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یکی از راه های کنترل بازارهای کاالیی از سوی دولت ها، وضع عوارض واردات و 

صادرات است. زمانی که بازار دچار کمبود باشد، دولت می تواند عوارض واردات را 

بـه حداقـل رسـاند و بـا تشـویق واردات، بـازار داخلـی را نسـبت بـه آن کاال اشـباع کند؛ 

ضمن اینکه برای صادرات آن کاالی دارای کمبود، عوارض وضع کند تا تولیدکننده 

بـازار داخلـی را در اولویـت خـود قـرار دهـد. در مقابـل، زمانـی کـه تولیـد یک محصول 

مـازاد بـر نیـاز بـازار و مصـرف داخلـی باشـد، تسـهیالت و مشـوق هایی از سـوی دولت 

فراهم می شود تا صادرات انجام شود و ارزآوری به همراه داشته باشد؛ چراکه تحقق 

این امر باعث افزایش قدرت اقتصادی تولیدکننده و کشور می شود.

یکـی از مهم تریـن مسـیرهای دولت هـا بـرای رسـیدن به رونق اقتصـادی، کمک به 

تولیدکنندگان در جهت افزایش صادرات است. این افزایش صادرات می تواند هم به 

بازارهای منطقه ای و هم به سایر نقاط دنیا اتفاق بیفتد. در شرایطی که یک کاال مازاد 

بـر نیـاز داخلـی تولیـد می شـود و تولیدکننـده بـرای بقای خـود، راهـی به جز صـادرات 

نـدارد، دولت هـا نیـز بـه ایـن دسـته از تولیدکننـدگان کمـک خواهـد کـرد کـه بـا انجـام 

صادرات، ضمن ادامه فعالیت، میزان اشتغال خود را حفظ کنند و طرح های توسعه ای 

متعددی را نیز در برنامه خود قرار دهند. در مقابل، برای کاالهایی نظیر بعضی مواد 

اولیه صنایع مادر که کمبود وجود دارد، دولت ها به دنبال اعمال عوارض بر صادرات 

و در عین حال، تسهیل واردات هستند. نمونه های متعددی از این تنظیم گری توسط 

دولت ها را می توان در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی و ژاپن مشاهده کرد که 

این کشورها واردات مواد اولیه ای که کمبود دارند را تسهیل کردند و در مقابل، کاالی 

دارای ارزش افزوده را صادر می کنند.

زمانـی کـه جنـگ روسـیه و اوکرایـن آغـاز شـد، بـه دلیـل اینکـه هـر دو کشـور جـزو 

بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالهای معدنی و فلزی بودند، قیمت  این 

کاالها سر به فلک کشید. عالوه براین روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

کامودیتی ها همچون فوالد، نیکل، طال، نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی و غالت 

تحریـم شـد و همیـن امـر، بحـران بزرگـی در بازارهـای جهانـی ایجـاد کـرد و بـر کمبـود 

کاالهای معدنی و فلزی در دنیا دامن زد. رکوردهای قیمتی جدیدی نیز برای بعضی 

محصـوالت ماننـد نیـکل، آلومینیـوم و طـال ثبـت شـد. ایـن موضـوع باعـث شـد 

بعضی کشـورها به دنبال تثبیت شـرایط و تکاپو برای کاهش قیمت باشـند که 

ازجملـه ایـن اقدامـات می تـوان بـه وضـع عـوارض صادراتی اشـاره کـرد که ترکیه، 

رومانی، آمریکا، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی آن را صورت دادند.

در کشور ما نیز در ابتدای وقوع جنگ روسیه و اکراین، شاهد رشد قیمت   

کامودیتی هـا در بـازار داخلـی بودیـم. ضمـن اینکـه پـس از نفـت و پتروشـیمی، 

محصوالت معدنی بیشترین نقش را در صادرات دارند و در کل، حدود 20درصد 

از صادرات غیر نفتی را شـامل می شـوند. در همین حال، در پایان سـال گذشـته 

دولـت بـه جهـت جلوگیـری از صـادرات بی رویه و به تبع آن، ایجاد کمبود کاالها 

بـه صـورت مصنوعـی در بـازار داخلـی و افزایـش قیمت ها، یک دسـتورالعمل در 

سـتاد تنظیـم بـازار تدویـن کـرد که مطابـق بـا آن عـوارض صادراتی بر محصوالت 

معدنـی و فلـزی بـه صـورت پلکانـی اعمـال می شـود. بـه نظـر می رسـد ایـن 

دسـتورالعمل بـرای دوران بحـران تدویـن شـده اسـت و مـدت زمـان مدنظـر 

تنظیم کننـدگان دو مـاه خواهـد بـود. عوارضـی کـه قـرار اسـت اعمـال شـود بـه 

صـورت پلکانـی قابـل افزایـش خواهـد بـود و هـر انـدازه کـه در بازارهـای جهانـی، 

قیمـت فلـزات و مـواد معدنـی افزایـش یابـد، عـوارض نیـز افزایش خواهـد یافت. 

البته سقف عوارض 22 درصد خواهد بود.

اکثـر  تقریبـا  صادراتـی،  عـوارض  اعمـال  دسـتورالعمل  ابـالغ  از  پـس 

تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی نسبت به این موضوع اعتراض کردند. 

عمـده اعتراض هـا نیـز از سـوی تولیدکننـدگان فـوالد وارد شـده اسـت زیـرا 

بیشترین افزایش قیمت و عوارض صادراتی بر زنجیره فوالد اعمال خواهد شد 

کـه میـزان زیـادی رشـد قیمـت را طـی مـدت اخیـر در بازارهـای داخلـی و 

بین المللـی تجربـه کرده اسـت. ضمن اینکه تولیدکنندگان فوالد اعتقـاد دارند 

که از 30 میلیون تن تولید فوالد در کشور، حدود 10 تا 15 میلیون تن آن مازاد 

اسـت و مصرف کننـده ای در داخـل کشـور نـدارد و بایـد صـادر شـود. از این رو، 

وضع عوارض صادراتی برای محصولی که مشتری داخلی ندارد، بی معناست. 

رونـد صعـودی قیمـت  فـوالد در بازارهـای جهانـی یـک فرصـت بسـیار خـوب را 

برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده بود تا ضمن افزایش صادرات، ارزآوری 

مناسـبی را بـرای کشـور بـه ارمغـان آورنـد. همچنین دولـت پیش از این، سـاز و 

کارهایی را برای تامین بازار داخلی اندیشیده که آن هم عرضه در بورس کاالی 

ایـران اسـت. زمانـی کـه کاالیـی در بـورس عرضه می شـود و مشـتری نـدارد، آن 

کاال مـازاد تلقـی می شـود و ایـن امـکان را دارد تـا بـدون پرداخت عـوارض صادر 

شـود. بـا ایـن حـال، مشـخص نیسـت کـه هـدف اصلـی دولـت از وضـع چنیـن 

عوارضـی آن هـم در شـرایطی کـه مـازاد تولیـد وجـود دارد، چیسـت. اغلـب 

کارشناسان و تولیدکنندگان اعتقاد دارند با توجه به کسری بودجه دولت در 

یکـی دو سـال اخیـر، ایـن اقـدام بـه نوعـی بـا هـدف پـر کـردن خزانـه و جبـران 

کسـری بودجـه باشـد. در واقـع، دولـت بـا وضع عـوارض صادراتی بـرای کاالیی 

که مازاد تولید دارد، به نوعی دست در جیب تولیدکنندگان کرده است.

دیوارکشی در روز روشن
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کمتر شـرکت فوالدی در سـال 1400 توانسـت تولید خود را مطابق با سـال های قبل حفظ کند یا ارتقا دهد؛ چراکه محدودیت های اعمال 
شـده در تامین برق و گاز شـرکت های فوالدی باعث افت تولید عموم آن ها شـد. در حالی که صنعت فوالد کشـور عالوه بر محدودیت های 
انـرژی بـا تحریم هم دسـت و پنجـه نرم می  کند، بعضی شـرکت های فوالدی ازجمله شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو با نماد بورسـی 
»کچـاد«، رکوردهـای درخشـانی را به ثبت رسـانده اند و از دسـتیابی به دانش فنـی روز و بومی سـازی نیز غافل نشـده اند. خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« بـه بهانه افزایش تولید در شـرکت معدنی و صنعتی چادرملـو با مدیرعامل این شـرکت گفت وگو کرده 

است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید: 

ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

چادرملو توقف ناپذیر است
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بـا توجه به انتخاب شـعار »تولیـد، دانش بنیان،  ◄

اشـتغال آفرین« از سـوی رهبـری در ابتـدای سـال، 

شرکت چادرملو چه رویکردهایی را در این خصوص 

اتخاذ کرده است؟

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در طـول 

سـالیان گذشـته همـواره یکـی از پیشـگامان ورود بـه 

حوزه بومی سازی به ویژه در فرایند تولید از معدن تا 

اولیـن  از  و  می شـود  محسـوب  نهایـی  محصـول 

شـرکت هایی بـود کـه طـی دوره اخیـر، بومی سـازی و 

سـاخت برخی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود 

را با استفاده از خالقیت و توانمندی تولیدکنندگان و 

صنعتگران داخلی و همچنین شرکت های دانش بنیان 

ایـن زمینـه  بـه صـورت جـدی پیگیـری کـرده و در 

سرمایه گذاری های هنگفتی نیز صورت داده است. 

به عنوان مثال یکی از اقدامات مهم چادرملو تاسیس 

مرکـز نـوآوری، تحقیـق و توسـعه در بـرج فنـاوری و 

نـوآوری دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـوده اسـت. بـه 

طـوری کـه بـا ایـن اقـدام بـه صـورت عملـی راه بـرای 

شناسایی و حضور جوانان مستعد و تحصیل کرده به 

بـرای همـکاری  نیـز زمینـه  و  سـرعت همـوار شـده 

تنگاتنگ با مراکز علمی و دانش بنیان فراهم می شود. 

بـا  دانشـگاه  همـکاری  ایـن  داریـم  اعتقـاد  کـه  چـرا 

صنعـت، یـک گام عملـی و بزرگی بـرای نزدیک کردن 

نگاه های آکادمیک و خالق به نگرش های صنعتی و 

تولیدی است.

نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه چادرملو به 

اسـت  تـالش  در  پیشـتاز  شـرکت  یـک  عنـوان 

هوشمندسازی خطوط تولید و توسعه تکنولوژی های 

نویـن و نوظهـور همچـون پردازشـگرهای کالن داده ها، 

هوشمندسـازی سـامانه ها و فراینـد مـواد پیشـرفته در 

ساختار تولیدی شرکت را به عنوان رسالتی جدید در 

جامعـه تولیـدی و علمـی کشـور پیاده سـازی کنـد و از 

شـرکت های دانش بنیـان کـه در عرصـه بومی سـازی 

قطعات خاص در کشور فعالیت می کنند با اختصاص 

تسهیالت ویژه حمایت الزم را به عمل می آورد.

را  ◄ دسـتاوردهایی  چـه  بومی سـازی  زمینـه  در 

تاکنون کسب کردید؟

هـزار قطعـه صنعتـی در چادرملـو  بـر 30  بالـغ 

بومی سازی شده و دستاوردهای متعددی در زمینه 

سـاخت داخـل داشـتیم. بـه طـوری کـه در کارخانـه 

کنسانتره سازی توانستیم بیش 90 درصد از قطعات و 

تجهیزات را بومی سازی کنیم. این میزان در کارخانه 

گندله سـازی به بیش از 95 درصد رسـیده اسـت. در 

همیـن حـال، در کارخانه فوالدسـازی بـاالی 80 درصد 

قطعات بومی سازی شده و در کارخانه احیا مستقیم 

که هنوز نوپا بوده و دو سال می شود که بهره برداری 

از آن آغاز شده، حدود 70 درصد قطعات و تجهیزات 

آن بومی سازی شده است.

توانسـته ایم  مکانیـکال  بخـش  در  خوشـبختانه 

را  تجهیـزات  و  قطعـات  از  درصـد  بـه 85  نزدیـک 

بومی سازی کنیم که پیشرفت قابل قبولی محسوب 

می شـود. بنابراین به جرات می توان ادعا کرد که در 

کارخانه کنسـانتره و گندله سازی تنها انگشت شمار 

قطعاتی هسـتند که هنوز بومی سازی نشـده اند. در 

نتیجـه ایـن رویکـرد زیربنایـی موفـق شـدیم عـالوه بر 

جلوگیری از خروج و صرفه جویی 20 میلیون یورو ارز، 

زمینـه ارتقـای دانـش فنی متخصصـان داخلـی را نیز 

مهیا سازیم. ازجمله قطعات و تجهیزات مهمی که 

اخیـرا قـرارداد آن هـا منعقـد و بومی سـازی شـده اند 

می تـوان بـه بومی سـازی رولرهـای تجهیـز HPGR و 

بـاس تیوب هـای بـه کار رفته در ترانسـفورماتور کوره 

قوس الکتریک و کوره پاتیلی فوالدسازی اشاره کرد

البته هنوز ضعف هایی در بومی سازی و ساخت 

داخـل وجـود دارد کـه عمده دلیل آن مکانیکال بودن 

قطعـات سـاخت داخـل و ضعـف در دانـش تولیـد 

بـوده  ذکـر  بـه  الزم  اسـت.  دقیـق  ابـزار  تجهیـزات 

تجهیـزات ابـزار دقیـق از صنایـع هایتـک در جهـان به 

شمار می رود و در این حوزه فناوری تولید بخشی از 

قطعـات آن انحصـارا در اختیـار برخـی از شـرکت های 

بـزرگ جهـان قـرار دارد. همچنیـن سـاخت و تولیـد 

برخی از این تجهیزات با ریسک باالیی همراه است و 

چادرملـو  کـه  دارد  نیـاز  باالیـی  سـرمایه گذاری  بـه 

آمادگی خود را برای بومی سازی آن ها اعالم می کند. 

با این وجود برخی از شرکت های دانش بنیان با ورود 

بـه ایـن عرصـه توانسـته اند سـاخت قطعاتی همچون 

سطح سـنج و لول سـنج را در داخـل کشـور آغـاز کننـد 

کـه امیدواریـم ایـن اقدامـات نتایـج مثبتـی در پیـش 

داشته باشد.

چادرملو در سال 1400 چه عملکردی از خود بر  ◄

جای گذاشت؟ این عملکرد چگونه حاصل شد؟

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سال گذشته 

یکی از درخشان ترین سال های خود را در حوزه تولید 

پشـت سـر گذاشـت و توانسـت رکـورد تولیـدی سـه 

تولیـد  در  رکـورد  ثبـت  کنـد.  جابه جـا  را  محصـول 

کنسـانتره، گندلـه و شـمش فـوالدی نشـان می دهـد 

چادرملـو هیـچ گاه و حتـی بـا وجـود محدودیت هـای 

برق و گاز متوقف نمی شود. به طوری که با گذشت 

بیش از 25 سـال از اسـتقرار برخی واحدهای تولیدی 

این شرکت به ویژه کنسانتره که ظرفیت آن ها حدود 

9 میلیـون و 500 هـزار تـن اسـت، رکـوردی بـه میـزان 

11میلیـون و 500 هـزار تـن یعنی حـدود دو میلیون تن 
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فراتـر از ظرفیـت اسـمی بـه دسـت آمـد. همچنیـن بـا 

اینکه ظرفیت اسمی کارخانه گندله سازی اردکان سه 

میلیـون و 400 هـزار تـن اسـت، اما میزان تولیـد در این 

کارخانـه طـی سـال 1400 بـه بیـش از سـه میلیـون و 

800هـزار تـن رسـید کـه ضمـن ثبـت باالتریـن رکـورد 

تولیـدی، 400 هـزار تـن باالتـر از ظرفیـت اسـمی بـوده 

اسـت. در همیـن حـال در واحـد شـمش فـوالدی نیـز 

میزان تولید باالتر از ظرفیت اسمی یک میلیون تنی 

ثبت شـد و بیش از یک میلیون و 50 هزار تن شـمش 

فـوالدی در چادرملـو تولیـد شـد کـه ایـن میـزان نیـز 

باالتریـن رکـورد ثبـت شـده از افتتـاح آن بـه شـمار 

می رود. این مسـائل نشـان می دهد که چادرملو یک 

شرکت پویا است و هیچ گاه متوقف نمی شود.

شـرایطی  در  تولیـدی  رکوردهـای  بـه  دسـتیابی 

اهمیت می یابد که در سال گذشته شرکت  های بزرگ 

فـوالدی و معدنـی مدت هـا در تابسـتان با قطعـی برق 

مواجه بودند و این شرایط نیز به چادرملو تحمیل شده 

بود. با این حال، توانستیم در سه محصول، رکورد تولید 

سالیانه را بیش از ظرفیت اسمی به ثبت برسانیم. البته 

رکوردهای دیگری نیز در سایر حوزه ها به ویژه مصرف 

آب و مصـرف الکتـرود گرافیتـی ثبـت کردیـم. ضمـن 

اینکـه سـال 1400 چادرملـو توانسـت 45هـزار میلیـارد 

تومـان درآمـد کسـب کند که این میزان درآمد نیـز در 

تاریخ فعالیت شرکت یک رکورد است.

عالوه بر موارد یاد شـده، چادرملو برترین شـرکت 

گذشـته بـه میـزان 68 هزار میلیـارد ریال رقـم خود و 

در سال جاری نیز به طور حتم افزایش سرمایه را در 

دستور کار قرار خواهیم داد. 

از رویکردهـای اساسـی کـه در سـال های  یکـی 

گذشـته بر آن تاکید شـده اسـت، اکتشـاف بوده و به 

معنـای واقعـی در حـوزه عقب هسـتیم. قطعـا میزان 

کنونـی ذخایـر سـنگ آهن در بلندمـدت پاسـخگوی 

نیازها و برنامه های تدوین شده نخواهد بود و بر این 

اساس نیاز است که سرعت اکتشافات معدنی بیش 

از گذشـته شـود. البتـه در ایـن حـوزه نیـز ضعف های 

متعـددی همچـون بروکراسـی  اداری،  بـه روز نبـودن 

دانـش و نبـود سـخت افزارهای الزم وجـود دارنـد کـه 

باعـث عقب ماندگی شـده اند. با ایـن وجود چادرملو 

حتی در محل کنونی معدن خود اکتشافات را انجام 

داده و توانسته 40 تا 50 میلیون تن ذخایر خود را ارتقا 

دهـد. ضمـن اینکـه چندیـن دسـتگاه حفـاری عمیـق 

پیشـرفته را خریـداری کرده ایـم و همان طـور کـه بارها 

و  دولـت  مسـاعدت  بـا  امیدواریـم  کردیـم،  اعـالم 

تشکیل کنسرسیومی از شرکت های بزرگ معدنی و 

فوالدی تشـکیل شـود و بتوانیم سرعت اکتشـافات را 

بـرای تامیـن مـواد اولیـه صنعـت فـوالد کشـور و حتی 

سایر صنایع فلزی افزایش دهیم.

سخن پایانی... ◄

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  حاضـر،  حـال  در 

چادرملو اجرای چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی 

را آغاز کرده و چندین پروژه دیگر را در دستور کار 

را  کشـور  اقتصـادی  توسـعه  بی تردیـد  کـه  دارد 

اجـرای  بـرای  بنابرایـن  داشـت.  خواهـد  به دنبـال 

پروژه های در دسـت اقدام، عالوه بر منابع داخلی 

شـرکت کـه از افزایـش سـرمایه و سـودآوری تامیـن 

می شـوند، نیازمنـد 40 هـزار میلیـارد تومـان سـایر 

منابـع بـه ویـژه منابع بانکی هسـتیم که مقرر شـده 

کشـور  بانکـی  کنسرسـیوم  شـکل گیری  طریـق  از 

تامیـن شـود. همچنیـن بـر تسـریع در اکتشـافات 

تاکیـد می شـود کـه در ایـن زمینـه نیـز بـه تشـکیل 

کنسرسـیومی از شـرکت های بـزرگ معدنـی جهت 

انجـام اکتشـافات و رفـع موانـع قانونی هسـتیم که 

امیدواریم این مهم محقق شود.

بـورس از نظـر جهـش سـودآوری برگزیـده شـده و ایـن 

شـرکت بـا نمـاد »کچـاد« به عنوان ناشـر برتر به دلیل 

بهبود مستمر عملکرد، افزایش سودآوری و افشای به 

موقـع اطالعـات شـرکت در جهـت اعتالی شـفافیت 

بـازار سـرمایه مـورد قدردانـی سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار قرار گرفت.

چادرملو چه طرح های توسـعه ای را در دسـتور  ◄

کار خود قرار داده است؟

هیـچ گاه  چادرملـو  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 

متوقـف نمی شـود و طرح هـای توسـعه ای متعـددی 

بالـغ بـر سـه میلیـارد یـورو بـه ارزش 90 هـزار میلیـارد 

تومـان را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. از 

جمله این طرح ها می توان به دو کارخانه دومیلیون 

تنی ذوب، واحد سـوپر مگامدول آهن اسـفنجی به 

ظرفیت دو میلیون و 200 هزار تن، دو نیروگاه برق و 

اشـاره کـرد. همچنیـن  فـوالدی  یـک کارخانـه ورق 

پروژه هـــایی مهـــم دیگـری همچــون فـوالد آلیــاژی، 

نیروگـــاه، نســـوز، فروآلیـــاژ، کنسانتـــره، نیـروگاه 

خورشـیدی، حمـل و نقـل ریلـی و جـاده ای و... را در 

دسـت اقـــدام داریـم کـه بسیــــاری از آن هــــا آغـــاز 

شـده اند. ضمـن اینکـه یکـی از مهم تریـن پروژه هـای 

در دسـت اقـدام شـرکت، اکتشـاف و تجهیـز معـدن 

D19 خواهد بود که البته 50 درصد آن را در اختیار 

داریم. در همین حال برای اجرای این پروژه به طور 

حتـم افزایـش سـرمایه را در دسـتور کار خـود قـرار 

خواهیم داد که یکی از این افزایش سـرمایه ها سـال 
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فــوالد
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کسادی بازار فوالد

بی ثباتی بازار، مخرب تر از تحریم

احتمال تعطیلی کارخانه پس از 40 سال فعالیت
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مدیرعامـل شـرکت حـرارت گسـتران فیدار پـارس گفت: تحریم  هـای بین المللی، سـبب خودکفایی تولیدکنندگان شـده امـا بی ثباتی 
قیمت ها در بازار داخلی، تنها ضرر به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت حرارت گستران فیدار پارس عنوان کرد:

بی ثباتی بازار، مخرب تر از تحریم

بـا خبرنـگار  مسـعود خداویسـی در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: 

شـرکت حـرارت گسـتر فیـدار پـارس در سـال 1394 

فعالیـت خـود را در زمینـه طراحـی و تولیـد انـواع 

کوره هـای عملیـات حرارتـی آغـاز کـرده اسـت. ایـن 

شرکت در زمینی به وسعت دو هزار متر در شهرک 

صنعتی اشتهارد قرار دارد و 14 نفر در مجموعه در 

حال فعالیت هستند.

وی در خصـــوص میـــزان ظرفیـــت تولیـــد ایـن 

شرکت، تصریح کرد: میزان ظرفیت تولید مجموعه 

ماهانـه 300 تـــن اسـت و در آن، انـواع پیـــچ   و مهـــره، 

چرخ دنده هــــای صنعتــــی، شیــــرآالت صنعتـــی و 

قالب هـای صنعتـی به منظـــور استفـــاده در صنایع 

مختلفـی همچـون خـودرو، نفـت، گاز و پتروشـیمی 

تولید می شود.

مدیرعامل شـرکت حرارت گسـتران فیدار پارس 

در ادامـه اظهـار کـرد: مواد اولیه مورد نیاز خود را از 

بازار داخلی تامین می کنیم و خوشـبختانه مشـکل 

خاصی در این زمینه نداریم.

بومی سازی کوره های عملیات حرارتی  

خداویسـی در ارتبـاط بـا بومی سـازی کوره هـای 

عملیـات حرارتـی در این مجموعـه، اذعان کرد: این 

حـرارت  شـرکت  مهندسـان  توسـط  کامـال  کوره هـا 

اسـت.  شـده  بومی سـازی  پـارس  فیـدار  گسـتران 

میـزان ظرفیـت کوره هـای عملیـات حرارتـی بـرای 

تولیـد انـواع قطعـــات مـــورد استفــاده در صنایـع 

مختلـف نظیـر نفت و خـودرو، روزانه 50 تن اسـت. 

ایـن کوره هـا شـامل کوره هـای کربورایزینـگ، بـوژی، 

سولشـن و نیتراسـیون اسـت که در هرکدام از آن ها، 

همچـون  مختلفـی  حرارتـی  عملیات هـای 

سخت کاری، آنیل و کوئنچ انجام می شود.

وی در خصـــوص چگونگـــی فراینـــد عملیــــات 

حرارتـی، مطـرح کـرد: قطعـات تولیـد شـده بـه روش 

آهنگری و نورد همواره دارای اندکی خلل  و فرج در 

ریزسـاختار خـود هسـتند کـه جهـت اسـتفاده در 

بخش هـای مختلـف صنعت باید یکنواخت شـوند. 

عملیـات حرارتـی در واقـع مرحلـه دوم تولیـد فـوالد 

اسـت کـه در قالـب ابـزار یـا چرخ دنـده و شـفت های 

انتقال نیرو در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. 

بنابراین باید یک یا دو مرحله عملیات حرارتی روی 

ایـن فـوالد انجـام شـود تـا حالـت تـردی و چقرمگـی 

موجود از بین برود. به عبارتی، استحکام و مقاومت 

مکانیکـی سـطح قطعـه بـا انجـام عملیـات حرارتـی 

افزایـــش پیـــدا می کنـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کــه 

عملیات حرارتی کلیه فوالدهای آلیاژی در مجموعه 

ما انجام می شود.

مدیرعامل شـرکت حرارت گسـتران فیدار پارس 

در ادامه به تکنولوژی مورد استفاده جهت ساخت 

کوره های مورد استفاده در این مجموعه اشاره کرد 

و گفت: این کوره ها همگی ساخت خارج از کشور 

هسـتند کـه توسـط همـکاران مـا در داخـل مجموعه 

دمونتـاژ شـده اند. تمـام مراحـل سـاخت از طراحـی 

اولیـه تـا کنـار هم قـراردادن قطعات، حاصل عملکرد 

همـکاران مـا در مجموعـه حـرارت گسـتران فیـدار 

ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  مشـعل های  اسـت.  پـارس 

کوره هـا سـاخت کشـور آلمـان هسـتند که ما پـس از 

مدل سـازی در داخل مجموعه موفق به تولید آن ها 

شـدیم. دسـتگاه سیسـتم برق کنترل مورد اسـتفاده 

وارد  اتریـش  کشـور  از  قبـال  نیـز  کوره  هـا  ایـن  در 

بـا  می شـدند کـه مـا توانسـتیم همیـن دسـتگاه را 

قابلیـت کنتـرل و ارزیابـی بیشـتر در داخـل کشـور 

طراحـی و تولیـد کنیـم. تنهـا قطعـه وارداتـی مـورد 

اسـتفاده در ایـن کوره هـا، نوعـی یوروتـرم اسـت کـه 

امـکان تولیـد آن در داخـل کشـور وجـود نـدارد و مـا 

ناچار به واردات آن هستیم.

افزایش تعرفه انرژی، مانعی در برابر تولید  

خداویسـی در خصـوص چالش هـای موجـود در 

حرارتـی،  عملیـات  کوره هـای  انـواع  تولیـد  زمینـه 

عنـــوان کـــرد: هـــدف مـا از ساخــت و تولیـد انـواع 

کوره هـــا، چیـــزی جـــز خدمـــت به صنعـــت کشـور 

نیسـت. کوره هایـی در مجموعـه مـا سـاخته شـده 

است که نمونه های آن در داخل کشور وجود ندارد 

یـا در بعضـی سـازمان های نظامـی کشـور مـورد  و 

اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه امـکان اسـتفاده از آن هـا 

توسـط سـایر شـرکت ها وجـود نـدارد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه مـا بـا تولیـد ایـن کوره هـا امـکان تعامـل و 

همـکاری بیشـتر در میـان شـرکت های خصوصـی را 

ایجـاد کرده ایـم و تمـام تالش خود را در راسـتای رفع 

عملیات حرارتی در واقع مرحله دوم 
تولید فوالد است که در قالب ابزار 

یا چرخ دنده و شفت های انتقال 
نیرو در صنعت مورد استفاده قرار 
می گیرد. بنابراین باید یک یا دو 
مرحله عملیات حرارتی روی این 

فوالد انجام شود تا حالت تردی و 
چقرمگی موجود از بین برود
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کاسـتی های موجود در این خصوص انجام داده ایم 

اما متاسـفانه شـاهد کم لطفی مسـئوالن در بعضی 

زمینه هـا همچـون افزایش تعرفه گاز در شـهرک های 

صنعتی هسـتیم. در حالی که اگر مسـئوالن چوب 

الی چـرخ تولیدکننده نگذارنـد، ما از عهده وظایف 

خـود برخواهیـم آمـد و در واقـع نیـازی بـه حمایـت 

مسئوالن نداریم.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: تعییـن نشـدن 

مهم تریـن  تولیـدی،  واحدهـای  مصرفـی  گازبهـای 

چالـش مـا طـی ماه هـای اخیـر بـوده اسـت. عمـده 

انـرژی مصرفـی در کوره هـای عملیـات حرارتـی، گاز 

اسـت و مـــا زمـــانی کـه قـــرارداد 6 ماهـــه را بـا یـک 

مجموعـه بـه امضا می رسـانیم، تعرفـه ثابتـی را برای 

گاز مصرفـی طـی ایـن مـدت در نظـر می گیریـم. در 

حالـی کـه قیمـت گاز طـی ایـن 6 مـاه چندیـن بـار 

دسـتخوش تغییـر شـده اسـت و همیـن امـر باعـث 

می شـود ما از لحاظ برآورد هزینه و سـودآوری نیز با 

تغییـر  چراکـه  شـویم.  مواجـه  بسـیاری  مشـکالت 

ناگهانی نرخ گاز، توان بازاریابی فعال را از ما گرفته 

اسـت و ناچـار بـه تعییـن قیمـت لحظـه ای گاز در 

قراردادها هستیم. 

