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قطران  و  نفتی  کک  از  گرافیتی  الکترود 

شامل  تولید  فرآیند  می شود.  تهیه  زغال سنگ 

این  )در  پخت  اکستروژن،  اولیه،  مواد  اختالط 

گرافیته  و سپس  فعال می شود(  بایندر  مرحله 

کردن در دمای 3000 درجه سانتی گراد است. 

تکنولوژی تولید الکترود گرافیتی در انحصار چند 

تولیدکننده قرار دارد که از جمله آن ها می توان به 

 Graftech, SGL, نظیر  شرکت هایی 

الکترود  قیمت  کرد.  اشاره   ShowaDenko

آیا تدبیری برای کاهش عرضه و افزایش قیمت الکترود گرافیتی اندیشیده شده است؟!

افزایش قیمت و کسری عرضه الکترود گرافیتی در دنیا

از سال 2016 قیمت الکترود گرافیتی روند افزایشی داشت؛ به طوری که قیمت آن در سال 2017 تا 
20 برابر نسبت به اوایل سال 2016 افزایش داشت. باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از کوره های 
قوس الکتریکی، پیش بینی می شود که علی رغم افزایش قیمت، تقاضا برای الکترود گرافیتی 
افزایش یابد. این افزایش قیمت می تواند تأثیر به سزایی در قیمت فوالد در آینده داشته باشد که شاید 
افزایش قیمت الکترودهای گرافیتی در منظر برخی از تولیدکنندگان فوالد چندان پر اهمیت جلوه 
نکند. چنانچه تا به این جای کار نیز تـأثیر آن بر تولید فوالد زنگ نزن آشکار است. افزایش قیمت 
و کسری عرضه در بازار الکترود دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان بوده است که هر یک سعی در 

اندیشیدن تمهیداتی برای کاهش تأثیر جهش قیمت در بازار این محصول بر تولید فوالد دارند.

جهش  بازار  در  گذشته  سال  طی  گرافیتی 

چشم گیری داشت؛ به طوری که قیمت آن در 

سال 2017 تا 20 برابر نیز افزایش یافت. کسری 

عرضه الکترود گرافیتی نیز )بخش اعظم آن به 

دلیل سیاست های مقابله با آلودگی در چین( به 

یک نگرانی در صنعت فوالد تبدیل شده است. 

این افزایش قیمت تا به اینجا نیز تأثیر خود را بر 

صنعت فوالد )باالخص فوالد زنگ نزن( گذاشته 

است به طوری که این موضوع به دغدغه بسیاری 

از تولیدکنندگان فوالد در دنیا تبدیل شده است. 

در نمودار 1 کشورهایی که بیشترین حجم الکترود 

گرافیتی را از چین در نیمه اول سال 2017 وارد 

کرده اند نشان داده شده است. ایران جایگاه دوم 

را به لحاظ واردات الکترود از چین داشته است 

که این موضوع در صورت کسری عرضه از جانب 

چین می تواند دردسرساز شود.

بهبود  و  فوالد  تولید  افزایش  به  توجه  ا  ب

توسعه  حال  در  اقتصادهای  در  زیرساخت  

نظیر چین و هند، پیش بینی شده که ارزش 

ا سال 2024 به 5.68  تقاضای الکترود گرافیتی ت

از  استفاده  همچنین  برسد.  دالر  میلیارد 

کوره های فوالدسازی قوس الکتریکی در دنیا 

رو به افزایش است که این خود عامل افزایش 

تقاضای الکترود گرافیتی است. همچنین 

پیش بینی شده که علی رغم افزایش قیمت، 

رشد ساالنه )CAGR( تولید الکترود گرافیتی 

ا سال 2024 نزدیک به 4.1 درصد باشد. ت

الکترود  کسری  که  می رسد  به نظر 

ابد و انتظار  ا 5 سال آینده ادامه ی گرافیتی ت

ا تغییر در  می رود که تولیدکنندگان فوالد ب

نسبت مواد اولیه سعی کنند مصرف الکترود 

را کاهش داده و این افزایش قیمت را مدیریت 

ا  کنند. در کشور ترکیه تولیدکنندگان فوالد ب

تغییر زمان تولید خود به ساعت های انتهایی 

مصرفی  برق  هزینه  کاهش  در  سعی  شب 

ا توجه به این امر که تولید  داشته اند.  البته ب

این محصول در انحصار چند شرکت است 

ازار این محصول در آینده  پیش بینی اوضاع ب

ا دقت همراه نباشد. شاید چندان ب

کسری عرضه الکترود گرافیتی تا جایی است 

که در روسیه سازمان ضد انحصاری این کشور 

تحقیقاتی را درباره  احتمال احتکار شرکت تولید 

کننده الکترود گرافیتی Energoprom در این 

کشور به منظور افزایش قیمت آغاز کرده است. این 

امر گواه آن است که باید به این روند کسری عرضه 

الکترود گرافیتی توجه ویژه داشت و تولیدکنندگان 

فوالد باید برای مقابله با افزایش قیمت در آینده 

که  صورت  در  حتی  کنند.  اندیشی  چاره 

پیش بینی های انجام گرفته چندان محقق نشود 

الکترود  تولید  بودن  انحصاری  اصلی  مسئله 

گرافیتی است که این امر موجب می شود تا هرگونه 

تغییر در وضعیت بازار آن موجب افزایش فشار بر 

تولیدکنندگان فوالد شود.
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تغییرات یک ماه اخیر قیمت نقدی هر تن 

آلومینیوم به همراه نوسانات موجودی انبارهای 

این فلز در بورس فلزات لندن در نمودار 1 نشان 

داده شده است. همان طور که در این نمودار 

مشاهده می شود، آلومینیوم در روزهای 12 و 15 

ژانویه، تحت تأثیر افت ارزش دالر با رشد 2.3 

درصدی همراه شد و به باالی سطح 2 هزار و 

227 دالر به ازای هر تن رسید. ولی از آن جا که 

در چنین حالتی به سطح مقاومتی خود نزدیک 

شده بود و در عین حال نیز افت قابل توجهی در 

آلومینیوم  قیمت  نداد،  آمریکا رخ  ارزش دالر 

روند اصالحی را پیش گرفت و به زیر سطح 2.2 

هزار دالر بر تن سقوط کرد؛ به طوری که طی 2 

روز، با کاهش بیشتر از 40 دالر در هر تن، به 

احتمال از سرگیری روند اصالحی قیمت آلومینیوم در هفته جاری

آمار کسری عرضه منجر به صعود قیمت آلومینیوم شد

قیمـت هـر تـن آلومینیوم در هفته گذشـته، متأثر از انتشـار آمار کسـری 1.57 میلیون تنی 
در 11 مـاه ابتدایـی سـال 2017، ار حالـت رکـودی کـه انتظـار می رفـت خـارج شـد و از 

مرز 2.2 هزار دالر بر تن عبور کرد.

سطح 2 هزار و 187 دالر به ازای هر تن در روز 17 

ژانویه رسید.

در حالی که انتظار می رفت آلومینیوم طی 

این هفته به روند اصالحی خود ادامه دهد و در 

سطوح قیمتی زیر 2.2 هزار دالر بر هر تن نوسان 

ماه   11 در  عرضه  کسری  اخبار  انتشار  کند، 

ابتدای سال 2017، به یکباره سبب صعود قیمت 

این فلز سبک در بورس فلزات لندن شد. بنا به 

آمار سازمان جهانی آمار فلزات، بازار آلومینیوم 

اولیه )تولید شده از منابع معدنی( طی 11 ماه 

با حدود 1.57 میلیون تن  ابتدایی سال 2017، 

که  چند  هر  بود.  شده  مواجه  عرضه  کسری 

برنامه های  شدن  اجرایی  با  می رفت  انتظار 

کاهش ظرفیت چین در سال 2017، کسری در 

بازار عمدتا از طرف عرضه صورت گیرد، ولی بنا 

به داده های سازمان جهانی آمار، کسری واقع 

شده طی 11 ماه ابتدایی سال 2017، عمدتا متأثر 

از رشد تقاضا بوده است. رشد تقاضا طی این 

دوره، حدود 2.6 درصد برآورد شد، در حالی که 

در طرف عرضه، تنها حدود یک درصد افزایش 

تولید وجود داشت و این امر سبب وقوع کسری 

عرضه شد. البته ناگفته نماند که رشد اندک 

عرضه طی دوره مورد بررسی، تا حد زیادی متأثر 

از برنامه های کاهش ظرفیت چین بود که در آن 

از صدور مجوزهای احداث ظرفیت های جدید 

در برخی از استان های چین ممانعت شد.

این مقدار از کسری در سال 2017، در حالی 

ازار  بود که در طول 12 ماه سال 2016، برای ب

آلومینیوم حدود 770 هزار تن کسری عرضه 

جهانی  تقاضای  کل  بود.  شده  برآورد 

آلومینیوم در 11 ماه ابتدایی سال 2017 حدود 

54.92 میلیون تن برآورد شد که نسبت به 

دوره مشابه از سال 2016، حدود 1.4 میلیون 

تن بیشتر بود. در عین حال، مقدار عرضه 

آلومینیوم اولیه طی همین دوره، تنها 534 

هزار تن بیشتر از مقدار عرضه آلومینیوم 

اولیه در 11 ماه ابتدایی سال 2016 بود.

ا  ت شد  سبب  آمارهایی  چنین  انتشار 

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در 

ا رشد خوبی همراه  روزهای پس از 17 ژانویه، ب

شود و از سطح 2 هزار و 187 دالر در هر تن، 

طی 2 روز به مقدار 2 هزار و 256 دالر به ازای 

هر  تن برسد. بدین ترتیب، آلومینیوم هفته 

ا قیمت  گذشته را در بورس فلزات لندن ب

میانگین هفتگی 2 هزار و 214 دالر به ازای هر 

نیز،  هفته  همین  در  رساند.  ایان  پ به  تن 

به موجودی  تن  مجموعا در حدود 5 هزار 

انبارهای بورس فلزات لندن افزوده شد.

روزهای  در  آلومینیوم  قیمت  که  چند  هر 

کسری  آمار  به  واکنش  در  پیش،  هفته  پایانی 

عرضه با رشد خوبی همراه شد، اما بررسی قیمت 

3ماهه این فلز در بورس فلزات لندن که حاکی از 

افت آن به زیر سطح قیمت نقدی آلومینیوم طی 

روزهای اوج آن )18 و 19 ژانویه( است، مؤید آن 

است که بازار تا حد کافی نسبت به آمار کسری 

عرضه واکنش نشان داده است. از این رو انتظار 

می رود که در هفته جاری، قیمت آلومینیوم روند 

اصالحی را از سر بگیرد.
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از سـیم و کابـل و لولـه گرفتـه تـا سـکه زنی و 

کلیـدی  عنصـر  مـس  الکترونیکـی،  تجهیـزات 

صنعتـی  کاربردهـای  از  وسـیعی  گسـتره  در 

اسـت. در حقیقت، مس که به دلیل اسـتفاده 

اقتصـاد  بـرای  ارزشـمندی  شـاخص  گسـترده، 

جهانـی اسـت، عمدتـا با نـام دکتر مس خطاب 

اهمیـت  از  ایـن سـطح  بـه  توجـه  بـا  می شـود. 

در  سـرمایه گذاری  کالن،  اقتصـاد  در  مـس 

سـودآور  می توانـد  سـرخ،  فلـز  ایـن  صنعـت 

مـس،  بـازار  در  سـرمایه گذاری  بـرای  باشـد. 

وضعیـت  از  تصویـری  تهیـه  نخسـت،  گام 

کنونی و آتی قیمت است.

قیمـت مـس تـا تاریـخ 16 ژانویـه 2018، در 

بـورس فلـزات لنـدن برابـر بـا 7 هـزار و 78 دالر 

بـر تـن بـود. بـه طور کلی، سـال 2017، وضعیت 

خوبـی را بـرای صنعـت مـس رقـم زد؛ بـا ایـن 

تعدیل هـای متعـددی  بـا  مـس  وجـود، صعـود 

بـه عنـوان مثـال، اگرچـه قیمـت  بـود.  همـراه 

مـس از اواخـر سـال 2016 رونـد صعـودی پیـش 

گرفـت، در مـاه مـی 2017، بـه 5 هـزار و 500 

دالر بـر تـن کاهـش یافـت؛ ایـن در حالـی بـود 

سـال   4 بـه حداکثـر   2017 سـال  پایـان  در  کـه 

اساسـی  خیزهـای  و  افـت  ایـن  رسـید.  اخیـر 

کلیـدی  عوامـل  بـه   ،2017 سـال  در  قیمـت 

متعددی مربوط بود.

خیـز  و  افـت  کلیـدی  عوامـل  مهمتریـن  از 

قیمـت مـس می توان به وقفه هـای تولیدی در 

چیـن،  تقاضـای  کاهـش  مـس،  بـزرگ  معـادن 

افزایـش قابـل توجـه سـفته بازی و افـت و خیـز 

جهانـی،  بـازار  در  کـرد.  اشـاره  دالر  ارزش 

بزرگتریـن  ترتیـب  بـه  چیـن،  و  پـرو  شـیلی، 

محسـوب  جهـان  در  مـس  تولیدکننـدگان 

بزرگتریـن  چیـن  ایـن،  بـر  عـالوه  می شـوند. 

مصرف کننـده مـس در جهـان اسـت کـه سـهم 

دارد.  دسـت  در  درصـدی   40 حـدود 

ازار مس، پررنگ تر می شود نقش اقتصادهای مهم جهان در ب

تقاضای مس چین و بازار جهانی
تقاضـای کشـورهای آسـیایی بـه ویژه چیـن، به دلیل حجـم مصرف باالی مـس، تأثیر به 
سـزایی در صعـود قیمت جهانـی دارد. پیش بینی ها حاکی از آن اسـت کـه تقاضای چین، 
بـا سـهم 40 درصـدی از مصـرف جهانی مس، در سـال های آتی، به رغـم برنامه های دولت 

برای گذار این کشور از مصرف به تولید، با رشد همراه خواهد بود.

چیـن  کـه  اسـت  ایـن  بـر  مبنـی  پیش بینی هـا 

خواهـد  مـس  بـازار  در  مؤثـر  قطـب  همچنـان 

بود.

تأثیرگـذاری اقتصـاد چیـن بـر بـازار مـس بـه 

ایـن  تقاضـای  افزایـش  بـا  کـه  اسـت  گونـه ای 

کشـور آسـیایی، قیمـت در سـال های 2003 تـا 

بـا صعـود همـراه  تـا 2011  2008 و اواخـر 2008 

کـه  مـی رود  انتظـار  چیـن،  بـر  عـالوه  بـود. 

کشـورهای  سـایر  و  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

آسـیایی نظیـر هنـد نیز نقش مؤثرتـری در بازار 

ارزیابـی  کـرد.  خواهنـد  بـازی  سـرخ  فلـز  ایـن 

GFMS تامسـون رویتـرز و مطالعـات اقتصـاد 

آکسـفورد نشـان می دهنـد کـه تقاضـای چیـن 

خواهـد  همـراه  افزایـش  بـا  آتـی  سـال های  در 

بـود، امـا سـرعت ایـن رشـد نسـبت بـه 5 تـا 10 

سال گذشته کندتر خواهد بود.

مـس  تقاضـای  رشـد  بـر  متعـددی  عوامـل 

چیـن  در  »تولیـد  دولتـی  برنامـه  شـامل  چیـن 

ارتقـای  مسـتلزم  کـه  دارنـد  وجـود   »2025

»کارخانه هـای  بـه  کارخانه هـا  از  بسـیاری 

هوشـمند« اسـت. در نتیجـه، تقاضـای مـس با 

رشـد همـراه خواهـد بـود. سـایر عوامـل شـامل 

هیبریـدی،  و  برقـی  خودروهـای  تقاضـای 

و  برق رسـانی  شـبکه  نوسـازی  و  توسـعه 

نیروگاهـی  زیرسـاخت های  و  مخابـرات 

می شـود.  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 

پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت کـه تقاضـای 

مـس در زیرسـاخت های نیروگاهـی از حـدود 

0.87 کیلوگـرم بـر کیلـوات در سـال 2015 بـه 

بـر کیلـووات در سـال  حـدود 1.56 کیلوگـرم 

2025 خواهد رسید.

در  چیـن  مـس  تقاضـای  رشـد   ،1 نمـودار 

نمایـش  بـه  را   2022 تـا   2018 سـال های 

می گـذارد. بـا توجـه بـه ایـن نمـودار، تقاضـای 

تنهـا سـرعت  و  اسـت  افزایـش  حـال  چیـن در 

همـراه  کاهـش  بـا  آتـی  سـال   4 طـی  آن  رشـد 

مؤسسـه  بـازار  بـرآورد  گـزارش  بـود.  خواهـد 

تحقیقاتـی پالتس نشـان مـی دهد که تقاضای 

مـس چیـن در سـال 2017، برابـر بـا 10 میلیـون و 

760 هـزار تـن بـود کـه پیش بینـی می شـود در 

سـال 2018 به 11 میلیون و 150 هزار تن برسـد. 

در ایـن صـورت، سـرعت رشـد تقاضـای مـس 

چین برابر با 3.6 درصد خواهد بود.

همانطـور کـه بیـان شـد، تقاضـای مـس در 

چیـن، بـه عنـوان غول مصرف این فلز سـرخ در 

جهـان، بازیگـر اصلی قیمت به شـمار می رود. 

بـازار  آتـی  سـال های  در  کـه  مـی رود  انتظـار 

کشـورهای  سـایر  و  چیـن  بـر  عـالوه  مـس، 

آسـیایی، تحـت تأثیـر رشـد تقاضـای مـس در 

برنامه هـای  دلیـل  بـه  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

همچنیـن  و  زیرسـاخت  توسـعه  توجـه  قابـل 

سـایر اقتصادهـای اصلـی مصرف کننـده مـس 

پیش بینـی  همچنیـن  بـود.  خواهـد  جهـان  در 

آسـیایی  غیـر  اقتصادهـای  تأثیـر  کـه  می شـود 

در آینده افزایش یابد.
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یکـی از نشـانه های توسـعه یافتگی کشـورها سـرانه مصـرف فلـزات پایـه از جملـه روی 
اسـت؛ به طـوری که در کشـورهای پیشـرفته سـرانه مصرف ایـن فلز به حـدود 4 کیلوگرم 
می رسـد. حتـی ترکیـه حـدود 3 کیلوگـرم روی بـه ازای هـر نفر مصـرف می کنـد. این در 
حالـی اسـت کـه در ایـران بیش از نیمـی از تولیدات صادر می شـود و بخش مصرف شـده 
نیـز در بـورس کاال عرضـه نمی شـود. آمـار معاملـه 680 تنـی در 9 ماه نیز خـود گواه این 

موضوع است.

بــه گــزارش فلــزات آنالیــن، روی از جملــه 

فلزاتــی اســت کــه بازارهــای متنوعــی دارد و 

مصــرف  بخش هــا  و  صنایــع  از  بســیاری  در 

در  فلــز  ایــن  کاربــرد  عمــده  امــا  می شــود. 

ــا 60  ــزه اســت کــه حــدود 50 ت ــع گالوانی صنای

درصــد را شــامل می شــود. ورق هــای فــوالدی 

گالوانیــزه نیــز در بخش هــای مختلفــی ماننــد 

خودروســازی، لــوازم خانگــی و ساخت وســاز 

در  کــه  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 

کشــورهای پیشــرفته حــدود 5 تــا 20 درصــد از 

تولیــدات محصــوالت نهایــی فــوالدی را شــامل 

در  گالوانیــزه  ورق هــای  اهمیــت  می شــود. 

بــه  ساخت وســاز  و  خودروســازی  صنایــع 

انــدازه ای اســت کــه بــا رشــد ایــن 2 صنعــت در 

کشــورهای پیشــرفته و چیــن، میــزان مصــرف 

افزایــش  توجهــی  قابــل  به میــزان  نیــز  روی 

ــن شــرایط موجــب شــده اســت کــه  ــه و ای یافت

آن  تولیــد  از  دنیــا  در  روی  مصــرف  میــزان 

ــه تقاضــای بیــش از  ــا توجــه ب بیشــتر شــود و ب

مصرف روی در ایران کمتر از میانگین جهانی است

معامله 680 تنی روی در 9 ماه

نجومــی  به صــورت  روی،  قیمــت  عرضــه، 

یابــد. شــرایط در بازارهــای روی در  افزایــش 

دنیــا در بهتریــن وضعیــت 10 ســال گذشــته 

قــرار دارد و تولیدکننــدگان ایــن فلــز روزهــای 

خوبی را پیشت سر می گذارند.

شــرایط تولیدکننــدگان روی در ایــران نیــز 

بســیار مطلــوب اســت و اغلــب آن هــا در ســال 

1396 توانســته اند تــا بــه اینجــا پیش بینی هــای 

فــروش خــود را محقــق ســازند، امــا نکتــه قابــل 

توجــه در مــورد صنعــت روی ایــران ایــن اســت 

کــه بخــش عمــده ایــن فلــز از کشــور صــادر 

و  معــادن  وجــود  بــا  یعنــی  ایــن  می شــود. 

کارخانه هــای فــراوان و ظرفیــت نصــب شــده 

450 هــزار تنــی روی در کشــور، میــزان تولیــد و 

مصــرف روی در ایــران بســیار پاییــن اســت و 

حتــی بــه یک چهــارم کشــور همســایه یعنــی 

و  گالوانیــزه  صنایــع  نمی رســد.  نیــز  ترکیــه 

مصرف کننــدگان ایــن محصــول نیــز در ایــران 

نداشــته اند.  مالحظــه ای  قابــل  پیشــرفت 

بنابرایــن میــزان مصــرف گالوانیــزه در ایــران 

کمتــر از 2 درصــد اســت و ایــن موضــوع باعــث 

کاهــش مصــرف داخلــی روی می شــود. ضمــن 

دولتــی  روی  تولیدکننــدگان  اغلــب  اینکــه 

نیســتند و خــود را ملــزم بــه عرضــه روی در 

مصــرف  بنابرایــن  نمی داننــد.  کاال  بــورس 

التــزام  عــدم  و  کشــور  در  روی  پاییــن 

بــه  روی  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

کــه  می شــود  باعــث  کاال  بــورس  در  حضــور 

ــورس  ــز اساســی در ب ــن فل میــزان معامــالت ای

کاال بسیار پایین تر از حد انتظار باشد.

نمــودار 1 حاکــی از آن اســت کــه طــی 9 مــاه 

ابتــدای ســال 1396، تنهــا یــک هــزار و 300 تــن 

ــورس کاال عرضــه شــد کــه تقاضــای  روی در ب

همیــن  بــه  نهایــت  در  و  داشــت  تنــی   680

میــزان معاملــه صــورت گرفــت. ایــن در حالــی 

اســت کــه طــی مــدت مشــابه ســال گذشــته، 

بیــش از 3 هــزار و 400 تــن روی در بــورس کاال 

عرضــه شــده بــود کــه از ایــن میــزان یــک هــزار و 

370 تــن مــورد معاملــه قــرار گرفتنــد. بنابرایــن 

در بخــش تقاضــا و مصــرف روی هنــوز کشــور 

به حد کشورهای پیشرفته نرسیده است.
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زغال ســنگ حرارتــی در 2017، ســال پــر فــراز 

و نشــیبی را پشــت ســر گذاشــت. در نمــودار 

1، قیمــت زغال ســنگ حرارتــی اســترالیا، آورده 

شده است.

مشــاهده  نمــودار  در  کــه  همان طــور 

از  حرارتــی  زغال ســنگ  قیمــت  می شــود، 

اوایــل ســال 2017 تــا مــاه ژوئــن کاهــش یافــت و 

چشــم گیری  افزایــش  مــاه،   2 ظــرف  ســپس 

داشــت. بــا نــگاه بــه بــازار عرضــه و تقاضــای 

افزایــش  کــه  زغال ســنگ، دریافــت می شــود 

صــادرات  از  ناشــی   ،2017 ســال  در  قیمــت 

ــوده  ــب اســترالیا ب ــن محصــول از جان ــر ای کمت

اســت. عــاوه بــر کاهــش صــادرات زغال ســنگ 

از اســترالیا، عامــل دیگــری کــه ســبب افزایــش 

کاهــش  شــد،  فســیلی  ســوخت  ایــن  قیمــت 

حجــم تولیــد داخلــی چیــن و افزایــش تقاضــای 

واردات از ســوی چیــن بــوده اســت. به علــت 

ایــن  قیمــت   چیــن،  در  عرضــه  رویــه  تغییــر 

محصــول به شــدت تحــت فشــار قــرار گرفــت. 

کاهــش  سیاســت های  اعمــال  راســتای  در 

آلودگــی هــوا، تولیــد زغال ســنگ بــا محدودیت 

ــا صــادرات  رو بــه رو و همیــن امــر ســبب شــد ت

ــد  چن ــاره  یکب ــن،  چی ــه  ب متحــده  ــاالت  ای

برابر شود.

فوکـــوس  مؤسســـه  تحلیل گـــران 

غـــو  ـــس از ل ـــد کـــه پ اکانامیکـــس  معتقدن

ـــد در اواخـــر ســـال 2016،  ی ـــت تول محدودی

ـــک مســـیر  قیمـــت از آغـــاز ســـال 2017 در ی

ـــن  ـــاه ژوئ ـــه در م ـــا اینک ـــت ت ـــرار داش ـــی ق نزول

یا،  اســـترال ـــد  ی تول در  ـــال  اخت ـــل  ی به دل

ـــنگ  ـــن زغال س ـــر ت ـــت  ه ـــت. قیم اف ـــود ی بهب

ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــد ماه ـــون چن ـــی اکن حرارت

ـــه  ب ـــا  ب تقری 100 دالر  از  ـــر  ایین ت پ ســـطحی 

ایدار رسیده  است. حالت پ

پیش بینی قیمت زغال سنگ در 2018

پرواز زغال سنگ بر بال کاهش عرضه استرالیا
کاهـش صـادرات زغال سـنگ اسـترالیا از یـک سـو و افزایـش تقاضـای چیـن از سـوی 
دیگر، سـبب شـد تـا در سـال 2017 قیمت زغال سـنگ حرارتـی افزایش یابـد. پیش بینی 
می شـود کـه در سـال 2018 بـا کاهـش تقاضـای چیـن و هنـد و افزایش عرضـه، قیمت 

زغال سنگ به حدود 76 دالر بر تن افت پیدا کند.

چشم انداز 2018

تقاضــای زغال ســنگ در ســال جدیــد، بــه 

نیــاز فزاینــده انــرژی در کشــورهای در حــال 

به عنــوان  چیــن  می گــردد.  بــاز  توســعه 

مصرف کننــده  و  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 

زغال ســنگ جهــان، نقــش مهمــی در تعییــن 

میــزان عرضــه ایــن ســوخت فســیلی دارد. از 

سیاســت های  آینــده،  ســال  در  رو،  همیــن 

زیســت محیطی چیــن، عاملــی کلیــدی بــرای 

مشــخص کــردن میــزان عرضــه خواهــد بــود. 

بگیــرد  تصمیــم  چیــن،  دولــت  اینکــه 

بــرای  را  ســخت گیرانه تری  سیاســت های 

یــا خیــر،  آلودگــی هــوا اعمــال کنــد  کاهــش 

یکــی از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار در میــزان 

عرضه زغال سنگ خواهد بود.

مهــم  تولیدکننــدگان  چیــن،  بــر  عــاوه 

اثرگــذار  قیمــت  بــر  می تواننــد  نیــز  آســیایی 

باشــند چــرا کــه در صــورت رشــد تولیــد آن هــا، 

کــرد.  خواهــد  افــت  زغال ســنگ  قیمــت 

پیش بینــی مؤسســه فوکــوس اکانامیســت ایــن 

زغال ســنگ  واردات  تقاضــای  کــه  اســت 

حرارتــی در چیــن و هنــد کاهــش خواهــد یافــت 

امــا در جنــوب شــرق آســیا خصوصــا در ویتنام، 

بــود.  تقاضــا خواهیــم  رشــد محــدود  شــاهد 

کاهــش تقاضــا ســبب خواهــد شــد تــا صــادرات 

اندونــزی کاهــش یابــد. کاهش حجــم صادرات 

رشــد  اثــر  اندونــزی،  نظیــر  صادرکنندگانــی 

صــادرات اســترالیا و کلمبیــا را تــا حــدی خنثــی 

خواهد کرد.

