
شماره  180 / شهریورماه  1400 تحلیلی خبری،  پایگاه  الکترونیکی  هفته نامه 

سریع تر از امروز، فردا را خلق کنید ...

هبت اهلل فاضلی، مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون:هبت اهلل فاضلی، مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون:
عرضه و معامله آلومینیوم در بورس کاال منظم شده است

احمد سعدی، رئیس هیئت مدیره شرکت ذوب آهن البرز غرب:احمد سعدی، رئیس هیئت مدیره شرکت ذوب آهن البرز غرب:
زیان سنگین قطعی برق، روی دوش صنایع فوالدی

ابوالفضل رضایی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:ابوالفضل رضایی، عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
با افزایش تولید آلومینیوم، محدودیت های خرید از بورس کاال رفع شد

علی بیات ماکو
مدیرعامل مجتمع مس سونگون:

انتظار حمایت 
همه جانبه  از 

طرح های توسعه ای 
مس را داریم

انتظار حمایت 
همه جانبه  از 

طرح های توسعه ای 
مس را داریم





مدیر مسئول: 
اتابک خلیلی

سردبیـر: 
پوریا رنجبر

طراح گرافیک:
مهری باقری

نشانی:
تهران | خیابان شریعتی | باالتر از تقاطع سمیه 

پالک  114 | واحد یک

فهرست

هفته نامه
شماره 180، 1400/06/06

021-77653834

 Info@felezatonline.ir

 www.felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

021-77653707

سرمقاله
4 ................................................................................... همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور

گفت وگوی ویژه
انتظار حمایت همه جانبه از طرح های توسعه ای مس را داریم...................................................... 6

فــوالد
14 ................................................................ زیان سنگین قطعی برق، روی دوش صنایع فوالدی

18 .......................................................... لزوم بازنگری در قیمت گذاری فوالد توسط دولت جدید

22 ............................................................ برنامه کاهش تولید فوالد چین در نیمه دوم سال 2021

آلومینیـوم
عرضه و معامله آلومینیوم در بورس کاال منظم شده است......................................................... 26

با افزایش تولید آلومینیوم، محدودیت های خرید از بورس کاال رفع شد........................................... 28

30 ....................................................................... تداوم تولید با وجود موانع داخلی و خارجی

مــس
قیمت ها را ثابت نگه دارید!....................................................................................... 34

سرب و روی
38 ...................................................................... پشتوانه مالی قوی، شرط اصلی دریافت وام

تحلیــل
رشد 187 درصدی درآمد فوالد هرمزگان........................................................................... 42

44.................................................. »فنوال« رشد مطلوبی در فروش محصوالت آلومینیومی داشت

مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
بازگشت رونق نسبی به معامالت فوالدی در بورس کاال........................................................... 50

سایر رسانه ها
56 ................................................................ ضرورت عرضه کاال و محصوالت با کیفیت ایرانی

بومی سازی بیش از 8600 قطعه در شرکت آلومینای ایران......................................................... 57

بازگشت 56 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور....................................... 58

59 .............................................. توسعه صنعت لوازم  خانگی با تشکیل کانون دانش، صنعت و بازار

59 .......................................... دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان با مدیر شعب بانک تجارت خوزستان 

60 ............................................. مهدی زحمتکش به سمت مدیرعامل آلومینیوم جنوب منصوب شد

برنامه صرفه جویی ارزی 681 میلیون دالری واحدهای تابعه ایمیدرو در سال 1400................................. 60

افزایش 6 درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ.......................................................... 61

62 .............................................................................. کاهش 90 درصدی تولید فوالد میانی

رکورد تولید ماهیانه در کارخانه گندله سازی چادرملو شکسته شد............................................... 63

64............... به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی ذوب آهن در پروژه های انتقال آب و پساب

65 .............................................................................. نخستین فوالد پاک جهان عرضه شد

تشکیل سومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان با ادغام کارخانجات چینی........................................ 65

ایران سهم اندکی از بازار سوریه دارد.............................................................................. 66

رشد منفی 11 درصدی تولید مقاطع تخت فوالدی................................................................ 67

68 ....................... تولید اسید فسفریک مطلوب ترین راهبرد برای ارزش آفرینی در محصول اسید سولفوریک

سنگ بنای استراتژیک ترین ابرپروژه کشور در فوالد مبارکه گذاشته شد........................................... 70

تولید آرک معدن TH 36  در ذوب آهن اصفهان.................................................................. 73

جهش 106 درصدی قیمت زغال سنگ............................................................................. 73

با کاهش محدودیت های مصرف برق، تولید روزانه فوالد خوزستان به روزهای اوج خود نزدیک شد ............ 74

74 ......................................................................... 37 درصد از برنامه استخراج جلو هستیم



é 1400  شهریورماه é 180  شماره 

بـر همـگان روشـن اسـت کـه یکـی از مهم تریـن راهکارهـای ایجـاد رونـق 

اقتصـادی، رونـق تولیـد، ایجـاد اشـتغال و ثروت آفرینـی در کشـور، توجـه بـه 

تجـارت آسـان بـه ویـژه صادرات به کشـورهای همسـایه اسـت. ایـران بیش از 

15کشـور مـرز مشـترک خاکـی و آبـی دارد و حتـی می توانـد بـا توجـه بـه 

دسترسی به آب های آزاد از جنوب و دریای خزر از شمال، کشورهای هدف 

صـادرات خـود را حتـی بـه دو برابر افزایش دهد. با اینکه تحریم ها بر اقتصاد 

کشور اعمال شده اما آمار تجارت ایران در دو سه سال اخیر نشان می دهد 

که کشورهای همسایه می توانند بهترین اهداف صادراتی باشند. 

مطابق با آمارهای گمرک، میزان صادرات ایران به 15 کشور همسایه در 

چهار ماه نخسـت سـال 1400، به هفت میلیارد و 253 میلیون دالر رسـید و 

و  میلیـارد  مـدت 14  ایـن  طـی  کشـور  صـادرات  کل  مـدت،  همیـن  طـی 

337میلیـون دالر بـوده اسـت؛ از ایـن رو صـادرات بـه کشـورهای همسـایه 

حـدود 50درصـد از کل صـادرات کشـور را شـامل می شـد. در حالـی کـه کل 

کـه  بـود  میلیـون دالر  و 489  میلیـارد  قبـل 24  صـادرات کشـور در سـال 

12میلیارد و 214میلیون دالر آن به کشورهای همسایه انجام شد. مطابق با 

آمارهای گمرک چین همچنان در سال های اخیر بزرگ ترین مقصد صادراتی 

محصوالت ایرانی بوده است. 

در چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری، بیشـترین صـادرات ایـران بـه کشـور 

عـراق بـا دو میلیـارد و 817 میلیـون دالر بـوده کـه سـهمی 38 درصـدی از 

صادرات ایران با کشـورهای همسـایه دارد. پس از آن امارات متحده عربی 

بـا یـک میلیـارد و 622 میلیـون دالر و سـهم 22 درصـد، ترکیـه بـا 923 میلیـون 

دالر و سهم 12 درصد و افغانستان با 728 میلیون دالر و سهم 10 درصد، در 

رده های بعدی قرار می گیرند. نکته جالب توجه در خصوص صادرات سال 

1400 ایـن اسـت کـه در حالـی هفـت میلیـارد و 253 میلیـون دالر صـادرات 

یعنـی حـدود 50 درصـد از کل صـادرات ایـران بـه کشـورهای همسـایه رقـم 

خـورد کـه کل صـادرات ایـران بـه همـه کشـورهای اروپایـی رقمـی در حـدود 

401میلیون دالر یعنی تنها 2 درصد از کل صادرات بوده است. 

با اینکه در صادرات کشـور چرخش آشـکار به کشـورهای همسـایه دیده 

می شـود و سـهم کشـورهای اروپایی کمتر شـده است، اما بیشترین مشکل 

صادرکننـدگان نـه از جانـب تحریم هـا، بلکـه از سـوی سـازمان ها و نهادهـای 

داخلـی بـوده اسـت. تعـدد و تناقـض قوانیـن و مقـررات مرتبط با صـادرات و 

واردات از یک سـو و نبود دیپلماسـی اقتصادی موثر با کشـورهای همسـایه 

موجـب شـده اسـت تـا صادرکننـدگان در ایـن کشـورها از پشـتیبانی کافـی 

برخوردار نباشـند و نتوانند آن گونه که باید و شـاید پتانسـیل های صادراتی 

خود را شکوفا کنند. مشکالت متعددی نظیر رفع تعهد ارزی و بازگرداندن 

ارز بـه سـامانه نیمـا، ارزش گمرکـی کاالهـای صادراتـی، بروکراسـی اداری 

صـادرات در گمـرک و برخـی مواقـع وجـود تیک های صادراتی، عـدم ارتباط 

بانکی میان بانک های ایران و کشورهای همسایه و... مهم ترین دغدغه های 

صادرکنندگان بوده و دولت جدید باید برای افزایش صادرات و درآمدهای 

ارزی کشـور، مشـکالت یاد شـده را که از سـوی تولیدکنندگان مطرح شده، 

برطرف سازد.

هم اکنـون کـه شـاهد تغییـر و تحـوالت در وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت هسـتیم، وزیـر جدیـد صمـت در برنامـه خـود صـادرات را نیـز مـورد 

توجه قرار داده اسـت، اما تا زمانی که این برنامه ها به مرحله عمل نرسـند، 

نمی توانیـم شـاهد ایجـاد تغییـر و تحـول جـدی در حـوزه صـادرات باشـیم. 

نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در بحـث 

بـه تنهایـی تصمیم گیـر نیسـت و سـایر وزارتخانه هـا  صـادرات و واردات 

همچـون اقتصـاد و امـور دارایـی و وزارت امـور خارجـه نیـز در ایـن موضـوع 

تصمیم گیـر هسـتند. بانـک مرکـزی نیـز دیگـر بازیگـر در وضـع قوانیـن و 

مقررات تجارت است. 

گفتـه می شـود سـال 2020، 15 کشـور همسـایه ایـران بیـش از یـک هـزار و 

100 میلیـارد دالر واردات داشـته اند و اگـر آمـار صـادرات را همان 14 میلیارد 

دالر در نظـر بگیریـم، سـهمی حـدود 1.2 درصـد از واردات ایـن کشـورها 

داشـتیم. بـه طـور مشـخص از ایـن ظرفیـت عظیـم صادراتـی در کشـورهای 

همسـایه طی سـالیان سـال غفلت شـده اسـت و بنابراین گام در نخست در 

راه شکوفایی صادرات، باید هماهنگی میان نهادهای مسئول ایجاد شود و 

از صدور قوانین و مقررات متناقض در آن ها جلوگیری به عمل آید. در گام 

بعـدی بـا تدبیـر و برنامه  ریـزی صحیـح بـه ویـژه دیپلماسـی اقتصـادی موثـر 

می تـوان در کوتاه مـدت میـزان صـادرات را بـه دو برابـر و در بلنـد مـدت بـه 

پنـج برابـر افزایـش داد؛ چراکـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای خالـی فراوانـی در 

کشـور وجود دارد که می توان آن ها را شـکوفا کرد. عالوه براین، با اسـتفاده 

از تجـار کشـورهای همسـایه، می توانیـم به اکثر کشـورهای جهان صـادرات 

انجـام دهیـم؛ همچنـان کـه ایـن مهـم پیـش از ایـن بارهـا و بارهـا انجام شـده 

تجـار  توسـط  اولیـه،  مـواد  و  میانـی  از کاالهـای  بسـیاری  تقریبـا  و  اسـت 

کشـورهای همسـایه خریداری شـده و به کشـورهای مقصد صادر می شود. 

در نتیجـه می تـوان ایـن ظرفیـت را بیـش از گذشـته بـرای تقویـت صـادرات 

کشور مورد توجه قرار داد.

همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور
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ایـران کـه یکی از کشـورهای غنـی از منابع معدنی به شـمار می رود، در جهت پیشـروی به سـمت اقتصاد غیرنفتی، توسـعه بخش 
معـدن و صنایـع معدنـی را در برنامـه قرار داده که در این زمینه موفقیت های بزرگی حاصل شـده اسـت. با توجه بـه وجود ذخایر قابل 
توجـه مـس در کشـور و اقبـال فزاینـده جهانـی نسـبت بـه مـس و همچنیـن رونـد رو به رشـد قیمـت این فلـز، به نظر می رسـد 
سـرمایه گذاری در ایـن صنعت بتواند نقش اساسـی در جهت رشـد اقتصادی این مرز و بـوم ایفا کند. اخیـرا بزرگ ترین ذخیره مس 
کشـور در منطقـه آذربایجان کشـف شـده و بنا بر آمارهـای جدید، ایران در میان 10 کشـور برتـر دارنده ذخایر مس دنیـا قرار گرفته 
اسـت؛ از ایـن رو بایـد تـاش کرد تا از ایـن ذخایر خدادادی به بهترین وجه اسـتفاده شـود. در ایـن رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آناین« با علی بیات ماکو، مدیرعامل مجتمع مس سـونگون به گفت وگو نشسـته اسـت؛ وی می گوید صنعت مس 
کشـور بـا توجه به پتانسـیل ها و ذخایری که اخیرا کشـف شـده، انتظـار حمایت همه جانبـه را از سـوی مسـئوالن دارد. ضمن اینکه 
مجتمـع مس سـونگون اجـرای 20 هزار میلیـارد تومان طرح  توسـعه ای را در دسـتور کار قـرار داده که در صورت تحقـق آن ها، قدم 

بزرگی در جهت اشتغال زایی و ارزش آفرینی برداشته خواهد شد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

علی بیات ماکو، مدیرعامل مجتمع مس سونگون در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

20 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام است  

انتظار حمایت همه جانبه از طرح های 
توسعه ای مس را داریم
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توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت مجتمـع  ◄

مس سونگون و فعالیت های آن بفرمایید.

مجتمع مس سـونگون ورزقان در حال حاضر 

دو واحد تولید کنسانتره مس هر یک به ظرفیت 

اسمی 150 هزار تن و در مجموع، 300 هزار تن در 

گذشـته  سـال  در  وجـود  ایـن  بـا  دارد.  اختیـار 

توانسـتیم به یک رکورد خیره کننده در سـال های 

حـدود  و  یابیـم  دسـت  مجتمـع  ایـن  فعالیـت 

320هـزار تـن کنسـانتره مـس تولیـد کنیم کـه این 

میـزان حتـی فراتـر از ظرفیت اسـمی بوده اسـت. 

در کنار تولید کنسـانتره مس که محصول اصلی 

محسوب می شود، کنسانتره مولیبدن 50 درصد 

نیز یکی از محصوالت جانبی این مجتمع است و 

در سال گذشته توانستیم حدود دو هزار و 500تن 

از این محصول را تولید کنیم. برنامه داشـتیم که 

در سال جاری به میزان تولید سال گذشته برسیم 

اما قطعی برق در اواخر بهار و اوایل تابستان سال 

جـاری باعـث شـده اسـت تـا چندیـن روز فعالیـت 

مجتمع به طور کامل تعطیل شود.

از ابتدای سـال جاری تا کنون متاسـفانه تمام 

صنایـع ازجملـه صنعـت مـس نیـز از کمبـود بـرق 

تحت تاثیر قرار گرفته اند و مجتمع مس سونگون 

بارهـا بـه دلیـل قطعـی برق تعطیل شـده اسـت. به 

طوری که تا مرداد ماه حدود 17 روز تولید مجتمع 

مس سونگون از دست رفته است و میزان تولیدی 

کـه بایـد در ایـن مـدت انجـام می شـد و بـه فـروش 

تومـان  میلیـارد  هـزار  یـک  بـه حـدود  می رسـید، 

می رسـد. بنابراین طبیعی اسـت که قطعی برق و 

تعطیلـی مجتمـع باعـث شـده کـه در سـال جـاری 

حداقـل طـی پنـج ماه نخسـت، به اهـداف از پیش 

تعیین شده به ویژه در حوزه تولید و فروش نرسیم. 

ناگفته نماند که مجتمع مس سونگون تاثیر بسیار 

زیادی بر اقتصاد منطقه سونگون دارد و از این رو، 

بـه جهـت کاهـش قطعـی بـرق، مقاومـت زیـادی 

کرده ایـم کـه البتـه در ایـن امـر موفـق بوده ایـم و 

درک  بـا  نیـز  اسـتانی  و  منطقـه ای  مسـئوالن 

حساسیت موضوع تعطیلی مجتمع، از قطعی برق 

بـه هـر نحـو ممکن جلوگیـری کردنـد. ضمن اینکه 

شـرکت ملـی مـس نیـز یـک نیـروگاه در کرمـان 

احداث کرده اسـت اما بخشـی از برق نیروگاه این 

شرکت نیز به آن بازگردانده نمی شود؛ در نتیجه، 

شـاهد قطعی گاه و بی گاه برق شـرکت مس حتی 

در کرمـان بـا وجـود داشـتن یـک نیـروگاه بـزرگ 

هسـتیم کـه البتـه میـزان قطعـی بـرق در کرمـان 

کمتـر از آذربایجـان اسـت. بـا این وجـود، به همراه 

مسـئوالن اسـتان آذربایجـان شـرقی بـرای کاهـش 

قطعی برق تالش کردیم که البته در مواقعی نیز 

با قطعی برق مواجه شدیم.

