنـی به وجود خواهد آمـد و به دنبال 

آن، قیمـــت انـــرژی نیــــز کاهـــش چشمگیـــری پیدا 

خواهد کرد و حتی این امکان وجود دارد که به یک 

نقطه ثابت برسد.

تقابل اروپا با معضالت صنعت آلومینیوم  

وی در مورد ایجاد ریسک وقفه های تولیدی در 

اروپا، مطرح کرد: به صورت مشخص باید این نکته 

را بیـان کـرد کـه نمی تـوان اقتصـاد اروپـا و ایـران را بـا 

هـم مقایسـه کـرد؛ چراکـه اروپـا از نظـر برنامه ریـزی، 

حمایت هـای دولـت از تولید، میزان تولیـد، فروش و 

حتی موجودی انبارهای شـرکت ها با کشـور ما قابل 

مقایسه نیست. کشورهای اروپایی، بنگاه های تحلیل 

اطالعـات مختـص بـه خـود را دارنـد کـه می تواننـد 

بسـیاری از معضـالت را از قبـل پیش بینـی کننـد و 

برای مقابله با آن ها در مجموعه های بزرگ تولیدی، 

برنامه ریزی مشخصی داشته باشند.

موسوی در رابطه با تاثیرپذیری قیمت آلومینیوم 

از قیمـت نفـت، گفـت: زمانـی کـه بیـن دو کشـور 

قدرتمند جنگ رخ می دهد، نفت نخستیـن کامودیتی 

اسـت که رشـد قیمت پیدا می کند و افزایش قیمت 

ایـن مـاده ارزشـمند، از عوامـل رشـد قیمت فلزات نیز 

تلقی می شود؛ چراکه سوخت، پایه اصلی برای تامین 

انرژی تمام تولیدکنندگان به شمـار می رود. الزم بـــه 

ذکـر اســــت که ایـــن رشـد قیمـت، صرفـا روی فلزات 

تاثیـر نگذاشـته و بـر غالت و محصوالت کشـاورزی 

نیز اثر مستقیم و منفی داشته است.

نقش روسیه در نوسان قیمت آلومینیوم را   

نمی توان نادیده گرفت

مدیرعامـل دفتـر مهندسـی آلوپـای در پاسـخ به 

اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  سـوال خبرنـگار 

جهـش قیمـت آلومینیـوم و اعمال قدرت روسـیه بر 

بـازار آن، چـه تاثیـری بر بازار آلومینیـوم ایران خواهد 

گذاشت، اظهار کرد: کشورهای چین، هند، روسیه 

و کانادا، چهار کشور برتر تولید آلومینیوم در جهان 

هستند و هر کدام از این کشورها اگر قصد تعلل در 

تولیـــد را داشتــــه باشنــــد، قطعـا شـــوک بزرگـی بـه 

بازارهـای جهانـی و همچنیـن داخلـی داده خواهـد 

شـد و در حـال حاضـر نیـز یکـی از مهم تریـن دالیـل 

از جانـب  آغـاز جنـگ  آلومینیـوم،  افزایـش قیمـت 

روسـیه اسـت. تاثیـر دیگـر ایـن افزایـش قیمـت، آن 

است که هیچ صنعتی وجود ندارد که در آن از فلز 

آلومینیوم استفاده نشود و میزان مصرف آلومینیوم 

در صنایـع مختلـف متغیـر اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

آلومینیـوم بیشـترین کاربـرد را در صنعـت بـرق و 

الکترونیـک دارد و افزایـش قیمـت این فلز، منجر به 

رشـد قیمـت در صنایـع دیگـر هـم شـده اسـت کـه 

البتـه آمـار دقیقـی در دسـت نیسـت تـا بتوانیـم این 

میزان رشد قیمت را بررسی کنیم.

ایـن فعـال صنعتـی در خصـوص اینکـه اگـر وقفـه 

تولیـد در اروپـا بـه وقـوع بپیونـدد، چـه میزان کسـری 

آلومینیـوم در بـازار جهانـی بـه وجـود خواهـد آمـد، 

همچنیـن  و  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  کـرد:  اذعـان 

مصرف کننده آلومینیوم در جهان، کشور چین است 

و هـر زمـان اقـدام بـه توسـعه در یکـی از بخش هـای 

صنعت به خصوص صنعت آلومینیوم کرده اسـت، 

باعـث بـه وجـود آمـدن بحران هـای جدیـد در بـازار 

جهانـی در خصـوص قیمـت و میـزان عرضـه و تقاضـا 

شـده اسـت. بـه همیـن علـت در صنعـت آلومینیـوم 

اروپا نیز اگر وقفه تولیدی ایجاد شود، قطعا در اتخاذ 

تصمیم گیری هـا دچـار تزلـزل خواهنـد شـد. چیـن در 

حال حاضر یکی از شـرکای اصلی روسـیه در صنعت 

آلومینیـوم بـه حسـاب می آیـد و زمانـی که دو کشـور 

خـاص، بازی گـردان اصلـی بـازار جهانـی آلومینیـوم و 

تعیین قیمت آن باشند، نوسانات شدید قیمت این 

فلز برای سایر کشورها خطرآفرین خواهد بود.

تحلیل های مختلفی در ارتباط با دالیل 
افزایش بیش از اندازه و غیر معقول 

قیمت آلومینیوم مطرح شده است 
که ازجمله آن ها می توان به افزایش 

قیمت سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان 
که با کمبود آن مواجه هستند و 

همچنین مصرف آلومینیوم در ساخت 
و تولید جنگ افزارها اشاره کرد
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هموارسازی مسیر توسعه
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مدیرعامـل شـرکت کابل سـان دریاتل گفت: صنعت سـیم و کابل کشـور پتانسـیل زیادی برای توسـعه سـبد محصـوالت و حضور 
موفق در بازارهای بین المللی دارد اما موانع زیادی در این مسیر وجود دارد که از دولت انتظار برطرف کردن آن ها را داریم.

هموارسازی مسیر توسعه

پایـگاه  بـا خبرنـگار  پرویـز اشـتری در گفت وگـو 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: شـرکت 

کابل سان دریا فعالیت خود را در سال 1380 در زمینه 

تولیـد سـیم و کابل هـای مسـی در شـهرک صنعتـی 

عباس آباد آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 نفر در این 

فعالیـت  مشـغول  مسـتقیم  صـورت  بـه  مجموعـه 

هستنـــد، اظهـــار داشـــت: ظرفیـــت تولیـــد شـرکت 

کابل سـان دریـا، 600 تـن در سـال اسـت کـه تحقـق آن، 

بستگی به شرایط اقتصادی و تامین مواد اولیه دارد و 

مـا اکنـون بـا کمتـر از 50 درصـد این ظرفیت مشـغول 

فعالیت هستیم.

مدیرعامل شـرکت کابل سـان دریاتل در ارتباط با 

نحـوه تامیـن مـاده اولیه و چالش هـای موجـود در این 

زمینـه، عنـوان کـرد: مفتول مسـی، مـاده اولیه اصلی 

برای تولید سیم و کابل مسی است که آن را از طریق 

بازار آزاد تامین می کنیم. اگرچه امکان خرید مفتول 

مسـی از بورس کاالی ایران وجود دارد اما با توجه به 

اینکـه ایـن محصـول در بـورس بـا قیمـت بیشـتری 

نسبت به بازار آزاد عرضه می شود، بنابراین ما ترجیح 

می دهیـم آ ن  را از بـازار آزاد خریـداری کنیـم. شـرایط 

بـازار بـه نحـوی اسـت کـه قیمـت مـس مـدام در حال 

تغییر است و برای مثال، اگر مس با قیمت 300 هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کاال عرضه شود، 

ایـن رقـم در بـازار آزاد 275 هـزار تومـان خواهـد بـود و 

طبیعی است تولیدکننده ماده اولیه مورد نیاز خود را 

در چنین شرایطی از بازار آزاد تهیه کند.

افزایش تولیدکنندگان سیم و کابل طی   

سالیان اخیر

اشـتری در ادامـه بـه فراینـد تولیـد سـیم و کابـل 

مسی اشاره کرد و گفت: مفتول هشت میلی متری 

پس از کشش در دستگاه راد، تحت نازک کاری قرار 

می گیـرد و بـه ابعـاد مـورد نظـر بسـته بـه سـفارش 

مشتری تبدیل می شود. در ادامه، رشته مفتول های 

بـه دسـت آمـده، تابانـده و محصول نهایـی در قالب 

سـیم یا کابل تولید می شـود. الزم به ذکر اسـت که 

عمده مصرف سیم  و کابل های تولیدی مجموعه ما 

در صنعت ساختمان است و همچنین در دوربین ها 

و سایـــر محصــوالت الکترونیکــی مـــورد استفــاده 

قرار می گیرد.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه شرایط بازار 

ارزیابـی می کنیـد،  سـیم و کابـل کشـور را چطـور 

مطـرح کـرد: در طـی سـالیان اخیـر تولیدکننـدگان 

بسـیاری وارد صنعت سـیم و کابل شـده   اند. این در 

حالـی اسـت کـه تعـداد زیـادی از ایـن تولیدکننـدگان، 

دانـش و اطالعـات کافـی در ایـن زمینـه را ندارنـد و 

همیـن امـر منجـر بـه کاهـش کیفیـت و اسـتاندارد 

و  سـیم  انـواع  اسـت.  شـده  تولیـدی  محصـوالت 

کابل هـای تقلبـی در خیابـان الله زار تهـران به فروش 

می رسد که متاسفانه نظارت کافی توسط مسئوالن 

و سازمان های ذی ربط انجام نمی شود.

این تولیدکننده سیم و کابل تاکید کرد: سازمان 

ملی اسـتاندارد پیگیری های الزم برای تولید سـیم و 

کابـل اسـتاندارد را انجـام نمی دهـد. چندیـن بـار ایـن 

مشکل را با انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 

سـیم و کابـل کشـور مطـرح کرده ایـم امـا هـر بـار بـا 

بهانه های مختلفی مانند کافی نبودن زیرساخت ها 

در همه واحدهای تولیدی مواجه شده ایم.

مدیرعامل شرکت کابل سان دریاتل خواستار شد؛
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صادرات باید تسهیل شود  

مدیرعامل شرکت کابل سان دریاتل ضمن انتقاد 

از شرایط دشوار صادرات، تصریح کرد: طی دو تا سه 

سـال اخیـر، محصـوالت خـود را بـه کشـورهایی نظیر 

گرجسـتان، عـراق و افغانسـتان صـادر کردیـم امـا در 

قـدری دشـوار و  بـه  حـال حاضـر شـرایط صـادرات 

پیچیده شده است که دیگر فعالیت خاصی در این 

حـوزه نداریـــم. بـا توجـــه بـه اینکـه صنعـت سـیم و 

کابـل کشـــور قابلیـت حضـور موفق تـــر در عرصـــه 

بین المللـی را دارد و محصـــوالت ایـن صنعـــت، بـا 

نمونه های خارجی مشابه می توانند رقابت کنند، 

انتظـار مـی رود مسـئوالن از صـادرات سـیم و کابـل 

حمایت کنند.

اشـتری تاثیـر تحریم هـای بین المللـی بـر صنعت 

سیــــم و کابـــل را ناچیـــز دانســــت و اذعـــان کـــرد: 

خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز صنعت سیم و کابل 

به میزان کافی در کشور وجود دارد و تحریم ها تاثیر 

بسزایی بر این صنعت مهم نگذاشته است. در حال 

حاضر، صنعت مس روند رو به رشدی به خود گرفته 

و صنعت پتروشیمی نیز به خودکفایی رسیده است. 

نکتــــه قابـــل توجـــه ایــــن اســـت کــــه امـــروزه اکثـر 

تولیدکننـدگـــان با مشـکالت ناشــــی از تحریم هـــای 

داخلـی مواجـه هسـتند و ایـن امـر تاثیـر مسـتقیم بـر 

عملکرد واحدهای تولیدی دارد. از یک سـو، سـازمان 

امور مالیاتی اقدام به دریافت مالیات های سنگین از 

تولیدکنندگان می کند و از سوی دیگر، سازمان تامین 

اجتماعی جریمه و دیرکردهای بسیاری را به ازای یک 

روز فعالیـت کارگـر در نظـر می گیـرد. در حالـی کـه 

تولیدکنندگان دغدغه های مهم تری در زمینه تولید 

محصول دارند، همزمان باید به امور مالیاتی، حقوق، 

دستمزد و... رسیدگی کنند که تمامی این مسائل بر 

برنامه های تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت.

بازیافت ضایعات کابلی  

وی در ادامـه ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت بازیافـت 

صحیح سـیم و کابل در کشـور، اظهار کرد: بازیافت، 

مقولـه مهمـی اسـت که بایـد در بخش های مختلف 

صنعـت بـه آن توجـه شـود. ماشـین آالت و تجهیـزات 

جدیـد بـه منظـور جداسـازی مـس و گرانـول ضایعات 

سیــــم و کابـل در داخـــل کشـــور وجـــود دارد و اگـــر 

تولیدکنندگان توانایی خرید این ماشین آالت و تعبیه 

آن در مجموعه را داشته باشند، به راحتی می توانند 

انجـام دهنـد.  را  کابـل  و  سـیم  بازیافـت ضایعـات 

ضایعات تولید شده در مجموعه ما، هر 6 ماه یک بار 

به مزایده گذاشته می شود.

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل افـزود: متاسـفانه 

شـاهد هسـتیم که گاهـی اوقـات ضایعـات کابلی به 

سـوزانده  در طبیعـت  و  فلـه ای خریـداری  صـورت 

می شـود کـه ایـن مسـئله می توانـد منجـر بـه ایجـاد 

آسیب های جدی در محیط زیست شود.

مدیرعامـل شـرکت کابل سـان دریاتـل با انتقـاد از 

نبود نظارت کافی بر بازار مفتول مسی، عنوان کرد: 

حـدود 20 سـال پیـش که فعالیت خـود را آغاز کردیم، 

مـواد اولیـه پـس از بررسـی و کارشناسـی های الزم و با 

توجـه بـه میـزان ظرفیـت اعالمـی موجـود بـه یـک 

کارخانــــه تعلــــق می گرفــــت امـــا در حـــال حاضــــر 

کارخانجاتـی وجـود دارنـد کـه بدون داشـتن مجـوز و 

پروانـه بهـره داری و در حالـی کـه غیرفعـال هسـتند، 

اقـدام بـه خریـد مـس و گرانـول PVC می کننـد و ایـن 

مواد اولیه را با در بازار آزاد به فروش می رسـانند. در 

حالـی کـه اگـر نظارت هـای الزم توسـط کارشناسـان 

وزارت صمت در این زمینه صورت پذیرد، مواد اولیه 

بـه صـورت عادالنـه در میـان تولیدکننـدگان واقعـی 

توزیع خواهد شد و واحدهای تولیدکننده با کمبود 

مواد اولیه روبه رو نخواهند بود.

تولید سیم و کابل های خاص در طرح توسعه  

اشتـــری در خصـــوص اجـــرای طـرح توسعـــه در 

شـرکت کابل سـان دریاتل، بیان کرد: تمرکز خود را بر 

تولیـــد سیـــم و کابل هـــای خـاص مـورد اسـتفاده در 

امیـدوار  و  کرده ایـم  معطـوف  الکترونیـک  صنعـت 

هستیم بتوانیم در آینده نزدیک انواع دیگری از سیم 

و کابل های مخابراتی را نیز تولید کنیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: مشـکالت فراوانی 

در زمینه تولید وجود دارد که متاسفانه مسئوالن به 

آن ها توجه نمی کنند. امیدوار هستیم هرچه سریع تر 

بـه مشـکالت بخـش خصوصـی رسـیدگی شـود تـا بـه 

مروز زمان شاهد بهبود شرایط موجود باشیم.

در طی سالیان اخیر تولیدکنندگان 
بسیاری وارد صنعت سیم و کابل 

شده   اند. این در حالی است که 
تعداد زیادی از این تولیدکنندگان، 

دانش و اطالعات کافی در این 
زمینه را ندارند و همین امر منجر 

به کاهش کیفیت و استاندارد 
محصوالت تولیدی شده است
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مین گذاری در مسیر واردات!
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مدیرعامـل شـرکت المـاس روی زنجـان گفـت: بـه دلیـل گرانـی و کافی نبـودن کیفیـت خاک معدنـی که در بـازار داخلـی عرضه 
می شود، این ماده اولیه را از طریق واردات تامین می کنیم اما هر روز در این مسیر با چالش تازه ای مواجه می شویم.

مین گذاری در مسیر واردات!

بهروز نجفی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: شـرکت 

الماس روی زنجان فعالیت خود را در سـال 1385 در 

زمینه تولید شمش روی در شهرک صنعتی روی واقع 

در اسـتان زنجـان آغـاز کـرده اسـت. میـزان ظرفیـت 

تولید ثبت شده در پروانه بهره برداری شرکت، ساالنه 

یک هزار و 800 تن محصول است که خوشبختانه ما 

توانسـتیم ایـن میـزان را بـه سـه هـزار و 200 تن در سـال 

افزایـش دهیـم و در حـال حاضـر نیـز بـا 100 درصـد 

ظرفیت مشغول فعالیت هستیم.

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، بیـان کـرد: خـاک 

روی، ماده اولیه مورد اسـتفاده در تولید شـمش روی 

اسـت کـه مـا آن  را از طریـق واردات از کشـور ترکیـه 

تامین می کنیم. خاک معدنی عرضه شده در بورس 

کاالی ایـران از عیـار و کیفیـت مطلوبـی برخـوردار 

نیسـت و مـا ناچـار بـه واردات ایـن محصـول جهـت 

ادامه داشتن فرایند تولید هستیم. متاسفانه عملکرد 

معادن کوچک مقیاس روی طی سالیان اخیر تضعیف 

شده است و دولت نیز حمایت های الزم و کافی را از 

معدن کاران به عمل نمی آورد. در حالی که به جرات 

می تـوان گفـت کیفیت خاک روی معـادن داخلی ما 

از کشور ترکیه بهتر است و اگر دولت همکاری های 

الزم را با فعاالن این صنعت داشته باشد، دیگر نیازی 

به واردات خاک روی نخواهد بود.

راه پر پیچ و خم واردات  

مدیرعامـل شـرکت المـاس روی زنجـان در همین 

راستا اضافه کرد: مشکالت فراوانی در زمینه واردات 

مواد اولیه تولیدکنندگان شمش روی وجود دارد که 

تاثیر مستقیمی بر عملکرد آن ها گذاشته است. اداره 

را  واردات  زمینـه  در  موجـود  چالش هـای  گمـرک، 

دوچندان کرده است و ما امیدوار هستیم با توجه به 

نام گـذاری سـال 1401 از جانـب مقـام معظم رهبری با 

نـام »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین«، اندکـی از 

حجـم بـاالی مشـکالت موجـود در این زمینه کاسـته 

شود. ما خاک روی مورد نیاز را ابتدای سال 1401 وارد 

کشـور کردیـم و بـا گذشـت حـدود دو هفتـه، هنـوز 

نتوانسته ایم محصول خود را از گمرک ترخیص کنیم. 

نکته جالب این است که مسئوالن اداره گمرک اعالم 

ایـن  ایـران بایـد در  انـرژی اتمـی  می کننـد سـازمان 

خصوص نظر بدهد و این در حالی است که پیش از 

ایـن، نمونه بـرداری از خـاک معدنـی وارد شـده بـه 

داخل کشــــور توســط مسئــوالن گمــــرک و سازمـــان 

ملـی اسـتاندارد و همچنیـن تسـت های مـورد نیـاز 

جهت تایید کیفیت نمونه خاک در آزمایشگاه های 

معتبـر انجـام می شـد و در نهایـت، گمـرک اجـازه 

ترخیـص مـاده اولیـه را صـادر می کـرد امـا در حـال 

حاضـر واردکننـدگان خاک روی باید در انتظار تایید 

یـک سـازمان دیگـر جهـت تحویـل مـاده اولیـه مـورد 

نیـاز خـود باشـند! مشـخص اسـت هـر چقـدر زمـان 

ترخیص خاک روی به تعویق بیفتد، تولیدکنندگان 

نیـز بـا کمبـود مـواد اولیـه و در نهایـت کاهش تولید 

مواجـه خواهنـد شـد کـه ایـن امـر، ضـرر و زیان هـای 

مالی فراوانی را برای آن ها خواهد داشت.

نجفی با اشاره به تاثیر تحریم بر صنعت سرب و 

روی کشور، گفت: وضعیت صنعت سرب و روی در 

داخل کشـور به نحوی اسـت که گویا ما دچار نوعی 

خودتحریمی شده ایم و تحریم های بین المللی تاثیر 

بسزایی در این صنعت نداشته است. مجتمع سرب 

و روی انگوران، بزرگ ترین تامین کننده خاک معدنی 

مورد نیاز فعاالن این صنعت در کشور بوده است که 

میزان استخراج مواد معدنی آن در سال 1400 نسبت 

به مدت زمان مشابه در سال 1399 نیز افزایش یافته 

است. طی سالیان گذشته میزان سهمیه مشخصی 

از خـاک روی ایـن مجتمـع بـه واحدهـای تولیدکننده 

شـمش روی اختصـاص پیـدا می کرد که متاسـفانه با 

عرضـه خـاک معدنـی در بورس کاالی ایـران و افزایش 

قیمـت آن، تـوان مالـی واحدهـای کوچـک صنعتـی 

جهـت خریـد از بـورس کاهـش یافـت و در نتیجـه، 

بسـیاری از تولیدکننـدگان شـمش روی ورشکسـته و 

ناچار به تعطیل کردن کارخانه های خود شدند.

افزایش موانع تولید در سال 1400  

وی ضمـن انتقـاد از حمایـت نکـردن دولـت از 

انتظـار  مـا  کـرد:  تصریـح  روی،  و  سـرب  صنعـت 

خاصـی از دولـت و مسـئوالن نداریـم و همیـن کـه 

بگذارننـد بخـش خصوصـی بـه فعالیت خـود ادامه 

بخـش  ایـن  فعـاالن  بـه  را  بزرگـی  لطـف  دهـد، 

کرده انـد. سـال 1400 علی رغم اینکـه قرار بود موانع 

تولید مرتفع شود، شاهد چندبرابر شدن معضالت 

امسـال  هسـتیم  امیـدوار  و  بودیـم  حـوزه  ایـن  در 

شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.

