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سرمقاله
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طـی دو سـه سـال اخیـر، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا توجـه بـه 

پتانسـیل های معدنی کشـور، برنامه های مختلفی را برای فعال سـازی معادن 

کوچک مقیاس در دستور کار قرار داد که اجرای طرح احیای معادن، تقویت 

صنـدوق بیمـه سـرمایه گذاری های معدنـی و مزایـده اخیـر هـزار محـدوده 

معدنی، ازجمله اقدامات دولت در همین راستا بود. فارغ از توفیق و یا عدم 

توفیق برنامه های دولت در این مدت، مزایده اخیر 6 هزار محدوده معدنی، 

آن هـم در هفته هـای پایانـی کار دولـت، و در ادامـه ورود دسـتگاه قضایـی و 

دستور توقف این مزایده ها، باعث بروز عکس العمل های متفاوتی در جامعه 

معدنی کشور شد که مرور آن ها، خالی از لطف نخواهد بود.

بررسـی رونـد تاریخـی بهره بـرداری از معـادن کشـور نشـان می دهـد کـه از 

ابتدای شـروع ثبت فعالیت های معدنی به صورت مدرن در کشـور تا کنون 

)سال 1330 به بعد(، هرگز تعداد معادن فعال کشور بیش از سه الی چهار هزار 

معـادن نبـوده اسـت. حـال اینکـه تصـور شـود دولـت با اجـرای طـرح آزادسـازی 

محدوده های معدنی، زمینه ساز فعال شدن بالغ بر 6 هزار محدوده معدنی را 

فراهـم سـازد، چنـدان منطقـی بـه نظـر نمـی رود. طبعـا اجزای مختلـف دولت 

فعلی که سال ها تصدی این حوزه را در اختیار داشته اند، به خوبی به این امر 

واقف هسـتند که چاره کار فعال سـازی این معادن، صرفا به مزایده گذاشـتن 

آن ها نیست و این پرسش در ذهن متبادر می شود که انگیزه اصلی دولت از 

این طرح چه بوده است؟

بـه دو گـروه تقسـیم کـرد؛ گـروه اول  ایـن 6 هـزار محـدوده را می تـوان 

محدوده هایی هستند که مانع عمده ای برای فعال سازی آن ها وجود ندارد و 

مالکین این محدوده های معدنی، قصد جدی برای فعال سازی ندارند و صرفا 

به دنبال فروش آن ها به قیمت مناسبی هستند. دسته دوم، محدوده هایی 

هسـتند کـه بـا انبوهـی از چالش هـای مختلـف نظیـر هفت خـوان دریافـت 

مجوزها، تامین مالی، تامین زیرسـاخت ها و حتی نبود بازار مناسـب مصرف 

محصول مواجه هستند و مسائلی غیر از قصد و نیت مالک محدوده، در عدم 

فعال سازی معادن دخیل  هستند. اگرچه گفته می شود بخش عمده ای از این 

چالش ها با آزادسـازی این معادن و سـپردن آن ها به کسـانی که اهلیت دارند، 

حـل می شـود، ولـی بررسـی رونـد فعال سـازی برخـی ذخایـر معدنـی بـزرگ در 

کشور نظیر معدن سرب و روی مهدی آباد، معدن سنگ آهن D19 و معدن مس 

تفت که سـالها اسـت درگیر اخذ مجوزها به ویژه از سـازمان حفاظت محیط 

زیسـت هسـتند و حتی شـرکت های بسـیار بزرگ معدنی و وزارت صمت هم 

نتوانسـته اند به شـکل مناسـبی این چالش ها را حل کنند، نشـان می  دهد که 

فعال سـازی 6 هـزار محـدوده معدنـی تنهـا بـا تغییـر بهره بـردار، یـک تصـور 

سـاده انگارانه اسـت. لذا منطقی اسـت که نتوان فعال سـازی معادن را هدف 

اصلی دولتی ها قلمداد کرد. طبعا استفاده از منافع مالی ناشی از آزادسازی 

محدوده هـا نیـز نمی توانـد هـدف اصلـی دولـت از اجـرای ایـن برنامـه باشـد؛ 

چراکه این درآمدها قطعا در کوتاه مدت حاصل نخواهند شد و بسیاری از این 

درآمدها به جیب دولت های بعدی خواهد رفت.

بـا در نظـر گرفتـن مـوارد فـوق و بـا توجـه به اینکـه در اواخر فعالیـت دولت 

هسـتیم، بـه نظـر می رسـد هدف اصلـی دولـت در آزادسـازی 6 هزار محـدوده 

معدنی، بیشتر انعکاس رسانه ای آن به عنوان یک فعالیت رو به جلو و استفاده 

از جو روانی ناشـی از آن بوده که در مجموع عملکرد مثبتی از سـوی فعالین 

حوزه معدن کشـور قلمداد می شـود )البته برخی نیز نسـبت به سـالمت این 

آزادسازی ها شک دارند(. اگرچه بسیاری از صاحبنظران انتقادهای متعددی 

بـه شـکل اجـرای ایـن آزادسـازی ها نظیـر زمـان، سـرعت و گسـتردگی اجـرای آن 

دارد، ولی با کلیت آن موافق هستند.

همان طور که اشاره شد، اغلب فعاالن معدنی و صاحب نظران به این نکته 

قائل هستند که مزایده و واگذاری این حجم از معادن با توجه به شرایط بسیار 

متفاوت آن ها )مواد معدنی متفاوت، جوانب و شرایط متفاوت و...(، نباید به 

یکباره انجام شـود و این روند باید به صورت تدریجی با تشـکیل کارگروه ها و 

کمیته هـای تخصصـی و کارشناسـی صـورت گیـرد کـه عـالوه بـر اینکـه زمـان 

بررسـی مشـکالت و ارائه راه حل های آن وجود داشـته باشـد، خاصه سازی های 

الزم در خصوص این حجم وسیع از معادن نیز انجام شود.

طبعا یکی از خروجی کار این کمیته ها می تواند اثبات ناکارامدی بهره بردار 

باشد که در این صورت، آزاد شدن محدوده منطقی ترین راه حل ممکن است 

ولی اگر چالش محدوده ها به دیگر موانع موجود در دولت یا حتی قانون باز 

 گـردد، می تـوان راهکارهـای عملیاتـی را بـه صـورت تجمیـع شـده در راسـتای 

تسهیل فرایند فعال سازی این معادن در داخل دولت یا حتی مجلس مصوب 

نمـوده و اجرایـی کـرد. ایـن مهـم باید در میان مدت و بلندمدت با به کارگیری 

یک نقشـه راه مشـخص صورت گیرد که فرایند فعال  سـازی معادن به شـکلی 

عملیاتی راهبری کند. 

بـا توجـه بـه ایراداتـی کـه از سـوی بسـیاری از فعـاالن حـوزه معـدن بـه ایـن 

مزایده وارد شده، بهتر است مشکل این محدوده ها در دولت جدید، به شکل 

عمیق تـری دنبـال شـود و ایـن دولـت باید به دنبال آبادسـازی معادن باشـد؛ نه 

صرفـا آزادسـازی آن هـا. بخـش خصوصـی و تشـکل های موجـود نیـز الزم اسـت 

نقدها و پیشنهادهای خود را به دولتمردان جدید منتقل کنند و وظیفه دولت 

آینـده خواهـد بـود کـه ایـن نقدهـا و پیشـنهادها را در روند اجرایی امـور به کار 

بسـته و نسـبت به اسـتفاده از آن ها و همین طور روند فعال سـازی معادن راکد 

کشـور پاسـخگو باشـد. اگر چنین روندی طی نشـود، لغو مزایده های اخیر نه 

تنها گرهی از مشکالت این حوزه باز نخواهد کرد، بلکه چندین گره دیگر به 

گره های موجود اضافه خواهد کرد.

آزادسازی یا آبادسازی؟ 
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یکـی از اسـتراتژی های بسـیار مهم 
برای پیشـرفت صنعت فوالد کشـور، 
تامین به موقـع مواد اولیه اسـت و در 
ایـن رابطـه، طرح هـای متعـددی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. افزایـش 
تولیـد و اجـرای طرح های متعـدد در 
آهـن  و  گندلـه  تولیـد  حلقه هـای 
اسـفنجی در زنجیـره فـوالد می تواند 
آینده صنعـت این فلز اسـتراتژیک را 
از نظر خوراک تضمین کند. کشـور ما 
اکنون یکـی از 10 تولیدکننـده بزرگ 
فـوالد در دنیا اسـت و اگر قرار باشـد 
ایـن روند تـداوم یابـد و در عین حال 
بـه تولید 55 میلیون تن فـوالد در افق 
1404 دسـت پیـدا کنیم، بایـد روند 
صنعـت  ایـن  در  پروژه هـا  اجـرای 
تسـریع شـوند. با توجه به تحریم ها 
و افزایـش توانمندی کشـور در زمینه 
طراحی فنی و مهندسی زنجیره فوالد 
و نیز تامین تجهیزات و ماشـین آالت، 
خوشـبختانه بسـیاری از شرکت ها به 
سـمت بومی سـازی پروژه ها رفته اند 
که خوشـبختانه نتایج بسیار خوبی در 
این زمینه حاصل شـده اسـت. در این 
و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  رابطـه، 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا عطارد 
گـودرزی، مدیرعامـل شـرکت احیـا 
اسـتیل فـوالد بافـت بـه گفت وگـو 
نشسـته اسـت که متن کامل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

عطارد گودرزی، مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

استفاده حداکثری از توان داخلی
 در اجرای پروژه ها
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جـاری  ◄ وضعیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

شرکت احیا استیل فوالد بافت بفرمایید.

متاسـفانه از 15 تیـر مـاه سـال جـاری بـا توجـه 

بـه ابالغیـه وزارت نیـرو به تولیدکنندگان زنجیره 

فوالد مبنی بر استفاده از حداکثر 10 درصد برق 

اختصـاص یافتـه، بـه طـور کلـی فعالیـت تولیدی 

تعطیـل شـده اسـت. بـا ایـن وجـود تـا 15 تیـر مـاه 

توانسـتیم بـا تولیـد 242 هـزار تـن آهن اسـفنجی، 

حـدودا 3 درصـد بیـش از برنامه پیش بینی شـده 

فراتـر برویـم. در برنامه هـا لحـاظ کـرده بودیـم تـا 

15تیـر مـاه، 230 هـزار تـن تولیـد کنیـم کـه میزان 

تولیـد واقعـی حـدود 12 هـزار تـن بیـش از برنامـه 

پیش بینـی شـده بـود. بـا ایـن حـال، اگـر وزارت 

نیـرو به تولیدکننـدگان زنجیره فوالد اجـازه دهد، 

از هفته نخست مرداد فعالیت تولیدی را از سر 

خواهیـم گرفـت. هـر چنـد که اگـر برق مجموعه 

مجـددا وصـل شـود، نمی تـوان در همـان لحظـه 

تولیـد را انجـام داد؛ چراکـه کـوره آهـن اسـفنجی 

برای آماده شـدن جهت تولید به بیش از دو روز 

یعنـی حـدود 60 سـاعت زمـان نیـاز دارد تـا گـرم 

شود و بتوان مواد اولیه را به آن وارد کرد و تولید 

را از سـر گرفـت. ضمـن اینکـه در همـان ابتـدای 

کار نمی توان از حداکثر توان آن بهره برد. با این 

وجود امیدوار هستیم شرایط بی برقی پایان یابد 

و تولید مجددا آغاز شود. الزم به ذکر است که 

در سـال جـاری در بحث حامل هـای انرژی تالش 

کردیم مصرف خود را کنترل کنیم و صرفه جویی 

بـه طـوری کـه در مصـرف آب  باشـیم.  داشـته 

حـدود 1.5 درصـد و در مصـرف گاز یـک درصـد 

کاهش را تجربه کردیم.

خوشـبختانه در بحـث کیفیـت محصـول از 

بـرق، هیـچ  قطعـی  از  پیـش  تـا  امسـال  ابتـدای 

شکایتی از مشتریان بابت کیفیت آهن اسفنجی 

نداشـتیم و این موضوع نشـان می دهد عالوه بر 

اینکه توانستیم رضایت مشتریان را بابت فروش 

محصـول کسـب کنیـم، تولید آهن اسـفنجی در 

بـا  اسـتانداردها  بـا  مطابـق  کامـال  مـا  شـرکت 

مشـخصات فنـی تعییـن شـده در پیش فاکتـور 

انجـام شـده اسـت. بـه این ترتیب، بـه طور کامل 

بـا مشـتریان در تعامـل هسـتیم. البتـه بـه طـور 

فعالیـت  ابتـدای  در  اسـت  ممکـن  طبیعـی 

تولیـدی، بخشـی از محصـوالت بـا اسـتانداردها 

اندکـی فاصلـه داشـته باشـند اما ایـن موضوع به 

بـا گذشـت زمـان حـل شـده و در حـال  تدریـج 

بـا  مطابـق  شـرکت  ایـن  محصـوالت  حاضـر 

اسـتانداردها هستند. گفتنی است که می توان 

گسـتره محصوالت را تغییر داد و حتی کیفیت 

را باالتـر بـرد امـا ایـن مهـم تنهـا بـا درخواسـت 

مشتریان امکان پذیر است.

آیـا برنامـه ای بـرای عرضـه آهـن اسـفنجی در  ◄

بورس کاال دارید؟

شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت بـه دنبـال 

فـروش بخشـی از محصـول خـود در بـورس کاال 

اسـت و در ایـن رابطـه بـه دنبـال ثبـت کـد در 

بـورس کاال هسـتیم. ناگفتـه نمانـد کـه شـرکت 

فوالد بافت قسمت عمده آهن اسفنجی خود را 

به شـرکت فوالد بناب، دیگر شـرکت هم گروه در 

کوره آهن اسفنجی برای آماده 
شدن جهت تولید به بیش از دو روز 

یعنی حدود 60 ساعت زمان نیاز 
دارد تا گرم شود و بتوان مواد اولیه 
را به آن وارد کرد و تولید را از سر 

گرفت. ضمن اینکه در همان ابتدای 
کار نمی توان از حداکثر توان آن 

بهره برد
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هلدینـگ ماهـان و مصرف کننـدگان دیگر عرضه 

کـد  و  شـود  مهیـا  شـرایط  اگـر  البتـه  می کنـد. 

بورسی را اخذ کنیم، همه آهن اسفنجی تولیدی 

را در بورس عرضه خواهیم کرد. 

وضعیـت تامیـن مـواد اولیـه بـه چـه صـورت  ◄

است؟ آیا تامین مواد اولیه به موقع انجام می شود؟

بـا توجـه بـه تغییـر و تحـوالت سـال جـاری در 

اولیـه  مـواد  تامیـن  قیمت گـذاری،  زمینـه 

رضایت بخش نبوده است. به طور مثال، یکی از 

از  کنسـانتره  کـه  کـرد  ادعـا  تامین کننـدگان 

تولیدکنندگان سنگ آهن به میزان کافی دریافت 

نکرده است و همین امر نیز موجب شد نتوانیم 

از ایـن شـرکت مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنیـم. 

در  را  شـرایطی  نیـز  شـرکت ها  از  دیگـر  یکـی 

پیش فاکتور خود قرار داد که متناسـب با شـرایط 

بـازار نبـود و بـا اینکـه از شـرکت مزبـور سـهمیه 

داشـتیم، ترجیـح دادیـم، مواد اولیه خـود را از این 

شرکت تامین نکنیم؛ چراکه خرید گندله از بازار 

آزاد به مراتب ارزان تر از تامین آن از شرکت مورد 

از  دیگـر  یکـی  حـال،  همیـن  در  می شـد.  نظـر 

تامین کننـدگان بـزرگ نیـز در پیشـنهادات خـود 

برای فروش گندله قیمت باالیی ارائه داد که در 

حال رایزنی با این شـرکت هسـتیم و امیدواریم با 

این شرکت با یک قیمت معقول به توافق برسیم.

طرح های توسـعه شـرکت فوالد بافت در چه  ◄

مرحله ای هستند؟

شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت، دو طـرح 

توسـعه ای در دسـتور کار قـرار داده اسـت کـه 

یکـی از آن هـا احـداث کارخانـه گندله سـازی بـه 

ظرفیـت 2.5 میلیـون تـن و دیگـری یـک واحـد 

احیـا مسـتقیم بـه ظرفیـت 800 هـزار تـن خواهـد 

بـود. مراحـل اجرایـی هـر دو طـرح آغـاز شـده و با 

خوشـبختانه  اسـت.  جریـان  در  تـوان  تمـام 

قراردادهـای هـر دو پـروژه بـا پیمانـکاران به امضا 

از  بیـش  مسـتقیم  احیـا  پـروژه  اسـت.  رسـیده 

16درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد. در خصـوص 

پروژه گندله سـازی بخش مهندسـی پایه حدودا 

از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و 

پـروژه  اجـرای  رونـد  کـه  هسـتیم  آن  دنبـال  بـه 

سرعت بیشتری یابد.

نکته مهم در خصوص اجرای دو پروژه فوالد 

بافت، بومی سـازی حداکثری و اسـتفاده از توان 

داخـل بـرای اجـرای پروژه هـا اسـت. هـر دو طـرح 

و  تجهیـزات  تامیـن  و  مهندسـی  حـوزه  در 

ماشـین آالت، بـه صورت کامال بـه صورت بومی 

بـه طـوری کـه در حـوزه  انجـام خواهنـد شـد. 

مهندسی هر دو حوزه 100 درصد از توان داخلی 

اسـتفاده کرده ایـم. در حـوزه تامیـن، پـروژه احیـا 

گندله سـازی  پـروژه  و  درصـد   85 از  بیـش 

80درصد از توان داخلی اسـتفاده خواهیم کرد. 

بـا ایـن حـال، بـرای هـر دو پروژه در نظـر داریم آن 

طریـق  از  اسـت  قـرار  کـه  تجهیـزات  از  بخـش 

وجـود  صـورت  در  شـوند،  تامیـن  واردات 

تـوان  از  حتمـا  داخلـی،  توانمنـد  تامین کننـده 

بـرای  رابطـه  ایـن  در  کنیـم.  اسـتفاده  داخلـی 

پیمانکار در صورتی که بتواند تجهیز داخلی را 

جایگزیـن تجهیـز وارداتـی کنـد، مشـوق هایی را 

در نظر گرفته ایم.

در  ◄ را  برنامه هایـی  چـه  جـاری  سـال  بـرای 

نظر گرفته اید؟

در سـال جـاری در نظـر داشـتیم بـا توجـه بـه 

شـروع خوب روند تولید در ابتدای سـال جاری، 

حـدودا 3 تـا 5 درصـد بیـش از ظرفیـت اسـمی 

تولیـد کنیـم کـه بـا توجـه بـه رونـد تامیـن بـرق 

احتمـاال ایـن هـدف دور از دسـترس خواهـد بود. 

بـا ایـن وجـود، در صـورت وصـل شـدن مجـدد، 

تولید را با تمام توان از سر خواهیم گرفت.

دو پـروژه در حـال اجـرا در اولویت هـای اصلی 

خواهند بود و بنا داریم این دو پروژه را با حداکثر 

تـوان پیـش ببریـم. در بحث زیسـت محیطی نیز 

کارخانـه بازیافـت پسـاب را احـداث کرده ایـم و 

را  کارخانـه  پسـاب  از  درصـد   80 داریـم  قصـد 

مجددا به خط تولید بازگردانیم.
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بیم و امید صنعت فوالد کشور در سال جاری

فراهم سازی شرایط بهتر کاری و زندگی برای نیروی انسانی ارزشمند
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بـا خبرنـگار  فریـد گلشـن نیـر در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

بـرای  اوضـاع  بـرق  قطعـی  از  پیـش  تـا  داشـت: 

صنعـت فـوالد کشـور مناسـب بـود و آمـار تولیـد 

محصـوالت فـوالدی نیـز نشـان می دهـد کـه ایـن 

صنعت رو به جلو حرکت می کند. در حوزه های 

مختلف، مصرف کنندگان فوالد آلیاژی همچون 

خودروسـازی، قطعه سـازی، نفـت و گاز، ادوات 

کشـاورزی تقاضا نسبتا مناسـب است. البته در 

سـال گذشـته وضعیت تقاضا کمی بهتر بود. با 

آلیـــــاژی  فــــوالد  بــــازار  وضعیــــت  حــــال  ایـــن 

رضایت بخش است.

وی افـزود: در بـازار کمـی سـردرگمی وجـود 

دارد؛ چراکـــه وضعیــــت سیـــاسی برجـــام هنـوز 

مشخـــص نیســــت. بـــــه همیـــــن دلیــــل هــــم 

تولیدکننـــدگان و هـم مصـــرف کنندگان در ایـن 

شـرایط کمی محتاطانه عمل می کنند. بنابراین 

بازار فوالد آلیاژی از نظر تولید و مصرف مشـکل 

جدی ندارد.

100 درصد ظرفیت فعال است  

مدیرعامـل شـرکت صنایـع فـوالد آلیاژی یـزد با 

تاکیـد بـر فعـال بـودن همـه خطـوط تولیـدی ایـن 

شرکت با تمام ظرفیت، خاطرنشان کرد: شرکت ما 

در حـال حاضـر بـا تمـام ظرفیـت خـود بـه صـورت 

سه شیفت فعالیت می کند. حتی در صورتی که 

تکلیـف برخـی از صنایـع مصرف کننده مشـخص 

شـود و دسـت از احتیـاط بـرای خرید فـوالد آلیاژی 

بردارنـد، بـا توجه به تقاضایی که در بـازار به وجود 

صـورت  بـه  فعالیـت  دنبـال  بـه  آمـد،  خواهـد 

سه شیفت چهار گروهه نیز هستیم. این یعنی اگر 

بـه صـورت معمـول یک واحـد تولیـدی در روزهای 

تعطیل دست از فعالیت برمی دارد، در سه شیفت 

چهار گروهه، روزهای تعطیل رسـمی نیز فعالیت 

تولیدی انجام خواهد شد و تولیدکننده دیگر روز 

تعطیل کاری نخواهد داشت.

وی در خصوص تقاضای بازار یادآور شد: در 

سـال گذشـته بـا توجـه به تقویـت تقاضا از سـوی 

از  را  فعالیـت  سـال  دوم  نیمـه  در  مشـتریان، 

دوشـیفت به سـه شیفت افزایش دادیم و اکنون 

بـا ایـن وضعیـت تولیـد می کنیـم. ضمـن اینکـه 

انـواع  تـن  هـزار   2۷ حـدود  شـرکت  ظرفیـت 

شـامل  آن  عمـده  کـه  بـوده  آلیـاژی  فوالدهـای 

میلگرد اسـت و برای مشـتریان خدماتی از قبیل 

میلگـرد  تسـت  و  تابگیـری  سـایزینگ،  کشـش، 

آلیاژی را انجام می دهد.

رشد قابل توجه درآمد و تولید  

گلشـن نیر با اشـاره به عملکرد شـرکت صنایع 

فوالد آلیاژی یزد در یکی دو سال اخیر، تاکید کرد: 

در سال 1399 توانستیم بیش از یک هزار و 500 تن 

مدیرعامـل شـرکت صنایع فـوالد آلیاژی یـزد گفت: با توجه به تحوالت سیاسـی کشـور، بسـیاری از فعاالن صنعت فـوالد هنوز با 
گذشت بیش از سه ماه از سال در فعالیت های خود محتاطانه عمل می کنند.

مدیرعامل شرکت صنایع فوالد آلیاژی یزد عنوان کرد:

بیم و امید صنعت فوالد کشور در سال جاری
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محصـول تحت خدمـات قرار گرفته، چهار هـزار و 

600 محصوالت تمام کاری شده و حدود 19 هزار و 

800 تـن محصـوالت تابگیـری شـده و مـورد تسـت 

ابعـاد قـرار گرفتـه کـه در مجمـوع 26 هـزار تـن 

محصـول می شـود را بـه مشـتریان تحویـل دهیـم. 

حاصـل ایـن میـزان محصـول حـدود 440 میلیـارد 

تومان درآمد بوده که در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل از آن بیـش از 160 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. همچنین در سه ماه نخست امسال نیز 

توانسـته ایم بیش از پنج هزار تن انواع محصوالت 

کار شـده را به مشـتریان تحویل دهیم و موفق به 

کسب درآمد 13۷ میلیارد تومانی شویم.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع فـوالد آلیـاژی یـزد 

تصریـح کـرد: تقاضا برای انـواع فوالدهای آلیاژی 

بـا سـایزها و گریدهـای گوناگون بازار وجـود دارد 

و ایـن رونـد از دو سـال گذشـته بـه ویـژه پـس از 

واردات  شـدید  کاهـش  و  تحریم هـا  اعمـال 

فوالدهای آلیاژی به کشـور تداوم داشـته اسـت. 

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه اخیرا بـا توجه به 

آلیـاژی،  فـوالد  دارای  محصـوالت  کیفی سـازی 

تقاضا به سـمت فوالدهای پرآلیاژ بیشـتر شـده و 

واردات آن کمتـر شـده اسـت. همچنیـن بـه نظر 

می رسـد کـه موجـودی انبارهـا نیـز از ایـن نـوع 

آلیاژهـا خالـی و مصـرف شـده اسـت. بـه همیـن 

دلیـل تقاضـای داخلـی بـرای فوالدهـای پرآلیـاژ 

افزایش یافته است.

تامین فوالدهای کیفی از فوالد آلیاژی ایران  

گلشـن نیـر در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه 

شـرکت صنایـع فـوالد آلیـاژی یزد بیان کـرد: تمام 

مـواد اولیـه شـرکت مـا از شـرکت فـوالد آلیـاژی 

ایـران تامیـن می شـود. البته چندین تولیدکننده 

فـوالد آلیـاژی در کشـور فعالیـت می کننـد امـا 

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه ایـن تولیدکننـدگان بـه 

طـور معمـول قـادر بـه تولیـد فوالدهـای کیفـی 

بـه طـور مثـال،  نیسـتند.  نیـاز مشـتریان  مـورد 

برخـی تولیدکننـدگان میلگـرد آلیـاژی بـا اینکـه 

دارای خطوط تولید متعدد هستند و کالف های 

تولیـد  بـرای  امـا  می کننـد،  تولیـد  صنعتـی 

مناسـب  بایـد  نیـز  آن  آلیـاژ  کیفـی،  فوالدهـای 

باشـد. البتـه یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه 

صنایـع فـوالد آلیـاژی یـزد یعنـی شـرکت صنایـع 

بـه  صنعتـی  میلگردهـای  از  یـزد  مفتولـکاران 

صورت کالف اسـتفاده می کند که تولیدکننده 

عمده آن در کشور فوالد کویر است.