ایـن مسـئله در نهایـت باعـث می شـود از اعتبـار 

مجموعـه مـا در میـان سـایر رقبـا در حـوزه عملیـات 

حرارتـی کاسـته شـود و امیـدوار هسـتیم مسـئوالن 

چـاره ای در خصـوص قیمت و قطعی احتمالی انرژی 

گاز بیندیشند. ما پیگیری های الزم را در این زمینه از 

اداره گاز استان البرز انجام داده ایم و گویا این افزایش 

تعرفه گاز مرتبط با تمامی واحدهای صنعتی استان 

اسـت. جالـب اینکه در تابسـتان ها هـم با قطعی برق 

روبـه رو هسـتیم و تـالش کرده ایم بـا قـرار دادن ژنراتور 

جدید در مجموعه، این معضل را حل کنیم.

تحریم ها به خودکفایی کمک کرد  

ایـن تولیدکننـده کوره های عملیـات حرارتی در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه تاثیـر تحریم هـا بـر 

صنعـت کشـور را چطـور ارزیابـی می کنیـد، اذعـان 

کـرد: تحریم هـــای خارجـی کامـال بـه نفـــع صنعـــت 

کشور بوده است؛ چراکه باعث شده تولیدکنندگان 

در راسـتای خودکفایـی قـدم بردارنـد. بـرای مثـال، 

بـه  قطعـات و مشـعل هایی کـه در گذشـته ناچـار 

واردات آن هـا بودیـم، در حـال حاضـر در مجموعه ما 

به میزان کافی تولید می شود. این موفقیت چیزی 

جز تالش در راسـتای خودکفایی در تولید نیسـت و 

نشانگر آثار مثبت تحریم های خارجی است.

مدیرعامل شـرکت حرارت گسـتران فیدار پارس 

خاطرنشـان کـرد: مـا شـاهد نوعـی تحریـم داخلـی 

یعنـی بی ثباتـی قیمـت در بـازار هسـتیم کـه ضربـه 

مهلکـی بــــه تولیـــدکننــــدگان وارد کـــرده اســــت. 

تولیدکننـــدگان کوره هــای عملیـــات حــرارتی بایـــد 

قیمـت مصوبـی از فـوالد داشـته باشـند تـا بتواننـد 

طبـق برنامـه بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه قیمـت فـوالد بـه صـورت سـاعتی 

تغییـــر می کنـد و مشـخص اسـت مصرف کننـدگان 

ایـن فـــلز در چنیـــن شـرایطی بـا زیـــان مالـی مواجـه 

شـوند. بسـیاری از تولیدکننـدگان قطعـات فـوالدی 

فعالیـت خـود را بـه دلیل نبود ثبات قیمـت در بازار 

متوقـف کرده انـد کـه ایـن مسـئله بـه نفـع صنعـت 

فوالد کشور نیست.

بدون حمایت مسئوالن رشد کردیم  

خداویسـی در پایان تاکید کرد: از سـال 1394 تا 

به امروز، هیچ حمایتی از مجموعه ما نشـده اسـت 

بـه حمایـت دولـت  نیـازی  هـم  مـا  و خوشـبختانه 

نداریـم. زمانـی که فعالیت خـود را آغاز کردیم، قول 

تسـهیالت 700 میلیـون تومانـی بـه مـا داده شـد امـا 

ایـن مبلـغ پرداخـت نشـد. دارایـی شـرکت حـرارت 

گسـتران فیـدار پـارس در حـال حاضـر چنـد برابر این 

مبلغ بوده و این در حالی است که اگر مسئوالن در 

ابتـدا از ایـن شـرکت حمایـت می کردنـد، چـه بسـا 

زودتر به این میزان سـرمایه دسـت پیدا می کردیم. 

از دولـت می خواهیم حمایـت الزم را از جوانانی که 

تصمیـم بـه حضـور در عرصـه تولیـد دارنـد، داشـته 

باشـد تـا شـاهد رشـد و شـکوفایی هرچـه بیشـتر ایـن 

حوزه مهم در کشور باشیم.



فــوالد

هفتهنامه

14
é 1401  فروردین ماه é 212  شماره 

مدیرعامـل شـرکت فوالد ریزان سـهند سـراب گفت: وضعیت فروش شـمش فـوالدی به دلیل نبـود تقاضای کافی، مطلوب نیسـت و 
ایـن اتفـاق موجـب تعطیلی بعضی واحدهای فوالدسـاز شـده اما مجموعه ما تاکنون سـعی کرده اسـت تا بـه فعالیت خـود ادامه دهد و 

از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت فوالدریزان سهند سراب مطرح کرد:

کسادی بازار فوالد

علـی مـال اسـماعیلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: 

شـرکت فوالدریـزان سـهند سـراب از سـال 1390 در 

زمینـه تولیـد بیلـت فـوالدی بـا ابعـاد 120 و 125 بـرای 

میلگـرد  نبشـی،  ازجملـه  طویـل  مقاطـع  مصـارف 

فعالیت می کند. همچنین در حال حاضر با 20 نفر 

پرسـنل و بـا دو شـیفت کاری بـه تولیـد پنـچ هـزار تن 

محصول در سال می پردازیم.

چالش تامین آهن اسفنجی  

مدیرعامل شـرکت فوالدریزان سـهند سـراب با 

اشـاره به اینکه ظرفیت اسـمی این مجموعه هفت 

هـزار تن اسـت، عنـوان کرد: عمده ترین مـواد اولیه 

مـورد اسـتفاده در ایـن شـرکت، آهـن اسـفنجی و 

تهیـه  آزاد  بـازار  از  کـه  اسـت  آهنـی  ضایعـات 

می شـود. بـا توجـه بـه انتقـال معامـالت مـواد اولیه 

مراحـل  تکمیـل  حـال  در  ایـران،  کاالی  بـورس  بـه 

بـرای پذیـرش شـرکت فوالدریـزان  اداری مجوزهـا 

سهند سراب در بورس کاال هستیم که امیدواریم 

در آینـده نزدیـک مـواد اولیـه خـود را از بـورس کاال 

تامین کنیم.

وی با انتقاد به تصمیم وزارت صمت نسبت به 

اجبـار خریـد آهـن اسـفنجی از بـورس کاالی ایـران 

گفـت: در حـال حاضر از تامین مواد اولیه مجموعه 

بـاز مانده ایـم؛ بـه طـوری کـه قیمـت محصـوالت در 

بورس کاال و همچنین تعیین حداقل خرید اجباری 

بـرای شـرکت مـا بـه یـک معضـل بزرگـی تبدیـل شـده 

است. رعایت این دستورالعمل ها برای شرکت های 

کوچک فوالدی امکان پذیر نیست و متاسفانه خرید 

از بـورس بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات کنونـی از 

توانایی شرکت ما خارج است.

بازار فوالد به خواب رفته است  

مشـکالت  سـایر  بـه  اشـاره  بـا  اسـماعیلی  مـال 

فوالدریزان سـهند سـراب، افزود: متاسـفانه وضعیت 

فروش شـمش فوالدی مطلوب نیسـت و شـرایط بازار 
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داخلـی بـه گونـه ای اسـت کـه تقاضـای قابـل توجهی 

وجود ندارد و محصوالت نهایی به راحتی خریداری 

نمی شـود. روز بـه روز تمامـی واحدهـای فوالدسـاز به 

دلیـل اینکـه هـم در تامین مـواد اولیه و هـم در فروش 

محصـوالت بـا مشـکالت متعـددی همـراه هسـتند، 

مجبـور بـه توقـف فعالیـت خـود می شـوند. در ایـن 

میـان، مجموعـه مـا سـعی کـرده اسـت تـا بـه فعالیت 

خود ادامه دهد و از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

دخالت دولت در قیمت گذاری  

مدیرعامل شـرکت فوالد ریزان سهند سـراب در 

اینکـه مـا در میانـه  بـا وجـود  ادامـه تشـریح کـرد: 

زنجیره فوالد قرار گرفته ایم اما متاسفانه مواد اولیه 

را با دو برابر قیمت  حقیقی خریداری می کنیم. در 

حالـی کـه دولـت بـه قـدری محصـوالت فـوالدی را 

پایین تـر از معمـول قیمت گـذاری کـرده اسـت کـه 

صرفـه  فـوالدی  تولیدکننـدگان  بـرای  دیگـر  تولیـد 

دارد  قصـد  دولـت  در حقیقـت  نـدارد.  اقتصـادی 

قیمت  هـا را بـرای مصرف کننـدگان نهایی پایین نگه 

دارد. این در شرایطی است که عمده تولیدکنندگان 

مـواد اولیـه فـوالدی )آهـن اسـفنجی و سـنگ آهن( 

دولتی هستند. از آنجایی که دولت در سودآوری این 

شرکت ها سهم دارد، قیمت محصوالت سنگ آهنی را 

قیمـت  کـه  بـه گونـه ای  اسـت.  کـرده  تعییـن  بـاال 

محصـوالت نهایـی فـوالد پایین نگه داشـته می شـود 

بـرای خریـد،  بـه دلیـل رقابـت  آهـن اسـفنجی  امـا 

معموال روند افزایشی را طی می کند.

مـال اسـماعیلی تاکیـد کـرد: چـرا دولـت قیمـت 

مواد اولیه بخش خصولتی را کاهش نمی دهد و در 

عیـن حـال بـه بهانـه اینکـه مـردم متحمل فشـارهای 

فراوانـــی نشونـــد، بیشتـــر فشـــار اقتصــادی را بــر 

دوش تولیدکنندگان خصوصی محصوالت فوالدی 

می اندازد و ما را مجبور به کاهش قیمت  محصوالت 

نهایی می کند؟

تقویت نقدینگی برای خرید از بورس   

کاالی ایران

مدیرعامل شـرکت فوالد ریزان سهند سـراب در 

شـرکت  ایـن  اهـداف  و  اولویت هـا  بـه  توضیحاتـی 

پرداخـت و مطـرح کـرد: برنامـه شـرکت مـا در سـال 

جـاری، تقویـت نقدینگـی بـرای خریـد مـواد اولیـه از 

بـورس کاالی ایـران اسـت و در صورتـی کـه نتوانیـم 

مـواد اولیـه خـود را از بـورس تهیـه کنیـم، متاسـفانه 

خـود  تولیـدی  واحـد  فعالیـت  توقـف  بـه  مجبـور 

خواهیم بود. با توجه به اینکه مبنای حداقل خرید 

آهن اسفنجی از بورس کاالی ایران را 500 تن تعریف 

کرده انـد، ایـن میـزان تـا حـدودی از توانایـی مالـی 

مجموعـه تولیـدی خـارج اسـت کـه در این خصوص 

باید چاره اندیشی کنیم.

نگاه دولت به بخش خصوصی حمایتی باشد  

وی اظهـار کـرد: تنهـا انتظـار مـا از دولـت ایـن 

است که با تولیدکنندگان بخش خصوصی منصفانه 

برخـورد کنـد؛ بـه طـوری محصـوالت معدنـی بخش 

خصولتـی کـه بـه آسـانی تولیـد می شـود را بـا قیمت  

گران تر از معمول به بخش خصوصی که تولیدکننده 

محصوالت استراتژیک است، نفروشند. در حقیقت 

نباید دولت بخش خصوصی را گریبان گیر مسائل و 

مشـکالت متعـددی کنـد. شـرکت مـا نیـز هماننـد 

دیگر تولیدکنندگان تا چند ماه آتی توانایی مقاومت 

بـا ایـن شـرایط را دارد امـا اگـر وضعیـت فـروش مـواد 

اولیه به همین ترتیب ادامه داشته باشد، مجبور به 

توقف فعالیت مجموعه تولیدی خود خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد ریـزان سـهند سـراب 

تصریح کرد: متاسفانه اقدام وزارت صمت مبنی بر 

الـزام خریـد و فـروش آهـن اسـفنجی از بـورس کاالی 

فـوالدی  کوچـک  واحدهـای  بـرای  تاکنـون  ایـران 

سـودمند نبـوده اسـت. ضمـن اینکـه قـرار بـود بـا بـه 

روی کار آمـدن دولـت جدیـد، تحـول عظیمـی در 

صنعـت فوالد ایجاد شـود که متاسـفانه تاکنـون این 

امر محقق نشده است.

مال اسماعیلی در پایان با بیان اینکه فوالد ریزان 

سهند سراب در حال تعمیر دستگاه ها برای رسیدن 

به ظرفیت تولید اسمی مجموعه است، گفت: اگر 

در تامین مواد اولیه دچار بحران نشویم، می توانیم 

میزان تولید شرکت را افزایش دهیم.

وضعیت فروش شمش فوالدی 
مطلوب نیست و شرایط بازار داخلی 

به گونه ای است که تقاضای قابل 
توجهی وجود ندارد و محصوالت 

نهایی به راحتی خریداری نمی شود
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مدیرعامـل شـرکت تولیدی و صنعتـی رضویان گفت: وضعیت صنعت لولـه و پروفیل به گونـه ای پیش رفته که ممکن اسـت کارخانه را 
با بیش از 40 سال سابقه فعالیت تعطیل کنیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رضویان مطرح کرد:

احتمال تعطیلی کارخانه پس از 40 سال فعالیت

سید احمد رضویان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: بر صنعت 

فـوالد کشـور بـه ویژه حـوزه لوله و پروفیـل رکود حاکم 

شـده اسـت و تنهـا شـرکت هایی کـه قـادر به خریـد از 

بورس کاالی ایران هستند، می توانند در بـــازار باقـــی 

بماننـــد. متاسفانـــه بسیـــاری از تولیدکنندگان لوله و 

پروفیل نمی توانند به راحنی مواد اولیه خود را از بازار 

آزاد تامین کنند و به زودی از بازار حذف می شوند.

خرید مواد اولیه بدون نظارت  

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی و صنعتـی رضویـان 

خاطرنشان کرد: این شرکت در گذشته سهمیه ورق 

بـه صـورت اختصاصـی از عرضه کننـده  فـوالدی را 

در  مشـکلی  هیـچ  و  می کـرد  دریافـت  آن  اصلـی 

معامالت نداشت. الزم به یادآوری است که سهمیه 

شرکت ها بر اساس میزان ظرفیت و پروانه بهره برداری 

آن ها تعیین می شده است و از این رو سهمیه شرکت 

تولیـدی و صنعتـی رضویـان 16 هـزار تـن ورق گـرم 

فـوالدی در سـال بـوده اسـت. متاسـفانه ایـن سـهمیه 

قطع شد و مشخص نیست که در اختیار چه افرادی 

قرار می گیرد.

وی تاکیـد کـرد: بـه نظـر می رسـد دسـت دالالن 

بـرای خریـد از بـورس بیشـتر از تولیدکننـدگان بـاز 

است؛ چراکه آن ها سریع تر و راحت تر از تولیدکنندگان 

ورق فـوالدی را خریـداری می کننـد و هیـچ نظارتـی 

هم در این زمینه وجود ندارد.

رضویـان اضافـه کـرد: شـرکت مـا نیـز بـرای باقـی 

مانـدن در بـازار و جلوگیـری از توقـف فعالیـت، مواد 

اولیه خود را به ناچار از همین دالالن یا سـایر مراکز 

فـروش در بـازار آزاد تامیـن می کنـد. بـه همین دلیل 

هیـچ گاه نمی توانیـم مطابـق بـا پروانـه بهره بـرداری 

مـاه  هـر  باشـیم. در شـرایط کنونـی  تولیـد داشـته 

می توانیم 400 تا 500 تن محصول تولید و روانه بازار 

کنیـم کـه ایـن میـزان تولیـد تنهـا کفـاف هزینه هـای 

جـاری و روزمـره را می دهـد. بـه این ترتیب تنها 20 تا 

30 درصد از ظرفیت واقعی تولید یعنی 16 هزار تن 

در سال فعال است.

کاهش قیمت و زیان دهی تولیدکنندگان  

مدیرعامـل شـرکت تولیدی و صنعتـی رضویان با 

اشـاره به عرضه های بسـیار سـنگین ورق فوالدی طی 

چنـد مـاه اخیـر، اذعـان کـرد: تنهـا حسـن عرضه هـای 

اخیـر، کاهـش قیمـت ورق فـوالدی در بـازار بـود امـا 

زیـان  بـه  بیشـتر  قیمـت  کاهـش  ایـن  متاسـفانه 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل تمام شـد زیرا آن هـا در 

عرضه هـای گذشـته، ورق فـوالدی را حتـی بـه قیمت 

24 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم خریـداری کرده 

بودنـد و بـرای سـوددهی بایـد محصـول خـود را بـه 

قیمـت 27 تـا 28 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم به 

فروش می رسـاندند. در حالی که در عرضه هایی که 

اخیـرا صـورت گرفتـه، قیمـت ورق حتـی تـا 18 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم کاهـش یافتـه اسـت و 

تولیدکنندگان پروفیل باید محصول خود را حداکثر 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار  قیمـت 22  بـه 

بفروشـند. فـارغ از بهبـود تامیـن مـواد اولیـه، ایـن 

عرضه ها زیان تولیدکنندگان را در پی داشته است.

تعدیل نیرو و احتمال تعطیلی کارخانه  

رضویان تصریح کرد: شرکت ما انواع محصوالت 

پروفیل مانند زد )Z(، نبشی، ناودانی، تسمه و... را 

با استفاده از ورق فوالدی تولید می کند و در فرایند 

تولیـــد ایـــن محصوالت از دسـتگاه های خم کاری و 

پـــرس کاری استفـــاده می شـــود. ضمـــن اینکـــه دو 

دستگاه پــرس برک پروفیــل در اختیــار داریــم که 

ایــــن دستگاه هـــا می تواننــــد انــــواع محصــــوالت 

پروفیـل فـوالدی را بـا اسـتفاده از کویـل ورق فوالدی 

تولید کنند.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه آیـا طرح هـای توسـعه ای در برنامـه 

خـود داریـد یـا خیـر، مطـرح کـرد: هرگـز در صـدد 

اجرای طرح توسـعه نیسـتیم؛ چراکه شـرایط کنونی 

تولیدکننـدگان  بـه  را  ایـن  از  بیـش  فعالیـت  اجـازه 

نمی دهد. شرکت تولیدی و صنعتی رضویان 22 نفر 

پرسـنل داشـت اما شـرایط به گونه ای پیش رفته که 

بـه تعدیـل نیروهـا شـدیم و اکنـون تعـداد  مجبـور 

شاغلین در کارخانه تنها به پنج نفر رسیده است.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رضویان با 

حـوزه  بـه  مسـئوالن  بی توجهـی  بـه  نسـبت  گالیـه 

تولید، اظهار کرد: با توجه به اینکه هیچ حمایتی از 

مسـئوالن و سـازمان های مرتبط با تولید نمی بینیم، 

ممکن اسـت همین کارخانه در حال فعالیت را نیز 

پس از 40 سال تعطیل کنیم. تولید در شرایط کنونی 

سودی برای تولیدکننده ندارد و از طرفی، تولیدکننده 

مـدام بایـد بـه سـازمان های متعـددی همچـون امور 

مالیات و بیمه، حساب پس دهد.
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ردپای دولت در رکود تولید
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مدیرعامـل شـرکت تولیدی بازرگانـی آلومینیوم متحد گفت: سیاسـت گذاری های دولت در خصوص مالیات و همچنین سـوءمدیریت آن 
در کنترل قیمت ها، موجب رکود تولید در همه صنایع شده است.

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی آلومینیوم متحد هشدار داد:

ردپای دولت در رکود تولید

علی اکبـر یزدانی پـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: 

در سال گذشته عالوه بر ادامه یافتن شیوع ویروس 

کرونـا، چالش هـای فراوانـی دامـن صنعـت کشـور را 

گرفت که عمده آن ها توسـط دولت ایجاد شد. اگر 

دولـت در امـــور مربـــوط بـه تولیـد دخالـت نداشـته 

باشـــد، می توانیـــم به واسطــــه تجربـــه ای کـــه طــی 

سال هــای گذشتــه کســب کردیم، از شرایط بحرانی 

عبور کنیم.

وی افـزود: متاسـفانه دولـت بـه هـر نحـوی کـه 

بتوانـد، در مسـیر تولیـد سـنگ اندازی می کنـد. بـه 

عنـــوان مثـــال، ناچـار هستیــــم بـــه منظـــور تامیـن 

اصلی تریـن مـاده اولیـه مورد نیاز خود یعنی شـمش 

خالص آلومینیومی در هر هفته و هر ماه متفاوت از 

افزایـش  ایـن  بپردازیـم.  را  بیشـتری  قیمـت  قبـل، 

قیمت، تنها به ضرر تولیدکنندگان پایین دستی و در 

نهایت، مردم است.

رشد بی منطق قیمت آلومینیوم  

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی بازرگانی آلومینیوم 

متحد تصریح کرد: در سال 1399، شمش آلومینیوم 

را بـا قیمـت 30 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

خریـداری می کردیـم امـا ایـن قیمـت اکنـون رشـد 

چشمگیری پیدا کرده و به حدود 86 هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم رسیده است. این رشد قیمت نیز 

بـه صـورت پلکانـی طـی دو سـال اخیـر ادامـه پیـدا 

کرده است. در چنین شرایطی دولت به جای اینکه 

در راسـتای کاهـش قیمـت مـواد اولیـه و حمایـت از 

صنایـع پایین دسـتی قـدم بـردارد، هـر اقدامـی کـه 

صرفا به ضرر تولیدکننده باشد را انجام می دهد.

ایـن تولیدکننـده محصـوالت آلومینیومـی در 

خصـــوص نحـوه تامیـــن مـاده اولیـه، مطـــرح کـرد: 

شـمش آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

خریـداری می کنیـم؛ اگرچـه امکان خریـد این ماده 

اولیه از بورس کاالی ایران نیز وجود دارد اما نحوه 

در  آلومینیـــومی  شـمش  عرضـه  و  قیمت گـذاری 

بورس به گونه ای است که همــه چیز به نفع صنایع 

باالدستـــی اســـت و ســـود چنـــدانی عایـــد صنـایع 

پایین دستی نمی شود و بر همین اساس، در خریــد 

آلومینیوم ترجیح ما بازار آزاد است.

یزدانی پـــور در خصـــوص وضعیـــت تولیـــد و 

فروش شـرکت در سـال 1400، عنوان کرد: به دنبال 

ایجـاد چالش های مختلـف در صنعت، روند تولید 

و فـروش محصـول شـرکت نیـز سـیر نزولـی را طـی 

کـرد. مـا پیش از ایـن، روزانه در حداقل ترین حالت 

ممکـن 12 تـا 18 سـاعت بـه صـورت کامـل بـه تولیـد 

محصول می پرداختیم و ماشین آالت مورد استفاده 

در خـط تولیـد بـه طـور دائم فعال بودنـد اما اکنون، 

روزهـای پنج شـنبه، جمعـه و همچنیـن تعطیـالت 

رسـمی، کارخانـه تعطیـل اسـت. دلیـل ایـن امـر، آن 

اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط بـازار هرچقـدر میـزان 

تولیـــد مـا کاهـــش پیـــدا کنـــد، ضرردهـی کمتـری 

خواهیـم داشـت. عالوه برایـن، تعـداد کارگـران در 

خـط تولیـد نیـز از 20 نفـر نیروی انسـانی، به هشـت 

نفر کاهش پیدا کرده است.

وجود رقابت ناسالم در بازار  

ســــال 1398،  در  کـــرد:  بیـــان  ادامــــه  در  وی 

محصـوالت تولیـد شـده از آلومینیـوم آلیـاژی را در 

بـازار داخلـی بـه قیمـت 32 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم عرضـه می کردیـم و در ازای فروش هر یک 

کیلوگـرم از ایـن محصـوالت، نزدیـک بـه یـک هـزار 

تومـــان ســــود دریافـــت می کردیـــم اما اکنـــون این 

محصوالت را حتی با قیمت 84 هزار تومان به ازای 

هر کیلوگرم نیز خریداری نمی کنند؛ چراکه رقابت 

ناسـالمی در بـازار بـه وجـود آمـده اسـت کـه زمینـه 

سوددهی و فروش بیشتر بعضی شرکت ها را فراهم 

کـرده و شـرایط را بـرای سـایر تولیدکننـدگان دشـوار 

ساخته است.

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی بازرگانی آلومینیوم 

متحد در ارتباط با محصوالت تولیدی این شـرکت، 

اظهـار کـرد: میلگـرد، تسـمه، لولـه و مقاطـع خـاص 
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آلومینیوم آلیاژی محصوالت این مجموعه اسـت و 

عملیـات آلیاژسـازی نیـز در داخـل کارخانـه انجـام 

می شـود. بـه ایـن صـورت کـه پـس از ذوب شـمش 

آلومینیومی در داخل کوره، منیزیم، سیلیس، مس، 

روی و کـروم را بـه آن اضافـه می کنیـم و در نهایـت 

مقاطع مورد نظر تولید می شوند. الزم به ذکر است 

مصـارف  بیشـتر  آلیـاژی  آلومینیـوم  مقاطـع  کـه 

صنعتی دارند.

مانع گذاری دولت در مسیر تولید  

پزدانی پـور ضمـن انتفـاد از عملکـرد دولـت در 

حمایـت از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی، اذعـان 

کـرد: افزایـش سرسـام آور قیمت آلومینیوم، مالیات 

بـر ارزش افـزوده و... مهم تریـن چالش هـای موجـود 

در حـوزه تولیـد هسـتند. سـال های قبـل بسـیاری از 

معامالت مختلف با استفاده از چک های معمولی 

انجام می شد و طرفین یک معامله بر مبنای اعتماد 

متقابـل، اقـدام به صـدور چک می کردنـد اما اکنون 

با صدور چک صیادی، بسـیاری از تولیدکنندگان با 

مشـکالتی از قبیـل همخـوان نبـودن تاریـخ  چـک، 

تمایل نداشـتن به اسـتفاده از چک صیادی به علت 

اعتمـادی کـه بـه ایـن نـوع معاملـه وجـود نـدارد و 

همچنیـن جمـع آوری تمـام دسـتگاه های کارتخـوان 

توسط فروشندگان مواجه شده اند. در سالیان قبل، 

کارخانه داران در معامالت از دستگاه های کارتخوان 

اسـتفاده می کردنـد و مشـتریان بـه محـض خریـد 

ایـن  کاالی مـورد نیـاز خـود، بهـای آن را از طریـق 

دستگاه هـــا پرداخـــت می کردنـــد امـــا حـــاال هیـــچ 

کارخانه داری نمی تواند این دستگاه را داشته باشد؛ 

چراکـه در صـورت اسـتفاده از آن، مشـمول مالیـات 

خواهد شد.

وی در ادامـه بـه چالـش مالیـات بـر درآمـد نیـز 

اشاره کرد و گفت: این موضوع همان طور که از نام 

آن پیداسـت، به درآمد حاصل از فروش محصوالت 

مرتبـط اسـت امـا مشـکلی کـه در ایـن زمینـه وجـود 

دارد، آن اسـت کـه دولـت هیـچ توجـه خاصـی بـه 

درآمـد تولیدکننـده طـی یـک سـال نمی کنـد و در 

حقیقـت بـر اسـاس مسـاحت و زیربنایـی کـه بـرای 

محیط کارخانه منظور شـده اسـت، از آن ها مالیات 

دریافـت می کنـد! بـدون اینکـه بـه زمینـه فعالیـت، 

اسناد حسابرسی، میزان درآمدهای ثبت شده و به 

طـور کلـی بـه آمار رسـمی میـزان تولید و فـروش یک 

تولیدکننـده توجهـی داشـته باشـد. بـه ایـن ترتیـب، 

فـرد ممیـزی یـا همـان حسـابرس کـه نماینـده اداره 

دارایـی اسـت، بعضـی مـوارد را کـه شـاید اهمیـت 

مالیـات  بـه  تبدیـل  باشـند،  نداشـته  نیـز  ویـژه ای 

علی الـراس می کنـد کـه در نهایـت منجـر بـه تعیین 

مبلـغ مالیـات بـه میـزان دلخـواه از سـوی ایـن اداره 

خواهد شد.

میزان تولید به نوع سفارش بستگی دارد  

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی بازرگانی آلومینیوم 

متحـد در ارتبـاط بـا ظرفیـت تولیـد ایـن مجموعـه، 

گفـت: بـه طـور کلـی، میـزان تولیـد هـر محصـول 

بسـتگی بـه ضخامـت و مقیـاس کار آن هـا دارد. مـا 

نیـز مصـرف  بیلـت  از شـمش،  اسـتفاده  بـر  عـالوه 

می کنیـــم و ایـن بیلت هـــا هـر کـــدام نزدیـک بـــــه 

40کیلوگرم وزن دارند. به منظور تولید یک قطعه با 

ضخامت کمتر، به طول برش بیلت اضافه  می شود. 

بیشـترین محصـول آلومینیـوم آلیـاژی کـه در بـازار 

متقاضـی دارد، میلگـرد، تسـمه و لولـه آلومینیومـی 

است که دارای سطح مقطع سه متری هستند.

پزدانی پور در خصوص تکنولوژی و ماشین آالت 

ایـن شـرکت،  تولیـد  اسـتفاده در خطـوط  مـورد 

خاطرنشـان کـرد: تمـام تجهیزات مـورد اسـتفاده در 

خطـوط تولیـد، سـاخت خـود شـرکت اسـت. بـرای 

مثال، از دسـتگاه های پرس اکسـتروژن، میز کشش، 

کوره  حرارتی، میز اره گرم، کوره ایجینگ برای انجام 

عملیـات حرارتـی و... کـه در داخـل مجموعـه تولیـد 
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شـده اند، برای تولید محصوالت اسـتفاده می کنیم. 