این تولیدکننده شمش روی در خصوص فرایند و 

تکنولـوژی تولیـد محصـول، مطـرح کـرد: لیچینـگ، 

در  روی  شـمش  تولیـد  بـرای  کـه  اسـت  فراینـدی 

وضعیت صنعت سرب و روی در 
داخل کشور به نحوی است که گویا 

ما دچار نوعی خودتحریمی شده ایم و 
تحریم های بین المللی تاثیر بسزایی 

در این صنعت نداشته است
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مجموعـه مـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. خـاک 

معدنی پس از ورود به کارخانه، خردایش و میکرونیزه 

می شـود و سـپس فرایند لیچینگ صورت می پذیرد. 

در ادامـه، مـواد افزودنـی مـورد نیـاز بـه آن، اضافـه و 

عملیـات خالص سـازی انجـام می شـود. الکترولیـز، 

فرایند دیگری اسـت که در ادامه صورت می گیرد و 

پـس از تبدیـل بـه کاتـد، ایـن محصـول در داخـل کوره 

ذوب می شـود و در نهایـت، شـمش روی بـه دسـت 

می آیــــد کــــه عمــــده کاربــــرد ایــــن محصــــول در 

گالوانیزاسـیون اسـت. همچنیـن مـا با افتخـار، اولین 

مجموعه در داخل کشور هستیم که موفق به تولید 

سـرب 10 شـده اسـت. این محصول تنها در مجموعه 

المـاس روی زنجـان و بـه همـت متخصصـان داخلـی 

تولیـد شـده و ایـن مهـم با به کارگیری از ماشـین آالت 

داخلی محقق شده است.

رشد 30 برابری قیمت گاز!  

نجفی در ادامه به مشکالت موجود در صنعت 

روی کشـور اشـاره کـرد و گفت: قیمت گـذاری خاک 

معدنی در بورس کاالی ایران و اختالف قیمت ایجاد 

شده در سطح بازار، مهم ترین چالشی است که طی 

ماه های اخیر با آن مواجه هستیم. خاک روی عرضه 

شده در بورس از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و 

مـا ناچـار بـه واردات مـاده اولیـه از ترکیـه و مراکـش 

هسـتیم کـه همیـن مسـئله نیـز یکـی از مشـکالت 

موجـود در صنعـت روی اسـت. چراکـه ما همـواره به 

دنبـال تولید محصول باکیفیت و مرغـوب بوده ایم و 

اگـر نتوانیـم مـاده اولیـه مورد نیـاز خـود را وارد کنیم، 

ناچار به خرید از بورس و تولید شمش با خلوص پایین 

خواهیم شد.

وی افـزود: افزایـش بی رویـه قیمـت حامل هـای 

انـرژی، یکـی دیگـر از چالش هـای موجـود در زمینـه 

تولید است که بیشتر فعاالن صنعتی در سال 1400 با 

آن مواجـه شـدند و جالـب اسـت بدانیـد قیمـت گاز 

مصرفی مجموعه ما طی یک سال گذشته در کمال 

تعجـب در حـدود 30 برابـر شـده اسـت. بهـای بـرق 

مصرفـی نیـز در حـدود هفت برابر افزایش پیـدا کرده 

است و ما این موضوع را چندبار با مسئوالن اداره گاز 

و بـرق اسـتان مطـرح کردیـم کـه متاسـفانه بـه جـواب 

قانع کننده ای نرسیدیم.

ایـن فعـال صنعـت روی در ارتبـاط بـا فعالیـت در 

حـوزه صـادرات و چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، 

اذعان کرد: ما خاک روی را به صورت ورود موقت از 

کشورهای ترکیه و مراکش وارد می کنیم و سپس آن 

را در قالـب شـمش تحویـل ایـن دو کشـور می دهیـم. 

علی رغـم اینکـه فعالیـت مـا در حـوزه صـادرات بـه 

صـورت ورود موقـت کاال اسـت امـا در کمـال تعجب 

موظف به پرداخت مالیات هستیم و رفع تعهد ارزی، 

یکی از مشکالت مهمی است که در این زمینه با آن 

دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم. امیـدوار هسـتیم در 

زمـان دولـت جدیـد، بازنگـری اساسـی در خصـوص 

تـا  انجـام شـود  تجـارت خارجـی  بـر  قوانیـن حاکـم 

تولیدکننـدگان کشـور بتوانند با خیـال آسـوده تری به 

فعالیت خود در این عرصه ادامه دهند.

شرایط اجرای طرح توسعه مهیا نیست  

مدیرعامل شـرکت الماس روی زنجان در پاسـخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا 

طرح توسعه خاصی را در برنامه خود دارید یا خیر، 

اظهـار کـرد: بـا وجـود تحریم هـای داخلـی و شـرایط 

سـخت اقتصـادی کشـور، نمی تـوان طـرح توسـعه 

خاصـی را در نظـر داشـت. اگـر قـرار باشـد شـرایط 

تولیـد طبـق سـال گذشـته پیـش رود، قطعـا شـاهد 

تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولید شمش روی 

خواهیـم بـود. در حـال حاضـر، بخـش عمـده ای از 

واحدهـای تولیـدی شـهرک صنعتـی روی ناچـار بـه 

تعطیلـی شـده اند و تمـام تـالش مـا ایـن اسـت تـا 

بتوانیـم در چنیـن شـرایطی بـه فعالیـت خـود ادامـه 

دهیم و تولید را زنده نگه داریم.

نجفی ضمن اشاره به مشکالت موجود در زمینه 

پرداخـت مالیـات، عنـوان کرد: سـازمان امور مالیاتی 

کشـور باید شـرایط مشـمولیت  مالیات های مختلف 

مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات صادرات و... 

را بـر اسـاس شـرایط و چگونگـی فعالیـت واحدهـای 

صنعتـــی وضـــع کنـــد کــــه متاسفانـــه امکان چنین 

مسـئله ای وجـود نـدارد و اگر تولیدکننـدگان در زمان 

مقرر اقدام به پرداخت مالیات خود نکنند، با جریمه 

دیرکـرد و پرداخـت هزینـه هنگفـت روبـه رو خواهنـد 

شد. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با چالش 

کمبود نقدینگی مواجه هستند و عالوه بر مالیات، 

باید توانایی پرداخت هزینه های مرتبط با تولید مانند 

حق بیمه، حقوق و دستمزد، خرید ماده اولیه و... را 

داشته باشند.

وی در پایـان یـادآور شـد: صنعـت، پایـه و اسـاس 

توسـعه و پیشـرفت تمـام کشـورهای جهـان اسـت و 

متاسفانه در کشور ما اهمیت چندانی به صنعتگران 

از  را  الزم  حمایت هـای  مسـئوالن  نمی شـود.  داده 

فعـاالن صنعتـی ندارنـد و مـا از دولـت درخواسـت 

می کنیم در سال جدید، توجه و اهمیت بیشتری به 

حـوزه صنعـت داشـته باشـد تـا بـا کاهـش مشـکالت 

موجود، بتوانیم به خودکفایی در تولید و بی نیازی از 

واردات انواع محصوالت برسیم.
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بورس و اقتصاد
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ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور
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مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فـارس گفت: این منطقه ویـژه اقتصادی با احداث زیرسـاخت های جدید 
به دنبال جذب سرمایه گذار و ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور به ویژه با تولید 10 میلیون تن فوالد خواهد بود.

ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور
خلج طهرانی مطرح کرد:

حسن خلج  طهرانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 

ایـران )ایمیـدرو( اعتبـارات بسـیار خوبـی را جهـت 

توسعه زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس برای 

جذب سرمایه گذاری های جدید اختصاص داد؛ این 

اعتبـارات بـه تدریـج در چهـار تـا پنـج سـال آینـده در 

منطقه ویژه خلیج فارس هزینه خواهد شد تا بستری 

مناسب را برای ترغیب سرمایه گذاران جهت حضور 

در این منطقه فراهم آورد.

وی افزود: طی یکی دو سال گذشته در منطقه 

ویژه خلیج فارس در رابطه با زیرسـاخت ها و جذب 

سـرمایه گذاری اتفاقـات مثبتـی رخ داده اسـت. 

بـه طـوری کـه بـرای سـرمایه گذاری در خصـوص 

زیرساخت های سایت توسعه و سایت قدیم منطقه 

بـه خصـوص در حـوزه حمـل و نقـل دریایـی، ریلـی و 

زمینی و به صورت کلی ترکیبی، طرح های توسـعه 

متعددی اجرا شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس با بیان اینکه در خصوص احداث 

زیرساخت های آب، برق و گاز نیز اقدامات متعددی 

صـورت گرفتـه اسـت، خاطرنشـان کـرد: ازجملـه ایـن 

شـهر  پسـاب  انتقـال  طـرح  بـه  می تـوان  اقدامـات 

بندرعبـاس بـه منطقـه ویژه خلیـج فـارس و طرح های 

ایسـتگاه های 100 هـزار و 30 هـزار متـر مکعبـی اشـاره 

کـرد کـه امیـدوار هسـتیم در سـال 1401 یـک ایسـتگاه 

جدیـد گاز بـا ظرفیـت 50 هـزار متر مکعـب در روز به 

ظرفیت هـای موجـود اضافه کنیم. ضمن اینکه سـال 

گذشـته منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه خـط هفتـم 

سراسـری گاز کشـور وصل شـد و یک انشـعاب جدید 

دریافت کرد.

خلج  طهرانی اضافه کرد: عالوه بر این، اتفاقات 

مثبتـی در زمینـه زیرسـاخت بـرق در منطقـه ویـژه 

افتـاده و قـرار اسـت بـا مشـارکت منطقـه ویـژه و نیـز 

هـزار  دو  منطقـه  در  فـوالدی  شـرکت های  برخـی 

مـگاوات نیـروگاه جدیـد افتتـاح شـود کـه البتـه ایـن 

طرح در راسـتای تفاهم شـرکت های بزرگ فوالدی و 

معدنـی بـا دولـت جهـت احـداث 10 هـزار مـگاوات 

نیروگاه برق خواهد بود.

وی تاکیـد کـرد: توسـعه سـایت جدیـد یکـی از 

مهم ترین اولویت های منطقه ویژه خواهد بود و در 

ایـن زمینـه نیـز بـه دنبـال احـداث و تکمیـل راه هـای 

دسترسـی بـه ویـژه پـل دسترسـی سـایت قدیـم بـه 

سـایت جدیـد هسـتیم تـا بـا اتصـال ایـن دو بخـش به 

سـایت  در  سـرمایه گذاران  حضـور  زمـان  یکدیگـر، 

جدید کاهش یابد.

صنایـع  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس تصریـح کـرد: بـرای 

چشـم انداز خـود برنامـه جامـع دارد کـه آن را مـورد 

بازنگری قرار داده اسـت و در شـورای عالی مناطق 

آزاد در مراحـل تصویـب اسـت. در صورتـی کـه ایـن 

اجـرا  بـه مرحلـه  اجرایـی شـود،  و  برنامـه تصویـب 

می رسـیم. همچنیـن بـرای منطقـه ویـژه اهدافـی 

کالن و به صورت کلی در نظر گرفته شـده اسـت. 

از جملـه ایـن اهـداف تولیـد 10 میلیون تن فـوالد در 

ایـن منطقـه و تبدیـل شـدن آن بـه قطـب نخسـت 

تولیـد فـوالد در کشـور و همچنیـن افزایـش ظرفیت 

تولیـد آلومینیـوم بـه 500 هـزار تـن خواهنـد بـود. بـا 

برنامه ریزی هایـی کـه در پنـج سـاله آینـده داریـم، 

فضای بسیار مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری 

ایجاد خواهیم کرد.
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مدیرعامل شـرکت نسـوزهای پیشـرفته چیننـدگان گفت: رشـد قیمت حامل هـای انـرژی در سـال های اخیر، معضـل بزرگی برای 
تولیدکنندگان بوده و این امر، آن ها را با توجه به افزایش هزینه تولید در تنگنا گذاشته است.

افزایش قیمت حامل های انرژی، مانع بزرگ 
تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان مطرح کرد:

تقاضای برای مواد نسوز زیاد است  

ابراهیـم مطلبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان در سال 1372 

با هدف تولید صفر تا صد انواع نسوزهای پیشرفته 

مـورد مصـرف صنایـع فلـزات آهنـی و غیرآهنـی بـه 

ویـژه آلومینیـوم و همچنیـن سـیمان، پتروشـیمی بـا 

اسـتفاده از ماشـین آالت و تکنولـوژی ایتالیایـی در 

شهرک صنعتی سرامیک مرند راه اندازی شد.

تولید متنوع محصوالت نسوز  

مدیرعامل شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان 

در خصـوص محصـوالت ایـن شـرکت اظهـار داشـت: 

عمـده  محصـوالت ایـن مجموعــه تولیــدی، انـواع 

آلومینـا سـیلیکون  آلومینایـی،  آجرهـای نسـوز، 

کاربایـدی، سیسـتم راهگاهـی، جرم هـــای ریختنـی 

آلومینایـی اسـت کــــه بــــا ســـه روش تولیـد پـرس، 

اکستروژن و ریخته گری، توانایی تولید انواع قطعات 

ـ دو  نسـوز پیشرفتـــه را داریـم. همچنیـــن بـه تازگیــ

محصـول جدیـد آجـر عایـق گریدهـای 28 و 26 و نیـز 

بلوک ضدسـایش که عمدتا مورد اسـتفاده کوره های 

پیش گـرم نـورد اسـت را بـه سـبد محصـوالت خـود 

اضافه کردیم.

وی دربـاره مـواد اولیه مورد اسـتفاده خود عنوان 

کـرد: 70 تـا 80 درصـد مـواد اولیـه این شـرکت وارداتی 

است و سایر مواد را از منابع داخلی تامین می کنیم.

افزایش قیمت حامل های انرژی  

مطلبـی در ادامــــه تصریـــح کــــرد: عمده تریـــن 

مشکل تولیدکنندگان، صدور بخشنامه های متعدد 

در خصــــوص نـرخ حامل هـــای انـــرژی اســـت کـه از 

سمت سازمان های دولتی ابالغ می شود؛ به نحوی 

که متاسفانه در سال گذشته بارها شاهد این اتفاق 

به خصوص در زمینه قیمت گاز بودیم.

مدیرعامل شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان 
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بـا انتقـاد به روند صعودی قیمت حامل هـای انرژی، 

بیـان کـرد: بایـد متوجـه بـود کـه افزایـش دسـتوری 

قیمـت حامل هـای انـرژی در نهایـت بـه عنـوان یـک 

مانع بزرگ، بر قیمت تمام شده محصوالت صنعتی 

و توسـعه فعالیـت تولیدکننـدگان اثـر منفـی خواهد 

قیمت گـذاری  زمـان  کـه در  بـه طـوری  گذاشـت. 

محصـول نهایـی و تحویـل آن بـه مشـتریان، دچـار 

مشکل می شویم و نمی توانیم هزینه های تمام شده 

را مدیریـت کنیـم. در همیـن حـال نیـز شـرکت ملی 

گاز با ارسال قبوض جدید مبنی بر الزام به پرداخت 

مابه التفـاوت بهـای گاز ماه قبلی، تولیدکننـدگان را 

در تنگنـا قـرار داده اسـت. در ایـن شـرایط، دشـوار 

اسـت که تولیدکنندگان در فروش محصوالت خود 

بـا قیمـت تمام شـده جدید، مشـتریان ثابت خـود را 

حفظ کنند.

وی تشـریح کرد: بارها اتفاق افتاده اسـت که با 

مشـتری قـرارداد منعقـد می کنیـم اما هنـگام تولید 

محصـول و در زمانـی کـه بایـد محصـول نهایـی را بـه 

مشـتری تحویـل دهیم، بـا افزایش حامل هـای انرژی 

نظیـــر گاز مواجـــه می شویـــم. متاسفانـــه حتی در 

بعضی مواقع اتفاق می افتد که قیمت مواد اولیه با 

قیمـت فـروش محصول یکسـان می شـود! این یعنی 

بــــه جـــای سـوددهی بیشتــــر، متحمـــل ضررهـــای 

دوچنـدان می شـویم. امیـدوار هسـتیم در خصـوص 

افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی و همچنین 

تغییـر نـرخ ارز، برنامـه ای در جهـت رفـع مشـکالت 

تولیدکنندگان تدوین شود.

تقاضای قابل توجه برای مواد نسوز  

مدیرعامل شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان 

اظهار کرد: با توجه به تقاضای باالی محصوالت از 

سوی مشتریان، همواره آماده فروش و ارتباط گیری 

بـا مشـتریان هسـتیم. بـه طـوری کـه هیـچ زمانـی 

ناگفتـه  نمی شـود.  ذخیـره  انبـار  در  محصـوالت 

نمانـد کـه میـزان تولیـد و فـروش مجموعـه مـا بـه 

فعالیـت  سـفارش محور  صـورت  بـه  اینکـه  دلیـل 

می کنیم، دارای نوسـانات فراوانی اسـت و هر ماه 

با ماه گذشـته یکسـان نیست. هم اکنون نزدیک به 

60 تـا 70 میلیـارد تومـان مـواد نسـوز آمـاده ارسـال 

داریـم کـه امیـدوار هسـتیم شـاهد رشـد دوچندان 

تولید این محصوالت باشیم.

وی همچنیـن دربـاره نحـوه فـروش محصـوالت 

اینکـه  بـه  بـا توجـه  ایـن شـرکت خاطرنشـان کـرد: 

شـرکت ما از سـال 1372 فعال بوده اسـت، در حوزه 

نسـوز بـرای تمـام مصرف کننـدگان شـناخته شـده 

نمایشـگاه های  در  حضـور  بـا  همچنیـن  هسـتیم. 

متعـدد به جذب مشـتریان جدیـد می پردازیم و به 

تعداد مشتریان خود اضافه می کنیم.

اجرای طرح توسعه تا سال 1401  

مطلبی به توضیحاتی در خصوص فروش پرداخت 

و گفت: متاسفانه تاکنون فروش صادراتی نداشتیم 

و بسـیاری از شـرکت ها محصـوالت مـا را خریـداری 

می کننـد و بـه صـادرات می پردازنـد. همچنیـن در 

اهداف بلندمدت شرکت، موضوع تدوین برنامه ای 

جامع برای صادرات مطرح شـده اسـت که امیدوار 

هسـتیم بتوانیـم بـا همین برنـد در بازارهـای خارجی 

حضـور پیـدا کنیـم و فعالیت خـود را در حرفه نسـوز 

توسعه دهیم.

ایـن  اولویت هـای  و  اهـداف  در خصـوص  وی 

مجموعـــه تولیــدی مطــرح کــرد: در حــال حاضــر، 

اصلی تریـن برنامـه شـرکت، پرداخـت حقوق معوقه 

کارکنان و سـامان دهی به هزینه های جاری اسـت. 

عالوه براین، طرح توسعه ای نیز در پیش داریم که 

اجـرای اولیـه طـرح صـورت پذیرفتـه اسـت و تمـام 

تـالش خـود را بـه کار خواهیـم بسـت تـا بتوانیـم در 

سال جاری آن را به مرحله بهره برداری برسانیم.

در انتظار حمایت واقعی دولت  

مدیرعامل شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان 

در پایـان مطـرح کـرد: انتظـار تولیدکننـدگان بـر ایـن 

اسـت کـه دولـت به جـای سـنگ اندازی های متعدد 

نظیــــر صــــدور بخشنامه هــــایی مبنــــی بـر اعمــــال 

محدودیـــت مصرف گاز یـــا رشــــد قیمــــت آن کـــه 

متاسفانـــه گریبان گیـــر تمـــام تولیدکننـدگان شـده 

است، بیشتر از گذشته از تولید حمایت کند.

افزایش دستوری قیمت حامل های 
انرژی در نهایت به عنوان یک 

مانع بزرگ، بر قیمت تمام شده 
محصوالت صنعتی و توسعه 

فعالیت تولیدکنندگان اثر منفی 
خواهد گذاشت
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درآمد ساالنه »فملی« 89 درصد افزایش یافت

»فایرا« 1300 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

رکوردشکنی ارفع در صادرات و کسب درآمد
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شـرکت ملی صنایع مس ایران در سـال 1400 توانسـت با کسـب درآمـد 798 هـزار و 860 میلیارد و 173 میلیـون ریالی از فروش 
دو میلیـون و 863 هـزار و 455 تـن محصـول در بازارهـای داخلی و صادراتی، رشـد 89.1 درصدی درآمد را نسـبت به سـال 1399 

تجربه کند.

درآمد ساالنه »فملی« 89 درصد افزایش یافت

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

سـال 1400 را در حالـی بـه پایـان بـرد کـه توانسـت به 

عنوان برترین صادرکننده فلزات اساسی در داخل 

کشـور برگزیـده شـود و مجمـوع درآمـد صادراتـی 

ایـن شـرکت طـی سـال 1400 نسـبت بـه سـال قبـل از 

همچنیـن  کنـد.  تجربـه  را  رشـد  درصـد   105 آن، 

عملکـرد  گذشـته،  سـال  طـی  توانسـت  »فملـی« 

خیره کننـده ای در فـروش انواع محصوالت خود به 

ویژه کاتد مس و اسیدسولفوریک داشته باشد. 

رشد تولید ساالنه شرکت ملی مس  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

مس ایران در 12 ماه سال 1400، توانست 285 هزار و 

12 تن کاتد مس تولید کند که در مقایسه با مدت 

مشابه سال 1399، یک درصد افزایش داشته است. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399 موفـق بـه تولیـد 

280هزار و 281 تن کاتد مس شده بود.

شـد  موفـق  گذشـته،  سـال  در  مـس  شـرکت 

53میلیون و 921 هزار تن سـنگ سـولفور تولید کند 

که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

از آن، رشـد یک درصدی داشـته اسـت. این شـرکت 

در سـال 1399، 53 میلیـون و 437 هـزار تـن سـنگ 

سولفوری تولید کرده بود.

