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روی، چهارمیـن فلـز پرکاربـرد کشـور پـس از آهـن، آلومینیوم و مس اسـت که 90 

درصد منشاء تولید آن از کنسانتره و 10 درصد آن از طریق بازیافت انجام می شود. 

بزرگ ترین ذخایر روی دنیا به ترتیب در کشورهای استرالیا، چین، مکزیک و پرو قرار 

دارد و ایـران بـا داشـتن بیـش از 11 میلیـون تن ذخیره روی، سـهم کمتـر از 5 درصدی 

از کل ذخایر روی دنیا را دارا است. استفاده از فلز روی در کشورهای مختلف، یکی 

از نشـانه های توسـعه یافتگی به شـمار می آید و خوشـبختانه کشـور ما در این مسیر 

توانسـته اسـت بـا حضـور حداکثری بخش خصوصـی و بهره بـرداری از معادن پرعیار 

موجـود، گام هـای مثبتـی را طـی سـالیان اخیر بـردارد. با این وجود، شـرایط حاکم بر 

اقتصاد کشور باعث شده است فعاالن این صنعت با چالش های بسیاری در زمینه 

تولیـد ماننـد تامیـن و نوسـان قیمـت مـواد اولیـه مواجـه شـوند کـه ایـن مسـئله بـا 

نگرانی هایی از آینده صنعت روی کشور همراه بوده است.

بر اساس دستور اکید وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل فروردین ماه سال 

جاری، تمام واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ملزم به عرضه محصول خود در بورس 

کاالی ایـران شـده اند. در واقـع هـدف از اجـرای ایـن تصمیـم، حـل معضـل تامیـن مـواد 

اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین شفاف سازی در تمامی مراحل عرضه، تقاضا 

و موجـودی مـواد اولیـه بـوده اسـت. بررسـی آمـار منتشـر شـده در بـورس کاالی ایـران 

نشان می دهد طی سال 1400، حدود سه میلیون تن خاک روی در بورس عرضه شده 

اسـت کـه سـهم خـاک اکسـیدی، یـک میلیـون و 66 هـزار تـن بـا عیـار 14 درصـد، خاک 

سولفیدی، 348 هزار تن با عیار 26 درصد و خاک مخلوط، یک میلیون و 646 هزار تن 

بـا عیـار 28 درصـد بـوده اسـت. حجـم معامالت ثبت شـده در بـورس در این سـال، در 

مجمـوع 583 هـزار تـن بـوده کـه 396 هـزار و 500 تن برای خاک اکسـیدی، 26 هزار تن 

خاک سولفیدی و 160 هزار و 500 تن خاک مخلوط است.

 از آنجایی که تولیدکنندگان شمش روی در کشور از خاک اکسیدی در فرایند 

تولید استفاده می کنند، مشخص است که این خاک بیشترین حجم معامله را در 

بـورس بـه خـود اختصـاص دهـد اما نکته مهم و قابل توجه این اسـت که میزان 

ذخایر اکسیدی معادن کشور مانند انگوران رو به پایان بوده و به دنبال همین 

مسـئله، تولیدکننـدگان روی در آینـده نزدیـک در تامیـن مـاده اولیـه مـورد نیـاز 

خـود دچـار مشـکل خواهنـد شـد. از یـک سـو، متوسـط قیمت تمام شـده خاک 

اکسـیدی عرضـه شـده در بـورس کاال، 418 هـزار و 464 ریـال اسـت و بـر همیـن 

اسـاس، بسـیاری از فعـاالن صنعـت روی اقـدام بـه واردات خـاک اکسـیدی از 

کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیـه و آذربایجـان می کننـد. چراکـه عیـار خـاک 

اکسیدی وارداتی بیشتر از 14 درصد و متوسط قیمت آن در حدود 227 هزار 

و 585 ریال بوده که از قیمت تمام شـده داخلی کمتر اسـت و واردات خاک 

اکسیدی منطقی و مقرون به صرفه به نظر می رسد. از آنجایی که تولیدکنندگان 

روی کشور نیازمند خاک اکسیدی برای ادامه فعالیت خود هستند، بنابراین 

دولـت می توانـد بـا تسـهیل شـرایط واردات ایـن محصـول، کمـک شـایانی بـه 

فعاالن این صنعت کند.

بـه عنـوان یکـی از  بـرای مثـال، میـزان ذخایـر کنسـانتره مـس در چیـن 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان مـواد معدنـی و فلـزی جهـان بسـیار ناچیـز اسـت اما 

دولـت ایـن کشـور بـا برنامه ریـزی در درازمـدت، اقدام به واردات گسـترده این 

مـاده معدنـی کـرده و در حـال حاضـر بیـش از 50 درصـد تولیـد مـس جهـان در 

اختیـار چیـن اسـت. در واقـع، دولـت ایـن کشـور بر آن شـده اسـت تا با تشـکیل 

یک کنسرسیوم تخصصی متشکل از تولیدکنندگان محصوالت مسی و آلیاژی، 

اقـدام بـه خریـداری و واردات کنسـانتره مـورد نیـاز شـرکت های فعـال در حوزه 

صنعت مس این کشـور کند تا تولیدکنندگان این کشـور دغدغه ای در تامین 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود نداشـته باشـند. مشـابه همیـن اتفـاق می توانـد در 

صنعـت روی ایـران رخ دهـد و تشـکیل یک کنسرسـیوم معدنی کـه دولت نیز 

نباید هیچ نقشـی در آن داشـته باشـد، می تواند کمک فراوانی به تامین خاک 

اکسیدی مورد نیاز تولیدکنندگان روی کشور از طریق واردات کند. از آنجایی 

کـه صنعـت روی کامـال در اختیـار بخـش خصوصـی اسـت و کشـور در شـرایط 

دشـوار تحریمـی به سـر می بـرد، بنابراین کوچک ترین دخالـت دولت می تواند 

اثر سوء در این خصوص داشته باشد.

 از سـوی دیگـر، امـکان دسترسـی بـه دانـش فـرآوری خـاک سـولفیدی در 

کشـور وجود ندارد و علی رغم اینکه عیار این خاک نسـبت به خاک اکسـیدی 

بیشـتر اسـت امـا بـه دلیـل حجم معامله بسـیار پاییـن در بـورس کاال، این خاک 

نهایتـا در انبـار کارخانه هـا در قالـب باطلـه معدنی دپو می شـود و همچنین به 

دلیل وجود بعضی ناخالصی ها مانند کادمیم، نیکل و کبالت، امکان صادرات 

آن نیز وجود ندارد. بنابراین الزم است اقدامات الزم در راستای به کارگیری از 

تکنولـوژی فـرآوری خـاک سـولفیدی توسـط فعـاالن معدنـی انجـام شـود تـا در 

صـورت راه انـدازی معـدن سـرب و روی مهدی آبـاد طـی ماه های آینده، بتوانیم 

بیشترین بهره را از خاک سولفیدی این معدن بزرگ داشته باشیم.

جای خالی تکنولوژی

محمدرضا طارمی



فــوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی
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هدف گذاری حمل 15 میلیون تن مواد معدنی 
در بلند مدت

علـی قبـادی، مدیرعامـل شـرکت چنـد وجهـی فـوالد لجسـتیک در گفت وگو بـا »فلزات آنالین«:

از همه ظرفیت ها برای دستیابی به اهداف استفاده می کنیم  

ایـران دارای مزیت ها و پتانسـیل های زیادی در زمینه لجسـتیک اسـت کـه مهم ترین آن ها، 
قـرار گرفتـن در منطقـه خاورمیانـه و در مسـیر پنـج کریـدور اصلـی ترانزیـت و حمـل و نقـل 
بین المللـی، امکان اسـتفاده از همـه روش های حمل و نقل و دسترسـی به آب های آزاد به شـمار 
می رونـد امـا متاسـفانه تاکنون توسـعه لجسـتیک در کشـور به طـور جدی مـورد توجـه قرار 
نگرفتـه اسـت. با ایـن حال، کشـور ما بـه دلیـل برخـورداری از این مزیت هـا، توانایـی تبدیل 
شـدن بـه یکـی از مراکـز مهـم تجـارت در منطقـه و حتـی دنیـا را دارد و می توانـد بـا کمـک 
شـرکت های بـزرگ بـه ویـژه در بخش معـدن و صنایع معدنی و نیز شـرکت های حمـل و نقل، 
بخشـی از پتانسـیل های یاد شده را شـکوفا کند. در این راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با علی قبـادی، مدیرعامل شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک بـه گفت وگو 

نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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سـال گذشـته شـرکت فوالد لجستیک   
چـه اقداماتی را در زمینـه حمل و نقل صورت 
داد و در مجمـوع چـه عملکـردی از خـود بر 

جای گذاشت؟
فـوالد لجسـتیک در سـال های اخیـر توانسـته از 

مبـادی معادنـی ماننـد چادرملو، گل گهر و سـناباد با 

بهره گیـری از یـک هـزار و 700 دسـتگاه واگـن و حمـل 

محصـوالت فـوالد خوزسـتان، رشـد چشـم گیری در 

حمل و نقل ریلی داشـته باشـد. شـرکت چند وجهی 

بـا وجـود  توانسـت  فـوالد لجسـتیک در سـال 1400 

چالش های ناشی از بیماری کرونا، به بهترین عملکرد 

خود طی 10 سال اخیر دست یابد. همچنین موفق به 

جابه جایی و ثبت بهترین رکوردهای حمل و نقل مواد 

اولیه با حمایت  های جناب آقای مهندس ابراهیمی، 

مدیرعامل فوالد خوزستان در سال گذشته شدیم.

در سـال 1400 توانسـتیم بـا برنامه ریـزی و ایجـاد 

بستر مناسب در حوزه حمل و نقل جاده ای و ریلی 

از  بیـش  رشـد  بـه  شـرکت،  پایانـه  سـامان دهی  و 

300درصـدی در زمینـه سـوددهی نسـبت بـه سـال 

قبـل از آن دسـت یابیـم. همچنیـن در همیـن راسـتا، 

زیان مالی پنج میلیارد ریالی در پایان سال 1399 به 

سـوددهی بیـش از 80 میلیـارد ریـال تـا پایـان سـال 

اصالح شد.

شرکت فوالد لجستیک در سال گذشته گام های 

بلندی را در زمینه توسـعه ناوگان حمل و نقل کشـور 

بـه  اقدامـات شـرکت می تـوان  از جملـه  برداشـت. 

افتتـاح مجتمـع فنـی ماشـین آالت سـنگین شـرکت 

اشاره کرد. دیگر اقدام مهم شرکت الکترونیکی شدن 

بـود کـه در  ثبـت نوبت دهـی و حواله هـا  سیسـتم 

همچنیـن  و  بیشـتر  هرچـه  شفاف سـازی  راسـتای 

جلوگیری از حواله فروشـی و هرگونه رفتار مشـابه که 

منجر به تضییع حقوق رانندگان و این مجموعه شود، 

حواله ها و ثبت نوبت دهی و صدور از مبدا شهرستان 

خواف الکترونیکی شدند.

همچنین در سـال گذشـته توانستیم رکوردهای 

از خـود  مـواد معدنـی  زمینـه حمـل  متعـددی در 

ایـن شـرکت  تاریـخ  بگذاریـم کـه در طـول  برجـای 

ایـن زمینـه، باالتریـن رکـورد  بی نظیـر هسـتند. در 

حمـل و برداشـت کنسـانتره از شـركت صنعتـی و 

معدنی توسعه فراگير سناباد، از سوی شرکت فوالد 

لجسـتیک بـه میـزان 18 هـزار و 220 تـن در یـک روز 

تـن گندلـه مجموعـا  کنسـانتره و دو هـزار و 552 

20هزار و 770 تن مواد اولیه رقم خورد.

سـال  در  شـرکت  ایـن  افتخـارات  از  همچنیـن 

گذشـته می توان کسـب تقدیرنامه از سـوی راه آهن 

شـرق ایـران نـام بـرد. بـا توجه به گـزارش و رصـد آمار 

بارگیـری شـرکت چنـد وجهـی فـوالد لجسـتیک از 

آهـن شـرق،  راه  ویـژه  بـه  آهـن  راه  سـوی مدیریـت 

عملیات بارگیری از مبدا سنگان و خواف به مقصد 

جنـوب کشـور، رشـد قابـل توجهـی داشـته اسـت و 

همیـن امـر باعـث شـد تقدیرنامـه راه آهـن شـرق را 

دریافت کنیم.

چـه    لجسـتیک  فـوالد  شـرکت 
توانمندی هایـی در زمینـه حمـل و نقل مواد 
باعـث  معدنـی دارد و چـه شـاخصه هایی 
رشـد ایـن شـرکت در یکـی دو سـال اخیر 

شده است؟
فوالد لجستیک در راستای حمل مواد اولیه مورد 

نیـاز و محصـوالت تولیدی شـرکت فوالد خوزسـتان و 

سایر شرکت ها از حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی 

و ترکیبـی اسـتفاده می کنـد کـه ایـن موضـوع باعـث 

افزایـش توانمنـدی شـرکت بـرای حمـل مـواد معدنـی 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  می توانیـم  زیـرا  اسـت  شـده 

انعطاف پذیـری از خـود نشـان دهیـم و نـوع حمـل را 

انتخـاب کنیـم کـه هزینه تمام شـده کمتری داشـته 

باشد. گفتنی است که یک هزار و 700 واگن ملکی و 

500 واگن استیجاری لبه بلند و نیز 201واگن ملکی و 

154 واگن استیجاری لبه کوتاه جهت حمل ریلی در 

اختیـار داریـم. بـرای حمـل ریلـی، عواملـی همچـون 

راه انـدازی، توسـعه و نگهـداری خطـوط ریلـی جهـت 

حمـل مـواد اولیـه و محصـوالت طراحـی، سـاخت و 

راه اندازی زیرساخت های مورد نیاز جهت بارگیری و 

تخلیـه در اقصـی نقـاط کشـور، تامیـن و تهیـه انبـار 

جهـت محصـوالت و مـواد اولیـه هـم جـوار بـا خطـوط 

بـه  ریلـی  بین المللـی  حمـل  خدمـات  ارائـه  ریلـی، 

کشـورهای حـوزه CIS و UIS، مدیریـت حمـل و نقـل 

ریلـی بـا تامیـن واگـن و پشـتیبانی لجسـتیکی فـوالد 

در سال 1400 توانستیم 
با برنامه ریزی و ایجاد 
بستر مناسب در حوزه 
حمل و نقل جاده ای و 

ریلی و سامان دهی پایانه 
شرکت، به رشد بیش از 
300درصدی در زمینه 

سوددهی نسبت به سال 
قبل از آن دست یابیم
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و نقـل ترکیبـی و روال هـای عملیاتـی بـه دسـتیابی به 

اهداف کمک کرد.

در سـال جـاری چه برنامه هایـی را برای   
حمـل و نقل مـواد معدنی در نظـر گرفته اید و 

چه استراتژی هایی را ترسیم کرده اید؟
در ابتدای سال جاری نیز توانستیم برنده مناقصه 

حمـل کنسـانتره چادرملـو شـویم. در پـی برگـزاری 

مناقصـه حمل ریلـی میزان تقریبـی چهارمیلیـون تن 

کنسانتره سنگ آهن از مجتمع معدنی چادرملو به 

مجتمـع گندله سـازی اردکان بـه طول 233 کیلومتر 

توسـط شـرکت سـریر لجسـتیک ایرانیـان )هلدینـگ 

حمـل و نقـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو(، 

شـرکت فـوالد لجسـتیک بـه عنـوان برنـده مناقصـه 

معرفـی شـد. زیـرا عملکـرد و توانمندی های شـرکت 

فوالد لجستیک در زمینه حمل و نقل ریلی گواه این 

موضـوع اسـت که می توانیم فعالیت هـای بزرگی را 

با شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور 

انجام دهیم. 

در بلندمدت نیز فوالد خوزستان بر اساس اسناد 

باالدسـتی، برنامه های توسـعه ای برای خود را ترسـیم 

کـرده اسـت کـه بـر ایـن اسـاس بایـد تـا پایـان سـال1410 

بتواند به تولید 13.6 میلیون تن فوالد خام برسد که 

برای رسـیدن به این هدف، به طور حتم حمل و نقل 

و لجسـتیک از مهم ترین عوامل محسـوب می شـود. 

در حـال حاضـر شـرکت فوالد لجسـتیک نقش بسـیار 

خوزسـتان در حـوزه ریلـی موجـب شـده اند در حمـل 

ریلی بتوانیم بهترین عملکرد را در 10 سال گذشته به 

ثبـت برسـانیم. ضمـن اینکـه در بخـش جـاده ای نیـز 

تحـت   C&C کامیـون  دسـتگاه   30 از  بهره بـرداری 

مالکیت شرکت فوالد لجستیک با ارزش 450 میلیارد 

ریال در پایانه خدماتی فنی شرکت چند وجهی فوالد 

لجسـتیک، حمـل روزانـه یـک هـزار کامیـون بالـغ بـر 

300هـزار سـرویس جـاده ای از اقصـی نقـاط کشـور، به 

روزرسـانی وضعیـت پایانه های شـرکت بـه ویژه پایانه 

پایانه هـا، دیگـر  ایـن  بـر سودرسـانی  اهـواز و تمرکـز 

توانمندی شرکت فوالد لجستیک هستند.

کسـب  و  اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای  قطعـا 

موفقیت هـا در یـک سـازمان نیازمنـد کار گروهـی 

نیـز مسـاعدت های  لجسـتیک  فـوالد  در  هسـتیم. 

مهنـدس  حمایت هـای  محتـرم،  مدیـره  هیئـت 

ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان و همت و 

تـالش مضاعـف همـکاران شـرکت چندوجهـی فـوالد 

لجستیک در کنار همدلی، کار گروهی، دانش فنی، 

تخصـص و تعهـد، تـالش بی وقفـه و حفـظ کیفیـت 

موجب شـده بتوانیم بهترین عملکرد را در یک دهه 

گذشته به ثبت برسانیم. ضمن اینکه از دیگر عوامل 

دستیابی به موفقیت های اخیر می توان برنامه ریزی، 

تدویـن  و  عملیاتـی  پارامترهـای  دقیـق  کنتـرل 

سناریوهای پویا را نام برد. در همین حال کار گروهی 

و روحیه مجاهدت در کنار تخصص و تعهد است که 

دستیابی به رکوردهای جدید را تضمین می کند. در 

کنـار ایـن عوامـل انسـانی، انجـام صحیـح و اصولـی 

و  ماشـین آالت  تعمیـرات  و  نگهـداری  فرایندهـای 

تجهیزات، حفظ و ارتقای سیستم ها و مدیریت حمل 

مهمی در رشد تولید این شرکت داشته است. ضمن 

اینکه فوالد لجستیک همواره نگاه به بیرون دارد و به 

دنبال توسعه فعالیت خود در کشور و حتی فراتر از 

مرزهـای کشـور اسـت. شـرکت فـوالد لجسـتیک در 

صـدد اسـت تـا ضمـن حفـظ شـرایط موجـود کنونـی و 

ایجـاد وضعیـت رو بـه بهبـود، اهـداف کوتاه مـدت و 

بلندمدت را برای سازمان خود بر اساس نقشه جامع 

راه طراحـی شـده بـه دسـت آورد. اقداماتـی نظیـر 

تدویـن نقشـه راه جامـع لجسـتیک فـوالد خوزسـتان، 

ارتقـای  و  جدیـد  مدل هـای  کارگیـری  بـه  و  ایجـاد 

مدل های فعلی حمل و نقل چند وجهی و ترکیبی با 

رویکرد هزینه کمتر، کیفیت باالتر و زمان سریع تر، 

و  لجسـتیکی  زیرسـاخت های  ایجـاد  از  حمایـت 

توسـعه  و  ایجـاد  ارتقـای زیرسـاخت های فیزیکـی، 

مراکـز لجسـتیکی، تجمیـع لجسـتیکی حمـل و نقل 

فـوالد خوزسـتان و گسـترش انبارهـای اختصاصـی 

عملیاتـی  بلندمـدت  اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای 

خواهند شد.

امیدوار هستیم بتوانیم با حمایت های مهندس 

ابراهیمی، مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان 

بـه ایـن سـمت گام برداریـم کـه میـزان حمـل شـرکت 

فوالد لجستیک به بیش از 15 میلیون تن مواد معدنی 

در سـال افزایش یابد. همچنین هدف و برنامه فوالد 

لجسـتیک ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـه یـک شـرکت 

توسـعه ای در راسـتای اهداف شـرکت های فوالدی و 

تامین مواد اولیه آن ها تبدیل شویم.
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فــوالدفــوالد

تامینمواداولیه،بزرگتریندغدغهالقاییها

صنعتلولهوپروفیلازرونقافتاد

بیکاریکارگران،نتیجهکمبودمواداولیه
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مدیـر فـروش شـرکت فوالدسـازان کیـوان یـزد گفـت: کمبود مـواد اولیـه و همچنیـن صدور 
دسـتورالعمل های پیاپـی و متناقـض در این خصوص، باعث دشـواری فعالیت فوالدسـازان القایی 

شده است.

تامین مواد اولیه، بزرگ ترین دغدغه القایی ها
مدیر فروش شرکت فوالدسازان کیوان یزد عنوان کرد:

فرهاد فخرالدینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فوالدسـازان کیوان یزد در سـال 1387 با هدف تولید 

شـمش های فوالدی )بیلت( راه اندازی شـد. در حال 

حاضـر، بـا 165 نیروی انسـانی به صورت دو شـیفت 

به تولید سـاالنه 150 هزار تن بیلت فوالدی با سـطح 

مقطع 125 و 150 و طول 6 متر از طریق کوره القایی 

می پردازیـم کـه این محصـوالت برای تولید میلگرد، 

تیرآهن، نبشی و ناودانی استفاده می شود.

پیامد عرضه قطره چکانی مواد اولیه  
مدیـر فـروش شـرکت فوالدسـازان کیـوان یـزد در 

خصـوص تامین مواد اولیه شـرکت عنوان کـرد: آهن 

اسفنجی، عمده ترین ماده اولیه مجموعه است که 

آن را از طریـق بـورس کاالی ایـران تامیـن می کنیـم. 

متاسـفانه مدتـی اسـت کـه بـا چالـش کمبـود آهـن 

اسـفنجی مواجه شـده  ایم؛ با وجود اینکه واحدهای 

احیـا مسـتقیم بایـد بـا توجـه بـه حجـم تولیـد خـود 

اقدام به عرضه محصول خود در بورس کاالی ایران 

مشـکالت  آن،  قطره چکانـی  عرضـه  بـا  امـا  کننـد 

صنعـت فـوالد را دوچندان کرده اند. از سـوی دیگر، 

بـا توجـه بـه عرضـه کـم، متقاضیـان مجبـور هسـتند 

برای تامین مواد اولیه رقابت کنند که این امر سب 

افزایش قیمت این ماده اولیه می شود.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

به تشـریح نحوه تامیـن مواد اولیه پرداخـت و اذعان 

کرد: متاسفانه به دلیل نامتعادل بودن قیمت آهن 

اسـفنجی مجبـور بـه توقـف خـط تولیـد شـدیم و بـه 

در  آورده ایـم.  روی  دسـتگاه ها  اساسـی  تعمیـرات 

حقیقت، عرضه و تقاضای آهن اسفنجی با یکدیگر 

همخوانـی نـدارد و ایـن مـواد اولیـه متناسـب بـا نیاز 

شـرکت های فـوالدی در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

قیمـت  بـا  اسـفنجی  آهـن  مثـال،  بـرای  نمی شـود. 

11هـزار تومـان بـه ازای هر کیلوگرم و شـمش فوالدی 

با قیمت بالغ بر 15 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

معامله می شوند.

یـزد،  فـروش شـرکت فوالدسـازان کیـوان  مدیـر 

عمده تریـن چالـش مجموعـه را تامیـن مـواد اولیـه 

بـرای تولیـد شـمش فـوالدی دانسـت و مطـرح کـرد: 

عـالوه بـر آهـن اسـفنجی، 8 تـا 10 درصـد مـواد اولیـه 

مصرفی در این شرکت نیز ضایعات آهنی است.

توقف یک ماهه تولید به دلیل   
محدودیت انرژی

فخرالدینی گریزی به اعمال محدودیت مصرف 

بـرق زد و گفـت: متاسـفانه اعمـال محدودیت هـای 

مصرف برق که در تابستان سال 1400 دامن صنعت 

فـوالد را گرفـت، بـه مـدت چهارماه بـه صورت نیمه 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

13         اردیبهشت ماه  1401       شماره  214

فعـال بـه تولیـد پرداختیم و حتی یک مـاه مجبور به 

توقف تولید شدیم.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر بـه جـز کمبـود 

مـــاده اولیـــه، بزرگ تریـــن مشکل مجموعـــه های 

فـوالدی، کمبـود انـرژی بـه  ویـژه بـرق اسـت. حتـی 

شـرکت هایی که از نیروگاه های سـیکل ترکیبی برای 

تامین انرژی واحد تولیدی خود اسـتفاده می کنند، 

اگـر بـا کمبـود گاز مواجـه شـوند بـه طـور قطـع بـا 

کمبود برق نیز دچار خواهند شـد. در همین راسـتا 

تمامـی  بـه  اسـتان ها  منطقـه ای  بـرق  اداره هـای 

شـرکت های فـوالدی طـی نامـه ای اعـالم کـرده بـود 

کـه در صورتـی کـه شـرکت های پرمصـرف اقـدام به 

کاهش مصرف خود نکنند، 30 درصد سهمیه آن ها 

سلب می شود.

