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طـی دو سـه سـال گذشـته کاهـش درآمدهـای ارزی حاصـل از فـروش 

نفت به دلیل تحریم ها باعث شد تا بر منابع دیگر همچون صنایع معدنی 

و فلزی تکیه شـود و سـهم این حوزه از صادرات غیر نفتی افزایش یابد؛ به 

طوری که با افزایش صادرات این محصوالت کمی از فشـار تحریم کاسـته 

شد و ارزآوری این حوزه به کمک اقتصاد کشور آمد. 

بـا اینکـه بـر کاهـش وابسـتگی اقتصاد به منابع نفتی و صـادرات هر چه 

بیشـتر محصـوالت غیرنفتی تاکید می شـود اما بـا این حال، صـادرات برای 

صادرکننـدگان بـا چالش هـای نسـبتا زیـادی روبـه رو اسـت. صادرکننـدگان 

شـاید بتوانند با تحریم ها و چالش بازگشـت ارز به کشـور مقابله کنند اما 

تجربـه چندیـن سـاله تحریـم نشـان داده اسـت کـه حتـی در بدترین شـرایط 

بازارهـای  در  محصـول  عرضـه  بـه  قـادر  صادرکننـدگان  نیـز  بین المللـی 

بین المللـی و بازگشـت ارز بـه کشـور هسـتند امـا در دو سـه سـال اخیـر، 

بـر  را  فشـار  بیشـترین  دولتـی  خلق السـاعه  مقـررات  و  دسـتورالعمل ها 

صادرکنندگان وارد کرده اند.

بنـا بـه گفتـه صادرکننـدگان، آن ها از پس تحریم ها به خوبـی بر آمده اند 

امـا ایـن قوانیـن و مقـررات، سـد و مانعـی بـزرگ بـرای امر تجارت محسـوب 

می شـود. یکـی از ایـن مقـررات کـه در سـطح جهـان بی نظیر بـوده و تاکنون 

نمونـه آن دیـده نشـده اسـت، رفـع تعهـد ارزی و عرضـه ارز صادراتـی در 

سـامانه ای بـه نـام »نیمـا« اسـت امـا همین رفـع تعهـد ارزی و عرضـه ارز در 

سـامانه نیمـا   در ایـن مـدت بارهـا دسـتخوش تغییر شـده اسـت؛ بـه طوری 

کـه صادرکننـدگان و سـازمان های درگیـر بـا ایـن موضـوع هرگـز نتوانسـتند 

خود را با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع تطبیق دهند. در برخی 

برهه هـای زمانـی صادرکننـدگان ناچـار بـه رفـع 100 درصـدی تعهـد و عرضـه 

تمامـی ارز خـود در سـامانه نیمـا بودنـد. بعدهـا ایـن میـزان بـه 90، 70 و 

50درصد تقلیل یافته و همین امر نشان دهنده تغییر در قوانین و مقررات 

بوده که نتیجه ای جز بی نظمی نداشته است.

توجه به این نکته ضروری به نظر می رسـد که کشـور ما به دلیل اینکه 

تحـت تحریـم اسـت، بنابراین قدرت چانه زنی برای قیمـت کاالهای ایرانی 

در بازارهـای جهانـی کاهـش یافتـه و طبیعـی اسـت کـه در این شـرایط هیچ 

صادرکننده ای نتواند کاالی خود را به قیمت جهانی به فروش برساند؛ از 

ایـن رو ناچـار اسـت در فـروش صادراتـی محصول به نوعی تخفیف قیمتی 

لحـاظ کنـد. بـا ایـن وجود گمـرک و بانک مرکزی برای رفع تعهـد ارزی برای 

صادرات بسیاری از کاالها، تنها قیمت های جهانی را در سامانه های خود 

مبنا قرار داده اند و آن را به رسـمیت می شناسـند؛ در حالی که در شـرایط 

کنونـی صادرکننـدگان نمی تواننـد کاالی خـود را بـا قیمـت درج شـده بـه 

فـروش برسـاند و از ایـن رو اغلـب صادرکننـدگان بـا چالـش رفـع تعهـد ارزی 

مواجـه هسـتند. حتی مشـاهده شـده اسـت کـه تعـدادی از صادرکنندگان 

عنـوان کرده انـد قیمـت صادراتـی گمـرک کمتـر از قیمـت واقعی صـادرات 

بـوده و بـه دلیـل اینکـه قیمـت صـادرات را باالتـر از قیمـت گمـرک اظهـار 

کرده انـد، جریمـه شـده اند! ایـن چالـش حتـی بدتـر از چالـش قبلـی بـوده و 

صادرکننده را به معنای واقعی ناامید کرده است.

بـه جـای آنکـه هـر دو سـه روز یکبـار، دسـتورالعمل تـازه ای خلـق و صادر 

شـود، باید مزیت های صادراتی کشـور و نیز قیمت های صادراتی بیش از 

گذشـته مـورد توجـه قـرار گیرنـد تـا صادرکننـدگان بـه عنـوان سـربازان خـط 

مقـدم جنـگ نابرابـر اقتصـادی بـه دلیـل ایـن قوانیـن دچـار سـرخوردگی و 

ناامیـدی نشـوند. قطعـا هـر چالشـی راهـکاری دارد و ایـن موضـوع نیـز بـا 

مذاکـره و سـهل گیری قابـل حـل اسـت. در ایـن رابطه برخـی صادرکنندگان 

نیـز  و  جهانـی  قیمت هـای  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  می دهنـد  پیشـنهاد 

قیمت هـای صادراتـی، وزارت صمـت و گمرک بـرای کاالهای صادراتی یک 

قیمـت پایـه را در نظـر بگیرنـد و بـرای رفـع تعهـدات آن را مبنـا قـرار دهنـد. 

این قیمت نیز طی مشورت با صادرکنندگان و انجمن های مربوطه تعیین 

شـود و بـا توجـه بـه فصـول سـال و تغییـرات احتمالـی هـر از چنـد گاهـی 

بازنگـری شـود؛ در ایـن صـورت می تـوان امیـدوار بـه تـداوم صـادرات و رفع 

کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان بود.

گرفتاری صادرکنندگان در پیچ و خم 
رفع تعهد ارزی
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قـرار اسـت صنعـت فـوالد کشـور در افـق 1404 بـه تولیـد 55 میلیون تن فـوالد دسـت یابد و در این مسـیر شـرکت های 
بـزرگ تولیدکننـده فوالد ازجمله فوالد مبارکه و فوالد خوزسـتان نقشـی اساسـی ایفـا می کنند و اجرای بسـیاری از طرح های 
توسـعه ای مرتبـط بـا صنعـت فـوالد را بـر عهـده دارنـد امـا در ایـن مسـیر چالش هـا و بـه ویـژه ناهماهنگی هایـی میـان 
سـازمان ها وجـود دارد کـه ممکـن اسـت روند توسـعه را بـا تاخیر مواجـه کنند و در ایـن میـان دسـتورالعمل های گمرکی و 
عـدم هماهنگـی ایـن سـازمان و وزارت صنعـت، معدن و تجارت بـا توجه بـه قوانین و مقررات خلق السـاعه، وقـت و انرژی 
زیـادی را از تولیدکننـده بـرای اخذ مجوزهـای الزم جهـت واردات تجهیزات و ماشـین آالت می گیرد. اگر قرار اسـت در افق 
1404 همـه اهـداف یا بخـش بزرگی از آن محقق شـود، نمی تـوان سـرمایه گذاران و تولیدکنندگان را ماه هـا معطل اخذ یک 
مجـوز سـاده بـرای واردات گذاشـت و ضروری اسـت کـه از صـدور قوانین و مقـررات خلق السـاعه پرهیز شـود و همچنین 
سـازمان ها و دسـتگاه  های مرتبـط بـا تولیدکنندگان با یکدیگر هماهنگ باشـند تا روند توسـعه صنعت فوالد کشـور تسـریع 
شـود. در ایـن رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با حسـین کهـزاد، مدیرعامل شـرکت صنعت فوالد 

شادگان به گپ وگفت نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

حسین کهزاد، مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

لزوم مانع زدایی سازمان ها برای توسعه صنعت فوالد
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شرکت فوالد شادگان ظرفیتی در 
حدود 800هزار تن در سال دارد. با 

این حال با توجه به مسائلی مانند 
کیفیت گندله، شرکت ما حدودا 

با 90 درصد ظرفیت اسمی خود 
فعالیت می کند

با توجه به اینکه تجربه کار در هر دو تکنولوژی  ◄

احیا مستقیم میدرکس را دارید، توضیحاتی را در 

بـا  آن  تفاوت هـای  و  پـرد  تکنولـوژی  خصـوص 

میدرکس بفرمایید.

هـر دو تکنولـوژی پـرد و میدرکس تا حدودی 

شـبیه بـه یکدیگـر هسـتند امـا تکنولـوژی پـرد بـا 

توجـه بـه بهبـود عملکـرد چند تجهیز نسـبت به 

میدرکـس مزیت هـای بیشـتری دارد. نخسـتین 

پـرد  مزیت  هـای  مهم تریـن  از  یکـی  و  تفـاوت 

نسـبت به میدرکس سیسـتم های داخل کوره و 

کلوخه شـکن اسـت که این تجهیز در تکنولوژی 

پـرد بـه صـورت مجـزا فرمـان می گیـرد. بنابرایـن 

اپراتور در شرایط غیر عادی که ممکن است در 

بـرای  بیشـتری  عمـل  آزادی  آیـد،  پدیـد  کـوره 

کنترل حرکت مواد داخل کوره دارد.

بـه  نسـبت  پـرد  تکنولـوژی  مزیـت  دومیـن 

میدرکـس دارا بـودن بویلـر برای تنظیم بخـار آب 

مجموعـه ریفورمـر اسـت کـه ایـن عامـل باعـث 

می شـود دسـت اپراتـور تـا حـدودی بـرای تنظیـم 

بخـار آب مـورد نیـاز ریفورمـر و تنظیـم کیفیـت 

گاز احیایی ریفورمر بازتر باشد. 

هـر دو عامـل یـاد شـده باعث می شـوند طرح 

بـه  پـرد، امکـــان بهره بـرداری آسـان تری نسـبت 

میدرکس داشته باشد. به عبارتــــی، اپراتــــور در 

واحدهای احیا مستقیم پرد می تواند در تنظیم 

شرایــــط کــــوره و نیــــز تنظیــــم بخـــــار آب گـــــاز 

بیشـتری  عمـل  آزادی  ریفورمـر  تغذیه کننـده 

افزایـش  بـه  منجـر  امـر  ایـن  کـه  باشـد  داشـته 

کیفیـت گاز احیایـی و نیـز توزیع مناسـب تر گاز 

در کوره می شود. سایر اجزای هر دو تکنولوژی 

تقریبا مشابه هستند. 

مـواد اولیـه شـرکت فـوالد شـادگان چگونـه  ◄

تامین می شود؟

گندلــــه بـه عنــــوان مـاده اولیـه تولیـد آهـن 

اسـفنجی در واحدهـای احیـا مسـتقیم بـوده و 

فوالد شادگان حجم عمده ای از گندله مورد نیاز 

از  یکـی  کــــه  سیمیــــدکو  شرکـــت  از  را  خـــود 

در  خوزسـتان  فـوالد  زیرمجموعـه  شـرکت های 

اسـتان خراسـان رضـوی و منطقـه سـنگان اسـت، 

تامیـن می کنـد. ضریـب تبدیـل مـاده اولیـه بـه 

محصـول در واحدهـای احیـا مسـتقیم فـوالدی با 

تولیـد  بـرای  اسـت.  پـرد حـدودا 1.4  تکنولـوژی 

800هزار تن آهن اسفنجی در فوالد شادگان، نیاز 

به تامین حدود یک میلیون و 120 هزار تن داریم.

در حـال حاضـر قیمت گندلـه به نرخ جهانی 

بـا  امـا  نمی شـود  عرضـه  مصرف کننـدگان  بـه 

افزایش قیمت گندله و سنگ آهن و حرکت آن ها 

سـایر  بـر  امـر  ایـن  جهانـی،  قیمـت  سـمت  بـه 

حلقه های زنجیره همچون آهن اسفنجی نیز اثر 

خواهـــد گذاشـــت. بـه نظـر می رســد بـا عرضـه 

مواد اولیه در بورس کاال به تدریج قیمت گذاری 

دسـتوری و ضرایـب قیمتـی کنـار می رونـد و در 

صـورت  بـه  بایـد  زنجیـره  همـه  صـورت  ایـن 

متناسـب پیـش رفتـه و خـود را بـا شـرایط جدیـد 

تطابق دهند.

آیا چالشی در تامین مواد اولیه دارید؟ ◄

کارخانــــه گنـــدله سازی شرکـــت سیمیـــدکو 

دقیقـا یـک سـال قبـل بـه بهره بـرداری رسـید و از 

ایـن رو مدتـی زمـان می برد تا کیفیت گندله این 

شرکت، علی الخصوص مشخصات فیزیکی آن ، 

استانداردهــــای مـــورد نیــــاز واحدهــــای آهـــن 

اسفنجــــی را به طــــور کامـــل برآورده ســـازد. به 

همین منظــور، در حال حاضر کارگروه مشترکی 

متشـکل از فـــوالد شادگـــان، فــــوالد خوزستــــان، 

شـرکت سـیمیدکو و دانشـگاه تشـکیل شـده تـا 

سیمیـــدکو  گندلـــه  کیفیــــت  ارتقـــای  بــــرای 

بررسـی های الزم را بـه عمـل آورنـد و راهکارهـای 

اصالحـی مـورد نیـاز را اجرایـی کننـد. موضوعـی 

چشـم  بـه  سـیمیدکو  شـرکت  گندلـه  در  کـه 

می خـورد، ایـن اسـت کـه وقتـی گندلـه بـه کـوره 

وارد می شـود و گاز احیایـی بـا آن تمـاس پیـدا 

می کند، همزمان با فرایند احیا، در این گندله ها 

کمی خردایش به وجود می آید و به همین دلیل 

هـم حجـم نرمه هـای گندله بیش از حدی اسـت 

کـه بایـد باشـد و در اثـر افزایـش نرمـه در کـوره، 

یکنواخـت  بـه صـورت  توزیـع گاز داخـل کـوره 

صـورت نمی گیـرد و ایـن امر تا حـدودی راندمان 

کمـی و کیفـی کـوره را کاهـش می دهـد. البتـه 

همان طـور کـه گفتـه شـد، گندله سـازی شـرکت 

سـیمیدکو بـه تازگـی بـه بهره بـرداری رسـیده و 
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در حـال حاضـر نـرخ بهـره وری شـرکت فـوالد  ◄

شادگان به چه میزان است؟

شـرکت فوالد شـادگان ظرفیتی در حدود 800 

هـزار تـن در سـال دارد. بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه 

مسائلی مانند کیفیت گندله، شرکت ما حدودا 

فعالیـت  خـود  اسـمی  ظرفیـت  درصـد   90 بـا 

می کنـد و بنابرایـن کیفیـت گندلـه حـدودا 8 تـا 

10درصـد بـر عملکـرد کلـی تاثیر گذاشـته اسـت. 

البتـه بـه دنبـال افزایـش نرخ بهـره وری بـا افزایش 

کیفیت گندله هستیم تا بتوانیم ظرفیت اسمی 

را محقق کنیم.

فـروش آهـن اسـفنجی فـوالد شـادگان بـا چـه  ◄

سـاز و کارهایـی انجـام می شـود؟ آیا صـادرات هم 

دارید؟

در حـال حاضـر، عمـده آهـن اسـفنجی تولیـد 

شـده به شـرکت فوالد خوزسـتان واگذار می شود 

و در صورتـی کـه مـازاد بـر نیـاز این شـرکت تولید 

شـود، در بـازار بـه متقاضیان عرضه خواهد شـد. 

البته قصد داریم در آینده نزدیک محصول خود 

را در بـورس کاال عرضـه کنیـم کـه در ایـن رابطـه 

اقداماتی صورت داده ایم.

با توجه به نیاز صنایع فوالدی کشـور به آهن 

اسـفنجی، به صـادرات این محصول مجـوز داده 

نمی شـود اما در صورتی که فوالدسـازی شـرکت 

فوالد شادگان به بهره برداری برسد، قطعا یکی از 

برنامه های اصلی فروش، صادرات خواهد بود.

زمان الزم اسـت تا نیروهای انسـانی مسـتقر در 

شرکت سیمیدکو تجربه الزم را برای بهره برداری 

اجـزای  و  کـرده  کسـب  گندله سـازی  واحـد  از 

و   کـرده  تنظیـم  یکدیگـر  بـا  را  تولیـدی  واحـد 

شاخص های مورد نیاز برای تولید گندله جهت 

مصـرف در واحدهـای احیـای بهبـود یابـد. الزم 

به ذکر است با تمرکزی در این خصوص صورت 

گرفتــــه و پیگیــــری مستمـــر مدیریـت شـرکت 

سـیمیدکو،  قطعـــا ایـن امـــر بــــه زودی محقـق 

خواهد شد.

شـاخص احیاپذیـری گندلـه سـنگ آهن بـرای 

واحدهـــای آهـــن اسـفنجی یک موضـــوع بسـیار 

مهم اسـت و این امر به سـاختار کانی شناسـی و 

بلورشناسی کانسنگ معدنی بازمی گردد. البته 

سنگ آهن معدن سنگان نشان داده است که از 

نظـر احیاپذیـری مناسـب اسـت و تنهـا بایـد روی 

بهبــــود  و  گندلــــه  تولیــــد  تکنیکـــی  مسائــــل 

شـاخص های الزم تکیـه کنیـم تـا بـه حد مطلوب 

واحدهای احیا برسد. 

طرح هـای  ◄ چـه  شـادگان  فـوالد  شـرکت 

توسعه ای در دستور کار قرار داده است؟ 

تـن  هـزار   800 اسـت  قـرار  نخسـت  فـاز  در 

شـمش بیلـت فـوالد در شـرکت فـوالد شـادگان 

احـداث شـود. همچنیـن در فاز دوم توسـعه نیز 

در صـدد آن هسـتیم یـک واحـد 800 هـزار تنـی 

ذوب و ریخته گـری دیگـر کـه بیلـت یـا اسـلب 

خواهـد بـود و هنـوز تعیین نشـده، احداث کنیم 

کـه البتـه در حـال بررسـی و مطالعـات فنـی و 

اقتصادی طرح هستیم. قرار است برای فاز دوم 

طـرح توسـعه جهـت تولیـد 800 هـزار تـن ذوب و 

ریخته گـری، مـاده اولیـه یعنـی آهن اسـفنجی از 

از  بعـد  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  تولیـد  مـازاد 

راه انـدازی طـرح احیـا مسـتقیم زمـزم 3 تامیـن 

از  یکـی  بـا  نخسـت  فـاز  توسـعه  جهـت  شـود. 

شـرکت های معتبر اروپایی در حال عقد قرارداد 

هسـتیم کـه بـه زودی نهایـی و تجهیـزات مـورد 

نیـاز تامیـن خواهنـد شـد. ضمـن اینکـه بـرای فاز 

دوم نیـز بـا یکـی از شرکت هـــای معتبـــر جهـت 

تامیــــن تجهیــــزات و ماشیــــن آالت مذاکــرات 

طـی  امیدواریـــم  و  گرفتـــه  مقدمــاتی صـورت 

ماه های آتی به عقد قرارداد منجر شود.

در حال حاضر مهم ترین موانع و چالش های  ◄

تولیدکنندگان به ویژه در بخش احیا مستقیم را 

چه مسائلی می دانید؟

در مجمـوع در اسـتان خوزسـتان نیـز هماننـد 

دیگر اسـتان ها، محدودیت هایی بـرای تامین برق 

اعمال شده است و در اوایل خرداد ماه هم شرکت 

فـوالد خوزسـتان و تـا حـدودی فـوالد شـادگان بـرای 

تامین برق با محدودیت مواجه شدند. بنابراین در 
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ادامه سال به ویژه فصل تابستان محدودیت های 

تامیـن بـرق وجـود خواهـد داشـت. البتـه بـه طـور 

معمـول تولیدکننـدگان در طـول سـال بـرای انـرژی 

یعنی برق و گاز در دو زمان مختلف با محدودیت 

مواجه هستند؛ نخست در فصل تابستان که اوج 

مصرف برق در کشور به ویژه در استان خوزستان 

اسـت، محدودیـت در تامیـن بـرق اعمـال خواهـد 

شـد کـه امسـال زودتـر از سـال های گذشـته ایـن 

محدودیت آغاز شـده اسـت. دومین محدودیت 

در فصل زمسـتان اسـت که با توجه به سـرد شـدن 

هـوا در کشـور، محدودیـت در تامیـن گاز طبیعی 

اعمال خواهد شد. 

شـرکت  ◄ توسـعه ای  طرح هـای  بـه  توجـه  بـا 

فوالد شادگان، انتظار شما از مسئوالن امر جهت 

تسهیل در اجرای این طرح ها چیست؟

مهم تریـن انتظـار تولیدکنندگانـی کـه در حال 

برداشـتن  توسـعه ای هسـتند،  اجـرای طرح هـای 

برخی موانع تولید است که دولت باید به رفع این 

کنـد.  کمـک  تولیدکننـدگان  بـرای  موانـع 

بروکراسـی های اداری برای تولیدکنندگان بیشـتر 

در جهـت ایجـاد مانـع بـوده تـا برداشـتن مانـع؛ این 

موانـع برای تولیدکنندگان چالـش ایجاد می کند. 

ممکـن اسـت تولیدکننـدگان بـا موضوعاتی مانند 

محدودیت در تامین گاز و برق با توجه به مسائل 

کالن کشـور کنـار بیاینـد )کـه البتـه باید بـرای این 

مسـائل نیـز بـه صـورت کالن برنامه ریـزی صـورت 

گیـرد و حـل شـوند( ولـی در حـال حاضـر،  شـرکت 

حـوزه  در  جزئـی  مسـائل  بـرای  شـادگان  فـوالد 

مجوزهای گمرکی گرفتار شـده اسـت. متاسـفانه 

بخشـنامه هایی کـه صـادر می شـوند، بـه صـورت 

بـا  کلـی هسـتند کـه همـه مواضـع را در رابطـه 

تولیدکنندگان پوشش نمی دهند. اگر تولیدکننده 

قصـد داشـته باشـد بـا طـی کـردن سلسـله مراتـب 

اداری، فـرد شـاغل در یـک سـازمان را متقاعد کند 

که بخشـنامه های صادر شـده با یکدیگر متفاوت 

هسـتند، قطعـا وقـت و انـرژی زیـادی را مصـرف 

خواهد کرد و این امر باعث می شود به سایر امور 

جـاری خـود نتوانـد رسـیدگی کنـد. بخشـنامه ها 

بدون در نظر گرفتن موارد خاص باعث می شوند 

وقت و انرژی همه تولیدکنندگان گرفته شود.
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تداوم تولید نیاز به همراهی سازمان ها دارد

عدم هم خوانی قیمت شمش و میلگرد در بازار
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احمـد سـروی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: در 

سال گذشته شرکت آذرنبش تبریز توانست میزان 

تولیـد خـود را نسـبت بـه سـال پیـش از آن افزایـش 

دهـد و بـه نوعـی جهـش تولیـد را تجربـه کنـد. بـه 

طوری که در سال 1399 حدود دو برابر سال 1398 

افزایش تولید داشتیم. البته با اینکه توانایی تولید 

ناودانی را داریم اما تنها نبشی تولید می کنیم.

وی افـزود: بـا وجـود افزایش چشـمگیر تولید، 

مشـکالتی نیـز در حـوزه تولیـد بـه ویـژه صـادرات 

وجود داشت که تاکنون گریبان شرکت را گرفته 

»تولیـد،  جـاری  سـال  کـه  حالـی  در  اسـت. 

شـده،  نام گـذاری  مانع  زدایی هـا«  پشـتیبانی ها، 

قیمـت بـرق و گاز بـرای واحدهـای صنعتـی بـه 

بـه  و  یافتـه  افزایـش  توجهـی  قابـل  میـزان 

تولیدکنندگان فشار زیادی وارد کرده است.

اضافـه  تبریـز  آذرنبـش  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون قیمـت این 

نهاده هـای تولیـد سـه تـا چهار برابر شـده اسـت. 

تولیـد  فراینـد  بـه  می توانـد  رونـد  ایـن  ادامـه 

از  را  آن هـا  و  بزنـد  واحدهـای صنعتـی صدمـه 

ادامه فعالیت باز دارد. ضمن اینکه قطعی برق 

و گاز نیز در برخی از مواقع تولید را مختل کرد 

و حتـی خطـر قطـع شـدن آب واحدهای صنعتی 

نیز وجود دارد.

سـروی بـا گالیـه نسـبت بـه عـدم حمایـت از 

تولیدکنندگان در حوزه زیرساخت ها عنوان کرد: 

تولیدکننـدگان انتظـار دارند فعالیت تولیـدی در 

کارخانـه آن هـا بـه گونه ای انجام شـود که همواره 

افزایـش تولیـد داشـته باشـند و بتواننـد هـم بـا 

افزایش تولید و هم با اجرای طرح های توسعه ای، 

اشـتغال بیشـتری ایجـاد کننـد. شـرکت آذرنبـش 

تولیـد کـه در سـال  افزایـش  بـه  بـا توجـه  تبریـز 

گذشـته بـه ثبـت رسـاند، توانسـت اشـتغال زایی 

انجام دهد و حتی توانسته است زیرساخت های 

توسـعه ای را در ایـن شـرکت فراهـم آورد تـا بتواند 

اشتغال بیشتری را ایجاد کند. متاسفانه ضرباتی 

کـه بـه تولیدکننـده هـم در فرایند تولیـد و هم در 

اجرای طرح های توسعه ای وارد می شود، آن را از 

ادامه فعالیت باز می دارد.

قوانین گمرکی، مانع اصلی تولید در  ■

شرایط تحریم

مدیرعامـل شـرکت آذرنبـش تبریز با اشـاره به 

ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت، بیـان کـرد: ظرفیـت 

تولید نبشـی و ناودانی در شـرکت ما 100 هزار تن 

در سـال بـوده کـه بـه تفکیـک ظرفیـت آن 20 هزار 

تـن ناودانـی و 80 هـزار تـن نبشـی اسـت. در حـال 

مدیرعامـل شـرکت آذرنبش تبریز گفت: شـرکت آذرنبش تبریز توانسـته اسـت بیـش از 50 درصد محصـوالت خـود را در بازارهای 
صادراتـی بـه فروش برسـاند و ارزآوری داشـته باشـد اما برخی سـازمان ها با تولیدکننـدگان همراهی نمی کنند و عـدم همراهی آن ها 

می تواند تداوم تولید را به خطر بیندازد.

