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از 15 تیر ماه سال جاری، وزارت نیرو طی بخشنامه ای اعالم کرد که برق 

صنایع سیمان و فوالدی قطع می  شود و این صنایع تنها مجاز به استفاده از 10 

درصد دیماند خود هستند؛ در صنعت فوالد این یعنی کوره های ذوب القایی 

و قوس الکتریکی عمال خاموش می  شوند. 

سیاسـت گذاری اشـتباه در صنعـت بـرق عاقبـت دامـان برخـی صنایـع 

انرژی بـر و حتـی مصـارف شـهری را گرفـت و آنچـه کـه نباید اتفـاق می افتاد، 

افتـاد. سیاسـت اشـتباهی کـه از یک طـرف با عنوان کردن ایـن رویکرد اتخاذ 

شد که سرمایه گذاری جدید به خاطر 10 تا 20 روز پیک مصرف، در صنعت 

برق توجیه ندارد و از طرف دیگر با فرمول قیمت گذاری سراسـر اشـتباه در 

توسـعه ای  و سیاسـت های  کارشناسـی  کار  بـه  را  تیـر خـالص  حـوزه،  ایـن 

خردمندانـه زد. ذکـر همیـن نکتـه کافی اسـت کـه در حال حاضـر دولت برق 

نیروگاه هـا را بـه قیمـت 720 ریـال بـه ازای هـر کیلـووات سـاعت معـادل 0.33 

سنت خریداری می کند؛ در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات ساعت 

برق حدود دو هزار و 327 ریال معادل یک سنت است. شاید به هیچ شکل 

دیگـری و بدتـر از وضعیـت موجـود، نمی شـد بخـش انـرژی کشـور و صنایـع 

مختلف را زمین گیر کرد.

همـه بـه دنبـال پایـان یافتـن ایـن وضعیـت هسـتند و آرزو می کننـد روزگار 

بی برقـی بـه پایـان برسـد؛ امـا بـا توجـه بـه تـوان تولیـد صنعت بـرق و مانـدگاری 

گرمـای هـوا حداقـل تـا نیمـه نخسـت شـهریور مـاه، بـه نظـر می رسـد امسـال 

صنعت فوالد کشـور در نیمه نخسـت سـال، حداقل دو ماه تولید را از دسـت 

داده است. عالوه براین، عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه تامین انرژی و 

مدیریت بهینه مصرف موجب خواهد شد احتمال قطعی برق نه تنها تابستان 

امسال، بلکه به دلیل محدودیت تامین گاز نیروگاه ها، در زمستان سال جاری 

و حداقل چند سال آتی گریبان صنایع کشور را بگیرد. 

اثرات ناشـی از کاهش تولید و عرضه فوالد را می توان از دو جنبه بررسـی 

کـرد؛ جنبـه آشـکار آن، عـدم تولیـد و ضـرر مالی شـرکت های فـوالدی در مدت 

تعطیلی خواهد بود. مطابق با هدف گذاری های امسال، قرار بود ماهانه 2.5 

میلیـون تـن فـوالد در کشـور تولیـد شـود. با توجه به بهـای 15 هـزار تومانی هر 

کیلوگـرم فـوالد خـام، تعطیلی چهار ماهه به معنـای کاهش تولید و فـروش 10 

میلیـون تـن فـوالد و فـروش از دسـت رفتـه 150 هزار میلیـارد تومان در صنعت 

فـوالد خواهـد بـود. بـا در نظـر گرفتـن حاشـیه سـود متوسـط 30 درصـدی بـرای 

فوالدسـازان، از جنبـه آشـکار و واضـح موضـوع، فوالدسـازان هـر سـاله حـدود 

50هزار میلیارد تومان از سود خود را از دست خواهند داد که طی چهار سال 

آتی، این رقم به 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رقمی معادل هزینه 

سـرمایه گذاری 10 نیـروگاه یـک هـزار مگاواتـی اسـت )کل توان مصرفی زنجیره 

صنعت فوالد 6 الی 7 هزار مگاوات است(.

با توجه به اولویت عرضه فوالد در بازار داخل، انتظار می رود عمده فروش 

از دسـت رفتـه، در بازارهـای صادراتـی اتفـاق بیافتـد؛ بازارهایـی کـه در دوران 

تحریمی، با ممارست بسیار و حتی ارزان فروشی دست و پا شده اند، به راحتی 

در اختیـار رقبـا قـرار خواهنـد گرفـت و امیـدی بـه دسـتیابی مجـدد بـه آن هـا 

حداقـل در چنـد سـال آتـی وجـود نخواهـد داشـت. بـا ایـن حسـاب بـه نحـوی 

می توان فاتحه ارزآوری صنعت و سرمایه گذاری های بیشتر برای دستیابی به 

هدف طرح جامع فوالد را خواند.

اما جنبه پنهان موضوع، نه در صنعت فوالد، بلکه در صنایع مصرف کننده 

فوالد رقم می خورد که آثاری به مراتب مخرب تر به همراه دارد. همان طور که 

بیان شد، صنعت فوالد حدود چندین ماه از سال عمال تولید خود را از دست 

خواهـد داد و ایـن بـه معدنـی کاهـش عرضـه و افزایـش تصاعدی قیمت هـا در 

دوره کاهش عرضه است. به عنوان نمونه، کاهش عرضه فوالد در کشور طی 

دو سه هفته اخیر، به رشد 20 تا 30 درصدی قیمت محصوالت فوالدی منجر 

شـده اسـت. تصـور می شـود حـدود 5 میلیـون تـن از تقاضـای فـوالد متاثـر از 

افزایش قیمت ها شوند و افزایش 3 الی 4 هزار تومانی هر کیلوگرم محصوالت 

فـوالدی، هـر سـاله بـه افزایـش 15 الـی 20 هزار میلیارد تومانی بهای تمام شـده 

فوالد مصرفی در صنایع مختلف منجر شود. افزایش قیمت ها به همین ارقام 

ختـم نشـده و بـه رونـدی زنجیـره وار از تورم در بازارهای تاثیرگذار کشـور نظیر 

ساختمان، خودرو و... منجر خواهد شد که می تواند آثار تورمی ده ها برابری 

را رقم بزند؛ با فرض 10 برابری آثار تورمی، تاثیر ناشی از توقف تولید فوالد در 

چند ماه از سال و همین طور زیان فوالدسازان، طی امسال و چند سال آتی که 

انتظـار مـی رود شـرایط تـا حـدی بهبـود یابـد، بـه حـدود یک هـزار هـزار میلیارد 

تومـان خواهـد رسـید؛ نکتـه دیگـر اینکه در بـرآورد این حجـم از خسـارت، ضرر 

ناشی از قطعی برق در بخش مصارف شهری و دیگر صنایع خدماتی و تولیدی 

کشور نظیر صنعت سیمان، در نظر گرفته نشده است. 

قطعا رشد مصرف برق قابل پیش بینی بود و حتما گزارش هایی نیز توسط 

کارشناسان وزارت نیرو در خصوص احتمال وقوع چنین بحرانی، تهیه شده و 

بـه سـمع سیاسـت گذاران ایـن حـوزه رسـیده اسـت. فـارغ از تمـام چالش هـای 

پیـش روی سـرمایه گذاری های جدیـد و اصالحـات قیمتـی، اینکـه رویکردها و 

سیاست های اشتباه گذشته نتوانسته اند حداقل های الزم را در حوزه صنعت 

برق رقم بزنند، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.

دود سیاست گذاری اشتباه وزارت نیرو 
در چشم اقتصاد و صنعت کشور
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ذخایـر سـنگ آهن هماتیتـی در کشـور ما، به طور شایسـته مـورد توجه قـرار نگرفته انـد و به دلیل شـرایط خاص اسـتحصال آن ها، 
تولیدکننـدگان سـنگ آهن کمتر بـه دنبال فراوری این سـنگ ها می  رونـد. با این وجـود، ذخایر هماتیتی بیـش از 10 درصـد از ذخایر 
سـنگ آهن کشـور را تشـکیل می دهند و در عین حال، بخشـی از باطله های خطوط فراوری مگنتیتی در کشـور، دارای هماتیت هستند 
کـه بـا توجـه ویژگی های هماتیـت، این ماده معدنـی در خطوط فـراوری به عنـوان باطله تلقی شـده و در بخش باطله دپو می شـود. 
در حالـی کـه بـا احـداث واحدهـای فـراوری هماتیتی که اکنـون در کشـور تا حدود زیـادی بومی شـده اند، هـم می تـوان باطله ها را 
مجـددا مـورد اسـتفاده قـرار داده و بهـره وری زنجیره تولید فـوالد کشـور را افزایش داد و هـم اینکه از ذخایر سـنگ آهن هماتیتی در 
جهـت تامیـن خوراک کارخانه های فوالدی اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با مهدی 

عتیقی، مدیرعامل شرکت کاویان گهر سیرجان به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

مهدی عتیقی، مدیرعامل شرکت کاویان گهر سیرجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

استفاده از ذخایر هماتیتی با استفاده از
 روش های نوین فراوری



گفت و گوی ویژه

هفتهنامه

7
 é شماره  é 176 مرداد ماه 1400

شـرکت  ◄ فعالیـت  خصـوص  در  توضیحاتـی 

کاویان گهر سیرجان بفرمایید.

شـرکت کاویـان گهـر سـیرجان در تولیـد آهـن 

اسفنجی به روشی نوین و نیز بازیابی باطله های 

هماتیتـی فعالیـت می کنـد. شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر سال  های گذشته یک خط تولید 

کنسـانتره سـنگ آهن هماتیـت بـه ظرفیـت 500 

هـزار تـن در سـال در اختیـار داشـت امـا بـه دلیـل 

اینکـه کارخانـه بعدهـا در محـدوده معـدن قـرار 

گرفت، تخریب شد. سپس با مشارکت تعدادی 

از شـرکت ها یـک کارخانـه دیگـر تقریبـا بـا همـان 

مشخصات فنی و تکنولوژیکی، دو برابر ظرفیت 

تـن  میلیـون  یـک  حـدود  یعنـی  قبلـی  کارخانـه 

کنسـانتره سنگ آهن هماتیتی در سـال و بازیابی 

هماتیـت، احـداث شـد کـه ایـن کارخانـه در حـال 

تولید است.

از  هماتیتـی  سـنگ آهن  کارخانـه  خـوراک 

باطله هـای هماتیتـی مربـوط بـه اوایـل راه انـدازی 

خطـوط تولیـد گل گهـر تامیـن می شـود. از زمـان 

راه اندازی کارخانه های فرآوری سنگ آهن در کنار 

معـدن گل گهـر، بخشـی از سـنگ آهن اسـتخراج 

شده از معدن دارای هماتیت بوده که در خطوط 

تولیـد قابـل اسـتحصال و بازیابـی نبـوده و بنابراین 

طـی سـال ها فعالیـت خطـوط مگنتیتـی، باطلـه 

هماتیتی دپو شده است. در حال حاضر این باطله 

دپو شده، به عنوان خوراک برای کارخانه هماتیتی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. البته ناگفته نماند 

کـه کارخانـه هماتیـت، دو نـوع خـوراک دریافـت 

می کنـد کـه یکـی از آن هـا باطله هـای هماتیتـی 

معدن بوده و دیگری باطله های خطوط کنسانتره 

تر است که این باطله ها از خطوط خارج شده بود 

و حاوی اندکی سنگ آهن هستند. هر دو خوراک 

در گل گهـر وجـود دارد و توسـط کارخانـه فـراوری 

هماتیتـی بـه عنـوان خـوراک مصـرف می شـوند. 

عیـار ورودی خـوراک بـه کارخانـه هماتیتـی 20 تـا 

25درصـد اسـت و محصـول تولیـد شـده در آن، 

کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد خواهد بود. 

ایـن  ◄ احـداث  بـرای  تکنولوژی هایـی  چـه  از 

کارخانه استفاده شده است؟

ویژگـی مهـم کارخانه هماتیتـی، بومی بودن 

آن است. به طوری که در طراحی و ساخت آن، 

از تکنولوژی خارجی استفاده نشد. همه مراحل 

طراحـی کارخانـه در داخـل انجـام شـد و تقریبـا 

اکثـر تجهیـزات بـه کار رفتـه در آن بومی سـازی 

قطعـات  از  برخـی  رابطـه  ایـن  در  شـده اند. 

کارخانـه قدیمـی بـرای سـاخت کارخانـه جدیـد 

استفاده شد. ضمن اینکه تالش کردیم قطعاتی 

دارد،  وجـود  آن هـا  داخـل  سـاخت  امـکان  کـه 

سـفارش گذاری و تامیـن شـود. در ایـن فراینـد 

مهندسـان ایرانـی حضـور داشـتند و از نیـروی 

یـا طـراح  پیمانـکار، مشـاور  بـه عنـوان  خارجـی 

استفاده نشد.

کارخانـه تولید آهن اسـفنجی بـه روش کوره  ◄

تونلی در چه وضعیتی قرار دارد؟

گهـر  کاویـان  شـرکت  دیگـر  کارخانـه  یـک 

سـیرجان، تولیـد آهـن اسـفنجی بـه روش کـوره 

تونلـی بـه ظرفیـت 70 هزار تن در سـال اسـت. در 

این کارخانه، احیای گندله سنگ آهن با استفاده 

از زغال سـنگ انجام می شـود. مزیت اسـتفاده از 

آن  خـوراک  و  ورودی  کـه  اسـت  آن  طـرح  ایـن 

ضایعـات زنجیـره فـوالد اسـت. در ایـن کارخانـه، 

پوسـته اکسـیدی، نرمه گندله و ضایعات گندله 

بـه عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده می شـود. ضمـن 

اینکه طرحی در دست اقدام داریم تا بتوانیم از 

لجـن احیایـی نیـز بـه عنـوان مـاده اولیـه کارخانـه 

احیـا بهـره ببریم. اسـتفاده از کارخانـه تولید آهن 

اسـفنجی به روش کوره تونلی باعث می شـود به 

نوعـی خطـوط صنعـت فـوالد کشـور بـا توجـه بـه 

تولیـد ضایعـات تـا حدودی بهینه شـوند زیـرا این 

از  فـوالد  کـه در صنعـت  از ضایعاتـی  کارخانـه 

مراحـل گندله سـازی، احیـا مسـتقیم و ذوب و 

مـاده  عنـوان  بـه  می شـود،  حاصـل  ریخته گـری 

اولیه استفاده و آهن اسفنجی به صورت لوله ای 

تولیـد می کنـد. کیفیـت آهـن اسـفنجی تولیـد 

شـده بـا ایـن روش بسـیار خـوب بـوده و کارخانـه 

کاویـان گهـر سـیرجان بزرگ تریـن واحـد تولیـدی 

ایـران  تونلـی در  بـه روش کـوره  آهـن اسـفنجی 

اسـت. ضمـن اینکـه یـک کارخانـه دیگـر بـه ایـن 

روش در راور به تازگی احداث شده و تولید خود 

را آغاز کرده است. 

شرکت کاویان گهر سیرجان با 
توجه به پتانسیل های معدنی کشور 

در رابطه با سنگ آهن هماتیتی، 
یک تیم تشکیل داده و در همین 
حال شرکت فوالد خوزستان نیز 

اقدام مشابهی را صورت داده 
است و قصد دارد به مقوله مطالعه 
سنگ آهن های هماتیتی در کشور 

وارد شود
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در کارخانـه آهـن اسـفنجی، دو خـط 35 هـزار 

تنی، در مجموع 70 هزار تن در حال بهره برداری 

اسـت کـه اکنـون بـا تمـام ظرفیـت بـه فعالیـت 

می پـردازد. نکتـه مهـم در خصـوص ایـن کارخانـه 

و  بـوده  داخـل  سـاخت  کامـال  کـه  اسـت  آن 

هم اکنـون امـکان سـاخت آن را در کشـور بـدون 

بـه  قـادر  و  داریـم  خارجـی  شـرکت های  کمـک 

طراحـی و اجـرای آن هسـتیم. الزم بـه ذکـر اسـت 

کـه کوره هـای تونلـی بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی 

عموما در چین فعال هستند.

از دو  ◄ بهره بـرداری  آیـا چالـش عمـده ای در 

کارخانه دارید؟

متاسـفانه هـر دو کارخانـه بـا توجـه بـه شـرایط 

پیـش آمـده در کشـور ناشـی از کمبـود بـرق و 

از  اسـتفاده  بـر  مبنـی  نیـرو  وزارت  بخشـنامه 

10درصـد دیمانـد برق در شـرکت های فـوالدی، از 

هیچ گونـه  و  هسـتند  تعطیـل  مـاه  تیـر  اواسـط 

فعالیت تولیدی نداریم. امیدوار هستیم شرایط 

دوبـاره  و  یابـد  خاتمـه  زودتـر  چـه  هـر  بی برقـی 

بتوانیم فعالیت تولیدی را از سر بگیریم.

بـا توجـه به ذخایر بدون اسـتفاده سـنگ آهن  ◄

هماتیتـی در کشـور، آیـا برنامـه ای بـرای ورود و 

اسـتحصال  زمینـه  در  خـود  فعالیـت  گسـترش 

سنگ آهن های هماتیتی دارید؟

کمـی  مـا  کشـور  در  هماتیتـی  سـنگ آهن 

متفاوت از سنگ آهن مگنتیتی بوده و متاسفانه 

برخالف سنگ آهن مگنتیتی، چندان مورد توجه 

قـرار نمی گیـرد. بایـد توجه داشـت کـه هر معدن 

نیازمند طراحی خاص خود است؛ در این رابطه، 

بـه  توجـه  بـا  سـیرجان  گهـر  کاویـان  شـرکت 

بـا  رابطـه  در  کشـور  معدنـی  پتانسـیل های 

سـنگ آهن هماتیتـی، یک تیـم تشـکیل داده و در 

همیـن حـال شـرکت فـوالد خوزسـتان نیـز اقـدام 

مشـابهی را صـورت داده اسـت و قصـد دارد بـه 

مقوله مطالعه سنگ آهن های هماتیتی در کشور 

وارد شـود. هم شـرکت ما و هم فوالد خوزسـتان با 

و  بررسـی  بـرای  تـا  کرده ایـم  برقـرار  ارتبـاط  هـم 

مطالعـه نحـوه بهره بـرداری از معـادن سـنگ آهن 

هماتیتی مشارکت داشته باشیم. 

تـالش مـا بـر ایـن اسـت که بتوانیـم مطالعات 

زیادی روی سـنگ آهن هماتیتی در کشـور انجام 

دهیـم و آن بخـش از ذخایـری کـه قابـل بازیابـی 

هسـتند، روش هـای بازیابـی و اسـتحصال آن ها را 

بـه دسـت آوریـم و با مقایسـه ایـن ذخایر با ذخایر 

مشـابه در دنیـا، در صـورت امکان، با یک مشـاور 

یـا اینکـه تیـم  خارجـی همـکاری داشـته باشـیم 

تحقیقاتـی شـرکت روی اسـتحصال ایـن ذخایـر 

به طـور مسـتقیم کار کنـد؛ بـه طـور جـدی ایـن 

برنامه را پیگیری می کنیم.

نکته قابل توجه آن است که کشور ما ذخایر 

سنگ آهن هماتیتی نسبتا قابل توجهی دارد که 

اکثـر آن هـا غیـر فعال هسـتند. البته در برخـی از 

واحـد  یـک  تنهـا  هماتیتـی،  سـنگ آهن  معـادن 

فـراوری دارای اسـپیرال نصـب شـده اسـت کـه 

درصـد   45 تـا   40 حداکثـر  را  محصـول  عیـار 

می رسـاند و دارنـده معـدن آن را صـادر می کنـد. 

بنابراین استفاده  مطلوبی از این ذخایر هماتیتی 

در کشـور نمی شـود. برنامـه داریـم بـا ورود بـه 

حـوزه فـراوری سـنگ آهن هماتیتـی، این ذخایـر را 

در کشور بهره برداری کنیم.

معادن سـنگ آهن هماتیتی سـهم نسبتا قابل 

توجهی از ذخایر سـنگ آهن را تشـکیل می دهند 

کـه می تـوان بـا بهره بـرداری از آن هـا بـه روش هـا و 

قابـل  اسـتحصال، میـزان  تکنولوژی هـای جدیـد 

توجهـی از مـواد اولیـه را بـه صنعـت فوالد کشـور 

تزریـق کـرد. در ایـن رابطـه نیـاز اسـت کـه ذخایـر 

سنگ آهن هماتیتی برای بهره برداری، در اختیار 

تـوان  و  تکنولـوژی  دارای  توانمنـد  شـرکت های 

مالـی مناسـب از ایـن ذخایـر قـرار گیـرد زیـرا ایـن 

شـرکت ها می تواننـد در فعال سـازی معـادن یـاد 

شـده موفـق عمـل کننـد. در سـال های گذشـته، 

معادن سنگ آهن هماتیتی در اختیار افرادی قرار 

بـدون  طوالنـی  سـالیان  طـی  کـه  اسـت  گرفتـه 

بهره بـرداری باقـی مانده انـد و ایـن معـادن اگـر در 

وضعیـت کنونـی و در مالکیـت ایـن افـراد باقـی 

بمانند، قطعا در سال های آتی نیز فعال نخواهند 

شـد. بـا توجـه بـه مزایـده اخیـر وزارت صنعـت، 

هـزار  آزادسـازی 6  بـر  مبنـی  تجـارت  و  معـدن 

ایـن معـادن در اختیـار  اگـر  محـدوده معدنـی، 

گهـر  کاویـان  همچـون  توانمنـد  شـرکت های 

سـیرجان قـرار گیرنـد، می تـوان از ایـن معـادن بـه 

نحو احسن بهره برداری کرد.
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هدف امسال ما، تولید با تمام ظرفیت است

پر شدن انبار تولیدکنندگان لوله و پروفیل به دلیل نبود تقاضا

شرکت Nucor متعهد به کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای در 

واحدهای فوالدسازی شد
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خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حاتمـی  یعقـوب 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت فـوالد بافـت در سـال 1400 طبـق 

برنامـه ای کـه از قبـل پیش بینـی کـرده بود، پیش 

رفـت امـا در اواسـط تیـر مـاه بـه دلیـل مصوبـه 

وزارت نیـرو در خصـوص کاهـش میـزان مصـرف 

بـرق بـه خاطـر کمبـود آن در کشـور، ناچـار بـه 

توقف تولید شدیم.

وی افـزود: توقـف تولیـد بـه معنـای توقـف 

همـه فعالیت هـا نیسـت؛ چراکـه از ایـن فرصـت 

تعطیلـی اجبـاری بـرای انجـام تعمیرات سـالیانه 

عـدم  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  کردیـم.  اسـتفاده 

انجـام  بـه  مشـغول  نیروهـا  تولیـدی،  فعالیـت 

تعمیـرات و کارخانـه در وضعیـت اورهـال قـرار 

دارند. خوشـبختانه اجرای تعمیرات سـالیانه به 

خوبی پیش می رود.

معاون بهره برداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد 

بافت با بیان اینکه حوزه بهره برداری شامل تولید 

و تعمیـرات و نگهـداری اسـت، خاطرنشـان کـرد: 

نیروهـای شـاغل در بخـش تعمیـرات و نگهـداری 

شـرکت فـوالد بافـت، بـا اینکـه موانعـی در اجـرای 

کار داشتند اما تعمیرات را پیش بردند. با توجه 

بـه اینکـه قطعـی برق بـه یک بـاره و بـدون آمادگی 

رخ داد، طبیعتـا ممکـن بـود در تامیـن و خریـد 

فـوری برخـی قطعـات و لوازم یدکـی دچار چالش 

شـویم ولـی خوشـبختانه تامیـن ایـن قطعـات بـا 

هماهنگـی مدیریـت بازرگانـی بـه خوبـی انجـام 

توانسـت  بهره بـرداری  حـوزه  بنابرایـن  شـد. 

تعمیرات را همزمان با قطعی برق و توقف تولید 

پیـش ببـرد. در صورتـی که قطعی برق پایان یابد، 

تولیـد آهـن اسـفنجی در فـوالد بافـت بـا ظرفیـت 

برنامـه  طبـق  و  می شـود  آغـاز  مجـددا  کامـل 

پیش بینـی شـده، امیـدوار هسـتیم میـزان تولیـد 

امسال شرکت به 800 هزار تن برسد.

حاتمـی عنـوان کـرد: در سـال جـاری اتفاقـی 

کـه متمایـز از سـال قبـل افتـاده، ایـن اسـت کـه 

شـرکت فوالد بافت توانسـت نرم افزار نگهداری 

و تعمیـرات، نرم افـزار تولیـد و سـیگنالینگ در 

شـرکت مسـتقر کنـد و حـوزه بهره بـرداری بـه این 

درصـد   80 کـه  اسـت  کـرده  حرکـت  سـمت 

فعالیت هـای فـوالد بافـت به صـورت نرم افـزاری 

انجـام شـود. در دو مـاه آینـده پانچ هـا و ایـرادات 

نرم افزارها از سـوی شـرکت طراح برطرف خواهد 

شد و به این سمت خواهیم رفت که صددرصد 

فعالیت هایـی نظیـر برنامه ریـزی، تولیـد، انجـام 

تعمیـرات و نگهـداری و هماهنگـی میان تولید و 

تعمیرات توسط نرم افزار و بدون دخالت اپراتور 

انسانی انجام شود.