تمـام هـدف مجتمـع مـس سـونگون در سـال 

جـاری، رسـیدن بـه ظرفیـت اسـمی و تولیـد بـه 

صـورت پایـدار اسـت و امیـدوار هسـتیم در ادامـه 

سـال بـا تمـام تـوان حداقل به تولید اسـمی دسـت 

یابیم. هر چند که سازمان برق منطقه ای حتی در 

اواخـر مـرداد مـاه کـه شـاهد کاهـش دمـا و میـزان 

مصـرف بـرق در کشـور بودیم، درخواسـت کاهش 

نامه هایـی  طـی  و  داشـتند  را  بـرق  مصـرف  بـار 

جداگانـه، درخواسـت کـرده بودنـد کـه از مصـرف 

برق خود به میزان 20 درصد کم کنیم اما این امر 

میسر نیست و در صورتی که کاهش مصرف برق 

بـه ایـن میـزان اتفـاق بیفتـد، تقریبـا بسـیاری از 

فعالیت های تولیدی متوقف می شود. بنابراین با 

وجود اینکه مصرف برق در کشور به دلیل کاهش 

و  یافتـه  کاهـش  اخیـر  تعطیلی هـای  نیـز  و  دمـا 

مسئوالن استانی همچنان پشتیبان مجتمع مس 

سـونگون هسـتند اما مشکل قطعی برق همچنان 

باقی است و قطعی برق فعالیت تولیدی مجتمع 

را تهدید می کند. گفتنی است که میزان تولید و 

عرضه برق در یکی دو سال اخیر با میزان مصرف 

آن به ویژه در حوزه صنعت همخوانی ندارد.

ایـران  ◄ مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  اخیـرا 

اکتشـافات گسـترده ای انجـام داده و بـه ذخایـر 

خوبی نیز دست یافته است. در منطقه آذربایجان 

چه میزان ذخیره اکتشاف شده است؟

طبـق پروانـه بهره بـرداری قبلـی، مجتمع هـا و 

واحدهای تولیدی کنونی مجتمع مس سونگون، 

بـا توجـه بـه ذخیره قطعـی درج شـده 450 میلیون 

تنـی طراحـی شـده اند. خوشـبختانه در سـال های 

اخیر عملیات اکتشـافی در سـطح و عمق منطقه 

نتایـج  و  بـوده  چشـمگیر  بسـیار  آذربایجـان 

رضایت بخشـی حاصل شـده اسـت. به طوری که 

در سال گذشته میزان ذخیره معدن مس سونگون 

مجتمع مس سونگون ورزقان در 
حال حاضر دو واحد تولید کنسانتره 

مس هر یک به ظرفیت اسمی 150 
هزار تن و در مجموع، 300 هزار تن 

در اختیار دارد
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از 450 میلیون تن به یک میلیارد و 600 میلیون تن 

ذخیـره قطعـی افزایـش یافتـه و بـه ایـن ترتیـب، 

بزرگ ترین ذخیره مس کشور در منطقه آذربایجان 

شناسـایی شـده اسـت. عیار متوسـط ذخیره مس 

سـونگون در حـدود 0.6 درصـد بـوده و بـا توجـه بـه 

عیار حد کنونی مجتمع یعنی 0.22 درصد، بسیار 

مطلـوب بـه نظـر می رسـد. طبیعـی اسـت کـه بـا 

چنین ذخیره ای که در جهان در نوع خود کم نظیر 

اسـت، باید به سـمت طرح های توسعه ای متعدد 

بـا ظرفیت هـای فـراوری مـواد معدنـی و فلـزی بـاال 

حرکت کنیم. ضمن اینکه طرح های توسعه ای در 

دسـت اجـرای کنونـی بایـد بـا همدلـی و همـکاری 

همه مسئوالن و سازمان ها با سرعت بیشتری اجرا 

شـوند تـا بتوانیـم بـه طـور صحیـح از ایـن ذخیـره 

خـدادادی در جهـت ارزش آفرینی، اشـتغال زایی و 

ثروت آفرینـی بـرای مـردم منطقه آذربایجـان و کل 

کشور بهره الزم را ببریم.

بـه ذخایـر کشـف شـده مـس در  ◄ بـا توجـه 

منطقه آذربایجان، چه طرح های توسعه ای را در 

دستور کار قرار داده اید؟

کشـف ذخایـر عظیـم مـس، ایـران را در میـان 

بزرگ تریـن دارنـدگان ذخایر مس جهان قـرار داده 

ایـن  از  بهره بـرداری  بـرای  بایـد  بنابرایـن  اسـت. 

ذخایـر و نعمت های خدادادی طرح های توسـعه 

زیـادی را تعریـف کنیـم. در این زمینه، فـاز اول و 

فاز دوم طرح توسـعه تولید کنسـانتره در دسـت 

اقدام قرار دارد. پیمانکار پروژه مشـخص شـده و 

بـه  ایـن پروژه هـا  تمامـی مراحـل قانونـی اجـرای 

ابـالغ  دالیلـی  بـه  بنـا  امـا  اسـت  رسـیده  انجـام 

نمی شـود و شـروع اجرای این پروژه به بهانه های 

مختلف غیر فنی و غیر تولیدی به تاخیر افتاده 

اسـت. در صورتـی کـه ایـن پروژه ها طی سـه سـال 

آینـده بـه بهره بـرداری برسـد، پیش بینی می شـود 

حـدود 200 هـزار تـن بـه ظرفیـت کنونـی 300 هزار 

تـن کنسـانتره مـس در منطقـه آذربایجـان اضافـه 

شود و ظرفیت کلی به 500 هزار تن برسد.

در کنـار طـرح توسـعه کنسـانتره، طـرح ذوب و 

پاالیش را نیز به صورت جدی در دستور کار داریم. 

قـرارگاه  کـه  شـده  مشـخص  پـروژه  اجـرای  برنـده 

خاتم االنبیـا )ص( اسـت و بـه زودی اجـرای این پروژه 

نیـز بـه مجـری ابالغ خواهد شـد. در کنـار این طرح 

ذوب و پاالیش، بنا به دالیل زیست محیطی، طرح 

تولیـد اسـید سـولفوریک را نیـز در دسـتور کار قـرار 

اسـید  پاییـن  افـزوده  ارزش  توجـه  بـا  و  داده ایـم 

سولفوریک و نیاز کشور به کودهای شیمیایی، یک 

طـرح جانبـی را بـرای تبدیـل ایـن اسـید بـه اسـید 

فسفریک در نظر گرفته ایم؛ چراکه اسید فسفریک 

به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی به کار می رود 

و در مقایسه با اسید سولفوریک، تولید آن ارزش 

افزوده چندین برابری ایجاد می کند.

منطقـه آذربایجـان بـه دلیل وجـود جنگل های 

ارسـباران بسـیار حسـاس اسـت و مجتمـع مـس 

سونگون تمام تالش خود را در جهت حفظ محیط 

زیست انجام می دهد. از این رو برای جلوگیری از 

آلودگی های زیست محیطی ناشی از طرح ذوب و 

اسـید  طـرح  بایـد  مـس،  کاتـد  تولیـد  و  پاالیـش 

سولفوریک نیز در کنار آن دیده شود. البته تولید 

و نگهداری اسید سولفوریک نیز خود چالش برانگیز 

بـوده و بـه همیـن جهـت، تولیـد اسـید فسـفریک، 

یکـی از کودهـای شـیمیایی بسـیار حیاتـی بـرای 

در  داده ایـم.  قـرار  کار  دسـتور  در  را  کشـاورزی 

اجـرای  بـا  نیـز  سـونگون  مـس  مجتمـع  نتیجـه، 

دنبـال  بـه  متعـدد  زیسـت محیطی  پروژه هـای 

حفاظت و مراقبت از جنگل های ارسباران است.

خـوب  بسـیار  پتانسـیل  های  بـه  توجـه  بـا 

مجتمـع مـس سـونگون، فروش مناسـب شـرکت 

بـرای  ایـن شـرکت  اسـتراتژی های  و  مـس  ملـی 

بهره بـرداری از پتانسـیل های ذخایـر معدنـی در 

کشـور، طـی سـه سـال آینـده بالـغ بـر 20 هـزار 

میلیـارد تومـان پـروژه در دسـت اقـدام داریـم و 

حمایـت  نیازمنـد  پروژه هـا  ایـن  اجـرای  بـرای 

همه جانبه مسئوالن است. 

بـه  ◄ در مجتمـع مـس سـونگون، چـه میـزان 

توجـه  داخـل  سـاخت  و  بومی سـازی  مقولـه 

آیـا در طرح هـای توسـعه ای، سـاخت  می شـود؟ 

داخل مورد توجه قرار گرفته است؟

بـا توجـه بـه توانایی هـای داخلـی و تحریم هـا، 

توجـه بـه بومی سـازی و سـاخت داخـل در اولویت 

نخست مجتمع مس سونگون قرار دارد. به طوری 

کـه حــــدود 50 درصـــد قطعــات، تجهیــزات و 

شـده اند.  بومـی  اسـتفاده  مـورد  ماشـین آالت 

بومی سازی هم از لحاظ کیفی و هم مشکالتی که 

در ایـن سـال ها تحریم هـا در حـوزه تامیـن قطعـه، 

مواد مصرفی شیمیایی و...، به وجود آورده باعث 

شـده مجتمـع مـس سـونگون به صـورت جـدی به 

موضوع بومی سازی نگاه ویژه ای داشته باشد و به 

دنبال نیازهای اساسی خود از داخل باشد. در این 

رابطـه از مهندسـی معکـوس گرفتـه و ایجـاد دفتر 

فنی بانک اطالعاتی بسیار قوی در مجموعه ایجاد 

در  می تـوان  را  اقدامـات  ایـن  نتیجـه  کـه  شـده 

و  قطعـات  از  توجهـی  قابـل  تعـداد  بومی سـازی 

تجهیزات طی سال های اخیر مشاهده کرد.

از آنجـا کـه مجتمـع مـس سـونگون طرح هـای 

توسـعه ای متعـددی را در دسـت اقـدام قـرار دارد، 
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کـه  شـده اند  طراحـی  گونـه ای  بـه  طرح هـا  ایـن 

بسیاری از قطعات، تجهیزات و ماشین آالت از نظر 

تنهـا  هسـتند.  داخـل  تولیـد  عملیـات،  حجـم 

تکنولوژی و برخی قطعات و تجهیزات بسیار مهم 

کـه تامیـن داخلـی آن ها یا امکان پذیر نبود یا اینکه 

تامیـن  واردات  طریـق  از  نبـود،  مقرون به صرفـه 

قطعـات،  درصـد   70 از  بیـش  بنابرایـن  شـدند. 

توسـعه ای  طرح هـای  ماشـین آالت  و  تجهیـزات 

تولید داخلی خواهند بود.

فروش مجتمع مس سـونگون به چه صورت  ◄

انجام می شود؟

مجتمـع مـس سـونگون از آنجـا کـه یکـی از 

زیرمجموعه هـای شـرکت ملی صنایع مـس ایران 

اسـت، فـروش مسـتقیم نـدارد و تمـام کنسـانتره 

تولیـدی خـود را به این شـرکت تحویـل داده و این 

شـرکت بـرای تولیـد کاتـد بـه منطقـه کرمـان در 

واحدهـای ذوب سرچشـمه و خاتون آبـاد منتقـل 

می کند. در کنار آن، کنسانتره مولیبدن تولیدی 

مـس سـونگون و شـرکت مـس بـه عنـوان یکـی از 

محصوالت جانبی شـرکت در بورس کاال به طور 

مرتب عرضه می شـود و متقاضیان خاص خود را 

دارد. البتـه میـزان نسـبتا محـدودی سـنگ مـس 

نیـز در اختیار شـرکت مس مزرعـه قرار می دهیم 

و با توجه به وجود یک واحد فراوری در مجموعه 

مس مزرعه، کنسـانتره تحویل می گیریم که این 

کنسانتره نیز به کرمان منتقل می شود. 

انتظـار شـما بـه عنـوان یـک تولیدکننـده از  ◄

مسئوالن در جهت حمایت از تولید چیست؟

عمده مشکالت تولیدکنندگان فنی نیست و 

بـه عـدم پشـتیبانی از تولیدکننـدگان بـه ویـژه در 

بـه  توجـه  بـا  بازمی گـردد.  زیرسـاخت ها  حـوزه 

آینـده،  روز  چنـد  در  جدیـد  دولـت  اسـتقرار 

تولیدکنندگان انتظار دارند موانع تولید برداشته 

شوند. متاسفانه در حال حاضر، تولیدکنندگان با 

موانع متعددی مواجه هسـتند که ممکن اسـت 

هـم سـرعت پیشـرفت آن هـا را گرفتـه و هـم در 

مواقعی باعث تعطیلی فعالیت آن ها شـوند؛ این 

یعنـی هنـوز پـس از بارهـا توصیه هـای مسـئوالن 

ارشـد کشـور، هنوز تولید در اولویت قرار نگرفته 

شـد،  بیـان  ایـن  از  پیـش  کـه  همان طـور  اسـت. 

کمبـود بـرق یکـی از موانعـی اسـت کـه در سـال 

جاری به شدت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه 

کرد زیرا هنگامی که کشور با کمبود برق مواجه 

می شود، نخستین قربانیان کمبود برق، صنایع و 

بـه دیگـر  نسـبت  کـه  تولیدکنندگانـی هسـتند 

صنایع مزیت و سوددهی باالتری دارند. ازجمله 

صنایـع معدنـی کـه می تواننـد جایگزیـن نفـت 

باشـند و می تواننـد اشـتغال زایی، تمرکززدایـی و 

دولـت  کـه  دغدغه هایـی  همـه  کـردن  برطـرف 

نظـر  مـد  اقتصـادی  شـکوفایی  بـرای  می توانـد 

داشته باشد، فراهم کنند. شعار حمایت از تولید 

بایـد بـه اعتقـاد تبدیـل شـود. با این وجـود به نظر 

می رسـد هنـوز ایـن بـاور وجـود نـدارد و تولیـد در 

اولویت قرار نمی گیرد.

موضـوع دیگـری کـه تولیدکننـدگان را درگیـر 

سـازمان  از  خـارج  فنـی  غیـر  مسـائل  می کنـد، 

اسـت. در صورتی که کارشناسـان و مدیران فنی 

در رابطه با توسعه بخش معدن تصمیم بگیرند و 

کار را بـه پیـش ببرنـد، قطعـا نتایـج بهتـری بـرای 

معدن رقم می خورد.

با توجه به پتانسیل  های بسیار 
خوب مجتمع مس سونگون، 

فروش مناسب شرکت ملی مس 
و استراتژی های این شرکت برای 
بهره برداری از پتانسیل های ذخایر 

معدنی در کشور، طی سه سال 
آینده بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان 

پروژه در دست اقدام داریم
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زیان سنگین قطعی برق، روی دوش صنایع فوالدی

برنامه کاهش تولید فوالد چین در نیمه دوم سال 2021

لزوم بازنگری در قیمت گذاری فوالد توسط دولت جدید
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احمـد سـعدی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

متاسـفانه بـا اینکه دمـای هوا اخیـرا کاهش یافته 

امـا قطعـی بـرق شـدیدا بـه گـروه فـوالدی البـرز 

غرب و زیرمجموعه های آن خسارت وارد کرده و 

تاکنون برق شرکت های ما قطع مانده است. در 

خصـوص توقـف قطعـی بـرق صنایـع و مشـکالت 

ناشی از آن، نه تنها چاره اندیشی صورت نگرفته 

است، بلکه شرکت برق اطالعیه هایی را مبنی بر 

تداوم قطع برق صنایع در جهت پایداری شـبکه 

صادر می کند.

وی افـزود: در واقـع وزارت نیـرو اعـالم کـرد 

صنایـع فـوالدی بایـد با کمتر از 10 درصد دیماند 

بـرق فعالیـت کننـد و میزان بـرق مصرفی نیز بر 

اختصـاص  و  می شـود  محاسـبه  اسـاس  ایـن 

خواهـد یافـت. در حالـی کـه 10 درصـد ظرفیـت 

برق حتی کفاف روشـنایی شـرکت های تولیدی 

را نخواهد داد.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البرز 

غـرب خاطرنشـان کـرد: ایـن بخشـنامه در حالـی 

صادر شـد که اقتصاد ایران، سـال 1400 را با شـعار 

»تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها« آغـاز کرد؛ 

بخشـنامه ای کـه بـا شـعار امسـال فاصلـه زیـادی 

دارد و صنایـع مهـم کشـور را بـا چالـش جـدی در 

ماه هـای پیـش  رو، مواجـه کـرده اسـت. در واقـع 

اختصـاص تنهـا 10 درصـد دیمانـد بـرق بـرای یـک 

خـط تولیـد بـا ایـن میـزان فعالیـت بـه  هیـچ  وجـه 

امکان پذیر نیست.