بخــش  ســرمایه گذاران  کــه  نکتــه ای 

زغال ســنگ، بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته 

ایــن  در  فعــال  شــرکت های  فعالیــت  باشــند، 

حــوزه اســت. به طــور مثــال، شــرکت های مهــم 

تولیدکننــده مــواد معدنــی، نظیــر ریوتینتــو، 

مدت هــا اســت کــه در پــی خــروج کامــل از ایــن 

صنعــت هســتند و بســیاری از ســرمایه گذاران 

بــزرگ جهانــی نظیــر صنــدوق ســرمایه گذاری 

و  اخاقــی  به دالیــل  نــروژ،  ســلطنتی 

زیســت محیطی در حــال کاهــش ارتبــاط خــود 

بــا ایــن ســوخت فســیلی هســتند. در ایــن میان، 

شــرکت های تولیدکننــده چینــی ممکــن اســت 

بــه توســعه خــود بپردازنــد کــه ایــن موضــوع بــر 

بازار زغال سنگ تأثیرگذار خواهد بود.

قیمـت  افـت  از  حاکـی  پیش بینی هـا 

زغال سـنگ حرارتـی در سـال 2018 اسـت کـه 

بـود.  خواهـد  عرضـه  مـازاد  آن،  علـت 

بـه  متعلـق  پیش بینـی  خوش بینانه تریـن 

مؤسسـه اینوسـتک )Investec( بود که قیمت 

دالر   92.5 را  حرارتـی  زغال سـنگ  تـن  هـر 

قیمـت  کمتریـن  اسـت.  کـرده  پیش بینـی 

پیش بینـی شـده نیـز از سـوی بانـک بـی.ام.او 

دالر   70 را  مقـدار  ایـن  کـه  بـوده   )BMO(

مؤسسـه  پیش بینـی  اسـت.  زده  تخمیـن 

فوکـوس اکانامیسـت، ایـن اسـت کـه میانگیـن 

قیمـت زغال سـنگ حرارتـی در سـال 2018 بـه 

79.6 دالر بر تن افت خواهد کرد.  
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شـرکت بی.اچ.پـی، به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان سـنگ آهـن شـناخته 
می شـود. تولید سـنگ آهن این شـرکت در نیمه دوم سـال 2017 بدون تغییر محسوسـی 
نسـبت بـه سـال 2016، حـدود 177 میلیـون تن گزارش شـد. حجم تولید این شـرکت در 
فصـل پاییـز به دلیـل تعمیـرات دوره ای و همچنیـن آتش سـوزی در کوهسـتان والبـک، 

کاهش یافت.

بزرگ تریـن  از  یکـی  بی.اچ.پـی  شـرکت 

در  معدنـی  مـواد  تولیدکننـده  شـرکت های 

جهـان اسـت. از جملـه مهم تریـن تولیدات این 

شـرکت، سـنگ آهـن اسـت که بخش زیـادی از 

درآمـد شـرکت را به خـود اختصـاص می دهـد.  

شـرکت بی .اچ .پی صاحـب امتیاز بهره برداری 

از 6 معـدن بـزرگ سـنگ آهـن اسـت. معادنـی 

حـال  در  حاضـر  حـال  در  شـرکت  ایـن  کـه 

نیومـن  آن هاسـت،  از  بهره بـرداری 

 Area C( منطقـه مشـترک سـی ،)Newman(

یانـدی  مشـترک  منطقـه   ،)Joint Venture

جیمبلبـار   ،)Yandi Joint Venture(

نـام   )Wheelarra( ویـارا  و   )Jimblebar(

حـال  در  ملیتـی،  چنـد  شـرکت  ایـن  دارنـد. 

حاضـر، 85 درصـد از امتیاز بهره برداری از هر 

اختیـار  در  را  شـده  نام بـرده  معـادن  از  یـک 

دارد. معدن ششـم، معدن سـامارکو اسـت که 

بـه صـورت سـهم 50-50 بیـن بی.اچ.پی و واله 

مشـترک اسـت. در حـال حاضـر، اسـتخراج از 

نوامبـر  در  اسـت.  متوقـف شـده  معـدن  ایـن 

ایـن  باطلـه  سـد  شـدن  شکسـته   ،2015 سـال 

ثابت ماندن تولید سنگ آهن بی.اچ.پی در نیمه دوم 2017

کاهش 15 درصدی تولید معدن نیومن

معـدن، منجـر بـه کشـته شـدن 19 نفـر نیـروی 

یـک  غرامـت  پرداخـت  علی رغـم  شـد.  کار 

و  بی.اچ.پـی  شـرکت  توسـط  دالری  میلیـارد 

والـه، از آن زمـان تاکنـون، بهره بـرداری از ایـن 

 ،1 نمـودار  در  اسـت.  شـده  متوقـف  معـدن، 

تولید سـنگ آهن این شـرکت در سـال 2017، به 

تفکیک معادن در هر فصل آورده شده است.

سـال  دوم  ماهـه   6 در  آهـن  سـنگ  تولیـد 

 ،2016 سـال  دوم  نیمـه  بـا  تقریبـا  گذشـته، 

برابـری می کنـد و عـددی معـادل 117 هـزار تـن 

ـن  ای عملکـرد  بهبـود  می دهـد.  نشـان  را 

شـرکت در نیمه نخسـت سـال 2017، سـبب 

از  ـی  به خوب ـد  بتوان بی.اچ.پـی  ـا  ت شـد 

افزایـش قیمـت ایجـاد شـده در سـنگ آهـن، 

بهره کافی را ببرد.

مشـاهده  نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، علی رغـم اینکـه حجـم تولیـد معـادن 

فصـل  در  سـی،  مشـترک  منطقـه  و  جیمبلبـار 

آخـر سـال 2017، بـا رشـد رو بـه رو بـوده، حجـم 

تولیـد ایـن شـرکت در فصـل پاییـز بـا کاهـش 8 

درصـدی همـراه شـد. علـت این امـر را باید در 

جسـتجو  نیومـن  معـدن  تولیـد  حجـم  کاهـش 

کـه  شـده  تعییـن  پیـش  از  تولیـد  وقفـه  کـرد. 

بـرای تعمیـرات دوره ای بـود، سـبب شـد تـا در 

فصـل پاییـز، حجـم تولید معـدن نیومن کاهش 

یابـد. علـت دیگـر کاهـش حجـم تولیـد، وقـوع 

یـک حادثـه آتش سـوزی در کوهسـتان والبـک 

در نزدیکـی ایـن معـدن بـود البتـه ایـن حادثـه 

خوشـبختانه  داد،  رخ  امسـال  ژوئـن  در  کـه 

عامـل  دو  امـا  نداشـت  پـی  در  جانـی  تلفـات 

ایـن  تولیـد  حجـم  شـدند  باعـث  شـده،  ذکـر 

بـه فصـل تابسـتان  معـدن، 15 درصـد نسـبت 

ابد. کاهش ی

یـد  تول چشـم انداز  کـه  اسـت  گفتنـی 

ـرای بی.اچ.پـی  ب آهـن در سـال 2018  سـنگ 

ـن  ای پیش بینـی  اسـت.  نکـرده  تغییـری 

یـد سـنگ آهـن در سـال  شـرکت از حجـم تول

ا 243 میلیون  2018، رسیدن به حدود 239 ت

می شـود  پیش بینـی  همچنیـن  اسـت.  ـن  ت

افتـن  ی ـان  ای پ ـا  ب آخـر سـال  ماه هـای  کـه در 

تعمیـرات دوره ای و آغـاز فصـل نسـبتا گرم 

یـدات  ـر حجـم تول ـن شـرکت، ب در معـادن ای

آن افزوده شود.
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مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

اعتماد، نخستین شرط در مسیر توسعه صادرات است

توسـعه اقتصـادی یکی از اولویت های اصلی کشـورها اسـت. بدون شـک صـادرات را باید 
یکـی از اثرگذارتریـن عوامـل اقتصـاد دانسـت و مـورد توجـه قـرار داد. برهمیـن اسـاس 
ماهنامـه اخبـار فلـزات جهـت بررسـی اهمیت صـادرات، چالش هـای فعلی در مسـیر آن و 
راهکارهایـی بـرای توسـعه صـادرات بـا رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه 
گفت وگـو نشسـته اسـت. مجتبی خسـروتاج اعتقاد دارد، کشـور به نقشـه راهی نیـاز دارد تا 
به موجـب آن، ظرفیت و پتانسـیل های کشـور شناسـایی و با تدوین برنامه های زیرسـاختی، 
زمینـه بـرای توسـعه صادرات فراهـم شـود. وی اعتقاد دارد، توسـعه صـادرات برپایه ایجاد 
فضـای اعتمـاد در روابـط سیاسـی محقـق می شـود. متـن کامل ایـن گفت وگـو را در 

ادامه می خوانید.

صــادرات چــه تاثیــری در توســعه اقتصــادی 

کشورها دارد؟

صــادرات یکــی از اثرگذارتریــن عوامــل در 

توســعه اقتصــادی کشــورها به شــمار مــی رود. 

چراکــه صــادرات حکایــت از ورود بــه رقابــت 

بین المللــی  بــازار  در  حضــور  دارد.  جهانــی 

صاحبــان  کــه  می کنــد  فراهــم  را  شــرایطی 

افزایــش  کیفیــت،  بــا  کاالی  تولیــد  صنایــع 

بهــره وری، کاهــش قیمــت تمــام شــده، تنــوع 

قــرار  امــور  اولویــت  در  را   ... و  تولیــد  در 

دهنــد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری به نظــر 

می رســد کــه بــازار داخلــی محــدود اســت و 

در مــواردی دســت خوش نوســانات متعــددی 

بــازار  در  حضــور  بــا  آنکــه  حــال  می شــود؛ 

روی  بــه  جدیــدی  فضــای  جهانــی، 

امــکان  و  می شــود  گشــوده  تولیدکننــدگان 

اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت تولیــد را فراهــم 

بــا  کــه  کشــورهایی  نمونــه  بــرای  می کنــد. 

از  هســتند  مواجــه  خــود  اقتصــاد  در  رکــود 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــوان راه حل صــادرات به عن

ایــن حضــور  می کننــد.  اســتفاده  رکــود  ایــن 

ــز به همــراه دارد کــه  مزیت هــای دیگــری را نی

از  بهره گیــری  بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از 

منابــع  و  دنیــا  روز  فنــی  دانــش  تکنولــوژی ، 

انســانی حرفــه ای به ویــژه در حــوزه صــادرات 

اشــاره کــرد. بنابرایــن بــا تــاش بــرای توســعه 

عقــب  جهانــی  توســعه  قافلــه  از  صــادرات، 

نخواهیم ماند.

ســطح  در  پایــدار  و  موفــق  حضــور  بــرای 

رقابت پذیــر  محصــول  انتخــاب  بین المللــی، 

بــرای عرضــه حائــز اهمیــت به نظــر می رســد. 

در واقــع بایــد محصولــی انتخــاب شــود کــه 

کشــورها  ســایر  از  را  داخلــی  تولیدکننــدگان 

از  ایــران  کــه  اســت  گفتنــی  کنــد.  متمایــز 

ذخایــر عظیــم انــرژی و گاز برخــوردار اســت. 

برهمیــن اســاس اگــر فعالیــت بــه صنایــع متکی 

بــر نفــت و گاز و پتروشــیمی متمرکــز شــود؛ 

ــی  ــرای حضــور رقابت ــت ب ــن مزی ــوان از ای می ت

در بــازار جهانــی اســتفاده کــرد. وجــود منابــع 

غنــی معدنــی را بایــد پتانســل دیگــری بــرای 

کشــور دانســت؛ هرچنــد کــه موفقیــت در ایــن 

ــاز دارد. توســعه  ــه تــاش بیشــتری نی بخــش ب

ــا  ــی ب فعالیت هــای فــرآوری و تولیــد محصوالت

ایــن  اولویــت  در  بایــد  باالتــر  افــزوده  ارزش 

بخــش قــرار گیــرد. توســعه صــادرات، همانطــور 

کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد، موجبــات افزایــش 

و  مــی آورد  فراهــم  را  تولیــد  ظرفیت هــای 

کاهــش  را  تولیــد  نهایــی  قیمــت  درنتیجــه 

حاضــر،  حــال  در  اینکــه  کمــا  می دهــد. 

بســیاری از واحدهــای تولیــدی صنایــع معدنی 

ــن موضــوع را در دســتور کار خــود  ــزی ای و فل

نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  البتــه  دادنــد.  قــرار 

ضــروری به نظــر می رســد کــه در حــال حاضــر، 

بســیاری از کشــورها، مزیت های رقابتی را در 

دســتور کار خــود قــرار داده انــد. ایــن مزیت هــا 

متکــی بــر دانایــی و منابــع انســانی هســتند و 

اقتصــادی  اوضــاع  بهبــود  در  بســزایی  تاثیــر 

کشورها دارند.

صــادرات  حــوزه  در  را  دولــت  عملکــرد 

محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی چگونــه 

ارزیابی می کنید؟

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در طــول 

بــر  را  خــود  سیاســت   گذشــته،  ســال  چنــد 

تکمیــل و همگــون کــردن زنجیــره مــواد معدنــی 

قــرار داد. ایــن امــر به ویــژه در خصــوص فــوالد 

ســال  چنــد  طــی  گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد 

تکمیــل  بــرای  توجهــی  قابــل  ســرمایه  اخیــر 

زنجیــره فــوالد هزینــه شــده اســت و ایــن دســت 

اقدامــات تکمیلــی همچنــان ادامــه دارد. ایــن 

همگــن نبــودن موجــب می شــود کــه در برخــی 

از حلقه هــا، مــازاد تولیــد وجــود داشــته باشــد؛ 

درچنیــن شــرایطی صــادرات مــازاد نیــاز کشــور 

ضــروری اســت. ظرفیت هــای ایجــاد شــده در 

تــن  از: 45 میلیــون  فــوالد عبارتنــد  صنعــت 

تــن  میلیــون   40 کنســانتره،  تولیــد  ظرفیــت 
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آهــن اســفنجی، 31  تــن  گندلــه، 26 میلیــون 

میلیون تن ذوب و 41 میلیون تن نورد.

گفتنــی اســت کــه تامیــن نیــاز بــازار داخــل 

در اولویــت قــرار دارد. کمــا اینکــه بــا توجــه بــه 

ورق  مصرف کننــده  انجمن هــای  خواســته 

فــوالد مبنــی بــر نیــاز صنایــع لولــه و پروفیــل بــه 

ایــن محصــول، صــادرات آن در ســال جــاری 

کاهــش یافــت. البتــه اصــل کلــی ایــن اســت که 

ــازار  نمی تــوان به دلیــل نیازهــای مقطعــی در ب

داخلــی، در مســیر صــادرات خلــل ایجــاد کــرد. 

امــا نبایــد از توجــه بــه ایــن نکتــه غفلــت کــرد 

کشــورها  ســایر  بــا  مــا  کشــور  اقتصــاد  کــه 

بــه  نســبت  نمی تــوان  و  دارد  تفاوت هایــی 

موضــوع بیــکاری و اشــتغال بی تفــاوت بــود. 

چنیــن  اتخــاذ  اثــر  در  اینکــه  به عــاوه 

بــا  محصوالتــی  صــادرات  آمــار  تصمیماتــی 

ارزش افزوده بیشتر، افزایش یافت.

در ســال گذشــته، صــادرات بخــش معــدن 

کــه  شــد  گــزارش  دالر  میلیــارد   6/6 حــدود 

ــه اقــام عمــده  ــارد دالر آن ب حــدود 5/4 میلی

رشــد  8درصــد  بــا  درواقــع  گرفــت.  تعلــق 

صــادرات  رکــورد   ،94 ســال  بــه  نســبت 

شــد.  زده  فلــزی  غیــر  و  فلــزی  محصــوالت 

مــاه   7 در  صــادرات  آمــار  بررســی  به عــاوه 

نخســت ســال جــاری، حکایــت از آن دارد کــه 

ارزش کل صــادرات محصــوالت معدنــی فلــزی 

و غیرفلــزی معــادل 3 میلیــارد و 856 میلیــون 

بــه  نســبت  رقــم  ایــن  بــرآورد می شــود.  دالر 

مــدت مشــابه ســال 95، رشــد 8 درصــدی در 

ارزش و افزایــش 5 درصــدی در حجــم را تجربه 

از صــادرات  کــرد. همیــن موضــوع حکایــت 

دارد.  بیشــتر  افــزوده  ارزش  بــا  محصــوالت 

صــادرات  و  معدنــی  مــواد  فــرآوری  بــا  زیــرا 

افــزوده  ارزش  یکبــاره  نهایــی،  محصــوالت 

همیــن  بــر  می شــود.  حاصــل  چندبرابــری 

اســاس نیــز، تاکیــد بخــش صنعــت و معــدن بــر 

صــادرات محصوالتــی بــا ارزش افــزوده بیشــتر 

واقع شده است.

توســعه صــادرات در کشــورهای منطقــه از چــه 

اهمیتــی برخــوردار اســت؟ عملکــرد دولــت را 

در این خصوص چطور ارزیابی می کنید؟

پــس از برجــام، شــرایط کشــور به گونــه ای 

کشــور  در  برون گرایــی  نــگاه  کــه  شــد  مهیــا 

حاکــم شــود. مقــام معظــم رهبــری نیــز همــواره 

تاکیــد دارنــد کــه بــا تکیــه بــر ظرفیــت داخلــی، 

برون گــرا باشــید. ایشــان همچنیــن بــر توســعه 

در  دارنــد.  تاکیــد  منطقــه ای  پیوندهــای 

نزدیکــی  همســایه  کشــورهای  بــا  صــادرات 

نقــل  و  حمــل   قیمــت  کاهــش  و  مســافت 

ایــن  می شــود.  محســوب  مزیــت  به عنــوان 

موضــوع در تمــام نقــاط دنیــا مــورد توجــه قــرار 

نیــز در حــال حاضــر،  دارد. برهمیــن اســاس 

بــه  ایــران  صــادرات  از  توجهــی  قابــل  حجــم 

قزاقســتان،  چــون  همســایه  کشــورهای 

ترکمنســتان، ارمنســتان گرجســتان، روســیه، 

ترکیــه و عــراق انجــام می گیــرد. درگذشــته و 

قبــل از ســرد شــدن روابــط کشــور بــا اروپــا نیــز 

بــه  ایــران  صــادرات  از  توجهــی  قابــل  ســهم 

می گرفــت؛  انجــام  اروپایــی  کشــورهای 

ســال های  طــول  در  آن  حجــم  از  هرچندکــه 

اخیر کاسته شد.

از  مختلفــی  طیــف  حاضــر،  حــال  در 

انجــام  عــراق  همســایه  کشــور  بــه  صــادرات 

می شــود. ایــن کشــور ســهم قابــل توجهــی از 

دریافــت  نیــز  را  ایــران  معدنــی  محصــوالت 

در  به خصــوص  موضــوع  ایــن  می کنــد. 

موقعیــت کنونــی کــه بخــش مســکن کشــور بــا 

البتــه  دارد.  اهمیــت  اســت،  مواجــه  رکــود 

قــدم  خودکفایــی  مســیر  در  نیــز  عــراق 

چــون  سیاســت هایی  درنتیجــه  برمــی دارد؛ 

اعمــال می کنــد.  را  بازرگانــی  ســود  افزایــش 

ایــن دســت اقدامــات تنهــا منــوط بــه ایــران 

بــا  اقدامــات  دســت  ایــن  به عــاوه  نیســت. 

هــدف توســعه اقتصــادی در ایــن کشــور انجــام 

و  نفــت  قیمــت  کــه  زمانــی  از  می شــود. 

ــرای عــراق کاهــش  درآمدهــای حاصــل از آن ب

را  خــود  واردات  میــزان  کشــور  ایــن  یافــت؛ 

کاهــش داد. بــا این حــال ســهم صــادرات ایــران 

بــه عــراق در چنــد ســال گذشــته همــواره در 

محــدوده 6 تــا 6.5 میلیــارد دالر حفــظ شــده و 

خــوب  روابــط  از  حکایــت  موضــوع  همیــن 

تجــاری ایــران بــا عــراق دارد. البتــه گفتنــی 

اســت کــه ســهم 13 تــا 15 درصــدی از صادرات 

ایــران بــه اقلیــم کردســتان عــراق تعلــق دارد. 

پــس از درگیری هــای داخلــی ایــن کشــور در 

منطقــه یــاد شــده، بــرای چنــد هفتــه صــادرات 

ــل مواجــه شــد. در  ــا خل ــه اقلیــم کردســتان ب ب

کــه  کــرد  برداشــت  اینطــور  می تــوان  واقــع 

باوجــود آنکــه، امــروزه عــراق نقــش مهمــی در 

صــادرات مــا دارد امــا نبایــد هیــچ گاه بــه ایــن 

کشور به عنوان بازار با ثبات نگریست.

رهبــری،  معظــم  مقــام  توصیــه  برمبنــای 

طــی  همســایه  کشــورهای  بــا  روابــط  حجــم 

ســال های اخیــر رشــد یافتــه اســت. بــر همیــن 

اســاس نیــز موافقــت نامــه تعرفــه ترجیحــی بــا 

ایــن  بــه  البتــه نقدهایــی  ترکیــه بســته شــد؛ 

توافــق وارد می شــود امــا هنــوز فضــای توســعه 

وجــود دارد. قــرارداد تجــاری اوراســیا نیــز یکــی 

تجــاری  موافقت هــای  بزرگتریــن  از  دیگــر 

محسوب می شود.

از  نیــز  ســوریه  همســایه  کشــور  بــا  ایــران 

ســال های گذشــته، روابــط نزدیــک اقتصــادی 

نیــز  کنونــی  موقعیــت  در  اســت.  داشــته 

فعالیت هــای  اجــرای  بــرای  برنامه هایــی 

بازســازی و به دســت گرفتــن بــازار ایــن کشــور 

در دســتور کار قــرار دارد. تقریبــا نزدیــک بــه 

دو دهــه پیــش موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا 

ســوریه امضــا شــد و ایــن کشــور باتوجــه بــه ایــن 

قــرارداد، ســود بازرگانــی خــود را در قبــال ایــران 

بــه 4 درصــد کاهــش داد. البتــه اســتثنائی در 

رایزنــی  بــا  کــه  دارد  وجــود  قــرارداد  ایــن 

به دنبال حذف آن ها هستیم.

توســعه  در  را  سیاســی  دیپلماســی  تاثیــر 

صادرات کشور چطور ارزیابی می کنید؟

به نظــر  ضــروری  نکتــه  ایــن  بــه  توجــه 

می رســد کــه اســاس تجــارت برپایــه اعتمــاد 

مــواردی  به عــاوه  دارد.  قــرار  طرفــه  دو 

روابــط  در  اعتمــاد  فضــای  ایجــاد  همچــون 

ــز اهمیــت به نظــر می رســد.  سیاســی نیــز حائ

تاجــران  اعتمــادی،  چنیــن  نبــود  در  چراکــه 

مواجــه  دشــواری  بــا  ویــزا  اخــذ  در  حتــی 

می شــوند. امــا یــک اصــل مهــم در شــکل گیری 

اســت.  طرفیــن  نزدیــک  از  ارتبــاط  معاملــه، 

کمــا اینکــه در دنیــای کنونــی حتــی باوجــود 

ــازار الکترونیــک و فضــای  توســعه چشــمگیر ب

ــان حضــور در نمایشــگاه های  مجــازی، همچن

می رســد.  به نظــر  ضــروری  بین المللــی 

روابــط  بهبــود  تــا  اســت  امیــد  بنابرایــن 

سیاســی، توســعه صــادرات و پیشــرفت هرچــه 

بیشــتر اقتصادی برای کشــور محقق شــود.
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محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با فلزات آنالین خبر داد:

طرح های توسعه ای فوالد خوزستان از ابتدای 
سال 97 آغاز می شود

شـرکت فـوالد خوزسـتان یکـی از قدیمی تریـن فوالدسـازان کشـور بـوده کـه در حـال 
حاضـر بزرگتریـن عرضه کننـده و صادرکننـده شـمش فـوالد کشـور اسـت، از برنامه های 
ایـن شـرکت، تکمیـل زنجیـره تولید در حلقه های باال دسـت و پایین دسـت اسـت، محمد 
کشـانی مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در ایـن گفت وگـو به بیـان اسـتراتژی های 

سال آتی فوالد خوزستان پرداخت.

شـرکت فـوالد خوزسـتان چـه اسـتراتژی هایی را 

برای سال های آتی خود دنبال می کند؟

شـرکت فـوالد خوزسـتان تدویـن اسـتراتژی 

سـال آتـی خـود را از حـدود 3 مـاه پیـش آغـاز 

کـرده و بنـا دارد کـه بـه تکمیـل چرخـه تولیـد 

فـوالد در حلقه هـای بـاالی زنجیـره و حلقه های 

پاییـن زنجیـره بپـردازد. فـوالد خوزسـتان بـرای 

صنایـع  در  تولیـد  زنجیـره  حلقه هـای  تکمیـل 

همچنیـن  و  معـدن  خریـد  برنامـه  باالدسـت 

واحدهـای  در  مشـارکت  یـا  خریـد 

کنسانتره سازی را دارد.

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  حاضـر  حـال  در 

ایـن  امـا  اسـت،  میانـی  فـوالد  تولیدکننـده 

خـود  افـزوده  ارزش  افزایـش  جهـت  شـرکت 

بـه  دسـتیابی  و  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  قصـد 

صنایـع پاییـن دسـتی را دارد؛ ازهمیـن رو ایـن 

شـرکت به دنبـال احـداث صنایـع پایین دسـتی 

درحـال  اسـت.  میلگـرد  و  ورق  نـورد  ازجملـه 

در  شـرکت هایی  خوزسـتان  اسـتان  در  حاضـر 

زمینـه صنایـع پاییـن دسـت وجـود دارنـد کـه 

امـکان تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال 

به دلیـل  امـا  را دارنـد  ماننـد ورق هـای خـاص 

نداشـتن نقدینگـی و اسـتراتژی تنهـا بـه تولیـد 

ایـن  خریـد  می کننـد.  اکتفـا  معمولـی  ورق 

واحدهـا توسـط فـوالد خوزسـتان یـا ادغـام ایـن 

باعـث  مسـلما  خوزسـتان  فـوالد  بـا  شـرکت ها 

افـزوده  ارزش  ایجـاد  و  مشـکالت  ایـن  رفـع 

باالیی در سطح استان خواهد شد.

از  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  جنابعالـی  به نظـر 

معـدن تـا محصـول نهایـی کـه درحـال حاضـر 

بسـیاری از شـرکت های بـزرگ معدنـی بـر روی 

آن تاکید دارند، استراتژی درستی است؟

امـروزه در دنیـا هـر دو مـدل زنجیـره تولیـد 

بـودن  جـدا  و  محصـول  تـا  معـدن  از  فـوالد 

حلقه هـای زنجیـره وجـود دارد، امـا هریـک از 

بـر اسـاس سیاسـت های کلـی هـر  ایـن مـوارد 

از  کشـوری پیـش گرفتـه می شـود، در برخـی 

فـوالد  تولیـد  زنجیـره  حلقه هـای  کشـورها 

برخـی  در  و  هسـتند  هـم  از  جـدا  به صـورت 

کنـار  در  فـوالد  تـا  معـدن  از  تولیـد  زنجیـره 

یکدیگـر بنـا شـده اند و هـر دو مـدل نیـز موفـق 

عمـل کرده انـد؛ زیـرا تمـام واحدهـا بـر اسـاس 

یک استراتژی واحد پیش رفته اند.



 هفته نامه فلزات آنالین. شماره 2. بهمن 1396 10

آهن و فوالد

در  اولیـه  سیاسـت گذاری های  اسـاس  بـر 

زنجیـره تامیـن فـوالد کشـور بنـا بوده  اسـت که 

فعالیـت  بـه  تخصصـی  به طـور  معـدن دار 

نیـاز واحدهـای  و  بپردازنـد  اسـتخراج معـادن 

فوالدسـاز کشـور را تامیـن کننـد و فوالدسـازان 

نیـز به طـور تخصصـی فـوالد تولیـد کننـد. امـا 

امـروزه  و  نرفـت  پیـش  اینگونـه  رونـد  ایـن 

بسـیاری از معـدن داران به سـمت فوالدسـازی 

معـدن دار  خـود  نیـز  فوالدسـازان  و  رفته انـد 

مسـیر  در  حرکـت  عـدم  همیـن  شـده اند. 

و  اسـت  بـوده  مشـکل زا  بسـیار  شـده  تعریـف 

از  کـه  شـده  واحدهایـی  مانـدن  جـا  باعـث 

اسـتراتژی کلـی کشـورتبعیت کرده انـد.  اگـر 

هـر واحـدی بـه فعالیتـی می پرداخـت کـه در 

تعریـف  واحـد  آن  بـرای  و  دارد  تخصـص  آن 

و  هزینـه  کاهـش  موجـب  می توانسـت  شـده 

نیـز  مـوازی کاری  از  و  شـود  دغدغـه  کاهـش 

زمانـی  از  امـا  آیـد  به عمـل  جلوگیـری 

و  شـدند  فوالدسـازی  وارد  معـدن داران 

افتادنـد  معـدن  خریـد  به دنبـال  فوالدسـازان 

توازن زنجیره فوالد ازمیان رفت.