مدیرعامل شرکت آذرنبش تبریز:

تداوم تولید نیاز به همراهی سازمان ها دارد
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حاضر با 30 درصد ظرفیت شرکت از 100 هزار تن 

فعالیـت می کنیـم کـه البتـه ایـن میـزان دو برابـر 

سـال 1398 اسـت. بـا ایـن حـال تـالش می کنیم با 

تمهیـدات صورت گرفته بـه ویژه در حوزه تامین 

مـواد اولیـه، بازاریابـی و فـروش، ظرفیـت فعـال 

شرکت را به 60 تا 70 درصد برسانیم.

سـروی مطـرح کـرد: توانایـی ایـن را داریـم که 

بیش از 70 درصد از محصول خود را در بازارهای 

صادراتـی بـه فـروش برسـانیم زیـرا در حـال حاضر 

نبشـی سـاختمانی بـه طـول پنـج سـانتی متر بـا 

ضخامت های مختلف هم در بازارهای داخلی و 

هم در بازارهای صادراتی مشتریان خوبی دارد و 

ایـن  تولیـد  نیـز  آذرنبـش  شـرکت  تخصـص 

محصـوالت اسـت. بـا ایـن حـال قـادر بـه تولیـد 

نبشـی های سـه، چهـار و 6 نیـز هسـتیم کـه ایـن 

محصوالت نیز مشتریان خاص خود را دارند و با 

توجه به تقاضای بازار و سـفارش مشـتریان تولید 

بـوده کـه   3SP نبشـی ها ایـن  می شـوند. گریـد 

دقیقا مطابق با استانداردهای جهانی است.

افزایـش هزینه هـای جانبـی  ادامـه داد:  وی 

تحمیلی همچون قبوض برق و گاز امکان افزایش 

تولیدکننـدگان  از  کنونـی  شـرایط  در  را  تولیـد 

شـرکت  بـرای  کـه  دیگـری  مشـکل  گرفته انـد. 

زمینـه  در  آمـده،  وجـود  بـه  تبریـز  آذرنبـش 

صادرات است. در حالی که نبشی فوالدی یک 

امـا  می شـود  محسـوب  پـرارزش  نسـبتا  کاالی 

گمرک کشور ارزش این کاال را پایین تر از شمش 

فـوالدی در اظهارنامـه لحـاظ کـرده اسـت. ایـن 

امـر باعـث شـده ماه هـا بـرای اظهارنامـه گمرکی 

گرفتار شویم.

سـروی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تحریم هـای 

درآمدهـای  کاهـش  و  کشـور  علیـه  همه جانبـه 

نفتی، ارزآوری در این شرایط یک ارزش محسوب 

می شـود و هـر فـردی کـه توانایـی دارد باید به هر 

انـدازه کـه مقـدور اسـت، ارز به کشـور وارد کند. 

شـرکت آذرنبش تبریز در سـال گذشـته توانسـت 

نبشـی خـود را در بازارهـای جهانـی بـه قیمـت 

670دالر بـه ازای هـر تـن بـه فـروش برسـاند. در 

حالی که گمرک عنوان کرده باید قیمت نبشـی 

را در اظهارنامـه گمرکـی 485 دالر لحـاظ کنیـم. 

اگـر صـادرات را بـا قیمت گمرک اظهار کنیم، با 

باقی مانـده دالر بایـد چـه کار کنیـم؟ آیـا آن را در 

سامانه نیما عرضه کنیم؟ در بازار آزاد به فروش 

ماشـین آالت  و  تجهیـزات  واردات  برسـانیم؟ 

انجام دهیم؟

مدیرعامل شـرکت آذرنبش تبریز خاطرنشـان 

کرد: با اینکه چندین مرتبه با مسئوالن و متولیان 

ایـن  در  را  جلسـاتی  کشـور  گمـرک  و  صنعـت 

خصـوص برگـزار و مذاکـره کردیـم اما ضمن اینکه 

نتیجه ای حاصل نشـد، متاسـفانه به دلیل اینکه 

در اظهارنامه رقمی باالتر از گمرک اعالم کردیم، 

گمرک برای شرکت ما جریمه نوشته است. نکته 

بـرای  آنکـه  جـای  بـه  کـه  اسـت  ایـن  تاسـف بار 

قیمـت  بـه  محصـول  فـروش  و  بیشـتر  ارزآوری 

شـویم،  تشـویق  بازارهـای صادراتـی  در  جهانـی 

تنبیه شده ایم.

وی یادآور شد: طی سه سال گذشته علی رغم 

افزایش قیمت جهانی فوالد و محصوالت فوالدی 

در بـازار، قیمـت درج شـده بـرای نبشـی فـوالدی 

در گمـرک ثابـت باقـی مانده اسـت. در حالی که 

تـا   30 فـوالدی  نبشـی  قیمـت  گذشـته  سـال 

40درصـد در بازارهـای جهانی افزایش یافت. این 

افزایش قیمت در سال جاری نیز تداوم یافته و تا 

حدودی ادامه دارد.

سروی تاکید کرد: با صادرات نبشی توانستیم 

بـه ازای هـر تـن 670 تـا 700 دالر ارز بـه کشـور وارد 

کنیـم. بـرای حـل موضـوع قیمت گـذاری گمـرک 

پیشـنهاد دادیم خود گمرک با توجه به بازارهای 

جهانـی یـک قیمـت را بـه عنـوان کـف قیمتـی 

تعییـن کنـد تـا تشـنج در بـازار بـه وجـود نیایـد. با 

بـا  می توانـد  تولیدکننـده  یـک  اگـر  حـال  ایـن 

بـه  تحریـم  شـرایط  در  خـود  خارجـی  مشـتریان 

چانه زنـی پرداختـه و محصـول را کمـی کمتـر از 

ایـن  برسـاند،  فـروش  بـه  جهانـی  قیمت هـای 

موضوع جای خوشحالی دارد و باید امیدوار بود 

دیگر تولیدکنندگان نیز به این روش عمل کرده و 

باعث ارزآوری بیشتر برای کشور شوند.

مدیرعامـل شـرکت آذرنبـش تبریـز ابـراز کـرد: 

بایـد توجـه داشـت کـه هـر چـه صـادرت و قیمت 

کاالی صادراتـی بیشـتر شـود، قطعـا بـرای کشـور 

آورد.  خواهـد  ارمغـان  بـه  را  بیشـتری  ارزآوری 

بنابراین باید سقف صادرات را برای صادرکننده 

شرکت آذرنبش تبریز با توجه به 
افزایش تولید که در سال گذشته به 

ثبت رساند، توانست اشتغال زایی 
انجام دهد و حتی توانسته است 

زیرساخت های توسعه ای را در این 
شرکت فراهم آورد تا بتواند اشتغال 

بیشتری را ایجاد کند
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بـاز گذاشـت و در مقابـل قیمـت پایـه را محـدود 

کـرد. بـه طـور مثـال، برای نبشـی می توان قیمت 

600 دالر به ازای هر تن را به عنوان قیمت پایه در 

نظـر گرفـت. بـا اینکـه ایـن موضـوع را پیشـنهاد 

دادیـم امـا مـورد قبـول واقع نشـده و متاسـفانه به 

دلیـل اظهـار قیمـت بیـش از قیمـت لحـاظ شـده 

گمـرک جریمـه شـده ایم. البتـه بـه ایـن جریمه هـا 

اعتراض کردیم و قرار بود این امر به ستاد مرکزی 

گمـرک ارجـاع شـود تـا تکلیـف نهایـی خـود بـرای 

این موضوع را بدانیم.

بـه گفتـه وی، دولـت و گمـرک بایـد در مقابل 

افـرادی کـه صـادر کرده انـد و ارز خود را به کشـور 

بازنگردانده انـد بایسـتند امـا عکـس ایـن موضوع 

اتفاق می افتد و شرکت ما که مطابق با صادراتی 

کـه انجـام داده، قیمـت و حجـم صـادرات را بـه 

صـورت صحیـح اظهـار کـرده، تنبیـه و بـا جریمـه 

مواجه شـده اسـت و در این شـرایط به جای اینکه 

از افزایـش قیمـت صادراتـی اسـتقبال شـود، بـا آن 

مقابله می شود.

سروی اضافه کرد: با اینکه قبال صادرکنندگان 

موظف بودند بخشـی از ارز صادراتی خود را در 

سـامانه نیمـا عرضـه کننـد امـا شـرکت آذرنبـش 

تبریز 100 درصد ارز خود را عرضه کرده است اما 

بـه دلیـل صداقـت در اظهارنامـه، متاسـفانه قـرار 

است جریمه شویم.

تنوع در بازارهای صادراتی داریم ■

مدیرعامل شرکت آذرنبش تبریز در خصوص 

کـرد:  عنـوان  شـرکت  ایـن  صادراتـی  بازارهـای 

کشـورهای عمـده مقاصـد صادراتـی شـرکت مـا 

در  و  بـود  و...  عـراق  گرجسـتان،  ارمنسـتان، 

بـا  گرفتـه  صـورت  چانه زنی هـای  و  بازاریابـی 

مشتریان در این کشورها توانستیم محصول خود 

را در حـد قیمـت جهانـی نبشـی معاملـه کنیـم. 

بایـد تاکیـد شـود کـه شـرکت مـا توانایـی فـروش 

محصـول خـود در بازارهـای جهانی حتی بیش از 

قیمت هـای یـاد شـده را دارد. گفتنـی اسـت کـه 

از  بیـش  قیمتـی  بـا  را  خـود  کاالی  توانسـتیم 

محصوالت کشور هند نیز در بازارهای صادراتی 

به فروش برسانیم.

بـرای  توانایـی  بـر  عـالوه  کـرد:  تاکیـد  وی 

چانه زنـی جهـت صـادرات، کیفیـت محصـوالت 

دیگـر  بـا  مقایسـه  در  تبریـز  آذرنبـش  شـرکت 

تولیدکننـدگان بسـیار بـاال اسـت و در همین حال 

و  خوش قولـی  و  مذاکـره  فنـون  بـا  آشـنایی 

خوش نامی شـرکت باعث شـده اسـت تا بتوانیم 

محصـول خـود را در بازارهـای جهانـی بـا قیمـت 

نسبتا باالیی معامله کنیم.

از تولید پشتیبانی نمی شود ■

سـروی تصریـح کرد: در شـرایط کنونـی تداوم 

تولید به همدلی و همراهی نیاز دارد. عالوه براین 

باید از تولیدکنندگان در جهت تولید و صادرات 

بیشـتر پشـتیبانی کـرد. هنگامـی که صحبـت از 

رفـع موانـع تولیـد می شـود، این امر بایـد در عمل 

اتفـاق بیفتـد و تنهـا نبایـد به شـعار دادن بسـنده 

کـرد. بـه طـور مثال، تولیدکننـدگان بـرای افزایش 

تولید و توسـعه ظرفیت خود به برق نیاز دارند و 

تهیـه بـرق نیـز بـر عهـده دولـت اسـت اما شـرکت 

توانیر از تامین برق تولیدکنندگان سر باز می زند. 

بایـد توجـه داشـت کـه افزایـش تولیـد و افزایـش 

ظرفیـت می توانـد بـه ایجـاد اشـتغال بیشـتر در 

کارخانه ها منجر شود.

وی بـا گالیـه نسـبت به رویکرد مسـئوالن در 

خصـوص افزایـش تولیـد، گفـت: بـا اینکـه قصـد 

اجـرای طـرح توسـعه را داریـم اما هنـوز موفق به 

در  داشـتیم  قصـد  نشـده ایم.  مجـوز  دریافـت 

مکان دیگر به جز کارخانه فعلی، کارخانه دیگر 

بـا ظرفیـت 200 تـا 400 هـزار تـن شـمش فـوالدی و 

مقاطـع فـوالدی بـا تکنولـوژی بومـی موجـود در 

کشـور احـداث کنیـم کـه هنـوز بـا پیگیری هـای 

را  الزم  نتوانسـتیم مجوزهـای  گرفتـه،  صـورت 

توسـعه ای  طـرح  ایـن  اجـرای  بـا  کنیـم.  اخـذ 

می توانسـتیم مـواد اولیه خـود را راحت تر تامین 

و محصـول را صـادر کنیـم. حتـی عنـوان کردیـم 

کـه بـرای اجـرای ایـن طـرح نیـازی بـه سـرمایه 

بانـک نداریـم و حتـی تاکنـون از هیچ بانکـی وام 

تامیـن  می توانیـم  صـادرات  بـا  زیـرا  نگرفته ایـم 

مالی پروژه را انجام دهیم.

مدیرعامـل شـرکت آذرنبـش تبریـز بیـان کرد: 

مانـع  تولیـد  بـرای  شـده  ایجـاد  موانـع  و  سـدها 

شـکوفایی استعداد تولیدکنندگان می شـود و در 

حالی که می توانیم بیش از 70 درصد از محصول 

خـود را در بازارهـای جهانـی بـه قیمـت روز بـه 

فروش برسانیم اما موانعی مانند قوانین گمرکی، 

بـر  را  راه  و...  بـرق  قیمـت  افزایـش  و  قطعـی 

تولیدکنندگان تنگ می کند.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد آتیه خاورمیانـه گفت: در حـال حاضر قیمت شـمش و میلگرد فوالدی بـا توجه به نـوع قیمت گذاری 
در بـازار هم خوانـی ندارنـد و تفـاوت کـم قیمـت میان ایـن دو محصول ممکن اسـت در آینـده حوزه نـورد را با زیـان و کاهش 

میزان تولید مواجه کند.

مدیرعامل شرکت فوالد آتیه خاورمیانه مطرح کرد:

عزیـز قنواتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: در 

سـال گذشـته، صنعـت فـوالد کشـور بـه ویـژه در 

حوزه نورد افزایش تولید و به نوعی جهش تولید را 

تجربـه کـرد و برخی از ظرفیت های خالی صنعت 

فـوالد تـا حـدودی جبران شـد اما هنوز هم ظرفیت 

خالـی در صنعـت فـوالد ازجملـه بخـش نـورد و 

مقاطع طویل و تکمیل آن وجود دارد.

وی افـزود: شـرکت فـوالد آتیـه خاورمیانـه در 

سـال گذشـته حـدودا 20 درصـد افزایـش تولیـد را 

نسـبت بـه سـال پیـش از آن تجربـه کـرد و ایـن 

ایـن  در  تولیـد  جهـش  نشـان دهنده  موضـوع 

مجموعـه اسـت. بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه 

شـرایطی کـه در سـال گذشـته بر صنعت فـوالد و 

صنایع پایین دستی حاکم بود، اکثر تولیدکنندگان 

توانستند رشد تولید را تجربه کنند. ضمن اینکه 

برخـالف رونـد 6 ماهـه نخسـت سـال 1399، در 

6ماهه دوم شاهد رشد صادرات بودیم و شرکت 

فـوالد آتیـه نیـز توانسـت از ایـن فرصـت اسـتفاده 

کرده و محصول خود را به کشورهای همسایه به 

ویـژه عـراق صـادر کنـد. ضمـن اینکـه فـوالد آتیـه 

موفق شـد بخشـی از میلگرد خود را در بازارهای 

داخلی به فروش برساند.

وجـود ظرفیـت خالـی بـه دلیـل کمبود  ■

مـواد اولیه

خاورمیانـه  آتیـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید شرکت ما 450 هزار 

تن در سال انواع میلگردهای ساختمانی است که 

در سـال گذشـته توانسـتیم به طور متوسـط 50 تا 

60درصـد از ایـن ظرفیـت فعـال بـود. ایـن در حالی 

اسـت کـه میـزان تولیـد ایـن شـرکت در سـال های 

قبل حتی به 30 درصد ظرفیت اسمی نمی رسید 

و طـی دو سـال اخیـر بـا بازاریابی هـای بـه موقـع به 

ویژه در حوزه صادرات، میزان تولید را از 50 درصد 

ظرفیت اسمی فراتر ببریم.

قنواتـی تاکیـد کـرد: امـکان افزایـش تولیـد بـا 

توجه به ظرفیت خالی وجود دارد اما با توجه به 

کمبـود عرضـه مـواد اولیـه، ایـن امـر بـه کنـدی 

صـورت می گیـرد. در صورتـی که شـمش فوالدی 

بـه عنـوان مـاده اولیـه بـه میـزان کافـی در بـازار 

عرضـه شـود، قطعـا نـوردکاران خواهنـد توانسـت 

عدم هم خوانی قیمت شمش و میلگرد در بازار
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عـالوه بـر تولید محصـول و تامین بـازار داخلی، با 

بـه صـادرات نیـز  بـازار،  بـه اشـباع شـدن  توجـه 

بپردازنـد. بـا ایـن حـال بـه دلیـل محدودیـت در 

تامین مواد اولیه، 40 تا 50 درصد ظرفیت شرکت 

فوالد آتیه خالی است.

وی بـا اشـاره بـه محصـوالت تولیـدی شـرکت 

فـوالد آتیـه، بیـان کـرد: تمامـی محصـوالت مـا بـه 

میلگردهای سـاختمانی اختصـاص دارد و قـادر به 

تولید همه سایزها ساختمانی هستیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آتیـه خاورمیانـه در 

خصـوص صـادرات ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: در 

سـال 1399 تقریبـا 50 درصـد تولیـدات شـرکت مـا 

صادر شده است.

قیمت گذاری، چالش اساسی حوزه نورد ■

قنواتـی اذعـان کـرد: شـرکت فـوالد آتیـه مـواد 

اولیـه خـود را از بـورس کاال تامیـن می کنـد و در 

میزان عرضه و میزان خرید محدودیت وجود دارد 

امـا مشـکل اساسـی حـوزه نـورد و بـه ویـژه تولیـد 

میلگرد، قیمت گذاری است. متاسفانه میلگرد به 

انـدازه ای کـه شـمش گـران می شـود، بـا افزایـش 

قیمـت مواجـه نیسـت و ایـن امـر باعث می شـود، 

افت تولید در واحدهای نوردی اتفاق بیفتد.

بـه  قیمت هـا  کـه  هنگامـی  داد:  ادامـه  وی 

گونـه ای کاهـش می یابـد کـه بـا هزینه هـا برابـری 

کرده یا از آن پیشـی می گیرد، بهترین راه مقابله 

با این وضعیت کاهش تولید است و حتی ممکن 

اسـت در صـورت ادامـه ایـن رونـد، تولیـد بـه طور 

کامـل متوقـف شـود. متاسـفانه قیمـت شـمش 

در  امـر  ایـن  و  اسـت  افزایـش  حـال  در  فـوالدی 

شـرایطی رخ داده که قیمت میلگرد متناسـب با 

آن افزایـش نیافتـه اسـت. در ایـن وضعیـت اوال 

دولت می تواند صادرات میلگرد را آزاد کند. هر 

چند که نوسـان منفی نرخ ارز در چند ماه اخیر 

درثانـی  اسـت.  گذاشـته  تاثیـر  صـادرات  روی 

دولـت می توانـد روی صـادرات میلگـرد و سـایر 

محصوالت نهایی مشـوق قرار دهد که صادرات 

آن ها استمرار داشته باشد.

حرکت به سمت تولید میلگردهای صنعتی ■

مدیرعامل شرکت فوالد آتیه خاورمیانه مطرح 

کرد: شـرکت ما یک طرح توسـعه در دسـت اقدام 

ظرفیـت  بـه  گـرم  ورق  نـورد  احـداث  کـه  دارد 

اکنـون  ایـن طـرح  تـن در سـال اسـت.  360هـزار 

نزدیـک بـه 30 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد. تـا 

زمانـی کـه طـرح مذکـور بـه بهره بـرداری نرسـد، 

نمی توانیم طرح دیگری را اجرا کنیم.

قنواتـی در پایـان در خصـوص اسـتراتژی های 

شـرکت فـوالد آتیـه خاورمیانـه بـرای ادامـه سـال 

جاری و حضور در بازارهای داخلی و صادراتی ابراز 

کرد: میلگرد ساختمانی محصولی است که انواع 

آن تفـاوت چندانـی ندارنـد و بـازار مخصـوص بـه 

خـود را در داخـل و خـارج کشـور دارد. بـا ایـن حـال 

تولیـد  بـه سـمت  ممکـن اسـت در سـال جـاری 

میلگردهای خاص به ویژه میلگردهای صنعتی و 

گریدهای آلیاژی گام برداریم.

ظرفیت تولید شرکت ما 450 
هزار تن در سال انواع میلگردهای 

ساختمانی است که در سال گذشته 
توانستیم به طور متوسط 50 تا 

60درصد از این ظرفیت فعال بود. 
این در حالی است که میزان تولید 

این شرکت در سال های قبل حتی به 
30 درصد ظرفیت اسمی نمی رسید



آلومینیوم

هفتهنامه

20
é 1400  خرداد ماه é 169  شماره 

آلومینیوم



آلومینیوم

هفتهنامه

21
 é شماره  é 169 خرداد ماه 1400

تولید در اسارت قوانین متعدد



آلومینیوم

هفتهنامه

22
é 1400  خرداد ماه é 169  شماره 

مدیرعامـل شـرکت فناوران آلومینیوم ایـده آل آمیژه گفت: وجـود قوانین متعدد به خصوص در حـوزه واردات و عدم به روزرسـانی آن ها 
با توجه به شرایط کنونی صنعت و اقتصاد، موجب بروز چالش های فراوانی شده که تاثیرات منفی بر تولید داشته است.

مدیرعامل شرکت فناوران آلومینیوم ایده آل آمیژه عنوان کرد:

رامیـن دهقـان در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

در توضیـح مهم تریـن چالـش مخـل در فعالیـت 

تولید این شرکت و سایر شرکت های تولیدکننده 

محصــــوالت آلومینیــــومی، بایــــد بـــه قوانیـــن 

دست وپاگیـــر و سختگیرانـــه کـــه وجــــود دارد، 

اشـاره کـــرد. در حـــال حاضـــر، فعالیـــت بـرای 

تولیدکننـده ای کـه شـفاف و همـراه بـا اسـناد و 

مـدارک رسـمی و معتبـر به امر تولیـد می پردازد 

بسیار سخت است.

وی بـا گالیـه عنـوان کـرد: بـرای خریـد مـواد 

اولیــــه خــــود کــــه بخـــش عمـــده آن، ضایعـات 

آلومینیومـی اسـت بنگاه هـای ضایعاتـی حاضـر 

نیسـتند صورت حسـاب رسـمی ارائـه کننـد، بـه 

راحتـی فـرار مالیاتـی می کننـد و امـکان صـدور 

فاکتور برای یک تولیدکننده را فراهم نمی آورند؛ 

در این صورت باید به واردات متوسل شد.

قوانین قدیمی واردات ■

ایـن تولیدکننـده آلومینیـوم در ادامـه گفت: 

بعضـی از تعاریفـی که بـرای واردات وجـود دارد، 

مربـــوط بـــه سـی سـال قبـل اسـت و حـاال هیـچ 

بـه عنــــوان مثـــال، تعرفـــه ای  نـدارد.  کاربـردی 

مختـص ضایعـات آلومینیومـی تدویـن شـده کـه 

بـرای سـال های دور، توجیـه اقتصادی داشـته که 

ایـن اتفـاق باعـث ایجـاد سـردرگمی های فراوانـی 

بـرای تولیدکننـدگان شـده و آن هـا را بـرای تامیـن 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود بـه سـختی و چالـش 

کشیده است. 

کاهش قدرت خرید ■

دهقان در ادامه این نکته را بیان کرد: بحث 

مهم دیگری که وجود دارد، مرتبط با نقدینگی و 

توان مالی مشتریان است که با توجه به افزایش 

غیرعـادی قیمـت آلومینیـوم طـی دو سـال اخیر، 

طبیعتـا تـوان مالـی مشـتریان و در نتیجـه میـزان 

خرید آن ها به شدت کاهش پیدا کرده است که 

باعث می شود سودآوری و نقدینگی شرکت های 

تولیدی نیز بالطبع، افت پیدا کند.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات ■

مدیرعامـل شـرکت فنـاوران آلومینیوم ایـده آل 

آمیـژه در خصـوص چالـش نـرخ ارز و تاثیـر آن در 

فعالیـت شـرکت، تصریـح کـرد: افزایـش نـرخ ارز، 

حتـی از کرونـا نیـز موثرتـر بـود. در زمینـه واردات 

مواد اولیه، زمانی که ثبت سفارش انجام می شود 

تـا وقت خرید محصول مورد نیـاز، طی صرف بازه 

زمانی  طوالنی، عمدتا نرخ ارز دچار رشد می شود 

و ایـن نوسـان بـر قیمتـی کـه از قبـل بـرای خریـد 

بررسی شده بود، تاثیر خواهد داشت و در نتیجه 

باعث می شود قیمت جدید با توان واقعی خرید، 

شـرایط،  ایـن  در  باشـد.  داشـته  تفـاوت  بسـیار 

تولیدکننده به ناچار باید یا از خرید منصرف شود 

یا قیمت محصول خود را افزایش دهد که راه دوم 

نیز موجب کاهش خرید خواهد شد.

شرکت ما، طرح توسعه  شرکت های فعال  ■

مسی است

ایـــن تولیدکننــــده آلومینیـــوم در توضیـــح 

ظرفیت تولید این شـرکت، اذعان کرد: یک سـال 

از آغاز به تولید شرکت فناوران آلومینیوم ایده آل 

زمـان  مـدت  بایـد  طبیعتـا  و  می گـذرد  آمیـژه 

طوالنی تـری را طـی کنیـم تـا بتوانیـم بـه ظرفیـت 

تولید قید شده در پروانه بهره برداری برسیم. در 

بـه سـر  بهره   بـرداری  سـال دوم  حـال حاضـر در 

شـرکت  ایـن  تولیـد  اسـمی  ظرفیـت  می بریـم. 

30هزار تن شمش آلومینیومی در سال است.

وی اضافه کرد: در حقیقت، شرکت فناوران 

توسعــــه  طــــرح  آمیــــژه  ایــــده آل  آلومینیــــوم 

شـرکت هایی ماننـد دنیـای مس کاشـان، سـیم و 

کابـل همـدان و دنیـای گرانول کاشـان اسـت که 

عمدتا در صنعت مس فعال هستند. حدود دو 

سـال قبـل، ایـن شـرکت ها تصمیـم گرفتنـد تـا در 

ایـن  و  کننـد  سـرمایه گذاری  آلومینیـوم  حـوزه 

کارخانه را راه اندازی کنند.