دیگـر  از  مـا  شـرکت  کـرد:  اذعـان  وی 

شرکت های تولیدکننده مواد اولیه خود را تامین 

آلیـاژی  فـوالد  تولیدکننـده  تنهـا  زیـرا  نمی کنـد 

ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت  کشـور  در  کیفـی 

اسـت. تامیـن مـواد اولیـه نیـز به این دلیـل از این 

شـرکت صورت می گیرد که هم شـرکت ما و هم 

محصـوالت  کیفیـت  بابـت  مصرف کننـدگان 

اطمینـان خاطـر پیـدا کننـد. ضمـن اینکـه تامین 

مـواد اولیـه کیفـی در نهایـت منجـر بـه تولیـد 

محصـوالت نهایـی کیفـی همچـون خـودرو برای 

مصرف کنندگان نهایی خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع فـوالد آلیـاژی یـزد 

ادامـه داد: شـرکت مـا فـوالد آلیـاژی را بـا مقاطـع 

مختلف همچون شاخه، چهارگوش و بیلت تامین 

می کنـد کـه فـوالد آلیـاژی نـوع شـاخه بیشـترین 

میزان مواد اولیه را تشـکیل می دهد. این فوالدها 

بـا انجام عملیات تکمیـل کاری، در صنایع مهمی 

همچـون خودروسـازی، قطعه سـازی، پیـچ و مهـره، 

نفت و گاز، صنایع نظامی و... به کار می روند.

گلشن نیر خاطرنشان کرد: فوالد آلیاژی پس 

از ورود بـه مجموعـه صنایـع فـوالد آلیـاژی یزد، با 

سـرد،  کشـش  همچـون  فرایندهایـی  انجـام 

بعضـا  و  سـایزینگ  بـرش،  پولیـش،  پینینـگ، 

در  مصرف کننـدگان  مهیـای  پرداخـت کاری، 

مرحله بعد می شوند. چرا که فوالد آلیاژی تولید 

شـده در شـرکت های بزرگ، به طور مسـتقیم در 

صنایع یاد شده مصرف نمی شود؛ بلکه باید یک 

مرحلـه واسـط بـرای عملیـات تکمیـل کاری آن هـا 

وجـود داشـته باشـد کـه ایـن مهم توسـط شـرکت 

صنایع فوالد آلیاژی یزد انجام می شود.

می توانـد  مـا  شـرکت  کـرد:  تصریـح  وی 

میلگردهایـی را از قطـر هشـت تـا 200 میلی متـر 

تولیـد کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه میلگردهـای 

سـنگین عمومـا بـرای صنایـع نفـت و گاز بـه ویژه 

تولیـد پیـچ و مهره هـای سـنگین بـه کار مـی رود. 

دیگـر محصـوالت نیـز در تمامـی صنایـع بـه ویژه 

خودروسازی، قطعه سازی و... به کار می روند.

در سال گذشته با توجه به تقویت 
تقاضا از سوی مشتریان، در نیمه 

دوم سال فعالیت را از دوشیفت به 
سه شیفت افزایش دادیم و اکنون 

با این وضعیت تولید می کنیم
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آرام قنبـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

منابع انسانی از جمله مهم ترین سرمایه های هر 

نتیجـه  در  و  می شـود  محسـوب  سـازمانی 

مدیریت این سـرمایه ارزشـمند با هدف رشـد و 

بالندگی آن اهمیتی دو چندان یافته است.

وی افـزود: مدیریـت نیـروی انسـانی شـرکت 

ورق خودرو به عنوان متولی فرآیند در مدیریت 

شـرکت،  انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  و 

سـازماندهی، تامیـن و  توانمندسـازی و ارتقـای 

بهره وری سـرمایه های انسانی در راستای تحقق 

اهـداف شـرکت را بـه عهـده دارد و بـه همیـن 

منظـور اهـداف ایـن واحـد نیـز در ایـن چارچـوب 

تعریف می شود.

خـودرو  ورق  شـرکت  انسـانی  منابـع  مدیـر 

از  کـرد:  خاطرنشـان  بختیـاری  و  چهارمحـال 

آنجایـی کـه موفقیـت هـر سـازمان در گـرو کار 

سـایر  کنـار  در  نیـز  واحـد  ایـن  اسـت  گروهـی 

واحدهـای شـرکت در کلیه مراحـل زندگی کاری 

از جذب تا بازنشستگی در کنار کارکنان شرکت 

بـوده و بـرای برقـرای بهتریـن شـرایط ممکـن بـه 

آن ها کمک می کند.

خـودرو  ورق  شـرکت  کـرد:  تصریـح  قنبـری 

تعـداد 254 نفر نیروی مسـتقیم و  حـدود 100نفر 

نیـروی پیمانـکار و  مشـاور متخصـص دارد و  در 

کنـار ایـن میـزان اشـتغال مسـتقیم، حـدود یـک 

هـزار نفـر اشـتغال غیرمسـتقیم نیـز ایجـاد کرده 

اسـت. یادآور می شـود پس از بهره برداری از این 

بـا  شـرکت در سـال 138۷، در مرحلـه نخسـت 

برگـزاری آزمون اسـتخدامی حـدود 150 نفر نیرو 

و در مرحلـه بعـد در سـال 1390 حـدود 100نفـر 

نیـروی پیمانـکار را تبدیل وضعیت کرده اسـت. 

الزم بـه ذکـر بـوده کـه از ایـن تعـداد نیروهـای 

مسـتقیم، حـدود 9۷درصـد آن هـا بومـی اسـتان 

چهارمحال و بختیاری هستند.

افزایش بهره وری نیروی انسانی  

خـودرو  ورق  شـرکت  انسـانی  منابـع  مدیـر 

اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  بختیـاری  و  چهارمحـال 

بهـره وری نیـروی انسـانی مشـغول بـه کار در ایـن 

شـرکت، عنـوان کـرد: ایـن مجموعـه در راسـتای 

بهـره وری نیروی انسـانی سـعی در ایجـاد و  حفظ 

تعهـد کاری کارکنـان داشـته اسـت کـه در ایـن 

رابطـه، غنی سـازی شـغلی و افزایـش انگیـزه در 

کارکنـان از جملـه اقداماتـی اسـت کـه در ایـن 

زمینه انجام شده است.

وی بیـان کـرد: اسـتفاده از محرک هـای مالـی 

نظیـر اصـالح سیسـتم حقـوق و  دسـتمزد، اصالح 

پـاداش  نظـام  اصـالح  مناسـبتی،  پرداخت هـای 

تولیـد از دیگـر اقداماتـی بـوده کـه انجـام شـده 

بـوده در اصـالح سیسـتم  بـه ذکـر  اسـت. الزم 

پـاداش تولیـد در جهـت ایجاد انگیـزه در افزایش 

راندمـان تولیـد، مـواردی از جمله پـاداش افزایش 

انگیزشـی و  چالشـی،  یـک نمـودار  تولیـد طبـق 

رکـورد ماهانـه و سـاالنه، کاهـش ضایعات، بهینه 

مصـرف کـردن مـواد اولیـه در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت که این  موارد به افزایش بهره وری تشـویق 

مدیـر منابع انسـانی شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیاری گفت: شـرکت ورق خودرو در راسـتای افزایش بهـره وری و انگیزه 
نیـروی انسـانی، سـرمایه گذاری های مسـتمری را برای بهبود شـرایط کارکنان و  خانـواده آن ها با هـدف ارتقای روز افـزون دانش و 

 مهارت شغلی و سایر مهارت های مرتبط با زندگی آن ها انجام می دهد.

مدیر منابع انسانی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

فراهم سازی شرایط بهتر کاری و زندگی 
برای نیروی انسانی ارزشمند
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اولیـه،  مـواد  کـردن  مصـرف  درسـت  کارکنـان، 

صرفه جویـی در اسـتفاده از مـواد اولیـه مصرفی، 

کاری  راندمـان  افزایـش  و  هزینه هـا  مدیریـت 

کمک خواهد کرد.

محرک های نیروی انسانی برای افزایش بهره وری  

از عوامـل  دیگـر  یکـی  کـرد:  قنبـری مطـرح 

ایجـاد انگیـزه در کارکنـان سـهم داشـتن آن هـا در 

کـردن  سـهیم  ایـن  کـه  بـوده  سـازمان  مالکیـت 

بهـره وری ایشـان در بهـره وری حاصـل از کار آن ها 

اسـت. از ایـن رو، بـه دسـتور مدیرعامـل محتـرم 

تعاونی مصرف کارکنان ایجاد شـد و سـهامداری 

پرسـنل یکی از مهم ترین راه های ایجاد اطمینان 

در پرسنل بوده است.

خـودرو  ورق  شـرکت  انسـانی  منابـع  مدیـر 

چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اصالح شیفت 

کاری پرسـنل بـه دسـتور مدیرعامـل محتـرم در 

جهت سالمت جسمی و روان پرسنل در اولویت 

کاری ایشان بود که از ابتدای سال جاری انجام 

شد و رضایت پرسنل را به همراه داشته است.

قنبـری اضافـه کـرد: ایجـاد کلینیـک ارتقـای 

پرسـنل در  و خانوادگـی  کیفیـت زندگـی کاری 

جهـت ایجـاد تـوازن بیـن کار و زندگـی راه انـدازی 

شده که این امر با استقبال همکاران مواجه شده 

است. همچنین با کمک دکتر روانشناس صنعتی 

و سـازمانی در حـال انجـام یکسـری اقداماتـی از 

و  شـغلی  اشـتیاق  نظـام  پیاده سـازی  جملـه 

رضایتمندی کارکنان هستیم که از نتایج مهم ترین 

برداشتی سازمان در حوزه منابع انسانی است.

نتایـج  مهم تریـن  ازجملـه  کـرد:  ابـراز  وی 

منابـع  حـوزه  در  سـازمان  سـازمان  عملکـردی 

کـه  بـوده  انسـانی  منابـع  بهـره وری  انسـانی، 

شـاخصه های کمـی و  کیفـی تولیـد و هزینه های 

سـرمایه انسـانی را شـامل می شود. همچنین در 

اشـتیاق  و  رضایـت  نیـز  برداشـتی  نتایـج  حـوزه 

شـغلی کارکنـان و همچنیـن رضایـت کارکنـان از 

بـه  انسـانی  توسـط منابـع  ارائـه شـده  خدمـات 

آن هـا، و ضعیـت فرهنـگ سـازمانی و اثربخشـی 

ارتباطـات سـازمانی اسـت کـه در جهـت بهبـود 

مستمر به کار گرفته می شود.

خـودرو  ورق  شـرکت  انسـانی  منابـع  مدیـر 

چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در این راسـتا 

برقـراری  بـا  مدیـران  سـایر  و  سـازمان  مدیریـت 

نظام های مناسـب به فراهم سازی شرایط بهتری 

برای نیروی انسانی ارزشمند تالش می کند. در 

این زمینه سـرمایه گذاری های مسـتمر نیز برای 

برقراری امکان توسعه کارکنان و  خانواده آن ها با 

هـدف ارتقـای روز افـزون دانش و  مهارت شـغلی 

و سـایر مهارت هـای مرتبط با زندگـی آن ها انجام 

شده است.

افزایش مهارت کارکنان  

قنبـری در پایـان تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 

ورق  شـرکت  رو  در  پیـش  توسـعه های  اینکـه 

خودرو، در زیر سقف تولید بوده و بیشتر جنبه 

ارتقـای کیفـی و تنـوع گریـد محصـوالت مدنظر 

قرار دارد و با توجه به استفاده از تکنولوژی های 

افزایـش  در خصـوص  توسـعه،  طـرح  در  جدیـد 

مهـارت و دانـش کارکنـان در جهـت برنامه هـای 

توسعه ای، برنامه ریزی الزم انجام خواهد شد.

از آنجایی که موفقیت هر سازمان در 
گرو کار گروهی است این واحد نیز 
در کنار سایر واحدهای شرکت در 

کلیه مراحل زندگی کاری از جذب تا 
بازنشستگی در کنار کارکنان شرکت 
بوده و برای برقرای بهترین شرایط 

ممکن به آن ها کمک می کند
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بانک ها حامی تولید نیستند
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مرتضی فرخاری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: از 

پروفیل هـای  انـواع  تولیـد  زمینـه  در  سـال 1380 

آلومینیومـی فعالیـت داریـم. طـی سـال گذشـته، 

مشـکالت و چالش هـای فراوانـی مـا را در مضیقـه 

قرار دادنــــد که برای رفـــع آن ها بیش از نیمــی از 

دارایـــی شـخصی را در جهـــت دریافــــت وام و 

همچنین بازپرداخت اقساط آن، از دست دادیم.

وی افـزود: همـه تولیدکننـدگان در سراسـر 

کشـور تحـت فشـار هسـتند و از لحـاظ تولیـد و 

فـروش اوضــــاع مناسـبی را تجربـــه نمی کننـــد 

مگـر کسـانی که حمایت های مالی قـوی دارند 

و می تواننـد بـدون دردســـر بـه فعالیــــت خـود 

ادامه دهند.

بانک ها، آفت جان تولید هستند  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه 

تاکیـد کـرد: بانک هـا مهم تریـن عامـل بازدارنـده 

تولید محسوب می شوند و تاکنون برای کمک به 

مانع زدایی و کاسـتن مشـکالت کمکی نکرده اند. 

در یـک مقطـع زمانـی درخواسـت وام بـرای تولیـد 

دادیم که مبلغ درخواستی 500 میلیون تومان بود 

امـا در عیـن نابـاوری 400 میلیون تومـان وام به این 

واحد اختصاص داده شد و حال که تمام اقساط را 

بـا وجـود مشـکالت فـراوان، پرداخت کردیم، هنوز 

هـم از سـوی بانـک اعـالم بدهی می کنند که باید 

این موضوع بررسـی و پیگیری شـود. در سـالی که 

بـه نـام تولید، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها اسـت، 

نهادهـای  جانـب  از  تولیدکننـده  بـرای  چگونـه 

مختلف ازجمله بانک ها و موسسـات مالی، فقط 

اینکـه  ضمـن  می گیـرد؟  صـورت  مانع تراشـی 

اقسـاطی هـم کـه دریافـت می کننـد بـا احتسـاب 

سـود بیشـتر از 18 درصد اسـت که این امر بیانگر 

حمایت نیست.

وی تاکیـد کـرد: به عنوان یک تولیدکننده که 

وام بـا سـود 18 درصـد دریافـت کـرده بودیم، عمال 

54 درصد سود پرداخت می کنیم و گاهی اوقات 

هم به علت تاخیر در بازپرداخت قسط، 6 درصد 

بـه ایـن نـرخ اضافـه می شـود کـه در مجمـوع 60 

درصـد سـود بـه خزانـه بانـک در هـر قسـط واریـز 

می شـود. بایـد وام هـای بدون بهره یا کم بهره تر در 

متاسـفانه  کـه  دهنـد  قـرار  تولیدکننـده  اختیـار 

برخالف وعده ها در این زمینه، هیچ عملی در کار 

نیست و چنین وامی وجود خارجی ندارد. چطور 

می تـوان بـا ایـن اوصـاف، بـرای ادامـه تولیـد، کمـر 

راست کرد و دم نزد و به سوددهی رسید؟

بانک حمایت از تولید را وظیفه خود نمی داند  

مدیرعامـل شـرکت پـارس عـدل تـوس تصریـح 

کرد: این پرسش برای اکثر تولیدکنندگان وجود دارد 

کـه چگونـه بانک هـا بـه شـدت بـر سـر اینکـه قسـط 

وام هایـی کـه بـه تولیدکننـدگان اعطـا کرده انـد بـه 

موقع پرداخت شود، حساسیت نشان می دهند اما 

حاضر نیستند برای کمک به تولیدکننده ها قدمی 

بردارنـد و مـدام بـرای حمایـت از هـر گونـه فعالیت 

می کننـد؟!  مختلـف  مانع تراشـی های  تولیـدی 

بیشتر تولیدکنندگان در سرتاسر کشور به این دلیل 

کـه در پرداخـت اقسـاط خـود تاخیـر داشـته اند، 

جریمه شده اند و نتوانستند به تولید ادامه دهند 

که ما نیز از این قاعده مستثنا نیستیم.

افزایش مبالغ گاز و برق، کمر تولید را   

شکسته است

فرخـاری عنـوان کـرد: در سـال جدید عـالوه بر 

مشـکالتی که عنوان شـد، افزایش بی اندازه تعرفه 

قبوض خدماتی برق و گاز نیز به سهم خود، کمر 

تولیدکننده را شکسته است؛ میزان گازبها حدود 

پنـج برابـر افزایش داشـته اسـت و این فقـط از روند 

تولید در یک شرکت جلوگیری می کند. متاسفانه 

مدیرعامـل شـرکت پارس عدل توس گفت: در شـرایط کنونی، توسـعه، صادرات و حتـی تداوم فعالیت تولیدی، مسـتلزم در اختیار 
داشـتن منابـع مالی قوی اسـت که غیـر این صورت تولیدکننـده برای تامین نیـاز مالی خود به سـراغ بانک ها می رود کـه اگر بتواند 

پس از طی بازه زمانی طوالنی، موفق به دریافت تسهیالت شود، بازپرداخت آن، در ادامه نفس تولیدکننده را خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت پارس عدل توس:

بانک ها حامی تولید نیستند
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تاکنون هیچکس حاضر به پاسخگویی در خصوص 

این معضل نبوده و حتی با مراجعه به سازمان های 

مربوطه نیز، مسئولین امر تولیدکننده را بالتکلیف 

رها  می کنند.

وی با اشاره به قطعی متعدد برق، خاطرنشان 

کـرد: اعـالم قبلـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد کـه 

بدانیـم چـه زمانـی بـرق قطـع می شـود تـا بتوانیـم 

زمان بندی درسـتی برای برنامه های تولیدی خود 

داشـته باشـیم. چراکـه محصـوالت این شـرکت به 

شـیوه ریخته گـری تولیـد می شـوند و در صـورت 

دسـتگاه ها،  ناگهانـی  شـدن  روشـن  و  خامـوش 

صدمـات جبران ناپذیـری بـه بـار خواهـد آمـد کـه 

بـرای مـا تقریبـا غیـر قابـل جبـران خواهـد بـود. این 

اتفـاق هـم سـبب از بیـن رفتـن مـواد مـذاب داخل 

کوره و هم خرابی تجهیزات می شود.

ورود غیرمتخصص ها به عرصه تولید  

ایـن فعال صنعت آلومینیوم همچنیـن به این 

نکتـه اشـاره کـرد: بـه دلیـل عـدم نظـارت کافـی و 

درسـت بـر واحدهـا و نداشـتن اطـالع از وضعیـت 

آن هـا، هـر شـخصی کـه سـرمایه در اختیار داشـته 

باشـد بـا راه انـدازی خـط تولیـد توانایـی دریافـت 

سـفارش و کسـب سـود حتـی بـا تولیـد محصـول 

بی کیفیـت را خواهـد داشـت. مشـتری نیـز بدون 

توجـه بـه اینکه مبلـغ معمـوال کمتـر را در ازای چه 

کاالیی پرداخت می کند، به تولیدکننده بی تجربه، 

سـفارش تولیـد محصـول می دهـد؛ بـدون فکـر بـه 

اینکـه در صـورت خریـد از یـک شـرکت معتبـر، 

محصـول بـا کیفیت تـر و ماندگارتـری را در اختیار 

خواهد داشت.

شیوه تولید پروفیل آلومینیومی در پارس   

عدل توس

در  تـوس  عـدل  پـارس  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص فرایند تولیـد پروفیل های آلومینیومی و 

مشـتریان این شـرکت، اذعان کرد: تولید محصول 

در کارخانـه در سـه مرحلـه انجام می پذیـرد؛ ابتدا 

ضایعـات آلومینیومـی ذوب و بـه بیلـت  تبدیـل 

می شـوند؛ سـپس در هـر قالبـی کـه مورد سـفارش 

مشتریان باشد، به دستگاه اکستروژن تزریق شده 

و پس از صاف شـدن به وسـیله دسـتگاه کشش به 

آلومینیومـی تبدیـل می شـود. ظرفیـت  پروفیـل 

تولید این محصول ماهانه ۷0 تا 80 تن است که به 

علت شرایط پیش آمده، در نهایت می توانیم 10 تن 

در ماه تولید داشته باشیم.

زیرساخت  الزم برای توسعه فراهم نشده است  

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا برنامه توسعه ای 

در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـد یـا خیـر، تصریـح 

هـر  کار  دسـتور  در  توسـعه ای  برنامـه  کـرد: 

تولیدکننده ای قرار داشته و مترصد فرصت است 

تا بتواند کار، محیط فعالیت و همچنین تنوع در 

محصوالت تولیدی را گسترش دهد اما زمانی که 

زیرسـاخت های آن فراهـم نیسـت، طبیعـی اسـت 

کـه نـه تنهــــا مـا بلکـــه تولیدکننـــده دیگـری هـم 

نمی تواند کاری از پیش ببرد. تصمیم داشتیم خط 

رنـگ جدیــدی را بـه مجموعــــه اضافــــه کنیـم، 

دستگاه هــــا را مجهزتــــر و به روزتــــر کنیـــــم، از 

دستگاه های جدیدتری به عنوان تجهیزات کمکی 

اسـتفاده کنیـم و قالب هـای جدیدتـری را در کنار 

قالب هـای قدیمـی بگذاریـم تـا هـم تنـوع در طرح 

داشته باشیم و هم حجم تولید بیشتری را تجربه 

کنیم اما متاسفانه موفق به انجام این کار نشدیم.

صادرات نیاز به منابع مالی قوی دارد  

فرخـاری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا فـروش 

صادراتـی داریـد یـا خیـر، گفـت: تـوان صـادرات 

محصـول نداریـم زیـرا صـادرات نیـاز بـه در اختیار 

داشـتن سـرمایه درگردش و همچنیـن منابـع مالی 

قوی دارد که تاکنون نتوانستیم آن را تامین کنیم. 

دنبـال  بـه  جهانـی،  بازارهـای  در  حضـور  بـرای 

سـرمایه گذار بودیـم کـه متاسـفانه بـا شـخص یـا 

شـرکتی بـه توافـق الزم نرسـیدیم. به عنـوان مثال، 

بـرای خریـد مواد اولیه، تولید، رنـگ کاری و فروش 

محصـوالت سـه مـاه تقریبـا زمـان الزم اسـت تـا 

هزینه ای که برای تولید صرف کرده ایم مجدد به 

حساب شرکت برگردد؛ بنابراین صادرات، مستلزم 

این اسـت که سـرمایه در دسـت داشته باشیم اما 

کسـانی  تنهـا  نیسـت.  ممکـن  چیـزی  چنیـن 

می توانند  در حوزه صادرات موفق عمل کنند که 

خود دارای منابع قوی مالی باشند.

بانک ها مهم ترین عامل بازدارنده 
تولید محسوب می شوند و تاکنون 
برای کمک به مانع زدایی و کاستن 

مشکالت کمکی نکرده اند
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به تولید 260 هزار تن آهک پخته در سال خواهیم رسید
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فـاز نخسـت کارخانـه آهک پختـه و هیدراته اهر با هـدف تامین آهک هیدراته مورد نیاز مجتمع مس سـونگون، توسـط شـرکت 
خدمـات فنـی و مهندسـی صنایع و معادن کانی مـس اجرا و در تاریخ 10 تیر ماه به دسـتور حسـن روحانـی، رئیس جمهور وقت 
افتتـاح شـد. در ایـن خصـوص بـا علـی سـتاری، مدیر پـروژه آهـک هیدراته اهـر گفت وگـو کرده ایـم کـه در ادامه شـرح آن را 

خواهید خواند:

مدیر پروژه آهک اهر:

اهـر  ◄ آهـک  پـروژه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

بفرمایید.

در زمسـتان سـال 1396، پروژه آهک توانست 

مصوبـه اجـرا را از شـرکت صنایـع ملی مس ایران 

دریافـت کنـد و در اردیبهشـت مـاه سـال 139۷، 

ایـن پـروژه از طریـق مناقصـه بـه شـرکت کانـی 

مس واگذار شد که اجرای آن کلید خورد.

در ادامـه، متاسـفانه پـروژه در شـرایط زمانـی 

قـرار گرفـت کـه شـاهد نوسـانات نـرخ ارز در سـه 

مرحلـه بودیـم. زمانـی کـه ایـن پـروژه بـه شـرکت 

کانی مس ابالغ شد، نرخ ارز دالر در کانال چهار 

هـزار تومـان قـرار گرفتـه بـود و روند افزایشـی، هم 

بـرای یـورو و هـم برای دالر طی شـد؛ به طوری که 

شاهد قیمت 28 هزار تومان برای دالر و 32 هزار 

تومان برای یورو، بودیم و تامین نیازهای پروژه با 

این نرخ ها صورت گرفت.

هدف از اجرای پروژه کارخانه آهک هیدراته 

اهر و همچنین بهره برداری از معدن آهک گوره 

درق ایـن بـوده اسـت کـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

تولید کنسـانتره مس توسـط شرکت ملی صنایع 

ایـران در مجتمـع مـس سـونگون ورزقـان  مـس 

تامیـن شـود. قبـل از احداث ایـن کارخانه، آهک 

مورد نیاز از شـرکت آذرشـهر تامین می شـد و از 

بـه  کارخانـه  ایـن  کـه   1400 سـال  مـاه  دومیـن 

بهره برداری رسید، شرکت مس در زمینه تامین 

مـس  کنسـانتره  تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد  آهـک 

خودکفا شد.

تـن  هـر  تولیـد  بـرای  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

کنسـانتره مـس، بـه سـه کیلوگرم آهـک هیدراته 

ایـن کارخانـه  نیـاز اسـت کـه ظرفیـت فـاز اول 

تولیـد 150 تـن آهـک پختـه در روز و 10 تـن در 

ساعت آهک هیدراته برآورد می شود.

اجـرای فـاز اول ایـن پروژه چه مدت زمان برد  ◄

و چه مسیری را طی کرد؟

و  پختـه  آهـک  کارخانـه  کلـی،  صـورت  بـه 

هیدراتـه اهـر دارای چهـار فـاز اسـت کـه اجـرای 

فـاز نخسـت آن در اردیبهشـت مـاه سـال 139۷ 

به تولید 260 هزار تن آهک پخته در سال خواهیم رسید
هدف اصلی پروژه، تامین خوراک مجتمع مس سونگون  
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آغاز شـد و درسـت در دومین ماه از سـال 1400، 

ماهـه   24 پـروژه  ایـن  رسـید.  بهره بـرداری  بـه 

تعریـف شـده بـود و می تـوان بـه دالیـل زمان بـر 

مشـکالت  وجـود  علـت  بـه  یـک  فـاز  شـدن 

عدیده ای ازجمله نوسـان نرخ ارز، وجود چالش 

در تامیـن برخـی قطعات و تجهیـزات که باید از 

خارج از کشـور حتما تامین می شـد، اشاره کرد؛ 

البته همچنان این مشکل گریبان گیر ما است. 