درحـال حاضـر در میـان شـرکت های بـزرگ 

فـوالدی کشـور، فـوالد خوزسـتان و ذوب آهـن 

قدیمـی  و  بـزرگ  شـرکت های  از  دو  هـر  کـه 

امـا  ندارنـد،  معـدن  هسـتند،  کشـور  فـوالدی 

دارای  بـزرگ  فوالدسـاز  شـرکت های  مابقـی 

معـدن هسـتند، حتـی بسـیاری از بانک هـا نیـز 

جـزو سـهامداران معـادن شـده اند و همیـن امر 

موجـب تضعیـف ایـن دو شـرکت، در رقابـت 

تامین ماده اولیه نسبت به سایر رقبا است.

چـرا باوجـود دسترسـی مناسـب شـرکت فـوالد 

خوزسـتان بـه آب هـای آزاد، ایـن شـرکت مـاده 

واردات  طریـق  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه 

تامین نمی کند؟

درحـال حاضـر بنـا بـه دالیلـی کـه بـه آن هـا 

اشـاره خواهـد شـد امـکان تامیـن مـاده اولیـه 

واحدهـای فوالدسـاز از طریـق واردات وجـود 

واردات  طریـق  از  اولیـه  مـاده  تامیـن  نـدارد. 

تولیـد  شـده  تمـام  قیمـت  افزایـش  موجـب 

خواهـد شـد، ایـن درحالـی اسـت کـه بـا همیـن 

قیمـت تمـام شـده نیـز بسـیاری از خریـداران 

داخلـی معتـرض بـه باال بـودن قیمت هسـتند، 

اگـر فـوالد خوزسـتان بخواهـد مـاده اولیه خود 

ـه  اتوجـه ب ـق واردات تامیـن کنـد، ب را از طری

افزایش قیمت تمام شـده محصول مسـلما 

داد.  خواهـد  دسـت  از  را  داخـل  ازارهـای  ب

ـق  یـه از طری مشـکل بعـدی تامیـن مـاده اول

ـط اقتصـادی و  واردات عـدم ثبـات در رواب

موجـب  کـه  دنیاسـت  ـا  ب کشـور  تجـاری 

بلندمـدت  ـزی  برنامه ری امـکان  عـدم 

خواهد شد.

ــه  ی ــی یکــی از مــواد اول ــرود گرافیت الکت

ــاز واحدهای فوالدســاز کشــور اســت  ی موردن

می شــود،  ــن  امی ت واردات  ــق  طری از  کــه 

در  ــی  گرافیت ــرود  الکت مصــرف  ــزان  می

مــواد  جــزو  امــا  ــوده  ب ــن  ی ای پ فوالدســازی 

ز  کــه  فوالدســازانی  ــرای  ب ــدی  ی کل ــه  ی اول

ــد  می کنن اســتفاده  ــوس  ق کوره هــای 

از  برهــه ای  هــر  در  می شــود،  محســوب 

ــکل  ــا مش ــول ب ــن محص ــه واردات ای ــان ک زم

یــد فــوالد در احدهــا تحــت  مواجــه شــود، تول

ــن امــر  ــرار خواهــد گرفــت.  همی شــعاع ق

ــور  ــل کش ــد را در داخ ی ــود کل تول ــزوم وج ل

نشان می دهد.

و  فـوالد  تولیدکننـدگان  جنابعالـی  به نظـر 

صـادرات  افزایـش  بـرای  فـوالدی  محصـوالت 

باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهند؟

و  ـه صـادرات در حفـظ  ب توجـه  اهمیـت 

افزایـش  روز  هـر  فـوالد  صنعـت  پیشـرفت 

افزایـش  ـا  ب پیـدا می کنـد. در حـال حاضـر 

ـرای  ب رقابـت  تولیدکننـدگان،  تعـداد 

و  بیشـتر  روز  هـر  ازارهـا  ب آوردن  به دسـت 

ازار محصوالت  عرصه تنگ تر شـده اسـت. ب

ـن امـر مسـتثنی نبـوده و  یـز از ای فـوالدی ن

ـی و  ازارهـای داخل فضـای رقابتـی چـه در ب

لـی حاکـم اسـت.  ازارهـای بین المل چـه در ب

و  فـوالد  تولیدکننـدگان  میـان  ـن  ای در 

محصوالت فوالدی کشـور درتالش هسـتند 

یا به دسـت  ازارهای دن ا سـهم بیشـتری از ب ت

ـد. تولیدکننـدگان محصـوالت فـوالدی  آورن

ازارهای صادراتی  کشـور که قصد ورود به ب

ـن مسـاله توجـه کننـد  ـه ای ـد ب ای ـد ب را دارن

نیازمنـد  صـادرات  عرصـه  ـه  ب ورود  کـه 

تـدا  اب ایسـتی  ب و  اسـت  خاصـی  ادبیـات 

ابـی صـرف  ازاری ب امـر  ـرای  ب را  ـی  هزینه های

کنند. متاسـفانه بسـیاری از افراد که وارد 

ا ادبیـات صادرات  امـر صادرات می شـوند ب

آشـنا نیسـتند و همیـن امـر موجـب ایجـاد 

لطمه به برند ایران می شود.

از  یکـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

نمونه هـای موفـق کشـور در امـر صـادرات 

ـا  ب کـه  اسـت  توانسـته  ـن شـرکت  ای اسـت، 

حفـظ کیفیـت مـداوم محصـوالت تولیـدی 

در  شـده  شـناخته  برنـدی  به عنـوان  خـود 

ـداران،  خری همـه  و  شـود  مطـرح  ـا  ی دن

ـاور  ب را  خوزسـتان  محصـوالت  کیفیـت 

ـداوم کیفیـت  ـن امـر به علـت ت ـد، ای کرده ان

ـوده  محصـوالت تولیـدی فـوالد خوزسـتان ب

اسـت. بسـیاری از صادرکنندگان کشور در 

ـا  ب ابتدایـی صـادرات محصـول  مرتبه هـای 

ـه   ـه می دهنـد، امـا در ادامـه ب کیفیتـی ارائ

کیفیـت  از  بیشـتر  سـود  کسـب  نیـت 

ـن  ای می کاهنـد.  خـود  تولیـدی  محصـول 

کـه  کننـد  توجـه  ـد  ای ب تولیدکننـدگان 

و  هسـتند  هوشـمند  مصرف کننـدگان 

ـن کاهـش کیفیـت می شـوند؛ در  متوجـه ای

ـی  ل بین المل تنگاتنـگ  رقابـت  صحنـه 

ـد و چنیـن  ـا حضـور دارن همـواره سـایر رقب

را  ـازار  ب کـه  غفلت هایـی موجـب می شـود 

یـن  اول از  یکـی  درواقـع  ـد.  گیرن دسـت  ـه  ب

کیفیـت  حفـظ  صـادرات،  الزامـات 

محصوالت است.

طرح هـای  چـه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

بـال  دن خـود  ـی  آت سـال  ـرای  ب را  توسـعه ای 

می کند؟

بـال ایجاد  ـه دن شـرکت فـوالد خوزسـتان ب

ـری اسـت، در حـال حاضر  ارزش افـزوده باالت

ـن  فـوالد  یـون ت ـن شـرکت سـاالنه 3/7 میل ای

ـا  ب دارد  ـا  ن ب امـا  می کنـد  یـد  تول ـی  میان

یـد محصـوالت نهایـی  حرکـت به سـمت تول

ـه ارزش افـزوده  ب ماننـد ورق، میلگـرد و... 

و  کنـد  پیـدا  دسـت  یـز  ن زنجیـره  انتهـای 

در  ـی  میان محصـوالت  صـادرات  به جـای 

از  یکـی  ـه  ب ـل  تبدی ـی  آت سـال های 

ـی فـوالدی در  صادرکننـدگان محصـول نهای

توسـعه  طرح هـای  شـود.  ـل  تبدی کشـور 

ـه 5/2  ـن ب یـون ت فـوالد خوزسـتان از 3/7 میل

آغـاز   1397 سـال  ابتـدای  از  ـن  ت یـون  میل

خواهد شد.
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رشد ۲۳۰ درصدی سود خالص فوالد مبارکه در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶

90 درصد اهداف درآمدی مبارکه محقق شـد

مسـتقیم  احیـاء  واحـد  پرتـاش  کارکنـان 

و  چهارمحـال   سفیددشـت  فـوالد  شـرکت 

بختیـاری در ادامـه ثبـت رکوردهـای تولیـد 

ماهانـه ایـن شـرکت در ماه هـای مهـر، آبـان 

و آذر، با تولید ۶۰۰۰4 تن آهن اسفنجی در 

کار  و  سـازمانی  تعلـق  تجلـی  دی مـاه، 

گروهی را به منصه ظهور گذاشتند.

مدیرعملیـات  آنایـن  فلـزات  گـزارش  بـه 

ایـن  بیـان  بـا  سفیددشـت  فـوالد  شـرکت 

تولیـد،  میـزان  ایـن  بـا  افـزود:  مطلـب 

مجمـوع تولیـد واحـد احیـاء مسـتقیم ایـن 

۳۶۰هزارتـن  مـرز  از   ۹۶ سـال  در  شـرکت، 

افزایـش  عـدد  ایـن  کـه  کـرد  عبـور 

۳۰۰درصـدی را نسـبت بـه مجمـوع تولیـد 

سـال ۹5 نشـان مـی دهـد. جمشـید علـی

بابایـی همچنیـن از کنتـرل زمـان توقفـات 

و  داد  خبـر  اخیـر  5ماهـه  در  شـرکت  ایـن 

تجهیـزات،  سـازی  بهینـه  بـا  کـرد  اعـام 

همچنیـن  و  پیشـگیرانه  تعمیـرات  انجـام 

تامیـن بـه موقـع گندله اکسـیدی و قطعات 

یدکـی توانسـته ایـم رشـد زمـان توقفـات را 

بـه صفـر برسـانیم. مدیـر عملیـات شـرکت 

تمامـی  از  پایـان  در  سفیددشـت  فـوالد 

واحد های شـرکت اعم از سـتاد و عملیات 

بـه دلیـل تـاش همـه جانبـه در کسـب ایـن 

موفقیت ها قدردانی کرد.

یـد و فـروش  ـا تول ـ ـ ـه ب ارک ب ـوالد م ت ف ـرک ش

بیش از 5میلیون تن انواع محصوالت گرم، 

ـش از ۱۱هـزار  ی ـه ارزش ب سـرد و پوششـدار ب

ـه ۹۰درصد پیش  ـارد تومـان توانسـت ب ی میل

و  د  ـ ب ا ی ت  ـ س د د  و ـ خ د  ـ م رآ د ی  ـ ن ی ب

۳۶۸۰میلیاردتومان سود خالص، به ازای هر 

سهم 4۹۱ ریال را محقق کند.

ــه نقــل از روابــط  بــه گــزارش فلــزات آنایــن و ب

اون  ـ ـ ه، مع ـ والد مبارکـ ـ ـ رکت ف ـ ی شـ ـ عمومـ

ــن  ــا اعــام ای ــن شــرکت ب ــی ای اقتصــادی و مال

ــر رشــد ۲۳۰درصــدی ســود  ــد ب ــا تأکی ــر و ب خب

خالــص در ۹ماهــۀ ســال جــاری افــزود: در ایــن 

بــازۀ زمانــی ،شــرکت بــا فــروش ۳میلیــون و ۷۹۹ 

هــزار تــن محصــوالت گــرم، یــک میلیــون و 

ــن  ــن محصــوالت ســرد و ۲۲۱هــزار ت ۱۰۶هــزار ت

ـزان  ه میـ ـ ـ ا ب ـ ـدار، جمعـ ـوالت پوششـ محصـ

5میلیــون و ۱۲۶هــزار تــن انــواع محصــوالت، در 

مجمــوع ۱۱هــزار میلیــارد تومــان درآمــد حاصــل 

کــرد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشته 5۳درصد رشد داشته است.

وی در ادامـه ضمـن قدردانـی از تـاش همـۀ 

کارکنـان گـروه فـوالد مبارکـۀ اصفهـان کـه در 

تحقـق ایـن موفقیـت همـکاری داشـته انـد بـه 

دالیـل رشـد 5۳درصـدی درآمـد شـرکت اشـاره 

نمـود و گفـت: بهـره بـرداری از طـرح هـای 

توسـعۀ شـرکت شـامل ماشـین ریختـه گـری 

شمارۀ 5، به بهره برداری رسیدن گندله سازی 

سـنگان و طـرح توسـعۀ مجتمـع فـوالد سـبا و 

همچنیـن کنتـرل هزینـه هـا در راسـتای تولیـد 

اقتصـادی محصـوالت و همچنیـن افزایش نرخ 

جهانی محصوالت در سال ۹۶ و کنترل هزینه 

های مالی با تبدیل نرخ تسهیات گرانقیمت 

بـه تسـهیات ارزانتـر از مهمترین دالیل تحقق 

این رشد بوده است.

ـه مرتضـی شـبانی، رئیـس  ن ـن زمی در همی

یـز در  ن ـرکت  ع ش ـ ام ج و م ام  ه ـ ور س ـ ام

رای  ـ ب ت  رک ـ ش م  ا ه ـ س ه  زد ا ـ ب ص  و ـ ص خ

سـهامداران خاطرنشـان کرد: سهام شرکت 

ـه حجـم  ـه ب وج ـا ت ـادار ب ه ـورس اوراق ب در ب

از  ی  ـ ک ام آن، ی ه ـ ات و ارزش س ـ ام ع م

أثیرگذارترین شرکتها در نوسانات شاخص  ت

ـا رشـد مسـتمر  ـن شـرکت ب ـورس اسـت. ای ب

سـودآوری خود و سـرمایه گذاری در طرحها 

و شرکت های سودآور بورس توانسته است 

ـه  ـرای سـهامداران ب ـل توجهـی ب بازدهـی قاب

ـه  وجـه ب ـا ت ـه ای کـه ب ـه گون ـان آورد؛ ب ارمغ

م و  ـه ـر س ـدی ه ق ـود ن ـال س م ۱۰۰ ری ـی س ق ت

ـازده  رشـد قیمـت سـهام در سـال جـاری ب

ـرای سـهامداران داشـته که  ۱۲۸درصـدی ب

در نوع خود کم نظیر بوده است.

وی در خـصوص تغییرات جدید صورت گرفته 

در نوع گزارش دهی شرکتها در بورس تصریح 

نمـود: بر اسـاس تصمیـم گیری جدید سـازمان 

بورس، شکل گزارشدهی بودجۀ شرکتها تغییر 

بـه گونـه ای کـه گـزارش هـای  اسـت؛  کـرده 

بودجـۀ سـاالنه و مقاطـع ۳ماهـه حذف شـده و 

در عـوض گـزارش تفسـیری مدیریت جایگزین 

آن شـده اسـت. در گـزارش تفسـیری مدیریـت 

کـه بـه عنـوان تفسـیری بـرای صورتهـای مالـی 

میـان دوره ای اسـت، ابعـاد مختلـف عملکـرد 

شـرکت،  کان  اسـتراتژی  ازجملـه  شـرکت 

ریسـکها و چالشـهای پیش رو، بازارهای فروش 

محصوالت، طرحهای سـرمایه گذاری و منابع 

تأمین مالی آن، سیاستهای شرکت درخصوص 

مالـی،  تأمیـن  منابـع  و  سـرمایه  سـاختار 

متعـدد  مـوارد  و  سـود  تقسـیم  سیاسـتهای 

دیگر تبیین و تشریح میشود.

شـرکت  مجامـع  و  سـهام  امـور  رئیـس 

درخصـوص گـزارش EPS شـرکتهای بـورس 

یـادآور شـد: بـر اسـاس رویـۀ جدیـد سـازمان 

بـورس، EPS پیـش بینـی شـدۀ شـرکتها کـه 

معموال در ابتدای سـال ارائه میشـود، تغییر 

کـرده اسـت و بـه جـای آن EPS محقـق شـدۀ 

۱۲ماهـۀ گذشـتۀ شـرکت در سـایت بـورس 

 EPS گـزارش میشـود؛ به عنوان مثـال آخرین

شـرکت کـه در سـایت بـورس گزارش میشـود 

شـامل سـود محقـق شـدۀ ۹ماهـۀ سـال ۹۶ و 

۳ماهۀ آخر سال ۹5 است.

ثبت رشد ۳۰۰ درصدی برای 

فوالد سپیددشت

ثبت رکورد 360 
هزار تنی تولید آهن 

اسفنجی در فوالد 
سپیددشت
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس از توافق بر سرمایه گذاری 

برای  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  میدکو  دالری  میلیون   5۰۰

اجرای  ا  ب بوتیای کرمان خبر داد و گفت:  توسعه مجتمع فوالد 

این طرح توسعه، ۳ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم برای 

جوانان ایجاد می شود.

به گزارش فلزات آناین و به نقل از فارس، محمدمهدی زاهدی 

ا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت  ا اشاره به دیدار ب امروز ب

وجود  به  خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  هلدینگ 

و  کرد  تاکید  کرمان  در  زغال سنگ  و  آهن  سنگ  غنی  معادن 

ظرفیت باالی کرمان برای تولید فوالد را یادآور شد.

ا بیان اینکه بر سرمایه گذاری 5۰۰ میلیون دالری میدکو از  وی ب

بوتیا  فوالد  مجتمع  توسعه  برای  ملی  توسعه  صندوق  محل 

مجتمع  این  اول  فاز  اجرای  برای  کرد:  بیان  است،  شده  توافق 

۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری  تاکنون یک هزار و  کارخانه ای 

انجام شده است.

ا اجرای این  ا بیان اینکه ب نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ب

طرح توسعه، ۳ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۱۰ هزار 

می شود،  ایجاد  جوانان  برای  غیرمستقیم  به طور  شغلی  فرصت 

عنوان کرد: همچنین مقرر شده است، اجرای تمام امور خدماتی 

مجتمع توسط شرکت های بخش خصوصی بومی انجام پذیرد و 

این شرکت ها متعهد به اشتغال نیروهای بومی شوند.

تأمین  برای  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  ا  ب توافق  از  وی 

سوخت مورد نیاز مجتمع فوالد بوتیا خبر داد و خاطرنشان کرد: 

همچنین مقرر شده است، منابع طبیعی استان کرمان یک هزار 

هکتار زمین به منظور درختکاری و تأمین فضای سبز به منظور 

زیست محیطی  استانداردهای  شدن  برآورده  و  سبز  خط  ایجاد 

مجتمع فوالد بوتیا در  اختیار آن مجتمع قرار دهد.

نماینده مردم کرمان خبر داد:

توافق بر سرمایه گذاری 500 میلیون دالری میدکو 

طرح های فوالد استانی، راه اندازی می شوند

کارخانه آهن اسفنجی فوالد سبزوار به تولید رسید
تولیـد  بـه  از  سـبزوار  فـوالد  طـرح  مدیرعامـل 

فـوالد  اسـفنجی طـرح  آهـن  رسـیدن کارخانـه 

سبزوار خبر داد.

بـه گـزارش فلـزات آنایـن و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و 

صنایـع معدنـی ایران، ایـرج نصوحی دهنوی با 

اعـام ایـن مطلب اظهار داشـت: کارخانه آهن 

اسـفنجی طـرح فـوالد سـبزوار در سـاعت ۱۱:۱۰ 

دقیقـه روز یکشـنبه )یکـم بهمـن ۹۶( نخسـتین 

محصـول خـود )آهـن اسـفنجی( را تولیـد کـرد.

نیـز  سـبزوار  فـوالد  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه 

همچون دیگر طرح های استانی فوالد،  تا سال 

۹۲ در وضعیـت سـکون قـرار داشـت که توسـط 

در  و  شـد  فعـال  یازدهـم  دولـت  در  ایمیـدرو 

مسیر ساخت قرار گرفت. نصوحی ادامه داد: 

درصـد   ۹۲.5 بـا  اسـفنجی  آهـن  محصـول 

تولیـد  بـه  شـدگی(  فلـز  )درجـه  متالیزاسـیون 

سـبزوار  فـوالد  طـرح  رسـید.مدیرعامل 

خاطرنشـان کـرد: بـرای ایـن واحـد، حـدود 45۰ 

میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و ۳۷۰ نفر 

بـه طـور مسـتقیم و حـدود ۳ هـزار نفـر بـه طـور 

غیر مستقیم به کار مشغول شدند. وی ادامه 

از  کارخانـه  ایـن  )گندلـه(  اولیـه  مـاده  داد: 

کارخانـه گندلـه سـازی اپـال پارسـیان واقـع در 

سـنگان تامیـن مـی شـود. این گندله سـازی در 

رییـس  اول  معـاون  سـوی  از  گذشـته  مـاه 

جمهوری افتتاح شـده بود. بنا به این گزارش، 

طرح فوالد سبزوار به عنوان یکی از طرح های 

۷ گانه فوالد استانی، در منطقه جوین )حدود 

۶5 کیلومتری غرب سبزوار( واقع شده است.
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انقــاب  ــروزی  ی پ ســالگرد  آســتانه  در 

ــوالد  ف تاشــگران  همــت  ــه  ب و  اســامی 

ــوالد  ف ــه  ماهیان ــد  ی تول رکــورد  خوزســتان، 

قــاء  ــه در ســال جــاری ارت ب ــرای ســومین مرت ب

ــون و 143  ی ــه 3 میل ب افــت و طــی 10مــاه  ی

ــد 5  ــر رش ــن ام ــه ای ــید ک ــن رس ــزارو 953 ت ه

ــه مــدت مشــابه در ســال  درصــدی نســبت ب

قبل را نشان می دهد.

از  قــل  ن ــه  ب و  ــن  آنای ــزات  فل گــزارش  ــه  ب

ــی  عل خوزســتان،  ــوالد  ف عمومــی  ــط  رواب

ــزی و کنتــرل  امــه ری ــر برن ــور، مدی اشــکانی پ

ــگار  ــه خبرن ــب ب ــن مطل ــام ای ــا اع ــد ب ی تول

ــه شــمش  ــد ماهیان ی ــزان تول مــا گفــت: می

ــه  3۲۸هــزار و 910  فــوالد در دی مــاه امســال ب

ــورد  ــه رک ــت ک ــی اس ــن در حال ــید. ای ــن رس ت

ــا31 روز  پیشــین در شــهریور مــاه امســال ب

ــوده  ــن ب ــزار و 3۸4 ت ــزان 3۲۸ه ــه می کاری، ب

است.

ــد افــزود:  ی ــزی و کنتــرل تول امــه ری ــر برن مدی

ــرای  ــه ب ــد ماهیان ی ــش تول ــن افزای تحقــق ای

ــار در دی مــاه ســال 96کــه دارای  ســومین ب

ــوالد  ف ــخ  اری ت در  ــوده،  ب کاری  روز   30

خوزســتان و تمامــی ماه هــای ســال انجــام 

ــد  ی تول رکــورد  ــش  افزای حالی کــه  در  شــد. 

کاری  روز   31 ــا  ب مــاه  شــهریور  در  ــی  قبل

محقق شده بود.

ــن  ــق ای ــرد: تحق ــان ک ــور خاطرنش ــکانی پ اش

ــه  بت ال و  ــی  همدل ــاش،  ت گــر  یان ب رکــورد 

ــص  ــداکار و متخص ــان ف ــی کارکن ــش فن دان

راســتای  در  خوزســتان،  ــوالد  ف شــرکت 

رسیدن به "اقتصاد مقاومتی" است.

ذوب آهن اصفهان پنجاه ساله در مسیر سودآوری

ذوب آهن اصفهان در 9 ماه نخست امسال، رشد تولید و سودآوری را رقم زد
ذوب آهـن اصفهـان کـه در آسـتانه پنجـاه سـالگی قـرار دارد در 9 

تولیـد،  تنـوع  و  میـزان  افزایـش  هـای  زمینـه  در   96 سـال  اول  مـاه 

سـوددهی ، کاهـش هزینه هـا، کاهـش بدهـی ، صـادرات و ... شـرایط 

قـرار  تعالـی  و  بهبـود  مسـیر  در  عمـًا  و  زد  رقـم  را  مطلوبـی  بسـیار 

گرفت.

بـه گـزارش فلـزات آنایـن و بـه نقـل از روابط عمومی شـرکت ذوب 

آهـن اصفهـان، مهنـدس صادقـی مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان در 

خصـوص شـرایط تولیـد در ایـن شـرکت گفـت : ر نـه ماهـه سـال جـاری 

شـاهد رونـد افزایـش تولیـد در بخشـهای مختلـف ذوب آهـن نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل بوده ایم . در این مدت ۲۸ درصد افزایش 

در تولیـد کک ،  ، 13 درصـد افزایـش در تولیـد آگلومـره ،  4 درصـد 

افزایـش در تولیـد چـدن مـذاب ،  3 درصـد افزایـش در تولیـد  شـمش 

تولیـد  افزایـش  درصـد   6 نهایـی  محصـول  کل  جمـع  در  و  آمـاده 

داشته ایم.

مهنـدس صادقـی تصریـح کـرد: بـه منظـور پاسـخ بـه نیازهـای روز 

هـای  پروفیـل   ، محصـوالت  سـبد  توسـعه  منظـور  بـه  و  بـازار  افـزون 

مختلفـی از جملـه ناودانـی بـال شـیبدار سـبک سـایز ۲0، کاف هـای 

صادراتـی بـا مـارک فـوالد سـریSAE، گـرد فـوالدی سـایز ۲50 میلیمتر 

و  بیم بانک در شرکت طراحی و تولید گردید.

مهنـدس صادقـی گفـت :  ایـن شـرکت طـی مدت مذکـور با نیل به 

درآمـد عملیاتـی۲۸ هـزار میلیـارد ریـال و بـا رشـد 17 درصد نسـبت به 

بـه 4۸53  را  ناخالـص خـود  توانسـت سـود  قبـل  مـدت مشـابه سـال 

میلیـارد ریـال ارتقـاء دهـد ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در مدت 

مشـابه سـال قبـل 577 میلیـارد ریـال زیـان بود.بـه عبـارت دیگر سـود 

ناخالـص شـرکت حـدود 940 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن تغییـر 

چشـم گیـر نیـز در سـود عملیاتـی شـرکت قابـل مشـاهده اسـت، بـه 

گونـه ای کـه زیـان عملیاتـی شـرکت طـی 9 ماهـه سـال 1395 کـه بـه 

مبلـغ ۲۲37 میلیـارد ریـال مـی رسـید جـای خـود را بـا ۲916 میلیـارد 

ریال سود عوض کرد.

وی گفـت : خوشـبختانه ایـن شـرکت پـس از ۲ و نیـم سـال تحمـل 

بهبـود  رونـد  یابـد.  دسـت  خالـص  سـود  بـه  توانسـت  خالـص  زیـان 

عملکـرد شـرکت گویـای آن اسـت کـه از یـک سـو سیاسـت هـای کان 

بـر صادرات)رشـد ۸4 درصـدی در مقـدار و 145  تمرکـز  شـرکت در 

بـا  هـا کـه هـم راسـتا  ریالـی( و مدیریـت هزینـه  ارزش  درصـدی در 

سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی کـه اباغـی مقـام معظـم رهبـری اسـت 

اثـر خـود را نشـان داده و از سـوی دیگـر شـرایط رکـودی و سـقوط بهای 

فروش محصوالت این شـرکت در کشـور به نقطه عطف خود رسـیده 

و بازگشت به قیمت های قبل از رکود را شاهد خواهیم بود.

افزایش رکورد تولید شمش فوالد برای سومین بار در فوالد خوزستان

تولید شمش فوالد در دی ماه به ۳۲۸هزار و 910 تن رسید
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مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد چابهار گفت: 

فـاز اول مجتمـع فـوالد مکران بـا ظرفیت تولید 

سـاالنه ۲ میلیـون تـن فوالد سـال آینـده به بهره 

برداری می رسد.

عبدالرحیـم کـردی در چابهـار بـا اشـاره بـه افق 

تولیـد سـاالنه 10 میلیـون تـن فـوالد در سـواحل 

مکـران اظهـار داشـت: یکـی از نقـاط پراهمیت 

بـرای تحقـق ایـن افـق بلندمـدت چابهار اسـت 

احـداث  عملیـات  اول  وهلـه  در  بنابرایـن 

مجتمـع فـوالد مکـران بـا ظرفیـت تولید سـاالنه 

4 میلیون تن فوالد سال 94 آغاز شد.