خطوط مختلف تولید ■

دهقان در خصوص خطوط تولید فعال در این 

واحـد، خاطرنشـان کـرد: دو خـط تولیـد در ایـن 

کارخانـه وجـود دارد کـه یکـی بـرای بازیافـت و 

آلیاژسـازی انواع شـمش های آلیاژی آلومینیوم و 

دیگـری تولیـــد آلیــــاژ بـا کارایـی بسیــــار بـاال و 

آمیژان های آلومینیوم اسـت. کاربرد شمش های 

آلیاژی آلومینیوم در صنایع دفاعی، ساختمانی، 

خودروسـازی، رادیاتورسازی، صنایع الکترونیکی 

آمیژان هـــای  کاربــــرد  بیشتــــرین  و  بــــوده  و... 

آلومینیوم نیز به این صورت است که در فرایند 

ریخته گری قطعات آلومینیومی به عنوان کمک  

تولید در اسارت قوانین متعدد
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دیگـر، بـه قـدری زیـاد اسـت کـه بـه نظر می رسـد 

تاثیر تحریم ها بسیار ناچیز است.

دهقـان در پاســـخ بـه ایـــن ســـوال مبنـی بــــر 

بــــه  کمـــک  در  دولـــــت  ادعـــاهــــای  صحــــت 

تولیدکنندگانـی کـــه دچـــار ضرردهی شده انــد، 

عنــوان کـرد: تـا جایـــی کــــه اطـالع دارم، کمـک 

خاصـی بـه تولیدکننـده ای تعلـق نگرفتـه اسـت و 

ناگفته نماند که ما نیز خیلی به دنبال دریافت 

را  ایـن موضـوع  و  نبوده ایـم  ه   ویـژه  تسـهیالت 

پیگیری نکرده ایم.

حمایت از تولید، وظیفه دولت است ■

مدیرعامل شـرکت فناوران آلومینیوم ایده آل 

آمیژه در بیان توقع خود و سایر تولیدکنندگان از 

مسئولین امر، مطرح کرد: دولت هرچه کمتر در 

جزئیات جریانات کاری تولیدکنندگان ورود پیدا 

کنـد، مفیدتـر خواهد بود. نقش دولـت در اصل، 

جایـی اسـت کـه سیاسـت های کلـی و قواعـد و 

مقررات درست برای بهبود وضعیت کسب وکار 

را فراهم کند. اگر این مسئولیت اصلی دولت به 

نحو احسـن و در زمان درسـت خود انجام شـود و 

تـالش بـر ایـن باشـد تـا زمـان ذخیـره شـود، قطعـا 

بسیاری از مشکالت اصلی به طور ریشه ای حل 

خواهـد شـد. اکـر ایـن اتفـاق بیفتـد، قطعـا نبایـد 

انتطـار حمایت هـای بسـیار ویـژه و خـاص نیـز از 

دولت داشت. به جرات می توان گفت هم اکنون 

مشـکالتی وجـود دارد کـه بـا یـک بازنگری سـاده، 

بـه راحتـی حـل خواهـد شـد و در حقیقـت بنـد از 

پای تولیدکنندگان باز می شود.

چشم انداز 25 ساله شرکت ■

این تولیدکننده آلومینیوم در خصوص طرح 

توسـعه  شـرکت فناوران آلومینیوم ایـده آل آمیژه، 

تاکید کرد: برنامه های توسعه ای برای چشم انداز 

تقریبـا 25 سـاله، پیش بینـی کرده ایـم و در حـال 

حاضـر فـاز اول ایـن کارخانـه اجـرا و بـه مرحلـه 

بهره بـرداری رسـیده و کل طـرح اجرایـی، دارای 

هفت فاز اسـت. در تالش هسـتیم که در موعد 

مقـرر طـرح توسـعه ای به صـورت کامل به مرحله 

بهره بـرداری برسـد بتوانیـم با تمام ظرفیت تولید 

فعالیت کنیم.

هدف نهایی، تولید برای صادرات محصول ■

مدیرعامل شـرکت فناوران آلومینیوم ایده آل 

آمیـژه در خصـوص فعالیـت تجـاری ایـن شـرکت، 

واحـد،  ایـن  فعالیـت  ابتـدای  از  کـرد:  تصریـح 

برنامه ریـزی بـرای تولید در حد کیفیت باال برای 

صـادر کـردن محصـوالت بـه ویـژه بـه کشـورهای 

اروپایـی را در دسـتور کار قـرار دادیـم. عمده نیاز 

مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین کرده ایم 

و برای همین هم کیفیت محصوالت باال بوده و 

اگـر قوانیـن را بازنگـری و اصـالح کننـد، قـادر بـه 

صادرات محصوالت هستیم.

وی در خصـوص مشـتریان محصـوالت ایـن 

شرکت اضافه کرد: بیشترین مصرف محصوالت 

ما در صنایع خودروسازی، ساختمان سازی مانند 

تولیـد در و پنجـره و ریخته گری هـای بـه روش 

تحت فشار هستند.

مشکالت داخلی، تاثیرگذارتر از تحریم ■

بـا  ارتبـاط  در  آلومینیـوم  تولیدکننـده  ایـن 

تاثیرگذاری تحریم ها بر فعالیت این شرکت، این 

کـرد:  اظهـار  و  دانسـت  اهمیـت  حائـز  را  نکتـه 

نمی تـوان گفـت تحریم هـا بی اثـر نبـوده ولـی بـر 

حسب تجربه ای که داریم، معتقد هستیم سهم 

مشـکالت داخلی نسـبت به معضالت به وجود 

آمـده بـه واسـطه وضـع تحریـم توسـط کشـورهای 

ذوب به ماده اولیه افزوده می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

اینکـه از چـه تکنولـوژی تولیـدی  در خصـوص 

برای تولیــد محصـــوالت خود استفاده می کنید، 

گفـت: از بهتریـن و به روزتریـن تکنولـوژی دنیـا 

بهره منـد هسـتیم. ماشـین آالت و دسـتگاه های 

خط اصلی تولید، دارای تجهیزات متعلق به پنج 

نیـز  علـت  همیـن  بـه  و  اسـت  اروپایـی  کشـور 

کیفیـت محصـوالت ایـن شـرکت خوشـبختانه 

بـه بیـان مشـتریان ایـــن مجموعــــه، در دو ســــال 

فعالیـــت، کاهش پیــــدا نکـــرده  اسـت. تاکنـــون 

توانسـته ایم بهتریـن کیفیـت را در بـازار داشـته 

باشیم که نتیجه در اختیار داشتن ماشین آالت و 

تجهیـزات نویـن و تـالش نیـروی انسـانی نخبـه  و 

متخصص است.

ایـن فعـال صنعتـی اضافـه کـرد: روش تولیـد 

آمیژان هـای آلومینیـوم بـا یکدیگـر تفـاوت دارد و 

ایـن محصـوالت عمدتـا دارای روش هـای خاص و 

غیر روتین هسـتند و به یک روش کلی و مرسـوم 

تولیـد  فراینـد  مـورد  در  امـا  نمی شـوند  تولیـد 

شـمش های آلیاژی آلومینیوم، می توان گفت به 

صـورت کلـی روش ذوب و اختـالط انـواع مـواد 

افزودنی و شمش ریزی است.
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صنعت وابسته به نرخ دالر است
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مدیرعامـل شـرکت مهـان شـمش گفت: قیمت مـس در بـازار داخلی بیـش از آنکه از قیمـت جهانی ایـن فلز در بـورس فلزات 
لنـدن تاثیـر بپذیـرد، تابع نـرخ دالر اسـت و جالب اینکه اگـر قیمت دالر کاهـش یابد، قیمت مس در کشـور افت پیـدا نمی کند؛ 
ایـن شـرایط باعث شـده تـا نقدینگی تولیدکننـدگان دچار ضعف شـود و آن هـا را مجبور بـه کمتر خریـدن مواد اولیـه و کاهش 

میزان تولید کرده است.

مدیرعامل شرکت مهان شمش:

وحید یوسفی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، با چالش های 

داشـت:  اظهـار  صنعـت،  در  آمـده  وجـود  بـه 

بیشترین معضلی که اثرگذاری مستقیم بر روی 

ازجملـه  تولیـد و میـزان آن در شـرکت ها  رونـد 

شرکت مهان شمش گذاشت و باعث شد تولید 

ایـن شـرکت بـا 50 درصـد ظرفیـت دنبـال شـود و 

میزان روزانه آن از چهار به دو تن برسـد، افزایش 

بیـش از انـدازه قیمت ها اسـت. در شـرایط فعلی 

کـه وضعیـت اقتصاد کشـور آشـفته اسـت، عمال 

وجـود ثبـات در بـازار امـری محـال شـده و هـر 

لحظـه شـاهد نوسـان هسـتیم. در حـال حاضـر، 

پیش بینی قیمت ها به خصوص نرخ فلزات غیر 

ممکن شده است.

وی افـزود: قیمت هـا بـه نحـوی افزایـش پیـدا 

بـازار  کرده انـد کـه وقتـی محصـول خـود را در 

بـه  نمی توانیـم  فـروش می رسـانیم،  بـه  داخلـی 

میـزان مـورد نیـاز مـواد اولیـه تهیـه کنیـم زیـرا 

قیمـت آن افزایـش یافتـه اسـت. همچنیـن، در 

هنگام فروش اگر قیمت تمام شده بیشتر شود، 

خریـدار بـه نوعـی از خریـد منصـرف می شـود و 

مـدام بـرای پرداخـت هزینـه  خریـد، بهانه تراشـی 

می کنـد. عـالوه بـر بحـث قیمـت، زمان بـر بـودن 

تحویل ماده اولیه نیز یک چالش در مسیر تولید 

محسوب می شود.

تورم تمام بخش های صنعت را درگیر  ■

کرده است

ایـن تولیدکننده محصـوالت مسـی در ادامه 

گفـت: متاسـفانه زیان دهـی در تولیـد و فـروش، 

صنعت وابسته به نرخ دالر است
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نه از سوی شرکت است و نه از جانب خریدار و 

فروشـنده. تـورم روزافزونـی کـه گریبان کشـور را 

گرفتـه، در اصـل عامـل تمـام بی ثباتی هـا اسـت. 

رونـد قیمت گـذاری در بازارهـای جهانـی بـرای 

همــــه جــــا افتـاده و نوســــان قیمـت تـا حـــدود 

مشخصی قابل درک است اما قیمــت گذاری های 

داخلی خالف واقــــع هستنــــد. نوســـان قیمــت 

طبیعـی اســـت امـــا نبایــــد از چارچـوب فرمـول 

قیمت گذاری منطقی خارج شود.

فرایند پرچالش تامین مواد اولیه ■

مـورد  اولیـه  مـواد  کـرد:  اذعـان  یوسـفی 

استفاده در این شرکت، مس، برنج و روی است. 

نسـبت بـه کار بـردن عیارهـای این فلـزات نیز 60 

به 40 است؛ به عنوان مثال، باید 60 درصد مس 

و 40 درصـد روی بـرای تولیـد لوله هـای برنجـی 

اسـتفاده شـود. همـواره بـرای خرید مـواد اولیه با 

نوسـانات  ایـن  چراکـه  هسـتیم؛  مواجـه  چالـش 

قیمتی مواد اولیه و... بهانه ای شـده در دسـت 

تامین کنندگان و به همین دلیل در بیشتر مواقع 

بـرای فـروش مـواد اولیـه، مدام تولیدکننـدگان را 

دچار دردسـر می سـازند تا نهایت سـود ممکن را 

دریافت کنند.

احتمال تعطیلی خط تولید ■

مدیرعامل شـرکت مهان شـمش در خصوص 

به روزرسانی تکنولوژی و استفاده از ماشین آالت 

مـدرن، عنـوان کـرد: قبـال سـودی کـه از فـروش 

محصـوالت بـه دسـت می آمـد دیـده می شـد و 

قابل قبول بود اما اکنون سود حاصل شده اصال 

قابل بیان نیسـت؛ چراکه هزینه ها افزایش یافته 

و نمی تــــوان بــــا ســــود مذکــــور، تجهیــــزات و 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده را به روزرسـانی کرد. 

بنابراین احتمال تعطیلی خطوط تولید بیشتر از 

به روزرسانی آن ها است.

صنعت مس، تحت تاثیر نرخ دالر است ■

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  وی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه افزایـش جهانـی قیمـت 

مـس تـا چـه حـد روی صنعـت مـس داخل کشـور 

تاثیرخواهد داشـت، تصریح کرد: افزایش قیمت 

جهانی به صورت خیلی شفاف تاثیر خاصی روی 

صنعـت مـس کشـور نـدارد؛ نـرخ دالر از 20هـزار 

تومان به کانال 24 هزار تومان افزایش یافت و این 

افزایش قیمت تقریبا باعث افزایش حدود 10 هزار 

تومانـی قیمـت مـس شـد. به عبـارت دیگـر، تاثیر 

افزایـش جهانـی قیمـت مـس آنچنـان بـر صنعـت 

مس کشـور تاثیر نداشـته و این صنعت بیشـترین 

تاثیر را از نرخ دالر پذیرفته است.

وعده هایی که عملی نشدند ■

ایـن تولیدکننـده محصـــوالت مسـی اظهـــار 

کــــرد: وعــــده اعطــــای تسهیــــالت ویــــژه بــــه 

تولیدکننـدگان تاکنـون بـه طـرز مطلوبـی عملـی 

نشده است. احتمال دارد کــه بعضــی از بزرگان 

صنعـت مـس کـه قدرتمندتـر هسـتند، توانسـته 

باشـند تسـهیالنی دریافت کنند اما واحدهایی 

مثل شـرکت مهان شـمش تاکنون حمایت مالی 

دریافـت نکرده انـد و در خصـوص آن نیـز بـه مـا 

اطالع  رسـانی دقیقـی نشـده اسـت. الزم بـه ذکر 

بـوده کـه فعالیـت مـــا هزینه بـــر اســـت و اگر هم 

بتوانیـم تسـهیالتی دریافـــت کنیــــم، مطمئنـــا 

پاسـخگوی هزینه هـای تولید نخواهـد بود و تنها 

شرکت را وارد چالش بازپرداخت خواهد کرد.

اختالف قیمت داخلی و جهانی موجب  ■

صادرات بی رویه مواد اولیه شده بود

مدیرعامل شرکت مهان شمش در بررسی این 

ادعا که مواد اولیه در بازار داخل کمیاب بوده اما 

بـه مقادیـر غیـر قابـل کنترلـی در حال صادر شـدن 

اسـت، بیـان کـرد: در حـال حاضـر بـه میزان بسـیار 

کمـی صـادرات انجـام می شـود؛ طـی سـال های 

قبل، به علت اختالف قیمت جهانی بازار ایران با 

کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه، صادرات 

مـواد اولیـه مسـی بسـیار زیـادی بـه ایـن کشـورها 

رواج داشـت. در زمانـی کـه تـورم بـه شـدت رشـد 

نـرخ  بـه  جهانـی  بـازار  در  اولیـه  مـواد  داشـت، 

هفت هزار دالر و به وجه رایج کشور 70 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه فـروش می رفـت امـا در 

داخل کشور این قیمت، 40 هزار تومان به ازای هر 

همیـن،  خاطـر  بـه  و  بـود  شـده  ثبـت  کیلوگـرم 

صادرات مواد اولیه مسی بی رویه بود.

در شرایط فعلی که وضعیت اقتصاد 
کشور آشفته است، عمال وجود ثبات 
در بازار امری محال شده و هر لحظه 
شاهد نوسان هستیم. در حال حاضر، 
پیش بینی قیمت ها به خصوص نرخ 

فلزات غیر ممکن شده است
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لزوم تسهیل در واردات باتری فرسوده
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مدیرعامل شـرکت رایا ذوب سـپاهان گفت: تولید شـمش سـرب از طریق بازیافت باتری فرسـوده، سـودآوری بیشـتری نسـبت به 
اسـتفاده از کنسـانتره معدنـی دارد امـا میزان باتری فرسـوده موجود در بازار داخلی بسـیار کم اسـت و واردات آن نیـز با ممنوعیت ها و 

محدودیت هایی مختلفی مواجه است.

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان عنوان کرد:

لزوم تسهیل در واردات باتری فرسوده

محسن جانکی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

بـه  رایـا ذوب سـپاهان در سـال 1392  شـرکت 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. ظرفیـت تولیـد ایـن 

شـرکت سـاالنه سـه هزار تن شـمش سـرب بوده 

اسـت.  شـده  قیـد  بهره بـرداری  پروانـه  در  کـه 

بـرای افزایـش ظرفیـت تولیـد اقـدام کرده ایـم و 

منتظـر هسـتیم تـا بـا آن موافقـت شـود و به این 

طریـق بتوانیـم امـکان جـذب نیـروی انسـانی تـا 

40 نفـر را داشـته باشـیم. تکنولـوژی تولیـد در 

و  دسـتگاه ها  از  و  بـوده  ایرانـی  شـرکت 

ماشـین آالت سـاخت داخـل بـا دانـش فنـی روز 

متخصصیـن کارکشـته بـه فعالیـت خـود ادامـه 

داده ایم.

وی بـا اشـاره بـه زیـر ذره بیـن بـودن فعالیـت 

واحدهـای تولیـدی سـرب و روی، عنـوان کـرد: از 

سوی نهادهایی مانند محیط زیست نظارت هایی 

مبنی بر لزوم حفظ امنیت محیط زیست و عدم 

نشت سرب به آب، خاک و هوا وجود دارد و همه 

تولیدکننـدگان سـرب و روی موظـف هسـتند ایـن 

از  اسـتفاده  بـا  نیـز  مـا  کننـد.  رعایـت  را  نـکات 

بگ فیلترهـای جدیـدی کـه نصـب کردیـم، تـالش 

کردیـم تـا آالیندگی هـای احتمالـی را به پایین  ترین 

سطح برسانیم. هر سه ماه یک بار نیز خوداظهاری 

زیست محیطی نیز انجام می دهیم.

رایــــا ذوب سپاهــــان  مدیرعامــــل شرکــــت 

خاطرنشـان کـرد: اسـتحصال سـرب از کنسـانتره 

باتـری  بازیافـت  بـه  نسـبت  کمتـری  آالیندگـی 

فرسـوده دارد. بایـد در همـه واحدهـای تولیـدی 

شـمش سـرب از فیلترپرس هـا و سیسـتم تصفیـه 

اسـتفاده شـود تا به بهترین شـکل بتوان از نشـت 

آالینده ها جلوگیری کرد که این امر در واحدهای 

بازیافـــت باتری هــــای سربی-اسیـــدی اهمیـت 

بیشتری دارد.

وجود چالش در حوزه صادرات ■

ایـن تولیدکننده شـمش سـرب گفت: بـا آغاز 

سال 1400، تصمیم گرفتیم تا صادرات محصوالت 

خـود را آغـاز کنیـم امـا مشـکالتی در ایـن حـوزه 

داریـم کـه عبـارت اسـت از تعهـدات ارزی کـه از 

سـمت بانـک مرکـزی فشـارهای مضاعفـی بـر مـا 

وارد ساختـــه اســـت و دیگـری هــــم مربــــوط بـه 
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بحث هـای گمرکـی، کرایـه حمل و نقـل گمرکی و 

ترخیـص کاال اسـت. بیشـتر ایـن مـوارد متصل به 

امور اداری و کاغذبازی های رایج بوده که بسیار 

دست وپاگیر هستند و به نحوی موانعی در برابر 

تولید و توسعه تلقی می شوند.

مدیرعامـل شـرکت رایـا ذوب سـپاهان شـعار 

سـال 1400 و تحقـق آن را حائـز اهمیـت دانسـت و 

اذعان کرد: متاسفانه کسی اهمیت چندانی به 

کشـور  بـرای  ارزآوری  و  افـزوده  ارزش  تولیـد، 

نمی  دهـد. دوگانگـی که بین جناح های سیاسـی 

بـرای تصمیم گیـری در رابطـه بـا تولیـد و صنعـت 

کشور به وجود آمده، باعث شده است تا کسی 

دلسوز نباشد.

در سیاست گذاری ها به واحدهای کوچک  ■

توجه شود

جانکـی در مـورد سـامانه جامـع سـرب و روی 

ایران توضیح داد: در بحث سرب، در حال حاضر 

دو انجمن در حال فعالیت هستند که دوگانگی 

انجمن هــــا و مصوبــــات جلســــاتی کـــه برگـــزار 

را  آسـیب  بیشـترین  شـده  باعـث  می کننـد، 

مجموعه هایـی کـه ضعیف تر هسـتند، ببینند و 

دچـار سـردگمی شـدیدتری شـوند. شـرکت های 

ارتبـاط  باالدسـتی   سـازمان های  بـا  چـون  بـزرگ 

بیشـتری دارنـد در رونـد تولیـد آن هـا خللـی وارد 

در  کـه  مـا  ماننـد  شـرکت هایی  امـا  نمی شـود 

مقیـاس کوچک تـری قـرار دارنـد، نمی تواننـد بـه 

سـرعت با قوانین جدید انجمن ها سـازگاری پیدا 

کنند. اگر برای تمام شرکت های سربی، یکپارچه 

و واحد تصمیم گیری شـود، صنعت سـرب پویاتر 

خواهـد شـد کـه هـدف از راه انـدازی ایـن سـامانه 

نیز همین امر است.

استفاده از باتری فرسوده به صرفه تر از کنسانتره ■

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان در پاسخ 

بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« کـه بـا وجـود 

ذخایـر غنـی و فـراوان سـرب در ایـران، چـرا عمـده 

بازیافـت  طریـق  از  شـده  تصفیـه  سـرب  تولیـد 

باتری های فرسـوده انجام می شـود، تصریح کرد: 

تولیـد شـمش سـرب از بازیافـت باتـری فرسـوده، 

سـود بیشـتری نسـبت بـه تولیـد بـا اسـتفاده از 

کنسـانتره و مـواد معدنـی دارد. در فراینـد تولیـد 

شمش سرب از کنسانتره، خاک معدنی را داخل 

کـوره ذوب ریختـه و پـس از اسـتحصال، اکسـید 

سـرب باقـی می مانـد کـه سـودی بـرای کارخانـه 

باتـری فرسـوده، پالسـتیک  امـا در ذوب  نـدارد 

باقی مانده که 75 درصد قیمت باتری را تشکیل 

می دهـد، خـود مـواد اولیـه کارخانه هـای دیگـر 

بـرای کارخانـه  امـر  محسـوب می شـود. همیـن 

سودآوری بیشتری خواهد داشت.

وی در خصوص اینکه بیشتر تولید سرب از 

یـا  کنسـانتره نیـاز بـه نقدینگـی بیشـتری دارد 

باتـری فرسـوده، اظهـار کـرد: ایـن امر بسـتگی به 

آن دارد کـه کنسـانتره از خـاک کـدام معـدن و 

دارای چـه آنالیـز و عیـاری اسـت. نمی تـوان بـه 

قطعیت گفت اسـتفاده از کنسـانتره به صرفه تر 

باتـری فرسـوده.  از  یـا اسـتحصال سـرب  اسـت 

البتـه بیشـتر تمایـل تولیدکننـدگان بر این اسـت 

چراکـه  برونـد؛  فرسـوده  باتـری  سـمت  بـه  کـه 

بـه  نسـبت  بهتـری  و  توجه تـر  قابـل  سـوددهی 

کنسانتره معدنی دارد.

واردات قاچاقی باتری فرسوده ■

جانکی در پاسـخ به این سـوال که آیا قاچاق 

یـا  می شـود  انجـام  کشـور  در  فرسـوده  باتـری 

خیـر، بیـان کـرد: بایـد ایـن حقیقـت را پذیرفـت 

کـه در حـال حاضـر از مرزهـا قاچـاق ایـن مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز انجام می پذیرد. شـرکت هایی 

از این محصول استفاده می کنند که کارگاهی 

بـه عبـارت دیگـر، زیرزمینـی هسـتند چـون  و 

حجـم  ندارنـد.؛  کار  ایـن  انجـام  جـز  چـاره ای 

بـه  داخلـی  بـازار  در  موجـود  فرسـوده  باتـری 

انـدازه ای نیسـت کـه بتوانـد نیـاز کارخانجـات 

کوچک و بزرگ را تامین کند.

در انتظار مجوز واردات... ■

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصـوص 

اینکـه از چـه منبعـی مواد اولیه مورد نیـاز خود را 

تامیـن می کنـد، اذعـان کـرد: چـون تولیدکننـده 

باتـری خـودرو نیـز هسـتیم، در ازای باتری که 

را  خـود  اولیـه  مـواد  می رسـانیم  فـروش  بـه 

تامیـن  از  بخشـی  ایـن  کـه  می کنیـم  دریافـت 

شرکت رایا ذوب سپاهان است؛ بخش دیگر خط 
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تولیـد را بـه علـت نداشـتن مـواد اولیـه بـه میـزان 

کافـی متوقـف کرده ایم تا بتوانیم مجـوز واردات 

ماده اولیه را دریافت کنیم. قطعا این خاموشـی 

انسـانی،  نیـروی  تولیـد، ریـزش  از خـط  بخشـی 

تعطیلی و بیکاری و همچنین آسیب به برخی از 

تجهیزات و ماشین آالت را در پی خواهد داشت 

اما چاره ای جز انجام این کار نبود.

دریافت وام از بانک ها چالش های زیادی دارد ■

در  سـپاهان  ذوب  رایـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص اخـذ وام و تسـهیالت ویـژه ای کـه در 

راستای حمایت از تولیدکنندگان اعطا می شود، 

اذعــــان کــــرد: قطعــــا گرفتـــن وام سختی هـــا و 

چالش هــــای خــــاص خــــود را بــــه دنبــــال دارد و 

ضمانت هــای سنگین و محکـمی برای انجام این 

امـر الزم اسـت. سـودهای بانکـی بـه میـزان قابـل 

توجهــــی بــــاال اســــت کــــه در بازپرداخـــت وام 

می توانـد تولیدکننـده را دچار مشـکل کنـد و این  

امـر کامـال بـه رونـد فعالیـت کارخانـه و همچنین 

میزان سرمایه شرکت بستگی دارد. اگر پرداخت 

قسط  بانکی یک ماه به تاخیر بیفتد، تولیدکننده 

زیر فشـار بانک می رود. به همین جهت تصمیم 

گرفته ایم تاکنون وام دریافت نکنیم.