عرضه محصوالت در بورس کاال  
یـزد  فـروش شـرکت فوالدسـازان کیـوان  مدیـر 

توضیحاتـی دربـاره عمـده مشـتریان شـرکت ارائـه 

داد و اظهـار کـرد: این شـرکت محصول نهایی خود 

ایـران  کاالی  بـورس  در  را  فـوالدی  شـمش  یعنـی 

عرضـه می کنـد و بـا تمامـی شـرکت های نـوردی در 

ارتباط است.

فخرالدینـی بـا ابـراز تاسـف از وضعیـت موجـود 

نوسـان های  علی رغـم  کـرد:  تصریـح  فـوالد،  بـازار 

قیمتی هر روزه در بازار فوالد، جای امیدواری است 

که توانسـتیم فعالیت خود را حفظ کنیم. در واقع، 

تامین مواد اولیه برای تمامی تولیدکنندگان القایی 

به بزرگ ترین چالش تبدیل شده است و در صورتی 

کـه زیرسـاخت های مناسـب و چـاره ای بـرای حـل 

مشـکالت زنجیـره فـوالد اندیشـیده نشـود، بـه طـور 

قطـع شـاهد تعطیلـی تعـدادی از واحدهـای فـوالدی 

خواهم بود.

سلب فرصت رقابت صادراتی  
مدیـر فـروش شـرکت فوالدسـازان کیـوان یـزد بـا 

بیـان اینکـه شـرکت فوالدسـازان کیـوان یـزد تـا سـال 

1399 فـروش صادراتـی داشـته اسـت، عنـوان کـرد: 

شـرکت های  شـده،  صـادر  دسـتورالعمل  براسـاس 

فـوالدی موظـف هسـتند تمامی محصوالت خـود را 

بـار  تولیدکننـده دو  اگـر  بـورس عرضـه کننـد.  در 

محصول خود را در بورس کاال عرضه کرد و خریداری 

وجود نداشت، می تواند آن را صادر کند اما متاسفانه 

بـا مشـکالت  تولیـدی مـا در سـال 1400  مجموعـه 

متعددی مواجه شد و نتوانستیم تمامی محصوالت 

خـود را مطابـق دسـتورالعمل در بـورس کاال عرضـه 

کنیـم و کـد صادراتـی شـرکت باطـل شـد و از ادامـه 

فعالیت در حوزه صادرات محروم شدیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: دولـت موظـف 

اسـت موانع ایجاد شـده بر سـر راه تولید فوالد را هر 

چـه سـریع تر همـوار کنـد. متاسـفانه بخشـنامه های 

فـوالدی دولـت نـه تنهـا تاکنـون بـرای ایـن صنعـت 

مفید واقع نشده است بلکه ابالغ دستورالعمل های 

دسـت و پـا گیـر، تولیـد بـرای تمامـی فوالدسـازان 

القایی سخت تر شده است.

با وجود اینکه واحدهای 
احیا مستقیم باید با توجه 
به حجم تولید خود اقدام 
به عرضه محصول خود در 
بورس کاالی ایران کنند 
اما با عرضه قطره چکانی 

آن، مشکالت صنعت فوالد 
را دوچندان کرده اند
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعت مهر یـاران گفت: رشـد قیمت  آهـن آالت در سـال های اخیر 
باعث شـده اسـت قـدرت خرید مصرف کننـده کاهش یابد و با حاکم شـدن رکود بر صنعت، سـود 

تولیدکنندگان به ویژه حوزه لوله و پروفیل فوالدی به حداقل و حتی صفر برسد.

صنعت لوله و پروفیل از رونق افتاد

مهـران محمـدی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین«، با اشـاره به اینکه 

شـرکت فـوالد صنعـت مهـر یـاران از سـال 1392 در 

حوزه تولید لوله و پروفیل فوالدی فعالیت می کند، 

پروفیـل  و  لولـه  بـازار  حاضـر،  حـال  در  کـرد:  بیـان 

فوالدی رونق چندانی ندارد و به طور معمول تولید 

لولـه و پروفیـل بـا توجـه به فاصله اندک قیمـت مواد 

اولیـه بـا محصـوالت نهایـی، از حاشـیه سـود نسـبتا 

کمی برخوردار است.

وی افـزود: تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بایـد 

مـواد اولیـه خود یعنـی ورق گرم فـوالدی را از بورس 

کاالی ایـران و تنهـا یـک عرضه کننـده بـزرگ جهـت 

تولیـد محصـول نهایی با کیفیـت دریافت کنند اما 

در سال های اخیر فاصله قیمت میان ورق فوالدی و 

لولـه و پروفیـل، کاهـش چشـمگیری یافتـه و همیـن 

موضوع، سـود تولیدکنندگان این حوزه را به شـدت 

بـا افـت مواجـه کـرده اسـت. بـه ایـن امـر می تـوان 

حاکم شـدن رکود نسـبی بر صنعت فوالد کشـور به 

ویژه حوزه مصرف را هم اضافه کرد.

کمبود نقدینگی و کاهش تامین مواد اولیه  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت مهـر یـاران بـه 

چالـش تامیـن مـواد اولیه اشـاره کـرد و گفت: اغلب 

مواقـع تامیـن نشـدن بـه موقـع مـواد اولیـه باعـث 

می شـود تولیـد مطابـق بـا ظرفیـت اسـمی صـورت 

نگیـرد و کارگـران کارخانه هـا و کارگاه هـای تولیـدی 

بیکار بمانند. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان هم با 

چالـش تامیـن مـواد اولیـه و هـم بـا رکـود در بخـش 

مصرف مواجه هسـتند. همین امر به کاهش تولید 

لوله و پروفیل انجامیده است.

محمـدی اذعـان کـرد: بـا اینکـه چندیـن عرضـه 

بسـیار سـنگین از تولیدکننده بزرگ ورق فوالدی در 

نتوانسـت  مـا  شـرکت  امـا  گرفـت  صـورت  کشـور 

آن گونه که باید در بورس کاال فعالیت داشته باشد 

و در هنـگام عرضـه بـه میـزان کافی مـواد اولیه مورد 

مهم تریـن  از  یکـی  زیـرا  کنـد  تامیـن  را  خـود  نیـاز 

داشـتن  بـورس،  از  موقـع  بـه  خریـد  فاکتورهـای 

نقدینگـی کافی اسـت و متاسـفانه مجموعـه ما این 

نقدینگی را در اختیار ندارد. ناگفته نماند که برخی 

از عرضه هـا در بـورس بـه صـورت اعتبـاری انجـام 

می شد که توانستیم در چندین نوبت با استفاده از 

معامالت اعتباری، مواد اولیه خود را تامین کنیم.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ورق فوالدی در 

بـازار داخلـی، عنـوان کـرد: هنگامـی کـه قیمت هـا 

افزایـش می  یابـد، به همان میزان نقدینگـی و قدرت 

خریـد شـرکت ها نیـز با افـت مواجه می شـود. ضمن 

اینکـه معامـالت نقـدی نیـز می توانـد بـا توجـه بـه 

میزان نقدینگی شرکت ها چالش آفرین باشد.

یـاران  مهـر  صنعـت  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

تصریح کرد: در معامالت اعتباری نیز خریدار باید 

بخشـی از هزینـه خریـد مـواد اولیـه را بـه صـورت 
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اعتبـاری بـه مـدت دو یـا سـه مـاه، بسـته بـه نـوع 

معاملـه و تاریـخ تحویـل مـواد اولیه، در یک حسـاب 

مشـخص به صورت دست نخورده، سپرده گذاری و 

پـس از تحویـل مـواد اولیـه، تمـام هزینـه را پرداخـت 

کند. از ابتدای این سپرده گذاری و تحویل دو ماهه 

و سـه ماهـه، سـپس فاصله میـان تامین مـواد اولیه و 

فروش تا دریافت هزینه فروش، باید شـرکت بتواند 

از پس هزینه های خود برآید که متاسـفانه بسـیاری 

از شرکت ها هرگز مطابق با ظرفیت اسمی نمی توانند 

فعالیت کنند.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر وجـود عرضه کننـدگان متعـدد در بـورس 

کاال و امکان خرید از این شرکت ها، اظهار کرد: توان 

خریـد شـرکت مـا با توجـه به کمبود نقدینگی پایین 

اسـت و در نتیجـه، توانایـی کمـی بـرای خریـد مـواد 

اولیـه داریـم زیـرا ایـن شـرکت ها عمدتـا ورق را بـه 

صورت نقدی در بورس کاال عرضه می کنند.

15 درصد ظرفیت تولید فعال است  
محمدی در خصوص ظرفیت تولید شرکت فوالد 

صنعـت مهـر یـاران، مطـرح کـرد: شـرکت مـا دارای 

ظرفیت تولید نسبتا باال است و می توانیم در صورت 

تامین به موقع مواد اولیه حتی تا 400 تن محصول در 

روز تولیـد کنیـم. ناگفتـه نمانـد کـه ظرفیـت اسـمی 

ثبت شده شرکت در پروانه بهره برداری تنها 45 هزار 

تن در سال است اما ظرفیت عملی شرکت با توجه به 

دسـتگاه ها و ماشـین آالت نصب شـده در کارخانه به 

مراتـب بیشـتر از میـزان ثبـت شـده در پروانـه بـوده و 

حتی می توان گفت بیش از سه برابر آن است.

وی مطـرح کـرد: اکنـون میـزان تولیـد شـرکت 

حتی به 50 تا 60 تن در روز هم نمی رسد. این یعنی 

تنهـا 10 تـا 15 درصـد از ظرفیـت عملی فعال اسـت و 

حتـی نمی توانیـم بـه انـدازه ظرفیـت ثبـت شـده در 

پروانه بهره برداری محصول تولید کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعت مهر یـاران بیان  

کـرد: شـرکت مـا در حـال حاضـر بیشـتر محصوالتـی 

نظیر قوطی و پروفیل فوالدی را تولید می کند که در 

این میان، سهم قوطی بیشتر از پروفیل است. با این 

حال، می توانیم قوطی هایی با سایزهای متنوع کنیم 

که عمده ترین آن ها به طور مثال 80 در 40، 40 در 40، 

30 در 30 سـانتی متر اسـت و سـایر ابعـاد مـورد نیـاز 

مشتریان را نیز تولید می کنیم. همچنین ورق گرم را 

اغلـب بـا قطر دو و سـه میلی متـر دریافت می کنیم. 

البتـه توانایـی تولیـد قوطـی و پروفیـل بـا ورق هـای 

1.5میلی متـر هم داریم اما سـهمیه ای از بـورس برای 

خریـد ورق نـازک در اختیـار نداریـم و بنابراین قادر به 

تامین این ماده اولیه نیستیم.

رشد قیمت مواد اولیه  
محمـــدی گریـــزی خاطرنشـــان کــرد: رکود بر 

بـازار حاکـم شـده اسـت و تامیـن مـواد اولیـه گـران 

تمـام می شـود. ضمـن اینکـه تورم افسارگسـیخته 

در سال هـــای اخیــر باعــث شـــده قـــدرت خریـــد 

مصرف کننـده بـه شـدت کاهش یابد و جامعـه توان 

خرید نداشته باشد.

وی یـادآور شـد: در گذشـته نـه چنـدان دور، هـر 

کامیون آهن آالت به قیمت 50 میلیون تومان در بازار 

بـه مصرف کننـده نهایـی فروختـه می شـد امـا اکنون 

قیمـت ایـن میـزان آهـن آالت بـه بیـش از یک میلیـارد 

تومان رسیده است و دیگر مصرف کننده توانی برای 

هزینه ندارد. این کاهش توان خرید به تولیدکنندگان 

نیـز تسـری یافتـه اسـت. بـه طـوری کـه همـه درآمـد 

شـرکت ها صـرف هزینه هایـی همچـون تامیـن مـواد 

اولیه، انرژی و حقوق و دستمزد می شود و سود بسیار 

کم و ناچیزی برای تولیدکننده باقی می ماند. بنابراین 

توانی برای افزایش تولید و اجرای طرح توسـعه باقی 

نمی ماند. در شرایط تورمی، تولیدکننده باید تنها به 

فکر تولید روزمره خود باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد صنعت مهر یاران تاکید 

کرد: متاسفانه سود شرایط تورمی به تولیدکنندگان 

نمی رسـد و تنهـا افـرادی از وضعیـت تورمـی سـود 

می برنـد کـه قصـد سوءاسـتفاده از شـرایط را دارنـد؛ 

تـورم  از  نمی توانـد  واقعـی  تولیدکننـده  یـک  قطعـا 

سوءاسـتفاده کنـد. بـه عبـارت بهتـر، شـرایط تولیـد و 

کارخانـه داری اجـازه بهره بـرداری غیـر سـازنده را بـه 

تولیدکننده نمی دهد. متاسفانه تنها دالالن و افرادی 

که از برخی مسائل همچون افزایش نرخ ارز و شرایط 

پشت پرده بازار آگاه هستند، از تورم سود می برند.

با اینکه چندین عرضه 
بسیار سنگین از تولیدکننده 

بزرگ ورق فوالدی در 
کشور صورت گرفت اما 

شرکت ما نتوانست آن گونه 
که باید در بورس کاال 

فعالیت داشته باشد و در 
هنگام عرضه به میزان 

کافی مواد اولیه مورد نیاز 
خود را تامین کند
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نایـب رئیـس هیئت مدیـره هلدینگ صنایـع فوالدی افق کاسـپین گفـت: قیمت گذاری شـمش 
فـوالدی بـرای تولیدکنندگان القایی مقرون به صرفه نیسـت و کمبود مواد اولیه به حدی رسـیده اسـت 

که مجبور به توقف تولید و تعدیل نیرو شده ایم.

بیکاری کارگران، نتیجه کمبود مواد اولیه
نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ صنایع فوالدی افق کاسپین عنوان کرد:

فتاح جانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار کرد: هلدینگ صنایع 

فـوالدی افـق کاسـپین دارای سـه شـرکت ذوب آهـن 

نگین کاسـپین )سـهامی خـاص(، صنایـع فـوالدی افق 

دارای  و  بـوده  ابهـر  نگیـن  آلیـاژی  فـوالد  کاسـپین، 

320نیروی انسـانی است.

هلدینـگ صنایـع  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

فـوالدی افـق کاسـپین به توضیحاتـی درباره شـرکت 

ذوب آهـن نگیـن کاسـپین پرداخـت و گفـت: ایـن 

شرکت متعلق به بخش خصوصی است که در سال 

1392 در شـهرک صنعتـی افـق ابهـر در زمینـی بـه 

مساحت 20 هزار متر مربع با ظرفیت اسمی 50هزار 

تن محصول در سال از طریق ذوب ضایعات فرآوری 

ریخته گـری  جهـت  اسـفنجی  آهـن  و  آهـن  شـده 

پیوسـته و تولید انواع شـمش و اسـلب فوالد آلیاژی، 

ساختمانی و صنعتی به ثبت رسیده است.

وی ادامـه داد: سـرانجام از سـال 1396 در زمینـه 

تولیـد شـمش فـوالدی )بیلـت( 150 از طریـق دو کـوره 

القایـی 12 تنـی و بـا ظرفیـت 200 تـن در روز به صورت 

سـه شـیفت فعالیـت می کنیـم. عمـده مصـارف این 

شـمش در تولیـد مقاطـع فـوالدی میلگـرد، نبشـی، 

ناودانی و تیرآهن است. همچنین این مجموعه دارای 

دو خـط ریخته گـری پیوسـته بـوده کـه تجهیـزات آن 

تمـام الکترونیـک اسـت و از گیوتیـن نیـز جهـت برش 

شمش و اسلب فوالدی در ان استفاده می شود.

جانـی بـا انتقـاد از کمبـود مـواد اولیـه در بـازار 

عنوان کرد: مجموعه ما مواد اولیه مورد نیاز خود را 

هم از بورس کاالی ایران و هم به صورت مستقیم از 

کارخانه هـای تولیـدی آهـن اسـفنجی و همچنیـن از 

واسـطه گران بـازار فـوالد تامیـن می کنـد امـا بـا ایـن 

و  اولیـه  مـواد  کمبـود  دلیـل  بـه  متاسـفانه  وجـود 

صـورت  بـه  بـرق  ویـژه  بـه  انـرژی  محدودیت هـای 

تقریبـا نیمـه فعال به فعالیت خـود ادامه می دهیم. 

در حقیقـت، قیمـت شـمش فـوالدی در مقایسـه بـا 

قیمـت مـواد اولیـه، منطقـی نیسـت. کمبـود مـواد 

اولیه به حدی رسیده است که در مقاطعی مجبور 

بـه توقـف تولیـد شـدیم و حتـی نیروهـای خـود را 

تعدیـل کرده ایـم. هم اکنـون نیـز هیـچ بهبـودی در 

وضعیت واحدهای القایی مشاهده نمی  شود.

شـرکت های  دیگـر  فعالیـت  بـه  ادامـه  در  وی 

هلدینـگ کاسـپین توضیحاتـی اشـاره کـرد و گفـت: 

صنایع فوالدی افق کاسپین در سال 1398 با ظرفیت 

اسـمی یـک میلیـون و 350 هـزار تـن در سـال بـه ثبـت 

رسـیده که در حال تولید 300 هزار تن انواع ورق های 

فوالدی با استفاده از شمش های اسلب است.

صنایـع  هلدینـگ  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

فـوالدی افـق کاسـپین اذعـان کـرد: همچنین شـرکت 

فـوالد آلیـاژی نگیـن ابهـر نیـز بـا هـدف ایجـاد یـک 

مجتمـع کامـل در هلدینـگ بـا ظرفیت تولید اسـمی 

100هـزار تـن در سـال، در حال تولیـد 150 هزار تن انواع 

شمش و اسلب فوالد آلیاژی و ساختمانی و صنعتی از 

آهـن  و  آهـن  شـده  فـرآوری  ضایعـات  ذوب  طریـق 

اسـفنجی اسـت کـه متاسـفانه ایـن دو شـرکت نیـز 

وضعیـت  در  کاسـپین  نگیـن  آهـن  ذوب  همچـون 

بالتکلیفی به سر می برند.

جانـی در خصـوص عمده تریـن مشـکالت ایـن 

مجموعـه، عنـوان کـرد: کمبـود انـرژی و مـواد اولیه، 

عمده ترین مشکالت شرکت ما است. به طوری که 

فروآلیاژهـا  و  اسـفنجی  آهـن  تامیـن  از  سـویی،  از 

بازمانده  ایم و از سـوی دیگر، اقدام ها و تصمیم های 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکنون در خصوص 

بهبـود وضعیـت کمبـود آهـن اسـفنجی در بـورس 

کاالی ایـران کارسـاز نبـوده اسـت. حتـی بـرای بیـان 

مشـکالت ایـن واحـد تولیـدی و بیـکاری کارگـران بـه 

نیـز مراجعـه کرده ایـم و  اسـتانداری و فرمانـداری 

وجـود  بـه  در خصـوص چالش هـای  هـم  جلسـه ای 

کـه  داشـتیبم  کارگـری  امنیـت  سـتاد  بـا  آمـده، 

متاسـفانه نتیجه بخش نبود.

هلدینـگ صنایـع  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

وجـود  بـا  کـرد:  کاسـپین خاطرنشـان  افـق  فـوالدی 

مشکالت متعدد در تامین مواد اولیه، خوشبختانه 

دارای مشتریان ثابتی هستیم که به صورت نقدی 

بـه معاملـه با آن ها می پردازیم. عمده این مشـتریان 

آذربایجـان  اسـتان  در  مسـتقر  نـوردی  واحدهـای 

شرقی هستند.

بـه گفتـه جانـی، فـروش صادراتـی هلدینـگ نیـز 

تاکنون به صورت غیرمستقیم از طریق شرکت های 

بازرگانی انجام شده است.

صنایـع  هلدینـگ  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

فـوالدی افـق کاسـپین در پایـان در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالیـن« در 

ایـن  اولویت هـای  و  برنامه هـا  مهم تریـن  خصـوص 

هلدینگ تاکید کرد: برنامه  های توسعه ای متعددی 

برای شـرکت صنایع فوالدی افق کاسـپین را در پیش 

داریم که متاسفانه با وجود مشکالت ایجاد شده در 

تامین مواد اولیه، کارخانه از رونق قبل فاصله گرفته و 

امکان تحقق اهداف تعریف شده فراهم نیست.
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مدیرعامـل شـرکت آذران پروفیـل عالیقـدر گفـت: در حالی که اکثـر تولیدکنندگان بـا چالش های 
فراوانـی اعـم از افزایـش بهای گاز مصرفـی و قیمت مواد اولیه دسـت وپنجه نرم می کنند، مسـئوالن 

تنها وعده حمایت از تولید سر می دهند و در عمل هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

»حمایت از تولید« تنها یک شعار است!
مدیرعامل شرکت آذران پروفیل عالیقدر:

میرعلی  اصغـر عالیقـدر در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، مطرح کرد: 

فعالیت خود را در سال 1386 با تولید لوله و پروفیل 

آلومینیومـی خـام آغـاز کردیـم اما با گذشـت زمان و 

افزایـش تـوان تولیـد و همچنیـن رشـد دانـش فنـی، 

هم اکنون با استفاده از سیستم های تمام اتوماتیک، 

بـه روش اکسـتروژن و رنـگ پـودری الکترواسـتاتیک 

طبـق  تولیـد  ظرفیـت  می کنیـم.  تولیـد  محصـول 

عـددی کـه در پروانـه بهره بـرداری درج شـده اسـت، 

سـاالنه 900تـن بـوده کـه بـه دلیـل مشـکالتی کـه در 

بازار به وجود آمده است، روزانه 400 تا 500کیلوگرم 

تولید محصول داریم. در مجموع با 20 تا 30 درصد 

ظرفیـت تولیـد مشـغول بـه فعالیـت هسـتیم امـا بـه 

عنوان طرح توسعه اقداماتی را انجام داده ایم تا در 

سـال جـاری، بتوانیـم از 90 درصـد ظرفیـت تولیـد 

شرکت استفاده کنیم.

وی در خصـوص مـواد اولیـه مـورد نیـاز و نحـوه 

تامین آن ها، بیان کرد: برای تولید محصول از شمش 

آلومینیـوم خالص و همچنیـن ضایعات آلومینیومی 

اسـتفاده می کنیم. شـمش  آلومینیومی مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد تامین می کینم و در حال حاضر از 

بورس کاالی ایران خرید انجام نمی دهیم. علت این 

امـر نیـز پاییـن بـودن ظرفیـت تولیـد شـرکت اسـت؛ 

چراکـه خریـد در بـورس کاال مشـروط بـه خریـد حجـم 

باالی مواد اولیه است و ما هنوز به میزان تولید قابل 

توجهی نرسیده ایم که بتوانیم این میزان آلومینیوم از 

بورس خریداری کنیم. نکته قابل ذکر این اسـت که 

شمش  آلومینیومی که برای تولید محصول خریداری 

می کنیـم، از درجـه خلـوص باالیـی برخـوردار اسـت؛ 

چراکه شمش دارای خلوص پایین، چندان برای تولید 

پروفیل مناسب نیست.

مواجهه تولید با چالش های مختلف  
مدیرعامـل شـرکت آذران پروفیـل عالیقـدر در 

ارتبـاط بـا معضـالت موجـود در حـوزه تولیـد، مطرح 

کـرد: افزایـش نـرخ دالر، ازجملـه چالش هـای مهمـی 

است که به صورت مستقیم روی قیمت مواد اولیه 

تاثیر گذاشـته اسـت؛ چراکه تولیدکننده نمی تواند 

اولیـه و  بـرای خریـد مـواد  برنامه ریـزی مشـخصی 

تولیـد محصول داشـته باشـد. با ایـن وجـود، راه های 

متفاوتی را برای تامین نقدینگی در نظر گرفته ایم تا 

در تولیـد محصـول بـا مشـکل مواجـه نشـویم و خـط 

تولید را روشن نگه داریم و خوراک مورد نیاز را وارد 

خطوط مختلف تولید کنیم.

ایـن فعـال صنعتـی تصریـح کـرد: از سـوی دیگر، 

افزایـش 330 درصـدی تعرفـه بهـای گاز مصرفـی نیز 

سـرآمد تمـام معضـالت موجـود در سـال 1400 بـود. 

صورت حسـاب ماهانـه گاز مصرفی مجموعـه ما در 

سـال 1399، حـدود دو تـا سـه میلیـون تومـان بـود امـا 

این رقم در سال گذشته به ماهانه 28 تا 30 میلیون 

تومـان افزایـش پیـدا کـرد. اعتراضاتـی نیـز در ایـن 

خصوص از جانب تولیدکنندگان صورت گرفت که 

مسئوالن اداره گاز در پاسخ به آن، افزایش قیمت را 

تصمیم مجلس شـورای اسـالمی و شـامل حال تمام 

تولیدکنندگان فعال در صنایع باالدست و پایین دست 

عنـوان کردنـد. در حال حاضر نیز تمام کارخانجات 

آلومینیومـی  آلیاژهـای  آلومینیـوم و  تولیـد فـوالد، 

شامل این تعرفه هستند.
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افزایش نرخ دالر، ازجمله 
چالش های مهمی است 
که به صورت مستقیم 

روی قیمت مواد اولیه تاثیر 
گذاشته است؛ چراکه 
تولیدکننده  نمی تواند 

برنامه ریزی مشخصی برای 
خرید مواد اولیه و تولید 

محصول داشته باشد

صادرات به کشور عراق  
عالیقــــدر در خصـــوص صـــادرات محصـــول به 

کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: در حال حاضــر، 

محصـوالت مـا بـه عـراق صـادر می شـود و پروفیـل 

آلومینیومـی را در سـال های گذشـته بـه آذربایجـان 

صادر می کردیم اما به علت وضع تعرفه های گمرکی 

در کشـور آذربایجـان و تمایـل نداشـتن آن هـا بـرای 

پرداخت این تعرفه ها و ایجاد اختالل بین صادرات دو 

کشـور، فعـال معامـالت تجـاری خـود را بـا ایـن کشـور 

متوقف کرده ایم و در صورت رفع مشـکالت، دوباره 

ارتباطات خود را از سر می گیریم.