وی افـزود: تاکنـون بیـش از 1۲0 میلیارد تومان 

بخـش  و  ملـی  توسـعه  صنـدوق  سـوی  از 

گـذاری  سـرمایه  مکـران  فـوالد  در  خصوصـی 

سـازمان  مشـارکت  بـا  شـرکت  ایـن  و  شـده 

ایمیـدرو، سـازمان منطقـه آزاد چابهـار و سـهام 

هشـتم  پیکـره  در  خصوصـی  بخـش  داران 

منطقه آزاد چابهار در حال احداث است.

بـا  چابهـار  آزاد  منطقـه  سـازمان  مدیرعامـل 

چابهـار  فـوالد  فیزیکـی  پیشـرفت  بـه  اشـاره 

تصریـح کـرد: بخـش مهمـی از کـوره 4 هـزار و 

متـر   105 طـول  بـه  مکـران  فـوالد  تنـی  پانصـد 

نصـب شـده و در مراحـل پایانـی اسـت و پیـش 

بینی می شـود فاز اول این مجتمع با ظرفیت 

اسـفنجی  آهـن  تـن  میلیـون   ۲ سـاالنه  تولیـد 

سال آینده به بهر ه برداری برسد.

وی اضافـه کـرد: ازآنجایـی کـه در فـاز اول ایـن 

تـن ورودی سـنگ  پـروژه بیـش از دو میلیـون 

بـرای  بنـادر  سـازمان  بـا  بـود  خواهـد  آهـن 

بنـدر شـهید  اسـکله مجـزا در  یـک  اختصـاص 

مجتمـع  اولیـه  مـواد  واردات  بـرای  بهشـتی 

فـوالد مذاکـره شـده و اسـکله شـماره 5 شـهید 

یافتـه  اختصـاص  منظـور  ایـن  بـرای  بهشـتی 

تولیـدی  محصـول  بیشـتر  چنیـن  هـم  اسـت؛ 

مجتمـع فـوالد نگیـن مکـران نیـز از طریـق بندر 

چابهار به بازار های هدف صادر می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

چابهار خبر داد:

بهره برداری از فاز نخست 
مجتمع فوالد مکران

در واحد فوالدسـازی مجتمع فوالد خراسـان رکورد ماهانه تولید شـمش فوالدی در این مجتمع 

در دی مـاه 1396 شکسـته شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه نیروهـای تاش گـر واحـد فوالدسـازی 

شـماره ۲، که اردیبهشـت ماه امسـال به بهره برداری رسـید، رکورد روزانه تولید شـمش را در دو 

روز پیاپی، دو بار جا به جا کردند.

بـه گـزارش فلـزات آنایـن رییـس تولیـد ریختـه گـری مجتمع فـوالد خراسـان اظهار کرد: پرسـنل 

تاش گر واحد ریخته گری فوالدسـازی شـماره دو که روز ۲۸ دی ماه 1396 موفق شـده بودند 

بـا ثبـت رکـورد تولیـد روزانـه 1764 ُتـن، رقـم ثبـت شـده قبلـی را 77 تـن ارتقـا ببخشـند، یـک روز 

بعـد در تاریـخ ۲9 دی مـاه بـا تولیـد 1۸49تـن رکـورد تـازه ای را در تولیـد و ریختـه گـری شـمش 

ثبـت کننـد. مهنـدس علیرضـا راسـتگو بـا اعـام ایـن خبر خاطرنشـان کـرد: با کسـب این نصاب 

ها، رکورد روزانه مجموع تولید در دو ناحیه فوالدسـازی این شـرکت نیز جا به جا شـد. راسـتگو 

افـزود: پیـش از ایـن و  در تاریـخ 17 آذر در دو واحـد فوالدسـازی جمعـا 3691 تـن تولید روزانه به 

ثبـت رسـیده بـود کـه روز ۲۸ دی مـاه امسـال، و در حالـی کـه کـم تـر از ۸ ماه از آغـاز راه اندازی 

فوالدسـازی شـماره ۲ سـپری شـده اسـت، نصـاب تولیـد روزانـه 3739 تنـی توسـط فوالدمـردان 

خراسان به ثبت رسید.

 وی افـزود: همـکاران شـیفت B واحـد ریختـه گـری شـماره ۲، در ادامـه تـاش هـا بـرای رسـیدن 

به ظرفیت اسـمی این واحد تازه تاسـیس، با انجام 9 ذوب متوالی و به صورت پیوسـته، گامی 

جدی در تطبیق واحد تازه راه اندازی شده با شرایط تولید و کسب ظرفیت اسمی برداشتند.

در همین راسـتا، مدیر فوالدسـازی مجتمع با اشـاره به تعهد و انگیزه باالی همکاران خود برای 

دسـت یابـی بـه باالتریـن سـطح عملکـرد گفـت: در کنـار عـزم و اراده پرسـنل، تامیـن بـه موقـع 

برخـی قطعـات و تجهیـزات تولیـد و نیـز تامیـن مـواد اولیـه، بـه ویـژه گندلـه و آهن اسـفنجی، از 

دیگر عوامل دست یابی به این موفقیت بوده است.

مهنـدس محمدرضـا شـفیعیان افـزود: در کنـار ایـن مـوارد، رفـع برخـی از ایـرادات موجـود در 

طرح فوالدسـازی شـماره ۲، به همت کارکنان و پیمانکاران هم از دیگر دالیل رسـیدن به نصاب 

های جدید بوده است.شـفیعیان خاطرنشـان کرد: آن چه عملکرد واحد شـماره ۲ فوالدسـازی را 

برجسـته تر می سـازد، کم نظیر بودن طی شـدن روند دسـت یابی به رکوردهای تولید در دوره 

موسـوم به »راه اندازی« اسـت که می توان گفت فوالدسـازی شـماره ۲ مجتمع فوالد خراسـان، 

در مقایسـه بـا واحـد هـای مشـابه و از جملـه فوالدسـازی شـماره 1 همیـن مجتمـع، فراتـر از 

انتظارات به نمودار تولید رسمی و اعام شده خود نزدیک می شود.

شـفیعیان اظهـار امیـدواری کـرد کـه در صـورت مسـاعد بـودن شـرایط و ادامـه رونـد موجـود، بـا 

سـعی و تـاش تمامـی کارکنـان و حمایـت تمامـی واحدهـای سـتادی و پشـتیبانی شـاهد ثبـت 

رکوردهـای دیگـر تـا رسـیدن بـه ظرفیـت متوسـط روزانـه ذوب کـه 1۸ ذوب و ظرفیـت اسـمی 

ساالنه این کارخانه که 7۲0 هزار تن فوالد خام است، باشیم.

مهنـدس زارع معـاون بهـره بـرداری شـرکت ضمـن تقدیر و تشـکر از تاش تمامـی همکاران بهره 

برداری و پشتیبانی این موفقیت را به تاشگران بخش فوالدسازی تبریک گفت.

مجتمع فوالد خراسان با ظرفیت تولید ساالنه حدود 1/4 میلیون تن فوالد خام، دارای ۲ واحد 

فوالدسـازی اسـت، کـه کارخانـه فوالدسـازی شـماره ۲ شـرکت، اردیبهشـت مـاه امسـال بـه بهـره 

بـرداری رسـید و دسـت یابـی بـه ایـن رکوردهـای تـازه در ایـن واحـد از رونـد رو بـه رشـد تولیـد 

شـرکت و رسـیدن هـر چـه سـریع تـر بـه ظرفیـت اسـمی تولیـد فـوالد خـام در بزرگتریـن جبهـه 

صنعتی شرق کشور حکایت دارد.

رییس تولید ریخته گری مجتمع فوالد خراسان اظهار کرد:

ثبت دو رکورد جدید در فوالد خراسان
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مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خبر داد:

تست موفقیت آمیز گارانتی عملکرد )PGT( در 
گندله سازی فوالد سنگان

مدیر عامل فوالد شادگان 

اعالم کرد:

هدفگذاری شادگان 
برای تولید 300 هزار 
تن آهن اسفنجی تا 

پایان سال

تست گارانتی عملکرد کارخانه گندله سازی فوالد سنگان با موفقیت انجام شد.

عملکـرد  گارانتـی  تسـت  )س(،  زینـب  حضـرت  والدت  بـا  همزمـان  آنالیـن  فلـزات  گـزارش  بـه 

محمـدی  میـر  مهنـدس  آقـای  شـد.  انجـام  موفقیـت  بـا  سـنگان  فـوالد  سـازی  گندلـه  کارخانـه 

مدیرعامـل شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان در جلسـه بررسـی و کنتـرل گزارشـات تسـت 

گارانتـی عملکـرد )pgt( کارخانـه 5 میلیـون تنـی گندلـه سـازی که در حضـور معاونین، مدیران و 

روسـای قسـمت هـا و همچنیـن مشـاوران و پیمانـکاران برگـزار گردید، ضمن تبریـک این موفقیت 

به خانواده بزرگ فوالد مبارکه از تالش کلیه همکاران ، مشـاوران وپیمانکاران قدردانی و تشـکر 

نمـوده و دسـتیابی بـه 600 هـزار تـن محصـول گندلـه در 100 روز اولیـه تولیـد و تحقـق ظرفیـت 

اسـمی کارخانـه بـه میـزان 16200 تـن در روز و همچنیـن انجـام موفقیـت آمیـز تسـت گارانتـی 

عملکـرد کارخانـه را نشـان ازکیفیـت مطلـوب اجـرای پروژه دانسـت و افزود :برای اولین باراسـت 

کـه  یـک کارخانـه گندلـه سـازی بـا ایـن ظرفیـت توانسـت در کمتـر از 4 مـاه با لحـاظ رعایت کلیه 

پارامترهای کمی و کیفی تولید، به رکورد های اسمی کارخانه دست پیدا کنند.

ثبـت  از  شـادگان  فـوالد  عامـل  مدیـر 

رکـورد تولیـد 60 هـزار تـن آهـن اسـفنجی بـا 

کـم تریـن توقـف در دی مـاه امسـال خبـر 

داد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از از 

اعـالم  بـر  تفضلـی عـالوه  ایمیـدرو، عبـاس 

ایـن مطلـب، افـزود: ایـن میـزان تولیـد تنهـا 

بـا توقـف 40 سـاعت در دی مـاه ثبت شـده 

اسـت و ایـن واحـد فـوالدی تـا پایـان دی در 

مجمـوع 190 تـن آهـن اسـفنجی تولید کرده 

است.

وی بـا اشـاره بـه برنامـه نخسـتین واحـد 

تولیـد آهـن اسـفنجی بـه روش ایرانـی ِپـرِد 

در جهـان، تصریـح کـرد: برنامـه تولیـد 300 

هـزار تنـی تا پایان امسـال هدفگذاری شـده 

است.

مدیـر عامـل فـوالد شـادگان گفـت: تنهـا 

در  شـادگان  فـوالد  خـوراک  تامیـن  مسـیر 

حـال حاضـر فـوالد خوزسـتان اسـت و تعهـد 

سـازمان ایمیـدرو بـه کارخانـه، سـنگ آهـن 

است.

شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان یکـی از 

هشـت طـرح فـوالدی کشـور اسـت کـه در 

مطالعـات جامـع فـوالد کشـور در سـال ۸2 

برنامـه  پیش نیازهـای  از  یکـی  به عنـوان 

اقتصـادی  توسـعه  پنجـم  و  چهـارم  سـوم، 

عملیـات   ۸5 سـال  در  و  تصویـب  کشـور 

اجرایی آن آغاز شد.

ایـن کارخانـه اولیـن واحـد بهـره بـرداری 

 PERED شـده بـا تکنولـوژی کامـال ایرانـی

در جهان است.

عضـو هیـات مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد بـا بیـان اختـالف زیـاد میـان قیمـت داخلـی و 

صادراتی فوالد، از افزایش قیمت این فلز در روزهای پیش رو خبر داد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از ایسـنا، رضـا شهرسـتانی بـا اشـاره بـه گزینـه هـای موثـر در 

قیمـت فـوالد گفـت: فـوالد ماننـد طالسـت و نـرخ  آن وابسـته بـه قیمت هـای جهانـی و ارز اسـت. 

وی دربـاره زمزمه هـای افزایـش قیمـت فـوالد در روزهـای اخیـر ادامـه داد: فوالدی هـا بـرای حفظ 

خـود در بـازار چـاره ای جـز افزایـش قیمت هـای داخلـی ندارنـد چـرا که بـه هرحال بخشـی از مواد 

اولیـه تولیـد فـوالد ماننـد الکترودهای گرافیتی، فروآلیاژها و قطعات یدکی ماشـین آالت وارداتی 

هسـتند و در قیمـت تمـام شـده محصـول فـوالدی اثرگـذار خواهنـد بـود کـه همیـن امـر باعـث 

می شود تا با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت فوالد نیز افزایش پیدا کند.

قیمت گذاری هـا بـه نحـوی اسـت کـه میلگـرد در ایـران از همه جـای دنیـا ارزانتـر اسـت و نگاهـی 

بـه آمـار ایـن محصـول در بـازار نشـان می دهـد سـال جـاری عرضـه میلگـرد ۸ درصـد کاهـش پیـدا 

کـرده و تقاضـای آن نیـز در کل کشـور 12 درصـد پاییـن آمـده اسـت. متاسـفانه سـال گذشـته 

وضعیـت بـازار داخلـی بـه شـدت بـد بـود و سـال جـاری نیـز ایـن وضعیـت بدتـر از سـال گذشـته 

پیش می رود.

منتظر افزایش قیمت فوالد باشید

میلگرد ایران ارزانتر از همه جای دنیا
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و  خطه سـازی  دو  پـروژه  مدیـر  معـاون 

اینکـه  بیـان  بـا  راه آهـن  حومـه ای  قطارهـای 

ذوب آهـن هنـوز ریـل مـورد تأییـد راه آهـن را 

جزئیـات  تشـریح  بـه  اسـت  نسـاخته 

تحویـل  بـرای  هند-ذوب آهـن  کنسرسـیوم 

شـمش و تولیـد ریـل پرداخـت و گفـت: در 

قـرارداد تولیـد ۴۰ هـزار تـن ریـل، کل رقـم از 

محـل بدهـی ذوب آهن به راه آهن تهاتر شـد، 

اما ذوب آهن اهتمامی ندارد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن  فلـزات  گـزارش  بـه 

بـا  هم اندیشـی  نشسـت  فـارس،  خبرگـزاری 

ملـی«  بـا  ریـل  تولیـد  موضـوع  »چالش هـای 

حضـور محسـن نـوروزی ، مدیـرکل دفتـر فنـی 

و بررسـی طرح هـای راه آهـن شـرکت سـاخت، 

سـاخت  اداره کل  معـاون  صیدگـر،  مهـدی 

روسـازی راه آهن شـرکت سـاخت و امراللهی ، 

و  دوخطه سـازی  پـروژه  مدیـر  معـاون 

قطارهای حومه ای راه آهن، برگزار شد.

اینطـور  نشسـت  ایـن  در  گفـت  امراللهـی 

گفـت: در سـالهای گذشـته کمبـود ریـل بـه 

نگهـداری  پروژه هـای  کـه  بـوده  گونـه ای 

اسـت؛  شـده  مواجـه  چالـش  بـا  خطـوط 

پروژه هـای  و  جـاری  نگهـداری  پروژه هـای 

و  بهسـازی  شـامل  اساسـی  نگهـداری 

ریـل  کمبـود  مسـاله  بـا  همـواره  بازسـازی، 

دسـت بـه گریبـان بـوده و مشـکالت زیـادی 

به دنبال داشـته اسـت؛ پس از آنکه موضوع 

ذوب آهـن  و  شـد  مطـرح  ملـی  ریلـی  تولیـد 

خبـر قطعـی مبنـی بـر تولیـد ریل داد، بسـیار 

خوشـحال شـدیم؛ مدیرعامـل وقـت راه آهـن 

را  موضـوع  پورسـیدآقایی( شـخصاً  )محسـن 

پیگیری کرد  تا قرارداد فعلی منعقد شود.

کـرده  اعـالم  ذوب آهـن  مجـدداً  تازگـی  بـه 

اسـت که بخشـی از ریل تولیدی این شـرکت 

از لحـاظ فنـی نهایـی شـده اسـت امـا از نظـر 

از  بخشـی  هـم  بـاز  مـا،  بـازرس  شـرکت 

تسـت های انجام شـده ناموفق بوده و اعالم 

در  تغییراتـی  بـه  نیـاز  کمـاکان  اسـت  شـده 

رابطه با پروسه تولید وجود دارد.

وی افـزود:  از سـال 82  جلسـات و پیگیری هـا 

بـرای تولیـد ریـل در راه آهـن وجود داشـت تا 

اعـالم  ایـن کـه در سـال گذشـته ذوب آهـن 

ایـن  تولیـد  بـرای  قـرارداد  عقـد  آمـاده  کـرد 

عنـوان  بـه  راه آهـن  شـرکت  اسـت،  محصـول 

ایـن  جـدی  نیازمنـد  و  ریـل  اصلـی  متولـی 

مجوز هـای  و  پیگیـری   بالفاصلـه  محصـول، 

الزم را اخـذ کـرد و  قـرارداد تولیـد ۴۰ هزار تن 

و  پایین تـر  سـرعت  مناسـب  کـه   U33 ریـل 

حساسـیت های کمتـر اسـت منعقـد کـرد تـا 

شـاید ایـن مسـاله در ذوب آهـن فعـال شـود، 

آبـان 95 منعقـد  تاریـخ 25  قـرارداد در  ایـن 

شـد و مـدت اجـرای آن 5 مـاه بـود، یعنـی مـا 

بایـد عمـال در ابتـدای سـال 96 کل ایـن ۴۰ 

هـزار تـن را تحویـل مـی گرفتیـم، امـا با وجود 

گذشـت یـک سـال از قـرارداد  و پیگیری هـای 

نتوانسـته  شـرکت  ایـن  امـروز  تـا  راه آهـن، 

اسـت ریـل تأییـد شـده را تولیـد کننـد. در 

ایـن بـازه یـک سـاله مرتـب پیگیـر تولیـد ریـل 

حضـور  محـل  در  بـازرس   شـرکت  و  بودیـم 

داشت  و گزارش می داد.

آبان مـاه   23 ذوب آهـن  بـه  مـا  نامـه  آخریـن 

درخواسـت  نامـه  ایـن  در  کـه  بـود  امسـال 

کردیـم آخریـن وضعیـت تولیـد ریـل و رونـد 

جزئیات کنسرسیوم هند-ذوب آهن برای تولید ریل

ذوب آهن ریل مورد تائید راه آهن را نساخت
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ــا  مهنــدس صادقــی مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در گفت وگــو ب

صــدا و ســیمای اســتان اصفهــان از تولیــد ریــل در ذوب آهــن و 

آمادگــی ایــن محصــول بــرای تحویــل بــه راه آهــن جمهــوری اســالمی 

خبــر داد و گفــت: مشــکالت بســیاری در راه فــروش ریــل بــه راه 

ــه مســائل فنــی نیســت و مشــکالت  آهــن وجــود دارد کــه مربــوط ب

مالی و کمبود نقدینگی را شــامل می شــود .

وی بــا اشــاره بــه قــرار داد فــی مابیــن راه آهــن جمهــوری اســالمی و 

ــل U33 گفــت:  ــن ری ــد ۴۰ هــزار ت ذوب آهــن اصفهــان جهــت خری

اگــر چــه ایــن قــراداد بــرای ذوب آهــن اصفهــان در حــال حاضــر 

ــه تدریــج در حــال تولیــد آن هســتیم . در  اقتصــادی نیســت، امــا ب

واقــع قیمــت ریــل کــه تولیــد آن ســخت اســت و گــران تمــام مــی 

شــود ، در این قرارداد بســیار پایین اســت .

 مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان تعییــن ایــن قیمــت را بــر اســاس 

تبدیــل ارز مبادلــه ای بــه ریــال بــا قیمــت دو ســال پیــش دانســت و 

گفــت : قیمــت ریــل بــه ازاء هــر کیلــو در قــرارداد مذکــور 2۴۰۰ 

تومــان اســت و از قیمــت تمــام شــده ایــن محصــول کمتــر اســت در 

تومــان   2۴۰۰ از  یــش  ب آهــن  ذوب  محصــوالت  گــر  دی حالیکــه 

قیمت دارد .

 مهنــدس صادقــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ۴۰ هــزار تــن ریــل بــه 

مــرور در ذوب اصفهــان تولیــد شــده و بــه راه آهــن تحویــل مــی 

گــردد ، گفــت : در اندیشــه صــادرات ایــن محصــول هــم هســتیم و 

نقــل  و  حمــل  در  مشــکالتی  بــا  چنــد  هــر  دارد  وجــود  آن  بــازار 

ریل هــای 36 متــری مواجــه مــی باشــیم . در مجمــوع صــادرات آن 

بــه کشــورهای همســایه امــکان پذیــر اســت و البتــه ایــن کشــورها 

ماننــد افغانســتان وعــراق فعــاًل اقــدام جــدی بــرای توســعه ریلــی 

ــرای  ــد . مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان افــزود : ب ــداده ان انجــام ن

حــل مشــکل فــروش ریــل بــه راه آهــن جمهــوری اســالمی ، ســال 

ــم  ــز تقاضــا مــی کنی ــم و امســال نی ــس تقاضــا کردی گذشــته از مجل

طریــق  از  تــا  گیــرد  قــرار  آهــن  راه  اختیــار  در  ارزی  بودجــه  کــه 

آهــن  ذوب  از  دار  مــدت  خریــد  بتوانــد  ملــی  توســعه  صنــدوق 

اصفهان داشــته باشد.

وی بــه تقاهــم ســه جانبــه ذوب آهــن ، راه آهــن و یــک شــرکت خارجــی 

نیــز اشــاره کــرد و گفــت : بــر ایــن اســاس تولیــد ریــل توســط ذوب آهن 

ــا راه  ــود ت و یــک شــرکت خارجــی بــه صــورت مشــترک انجــام مــی ش

آهن جمهوری اسالمی امکان خرید آن را داشته باشد.

ــز  ی ــان ن ــر کیفیــت ذوب آهــن اصفه ــرور مدی مهنــدس شــیرین پ

ــر  ــف خب ــن شــرکت در آزمــون هــای مختل ــل ای از موفقیــت ری

ــاق  انطب ــده  نشــان دهن هــا  آزمــون  ــن  ای ــج  تای ن  : و گفــت  داد 

ا اســتاندارد است . شــرایط ریل این شــرکت ب

ــن  ــش از 5۰۰ ت ــد بی ی ــان از تول ــن اصفه ــت ذوب آه ــر کیفی  مدی

ــل کــه  ــن ری ــر داد و گفــت : ای ــن شــرکت خب ــل U33 در ای ری

ــه راه آهــن جمهــوری اســالمی اســت ، آزمــون  ــل ب آمــاده تحوی

ــده  ــودن را گذران ــت ، راســتایی و تخــت ب هــای UT ، ادی کارن

ــوژی  ــن تکنول ــا آخری ــق ب ــن محصــول کــه مطاب ــع ای اســت و در واق

اســتاندارد  ــر  ب ــق  کامــاًل منطب  ، ــد شــده  ی تول ــا  ی دن روز  هــای 

اروپایی EN1367۴  می باشــد.

صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

قرارداد میان راه آهن و ذوب آهن، اقتصادی نیست

پیشـرفت کار را بـه مـا گزارش کنید،اما فعال 

جواب نامه را نداده اند.

و  قـرارداد  ایـن  رقـم  درخصـوص  امراللهـی 

نحـوه تامیـن مالـی نیـز اینطـور بیـان کـرد : 

بـرای ایـن کـه خیـال ذوب آهـن راحـت باشـد 

بـا  بـه صـورت ارزی قـرارداد منعقـد کردیـم 

قیمـت هـر تـن 625 یـورو کـه در واقـع ایـن 

قیمت، قیمت تولید ریل توسط شرکت های 

گریـد یـک اروپایـی تولید کننـده ریـل اسـت؛ 

حجـم قـرارداد ۴۰ هـزار تـن بـا مبلـغ کلـی 25 

میلیون یورو است.

در مـورد مسـاله مالـی بایـد گفـت در حـال 

از  تومـان  میلیـارد  یک صـد  مبلـغ  حاضـر 

تهاتـر  ریـل  بـا  کـه  داریـم  طلـب  ذوب آهـن 

خواهـد کردیـم یعنـی در واقـع مبلـغ ریل هم 

مـا  طلـب  ایـن  اسـت؛  شـده  پیش پرداخـت 

بابـت حمـل و نقـل بـار ذوب آهـن  اسـت کـه 

توسط راه آهن انجام شده است.

و  دوخطه سـازی  پـروژه  مدیـر  معـاون 

توافـق  افـزود:  راه آهـن  حومـه ای  قطارهـای 

شـده تـا از هنـد حـدود 5۰ هـزار تـن شـمش 

آن در ذوب آهـن  نـورد  پروسـه  و  وارد شـود 

بـه  و  انجـام  ریـل  تولیـد  تسـریع  بـرای 

هنـدی   کارخانـه  شـود ،  کمـک  ذوب آهـن 

شـمش را در اختیـار کارخانـه ذوب آهـن قرار 

می دهد تا نورد ریل در داخل انجام شود.

بـه هـر حـال در این بـاره تفاهم نامه ای منعقد 

شـده امـا هنـوز شمشـی وارد کشـور نشـده 

اسـت، هندی هـا آمـاده هسـتند کـه هـر زمان 

ذوب آهـن اعـالم آمادگـی کنـد شـمش ها را 

تاییـد  ابتـدا  بایـد  ذوب آهـن  کننـد؛  ارسـال 

کنـد  دریافـت  را  ریـل  تولیـد  بـرای  کیفـی 

انبـار  بـه  نهایتـا  شـمش  کـردن  وارد  وگرنـه 

و  انجامیـد  خواهـد  محصـول  ایـن  کـردن 

بازگشـت سـرمایه رخ نخواهـد داد، بنابرایـن 

مـا هـم منتظریـم تـا ذوب آهـن گواهی قطعی 

آن  از  پـس  تـا  کنـد  دریافـت  را  ریـل  تولیـد 

مسـاله  ایـن  البتـه  شـود،  منتقـل  شـمش ها 

مربـوط بـه قرارداد هـای آتـی خواهد بـود زیرا 

بـرای قـرارداد حاضـر )۴۰ هـزار تـن بـا راه آهن( 

ذوب  بدهی هـای  محـل  از  وجـه  کل  عمـال 

آهن به راه آهن تهاتر شده است.
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روی  شرکت  و  ایمیدرو  که  برنامه هایی 

مهدی آباد برای معدن روی در نظر گرفته اند، 

تولید حدود 800 هزار تن کنسانتره 25 درصد 

روی در سال است. باید توجه داشت که در 

حال حاضر ظرفیت تولید شمش روی در کشور 

حدود 500 هزار تن است. در صورتی که عیار 

خاک هایی که از معدن انگوران و دیگر معادن 

 20 تقریبا  متوسط  به طور  می شوند،  استخراج 

دولت با تسهیالت ارزان، به احیای معادن روی کمک کند

تن  میلیون   3 حدود  بگیریم،  نظر  در  درصد 

خاک برای پر کردن تمامی ظرفیت کارخانه های 

یعنی  این  بود.  خواهد  نیاز  مورد  روی  تولید 

ظرفیت نصب شده برای تولید شمش روی در 

مواد  تامین  به  نسبت  حاضر  حال  در  کشور 

اولیه بسیار باال است. بنابراین هر اندازه که در 

خاک  و  تولید  کنسانتره  مهدی آباد  معدن 

استخراج شود، به هیچ عنوان کفاف ظرفیت 

موجود را نخواهد داد. ضمن اینکه باید ورود 

معدن بزرگ سرب و روی مهدی آباد به عرصه 

صنعت را پس از سال ها وقفه و چشم انتظاری، 

تالش های  تمام  و  گرفت  نیک  فال  به 

کشور  روی  و  سرب  صنعت  دست اندرکاران 

باید در این جهت باشد که این معدن هر چه 

و  سرب  صنایع  و  برسد  بهره برداری  به  زودتر 

روی کشور و بخشی از ظرفیت های خالی آن ها 

به  تنها  نباید  وجود  این  با  سازد.  منتفع  را 

باید  و  کرد  اکتفا  معدن  این  از  بهره برداری 

تامین  برای  جدیدی  معادن  و  منابع  به دنبال 

خوراک مورد نیاز واحدهای شمش روی بود.