وی مطـرح کـرد: فصـول پـرکار تولیدکننـدگان 

شمش سرب از ضایعات باتری فرسوده، تابستان 

و زمسـتان اسـت؛ چراکـه در اوج گرمـا و سـرما، 

باتری های ماشین خراب و فرسوده می شوند. در 

ایـن فصـول، مـواد اولیـه بـرای تمـام کارخانجـات 

وجود دارد و به راحتی می توان فعالیت کرد. در 

بحث واردات مواد اولیه هم هر سـال از شـهریور 

ماه به بعد اقدام به انجام این کار می شود.

جانکـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه رایج تریـن کـوره مـورد 

استفاده برای تولید سرب تصفیه شده در ایران 

از  بیشـتر  کـرد:  عنـوان  اسـت،  آن  نـوع  کـدام 

کوره هـای دوار و ایسـتاده و بـه عبارتـی سـنتی 

مـورد  نـوع  بیشـترین  امـا  می  شـود  اسـتفاده 

و  واردات  رونـد  اگـر  اسـت.  دوار  مصـرف، 

صـادرات باتـری فرسـوده بـه همیـن شـکل باقـی 

بماند، به این علت که کمبود مواد اولیه باتری 

فرسـوده در کشـور داریـم، تقریبـا شـرکت های 

ذوب باتری باید به سمت استفاده از کنسانتره 

معدنی روی آورند.

قیمت گذاری، بازی بیش نیست! ■

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در مـورد نحوه 

اظهـار  فرسـوده،  باتـری  و  سـرب  قیمت گـذاری 

کرد:قیمت گذاری در بازار داخلی مبنای منطقی 

ندارنـد؛ در بـازار نـرخ دالر افزایـش پیـدا می کنـد و 

فروشـنده مـواد اولیـه مدعـی اسـت کـه قیمـت 

سـرب در LME نیز افزایش داشـته اسـت و سـرب 

خـود را بـه هر قیمتی که دلخواه اسـت روانـه بازار 

می کنـد و در اولیـن فـروش ثبـت شـده، همـه بـه 

تبعیت از آن، اقدام به فروش مواد اولیه با قیمت 

مذکور می کنند اما زمانی هم هست که نرخ دالر 

کاهـش می یابـد و فقـط قیمـت سـرب در بـورس 

فلزات لندن رشد دارد و حتی بالعکس اما باز هم 

شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. قیمت گذاری 

نوعی بازی اسـت که در دسـت تامین کنندگان و 

دالالن مـاده اولیـه قـرار دارد و بـه هـر نحـوی کـه 

بخواهند، قیمت فروش را افزایش می دهند.

وی در ادامـه بـه مشـتریان محصـوالت ایـن 

شـرکت اشـاره و بیان کرد: مشـتریان این شـرکت، 

اغلب از صنایع دفاعی، خودروسـاز، باتری سـاز و 

تجهیزات پزشکی هستند.

با نیاز بازار هماهنگ هستیم ■

مدیرعامل شـرکت رایا ذوب سـپاهان در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه گرایـش جهـان بـه 

استفاده از باتری های لیتیوم-یون در خودرو، بازار 

مصرف سرب و باتری سرب-اسیدی، چه تغییری 

خواهـد کـرد، گفـت: جایگزینـی تدریجـی باتـری 

لیتیوم-یـون بـا سرب-اسـید، در صورتـی مطلـوب 

خواهـد بـود کـه خـود خودروسـازان نیـز به این سـو 

تجهیـزات  بخواهنـد  کـه  باشـند  داشـته  میـل 

خودروهـای تولید شـده خود را برقی کننـد که در 

ایـن صـورت، مـا به عنـوان تولیدکننده هـای باتری 

ماشـین، شـروع بـه تولیـد باتـری مـورد توقـع بـازار 

می کنیم. ضمن اینکه برای ما فرقی ندارد که چه 

نوعی باتری جایگزین شـود؛ چراکه شـمش سـربی 

کارخانه هـای  اولیـه  مـاده  می کنیـم،  تولیـد  کـه 

دیگری به جز باتری سازی ها نیز است.

نمی توان به قطعیت گفت استفاده 
از کنسانتره به صرفه تر است 
یا استحصال سرب از باتری 

فرسوده. البته بیشتر تمایل 
تولیدکنندگان بر این است که به 

سمت باتری فرسوده بروند
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بورس و اقتصاد
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منطقه ویژه آماده ارائه خدمات بازرگانی به سرمایه گذاران است
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مدیـر بازرگانـی و امـور گمرکی منطقه ویژه خلیج فـارس گفت: با توجه به شـرایط خاص و معافیت های بازرگانـی در مناطق ویژه طبق 
قانـون، منطقـه ویژه خلیج فارس ضمـن دارا بودن زیرسـاخت های الزم برای سـرمایه گذاری، شـرایط را برای فعالیت هـای بازرگانی 

نیز فراهم کرده است.

مدیر بازرگانی و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

منطقه ویژه آماده ارائه خدمات بازرگانی به 
سرمایه گذاران است

مهـدی محمـودی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: بـر اسـاس قانـون، مناطق ویـژه اقتصادی 

اصلـی  سـرزمین  قلمـرو  جـزو  گمرکـی  نظـر  از 

محسـوب نمی شـوند و بـر اسـاس قوانیـن خـاص 

از  مناطـق  ایـن  می شـوند.  اداره  و  تشـکیل 

پرداخـت  عـدم  ماننـد  خاصـی  معافیت هـای 

مالیـات بـر ارزش افـزوده، حقـوق گمرکـی و سـود 

بـه  تجهیـزات  و  کاالهـا  واردات  بـرای  بازرگانـی 

منطقـه، برخوردارنـد. همچنیـن فعـاالن در ایـن 

منطقـه از مالیـات بر عملکرد معاف هسـتند که 

بر اسـاس ماده 31 قانون رفع موانع تولید از زمان 

شـروع بهره بـرداری بـه مدت هفت سـال مالیات 

بر عملکرد با نرخ صفر محاسـبه می شـود. ضمن 

اینکه فعاالن حاضر در منطقه ویژه برای صادرات 

یـا واردات محصـوالت بـه کارت بازرگانـی نیـاز 

ندارنـد و ایـن مزیـت بسـیار خوبـی بـرای فعالیت 

در منطقه ویژه به شمار می رود.

وی افزود: شرکت هایی مانند فوالد هرمزگان، 

فـوالد کاوه جنـوب کیـش، مادکـوش، صبافـوالد 

تولیـد  فـوالد جنـوب در زمینـه  و  فـارس  خلیـج 

محصـوالت فـوالدی فعالیـت می کننـد. در کنار 

آن ها شرکت المهدی به تولید شمش آلومینیوم 

و تولیـد روی بندرعبـاس بـه تولیـد شـمش روی 

می پـردازد. عـالوه بـر این هـا تولیدکننـدگان دیگر 

در منطقـه ویـژه حضـور دارند که همواره با توجه 

به مزیت های گمرکی منطقه ویژه از صادرات به 

عنوان یکی از راهکارهای کسب درآمد و ارزآوری 

استفاده می کنند.

مدیـر بازرگانـی و امـور گمرکـی منطقـه ویـژه 

اقتصـادی خلیـج فـارس خاطرنشـان کـرد: بخـش 

بازرگانـی منطقـه ویژه در دو حوزه فعالیـت دارد؛ 

در بخش بازرگانی نخست تامین و تدارک کاالها 

در  حاضـر  شـرکت های  نیـاز  مـورد  خدمـات  و 

منطقه و دیگری بخش خدمات گمرکی است.

محمـودی بـا اشـاره بـه مزیت هـای بازرگانـی 

واحـد  کـرد:  تصریـح  ویـژه،  منطقـه  در  حضـور 

خدمـات گمرکـی بـه عنـوان یـک پـل رابـط میـان 

در  مقیـم  اقتصـادی  فعـاالن  و  سـرمایه گذاران 

منطقه ویژه با گمرک کشور است که در منطقه 

ویژه مسـتقر شـده است. بخش بازرگانی منطقه 

ویـژه بیشـتر بـا حـوزه تولید سـرمایه گذاران سـر و 

کار دارد و ازجمله این فعالیت ها کارنامه تولید، 

سـایر  و  انبـار  قبـض  صـدور  تولیـد،  گواهـی 

بخـش  باشـد،  گمـرک  بـا  مرتبـط  فعالیت هـای 

بازرگانی انجام می دهد.

قصـد  اگـر  سـرمایه گذاران  کـرد:  عنـوان  وی 

فعالیـت اقتصـادی در بخش تولید داشـته باشـند 

کـه مـواد اولیـه آن از منشـا خارجـی تامیـن شـود، 

می تواننـد بـدون پرداخـت حقـوق گمرکـی مـواد 

اولیـه را بـه منطقـه ویـژه وارد کننـد و بـه تولیـد 

محصول بپردازند اما باید این محصول حتما صادر 

شود و عرضه آن در بازار داخلی مجاز نیست.

مدیـر بازرگانـی و امـور گمرکـی منطقـه ویـژه 

کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  فـارس  خلیـج  اقتصـادی 

منطقه ویژه خلیج فارس به دلیل موقعیت بسیار 

خوبـی کـه دارد، نسـبت بـه سـایر مناطـق ویـژه از 

شـرایط خوبـی برخـوردار اسـت. به طور مثـال این 

منطقه زیرسـاخت های خوبی ازجمله دسترسـی 

بـه بنـدر شـهید رجایـی، اسـکله اختصاصـی، راه 

آهـن اختصاصـی، نیـروگاه بـرق، خـط لولـه گاز 

بـرای  خوبـی  شـرایط  رو،  ایـن  از  و  دارد  و... 

سرمایه گذاران فراهم است.
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رشد چشمگیر تولید »فنوال«

رشد 226 درصدی درآمد گل گهر

رشد 120 درصدی درآمد »ایرالکو«
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

گل گهـر در ادامـه رکوردشـکنی های سـال جاری 

بـه  توانسـت  نیـز  مـاه  اردیبهشـت  در  خـود 

رکوردهـای جالـب توجهی دسـت یابـد و افزایش 

تولید را هم در تولید کنسـانتره و هم در گندله 

تجربه کند. برخی از رکوردشـکنی های گل گهر 

در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری عبارت هسـتند 

از: خطـوط 5، 6، 7 کنسـانتره کـه تولیـد ماهانـه 

قبلـی  رکـورد  و  بـوده  تـن   429 و  هـزار  آن 644 

643هـزار و 898 تـن مربـوط به فروردین ماه 1400 

است؛ هماتیت که تولید ماهانه آن، به 88 هزار 

و سـه تـن می رسـد و رکـورد قبلـی آن 84 هـزار و 

بـود؛   1400 مـاه  فروردیـن  بـه  مربـوط  تـن   382

گندله سـازی 2 کـه تولیـد ماهانـه آن 543 هزار و 

393 تـن ارزیابـی شـد و رکـورد قبـل آن 542 هـزار 

بـوده  مـاه 1400  بـه فروردیـن  تـن مربـوط  و 501 

اسـت؛ رکـورد روز کارخانـه غبار که چهـار هزار و 

622 تن در تاریخ 15 اردیبهشـت ماه بود؛ رکورد 

روزانه تولید هماتیت نیز سه هزار و 860 تن در 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر با فروش یـک میلیون 574 هزار تن محصول طی دو ماه نخسـت امسـال موفق به کسـب 77هزار 
و 51 میلیارد ریال درآمد شد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 226 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد 226 درصدی درآمد گل گهر
طی دو ماه نخست امسال رخ داد؛
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85هـزار و 128 تـن گندلـه سـنگ آهن را در بـازار 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در دو ماه 

نخسـت سـال گذشته توانسته بود دو میلیون و 

92 هـزار و 344 تـن گندلـه را در بـازار داخلـی 

بفروشد.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  گل گهـر  شـرکت 

تـن  و 257  هـزار  فـروش 484  بـه  موفـق  جـاری 

کنسـانتره سـنگ آهن در بازار داخلی شده است 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

گذشـته 121 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته 

بـود 218 هـزار و 414 تـن کنسـانتره را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در دو مـاه نخسـت سـال 

جـاری پنـج هـزار و 241 تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش برسـاند. این شـرکت 

در دو ماه نخسـت سـال قبل 38 هزار و 423 تن 

گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی به فروش 

تاریـخ 18 اردیبهشـت مـاه بـوده اسـت. بـه ایـن 

ترتیـب، گل گهـر بـا توجـه بـه رسـیدن آب خلیـج 

فـارس بـه واحدهـای تولیـدی و نیـز شـرکت های 

زیرمجموعه، سریع تر راه افزایش تولید و اجرای 

چارچـوب  در  بـه  خـود  توسـعه ای  طرح هـای 

وزارت  بـا  یورویـی  میلیـارد  پنـج  تفاهم نامـه 

صنعت، معدن و تجارت را خواهد پیمود.

رشد 27 درصد تولید کنسانتره در  ■

گل گهر

نمودار 1 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

توانست دو میلیون و 128 هزار و 668 تن گندله 

تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  افزایـش  درصـد   5 قبـل  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 

قبل توانسته بود دو میلیون و 25 هزار و 95 تن 

گندله تولید کند.

گل گهر طی دو ماه نخسـت سـال جاری سـه 

میلیـون و 19 هـزار و 131 تـن کنسـانتره تولیـد کرد 

که نسبت به مدت مشابه سال پیش، 27درصد 

رشـد یافته اسـت. این شـرکت در دوماه نخسـت 

تـن  و 844  و 366هـزار  میلیـون  سـال 1399، دو 

کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در دو ماه نخسـت امسـال موفق شد 

19 هـزار و 103 تـن گندلـه ریزدانـه تولید کند. این 

شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1399، 21 هزار و 

27 تن گندله ریزدانه تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مــــاه  دو  در  گل گهـر 

پنج میلیون و 166 هزار و 902 تــن رسیـــد کـــه این 

بـا مـدت مشابــــه سـال  میـــزان در هم سـنجی 

گذشـته 24 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1399 موفـق بـه 

تـن   316 و  هـزار   135 و  میلیـون  چهـار  تولیـد 

محصول شده بود.

فروش گل گهر 9 درصد رشد یافت ■

همان طور که در نمودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در دو مـاه 

و  میلیـون  دو  توانسـت   1400 سـال  نخسـت 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در ادامه رکوردشکنی های سال 

جاری خود در اردیبهشت ماه 
نیز توانست به رکوردهای جالب 

توجهی دست یابد و افزایش 
تولید را هم در تولید کنسانتره و 

هم در گندله تجربه کند
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رسانده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

بـه دو میلیـون و 574 هـزار و 626 تـن رسـید کـه 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش 9 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت 

در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته توانسـته بـود 

دومیلیـون و 349 هـزار و 181 تـن محصـول را در 

بازارهای داخلی بفروشد.

رشد 202 درصدی درآمد گندله گل گهر ■

نمودار 3 حاکی از آن اسـت شـرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در دو ماه نخسـت سـال 1400 

بازارهـای  فـروش گندلـه در  از  اسـت  توانسـته 

داخلـی 66 هـزار و 162 میلیـارد و 443 میلیـون 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  کسـب  درآمـد  ریـال 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 202 درصـد 

افزایش را نشان می دهد. این شرکت در دو ماه 

فـروش  از  بـود  توانسـت   1399 سـال  نخسـت 

گندله در بازارهای داخلی 21 هزار و 895میلیارد 

و 147 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  گل گهـر  شـرکت 

و  هـزار   10 درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  جـاری 

فـروش  از  ریالـی  میلیـارد   350 و  864میلیـارد 

کنسـانتره در بازارهـای داخلـی شـده اسـت کـه 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

597درصد رشـد یافته اسـت. این شرکت در دو 

و  هـزار  یـک  گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه 

558میلیارد و 438 میلیون ریال از محل فروش 

کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در دو ماه نخسـت امسـال موفق به 

کسب 24 میلیارد و 477 میلیون ریال درآمد از 

فروش گندله ریزدانه در بازارهای داخلی شـده 

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشته 179 میلیارد و 435 میلیون ریال درآمد 

داخلـی  بـازار  در  ریزدانـه  گندلـه  فـروش  از 

داشت.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در دو ماه نخسـت سـال جاری 77 هزار 

و 51 میلیارد و 270 میلیون ریال شده است که 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 226 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته 

بـود 23 هـزار و 633 میلیـارد و 20 میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

رشد 214 نرخ فروش کنسانتره گل گهر ■

نمـودار 4 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در دو مـاه نخسـت 

سـال جـاری گندلـه خـود را بـه نـرخ 31 میلیون و 

نیـز  تـن و  ازای هـر  بـه  ریـال  730 هـزار و 639 

کنسـانتره را بـه نـرخ 22 میلیـون و 435 هـزار و 

91ریـال بـه ازای هـر تـن فروخته اسـت. در حالی 

کـه نـرخ فـروش گندلـه ایـن شـرکت در دو مـاه 

نخسـت سـال گذشـته 10 میلیـون و 464 هـزار و 

411 ریـال بـه ازای هـر تن و نرخ فروش کنسـانتره 

نیـز هفـت میلیـون و 135 هـزار و 248 ریـال بـه 

ازای هـر تـن بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب در نـرخ 

گندله 203 درصد و کنسـانتره 214 درصد رشـد 

اتفاق افتاده است.

مجموع تولید شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در دو ماه نخست 
سال 1400 به پنج میلیون و 166 

هزار و 902 تن رسید که این 
میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سال گذشته 24 درصد رشد را 
نشان می دهد این شرکت در دو 

ماه نخست سال 1399 موفق به 
تولید چهار میلیون و 135 هزار و 

316 تن محصول شده بود
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بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، نمـودار 1 عملکـرد شـرکت 

و مقایسـه  مـاه 1400  اردیبهشـت  را در  ایرالکـو 

نشـان  آن  از  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت  آن  نتایــــج 

می دهــــد. بـر اســــاس ایـن نمــــودار، می تـــــوان 

دریافــــت کــــه میــــزان تولیـــد و فــــروش بیلـت 

آلومینیومی این شـرکت نسـبت به فروردین ماه 

1400 رشـــد مطلوبـی داشتـــه امـا میـزان تولیـد 

شـمش خالـص نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، افـت 

داشته است.

رشد 21.5 درصدی تولید بیلت آلومینیومی  ■

در اردیبهشـت مـاه 1400، شـرکت آلومینیوم 

ایـران 684 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی تولیـد 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا ماه قبـل از آن 

کـه تولیـد ایـن محصـول بـه میـزان 563 تـن بوده 

شـرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشـت ماه سـال 1400، توانسـت در مجمـوع 14 هزار و 885 تن محصـول آلومینیومی تولید کند و به 
10 هزار و 121 میلیارد و 948 میلیون ریال درآمد دست یابد.

رشد 120 درصدی درآمد »ایرالکو«

می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   21.5 اسـت، 

همچنیـن این شـرکت در مقایسـه با مـدت زمان 

مشـابه در سـال 1399 کـه دو هـزار و 983 تـن از 

این محصول را تولید کرده بود، افت چشـمگیر 

77.1 درصدی را به ثبت رسانده است.

میـزان  بـه   ،1400 مـاه  دومیـن  در  »فایـرا« 

632تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه 

بیانگر رشد 222.4 درصدی فروش این محصول 

نسـبت بـه فروردیـن مـاه امسـال کـه فـروش ایـن 

محصول 196 تن ثبت شده بود، است. مقایسه 

این میزان فروش با مدت مشابه در سال 1399، 

افـت 68 درصـدی را نشـان می دهـد. ایرالکـو در 

اردیبهشـت مـاه 1399، یـک هـزار 973 تـن بیلـت 

خالص آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فـروش بیلـت آلومینیومـی »فایـرا« در 

ماه مورد بررسـی، 56 هزار و 496 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم ثبت شـد که این میزان نسـبت به 

ماه قبل از آن، 0.1 درصد افزایش داشـته اسـت. 

نـرخ فـروش ایـن محصـول در فروردین مـاه 1400، 

56 هزار و 457 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. 

در  محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ  کـه  حالـی  در 

اردیبهشـت مـاه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

هـر  ازای  بـه  تومـان  و 715  هـزار  کـه 24   1399

کیلوگــــرم بـود، حاکـی از رشــــد قابــــل توجــــه 

128.6درصدی است.

رشد تولید شمش آلومینیومی نسبت به  ■

سال گذشته

شـرکت آلومینیـوم ایـران در اردیبهشـت ماه 

آلومینیومـی  شـمش  تـن   201 و  هـزار   14  ،1400

تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا 
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اردیبهشـت ماه، 61 هزار و 16 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم بـود کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از آن 

0.1 درصـد افـت داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن 

محصــــول در نخستیــــن مــــاه 1400، 61 هــــزار و    

65 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم بود. نرخ فروش 

شمش آلیاژی در اردیبهشت ماه 1399، 24 هزار 

و 463 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که بیانگر 

کاهـش 149.4 درصـدی نـرخ ایـن محصـول در 

اردیبهشـت ماه امسـال نسـبت به مدت مشابه 

سال گذشته است.

عملکرد ایرالکو در یک نگاه ■

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

در   ،1400 مـاه  اردیبهشـت  در  ایرالکـو  شـرکت 

مجمـوع 14 هـزار و 885 تـن آلومینیـوم تولیـد 

کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از 

آن و همچنیـن مـدت مشـابه سـال گذشـته، بـه 

ترتیب 2.7 و 3.9 درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در اردیبهشـت ماه 

سـال جـاری، حـدود 17 هـزار و 86 تـن محصـول 

آلومینیومـی فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه 

پیش از آن، 2.4 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 18.6 درصد رشد داشته است.

ایرالکـو در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، بـا 

کسب درآمد 10 هزار و 121 میلیارد و 948میلیون 

ریـال از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی، 

رشـد 12 درصدی درامد را نسـبت به ماه قبل از 

آن، به ثبت رسـانده اسـت. همچنین این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 163درصد 

رشد را نمایان می کند.

مـاه قبـل از آن، 2.3 درصـد افـت داشـته اسـت. 

میزان تولید این محصول در فروردین ماه 1400، 

14 هـزار و 528 تـن بـود. مقایسـه میـزان تولیـد 

شـمش آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی بـا ماه 

افزایـش  از  حکایـت   ،1399 سـال  در  مشـابه 

19.2درصدی تولید این محصول دارد.

»فایـرا« در مـاه دوم سـال 1400، 18 هـزار و 

405 تن شمش آلومینیومی را در بازار داخلی و 

صادراتی به فروش رسـاند که این میزان نسـبت 

به فروردین ماه سـال 1400، 113.4 درصد رشـد را 

نشـان می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در 

فروردیـن مـاه 1400، هشـت هـزار و 625 تـن بـود. 

در  ایرالکـو  آلومینیومـی  شـمش  فـروش  میـزان 

مـاه  بـا  مقایسـه  در  امسـال،  مـاه  اردیبهشـت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   40.4  ،1399 در  مشـابه 

می دهـد. میـزان صـادرات شـمش آلومینیومـی 

ایـن شـرکت در دومیـن ماه سـال جـاری، 13 هزار 

و 807 تن بوده است.

شـرکت  آلومینیومـی  شـمش  فـروش  نـرخ 

هـر  ازای  بـه  تومـان  و 930  هـزار  از 51  ایرالکـو 

کیلوگـرم در فروردیـن مـاه 1400 بـه 51 هـزار و 

501تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در اردیبهشـت 

مـاه سـال 1400 رسـید کـه بـه ایـن ترتیـب، افـت 

0.8درصدی نمایان اسـت. همچنین نرخ فروش 

زمـان  مـدت  بـه  نسـبت  آلومینیومـی  شـمش 

مشابه در سال 1399، 123.6 درصد رشد داشته 

اسـت. نـرخ فـروش این محصول در اردیبهشـت 

مـاه سـال گذشـته، 23 هـزار و 29 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم بود.

عدم تولید شمش آلیاژی ■

»فایـرا«   ،1400 سـال  مـاه  اردیبهشـت  در 

نسـبت به ماه گذشـته که توانسـته بود 207 تن 

نداشـته  تولیـدی  کنـد،  تولیـد  آلیـاژی  شـمش 

اسـت کـه 100 درصــــد افـت را نشـان می دهـد. 

شـرکت آلومینیــــوم ایــــران در اردیبهشــــت ماه 

1400، توانسـت 469 تن شـمش آلیاژی خود را به 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در مـاه قبـل از آن 

20 تـن بـود و ایـن عـدد بیانگـر رشـد چشـمگیر 

فروش 2245 درصد این محصول است.

نــــرخ فــــروش شمـــش آلیــــاژی »فایــــرا« در 

»فایرا« در دومین ماه 1400، 
به میزان 632تن بیلت خالص 
آلومینیومی فروخت که بیانگر 

رشد 222.4 درصدی فروش این 
محصول نسبت به فروردین ماه 
امسال که فروش این محصول 

196 تن ثبت شده بود، است
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»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  خبرنـگار 

آنالین«، در این گزارش به تحلیل وضعیت تولید 

و فـروش شـرکت نـورد آلومینیـوم در اردیبهشـت 

ماه 1400 پرداخته است. این شرکت در ماه مورد 

بررسـی، عملکـرد قابـل قبولـی را از لحـاظ میـزان 

تولید به ثبت رسانده است.

رشد 280.3 درصدی تولید ورق آلومینیومی ■

شرکت نورد آلومینیوم در اردیبهشت ماه 1400، 

208 تـن ورق آلومینیومـی تولیـد کـرده اسـت کـه 

در مقایسـه بـا فروردیـن مـاه سـال جـاری، شـاهد 

توجــــه 280.3 درصــــدی هستیــــم.  قابـل  رشـد 

»فنـوال« در فروردیـن مـاه، بـا توجـه بـه تعطیالت 

ورق  تـن   55 تنهـا  بـود  توانسـته  نـوروز،  عیـد 

آلومینیومـی تولیـد کنـــد. میــــزان تولیــــد ورق 

آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی در مقایسـه بـا 

رشـد  از  سـال گذشـته، حکایـت  مشـابه  مـدت 

در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت  دارد؛  32درصـدی 

اردیبهشـت مـاه 1399، 157 تـن از ایـن محصول 

را تولید کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در اردیبهشـت مـاه 1400، می تـوان بـه 

رشـد 188 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت 

بـه مـاه قبـل از آن، اشـاره داشـت. شـرکت نـورد 

تـن ورق  مـاه مـورد بررسـی، 181  آلومینیـوم در 

آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است 

ایـن شـرکت  کـه در فروردیـن مـاه سـال جـاری، 

63تـن از ایـن محصـول را فروختـه بـود. همچنیـن 

مـورد  مـاه  در  آلومینیومـی  ورق  فـروش  میـزان 

بررسـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

فـروش 15.4 درصـدی دارد. در  افـت  از  نشـان 

ورق  تـن  »فنـوال« 213  مـاه 1399،  اردیبهشـت 

آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در اردیبهشت ماه 1400 نسبت به ماه 

قبـل از آن، رونـد رو بـه رشـدی داشـته اسـت؛ بـه  

گونـه ای کـه بـا رشـد 2.3 درصـدی از 69 هـزار و 

859 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 71 هـزار و 

450تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در مـاه مـورد 

شـرکت نـورد آلومینیـوم در دومین ماه سـال جاری، توانسـت در مجموع یک هـزار و 304 تن محصول تولید کند کـه این میزان بیانگر 
رشد قابل توجهی نسبت به ماه قبل از آن و همچنین مدت مشابه سال گذشته بوده است.