سـعدی بـا ابـزار تاسـف اذعـان کـرد: پیـش از 

تعطیلی و قطعی برق اجباری، واحدهای تولیدی 

ما با 80 تا 90 درصد ظرفیت خود مشغول به کار 

بودند، اما متاسـفانه با وجود دو کارخانه شـمش 

و یـک کارخانـه نـورد، حـدود دو مـاه اسـت کـه از 

تولیـد خبـری نیسـت و علنـا واحدهـای تولیـدی 

شـرکت ذوب آهن البرز غرب تعطیل شـده اسـت 

و دسـتگاه ها خـاک می خورنـد. در دو کارخانـه 

تولیـد شـمش فـوالدی بـه ظرفیـت 500 هـزار تـن و 

یکـی دیگـر از کارخانه هـا تولیـد مقاطـع شـامل 

نبشی، تیرآهن، ناودانی و... به ظرفیت 500 هزار 

تن را انجام می دهیم.

ضربه قطعی  برق بر پیکره صنایع  

وی ضمـن اشـاره  بـه پیشـنهاد شـرکت های 

فـوالدی بـرای احـداث نیـروگاه بـرق، عنـوان کـرد: 

گذشـته  سـال   15 حـدود  از  تقریبـا  دولـت 

سـرمایه گذاری مطلوبـی و درحـوزه نیـرو انجـام 

نداده اسـت. در کشـور ما به طور متوسـط در هر 

اتفـاق  بـرق  مصـرف  افزایـش  درصـد   10 سـال 

می افتـد. در حـال حاضر، کل ظرفیت تولید برق 

در کشـور حـدود 65 هـزار مـگاوات اسـت و در 

نهایت در هر سال 6 تا هفت هزار مگاوات تقریبا 

با افزایش مصرف مواجه هستیم.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البرز 

غـرب ادامـه داد: بـا توجـه بـه میـزان مصـرف برق 

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البـرز غرب گفـت: قطعی برق باعـث تحمیل هزینه ها و خسـارت های سـنگین به صنعت 
فـوالد شـده و اگـر هرچه سـریع تر چاره اندیشـی برای رفع مشـکات ناشـی از کمبود بـرق صورت نگیـرد، ممکن اسـت در آینده 

نزدیک شاهد فروپاشی برخی از شرکت های فوالدی باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت ذوب آهن البرز غرب مطرح کرد:

زیان سنگین قطعی برق، روی دوش صنایع فوالدی
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در کشور تا پیش از اعمال خاموشی برای صنایع 

و بـه ویـژه صنعـت فـوالد، بایـد در سـال 6 تا هفت 

هـزار مـگاوات تـوان نیروگاهـی جدیـد بـه مـدار 

اضافـه می شـد کـه در هـر سـال تقریبـا نیازمنـد 

هسـتیم؛  مگاواتـی   500 نیـروگاه   12 احـداث 

قابـل  اقـدام  گذشـته،  سـال های  در  متاسـفانه 

توجهـی در خصـوص افزایـش ظرفیـت نیروگاهـی 

کشور صورت نگرفته است.

سـعدی اضافه کرد: وزارت نیرو در سـال های 

گذشـته از سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در 

جهـت احـداث نیروگاه جلوگیری کرده و صنعت 

بـرق کشـور تقریبـا در انحصـار وزارت نیـرو قـرار 

داشته است. اکنون که مشکالت قطعی برق بر 

پیکـره صنایـع ضربـه وارد کـرده اسـت، بـه تازگـی 

وزارت نیرو خواسـتار ورود بخش خصوصی برای 

سرمایه گذاری در صنعت برق شده است.

جای خالی سرمایه گذاری بخش خصوصی   

در صنعت برق

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت ذوب آهـن البرز 

غرب با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری 

بخـش خصوصـی در صنعـت با وجـود تحریم ها و 

شـرایط اقتصاد کشـور بسـیار دشـوار شـده اسـت، 

تاکیـد کـرد: در کشـور، یـک مجموعـه صنعتـى 

بـرای بخـش نیروگاهی به نام مپنا وجـود دارد که 

دولـت همـه شـرکت ها و صنایـع را بـه مجبـور بـه 

صنعتـی  واحـد  ایـن  توسـط  نیـروگاه  سـاخت 

می کنـد. مگـر مپنا تا چه حدی ظرفیـت دارد که 

بتوانـد مشـکالت حـال حاضـر صنایـع را برطـرف 

بـه شـرایط  بـا توجـه  ایـن واحـد صنعتـی  سـازد؟ 

کنونـی حداکثـر قـادر خواهـد بـود نیروگاه هـای 

دولـت و خـود را حفـظ و نگهـداری کنـد. دولـت 

بایـد بـه بخـش خصوصـی بـرای تولیـد بـرق اجـازه 

فعالیت و احداث نیروگاه های استاندارد را بدهد 

تـا آن هـا همچنین بتواند برق نیروگاه های خـود را 

به فروش بگذارد.

وی تصریـح کـرد: در طـول ایـن 15 سـالی کـه 

در  سـرمایه گذاری  اجـازه  خصوصـی  بخـش 

نیروگاه ها را نداشته است، متاسفانه دولت حتی 

بخـش  توسـط  قبـل  از  کـه  نیروگاه هـای  هزینـه 

خصوصـی احـداث یـا خریـداری شـده را پرداخت 

بـه  مشـروط  را  آن  بازپرداخـت  و  اسـت  نکـرده 

پرداخـت هزینـه در کشـور دیگـر همچـون عـراق 

کرده است.

سـعدی بـر ضـرورت اورهـال شـدن تمامـی 

نیروگاه های کشـور در بازه های زمانی مختلف، 

تاکید کرد و گفت: مشـکل صنعت برق کشـور 

مـا بسـیار فراتـر از وضـع کنونی اسـت که بتوان 

بـه آسـانی برطـرف کـرد. مشـکل صنعـت بـرق و 

نیروگاه ها و حتی صنایع فوالدی در بازه زمانی 

6 ماهـه یـا یـک سـال قابل برطرف شـدن نیسـت 

و بایـد بـا سـرمایه گذاری های بـه موقع، پیش از 

الزم  چاره اندیشـی  اتفاقاتـی،  چنیـن  وقـوع 

صورت می گرفت.

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت ذوب آهـن البرز 

غـرب اظهـار کـرد: در حـال حاضـر، نیروگاه هـای 

از 38 درصـد  بیشـتر  میانگیـن  طـور  بـه  کشـور 

کنونـی  نیروگاه هـای  اکثـر  و  ندارنـد  راندمـان 

فرسـوده هستند. ضرورت داشـت برای باال بردن 

بـه  و  کـرد  اورهـال  را  آن هـا  نیروگاه هـا،  راندمـان 

سـیکل ترکیبـی تبدیـل و یـا نیروگاه هـای سـیکل 

ترکیبـی را از ابتـدا راه انـدازی کننـد. در واقـع از 

دوره دولت هـای نهـم تا دوازدهم، این صنعت به 

حـال خـود رهـا شـده و ایـن شـرایط و مشـکالت 

تداوم داشته است.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم چاره اندیشی 

و پیش بینـی بـه موقـع معضـل صنعـت بـرق در 

کشـور، بیان کرد: متاسـفانه در خصوص صنعت 

بـرق بـه شـدت سـهل انگاری شـده و در حالـی که 

شـرایط بـرای سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت بـه 

انتظـار  آیـا  اسـت،  نبـوده  فراهـم  عنـوان  هیـچ 

بخـش  ورود  و  ایـن صنعـت  در  سـرمایه گذاری 

خصوصـی بـه آن مـی رود؟ اقتصـاد کشـور بایـد بر 

پایه یک سری اصول کلی حرکت کرده و در کنار 

آن با سایر کشورها روابط مطلوبی را برقرار کنیم. 

همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی 

در کشور را فراهم کنیم تا بتوانیم صنعت پویا و 

سرزنده ای را داشته باشیم.

طرح های توسعه ای جدید بدون برق مانده  اند!  

رئیس هیئت مدیره شـرکت ذوب آهن البرز 

دربـاره  مسـئولین  از  تنـد  انتقـاد  ضمـن  غـرب 

در دو کارخانه تولید شمش 
فوالدی به ظرفیت 500 هزار تن 

و یکی دیگر از کارخانه ها تولید 
مقاطع شامل نبشی، تیرآهن، 

ناودانی و... به ظرفیت 500 هزار 
تن را انجام می دهیم
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وضعیـت بـه وجـود آمـده بـرای صنایـع فـوالدی، 

فـوالدی  طـرح  سـه  از  یکـی  در  کـرد:  تصریـح 

شـرکت مـا بـا عنـوان فـوالد البـرز نـاب آرش، بـه 

سـرمایه گذار  بانـک،  از  تسـهیالت  اخـذ  جـای 

خارجـی جـذب کردیـم که ایـن واحد تولیدی در 

بهمـن مـاه سـال گذشـته بـه بهره بـرداری رسـید. 

متاسـفانه از آن زمـان تاکنـون بـه دلیـل کمبـود 

بـرق نتوانسـته ایم بهره بـرداری مطلوبـی از ایـن 

واحد تولیدی داشـته باشـیم. در این مدت تنها 

شعار حمایت از تولید و مانع زدایی شنیده ایم و 

شعارها از عمل فاصله بسیاری دارند.

وی در ادامـه گفـت: متاسـفانه در دو مـاه 

گذشـته تنهـا زیـان نصیـب شـرکت مـا شـده و 

سـهامداران، مدیران و پرسـنل شـرکت ما به دلیل 

از  ناشـی  پیاپـی  زیان دهی هـای  و  تولیـد  عـدم 

قطعی برق به شدت ناراحت و عصبانی هستند. 

کارگران شرکت نیز به دلیل اینکه مدت ها تولید 

افسـرده  اسـت،  نشـده  انجـام  کارخانه هـا  در 

شـده اند اما گوش شـنوایی برای درک مشـکالت 

تولیدکننـدگان و عمـل بـه وعده هـای داده شـده 

وجود ندارد.

سعدی اذعان کرد: برنامه ریزی مسئولین با 

شـعار امسـال فاصلـه زیـادی دارد و متاسـفانه 

مسـئولیت  از  و  می دهنـد  وعیـد  وعـده  فقـط 

محول شـده، سـر بـاز می زننـد. بخش خصوصی 

بـا تکیـه بـر سـرمایه ها و توانایی هـای خـود بـه 

میدان وارد شـده و تنها انتظار حمایت را دارد. 

عـدم حمایـت از تولیـد بـه ویـژه در زمینه تامین 

برق ممکن است شیرازه بسیاری از شرکت ها را 

بپاشـد. در صورتـی کـه در زمینـه  فـرو  از هـم 

تامین برق چاره اندیشـی صحیـح صورت نگیرد، 

مشـکل تامیـن بـرق حتـی در سـال های آتـی نیـز 

ادامه خواهد داشت.

اختصاص بودجه برای واردات قطعات   

صنعت برق

رئیس هیئت مدیره شـرکت ذوب آهن البرز 

غـرب، راهـکاری را در جهـت حـل مشـکل تامیـن 

بـرق شـرکت های فـوالدی، بـه دولـت سـیزدهم 

ارائـه کـرد: دولـت سـیزدهم در ابتـدا باید تامین 

بخشی از تجهیزات احداث نیروگاه های برق را 

از طریق واردات تسهیل کند و بودجه متناسب 

بـا نیـاز را بـه واحدهایـی همچـون وزارت نیـرو، 

سـرمایه گذار  ورود  بـرای  حتـی  و  نیروگاه هـا 

خارجی اختصاص دهد تا هر بخش با عالقه در 

ایـن زمینـه سـرمایه گذاری خـود را انجـام دهـد. 

به عبارت بهتر، هیچ کاری به صورت دستوری 

و به اجبار پیش نمی رود و هیچ سـرمایه گذاری 

به صورت دستوری حاضر به ورود به حوزه های 

مختلف نیست.

دولـت  هسـتیم  امیـدوار  کـرد:  عنـوان  وی 

جدید با بررسی مشکالت کشور و ارائه راهکاری 

کارآمـد بـه حـل و رفـع هـر چه سـریع تر مشـکالت 

در تمامی حوزه ها بپردازد.

پیش بینی تولید 800 هزار تن مقاطع   

فوالدی تا چند ماه آینده

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البرز 

غـرب، بـا اشـاره بـه افزایـش 300 هزار تنی ظرفیت 

تولیـد مقاطـع شـرکت ذوب آهـن البـرز غـرب تـا 

چنـد مـاه آتـی، بیـان کـرد: ظرفیـت تولیـد مقاطع 

شرکت ذوب آهن البرز غرب حدود 500 هزار تن 

است و با طرحی که طی چند ماه آتی وارد مدار 

می شـود، می توان پیش بینـی کرد ظرفیت تولید 

بـه 800 هـزار تـن خواهـد رسـید. محصـوالت ایـن 

طرح شامل مقاطع سنگین مانند نبشی، ناودانی 

و تیرآهن سنگین هستند.

سـعدی بـا توجـه به مشـکالت بـه وجـود آمده 

برای صنایع پایین دستی و نوردکاران در خصوص 

تامین مواد اولیه تصریح کرد: گروه فوالدی البرز 

غـرب بـا پیش بینـی احتمـال کمبـود مـواد اولیـه 

صنعـت فـوالد در کشـور، در حـوزه باالدسـت و 

مـواد اولیـه ایـن صنعت و معـدن سـرمایه گذاری 

میانـی  بخش هـای  در  همچنیـن  اسـت.  کـرده 

زنجیـره کـه کنسـانتره، گندلـه، آهـن اسـفنجی و 

حتی فروآلیاژها را شامل می شود، پروژه هایی در 

نظر گرفته شده است. برای به سرانجام رساندن 

ایـن پروژه هـا اقدامـات اولیه شـامل تامین تمامی 

زیرسـاخت ها ماننـد انعقـاد قراردادهـای تامیـن 

آب، برق، گاز، و حتی تصفیه فاضالب شهر ابهر 

نیز صورت گرفته است.

وی در ادامـه گفـت: از آنجـا کـه تامیـن مـواد 
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اولیـه شـرکت مـا توسـط زیرمجموعه هـا انجـام 

بـرای  الزامـی  و خودمصـرف هسـتیم،  می شـود 

عرضـه محصـوالت در بـورس کاال نداریم، اما کد 

عرضـه بـورس را اخـذ کرده ایـم و ممکـن اسـت در 

آینده محصوالت خود را در بورس عرضه کنیم.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهـن البـرز 

غرب عنوان کرد: در صورتی که مشکالت برطرف 

شـوند و مسـئوالن بـه وعده هـای خود عمل کنند، 

برنامـه شـرکت تکمیـل خـط تولیـد اسـت. بـه طـور 

مثـال، شـرکت طـی سـه چهـار سـال اخیـر تمامـی 

تالش هـای الزم را در جهـت اخـذ مجوزهـا انجـام 

داده بود؛ به گونه ای که مجوزهای محیط زیست 

اخـذ شـده و قراردادهـای تامیـن بـرق با پسـت برق 

230 کیلوولت منعقد شده اند اما وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به صورت ناگهانی از دو ماه پیش 

تمامـی مجوزهـای مـا را باطـل کـرده اسـت و هیـچ 

توضیح موجهی به ما برای علت کار خود نمی دهد. 

سـازمان های  میـان  هماهنگـی  عـدم  متاسـفانه 

مختلف وجود دارد.

سعدی بیان کرد: با اینکه سرمایه گذاری های 

سـنگینی روی اخـذ مجـوز و تامین زیرسـاخت ها 

انجـام دادیـم امـا مجوزهـا لغـو شـده اند و هـر بـار 

خواستار برگزاری جلسه برای شفاف سازی علت 

به وجود آمده می شویم، وزارت صمت از توضیح 

لغـو مجوزهـا طفـره رفتـه و زیـر بـار پاسـخگویی 

رویکـرد  اتخـاذ  بـا  می رسـد  نظـر  بـه  نمـی رود. 