بهره برداری از معادن کوچک

یکی از الزامات بسیار مهم صنعت سرب و 

باید همیشه دنبال  این است که  روی کشور 

مواد اولیه بود. در مورد بهره برداری از معدن 

صنایع  خوراک  تامین  به  باید  نیز  مهدی آباد 

اولویت  موجود  خالی  ظرفیت های  و  داخلی 

داده شود. در این رابطه وزارت صنعت، معدن 

استان ها  صنایع  دست اندرکاران  و  تجارت  و 

نباید مجوز احداث واحد جدید تولید شمش 

روی در کشور صادر کنند. البته باید گفت که 

وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین امری را 

اعالم  استان ها  همه  به  بخشنامه  به صورت 

کرده است؛ اما باید دید که تا چه حد استان ها 

متاسفانه  می کنند.  رعایت  را  بخشنامه  این 

گاهی مشاهده شده که برخی استان ها چنین 

بخشنامه هایی را رعایت نمی کنند و از این رو 

بسیار  رابطه  این  در  استان ها  تمامی  کنترل 

ظرفیت  احداث  عدم  البته  است.  مشکل 

شامل  هم  باید  روی،  شمش  تولید  جدید 

بخش  در  هم  و  جدید  کارخانه  احداث 

الزامات  از  موضوع  این  و  باشد  توسعه ای 

صنعت سرب و روی کشور به شمار می رود. 

تامین  فکر  به  اید  ب ابتدا  در  اینکه  ضمن 

کردن  پر  برای  مفید  و  مطمئن  خاک 

در  بنابراین  بود.  صنایع  خالی  ظرفیت 

اولویت دادن تامین خوراک صنایع سرب و 

اید در ابتدا واحدهای موجود  روی کشور ب

مد نظر قرار گیرد و تمام سیاست گذاری های 

معدن  از  بهره برداری  در  نیز  دولت 

مهدی آباد نیز همین موضوع باشد.

بهره بـرداری از معـدن مهدی آبـاد اتفـاق مهمـی اسـت کـه می توانـد 
بخشـی از نیـاز صنعـت روی کشـور را بـه خـوراک برطـرف سـازد. اما 
حتـی بـا بهره بـرداری حداکثـری از این معـدن، تنها بخشـی از ظرفیت 
خالـی واحدهـای تولیـد روی کشـور پر خواهند شـد و همچنـان نیاز به 
خـاک احسـاس می شـود. بنابرایـن الزم اسـت کـه در وهلـه اول از 
احـداث واحدهـای جدید و توسـعه واحدهای قدیمـی جلوگیری به عمل 
آیـد و پـس از آن، نسـبت به اکتشـافات معـادن جدید و بهره بـرداری از 
معـادن کوچـک اقـدام شـود. در ایـن رابطـه دولـت بایـد بـه کمـک 

معدنکاران بیاید و به آن ها تسهیالت ارزان بدهد.

سیروس میانجی، عضو 
هیات مدیره انجمن 
صنایع سرب و روی
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هزینه ی باالتر تولید شمش روی در کشور نسبت به سایر واحدهای مشابه در دنیا

افزایش تقاضای چین عامل صادرات کنسانتره روی کشور

ساالنه حدود 14 میلیون تن فلز روی در دنیا 

تولید می شود، سهم ایران از این تولید حدود 1 

درصد برآورد می شود. عمده کنسانتره روی مورد 

سال ها  این  در  کشور  روی  شمش  تولید  نیاز 

انگوران  از معدن  زنجان  منطقه  در  به خصوص 

تامین شده است. عالوه بر معدن انگوران که جزو 

معادن بزرگ طبقه بندی شده و بهره برداری آن 

توسط شرکتهای دولتی انجام می گیرد ، تعدادی 

معدن روی با ذخائر در محدوده معادن متوسط 

ساز نیز در کشور وجود دارند. مهمترین معادن 

از:  عبارتند  کشور  سایز  متوسط  روی  و  سرب 

معدن عمارت تحت بهره برداری شرکت شاهین، 

معادن ایرانکوه  تحت بهره برداری شرکت باما، 

معدن کوشک تحت بهره برداری شرکت معادن 

بافق و ... .

از آنجاییکه ماهیت عمده ذخایر معدن انگوران 

که تا کنون استخراج شده است اصطالحا اکسیده 

بوده، صنعت تبدیلی و تولید فلز روی در کشور 

نیز متاثر از ماهیت خوراک تامین شده بر اساس 

استفاده از روی اکسیده شکل گرفته است. تنها 

واحد تولید فلز روی از کنسانتره سولفور روی در 

کشور واحد ذوب روی بافق است. واحد ذوب 

روی بافق در استان یزد واقع شده  است.  واحد 

سولفوره ذوب روی بافق تا سال 1390 برای  حدود 

دکتر سید چنگیز خضری، عضو هیات مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی 
کشور در گفت وگو با فلزات آنالین، به مشکالت واحدهای تولید فلز روی 
کشور و باال بودن نسبی هزینه تمام شده این واحدها اشاره کرد. واحدهای 
تولید فلز روی کشور امکان خرید کنسانتره روی با قیمتی که در حال حاضر 
مصرف کنندگان کشور چین خریداری می کنند را ندارند. در این میان نیاز به 
تعامل بیشتر معدن داران با تنها واحد ذوب روی کشور از طریق استفاده از 

کنسانتره سولفوره حس می شود.

دکتر سید چنگیز خضری، 
عضو هیات مدیره انجمن 

معدنکاران سرب و روی

8 سال تعطیل بود. اما درسال 1390پس از بازسازی 

کامل  این واحد مجدد راه اندازی شد و به عنوان 

تنها واحد تولید شمش روی از کنسانتره سولفوره 

در کشور، فعالیت تولیدی  خود را آغاز کرد.

ذخایر معادن سرب و روی متوسط سایز کشور 

همچون معادن عمارت، ایرانکوه و کوشک ، عمدتا 

از نوع ذخایر سولفوره بوده و از آنجاییکه این نوع 

ماده معدنی و کنسانتره حاصل از آن در واحدهای 

نمی رسید،  به مصرف  کشور  روی  فلز  تبدیلی 

کنسانتره تولیدی توسط واحدهای فرآوری مربوطه 

، صادر می شد. با  راه اندازی واحد سولفوره ذوب 

روی بافق، با توافقی که توسط مدیران وقت ذوب 

و روی بافق و مدیران معادن پیش گفته صورت 

اساس  بر  را  خود  کنسانتره  معادن  این  گرفت، 

قیمت جهانی به این واحد عرضه کردند و این 

واحد با تامین حدود 50 % از کنسانتره مورد نیاز با 

ظرفیت تولید 50 % راه اندازی شد.

در حدود یک سال اخیر این معادن مجددا در 

حال صادرات کنساتره روی خود هستند، علت 

این امر افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت 

جهانی روی و جذابیت های صادراتی به خصوص 

در صادرات کنسانتره روی به کشور چین بدلیل 

کاهش قابل توجه   TCاست.

بازار  شرایط  به  وابسته   ،)TC( تبدیل  هزینه 

موجب  نیز  تبدیل  هزینه  همین  است.  متغیر 

تفاوت قیمت ارائه شده توسط واحدهای مختلف 

کمبود  و  تقاضا  افزایش  به  باتوجه  باشد.  می  

کنسانتره روی در دنیا، واحدهای مصرف کننده 

کنسانتره روی جهت تکمیل ظرفیت خود و تولید 

با حداکثر ظرفیت ممکن ، در تالش برای ارائه 

هزینه تبدیل پایین تر هستند تا بتوانند با ارائه 

قیمت باالتر به تامین کنندگان کنسانتره، سهم 

بیشتری از تامین خوراک را نصیب خود کنند.

از آنجاییکه ظرفیت واحدهای داخل کشور 

محدود بوده و راندمان محدودی دارند، امکان 

ارائه TC قابل رقابت با واحدهای بزرگ 100 تا 200 

هزار تنی روی در چین که با هزینه های پایین تری 

تولید می کنند، را ندارند. در نتیجه در شرایط 

فعلی علی رغم باال بودن قیمت جهانی روی ، 

کنسانتره  خرید  امکان  بافق  روی  ذوب  واحد 

قیمتی که واحدهای چینی  با  سولفیدی روی 

پیشنهاد می دهند را ندارد، همین امر نیز باعث 

عدم تمایل فروش کنسانتره برخی معادن متوسط 

، به این واحد شده است.

تغییر  بدلیل  قیمتها  افت وخیز  آنجاییکه  از 

باالنس عرضه و تقاضا همواره در بازار فلزات وجود 

داشته و حتی در برخی مواقع به دلیل افزایش قابل 

توجه عرضه مواد اولیه و خوراک و به نوعی اشباع 

شدن بازار ، کنسانتره با در نظر گرفتن تخفیف 

فروخته شده است ، لذا بنظر می رسد  بهتر است 

که در شرایط فعلی مالکان معادن روی کشور تا 

حدی نقش حامی صنایع تولید فلز روی) ذوب 

روی( را پیدا کرده و در این بازه زمانی، انعطاف 

بیشتری از خود نشان دهند. باید این امر درنظر 

تبدیلی  واحدهای  هزینه های  که  شود  گرفته 

ذوب بسیار باالبوده، و در زنجیره ارزش تولید فلز 

روی از معدن تا فلز ، این واحد ها  حاشیه سود 

نسبتا پایینی دارند و در هنگام کاهش قیمتهای 

جهانی از آسیب پذیری باالیی نیز برخوردار اند. 

سرمایه گذاری  حجم  به  واحدها  این  همچنین 

دارای  عموما  آنجاییکه  از  و  دارند  نیاز  باالیی 

مدیریت دولتی یا خصوصی بزرگ نیز هستند بر 

مشکالت واحدها افزوده می شود، بنابراین بهتر 

است در شرایط فعلی بر تعامل بین معدنکاران و 

تولید کنندگان کنسانتره  با واحدهای تولید فلز 

روی افزوده شود و معدن داران توجه و حمایت 

بیشتری از واحدهای تولید فلز روی )ذوب روی ( 

کشور به عمل آورند.
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صادرات صنایع پایین دستی آلومینیوم 
در سال جاری به صفر نزدیک شده است

ظرفیـت احـداث شـده در صنایـع پایین دسـت آلومینیوم، بیـش از نیاز 
کشـور بـرآورد می شـود؛ چراکه آمـار دقیقـی از صنایـع و ظرفیت های 
احـداث شـده به صـورت متمرکز وجـود نـدارد. درنتیجه هدایـت آن ها 
بـا کاسـتی و ضعـف همـراه اسـت و در نهایـت نیـز ایـن صنایـع بـا 
چنیـن شـرایطی،  در  مواجـه می شـوند.  در سـرمایه گذاری  شکسـت 
بـرای بهبـود در عملکرد تولید باید الزاماتـی همچون تنوع محصوالت، 
اسـتفاده از تکنولوژی هـای نویـن، افزایـش بهـره وری و کاهش تلفات 

مورد توجه قرار گیرند. 

آریا حقیقی، عضو هیئت 
مدیره سندیکای صنایع 

آلومینیوم ایران

پایین دسـت  صنایـع  شـده  احـداث  ظرفیـت 

آلومینیـوم در کشـور پاسـخگوی نیـاز داخلـی 

برخـی  بـرای  گفـت  می تـوان  حتـی  و  اسـت 

بـازار  نیـاز  از  بیـش  ایـن ظرفیـت  محصـوالت، 

موجبـات  موضـوع  ایـن  و  می شـود  بـرآورد 

رقابـت مخـرب را در صنایـع فراهـم مـی آورد. 

احـداث واحدهـای صنعتـی، نیـاز بـه سـرمایه 

چنیـن  آغـاز  از  قبـل  بنابرایـن  دارد.  عظیمـی 

فعالیت هایـی بایـد توجـه کافـی صـورت گیـرد 

تـا ایـن سـرمایه به نحـوی هدایـت شـود کـه در 

مواجهـه بـا تقاضـای بـازار و فـروش تولیـدات 

نهایـی، مشـکلی پیـش نیایـد و سـرمایه گذاری  

انجام شده را به خطر نیندازد.

مشکل کمبود اطالعات

بـه  نسـبت  صحیـح  کنتـرل  وجـود  عـدم 

واحدهـای صنعتـی کشـور و نبـود آمـار دقیـق 

ایجـاد  بـرای  اصلـی  دلیـل  بایـد  را  صنایـع  از 

ظرفیـت مـازاد در صنایـع پایین دسـتی خواند. 

رصـد  به درسـتی  صنایـع  ایـن  تاکنـون  چراکـه 

نشـده اند و درنتیجـه هدایـت آن هـا بـا کاسـتی 

چنیـن  در  اسـت.  شـده  مواجـه  ضعـف  و 

شـرایطی، گـردآوری اطالعـات جامـع از صنایع 

در حوزه هـای مختلـف، ضرورتی اساسـی برای 

کشـور به شـمار مـی رود. ایـن داده هـا بایـد در 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  اختیـار 

اسـتان ها قـرار گیـرد تا در هنـگام صدور مجوز 

بـرای احـداث واحدهـای جدیـد، از ایـن آمـار 

اسـتفاده کننـد. البتـه الزم به ذکـر اسـت کـه 

کشـور  صنایـع  تمامـی  در  شـده  یـاد  ضعـف 

به چشـم می خـورد و ایـن کاسـتی، بسـیاری از 

فعـاالن صنعتـی را متحمـل ضررهـای سـنگین 

طرح هـای  شـرایطی  چنیـن  در  اسـت.  کـرده 

گرفتـه  انجـام  امکان سـنجی های  یـا  توجیهـی 

بـرای شـروع یـک فعالیـت تولیـدی بـه نتیجـه 

نمی رسـند و در نهایت طرح با شکسـت روبرو 

سـرمایه  نه تنهـا  ادامـه  در  می شـود. 

رقابـت  جهـت  در  صنایـع  بلکـه  بازنمی گـردد 

تضعیـف  بـا  و  برمی دارنـد  قـدم  مخـرب 

یکدیگر، از چرخه رشد خارج خواهند شد.

تولید با صرفه اقتصادی

از  اسـتفاده  محصـوالت،  تنـوع  و  توسـعه 

و  بهـره وری  افزایـش  نویـن،  تکنولوژی هـای 

کاهش تلفات، مواردی هسـتند که زمینه سـاز 

و  شـد  خواهنـد  اقتصـادی  صرفـه  بـا  تولیـد 

بیشـتر  هرچـه  رقابت پذیـری  بـرای  را  شـرایط 

ترکیبـی  میـل  آلومینیـوم  می سـازند.  مهیـا 

باالیـی بـا اکسـیژن دارد، درنتیجـه تولیـد آن بـا 

پـرت بسـیاری همـراه خواهـد بـود. در چنیـن 

مختلـف  فرآیندهـای  کنتـرل  لـزوم  شـرایطی 

تولیـد اعـم از ذوب، ریخته گـری، دایکسـت و 

برایـن  عـالوه  می رسـد.  به نظـر  ضـروری   ....

و  بـرق  از  اعـم  انـرژی  مصـرف  میـزان 

آلومینیـوم،  سـوخت های فسـیلی در صنعـت 

تـالش  بنابرایـن  می شـود.  بـرآورد  بـاال  بسـیار 

بـرای کنتـرل مصرف انرژی، اثر چشـمگیری بر 

کاهـش قیمـت تمـام شـده و افزایـش بهـره وری 

کـه  افـزود  بایـد  همچنیـن  داشـت.  خواهـد 

بهره گیـری از تکنولوژی هـای نویـن عامـل مهـم 

اقتصـادی  بـا صرفـه  تولیـد  مسـیر  در  دیگـری 

اسـت. هرچند که متاسـفانه در شرایط کنونی 

و به ویـژه پـس از افزایـش قیمـت دالر و کاهـش 

تـوان  یـا  امـکان  گـردش،  در  سـرمایه 

سـرمایه گذاری جدید و نوسـازی ماشـین آالت 

قدیمی در کشور وجود ندارد.
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یــد در مجتمع ســرب و  ــش تول ــد افزای رون

 115 تحقــق  از  حاکــی  انگــوران  روی 

ــن مجتمــع  ــد در ای ی امــه تول درصــدی برن

معدنی است.

بـه گـزارش فلـزات آنالین و بـه نقل از روابط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولید مواد معدنی 

مجتمـع  مدیـر  شـبانی؛  منصـور  ایـران، 

معدنـی سـرب و روی انگـوران بـا بیـان ایـن 

بنـدی  زمـان  برنامـه  طبـق  گفـت:  مطلـب 

انجام شده می بایست در 9 ماهه نخست 

سـال جـاری 557 هـزار تن مـاده معدنی در 

بخـش هـای مختلـف معـدن روبـاز انگـوران 

اسـتخراج مـی شـد کـه مجمـوع اسـتخراج 

مـاده معدنـی از مـرز 664 هـزار تن گذشـت 

ایـن افرایـش تولیـد، تحقـق 115درصـدی  و 

برنامه تولید را نشان می دهد.

وی در ادامـه افـزود: در بخـش فروش ماده 

تـا پایـان آذر مـاه سـال جـاری  معدنـی نیـز 

بـه  معدنـی  مـاده  تـن  هـزار   617 از  بیـش 

شـرکت هـای خریـدار خـاک طبـق سـهمیه 

بندی ارسال شده است.

شـبانی خاطر نشـان کـرد: بخـش زیرزمینی 

انگـوران ذخیـره مـاده معدنـی آن 2 میلیـون 

تـن مـی باشـد هـم اکنـون در مرحلـه تجهیز 

و آمـاده سـازی قـرار دارد کـه تاکنـون بیـش 

حیـن  در  معدنـی  مـاده  تـن  هـزار   30 از 

پیشروی استخراج شده است.

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران 

 97 سـال  ابتـدای  از  افـزود:  پایـان  در 

اسـتخراج مـاده معدنـی سـولفوره از بخـش 

زیرزمینی آغاز خواهد شد.

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران خبرداد:

تحقق 115 درصدی 
برنامه تولید

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی گفت:

صادرات 120 هزار تن شمش آلومینیوم کارنشده
مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات محصـوالت صنعتـی و معدنـی سـازمان توسـعه تجـارت گفـت: 

نقـاط مختلـف  ـه  ب جـاری  سـال  در  کارنشـده  آلومینیـوم  ـن شـمش  ت هـزار   120 از  بیـش 

جهان صادر شـد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از ایرنـا، مسـعود کمالـی اردکانـی روز شـنبه در نخسـتین 

نشسـت میـز تخصصـی آلومینیـوم اسـتان مرکـزی در اراک، گفـت: ارزش صـادرات شـمش کار 

نشده آلومینیوم امسال کشور 210 میلیون دالر برآورد می شود.

وی ادامـه داد: در مجمـوع چهـار دهـم صـادرات بازار 50 میلیارد دالری آلومینیوم جهان متعلق 

به ایران است که از نظر وزنی و ریالی قابل قبول نیست.

مدیـرکل دفتـر توسـعه صـادرات محصوالت صنعتی و معدنی سـازمان توسـعه تجـارت بیان کرد: 

بیش از 36 میلیارد دالر انواع کاالی غیرنفتی امسـال از ایران به نقاط مختلف جهان صادر شـد 

که حجم آلومینیوم صادراتی قابل توجیه نیست و باید برای افزایش آن چاره اندیشی کرد.

وی بیـان کـرد: بـر اسـاس تصمیـم سـازمان توسـعه تجـارت بـرای کاالهایـی کـه ظرفیـت افزایـش 

ارزش افـزوده و بهـره وری در صـادرات دارنـد میزهـای تخصصی در اسـتان های مختلف واگذار 

می شود و راهبری میز صادرات آلومینیوم نیز به استان مرکزی واگذار شده است.

کمالـی اردکانـی بیـان کـرد: سـه دهـم از چهاردهـم صـادرات آلومینیـوم کشـور از اسـتان مرکـزی 

است که این مهم نشانگر ظرفیت باالی این استان در صنعت آلومینیوم است.

وی گفـت: صنعـت آلومینیـوم بـازار قابـل توجهـی در جهان و همچنین ارتبـاط تنگاتنگی با تولید 

ماشـین آالت صنعتـی بـه خصـوص هواپیمـا دارد، بنابراین مدیران شـرکت آلومینیوم ایران)اراک( 

باید تالش کنند با به روز رسـانی تجهیزات و ماشـین آالت، میزان تولید را افزایش داده و سـهم 

بیشتری از بازار جهانی این محصول را ازآن خود کنند.

وی افـزود: ایـن اسـتان قطـب تولیـد آلومینیـوم اسـت و ایـن ظرفیت موجب شـده تا میز کشـوری 

صـادرات ایـن محصـول در اراک شـکل بگیـرد. جعفر اصغری گفت: اسـتان مرکـزی تاکنون مجوز 

تشـکیل میزهای تخصصی در زمینه ماشـین آالت صنعتی و معدنی، ماهیان زینتی، گل وگیاه، 

انـار عایـق هـای رطوبتـی و خدمـات فنـی و مهندسـی را دریافـت کـرده و بـه زودی نشسـت هـای 

آن برگزار می شود.

وی ادامـه داد: برخـی تعرفـه هـای ناکارآمـد گمرکـی و صادراتـی، واردات بـی رویـه آلومینیـوم، 

نبود حمایت موثر از صادرکننده از مهمترین موانع صادرات در اسـتان مرکزی اسـت و تشـکیل 

میزهـای تخصصـی ظرفیتـی اسـتکه بـرای ارزیابـی و گـره گشـایی از ایـن مشـکالت فرصت سـازی 

مـی کنـد. معـاون توسـعه تجـارت خارجـی سـازمان صنعت،معـدن و تجـارت اسـتان مرکـزی بیـان 

کـرد: 876 میلیـون دالر انـواع کاالی غیـر نفتـی پارسـال از اسـتان مرکـزی بـه نقـاط مختلف جهان 

صادر شد که از این میزان حدود 103 میلیون دالر صادرات شمش آلومینیوم بود.
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سرپرسـت ذوب و احیای روی قشـم با تشـریح 

واحـد  بهره بـرداری  از  شـرکت،  آینـده  و  حـال 

تولیـد هیدروکسـید روی از باطله هـا در آینـده 

از  خواسـته  مهمتریـن  و  و  داد  خبـر  نزدیـک 

دولت را اعالم کرد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از پایـگاه 

خبـری بـورس پـرس، امیـر رحیمـی سرپرسـت 

شـرکت ذوب و احیای روی قشـم ) که یکی از 

زیرمجموعـه غیر بورسـی توسـعه معـادن روی 

بشـمار می رود( در نشسـت خبری با اصحاب 

تولیـد  واحـد  آزمایشـی  تولیـد  گفـت:  رسـانه 

اسـت  مدتـی  باطله هـا  از  روی  هیدروکسـید 

بـا حضـور  بـه زودی  اسـت  قـرار  و  آغـاز شـده 

مقامات به صورت رسمی افتتاح شود.

از  یکـی  گفـت:  پـروژه  ایـن  خصـوص  در  وی 

از  آن  مطالعاتـی  فـاز  کـه  مهمـی  هـای  پـروژه 

واحـد  احـداث  پـروژه  شـده،  شـروع   94 سـال 

تولید هیدروکسـید روی از باطله ها اسـت که 

فـاز اجرایـی آن در سـال 95 آغـاز شـده اسـت. 

در ایـن واحـد تولیـدی خـاک هـای بـا عیـار 4 تا 

5 درصـد )موجـود در محـل دپـو باطلـه هـا( بـه 

کنسـانتره 20 درصـد تبدیـل و بـه ابتـدای خـط 

تولیـد ورق روی منتقـل مـی شـود. پیشـرفت 

بـوده  درصـد   96 حـدود  تاکنـون  پـروژه  ایـن 

است.

ایـن مقـام مسـئول ادامه داد: فـاز تحقیقاتی و 

مطالعاتی واحد تولید کنسـانتره هیدروکسـید 

روی از سـال 94 شـروع و عملیـات اجرایـی فاز 

اول آن در دی سـال 95 بـه ظرفیـت 10 تـن فلـز 

روی در روز شـروع و  در شـهریور 96 بـه بهـره 

بـرداری رسـید. فـاز دوم پـروژه در مهـر سـال 

96 آغـاز و در آذر همیـن سـال بـه بهـره بـرداری 

رسـید کـه مجموعـا ظرفیـت واحـد را بـه 20 تن 

در روز افزایش داد.

بــه موقعیــت جغرافیایــی  اشــاره  بــا  رحیمــی 

تولیــدات  اکثــر  صــادرات  بــرای  کارخانــه 

ایــن  تولیــد  واقــع  در  کــرد:  تاکیــد  شــرکت 

مجتمــع صــادرات محــور اســت و فقــط حــدود 

بــه  بــازار داخلــی  تولیــدات در  از  5 درصــد 

فــروش می رسد.شــرکت ســال گذشــته موفــق 

بــه صــادرات حــدود 12 هــزار تــن شــمش روی 

بــه  را  تولیــدی  محصــوالت  توانســت  و  شــد 

و  چیــن  امــارات،  ترکیــه،  ماننــد  کشــورهایی 

کــره جنوبــی صــادر کنــد کــه در حــدود 27 

اســت.  داشــته  ارزآوری  دالر  میلیــون 

ــا پایــان ســال جــاری بــه  امیدواریــم ایــن رقــم ت

35 میلیــون دالر افزایــش یابــد و هماننــد ســال 

ــه  نمون ــده  صادرکنن عنــوان  بــه  گذشــته 

منطقه قشــم معرفی شــویم.

وی دو هدفـی کـه در حـال حاضـر بـه دنبـال 

تولیـد   و  تولیـد  آن هسـتیم،افزایش  دسـتیابی 

محصـوالت جانبـی ذکـر کـرد و گفـت: بـه طور 

داریـم  قصـد  کـه  محصوالتـی  از  یکـی  مثـال 

کنیـم  عملیاتـی  آینـده  سـال  در  را  آن  تولیـد 

هـای  کیـک  از  سـرب  کنسـانتره  تولیـد  طـرح 

باطلـه اسـت. تولید کنسـانتره سـرب نیـز با دو 

نخسـت  درجـه  در  شـود.  مـی  انجـام  هـدف 

بحـث هـای مرتبـط بـا محیط زیسـت اسـت که 

بـا اجـرای ایـن طـرح و تبدیـل آنها به کنسـانتره 

برطـرف  زیسـتی  محیـط  مشـکالت  سـرب 

خواهد شـد و در درجه دوم ارزآوری و کسـب 

سود برای سهامداران است. 

سرپرست ذوب و احیای روی قشم خبر داد

افتتاح واحد تولید هیدروکسید روی در شرکت ذوب و احیای روی قشم

صادرات 9 ماهه امسال در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می دهد 

در زنجیره روی، آلومینیوم و محصوالت آن و همچنین مولیبدن به ترتیب 

رشد 65، 28 و 30 درصدی حاصل شد.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از ایرنا، برپایه امارهای منتشر شده در 

زمینه بخش مزبور، میزان صادرات زنجیره روی به وزن 149 هزار تن به 

ارزش 302.3 میلیون دالر رسید که از نظر وزن وارزش به ترتیب پنج و 65 

درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش نشان می دهد.

همچنین زنجیره الومینیوم و محصوالت آن در دوره این گزارش به وزن 

144 هزار تن و به ارزش افزون بر 260.6 میلیون دالر رسید که از لحاظ وزن 

و ارزش در مقایسه با 9 ماهه پارسال ) منتهی به آذر ( به ترتیب 18 و 28 

درصد رشد را ثبت کرد .

عالوه براین در زنجیره مولیبدن )فلز آلیاژی درفوالد، آهن ، ریخته گری 

برای افزایش سختی پذیری کاربرد دارد( با وجود کاهش 9 درصدی از 

نظر وزنی، اما از لحاظ ارزشی 30 درصد رشد در مقایسه با 9 ماهه 95 

نشان می دهد .

صادرات زنجیره مولیبدن در مدت زمان این گزارش از نظروزن سه هزار 

تن و به ارزش افزون بر 30.6 میلیون دالر رسید .

مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در 9 ماهه امسال از لحاظ 

وزن بیش از 48.6 میلیون تن و به ارزش 6 میلیارد و 855.5 میلیون دالر 

بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال به ترتیب یک و سه درصد رشد 

نشان می دهد.

بخــش معــدن و صنایــع معدنــی از کل صــادرات غیــر نفتــی در دوره 

ایــن گــزارش از نظــر وزنــی 55 درصــد و از لحــاظ ارزشــی 22 درصــد 

سهم داشت.