به منظور افزایش سختی آلومینیوم، مذاب در دمای 

185 تـا 190 درجـه سـانتی گراد در کـوره ایجینـگ بـا 

فاصله هـای معیـن در مـدت زمـان 10 تـا 12 سـاعت 

نگهـداری می شـوند کـه ایـن مـدت زمـان، بسـته بـه 

آلیـاژی کـه در آلومینیـوم بـه کار رفتـه اسـت، در نظر 

گرفتـه می شـود و در نهایـت، محصـول آلومینیـوم 

بـه دسـت مـی آورد و  آلیـاژی سـختی مدنظـر را 

برای عرضه در بازار بسته بندی می شود.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه تحریم های اعمال شـده طی سـالیان 

اخیـر چـه تاثیـری بـر فعالیـت ایـن شـرکت داشـته 

است، عنوان کرد: به صورت کلی، تحریم در خرید 

و فروش محصوالت بسیاری از شرکت های صنعتی، 

تاثیـر منفـی داشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال، مـا در 

سـال های گذشـته سـفارش هایی بالـغ بـر یـک تـن از 

سـوی بعضی سـازمان های مطرح کشور داشتیم که 

متاسـفانه بـه دنبـال اعمـال تحریم هـای بین المللی، 

ایـــن سازمان هــــا در حـــال حاضـــر یـا تـــوان خریـد 

محصوالت مورد نیــاز خـــود را ندارنــــد یا از انجـــام 

برنامه هــای خـــود منصـــرف شده انـــد و شـاید در 

ایده آل تریـــن حالـــت، ثبـــت سـفارش از سـوی ایـن 

سازمان تنها برای یک محصول به میزان 200کیلوگرم 

ممکن باشد.

توقف نابه هنگام طرح توسعه  

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی بازرگانـی آلومینیـوم 

متحـد همچنیـن به اجرا نشـدن طـرح توسـعه  در این 

واحـد تولیـدی اشـاره کـرد و گفت: بـه دنبـال واردات 

دستگاه های جدید از کشور چین بودیم که متاسفانه 

بـه دلیــــل مشـکالتی ماننــــد ممنوعیــــت واردات 

ماشـین آالت، نوسـان نـرخ ارز و... ایـن فرصـت از مـا 

گرفته شـد و با توجه به دسترسـی نداشـتن کشـور به 

شبکه بانکی بین المللی، امکان استفاده از دالر با نرخ 

آزاد نیز برای ما وجود نداشت.

ایـن فعـال صنعتی ضمـن ابراز ناامیدی نسـبت 

بـه آینـده تولیـد محصـوالت آلومینیـوم آلیـاژی در 

کشـور، اذعـان کـرد: اکثـر تولیدکنندگان نسـبت به 

آینـده صنعـــت در کشـــور خوش بیـن نیستنـــد و 

امیـدی نسـبت بـه بهتر شـدن شـرایط ندارنـد و باور 

بسـیاری از آن هـا بـر ایـن اسـت کـه هیـچ گشایشـی 

حاصـل نخواهـد شـد. متاسـفانه در چنیـن شـرایط 

تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  اقتصـادی،  دشـوار 

ایـن  در  کـه  شـده اند  خانه نشـین  یـا  و  ورشکسـته 

خصـوص، بایـد بـه نقـش اساسـی دولـت در رکـود 

تولیـد در صنایـع مختلـف کشـور ازجملـه صنعـت 

آلومینیوم اشـاره کرد. مسـئوالن با تمام توان تالش 

خود را کرده اند تا با قرار دادن بعضی موانــع بر سر 

راه تولیدکننـــده، به دنبـــال سـودآوری شـرکت های 

دولتـی باشـند امـا در نهایـت، زیـان حاصـل از ایـن 

اتفاق، شامل حال کل صنایع شده است.

وی در پایان یادآور شـد: شـرایط به طرز عجیبی 

برای تولیدکنندگان دشـوار شـده اسـت و ما احتمال 

ادامه فعالیت خود را بسیار پایین ارزیابی می کنیم. 

بـه صراحـت می تـوان گفـت تمـام کسـانی کـه در 

حوزه تولید مشـغول به فعالیت هسـتند، کورسـوی 

امیـدی بـه رونـق تولیـد ندارنـد و تمـام تـالش آن هـا 

برای ادامه  فعالیت با درآمد اندک است. 

بسیاری از تولیدکنندگان با 
مشکالتی از قبیل همخوان نبودن 

تاریخ  چک، تمایل نداشتن به 
استفاده از چک صیادی به علت 
اعتمادی که به این نوع معامله 

وجود ندارد و همچنین جمع آوری 
تمام دستگاه های کارتخوان توسط 

فروشندگان مواجه شده اند



آلومینیوم

هفتهنامه

23
 é شماره  é 212 فروردین ماه 1401



مـــس

هفتهنامه

24
é 1401  فروردین ماه é 212  شماره 

مـــس



مـــس

هفتهنامه

25
 é شماره  é 212 فروردین ماه 1401

صنعت بازیافت فلزات به مافیا سپرده شده است
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مدیرعامـل شـرکت پیشـگامان بازیافت سـنا گفت: در صورت حمایت مسـئوالن، می توانسـتیم قدم هـای مثبتی در زمینـه بازیافت 
صحیح و اصولی فلزات به خصوص مس برداریم اما بعد از پنج سال تالش، فعالیت خود را متوقف کردیم.

صنعت بازیافت فلزات به مافیا سپرده شده است

عبداالمیر علینقی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

پیشگامان بازیافت سنا با هدف بازیافت سیم و کابل 

مسی و همچنین قطعات الکترونیکی در سال 1390 

در استان البرز احداث شد. پیگیری های الزم جهت 

دریافت پروانه بهره برداری مجموعه حدود پنج سال 

زمـان بـرد کـه پـس از طـی ایـن مـدت، فـاز نخسـت 

مجموعـه بـا تجهیـز یـک سـوله بـزرگ بـه بهره بـرداری 

رسـید. همزمـان بـا تجهیـز ایـن سـوله، اقدامـات الزم 

برای واردات ماشین آالت مورد نیاز از کشور چین نیز 

انجـام شـد تـا مـا بـا آمادگـی کامـل وارد فـاز اجرایـی 

مجموعه شویم اما متاسفانه چنین اتفاقی هرگز رخ 

نداد و ما ناچار به تعطیل کردن مجموعه شدیم.

بی توجهی مسئوالن به صنعت بازیافت فلزات  

وی در همیـن راسـتا افـزود: زمانـی کـه تصمیـم 

گرفتیم فعالیت خود را در حوزه بازیافت آغاز کنیم، 

قیمـت ضایعـات مسـی در بـازار بـه شـدت افزایـش 

یافـت و بـا بحـران مالـی شـدیدی مواجـه شـدیم. ایـن 

معضل در بحبوحه تحریم های شدید اقتصادی علیه 

کشــور گریبـــان گیر مـــا شـــد و بنابرایــن چاره ای جز 

تعطیلی مجموعه نداشتیم. مزایده فروش ضایعات 

سیم و کابل در آن زمان، هر سه تا 6 ماه یک بار برگزار 

می شد و عموما سازمان های دولتی برنده آن بودند. 

از سوی دیگر، قیمت ضایعات مسی در بازار آزاد به 

قـدری افزایـش یافـت کـه هیچ صرفـه اقتصـادی برای 

خرید آن وجود نداشت و ما توانایی مالی تامین مواد 

اولیـه مـورد نیـاز را نداشـتیم. در واقـع، تصـور مـا از 

فعالیت در این عرصه، برخالف آن چیزی بود که در 

واقعیت وجود داشـت و بر همین اسـاس به فعالیت 

خود ادامه ندادیم.

مدیرعامل شرکت پیشگامان بازیافت سنا ضمن 

بازیافـت  حـوزه  بـه  بی توجهـی مسـئوالن  از  انتقـاد 

ضایعات فلزی، عنوان کرد: بازیافت، صنعت بسیار 

مهمـی اســـت کـه در حـــال حاضـــر در کانـــون توجـه 

بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه  یافته جهان 

قـرار گرفتـه اسـت. تـالش مـا نیـز بـر ایـن بـود تـا بـا 

بهره گیری از دانش و تجربه ای که پیش تر در کشـور 

کانـادا بـه  دسـت آورده بودیـم، فعالیـت علمـی نوپـا و 

گسـترده ای انجام دهیم. واقعیت امر این اسـت که 

در کشـور مـا، آن طـور کـه بایـد بـه مقولـه بازیافـت 

ضایعات فلزی اهمیت داده نمی شود و مسئوالن نیز 

حمایـــت خاصـی از فعـــاالن ایـــن بخـــش بـه عمـــل 

نمی آورنـد. مـا تمـام هزینه هـای مرتبـط بـا راه انـدازی 

مجموعـه و خریـد و تجهیـز ماشـین آالت و... را از 

سـرمایه شـخصی خـود پرداخـت کردیـم و متاسـفانه 

هیـچ حمایـــت خاصـی از مـــا در ایـــن زمینـــه نشـد. 

مشخص است اگر در چنین شرایط سخت اقتصادی، 

حمایت های الزم از فعاالن صنعتی انجام نشود، میل 

فعالیـت  توسـعه  یـا  ادامـه  بـرای  آن هـا  رغبـت  و 

صنعتی کاسته شود.

بازیافت اصولی ضایعات فلزی  

علینقـی در ادامـه بـه اهمیـت فراینـد بازیافـت 

فلـزات اشـاره کـرد و گفـت: واقعیـت امـر ایـن اسـت 

که شـرایط تولید در داخل کشـور مطلوب نیسـت 

و اکثــــر تولیــدکننـــــدگان بــــا مشکـــالت مـــــالی و 

بروکراسـی های ادارای فراوانـی مواجـه هسـتند. اگر 

مـا موفـق بـه ادامـه فعالیت در مجموعه پیشـگامان 

بازیافـــت سنـــا می شدیــم، می توانستیــم قدم هـای 

مدیرعامل شرکت پیشگامان بازیافت سنا:
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مثبتـی در زمینـه بازیافـت صحیح و اصولـی فلزات 

بـه خصـوص مـس برداریـم. هـدف اصلـی از انجـام 

بازیافت، کمک به محیط زیسـت و اسـتفاده دوباره 

از مواد مختلف در صنایع است. همین مسئله در 

اصولـی  بازیافـت  و  دارد  وجـود  نیـز  فلـزات  حـوزه 

فلــــزات، می توانـــد منجـــر به کاهـــش آسیب هـــای 

زیسـت محیطی شـود، ضمن اینکه سـودآوری خوبی 

نیز به همـــراه دارد. متاسفانـــه در حال حاضر عمده 

ضایعـات سـیم و کابـل در کشـور مـا توسـط عـده ای 

خاص که در واقع همان مافیای این صنعت هستند، 

در محیـط زیسـت سـوزانده می شـود. ایـن افـراد بـا 

ساخـــت کوره هـــای خـــاص در بیابان هـــای اطـــراف 

شهرهای بزرگ، برای از بین بردن روکش PVC سیم و 

کابل هـای ضایعاتـی، آن هـا را می سـوزانند کـه باعـث 

آلودگی هوا و بروز بیماری های گوناگون می شود.

وی مطـرح کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر مـا 

موفق به واردات ماشین آالت مدنظر جهت استفاده 

در مجموعـه می شـدیم، برنامـه مهندسـی شـده ای 

بـرای کاهـش چشـمگیر آلودگـی ناشـی از بازیافـت بـا 

اسـتفاده از فیلترهـای خـاص داشـتیم. نکتـه جالـب 

اینکـه نماینـدگان وقـت سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجـارت اسـتان البـرز، چنـد بـار از مجموعه مـا بازدید 

داشـتند و هـر بـار بهانه هـای مختلفـی را در خصوص 

نحـوه فراینـد بازیافـت و... مطـرح کردنـد. بـه همین 

دلیـل، دریافـت مجـوز بهره بـرداری مجموعـه حـدود 

پنـج سـال زمـان بـرد و طی ایـن مدت، تـورم اقتصادی 

موجود در کشور، ضرر و زیان های مالی فراوانی را به 

ما تحمیل کرد. در حالی که اگر پروانه بهره برداری ما 

در همان سال نخست صادر می شد، چه بسا فعالیت 

خـود را در شـرایط اقتصـادی بهتـری آغـاز می کردیم و 

ناچار به تعطیلی مجموعه نمی شدیم.

اهمیت بازیافت لوازم الکترونیکی  

مدیرعامل شرکت پیشگامان بازیافت سنا ضمن 

انتقاد از سوءمدیریت در حوزه بازیافت، اذعان کرد: 

اگر حوزه بازیافت فلزات توسـط مسـئوالن رها نشـده 

بود، برنامه های مدونی در خصوص بازیافت قطعات 

الکترونیکـی داشـتیم کـه بـه نوعـی در داخل کشـور، 

اقدام منحصر به  فردی محسوب می شد. در کشور 

واقعیت امر این است که در 
کشور ما، آن طور که باید به 

مقوله بازیافت ضایعات فلزی 
اهمیت داده نمی شود و مسئوالن 
نیز حمایت خاصی از فعاالن این 

بخش به عمل نمی آورند

پیشرفتـــه ای همچـــون کانـــادا، قطعـــات و لـــــوازم 

الکترونیکـی ماننـد تلفـن همـراه، رایانه شـخصی و... 

پـس از اسـتفاده وارد چرخـه بازیافـت می شـوند. در 

حالی که در داخل کشـور، این لوازم پس از گذشـت 

چند سال مجددا مورد استفاده قرار می گیرند یا در 

میـان سـایر زباله هـا دفـن می شـوند و هیـچ برنامـه و 

دسـتورالعمل مشـخصی بـرای بازیافـت آن هـا وجود 

نـــدارد. بازیافـــت لـوازم الکترونکـی، فراینـد بسـیار 

مهمـی اسـت که مسـئوالن بایـد توجه ویـژه ای به آن 

داشـته باشـند و اگـر ایـن مقولـه مهـم در جامعـه مـا 

فرهنگ سازی نشود، قطعا در آینده دچار بحران های 

فراوانی خواهیم شد.

مافیای ضایعات  

علینقی خاطرنشان کرد: بعضی جریانات خاص 

در داخل کشور وجود دارد که اگر شما همپای آن ها 

حرکـت نکنیـد، توانایـی حضـور و رقابـت در عرصـه 

بازیافـت را نخواهیـد داشـت. در حـدود پنـج سـال 

تـالش کردیـم تـا بتوانیـم فعالیـت قانونمنـدی در این 

عرصه داشته باشیم اما به دلیل اینکه هیچ حمایتی 

از جانـب سـازمان خاصـی نداشـتیم، نتوانسـتیم بـه 

فعالیـت خـود در ایـن زمینـه ادامـه دهیم. اگرچـه در 

حـال حاضـر بـه دلیـل ادامـه شـیوع ویـروس کرونـا در 

سراسر جهان و افزایش قیمت جهانی فلزات، فعالیت 

در حوزه بازیافت کمی دشوارتر از قبل شده است و 

حضور در چنین عرصه مهمی نیازمند عزم جدی و 

حمایت مالی است که متاسفانه چنین شرایطی در 

کشـور ما وجود ندارد. این در حالی اسـت که فرایند 

بازیافـت بـه شـدت مـورد توجه کشـورهای پیشـرفته 

جهـان قـرار گرفتـه اسـت و بـه صـورت سـازمان یافته 

دنبال می شود.

وی در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم دولت و 

مسـئوالن بتواننـد راه حل هـای قانونـی بـرای مقابله با 

مافیـای ضایعـات در کشـور تبیـن کننـد. صنعـت 

بازیافت در صورت قانونمند شـدن و نظارت بیشـتر 

مسـئوالن بر آن، می تواند زمینه اشـتغال و سـودآوری 

فراوانـی را فراهـم سـازد. جوانـان بسـیاری مشـتاق بـه 

حضـور در ایـن عرصـه هسـتند کـه بـه دلیـل نبـود 

زیرساخت های مورد نیاز، امکان فعالیت را ندارند.
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محرومیت از خاک سولفیدی گران تمام می شود
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مدیرعامـل شـرکت امیـن صنعت پویا گفـت: در حالی که کشـورهای پیشـرفته همچون چین و آمریـکا برای تولید شـمش روی، از 
خـاک سـولفیدی اسـتفاده می کننـد، دانـش و تکنولوژی تولیـد این خـاک در ایران وجود نـدارد و به جـرات می توان گفـت با پایان 

یافتن ذخایر اکسیدی در آینده نزدیک، صنعت روی در کمای مطلق فرو خواهد رفت.

محرومیت از خاک سولفیدی گران تمام می شود

جالل عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، مطرح کـرد: در 

حـال حاضـر 30 نفـر به صورت مسـتقیم در شـرکت 

امیـن صنعـت پویـا مشـغول فعالیـت هسـتند و مـا 

توانسـتیم در سـال 1400 بـا بـه کارگیـری از نیروهای 

متعهـد و توانمنـد، بـه عنـوان صادرکننـده نمونـه 

اسـتان معرفـی شـویم. ظرفیـت تولیـد شـمش روی 

ایـن مجموعـه، سـاالنه سـه هـزار و 600 تـن بـوده کـه 

این میزان در سـال 1400، به هفت هزار تن در سـال 

افزایش یافته است.  

وی در خصــــوص نحــــوه تامیـــن مـــواد اولیـــه و 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینه، عنوان کـرد: خاک 

روی مـورد نیـاز خـود را بـا توجـه بـه شـرایط تولیـد در 

شـرکت از بـورس کاالی ایـران خریـداری می  کنیـم و 

گاهـی اوقـات نیـز ناچـار بـه واردات از کشـور ترکیـه 

هسـتیم. شـرایط صنعـت روی در کشـور بـه گونـه ای 

اسـت کـه مـا در حـــال حاضـــر تولیـد خـود را متوقف 

کرده ایم و تا زمانی که این صنعت وضعیت مطلوبی 

را تجربه نکند، فعالیت خود را از سر نخواهیم گرفت. 

کشورهای چین و پرو در مقام بزرگ ترین تولیدکنندگان 

شمش روی جهان، از خاک سولفیدی برای تولید این 

محصول استفاده می کنند و این در حالی است که 

در کشـــور مـــا، تنهـا یـک شـرکت آن هـــم بـه صـــورت 

محـدود و بـا اسـتفاده از تکنولـوژی قدیمـی چینـی، 

تولیـــد شمـــش روی از خـــاک سولفیـــدی استفـــاده 

می کند و سـایر شـرکت ها به ناچار از خاک اکسـیدی 

بی کیفیت در خطوط تولید خود استفاده می کنند.

ذخایر خاک اکسیدی رو به اتمام است  

ایـن تولیدکننـده شـمش روی در همیـن راسـتا 

اضافه کرد: از آنجایی که هزینه تولید خاک اکسیدی 

در کشور باال است، بنابراین ما در آینده نزدیک شاهد 

روی  صنعـت  بدنـه  بـه  مهلکـی  ضربـه  شـدن  وارد 

خواهیـم بـود. چراکـه هزینه های تولید شـامل نیروی 

انسـانی، انـرژی، تامیـن مـاده اولیـه و... در گـذر زمان 

افزایش خواهند یافت و بر همین اساس، شرکت هایی 

که از خاک اکسـیدی در تولید شـمش روی اسـتفاده 

می کننـد، قـدرت خریـد ایـن مـاده اولیـه را از دسـت 

خواهند داد. برای مثال، قیمت اسیدسولفوریک در 

کشـور به عنوان یکی از مواد اولیه مورد اسـتفاده در 

تولید شمش روی از 200 تومان به ازای هرکیلوگرم به 

سه هزار و 600 تومان در سال 1401 رسیده است. البته 

در حـال حاضـر، مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان، 

اسیدسولفوریک خود را با قیمت یک هزار و 100 تومان 

عرضـه می کنـد کـه ایـن امـر کامـال موقتـی اسـت و 

طبیعتا با افزایش نرخ دالر و تورم طی ماه های آینده، 

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا:
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ایـن شـرکت چـاره ای جـز افزایش قیمت این محصول 

نخواهـد داشـت. بنابرایـن کلیـه هزینه هـای تولیـد 

مرتبط با خاک اکسیدی روی افزایش خواهد یافت و 

بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی ناچار به توقف 

فعالیت خود خواهند شد.

وی در ادامه به بررسـی واردات خاک معدنی به 

داخـل کشـور پرداخـت و گفـت: خـاک روی عرضـه 

شـده در بـورس کاالی ایـران از کیفیـت مرغـوب 

برخـوردار نیسـت و بـر همیـن اسـاس، بسـیاری از 

تولیدکنندگان شمش روی ناچار به واردات این ماده 

اولیـه از ترکیـه و کشـورهای آفریقایـی ماننـد مراکـش 

هستند. نکته قابل توجه اینکه قیمت خاک معدنی 

اکسیدی در سایر کشورهای جهان بسیار پایین است 

و قیمـت آن بـر مبنـای ضایعـات معدنـی محاسـبه 

می  شـود. در واقـع قیمـت تمـام شـده خـاک معدنـی 

روی کـه از ترکیـه و قـاره آفریقـا پـس از طـی مراحـل 

دشـوار و زمان بـر بـه داخـل کشـور وارد می شـود، از 

قیمـت آن در بـورس کاالی ایـران ایـران کمتـر بـوده و 

طبیعـی اسـت در چنیـن شـرایطی تولیدکننـدگان بـه 

جـای خریـد از بـورس کاال، اقـدام بـه واردات این ماده 

اولیـه کننـد. تولیدکنندگانـی که توانایـی واردات 

ندارند، به ناچار باید خاک روی نامرغوب و با قیمت 

بـاال را از بـورس کاالی ایـران خریـداری کننـد. البته تا 

سال 1395، قیمت خاک روی وارداتی از ترکیه بسیار 

مناسب تر بود ولی از سال 1397 به بعد، شرکت های 

ترکیه ای نیز اقدام به افزایش قیمت کردند و در حال 

حاضـر صرفـه اقتصـادی واردت خـاک معدنـی از ایـن 

کشور کاهش یافته است.

مسئوالن کمر به نابودی صنعت روی بسته اند!  

پویـا ضمـن  امیـن صنعـت  مدیرعامـل شـرکت 

انتقـاد از نحـوه قیمت گـذاری دسـتوری در داخـل 

کشـور، اظهـار کـرد: اکنـون قیمـت جهانـی روی در 

بـورس فلـزات لنـدن، دو هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر 

تن است و قیمت هر تن خاک سولفیدی 40 درصد، 

500 تا 600 دالر و یک تن خاک سولفیدی 70 درصد، 

900 تـا یـک هـزار و 100 دالر اسـت کـه ایـن رقـم بـا 

کاهش و افزایش قیمت جهانی روی، متغیر خواهد 

بود. در کشورهای مطرح و پیشرفته معدنی جهان 

ماننـد چیـن و ایـاالت متحده آمریکا با بهره گیـری از 

تکنولـوژی پیشـرفته، عـالوه بـر تولیـد شـمش روی با 

استفاده از خاک سولفیدی، اسیدسولفوریک و برق 

نیـز تولیـد می کننـد و سـود حاصـل از فروش شـمش 

نیز در زمینه توسعه و پیشرفت صنعت روی هزینه 

می شود. این در حالی است که متاسفانه در کشور 

ما طی 40 سال گذشته، با فرصت سوزی های فراوان 

مسئوالن دولتی و حمایت نکردن از بخش خصوصی، 

دانـش و تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در خطـوط تولیـد 

بـه روز نشـده و در حـال حاضـر نیـز مسـئوالن کمر به 

نابودی صنعت روی بسته اند.

وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه جالـب اینکه صنعت 

روی، تنها صنعتی است که به طور کامل خصوصی 

بـوده و از زمـان آغـاز تحریم هـای مختلـف سیاسـی و 

اقتصـادی علیـه کشـور کـه در صدر آن هـا یکی از 

شـرکت های تولیدکننـده شـمش روی قـرار داشـت، 

تولیـدی  کوچـک  واحدهـای  توسـط  روی  صـادرات 

همچنـان پابرجـا بـود و بـه نوعـی سـوددهی و ارزآوری 

برای کشـور داشـته اسـت. واقعیت امر این است که 

مـا چالشـی در خصـوص اعمـال تحریم هـای خارجـی 

نداریـم و مشـکل اصلی صنعـت روی، مجموعه های 

خصولتـــی  داخلی هستنـــد کـــه صنعـــت مهــم و 

استراتژیک روی را به چنین وضعیتی دچار ساخته اند 

و بدون اطالع از شرایط کنونی این صنعت، اقدام به 

صدور بخشـنامه های جدیـد در زمینه های مختلف 

اعم از قیمت گذاری، صادرات و... می کنند.

مدیرعامـل امیـن صنعـت پویـــا اذعـــان کرد: 

تولیدکنندگان شمش روی علی رغم وجود تمامی این 

مشکالت، با تمام توان و عالقه به فعالیت خود ادامه 

می دهنـد امـا شـرایط بـه نحـوی شـده اسـت کـه گویا 

بخـش خصوصـی رقیـب دولـت اسـت و خصومتـی 

میـان آن هـا وجـود دارد! تولید، پایه و اسـاس توسـعه و 

پیشـرفت یـک کشـور اسـت و زمانـی کـه هزینه هـای 

اکسـیدی،  خـاک  ماننـد  شـمش  تولیـد  بـا  مرتبـط 

اسیدسولفوریک، برق، نیروی انسانی و... پایین بود، 

بایـد از زمـان به بهترین شـکل ممکن جهت فراگیری 

اسـتفاده  سـولفیدی  خـاک  بهره بـردای  تکنولـوژی 

می کردیـم تا صنعـت روی به چنین شـرایط دردناکی 

گرفتار نشود.

ایـن تولیدکننـده تصریـح کـرد: .بـا این وجـود اگر 

فـرض کنیـم معدن مهدی آبـاد که بخش عمـده ای از 

خـاک آن سـولفیدی اسـت، تـا پایـان سـال جـاری وارد 

مـدار تولیـد شـود و کورسـوی امیـدی نیـز نسـبت بـه 

معدن انگوران وجود داشته باشد، تا زمانی که ما به 

تکنولـوژی تولیـد خـاک سـولفیدی در کشـور دسـت 

پیـدا نکنیـم، گویـی که هیچ کار مفیـدی در صنعت 

روی انجام نداده ایم. چراکه تنها یک شـرکت قادر به 

تولید شمش روی با استفاده از این خاک است و ای 

کاش دولت در سال های گذشته از واحدهای کوچک 

صنعتـی حمایت هـای الزم را بـه عمـل مـی آورد تـا 

می توانسـتیم شـاهد اسـتفاده از خاک سـولفیدی در 

صنعت روی باشیم. در حال حاضر 80 واحد مختلف 

صنعتی در زمینه تولید شمش روی در داخل کشور 

وجود دارد که متاسفانه از سال 1397 به بعد، 20واحد 

تولیدی کوچک تعطیل شده اند و معاونت معــادن و 

فرآوری مـــواد وزارت صنعـــت، معــدن و تجارت باید 

پاسخگوی دلیل چنین اتفاق تلخی باشد و مسئولیت 

این اتفاق را بر عهده بگیرد.

جهش 25 پله ای قیمت گاز  

علداللهی افزایش قیمت گاز را یکی از چالش های 

مهم در تولید شمش روی برشمرد و خاطرنشان کرد: 

با وجود مشکالت فراوانی که در زمینه تولید شمش 

روی وجـود دارد و مسـئوالن نیـز بـه آن  آگاهـی کامـل 

دارنـد، مـا شـاهد رشـد قیمـت گاز از 80 تومـان بـه دو 

هـزار تومـان هسـتیم کـه اصـال صرفـه اقتصـادی بـرای 

هزینه های تولید شامل نیروی 
انسانی، انرژی، تامین ماده اولیه و... 

در گذر زمان افزایش خواهند یافت و 
بر همین اساس، شرکت هایی که از 
خاک اکسیدی در تولید شمش روی 

استفاده می کنند، قدرت خرید این 
ماده اولیه را از دست خواهند داد
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واحدهای تولیدی ندارد. اداره گاز استان مرکزی نیز 

پـس از نامه نگاری هـای فـراوان کـه ملـزم بـه کاهـش 

تعرفـه گاز شـده اسـت، ایـن موضـوع را نمی پذیـرد. 

پرداخـت ماهیانـه حقـوق و دسـتمزد نیـروی انسـانی 

شـاغل در مجموعه ما 200 میلیون تومان اسـت و در 

کمال تعجب، ما باید 350 میلیون تومان بابت هزینه 

گاز مصرفـی پرداخـت کنیـم! تمـام این شـرایط باعث 

شـده اسـت تـا فعـال خـط تولیـد مجموعـه را متوقـف 

کنیـــم و متاسفانـــه ایـــن اتفـــاق بـرای بسیـــاری از 

شـرکت های دیگـر در حـال رخ دادن اسـت و تعدادی 

از شـرکت ها نیـز ناچـار به تغییر هیئـت مدیره جهت 

جلوگیری از تعطیلی مجموعه خود شده اند.

وی در ادامـه بـه عـدم اسـتقبال تولیدکننـدگان 

از خریـد شـمش روی در رینـگ صنعتـی  داخلـی 

بـورس کاال اشـاره کـرد و گفـت: شـمش عرضـه شـده 

در بـورس کاالی ایـران، معمـوال با بیشـترین عرضه و 

کمترین تقاضا مواجهه و در نهایت معامله می شود 

که باید علت این مسئله بررسی شود. شرکت تهیه 

و تولیـــد مـواد معـــدنی ایـران بـدون ارائـه فرمـول 

مشخص جهت قیمت گذاری خاک معدنی، اقدام 

به عرضه بی کیفیت این محصول در بورس می کند 

و مشـخص نیسـت زمانـی کـه تنهـا 10 تـا 20درصـد آن 

معامله می شــود، چه اتفاقـی برای باقی مانـده آن رخ 

می دهتــد! زمانی کـــه مـــا نمی توانیــم نظـــر مثبــت 

تولیدکنندگان داخلی شمش روی را جلب کنیم و به 

دنبـال آن شـاهد تعطیلـی واحدهـای کوچک تولیدی 

هستیم، مشخص است سایر رقیبان اقدام به تحریم 

و افزایـش قیمـت یـک محصول ماننـد خاک معدنی 

خواهند کرد. بنابراین الزم اسـت یک بازنگری کلی 

در خصـوص نحـوه عرضـه و تقاضـای خـاک و شـمش 

تـا کمـی  ایـران انجـام شـود  روی در بـورس کاالی 

شـاهد بهبـود اوضـاع شـرایط ایـن صنعـت در داخـل 

کشور باشیم. چراکه شرایط صنعت روی متفاوت از 

فـوالد، مـس و سـایر فلـزات اسـت و انجمـن سـرب و 

روی ایـران ایـن موضـوع را چندیـن بار طی مکاتبات 

اداری بـه مسـئوالن اعـالم کـرده اسـت کـه شـرایط 

بـورس چنـدان  تقاضـای شـمش روی در  و  عرضـه 

مسـاعد نیسـت و نیازمند یک بازنگری جدید است 

امـا ایـن افـراد ضمـن اصـرار بـر تکـرار ایـن فراینـد، در 

زمانی که هزینه های مرتبط با 
تولید شمش مانند خاک اکسیدی، 

اسیدسولفوریک، برق، نیروی 
انسانی و... پایین بود، باید از زمان 

به بهترین شکل ممکن جهت 
فراگیری تکنولوژی بهره بردای 

خاک سولفیدی استفاده می کردیم 
تا صنعت روی به چنین شرایط 

دردناکی گرفتار نشود

نهایــــت منجـــر بـه ایجـــاد رانـــت و فسـاد مالـی در 

صنعت روی کشور شده اند.