کنونی، سرمایه گذاری های آتی همگی با مشکل 

مواجـه شـوند. اگـر مجوزهـای فعالیت شـرکت را 

مسـدود نمی کردنـد، اکنـون طرح هـا در مرحلـه 

راه اندازی قرار داشتند.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البرز 

غرب تاکید کرد: ممکن اسـت یک طرح در حال 

غیـر  آتـی  سـال های  در  امـا  اقتصـادی  حاضـر 

اقتصـادی باشـد و ایـن خطـر در مـورد طرح هـای 

شـرکت مـا نیـز احسـاس می شـود ولـی متاسـفانه 

بـرای  مسـئولین  بی فکـری  و  هماهنگـی  عـدم 

شـرکت ما گران تمام شـده اسـت و احتمال دارد 

در آینـده سـرمایه گذاری ها بـا مشـکالتی مواجـه 

موجـود  شـرایط  از  زیان بارتـر  بسـیار  کـه  شـوند 

اسـت. بـا ایـن کـه در هـر سـال رهبـری نسـبت بـه 

مسئله تولید در کشور حساس است و سال های 

متمـادی را بـا عنـوان تولیـد نام گـذاری کـرده امـا 

تولیـد وخیم تـر  بـه سـال وضعیـت بخـش  سـال 

می شود. این یعنی نه تنها از صنعت پشتیبانی 

بلکـه موانـع متعـددی  و مانع زدایـی نمی شـود، 

نظیر قطعی برق به وجود می آید.

وی اذعـان کـرد: شـرایط بـرای فعالیـت بخـش 

خصوصی در کشور بسیار دشوار است اما امیدوار 

هستیم دولت جدید بتواند با چاره اندیشی نسبت 

بـه مشـکالت موجـود در حوزه هـای مختلـف، در 

جهت برداشت موانع به سرعت اقدام و به جامعه 

و صنعت خدمت کند.

افزایش غیر منطقی قیمت برق  

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ذوب آهن البرز 

غـرب دربـاره مشـکل دیگری که صنعت فـوالد از 

ابتدای سـال جاری با آن مواجه شـده اسـت، بیان 

کـرد: دولـت بـدون مطالعـه و مشـورت بـا انجمن 

تولیدکننـدکان فـوالد ایـران از ابتـدای سـال جاری 

قیمـت بـرق را بـه یک بار به میـزان 6 برابر افزایش 

کارخانه هـای  می رسـد  نظـر  بـه  اسـت.  داده  

تـوان پرداخـت یکجـا چنیـن مبلغـی را  فـوالدی 

ناگهانـی  طـور  بـه  محاسـبه ای  چـه  بـا  ندارنـد. 

قیمت برق را 6 برابر می کنند؟

سـعدی بیـان کـرد: بایـد یـک عقـل اقتصـادی 

پشت این تصمیم باشد. تا به حال هیئت وزیران 

از بخـش خصوصـی دعـوت نکرده انـد تـا دالیـل 

خـود را بـرای مخالفـت ایـن افزایـش قیمـت بـرق 

صنایـع در مجلـس، دولـت و نیـز هئیـت وزیـران 

توضیح بدهد؛ برای صنعت بزرگی همچون فوالد 

محسـوب  کار  الزمـه  از  دقیـق  برنامه ریـزی 

می شـود. نمی تـوان در خصـوص سرنوشـت یـک 

صنعـت بـدون مطالعه و بررسـی دقیـق آن هم در 

کوتاه مدت تصمیم گیری کرد.

وی اظهار کرد: کشور ما در سال های اخیر با 

رشـد صـادرات در صنعـت فـوالد مواجـه شـد و 

توانسـت بازارهـای خوبـی را در ایـن حوزه کسـب 

کنـد، امـا بـا قطعی برق و توقـف تولید همه آن ها 

را از دسـت داده اسـت. متاسـفانه هیـچ نهـاد یـا 

فردی پاسخگوی وضع موجود نیست؛ حتی اگر 

تولیـد مجددا فعال شـود، به ایـن زودی نمی توان 

زیان از دست رفته را جبران کرد.

متاسفانه در دو ماه گذشته تنها 
زیان نصیب شرکت ما شده و 
سهامداران، مدیران و پرسنل 

شرکت ما به دلیل عدم تولید و 
زیان دهی های پیاپی ناشی از 

قطعی برق به شدت ناراحت و 
عصبانی هستند
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مهیـار قلی پـور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

سـایر  هماننـد  نیـز  شـمال  فـوالد  نـورد  شـرکت 

فوالدسـازان کشـور از قطعـی بـرق صنایع فـوالدی 

آسـیب دیـد و حتـی فعالیت خـود را به مـدت دو 

هفته به طور کامل تعطیل کرد.

وی افزود: طبق قراردادی که با شرکت توانیر 

عقـد کردیـم، مقـرر شـده بـود به مدت یـک ماه با 

شـب  شـیفت  در  فعالیـت  بـرای  شـرکت  ایـن 

همکاری کنیم که این قرارداد تا پایان 31 شهریور 

امسال به مدت سه ماه تمدید شد.

تولید در شیفت شب  

شـمال  فـوالد  نـورد  شـرکت  بازرگانـی  مدیـر 

و  کشـور  در  بـرق  کمبـود  کـرد:  خاطرنشـان 

قطعی هـای پیاپـی بـرق در روز باعـث شـد دیگـر 

در ساعات روز فعالیت نداشته باشیم و تنها در 

شـیفت شـب بـه مـدت هشـت تـا 10 سـاعت بـه 

فعالیـت بپردازیـم. میـزان تولیـد روزانـه شـرکت 

مـا، در حـال حاضـر حـدود 250 تـن انـواع میلگرد 

یعنـی  روز  در  تـن   750 ظرفیـت  بـا  کـه  اسـت 

228هـزار تن در سـال مطابـق پروانه بهره برداری، 

فاصلـه معنـی داری داشـته کـه بـه ایـن ترتیـب، 

تنهـا حـدود 30 درصـد از ظرفیـت کلـی شـرکت 

فعال است.

پروانـه  طبـق  اینکـه  بـا  کـرد:  عنـوان  وی 

بهره بـرداری شـرکت، مـا عـالوه بـر تولیـد میلگرد، 

امـکان تولیـد نبشـی، ناودانـی، تسـمه، سـپری و 

حتـی کالف را داریـم امـا اکنـون تنهـا میلگـرد از 

سـایز هشـت تـا 32 میلی متـر تولیـد می کنیـم. 

البته قابلیت تولید بسـیاری از مقاطع فوالدی را 

داریم اما در شـرایط کنونی ترجیح می دهیم که 

تنها میلگرد محصول اصلی و عمده شرکت نورد 

فوالد شمال باشد.

شرایط کار برای نوردکاران فوالدی بسیار   

دشوار شده است

قلی پـور در خصـوص وضعیـت صنعـت فوالد 

کشور اذعان کرد: شرایط برای صنایع فوالدی به 

ویـژه در حـوزه پایین دسـت بسـیار دشـوار شـده 

اسـت. بـه طـوری کـه اگر یـک کارخانه نـوردی به 

یـک  نشـود،  متضـرر  تولیـدی  فعالیـت  دلیـل 

موفقیت بزرگ را کسـب کرده اسـت. متاسـفانه 

نحوه عرضه و قیمت گذاری مواد اولیه در بورس 

کاال از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون باعـث ایجاد 

التهاب در بازار و ایجاد فضایی غیر سازنده شده 

اسـت. بـا توجـه بـه فرمول هایـی که برای کشـف 

قیمـت محصـوالت فـوالدی در بـورس کاال مـورد 

مدیـر بازرگانی شـرکت نورد فوالد شـمال گفت: بـا توجه به فاصله کنونی میان قیمت شـمش و میلگرد، تولیـد محصول حتی کفاف 
هزینه هـای نـوردکاران را نخواهـد داد و انتظـار مـی رود متولیـان امـر در دولـت جدید بـا بازنگری در اسـتراتژی ها، بـه وضع کنونی 

خاتمه دهند.

مدیر بازرگانی شرکت نورد فوالد شمال مطرح کرد:

لزوم بازنگری در قیمت گذاری فوالد توسط دولت جدید
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استفاده قرار گرفت، قیمت مواد اولیه و به ویژه 

شـمش فـوالدی بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت و 

شـاهد رشـد 20 تـا 30درصـدی قیمـت آن در سـال 

جاری بوده ایم.

افزایش غیر منطقی قیمت شمش فوالدی  

بیـان  فـوالدی  تولیدکننـده محصـوالت  ایـن 

جهانـی  قیمت هـای  وضعیـت  بررسـی  کـرد: 

محصـوالت فـوالدی نشـان می دهـد کـه افزایـش 

قیمـت چندانـی در ایـن حوزه رخ نداده اسـت و 

قیمت هـا متغیـر بوده انـد. حتـی بـه جـز مـدت 

اخیـر، نـرخ ارز نیـز افزایشـی نبوده اسـت. ضمن 

تغییـر  نیـز  فـوالد  تقاضـای  و  عرضـه  در  اینکـه 

چندانی رخ نداده است. در حالی که قیمت های 

از 30درصـد  بیـش  بعضـا  بـورس کاال  فـوالد در 

نـوع  بـه  بـا توجـه  یافته انـد. متاسـفانه  افزایـش 

قیمت گذاری شمش فوالدی و میلگرد، بسیاری 

از نوردکاران متضرر شده اند.

وی تاکیـد کـرد: هزینه هـای تولیـد فـوالد بـه 

ویـژه در حــوزه نـورد همچنـان پابرجـا و در حـال 

افزایش است. در مقابل، مجبور هستیم قیمت 

محصـــوالت را مطابــــق با بهــــای تمــــام شــــده 

محاسـبه کنیـم. بـا ایـن حـال، متضـرر اصلـی این 

فــــوالدی،  محصــــوالت  قیمـــت گذاری  شیــــوه 

مصرف کنندگان نهایی هستند.

قیمت گذاری میلگرد به زیان نوردکاران است  

شـمال  فـوالد  نـورد  شـرکت  بازرگانـی  مدیـر 

یـادآور شـد: مطابـق بـا شـیوه نامه فـوالدی کـه در 

سـال گذشـته از سـوی دولـت ابـالغ شـد، کشـف 

فـوالدی همچـون شـمش و  قیمـت محصـوالت 

 CIS تختـال بر اسـاس 85 درصد قیمت فـوالد در

به همراه میانگین هفتگی نرخ ارز در سامانه نیما 

مـورد محاسـبه قـرار می گیـرد. عرضه کننـدگان 

اصلـی شـمش و تختـال فـوالدی در بـورس کاال، 

شرکت های دولتی و خصولتی هستند و محرک ها 

محسـوب  نیـز  بـازار  اصلـی  تامین کننـدگان  و 

می شوند. بنابراین از شیوه کنونی عرضه بیشترین 

نفع را می برند.

وی ادامـه داد: قیمت گـذاری شـمش فوالدی 

در بورس کاال به گونه ای انجام شد که با قیمت 

میلگرد در بازار تنها حدود 300 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم اختـالف داشـت. بـه طـور مثـال، اگـر 

قیمـت میلگـرد در بـازار حـدود 15 هـزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری شـد، قیمـت 

شـمش فوالد نیز در همین زمان حدود 14 هزار و 

700 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال 

معامله می شد. این نحوه قیمت گذاری در هیچ 

کشـوری انجـام نمی شـود زیـرا بـه هیـچ عنـوان 

نیست. منطقی 

قلی پـور تصریـح کـرد: در حـال حاضر، قیمت 

بارگیری و کرایه حمل شمش فوالدی از هر یک از 

هـر  ازای  بـه  تومـان  حـدود 300  تولیدکننـدگان 

کیلوگـرم اسـت. ایـن یعنـی قیمـت تمـام شـده 

تامیـن شـمش فـوالدی برابـر یـا بیشـتر از میلگـرد 

فوالدی در بازار بود.

نقش پررنگ افراد خاص در افزایش قیمت ها

مدیر بازرگانی شـرکت نورد فوالد شـمال بیان 

کـرد: در یـک هفتـه حدود 200 هزار تن شـمش در 

بـازار عرضـه می شـد کـه 100 هـزار تـن آن توسـط 

شـرکت های دولتـی و 100 هـزار تـن دیگـر توسـط 

دیگر شرکت ها بود اما شمش شرکت های دولتی 

بـا قیمت هـای بـاال عرضـه و معاملـه می شـد؛ در 

حالـی کـه شـمش شـرکت های خصوصـی بـدون 

متقاضـی باقـی می مانـد. در ایـن میـان، تعـدادی 

دلیـل،  بـدون  شـرکت ها  برخـی  یـا  خـاص  افـراد 

شـمش فـوالدی را بـا قیمت هـای بـاال خریـداری 

می کنند که یا این شـمش برای صادرات یا برای 

بـه شـرکت های  فـروش  دیگـر مقاصـد همچـون 

نـوردی بـه کار می رفـت. ایـن فراینـد بـر بـازار و 

فعالیت شرکت های نوردی اثر منفی گذاشت.

وی اظهـار کـرد: بـا توجه به اینکه مـواد اولیه را 

نتیجـه  در  نمی کنیـم،  کاال خریـداری  بـورس  از 

محصـول شـرکت مـا در بـورس عرضـه نمی شـود. 

بنابراین فروش شرکت نورد فوالد شمال به صورت 

مستقیم از طریق نمایندگی  های شرکت در برخی 

مراکـز اسـتان ها ازجملـه تهـران صـورت می گیـرد. 

انجـام  صـادرات  گذشـته  سـال های  در  البتـه 

مـا  شـرکت  مقصـد  کشـورهای  و  می دادیـم 

ترکمنستان، عراق و آذربایجان بودند اما طی یکی 

دو سـال اخیـر صـادرات نداشـتیم. علـت عـدم 

ارزی،  نوسـانات  نیـز  مـدت  ایـن  در  صـادرات 

در حال حاضر حدود 250 تن انواع 
میلگرد است که با ظرفیت 750 تن 
در روز یعنی 228 هزار تن در سال 

مطابق پروانه بهره برداری، فاصله 
معنی داری داشته که به این ترتیب، 
تنها حدود 30 درصد از ظرفیت کلی 

شرکت فعال است
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دشـواری های بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات، 

قیمت گذاری ارز در سامانه نیما و دیگر دردسرها، 

ترجیح دادیم صادرات را متوقف کنیم.

مشکالت داخلی بیش از تحریم ها اثرگذار است  

مدیـر بازرگانـی شـرکت نـورد فـوالد شـمال بـا 

اشـاره بـه تاثیـر بسـیار کـم تحریم هـا بـر فعالیـت 

تولیدکننـدگان، تصریـح کـرد: در رابطـه با تامین 

ماشین آالت، قطعات و تجهیزات تاثیر تحریم ها 

بسـیار کـم بـوده و حتـی ممکـن اسـت کمتـر از 

5درصد باشد. متاسفانه 95 درصد مشکالت و 

چالش هـای تولیدکننـدگان در حـوزه تامیـن بـه 

مسـائل داخلـی بازمی گـردد. کشـور مـا سـال ها 

اسـت که در صنعت فوالد تقریبا به خودکفایی 

رسـیده و نیـاز ایـن صنعـت بـه واردات بسـیار 

بــــه  بیشتــــر  وابسـتگی  ایـــــن  اســــت.  ناچیــــز 

تولیدکنندگان شمش فوالدی با استفاده از کوره 

الکتـرود  بـه  کـه  بازمی گـردد  الکتریکـی  قـوس 

گرافیتـی وارداتـی نیاز دارند. با این حال، تامین 

بسـیاری از اقـالم صنعـت فـوالد از بـازار داخلـی 

امکان پذیر است.

فـوالد  نـورد  شـرکت  کـرد:  مطـرح  قلی پـور 

شـمال، یـک طـرح توسـعه شـمش فـوالدی را در 

دسـتور کار داشـت کـه شـرایط بـازار بـه گونـه ای 

پیش رفته که امکان اجرای آن در وضعیت فعلی 

وجـود نـدارد زیـرا با توجـه به نحوه قیمت گذاری 

شمش و میلگرد فوالدی، توانایی مالی شرکت ما 

و  ذوب  توسـعه ای  پـروژه  اسـت.  شـده  گرفتـه 

فوالدسـازی شـرکت برای این منظور طراحی شـد 

که بتوانیم مواد اولیه خود را بدون وابستگی به 

دیگر شرکت ها تامین کنیم.

دولت جدید به وضع کنونی پایان دهد  

مدیـر بازرگانـی شـرکت نـورد فـوالد شـمال در 

خصـوص اقداماتـی کـه دولـت جدیـد بـرای سـامان 

بخشـیدن بـه صنعـت فـوالد انجـام دهـد، گفـت: 

نخستین اقدام دولت باید در خصوص قطع دست 

مافیای فوالد در کشور باشد. همان طور که در بازار 

سـیمان طی سـال جاری نیز مشـاهده شد و قیمت 

سیمان به بیش از دو برابر افزایش یافت، در صنعت 

فـوالد نیـز همین وضعیـت وجود داشـت و در سـال 

گذشـته، قیمت فوالد به شـدت افزایش پیدا کرد. 