ایـن  فـروش محصـوالت  بـازار  وی در خصـوص 

شـرکت، اذعـان کـرد: شـرایط بـازار به نحوی اسـت که 

نمی تـوان تحلیل مشـخصی از شـرایط تولیـد و فروش 

محصـوالت داشـت و صنعتگـران منتظـر هسـتند تـا 

تحوالت اساسی و مثبتی در سیاست خارجی کشور 

رخ دهد که هم به نفع دولت باشد و هم تولیدکننده 

بتوانـد بـا قیمـت مناسـب محصـول را تولیـد کنـد و 

بدون دغدغه خاصی در بازار به فروش رساند.

مدیرعامل شرکت آذران پروفیل عالیقدر در پاسخ 

به این پرسـش که مشـتریان این شـرکت چه صنایعی 

هستند، بیان کرد: 90 درصد محصوالت این شرکت 

صنعتـــی اســــت و سفارش هــــایی را بــــرای تولیـــد 

پروفیل های نسل جدید که در صنعت ساختمان سازی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، دریافـت می کنیـم. بـا 

تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی کـه نیـاز بـه بعضـی از 

مقاطع آلومینیومی خاص دارند نیز همکاری داریم و 

قطعات مورد نظر آن ها را تولید می کنیم. این شرکت 

در اسـتان آذربایجـان شـرقی، شـهر تبریـز واقـع شـده 

است و 15 نفر در آن مشغول فعالیت هستند. البته 

سـال گذشـته ناچار به تعدیل چهار نفر شـدیم اما در 

سـال جـاری بنـا به طرح توسـعه  ای که در نظـر داریم، 

اقـدام بـه جـذب نیـروی انسـانی جدیـد کرده ایـم کـه 

بـرای اجـرای ایـن طـرح و تولیـد انبوه در آن، با مشـکل 

مواجه نباشیم.

حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی  
عالیقدر در ادامه خواستار توجه بیشتر دولت به 

تولیدکنندگان بخش خصوصی شد و گفت: حمایت 

کالمی دولت از تولیدکنندگان، تاکنون دردی را دوا 

نکــــرده اســـت. انتظـار داریــــم دولــــت در عمـــل از 

تولیدکننـدگان حمایـت کنـد کـه رشـد چنـد برابـری 

قیمـت گاز و همچنیـن افزایـش بی رویه قیمـت مواد 

اولیـه خـالف ایـن امـر را ثابـت می کنـد. مگر میــــزان 

تولیــــد یـک واحــــد کوچـک صنعتـــــی بــــا وجــــود 

محدودیت هـــای فـــراوان چقـــدر اســـت که بخواهد 

افزایش 330 درصدی قیمت بهای گاز را هم متحمل 

شـود؟ از دولت تقاضا داریم در سـال جدید، چاره ای 

در خصـوص قیمـت حامل هـای انـرژی بـه ویـژه گاز 

بیندیشـد تـا اندکـی از حجـم مشـکالت موجـود در 

تولید کاسته شود.

این تولیدکننده مقاطع آلومینیومی اظهار کرد: 

بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی مورد 

نیـاز خـود، بـه بانک هـا و موسسـات مالـی مختلفـی 

جهـت دریافـت تسـهیالت مراجعـه کرده انـد امـا بـا 

توجـه بـه سـود 18 درصـدی که بانک هـا بـرای وام در 

نظـــر گرفته انـــد، تمایلـــی بــه دریافــت آن نداریـــم؛ 

به طوری که دریافت وام بانکی، صرفه اقتصادی در 

بر ندارد. در حالی که بانک ها باید بین تولیدکننده 

و یـک دالل کـه خـون تولیدکننده را در شیشـه کرده 

است، تفاوت قائل شوند اما در عمل شاهد هستیم 

که که هر دو موظف هستند 18 درصد سود بانکی 

را پرداخت کنند.

افت سودآوری در تولید  
وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه آیا تولید با وجود شرایط حاکم بر بازار 

برای تولیدکننده مقرون به صرفه است یا خیر، تصریح 

کـرد: متاسـفانه تولیـد سـودآوری مطلوبـی نـدارد و 

تولیدکننــــدگان در داخــــل کشــــور، صرفــا به دلیـــل 

عالقـــه ای کـــه به تولیـــد و کسـب و کار خود دارند، 

کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که 

تنها برای دریافت تسهیالت به نام تولید و هزینه آن 

در بخش هـای دیگـر، اقـدام بـه احـداث واحدهـای 

تولیـدی کرده انـد، در حـال حاضـر ناچـار بـه توقـف 

فعالیـت خـود شـده اند امـا تولیدکننـدگان واقعـی بـا 

وجود شرایط دشواری که وجود دارد، بدون وقفه و با 

انرژی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
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مدیرعامل شـرکت گلکار سـپاهان گفت: با توجه به جایگاه ایران در میان دارندگان ذخایر مسـی و 
رونـد رو به رشـد تقاضای جهانی برای این فلز، انتظـار می رود با هدف گذاری هـای بلندمدت از فرصت 

به وجود آمده استفاده کنیم و سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

جهانی شدن صنعت مس کشور

ناصر گلکار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین«، عنوان کرد: شرکت گلکار 

سپاهان در سال 1373 فعالیت خود را در زمینه تولید 

ورق مسی در شهرک صنعتی نجف آباد اصفهان آغاز 

کرده اسـت. ضمن اینکه آند مسـی فسـفردار نیز در 

ایـن مجموعـه تولیـد می شـود و مـا یک برند شـناخته 

شده در سطح کشور در تولید این محصول هستیم. 

انواع ظروف مسی جهت استفاده در صنایع  دستی 

کشور، از دیگر محصوالت این شرکت است.

وی در خصـوص میـزان ظرفیـت تولیـد شـرکت 

گلـکار سـپاهان، بیـان کـرد: میـزان ظرفیت تولیـد این 

مجموعه 700 تن در سال است که متاسفانه به دلیل 

نوسـان قیمـت مـس، شـیوع ویـروس کرونـا و کاهـش 

تولیـد ظـروف مسـی، قـادر بـه تحقـق ایـن ظرفیـت 

نیستیم و با 50 تا 60 درصد ظرفیت اسمی محصول 

تولیـد می کنیـم. همـواره سـعی کرده ایـم بـا حداکثـر 

تـوان بـه تولیـد خـود ادامـه دهیـم و در حـال حاضـر، 

کارخانه در یک شیفت کاری فعال است.

تولید مشتری محور ورق مسی  
مدیرعامـل شـرکت گلـکار سـپاهان در ارتبـاط بـا 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای موجـود در این 

زمینـه، اظهـار کـرد: قراضـه مسـی، عمـده مـاده اولیه 

مورد نیاز ما است که از بازار آزاد و یا از طریق حضور 

خریـداری  مسـی  ضایعـات  فـروش  مزایده هـای  در 

می شود. متاسفانه بعضی تولیدکنندگان به صورت 

غیـر قانونـی و بـا دور زدن سیسـتم مالیاتـی اقـدام بـه 

خریـد و ذوب ضایعـات مسـی می کننـد کـه موجب 

کاهـش هزینـه تولیـد آن هـا می شـود و در نهایت طی 

یک رقابت ناسالم، محصوالت خود را زیر قیمت بازار 

به فروش می رسانند. 

وی اضافـه کـرد: کاتـد مس نیز دیگر مـاده اولیه 

مـورد اسـتفاده در مجموعـه اسـت کـه تامیـن آن، 

بستگی به سفارش مشتری مبنی بر تولید محصول 

با اسـتفاده از کاتد دارد. اگرچه ما همواره به دنبال 

خریـد کاتـد مورد نیـاز از بورس کاالی ایران هسـتیم 

امـا تحقـق ایـن امـر، بـه دلیـل پـاره ای از مشـکالت 

امکان پذیـر نیسـت. بـرای مثال، معمـوال قیمت پایه 

کاتـــد مس عرضـــه شــده در بـــورس کاالی ایـــران از 

قراضـه مسـی بیشـتر اسـت و ایـن مسـئله بـرای مـا 

صرفه اقتصادی ندارد.

گلکار در ادامه به روش تولید ورق مسی در این 

شرکت اشاره کرد و گفت: فرایند تولید در مجموعه 

ما بر اساس سفارش مشتری مبنی بر تولید محصول 

با استفاده از قراضه و یا کاتد مسی متغیر است. در 

واقـع برخـی از مشـتریان تمایـل بـه تولیـد محصـول با 

اسـتفاده از قراضـه مسـی و عـده ای دیگـر تمایـل بـه 

اسـتفاده از کاتـد دارنـد و مـا انتخـاب را بـر عهـده 

مشتـــری گذاشته ایـــم. چراکـــه قیمـــت تمــام شـده 
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محصـول تولیـدی بـا اسـتفاده از کاتـد مـس، بیشـتر 

اسـت و بـر همیـن اسـاس، مشـتری بایـد بـا توجـه بـه 

قیمت مواد اولیه سفارش نهایی خود را به مجموعه 

ما ارائه دهد.

ایـن تولیدکننـده در خصوص تولید ورق مسـی 

با اسـتفاده از قراضه مسـی، تشـریح کرد: ضایعات 

پـس از ورود بـه کارخانـه، پرسـکاری و بـا توجـه بـه 

میزان مس موجود در آن ها، تفکیک می شوند. در 

ادامـه، عملیـات ریخته گـری پیوسـته، برشـکاری و 

نورد انجام می شـود و در نهایت، ورق مسـی مورد 

بـر اسـاس سـفارش  بـا ضخامـت مشـخص و  نظـر 

مشتری، به دست می آید. در حالت کلی، فعالیت 

شـرکت گلـکار سـپاهان مشـتری محور اسـت و ورق 

مسـی در ابعـاد و اشـکال گوناگـون در مجموعـه مـا 

تولید می شود.

تحریم مسیر واردات را مسدود کرد  
مدیرعامل شـرکت گلکار سـپاهان مطـرح کرد: 

غلتک های مورد استفاده در واحد نورد مجموعه، 

ساخت کشورهای آلمان و اوکراین و گیربکس های 

ایـن دسـتگاه نیـز تولیـد کشـور انگلیـــس اسـت امـا 

ایـن دسـتگاه در نهایـت داخل کشـور سرهم بنـــدی 

شـــده اســــت. متاسفانـــه امکـــان واردات غلتـــک و 

گیربکس هـای مـورد نیـاز پـس از اعمـال تحریم هـا 

علیـــه کشـور وجود ندارد. امیدوار هسـتیم با رفع 

تحریم ها، بتوانیم دسـتگاه ها و ماشـین آالت جدید 

و به روزتـری را بـه منظـور افزایـش ظرفیـت تولیـد 

وارد کنیم.

کاربرد متنوع ورق مسی  
وی در خصـوص کاربـرد محصوالت این شـرکت، 

تصریح کرد: عمده مشتریان ما تولیدکنندگان صنایع 

دسـتی و ظـروف مسـی هسـتند. ایـن ظـروف شـامل 

انواع ظروف آشپزخانه مانند قابلمه مسی و... است 

که خوشـبختانه ما توانسـته ایم با عملکرد مطلوب و 

سـابقه  روشـنی که طی سـال ها فعالیت در این حوزه 

بـه دسـت آورده ایـم، مشـتریان قدیمـی خـود را حفـظ 

کنیم. صنعت برق، یکی از صنایع مهمی اسـت که 

ورق های مسی کاربرد ویژه ای در آن دارند و بخشی 

از محصــــوالت مـــا در قالـــب صفحه هـــای ارت و 

ورق هایـی کـه به قطعـات کوچک تر تبدیل شـده اند، 

در تابلـو برق هـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. ضمن 

اینکـه کاربـرد آنـد مسـی فسـفردار نیـز در صنعـت 

آبـکاری اسـت کـه ایـن صنعـت در بعضـی از روزهـای 

سـال پررونـق و گاهـی نیـز کم رونـق بـوده اسـت و بـر 

همیــــن اســـاس، تقاضـــای تولیـــد ایــن محصـــول در 

مجموعـه، بسـتگی بـه شـرایط بـازار و میـزان سـفارش 

مشتری دارد.

دریافت تسهیالت بانکی صرفه   
اقتصادی ندارد

گلـکار ضمـن اشـاره بـه تاثیـر مخـرب تحریـم بـر 

بدنـه صنعـت کشـور، اذعـان کـرد: تحریـم، باعـث 

شده است بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد 

اولیه و همچنین واردات دسـتگاه ها و ماشـین آالت 

مـورد نیـاز خـود با مشـکالت فراوانی روبه رو شـوند. 

بـرای مثـال، در صـورت از کار افتـادن غلتک هـای 

مـورد اسـتفاده در دسـتگاه نـورد مجموعـه کـه از 

کشورهای معتبر اروپایی خریداری شده اند، چاره ای 

جـز واردات آن هـا نداریـم و از آنجایـی کـه این امکان 

وجود ندارد، ما نمی توانیم برخی از ورق های مسی 

آلیـاژی را تولیـد کنیـم و بنابرایـن بخـش مهمـی از 

فـروش بـازار ورق مسـی را از دسـت می دهیـم. در 

ایـن رابطـه رفـع تحریم ها می تواند کمک شـایانی به 

تسـهیل شـرایط  بـا  تولیدکننـدگان کنـد و طبیعتـا 

واردات، بسـیاری از مشـکالت تولیدکننـدگان ایـن 

بخـش مرتفـع خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، شـرایط 

اقتصـادی کشـور بـا برچیـده شـدن تحریم هـا کمـی 

مناسـب خواهـد شـد و کاهـش نـرخ ارز نیـز تاثیـر 

بســـزایی بـر عملکــرد واحدهــــای تولیـــدی خواهـد 

گذاشـت. چراکـه هزینه هـای مرتبـط بـا تولیـد طـی 

سالیان اخیر به شدت افزایش یافته و همین مسئله 

منجر به کاهش نقدینگی صنعتگران شده است.

ایـن تولیدکننـده افزود: در چنین شـرایطی، اکثر 

تولیدکننـدگان ناچـار بـه دریافـت تسـهیالت بانکـی 

شـده اند کـه ایـن امـر نیز معضـالت مربوط به خـود را 

دارد و پرداخـت اقسـاط وام بـا سـودهای کالن در 

طوالنی مدت، هیچ صرفه اقتصادی برای متقاضیان 

متاسفانه بعضی 
تولیدکنندگان به صورت 
غیر قانونی و با دور زدن 
سیستم مالیاتی اقدام به 
خرید و ذوب ضایعات 
مسی می کنند که موجب 

کاهش هزینه تولید 
آن ها می شود و در نهایت 
طی یک رقابت ناسالم، 

محصوالت خود را زیر قیمت 
بازار به فروش می رسانند
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نخواهد داشت. این در حالی است که بتوان پس از 

طـی بروکراسـی های اداری فـراوان، تسـهیالت مـورد 

نیاز را دریافت کرد. به نظر می رسد گشایش اقتصادی 

تنها از طریق رفع تحریم ها حاصل شود.

حمایـت  سـپاهان  گلـکار  شـرکت  مدیرعامـل 

مسـئوالن از بخـش خصوصـی را کافـی ندانسـت و 

همـکاری  کرده ایـم  تـالش  همـواره  کـرد:  اظهـار 

متقابل و اثرگذاری با دولت و سازمان های مربوطه 

داشـته باشـیم امـا هـر بـار بـا کم لطفـی و بی توجهی 

مسئوالن مواجه می شویم و نتیجه مطلوب در این 

زمینـه حاصـل نشـده اسـت. در حالـی کـه دولـت 

می توانـد بـا در نظـر گرفتن شـرایط ویژه برای تامین 

آسـان مـواد اولیـه کمـک شـایانی بـه فعـاالن بخـش 

خصوصی به ویژه در صنعت مس داشته باشد اما 

متاسـفانه ایـن امـر محقـق نشـده اسـت. شـرایط بـه 

گونه ای رقم خورده است که گویا بخش خصوصی، 

رقیب واحدهای دولتی بوده و این در حالی اسـت 

کـه تمـام تولیدکننـدگان بخش خصوصـی و دولتی 

در راسـتای پیشـرفت و بالندگـی صنعـت کشـور 

تـالش می کننـــــد و امیــــدوار هستیــــم همکــــاری 

سـازنده ای در آینده نزدیک بین بخش خصوصی و 

دولت حاصل شود.

امیـدوار به حضـور در بازارهـای   
صادراتی هستیم

وی در ادامـه بـه برنامه ریـزی ایـن شـرکت جهـت 

فعالیت در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: هدف 

اصلـی مـا تامیـن نیـاز داخلـی کشـور بـه ورق مسـی 

اسـت و در حـال حاضـر، فعالیـت خاصـی در بخـش 

بـا راه انـدازی  صـادرات نداریـم. در تـالش هسـتیم 

کارخانه جدید تولید ظروف مسـی طی اواسـط سـال 

جاری، به حوزه صادرات نیز ورود کنیم. مطالعات و 

اقدامـات الزم جهـت اجـرای ایـن مهـم انجـام شـده و 

ماشین آالت و دستگاه های مورد نیاز خریداری شده 

اسـت. در صورتـی کـه مجـوز نهایـی راه انـدازی ایـن 

کارخانـه صـادر شـود، ظـروف مسـی و همچنیـن آنـد 

فسـفردار را بـه سـایر کشـورها صـادر خواهیـم کـرد. 

بازارهـای هـدف مـا در ایـن زمینـه مشـخص شـده و 

رایزنی هـای الزم نیـز صـورت پذیرفتـه اسـت امـا از 

آنجایی که به دنبال طی کردن روال قانونی راه اندازی 

خط تولید جدید هستیم، به احتمال فراوان طی سه 

تـا چهـار مـاه آینده فعالیت خـود را در حوزه صـادرات 

آغاز خواهیم کرد.

وی در ارتبـاط بـا چالش هـای موجـود در زمینـه 

تولیـد ورق مسـی، اذعـان کـرد: از آنجایـی کـه قیمت 

مـس مـدام در حـال افزایـش اسـت و به نوعی یک فلز 

گران قیمـت محسـوب می شـود، بنابرایـن سـودآوری 

چندانـی بـرای واحدهـای تولیدکننـده محصـوالت 

مسی به همراه ندارد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی 

کشـور، هیچ توجهی به این موضوع ندارد و مالیات 

بـر ارزش افـزوده ای کـه بـرای تولیدکننـدگان در نظـر 

گرفتـه اسـت، منصفانـه نیسـت. چراکـه مـا ناچـار بـه 

بـرای محاسـبه  ثبـت و صـدور فاکتورهـای رسـمی 

مالیات بر ارزش افزوده مجموعه هستیم و بسیاری از 

مشتریان این موضوع را نمی پذیرند و به دنبال خرید 

بدون فاکتور رسـمی از بازار آزاد هسـتند. همین امر 

باعـث شـده اسـت بسـیاری از مشـتریان خـود را از 

دست دهیم و با کاهش سودآوری طی ماه های اخیر 

مواجه شـویم. چراکه همواره به دنبال این هسـتیم تا 

فعالیت قانونمند داشته باشیم و بنابراین از مسئوالن 

نـگاه عادالنـه ای در  ذی ربـط درخواسـت می کنیـم 

دریافـت مالیـات بـر ارزش افـزوده از تمـام واحدهـای 

تولیدی داشته باشند.

آینده روشن صنعت مس  
مدیرعامل شـرکت گلکار سـپاهان در پایان ضمن 

ابـراز امیـدواری از آینـده صنعـت مـس، یادآور شـد: با 

بـه دنبـال  بـه اینکـه اکثـر کشـورهای جهـان  توجـه 

جایگزینـی انرژی هـای تجدیدپذیـر بـا سـوخت های 

الکتریکـی  تولیـد خودروهـای  فسـیلی و همچنیـن 

هسـتند، فلـز مـس نقـش کلیـدی را در این زمینه  ایفا 

می کنـد. بنابرایـن مصـرف مـس در آینـده نـه چنـدان 

دور به شدت افزایش خواهد یافت و همین امر منجر 

به کاهش عرضه جهانی آن خواهد شد. خوشبختانه 

ایـران جـزو کشـورهای برتر جهـان از لحاظ ذخایر مس 

اسـت و مسـئوالن امـر می توانـد بـا برنامه ریزی هـای 

بلندمـدت، بـه بهتریـن شـکل ممکـن از ایـن فرصـت 

استفاده کنند.

شرایط اقتصادی کشور 
با برچیده شدن تحریم ها 
کمی مناسب خواهد شد 

و کاهش نرخ ارز نیز 
تاثیر بسزایی بر عملکرد 
واحدهای تولیدی خواهد 

گذاشت
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شرکت های زیرمجموعه شرکت 
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع 

معدنی خاورمیانه میدکو
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مدیر مالی شـرکت جهان سـیم اصفهان گفـت: اگر مجوز واردات سـیم و کابل هـای خارجی صادر 
شـود، می تـوان قیمت گـذاری در بازار داخلـی را مطابق با بازارهـای جهانی انجام داد و شـاهد رقابت و 

افزایش کیفیت محصوالت داخلی بود.

واردات سیم و کابل موجب پویایی صنعت و 
بازار خواهد شد

مدیر مالی شرکت جهان سیم اصفهان:

هوشـنگ طالبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

بـا نـام کارگاه  جهـان سـیم اصفهـان در سـال 1349 

تولیـدی نعیمـی فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد 

دوشـاخه غیرقابـل تعویـض آغـاز کـرد و در سـال 1368 

نام فعلی را به ثبت رساند. این شرکت در سال 1379 

جهت ایجاد تنوع در محصوالت، به تولید انواع سیم 

و کابل قابل انعطاف نیز روی آورد. جهان سیم اصفهان 

در سـال 1383 بـا اجـرای سیسـتم مدیریـت کیفیـت 

موفق به دریافت پروانه ISO 9001-2000 از سازمان 

دیدبانی فنی )TUV( آلمان شد.

وی در خصـوص میـزان ظرفیـت تولیـد، بیـان 

کرد: ظرفیت تولید مجموعه تعداد هشت میلیون 

دوشاخــــه در ســـال اســـت کـــه در حـــال حاضــر، با 

هسـتیم.  فعالیـت  حـال  در  میـزان  ایـن  30درصـد 

عمـده کاربـرد محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت در 

صنعـت لـوازم خانگـی اسـت و 40 نفـر بـه صـورت 

مستقیم در مجموعه فعالیت دارند.

نوسان قیمت مواد اولیه  
مدیر مالی شرکت جهان سیم اصفهان در ارتباط 

با نحوه تامین مواد اولیه و چالش های موجود در این 

زمینه، اظهار کرد: مفتول مسی، مهم ترین ماده اولیه 

مورد استفاده در صنعت سیم و کابل است که ما آن 

را از بـورس کاالی ایـران خریـداری می کنیـم. چراکـه 

عرضـه این محصـول در بـورس، دارای یک زمان بندی 

مشـخص اسـت و ما بر اسـاس میزان نیاز و همچنین 

نقدینگـی موجـود، اقـدام بـه خریـد می کنیـم. انـواع 

گریدهـای گرانـول PVC، مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده 

دیگـری اســـت کـه معمـــوال از بـــازار آزاد خریـداری 

می شـــود. اگرچـــه قیمـــت مـواد اولیـه در بـازار آزاد 

نسبت به بورس کاال کمتـــر است اما تامین و خرید 

آن، بستگی به شرایط مالی و نقدینگی مجموعه دارد. 

نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، چالـش اساسـی اسـت که 

بسیاری از تولیدکنندگان نیز با آن دست وپنجه نرم 

می کنند. برای مثال، ما قرارداد فروش محصول را در 

یـک بـازه زمانـی و بـا قیمـت مشـخص مـواد اولیـه0، با 

خریـدار تنظیـم می کنیـم و زمانـی کـه موعـد تحویل 

محصول نهایی به مشتری فرا می رسد، قیمت همان 

مواد اولیه 10 تا 15 درصد افزایش یافته است که این 

مسئله، اصال به نفع تولیدکننده نیست.

طالبـی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر، نوسـان 

قیمـت مـواد اولیـه در بازار به نحوی اسـت که امکان 

برنامه ریزی مشخص در جهت تولید وجود ندارد و از 

سـوی دیگـر، خریـدار هـم در خریـد محصـول نهایـی 

دچار مشکل می شود.

وی در ادامـه بـه بررسـی اثـرات تحریم هـای اعمال 

شده بر صنعت سیم و کابل کشور پرداخت و تصریح 

کـرد: تحریم هـای اقتصـادی منجـر بـه جلوگیـری از 

واردات محصوالت با کیفیت و استاندارد خارجی به 

کشـور شـده اسـت که به دنبال آن، انواع سـیم و کابل 

زیـر قیمت هـــای جهـــانی در بـــازار داخلـی عرضـــه 

می شــود. در حالی کــه اگر مجوز واردات محصوالت 

خارجی صــادر شــود، می تـوان قیمت گذاری را بر اساس 

بازارهـای جهانـی انجـام داد. اگرچـه ممکـن اسـت بـا 
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آزادســــازی واردات، حاشیــــه ســـود کمتـــری بـــرای 

تولیدکننده داخلی ایجاد شود اما این مسئله می تواند 

رقابت در بازار و کیفیت محصوالت را افزایش دهد.