از طرفـی، تکنولوژیسـت ایـن پـروژه، یک شـرکت 

ایتالیایـی بـود کـه بـه علـت شـرایط تحریمـی از 

زمان عقد قرارداد به بعد، با پروژه همراه نبود و 

بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرد. حتـی اقدامـی 

مبنـی بـر فرسـتادن سـوپروایزرهای خـود بـرای 

بحـث نظارتـی قـرارداد و همچنیـن عـدم انجـام 

امـور تکنولـوژی و تکنیـکال از سـوی ایـن شـرکت 

انجـام نشـد. در نهایـت، در زمـان راه انـدازی بـا 

تکیـه بـر تـوان داخلـی و اسـتفاده از پیمانکارانـی 

کـه در اختیـار داشـتیم، پـروژه را بـه سـرانجام 

حتـی  و  کنتـرل  سیسـتم های  رسـاندیم. 

فلسـفه  و   Logic همچنیـن و  آن  نرم افزارهـای 

کنترل را نیز با توان داخلی تامین و در کارخانه 

مسـتقر کردیـم. بـه جـرات می تـوان گفـت بـرای 

در  حتـی  و  ایـران  در  سیسـتم  ایـن  بـار  اولیـن 

خاورمیانـه توسـط یـک شـرکت جـدا از شـرکت 

صاحب تکنولوژی، اسـتقرار پیدا کرده و نوشـته 

شـده اسـت کـه یکـی از بزرگ تریـن نقـاط قـوت 

پـروژه بـوده و البتـه بخـش عمـده ای از زمان بـر 

بـودن بـه سـرانجام رسـیدن پـروژه، نبود سیسـتم 

کنتـرل و فسـلفه بـود کـه شـرکت ایتالیایـی یـاد 

شده باید در اختیار ما قرار می داد.

تقریبا از آذر ماه سال گذشته، تیم شروع به 

نوشـتن نرم افـزار و تهیـه Logic مربوطـه کـرد و 

راه انـدازی  جـاری  سـال  اردیبهشـت   26 در 

کارخانـه کلیـد خـورد و ظـرف مـدت یـک مـاه به 

بهره بـرداری رسـید. در حـال حاضـر، نزدیـک بـه 

ایـن کارخانـه  تـن محصـول در  و 500  هـزار  دو 

تولید شده است و تا پایان شهریور ماه امیدوار 

تحویـل  کامـال  و  پانـچ  رفـع  کارخانـه  هسـتیم 

کارفرما شود.

پـروژه، صـرف شـدن زمـان  ایـن  اول  فـاز  در 

طوالنی برای تامین نیاز، بزرگ ترین عامل ایجاد 

مشـکل بـرای مـا و پیمانـکاران اجرایـی بـود؛ در 

کشور اجرای پروژه در قالب EPC بسیار سخت 

اسـت و از زمانـی کـه پروژه EPC امضـا و قرارداد 

می شـود؛  ضرردهـی  وارد  پـروژه  شـود،  جـاری 

چراکـه در ایـن شـرایط اقتصـادی، قیمت ها روند 

افزایشـی را طـی می کنـد. ضمـن اینکـه شـرایط 

حاکم بر صنعت در کشـور مدام در حال تغییر 

شـرایط  علـت  بـه  نیـز  پـروژه  ایـن  زمـان  اسـت. 

تحمیلی ناخواسته از قبیل رشد نرخ ارز و حتی 

نبود خیلی از اجناس مورد نیاز، تمدید شد؛ به 

گونه ای که راه اندازی فاز یک به جای دو سـال، 

بالغ بر سه سال به طول انجامید.

طـی سـه سـال اجـرای ایـن پـروژه، عـالوه بـر 

تغییـرات مدیریتـی کـه بـه وجـود آمـد و تمامی 

چالش هایـی کـه گفتـه شـد، مهم تریـن معضـل 

عـدم مکفـی بـودن هزینـه بـرآورد شـده اولیـه 

توسـط کارفرمـا در اجـرا بـود کـه بـه آن اشـاره 

ایـن پـروژه بـه  بـه لـزوم اجـرای  بـا توجـه  کـرد. 

خاطر حیاتی بودن تولید کنسانتره در ورزقان، 

تـالش کردیـم موانع و مشـکالتی که داشـتیم را 

پشـت سـر بگذاریـم تـا بتوانیـم هرچـه سـریع تر 

پـروژه را راه انـدازی کنیـم. بـا کمـک کارفرمـا و 

همـکاری مدیریـت ارشـد مجموعـه کانی مس، 

توانسـتیم پـروژه را هرچنـد بـا هزینـه بیـش از 

پیـش  مجـدد  برنامه ریـزی  بـا  کارفرمـا  بـرآورد 

ببریـم. ضمـن اینکـه کارهایـی کـه در انتهـای 

پلنینگ قرار داده شـده بودند را جلوتر از زمان 

تعییـن شـده انجام دادیـم. ممنوعیت هایی که 

تـا  بـود، فرصتـی شـد  تعطیلی هـا شـده  باعـث 

نحـو  بهتریـن  بـه  را  خالـی  زمان هـای  بتوانیـم 

مـورد اسـتفاده قـرار دهیـم و پـروژه را بـه مرحلـه 

راه اندازی برسانیم.

فـاز دوم پـروژه آهـک اهـر در چـه مرحلـه ای  ◄

قـرار دارد و چـه برنامه ریـزی بـرای اجـرای آن در 

نظر گرفته شده است؟

دوم  کـوره  احـداث  شـامل  پـروژه  دوم  فـاز 

آهـک پختـه بـا ظرفیـت تولیـد 150 تـن در روز 

 Material Handeling شامل دو نوار نقاله برای

مربوطـه اسـت کـه کلنـگ ایـن فـاز، هم زمـان بـا 

ریاسـت  توسـط  پـروژه  اول  فـاز  راه انـدازی 

برای تولید هر تن کنسانتره مس، 
به سه کیلوگرم آهک هیدراته 

نیاز است که ظرفیت فاز اول این 
کارخانه تولید 150 تن آهک پخته 

در روز و 10 تن در ساعت آهک 
هیدراته برآورد می شود
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جمهوری در تاریخ 10 تیر ماه 1400 زده شد. بین 

18 مـاه الـی دو سـال زمـان سـاخت و اجـرای ایـن 

بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  زده شـده  تخمیـن  پـروژه 

تجربیاتی که در فاز نخست این پروژه به دست 

آورده ایم و همچنین عدم نیاز به تکنولوژیسـت 

خارجـی بـرای تامیـن تمهیـدات الزم و سیسـتم 

را  کمتـری  موانـع  و  مشـکالت  قطعـا  کنتـرل، 

تجربه خواهیم کرد و شرایط راه اندازی بهتری را 

نسبت به فاز اول پیش رو خواهیم داشت.

در توضیـح برنامـه فـاز دوم بایـد گفـت کـه 

کارفرما مصوبه انجام کار با تیم فعلی در پروژه 

را اخـذ کـرده اسـت امـا هنـوز ابـالغ بـه پیمانـکار 

صـورت نگرفتـه اسـت کـه بـه احتمال زیـاد، طی 

ایـن  اگـر  شـود.  انجـام  امـر  ایـن  آینـده  مـاه  دو 

مصوبـه تـا انتهـای مـرداد مـاه ابـالغ شـود، انجام 

امور اجرایی نیز به زودی آغاز می شود.

فـاز سـوم و چهـارم ماننـد دو فـاز قبلـی تکـرار 

طـرح هسـتند؛ هـر فـاز شـامل دو کـوره 150 تنـی و 

یک واحد هیدراسـیون با ظرفیت 10 تن بر سـاعت 

اسـت کـه بعـد از اینکـه چهـار فـاز کارخانـه بـه 

بهره برداری برسد، شاهد کارخانه ای با توان تولید 

600 تن آهک پخته در روز و نزدیک به 20 تن آهک 

مجموعـه  بـود.  خواهیـم  سـاعت  در  هیدراتـه 

سنگ شـکن گـوره درق و آهـک کـه خـوراک اصلـی 

کارخانـه را تامیـن می کنـد، دارای ظرفیـت تولیـد 

بالـغ بـر 100 هـزار تن در سـال اسـت. ظرفیت تولید 

کارخانـه بـه همـراه فـاز اول کـه یـک کـوره 150 تنی 

اسـت، 65 هـزار تـن در سـال بـوده و در صـورت 

راه انـدازی کـوره دوم بـه 130 هـزار تـن تولیـد آهـک 

پختـه در سـال و بعـد از اتمـام چهـار فـاز کارخانـه، 

260هزار تن آهک پخته در سال خواهد رسید.

ایـن  ◄ فنـی  دانـش  در خصـوص  توضیحاتـی 

پروژه و فرایند آن بفرمایید.

دانـش فنـی پـروژه آهـک پختـه و هیدراته در 

اختیـار یـک شـرکت ایتالیایـی کـه قبل تـر از نـام 

برده شـد، بوده و تقریبا به مدت 60 سـال اسـت 

کـه در ایـن زمینـه تجربـه دارد. از معـدن گـوره 

درق کـه در 25 کیلومتـری شـهر اهـر واقـع شـده 

اسـت، بعـد از انجـام مراحل آتشـبار و...، سـنگ 

معدنـی آهـک برداشـت شـده و بـا اسـتفاده از 

سنگ شـکن فکی، خردایش و بعد از سـرند شدن 

بـه ابعـاد 40 تـا 80 میلی متـر بـه کارخانـه آهـک 

توسـط  ارسـال می شـود. سـنگ ورودی مجـدد 

سـرند داخـل کارخانـه غربـال شـده و ابعـاد زیـر 

40میلی متر به عنوان باقی مانده بدون مصرف، 

بـه خـارج از کارخانـه بـرده می شـود و ابعـاد بیـن 

40 تـا 80 میلی متـر بـه عنـوان مـاده اولیـه وارد 

کوره می شود.

 Double Shaft ،تکنولوژی کوره مورد استفاده

نـام دارد و عمـودی اسـت کـه بـا فراینـد پخـت 

بیـن 900 تـا 930 درجـه بـه صـورت 24سـاعته، 

تبدیـل  شـده  پختـه  آهـک  بـه  را  آهـک  سـنگ 

کیفیـت  از  محصـول  اینکـه  بـرای  می کنـد. 

سـنگ  سـیلیس  بایـد  باشـد،  برخـوردار  باالیـی 

ورودی زیـر 2 درصـد باشـد و همچنیـن ابعـادی 

محصـول  تـا  شـود  رعایـت  شـد،  اعـالم  کـه 

مرغوبی به دسـت آید. به همین علت از آهک 

برخـوردار  درصـد   5 تـا   3 زیـر  تقریبـی   LI بـا 

هسـتیم کـه به این ترتیـب می توان امیـدوار بود 

کـه ظرفیـت کنسـانتره و کیفیـت آن در ورزقـان 

حفـظ شـود. بعـد از پخـت آهـک، اگـر نیـاز بـه 

فـروش بـه صنایـع فلـزی باشـد، ایـن محصـول بـه 

مخصـوص  سـیلوهای  در  روز  هفـت  مـدت 

نگهـداری می شـود و در غیـر ایـن صـورت، آهک 

پختـه توسـط نـوار نقالـه  بـه پلنـت هیدراسـیون 

هدایت می شـود که دارای ظرفیت تولید 10 تن 

بر سـاعت آهک هیدراته اسـت؛ بعد از خردایش 

و  میـل  حمـل  توسـط  یکسان سـازی  و  مجـدد 

بالمیـل، بـه تجهیـز هیدراکـس فرسـتاده شـده و 

پختـه  آهـک  بـه  آب  پاششـی،  سیسـتم  توسـط 

اسـپری و ایـن محصـول بـه آهـک هیدراته تبدیل 

می شـود کـه ایـن فراینـد گرمـازا اسـت و آهـک 

طی این فرایند به اصطالح فعال می شود.

میزان سـرمایه گذاری این پروژه چقدر بود و  ◄

از چه منابعی تامین شده است؟

نخسـت  فـاز  ریالـی  سـرمایه گذاری  میـزان 

و  پختـه  آهـک  کارخانـه  احـداث  بابـت  پـروژه، 

هیدراتـه و پلنـت خردایـش معـدن گـوره درق، 

قـراردادی  مصوبـه  در  تومـان  43میلیـارد 

)اردیبهشـت مـاه سـال 139۷( ثبـت شـده اسـت 

کـه بـا توجـه به افزایش چنـد برابری نـرخ ارز، در 

دو مرحله این قرارداد شـامل الحاقیه ریالی شـد 

کـه در مرحلـه اول تـا 120 میلیـارد تومـان و در 

مرحلـه دوم، بـاالی 200 میلیـارد تومـان، میـزان 

همچنیـن  کـرد.  پیـدا  افزایـش  سـرمایه گذاری 

عـددی بالـغ بر 2.5 میلیون یورو سـرمایه گذاری 

ارزی این پروژه بود که شـرکت ملی صنایع مس 

پـروژه را از  بـه  ایـران، همـه هزینه هـای مربـوط 

منابع خود شـرکت تامین کرده اسـت. برای فاز 

دو، سـه و چهـار نیـز، اعـداد بـه تناسـب زمـان و 

مناقصاتی که قرار اسـت برگزار شـوند، در آینده 

اعالم خواهد شد.
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تولید صرفه اقتصادی ندارد
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مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان گفت: بسـیاری از واحدهای صنعتـی بعد از آغاز سـال جدید و افزایـش قیمت گازبها، 
نزدیک به 70 درصد از نیروهای خود را تعدیل کردند و همچنین شیفت های کاری خود را کاهش دادند.

مدیرعامل شرکت مسیح سرب ایرانیان:

هادی دوستی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

از سـال 1395، شـرکت مسـیح سـرب ایرانیـان در 

زمینـه بازیافـت سـرب از ضایعـات سـرباره ها و 

تولیـد شـمش ایـن فلـز فعالیـت می کنـد. میـزان 

خلـوص شـمش سـرب تولیـد شـده ایـن شـرکت 

کامـال وابسـته بـه خاکـی اسـت کـه بـرای تولیـد 

مـورد اسـتفاده قـرار می دهیـم امـا بـه طـور کلـی 

خلوص این محصول از باالی 95 درصد است.

وی افـزود: در زمـان تاسـیس شـهرک صنعتی 

انگوران، از سوی دولت اجازه گرفتیم تا از خاک 

معـدن انگـوران سـهمیه داشـته باشـیم و از ایـن 

معمـول  طبـق  امـا  بپردازیـم  تولیـد  بـه  طریـق 

وعده هـا محقـق نشـد و بـه همیـن علـت نیـز از 

سـرباره های سـرب کـه از کوره هـای شـرکت های 

باتری سـاز باقی مانده  اسـت و عیار بسـیار کمی 

هـم دارنـد، بـرای تامیـن سـرب مـورد نیـاز خـود 

استفاده می کنیم.

تصمیمات یک شبه  

در  گفـت:  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

سـال های اخیـر یکی از بدترین اتفاقاتـی که برای 

صنایع کشـور همچنین صنعت سـرب رخ داده، 

بـه عنـوان  اسـت؛  یـک شـبه  تصمیم گیری هـای 

مثال، قبل از آغاز سال 1400، برای تولید 24ساعته 

در یـک مـاه، نزدیـک بـه پنـج میلیـون و 400هـزار 

تومـان بابـت مصـرف گاز پرداخـت می کردیم اما 

یک شبه، این قیمت 635 درصد افزایش یافت و 

هیـچ متولـی حاضـر بـه پاسـخ دادن در خصـوص 

دلیـل ایـن تصمیم گیـری نیسـت. هر مسـئولی با 

انداختـن تـوپ در زمیـن مقابل، خـود را از زیر بار 

مسئولیت خارج می کند.

متغیر بودن میزان تولید  

مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان در 

شـرکت،  ایـن  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص 

عنوان کرد: تا قبل از آغاز سـال 1400، قادر بودیم 

با تمام ظرفیت و حتی با بهره گیری از ماده اولیه 

محتوی کمترین میزان سرب که می توان گفت 

توجیـه اقتصـادی نیـز ندارد، شـمش سـرب تولید 

کنیم اما با شـروع سـال جدید تقریبا با یک پنجم 

عیـار  هسـتیم.  فعالیـت  حـال  در  ظرفیـت 

روز  هـر  و  اسـت  متفـاوت  ورودی  خوراک هـای 

کوره ها 10 مرتبه شارژ می شوند. به عنوان مثال، 

از کنسانتره 50 در مقایسه با سرباره 3 درصد فلز 

محتـوی، میـزان متفاوتـی شـمش سـرب تولیـد 

می شـود. در حـال حاضـر، چون کنسـانتره سـرب 

در اختیار نداریم، مجبور هسـتیم از سـرباره های 

بسیار کم عیار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: هر کوره در هر مرتبه شارژ، به 

میـزان یـک تـن خـاک دریافـت می کنـد و با توجه 

بـه ورود خـوراک کم عیار بـه این کوره ها و تفاوت 

در میزان سرب، ممکن است یک کوره بتواند از 

یـک تـن خـاک روزانـه 30 کیلوگـرم سـرب حاصـل 

کنـد. اسـتفاده از مـواد اولیـه کم عیـار، توجیـه 

اقتصـادی نـدارد امـا بـرای ادامـه تولیـد راهـی جز 

این نیست.

تولید اکسید سرب  

دوسـتی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از چـه 

تکنولوژی تولیدی استفاده می کنید، اذعان کرد: 

تمام صنعت تولید شمش سرب به ذوب وابسته 

اسـت؛ عالوه برایـن، بـرای اینکـه از نشـت آلودگی 

ناشی از سوخت سرب در هوا جلوگیری کنیم از 

اسـتفاده  سـیکلون  و  مناسـب  بگ فیلترهـای 

می کنیم. به این طریق دود را به صورت اکسید 

تولید صرفه اقتصادی ندارد
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محسـوب  جانبـی  محصـول  یـک  کـه  سـرب 

می شـود، جمع آوری می کنیم و مجدد به چرخه 

تولید بازمی گردانیم.

مدیرعامـل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیـان در 

ادامـه عنـوان کـرد: از خـاک معدنی دارای سـرب 

فقـط بـه روش ذوب، سـرب اسـتحصال و شـمش 

تولید می شود؛ بنابراین، عمده سیستمی که در 

واحدهای تولیدی صنعت سرب کشور استفاده 

می شـود، سیسـتم ریخته گـری بـه همـراه کـوره 

اسـت کـه دارای شـکل های مختلف ماننـد کوره  

بـه صـورت  گـردان، کـوره کالـدو و... هسـتند. 

کلـی، کـوره تخصصی تریـن تکنولـوژی صنعـت 

سرب در کشور است.

تولید و سودآوری در انحصار چند نفر است  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در خصـوص 

وضعیت تولید و فروش تولیدکنندگان طی سال 

جدیـد، ابـراز کـرد: بهتر اسـت این سـوال پرسـیده 

شـود کـه خـاک انگـوران دقیقـا از چـه مسـیری 

ارسـال و توسـط چـه کسـی فـراوری می شـود و بـه 

چه قیمتی دسـت مصرف کننده خواهد رسـید. 

آنچـه کـه در دسـت اطـالع بـوده، ایـن اسـت کـه 

خـاک انگـوران در ابتدا فراوری می شـود و سـپس 

بـه دسـت چنـد تولیدکننـده خـاص می رسـد و 

می ماننـد.  بی بهـره  آن  از  دیگـر  تولیدکننـدگان 

بسـیاری از واحدهـای صنعتـی بعـد از آغـاز سـال 

جدیـد و افزایـش قیمـت گازبهـا، نزدیـک بـه ۷0 

و  کردنـد  تعدیـل  را  خـود  نیروهـای  از  درصـد 

کاهـش  را  خـود  کاری  شـیفت های  همچنیـن 

دادند؛ چراکه تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

نهادهای دولتی، دشمنان واقعی تولید  

دوسـتی اذعـان کـرد: بایـد به دیگـر چالش ها 

تامیـن  بیمـه  سـازمان  مانع تراشـی های  نظیـر 

احتماعـی، مالیـات، دارایـی و بانک ها نیز اشـاره 

دیگـر  برخـالف  روی  و  سـرب  صنعـت  کـرد؛ 

صنایـع، بـه هیـچ عنـوان از طـرف دولت حمایت 

نمی شود و تسهیالتی به آن تعلق نگرفته است. 

مثـل  یـک کشـور  در  کـه  اسـت  حالـی  ایـن در 

ارمنستان، هزینه تولید از صفر تا صد بر عهده 

دولـت اسـت و همه جانبـه هـوای تولیدکننـده را 

از  حمایـت  بـر  عـالوه  کشـور،  ایـن  در  دارد. 

انسـانی مشـغول در  نیروهـای  از  تولیدکننـده، 

همـه واحدهـای تولیـدی، حمایـت شـده و بـرای 

فراهـم  بسـیاری  معیشـتی  امکانـات  نیـز  آن هـا 

کـه در  اسـت  ایـن دقیقـا موضوعـی  می شـود؛ 

کشور ما وجود خارجی ندارد.

مشتریان شرکت مسیح سرب ایرانیان  

این فعال صنعت سرب در ارتباط با اینکه چه 

صنایعی از عمده مشـتریان این شـرکت هستند، 

تصریـح کـرد: در نهایـت، مصرف کنندگان عمده 

شـمش سـرب، باتری سـازی ها هسـتند. بـه ایـن 

علت که شـمش سـرب خشـک یا همان کارگاهی 

تولیـد می کنیـم، برای اسـتفاده در صنایـع دیگر، 

بایـد عملیـات خالص سـازی روی آن انجـام شـود. 

برخـی از مشـتریان ایـن شـرکت، کارخانه هایـی 

هسـتند کـه ایـن عملیـات را روی شـمش سـرب 

صـورت  در  البتـه  می دهنـد.  انجـام  خشـک 

صـورت  بـه  واحـد،   Refiner خـط در  سـفارش، 

کارمزدی برای تولیدکنندگان شـمش های سـرب 

را خالص سازی می کنیم.

راه توسعه مسدود است  

در  توسـعه ای  برنامـه  در خصـوص  دوسـتی 

سـال 1400، ابـراز کـرد: بـا توجـه بـه اوضـاع پیـش 

برنامـه  تنهـا  نـه  سـرب،  صنعـت  بـرای  آمـده 

بلکـه  نداده ایـم  قـرار  کار  دسـتور  در  توسـعه ای 

تقریبـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم کـه حتـی ادامه 

فعالیت تولیدی صرفه اقتصادی ندارد و شاید به 

زودی فعالیـت خـود را متوقـف کنیم و دسـت از 

کار بکشیم. اگر مواد اولیه مورد نیاز تولید تامین 

شـود، می توانیـم بـه تولید ادامه دهیـم اما زمانی 

کـه بـه هـر روشـی دسـت می زنیـم تـا مـاده اولیـه 

مورد نیاز خود را تامین کنیم، موانعی در مسیر 

ایجـاد می کننـد کـه طبیعتـا جـز ضـرر بـرای یـک 

تولیدکننـده چیـزی در بـر نخواهـد داشـت. هـر 

تولیدکننـده ای آرزو دارد گسـتره تولیـد خـود را 

افزایـش دهـد تـا بـرای افـراد بیشـتری شـغل ایجاد 

کند و به سـودآوری قابل توجهی نیز دسـت یابد 

اما زیرساخت ها و شرایط کنونی کشور، از تحقق 

این آرزو جلوگیری می کند.

تا قبل از آغاز سال 1400، قادر 
بودیم با تمام ظرفیت و حتی با 
بهره گیری از ماده اولیه محتوی 

کمترین میزان سرب که می توان 
گفت توجیه اقتصادی نیز ندارد، 
شمش سرب تولید کنیم اما با 

شروع سال جدید تقریبا با یک پنجم 
ظرفیت در حال فعالیت هستیم
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رشد 222 درصدی درآمد گل گهر

رشد 213 درصدی درآمد فوالد هرمزگان

شرکت آهن و فوالد ارفع رشد 15 درصدی تولید شمش را تجربه کرد



تحلیـــل

هفتهنامه

34
é 1400  مرداد ماه é 175  شماره 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفع در سـه ماه نخسـت سـال جاری موفق شـد 231 هزار و 99 تن شـمش فـوالدی تولید کند که نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 15 درصد رشـد را نشـان می دهـد. همچنین ایـن شـرکت در مدت زمـان مورد بررسـی، 16 هـزار و 

730میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

شرکت آهن و فوالد ارفع رشد 15 درصدی 
تولید شمش را تجربه کرد

در بهار 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

اسـت  توانسـته  جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

افزایـش قابـل توجـه تولیـد را تجربـه و بیـش از 

ظرفیت اسـمی خود شـمش فوالدی تولید کند. 

و  توسـعه  طـرح  زودی  بـه  ارفـع  حـال،  ایـن  بـا 

اجرایـی  را  خـود  فوالدسـازی  ظرفیـت  افزایـش 

می کنـد تـا میـزان تولیـد سـاالنه شـمش فـوالدی 

این شـرکت به بیش از یک میلیون تن برسـد. از 

ایـن رو افزایـش تولیـد ماهانـه نیز در این شـرکت 

رقم خواهد خورد.

تولید 455 هزار تن محصول فوالدی  

نمودار1حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  ارفـع  فـوالد  و 

توانسـت 231 هزار و 99 تن شـمش فوالدی تولید 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 

مـاه  ایـن شـرکت در سـه  15درصـد رشـد دارد. 

نخسـت سـال 1399، 200 هـزار و 565 تـن شـمش 

فوالدی تولید کرد.

ارفـع در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق بـه 

تولید 224 هزار و 63 تن آهن اسفنجی شده است 

که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 4 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخست سال 1399 توانسته بود 214 هزار و 351 تن 

آهن اسفنجی تولید کند.

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد ارفع در سه 

مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 455 هـزار و 162 تـن 

رسید که در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش 

حاکـی از رشـد 9 درصـدی اسـت. ارفـع در سـه ماه 

نخست سال 1399 توانسته بود 414 هزار و 916 تن 

محصول تولید کند.
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505میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش 52 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

و  میلیـارد   936 و  هـزار   10 قبـل  سـال  نخسـت 

599میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نمودار4نشان می دهد میانگین نرخ فروش 
شـمش فوالدی ارفع در فروردین ماه سـال 1400 در 

بـه 10۷ میلیـون و  بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

۷۷2هزار ریال به ازای هر تن رسـید که نسـبت به 

بـود. همچنیـن  بـا رشـد همـراه  مـاه پیـش از آن 

میانگیـن نـرخ فـروش شـمش فـوالدی ارفع در سـه 

ماه نخست سال جاری به 128 میلیون و 905 هزار 

ریال به ازای هر تن رسید. بنابراین نرخ فروش در 

این سه ماه با رشد همراه بوده است.