متاسفانه این مافیا همچنان فعالیت می کند و یکی 

از عوامـل اصلـی افزایـش قیمـت فـوالد در کشـور از 

ابتـدای سـال جـاری تـا کنون بوده اسـت. بـه طوری 

که در زمان کاهش نرخ ارز و تثبیت قیمت جهانی 

فوالد، نرخ شمش فوالد در کشور ما افزایش یافت.

وی عنـوان کـرد: دیگـر اقـدام دولـت، منطقـی 

کـردن قیمـت محصـوالت فـوالدی اسـت و در این 

رابطه قیمت گذاری ها باید بار دیگر مورد بازنگری 

قرار گیرند. در حال حاضر، فاصله قیمت شمش و 

مقاطـع طویـل فـوالدی بـه هیـچ عنـوان منطقـی 

نیسـت و دولـت بایـد بازنگـری شـیوه نامه را در 

دسـتور کار قـرار دهـد زیـرا برخـی مواقـع، قیمـت 

میلگـرد حتـی از قیمـت شـمش فـوالدی به همـراه 

کرایه حمل نیز کمتر می شود. در حالی که تولید 

میلگـرد حـدود 5 تـا 7 درصـد ضایعـات بـه همـراه 

دیگـری  هزینه هـای  صـرف  نیازمنـد  و  داشـته 

همچون برق، نیروی انسانی است و در ضمن باید 

تولیـد ایـن محصـول نیز سـودآور باشـد. بنابراین با 

شیوه قیمت گذاری کنونی احتمال ورشکستگی 

بسیاری از نوردکاران وجود دارد و دولت جدید نیز 

باید به این موضوع توجه کند.

هزینه های تولید فوالد به ویژه در 
حوزه نورد همچنان پابرجا و در حال 

افزایش است. در مقابل، مجبور 
هستیم قیمت محصوالت را مطابق 
با بهای تمام شده محاسبه کنیم. با 

این حال، متضرر اصلی این شیوه 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی، 

مصرف کنندگان نهایی هستند
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بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن«، دولـت چیـن در ابتدای سـال به عنوان 

بخشـی از تالش های کاهش انتشـارات کربنی، 

هـدف خـود را بـرای کاهـش تولید فوالد در سـال 

2021 اعـالم کـرد. در ایـن گـزارش، تولیـد فـوالد 

بررسـی   2021 سـال  نخسـت  نیمـه  در  چیـن 

و  دوم  نیمـه  اقدامـات  همچنیـن،  می شـود. 

اولیـه  مـواد  تقاضـای  بـرای  آن  پیامدهـای 

فوالدسازی پیش بینی می شود.

افزایش تولید فوالد خام 64 میلیون تن   

در نیمه نخست سال 2021، نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته

بـر اسـاس گزارشـی از CRU، بـا وجـود تمایـل 

دولـت چیـن بـرای کاهـش تولید فـوالد، در نیمه 

نخسـت سـال 2021 تولیـد فوالد خـام 64 میلیون 

تـن نسـبت بـه نیمـه نخسـت سـال 2020 افزایـش 

دارای  شـهرهای  و  اسـتان ها  تمـام  کـرد.  پیـدا 

 Tianjin ظرفیـت فـوالد در چیـن به غیر از شـهر

گذشـته  سـال  بـه  نسـبت   ،Hebei اسـتان  و 

افزایـش تولیـد داشـته اند کـه بـا وجـود ایـن امـر، 

فـوالد خـام چیـن در سـال 2021  تولیـد  کاهـش 

بعید به نظر می رسد.

اسـتان Hebei بـا ظرفیـت فوالدسـازی بیـش 

بزرگ تریـن  سـال،  در  تـن  میلیـون   250 از 

تولیدکننـده فـوالد چیـن اسـت، با این حال رشـد 

تولید ضعیف تری نسبت به سایر تولیدکنندگان 

 Shandong و Jiangsu کلیدی مانند شهرهای

بـه   ایـن امـر در درجـه نخسـت  داشـته اسـت. 

تـا 50 درصـد  دلیـل محدودیت هـای عملیاتـی 

ظرفیت در شـهر Tangshan اسـت که از اواخر 

مـاه مـارس اعمـال شـد، زیـرا دولـت محلی قصد 

آلوده کننده تریـن  لیسـت  از  خـود  نـام  حـذف 

شهرهای کشور را دارد.

سـال  نخسـت  نیمـه  در  تولیـد  قـوی  رشـد 

تقاضـای   « از سـه عامـل کلیـدی  ناشـی   2021

قـوی بـه  دلیـل بسـته های حمایتـی دولـت در 

سـال 2020«، » تداوم قدرت صادرات کاالهای 

حـاوی فـوالد« و »اولویـت خریـد عمـده فـوالد 

مـورد نیـاز بـا توجـه بـه انتظـار کاهـش تولیـد در 

نیمه دوم 2021« بود.

در مـورد آخریـن نکتـه، معمـوال ماه هـا طـول 

می کشد تا هدف دولت مرکزی مشخص شود و 

به دولت های محلی ارجاع داده شـود، این بدان 

معنا اسـت که تولید، مدت زیادی پس از اعالم 

محدودیـت اولیـه کاهـش پیدا می کنـد. با توجه 

بـه ایـن امر، مصرف کنندگان نهایی فوالد معتقد 

بودنـد کـه تولیـد فـوالد در نیمـه دوم سـال 2021 

کاهـش می یابـد بنابرایـن برنامـه خریـد خـود را به 

ایـن  دادنـد.  تغییـر   2021 سـال  نخسـت  نیمـه 

موضـوع، تقاضـای قـوی فـوالد را بیشـتر تقویـت 

کـرد و باعـث افزایـش حاشـیه سـود فـوالد شـد که 

در نتیجـه، فوالدسـازان را تشـویق کـرد تـا پیـش از 

اعمـال هرگونـه کاهـش توسـط دولت، تولیـد را به 

حداکثر برسانند.

در نیمه دوم سال 2021، تولید فوالد خام   

48 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، کاهش پیدا خواهد کرد

در زمـان نـگارش ایـن گـزارش، چنـد دولـت 

محلـی و واحدهـای فـوالدی کـه اعمـال کاهـش 

تولیـد را در نیمـه دوم سـال برنامه ریـزی کردنـد، 

در سـپتامبر سـال 2020، رئیـس جمهـور چیـن به  طور رسـمی اعام کـرد که هدف این کشـور، رسـیدن به اوج انتشـارات کربنی 
پیش از سال 2030 و به دنبال آن خنثی سازی انتشارات کربنی پیش از سال 2060 است.

برنامه کاهش تولید فوالد چین در نیمه دوم سال 2021



فــوالد

هفتهنامه

23
 é شماره  é 180 شهریورماه 1400

شناسـایی شـدند. اگرچـه هیـچ اطالعیـه رسـمی 

وجـود نـدارد، امـا به  طور کلی انتظار نمی رود که 

تولیـد سـاالنه فـوالد خـام در سـال 2021 بیشـتر از 

تولید سال 2020 باشد. طبق گزارش ها، در استان 

Jiangsu میـزان کاهـش تولیـد بـرای هـر واحـد 

از  می توانـد  جدیـد  ظرفیـت  و  اسـت  متفـاوت 

هرگونـه کاهـش معـاف شـود. با این وجـود، تولید 

شـد.  خواهـد  کنتـرل  اسـتان  ایـن  در  سـاالنه 

اقدامات مشابهی نیز در Gansu در غرب چین، 

 Shandong در مرکز چین و استان Anhui استان

در شـرق چین برنامه ریزی شـد و مورد بحث قرار 

گرفـت. در اسـتان Hubei، برخـی از واحدهـای 

فوالدی از طریق شارژ سنگ آهن با عیار کمتر در 

کوره هـای بلنـد )BF( و کاهـش میـزان قراضـه در 

حـال  در   ،)BOF( الکتریکـی  قـوس  کوره هـای 

برنامه ریـزی بـرای کاهش تولید هسـتند. کاهش 

تولیـد فـوالد نیز در چنـد گروه اصلی فوالدسـازی 

و   Hebei، Liaoning، Fujian اسـتان های  در 

مغولسـتان داخلـی آغـاز شـده اسـت و یـا در حـال 

بحث است.

در سـال 2021 برای دسـتیابی به هدف دولت 

برای حفظ تولید ساالنه فوالد خام کمتر از سطح 

سـال گذشـته، دولـت بـه کاهـش 64 میلیون تنی 

تولیـد فـوالد خـام نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته در نیمـه دوم سـال 2021 نیـاز دارد. در 

سـناریوی پایـه، پیش بینـی می شـود کـه کاهـش 

تولیـد برنامه ریـزی و ذکـر شـده در بـاال، اعمـال 

شـود، امـا مناطق دیگـری در چین وجـود دارد که 

هنـوز برنامه هـای مشـابهی را اعـالم نکرده انـد. 

بنابرایـن پیش بینـی می شـود کـه در نیمـه دوم 

سـال 2021، تولید نسـبت به نیمه دوم سـال 2020 

حدود 48 میلیون تن کمتر باشد که برای کاهش 

مجمـوع تولیـد فـوالد خـام چیـن در سـال 2021 

کافی نیست.

استان Hebei با ظرفیت 
فوالدسازی بیش از 250 میلیون 

تن در سال، بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد چین است، با این حال 

رشد تولید ضعیف تری نسبت 
به سایر تولیدکنندگان کلیدی 

مانند شهرهای Jiangsu و 
Shandong داشته است
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تداوم تولید با وجود موانع داخلی و خارجی 

عرضه و معامله آلومینیوم در بورس کاال منظم شده است

با افزایش تولید آلومینیوم، محدودیت های خرید از بورس کاال رفع شد
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع آلومینیـوم آبسـکون گفت: عرضـه هفتگی آلومینیـوم به مراتب نسـبت به قبـل منظم تر شـده و خرید 
آلومینیـوم از بـورس کاال بـر اسـاس میـزان ظرفیت شـرکت ها صـورت می گیرد کـه البتـه 30 تا 40 تن سـهمیه مازاد نیـز در نظر 

گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون:

عرضه و معامله آلومینیوم در بورس کاال منظم شده است

هبت اللـه فاضلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در پاسخ 

بـه ایـن سـوال کـه آیا میـزان ظرفیت شـرکت  ها در 

معامـالت آلومینیومـی بـورس کاالی ایـران مـورد 

بررسـی و نظـارت قـرار می گیـرد یـا خیـر، اظهـار 

پروانـه  تولیدکننـده ای،  هـر  هویـت  داشـت: 

بهره بـرداری آن اسـت. بـه طـور کلـی بـرای خریـد 

شمش یا بیلت آلومینیومی از بورس کاال، میزان 

ظرفیت تولید درج شده در پروانه بهره  برداری به 

دقت مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.

وی افـزود: مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود بـرای 

تولیـد محصـوالت آلومینیومـی را از بـورس کاال 

تامیـن می کنیـم و تاکنـون نیـز در ایـن زمینـه بـا 

مشـکلی مواجـه نبوده ایـم. بـرای ورود بـه بـورس 

کاال و واجـد شـرایط بـودن بـرای خریـد، شـرایطی 

وجود دارد که شامل انجام حسابرسی قانونی در 

دفاتـر مالـی شـرکت، دارا بـودن کارت بازرگانـی، 

دارا بـودن عضویـت بنیـادی در بـورس، عضویـت 

در اتـاق بازرگانـی و... می شـود و در صورتـی یـک 

تولیدکننده ملزومات مورد نظر را انجام دهد به 

مـاده  ایـران،  بـورس کاالی  از  سـادگی می توانـد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود را تهیـه کنـد. البته قیمت 

ضریـب  اسـاس  بـر  کاال  بـورس  در  آلومینیـوم 

پریمیوم و نرخ دالر محاسبه می شود که حاصل 

ضرب از بازار آزاد بیشتر خواهد بود.

شرایط اجازه معامله در بورس کاال  

مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون 

در ادامـه بـه فراینـد و شـرایط الزم بـرای خریـد 

شـمش آلومینیومی از بورس اشـاره کرد و گقت: 

یکی از مسائل مهمی که به منظور اعطای مجوز 

برای معامله در بورس کاال مد نظر قرار می گیرد، 

در  مالیاتـی  اظهارنامه هـای  ارائـه  و  حسابرسـی 

موعد مقرر است که هر سال باید این کار انجام 

و تاییدیـه توسـط حسـابرس حتمـا ارائـه شـود. بـه 

داشـتن اجازه نامـه از وزارت صمـت نیـز بایـد بـه 

عنـوان دومیـن شـرط خریـد از بـورس کاال تاکیـد 

داشـت. بـر اسـاس پروانـه ای کـه از سـوی وزرات 

صنایـع دریافـت کرده ایـم، سـاالنه یـک هـزار تـن و 

بـه عبـارت دیگـر هـر مـاه 100 الی 150 تن شـمش و 

بیلت آلومینیومی می توانیم خریداری کنیم.

بورس کاال، منظم شده است  

ایــــن تولیـــدکننــــده پروفیـــل آلومینیــومی 

تاکیـد کـرد: بـا ایـن وجـود، نزدیـک بـه دو سـال 

اسـت کـه بـورس کاالی ایـران نظـم بهتـری پیـدا 

کرده اسـت و به صورت مداوم هر هفته شـاهد 

هسـتیم؛  آلومینیومـی  بیلـت  و  شـمش  عرضـه 

ضمـن اینکـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

نیـز بـر انجـام معامالت، نظـارت کافـی را اعمال 

کرده اند. همچنین هر سال سهمیه هر کارخانه  

هـر  کـه  اعتبـاری  اسـاس  بـر  و  اعـالم می شـود 

واحـد در بـورس کاال دارد، می توانـد شـمش و 

بیلـت آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را تهیه کند 

کـه البتـه ممکـن اسـت گاهـی بیـش از میـزان 

مورد نیاز عرضه صورت گرفته باشد که در این 
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هنگام، محصول یا در مچینگ معامله می شود 

و یا صادرات خواهد شد.

امکان خرید مازاد از سهمیه  

فاضلـی همچنین خاطرنشـان کـرد: البتـه باید 

ایـن ویژگـی بـورس کاال کـه بـرای خریداران شـمش 

آلومینیومی در نظر گرفته را یادآور شـد که حتی 

اجازه خرید مازاد 30 تا 40 تن از سهیمیه را دارند. 

از سـوی شـرکتی خریـد  مـاه  یـک  اسـت  ممکـن 

صورت نگیرد اما ماه بعد که احتیاج به مواد اولیه 

داشـت، حتـی از ظرفیـت اعـالم شـده هـم، میـزان 

بیشتری شمش آلومینیومی خریداری کند.

وی تصریح کرد: از قیمت  شمش  آلومینیومی 

ایـن  چراکـه  نداریـم؛  رضایتـی  کاال  بـورس  در 

محصول سـال گذشـته 30 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم عرضه شد و امسال قیمت آن به نزدیک 

کانال 70 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده 

اسـت. البتـه در سـال جاری عـالوه بر آلومینیوم، 

همـه فلـزات رنگین افزایش قیمت بیـش از حدی 

را تجربه کردند اما اعمال ضریب پریمیوم و نرخ 

بـورس کاال  قیمـت شـمش در  افزایـش  بـه  دالر 

کمک کرده است.

ظرفیت تولید، مالک اصلی برای خرید از   

بورس کاال است

مدیرعامل شـرکت صنایع آلومینیوم آبسـکون 

در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی 

بر این که فعال بودن ظرفیت درج شده در پروانه 

بهره بـرداری در هنگام خرید شـمش آلومینیـوم از 

بـورس کاال مـورد بررسـی قـرار می گیـرد یـا خیـر، 

اظهـار کـرد: بلـه؛ البتـه نـه بـه آن صورتـی کـه زیـر 

ذره بین قرار داده شود و سخت گیری غیر منطقی 

صـورت بپذیـرد؛ چراکـه میـزان خریـد هر واحـد در 

مـاه مشـخص اسـت و بـه عنـوان مثـال، شـرکت 

آبسکون در ماه می تواند بین 100 تا 150 تن شمش 

آلومینیومـی مـورد نیاز خـود را خریـداری کند. به 

عبـارت دیگـر، همیـن میـزان اگـر 10 تـا 20 تـن کـم و 

نخواهـد  بـرای خریـد وجـود  مانعـی  زیـاد شـود، 

داشـت اما این به این معنی نیسـت که دو یا سـه 

برابر حد معمول اقدام به خرید شمش آلومینیومی 

از بـورس کاال شـود یـا خـط تولیـد متوقـف باشـد و 

تولیدکننده اقدام به خرید کند.