تجهیزات و ماشین آالت باید به روزرسانی شوند  

این فعال صنعتی در خصوص صادرات شمش 

روی، مطـرح کـرد: کارخانجـات تولیـد شـمش روی 

بـه دلیـــل استفـــاده از اسیـــد سولفـــوریک پـس از 

گذشـت پنـج سـال مسـتهلک می شـوند و نیازمنـد 

بازسـازی و به روز رسـانی تجهیزات پس از گذشـت 

ایـن مـدت زمـان اسـت. بسـیاری از تولیدکننـدگان 

شـمش روی در شـرایط سـخت تحریمی به فعالیت 

خـود در حـوزه صـادرات ادامـه داده انـد و اگـر قـرار 

باشـد صـادرات ایـن محصول ادامه پیـدا کند، باید 

حمایت هـــای الزم از واحدهـــای کوچک صنعتـــی 

انجام شود. 

عبداللهـی در ارتبـاط بـا تکنولـوژی تولید شـمش 

ذوب،  و  الکترولیـز  لیچینـگ،  کـرد:  تصریـح  روی، 

فرایندهایی است که به منظور تولید شمش روی در 

تمـام واحدهـای صنعتـی کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرد. ما تمام تالش خود را در تولید شمش روی 

امیـدوار  و  می دهیـم  انجـام  مرغـوب  و  باکیفیـت 

هستیم در آینده نزدیک شاهد استفاده از تکنولوژی 

پیشرفته در تولید شمش روی باشیم. این تکنولوژی 

مختص به کشـور فنالند اسـت که متاسـفانه امکان 

اسـتفاده از آن در کشـور وجـود نـدارد و بسـیاری از 

کشـورهای جهـان بـا بـه کارگیـری از ایـن تکنولـوژی، 

همزمان با تولید شمش روی، اسید سولفوریک و برق 

نیز تولید می کنند.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه در برنامـه نبـودن 

طرح توسعه، یادآور شد: در طرح توسعه شرکت، به 

دنبـال فـرآوری خـاک سـولفیدی بودیـم کـه بـه دلیل 

وجود معضالت فراوان در حوزه تولید، فعال فعالیت 

خود را متوقـــف کرده ایـــم و تــــا زمـــانی که شرایــــط 

موجود بهبــــود پیـــدا نکنـــد، اقــدام خاصـــی انجام 

نخواهیم داد. در حالی که تجربه و پتانسـیل تولید 

ایـن محصـول را دارا هسـتیم و متاسـفانه حمایـت 

نکـردن مسـئوالن و نداشـتن همکاری هـای الزم بـا 

تـا از  فعـاالن بخـش خصوصـی باعـث شـده اسـت 

توسعه صنعت روی دور شویم.
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فلزات گران بها
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مدیـر ارشـد گروه معدنـی و بازرگانی زرمش گفت: به منظور توسـعه صنعت طالی کشـور باید اسـتراتژی های جامعی تبیین شـود 
تـا در کوتاه مـدت، زون هایـی که دارای ذخایر طال هسـتند، مشـخص و شناسـایی شـوند و در بلندمـدت، بتوانیم اسـتخراج از این 

ذخایر را انجام دهیم.

پایـگاه  بـا  احمـد مشـکانی در گفت وگـو  سـید 

خبری و  تحلیلی »فلزات آنالین«، عنوان کرد: ایران 

یکی از کشـورهای مسـتعد جهان در زمینه کشـف 

ذخایر طال اسـت که با توجه به سـاختار متالوژنی و 

زمین شناسـی کشـور پتانسـیل های فراوانـی جهـت 

بهره بـرداری از انـواع ایـن ذخایـر وجـود دارد کـه  در 

آینـده نزدیـک، می توانـد منجـر به افزایـش تولید این 

فلز گران بها شود.

وی افـزود: در حـال حاضـر، کشـورهای همسـایه 

ایران، اقدامات و برنامه ریزی های جامع و گسترده ای 

انجـام  طـال  معدنـی  ذخایـر  کشـف  منظـور  بـه  را 

داده اند. عربستان، افغانستان، پاکستان و کشورهای 

حـوزه CIS بـا حضـور سـرمایه گذاران از کشـورهای 

مطرح معدنی جهان همچون ایاالت متحده آمریکا، 

چیـن و روسـیه، مشـغول کشـف و بهره بـرداری از 

ذخایر طال هسـتند و این در حالی اسـت که کشـور 

ما باید به سـرعت عقب ماندگی های خود را در این 

بخـش جبـران کنـد تـا از رقابـت بـا سـایر کشـورهای 

منطقه عقب نماند.

پتانسـیل های  ایـن فعـال معدنـی در خصـوص 

صنعـت طـالی کشـور، مطـرح کرد: در کشـور مـا 13 

زون متالوژنـی وجـود دارد کـه خوشـبختانه امـکان 

کشـف و بهره بـرداری از ذخایـر طـال در آن هـا فراهـم 

بـوده و همیـن امـر منجـر بـه برتـری ایـران نسـبت بـه 

سـایر رقیبـان شـده اسـت. از آنجایـی کـه بیشـتر این 

ذخایـر در نقـاط دورافتـاده قـرار دارنـد، در صـورت 

اجرای عملیات های مختلف معدنی، ما می توانیم 

با فراهم کردن زیرساخت های الزم جهت دسترسی 

بـه ایـن مناطـق همچـون احـداث جـاده، تامیـن آب، 

برق و...، سـودآوری مناسـبی را در این حوزه داشـته 

ماننـد  تولیـد  هزینه هـای  دیگـر،  سـوی  از  باشـیم. 

قیمت انواع حامل های انرژی در داخل کشور نسبت 

به سایر کشورهای همجوار کمتر است و همین امر 

می توانـد منجـر به ایجاد انگیزه مضاعف به منظور 

سـرمایه گذاری در جهـت کشـف و بهره بـرداری از 

ذخایر معدنی به ویژه طال باشد.

مشـکانی همچنیـن بیـان کـرد: ذکـر ایـن نکتـه 

بسـیار مهـم حائـز اهمیـت اسـت کـه اگر مـا بتوانیم 

میزان تولید طالی کشور را افزایش دهیم، در ادامه 

قـادر بـه عرضـه آن بـا نرخ جهانی در بازار بین المللی 

خواهیـم بـود کـه ایـن امـر می توانـد ارزآوری قابـل 

توجهی برای کشـور داشـته باشـد. همچنین دانش 

فنی مورد اسـتفاده جهت اسـتحصال طال در داخل 

کشـور، تقریبا بومی اسـت و در صورت به کارگیری 

از نیروهای انسانی متخصص در این زمینه، می توانیم 

شـاهد رشـد و توسعه کشـف و بهره برداری از ذخایر 

طالی کشور باشیم.

ایـن  در  موجـود  چالش هـای  بـه  ادامـه  در  وی 

صنعت اشـاره کرد و گفت: معضالت بخش معدن 

و صنایع معدنی روزبه روز در حال افزایش است و با 

روی کار آمـدن دولت هـای جدیـد، مـا شـاهد تغییـر 

برخـی رویه هــــا و دستورالعمل هـــا در ایـــن بخـــش 

هستیم که اصال به نفع معدن کاران و فعاالن بخــش 

معــــدنی نیســـت. ممانعـــت سازمان هـــای محیـط 

زیســت و منابـــع طبیعـــی از اجـــرای عملیات هـای 

معـــدنی، یکـــی از بزرگ ترین چالش های موجود در 

صنعـــت طـالی کشـــور اســـت. در واقـــع نداشتـــن 

همکاری الزم توسط این دو سازمان، منجر به ایجاد 

فساد و رانت در حوزه معدن شده است و علی رغم 

اینکه اطالعات شفاف و کامل در خصوص زون های 

طالخیز کشـور در اختیار آن ها قرار دارد، متاسـفانه 

شاهد نداشتن تعامل با فعاالن معدنی در حوزه طال 

هستیم. زمانی که یک فرد اقدام به ثبت درخواست 

چشم انداز چشم انداز 1010 ساله صنعت طال ساله صنعت طال



فلزاتگرانبها

هفتهنامه

39
 é شماره  é 212 فروردین ماه 1401

محـدوده معدنـی در سـامانه کاداسـتر می کند، باید 

بروکراسی های اداری و زمان بری را بگذراند که همین 

مسئله منجر به ایجاد اختالف میان فعاالن معدنی و 

واحدهـای دولتـی می شـود کـه در نتیجـه بـه بدنـه 

حوزه معدن و صنایع معدنی کشور لطمه وارد خواهد 

شـد. بنابراین باید یک سـامانه جامع، شـفاف و به روز 

طراحی و در دسـترس معدن کاران قرار داده شـود که 

تکلیـف ثبـت محدودهـای معدنـی بـا اولیت هـای 

منابع طبیعی و زیست محیطی در آن مشخص باشد 

تـا فعـاالن صنعـت طـال، فرصـت را بیشـتر از ایـن از 

دست ندهند.

مدیـر ارشـد گـروه معدنـی و بازرگانـی زرمـش، 

کمبـود نیروی انسـانی متخصص در صنعـت طال را 

از دیگر معضالت حاضر برشمرد و خاطرنشان کرد: 

آمـوزش و پـرورش نیروهـای انسـانی متخصـص در 

حوزه معدن و عملیات های مختلف معدنی اعم از 

اکتشـاف، اسـتخراج و... بایـد در دسـتور کار نظـام 

آموزشـی کشـور قـرار بگیـرد و تحقـق ایـن مهـم در 

زمینه صنعت طال بسیار با اهمیت تر است. ضمن 

اینکـه فضـای دانشـگاهی کشـور بایـد کمـی از فـرم 

مقاله محـوری فاصله بگیرد و به سـوی فـاز اجرایی و 

کاربـردی شـدن حرکـت کنـد تـا بتوانیـم در آینـده 

نزدیک، بیشترین میزان بهره وری را از دانش آموختگان 

حوزه صنعت و معدن داشته باشیم. از سوی دیگر، 

بیـش از 90 درصـد ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

معادن کشـور فرسـوده شـده اند و مشـخص نیسـت 

چرا دولت مجوز واردات ماشین آالت و دستگاه های 

معدنـی جدیـد را صادر نمی کنـد! زمانی که از عمر 

مفید ماشین آالت معدنی می گذرد، هزینه تعمیر و 

نگهـداری آن هـا افزایش و راندمان مطلوب کاهش 

پیــــدا می کنــــد و مادامــــی کــــه معــدن کــــاران بـا 

چالش هـای فراوانـی همچون حقوق دولتـی معادن، 

مالیـات بـر ارزش افـزوده، هزینـه حمـل و نقـل مـواد 

معــدنی و... دست وپنجه نـرم می کننــد، دیگـر 

توانایی واردات قطعات یدکی به منظور استفاده در 

ماشـین آالت فرسـوده را نخواهنـد داشـت کـه ایـن 

معضل در نهایـــت گریبـــان گیــر کل اقتصاد کشور 

خواهد شد.

مشکانی ضمن اشاره به اهمیت سرمایه گذاری 

بخــــش خصـــوصی در حـــوزه معـــدن، اذعـــان کـرد: 

هلدینگ های بزرگ و خصولتی، ضمن سرمایه گذاری 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، تنهـا بـه دنبـال 

کسب درآمد و منافع خود هستند و بخش خصوصی 

در ایـن بیـن کـه تاثیـر بسـزایی در رشـد و پیشـرفت 

معـدن کشـور دارد، نادیـده گرفتـه می شـود. بنابراین 

بایـد شـرایط و زمینه هـای الزم جهـت حضـور موثـر 

بخش خصوصی و همچنین سـرمایه گذاران خارجی 

در بخش معدن کشور فراهم شود که رفع تحریم های 

داخلـی می توانـد نقـش مهمـی در ایـن راسـتا داشـته 

باشد و دولت باید هرچه سریع تر در راستای رفع این 

معضالت که عموما برگرفته از مسائل و تحریم های 

داخلی در کشور است، قدم بردارد.

وی در ادامـه بـه راهکارهـای پیشـرفت صنعـت 

طـال در داخـل کشـور اشـاره کـرد و گفـت: توسـعه 

اکتشـاف، مقوله بسـیار مهمی است که باید مانند 

بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته معدنـی جهـان در 

دسـتور کار حـوزه معـدن قـرار بگیـرد تـا بتوانیـم در 

ادامه شاهد رشد هرچه بیشتر بهره برداری، فرآوری 

و در نهایت، تولید طال و زیورآالت طالیی در کشور 

باشیم؛ به همین منظور، باید استراتژی های جامعی 

در کوتاه مـدت و بلندمـدت تبییـن شـود. بـه ایـن 

صـورت کـه در اسـتراتژی کوتاه مـدت، زون هایی که 

دارای ذخایـر طـال هسـتند، مشـخص و شناسـایی 

شـوند تـا در بلندمـدت، بتوانیـم اسـتخراج از ایـن 

ذخایر را انجام دهیم. اگرچه این فرایند 9 تا 10 سال 

بـه طـول خواهد انجامیـد اما در نهایت می توانیم با 

کشـف ذخایر طالی بیشـتر، سـهم جهانی کشـور از 

میـزان ذخایـر ایـن مـاده معدنـی و همچنیـن تولیـد 

شمش را افزایش دهیم.

مدیـر ارشـد گروه معدنـی و بازرگانـی زرمش در 

پایـان یـادآور شـد: دولـت در زمینـه کشـف ذخایـر و 

تولید طال، باید همکاری های الزم را با بخش خصوصی 

واقعـی داشـته باشـد تـا بتوانیـم شـاهد بهبـود رتبـه 

کشور در سهم ذخایر و تولید طالی جهانی باشیم. 

مدیریـت هدفمنـد و برنامه ریـزی دقیـق دولـت و 

بهره جویی از کارشناسان خبره و متخصص در زمینه 

اکتشـاف، می توانـد آینـده خوبـی را بـرای صنعـت 

طالی کشور رقم بزند.

هزینه های تولید مانند قیمت انواع 
حامل های انرژی در داخل کشور 

نسبت به سایر کشورهای همجوار 
کمتر است و همین امر می تواند 

منجر به ایجاد انگیزه مضاعف به 
منظور سرمایه گذاری در جهت 

کشف و بهره برداری از ذخایر معدنی 
به ویژه طال باشد
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رکوردشکنی تاریخی چادرملو در تولید سه محصول

»فنوال« 99 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

درآمد ساالنه »فباهنر« 81 درصد افزایش یافت
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در سـال 1400 علی رغـم محدودیت هـای ناشـی از کمبود بـرق و گاز توانسـت در تولید سـه 
محصول کنسانتره، گندله و شمش فوالدی ضمن تولید بیشتر از ظرفیت اسمی، رکوردشکنی کند.

رکوردشکنی تاریخی چادرملو در تولید سه محصول

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

چادرملو در سال 1400 سه رکورد تاریخی در تولید 

از ظرفیـت،  بیـش  توانسـت  و  رسـاند  ثبـت  بـه  را 

کنسـانتره، گندله و شـمش فوالدی تولید کند. در 

رمـان مـورد بررسـی، میـزان تولید این سـه محصول 

بی سـابقه بـوده اسـت و ایـن رکوردهـا در حالـی بـه 

دسـت آمده انـد کـه صنعـت فـوالد کشـور در سـال 

جـاری بـا محدودیت هـای ناشـی از بـرق و گاز بـه 

شدت درگیر بود.

رشد 5 درصدی تولید کنسانتره  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو توانسـته اسـت در سـال 1400، 

11میلیون و 28 هزار و 685 تن کنسانتره تولید کند 

کـــه نسبــــت بـه مـــدت مشابـــه سـال قبـل از آن، 

5درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـال 

1399 توانسته بـــود 10 میلیــون و 447 هزار و 216تن 

کنسانتره تولید کند.

چادرملــــو در ســـال گذشتـــه موفـق بـه تولیـد 

81هـــزار و 269 تـن محصـــول فرعـــی، کنسانتـــره 

فسـفری )آپاتیـت( شـــد کـــه ایـــن میـزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال پیش از آن، رشـد 31 درصدی را 

نشان می دهد. این شرکت در سال 1399، توانسته 

بود 61 هزار و 679 تن آپاتیت تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو از ابتـدای 

فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال قبل، سه میلیون 

و 809 هـزار و 591 تـن گندلـه تولیـد کـرد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا سـال 1399، حـدود 2درصـد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 12 ماه سـال 

1399، سـه میلیـون و 743 هـزار و 193 تـن گندلـه 

تولید کرده بود.

یـک میلیـون و  »کچـاد« در سـال 1400، میـزان 

464هـزار و 286 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد. ایـن 

شرکت در سال 1399، توانسته بود حدود یک میلیون 

و 602هزار و 843 تن آهن اسفنجی تولید کند.

فـوالدی شـرکت چادرملـو طـی  تولیـد شـمش 

12ماه سال پیش به میزان یک میلیون و 54 هزار و 

800 تن رسـید که این میزان نسـبت به سـال 1399، 

رشـد 2 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت طی 

همیـن مـدت در سـال 1399، میـزان یـک میلیـون و 

25 هزار و 500 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

همچنیـن چادرملـو در سـال گذشـته توانسـت 

در نیروگاه خود سه میلیون و 417 هزار و 264مگاوات 

ساعت برق تولید کند که این میزان در هم سنجی 



تحلیـــل

هفتهنامه

43
 é شماره  é 212 فروردین ماه 1401

 

  

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۱4۰۰سال  ۱399سال 

تن
زار 

ه

1400میزان تولید محصوالت چادرملو در سال -1نمودار 
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی سـال 

گذشته موفق به فروش 661 هزار و 764 تن شمش 

فـوالدی در بـازار داخلـی شـد که این میزان نسـبت 

به مدت مشابه سال پیش از آن، از رشد 53درصدی 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی سـال 1399 

توانسـته بود 430 هزار و 446 تن شـمش فوالدی در 

بازار داخلی بفروشد.

و  هـزار  توانسـت 355  سـال 1400  در  چادرملـو 

902تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در سـال 1399 موفـق بـه 

صادرات 602 هزار و 982 تن شمش فوالدی شده بود.
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1400مبلغ فروش محصوالت چادرملو در سال -3نمودار
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

با مدت مشابه سال قبل از آن، از رشد 21 درصدی 

ایـن شـرکت در سـال 1399، دو  برخـوردار اسـت. 

میلیون و 825 هزار و 502 مگاوات برق در نیروگاه 

خود تولید کرده بود.

مجموع تولید »کچاد« از فروردین ماه تا پایان 

اسـفند مـاه سـال 1400 بـه 17 میلیـون و 486 هـزار و 

305 تن رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سال 

پیش از آن، حدود 2 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در 12 ماه سال 1399 توانسته بود 17میلیون 

و 110 هزار و 578 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 8 درصد افزایش یافت  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه در 12 مـاه سـال 

1400، هفت میلیون و 674 هزار و 289 تن کنسانتره 

خشـک )کـه مبنـای فـروش اسـت( توسـط شـرکت 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـه فـروش رسـیده کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، 10 درصد 

رشـد داشـته اسـت. چادرملـو طـی کل سـال 1399، 

توانسته بود 6 میلیون و 975 هزار و 298 تن کنسانتره 

خشک به فروش برساند.

فـروش  بـه  موفـق  گذشـته  سـال  در  »کچـاد« 

81هزار و 916 تن آپاتیت خشـک شـد که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، 62 درصـد افزایـش 

داشته است. این شرکت در سال 1399، 50 هزار و 

538 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سال 

قبل، یک میلیون و 802 هزار و 62 تن گندله فروخته 

شـد که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  پیـش، رشـد 27 درصـدی 

شرکت، در سال 1399، یک میلیون و 418 هزار و 710 

تن گندله فروخته بود.

چادرملو همچنین در سال 1400 توانست 131هزار 

120 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار داخلـی بـه فـروش 

برساند. این شرکت در سال 1399، 199 هزار و 840تن 

سنگ آهن دانه بندی شده فروخته بود.

»کچاد« از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند 

مـاه سـال پیـش، میـزان 172 هـزار و 724 تـن آهـن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در سـال 

1399، موفـق شـده بـود حـدود 340 هـزار و 974 تـن 
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مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »کچـاد« در 

12ماه سال قبل به یک میلیون و 17 هزار و 666 تن 

در بازارهای داخلی و صادراتی رسـید. این شـرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال 1399، یـک میلیـون و 

33هزار و 373 تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی 

و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فروش داخلـی و صادراتی چادرملو از 

ابتـدای فروردیـن مـاه تا پایان اسـفند ماه سـال 1400 

بـه 10 میلیـون و 887 هـزار و 808 تـن رسـید کـه در 

آن،  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی 

8درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

12ماه سـال 1399 توانسـته بود 10 میلیون و 19 هزار 

و 418 تن محصول به فروش رسانده بود.

درآمد شمش فوالدی »کچاد« 30 درصد   

افزایش یافت

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو توانسـته اسـت 

در سـال 1400، از محل فروش کنسـانتره، 229 هزار و 

322 میلیارد و 316 میلیون ریال درآمد کسب کند 

آن،  از  قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه 

103درصـد رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در سـال 

1399 موفق شده بود از فروش کنسانتره، 112 هزار و 

512 میلیارد و 24 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی سـال گذشـته موفـق بـه کسـب 

درآمـد یـک هـزار و 588 میلیـارد و 659 میلیـون 

ریالـی از فـروش آپاتیـت شـد کـه نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال پیش از آن، 134 درصد رشـد داشت. 

و  میلیـارد   678  ،1399 سـال  در  شـرکت  ایـن 

بـه  آپاتیـت  فـروش  از  درآمـد  ریـال  85میلیـون 

دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

و  هـزار   73 گندلـه،  فـروش  از  قبـل  سـال  12مـاه 

975میلیارد و 250 میلیون ریال درآمد حاصل شد 

کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 1399، حـدود 

119درصد رشـد مشـاهده می شـود. این شـرکت در 

سال 1399 از فروش گندله، 33 هزار و 688 میلیارد 

و 330 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

»کچـاد« از ابتـدای فروردیـن ماه تا پایان اسـفند 

ماه سال 1400، مبلغ 14 هزار و 169 میلیارد و 25ریال 

آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در سال 

1399، حـدود 14 هـزار و 344میلیـارد و 336میلیـون 

ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی سـال 

گذشـته موفـق بـه کسـب 83 هـزار و 309 میلیارد و 

234 میلیـون ریـال درآمـد از محـل فـروش شـمش 

ایـن میـزان در  بـازار داخلـی شـد کـه  فـوالدی در 

آن، رشـد  از  قبـل  بـا مـدت مشـابه سـال  مقایسـه 

126درصدی را نشان می دهد. این شرکت در سال 

1399 توانسته بود درآمد 36 هزار و 745 میلیارد و 

115 میلیـون ریالـی از فـروش شـمش در بازارهـای 

داخلی کسب کند.

پیـش  سـال  در  چادرملـو  کـه  اسـت  گفتنـی 

توانسته است یک هزار و 718 میلیارد و 217میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش نرمـه گندلـه در بازارهـای 

داخلی داشته باشد.

فـروش  از  »کچـاد« در سـال 1400 موفـق شـد 

شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتـی، بـه درآمـد 

ریالـی  میلیـون   911 و  میلیـارد   156 و  هـزار   47

دست یابد. این شرکت در سال 1399 توانسته بود 

و  هـزار   53 درآمـد  شـمش،  صـادرات  محـل  از 

428میلیارد و 128 میلیون ریالی داشته باشد.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

چادرملـو از فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی در سال قبل به 130 هزار و 466 میلیارد و 

145 میلیون ریال رسـید که این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن، 30 درصـد رشـد 

یافته است. این شرکت در سال 1399 توانسته بود 

درآمـد 90 هـزار و 173 میلیـارد و 243 میلیون ریالی 

از فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کند.

تـا  مـاه  از فروردیـن  مجمـوع درآمـد چادرملـو 

پایـان اسـفند مـاه سـال 1400 بـه مبلـغ 454 هـزار و 

در  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون   97 و  207میلیـارد 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل از آن، 77 درصد 

 1399 سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد 

توانسته بود 255 هزار و 503 میلیارد و 749میلیون 

ریال درآمد به دست آورد.

تولید شمش فوالدی شرکت 
چادرملو طی 12ماه سال پیش به 

میزان یک میلیون و 54 هزار و 800 
تن رسید که این میزان نسبت به 
سال 1399، رشد 2 درصدی را 
نشان می دهد. این شرکت طی 

همین مدت در سال 1399، میزان 
یک میلیون و 25 هزار و 500 تن 

شمش فوالدی تولید کرده بود
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شـرکت نـورد آلومینیوم در اسـفند مـاه 1400 موفق بـه تولید یک هـزار و 340 تن 
و فـروش یـک هزار و 254 تن محصول شـد و توانسـت حدود 994 میلیـارد و 343 

میلیون ریال درآمد کسب کند.

»فنوال« 99 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد

در آخرین ماه 1400،
محصول را به فروش رسانده بود، رشد 3.1 درصدی 

مشـاهده می شـود. همچنین مقایسـه میزان فروش 

کویـل آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل از آن، حکایـت از افزایـش 

115.4 درصـدی فـروش ایـن محصـول دارد. شـرکت 

نـورد آلومینیـوم در اسـفند مـاه 1399، 100 تـن از ایـن 

محصول را به فروش رسانده بود.

نـرخ فـروش کویـل شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

اسـفند ماه پیش، 2.7 درصد نسـبت به ماه قبل از 

آن رشد داشت؛ به گونه ای که از 97 هزار و 18تومان 

به ازای هر کیلوگرم به 99 هزار و 629تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم رسـید. ضمـن اینکـه نـرخ فـروش ایـن 

مـدت  بـه  نسـبت   1400 مـاه  اسـفند  در  محصـول 

مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 70 هـزار و 

899تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 40.5 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

افت تولید و فروش تسمه آلومینیومی  

میزان تولید تسمه »فنوال« در اسفند ماه سال 

قبل، 247 تن بوده که نسـبت به ماه پیش از آن که 

افـت  بـود،  تـن  محصـول، 347  ایـن  تولیـد  میـزان 

28.7درصدی داشـته اسـت. میزان تولید تسـمه در 

مـاه مـورد بررسـی نسـبت بـه مـدت زمان مشـابه در 

سـال 1399، حدود 33 درصد کاهش داشـته اسـت؛ 

بـه گونـه ای کـه ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 1399، 

369تن تسمه تولید کرده بود.

شرکت نورد آلومینیوم در آخرین ماه 1400، 243تن 

تسمه آلومینیومی به فروش رساند که نسبت به بهمن 

ماه که این شـرکت 351 تن تسـمه فروخته بود، بیانگر 

30.8 درصد افت است. میزان فروش تسمه »فنوال« 

در اسـفند مـاه 1400 نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در 

سـال 1399 نیـز بـه همیـن میـزان یعنـی 30.8 درصـد 

کاهش را نشـان می دهد. این شـرکت در اسفند ماه 

1399، 351 تن تسمه فروخته بود.

نـرخ فـروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

اسـفند مـاه سـال پیـش، 99 هـزار و 974 تومـان بـه 

ازای هـــر کیلوگـــرم به ثبـــت رسیــد که نسبــت به 

ترتیـب  بـه  مـاه 1399،  اسـفند  و   1400 مـاه  بهمـن 

2.5درصـد و 39.3 درصـد رشـد داشـته اسـت. نرخ 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، طـی اسـفند مـاه سـال گذشـته، 

میـزان تولیـد و فـروش کویـل و ورق آلومینیومـی 

شرکـــت نـــورد آلومینیــوم  رونـــد رو بــه رشــدی را 

طی کــرد امـا این شرکت در مــاه مــورد بررســی، در 

زمینــه تولیــد و فــروش تسمــه، کلـد و محصوالت 

کارمـــزدی، عملکـــرد ضعیف تـــری را نسبـــت بـــه 

بهمن ماه داشت.

رشد 36.2 درصدی تولید ورق آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در اسـفند مـاه 1400، 

473تن ورق آلومینیومی تولید کرد که در مقایسـه 

با ماه قبل از آن، رشـد 36.2 درصدی داشـته اسـت. 

»فنـوال« در بهمـن مـاه سـال پیـش، 347 تـن ورق 

آلومینیومی تولید کرده بود. این شرکت در اسفند 

مـاه 1399 نیـز 105 تـن ورق آلومینیومـی تولیـد کرده 

ایـن  تولیـد  بیانگـر رشـد 348.3 درصـدی  بـود کـه 

محصول در اسفند ماه 1400 است.

میـزان فـروش ورق آلومینیومـی »فنـوال« در 

اسفند ماه سال گذشته، بیانگر افزایش 20.1درصدی 

از آن  بـه مـاه پیـش  ایـن محصـول نسـبت  فـروش 

اسـت. شـرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 

383 تـن ورق آلومینیومـی بـه فـروش رسـاند و در 

بهمـن مـاه، 319 تـن از ایـن محصـول را فروختـه بود. 