رشد چشمگیر تولید »فنوال«
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بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش 

این محصول آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم 

در اردیبهشـت ماه امسـال با مدت مشـابه سـال 

1399، بیانگـر رشـد قابـل مالحظـه 110.8 درصـدی 

اسـت؛ نرخ فروش ورق آلومینیومی »فنوال« در 

و  هـزار   33 گذشـته،  سـال  مـاه  اردیبهشـت 

889تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

افزایش 714.8 درصدی تولید کویل آلومینیومی  ■

شـرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسـی، 

183 تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در 

مقایسـه میزان تولید این محصول در ماه قبل از 

آن کـه 22 تـن کویـل آلومینیومـی در ایـن شـرکت 

تولیـد شـده بـود، رشـد 714.8 درصـدی مالحظـه 

می شـود. همچنین این میزان تولید در مقایسـه 

با مدت مشابه سال 1399 که میزان تولید کویل 

آلومینیومی 78 تن بود، نشان از رشد قابل قبول 

133.5 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنـوال« در 

اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، حاکـی از آن اسـت 

کـه ایـن شـرکت در ایـن زمینـه نیـز ماننـد فـروش 

کـرده  تجربـه  را  رشـد  خـود،  محصـوالت  دیگـر 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه در مـاه مـورد بررسـی، ایـن 

شـرکت توانسـت 87 تـن کویـل آلومینیومـی بـه 

فروش برساند که اگر بخواهیم این میزان فروش 

را بـا فروردیـن مـاه کـه 20 تـن از ایـن محصـول بـه 

فـروش رسـیده بـود مقایسـه کنیـم، خواهیـم دید 

کـه رشـد 335.2 درصـدی حاصـل شـده اسـت. 

مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی با مدت 

مشابه سال گذشته، حکایت از افت 18.4درصدی 

فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم 

در اردیبهشـت ماه 1399، 107 تن از این محصول 

را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل »فنوال« در اردیبهشـت ماه 

1400، 3 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشت؛ به گونه ای که از 73 هزار و 539 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم به 71 هـزار و 365 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن این میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال 1399 که نرخ فروش 

کویـل 34 هـزار و 409 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بود، 107.4 درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد تولید و فروش تسمه آلومینیومی ■

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در اردیبهشـت 

مـاه سـال جـاری، 227 تـن بـود کـه نسـبت بـه مـاه 

قبـل آن کـه میـزان تولیـد ایـن محصـول، 115 تـن 

می شـود.  مشـاهده  درصـدی   97 رشـد  بـود، 

همچنین این میزان تولید تسمه نسبت به مدت 

زمـان مشـابه در سـال 1399، حـدود 49.4 درصـد 

رشد داشته است؛ به گونه ای که این شرکت در 

اردیبهشت ماه سال گذشته 152 تن تسمه تولید 

کرده بود.

میـزان فـروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در ماه مورد بررسی، 271 تن بود که 167.6درصد 

رشـد نسـبت بـه فروردیـن مـاه کـه ایـن شـرکت 

اسـت.  کـرده  تجربـه  فروخـت،  تسـمه  101تـن 

همچنین این میزان فروش نسبت به مدت زمان 

مشـابه در سـال 1399، حدود 62.9 درصد رشـد را 

نشان می دهد. »فنوال« در اردیبهشت ماه سال 

قبل، 166 تن تسمه فروخته بود.

میزان تولید ورق آلومینیومی 
در ماه مورد بررسی در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته، 
حکایت از رشد 32درصدی 

دارد؛ شرکت نورد آلومینیوم در 
اردیبهشت ماه 1399، 157 تن 
از این محصول را تولید کرده بود
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نـرخ فروش تسـمه شـرکت نورد آلومینیـوم در 

اردیبهشـت ماه سـال جاری، 73 هزار و 501 تومان 

به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسـید که نسـبت به 

فروردین ماه 1400 و اردیبهشـت ماه سـال 1399، به 

ترتیـب 3.4 درصـد افـت و 102 درصد رشـد داشـته 

اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در فروردیـن مـاه 

1400، 73 هزار و 539 تومان به ازای هر کیلوگرم 

و در اردیبهشت ماه 1399، 36 هزار و 381 تومان به 

ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

تولید کلد آلومینیومی 530.9 درصد  ■

افزایش داشت

شـرکت نـورد آلومینیـوم در اردیبهشـت مـاه 

1400، 98 تـن کلـد آلومینیومی تولیـد کرد که در 

در  محصـول  ایـن  تنـی   16 تولیـد  بـا  مقایسـه 

فروردیـن مـاه، 530.9 درصـد رشـد را تجربه کرده 

اسـت. میـزان تولیـد کلـد ایـن شـرکت نسـبت به 

ایـن  از  تـن  کـه 124  سـال 1399  مشـابه  مـدت 

محصـول تولیـد شـده بـود، 20.7 درصـد کاهـش 

داشته است.

»فنـوال« در اردیبهشـت مـاه امسـال، میـزان 

102 تـن کلـد فروخـت که نسـبت بـه فروردین ماه 

بـا میـزان فـروش 45 تـن و همچنین در مقایسـه با 

مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش 43تن، 

درصـدی   13.8 افـت  و  درصـدی   125.1 رشـد 

مالحظه می شود. 

مبلـغ فـروش کلد شـرکت نورد آلومینیـوم در 

مـاه مـورد بررسـی، نسـبت بـه فروردین ماه، رشـد 

ناچیزی داشت و از 79 هزار و 780 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم در فروردیـن مـاه بـه 79 هـزار و 796 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در اردیبهشـت مـاه 

رسید. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه 

مـدت مشـابه 1399،  بـه  نسـبت  بررسـی  مـورد 

105.5 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصوالت  ■

کارمزدی نسبت به فروردین ماه

شـرکت نورد آلومینیوم در تولید محصوالت 

کارمـزدی، فعالیـت خـود را در اردیبهشـت مـاه 

1400، نسبت به ماه قبل از آن افزایش داد. میزان 

تولید محصوالت کارمزدی »فنوال« در فروردین 

بـا  مـاه  اردیبهشـت  در  و  بـود  تـن   170 مـاه 

247.2درصد رشـد به 589 تن ارتقا یافت. میزان 

تولیـد محصـوالت کارمـزدی نسـبت بـه مـدت 

زمان مشـابه در سـال 1399، حدود 305.7 درصد 

رشـد داشـت؛ بـه گونـه ای کـه در سـال گذشـته، 

این میزان 145 تن بود.

»فنـوال« در اردیبهشـت مـاه 1400، 589 تـن 

محصـول کارمـزدی فروخـت و نسـبت بـه فـروش 

170 تنـی محصـول کارمـزدی در فروردیـن مـاه، 

رشد 247.2 درصدی را تجربه کرد. همچنین این 

فـروش محصـوالت کارمـزدی رشـد  شـرکت در 

305.7 درصـدی را نسـبت بـه اردیبهشـت مـاه 

سال 1399 به ثبت رساند. شرکت نورد آلومینیوم 

در اردیبهشـت مـاه سـال قبـل، 145 تـن محصـول 

کارمزدی فروخته بود.

نرخ فروش محصوالت کارمزدی این شـرکت 

در اردیبهشـت ماه امسـال نسـبت فروردین ماه، 

30.9 درصد رشد داشت و از 16هزار و 578تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 21هـزار و 694تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم رسـید. نرخ فروش محصوالت 

کارمزدی این شـرکت نسـبت به اردیبهشـت ماه 

در  اسـت.  داشـته  رشـد  نیـز 90.2درصـد   1399

فـروش  نـرخ  گذشـته،  سـال  مـاه  اردیبهشـت 

محصـوالت کارمزدی 11هـزار و 409تومان به ازای 

هر کیلوگرم بود.

افزایش 208.4 درصدی درآمد نسبت به  ■

فروردین ماه 1400

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، 

کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم در اردیبهشت 

مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 304 تـن 

انـواع محصـوالت نورد آلومینیومی تولید کرد که 

589 تـن از آن کارمـزدی بـود. مجمـوع تولیـد ایـن 

شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

245.7 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه در 

سال گذشته 91.4 درصد رشد داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در اردیبهشـت مـاه 

سال جاری، در مجموع حدود یک هزار و 230تن 

انـواع محصـوالت نـورد آلومینیومـی فروخـت که 

589 تـن از آن، محصـوالت کارمـزدی بـود. کل 

فـروش ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن 208.2 درصـد افزایـش داشـت و ایـن 

میـزان نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال گذشـته 

58.4 درصد رشد را نشان می دهد.

»فنوال« در اردیبهشت ماه 1400، در مجموع 

حـدود 616 میلیـارد و 683 میلیـون ریـال درآمـد 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  کسـب 

سـال  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  و  208.4درصـد 

گذشته 152.6 درصد افزایش یافته است.

میزان تولید تسمه »فنوال« در 
اردیبهشت ماه سال جاری، 227 
تن بود که نسبت به ماه قبل آن 

که میزان تولید این محصول، 
115 تن بود، رشد 97 درصدی 

مشاهده می شود
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بهبود تقاضا برای محصوالت فوالدی
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بهبود تقاضا برای محصوالت فوالدی 

فوالد خوزستان 9 هزار تن محصول در  ■

بورس کاال فروخت

شـرکت فوالد خوزسـتان در هفته منتهی به 

21 خـرداد مـاه 65 هـزار تـن انـواع محصـوالت 

فـوالدی شـامل شـمش بلـوم 5SP، شـمش بلـوم 

RST34-2 و تختال را در بورس کاال عرضه کرد 

کـه توانسـت 9 هـزار تـن از آن را مـورد معاملـه 

قرار دهد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان دوشـنبه 17 خـرداد 

مـاه، 10 هـزار تـن شـمش بلـوم RST34-2  را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد امـا ایـن محصـول بـدون 

متقاضی رینگ صنعتی بورس کاال را ترک کرد.

همچنیـن فـوالد خوزسـتان در ادامـه عرضـه 

هفتگـی خـود توانسـت در سه شـنبه 18 خـرداد 

مـاه، هفـت هـزار تـن شـمش بلـوم و دو هـزار تـن 

تختال را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
خوزسـتان سه شـنبه 18 خـرداد مـاه 15 هـزار تـن 

شـمش بلوم را در بورس کاالی ایران عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 11 هـزار تنـی مواجـه شـد و هفت 

هـزار تـن از آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. فـوالد 

خوزستان باقی شمش را در مچینگ عرضه کرد 

که دو هزار تن دیگر معامله شد.

»فخـوز«  فـوالدی  شـمش  عرضـه  قیمـت 

در هفتـه منتهـی بـه 21 خـرداد ماه نیز همچون هفته های گذشـته شـاهد تنـوع عرضه محصوالت معدنـی و فـوالدی در بورس کاال 
بودیـم؛ بـا ایـن تفاوت کـه دو روز ابتدایی هفته تعطیل بود و به ناچار عرضه های روز شـنبه و یکشـنبه به روز دوشـنبه منتقل شـد. با 
ایـن حـال در این هفته شـرکت هایی نظیر چادرملو، فوالد خوزسـتان، فوالد هرمزگان، فوالد خراسـان، آهن و فـوالد ارفع محصوالت 
فوالدی خود را عرضه کردند و توانسـتند معامالتی را انجام دهند. همچنین برای نخسـتین بار شـاهد عرضه آهن اسـفنجی شـرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر پس از دو سال بودیم که این شرکت توانست این محصول را معامله کند.
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132هـزار و 990 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود 

فـوالد  نکـرد.  تغییـر  نیـز  معاملـه  قیمـت  کـه 

خوزستان از معامله صورت گرفته 93 میلیارد و 

93 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

نمـودار 2، شـرکت فـوالد  همچنیـن طبـق 

خوزسـتان سه شـنبه 18 خـرداد مـاه 40هـزار تـن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای دو هـزار و 220تنـی مواجـه 

شـد و ایـن شـرکت توانسـت دوهـزار تـن از آن را 

مورد معامله قرار دهد.

و  تختـال »فخـوز« 169 هـزار  قیمـت عرضـه 

500ریال به ازای هر کیلوگرم بود که معامله بدون 

رقابـت انجـام شـد. ایـن شـرکت از معاملـه تختـال 

33میلیارد و 900 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تنی شمش ارفع ■

و  آهـن  شـرکت  مـاه،  خـرداد   18 سه شـنبه 

فوالد ارفع توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالدی 

ایـران  کاالی  بـورس  صنعتـی  رینـگ  در  را 

معامله کند.

 نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه 18 خـرداد مـاه 10 هزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 22 هـزار و 500 تنـی مواجه 

را  خـود  شـمش  تمامـی  توانسـت  ارفـع  و  شـد 

معامله کند.

ارفـع، شـمش فـوالدی را به قیمـت 132 هزار 

و 990 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده 

گرفتـه  صـورت  رقابـت  بـه  توجـه  بـا  کـه  بـود 

بـه  بـه 133 هـزار و 850 ریـال  قیمـت معاملـه 

ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از معامله 

میلیـون   850 و  میلیـارد   133 گرفتـه  صـورت 

تومان درآمد کسب کرد.

قیمت عرضه تختال »فخوز« 
169 هزار و 500ریال به ازای هر 

کیلوگرم بود که معامله بدون رقابت 
انجام شد. این شرکت از معامله 
تختال 33میلیارد و 900 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد
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فوالد هرمزگان 40 هزار تن تختال در  ■

بورس کاال فروخت

شـرکت فـوالد هرمـزگان سه شـنبه 18 خرداد 

مـاه، توانسـت 40 هـزار تـن تختال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نشـان می دهـد،  نمـودار 4  همان طـور کـه 

شـرکت فـوالد هرمزگان 40 هزار تن تختـال فوالدی 

خـود را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه در مقابل آن 

50 هـزار و 300 تـن تقاضـا وجـود داشـت و فـوالد 

هرمزگان توانست همه 40 هزار تن را معامله کند.

164هـزار  هرمـزگان  فـوالد  عرضـه  قیمـت 

قیمـت  کـه  بـود  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال 

معاملـه تـا 164 هـزار و 338 ریـال بـه ازای هـر 

از  هرمـزگان  فـوالد  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

معامله تختال خود در بورس کاال 657 میلیارد 

و 351 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد هرمزگان 40 هزار 
تن تختال فوالدی خود را در بورس 
کاال عرضه کرد که در مقابل آن 50 
هزار و 300 تن تقاضا وجود داشت 
و فوالد هرمزگان توانست همه 40 

هزار تن را معامله کند

معامله 10 هزار تنی شمش چادرملو در  ■

بورس کاال

سه شـنبه 18 خـرداد مـاه، شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو توانسـت 10 هـزار تـن شـمش 

بلوم خود را در بورس کاال به فروش برساند.

نمودار 5 نشـان می دهد که شـرکت معدنی 
مـاه،  خـرداد  و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 18 

10هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 20 هـزار تـن تقاضـا 

وجـود داشـت و تمامـی عرضـه ایـن شـرکت بـه 

فروش رفت.

قیمـت عرضـه شـمش بلـوم شـرکت معدنـی و 

و  هـزار  معاملـه 132  ایـن  در  چادرملـو  صنعتـی 

990ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه بـا رقابـت 

صـورت گرفتـه میـان خریـداران، قیمـت معامله تا 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال  و 777  هـزار   133

افزایش یافت. چادرملو از معامله امروز 133میلیارد 

و 777 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت توسـعه 
آهـن و فـوالد گل گهـر سه شـنبه 18 خـرداد مـاه 

بـورس  را در  اسـفنجی خـود  آهـن  تـن  20هـزار 

کاالی ایـران عرضـه کـرد که با تقاضای 25 هزار 

تنـی مواجـه و 15 هـزار تـن از آن معاملـه شـد. 

این شـرکت باقی آهن اسـفنجی خود را به تاالر 

قیمت عرضه آهن اسفنجی شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر 85 

هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بود 
معامله نیز با همین قیمت انجام 

شد. این شرکت از معامله صورت 
گرفته توانست 170 میلیارد تومان 

درآمد کسب کند

4 هـزار و 598 تنـی میلگـرد  ■ معاملـه 

فوالد خراسـان

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

21خـرداد مـاه پنـج هـزار تن شـمش فـوالدی را روز 

سه شـنبه 18 خـرداد مـاه در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه کـرد کـه بـدون متقاضـی و معاملـه مانـد. 

در همین حال چهارشـنبه 19 خرداد ماه، شـرکت 

فـوالد خراسـان موفـق شـد چهـار هـزار و 598 تـن 

میلگـرد فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران 

مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
خراسـان، امروز چهارشـنبه 18 خرداد ماه 10 هزار 

و 32 تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 6 هـزار و 28 تنی مواجه شـد 

اما به میزان چهار هزار و 136 تن معامله صورت 

گرفـت. فـوالد خراسـان باقـی میلگـرد خـود را بـه 

مچینـگ بـرد و توانسـت 462 تـن دیگـر را معامله 

کند تا حجم معامله این شرکت در عرضه امروز 

به چهار هزار و 598 تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

139هـزار و 615 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

این شـرکت از معامله صورت گرفته 64 میلیارد 

و 194 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 20 هزار تنی آهن اسفنجی شرکت  ■

توسعه آهن و فوالد گل گهر

توسـعه  شـرکت  مـاه  خـرداد   18 سه شـنبه 

آهـن و فـوالد گل گهر توانسـت 20 هزار تن آهن 

بـورس  صنعتـی  رینـگ  در  را  خـود  اسـفنجی 

کاال معامله کند.

مچینگ برد و پنج هزار تن را به فروش رساند.

قیمت عرضه آهن اسـفنجی شـرکت توسـعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر 85 هـزار ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم بـود معامله نیز بـا همین قیمت انجام 

گرفتـه  صـورت  معاملـه  از  شـرکت  ایـن  شـد. 

توانست 170 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
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ضرر ذوب آهن از کم آبی و قطعی برق

رونق تولید انرژی های پاک در عصر پساکرونا

سیستم مدیریت کیفیت، رشد و تعالی سازمان را به همراه دارد
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معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در نشسـت سـازمان های زمین شناسـی ایـران و دانمارک ضمـن تاکید بر توسـعه 
همـکاری در بخـش علـوم  زمیـن بیـن سـازمان های زمین شناسـی ایـران و دانمـارک، همکاری هـای علمـی منطقـه ای و 

بین المللی به  ویژه میان سازمان های زمین شناسی را در حل مشکالت مربوط به این حوزه موثر دانست.

توسعه همکاری  در بخش علوم زمین بین سازمان های 
زمین شناسی ایران و دانمارک

تولیـد نقشـه های زمین شناسـی خاورمیانـه در 

 )CGMW الیه هـای مختلـف )به عنوان مسـئول

و  ملـی  تخصصـی  گردهمایـی   39 برگـزاری  و 

جملـه  از  ایـران  در  زمیـن  علـوم   بین المللـی 

فعالیت های این سازمان است.

بـه گفتـه وی، امـروزه نیز با توجه به تغییرات 

اقلیمـی در سـطح جهـان و بـه  ویـژه در ایـران بـا 

مشکالتی از قبیل تامین آب شرب و کشاورزی، 

خشک سـالی، بـروز سـیل و رانـش  زمیـن در برخی 

نقاط، فرونشست و ریزگردها مواجه شده ایم.

معـاون وزیـر صمـت ابـراز امیدواری کـرد تا با 

بین المللـی  و  منطقـه ای  علمـی  همکاری هـای 

به ویـژه میـان سـازمان های زمین شناسـی بخشـی 

از این مشکالت برطرف شود.

شـهیدی ابـراز امیـدواری کـرد کـه در زمینـه 

اسـتفاده از تکنولوژی هـای های تک و ماهـواره ای 

و برگزاری دوره های آموزشـی نیز همکاری کنیم 

و پـس از اتمـام همه گیـری بیمـاری کوویـد بـه 

در نشست سازمان های زمین شناسی ایران و دانمارک تاکید شد؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از شـاتا، 

نشســت مجــــازی ایــــن سازمــــان بــــا سازمـــان 

زمین شنــــاسی دانمـــارک و گرینلنــــد با حضـــور 

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس 

ایــــن سازمـــان، معــــاون زمیـــن شناسی، معـــاون 

اکتشـاف و سـفیر سفـــارت دانمـــارک در ایـــران، 

و  دانمــــارک  زمین شنـــاسی  سازمـــان  رئیــــس 

گرینلنـد، معـاون این سـازمان و دیگر مسـئوالن و 

کارشناسان برگزار شد.

در ابتـــدای ایــــن نشســـت رئیـــس سازمـــان 

زمین شناسـی و اکتشافات معـــدنی ایران ضمـــن 

خوشامــدگویی بـه اعضـــای حاضـــر در جلسـه و 

تشـکر از زحمـات سـفیر دانمـارک در تهـران بـرای 

پایه ریـزی ایـن وبینار، اظهار داشـت: امید اسـت 

با شناسایی درست از توانمندی ها و نیازهای هر 

دو سـازمان آینده همکاری های علمی با یکدیگر 

را برنامه ریزی کنیم.

تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  شـهیدی  علیرضـا 

نقشه هــــای زمیــــن شناسی کوچک، متـــوسط و 

اکتشــــافی،  و  زمین شنــــاسی  مقیــــاس  بـزرگ 

شناســــایی و پایـــش مخاطـــرات زمیـــن شناسی، 

اجـرای پروژه هـای ملی و بین المللی، مسـئولیت 
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رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو گفت: ایمیدرو در سـال گذشـته موفـق به دریافت گواهینامه سیسـتم مدیریت کیفیت ایزو 9001 شـد 
و اکنون نیز فرآیندهای مورد نظر طبق استانداردهای تعریف شده پایش و دنبال می شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایع معدنی ایران، وجیه اله جعفری در مراسم 

مراقبتـی  ممیـزی  افتتاحیـه  ویدئوکنفرانسـی 

ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار داشـت: با 

توجــه بـه مزایـای ارزشمنـــد اجــــرای سیستــــم 

سیستم مدیریت کیفیت، رشد و تعالی سازمان را به همراه دارد

صورت حضوری میزبان طرف دانمارکی باشند.

در ادامـه سـفیر دانمـارک در ایران ضمن ابراز 

خرسندی از ایجاد همکاری بین دو سازمان، بیان 

کرد: در سال 2009 این همکاری میان دو سازمان 

وجـود داشـت ولـی در طـول ایـن سـال ها متوقـف 

بـود کـه در حـال حاضـر فرصـت و پتانسـیل آغـاز 

همکاری جدید وجود دارد.

»یسپر وار« افزود: وظیفه سفارت دانمارک و 

ارتباطـات  کـه  اسـت  ایـن  دیپلماتیـک  بخـش 

بین المللـی را تسـریع و ادامـه همکاری هـا بـرای 

GSI و GEUS را تسهیل بخشد.

سـازمان  رئیـس  وبینـار  ایـن  ادامـه  در 

زمین شناسـی دانمـارک نیز بـه ارائه فعالیت های 

سـازمان خـود پرداخـت و تصریـح کـرد: GEUS به 

دو  ادغـام  زمـان  از  سال 1995  در  کنونی  شکل 

بـا  گرینلنـد  و  دانمـارک  زمین شناسـی  سـازمان 

یکدیگر آغاز به کار کرد.

»فلمینـگ الرسـن« بـا بیـان اینکـه سـازمان 

و   1946 سـال  در  گرینلنـد  زمین شناسـی 

سـازمان زمین شناسـی دانمارک در سال 1888 

تاسـیس شـد، تصریـح کـرد: در مجمـوع بیـش 

فعالیـت  سـازمان  ایـن  در  متخصـص   400 از 

دارنـد کـه مرکـز اصلی آن در کپنهاگ اسـت و 

دیگـر  شـهرهای  در  نیـز  دیگـری  شـعبه های 

دانمارک وجود دارد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه برنامـه کاری سـازمان 

انـرژی،  حوزه هـای  در  دانمـارک  زمین شناسـی 

و منابـع آب  اقلیـم  و  منابـع معدنـی، طبیعـت 

اسـت، ادامـه داد: برنامـه هـای بین المللـی ایـن 

سازمان در کشورهای اروپایی، آفریقا، آمریکا و... 

در زمینه منابع آب، انرژی و منابع معدنی، زمین 

گرمایی  و... است.

الرسـن اضافـه کـرد: خوشـحال هسـتیم کـه 

ایـن  در  می توانـد  ایـران  در  دانمـارک  سـفارت 

داشـت  اعـالم  و  باشـد  داشـته  نقـش  همـکاری 

تمرکز ما بر روی منابع آبی است

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مراسم افتتاحیه ممیزی مراقبتی ایمیدرو:

مدیریـت کیفیـت و در نتیجـه بهبـود فرایندها و 

مطلوب شـدن شـرایط سـازمان، تالش ایمیدرو بر 

اسـاس  بـر  کارهـا  بهینـه  اجـرای  و  هم راسـتایی 

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است و 

مویـــد  سازمـــان  ممیـــزی  خروجـــی  امیـدوارم 

دستیابی به این امر باشد.

انجام ممیزی مراقبتی ایمیدرو طی سه سال ■

حسینیان از ممیزان شرکت اس جی اس ایران 

در ایـن مراسـم تصریـح کـرد: با توجه به موفقیت 

ایمیدرو در کسـب گواهینامه سیسـتم مدیریت 

کیفیـت ISO9001 در خـرداد سـال گذشـته، طـی 

سـه سـال ممیزی مراقبتی برای این سـازمان اجرا 

خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاحیه ممیزی 

مراقبتـی ایمیدرو با حضـور معاونان و مدیـران این 

سازمان و ممیز و سرممیزان SGS برگزار شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـا آغـاز روزهـای 

گرم امسال پیش از شروع تابستان، میزان مصرف 

برق افزایش یافت و متاسفانه شاهد خاموشی های 

گسترده ای در سطح کشور بودیم.