صادرات 9 ماهه در بخش معدن و صنایع معدنی

رشد صادرات روی، آلومینیوم و مولیبدن طی 9 ماه نخست 96
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 مواد اولیه

در سال 2017 بدست آمد

رتبه دوم تولید آهن اسفنجی دنیا توسط ایران

جمهـوری اسـالمی ایـران بـا تولیـد 20.5 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی در سـال 2017 کـه بیـش از 28 

درصد کل تولید جهانی محسوب می شود، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از ایرنـا، ایران در سـال 2017 در مجموع از سـوی فوالد سـازان 

72.77 میلیون تن آهن اسـفنجی تولید شـد که نسـبت به عملکرد سـال 2016 رشـد 9.2 درصدی 

را ثبت کرد.

برابـر داده هـای انجمـن جهانـی فـوالد در سـال 2017 میـالدی هنـد با تولیـد 25.8 میلیون تن آهن 

اسفنجی در سطح جهان، در مکان نخست قرار گرفته است.

صادرات 538 هزار تنی آهن اسفنجی

بـر اسـاس آمـار تجـارت خارجـی کشـورمان در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، در دوره 9 ماهـه 

امسـال 538 هـزار تـن آهـن اسـفنجی صـادر شـد کـه بـه لحـاظ ارزشـی 140 میلیون و 27 هـزار دالر 

بـود کـه مقایسـه ایـن ارقـام بـا دوره مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ وزنـی و ارزشـی بـه ترتیب 364 

و 63 درصد نسبت به دوره مشابه ) 9 ماهه منتهی به آذر 1395 ( رشد نشان می دهد .

رشد تولید 19 درصدی

همچنیـن جـداول آمـاری انجمـن تولیـد کننـدگان فـوالد ایـران در مـدت هفـت ماهـه 96 ) منتهی 

بـه مهـر ( از تولیـد 12 میلیـون و 590 هـزار تـن آهـن اسـفنجی حکایـت دارد که در مقایسـه با دوره 

مشابه در سال 95 رشد 19 درصدی را ثبت کرده است.

پارسـال در مـدت هفـت ماهـه منتهـی بـه مهـر مـاه، 10 میلیـون و 584 تـن آهن اسـفنجی از سـوی 

بخش خصوصی تولید شده بود.

افت مصرف ظاهری آهن اسفنجی

آمارهـای مزبـور نشـان مـی دهـد؛ در دوره مـورد بررسـی ) هفـت ماهـه 96 ( بالـغ بـر 12 میلیـون و 

114 هزار تن آهن اسـفنجی مورد مصرف قرار گرفته و نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته که 

13 میلیون و 374 هزار تن بود، کاهش 9 درصدی را نشان می دهد.

بـه گـزارش ایرنـا، جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق 1404 دسـتیابی بـه ظرفیـت 55 میلیـون تـن 

فوالد خام را برنامه ریزی کرده که تاکنون بیش از 55 درصد این هدف محقق شده است .

انجمـن جهانـی فـوالد )انگلیسـی: World Steel Association( سـازمان غیرانتفاعـی بین المللی 

اسـت کـه در سـال 1967 بعنـوان بزرگتریـن انجمـن تجـاری صنعـت فـوالد در جهـان فعالیـت خود 

را آغاز کرد.

اکنـون شـرکت های عضـو ایـن انجمـن بالـغ بـر 85 درصـد از ظرفیـت تولیـد جهانـی فـوالد را در 

اختیار دارند و مرکز انجمن در شهر بروکسل، بلژیک قرار دارد.

شمار اعضای فعلی این انجمن بیش از 150 شرکت فوالدسازی اعالم شده است.

آخرین خبرها از سنگان

سنگان، منطقه ویژه 
اقتصادی می شود

مدیرعامــل شــرکت اوپــال پارســیان تبدیــل 

شــدن ســنگان را بــه منطقــه ویــژه، بــه نفــع 

ســرمایه گذاران آن دانست.

بــه گــزارش فلــزات آنالیــن و بــه نقــل از 

ایســنا، آخریــن مکاتبــات صــورت گرفتــه 

در خصــوص ســنگان نشــان می دهــد کــه 

ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی در ســنگان، 

در حال ســرعت گرفتن اســت. 

را  ن  آ ه  ـ ـ ـ ک ی  ا ه  ـ ـ ـ منطق ن  د ـ ـ شـ ل  ـ ـ ـ ی بد ت

عســـلویه معدنـــی ایـــران می داننـــد و بـــه 

عنـــوان یکـــی از قطب هـــای تولیـــد ســـنگ 

ــرح  ــوالد مطـ ــره فـ ــی از زنجیـ ــن و بخشـ آهـ

ژه  ـ ـ ـ ی و ه  ـ ـ ـ منطق ـک  ـ ـ ی ه  ـ ـ ـ ب ـت  ـ سـ ا ه  د ـ ـ شـ

اقتصـــادی می توانـــد مزایایـــی را بـــرای 

ـدگان در  ـ تولیدکننـ و  ـرمایه گذاران  ـ سـ

ـود  ـ ـه وجـ ـ ـ ب ـادرات  ـ ـد و صـ ـ ـوزه تولیـ ـ حـ

ــا  بیـــاورد. بـــه طـــوری کـــه انگیـــزه آنهـ

جهـــت توســـعه فعالیت هـــای خـــود در آن 

منطقـــه افزایـــش پیدا خواهد کرد.

ایــن نکتــه ای اســت کــه مجتبــی شــعبانی 

- مدیرعامــل شــرکت اوپــال پارســیان - بــه 

عنــوان مدیــر مجموعــه ای کــه دو طــرح 

در  را  والد  ـ ـ ف ره  ـ ـ زنجی زرگ  ـ ـ ب ـدی  ـ ی ول ت

منطقــه ویــژه ســنگان احــداث کــرده و در 

حــال تکمیــل پــروژه کنســانتره ســازی خــود 

در حجــم 2.6 میلیــون تــن در ســال اســت، 

و  ـدگان  ـ تولیدکنن ود  ـ سـ ه  ـ ـ ب را  ن  آ ز  ـ ـ ی ن

ســرمایه گذاران ایــن منطقــه دانســته و 

معتقــد اســت بــا ایــن اتفــاق مزیت هایــی 

برای بخش تولید به وجود خواهد آمد.

از طرفــی بــه نظــر می رســد کــه وابســتگی 

ـه  ـ ب ـدن  ـرمایه گذاری در معـ ـدید سـ شـ

دولــت و ضمانت هــای دولتــی ایجــادب 

می کنــد تــا بــا طرح هایــی ماننــد تبدیــل 

مناطــق بــزرگ تولیــدی بــه مناطــق ویــژه 

اقتصــادی فرآینــد ســرمایه گذاری در آن 

تسهیل شود. 
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 بورس

در حــال حاضــر در مــورد عملکــرد بــورس 

کاال مشــاهده می شــود کــه از ســویی عــده ای 

بــه قیمــت پایــه تعییــن شــده در مــورد برخــی از 

به ویــژه  بــورس  در  شــده  عرضــه  محصــوالت 

ورق هــای فــوالد مبارکــه اعتــراض دارنــد و از 

در  محصــوالت  ایــن  معامــات  دیگــر  ســوی 

روی  بــر  کــه  اســت  به گونــه ای  کاال  بــورس 

بســیار  رقابــت  آن  قیمــت  و  محصــوالت 

بـورس کاال مکانیزم های بسـیار شـفافی دارد و در یک سـو عرضه کننده 
محصـول خـود را عرضـه می کند و در سـوی دیگـر، متقاضی قـرار دارد 
کـه خریـدار محصول اسـت. انجام معاملـه در بورس کاال بدون واسـطه 
صـورت می گیـرد و بـورس در ایـن میان نقش یـک تاالر شـفاف را ایفا 
می کنـد کـه هـر دو طـرف معامله بـدون هیچ گونه شـبهه و مشـکلی به 

انجام معامالت بپردازند.
منصور یزدی زاده، 
رئیس هیات مدیره 

بورس کاال

رقابت، تعیین کننده قیمت در بورس کاال است

شــدیدی میــان متقاضیــان و خریــداران صورت 

اول  وهلــه  در  مســاله  ایــن  می گیــرد. 

مزبــور  قیمــت  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 

چنیــن  اگــر  کــه  چــرا  نبــوده؛  بــاال  چنــدان 

مســاله ای در مــورد قیمت هــای عرضــه صــدق 

ــد رقابتــی روی آن  ــوان نباي ــچ عن ــه هی ــد، ب کن

صــورت بگيــرد و خریــداری اقــدام بــه خریــد آن 

ــا مشــخص شــود قیمــت  ــد ت محصــول نمی كن

بنابرایــن  نیســت.  مناســب  شــده  تعییــن 

مشــخص اســت کــه در بــورس كاالی ایــران نيــز 

بورس هــاي  در  آنچــه  بــا  فيزيكــي  معامــات 

تفاوتــي  خيلــي  مي گيــرد،  انجــام  جهانــي 

نــدارد. يعنــي در معامــات spot كــه منجــر 

بــه تحويــل كاال مي شــود، شــباهت هاي زيــادي 

وجود دارد.

در شــرایط کنونــی مکانیســم های موجــود 

در بــورس کاال به خوبــی وضعیــت قیمت هــا را 

نشــان می دهــد. بــا ایــن حــال در ایــن میــان 

قیمت هــای  افــراد  از  برخــی  دارد  امــکان 

را  کاال  بــورس  در  شــده  عرضــه  محصــوالت 

مناســب بداننــد و از ایــن بــازار محصــول مــورد 

نظــر خــود را خریــد کننــد. امــا در ســمت دیگــر 

ایــن  فعــاالن  از  دیگــر  برخــی  بــرای  ممکــن 

قیمــت صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد و در 

ثبــت  بــه  اقــدام  متقاضیــان  ایــن  آن،  پــی 

ــد توجــه داشــت  ــد. بای ــد نکنن ســفارش و خری

کــه ایــن برآینــد کلــی معاملــه و نســبت معاملــه 

کــه  بــود  خواهــد  محصــوالت  عرضــه  بــه 

می توانــد شــاخص مناســبی بــرای بررســی کارا 

بــودن یــا حتــی نــاکارا بــودن قیمــت پایــه عرضــه 

مد نظر قرار گیرد.

تقویت شفافیت در بورس

به منظـور تقویـت بـورس کاال و فرآیندهـای 

عرضـه و تقاضـای کاالهـا در کشـور، چنانچـه 

تمـام عرضـه تولیدکننـدگان کاالهـای مختلـف 

در  تنهـا  فلـزات،  تولیدکننـدگان  به ویـژه  و 

بورس کاال انجام شـود، کشـف قیمت صورت 

گرفتـه در کشـور واقعی تـر خواهـد بـود. البتـه 

در مـواردی نیـز مشـاهده شـده کـه بـا وجـود 

بـورس صحیـح  اینكـه قیمـت اعـام شـده در 

خاصـی  شـرایط  بـا  عرضه کننـده  امـا  اسـت، 

محصـول خـود را در خـارج از بـورس کاال بـه 

می شـود  سـبب  کـه  می رسـاند  فـروش 

خریـداران اقـدام بـه ثبـت تقاضـا و خریـد در 

موفقیـت  الزمـه  نتیجـه  در  نکننـد.  بـورس 

شـفافيت  و  کاال  بـورس  در  معامـات  انجـام 

بيشـتر، عرضه تمام محصوالت در بورس کاال 

محسـوب می شـود و بایـد توجـه داشـت کـه با 

عرضـه بخشـی از محصـول در بـورس و بخـش 

کشـف  بـه  نمی تـوان  بازارهـا  سـایر  در  دیگـر 

قیمت بدون حرف و حديث  دست يافت.
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ابزارهـای نویـن موجـود در بـورس کاال بـه معامله گران کمـک می کنند 
کـه از تسـهیالت و امکانـات تعریـف شـده اسـتفاده کنند. چـرا که دیگر 
شـیوه های قدیمـی انجـام معاملـه و خریـد و فـروش سـاده پاسـخگوی 
نیـاز مخاطبـان و مشـتریان نخواهـد بـود. به طـور مثـال در حـال حاضر 
گواهـی سـپرده کاالیی بـرای معامالت سـکه طال در بـورس کاال وجود 
دارد کـه بـا اسـتفاده از آن و انجـام هزینـه بسـیار انـدک، می تـوان 
به راحتـی بـه معاملـه پرداخت. بـورس کاال یک نهاد واسـطه ای میان دو 
طـرف معاملـه بـرای انجـام معامـالت شـفاف اسـت و در بسـیاری از 

کشورها معامالت بسیاری از کاالها در بورس کاال صورت می گیرد.

اکبر میرزاپور، 
سرپرست مدیریت 
توسعه بازار فیزیکی

جذب معامله گران سکه طال در گرو آگاهی
 از ابزارها است

وظیفــه اصلــی بــورس کاال بــر روان ســازی 

معامــات و ایجــاد فضــا و بســتری مناســب در 

جهــت بهبــود معامــات کاالیــی اســت و در 

و  تشــویق  بــرای  نیــز  ابزارهایــی  راســتا  ایــن 

ترغیــب تجــار و معامله گــران به وجــود آمــده 

اســت کــه توســط ایــن ابزارهــا معامله گــران و 

انجــام معاملــه می تواننــد در  هــر دو طــرف 

بــه معاملــه  یــک فضــای شــفاف و منصفانــه 

بپردازنــد. در حــال حاضــر نیــز بــورس کاالی 

در  موجــود  ابزارهــای  از  برخــی  ایــران 

کــرده  عملیاتــی  را  دنیــا  کاالیــی  بورس هــای 

معامله گــران  ابزارهــا  ایــن  توســط  تــا  اســت 

ــورس کاال  ــرای حضــور در ب رغبــت بیشــتری ب

پیدا کنند.

محصــوالت  ایــران،  کاالی  بــورس  در 

و  می گیرنــد  قــرار  معاملــه  مــورد  بســیاری 

بســته بــه نــوع کاال، ابزارهــای متفاوتــی بــرای 

کــه  به طــوری  اســت.  شــده  تعریــف  آن 

ابزارهــای  مختلــف،  کاالیــی  گروه هــای 

اختیــار  در  معاملــه  انجــام  بــرای  متفاوتــی 

دارنــد. هــر یــک از ایــن ابزارهــا نیــز می تواننــد 

بســته بــه اختیــارات معامله گــران و نیــز توافــق 

انجــام برســند.  بــه  میــان دو طــرف معاملــه 

عرضه هــای  و  فــوالد  بــازار  در  نمونــه  بــرای 

ــاً معامــات ســلف  ــوالدی عموم محصــوالت ف

مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد؛ هــر چنــد کــه 

به صــورت  معامــات  نیــز  مــوارد  برخــی  در 

نقدی انجام می شوند.

در همیــن حــال یکــی از بازارهایــی کــه بــرای 

عــادی  مــردم  حتــی  و  تجــار  معامله گــران، 

داشــته  بســیاری  جذابیت هــای  می توانــد 

باشــد، معامــات ســکه طــا اســت. معامــات 

ســکه از آن جهــت اهمیــت دارد کــه بســیاری 

بــه  فراوانــی  عاقــه  جامعــه  عــادی  افــراد  از 

ســکه طــا دارنــد و اصــوال ایــن فلــز گرانبهــا 

همــواره در صــدر محبوب تریــن کاالهــا قــرار 

در  کاال  بــورس  حــال  همیــن  در  می گیــرد. 

جهــت ایجــاد یــک جریــان نقــدی و اســتفاده 

مــردم عــادی از ســکه طــا در جهــت معامــات 

ــه، ابزارهــای بســیار مناســبی را در نظــر  روزان

گرفتــه اســت. معامــات ســکه طــا و ایجــاد 

یــک جریــان نقــدی از آن جهــت اهمیــت دارد 

کــه ممکــن اســت بســیاری از افــراد به دالیــل 

امنیتــی نتواننــد  یــا حتــی نخواهنــد ســکه را 

در منــزل نگهــداری کننــد. از ایــن رو بــورس 

گواهــی  عنــوان  تحــت  را  نوینــی  ابــزار  کاال 

ســپرده کاالیــی تعریــف کــرده اســت که توســط 

آن معامله گــران ســکه بــدون آنکــه کاالیــی را 

ــا یــک گواهــی ســپرده  دریافــت کننــد، تنهــا ب

کاالیــی بــدون حضــور در بــورس کاال و حتــی 

معاملــه  بــه  طــا،  ســکه  ارائــه  و  دریافــت 

بپردازند.
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»بهـروز رحمتـی«، مشـاور مدیرعامـل و مدیـر 

مـس  شـرکت  سـرمایه گذاری  و  سـهام  امـور 

گفـت: رتبـه اطالع رسـانی شـرکت در سـه ماهه 

دوم سـال جـاری 181 بـود کـه بـا برنامه ریـزی  و 

اقداماتـی کـه انجـام شـد، در سـه ماهه سـوم بـا 

54 رتبه بهبود به رتبه 127 ارتقا یافت.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از مس پرس، 

رحمتـی بـا اعـالم ایـن خبر و با اشـاره بـه این که 

رتبـه  یک سـاله،  برنامه ریـزی  یـک  طـی  بایـد 

شـفافیت شـرکت مـس بـه کمتـر از 50 برسـد، 

گفـت: ایـن امتیـاز و رتبه که هر سـه ماه یک بار 

ازسـوی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار منتشـر 

می شـود، یکـی از مهم تریـن پارامترهایی اسـت 

بـا  خـرد  سـهام داران  به ویـژه  سـهام داران  کـه 

و  بـودن  شـفاف  بـه  می تواننـد  آن  بررسـی 

قابل اتـکا بـودن اطالعات منتشرشـده برسـند و 

بـر ایـن اسـاس بـرای معامـالت خـود در بـورس 

برنامه ریزی کنند و از آن بهره ببرند.

وی افـزود: »امتیـاز اطالع رسـانی« بـا توجـه بـه 

دو پارامتـر »امتیـاز به موقـع بـودن« و »امتیـاز 

قابلیـت اتکا« ی اطالعات منتشرشـده ازسـوی 

شـرکت محاسـبه می شـود و ایـن رتبـه هرچقدر 

بـه عـدد یـک نزدیـک باشـد بیان گـر ایـن اسـت 

کـه از میـان 500 شـرکت بورسـی، از شـفافیت 

بیشتری برخوردارید.

وی بــا تأکیــد بــر این کــه در دوره هــای اخیــر 

امتیــاز به موقــع بــودن انتشــار اطالعــات بــرای 

برخــی  در  و  بــوده  قابل قبــول  مــس  شــرکت 

دوره هــا مثــل دو دوره اخیــر حداکثــر امتیــاز 

ممکــن را دریافــت کرده ایــم، دربــاره دالیــل بــاال 

بــودن رتبــه شــفافیت »فملــی« گفــت: کاهــش 

رتبــه شــرکت عمدتــاً به کســب امتیــاز پایین در 

منتشــره  اطالعــات  اتــکای  قابلیــت  زمینــه 

مربــوط می شــود؛ در ایــن زمینــه می تــوان بــه 

اختالفــات قابل توجــه بیــن اولیــن EPS بودجــه 

منتشــره بــا EPS محقق شــده و واقعــی بــرای 

کــه  کــرد  اشــاره  شــرکت  مالــی  ســال های 

پاییــن  عامــل  مهم تریــن  به عنــوان  می توانــد 

بــودن امتیــاز قابلیــت اتــکای اطالعــات و نهایتاً 

پاییــن بــودن رتبــه اطالع رســانی شــرکت )رتبــه 

شفافیت( تلقی شود.

ایـن  بـروز  در  دلیـل  دو  داد:  ادامـه  رحمتـی 

مسـأله و اختـالف EPS مؤثـر اسـت؛ نخسـت 

محصـوالت  قیمت گـذاری  مبنـای  این کـه 

شـرکت مـس بـر پایـه بـازار بـورس فلـزات لنـدن 

)LME( است و دوم به نرخ تسعیر ارز )برابری 

برابـر ریـال( وابسـتگی بسـیار زیـادی  دالر در 

دارد و دقیقـاً همیـن دو دلیـل باعـث اختـالف 

فاحـش بیـن EPS بودجـه منتشـره در ابتـدای 

مالـی  سـال  پایـان  در  واقعـی   EPS بـا  سـال 

رتبـه  بـودن  سـه رقمی  بـه  منجـر  و  می شـود 

شفافیت شرکت مس در بورس شده است.

وی افـزود: ایـن اختـالف برای سـال مالی 1395 

به میزان مثبت 152 درصد بوده است؛ چراکه 

گذشـته  سـال  در  بین المللـی  موسسـه  هیـچ 

در  مـس  قیمـت  کـه  نمی کـرد  پیش بینـی 

از  و  کنـد  رشـد  به یک بـاره  جهانـی  بازارهـای 

سـقف قیمتـی 6000 دالر عبـور کنـد و امـروز به 

بـاالی 7000 دالر نیـز برسـد؛ بنابرایـن، علی رغـم 

بازدهی مثبت 35درصدی سهام شرکت ملی 

صنایع مس ایران در سال 1395 )در مقایسه با 

زیـان شـاخص کل بـورس در حـدود 5درصـد( 

کـه سـبب خشـنودی سـهام داران شـرکت ملی 

ایـران شـد، ولـی رتبـه شـفافیت  صنایـع مـس 

به دلیل افزایش قابل توجه قیمت جهانی مس، 

دسـتخوش  و...  ارز  تسـعیر  نـرخ  افزایـش 

تغییرات شد.

و  ســرمایه گذاری  و  ســهام  امــور  ــر  مدی

ــزود: در  مجامــع شــرکت مــس در ادامــه اف

ــز شــرایط مشــابهی داشــتیم و  ی ســال 1396 ن

ــی  بودجــه شــرکت براســاس قیمــت جهان

ــرخ تســعیر ارز  ــن و ن ــر ت مــس 5250 دالر ب

تومــان در بهمن مــاه ســال گذشــته   3750

لحــاظ شــد کــه میــزان EPS شــرکت براســاس 

ــی  ــرآورد شــد، ول ــال ب بودجــه در حــدود 205 ری

ــج  ــس به تدری ــی م ــت جهان ــش قیم ــا افزای ب

ــرای  ــه 6200 و ب ــس ب ــی م ــت جهان ــرخ قیم ن

ــه 6800  ــز ب ی ســه ماهه چهــارم ســال جاری ن

تاً EPS شــرکت  دالر بر تن اصالح شــد و نهای

ــا انحــراف مثبت 125 درصــدی به 385  ــز ب ی ن

ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــت ک اف ــش ی ــال افزای ری

28درصــدی  حــدود  بازدهــی  ــل  مقاب در 

ــده  ــورس، بازدهــی خیره کنن شــاخص کل ب

حــدود 69درصــدی را نصیــب ســهام داران 

ــه  ب گــر،  دی طــرف  از  امــا  ــد،  کن شــرکت 

ــز  ی ــه شــفافیت شــرکت ن ب ــرات در رت تغیی

منجر شود.

مدیر امور سهام و سرمایه گذاری شرکت مس خبر داد

صعود 54 پله ای »فملی« در رده بندی شفافیت بورس

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو )کچـاد( سـود خـود را بـا 35 درصـد تعدیـل مثبـت همـراه 

کرد و در این خصوص توضیحاتی روانه کدال کرد.

بــه گــزارش فلــزات آنالیــن و بــه نقــل از پایــگاه خبــری عصــر بــازار، کاهــش در مقــدار فــروش کل 

محصــوالت به میــزان 179,750 تــن و افزایــش در نــرخ فــروش محصــوالت )کنســانتره 10/85 

درصــد ، دانــه بنــدی 14/15 درصــد، گندلــه 13/56 درصــد و شــمش فــوالد 14/90 درصــد ( و 

همچنیــن خالــص افزایــش مجمــوع هزینــه هــای عملیاتــی ، هزینه هــا و درآمدهــای عملیاتــی و 

ــال ( باعــث شــده اســت کــه ســود خالــص پیــش  غیــر عملیاتــی )به میــزان 289,591 میلیــون ری

ــه 29  ــی منتهــی ب ــرای ســال مال ــان  ب ــارد توم ــغ 1,046 میلی ــه مبل ــغ 775  ب ــی از مبل ــی قبل بین

اسفند ماه 1396 افزایش یابد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

اعالم کرد:

توضیحات تعدیل مثبت 
۳5 درصدی در "کچاد" 

روانه کدال شد
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سـخنرانی حمیـد آذرمنـد باموضـوع نقـش معـدن در رشـد اقتصـادی، 

حاصـل پژوهـش 118 اقتصـاددان دربخش هـای مختلـف اقتصاد ایران که 

زیر نظر دکتر نیلی انجام شده،در خانه معدن ایران برگزار شد.

بـا تحلیـل اقتصـادی  بـه گـزارش فلـزات آنالیـن آذرمنـد بحـث خـود را 

کشـور در سـالیان گذشـته آغاز کرد و افزود: کشـور در دومقطع زمانی، 

اول و سـوم  برنامـه  نیـز در زمـان  و  تـا 1351  یعنـی در سـال های 1340 

نـرخ قابـل قبولـی را داشـته  ایـران، اقتصـاد کشـور ثبـات و  توسـعه در 

اسـت. پـس از آن اقتصـاد کشـور در طـی سـال های 1387 تـا 1394 دچـار 

رکـودی عمیـق شـد. در ایـن دوره بـی ثباتـی در اقتصـاد کالن، کاهـش 

شـدید سـرمایه گذاری در بخش های مختلف و در نتیجه کاهش شـدید 

نرخ رشـد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. در سـال 1395 تغییراتی در نرخ 

ایـن سـال دو رقمـی بـوده  اتفـاق افتـاد، نـرخ رشـد در  رشـد اقتصـادی 

اسـت. امـا سـوال اینجاسـت کـه آیـا ایـن نـرخ رشـد می توانـد نـرخ رشـد 

تاییـد  را  ایـن موضـوع  و مطالعـات  بررسـی ها  یـا خیـر؟  باشـد  پایـداری 

تـا کنـون، شـاهد  نمی کنـد و رشـد اقتصـادی رخ داده در سـال 1395 

پایـداری نخواهـد بـود. برآورد هـا خبـر از کاهـش 2.5 درصـدی نـرخ رشـد 

در پنج سال آینده می دهند.

حمیـد آذرمنـد در ادامـه بـه بررسـی تبعـات ایـن کاهـش در نـرخ رشـد 

پرداختـه و افـزود: بـا توجـه بـه افزایـش نـرخ مشـارکت در اقتصـاد ایـران، 

کاهـش رشـد اقتصـادی نـرخ بیـکاری را در سـال های آتـی افزایش خواهد 

داد و نیـز ایـن کاهـش در رشـد اقتصـادی، میـزان درآمـد و رفـاه را در 

سـطح جامعه کاهش خواهد داد. در ضمن هنگامی که رشـد اقتصادی 

و  منطقـه  کشـورهای  اقتصـادی  رشـد  میانگیـن  از  کمتـر  ایـران  کشـور 

همسـایه باشـد، جایـگاه اقتصـادی کشـور در سـطح جهانـی تنـزل پیـدا 

خواهد کرد.

رشـد  نـرخ  افزایـش  بـر  گـذار  تاثیـر  عوامـل  جملـه  از  گفـت:  آذرمنـد 

اقتصادی، توجه به ظرفیت های مناسـب در اقتصاد اسـت. شناسـایی و 

آسیب شناسـی ایـن ظرفیت هـا، موجـب فعـال شـدن آن هـا و ایجـاد رشـد 

اقتصـادی پایـدار خواهـد شـد. در ایـن میـان معـادن، نقش بسـیار موثری 

را در ایـن زمینـه می تواننـد ایفـا کننـد. معـدن غیـر از آنکـه می توانـد 

به طـور مسـتقیم در ایجـاد ارزش افـزوده سـهم داشـته باشـند، می توانـد 

زیـر سـاخت های مناسـب را بـرای رشـد سـایر بخش ها فراهـم کند. نقش 

بالقـوه معـدن و صنایـع معدنی بواسـطه ذخایر عظیم معدنی موجود در 

کشـور و ایجـاد یـک زنجیـره بسـیار طوالنـی در ایجـاد ارزش افـزوده، غیـر 

قابـل انـکار اسـت. فعالیـت مناسـب معـدن در میـزان تولیـد ناخالـص 

ـه افزایـش تقاضـا، و پیـش روی حلقه هـای بعـدی  ـی منجـر ب داخل

تولید می شود.

وی مشـکالت تامیـن مالـی بـرای بخـش معـدن و زیرسـاخت های آن را از 

مهم ترین مسـائل پیش روی معدن کاری دانسـت و افزود: نتایج مطالعه 

نشـان می دهـد کـه بخـش معـدن حداقـل شـش مزیـت و فرصت منحصر 

بـه فـرد را در اختیـار مـا قـرار می دهد. رشـد ارزش افـزوده بیش از میزان 

انـدک در  بـه دلیـل نوسـانات  پایـداری رشـد  متوسـط رشـد اقتصـادی، 

سـرمایه گذاری  جـذب  در  معـدن  بـاالی  ظرفیـت  معـدن،  بخـش 

خارجـی)FDI(، مانـدگاری طوالنـی در سـرمایه گذاری، کمـک بـه بهبـود 

مزیـت  شـش  معـدن،  در  موجـود  ـاالی  ب ـر  ذخای و  تجـاری،  ـراز  ت

معدن کاری است.