همچنیـن میـزان فـروش ورق آلومینیومـی در مـاه 

مورد بررسـی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از 

آن، نشـان از افزایـش 94.4درصـدی دارد. »فنـوال« 

در اسـفند مـاه 1399، 197 تـن ورق آلومینیومـی بـه 

فروش رسانده بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیــوم در اسفنــد مــاه سال پیــش نسبت به بهمن 

مـاه، 1.8 درصـد افزایـش داشـته اسـت و از 97هـــزار و 

488 تومـــان بـه ازای هـــر کیلوگـــرم بـــه 99هـزار و 

268تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. مقایسه 

نسـبت نـرخ فـروش ایـن محصـول آلومینیومـی در 

اسـفند مـاه 1400 بـا مـدت مشـابه در ســـال 1399، 

نشــان دهنـــده رشـــد 94.4 درصـــدی اسـت. قیمـت 

فـروش ورق آلومینیومـی ایـن شـرکت در اسـفند مـاه 

1399، 68 هزار و 667 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

تولید کویل آلومینیومی 40.9 درصد رشد یافت  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در اسـفند مـاه 1400، 

220تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه 

بـا مـاه قبـل از آن کـه 156 تـن کویـل آلومینیومـی در 

ایـن شـرکت تولیـد شـده بـود، رشـد 40.9 درصـدی 

مالحظه می شـود. میزان تولید این محصول در ماه 

مـورد بررسـی در مقایسـه بـا اسـفند مـاه 1399 کـه 

میـزان تولیـد کویـل آلومینیومـی 27 تن بـود، بیانگر 

افزایش قابل توجه 713.4 درصدی است.

میـزان فـروش کویـل آلومینیومـی »فنـوال« در 

اسـفند مـاه سـال گذشـته، 216 تـن بـوده اسـت کـه 

نسـبت بـه بهمـن ماه کـه این شـرکت، 209 تـن از این 
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ورق کویل تسمه کلد سایر

بررسیدر ماه موردیک ماه پیشیک سال پیش

فـروش ایـن محصـول در بهمـن مـاه 1400، 97 هزار و 

506 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و در اسـفند مـاه 

1399، 71 هـزار و 786 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

به ثبت رسیده است.

»فنوال« تنها 24 تن کلد آلومینیومی   

تولید کرد

شـرکت نـورد آلومینیـوم در اسـفند مـاه 1400، 

24تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید کلد 

در مقایســـه بــــا مـــاه قبـــل از آن کـه 83 تـن از ایـن 

محصول تولید شـده بود، 70.5 درصد افت را نشـان 

می دهـد. در مـدت مشـابه سـال 1399، 99 تـن کلـد 

در این شرکــت تولیــد شــده بــود کــه بیانگر کاهش 

مـورد  مـاه  ایـن محصـول در  تولیـد  75.3درصـدی 

بررسی نسبت به اسفند ماه سال قبل است.

»فنوال« در اسـفند ماه سـال گذشـته، 37 تن 

کلـد فروخـت کـه نسـبت بـه بهمـن مـاه بـا میـزان 

فـروش 78 تـن، کاهـش 52.6 درصـدی داشـت و 

همچنیــــن در مقایســــه بـــا مـــدت مشابــــه سـال 

گذشـته با میزان فروش 73 تن، 49.6 درصد افت 

مالحظه می شود.

آلومینیـوم در  نـورد  فـروش کلـد شـرکت  نـرخ 

اسـفند مـاه سـال قبـل نسـبت بـه بهمـن مـاه، رشـد 

4.2درصـدی داشـته و از 115 هـزار و 871 تومـان بـه 

و  هـزار  بـه 120  مـاه  بهمـن  در  کیلوگـرم  هـر  ازای 

مـاه  اسـفند  در  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  698تومـان 

رسیده است. همچنین نرخ فروش این محصول در 

ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 

با قیمت 79 هزار و 774 تومان به ازای هر کیلوگرم، 

51.3 درصد افزایش را نشان می دهد.

تولید و فروش 376 تن محصول کارمزدی  

شرکت نورد آلومینیوم در اسفند ماه 1400، 376 

تن محصول کارمزدی تولید کرد و به فروش رساند. 

 

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰

۰۱/
۱۳

۹۹
۰۲/

۱۳
۹۹

۰۳/
۱۳

۹۹
۰۴/

۱۳
۹۹

۰۵/
۱۳

۹۹
۰۶/

۱۳
۹۹

۰7/
۱۳

۹۹
۰۸/

۱۳
۹۹

۰۹/
۱۳

۹۹
۱۰/

۱۳
۹۹

۱۱/
۱۳

۹۹
۱۲/

۱۳
۹۹

۰۱/
۱۴

۰۰
۰۲/

۱۴
۰۰

۰۳/
۱۴

۰۰
۰۴/

۱۴
۰۰

۰۵/
۱۴

۰۰
۰۶/

۱۴
۰۰

۰7/
۱۴

۰۰
۰۸/

۱۴
۰۰

۰۹/
۱۴

۰۰
۱۰/

۱۴
۰۰

۱۱/
۱۴

۰۰
۱۲/

۱۴
۰۰

رم
لوگ

 کی
 بر

ان
توم

زار 
ه

قیمت محصوالت کارخانه های نورد آلومینیوم -2نمودار 

کامپوزیت ورق تسمه کلد

ایـن در حالـی اسـت کـه در بهمـن مـاه، ایـن شـرکت 

توانسـته بـود 413 تن محصـول کارمزدی تولید کند 

کـه بیانگـر افـت 9 درصدی اسـت. در مدت مشـابه 

سـال 1399 نیـز 834 تـن محصـول کارمـزدی در ایـن 

شرکت تولید شده و به فروش رسیده بود که نشان 

از کاهـش 54.9 درصـدی تولیـد و فروش محصوالت 

کارمزدی »فنوال« در اسفند ماه 1400 است.

نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی »فنـوال« در 

اسـفند ماه سـال گذشـته نسـبت به ماه قبل از آن، 

5.9 درصد رشد و در مقایسه با مدت مشابه سال 

1399، 59.4 درصــــد افزایـــش داشتـــه اســـت. بـــه 

گونه ای کـــه ایـــن نرخ در بهمن ماه 1400، 28 هزار 

و 97 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود و در اسـفند 

مــاه به 29 هــزار و 760 تومــان به ازای هر کیلوگـــرم 

رسیـــد. نـرخ فـــروش محصـــوالت کارمـزدی ایـن 

شـرکت در اسـفند مـاه 1399، 18 هـزار و 669 تومـان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در آخرین ماه 1400  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، گـروه 

کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در اسفند ماه 

1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 340 تـن انـواع 

محصوالت نورد آلومینیومی تولید کرد که 376 تن 

آن کارمـزدی بود. میزان تولید »فنـوال« در این ماه، 

نسبت به ماه پیش از آن، 4 درصد و نسبت به دوره 

مشابه سال 1399، 6.5 درصد افت داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در آخرین مـاه 1400، در 

مجموع حدود یک هزار و 254 تن انواع محصوالت 

آلومینیومـی فروخـت کـه 376 تـن از آن، کارمـزدی 

بـود. میـزان فـروش ایـن شـرکت در اسـفند مـاه سـال 

گذشـته نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 8.4 درصـد و 

درصـد  سـال 1399، 19.4  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت 

کاهش داشته است.

»فنوال« در اسـفند ماه سـال پیش، در مجموع 

حـدود 994 میلیـارد و 343 میلیـون ریـال از محـل 

فـروش محصـوالت آلومینیومـی خود درآمد کسـب 

کرد که نسبت به ماه قبل از آن، 10.1 درصد کاهش 

اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 47.9درصد 

رشد پیدا کرده است.



تحلیـــل

هفتهنامه

48
é 1401  فروردین ماه é 212  شماره 



تحلیـــل

هفتهنامه

49
 é شماره  é 212 فروردین ماه 1401



تحلیـــل

هفتهنامه

50
é 1401  فروردین ماه é 212  شماره 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در سـال 1400 موفق شـد با کسـب درآمـد 55 هـزار و 725 میلیـارد و 764 میلیـون ریالی از 
فروش 34 هزار و 45 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی، رشد 81 درصدی درآمد را نسبت به سال 1399 تجربه کند.

درآمد ساالنه »فباهنر« 81 درصد افزایش یافت

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت صنایع مس شـهید باهنر 

سال 1400 را در حالی به پایان برد که عملکرد درخشانی 

را در درآمدزایی به ثبت رسانده است.

رشد 17 درصدی تولید مقاطع مسی  

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر در 12 ماه سال 1400 توانست چهار هزار 

و 683 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا 

سـال پیـش از آن، 34 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

این شرکت در 12 ماه سال 1399، موفق به تولید سه 

هزار و 486 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« در سـال گذشـته، موفق شد دو هزار 

و 923 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کنـد کـه ایـن میزان 

نسبت به سال قبل از آن، نشان از رشد 17درصدی 

دارد. این شـرکت در سـال 1399، دو هزار و 499 تن 

مقاطع مسی تولید کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـال قبـل، موفق 

شد هشت هزار و 233 تن تسمه و ورق مسی تولید 

کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا سـال 1399، 

18درصد رشـد داشـته است. این شرکت در 12 ماه 

سـال 1399، 6 هـزار و 988 تـن تسـمه و ورق مسـی 

تولید کرده بود.

»فباهنـر« در 12 مـاه سـال 1400، 688 تـن لولـه 

برنجـی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در کل سـال 1399، 

موفق به تولید 711 تن لوله برنجی شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در سـال پیش، 

هشـت هـزار و 792 تـن مقاطـع برنجی تولید کرد که 

نسبت به سال قبل از آن، حاکی از رشد 10 درصدی 

است. این شرکت در سال 1399، توانسته بود هفت 

هزار و 983 تن مقاطع برنجی تولید کند.

مـاه سـال   12 باهنـر در  شـرکت مـس شـهید 

ورق  و  تسـمه  تـن   35 و  هـزار   10 توانسـت  قبـل 
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برنجـی تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

11 هـزار و 356 تـن تسـمه و ورق برنجـی تولیـد 

کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در 12 مـاه سـال 1400 

ایـن  تـن محصـول رسـید کـه  بـه 35 هـزار و 377 

میزان در مقایسه با سال پیش از آن، 7 درصد رشد 

سـال  مـاه   12 در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  را 

1399، توانسـته بـود در مجمـوع 33 هـزار و 23 تـن 

محصول تولید کند.

فروش ساالنه »فباهنر« 10 درصد افزایش یافت  

نمــودار 2 حاکــی از آن بـوده که شرکت صنایع 

مـس شـهید باهنـر در 12 مـــاه سـال 1400 توانستـــه 

اســـت یک هـــزار و 171 تـــن لولـــه مسـی را در بازار 

داخلـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در 12 مـاه 

سـال 1399، یـک هـزار و 192 تـن لولـه مسـی در بازار 

داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در سال گذشته موفق 

بـه فـروش یـک هـزار و 992 تـن مقاطع مسـی در بازار 

داخلی شد که این میزان در مقایسه با سال پیش از 

آن، 20 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

سال 1399، یک هزار و 650 تن مقاطع مسی در بازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

»فباهنـر« طی سـال پیش توانسـت پنج هـزار و 

515 تـن تسـمه و ورق مسـی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش رساند. این شرکـــت در ســـال قبــل از آن، 

6 هـــزار و 183 تـــن تسمـــه و ورق مســـی در بـــازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر موفق شـد در 

سـال قبـل، 472 تـن لولـه برنجـی را در بـازار داخلـی 

بفروشـد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 511 تـن لولـه 

برنجی به فروش رسانده بود.

شرکت مس شهید باهنر در سال 1400، پنج  هزار 

و 861 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی فروخت 

که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن، 5 درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در سـال 1399، 

بـازار  در  را  برنجـی  مقاطـع  تـن  و 564  هـزار  پنـج 

داخلی معامله کرده بود.

»فباهنـر« طـی 12 مـاه سـال گذشـته، موفـق به 

فـروش سـه هـزار و 34 تـن تسـمه و ورق برنجـی در 

بــــازار داخلــــی شـــد. ایـن شرکـــت در سـال 1399 

توانستــــه بــــود ســــه هزار و 398 تــن تسمـــه و ورق 

برنجی را در بازار داخلی به فروش رساند.

شرکـــت صنایـــع مـس شـهید باهنـر در 12 مـاه 

سال پیـــش، 18 هــزار و 45 تن محصــول را در بازار 

داخلی به فروش رسانـــد. این شـرکت در سـال قبل 

از آن، 18 هـزار و 576 تـن محصـول در بـازار داخلـی 

فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در سال قبل، یک  هزار 

و 251 تـن لولـه مسـی را روانـه بازارهـای صادراتـی 

کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا سـال پیـش از 

آن، رشد 75 درصدی داشته است. این شرکت در 

سال 1399، 712 تن لوله مسی در بازارهای صادراتی 

معامله کرده بود.

»فباهنـر« در سـال 1400 موفـق شـد 534 تـن 

مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

رساند که این میزان نسبت به سال 1399، 174درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در سـال 1399، 

موفـق بـه فـروش 195 تن مقاطع مسـی در بازارهای 

صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در سال گذشته 

موفـق شـد دو هـزار و 81 تـن تسـمه و ورق مسـی را 

در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن 

میزان در هم سنجی با سال 1399، از رشد یک هزار 

و 176 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت 

در  ورق مسـی  و  تسـمه  تـن  سـال 1399، 163  در 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در سال پیش، یک هزار 

و 84 تـن محصـوالت آلیـاژی در بازارهـای صادراتـی 

فروخت که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن، 

149 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، موفـق بـه فـروش 434 تـن محصـوالت 

آلیاژی در بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنـر در سـال قبـل بـه چهـار هـزار و 950 تن 

رسید که این میزان نسبت به سال 1399، حاکی از 

ایـن شـرکت در سـال  اسـت.  رشـد 229 درصـدی 

1399، توانسـته بـود یـک هـزار و 504 تـن محصول را 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 
12 ماه سال 1400 توانست چهار 

هزار و 683 تن لوله مسی تولید 
کند که در مقایسه با سال پیش از 

آن، 34 درصد افزایش داشته است
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روانه بازارهای صادراتی کند.

توانسـت   1400 سـال  در  »فباهنـر«  همچنیـن 

11هـزار و 950 تـن محصول خدماتی در زمینه انواع 

محصـوالت مسـی و آلیـاژی عرضـه کنـد کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا سـال قبـل از آن، 3 درصـد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 12 ماه سـال 

1399، 11 هزار و 593 تن محصول ذیل ارائه خدمات، 

عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

12مـاه سـال گذشـته بـه 34 هـزار و 945 تـن رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیـش از آن، 

10درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 12 ماه 

سال 1399 توانسته بود 31 هزار و 673 تن محصول 

را به فروش رساند.

رشـد 103 درصـدی درآمـد حاصل از   

ارائـه خدمات 

همان طـور کـه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 12 مـاه سـال 

توانسـت درآمـد دو هـزار و 759 میلیـارد و   1400

بـازار  در  لولـه مسـی  فـروش  از  ریالـی  90میلیـون 

داخلـی کسـب کنـد کـه در مقایسـه با سـال قبل از 

آن، 55 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت 

در 12 مـاه سـال 1399، یـک هـزار و 779 میلیـارد و 

548 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

سـال گذشـته  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

موفق به کسب درآمد چهار هزار و 767 میلیارد و 

627 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازار 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا سـال 

1399، 109 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در سال 1399، دو هزار و 281 میلیارد و 765میلیون 

ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی 

به دست آورده بود.

و  هـزار   14 توانسـت  قبـل  سـال  در  »فباهنـر« 

964میلیـارد و 787 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی کسـب کنـد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیـش از آن، 39 درصـد 

افزایش یافته است. این شرکت در سال 1399، 10هزار 

و 717 میلیـارد و 419 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در سـال پیش 

موفـق بـه کسـب درآمـد یـک هـزار و 514 میلیـارد و 

763 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلـی شـد کـه ایـن میزان در مقایسـه با سـال قبل 

از آن، 85 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در سـال 1399 توانسـته بـود درآمـد 816میلیـارد و 

342میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـال 1400، 9 هـزار و 

724 میلیارد و 53 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع 

برنجـی در بـازار داخلـی کسـب کـرد کـه این میـزان در 

هم سـنجی بـا سـال 1399، 61 درصـد رشـد را نشـان 

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

20 میلیــــارد و 955 میلیـــون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در سـال گذشـته موفـق بـه کسـب 

درآمد 6 هزار و 973 میلیارد و 411 میلیون ریالی از 

فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه سـال پیـش از آن، 45 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی سـال 1399 

توانسته بود چهار هزار و 758 میلیارد و 23میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق برنجی در بازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در سـال قبل، 

40 هـزار و 703 میلیـارد و 731 میلیـون ریـال درآمـد 

از فروش محصوالت خود در بازار داخلی به دسـت 

آورد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با سـال پیـش از آن، 

54 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، 26 هـزار و 367 میلیـارد و 810میلیـون 

درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 12 ماه سـال پیش 

توانست دو هزار و 924 میلیارد و 178 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا سـال 

1399، 154 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در سال 1399، یک هزار و 150 میلیارد و 133میلیون 

مجموع تولید »فباهنر« در 12 ماه 
سال 1400 به 35 هزار و 377 

تن محصول رسید که این میزان 
در مقایسه با سال پیش از آن، 7 

درصد رشد را نشان می دهد
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ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی 

کسب کرده بود.

»فباهنـر« طـی 12 مـاه سـال 1400، یـک هـزار و 

251 میلیـارد و 584 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع مسـی در بازارهای صادراتی به دسـت آورد 

که این میزان نسبت به سال پیش از آن، 304درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12مـاه سـال 

و  میلیـارد   309 درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   1399

745میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازارهای 

صادراتی شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در سـال قبل، 

درآمـد چهـار هـزار و 887 میلیـارد و 358 میلیـون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتـی کسـب کـرد کـه این میزان در هم سـنجی 

با سال 1399، نشان از رشد دو هزار و 173 درصدی 

دارد. ایـن شـرکت در سـال 1399، 214 میلیـارد و 

981میلیـون ریـال درآمـد از تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

باهنـر در سـال گذشـته،  شـرکت مـس شـهید 

توانسـت یـک هـزار و 544 میلیـارد و 10 میلیـون ریال 

درآمد از فروش صادراتی محصوالت آلیاژی داشته 

باشـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا سـال قبـل از آن، 

171 درصد رشـد را نشـان می دهد . این شـرکت طی 

سـال 1399، 567 میلیارد و 751 میلیون ریال درآمد 

از فـروش محصـوالت آلیـاژی در بازارهـای صادراتـی 

به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

سال پیش به 10 هزار و 607 میلیارد و 130 میلیون ریال 

رسید که این میزان نسبت به سال 1399، 373درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 

1399 توانسته بود دو هزار و 242میلیارد و 610میلیون 

فـروش صادراتـی محصـوالت خـود  از  ریـال درآمـد 

کسب کند.

همچنیـن شـرکت صنایع مس شـهید باهنـر در 

سـال 1400، چهار هزار و 414 میلیارد و 903 میلیون 

ریـال درآمـد از ارائـه خدمات در زمینه محصوالت 

مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان در هم سنجی 

با ســـال پیـــش از آن، نشـــان از رشـــد 103درصـــدی 

دارد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399، دو هـزار و 

171 میلیـــارد و 677 میلیـــون ریـــال درآمـــد از ارائه 

خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در 12 مـاه سـال 1400 بـه 55 هـزار و 

ایـن  کـه  رسـید  ریـال  و 764میلیـون  725میلیـارد 

میـزان نسـبت بـه سـال قبـل از آن، 81درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1399 

توانسـته بـود 30 هـزار و 782 میلیـارد و 97 میلیـون 

ریال درآمد کسب کند.  
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در سـال 1400 موفـق به کسـب 477 هـزار و 
635میلیارد ریال درآمد شـد که این میزان در مقایسـه با سـال قبل از آن، 61درصد 

رشد را نشان می دهد.

رشد 61 درصدی درآمد ساالنه »کگل«

سـال 1400 از سـال 1399 پیشـی گرفت و رکوردهای 

جدیدی در این زمینه به ثبت رسـید. ضمن اینکه 

توانسـت  گذشـته  سـال  مـاه  آخریـن  در  »کگل« 

بخشی از محصول خود را روانه بازارهای صادراتی 

کنـد؛ چراکـه ایـن شـرکت ماننـد سـایر شـرکت های 

فـوالدی ملـزم بـه عرضـه محصـول در بـورس کاال 

از  تقاضـا در بسـیاری  نبـود  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت 

را  صـادرات  مجـوز  توانسـت  گل گهـر  عرضه هـا، 

روانـه  را  خـود  محصـوالت  از  بخشـی  و  کسـب 

بسـیار  داخلـی  فـروش  کنـد.  صادراتـی  بازارهـای 

خـوب گل گهـر در کنـار صـادرات ایـن شـرکت در 

اسـفند مـاه موجـب شـد درآمـد »کگل« در آن مـاه 

بـه هفـت هـزار و 700میلیـارد تومـان برسـد کـه ایـن 

میـزان درآمـد نیـز رکـورد تـازه ای بـرای ایـن شـرکت 

محسوب می شود.

تولید 27.65 میلیون تن محصول  

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

اسـت  توانسـته  پیـش  سـال  در  گل گهـر  صنعتـی 

12میلیون و 172هزار و 438 تن گندله تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا سـال قبـل از آن، بیانگـر 

0.3درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399 

توانسته بود 12میلیون و 130 هزار و 553 تن گندله 

تولید کند.

گل گهـر از ابتـدای فروردین ماه تا پایان اسـفند 

مـاه سـال 1400، 15 میلیـون و 498 هـزار و 964 تـن 

کنسـانتره تولید کرد که این میزان نسـبت به سـال 

پیـش از آن، از رشـد 0.5 درصـدی برخـوردار بـوده 

است. این شرکت در سال 1399 طی همین مدت، 

15 میلیـون و 411 هـزار و 131 تـن کنسـانتره تولیـد 

کرده بود.

»کگل« در سـال گذشـته موفـق شـد 132 هـزار و 

273 تـن گندلـه ریزدانـه تولید کند که این میـزان در 

مقایسـه بـا سـال قبـل از آن 21 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. این شـرکت در سـال 1399، 109 هزار و 287 تن 

گندله ریزدانه تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در سـال 1400 بـه 27 میلیـون و 803 هـزار و 675 تـن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه سـال 1399، رشـد 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در اسفند ماه سال 1400 توانست با عملکرد بسیار 

فـــروش،  و  تولیــــد  حــــوزه  در  خــــود  درخشـــان 

عقب ماندگی هـــای خــــود در ماه هـــای گذشتـــه را 

جبران کنــد. به طـوری که میزان تولید گل گهر در 
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0.5درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـال 

1399، موفق به تولید 27 میلیون و 650 هزار و 971 تن 

محصول شده بود.

فروش 13 میلیون تنی گل گهر  

اسـت،  مشـخص  نمـودار 2  در  کـه  همان طـور 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در سـال قبـل 

توانسـت 9 میلیـون و 918 هـزار و 774 تـن گندلـه 

سـنگ آهن را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند. ایـن 

بـود 12 میلیـون و  توانسـته  شـرکت در سـال 1399 

259هزار و 678 تن گندله را در بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر از ابتـدای فروردیـن مـاه تـا پایـان 

اسـفند مـاه سـال 1400 موفـق بـه فـروش دو میلیـون و 

669 هـزار و 320 تـن کنسـانتره سـنگ آهن در بـازار 

داخلـی شـد. ایـن شـرکت در سـال 1399 طـی همیـن 

مـدت توانسـته بود دو میلیـون و 875 هـزار و 512 تن 

کنسانتره را در بازار داخلی به فروش رساند.

»کگل« توانسـت در سـال گذشـته، 58 هـزار و 

بـه  بازارهـای داخلـی  624تـن گندلـه ریزدانـه را در 

فروش رسـاند. این شـرکت در سـال 1399، 136 هزار و 

963 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال پیش 

موفـق بـه صـادرات 54 هـزار و 373 تن گندله ریزدانه 

شـده بـود. ایـن شـرکت در سـال 1399 توانسـته بـود 

64هزار و 695 تن گندله ریزدانه صادر کند.

گل گهر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 

سـال قبل توانسـت 57 هزار و 628 تن کنسـانتره را 

روانه بازارهای صادراتی کند. این شـرکت در سـال 

پیـش از آن، 200 هـزار و 852 تـن کنسـانتره صـادر 

کرده بود.

همچنیـن »کگل« در سـال 1400، 278 هـزار تـن 

گندله نیز در بازارهای صادراتی فروخت.

جمع صادرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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1400مبلغ فروش شرکت گل گهر در سال -3نمودار
کنسانتره گندله مجموع

در سـال گذشـته به 390 هزار و 264 تن رسـید که این 

میزان در مقایسـه با سـال پیش از آن، 47 درصد رشـد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در سـال 1399 توانسته 

بـود 265 هـزار و 547 تـن محصـول را روانـه بازارهـای 

صادراتی کند.

در  گل گهـر  ریزدانـه  گندلـه  فـروش  مجمـوع 

بـه  پیـش  بازارهـای داخلـی و صادراتـی، طـی سـال 

112هـزار و 997 تـن رسـید. ایـن شـرکت در سـال 1399، 

201 هـزار و 658 تـن گندلـه در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی فروخته بود.

فـروش کنسـانتره »کگل« در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی در سـال قبـل بـه دو میلیـون و 726 هـزار و 

948تن رسید. این شرکت در سال 1399 توانسته بود 

سـه میلیـون و 76 هـزار و 364 تـن کنسـانتره را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر در سـال 1400 

توانسـت 10 میلیـون و 197 هـزار و 37 تـن گندلـه را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن 

شـرکت در سـال 1399 موفـق بـه فـروش 12 میلیـون و 

259 هـزار و 678 تـن گندلـه در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی شده بود.

مجمـوع فروش گل گهـر از ابتـدای فروردین ماه 

تـا پایـان اسـفند مـاه سـال گذشـته بـه 13 میلیـون و 

36هزار و 982 تن رسـید. این شـرکت در سـال 1399 

تـن  و 700  هـزار  و 537  میلیـون  بـود 15  توانسـته 

محصول بفروشد.

درآمد فروش کنسانتره 59 درصد افزایش یافت  

نمـودار 3 حاکـی از آن بـوده شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر در سـال پیـش توانسـته اسـت از 

و  هـزار   386 داخلـی،  بـازار  در  گندلـه  فـروش 

595میلیارد و 422 میلیون ریال درآمد کسـب کند 

آن،  از  قبـل  سـال  بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه 

59درصـد افزایـش را نشـان می دهد. این شـرکت در 

سـال 1399 توانسـت بـود از فـروش گندلـه در بـازار 

داخلـی، 243 هـزار و 60 میلیـارد و 278 میلیـون ریال 

درآمد داشته باشد.

شرکت گل گهر از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه 

و  هـزار   77 درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   1400 سـال 
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محصول به دست آورد.

شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر در سـال 1400 

درآمد دو هزار و 523 میلیارد و 554 میلیون ریالی از 

فروش گندله ریزدانه در بازارهای داخلی و صادراتی 

کسـب کـرد. ایـن شـرکت در سـال 1399 توانسـته بود 

سـه هـزار و 641 میلیـارد و 430 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش گندله ریزدانه در بازارهای داخلی و صادراتی 

داشته باشد.

گل گهر در سال پیش موفق به کسب 79 هزار و 

112 میلیـارد و 951 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسانتره در بازارهای داخلی و صادراتی شد که این 

رشـد  از  آن،  از  قبـل  سـال  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

59درصـدی برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت در سـال 

1399 توانسـته بـود از فـروش کنسـانتره در بازارهـای 

و  میلیـارد  و 638  هـزار  بـه 49  و صادراتـی  داخلـی 

767میلیون ریال درآمد برسد.

شـرکت  درآمـد  جمـع  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

در  گندلـه  فـروش  از  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

بـه  بازارهـای داخلـی و صادراتـی در سـال گذشـته 

395هزار و 999 میلیارد و 301 میلیون ریال رسید که 

ایـن میـزان درآمـد در هم سـنجی بـا سـال پیـش از آن، 

رشـد 63 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سال 1399 درآمد 243 هزار و 60 میلیارد و 278میلیون 

ریالی از فروش گندله در بازارهای داخلی و صادراتی 

کسب کرده بود.

مجموع درآمد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در سال 1400، 477 هزار و 635 میلیارد و 806 میلیون 

ریال بوده که این میزان در هم سنجی با سال قبل از 

آن، 61 درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در سال 

1399 توانسـته بـود 296 هـزار و 340 میلیـارد و 

475میلیون ریال درآمد به دست آورد.

کاهش نسبی نرخ فروش محصوالت   

گل گهر در اسفند ماه

نمودار 4 حاکی از آن اسـت که شـرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر در اسـفند مـاه سـال 1400 گندلـه 

خود را به نرخ 38 میلیون و 879 هزار و 937 ریال به 

ازای هـر تـن و کنسـانتره را نیـز بـا نـرخ 28 میلیـون و 

674 هزار و 462 ریال به ازای هر تن در بازار داخلی 

فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در 12 مـاه سـال 1400 

گندلـه خـود را بـه طور میانگین با نـرخ 38 میلیون و 

976 هـزار و 130ریـال بـه ازای هـر تن و نیز کنسـانتره 

را بـه نـرخ 29میلیـون و 88 هـزار و 387 ریـال بـه ازای 

هر تن به فروش رساند.
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1400نرخ فروش محصوالت گل گهر در سال -4نمودار 
کنسانتره گندله

646میلیارد و 214 میلیارد ریالی از فروش کنسـانتره 

در بازارهای داخلی شد که در هم سنجی با سال قبل 

از آن 74 درصد رشد یافته است. این شرکت در سال 

1399، 44 هـزار و 443 میلیـارد و 307 میلیـون ریـال از 

محل فروش کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

کسـب  بـه  موفـق  گذشـته  سـال  در  »کگل« 

941میلیـارد و 301 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندلـه ریزدانـه در بازارداخلـی شـد. ایـن شـرکت در 

سـال 1399، یـک هـزار و 168 میلیـارد و 880 میلیـون 

ریال درآمد از فروش گندله ریزدانه در بازار داخلی 

به دست آورده بود.

درآمد حاصل از فروش داخلی شـرکت معدنی و 

و  هـزار  بـه 465  قبـل  سـال  طـی  گل گهـر  صنعتـی 

182میلیارد و 937 تن رسید که این میزان در مقایسه 

با سال پیش از آن، رشد 61 درصدی را نشان می دهد. 

این شرکت در سال 1399،  288 هزار و 672 میلیارد و 

465 میلیـون ریـال از فـروش محصـول در بازارهـای 

داخلی درآمد کسب کرده بود.