وی خاطرنشـان کـرد: میـزان تولیـد شـرکت 

فوالد بافت در سال جاری تا پیش از قطعی برق 

و توقـف تولیـد، بـه 242 هـزار تـن رسـیده بـود که 

رشـد 3 درصـدی را نسـبت بـه برنامـه پیش بینـی 

شـده نمایان کرد. الزم به یادآوری اسـت که این 

میـزان تولیـد در حالـی به دسـت آمد که شـرکت 

فـوالد بافـت در فروردیـن مـاه یـک اورهـال را در 

بخـش کمپرسـورها انجـام داد. بـه ایـن ترتیب، با 

تـا  اورهـال اجبـاری در شـرایط کنونـی، شـرکت 

کنـون دو اورهـال و توقـف تولیـد را پشـت سـر 

گذاشته است.

معاون بهره برداری شرکت احیا استیل فوالد 

بافـت در پایـان بیـان کـرد: پـس از اینکـه قطعـی 

آغـاز  را  خـود  فعالیـت  و  رسـید  پایـان  بـه  بـرق 

کردیـم، در نظـر داریـم کسـری تولیـد را جبـران 

کنیـم و تـا پایـان امسـال بـه تولیـد 800 هـزار تـن 

آهن اسفنجی برسیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد بافـت گفت: با اینکه قطعـی برق باعث توقف فعالیت تولیدی شـده اسـت و در این 
زمـان بـه تعمیرات سـالیانه روی آورده ایم اما همچنان تولید آهن اسـفنجی به میزان ظرفیت اسـمی یعنی 800 هزار تن در دسـتور 

کار قرار دارد و در نظر داریم تا پایان سال این هدف را محقق سازیم.

معاون بهره برداری شرکت احیا استیل فوالد بافت:

هدف امسال ما، تولید با تمام ظرفیت است
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اکبـر اعالیـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار داشت: 

بـا توجـه بـه ابالغیـه وزارت نیـرو بـه واحدهـای 

تـا  بـرق  مصـرف  کاهـش  بـر  مبنـی  فـوالدی 

90درصـد دیمانـد اختصـاص یافتـه، عمـال همـه 

فعالیت هـای شـرکت مـا تعطیـل شـده اسـت و 

فعالیت تولیدی نداریم.

هـم  اجبـاری  تعطیلـی  از  پیـش  افـزود:  وی 

وضعیـت بـازار چنگـی بـه دل نمـی زد و تـا حـدود 

زیـادی راکـد بـود؛ چراکـه تقاضایـی در ایـن بـازار 

وجود ندارد و عمال بسـیاری از مصرف کنندگان 

از خریـد و تامیـن لولـه و پروفیـل عقب نشـینی 

کرده انـد. بـه ایـن مشـکالت بایـد نحـوه تامیـن 

مـواد اولیـه را نیـز اضافـه کـرد کـه نـوع خریـد از 

و  تغییـر می  کنـد  لحظـه ای  بـه صـورت  بـورس 

باعث ایجاد سـردرگمی در میان خریداران شـده 

اسـت. بـه گونـه ای که نحوه عرضه در یک هفته 

بـه صـورت نقـدی و در هفتـه دیگـر بـه صـورت 

اعتباری است.

مدیرعامـل شـرکت نـورد و لولـه سـپنتا مرنـد 

خاطرنشان کرد: تغییر سیاست های عرضه مواد 

کال  کـه  موجـود  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  اولیـه 

صنعت فوالد کشور به ویژه در حوزه پایین دست 

کارخانه هـا  سـر می بـرد،  بـه  رکـودی  شـرایط  در 

عمال به وضعیت فاجعه نزدیک شده اند.

اعالیـی بـا اشـاره به تاثیـر وضعیت کنونی بر 

ظرفیـت تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل، عنـوان 

بـازار در وضعیـت رکـود قـرار  کـرد: زمانـی کـه 

بگیـرد و محصـوالت بـه فـروش نـرود، بـه ناچـار 

انبارهـا از محصـوالت پـر خواهنـد شـد. در ایـن 

شـرایط تولیدکننـده چـاره ای جـز کاهـش میـزان 

تولیـد و یـا توقـف کامـل فعالیت تولیدی نـدارد. 

زیـرا نمی تـوان برای مدت طوالنی محصـوالت را 

انبـار کـرد و قطعـا پـس از مدتـی انبارهـا نیـز پـر 

خواهنـد شـد و جایـی بـرای نگهـداری محصـول 

باقـی نخواهـد مانـد. شـرایط کنونـی باعث شـده 

اسـت تـا میـزان تولیـد شـرکت های حـوزه لولـه و 

پروفیـل فـوالدی بـه کمتـر از 30 درصـد ظرفیـت 

اسمی برسد.

وی اذعـان کـرد: هیـچ یـک از تولیدکننـدگان 

لولـه و پروفیـل در کشـور مـا بـا توجـه بـه شـرایط 

هرگـز  مصـرف،  بـازار  و  اولیـه  مـواد  تامیـن 

نمی تواننـد بـا ظرفیـت کامل فعالیت کننـد. در 

سال جاری که رکود در بازار مصرف عمیق شده 

و میزان تقاضا در بازار بسـیار کم اسـت، کاهش 

میـزان تولیـد نسـبت به ظرفیـت در حـوزه لوله و 

می کنـد.  پیـدا  جلـوه  بیشـتر  فـوالدی  پروفیـل 

تولیدکنندگان به این ترتیب به جای فعالیت در 

سـه شـیفت، به ناچار در دو شـیفت و حتی یک 

شیفت به فعالیت می پردازند.

مدیرعامل شرکت نورد و لوله سپنتا مرند در 

خصـوص وضعیـت ایـن شـرکت بیـان کـرد: اگـر 

بتوانیـم 30 تـا 40 درصـد ظرفیـت تولیـد فعالیـت 

کنیم، اوج فعالیت ما در این شرایط خواهد بود. 

شـرکت نـورد و لولـه سـپنتا مرنـد بـه تولیـد لولـه 

گازی، لولـه گالوانیـزه و کمـی پروفیـل فـوالدی 

می پردازند. ظرفیت تولید لوله گازی در شرکت 

مـا 75 هـزار تـن و 50 هـزار تـن ظرفیت تولید لوله 

گالوانیزه است.

اعالیـی تاکیـد کرد: از آنجایی که شـرکت ما 

تولیدکننـده لولـه گازی اسـت و ایـن محصـول 

در  ویـژه  بـه  دولتـی  پروژه هـای  توسـط  عمومـا 

تـا  منـازل مصـرف می شـود،  گاز  انتقـال  حـوزه 

و  نشـوند  فعـال  دولتـی  پروژه هـای  کـه  زمانـی 

مجـددا سـاخت و سـاز در کشـور رونـق نگیـرد، 

رکـود در صنعـت لولـه و پروفیـل ادامـه خواهـد 

یافـت. ضمـن اینکه عـدم فعال سـازی پروژه های 

دولتـی در حـوزه سـاخت و سـاز بـر سـایر صنایـع 

نیز اثر منفی خواهد گذاشت. رکود در اقتصاد 

پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  مشـکل  صرفـا  کشـور 

اقتصـادی  بخش هـای  تمـام  تقریبـا  و  نیسـت 

درگیر این موضوع شده اند.

وی تصریح کرد: لوله سازی ها عموما به طور 

مسـتقیم بـا پروژه هـای عمرانـی درگیر هسـتند و 

هـر گونـه تغییـر در وضعیـت آن هـا، بـه سـرعت 

در  می گـذارد.  تاثیـر  لوله سـازی  صنعـت  روی 

صورتی که رکود در حوزه مصرف با ایجاد تقاضا 

حـل شـود، تقریبـا مشـکل بسـیاری از صنایـع نیز 

حل خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت نـورد و لولـه سـپنتا مرند گفت: بـه دلیل حاکم بـودن رکـود در بازار و نبـود تقاضـای موثر در حـوزه لوله و 
پروفیـل فـوالدی، انبـار تولیدکننـدگان از محصـوالت پر شـده و ظرفیت فعال ایـن تولیدکننـدگان به حـدود 30 درصد ظرفیت 

اسمی رسیده است.

مدیرعامل شرکت نورد و لوله سپنتا مرند مطرح کرد:

پر شدن انبار تولیدکنندگان لوله و پروفیل به دلیل نبود تقاضا
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بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالین«،  شـرکت Nucor، یک شـرکت تولید فوالد 

واقـع در شـهر Charlotte در کارولینـای شـمالی 

انتشـارات  شـدت  کاهـش  اسـتراتژی  کـه  اسـت 

گازهای  گلخانه ای )GHG( به 77 درصد کمتر از 

میانگین جهانی روز را اعالم کرده است.

بـر اسـاس گفتـه شـرکت Nucor، این شـرکت 

انتشـارات  درصـدی   35 کلـی  کاهـش  قصـد 

گازهای گلخانه ای دسته اول و دسته دوم را در 

واحدهـای فوالدسـازی تـا سـال 2030 دارد. ایـن 

سـال   ،2015 سـال  مبنـای  بـه  توجـه  بـا  اقـدام 

تصویب توافق نامه آب  و هوای پاریس، سنجیده 

خواهد شد.

 ،Nucor طبـق اخبـار منتشـر شـده از شـرکت

انتشارات گازهای گلخانه ای این شرکت، 0.47 تن 

دی اکسـید کربن به ازای هر تن فوالد اسـت. این 

مقـدار بـا میانگیـن جهانـی 1.69 میلیـون تنـی و 

بـا  یکپارچـه  فوالدسـازی  واحدهـای  میانگیـن 

2.15میلیون تن مقایسه شد. به گفته این شرکت، 

تا سـال 2030 شـدت انتشار گازهای گلخانه ای در 

واحدهـای فوالدسـازی 0.38 تـن دی اکسـید کربن 

به ازای هر تن فوالد خواهد بود.

شـرکت Nucor همچنـان کاهـش و گـزارش 

دسـته سـوم انتشـارات گازهای گلخانه ای مربوط 

بـه مـواد اولیـه را ادامـه خواهـد داد و حتـی ایـن 

رسـاندن  هـدف  بـا   ،2030 سـال  از  پـس  شـرکت 

انتشارات کربنی به سطح صفر مطابق با مقیاس 

تولیـد فوالد، میـزان انتشـارات گازهای گلخانه ای 

خود را بیشتر کاهش می دهد.

 ،Nucor بـه گفتـه رئیـس و مدیرعامـل شـرکت

فوالد، پایه و اساس اقتصاد سبز است. این شرکت 

قـوس  کـوره  فوالدسـازی  واحـد  یـک  عنـوان  بـه 

الکتریکـی )EAF( و بزرگ تریـن واحـد بازیافـت در 

آمریکای شـمالی، پیشـرو در صنعت تولید پایدار 

فـوالد اسـت. بـا اینکـه شـدت انتشـارات گازهـای 

گلخانـه ای ایـن شـرکت کمتـر از میانگیـن سـطح 

جهانـی اسـت، اما آن ها همچنان متعهد بـه ادامه 

کاهش سـطح انتشـارات هسـتند. فوالد همچنان 

مـاده اساسـی بـرای اقتصـاد کشـور خواهـد بـود و 

طبـق اثبـات شـرکت Nucor، می تـوان فـوالد را بـا 

روشـی پایـدار تولیـد کـرد تـا بـه وسـیله آن هـدف 

بهبود اقلیمی دنیا برآورده شود.

روشـی  اتخـاذ  حـال  در   Nucor شـرکت 

گازهـای  انتشـارات  کاهـش  بـرای  چندجانبـه 

گلخانـه ای در واحدهـای فوالدسـازی اسـت. ایـن 

منابـع  توسـعه  از  فعاالنـه  حمایـت  بـا  شـرکت، 

تجدیدپذیـر جدیـد، معتقـد اسـت کـه بـه افزایـش 

سرعت تحول شبکه برق داخلی به آینده ای پایدار 

با کربن کمتر کمک می کند. این شرکت همچنین 

پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی را پیاده سازی 

می کنـد، جـذب و ذخیره سـازی کربـن را دنبـال 

بیشـتر  کاهـش  بـرای  را  روش هایـی  و  می کنـد 

انتشارات گازهای گلخانه ای مرتبط با ترکیب مواد 

اولیه آن کشف می کند.

ایـن شـرکت همچنـان بـه سـرمایه گذاری در 

تاسیسات جدید بازیافت فوالد ادامه می دهد که 

بـرای  نیـاز  مـورد  زیرسـاخت های  ایجـاد  بـرای 

متحـده  ایـاالت  پـاک  انـرژی  آینـده  از  اطمینـان 

ضـروری اسـت. واحـد تولیـد ورق فـوالدی شـرکت 

Nucor در شهر Brandenburg در کنتاکی، یکی 

کـه  بـود  خواهـد  جهـان  واحدهـای  معـدود  از 

می توانـد دکل و پایـه در نیروگاه های بادی دریایی 

را تولید کند.

ایـن شـرکت اخیـرا از یـک پـروژه واحـد تولیـد 

لولـه در کنتاکـی خبـر داده اسـت کـه لوله هـای 

بـه  را  خورشـیدی  صفحـه  گشـتاور  گالوانیـزه 

بازارهـای در حـال گسـترش انـرژی خورشـیدی 

ایـن کشـور عرضه می کنـد. عالوه براین، شـرکت 

تولیـد  بـرای  سـرمایه گذاری  حـال  در   Nucor

بـاال  اسـتحکام  بـا  پیشـرفته  فـوالد  سـوم  نسـل 

بـا  انطبـاق  امـکان  کـه  اسـت   )AHSS(

اسـتانداردهای سـخت گیرانه تر مصرف سوخت 

عمـر  چرخـه  در  کربنـی  انتشـارات  کاهـش  و 

خودرو را فراهم می کند.

بـه گفته مدیرعامـل شـرکت Nucor، بـه مدت 

بیش از 50 سال است که این شرکت، بر اساس یک 

مـدل پایـدار بازیافـت قراضـه فـوالدی سـاخته شـده 

است که فوالد جدید و محصوالت فوالدی را تولید 

می کنـد و همچنـان قراضـه فـوالد را به محصوالتی 

تبدیـل می کند که هرگز امکان پذیر نبـود در حالی 

که بیشـتر جهان هنوز به تکنولوژی هایی با سـطح 

انتشارات باال متکی هستند، این شرکت همچنان 

در اسـتفاده از فـوالد بـه عنـوان یـک عنصـر سـازنده 

برای اقتصاد سبز و مدرن، پیشرو است.

این شرکت قصد دارد شدت انتشارات گازهای گلخانه ای خود را به 77 درصد کمتر از میانگین جهانی فعلی کاهش دهد.

شرکت Nucor متعهد به کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای 
در واحدهای فوالدسازی شد
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آلومینیوم
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بازار در تصرف عده ای خاص!
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داود میرزایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

داشـت: از سـال 1390 در حـوزه تولیـد ورق هـای 

سـال های  طـی  داریـم؛  فعالیـت  آلومینیومـی 

مختلـف بـا مشـکالت عدیـده  ای دسـت وپنجه 

نـرم کرده ایـم که از مهم ترین این موارد می توان 

بـه افزایـش قیمـت شـمش آلومینیـوم در بـورس 

کاال اشـاره داشـت کـه ثباتـی نـدارد و نمی تـوان 

آن را بـرای یـک روز بعـد پیش بینـی کـرد و بـر 

اساس آن برنامه ریزی داشت.

یـا  وی افـزود: در اکثـر اوقـات یـک شـخص 

اشـخاصی که از قضا سـهامدار شرکت های بزرگ 

قـدرت خریـد  و  نیـز هسـتند  Smelter کشـور 

بسیار باالیی دارند، به صورت یک جا شمش های 

آلومینیومـی عرضـه شـده را مـدت دار خریـداری 

می کننـد کـه ایـن امـر، هـم سـبب بهـم خـوردن 

تعـادل در عرضـه و تقاضـای و هـم افزایـش چنـد 

برابری قیمت آلومینیوم در بورس کاال و تفاوت 

آن بـا بـازار آزاد شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، اگـر 

در بـورس کاال شـمش آلومینیومـی به قیمـت 63 

هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه شـود، 

قیمـت آن در بـازار آزاد در نهایـت 61 هـزار تومـان 

به ازای هر کیلوگرم قیمت گذاری می شود.

تولید ورق آلومینیومی به قطر 0.2 تا 3 میلی متر  

ایـن تولیدکننـده ورق آلومینیومـی در ادامه 

گفـت: بـه طـور مشـخص، ورق آلومینیومـی بـا 

قطـر 0.2 تـا 3 میلی متـری تولید می کنیم که در 

نهایـت، جهـت اسـتفاده تولیدکننـدگان ظـروف 

نچسـب و تفلـون روانـه بـازار می شـود. ظرفیـت 

تولیـد ورق آلومینیومـی در ایـن شـرکت سـاالنه 

یـک هـزار و 200 تـن اسـت کـه طـی سـال گذشـته 

یک هزار تن تولید را به ثبت رساندیم و در سال 

1400 نیـز تمـام تـالش خـود را کردیـم و بـر اسـاس 

آمار ماهیانه به دست آمده از چگونگی فعالیت 

عمـل  گذشـته  سـال  ماننـد  شـرکت،  تولیـد  و 

خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: برای تولید این ورق از شـمش 

آلومینیومی اسـتفاده می شـود که 90 درصد آن را 

هـم از بـورس کاال خریـداری می  کنیـم. در زمینـه 

خرید از بورس کاال مشکلی نداریم اما اینکه ثبات 

قیمـت وجـود نـدارد تـا بتوانیـم بـرای تامین منابع 

مدیرعامـل شـرکت ابتـکار آلومینیـوم صداقـت گفـت: دالالن، قـدرت خرید بسـیار باالیـی دارند و بـه صورت یک جا شـمش های 
آلومینیومـی عرضـه شـده را مـدت دار خریـداری می کنند کـه این امر، هم سـبب بر هم خـوردن تعـادل در عرضه و تقاضـای و هم 

افزایش چند برابری قیمت آلومینیوم در بورس کاال و تفاوت آن با بازار آزاد شده است

مدیرعامل شرکت ابتکار آلومینیوم صداقت عنوان کرد:

بازار در تصرف عده ای خاص!
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مالی تصممیمـات بهتر و جامع تـری اتخاذ کنیم، 

کمی ما را دچار چالش می کند.

خرید اعتباری، به صرفه تر است  

مدیرعامل شـرکت ابتکار آلومینیـوم صداقت 

در خصوص شرایط کلی خرید مشمش آلومینیومی 

از بـورس کاال، عنـوان کـرد: اکثـر تولیدکننـدگان 

آلومینیومی مواد اولیه خود را به صورت اعتباری 

از بـورس کاال خریـداری می کننـد تـا بتواننـد طـی 

چند مرحله هزینه خرید شمش و بیلت مورد نیاز 

را پرداخـت کننـد. بـه همیـن جهـت مـا، هـم مـواد 

اولیه مورد نیاز خود را اعتباری می خریم و هم به 

ایـن روش فـروش محصـول داریـم تـا مشـتری نیـز 

بـرای خریـد و پرداخـت وجـه، تحـت فشـار قـرار 

نگیـرد. کارخانجـات 18 درصـد سـود از بابت باز 

کـردن ال سـی از تولیدکننـده دریافت کـرده و از 

سـوی دیگـر نیـز، بانک هـا نیـز 1.5 درصـد سـود 

حاصـل از گشـایش LC دریافـت می کننـد. از 

جهت دارا بودن خط اعتباری در بانک مشکلی 

تا کنون نداشته ایم.

تولید ورق آلومینیومی  

میرزایــــــی در پاســـــخ بـه ســــوال خبرنگــــار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه از چـه فراینـد 

اسـتفاده  تولیـد  خطـوط  در  تکنولـوژی  و  تولیـد 

می کنیـد، تصریـح کـرد: در ایـن شـرکت خطـوط، 

شـمش  ابتـدا  دارد؛  وجـود  نـورد  و  ریخته گـری 

آلومینیوم ذوب و به اصطالح ریخته گران به قرص 

تبدیل شده و سپس با دستگاه های مختص نورد، 

قـرص بـه دسـت آمده را به هر ضخامتـی که مورد 

سفارش مشتری باشد، درمی آوریم.

دستگاه ها ایرانی، اما بعضی قطعات   

خارجی هستند

این تولیدکننده ورق آلومینیومی در خصوص 

در  اسـتفاده  مـورد  دسـتگاه های  و  ماشـین آالت 

خطوط تولید اذعان کرد: بیشتر دستگاه هایی که 

مورد استفاده قرار گرفته اند، ایرانی هستند منتها 

اکثر قطعاتی مانند گیربکس، الکتروموتورو توپی 

غلتک را از کشورهایی مانند اوکراین و روسیه وارد 

می کننـد و روی ماشـین آالتی کـه کامـال در داخل 

کشور ساخته شدند، به کار گرفته می شوند. برای 

تعویـض ایـن قطعـات بـه هنـگام نیـاز نیز مشـکلی 

نداریـم؛ چراکـه نمونـه ایرانی دارنـد و از کیفیت و 

مرغوبیت خوبی برخوردار هستند.

وی در مورد صادرات محصول گفت: تا کنون 

انجام این کار را در دستور کار خود قرار نداده ایم 

و فقـط نیـاز بازار داخلی را پوشـش داده ایم؛ چراکه 

توان تولید بیش از نیاز بازار داخلی را نداریم.

ابتکـــار    توسعـــه ای شرکـــت  برنامـــه 

صداقــت آلومینیـــوم 

مدیرعامل شـرکت ابتکار آلومینیـوم صداقت 

در خصوص برنامه توسـعه ای این شـرکت در سـال 

1400، بیان کرد: تعداد کارگران مجموعه را در سال 

1400 افزایش دادیم تا میزان تولید را بیش از پیش 

کنیم زیرا زمانی که مشتریانی به صورت عمده و 

می خواهنـد،  محصـول  مـا  از  زیـادی  میـزان  بـه 

ظرفیت تولید باالیی نداریم تا بخواهیم به صورت 

نسـیه به مشـتری محصـول بفروشـیم. به عبـارت 

دیگـر، بایـد نقدینگـی مکفـی باشـد تـا بتوانیـم  به 

صـورت مـدت دار محصـول بفروشـیم و خریـدار 

مرحله به مرحله بدهی خود را پرداخت کند.

دولت هم پای دالالن شده است!  

میرزایی به نکته ای قابل تامل اشاره و خاطرنشان 

کـرد: از دیگـر چالش هایـی کـه وجـود دارد، افزایـش 

500 درصدی قیمت زمین در شهرک های صنعتی 

نسـبت بـه سـه سـال گذشـته اسـت یعنـی قطعـه 

زمینی که سه سال پیش 60هزار تومان به ازای هر 

متـر قیمت گذاری شـده بود، اکنون با قیمـت 370 

هزار تومان به ازای هر متر برای خریدار تعیین شده 

اسـت. متاسـفانه باید گفت دولت پابه پای دالالن 

جلـو آمـده و بـدون توجـه بـه ایـن مـورد کـه یـک 

تولیدکننده برای راه اندازی و احداث واحد تولیدی 

مدنظر خود، راه های پرچالش زیادی را طی کردند تا 

بـه ایـن مرحلـه رسـیده اند، فقـط بـه فکـر سـود خـود 

هستند. در گرفتن زمین از یک تولیدکننده به دلیل 

ممکـن  زمـان  حداقل تریـن  در  مالـی،  مشـکالت 

اقدامات صورت می گیرد اما برای این که بخواهند 

قطعه زمینی را به یک تولیدکننده بفروشند، شرایط 

را دشوار و سخت می کنند.

ظرفیت تولید ورق آلومینیومی در 
شرکت آلومینیوم صداقت  ساالنه 
یک هزار و 200 تن است که طی 
سال گذشته یک هزار تن تولید را 
به ثبت رساندیم و در سال 1400 
نیز تمام تالش خود را کردیم و بر 
اساس آمار ماهیانه به دست آمده 

از چگونگی فعالیت و تولید شرکت، 
مانند سال گذشته عمل خواهیم کرد
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قطعی برق، چراغ تولید را خاموش کرد
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محمدعلـی حایـری مهریـزی در گفت وگـو با 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: در سـال گذشـته،  هـر مـاه یـک 

و  بـه معضـالت اضافـه می شـد  مشـکل جدیـد 

امیـدوار بودیـم در سـال جدیـد تغییـرات مثبتی 

رخ دهد و از معضالت برای تولید  کاشـته شـود 

اما این چنین نشد.

وی افـزود: در سـال 1400، مهم تریـن معضلـی 

کـه سـر راه تولیـد سـبز شـده، قطعی هـای مـدام 

برق است. در یک کارگاه تولیدی در هر صنعتی، 

بـرق از مهم تریـن ارکان رونـد تولیـد یـک محصول 

اسـت و زمانـی کـه بـا قطعـی ایـن جریـان روبـه رو 

می شویم، میزان تولید محصول کاهش چشمگیر 

پیدا می کند و به جای کار با 100 درصد ظرفیت 

تولید، در نهایت با 40 یا 50 درصد ظرفیت، قادر 

هستیم تولید محصول را ادامه دهیم. به عنوان 

مثـال در هفتـه گذشـته، تنهـا دو روز توانسـتیم 

فعالیـت داشـته باشـیم کـه باعـث شـد 60 درصد 

میزان تولید کاهش پیدا کند.