»فملی« در سال قبل، 818 هزار و 809 تن اسید 

سـولفوریک تولیـد کـرد که ایـن میزان در مقایسـه با 

رشـد  آن، 80 درصـد  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. این شـرکت در سـال 1399، 453 هزار 

و 328 تن اسید سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در سـال 1400، 

موفـق بـه تولیـد یـک میلیـون و 227 هـزار و 171 تـن 
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1400ماه سال 12میزان تولید محصوالت شرکت ملی مس در -1نمودار 
کاتد کنسانتره اسید سولفوریک کنسانتره مولیبدن سایر محصوالت

کنسـانتره مـس شـد که این میزان نسـبت بـه مدت 

مشابــــه ســـال 1399، رشــــد 4 درصــــدی را نشــــان 

می دهـــد. این شرکت در سال 1399 موفق به تولید 

یـک میلیـون و 176 هـزار و 372 تـن کنسـانتره مـس 

شده بود.

شرکت مس در سال پیش، هشت هزار و 275تن 

کنسـانتره مولیبدن تولید کرده که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبـل از آن، حاکـی از رشـد 22درصـدی 

اسـت. این شـرکت در سـال 1399 توانسـته بود 6 هزار 

و 766 کنسانتره مولیبدن تولید کند.

»فملـی« در سـال گذشـته، توانسـت 844 تـن 

کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، 6 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

797 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملـی« در سـال گذشـته، یـک هـزار و 30 تـن 

اکسـید مولیبـدن صادراتـی تولیـد کرد. این شـرکت 

در کل ســــال 1399، یـک هــــزار و 251 تــــن اکسیــــد 

مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

12 ماه سـال 1400 به 56 میلیون و 395 هزار و 691 تن 

رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبـل از آن، یـک درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 12 ماه سال 1399 توانسته بود در مجموع 

55 میلیون و 558 هزار و 38 تن محصول تولید کند.

فروش ساالنه »فملی« 23 درصد افزایش یافت  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در سـال 1400 توانسـته 152 هزار و 

573 تـن کاتـد مـس را در بازارهـای داخلی به فروش 

برسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

ایـن  اسـت.  افزایـش داشـته  سـال 1399، 2 درصـد 

شـرکت در کل سـال 1399، 148 هـزار و 941 تـن کاتـد 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در سـال گذشـته موفـق بـه فـروش 

یک میلیون و 677 هزار و 37 تن سنگ سولفوری در 

بازارهــــای داخلـــی شـــده اســت کــه ایـــن میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش از آن، 21 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

یک میلیون و 381 هزار و 393 تن سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی به فروش رسانده بود.

و  هـزار  توانسـت 716  قبـل  سـال  در  »فملـی« 

674تـن اسـید سـولفوریک را در بازارهـای داخلی به 

فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

ایـن  یافتـه اسـت.  افزایـش  سـال 1399، 77 درصـد 

شرکت در کل سال 1399، 405 هزار و 249 تن اسید 

سولفوریک در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در سـال 1400، 

بازارهـای  را در  تـن کنسـانتره مـس  15هـزار و 118 

داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

19هزار و 159 تن کنسانتره مس فروخته بود.

شـرکت مـس در 12 مـاه سـال گذشـته، 6 هـزار و 

177 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به 

فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل از آن، رشـد 2 درصـدی را نشـان 

می دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1399، 6 هزار و 

»فملی« در سال قبل، 818 هزار و 
809 تن اسید سولفوریک تولید کرد 

که این میزان در مقایسه با مدت 
مشابه سال پیش از آن، 80 درصد 

رشد داشته است
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51 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

»فملـی« در سـال قبـل موفـق بـه فـروش 819 تـن 

کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی شـده کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل از 

آن، 24 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در  

سـال 1399 توانسـته بود 657 هزار تن کنسـانتره طال 

و نقره را در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانست در سال 

1400، دو میلیون و 701 هزار و 988 تن محصول را در 

بازارهای داخلی به فروش برسـاند که این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش از آن، 24 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

در  محصـول  تـن   993 و  هـزار  و 178  میلیـون  دو 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در سال گذشته، 159 هزار و 342تن 

کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد کـه ایـن 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال 1399، از 

رشـد 29 درصدی برخوردار بوده اسـت. این شـرکت 

طـی سـال 1399، 122 هـزار و 770 تـن کاتـد مـس در 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

»فملی« در سـال قبل توانسـته اسـت یک هزار 

و 134 تن اکسید مولیبدن را در بازارهای صادراتی 

بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال پیـش از آن، 5 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در سـال 1399 موفق به فروش 

یـک هـزار و 73 تـن اکسـید مولیبـدن در بازارهـای 

صادراتی شده بود.

ملـی صنایـع مـس  مجمـوع صـادرات شـرکت 

ایران در 12 ماه 1400 به 161 هزار و 467 تن رسید که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 

نشان از رشد 9 درصدی دارد. این شرکت در 12 ماه 

سال 1399 توانسته بود 147 هزار و 950 تن محصول 

صادر کند.

شـرکت مـس در سـال گذشـته توانسـته اسـت 

311هـــزار و 915 تـن کاتــــد را در بازارهـــای داخلـی و 

صادراتی به فروش برسـاند که این میزان نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن، 14 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 271 هـزار و 

711تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی »فملی« در 

12 ماه سال قبل به دو میلیون و 863 هزار و 455 تن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

1399، 23 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکــت 

در 12 مـــاه ســـال 1399 توانستــــه بـود دو میلیـون و 

326هزار و 943 تن محصول را در بازارهای داخلی و 

صادراتی معامله کند.

رشد 114 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات کاتد

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در سـال 1400 توانسـته اسـت از 

فـروش کاتـد مـس در بازارهای داخلی، بـه 352 هزار 

و 354 میلیارد و 552 میلیون ریال درآمد برسد که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 80 درصـد 
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مجموع تولید شرکت ملی صنایع 
مس ایران در 12 ماه سال 1400 
به 56 میلیون و 395 هزار و 691 

تن رسید که این میزان در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از آن، یک 

درصد رشد را نشان می دهد
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افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 

1399، 195 هـزار و 901 میلیـارد و 459 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد مـس در بـازار داخلـی کسـب 

کرده بود.

شـرکت مـس در سـال پیـش موفـق بـه کسـب 

درآمد سـه هزار و 397 میلیارد و 631 میلیون ریالی 

از فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی شد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل از 

آن، 47 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

سـال 1399، دو هـزار و 303 میلیـارد و 133 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی به دست آورده بود.

»فملـی« در سـال گذشـته توانسـته سـه هـزار و 

534 میلیـارد و 33 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی کسـب کند 

کـه ایـن میـزان نسـبت به مـدت مشـابه سـال 1399، 

746 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، 417 میلیـارد و 303 میلیـون ریـال درآمد 

از فـروش اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی بـه 

دست آورده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 12 مـاه سـال 

1400، موفق به کسب درآمد هفت هزار و 35میلیارد 

و 202 میلیون ریالی از فروش کنسانتره مس در بازار 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش از آن، 38 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در 12 ماه سـال 1399 توانسـته 

بـود پنـج هـزار و 98 میلیـارد و 230 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره مـس در بـازار داخلـی به 

دست آورد.

شـرکت مـس در سـال قبـل، 25 هـزار و هشـت 

میلیارد و 766 میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره 

مولیبـدن در بازارهـای داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از 

آن، 120 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در سـال 1399، 11 هزار و 375 میلیارد و 486میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بـازار 

داخلی کسب کرده بود.

کسـب  بـه  موفـق  گذشـته  سـال  در  »فملـی« 

28هزار و 773 میلیارد و 358 میلیون ریال درآمد از 

فروش کنسانتره طال و نقره در بازار داخلی شده که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 

34درصد افزایش داشته است. این شرکت در سال 

1399 توانسته بود 21 هزار و 478 میلیارد و 904میلیون 

در  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

12 ماه سال 1400، 420 هزار و 724 میلیارد و 52میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال 1399، 76 درصد رشـد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399، 238 هـزار و 86 

میلیـارد و 661 میلیون درآمد از فروش محصـوالت از 

بازارهای داخلی به دست آورد.

شرکت مس طی سال پیش موفق شد 373هزار 

و 324 میلیـارد و 591 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، 

114 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، 174 هـزار و 422 میلیـارد و 913 میلیـون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتی کسب کرده بود.

»فملی« در سال گذشته توانسته است پنج هزار 

و 155 میلیـارد و 998 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اکسـید مولیبدن در بازارهای صادراتی داشـته باشد 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 

110 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در سال 

1399 موفق به کسب درآمد دوهزار و 447 میلیارد و 

672میلیـون ریالـی از فـروش اکسـید مولیبـدن در 

بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در 12 ماه سـال 1400 بـه 378 هزار و 

486 میلیارد و 456 میلیون ریال رسیده که این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال 1399، 105درصد افزایش 

سـال 1399  مـاه  در 12  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته 

توانسـته بـود 184 هـزار و 319 میلیـارد و 475میلیـون 

ریال درآمد از طریق صادرات محصول کسب کند.

شرکت مس در سال قبل 725 هزار و 679میلیارد 

و 143 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش کاتـد مـس در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرد که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، حاکی از 

رشـد 96 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

370 هزار و 324 میلیارد و 372 میلیون ریال از فروش 

کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی کسـب 

کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتی »فملی« در 12 ماه سال گذشته به 798هزار 

و 860 میلیـارد و 173 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1399، بیش از 

89 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12 

ماه سال 1399 توانسته بود 422 هزار و 406 میلیارد و 

فـروش محصـوالت خـود در  از  ریـال  میلیـون   136

بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کند.
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شـرکت آلومینیـوم ایـران طی اسـفند مـاه 1400 موفق شـد از فـروش 13 هزار و 
180 تـن محصـول آلومینیومـی، 13 هزار و 145 میلیـارد و 359 میلیـون ریال درآمد 

کسب کند.

»فایرا« 1300 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد

در آخرین ماه 1400؛

بـود، بیانگـر افـت 15.3 درصـدی اسـت. مقایسـه 

میـزان فـروش بیلـت ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 

سـال 1400 بـا مـدت مشـابه سـال قبـل از آن نیـز 

کاهـش 65.4 درصـدی را نشـان می دهـد. شـرکت 

آلومینیـوم ایـران در اسـفند مـاه 1399، 783 تـن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود. این شرکت 

همچنین در ماه مورد بررسـی، موفق به صادرات 

دو هزار و 772 تن بیلت آلومینیومی در بازارهای 

بین المللی شد.

در  »فایـرا«  آلومینیومـی  بیلـت  فـروش  نـرخ 

اسـفند مـاه 1400، 91 هـزار و 127 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم ثبـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن، 9.5درصـد افزایـش داشـته اسـت. نـرخ 

فـروش ایـن محصـول در بهمن مـاه 1400، 83 هزار و 

218 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. نـرخ فـروش 

سـال  مـاه  اسـفند  در  ایرالکـو  آلومینیومـی  بیلـت 

گذشـته نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399 کـه   

53 هـزار و 559 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

حاکی از رشد 70.1 درصدی است.

افزایش فروش شمش آلومینیومی  

مـاه 1400،  اسـفند  ایـران در  آلومینیـوم  شـرکت 

11هـزار و 316 تـن شـمش آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه 

آن،  از  قبـل  مـاه  بـا  مقایسـه  در  تولیـد  میـزان  ایـن 

15.9درصـد رشـد داشـته اسـت. میـزان تولیـد ایـن 

محصـول در بهمـن مـاه 1400، 13 هـزار و 455 تـن بود. 

همچنیـن مقایسـه میـزان تولید شـمش آلومینیومی 

ایرالکـو در مـاه مـورد بررسـی بـا اسـفند مـاه 1399، 

حکایـت از کاهـش 25.9 درصـدی تولید این محصول 

دارد. ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 1399، 15 هـزار و 

266تـن شـمش آلومینیومـی تولید کرده بود.

در اسـفند مـاه سـال قبـل، »فایـرا« 12 هـزار و 

909 تن شمش آلومینیومی را در بازارهای داخلی و 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند که این میزان نسـبت به 

پیـش از آن، 86.6 درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. 

میزان فروش این محصول در بهمن ماه 1400، 6 هزار 

و 918 تـن بـود. میـزان فـروش شـمش آلومینیومـی 

ایرالکـو در اسـفند مـاه 1400 در مقایسـه بـا فـروش 

10هزار و 275 تنی این محصول در اسفند ماه 1399، 

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت آلومینیوم 

ایران در اسـفند ماه 1400 و مقایسـه نتایج آن نسـبت 

به ماه قبل از آن و اسفند ماه 1399 را نشان می دهد. 

میزان تولید شمش آلومینیومی »فایرا« در اسفند ماه 

1400 نسـبت بـه مـاه قبـل از آن و همچنیـن مـدت 

مشابه سال 1399 با افت مواجه بوده است.

افت 59 درصدی تولید ماهانه بلیت  

در اسـفند ماه گذشـته، شرکت آلومینیوم ایران 

748 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن کـه یـک هـزار و 

افـت  بـود،  ایـن محصـول تولیـد کـرده  از  تـن   825

59درصـدی داشـته اسـت. »فایـرا« در اسـفند مـاه 

1399، 647 تـن بیلـت آلومینیومـی تولیـد کـرده بـود 

که بیانگر رشد 15.6 درصدی تولید این محصول در 

اسفند ماه 1400 است.

ایرالکـو در آخریـن مـاه زمسـتان 1400، 271 تـن 

بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت که نسـبت به 

بهمـن مـاه کـه میـزان فـروش این محصـول 320 تن 
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1400عملکرد ایرالکو در اسفند ماه -1نمودار 

شمش خالص بیلت شمش آلیاژ

بررسیدر ماه موردنسبت به یک ماه قبللنسبت به یک سال قب

25.6 درصد افزایش را نشان می دهد. میزان صادرات 

شمش آلومینیومی این شرکت در ماه مورد بررسی 

نیز 319 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت آلومینیوم 

ایران در بهمن ماه سال گذشته، 66 هزار و 73تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود و در اسفند ماه به 80 هزار 

و 108 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید کـه بـه ایـن 

ترتیب، افزایش 21.2 درصدی در این زمینه مشاهده  

می شـود. همچنین نرخ فروش شـمش آلومینیومی 

ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 1400 نسـبت بـه مـدت 

آن، 56.2 درصـد رشـد  از  قبـل  زمـان مشـابه سـال 

داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در اسـفند 

مـاه سـال گذشـته، 51 هـزار و 292تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم بود.

رشد درآمد »فایرا«  

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، ایرالکـو 

در اسـفند مـاه 1400، در مجمـوع 12 هـزار و 64 تـن 

محصـول آلومینیومـی تولیـد کـرده اسـت کـه ایـن 

میزان نسبت به ماه پیش از آن، 21 درصد کاهش و 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399، 26.3 درصـد 

افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در اسـفند مـاه سـال 

گذشته، حدود 13 هزار و 180 تن محصول آلومینیومی 

فروخته که نسبت به ماه قبل از آن، 82.1 درصد و 

نسبـــت بـــه اسفنـــد مــــاه 1399، 16.3درصد رشـــد 

داشته است.

»فایـرا« در آخریـن مـاه زمسـتان 1400، از محـل 

فروش محصوالت آلومینیومی، 13 هزار و 145 میلیارد 

و 359 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه افزایـش 

152.6 درصـدی را نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، نشـان 

می دهد. درآمد این شـرکت طی اسـفند ماه 1400 در 

مقایسه با مدت مشابه سال 1399، 125.1 درصد رشد 

داشته است.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایرا« 
در اسفند ماه 1400، 91 هزار و 
127 تومان به ازای هر کیلوگرم 
ثبت شد که این میزان نسبت به 

ماه پیش از آن، 9.5درصد افزایش 
داشته است
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1400د ماه قیمت فروش محصوالت ایرالکو از ابتدای سال گذشته تا اسفن-2نمودار 

بیلت شمش خالص شمش آلیاژی شمش صادراتی
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شـرکت آهن و فوالد ارفع سـال 1400 را درخشـان به پایان رسـاند و توانسـت با صادرات 71 هزار تن محصول و کسـب 14هزار 
و 540 میلیارد ریال درآمد در اسفند ماه، دو رکورد ارزشمند از خود بر جای بگذارد.

رکوردشکنی ارفع در صادرات و کسب درآمد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

بـا  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

در  گاز  تامیـن  محدودیت هـای  شـدن  برطـرف 

اسـفند مـاه عـالوه بـر اینکـه توانسـت تولید شـمش 

دهـد،  افزایـش  را  خـود  اسـفنجی  آهـن  و  فـوالدی 

مبـادرت بـه صـادرات نیـز کـرد و توانسـت باالترین 

میـزان صـادرات در یـک ماه را اسـفند ماه به میزان 

71 هـزار تـن بـه ثبت برسـاند. همچنین این شـرکت 

در درآمدزایـی نیـز بسـیار موفـق عمـل کـرد و در 

اسـفند مـاه بیشـترین میـزان درآمـد ماهانـه را از آن 

خود کرد.

رشد 96 درصدی تولید در اسفند ماه  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در اسفند ماه سال 1400 توانست 73هزار 

و 829 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کنـد کـه ایـن میزان 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 13 درصـد رشـد را نشـان 

قبـل،  سـال  مـاه  بهمـن  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

64هـزار و 984 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرده بـود. 

گفتنی است که ارفع در کل سال 1400، 770 هزار و 

435 تن شمش فوالدی تولید کرده است.

ارفـع در اسـفند مـاه سـال گذشـته موفـق بـه 

تولید 83 هزار و 281 تن آهن اسـفنجی شـده اسـت 

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

458 درصـد برخـوردار بـود. ایـن شـرکت در بهمـن 

مـاه سـال پیـش توانسـته بـود 14 هـزار و 916 تن آهن 

اسـفنجی تولیـد کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ارفع 

توانسـته اسـت از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان اسـفند 

مـاه سـال 1400، 708 هـزار و 313 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

اسـفند مـاه سـال 1400 بـه 157 هـزار و 110 تـن رسـید 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن، 

رشـد 96 درصدی را نشـان می دهد. ارفع در بهمن 

تـن   900 و  هـزار  بـود 79  توانسـته   1400 سـال  مـاه 

محصـول تولیـد کنـد. قابـل ذکـر اسـت کـه شـرکت 

آهن و فوالد ارفع طی سال 1400 توانسته است یک 

میلیون و 478 هزار و 748 تن محصول تولید کند.

فروش شمش 37 درصد رشد یافت  

نمودار 2 نشان می دهد که شرکت آهن و فوالد 

ارفـع در اسـفند مـاه سـال 1400 توانسـت 39 هـزار و 

534 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بفروشـد 

که این میزان در مقایسه با ماه پیش از آن، رشد یک 

درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت توانسته بود 

در بهمـن مـاه سـال 1400، 39 هـزار و 41 تـن شـمش 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند. گفتنی 

اسـت کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در سـال 1400، 

توانسـته 469 هـزار و 976 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

بـه  ارفـع در اسـفند مـاه سـال گذشـته موفـق 

صادرات 71 هزار و 248 تن شـمش فوالدی شـد که 

بـه نوعـی یـک رکورد در میزان صـادرات ماهانه این 

شرکت در این سال محسوب می شود و نسبت به 
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1400میزان فروش شمش فوالدی  ارفع در ماه های بهمن و اسفند سال -2نمودار 
فروش داخلی صادرات مجموع

مـاه قبـل از آن حاکـی از رشـد 71 درصـدی اسـت. 

شرکت آهن و فوالد ارفع در بهمن ماه توانسته بود 

41 هـزار و 688 تـن شـمش فـوالدی را روانه بازارهای 

صادراتی کند. همچنین این شـرکت در سـال 1400 

و  کـرده  عمـل  موفـق  بسـیار  صـادرات  زمینـه  در 

فروش 255 هزار و 283 تنی شمش فوالدی ارفع تا 

پایان اسفند ماه سال قبل نیز نشان دهنده عملکرد 

بین المللـی  بازارهـای  ایـن شـرکت در  توجـه  قابـل 

بوده است.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت آهن 

و فوالد ارفع در اسفند ماه سال پیش به 110 هزار و 

782 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا ماه 

قبـل از آن، رشـد 37 درصـدی را نشـان می دهـد. 

ارفع در بهمن ماه توانسته بود در مجموع 80هزار 

و 729 تـن شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتی به 

فـروش برسـاند. گفتنـی اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع طـی سـال 1400، 725 هـزار و 259 تـن 

شـمش فـوالدی را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

به فروش رساند.

کسب درآمد 532 میلیارد تومانی ارفع از   

فروش داخلی

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فوالدی خـود در 

بـازار داخلـی طـی اسـفند مـاه سـال 1400 توانسـت 

پنـج هـزار و 328 میلیـارد و 291 میلیون ریال درآمد 

کسـب کنـد کـه این میزان در مقایسـه بـا ماه پیش 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  درصـدی   3 رشـد  آن،  از 

شـرکت در بهمـن مـاه سـال قبـل موفـق شـده بـود 

پنج هـزار و 143 میلیـارد و 47 میلیـون ریـال درآمـد 

داشـته باشـد. الزم به ذکر اسـت که شـرکت آهن و 

فـوالد ارفـع در سـال گذشـته توانسـت 61 هـزار و 

654میلیـارد و 270 میلیـون ریـال از فـروش داخلـی 

شمش فوالدی خود درآمد کسب کند.

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد 
ارفع در اسفند ماه سال 1400 
به 157 هزار و 110 تن رسید 

که این میزان در هم سنجی با ماه 
پیش از آن، رشد 96 درصدی را 

نشان می دهد
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در اسـفند مـاه سـال 

پیش، 9 هزار و 212 میلیارد و 467 میلیون ریال درآمد 

بین المللـی  بازارهـای  فـوالدی در  فـروش شـمش  از 

کسب کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن 

حاکـی از رشـد 51 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

بهمـن مـاه سـال 1400 توانسـت 6 هـزار و 80 میلیـارد و 

64میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات شـمش کسـب 

کند. همچنین ارفع طی سال گذشته حدود 34 هزار 

و 450 میلیـارد و 105 میلیـون ریـال درآمـد از صادرات 

شمش در بازارهای بین المللی داشت.