وی مطـرح کـرد: بـه غیـر از شـمش و بیلـت 

آلومینیوم، 10 تا 20 درصد مواد اولیه این شـرکت 

برای تولید پروفیل  را ضایعات آلومینیومی مانند 

ضایعات بیلت ها شامل می شود. هنگام مصرف 

بیلـت، تقریبـا 10 سـانتی متر از آن باقـی می مانـد 

اتوماتیـک قطـع  بـه صـورت  کـه توسـط ماشـین 

می شود و به عنوان ضایعات برای ذوب و تبدیل 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  آلومینیـوم  پروفیـل  بـه 

می گیـرد. نسـبت اسـتفاده بیلـت آلومینیومی و 

ضایعات به این نحو اسـت که به ازای هر 100 تن 

بیلتی که استفاده می شود، باید حداقل 18 تا 20 

تن ضایعات آلومینیومی هم مصرف شود.

یکی از مسائل مهمی که به منظور 
اعطای مجوز برای معامله در 

بورس کاال مد نظر قرار می گیرد، 
حسابرسی و ارائه اظهارنامه های 

مالیاتی در موعد مقرر است که هر 
سال باید این کار انجام و تاییدیه 
توسط حسابرس حتما ارائه شود
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عضـو هیئت مدیره سـندیکای صنایع آلومینیـوم ایران گفت: با افتتاح شـرکت  بزرگ 
صنایع آلومینیوم جنوب )سـالکو( و وارد شـدن مجدد کارخانجـات آلومینیوم المهدی 
بـه مـدار تولیـد و افزایش عرضـه آلومینیوم در بـورس کاال به دلیـل ورود محصوالت 
ایـن شـرکت ها، تقریبـا میـزان تولید و عرضه شـمش آلومینیـوم به بیـش از تقاضا 
رسـید؛ بنابرایـن رفته رفتـه طـی ایـن دو سـال، محدودیت هـا و سـهمیه بندی های 

سابق کنار گذاشته شد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

با افزایش تولید آلومینیوم، 
محدودیت های خرید از بورس کاال 

رفع شد

ابوالفضـل رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: ابتدایی تریـن اقدامـی کـه شـرکت های 

آلومینیومی برای خرید از بورس کاال، باید انجام 

دهند،  این اسـت که کد بورسـی دریافت کنند 

کـه بـرای گرفتـن کـد بورسـی نیـز ملـزم بـه ارائـه 

ایـران  بـورس کاالی  بـه  برخـی اسـناد و مـدارک 

مبنـی بـر فعـال بـودن شـرکت اسـت. همچنیـن 

فرم هایی که دربرگیرنده اطالعات کلی شـرکت 

و مشـخصات اعضـای هیئـت مدیـره و صاحبـان 

امضای مجاز هسـتند نیز باید توسـط نمایندگان 

شـرکت، تکمیـل و بـه سـازمان بـورس کاالی ایـران 

تحویل داده شود.

وی افـزود: در کنـار ایـن مـوارد، بایـد پروانـه 

بهره برداری و بعضا لیست اسامی کارکنان واحد 

تولیـدی نیـز تحویـل داده شـود تـا نشـان  دهـد 

شـرکت در حال فعالیت و تولید محصول اسـت. 

همچنین اظهارنامه های مالیاتی سنوات گذشته 

علی الخصـوص اظهارنامه هـای حسابرسـی شـده 

بـرای شـرکت هایی کـه مشـمول بنـد حسابرسـی 

هسـتند، در ردیـف مـدارک الزم جهـت ارائـه بـه 

بورس کاال قرار می گیرد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم 

ایـران در ادامـه یـادآور شـد: نکتـه حائـز اهمیـت 

دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه بایـد حتمـا 

تولیدکننـده در سـامانه بهین یـاب وزارت صمـت، 

ثبت نام کند که این کار، مستلزم ارائه اطالعاتی 

ازجملـه، میـزان مصرف برق واحد تولیـدی، تعداد 

کارکنان و سند پرداخت بیمه آن ها، میزان مصرف 

آب، بـرق و گاز و همچنیـن ثبـت اطالعات مربوط 

بـه مشـخصات پروانه بهره بـرداری و درج ظرفیتی 

که در آن عنوان شده، است.

محدودیت ها برای خرید شمش   

آلومینیومی حذف شده است

رضایی در خصوص اینکه آیا سـهمیه بندی یا 

از  آلومینیـوم  بـرای خریـد  محدودیـت خاصـی 

بـه طـور کلـی میـزان  بـورس کاال وجـود دارد و 

ظرفیـت تولیـد درج شـده در پروانـه بهره بـرداری 

در میـزان خریـد آلومینیـوم موثـر اسـت یـا خیـر، 

تصریح کرد: در سال های قبل این محدودیت ها 

وجـود داشـت کـه بـا توجـه کافـی نبـودن عرضـه 

سـال های گذشـته، در جلسـات  در  آلومینیـوم 

ستاد تنظیم بازار مصوب شده بود که شرکت ها 

بر حسب ظرفیتی که در پروانه بهره برداری آن ها 

اسـاس  بـر  کـه  فعالیتـی  میـزان  و  شـده  درج 

اظهارنامه هـای مالیاتـی و گـزارش عملکـرد خـود 

سـهمیه های  دریافـت  مشـمول  کرده انـد،  ارائـه 

مشـخص شـده هسـتند کـه بـه صـورت ماهانـه 

طبـق میـزان سـهمیه می توانسـتند آلومینیـوم از 

بورس کاال خریداری کنند.

بـزرگ  شـرکت   افتتـاح  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 

صنایـع آلومینیـوم جنـوب )سـالکو( و وارد شـدن 

مجدد کارخانجات آلومینیوم المهدی به مدار 

تولیـد و افزایش عرضه آلومینیـوم در بورس کاال 

بـه دلیـل ورود محصـوالت این شـرکت ها، تقریبا 

میزان تولید و عرضه شمش آلومینیوم به حدی 

رسـید کـه جوابگـوی نیـاز بـازار داخلـی باشـد. 

ضمـن اینکـه در حـال حاضـر، بیـش از ظرفیـت 
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مورد نیاز آلومینیوم تولید می شود.

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: بنابراین به 

دلیل رشـد تولید و عرضه آلومینیوم طی دو سـال 

کاال  بـورس  از  خریـد  محدودیت هـای  اخیـر، 

رفته رفته لغو شد و در حال حاضر محدودیتی در 

ایـن زمینـه بـرای شـرکت های پایین دسـتی وجـود 

نـدارد و آن هـا می تواننـد بـا ثبـت تقاضـای خـود، 

اقـدام بـه خریـد کننـد. تنهـا نکتـه قابـل توجـه این 

اسـت کـه شـرکت هایی کـه بـرای خریـد شـمش 

آلومینیـوم ثبـت تقاضـا کرده انـد، حتمـا در زمینه 

مصرف آلومینیوم و تولید مصنوعات آلومینیومی 

باید فعال و دارای کد بورسی باشند.

تولید آلومینیوم بیش از تقاضا است  

صنایـع  سـندیکای  مدیـره  هیئـت  عضـو 

آلومینیوم ایران در پاسخ به اینکه آیا نیاز است تا 

ظرفیت بیشـتری از صنایع باالدسـتی آلومینیوم 

کشور فعال شود یا خیر، تاکید کرد: ظرفیت های 

اسـمی تولیـد شـمش آلومینیـوم در کشـور بـرای 

شـرکت های سـالکو 300 هزار تن، ایرالکو 200 هزار 

تـن، المهـدی 200 هـزار تـن و همچنیـن شـرکت 

آلومینـای ایـران 45 هـزار تـن بـوده کـه در پروانـه 

بهره برداری آن ها قید شده است. در حال حاضر 

از میـان ایـن شـرکت ها، سـالکو بـا ظرفیـت تولیـد 

حـدودا 160 هـزار تـن، ایرالکـو بـا تولیـد بـا ظرفیـت 

کامـل، المهـدی و هرمـزال بـا توجه به مشـکالتی 

تولیـد  مـدار  بـه  مجـدد  و  داشـتند  قبـال  کـه 

بازگشـتند در حـال تولیـد بـا ظرفیـت نزدیـک بـه 

110هـزار تـن شـمش آلومینیـوم بـوده و آلومینـای 

ایـران نیـز بـا ظرفیـت تولیـد اسـمی 45 هـزار تنـی 

هم اکنـون توانسـته بـه تولیـد 30 هـزار تـن از ایـن 

ظرفیـت برسـد کـه این میـزان تولیـد در مجموع، 

جوابگوی نیاز تولیدکنندگان داخلی است.

شـمش  مصـرف  میـزان  داد:  ادامـه  وی 

آلومینیـوم در داخـل کشـور بـر اسـاس آمارهایـی 

کـه از میـزان خرید، واردات و صادرات به دسـت 

آمـده، تقریبـا 350 هـزار تن در سـال اسـت که این 

عـدد فعـال افزایش نخواهد یافت. بنابراین میزان 

تولیـد آلومینیـوم در کشـور از میـزان مصـرف آن 

بیشـتر اسـت. البتـه ایـن موضـوع بایـد ذکر شـود 

کـه بـا توجـه بـه محدودیت هایـی کـه در تامیـن 

مـواد اولیـه صنایـع باالدسـتی ماننـد بوکسـیت و 

از  بخشـی  کـه  اسـت  الزم  داریـم،  آلومینـا 

شـمش های تولید شـده در کشـور به روش تهاتر 

صـادر شـود تـا بتوانیـم آلومینـا، کریولیت و سـایر 

افزودنی های الزم را تامین کنیم.

فقــر سرمایـه گذاری بـــرای تولیـــد   

Can Stock ورق های 

خبــرنگار  ســــوال  بـه  پاســـــخ  در  رضایـــــی 

ورق هـای  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات 

آلومینیومـی گریـد Can Stock چـه ویژگی هـای 

در  سـرمایه گذاری  آیـا  و  دارد  منحصربه فـردی 

زمینـه تولیـد ایـن نـوع ورق هـا در کشـور انجـام 

شـده اسـت یا خیر، بیان کرد: بخش عمده ای از 

این محصول برای تولید قوطی های نوشیدنی ها 

استفاده می شود که با توجه به مسائل بهداشتی 

و زیسـت محیطی کـه بایـد در ایـن زمینـه رعایت 

شود و همچنین ضرورت حفظ خواص محتویات 

در  را  مطلوبـی  بسـیار  اقبـال  قوطی هـا،  داخـل 

سراسر دنیا در پی داشته است و استفاده از این 

حـال  در  آلومینیومـی  قوطی هـای  و  ورق  نـوع 

گسترش و ترویج است.

وی اضافه کرد: با توجه به تکنولوژی خاصی 

کـه تولیـد ورق هـای Can Stock دارد و قابلیـت 

پذیـرش سـرمایه گذاری عظیمـی را دارا هسـتند، 

تاکنون در داخل کشـور برای تولید این محصول 

سـرمایه گذاری های الزم و مقبـول انجـام نگرفته 

هدایـت  در  دارد  وجـود  التـزام  ایـن  کـه  اسـت 

نیـاز  مـورد  صنایـع  سـمت  بـه  سـرمایه ها 

مصرف کننـدگان در داخل کشـور، توجـه ویژه ای 

شـود. در حـال حاضـر، واحدهایی که برای تولید 

قوطی از ورق آلومینیومی گرید Can Stock در 

کشـور راه انـدازی شـده اند، متاسـفانه مسـتلزم 

واردات ایـن نـوع ورق هـا هسـتند کـه می تـوان به 

شـرکت هایی ازجمله شـرکت تالک ایرانیان اشـاره 

کـرد کـه بـه ایـن علـت کـه در زمینـه تولیـد ورق 

آلومینیومـی گریـد Can Stock سـرمایه گذاری 

الزم و کافی انجام نشـده اسـت، این نوع ورق ها 

را از کشـورهایی ماننـد ژاپـن، چیـن و همچنیـن 

کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس وارد خطوط تولید 

خود می کند.

باید حتما تولیدکننده در سامانه 
بهین یاب وزارت صمت، ثبت نام 

کند که این کار، مستلزم ارائه 
اطاعاتی ازجمله، میزان مصرف 

برق واحد تولیدی، تعداد کارکنان 
و سند پرداخت بیمه آن ها، میزان 
مصرف آب، برق و گاز و همچنین 

ثبت اطاعات مربوط به مشخصات 
پروانه بهره برداری و درج ظرفیتی 

که در آن عنوان شده، است
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مدیرعامـل شـرکت آلومین پیشـرو فـدک گفت: از طرفـی، اعمال تحریم های تـازه علیه اقتصاد و صنایع فلزی کشـور طی دو سـال 
گذشـته، افزایـش نـرخ دالر و متضرر شـدن تولیدکنندگان را به همراه داشـت و از طرف دیگر، چالش های مالیاتی و مسـائل ناشـی 

از ویروس کرونا، بر سر راه تولید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آلومین پیشرو فدک عنوان کرد:

 

مرتضی سلمـــانی در گفــت وگو با خبـرنگار 

آنالیـــن«،  »فلـزات  تحلیلــی  و  پایـگاه خبــــری 

اظهـــار داشـت: شـرکت آلومیـن پیشـرو فـدک از 

سال 1395، در حوزه تولید آلیاژهای آلومینیومی 

و آمیژان هـا فعالیـت می کند. در سـال جدید نیز 

بـرای توسـعه تولید و فروش محصـوالت خود نیز 

مانند بیشتر تولیدکنندگان برنامه هایی داشتیم 

و امیـدوار بودیـم سـال 1400، سـال خوبـی بـرای 

تولیدکنندگان باشد که متاسفانه این امر تحقق 

بـا چالش هـای متعـددی  را  ایـن سـال  و  نیافـت 

شروع کردیم.

وی افـزود: رونـد تولیـد در سـال 1400، مطلـوب 

نبوده اسـت. این شـرکت روزانه 50 تا 100 محصول 

تولیـد می کنـد کـه بـه علـت بـه وجـود آمـدن یـک 

مشـکل مالیاتـی در سـال جدیـد، در یـک مقطـع 

زمانی کوتاه برنامه تولید کمی تغییر یافت اما به 

هر نحوی که بود، تولید روزانه به میزانی که ذکر 

شد، ادامه پیدا کرد.

این تولیدکننده آلیاژهای آلومینیومی در ادامه 

گفت: از معضالت بسیار مهمی که می توان از آن 

نـام بـرد، غیبـت نیروهـای انسـانی در خـط تولیـد 

اسـت؛ بـا شـیوع کرونـا هـر کارمنـد یـا کارگـر کـه 

احسـاس بیمـاری کنـد بایـد بـه وی مرخصـی داده 

شـود. طبیعی اسـت بـرای گذراندن طـول درمان، 

مرخصـی حداقـل دو هفتـه ای الزم بـوده و غیبـت 

نیـروی انسـانی طـی چندیـن روز پیاپـی در خطوط 

تولید، باعث شـده اسـت تا از برنامه های که برای 

افزایش میزان تولید محصوالت طرح کرده بودیم، 

عقب بمانیم.

سـلمانی در خصـوص اینکـه چـه صنایعـی از 

مشـتریان این شـرکت هسـتند، بیان کرد: عمده 

شـرکت هایی کـه مـواد اولیه مورد نیاز خـود را از 

این مجموعه تامین می کنند و چند سال است 

که با ما ادامه همکاری داده اند، خودروسازی ها، 

سـازندگان در و پنجـره آلومینیومـی و همچنیـن 

هسـتند.  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـدگان 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه مقـدار بسـیار کـم در 

سـال جدیـد به کشـور عـراق، محصوالت خـود را 

صادر کردیم.

مدیرعامـل شـرکت آلومیـن پیشـرو فـدک در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

تولیـد  بـرای  اولیـه ای  مـواد  چـه  از  اینکـه  بـر 

محصـول اسـتفاده می کنیـد و این مـواد را از چه 

منابعی تامین می کنید، عنوان کرد: برای تولید 

شـمش های  از  آمیـژان،  و  آلومینیـوم  آلیاژهـای 

آلومینیومی پرایمری و ثانویه استفاده می کنیم. 

منبـع تامیـن مـواد اولیـه از بـورس کاالی ایـران 

از طریـق  را  خـود  نیـاز  از  بخشـی  البتـه  اسـت 

واردات آلومینیوم و همچنین خرید از بازار آزاد 

داخلی فراهم می کنیم.

بـا  ارتبـاط  آلومینیـوم در  ایـن فعـال صنعـت 

تفـاوت قیمـت بیـن بـورس کاال و بـازار آزاد، مطرح 

کرد: قیمت آلومینیوم در بازار آزاد به دلیل لحاظ 

نشـدن پریمیوم، پایین تر از بورس کاال اسـت. این 

تفــــاوت قیمــــت سبــــب می شـــود بسیــــاری از 

تولیدکننده ها از بورس کاال کمتر از بازار آزاد خرید 

کنند تا بتوانند نقدینگی خود را مدیریت کنند. 