عوامل متعدد افت تولید  

ادامـه  در  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـده  ایـن 

گفـت: در کنـار معضـل قطعـی بـرق، نوسـانات 

نـرخ ارز، مـواد اولیـه و همچنیـن قطعاتـی یدکی 

که در صورت تعمیر دسـتگاه ها و ماشـین آالت، 

داخـل خطـوط تولیـدی بایـد مـورد اسـتفاده قـرار 

بگیرنـد، بـرای مـا بحـران ایجـاد کـرده اسـت. بـه 

علـت شـناور بـودن قیمت ها، قیمت تمام شـده 

محصـول مـدام تغییـر می یابـد و تولیدکننـده را 

متضرر می سازد.

وی در تکمیـل صحبـت خـود اذعـان کـرد: 

محصوالتـی کـه در این شـرکت تولید می شـوند، 

شامل سیم و کابل برق و شبکه هستند. ظرفیت 

تولیـد ماهانه این شـرکت در شـرایط مطلـوب، بر 

حسـب میـزان مـواد اولیه ای کـه تهیه می کنیم، 

25 تـا 30 تـن اسـت و ایـن در شـرایطی محقـق 

می شـود کـه مواد اولیـه ای مانند PVC به همین 

میزان در دسترس باشد اما با توجه شرایطی که 

هم اکنـون ایجـاد شـده، ایـن میـزان تولیـد کاهش 

پیدا کرده است.

مشتریان ما، صنایع الکتریکی و مخابرات هستند  

مدیرعامـل شـرکت کسـری الکتریـک ماهان 

بیـان  محصـوالت  ایـن  مشـتریان  خصـوص  در 

کرد: از مشـتریانی که برای خرید سـیم و کابل 

بـه ایـن شـرکت سـفارش می دهنـد، می تـوان به 

سـازمان مخابرات برای تامین کابل های شـبکه 

اشـاره کـرد و بـرای دیگـر صنایـع ماننـد صنعـت 

مختلـف،  شهرسـتان های  در  نیـز  روشـنایی 

نماینده داریم.

تجهیزات ایرانی و چینی  

حایـری مهریـزی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه از چه ماشین آالت 

و تکنولـوژی بـرای تولیـد سـیم و کابـل اسـتفاده 

مدیرعامـل شـرکت کسـری الکتریـک ماهان گفـت: زمانی که تولیدکننـده برای تولیـد برنامه ریزی می کنـد، بایـد از فراهم بودن 
زیرسـاخت ها اطمینان پیدا کند؛ در سـال 1400 عموم فعاالن صنعتی به اینکه از حجم مشـکالت به میزان چشـمگیری کاسـته 
شـود، امیـدوار بودنـد و خواب هایـی  برای تولید بیشـتر و باکیفیت تر دیـده بودند و بعضا برنامه های توسـعه ای نیـز در نظر گرفته 

بودند که نتوانستند هیچ یک را محقق کنند و اکنون با معضل بزرگ قطعی برق دست و پنجه نرم می کنند.

مدیرعامل شرکت کسری الکتریک ماهان:

قطعی برق، چراغ تولید را خاموش کرد
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می کنید، تصریح کرد: اکثر ماشـین آالتی که در 

خطـوط تولیـد مسـتقر هسـتند، ایرانـی و چینـی 

و  ماشـین آالت  بومی سـازی  بـرای  هسـتند. 

تجهیزات چینی تالش کردیم با انجام مهندسی 

معکـوس و به کارگیـری نوآوری هایـی در زمینـه 

خلـق تجهیـزات جدید، بـه روند تولید خود کمی 

بهبود ببخشیم. البته به این علت که بعضی از 

این دستگاه ها به تازگی در خطوط تولید مستقر 

شـده اند، تاکنـون بـا تعمیـر یـا تعویـض قطعـه و 

مواجـه  زمینـه  ایـن  در  مشـکالتی  همچنیـن 

نشـده ایم کـه قطعـا تمامـی تجهیزات با گذشـت 

زمـان و نزدیـک شـدن بـه عمـر مفیـد خـود دچـار 

فرسـودگی خواهنـد شـد و نیـاز بـه تعمیـر پیـدا 

خواهند کرد.

اسـتفاده از خطـوط تولیـد رایـج برای   

سـیم و کابل

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل در ارتبـاط بـا 

فرایند تولید محصوالت این شـرکت، یادآور شـد: 

عمـده مـواد اولیـه ای که برای تولید سـیم و کابل 

بـرق اسـتفاده می کنیـم، مـس و PVC بـه همـراه 

پلی اتیلـن اسـت. فراینـد تولیـد در ایـن کارخانـه 

تقریبـا مشـابه سـایر واحدهـای تولیـدی در ایـن 

صنعت اسـت و به این شـکل انجام می گیرد که 

مفتول مس متناسـب با محصولی که مورد نظر 

است مانند کابل های برق، افشان، مفتول مسی 

و کابل های شـبکه، نازک شـده و سـپس عملیات 

روکش و تابیدن روی آن انجام می شود.

صادرات از طریق شرکت های واسطه  

مدیرعامل شرکت کسری الکتریک ماهان در 

ادامـه بـه موضـوع صـادرات اشـاره کـرد و گفت: 

از طریـق واسـطه،  و  بـه صـورت غیـر مسـتقیم 

محصـوالت خـود را در بازارهـای جهانی عرضه و 

مثـال،  عنـوان  بـه  می رسـانیم.  فـروش  بـه 

شـرکت هایی از کشـورهای عـراق و افغانسـتان بـا 

خریـد از مـا، محصوالت کسـری الکتریک ماهان 

را در این کشورها به فروش می رسانند.

در اننتظار تحقق توسعه  

حایـری مهریـزی خاطرنشـان کـرد: بـرای یـک 

تولیدکننده، مهم ترین دسـتاورد و هدف، توسـعه 

کار و ایجاد اشتغال زایی است و ما نیز مانند دیگر 

فعـاالن صنعتـی، برنامـه توسـعه ای در نظـر گرفتـه 

بودیـم و قصـد بـه ثمـر رسـاندن آن را در سـال 1400 

داشتیم اما با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی 

همـه  نقدینگـی  کمبـود  و  آمـده  وجـود  بـه  کـه 

شرکت ها را تهدید می کند، تاکنون هیچ اقدامی 

نکرده ایم و دسـت نگه داشـته ایم تا قیمت ها به 

ثبـات برسـند و بتوانیـم بـرای فـردای تولیـد خود 

بهتر از قبل، برنامه ریزی مدون داشته باشیم.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مـواد اولیـه 

مورد نیاز خود را از چه منابعی تامین می کنید، 

تصریـح کـرد: مفتـول مسـی مـورد نیاز از شـرکت 

گیـل  راد شـمال، بخشـی از PVC  مـورد نیـاز از 

شـهر کاشـان و پلی اتیلن مصرفی را نیز از اسـتان 

یزد تامین می کنیم.

 به علت شناور بودن قیمت ها، 
قیمت تمام شده محصول مدام 

تغییر می یابد و تولیدکننده را 
متضرر می سازد
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فرصت های طالیی از تولیدکنندگان روی گرفته شده است
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مدیرعامـل شـرکت امین صنعت پویا گفت: صنعت روی کشـور این پتانسـیل را داشـت که سـهم قابـل توجهی در به وجـود آوردن 
ارزش افزوده بسـیار باال و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی داشـته باشـد اما متاسـفانه این صنعت به 40 سـال قبل که تنها دو شـرکت 

در این زمینه فعالیت داشتند، در حال پسرفت است و امکان صادرات و توسعه از تولیدکنندگان روی گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا:

جـالل عبداللهـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن«، اظهار 

داشـت: قیمت گـذاری خـاک معدن انگـوران بر 

اسـاس یـک جـدول ضرایـب تعییـن می شـود و 

فرمـول آن نیـز بـه صـورت حاصـل ضـرب قیمـت 

فلـز )در بـورس فلـزات لنـدن( در عیـار خـاک بـا 

احتسـاب ضرایـب جـدول مذکـور اسـت کـه هـر 

چهـار مـاه یـک بـار توسـط شـرکت تامین کننـده 

خـاک معـدن انگـوران بنـا بـه دلخـواه تغییـر پیدا 

می کنـد. در حـال حاضـر، معیـار خریـد و فروش 

قیمتـی  جـدول  دالالن،  توسـط  معدنـی  خـاک 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است.

وی افزود: تعدادی معادن در دست تهیه و 

تولیـد مـواد معدنـی ایـران اسـت کـه متاسـفانه 

خـاک ایـن معـادن بـه دلیـل هزینه بـر بـودن، از 

صرفـه اقتصـادی مطلوبـی برخـوردار نیسـتند و 

تاکنـون  بـزرگ،  تامین کننـده  ایـن  بـرای  فقـط 

معادنـی  اسـت.  داشـته  همـراه  بـه  ضرردهـی 

ماننـد طـال، کک، منگنـز و.. نیـز از ایـن دسـته 

اسـتاندارد  هسـتیم،  تحریـم  چـون  و  هسـتند 

داده  شـده  اسـتخراج  طالهـای  بـه  جهانـی 

نمی شـود تـا بانـک مرکـزی کشـور قبـول کنـد و 

آن ها را تحویل بگیرد.

تولیدکننده های روی تاوان پروژه های   

ضررده را می دهند

این تولیدکننده شمش روی در ادامه متذکر 

شـد: یکی از مهم ترین مسـائلی که صنعت روی 

را با معضالت متعددی مواجه کرده، این اسـت 

بـدون  و  ضـررده  پروژه هـای  اجـرای  بابـت  کـه 

می شـود،  اجـرا  دولـت  توسـط  کـه  سـودی 

شرکت های تولیدکننده روی باید تاوان بدهند و 

هنوز هم کسی حاضر نیست جواب قانع کننده 

به چرایی این ماجرا بدهد.

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا در ادامه 

تاکیـد کـرد: خـاک  کم عیار اکسـیده در هیچ جای 

فـروش  بـه  ایـران  جـز  بـه  و  نـدارد  قیمـت  دنیـا 

نمی رسد. ضمن اینکه این فرصت از تولیدکنندگان 

گرفته شـد که خاک باطله کشـورهای آفریقایی یا 

ترکیه را برای بازیافت وارد کنند. با این حال، باز 

هـم قیمـت خاک هایـی کـه از ترکیـه بـا در نظـر 

گرفتـن کرایـه حمل وارد شـده اند، نزدیـک 50 الی 

100 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم ارزان تـر از 

شـرکت  توسـط  شـده  عرضـه  خـاک  قیمـت 

تامین کننـده اسـت. علـت گرانـی قیمـت خـاک 

معدنـی کـه توسـط شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی عرضـه می شـود، دست به دسـت شـدن 

چندمرحله ای توسط دالالن است.

عبداللهـی در تکمیـل گفته های خـود اذعان 

کـرد: نتیجـه سـوءمدیریت در معادن کشـور این 

می شود که فرصتی که برای تولیدکننده جهت 

اسـتفاده از ظرفیت بالقوه کارخانه و فعال سـازی 

واحـد R&D وجـود دارد، از بیـن بـرود. بـه عنـوان 

مثال، استفاده از ضایعات و باطله ها و استحصال 

فلزاتـی مانند کیک نیکل، کبالـت و... می تواند 

یکـی از طرح هـای توسـعه ای باشـد کـه امـکان 

شـمش  تولیدکننـده  واحدهـای  در  آن  اجـرای 

تولیدکننـدگان در مرحلـه  ایـن  امـا  وجـود دارد 

تامیـن نیـاز خود به مواد اولیه متوقف شـده اند. 

ایـن خطـر وجـود دارد کـه 80 شـرکت فعـال در 

صنعـت روی، در آینـده بـه طور کلی ورشکسـت 

بـزرگ  یـا دو شـرکت  یـک  بـه  آن هـا  یـا مالکیـت 

منتقل شـوند؛ این اتفاق هم انحصار را به همراه 

فرصت های طالیی از تولیدکنندگان روی گرفته شده است
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دارد و هم اثر تحریم  را افزایش می دهد زیرا اگر 

یک صنعت به دو شرکت یا هلدینگ ختم شود، 

تحریـم  تحـت  مجموعـه  دو  آن  قطـع  طـور  بـه 

مستقیم قرار خواهند گرفت.

دولت، مانعی بزرگ در برابر پیشرفت  

بـه  پاسـخ  تولیدکننـده شـمش روی در  ایـن 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه 

دخالـت دولـت در بهره بـرداری از معدن انگوران 

تا چه اندازه از توسعه این بخش جلوگیری کرده 

اسـت، اذعـان کـرد: معـادن در سراسـر دنیـا در 

حالت طبیعی با استفاده از امکانات و تجهیزات 

پیشـرفته و طبق اسـتانداردهای روز به استخراج 

و بهره بـرداری می رسـند؛ بـه عنـوان مثـال، همان 

ماشـینی که در حال حفر تونل اسـت، از سـمت 

دیگر سنگ را سنگ جوری، کانه آرایی و خردایش 

می کند. این تکنولوژی در اختیار ایران نیست و 

با توجه به تحریم های وضع شـده، نمی توان این 

ماشین آالت را وارد کرد.

خصوصـی  بخـش  وقتـی  کـرد:  اضافـه  وی 

توانایـی دور زدن تحریم هـا را دارد، بایـد واردات 

می شـد.  واگـذار  بخـش  ایـن  بـه  ماشـین آالت، 

همان گونـه کـه هم اکنـون شـمش های روی کـه تا 

بخـش  طریـق  از  نمی شـدند،  صـادر  حـال  بـه  

خصوصی به بازارهای جهانی رسیده و مشتریان 

خـود را پیـدا کـرده اسـت. اگـر در زمان اسـتخراج 

توسط ماشین آالت و تکنولوژی پیشرفته در همان 

فلوتاسـیون  و  کانه آرایـی  سـنگ جوری،  معـدن 

شـود، تمام هزینه های سـوخت، حمل اسـتهالک 

حذف می شـود و قیمت تمام شـده کاهش پیدا 

خواهد کرد.

مدیرعامـل شـرکت امین صنعـت پویا یـادآور 

یـک محصـول جهانـی  شـد: چـون شـمش روی 

محسـوب می شـود، در صـورت توسـعه معدنـی 

در ایـن بخـش، توانایـی رقابـت بـا کشـوری مثـل 

چین را خواهیم داشت.

به هدر رفتن فرصت های طالیی  

عبداللهـی اظهـار کـرد: صنعـت روی کشـور 

این پتانسیل را داشت که سهم قابل توجهی در 

بـه وجـود آوردن ارزش افـزوده بسـیار بـاال، تولیـد 

ناخالـص ملـی و فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد نفتـی 

داشـته باشـد امـا متاسـفانه ایـن صنعـت بـه 40 

ایـن زمینـه  تنهـا دو شـرکت در  قبـل کـه  سـال 

فعالیت داشتند، در حال پسرفت است و امکان 

صـادرات و توسـعه از تولیدکننـدگان روی گرفتـه 

شده است.  

وی خاطرنشـان کـرد: اگـر بـه تولیدکننـده این 

اجـازه داده می شـد کـه مشـابه سـودی که رقبای 

را  هسـتند  آوردن  دسـت  بـه  حـال  در  خارجـی 

واحـد  می توانسـت  آن،  مـازاد  بـا  کنـد،  کسـب 

کـردن  وارد  بـا  و  دهـد  توسـعه  را  خـود   R&D

دسـتگاه های جدیـد و بـه روز و افزایـش کیفیـت 

شـمش روی، جایـگاه قابـل توجهـی را در بازارهای 

جهانی کسب کند. ضمن اینکه به کارگیری این 

فلـز در صنایعـی ماننـد صنعـت داروسـازی نیـز 

می تواند ارزش افزوده باالتری را به ارمغان آورد.

این فعال صنعت روی هشدار داد: متاسفانه 

از  می خواهنـد  نیـز  را  امـکان  ایـن  اکنـون 

تولیدکننده ها بگیرند تا نتوانند صادرات داشته 

واحدهـای  دارنـد  قصـد  عالوه برایـن  باشـند. 

کوچک مقیـاس را تعطیـل و کل صنعـت را بـه دو 

شـرکت شـبه خصوصـی واگـذار کننـد کـه بـا این 

کار، وقتی این دو شرکت بعد از مدتی بنا به هر 

در  ندهنـد،  ادامـه  را  خـود  فعالیـت  دلیلـی، 

حقیقـت صنعـت روی کشـور چـون در انحصـار 

اسـت، از بیـن خواهـد رفـت. ضمـن اینکه تهدید 

تحریم برای این صنعت، پررنگ تر خواهد شد.

در تامین نیاز تولیدکننده، همیشه   

کوتاهی شده است

مدیرعامل شـرکت امین صنعت پویا یادآور 

شـد: تعـدادی از شـرکت های منتخـب توسـط 

ایـران  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  

انتخاب شـده اسـت کـه خاک معدنـی انگوران 

را فـراوری کننـد. ایـن شـرکت ها در ظاهر خاک 

در  امـا  می کننـد  عرضـه  را  انگـوران  معـدن 

واقعیـت، خاک هـای مخلـوط بـا خـاک معـادن 

دیگـر را تحویـل می دهنـد! بایـد فعالیـت ایـن 

چـرا  کـه  شـود  بررسـی  منتخـب  شـرکت های 

فقیرتـر  روزبـه روز  کوچک مقیـاس  واحدهـای 

واحدهـای  تمـام  و  شـرکت ها  ایـن  و  شـدند 

یکی از مهم ترین مسائلی که 
صنعت روی را با معضالت متعددی 

مواجه کرده، این است که بابت 
اجرای پروژه های ضررده و بدون 

سودی که توسط دولت اجرا 
می شود، شرکت های تولیدکننده 
روی باید تاوان بدهند و هنوز هم 

کسی حاضر نیست جواب قانع کننده 
به چرایی این ماجرا بدهد
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برخـوردار  بهتـری  شـرایط  از  روز  هـر  وابسـته، 

می شـوند؟ بایـد خـاک را بـا عیـار 17 درصـد بـه 

تولیدکننـده عرضـه کننـد امـا متاسـفانه عیـار 

خاک عرضه شده، 15 درصد است.

وی گفـت: عالوه برایـن، چـون ایـن شـرکت ها 

باهـم اتحـاد دارنـد، تصمیـم گرفته اند تـا خاک با 

تولیدکننـدگان  بـه  درصـد  از 15  باالتـر  عیـاری 

ضربـه  ترتیـب  ایـن  بـه  نشـود.  داده  کوچـک 

سـهمگینی به واحدهای تولید روی که خوراک 

مـورد نیـاز را از ایـن طریـق تامین می کننـد، وارد 

شده است.

خلوص باالی شمش روی امین صنعت پویا  

این تولیدکننده شـمش روی در پاسـخ به این 

سـوال کـه بـرای افزایـش خلـوص شـمش تاکنـون 

کـرد:  تصریـح  داده ایـد،  انجـام  اقداماتـی  چـه 

شمش روی تولید شده در این شرکت، از خلوص 

99.99 درصـد برخـوردار اسـت و میـزان سـرب آن 

به زیر 40 یا ppm 50 می رسد. کیفیت و میزان 

خلـوص شـمش روی، 70 تـا 80 درصـد بـه خلـوص 

خـاک معدنـی و سـپس بـه پارامترهـای تولیدی و 

کنترل  کیفی وابسته است که اگر این موارد به 

درسـتی انجام شـوند، توانایی تولید شـمش روی 

با درجه خلوص باال وجود خواهد داشت.

وی مطـرح کـرد: شـمش تولیـدی این شـرکت 

در بـورس کاال بـا یـک مشـکل بزرگ مواجه اسـت 

کـه آن هـم، برابـری قیمـت آن بـا قیمـت شـمش 

دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت  درصـد   99.95 روی 

رغبتـی بـرای فـروش در بـازار داخلـی نداریـم و 

صادرات را ترجیح می دهیم.

با وجود موانع گوناگون، در صادرات   

فعال هستیم

عبداللهی در خصوص صادرات محصول خود 

کـره  ترکیـه،  نظیـر  کشـورهایی  بـه  داد:  توضیـح 

صـادر  روی  شـمش  پاکسـتان  و  چیـن  جنوبـی، 

می کنیـم و طـی مذاکراتی که انجام شـده اسـت، 

در صـدد هسـتیم تـا بتوانیـم بـه کشـور تانزانیا نیز 

صـادرات داشـته باشـیم. مشـکالتی کـه در حـوزه 

صادرات با آن روبه ور هستیم به دو سازمان گمرک 

و بانـک مرکـزی برمی گـردد کـه بـه خاطـر قوانیـن 

مانع تراشـی  صـادرات  امـر  در  سـخت گیرانه 

می کنند. همچنین در آن سوی مرزها می توان به 

کارگـزاران  واسـطه  بـه  کـه  کـرد  اشـاره  تحریم هـا 

مربوطه، این مشکل رفع شده و صادرات به خوبی 

و  چالش هـا  همـه  حـل  اسـت.  انجـام  حـال  در 

مشـکالت صادراتـی، بـه شـدت انرژی بـر اسـت و 

حتـی بـا نماینـده مجلـس و وزارت صمـت نیـز، 

نامه نگاری هـای فراوانـی داشـته ایم امـا در نهایـت 

فارغ از حمایت مسئوالن، به مسیر ادامه داده ایم.

به سندیکا ها و انجمن ها میدان داده شود  

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا در پایان 

خاطرنشـان کـرد: کل صنایـع فلـزی و معدنـی در 

ایران به عهده یک سـازمان گذاشـته شـده اسـت 

کـه چنیـن چیـزی در همـه جـای دنیـا نشـدنی 

اسـت. یـک سـازمان یـا وزیـر نمی توانـد بـرای کل 

صنایـع فلـزات آهنـی و غیـر آهنـی تصمیم گیری 

و  سـندیکاها  بـه  تصمیم گیری هـا  بایـد  کنـد. 

وضعیـت  بتواننـد  تـا  شـود  واگـذار  انجمن هـا 

موجود را اصالح کنند.

گر به تولیدکننده این اجازه داده 
می شد که مشابه سودی که 

رقبای خارجی در حال به دست 
آوردن هستند را کسب کند، با 

 R&D مازاد آن، می توانست واحد
خود را توسعه دهد و با وارد کردن 

دستگاه های جدید و به روز و 
افزایش کیفیت شمش روی، جایگاه 

قابل توجهی را در بازارهای جهانی 
کسب کند
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وزارت صمت معادن آماده به کار را به مزایده بگذارد
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نایـب رئیـس انجمن مـس ایران گفـت: دولت بـرای آزادسـازی محدوده های معدنی، بـا توجه به مـاده 24 قانون معـادن و پنجره 
واحـد، اسـتعالم های مـورد نیـاز را از مراجع ذی صـالح دریافت کند و یک محـدوده آماده را بـه فعاالن حوزه معـدن تحویل دهد که 

این کار هم باعث تسریع در فرایند واگذاری می شود و هم وزارتخانه به اهداف مانع زدایی در حوزه معدن می رسد.

نایب رئیس انجمن مس ایران:

کوروش شعبانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

سـال ها قـرار بـود بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاری از 

محدوده  هـای  در  اکتشـاف  درخواسـت های 

اکتشافی، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری 

کـه هیـچ فعالیتـی روی آن هـا انجـام نمی شـد یا به 

دالیل قانونی مختلف مجوزها ابطال شده بودند، 

آزادسـازی شـوند و این اقدام چند ماه قبل توسـط 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت صـورت گرفت. 

هـزار  یک بـاره 6  آزادسـازی  از  برداشـت  بنابرایـن 

نظـر  بـه  صحیـح  چنـدان  معدنـی  محـدوده 

نمی رسـد زیـرا تعـداد زیـادی از ایـن محدوده هـا 

معادنـی هسـتند کـه بایـد طـی یـک تـا دو سـال 

مجوزهـای  تـا  شـود  طـی  آن هـا  اداری  مراحـل 

سازمان هایی نظر منابع طبیعی، محیط زیست و 

ادارات مختلف برای شروع فعالیت معدنکاری 

در این محدوده ها صادر شود تا به مرحله صدور 

پروانه اکتشاف برسند.

وی افـزود: پـس از صـدور پروانـه اکتشـاف و 

اسـت  ممکـن  اکتشـافی،  فراینـد  کـردن  طـی 

محدوده به ذخیره مناسـب برسـد یا نرسـد؛ اگر 

بـه  محـدوده ذخیـره داشـت، پروانـه اکتشـاف 

گواهی کشـف و سـپس یک سـال بعد به معدن 

گمـان  برخـی  کـه  حالـی  در  می شـود.  تبدیـل 

می کنند صدور مجوزهای معدنی آسـان اسـت 

و همین تصور اشتباه باعث شده تصمیم گیری ها 

در مواجـه بـه مزایـده 6 هـزار محـدوده معدنـی 

آنی باشد.