کل درآمـد فـروش صادراتـی و داخلـی شـمش 

فـوالدی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در اسـفند مـاه 

سال 1400 به 14 هزار و 540 میلیارد و 758 میلیون 

ریـال رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از 

ایـن  اسـت.  برخـوردار  درصـدی   29 رشـد  از  آن، 

شـرکت در بهمـن مـاه سـال قبـل درآمـد 11 هـزار و 

223 میلیارد و 111 میلیون ریال کسب کرده بود.

گفتنـی اسـت که شـرکت آهـن و فـوالد ارفع در 

سـال گذشـته توانسـت 96 هـزار و 104 میلیـارد و 

ایـن  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال  375میلیـون 

پیـش،  سـال  مـدت مشـابه  بـا  مقایسـه  میـزان در 

38درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، 69هـزار و 198میلیـارد و 972 میلیـون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نـرخ فـروش 

شـمش فـوالدی ارفـع در اسـفند مـاه سـال 1400 در 

بازارهـای داخلـی بـه 134 میلیـون و 777 هـزار ریال 

به ازای هر تن رسـید که نسـبت به ماه پیش از آن، 

بـا کمـی رشـد همـراه بود. این شـرکت در بهمن ماه 

سـال قبـل شـمش خـود را بـه نـرخ 131 میلیـون و 

734هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسـانده بود. همچنین میانگین نرخ فروش 

شـمش فـوالدی ارفـع در سـال 1400، 131 میلیـون و 

185 هزار ریال به ازای هر تن ثبت شده است.
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1400نرخ فروش داخلی شمش فوالدی ارفع در سال -4نمودار 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
شرکت آهن و فوالد ارفع در اسفند 

ماه سال پیش به 110 هزار و 
782 تن رسید که این میزان در 

هم سنجی با ماه قبل از آن، رشد 37 
درصدی را نشان می دهد
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شـرکت فـوالد خراسـان با کسـب درآمد 105 هـزار 60 ریـال از فـروش بیش از 
805 هـزار تـن محصـول در سـال 1400، رشـد 45 درصـدی درآمد را نسـبت به 

سال 1399 تجربه کرد.

درآمد »فخاس« از 10 هزار میلیارد 
تومان گذشت

1399 در حـدود 424 هـزار و 659 تـن شـمش داخلـی 

تولید کرده بود.

توانسـت  فـوالد خراسـان در سـال 1400  شـرکت 

535هـزار و 325 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کند که در مقایسه با سال پیش از آن، 7 درصد 

سـال 1399،  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

499هـزار و 741 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد خراسـان در دوره 12 ماهـه 

منتهی به اسفند ماه سال گذشته به سه میلیون و 

118 هزار و 125 تن رسید. این شرکت در 12 ماه سال 

1399 توانسته بود سه میلیون و 704 هزار و 984 تن 

محصول تولید کند.

رشد 14 درصدی صادرات »فخاس« طی   

یک سال

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت فـوالد 

خراسـان از فروردیـن تـا پایـان اسـفند مـاه سـال 1400 

موفق به فروش 187 هزار و 931 تن شمش فوالدی در 

بازارهـای داخلـی شـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه 

سـال 1399، 230 هزار و 101 تن شـمش فوالدی در بازار 

داخلی فروخته بود.

»فخـاس« در سـال قبـل توانسـت 398 هـزار و 

467تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در سـال 1399 

توانسـته بـود 457 هـزار و 231 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

بـه  منتهـی  ماهـه  فـوالد خراسـان در دوره 12 

پایـان اسـفند مـاه سـال گذشـته، 34 هـزار و 712 تـن 

آهـن اسـفنجی را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسـاند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل از آن از رشد دو هزار و 309 درصدی برخوردار 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399  اسـت. 

توانسـته بود 10 هزار و 488 تن آهن اسـفنجی را در 

بازارهای داخلی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی شـرکت فـوالد خراسـان 

بـه   1400 سـال  مـاه  اسـفند  پایـان  تـا  فروردیـن  از 

621هزار و 110تن رسـید. این شـرکت در 12 ماه سـال 

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، بـا وصـل شـدن مجـدد گاز شـرکت 

فوالد خراسان در اسفند ماه سال 1400، روند تولید در 

این شـرکت از سـر گرفته شـد و این شـرکت توانسـت 

از قطعـی گاز در  ناشـی  تولیـد  از کاهـش  بخشـی 

ماه های دی و بهمن سال گذشته را جبران کند.

رشد 7 درصدی تولید ساالنه محصوالت   

سبک ساختمانی

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد خراسـان 

در 12 ماه سال 1400 توانست یک میلیون و 250 هزار 

و 239 تـن گندلـه تولیـد کنـد. »فخـاس« در سـال 

و  میلیـون  یـک  حـدودا  مـدت  همیـن  طـی   1399

602هزار 979 تن گندله تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در سـال گذشـته موفـق بـه تولید 

یک میلیون و 30 هزار و 451 تن آهن اسـفنجی شـد. 

این شرکت در سال 1399 توانسته بود یک میلیون و 

177 هزار و 605 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخاس« در 12 ماه سـال قبل، 302 هزار و 110 تن 

شمش فوالدی تولید کرد. این شرکت در 12 ماه سال 
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1400میزان تولید محصوالت فوالد خراسان در سال -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع

پیـش از آن، 697 هـزار و 820 تـن محصـول در بـازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در دوره 12 ماهـه سـال 

پیش توانست 104 هزار و 977 تن شمش فوالدی را 

ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399 توانسـته بـود 

149 هزار و 897تن شمش فوالدی را روانه بازارهای 

صادراتی کند.

 فـوالد خراسـان در سـال قبـل موفـق بـه صـادرات 

79هزار و 431 تن محصوالت سـبک سـاختمانی شد 

که این میزان نسبت به سال 1399، 610 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی دوره 12 ماهـه سـال 

1399 توانسـته بـود 11 هـزار و 185 تـن محصـوالت 

سبک ساختمانی صادر کند.

مجمـوع صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در 

سـال 1400 بـه 184 هـزار و 408 تـن رسـید کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا سـال پیـش از آن، 14 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

161هزار و 82 تن محصول صادر کرده بود.

در دوره 12 ماهـه سـال گذشـته، شـرکت فـوالد 

خراسـان 292 هـزار و 339 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش رسـاند. این 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 379 هـزار و 

998 تـن شـمش در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

فروخته بود.

کل فروش داخلی و صادراتی محصوالت سبک 

سـاختمانی شـرکت فـوالد خراسـان در 12 مـاه سـال 

1400 بـه 477 هـزار و 898 تـن رسـید کـه ایـن میـزان 

نسـبت به سـال قبل از آن، رشـد 2 درصدی را نشـان 

می دهد. این شرکت در سال 1399 حدود 468 هزار 

و 416 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـا 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش »فخـاس« در بازارهـای داخلی و 

صادراتـی در 12 مـاه سـال 1400 بـه 805 هـزار و 518 تـن 

مجموع تولید فوالد خراسان در دوره 
12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 
گذشته به سه میلیون و 118 هزار 
و 125 تن رسید. این شرکت در 
12 ماه سال 1399 توانسته بود 

سه میلیون و 704 هزار و 984 تن 
محصول تولید کند
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رسید. این شرکت طی 12 ماه سال 1399 توانسته بود 

858 هـزار و 902 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی بفروشد.

رشد درآمد صادراتی در سال 1400  

در نمودار 3 مشـاهده می شـودفوالد خراسـان در 

سـال 1400، 23 هزار و 438میلیارد و 119 میلیون ریال 

درآمـد بابـت فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلی 

کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش از آن رشـد 30درصـدی را نشـان می دهـد. 

این شـرکت در سـال 1399 طی همین مدت توانسـته 

بـود 17 هـزار و 986میلیارد و 775میلیون ریال درآمد 

داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  از محـل فـروش شـمش 

داشته باشد.

»فخاس« تا پایان اسفند ماه ماه سال 1400 موفق 

به کسب 54 هزار و 987 میلیارد و 316 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهای داخلی شد که این میزان در مقایسه با سال 

پیش از آن 39 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

و  میلیـارد  و 434  هـزار  سـال 1399، 39  مـاه  در 12 

894میلیـون ریـال درآمد از فروش محصوالت سـبک 

ساختمانی در بازار داخلی داشت.

فـوالد خراسـان از محـل فـروش آهـن اسـفنجی در 

دوره 12 ماهـه منتهـی بـه پایـان اسـفند مـاه سـال 1400 

توانست دو هزار و 781 میلیارد و 832 میلیون ریال از 

فروش آهن اسفنجی در بازارهای داخلی کسب کند 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

از رشد 674 درصدی برخوردار است. این شرکت در 

مـدت مشـابه سـال 1399، 371 میلیـارد و 61 میلیـون 

ریـال از فـروش آهـن اسـفنجی در بازارهـای داخلـی 

درآمد کسب کرد.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان از فـروش در 

بـازار داخلـی طـی 12 مـاه سـال 1400 بـه 81 هـزار و 

در  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون   267 و  207میلیـارد 

هم سنجی با سال قبل از آن حاکی از رشد 40درصدی 

اسـت. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399، 57 هـزار و 

792 میلیـارد و 730 میلیـون ریـال درآمد از فـروش در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

فوالد خراسـان دوره 12 ماه سـال 1400، 13 هزار و 

547 میلیـارد و 197 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شمش فوالدی در بازار صادراتی کسب کرد که این 

میزان در هم سنجی با دوره مشابه سال پیش از آن، 

از رشـد 0.07 درصـدی برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت 

در 12 ماه سال 1399 توانست 13 هزار و 447 میلیارد 

شـمش  صـادرات  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   497 و 

فوالدی کسب کند.

»فخاس« در سـال 1400 موفق به کسـب 10 هزار 

و 306 میلیارد و 385 میلیون ریال درآمد از صادرات 

محصـوالت سـبک سـاختمانی شـده اسـت کـه ایـن 

میزان نسبت به سال قبل از آن 787 درصد افزایش 

درآمـد   1399 سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  یافتـه 

از  ریالـی  507میلیـون  و  میلیـارد   161 و  یک هـزار 

صادرات محصوالت سـبک سـاختمانی داشت.

درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت فوالد خراسـان از 

فروردین تا پایان اسفند ماه سال 1400 حدود 23 هزار 

در  کـه  بـود  ریـال  میلیـون  و 582  میلیـارد  و 853 

هم سـنجی با سـال پیش از آن، 63 درصد رشـد نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در دوره مشـابه سـال 1399، 

ریـال درآمـد  و 4 میلیـون  14هـزار و 609 میلیـارد 

صادراتی ناشی از فروش محصول داشت.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

شـرکت فـوالد خراسـان در در دوره فروردیـن تـا پایـان 

اسـفند مـاه سـال 1400، 36 هـزار و 985 میلیـارد و 

316میلیون ریال بود که در هم سنجی با سال پیش 

از آن 17 درصد رشـد نشـان می دهد. این شـرکت در 

دوره مشـابه سـال 1399، 31 هـزار و 434 میلیـارد و 

272 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش شـمش کسـب 

کرده بود.

خراسـان  فـوالد  شـرکت   ،1400 سـال  مـاه   12 در 

توانسـت 65 هـزار و 293 میلیـارد و 701 میلیـون ریـال 

درآمد ناشـی از فروش محصوالت سـبک ساختمانی 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد که این 

میزان نسبت به سال قبل از آن 60 درصد رشد دارد. 

ایـن شـرکت در سـال 1399، 40 هـزار و 596 میلیـارد و 

401میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصوالت سـبک 

ساختمانی داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در 12 ماه 

سال 1400 حدود 105 هزار و 60 میلیارد و 849 میلیون 

ریـال بـود کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال پیش از آن 45 درصد رشـد نشـان می دهد. این 

و  هـزار  سـال 1399، 72  مشـابه  مـدت  در  شـرکت 

401میلیارد و 734 میلیون ریال درآمد داشت.
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1400مبلغ فروش محصوالت فوالد خراسان در سال -3نمودار
شمش  محصوالت ساختمانی مجموع

مجموع صادرات شرکت فوالد 
خراسان در سال 1400 به 184 

هزار و 408 تن رسید که این میزان 
در هم سنجی با سال پیش از آن، 14 

درصد افزایش یافته است
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در هفتـه نخسـت سـال 1401 به وضـوح تردید خریـداران و عرضه کنندگان بـرای حضور در بازار مشـهود بود و بـازار تنها محصولی 
کـه رونق داشـت، آهن اسـفنجی بود. شـمش فـوالدی نیز دیگر محصولـی بود که توانسـت تا حدودی نظـر خریداران بـه خود جلب 

کند اما برای خرید آن رقابتی از سوی متقاضیان صورت نگرفت و حتی برخی عرضه ها بدون متقاضی ماندند.

بیم و امید بازار فوالد در نخستین روزهای سال 1401
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شـرکت فـوالد خوزسـتان و میلگـرد فـوالد خراسـان 

مورد معامله قرار گرفت.

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« 10 هزار تن آهن   

اسفنجی فروخت

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

14فروردیـن مـاه توانسـت 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

می دهـد،  نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور 

یکشـنبه 14 فروردیـن مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و 

فوالد گل گهر 10 هزار تن آهن اسفنجی را در بورس 

کاالی ایران عرضه کرد که در مقابل آن 18 هزار تن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

صورت گرفت.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 19 فروردیـن 

مـاه محصـوالت شـرکت های منتخـب ایـن رسـانه 

همچون آهن اسـفنجی فوالد غدیر نی ریز و توسـعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر، شـمش فـوالدی شـرکت های 

چادرملـو، ارفـع و فـوالد خوزسـتان، شـمش آلیـاژی 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالد آلیاژی شرکت فوالد خوزستان-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 101 هـزار و 273 ریـال بـه 

ازای هر کیلوگرم در بورس کاال عرضه کرد که قیمت 

معاملـه بـه 103 هـزار و 944 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم 

افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه انجـام شـده، 

103میلیارد و 944 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فوالد غدیر نی ریز 10 هزار تن آهن اسفنجی   

معامله کرد

مجتمع فوالد غدیر نی ریز یکشنبه 14فروردین 

ماه، توانســـت 10 هـــزار تن آهن اسفنجـــی خــود را 

در رینگ صنعتـــی بـــورس کاالی ایـــران به فروش 

برساند.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

همان طور که نمودار 2 نشان می دهد، یکشنبه 

14 فروردین ماه، مجتمع فوالد غدیر نی ریز 10 هزار 

تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر صنعتـی بـورس کاالی 

ایران عرضه کرد که در مقابل آن 24 هزار تن تقاضا 

وجـود داشـت و ایـن شـرکت توانسـت همـه عرضـه 

خود را به فروش برساند.

فـوالد غدیـر نی ریـز، محصول خـود را به قیمت 

101 هزار و 273 ریال به ازای هر کیلوگرم در بورس 

کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت معاملـه بـه 104 هـزار و 

229 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 104 میلیـارد و 228 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 21 هزار تن شمش »فخوز«  

بـه  شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی 

19فروردین ماه توانست 21 هزار و 600 تن انواع شمش 

فوالدی خود را در بورس کاال به فروش برساند.

همان طـور نمـودار 3 نشـــان می دهد شـرکت 

فوالد خوزستان، یکشنبه 14 فروردین ماه 10هزار تن 

در  را   RST34-2 گریـد  بـا  فـوالدی  بلـوم  شـمش 

بـــورس کـــاال عرضـــه کـــرد کـــه با تقاضـــای پنــج 

هــــزار تنی مواجــــه شــــد و بـــه همیـــن میزان نیز 

به فروش رفت.

»فخـوز«، شـمش آلیـاژی را به قیمـت 161 هزار و 

319 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود که 

معامله با همین قیمت صورت گرفت. این شـرکت 

از معاملـه انجـام شـده، 80 میلیـارد و 659 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

نمودار 4 نشان می دهد، شرکت فوالد خوزستان، 

شـمش  تـن  هـزار   20 مـاه،  فروردیـن   16 سه شـنبه 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 11 هـزار و 40 تنـی مواجـه شـد و بـه میزان 

10 هزار و 500 تن معامله صورت گرفت. این شرکت 

باقی شمش خود را به تاالر مچینگ برد و با معامله 

6 هـزار و 100 تـن دیگـر، جمـع معامـالت خـود را بـه 

16هزار و 600 تن رساند.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 151 هزار و 

2 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله

خود را در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران عرضه کرد 

کـه در مقابـل آن هفـت هـزار و 352 تـن تقاضـا وجـود 

داشـت امـا پنـج هـزار و 676 تـن از آن به فـروش رفت. 

این شرکت با معامله چهار هزار 356 تن دیگر در تاالر 

مچینگ، همه محصول خود را به فروش رساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 162هزار 

و 386 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه 162 میلیـارد و 905 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معاملـه انجـام شـده، 250 میلیـارد و 633 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

»کچاد« 15 هزار تن شمش فوالدی فروخت  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 

16فروردین ماه، توانست 15 هزار تن شمش فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 

مـاه  فروردیـن   16 سه شـنبه  چادرملـو،  صنعتـی 

15هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را 

در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 25 هزار 

و تنـی مواجـه و موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی 

عرضه خود شد.

چادرملو، شـمش فوالدی را به قیمت 154 هزار 

و 651 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه 231 میلیـارد و 978 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 8500 هزار تن شمش فوالدی معامله کرد  

شرکت آهن و فوالد ارفع سه شنبه 16 فروردین ماه 

موفق شد هشت هزار و 500 تن شمش فوالدی خود را 

در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

و  هـزار  هشـت  مـاه  فروردیـن   16 سه شـنبه  ارفـع، 

500تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بورس کاال عرضه 

کرد که با تقاضای 20 هزار و 500 تنی مواجه شـد و 

به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت  154 هـزار و 

651 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـه 155 هزار و 617 ریـال به ازای هر 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامـالت 

تومـان  انجـام شـده، 132 میلیـارد و 274 میلیـون 

درآمد کسب کرد.

»فخاس« 10 هزار تن میلگرد معامله کرد  

نمـودار 7 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد خراسـان 

چهارشـنبه 17 فروردیـن مـاه، 10 هـزار و 32 تـن میلگرد 
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تولید 100 هزار تنی منگنز در کشور

هفت منطقه آزاد جدید در کشور ایجاد می شود

اساس تولید در چادرملو، تکیه بر دانش  روز است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ناصر 

تقی زاده در نخسـتین جلسـات کاری خود در سـال 

جدیـد و دیـدار بـا پرسـنل در مجتمع های معدنی و 

صنعتـی بـا اشـاره بـه نام گـذاری امسـال از سـوی 

)تولیـد،  سـال  عنـوان  بـه  رهبـری  معظـم  مقـام 

دانش بنیـان و اشـتغال آفرین( مهم تریـن اقدامـات 

چادرملو در سـال گذشـته را تاسـیس مرکز نوآوری، 

تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری و نوآوری 

دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر عنـوان کـرد و اظهـار 

داشـت: بـا ایـن اقـدام عمال راه را بـرای بروز و ظهور 

خالقیـت جوانـان مسـتعد و تحصیـل کـرده و نیـز 

همـکاری تنگاتنـگ بـا مراکز علمی و دانش بنیـان را 

همـوار سـاختیم چـون اعتقـاد داریـم ایـن همـکاری 

دانشگاه با صنعت، گام عملی و بزرگی است برای 

بـا  خـالق  و  آکادمیـک  نگرش هـای  کـردن  نزدیـک 

نگرش های صنعتی و تولیدی که می تواند تحوالت 

عظیمـی را در بسـتر مراکـز علمی و تولیدی کشـور 

به ارمغان آورد.

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو 

افـزود: چادرملـو به عنوان شـرکت پیشـتاز در تالش 

گسـترش  و  تولیـد  خطـوط  هوشمندسـازی  اسـت 

کالن  پردازشـگرهای  همچـون  نوظهـور  فنـاوری 

داده هـا، هوشمندسـازی سـامانه ها و فراینـد مـواد 

پیشـرفته در سـاختار تولیـدی شـرکت را بـه عنـوان 

کشـور  علمـی  و  تولیـدی  جامعـه  در  رسـالتی 

پیاده سازی کند و از شرکت های دانش بنیان که در 

عرصه بومی سازی قطعات خاص در کشور فعالیت 

می کنند با اختصاص تسـهیالت ویژه حمایت الزم 

را به عمل می آورد. 

تقـی زاده همچنیـن انعقـاد قـرارداد بـا شـرکت 

فـوالد اسـفراین، بـرای بومی سـازی رولرهـای تجهیـز 

مـورد  کنسـانتره  خردایـش  واحـد  در  کـه   HPGR

باالیـی  دانـش  از  برخـورداری  نیازمنـد  و  اسـتفاده 

است را از جمله گام های عملی در جهت بهره گیری 

از دانـش فنـی داخلـی عنـوان کـرد و گفـت: با قبول 

تمامی ریسک های آن سرمایه گذاری در این زمینه 

را آغاز کردیم و  امیدواریم این قرارداد که ارزش آن 

ده ها میلیارد تومان است امسال به نتیجه برسد و 

در فرایند تولید به کار گرفته شود.

وی اظهـار کـرد: یکـی دیگـر از قراردادهای مهم 

چادرملـو در سـال گذشـته بـا شـرکت صنایـع مـس 

باهنـر جهـت سـاخت باس تیوب های مسـی اسـت 

کـه در ترانسـفورماتور کـوره قوس الکتریـک و کوره 

پاتیلی فوالدسازی از آن استفاده می شود و ساخت 

ایـن قطعـه در ایـن سـایز بـرای اولیـن بـار در کشـور 

انجام می شود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

در ادامـه تصریـح کـرد: تـا کنـون بالـغ بـر 30 هـزار 

قطعه صنعتی در چادرملو بومی سازی شده است 

بـاالی  کنسانتره سـازی  بخـش  در  کـه  طـوری  بـه 

90درصد قطعات و تجهیزات ساخت داخل است، 

در کارخانه گندله سازی باالی 95 درصد بومی  سازی 

شده است، در کارخانه فوالدسازی باالی 80 درصد 

احیـای  قطعـات بومی سـازی شـده و در کارخانـه 

مسـتقیم کـه هنـوز نوپـا اسـت و دو سـال اسـت کـه 

بهره برداری از آن آغاز شـده اسـت حدود 70 درصد 

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو گفت: شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو از پیشـگامان ورود به عرصه بومی سـازی در 
فراینـد تولیـد از معدن تا فوالد و از نخسـتین شـرکت هایی اسـت که در سـال های اخیر، داخلی سـازی قطعات و تجهیـزات مورد نیاز 
خـود را بـا تکیـه بـر خالقیـت و توانمنـدی صنعتگران داخلـی و شـرکت های دانش بنیـان به طور جـدی دنبال کـرده و در این راسـتا 

سرمایه گذاری های عظیمی نیز انجام داده است.