گل گهـر در 12 مـاه منتهـی بـه اسـفند سـال 1400، 

یک هزار و 582 میلیارد و 253 میلیون ریال درآمد از 

صـادرات گندلـه ریزدانه کسـب کرد. این شـرکت در 

سـال 1399 توانسـته بـود دو هـزار و 472 میلیـارد و 

550میلیـارد ریـال درآمـد از فـروش صادراتـی گندلـه 

ریزدانه به دست آورد.

درآمـد »کگل« از صـادرات کنسـانتره طـی سـال 

پیـش بـه یـک هـزار 466 میلیـارد و 737 میلیـون ریـال 

بـود  توانسـته  سـال 1399  در  شـرکت  ایـن  رسـید. 

پنج هزار و 195 میلیارد و 460 میلیون ریال درآمد از 

صادرات کنسانتره کسب کند.

گفتنی است که گل گهر در سال گذشته حدود 

9 هـزار و 403 میلیـارد و 879 میلیـون ریـال درآمـد از 

صادرات گندله کسب کرد.

جمـع درآمـد صادراتـی »کگل« در سـال قبـل 

ریـال  بـه 12هـزار و 452 میلیـارد و 869 میلیـون 

رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا سـال پیـش از 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  62درصـدی  رشـد  آن، 

شـرکت در سـال 1399 موفق شـده بود هفت هزار 

و 668 میلیارد و 10میلیون ریال درآمد از صادرات 

جمع صادرات شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در سال گذشته به 

390 هزار و 264 تن رسید که این 
میزان در مقایسه با سال پیش از آن، 

47 درصد رشد را نشان می دهد
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آتش صادرات فوالد سرد شد
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در شـرایطی کـه همـگان انتظار داشـتند با افزایش قیمـت محصوالت معدنـی و فلـزی در بازارهای جهانی، میـزان صـادرات آن ها از 
کشـور افزایـش یابـد و بتوانیـم از این فرصت طالیی اسـتفاده کنیم امـا وزارت صنعت، معـدن و تجارت طی بخشـنامه ای بر صادرات 

محصوالت معدنی به ویژه فوالدی عوارض وضع کرد.

آتش صادرات فوالد سرد شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

محصـوالت  صـادرات  بـر  عـوارض  اعمـال  آنالیـن«، 

معدنی از سوی در کشور ما در گذشته اتفاق افتاده 

اما این عوارض تنها بر مواد اولیه اعمال شده بود. در 

بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی 

محصوالت نهایی همچون میلگرد فوالدی نیز از تیغ 

تیز عوارض در امان نماند؛ موضوعی که باعث ایجاد 

نارضایتی و اعتراض تولیدکنندگان شده است. در این 

راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

با تعدادی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

به گفت وگو نشسته که در ادامه آمده است:

تحریم داخلی به جای مشوق  صادراتی  

بهـرام سـبحانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: اکنون با 

توجـه بـه خـارج شـدن اوکرایـن و روسـیه از بازارهـای 

جهانی، کشور چین فرصت را غنیمت شمرده است 

و با به کارگیری تمام تالش خود، قصد پر کردن جای 

خالـی ایـن دو کشـور در بازارهـای جهانـی را دارد. در 

واقـع فرصتـی فراهـم شـده اسـت کـه ایـران می توانـد 

جهـت ارزآوری بـه کشـور از فرصـت بـه دسـت آمـده 

استفاده کند و به رقابت با کشور چین بپردازد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه 

مطرح کرد: متاسـفانه اعمـال عـوارض صادراتی برای 

ایجـاد  جـای  بـه  نوعـی  بـه  فـوالدی،  شـرکت های 

مشوق های صادراتی یکی از تصمیمات غلط وزارت 

می تواننـد  کـه  اسـت  تجـارت  معـدن،  صنعـت، 

مشکالتی را برای صادرکنندگان شمش فوالدی ایجاد 

کند. در حقیقت این تصمیم غلط می تواند فرصت را 

از یـک کشـور بـرای صنعتـی کـه نقـش بسـزایی در 

ارزآوری دارد، بگیرد.

تحریم هـای  دلیـل  بـه  امـروزه  کـرد:  بیـان  وی 

بین المللـی، محصوالت فـوالدی ایـران 10 تـا 20 درصد 

ارزان تر از محصوالت دیگر کشورها صادرات می شود 

کـه ایـن دسـتورالعمل جدیـد، مانـع دیگـری بر سـر راه 

ارزآوری صنعـت فـوالد ایجـاد می کنـد. بـه طور حتم، 

تولیدکنندگان شمش فوالدی با این تصمیم ناگهانی 

وزارت صمـت موافـق نیسـتند. علی رغـم اینکـه بـا 

تحریم هـای بین المللـی و مشـکالت داخلـی کشـور 

مواجـه هسـتیم، فرصتـی جهـت ورود شـرکت های 

فوالدی به بازارهای صادراتی فرا رسیده است اما این 

یـک تحریـم داخلـی سـبب  دسـتورالعمل همچـون 

جلوگیری از رونق صادرات فوالد می شود.

فرصـت  کـه  هنگامـی  داد:  ادامـه  سـبحانی 

اقتصادی مطلوبی ایجاد می  شـود، سـرمایه گذاران و 

این گونـه  امـا  دارنـد  سـودآوری  انتظـار  سـهامداران 

و  فوالدسـازان  سـودآوری  مانـع  سیاسـت گذاری ها 

سبب افت شدید تولید آن ها می شود.

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران بیـان 

کـرد: ایـن سـوال بـرای همـه فوالدسـازان مطـرح بوده 

کـه اگـر وزارت صمـت وضع عوارض بسـیار سـنگین 

بـر صـادرات فـوالد کشـور را قبـول دارد، چـرا از سـر 

خـود رفـع کـرده اسـت و بـه گردن سـتاد تنظیم بـازار 

می انـدازد و بـر اسـاس تصمیمـات ایـن سـتاد، کار را 

پیـش می بـرد؟ وزارت صمـت بـرای تصمیمـی کـه 

گرفته است، باید بتواند دالیل منطقی را ارائه دهد 

بـر  صادراتـی  عـوارض  اعمـال  اصلـی  راهبـرد  تـا 

شرکت های فوالدی مشخص شود.

وی اظهـار کـرد: بـه طـور حتـم، اگـر وزارتخانـه 

موافق صحت این دستورالعمل نباشد، وزیر صمت 

پاسـخگو  بایـد  تولیـد  و  بـه عنـوان مدافـع صنایـع 

باشـد؛ چراکه آمار و ارقام نادرسـتی به سـتاد تنظیم 

بـازار ارسـال شـده و ایـن تصمیـم بـه صـورت کامـال 
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ناگهانی گرفته شده است. در حال حاضر، حداقل 

10میلیون تن فوالد مازاد بر نیاز در کشور وجود دارد 

و ایـن یعنـی نیـاز بـازار داخـل تامیـن اسـت؛ پـس چـه 

ضرورتی دارد که بر سر راه صادرکنندگان محصوالت 

فوالدی، مانع تراشی های متعدد صورت می گیرد؟

صنعت فوالد زیر تیغ تصمیمات غلط  

رضـا شهرسـتانی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین«، عنـوان کرد: نامه 

معاونـت معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صمـت بـه 

دفتـــر مقـــررات صـــادرات و واردات این وزارتخانـــه 

مبنـــی بر وضـــع عـــوارض صادراتی بر محصـــوالت 

زنجیره فوالد، سـبب بروز اختالالت اساسـی در کل 

زنجیـره فـوالد خواهـد شـد. انجمـن تولیدکننـدگان 

فـوالد ایـران بـا ایـن تصمیـم ناگهانـی وزارت صمـت، 

صد در صد مخالف است. 

عضـو هیئت مدیـره انجمن تولیدکننـدگان فوالد 

ایران ادامه داد: به طور حتم، صنایع پایین دستی هر 

چه بیشتر فعال  باشند، موجب ایجاد ارزش افزوده و 

اشتغال زایی در کشور خواهد شد. بنابراین در سراسر 

دنیـا از صنعـت داخلـی مخصوصـا پایین دسـت خود 

حمایت می کنند.

شـمش  صـادرات  عـوارض  کـرد:  مطـرح  وی 

و  ایـن محصـول  قیمـت  را 17 درصـد کل  فـوالدی 

عوارض صادرات صنایع پایین دستی همچون میلگرد 

را 5 درصـد مشـخص کرده انـد. ضمن اینکه عوارض 

صادرات آهن اسفنجی 11 درصد تعیین شده است. 

در حالـی کـه بایـد ایـن رونـد برعکـس باشـد و بـرای 

مواد اولیه، عوارض بیشـتری وضع شـود. نکته مهم 

دیگر این است که میزان تولید شمش مازاد بر نیاز 

است و این حلقه با کمبود مواد اولیه همچون آهن 

اسـت،  تولیدکننـدگان  مبـرم  نیـاز  کـه  اسـفنجی 

دست وپنجه نرم می کند.

شهرستــــانی بـر ضـــرورت حمایـــت از صنایـــع 

 پایین دسـتی بـرای تولیـد ورق فـوالدی تاکیـد کـرد و 

گفـت: وزارت صمـت عوارض صادراتی بر اسـلب را 

11 درصـد و عـوارض صادراتـی بـر شـمش را 17 درصـد 

تعییـن کـرده  اسـت؛ در صورتی که با کمبـود ورق در 

کشور مواجه هستیم و ضرورت دارد برای رونق تولید 

ورق فـوالدی، حمایـت ویژه ای از صنایع پایین دسـتی 

صورت پذیرد.

عضـو هیئت مدیـره انجمن تولیدکننـدگان فوالد 

ایـران بـا اشـاره بـه مسـائل پشـت پـرده وضـع عـوارض 

صادراتی، افزود: ایمیدرو و شرکت های خصولتی که 

80 درصد تختال فوالدی نیاز بازار را تامین می کنند، 

جـزو سـهامداران اصلـی صنایـع باالدسـتی هسـتند. 

بنابراین دولت برای حمایت از این شرکت ها اقدام به 

وضـع قوانیـــن بـــدون پایـــه و اســـاس می کننـــد. در 

حقیقـت، تصمیمـات غلـط دولـت منجـر بـه ایجـاد 

مشکالتی برای فوالدسازان بخش خصوصی می شود. 

ایـن دستورالعمــــل، حرکـــت بخــــش خصـــوصی را 

پیچیده تر می کنـــد و در نهایـــت، پیامــــد این گونـــه 

سیاست گذاری هــــا، نابـــودی بخـــش خصـــوصی در 

صنعت فوالد است.

وی خواسـتار ورود مجلـس شـورای اسـالمی بـه 

موضـوع عـوارض صادراتـی فوالد شـد و اذعان کرد: با 

توجـه بـه پیامـد ایـن سیاسـت گذاری  غلـط، مجلـس 

شـورای اسـالمی بایـد هـر چـه زودتر بخش خصوصی 

صنعت فوالد را نجات دهد.  اکنون با توجه به تنش 

میان روسیه و اوکراین، فرصت مناسبی برای ارزآوری 

بـه کشــــور شـکل گرفتـــه اســــت؛ به گونــــه ای کــــه 

صادرکننـدگان فـوالد از هـر دو کشـور در بـازار جهانی 

غایب هستند و این سبب شده است که قیمت های 

جهانی به شدت افزایش داشته باشد.

شهرستانی با گریزی به مشکالت صنعت فوالد 

در سـال گذشـته، اضافـه کـرد: سـال گذشـته قطعـی 

بـرق و گاز، سـبب افـت شـدید تولیـد و سـودآوری 

فوالدسازان شد و با وجود اینکه قرار بود در سال 1400 

بـه 34 میلیـون تـن فـوالد برسـیم امـا 28 میلیـون و 

500هـزار تـن فـوالد خـام در کشـور تولیـد شـد کـه 

توانستیم طی این مدت تقریبا 10 میلیون تن صادرات 

انجـام دهیـم. در نتیجـه، بـا کمبـود فـوالد در کشـور 

مواجه نیستیم و به طور حتم باید از این فرصت برای 

حضور در بازارهای صادراتی جهت ورود ارز به کشور 

استفاده شود و همچنین برنامه تولید 55 میلیون تن 

فوالد را نیز محقق کنیم.

وی با اشاره به دیگر مشکالت تولیدکنندگان فوالد، 

یـادآور شـد: متاسـفانه هـر روز شـاهد وضـع قوانیـن و 

اعمال عوارض صادراتی برای 
شرکت های فوالدی، به نوعی به 
جای ایجاد مشوق های صادراتی 

یکی از تصمیمات غلط وزارت 
صنعت، معدن، تجارت است 

که می توانند مشکالتی را برای 
صادرکنندگان شمش فوالدی 

ایجاد کند
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بخشـنامه های جدید از سـوی وزارت صمت هستیم؛ 

به گونه ای که در سال 1400 مشمول افزایش 22 برابری 

قیمت گاز و پنج برابری قیمت برق بوده ایم.

عضـو هیئـت مدیره انجمن تولیدکننـدگان فوالد 

ایـران مطـرح کـرد: در سراسـر دنیـا بـرای مدیریـت 

مصـرف انـرژی و حمایـت از بخش تولید، قیمت برق 

بخـش خانگـی را افزایـش می دهنـد و از آن سـو در 

بخـش صنعتـی جهـت رقابـت   بـا سـایر رقبـا در دنیـا، 

قیمت برق صنایع را ارزان تر می کنند؛ در صورتی که 

متاسـفانه در ایران شـاهد اعمال محدودیت انرژی و 

افزایش قیمت حامل های انرژی بوده ایم.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا عملیاتـی شـدن عـوارض 

صادراتـی و بـا توجـه سـازوکاری کـه دولـت در پیـش 

گرفتـه  اسـت، حاشـیه سـود بسـیاری از واحدهـای 

فوالدسـازی بـا توجه به عوارض جدید صادراتـی، وارد 

زیـان شـده و بـه سـرمایه گذاران و سـهامداران آن هـا 

ضررهای زیادی، تحمیل و در نهایت موجب تعطیلی 

بسیاری از شرکت های فوالدی می شود.

شهرستانی اظهار کرد: امیدوار هستیم به هیچ 

عنـوان ایـن بخشـنامه اجـرا نشـود و هـر چـه زودتـر 

تغییـر کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت نـه تنهـا بـه هـدف 

تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد نخواهیـم رسـید، بلکـه 

امـکان رسـیدن مجـدد بـه رکـورد قبلـی یعنـی تولیـد 

30میلیـون تـن فـوالد خـام کـه در سـال 99 بـه ثبـت 

رسید نیز وجود نخواهد داشت.

افت شدید سود فوالدسازان با اعمال   

عوارض صادراتی

اسـدالله فرشـاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: درگیری 

میان روسیه و اوکراین، فرصت بی نظیری برای توسعه 

صـادرات و افزایـش سـهم ایـران از بازارهـای صادراتـی 

فراهـم کـرده اسـت. اکنـون بانک هـا قادر بـه پرداخت 

تسـهیالت بـا ارقام باال نیسـتند و عالوه برایـن، امکان 

سـرمایه گذاری خارجـی در کشـور فراهـم نیسـت؛ 

بنابرایـن ایـن فرصـت باعـث تامیـن منابـع طرح هـای 

توسعه شرکت های فوالدی می شود. به طور معمول، 

در فرصت های استثنایی، مشوق های صادراتی برای 

تولیدکننـدگان ایجـاد می شـود و افزایـش صـادرات، 

توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  و  داخلـی  بـازار  رونـق 

شـرکت های فـوالدی را بـه همـراه دارد امـا تصمیـم 

بـر اعمـال  وزارت صنعـت، معـدن، تجـارت مبنـی 

عوارض سنگین صادراتی که سبب اعتراض گسترده 

فوالدسـازان شـده اسـت، آن هـا را در شـرایط بسـیار 

سـختی قـرار می دهد. وضـع این عوارض تاثیر منفی 

بر قیمت فوالد و محصوالت فوالدی در بازار داخلی 

خواهد گذاشت و در نهایت، موجب افزایش قیمت 

تمام شده فوالد می شود.

وی با بیان اینکه تولید شمش در داخل کشور دو 

برابـر نیـاز داخل اسـت، گفـت: در حال حاضر، میزان 

10 میلیون تن مازاد تولید فوالد در کشور وجود دارد 

و این یعنی نیاز بازار داخل تامین است.

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران تصریح 

کرد: با بررسی گزارش عملکرد شرکت های فوالدی تا 

پایـان سـال 1400، شـاهد کارکـرد مثبـت و سـوددهی 

مطلوب شرکت ها در صنعت فوالد ایران بوده ایم. در 

واقـع ایـن مـوارد، سـبب تامیـن منابع مالـی طرح های 

توسـعه  ای شـرکت ها می شـود. در حالی که بر اساس 

گفت وگوهـای تولیدکننـدگان بـا انجمن فـوالد ایـران، 

اکنـون اعمـال عـوارض سـنگین بـر صـادرات شـمش 

فـوالدی سـبب زیـان واحدهـای تولیـدی می شـود؛ به 

گونه ای که افزایش حقوق کارکنان، کمبود مواد اولیه 

و انرژی و همچنین تغییرات نرخ ارز از جمله مواردی 

است که به تولیدکنندگان تحمیل شده است.

فرشـاد بیـان کـرد: در سـال گذشـته قطعی بـرق و 

گاز، سبب افت شدید تولید و سود فوالدسازان شد؛ 

به طوری که در دی ماه سـال 1400 تولید فوالدسـازان 

به نصف رسید. بنابراین برای استمرار تولید زنجیره 

سـرمایه گذاری  انـرژی  بخـش  در  بایـد  ایـران  فـوالد 

صورت پذیرد.

وی اذعان کرد: طبق دسـتورالعمل جدید وزارت 

صمـت، بـا توجـه به قیمـت شـمش فـوالدی صادراتی 

ایران، عوارض اعمال  شده بر صادرات شمش فوالدی 

22 درصد معادل بیش از 122 دالر در هر تن است که 

بـه تعبیـری جمـع عـوارض بـر صـادرات می شـود. در 

حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کاال، 100 دالر 

در هر تن پایین تر از نرخ های صادراتی اسـت و با این 

عـوارض میـزان زیـان تحمیـل شـده بـه شـرکت های 

فـوالدی و سـهامداران آن هـا بـه بیـش از 220 دالر در 

هـر تـن خواهـد رسـید و ایـن فراینـد موجـب ریـزش 

شاخص  بورس می شود.

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران بـا بیـان 

اینکـه تصمیـم وزارت صمـت نیـاز بـه تامـل بیشـتری 

دارد، گفـت: وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

خصـوص حـل چالـش بـه وجـود آمـده بایـد نظـرات 

انجمن های تخصصی صنعت فوالد را در نظر بگیرد.

فرشـاد بیـان کـرد: در هفتـه اول دی  مـاه 1400، 

ایـران،  صادراتـی  فـوالدی  شـمش  قیمـت  میانگیـن 

546.5 دالر بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت ولی در هفته 

گذشـته، میانگیـن قیمـت شـمش فـوالدی صادراتـی 

کشـور 720 دالر بـه ازای هـر تـن رسـید کـه این قیمت 

31.7 درصـد باالتـر از قیمـت مبنـای وزارت صمـت 

اسـت و بـا اعمـال عـوارض جدیـد، صـادرات شـمش 

مشـمول عوارض 17 درصدی بر قیمت کل محصول 

خواهد شـد که مبلغ این عوارض گمرکی 122.4 دالر 

در هر تن خواهد بود.

وی اظهار کرد: متاسفانه بخشنامه جدید وزارت 

ایجـاد  صـادرات  بـرای  کافـی  مطلوبیـت  صمـت، 

نمی کنـد. عـالوه بـر اینکـه اعمـال عـوارض صادراتـی 

سـبب زیـان  شـرکت های فـوالدی می شـود، موجـب 

کاهش درآمد ارزی و افزایش نرخ ارز نیز خواهد شد. 

در حقیقـت مبنـای ایـن تصمیـم ناگهانـی وزارتخانـه 

کارشناسی نیست و اعمال عوارض صادراتی سنگین 

بـر صـادرات محصوالتـی فـوالدی، تاثیرات منفـی در 

پی خواهد داشت.

 با توجه به تنش میان روسیه و 
اوکراین، فرصت مناسبی برای ارزآوری 
به کشور شکل گرفته است؛ به گونه ای 
که صادرکنندگان فوالد از هر دو کشور 

در بازار جهانی غایب هستند و این 
سبب شده است که قیمت های جهانی 

به شدت افزایش داشته باشد
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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 شرکت فوالد خوزستان، امین ابراهیمی در 

دیـدار بـا نماینـده ولی فقیـه اسـتان مطـرح کـرد: بـه 

شـرکت های  سـودآوری  و  تولیـد  پایـداری  منظـور 

درون اسـتانی و تامیـن مـواد اولیـه ایـن شـرکت ها، 

خوزسـتان  اسـتان  بـه  داخلـی  فـروش  75درصـد 

اختصاص داده شد. 

ادامـه  در  فـوالد خوزسـتان  شـرکت  مدیرعامـل 

افزود: دو میلیون و 50 هزار تن از محصوالت تولیدی 

سـال 1400 صـادر شـد کـه معـادل یـک میلیـارد و 400 

میلیـون دالر ارزآوری بـرای کشـور داشـته اسـت. ایـن 

رقم معادل 3 درصد تولید ناخالص کشور است. 

وی بـا اشـاره بـه طرح هـای توسـعه ای شـرکت 

فـوالد خوزسـتان اذعـان کرد: این شـرکت بـا 16 هزار 

بـه همـراه  تـن شـاغل و پنـج هـزار تـن بازنشسـته، 

را  نفـری  آمـاری حـدود 100 هـزار  خانـواده جامعـه 

تشکیل می دهد. با وجود 120 هزار سهامدار شرکت 

فوالد خوزسـتان، سـال گذشته پروژه های توسعه ای 

مختلفـی بـه ارزش 23 هـزار میلیـارد تومـان تعریف 

شـد و سـهامداران بر این عقیده هسـتند که اجرای 

طرح های توسـعه موجب اشـتغال زایی جوانان و در 

نتیجه سودآوری بیشتر می شود .

ابراهیمی مطرح کرد: هر شـغل که در صنعت 

فوالد ایجاد شود، در کنار آن 23 شغل شامل، حمل 

و نقل و ارائه خدمات در حوزه های مختلف ایجاد 

از پروژه هـای در دسـت  بـا بهره بـرداری  می  شـود. 

اجـرا در آینـده نزدیـک بـه چهار هزار تـن جذب نیرو 

انجام خواهد شد.

افـزود:  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

شرکت فوالد خوزستان در اسفند ماه سال گذشته 

آزمونـی بـرای جـذب 500 تـن نیـروی بومـی برگـزار 

کـرد. در آینـده نیـز برای جذب نیروهای متخصص 

و بومی، آزمون های دیگری برگزار خواهد شد. 

وی بـا اشـاره بـه قدمـت 40 سـاله شـرکت فـوالد 

خوزسـتان، گفت: برای اجرای طرح های توسـعه ای، 

تجهیـزات ایـن شـرکت نیـاز بـه نوسـازی دارد. اگـر 

تفکر نوسازی در مجموعه نباشد، در مدت دو سال 

آینـده، شـرکت دچـار چالـش سـختی خواهـد شـد. 

بـرای جلوگیـری از ایـن موضـوع، پروژه هـای نوسـازی 

تعریف شده است. با توجه به فرمایش مقام معظم 

شـرکت های  همـکاری  بـا  مجموعـه  ایـن  رهبـری 

دانش بنیـان و دانشـگاه ها، اقـدام بـه نوسـازی خـط 

تولید ریخته گری و فوالدسازی کرده است. 

ابراهیمـی اضافـه کـرد: این شـرکت سـعی کرده 

در حـوزه پرداخـت دسـتمزد نیـروی انسـانی، الگـو 

بـه  نزدیـک   ،1400 سـال  پایـان  تـا  ابتـدا  از  و  باشـد 

60درصد افزایش پرداختی داشته است. 

دربـاره  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

فعالیـت ایـن شـرکت در حـوزه فضـای سـبز عنـوان 

کـرد: یکـی از چالش هـای شـرکت فـوالد خوزسـتان 

ایـن  اسـت،  جنـگل کاری  و  سـبز  فضـای  ایجـاد 

مجموعـه در سـال گذشـته معـادل نصـف بودجـه 

محیط زیسـت کشـور در هزینه کرده و یکی از این 

اقدامات موثر توسعه پروژه جنگل کاری 24هکتاری 

و کمربند سبز کوی مهدیس است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار تولید پایدار، 

حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان، اشـتغال زایی، 

توجه به نیروی انسـانی، توسـعه و اجرای پروژه ها و 

حفـظ محیـط زیسـت، مسـئله حائـز اهمیـت بـرای 

فوالد خوزسـتان بحث ارتقای امور فرهنگی اسـت؛ 

ایـن مجموعـه بـا تشـکیل شـورای عالـی فرهنگـی 

سـعی در ارتقـای ایـن امـور در داخـل و خـارج از 

شرکت به ویژه مناطق محروم دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در دیدار با نماینده ولی فقیه اسـتان، اولویت شـرکت فوالد خوزسـتان را حفظ و توسـعه صنعت 
فوالد، حمایت از شرکت های دانش بنیان هم راستا با تولید پایدار و اشتغال زایی جوانان بومی دانست.

اولویت فوالد خوزستان، حفظ و توسعه صنعت فوالد و 
اشتغال است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، محسـن طرزطلب 

در نشست تخصصی مدیران صنعت برق کشور با 

اشـاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشـور 

از مـرز 70 هـزار مـگاوات عبـور کـرده اسـت، بیـان 

کـرد: در حال حاضــر، 129 نیروگاه در قالب 590واحد 

تولید برق حرارتی در حـــال فعالیت هستنــــد کـــه 

67.5 درصــــد از ایـــن ظرفیــــت در اختیـــار بخـــش 

خصوصی است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته، 82 درصد 

سـوخت مـورد نیـاز توسـط گاز طبیعـی تامین شـده 

است، افزود: سال گذشته میزان تولید برق تمامی 

نیروگاه هـای کشـور اعـم از حرارتـی، تجدیدپذیـر، 

اتمـی و برق آبـی بـه 359 میلیـارد کیلـووات سـاعت 

رسـیده کـه حـدود 95 درصـد از ایـن رقـم توسـط 

نیروگاه های حرارتی تولید شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی ضریب آمادگی 

نیروگاه ها در پیک تابسـتان سـال 1400 را 98 درصد 

عنوان کرد و ادامه داد: امسال در تالش هستیم تا 

خروج هـای اضطـراری  واحدها را به حداقل رسـانده 

درصـد  بـه 99.5  را  نیروگاه هـا  آمادگـی  ضریـب  و 

افزایش دهیم.

طرزطلب بـــا تاکیــــد بر اینکــــه ســـال گذشتـــه 

یک  هـــزار و 570 مـگاوات واحـد جدیـد حرارتـی بـــه 

مجموعـه تولیـد بـرق کشـــور افـــزوده شـده اســت، 

اذعـان کـرد: در سـال 1400 بـه جـز منابـع حاصـل از 

فروش برق در مجموع حدود 6 هزار میلیارد تومان 

تامین اعتبار توسـط این شـرکت انجام شـده اسـت 

کـه امیـدوار هسـتیم امسـال بتوانیـم ایـن رقـم را بـه 

سه تا چهار برابر افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 358 هزار 

قطعــه نیروگاهـــی در داخــل کشـــور ساختــه شـــده 

است، گفت: درصدد هستیم با همکاری پژوهشگاه 

نیـــرو و دانشگاه هــــا بتوانیـــم 85 درصـد قطعـات و 

تجهیزات مورد نیـاز صنعت نیروگاهی را در داخل 

کشور تولید کنیم.

بـر  تاکیـد  بـا  بـرق حرارتـی  مدیرعامـل شـرکت 

اینکــــه امســـال پنـــج  هـــزار و 500 مگـــاوات واحـــد 

نیروگاهی جدیـــد راه انـــدازی خواهــــد شــد، اظهــار 

کـــرد: طبـق برنامه ریـزی صـــورت گرفتـــه در نیمـــه 

نخست امسال، سه هــزار و 686 مگاوات و در نیمـــه 

دوم، سال یک  هــــزار و 840 مگاوات واحـــد حرارتی 

جدیـد وارد مـدار خواهـد شـد کـه چنیـن افزایـش 

ظرفیتی در چند دهه اخیر بی سـابقه بوده اسـت و 

رکورد جدیدی در این حوزه محسوب می شود.

طرزطلـب اضافـه کـرد: همچنیـن یـک  هـزار و 

113مـگاوات برنامـه ارتقای توان عملی نیروگاه های 

موجـــود بـا هـــدف توسعـــه تولیـــد دانش بنیـان در 

286واحـد نیروگاهـی پیش بینـی شـده کـه تاکنـون 

361مگاوات از این برنامه محقق شده است.

بــــر اســـاس گزارشـــی از از پایگاه اطالع رســـانی 

وزارت نیـرو، وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای دوره اوج 

بار امسال حدود 100 هــزار مگاوات برنامه تعمیرات 

نیروگاهی پیش بینی شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: 

تاکنـون 78 هـزار مـگاوات از برنامـه یـاد شـده بـه 

سرانجام رسیــده است و در تالش هستیــم تا اواخر 

اردیبهشت  ماه بتوانیم تعمیرات تمامی واحدهای 

نیروگاهی را به اتمام برسانیم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق حرارتی با تاکیـد بر اینکه امسـال پنج  هـزار و 500 مگاوات واحـد نیروگاهی جدیـد راه اندازی خواهد شـد، 
گفت: این میزان افزایش ظرفیت در چند دهه اخیر بی سابقه بوده و رکورد جدیدی در این حوزه محسوب می شود.

رکورد افزایش ظرفیت نیروگاهی امسال شکسته می شود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی پـاون، آرش کـردی در نشسـت تخصصـی 

سـتادی  سـاختمان  در  کـه  بـرق  صنعـت  مدیـران 

وزارت نیـرو برگـزار شـد، بـا اشـاره به روند رشـد نیاز 

مصـرف بـرق در تابسـتان های چنـد سـال گذشـته 

مطرح کرد: در حالی که نیاز مصرف برق در سـال 

1398 بـه 60 هـزار و 825 مـگاوات رسـیده بـود، ایـن 

میزان در سـال 1399 با رشـدی نزدیک به 5 درصد به 

63 هزار و 854 مگاوات و در سـال 1400 به 67هزار 

و 12 مگاوات افزایش یافت.