اهمیت تولید سیم استاندارد  
مدیر مالی شـرکت جهان سـیم اصفهان با اشـاره 

بـه تـالش ایـن مجموعـه در جهـت تولیـد محصـول با 

کیفیـت و اسـتاندارد، مطـرح کـرد: از آنجایـی کـه در 

بازار داخلی رقابت قابل توجهی میان تولیدکنندگان 

سیم و کابل وجود دارد، بنابراین ما چاره ای جز تولید 

محصول استاندارد نداریم و در واقع محکوم به تولید 

سـیم مرغـوب هسـتیم. در حـال حاضـر، محصـوالت 

درجـه سـه و چهـار چینـی در بـازار وجـود دارد کـه مـا 

پس از آنالیز این محصوالت در آزمایشگاه مجموعه، 

متوجـه کیفیت فوق العـاده نمونه های مشـابه تولید 

شـده در داخـل کشـور شـدیم. واقعیـت امر آن اسـت 

که محصوالت داخلی از کیفیت مطلوبی نسبت به 

نمونه هـای خارجـی برخـوردار هسـتند و مـواد اولیـه 

مورد استفاده در آن ها ازجمله مس، از باالترین میزان 

کیفیت در سطح منطقه برخوردار است.

طالبـی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: در طـی 

سـال های فعالیـت خـود در صنعـت سـیم و کابـل، 

همـکاری خوبـی با بازرسـان سـازمان ملی اسـتاندارد 

انجـام  جهـت  را  مجهـزی  آزمایشـگاه  و  داشـته ایم 

تسـت های مختلف اسـتاندارد راه انـدازی کرده ایم. 

به گونه ای که سـایر همکاران نیز نمونه های خود را 

جهت بررسی کیفیت، تحویل آزمایشگاه مجموعه 

می دهنـد. تمـام تـالش ما، تولید محصول با رعایت 

کلیـــه استانــداردهـــای الزم اســـت و در این میـــان، 

متاسـفانه عـده ای نیـز به صـورت زیرپلـه ای در حال 

تولید انواع سیم و کابل تقلبی و بی کیفیت و توزیع 

آن با قیمت کمتر در بازار هستند که همین معضل، 

عملکـرد تولیدکننـدگان واقعـی را تحـت تاثیـر قـرار 

داده است. چراکه عمده خریداران سیم و کابل در 

بـازار، مصرف کننـدگان عـادی هسـتند که شـناخت 

درسـتی از محصـوالت اسـتاندارد ندارنـد و تنهـا بـه 

قیمت نهایی آن توجه می کنند. در واقع، این افراد 

کمیت را به کیفیت ترجیه می دهند و در استفاده 

از ایـن محصـوالت تقلبـی در بخش هـای مختلـف 

سـاختمانی، لوازم خانگی و... با مشـکالت فراوانی 

روبه رو می شوند.

و  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

ماشـین آالت داخلـی، در خصوص فرایند تولیـد انواع 

سـیم مسـی، اظهار کرد: ماشـین آالت مورد اسـتفاده 

در مجموعـه جهـان سـیم اصفهـان، همگـی سـاخت 

داخل است و ما چالش خاصی در رابطه با استفاده از 

این دستگاه ها نداریم. اگرچه عملکرد این ماشین آالت 

قابل مقایسه با نمونه های مشابه اروپایی نیست اما 

انتظـار تولیدکننـدگان داخلـی را بـرآورده می سـازد. 

مفتول مسـی هشـت میلی متـری پـس از نـازک کاری 

در دسـتگاه بانچـر، تابانـده می شـود و پـس از اضافـه 

شـدن گرانـول PVC، محصـول نهایـی بـه شـکل سـیم 

نقـاط  بـه  بسـته بندی،  از  پـس  و  مسـی در می آیـد 

مختلف کشور ارسال می شود.

از واحدهای تولیدی مالیات کمتری گرفته شود  
مدیر مالی شرکت جهان سیم اصفهان در ادامه 

به تشریح مشکالت موجود در صنعت سیم و کابل 

پرداخت و گفت: یکی از مشـکالت مهمی که اکثر 

تولیدکننـــدگان بـــا آن مواجـــه هستنـــد، پرداخـــت 

مالیات هـای گوناگـون اسـت کـه متاسـفانه سـازمان 

امـور مالیاتی کشـور، همکاری هـای الزم با واحدهای 

تولیدی را در این زمینه به عمل نمی آورد. برای مثال، 

اگـر یـک واحـد تولیـدی قـادر بـه فعال سـازی ظرفیـت 

تولید خود طی یک سال نباشد، باید بر اساس قوانین 

موجـود، بـاز هـم مالیـات خـود را بـه صـورت کامـل 

پرداخت کند. این در حالی است که ضررهای مالی 

فراوانی در این مدت متوجه تولیدکننده می شـود و 

بر همین اساس، متولیان مالیاتی کشور باید با بررسی 

و اقدامات کارشناسانه، در راستای کاهش مشکالت 

در ایـن زمینـه قـدم بردارنـد. از سـوی دیگـر، سـازمان 

تامیـن اجتماعـی در خصـوص پرداخـت حـق بیمـه 

کارگرانـی کـه بـه صـورت کوتاه مـدت در مجموعـه 

فعالیت کرده اند، حساسیت های فراوانی را به خرج 

می دهـد کـه تمامـی ایـن مسـائل در نهایـت منجر به 

کاهش راندمان و توانایی تولید خواهد شد.

طالبـی ضمـن انتقـاد از حمایت نکـردن دولـت از 

بخـش خصوصـی، اذعـان کـرد: علی رغـم تاکیدهـای 

فراوان بر حمایت از تولید، متاسفانه هیچ حمایتی از 

جانب دولت و مسئوالن در این زمینه انجام نمی شود. 

بانک ها و موسسات مالی مختلف نیز شرایط سختی 

را جهت اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان در نظر 

گرفته انـد. در واقـع اگـر تولیدکننده پـس از گذراندن 

بروکراسی های اداری مختلف، موفق به دریافت وام 

مورد نیاز خود شـود، اسـتفاده از این تسهیالت عمال 

تاثیـر چندانـی در سـودآوری واحـد تولیـدی نخواهـد 

داشـت. ایـن در حالـی اسـت که مسـئوالن بـه راحتی 

می تواننـد ضمن بررسـی عملکرد واحدهـای تولیدی 

فعال در بخش خصوصی، از مشـکالت موجود آن ها 

آگاه شـوند و بـا گفت وگـوی منطقـی بـا فعـاالن ایـن 

حـوزه، راهکارهـا و مشـوق هایی را برای حل معضالت 

موجـود در نظـر بگیرند که چنین اقدامی تا بـه امروز 

رخ نداده است.

طالبی در پایان خاطرنشان کرد: اگر حمایت های 

الزم از بخـش خصوصـی صـورت پذیـرد، قطعـا شـاهد 

پیشـرفت صنعتی بیشـتری خواهیم بود و در چنین 

شرایطی، تولیدکنندگان مختلف می توانند طرح های 

توسعه ای خود را بدون دغدغه خاصی اجرا کنند.

تحریم های اقتصادی منجر به 
جلوگیری از واردات محصوالت 
با کیفیت و استاندارد خارجی 
به کشور شده است که به 
دنبال آن، انواع سیم و کابل 
زیر قیمت های جهانی در 

بازار داخلی عرضه می شود. 
در حالی که اگر مجوز واردات 

محصوالت خارجی صادر 
شود، می توان قیمت گذاری 
را بر اساس بازارهای جهانی 

انجام داد
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مدیرعامل شـرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسـنجان گفت: صنعت مس کشـور خوشبختانه 
به واسـطه عملکرد مطلوب شـرکت ملی صنایع مس ایران از شـرایط مناسـبی برخوردار اسـت 
و تنهـا انتظـار داریـم مسـئوالن نظارت  الزم بـر بـازار ضایعات مسـی و قیمت گـذاری این مواد 

اولیه داشته باشند.

قیمت گذاری ضایعات مسی سلیقه ای است

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 

اوج گیـری صـادرات ضایعـات مسـی بـه کشـورهای 

چیـن و ترکیـه در حـدود 15 سـال پیـش، در راسـتای 

جلوگیـری از ایـن امـر و تولید کاتد مـس از ضایعات، 

فلـزات  بازیافـــت  راه انـــدازی شـرکت  بـه  تصمیـــم 

غیرآهنی رفسنجان در سال 1388 گرفتیم تا بتوانیم 

بـا تکیـه بـر دانـش بومـی و تـوان بـاالی متخصصـان 

داخلـی، بهـره الزم و کافـی را از ضایعـات موجـود در 

تولید کاتد ببریم. در واقع ما اولین شرکت خصوصی 

هستیم که اقدام به فروش کاتد مس در بورس کاال 

کـرده اسـت. همچنیـن شـمش مسـی بـا اسـتفاده از 

ضایعات در مجموعه ما بر اساس سفــارش مشتــری 

و بـا استفـــاده از تجهیـــزات و ماشـین آالت داخلـی 

تولید می شود.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید مجموعه، 

عنوان کرد: ظرفیت تولید کاتد مس سه هزار و 600 

تـن در سـال اسـت کـه متاسـفانه در حـال حاضـر، 

شـمش  نداریـم.  زمینـه  ایـن  در  خاصـی  فعالیـت 

بلیسـتر نیـز بـا ظرفیـت ماهانـه 400 تـن در مجموعـه 

تولید می شود.

چاره ای جز تعطیلی خط تولید کاتد نداشتیم!  
مدیرعامـل شـرکت بازیافـت فلـزات غیرآهنـی 

رفسنجان در خصوص علت توقف خط تولید کاتد 

مس، اظهار کرد: با توجه به نوسـان نرخ ارز طی دو 

سـال اخیـر و همچنیـن نحـوه قیمت گـذاری مـواد 

اولیـه، چـاره ای جـز متوقـف کـردن تولیـد کاتـد مس 

نداشـتیم. ضایعـات مسـی، مـاده اولیه مـورد نیاز ما 

در تولیـد ایـن محصـول بـود و زمانـی کـه خـط تولیـد 

کاتـــد را راه انــــدازی کردیــــم، قیمـــت نهایـی آن از 

ضایعـات مسـی کمتـر بـود که ایـن امر به هیـچ وجه 

بـه نفـــع مجموعـــه بـه نظـر نمی رسیـــد و توجیـــه 

اقتصـادی نداشـت. در واقـع تولیـد کاتـد مـس در 

شـرایطی که ثبات نسـبی در بازار ارز وجود ندارد، 

بـه نوعـی ریسـک  بـرای واحدهـای کوچک صنعتی 
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بـه  توجـه  بـا  ارز  نـرخ  و چـون  محسـوب می شـود 

شـرایط سیاسـی و اقتصـادی همـواره در حـال تغییر 

اسـت، بنابرایـن مـا فعـال خـط تولیـد کاتـد مـس را 

متوقف کرده ایم.

باقری در همین راستا اضافه کرد: راه اندازی خط 

تولید کاتد مس فرایندی زمان بر اسـت که به حدود 

دو تـا سـه مـاه زمـان نیـاز دارد. زمانـی کـه ما اقـدام به 

تولیـد کاتـد مـس کردیـم، در حدود 6 تا هفت مـاه در 

این حوزه فعالیت بسیار خوبی داشتیم اما متاسفانه 

قیمت ضایعات مسی دچار نوسان های شدیدی بود 

و طبیعـی اسـت اگـر میـزان قیمـت تمـام شـده یـک 

محصول از قیمت ماده اولیه آن کمتر باشد، تولید آن 

محصــــول منطقـــی نخواهـــد بـود. اگرچـه امیـــدوار 

هستیم با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی 

در بـازار ارز، بتوانیـم فرایند تولید کاتد مـس را دوباره 

از سر بگیریم.

همکاری سازنده با شرکت ملی صنایع   
مس ایران

وی در ادامـــه بـه نحـــوه تامیـــن مـاده اولیـه و 

چالش های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: 

ضایعـات مسـی، مهم تریـن مـاده اولیـه مـورد نیـاز 

مجموعـه اسـت کـه از طریـق بـازار آزاد خریـداری 

می شـود. همچنیـن همـکاری خوبی با شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در زمینـه تولیـد شـمش بلیسـتر 

داریم. همکاری ما به این صورت اسـت که شـرکت 

مس بر اساس یک قرارداد مشخص، ضایعات مسی 

خود را به ما تحویل می دهد و ما شـمش بلیسـتر را 

تولیـد می کنیـم و تحویـل ایـن شـرکت کـه یکـی از 

سـطح  در  مـس  کاتـد  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن 

خاورمیانـه اسـت، می دهیـم. خوشـبختانه عملکرد 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران طی سـالیان اخیر به 

نحـوی بـوده اسـت کـه مـا مشـکلی در زمینـه تامین 

ماده اولیه نداریم و امیدوار هستیم قیمت ضایعات 

مسـی در بـازار آزاد کمـی متعادل  تـر شـود تـا فراینـد 

تولیـد کاتـد بـا اسـتفاده از ایـن مـاده اولیـه، صرفـه 

اقتصادی داشته باشد.

غیرآهنـی  فلـزات  بازیافـت  شـرکت  مدیرعامـل 

رفسـنجان در ادامه با اشـاره به اهمیت تولید کاتد و 

نظـارت بـــر بـــازار ضایعــــات مســـی، افـــزود: کاتـــد، 

اصلی ترین محصولی است که در صنعت مس تولید 

می شـود و بایـد نظارت هـای الزم جهـت تامیـن مـاده 

اولیـه مـورد نیـاز تولیـد ایـن محصـول در بـازار انجـام 

شـــود. همزمــــان بـا راه انـــدازی خـط تولیـــد کاتـد در 

مجموعـه مـا، یـک شـرکت چینی اقـدام به تولیـد این 

محصـول بـا ظرفیـت 10 هـزار تـن در سـال کـرد. نکتـه 

جالـب اینکـه ایـن شـرکت به ظرفیت تولیـد 750 هزار 

تن کاتد با استفاده از ضایعات از کشورهای مختلف 

در سـال 1397 رسـیده اسـت و متاسـفانه مـا بـه دلیـل 

تامیـن نشـدن ضایعـات مـورد نیـاز، ناچار به تعطیلی 

خط تولید کاتد شدیم. این در حالی است که قیمت 

حامل های انرژی در کشور ما بسیار مقرون به صرفه تر 

از چین است و اگر قوانین و شرایط دست و پاگیر در 

تامیـن ضایعـات مسـی وجـود نداشـت، مـا  زمینـه 

می توانستیم به راحتی ماده اولیه مورد نیاز خود را از 

طریق کشورهای همسایه جذب کنیم و به فعالیت 

خود ادامه دهیم.

لزوم بازنگری در نحوه قیمت گذاری   
ضایعات مسی

ایـن تولیدکننـده شـمش مسـی در ادامـه ضمـن 

تاکیـد بـر اهمیـت بازیافـت در صنایع فلـزی، مطرح 

بیشـتر  کـه  اسـت  مهمـی  مقولـه  بازیافـت،  کـرد: 

کشـورهای مطـرح دنیـا در حـوزه صنعـت و معـدن، 

نگاه ویژه ای به آن دارند. عیار مواد معدنی موجود 

در معـادن کشـور بـا گذشـت زمـان در حـال کاهـش 

اسـت و بـر همیـن اسـاس، فـرآوری مـواد معدنـی نیز 

بازیافـت  بنابرایـن  شـد.  خواهـد  قبـل  از  دشـوارتر 

صحیـح و کارشناسـانه محصـوالت فلـزی در چنیـن 

و  توسـعه  در  بسـزایی  نقـش  می توانـد  شـرایطی 

پیشـرفت صنایـع معدنی داشـته باشـد که امیـدوار 

هسـتیم بـا بازنگـری اصولـی در نحوه قیمت گـذاری 

ضایعات، بتوانیم شـاهد رشـد هرچه بیشـتر صنایع 

فلزی در کشور باشیم.

بـازار  از شـیوه قیمت گـذاری در  انتقـاد  بـا  وی 

داخلـی، اذعـان کـرد: قیمت گـذاری دسـتوری باعث 

شـده اسـت بسـیاری از واحدهـای کوچـک صنعتـی 

توانایـی الزم جهـت فعالیـت در ایـن حـوزه را نداشـته 

ضایعات مسی، ماده اولیه 
مورد نیاز ما در تولید این 
محصول بود و زمانی که 

خط تولید کاتد را راه اندازی 
کردیم، قیمت نهایی آن از 
ضایعات مسی کمتر بود که 
این امر به هیچ وجه به نفع 
مجموعه به نظر نمی رسید 
و توجیه اقتصادی نداشت
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باشند. چراکه قیمت ضایعات مسی در داخل کشور 

بر پایه بورس های جهانی محاسبه می شود و اختالف 

قیمت نرخ ارز نیمایی و آزاد باعث ایجاد مشـکالت 

بسـیاری بـرای تولیدکننـدگان در زمینـه تامیـن مـاده 

اولیـه شـده اسـت. در چنیـن شـرایطی، شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران ناچار است ضایعات خود را بر پایه 

نرخ ارز جهانی بفروشد و زمانی که ما از توانایی مالی 

کافـی برخـوردار نباشـیم، در نهایـت ناچـار به کاهش 

میزان تولید و حتی تعطیلی خط تولید خواهیم شد. 

ایـران  ملـی صنایـع مـس  اگرچـه مسـئوالن شـرکت 

همـواره همکاری هـای الزم را بـا مجموعـه مـا در ایـن 

زمینه داشته و از هیچ تالشی در راستای تامین ماده 

اولیه مورد نیاز دریغ نکرده اند اما برخی سـودجویان 

در ایـن بیـن، اقـدام بـه خریـد محصـول بـا یـک نـرخ 

مشخص می کنند و سپس آن را با قیمت کمتری در 

بازار آزاد می فروشـند و حتی صادر می کنند که این 

امر در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می  شود.

باقـری تحریم هـای اعمـال شـده علیـه کشـور را 

فرصـت مناسـبی دانسـت و تصریـح کـرد: تحریـم 

باعث شده است تا بیشتر تولیدکنندگان در راستای 

خودکفایی در تولید و بومی سازی انواع محصوالت 

تحریم هـا،  اعمـال  از  پیـش  چراکـه  کننـد.  حرکـت 

اغلـب مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع بـه کشـور وارد 

می شـد و تولیدکنندگان داخلی در چنین شـرایطی، 

امـکان رقابـت مطلـوب در بـازار داخلـی و همچنیـن 

بین المللـی را نداشتنـــد. البتـــه تحریـــم، ضررهـای 

جبران ناپذیـری را بـه تجـارت خارجی کشـور تحمیل 

کـرده اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا رفـع تحریم هـا در 

آینده نزدیک، شـرایط برای فعاالن این حوزه تسـهیل 

شـود تـا بـا واقعی تـر شـدن قیمـت و رقابتی تـر شـدن 

و  آسـوده   خیـال  بـا  بتواننـد  تولیدکننـدگان  بـازار، 

مشـکالت کمتری محصوالت خود را به سـایر نقاط 

جهان صادر کنند.

صـادرات،  حـوزه  در  فعالیـت  در خصـوص  وی 

تصریح کرد: طی چند سـال گذشـته، کاتد مس را به 

کشورهای امارات، ترکیه و چین صادر می کردیم که 

متاسفانه تحریم باعث شد نتوانیم به فعالیت خود 

در ایـن عرصـه مهـم ادامه دهیم و امیدوار هسـتیم با 

بهبود شرایط اقتصادی و ثبات نرخ ارز، دوباره بتوانیم 

در این حوزه فعالیت کنیم.

جهش گازبها در سال 1400  
غیرآهنـی  فلـزات  بازیافـت  شـرکت  مدیرعامـل 

رفسـنجان ضمـن انتقـاد از افزایش قیمت حامل های 

انــــرژی طـی ماه هـــای اخیـــر، یـادآورد شـــد: یکـی از 

چالش های مهمی که بسیاری از تولیدکنندگان با آن 

مواجـه شـده اند، قطعی بـرق و گاز در روزهـای گرم و 

سـرد سـال اسـت و مسـئوالن ذی ربـط اطالع رسـانی 

خاصـی را در ایــــن خصـــوص انجـــام نداده انـــد تـا 

تولیدکنندگان بتوانند حداقل برنامه ریزی مشخصی 

جهـت تولیـد محصـول در شـرایط قطعـی بـرق و گاز 

داشـته باشـند. جالـب اسـت بدانیـد قیمـت گاز از 

فرودین ماه سال گذشته تا همین زمان چیزی حدود 

22 برابـر شـده اسـت و در کنـار ایـن معضـل، مسـائل 

مربـوط بـه بیمـه و مالیـات نیـز از دیگـر چالش هـای 

تولیدکنندگان است که امیدوار هستیم با به روی کار 

آمـدن دولـت جدیـد و همـکاری بیشـتر بـا واحدهـای 

تولیدی، از حجم مشکالت موجود کاسته شود.

بازیافت صحیح و 
کارشناسانه محصوالت 
فلزی در چنین شرایطی 
می تواند نقش بسزایی 
در توسعه و پیشرفت 
صنایع معدنی داشته 

باشد که امیدوار هستیم با 
بازنگری اصولی در نحوه 
قیمت گذاری ضایعات، 

بتوانیم شاهد رشد هرچه 
بیشتر صنایع فلزی در 

کشور باشیم
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مدیرعامل شـرکت پی سـنگ سـرب و روی گفت: صـادرات، کورسـوی امید فعـاالن صنعت روی 
است و دولت با وضع عوارض صادراتی، ضربه سنگینی بر بدنه این صنعت وارد کرده است.

مهر نا امیدی بر صنعت روی

بابـک طبرسـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

صنعـت، معـدن و تجـارت اخیـرا اقـدام بـه صـدور 

بخشـنامه ای بـه منظـور وضـع عـوارض صادراتـی بـر 

محصـوالت معدنـی و فلـزی کـرده اسـت کـه ایـن 

مسئله، توجیه اقتصادی برای فعاالن صنایع معدنی 

نـدارد و منجـر بـه حـذف تولیدکننـدگان از عرصـه 

بین المللـی خواهـد شـد. قیمت گـذاری کنسـانتره 

روی در داخل کشور بر مبنای قیمت این محصول 

در بورس فلزات لندن)LME( انجام می شـود و نرخ 

دالر طی سالیان اخیر با نوسان همراه بوده است.

خـاک  منابـع  کـه  آنجایـی  از  کـرد:  اضافـه  وی 

اکسیدی در کشور رو به پایان است و امکان استفاده 

از خـاک سـولفیدی در تولیـد شـمش روی مقـدور 

نیسـت، بنابرایـن بسـیاری از تولیدکننـدگان شـمش 

اقدام به واردات خاک معدنی از کشورهای همسایه 

مانند ترکیه و آذربایجان می کنند. عالوه براین، اسید 

سـولفوریک مورد اسـتفاده در تولید شـمش روی نیز 

وارداتـی بـوده کـه دولـت عـوارض مختلفـی را بـرای 

واردات آن ها در نظر گرفته است و تولیدکنندگان در 

چنین شرایطی به سختی می توانند محصول نهایی 

خود را تولید و روانه بازارهای صادراتی کنند. بنابراین 

اگـر قـرار باشـد دولـت عوارضـی را هـم برای صـادرات 

شـمش و کنسـانتره روی در نظر بگیرد، نه تنها سـود 

مطلوبـی عایـد تولیدکننده نمی شـود، بلکه منجر به 

بازارهـای  از  کاهـش تولیـد و در نهایـت آن حـذف 

جهانی خواهد شد.

وضع بی پایه و اساس عوارض صادراتی!  
مدیرعامل شرکت پی سنگ سرب و روی مطرح 

کـرد: مشـخص نیسـت دولـت بر چـه اساسـی اقدام 

به صدور این بخشنامه کرده و اگر قرار است ما در 

سال جاری در راستای تحقق شعار سال که »تولید، 

دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« اسـت قـدم برداریـم، 

باید شـرایط را برای تولیدکنندگان تسـهیل کنیم اما 

ایـن اقـدام دولـت، خـالف شـعار سـال و حمایـت از 

تولید است و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام 

خواهـد شـد زیـرا صـادرات موجـب رونـق تولیـد و 

ارزآوری خواهد شد.

وی در خصـوص نحـوه فعالیـت ایـن مجموعـه، 

عنـوان کـرد: معـدن ما در شهرسـتان منجیل اسـتان 

گیـالن واقـــع شـــده اســـت کـــه از لحـــاظ  ساختـــار 

زمین شناسـی، شـباهت بسـیاری به معادن سـرب و 

روی اسـتان زنجـان ماننـد انگـوران دارد. شـرکت پی 

سـنگ سـرب و روی فعالیت خود را در سـال 1386 با 

هدف تولید سـاالنه دو هزار تن کنسـانتره روی آغاز 

کرده است و در حال حاضر با همین میزان ظرفیت 

و تعـداد 11 نفـر نیـروی انسـانی مشـغول فعالیـت 

هسـتیم. اگرچـه همـواره بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت 

تولید بوده ایم اما معضالت بسیاری در حوزه معدن 

و صنایع معدنی وجود دارد که امکان تحقق این امر 

را از ما گرفته اسـت. الزم به ذکر اسـت که کنسـانتره 

روی تولیـــد شـــده در مجموعـــه توســـط دو شرکت  

تولیدکننـده شـمش، خریـداری و سـپس در بـورس 

کاالی ایران عرضه می شود.