اساس تولید در چادرملو، تکیه بر دانش  روز است
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قطعات و تجهیزات آن بومی سازی شده است.

تقـی زاده تاکیـد کـرد: مـا در بخـش مکانیـکال 

را  از قطعـات و تجهیـزات  بـه 85 درصـد  نزدیـک 

قبولـی  قابـل  پیشـرفت  کـه  کرده ایـم  بومی سـازی 

اسـت و بـه جـرات می تـوان گفـت کـه در کارخانـه 

کنسـانتره و گندله سـازی بـه صـورت انگشت شـمار 

قطعاتی هستند که هنوز داخلی سازی نشده اند.

وی مطرح کرد: در نتیجه این رویکرد زیربنایی 

توانستیم عالوه بر جلوگیری از خروج و صرفه جویی 

فنـی  دانـش  ارتقـای  زمینـه  ارز،  یـورو  میلیـون   20

متخصصان داخلی را نیز فراهم کنیم. 

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو 

قطعـات  بـودن  مکانیـکال  دلیـل  عمـده  پایـان،  در 

سـاخت داخـل را ضعـف در دانـش تولید تجهیزات 

ابـزار دقیـق عنـوان کـرد و افـزود: تجهیـزات ابـزار 

دقیق از صنایع هایتک در جهان به شمار می رود و 

فنـاوری تولیـد بخشـی از قطعـات آن انحصـارا در 

اختیار برخی از شـرکت های بزرگ جهان قرار دارد. 

از طرفـی سـاخت و تولیـد برخـی از ایـن تجهیزات با 

ریسک باالیی همراه است و نیازمند سرمایه گذاری 

باالیـی اسـت، بـا ایـن وجـود تعـدادی از شـرکت های 

توانسـته اند  عرصـه  ایـن  بـه  ورود  بـا  دانش بنیـان 

سـاخت قطعاتـی همچـون سطح سـنج و لول سـنج را 

در داخل کشور آغاز کنند.

ـــ

الزام شفاف سازی وزارت صمت در تمدید پروانه معدن خواف

یـک کارشـناس حـوزه معـادن گفـت: دولـت و وزارت صمـت وظیفـه دارنـد دربـاره دالیـل تمدیـد نکـردن پروانـه معـدن خواف 
شفاف سازی کنند.

آنالیـن«، سـعید صمـدی  بـه گـزارش »فلـزات 

دربـاره سـاز و کار تمدیـد پروانـه و مجـوز معـادن 

در  سـرمایه گذاری  بـا  معدنـکار  داشـت:  اظهـار 

معـادن، زیربنـا، کارخانـه و مسـائل متعـددی بـرای 

معـدن انجـام می دهـد کـه معمـوال طـول دوره یـک 

معدن بزرگ و تجهیز آن پنج تا 6 سال زمان می برد 

و معدنـکار بـرای زمـان و سـرمایه گذاری خـود بایـد 

مطمئن باشد در دوره بهره برداری آن دچار مشکل 

و مسئله نخواهد شد.

وی ادامــه داد: بــر اســاس عرفی که از ابتـــدا 

تاکنون پایه گزاری شـده معادن پس از پایـان دوره 

آن هـا  پروانـــه  خـودکار  صـــورت  بـه  بهره بـــرداری 

تمدید می شد.

این کارشناس معادن تصریح کرد: به زبانی دیگر 

یعنـی معدنـکاران بـا ارائـه درخواسـتی، طـرح جدیـد 

اسـتخراج می دادنـد و پـس از بررسـی در بعضـی از 

معـادن، میـزان اسـتخراج پایین تـر می آمـده و هیـچ 

شـخصی هـم اضطرابـی بـرای اینکـه پروانـه تمدیـد 

نشـود، نداشـت، بـه همیـن دلیـل بـدون کوچک ترین 

تردیدی سرمایه گذاری در جهت تجهیز معادن برای 

فعالیت بلندمدت کار می کردند.

صمـــدی افـــزود: اگـــر قـــرار باشـــد معدنکـــار 

پروانـه  اینکـه  از  بعـد  باشـد کـه  اضطـراب داشـته 

بهره بـرداری تمـام شـود و امـکان تمدیـد تاریـخ آن 

نباشـد، اصـل سـرمایه گذاری در معـدن را بـه خطـر 

می انـدازد البتـه در ایـن چنـد سـال فقـط یکـی دو 

مورد این اتفاق افتاده است.

وی گفت: دنیای معدن دنیای کوچکی است 

و همه شـرایط معادن مختلف را می شناسـند و اگر 

وزارتخانـه شفاف سـازی می کـرد کـه چـرا پروانه این 

یکـی دو معـدن از جمله خـواف را تمدید نمی کند، 

شـاید ایـن مسـائل و مشـکالت پیـش نمی آمـد، امـا 

زمانـی در بـاره ایـن موضـوع شفاف سـازی نکردنـد، 

لشـکری از دارنـدگان پروانـه معدنـی هسـتند کـه 

بعضا دو، سـه، پنج تا هفت سـال دیگر ممکن اسـت 

تاریـخ پروانـه معدنـی آن هـا بـه اتمـام برسـد، امـا از 

اکنـون اضطـراب دارند زمانی که تاریخ آن به اتمام 

رسـید و تمدیـد نکردنـد، تکلیـف سـرمایه گذاری 

آن ها چه می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

و  دولـت  شـد:  یـادآور  معـادن  حـوزه  فعـال  ایـن 

وزارتخانه وظیفه شفاف سازی داشت و توضیحاتی 

کـه در ارتبـاط بـا تمدیـد نکـردن پروانـه معدنـی بـه 

خصـوص در حـوزه خـواف ارائـه شـد، توضیحـات 

قانع کننده ای نبود، اما اگر شفاف سازی می کردند 

و تمـام توضیحـات الزم را ارائـه می دادنـد، شـاید 

جامعـه معـادن هـم موافـق ایـن اتفـاق بـود و از نظـر 

آن ها حمایت می کردند.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

68
é 1401  فروردین ماه é 211  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، مهـرداد عباد اظهار 

داشت: خوشبختانه آمارهای تجاری ایران در سالی 

که گذشت، رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و این 

موضوع امیدواری هایی را برای بهبود نسبی شرایط 

در سـال جاری به وجود آورده اسـت. البته برای نگاه 

مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز 

در نظر گرفت.

وی بـا اشـاره بـه کاهـش نسـبی محدودیت های 

کرونایی، افزود: قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی 

در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. 

در کنـار آن در ماه هـای پایانـی سـال، قیمـت ارز نیـز 

افزایش نسبی را تجربه کرد که این موضوع می تواند 

بـرای صـادرات مـا در حـوزه افزایـش رقابت پذیـری 

تاثیـر مثبـت داشـته باشـد. در نهایـت باید ایـن را در 

نظر داشـت که در ایران آمارهای متفاوتی را از سـوی 

نهادهای مختلف منتشر می کنیم که بعضی مواقع، 

بـا هـم تناقـض دارنـد یا مشـخص نیسـت کـدام ارز را 

برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده اند و از این رو 

بایـد قبـل از خوش بینـی بـه آمارهـا چنـد عامـل را 

دخیل کنیم.

عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران بـا بیـان اینکـه در 

صـورت احیـای توافـق هسـته ای، می تـوان انتظـار 

داشـت کـه صـادرات ایـران افزایـش قابـل قبولـی را 

تجربه کند، توضیح داد: البته باید این موضوع را 

در نظـر داشـته باشـیم کـه اگـر با احیـای برجام، بنا 

باشـد نـرخ ارز بـه شـکل ناگهانی کاهـش پیدا کند، 

این موضوع بر صادرات کشور تاثیر منفی خواهد 

داشـت و رقابت پذیـری کاالهـای ایرانـی را کاهـش 

می دهد. از این رو مورد توقع است که در صورت 

لغـو تحریم هـا، دولـت بـرای مدیریـت بـازار ارز یـک 

برنامه دقیق داشته باشد.

عباد اضافه کرد: در کنار آن، موضوع FATF و 

از فرصت هـای  اسـتفاده  نحـوه  بـرای  برنامه ریـزی 

جدید نیز، مسائلی است که باید تکلیف آن ها در 

سـال 1401 مشـخص شـود و پس از آن انتظار داشت 

که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد.

وی درباره منفی بودن تراز تجاری ایران با وجود 

ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کاالها به کشـور، 

گفـت: در شـرایط فعلی با توجـه به محدودیت هایی 

کـه در عرصـه بیـن المللـی وجـود دارد، می توان توقع 

داشـت کـه واردات کاالهایـی کـه مشـابه داخلـی بـا 

کیفیـت دارنـد، محـدود شـود امـا در نهایـت در ایـن 

تردیدی نیسـت که نمی توان به شـکل بلندمدت بر 

تجارت محدودیت اعمال کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، عضـو اتـاق بازرگانی 

تهران خاطرنشـان کرد: البته تراز تجاری تنها یکی از 

شاخص های بررسی وضعیت تجاری هر کشور است 

و بایـد تـالش کـرد بـا بهبود فعالیت هـای صادراتـی از 

افزایش کیفیت گرفته تا بهبود بسته بندی و توزیع، 

شـانس حضـور ایرانی هـا در بازارهـای بین المللـی را 

افزایـش داد.

عضـو هیئـت نمایندگان اتـاق بازرگانی تهـران گفت: با اجـرای دوباره برجـام می توان انتظار داشـت که صـادرات کشـور افزایش پیدا 
کند اما در عین حال در حوزه قیمت ارز نیز نگرانی هایی وجود دارد.

تاثیر منفی کاهش ناگهانی نرخ ارز بر صادرات
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـعید محمد در 

خصوص برنامه دولت برای توسعه مناطق آزاد در 

سـال 1401 و رونـق اشـتغال در ایـن مناطـق، اظهـار 

در  آزاد  منطقـه  حـال حاضـر هشـت  در  داشـت: 

کشور فعال هستند و روند فعالیت و تولید در این 

مناطق در حال انجام است.

وی افـزود: دولـت بـه دنبـال راه انـدازی هفـت 

منطقــــه آزاد جدیــــد در کشـــور اســت که از ســال 

گذشـته اقدامات الزم در این خصوص در دسـتور 

کار قرار داده شده است.

آزاد  منطقـه  هفـت  ایـن  اجـرای  بـا  افـزود:  وی 

جدید، در مجموع 15 منطقه آزاد و 32 منطقه ویژه 

اقتصـادی در کشـور خواهیـم داشـت کـه می توانـد 

برای بحث تولید و اشتغال بسیار موثر باشد.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، دبیر شورای عالی 

در  اقتصـادی  فعـاالن  اینکـه  بیـان  بـا  آزاد  مناطـق 

مناطق آزاد معضالت بسیار زیادی در بحث تولید 

دارنـد، عنـوان کـرد: برنامه ریزی هـای بسـیار خوبی 

از سوی مناطق آزاد صورت گرفته است تا بتوانیم 

حکم رانی را در مناطق آزاد، واحد و از تولیدکننده 

حمایت کنیم.

ایـن مقـام مسـئول گفـت: مقـام معظـم رهبری 

امسـال نیـز ماننـد چنـد سـال اخیـر تاکیـد بسـیار 

جـدی بـر بحـث تولیـد دارنـد و از ایـن رو در تـالش 

هستیم تا در مناطق آزاد همه توان دولت سیزدهم 

را برای حمایت از تولیدکننده به کار بگیریم.

دبیر شـورای عالی مناطق آزاد در پایان گفت: 

برنامــــه اصلـــی مـــا در مناطــــق آزاد کشــــور، حـــل 

مشـکالت تولیـد و مسـائل تولیدکننـدگان و فعـاالن 

اقتصادی است.

دبیـر شـورای عالـی مناطق آزاد کشـور با اشـاره بـه راه اندازی هفت منطقـه آزاد جدید در کشـور گفـت: برنامه اصلی مـا در مناطق 
آزاد کشور، حل مشکالت تولید و مسایل تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است.

هفت منطقه آزاد جدید در کشور ایجاد می شود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

ـــ

ایران باالترین رشد تولید را بین بزرگان فوالد کسب کرد

طبـق گـزارش انجمـن جهانی فوالد، ایـران با رشـد 11.8 درصدی طـی دو ماه ابتدای سـال 2022، بیشـترین میزان رشـد تولید 
فوالد را در میان 10 تولیدکننده برتر جهان کسب کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، در ماه هـای ژانویه و فوریه سـال 

جـاری میـالدی، مجمـوع تولید فوالد خـام ایران به 

پنـج میلیـون و 300 هـزار تـن رسـید. همچنین طبق 

تخمیـن ایـن انجمـن، تولیـد فـوالد کشـور طـی مـاه 

فوریـه نیـز بـه دو میلیـون و 500 هـزار تـن رسـید که 

3.7 درصـد بیـش از عملکـرد مـدت مشـابه سـال 

گذشته میالدی بوده است.

از سـوی دیگـر مجمـوع تولیـد 64 عضـو انجمن 

جهانـی فـوالد بـه 299 میلیـون و 400 هـزار تن رسـید 

که 5.5 درصد کمتر از عملکرد مدت مشـابه سـال 

2021 بوده است.

در مـدت مـورد اشـاره چیـن با منفـی 10 درصد، 

برزیـــل بـا منفـــی 5.8 درصــــد، ترکیـــه بـا منفـــی 

5.7درصـد، کـره جنوبـی با منفـی 2.6 درصد و ژاپن 

با منفی 2.4 درصد در تولید فوالد مواجه شدند از 

سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش 6.6درصدی 

بیشـترین رشـد را کسـب کـرد و آلمـان بـا 1.1 درصد، 

روسـیه بـا یـک درصـد و آمریـکا بـا 0.6 درصـد در 

جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

میــــزان تولیــــد چیــــن بــــه عنــــوان بزرگ تریــن 

تولیدکننـده فـوالد در جهـان در دو مـاه نخسـت 

2022 به 158میلیون تن رسـید. تولید فوالد امریکا 

13میلیون و 400هزار تن، ژاپن 15 میلیون و 100هزار 

تـن، هنـد 20 میلیـون و 900هـزار تـن، کـره جنوبـی 

11 میلیون و 200هزار تن، آلمان 6 میلیون و 500 هـزار 

تـــن، برزیـل  تـن، ترکیــــه 6 میلیـــون و 100هـــزار 

پنـج  میلیـون و 600 هـزار تـن و روسـیه 12میلیـون و 

400هزار تن ثبت شد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمدرضا راغبیان 

در جلسـه ای که در سـالن جلسات ساختمان اداری 

معـدن منگنـز وِنـارچ بـا حضـور سـید محمدتقـی 

شـاهچراغی اسـتاندار قم برگزار شـد، اظهار داشت: 

چنانچـه تولیـد کشـور را نزدیـک بـه 180 هـزار تـن در 

سال در نظر بگیریم، از این منظر ما اندکی بیش از 

50 درصـد نیـاز کشـور را تامیـن می کنیـم و بنابرایـن 

بزرگ ترین جایگاه را در ایران داریم.

وی افــــزود: بــــه همیــــن ترتیــــب بزرگ تریــــن 

تامین کننده نیاز شرکت سهامی ذوب  آهن اصفهان 

به منگنز هستیم.

مدیرعامـل شـرکت معادن منگنز ایـران اضافه 

کرد: منگنـــز، در حـــدود 80 درصــــد در صنایــــع 

فـوالد بـه کار مـی رود که خاصیت اکسـیژن زدایی 

دارد و موجب خلوص برخی از پارامترهای کیفی 

در آهن می شود.

راغبیان یادآور شـد: محصول این شـرکت در دو 

قالـب ریزدانـه و درشـت دانه در شـرکت ذوب  آهـن 

اصفهان مصرف می شود.    

وی اضافه کرد: یکی از علت های مهم کیفیت 

و مرغوبیت تیرآهن و میلگرد تولیدی در ذوب  آهن 

اصفهان به جهت برخورداری از منگنزی اسـت که 

از این مجموعه استفاده می کند.

ایـن فعـال صنعتـی بیـان کـرد: معـدن منگنـز 

ونارچ با برخورداری از پنج میلیون تن ذخیره قطعی 

احتمالـی،  ذخیـره  تـن  هـزار  و 500  میلیـون  سـه  و 

بزرگ ترین معدن سنگ منگنز در خاورمیانه است.

سـال  در  مـا  تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  راغبیـان 

گذشته، 95 هزار تن بود که امسال در برنامه داریم 

که بیش از سال گذشته تولید داشته باشیم.  

وی با بیان اینکه استخراج زیرزمینی سختی ها 

و شـرایط خـاص خـود را دارد و کار معـدن در دنیـا به 

عنوان یک کار سخت محسوب می شود، گفت:

بیشـترین تمرکز اسـتخراج ما در حال حاضر در 

تراز 290 و 340 متری زیرِ زمین است.

مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران در بخش 

بـه سـابقه طوالنـی  اشـاره  بـا  دیگـر سـخنان خـود، 

شـرکت و اینکـه ایـن شـرکت سـهامی عـام اسـت، 

اظهـار کـرد: نزدیـک بـه 29 هـزار سـهامدار در ایـن 

مجموعه داریم.    

ایـن شـرکت در سـال 1381  راغبیـان افـزود: 

در سـازمان بـورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتـه 

شده است.   

ایـن فعـال صنعتی اعالم کرد: حدود 330 نفر 

در ایـن مجموعـه بـه صـورت مسـتقیم مشـغول به 

کار هستند.

وی همچنیـن پرهیـز از خام فروشـی بـه منظـور 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر را، یکی از برنامه های این 

شـرکت برشـمرد و توجـه بـه توسـعه فضـای سـبز و 

ورزش را از دیگر برنامه های این شرکت اعالم کرد. 

 

بازدید استاندار از محل استخراج معدن   

منگنز ونارچ  

از مسـئوالن  تعـدادی  بـه همـراه  قـم  اسـتاندار 

اسـتان از بخشـی از محـل اسـتخراج معـدن منگنـز 

ونارچ بازدید و با تعدادی از معدنکاران گفت وگو و 

همچنین در جلسـه ای با مدیران و کارشناسـان این 

معدن شرکت کرد.

مدیرعامـل شـرکت معـادن منگنـز ایـران گفت: با تولیـد نزدیک بـه 100 هزار تن منگنز در سـال و بـا عیار متوسـط 23 درصد، 
بزرگ ترین تولیدکننده کشور هستیم.

تولید 100 هزار تنی منگنز در کشور
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در این بازدید، سـید محمدتقی شـاهچراغی در 

گفت وگو با کارگران معدن در سایت تراز 290 متری 

از وضعیـت پرداخـت حقـوق و میـزان سـاعت کاری 

کارگران معدن، سواالتی را پرس وجو کرد.    

وی همچنین در گفت وگو با یکی از سـرکارگران 

معـدن منگنـز ونـارچ، دربـاره رونـد اجرایـی فعالیـت 

کارگـران معـدن و نحوه اسـتخراج منگنز و انتقـال آن 

به بخش سنگ شکن توضیحاتی را جویا شد.

شـاهچراغی در گفت وگو با مدیر معدن نیز، از 

لـزوم توجـه بـه روش هـای نویـن و ایده هـای نـو در 

استخراج منگنز و استفاده از ظرفیت شرکت های

دانش بنیان برای راه اندازی واحدهای فرآوری و 

جلوگیری از خام فروشی تاکید کرد.   

نماینـدگان معدنـکاران در دیـدار اسـتاندار، بـر 

لـزوم تداوم حمایت مسـئوالن معدن منگنـز ونارچ 

در  ازجملـه  معـدن  ایـن  اطـراف  روسـتاهای  از 

حوزه های اجتماعی تاکید کردند. 

نیـز  و  ایـران  منگنـز  معـادن  شـرکت  تاسـیس 

اکتشاف و بهره برداری از معدن منگنز ونارچ استان 

قم در نزدیکی روسـتایی به همین نام، از سـال 1342 

شروع شده است.  

ازجملـه محصـوالت ایـن شـرکت شـن و ماسـه 

کوهی، هماتیت و سنگ منگنز دانه بندی است.

معـدن منگنـز ونـارچ در جنـوب غربـی شـهر قم 

واقـع شـده و راه ارتباطـی از قـم بـه ایـن معـدن 30 

کیلومتـر اسـت کـه 18 کیلومتـر آن جـاده اصلی قم-

نیزار و 12 کیلومتر آن راه اختصاصی معدن است.

معدن مذکور در شهرسـتان کهک قرار دارد و 

روسـتای ونـارچ در دو کیلومتـری آن واقـع شـده 

ایـن  در  آن  سـاکنان  از  زیـادی  تعـداد  کـه  اسـت 

معدن فعال هستند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، 2 درصد ذخایر معدنی 

کشـور در اسـتان قـم وجـود دارد و همیـن مسـئله 

ضرورت توجه بیشـتر به ظرفیت های این حوزه برای 

افزایش سطح درآمدهای استان را نشان می دهد. در 

قـم  اسـتان  صمـت  سـازمان  راهبـرد  رابطـه  همیـن 

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج  شده 

بـا فـرآوری آن هـا، ارزش  افـزوده اقتصـادی  تـا  اسـت 

بیشتری در بخش معادن ایجاد شود. 

ـــ

صادرات نخستین محموله فوالد خراسان به سوریه

مدیرعامـل شـرکت فوالد خراسـان گفت: مجتمع فوالد خراسـان نخسـتین محمولـه صادراتی میلگرد خـود را بـه وزن دو هزار تن 
رهسپار سوریه کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، کسـری غفـوری بـا 

اعـالم ایـن خبـــر اظهــــار داشـــت: همزمـــان بـا آغـاز 

بازســــازی کشــــور سوریــــه، تجــــار همسایــــه و 

دست اندرکاران ساخت و ساز از کشورهای مختلف 

در برنامه سـازندگی این کشـور مشـارکت کرده اند و 

خوشنامی »مجتمع فوالد خراسان« و سابقه و اعتبار 

این نام نزد مشتریان در کشورهای همسایه، تقاضای 

محصول نهایی فوالد خراسان را ایجاد کرده است.