در بـازار آزاد همـان شـمش آلومینیـوم بـا همـان 

کیفیـت بـه قیمـت کمتـری یافـت می شـود و این 

بـرای تولیدکننـده مقرون به صرفه اسـت. ضمن 

میـزان خریـد در  لحـاظ  از  آزادی عمـل  اینکـه 

بازار آزاد بیشتر است.

سـلمانی در خصـوص تاثیـر تحریـم روی رونـد 

فعالیت شرکت مطرح کرد: زمانی که تحریم علیه 

صنعت کشور به خصوص صنایع فلزی وضع شد، 

در وهلـه اول بـه صـورت مسـتقیم روی نـرخ دالر 

تاثیـر گذاشـت و بـا افزایـش بیـش از حـد دالر، هـم 

قیمت مواد اولیه باال رفت و دیگر خبری از کاهش 

آن نشد. به عبارت دیگر تحریم ها، اقتصاد و تولید 

کشـور را فلج کرده اسـت که شـرکت ما نیز از این 

قائده مستثنی نیست.

مدیرعامـل شـرکت آلومیـن پیشـرو فـدک در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از چـه تکنولـوژی تولیـدی 

بهره گرفته اید، تصریح کرد: ریخته گری آلومینیوم 

بـه وسـیله کوره هـای DC موجـود در خـط تولیـد 

انجـام می شـود. ماشـین آالت بـه کار رفتـه در ایـن 

شـرکت به طور کامل به روش مهندسـی معکوس 

توسـط مهندسـان آلومیـن پیشـرو فـدک سـاخته 

شده است و محصوالت تولیدی این شرکت، از 

کیفیت استاندارد برخوردار است.

وی در انتها در ارتباط با در نظر گرفتن طرح 

توسـعه ای بـرای آلومیـن پیشـرو فـدک، ابـراز کرد: 

در واقـع، همـه عـزم خـود را جـزم و تمرکز خـود را 

روی ایـن موضـوع متمرکـز کرده ایـم تـا مشـکلی 

مالیاتـی شـرکت را در ابتـدا حـل کنیـم سـپس بـه 

افزایـش  بـرای  توسـعه ای  برنامه هـای  سـراغ 

تولید و بهره وری برویم.

تداوم تولید با وجود موانع داخلی و خارجی
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قیمت ها را ثابت نگه دارید!
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نـادر حیرتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« در خصـوص 

پیشـینه شـرکت جهـان شـمش، اظهـار داشـت: 

فعالیـت خـود را در سـال 1369 در زمینـه تولیـد 

مقاطـع برنجـی ، آغـاز کردیـم کـه این محصوالت 

بـا اسـتفاده از ماشـین آالت ایرانـی بومی سـازی 

شـده مطابق نمونه های آلمانی تولید می شـوند. 

هر ماه نزدیک به 200 تن انواع مقاطع برنجی در 

شـرکت جهـان شـمش تولیـد می شـود کـه البتـه 

ایـن میـزان در سـال 1400، بـه دالیلـی ماننـد عـدم 

ثبـات بـازار و نوسـانات نـرخ ارز و قیمـت مـواد 

اولیه، کاهش پیدا کرده است.

وی افـزود: تغییـرات قیمـت در بـازار جهانـی 

نیز وجود دارد؛ به طوری که قیمت کامودیتی ها 

در بـورس فلـزات لنـدن دچـار نوسـان اسـت. این 

تولیدکننـدگان  همـه  بـرای  قیمتـی  تغییـرات 

دردسرسـاز بـوده و عمدتـا در تامیـن مـواد اولیـه، 

امـا  مـی آورد  وجـود  بـه  را  فراوانـی  چالش هـای 

نوسـانات در ایران شـدت بیشتری دارد و منطق 

خاصی را دنبال نمی کند.

افزایش قیمت  مواد اولیه  

ایـن تولیدکننـده در ادامه گفت: مانند اکثر 

تولیدکننـدگان کشـور، مـا نیـز بـرای تامیـن مـواد 

اولیـه دچـار معضـل هسـتیم. عمـده فلزاتـی کـه 

مورد استفاده قرار می دهیم، مس و روی است. 

از ابتـدای سـال تـا کنـون قیمـت روی در بـازار 

جهانـی دسـت نخـورده باقـی مانـده بـود اما طی 

10 روز گذشـته، قیمـت ایـن مـاده اولیـه هشـت 

هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش پیـدا 

کرد و درست مانند سایر فلزات، افزایش قیمت 

آن بدون توقف ادامه دارد.

در  مـس  قیمـت  افزایـش  کـرد:  تاکیـد  وی 

شرایطی که نقدینگی تولیدکنندگان محصوالت 

مدیرعامـل شـرکت جهان شـمش گفـت: مهم تریـن خواسـته تولیدکننـدگان از 
دولـت جدیـد، ایجـاد ثبات در بازار اسـت زیـرا تولیدکننده در صـورت وجود ثبات 
قیمتـی، می توانـد فعالیـت تولیـدی خـود را پرقدرت تـر ادامـه دهـد که ایـن امر 

موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت جهان شمش مطرح کرد:

قیمت ها را ثابت نگه دارید!
اعطای تسهیالت بانکی جنبه حمایتی ندارد  

مسـی زیاد نیسـت، موجب زیان آن ها می  شـود؛ 

به طوری که تولیدکننده بعد از فروش محصول، 

بایـد مـواد اولیـه را بـا قیمـت گران تر تهیـه کند و 

این امر عمال سودآوری را از بین می برد.

وعده های توخالی  

مدیرعامل شـرکت جهان شـمش در پاسـخ به 

فعـال  صـادرات  زمینـه  در  آیـا  کـه  سـوال  ایـن 

هسـتید یـا خیـر، اذعـان کـرد: میـزان تولیـد ایـن 

شـرکت، آن اندازه نیسـت که صادرات محصول 

داشـته باشـیم و بتوانیم از طریق آن درآمد ارزی 

کسـب کنیـم. چراکه تجهیـزات و دسـتگاه هایی 

کـه بـرای افزایش کیفیت و کمیت یک محصول 

و رسـاندن آن بـه سـطح کیفـی جهانـی بـه منظور 

صادرات آن نیاز است را در اختیار نداریم.

وی با اشـاره به خسـارت های ناشـی از قطعی 

بـرق، یـادآور شـد: از سـال گذشـته کـه بـه میـزان 

هنـوز  کرده ایـم،  خریـداری  بـرق  مـگاوات  یـک 

نتوانسـتیم آن را از دولت تحویل بگیریم. اینکه 

توسـط  تولیدکننـده  نیـاز  تمـام  می شـود  گفتـه 

دولت برطرف می شود، وعده ای بیش نیست!

ثبات قیمت ها به نفع تولیدکننده و   

اقتصاد کشور است

سایــــر  و  خـــود  توقـــع  مهــم تریــن  حیرتـی، 

تولیدکنندگان از دولت سیزدهم را ثبات قیمتی 

دانست و تصریح کرد: مهم ترین خواسته ای که 

تولیدکننـده از دولـت چدیـد دارد، ثبـات قیمت 

مواد اولیه است؛ اگر مسئولین امر بتوانند نرخ 

دالر را به ثبات رسانده و حباب کاذب قیمتی را 

از بین ببرند، تولیدکننده بهتر از قبل مواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن می کنـد و میـزان تولید 

محصـول را افزایـش می دهـد کـه ایـن امـر هـم به 

نفـع تولیدکننـده اسـت و هـم اقتصـاد کشـور. 

قیمتـی،  ثبـات  تولیدکننـده در صـورت وجـود 

می توانـد فعالیـت تولیـدی خـود را پرقدرت تـر 

ادامـه دهـد کـه ایـن امـر موجـب رشـد اقتصادی 

کشور خواهد شد.

تامین مس از بنگاه های ضایعاتی  

ایـن تولیدکننـده در خصـوص منبـع تامیـن 
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مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود، عنـوان کـرد: مـس 

مـورد نیـاز را از بنگاه هـای ضایعاتی که در حومه 

شـهر قـرار دارنـد، تامیـن می کنیـم و شـمش روی 

مورد نیاز خود را نیز از واحدهایی که در استان 

زنجـان واقـع شـده اند، خریـداری می کنیـم. ایـن 

شـمش های روی، هم به ترکیه صادر می شـوند و 

هـم بخشـی از نیـاز داخل را تامین می کننـد. در 

حـال حاضـر، بـه علـت کـم بـودن میـران شـمش 

روی در بـازار داخلـی و همچنیـن افزایـش قیمت 

آن، با مشکل مواجه هستیم.

برای دریافت وام باید از هفت خان عبور کرد  

مدیرعامل شـرکت جهان شـمش در پاسـخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه 

چه میزان از نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق 

می کنیـد،  تامیـن  مالـی  موسسـات  و  بانک هـا 

اظهار کرد: شاید نزدیک به 5 درصد از نقدینگی 

مورد نیاز خود را از طریق بانک تامین می کنیم. 

تسـهیالتی کـه به ما به عنـوان تولیدکننده تعلق 

می گیرد، بسیار کمتر از نیاز است.

تسـهیالت  وی خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه 

بانکی به راحتی در اختیار تولیدکننده قرار داده 

وثیقه هـای  و  قوانیـن  بـه  توجـه  بـا  و  نمی شـود 

سـنگینی که بانک از تولیدکننده برای دریافت 

وام طلـب می کنـد، اخـذ تسـهیالت، منطقـی و 

مقرون به صرفه نیست.

حیرتـی در ادامـه اضافـه کـرد: واقعیـت ایـن 

اسـت کـه بانک هـا از طریـق اعتبـار مشـتریان و 

درآمدزایـی  مختلـف،  پروژه هـای  در  مشـارکت 

می کنند و همچنین در بازپرداخت تسهیالت، 

درصـد سـودی را بـرای تولیدکننـده ای کـه نیـاز 

مالـی داشـته اسـت، لحـاظ می کننـد. بنابرایـن 

اعطـای تسهیــــالت از ســـوی بانک هــــا، جنبــــه 

حمایت از تولید ندارد.

دریافت وام برای خرید ماده اولیه  

ایـن تولیدکننـده اذعـان کـرد: بـا اسـتفاده از 

اعتباراتـی کـه در دو بانـک  مختلـف داشـتیم، 

اقـدام بـه تامیـن سـرمایه مـورد نیـاز کردیـم. باید 

ایـن نکتـه را ذکر کرد که در مسـیر دریافـت وام، 

مانع تراشـی  تولیدکننـده  بـرای  آنقـدر  بانک هـا 

می کنند که تولیدکنندگان عمدتا از اقدام خود 

و  دلیـل خوش حسـابی  بـه  پشـیمان می شـوند. 

همـکاری در دو بانکـی کـه اعتبـار داشـتیم، بـا 

توجـه بـه تـوان مالـی خـود، وام دریافت کردیم تا 

بتوانیـم بـه کار خـود ادامـه دهیـم که البته مبلغ 

آن زیـاد نبـود چراکـه بـرای اخـذ وام هـای با مبالغ 

نجومـی، بایـد وثایق سـنگین ملکی ارائـه کرد که 

تهیـه ایـن اسـناد بـه همیـن سـادگی امکان پذیـر 

نیسـت. هـر دو یـا سـه مـاه یـک بـار، بـرای خریـد 

تامیـن  اقـدام می کنیـم کـه صرفـا جهـت  دیـن 

مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان است.

وی در پاسـخ بـه اینکـه چـه موضوعـی موجـب 

اقدام برای دریافت تسهیالت از سوی این شرکت 

شده است، گفت: به دلیل اینکه برای تامین مواد 

اولیه، نقدینگی کافی در اختیار نداشـتیم، اقدام 

به دریافت تسهیالت بانکی کردیم. البته بسیاری 

از افـراد، وام دریافـت شـده بـه عنـوان تسـهیالت 

بخش تولید را در کارهایی نظیر خرید ملک صرف 

می کنند! جالب آنکه سودآوری این افراد بیشتر از 

تولیدکنندگان است.

حمایت از تولید واقعیت ندارد  

مدیرعامـل شـرکت جهان شـمش خاطرنشـان 

کرد: سازمان هایی نظیر بیمه، امور مالیاتی و... 

نیـز هیچگونـه حمایتـی از بخـش تولیـد ندارند و 

بـدون توجـه بـه میـزان درآمـد تولیدکننـده، تنهـا 

اقـدام بـه دریافـت هزینه هـای هنگفـت مربوطه 

می کننـد. ضمـن اینکـه بروکراسـی اداری نیز در 

این زمینه وجود دارد.

وی مطرح کرد: زمانی که فعالیت خود را آغاز 

کردیـم، قیمـت مـس، حـدود 200 تومـان بـه ازای هر 

کیلوگرم بود اما اکنون قیمت آن به 200 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده و در برابـر این افزایش 

هـزار برابـری قیمـت مـاده اولیـه، دسـتمزد نیـروی 

انسـانی هـم در نهایـت 10 برابـر افزایـش پیـدا کـرده 

است. در شرایط حال حاضر، تولید برای یک واحد 

کوچک مقیـاس، چیـزی جـز ضـرر نیسـت. در یـک 

واحـد تولیـدی دارای 80 کارگـر، بـرای تولیـد هـر 

محصـول در نهایـت بـه انـدازه یک هزار تومان سـود 

می تـوان کسـب کـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه در 

حوزه های غیر مولد، سودهای فراوانی نهفته است.

متاسفانه تسهیات بانکی به 
راحتی در اختیار تولیدکننده قرار 

داده نمی شود و با توجه به قوانین 
و وثیقه های سنگینی که بانک از 

تولیدکننده برای دریافت وام طلب 
می کند، اخذ تسهیات، منطقی و 

مقرون به صرفه نیست
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پشتوانه مالی قوی، شرط اصلی دریافت وام
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خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  فغفـوری  احمـد 

آنالیـن«، در  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

و  بانک هــــا  از  تسـهیالت  دریافــــت  بـا  ارتبـاط 

موسسـات مالــــی، اظهــــار داشـت: نزدیـک بـه 

5درصـــد از نقدینگی مورد نیاز خود را با استفاده 

از وام بانکی تامین کردیم که البته در این مسیر 

با دشواری هایی مواجه بودیم. متاسفانه بانک ها 

اعطـای  قبــــال  در  را  سنگینــــی  وثیقه هـــــای 

تسهیالت در نظر می گیرند که ارائه آن از توان 

تولیدکننده خارج است.

برابـر  چندیـن  بایـد  وام گیرنـده  افـزود:  وی 

میـزان وامـی کـه از بانـک درخواسـت می کنـد، 

بانـک در  بـه نوعـی، اعتمـاد  تـا  وثیقـه بگـذارد 

خصـوص بازپرداخـت وام جلـب شـود. در ایـن 

زمینه، بانک ها و موسسات اعتباری سخت گیری 

بیـش از حـدی نسـبت بـه موضـوع دارنـد و بـه 

نوعـی می تـوان گفـت مهم تریـن شـرط اعطـای 

وام محسوب می شود اما در خصوص تسهیالت 

حامی بخش تولیــــد، به این امــــر توجــــه نشده 

کـه یـک تولیدکننــــده ممکن اســــت نتوانــــد به 

میزانـی کــــه بانـک اعـالم می کنــــد وثیقــــه یـا 

ضمانــــت مالی در اختیار قرار دهد زیرا عمدتا 

تولیدکنندگانی که با کمبود نقدینگی و ضعف 

سرمایــــه مواجـــه هستنــــد، اقـدام بـه دریافـت 

تسـهیالت بانکـی می کننـد؛ بنابرایـن پشـتوانه 

مالی قوی نخواهند داشت.

لزوم ارائه سند ملکی برای دریافت وام  

زنجـان  روی  کاوشـگران  شـرکت  مدیرعامـل 

یـادآور شـد: گاهـی اوقـات تولیدکننـدگان بـرای 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای بـه سـراغ تسـهیالت 

بانکـی می رونـد و بـا مشـکل کمبـود نقدینگـی 

مواجـه نیسـتند؛ شـرکت مـا نیـز بـه میـزان کافـی 

گـردش مالـی دارد و می توانیـم زمانـی که نیاز به 

امـا  کنیـم  اقـدام  باشـیم،  داشـته  وام  دریافـت 

مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد، الزام 

ارائه سـند ملکی به بانک اسـت که مانع دیگری 

برای تولیدکنندگان به حساب می آید. 

شرط اصلی دریافت وام  

ایـن تولیدکننـده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 

فرایند دریافت تسهیالت از بانک ها و موسسات 

اعتبـاری را بـا سـال های گذشـته چگونـه مقایسـه 

می کنید، عنوان کرد: تقریبا مسیر بیان شده در 

سـال های متمـادی بـرای دریافـت تسـهیالت از 

همـه بانک  هـا بایـد طـی شـود و تغییـر مثبتـی در 

این فرایند به وجود نیامده است. در کل بیشتر 

بـه کسـانی کـه پشـتوانه مالـی قوی تـر و بهتـری 

تسـهالت  بنابرایـن  می گیـرد؛  تعلـق  وام  دارنـد 

بانکی، جنبه حمایتی ندارد.