آزادسازی محدوده های مسکوت مانده  

رئیـس کمیتـه اکتشـاف خانـه معـدن ایـران 

خاطرنشان کرد: بسیاری از محدوده هایی که در 

کـه  نیسـتند  معـدن  گرفته انـد،  قـرار  مزایـده 

بالفاصله عملیات معدنکاری در آن ها آغاز شـود 

و تعداد معادن مزایده بسـیار محدود اسـت. در 

پروانـه،  ثبـت  درخواسـت های  سـال ها  طـول 

و  کشـف ها  گواهـی  اکتشـافی،  محدوده هـای 

پروانه های بهره برداری که به دالیل قانونی ابطال 

شـده بودنـد، در سـامانه های مختلـف مسـکوت 

و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  واقـع  در  امـا  ماندنـد 

آزادسـازی  را  خـود  برنامه هـای  از  یکـی  تجـارت 

محدوده هـای بلوکـه شـده را بـر اسـاس نظـرات 

مقـام معظم رهبری عنـوان کرد و با همین هدف 

وزارت صمت معادن آماده به کار را به مزایده بگذارد
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وزارت در در اختیـار گرفـت؛ در نهایـت بـه ایـن 

برنامه خود عمل کرد.

یـک  معـادن  آزادسـازی  داد:  ادامـه  شـعبانی 

فراینـد برنامه ریـزی شـده و بـدون محـدوده زمانی 

بـوده و در ایـن میـان، وزیـر صمـت شـجاعانه ایـن 

مصوبـات را بـه اجـرا درآورده اسـت. ایـن فراینـد بـا 

توجـه به اینکه نیازمند فردی متخصـص و کارآمد 

است، احتمال دارد اشتباهات و سوءاستفاده هایی 

رخ دهـد کـه بایـد صحـت و سـقم ایـن اطالعـات 

بررسـی شـود. قطعا مشـکالت موجود، آزادسـازی 

6هزار محدوده معدنی را زیر سوال نمی برد.

وی تاکیـــد کــــرد: آزادســـازی محدوده هـــای 

معدنـی بایـد توسـط وزارت صمـت بـا شـجاعت 

آزادسـازی  فراینـد  اینکـه  ضمـن  می شـد.  اجـرا 

محدوده هـای معدنـی نبایـد بـه یـک زمـان خاص 

محـدود شـود و هـر دولـت بایـد مطابق با شـرایط، 

این آزادسازی ها را انجام دهد.

دولـت بـرای اخـذ مجوزها دسـت به   

کار شـود

نایب رئیس انجمن مس ایران با ذکر راهکاری 

مشـکالت  کاهـش  خصـوص  در  کارشناسـی 

آزادسازی معادن که گریبان گیر حوزه معدن و یا 

کار  خواسـتار  کـرد:  عنـوان  اسـت،  معدنـکاران 

بخـش  میـان  تعامـالت  افزایـش  و  کارشناسـی 

خصوصی و دولت برای اجرای چنین فرایندهایی 

هسـتیم؛ البتـه بـا بخـش خصوصـی در این زمینه 

مشـورت شـده بـود امـا نیـاز اسـت کـه تعامـالت 

ایـن صـورت پذیـرد. ضـرورت دارد در  از  بیـش 

فراینـد آزادسـازی محدوده های معدنی جزئیات 

بیشـتری مطـرح و بـرای رونـد اجـرای آن و نیـز 

جلوگیری از سوءاسـتفاده افـراد، برنامه ریزی های 

دقیق تری صورت بگیرد.

لزوم تسهیل واگذاری معادن  

رئیـس کمیته اکتشـاف خانه معدن ایـران در 

خصـوص مالحظاتـی کـه بایـد بـه فراینـد مزایـده 

6هـزار محـدوده معدنـی اضافه شـود، بیـان کرد: 

اگر قرار باشـد محدوده های معدنی آزادسـازی و 

باعـث مانــــع زدایــــی شــــود و رونــــــق در حـــــوزه 

معـــدن کاری ایجــــاد کنــــد، بایـــــد به طـــور کلی 

استعالم هـای مـــورد نظر هر کدام از محدوده ها 

را از مراجع مربوطه می گرفتیم و این محدوده ها 

را آمـاده بـه کار می کردیم؛ چراکه این مراجع طی 

ایـن سـال ها بسـیار سـختگیرانه بـا حـوزه معـدن 

برخـورد کرده انـد و اسـتعالم گرفتـن و اخذ مجوز 

بسیــــار فرسایشــــی شـــده و ممکــن اسـت بعضا 

سال ها به طول انجامد.

در  اسـت  ضـروری  کـرد:  اضافـه  شـعبانی 

راسـتای تسـهیل واگذاری معادن، تمامی مراحل 

اداری و قانونـی از طریـق مـاده 24 مکـرر و پنجـره 

واحـد برطـرف شـوند تـا بـا طـی کـردن ایـن مراحل 

پیـش از واگـذاری، دیگـر نیـاز بـه اسـتعالم های 

زمان بر و فرسایشی که سال ها به طور می انجامد 

و موجـب فسـاد در ایـن حـوزه می شـود، نباشـیم. 

در نهایـت نیـز انجـام ایـن مراحـل بـه 31 اسـتان 

تفویض شود.

وی مطـرح کـرد: در صورتـی کـه هـر اسـتان 

مراحـل اخـذ مجوزها را پیگیری کنـد، دیگر نیازی 

به آزادسـازی چندین هزار محدوده نیسـت و تنها 

محدوده هـای سـالم و بـدون مشـکل و آمـاده بـرای 

کار آزادسـازی می شـوند. اگـر همیـن مـورد را در 

آزادسازی اخیر رعایت می کردند، سالمت کار به 

حداکثر می رسـید زیـرا در مراحـل اجرایی این کار 

مشکلی به وجود نمی آید. هر چند که سازمان های 

صمـت اسـتانی بیـان می کنند کـه در اسـتان ها با 

کمبـود نیـرو مواجـه هسـتیم اما سـوالی کـه ایجاد 

می شود این است که دولت چه زمانی قصد اجرا 

شـدن پنجـره واحـد را دارد؟ سـازمان های صمـت 

واحـد  پنجـره  اجـرای  بـرای  می تواننـد  اسـتانی 

درخواست نیرو دهند و هزینه اجرایی این طرح را 

از برنده دریافت کنند.

شعبانی ادامه داد:  دولت بر اساس ماده 24 

قانـون معـادن و پنجـره واحد، اسـتعالم های مورد 

نیـاز را دریافـت و یـک محـدوده آمـاده بـه کار را 

تحویـل فعـاالن حـوزه معدن دهد که ایـن کار هم 

باعث تسریع در زمان واگذاری می شود و هم به 

اهداف مانع زدایی برای معادن برسیم.
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درآمد »فخاس« 152 درصد جهش یافت

»فنوال« 48 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

میزان صادرات فوالد خوزستان 83 درصد افزایش یافت
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شـرکت فوالد هرمزگان در چهار ماه نخسـت سـال 1400 موفق شـد 473 هزار تن 
تختـال فـوالدی را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند و با کسـب 

70هزار و 258 میلیارد ریال درآمد، رشد 204 درصدی را تجریه کند.

فوالد هرمزگان 70 هزار و 258 میلیارد 
ریال درآمد کسب کرد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در سـه مـاه ابتدایـی امسـال، 

خبرهایـی  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  از  همـواره 

مبنـی بـر رکوردشـکنی در تولیـد تختـال و آهـن 

اسـفنجی بـه گـوش می رسـید امـا در تیـر مـاه 

سـایر  هماننـد  نیـز  شـرکت  ایـن  جـاری،  سـال 

فوالدسازان، قربانی بی تدبیری دولت در زمینه 

تامیـن بـرق مـورد نیـاز شـد. بـه طـوری کـه ایـن 

شـرکت از 15 تیـر مـاه عمـال همـه فعالیت هـای 

زمـان  آن  از  و  کـرد  متوقـف  را  خـود  تولیـدی 

فـوالد  فوالدسـازی  و  اسـفنجی  آهـن  کوره هـای 

هرمزگان خاموش شده اند.

رشد 6 درصدی تولید تختال فوالدی  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
هرمزگان در چهار ماه نخست سال 1400، توانست 

ه اسـت 460 هـزار و 428 تـن تختـال فـوالدی تولیـد 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 6 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 

چهار ماه نخست سال گذشته، 431 هزار و 129 تن 

تختال تولید کرده بود.

»هرمـز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفق به تولید 11 هزار و 420 تن سایر محصوالت 

فـوالدی شـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه ابتدایی 

سال گذشته 73 هزار و 314 تن سایر محصوالت 

فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

و  هـزار  بـه 471  مـاه نخسـت سـال 1400  چهـار 

848تن رسـید. این شـرکت در چهار ماه نخست 

سـال 1399 توانسـته بـود 504 هـزار و 443 تـن 

محصول تولید کند.

فروش 473 هزار تن تختال فوالدی طی   

چهار ماه نخست

نمـودار 2 حاکی از آن اسـت شـرکت فوالد 
 1400 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  هرمـزگان 

توانسـت 473 هـزار و 215 تـن تختـال فـوالدی 

خـود را در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   11 پیـش 

گذشـته  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  شـرکت 

موفـق بـه فـروش 423هـزار و 41 تـن تختـال در 

بازار داخلی شده بود.

»هرمـز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

26 هزار و 123 تن سایر محصوالت فوالدی را در 
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بـود 23 هـزار و 94میلیـارد و 654میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند.

همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، 

نـرخ تختـال فوالدی شـرکت فـوالد هرمزگان طی 

چهـار مـاه نخسـت امسـال بـا رشـد همـراه بـوده 

در  شـرکت  ایـن  تختـال  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 

فروردیـن مـاه بـه قیمت 137 میلیـون و 929 هزار 

مـاه  فروردیـن  در  تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال 

قیمت گـذاری شـد امـا در تیـر مـاه قیمـت ایـن 

محصـول بـه 155 میلیـون و 988 هـزار ریـال بـه 

ازای هـر تـن رسـید. میانگیـن نرخ فـروش تختال 

فوالد هرمزگان در چهار ماه نخست امسال نیز 

145 میلیـون و 593 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن 

ثبت شده است.

بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 29 درصـد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در چهار ماه 

نخست سال 1399 توانسته بود 20 هزار و 111 تن 

سـایر محصـوالت فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هرمـزگان در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 

499 هزار و 338 تن رسید که این میزان نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 12 درصـد رشـد را 

مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان 

نخسـت سـال 1399 توانسـت بـود 443 هـزار و 

152 تن محصول را در بازار داخلی بفروشد.

کسب 68 هزار میلیارد تومان درآمد از   

فروش تختال فوالدی

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  هرمـزگان 

و  میلیــــارد   897 و  هــــزار   68 اسـت  توانسـته 

تختــــال  فـروش  از  درآمــــد  ریـال  259میلیـــون 

فـوالدی کسـب کنـد که این میـــزان در مقایسـه 

با مدت مشابه سال گذشته 203 درصد رشد را 

ایـن شـرکت توانسـته بـود در  نشـان می دهـد. 

و  هــــزار  نخسـت سـال گذشـته 22  مـاه  چهـار 

651میلیـارد و 15 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تختال کسب کند.

فـوالد هرمـزگان در چهـار مـاه نخسـت سـال 

و  هـزار  یـک  درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   1400

361میلیـارد و 545 میلیـون ریال از فروش سـایر 

محصـوالت فـوالدی شـد کـه ایـن میـزان نسـبت 

به مدت مشابه سال پیش با رشد 206 درصدی 

مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  بـوده  همـراه 

نخسـت سـال 1399 توانسـته بود 443 میلیارد و 

639 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی سـایر 

محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

و  هـزار   70 بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

258میلیـارد و 804 میلیـون ریال رسـید که این 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   204 پیـش 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سال 1400 توانسته 
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شـرکت فـوالد خراسـان با فـروش 375 هزار تن محصول طی چهار ماه نخسـت امسـال، توانسـت 40 هـزار و 689 میلیـارد ریال 
درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 152 درصد افزایش یافته است.

درآمد »فخاس« 152 درصد جهش یافت

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، با اینکه شرکت فوالد خراسان در 

از  بسـیاری  توانسـت  امسـال  نخسـت  مـاه  سـه 

رکوردهـای تولیـد و فـروش خـود را جابه جا کند اما 

با توجه به قطعی های پیاپی برق از نیمه تیر ماه، 

این شرکت نتوانست به عملکرد مطلوب خود در 

حـوزه تولیـد ادامـه دهـد و حتی در تیر ماه شـمش 

فـوالدی تولیـد نکـرد. بـا ایـن حـال، در حـوزه فروش 

عملکـرد مطلـوب فـوالد خراسـان ادامـه یافـت و 

صادرات نیز به کمک این شرکت آمد.

ثبت 19 درصد رشد تولید  

بر اسـاس نمودار 1، شـرکت فوالد خراسـان در 

چهار ماه نخسـت سـال 1400 توانسـت 651 هزار و 

411 تن گندله تولید کند که در مقایسـه با مدت 

مشابه سال قبل 18 درصد رشد را نشان می دهد. 

»فخاس« در چهار ماه نخسـت سـال 1399 حدودا 

551 هزار و 477 تن گندله تولید کرده بود.

فوالد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری 

موفق به تولید 464 هزار و 852 تن آهن اسـفنجی 

شـد کـه هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

24درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

چهارمـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته بـود تنهـا 

374هزار و 306 تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخـاس« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

135 هزار و 448 تن شمش فوالدی تولید کرد. این 

شـرکت در چهار ماه نخست سـال 1399 در حدود 

136 هزار و 591 تن شمش داخلی تولید کرد.

شـرکت فـوالد خراسـان در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1400 توانسـت 209 هزار و 404 تن محصوالت 

سـبک سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش 34 درصـد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در چهار ماه نخست سال قبل 

155 هزار و 484 تن محصوالت سبک ساختمانی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید شـرکت فوالد خراسـان در چهار 

مـاه نخسـت امسـال بـه یـک میلیـون و 461هـزار و 

115تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سال گذشته 19 درصد رشد را نشان می دهد. این 

شـرکت در چهار ماه نخسـت سـال پیش توانسـته 

بـود یـک میلیـون و 217 هـزار و 858 تـن محصـول 

تولید کند.

افزایش 31 درصد فروش  

طبـق نمـودار 2، شـرکت فـوالد خراسـان در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـت 29 هـزار و 

787 تن آهن اسـفنجی در بازار داخلی به فروش 

برسـاند کـه بیانگـر 1262 درصـد رشـد نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش اسـت. ایـن شـرکت در 

چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود دوهزار 

و 187 تـن آهـن اسـفنجی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

فوالد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری 

موفـق بـه فـروش 68 هـزار و 912 تن شـمش فـوالدی 

در بازارهای داخلی شـد. این شـرکت در چهار ماه 

نخسـت سـال گذشـته 79هـزار و 893تـن شـمش 

فوالدی در بازار داخلی فروخته بود.



تحلیـــل

هفتهنامه

41
 é شماره  é 176 مرداد ماه 1400

ماه نخست سال جاری 167هزار و 478 تن رسید. 

این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 حدود 

174 هزار و 23 تن محصوالت سبک ساختمانی در 

بازارها داخلی و صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در چهـار مـاه نخسـت 

تـن   270 و  هـزار   375 مجمـوع  در   ،1400 سـال 

محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش 

رساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

پیش 31 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در چهار ماه نخسـت سـال قبل 286 هزار و 101 تن 

محصول فروخته بود.

رشد 90 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش   

فوالدی در بازار داخلی

بـر اسـاس نمـودار 3، شـرکت فوالد خراسـان در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـت دو هـزار و 

361 میلیـارد و 733 میلیـون ریـال از فـروش آهـن 

اسـفنجی در بـازار داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان 

3626درصد افزایش را نشان می دهد. این شرکت 

در چهـار مـاه نخسـت سـال گذشـته 63میلیـارد و 

379 میلیـون ریـال درآمـد از فروش آهن اسـفنجی 

کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در چهـار مـاه نخسـت امسـال 

هفـت هـزار و 991 میلیـارد و 763 میلیـون ریـال 

درآمد بابت فروش شمش فوالدی در بازار داخلی 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 90 درصـد رشـد 

است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 

توانسته بود چهار هزار و 185 میلیارد و 45 میلیون 

ریال درآمد از محل فروش شمش فوالدی در بازار 

داخلی داشته باشد.

»فخـاس« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

و  میلیـارد   678 و  هـزار   15 کسـب  بـه  موفـق 

841میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سـبک سـاختمانی در بازارهـای داخلـی شـد کـه 

»فخـاس« در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 

توانسـت 126 هـزار و 846 تـن محصـوالت سـبک 

سـاختمانی در بازارهای داخلی به فروش رسـاند. 

ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال گذشـته 

توانسته بود 173 هزار و 704 تن محصوالت سبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شـرکت فوالد خراسـان 

در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 225 هـزار و 

545تـن رسـید. ایـن شـرکت در چهار ماه نخسـت 

سـال پیـش 255 هـزار و 784 تـن محصـول در بـازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در چهـار مـاه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 79 هـزار و 93 تـن شـمش 

فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی به فروش برسـاند 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل 

163 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت در 

چهار ماه نخست سال قبل توانسته بود 29 هزار و 

998 تن شمش فوالدی را در بازارهای صادراتی به 

فروش برساند.

 همچنین فوالد خراسان در چهار ماه نخست 

و 632تـن  هـزار   40 صـادرات  بـه  موفـق  امسـال 

محصـوالت سـبک سـاختمانی شـد که این میـزان 

و  قبـل 12هـزار  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

637درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

چهار ماه نخسـت سـال پیش توانسـته بود 319 تن 

محصوالت سبک ساختمانی صادر کند.

مجمـوع صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در 

چهـار مـاه نخسـت امسـال بـه 119 هـزار و 725 تـن 

رسید که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال پیـش 294 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 30 هزار 

و 317 تن محصول صادر کرده بود.

در چهار ماه نخست سال جاری شرکت فوالد 

در  فـوالدی  شـمش  تـن  و 5  هـزار  خراسـان 148 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند که 

رشـد  درصـد  پیـش 34  سـال  بـا  هم سـنجی  در 

داشـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 109 هـزار و 891 تـن شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

سـبک سـاختمانی شـرکت فوالد خراسـان در چهار 
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بـا مـدت مشـابه سـال  ایـن میـزان در مقایسـه 

پیش 50درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

و  هـزار   10 سـال 1399،  نخسـت  مـاه  چهـار  در 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   397 و  437میلیـارد 

فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در بـازار 

داخلی داشت.

مجموع درآمد شرکت فوالد خراسان از فروش 

در بـازار داخلـی طـی چهار ماه نخسـت امسـال به 

26 هزار و 41 میلیارد و 337 میلیون ریال رسید که 

در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل حاکی از 

رشـد 77 درصدی اسـت. این شـرکت در چهار ماه 

و  میلیـارد  و 685  هـزار  پیـش 14  سـال  نخسـت 

821میلیـون ریـال درآمـد از فروش در بـازار داخلی 

کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در چهـار مـاه نخسـت امسـال 

9هـزار و 593 میلیـارد و 274 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش شمش فوالدی در بازار صادراتی کسب کرد 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

435 درصد رشد را نمایان می کند. این شرکت در 

سال گذشته یک هزار و 791 میلیارد و 902 میلیون 

ریال درآمد از صادرات شمش فوالد داشت.

»فخاس« در چهار ماه نخسـت امسـال موفق 

بـه کسـب پنـج هـزار و 55 میلیـارد و 385 میلیـون 

سـبک  محصـوالت  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی شـده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش 23 هـزار و 354 درصـد 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت در سـال گذشـته 

درآمد 21 میلیارد و 554 میلیون ریالی از صادرات 

محصوالت سبک ساختمانی داشت.

درآمـد فـروش صادراتی شـرکت فوالد خراسـان 

در چهار ماه نخست امسال 14 هزار و 648میلیارد 

و 659 میلیون ریال بود که در هم سنجی با مدت 

مشـابه سـال گذشـته 707 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـال قبـل یـک هـزار و 

813میلیـارد و 456 میلیـون ریـال درآمـد صادراتی 

ناشی از فروش محصول داشت.

میزان درآمد حاصل از فروش شـمش فوالدی 

نخسـت  مـاه  چهـار  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

امسال 17 هزار و 585 میلیارد و 37 میلیون ریال 

بود که در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 

بیانگـر 194درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

و  هـزار  پنـج  پیـش  سـال  نخسـت  مـاه  چهـار 

976میلیـارد و 947 میلیون ریـال درآمد از فروش 

شمش کسب کرده بود.

در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، شـرکت 

فوالد خراسان توانست 20 هزار و 734 میلیارد و 

فـروش  از  ناشـی  درآمـد  ریـال  226میلیـون 

بازارهـای  در  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت 

داخلـی و صادراتـی داشـته باشـد کـه نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال پیش 98 رشـد داشـته است. 

ایـن شـرکت در چهارمـاه نخسـت سـال گذشـته 

10هزار و 458 میلیارد و 951 میلیون ریال درآمد 

از فروش محصوالت سبک ساختمانی داشت.

در  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

و  هـزار  حـدود 40  سـال 1400  نخسـت  چهارمـاه 

689میلیارد و 996 میلیون ریال بود که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش 152درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

نخسـت سـال گذشـته 16 هـزار و 499میلیـارد و 

277میلیون ریال درآمد داشت.

شرکت فوالد خراسان در چهار ماه 
نخست سال 1400، در مجموع 
375 هزار و 270 تن محصول 
در بازارهای داخلی و صادراتی 

به فروش رساند که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال پیش 

31درصد رشد را نشان می دهد
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شـرکت آلومینیـوم ایـران در تیر ماه سـال 1400، در مجموع توانسـت 13 هـزار و 855 تن محصول آلومینیومی به فروش برسـاند 
و هفـت هـزار و 561 میلیـارد و 964 میلیـون ریال درآمد کسـب کند که در مقایسـه با مدت زمان مشـابه سـال گذشـته، 8.1 درصد 

افزایش درآمد را نشان می دهد.

ایرالکو، هفت هزار میلیارد ریال درآمد را به ثبت رساند
در نخستین ماه تابستان 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

نمـودار 1 عملکـرد شـرکت  »فلـزات آنالیـن«، 

ایرالکـو در تیـر مـاه 1400 و مقایسـه نتایـج آن را 

نسـبت بـه مـاه قبـل از آن و تیـر مـاه 1399 نشـان 

می دهـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار، میـزان درآمـد 

حاصـل از فـروش محصـوالت آلومینیومـی ایـن 

شـرکت نسـبت به ماه گذشـته دارای افت بوده 

امـا در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال 

رشـد  فـروش  زمینـه  در  شـرکت  ایـن   ،1399

مطلوبی داشته است.

رشد قابل توجه تولید بیلت  

ایـران  آلومینیـوم  شـرکت   ،1400 مـاه  تیـر  در 

843تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی تولیـد کـرد 

که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که تولید 

اسـت،  بـوده  تـن  میـزان 307  بـه  محصـول  ایـن 

174.6درصـد رشـد چشـمگیر را نشـان می دهـد. 

همچنیـن ایـن شـرکت در مقایسـه بـا مـدت زمـان 

مشـابه در سـال 1399 که یک هزار و 160 تن بیلت 

آلومینیومی تولید کـرده بود، افـت 27.3 درصدی 

را به ثبت رسانده است.

»فایرا« در چهارمین ماه 1400، به میزان 262تن 

بیلت خالص آلومینیومی فروخت که بیانگر افت 

بـه  نسـبت  ایـن محصـول  فـروش  درصـدی   6.8

خـرداد مـاه امسـال که فروش این محصـول 281 تن 

ثبت شده بود، است. مقایسه این میزان فروش با 

مدت مشـابه در سـال 1399، افت 81.1 درصدی را 

نشـان می دهد. ایرالکو در تیر ماه 1399، یک هزار 

385 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فروش بیلت آلومینیومـی »فایـرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 55 هـزار و 724 تومـان بـه ازای هـر 
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تولید شمش آلیاژی از سر گرفته شد  

در تیـر مـاه سـال 1400، »فایـرا« 101 تـن شـمش 

آلیـاژی تولیـد کـرده و این در حالی اسـت که طی 

چند ماه قبل از آن، هیچ تولیدی از این محصول 

ثبـت نشـده اسـت. ایـن شـرکت در تیـر مـاه 1400، 

توانسـت 613 تن شـمش آلیاژی خود را به فروش 

برسـاند کـه ایـن میـزان در مـاه قبـل از آن 605 تـن 

ایـن  بیانگـر رشـد 1.3 درصـدی فـروش  بـود کـه 

محصول است.

نـرخ فـروش شـمش آلیـاژی »فایـرا« در تیـر مـاه 

58 هزار و 528 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که 

نسـبت بـه مـاه قبـل از آن 2.2 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در سـومین مـاه 

1400، 57 هـزار و 257 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بـود. نـرخ فـروش شـمش آلیـاژی در تیـر مـاه 1399، 

34 هزار و 568 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که 

بیانگر افزایش 69.3 درصدی نرخ این محصول در 

تیـر مـاه امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته است.

عملکرد ایرالکو در تیر ماه 1400  

آمـده اسـت،  نمـودار 2  همان طـور کـه در 

شرکت ایرالکو در تیر ماه 1400، در مجموع 15 هزار 

و 308تـن محصـول آلومینیومی تولید کرده اسـت 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 9 درصد 

کاهـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

6.6 درصد افت را نشان می دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در تیر ماه سال جاری، 

حـدود 13 هـزار و 855 تـن محصـول آلومینیومـی 

فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 

26.1درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

24.1 درصد کاهش داشته است.