وی با اشـاره به اینکه محصوالت فوالد خراسـان 

با برخورداری از استانداردهای بین المللی، کیفیت 

بـاال و موفقیـت در آزمون هـای سـنجش کیفیت در 

برندهـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  مقصـد،  کشـورهای 

معتبر تولید محصوالت فوالدی در منطقه شناخته 

می شـود، افـزود: شـرکت در سـال گذشـته بیـش از 

کشـورهای  بـه  فـوالدی  محصـول  تـن  هـزار   120

مختلف آسـیای میانه، حاشـیه خلیج فارس، شمال 

آفریقــــا و خــــاور دور صــــادر کــــرده، به طـــوری که 

باالتریـن رشـد صـادرات محصـوالت فوالدی کشـور 

در سـال 1400 متعلـق بـه محصـول نهایـی مجتمـع 

فوالد خراسان بود.

مدیرعامل شرکت فوالد خراسان در پایان افزود: 

فـوالد  از محصـوالت  تـن  سـفارش خریـد دو هـزار 

خراسان در روزهای پایانی سال 1400 ثبت و بخشی 

از محموله نیز قبل از محدودیت های جاده ای ایام 

نـوروز از طریـق مـرز زمینـی به سـوریه ارسـال شـد و 

پـس از پایـان محدودیت هـای ترافیکـی در فروردین 

ماه نیز، باقیمانده این سفارش بارگیری و به سوریه 

حمل شده است.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

72
é 1401  فروردین ماه é 211  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، احمـد مشـکانی 

اظهـار داشـت: بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـته 

باشـیم که از بزرگ نمایی در هوشمندسـازی دوری 

کنیم. اگر تاکید بسـیار و سـریع بر هوشمندسازی 

دسـت  بـه  را  الزم  نتایـج  باشـیم،  داشـته  معـادن 

نخواهیـم آورد و بایـد آهسـته و پیوسـته بـه سـمت 

هوشمندسازی حرکت کرد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه آموزش هـای الزم 

در این خصوص داده نشده است، نتایج دلخواهی 

نیـز بـه دسـت نخواهیـم آورد. بهتـر اسـت بـا ایـن 

موضـوع واقع گرایانـه برخـورد کنیـــم و سـعی بــــر 

اصالح پایه ها داشـته باشـیم. یکی از مسـائلی کـــه 

در حــــوزه زیرساخت هــــا کلیــــدی اســــت، بحـــث 

آمـوزش بـوده کـه در ایـن زمینـه دولـت بایـد گام 

بردارد و ریسک آموزش های الزم برای هوشمند سازی 

را بپذیرد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن مـس ایـران عنـوان 

کرد: مراحل هوشمندسازی باید آهسته اجرا شود و 

الزم است در این مسیر از اساتید داخلی و خارجی 

بهره برد. اساتیدی که با روش های بین المللی آشنا 

هستند تا آگاهی را در مسیر درست افزایش دهند 

و با گذر از آزمون و خطاها، در صورت مثبت بودن 

نتایج به کل کشور تعمیم دهیم. در این مسیر باید 

توقعـات بی دلیـل  از  تـا  واقع بینانـه حرکـت کنیـم 

جلوگیـری و معـدن کاران را از روش هـای نویـن دور 

نکنیـم. اگـر هوشمندسـازی نتوانـد بـه معـدن کاران 

سود برساند، هزینه ها سربار و باعث می شود که به 

نتایـــج خوبــــی نرسیــــم و حاصلـــی جـــز دل زدگـی 

معدن کاران از ادامه فعالیت ندارد.

دولت به کمک معدن کار بیاید  

مشکانی مطرح کرد: در این اقدام نقش وزارت 

صمـت کلیـدی بـوده کـه ایـن نهـاد ناگزیـر اسـت بـه 

سـمت هوشمندسـازی حرکـت کنـد. بـا اقداماتـی 

همچـــون نصـــب دوربین هـــای دیجیتالی و … هم 

امکان کنترل باربری را دارند و هم معدن کار امکان 

تخلـف نـدارد تـا دولـت آن را متهـم کند و نتیجه ای 

کـه در نهایـت بـه دسـت خواهـد آمد، این اسـت که 

مشـکالت عدیـده ای کـه امـروز معـدن کاران بـا آن 

روبه رو هستند، ایجاد نخواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از انجمـن مـس ایـران، وی 

یادآور شـد: گاهی خرید تجهیزات هوشمندسـازی 

بـرای معـدن کار صرفـه اقتصـادی نـدارد و مهم تـر 

را  ابـزارآالت  برخـی  تحریم هـا مسـیر خریـد  اینکـه 

سـخت و در برخـی مـوارد غیـر ممکـن کـرده اسـت. 

بنابراین اگر دولت نیازهای اولیه معادن را خریداری 

کنـد و در اختیـار معـدن کاران بگـذارد، می تـوان در 

ایـن خصـوص بـه نتایـج مثبتـی رسـید و در توسـعه 

هوشمندسازی گام های موثری برداشت.

عضـو هیئـت مدیـره انجمن مس ایـران گفت: انقـالب صنعتی چهـارم در ارتباط با هوشمند سـازی معادن اسـت و ما چـاره ای جز 
همـگام شـدن با جهان و حرکت به سـمت هوشمندسـازی نداریم و کسـب سـود بـاال از نقاط مثبت هوشمندسـازی معادن اسـت 
کـه بـا حرکـت در ایـن مسـیر رونـد بهینه سـازی یـک پـروژه بهتـر پیـش رفتـه و هزینه هـا کاهـش می یابنـد و مـا را به سـمت 

هوشمندسازی معادن سوق می دهد.

قدم به قدم در مسیر هوشمندسازی معادن پیش می رویم
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عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران، 

عـارف باقـری بـا بیـان ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: 

مجتمع سـرب نخلک در سـال 1400، حدود هشـت 

هـزار و 103 تـن کنسـانتره سـرب تولیـد کـرد کـه در 

مقایسـه بـا رقـم مـدت مشـابه سـال گذشـته یعنـی 

هفت هزار و 12 تن، 16 درصد رشد داشت.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه میـزان اسـتخراج مـاده 

معدنی در سـال 1400، افزود: مجتمع سـرب نخلک 

حـدود 228 هـزار و 44 تـن مـاده معدنـی اسـتخراج 

کرد که نسـبت به آمار مدت مشـابه سـال 1399)54 

هزار و 342 تن(، 320 درصد افزایش داشت.

مدیـر مجتمـع سـرب نخلـک بیـان کـرد: پروانـه 

بهره بـرداری معـدن سـرب چـاه خربـزه بـا ظرفیـت 

اسـتخراج سـاالنه 20 هـزار تـن شـامل چهـار هـزار تن 

کانسـنگ سـرب سـولفیدی و 16 هزار تن کانسـنگ 

سـرب اکسـیدی، بـه مـدت 6 سـال بـه همـراه یـک 

سال عملیات تجهیز در سال 1400 دریافت شد.

باقـری تصریـح کـرد: مجـوز عملیـات اکتشـاف 

حین استخراج از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

بهره بـرداری  پروانـه  اصفهـان در محـدوده  اسـتان 

معدن نخلک در سال گذشته اخذ شد.

شـامل  را  سـال 1400  در  اکتشـاف  برنامـه  وی 

10هزار متر حفاری گمانه اکتشافی و نمونه برداری 

و آنالیـز یـک هـزار و 500 عـدد نمونـه در سـال 1400 

مطـرح کـرد و گفـت: در بخـش حفـاری 44 درصـد 

متـر  و 242  هـزار   13( برنامـه  بـه  نسـبت  افزایـش 

حفاری( و در بخش نمونه برداری بیش از سـه هزار 

نمونـه )132 درصـد افزایـش نسـبت بـه برنامـه( در 

سال گذشته صورت گرفته است.

مدیر مجتمع سـرب نخلک طرح های توسـعه ای 

ایـن مجتمـع را شـامل پـروژه مکانیـزه کـردن معـدن 

)اسـپیرال( و سـاخت کارخانـه 20 هـزار تنـی فـرآوری 

کنسانتره سرب عنوان و اضافه کرد: فوندانسیون فاز 

یـک کارخانـه، نصـب سـوله و پلتفـرم و فوندانسـیون 

آسیای گلوله ای در سال 1400 انجام شده است.

ایـن فعـــال صنعتــــی بـا اشــــاره بـه پروژه هـــای 

زیسـت محیطی ایـن مجتمـع، اذعـان کـرد: پکیـج 

تصفیـه فاضـالب بهداشـتی بـا هزینـه بالـغ بـر پنـج 

میلیـارد ریـال بـا پیشـرفت فیزیکـی 90 درصـد در 

حال انجام است.

وی نصـب غبارگیـر در واحـد خردایـش کارخانـه 

فـرآوری، سـاماندهی محوطـه صنعتـی و جمـع آوری 

ضایعـات، ایجـاد 25 درصـد فضـای سـبز مجتمـع 

سرب نخلک و همچنین خرید و نصب فیلترپرس با 

هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ریال را ازجمله اقدامات 

محیط زیستی مجتمع سرب نخلک بیان کرد.

سـرب  مجتمـع   1401 سـال  برنامه هـای  باقـری 

نخلک را شامل استخراج 250 هزار تن ماده معدنی 

سـرب و تولید و فروش 10 هزار تن کنسـانتره سـرب، 

حفاری گمانه اکتشافی 12 هزار متر و نمونه برداری 

و آنالیز دو هزار عدد نمونه، افتتاح و بهره برداری از 

فـاز یـک کارخانـه فـرآوری 20 هـزار تنـی کنسـانتره 

سـرب در نیمه اول سـال 1401، بهره برداری و ساخت 

انبارک های مواد ناریه، ادامه فاز دوم پروژه مکانیزه 

اسـپیرال و اتصـال بـه طبقـات 165 و 200 متـری و 

اسـتخراج یـک هـزار تن ماده معدنی، بهره بـرداری از 

طـول  بـه  معـدن  بـه  دسترسـی  اختصاصـی  جـاده 

10کیلومتـر، راه انـدازی معـدن سـرب چـاه خربـزه در 

مـرداد مـاه 1401 بـا توجـه بـه اتمـام زمـان یـک سـاله 

شـبکه  پـروژه  از  بهره بـرداری  و  تجهیـز  عملیـات 

رادیویـی بی سـیم جهـت ارتبـاط داخلـی مجتمـع و 

همچنیـن معـدن چـاه خربـزه را از دیگـر برنامه هـای 

این مجتمع معدنی در سال جاری عنوان کرد.

مدیـر مجتمـع سـرب نخلک گفت: تولید کنسـانتره سـرب در سـال 1400 طبـق برنامه ریزی های انجام شـده، هشـت هـزار تن 
برآورد شده بود که این رقم در پایان سال از این میزان فراتر رفت.

تحقق 106 درصدی تولید در سال 1400
مدیر مجتمع سرب نخلک خبر داد:
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خصـوص  در  آقاجانلـو  محمـد  ایمیـدرو،  عمومـی 

الزامات حفظ رتبه نخسـت رشـد تولید فوالد اظهار 

داشـت: اگرچـه در ماه هایـی از سـال گذشـته قطعـی 

برق و گاز برای واحدهای فوالدسازی و آهن اسفنجی 

چالـش ایجـاد کـرد امـا ایـن شـرکت ها توانسـتند بـا 

مدیریـت صحیـح زمـان تعمیـرات )در دوره قطعـی 

برق و گاز( شـرایط رشـد تولید را ایجاد کنند. عالوه 

بر این تامین به موقع خوراک کارخانه ها )کنسانتره 

و گندلـه سـنگ آهن(، افزایـش تولید فـوالد در دو ماه 

پایانـی سـال شمسـی یـا دو مـاه ابتدایـی سـال جدید 

انجمـن  اخیـر  گـزارش  در  کـه  زد  رقـم  را  میـالدی 

جهانی فوالد منعکس شد.

وی ادامـه داد: اکنـون نیـز تولیـد بـا همیـن روند 

ادامـه دارد تـا در زمـان اوج مصـرف بـرق و پـس از آن 

گاز، کاهش تولیدات جبران شود.

فوالد سفیددشـت و نی ریز امسـال به   

تولید می رسند

مدیرعامـل شـرکت ملی فـوالد خبـر داد: تا پایان 

سـال دو کارخانه فوالدسـازی سفیددشـت و نی ریز 

وارد مـدار تولیـد می شـوند و سـپس در پایـان سـال 

جـاری یـا ابتـدای سـال آینـده کارخانـه جدیـد فـوالد 

قائنات به بهره برداری می رسد.

آقاجانلـو بـا اشـاره به الزامات رشـد تولیـد اذعان 

کـرد: در زنجیـره فـوالد حـوزه اکتشـاف تـا احـداث 

واحدهـای فـرآوری و همچنیـن تامیـن زیرسـاخت ها 

نقش چشمگیری در رشد تولید دارند.

بـه گفتـه وی، اکتشـافاتی کـه طـی چنـد سـال 

اخیر از سوی مجموعه ایمیدرو و شرکت های تابعه 

انجام شد طی 30 سال اخیر بی نظیر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد افزود: این سازمان 

بـر اسـاس قانـون رفـع موانـع تولیـد، در عمـل تولیـد 

معـادن را در اختیـار بخـش خصوصـی قـرار داده و 

همین امر سبب افزایش تولید معادن شده است.

آقاجانلو همچنین توسعه زیرساخت ها را حیاتی 

خوانـد و گفـت: تامیـن بـه موقـع گاز، بـرق، آب و 

توسـعه جـاده، بنـادر و حـوزه ریلـی، جـزو نیازهـای 

اصلی رشد تولید زنجیره فوالد محسوب می شود.

به گفته وی، در حالی که افزایش ظرفیت تولید 

تا مرز 55 میلیون تن به پنج میلیارد دالر نیاز دارد، 

بـرای توسـعه بخـش زیربناهـا )بـه جـز گاز( نیـاز بـه 

حدود 10 میلیارد دالر سرمایه است.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد یادآور شد: زمانی 

کـه شـرکت های فـوالدی مجوز بـرق دریافت کردند 

مشکلی برای درصد مصرف اعالم نشده بود اما در 

زمـان پیـک مصرف، فوالدسـازان تنها بخشـی از برق 

مـورد نیـاز خـود را دریافـت می کننـد کـه ایـن امـر 

تولید را در برخی ماه ها دچار مشکل می کند.

آقاجانلـو در عیـن حـال مطـرح کـرد: تعـدادی 

توسـعه  و  تامیـن  بـرای  سـرمایه گذاری  بسـته 

توسـعه خطـوط  و  آب  بـرق،  )تامیـن  زیرسـاخت ها 

و  بـزرگ معدنـی  بـا مشـارکت شـرکت های  ریلـی( 

صنایع معدنی تعریف شده است.

طهرانـی،  جعفـری  »کیـوان  برنامـه،  ایـن  در 

کارشناس ارشد زنجیره فوالد« نیز به دالیل افزایش 

رشد تولید و همچنین ضرورت استفاده از نیاز اروپا 

به صادرات فوالد اشاره کرد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد گفـت: تامین به موقـع خـوراک کارخانه های فـوالد و مدیریـت زمـان تعمیرات، سـبب افزایش 
تولید فوالد طی دو ماه گذشته در کشور شده است.

تامین خوراک و مدیریت تعمیرات، تولید 
فوالد را افزایش داد
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اعطای کمک هزینه حمل  و نقل صادراتی 
به شرکت های دانش بنیان

سـازمان توسـعه تجـارت در راسـتای حمایـت از صـادرات محصـوالت شـرکت های دانش بنیـان، بخشـی از هزینـه حمـل  و نقل 
صادراتی این محصوالت را به شرکت های دانش بنیان پرداخت می کند.

اسـاس  ایـن  بـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت های دانش بنیـان کـه در سـال 1400 موفـق به 

صـادرات محصـوالت خـود شـده اند، می تواننـد تـا  

سـامانه  بـه  مراجعـه  بـا  مـاه 1401  فروردیـن  روز 20 

خدمـات توانمندسـازی معاونـت علمـی و فنـاوری 

 www.bizservices.ir ریاسـت  جمهوری بـه نشـانی

و ارائــــه مــــدارک شامــــل )بارنامـه، فاکتـور فـروش 

محصـول، گواهـی مبـدا، پکینـگ لیسـت، گواهـی 

بازرسی، بیمه نامه و اظهارنامه صادراتی( درخواست 

خود را ثبت کنند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، کریـدور فنـاوری 

تا بـــــازار، پس از دریافــــت و ارزیـــــابی مـــــدارک، 

نسـبت بـه ارائـه آن هـا بـه سـازمان توسـعه تجـارت 

اقدام خواهد کرد تا سـازمان، کمک هزینه ارسـال 

بـــــه شرکت هـــــای دانش بنیـــــان  محصـــــوالت را 

پرداخت کنــد.

به گزارش »فلزات آنالین«، محسن صالحی نیا 

اظهــــار داشــــت: ایــــدرو در راستـــــای وظایــــف 

توسعه ای و تسهیل گرانه خود، زمینه به هم رسانی 

بیـن شـرکت های دانش بنیان و فنـاور با واحدهای 

دارای نیـاز در بخـش تولیـد و صنعـت را فراهـم 

آورده است.

وی افـزود: اجـرای ایـن طـرح عـالوه بـر توسـعه 

داخلی سـازی محصـوالت فناورانـه و دانش بنیان و 

کاهـش واردات ایـن اقـالم، موجـب توسـعه بـازار 

محصوالت این شرکت ها شده و افزایش درآمدزایی 

و اشـتغال زایی ایـن  شـرکت ها  را کـه عمومـا نوپـا 

هستند، در پی داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنا، معـاون وزیر صمت 

همچنیـــــن بـا اشــــاره بـه همـکاری ایـن سازمـــان بـا 

معاونــــت علمــــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری و  

صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر مراکز حمایتی 

در تامیـن منابـع مالـی و پشـتیبانی از شـرکت های 

دانش بنیان، ابراز امیدواری کرد این روند حمایتی 

در سـال جدید ابعاد گسـترده تر و شـتاب بیشـتری 

به خود بگیرد.

صالحی نیـا همچنیـن بـا اشـاره بـه مهیـا شـدن 

زیرسـاخت های الزم در شـهرک تحقیقاتـی کاوش 

ایدرو، این شهرک را بستری مناسب برای استقرار 

شرکت های دانش بنیان برگزیده عنوان کرد.

وی بـا اشــــاره بـه اینکــــه 40 هکتـــار از شـهرک 

تحقیقاتـی کاوش بـه شـرکت های دانش بنیـان کـه 

در سـطوح باالی بلوغ فناورانه هسـتند، اختصاص 

یافته اسـت، یادآور شـد: ایدرو با این شـرکت ها که 

مراحـل تحقیقـات فناورانـه و ایـده تـا نمونه سـازی 

محصـول را بـا موفقیـت گذرانده انـد، بـرای مراحـل 

تجاری سـازی محصـوالت و تولیـد انبوه صنعتی از 

طریق مشارکت و الگوهای حمایتی در بستر شهرک 

تحقیقاتی کاوش همکاری می کند.

معـاون وزیـر صمـت با اشـاره به نام گذاری امسـال از سـوی رهبر معظـم انقالب به سـال »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« و 
توجـه خـاص معظم له بـه شـرکت های دانش بنیان، گفت: گسـترش زیسـت بوم دانش بنیانـی در صنایع کشـور جـزو اولویت های 

ایدرو است.

گسترش زیست بوم دانش بنیانی در صنایع کشور
رئیس هیئت عامل ایدرو عنوان کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، قطـع بـرق صنایـع 

فـوالد در بـازه زمانـی کوتاهی از سـال به دلیل ناترازی 

ایجاد شده در تولید و مصرف این حامل انرژی یکی 

از دسـتاویزهایی اسـت کـه همـواره از سـوی فعـاالن 

صنعـت فـوالد کشـور بـه عنـوان یـک رکـن کندکننده 

مسیر توسعه این صنایع معرفی می شود.

اخیرا نیز معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد اظهـار داشـت: دیـوار صنعـت فـوالد از همـه 

کوتاه تـر اسـت و زمانـی کـه کمبـود بـرق در کشـور 

اتفـاق می افتـد اول از همـه بـرق صنعـت فـوالد را 

قطع می کنند.

رشد 10.5 درصدی برق اختصاص یافته به   

صنایع فوالدی

وحید یعقوبی مطرح کرد: با وجود اینکه فعاالن 

صنعت فوالد کشـور همواره بر نقش کمبود برق در 

تولیـد این محصول در کشـور می گوینـد، اما نگاهی 

بـه آمـار تامیـن بـرق بیانگـر آن اسـت کـه بـه طور کلی 

تامیـن انـرژی در طـول کل سـال بـرای صنایـع فـوالدی 

رشـد داشـته اسـت. بـرای مثـال از دو هفتـه ابتدایـی 

سـال جـاری یعنـی از یـک فروردیـن مـاه تـا 14 فروردین 

مـاه سـال 1401 مصـرف بـرق صنایـع فـوالدی معـادل 

16.34 درصـد از بـرق توزیـع شـده کشـور را بـه خـود 

اختصاص داده است.

وی ادامـه داد: از سـوی دیگـر توجـه به آمار انرژی 

برق ارائه شده به صنایع و مقایسه آن نسبت به سال 

گذشـته نشـان می دهـد، بـرق ارسـال شـده بـه صنایع 

فوالدی با رشد 10.5 درصدی در مدت مذکور مواجه 

شده است.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح 

کـرد: عـالوه بـر ایـن بررسـی اوج بـار اسـتان هایی کـه 

بیشـترین صنایع فوالد را به خود اختصاص داده اند، 

در دو هفته ابتدایی سال نشان می دهد، پیک )اوج( 

مصرف این اسـتان ها نسـبت به سال گذشته به طور 

متوسط 8.6 درصد رشد را تجربه کرده که نسبت به 

روند نرمال رشد اوج بار بسیار قابل توجه است.