فروش 138 هزار تنی ارفع  

نمـودار2نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 
فوالد ارفع در سـه ماه نخسـت سـال 1400 توانست 

بـازار  10۷ هـزار و 369 تـن شـمش فـوالدی را در 

داخلی به فروش برساند. این شرکت توانسته بود 

در سه ماه نخست سال 1399، 182 هزار و 249 تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

ارفـع در سـه مـاه نخسـت امسـال توانسـت 

دیگـر  بـه  را  فـوالدی  شـمش  تـن  و 252  31هـزار 

کشـورها صـادر کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش 2 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در سه ماه نخست سال قبل 

30 هزار و 626 تن شمش فوالد را صادر کرده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت آهن 

و فـوالد ارفـع در سـه مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 

138هـزار و 621 تـن رسـید. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخست سال 1399 توانسته بود 212 هزار و 8۷5 تن 

شـمش فـوالدی در بازارهای داخلـی و صادراتی به 

فروش برساند.

رشد 140 درصدی درآمد صادراتی ارفع  

در نمودار3مشاهده می شود شرکت آهن و 

فوالد ارفع توانست از محل فروش شمش فوالدی 

خـود در بـازار داخلـی طـی سـه مـاه نخسـت سـال 

1400، توانست 12 هزار و 650 میلیارد و 326میلیون 

ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش 35 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 موفـق شـده بـود 9 هـزار و 242 میلیـارد و 

928میلیون ریال به دست آورد.

ارفـع در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 موفـق 

شـد چهـار هـزار و 80 میلیـارد و 168 میلیـون 

فـوالدی  شـمش  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

یافتـه  افزایـش  140درصـد  پیـش  سـال  مشـابه 

اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

قبـل توانسـته بـود از صـادرات شـمش فـوالدی 

یـک هـزار و 693 میلیـارد و 6۷1 میلیـون ریـال 

درآمد به دست آورد.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در سـه مـاه نخسـت 

و  میلیـارد  و ۷30  هـزار  توانسـت 16  سـال 1400 
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شـرکت فـوالد هرمـزگان در سـه ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت از فروش حـدود 363 هـزار تن تختـال فـوالدی، 52 هزار و 
423میلیارد ریال درآمد کسب کند و رشد 213 درصدی را در این زمینه به ثبت برساند.

رشد 213 درصدی درآمد فوالد هرمزگان

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت فوالد هرمزگان با توجه 

به روند رکوردشـکنی های خود در سـال گذشـته 

و دسـتیابی بـه باالتریـن میـزان تولید ماهانـه، در 

سـال جاری نیز در همین راسـتا پیش رفته اسـت 

و طـی فروردیـن مـاه شـاهد رکوردشـکنی دوبـاره 

ایـن شـرکت در تولیـد تختـال فـوالدی بودیـم. بـا 

اینکه میزان تولید تختال فوالدی در اردیبهشت 

مـاه از رکـورد عبـور نکـرد امـا میـزان تولیـد آهـن 

امسـال  مـاه  دومیـن  در  ایـن شـرکت  اسـفنجی 

163هـزار و 523 هـزار تـن ثبـت شـد کـه رکـورد 

جدیدی برای این شرکت محسوب می شود.

رشد 5 درصدی تولید محصول  

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار
هرمـزگان در توانسـت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1400، 389 هـزار و 46۷ تـن تختـال فـوالدی تولیـد 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال قبـل 22 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در سه ماه نخست سال گذشته 319هزار 

و 22 تن تختال فوالدی تولید کرده بود.

مـاه نخسـت سـال  فـوالد هرمـزگان در سـه 
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جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  هرمـزگان 

توانسـت 51 هـزار و 830 میلیـارد و 850 میلیـون 

ریال درآمد از فروش تختال فوالدی کسب کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

گذشـته 218 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

شـرکت توانسـته بـود در سـه مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 16 هـزار و 2۷۷ میلیـارد و 520 میلیـون 

ریال درآمد از فروش تختال کسب کند.

فـوالد هرمـزگان در سـه مـاه نخسـت سـال 

و  میلیـارد  بـه کسـب درآمـد 592  موفـق   1400

از فـروش سـایر محصـوالت  433میلیـون ریـال 

فـوالدی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیـش بـا رشـد 36 درصـدی همـراه 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت 

و  میلیـارد   434 بـود  توانسـته   1399 سـال 

939میلیـون ریـال درآمـد از فروش داخلی سـایر 

محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

و  هـزار   52 بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

423میلیـارد و 283 میلیـون ریال رسـید که این 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان 

پیش 213 درصد رشـد یافته اسـت. این شـرکت 

بـود  توانسـته  مـاه نخسـت سـال 1400  در سـه 

ریـال  میلیـون   459 و  میلیـارد   ۷12 و  16هـزار 

درآمد کسب کند.

همان طـور کـه در نمودار4مشـخص اسـت، 

نـرخ تختـال فـوالدی شـرکت فوالد هرمـزگان طی 

بـوده  بـا رشـد همـراه  سـه مـاه نخسـت امسـال 

اسـت. بـه طـوری کـه تختال فـوالدی این شـرکت 

در فروردین ماه 13۷ میلیون و 929 هزار ریال به 

ازای هـر تن قیمت گذاری شـد امـا در خرداد ماه 

قیمـت ایـن محصول بـه 142 میلیـون و 63۷ هزار 

ریـال بـه ازای هر تن رسـید. میانگیـن نرخ فروش 

نخسـت  مـاه  سـه  در  هرمـزگان  فـوالد  تختـال 

امسـال نیز 142 میلیون و 46۷ هزار ریال به ازای 

هر تن ثبت شده است.

جـاری موفـق بـه تولیـد هشـت هـزار و 826 تـن 

سـایر محصـوالت فـوالدی شـد. ایـن شـرکت در 

سال گذشته 56 هزار و 451 تن سایر محصوالت 

فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

و  هـزار   398 بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

بـا  مقایسـه  در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  293تـن 

مدت مشـابه سـال پیش 5 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسته بود 3۷5 هزار و 9۷9 تن محصول 

تولید کند.

فروش 363 هزار تنی تختال فوالدی در   

دو ماه نخست

نمـودار2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
هرمزگان در سـه ماه نخسـت سـال 1400 توانست 

363 هـزار و 80۷ تـن تختـال فـوالدی خـود را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند که این میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 14 درصـد 

مـاه  ایـن شـرکت در سـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

نخست سال گذشته موفق به فروش 319 هزار و 

22 تن تختال در بازار داخلی شده بود.

مـاه نخسـت سـال  فـوالد هرمـزگان در سـه 

جـاری 23 هـزار و 9۷2 تـن سـایر محصـوالت را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 30 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

و  هـزار   18 بـود  توانسـته   1399 سـال  نخسـت 

364تـن سـایر محصـوالت را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالدهرمزگان 

در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 38۷ هـزار و 

۷۷9تـن رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   14 پیـش  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانست بود 33۷ هزار و 386 تن محصول 

را در مجموع در بازار داخلی بفروشد.

درآمد 51 هزار میلیارد تومانی از فروش   

تختال فوالدی

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان  3 نمـودار
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر بـا فروش سـه میلیون و 910 هزار تن محصول طی سـه ماه نخسـت امسـال، موفق به کسـب 
129 هزار و 997 میلیارد ریال درآمد شد که بیانگر 222 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

رشد 222 درصدی درآمد گل گهر
در خرداد ماه 1400 رقم خورد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

خـود  جـاری  سـال  رکوردشـکنی های  ادامـه  در 

توانسته است تولید گندله و کنسانتره را فراتر از 

بـا رسـیدن آب  ظرفیـت اسـمی تحقـق بخشـد. 

خلیج فارس به این منطقه، راندمان دسـتگاه های 

تولیدی گل گهر افزایش یافته اسـت و این شـرکت 

می تواند به رکوردشـکنی های خود در سـال جاری 

ادامه دهد. ضمن اینکه شرکت گل گهر طرح های 

در  هـم  و  خـود  مجموعـه  در  هـم  را  توسـعه ای 

مجموعه های همکار و پایین دست در نظر گرفته 

اسـت کـه بـا بهره بـرداری از آن هـا گل گهـر خواهـد 

توانسـت به یکی از بزرگ ترین بنگاه های صنعتی 

کشور تبدیل شود.

رشد 21 درصد تولید کنسانتره  

نمـودار1 نشـان می دهـد شـرکت معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسـته اسـت سـه میلیـون و 208 هـزار و 626 تـن 

گندلـه تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال قبل 5 درصد افزایش را نشـان 

می دهد. این شرکت در سه ماه نخست سال قبل 

توانسـته بـود سـه میلیـون و 53 هـزار و 924 تـن 

گندله تولید کند.

گل گهر طی سه ماه نخست سال جاری چهار 

میلیون و 391 هزار و 884 تن کنسانتره تولید کرد 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 21 درصد 

رشـد یافته اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخست 

سـال 1399، سـه میلیـون و 614 هـزار و 629 تـن 

کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در سـه ماه نخسـت امسـال موفق شد 

29 هـزار و 4۷8 تـن گندلـه ریزدانه تولید کند. این 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 1399، 30 هزار و 

31۷ تن گندله ریزدانه تولید کرده بود.

و صنعتـی  تولیـد شـرکت معدنـی  مجمـوع 

گل گهـر در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 بـه هفـت 

میلیون و 629 هزار و 988 تن رسـید که این میزان 

گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در 

13درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سه ماه نخست سال 1399 موفق به تولید 6میلیون 

و 698 هزار و 8۷0 تن محصول شده بود.

فروش گل گهر 10 درصد رشد یافت  

همان طـور کـه در نمودار2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در سـه مـاه 

نخست سال 1400 توانست سه میلیون و 196 هزار 

و 83 تـن گندلـه سـنگ آهن را در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیش 2 درصد رشـد یافته اسـت. این 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سال گذشته توانسته 

بـود سـه میلیـون و 119 هـزار و 234 تن گندلـه را در 
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بازار داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در سـه مـاه نخسـت سـال 

تـن  و 486  هـزار   ۷04 فـروش  بـه  موفـق  جـاری 

کنسـانتره سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 81 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته 

بـازار  بـود 389 هـزار و 1۷2 تـن کنسـانتره را در 

داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در سـه مـاه نخسـت سـال 

جـاری 9 هـزار و 4۷2 تـن گندلـه ریزدانـه را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت 

در سـه ماه نخسـت سـال قبل 38 هزار و 423 تن 

گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش 

رسانده بود.

و  فـروش داخلـی شـرکت معدنـی  مجمـوع 

صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال 1400 به 

سـه میلیـون و 910 هـزار و 41 تـن رسـید کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیش 

10درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

سه میلیون و 546 هزار و 829 تن محصول را در 

بازار داخلی بفروشد.

رشد 204 درصدی درآمد حاصل از فروش گندله  

نمودار3حاکی از آن است شرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر در سـه مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسته است از فروش گندله در بازارهای داخلی 

112 هـزار و 919 میلیـارد و 946 میلیـون ریـال درآمد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  افزایـش  قبـل 204 درصـد  مشـابه سـال 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود از فـروش گندلـه در بازارهـای 

داخلـی 3۷ هـزار و 61 میلیـارد و 9۷ میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

شرکت گل گهر در سه ماه نخست سال جاری 

مجموع تولید شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در سه ماه نخست 

سال 1400 به هفت میلیون و 629 
هزار و 988 تن رسید که این 

میزان در هم سنجی با مدت مشابه 
سال گذشته 13درصد رشد را 

نشان می دهد
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موفـق بـه کسـب درآمـد 1۷ هـزار و 32 میلیـارد و 

99۷میلیارد ریالی از فروش کنسـانتره در بازارهای 

داخلی شده که در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل 440 درصد رشـد یافته اسـت. این شـرکت در 

و  هـزار  سـه  گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  سـه 

152میلیـارد و 338 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در سـه مـاه نخسـت امسـال موفـق بـه 

کسـب 44 میلیـارد و 233 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش گندلـه ریزدانـه در بازارهـای داخلـی شـده 

سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشته 1۷9 میلیارد و 435 میلیون ریال درآمد از 

فـروش گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی بـه دسـت 

آورده بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 

گل گهر در سه ماه نخست سال جاری 129 هزار و 

99۷ میلیـارد و 1۷6 میلیـون ریـال شـده اسـت کـه 

ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 222 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در سه ماه نخست سال پیش توانسته بود 

ریـال  40 هـزار و 392 میلیـارد و 8۷0 میلیـون 

درآمد داشته باشد.

رشد  نرخ فروش محصوالت گل گهر  

از آن اسـت کـه شـرکت  نمـودار4 حاکـی 
معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماه نخست سال 

جاری گندله خود را به نرخ 35 میلیون و 330 هزار 

و ۷30 ریال به ازای هر تن و نیز کنسانتره را به نرخ 

24 میلیـون و 1۷۷ هـزار و 90۷ ریـال بـه ازای هـر تـن 

فروخته است. در حالی که نرخ فروش گندله این 

شرکت در سه ماه نخست سال گذشته 11 میلیون 

و 881 هزار و 4۷4 ریال به ازای هر تن و نرخ فروش 

کنسانتره نیز هشت میلیون و 100 هزار و 115 ریال 

بـه ازای هـر تـن بوده اسـت. به این ترتیـب، در نرخ 

گندلـه 19۷ درصـد و کنسـانتره 198 درصـد رشـد 

اتفاق افتاده است.

مجموع فروش داخلی شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در سه 
ماه نخست سال 1400 به سه 

میلیون و 910 هزار و 41 تن رسید 
که این میزان در هم سنجی با 

مدت مشابه سال پیش 10درصد 
افزایش یافته است
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شـرکت نـورد آلومینیـوم در خـرداد ماه سـال جاری، در مجمـوع حدود یک هـزار و 541 تن انـواع محصوالت آلومینیومـی فروخت و 
توانسـت در ایـن مـاه، 684 میلیـارد و 849 میلیـون ریال در آمد کسـب کند که نسـبت به ماه پیـش از آن، 11.1 درصد و نسـبت به 

دوره مشابه سال گذشته 43.2 درصد رشد داشته است.

رشد درآمد »فنوال«
در خرداد ماه 1400 رقم خورد؛

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  خبرنـگار 

آنالیـن«، در ایـن گـزارش بـه چگونگـی عملکـرد 

مـاه 1400  آلومینیـوم در سـومین  نـورد  شـرکت 

پرداخته است. این شرکت در ماه مورد بررسی، 

عملکـرد قابـل قبولی را از لحاظ میـزان درآمد به 

ثبت رسانده است.

افت تولید ورق آلومینیومی  

شرکت نورد آلومینیوم در خرداد ماه 1400، 

185 تـن ورق آلومینیومـی تولیـد کـرده اسـت 

کـه در مقایسـه بـا اردیبهشـت مـاه سـال جاری، 

شـاهد افـت 11 درصـدی هسـتیم. »فنـوال« در 

آلومینیومـی  ورق  تـن   208 مـاه،  اردیبهشـت 

ورق  تولیـــــد  میـــــزان  بــــود.  کــــرده  تولیـــــد 

آلومینیــــومی در ماه مورد بررسی در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال گذشـته، حکایت از افت 

66.3 درصـدی دارد؛ شـرکت نـورد آلومینیـوم 

در خرداد ماه 1399، 549 تن از این محصول را 

تولید کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در خـرداد مـاه 1400، می تـوان بـه افـت 

19.3 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 146 تـن ورق 

ایـن در حالـی  بـه فـروش رسـاند.  آلومینیومـی 

اسـت کـه در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، ایـن 

شـرکت 181 تـن از ایـن محصـول را فروختـه بـود. 

همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  بررسـی  مـورد 

گذشـته، نشـان از افـت فـروش ۷2.8 درصـدی 
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دارد. در خـرداد مـاه 1399، »فنـوال« 536 تـن 

ورق آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نـورد 

آلومینیوم در خرداد ماه 1400 نسبت به ماه قبل 

بـه   اسـت؛  داشـته  رشـدی  بـه  رو  رونـد  آن،  از 

گونـه ای کـه بـا رشـد 4.9 درصـدی از ۷1 هـزار و 

450 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه ۷4 هـزار و 

9۷5 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در مـاه مـورد 

بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش 

این محصول آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم 

در خرداد ماه امسـال با مدت مشـابه سـال 1399، 

بیانگـر رشـد قابل مالحظـه 102.5درصدی اسـت؛ 

نـرخ فـروش ورق آلومینیومی »فنـوال« در خرداد 

ماه سال گذشته، 3۷ هزار و 29تومان به ازای هر 

کیلوگرم بود.

افزایش 55.9 درصدی فروش کویل آلومینیومی   

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 

3۷ تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در 

مقایسه میزان تولید این محصول در ماه قبل از 

آن که 183 تن کویل آلومینیومی در این شرکت 

مالحظـه  درصـدی   80 افـت  بـود،  شـده  تولیـد 

می شود. همچنین این میزان تولید در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال 1399 کـه میـزان تولیـد 

کویل آلومینیومی 24۷ تن بود، نشان از کاهش 

85.2 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنوال« در 

خـرداد مـاه سـال جـاری، حاکـی از آن اسـت کـه 

ایـن شـرکت در ایـن زمینـه، رشـد را تجربـه کـرده 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه در ماه مورد بررسـی، این 

شـرکت توانسـت 136 تـن کویـل آلومینیومـی به 

میـزان  ایـن  بخواهیـم  اگـر  کـه  برسـاند  فـروش 

فـروش را بـا اردیبهشـت مـاه کـه 8۷ تـن از ایـن 

محصـول بـه فـروش رسـیده بـود مقایسـه کنیـم، 

خواهیـم دیـد کـه رشـد 55.9 درصـدی حاصـل 

کویـل  فـروش  میـزان  مقایسـه  اسـت.  شـده 

گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  آلومینیومـی 

ایـن  فـروش  درصـدی   21.9 افـت  از  حکایـت 

در  آلومینیـوم  نـورد  شـرکت  دارد.  محصـول 

خـرداد مـاه 1399، 1۷4 تـن از ایـن محصـول را بـه 

فروش رسانده بود.

نـرخ فـروش کویـل »فنـوال« در خـرداد مـاه 

1400، 6.5 درصـد نسـبت بـه مـاه قبل از آن رشـد 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از ۷1 هـزار و 365 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه ۷5 هـزار و 983 تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399 

کـه نـرخ فـروش کویـل 38 هـزار و 434 تومـان بـه 

را  رشـد  بـود، 9۷.۷ درصـد  کیلوگـرم  هـر  ازای 

تجربه کرده است.

رشد تولید و فروش تسمه آلومینیومی  

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در خـرداد مـاه 

سـال جـاری، 284 تـن بـود که نسـبت به ماه قبل 

آن کـه میـزان تولیـد ایـن محصـول، 22۷ تـن بود، 

می شـود.  مشـاهده  درصـدی   25.2 رشـد 

همچنیـن ایـن میـزان تولیـد تسـمه نسـبت بـه 

حـدود   ،1399 سـال  در  مشـابه  زمـان  مـدت 

54.1درصـد رشـد داشـته اسـت؛ بـه گونـه ای که 

ایـن شـرکت در خـرداد ماه سـال گذشـته 184 تن 

تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در ماه مورد بررسی، 300 تن بود که 10.8 درصد 

رشـد نسـبت بـه ادیبهشـت مـاه کـه ایـن شـرکت 

اسـت.  کـرده  تجربـه  تسـمه فروخـت،  تـن   2۷1

همچنیـن ایـن میـزان فـروش نسـبت بـه مـدت 

زمان مشـابه در سـال 1399، حدود 4۷.۷ درصد 

رشـد را نشـان می دهد. »فنوال« در اردیبهشت 

ماه سال قبل، 203 تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

و  هـزار   ۷5 جـاری،  سـال  مـاه  اردیبهشـت 

59۷تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم به ثبت رسـید 

که نسـبت به اردیبهشـت ماه 1400 و خرداد ماه 

سـال 1399، بـه ترتیـب 2.9 و 103 درصـد رشـد 

در  محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ  اسـت.  داشـته 

اردیبهشـت مـاه 1400، ۷3 هـزار و 501 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم و در خرداد ماه 1399، 3۷هزار 
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ثبـت  بـه  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  و 234 

رسیده است.

نرخ فروش کلد آلومینیومی، 100.2 درصد   

رشد داشت

شـرکت نـورد آلومینیـوم در خـرداد مـاه 1400، 

64تن کلد آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه 

مـاه،  اردیبهشـت  در  محصـول  ایـن  تنـی  بـا 98 

34.۷درصـد افـت را تجربـه کـرده اسـت. میـزان 

تولیـد کلـد ایـن شـرکت نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال 1399 که 248 تن از این محصول تولید شـده 

بود، ۷4.2درصد کاهش داشته است.

میـزان  امسـال،  مـاه  خـرداد  در  »فنـوال« 

66تـن کلـد فروخـت کـه نسـبت به اردیبهشـت 

در  و همچنیـن  تـن  فـروش 102  میـزان  بـا  مـاه 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته با میزان 

و  درصـدی    35.5 افـت  تـن،   235 فـروش 

۷2درصدی مالحظه می شود. 

مبلغ فروش کلد شـرکت نورد آلومینیوم در 

مـاه مـورد بررسـی، نسـبت بـه اردیبهشـت مـاه، 

رشـد 5.8 داشـت و از ۷9 هـزار و ۷96 تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در فروردیـن مـاه به 84 هزار و 

431 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در خـرداد مـاه 

رسـید. همچنیـن نـرخ فـروش ایـن محصـول در 

ماه مورد بررسـی نسـبت به مدت مشابه 1399، 

100.2 درصد رشد را نشان می دهد.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصوالت   

کارمزدی نسبت به اردیبهشت ماه

شرکت نورد آلومینیوم در تولید محصوالت 

کارمـزدی، فعالیـت خـود را در خـرداد مـاه 1400، 

نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افزایـش داد. میـزان 

در  »فنـوال«  کارمـزدی  محصـوالت  تولیـد 

اردیبهشـت مـاه 589 تـن بـود و در خـرداد مـاه با 

51.6 درصـد رشـد بـه 892 تـن ارتقا یافت. میزان 

تولیـد محصـوالت کارمـزدی نسـبت بـه مـدت 

زمان مشابه در سال 1399، حدود 201.4  درصد 

رشـد داشـت؛ به گونه ای که در خرداد ماه سـال 

گذشته، این میزان 296 تن بود.

تـن   892  ،1400 مـاه  خـرداد  در  »فنـوال« 

محصـول کارمـزدی فروخـت و نسـبت به فروش 

588  تنـی محصـول کارمـزدی در اردیبهشـت 

ماه، رشد 51.6 درصدی را تجربه کرد. همچنین 

کارمـزدی  محصـوالت  فـروش  در  شـرکت  ایـن 

رشـد 201.4 درصـدی را نسـبت بـه خـرداد مـاه 

نـورد  شـرکت  رسـاند.  ثبـت  بـه   1399 سـال 

آلومینیـوم در خـرداد مـاه سـال قبـل، 296 تـن 

محصول کارمزدی فروخته بود.

ایـن  کارمـزدی  محصـوالت  فـروش  نـرخ 

شرکت در خرداد ماه امسال نسبت اردیبهشت 

از 21 هـزار و  و  افـت داشـت  مـاه، 2.3 درصـد 

694تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 21 هـزار و 

نـرخ  هـر کیلوگـرم رسـید.  ازای  بـه  195تومـان 

فروش محصوالت کارمزدی این شـرکت نسبت 

بـه خـرداد مـاه 1399، 93.5 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. در خـرداد ماه سـال گذشـته، نـرخ فروش 

محصـوالت کارمـزدی 10 هـزار و 955 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم بود.

افزایش 43.2 درصدی درآمد نسبت به   

خرداد ماه 1399

اسـت،  آمـده  نمـودار 2  در  کـه  همان گونـه 

کارخانجـات تولیـدی نورد آلومینیـوم در خرداد 

مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یک هزار و 462 تن 

انـواع محصـوالت نـورد آلومینیومـی تولیـد کـرد 

کـه 892 تـن از آن کارمـزدی بـود. مجموع تولید 

ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه پیـش از 

آن، 12.2 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه 

در سال گذشته 4.9 درصد افت داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در خـرداد مـاه سـال 

جـاری، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 541 تـن 

کـه  فروخـت  آلومینیومـی  محصـوالت  انـواع 

892تـن از آن، محصـوالت کارمـزدی بـود. کل 

فـروش ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن 25.3  درصـد افزایـش داشـت و ایـن 

میـزان نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال گذشـته 

5.۷ درصد رشد را نشان می دهد.

»فنـوال« در خـرداد  مـاه 1400، در مجمـوع 

حـدود 684 میلیـارد و 489 میلیـون ریـال درآمـد 

آن،  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  کسـب 

11.1درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

43.2 درصد افزایش یافته است.

میزان تولید تسمه »فنوال« در خرداد 
ماه سال جاری، 284 تن بود که 

نسبت به ماه قبل آن که میزان تولید 
این محصول، 227 تن بود، رشد 
25.2 درصدی مشاهده می شود
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بـا افزایـش قیمـت سـنگ آهن به رکوردهـای جدید ناشـی از بهبـود تقاضای جهانـی فوالد، امـکان اسـتفاده از قراضه فـوالدی به 
عنـوان جایگزیـن یـا مکمل آهن در فوالدسـازی پـس از لغـو محدودیت هـای واردات قراضه آهنـی در مـاه ژانویه سـال 2021، به 

سناریویی رایج در چین تبدیل شده است.

آیا واردات قراضه فوالدی می تواند از شدت رشد قیمت 
سنگ آهن در چین بکاهد؟

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

 ،S&P Global Platts از  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

اگرچه ممکن اسـت وابسـتگی به سـنگ آهن در 

کوتاه مـدت پایـدار بـه نظـر برسـد، امـا تقاضـای 

جامـع  اهـداف  تاثیـر  تحـت  آهنـی  قراضـه 

بـه  چیـن  در  کربنـی  انتشـارات  خنثی سـازی 

تدریج در حال افزایش است.

بـا گذشـت 6 مـاه نخسـت از دسـته بندی 

جدیـد قراضـه فـوالدی، واردات قراضـه به  دلیل 

 ،BOF کوره هـای  در  اسـتفاده  محدودیـت 

محـدود،  عرضـه  و  انـدک  اقتصـادی  صرفـه 

دریایـی  محموله هـای  قیمـت  بـه  فشـاری 

سنگ آهن وارد نکرد.