کسـب  بـا   ،1400 مـاه  چهارمیـن  در  ایرالکـو 

درآمـد هفـت هـزار و 561 میلیـارد و 964 میلیـون 

ریـال از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی، 

افـت 21.8 درصـدی درآمـد را نسـبت بـه مـاه قبل 

از آن، بـه ثبـت رسـانده اسـت امـا ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 8.1 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

کیلوگـرم ثبـت شـد کـه ایـن میزان نسـبت بـه ماه 

قبـل از آن، 0.6 درصـد افزایـش داشـته اسـت. نـرخ 

فروش این محصول در خرداد ماه 1400، 55 هزار و 

384 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. در حالی که 

نـرخ فـروش ایـن محصـول در تیـر مـاه نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال 1399 که 30 هزار و 554 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود، حاکی از رشد قابل توجه 

82.4 درصدی است.

میزان تولید شمش خالص آلومینیومی   

کاهش یافت

مـاه 1400،  تیـر  در  ایـران  آلومینیـوم  شـرکت 

14هـزار و 364 تـن شـمش آلومینیومی تولید کرد 

که این میزان تولید در مقایسـه با ماه قبل از آن، 

5.2درصـد افـت داشـته اسـت. میـزان تولیـد این 

محصـول در خـرداد مـاه 1400، 15 هـزار و 145 تـن 

بود. مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی در 

مـاه مـورد بررسـی بـا مـاه مشـابه در سـال 1399، 

ایـن  تولیـد  درصـدی   8.9 افزایـش  از  حکایـت 

محصول دارد.

»فایرا« در اولین ماه تابستان امسال، 12 هزار و 

890 تن شمش آلومینیومی را در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رسـاند که این میزان نسـبت 

به خرداد ماه سال 1400، 27.3 درصد افت را نشان 

می دهد. میزان فروش این محصول در خرداد ماه 

1400، 17 هزار و 857 تن بود. میزان فروش شـمش 

آلومینیومی ایرالکو در تیر ماه امسال، در مقایسه 

با ماه مشـابه در 1399، 33.4 درصد افت را نشـان 

می دهد. میزان صادرات شمش آلومینیومی این 

شرکت در چهارمین ماه سال جاری نیز سه هزار و 

581 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو 

از 51 هـزار و 314 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

خـرداد مـاه 1400 بـه 54 هـزار و 370 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم در تیر ماه سال 1400 رسید که به این 

ترتیـب، رشـد 6 درصـدی نمایـان اسـت. همچنین 

نـرخ فروش شـمش آلومینیومی نسـبت بـه مدت 

رشـد  درصـد  سـال 1399، 92.1  در  مشـابه  زمـان 

داشـته اسـت. نرخ فروش این محصول در تیر ماه 

سـال گذشـته، 28 هـزار و 308 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم بود.
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شـرکت فوالد خوزسـتان در چهار ماه نخسـت امسـال موفق شـد 747 هـزار و 161 بلـوم، بیلت و اسـلب فوالدی را صـادر کند که 
نشـان دهنده رشـد 83 درصـدی حجم صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش اسـت؛ ضمـن اینکه سـهم صـادرات از درآمد 

96هزار میلیارد ریالی این شرکت در مدت مورد بررسی، 65 درصد ارزیابی می شود.

میزان صادرات فوالد خوزستان 83 درصد افزایش یافت
رکورد صادراتی »فخوز«  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

نیـز  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

همانند سـایر فوالدسـازان در تیر ماه سـال جاری با 

از  بیـش  بـرق مواجـه شـد و  تامیـن  محدودیـت 

60درصد تولید خود را در این ماه از دست داد. در 

بـا توجـه بـه تعطیلـی  همیـن حـال، ایـن شـرکت 

شـرکت های نوردی نیز نتوانسـت در بازار داخلی 

فـروش چنـدان زیـادی داشـته باشـد امـا بـا توجـه 

تقاضـای بازارهـای صادراتـی، رونـد خوبـی را در 

صادرات طی کرده و توانسته است طی چهار ماه 

نخست امسال بیشترین میزان صادرات را در سه 

سال اخیر تجربه کند.

تولید فوالد خوزستان از یک میلیون تن گذشت  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در چهار ماه نخست سال 1400، 

516 هـزار و 21 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. فـوالد 

خوزستان در چهار ماه نخست سال 1399 توانسته 

بود 855 هزار و 975 تن بیلت و بلوم تولید کند.

»فخـوز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، 

557 هـزار و 481 تـن اسـلب تولیـد کرد که نسـبت 

به ماه مشـابه سـال قبل با رشـد 12 درصدی همراه 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399، 495 هزار و 592 تن اسلب تولید کرده بود.

مـاه  فـوالد خوزسـتان طـی چهـار  در شـرکت 

نخسـت سـال 1400، یـک میلیـون و 973 هـزار و 

915تن گندله تولید شد. فوالد خوزستان در چهار 

ماه نخست سال قبل دو میلیون و 82 هزار و 283 

تن گندله تولید کرده بود.

»فخوز« در چهار ماه نخست امسال توانست 

یـک میلیـون و 213 هـزار و 212 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند. این شرکت در چهار ماه ابتدایی سال 

آهـن  تـن  و 361  هـزار  و 405  میلیـون  یـک  قبـل 

اسفنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت 

سـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  خوزسـتان  فـوالد 

تـن   502 و  هـزار   73 و  میلیـون  یـک  بـه   1400

رسـید. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399 توانسـته بـود یک میلیـون و 351 هـزار و 

567 تن محصول تولید کند.

فروش یک میلیون و 135 هزار تن محصول   

فوالدی

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزسـتان توانسـته اسـت در چهـار مـاه نخسـت 

سـال 1400، 241 هـزار و 767 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بازار داخلی به فروش برساند. فوالد خوزستان در 

چهار ماه نخسـت سـال 1399 موفق شـد 474 هزار 
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»فخوز« موفق شده بود در چهار ماه نخست 

سال جاری 497 هزار و 915 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند که نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل 16 درصـد رشـد داشـته 

است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 

توانسـته بود 429 هزار و 30 تن اسـلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

فوالدی »فخوز« در چهار ماه نخست سال 1400 به 

یـک میلیـون و 135 هـزار و 812 تـن رسـید. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته توانسته 

بـود یـک میلیـون و 207 هـزار و 787 تـن محصـول 

فوالدی بفروشد.

رشـد 326 درصدی درآمد صادراتی   

فوالد خوزسـتان

مشـاهده   3 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

می شـود، شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 

چهار ماه نخست سال 1400 از محل فروش بیلت 

و بلـوم در بـازار داخلـی 28 هـزار و 501 میلیـارد و 

605میلیـون ریـال درآمد کسـب کند که نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 18 درصـد رشـد را 

نمایـان می کنـد. فـوالد خوزسـتان در چهـار مـاه 

نخسـت سـال 1399 توانسـت بـا فـروش بیلـت و 

بلـوم در بـازار داخلـی 24 هـزار و 68 میلیـارد و 

684میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، 

23هـزار و 299 میلیـارد و 17 میلیـون ریال از فروش 

اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد کسـب کـرد کـه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت 

سال گذشته، 17 هزار و 399 میلیارد و 903 میلیون 

ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود. همچنین 

فوالد خوزسـتان در مدت مشـابه سـال گذشـته از 

فـروش گندلـه دو هـزار و 813 میلیـارد و 927 ریـال 

درآمد کسب کرده بود.

و 606 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، 

146هـزار و 884 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی 

فروخـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

پیـش، 328 هـزار و 674 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالدی 

»فخـوز« طـی چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 

طـی  شـرکت  ایـن  رسـید.  تـن   651 و  388هـزار 

چهارماه نخست سال 1399، توانسته بود 803هزار 

و 280تـن محصـول فـوالدی در بازارهـای داخلی به 

فروش برساند. الزم به ذکر است که در چهار ماه 

ابتدایـی سـال پیـش، فـوالد خوزسـتان 242 هـزار و 

380 تن گندله در بازارهای داخلی فروخته بود.

مـاه  چهـار  طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

نخسـت سـال 1400 موفـق بـه فـروش 396 هـزار و 

130 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شده 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 30 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه 

و  هـزار  بـود 304  توانسـته  قبـل  سـال  نخسـت 

151تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتی به 

فروش برساند.

»فخـوز« در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، 

351هزار و 31 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی 

کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیـش، 249 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، 100 هزار و 

356 تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در چهـار مـاه نخسـت سـال 1400، بـه 

747هـزار و 161 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته توانسته 

بـود 407 هـزار و 447 تـن محصـول را در بازارهـای 

صادراتی به فروش برساند.

مـاه  چهـار  در  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد 

نخسـت سـال جـاری، 637 هـزار و 897 تـن بلوم و 

بیلـت در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش 

برسـاند. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

و  هـزار   778 مجمـوع  در  بـود  توانسـته   1399

757تن بلوم و بیلت بفروشد.
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از  فـوالد خوزسـتان  مجمـوع درآمـد شـرکت 

فـروش داخلـی محصوالت فـوالدی طی چهـار ماه 

نخسـت سـال 1400، بـه 51 هـزار و 805 میلیـارد و 

71میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

سـال پیش 16 درصد رشـد به ثبت رسـیده اسـت. 

سـال 1399  نخسـت  مـاه  چهـار  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود 44 هزار و 328 میلیارد و 188 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش داخلـی محصـوالت خـود 

داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی چهار ماه نخست 

سال 1400 موفق به کسب 48 هزار و 211 میلیارد و 

302 میلیون ریال درآمد از محل صادرات بیلت و 

بلـوم شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

185 درصد افزایش داشته است. این شرکت طی 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399، درآمـد 16 هـزار و 

892میلیارد و 844 میلیون ریالی از صادرات بیلت 

و بلوم به دست آورده بود.

مـاه نخسـت سـال سـال  »فخـوز« در چهـار 

و  میلیـارد   662 و  هـزار   48 شـد  موفـق  جـاری 

در  اسـلب  فـروش  از  درآمـد  ریـال  561میلیـون 

بازارهای صادراتی داشته باشد که در مقایسه با 

را  پیـش 770 درصـد رشـد  سـال  مـدت مشـابه 

نمایان می کند. این شرکت در چهار ماه نخست 

سـال قبل توانسـته بود پنج هزار و 590 میلیارد و 

961میلیـون ریـال اسـلب را در بازارهای صادراتی 

به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در چهار ماه 

و  میلیـارد  هـزار و 873  نخسـت سـال 1400، 96 

863میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت 

فـوالدی داشـته باشـد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش، حاکـی از رشـد 326 درصـدی 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار مـاه نخسـت سـال 

1399، 22 هـزار و 700 میلیـارد و 698 میلیـون ریـال 

درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

طـی چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری بـه 76 هـزار و 

712 میلیـارد و 907 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 87 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. این شـرکت توانسـته بـود در 

چهار ماه نخست سال قبل 40 هزار و 961 میلیارد 

و 528 میلیـون ریـال درآمـد از  فروش بیلت و بلوم 

داشته باشد.

مـاه نخسـت سـال جـای  »فخـوز« در چهـار 

توانست 71 هزار و 961 میلیارد و 167 میلیون ریال 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش 

برسـاند کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

فـوالد  اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد   212 پیـش 

خوزسـتان در چهـار مـاه نخسـت سـال گذشـته 

22هزار و 990 میلیارد و 864 میلیون ریال درآمد از 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی  اسـلب در  فـروش 

کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش داخلـی و 

صادراتـی فـوالد خوزسـتان در چهـار مـاه نخسـت 

سال 1400 به 148 هزار و 678 میلیارد و 934 میلیون 

ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل 121 درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در 

چهـار مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود در 

مجموع، 67 هزار و 28 میلیارد و 886 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالدی »فخوز« در 

چهار ماه نخست سال 1400 به 
یک میلیون و 135 هزار و 812 

تن رسید. این شرکت در چهار ماه 
نخست سال گذشته توانسته بود 

یک میلیون و 207 هزار و 787 تن 
محصول فوالدی بفروشد
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گـروه کارخانه هـای تولیـدی نورد آلومینیوم در تیر ماه سـال جاری، با فروش یک هـزار و 109 تن انواع محصـوالت نورد آلومینیومی، 
توانست 482 میلیارد و 189 میلیون ریال درآمد کسب کند. 

»فنوال« 48 میلیارد تومان درآمد به دست آورد
در چهارمین ماه 1400؛

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار 

آنالین«، در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت 

نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400 پرداخته است.

تولید 171 تن ورق آلومینیومی  

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400، 171 تن 

ورق آلومینیومی تولید کرده است که در مقایسه با 

خـرداد مـاه سـال جـاری، شـاهد افـت 7.4 درصـدی 

تـن ورق  هسـتیم. »فنـوال« در خـرداد مـاه، 185 

آلومینیومـی تولیـد کـرده بـود. میـزان تولیـد ورق 

آلومینیومی در ماه مورد بررسی در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، حکایت از افت 75.4درصدی 

دارد؛ شـرکت نـورد آلومینیـوم در تیـر مـاه 1399، 

694 تن از این محصول را تولید کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

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

27.9درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 105 تـن ورق 

ایـن در حالـی  بـه فـروش رسـاند.  آلومینیومـی 

اسـت که در خرداد ماه سـال جاری، این شـرکت 

146 تن از این محصول را فروخته بود. همچنین 

آلومینیومـی در مـاه مـورد  میـزان فـروش ورق 

بررسـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

نشـان از افـت 84.3 درصـدی فـروش دارد. در 

تیر ماه 1399، »فنوال« 669 تن ورق آلومینیومی 

فروخته بود.

قیمـت فـروش ورق آلومینیومـی شـرکت نورد 

آلومینیوم در تیر ماه 1400 نسبت به ماه قبل از آن، 

روند رو به رشـدی داشـته اسـت؛ به  گونه ای که با 

رشد 0.2 درصدی از 74 هزار و 975 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم بـه 75 هـزار و 146 تومـان بـه ازای هر 

اسـت.  رسـیده  بررسـی  مـورد  مـاه  در  کیلوگـرم 
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میزان تولید تسمه آلومینیومی 27 درصد   

افت داشت

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در تیـر ماه سـال 

جـاری، 207 تـن بـود کـه نسـبت بـه ماه قبـل آن که 

میـزان تولیـد ایـن محصـول، 284 تـن بـود، افـت 

27.1درصـدی مشـاهده می شـود. همچنیـن ایـن 

میزان تولید تسـمه نسـبت به مدت زمان مشـابه 

در سـال 1399، حـدود 22.3 درصـد افـت داشـته 

اسـت؛ به گونه ای که این شـرکت در تیر ماه سـال 

گذشته 226 تن تسمه تولید کرده بود.

میـزان فـروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در ماه مورد بررسـی، 178 تن بود که 40.8 درصد 

افت نسبت به خرداد ماه که این شرکت 300 تن 

تسـمه فروخته بود، داشـته اسـت. همچنین این 

میـزان فـروش نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در 

سـال 1399، حـدود 31.7 درصـد کاهـش را نشـان 

می دهـد. »فنـوال« در تیر ماه سـال قبـل، 261 تن 

تسمه فروخته بود.

محصـول  ایـن  فـروش  نـرخ  نسـبت  مقایسـه 

آلومینیومـی »فنـوال« در تیـر ماه امسـال با مدت 

درصـدی  رشـد 81.1  بیانگـر  سـال 1399،  مشـابه 

است؛ قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت 

در تیـر مـاه سـال گذشـته، 41 هـزار و 499 تومـان به 

ازای هر کیلوگرم بود.

افزایـش 201.6 درصـدی فـروش کویل   

لومینیومـی  آ

شـرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسـی، 

تولیـد کـرد کـه در  آلومینیومـی  تـن کویـل   110

مقایسـه میزان تولید این محصول در ماه قبل از 

آن کـه 37 تـن کویـل آلومینیومـی در ایـن شـرکت 

تولیـد شـده بود، رشـد قابـل توجـه 201.6 درصدی 

مالحظه می شـود. همچنین این میزان تولید در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1399 کـه میـزان 

تولیـد کویـل آلومینیومـی 82 تـن بـود، نشـان از 

رشد 35 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنوال« در 

تیـر مـاه سـال جـاری، حاکـی از آن اسـت کـه ایـن 

ایـن زمینـه، افـت فـروش را تجربـه  شـرکت در 

مـورد  مـاه  در  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت؛  کـرده 

کویـل  تـن   51 توانسـت  شـرکت  ایـن  بررسـی، 

آلومینیومـی بـه فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه 

خرداد ماه که این شرکت، 136 تن از این محصول 

افـت 62.2درصـدی  بـود،  رسـانده  فـروش  بـه  را 

حاصل شـده اسـت. مقایسـه میزان فروش کویل 

آلومینیومی در تیر ماه 1400 با مدت مشابه سال 

گذشته، حکایت از کاهش 36.6 درصدی فروش 

این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در تیر 

مـاه 1399، 81 تـن از ایـن محصـول را بـه فـروش 

رسانده بود.

نـرخ فـروش کویـل »فنـوال« در تیـر مـاه 1400، 

2.6درصـد نسـبت بـه مـاه قبل از آن رشـد داشـت؛ 

به گونه ای که از 75 هزار و 983 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم بـه 77 هـزار و 961 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن نـرخ فـروش 

کویل در تیر ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه 

و  هـزار  کویـل 38  فـروش  نـرخ  کـه   1399 سـال 

52تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 104.9 درصـد 

رشد را نمایان می کند.

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد 
بررسی، 105 تن ورق آلومینیومی 

به فروش رساند. این در حالی 
است که در خرداد ماه سال جاری، 

این شرکت 146 تن از این 
محصول را فروخته بود
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نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در تیر 

مـاه سـال جـاری، 76 هـزار و 557 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم بـه ثبت رسـید که نسـبت بـه خـرداد ماه 

1400 و تیر ماه سال 1399، به ترتیب 1.3 و 89.1درصد 

رشـد داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در 

خـرداد مـاه 1400، 75هـزار و 597 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم و در تیـر ماه 1399، 40 هـزار و 493 تومان 

به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد 12.9 درصدی تولید کلد آلومینیومی  

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400، 72 تن 

کلـد آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در مقایسـه بـا 

64تنـی ایـن محصـول در خـرداد مـاه، 12.9 درصـد 

رشـد را تجربـه کـرده اسـت. میـزان تولیـد کلد این 

شـرکت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399 کـه 

202تن از این محصول تولید شده بود، 64.2درصد 

کاهش داشته است.

»فنـوال« در تیـر ماه امسـال، میـزان 41 تن کلد 

فروخـت که نسـبت به خـرداد ماه با میـزان فروش 

66 تن و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال 

افـت  تـن،   203 فـروش  میـزان  بـا  گذشـته 

38.5درصدی  و 80 درصدی مالحظه می شود. 

مبلـغ فـروش کلد شـرکت نورد آلومینیـوم در 

ماه مورد بررسـی، نسـبت به خرداد ماه، رشـد 0.3 

داشـت و از 84 هـزار و 431 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم در خـرداد مـاه بـه 84 هـزار و 687 تومان 

به ازای هر کیلوگرم در تیر ماه رسید. همچنین 

نـرخ فـروش ایـن محصـول در مـاه مـورد بررسـی 

نسـبت به مدت مشـابه سـال 1399، 91.4 درصد 

رشد را نشان می دهد.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصوالت   

کارمزدی نسبت به تیر ماه سال 1399

مـاه 1400،   تیـر  آلومینیـوم در  نـورد  شـرکت 

فعالیت خود را در تولید محصوالت کارمزدی، 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل افزایـش داد. 

میـزان تولید محصـوالت کارمزدی »فنـوال« در 

بـا  مـاه  تیـر  در  و  بـود  تـن   892 مـاه  خـرداد 

17.8درصـد افـت بـه 734 تـن تنـزل یافـت امـا 

میـزان تولیـد محصـوالت کارمـزدی نسـبت بـه 

حـدود   ،1399 سـال  در  مشـابه  زمـان  مـدت 

531.8درصـد رشـد داشـت؛ بـه گونـه ای کـه در 

تیر ماه سال گذشته، این میزان 116 تن بود.

»فنـوال« در تیـر مـاه 1400، 734 تـن محصـول 

کارمـزدی فروخـت و نسـبت بـه فـروش 892  تنـی 

محصول کارمزدی در خرداد ماه، افت 17.8درصدی 

را تجربـه کـرد. همچنیـن ایـن شـرکت در فـروش 

را  531.8درصـدی  رشـد  کارمـزدی  محصـوالت 

نسبت به تیر ماه سال 1399 به ثبت رساند. شرکت 

نـورد آلومینیـوم در تیـر مـاه سـال قبـل، 116 تـن 

محصول کارمزدی فروخته بود.

نـرخ فـروش محصـوالت کارمزدی این شـرکت 

در تیر ماه امسـال نسـبت خـرداد مـاه، 11.5 درصد 

رشـد داشـت و از 21 هـزار و 195 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم بـه 23 هـزار و 642 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصوالت کارمزدی 

ایـن شـرکت نسـبت بـه تیـر مـاه 1399، 57 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. در تیر ماه سـال گذشته، نرخ 

فـروش محصـوالت کارمـزدی 15 هـزار و 56 تومان 

به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در تیر ماه 1400  

همان گونـه کـه در نمـودار 2 آمده اسـت، گروه 

کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در تیـر ماه 

1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 294 تـن انواع 

کـه  کـرد  تولیـد  آلومینیومـی  نـورد  محصـوالت 

734تـن از آن کارمـزدی بـود. مجمـوع تولیـد ایـن 

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

سـال  در  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  و  11.5درصـد 

گذشته 4.9درصد افت داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه سال جاری، 

انـواع  تـن   109 و  هـزار  یـک  حـدود  مجمـوع  در 

محصوالت آلومینیومی فروخت که 734 تن از آن، 

مربـوط بـه محصـوالت کارمـزدی بـود. کل فـروش 

ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت به ماه پیـش از آن 

28.1 درصـد و نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال 

گذشته 16.7 درصد افت داشته است.

»فنوال« در تیر  ماه 1400، در مجموع حدود 

482 میلیـارد و 189 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کرد که نسـبت به ماه پیش از آن، 29.6 درصد و 

نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته 7.5 درصد 

کاهش یافته است.

میزان فروش تسمه شرکت نورد 
آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 178تن 

بود که 40.8 درصد افت نسبت به 
خرداد ماه که این شرکت 300 تن 

تسمه فروخته بود، داشته است
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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سـه ماه نخسـت امسال توانسـت با تولید هفت 
میلیـون و 629 هـزار تن محصول، به بیشـترین میـزان تولید بهاری خود دسـت یابد 

و همچنان بزرگ  ترین تولیدکننده مواد اولیه صنعت فوالد کشور باقی ماند.

گل گهر بهترین بهار را پشت سر گذاشت
طبق آمار سه ماهه نخست امسال؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، صنعـت فـوالد کشـور رو بـه جلو 

حرکت می کند و این حرکت باید با تامین مطلوب 

مواد اولیه تکمیل شود. در این میان، شرکت های 

بزرگ معدنی و تولیدکنندگان سـنگ آهن، وظیفه 

خطیـر تامین مـواد اولیه صنعت فـوالد را بر عهده 

سـنگ آهنی  شـرکت های  تولیـد  رشـد  دارنـد. 

می تواند حرکت رو به جلوی صنعت فوالد کشور 

را تضمین کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر پـس از 

اخیـر،  سـال  دو  یکـی  در  مدیریتـی،  تغییـرات 

توانست بهترین عملکرد تولیدی خود را در سه ماه 

نخسـت سـال 1400 رقـم بزنـد کـه ایـن امـر نشـان 

می دهـد تیـم مدیریتـی جدیـد بـا قـدرت، هـم بـه 

دنبـال پشـتیبانی از صنعـت فـوالد هسـتند و هـم 

اینکه نقش شرکت گل گهر را در تامین مواد اولیه 

با رتبه یکم حفظ می کنند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در سـال 

نخسـت  مـاه  سـه  طـی  بـود  توانسـته   1397

چهارمیلیـون و 130 هـزار و 399 تن کنسـانتره، سـه 

میلیون و 222 هزار و 227 تن گندله و در مجموع، 

هفت میلیون و 352 هزار و 626 تن محصول تولید 

کنـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 1398 

موفـق شـده بـود چهـار میلیـون و 3 هـزار و 429 تـن 

کنسانتره، سه میلیون و 124 هزار و 868 تن گندله 

و مجموعـا هفـت میلیـون و 128 هـزار و 297 تـن 

محصول تولید کند. گل گهر در سال 1399 با توجه 

به شـیوع ویروس کرونا در سـطح کشـور و تاثیر آن 

بـر فعالیت هـای اقتصـادی، کمـی دچـار کاهـش 

تولیـد شـد؛ بـه طوری که سـه میلیـون و 84 هـزار و 

241 تـن گندلـه، سـه میلیـون و 614 هـزار و 638 تـن 

کنسـانتره و در مجمـوع 6 میلیـون و 698 هـزار و 

879 تن محصول در گل گهر تولید شد.