صنایع بزرگ در کشور چگونه باعث قطعی   

برق می شوند؟

یعقوبی بیان کرد: با توجه به آمار سـاالنه فروش 

نظـر می رسـد  بـه  فـوالدی کشـور،  بـه صنایـع  بـرق 

صنعـت بـرق در زمان هایـی کـه تولیـد و مصـرف ایـن 

حامل انرژی تراز بوده است، نسبت به پاسخگویی به 

نیـاز صنایـع اقـدام کرده اسـت، از سـوی دیگر قطعی 

برق در بازه های زمانی کوتاهی از سال که با ناترازی 

دسـت و پنجـه نـرم می کردیـم نیـز در سـایر بازه هـای 

زمانی سال جبران شده است.

وی عنـوان کـرد: در همیـن راسـتا واکاوی دلیـل 

اصلی عدم توازن در  تولید و مصرف برق،  بیان کننده 

آن است که صنایع کشور به ویژه صنعت فوالد یکی 

از اصلی تریـن عوامـل ایجـاد خاموشـی های متعـدد و 

قطع برق هستند.

بر اساس گزارشی از فارس، زمانی که به صنعت 

بـرق مراجعـه می کنیـم تا دلیل قطعی بـرق را متوجه 

شـویم بـا سـیل بدهی هـای بخش مرتبط بـا این حامل 

معـاون اجرایـی انجمـن تولیدکنندگان فـوالد گفت: برق اختصاص یافتـه به صنایع فوالدی با رشـد 10.5 درصـدی در دو هفته ابتدای 
سال مواجه شده است.

رشد 10 درصدی برق اختصاص یافته به صنعت فوالد
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انرژی مواجه خواهیم شـد.

یکـی از دالیـل اساسـی کـه زمینه انباشـت بدهی 

برای صنعت برق مهیا می کند، مسئله نظام مبتنی 

بر تعرفه گذاری یارانه ای برق اسـت. به عبارت دیگر 

سـایر  و  کشـاورزی  خانگـی،  صنعتـی،  مشـترکان 

بخش هـای اقتصـاد بـرای هـر کیلـو وات سـاعت بـرق 

هزینه ای بسیار کمتر از قیمت تمام شده را برای این 

حامل انرژی می پردازند.

بـه اسـتناد گـزارش دیـوان محاسـبات کشـور در 

سـال 1399، هزینـه تمـام شـده تولیـد هـر کیلـو وات 

سـاعت برق بدون احتسـاب هزینه سـوخت مصرف 

نیروگاه هـا معـادل 215 تومـان بـرآورد شـده اسـت. این 

در حالی است که متوسط بهای پرداختی به صنعت 

برق برابر 94 تومان بوده است.

در چنین شرایطی اگر مشترکان برق به طور تمام 

و کمـال نسـبت بـه پرداخـت هزینـه بـرق خـود اقـدام 

کنند. نیروگاه دار روی هر کیلو وات ساعت برق باید 

مبلـغ 121 تومـان ضـرر بپردازد.

از آنجایـی کـه در قانـون پیش بینـی شـده هزینـه 

ضـرر نیـروگاه داران توسـط دولـت و از منابع متعلق به 

همـه مـردم پرداخـت شـود، لـذا ایـن بدهـی بـه دولت 

منتقـل خواهـد شـد. بـا توجـه بـه سـهم 65 درصـدی 

بخـش خصوصـی در نیـروگاه داری، حجـم مطالبـات 

بخـش خصوصـی از دولـت بـا شـیب زیـادی در حـال 

افزایش است و تا پایان سال 1399 به 67 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

ایـن درحالـی اسـت کـه در پایـان سـال 98 بدهـی 

دولت به نیروگاه داران معادل 58 هزار میلیارد تومان 

بـوده و تنهـا در یـک سـال ایـن بدهـی 9 هـزار میلیـارد 

تومان افزایش پیدا کرده است.

دود تعرفه برق یارانه ای به چشم صنایع می رود  

بـا توجـه بـه شـرایط یاد شـده نظام تعرفه گـذاری 

یارانه ای سبب شده تا صنعت برق با بدهی بسیار 

سـنگین مواجـه شـده و فرصـت توسـعه از الفبـای 

زیرساخت اقتصادی کشور سلب شود. کند شدن 

توسـعه واحدهـای تولیـد بـرق در کنـار رشـد سـریع 

تقاضا در ایران زمینه ایجاد ناترازی و شکاف عمیق 

بیـن عرضـه و تقاضـا را فراهم کـرده و در بازه هایی از 

سـال کـه تقاضـا به اوج می رسـد، توان تامیـن برق از 

سـوی نیروگاه هـا وجـود نـدارد و خاموشـی گریبـان 

مشترکان کشور را خواهد گرفت.

بـه مشـکالت گسـترده  توجـه  بـا  مبنـا  ایـن  بـر 

اجتماعی در مسـئله ایجاد خاموشـی برای مشترکان 

مشـترکان  بـه  میـزان خاموشـی  بیشـترین  خانگـی، 

صنعتـی اعمال می شـود و بـه دنبال آن صنایـع از این 

مسئله متضرر می شود.

دور باطـل شـکل گرفتـه از ابتـدای مسـیر مبنی 

بر پرداخت یارانه برق به همه مشترکان به خصوص 

مشـترکان حوزه صنعت در نهایت سـبب می شـود، 

تا زمینه نچرخیدن چرخ صنایع کشور مهیا شده و 

به دنبال آن توسـعه متناسـب شـکل نگیرد، معنای 

توسـعه نامتناسـب بـا رشـد تقاضـا نیـز بـه معنـای 

خاموشـی تلقی شـده و در نهایت بیشـترین ضرر و 

زیان متوجه بخش صنعتی خواهد شد.

بـر ایـن اسـاس در شـرایطی کـه صنعـت فـوالد 

از  بخشـی  بپـردازد،  را  بـرق  واقعـی  بهـای  کشـور 

بدهـی صنعت برق ناشـی از تعرفـه یارانه ای جبران 

شـده و از سـوی دیگر زمینه جلوگیری از خاموشـی 

مهیـا  تابسـتان  فصـل  کوتـاه  زمانـی  بازه هـای  در 

خواهد شد.

واکاوی دلیل اصلی عدم توازن در  
تولید و مصرف برق،  بیان کننده 

آن است که صنایع کشور به ویژه 
صنعت فوالد یکی از اصلی ترین 

عوامل ایجاد خاموشی های متعدد و 
قطع برق هستند
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، ایـرج رخصتـی در این 

همایـش، ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن سـال نـو و مـاه 

مبارک رمضان از تالش و همراهی تمام تالشـگران 

ذوب آهـن اصفهـان در سـال گذشـته کـه بـه ویـژه 

منجـر بـه رقم خـوردن رکوردهای تولید در ماه های 

پایانی شـد، قدردانی کرد و اظهار داشـت: امسـال 

بـا رویکردهـای جدیـد و برنامه ریزی هـای صـورت 

گرفتـه، فرصـت خوبـی بـرای رقـم زدن شـکوفایی 

ذوب آهن اصفهان فراهم شده که قطعا با همدلی 

و همراهی تالشگران شرکت، محقق می شود.

وی افـزود: سـال جـاری بـه تدبیـر مقـام معظـم 

رهبری با عنوان، »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

اقدامـات  اصفهـان  آهـن  ذوب  و  شـده  نام گـذاری 

مختلفی در این راستا آغاز کرده است که به ویژه در 

شرایط تحریم، می تواند در تبدیل بسیاری تهدیدها 

به فرصت، اثرگذار باشد.

سرپرست مدیرعامل ذوب آهن، تمرکز بر افزایش 

تولیـد محصـوالت کیفی، پویایـی و پایـداری تولید با 

و  شایسته سـاالری  توسـعه  رقابـت،  تـوان  افزایـش 

بسترسـازی رشـد و ارتقـای نخبـگان و صاحبـان ایـده، 

افزایـش هم افزایـی و جلوگیـری از اتـالف منابـع در 

جهـت کاهـش قیمت تمـام شـده و تقویت و توسـعه 

فرهنگ سازمانی را  برخی الزامات تحقق شعار سال 

در شـرکت معرفـی و اضافـه کـرد: در سـال جـاری، 

تولیـدات مهـم و با ارزش افزوده بسـیار بـاال در برنامه 

شـرکت قـرار دارد کـه می توانـد سـودآوری مناسـبی 

داشـته باشـد و قطعـا در ایـن مسـیر بـا جدیـت عمـل 

خواهد شد.

رخصتی، اعتبار و برند شرکت در بازارهای داخلی 

وجـود  تولیـد،  کامـل  زنجیـره  وجـود  بین المللـی،  و 

نیروگاه های داخلی و وجود نیروی انسانی متخصص 

و مجـرب را از جملـه نقـاط قـوت شـرکت دانسـت و 

اولیـه طـی  مـواد  اقتصـادی  و  پایـدار  تامیـن  گفـت: 

سـال های اخیر با مشـکالتی مواجه بوده که تبدیل به 

چالش اصلی شـرکت شـد اما خوشـبختانه با تالش 

تمام همکاران در رده های مختلف و اتخاذ رویکردهای 

جدید، گشایش های قابل توجهی در تامین مواد اولیه 

صورت گرفته است که می تواند برنامه اصلی امسال 

برای افزایش تولید را محقق سازد.

این فعال صنعتی بر مدیریت اثربخش طرح های 

توسـعه شـرکت تاکیـد کـرد: باید بـا تمام تـوان، پـروژه 

و  برسـانیم  بهره بـرداری  بـه  کامـل  طـور  بـه  را   PCI

پروژه هایـی کـه جهـت دسـت یابی بـه ظرفیـت تولید 

سـه میلیون و 600 هزار تن باید اجرا شـود در اولویت 

قرار گیرند.

سرپرسـت مدیرعامـل ذوب آهـن در بخشـی از 

سخنان خود بر هم افزایی با شرکت های تابعه شستا 

نیـز تاکیـد کـرد و گفـت: ایـن هم افزایـی در مجموع، 

منافع 40 میلیون ایرانی که بیمه شده سازمان تامین 

اجتماعی هستند را نیز تامین خواهد کرد.

آیت اللـه رهبــر، مسئـــول هماهنگـی تبلیغات 

اسـالمی شـرکت نیـز اظهـار کرد: امیدوار هسـتیم 

سـال جدیـد کـه بـا مـاه رمضـان آغـاز شـده اسـت، 

برای تالشـگران ذوب آهن اصفهان، سـالی سرشـار 

از موفقیت باشد.

تصویـری  گـزارش  ایـن همایـش،  از  بخشـی  در 

عملکـرد حوزه هـای مختلف شـرکت از زبـان معاونان 

شـرکت کـه توسـط روابط عمومی تهیه شـده بـود، به 

نمایش درآمد.

همایـش دیـدار عیدانـه مدیرعامل شـرکت ذوب آهن بـا معاونان، مدیـران و سرپرسـتان حوزه های مختلـف شـرکت 15 فروردین ماه 
1401، در تاالر آهن روابط عمومی برگزار شد.

شکوفایی ذوب آهن اصفهان با همدلی کارکنان رقم می خورد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، امیـر صبـاغ بـا عنـوان الزامـات 

حفـــظ رتبـه نخســــت رشـــد تولیـــد فـوالد، اظهـــار 

داشـــــت: در گـذشتـــــه روش خصـــوصی ســــازی 

شـرکت ها در کشور موجـــب شـد تا این واحدها به 

گسسـت  شـاهد  و  کننـد  عمـل  مسـتقل  صـورت 

زنجیره شویم.

لحـاظ  از  پیشـتر  کـه  زنجیـره  ایـن  افـزود:  وی 

زنجیـره ای  بـه  داشـت،  واحـد  ذی نفـع  سـهامداری 

متفاوت با سـهامداران مختلف تبدیل شـد و زمانی 

کـه وارد بـورس شـدند، سـهامداران دیگـر قابلیـت 

مذاکره مشترک را نداشتند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو 

با بیان اینکه تنها 66 درصد ظرفیت ایجاد شده فوالد 

کشور در حال تولید است، عنوان کرد: یکی از دالیل 

این امر به شیوه خصوصی سازی بر می گردد.

صبـاغ بیـان کـرد: به طـور حتم سـرمایه گذاری 

در صنعـت فـوالد بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه بـه 

زنجیـره  در  بـزرگ  هلدینگ هـای  تاسـیس  سـمت 

فوالد حرکت کنیم.

بـزرگ  هلدینـگ  چنـد  تاسـیس  وی،  گفتـه  بـه 

موجب تجمیع واحدها می شود که بخشی از آن در 

قالب طرحی کالن )نقشه راه( در حال تدوین است و 

این استراتژی در آن دیده شده است.

سیاست صدور مجوز  

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو 

مطرح کرد: از سوی دیگر بخشی از سیاست گذاری ها 

بایـد در صـدور مجوزهـا اعمـال شـود؛ بـه طـوری کـه 

مجوزهـای توسـعه ای بایـد در جهت تکمیل زنجیره 

را  خالـی  نقـاط  و  باشـد  هلدینگ هـا  ایـن  ارزش 

هدف گیـری کنـد. در نقشـه راه ایـن مـوارد دیـده 

شده است.

صباغ ابراز کرد: پیش از این قرار بود قبل از اینکه 

سیاسـت خصوصی سـازی مطرح شـود، زنجیره فوالد 

ایران دارای ذی نفع واحد باشد.

وی یادآور شد: طرح جامع فوالد سال 82 تدوین 

شـد و یک نقشـه راه 20 سـاله بود که در آن مشـخص 

شد که هر واحد فوالدی در کجا جانمایی و توسعه و 

صنایـع  کـدام  بـه  و  تعییـن  آن  خـوراک  همچنیـن 

اختصاص پیدا کند.

مدیـر اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیدرو گفت: مرسـوم اسـت کـه در صنعت فوالد دنیا، واحدهای باالدسـتی و پایین دسـتی 
تجمیع شود تا در قالب یک زنجیره عمل کنند.

الزام وجود مدیریت واحد
 برای زنجیره فوالد در کشور
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ایـن میـزان تولیـد 

در مقایسـه با آمار مدت مشـابه سـال 1399 معادل 

تولیــــد 900  هــــزار و 794 دستگـــاه خـــودرو، افـــت 

3.7درصدی را نشان می دهد.

در سـال 1400، گـروه صنعتـی ایران خـودرو موفق 

به تولید 451 هزار و 121 دستگاه خودرو شد و عنوان 

بزرگ ترین خودروساز کشور را از آن خود کرد.

این گروه صنعتی در سال 1400 توانست تعداد 

297 هـزار و 817 دسـتگاه در گـروه پـژو، 50 هـزار و 

95دستگاه در گروه سمند، 50 هزار و 257 دستگاه 

دنـــا، 35 هــــزار و 630 دسـتگاه رانــــا، 21 دسـتگاه 

آریسـان، هشـت  هـزار و 541 دسـتگاه تـارا، هشـت  

هـزار و 647دسـتگاه هایمـا و 103 دسـتگاه پـژو 2008 

تولید کند.

مجمـوع تولیـدات ایـن خودروسـاز در 12 ماهـه 

سـال 1400 در هم سـنجی بـا سـال 99 بـا 480 هـزار و 

338 دستگاه، افت 6 درصدی داشته است.

آبی پوشـان جـــاده مخصـــوص در اسفنـــد مـاه 

پارسال 21 هزار و 288 دستگاه خودرو تولید کردند.

بـا وجـــود افــــت تولیـــد ایـن خودروســـاز امـــا 

آمارهــــای کــــدال حاکـــی از رشـــد 64.3 درصــدی 

فـروش ایران خـودرو در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 

قبل از آن است.

سایپا، دومین خودروساز کشور  

بـر پایـه آمارهـای سـامانه کـدال و در سـالی کـه 

گذشـت، گـروه سـایپا بـه عنـوان دومیـن خودروسـاز 

بزرگ کشور موفق به تولید 304 هزار و 533دستگاه 

خـودرو شـــد کــــه شـامل 260 هـــزار و 258 دسـتگاه 

خــــودرو در خانــــواده تیبا، 23  هـــزار و 279 دستگاه 

سـایپا 151 )وانت پرایـد(، 20 هـــزار و 866 دسـتگاه 

شـاهین، 130دسـتگاه آریـو و همچنیـن 391 دسـتگاه 

خـــودروی صـــادراتی کامـل )CBU( و یـک  هـزار و 

480دستگاه SKD یا قطعات نیمه کامل بود.

این میزان تولید در مقایسـه با سـال 99 با تولید 

317 هزار و 311 دستگاه خودرو، افت 3.4 درصدی 

را نشان می دهد.

نارنجی پوشـان جـاده مخصـوص در اسـفند مـاه 

پارسال 12 هزار و 942 دستگاه خودرو تولید کردند.

بـا وجـود افـت تولیـد، آمارهـای سـامانه کـدال 

حاکـی از آن اسـت کـه مجمـوع فـروش ایـن شـرکت 

در سـالی که گذشـت در مقایسـه با سـال 99، رشـد 

چشمگیر 104 درصدی داشته است.

رشد 6.4 درصدی تولیدات پارس خودرو  

بـر اســــاس گزارشــــی از ایرنــــا، در ســــال 1400 

همچنین پارس خودرویی ها موفق به تولید 109هزار 

و 838 دستگاه خودرو شامل 58  هزار و 440دستگاه 

در گـروه کوئیـک، 32  هـزار و 612 دسـتگاه کوئیـک 

معمولـی، 18  هـزار و 192 دسـتگاه در گـروه سـاینا و 

594 دستگاه در گروه برلیانس شدند.

این میزان تولید در مقایسه با سال 99 با تولید 

103 هزار و 145 دستگاه خودرو، رشد 6.4 درصدی 

را نشان می دهد.

مجمـوع تولیـدات ایـن خودروسـاز در اسـفند 

مـاه سـال گذشـته، چهـار  هـزار و 425 دسـتگاه بـه 

ثبت رسید.

همچنیـن مطابق آمارهای سـامانه کـدال، جمع 

فـروش محصـوالت ایـن شـرکت در سـال 1400 رشـد 

چشمگیر 103.4 درصدی را نشان می دهد.

بررسـی آمارهای منتشـر شـده سـامانه کدال حاکی از تولید 867 هزار و 363 دسـتگاه خودرو توسـط سـه خودروسـاز بزرگ کشـور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال 1400 است.

تولید 867 هزار دستگاه خودرو در سال 1400
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، رضـا جدیدی اظهار 

داشـت: بـا طراحـی و برنامه ریزی هـای انجـام شـده، 

مقــــرر شــــده اســــت تـا ضمـــن بهره گیـــری از تـوان 

اکتشـافات   و  زمین شناسـی  سـازمان  متخصصـان 

معدنی کشور، از ظرفیت مجموعه های دانش بنیان، 

مهندسـان مشـاور و نخبـگان حـوزه علـوم  زمیـن و 

اکتشـافات معدنـی جهـت انجـام خدمـات در طـرح 

تحول استفاده شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه پیش بینـی و تحقق منابع 

مالـی مـورد نیـاز انتظار داریم در سـال جـاری بیش از 

پنــــج  هـــزار میلیـارد ریـال بـرای مشـارکت و حضـور 

مجموعه هـای یادشـده بـه صـورت دقیـق و هدفمند 

هزینه شود.

مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی، فنـاوری اطالعـات و 

بودجـه سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنـی 

کشـور دربـاره عناویـن مـورد نیـاز بـرای برون سـپاری 

خدمـات مـورد نیـاز سـازمان متبـوع خـود در بـزرگ 

پروژه تحول، بیان کرد: تهیه نقشه های زمین شناسی، 

زمین شناسـی اقتصـادی، اکتشـافات ژئوشـیمیایی، 

نقشه هـــای زمیــن شناسی مهنــدسی و مخاطـرات  

طبیعـی زمین در مقیاس یک پنجاه هـزارم، عملیات 

برداشـت ژئوفیزیـک هوایـی، حفـاری شناسـایی 

اکتشافی، آنالیز نمونه های زمین شناسی و اکتشافی 

امنیـت  و  فنـاوری  زیرسـاخت های  همچنیـن  و 

اطالعـات، جـزو عناویـن مـورد نیـاز ایـن طـرح خواهـد 

بود که در دو مرحله انتشـار فراخوان گسـترده، 

مشـارکت و شـرکت در فراینـد برون سـپاری در سـال 

جاری انجام خواهد شد.

جدیـــدی یـــادآور شـــد: نخستیـــن دوره انتشـــار 

فراخـــوان همکـــاری مجموعـــه هــــای دانـــش بنیــان، 

مهندسان مشاور و پیمانکاران در ابتدای اردیبهشت  

مـاه سـال جـاری خواهـد بود که در تالش هسـتیم در 

مـدت زمـان کوتـاه و پـس از طـی تشـریفات قانونـی 

انتخاب مشـاوران و پیمانکاران، شـاهد اجرایی شـدن 

قراردادهـا و تحقـق زیربرنامه هـای طراحـی شـده در 

بـزرگ پـروژه تحـول زمین  شناسـی و اکتشـاف ذخایـر 

معدنی کشور باشیم.

بر اساس گزارشی از ایرنا، سازمان زمین شناسی و 

اکتشافات  معدنی کشور، طرح تحول زمین شناسی 

و اکتشـاف ذخایـر معدنـی را در 6 اسـتان کردسـتان، 

سیستان و بلوچستان، خراسان  جنوبی، قم، مرکزی و 

قزوین اجرا می کند.

مدیـرکل دفتـر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی کشـور گفت: همزمـان با طراحی و 
اجـرای بـزرگ پـروژه تحـول زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایر معدنی توسـط ایـن سـازمان و تخصیص منابـع، حجم برون سـپاری 

خدمات مورد نیاز اجرای این پروژه افزون بر پنج  هزار میلیارد ریال در سال جاری است.

برون سپاری خدمات اجرای پروژه تحول 
زمین شناسی در کشور
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بـه گـزارش فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

بـا  ارتبـاط  در  یادداشـتی  در  کریمـی  محمدرضـا 

سیاست های واگذاری مجتمع ها و طرح های تابعه 

ایمپاسـکو بـه بخـش خصوصـی، نوشـت: واگـذاری 

بخـش  بـه  پوشـش  تحـت  طرح هـای  و  مجتمع هـا 

خصوصی در قالب پنج روش انجام می  شود.