هرچند افزایش دمای زودهنگام موجب رشد 

مصرف برق می شـود، اما از دسـت دادن ظرفیت 

چهار هزار مگاواتی تولید برق از نیروگاه های برق 

اسـتخراج  مجـاز  غیـر  واحدهـای  اسـتفاده  آبـی، 

رمزارزهـا نیـز مزیـد بـر علـت بـوده اسـت. بـرآورد 

دقیقی از میزان مصرف برق واحدهای غیرمجاز 

اسـتخراج رمـزارز وجـود نـدارد امـا بـرآورد منابـع 

خارجـی نشـان می دهـد حـدود یـک هـزار و 800 

مـگاوات از بـرق مـورد اسـتفاده در ایـن واحدها به 

صورت غیرمجاز است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، تاخیر 

در اتمام تعمیرات اساسی نیروگاه است. علت این 

تاخیر به کمبود گازرسانی در زمستان به نیروگاه ها 

باز می گردد. زمستان سال گذشته به دلیل اولویت 

تامیـن گاز بخـش خانگـی، میـزان گازرسـانی بـه 

نیروگاه ها به شدت کاهش یافت. به این ترتیب با 

وجـود خالـی بـودن نیمـی از ظرفیـت تولیـد بـرق 

نیـز  زمسـتان  در  نظیـری  کـم  طـور  بـه  کشـور، 

خاموشی هایی را تجربه کردیم. عالوه براین، به دلیل 

همین چالش گازی، تعمیرات اساسی نیروگاه ها که 

اغلب در زمستان با هدف آمادگی حداکثری برای 

تامین برق در تابسـتان، انجام می شـود، با تاخیر 

رو به رو شد و کمبود هفت هزار مگاواتی ظرفیت 

بـرق در روزهـای پیـش از تابسـتان را ایجـاد کـرد که 

البته در حال حاضر برطرف شده است.

به گفته کارشناسان هرچند تمامی این عوامل 

موثـر بـر خاموشـی های اخیـر صحیـح اسـت، امـا 

منطق صحیحی برای توجیه وضع موجود نیست؛ 

چراکـه عـالوه بـر قابـل پیش بینـی بـودن، بارهـا از 

بـه  خطـاب  بـرق  صنعـت  متخصصیـن  سـوی 

تصمیم گیران این صنعت، عنوان شده است.

یکی از راهکارهایی که دولت با توجه کردن و 

بهبـــود بخشیــــدن می توانســت از ظرفیــت آن 

استفاده کند، نیروگاه های کوچک مقیاس با تولید 

پراکنده هستند.

انجمـن  رئیـس  صـدر،  احسـان  گفتـه  بـه 

این کـه  وجـود  بـا  مقیـاس،  نیروگاه هـای کوچـک 

نیروگاه های کوچک مقیاس تنها ٢ درصد ظرفیت 

نیروگاهی کل کشور را تشکیل می دهند اما سهم 

20 تـا ٢5 درصـدی در ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد 

تولید برق دارند.

نیروگاه هــــای  مشکـــل  بزرگ تریــــن  وی 

کوچک مقیـاس را مطالبات معـوق آن ها از دولت 

اعـالم و تصریـح کـرد: در دی مـاه سـال ٩٩ بیش از 

6مـاه بـود کـه ایـن نیروگاه هـا مطالبـات خـود را 

احتسـاب  بـدون  ایـن میـزان،  نکردنـد.  دریافـت 

معوقـات سـال های قبـل اسـت. میـزان معوقـات 

سـال ٩٩ ایـن نیروگاه هـا حـدود دو هـزار میلیـارد 

تومان است.

نیروگاه هـای  بـرق  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

خریـداری  سـال  از  مـاه  چهـار  مقیـاس  کوچـک 

می شـود آن هم با نرخ های بسـیار نازلی که عمال 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. در حـال حاضـر، به خاطر 

همین مشکل، بیش از 200 مگاوات از نیروگاه های 

عضو این انجمن در خاموشی به سر می برند و این 

بـرای یـک طرح سـرمایه گذاری که انتظار مـی رود 

100 سال ادامه یابد به معنی فاجعه است.

بـا وجـود ایـن ظرفیـت بیـش از ٢٠٠ مگاواتـی از 

محل این نیروگاه ها، سخنگوی صنعت برق از آغاز 

واردات 140 مگاواتی برق به ایران از ترکمنستان با 

اتصال خط انتقال برق این کشور به سرخس خبر 

داد و اضافـه کـرد: ایـن میـزان می توانـد بخشـی از 

نیاز منطقه خراسان را تامین کند.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، واردات برق آن هم 

در شـرایطی کنونـی کشـور، ضمـن خـروج ارز، در 

راسـتای تحقـق شـعار سـال مـورد تاکیـد رهبـری 

معظـم انقـالب بـا محوریـت رونـق تولیـد و رفـع 

پشـتیبانی  و  حمایـت  بـا  حـوزه  ایـن  مشـکالت 

حداکثری نیست. در حالی که استفاده از ظرفیت 

تولیـد بـرق نیروگاه هـای کوچک مقیـاس عـالوه بـر 

موجـب  بـرق،  بـه  کشـور  از  بخشـی  نیـاز  رفـع 

اشـتغال زایی و رشـد شاخص های تولید می شود و 

از خـروج ارز جلوگیـری می کنـد. بنابرایـن انتظـار 

مـی رود وزارت نیـرو بـه جـای واردات بـرق از ایـن 

ظرفیت های داخلی استفاده کند.

بـا وجـود این که تنها بخشـی از نیروگاه های کوچک مقیـاس بیش از 200 مـگاوات ظرفیت خالی تولیـد دارند، وزارت نیـرو اقدام به 
واردات 140 مگاوات برق از ترکمنستان کرده است.

واردات برق به جای استفاده از ظرفیت نیروگاه های 
کوچک مقیاس
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معـاون بهره بـرداری ذوب آهـن اصفهان بـا بیان اینکه ذوب آهـن در وضعیت فعلی کم آبی نزدیـک 75 درصد تولیـد نیروگاه های برق 
خـود را از دسـت داده اسـت، گفت: در حـال حاضر به دلیل کم آبـی، نیروگاه های ذوب آهـن نزدیک 70 مگاوات بر سـاعت تولید برق 

دارند، بنابراین ناچار به خرید 100 مگاوات برق از شبکه سراسری هستیم.

ضرر ذوب آهن از کم آبی و قطعی برق

مهـرداد  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

توالئیـان دربـاره تاثیـر قطعی های مکـرر برق بر 

داشـت:  اظهـار  ذوب آهـن،  مجموعـه  تولیـد 

شـرایط تولیـد ذوب آهـن بـا سـایر فوالدی هـای 

کشـور متفـاوت اسـت؛ چراکـه سـایر فوالدی هـا 

فراینـد  اصـل  و  دارنـد  الکتریکـی  قـوس  کـوره 

آن هـا براسـاس بـرق اسـت، امـا ذوب آهـن ایـن 

گونه نیست.

وی بـا بیـان اینکـه ذوب آهـن شـاید در مـوارد 

مختلف متضرر شود، اما وابستگی این صنعت 

به برق بسیار کمتر از سایر صنایع است، افزود: 

بنابرایـن محدودیت هایـی کـه شـبکه توزیـع برق 

بـرای پیک هـای مصـرف مشـخص کـرده و مانـع 

فعالیـــت شرکت هـــا و مجموعـــه های صنعتـی 

می شود، در مورد ذوب آهن صادق نیست.

معـاون بهره بـرداری ذوب آهن اصفهان تاکید 

کـرد: ذوب آهـن تـوان تولیـد نزدیـک 200 مگاوات 

برق را دارد و همواره در پیک مصرف به خصوص 

فصـل گـرم، نـه تنهـا نیـازی به شـبکه برق نـدارد، 

بلکـه حتـی بـه شـبکه سراسـری بـرق نیـز کمـک 

نیروگاه هـای  تولیـد  بـر  کم آبـی  امـا  می کنـد، 

ذوب آهن اثرگذار بوده است.

وی بـا تاکیـد بر اینکه متاسـفانه ذوب آهـن در 

وضعیـت فعلـی کم آبـی نزدیـک 75 درصـد تولیـد 

نیروگاه هـای بـرق خـود را از دسـت داده اسـت، 

تـا  شـده  موجـب  موضـوع  ایـن  کـرد:  تصریـح 

ذوب آهن، باری را به شـبکه برق کشـور وارد کند؛ 

چراکه نیاز برق خود را دیگر نمی تواند تولید کند، 

از سوی دیگر این مسئله هزینه زیادی بابت خرید 

برق روی دست ذوب آهن گذاشته است.

وی اذعان کرد: ذوب آهن امروز نه تنها ناچار 

است برق مورد نیازش را از شبکه دریافت کند، 

بلکـه دیگـر نمی تواند کمکی به شـبکه سراسـری 

برق داشتـــه باشــــد، در صورتــــی کـــه  هماننـــد 

سـال های گذشـته دچـار کم آبـی نبودیـم، تـوان 

تولید برق را داشتیم.

بـه گفتـــه توالئیــــان، ذوب آهـــن اصـوال در 

شبکــــه  بـــــه  مصـــرف  پیک هـای  و  تابستــــان 

سراسـری فـروش بـرق دارد، امـا امسـال شـرایط 

تقریبـا  آن  نیروگاه هـای  و  ویـژه  مجموعـه  ایـن 

متوقف شده است.

اصفهــان  ذوب آهـــن  بهره بــــرداری  معــــاون 

همچنین اضافه کرد: ذوب آهن به جز سال های 

کم آبی، طبق قراردادی در سـاعات پیک مصرف 

امـا  تحویـل می دهـد  بـرق  شـبکه سراسـری  بـه 

امسـال در پیـک مصـرف نـه تنهـا نمی توانـد بـرق 

تحویل دهد، بلکه برای تامین برق خود، انرژی را 

از شبکه سراسری خریداری می کند.

وی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن بین 150 تا 

دارد،  بـرق  مصـرف  سـاعت  در  مـگاوات   170

توضیـح داد: اگـر نیروگاه های ذوب آهـن در مدار 

باشد تولید برق تا سقف 200 مگاوات در ساعت 

دارند که در پیک مصرف، مازاد تولید خود را به 

امـا در حـال  بـرق می فروشـد،  شـبکه سراسـری 

حاضـر بـه دلیل کم آبی، نیروگاه های این صنعت 

نزدیـک 70 مـگاوات بـر سـاعت تولید بـرق دارند، 

بنابراین ناچار به خرید 100 مگاوات برق از شبکه 

سراسری هستیم.

توالئیان با بیان اینکه تابستان امسال به دلیل 

کم آبی ذوب آهن دو ضرر کرد، گفت: ذوب آهن 

اکنـون عـالوه بـر مشـکل تامیـن آب خـود، نه تنها 

بـرق بـه شـبکه سراسـری نمی فروشـد بلکـه بـرق 

مورد نیاز را از شبکه خریداری می کند.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی درباره تاثیر 

قطعـی بـرق بـر تولیـد ذوب آهـن، تاکیـد کـرد: 

اسـاس  بـر  امسـال  اصفهـان  ذوب آهـن  اگرچـه 

کمبـود بـرق، کاهـش تولیـد نداشـته، امـا کم آبـی 

ضـرر زیـادی بـه این مجموعه بزرگ صنعتـی وارد 

کرده است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معدن و تجارت ضمن اشـاره به برخـی از مزایای اجرای طـرح تولید بدون کارخانـه در حوزه 
تولیـد و صـادرات، بـر ضرورت حـذف نگاه سـختگیرانه به این حـوزه تاکید کرد و گفـت: این طرح بـا حداقل سـرمایه گذاری ثابت 

و کمترین زمان مورد نیاز برای ورود بازار، پاسخگوی بخشی از نیازهای بخش تولید و صادارت خواهد بود.

تولید بدون کارخانه، راهکار جدید استفاده از ظرفیت 
خالی واحدهای تولیدی

سیاست به عنوان روشی از تولید خواسته مکرر 

بخش خصوصی نیز بود که با توجه به مزایای آن 

مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت اجـرای ایـن طـرح را نتیجـه پیگیری هـای 

چند ساله و ایجاد هماهنگی بین نظرات مختلف 

عنوان و تاکید کرد: این روش با نگاه اینکه تولید 

فقط کارخانه ساختن نیست بلکه استفاده خوب 

از ظرفیت های موجود اسـت، تعریف می شـود و 

در حقیقـت یـک توانمنـدی مهندسـی بازرگانـی 

برای تولید برون سپاری شده است؛ با استفاده از 

ظرفیت واحدهای تولیدی موجود کشور نسبت 

به طراحی محصول، بازاریابی و عرضه محصوالت 

با نشان و برند خاص اقدام می شود.

سابقه موفق اجرای طرح تولید بدون کارخانه ■

بر اساس توضیحات زرندی این روش از سال 

بیشـتر در صنایـع دارویـی کشـورهای  و   1975

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و تـا سـال 1996 در 

صنایع دارویی اروپا و آمریکا گسترش پیدا کرد؛ 

بین 1997 تا 2010 شـرکت های بزرگ بخصوص در 

حـوزه دارویـی، بیشـترین اسـتفاده را از ایـن روش 

ایـن  یـک مـدل جدیـد  بـا  آن  از  بعـد  داشـتند و 

موضوع بررسی کردند.

مزایای استفاده از تولید قرادادی در  ■

بخش تولید

وی بـا اسـتناد بـه مطالعـات جهانـی، پیگیری 

10درصد رشـد تولید سـالیانه دنیا و بررسـی بیش 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از شـاتا، 

سـعید زرندی یکی از سیاسـت های جدی وزارت 

صمـت در سـال 99 و 1400 را موضـوع اسـتفاده از 

ظرفیـت خالـی واحدهـای تولیدی اعـالم و اظهار 

داشـت: وزارت صمـت بـه جـای تمرکـز بـر روی 

سـرمایه گذاری اولیـه، صنایـع دارای پتانسـیل و 

ظرفیـت  گذشـته  سـال های  در  کـه  صنایعـی 

سازی های خوبی در آن ها شده را محور کار قرار 

داده است.

وی یکـی از دالیـل بهبـود وضعیـت تولیـد در 

سـال گذشـته را اسـتفاده از ظرفیت هـای خالـی 

تولیـد دانسـت و افـزود: در ایـن خصـوص دالیـل 

آن هـا،  مهم تریـن  از  امـا  داشـته  نقـش  زیـادی 

استفاده از ظرفیت های خالی واحد های تولیدی 

تکمیـل  و  راکـد  واحد هـای  احیـای  پیگیـری  و 

طرح های نیمه تمام بوده است.

استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای  ■

تولیدی با طرح تولید بدون کارخانه

زرنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد قـراردادی یـا 

همـان تولیـد بـدون کارخانـه، یـک تجربـه موفـق 

جهانـی اسـت، اظهار کـرد: در دنیا چند موضوع 

را بـرای اسـتفاده از ظرفیـت خالـی واحدها وجود 

دارد کـه یکـی از آن هـا تولیـد بـدون کارخانه بوده 

کـه ایـن روش یـک نـگاه جدیـد بـه حـوزه تولیـد 

کشـور اسـت. زمزمـه اجـرای ایـن روش بالـغ بـر 

10سـال در کشـور وجـود داشـت امـا جمع بنـدی 

ایـن  بـه رسـمیت شـناختن  بـود.  حاصـل نشـده 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:
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از 200 میلیـارد دالر بـازار جهانـی را بـر اسـاس ایـن 

مـدل تولیـد بـرآورد کـرد و گفـت: بـا اجـرای ایـن 

تولیـد  در  خـوب  رشـد  شـاهد  می توانیـم  طـرح 

کشـور باشـیم؛ نکتـه اصلـی موضوع تولیـد بدون 

کارخانـه کـه بـرای رسـیدن بـه هـدف اسـتفاده از 

ظرفیت هـای خالـی موجـود اسـت ایـن اسـت کـه 

واحدهـای جدیـد می توانند تمرکز کنند بر حوزه 

R&D کـه یکـی از نیازهـای اصلـی تولیـد کشـور 

است، داشته باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت این روش را به عنوان یک فرصت که نیاز 

بـه حداقـل سـرمایه گذاری ثابت و کمتریـن زمان 

مـورد نیـاز بـرای ورود بـه بـازار معرفـی کـرد کـه 

موجـب تنـوع محصـول تولیـدی و طـرح بحـث 

نـــوآوری در زمینـــه تولیـد و  انعطاف پذیـــری و 

همچنیــــن تمرکـــز بـر روی بازاریــــابی، فـروش و 

توسعه صادرات می شود.

زرنـدی بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه اجـرای 

موفق این طرح و حصول نتایج مثبت آن در رشـد 

تولیـد، بیـان کرد: اجرای کامـل این طرح به عنوان 

یکی از محرک های جدی برای توسعه تولید ایران، 

نه تنها موجب تکمیل ظرفیت های خالی موجود 

در بخش تولید می شـود که به دلیل ایجاد تمرکز 

و  فـروش  موضـوع  برون سـپاری  و  تولیـد  روی 

بازاریابی، سودآوری بیشتر را ایجاد می کند.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت کاهـش 

سـرمایه درگردش را از دیگـر مزایـای اجـرای ایـن 

طـرح نـام بـرد و تاکیـد کـرد: وزارت صمت سـعی 

کـرد ایـن ادبیـات جدیـدی کـه سـال ها در دنیـا 

حاکم بوده است را به دستگاه های اجرایی ایران 

هـم بشناسـاند کـه البتـه بـرای ایـن کار نیـاز بـه 

فرهنگ سازی و ایجاد مشوق برای حرکت در این 

مسیر داریم.

ضرورت تبدیل فعالیت های بازرگانی به  ■

بازرگانی -تولیدی

وی بـا اشـاره بـه سیاسـت ایجـاد ارتبـاط بیـن 

واحد های مختلف تولیدی و معرفی فرصت های 

موجود سرمایه گذاری به سرمایه گذاران تصریح 

کرد: برای کسـب نتایج مورد هدف، چند اقدام 

جانبـی ماننـد افزایـش مـدت اعتبـار کارت هـای 

بازرگانی و یا کاهش زمان ترخیص در گمرک باید 

از جنـس  اقداماتـی کـه فعالیـت را  اجـرا شـود؛ 

بازرگانی به بازرگانی- تولیدی تبدیل کند.

ادغام و اکتساب بنگاه ها، بال دوم سیاست  ■

استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

وی در ادامـه صحبت هـای خـود بـه اجـرای 

سیاسـت ادغام و اکتسـاب در اینکه نزدیک خبر 

داد و گفت: به زودی موضوع مربوط به ادغام و 

اکتساب بنگاه ها نیز جمع بندی را انجام می دهیم 

و بخشـی کـه مربـوط بـه وزارت صنایـع و معـادن 

اسـت را اعالم خواهیم کرد؛ اجرای این سیاسـت 

در کنـار تولیـد بـدون کارخانـه بـه عنـوان دو بـال 

می توانند یک نگاه جدید را به تولید ایران فراهم 

کننـد کـه ذیـل برنامـه اسـتفاده از ظرفیـت خالی 

واحدها در حال انجام و پیگیری هستند.

ارتقا کیفیت تولیدات و ورود به بازارهای  ■

بین المللی

معـاون وزیـر صمـت افزایـش کیفیـت و ارتقـا 

استانداردهای تولید را از دیگر مزایای استفاده از 

ایـن طـرح عنـوان کـرد و یـادآور شـد: هر کاالیـی را 

که در بازارهای جهانی مطرح شـود، خودبه  خود 

اسـتانداردهای آن ارتقـا پیـدا خواهـد کـرد و در 

واردات  ضمـن  طـرح،  ایـن  اجـرای  واقـع 

تکنولوژی های سـطح باالتر و اسـتفاده از ظرفیت 

صادراتـی، بـا در نظـر گرفتـن امتیازاتـی موجـب 

ترغیب و تشویق تولید نیز خواهد بود.

ضرورت حذف نگاه سختگیرانه به حوزه  ■

تولید و صادرات

زرنـدی در پایـان ضمـن ابراز امیدواری نسـبت 

به رشـد مثبت و قابل قبول تولید در سـال جاری، 

ثبـات اقتصـاد کالن و حـذف نـگاه سـختگیرانه به 

تولید و صادرات را در رسیدن به هدف ضروری و 

کمک کننده دانسـت و اذعان کرد: هر زمانی که 

نـگاه سـختگیرانه و یـا بدبینانه بـه حوزه تولیـد و یا 

صـادرات داشـتیم از هـدف رشـد و رونـق تولیـد 

بازمانده ایـم؛ نـگاه مـا در وزارت صمـت ایـن اسـت 

که با کاهش دخالت های بخش های مختلف در 

این حوزه ها، سرعت رشد تولید افزایش پیدا کند.

با استفاده از ظرفیت واحدهای 
تولیدی موجود کشور نسبت به 

طراحی محصول، بازاریابی و عرضه 
محصوالت با نشان و برند خاص 

اقدام می شود
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صنعـت جهانـی انرژی تجدیدپذیر سـال گذشـته و با وجود همه گیری کووید-19، شـاهد سـریع ترین سـرعت از سـال 1999 بود 
و ممکن است استاندارد تازه ای برای رشد در آینده ایجاد کرده باشد.

رونق تولید انرژی های پاک در عصر پساکرونا

به گزارش »فلزات آنالین«، آژانس بین المللی 

انـرژی اعـالم کـرد کـه تحویـل پروژه هـای انـرژی 

انـرژی  و  بـادی  مـزارع  ازجملـه  تجدیدپذیـر 

خورشـیدی در سـال گذشـته به میزان 45 درصد 

رشـد داشـت کـه ایـن مسـئله، تحولـی بـرای ایـن 

صنعت جهانی به شمار می رود.

ظرفیت انرژی بادی در سال گذشته بیش از 

دو برابـر شـد، در حالـی کـه انـرژی خورشـیدی به 

میـزان حـدود 50 درصـد بیـش از میـزان رشـد آن 

قبـل از همه گیـری کووید-19 رشـد داشـته اسـت 

کـه دلیـل آن اشـتیاق زیـاد به انرژی پاک از سـوی 

دولت ها و شرکت ها بود.

روزنامـه گاردیـن در گزارشـی در ایـن مـورد 

بین المللـی  آژانـس  پـاک،  انـرژی  رونـق  نوشـت: 

انـرژی را بـر آن داشـته اسـت تـا پیش بینی هـای 

بـرای  تجدیدپذیـر  انـرژی  زمینـه  در  را  خـود 

سـال های آینـده را بـه میـزان تقریبـا 25 درصـد از 

رقم رشـد قبلی و به واسـطه اسـتفاده سـریع تر از 

حد انتظار انرژی های تجدیدپذیر در چین، اروپا 

و آمریکا، مورد بازنگری قرار دهد.

رشـد  از  از 40 درصـد  بیـش  احـراز  بـا  چیـن 

جهانـی در ایـن بـازار در سـال های گذشـته، در 

مانـده  تجدیدپذیـر  انـرژی  رشـد صنعـت  قلـب 

اسـت. ایـن کشـور همچنیـن یکـی از بزرگ تریـن 

عرضه کنندگان مواد خام مورد نیاز برای ساخت 

توربین های بادی و پنل های خورشـیدی ازجمله 

مـوارد  فـوالد، مـس و دیگـر  سـیلیکون، شیشـه، 

خاکی کمیاب است.

بزرگ تریـن  همچنیـن  چیـن  همـه،  ایـن  بـا 

انتشاردهنده گاز های گلخانه ای در جهان است 

کـه بـه دلیل اسـتفاده از نیروگاه های زغال سـنگ 

بـرای تامیـن نیـاز رو بـه رشـد انرژی در این کشـور 

ایجـاد می شـود. در ایـن میـان، »هیمـی باهـار« 

کارشـناس ارشـد آژانـس بین المللـی انـرژی، رونق 

انرژی هـــای تجدیــدپذیـــر در ســال گذشتـــه را 

بی سـابقه خوانـد، زیـرا اگرچـه بـا میزان مشـاهده 

شـده در سـال 1999 مطابقـت دارد، ایـن صنعـت 

در دو دهه گذشته بسیار بزرگ تر شده است.

این گزارش در ادامه حاکی از آن است که در 
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انگلیس پیش بینی شـده اسـت، رشـد صنعت باد 

دریایـی تـا سـال 2022، یـک چهـارم ظرفیـت بـاد 

دریایـی جهـان را بـه خـود اختصـاص خواهـد داد و 

ایـن کشـور را بـه تنهـا کشـوری در جهـان تبدیـل 

خواهـد کـرد کـه نیروی بادی را بیش از خشـکی از 

سواحل  تامین می کند.

»سـوالرپاور  تجـاری  انجمـن  بیـن،  ایـن  در 

یـوروپ« )SPE( از اتحادیـه اروپـا خواسـته اسـت 

سـهم انرژی هـای تجدیدپذیـر در تقاضـای نهایـی 

انـرژی را بـه دسـت کـم 45 درصـد تـا سـال 2030 

افزایـش دهـد، اقدامـی کـه ایـن نهـاد را در مسـیر 

تحقق هدف توافق پاریس قرار می دهد.

توافـق پاریـس در نظـر دارد تا چند سـال آینده 

از افزایـش بیـش از دو درجـه سـانتی گراد دمـای 

زمیـن پیشـگیری کنـد امـا برخـی فعـاالن محیـط 

زیست این هدف را غیرواقعی خوانده اند. صلح 

سـبز جهانـی اعـالم کـرده هـدف توافقنامـه ایـن 

است که گرمایش جهانی را تا حد امکان به زیر 

دو درجـه و بـا هدف 5.1 درجه سـانتی گراد باالتر 

از سطوح پیش از صنعتی شدن نگه دارد.

تا پایان سال 2020، اتحادیه اروپا 137 گیگاوات 

ظرفیت خورشیدی نصب شده داشت، در حالی 

که ظرفیت خورشیدی ترکیبی در برنامه های ملی 

انرژی و اقلیمی کشـور های عضو برای سـال 2030، 

رقم 335 گیگاوات در نظر گرفته شده است.