شاهکار گل گهر در تولید طی سه ماه نخست 

سـال 1400 تکمیـل شـد؛ همان طـور کـه گفتـه شـد، 

تغییر مدیریت گل گهر باعث شد تیم فنی جدید 

گل گهر روی نقاط ضعف خطوط تولیدی کار کند 

و با برطرف کردن برخی مشکالت خطوط تولید و 

نیـز رسـیدن آب خلیـج فـارس بـه خطـوط، باالترین 

عملکـرد تولیـدی ایـن شـرکت در طول فعالیـت آن 

رقم بخورد. این شرکت در سه ماه نخست امسال 

توانسـت سـه میلیون و 238 هزار و 104 تن گندله، 

چهار میلیون و 391 هزار و 884 تن کنسانتره و در 

مجمـوع هفـت میلیـون و 629 هـزار و 988 تـن 

محصول تولید کند.

در نمـودار، رونـد تولیـد گل گهـر نشـان داده 

اسـت کـه ایـن شـرکت در سـال جـاری عـزم خود 

را بـرای ثبـت رکوردهای جدید تولید جزم کرده 

و ایـن مهـم بـا توجـه بـه رونـد تولیـد، تعمیـرات 

اساسـی و نیـز رسـیدن آب خلیـج فـارس دور از 

دسترس نیست.
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سایـر رسانـه ها

سایـر رسانـه ها
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سایـر رسانـه ها

پایان یافتن ذخایر سه ماده معدنی تا 15 سال آینده

صادرات نخستین محموله از فوالد خراسان به جمهوری قزاقستان

صنعت  نسوز زمینه ساز جهش تولیدات راهبردی کشور است
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سایـر رسانـه ها

به گزارش »فلزات آنالین«، اهمیت استراتژیک 

و حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک 

در دوره های مختلفی بیان شـده اما آنچه به نظر 

دربـاره ایـن پـروژه مهم ایرانی مغفول مانده، نقش 

شـرکت فـوالد مبارکـه در اجـرای آن اسـت چراکـه 

کلیدی تریـن عنصـر اجـرای ایـن پـروژه، لوله هـای 

انتقـال نفت اسـت که انتقـال این ماده معدنـی را 

ممکـن می سـازد امـا از آنجـا کـه نفـت خـام قابـل 

انتقال با این پروژه جزو نفت های ترش )اسیدی به 

دلیـل وجـود گوگـرد باال( محسـوب می شـود، تنها 

امـکان اسـتفاده از فوالدهـای ویژه با آلیـاژی خاص 

وجـود دارد کـه بـه طـور کلـی از آن هـا بـه عنـوان 

فوالدهای API یاد می شود.

جلوگیری خروج 500 میلیون یورو ارز برای   

انتقال نفت در شرایط تحریم

ایـن طـرح کـه تامیـن مالـی دو میلیـارد  در 

یورویـی را بـه همـراه داشـته، از تولیـدات شـرکت 

فـوالد مبارکه اسـتفاده و به همیـن دلیل عالوه بر 

بـرای  یورویـی،  میلیـون  ارزی 500  صرفه جویـی 

10هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 30 هزار نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.

یکـی از مزایـای راهبردی انتقال نفت از گوره 

به جاسـک، کاهش ریسـک فروش نفت ناشـی از 

موقعیـت جغرافیایـی خلیـج فـارس و تنگه هرمز 

اسـت کـه بـا اجـرای ایـن پـروژه اسـتمرار صـادرات 

نفـت خـام تضیمـن و بـا متنوع سـازی پایانه هـای 

صادراتـی ریسـک صـادرات نفـت کشـور کاهـش 

خواهد یافت.

فوالد مبارکه در بین 6 فوالدساز برتر جهان   

پس از تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه 

ایران، فروش کاالهای مهم و استراتژیک از جمله 

ایـن نـوع فـوالد و مشـتقات آن نظیـر ورق هـای 

فوالدی و... به ایران ممنوع شـد و عمال قابلیت 

اجرایی شـدن پروژه انتقال نفت گوره به جاسـک 

از میان رفت.

بـه بیـان دیگـر مهم تریـن طـرح ایـران از نظـر 

یـک  بـا  تنهـا  انـرژی،  و  اقتصـاد  ملـی،  امنیـت 

ممنوعیت فروش زمین گیر شد. در همین زمان 

بـا تولیـد 400 هـزار تن تختال API بـرای انتقال یک هزار کیلومتری نفت کشـور، پروژه مهم و اسـتراتژیک انتقال نفت خـام گوره به 
جاسک که به گفته رئیس جمهور مهم ترین طرح از نظر امنیت ملی، اقتصاد و انرژی کشور است، به صورت رسمی افتتاح شد.

فوالد مبارکه با تولید 400 هزار تن تختال API انتقال یک هزار 
کیلومتری نفت کشور را محقق کرد
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بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت درصدد 

بومی سازی این محصول استراتژیک برآمد اما از 

آنجـا کـه سـاخت ایـن نـوع فـوالد تنهـا از عهـده 5 

فوالدسـاز برتـر و پیشـرفته جهانـی در حـوزه فـوالد 

مانند شرکت های پوسکو )کره جنوبی(، دیلینگر 

)آلمان(، آرسـلور میتال )لوکزامبورگ(، بائو استیل 

)چیـن( و اُتـکال )هنـد( بـر می آمـد کـه پـس از ایـن 

عنـوان  بـه  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  5فوالدسـاز، 

ششـمین فوالدسـاز دنیـا موفـق به تولید ایـن نوع 

تختال خاص شد.

و  فنـی  متعـدد  جلسـات  برگـزاری  از  پـس 

آزمایشـات مختلـف، شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای 

اولیـن در ایـران موفـق شـد فـوالد مـورد نیـاز بـرای 

آغـاز و بهره بـرداری از ایـن پروژه ملی را با کیفیت 

فوق العـاده تولیـد و نـام خـود را بـار دیگـر در میان 

برترین و پیشرفته ترین شرکت های فوالدی جهان 

مطرح کند.

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه، همتراز   

استانداردهای جهانی

در همین خصوص رئیس بازرسـی و حفاظت 

فنـی شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت، دربـاره 

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه اظهار داشـت: 

کیفیت محصوالت اسـتفاده شـده شـرکت فوالد 

مبارکـه در پـروژه اسـتراتژیک انتقـال نفت خـام از 

از  کیفیـت محصـوالت  اگـر  بـه جاسـک  گـوره 

اروپایـی و چینـی باالتـر نباشـد، کمتـر نبـوده و 

هم تراز استانداردهای جهانی است.

کالکـی بـا بیـان اینکـه تولیـد ایـن محصـول 

راهبردی توسـط فوالد مبارکه به نوعی وابسـتگی 

ایجاد شـده در این حوزه به کشـورهای خارجی را 

بـر طـرف کرد، تاکیـد کرد: اگر فـوالد مبارکه قادر 

به تولید این محصول نبود عمال ما امکان اجرای 

این پروژه را نداشتیم. بنابراین تولید این محصول 

توسـط فوالد مبارکه برای ما بسـیار حائز اهمیت 

اسـت. اکنون اعتماد به نفسـی که در مجموعه 

فوالد مبارکه ایجاد شـده اسـت، می تواند کشـور 

در  این چنینـی  فـوالدی  محصـوالت  نظـر  از  را 

وضعیت مناسبی قرار دهد.

از پرسـنل فـوالد  پایـان ضمـن تشـکر  وی در 

مبارکه عنوان کرد: می توان ادعا کرد با تجربه  ای 

کـه اینجـا بـه وجود آمد و با تجهیـزات و امکانات 

موجود بهترین نتیجه را از وضعیت تولید داخل 

گرفتیم و این بسیار امیدوار کننده است.

تاخیر در اجرای پروژه انتقال نفت به   

دلیل تحریم ها

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز با 

اشـاره بـه اهمیـت اجرای پروژه انتقـال نفت گوره 

بـه جاسـک، گفـت: تولیـد فـوالد مـورد نیـاز ایـن 

پـروژه توسـط فـوالد مبارکـه چنـان حائـز اهمیـت 

اسـت که عالوه زمینه سـازی برای اجرای یکی از 

مهم ترین پروژه های استراتژیک  کشور در فاصله 

زمانـی و کیفیـت مناسـب، از خـروج حداقـل 500 

میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.

اکبـری محمـدی بـا بیـان اینکـه تامیـن ورق 

مـورد نیـاز بـرای سـاخت  لوله هـای انتقـال نفـت، 

کلیدی تریـن اقـدام در اجـرای این پـروژه ملی بود 

تصریح کرد: پیش تر شرکت نفت برای تامین این 

ورق اقـدام کـرده بـود کـه علی رغـم تامین اعتبار 

مـورد نیـاز، طرف هـای خارجی به دلیـل تحریم از 

فروش و تحویل این ورق به ایران خودداری کرده 

و عمال این پروژه معطل ماند.

  API تولید 400 هزار تن تختال

وی در ادامـه افـزود: بـا همتـی کـه در فـوالد 

مبارکـه انجـام شـد، تختـال مـورد نیـاز بـرای ایـن 

ورق طراحـی و پـس از انجـام تسـت های مـورد 

نیـاز در کارخانـه تولیـد ورق و تبدیـل ورق بـه 

لولـه، فراینـد تولیـد انبوه محصـول آغاز شـد. در 

نهایت بیش از 400 هزار تن تختال API مناسب 

بـرای محیـط گاز تـرش به عنوان مـاده اولیه و به 

نوعی قلب تپنده این پروژه تولید شـد. بنابراین 

فـوالد مبارکـه بـا تولیـد ایـن تختـال اقـدام بسـیار 

مهمی را به انجام رساند.

معـاون بهره بـرداری شرکـــت فـوالد مبارکــــه 

تاکیـد کـرد: بایـد توجـــه داشـــت کـــه حتـی در 

صـــورت پرداخــــت ایــــن مبلــــغ هنگفــــت بــــه 

شـرکت های خارجی، به دلیل وضعیت تحریمی 

ایـران ورق یـا تختـال ایـن حـوزه بـه ایـران تحویـل 

داده نمی شد.

اکبـری محمـدی خاطرنشـان کـرد: در حـال 

کیفیت محصوالت استفاده شده 
شرکت فوالد مبارکه در پروژه 
استراتژیک انتقال نفت خام از 
گوره به جاسک اگر از  کیفیت 

محصوالت اروپایی و چینی باالتر 
نباشد، کمتر نبوده و هم تراز 
استانداردهای جهانی است
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تـرش  گاز  تختال هـای  تولیـد  توانمنـدی  حاضـر 

وتختال هـای ویـژه ای کـه برای خطوط نفت و گاز 

اسـتفاده می شـود، صرفـا در فـوالد مبارکـه وجـود 

دارد. تولید چنین محصوالتی به دانش فنی باال 

و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که هر دو در فوالد 

مبارکه وجود دارد.

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

ادامه داد: یکی از دغدغه ها و پیگیری های رهبر 

معظـم انقـالب بـرای پروژه هـای ملـی انجـام ایـن 

پروژه در سریع ترین زمان بود که با لبیک شرکت 

فـوالد مبارکـه پـروژه انتقـال نفـت خـام از گـوره به 

جاسـک در 31 تیرمـاه سـال 1400 توسـط رئیـس 

جمهور محترم افتتاح شد.

فوالد مبارکه صادرکننده تختال API می شود  

مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم 

شـرکت فوالد مبارکه با اشـاره اهمیت بسیار زیاد 

پـروژه انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک برای کشـور 

عنوان کرد: اگر فوالد مبارکه نبود، امکان اجرای 

پـروژه مهـم و اسـتراتژیک انتقـال نفـت گـوره بـه 

جاسک به دلیل تحریم ها وجود نداشت بنابراین 

و  ملـی  پـروژه  ایـن  اجـرای  آغازگـر  شـرکت  ایـن 

استراتژیک بود.

وی با بیان اینکه پیش از تولید این نوع تختال 

در فـوالد مبارکـه، تامیـن ورق هـای مـورد نیـاز ایـن 

پروژه تنها از طریق واردات امکان پذیر بود، گفت: 

از آنجـا کـه سـاخت تختـال مـورد نیـاز بـرای پـروژه 

بـه جاسـک تختالـی ویـژه و  انتقـال نفـت گـوره 

مناسب برای حمل نفت ترش است، به آلیاژ های 

خاصی نیز برای تولید این محصول نیاز است. این 

در حالی است که فوالد مبارکه به دلیل تحریم ها 

با مشکل تامین فروآلیاژهای مورد نیاز برای تولید 

این نوع محصول مواجه بود.

سـلیمی خاطرنشـان کـرد: پـروژه انتقـال نفـت 

گوره به جاسک یک کار گروهی در سطح ملی بود 

که فوالد مبارکه با تولید تختال های مورد نیاز آن، 

آغازگر عملیات اجرایی آن محسوب می شود.

وی در ادامه بیان کرد: در ابتدای امر که از 

فـوالد مبارکـه بـرای سـاخت ایـن نـوع محصـول 

اسـتعالم گرفته شـد، این ذهنیت وجود داشـت 

کـه بـه دلیل ویژگی این تختال ها و نبود قابلیت 

تولیـد آن در کشـور، فـوالد مبارکـه نیـز احتمـاال 

قـادر بـه تولیـد ایـن محصـول نخواهـد بـود و ایـن 

یعنـی تمـام تنـاژ مـورد نیـاز ایـن پـروژه بایـد از 

نـکات  از  یکـی  بنابرایـن  می شـد،  وارد  خـارج 

ایـن محصـول در فـوالد مبارکـه،  مثبـت تولیـد 

جلوگیری از خروج ارز از  کشور و نهادینه شدن 

دانـش تولیـد ایـن گریـد فـوالدی بـرای اولیـن بـار 

تجربـه  بـه  باتوجـه  همچنیـن  اسـت.  ایـران  در 

حاصـل از تولیـد ایـن تختـال در فـوالد مبارکـه، 

قابلیت تولید سـایر گریدهای باالتر تختال های 

API نیز در این شرکت وجود دارد.

مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم 

شرکت فوالد مبارکه در پایان با بیان اینکه دانش 

فنـی بـرای تولیـد گریدهای API  تنهـا در اختیار 

بـا  کـرد:  تصریـح  اسـت،  محـدودی  کشـورهای 

تولیـد 430 هـزار تـن تختـال ویـژه برای پـروژه ملی 

انتقـال نفـت خـام از گوره به جاسـک، اکنـون این 

عـالوه  بـه  دارد.  وجـود  نیـز  ایـران  در  فنـاوری 

نهادینه شدن فناوری تولید این نوع محصول در 

برخـی  سـوددهی  افزایـش  باعـث  کشـور، 

شرکت های ایرانی و امکان صادرات این محصول 

به کشورهای مختلف جهان شد.

امکان تولید گریدهای پیشرفته فوالدی   

توسط معدود فوالدسازان جهان

شـرکت  تولیـد  روش هـای  و  متالـوژی  مدیـر 

فـوالد اکسـین خوزسـتان نیـز که مسـئولیت نورد 

تختال هـای تولیـدی در شـرکت فـوالد مبارکـه و 

تولیـد ورق جهت تولید لوله های مـورد نیاز برای 

پروژه مهم انتقال نفت خام از گوره به جاسک را 

بر عهده داشـت اذعان کرد: فوالد اسـتفاده شده 

در ایـن پـروژه از نظر گرید فـوالدی جزو فوالدهای 

از  پیشـتر  کـه  می شـود  محسـوب   )API( ویـژه 

کشـورهای اروپایـی ماننـد آلمـان و کشـورهایی 

مانند چون کره و چین وارد می شد.

هیزم بـر در پایـان اظهـار کرد: تولید این گرید 

فوالدی که جزو گریدهایی با تکنولوژی پیشرفته 

)High-Tech( محسـوب می شـود در هر شـرکت 

تالش هـای  بـا  امـا  نیسـت  ممکـن  فوالدسـازی 

متعدد، برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه به 

تولید شد.

یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت 
از گوره به جاسک، کاهش ریسک 

فروش نفت ناشی از موقعیت 
جغرافیایی خلیج فارس و تنگه 

هرمز است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علـی تدیـن در 

نشسـت بـا خبرنـگاران در کارخانـه فرآورده هـای 

نسـوز ایـران در مبارکـه اصفهـان اظهـار داشـت: 

طیـف وسـیعی از صنایـع ماننـد فـوالد، سـیمان، 

پاالیشـگاه، پتروشـیمی و صنایـع غذایـی در خـط 

و  نسـوز  از محصـوالت صنایـع  خـود  تولیـدات 

دیرگداز استفاده می کنند.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: مهم تریـن وظیفـه 

صنایع در شرایط حاضر اقتصادی کشور، افزایش 

تولید است و کمترین کار تولیدکنندگان در این 

زمینـه، اسـتفاده از تمـام ظرفیـت  واحـد صنعتی 

بـرای جهـش تولیـد اسـت و اگـر در ایـن جهـت 

حرکـت کنیـم، بزرگتریـن خدمـت را بـه مـردم و 

کشور انجام داده ایم.

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

تصریـح کـرد: بـا افزایش تولید، هم منافـع ملی را 

در نظـر گرفته ایـم و هـم بـا تقویـت اقتصـاد در 

جهـت بهبـود شـرایط زندگـی کارگـران، مـردم و 

کشور گام برداشته ایم و با ایجاد اشتغال، بخشی 

از مشـکالت کشـور به خصـوص مـردم منطقـه را 

کاهـش داده و بـرای جوانـان ایـن مـرز و بوم ایجاد 

امید و بهروزی کرده ایم.

تدیـن بـا اشـاره بـه ثبـت رکـورد تولیـد 50 هزار 

تـن محصـوالت نسـوز و دیرگـداز در ایـن کارخانه 

بیان کرد: با بهره برداری از دو طرح فرآوری مواد 

اولیـه نسـوز جمبـزه و طـرح توسـعه مـواد اولیـه 

دولومیتی نهاوند که مالکیت و مدیریت آن ها با 

این واحد صنعتی است، به ترتیب 200  و 70 نفر 

اشـتغال مسـتقیم ایجـاد می شـود و در مجمـوع 

اشـتغال  نفـر  هـزار  یـک  از  بیـش  طـرح  دو  ایـن 

غیرمستقیم به وجود می آورد. 

ایـن  می خواهیـم  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی 

اشـتغال ها پایـدار باشـد باید الزامات اقتصـادی و 

تـا  بگیریـم  نظـر  در  به درسـتی  هـم  را  آن  فنـی 

شـغل های ایجـاد شـده، پایـدار شـود کـه به جـد 

دنبال تحقق این مهم هستیم.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران به 

پیشرفت 70 و 53 درصدی دو طرح فراوری مواد 

اولیـه نسـوز جمبـزه و طـرح توسـعه مـواد اولیـه 

دولومیتـی نهاونـد اشـاره کـرد و گفـت: بودجـه 

مصوب این دو طرح 200 میلیارد تومان است که 

تاکنـون 99 میلیـارد و 200 میلیـون تومـان به آن ها 

تخصیص داده شده است.

وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی کـوره 6 واگنی این 

شـرکت در سـال جـاری تاکیـد کـرد: بـا راه انـدازی 

سـالیانه  کارخانـه،  تولیـد  ظرفیـت  کـوره،  ایـن 

سه هزار و 500 تن افزایش یافت.

برای افزایش تولید، ظرفیت سازی الزم است 

و ایـن کارخانـه در سـال جـاری، یـک خـط کامـل 

توزیـن و ترکیب)میکسـر( و یـک آسـیاب جدیـد 

برای افزایش ظرفیت عملیاتی ایجاد کرد.

تدین به اهمیت نوسـازی برای تحقق جهش 

تولیـد در صنایـع کشـور اشـاره کـرد و افـزود: در 

سـال جـاری بازسـازی دسـتگاه پـرس یـک هـزار 

و600تنی این شـرکت که 10 سـال متوقف بود در 

مـدت 6 مـاه انجـام شـد و به کمـک آن می توانیم 

ساالنه چهار هزار تن به تولیدامان اضافه کنیم و 

اگر می خواستیم این دستگاه را خریداری کنیم، 

تنها 14 ماه فرایند خرید آن به درازا می کشید. 

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران 

رکـورد  ثبـت  مـا  امسـال  هـدف  کـرد:  تصریـح 

جدید تولید اسـت و تولید این مجموعه در سـه 

ماه اول امسال 12 هزار و 898 تن بود که نسبت 

و  درصـد   40 معـادل   1398 اول  ماهـه  سـه  بـه 

نسـبت به مدت مشـابه پارسـال 22 درصد رشـد 

داشته است.  

شـرکت  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

اجتماعی)شسـتا(،  تامیـن  سـرمایه گذاری 

بـه  متعلـق  سـرمایه گذاری  هلدینـگ  شـرکت 

سـازمان تامیـن اجتماعـی اسـت کـه در زمینـه 

مدیریـت سـرمایه گذاری، تجـارت و بازرگانی، 

مدیریـت دارایـی و مبادالت سـهام شـرکت ها، 

فعالیت می کند.

شسـتا در سـال 1365 در قالـب یـک شـرکت 

میلیـارد  دو  اولیـه  سـرمایه  بـا  خـاص،  سـهامی 

تومـان، از دارایی هـای سـازمان تامیـن اجتماعـی 

تاسیس شد.

سـرمایه گذاری  شـرکت  آمـار،  اسـاس  بـر 

سازمان تامین اجتماعی 185 شرکت را در کشور 

در اختیـار خـود دارد کـه دو شـرکت ذوب  آهـن و 

اصفهـان  اسـتان  در  ایـران  نسـوز  فرآورده هـای 

فعالیت می کنند.

شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران نخسـتین و 

بزرگ تریـن تولیدکننـده آجرهای نسـوز در کشـور 

است که از سال 1356 در مبارکه اصفهان شروع 

به فعالیت کرد. 

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز ایـران گفـت: تمام صنایع مـادر مرتبط بـا حـرارت در کشـور نیازمند محصوالت نسـوز و 
دیرگداز است و این صنعت می تواند پیشران جهش تولیدات راهبردی در کشور باشد.

صنعت  نسوز زمینه ساز جهش تولیدات راهبردی کشور است
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران:



هفتهنامه

62
é 1400  مرداد ماه é 176  شماره 

سایـر رسانـه ها

بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، رضا جدیدی با 

اشاره به محدود بودن ذخایر معدنی کشور در 

نیـاز صنایـع  اولیـه معدنـی مـورد  تامیـن مـواد 

و  زمین شناسـی  سـازمان  داشـت:  اظهـار 

اکتشـافات  معدنی کشـور در این زمینه از سال 

97 هشـدار جـدی داد کـه ذخایـر معدنی مانند 

سـنگ آهن، مس، بوکسـیت، سـرب و روی و طال 

با روند اکتشاف موجود رو به اتمام بوده و نیاز 

بـه انجـام اکتشـافات جدیـد و عمقی در کشـور 

بیش از پیش احساس می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه 

بیـان  ادامـه  در  کشـور  زمین شناسـی  سـازمان 

سـازمان  پیش بینـی  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 

ذخایـر  معدنـی،  اکتشـافات  و  زمین شناسـی 

و  اکتشـاف  رونـد  همیـن  بـا  کشـور  سـنگ آهن 

برنامه ریـزی و منابـع مالـی کـه هزینـه می شـود، 

10 تـا 12 سـال آینـده، ذخایـر معدنـی بوکسـیت 

)مـاده اولیـه آلومینیـوم( هشـت تا 10 سـال آینده 

می شـود.  تمـام  آینـده  سـال   15 تـا   12 مـس  و 

معـدن  طـرح  اگـر  نیـز  روی  و  سـرب  دربـاره 

بـه نتیجـه برسـد، ذخیـره  مهدی آبـاد )در یـزد( 

و  می کنیـم  پیـدا  زمینـه  ایـن  در  مناسـبی 

می توانیـم سـال های بیشـتر دوام بیاوریـم، امـا 

اگر این اتفاق نیفتد ذخایر سرب و روی 10 تا 12 

سال آینده رو به اتمام است.

طـرح  اجـرای  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

از  اسـتفاده  بـا  معدنـی  ذخایـر  اکتشـاف 

فناوری های جدید و مشارکت بخش خصوصی 

دسـت  در  زمینـه  ایـن  در  طرح هایـی  افـزود: 

پیگیری و اجراست و به  تازگی در تفاهم نامه ای 

طـرح  شـد  مقـرر  فـوالدی  مجموعه هـای  بـا 

ژئوفیزیک هوابرد در پهنه یکصد هزار کیلومتر 

مربعـی از مسـاحت کشـور بـا هدف اکتشـافات 

و  سـنگ آهن  ویـژه  بـه  معدنـی  ذخایـر  جدیـد 

مشارکت این بخش انجام شود.

بـرای  اینکـه فرصتـی  بـه  اشـاره  بـا  جدیـدی 

آزمـون و خطـا نداریـم، زیـرا ممکـن اسـت ایـن 

مسـائل بـه مرحلـه بحـران برسـد گفـت: محدود 

بـودن ذخایـر معدنـی، مباحثـی ماننـد اقتصـاد، 

مـواد  کمبـود  از  ناشـی  بحران هـای  و  اشـتغال 

اولیه را دربر می گیرد.