بـا بیـان رشـد نیـاز مصـرف بـرق در سـال  وی 

جـاری عنـوان کـرد: بـر اسـاس برآوردهـای صـورت 

گرفتـه، نیـاز مصـرف بـرق در تابسـتان امسـال بـه 

ایـن  کـه  یافـت  افزایـش خواهـد  مـگاوات  70هـزار 

میـزان نسـبت بـه پیـک سـال گذشـته 4.46 درصـد 

رشد نشان می دهد.

مدیرعامل توانیر همچنین به تراز منفی 15هزار 

مگاواتـی میـان تولیـد و مصـرف بـرق در تابسـتان 

سـال گذشـته اشـاره و خاطرنشـان کرد: اگرچه تراز 

تالش هـای  بـا  امسـال  مصـرف  و  تولیـــد  منفـی 

صورت گرفتــه بــه 10 هــزار و 500 مگاوات کاهــش 

یافتـــه اســـت، امـــا همچنـــان تـا رسـیدن بـه نقطـه 

مطلوب فاصله داریم.

واردات  افزایـش  بـرای  برنامه ریـزی  از  کـردی 

بـرق، اسـتفاده از نیروگاه هـای برق آبـی بـه صـورت 

مطلـوب، بهره گیـری از نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و 

مدیریـت مصـرف بـه عنـوان عواملـی کـه در کنـار 

نیروگاه های حرارتی به کمک صنعت برق خواهند 

مدیرعامـل توانیـر در خصوص وضعیت مصرف برق در تابسـتان امسـال گفت: بر اسـاس برآوردهای صورت گرفتـه، نیاز مصرف برق 
در تابستان امسال به 70 هزار مگاوات خواهد رسید که این میزان نسبت به پیک سال گذشته 4.46 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش نیاز مصرف برق به 70 هزار مگاوات در تابستان
مدیرعامل توانیر:

مدیریـت  نقـش  امسـال  افـزود:  و  کـرد  یـاد  آمـد، 

مصـرف بازهـم پررنـگ خواهـد بـود بـه طـوری کـه 

بـرای  مـگاوات   700 و  هـزار   10 حـدود  در  رقمـی 

مدیریـت مصـرف اسـتخراج شـده کـه ایـن میـزان با 

مطالعه پتانسیل های موجود انجام شده است.

برنامــــه   100 تدویــــن  از  توانیــــر  مدیرعامــــل 

عملیــاتی بـــرای جبـــران ناترازی تولیـــد و مصــرف 

برق خبـــر داد و یادآور شـــد: این برنامه ها در چهار 

محـور شـامل برنامه ریـزی و اقدامـات تامیـن برق، 

مدیریت مصرف و تقاضا، آمادگی شـبکه سراسـری 

بــــرق و برنامه ریـــزی و مدیریـــت، تدویـــن و ابالغ 

شده است.

وی در خصوص برنامه های مدیریت مصرف و 

تقاضـا گفـت: نسـبت بـه مدیریـت بـرق صنایـع بـا 

همـکاری وزارت صمـت، تعدیـل روشـنایی معابـر و 

جمع آوری رمــز ارزهــا، کاهش 50 درصــدی مصرف 

برق ادارات و نصب کنتورهای هوشـمند اقدام های 

الزم انجـــام شـــده و تـا تکمیـــل و اجـــرای دقیـق آن 

پیگیری ها ادامه خواهد داشت.

کردی از مدیریت چاه های کشاورزی، استفـاده 

از مولدهـــای بـــرق صنایـــع و اقدامــات فرهنگی و 

اطالع رسانی بـــه عنـــوان دیگــر اقدامــاتی یاد کرد 

که در راستـــای مدیریـــت مصـــرف و تقاضا انجام 

شده است.

مدیرعامـل توانیـر در زمینـه مدیریـت مصـرف 
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عوارض واردات مواد اولیه را کاهش دهید

دبیـر کل انجمـن صنایـع لـوازم خانگی ایران گفـت: وزارت صمت به منظـور کاهش تاثیر تغییر نـرخ پایه حقوق گمرکـی، در زمینه 
کاهش عوارض واردات مواد اولیه، اجزا و قطعاتی که تولید داخل آن ها کمتر است و حقوق ورودی باالیی دارند، اقدام کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عباس هاشـمی با 

بیـان اینکـه بـا افزایـش نـرخ پایـه حقـوق گمرکـی از 

چهـار هـزار و 200 تومـان بـه بیـش از 23 هـزار تومان، 

عـوارض واردات نزدیـک بـه 6 برابر می شـود، عنوان 

کـرد: ایـن افزایـش هزینـه، تاثیـر مسـتقیم بـر مـواد 

اولیـه و اجـزا و قطعات وارداتی دارد. بدیهی اسـت 

اقالمی که درصد قطعات و تجهیزات آن ها بیشتر 

ایـن  از  تاثیـر بیشـتری  بـه واردات وابسـته باشـد، 

شرایط را می پذیرند.

بـه  ایـن شـرایط وزارت صمـت  افـزود: در  وی 

عنوان متولی اصلی، باید به کاهش حقوق ورودی 

مـواد اولیـه، اجـزا و قطعاتـی کـه تولیـد داخـل آن هـا 

کمتر اسـت و عوارض واردات نسـبتا باالیی دارند، 

اقدام کند. برای مثال این رقم را به همان 4درصد 

پایه برسانند و سود بازرگانی را صفر کنند.

دبیـر انجمـن صنایـع لـوازم خانگی ایـران با بیان 

اینکـه ایـن افزایـش تاثیر خود را بر مشـکالت زندگی 

مـردم خواهـد گذاشـت، اذعـان کـرد: یکسان سـازی 

نرخ ارز در درازمدت گریزناپذیر است و دولت باید 

از راه های دیگر این کمبود را جبران کند.

هاشمــــی بــــا اشــــاره بــــه دریافـــت تعهــــد از 

واردکننـدگان تـا زمـان اجـرای طـرح بـرای پرداخـت 

تاثیـر  بـه سـوالی دربـاره  پاسـخ  مابه التفـاوت، در 

تغییـر ایـن طـرح بـر قیمـت لـوازم خانگـی، گفـت: 

پیش بینـی می شـود تصمیمـات دولـــت در حـوزه 

درآمدزایـی در بودجــــه، افزایـش حقــــوق کارگـران، 

افزایش عوارض واردات و افزایش سـایر هزینه های 

تولیـد احتمـاال منجـر به افزایـش 25 تـا 30 درصدی 

قیمـت لـوازم خانگـی شـود. اگرچـه ایـن رقـم فقـط 

قابل تصور و نوعی پیش بینی است و در این زمینه 

تصمیمی گرفته نشده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی بـا بیـان اینکـه 

کاهش آسـیب و شـوک های قیمتی مسـتلزم ورود 

بـه زنجیـره ارزش جهانـی تولیـد و تجـارت اسـت، 

یـادآور شـد: هـر چقـدر در ایـن زمینـه تعلـل کنیـم، 

آسیب های ناشی از آن متوجه کشور خواهد شد.

بـرق صنایـع و شـهرک های صنعتـی نیز اظهـار کرد: 

در خصوص شهرک های صنعتی برای رویت پذیری 

و کنترل پذیری صد درصدی بار شهرک های صنعتی، 

تنظیـم تفاهم نامه هـای شـرکت های توزیـع نیـروی 

بـــرق بـــا شهرک هـــای صنعتی، الـــزام بــه استفــاده 

حداکثری از مولدهای اضطراری در اختیار صنایع 

و رویت پذیــــری و کنتــــرل پذیری صــــد در صـــدی 

بارهـــای پراکنـــده صنعتـی خـــارج از شهرک هـــای 

صنعتی برنامه ریزی شده است.

وی اظهـار کـرد: تاکنـون بـا بیـش از 478 هـزار 

مشـترک دیمانـدی صنعتـی به منظور همـکاری در 

برنامه های پیک بار تفاهم نامه منعقد شده است.

کـردی در پایـان همچنیـن ضمـن درخواسـت از 

همـه بخش هـای دولـت بـرای همـکاری بـا صنعـت 

بـــرق در مدیریـــت مصـــرف تابستـــان امســـال، از 

شرکت هـــای برق سراســـر کشـــور نیــــز خواســت تا 

نسبـــت به وصـــول مطالبـــات خود بـــه طور جدی 

اقدام کنند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی:
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قـول  علی رغـم  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

مدیران پیشین دو خودروساز بزرگ مبنی بر افزایش 

تولیـد و عرضـه بـه شـرط تصویـب و اصـالح افزایـش 

قیمت ها، اما آمار تولید آن ها حکایت از وفاداری به 

قول ندارد.

دو خودروسـاز بـزرگ کشـور بـه وزیـر صنعـت، 

معدن و تجارت تعهد داده بودند که تولید و عرضه 

را افزایـش دهنـد امـا بررسـی آمـار تولیـد آن هـا بـه 

تفکیـک هـر مـاه نشـان می دهـد نـه  تنها رونـد تولید 

چنـدان صعـودی طی نشـده، بلکه مـاه به ماه کمتر 

هـم شـده و در اسـفند مـاه بـه کمتریـن میـزان خـود 

طی 6 ماهه دوم سال 1400 رسیده است.

در حالـی کـه بـه ترتیـب در مهـر مـاه 72 هـزار و 

85دسـتگاه، در آبـان 69 هـزار و 942 دسـتگاه )بـدون 

احتسـاب تولیـد پارس  خـودرو(، در آذر مـاه 73 هزار 

و 969 دستگاه )بدون احتساب تولید پارس  خودرو(، 

در دی مــــاه 91 هـــزار و 174 دستگاه خــــودرو و در 

بهمن ماه 68 هزار و 111 دسـتگاه خودرو تولید شـده 

بـود، در آخریـن مـاه بـه حداقـل رسـید و کمتـر از 

40هزار دستگاه ثبت شد.

گـزارش عملکـرد تولیـد و فـروش خودروسـازان 

بزرگ کشور نشان می دهد که خودروسازان بیشتر 

تمرکـز خـود را به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص 

تولیـدی پیـش از اسـفند مـاه 1400 گذاشـته اند و در 

مجموع برای 80 هزار و 156 دستگاه خودرو فاکتور 

فروش صادر شده است.

بـه تفکیـک طبـق آمـار، ایـران  خـودرو از مجمـوع 

21هزار و 288 دستگاه خودرو تولیدی اسفند ماه و با 

تکمیـل تعـداد قابـل توجهـی از خودروهـای ناقـص 

تولیدی ماه های پیش تر، در مجموع برای 56 هزار و 

630 دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.

سـال  مـاه  اسـفند  در  خودروسـازی  گـروه  ایـن 

گذشـته هشـت هـزار و 975 دسـتگاه محصـوالت 

خانـواده پـژو، سـه هـزار و 568 دسـتگاه محصـوالت 

دنـا،  دسـتگاه   858 و  هـرار  سـه  سـمند،  خانـواده 

دوهـزار و 343 دسـتگاه رانـا، 590 دسـتگاه تـارا و یـک 

هزار و 954 دستگاه هایما تولید کرده است.

آمار فروش ایران  خودرو در آخرین ماه از سال 1400 

نشان می دهــد از مجمــوع 56 هزار و 630دستگاه 

فروختــــه شــــده، 30 هــــزار و 214 دستگــــاه سهــــم 

محصـــوالت گـــروه پـــژو، چهــار هـــزار و 24دستگاه 

متعلـق بـه محصوالت خانواده سـمندها، 14 هزار و 

646 دسـتگاه متعلق به آمار فروش دنا، چهار هزار 

و 383 دسـتگاه متعلـق بـه رانـا، 998 دسـتگاه تـارا و 

دو هـزار و 365 دسـتگاه سـهم فـروش هایمـا در ایـن 

ماه است.  

دیگـر خودروسـاز بـزرگ کشـور )سـایپا( نیـز در 

مـدت یـک ماهـه اسـفند مـاه 12 هـزار و 774 دسـتگاه 

و  هـزار  بـرای 16  مقابـل  در  و  کـرده  تولیـد  خـودرو 

716دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.  

بـه تفکیـک آمـار، گـروه خودروسـازی سـایپا در 

مجمـوع در اسـفند مـاه سـال گذشـته یـک هـزار و 

300دستگاه وانت پراید )سایپا 151( تولید کرده، اما 

تعداد فاکتور صادر شده برای این محصول 14 هزار 

و 179 دسـتگاه اسـت. در اسـفند ماه سـال گذشـته، 

بخش قابل توجهی از وانت های ناقص سایپا تکمیل 

و تجاری سازی شده اند.

سایپا همچنین در اسفند ماه 1400 چهاردستگاه 

بررسـی آمـار تولیـد و فـروش خودروسـازان اصلی در اسـفند مـاه 1400 نشـان می دهد که مجمـوع تولیـد ایران خودرو و سـایپا به 
40هـزار دسـتگاه هم نرسـیده اسـت؛ ایـن موضوع نشـان می دهد کـه خودروسـازان در بحث تولید عملکرد مناسـبی نداشـته اند اما 

فروش بیشتری نسبت به تولید که معادل صدور 80 هزار و 156 دستگاه فاکتور فروش است، ثبت کرده اند.

میزان تولید خودرو در اسفند ماه سال 1400 چقدر بود؟
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از محصوالت خانواده پرایدها را فاکتور کرده است.  

در یـک  ماهـه بهمـن مـاه 1400 سـایپا بـه ترتیـب 

10هـزار و 261 دسـتگاه از محصـوالت خانـواده تیبـا و 

یـک هـــزار و 0213 دسـتگاه شـاهین تولیـد کـرده و بـه 

ترتیب بــرای 14 هــــزار و 179 دستگاه از محصـــوالت 

خانـواده تیبـا و یـک هـزار و 945 دسـتگاه شـاهین 

صورت مالی ثبت کرده است.

در زیــــر مجموعــــه ایــــن گــــروه خودروســــازی 

)پارس خـودرو( نیـز در مجمـوع در یـک ماهه اسـفند 

سـال گذشـته، چهـار هـزار و 425 دسـتگاه تولیـد و 

6هزار و 810 دستگاه خودرو فروخته شدهد است.

از تعـداد خودروهـای تولیـدی پارس خـودرو در 

اسفند ماه سه هزار و سه دستگاه سهم محصوالت 

گـروه Q200 ثبــت شـده و در آمـار فـروش نیـز تعـداد 

پنج هزار و 367 دستگاه را ثبت کرده است.

همچنین در دوازدهمیـــن مـــاه از سـال گذشـته 

یک هزار و 422 دستگاه کوییک معمولی تولید شده 

که به نظر می رسـد همه آن ها را فروخته باشـد؛ چرا 

که دقیقا برای یک هزار و 426 دستگاه از این خودرو 

فاکتور مالی ثبت کرده است.

از  دسـتگاه   17 مـاه  اسـفند  در  خـودرو  پـارس 

محصوالت گروه  S200 را تجاری سازی کرده است.

بـر اســـاس گزارشـی از ایسنــــا، الزم بــــه تاکیـد 

مجـــدد اســـت کــــه تعــــداد فروش هــــای بیشتـــر 

خودروســـازان از تولیـــد آن هـــا در مــاه به ایــن معنا 

نیست کـــه همـــه خودروهای تولیـــدی اسفند ماه 

قابلیـت عرضـــه و تجــاری ســازی داشـته اند؛ بلکـه 

تولیـدی  از خودروهـــای  بیشـتری  تعــــداد  شایـــد 

ماه هـای پیش تر تکمیـل و در آمار فروش اسـفند ماه 

ثبت شده باشد.

ـــ

سرمایه گذاری عظیم جهت اکتشاف مس در کشور
رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد:

رئیـس انجمـن مـس ایـران گفت: در حـال حاضر صـادرات مس کمتـر از دو میلیارد دالر اسـت و باید ایـن میزان را بـه 10 میلیارد 
دالر برسانیم. چراکه پتانسیل این میزان صادرات در کشور وجود دارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بهـرام شـکوری در 

خصـوص ظرفیـت تولیـد مـس در کشـور، بیـان کـرد: 

مهم تریـن عناصـر و مـواد معدنـی کـه در دنیـا وجـود 

دارد، در ایـران نیـز موجـود اسـت. بـه طـوری کـه در 

روی  بـر  ایـران  معـادن  از  حـال حاضـر 12.5 درصـد 

کمربنـد آلـپ هیمالیا قرار گرفتـه و یکی از مهم ترین 

عناصر و مواد معدنی ایران مس است.

وی افـزود: مـس یکـی از مواد معدنی مهم اسـت 

که بیشترین کاربرد را در تکنولوژی های نوین دارد. 

بنابرایـن تولیـد مس باید چهـار برابر شـود و این تولید 

نیاز به سرمایه گذاری عظیم در اکتشافات دارد.

رئیـس انجمـن مـس ایران عنـوان کـرد: فوالد نیز 

سهـــم خوبی را در توسعـــه صـــادرات کشور دارد و 

همچنیـن بایـد بـه سنگ هــــای تزئینــــی اهمیـــت 

بیشتــــری داده شــــود. چراکـــه ذخایــر عظیمـــی از 

سـنگ های تزئینی را در داخل کشـور داریم که اگر 

حمایـت جـدی از ایـن ذخایـر شـود، می توانیـم در 

حـوزه سـنگ های تزئینـی 20 درصـد از سـهم بـازار را 

داشته باشیم.

بـر اســـاس گزارشـــی از انجمـــن مــس ایـران، وی 

تصریـح کـرد: اگـر دولـت حمایـت جـدی از بخـش 

معدن و مواد معدنی ارزشـمند داشـته باشـد، بخش 

معـدن می توانـد جایگزیـن نفت شـود و چندین برابر 

درآمد های نفتی را برای کشور ایجاد کند.

اهمیـت  تولیـد  بـه  بایـد  کـرد:  اذعـان  شـکوری 

بیشتری داده شود و حمایت های مالیاتی بیشتری از 

تولید صورت بگیرد. همچنین بانک ها نظام بانکی را 

متحـول کننـد تا تسـهیالت الزم را در اختیـار فعاالن 

معدنی قرار دهند.

رئیـس انجمـن مـس ایـران در پایـان یـادآور شـد: بـا 

تمام این حمایت ها، بخش معدن آینده روشنی را برای 

تولید، اشتغال و ارزآوری کشور می تواند ایفا کند.
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به گزارش »فلزات آنالین«، احسان خاندوزی در 

جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک های دولتی 

و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه عنوان کرد: 

تـا پایـان  هم اکنـون همـه متغیرهـای اقتصـاد کالن 

اسفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی 

کـه همیشـه بـا تاخیـر محاسـبه و اعـالم می شـود، 

مشخص است اما حتما از سایر شاخص های اقتصادی 

در وضع کنـــونی بــــه لحـــاظ چشم انـــداز مناسبــات 

خارجـی و همچنیـن متغیرهـای موثر بـر بودجـه 1401 

مطلع هستید.

وی افـزود: بنابرایـن اکنـون می توان با قطعیت 

بیشـتری پیرامـــون سیاست هـــای اقتصـــادی سـال 

1401 صحبــت کـــرد. در وزارت امــور اقتصـــادی و 

دارایی به جهت نقش ویژه ای که شبکه بانکی در 

تامیـن مالـی دارد، دو مسـئله در ایـن میـان حائـز 

اهمیت اســـت. مسئلـــه اول عبارت است از خود 

شـبکه بانکـی؛ بـه عبـارت دیگـر مـا بـه دنبـال ایـن 

هسـتیم کـه تمـام تمهیداتـی کـه بـرای بـاال بـــردن 

درجه سالمت شبکه بانکی الزم است و به همــان 

مفهومــی کــه در ادبیـــات متعارف بانکــداری نیز 

وجـود دارد، انجـام دهیـم. بنابراین باید بر توانمند 

شـدن، اصالح شـدن و پیراسـته شـدن شـبکه بانکی 

تالش کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه شـاید اگـر به عنـوان وزیـر امور 

اقتصـاد و دارایـی و یـا رئیـس کل بانـک مرکـزی هـم 

منتقدانـه بـا برخـی از مصوبـات بـه ویـژه مصوبـات 

بودجـه و مجلـس مواجـه هسـتیم نیـز از همیـن زاویه 

نگاه اسـت و اگر مصوباتی شـاخص های توانمندی و 

توانگری و سـالمت بانکی را با مخاطره روبه رو سـازد، 

ولـو اینکـه در کوتاه مـدت بـرای گروه هـای دیگـری در 

بیـرون از حـوزه اقتصـاد منفعت ایجاد کنـد )که آن ها 

هـم غالبـا نیازهای درسـتی اسـت( اظهار کـرد: به هر 

حــــال بــــرای تنظیــــم کردن رابطــه همیـــن نیازهــای 

نامحـدود بـا منابـع محـدود خـود بایـد هنـر مدیریت 

اقتصادی را نشان دهیم و از این منظر است که باید 

کمـک کنیـم و ایـن درخواسـت را داریـم کـه در کنـار 

نکاتی که اشـاره کردید، در داخل خود شـبکه بانکی 

نیز به مانند یک کسب  و کار بانکی، این مسئله را در 

اولویت اول خود قرار بدهید.

خانـدوزی بـا بیـان اینکـه نکتـه دوم در مـورد 

اسـت، مطـرح  توسـعه  مالـی  تامیـن  نقش آفرینـی 

کـرد: یکـی از دالیلـی کـه دهـه 90 را شـاید دهـه  از 

دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می کنیم، به این 

علـت اسـت کـه موتورهـای تامیـن مالـی پیشـرفت 

در اقتصـاد ایـران خامـوش شـد و اگـر می بینیـم که 

در نهایـت تشـکیل سـرمایه ناخالـص در کشـور بـه 

صفـر و گاهـی اوقـات حتـی بـه رقـم منفـی نـزول 

کـرد، از ایـن بابت اسـت کـه نه دولت نقش آفرینی 

سنتی خـــود را در تملـــک دارایی هــای سرمایــه ای 

ایفــا کـــرد و نه شبکه بانکی کشور و حتی جایگزینی 

بـرای همیـن موتورهـا کـه بـه نحو سـنتی ایـن کار را 

انجام می دادند، پیدا نشد.

وی اضافـه کـرد: بـه همیـن دلیـل بنـا داریـم در 

وزیـر امـور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصالح و پیراسـتگی شـبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سـال 1401 
تالش کنیم.

تدوین محورهای چهارگانه رشد اقتصادی در سال 1401
وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
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اجرای یک طرح حمایت جدید صادراتی در سال 1401

سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، شـیوه نامه تخصیـص بخشـی از اعتبـارات مشـوق های صادراتـی در چارچوب بسـته حمایت از 
توسعه صادرات غیر نفتی سال 1400 را اعالم کرد.

به گزارش »فلزات آنالین«، پرداخت کمک سود 

تسـهیالت بانکی بـه صادرکننـدگان، پرداخت کمک 

هزینـه حمـل هوایـی و پرداخـت کمـک هزینـه اجـاره 

غرفه در نمایشگاه های بین المللی، سه بخشی است 

کـه شـیوه نامه اجرایـی آن از سـوی سـازمان توسـعه 

تجارت تببین و ابالغ شده است.

بر این اسـاس، نحوه، شـرایط و مسـتندات قابل 

ارائـه بـرای دریافت مشـوق های صادراتـی ابالغی، 

روی وب  سـایت سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه 

نشانی www.tpo.ir بارگذاری شده  است.

همچنیـن زمـان پذیـرش پرونـده صادرکننـدگان 

برای بهره مندی از مشوق های صادراتی اعالمی، در 

بخش پرداخت کمک هزینــه حمــل هوایی کاالهای 

اولویـت دار صادراتـی و نیـز پرداخـــت کمـک هزینـــه 

اجـــاره غرفـــه در نمایشگاه هـــای بین المللـی تــــا روز 

20فروردیـن  مـاه1401 و زمـان پذیـرش پرونده هـا بـرای 

برخورداری از پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی 

بـه صادرکننـدگان کاالهـا و خدمـات تـا 29 خـرداد ماه 

امسال تعیین شده است.

منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 

کل کشـور بـرای حمایـت از توسـعه صـادرات غیـر 

نفتـی، بـه میـزان هفـت هـزار و 600 میلیـارد ریـال و 

عـوارض  وضـع  از  حاصـل  درآمدهـای  از  بخشـی 

صادراتـی و همچنیـن یـک هـزار و 900 میلیارد ریـال از 

محـل درآمدهـای حاصـل از حقـوق ورودی بـا عنـوان 

اقـالم  اولویـت  بـا  کاال  صـادرات  یارانـه  »تامیـن 

کشاورزی« است.

بـر اسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفته در بسـته 

حمایـت صادراتـی 1400، حمایـت از صادرکننـدگان 

در چند حوزه اصلی برنامه ریزی شده است.

حمایــــت از حضــــور شرکت هــــای ایــــرانی در 

نمایشـگاه های تجـاری خـــارج از کشـور و همچنیـن 

هیئت هـای تجـــاری، بازاریــــابی و سرمایــــه گذاری، 

پرداخــــت یارانـــه ســـود تسـهیالت بانکـی در حـوزه 

اعتبـــارات صادراتـی بـا اولویــــت پرداخــــت بــــه 

زیرساخت هـــای صادراتی، حمایت از فعالیت های 

تبلیغـــاتی، بازاریــــابی، آموزشــــی، اطالع رســـانی و 

پژوهـش، پرداخــــت کمـک هزینــــه حمــــل و نقــــل 

صادراتـی، حمایـت از صـادرات کاالهـا و خدمـات 

اولویــت دار، حمایت از برندسازی ملی و حمایت از 

برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه های کوچک و 

متوسـط بخشـی از حمایت هایـی اسـت کـه در ایـن 

قالب انجام می شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، بخشی از حمایت ها 

نیـــز بــــه حـــوزه زیرساخت هـــای تجـاری صادراتـی، 

طرح هـای صادراتـی، راه انـدازی مراکز تجاری ایـران و 

حمایـت از راه انـدازی دفاتـر فـروش و بازاریابـی در 

بازارهای هدف اختصاص خواهد داشت.

نقش آفرینی تامین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته 

نه پیشرفت صرفا به معنای توسعه سخت و مکانیکی 

پروژه های بزرگ بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم 

برخورداری گروه های حاشـیه ای را مشـاهده و سـعی 

کنیم که گروه های دارای دسترسـی کمتر به اعتبار 

مانند یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود 

پیدا کند.

بر اساس گزارشی از مهر، وزیر اقتصاد و دارایی 

در ادامه با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با 

این نگاه یک محور چهارگانه برای سـال 1401 تنظیم 

کرده انـد، اذعـان کـرد: یـک بخـش از آن مربـوط بـه 

سیاسـت های اعتبـاری اسـت و یـک بخـش نیـز بـه 

سیاسـت های رفـع ناتـرازی و قسـمت سـوم نیـز بـه 

سیاسـت های حـوزه راهبردهـای فناورانـه و نو شـدن 

شـبکه بانکی مربوط اسـت. همچنین بخش چهارم 

نیــــز به راهبردهـــای تنظیــــم که تنظیـــم گری هــای 

خاصـــی را بـــرای دسترسی هــــای ویـــژه پیشنهـــاد 

می دهد، مربوط است.

ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: همـکاران مـا در 

تـالش هستنــــد بـا همکـــاری خبرگـــان و مدیـــران 

سیسـتم بانکـی کشـور، ایـن چهـار محـور را تکمیـل 

کنند و امیدوار هستیم تا پایان فروردین ماه رسما 

آن را اعالم کنند و در اختیار مدیران شبکه بانکی 

کشور قرار دهند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، حجت الله فیـروزی 

دربـاره تاکیـد رهبـر معظـم انقـالب مبنـی بـر لـزوم 

خودکفایـی در تولیـد محصوالت اسـتراتژیک گفت: 

بایـد در تامیـن نیازهـای اصلـی و اساسـی کشـور بـه 

تولیـد داخلـی متکـی باشـیم و نبایـد برای تامیـن این 

بـه خـارج از کشـور چشـم بدوزیـم. دولـت  کاالهـا 

سـیزدهم از ابتـدای شـروع کار خـود گام هـای بسـیار 

ارزشمندی در این زمینه برداشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: 

تاکید رهبر معظم انقالب همواره بر خودکفایی در 

تولید محصوالت استراتژیک بوده است و در تولید 

برخـی از محصـوالت بـه خودکفایـی قابـل توجهـی 

دست یافته ایم.

نماینده مردم فسا در استان فارس تاکید کرد: 

نکتـه ای کـه رهبر معظم انقـالب درباره جهاد تبیین 

تاکیـد فرمودنـد، امیـد دادن بـه مـردم و توجـه بـه 

داشته های داخلی است. ملت ایران توانمندی های 

قابـل توجهـی در صنایـع کشـاورزی و شـرکت های 

دانش بنیـان دارنـد کـه بـا اتـکای بـه آن می تواننـد 

نیـاز داخلـی را تامیـن کـرده و مـازاد آن را هـم صادر 

کنند. اما شاید عامه مردم به دلیل عدم برخورداری 

از اطالعات کافی، احساس کنند ما بیشتر واردکننده 

محصوالت هستیم.

وی تاکید کرد: باید توجه داشـت که کاالهای 

اساسی نیاز ضروری کشــور اســت و اگر کمبودی 

در این محصوالت ایجاد شود، کشور دچار آسیب 

می شـــود و ایـــن محصـــوالت در حوزه کشاورزی، 

صنعتــــی و دارویــــی اســــت کـــه بایــــد در آن بــــه 

خودکفایی برسیم.

فیـروزی بـا بیان اینکه خودکفایی تعریف بسـیار 

گسـترده ای دارد، اظهـار کـرد: در حـوزه رشـته های 

دانـش بنیـان، تامیـن اسـتاد، ایجـاد رشـته های جدیـد 

دانشـگاهی و سـایر بخش هـا هـم بایـد بـه خودکفایـی 

الزم برسیم.