گاز هـای  انتشـار  دارد  قصـد  اروپـا  اتحادیـه 

میـزان دسـتکم  بـه  تـا سـال 2030  را  گلخانـه ای 

55درصد در مقایسـه با سـطح سـال 1990 کاهش 

شـامل  پیشـنهادی  سیاسـت های  سـایر  دهـد. 

انـرژی  تاسیسـات  بـرای  پیشـرفته  چارچوبـی 

افزایـش  بـرای  متوسـط  انـدازه  بـا  تجدیدپذیـر 

مصرف داخلی است.

بـه رغـم تاثیر کوویـد – 19، اروپا رکورد دومین 

سیسـتم های  اسـتقرار  زمینـه  در  سـال  بهتریـن 

خورشیدی در سال 2020 را ثبت کرد و با افزودن 

7.18 گیـگاوات از ایـن انـرژی، ایـن میـزان را بـه 

سـال 2019  بـا  مقایسـه  در  درصـدی   11 افزایـش 

رساند. پیش بینی می شود که رشد دو رقمی در 

زمینـه نصـب پنل های خورشـدی طی چهار سـال 

آینده ادامه یابد.

در ایـن میـان، نخسـتین مزرعـه شـناور تولیـد 

کوهسـتانی  ارتفاعـات  در  خورشـیدی  انـرژی 

سـوئیس آغـاز بـه کار کـرده اسـت. ایـن پنل هـا، 

نمونه هـای مشـابه خـود در  از  بیـش  50درصـد 

ارتفاعات پایین، انرژی تولید می کنند.

بـه گفتـه »ماکسـیم رامشـاین« مدیر پـروژه از 

آزمایشـی  پـروژه  ایـن  انـرژی«،  »رومانـد  شـرکت 

800هـزار کیلـووات در سـال بـرق تولیـد می کنـد 

که معادل انرژی مورد نیاز برای 220 خانه است. 

و  هـزار  یـک  خورشـیدی،  پنل هـای  مزرعـه  ایـن 

810متر باالتر از سـطح دریا احداث شـده اسـت و 

شرایط کوهستانی، قدرت تابش اشعه خورشیدی 

را تقویت می کند. این پروژه نه تنها در ارتفاعات 

بـاالی سـوئیس، چشـم اندازی خیره کننـده ایجـاد 

می کند، بلکه جایزه معتبر Watt d’Or سـوئیس 

انـرژی  ابتکارعمـل  بهتریـن  عنــــوان  بـه  نیـز  را 

تجدیدپذیر در سال 2020 از آن خود کرده است.

ــــ

رئیس اداره امور معادن سـازمان صنعت، معدن و تجارت خراسـان رضوی گفت: در سـال 99 تولید در حدود 100 معدن در اسـتان 
از صفر افزایش داشته است و از حالت غیر فعال به حالت نیمه فعال یا فعال درآمدند.

محمدرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

افشـین در خصوص احیا معادن راکد در اسـتان 

طـی سـال گذشـته اظهـار داشـت: در خراسـان 

وجـود  معـادن  بهره بـرداری  پروانـه  رضـوی 950 

دارد. در سـال گذشـته تعداد پروانه بهره برداری 

فعـال و نیمه فعـال در اسـتان حـدود 500 عـدد 

بوده است.

در  معـادن  فعالیـت  وضعیـت  دربـاره  وی 

خراسـان رضوی در سـال 98 افزود: همچنین در 

سال 98 تعداد پروانه بهره برداری معادن فعال و 

نیمه فعال در استان حدود 340 بوده است.

رئیـس اداره امـور معـادن سـازمان صنعـت، 

کـرد:  بیـان  رضـوی  خراسـان  تجـارت  و  معـدن 

تعـداد معـادن فعـال در سـال 99 رشـد داشـته 

اسـت؛ در سـال 99 نسـبت بـه سـال 98  افزایـش 

معادن فعال حدود 160 واحد بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسنا، افشین در رابطه 

بهره بـرداری  پروانـه   950 ایـن  اشـتغال زایی  بـا 

معدنـی در اسـتان خاطرنشـان کـرد: ایـن تعـداد 

رضـوی  خراسـان  در  معـادن  بهره بـردای  پروانـه 

موجـب اشـتغال زایی مسـتقیم بـرای 11 هـزار و 

700نفر شده است.

احیای 100 معدن غیر فعال در خراسان رضوی
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی خبر داد:
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشـرفته با سـورنا سـتاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور دیدار و گفت وگو کرد.

حمایت از 150 شرکت دانش بنیان در 20 ماه گذشته

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

رضـا نقی پـور اصـل در ایـن دیـدار کـه در محـل 

جمهـوری  ریاسـت   فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 

برگـزار شــد، نخســـت ضمـــن معرفـــی شرکـــت 

از صنـــایع  مادر تخصصـــی صنـــدوق حمایـــت 

تاسیـــس،  تاریخچـــه  از  گزارشـــی  پیشرفتـــه، 

فعالیت ها و همچنین اهمیت اقدامات، عملکرد 

و برنامه های آتی صحا ارائه کرد.

مدیرعامل صحا عملکرد صندوق در سال 99 

را بی نظیر توصیف و اظهار داشـت: در سـال 99 

کـه از سـوی رهبـر معظـم انقالب مزین به شـعار 

فشـار های  علی رغـم  بـود،  شـده  تولیـد  جهـش 

و  ظالمانـه  تحریم هـای  از  ناشـی  اقتصـادی 

همچنیـن همه گیـری بیمـاری کرونـا، بـا همت و 

توانسـتیم ضمـن تحقـق  تـالش همـه همـکاران 

عملـی شـعار جهـش تولیـد در صنایـع پیشـرفته، 

ارائـه  زمینـه  در  را  توجهـی  قابـل  رکورد هـای 

خدمـات مختلـف ثبـت کنیـم کـه در 25 سـال 

فعالیت صندوق بی نظیر بود.

وی افـزود: طـی 20 مـاه گذشـته از بیـش از 

150شـرکت دانش بنیـان حمایـت کرده ایـم و در 

سال 99 علی رغم مشکالت و چالش های پیشرو، 

شاهد رشد 70 درصدی در ارائه تسهیالت، رشد 

37 درصـدی در صـدور ضمانت نامه هـا، کاهـش 

35 درصـدی در هزینه هـای صنـدوق و افزایـش 

کـه  بودیـم  آمد هـای صنـدوق  45 درصـدی در 

جابه جایـی  موجـب  عملکرد هـا  ایـن  مجمـوع 

رکورد ها در 25 سال فعالیت صندوق شد.

مدیرعامـل صحـا خاطرنشـان کـرد: تدویـن، 

تایید و تصویب ساختار سازمانی صندوق بعد از 

قبیـل  از  اقداماتـی  کنـار  فعالیـت در  25 سـال 

افزایش مصوبات طرح ها، رشد وصول مطالبات، 

رشـد بیشـترین گـردش پولـی، توجـه بـه دولـت 

الکترونیک و کاهش زمان ارائه تسهیالت از دیگر 

برنامه هـا و عملکرد هـای موفـق صنـدوق در سـال 

گذشته بود که به عنوان مثال در ارائه تسهیالت 

بـا اصـالح فرایند هـا تسـهیالت مصـوب برخـی 

مجموعه هـا در بـازه زمانـی دو هفتـه پرداخـت 

شده است.

رئیـس هیئـت  مدیـره شـرکت مادرتخصصـی 

صنـدوق حمایـت از صنایـع پیشـرفته بـا اشـاره به 

برنامه های صحا برای حمایت و پشتیبانی هرچه 

بهتـر از صنایـع پیشـرفته تصریـح کـرد: در سـال 

1400 مانع زدایی را در سـرلوحه کار های خود قرار 

داده ایـم و تـالش کرده ایم با تسـهیل گری، اصالح 

فرایند هـا و کاهـش بروکراسـی در ارائـه خدمـات، 

به دنبال تحقق عملی شعار تولید، پشتیبانی ها و 

و  صنایــع هـــای تک  حـــوزه  در  مانـــع زدایی هــــا 

دانش بنیان باشیم و به همین منظور، تمام عزم 

خـود را جـزم کرده ایـم تـا از همـه ظرفیت هـای 

موجود در کشـور به ویژه در بدنه دولت، جهت 

کمـک و حمایـت از ایـن صنایـع اسـتفاده کـرده و 

شـاهد رونق و شـکوفایی بیش از پیش در صنایع 

پیشرفته کشور باشیم.

نقی پور اصل افزایش سرمایه صندوق را یکی 

از دغدغه هـای اصلـی مدیـران صحـا دانسـت و 

اضافه کرد: سرمایه فعلی صحا متناسب با نیاز 
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شـرکت های حـوزه صنایـع پیشـرفته نیسـت لـذا 

و  صحـا  بیـن  تعامـل  افزایـش  بـا  داریـم  انتظـار 

ریاسـت جمهوری،  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 

تـوان و ظرفیـت آن معاونـت جهـت  بتوانیـم از 

معرفی و تشریح عملکرد و دستاورد های صندوق 

در حمایت از صنایع  های تک کشـور و همچنین 

رایزنی با مقامات مسـئول اقتصادی دولت برای 

افزایش سرمایه صندوق استفاده نماییم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث افزایش سرمایه 

صندوق، وزیر صمت نیز طی نامه ای از ریاست 

جمهـوری درخواسـتی مبنـی بـر افزایش سـرمایه 

و  نـوآوری  صنـدوق  منابـع  طریـق  از  صنـدوق 

کـه   داشـته اند  عاملیـت  درقالـب  شـکوفایی 

امیدواریم با موافقت ریاست جمهور بتوانیم از 

ایـن ظرفیـت نیـز بـرای حمایـت هرچـه بهتـر از 

صنایع پیشرفته کشور استفاده کنیم.

ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 

نیـز در ایـن دیـدار ضمـن خیـر مقـدم بـه نقی پـور 

اصـل و هیئـت همـراه، از زحمـات مدیـران ایـن 

و  فنـاور  شـرکت های  از  حمایـت  در  مجموعـه 

دانش بنیان کشور تقدیر و تشکر کرد.

سـتاری بـا اشـاره بـه صحبت هـای مدیرعامـل 

صحـا در خصـوص مشـکالت و چالش هـای پیـش 

روی صنـدوق بیـان کـرد: بـا توجـه بـه گسـترش و 

افـزون دامنـه صنایـع  های تـک و  پیشـرفت روز 

دانش بنیـان در کشـور بایـد نگاه هـا نسـبت بـه آن 

نیـز تغییـر کنـد و حمایت هـای بیشـتری از ایـن 

صنایع به عمل آید.

وی از صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به 

مجموعه هـای  سـابقه ترین  بـا  از  یکـی  عنـوان 

حمایتی فعال در بدنه دولت یاد کرد و گفت: با 

صنایـع  از  صنـدوق  رویکـرد  تغییـر  بـه  توجـه 

الکترونیـک بـه پیشـرفته بایـد افزایش سـرمایه آن 

نیز متناسب با این تغییر صورت می گرفت.

در ادامـه ایـن نشسـت موضوعاتـی از قبیـل 

راه هـای تعامـل بیـش از پیـش صحـا بـا معاونـت 

راه هـای  ریاسـت  جمهـوری،  فنـاوری  و  علمـی 

افزایـش سـرمایه صنـدوق بـا اسـتفاده از ظرفیـت 

ایـن معاونـت در دولـت و اسـتفاده صنـدوق از 

ظرفیت هـای مالـی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ــــ

آزمایشـگاه آنالیز دسـتگاهی سـازمان زمین شناسـی که بـه بهره برداری رسـید، مجهز به دسـتگاه های کروماتوگرافـی یونی جهت 
خوانـش آنیون هـا، پوالروگرافـی جهـت خوانش آرسـنیک و همچنین دسـتگاه جذب اتمی با سیسـتم کـوره بـرای اندازه گیری طال 

شده است.

افتتاح آزمایشگاه آنالیز دستگاهی در سازمان زمین شناسی

آنالیـن«، دکتـر فرانـک  بـه گـزارش »فلـزات 

سـازمان  آزمایشـگاه های  مدیـر  پورنوربخـش، 

زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور در 

حاشـیه این مراسـم با بیان اینکه از زمان تاسیس 

ایـن سـازمان توسـط سـازمان  ملـل در سـال 1338 

آزمایشگاه های آنالیز نمونه های معدنی نیز آغاز 

مـدت  ایـن  طـی  داشـت:  اظهـار  کـرد،  بـکار 

ولـی  شـدند،  به  روزرسـانی  آنالیـز  دسـتگاه های 

محیط آزمایشگاه ها بازسازی نشده بود.

اینکـــه در حـــال حاضــــر  بـه  اشـــاره  بـا  وی 

دستگاه هـــای آنالیـــز نمونه هـای معدنـی در یک 

سالـــن تجمیـــع شـــده اســـت، اضافـــه کـرد: بـــا 

برنامه ریـزی صـورت گرفتـه بخش آنالیـز که نیاز 

بـه اسـید دارنـد، از بخـش خوانـــش نمونه هـای 

 معدنـی جـدا شـده کـه باعـث آسـیب کمتـر بـه 

دستگاه ها و کارشناسان خواهد شد.

مدیـــــر  ایرنــــا،  از  گــــزارشی  اســــاس  بــــر 

خاطـر  زمین شناسـی،  سـازمان  آزمایشـگاه های 

نشـــان کـــرد: سـال گذشـته 10 هـزار نمونـه مـواد 

معدنی در کل آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی 

و اکتشافات معدنی کشور آنالیز شــد کــه امید 

است با تجهیزات آزمایشگاهی جدید و نوسازی 

مکانـی آن در هـر مـاه موفـق بـه آنالیـز یـک  هـزار 

نمونه شویم.
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مدیرعامـل شـرکت ایـران خودرو دیزل گفت: امسـال برنامه تولید هشـت هزار و 200 دسـتگاه خـودرو را در دسـتور کار داریم؛ این 
رقم نسـبت به سـه هزار و 700 دسـتگاه تولید سـال گذشـته، افزایش بیـش از دو برابری دارد که بـا تحقق آن، درآمـد 3.5 برابری 

حاصل از فروش را نیز در پی خواهد داشت.

تولید هشت هزار و 200 دستگاه خودروی تجاری در 
ایران خودرو دیزل

محصول کشـنده فوتون از 3 به 4 سـتاره، کامیون 

واگن هود از 2 به 3 سـتاره، و مینی بوس آرین از 2 

به 3 ستاره بودیم، تصریح کرد: اتوبوس  شهری نیز 

با رده کیفی 3 ستاره به بازار عرضه شد؛ در سایر 

محصوالت نیز شاهد کاهش نمرات منفی بودیم.

تولیـد   ،1400 سـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

71درصـــدی محصـــوالت داخلــــی و 29 درصــــد 

اسـت،  شـده  برنامه ریـزی  مونتـاژی  محصـوالت 

اضافه کـــرد: با تولید هشــــت هزار و200 دسـتگاه 

خودروی تجــــاری، شرکت هــــای زیـــرمجموعــــه 

ایران خـودرو دیـزل نیز رشـد قابل توجهی را تجربه 

خواهند کرد.

مدیرعامل شـرکت ایران خودرو دیزل با اشـاره 

به تولید سه موتور ارتقا یافته توسط شرکت ایدم، 

عنوان کرد: امسال سه موتور اصلی داخلی سازی 

شـده شـامل OM355 ،OM364 و OM457 بـر روی 

محصوالت ایران خودرو دیزل قرار خواهند گرفت؛ 

اسـتاندارد  از  موتورهـا  ایـن  سـه  هـر  همچنیـن 

ارتقـا   Euro EEV5 بـه   DPF+4  Euro آالیندگـی 

خواهند یافت. این اقدام گامی بزرگ در راستای 

توسـعه کیفیـت محصـوالت و بـه تبـع آن کاهـش 

آالیندگـی و پاسـخ بـه انتظـارات حـوزه صنعـت و 

جامعه است.

توسـلی مهـر ادامـه داد: کامیـون واگـن هـود 

1924 و 2624 با تریم جدید و موتور Euro EEV5 از 

سـال  در  دیـزل  ایران خـودرو  جدیـد  محصـوالت 

جـزو   نیـز  آتریـن  کامیونـت  هسـتند؛  جـاری 

محصـوالت جدیـدی اسـت کـه امسـال بـا موتـور 

داخلی سازی شده به بازار عرضه خواهد شد.

وی بیـان کـرد: در حـوزه محصـوالت بـاری در 

بخش کشنده، دو محصول کشنده داخلی2630 و 

1943 )اتاق جدید( و یک محصول کشنده CKD با 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

جواد توسـلی مهر، تمرکز اصلی ایران خودرو دیزل 

در سـال جـاری را افزایـش تولیـد و اسـتفاده از تـوان 

داخلـی دانسـت و اظهـار داشـت: تمرکـز بـر تولید 

داخلـی محصـوالت، سـبب رشـد چشـمگیر در 

شـرکت  های زیـر مجموعـه ایران خودرو دیزل شـد؛ 

بـه طـوری کـه در چهار ماهه پایانی سـال گذشـته، 

تولید این شرکت ها نزدیک به پنج برابر شد.

وی افزود: در چهار ماهه پایانی سال 99، سهم 

تولیـد محصـوالت داخلـی ایران خـودرو دیـزل بـه 

صورت میانگین به 94 درصد رسید. این در حالی 

است که در هشت ماهه ابتدایی سال، این میزان 

حـدود 43 درصـد بـوده اسـت. بـر اسـاس شـاخص 

تولیـد، شـاهد رشـد 2.6 برابـری تولیـد همگـن و 

سـال 98  بـه  نسـبت  تعـدادی  تولیـد  1.7برابـری 

بودیم. این ارقام نشان می دهد، ایران خودرو دیزل 

بـه تولیـد محصـوالت بـا عمـق سـاخت داخـل بـاال 

روی آورده است.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشاره به کسب 

امتیاز 774 و اخذ رتبه سوم توسط این شرکت در 

جلب رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، 

بیان کرد: با توجه به برنامه  هایی که امسـال برای 

نظـر  در  گـواه  شـرکت  محوریـت  بـا  حـوزه  ایـن 

گرفته ایـم، رضایت منـدی مشـتریان ایران خـودرو 

دیزل افزایش خواهد یافت.

توسـلی مهـر بـا بیـان اینکه در سـال گذشـته با 

تـالش همـکاران، شـاهد ارتقـای رده کیفـی سـه 

مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل مطرح کرد:
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گیربکـس اتومـات و در بخـش پیـکاپ، پیـکاپ 

بنزینی با گیربکس هشت سرعته اتوماتیک وارد 

بـــازار می شونــــد، مینی بــــوس آریــــن جدیـــد و 

مینی بـوس هفـت متـری بـا موتـور یـورو 5 نیـز از 

تولیـد  امسـال  کـه  اسـت  جدیـدی  محصـوالت 

خواهند شـد، تولید ون و آمبوالنس در دسـتورکار 

قـرار دارد کـه قراردادهـای فـروش آن نیـز منعقـد 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت ایران خـودرو دیـزل بـا بیـان 

اینکه تولید اتوبوس  آمبوالنس در برنامه تولیدات 

سال جاری قرار دارد، تصریح کرد: نمونه اولیه این 

محصول سـال گذشـته رونمایی شـد و تولید انبوه 

آغـاز می شـود. همچنیـن  امسـال  ابتـدای  از  آن 

امســــال تولیـــد اتوبـــوس برقـــی در برنامه  هـــای 

ایران خـودرو دیـزل قـرار دارد کـه نمونـه اولیـه ایـن 

اتوبـوس بـه زودی تولیـد و رونمایـی می  شـود. بـر 

اساس این پروژه، اتوبوس  های ایران خودرو دیزل بر 

روی پلتفرم موجود، برقی خواهند شد.

ــــ

رئیـس انجمـن مس ایران گفت: متاسـفانه هیچ یـک از برنامه های حمایتی ازجمله مشـوق های صادراتی و حمایت از نمایشـگاه ها 
و تسهیالت ارزان قیمت، عملیاتی نشدند و پروانه بهره برداری هم که قرار بود به عنوان وثیقه قبول کنند نیز عملی نشد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی انجمن مس ایران، بهرام شکوری، رئیس 

انجمـن مـس ایـران اظهـار داشـت: تبدیـل مـواد 

معدنـی خـام بـه مـواد ارزشـمند بـا ارزش افـزوده 

و  حـوزه  ایـن  فعـاالن  جـدی  اراده  و  عـزم  بـاال، 

حاکمیـت را می طلبـد کـه البتـه تاکنـون هـم این 

اتفاق افتاده است.

وی، تولید آلیاژ با حجم کمتر را برای درآمدزایی 

بیشتر ضروری دانست و افزود: البته خام فروشی 

همیشـه هم بد نیسـت و در برخی موارد ازجمله 

سنگ کاری تزئینی و با توجه به تغییر ذائقه مردم 

الزم است.

اینکـه  بیـان  بـا  ایـران،  مـس  انجمـن  رئیـس 

فـرآوری بخشـی از ذخایـر معدنـی و همچنیـن 

صـادرات بخشـی از ایـن مـواد بـه صـورت خـام 

باشـد،  داشـته  ارزآوری  کشـور  بـرای  می توانـد 

عنوان کرد: این ارز می تواند در بخش های دیگر 

کشور سرمایه گذاری شود.

شکوری خاطرنشان کرد: کشور ایتالیا با اینکه 

مهـد تولیـد سـنگ های تزئینـی دنیـا اسـت و هیـچ 

مشکلی در تجهیزات و فناوری ندارد اما 22 درصد 

سنگ خود را به صورت خام به دنیا صادر می کند.

وی بـا انتقـاد از اینکـه بـه جای ارائه مشـوق در 

ایـن حـوزه، مانع تراشـی و تنبیـه صـورت می گیرد، 

گفت: همه فعاالن معدنی در کل زنجیره تولید و 

عرضـه بـا مشـکالتی مواجـــه هستنـــد لـذا اگـر 

محصـول آن هـا، ارزش افـزوده پایینـی دارد نبایـد 

آن ها را تنبیه کرد و برعکس باید مشوق هایی را به 

آن ها پرداخت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانـی ایـران تاکیـد کـرد: بهتـر اسـت بـه جـای 

عوارض بستن، اجازه ندهیم که تولیدکننده بیشتر 

از نیاز، تولید کند و اگر هم تولید کرد محصوالت 

وی را بـا قیمـت جهانـی خریداری کنیم و یـا اجازه 

دهیم که زنجیره بعدی تکمیل شود.

شـکوری از قیمت گـذاری دسـتوری و صـدور 

در  خلـــق الساعـــه  بخشنامه هــــای  و  مقــــررات 

دولت های مختلف انتقاد کرد و گفت: مقررات و 

بخشنامه های اضافی باید حذف شوند.

وی تعریـف اسـتراتژی جایگزیـن صـادرات را 

پیشنهاد و تصریح کرد: وضع تعرفه برای کاالهای 

مشـابه وارداتـی، وام هـای کم بهـره، معافیت هـای 

مالیاتی، کمک های فنی و مالی، بسترسازی برای 

استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا ازجمله 

مسـائلی هسـتند کـه بایـد عملیاتـی شـوند امـا 

متاسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

بر اساس این گزارش، رئیس کمیسیون معدن 

و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس 

جمهـور آینـده بـه تنهایـی نمی توانـد کاری انجـام 

دهـد، لـذا باید عزم ملی در کشـور شـکل بگیـرد و 

همه دستگاه ها و نهادها همکاری کنند.

بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند
رئیس انجمن مس ایران خبر داد:
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مدیـر حرفـه ای ایمنی و محیط  زیسـت شـرکت فـوالد مبارکه با اشـاره به اهمیـت آینده  پژوهـی در حوزه فـوالد و به مناسـبت روز 
جهانی محیط زیسـت گفت: طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه در راسـتای همین مسـئله رخ داده و شـاه کلید بحث مصارف انرژی، 
منابـع و حفظ محیط  زیسـت اسـت؛ گسـترش این طـرح در صنایع فوالد، تقریبـا افزایش 90 درصـدی بهـره وری در حوزه های یاد 

شده را به دنبال خواهد داشت.

افزایش 90 درصدی بهره وری در حوزه محیط  زیست با 
طرح تحول دیجیتال

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد مبارکه، حسین مدرسی فر 

مقولـه  داشـت:  اظهـار  زیسـت  محیـط   دربـاره 

محیـط  زیسـت از دیربـاز تاکنـون بسـیار حائـز 

اهمیـت بـوده اسـت. مـا بـرای زندگـی یـک کـره 

آن  از  به گونـه ای  بایـد  و  نداریـم  بیشـتر  زمیـن 

قابـل  نیـز  آینـدگان  بـرای  کـه  کنیـم  حفاظـت 

سکونت باشد. همین اهمیت باعث شده است 

روز  عنـوان  بـه   روز  یـک  کـه در سـطح جهانـی 

جهانی محیط  زیست )مصادف با 15 خردادماه 

در ایران( نام گذاری شود.

وی اضافـه کـرد: فـوالد مبارکـه نیـز از ابتدای 

تاسـیس بـا درک ایـن اهمیـت، همـواره بـه دنبـال 

فناوری های دوسـتدار محیط  زیسـت یا به بیان 

در  بنابرایـن  و  بـوده  سـبز  فناوری هـای  دیگـر 

دقـت  خـود  نیـاز  مـورد  فناوری هـای  انتخـاب 

فنـاوری  از  اسـتفاده  اسـت.  داشـته  بسـیاری 

اسـفنجی،  آهـن  تولیـد  در  مسـتقیم  احیـای 

استفاده از کوره های ویژه برای فرایند پیش گرم 

در نـورد گـرم و ایجـاد تصفیه خانـه بـا فنـاوری 

های تـک در بخـش نـورد سـرد بـه  منظـور تصفیـه 

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط  زیست فوالد مبارکه بیان کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 169 خرداد ماه 1400

پساب ناشی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی 

از جمله این موارد است.

محیـط   و  ایمنـی  حرفـه ای  بهداشـت  مدیـر 

زیسـت شـرکت فوالد مبارکه بیان کرد: اسـتفاده 

از تصفیه خانه هـا بـرای بازیافـت آب یـا بـه بیـان 

دیگـر بازچرخانـی آب بـه  منظـور کاهـش مصرف 

آب تـازه و افزایـش بهـره وری در ایـن حوزه یکی از 

استراتژی های فوالد مبارکه در جهت صیانت از 

محیـط  زیسـت کارخانـه، ایفـای مسـئولیت های 

اجتماعـی خـود در ایـن حـوزه و همچنین کاهش 

مصرف این نعمت ارزشمند بوده است.