و  فنـاوری  برنامه ریـزی،  دفتـر  مدیـرکل 

بیـان  بـا  بودجـه سـازمان زمین شناسـی کشـور 

اینکه سـازمان زمین شناسـی به عنوان دیده بان 

اقلیـم  تغییـر  از سـرزمین و  بـا شـناخت  آینـده 

مسائلی را پیش بینی می کند و نسبت به بروز 

بحران ها هشدار می دهد اذعان کرد: فرونشست 

زمیـن یکـی از مهم تریـن بحران ها اسـت و موجب 

دلیـل  بـه  زمیـن  سـطح  تدریجـی  رفتـن  پاییـن 

برداشـت بی رویـه از آب هـای زیرزمینی و مرگ 

آبخوان ها می شود.

جـزو  زمیـن  فرونشسـت  وی،  گفتـه  بـه 

و  زمین شناسـی  سـازمان  کـه  بـود  بخش هایـی 

اکتشـافات معدنی کشـور از ابتـدای دهـه 80 به 

طـور رسـمی و بـا مسـتنداتی کامل دربـاره آن به 

نظـام برنامه ریـزی کشـور و مسـئوالن آن زمـان 

هشـدار داد کـه متاسـفانه توجـه جـدی جهـت 

انجـام مطالعـات و پایش هـا در آن زمـان بـه ایـن 

مقوله نشـد و سـازمان نیز امکان ورود گسـترده 

بـه ایـن موضـوع را بـه دلیـل ضعـف در سـاختار 

منابع مالی خود نداشت.

جدیـدی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز سـازمان 

زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور محور 

مطالعات فرونشسـت قرار گرفته و این موضوع 

در هیئـت وزیـران هـم بـا توجه به مسـئله خاص 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سـازمان زمین شناسـی کشـور از پایان یافتن ذخایر سـنگ آهن کشـور 10 تا 12 سـال 
آینده، ذخایر معدنی بوکسیت 8 تا 10 سال آینده و مس 12 تا 15 سال آینده خبر داد.

پایان یافتن ذخایر سه ماده معدنی تا 15 سال آینده
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مدیرعامـل مجتمـع فوالد خراسـان از ارسـال محمولـه صادراتی محصوالت نهایی این شـرکت بـه جمهوری قزاقسـتان در تیر ماه 
سال جاری خبر داد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فـوالد خراسـان، کسـری غفـوری بـا بیـان 

اینکه برای نخستین بار محصول نهایی مجتمع 

فـوالد خراسـان، شـامل 500 تـن مقاطـع فـوالدی 

سـاختمانی در تیـر مـاه امسـال از طریـق بنـدر 

امیرآباد و از مسیر دریای مازندران به قزاقستان 

صـادر شـد اظهـار داشـت: ایـن بسـته صادراتـی 

شـامل 500 تـن میلگـرد سـایز 14 و 20 اسـت کـه 

ظـرف روزهـای اینـده از ایـن مسـیر دریایـی بـه 

کشور قزاقستان وارد می شود.

وی بـا بیـان اینکـه در سـه مـاه نخسـت سـال 

1400، مجتمع فوالد خراسـان موفق شـد علی رغم 

همـه دشـواری های ایجـاد شـده از سـوی ایـاالت 

متحـده، قریـب بـه 55 هزار تن شـمش فـوالدی و 

بـه  سـاختمانی  مقاطـع  تـن  هـزار   33 از  بیـش 

ایجـاد  افـزود:  کشـورهای مختلـف صـادر کنـد 

بـرای  جدیـد  بازارهـای  و  تجـاری  جدیـد  روابـط 

صـادرات از راهبردهـای مهـم شـرکت در مسـیر 

صـدور  رو  همیـن  از  و  اسـت  خارجـی  تجـارت 

نخسـتین محمولـه مقاطـع سـبک سـاختمانی به 

کشورهای جدید در حوزه آسیای میانه از جمله 

کشور قزاقستان برای ما حائز اهمیت است.

مدیرعامـل فـوالد خراسـان در پایـان بـا بیـان 

اینکـه همراهـی نهادهـای مسـئول برای گشـایش 

بازارهـای صادراتـی بـه روی تولیدکننـدگان فـوالد 

می توانـد از مصادیـق بـارز تحقـق شـعار تولیـد، 

پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا باشـد تصریـح کـرد: 

ایجـاد ارزش افـزوده، فـروش محصـول بـه جـای 

مواد خام و تحصیل ارز صادراتی برای کشـور، از 

پیامدهـای ارزشـمند صـادرات فوالدسـازان بـرای 

کشور است.

سرپرسـت معاونت فروش فوالد خراسـان نیز 

اذعـان کـرد: حجـم و ارزش صـادرات این مجتمع 

در چهارماه نخست امسال نسبت مدت مشابه 

سـال 99 حـدود دو برابـر شـده اسـت و در حـوزه 

فـروش محصـوالت نهایـی هـم شـرکت توانسـته 

رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.

حسـین بختیـاری در پایـان، بازاریابی مناسـب، 

مشـتری مداری، خوش نامـی و اعتبـار محصـوالت 

مجتمع فوالد خراسان در بازارهای هدف صادراتی، 

به ویژه کشورهای همسایه را از دالیل توفیق این 

شرکت در عرصه بازرگانی خارجی برشمرد.

صادرات نخستین محموله از فوالد خراسان به جمهوری قزاقستان

اصفهـان مطـرح شـده اسـت، گفـت: مـا بـا توجه 

بـه پایـش مخاطـرات طبیعی و زمین شناسـی در 

دو بخـش بـه نظـام برنامه ریـزی کشـور هشـدار 

جدی دادیم که شـامل فرونشسـت زمین، تغییر 

اقلیـم و گـرد و غبـار و رو بـه اتمـام بـودن ذخایـر 

معدنـی بـه ویـژه سـنگ آهن بـا رونـد اکتشـاف 

فعلی است.

مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی، فنـاوری و بودجه 

سازمان زمین شناسی کشور با بیان اینکه سازمان 

بخـش  در  معدنـی  اکتشـافات  و  زمین شناسـی 

منشـایابی و پایـش مخاطـرات طبیعـی فعالیـت 

می کنـد، تصریـح کـرد: کار مـا مهـار و کنتـرل 

پدیده ها نیست، بلکه نسبت به بروز آنها هشدار 

می دهیـم، بـه پایـش و منشـایابی می پردازیـم و 

نسخه هایی برای مهار آن ها ارائه می کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرح پایش فرونشست 

از سـه سـال گذشـته بـه طـور جـدی در اسـتان 

اصفهـان انجـام و به تولید اطالعات پایه، نقشـه 

در  فرونشسـت  تراکنـش  مختلـف  محیط هـای 

اظهـار  اسـت،  و دشـت ها منجـر شـده  شـهرها 

کـرد: ایـن مطالعـات بایـد بـه طـور مسـتمر و بـا 

دقـت بیشـتر انجـام شـود، از طرفـی برنامه هـای 

مهار این پدیده نیز به اسـتان اصفهان پیشـنهاد 

شـده کـه برخـی از آن هـا در حـال اجـرا و تعدادی 

نیز مسکوت مانده است.

جدیـدی بـا بیـان اینکـه از 31 اسـتان کشـور، 

30 اسـتان در معرض مخاطره فرونشسـت زمین 

قـرار دارد، افـزود: تنهـا اسـتانی که هنوز به طور 

جدی با این پدیده مواجه نشـده، گیالن اسـت؛ 

هرچند این خطه نیز معضالت زیسـت محیطی 

خاص خود را دارد.

بر اساسـی گزارشـی از ایسـنا، مدیرکل دفتر 

سـازمان  بودجـه  و  فنـاوری  برنامه ریـزی، 

زمین شناسی کشور در پایان عنوان کرد: پس از 

ایـن  بـه  اصفهـان  در  زمیـن  فرونشسـت  پایـش 

نتیجـه رسـیدیم کـه طـرح مذکـور را بـه صـورت 

جـدی وارد مرحلـه ملـی کنیـم و تصمیـم بـر ایـن 

شـد که طرح ملی پایش فرونشسـت با همکاری 

دسـتگاه های مربوطـه اجـرا شـود، ولـی اجـرای 

چنیـن طرح هایـی در زمـان حاضـر دیـر شـده و 

برخی مناطق به مراحل فوق بحرانی رسیده اند. 

ایـن موضـوع کنـدی نظـام برنامه ریزی کشـور را 

در این زمینه نشـان می دهد که 20 سـال پس از 

اعـالم موضـع جـدی سـازمان زمین شناسـی ایـن 

کارها انجام می شود.
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت ذوب آهـن، محمـد امیـن یوسـف زاده در 

خصـوص محصـول صنعتی جدیدی که به سـبد 

محصوالت ذوب آهن اضافه شـد اظهار داشـت: 

در چنـد سـال اخیـر، تحریم هـا و کند شـدن روند 

تولیـد  بـرای  انگیزه هـا  شـد،  باعـث  واردات 

محصـوالت صنعتـی جدیـد افزایش یابـد و ذوب 

بـه  بـازار  نیازهـای  تامیـن  راسـتای  نیـز در  آهـن 

سـمت تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر 

رفـت تـا ضمن تامین نیـاز داخل، روند سـودآوری 

شرکت حفظ شود.

وی در ادامه افزود: طراحی تولید میلگرد 50 

در یک ماه انجام شد و تولید آن خوشبختانه در 

تسـت اول بـه تولیـد انبـوه رسـید و حـدود چهـار 

هزار تن بر اساس نیاز بازار تولید شد.

مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن در پایـان بـا 

بیـان اینکـه در تـالش هسـتیم در نـورد 300 بـه 

زودی گـرد 70CR2 30 نیـز تولیـد کنیـم عنـوان 

کـرد: مصـرف این میلگردهـا در تولید گلوله های 

آسـیاب بـرای خردکن های معادن اسـت. هرچند 

ما اولین تولیدکننده این محصول نیسـتیم و در 

گذشـته نیـز ایـن محصـول تولیـد شـده، امـا بـازار 

خـوب و گسـترده ای دارد و نیـاز زیـادی بـه ایـن 

محصول وجود دارد.

سرپرسـت کارگاه نـورد 500 نیـز در مـورد ایـن 

یـک   50 میلگـرد  کـرد:  بیـان  جدیـد  محصـول 

آن  نـورد  پروسـه  کـه  اسـت  آلیـاژی  محصـول 

پیچیده تـر از میلگردهـای سـاده اسـت و درصـد 

کـروم بـاالی آن نشـان دهنـده خـاص بـودن ایـن 

آلیاژ است که سختی زیادی دارد.

تولیـد  رونـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  لطیفـی 

تـداوم  نـورد 500  محصـوالت جدیـد در کارگاه 

خواهد داشـت گفت : تولید این میلگرد با توان 

موجـود در ایـن کارگاه صـورت گرفـت و تمامـی 

مراحل با دانش کارکنان ذوب آهنی انجام شد.

معاون تولید کارگاه نورد 500 در این خصوص 

اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه درخواسـت مدیریـت 

بازاریابـی و فـروش داخلـی، مبنی بر نیاز بـازار به 

ایـن  تولیـد  امکان سـنجی  و   50 سـایز  میلگـرد 

بـا  تحقیـق  تیـم  نـورد،  مهندسـی  در  محصـول 

محوریت مدیر مهندسی نورد و سرپرستی های 

خدمـات فنـی تولیـد و کارگاه هـای نـورد تشـکیل 

شـد و موضوع مورد بررسـی قرار گرفت و از آنجا 

کـه کارگاه نـورد 500 سـابقه تولیـد میلگردهـای 

سایز 60 و 80 میلی متر را داره، این مهم بر عهده 

این کارگاه گذاشته شد.

ملکوتی خـواه در پایـان در ایـن بـاره تصریـح 

کـرد: بـرای تولیـد ایـن محصـول ملزومـات زیادی 

بایسـتی طراحـی و سـاخته می شـد کـه پرسـنل 

کارگاه بـا دریافـت طـرح اولیـه از خدمـات فنـی 

تولید مهندسی نورد، با ارائه طرح های خالقانه، 

اقدام به تکمیل خط نورد این محصول نمودند و 

نهایتا با تالش شبانه روزی همکاران مونتاژ قفسه 

کارگاه، تکنولـوژ خـط و پرداخـت، مکانیـک و بـرق 

کارگاه وپرسـنل کیفیـت، تولیـد این محصـول در 

تیرمـاه سـال جـاری با موفقیت انجام شـد و برگ 

زریـن دیگـری بـر افتخـارات شـرکت ذوب آهـن 

تالش گـران ذوب آهـن اصفهان برای نخسـتین بـار در کارگاه نـورد 500 موفق به تولیـد میلگرد 50 مارک  2CR70 شـدند که 
عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باالتر، نیاز کشور به این محصول را نیز تامین می کند.

میلگرد 50 به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن 
اصفهان اضافه شد

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن:
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بـا دسـتیابی بـه دانش سـاخت چـرخ و محـور قطار هـای مانـوری شـرکت های فـوالدی و ایسـتگاه های راه آهـن، ایـران به جمع 
تولیدکنندگان این فناوری پیوست.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، محمدرضـا خیرتی، 

فنـاوری تولیـد ایـن چرخ و محور هـا را در انحصار 

اروپایـی دانسـت و اظهـار داشـت:  کشـور های 

متخصصان و کارشناسان این شرکت توانستند با 

هشت ماه کار شبانه روزی چرخ و محور و جعبه 

دنده این قطار ها را به تولید انبوه برسانند.

پویـش  شـرکت  بومی سـازی  گـروه  مسـئول 

بازرگان ذوب آهن اصفهان، هزینه خرید خارجی 

هر چرخ و محور را دو هزار یورو برشمرد و افزود: 

قیمـت نمونـه داخلـی ایـن محصـول 30 درصـد 

خـروج  از  کـه  اسـت  قیمـت محصـول خارجـی 

میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیری می کند.

وی از بومی سـازی تاندیش گیت فوالدسازی 

ذوب آهـن اصفهـان در ایـن شـرکت خبـر داد و 

تاندیش هـای  روی  بـر  محصـول  ایـن  گفـت: 

فوالدسـازی نصـب می شـود و وظیفـه آن کنتـرل 

مـواد مـذاب از خروجـی تاندیـش بـر روی سـطح 

قالب ریخته گری است که برای تولید فوالد های 

کیفی مانند ریل کاربرد فراوانی دارد.

پویـش  شـرکت  بومی سـازی  گـروه  مسـئول 

بـازرگان ذوب آهـن اصفهـان در پایان عنوان کرد: 

بـا تولیـد ایـن قطعـه از خروج 300 هـزار یـورو ارز از 

کشور جلوگیری می شود.

بـا  بـازرگان  پویـش  شـرکت  اسـت؛  گفتنـی 

40درصـد سـهام متعلـق بـه ذوب آهن اصفهـان و 

60 درصـد سـهام متعلـق بـه تاجـران آهـن کشـور 

فعالیت خود را از دی ماه سال 94 آغازکرد.

بومی سازی چرخ و محور قطار های مانوری در پویش 
بازرگان ذوب آهن اصفهان

پیش بینـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

می شـود بـرای مجوزهـای یـاد شـده در مجمـوع 

271 هـزار و 231 میلیـون تومـان سـرمایه گذاری 

انجام شده باشد که حاکی از رشد 162 درصدی 

در هم سنجی با سال قبل دارد.

بـه  منجـر  یادشـده  مجوزهـای  همچنیـن 

اشـتغال زایی بـرای 288 هـزار و 96 نفـر می شـود 

که در مقایسه با سه ماهه نخست سال 99 رشد 

52.4 درصدی را نشان می دهد.

بررسـی آمارهـای وزارت صنعـت، معـدن و 

تجــــارت در حــــوزه پروانه هــــای بهره بـــرداری 

صنعتـــــی نیـــــز رشـــــد 25.3 درصــــدی ایــــن 

پروانه هـا را در بهـار 1400 بـا هـزار و 572 فقـره 

نشان می دهد.

و  ایجـادی  صنعتـی  پروانه هـای  ایـن  بـرای 

تومـان  نیـز 46 هـزار و 522 میلیـارد  توسـعه ای 

سرمایه گذاری شده است که اشتغال 39 هزار و 

566 نفری را به دنبال خواهد داشت.

رشد 8.3 درصدی صدور پروانه های   

اکتشاف معدنی

جـاری  سـال  بهـار  در  گـزارش،  ایـن  پایـه  بـر 

221پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شده 

اسـت، آمـاری کـه حکایـت از رشـد 8.3 درصـدی 

در مقایسه با مدت مشابه سال 99 دارد.

در این مدت 107 گواهی کشف و 121 پروانه 

بهره برداری معدنی صادر شـد که در هم سـنجی 

بـا سـال گذشـته بـه ترتیـب رشـد 3.9 درصـدی و 

افت 5.5 درصدی را نشان می دهد.

در سه ماهه نخست سال 1400 جمع اشتغال 

پروانه های بهره برداری معادن هزار و 85 نفر بود 

افـت  پارسـال  ماهـه  سـه  بـا  مقایسـه  در  کـه 

3.8درصدی را نشان می دهد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، همچنیـن هزینـه 

بـا رشـد 56.7 درصـدی در  اکتشـاف  عملیـات 

مقایسه با بهار 99 به 33.3میلیارد تومان رسید.

آمـار منتشـر شـده از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، حاکی از صـدور 10 هـزار و 714 فقره جواز تاسـیس صنعتی در سـه ماهه 
نخست امسال بوده که نشان دهنده رشد 31.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

رشد 31.8 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در بهار 1400
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بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی ایمیـدرو، 

میـزان تولیـد جهانی آلومینیـوم از 58 میلیـون و 

900 هزار تن در سال 2016 میالدی به 65 میلیون 

و 200 هـزار تـن در سـال 2020 میـالدی افزایـش 

یافت که 10.69 درصد رشد را نشان می دهد.

نیـز  تـا 2019 میـالدی  طـی سـال های 2017 

میـزان تولیـد جهانـی آلومینیـوم بـه ترتیـب 59 

 600 و  میلیـون   63 تـن،  هـزار   400 و  میلیـون 

هزارتن و 63 میلیون و 200 هزار تن اعالم شده 

اسـت. چیـن بـا تولیـد 31 میلیـون و 900 هزارتـن 

توانسـت  میـالدی   2016 سـال  در  آلومینیـوم 

برتریـن تولیدکننـده جهـان شـود. ایـن در حالی 

اسـت که طی سـال های پس از آن نیز، با رشـد 

صـدر  در  کمـاکان  محصـول  ایـن  تولیـد 

تولیدکنندگان جهان ایستاد.

میـزان تولیـد آلومینیـوم ایـن کشـور در سـال 

2020 میـالدی بـه 37 میلیـون تـن افزایـش یافـت. 

ایران نیز ظرفیت تولید را طی سال های گذشته 

از 430 هزار تن سال به 770 هزار تن افزایش داده 

تـن  اسـت. در سـال گذشـته کشـور 446 هـزار 

آلومینیـوم تولیـد کرد کـه 61درصد بیش از سـال 

پیـش از آن بـود. ایـران در حـال حاضـر در جایـگاه 

هجدهم تولیدکنندگان فلز خاکستری قرار دارد.

رقابت برای کسب جایگاه دوم و سوم جهان

طی پنج سـال اخیر، رقابت برای کسـب رتبه 

دوم و سوم جهان بین کشورهای هند، روسیه و 

کانـادا صـورت گرفـت. در سـال 2016 میـالدی 

روسـیه بـا تولیـد سـه میلیـون و 560 هـزار تـن در 

رتبه دوم و کانادا با تولید سه میلیون و 210 هزار 

تـن در رتبـه سـوم جـای گرفـت. ایـن در حالـی 

اسـت کـه طـی سـال 2017 میـالدی روسـیه و هند 

بـه ترتیـب بـا تولیـد سـه میلیـون و 580 هـزار تن و 

سـه میلیـون و 270 هـزار تـن در رتبـه هـای دوم و 

سوم تولید آلومینیوم جهان ایستادند. طی سال 

های 2018 و 2019 میالدی هند توانست در تولید 

ایـن محصـول از روسـیه پیشـی گیـرد و دومیـن 

آلومینیـوم جهـان شـناخته  کشـور تولیدکننـده 

شـود و روسـیه نیـز در رتبـه سـوم جهـان ایسـتاد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 2020 میـالدی 

هنـد و روسـیه هـر یـک بـا تولیـد سـه میلیـون و 

600هزار تن آلومینیوم به طور مشترک در جایگاه 

دوم ایسـتادند و کانـادا بـا تولیـد سـه میلیـون و 

100هـزار تـن آلومینیـوم توانسـت در رتبـه سـوم 

جهان جای گیرد.

همچنین کشـورهای امـارات متحده عربی، 

اسـترالیا، نـروژ، بحریـن، ایـاالت متحـده آمریـکا 

در  گذشـته  سـال  پنـج  طـی  برزیـل  و  ایسـلند 

فهرسـت 10 کشـور تولیدکننـده برتـر آلومینیـوم 

قرار داشتند.

تولیـد جهانـی آلومینیـوم طـی پنج سـال گذشـته 10.7 درصـد افزایـش یافته و ایـران نیز طی سـال های اخیـر با راه انـدازی دو 
کارخانه آلومینیوم در جاجرم و منطقه ویژه المرد، ظرفیت تولید این فلز را افزایش داده است.

ظرفیت تولید آلومینیوم در ایران به 770 هزار تن 
افزایش یافت
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از شـاتا، 

رضا حاجی پور با بیان این مطلب اظهار داشت: 

بـا عنایـت بـه مطالبـه رهبـر معظـم انقـالب در 

خصـوص راهبـرد کالن وزارت صمـت در جهـت 

جایگزینـی بـازار نفـت، اجـرای طـرح آزادسـازی 

کشـور  فعـال  غیـر  معـدن  و  محـدوده  6هـزار 

تحقـق  راسـتای  در  گام  نخسـتین  می توانـد 

استراتژی جایگزینی نفت با معدن باشد.

عضـو ناظـر مجلـس در شـورای معادن اسـتان 

تحـوالت  و  اقدامـات  از  قدردانـی  بـا  مازنـدران 

حوزه های صنعتی و معدنی کشـور در یک سـال 

گذشته خاطرنشان کرد: رشد صنعتی 7درصدی 

از  بیـش  میـزان  بـه  معـادن  اسـتخراج  رشـد  و 

13درصـد، اتفاقـات مثبـت و امیدبخـش بخـش 

صنعـت و معـدن اسـت کـه پیامدهـای بسـیار 

خوبی در ارتقای شـاخص های اقتصادی در سـال 

جاری خواهد داشت.

حاجی پور در ادامه تصریح کرد: اشتغال زایی، 

استفاده از ظرفیت های خدادادی کشور و تامین 

مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی از 

آثـار اجـرای ایـن طـرح بـزرگ اسـت کـه می توانـد 

جهش و رونق واقعی بخش معدن را موجب شود.

عضـو ناظـر مجلـس در شـورای معـادن اسـتان 

مازندراندر پایان با تاکید بر ضرورت همراهی بیش 

از پیـش مسـئولین بخش های مختلـف در مرکز و 

اسـتان ها در جهـت اجـرای همـه جانبـه ایـن طـرح 

امیدواریـم مسـئولین محتـرم در همـه  گفـت: 

بخش هـا در مرکـز و اسـتان ها، همـراه و همـگام بـا 

تکمیـل  بـه  نسـبت  صمـت،  وزیـر  تالش هـای 

فرایندهـای اجـرای طـرح آزادسـازی معـادن اقـدام 

نمایند تا هرچه سریع تر حالوت و شیرینی اجرای 

آن در کام مردم، به ویژه جوانان فارغ التحصیل و 

متخصص جویای کار احساس شود.

عضـو ناظـر مجلـس در شـورای معادن اسـتان مازنـدران بـا قدردانـی از تالش هـای وزیر صنعـت در جهت آزادسـازی معـادن و 
محدوده هـای معدنـی غیرفعال کشـور، گفـت: اجرای طرح آزادسـازی 6 هـزار محدوده و معـدن غیرفعال، گام محکمی در راسـتای 

اجرای استراتژی معدن به جای نفت است.

تحقق راهبرد جایگزینی معدن با نفت با اجرای طرح 
آزادسازی معادن غیرفعال

ــــ

فرایند انتقال نماد شرکت ذوب آهن از فرابورس به بورس در حال انجام است و به زودی مراحل آن نهایی می شود.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن،  منصـور یـزدی زاده، 

ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر ذوب 

آزاد  خارجـی  زغال سـنگ  واردات  بـرای  را  آهـن 

اقتصـادی  ارزش  و  کیفیـت  نظـر  از  بگذارنـد 

بازدهی بیشتری خواهد داشت.

تشـریح  بـا  اصفهـان  آهـن  ذوب  مدیرعامـل 

دالیل تمرکز این شـرکت بر صادرات شـمش بیان 

کرد: محدودیت در صادرات محصوالت نهایی 

بـه دلیـل تحریم هـا و وضـع تعرفه های سـنگین بر 

عنـوان  بـا  فـوالدی  نهایـی  محصـوالت  واردات 

حمایـت از صنایـع داخلی توسـط سـایر کشـورها، 

تعدد کارخانه های نورد در کشور و رقابت منفی 

قیمتـی آن هـا در بازار هـای هـدف صادراتـی بـه 

دلیـل دسترسـی بـه شـمش ارزان قیمـت داخلـی 

بسـیار دشـوار اسـت. بـه همیـن منظـور بیشـتر 

کشـور ها تمایـل دارنـد تـا تنهـا شـمش فـوالدی را 

وارد کشور خود کنند تا محصوالت نهایی.