درگیری های ادامه دار با معارضین محلی  
طبرسی در ادامه به چالش های موجود در بخش 

معدن اشاره کرد و گفت: معارضین محلی، مهم ترین 

چالشی است که اکثر معدن کاران در نقاط مختلف 

کشـور بـا آن مواجـه هسـتند. متاسـفانه در روزهـای 

ابتدایـی سـال، تعـدادی از کارگـران معـدن ما به دلیل 

درگیـری شـبانه بـا همیـن افـراد، بـه شـدت مجـروح 

شدند و در حال حاضر، پیگیر مراحل قانونی شکایت 

از این افراد هستیم. در حالی که با وجود این شرایط، 

نیازمنـد همـکاری مسـئوالن سـازمان صمـت اسـتان 

گیـالن هسـتیم امـا آن هـا بـه هیـچ وجـه حمایت هـای 

الزم را از معـدن کاران اسـتان بـه عمـل نمی آورنـد و به 

قاطعیت می توان گفت رانتی که در حوزه صنعت و 

معـــدن ایـن استـــان وجـــود دارد، در هیچکــدام از 

استان هـــای کشـــور مشاهـــده نمی شـــود. انتظـــار 

می رفـت کـه بـا روی کار آمـدن دولـت جدیـد، شـاهد 

تغییرات مثبتی در این بخش باشیم اما متاسفانه این 

وضعیت همچنان ادامه یافته و رفتار کارمندان این 

سـازمان بـه گونـه ای اسـت کـه همـواره بـه دنبـال بـه 

تعویق انداختن درخواست های تولیدکنندگان استان 

هستند. این طرز برخورد با اشخاصی که با استفاده 

از سرمایه خود و با عنایت به شرایط دشوار حاکم در 

حوزه صنعت و معدن مشـغول فعالیت هسـتند، به 

هیـچ وجـه صحیـح نیسـت و بـه مـرور زمـان منجـر به 

دلسـردی و خـروج سـرمایه گذاران از بخـش تولیـد 

خواهد شد.

مخالفت دولت با واردات ماشین  آالت و   
تجهیزات معدنی

وی دسترسی نداشتن به تجهیزات و ماشین آالت 

روز دنیـا را از دیگـر معضـالت ایـن بخـش دانسـت و 

تصریـح کـرد: در حالـی کـه عمـده معادن متوسـط و 

از  به کارگیــــری  نیازمنـــد  کوچک مقیـــاس کشـــور 

تجهیـــزات جدیـــد هستنـــد و ماشیـــن آالت مــورد 
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شـده اند،  فرسـوده  نیـز  معـادن  ایـن  در  اسـتفاده 

واردات  مجـوز  دولـت  چـرا  کـه  نیسـت  مشـخص 

ماشـین آالت جدید را صادر نمی کند. این در حالی 

اسـت کـه قطعـات یدکـی مـورد نیـاز نیـز در داخـل 

کشـور وجـود نـدارد و معـدن کاران در صـورت بـروز 

هرگونه خرابی، ناچار به واردات آن ها و یا اسـتفاده 

از قطعــــات بی کیفیـــت چینـــی خواهنـــد شـــد. 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در معـدن مـا، همگـی 

خارجـی هسـتند کـه چنـد سـال از عمـر مفیـد آن هـا 

گذشـته اسـت و بـرای مثـال اگـر کمپرسـور معـدن 

دچار مشـکل شـود و نیازمند تعمیر باشـد، فعالیت 

مجموعه برای چند روز متوالی مختل خواهد شد. 

نکته قابل توجه اینکه تنها معدن استراتژیک شمال 

کشـور، معـدن مجموعـه پـی سـنگ سـرب و روی 

است که متاسفانه هیچ حمایتی از ما در این زمینه 

نشـده اسـت و وعده هـای مسـئوالن، همگـی در حد 

شـعار اسـت و در عمـل، مـا شـاهد واقعیت هـای تلخ 

دیگری هستیم.

حقوق دولتی باید عادالنه تعیین شود  
ایـن فعـــال صنعـت روی در ارتبـاط بـا حقـوق 

دولتـی معـادن، مطـرح کرد: افزایـش حقوق دولتی 

معادن، معضلی است که معدن کاران طی سالیان 

اخیـــر همـــواره بـا آن مواجـــه بوده انـد. اگرچـه ایـن 

مشکل در استان هــای معــدن خیــز کشور همچون 

زنجـان و یـزد مرتفـع شـده امـا در اسـتان گیـالن کـه 

معـادن اندکـی در آن فعـال اسـت، مبنـای دریافـت 

حقـوق دولتـی بـر پایـه حقـوق دریافتـی از معـادن 

اسـتان های هم جوار در نظر گرفته شـده است. این 

در حالـی اسـت کـه بـرای مثـال در اسـتانی ماننـد 

زنجـان، هزینـه حمـل و نقـل مـواد معدنـی ناچیـز 

اسـت امـا در اسـتان گیـالن، معـدن کاران بـه دلیـل 

بـه  ناچـار  کارخانـه،  تـا  معـدن  طوالنـی  مسـافت 

پرداخـت هزینـه هنگفت حمـل و نقل مواد معدنی 

هسـتند. در واقـع مسـئوالن بایـد شـرایط حاکـم بـر 

پرداخـت  خصـوص  در  را  گیـالن  اسـتان  معـادن 

حقـوق دولتـی در نظـر بگیرنـد و مـا طـی مکاتبـات 

اداری فـراوان، چندیـن بـار ایـن مسـئله را بـه آن هـا 

گوشزد کرده ایم اما هربار با مخالفت  مواجه شده ایم. 

متاسـفانه مدیـران کـه طـی سـالیان اخیـر در حـوزه 

صنعـت و معـدن اسـتان گیـالن روی کار آمده انـد، 

هیچ شـناخت و دغدغه ای نسـبت به فعالیت های 

معدنـی ایـن اسـتان ندارنـد و گویـا قرار نیسـت یک 

تغییر هدفمند و اساسی در راستای اصالح شرایط 

موجود انجام شود.

مدیرعامل شرکت پی سنگ سرب و روی ضمن 

انـرژی،  انـواع حامل هـای  تامیـن  بـه معضـل  اشـاره 

اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه 

سوخت مشخصی را برای معدن کاران هر استان در 

نظـر گرفتـه اسـت. سـهمیه سـوخت ماشـین آالت 

مورد استفاده در معدن ما، سالیانه 20 هزار لیتر در 

نظر گرفته شده است و مشخص نیست بر چه پایه 

و اساسـی، شـرکت نفت اسـتان گیالن این رقم را به 

چهـار هـزار لیتـر کاهـش می دهـد! زمانـی که مـا این 

اطـالع  صمـت  سـازمان  مسـئوالن  بـه  را  موضـوع 

می دهیـم، بـا عـدم پیگیـری آن هـا مواجه شـده و این 

در حالـی اسـت کـه اگـر نتوانیـم سـوخت مـورد نیـاز 

نیـرو  تعدیـل  بـه  ناچـار  تامیـن کنیـم،  را  مجموعـه 

خواهیم شد.

نیازمند استفاده حداکثری از خاک   
سولفیدی هستیم

وی در ادامه نسـبت به کمبود خاک اکسـیدی 

روی ابـراز نگرانـی کـرد و یـادآور شـد: 500 هـزار تـن 

خاک سولفیدی با عیار 4 درصد در معدن ما وجود 

دارد کـــه متاسفانـــه بـه دلیـــل نبـــود تکنولـوژی و 

سـرمایه گذاری مناسـب، امـکان فـرآوری آن وجـود 

نـدارد. در حالـی کـه بایـد توجـه داشـت منابع خاک 

اکسـیدی موجود در داخل کشـور رو به پایان اسـت 

و  جایگزینـی  جهـت  مناسـب  راهکارهـای  بایـد  و 

اسـتفاده از خـاک سـولفیدی در تولیـد شـمش روی 

اندیشـیده شـود امـا بـه دلیـل بروکراسـی های اداری 

بسـیار و حضـور مدیـران ناالیـق، هیـچ نهاد یا شـرکت 

خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در معادن استان 

گیالن ندارد که این مسئله می تواند آینده صنعت 

روی را به خطر بیندازد.

طبرسـی تاکیـــد کـــرد: بـا وجـــود ایـن شـرایط، 

نمی تـوان بـه آینده صنعت روی کشـور امیـدوار بود 

مسـئوالن  گرفتـار  تولیدکننـدگان  کـه  زمانـی  تـا  و 

ناکارآمـد و بروکراسـی های اداری هسـتند، شـرایط 

تغییری نخواهد کرد.
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شـرکت ملی صنایع مس ایران در فروردین ماه سـال 1401 توانسـت با کسـب درآمـد 20 هزار و 
850 میلیـارد و 609 میلیـون ریالی از فروش هفت هـزار و 768 تن کاتد در بازارهای بین المللی، رشـد 

355 درصدی درآمد صادراتی را نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل تجربه کند.

درخشش »فملی« در صادرات

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، عملکرد شـرکت ملـی صنایع مس 

نشـان می دهـد  مـاه سـال 1401  فروردیـن  ایـران در 

میـزان تولیـد محصـوالت مختلـف در ایـن شـرکت 

ماننـد کاتـد، کنسـانتره مـس و اسـید سـولفوریک بـا 

»فملـی«  اینکـه  ضمـن  اسـت.  بـوده  همـراه  رشـد 

توانسـته اسـت علی رغم وجود چالش های گوناگون 

کسـب  در  چشـمگیری  رشـد  صـادرات،  حـوزه  در 

درآمد صادراتی داشته باشد.

افزایش 12 درصدی تولید  
نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت ملی صنایع 

مس ایران در فروردین ماه سـال 1401، توانسـته اسـت 

25 هـزار و 145 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 2 درصد افزایش 

داشـته اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال 1400 

موفق به تولید 24 هزار و 615 تن کاتد مس شده بود.

شرکــــت مـــس در فروردیـــن مـــاه سـال جـاری، 

توانسـته اسـت چهار هزار و 817 تن سـنگ سـولفور 

تولید کند. این شرکت در مدت زمان مشابه سال 

1400، چهارهـزار و 847 تـن سـنگ سـولفور تولیـد 

کرده بود.

شـد  موفـق  امسـال  مـاه  فرودیـن  در  »فملـی« 

85هزار و 882 تن اسـید سـولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  34درصـد 

فروردیـن مـاه سـال 1400، 64 هـزار و 76 تـن اسـید 

سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در فروردین ماه 

سـال 1401، 111 هـزار و 237 تـن کنسـانتره مـس تولیـد 

کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، رشـد 2 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیـش، موفـق به تولید 

108هزار و 354 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در فروردیـن مـاه امسـال، 670 تـن 

کنسانتره مولیبدن تولید کرد. این شرکت در مدت 

زمان مشابه سال 1400، توانسته بود 679 تن کنسانتره 

مولیبدن تولید کند.

»فملی« در فروردین ماه امسال توانست 102 تن 

کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 57 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1400، 65 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

»فملی« در فروردین ماه سال 1401، 96 تن اکسید 

مولیبدن صادراتی تولید کرد. این شرکت در فروردین 

ماه سال گذشته، موفق به تولید همین میزان اکسید 

مولیبدن صادراتی شده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 
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فروردین ماه سـال جاری به 227 هزار و 949 تن رسـید 

که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 1400، 

12 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال پیـش، توانسـته بـود در مجمـوع 

202هزار و 732 تن محصول تولید کند.

میزان فروش »فملی« 76 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در فروردین ماه سـال 1401 توانسـته 

اسـت هفـت هـزار و 464 تن کاتد مـس را در بازارهای 

داخلی به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 86 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. این شـرکت در فروردین ماه سـال گذشته، سه 

هزار و 999 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملـی« در فروردیـن ماه امسـال توانسـته اسـت 

58 هـزار و 540 تـن اسـید سـولفوریک را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال 1400، 64 درصـــد افزایـش یافتـه 

است. این شرکت در فروردین ماه سال قبل، 35 هزار 

و 532 تـــن اسیـــد سولفـــوریک در بازارهـــای داخلی 

فروخته بود.

شرکت مس در فروردین ماه سال جاری 269 تن 

کنسانتره مولیبدن را در بازارهای داخلی به فروش 

رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، رشـد 12 درصـدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، 

239 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

همچنیـن »فملـی« در فروردیـن مـاه سـال 1401 

موفـق بـه فـروش 28 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در 

بازارهای داخلی شده است.

در  توانسـت  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

فروردیـن مـاه امسـال 66 هـزار و 301 تن محصـول را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند که این میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 66 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1400، 39 هزار و 770 تن محصول در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

شـرکت مـس در فروردیـن ماه سـال جـاری، هفت 

هـزار و 768 تـن کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتی 

کرد که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

گذشـته، از رشـد 249 درصدی برخوردار بوده اسـت. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیـش، دو هـزار و 

223تن کاتد مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در فروردیـن مـاه 

سال 1401 توانسته است 15 هزار و 232 تن کاتد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال 1400، 145 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

سال قبل، 6 هزار و 222 تن کاتد را در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی »فملـی« در 

مـاه مـورد بررسـی بـه 74 هـزار و 69 تـن رسـید کـه ایـن 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

76درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سال 1400، توانسته بود 41 هزار و 993 تن 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 207 درصدی درآمد  
ملـی  نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت  در 

صنایع مس ایران در فروردین ماه سـال 1401 توانسـته 

اسـت 19 هـزار و 153 میلیـارد و 236 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  119درصـد 

فروردین ماه سـال 1400، هشـت هزار و 731 میلیارد و 

بـازار  فـروش کاتـد در  از  ریـال درآمـد  987میلیـون 

داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« در فروردیـن ماه امسـال توانسـته اسـت 

560 میلیارد و 441 میلیون ریال درآمد از فروش اسید 

سـولفوریک در بازارهـای داخلی کسـب کنـد که این 

میـــزان نسبـــت بـه مـــدت مشـابه ســـال گذشتـــه، 

704درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال پیـش، 69 میلیـارد و 662 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش اسـید سـولفوریک در بازارهای 

داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در فروردین ماه سال جاری، یک هزار 

شرکت ملی صنایع مس 
ایران در فروردین ماه سال 
1401، 111 هزار و 237 
تن کنسانتره مس تولید 
کرد که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد 2 درصدی را 

نشان می دهد
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داخلی کسب کرده بود.

همچنیـن »فملـی« در فروردیـن مـاه سـال 1401 

موفق به کسب یک هزار و 201 میلیارد و 201 میلیون 

ریال درآمد از فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

داخلی شده است.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

فروردیـن مــــاه امســـال، 22 هـــزار و 174 میلیـــارد و 

169میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در 

بازار داخلی کسـب کند که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشابه سال گذشته، 135 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیـش، 

9هـزار و 429 میلیـارد و 216 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی بـه دسـت 

آورده بود.

شرکت مس در فروردین ماه سال جاری توانسته 

اسـت 20 هـزار و 850 میلیـارد و 609 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

1400، 355 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در فروردین ماه سال قبل، چهار هزار و 578 میلیارد و 

730 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش کاتـد مـس در 

بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت مس در ماه مورد بررسـی توانسـته اسـت 

40 هـزار و سـه میلیـارد و 845 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، حاکـی از رشـد 200 درصـدی اسـت. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 13 هـزار و 

310میلیارد و 717 میلیون ریال از فروش کاتد مس در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

مجمـــوع درآمـــد حاصـــل از فـــروش داخلـــی و 

بـه  مـاه سـال 1401  صادراتـی »فملـی« در فروردیـن 

43هـزار و 24 میلیـارد و 778 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش، 207درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در فروردین ماه سال قبل توانسته بود 14 هزار و هفت 

از فـروش  ریـــال درآمــــد  میلیـــارد و 946 میلیـــون 

محصـــوالت خـود در بازارهـــای داخلـی و صـــادراتی 

کسب کند.

و 259 میلیـارد و 291 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 100 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

فروردیـن مـاه سـال 1400، 627 میلیـارد و 567 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش کنسـانتره مولیبـدن در بـازار 
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شـرکت فوالد خراسـان با کسـب درآمد 9 هزار و 554 میلیـارد ریال از فروش بیـش از 64 هزار تن 
محصـول در فروردیـن مـاه سـال جاری، رشـد 4 درصدی درآمد را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

تجربه کرد.

خوش یمنی سال جدید برای فوالد خراسان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن«، شـرکت فـوالد خراسـان فروردیـن مـاه سـال 

جـاری را طوفانـی آغـاز کـرد و رکوردهـای تـازه ای در 

تولید ماهیانه آهن اسفنجی و گندله به ثبت رساند. 

این شرکت در بازار داخلی بیش از بازارهای صادراتی 

رونـق را تجربـه کـرد و بـا عرضـه منظـم خـود در بورس 

در  را  توجهـی  قابـل  درآمـد  توانسـت  ایـران  کاالی 

فروردین ماه کسب کند.

رشد 3 درصدی تولید محصول  
شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن ماه سـال 1401 

توانست 201 هزار و 654 تن گندله تولید کند که این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 5درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. »فخـاس« در سـال 1400 طـی 

همیـن مـدت حـدودا 191 هـزار 577 تـن گندلـه تولید 

کرده بود.

فـوالد خراسـان در نخسـتین مـاه امسـال موفق به 

تولیـد 140 هـزار و 764 تـن آهـن اسـفنجی شـد که این 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکـی از 

رشـد 4 درصدی اسـت. این شـرکت در مدت مشـابه 

سـال گذشـته توانسـته بـود 135 هـزار و 603 تـن آهـن 

اسفنجی تولید کند.

»فخاس« در فروردین ماه سـال جاری، 48 هزار و 

524 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال 1400، حـدود 49 هـزار و 150 تـن 

شمش داخلی تولید کرده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن ماه سـال 1401 

سـبک  محصـوالت  تـن   612 و  هـزار   52 توانسـت 

سـاختمانی تولیـد کند. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه 

سـال پیـش، 54 هـزار و 366 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی تولید کرده بود.

مـورد  مـاه  در  خراسـان  فـوالد  تولیـد  مجمـوع 

بررسـی به 443 هزار و 554 تن رسـید که این میزان 

رشـد  قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

3درصـدی را تجربـه کـرده اسـت. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال 1400 توانسـته بـود 430 هـزار و 

696تن محصول تولید کند.

فروش میلگرد 15 درصد افزایش یافت  
شـرکت فوالد خراسـان در فروردین ماه سال 1401 

موفق به فروش 20 هزار و 842 تن شمش فوالدی در 

بازار داخلی شـد که این میزان در مقایسـه با مدت 
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در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فروش داخلـی و صادراتی محصوالت 

در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  سـاختمانی  سـبک 

فروردیـن مـاه امسـال بـه 44 هـزار و 9 تـن رسـید کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه فروردین ماه سـال قبل، رشـد 

در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  را  درصـدی   15

نشـان  را  درصـدی   52 رشـد  پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1400، 

13هـزار و 643 تـن شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی 

فروخته بود.

جـاری  سـال  مـاه  نخسـتین  در  »فخـاس« 

تـن محصـوالت سـبک  و 907  هـزار  توانسـت 36 

سـاختمانی در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند کـه 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  برخـوردار اسـت.  از رشـد 5 درصـدی  قبـل، 

شرکت در فروردین ماه سال گذشته توانسته بود 

34 هـزار و 920 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

در بازار داخلی بفروشد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در فروردیـن مـاه سـال 

گذشـته، ایـن شـرکت توانسـته بـود 6 هـزار و 944 تن 

آهن اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

در  خراسـان  فـوالد  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

فروردین ماه امسـال به 57 هزار و 749 تن رسـید که 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 

4 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1400، 55 هزار و 507 تن محصول در بازار داخلی به 

فروش رسانده بود.

شـرکت فوالد خراسـان در فروردین ماه سال 1401 

موفـق بـه صـادرات هفـت هـزار و 102 تن محصوالت 

سـبک سـاختمانی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 110 درصد رشـد داشته 

قبـل  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

توانسـته بـود سـه هـزار و 380 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی صادر کند.

گفتنـی اسـت کـه »فخـاس« در فروردیـن مـاه 

سال گذشته 24 هزار و 994 تن شمش فوالدی را نیز 

در بازارهای صادراتی به فروش رسانده بود.

در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  صـادرات  مجمـوع 

فروردیـن سـال جـاری بـه هفت هزار و 102 تن رسـید. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، 28 هـزار و 

374 تن محصول صادر کرده بود.

خراسـان  فـوالد   ،1401 سـال  مـاه  نخسـتین  در 

20هزار و 842 تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی 

و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در مـدت 

مشابه سال پیش، 38 هزار و 357 تن شمش فوالدی 
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نخسـتین مـاه سـال 1400 حـدود 38 هـزار و 300 تـن 

محصـول سـبک سـاختمانی در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش »فخاس« در بازارهای داخلی و 

صادراتی طی ماه مورد بررسی به 64 هزار و 851 تن 

 1400 سـال  مـاه  نخسـتین  در  شـرکت  ایـن  رسـید. 

توانسته بود 83 هزار و 881 تن محصول در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 46 درصدی درآمد حاصل از   
فروش داخلی

شـرکت فـوالد خراسـان در فروردیـن سـال 1401، 

دوهـزار و 978 میلیـارد و 197 میلیـون ریـال درآمد از 

فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب کـرد 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

رشـد 106 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت در 

سال 1400 طی همین مدت توانسته بود یک هزار و 

440 میلیـارد و 730 میلیـون ریـال درآمـد از محـل 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

»فخـاس« در فروردیـن ماه سـال جـاری موفق به 

کسـب پنـج هـزار و 590 میلیـارد و 156 میلیـون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازار داخلی شـد که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال قبل، 39 رصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، سـه هـزار و 

997 میلیـارد و 387 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار داخلـی بـه 

دست آورده بود.

گفتنـی اسـت کـه فـوالد خراسـان طـی فروردیـن 

مـاه سـال قبـل، 409 میلیـارد و 373 میلیـون ریـال 

بـازار داخلـی  در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  از  درآمـد 

کسب کرده بود.

مجمـوع درآمد شـرکت فـوالد خراسـان از فروش 

در بـازار داخلـی طـی فروردین ماه امسـال به هشـت 

هزار و 568 میلیارد و 353 میلیون ریال رسید که در 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال 1400 حاکی از رشد 

46 درصدی اسـت. درآمد از فروش در بازار داخلی 

این شرکت در فروردین ماه سال پیش،به پنج هزار و 

847 میلیارد و 490 میلیون ریال رسیده بود.

»فخاس« در فروردین سال 1401 موفق به کسب 

986 میلیارد و 538 میلیون ریال درآمد از صادرات 

محصـوالت سـبک سـاختمانی شـده اسـت کـه ایـن 

میزان نسبت به سال قبل، 151 درصد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در فروردین سـال گذشـته درآمد 

392 میلیارد و 80 میلیون ریالی از صادرات محصوالت 

سبک ساختمانی به دست آورده بود.

بـــه ذکـــر اســـت کـه درآمـــد حاصـل از  الزم 

فروش شـمش فوالدی فوالد خراسـان طی فروردین 

ماه سال قبل، دو هزار و 878 میلیارد و 39میلیون 

ریال بود.

مـاه سـال  فـوالد خراسـان در نخسـتین  شـرکت 

جــاری از طریـــق صـــادرات بــه حــدود 986 میلیـــارد و 

538میلیون ریال درآمد رسید. این شرکت در مدت 

مشابه سال 1400، سه هزار و 270 میلیارد و 119 میلیون 

ریال درآمد صادراتی کسب کرده بود.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

»فخــــاس« در فروردیــــن مــــاه امســـال، دو هــــزار و 

978میلیارد و 316 میلیون ریال ثبت شد. این شرکت 

در دوره مشابه سال پیش، چهار هزار و 318میلیارد و 

769 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش شـمش فـوالد به 

دست آورده بود.

در مـاه مـورد بررسـی، شـرکت فـوالد خراسـان 

توانست 6 هزار و 576 میلیارد و 694 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد کـه این 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 50 درصد 

فـــروش  از  شرکــــت  ایــــن  درآمــــد  دارد.  رشــــد 

مـاه  فروردیـن  در  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت 

سال گذشته، چهار هزار و 389میلیارد و 467میلیون 

ریال بود.

مجمـوع درآمـد فـوالد خراسـان در فروردیـن مـاه 

سال 1401 حدود 9 هزار و 554 میلیارد و 891 میلیون 

ریـال بـود کـه این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیـش، 4 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در اولین ماه سال قبل، به 9 هزار و 117میلیارد 

و 609 میلیون ریال درآمد رسیده بود.

شرکت فوالد خراسان در 
فروردین ماه سال 1401 
موفق به صادرات هفت 

هزار و 102 تن محصوالت 
سبک ساختمانی شد که 
این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 110 
درصد رشد داشته است



تحلیــل
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

51         اردیبهشت ماه  1401       شماره  214



تحلیــل
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  214          اردیبهشت ماه  1401 52

مقایسه عملکرد تولید و فروش 
داخلی و خارجی شرکت آهن و 

فوالد ارفع
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در شـرایطی کـه تاکید همچنان بر عرضه محصـوالت زنجیره فـوالد در بورس کاال اسـت اما روند 
معامـالت از آغـاز امسـال تا کنـون، حکایت از کاهش چشـمگیر تقاضا در بـازار فـوالد دارد زیرا اغلب 
عرضه هـای فـوالدی هـم در مواد اولیـه مانند کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی و هـم در محصوالت 

نهایی با افت چشمگیر تقاضا مواجه شده است.

مازاد شدید عرضه در بازار فوالد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، بـازار محصوالت فـوالدی از زمان 

بـازار  تنظیـم  صـدور دسـتورالعمل جدیـد سـتاد 

مبنـی بـر اعمـال عـوارض بـر صـادرات محصـوالت 

زنجیره فوالد، بازار این محصوالت در کشـور دچار 

تالطـم شـد؛ از یـک سـو تولیدکننـدگان بـا توجـه بـه 

اینکـه قـادر بـه صـادرات نیسـتند، اقـدام بـه دپـوی 

محصوالت می کنند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان 

انتظـار کاهـش قیمت هـا را دارنـد. همیـن مسـئله 

موجـب شـده شـاهد کاهـش چشـمگیر تقاضـا در 

بازار شـده اسـت. در هفته منتهی به 9اردیبهشت 

رسـانه  ایـن  منتخـب  شـرکت  محصـوالت  مـاه، 

همچون آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز، 

شـمش فـوالدی ارفـع، فـوالد خراسـان، چادرملـو و 

مـورد  خراسـان  فـوالد  میلگـرد  و  خوزسـتان  فـوالد 

معامله قرار گرفتند.