وی سپس به آسیب شناسی معدن و صنایع معدنی در کشور پرداخت 

و گفـت: ضعـف در ارائـه اطالعـات شـفاف در زمینـه اکتشـافات، عـدم 

شـفافیت در حقـوق اکتشـافی معـدن و محیـط کسـب و کار نامناسـب، 

ایـن  در کشـور می شـود.  ملیتـی  فـرا  عـدم حضـور شـرکت های  باعـث 

درحالـی اسـت کـه توسـعه اکتشـافات نیـاز بـه حضـور کنسرسـیوم های 

بـزرگ بیـن المللـی دارد. عـدم توسـعه زیـر سـاخت های الزم در حمـل و 

نقـل، آب و انـرژی از جملـه مشـکالت معـادن کشـور اسـت. اکثـر معادن 

در مناطقـی قـرار دارنـد کـه از ایـن منابـع بی بهره هسـتند. به عالوه توان 

مالی  و فنی محدود شرکت ها از دیگر مشکالت معدن کاری است.

آذرمنـد اضافـه کـرد: شـکاف فنـاوری و فرسـودگی ماشـین االت، ضعـف 

شـیوه  و  مقیـاس  خـرد  معـدن کاری  پایـه،  اطالعـات  و  اکتشـافات  در 

واگذاری هـا چهـار معضـل پیـش روی معـادن اسـت. واگذاری ها اشـتباه، 

باعـث از دسـت دادن ظرفیـت جـذب سـرمایه های غیـر دولتـی شـد. 

به عالوه تعارض و درگیری بین محیط زیسـت و معدن کاری در کشـور، 

مانـع از توسـعه معـادن شـده اسـت و هـم چنیـن دخالت هـای قیمتـی 

دولـت و فقـدان الگـوی مناسـب بـرای حمایت درسـت از سـمت دولت، 

از جمله تنگناهای جدی است.

ـرای  ب دولـت  ـه  ب توصیـه  ـرای  ب را  اولویـت  چهـار  آذرمنـد 

و  کـرد  پیشـنهاد  معـدن  بخـش  در  درسـت  سیاسـت گذاری های 

گسـترش  شناسـی،  زمیـن  ـه  ای پ اطالعـات  در  توسـعه  گفـت: 

همکاری های بین المللی، توسـعه زیر سـاخت های اصلی و بهبود 

ـه اولویت هـای بسـیار مهمـی هسـتند  فضـای کسـب و کار از جمل

ازبینی قرار بگیرند. اید مورد ب که از طرف دولت ب

نشست خبری خانه معدن باموضوع نقش معدن در رشد اقتصادی برگزار شد

نقش معدن در رشد اقتصادی
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رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان جنوبــی گفــت: از ابتــدای امســال 

تاکنــون حــدود 196 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در حــوزه اســتخراج و گواهــی کشــف 

معادن اســتان انجام شــده است.

بــه گــزارش فلــزات آنالیــن و بــه نقــل از شــاتا، داود شــهرکی ســرمایه گــذاری انجــام شــده در 

حــوزه معــادن اســتان را 195 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان اعــالم کــرد و افــزود: در 9 ماهــه 

امســال 40 فقــره پروانــه بهــره بــرداری بــا ظرفیــت اســتخراج ســه میلیــون و 90 هــزار تــن صــادر 

ــان  ــون توم ی ــارد و 800 میل ی ــن حــوزه 192 میل شــد کــه ســرمایه گــذاری انجــام شــده درای

است.

وی بــا بیــان اینکــه اشــتغال اســمی ایــن تعــداد پروانــه بهــره بــرداری 133 نفــر بــوده اســت، 

تصریــح کــرد: ظرفیــت اســتخراج ســاالنه اســتان 16 میلیــون تــن اســت کــه در 9 ماهــه امســال 

بیش از ســه میلیون تن به این ظرفیت افزوده شــد.

شــهرکی ادامــه داد: پروانــه هــای بهــره بــرداری صــادر شــده بــرای معادنــی ماننــد آهــن، 

باریت، خاک صنعتی، خاک نســوز، طال و... اســت.

رییــس ســازمان صنعــت و معــدن خراســان جنوبــی در ادامــه از صــدور 25 فقــره گواهــی 

کشــف بــا ذخیــره ای بالــغ بــر 11 میلیــون و 266 هــزار تــن در ایــن مــدت خبــر داد و گفــت: 

بــا تاییــد 56 میلیــون تــن زغــال ســنگ کــه بــا انجــام عملیــات هنــگام اســتخراج کشــف شــد، 

ذخیره گواهی کشــف های معدنی اســتان به 67 میلیون و 700 هزار تن می رســد.

مرمــر،  ماننــد  معادنــی  بــرای  هــم  شــده  صــادر  هــای  کشــف  گواهــی  افــزود:  شــهرکی 

مرمریت، بنتونیت، خاک نســوز و... اســت.

وی ســرمایه گــذاری انجــام شــده در ایــن حــوزه را ســه میلیــارد تومــان اعــالم و تصریــح 

کــرد: از ابتــدای امســال 40 فقــره پروانــه اکتشــاف بــرای عناصــر فلــزی، غیــر فلــزی و ســنگ 

های تزیینی صادر شــده اســت.

بــه ســه مرحلــه  اشــاره  بــا  پایــان  رییــس ســازمان صنعــت و معــدن خراســان جنوبــی در 

برگــزاری مزایــده بــرای 687 پروانــه بهــره بــرداری و اکتشــاف در ایــن مــدت، گفــت: بــا ســه 

مرحلــه برگــزاری مزایــده ســال قبــل تعــداد پروانــه بهــره بــرداری و اکتشــاف بــه یــک هــزار و 

127 فقره می رســد.

عامل  بانک های  خودداری  از  پس 

پذیرش  از  تولید  تسهیالت  پرداخت کننده 

معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین 

معدن  خانه  تسهیالت،  بازپرداخت  و  اعطاء 

ایران از معدن کاران خواست عملکرد بانک ها 

در این خصوص را برای پیگیری اجرای قانون 

اصالح معادن به این تشکل گزارش کنند.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از ایسنا، در 

دفتر  محل  در  ماه  دی   ٢٧ چهارشنبه  روز 

حضور  با  فوری  ای  جلسه  جمهوری  ریاست 

که  شد  برگزار  ایران  معدن  خانه  رییس 

موضوع استنکاف بانک ها و موسسات مالی 

از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهره برداری 

در مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس قانون اصالح قانون معادن کشور و 

آنچه در تبصره )١( ماده )٩( قانون این قانون 

آمده است بانک ها و موسسات مالی مکلف 

به قبول معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه 

تسهیالت  بازپرداخت  و   اعطاء  تضمین  و 

هستند. این قانونی است که علیرغم تصویب 

فعاالن  اذعان  به   1393 سال  از  آن  ابالغ  و 

موسسات  و  بانک  از  بسیاری  عمال  معدنی 

امر  همین  و  کنند  نمی  پیروی  آن  از  مالی 

به  معدن  خصوص  بخش  واکنش  موجب 

عملکرد بانک ها شد.

هیات  و  معدن  خانه  مشترک  جلسه  از  پس 

دولت، مقرر شد تا خانه معدن ایران از طریق 

نمایندگی های خود در سرتاسر کشور، کلیه 

بانک هایی را که طی سه سال گذشته در این 

پذیرش  عدم  یا  پذیرش  به  اقدام  خصوص 

بعنوان  برداری  بهره  پروانه  دارای  معادن 

وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت 

و  کشور  وزارت  جمهوری،  ریاست  حقوقی 

دو  طی  که  دیگری  جلسه  در  مرکزی  بانک 

هفته آتی خواهند داشت اعالم کند.

طی  معدنی  تشکل  این  راستا  همین  در 

تا  خواست  معدنی  فعاالن  از  فراخوانی 

اطالعات خود را در این رابطه ارائه کنند.

پیگیری اجرای قانون اصالح معادن

بانک هایی که به معادن وام 
نمی دهند را معرفی کنید!

رییس سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی خبر داد:

سرمایه گذاری در حوزه استخراج و گواهی 
کشف معادن خراسان جنوبی
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 معدن

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران از آغاز استخراج سولفوره کانسنگ 

از ذخایر زیرزمینی این مجتمع از ابتدای سال 97 خبر داد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از روابـط عمومـی سـازمان توسـعه و 

نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران، منصـور شـبانی بـا بیـان ایـن 

مطلب گفت: ذخیره بخش زیرزمینی معادن انگوران حدود 2 میلیون 

تـن اسـت کـه در مرحلـه تجهیـز و آماده سـازی قـرار دارد و تاکنون بیش 

از 30 هزار تن ماده معدنی در حین پیشروی استخراج شده است.

وی افزود: قرار اسـت سـاالنه 120 هزار تن ماده معدنی سـولفوره سـرب 

و روی از ایـن معـدن اسـتخراج شـود کـه بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده، 

امـکان افزایـش ظرفیـت اسـتخراج تـا 150 هـزار تـن نیز وجـود دارد. عیار 

مـاده معدنـی نیـز حـدود 35 تـا 40 درصـد اسـت و با بهره بـرداری از این 

طرح، 300 نفر به طور مستقیم به کار مشغول خواهند شد.

مدیـر مجتمـع سـرب و روی انگـوران بـا اشـاره بـه تحقـق 115 درصـدی 

برنامـه تولیـد ایـن مجتمـع در 9 ماهـه امسـال، اظهـار داشـت: مجمـوع 

استخراج ماده معدنی در بخش های مختلف معدن روباز از مرز 664 

هـزار تـن گذشـت ایـن در حالـی اسـت کـه برنامـه تولیـد در مـدت یـاد 

شده، 557 هزار تن ماده معدنی بود.

وی افـزود: در بخـش فـروش مـاده معدنـی نیـز تا پایـان آذر، بیش از 617 

هـزار تـن مـاده معدنـی بـه شـرکت هـای خریـدار خـاک طبـق سـهمیه 

بندی ارسال شده است.

از ابتدای سال 97 انجام می شود؛

آغاز استخراج سولفوره سرب و روی از ذخایر زیرزمینی انگوران

غالمرضــا حمیــدی انارکــی در خانــه معــدن 

در ضمــن نشســت خبــری نقش معدن در رشــد 

اقتصــادی بــه بیــان مشــکالت معــدن و اقتصــاد 

ســرمایه   افــزود:  حمیــدی  پرداخــت.  معــدن 

مخفــی شــده در کشــور وجــود دارد امــا جــرات 

بایــد  نــدارد.  را  کــردن  پیــدا  بــروز  و  ظهــور 

بــا  و  اســت،  ترســو  ســرمایه  کــه  دانســت 

کوچکتریــن حرکــت نــا امــن و نــا امیــن خــود را 

مخفــی می کنــد. بایــد دیــد کــه آیــا مســئولین 

عبــرت  آمــده درس  پیــش  از مشــکالت  امــر 

خواهنــد گرفــت یــا خیــر؟ یکــی از دردهــای 

امنیــت  عــدم وجــود  زمینــه  ایــن  عمــده در 

اقتصادی است.

بــه گــزارش فلــزات آنالین، غالمرضا حمیدی 

معــدن در ضمــن نشســت  انارکــی در خانــه 

خبــری نقــش معــدن در رشــد اقتصــادی گفــت: 

در بســیاری از گزارشــات بــه ســازمان زمیــن  

شناســی و نیــاز بــه شــفافیت در امر اکتشــافات 

توســط ایــن ســازمان اشــاره شــده اســت. در 

تمامــی برنامه هــای توســعه دوم تــا پنجــم بــه 

ایــن اولویــت تاکیــد شــده اســت، امــا هرگــز ایــن 

ســوال پیــش نیامــده اســت کــه چــرا از همــان 

ابتــدا در برنامــه دوم و یــا نهایتــا ســوم ایــن 

اولویت هــا مــورد بــی توجهــی قــرار گرفته انــد و 

تهیــه  شــاید  همــواره  اســت.  نشــده  عملــی 

بــرای  کــه  هســتیم  متنوعــی  گزارش هــای 

مسئوالن ارائه می شوند.

حمیــدی انارکی افــزود: در زمینه بهــره وری، 

ایــن  از  مطالبــی  و  خارجــی  ســرمایه گذاری 

دســت در گزارش هــا بــه کــرات اشــاره شــده 

ــی  ــه اجرای ــد هــم ب ــد گفــت امی ــا بای اســت. ام

شــدن ایــن مــوارد از ســوی مدیران وجــود ندارد. 

و  دولــت  اجرایــی  تیــم  در  الزم  هماهنگــی 

اعتمــاد بــه گزارش هــای ارائــه شــده مهم تریــن 

اقدامــی اســت کــه در ابتــدای امــر بایــد بــه آن 

پرداخته می شد، اما هرگز اتفاق نیفتاد.

وی اضافــه کــرد: بایــد تفاوت هــای مهمــی را 

کــه وجــود دارنــد در نظــر گرفتــه شــود. تعویــض 

ــا توجــه بــه تفاوت هــا صــورت  مدیریــت بایــد ب

گیــرد. مدیــری کــه در پســتی قــرار گرفتــه و 

ــه دلیــل  ــا ب عملکــرد مناســبی نداشــته اســت ی

ضعــف مدیریتــی و یــا ناشــی از عــدم حمایــت 

بــه ایــن مشــکل دچــار اســت. اگــر ضعــف از 

مدیریــت باشــد، تعوبــض مدیریــت می توانــد 

عمــل مناســبی باشــد ولــی اگــر از نقــص در 

الزم  حمایت هــای  عــدم  از  ناشــی  عملکــرد 

باشــد، بــا تغییــر مدیریــت مشــکلی برطــرف 

خواهــد شــد. اگــر تعارضــات و دوگانگــی بیــن 

زمیــن  ســازمان  و  معــادن  وزارت  و  ایمیــدرو 

شناســی برطــرف نشــود نیــز مشــکالت پابرجــا 

خواهنــد مانــد. در نظــر نگرفتــن اعتبــارات الزم 

بــرای ســازمان زمیــن شناســی نیــز مــا را بــه ســر 

منزل مقصود نخواهد رساند.

دبیــر خانــه معــدن اضافــه کــرد: حشــفاف 

شــازی در اطالعــات پایــه زمیــن شناســی امــری 

بخــش  آن  از  پــس  و  بــوده  دولتــی  کامــال 

مناســب  عملکــرد  بــه  می توانــد  خصوصــی 

بپردازد. ســرمایه مخفی شــده در کشــور وجود 

دارد امــا جــرات ظهــور و بــروز پیــدا کــردن را 

نــدارد. بایــد دانســت کــه ســرمایه ترســو اســت، 

و بــا کوچکتریــن حرکــت نــا امــن و نــا امیــن خــود 

را مخفــی می کنــد. بایــد دیــد کــه آیــا مســئولین 

عبــرت  آمــده درس  پیــش  از مشــکالت  امــر 

خواهنــد گرفــت یــا خیــر؟ یکــی از دردهــای 

امنیــت  عــدم وجــود  زمینــه  ایــن  عمــده در 

و  خارجــی  ســرمایه گذار  اســت.  اقتصــادی 

داخلــی بــدون وجود زیر ســاخت های الزم وارد 

عرصــه نخواهــد شــد. همــواره اجــرا کننــدگان، 

خالف آن چیزی که نوشــته شــده اســت را اجرا 

بــه  یــک واحــد دولتــی  می کننــد. واگــذاری 

بخــش خصوصــی بایــد فرامــوش شــود، و اصــال 

دولتــی  واحــد  ایــن  در  خصوصــی  بخــش 

نمی توانــد ادامــه حیــات پیدا کنــد. ولی زمینه 

تمامــی  در  خصوصــی  بخــش  ظهــور  بــرای 

حوزه هــای اقتصــادی نظیــر معــدن بایــد آمــاده 

میــان  از  بایــد  مــوازی  رقابت هــای  شــود. 

برداشــته شــوند. مشــکالت بایــد بصــورت کالن 

حل شوند.

دبیر خانه معدن،

مشکالت را بصورت کالن حل کنیم
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 اقتصاد

سـال 2016 بـا خـروج بخـش معـدن و صنایـع 

از  پـس  چراکـه  بـود.  همـراه  رکـود  از  معدنـی 

قیمـت  سـاله،  چندیـن  کاهشـی  رونـد 

مسـیر  در  فلـزی  و  معدنـی  کامودیتی هـای 

رشـد قرار گرفتند. این رشـد در سـال 2017 نیز 

تـداوم یافـت و رونـد صعـودی قیمت هـا بیـش 

از پیش افزایش یافت.

رونـد مثبـت قیمتـی را بایـد ناشـی از رشـد 

اقتصـادی کشـورهای تاثیرگـذار دنیا دانسـت. 

چیـن یکـی از کشـورهایی به شـمار مـی رود کـه 

کـه  باالیـی  بسـیار  تقاضـا  و  تولیـد  به واسـطه 

بـازار اغلـب فلـزات اثرگـذار اسـت.  دارد، در 

 2017 سـال  در  کشـور  ایـن  اقتصـادی  رشـد 

مثبـت بـود. اکنـون انتظـار مـی رود ایـن رونـد 

رو بـه رشـد در اقتصـاد بـرای سـال جـاری نیـز 

تـداوم داشـته باشـد. درنتیجـه، رشـد مصـرف 

مواد اولیه حاصل می شود.

ایـاالت  در  مالیـات  کاهـش  برنامه هـای 

متحـده توسـط دونالـد ترامـپ در سـال جـاری 

بازار کامودیتی ها در سال 2018، متاثر از 
حال خوب اقتصاد دنیا خواهد بود

ســال 2018، بــرای بخــش معــدن و صنایــع معدنــی مثبــت 
ارزیابــی می شــود. ایــن موضــوع را بایــد ناشــی از رشــد اقتصــادی 

در بسیاری از کشــورهای تاثیرگذار دنیا دانست.

امیر صباغ، 
مدیر اقتصادی و توسعه 

سرمایه گذاری ایمیدرو

پیگیـری می شـود. اگـر این طرح هـا به تصویب 

برسـند، محـرک سـرمایه گذاری در ایـن کشـور 

خواهنـد بـود. عـاوه بـر ایـن، قـرار اسـت طـرح 

دالری  میلیـارد  هـزار  یـک  سـرمایه گذاری 

بـه  زیرسـاخت ها  بخـش  در  متحـده  ایـاالت 

هـدف،  ایـن  تحقـق  شـود.  تبدیـل  قانـون 

را  قیمتـی  رشـد  و  تقاضـا  افزایـش  موجبـات 

فراهم خواهد آورد.

در منطقه اروپا و در سـال 2017 نیز، شـاهد 

رشـد اقتصادی بودیم؛ این رشـد در سـال 2018 

ایـن،  بـر  عـاوه  داشـت.  خواهـد  تـدام  نیـز 

 1.3 سـمت  بـه  یـورو  ارزش  مـی رود  انتظـار 

حرکـت کنـد. این موضوع تاحـدودی تضعیف 

قیمـت  محـرک  و  دارد  به دنبـال  را  دالر 

کامودیتی ها خواهد بود.

کشـورهای دیگـری همچـون هنـد، آمریکای 

جنوبـی و حتـی برخـی کشـورهای قـاره آفریقـا 

نیز شـاهد رشـد اقتصادی خواهند بود. عاوه 

بـر ایـن، انتظـار مـی رود در منطقـه خاورمیانه، 

تحریـک  بـه  منجـر  نفـت  قیمـت  افزایـش 

سـرمایه گذاری در حوزه هـای مختلفـی چـون 

زیرسـاخت ها، مسـکن و ... شـود. تحقـق ایـن 

مـورد نیـز بـا رشـد تقاضـا، افزایـش قیمت هـا را 

به دنبال دارد.

در  جنـگ  مـی رود،  انتظـار  همچنیـن 

کشـورهای این منطقه همچون عراق و سـوریه 

ایـن  جنـگ،  یافتـن  پایـان  بـا  برسـد.  پایـان  بـه 

کشـورها باید عملیات بازسـازی را آغاز کنند. 

صنایـع  بـرای  تقاضـا  رشـد  بازسـازی  همیـن 

معدنـی و فلـزی را به همـراه دارد. برنده اصلی 

ایـن ماجـرا، صادرکننده هایـی ایـن محصـوالت 

بـه کشـورهای منطقـه و به ویـژه ایـران خواهـد 

بود؛ چرا که بازار بسـیار مناسـبی برای فروش 

محصـوالت صنایـع معدنـی و فلـزی در اختیـار 

آن است.

دیگـری  مـوارد  اقتصـادی،  رشـد  بـر  عـاوه 

نیـز در نوسـانات قیمتـی بـازار نقـش آفرینـی 

می کننـد. از دیگـر عوامـل تاثیرگـذار در رشـد 

گذشـته،  سـال  طـی  روی  و  مـس  قیمـت 

ایـن  بـود.  معـادن  در  کارگـری  اعتصابـات 

اعتصابـات کارگـری، زمینـه کاهـش عرضـه را 

بیشـتری  افزایـش  قیمت هـا  و  کردنـد  ایجـاد 

ایـن   ،2018 سـال  در  مـی رود  انتظـار  یافـت. 

اعتصابـات کمتـر شـود و تولیـد مـس، روی و 

سـنگ آهـن افزایـش یابـد. امـا بـا وجـود رونـد 

ایـن  بـرای  تقاضـا  اقتصـادی،  رشـد  مثبـت 

قیمت هـا  و  می شـود  بیشـتر  کامودیتی هـا 

همچنان افزایشی خواهند بود.

کشـورهای  در  اقتصـادی  رشـد  بـر  عـاوه 

زیسـتی  محیـط  محدودیت هـای  مختلـف، 

چیـن در فصـل زمسـتان نیـز، تاثیـر بسـزایی در 

ایـن  مـی رود  انتظـار  داشـت.  قیمتـی  رشـد 

نیـز   2018 زمسـتان  در  محدودیت هـا  دسـت 

تکـرار شـود و حتـی شـدت آن، افزایـش یابـد. 

ایـن اقـدام محـرک تقاضـا و کمبـود عرضـه در 

زمستان 2018 خواهد شد.

اقدامـات،  دسـت  ایـن  از  بـازار  کـه   چـرا 

سـیگنال مثبـت دریافـت می کنـد. درنتیجـه 

فروآلیاژهـا،  فـوالد،  حـوزه   در  قیمتـی  رشـد 

می شـود.  حاصـل   ... و  وآلومینـا  آلومینیـوم 

درنتیجـه اینطـور پیش بینـی می شـود که سـال 

بسـیار خوبـی پیـش رو اسـت و اقتصـاد جهانی 

رشد چشمگیری را تجربه می کند.
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ـــادرات  ـــعه ص ـــک توس ان ـــت: ب ـــارت گف ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی

ـــرای صـــادرات  ـــاری ب ـــورو خـــط اعتب ـــون ی ی ـــران حـــدود ۵0 میل ای

ـــدوارم  ـــه امی ـــت ک ـــاص داده اس ـــاروس اختص ـــه ب ـــی ب ـــای ایران کااله

ـــه نیز همکاری کند. ـــن زمین ـــاروس در ای ب

ا محمـــد شـــریعتمداری  ـــه نقـــل از شـــات ـــن و ب ـــزات آنای ـــه گـــزارش فل ب

همکاری هـــای  مشـــترک  کمیســـیون  اجـــاس  ـــن  چهاردهمی در 

و  ـــران  رهب اراده  کـــرد:  ـــح  تصری ـــاروس،  ب و  ـــران  ای اقتصـــادی 

ـــاش  ـــت و ت ـــبات اس ـــترش مناس ـــر گس ـــور ب ـــد دو کش ـــؤالن ارش مس

بســـیار  تانســـیل  پ اهـــداف،  ـــن  ای ـــق  تحق ـــرای  ب آن هـــا  ـــه  بی وقف

ارزشـــمندی برای گســـترش روابط اقتصادی خواهد بود.

ـــاروس  ب ـــران و  ای ـــط اقتصـــادی  ـــای رواب ق ارت ـــر  ب ـــد  تأکی ـــا  ب وی 

ـــزود:  ــار از تفاهـــم دو کشـــور، اف ـــط دوســـتانه و سرشـ ـــای رواب همپ

ـــهم  ـــه س ـــت ک ـــیع اس ـــدر وس ـــارج آنق ـــا خ ـــور ب ـــط دو کش ـــم رواب حج

ـــد.  اب ـــاص ی ـــد اختص ـــی توان ـــور م ـــان دو کش ـــط می ـــه رواب ـــتری ب بیش

ـــی نیســـت  ـــا کاف ـــز برداشـــته شـــد ام ی ـــی ن در گذشـــته گام هـــای خوب

ـــوری  ـــت جمه ـــه در دوره دوم ریاس ـــیون ک ـــن کمیس ـــدوارم ای و امی

هـــای  گام  ـــد  بتوان می دهـــد،  جلســـه  تشـــکیل  ـــی  روحان ـــر  دکت

خوبی بردارد.

ـــش از 160  ـــان را بی ـــا جه ـــران ب ـــادی ای ـــادالت اقتص ـــریعتمداری مب ش

ــدود 60  ــان را حـ ــا جهـ ـ ــاروس ب ـ ــادالت ب ـ ــهم مب ــارد دالر و سـ ـ ی میل

ـــور  ـــان دو کش ـــادالت می ـــهم مب ـــت: س ـــت و گف ـــارد دالر دانس ی میل

ـــیل های  ـــه پتانس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــه ک ـــر نرفت ـــون دالر فرات ی از 160 میل

موجود رقم کمی اســـت و جا برای کار بیشـــتر وجود دارد.

ـــیون  ـــن کمیس ـــه ای ـــان اینک ی ـــا ب ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی

ـــا 2020  ـــال های 2018 ت ـــداف در س ـــبرد اه ـــرای پیش ـــه راه ب دارای نقش

قـــل،  ـــه هـــای حمـــل و ن ـــن نقشـــه راه در زمین اســـت، ادامـــه داد: ای

ـــرژی  ان و  ـــاوری  فن درمـــان،  و  بهداشـــت  آمـــوزش،  کشـــاورزی، 

برنامه های خوبی طراحی کرده اســـت.

ـــه  ب کشـــور  دو  تخصصـــی  کارگروه هـــای  جلســـات  برگـــزاری 

صورت ساالنه

ـــر تشـــکیل  ـــه اینکـــه در نقشـــه راه ب ـــا اشـــاره ب شـــریعتمداری ب

ـــف  ـــای مختل ـــور در حوزه ه ـــای دو کش ـــروه ه ـــاالنه کارگ ـــات س جلس

ــت،  ــده اسـ ــد شـ ـ ــه تاکی ـ ب ــای دو جان ــکاری هـ ــترش همـ ــرای گسـ ـ ب

ســـطح  از  حـــال حاضـــر  ـــاروس در  ب ـــا  ب شـــد: همـــکاری  ـــادآور  ی

ـــی و  ــده فن ـ ــای پیچی ــه ســـوی همکاری هـ ـ ــاده ب ــای سـ ــکاری هـ همـ

افته که قدم مؤثری اســـت. مهندســـی ارتقا ی

ـــان  ـــت می ـــوزه صنع ـــی در ح ـــای خوب ـــه همکاری ه ـــان اینک ی ـــا ب وی ب

ـــزات  ـــون، تجهی ـــاخت کامی ـــت: س ـــت، گف ـــده اس ـــاز ش ـــور آغ دو کش

ـــرای  ـــده ب ن ـــی در دســـتور کار اســـت و در آی و ماشـــین االت معدن

ســـاخت اتوبوس های برقی نیز اقدام می شـــود.

ـــت  ـــرورت حمای ـــر ض ـــد ب ـــا تأکی ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی

ـــران  ـــترک ای ـــای مش ـــاروس از همکاری ه ـــع ب ـــت و وزارت صنای دول

ـــن همـــکاری مـــورد  ـــت ای ـــح کـــرد: تقوی خـــودرو و یونیســـون، تصری

صـــادرات  ـــد  بتوان شـــرکت  ـــن  ای ـــدوارم  امی و  اســـت  ـــد  تاکی

ـــا  ق ـــه کشـــورهای عضـــو اوراســـیا ارت ـــدی خـــود را ب ی محصـــوالت تول

دهد.