در  عمدتـا  آهنـی  قراضـه  حـال،  همیـن  در 

کوره هـای قـوس الکتریکـی مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد کـه نسـبت بـه روش BF-BOF با محیط 

هـدف  بـا  به راحتـی  و  اسـت  سـازگارتر  زیسـت 

حداکثـر  بـه  رسـیدن  بـرای  چیـن  بلندپروازانـه 

انتشارات کربنی تا سال 2030 و حذف آن تا قبل از 

سال 2060، انطباق دارد.

 ،S&P Global Platts Analytic گفتـه بـه 

ظرفیـت فوالدسـازی کوره هـای قـوس الکتریکـی 

چیـن بـا افزایـش 1۷ میلیون تنی در سـال 2021، به 

سـطح 198میلیون تن رسـید که سهم 15درصدی 

از مجمـوع کل ظرفیـت فـوالد خـام چیـن دارد. 

پروژه هـای  اسـاس  بـر   Platts محاسـبات  طبـق 

جایگزیـن تاییـد شـده، خالـص افزایـش ظرفیـت 

فوالدسـازی کوره هـای قـوس الکتریکـی در چیـن 

طـی سـال های 2022 و 2023 حـدود 10 میلیـون تن 

در سال خواهد بود.
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صرفه اقتصادی اندک قراضه فوالدی  

پـس از مجـاز شـدن واردات قراضـه فـوالدی، 

روش  بـه  چیـن  شـدید  وابسـتگی  به دلیـل 

BF-BOF برای تولید فوالد، میزان چشـم گیری 

بـه عنـوان خنک کننـده در  اولیـه  مـاده  ایـن  از 

کانورتورها استفاده خواهد شد.

در  قراضـه  از  اسـتفاده  افزایـش  بـه  تصمیـم 

کوره هـای BOF، بـه مقایسـه هزینـه ای بیـن تولید 

کک،  کـه  دارد  بسـتگی  قراضـه  و  خـام  چـدن 

زغال سـنگ و سـنگ آهن در یـک سـوی معادلـه و 

قراضه فوالدی در سوی دیگر قرار دارد.

بـه گفتـه یـک شـرکت فوالدسـاز در اسـتان 

ایـاالت  و  اروپـا  در  تقاضـا  بهبـود  بـا   ،Hebei

متحـده، قیمـت جهانی قراضـه افزایش یافت و 

استفاده از قراضه وارداتی در آینده کوتاه مدت 

مزیـت اندکـی در صنعـت فـوالد کشـور چیـن را 

به همراه خواهد داشت.

ایـن شـرکت فوالدسـاز اضافـه کـرد کـه هیـچ 

مانـع فنـی در افزایـش اسـتفاده از قراضـه وجـود 

نـدارد و ایـن تصمیـم بـه هزینـه و مزایـای آن ختـم 

می شـود، زیـرا در صـورت افـزودن بیـش از حـد 

قراضه فوالدی، سوخت اضافی برای افزایش دما 

در کانورتورها الزم است.

از   Platts موسسـه  نظرسـنجی  طبـق 

فوالدسـازان چینـی، سـهم اسـتفاده از قراضـه در 

تـا   15 بـازه  در  کلـی  طـور  بـه   BOF کوره هـای

20درصـد قـرار دارد و سـقف اسـتفاده از قراضـه 

حدود 25 تا 30 درصد است.

به گفته یک واحد فوالدسازی در شمال چین، 

در مـاه ِمـی سـهم اسـتفاده از قراضـه در کانورترهـا 

18درصـد بـود و هیـچ قراضـه ای بـه کوره های بلند 

افـزوده نشـد. مقایسـه هزینـه بیـن چـدن مـذاب و 

قراضـه فـوالدی، حداقـل اسـتفاده از قراضـه را در 

کانورتر تعیین می کند، در حالی که کیفیت فوالد 

فـوالد،  مـذاب  مطلـوب  خروجـی  دمـای  و 

در  قراضـه  از  اسـتفاده  حداکثـر  تعیین کننـده 

کانورتورها است.

قیمت سنگ آهن در برابر افت مقاوم است  

با وجود افزایش مداوم واردات قراضه فوالدی 

بـه چیـن، فعـاالن بـازار به دلیل حجم بی نظیر بـازار 

تقاضـای آن، انتظـار دارنـد کـه ایـن امـر تاثیـری در 

قیمت سنگ آهن در سال 2021 نداشته باشد.

طبـق آمـار گمـرک چیـن، واردات سـنگ آهن 

پنـج مـاه نخسـت سـال 2021،  ایـن کشـور طـی 

حدود 4۷1 میلیون تن بوده است که یک هزار و 

915 برابر حجم واردات قراضه فوالدی است که 

قراضـه  واردات  حجـم  زمانـی  دوره  همیـن  در 

فوالدی به 246 هزار و 346 تن رسیده است.
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»فملی« 28 تومان سود تقسیم کرد
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»فملی« 28 تومان سود تقسیم کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عادی شـرکت 

اسـتماع  موضـوع  بـا  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی 

گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونی، تصویب 

صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی بـه 

30اسـفند مـاه سـال 1399، انتخـاب حسـابرس و 

بـازرس قانونـی، انتخـاب روزنامـه کثیر االنتشـار، 

حـق  تعییـن  مدیـره،  هیئـت  اعضـای  انتخـاب 

و  مدیـره  هیئـت  غیـر موظـف  اعضـای  حضـور 

تعییـن پـاداش هیئـت مدیره با حضـور 64 درصد 

از سهامداران برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئت رئیسـه 

در جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه از سوی 

ریاست مجمع عمومی و معرفی اعضای هیئت 

رئیسه رسمیت یافت.

اردشیـــر سـعدمحمدی،  ایــــن مجمــــع،  در 

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران طـی 

سـخنانی اظهار داشـت: کشـورهای مختلف در 

سـال 2020 دارای رشـد منفـی بودنـد اما در سـال 

2021 و 2022 رشـد اقتصـادی در دنیـا پیش بینـی 

می شـود. در کشـور ما از سـال 2020 شـاهد رشـد 

اقتصادی و تولید ناخالص ملی بوده ایم.

وی افـزود: در سـال 2020 چیـن 9.5 میلیـون 

تن، شیلی 2.3 میلیون تن و ژاپن 1.5 میلیون تن 

کاتـد مـس تولیـد کردنـد. پیش بینـی می شـود 

و سـهم  افزایـش  آتـی  سـهم چیـن در سـال های 

شیلی کاهش یابد.

سعـدمحمـــــدی خاطرنشـــــان کــــــرد: چیــــن 

بنابرایـن  و  تـــن مصــــرف می کنــــد  12میلیـــون 

بزرگ تریـن واردکننـده اسـت. آمریـکا و آلمـان بـا 

مصرف 1.5 میلیون تن و 900 هزار تن در رتبه های 

بعـدی مصـرف قـرار دارنـد. بنابرایـن بـا صـادرات 

بـازار خوبـی در  بـه مـس، دیگـر کشـورها  کاتـد 

دسترس خواهند داشت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران با 

اشـاره بـه رونـد مصـرف مـس در دنیـا، تصریـح 

کـرد: سـرانه مصـرف مـس در دنیـا 3.2 کیلوگـرم 

بـه ازای هـر نفـر اسـت و سـاالنه 0.5 درصـد رشـد 

دارد. مصـرف مـس دنیـا از 22.5 میلیـون تـن در 

سـال 2020 بـه 28.9 میلیـون تـن در دنیـا خواهـد 

رسـید. در همیـن حـال سـرانه مصـرف مـس در 

کره جنوبـی 18.6 کیلوگرم، آلمـان 15.6 کیلوگرم 

و چین 9.3کیلوگرم به ازای هر نفر است.

وی در خصوص علت افزایش تقاضای مس در 

سال هــــای آتـــی عنــــوان کــــرد: تــــا ســـــال 2050 

سـرمایه گذاری چهـار هـزار میلیـارد دالری روی 

زیرساخت ها به ویژه حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

صـورت خواهـد گرفـت کـه نشـان از تقاضـای بـاال 

مجمـع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت ملی صنایـع مس ایران با حضور سـهامداران این شـرکت برگزار شـد و 
طی آن تقسیم 28 تومان سود به ازای هر سهم مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

گزارش اختصاصی »فلزات آنالین« از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی مس؛
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همسـایه  کشـورهای  بـود.  خواهـد  مـس  بـرای 

سرمایه گذاری های عظیمی روی انرژی تجدیدپذیر 

بـه ویـژه خورشـیدی صـورت داده انـد. در شـرکت 

روی  سـرمایه گذاری  دنبـال  بـه  بایـد  نیـز  مـس 

انرژی های تجدیدپذیر باشیم.

 2018 سـال  در  کـرد:  اضافـه  سـعدمحمدی 

سـهم نفـت از انـرژی 3۷ درصـد و بـرق 21 درصـد 

بـود امـا در سـال 2050 سـهم نفـت بـه 4 درصـد و 

بـرق بـه 41درصـد خواهـد رسـید. بنابرایـن بـرای 

کـه  اسـت  مـس  تنهـا  هـدف،  ایـن  بـه  رسـیدن 

می توانـد بـه رشـد صنعـت بـرق در دنیـا به دلیل 

خواص الکتریسیته کمک کند.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

بیـان کـرد: در حـال حاضـر، در دنیـا 199 پـروژه 

سـرمایه گذاری محتمـل و ممکـن روی مـس در 

و  میلیـون   10 مجمـوع  در  اسـت.  انجـام  حـال 

600هـزار تـن تولیـد جدیـد تـا سـال 2031 اتفـاق 

خواهد افتاد که کشـور ما بخشـی از این افزایش 

تولیـد را بـر عهـده خواهـد داشـت. اگـر صنعـت 

مس را همسو با اقتصاد بین الملل تنظیم نکنیم، 

عقب خواهیم افتاد. بنابراین سرمایه گذاری در 

زمان جاری از اسـتراتژیک ترین مسـائل اسـت که 

باید اتفاق بیفتد.

وی ابـراز کـرد: سـرمایه گذاری ها در صنعـت 

مـس بیشـتر خواهـد شـد و پروژه هـای کوچـک 

حتـی بـا عیـار پاییـن نیـز نقـش و سـهم مهمـی 

خواهند داشت.

سعدمحمدی با بیان اینکه سرمایه گذاری های 

بسـیار بزرگـی روی صنعـت مـس صـورت گرفتـه 

اسـت، تاکید کرد: سـرمایه گذاری روی مس در 

شـیلی بیـش از 2۷میلیـارد دالر خواهد بود و یک 

میلیـون و 228هـزار تـن بـه تولیـد اضافـه خواهـد 

کرد. به ازای هر تن 22 هزار دالر سرمایه گذاری 

صورت خواهد گرفت. در کشور پرو 8.5میلیارد 

دالر سرمایه گذاری خواهد شد و 800 هزار تن به 

بـه  تولیـد اضافـه خواهـد کـرد. سـرمایه گذاری 

ازای هـر تـن 13 هـزار دالر تخمیـن زده می شـود. 

علت تفاوت میزان سـرمایه گذاری ها دسترسـی 

به زیرساخت ها است.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

دالر  میلیـارد  چهـار  ایـران  در  کـرد:  مطـرح 

سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و 246هزار 

تـن بـه میـزان تولید اضافـه خواهد کـرد. بنابراین 

هشـت هـزار دالر بـه ازای هـر تـن سـرمایه گذاری 

صورت خواهد گرفت.

معـادن  سـمت  بـه  دنیـا  کـرد:  اذعـان  وی 

زیرزمینی خواهد رفت و ما نیز در معادن میدوک 

به سمت معادن زیرزمینی خواهیم رفت.

در  ایـران  رتبـه  بـه  اشـاره  بـا  سـعدمحمدی 

تولیـد  بـا  ایـران  کـرد:  خاطرنشـان  مـس،  تولیـد 

314هـزار تـن مـس محتـوی در رتبـه 15 دنیا قرار 

دارد و 1.5 درصد تولید معدنی مس را بر عهده 

دارد که این میزان به هیچ عنوان با پتانسـیل ها 

هم خوانی ندارد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

یادآور شـد: در سـال 1399 توانسـتیم 53 میلیون 

و 480 هـزار تـن سـنگ سـولفوری، یـک میلیـون و 

آنـد،  تـن  هـزار   355 کنسـانتره،  تـن  299هـزار 

280هـزار تـن کاتـد تولیـد کردیـم که همه از سـال 

قبل از آن بیشتر بود.

فـروش  میـزان  خصـوص  در  همچنیـن  وی 

شـرکت ملی مس در سـال 1399، عنوان کرد: در 

سـال قبـل بـا فـروش 18 هـزار میلیـارد تومـان در 

میلیـارد  و ۷90  هـزار  و 23  بازارهـای صادراتـی 

تومـان در بـازار داخلی مجموعـا 42 هزار میلیارد 

تومان رکورد زدیم.

سعدمحمدی با بیان اینکه یک معدن بسیار 

کـرد:  بیـان  مـس جدیـد کشـف کردیـم،  بـزرگ 

معـدن مـس سـریدون بـا ذخیـره یـک میلیـارد و 

کشـف  درصـد   0.48 عیـار  بـا  تـن  250میلیـون 

کردیم و تا پایان سـال ذخیره آن به یک میلیارد و 

تولیـد  پـروژه  و  رسـید  خواهـد  تـن  500میلیـون 

کنسانتره از آن را تعریف خواهیم کرد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

تاکید کرد: اکتشافات ما ادامه دارد و توانستیم 

به عمق یک هزار و 2۷3 متر برسیم که بیشترین 

عمـق حفـاری در شـرکت مـس بـوده اسـت. ایـن 

اکتشـافات 1.5 میلیارد تن به ذخایر مس اضافه 

توانسـتیم  سـال 1399  در  حـال  عیـن  در  کـرد. 

100هـزار متـر حفـاری اکتشـافی داشـته باشـیم و 

برنامه برای 150 هزار متر حفاری خواهیم کرد.

ملـی  شـرکت  پروژه هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

در سال 2020 چین 9.5 میلیون تن، 
شیلی 2.3 میلیون تن و ژاپن 1.5 
میلیون تن کاتد مس تولید کردند. 
پیش بینی می شود سهم چین در 

سال های آتی افزایش و سهم شیلی 
کاهش یابد
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پـروژه سـرمایه گذاری  ابـراز کـرد: در 29  مـس، 

خواهیـم کـرد کـه میـزان ذخیـره در دسـترس بـه 

310 میلیون تن، تولید کنسانتره به 2.3 میلیون 

تـن و کاتـد بـه 600 هـزار تـن خواهـد رسـید. بـا 

بـه  اهـداف،  بـه  دسـتیابی  و  پروژه هـا  اجـرای 

فـروش چهـار میلیـارد دالر در چهـار سـال آینـده 

دسـت خواهیـم یافـت و جـزو پنـج شـرکت برتـر 

در دنیا خواهیم بود.

مـس  شـرکت  کـرد:  اضافـه  سـعدمحمدی 

110هـزار میلیـارد تومـان پـروژه در دسـت اقـدام 

دارد و بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفته به ویژه 

بـا کسـب درآمـد، پروژه هـا قابـل انجـام خواهـد 

بـود. در سـال 1410 بـه تولیـد 610 هـزار تـن کاتـد 

مس دست خواهیم یافت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

هـزار   3۷9 بـه  مـس  بـازار  ارزش  کـرد:  مطـرح 

میلیارد تومان در سـال گذشـته رسـید و بیش از 

282درصـد افزایـش یافـت. شـرکت مـس در رتبه 

سوم شرکت های بزرگ بورسی قرار گرفت.

وی بیـان کـرد: تـا 2۷ تیر ماه سـال جاری، کل 

اسـتخراج 10 درصـد، سـنگ سـولفوری 10 درصـد 

کاتـد 6 درصـد و مـس محتوی 3 درصد از برنامه 

جلوتر بوده است.

سـعدمحمدی عنـوان کـرد: تـالش می کنیـم 

در پروژه هـای درآلـو و دره زار در سـال جـاری بـه 

نتیجه برسیم و شاهد بهره برداری از این پروژه ها 

بـه  توجـه  بـا  فیـروزه  چـاه  در  البتـه  باشـیم. 

سرمایه گذاری مشترک از برنامه عقب هستیم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

تصریح کرد: احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره 

سرچشـمه در دسـتور کار اسـت و از ایـن جهـت 

روی  سـرمایه گذاری  بـدون  کـه  دارد  اهمیـت 

بـدون  اولیـه  مـاده  خـوراک،  تامیـن  و  معـدن 

پرداخـت هزینـه حقـوق دولتـی مـاده اولیـه در 

دسترس خواهد بود.

سـوم  فـاز  احـداث  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

سـونگون بـرای تولیـد کنسـانتره در دسـتور کار 

اسـت و امیـدوار هسـتیم بـه تولیـد 100 هـزار تـن 

کاتد در آذربایجان دست یابیم و بخشی از بازار 

ترکیه را در دست بگیریم.

سعدمحمدی اضافه کرد: بیش از 25میلیون 

تن خاک کم عیار در سـونگون اسـت و با احداث 

یـک واحـد هیـپ لیچینگ تا پایان امسـال، تولید 

کاتد در این منطقه آغاز خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

تاکیـد کـرد: تولیـد یـک میلیـون و 610 هـزار تـن 

بـا  و  اسـت  کار  دسـتور  در  سـولفوریک  اسـید 

احداث یک واحد اسید فسفریک در بندرعباس، 

ارزش محصول را از ۷0 دالر به ازای هر تن اسید 

سـولفوریک بـه 950 دالر بـه ازای هـر تـن بـرای 

اسید فسفریک خواهیم رساند.

وی اذعـان کـرد: هـم نیـاز بین الملـل بـه ویـژه 

کـود  تولیـد  بـرای  فسـفریک  اسـید  بـه  هنـد 

شـیمیایی بسـیار زیـاد اسـت و هـم اینکـه بـرای 

واردات کـود فسـفاته در کشـور مـا ارز زیـادی 

صرف می شـود. بنابراین تنها با 100 میلیون یورو 

فسـفریک،  اسـید  پـروژه  روی  سـرمایه گذاری 

اسـید  روی  برابـری   9 ارزش  ایجـاد  ضمـن 

بـازار  هـم  و  داخلـی  بـازار  هـم  سـولفوریک، 

بین المللی را هدف خواهیم گرفت.

پـس از اتمـام توضیحـات مدیرعامـل شـرکت 

ملی صنایع مس ایران، بازرس قانونی و حسابرس 

مستقل گزارش خود از فعالیت هیئت مدیره را 

ارائـه کـرد و هیئـت مدیره و مدیران شـرکت ملی 

مس نیز به آن پاسخ دادند. پس از آن سهامداران 

سـواالت خـود را مطـرح کردنـد و مدیـران بـه ایـن 

سواالت نیز پاسخ دادند.

در پایـان مجمـع عمومی شـرکت ملی صنایع 

مس ایران، صورت های مالی سـال مالی منتهی 

به 30 اسـفند ماه 99 به تصویب رسـید. موسسـه 

ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 

دنیـای  روزنامه هـای  شـد.  انتخـاب  مسـتقل 

اقتصـاد، جهـان صنعـت بـه عنـوان روزنامه هـای 

کثیراالنتشار انتخاب شدند.

سـهم  هـر  ازای  بـه  سـود  میـزان  همچنیـن 

28تومـان تعییـن و 100 تومـان از 129 تومـان سـود 

قابـل تقسـیم بـه افزایـش سـرمایه 100 درصـدی 

آینده منتقل شد.

مجمـع مـس میـزان 0.85 درصـد از فـروش را 

به مسئولیت اجتماعی اختصاص داد. همچنین 

مبلـغ ۷0 میلیـارد تومـان بـه کمک هـای شـرکت 

مس برای کرونا اختصاص یافت.

معدن مس سریدون با ذخیره یک 
میلیارد و 250میلیون تن با عیار 
0.48 درصد کشف کردیم و تا 

پایان سال ذخیره آن به یک میلیارد 
و 500میلیون تن خواهد رسید و 

پروژه تولید کنسانتره از آن را تعریف 
خواهیم کرد
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مالیات صادرکنندگانی که رفع تعهد کرده اند، صفر شود

پیگیری مشکالت صنعت سرب و روی با مشاوره به موقع
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلـزات، در ایـن جلسـه مصـوب شـد شـرکت های 

»توسعه و تجهیز معادن امداد« و »کیمیا معدن 

سپاهان« کلیه سهام خود از فوالد کردستان )به 

ترتیب 20 و 16 درصد( را به شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات منتقل کنند.

بدیـن ترتیـب در ترکیـب جدیـد سـهامداری، 

ایمیـدرو بـا 44 درصـد، شـرکت سـرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات بـا 36 درصـد و شـرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور بـا 20 درصـد، 

سهامداران شرکت فوالد کردستان خواهند بود.

بر اساس تصمیمات این جلسه، جزئیات قیمت 

و شـرایط انتقـال، متعاقبـا پـس از تصویـب هیئـت 

مدیره شرکت ها مورد توافق قرار خواهد گرفت.

خـوراک  تامیـن  از  اطمینـان  منظـور  بـه 

سـنگ آهن شـرکت صنایع فوالد کردسـتان؛ مقرر 

شـد ریاسـت سازمان صمت اسـتان کردستان در 

صـدور مجوزهـای بهره برداری معادن سـنگ آهن 

و واحدهای فراوری استان از جمله کیمیا معادن 

و صبانور و… مساعدت الزم را معمول دارد.

همچنیـن، بـر اسـاس توافـق قبلـی مقـرر شـد 

سازمان صمت استان کردستان نسبت به صدور 

پروانـه اکتشـاف محدوده هـای آهنـی پهنه هـای 

قـروه و واگـذاری پروانه هـای اکتشـاف و گواهـی 

فـوالد  صنایـع  شـرکت  بـه  و…  بیجـار  کشـف 

کردستان پیگیری و اقدام کند.

در ادامـه ایـن نشسـت، محمدرضـا احمـدی، 

از  کردسـتان  فـوالد  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

همراهی و مسـاعدت مسـئولین سـازمان صمت 

استان، ایمیدرو، صبانور و سایر سهامداران برای 

پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی کرد.

احمدی اظهار داشت: ورود قدرتمند شرکت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ترکیب 

و  مبـارک  اتفاقـی  کردسـتان  فـوالد  سـهامداران 

نویدبخـش فصلـی نویـن در پیشـبرد اهـداف این 

مجموعه خواهد بود.

وی افـزود: حضـور ایـن شـرکت پویا و توانمند 

در کنار مجموعه ایمیدرو دغدغه تامین مالی و 

را  کردسـتان  فـوالد  اولیـه  مـواد  خـوراک  تامیـن 

برطرف کرده و تاخیرهای موجود را تا حد زیادی 

جبران خواهد کرد.

در ادامـه ایـن نشسـت، امیرحسـین نـادری، 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات بـا اشـاره بـه ذخایـر غنـی معدنی اسـتان 

کردسـتان و پتانسـیل های این منطقه محروم در 

ارزش آفرینـی و تولیـد ثـروت از طریـق معـدن و 

صنایـع معدنـی، بیـان کـرد: بنـا داریـم بـا تجمیـع 

پتانسیل های موجود و همکاری مسئولین امر به 

ویژه سازمان ایمیدرو و مسئولین استان و تجارب 

ایـن  در  گذشـته  از  کـه  سـرمایه گذاری  موفـق 

سـرمایه  بـرای  سـو  یـک  از  داشـته ایم،  منطقـه 

سهامداران خود ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد 

صنعـت،  توسـعه  در  دیگـر  سـوی  از  و  کنیـم 

و محرومیت زدایـی در منطقـه  اشـتغال آفرینی 

کردستان سهم بیشتری داشته باشیم.

یـادآور می شـود سـابقه طـرح احـداث زنجیره 

فوالد در اسـتان، مربوط به سـال 1394 بوده است 

کـه در سـفر اسـتانی معـاون رئیـس جمهـور مقرر 

شد زنجیره فوالد با ظرفیت های 2.5 میلیون تن 

کنسانتره، 2.5 میلیون تن گندله، 1.6 میلیون تن 

و  ذوب  تـن  میلیـون   1.5 و  آهـن  اسـفنجی 

ریخته گـری بـه  منظـور تولیـد 1.5 تـن ورق سـیاه، 

نـورد گـرم فوالدی در کردسـتان اجرایـی و هزاران 

اشتغال زایی ایجاد شود.

پـس از مصوبـات و انجـام فراینـد اولیـه بـرای 

اجـرای پـروژه، وزیر وقت صمت، دسـتور احداث 

دو واحد آهن  اسفنجی با ظرفیت 800 هزار تن به  

طـور جداگانـه در شهرسـتان های بیجار و قـروه را 

صـادر کـرد امـا بـه دالیـل متعـدد، اجـرای آن بـا 

محدودیت هـا و موانعـی مواجه بـود که اکنون با 

ترکیـب  در  گرفتـه  صـورت  مهـم  تغییـرات 

سهامداری و ورود شرکت سرمایه گذاری توسعه 

معـادن و فلـزات بـه عنـوان یـک شـرکت مقتـدر و 

پویـا بـه ایـن طـرح در کنـار شـرکت زیرمجموعـه 

خود یعنی صبانور با همراهی ایمیدرو به عنوان 

نهـاد مهـم حاکمیتـی و اجرایی دولـت در صنایع 

معدنـی، مشـکالت اجرایـی آن برطـرف شـده و 

شـاهد پیشـبرد این طرح مهم فوالدی در غرب 

کشور باشیم.

جلسـه سـهامداران شـرکت صنایع فوالد کردسـتان به منظور نقل و انتقال سهام این شـرکت و تغییر ترکیب سـهامداران در محل 
سالن جلسات ایمیدرو تشکیل شد.

فوالد کردستان در مسیر اوج
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

در  کـه  جعفـری  وجیه الـه  ایمیـدرو،  عمومـی 

شـورای راهبـردی اسـتان فـارس در محـل شـرکت 

اظهـار  می گفـت،  سـخن  جنـوب  آلومینیـوم 

داشت: خط انتقال آب از خلیج فارس قرار است 

بـرای کل اسـتان فـارس آب تامین کنـد، از این رو 

حمایت مقامات، نمایندگان و سـرمایه گذاران و 

صنعتگران استان ضروری است.

رئیـس هیئت عامل ایمیـدرو در ادامه اذعان 

کـرد: خـط انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه فـالت 

مرکـزی بـا سـرمایه گذاری شـرکت های معدنـی 

اسـتان های کرمـان و یـزد اجرایـی شـد و ایمیـدرو 

نیز راهبری آن را بر عهده داشت.

آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای   

تامین 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید

وی با بیان اینکه وزارت صمت در کنار وزارت 

افـزود:  می کنـد  کمـک  بـرق  تامیـن  بـه  نیـرو 

شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون 

یـک هـزار و 800 مـگاوات ظرفیـت تولیـد بـرق در 

کشور ایجاد کرده اند. شرکت های بخش معدن و 

صنایـع معدنـی آمـاده سـرمایه گذاری بـرای ایجاد 

10هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هستند.

آب رسانی به دو منطقه ویژه المرد و پارسیان  

جعفری تامین آب را نیاز اولیه توسعه، تولید 

و اشتغال دانست و تصریح کرد: این خط انتقال 

بـه دو منطقـه ویـژه پارسـیان و المـرد آب رسـانی 

خواهد کرد.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو  در پایـان بـا 

اعـالم اینکـه ایـران تنهـا 650 هـزار متـر مکعـب 

فـارس برداشـت دارد اظهـار  از خلیـج  در روز 

داشـت: امـارات متحـده عربـی 13.۷ میلیـون، 

عربسـتان 5.۷ میلیـون و قطـر دو میلیـون متـر 

و  برداشـت  آب  روزانـه  صـورت  بـه  مکعـب 

شیرین سازی می کنند .

در ایـن نشسـت اسـتاندار فـارس، فرمانـدار 

شـورای  مجلـس  در  اسـتان  نماینـدگان  و  المـرد 

اسـالمی سـخنانی در اهمیـت انتقـال آب بـه » 

فارس« ارائه کردند.

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو گفت: حمایت مسـئوالن و صنایع اسـتان فارس نقش بزرگی در سـاخت خط انتقـال آب از خلیج فارس 
به استان ایفا می کند.

ضرورت حمایت مقامات و سرمایه گذاران استان 
فارس از خط انتقال آب

ــــ

بـا هـدف توسـعه همکاری های مشـترک و همه جانبـه علمی، پژوهشـی و فنـاوری و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های موجـود، ایمان 
عتیقی مدیرعامل شرکت گل گهر و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی  روابـط 

جهـت  مناسـب  زمینه هـای  ایجـاد  گل گهـر، 

خدمــــــات  و  توانمنــــدی هــــا  از  بهره گیــــری 

متقابل، برگزاری نشسـت های علمی مشـترک 

انتقــــــال  و  دانشگـــــاه  اساتیـــــد  حضـــــور  و 

تجربیـات، تربیـت و آمـوزش نیـروی انسـانی 

متخصـص و مهارت محـور مـورد نیـاز طرفیـن 

دانشگاهــــی،  از ظرفیت هــــای  استفـــــاده  بـا 

بسترسازی برای حمایــت از ایده های خالقانه، 

نوآورانـه و فناورانـه و... ازجملـه محورهــــای 

این تفاهم اسـت.

مدیرعامل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در نشسـت عقـد ایـن تفاهم نامـه اظهـار داشـت: 

از  دانشـگاه  و  ارتبـاط صنعـت  هسـتیم  معتقـد 

ضروری ترین مناسبات هر جامعه ای است که به 

رشـد و شـکوفایی ایـن دو حـوزه و توسـعه علمـی و 

فناوری کشور می انجامد.

ایمــــان عتیقــــی افــــزود: ارتبـــاط صنعـــت و 

دانشگــــاه از یـک ســـــو می توانـــــد از عوامــــــل 

شتاب دهنده فعالیت های پژوهشی شرکت های 

صنعتــــی باشــــد و از ســــــوی دیگــــر موجبـــات 

بهره گیـری دانشـگاه ها از تجـارب صنعتگـران و 

زیرساخت های صنعت شود.

تفاهم نامه همکاری مشترک گل گهر و دانشگاه آزاد اسالمی کشور امضا شد
در راستای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های علمی، پژوهشی و فناوری؛

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

آمادگی معدن و صنایع معدنی برای تامین ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید  
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، بهـادر احرامیان 

اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم که بورس ها 

در سایر کشورهاى دنیا در حال ادغام با یکدیگر 

هستند تا وحدت رویه در معامالت ایجاد شود. 

در ایـن میـان، هـدف از طـرح ایجـاد چنـد بـورس 

کاالیى در کشور را درک نمى کنم.

بایـد از افـرادى کـه چنیـن  وی ادامـه داد: 

مواردی را مطرح می کنند سوال کرد که ایجاد 

بـرای  نفعـی  چـه  جدیـد  کاالیـی  بورس هـای 

اقتصاد کشور و بازار کاالیی دارد.

ایـن تولیدکننـده فـوالد کشـور تصریـح کـرد: 

ایجـاد بورس هـای جدیـد بـا صـرف هزینه هـای 

بـا  گـزاف و زمـان طوالنـی، ارزش افـزوده ای را 

خود به همراه ندارد و مزیتی را به شرایط فعلی 

اضافه نمی کند.

احرامیـان بـا تاکید بر اینکه معامالت بورس 

کاال بـه شـکل الکترونیکـی انجـام شـده و ایجـاد 

بورس هـای جدید منطقی نـدارد، گفت: اکنون 

بـورس کاال بـا بازارهـای مختلـف معامالتـی در 

حـال انجـام فعالیـت اسـت و دیگـر نیـازى بـه 

راه اندازى بورس جدیدی در کشور نیست.

فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  عضـو  ایـن 

تصریح کرد: هیچ بازاری کامل نیست و نیاز به 

از  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  در  توسـعه 

جمله بورس ها نیز وجود دارد، در این میان اگر 

افـرادی نسـبت بـه رونـد معاملـه محصولـی در 

بـورس کاال انتقـاد دارنـد بایـد درصـدد رفـع آن 

باشـند و طـرح مطالـب این چنینـی یعنـی تعـدد 

بورس های کاال حاصلی برای کشور ندارد.

قیمت گذاری دستوری کمرنگ شده است

خوشـبختانه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  احرامیـان 

امسال رویکرد قیمت گذاری دستوری کمرنگ تر 

دسـتورى  قیمت   گـذارى  گفـت:  اسـت،  شـده 

بهانه هـای  بـه  کـه سـال ها  بـوده  تجربـه غلطـی 

محتلـف اجـرا شـد امـا تبعـات منفـی آن از همان 

ابتدا متوجه همه بخش های تولیدی شد.

وی افـزود: قیمت گـذارى دسـتورى بـه هیچ 

عنوان نمى تواند مانع از تورم در کشـور شـود و 

بـه کارگیـری آن در کشـور  نتایـج منفـى  بارهـا 

دیـده شـد کـه نتایج زیان بـار آن باعث جلوگیرى 

از اجراى آن در سال جاری شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، احرامیـان در 

پایـان در خصـوص عرضـه محصـوالت جدیـدی 

همچـون مـواد معدنـی و سـیمان در بـورس کاال 

بیـان کـرد: بـورس کاالی ایـران بسـتری شـفاف 

برای معامالت کاالها است و هرچه محصوالت 

اقدامـى  شـود  عرضـه  بـورس  ایـن  در  جدیـدی 

مثبت خواهد بود که البته باید از دخالت های 

بیرونی در روند قیمت ها جلوگیری شود.

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فوالد گفت: هـدف و نیت افرادی که از ایجاد چند بورس کاالیی در کشـور سـخن می گویند مشـخص 
نیست؛ اما این موضوع اصال منطقی نبوده و برخالف رویه و تجربه های جهانی است.

نیت طرح ایجاد چند بورس کاالیی
 در کشور مشخص نیست!
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رئیس سـازمان 

اقتصـاد،  وزیـر  بـه  نامـه ای  در  مالیاتـی  امـور 

درخواسـت کـرد بـرای صادرکنندگانـی کـه رفـع 

مالیاتـی  صفـر  نـرخ  کرده انـد  ارزی  تعهـدات 

اعمال شود.

در متن این نامه، آمده است:

پیشنهاد ارائه شده در خصوص تمدید مهلت 

بازگشـت ارز صادرکننـدگان سـال 9۷ تـا پایـان آبـان 

مـاه سـال 99، بـه منظـور برخـورداری حداکثـری 

صادرکننـدگان محتـرم از نـرخ صفـر مالیاتـی و 

اسـترداد مالیـات و عـوارض ارزش افزوده که مورد 

توافـق قریـب به اتفاق اعضای کمیته اقـدام ارزی 

نیز بوده، در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از 

صـادرات سـال های 1400-139۷ مصـوب کمیتـه 

مـاده )دو(، موضـوع صـورت جلسـه چهاردهمیـن 

بـه  اقتصـادی  هماهنگـی  عالـی  شـورای  جلسـه 

تصویب نرسیده است. همان گونه که مستحضر 

در  کشـور  اقتصـادی  کالن  اهـداف  هسـتید، 

خصوص تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات 

از محل صادرات غیرنفتی محقق شـده اسـت به 

نحوی که هدف گذاری 56 درصدی بازگشت ارز 

ناشـی از صـادرات سـال 139۷ کـه در اولیـن بسـته 

سیاستی چگونگی باز گشت ارز و نحوه رفع تعهد 

)دو(  مـاده  کمیتـه  توسـط  شـده  ابـالغ  ارزی 

هدف گـذاری شـده بـود مطابـق جـدول پیوسـت، 

چرخـه  بـه  ارز  بازگشـت  درصـد   135 بـا  عمـال 

اقتصادی کشور در بازه زمانی تعیین شده 30 دی 

ماه 1398 محقق شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، همچنیـن مطابق 

ابالغـی،  ارز  بازگشـت  دومیـن بسـته سیاسـتی 

صادرکننـدگان محتـرم مکلـف بودنـد ۷0 درصـد 

ارز ناشـی از صـادرات سـال 1398 خـود را لغایـت 

کشـور  اقتصـادی  چرخـه  بـه   1389 مـاه  31تیـر 

بسـته  سـومین  در  مهلـت  ایـن  کـه  بازگرداننـد 

سیاستی ابالغ شده در فروردین ماه سال 1400 با 

افزایـش تعهـد ارزی بـه نود درصد تا پایان تیر ماه 

سـال جاری تمدید شـده است. آمار بازگشت ارز 

حاصل از صادرات سال 1398 و 9 ماهه سال 1399 

که مطابق بسته های سیاستی توسط بانک مرکزی 

جمهـوری اسـالمی ایـران بـه صـورت تجمعـی و 

بـرای  می شـود،  اعـالم  سـازمان  ایـن  بـه  ماهانـه 

استحضار به پیوست تقدیم می شود، با عنایت به 

مراجعـات مکـرر و عدیـده تشـکل های صنفـی و 

صادرکنندگانـی کـه نسـبت بـه رفـع تعهـد ارزی 

صادرات سـال 139۷ خود بعد از تاریخ 30 دی ماه 

1396 اقدام نموده اند و خواستار اعمال معافیت و 

استرداد مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده 

اسـت. خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه برگـزاری 

دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت دوازدهم در روز جاری، پیشنهاد 

صـورت  در  و  مطـرح  سـازمان  ایـن  صدراالشـاره 

تصویب، برای الحاق به بسـته سیاسـتی برگشـت 

ارز حاصـل از صـادرات سـال های 1400-139۷ بـه 

کمیته ماده )دو( ارجاع شود.

رئیـس سـازمان امور مالیاتـی در نامه ای به وزیر اقتصاد، درخواسـت کـرد برای صادرکنندگانی کـه رفع تعهـدات ارزی کرده اند نرخ 
صفر مالیاتی اعمال شود.

مالیات صادرکنندگانی که رفع تعهد 
کرده اند، صفر شود

درخواست رئیس سازمان مالیاتی از وزیر اقتصاد:
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

فـوالد مبارکـه، رضـا اسـماعیل پور بـا اعـالم ایـن 

خبــــر اظهــــار داشـــت: بـا حمایـــت واحدهـــای 

سرویس دهنـــده، خریــــد و پشتیبــــانی و فنـــی، 

واحـــد  روزه  شــــده 6  برنامه ریــــزی   تعمیــــرات 

گندله سازی با آماده سازی و هماهنگی منسجم 

و بـا انجـام بیـش از 35 هـزار نفـر سـاعت فعالیت 

تعمیراتی به  طور منظم، با کیفیت و بدون بروز 

حادثه ایمنی انجام شد.

وی در ادامـه افـزود: نکتـه قابـل  ذکـر در ایـن 

آب بنـدی  سیسـتم  تعویـض  تعمیراتـی،  توقـف 

خشـک کن ابتدای کوره پخت برای اولین بار در 

شـرایط گـرم کـوره پخـت، جهـت بهبـود فرایند و 

بیـن  مـاه  زمانـی 24  فاصلـه  رکـورد  بـه  رسـیدن 

تعمیـرات اساسـی واحـد گندله سـازی تـا انتهـای 

مهر 1400 بود.

مدیـر گندله سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در 

پایـان خاطرنشـان کرد: آخریـن رکورد فاصله زمانی 

در  گندله سـازی  واحـد  اساسـی  تعمیـرات  بیـن 

شرایط سرد کوره پخت حدود 20 ماه بوده است.

در ایـن خصـوص رئیـس دفتـر برنامه ریـزی و 

نیـز  آهن سـازی  تعمیـرات  و  نگهـداری  کنتـرل 

در  تعمیراتـی دوره ای  فعالیـت  انجـام  گفـت: 

واحـد گندله سـازی بـرای حفـظ آمـاده بـه کاری 

توقفـات  رسـاندن  حداقـل  بـه  و  تجهیـزات 

اضطراری انجام می شود.

حمیدرضـا جمالی افـزود: انجام این فعالیت 

تعمیراتـی با نفرسـاعت ذکـر شـده در مدت زمان 

مناسـب،  و  دقیـق  آماده سـازی  بـا  محـدود 

به روزرسـانی دسـتورالعمل های تعمیرات، تامین 

کارکنـان  مهـارت  و  مصرفـی  و  یدکـی  قطعـات 

اجرایی و نظارت مناسب انجام شد.

وی خاطرنشـان کـرد: در مراحـل آماده سـازی و 

اجـرای فعالیت هـا، هماهنگـی بسـیار خوبـی بیـن 

مسئولین و ناظرین تعمیرات واحد گندله سازی و 

تعمیرات مرکزی ایجاد و جلسات مربوطه با توجه 

به شرایط ناشی از کرونا با حداقل نفرات و در اکثر 

موارد به  صورت غیرحضوری برگزار شد.

رئیـس مرکـز تعمیـرات مکانیـک نیـز در ایـن 

خصـوص بیـان کـرد: توقفـات برنامه ریـزی  شـده 

لحـاظ حجـم  از  گندله سـازی  واحـد  تعمیراتـی 

نیروی انسانی، قطعات، مکانیسم و ابزارآالت و 

مدت زمـان محـدود، منحصربه فـرد و نیازمنـد 

انسـجام و برنامه ریــــزی و سـازماندهی خـاص 

خود است.

ایـن  انجـام  از  قبـل  افـزود:  بـذار  حمیدرضـا 

تعمیـرات دوره ای بـرای اطمینـان از جلوگیـری از 

شیوع بیماری کرونا، از کارکنان نظارت تعمیرات 

مرکزی و پیمانکاران درگیر تسـت PCR  به عمل 

آمـد و بـا حمایـت و کمـک کارشناسـان ایمنـی بـر 

رعایت پروتکل های بهداشتی نیز نظارت شد.

 رئیس تولید واحد گندله سازی فوالد مبارکه 

نیـز در خصـوص ایـن عملیـات تعمیراتـی اظهـار 

داشـت: توقف 6  روزه گرم واحد گندله سـازی با 

همدلی و هماهنگی تیم تولید واحد گندله سازی 

و بـا اعتمـاد و اتـکا بـه دانـش و تخصـص خـود و 

شـده  اصـالح   کاری  دسـتورالعمل های  اجـرای 

مطابق برنامه و به  صورت ایمن انجام پذیرفت.

ایـن توقـف  پاسـیار اذعـان کـرد: در  خشـایار 

تعمیراتی، با برگزاری جلسات تخصصی و همکاری 

کلیـه  برنامـه،  مطابـق  و  صنعتـی  نظافـت  تیـم 

فعالیت هـای تولیـد و نظافـت صنعتـی بـا نظـم و 

انضباط و به صورت ایمن انجام گرفت و خط تولید 

طبق برنامه در اختیار تیم تعمیرات قرار داده شد.

وی تصریح کرد: تیم تولید واحد گندله سازی 

بـا راهـکاری جدیـد برای اولین بار اقـدام به خارج 

مدیـر گندله سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه از انجام موفقیت آمیـز تعمیـرات برنامه ریزی شـده 6 روزه ایـن واحد در تیر ماه سـال 
1400 خبر داد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی  شده 
واحد گندله سازی در تیر ماه

مدیر گندله سازی شرکت فوالد مبارکه:
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کـردن پالتـکار از 30 متـر ابتدایـی کـوره پخـت در 

این توقف گرم نمود و با اصالح شرایط آب بندی 

خشـک کن ابتـدای کـوره پخت در محیطی ایمن 

باعـث ارتقـای کیفیـت گندلـه تولیـدی شـد. این 

بـا همـکاری نزدیـک تیم هـای تولیـد و  فعالیـت 

تعمیرات و  با موفقیت کامل  انجام پذیرفت.

رئیـس تعمیـرات واحـد گندله سـازی هـم در 

خصـوص ایـن توقف برنامه ریزی شـده گفت: این 

عملیات بزرگ تعمیراتی با برنامه ریزی منسجم و 

تعمیـرات  در  فعالیت هـا  مناسـب  آماده سـازی 

محلـی مکانیـک، بـرق، ابـزار دقیـق و اتوماسـیون 

واحد گندله سازی با همدلی و همکاری کارکنان 

بـا  واحـد  مقیـم  پیمانـکار  و  تولیـد  و  تعمیـرات 

موفقیت انجام پذیرفت.

 محمـد خدابنده تاکید کرد: هماهنگی های 

و  محلـی  تعمیـرات  بخش هـای  در  مناسـب 

تعمیـرات مرکـزی و دفاتـر فنـی تعمیـرات و سـایر 

بخش های پشتیبانی در اجرای این مهم از نقاط 

قوت این توقف برنامه ریزی  شده بود.

واحـد  مکانیـک  تعمیـرات  سرپرسـت 

گندله سازی نیز خاطرنشان کرد: با آماده سازی و 

نظـارت موثـر بـر اجـرای فعالیت هـا و بـا اولویـت 

بدنـه  تعویـض  آسـیاب ها،  تعمیـرات  ایمنـی 

غبارگیرتـرِ آسـیاب خـط 2 و جایگزینـی یکـی از 

گیربکس هـای درایو کپسـول آسـیاب خـط 1 برای 

اولین بار، تعمیرات اساسی میکسرها، تعمیرات 

سـرند  تنظیمـات  و  تعمیـرات  دیسـک،  بخـش 

غلتکـی ورودی کـوره پخـت، تعمیـرات فن هـای 

پروسس، تعمیرات مکانیسم آب بندی خشک کن 

ابتـدای کـوره پخـت، تعمیـرات الورینـگ و درایـو 

تعمیـرات  شـوت ها،  و  فیدرهـا  و  پخـت  کـوره 

غبارگیرهـای کـوره پخـت، تعمیـرات سـیاالت و 

پمپ های مربوطه انجام شد.

واحـد  ایمنـی  مشـاور  کارشـناس  همچنیـن 

گندله سـازی در پایـان گفـت: برنامه ریـزی حضـور 

کارکنـان و فعالیت هـای توقـف برنامه ریـزی  شـده 

براساس رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی، 

و  آمـوزش  ایمنـی،  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت 

به  کارگیری دسـتورالعمل های ایمنی فعالیت ها و 

نظـارت موثـر بـر انجام ایمـن کار از نقـاط قوت این 

عملیات تعمیراتی بود.

موسـوی ادامـه داد: تعمیـرات انجام  شـده بر 

روی تجهیزات، ضریب ایمنی را افزایش داده و با 

کاهش حجم تعمیرات اضطراری، احتمال وقوع 

حوادث کاهش خواهد یافت.

ــــ

مدیرعامـل شـرکت فـراوری مـواد معدنی ایران ضمـن انتقاد از عملکـرد ادارات بـرق، گاز و دارایـی زنجان، گفـت: در زمینه  صنعت 
سرب و روی به مدیران این استان مشاوره تخصصی ارائه می شود تا آن ها پیگیر مشکالت این صنعت باشند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حمید عالماتی 

بـا بیـان اینکـه مدیـران اسـتانی بارهـا در رابطـه بـا 

کاستی ها و کم کاری ها می گویند این دستور از 

بـاال بـوده و در اختیـار مـا نیسـت، اظهار داشـت: 

در دوره  مدیریتـی همـه  مـا پیـش آمـده کـه یـک 

کارمنـد سـاده سـازمان، اشـکال بخشـنامه ای را 

برای مدیر گوشزد کند و بگوید این بخشنامه یا 

ابالغیـه دارای اشـکال اسـت و در صـورت رفـع، 

بهتر می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: صنایعی مثل فوالد، 

مـس و پتروشـیمی بـه طـور مسـتقیم وابسـته بـه 

دولـت هسـتند و مـواد اولیـه آن ها را دولت تعیین 

می کند و به طریق اولی همواره حمایت می شوند 

ولی سرمایه گذاری در صنایع سرب و روی در کل 

غیـر دولتـی اسـت و بـا کارخانجـات بـزرگ دولتی 

که همواره حمایت می شوند خیلی فرق دارد.

نایب رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی 

ایـران اذعـان کـرد: از آنجایـی کـه قیمت گـذاری در 

بـازار سـرب و روی دسـت مـا نبـوده و قیمـت مـاده 

معدنی ما و تعیین نرخ آن نیز دست دولت است، 

طبیعی است که این رابطه حمایتی نخواهد بود.

بـا  افـزود: تصمیم گیـری در رابطـه  عالماتـی 

افزایـش قیمـت گاز تصمیـم درسـتی نبـود و مـا از 

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان می خواهیـم پیامـد 

این تصمیم را به مقام مافوق خود گوشزد کند.

وی تصریـح کـرد: مشـکالت پیـش آمـده در 

حیطه  اختیار تمامی مدیران دولت است و نباید 

آن ها در این خصوص شانه خالی کنند.

عالمتی از عملکرد ادارات برق، گاز دارایی، به 

مشکالت صادرات در استان انتقاد کرد و گفت: 

چرا باید صنعت، کار و کارآفرینی در استان زنجان 

ایـن همـه زمین گیـر شـوند و متاسـفانه بیشـترین 

بودجه برگشـتی در بین اسـتان های کشور مربوط 

به استان زنجان باشد. 

بر اسـاس گزارشـی از بازار، مدیرعامل شـرکت 

فـراوری مـواد معدنـی ایـران در پایـان بیان کـرد: ما 

آماده ایـم هـر گونـه مشـاوره تخصصـی در زمینـه  

صنعت سرب و روی به مدیران استانی ارائه کنیم 

تا آن ها پیگیر مشکالت این صنعت باشند.

پیگیری مشکالت صنعت سرب و روی با مشاوره به موقع
مدیرعامل شرکت فراوری مواد معدنی ایران مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

64
é 1400  مرداد ماه é 175  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حمیـد زادبـوم 

اظهار داشـت: چین با سـه میلیارد و 144میلیون 

دالر )سـهم 29 درصـدی(، عـراق بـا دومیلیـارد و 

343 میلیـون دالر )سـهم 22درصـدی(، امـارات 

متحـده عربـی با یک میلیارد و 2۷5میلیـون دالر 

)سـهم 12 درصـدی(، ترکیـه بـا 594میلیـون دالر 

)سـهم 6 درصـدی( و افغانسـتان بـا 569 میلیـون 

دالر )سـهم 5 درصـدی(، از صـادرات کشـور را بـه 

خود اختصاص داده اند.

وی درباره کل تجارت کشور افزود: صادرات 

کاال در سه ماه سال جاری نزدیک به 30 هزار تن 

به ارزش 10 میلیارد و 688 میلیون دالر برآورد شد 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه 

از نظـر  از لحـاظ وزنـی و 69 درصـد  38درصـد 

ارزشی افزایش داشته است. 

زادبـوم اضافـه کـرد: صـادرات کاال در خـرداد 

مـاه امسـال بـه 13 هـزار و 8۷ تـن بـه ارزش چهـار 

میلیارد و 368 میلیون دالر رسـید که نسـبت به 

مـاه قبـل 52 درصـد از لحـاظ وزن و 30 درصـد از 

نظر ارزشی افزایش داشته است.

این مقام مسئول گفت: صادرات خرداد ماه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 112 درصد در 

ارزش و ۷9 درصد در وزن افزایش داشته است و 

همچنین در فروردین ماه امسال، میزان صادرات 

غیر نفتی از نظر ارزش دو میلیارد و 968 میلیون 

کـه  بـوده  تـن  و 302  هـزار  وزن هشـت  بـا  دالر 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ 

ارزشـی 80 درصـد و از لحـاظ وزنـی 56 درصـد 

رشد داشته است. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید 

و  میلیـارد  سـه  نیـز  مـاه  اردیبهشـت   در  کـرد: 

و  هـزار  هشـت  وزن  بـه  کاال  دالر  352میلیـون 

5۷9تـن کاال صـادر شـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل نشـان دهنده رشـد 2۷ درصدی 

در ارزش است.

زادبـوم بـا اشـاره بـه سـهم ارزشـی بخش هـای 

عمده کاالیی از صادرات در سه ماهه سال جاری 

گفت: پتروشیمی و میعانات گازی با 51 درصد، 

معـدن و صنایـع معدنـی بـا 28 درصـد بخش هـای 

عمده صادراتی در این مدت بوده اند.

وی افـزود: 10 کشـور نخسـت صادراتـی نیـز 

85.۷ درصـد سـهم ارزشـی از کل صـادرات را بـه 

خود اختصاص داده اند که هند، تایلند، پاکستان، 

اندونزی و غنا در جایگاه پنجم تا 10 قرار دارند.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در 

کشـور  بـه 15  صـادرات  میـزان  مجمـوع  مـورد 

همسـایه نیز گفت: در سـه ماه نخسـت امسـال، 

بـه وزن  پنـج میلیـارد و 59۷ میلیـون دالر کاال 

18هزار و 294 تن به 15 کشور همسایه صادر شد 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته از 

وزنـی  لحـاظ  بـه  و  درصـد   51.5 ارزشـی  نظـر 

44درصد رشد داشته است.

زادبـوم  ابـراز کـرد: در مجموع صادرات به 

کشـورهای همسـایه و کشـور هنـد و چیـن برابر 

بـا 9میلیـارد و 85 میلیـون دالر بـه وزن 26 هزار 

ارزشـی  لحـاظ  بـه  کـه  بـرآورد شـده  و ۷85تـن 

61.۷ درصـد و بـه لحـاظ وزنـی 35 درصـد رشـد 

داشته است.