فوالد غدیر نی ریز 10 هزار تن آهن   
اسفنجی معامله کرد

یکشـنبه چهـارم  نی ریـز  فـوالد غدیـر  مجتمـع 

اردیبهشت ماه، موفق شد 10 هزار تن آهن اسفنجی 

خـود را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

همان طور که نمودار 1 نشـان می دهد، یکشـنبه 

چهـارم اردیبهشـت ماه، مجتمع فـوالد غدیر نی ریز 
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۳,۰۰۰
۴,۰۰۰
۵,۰۰۰
۶,۰۰۰
۷,۰۰۰
۸,۰۰۰

تن

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

 
  

۰

۱۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

تن

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

 
  

۰

۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

۶,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

تن

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

10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر صنعتـی بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 11هزار تن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

انجام شد.

فـوالد غدیـر نی ریـز، محصـول خـود را بـه قیمت 

104 هـزار و 327 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم در بورس 

کاال عرضه کرد که قیمت معامله بدون تغییر ماند. 

ایـن شـرکت از معاملـه صورت گرفته، 104 میلیـارد و 

327 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

4000 تن شمش فوالدی »فخوز«   
معامله شد

فـوالد  شـرکت  مـاه،  اردیبهشـت   6 سه شـنبه 

خوزسـتان توانسـت چهـار هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمودار 2 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزستان، سه شنبه 6 اردیبهشت ماه، 60هزار 

تـن شـمش بلوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای چهار هزار تنی مواجه شد و به همین 

میزان معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 159 هزار و 

314 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کـرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معامله انجام شده، 63 میلیارد و 725 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

»کچاد« 7000 تن شمش فوالدی   
معامله کرد

شـرکت معــدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

6اردیبهشــــت مــــاه، توانســــت هفــت هـــزار تـــن 

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 3 نشان می دهد شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو، سه شـنبه 6 اردیبهشـت ماه هفت هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای هفت هـزار تنـی مواجه و 

موفق به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 159 هزار 

و 314 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 111 میلیـارد و 519 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 3000 تن شمش فوالدی فروخت  
شرکت آهن و فوالد ارفع سه شنبــه 6اردیبهشت 

ماه موفق شد سه هزار تن شمش فوالدی خود را در 
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۲۵,۰۰۰

تن

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

 
  

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

تن

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

 
  

۰

۱,۰۰۰

۲,۰۰۰

۳,۰۰۰

۴,۰۰۰

۵,۰۰۰

۶,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

میـزان، معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

شـمش خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و بـا معاملـه 

یک هـزار تـن دیگـر، جمـع معامـالت خـود را بـه سـه 

هزار تن رساند.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت  154 هـزار و 

674 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معامـالت انجـام شـده، 46 میلیـارد و 402 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

22 هزار محصول »فخاس« معامله شد  
شرکـــت فــوالد خراســان در هفتــه منتهــی بــه 

9اردیبهشـــت مـــاه توانســـت 22 هـــزار و 32 تـــن 

محصول اعم از 12 هزار تن شمش فوالدی و 10هزار 

و 32 تن میلگرد فوالدی را در بورس کاالی ایران به 

فروش برساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد خراسـان 

سه شـنبه 6 اردیبهشـت ماه، 12 هزار تن شمش بلوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

20 هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان عرضـه، 

معامله انجام شد.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 152 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 152 هـزار و 696 ریال بـه ازای هر 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

صـورت گرفتـه، 183 میلیـارد و 235 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 6 نشان می دهد شرکت فوالد 

خراسـان چهارشـنبه هفتم اردیبهشـت ماه، 10هزار و 

32 تن میلگرد خود را در تاالر صنعتی بورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 20هـزار و 746 تن 

تقاضـا وجـود داشـت و همـه میلگـرد عرضه شـده به 

فروش رفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 161 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 161 هـزار و 117 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم افزایش یافت. این شرکت از معامله انجام 

درآمـد  تومـان  میلیـون  و 632  میلیـارد  شـده، 161 

کسب کرد.

تـاالر صنعتـی بـورس کاالی ایـران مـورد معاملــه 

قرار دهد.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

تـن  هـزار  پنـج  مـاه  اردیبهشـت  ارفـع، سه شـنبه 6 

شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

بـا تقاضـای دو هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن 
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مدیرعامـل شـرکت فرآورده های نسـوز ایران گفـت: تکمیل و بهره بـرداری از طرح های در دسـت 
اجرای این شـرکت، ظرفیت تولیدی آن را در سـال جاری به سـقف 60 هزار تن و ظرفیت اسـمی خود 

خواهد رساند.

نزدیک شدن شرکت فرآورده های نسوز ایران 
به ظرفیت اسمی تولید

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علـی تدیـن عنـوان 

کرد: تولید محصوالت نسوز و دیرگداز این کارخانه 

در سـال 1400 نسـبت بـه سـال گذشـته 33 درصـد 

افزایش یافت.

وی بـا بیـان اینکـه باالتریـن رکورد تولیـد در طول 

عمـر کارخانـه بـا 54 هـزار تـن مربـوط بـه سـال 1400 

اسـت، ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا اجـرای طرح هـای 

توسعه، این شرکت در سال جاری برای نخستین بار 

به تولید اسمی خود دست پیدا کند.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران اظهار 

کرد: فروش محصوالت کارخانه در سال 99 به حدود 

500 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال 98 که 

317 میلیارد تومان بود، 54 درصد رشد داشت.

فـروش  درصـدی  رشـد 66  از  تدیـن همچنیـن 

تولیـدات ایـن کارخانـه در سـال گذشـته نسـبت بـه 

سـال 99 کـه معـادل 815 میلیـارد تومان بوده اسـت، 

خبر داد.

و  نسـوز  محصـوالت  فـروش  کـرد:  اضافـه  وی 

دیرگداز کارخانه در سال گذشته نسبت به سال 98 

رشد 257 درصد پیدا کرد.

ایـران  نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت  مدیرعامـل 

در  کارخانـه  بهـره وری  افزایـش  کـرد:  خاطرنشـان 

رسـیدن بـه ایـن موفقیت هـا تاثیر بسـیاری داشـته و 

این نتایج با استفاده حداکثری از تجهیزات موجود 

به دست آمده است.

ایـن  در  سـه گانه ای  پـروژه  کـرد:  بیـان  تدیـن 

کارخانـه سـرمایه گذاری و تعریـف شـده کـه شـامل 

بـا  پـروژه »نهاونـد« در زمینـه دولومیـت کلسـینه 

ظرفیـت 33 هـزار تـن، پـروژه »دهاقـان« در شـهرک 

و  زینتـر  دولومیـت  تولیـد  بـرای  جمبـزه  صنعتـی 

تعدادی طرح  زیرسقفی برای افزایش تولید کارخانه 

مادر است.

وی افــــزود: پروژه هـــای مرتبـط بـا زیبـــاشهر 

)زیـر سـقفی( شـامل هفـت پـروژه اسـت کـه تاکنون 

6مورد از آن ها به نتیجه رسـیده و یک مورد از آن ها 

نیز تا آخر اردیبهشت تکمیل خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران در 

ادامـه بیـان کرد: این پروژه ها شـامل یک خـط 10 هزار 

تنـی آماده سـازی مـواد اولیـه اسـت کـه از سـال های 

از  کارخانـه  پایین دسـت  گذشـته در قسـمت های 

جملـه پـرس و کـوره، توسـعه آن انجـام شـده امـا در 

قسـمت آماده سـازی مواد اولیه انجام نشده بود که 

بهمن سال گذشته به تولید رسید.

و  مدیریـت  برنامه ریـزی،  شـد:  یـادآور  تدیـن 

طراحی های این پروژه در کارخانه و ساخت تجهیزات 

و ماشین آالت با استفاده از پیمانکاران داخلی انجام 

شده است.

وی اضافـــه کـــرد: سـه طـرح  زیـر سـقفی دیگــر 

کارخانه شامل راه اندازی، نوسازی و ساخت پرس های 

جدیـد اعـم از دسـتگاه پرس یک هـزار و 600تنی و یک 

هـزار و 250 تنـی و 900 تنـی اسـت کـه در سـال های 

گذشـته از کارافتـاده و قـرار بود به صـورت ضایعات و 

آهـن آالت فروختـه شـود امـا بـا کمـک یـک شـرکت 

جدیـد  سیسـتم  عرضـه  بـا  و  داخلـی  دانش بنیـان 

راه اندازی شد و در زمان حاضر نیز عامل افزایش قابل 

توجه توان تولید کارخانه محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران با بیان 

اینکـه بهره بـرداری از دو کـوره از جملـه پروژه هـای 

زیرسـقفی ایـن کارخانـه محسـوب می شـود، گفـت: 

یکـی از ایـن کوره هـا پـس از توقـف هفـت سـاله بـا 

ظرفیت سه هزار تن راه اندازی و کوره دیگر با ظرفیت 

سـه هزار تن در سـال جاری طراحی، سـاخت، نصب و 

راه اندازی شد که در زمان حاضر فعال است.

تدیـن افـزود: فنـاوری سـاخت ایـن کوره هـا در 

کارخانـه نسـوز ایـران بومی سـازی و بـا دانـش و تـوان 

پرسـنل مجموعـه و بـا اسـتفاده پیمانـکاران مختلف 

انجام شده است.

وی خاطرنشـان کرد: مراحل نصب پروژه نهاوند 

در زمـان حاضر با پیشـرفت فیزیکـی 97 درصدی به 

اتمـام رسـیده و در حـال راه انـدازی اسـت و تـا آخـر 

و محصـول  پـروژه روشـن  ایـن  اردیبهشـت مشـعل 

تولیدی آن روانه بازار خواهد شد.

مدیرعامل شـرکت فرآورده های نسـوز ایران بیان 

کرد: مرحله نصب پروژه علی آباد جمبزه هم تا پایان 

هفته جاری انجام خواهد شد و امیدواریم نسوزکاری 
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آن کـه در زمـان حاضـر شـروع شـده اسـت، تـا پایـان 

خرداد به اتمام برسد و راه اندازی شود.

تدین تصریح کرد: به این ترتیب تمام پروژه های 

ایـن مجموعـه صنعتـی کـه بـه دالیـل مختلـف در 

سال های گذشته انجام نشده بود و همه آن ها را در 

انتهـای سـال 99 شـروع کردیـم، بـه نتیجـه رسـیده 

است که به نوعی یک رکورد محسوب می شود.

وی مطرح کرد: کارخانه نسوز ایران با بهره برداری 

از ایـن طرح هـا تـا نیمه سـال جـاری، از یک کارخانه به 

یـک هلدینـگ تبدیل می شـود کـه سـه کارخانـه را در 

مجموعه خود دارد.  

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران اظهار 

کرد: کارخانه های نهاوند و جمبزه به عنوان صنعت 

باالدسـتی مـا محسـوب می شـوند و بخش مهمـی از 

مـواد اولیـه ای را کـه در اثـر تحریـم با سـختی و هزینه 

زیـاد بـه دسـت می آوردیـم، تامیـن خواهنـد کـرد و بـا 

راه انـدازی آن هـا بخـش مهمـی از مـواد اولیـه مصرفی 

کارخانه های نسوز داخلی فراهم خواهد شد.

وی، تنـوع مـوارد اسـتفاده محصـوالت تولیـدی 

نسـوز ایـران در شـرکت های داخلـی و در منطقـه و 

غرب آسیا را بی نظیر توصیف و خاطرنشان کرد: ما 

روابط خیلی خوبی را با شرکت های هم گروه خود از 

کارخانه هـای  و  مبارکـه  فـوالد  آهـن،  ذوب   جملـه 

مشابه داریم و بسیاری از وابستگی های این صنایع 

به خارج کاهش داده شده است.

تدین گفت: برای نخستین بار در کشور آجری 

در کارخانــــه نسوز تولیـــد شـــده کـــه در کوره بلند 

ذوب  آهن اصفهـــان مورد استفـــاده قرار می گیـــرد 

که پیش از این از خارج تهیه می شد.

ایـران  نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت  مدیرعامـل 

افـزود: تولیـد ایـن نـوع آجـر از حدود 18 ماه گذشـته 

تاکنـون در کـوره بلنـد شـماره یـک ذوب آهـن مـورد 

اسـتفاده قرار می گیرد و در زمان حاضر تنها توسـط 

دو یا سه شرکت در دنیا، این نوع آجر را می سازند.   

وی بـا اشـاره بـه نام گـذاری سـال جـاری با عنوان 

»تولیـد، دانش بنیان، اشـتغال آفرین« بیان کـرد: این 

مجموعه طرح های بسیاری را در این زمینه تعریف 

و تجهیـزات مـورد نیـاز خـود را با اسـتفاده از فناوری 

داخلی و با کمک شـرکت های دانش بنیان نوسـازی 

سـال ها  کـه  اسـت  کـرده  راه انـدازی  و  بازسـازی  و 

متوقف مانده بودند. 

تدین گفت: پنج محصول جدید کارخانه نسوز 

ایـران در سـال گذشـته سـاخته شـد کـه سـه مـورد از 

آن هـا بـه فـروش رفـت کـه نتیجـه اجـرای کارهـای 

تحقیقاتی ما است.

مدیرعامل شـرکت فرآورده های نسـوز ایران ابراز 

امیـدواری کـرد کـه سـال آینـده عـالوه بـر رسـیدن به 

ظرفیـت اسـمی کارخانه با فعال کـردن ظرفیت های 

نهفتـه شـرکت و بـا توجـه بـه شـعار سـال، یکسـری از 

محصـوالت دانش بنیـان جدیـد را کـه کارهایـی را بر 

و  برسـانیم  نتیجـه  بـه   کرده ایـم  شـروع  آن هـا  روی 

بتوانیم خبرهای خوبی را در این زمینه تا پایان سال 

ارائه کنیم.

وی مطــــرح کـــرد: 99.6 درصـــد از نیروهـــای 

کارخانه نسـوز ایران در زیباشـهر از توابع شهرسـتان 

مبارکـه، بومـی منطقـه هسـتند امـا هنـوز برخـی از 

افراد گالیه هایی در این زمینه و ضرورت استفاده از 

نیروهای بومی دارند.

تدیـن بـا بیـان اینکـه ایـن همـه موفقیـت و ایجاد 

اشـتغال را باید پاس بداریم، افزود: باید همه منافع 

شرکت را دنبال کنیم اما بعضی افراد منافع دیگری 

را دنبال می کنند و هنگامی که به آن منافع دست 

پیدا نمی کنند، سر و صدا براه می اندازند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، شرکت سرمایه گذاری 

سـازمان تامین اجتماعی 185 شـرکت را در کشـور در 

و  ذوب آهـن  شـرکت  دو  کـه  دارد  خـود  اختیـار 

فرآورده هـــای نســـوز ایــــران در استـــان اصفهـــان 

فعالیت می کنند.

و  نخسـتین  ایـران  نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت 

نسـوز در کشـور  آجرهـای  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

است که از سال 1356 در مبارکه اصفهان شروع به 

فعالیت کرد.  



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  214          اردیبهشت ماه  1401 64

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، کیتکـو بزرگ تریـن 

معادن طالی جهان را بر اساس میزان تولید در سال 

2021 رتبه بندی کرد که مهم ترین آن ها در ذیل ارائه 

شده است.

معدن مورانتو در ازبکستان، بیش از دو   
میلیون اونس طال

معـدن مورانتـو در ازبکسـتان بـا تخمیـن تولیـد 

اندکـی بیـش از دو میلیـون اونس طال به عنوان رتبه 

اول ایـن فهرسـت قـرار دارد. این مجتمع معدنی در 

و عملیـات  روبـاز  از معـدن  و متشـکل  ازبکسـتان 

توسـط  کـه  معـدن  ایـن  اسـت.  پشـته  شستشـوی 

شرکت دولتی ناوویی)Navoi( اداره می شود، بیش 

از 3.3 کیلومتـر طـول، 2.5 کیلومتـر عرض و نزدیک 

بـه 600 متـر عمـق دارد. احتمـاال ایـن معـدن، عنـوان 

خـود را بـه عنـوان بزرگ تریـن معدن طالی جهـان در 

آینده نزدیک حفظ خواهد کرد.

معدن کارلین ایاالت  متحده آمریکا: یک   
میلیون و 501 هزار اونس طال

این معدن به عنوان معدن طالی نوادا شناخته 

می شـد. کارلیـن ترنـد بـا طـول 56 کیلومتـر، بـرای 

اولیـن بـار توسـط جـان الیومـور و آلـن کـوپ، زمیـن 

شناسـان شـرکت نیومونـت در سـال 1965 اکتشـاف 

شده بود.

معدن مورانتو ازبکسـتان در آسـیای مرکزی با تولید بیش از دو میلیون اونس طال به عنوان برترین 
معدن تولیدکننده طال در سال 2021 شناخته شد.

غول های طالیی جهان در سال 2021

معدن گراسبرگ اندونزی، یک میلیون و   
370 هزار اونس طال

ذخایـر مـس و طـال گراسـبرگ شـرکت فریپـورت 

مـک مـوران در اسـتان پاپـوآ اندونـزی در سـال 1936 

توسط یک زمین شناس هلندی کشف شد که آن را 

ارتسـبرگ یـا کـوه سـنگ نامیـد. ایـن معدن کـه برای 

30 هـزار نفـر اشـتغال ایجـاد کـرده اسـت، در ارتفـاع 

نزدیـک  و  دریـا  سـطح  از  متـری  و 100  هـزار  چهـار 

بلندترین کوه پاپوآ قرار دارد. تولید طال در سال 2001 

به باالتر از سـه میلیون و 500 هزار اونس رسـید و در 

سـال 2021 یـک میلیـون و 370 هـزار اونـس طال تولید 

کـرد کـه نسـبت بـه سـال 2020 توانسـت 62 درصـد 

افزایـش یابد.

معدن المپیادا در روسیه، یک میلیون و    
113 هزار اونس طال

پربارتریـن  از  یکـی  در  المپیـادا  بـزرگ  معـدن 

شـده  واقـع  روسـیه  طـالی  اسـتخراج  اسـتان های 

شـرکت  فعالیـت  بزرگ تریـن  معـدن،  ایـن  اسـت. 

پولیوس اسـت که تولید خود را در سـال 1996 آغاز 

کـرد و در حـال حاضـر بیـش از نیمی از تولید طالی 

سـنگ  می دهـد.  تشـکیل  را  روسـی  شـرکت  ایـن 

سـه  در  معـدن  ایـن  از  شـده  اسـتخراج  معدنـی 

کارخانـه بـا مجمـوع ظرفیت سـاالنه 13 میلیون تن 

فرآوری می شود.

معدن کورتزدر ایاالت  متحده آمریکا،    
828 هزار اونس

معـدن طـالی کورتـز یـک مرکز بزرگ اسـتخراج 

ایـاالت   نـوادا،  اورکا،  و  لنـدر  در  طـال  فـرآوری  و 

متحده است.

معدن پوئبلو ویه خو جمهوری   
دومینیکن، 814 هزار اونس

جمهــــوری  در  خــــو  ویــــه  پوئبلــــو  معـــدن 

دومینیکـن در حـدود 100 کیلومتـری شـمال غربی 

شهر سانتو دومینگو، پایتخت جمهوری دومینیکن 

قرار دارد.

معدن کیبالی کنگو،  812 هزار اونس  
معـدن طـالی کیبالی در جمهـوری دموکراتیک 

کنگـو در مجـاورت شـهر دوکـو و 210 کیلومتـری آروا 

در مـرز اوگانـدا واقـع شـده اسـت. کیبالی متعلق به 

شـرکت های آنگلوگلـد آشـانتی )45 درصـد(، بریـک 

گلـد کورپوریشـن )45 درصـد( و سوسـیته مانیـر دو 

کیلو موتو )10 درصد( است.

ماالرتیک کانادایی، 715 هزار اونس  
این معدن، بزرگ ترین معدن طالی کاناداست. 

ایـن  امـا  اسـت  روبـاز  معـدن  یـک  حاضـر  حـال  در 

عملیات در حال پیشرفت یک پروژه بزرگ زیرزمینی 
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اسـت کـه ماالرتیـک کانـادا را تقریبـا تا سـال 2028 به 

عمـر  و  می کنـد  تبدیـل  زیرزمینـی  عملیـات  یـک 

معدن حداقل تا سال 2039 ادامه دارد.

معدن دریاچه Detour کانادا،   
713 هزار اونس

معـدن دریاچـه Detour دومین عملیـات بزرگ 

بـا بزرگ تریـن ذخایـر طـال و  تولیـد طـال در کانـادا 

پتانسـیل رشـد قابل توجه اسـت. عمر معدن تقریبا 

22 سال است.

معدن لولو گونکوتو مالی، 700  هزار اونس  
بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، مجتمـع معدنی 

و  لولـو  معدنـی  مجـوز  دو  شـامل  گونکوتـو  لولـو 

در  مالـی  کشـور  غـرب  در  و  اسـت  گونکوتـو 

واقـع  فالمـه  رودخانـه  و  سـنگال  مـرز  مجـاورت 

شـده اسـت. شـرکت معدنـی لولـو مالـک معـدن 

مالـک  گونکوتـو  معـادن  شـرکت  و  لولـو  طـالی 

معـدن  دو  ایـن  اسـت.  گونکوتـو  طـالی  معـدن 

دولـت  و  درصـد(   80( بریـک  شـرکت  بـه  متعلـق 

مالی )20 درصد( هستند.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، علی رستمی 

بیان کرد: تناژ صادرات کاتد شرکت در فروردین ماه 

سـال گذشـته، دو هـزار و 286 تـن بـوده کـه بـا همـت 

بـه  فـروش  تنـاژ  بازاریابـی،  و  فـروش  حـوزه  پرسـنل 

هفت هزار و 774 تن رسـیده که نشـان دهنده جهش 

240درصدی است.

وی تصریح کرد: ارزش فروش خارجی محصوالت 

شرکت مس در فروردین  ماه سال گذشته، 21 میلیون 

دالر بـود و ایـن در حالـی اسـت کـه در پایان نخسـتین 

مـاه سـال جـاری، ارزش ایـن فروش به 79 میلیـون دالر 

رسیده که حکایت از رشد 275 درصدی دارد.

مدیرعامل شـرکت ملـی صنایع مس ایـران اظهار 

راسـتای  در  و  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  در  کـرد: 

بـاالی  عرضـه  بـه  اقـدام  دولـت،  سیاسـت های 

محصـوالت از جملـه فـروش 13 هـزار و 560 تنی کاتد 

در بـورس کاال کردیـم؛ در حالـی کـه در مدت مشـابه 

سـال گذشـته، ایـن تنـاژ 6 هـزار و 160 تـن بـوده کـه 

نشان دهنده رشد 120درصدی در میزان تناژ عرضه و 

فروش کاتد در بورس کاالی ایران است.

رسـتمی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت مـس در حـال 

اسیدسـولفوریک  تامین کننـده  عمده تریـن  حاضـر 

کشـور بـرای صنایـع پایین دسـتی اسـت، یـادآور شـد: 

فـروش اسیدسـولفوریک در فروردیـن  ماه سـال جاری 

92 هزار و 647 تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه 

سـال قبـل)52 هـزار و 167 تـن(، بـا رشـد 78 درصـدی 

روبه رو بوده است.

مدیرعامـل شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: میزان فـروش داخلی و خارجی این شـرکت تا 
پایـان فروردین مـاه 1401، 72 هـزار و 888 میلیارد ریال بوده اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه 

سال گذشته )23 هزار و 374 میلیارد ریال(، با رشد 212 درصدی همراه بوده است.

جهش 240 درصدی در تناژ صادراتی محصوالت مسی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عبداللـه توکلـی  

الهیجانـی عنـوان کـرد: برنامـه سـال جـاری، تولیـد 

یک میلیون و 600 هزار دسـتگاه خودرو بوده اسـت 

بـر پایـه  کـه یـک میلیـون و 400 هـزار دسـتگاه آن 

پلتفرم های داخلی خواهد بود.

وی افـزود: افزایـش تولیـد، مهم تریـن اسـتراتژی 

کوتاه مـدت در ایـن صنعـت اسـت؛ مشـروط به اینکه 

متاثر از تحریم ها، اتفاق تازه ای را شاهد نباشیم.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، 

حـذف  همچنیـن  کـرد:  بیـان  تجـارت  و  معـدن 

قرعه کشـی تابـع افزایـش تولیـد خـودرو اسـت و در 

این راستا، قرعه کشی برای خرید خودروی شاهین 

حذف شده است.

تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان برای   
ساخت خودروی اقتصادی

توکلی الهیجانی اظهار کرد: اکنون دو خودروساز 

بزرگ کشور در حال کار کردن روی تولید خودروی 

اقتصادی هستند و به این منظور، کنسرسیومی از 

قطعه سـازان شـکل گرفته اسـت و مـــواردی ماننـــد 

تامیــــن مالــــی زنجیرـــه ای، هزینه هـــای سربـــار 

خودروسازان را کاهش خواهد داد.

بـه گفتـه وی، مواردی همچون خرید مسـتقیم 

یـک  رده  سـازندگان  از  خـودرو  تولیـد  سـایت های 

رسـاندن  حداقـل  بـه  خـودرو،  طراحـی   ،)TR1(

لجسـتیک، همکاری خودروسـازان و هم افزایی بین 

آن هـا می توانـد شـرایط الزم را بـرای تولیـد خودروی 

ارزان قیمت در کوتاه مدت فراهم کند.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت در پاسـخ به توانایی خودروسـازان 

بـرای سـاخت چنیـن خودرویـی بـا وجـود الـزام بـه 

خاطرنشـان   اسـتانداردهای 85 گانـه،  کـردن  پـاس 

کـرد: اسـتانداردهای 85 گانـه، سـخت نبـوده و در 

پلتفرم های جدید این اتفاق افتاده است و می توان 

به این استانداردها دست یافت.