ـــزات  تجهی ـــد  ی تول در  ـــران  ای اینکـــه  اعـــام  ـــا  ب شـــریعتمداری 

ـــزود:  اف دارد،  ـــی  خوب توانمندی هـــای  و  تانســـیل ها  پ پزشـــکی 

ـــت وزارت  ـــا حمای ـــد دارو ب ی ـــه تول ـــی در زمین شـــرکت های ایران

نـــد همکاری کنند. ـــاروس می توان بهداشـــت ب

ـــه  ـــام، ادام ـــا برج ـــایه پس ـــده در س ـــم ش ـــای فراه ـــه فض ـــاره ب ـــا اش وی ب

ــب  ــای مناسـ ــود زمینه هـ ــا و وجـ ــع تحریم هـ ـ ــه رف ـ ــه ب ــا توجـ ـ داد: ب

ـــد  ـــط کارگـــزاری بانک هـــای دو کشـــور مـــی توان همـــکاری، رواب

ـــدود  ـــران ح ـــادرات ای ـــعه ص ـــک توس ان ـــر ب گ ـــوی دی ـــد. از س اب ـــا ی ق ارت

ـــی  ـــای ایران ـــادرات کااله ـــرای ص ـــاری ب ـــط اعتب ـــورو خ ـــون ی ی ۵0 میل

ـــن  ـــاروس در ای ـــدوارم ب ـــه امی ـــت ک ـــاص داده اس ـــاروس اختص ـــه ب ب

ـــه نیز همکاری کند. زمین

ـــان دو کشـــور  ـــی می ـــط پول ـــان اینکـــه رواب ی ـــا ب شـــریعتمداری ب

ـــور  ـــا کش ـــن کار را ب ـــته ای ـــت: در گذش ـــود، گف ـــرار ش ـــد برق می توان

روســـیه انجـــام دادیم کـــه تجربه موفقی بود.

الزم  بررســـی های  انجـــام  ضـــرورت  ـــه  ب اشـــاره  ـــا  ب ـــان  ای پ در  وی 

ــد  ـ ن ــرد: در فرآی ــح کـ ـ ــور، تصری ــان دو کشـ ـ ــد می ـ ــو روادی غـ ــت ل جهـ

ـــاز  ی ـــورد ن ـــص م ـــروی کار متخص ی ـــرای ن ـــوص ب ـــه خص ـــزا ب ـــدور وی ص

در پروژه های مشـــترک تســـهیات الزم اعمال شـــود.

محمد شریعتمداری در اجاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و باروس مطرح کرد:

اختصاص خط اعتباری 50 میلیون یورویی صادرات کاالهای ایرانی به بالروس
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منطقــه  مدیرعامــل  آج بیشــه  آشــفته  محمــد 

ویــژه اقتصــادی المــرد در گفت وگــو بــا فلــزات 

آنالیــن از اهمیــت مناطــق ویــژه اقتصــادی و 

توســعه  و  ســرمایه  جــذب  در  آن هــا  نقــش 

صنایــع کشــور گفــت. وی افــزود: منطقــه ویــژه 

امــا در طــول  اســت  اقتصــادی المــرد جــوان 

ســال های اخیــر تــالش شــده تــا ایــن منطقــه بــه 

خوبی به سرمایه گذاران معرفی شود.

ـــرای تشـــریح اقدامـــات انجـــام گرفتـــه  آشـــفته ب

ـــان  ـــه منطقـــه المـــرد بی ـــرای جـــذب ســـرمایه ب ب

منطقـــه،  ایـــن  در  حاضـــر  حـــال  در  کـــرد: 

ـــاری محصـــور  مجموعـــه ای 5 هـــزار و 700 هکت

آن در  نیازهـــای زیرســـاختی  و  اســـت  شـــده 

حـــال تامیـــن شـــدن هســـتند. بـــه زودی گاز ایـــن 

منطقـــه در یـــک پـــروژه 30 میلیـــاردی تامیـــن 

خواهـــد شـــد. عـــالوه بـــر امکانـــات یـــاد شـــده، 

بـــرق دوران ســـاخت و بهره بـــرداری و همچنیـــن 

ـــز  ی ن ـــرداری  بهره ب و  ســـاخت  دوران  آب 

فراهم شده اند.

المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 

ســرمایه گذاری های  از  مــورد  دو  افــزود: 

پایــان ســال  تــا  ایــن منطقــه  انجــام شــده در 

نیــروگاه  می رســد.  بهره بــرداری  بــه  جــاری، 

خورشــیدی کــه توســط شــرکتی دانش بنیــان 

در دســت احداث اســت بــه زودی بهره برداری 

می شــود. پنل هــای خورشــیدی ایــن نیــروگاه 

بــه بندرعبــاس رســیده  و اقدامــات زیرســاختی 

آن نیز تکمیل شده اند.

صنایــع  بــرای  منطقــه  ایــن  در  مــا  آشــفته 

را  ســرمایه گذارانی  آلومینیــوم،  پایین دســت 

جذب کرده ایم.

عــالوه بــر ایــن بــرای صاحبــان ســرمایه کــه در 

ایــن منطقــه حضــور دارنــد، تســهیالتی مقــرر 

امتیازاتــی  از جملــه مهم تریــن  اســت.  شــده 

کــه در اختیــار ایــن ســرمایه گذاران قــرار داده 

بــر  مالیــات  بــه معافیــت  می شــود می تــوان 

ارزش افــزوده بــه صــورت نامحــدود و 12 ســال 

معافیــت مالیــات بــر عملکــرد اشــاره کــرد. ایــن 

معافیــت می توانــد تــا 25 ســال هــم افزایــش 

ــن، تولیدکنندگانــی کــه در  ــر ای ــد. عــالوه ب یاب

ایــن منطقــه فعالیــت می کننــد بــرای صــادرات 

از پرداخت عوارض معاف هستند.

آشــفته اینطــور ادامــه داد: در ایــن منطقــه، 

مــورد  صادراتــی  رویکــرد  بــا  ســرمایه گذاری 

بــه صــادرات حائــز  قــرار دارد. توجــه  توجــه 

زمینــه  چراکــه  می رســد  به نظــر  اهمیــت 

در  می کنــد.  فراهــم  را  صنایــع  موفقیــت 

بســیاری مــوارد، ظرفیت هــای احــداث شــده 

در صنایــع داخلــی بیــش از نیــاز کشــور اســت. 

در چنیــن مــواردی، رویکــرد صادرات محــور، 

تهدیدهــا را بــه فرصــت بــدل می کنــد. از آنجــا 

ــژه اقتصــادی المــرد دسترســی  ــه وی کــه منطق

ایــن  تحقــق  بــرای  دارد،  مناســبی  صادراتــی 

 3 بــه  منطقــه  ایــن  اســت.  مناســب  هــدف، 

بنــدر دیــر، بنــدر عســلویه و بنــدر پارســیان 

نزدیــک اســت. همیــن نزدیکــی، تحقــق رویکــرد 

جــاده  تســهیل می کنــد.  آن  را در  صادراتــی 

دسترســی ایــن منطقــه بــه بنــدر پارســیان نیــز 

دســت  در  راه وشهرســازی  وزارت  توســط 

ــا تکمیــل  ــن ب احــداث و تکمیــل اســت. بنابرای

بنــدر پارســیان، موقعیــت منطقــه ویــژه المــرد، 

بیش از قبل، ممتاز خواهد شد.

المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 

شــده،  یــاد  مــوارد  تمــام  وجــود  بــا  گفــت: 

همچنــان مشــکالت و کاســتی ها وجــود دارد. 

و  بانکــی  تحریــم  همچنــان  نمونــه  بــرای 

وجــود  ال ســی  بازگشــایی  بــرای  مشــکالتی 

دارد. بنابرایــن بایــد ایــن کاســتی ها برطــرف 

شــود تــا حــس اعتمــاد ســرمایه گذار بازگــردد و 

رونق تولید در کشور عملیاتی شود.

محمد آشفته در گفت وگو با فلزات آنالین اظهار کرد:

جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی المرد

روابـط  بـر گسـترش  بـالروس  وزیـر صنایـع 

اقتصـادی دو کشـور ایـران و بالروس تاکید 

راه  سـر  مشـکالت  حـل  خواسـتار  و  کـرد 

مبادالت مالی میان دو کشور شد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و به نقـل از ایرنا، 

»ویتالـی میخایلوویـج ووک« روز دوشـنبه 

همکاری هـای  اجـالس  چهاردهمیـن  در 

در  بـالروس   - ایـران  اقتصـادی  مشـترک 

وزیـر  شـریعتمداری«  »محمـد  بـا  دیـدار 

در  کشـورمان  تجـارت  و  صنعت،معـدن 

محـل سـازمان توسـعه و تجـارت افـزود: در 

سـال های اخیـر روابـط خوبـی بیـن ایـران و 

هـای  کمیسـیون  و  بـوده  برقـرار  بـالروس 

بـه  هـا  پتانسـیل  از  امـا  داشـتیم  مشـترکی 

صورت کامل استفاده نشده است .

وزیـر صنایـع بـالروس بـا بیـان اینکـه روابـط 

تجاری دو کشـور در سـال گذشـته افزایش 

قابـل توجهـی داشـت، افـزود: جـا بـرای کار 

دارد،  وجـود  نیـز  حـوزه  ایـن  در  بیشـتر 

صنعت ماشـین سازی، کشـاورزی، پزشکی 

بـرای  خوبـی  هـای  ظرفیـت  آمـوزش،  و 

همکاری مشترک و تعمیق روابط هستند.

اهـداف  پیشـبرد  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

در  اقداماتـی  بایـد  کشـور  دو  اقتصـادی 

چارچوب کمیسـیون مشـترک انجام شـود، 

افـزود: بـالروس عالوه بر تجـارت و اقتصاد 

در حـوزه مونتـاژ و آمـوزش نیـز می توانـد بـا 

ایران همکاری کند.

وزیر صنایع بالروس تاکید کرد: 

گسترش روابط 
اقتصادی ایران و 

بالروس
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 اقتصاد

ا اعالم نتیجه جلسـه مهم  رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ب

ـر اقتصـاد و صنعـت و سـیف و علـت افزایـش  ـا دو وزی مجلـس ب

ابد. دالر ، پیش بینی کرد قیمت ارز در روزهای آینده کاهش ی

پـرس،  بـورس  خبـری  پایـگاه  از  نقـل  بـه  و  آنالیـن  فلـزات  گـزارش  بـه 

و  و صنعـت  اقتصـاد  وزرای  پورابراهیمـی دربـاره حضـور  محمدرضـا 

رئیـس کل بانـک مرکـزی در جلسـه دیروز کمیسـیون اقتصادی مجلس 

بـه خانـه ملـت گفـت: بـه دلیـل اهمیـت مسـائل ارزی، ایـن نشسـت بـا 

اقتصـادی  کمیسـیون  در  شـریعتمداری  و  سـیف  کرباسـیان،  حضـور 

برگـزار شـد و هـدف آن بررسـی آخریـن وضعیـت مسـائل ارزی از زبـان 

مسئوالن ارشد دولت بود.

نظــام  وضعیــت  از  گزارشــی  ســیف  نشســت  ایــن  در  افــزود:  وی 

گــزارش  ایــن  براســاس  کــه  کــرد  ارائــه  ارز  بــازار  مســائل  و  بانکــی 

ــازار عرضــه و تقاضــای ارز  ــادل در ب ــرای ایجــاد تع ــی خاصــی ب نگران

وجود ندارد.

ایـن نماینـده مجلـس تصریـح کـرد: تقاضـای کاذب ارز در مـدت اخیر 

باعـث افزایـش نـرخ ارزش شـده که البته نمایندگان نیـز معتقد بودند 

قیمت ارز در حال حاضر واقعی نیست و به دلیل تقاضای کاذب در 

بـا  کردنـد  مکلـف  را  مرکـزی  بانـک  راسـتا  ایـن  در  کـه  اسـت  بـازار 

اقدامات موثر زمینه ایجاد شفافیت در بازار را فراهم کند.

پورابراهیمـی ادامـه داد: در حـال حاضـر حـدود 14 میلیـارد دالر ارز 

ناشـی از فروش پتروشـیمی ها و 40 میلیارد دالر ارز از محل صادرات 

غیرنفتـی و در مجمـوع 90 میلیـارد دالر ارز وارد اقتصـاد مـی شـود که 

ایجـاد  بـا  بایـد  شـود،ولی  مـی  مصـرف  نیـاز  براسـاس  آن  از  بخشـی 

شفافیت بیشتر در بازار، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کرد.

مرکـزی  بانـک  و  مجلـس  بیـن  مشـترکی  کمیتـه  داشـت:  اظهـار  وی 

تشـکیل خواهـد شـد تـا اقدامـات بانک مرکـزی در حوزه بـازار ارز رصد 

شـود. پیـش بینـی مـی شـود بـا توجـه بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در 

چند روز آینده، قیمت ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد.

تـا  وی ادامـه داد: مجلـس حمایـت هـای الزم را انجـام خواهـد داد 

آرامـش بـه بـازار ارز بازگـردد و توافقاتـی با بانک مرکـزی صورت گرفته 

کـه بـا اقدامـات موثـر در کوتـاه و بلندمـدت تعـادل بـه بـازار ارز بـاز 

گـردد،در زمینـه مدیریـت ارز ناشـی از صـادرات نیـز رسـیدگی هـای 

الزم صـورت گیـرد چراکـه بـه طـور مثـال شـائبه ای ایجـاد شـده بـود 

از  حاصـل  ارز  عرضـه  در  تاخیـر  بـا  دارنـد  قصـد  هـا  پتروشـیمی 

صادرات،منتفع شوند.

وزارت  برجـام  از  بعـد  دارد  وجـود  انتظـار  ایـن  افـزود:  پورابراهیمـی 

اقتصاد،بانـک مرکـزی و وزارت خارجـه و سـایر دسـتگاه هـای ذیربـط 

اقداماتـی انجـام دهنـد تـا مراودات بانکی روان شـود به نحوی که در 

بـه  بایـد  باشـد.همچنین  نداشـته  وجـود  مشـکلی  ارز  انتقـال  و  نقـل 

از محـل  دولـت  شـود.اینکه  توجـه  ارزی  بحـث مدیریـت حوالجـات 

بـود چـرا کـه  نـرخ ارز درآمـد کسـب کند،مناسـب نخواهـد  افزایـش 

دولـت خـود مصـرف کننـده ارز محسـوب مـی شـود و اگـر ایـن کار 

دولـت  دسـتاوردهای  از  یکـی  کـه  رقمـی  تـک  بگیرد،تـورم  صـورت 

است،با چالش اساسی روبرو می شود.

نتیجه جلسه مهم مجلس با دو وزیر و سیف اعالم شد

دالیل افزایش دالر و پیش بینی کاهش

سازمان  آفریقایی  و  عربی  دفتر  کل  مدیر 

درصدی   23 رشد  از  ایران  تجارت  توسعه 

سال  ماهه   9 طی  آفریقا  به  ایران  صادرات 

جاری خبر داد.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از شاتا از 

سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، با 

به  ایران  صادرات  افزود:  خبر  این  اعالم 

 518 رقم  به  جاری  سال  ماهه   9 طی  آفریقا 

مدت  با  مقایسه  در  که  رسید  دالر  میلیون 

مشابه سال گذشته، 96 میلیون دالر افزایش 

داشته است.

به  صادرات  فعلی  سطح  اینکه  بیان  با  وی 

با  متناسب  عنوان  هیچ  به  آفریقا  قاره 

ظرفیت های صادراتی کشور نیست، بر قرار 

گرفتن توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا در 

ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کار  دستور 

تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با اجرایی 

آفریقا،  ستاد  اخیر  جلسه  مصوبات  شدن 

این  به  ایران  روزافزون صادرات  شاهد رشد 

قاره باشیم.

و  پذیرش  افزایش  گفت:  ادامه  در  پیلتن 

اعزام هیات های تجاری، به ویژه با همراهی 

به  دوره ای  سفرهای  در  خارجه  امور  وزیر 

شناخت  همایش های  برگزاری  آفریقا، 

کشورهای  با  تجاری  همکاری  فرصت های 

آفریقایی در تهران و برخی استان ها با حضور 

رایزنان بازرگانی و سفرای ایران در کشورهای 

همکاری های  افزایش  همچنین  و  آفریقایی 

بوده  موثر  فوق  رشد  تحقق  در  نمایشگاهی 

رایزنان  جدیت  و  تالش  افزود:  وی  است. 

آفریقایی  حوزه  کارشناسان  و  بازرگانی 

و  سفرا  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان 

و  امور خارجه  وزارت  اقتصادی  کارشناسان 

مشترک  شورای  و  بازرگانی  اتاق  همکاری 

ایران و آفریقا از مهم ترین عوامل زمینه ساز 

افزایش صادرات به آفریقا است.

روند افزایشی صادرات ایران به آفریقا

صادرات 518 میلیون دالری ایران به آفریقا طی 9 ماهه سال جاری
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معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ار تولید شمش طال در کشور به رقم  گفت: امسال برای نخستین ب

رکوردگونه 6 تن می رسد و دستاورد ارزشمندی محقق می شود.

ا، جعفر سرقینی گفت:  ایرن از  نقل  به  و  آنالین  فلزات  به گزارش 

برنامه پیش بینی شده برای سال 96 رقم 7 تن طال بود، اما انتظار می 

رود تولید 6 تن را به دست آوریم.

ا برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و  وی یادآور شد: تولید طال ب

یانه روند رو به رشد خواهد داشت که دستاورد این بخش  تجارت سال

طال  لجن  ا  ی و  مس  همراه  طالی  موضوع  و  است  معادن  حوزه  در 

موضوعی جداگانه است.

زرشوران گنجینه طال

کشور  ارزشمند  گنجینه  زرشوران  طالی  معدن  گفت:  سرقینی 

ا سال آینده  ایان امسال توان تولید یک تن و ت ا پ محسوب می شود که ت

ا ظرفیت این  توان تولید سه تن را خواهد داشت که در واقع برابر ب

واحد است.

فعال سازی معادن کوچک طال

وی افزود: شمار معادن طالی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم رو به 

فزونی گذاشته و برای سال 97 فعال سازی معادن کوچک پیش بینی 

ا توجه به ارزش اقتصادی این فلز، استخراج از معادن  شده است و ب

کوچک هم توجیه اقتصادی دارد.

معدن طالی ساریگونی کردستان

سرقینی اضافه کرد: اکنون معدن طالی ساریگونی در استان کرستان 

از ذخایر خوبی برخوردار است و بهره بردار قزاق آن به مدت هفت 

سال استخراج آن را بر عهده دارد.

ا 18 تن ذخیره برای مدت هفت سال  معدن طالی ساریگونی قروه ب

توسط یک شرکت قزاقستانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حدود 50 درصد از ذخیره قطعی طالی شناخته شده در کردستان 

مربوط به شهرستان قروه و معدن طالی داشکسن است. قروه در 90 

کیلومتری شرق سنندج واقع شده است.

بررسی ها نشان می دهد استان آذربایجان غربی را می توان به عنوان 

استان طالیی کشورمان معرفی کرد و درحقیقت آذربایجان غربی 

ا آغاز و از ترکیه به  روی کمربند طالزایی جهان قرار دارد که از اروپ

ایران و سپس پاکستان می رسد.

الغ بر یکصد هزار تن  ایه گزارش های موجود ذخایر طالی جهان ب برپ

است که از این رقم 47 هزار تن آن قطعی بوده و می توان گفت نیم 

آذربایجان غربی  استان  فلز در  این  درصد ذخایر قطعی جهانی 

واقع است. 

آمارهای منتشر شده، حاکی است تولید ساالنه طالی ایران به رقم 

توسعه ششم  برنامه  ایان  پ ا  ت رود  می  انتظار  و  رسیده  تن   پنج 

 ) 1400 - 1396 ( به رقم 10 تن برسد.

واردات طـال بـه ترکیـه در سـال ۲017 به رکورد 

370 تـن صعـود کـرد کـه در مقایسـه بـا 106.1 

تـن در سـال ۲016 بیـش از سـه برابـر افزایـش 

نشان داد.

بـه گـزارش فلـزات آنالیـن و بـه نقـل از ایسـنا، 

سـوی  از  طـال  واردات  میـزان  باالتریـن  ایـن 

ترکیـه از زمـان آغـاز تهیـه آمـار در سـال 1995 

و همچنیـن بسـیار باالتـر از رکـورد قبلـی 30۲ 

تن در سال ۲013 است.

واردات طـالی ترکیـه در مـاه دسـامبر بـه 

را نشـان  تـن رسـید کـه 34 درصـد رشـد   49

کوچـک  کاگـداش  گفتـه  بـه  می دهـد. 

میراوغلـو - تحلیلگـر شـرکت مشـاوره "متالـز 

واسـطه  بـه  کـه  ارزانـی  اعتبـار   - فوکـوس" 

بـه  بخشـیدن  رونـق  بـرای  دولـت  سیاسـت 

کسـب و کارهای کوچک فراهم شـده بود، به 

دیگـر  سـوی  از  و  شـد  سـرازیر  طـال  سـوی 

را  تقاضـا  یـز  ن تـر  قوی اقتصـادی  رشـد 

ترکیـه  ـازار  ب در  طـال  ـرخ  ن کـرد.  تقویـت 

ابسـتان  ت طـول  در  کوتاهـی  مـدت  ـرای  ب

ـه  ـا 6 دالر در هـر اونـس نسـبت ب حـدود 5 ت

ـاال رفت امـا اختالف قیمت  ـی ب ـازار جهان ب

ـازار جهانی  ـن کشـور نسـبت به ب طـال در ای

ا ۲ دالر است. در حال حاضر 1.5 ت

رکورد 307 تنی برای طال

واردات طالی ترکیه سه برابر شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رکورد تولید 6 تن طال در کشور طی سال 96، ثبت می شود



 هفته نامه فلزات آنالین. شماره 2. بهمن 1396 36

 فلزات گرانبها

تقدیــر  لــوح  زرشــوران،  طــالی  مجتمــع 

ــرای ارتقــای ســطح اســتانداردها را  تــالش ب

ــکاب  از اداره محیــط زیســت شهرســتان ت

دریافت کرد.

بـه گـزارش فلـزات آنالین و بـه نقل از روابط 

عمومـی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن 

و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(،  محمـد 

رضـا صادقیـان رییـس اداره محیـط زیسـت 

شهرسـتان تـکاب آذربایجان غربـی این لوح 

را بـه سـبب "تـالش وافر مسـوول و کارکنان 

زیسـت  محیـط  و  ایمنـی  بهداشـت  واحـد 

)HSE( و همـکاری شایسـته جهت رسـاندن 

واحـد بـه اسـتانداردهای مطلـوب و ادامـه 

روند و استمرار آن" صادر کرده است.

پیـــش از ایـــن و بنابـــه دســـتور رییـــس هیـــات 

عامـــل ایمیـــدرو اقداماتـــی مبنـــی بـــر انجـــام 

مطالعـــات مهندســـی مدیریـــت آب و باطلـــه 

هـــای معـــدن زرشـــوران، در ایـــن زمینـــه و بـــا 

هـــدف حفاظـــت محیـــط زیســـت آغـــاز شـــده 

 HSEE بـــود کـــه مدیریـــت مجتمـــع و بخـــش

و  زیســـت  محیـــط  ایمنـــی،  )بهداشـــتف 

انـــرژی( هـــم اینـــک فـــاز نخســـت ایـــن برنامـــه 

بیـــن  و  معتبـــر  شـــرکت  همـــکاری  بـــا  را 

در  اســـترالیا   Williams ATC المللـــی 

دست اجرا دارد.

مدیریت آب و باطله های 

معدن زرشوران

اعطای لوح تقدیر 
حفاظت محیط زیست 

تکاب به "زرشوران"

 ۲4 چهارشــنبه  روز  معامــالت  در  طــال 

ــه رکــورد  ــی کــه دالر ب ــازار جهان ــه، ب ژانوی

ــه  ــک ب ــدی ســقوط کــرد، نزدی ــن جدی ی ای پ

باالترین قیمت چهار ماه اخیر ایستاد.

ــل از  قـ ــه ن ـ ــن و ب ـ ــزات آنالی ـ ــزارش فل ــه گـ ـ ب

ـــل  تحوی ـــرای  ب طـــال  ـــس  اون هـــر  ایســـنا 

ـــازار  ب جـــاری  روز  معامـــالت  در  ـــوری  ف

ـــه  ـــت و ب ـــی نداش ـــر چندان ـــنگاپور تغیی س

1340.90 دالر رسید.

ــس طــال  ــکا، قیمــت هــر اون ــازار آمری در ب

درصــد   0.۲8 ــه  فوری در  ــل  تحوی ــرای  ب

افزایش یافت و به 1340.40 دالر رسید.

ـــر معامـــالت  ـــه اســـتفن اینـــس، مدی ـــه گفت ب

 ،OANDA اقیانوســـیه در شـــرکت آســـیا 

ـــری  ـــه قیمـــت باالت طـــال ممکـــن اســـت ب

ــان در مراحـــل  ـ ــرا همچن ـ ــد زی ـ ــود کن صعـ

ـــکا  آمری دالر  گســـترده  ـــروش  ف ـــه  ی اول

قرار داریم.

ــه اینکــه  یــل نگرانی هــا نســبت ب ــه دل دالر ب

حرکــت  ــل  ی دل ــه  ب ــکا  آمری ارز  ــدرت  ق

ــل  ــه ســوی تعدی ــزرگ ب بانک هــای مرکــزی ب

از  خــود،  گســترده  ــی  مال محرک هــای 

ــن رکــورد چهــار مــاه  ایین تری ــه پ ــان رود ب می

ــرد. ارز  ــقوط ک ــن س ــن ژاپ ــر ی ــر در براب اخی

ــه  ــید ک ــن 110.06 رس ایی ــورد پ ــه رک ــکا ب آمری

ایین ترین میزان از 15 سپتامبر بود. پ

ـــر ســـبدی از ارزهـــای  شـــاخص دالر در براب

 31 از  ـــزان  می ـــن  ایین تری پ ـــه  ب ـــزرگ  ب

دالر  رســـید.   ۲014 ســـال  دســـامبر 

ارز  ـــن  ای ـــه  ب کـــه  را  طـــال  ـــر  ضعیف ت

ـــدگان  ـــرای دارن قیمت گـــذاری می شـــود، ب

سایر ارزها جذاب تر می کند.

ــر  مدی شــو،  ریچــارد  ــه  گفت ــه  ب

ــد  گل هــوان  ــدوق  صن در  ســرمایه گذاری 

ــن  ــی همچنی ــن، ســرمایه گذاران جهان چی

ــی  ــه جنگ هــای تجــاری احتمال نســبت ب

ــن موضــوع می تواند  نگــران هســتند کــه ای

ــرده  ــاد ک ــک گریزی را ایج ــدودی ریس ــا ح ت

و از قیمت طال حمایت کند.

وی افــزود: مــن تصــور می کنــم کــه قیمــت 

ــه  ــا ب ــایر کااله ــراه س ــه هم ــان ب ــال همچن ط

ــد افزایشــی ادامــه خواهــد داد و صعــود  رون

هــدف  مــدت  ــاه  کوت در  را  دالر   1400 ــه  ب

گرفته است.

ازارهــا  تــرز، همچنیــن ب براســاس گــزارش روی

ــکا در  بهــره آمری ــد نرخ هــای  انتظــار دارن

ــش  ــه افزای یــدا کنــد. طــال ب ــش پ مــارس افزای

ــاس  ــاده حس ع ــکا فوق ال ــره آمری ــای به نرخ ه

ــه  ن ــر هزی ــرا نرخ هــای بهــره باالت اســت زی

ــی  ــه بازده ــمند ک ــز ارزش ــن فل ــداری ای نگه

ندارد را افزایش می دهد.

ازارهــای  ــل توجــه ب ــن رشــد قاب ی ــن ب در ای

ســهام جذابیــت ســرمایه گذاری در طــال را 

شــاخص های  ــر  اکث می دهــد.  کاهــش 

ــدای ســال میــالدی  ت ســهام آســیایی از اب

ا 10 درصد رشد کرده اند. جاری بین پنج ت

هــر  ارزشــمند،  ــزات  فل ســایر  ــازار  ب در 

ــود  ــت ب اب ــل فــوری ث ــرای تحوی اونــس نقــره ب

ــن  ی ــس پالت و در 17.04 دالر ایســتاد. هــر اون

ــا 0.5 درصــد کاهــش،  ــل فــوری ب ــرای تحوی ب

ــوم  ــه 101.49 دالر رســید و هــر اونــس پاالدی ب

ــش،  ــا 0.1 درصــد افزای ــوری ب ــل ف ــرای تحوی ب

109۲.9۲ دالر معامله شد.

قیمت طال افزایش یافت

سقوط دالر، صعود طال
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