بـه گفتـه وی، در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، صادرات به چین از لحاظ ارزشی 

امـارات متحـده  عـراق 58 درصـد،  ۷2درصـد، 

عربی 32 درصد، ترکیه 130 درصد و افغانستان 

15درصد در سه ماهه نخست سال جاری رشد 

داشته است.

ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد: در سـه مـاه 

نخست امسال واردات کاالهای واسطه ای معادل 

۷1 درصـد در ارزش و 93 درصـد در وزن، کاالهـای 

سرمایه ای 13 درصد در ارزش و 1.5درصد در وزن 

و کاالهای مصرفی 16.4 در ارزش و 6 درصدی در 

وزن سهم داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، تجـارت خارجـی 

غیــــر نفتـی در فصـــل بهــــار بـه 38 میلیــــون و 

3۷9هـــــزار تــــن کاال بـــــه ارزش 20 میلیـــــارد و 

902میلیون دالر رسید.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران گفـت: چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانسـتان با سـهمی معادل 74 درصـد، پنج بازار 
نخست صادراتی ایران در سه ماه نخست امسال محسوب می شوند.

۷۴ درصد صادرات ایران به پنج کشور انجام شد
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معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت گفت: تـداوم قطعی برق در صنعت کشـور بـه دلیل اثرگذاری مسـتقیم در 
بازار و کاهش تولید به صالح اقتصاد نیست.

قطعی برق برای اقتصاد کشور مخرب است

به گزارش »فلزات آنالین«، سعید زرندی در 

رابطـه بـا قطـع بـرق صنایـع در شـرایط فعلـی بـه 

اظهـار  خانگـی  مشـترکان  بـرق  تامیـن  منظـور 

داشـت: وزارت صمـت بـا درک شـرایط کشـور و 

نیـرو  وزارت  بـا  زیـادی  بـرق، همـکاری  کمبـود 

انجـام داد. صنایـع نیـز بـا تغییر شـیفت کاری و 

تغییـر در سـاعات فعالیـت و تعطیلـی موقـت 

صنایـع فـوالد و سـیمان، همـکاری خوبـی بـرای 

مدیریت برق انجام دادند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه 

بـه صـورت  ایـن شـرایط  بـود  قـرار  البتـه  افـزود: 

بـرای  تعهداتـی  نیـرو  وزارت  و  باشـد  موقـت 

بازگشـت خـط تولیـد فـوالد و سـیمان داشـت کـه 

متاسفانه به طور کامل انجام نشد.

بـرق  کـه  بـود  شـده  مقـرر  کـرد:  بیـان  وی 

شـهرک های صنعتی قطع نشـود اما گزارش های 

دریافتی از سراسر کشور نشان از قطعی برق در 

شـهرک ها دارد کـه منجـر بـه مشـکالت زیـادی 

برای واحدهای صنعتی دارد؛ به طوری که فقط 

در هفتـه گذشـته نزدیـک بـه دو هـزار سـاعت 

کـه  افتـاده  اتفـاق  شـهرک ها  در  بـرق  قطعـی 

میانیگین قطعی سه ساعته را شاهد بودیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین 

تاکیـد کـرد: تعطیلـی واحدهـای تولیـدی فـوالد، 

ضمن برهم زدن تعادل بازار باعث بروز مشکالتی 

در واحدهای پایین دستی فوالد و صنایع وابسته 

بـه ایـن صنعـت شـده اسـت کـه خسـارت زیـادی 

هـم بـه ایـن صنایـع و هـم صنایع وابسـته بـه فوالد 

وارد شده است.

زرنـدی تصریـح کـرد: در سـالی کـه توسـط 

تولیـد،  عنـوان  بـه  انقـالب  معظـم  رهبـر 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا نـام گرفتـه، نبایـد 

همـه بـار مشـکالت دسـتگاه های دیگر بـر دوش 

تولیـد باشـد. سـوال اینجـا اسـت همان طـور کـه 

تولید وظیفه خود را در قبال کمبود برق انجام 

داده اسـت، آیـا بخش هـای دیگـر نیـز بـه همیـن 

اندازه همراهی می کنند؟ چرا برای حل مشـکل 

تعطیلـی  و  تولیـد  سـراغ  بـه  اول  بـرق،  کمبـود 

بـه  اینگونـه  آیـا  می رویـم؟  تولیـدی  واحدهـای 

دنبال جهش تولید هستیم؟

ایـن در حالـی اسـت کـه  وی تصریـح کـرد: 

بـر  نهادهـا اختاللـی  و  اداره هـا  تعطیلـی برخـی 

زندگـی روزمـره مـردم وارد نمی کنـد و باید به این 

سمت حرکت کنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، معـاون طـرح و 

برنامه وزارت صمت همچنین در پایان با اشاره 

به آمادگی واحدهای بزرگ صنایع معدنی برای 

سـاخت نیروگاه گفت: با اینکه سـاخت نیروگاه 

برق وظیفه یک واحد تولیدی نیست و باید زیر 

سـاختهای تولیـد مثل انـرژی توسـط وزارت نیرو 

تامیـن شـود، ولـی باتوجـه بـه برخـی کمبودهـا 

مقرر شد بیش از 10 هزار و 500 مگاوات نیروگاه 

بـا سـرمایه گـذاری واحدهـای صنایـع معدنـی 

ایجاد شود.
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جدیدتریـن آمار منتشـر شـده از سـوی وزارت صمت نشـان می دهد که در سـه ماهـه اول سـال 1400 تولید انواع لـوازم  خانگی با 
رشد 29.4 درصدی نسبت به فصل اول سال گذشته به بیش از یک میلیون و 48 هزار دستگاه رسیده است.

تولید بیش از یک میلیون دستگاه لوازم  خانگی

بر اساس آمار وزارت صمت:

به گزارش »فلزات آنالین«، بر اسـاس این آمار 

در سه ماهه اول امسال تولید 6 کاال بیش از 20 )تا 

تـا 20 درصـد،  بیـن 10  ۷1.2 درصـد(، چهـار کاال 

هشـت کاال کمتـــر از 10 درصد نسبـــت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید 9 کاال نیز 

کاهش یافته است.

در این میان بیشترین افزایش تولید، مربوط به 

بـــــا  کــــه  اســــت  کامیون-کامیونــت-کشنــــده 

۷1.2درصــــد رشــــد، تولیـــــد آن بــــه یـک هــــزار و 

۷55دستگاه رسیده است.  

یکـی از کاالهـای دیگـری کـه در ایـن مـدت 

ماشـین  داشـت،  را  تولیـد  افزایـش  بیشـترین 

لباسشویی با 40 درصد افزایش بوده است.

افزایش نزدیک به 30 درصدی تولید لوازم  خانگی  

طی سه ماهه امسال تولید انواع لوازم  خانگی 

بـا 29.4 درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل به بیش از یک میلیون و 48 هزار دستگاه 

رسیده است.

از بیـن انـواع لـوازم  خانگـی نیـز تولیـد انـواع 

ماشـین لباسشـویی، یخچال و فریزر و تلویزیون با 

افزایـش 40، 29.1 و 19.9 درصـدی مواجـه بـوده و 

هـزار،  حـدود  212  از  محصـول  سـه  ایـن  تولیـد 

3۷4هـزار و 224 هـزار دسـتگاه در سـه ماهـه سـال 

گذشـته به نزیک 29۷ هزار، 483 هزار و 269 هزار 

دستگاه در سه ماهه امسال رسیده است.

با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم  خانگی 

در سـال جـاری، در بـازار شـاهد کاهـش قیمـت 

نیسـتیم. اخیرا سـخنگوی انجمـن تولیدکنندگان 

و  حقـوق  درصـدی   39 افزایـش  لوازم خانگـی 

دسـتمزد، گران شـدن قیمت جهانی مواد اولیه و 

افزایش نرخ ارز که 6 برابر نسبت به سال 9۷ شده 

را از دالیل افزایش قیمت  عنوان کرد.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، گفتنی اسـت که 

سـال گذشـته سرپرسـت معاونـت امـور بازرگانـی 

داخلی وزارت صمت هدف این وزارتخانه را تولید 

11.6 میلیون دستگاه لوازم  خانگی در سال عنوان 

کـرده امـا گفتـه بـود که تقاضـا در ایـن بـازار حدود 

12.5 میلیون دسـتگاه و بخش اعظم آن در بخش 

لوازم  خانگی کوچک است.
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بـــــه گـــــزارش »فلــــزات آنالیـــــن«، رســـــول 

قیمـت  افزایـش  مـورد خبـر  خلیفه سـلطانی در 

فـوالد در بـازار اظهـار داشـت: اگر همه بـازار را به 

و  بهتـر شـده  کننـد، وضعیـت  رهـا  خـود  حـال 

قیمت هـا برمی گـردد یعنـی اگـر بـه بـازار مـوج 

داده نشود بازار به حالت قبل بازمی گردد.

وی اذعـان کـرد: افـرادی کاال خریـده و انبـار 

کرده انـد؛ می خواهنـد از انبارهـای خـود اسـتفاده 

کـرده و گران تـر بفروشـند. مـوج خبـری گرانـی را 

کسانی درست می کنند که کاال در انباری دارند.

دبیر انجمن فوالد ایران در ادامه افزود: اگر 

بـه ایـن موضـوع مـوج داده نشـود، آنقـدر بـازار 

احتکارکننـدگان  ایـن  همـه  کـه  می شـود  آرام 

متضـرر می شـوند، بـا ارزانـی کاال مواجـه شـده و 

آنچنـان آسـیب می بینند کـه دیگر نتوانند خود 

را بازیابی کنند.

خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: قیمت فوالد 

دچـار نوسـان جهانـی می شـود و ممکـن اسـت 

افزایـش یابـد امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن 

نوسـان باقـی می مانـد، ایـن نوسـان برمی گـردد. 

نباید به این شوک ها بها داد، خبر این شوک ها را 

می خواهنـد  کـه  می کننـد  درسـت  کسـانی 

قیمت ها افزایش پیدا کند. البته افزایش قیمت 

رخ داده امـا قطعـا ایـن قیمـت بـه حالـت قبـل 

بازگشته و ارزان می شود.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، دبیر انجمن فوالد 

ایران در پایان در پاسـخ به سـوالی در مورد میزان 

تقاضای فوالد در بازار گفت: عرضه در کشور دو 

برابـر تقاضـای واقعـی اسـت؛ تقاضـا تقریبـا وجود 

نـدارد و می تـوان گفت صفر اسـت. علـت امر آن 

اسـت کـه ساخت وسـازی هـم انجـام نمی شـود. 

حتـی قبـل از ایـن مـوج کونـا هـم تقاضـا کـم بـود 

بنابرایـن بایـد قیمت هـا بایـد کاهـش پیـدا کنـد. 

پیش بینی این است که طی 20 روز آینده قیمت 

فـوالد کاهـش قابـل توجهی بـرای مثـال 20 درصد 

داشته باشد.

دبیـر انجمـن فـوالد ایران گفـت: عرضه فوالد در کشـور دو برابر تقاضای واقعی بوده و چون ساخت وسـاز تقریبا راکد شـده اسـت، 
می توان گفت تقاضا تقریبا وجود ندارد.

تقاضای فوالد به صفر رسید

ــــ

بررسـی ها از عملکـرد شـرکت های بـزرگ بخـش معـدن و صنایـع معدنی در بهـار 1400 حاکـی از تولیـد حـدود 6.2 میلیون تنی 
شمش فوالد و 3.9 میلیون تنی محصوالت فوالدی دارد.

آمـار  بررسـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عملکـرد شـرکت های فـوالد مبارکـه و ذوب  آهـن 

اصفهـان، فـوالد خوزسـتان، فـوالد خراسـان، فـوالد 

آلیـاژی ایـران، میدکـو، گـروه ملـی صنعتـی فـوالد 

ایـران، فـوالد کاوه جنـوب، چادرملـو، فـوالد ارفـع، 

فـوالد بنـاب و جهـان فـوالد حاکـی اسـت، در سـه 

مـاه نخسـت امسـال ایـن شـرکت ها بـا تولیـد 6 

میلیـون و 183 هـزار و ۷26 تـن شـمش فوالد رشـد 

بـا مـدت مشـابه سـال  9 درصـدی در مقایسـه 

گذشته ثبت کردند.

ایـن در حالـی اسـت کـه جمـع تولیـد شـمش 

ایـن شـرکت ها در خـرداد مـاه بـا افـت 5 درصـدی 

در مقایسه با خرداد 99 به یک میلیون و 842هزار 

و 309 تن رسید.

در بهار امسال فوالد مبارکه اصفهان با تولید 

دو میلیـون و 685 هـزار و 410 تنـی شـمش معادل 

شـد.  رکـورددار  شـمش  تولیـد  کل  درصـد   43

همچنین عنوان بیشترین رشد تولید با 80درصد 

به شرکت فوالد کاوه جنوب رسید که موفق شد 

در دوره یـاد شـده 41۷ هـزار و ۷41 تـن شـمش 

بیلت تولید کند.

رشد 3 درصدی تولید محصوالت فوالدی  

محصـوالت  بخـش  در  گـزارش،  ایـن  برپایـه 

فـوالدی بررسـی آمـار عملکـرد شـرکت های فـوالد 

آذربایجـان، خراسـان، آلیـاژی ایـران، جهـان فـوالد 

سـرجان، نـورد و لولـه اهـواز، گـروه ملـی صنعتـی 

خـودرو  ورق  اکسـین،  فـوالد  ایـران،  فـوالد 

چهارمحال و بختیاری، فوالد بناب و فوالد کویر 

حاکی از تولید سه میلیون و 895 هزار و 16۷تنی 

اسـت. آمـاری کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال گذشته رشد 3 درصدی نشان می دهد.

این در حالی اسـت که شـرکت های یاد شـده 

آخریـن مـاه فصـل بهـار را بـا افـت 8 درصـدی در 

تولیـد پشـت سـر گذاشـتند و آمـار یک میلیـون و 

161 هزار و 626 تنی را در خرداد ماه ثبت کردند.

ورق  چهارگـوش،  آلیـاژی،  میلگـرد  میلگـرد، 

گـرم، تیرآهـن، لولـه، کالف، ورق عریـض و ورق 

گالوانیزه، عمده محصوالت فوالدی تولیدی این 

شرکت ها است.  

ایرنـا، هفتـه گذشـته  از  بـر اسـاس گزارشـی 

انجمن جهانی فوالد، ایران را با تولید 29 میلیون 

تـن فـوالد خـام دهمین کشـور فوالدسـاز و دومین 

تولیدکننـده آهـن اسـفنجی جهـان در سـال 2020 

میالدی اعالم کرد.

تولید 6.2 میلیون تنی شمش فوالدی

دبیر انجمن فوالد ایران:
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مدیـر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکه با اشـاره به اقدامات گسـترده و موثر فـوالد مبارکـه در کاهش مصرف 
آب گفـت: اجرای طرح انتقال پسـاب شـهری برای اسـتفاده در فرایند تولید، افزایش شـدید سـطح بهداشـتی محیـط را به همراه 

داشت و میزان تاب آوری این شرکت را نیز به میزان قابل  توجهی افزایش داد.

فوالد مبارکه اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد مبارکه، جواد نیلی اظهار 

داشت: فوالد مبارکه با سهم تولید 45 درصدی 

فـوالدی  شـرکت های  بزرگ تریـن  از  یکـی  فـوالد 

در  فـوالدی  مجموعـه  بزرگ تریـن  و  کشـور 

خاورمیانه و شمال آفریقا است.

 فوالد مبارکه، اولین شرکت در استفاده از   

پساب برای تولید

وی بـا بیـان اینکـه برای تولید فـوالد عالوه بر 

انرژی و سـنگ آهن به آب هم نیاز اسـت، افزود: 

بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز جهـت تولیـد فـوالد، 

سال ها از آب خام استفاده می شد ولی الزاماتی 

کـه بـه دلیـل مشـکالت کمبـود آب در فـالت 

مرکزی ایران به فوالد مبارکه تحمیل شد، باعث 

شـد ایـن شـرکت بـرای اولیـن بـار بـه اسـتفاده از 

پساب برای چرخه تولید روی آورد.

پشـتیبانی  و  فنـی  خدمـات  ارشـد  مدیـر 

شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت 

در ابتدا و در دهه 80 از پسـاب صنعتی تصفیه  

شـده شـرکت برای چرخه تولید اسـتفاده کرد. با 

ایـن اقـدام، بخـش زیـادی از نیاز آبی بـه آب خام 

خـود را کاهـش دادیـم. در اوایـل دهـه 90 نیـز بـه 

پسـاب  خریـد  حـوزه  در  شـرکت  اولیـن   عنـوان 

شهری از مجموعه شهرهای مجاور وارد شدیم و 

ایجـاد  شـهری،  پسـاب  شـبکه های  اجـرای  بـا 

تصفیه خانه هـا و ایجـاد خطـوط انتقـال از پسـاب 

شهری برای فرایند تولید استفاده کردیم.

برنامه برای کاهش 50 درصدی آب در فوالد   

مبارکه از طریق پساب شهری

نیلـی ادامـه داد: در واقـع ایـن شـرکت بـا ایـن 

اقـدام موفـق شـد نیـاز آبـی خـود را تـا 30 درصـد 

کاهش دهد، اما در افق باالتری در تالش اسـت 

تا 50 درصد آب موردنیاز خود را از طریق پساب 

شهری تامین کند. این مسئله پیامدهای بسیار 

مثبتـی داشـته اسـت کـه ازجملـه آن می تـوان به 

وضعیـت  و  محیـط  بهداشـت  سـطح  افزایـش 

محیـط  زیسـت اشـاره کـرد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن 

اقـدام بـه  عنـوان یـک اقـدام مثبـت در مجموعه 

استان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تصریـح کـرد: همچنیـن اجرای ایـن پروژه 

توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه باعـث شـد تـا بـه 

دستور برخی وزارتخانه ها ازجمله وزارت صمت 

و وزارت نیـرو در شـرکت هایی کـه پـس از فـوالد 

مبارکـه اقـدام به اسـتفاده از پسـاب بـرای فرایند 

تولید کردند، اقدامات مشابه انجام شود.

تعداد شهرهای حاضر در طرح انتقال پساب   

شهری به 11 شهر افزایش می یابد

پشـتیبانی  و  فنـی  خدمـات  ارشـد  مدیـر 

شـرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در حال حاضر، 

9 شـهر در پـروژه انتقـال پسـاب شـهری بـه فـوالد 

مبارکـه بـرای اسـتفاده در فراینـد تولیـد حضـور 

دارند، اما بسـیاری از شـهرها برای بهبود شـرایط 
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محیط  زیست و بهداشت محیط خود متقاضی 

بـه  صـورت  را  مشـابهی  اقدامـات  کـه  شـدند 

مشـترک بـا ایـن شـرکت انجـام دهنـد. در همیـن 

راسـتا قصـد داریـم ایـن تعـداد شـهر را به 11 شـهر 

افزایش دهیم. باید توجه داشت که به دفعات، 

می توان از پساب استفاده کرد.

نیلـی دربـاره منافـع اجـرای پـروژه اسـتفاده از 

پسـاب بـرای شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان کـرد: ایـن 

طـرح منافـع زیـادی بـه دنبـال دارد. مـا ذی نفعـان 

بسیاری داریم که اولین آن ها جامعه صنعتگرانی 

اسـت کـه ورق فـوالد مـاده اولیـه آن هـا محسـوب 

می شـود. بنابرایـن اولیـن نیـاز آن ها پایـداری تولید 

در مجموعـه فـوالد مبارکـه اسـت کـه ایـن مسـئله 

یکی از بهترین پیامدهای اجرای این پروژه است.

پروژه 90 ساله ای که پنج ساله انجام شد  

وی عنـوان کـرد: اگـر ما همانند قبل آب خام 

خـود را از منابـع دیگـر تامیـن می کردیـم بـا توجه 

به شرایطی که در چند سال اخیر از نظر آبی رخ 

داد، متحمل توقفات بسـیاری می شـدیم ولی با 

و  شـهری  پسـاب  از  اسـتفاده  و  پسـاب  خریـد 

محـدود  بـه  شـدت  را  خـود  نیـاز  ایـن  صنعتـی 

در  مـا  تـاب آوری  شـد  باعـث  بنابرایـن  کردیـم؛ 

زمینـه تولیـد افزایـش یابـد و در نتیجه بـه  عنوان 

اولین نیاز ذی نفعان ما پایداری خط تولید برقرار 

شـود. ایـن مسـئله منجـر به ثبات قیمـت و نبود 

وقفه در عرضه در بازارها خواهد شد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فـوالد مبارکـه مطـرح کـرد: دومیـن انگیـزه فـوالد 

کاهـش  سـمت،  ایـن  بـه  حرکـت  بـرای  مبارکـه 

وابسـتگی ایـن شـرکت بـه آب خـام اسـت کـه بـا 

شـرکت  ایـن  خـام  آب  نیـاز  پـروژه  ایـن  اجـرای 

انتظـار  مسـئله  ایـن  یافـت.  کاهـش  به شـدت 

بخشی از جامعه ذی نفعان فوالد مبارکه بود که 

انجام شد.

نیلـی ابراز کرد: نکته دیگـری که می توان در 

این خصوص گفت تبعات اجتماعی اسـت؛ این 

اقـدام فـوالد مبارکـه کـه اقدامـی 30 سـاله یـا بـه 

قـول دوسـتان آبفـا 90 سـاله بـود، در پنـج سـال 

انجام شـد و شـرایط زیسـت محیطی و بهداشـت 

محیـط در منطقـه را بـه  شـدت بهبـود بخشـید. 

رودخانـه  چرخـه  وارد  خـام  فاضـالب  پیش تـر 

زاینـده رود می شـد؛ ایـن در حالـی  بـود که اکنون 

ایـن مسـئله بـه  طـور کلـی در ایـن 11 شـهر عمـال 

اتفـاق نمی افتـد. این پسـاب ها کامال تصفیه و با 

خطـوط انتقـال به فوالد مبارکه برای اسـتفاده در 

صنعت منتقل می شود.

فوالد مبارکه در زمینه آب کم مصرف ترین   

فوالدساز جهان است

اقدامـات  مبارکـه  فـوالد  داد:  ادامـه  وی 

بسـیاری را در زمینـه کاهـش مصـرف آب انجـام 

داده اسـت. اولین اقدام کاهش نیاز آب مطلق، 

چـه از پسـاب و چـه آب خـام، بـوده کـه بـه میزان 

آبی است که به ازای تولید هر تن فوالد مصرف 

می شـود. در همیـن راسـتا خطـوط انتقـال آب به 

دلیـل وجـود نشـتی بـا هزینه هـای بسـیار زیـاد 

اصالح شد و فرایندهای خنک سازی تجهیزات و 

محصوالت را تغییر دادیم.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: عـالوه بـر مـوارد 

بـه   مطـرح  شـده، برج هـای خنک کننـده را نیـز 

منظور کاهش مقدار مطلق آب در چرخه تولید 

تغییر دادیم. اقدام بعدی هم استفاده از پساب 

صنعتی و بازچرخانی مکرر آب اسـت که باعث 

شـده قسـمت عمـده نیـاز آبـی فـوالد مبارکـه از 

محل تصفیه پساب صنعتی شرکت فوالد تامین 

شود. استفاده از پساب شهری نیز ازجمله دیگر 

اقداماتی است که در زمینه کاهش مصرف آب 

در فوالد مبارکه انجام شده است.

نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه 

در کشـور و جهان نیز گفت: اکنون شـرکت فوالد 

مبارکـه 45 درصـد از نیـاز فـوالدی کشـور را تامیـن 

می کند و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در 

جهان محسوب می شود. این شرکت هشت کوره 

فوالدسازی زیر سقف دارد که به  نوعی بزرگ ترین 

کارخانه با این تعداد کوره قوس در جهان به شمار 

مـی رود. ایـن شـرکت همچنیـن کمتریـن مقـدار 

مصـرف آب بـه ازای تولیـد هـر تن فـوالد خـام را در 

جهـان دارد و بـه همیـن دلیـل برتریـن شـرکت در 

زمینـه کاهـش مصـرف آب در فراینـد تولیـد نیـز 

محسوب می شود.

در حال حاضر، 9 شهر در پروژه 
انتقال پساب شهری به فوالد 

مبارکه برای استفاده در فرایند تولید 
حضور دارند، اما بسیاری از شهرها 
برای بهبود شرایط محیط  زیست و 

بهداشت محیط خود متقاضی شدند 
که اقدامات مشابهی را به  صورت 
مشترک با این شرکت انجام دهند
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پروژه های استفاده از پساب در تولید   

مقرون به صرفه است

پروژه هـای  اجـرای  شـاید  کـرد:  عنـوان  وی 

اسـتفاده از پسـاب در وهلـه اول هزینه بـر باشـد، 

اما میزان هزینه توقف تولید نشان می دهد این 

اقـدام سـود بزرگـی برای شـرکت ها ازجملـه فوالد 

راسـتا  همیـن  در  مـی آورد.  ارمغـان  بـه  مبارکـه 

شـرکت فوالد مبارکه از سـال 91 اقدامات مربوط 

حـال  در  اکنـون  و  کـرد  آغـاز  را  حـوزه  ایـن  بـه 

بهره برداری از آن است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فوالد مبارکه بیان کرد: درصورتی که مقایسه ای 

بیـن هزینه هـای اجـرای ایـن پـروژه و سـودی کـه 

برای فوالد مبارکه به همراه داشـته اسـت، انجام 

شود می بینیم که با پایداری تولید در مجموعه 

سـایر  و  بـوده  هزینـه  برگشـت پذیر  ایـن  فـوالد، 

شرکت ها نیز می توانند با ورود به این حوزه نیاز 

آبی خود را تامین کنند.

نیلی با بیان اینکه دو نوع تصفیه خانه وجود 

دارد تاکیـد کـرد: نوعـی از این تصفیه خانه ها که 

توسـط سـازمان آبفـا تاسـیس می شـود، فاضـالب 

شـهری را بـه پسـاب قابل اسـتفاده بـرای آبیـاری 

گیاهـان غیرمثمـر تبدیل می کند. ایـن در حالی 

است که این آب برای فوالد مبارکه قابل استفاده 

نبوده و الزم است در تصفیه خانه های تکمیلی، 

به آب صنعتی تبدیل شود که فرایند آن فارغ از 

اسـتفاده مـواد شـیمیایی و انـرژی زیـاد، بسـیار 

هزینــه بر است.

وی دربـاره تاثیر این پروژه بر کاهش آلودگی 

نیــــز اظهــــار کــــرد: اگـر از منظــــر کالن حـــوزه 

زاینـده رود بـه ایــن قضیــــه نـگاه کنیـم متوجـــه 

می شویـــم کــــه اولیـن ســـــود آن بهبـود شـرایط 

زیست محیطـــی در کل مجموعــــه زاینــــده رود 

اسـت کـــه عایــــد همـه بهره بـرداران ایـن حـوزه و 

مردم این منطقه می شود.