بر اســـاس گـــزارشی از ایرنـــا، عضو کمیسیـــون 

صنایـــع و معـــادن مجلـــس دربــاره عملکرد دولــت 

تولیـد  در  خودکفایـی  بـه  دسـتیابی  در  سـیزدهم 

محصوالت استراتژیک، گفت: با توجه به برنامه ای 

کـه وزیـران دولـت سـیزدهم ارائـه دادنـد و عملکـرد 

آن هـا در 6 مـاه گذشـته، برنامه ریـزی دقیقـی بـرای 

دست یابی به این هدف انجام شده است اما اینکه 

توقـــع داشتـــه باشیـــم در عمر کوتـــاه دولت خیلی 

سـریع بـه نتیجـه الزم برسـیم، توقـع زیـادی اسـت و 

باید به دولت فرصت داد و کمک کرد تا هدف های 

تببین شده محقق شوند.

وی ادامه داد: به نظر من اشتبــاهی که اکنون 

بخش هــــا و نهادهـــای مختلــــف کشـــور دچـــار آن 

شـدند، ایـن اسـت کـه صنعـت را فقـط بـه صنعـت 

خـودرو خالصـه کردیم. البته صنعت خودورسـازی 

کشـور ایراد دارد و حتما باید اصالح شـود و برنامه 

تحولی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 

ارائـه شـده کـه می توانـد تحولـی مهـم در صنعـت 

خودرو سازی کشور ایجاد کند.

فیـروزی بـا ذکـر پیشـنهادی بـرای رسـیدن بـه 

خودکفایـی در محصـوالت اسـتراتژیک در کشـور 

عنوان کرد: صنایع پیشـتاز دیگری در حوزه فوالد و 

صنایـع  ایجـاد  بـا  می تـوان  کـه  داریـم  پتروشـیمی 

پایین دسـتی و ظرفیت هـای جدیـد نسـبت بـه رشـد 

ایـن بخش هـا اقـدام کرد. همچنین در حـوزه معادن 

تنـوع و ظرفیـت بسـیار بزرگـی اسـت که می تـوان از 

آن بهره جست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه های 

پایین دسـتی مانند، نفت، گاز، فوالد و پتروشـیمی 

ظرفیـــت باالیـــی بـــرای فعالیــــت وجـــود دارد کــه 

می تواند سـبب افزایش اشـتغال شـده و نیاز کشور 

را هـم برطـرف کـرده و تحـول اقتصـادی، صنعتـی و 

تولیدی را به همراه بیاورد.

عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی، تحول در صنایع پایین دسـتی فوالد، پتروشـیمی و معادن را راهی برای 
خودکفایـی صنعتـی برشـمرد و گفـت: توجه به این بخش ها سـبب افزایش اشـتغال و بهبود شـرایط اقتصادی، صنعتـی و تولیدی 

کشور می شود.

توسعه صنایع پایین دستی، راهکار خودکفایی صنعتی است
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به گزارش »فلزات آنالین«، مرجان شـاکری در 

نشستی با مجید ضیائی، مدیرعامل شرکت صنایع 

مس شهید باهنر، ضمن قدردانی از تالش صورت 

گرفته در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی 

و اقدامات موثر در بهبود وضعیت محیط زیست، 

لـوح تقدیـر محیـط زیسـت اسـتان کرمـان را به این 

شرکت اهدا کرد.

وی در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیت های 

زیسـت محیطی در مـس باهنـر، بیـان کـرد: امـروز 

شاهــــد عـــزم جـــدی مدیــــران مجموعـــه بـــرای 

ارتقــای برنامه هــای زیســت محیــطی در شرکـــت 

مس باهنر هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در 

ادامه از برنامه های مستمر فرهنگی این مجموعه که 

در طول سـال در مناسـبت های مختلف با مضامین 

زیسـت محیطی در سـطح اسـتان و در میان خانواده 

کارکنان برگزار می شود، قدردانی و عنوان کرد: مس 

باهنر همواره در چنین برنامه هایی پیشرو بوده و این 

امـر، نتیجـه دغدغه منـدی مدیریـت در خصـوص 

مسائل زیست محیطی است.

در ادامـه مجیـد ضیائی، مدیرعامل، محمدجواد 

مقصـودی، معـاون تکنولوژی و توسـعه و عضو هیئت 

مدیره و کامیاب، مسئول محیط زیست  شرکت مس 

شهید باهنر گزارشی از برنامه های انجام شده و پیش 

روی این شرکت در حوزه محیط زیست را ارائه کردند.

بـر اسـاس گزارشـی از انجمـن مـس ایـران، در 

متـن لـوح تقدیـر مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان 

کرمـان خطـاب بـه مدیرعامـل مـس شـهید باهنـر 

آمده است:

صیانــــت از مواهــــب و منــــابع ایـــزد الهـــی، راه 

دسـتیابی به توسـعه پایدار و پیشـرفت و تعالی بشـر 

اسـت. این مهم البته نیازمند عزم ملی و مشـارکت 

عمومـی و تـالش مجدانـه در عرصـه محیـط زیسـت 

کشـور بوده اسـت و تالشـگران در این حوزه، رسـالت 

بزرگـی را بـر شـانه های خویـش دارنـد. به رسـم ادب و 

سپاس از زحمات و تالش های چشمگیر آن مجموعه 

محتـرم و برنامه هـای فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی 

زیست محیطی، این لوح سپاس حضور گرانقدر شما 

تقدیم می شـود. باشـد کـه به ترویج چنیـن اقدامات 

ارزشمند فرهنگی وفادار بمانیم.

الزم بـه ذکـر اسـت شـرکت صنایـع مس شـهید 

باهنـر، اولیـن دریافت کننـده گواهینامه مدیریت 

محیـــط زیســت در کشــور است و طی چند سال به 

صــورت مستمــر توانستــه است عنوان صنعت سبز 

کشور و استان را کسب کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان از شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در زمینه رعایت اسـتانداردهای زیسـت محیطی 
تقدیر کرد.

تقدیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از 
شرکت صنایع مس شهید باهنر
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی در دو سـال اخیر با 

ایـن  و  اسـت  خـورده  گـره  داخـل  سـاخت  توسـعه 

را  واردات  بـه  وابسـتگی  میـزان  توانسـت  اتفـاق 

کاهـش دهـد امـا این امر با همکاری هر چه بیشـتر 

میان شـرکت های معدنی و دانش بنیان رقم خورد 

همـراه  بـه  را  خوبـی  دسـتاوردهای  توانسـت  کـه 

داشته باشد.

شـرکت  جملـه  از  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های 

معدنی و صنعتی گل گهر نیز در مسیر استفاده از 

ساخت داخل با سرعت خوبی در حرکت هستند و 

گل گهر توانسته بخش عمده ای از نیازهای خود در 

بخش قطعات و تجهیزات را با تعامل هر چه بیشتر 

شرکت های دانش بنیان تامین کند.

ایـن اتفـاق در گام اول منجـر بـه صرفه جویـی 

ارزی شـد. در نتیجـه بخشـی از نیـاز ارزی اجـرای 

طرح های توسعه با استفاده از این راهکار تامین شد 

توانمنـدی واحدهـای  افزایـش  امـا دسـتاورد دیگـر 

تحقیق و توسعه بود که گل گهر از آن غافل نماند و 

بـه نوعـی آن را در اولویت هـای اصلـی برنامه هـای 

پیش رو قرار داد. 

بـا ایـن حـال سـال جـاری از سـوی مقـام معظـم 

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

نام گـذاری شـد و بی تردیـد گل گهـر بـا نـگاه ویـژه به 

ایـن موضـوع برنامه های 1401 را تدوین خواهد کرد. 

نگاهـی بـه پتانسـیل های گل گهـر نشـان می دهـد 

می تـــوان در ســـال 1401 شاهــــد نتایــــج خوبـی در 

راستای تحقق این شعار بود. شاید حضور در پروژه 

ملـی انتقـال آب خلیج فارس به فالت مرکـزی ایران 

آن هـــم بــــا سرمایـــه گذاری شرکت هـــای معدنـی 

همچون گل گهر نشـان داد، این مجموعه می تواند 

در بخش های دیگر نیز با سـرمایه گذاری درسـت 

و ارزیابی شـرایط به نتایج خوبی دسـت پیدا کند 

کـه حاصـل آن در افزایـش تولیـد و سـوددهی قابل 

رویــــت باشــــد و در نهایــــت سهامـــداران از آن 

بهره مند شوند.

از سـوی دیگـر نقش آفرینـی گل گهـر در زنجیـره 

ارزش فوالد و تالش برای افزایش این سهم، می تواند 

همـکاری دانش بنیان هـا بـا گل گهـر را پررنگ تـر از 

گذشته کند. 

ایمـان عتیقـی، مدیرعامـل ایـن شـرکت نیـز در 

ابتدای سال اظهار امیدواری کرد با لبیک به فرمان 

مقام معظم رهبری جهت تحقق شعار سال» تولید، 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« تمام توان خود را به کار 

بـا همفکـری در مسـیر اهـداف  خواهیـم بسـت و 

ترسـیم شـده در سـند چشـم انداز شـرکت معدنی و 

صنعتـی گل گهـر، نسـبت بـه اجـرای سیاسـت های 

نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران بـا کوشـش 

فـراوان و مسـتمر در اجـرا و بهره بـرداری از طرح های 

در دست اقدام، تالش خواهیم کرد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در مسـیر اسـتفاده از سـاخت داخـل بـا سـرعت خوبـی در حرکت اسـت و توانسـته بخش 
عمده ای از نیازهای خود در بخش قطعات و تجهیزات را با تعامل هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان تامین کند.

اهداف جدید »کگل« در سایه شعار سال 
محقق می شود
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این پیام نشان می دهد، مجموعه گل گهر عزم 

خود را برای تحقق شعار سال جزم کرده تا بر اساس 

آن بهـره وری را نیـز افزایـش دهـد امـا ایـن موضـوع 

دسـتاوردهای مثبتـی بـرای گل گهـر و بـه طـور کل 

بخـش معـدن کشـور خواهـد داشـت. همانطـور کـه 

اشـــاره شــــد، افزایــــش تولیــــد در کنــــار همکاری با 

دانش بنیان هـا می توانـد بـا صرفه جویـی ارزی همراه 

بـوده و سـرعت کار را افزایـش دهـد. شـاید دسـتاورد 

مهمـی کـه در ایـن شـعار جـای گرفتـه اشـتغال زایی 

باشـد. موضوعی که در یک سـال گذشـته به شدت 

مـورد توجـه گل گهـر بـوده و برنامه ریـزی مشـخصی 

برای آن داشته است.

در واقـع تحقـق ایـن شـعار هـم برای شـرکت های 

فعال در حوزه دانش بنیان ایجاد اشـتغال می کند و 

هم برای مجموعه ای همچون گل گهر که در نهایت 

اصلی تریــــن تاثیـــر آن را بایـــد در رشـــد فرهنگـی و 

اجتماعـی منطقـه مشـاهده کـرد. گل گهـر بـا تحقق 

این شعار عالوه بر تامین نیازهای خود، اشتغال زایی 

هـر چـه بیشـتر در منطقـه و اسـتان را محقـق کـرده و 

منجر به کاهش مهاجرت به شهرهای دیگر می شود.

در بخش دیگر باید گفت استفاده از ظرفیت های 

دانش بنیـان و تامیـن قطعـات و تجهیـزات سـاخت 

داخل می تواند سرعت اجرای پروژه های در دستور 

کار را افزایـش دهـد. موضوعـی که منجر به افزایش 

تولیـد و بهـره وری شـده و در نهایـت بـر سـوددهی 

شرکت اثرگذار خواهد بود. 

در واقـع بـا نگاهـی کلـی بـه شـعار سـال خواهیـم 

دیـد، مجموعــه ای همچـون گل گهـر بـا تحقـق ایـن 

شعـــار عـالوه بـر رشـــد تولیـــد و حضـور بیشـتر در 

بازارهـای صادراتـی، در نهایـت سـود بیشتـــری بـه 

سهامداران خود اختصاص می دهد. این شعــار ســه 

راس اصلــــی را در بــــر گرفتــــه و آن تولیــدکننـــده، 

شـرکت های دانش بنیان و مردم )با اشـتغال زایی هر 

بـرای  آن  تحقـق  نتیجـه  در  و  اسـت  بیشـتر(  چـه 

مجموعه ای همچون گل گهر دستاوردهای بسیاری 

به همراه خواهد داشت.

ـــ
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»آیوانهـو ماینـز« فـاز دوم کارخانه تغلیظ معـدن مس کاموآ-کاکـوالی کنگویی خـود را زودتر از برنامـه زمان بندی شـده راه اندازی 
کـرده اسـت تـا این معـدن را در موقعیتی قـرار دهد که بتواند به سـقف راهنمـای تولید مس 290 هـزار تا 340 هزار تنی در سـال 

2022 دست پیدا کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

ایـن  راه انـدازی  عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه، 

کارخانه سه میلیون و 800 هزار تنی در سال برای ماه 

آوریل برنامه ریزی شده است و آیوانهو اعالم کرد که 

ایـن راه انـدازی بسـیار زودهنـگام در واقـع چهـار مـاه 

زودتـر از برنامـه زمان بنـدی شـده توسـعه اولیه انجام 

می شـود. طبـق ایـن برنامـه، توسـعه انـدازه کارخانـه 

تغلیظ دو برابر می شود.

رابـرت فریدلنـد، یکـی از دو رئیـس آیوانهـو اظهار 

داشت: راه اندازی این کارخانه تغلیظ گامی بزرگ به 

سـوی اسـتقرار کاموآ-کاکـوال بـه عنـوان یکـی از دو 

مجتمع معدن کاری مس بزرگ جهان است.

وی افـزود: عمـر ایـن معـدن بـرای چندیـن نسـل 

طـول خواهـد کشـید و در حـال حاضـر کاموآ-کاکـوال 

سبزترین و پرعیارترین تولیدکننده مس در جهان به 

شمار می رود.

فریدلند عنوان کرد: راه اندازی فاز دوم اکنون به 

پایـان رسـیده اسـت و تیـم عملیاتـی مـا در ادامـه بـر 

توسـعه فـاز سـوم تمرکـز خواهـد کـرد که طبـق برنامه 

زمان بنـدی شـده، عملیات هـای مـورد نظـر را تـا پایان 

سال 2024 آغاز خواهد کرد. راه اندازی فاز دوم کمتر 

از 10 ماه به طول انجامید که فاز نخست عملیات های 

از برنامـه و  فـاز زودتـر  آغـاز کـرد و هـر دو  خـود را 

زیربودجه به این مرحله رسیدند.

وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه تیـم 

عملیاتـی مـا در طـول ارتقای کارخانه فاز نخسـت به 

دست آورد، پیش بینی می کنیم ارتقای کارخانه فاز 

دوم راحت تر از آن انجام شود.

»آیوانهو « یادآور شد: کارخانه فاز نخست طی 6 

مـاه گذشـته، بـه طـور مسـتمر حـدود 10 تـا 15 درصـد 

باالتر از رقم فرآوری کلی برنامه بازده داشته است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، محمـد علـی عالیی با 

تولیـد کک  برنامـه  کـرد:  عنـوان  ایـن خبـر  اعـالم 

و  میلیـون  یـک  مقـدار  بـه   1400 سـال  در  خشـک 

200هـزار تـن تعریـف شـده بـود و همچنیـن رکـورد 

قبلـی تولیـد کک مربـوط بـه سـال 1398 بـه مقـدار 

یـک میلیـون و 213 هـزار و 685 تـن بـود کـه بـا ثبت 

ایـن رکـورد مقـدار 9 هـزار و 377 تـن بـه رکـورد قبلـی 

اضافه و 23 هزار و 62 تن نیز بیشتر از برنامه تولید، 

کک خشک تولید شد.

مدیر تولیدات کک و مواد شـیمیایی شـرکت 

ذوب آهـن افـزود: ایـن مهم نشـان از بلوغ کاری، 

مسـئولیت پذیری و تبلـور همـکاری و کار تیمـی 

بـرای  سـربلندی  و  غـرور  آن  نتیجـه  کـه  اسـت 

کارکنان بخش تولیدات کک و مواد شـیمیایی و 

اسـت.  اصفهـان  آهـن  ذوب  در  همـکاران  دیگـر 

آهـن  ذوب  بـزرگ  خانـواده  بـه  را  موفقیـت  ایـن 

بـا  امیدواریـم  و  کـرده  عـرض  تبریـک  اصفهـان 

یـاری خداونـد متعـال و همـت و تـالش هـر چـه 

بیشـتر بتوانیـم در مسـیر بهبـود، تعالـی و کسـب 

تولید بیشتر گام برداریم.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: بـه دلیل عـدم توازن 

عـدم  و  کشـور  در  زغال سـنگ  مصـرف  و  تولیـد 

سـرمایه گذاری در معـادن زغال سـنگ، تامیـن زغال 

بـه یکـی از چالش هـای بسـیار جـدی در ذوب آهـن 

اصفهان شده تبدیل شده است، به همین خاطر در 

شروع سال 1401 مجبور به کاهش تولید از این بابت 

شـدیم کـه امیدواریـم بـا کمـک مسـئولین دلسـوز 

کارخانه و کشور بتوانیم پس از تامین زغال، کاهش 

تولید را جبران و رکوردهای باالتری را کسب کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: از حمایت های مدیرعامل، 

معـاون بهره بـرداری، معـاون خرید که در این شـرایط 

توانسـتند زغال مورد نیاز کارخانه را تامین کنند و 

همچنیـن دیگـر معاونت هـا و مدیریت هـا و بـه ویژه 

تالشگران بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی که 

جهـت کسـب ایـن رکـورد تـالش کردنـد، تشـکر و 

قدردانی می کنیم.

مدیـر تولیـدات کک و مواد شـیمیایی شـرکت ذوب آهن گفت: کارکنان سـختکوش مدیریت تولیدات کک و مواد شـیمیایی ذوب آهن 
اصفهـان بـا کمک همـکاران در دیگر مدیریت های شـرکت در سـال 1400،  توانسـتند علی رغم وجـود موانع، با ثبـت تولید یک 

میلیون و 223 هزار و 62 تن کک خشک، رکورد تولید این محصول را ارتقا دهند.

رکورد تولید کک خشک در ذوب آهن 
اصفهان شکسته شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

علـی  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  عمومـی 

رستمی در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمان 

و همچنیـن اسـتاندار کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب، 

اظهار داشت: 17 میلیارد تن ماده معدنی در کشور 

بـرای  مـاده معدنـی  ایـن میـزان  کشـف شـده کـه 

200سال فعالیت شرکت مس کافی است.

وی افزود: این در حالی است که تنها در 7درصد 

از کشور اکتشاف مس صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان 

اینکـه برنامه های اکتشـافی بـا قـدرت ادامه خواهد 

یافـت، اضافـه کـرد: بـا خریـد تجهیـزات اکتشـافی، 

فعالیت های اکتشافی در شرکت متمرکز و از حالت 

پیمانکاری خارج خواهد شد.

رسـتمی عنوان کرد: در حال حاضر به رغم دارا 

بودن رتبه پنجم در ذخایر معدنی و داشتن بیش از 

5 درصـد ذخایـر مـس دنیـا، در تولیـد مـس تصفیـه 

دارای رتبه 19 هستیم.

وی تصریـح کـرد: امیـدوار هسـتیم در دولـت 

جدیـد، تولیـد مـس را از 285 هـزار تـن کاتـد بـه یـک 

میلیـون تـن در سـال برسـانیم و اگـر بـه ایـن میـزان 

تولیـد دسـت پیـدا کنیـم، بـه رتبـه پنجـم در تولیـد 

مس کاتد ارتقا پیدا می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح 

کـرد: تولیـد یـک میلیون تـن کاتـد، درآمـد صادراتی 

داشـت.  خواهـد  همـراه  بـه  را  دالری  10میلیـارد 

همچنیـن بـا تحقـق ایـن هـدف، زمینـه اشـتغال زایی 

برای 50 هزار نفر در کشور فراهم خواهد شد.

مهـم،  ایـن  تحقـق  بـرای  کـرد:  اذعـان  رسـتمی 

13میلیارد دالر سرمایه گذاری تعریف شده است و 

امیـدوار هسـتیم بـا اجرایـی شـدن آن، شـاهد برکات 

فراوان برای کشور باشیم.

افتـادن صنعـت مـس  تاکیـد کـرد: عقـب  وی 

امـا معتقـد  باشـد  زیـادی می توانـد داشـته  دالیـل 

هستیم که عدم توسعه صنعت مس طی سال های 

گذشتـــه ارتباطـی بـه تحریم هـــا نداشتـــه اسـت و 

نمی تـوان از آن بـه عنـوان دلیـل یـاد کـرد. بـه نظـر 

می رسـد دلیل اصلی مرتبط با عدم پذیرش ریسـک 

ناشـی از اجـرای طرح هـای توسـعه و شـجاعت بـه 

خرج ندادن مجموعه مدیریتی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران یادآور 

شـد: مشـکالت صنعـت مـس در نیـروی انسـانی 

متخصص، مسائل مالی، ماده معدنی و بازار نیست 

بـه شـجاعت مدیریتـی  فقـط  توسـعه،  بـرای  بلکـه 

نیازمند هستیم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران گفـت: به منظـور حرکت موتور توسـعه صنعـت مـس و تبدیل این صنعـت به یک 
توسعه دهنده در سراسر کشور به ویژه در استان های کرمان و آذربایجان شرقی، به حمایت جدی مسئوالن نیاز داریم.

مصمم به روشن کردن موتور توسعه 
صنعت مس هستیم
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، اباذر بـراری عنوان 

کـرد: سـال 1400 سـال تغییـر و تحـول دولـت بـود و 

دولـت سـیزدهم بـا شـعار مدیریت قیمت هـا، تالش 

و  قیمت هـا  نگهداشـت  کـردن  اثربخـش  بـرای 

انتهـای  از  کـه  افسارگسـیخته  تـورم  از  جلوگیـری 

دولـت قبـل آغـاز شـده بـود، پـا بـه عرصه گذاشـت و 

تـالش کـرد کـه مدیریت قیمـت در بـازار را بر عهده 

بگیـرد و رکـود حاکـم بـر بازار را تغییـر دهد اما اینکه 

بـا چـه ابـزار و مکانیسـمی ایـن کار را انجـام بدهـد، 

حداقل در حوزه فوالد و محصوالت فوالدی استفاده 

از مکانیسـم بـورس کاال مهم تریـن نگاهی اسـت که 

در این عرصه وجود دارد.

وی گفـت:  مطابـق آمارهـا در سـال های 1399 و 

1400 میـزان عرضـه شـمش در بـورس تقریبـا نصـف 

میـزان عرضـه محصـوالت نـوردی بـوده و ایـن یـک 

ایراد بزرگ است و این نگاه باید تغییر کند.

مسـئله،  همیـن  از  متاثـر  کـرد:   اضافـه  بـراری 

نـوردکاران در سـال 1400 سـال سـختی داشـتند و 

برخـی دیگـر از عوامـل ازجملـه قطعـی بـرق و گاز، 

نوسـانات و تعدد سیاست گذاری ها، مکانیسم های 

صادراتـی و همچنیـن کمبـود مـواد اولیـه، بـر ایـن 

سختی دامن زد.

وی اظهـار کـرد: زنجیـره فـوالد کامال بومی بوده 

و از ابتـدا تـا انتهـای زنجیـره در داخـل کشـور وجـود 

داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و 

سرتاسـر  در  عادالنـه ای  مدیریـت  مـی رود  انتظـار 

وجـود  آن  سـود  تقسـیم  نحـوه  در  به ویـژه  زنجیـره 

داشته باشد.

ایـن مقـام صنفـی یـادآوری کـرد:  در سـال 1400 

کمتریـن حاشـیه سـود )در بیشـتر ایـام سـال بیـن 4 تا 

5درصد( در بخش نوردکاران فوالدی بوده، درحالی که 

مطابق آمارهای رسمی حداقل رشد هزینه های تولید 

باالی 10 درصد قیمت تمام شـده بوده اسـت؛ اما در 

سایر حلقه های زنجیره این سود بیشتر است.

بـراری تاکیـد کـرد: بـه نظـر می رسـد پرهیـز از 

مدیریـت بخشـی و وجـود نـگاه کالن بـه زنجیـره، 

راهگشای مشکالت در زنجیره فوالد است.

وی خاطرنشان کرد: سال 1401 سالی سرنوشت ساز 

در بخش هـای مختلـف اقتصـادی ازجملـه صنعـت 

فـوالد اسـت و به ویـژه بـا اجـرای طـرح ملـی مسـکن از 

فـوالد و محصـوالت فـوالدی اسـتفاده می کننـد، باید 

توجه ویژه ای به سرتاسر زنجیره به خصوص نوردکاران 

کـه تولیدکننـده میلگـرد، نبشـی و سـایر محصـوالت 

طویل هستند، شود.

کل زنجیره فوالد در بورس باشد  

دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران یادآور شد: 

تمـام  بخـش  به عنـوان  فـوالدی  نـوردکاران  امـروز 

خصوصی فوالد در کشـور مشـغول فعالیت  هستند 

که باالی 60 هزار نفر اشـتغال ایجاد کرده و قابلیت 

افزایش این میزان اشتغال را نیز دارد، زیرا واحدهای 

تولیـدی بـه دلیـل کمبـود مـواد اولیـه بـا کمتـر از 

ظرفیت واقعی  خود  مشغول فعالیت  هستند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بـراری تاکیـد کـرد: 

امـروز ایـن ظرفیت در نوردکاران فوالدی وجـود دارد 

کـه تولیـد را افزایـش دهنـد و عـالوه بـر تامیـن کامل 

بـازار داخلـی، بـه بازارهای صادراتی نیز نگاه داشـته 

باشند و به ارزآوری و اشتغال زایی بپردازند.

ایـن مقـام صنفـی اضافـه کـرد: اگـر قـرار اسـت 

وجـود  بـورس  در  محصـوالت  عرضـه  بـه  الزامـی 

داشـته باشـد، بایـد ایـن الـزام بـرای کل محصـوالت 

زنجیره فوالد آن هم به صورت حداکثری باشـد، نه 

اینکـه به طـور مثـال فشـار فقـط بـه انتهـا یـا میانـه 

زنجیره باشد.

وی تاکیـد کـرد: نـوردکاران که در انتهای زنجیره 

هستند، نیز باید بتوانند در بورس کاال نیازهای خود 

را با قیمت خوب و منطقی و با حاشیه سود مناسب 

تامین کند تا به تولید و مدیریت بازار بپردازند.

دبیـر انجمـن نـوردکاران فوالدی ایران بـا بیان اینکه نـوردکاران فـوالدی آماده تامین محصـوالت مورد نیاز طـرح عظیم نهضت 
ملی مسکن ازجمله میلگرد، نبشی و غیره هستند، خواستار توجه مسئوالن به مشکالت این صنف شد.

نوردکاران فوالدی آماده تامین نیازهای طرح 
عظیم نهضت ملی مسکن هستند
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خودباوری، نشانه بارز کارکنان فوالد هرمزگان

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمزگان و  جمعی از مدیران شـرکت با حضور در واحد احیا مسـتقیم، خودباوری در کارکنـان جوان فوالد 
هرمزگان را یکی از بارزترین خصوصیات آن ها دانست.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد هرمزگان، عطالله معروفخانی در 

ایـن دیـدار، ضمـن آرزوی قبولـی طاعـات و عبـادات 

کارکنان، موفقیت ها و رکوردهای اخیر کسب شده را 

نشانه توجه خداوند متعال به زحمات کارکنان مخلص 

و جهادگر و بازخورد برنامه ریزی های صحیح در کنار 

نگاه به اهداف عالی در مدیران و کارکنان عنوان کرد.

وی تاکید مقام معظم رهبری به تولید را نشانه 

و  اقتصـاد کشـور دانسـت  ایـن حـوزه در  اهمیـت 

گفـت: بـا تشـکیل کارگروه هـای تخصصـی به تحقق 

فرمان مقام معظم رهبری در حوزه تولید با تکیه بر 

شرکت های دانش بنیان اهتمام خواهیم ورزید.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان، خودبـاوری 

در کارکنان جوان فوالد هرمزگان را یکی از بارزترین 

خصوصیـات آن هـا دانسـت و افـزود: در سـال 1401 با 

و  کارکنـان  وجـود  و  خوش فکـر  مدیـران  هدایـت 

نتایـج شـگرفی را در حوزه هـای  کارگـران تالشـگر، 

مختلف رقم خواهیم زد.

بـه گــــزارش  »فلــــزات آنالیـن«، سیـــد علیرضـــا 

میرمحمد صادقی اذعان کرد: امیدواریم در سال 1401 

ضمـن انجـام همـه تعهـدات صنـدوق، بتوانیـم در 

طرح هـای مختلفی هم به عنـوان طرح هـای اجرایی و 

هم به عنوان سرمایه در گردش، سپرده گذاری کنیم.

وی ادامـــه داد: بــــرای حمایــــت از طرح هـــای 

مختلـف، امسـال 15 هـزار میلیـارد تومـان در نظـر 

گرفته ایم و حامی طرح های ارزی و ریالی و طرح های 

ملی باشد، این طرح ها از طریق حدود 20 بانک عامل 

خصوصی و دولتی اعالم وصول خواهد شد.

تسهیالت 15 هزار میلیارد تومانی صندوق   

توسعه ملی در سال جاری

معـاون اقتصـادی صندوق توسـعه ملی گفت: 

امیدواریم با توافق های صورت گرفته میان صندوق 

توسـعه ملـی و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 

جمهوری بیش از دو هزار میلیارد تومــان در صنایــع 

دانشگـــاهی و بــــه ویــــژه طرح هـــــا دانش بنیـــــان 

سرمایه گذاری کنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، صادقـی در پایان با 

اشـاره بـه حضـور موفـق صنـدوق توسـعه ملـی در 

بیـش از 380 طـرح ارزی و حـدود 270 طـرح ریالـی، 

دیگـر  نزدیـک،  آینـده  تـالش می کنیـم در  افـزود: 

و  نباشـد  ارائـه تسـهیالت  رویکـرد صنـدوق فقـط 

در  شـراکت  و  سـرمایه گذار  جایـگاه  در  بتوانیـم 

سرمایه گذاری هم حضور پیدا کنیم.

معـاون اقتصـادی صنـدوق توسـعه ملی گفـت: صندوق توسـعه ملـی در برنامه های سـال 1401 در تالش اسـت 15 هـزار میلیارد 
تومان جهت حمایت از طرح های کالن تخصیص دهد.

پرداخت تسهیالت 15 هزار میلیارد تومانی 
صندوق توسعه ملی
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