توکلی الهیجانی تاکید کرد: طراحی پلتفرم ها 

از ابتدا به گونه ای بوده که استانداردهای یاد شده 

روی آن هـا سـوار اسـت و در ادامـه بـا تولیـد انبـوه 

خودروها، قیمت  آن ها کاهش خواهد یافت.

افزایش صادرات خودرو باپوست اندازی   
پلتفرمی

9گانـه  پروژه هـای  از  یکـی  کـرد:  مطـرح  وی 

تحولـی وزارت صمـت، افزایـــش صـــادرات خـودرو 

اسـت و در ایـن راسـتا بـرای بازار کشـورهایی خاص 

برنامه ریزی شده است.

بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول، سـازمان توسـعه 

تجـارت روی بازارهـــا مطالعـــه و کار کـرده اسـت و 

محصوالت ساخــت شده روی چهار پلتفرم اصلی 

موجـود، قابلیـت صـادرات بـه کشـورهای هـدف را 

خواهند داشت.

وی ابراز کرد: اکنون در هر یک از چهار پلتفرم 

یاد شده، تقاضاهایی از دیگر کشورها به خودروسازان 

داخلـــی رسیــــده اســــت و بـــه نظـــر می رســـد بـــــا 

پوسـت اندازی پلتفرمـی، اهـداف صادراتـی در ایـن 

حوزه قابل دسترسی است.

توکلـی الهیجانـی  ایرنـا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

گفت: صنعت خودروسازی به دلیل تاثیرات انقالب 

صنعتـی چهـارم، بـه نوعـی در حـال پوسـت اندازی 

برقی سـازی،  عمـده  جریـان  چهـار  امـروز  و  اسـت 

خودروهای متصل، خودروهای خودران و حمل  و نقل 

اشتراکی در این صنعت شکل گرفته است.

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در پایان یادآور شد: در هر تغییر و 

تحولـی، یـک سـری بازیگـران ظهـور می کننـد و بـرای 

کشـورهایی نظیـر ایـران و خودروسـازان داخلـی، این 

یک فرصت تاریخی اسـت تا به کمک شـرکت های 

دانش بنیان حرفی برای گفتن داشته باشند.

سرپرسـت دفتـر صنایع خـودروی وزارت صنعت، معـدن و تجارت با اشـاره به برنامه ریـزی برای 
تولید یک میلیون و 600 هزار دسـتگاه خودرو،  گفت: وزارت صمت در تالش برای پاسـخ دهی مناسـب 

به تقاضای بازار است و در این راستا، واردات خودرو نیز در دستور کار خواهد بود.

برنامه ریزی برای تولید 1.۶ میلیون دستگاه خودرو
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، ایرج رخصتی به همراه 

جمعی از مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت 

بـا حضـور در کارگاه هـای پیرامونـی کارخانـه و بـا 

از  هـدف تجهیـز کارگاه هـای پیرامونـی کارخانـه، 

جملـه ایجـاد و راه اندازی مرکز تعمیرگاهی ولوهای 

صنعـت فـوالد و خطوط تولید شـرکت های صنعتی 

در کالس و فشارهای مختلف که یکی از نیازهای 

روزانـه و مهـم ایـن کارخانـه بـزرگ صنعتـی و سـایر 

شرکت ها و صنایع کشور است، بازدید کردند.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در 

تالشـگران  زحمـات  از  قدردانـی  ضمـن  دیـدار  ایـن 

شـرکت کـه بـا همـت بلنـد و بـا تکیه بـر تـوان و تجربه 

بـه  داخلـی  متخصصـان  فنـی  دانـش  و  کارگـران 

دستاوردها و رکوردهای متعدد دست یافتند، گفت: 

بایـد بـا تمـام تـوان از همـه ظرفیت هـای ایـن کارخانـه 

عظیـم اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیـم نیازهـای خـود را از 

داخل تامین و وابسـتگی کمتری به خارج از شـرکت 

داشته باشیم.

وی، هـدف از ایـن دیـدار را بازدیـد میدانـی از 

کارگاه هـای معطـل مانـده شـرکت دانسـت و افـزود: 

زمـان آن رسـیده اسـت کـه بـا اسـتفاده از تجربیـات 

ولوهـا،  تعمیـرات  در  شـرکت  متخصصـان  موفـق 

کارگاه هـای رهـا شـده یـا کارگاه هایـی کـه بـه صـورت 

کامل به کارگرفته نشده اند، به طور موثر، فعال شوند 

تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد کنیم. این مرکز 

عالوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوب  آهن اصفهان به 

سـایر صنایـع و شـرکت های کشـور نیـز خدمـات ارائه 

خواهد داد.

رخصتی بر جانمایی این کارگاه و آغاز عملیات آن 

بـه قیـد فوریـت بـا بـه کارگیـری تمـام ظرفیت هـای 

موجـود در شـرکت تاکیـد کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه 

کشـور،  صنایـع  سـایر  و  شـرکت  نیـاز  و  ضـرورت 

تحریم های ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و استفاده از 

دانـش متخصصـان داخلـی، وجـود چنیـن مرکـزی در 

صنایـع کشـور بیـش از پیـش احسـاس می شـود که با 

راه اندازی این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد 

و همچون همیشه دانش فنی خود را نیز برای توسعه 

علـم و صنعـت کشـور در اختیـار صنایـع دیگـر قـرار 

خواهیم داد.

الزم بـه ذکـر اسـت؛ سرپرسـت مدیریت عامل 

ذوب آهن اصفهان در این دیدار از کارگاه های 6، 

محوطـه  خانه سـازی،   ،29  ،28  ،27  ،25  ،21

بتن سـازی و پولیگـون پایـگاه صنعتـی و سـاختمان 

نبوت بازدید کرد.

سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب آهن اصفهـان گفت: زمان آن رسـیده اسـت که با اسـتفاده از 
تجربیـات موفق متخصصان شـرکت در تعمیـرات ولوها، کارگاه های رها شـده یـا کارگاه هایی که به 
صـورت کامـل بـه کارگرفته نشـده اند، به طور موثر، فعال شـوند تـا یک مرکز تعمیرگاهـی ملی ولو 

ایجاد کنیم.

ایجاد مرکز ملی تعمیرات ولوهای صنعتی در 
ذوب  آهن اصفهان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت فوالد خراسـان، آغاز سـال کاری در 

در  رکـورد  سـه  ثبـت  بـا  خراسـان،  فـوالد  مجتمـع 

نخستین ماه سال همراه شد.

اعـالم  بـا  خراسـان  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

اینکـه جهادگـران تولیـد موفـق بـه شکسـتن رکـورد 

تولیـد آهـن اسـفنجی شـده و نیـز بـرای پنجمین بار 

متوالی رکورد تولید گندله را در این شـرکت جا به 

جـا کردنـد از جـا بـه جایـی یک رکـورد روزانـه تولید، 

همزمان با این دو  رکورد ماهانه خبر داد.

به گفته کسری غفوری، کارکنان پرتالش مجتمع 

فوالد خراسان، با تولید 201 هزار و 654 تن گندله، در 

فروردین ماه امسـال، باالترین میزان تولید گندله در 

این کارخانه را از ابتدای راه اندازی تا کنون رقم زدند 

و در همیـن حـال، در تولیـد روزانـه ایـن محصـول هـم 

توانستند 62 تن نصاب تولید را ارتقا دهند.

وی بـا اشـاره بـه اینکه با تولیـد 140 هـزار و 763 تن 

آهـن اسـفنجی، رکـورد ماهانه تولیـد در کارخانه های 

احیا مسـتقیم جا به جا شـد، خاطرنشـان کرد: به این 

ترتیـب، »مجمـوع تولیـد ماهانـه« دو کارخانـه احیـا 

مستقیم را دو هزار و 654 تن ارتقا یافت.

معاون بهره برداری شرکت نیز با بیان اینکه شرکت 

مجتمع فوالد خراسان در سال گذشته به دلیل وجود 

محدودیت هـای انـرژی، نتوانسـت بـه ظرفیـت  تولیـد 

خـود دسـت یابـد، یـادآور شـد: همـکاران مـا بـا رفـع 

محدودیت ها، در کمترین زمان ممکن، موفق به ثبت 

رکورد تولید ماهانه 201هزار و 654 تن گندله شدند.

احیـا  ماهانـه  رکـورد  افـزود:  فضیلتـی  فرشـید 

مسـتقیم دو هـزار و 645 تـن و رکـورد تولیـد گندلـه 

سه هزار و 961 تن ارتقا یافته است.

کسـری غفـوری بـا تسـلیت شـهادت مظلومانـه 

موالی متقیان، از همت و همدلی همکاران خود که 

موفـق بـه خلق سـه رکـورد کم نظیر تولیـدی شـده اند، 

قدردانـی کـرد و  اظهار امیدواری کرد، در سـال جاری 

بـا همـت همیشـگی کارکنـان سـخت کوش شـرکت، 

شـاهد رونـق تولیـد، توفیـق در ایفای مسـئولیت های 

اجتماعـی در قبـال همشـهریان و هـم وطنان و تحقق 

پایداری تولید و به بار نشسـتن طرح های توسـعه در 

بزرگ ترین قطب تولید فوالد شرق کشور باشیم.

کارکنـان پرتـالش تولید در فوالد خراسـان، پس از رفـع محدودیت های ناشـی از کمبودهای 
انرژی در سـال گذشـته، توانستند سـه رکورد تولید را در کارخانه های احیا مستقیم و گندله سازی 

جابه جا کنند.

فوالد خراسان سال جدید را با شکستن سه 
رکورد تولید آغاز کرد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، دارا فرامرزی عنوان 

کـرد: بـا توجـه به تالش های صـورت گرفته، تعهدات 

اسـتان در زمینـه صـدور مجوزهای معدنی بر اسـاس 

برنامـه ابالغـی وزارت صمـت و تعهـدات پیش بینـی 

شده در سال گذشته، محقق شده است.

وی بـا اشـاره بـه عملکـرد حـوزه معـدن اسـتان 

کهگیلویـه و بویراحمـد، افزود: در سـال 1400، بیش 

از 24 هـزار و 403 میلیـون ریـال حقـوق دولتـی از 

بـه سـال  معـادن اسـتان وصـول شـده کـه نسـبت 

1399، رشد بیش از 44 درصدی داشته است.

معـاون امـور صنایـع و معـادن سـازمان صمـت 

اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد، دیگر شـاخص بخش 

معـدن را صـدور مجوزهـای معدنـی برشـمرد و ابـراز 

کرد: با وجود وضعیت زمین شناسـی خاص اسـتان، 

مشـکالت مرتبط با سامانه کاداسـتر معادن و وجود 

معارضــــات شدیــــد محلـــی و دولتـــی در مقابـــل 

سرمایه گـــذاران بخـــش معـــدن، در ســـال گذشتـــه 

21فقـره مجـوز برداشـت موقـت مـواد معدنـی، یـک 

فقـره پروانـــه اکتشـاف، یـک فقـــره گواهـی کشـــف 

معدن و دو فقره پروانه بهره برداری معدن در استان 

صادر و تعهدات اسـتان در این شـاخص ها محقق و 

باعـث اشـتغال 84 نفـر در معـادن و محدوده هـای 

معدنی مرتبط شده است.

فرامرزی برگزاری جلسـه شـورای معادن اسـتان 

و تعییـن تکلیـف مجوزهـای راکـد معدنـی و سـلب 

صالحیـت پنـج بهره بـردار از بهره بـرداری معـادن به 

فعال سـازی  عـدم  و  تعهـدات  انجـام  عـدم  دلیـل 

معادن، تعیین تکلیف نهایی پهنه اکتشافی دنا به 

مساحت هفت هزار و 14 کیلومتر مربع، شناسایی 

11 محـدوده امیدبخـش و پیگیـری صدور مجوزات 

عمـده  از  را،  محدوده هـا  ایـن  مرتبـط  اکتشـافی 

فعالیت هـا و عملکـرد حـوزه معـادن اسـتان در سـال 

گذشته عنوان کرد.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی همچنین یادآور 

شد: راه اندازی مجدد سه معدن غیر فعال و توسعه و 

افزایش ظرفیت اسـتخراج سـه معدن دیگر، پیگیری 

ایجـاد زیرسـاخت های مـورد نیـاز هشـت معـدن از 

طریـق ایمیدرو، طرح ایجاد زیربناهـا در معادن بزرگ 

و محدوده هـای معدنـی کشـور، تصویـب 6 معـدن 

بـرای اقدامـات مطالعاتـی و نهایـی، معرفـی هفـت 

بیمـه  صنـدوق  بـه  معـدن  بخـش  سـرمایه گذار 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور و تصویب 

و پرداخـت حـدود بـه 150 میلیارد ریال تسـهیالت به 

سـه معـدن نیـز از عمـده فعالیت هـا و عملکـرد حـوزه 

معادن استان در سال گذشته است.

معـاون امـور صنایع و معادن سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
از تحقـق اهـداف پیش بینی شـده مربـوط به شـاخص های اختصاصـی بخش معدن اسـتان در 

سال 1400 خبر داد.

تحقق شاخص های اختصاصی بخش معدن 
استان کهگیلویه و بویراحمد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب، در این جلسه 

مدیرعامـل مجتمع فـوالد صنعت بناب گزارشـی از 

عملکـرد سـال 1400 ایـن مجتمع بـه سـهامداران ارائه 

کـرد و گفـت: میـزان تولیـد ذوب و نـورد در سـال 

گذشـته در مجموع به 750 هزار تن بوده که از این 

میزان 80 هزار تن صادرات شده است.

محمد کشـانی افزود: در سـال مالی گذشـته 

شـرکت های تابعـه ایـن مجتمـع در فـوالد صنعـت 

بنـاب تجمیـع شـده و اقدامـات الزم در خصـوص 

اصالحات سـاختاری در حوزه های مالی و اداری 

انجـام شـد و شـرکت های فـوالد صنعـت شـهریار، 

در  بنـاب  شـاهین  فـوالد  سـهند،  صنعـت  فـوالد 

نـام تجـاری شـاهین  بـا  و  فـوالد صنعـت تجمیـع 

بناب فعالیت می کنند.

این گزارش حاکی اسـت، در این جلسـه گزارش 

قانونـی در خصـوص  بـازرس  و  حسـابرس مسـتقل 

عملکرد منتهی به پایان آذر ماه 1400 قرائت کرد و به 

تصویب رسید. در پایان این جلسه، روزنامه ایران به 

عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار بـرای درج آگهی هـای 

شرکت تعیین شد.

جلسـه مجمع عمومی عادی سـاالنه صاحبان سـهام مجتمع فوالد صنعت بناب برای سال منتهی 
به پایان آذر 1400، با ارائه گزارشی از عملکرد سال 1400 این مجتمع برای سهامداران برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه مجتمع 
فوالد صنعت بناب

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، زی جین 

گفـت،  شـانگهای  بـورس  بـرای  نامـه ای  اظهـار  در 

توافق نامه ای را با زانادو ماینز برای خرید 19.9 درصد 

از سـهام ایـن شـرکت بـه ازای دو هـزار و 960 دالر بـرای 

هر سـهم و 50 درصد از سـهام شـرکت فرعی خوئیتن 

متالز وابسته به زانادو ماینز به ازای 35 میلیون دالر 

به امضا رسانده است.

ایـن شـرکت گفـت، هـدف نهایی زی جیـن از این 

اقدام دسـتیابی به 45.9 درصد از سـهام معدن مس 

سـهام  طریـق  از  مغولسـتان  خارماگتـای  طـالی  و 

76.5درصـدی خوئیتـن متالـز در ایـن معـدن اسـت. 

طبـق گـزارش سـالیانه زانـادو در 2021، انتظـار مـی رود 

و  مـس  تـن  میلیـون  خارماگتـای 2.93  معـدن  کـه 

7.8میلیون اونس یا 243 تن طال را در بر گرفته باشد.

زی جین در اظهارنامه خود بیان کرد: این شرکت 

معتقـد اسـت کـه ایـن پـروژه حـاوی مقـدار هنگفتـی 

منابع باشد و حجم کل سرمایه گذاری پایین است.

ایـن شـرکت عنـوان کـرد: نیـروی کارشناسـی در 

ایـن  تسهیـــل  باعــث  کم عیـــار  منابــــع  توسعــــه 

سرمایه گذاری خواهد شد.

زی جیـن در حـال حاضـر پروژه هـای مسـی را در 

خارج از چین، در صربسـتان و جمهوری دموکراتیک 

کنگـو، تحـت کنتـرل و اداره خـود دارد. ایـن شـرکت 

دارای معادن طال در کلمبیا، استرالیا، پاپوآ گینه نو و 

دیگر کشـورها اسـت. سـود خالص فصل نخست این 

شرکت با رشدی 144 درصدی نسبت به دوره مشابه 

سال گذشته به 952.68 میلیون دالر رسید. زی جین 

در گـزارش سـالیانه 2021 خـود خبـر از سـود سـالیانه 

بی سابقه ای در کل این سال داده بود.

شـرکت معدنکاری چینـی گروه معدنـکاری زی جین اعالم کرد، اقدام به خرید سـهام در شـرکت 
معادن زانادو به منظور دستیابی به منابع مس و طالی آن در مغولستان خواهد کرد.

سرمایه گذاری »زی جین« برای دستیابی به ذخایر زانادو
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، بهادر بیژنـی به ارائه 

توضیحاتی در این زمینه پرداخت و عنوان کرد: ایجاد 

بورس بین الملل طی چند سـال گذشـته، در دسـتور 

کار سـازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشـته اسـت و 

بـا همـکاری کـه بیـن ایـن سـازمان و دبیرخانـه شـورای 

عالـی مناطـق آزاد وجـود داشـت، ایـن پـروژه تـا میـزان 

قابل توجهی پیشرفت کرده است.

وی افزود: با شروع دوره مدیریت مجید عشقی، 

ریاسـت جدیـد سـازمان بـورس، به سـرانجام رسـاندن 

پـروژه بـورس بین الملل به عنوان یکـی از اولویت های 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در حوزه بین الملل قرار 

گرفـت و پیـرو ایـن اتفـاق، تیـم یاد شـده به عنـوان تیم 

بین الملل تشکیل شد.

مشـاور رئیـس سـازمان بـورس در امـور بین الملـل 

بیان کرد: این تیم، جلسه اولیه  را با موضوعات فنی و 

مدل کسب  و کار این بورس برگزار کرد و موظف شد 

تـا پـروژه و فراینـد دریافـت مجـوز را تکمیـل کنـد. 

ازجمله این موارد، مذاکره با سهامداران معتبر بالقوه 

خارجی بود که همه مسئولیت ها در این خصوص بر 

گردن تیم یاد شده قرار گرفت.

بیژنـی تصریـح کـرد: از زمـان آغاز بـه کار این تیم، 

مذاکراتـــی بـا بورس هـــا، مراکـــز مالـــی بین المللـی و 

شرکت های هدف اروپایی و آسیایی انجام گرفت که 

امیدوار هستیم با یاری بیشتر همکاران در دبیرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد، فرایند تاسیس این بورس از 

جملـه نهایـی کـردن سـهامداران معتبـر خارجـی کـه  

مشـاور رئیـس سـازمان بـورس در امـور بین الملـل گفـت: اقدامـات الزم از طرف سـازمان 
بورس برای تحقق بورس بین الملل در حال انجام است.

تشکیل بورس بین الملل به عنوان پنجمین 
بورس کشور

یکی از ملزومات شکل گیری این بورس است، هرچه 

سریع تر به سرانجام برسد.

وی ابـراز کـرد: بنابـر قـراری کـه وجـود دارد، الزم 

بین المللـی  بـورس  ایـن  سـهامداران  ترکیـب  اسـت 

متشـکل از سـهامداران داخلی و خارجی باشـد. برای 

سـازمان بـورس بسـیار مهـم اسـت کـه سـهامداران 

خارجـی بـورس بین الملـل، جـزو سـهامداران معتبـر و 

شناخته شده باشند تا بتوانند ارزش افزوده ای را برای 

این بورس ایجاد کنند.

مشـاور رئیس سـازمان بورس در امور بین الملل 

اظهـار کـــرد: بـه دلیـــل ملـی بــــودن پـروژه بـورس 

بین الملـل، از تمـــام ارکان بـازار سـرمایه تیمـی کـه 

تشـکیل شـده، بـرای تکمیـل فراینـد مذاکـــرات بـا 

سهامداران بالقــــوه خارجی و مباحثـــی کـــه منجر 

بـه نهایـی شـدن اعطـای مجـوز بـه بـورس بین الملل 

خواهد شد، استفاده شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، بیژنـی یـادآور شـد: بـا 

دسـتور سـازمان بـورس، ارکان بـازار سـرمایه موظـف 

شـدند در خصوص جسـتجو و مذاکره با سـهامداران 

معتبـر خارجـی بالقـوه بـرای سـهامداری در بـورس 

بین الملل همکاری کنند و در همین راستا، همان طور 

کـه اشـاره شـد، مذاکراتـی بـا چنـد بـورس اروپایـی، 

آسیایی و شرکت ها و نهادهای بین المللی انجام شده 

و بدیهـی اسـت همـکاری مسـتمر دبیرخانـه شـورای 

عالـی مناطـق آزاد در خصـوص هرچـه سـریع تر بـه 

سرانجام رسیدن این پروژه ضروری باشد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمود دشت بزرگ 

بیـان کـــرد: بـا توجه به خشکسـالی به وجود آمـده و 

تاثیر عمـــده ای کـــه در تولیـــد نیروگاه های برق آبی 

استـــان خواهــــد داشـــت، از نیروگاه هـــای خـــارج از 

صنعــــت بـــرق )بخش خصــــوصی( خواستـــه شد تا 

مـازاد انـــرژی تولیـــدی خـــود را بـه شبکـــه سراسـری 

تحویل دهند.

وی افزود: شرکت فجر انرژی خلیج فارس مانند 

سـال های گذشـته، طـی توافقـی با شـرکت مدیریت 

پایـان  تـا  ابتـدای خـرداد مـاه  از  ایـران،  بـرق  شـبکه 

شـهریور مـاه، بیـش از 500 مـگاوات بـه شـبکه بـرق 

خوزستان تزریق خواهد کرد.

منطقـه ای خوزسـتان  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 

عنـوان کـرد: ایـن 500 مـگاوات از طریـق خطـوط و 

پست برق 400 کیلو ولت اصلی ماهشهر، به شبکه 

سراسری تزریق خواهد شد. این میزان انرژی کمک 

خواهد کرد تا در پیک مصرف برق تابسـتان، شـبکه 

از پایداری بیشتری برخوردار شود.

دشـت بزرگ بـا تشـکر از همـکاری شـرکت فجـر 

انـرژی خلیـج فـارس برای تزریق مـازاد انرژی تولیدی 

خـود بـه شـبکه سراسـری، گفـت: با توجه بـه نزدیک 

شـدن بـه شـروع ماه هـای اوج مصـرف بـرق، از سـایر 

شـرکت ها و نیروگاه هـای خـارج از صنعـت بـرق نیـز 

خواسته می شود تا طی قراردادی توافقی مازاد برق 

تولیدی خود را به شبکه سراسری تحویل دهند.

بر اسـاس گزارشـی از پایگاه اطالع رسـانی وزارت 

نیـرو، وی یـادآور شـد: تـالش می شـود بـا وارد کـردن 

نیروگاه هـای جدیـد بـه مـدار و برنامه هـای مدیریـت 

آرام تـری  تابسـتان  مشـترکان،  همـکاری  و  مصرفـی 

سپری شود.

مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان گفت: برای جبـران بخشـی از افزایش مصرف 
بـرق در تابسـتان، شـرکت فجـر انـرژی خلیـج فـارس بیـش از 500 مـگاوات برق به شـبکه 

سراسری تحویل می دهد.

افزایش ظرفیت شبکه برق خوزستان

ـــ

ابراهیـم  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رئیسی، روز چهارشنبه 31 فروردین ماه در جلسه 

هیئـت دولـت بـا اشـاره بـه گـزارش رئیـس سـازمان 

چالش هـای  و  فرصت هـا  دربـاره  تجـارت  توسـعه 

روابـــط تجــــاری بـا کشورهـــای منطقـــه، وضعیت 

تجــــاری کشـــور را خـــوب توصیــــف و بــــر لـــزوم 

بهره منــــدی از فرصت هــــای موجــــود و استفـــاده 

بیشـتر از ظرفیـت بخـش خصوصـی در ایـن عرصـه 

تاکیــد کرد.

بر اســـاس گزارشی از مهـــر، رئیس جمهـــور در 

ادامـــه بـه معـــاون اول ماموریـــت داد بـــا تشـکیل 

کمیته ای با حضور مسـئوالن ذی ربط، مشـکالت و 

موانـع حـوزه تجـارت را احصـا و در کوتاه تریـن زمان 

برای حل آن ها تدبیر کنند.

رئیـس جمهور کشـور بـه معـاون اول ماموریت داد با تشـکیل کمیتـه ای، مشـکالت و موانع حوزه 
تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آن ها تدبیر کنند.

دستور رئیس جمهور برای تشکیل کمیته حل مشکالت و 
موانع تجارت خارجی
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بـر اسـاس آخرین داده های آماری در سـال گذشـته، 29 هزار و 681 میلیارد ریال تسـهیالت 
بـه بخش هـای اقتصادی پرداخت شـده اسـت که در مقایسـه با سـال 1399، حکایت از رشـد 

54.1 درصدی دارد.