جذب سرمایه گذار برای تجهیز معدن و احداث 

کارخانـه فـرآوری کـه در ایـن روش سـرمایه گذاری، 

آماده سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید 

و فـروش محصـول را بـه مـدت چنـد سـال بـر عهـده 

از  فعالیـت، درصـدی  و در حیـن  خواهـد داشـت 

بـه  حق السـهم  عنـوان  بـه  را  تولیـدی  محصـول 

سرمایه پذیر واگذار خواهد کرد.

در روش راهبری مجتمع های زیرمجموعه که 

با توجه به اسـتهالک کارخانه های تحت پوشـش و 

مدیـر اقتصادی ایمپاسـکو گفت: شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایـران به عنوان 
بـازوی اجرایی ایمیدرو، در راسـتای سیاسـت های دولت و در جهت اجـرای قوانین و 
جلوگیـری از خام فروشـی مـواد معدنی، اسـتفاده در زنجیره مصرف و نیـاز به احداث 
کارخانـه فـرآوری و نبـود امـکان فروش مسـتقیم مـاده معدنـی، اقدام بـه واگذاری 

مجتمع ها و طرح های تحت پوشش به بخش خصوصی کرده است.

سیاست های واگذاری مجتمع ها و 
طرح های تابعه ایمپاسکو به بخش 

خصوصی

نیاز به سرمایه گذاری مجدد، مجتمع ها به صورت 

راهبــــری )تامیــــن مـــواد اولیـــه، تولیــــد و فـــروش 

و  شـده  برون سـپاری  سـرمایه گذار  بـه  محصـول( 

سـرمایه گذار بایـد در حیـن فعالیـت، درصـدی از 

تولید را به عنوان حق السهم به سرمایه پذیر واگذار 

کنـد. در ایـن روش کلیـه نیـروی انسـانی موجـود، 

مطابـــق بـــا قراردادهــــای قبلـی بـه سـرمایه گذار 

منتقل می شوند.

تامیـن مـاده معدنـی اولیـه مشـروط بـه احداث 

یا توسعه کارخانه فرآوری روش دیگری است که با 

توجـه بـه عدم امـکان سـرمایه گذاری دولتـی باتوجه 

به اصل 44، تامین خوراک ازسـوی سـرمایه پذیر و 

احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه گذار 

انجام می پذیرد.

سـرمایه گذار بایـد بـه ازای ارزش مـواد اولیـه 

تحویلی سرمایه پذیر در حین فعالیت، درصدی از 

محصـول تولیـدی کارخانـه را بـه عنـوان حق السـهم 

به سرمایه پذیر بپردازد.

در روش مشـارکت جهـت سـرمایه گذاری در 

قالـب تشـکیل شـرکت مجـری بـا توجـه بـه تبصـره 3 

بنـــد الـف مـــاده 3 اصـل 44 قانـون اساسـی پـس از 

تصویب طرح در هیئت وزیران، نسبت به برگزاری 

قالـب تشـکیل شـرکت  مزایـده سـرمایه گذاری در 

مشتــــرک اقـــدام می شــــود کـــه بــــر همیـــن اساس 

مشارکت 51 به 49 )سرمایه پذیر به سرمایه گذار( به 

مزایده گذاشـته می شـود و سـرمایه پذیر به نسـبت 

سـهام خـود بـر اسـاس قانـون تجـارت، نسـبت بـه 

پرداخت هزینه ها اقدام می کند.

در روش مشـارکت جهـت سـرمایه گذاری در 

قالب قراردادهای اکتشافی سرمایه گذاری، بخش 

خصوصی در مزایده سرمایه گذاری اکتشافی شرکت 

انجـام  بـه  نسـبت  شـدن  برنـده  از  پـس  و  کـرده 

برنـده  نحـوه  اقـدام می کنـد.  اکتشـاف  عملیـات 

شـدن بر اسـاس بیشـترین درصد اعالمی از ذخیره 

اسـت. در این روش امکان اسـتخراج و بهره برداری 

و ادامه فعالیت توسط سرمایه گذار وجود دارد.

میـزان سـرمایه گذاری ایمپاسـکو در سـال 1400 

بالـغ بـر 14 هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه معـادن 

واگــــذار شــــده در ســــال 1400 شامـــل زغال سـنگ 
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گلنـدرود، آنتیموان سـفیدآبه، حیدرآباد، شـورچاه و 

معـدن  یـزد،  اسـتان  در   C13-C17 معـدن توزگـی، 

طـالی سـیاه جنـگل سیسـتان و بلوچسـتان، معـدن 

تراورتـن انگوران، معدن زغال سـنگ بلوک 6 پـروده 4 

طبس، کارخانه اسـید فسـفریک چرام و اسـتخراج و 

فـروش معـدن گزسـتان، معدن مـس و طالی جانجا، 

معـدن طـالی خونیـک و معـدن سـنگ آهن صاحـب 

سقز بوده است.

بزرگ تریـن واگـذاری در ایـن بیـن معـدن مـس 

جانجا واقع در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان است 

کـه میـزان سـرمایه گذاری بالغ بر سـه هزار میلیارد 

تومان بوده و این عدد در مقایسـه با سـال گذشـته 

بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

سـنگ آهـک پیربکـران، مزایـده راهبـری معـدن 

بوکسـیت سـرچاوه آبـاد بوکان، معـادن مس کلوت، 

کالتـه مهـران، چـاه فـراخ و چشـمه شـیرین و معـدن 

تراورتـن چـاه دریـا نیـز از جملـه معادنـی بودنـد کـه 

در سال 1399 واگذار شده اند.

از دیگـر برنامه هـای ایمپاسـکو در زمینه جذب 

سـرمایه گذار بـرای سـال 1401 ایـن شـرکت، معـدن 

زغــــال سنگ کوچکعلـی جنــــوبی طبـــس، معـــدن 

سنگ آهن زاغیا، سنگ آهن بیشه و معدن سنگ آهن 

شیطور خواهد بود.

همچنیـن شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

ایــــران در زمینـــه جـذب سرمایـــه گذار و فــــروش 

سـنگ آهن معـدن آنومالـی لکـه سـیاه اسـتان یـزد، 

جـذب سـرمایه گذار جهـت عملیـات آماده سـازی، 

باطله بـرداری و اسـتخراج در معـدن سـنگ آهن چاه 

گز و استخراج و فروش معدن سنگ آهن برای سال 

آینده برنامه ریزی کرده است.

ـــ

آماده سازی زیرساخت های الزم جهت حمایت از 
دانش بنیان ها

رئیس مجلس شـورای اسـالمی گفت: رهبر معظم انقالب همچون سـال های گذشـته، تولید را محور فعالیت های اقتصادی سـال پیش 
رو قـرار دادنـد و بـا تاکید بـر دو ویژگی دانش بنیان و اشـتغال آفرین بودن ایـن فعالیت ها، نقشـه راه اولویت قانون گذاری و اجرا در سـال 

جاری را تعیین کردند.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، محمدباقر قالیباف 

اظهـار داشـت: مجلـس یازدهـم از نخسـتین روزهای 

آغـاز بـه کار خـود، توجـه ویـژه ای بـه تقویـت تولیـد 

دانش بنیـان و قانون گـذاری الزم بـرای پیشـرفت و 

گسترش شرکت های دانش بنیان داشته است.

وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار مجلس 

بـا فعـاالن حاضـر جلسـاتی برگـزار شـد تـا نسـبت بـه 

نیازمندی هـای ایـن حـوزه اشـراف بیشـتری داشـته 

باشیم و بدون معطلی رفع آن ها را در چارچوب قانون 

در دستور کار قرار دادیم.

کـرد:  عنـوان  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس 

مجلـس انقالبـی در روزهـای پایانـی سـال 1400، قانون 

جهش تولید دانش بنیان را نهایی کرد و هم اکنون که 

رهبر انقالب حمایت از تولید دانش بنیان را اولویت 

سال 1401 قرار داده اند، خوشحال هستیم که مجلس 

پیشاپیش رسالت خود را به انجام رسانده است .

شـورای  مجلـس  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

اسـالمی قانـون جهـش تولیـد را در روزهـای پایانـی 

سـال 1400 نهایـی کـرد و از ابتـدای سـال گذشـته 

ریل گذاری قانونی الزم برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیـان در دسـترس دسـتگاه های اجرایـی قـرار 

گرفتـــه اســـت. ضـروری اســــت بـا تصویـب سـریع 

آیین نامه هــــا و دستورالعمل هــــای اجرایـی، از ایــــن 

فرصت استفاده شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
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به گزارش »فلزات آنالین«، شـهرام شـریعتی با 

اشـاره بـه رتبـه ایـران در تولیـد زغال سـنگ در بیـن 

کشـور های جهان، اظهار داشـت: هم اکنون کشور 

مـا واردکننده زغال سـنگ اسـت کـه در جدیدترین 

آمــــار، ایــــران جــــزو 12 کشـــور برتـــر تولیدکننـده 

زغال سنگ قرار دارد که بیانگر ظرفیت باالی کشور 

امـا در بحـث زغال سـنگ  در حـوزه معـادن اسـت 

از  و  می دهیـم  انجـام  واردات  کـه  مقـدار  همیـن 

صادرات آن به طور جدی جلوگیری می شود، دچار 

نوعـی خـود تحریمـی شـده ایم کـه نیازمنـد اصـالح 

سیاست ها است.

وی افـزود: سـال جدیـد در تمـام دنیا فصل بهار 

اقتصادی معادن و صنایع معدنی خواهد بود و این 

در حالی اسـت که در ایران با ممنوعیت صادرات 

زغال سنگ و تعیین قیمت و عرضه مطلق در بورس 

انـرژی، در صـورت ادامـه رونـد فعلـی در مـورد بازار 

آهن، زغال سـنگ و بسـیاری از صنایع معدنی دیگر 

بزرگ ترین ضرر را خواهیم کرد.

دستوری بودن قیمت زغال سنگ  

دبیـر کمیسـیون معـدن خانـه صنعـت، معـدن و 

تجارت با اشاره به دستوری بودن قیمت زغال سنگ 

در کشور، بیان کرد: در زمینه زغال سنگ، قیمت این 

محصـول و کنسـانتره آن را دولـت تعییـن و مشـخص 

می کند. در صورتی که اگر صادرات در این بازار باز 

باشـد و تولیدکننـده منعـی بـرای صـادرات نداشـته 

باشـد، بسـیاری از معـادن غیـر فعـال زغال سـنگ کـه 

متضرر بودند و سود چندانی نداشتند نیز با افزایش 

قیمت جهانی زغال سنگ دوباره فعال می شوند و با 

ورود به عرصه صادرات، ایجاد رقابت می کنند.

 اقتصاد معدن در دنیا غیر دولتی است  

شریعتی عنوان کرد: اگر دولت بتواند برنامه ریزی 

خود را به سمتی ببرد که صادرات زغال سنگ را آزاد 

کند و نگرانی معدن کاران را کاهش دهد، بزرگ ترین 

لطـف را می کنـد. چـرا کـه در همه جای دنیا اقتصاد 

معـدن، اقتصادی غیر دولتی اسـت. یعنـی دولت ها 

سعی می کنند عرضه و تقاضا را به صورتی آزاد کنند 

بـرای  تولیـد،  بتوانـد ضمـن  خـود  معـدن کاران  کـه 

صادرات و فروش داخلی برنامه ریزی داشته باشند. 

بنابرایـن اگـر دولـت اقتصـاد در بخـش معـادن را آزاد 

کند، سال 1401 معادن زغال سنگ سال بسیار خوبی 

خواهند داشت. 

وی تصریح کرد: مشتری ما در ایران زغال سنگ 

حرارتـی اسـت. یعنـی صنایـع بـر اسـاس زغال سـنگ 

حرارتی کار می کنند و سـایر انواع زغال سـنگ هدر 

می شود و با اینکه ما یکی از کشور های تولیدکننده 

زغال سـنگ هسـتیم امـا در عمـل بـه جـای گسـترش 

صادرات، به سـمت واردات این محصول رفتیم که 

این نقطه ضعف است.

دبیـر کمیسـیون معدن خانه صنعـت، معدن و 

تجـارت اضافـه کـرد: تغییـر کاربـرد و کاربـری انواع 

زغال سـنگ ضمـن توسـعه اقتصـاد کشـور و افزایـش 

صـادرات، می توانـد واردات را نیـز کاهـش دهـد. 

دبیـر کمیسـیون معـدن خانه صنعت، معـدن و تجارت گفـت: ایران یکی از کشـور های تولیدکننده زغال سـنگ اسـت امـا در عمل با 
گسترش واردات به جای صادرات، نوعی خودتحریمی در این صنعت ایجاد شده است.

خود تحریمی بالی جان تولید زغال سنگ در کشور است
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وقتـی میلیون هـا تـن زغال سـنگ وارد می کنیـم، در 

دارنـده  بـزرگ  از چرخـه کشـور های  را  خـود  واقـع 

تولید زغال سنگ حذف می کنیم.

افزایش قیمت جهانی محصوالت معدنی  

وی مطـرح کـرد: اگـر سـال 1401 را بـا رویکـرد یک 

تـا دو مـاه اخیـر مشـاهده کنیـم، زغال سـنگ آینـده 

بسیار خوبی در دنیا خواهد داشت و سال 1401 را با 

توجـه بـه افزایش قیمت جهانی محصوالت معدنی 

می تـوان بهـار اقتصـادی صنایـع معدنـی از جملـه 

زغال سنگ در دنیا دانست.

بـه گفتـه شـریعتی در سـال جدیـد، بایـد 55 تـن 

فـوالد تولیـد شـود. یکـی از اهرم هـای اصلـی تولیـد 

مـا  وقتـی  و  اسـت  زغال سـنگ  کشـور  در  فـوالد 

بخواهیم زغال سنگ را وارداتی کنیم، بنابراین دیگر 

خود را نباید کشـور صادرکننده زغال سـنگ بدانیم. 

از آنجایـی کـه اکتشـافات جدیـدی نداریـم، در حال 

حاضر ذخایر سنگ آهن درحال اتمام است.

فرصت ایران برای تولید زغال سنگ  

بر اساس گزارشی از خبرگزاری صداوسیما، دبیر 

کمیسـیون معـدن خانـه صنعت، معـدن و تجـارت با 

اسـتراتژیک  از محصـوالت  اینکـه زغال سـنگ  بیـان 

محسـوب می شـود، اذعـان کـرد: در سـال جدید باید 

اکتشـافات سراسـری جدیـدی در همـه محصـوالت 

معدنی ازجمله زغال سنگ انجام شود که با توجه به 

بحـران انـرژی در دنیـا، فرصـت خوبـی بـرای ایـران در 

زمینه تولید زغال سنگ فراهم است تا سود حاصل از 

آن را در زیرساخت های بخش معدن و ... هزینه کند.

وی در پایـان حاطرنشـان کـرد: هـر کشـوری کـه 

بخواهـد صـادرات و اقتصـاد را گسـترش بدهـد، بایـد 

ارتبـاط منطقـی میـان صـادرات و واردات خـود برقرار 

یابـد. چـرا کـه  کنـد و تصدی گـری دولـت کاهـش 

معدن کار، صاحب اقتصاد و بنگاه خصوصی می داند 

چطـور بنـگاه خـود را اداره کنـد اما سـنگ اندازی های 

دولـت و حاکمیـت که ممکن اسـت در تمـام دنیا در 

بخـش معـدن و اقتصـاد رخ دهـد، می توانـد سـرعت 

رشـد صنایع معدنی و به طور کلی صنایع را در دنیا 

کاهش دهد.

ـــ

تولید گندله در فوالد سنگان 
۲۲درصد افزایش یافت

مدیرعامل شـرکت فوالد سـنگان گفت: تولید گندله سـنگ آهن توسـط شرکت فوالد 
سـنگان در ایـن اسـتان از سـه میلیون و 300 هـزار تن در سـال 1399 بـا 22 درصد 

افزایش به بالغ بر چهار میلیون تن در سال گذشته افزایش یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، علـی امرایی اظهار 

داشت: هدف گذاری این شرکت برای تولید گندله 

در سـال گذشـته سـه میلیون و 500 هزار تن بود این 

در حالی است که بالغ بر چهار میلیون تن و بیشتر 

از نیاز تولید شد.

وی ادامه داد: عالوه بر رشد تولید 22 درصدی 

در تولید گندله، شـرکت فوالد سـنگان در سـال قبل 

موفق به کسـب عنوان رتبه A در شـرکت های گروه 

در  پلـه ای   45 صعـود  و  اصفهـان  مبارکـه  فـوالد 

رتبه بنـدی ایـن بخـش شـد و این نشـان دهنده تالش 

گسـترده و همدلـی تمامـی ارکان ایـن شـرکت در 

بازرگانـی،  بهره بـرداری،  مختلــــف  حوزه هـــــای 

سرمایه های انسانی، مالی، توسعه و فناوری و تعالی 

سازمانی دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان گفـت: اگـر 

محدودیت هـای ناشـی از قطـع بـرق، گاز و تاثیـر 

مستقیم آن بر کاهش تولید نبود، این شرکت توانایی 

تولیـد بالـغ بـر پنـج میلیـون تـن گندلـه سـنگ آهن را 

داشت و می توانستیم از ظرفیت اسمی پیش بینی 

رکـوردی  تحقـق  شـاهد  و  کـرده  عبـور  هـم  شـده 

فوق العاده در حوزه تولید گندله در کشور باشیم.

وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت فـوالد سـنگان 

خراسان با تولید روزانه بیش از 18 هزار تن در آخرین 

روزهـای سـال 1400 و تنهـا تولیـد 470 هـزار تن در یک 

مـاه انتهایـی سـال رکـوردی جدیـد در تولیـد ماهیانه 

گندله را ثبت کرد.

ابتـدای  از  شـرکت  ایـن  کـرد:  مطـرح  امرایـی 

راه انـدازی تاکنـون، قریـب بـه 14 میلیـون تـن گندلـه 

تولیـد کـرده اسـت کـه نشـان از ظرفیـت بـاالی فوالد 

سنگان در تحقق اهداف و برنامه های تولیدی دارد.

وی، نام گــــذاری امســــال بـه عنــــوان تولیــــد، 

معظـم  رهبـر  توسـط  اشـتغال آفرین  و  دانش بنیـان 

انقالب را یادآور شد و گفت: پرسنل و مسئوالن این 

شـرکت کوشـش می کننـد بـا تالش خسـتگی ناپذیر 

رکوردهـای روزانـه و ماهیانـه جدیـد در تولیـد گندله 

ثبت و با عبور از ظرفیت اسمی پیش بینی شده در 

در  سـنگ آهن  تولیـد  اقتصـادی  رونـق  و  توسـعه 

کشور نقش بیشتر داشته باشند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، ورگارا، 

قائـم مقـام بخـش منابع معدنی و توسـعه کودلکو 

اظهار داشـت: تغییر مالکیـت دارایی ها می تواند 

به صورت شـراکت هایی مشـروط باشـد که الگوی 

جدیدی برای این شرکت در شیلی خواهد بود.

ورگارا در طول یک ارائه در کنفرانس مس جهانی 

سـی آر یوسسـکو، بیـان کـرد: مـا می توانیـم نوعـی 

هم آمیزی با شـرکت هایی ایجاد کنیم که عالقه مند 

به سرمایه گذاری در توسعه مشترک هستند.

وی اطالعات خاصی در رابطه با جزئیات فنی 

بـرای  شـرکت  برنامه هـای  زمان بنـدی  یـا  پروژه هـا 

پیشنهاد دارایی های خود اعالم نکرد.

نوپدیـد  بخـش  کـرد:  عنـوان  ارشـد  مدیـر  ایـن 

معـدن کاری لیتیـم شـرکت، پیشـرفتی کندتـر از حد 

انتظار دارد.

شـیلی دومیـن تولیدکننـده بزرگ ایـن فلز مورد 

استفـــاده در باتری هـــای مافــوق نور اســت که از 

عناصـر کلیـدی در بـازار خودروهای برقی جهان به 

شمار می آیند.

ورگارا یادآور شد: ما شاهد بوده ایم که زمان اخذ 

مجـوز و مصوبه هـای الزم، اندکـی طوالنی تـر از تصور 

مـا و هزینه هـای حفـاری هـم باالتـر از پیش بینی هـای 

شرکت بوده اند. 

در مـاه فوریـه، آمارهـای منتشـر شـده از سـوی 

از آن اسـت کـه حفـاری در سـاالر  کودلکـو حاکـی 

دماریکونـگا را تـا اواخـر مـاه مـارس آغاز خواهـد کرد و 

همچنیـن اعـالم کرد این حفاری اکتشـافی حـدود 10 

ماه طول خواهد کشید.

قائـم مقـام بخـش منابـع معدنی و توسـعه کودلکو گفت: این شـرکت در حـال فراهم کـردن زمینه بـرای واگذار کردن بخشـی از 
دارایی هـای غیـر اصلـی  به بخش خصوصی اسـت. حرکتی که نشـانگر خصوصی سـازی نادر برای این شـرکت معـدن کاری متعلق 

به دولت شیلی است.

احتمال واگذاری بخشی از دارایی کودلکو به 
بخش خصوصی

افزایش 138 درصدی سرمایه »ومعادن«

سـرمایه شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات با نمـاد »ومعـادن« از 84 هزار میلیـارد ریال بـه 200 هزار میلیـارد ریال 
افزایش خواهد یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی »ومعادن«، شـرکت سـرمایه گذاری توسعه 

معـادن و فلـزات اعـالم کـرد کـه تاییـدات الزم از 

ســــوی حسابــــرس و بــــازرس قانــــونی )موسســـه 

حسابرسی بهراد مشار( نسبت به گزارش توجیهی 

افزایـش سـرمایه مـورخ 25 اسـفند مـاه سـال 1400 

هیئت مدیره شـرکت مبنی بر لزوم افزایش سـرمایه 

از مبلـغ 8.4 هـزار میلیـارد تومـان بـه مبلـغ 20 هـزار 

میلیـارد تومـان )افزایـش سـرمایه 138 درصـدی( از 

محل مطالبات حال  شده سهامداران و آورده نقدی، 

سـود انباشـته بـه منظـور جبـران مخـارج سـرمایه   ای 

انجـام شــــده و مشارکــــت در افزایــــش سرمایـــــه 

شـرکت های سـرمایه   پذیر و اصـالح سـاختار مالـی را 

دریافت کرده است.
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