 سرمایه گذاری یک هزار و 200 میلیارد  ■

تومانی فوالد مبارکه در جهت افزایش 

بهداشت منطقه

مدرسـی فر تصریـح کـرد: بـا این حـال شـرکت 

فـوالد مبارکـه در مقایسـه بـا دیگـر فوالدسـازان 

میـزان  رکـورد کمتریـن  به نـام جهـان،  و  مطـرح 

مصرف به ازای تولید هر تن تختال را در اختیار 

دارد. اکنـون نیـز بـه  منظـور حفاظـت از محیـط  

زیسـت منطقـه، کل فاضـالب شـهرهای اطـراف 

خریداری شده است که پس از تصفیه اولیه در 

انجـام  از  پـس  و  منتقـل  ایـن شـرکت  بـه  مبـدأ 

اقدامات تکمیلی به  عنوان آب قابل استفاده در 

کمـک  اقـدام  ایـن  می شـود.  اسـتفاده  صنعـت 

بزرگی در راسـتای حفظ محیط  زیسـت و ارتقای 

بهداشتی منطقه به شمار می رود.

بـا سـرمایه گذاری یـک هـزار و 200 میلیـارد 

تومانی شرکت فوالد مبارکه تاکنون، در شهرهای 

اطـراف شـبکه فاضـالب ایجـاد شـده اسـت. ایـن 

آب در سـال های گذشـته بـا ورود بـه رودخانـه، 

باعث آلودگی آن و مشکالت بهداشتی می شد. 

در نتیجـه ایـن اقـدام، شـرکت فـوالد مبارکـه از 

شـرکت  عنـوان  بـه   انـرژی  بنیـاد جهانـی  سـوی 

پیشـرو در ایـن زمینـه در سـال 2018 مـورد تقدیـر 

قـرار گرفـت. بـه  عـالوه همیـن امر نیز باعث شـد 

ایـن روش توسـط سـایر فوالدسـازان ایـران و حتـی 

در سـطح جهانـی توسـط فوالدسـازان مسـتقر در 

چیـن،  ماننـد  کشـورهایی  )جغرافیایـی(  مرکـز 

مکزیک و هند استفاده شود.

مدیـــر بهداشـــت حرفـــه ای ایمنی و محیــط  

زیست شرکت فوالد مبارکه درباره اقدامات این 

شـرکت در زمینـه حفاظـت از هـوا نیز بیـان کرد. 

یکـی از ایـن اقدامـات ایجـاد سیسـتم کنتـرل و 

جمـع آوری غبـار در همـه مکان هایـی اسـت کـه 

احتمـال انتشـار گردوغبـار در آن ها وجـود دارد و 

در صـورت انتشـار هرگونـه آلودگـی، جلـو انتشـار 

آن گرفته می شـود. همچنین همه دودکش های 

توسـط  لحظـه ای  و  آنالیـن  صـورت  بـه   موجـود 

همچنیـن  و  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  اپراتورهـای 

سـازمان های محیط  زیسـت اصفهان و تهران در 

حال رصد است.

سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی برای  ■

جلوگیری از انتشار غبار در فوالدسازی

اجـرای  و  تعریـف  بـه  اشـاره  بـا  مدرسـی فر 

هـوا  از  حفاظـت  زمینـه  در  متعـدد  پروژه هـای 

کنتـرل  پـروژه  اقـدام،  آخریـن  در  داد:  ادامـه 

گردوغبـار خروجـی از سـقف ناحیـه فوالدسـازی 

در دسـت اجـرا اسـت. از آنجـا کـه شـرکت فـوالد 

مبارکـه تنهـا شـرکت فـوالدی در دنیـا اسـت کـه 

8کـوره قـوس الکتریکـی زیـر یـک سـقف دارد، 

سیسـتم کنتـرل گردوغبار مختص بـه این بخش 

با بودجه تقریبا دو هزار میلیارد تومانی، طی دو 

سال آتی اجرایی خواهد شد.

وی بیـان کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه در پنـج 

سـال گذشـته بالـغ  بـر 6 هـزار میلیـارد تومـان در 

ایـن  از  کـه  حـوزه محیـط  زیسـت هزینـه کـرده 

مقدار سـه هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 

مابقـی بـه  صـورت ارزی بـوده اسـت.از آنجـا کـه 

یکـی از اهـداف مهم شـرکت فـوالد مبارکه بهبود 

شـرکت  ایـن  زیسـت محیطی  عملکـرد  مسـتمر 

اسـت، عملکـرد زیسـت محیطی واحدهـای ایـن 

شـرکت عـالوه بـر کنتـرل و پایـش لحظـه ای، بـه  

صـورت ماهیانـه نیز مورد بررسـی قـرار می گیرد. 

یکی از مهم ترین شاخص های این حوزه، شاخص 

گردوغبـار محیطـی شـرکت اسـت که اسـتاندارد 

آن 0.04 میلی گـرم بـر مترمکعـب تعییـن  شـده 

اسـت؛ در حالـی  کـه ایـن عـدد در شـرکت فـوالد 

مبارکـه در بدتریـن حـاالت 0.038 میلی گـرم بـر 

مترمکعب و در سـایر موارد حوالی 0.001 یا 0.002 

میلی گرم بر مترمکعب بوده است.

شرکت فوالد مبارکه در پنج سال 
گذشته بالغ  بر 6 هزار میلیارد 
تومان در حوزه محیط  زیست 

هزینه کرده که از این مقدار سه 
هزار میلیارد تومان به صورت ریالی 
و مابقی به  صورت ارزی بوده است
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مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت آذربایجان شـرقی گفت: ضروری اسـت همـه واحدهـای صنعتی اسـتان اسـتفاده از فناوری های 
نوین و ضوابط و مقررات محیط زیسـتی را در اولویت خود قرار دهند تا بتوانند خروجی های خود را با اسـتانداردهای زیسـت محیطی 

تطبیق دهند.

واحدهای صنعتی خروجی های خود را با استانداردهای 
زیست محیطی تطبیق دهند

به گزارش »فلزات آنالین«، حسن عباس نژاد 

در بازدید از یکی از صنایع فعال در عرصه تولید 

بـه شـعار سـال  بـا توجـه  فـوالد، اظهـار داشـت: 

»تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« بـه دنبـال 

ایجاد تعاملی سازنده با مدیران صنعتی هستیم 

تـا تولیدکننـدگان اداره محیط زیسـت را در کنار 

خود ببینند و بی شک اداره کل حفاظت محیط 

زیسـت نیـز بـرای رفـع موانـع و دفـاع از جایـگاه 

صنایع در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها اقدام 

خواهد کرد.

ملـزم  نیـز  صنعتـی  واحدهـای  افـزود:  وی 

هسـتند که ضوابط و مقررات زیسـت محیطی را 

در زمینه مدیریت پساب ها، پسماندها و کنترل 

آالیندگی ها رعایت کنند.

عباس نژاد با بیان اینکه واحدی که بتواند در 

محدوده اسـتانداردهای محیط زیسـت فعالیت 

کند از نظر ما واحدی موجه است، تصریح کرد: 

اگر واحدی تدابیر بیش تری برای توسـعه فضای 

سبز و مدیریت آالینده ها داشته باشد، می تواند 

در زمـره واحدهـای صنعتـی سـبز قرار گیـرد و هر 

واحـد صنعتـی، صنفـی و خدماتـی کـه نتوانـد 

استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند در 

فهرسـت صنایـع آالینـده قـرار خواهـد گرفـت و 

مشمول عوارض آالیندگی می شود.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت آذربایجـان 

مقــــررات  چنــانچــــه  کـــــرد:  تاکیــــد  شرقــــی 

زیست محیطی در واحدهای صنعتی، صنفی و 

اجـرا شـود،  آذربایجـان شـرقی  اسـتان  خدماتـی 

صاحبـان صنایـع می تواننـد از مزایـای اقدامـات 

خود بهره مند شوند.  

وی با اشاره به عملیات احداث کارخانجات 

نورد سـرد شـرکت فوالد شـهریار تبریز خاطرنشان 

کـرد: توسـعه صنایـع بـه ویـژه صنایـع مـادر مانند 

فـوالد بـه دسـت گـروه صنعتـی پـارس سـاختار به 

عنـوان بخـش خصوصـی موفـق در اسـتان خبـر 

مسـرت بخشـی است که قطعا به میزان اشتغال 

منطقه کمک شایانی خواهد شد.

نویـد نـواده ابـاذر، نایـب رئیـس هیئـت عامـل 

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در بازدید از فوالد شهریار تبریز:

گـروه صنعتـی پـارس سـاختار نیـز در ایـن بازدیـد 

تاکید کرد: توجه به حفظ محیط زیست و رعایت 

اولویت هـای  از  یکـی  الزمـات زیسـت محیطی، 

گـروه  تابعـه  شـرکت های  تمامـی  در  اساسـی 

صنعتی پارس ساختار است.

وی ادامـه داد: شـرکت صنایـع فـوالد شـهریار 

تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار تنها 

تولیدکننده ورق گالوانیزه در شمال غرب کشور 

بوده که مواد اولیه بسیاری از واحد های تولیدی 

تولیدکننـده  تنهـا  و  می کنـد  تامیـن  را  منطقـه 

ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه نیز است.

نایب رئیس هیئت عامل گروه صنعتی پارس 

ساختار با اشاره به کلنگ زنی احداث کارخانجات 

نورد سـرد در اسـفند ماه گذشـته تصریح کرد: با 

اجرای این طرح برای 500 نفر به صورت مستقیم 

و تعداد بیشتری به صورت غیرمستقیم اشتغال 

ایجاد خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، نـواده ابـاذر ادامـه 

داد: ورق سـرد نـورد شـده تولیـدی ایـن مجموعـه 

فـوالد  اسـتراتژیک صنعـت  از محصـوالت  یکـی 

است که عمده کاربرد آن در صنایع خودروسازی، 

لـوازم خانگـی و سـایر صنایع تولیـدی خواهد بود 

کـه امیـد اسـت کمبـود ایـن محصـول کـه تاثیـر 

بسزایی در افزایش قیمت محصوالت پایین دستی 

دارد، حل شود.

وی ادامـه داد: بـا توسـعه خطـوط تولیـد ورق 

سـرد، عـالوه بـر خودکفایـی در تامیـن ایـن کاالی 

شـرایط  در  ارز  خـروج  از  جلوگیـری  و  راهبـردی 

تحریم کنونی، با صادرات این محصول، ارز آوری 

قابل توجهی نیز می توان متصور بود.
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معـاون امـور صنایـع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دومین جلسـه شـورای سیاسـت گذاری توسـعه صنعت لـوازم خانگی که با 
محوریـت بررسـی موضوعـات مرتبط با امـور گمرکی و برنامه ریـزی برای تدویـن برنامه راهبردی توسـعه صنعت لـوازم خانگی و 

حمایت از برندهای ایرانی برگزار شد، از تسهیل فرایند ترخیص اجزا و قطعات مورد نیاز صنایع از گمرک خبر داد.

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی با 
همکاری تشکل های تخصصی

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

دومیـــن  در  نیــــارکی  صادقـی  مهـــدی  شـاتا، 

جلسـه شورای سیاسـت گذاری توسعه صنعت 

فنـی  معـــاون  بـــا حضـــور  کــــه  لـوازم خانگـی 

خصوصـی  تشـکل های  همچنیــــن  و  گمــــرک 

صنعـت لـوازم خانگـی برگـزار شـد بـا اشـاره بـه 

موضوعـات مطـرح شـده در ایـن جلسـه، اظهار 

بــــا گمــــرک  داشــــت: موضوعـــات مشتــــرک 

جمهـوری اسـالمی در حـوزه اقـالم مربـوط بـه 

صنعـت لـوازم خانگـی مطـرح شـد و تمهیدات 

انجـام شـده بـرای تسـهیل فرآینـد ترخیـص کاال 

تخصصـی  تشـکل های  اطـالع  بـه  گمـرک  از 

رسانده شد.

وی افزود: در نشست نمایندگان پنج تشکل 

اصلـی و محـوری در بخـش صنایع لوازم خانگی 

در حوزه هــــای  را  خـــود  و مشـکالت  نظــــرات 

و  کردنـد  مطـرح  گمـــرک  بـا  مرتبـــط  مختلـف 

نماینده گمرک نیز در ادامه جلسـه گزارشـی از 

بـرای  گمـــرک  بخـــش  در  کــــه  را  تمهیــــداتی 

واحدهـای تولیـدی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 

ارائه داد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت  بـا بیـان 

اینکه برخی از این تسهیالت قبال ابالغ و برخی 

در دسـت ابـالغ اسـت افـزود: مصوبـات سـتاد 

اقتصـادی دولـت در خصـوص ترخیص درصدی 

همچنیـن  و  تولیـدی  واحدهـای  اولیـه  مـواد 

مصوبه ستاد تنظیم بازار را به عنوان نمونه هایی 

از این اقدامات است.

وی در پایـان ضمـن ابـراز امیـدواری از تحقق 

لـوازم  صنعـت  در  موانـع  رفـع  و  تولیـد  رشـد 

خانگـی بـه عنـوان یکـی از صنایـع پیشـران، از 

معرفی نماینده ای از سـوی این تشـکل ها جهت 

بخـش  بیـن  سـویه  دو  تعامـل  و  ارتبـاط  ایجـاد 

تشکل های خصوصی و گمرک خبر داد.

گفتنی است، صنعت لوازم خانگی به عنوان 

یکی از صنایع پیشران در سال گذشته، علی رغم 

تمامـی محدودیت هـای ناشـی از شـیوع کرونـا و 

کشـور،  علیـه  اقتصـادی  تحریم هـای  همچنیـن 

توانست رشد تولید باالی 75درصد را ثبت کند 

و ایـن در حالـی اسـت کـه میانگین داخلی سـازی 

لـوازم خانگـی در کشـور حـدود 70 درصـد عنوان 

شده است.
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مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکه گفت: این شـرکت با تصفیه و انتقال پسـاب شـهری 9 شـهر به فوالد 
مبارکه از آلودگی زیست محیطی منطقه جلوگیری کرده است.

سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود بسیار ناچیز است
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه  

کاهش یافته است.

نیلـی ادامـه داد: بایـد توجـه داشـت کـه ایـن 

مسئله به سادگی رخ نداده و در سالیان دراز طی 

یـک فرآینـد طوالنـی شـکل گرفتـه اسـت. احـداث 

تصفیه خانه هـای سـنگین در فـوالد مبارکـه، خرید 

پساب شهری و اخیرا پروژه انتقال آب از دریاهای 

آزاد به سـمت فوالد مبارکه از جمله اقدامات این 

شـرکت بـه منظـور کاهـش وابسـتگی بـه رودخانه 

زاینـده رود بـوده اسـت. بـا اجـرا و بهره بـرداری از 

پـروژه انتقـال آب از دریاهـای آزاد به فوالد مبارکه، 

وابسـتگی ایـن شـرکت بـه زاینـده رود بـه صـورت 

کامل قطع خواهد شد.

جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی  ■

با انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه

وی اضافـه کــــرد: پـروژه خریــــد پساب هــای 

شـهری از سـال 91 آغـاز و سـرمایه گذاری عظیمـی 

اسـاس مبالـغ  بـر  و  تومـان  حـدود 650 میلیـارد 

امـروزی بیـش از سـه هـزار میلیـارد تومـان در ایـن 

پروژه انجام شد. طی این پروژه تصفیه خانه هایی 

و  ایجـاد  ورنامخواسـت  ماننـد  شـهرهایی  در 

تصفیه خانه هـای دو شـهر مبارکـه و زریـن شـهر 

تکمیـل و پسـاب های 9 شـهر بـه وسـیله ایجـاد 

شبکه های داخلی خریداری شد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

ایـن اقـدام  فـوالد مبارکـه بیـان کـرد: در نتیجـه 

پسـاب هایی کـه از ایـن شـهرها بـه صـورت تصفیه 

شده و یا بدون تصفیه به رودخانه زاینده رود وارد 

و باعـث آلودگـی محیـط زیسـت و کاهـش سـطح 

و  منطقـــه می شــــد، جمــع آوری  در  بهـــداشت 

مشکــالت مذکــــور مرتفـــع شـــد. خروجــی ایـــن 

تصفیه خانه ها نیز به صورت مسـتقیم و کامل به 

فوالد مبارکه منتقل و در فرآیند تولید فوالد مورد 

استفاده قرار می گیرد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فوالد مبارکه، جواد نیلـی درباره 

مصـرف آب شـرکت فـوالد مبارکـه اظهار داشـت: 

شـرکت فـوالد مبارکـه در راسـتای کاهش مصرف 

آب چندیـن اسـتراتژی مختلـف را دنبـال کـرده 

تولیـد،  فراینـد  در  آب  مصـرف  کاهـش  اسـت. 

تصفیـه و بازچرخانـی حداکثـری آب در سـایت 

فـوالد مبارکـه و کاهـش وابسـتگی بـه رودخانـه 

زاینده رود سه استراتژی مهم این شرکت در این 

راستا محسوب می شود.

اولیـن  از  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  افـزود:  وی 

سـال های خشک سـالی در اسـتان ) اواخر دهه 70 ( 

تـالش کـرد تـــا وابسـتگی خـــود بـه رودخانـــه 

رود را بـه حداقـل برسـاند. اگرچـه ایـن  زاینـده 

شـرکت از ابتدای شکل گیری وابستگی شدیدی 

بـه رودخانـه زاینـده رود داشـته و ایـن وابسـتگی 

کاهـش  فراینـد  امـا  دارد  وجـود  نیـز  کمـاکان 

وابسـتگی بـه ایـن منبـع از اوایـل دهـه80 بـا ایجاد 

تصفیه خانه های پسـاب داخل شـرکت آغاز شـد. 

ایـن مسـئله مصـرف آب بر هر تن فـوالد مبارکه را 

به شدت کاهش داده و باعث شد مصرف مطلق 

ایـن  رود(  زاینـده  رودخانـه  از  برداشـت  )یعنـی 

شرکت علی رغم تولید دو برابری، کمتر شود.

مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شرکت 

فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: اگـر مقایسـه ای بیـن 

مصرف آب در دهه 80 و سال های 97 و 98 داشته 

باشـیم، خواهیـم دیـد باوجـود رشـد 100 درصـدی 

تولید، مصرف مطلق آب این شرکت از 28 میلیون 

متـر مکعـب بـه 20 میلیـون متـر مکعـب در سـال 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
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برداشت آبی صنایع از زاینده رود بسیار  ■

ناچیز است

نیلی خاطرنشـان کرد: اگرچه سـهم برداشت 

کل صنعت از رودخانه زاینده رود بر اساس آمار 

اصفهـان  اسـتان  منطقـه ای  آب  و  نیـرو  وزارت 

کمتـر از 1 درصـد بـوده و برداشـت فـوالد مبارکـه 

مقـدار  کم تریـن  در  در  همـواره  منبـع  ایـن  از 

پایـداری  بـرای  امـا  اسـت،  داشـته  قـرار  ممکـن 

صنعـت هـم که شـده ایـن پروژه ارزشـمند انجام 

خواهـد شـد. در نتیجـه این اقـدام، پایداری خط 

تولیـد این شـرکت تثبیت شـده و مصـرف آب از 

زاینده رود به حداقل می رسد.

ــــ

مدیر مرکز خدمات سـرمایه گذاری اسـتان کرمانشـاه گفت: پروژه تولید فروسـیلیس منیزیم در اسـالم آباد غرب با سـرمایه گذاری 
سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی چینی ها در سال 1398 آغاز شده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، فریـد خلیلـی 

اظهـار داشـت: ایـن پـروژه سـال 1398 آغـاز شـد 

از 90 درصــــد پیشرفــــت  بیـــش  و هم اکنـــون 

فیزیکی دارد و کارهای نصب ماشیــن آالت آن 

نیــــز از یک مــــاه قبـــــل آغـــاز شــــده و در حــال 

پیشرفت است.

وی افـزود، بـا ایـن رونـد حداکثـر در مـرداد 

ماه شاهد بهره برداری از این مجموعه باشیم.

معـاون اقتصـادی اداره کل امـور اقتصـاد و 

دارایـی اسـتان کرمانشـاه بـا بیـان اینکه قـرار بود 

بـه  ســــال گذشتــــه  اواخـــر  فروآلیـاژ  کارخانــــه 

تغییـر  را  تاخیـر  ایـن  دلیـل  برسـد،  بهره بـرداری 

قیمـت آهـن آالت و مصالـح بـرای تکمیـل سـازه 

اعـالم کـرد کـه البتـه مربوط به پیمانـکار داخلی 

پروژه است.

خلیلـی معتقـد اسـت بـا بهره بـرداری از ایـن 

کارخانه، 210 نفر به صورت مستقیم مشغول به 

کار خواهند شد.

ایــــن مجموعــــه  اینکــــه در  بیــــان  بــــا  وی 

فروسـیلیس منیزیم تولید خواهد شـد، یادآوری 

صنعتـی  واحـد  ایـن  از  بهره بـرداری  کـرد: 

تامین کننـــده بخشـــی از نیــــاز صنـــایع داخلی 

کشـور و مانعـی بـرای خام فروشـی مـواد معدنی 

خواهد بود.

کارخانه فروآلیاژ اسالم آباد غرب مرداد ماه به بهره برداری خواهد رسید
مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری کرمانشاه:
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رشد اقتصادی نفتی از غیرنفتی 
پیشی گرفت

بانـک مرکـزی در حالـی نرخ رشـد اقتصادی با نفت در سـه 
ماهـه سـوم 99 را 3.9 درصـد اعالم کرد که نرخ رشـد بدون 

نفت به 2.9 درصد رسیده است.

به گزارش »فلزات آنالین«، بانک مرکزی در حالی نرخ رشد اقتصادی 

با نفت در سه ماهه سوم 99 را 3.9 درصد اعالم کرد که نرخ رشد بدون 

نفت به 2.9 درصد رسیده است.

بر این اسـاس، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سـه ماهه سـوم 

سـال 99 بـه 928 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده و ضمـن اینکـه نـرخ تشـکیل 

سرمایه ثابت ناخالص نیز به 247 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در عیــــن حال، هزینه هــــای مصـــرفی بخـــش خصـــوصی 461 هـــزار 

میلیارد تومان و هزینه هـــای مصـــرفی بخش دولتی 91 هـــزار میلیـــارد 

تومان بوده است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، نـرخ رشـد نقدینگـی در آذر 99 نسـبت بـه 

پایـان سـال 98 معـادل 26.6 درصـد، نـرخ پـول 44.4 درصـد، شـبه پـول 

22.9درصد و سپرده های بخش غیردولتی 27.3 درصد بوده است.

تحقق پـروژه ملی انتقال نفت گوره-جاسـک حاصل تالش و 
توان متخصصان شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان بوده که 
در شـرایط بد تحریم به یاری صنعت نفت شـتافتند و عالوه 
بـر بومی سـازی ورق لولـه انتقـال نفـت تـرش بـه عنـوان 
محصول اسـتراتژیک موجب جلوگیری خروج ارز از کشـور و 

اجرای این پروژه عظیم شدند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت فوالد 

اکسین، ایران در حالی خود را برای بازگشت کامل به بازارهای نفت بعد 

از رفع تحریم ها آماده می کند که به گفته اسـتاد حقوق انرژی دانشـگاه 

تهـران، بهره بـرداری از خـط لولـه گـوره- جاسـک و صـادرات نفـت خـارج از 

خلیج فارس می تواند در این زمینه تسهیل گر و کمک کننده باشد.

اگر چه احداث آن خط لوله هنوز انجام نشده، اما از سال 97، ساخت 

خـط لولـه ای در کشـور آغـاز شـد کـه عـالوه بـر تنوع بخشـی بـه پایانه هـای 

صادراتی نفت ایران، توسعه سواحل مکران را نیز ایجاد خواهد کرد.

خط لوله هزار کیلومتری از گوره در غرب استان بوشهر تا 80کیلومتری 

بندر جاسک که قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران 

را انتقال دهد.

نقش خط لوله گوره-جاسک 
در سه ماهه سوم 99؛در احیای بازارهای نفت ایران

نقش آفرینی فوالد اکسین در پروژه راهبردی خط   
لوله گوره-جاسک



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

79
 é شماره  é 169 خرداد ماه 1400

ــــ




	گرفتاری صادرکنندگان در پیچ و خم رفع تعهد ارزی
	لزوم مانعزدایی سازمانها برای توسعه صنعت فولاد
	تداوم تولید نیاز به همراهی سازمانها دارد
	عدم همخوانی قیمت شمش و میلگرد در بازار
	تولید در اسارت قوانین متعدد
	صنعت وابسته به نرخ دلار است
	لزوم تسهیل در واردات باتری فرسوده
	منطقه ویژه آماده ارائه خدمات بازرگانی به سرمایهگذاران است
	رشد 226 درصدی درآمد گلگهر
	رشد 120 درصدی درآمد «ایرالکو»
	رشد چشمگیر تولید «فنوال»
	بهبود تقاضا برای محصولات فولادی 
	توسعه همکاری در بخش علومزمین بین سازمانهای زمینشناسی ایران و دانمارک
	سیستم مدیریت کیفیت، رشد و تعالی سازمان را به همراه دارد
	واردات برق به جای استفاده از ظرفیت نیروگاههای کوچکمقیاس
	ضرر ذوبآهن از کمآبی و قطعی برق
	تولید بدون کارخانه، راهکار جدید استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی
	رونق تولید انرژیهای پاک در عصر پساکرونا
	احیای ۱۰۰ معدن غیر فعال در خراسان رضوی
	حمایت از 150 شرکت دانشبنیان در 20 ماه گذشته
	افتتاح آزمایشگاه آنالیز دستگاهی در سازمان زمینشناسی
	تولید هشت هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری در ایرانخودرو دیزل
	بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه قبول نمیکنند
	افزایش 90 درصدی بهرهوری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال
	واحدهای صنعتی خروجیهای خود را با استانداردهای زیستمحیطی تطبیق دهند
	تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی با همکاری تشکلهای تخصصی
	سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود بسیار ناچیز است
	کارخانه فروآلیاژ اسلامآباد غرب مرداد ماه به بهرهبرداری خواهد رسید
	نقش خط لوله گوره-جاسک در احیای بازارهای نفت ایران
	رشد اقتصادی نفتی از غیرنفتی پیشی گرفت