وی چالش هـای ایـن شـرکت را عنـوان کـرد و 

تحریم هـا،  اصفهـان،  در  آب  بحـران  گفـت: 

تولیـد  ظرفیـت  محدودیـت  کرونـا،  ویـروس 

زغال سـنگ کشـور، عدم تناسـب قیمت گذاری 

زغال سـنگ داخلـی در مقایسـه بـا زغال سـنگ 

خارجـی از چالش هایـی اسـت کـه ایـن شـرکت با 

آن مواجه است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پایان درباره 

برنامه هـای آتـی ایـن شـرکت تصریـح کـرد: افزایش 

تولیـد بـا راه انـدازی کـوره بلند شـماره یک، کاهش 

مصـرف کک، تملـک معـادن سـنگ آهـن، تکمیـل 

زنجیـره تامیـن آب، افزایـش موجـودی مـواد اولیه، 

تاسیس شرکت حمل و نقل ریلی برای حمل و نقل 

پایـدار مـواد اولیـه، خرید برق از بورس انـرژی، آغاز 

بازسازی باتری شماره دو کک سازی، تداوم انتقال 

پسـاب شـهری به کارخانه، انتشـار اوراق مرابحه و 

اسـتفاده از توان شـرکت های تابعه خارج از کشور 

از جمله برنامه های این شرکت است.

انتقال »ذوب« از فرابورس به بورس به زودی نهایی می شود

عضو ناظر مجلس در شورای معادن استان مازندران:
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بازرس امور نیرو سـازمان بازرسـی کل کشـور گفـت: مهم ترین بحثی کـه در کوتاه مـدت، وزارت نیرو می تواند در آن متمرکز شـود، 
طرح هوشمندسازی شبکه مصرف است و ما این را در گزارش های مختلف به این وزارت خانه اعالم کرده ایم.

هوشمندسازی شبکه مصرف برق، توصیه سازمان 
بازرسی به وزارت نیرو

به گزارش »فلزات آنالین«، فتح الله طلوعی با 

در  سـازمان  هشـداری  گزارش هـای  بـه  اشـاره 

خصـوص تامیـن بـرق مـورد نیـاز کشـور، اظهـار 

داشـت: در سال های گذشته و سـال 1400 سازمان 

بازرسی کل کشور برنامه های بازرسی متعددی را 

اجـرا کـرده اسـت و مـا گزارش هـای مهمـی را در 

خصـوص تامیـن برق دو سـال گذشـته بـه دولت و 

وزارت نیرو ارائه کرده ایم.

وی در ادامـه افـزود: کم بارشـی و تاثیـر آن در 

عملکـرد نیروگاه هـای برق  آبی، افزایش اسـتخراج 

غیرمجـاز رمزارزهـا و تعمیرات نیروگاهی از علل 

قطعـی بـرق در مـاه گذشـته اسـت و در بحـث 

ایـن  اینکـه  واسـطه  بـه   نیروگاه هـا،  تعمیـرات 

نیروگاه هـا سـال گذشـته بـا کمبـود سـوخت گاز 

مواجه شـدند دیرتر وارد مدار تعمیرات اساسـی 

شـده بودنـد و تعمیـرات تـا اواسـط خـرداد طـول 

کشـید. آغـاز گرمـای زودهنگام نیز موجب شـد 

تـا بخشـی از برنامه ریزی هـای حـوزه وزارت نیـرو 

انجام نشود.

سـازمان  ارتباطـات  و  نیـرو  امـور  کل  بـازرس 

بازرسی کل کشور با بیان اینکه حوضه آبریز کارون 

در اسـتان خوزسـتان کمـک بزرگـی بـه تامیـن بـرق 

کشـور در حوزه برق  آبی می کند، عنوان کرد: در 

جملـه  از  گذشـته  ماه هـای  در  محـدوده  ایـن 

اردیبهشت، خرداد و تا نیمه های تیر برداشت های 

خـارج از برنامـه بـه میزان دو برابر پیش بینی شـده 

در برنامه از این حوزه ها تولید برق صورت گرفت 

و هرچنـد کمکـی بـه شـبکه بـود، اما منجر بـه این 

و  بـا خاموشـی ها  بعـد  روزهـای  در  مـا  کـه  شـد 

قطعی های گسترده مواجه شویم.

بازرسـی کل  طلوعـی تصریـح کـرد: سـازمان 

ایـن زمینـه ورود کـرد و گزارش هـای  کشـور در 

هشـداری مبنـی بـر اینکـه برداشـت های بی رویـه 

نبایـد صـورت گیـرد، ارائـه کرد و قطعا برداشـت ها 

بایـد مطابـق برنامـه باشـد تـا تولیـد بـرق از نیـروگاه 

برق آبی ادامه پیدا کند.

وی بیان کرد: در حوزه کمبود برق کل مشکل 

کشور ما در اوج مصرف حدود 500 تا 600 مگاوات 

است، یعنی در طول روز اگر ما این میزان پیک را 

مدیریـت کنیـم بـه لحـاظ تولیـد بـا مشـکل مواجه 

نخواهیم شـد، البته برنامه های توسـعه ای ما باید 

مطابـق برنامه هـای پنـج سـاله و قوانیـن سـنواتی 

ادامه پیدا کند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا بـازرس کل امـور 

کشـور  کل  بازرسـی  سـازمان  ارتباطـات  و  نیـرو 

افـزود: شـاید در کوتاه مـدت مهم ترین بحثی که 

وزارت نیـرو می توانـد در آن متمرکـز شـود، طـرح 

هوشمندسـازی شـبکه مصـرف اسـت و مـا ایـن را 
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تعویض ترانس کوره پنج شرکت فوالد خوزستان با محوریت واحد توزیع و تعمیرات برق برای پایداری خط تولید آغاز شد.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فوالد خوزسـتان، مهران نشـیبی با اعالم 

ایـن خبـر اظهـار داشـت: به منظـور پایـداری خط 

تولیـد و بـا توجـه بـه محدودیت  هـای بـرق، طـرح 

تعویـض ترانـس کـوره پنـج بـا همـکاری واحدهای 

برنامه ریزی، ماشین آالت، خدمات و با محوریت 

واحـد توزیـع و تعمیـرات بـرق از 30 تیرمـاه سـال 

1400 آغـاز شـد. پیش بینـی مـدت زمـان اجـرای 

طرح 120 ساعت است. 

وی از اجرای موفقیت آمیز نصب ترانفسرکار 

در روز سـوم طـرح خبـر داد و افـزود: جابه جایـی 

ترانس هـای قـدرت نیـاز به ایجاد شـرایط خـاص و 

ایمـن دارد. بـا توجـه بـه حجـم بـاالی ترانـس بـه 

اتـاق  فضـای  محدودیت  هـای  و  ابعـادی  لحـاظ 

ترانـس کـوره، بـرای خارج نمـودن آن و جایگزینی 

ترانـس جدیـد، بـه طـور میانگین 24 سـاعت زمان 

نیاز اسـت. این مقدار زمان عالوه بر ایجاد وقفه 

در تولیـد، باعـث سـختی بیشـتر فعالیـت و در 

درگیـر  کارکنـان  بـه  مضاعـف  فشـار  نهایـت 

می شـود. بـا طرحـی که برای اولیـن بار و با ابتکار 

کارکنـان واحـد توزیـع و تعمیـرات بـرق شـرکت 

فـوالد خوزسـتان اجـرا شـد، نصـب ترانسـفرکار بـه 

جای ریل فعلی، شکل اجرایی به خود گرفت. از 

بـه  می تـوان  طـرح  ایـن  ویژگی هـای  مهم  تریـن 

از  ترانـس  جابه جایـی  زمـان  چشـم گیر  کاهـش 

24سـاعت بـه چهـار سـاعت، ایمنـی بیشـتر در 

جابه جایـی ترانـس و در نهایـت کاهـش توقـف 

تولید اشاره کرد. 

مدیـر توزیـع و تعمیـرات بـرق شـرکت فـوالد 

خوزسـتان در پایان اشـاره ای هم به طرح تعویض 

ترانـس شـماره سـه ایسـتگاه اصلـی برق داشـت و 

بیـان کـرد: یکـی از مهم تریـن موارد تعمیراتـی در 

حـال انجـام، تعویـض ترانـس شـماره سـه ایسـتگاه 

اصلـی بـرق اسـت، کـه بر روی سـکو قـرار گرفته و 

گروه هـای تعمیراتـی مشـغول نصـب متعلقـات 

ترانـس هسـتند. طـرح موفـق دیگری کـه روزهای 

گذشـته انجـام گرفـت، انتقـال بـار ترانس شـماره 

یـک بـه ترانـس شـماره 15 از طریـق کلیدخانـه ی 

جدیـد بـود کـه ایـن طـرح بـا همـکاری معاونـت 

برنامه ریـزی و توسـعه و واحـد توزیـع و تعمیـرات 

برق با موفقیت اجرا شد. این مهم به منظور در 

مـدار آوردن کلید خانـه  جدیـد فـوالد خوزسـتان 

فعلـی  فرسـوده  سـوئیچ گیر  چراکـه  اسـت؛ 

سال هاست با اشکاالت فراوان وظیفه برق رسانی 

به مجموعه فوالد را بر عهده داشته است.

تعویض ترانس کوره پنج کلید خورد
در فوالد خوزستان؛

در گزارش های مختلف اعالم کرده ایم.

طلوعـی، مهم تریـن طرح در هوشمندسـازی 

فراسـامانه  ملـی  )طـرح  فهـام  طـرح  را  شـبکه 

انـرژی(  مدیریـت  و  اندازه گیـری  و  هوشـمند 

و  اعتبـاری  مشـکالت  لحـاظ  بـه  کـه  دانسـت 

بدهـی دولـت بـه برخـی شـرکت ها ایـن طـرح بـا 

قوت ادامه پیدا نکرد که مهم ترین پیشـنهاد ما 

در این حوزه فعال سازی این طرح است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 500 هزار کنتور 

هوشمند در حوزه کشاورزی و صنعت نصب شده 

اسـت، بیان کرد: در طرح فهام و به  واسـطه اینکه 

حـدود پنج هزار مگاوات مدیریت مصـرف در این 

طـرح صـورت می گیـرد بنابرایـن مـا در گزارش هـا 

مکـرر توصیـه کرده ایـم کـه وزارت نیرو این طـرح را 

در اولویـت قـرار دهـد و همچنیـن بـرای شـبکه 

خانگی نیز اجرا کند.

سـازمان  ارتباطـات  و  نیـرو  امـور  کل  بـازرس 

بازرسـی کل کشـور در ادامه خاطرنشـان کرد: این 

طـرح جـزو تکالیـف وزارت نیـرو بـر اسـاس قانـون 

برنامه ششم است و بخشی از این هزینه، چون به  

واسطه مشترک مصرف کننده و طی اقساط روی 

قبض اعمال می شود بار مالی برای دولت ندارد و 

دولـت بایـد در کنـار کار قـرار گیـرد و حمایت های 

الزم را انجام دهد.

طلوعـی عنـوان کـرد: راهـکار دوم کـه بایـد 

در  بلندمـدت  و  میان مـدت  در  نیـرو  وزارت 

روی  بـر  تمرکـز  کنـد،  اجـرا  بـرق  تولیـد  حـوزه 

طرح هـای تجدیدپذیر به ویژه حوزه انرژی های 

خورشـیدی اسـت و تقریبا هزینه هایی که برای 

راه انـدازی نیروگاه هـای خورشـیدی و انرژی های 

تجدیدپذیر صورت می گیرد، معادل نیروگاه های 

حرارتی است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، وی در خصـوص 

مزایای نیروگاه های خورشیدی بیان کرد و گفت: 

مزایای نیروگاه های خورشیدی این است که دوره 

هزینه هـای  و  کوتاه تـر  آن  راه انـدازی  و  نصـب 

نگهداری و تعمیرات آن کمتر است و دولت باید 

در ایـن حـوزه ورود کنـد چـرا کـه وزارت نیـرو بـه 

ایـن  اعتبـاری ورود جـدی در  سـبب مشـکالت 

خصوص نکرده است.

ارتباطـات سـازمان  و  نیـرو  امـور  بـازرس کل 

بازرسـی کل کشـور در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

قانـون اصـالح الگـوی مصـرف مهم تریـن قانـون و 

ظرفیتـی اسـت کـه در ایـن حـوزه می توانـد بـه 

دولـت کمـک کنـد، اظهـار کـرد: معادل سـوختی 

کـه بـر اثـر تولیـد بـرق در انرژی هـای خورشـیدی 

بـرای  را  آن  می تـوان  می شـود،  صرفه جویـی 

انـرژی  بـورس  و  بـازار  طریـق  از  سـرمایه گذار 

بـرای  مشـوق  مهم تریـن  ایـن  و  داد  اختصـاص 

سرمایه گذار است و بخش زیادی از مشکل برق 

کشور در سال های آینده حل می شود.
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سـخنگوی سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی گفت: اگـر وعده های اقتصـادی دولت برآورده می شـد بـا احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر می توانستیم بخش عمده خاموشی های امسال را جبران کنیم.

تجدیدپذیرها می توانستند مانع از خاموشی های امسال شوند
سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی:

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، جعفر محمدنژاد 

سیگارودی، اظهار داشت: ایران، سرزمینی پهناور 

و وسیع شامل منابع سرشار انرژی است، عالوه بر 

منابـع انرژی هـای فسـیلی، سـرزمین ایـران منابـع 

انـرژی  نظیـر  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  فـراوان 

خورشـیدی و بـادی را دارا اسـت کـه می تـوان بـه 

سادگی از این انرژی های بی انتها برق تولید کرد، 

برقـی کـه امسـال در کشـور بـه یکـی از معضـالت 

تبدیـل شـده و قطعی هـای طوالنـی آن ایرانیـان را 

کالفه کرده است.

و  فنـی  لحـاظ  بـه  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  وی 

نبایـد شـک کـرد کـه  ایـران دارد  موقعیتـی کـه 

کامـال  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده 

امکان پذیر اسـت، چند سـالی اسـت که بر اسـاس 

آخریـن آمـار دنیـا هزینـه تولیـد بـرق از انرژی هـای 

تجدیدپذیـر از بـرق فسـیلی پایین تـر اسـت و بـه 

لحاظ فنی نیز تفکر و رویکرد 15 سال پیش وجود 

انرژی هـای  از  بـرق  تولیـد  مسـئله  کـه  نـدارد 

تجدیدپذیر فانتزی باشد.

سـخنگوی سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و 

از  بسـیاری  در  کـرد:  تصریـح  انـرژی  بهـره وری 

کشـورها تولید برق از انرژی تجدیدپذیر مدت ها 

اسـت کـه انجـام می شـود و اکنـون عمـده بـرق 

مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر اسـت، با وجود 

اینکه ظرفیت آن ها از ایران بسیار کمتر است.

محمدنژاد سیگارودی، بیشترین میزان تولید 

برق توسـط نیروگاه های خورشـیدی و بادی را در 

ایـام پـر تقاضـای برق کشـور عنـوان کرد و افـزود: 

در کشور ما در طی سال تقریبا 70 درصد تولید 

بـرق سـالیانه یـک نیـروگاه خورشـیدی و بـادی در 

ایامـی رخ می دهـد کـه باالتریـن تقاضـای بـرق 

کشور وجود دارد، توصیه ما در طول سالیان این 

و  زیسـت محیطی  بحث هـای  ورای  کـه  بـوده 

مصـارف  بـرای  فسـیلی  انرژی هـای  از  اسـتفاده 

انرژی هـای  کـه  کـرد  فرامـوش  نبایـد  مهم تـر 

تجدیدپذیـر می تواننـد در ایـن ایام به داد شـبکه 

برق کشور برسد.

وی یکی از مهمترین ویژگی های نیروگاه های 

تجدیدپذیـر را غیرمتمرکـز بـودن آن هـا دانسـته و 

گفـت: برخـالف نیروگاه هـای فسـیلی کـه کامـال 

متمرکـز سـاخته می شـوند و بـرای انتقـال آن هـا 

مجبـور هسـتیم خطـوط طوالنـی شـبکه را داشـته 

باشـیم، نیروگاه هـای انرژی های تجدیدپذیر حتی 

در مقیاس هـای کیلوواتـی می تواننـد در محـل 

مصرف نصب شوند، یعنی اگر ساختمان شما نیاز 

به برق داشته باشد پشت بام منزل شما می تواند 

نیروگاه برق ساختمان باشد و برق مصرفی خود را 

تامین کنید.

سـخنگوی سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و 

بهـره وری انـرژی در ادامـه افـزود: برنامه ریزی های 

جدی ما به دلیل بحث اقتصادی محقق نشد و به 

هـر شـکل اگـر کمک های اقتصـادی دولت محقق 

می شـد اکنون با سـه هـزار مگاوات نیـروگاه انرژی 

تجدیدپذیر در سراسر کشور می توانستیم بسیاری 

از خاموشـی ها را جبـران کنیـم؛ چراکـه نیروگاه هـا 

پراکنـده بودنـد و هرکـدام می توانسـتند بـه داد 

شبکه محلی خود برسند.

محمدنـژاد سـیگارودی تصریـح کـرد: واکنـش 

توانیـر بـه ادعـای دیـوان محاسـبات ایـران دربـاره 

مصـرف نجومـی بـرق در مزرعـه رمـز ارز برخـالف 

نیروگاه های فسیلی حرارتی و گازی که حداقل دو 

الـی دو سـال و نیـم  زمـان بـرای احـداث نیـاز دارند 

نیروگاه هـای تجدیدپذیـر بـه سـرعت می تواننـد 

احداث شوند، برای مثال، نیروگاه های خورشیدی 

10 الـی 15 مـگاوات در مـدت سـه تـا چهـار مـاه و 

نیروگاه های بزرگ تر و حتی نیروگاه های بادی زیر 

یک سال قابلیت احداث دارند.

توسـعه  بـرای  کـرد:  اذعـان  ادامـه  در  وی 

نیروگاه های تجدیدپذیر که تماما بر عهده بخش 

بـرق  تضمینـی  خریـد  طـرح  اسـت،  خصوصـی 

تجدید پذیر به مدت 20 سال را در نظر گرفتیم و 

نـرخ تعرفـه بـرق تولیـدی توسـط نیروگاه هایـی که 

مـردم بـه راحتـی می تواننـد آن هـا را پشـت بـام 

منـازل خـود نصـب کننـد باالتـر گذاشـتیم بـرای 

نیروگاه هـای  بـرق  خریـد  تعرفـه  اکنـون  مثـال 

خورشیدی زیر 20 کیلووات باالتر از یک میلیون 

و 400 هزار تومان به ازای هر کیلووات برق است 

ایـن در حالـی اسـت کـه تعرفـه این برق در شـبکه 

زیـر  مـردم  بـه  بـرای عرضـه  بـرق کشـور  تولیـد 

200تومان است.

بر اساس گزارشی از مهر، سخنگوی سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در پایان 

بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود اینکـه هزینـه اولیـه 

احداث نیروگاه های خورشـیدی بر بام منازل در 

امـا  یافتـه،  افزایـش  گذشـته  سـال  چهـار  طـول 

کمـاکان از جذابیـت الزم خـود برخـوردار اسـت، 

چنیـن  کـه  اسـت  تاسـف  باعـث  کـرد:  اظهـار 

خاموشـی هایی بـرای کشـوری رخ داد کـه تـا ایـن 

اندازه منابع انرژی دارد، اما این خاموشی ها یک 

و  پذیـر  قـدر منابـع تجدیـد  مـا  تـا  بـود  هشـدار 

پتانسیل آن ها را بیشتر بدانیم امیدواریم نه تنها 

وزارت نیرو بلکه همه کسـانی که در توسـعه این 

امر را نقش کلیدی دارند مانند سازمان برنامه و 

بودجـه و وزارت نفـت بـه کمک بیایند تا بتوانیم 

شاهد توسعه بیشتر تجدیدپذیرها هم در مقیاس 

انشـعابی بـر پشـت بـام منـازل، مراکـز تجـاری و 

واحدهای صنعتی باشیم و هم در مقیاس کالن 

نیروگاهی که می تواند در زمین های بایر احداث 

شود، باشیم.
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مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان گفت: فوالد هرمزگان به  عنوان یکی از سـهامداران شـرکت تامین و توسـعه زیرسـاخت خلیج فارس، 
تکلیف خود را در حل معضل بزرگ فاضالب بندرعباس به صورت کامل انجام خواهد داد.

فوالد هرمزگان به کل تعهدات خود در طرح ساماندهی 
پساب فاضالب بندرعباس عمل می کند

مدیرعامل فوالد هرمزگان:

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شرکت 

فوالد هرمزگان، عطاالله معروفخانی سرازیر شدن 

پسـاب فاضـالب بندرعبـاس بـه دریـا را یکـی از 

شـهر  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی  معضـالت 

ایـن  داشـت:  اظهـار  و  کـرد  عنـوان  بندرعبـاس 

معضلی اسـت که سـال ها مـردم بندرعباس بـا آن 

دسـت به گریبان هسـتند و از طرفی آلودگی های 

زیسـت محیطی ناشـی از آن باعـث آسـیب های 

جـدی بـه اکوسیسـتم محیـط در ناحیـه ای کـه 

فاضالب به دریا می ریزد شده است و ساماندهی 

آن یکـی از کارهـای بسـیار مهمـی اسـت کـه در 

دستور کار قرار گرفته است.

وی اجـرای ایـن پـروژه را یکـی از مطالبـات بـه 

حـق مـردم هرمـزگان برشـمرد و تصریـح کـرد: بـا 

توجـه بـه محدودیت های مالی موجود و کارکرد 

بـه  گروهـی  کار  قبلـی،  پیمانـکار  نامطلـوب 

پیشـنهاد مقام عالی اجرایی اسـتان تشکیل شد 

و بـا تصمیمـات فـوری و پشـتیبانی الزم، باعـث 

نقـش  کـه  شـد  اجرایـی  عملیـات  در  تسـریع 

استاندار در این باره بسیار تعیین کننده بود.

طـرح  اجـرای  هرمـزگان،  فـوالد  مدیرعامـل 

ساماندهی پساب فاضالب بندرعباس را عاملی 

بـه  زیسـت محیطی  تهدیـد  یـک  تبدیـل  بـرای 

فرصتـی بـرای ثروت آفرینی عنوان کـرد و افزود: 

بـه آب  بازچرخانـی آب رونـد تبدیـل فاضـالب 

سـبز،  فضـای  آبیـاری  در  می تـوان  کـه  اسـت 

کشاورزی و... از آن استفاده کرد؛ همچنین این 

آب ممکن است به طور مستقیم برای مصارف 

خاص مانند مصارف تجاری، صنایع، شـهری به 

کار رود. بـا تصفیـه ایـن پسـاب حتـی می توان به 

اسـتانداردهای آب آشـامیدنی نیز دست یافت؛ 

بـه منابـع آب  هنگامـی کـه آب مصـرف شـده 

بـاز می گـردد کمـاکان می توانـد بـرای  طبیعـی 

اکوسیستم، تغذیه گیاهان و... مفید باشد.

معروفخانی اذعان کرد: در شهر بندرعباس 

نیـز، تصفیه خانـه می توانـد بـا تولیـد پسـاب بـا 

کیفیت، آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سـبز 

و صنایع را تامین کند.

وی بیـان کـرد: صنایـع بـه عنـوان بخشـی از 

مسئولیت اجتماعی خود در طرح های مختلفی 

الگـوی  قالـب  در  امـروزه  می کننـد؛  مشـارکت 

در  شـرکت ها  مسـئولیت پذیر،  سـرمایه گذاری 

سـرمایه گذاری  موضوعاتـی  یـا  و  فعالیت هـا 

می کنند که برای خودشـان هم بازدهی معقول 

داشـته باشـد و ایـن روش می توانـد بـه عنـوان 

الگویـی مطلـوب و جهانـی مـورد اسـتفاده باشـد 

که فوالد هرمزگان به  عنوان یکی از سـهامداران 

شـرکت تامین و توسـعه زیرسـاخت خلیج فارس، 

تکلیـف خـود را در حـل ایـن معضـل بـزرگ بـه 

صورت کامل انجام خواهد داد.

مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان در پایـان عنـوان 

کـرد: عـالوه بـر ایفـای تعهـدات مالـی، معاونـت 

تکنولـوژی و توسـعه فـوالد هرمـزگان پشـتیبانی 

کامل فنی و مهندسی طرح را انجام خواهد داد 

تعمیـرات  پروسـه  انجـام  بـا  آینـده  مـاه  در 6  و 

تصفیه خانـه موجـود و در مـدار قـرار گرفتـن آن، 

خروجـی تصفیه خانـه در حـد مطلـوب زیسـت 

محیطـی قـرار خواهـد گرفـت و سـایر اقدامات با 

قـراردادی  مقـرر  موعـد  در  الزم  پیگیری هـای 

انجام خواهند شد.
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