رشد پرداخت تسهیالت به بخش های 
اقتصادی در سال 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بررسـی داده هـای 

آماری بانک مرکزی، حاکی از آن است که تسهیالت 

پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1400 به بخش های 

اقتصـادی، بـه مبلـغ 29 هـزار و 681 هـزار میلیـارد ریال 

بوده که در مقایسـه با دوره مشـابه سـال 1399، مبلغ 

10هـزار و 414 هـزار میلیـارد ریـال معـادل 54.1 درصـد 

افزایش داشته است.

سـهم تسـهیالت پرداختـی در قالـب سـرمایه  در 

گـردش در کلیـه بخش هـای اقتصـادی طـی 12 ماهـه 

سـال جـاری، مبلـغ 19 هـزار و 378 هـزار میلیـارد ریـال 

معادل 65.3 درصد کل تسهیالت پرداختی است.

سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه  در 

گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاری 

معادل 6 هزار و 951 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی 

از تخصیص 35.9 درصد از منابع تخصیص یافته به 

سرمایه  در گردش تمام بخش های اقتصادی است.

همچنین از هشت هزار و 979 هزار میلیارد ریال 

تسـهیالت پرداختـی در بخـش صنعـت و معـدن، 

معـادل 77.4 درصـد آن بـه مبلـغ 6 هـزار و 951 هـزار 

میلیـارد ریـال در تامیـن سـرمایه  در گـردش پرداخت 

شـده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع 

برای این بخش توسـط بانک ها در سـال جاری اسـت. 

البته همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات 

مربـوط بـه کنترل تـورم را نیز در نظر گرفت و همواره 

مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار 

تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، ضـروری اسـت بـه 

افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه 

و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 

غیـر جـاری و بازگردانـدن آن هـا بـه مسـیر صحیـح 

اعتباردهـی بانک هـا، افزایـش بهـره وری بانک هـا در 

تامین سرمایه  در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای 

مضاعـف بـر دارایـی بانک هـا و ترغیـب بنگاه هـای 

تولیـدی بـه سـمت بازار سـرمایه به عنوان یـک ابزار 

مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(، 

توجه ویژه ای کرد.
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان  شرقی:

به گزارش »فلزات آنالین«، صابر پرنیان عنوان کرد: 

خودروسـازی یک صنعت پیچیده اسـت که با رشـد 

آن شـاهد رونق بیشـتر صنایع پایین دستی از جمله 

60 رشـته بـزرگ و کوچـک صنعتـی ماننـد فـوالد، 

پتروشیمی، آلومینیوم و... خواهیم بود.

وی ادامه داد: حدود 19 درصد سرمایه گذاری 

کشور مربوط به این صنعت است.  

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 

آذربایجان  شرقی با بیان اینکه این استان به عنوان 

کشـور  سـنگین  و  تجـاری  خودروهـای  قطـب 

محسـوب می شـود، تاکید کـرد: در حـال حاضر دو 

واحـد خودروسـازی سـواری بـا ظرفیـت 330 هـزار 

دسـتگاه خودروی سـواری و میزان اشتغال دو هزار 

تولیـد  واحـد  هشـت  همچنیـن  و  نفـر   400 و 

خودروهـای تجـاری و سـنگین از جملـه اتوبـوس، 

مینی بـوس، کامیـون و کامیونت بـا ظرفیت حدود 

150 هزار دسـتگاه و اشـتغال یک هزار و 400 نفر در 

استان فعالیت دارند.

پرنیـان ادامـه داد: فعالیـت حداقـل 170 واحـد 

صنعتـی قطعه سـازی بـا اشـتغال پنـج هـزار نفـر بـه 

طور مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

در استان از جمله ظرفیت های صنعتی است.

رئیـس سـازمان صمت آذربایجان شـرقی عمده 

مشـکالت شـایع قطعه سـازان اسـتان را مربـوط بـه 

مطالبات این قشر از واحدهای بزرگ کشور عنوان 

کـرد و تصریـح کـرد: پرداخـت نشـدن بـه موقـع ایـن 

مطالبات در طوالنی مدت موجب بروز مشکالت 

عدیـده مالـی، کمبـود سـرمایه در گـردش، مشـکل 

تهیـه مـواد اولیـه و در نهایـت جلوگیـری از توسـعه 

فعالیت اینگونه واحدها را در پی دارد.

تجهیـزات  و  ماشـین آالت  نبـودن  بـه روز  وی 

واحدهـای قطعه سـازی را از دیگـر مشـکالت عمده 

قطعه سـازان اسـتان دانسـت کـه موجـب بـاال رفتـن 

قیمت تمام شده محصول نیز می شود.

پرنیان با تشـریح برنامه های سـازمان صمت در 

خصوص صنعت خودرو و قطعه سازی استان، بیان 

کرد: پیگیری تکمیل زنجیره خودرو و مجموعه سازی 

در استان جزو اولویت های سازمان بوده و پیگیری 

قطـب سـوم خـودرو در اسـتان و تولیـد خـودرو بـا 

پلتفـرم مشـترک، از دیگـر برنامه هـای زیرسـاختی 

کالن استان محسوب می شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، رئیس سـازمان صمت 

آذربایجان شرقی در پایان همچنین پیگیری مطالبات 

قطعه سـازان از شـرکت های بزرگ خودروسـاز کشور و 

پرداخـت  بـه  قـرارداد  بـزرگ طـرف  الـزام واحدهـای 

مطالبات طی بازه زمانی مشخص، تامین نقدینگی و 

ارائـه تسـهیالت ویـژه مالـی جهـت بازسـازی خطـوط 

تولیـد از طریـق شـیوه های نوین تامیـن مالی از جمله 

تامیـن مالی زنجیـره ای در قطعه سـازی اسـتان را جزو 

و  معـدن  سـازمان صنعـت،  روی  پیـش  برنامه هـای 

تجارت استان برشمرد.  

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجـان  شـرقی گفـت: وجـود 170 واحـد 
قطعه سـازی در اسـتان، ایـن ظرفیـت و توانایـی را ایجادکرده اسـت کـه 30 درصـد از قطعات 

خودروسازان کشور از این استان تامین شود.

توان تامین 30 درصد از نیاز قطعات 
خودروسازی در آذربایجان شرقی
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، 

مصطفـی مولـوی زرنـدی مدیـر مجتمـع طرح هـای 

اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان با بیان این 

مطلـب، مطـرح کرد: با شـروع فعالیت معـدن مس و 

طالی جانجا و اهداف پیش روی ایمپاسکو، می توان 

به استان سیستان و بلوچستان به عنوان گنجینه ای 

از ذخایر معدنی کشور توجه ویژه داشت.

وی در ادامـه افـزود: بـا احـداث کارخانـه تولیـد 

کنسانتره مس و به دنبال آن ایجاد صنایع پایین دست، 

فرصت هـای شـغلی جدیـدی ایجـاد و شـاهد رونـق 

اقتصادی، توسعه و تحول این منطقه خواهیم بود.

مولوی زرندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز 

شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران و مجتمـع 

طرح های اکتشـافی و معدنی سیسـتان و بلوچستان 

در راسـتای انجـام رسـالت خـود یعنـی اکتشـاف و 

معرفی معادن مسـتعد و به حداقل رسـاندن ریسـک 

در حـوزه معـدن بـرای ورود سـرمایه گذاران بـه ایـن 

عرصــــه، بــــر روی پهنه هــــا و محدوده هـــا عملیـات 

اکتشاف انجام داده و آینده روشنی در انتظار مردم 

این استان است.

جلسـه تحویل موضوع قرارداد انجام سـرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی،تجهیز، آماده سازی 
بهـره بـرداری از معدن مس و طالی جانجـا و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید کنسـانتره مس با 
ظرفیـت سـالیانه حداقل 130 هزار تن کنسـانتره و محصوالت جانبـی دیگر، همراه بـا بازدید از محل 
موضوع قرارداد توسـط نمایندگان کنسرسیوم برنده مزایده متشـکل از شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سنگ آهن 
گهر زمین، شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه صنایع و معادن غدیر و شـرکت تجلی توسـعه معادن و 

فلزات انجام و صورت جلسه تحویل زمین امضا و مبادله شد.

تحویل زمین معدن مس و طالی جانجا به سرمایه گذار

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، علـی 

پورمعصومـی عنـــوان کـــرد: تولیـــد مـــاه کارخانـه 

خطـوط 1، 2 و 3، تولیـد مـاه کارخانـه  خـط 4، تولیـد 

مـاه کارخانـه خطـوط 5، 6 و 7 کنسـانتره، تولید ماه 

کارخانـه غبـار، تولیـد مـاه پلـت فیـد مگنتیـت و  

تولیـد مـاه کارخانه گندله سـازی یـک و دو به لحاظ 

کیفیت رکورد زده اند.

وی دربـاره ثبـت رکوردهـای تولیـدی نیز اظهار 

کرد: تولید ماه کارخانه گندله سـازی شـماره یک با 

تنـــاژ 563 هـــــزار و 523 و تولیــــد مــــاه کارخانـــه 

گندله سازی دو با تناژ 546 هزار و 490 و تولید ماه 

کارخانـه هماتیـت بـا تنـاژ 89 هـزار و 552  همگـی 

ثبت رکورد داشته اند.

معــــاون بهـــره بـــــرداری مجتمــــع گل گهـــــــر 

همچنیـــن مجمـوع تولیـد ماهانـه گندلـه مجتمع 

با تنـــاژ یک میلیـــون و 110 هـــزار و 13 را رکـــوردی 

دیگر معرفی کرد.

معاون بهره برداری مجتمع گل گهر گفت: با تالش تمامی کارکنان گل گهر، پیمانکاران و پشـتیبانی 
همـه مدیریت ها، هفـت رکورد کیفیت و چهار رکـورد تولید در بخش های مختلف شـرکت در فروردین  

ماه 1401 ثبت شد.

ثبت هفت رکورد کیفیت تولیدات گل گهر در فروردین  ماه
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـا توجـه بـه میـزان 

صادرات بالغ بر 9 میلیون تنی کشور در حوزه اقالم 

معدنـی فلـزی بـه ارزش بیـش از یـک میلیـارد دالر، 

و  مـواد  صادراتـی  قیمت هـای  کاهـش  و  افزایـش 

محصوالت معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه 

سـال گذشـته و رشـد صـادرات محصـوالت بـا ارزش 

افزوده بیشتر، دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی 

و وزنی صادرات است.

الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی 

سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص، عنوان 

کـرد: مهم تریـن مـواد و محصـوالت معدنـی فلـزی 

صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی باالیی 

برخـوردار بوده انـد عبـارت هسـتند از شـمش فـوالد 

)چهـار میلیـون و 156 هـــزار دالر بـا وزن 6 هـــزار و 

637تـــن( و پـــس از آن محصـــوالت طویـل فـــوالدی 

)یک هزار و 621 میلیون دالر(، کاتد مس )یک هزار و 

357میلیـون دالر(، شـمش آلومینیـوم )607 میلیـون 

فـــوالدی  شـــده  نـــورد  تخـــت  محصـــوالت  دالر(، 

)494میلیون دالر(، شـمش روی )477 میلیون دالر(، 

سـنگ و کنسـانتره آهـن )280میلیـون دالر( و آهـن  

محصـول  هشـت  دالر(.  میلیـون   238( اسـفنجی 

صادراتـی مذکـور) در مجمـوع بـه ارزش 9 هـزار و 

230میلیون دالر( نزدیک به 87 درصد صادرات کل 

محصوالت معدنی فلزی در 12 ماهه سال 1400 را به 

خود اختصاص داده اند.

وی افـزود: طـی دوره بیـان شـده در بیـن اقـالم 

منتخـب معدنـی فلـزی، تنهـا شـیرآالت بهداشـتی 

بـا  و  می دهــــد  نشــــان  را  صـادرات  نزولـی  رونــــد 

ارزش ترین محصوالت صادراتی شـامل کاتد مس با 

متوسـط قیمـت 9 هـزار و 624 دالر بـه ازای هـر تـن، 

شـیرآالت بهداشـتی بـا متوسـط قیمـت پنـج هـزار و 

833 دالر بـه ازای هـر تـن، شـمش روی بـا متوسـط 

قیمـت سـه هـزار و 138 دالر بـه ازای هـر تـن، شـمش 

سـرب با متوسـط قیمت دو هزار و 263 دالر به ازای 

هر تن، شـمش آلومینیوم با متوسـط قیمت دو هزار 

و 529 دالر به ازای هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت 

و  سـنگ  و  تـن  هـر  ازای  بـه  و 250دالر  هـزار  یـک 

کنسانتره مس با متوسط قیمت یک هزار و 73 دالر 

به ازای هر تن بوده است.

و  موانـــــع  کنــــار  در  کــــرد:  اضافــــه  مکــــری 

محدودیت هـای داخلـی، مقرر بر صادرات مواد و 

محصـوالت معدنـی فلـزی، کاهش تقاضا ناشـی از 

بحـران جهانـی کرونـا، مشـروط بـودن صـادرات بـه 

عرضه محصول در بورس کاال و نیز سـهمیه بندی 

میــــزان صـــادرات اقـالم فلـــزی، امکـــان پیشبـــرد 

بـا  اهـداف میان مـدت و بلندمـدت صادراتـی را 

چالش همراه کرده است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس گروه معدن و 

صنایع معدنی سـازمان توسـعه تجـارت ایران یـادآور 

شد: الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد 

اولیـه تولید داخلی و نیز مشـروط سـاختن صـادرات 

مواد معدنی کمتر فرآوری شده )مواد خام معدنی( 

از سـوی دیگـر،  و  اخـذ مجـوز صـادرات  بـه  فلـزی 

عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادالنه علیه کشور 

از جمله مشکالت بانکی و گشایش اعتبار، حمل  و 

بـه مـواد اولیــــه و ملزومـــات و  نقــــل، دستـــرسی 

بازارهـای  از  بـر برخـی  تجهیـزات، فشـار تحمیلـی 

هدف صادراتی و وارداتی کشور در راستای تحریم، 

نـرخ سـنگین عـوارض مقـرر بـر صـادرات مـواد کمتر 

فـروری شـده و بـه عبارتـی خـام، از دیگـر مـواردی 

است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات 

اینکـه  ضمـن  داشـت.  خواهنـد  بخـش  ایـن  در 

بخـش  در  تولیـد  رونـد  بـر  موثـر  محدودیت هـای 

معدنـی و فلـزی کـه مهم تریـن آن هـا مشـکل تامیـن 

بـرق طـی ماه هـای اخیـر بـوده اسـت، مانع جـدی در 

تـداوم فعالیـت خطـوط تولیـد و بـه تبـع آن تاثیـر بـر 

تعهـدات  نیـز  و  داخلـی  عرضـه  تعهـدات  ایفـای 

صادراتی به شمار می آید.

بر اسـاس آمارهای منتشـر شـده از سوی سـازمان توسـعه تجارت ایران، بالغ بر 9 میلیون تن اقالم 
معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر در 12 ماهه سال 1400 از کشور صادر شده است.

رشد ۹1 درصدی صادرات معدنی ایران
وزیر صمت عنوان کرد:



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

77         اردیبهشت ماه  1401       شماره  214

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، ایـرج رخصتـی در ایـن 

از  یکـی  را  منطقـه  بـا  هم افزایـی  و  تعامـل  دیـدار، 

اولویت هـای اصلـی ذوب آهـن اصفهـان در راسـتای 

مسـئولیت اجتماعـی دانسـت و گفـت: ایـن مجتمع 

عظیـم صنعتـی از زمـان تاسـیس تاکنـون خدمـات 

گوناگونی به جامعه به ویژه منطقه ارائه داده است و از 

نظر مدیریت این شرکت، هرگونه فعالیت و مشارکت 

در منطقه باعث ارتقای موقعیت شرکت می شود.

شـهردار و اعضای شـورای شـهر مینادشت نیز در 

ایـن جلسـه، خواسـتار افزایش فعالیت های مشـارکتی 

فرهنگی و عمرانی شدند و بر ضرورت تداوم پروژه های 

زیست محیطی در ذوب آهن اصفهان تاکید کردند.

در ایـن جلسـه در خصـوص مباحثـی همچـون 

پـروژه انتقـال پسـاب شـهرهای اطـراف بـه ذوب آهن 

اصفهان و همچنین فعالیت های مشترک در جهت 

توسعه فضای سبز بحث و تبادل نظر شد.

شایان ذکر است اجرای شبکه فاضالب مینادشت 

با سـرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در سـال 1397 

در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی و بـا هـدف 

دفـع  خدمـات  از  منطقـه  ایـن  مـردم  برخـورداری 

بهداشـتی فاضـالب و اسـتفاده مجـدد از پسـاب، 

عملیاتـی شـد و هم اکنـون در ایـن شـهرها انشـعاب 

فاضالب به متقاضیان واگذار می شود.

سرپرسـت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه جلسـات تعاملی با مسـئولین منطقه، با شهردار و 
اعضا شـورای شـهر مینادشت در خصوص پروژه انتقال پساب شـهرهای اطراف به ذوب آهن اصفهان 

و همچنین فعالیت های مشترک در جهت توسعه فضای سبز دیدار و گفت وگو کرد. 

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با شورای 
شهر و شهردار مینادشت

به گزارش »فلزات آنالین«، صادرات سـوئیس 

بـه بریتانیـا کـه ماننـد آمریکا مرکز سـرمایه گذاری 

و تجـارت طـال اسـت نیـز افزایـش یافـت؛ در حالـی 

عنـوان  بـه  هنـد  و  چیـن  بـه  طـال  صـادرات  کـه 

کاهـش  شـدت  بـه  مصـرف  بازارهـای  بزرگ تریـن 

یافت. سـوئیس بزرگ ترین مرکز پاالیش و ترانزیت 

طال در جهان است.

صندوق هـای قابـل معاملـه در بـورس کـه طـال را 

برای سرمایه گذاران ذخیره می کنند، در ماه مارس 

185 تـن بـه ارزش حـدود 15 میلیـارد دالر بـه ذخایـر 

خـود اضافـه کردنـد کـه بیشـترین میـزان از جـوالی 

2020 است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، صادرات سوئیس به 

سـرزمین اصلـی چیـن و هنگ کنـگ در مـاه مـارس بـه 

کمتریـن میـزان خـود در یـک سـال گذشـته رسـید و 

صـادرات بـه هند کمترین میـزان از ماه مـی 2021 بود 

امـا صـادرات بـه بریتانیـا باالتریـن میـزان از مـاه ژوئـن 

2021 بود.

داده های گمرک سـوئیس نشـان می دهـد که محموله های طالی این کشـور به ایـاالت  متحده 
آمریـکا در مـاه مـارس، به باالترین حـد خود از ماه می 2020 رسـیده اسـت زیرا سـرمایه گذاران 

از حمله روسیه به اوکراین و تهدید رکود اقتصادی جهانی نگران هستند.

افزایش صادرات طالی سوئیس به آمریکا
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، َولََسْوَف 

ُیْعِطیَک َربَُّک َفَترَْضٰى، در سایه الطاف پروردگار عالم و 

هدایت مدیرعامل محترم شـرکت و تالش همکاران 

در مجتمـع صنعتـی چادرملـو بـرای اولین بار هر سـه 

کارخانـه گندله سـازی، احیـا و فوالدسـازی بـه صورت 

هم زمان به حد نصاب های جدیدی دست یافتند.

بـا  گندله سـازی  کارخانـه   ،1401 فروردیـن  در 

تولید 393 هزار و 290 تن گندله رکورد باورنکردنی 

را ثبت کرد.

کارخانـه احیـا مسـتقیم بـا تولیـد 156 هـزار تـن 

رکوردشکنی کرد و کارخانه فوالد چادرملو با رسیدن 

»مـا  فعـل  تـن  و 137  هـزار  ماهیانـه 108  تولیـد  بـه 

می توانیم« را صرف کرد. 

روابط عمومی مجتمع صنعتی از تمام جهادگران 

عرصـه تولیـد کـه بـا از خـود گذشـتگی و کار گروهـی 

شـرکت چادرملـو را در قله هـای افتخـار قـرار داده انـد 

کمال تشکر را به عمل می آورد.

بـا تالش همـکاران در مجتمـع صنعتی چادرملو بـرای اولین بار هر سـه کارخانه گندله سـازی، 
احیا و فوالدسازی به صورت هم زمان به حد نصاب های جدیدی دست یافتند.

رکورد ماهیانه هر سه کارخانه مجتمع صنعتی 
چادرملو شکسته شد

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مهـران فاطمی در 

نشسـت شـورای معـادن اسـتان یـزد، بیان کـرد: 690 

معـدن در اسـتان یـزد وجـود دارد کـه 390 معدن آن 

اسـتان  معـادن  مالـی  گـردش  درصـد  و 95  فعـال 

مربـوط بـه 37 واحـد معدنی بزرگ اسـت. 37 واحد 

بزرگ معدنی، کار انتقال حسـاب خود به اسـتان را 

انجام داده اند.

وی افـزود: طبـق جـز 4 بنـد الف مـاده 43 قانون 

برنامـه ششـم توسـعه، حسـاب های بانکـی و گردش 

مالـی و خریـد و فـروش معـادن بـا رعایـت ضوابـط 

قانونـی بایـد در محـل ذخایر معدنی انجـام و دفاتر 

آن ها در استان ها مستقر شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، نشسـت شـورای 

معـادن اسـتان یـزد بـا دسـتورالعمل هایی از جملـه 

بررسی و نهایی کردن مصوبات کمیته تخصصی و 

شـورای معـادن اسـتان، ارائـه گـزارش رونـد اجـرای 

برگزاری مزایده ای معدن شن و ماسه، ارائه گزارش 

انتقال حساب های بهره برداران معادن به بانک های 

اسـتان و گـزارش اقدامـات کمیتـه اجرایی منتخب 

شورای معادن برگزار شد.

اسـتاندار یزد گفـت: 690 معدن در یزد وجـود دارد که فرایند انتقال حسـاب  37 واحد بزرگ معدنی 
به داخل استان انجام شده است.

۹5 درصد گردش مالی معادن یزد، مربوط به 3۷ معدن است
استاندار یزد:
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عمومـی ایمیـدرو، تـورج زارع بیـان کـرد: از جملـه 

طرح هـای توسـعه ای، احـداث واحـد تولیـد هیـدرات 

ویژه با پیشرفت تقریبی 80 درصد است که در  حال  

حاضـر ، تامیـن  بخـش  زیـادی  از  قطعـات، تجهیـزات  

مکانیکـی،  برقـی  و  ابـزار  دقیـق  انجـام  شـده و  بخـش  

بیشتر  ساخت  ساختمان های  غیر  عملیاتی  نیز  پایان  

یافته  است.

وی افـزود: طـرح توسـعه واحـد سـود و تبخیـر، 

نزدیـک بـه 77 درصـد پیشـرفت داشـته و اکنـون 

مخـازن تحـت فشـار این واحـد در حـال رنگ آمیزی 

اسـت. همچنین فلودیاگرام و نقشـه اتصال اسـتیج 

بـه  اجـرا  بـرای  و  تکمیـل  قبلـی  بـه خطـوط  جدیـد 

پیمانکار ابالغ شده است.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رشـید مـرادی بـا 

سـامانه  روزرسـانی  بـه   عملیـات  اتمـام  بـه  اشـاره 

کاداستر و انجام اصالحات فنی ضروری، بیان کرد: 

امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف طبق 

برنامـه زمان بنـدی تعییـن شـده، بـر اسـاس ابالغیـه 

وزارت صمـت در تاریـخ 27 اردیبهشـت مـاه سـال 

جاری آزادسازی خواهند شد.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وی بـا اشـاره بـه اجرای 

شـد:  یـادآور  بوشـهر،  اسـتان  در  دسـتورالعمل  ایـن 

متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به 

سامانه کاداستر معدن، نسبت به ثبت محدوده مورد 

در خواست خود در تاریخ یادشده اقدام کنند.

رئیس امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت اسـتان بوشـهر از آزادسازی پهنه های اکتشافی 
معدن از طریق سامانه کاداستر برای دسترسی ثبت نام متقاضیان خبر داد.

آزادسازی پهنه های اکتشافی معدن در بوشهر

اجرای چهار طرح توسعه ای در مجتمع آلومینای ایران
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خبر داد:

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایران گفـت: چهار طرح توسـعه ای این شـرکت با حـدود 50 تا 
80 درصد پیشرفت در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران با اشاره به دو 

کـرد:  مطـرح  شـرکت،  ایـن  توسـعه ای  دیگـر  طـرح 

پیشـرفت طـرح احـداث کارخانـه فـرآوری بوکسـیت 

به روش واسطه سنگین به بیش از 50 درصد رسیده 

و در آن، اقداماتـی ماننـد بررسـی  و  امکان سـنجی 

 طراحـی اسـپیرال، بتن ریـزی  کـف و آرماتوربنـدی 

 دیـواره  اسـتخر  ذخیـره  آب، بتن ریـزی  سـقف  پسـت 

 برق، پی چینی  سوله  واسطه  سنگین و آرماتوربندی 

 کف  تیکنر انجام شده است.

زارع همچنیـن یـادآور شـد: فـاز دوم توسـعه 

تیکنـر  دو  نصـب  شـامل  کـه  قرمـز  گل  واحـد 

می شود، از پیشرفت حدود 48 درصدی برخوردار 

بوده است که جوشکاری، سندبالست و رنگ آمیزی 

نقشـه های  همچنیـن  یافـت.  پایـان  آن  پایپیـرک 

حـال  در  آن  اولیـه  مـواد  و  شـده  آمـاده  پایپینـگ 

خرید است.
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