اجـرای طـرح انتقـال آب از دریای آزاد   

بـه اصفهان

مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شرکت 

فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: افـق دید فـوالد مبارکه 

قطـع وابسـتگی بـه آب خـام و منابـع آب جـاری یـا 

زیرزمینـی در منطقـه اسـت. در همیـن راسـتا دو 

اقدام بزرگ انجام شده که اولین آن ها استفاده از 

پسـاب شـهری و صنعتـی  و دومیـن اقـدام، انتقال 

آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ استان است.

نیلـی بـا بیـان اینکـه امیدواریـم ایـن کار طـی 

سـه تا پنج سـال آینده به نتیجه برسـد، افزود: با 

اجرای این طرح، وابسـتگی شـرکت فوالد مبارکه 

بـه منابـع آبی داخل اسـتان به صورت کامل قطع 

و نیاز آن از طریق منابع نامحدود متصل به دریا 

تامیـن می شـود. امـا از آنجـا کـه ایـن کار هزینـه 

بسیاری دارد، الزم است پیش از آن فرایند خود 

را بـه  گونـه ای تغییر دهیم که مصرف آب مطلق 

در فوالد مبارکه کاهش یابد.

وی ادامه داد: پایداری خط تولید برای فوالد 

مبارکه بسیار مهم است. در اوایل دهه 90 شرایط 

تـاب آوری بسـیار کمـی داشـتیم و در یـک زمـان 

داده،  رخ  اتفاقـات  دلیـل  بـه  کوتاهـی  بسـیار 

فعالیت تولیدی این شـرکت متوقف شـد اما در 

شـرایط حاضـر بـا حداقـل تامیـن نیـاز آبـی، ایـن 

تاب آوری در مجموعه فوالد افزایش یافته است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت در سه 

مـاه اول سـال جـاری موفـق بـه ثبـت رکـورد تولید 

بـرای  افتخـاری  فـوالد شـد کـه  تـن  دو میلیـون 

بایـد  امـا  مجموعـه کشـور محسـوب می شـود، 

توجـه داشـت کـه بـا اقدامـات انجـام  شـده در 

حـوزه مصـرف آب بـه ایـن هـدف بـزرگ دسـت 

پیدا کردیم.
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مدیرعامـل مجتمـع فـوالد صنعت بنـاب اعالم کـرد: تمام شـرکت های تابعه این مجتمع به جز گسـترش شـهریار کـه بعد از 
اجرای فازهای توسعه ای انجام می شود، در یکدیگر ادغام و به یک مجموعه تبدیل خواهد شد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی گـروه مالـی گردشـگری، سـورنا زمانیـان 

اظهار داشـت: ادغام شـرکت های تابعه با هدف 

کاهش هزینه ها و توجه بیشتر به نیروی انسانی 

انجـام  مجتمـع  سـرمایه  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه 

فـوالد  بـه مجتمـع  انسـانی  نیروهـای  می شـود. 

صنعت بناب منتقل می شوند.

موضـوع  می شـود  پیش بینـی  افـزود:  وی 

ادغام شرکت های تابعه تا دو ماه آینده به اتمام 

برسـد و بـا توجـه جـدی بـه معیشـت کارگـران و 

ایجـاد جذابیـت بـرای کارکنـان، بـه زودی شـاهد 

چهره ای شادتر برای بناب خواهیم بود.

زمانیـان تصریـح کـرد: اکنون عالوه بر رشـد و 

ارتقای سطح علمی نیروها، در حال اجرای طرح 

بنـاب هسـتیم.  فـوالد  طبقه بنـدی مشـاغل در 

تـالش مدیـران مجموعـه بـرای بهبـود وضعیـت 

معیشـتی کارگـران بـه گونـه ای اسـت کـه خـود 

کارگران اجازه نمی دهند تولید متوقف شود. 

مدیرعامل مجمع فوالد صنعت بناب، اجرای 

طرح های توسعه را از دیگر برنامه های مهم امسال 

ذکر کرد و گفت: در زمان تکمیل و بهره برداری از 

طرح هـای توسـعه، قطعـا نیـاز بـه جـذب نیروهـای 

متخصص و ماهر داریم تا دوره های آموزشی الزم 

را قبل از افتتاح طی کنند.

وی اضافـه کـرد: تمـام خطـوط تولیـد نـوردی 

مجتمع بازسازی خواهند داشت که به تدریج تا 

پایـان سـال جـاری انجـام می شـود. ضمـن اینکـه 

تمـام مشـکالت و کمبودهـای مجتمـع از جملـه 

تامین دیزل ژنراتور حل خواهد شد.

مدیرعامـل فـوالد بنـاب بـه دیگـر برنامه هـای 

1400 اشـاره کـرد و گفـت: بـرای امسـال تولید یک 

میلیـون و 193 هـزار تـن محصـول اعم از شـمش و 

نورد و همچنین بین 300 تا 300 هزار تن صادرات 

را در برنامه داریم. از ابتدای امسال تا 25 خرداد 

مـاه میـزان تولیـد 245 هـزار تـن و میزان صـادرات 

65 هزار تن بود.

مجتمـع فوالد صنعت بناب با برخـورداری از 

نیروهـای متعهـد، متخصـص و تـوان فنی بـاال در 

فعال تریـن  و  جوان تریـن  از  یکـی  حاضـر  حـال 

کـه  اسـت  کشـور  فـوالدی  مجموعه هـای 

محصـوالت فـوالدی خـود را بـا بهتریـن کیفیـت 

روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند.

مهم ترین برنامه های فوالد بناب در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

مشـاور امور بین الملل و موافقت نامه های تجاری سـازمان توسـعه تجارت ایران از برگزاری نخسـتین نشسـت تیم هـای مذاکراتی 
ایـران و اوراسـیا بـه منظـور ارتقای توافق تجـارت ترجیحی به تجـارت آزاد خبر داد و گفت: عـزم طرفین بر تسـریع در مذاکرات و 

دستیابی به نتیجه مورد نظر قرار دارد.

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

میرهادی سیدی با اعالم این خبر اظهار داشت: 

نخسـتین نشسـت تیم هـای مذاکراتـی ایـران و 

اوراسیا به منظور ارتقای توافق تجارت ترجیحی 

بـه تجـارت آزاد در سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 

برگزار می شود.

وی در ادامـه افـزود: در ایـن جلسـه کـه بـا 

حضـور نماینـدگان اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و 

کشـورهای عضـو و همچنیـن نمایندگان سـازمان 

ذی ربـط  دسـتگاه های  و  ایـران  تجـارت  توسـعه 

اتـاق  شهرسـازی،  و  راه  وزارت  گمـرک،  شـامل 

بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی، وزارت 

امـور خارجـه، وزارت نیـرو و وزارت جهـاد برگـزار 

می شود، طرفین در خصوص تبدیل و تغییر متن 

موافقت نامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد به 

مـرور بررسـی های پیشـین و ارائـه نظـرات جدیـد 

خواهند پرداخت.

مشـاور امـور بین الملـل و موافقت نامه هـای 

تجاری در پایان تصریح کرد: پیش از این جلسات 

متعـددی میـان سـر تیم های طرفیـن در خصوص 

کلیـات ایـن توافـق و مفـاد موافقت نامـه تجـارت 

آزاد برگزار شده بود.

گفتنی است، موافقت نامه تجارت ترجیحی 

میـان ایـران و اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا از پنجم 

آبـان سـال 98 بـه اجـرا درآمـده و مقـرر شـده بـود 

مدت یک سال پس از اجرایی شدن آن، مذاکرات 

جهـت ارتقـای تجـارت ترجیحـی بـه تجـارت آزاد 

صـورت گیـرد، در ایـن راسـتا کشـور از پنجـم آبان 

سـال گذشـته آمادگی خود را جهت برگزاری این 

مذاکرات اعالم کرده بود.

نخستین نشست مذاکراتی نمایندگان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود؛
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مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت آهن و فوالد ارفع، علی محمدی 

حمایـت  بـا  هسـتیم  امیـدوار  داشـت:  اظهـار 

سهامداران شرکت، موضوع توسعه فوالد ارفع با 

محوریت ورود در باالدست زنجیره محقق شود 

تا در آینده شعار از معدن تا نورد را در فوالد ارفع 

محقـق کنیـم و ارزش سـهام را بـرای سـهامداران 

باالتر ببریم.

وی بـا تاکیـد بـر طرح هـای توسـعه ای فـوالد 

ارفع، خاطرنشان کرد: برای طرح توسعه شرکت 

گندلـه،  تولیـدی  واحدهـای  از  تعـدادی  بـا 

گفت وگوهایی داشـته ایم، اولویت ما این اسـت 

کـه در یـک واحـد تولیـدی آمـاده بهره بـرداری، 

سـرمایه گذاری کنیـم و اگـر موفـق نشـدیم وارد 

بحث برای ایجاد واحد این چنینی شویم.

محمـدی در ادامـه بـه چالـش قطـع بـرق و 

تاثیر آن در تولید شرکت اشاره کرد و گفت: در 

بحث مصرف برق برای واحدهای تولیدی، تابع 

سیاسـت های کلی کشـور هستیم و در شرایطی 

کـه مـردم کشـور به بـرق نیـاز دارند، تصمیمات 

اتخـاذ شـده توسـط وزارت نیـرو بـرای رفـع آن را 

الزم االجـرا می دانیـم. در مقابـل تـالش کرده ایـم 

تعمیـرات  بـرق،  فشـار  افـت  از  برهـه  ایـن  در 

سـالیانه را بـا ایـن مـدت زمـان متقـارن کنیـم و 

تعمیـرات واحـد ذوب را بـا زمان کاهش مصرف 

بـرق مـد نظـر دولـت هماهنـگ کردیم. سـعی ما 

بـر ایـن اسـت کـه خللـی در برنامـه ریـزی تولیـد 

سالیانه شرکت ایجاد نشود.

مدیرعامـل شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بیـان 

کـرد: البتـه به دنبال مرتفع کردن چالش برق به 

ایـن  در  و  هسـتیم  شـرکت  بـرای  دائمـی  طـور 

خصـوص بـا سـهامداران وارد مذاکراتی شـده ایم 

تـا بـا اخـذ مجـوز بـه سـمت ایجـاد واحد نیـروگاه 

برای تامین برق شرکت باشیم.

الزم بـه یـادآوری اسـت شـرکت آهـن و فـوالد 

مدیریتـی  تغییـر  بـا  مـاه  اردیبهشـت  در  ارفـع 

همـراه بـود و علـی محمـدی، مدیرعامـل اسـبق 

فـوالد خوزسـتان بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت 

آهـن و فـوالد ارفـع معرفـی شـد. در همین مدت 

زمـان شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع طبـق فعالیـت 

جـاری  سـال  اردیبهشـت ماه  در  خـود  ماهانـه 

درآمـد ماهیانـه معـادل پنج هـزار و 550 میلیارد 

ریـال را محقـق سـاخت کـه نسـبت بـه فروردیـن 

 مـاه افزایـش 63 درصـد داشـته اسـت. مقایسـه 

فـروش شـرکت در اردیبهشـت  مـاه 1400 بـا مـاه 

مشـابه در سـال 99 نشـان می دهد میزان درآمد 

شـرکت 53 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. درآمـد 

از  بیشـتر  درصـد  شـرکت 24  اردیبهشـت  مـاه 

متوسـط فروش سـال 1400 بوده است. همچنین 

تمامـی درآمـد شـرکت از طریـق فـروش داخلـی 

بوده است.

مدیرعامـل شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع گفت: تمـام تالش ما بر این اصل اسـتوار اسـت کـه پایـداری در تولید محصول را داشـته 
باشـیم و توامـان در باالدسـت زنجیره ورود پیـدا کنیم. به این ترتیب خوراک مورد نیاز تولید شـرکت را تامیـن خواهیم کرد و نگرانی 

تامین مواد اولیه از دغدغه های شرکت حذف خواهد شد.

شعار از معدن تا نورد را در ارفع به حقیقت تبدیل خواهیم کرد
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عملکـرد  از  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه  اصفهان، فوالد 

خوزسـتان، فـوالد اکسـین، فـوالد هرمـزگان، فـوالد 

آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراسـان، فوالد 

کاوه جنـوب، صبـا فـوالد، فـوالد بناب، جهـان فوالد 

سـیرجان، سـنگ آهن چادرملو و فوالد کویر حاکی 

اسـت در خرداد ماه امسـال این شـرکت ها 916 هزار 

و 236 تـن فـوالد صـادر کردنـد کـه حاکـی از رشـد 

104درصدی در مقایسه با خرداد ماه 99 است.

صـادرات  بـا  خوزسـتان  فـوالد  میـان،  ایـن  در 

523هزار و 321 تن بلوم، بیلت و اسلب در سه ماهه 

نخست امسال بهترین عملکرد را در بین شرکت ها 

داشت و رشد 92 درصدی به ثبت کرد.

پـس از آن ذوب آهـن اصفهـان بـا صـادرات 

و  تنـی و رشـد ۷5 درصـدی  315هـزار و 844 

فـوالد مبارکـه بـا صادرات 26۷ هـزار و 861 تنی 

و رشد 325درصدی در مکان های دوم و سوم 

قرار گرفتند.

بهتریـن عملکـرد خـرداد ماه نیز به ترتیب به  

فـوالد خوزسـتان بـا 182 هـزار و 134 تـن، فـوالد 

مبارکـه بـا 161 هـزار و 829 تن و فوالد کاوه جنوب 

با 123 هزار و 600 تن رسید.

مقاطـع  عریـض،  ورق  اسـلب،  بیلـت،  بلـوم، 

و  اسـفنجی  آهـن  میلگـرد،  مهندسـی،  آلیـاژی- 

بریکت گرم، عمده محصوالت فوالدی صادراتی 

را تشکیل می دهند.

مجمـوع صـادرات فـوالد ایـران )فـوالد میانی و 

محصوالت فوالدی( در سال گذشته 9 میلیون تن 

بـوده کـه نسـبت سـال 98، کاهـش 13.1 درصـدی 

نشان می دهد.

این کاهش صادرات از نظر وزنی یک میلیون 

و 362 هـزار تـن بـوده اسـت. پارسـال صـادرات 

فوالد میانی کشور 6 میلیون و 162 هزار تن بوده 

کـه کاهـش 11 درصـدی را نسـبت بـه سـال 98 

نشان می دهد.

از صادرات فوالد میانی در سال گذشته، سهم 

صادرات بیلت و بلوم چهار میلیون و 564 هزار تن 

و سهم صادرات اسلب یک میلیون و 598 هزار تن 

بـوده اسـت. صـادرات اسـلب در سـال 99، کاهـش 

23 درصـدی را تجربـه کـرده و صـادرات بیلـت و 

بلوم، 6 درصد کاهش یافته است.

کارشناسـان  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

معتقدند، برنامه های توسعه ای کشورهای پیشرو 

فوالدی به  ویژه هندوسـتان، رفع محدودیت های 

کرونایی و بازگشت دیگر شرکت ها به مدار تولید، 

خطری برای بازارهای صادراتی فوالد ایران است و 

بایـد از حـاال بـرای صادرات 15میلیون تنـی در افق 

1404 برنامه داشته باشیم.

در فصلـی کـه گذشـت شـرکت های بـزرگ کشـور بیـش از دو میلیـون و 78 هـزار و 36 تن فـوالد صادر کردنـد که ناظر بر رشـد 
128درصدی عملکرد آن ها در هم سنجی با سال 99 است.

رشد 128 درصدی صادرات فوالد در بهار 1۴00

ــــ

 بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از روابط 

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیاری، وحید میرزایی در حاشیه بازدید تیم این 

هـدف  بـا  پـروژه  و  طـرح  چنـد  از  شـرکت 

اظهـار  آن هـا  در  مجموعـه  ایـن  سـرمایه گذاری 

داشت: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

در حوزه سرمایه گذاری در حال برنامه ریزی جامع 

اسـت و بـا تشـکیل تیـم و حرکـت میدانـی، بـر پایه 

قواعد جاری این عرصه اهداف مهمی را در تامین 

منابـع مالـی از بـاب سـرمایه گذاری در پروژه هـای 

سـودآور بـرای افزایـش ثـروت سـهام داران، ارزش 

شرکت و درآمد کارکنان در دستور کار دارد.

وی در ادامه افزود: در دنیای تجارت کنونی، 

بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی خـود  شـرکت ها 

نیازمند راهکارهای مناسب برای استفاده بهتر از 

منابع خود هستند. یکی از راهکارهای مهم، بسط 

اهمیـت  کـه  اسـت  سـرمایه گذاری  توسـعه  و 

ثبـات محیـط سـرمایه گذاری  و  سـرمایه گذاری 

بـرای توسـعه و رشـد اقتصـادی بـر کسـی پوشـیده 

نیسـت و بی توجهـی بـه آن بـه افول اقتصاد منجر 

می شـود و در بلندمـدت رفـاه عمومـی و توسـعه 

تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: در گام نخست 

در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سـعی کردیـم در تولیـد خوش نـام گردیـم کـه بـه 

لطـف پـروردگار رکوردهـای خوبی به ثبت رسـید. 

در گام بعدی، توسعه در اولویت قرار گرفته است 

و همگام شدیم تا دستاوردهای مطلوبی کسب و 

بـه  زودی رونمایـی شـود. اینـک تصمیـم داریـم در 

ایـن  تـا صنعـت  پیشـگام شـویم  سـرمایه گذاری 

استان محروم، اما برخوردار از ظرفیت های بالقوه 

بی پایان، زمینه ساز آینده ای درخشان شود. 

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری گفت: شـرکت ورق خودرو از جملـه مجموعه های پویایی اسـت که در تولید 
خوش نام، در توسعه همگام شده و اینک در سرمایه گذاری پیشگام صنعت این استان است.

خوش نامی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در توسعه
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، حمیـد پرورده 

اظهـار داشـت: عملیـات اجرایـی ایـن طـرح از 

سـال 1398 در شهرسـتان نهبنـدان آغـاز شـد و 

در مجمـوع در زمینـه اجـرای ایـن طـرح 145 

میلیـارد و 500 میلیـون تومـان سـرمایه گذاری 

خواهد شد.

وی افزود: این واحد صنایع معدنی ظرفیت 

تولیـد 200 کیلوگـرم شـمش طـال در سـال را دارد 

و با بهره برداری از معدن و کارخانه طالی هیرد 

برای حدود 200 نفر به صورت مستقیم اشتغال 

ایجاد می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان 

افـزود: از ابتـدای سـال جـاری یـک فقـره پروانـه 

بهره برداری صنعتی در زمینه دانه بندی منیزیت 

با اعتبار 10 میلیارد تومان در این شهرستان صادر 

شـده اسـت و عـالوه بـر ایـن پنـج طـرح صنعتـی 

شاخص دیگر در دست اجرا داریم.

نیـک  آهـن  کنسـانتره  واحـد  گفـت:  وی 

امیدواران پیراکان در شـهرک صنعتی نهبندان 

بـا سـرمایه گذاری 80 میلیـارد تومـان در دسـت 

و  نفـر  اشـتغال ۷4  بـا  ایـن طـرح  و  اجـرا اسـت 

ظرفیـت تولیـد سـاالنه 600 هـزار تـن، 95 درصـد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  اداره  رئیـس 

شهرستان نهبندان عنوان کرد: یک واحد فراوری 

منیزیت با 65 درصد پیشـرفت فیزیکی و اعتبار 

90 میلیارد تومان در شهرک صنعتی نهبندان نیز 

در دست اجرا است.

واحـد  همچنیـن  داد:  ادامـه  پـرورده 

بـا  شوسـف  سـیاه  تـگ  منیزیـت  پرعیارسـازی 

1۷میلیارد تومان سرمایه گذاری، 51 نفر اشتغال، 

ظرفیت سـاالنه 36 هزار تن در سـال و 95 درصد 

پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.

وی گفت: واحد کربنات و اکسید منیزیم 

سـرمایه گذاری  بـا  بیرجنـد  سـلطان آباد 

مرحلـه  در  و  شـده  تکمیـل  تومـان  12میلیـارد 

صدور پروانه است. 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  اداره  رئیـس 

سـیلیس  فـراوری  واحـد  کـرد:  بیـان  نهبنـدان 

دهسـلم بـا سـرمایه گذاری 20 میلیـارد تومـان و 

اشـتغال 32 نفـر در دسـت سـاخت اسـت کـه بـا 

ظرفیت تولید ساالنه 50 هزار تن تکمیل شده و 

در مرحله صدور پروانه قرار دارد.

6 معدن طال با ظرفیت کانسنگ 33میلیون 

کـه  شـده  شناسـایی  جنوبـی  خراسـان  در  تـن 

بزرگ تریـن معـدن طـالی اسـتان، معـدن شـادان 

خوسف با ذخیره بیش از 2۷ میلون تن است.

کارخانـه فـراوری معـدن طـالی کـودکان در 

واحـد  اولیـن  عنـوان  بـه  خوسـف  شهرسـتان 

استحصال طالی خراسان جنوبی خرداد امسال 

بـه بهره بـرداری رسـید تـا با تولید شـمش طال در 

ایـن واحـد قابلیـت دیگری از این اسـتان معدنی 

نمایان شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، معـدن طـالی 

هیـرد نیـز حـد فاصل شهرسـتان های نهبندان و 

اجرایـی  عملیـات  کـه  دارد  قـرار  خوسـف 

کارخانـه فـراوری طـالی هیـرد بـا هـدف ایجـاد 

ظرفیت تولید سـاالنه 200 کیلوگرم شـمش طال 

از خـرداد سـال 98 بـا اسـتفاده از تـوان بخـش 

خصوصی آغاز شد.

بنابر اعالم سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسـان جنوبـی سـه واحد فـراوری و اسـتحصال 

بهره بـرداری  بـه  اسـتان  ایـن  در  امسـال  طـال 

می رسد و اشتغال مناسبی را ایجاد می کند.

قـرار گرفتـن در  بـه دلیـل  خراسـان جنوبـی 

موقعیت خاص زمین شناسی و اینکه از 65نوع 

مـاده معدنـی شـناخته شـده در کشـور حـدود 

عنـوان  بـه  اسـت،  اسـتان  ایـن  در  آن  50نـوع 

بهشت معادن نام برده می شود.

نهبنـدان در 200 کیلومتـری جنـوب بیرجند 

قرار دارد.

رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجارت شهرسـتان نهبندان گفـت: کارخانه طالی هیرد نهبنـدان 80 درصد پیشـرفت دارد و تاکنون 
برای اجرای این طرح 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

کارخانه طالی هیرد نهبندان 80 درصد پیشرفت دارد
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مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصـادی پارسـیان از ورود اولین محمولـه وارداتی مواد معدنی مـورد نیاز مجتمع آلومینیـوم جنوب به بندر 
پارسیان خبر داد.

ورود اولین محموله وارداتی مواد معدنی 
به بندر پارسیان

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، سـید علی اصغر 

عالمـه در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: اولیـن 

محمولـه وارداتـی بـه میـزان سـه هـزار تـن پـودر 

بنـدر  از   »calcind petroleum coke cpc«

شـهید رجایـی بـه بنـدر پارسـیان جهـت تسـت و 

راه انـدازی دسـتگاهship unloader و نـوار نقالـه 

از روی اسـکله پنـج بنـدر پارسـیان تـا سـیلوهای 

شـرکت سـالکو مسـتقر در سـایت جنوبـی بنـدر 

پارسیان وارد شد.

وی افـزود: پیـش از ایـن، بیـش از 350 هزار تن 

سـیمان از بندر پارسـیان صادر شـده و این اولین 

محمولـه وارداتـی از بنـدر شـهید رجایی به بندر 

پارسیان است.

مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصادی پارسـیان 

بـا اشـاره بـه اینکـه فاز نخسـت بندر پارسـیان با 

شـده  آغـاز   96 سـال  از  اسـکله  پسـت  چهـار 

اسـت، بیان کرد: اولین پسـت اسـکله بندر این 

رئیـس  دسـتور  بـا   1399 مـاه  بهمـن  منطقـه، 

بـه  ویدئوکنفرانـس  صـورت  بـه  جمهـور 

بهره برداری رسـید. اسـکله شـماره پنج با هدف 

تخلیه و بارگیری کاالهای فله و معدنی افتتاح 

شده است. 

عالمه با بیان اینکه بندر پارسـیان 19پسـت 

اسـکله و ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری 40 میلیـون 

تـن کاال را دارد، خاطرنشـان کـرد: اسـکله های 

پیشـرفت  بـا  هـم  هشـت  و  هفـت  شـماره 

فیزیکـی ۷0درصـدی بـا کاربـری مـواد نفتـی و 

بـه  آینـده  پتروشـیمی در سـال جـاری و سـال 

بهره برداری می رسد. 

اسـکله  بـه  شـده  وارد  کک  داد:  ادامـه  وی 

پارسـیان پـس از ذخیـره در انبـار توسـط بونکـر بـه 

ویـژه  منطقـه  در  جنـوب  آلومینیـوم  کارخانـه 

اقتصادی المرد حمل شـده و در کارخانه کک به 

همـراه قیـر قطـران بـه صـورت خمیـر درآمـده و 

قالب گیری و سپس سرد می شود.

 ایـن اتفـاق طـی یـک فراینـد پخـت 15 روزه 

نیـاز  زمـان  در  سـپس  می گیـرد.  صـورت 

میله گـذاری و بـه دیگ هـای تولیـد آلومینیـوم 

حمـل می شـود و در آن دیـگ آنـد تولیـد شـده 

توسـط کک و کاتـد موجـود در یـون کاتـد توسـط 

پـودر آلومینـا حاصل می شـود، این دو یـون آند و 

تولیـد  فراینـد  و  حـرارت  یـک  تحـت  کاتـد 

آلومنیـوم  ایـن  و  می کننـد  مـذاب  آلومینیـوم 

مذاب در قالب ریخته شـده و سـرد و تبدیل به 

شمش آلومینیوم می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، بنـدر پارسـیان 

بنـدر تخصصـی صنعتـی،  بزرگ تریـن  و  اولیـن 

معدنـی و تجـاری در ایـران اسـت کـه نیازهـای 

تخلیـه و بارگیـری سـه صنعـت عمـده انرژی  بـر 

شامل پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم را پاسخگو 

خواهـد بـود کـه بـا ظرفیـت سـاالنه 40 میلیـون 

تخلیـه و بارگیـری کاال و در مجمـوع 19 پسـت 

اسـکله یکـی از قطب هـای ترانزیتـی کشـور در 

سال های آتی خواهد بود.
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