وی همچنیـن تاکیـد کـرد: البته نمی تـوان به 

ایـن روشـی کـه بانک هـا در پیـش گرفته انـد، ایراد 

ایـن  بایـد  تولیدکننـده  یـک  کـرد؛  وارد  اساسـی 

قـدرت مالـی را داشـته باشـد کـه سـرمایه ای کـه 

مدیرعامـل شـرکت کاوشـگران روی زنجـان گفت: تسـهیات بانکـی، جنبه حمایتـی نـدارد و عمدتا به شـرکت ها یا افـرادی تعلق 
می گیـرد کـه از تـوان مالی قـوی یا ضمانت محکمی برخـوردار باشـند؛ البته نمی توان به این روشـی کـه بانک ها در پیـش گرفته اند، 
ایـراد اساسـی وارد کـرد؛ یـک تولیدکننـده باید این قدرت مالی را داشـته باشـد که سـرمایه ای که دریافـت می کنـد را در موعد مقرر 

بازگرداند اما در این ساز و کار واحدهای تولیدی که برای تقویت وضعیت مالی خود نیازمند حمایت هستند، دیده نشده اند.

مدیرعامل شرکت کاوشگران روی زنجان:

پشتوانه مالی قوی، شرط اصلی دریافت وام



سرب و روی

هفتهنامه

39
 é شماره  é 180 شهریورماه 1400

دریافـت می کنـد را در موعـد مقـرر بازگردانـد؛ 

چراکـه در غیـر ایـن صـورت، هـم بنـگاه مالـی کـه 

ایـن سـرمایه را در اختیـار قـرار داده اسـت زیـر 

سـوال می رود هم خود صنعتگر. به همین دلیل 

بهتر است هر دو طرف، واقف به کاری که قصد 

انجام آن را دارند، باشند.

استقبال بانک ها از خوش حسابی تولیدکننده  

فغفـوری در ادامـه بـه تعامـل بـا بانک هـا اشـاره 

کـرد و گفـت: شـرکت کاوشـگران روی زنجـان بـا 

بانک ها در تعامل است؛ برای تامین سرمایه مورد 

نیـاز خـود طـی دو سـال گذشـته مراجعاتـی بـه 

بانک هایی مانند بانک ملت، صادرات و صنعت و 

معدن داشتیم که بانک صنعت و معدن از لحاظ 

میـزان همکاری در رتبه نخسـت قـرار می گیرد. با 

وجود سخت گیری های فراوان و ریزبینی در تمام 

روند درخواسـت های مالی شـرکت، بانک های یاد 

شده واقعا از تامین نیاز ما دریغ نکردند و وام را به 

میزانی که از سوی شرکت، تقاضا شده بود، اعطا 

کردند. به عبارت دیگر، می توان گفت زمانی که 

حسـاب بانکی یک شـرکت، تراکنش های منظم و 

مرتب داشته باشد، در پرداخت اقساط وام تاخیر 

وجود نداشته و تعامل مطلوبی با بنگاه اقتصادی 

و  بانک هـا  خـود  باشـد؛  داشـته  وجـود  نظـر  مـد 

تولیدکننـده   ایـن  پیشـواز  بـه  مالـی  موسسـات 

خواهند آمد.

کاهش هزینه های ارزی  

فغفـوری در پاسـخ به سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه برای انجـام چه مـواردی 

بـه سـرمایه جانبـی نیـاز داشـتید کـه منجـر بـه 

دریافت تسـهیالت از بانک ها شـد، تصریح کرد: 

بـه ایـن علت که طرح توسـعه  کارخانـه در جهت 

استفاده از تمام ظرفیت تولید و افزایش کیفیت 

محصـول را در برنامه هـای خـود قـرار داده بودیم، 

نیاز به نقدینگی بیشتری داشتیم که نیاز بود تا 

از طریق تسهیالت بانکی، بخش کوچکی از این 

نیاز را تامین کنیم.

وی مطرح کرد: به دلیل استفاده از روش ورود 

موقـت کاال بـرای تامین مـواد اولیه مورد نیاز، نیاز 

ارزی مجموعه را به حداقل رسانده ایم تا وابستگی 

زیـادی بـه بنگاه هـای مالـی و اعتبـاری نداشـته 

باشـیم. بـه ایـن ترتیـب، از تامیـن مـواد اولیـه مورد 

نیـاز خـود اطمینـان خاطـر حاصـل کردیـم و بـدون 

دغدغه به تولید شمش روی می پردازیم.

قطع جریان حیاتی برق  

مدیرعامـل شـرکت کاوشـگران روی زنجـان در 

انتهـای ایـن گفت وگو، دربـاره چالش هایی که این 

شـرکت بـا آن مواجـه اسـت، خاطرنشـان کـرد: در 

بعضـی از مواقـع، بـرای ناهماهنگ بودن گمـرک و 

بانک مرکزی و تغییر برخی قوانین، با چالش هایی 

روبه رو هستیم؛ مانند درخواست بانک مرکزی از 

تولیدکنندگان که باید مازاد ارز حاصل از صادرات 

محصـوالت خـود را در سـامانه ارزی نیمـا عرضـه 

کننـد؛ چراکـه در فراینـد ورود موقـت کاال، ارزی 

معامله نمی شود که بخواهد در سامانه یاد شده، 

روبـه رو  آن  بـا  کـه  دومـی  معضـل  شـود.  عرضـه 

هسـتیم، کمبود برق در کشـور بوده که منجر به 

قطع برق صنایع شده است که چون ما به نسبت 

سـایر تولیدکننـدگان در صنایـع دیگـری همچـون 

فـوالد، یکـی از عمده مصرف کننـدگان انـرژی برق 

هستیم، مواد اولیه ما توسط جریان برق استحصال 

می شـوند و زمانـی کـه ایـن جریان کـه برای تـداوم 

رونـد تولیـد حیاتـی اسـت، قطـع شـود، متحمـل 

خسارت های جبران  ناپذیری می شویم.

تقریبا مسیر بیان شده در 
سال های متمادی برای دریافت 

تسهیات از همه بانک  ها باید طی 
شود و تغییر مثبتی در این فرایند 

به وجود نیامده است
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رشد 187 درصدی درآمد فوالد هرمزگان

»فنوال« رشد مطلوبی در فروش محصوالت آلومینیومی داشت



تحلیـــل

هفتهنامه

42
é 1400  شهریورماه é 180  شماره 

شـرکت فـوالد هرمـزگان توانسـت با فـروش 599 هـزار تـن محصـول در پنج ماه 
نخسـت سـال جاری، 85 هـزار و 173 میلیارد ریال درآمد کسـب کند کـه این میزان 

درآمد رشد 187 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

رشد 187 درصدی درآمد
 فوالد هرمزگان

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد هرمزگان به عنوان 

در  تختـال  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  از  یکـی 

کشـور، طـی پنـج مـاه نخسـت امسـال در حـوزه 

فروش و کسب درآمد عملکرد بسیار مطلوبی از 

خود بر جای گذاشـت و توانسـت میزان فروش و 

درآمد خود را نسبت به سال قبل بهبود بخشد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه قطعـی بـرق و نوسـانات 

تامیـن آن در دو مـاه اخیـر باعـث شـد دیگـر از 

رکوردشـکنی های ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد 

از  بسـیاری  هماننـد  »هرمـز«  و  نباشـد  خبـری 

تولیدکننـدگان فـوالد در کشـور، افـت تولیـد را 

نسبت به سال گذشته تجربه کند.

تولید 499 هزار تن تختال فوالدی  

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
هرمزگان توانسـت در پنج ماه نخست سـال 1400، 

499 هزار و 658 تن تختال فوالدی تولید کند. این 

شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته 549 هزار 

و 612تن تختال تولید کرده بود.

فوالد هرمزگان در پنج ماه نخست سال جاری 

موفق به تولید 30 هزار و 314 تن سایر محصوالت 

فـوالدی شـد. در پنـج مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، 

میـزان سـایر محصـوالت فـوالدی ایـن شـرکت بـه 

88هزار و 570 تن رسیده بود.

مجموع تولیدات شرکت فوالد هرمزگان در 

و  هـزار  بـه 529  سـال 1400،  نخسـت  مـاه  پنـج 

972تـن رسـید. ایـن شـرکت در پنـج ماه نخسـت 

تـن  بـود 638 هـزار و 182  توانسـته  سـال 1399 

محصول تولید کند.

رشد 11 درصدی فروش »هرمز«  

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت فوالد 
هرمزگان در پنج ماه نخسـت سـال 1400 توانسـته 

554 هزار و 577 تن تختال فوالدی خود را در بازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش 7 درصد افزایش یافته 

سـال  مـاه نخسـت  پنـج  در  ایـن شـرکت  اسـت. 

گذشته موفق به فروش 516 هزار و 931 تن تختال 

در بازار داخلی شده بود.

»هرمـز« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

طی پنج ماه نخست سال جاری اتفاق افتاد؛
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همان طـور کـه در نمودار 4 مشـخص اسـت، 

نـرخ تختـال شـرکت فـوالد هرمزگان طی پنـج ماه 

نخسـت امسـال بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه 

طـوری کـه تختـال این شـرکت در فروردین ماه به 

قیمـت 137 میلیـون و 929 هـزار ریال بـه ازای هر 

تن در فروردین ماه قیمت گذاری شـد. در مرداد 

45هزار و 175 تن سایر محصوالت را در بازار داخلی 

بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 121 درصـد رشـد نشـان می دهد. 

این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته 

بود 20 هزار و 436 تن سایر محصوالت فوالدی را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

فـوالد  شـرکت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

بـه   1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  هرمـزگان 

599هـزار و 752 تـن رسـید کـه ایـن میزان نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 11 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنج ماه نخسـت 

سـال 1399 توانسـت بـود 537 هـزار و 367 تـن 

محصول را در بازار داخلی بفروشد.

کسب درآمد 82 هزار میلیارد تومانی از   

فروش تختال فوالدی

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 
هرمزگان در پنج ماه نخست سال جاری توانست 

82 هـزار و 157 میلیـارد و 429 میلیـون ریـال درآمد 

از فروش اسلب فوالدی کسب کند که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 181 

درصد رشـد نشـان می دهد. این شـرکت توانسـته 

بـود در پنـج مـاه نخسـت سـال گذشـته 29 هـزار و 

231 میلیـارد و 866 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تختال کسب کند.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »هرمـز« 

موفـق بـه کسـب درآمد سـه هـزار و 16 میلیارد و 

420 میلیون ریال از فروش سایر محصوالت شد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش بـا رشـد 579 درصـدی همـراه بوده اسـت. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود 443 میلیـارد و 921 میلیـون ریـال 

محصـوالت  سـایر  داخلـی  فـروش  از  درآمـد 

فوالدی داشته باشد.

مجموع درآمد شرکت فوالد هرمزگان در پنج 

ماه نخسـت سـال 1400 به 85 هزار و 173میلیارد و 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون   849

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش 187 درصد 

رشـد یافته اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخست 

سـال 1400 توانسـته بـود 29 هـزار و 675 میلیـارد و 

787 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مـاه نیـز رونـد رو بـه رشـد قیمـت تختـال فـوالد 

هرمزگان ادامه یافت و به 162 میلیون و 977هزار 

ریـال بـه ازای هـر تن رسـید. میانگین نـرخ فروش 

تختال فوالد هرمزگان در پنج ماه نخست امسال 

نیـز 148 میلیـون و 144 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن 

ثبت شده است.
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گـروه کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در مـرداد مـاه سـال جـاری، توانسـت در مجموع یـک هـزار و 253 تـن محصوالت 
آلومینیومـی بـه فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با تیر ماه، 13 درصد رشـد و همچنین نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

9.2 درصد افزایش داشته است.

»فنوال« رشد مطلوبی در فروش 
محصوالت آلومینیومی داشت

72تن ورق آلومینیومی تولید کرده است که در 

مقایسـه بـا تیـر مـاه، شـاهد افـت 58 درصـدی 

هستیم. »فنوال« در تیر ماه امسال، 171 تن ورق 

آلومینیومـی تولیـد کرده بـود. میزان تولیـد ورق 

آلومینیومـی در مـاه مـورد بررسـی در مقایسـه با 

افـت  از  مـدت مشـابه سـال گذشـته، حکایـت 

81.1درصـدی دارد؛ شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

مرداد ماه 1399، 380 تن از این محصول را تولید 

کرده بود.

در بررسـی میـزان فـروش ورق آلومینیومـی 

»فنـوال« در مـرداد مـاه 1400، می تـوان بـه رشـد 

36.8 درصـدی فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه 

نـورد  شـرکت  داشـت.  اشـاره  آن،  از  قبـل  مـاه 

آلومینیـوم در مـاه مـورد بررسـی، 144 تـن ورق 

ایـن در حالـی  فـروش رسـاند.  بـه  آلومینیومـی 

است که در تیر ماه سال جاری، این شرکت 105 

تـن از ایـن محصـول را فروختـه بـود. همچنیـن 

مـورد  مـاه  در  آلومینیومـی  ورق  فـروش  میـزان 

بررسـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

در  دارد.  فـروش  افـت 43.4درصـدی  از  نشـان 

ورق  تـن   254 »فنـوال«   ،1399 مـاه  مـرداد 

آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شـرکت نورد 

آلومینیوم در مرداد ماه 1400 نسبت به ماه قبل 

بـه   اسـت؛  داشـته  رشـدی  بـه  رو  رونـد  آن،  از 

گونـه ای کـه بـا رشـد 2.6 درصـدی از 75 هـزار و 

146 تومان به ازای هر کیلوگرم به 77 هزار و 104 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم در ماه مورد بررسـی 

رسـیده اسـت. مقایسـه نسـبت نـرخ فـروش ایـن 

محصـول آلومینیومـی »فنـوال« در مـرداد مـاه 

در مرداد ماه 1400؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در دو مـاه ابتدایـی تابسـتان 

امسال، اگرچه محدودیت های مصرف برق تنها 

شـامل حـال صنایـع فـوالدی و سـیمانی شـد امـا 

قطعی هـای پـی در پـی بـرق، گریبان همه صنایع 

ازجملـه صنایـع آلومینیومـی را گرفـت و باعـث 

کاهـش تولیـد آن هـا نیـز شـد. در ایـن گـزارش، 

عملکـرد شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد مـاه 

1400 مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد 36.8 درصدی فروش ورق آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد مـاه 1400، 
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امسـال بـا مـدت مشـابه سـال 1399، بیانگر رشـد 

ورق  فـروش  قیمـت  اسـت؛  درصـدی   46

سـال  مـاه  مـرداد  در  شـرکت  ایـن  آلومینیومـی 

هـر  ازای  بـه  تومـان   822 و  هـزار   52 گذشـته، 

کیلوگرم بود.

ادامه روند صعودی تولید کویل آلومینیومی   

شـرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسـی، 

146 تـن کویـل آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه در 

مقایسه میزان تولید این محصول در ماه قبل از 

آن کـه 110 تـن کویـل آلومینیومـی در این شـرکت 

تولیـد شـده بـود، رشـد 32.7 درصـدی مالحظـه 

می شـود. همچنین این میزان تولید در مقایسـه 

تولیـد  بـا مـدت مشـابه سـال 1399 کـه میـزان 

کویـل آلومینیومـی 116 تـن بـود، نشـان از رشـد 

25.8درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی »فنوال« در 

مرداد ماه سال جاری، حاکی از آن است که این 

شرکت در این زمینه، رشد فروش را تجربه کرده 

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

شـرکت توانسـت 175 تـن کویـل آلومینیومـی بـه 

فـروش برسـاند کـه نسـبت بـه تیـر مـاه کـه ایـن 

فـروش  بـه  را  محصـول  ایـن  از  تـن  شـرکت، 51 

رسـانده بـود، رشـد قابـل توجـه 240.8 درصـدی 

حاصل شـده اسـت. مقایسـه میزان فروش کویل 

آلومینیومـی در مـرداد مـاه 1400 بـا مدت مشـابه 

سـال گذشـته، حکایـت از کاهـش 4.7 درصـدی 

فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم 

در مرداد ماه 1399، 184 تن از این محصول را به 

فروش رسانده بود.

نـرخ فـروش کویـل »فنـوال« در مـرداد مـاه 

1400، 0.7 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل از آن افـت 

داشـت؛ بـه گونـه ای کـه از 77 هـزار و 961 تومـان 

به ازای هر کیلوگرم به 77 هزار و 446 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. همچنیـن نرخ 

فـروش کویـل در مـرداد مـاه امسـال نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال 1399 کـه نـرخ فـروش کویـل 

41هـزار و 95 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، 

88.5درصد رشد را نمایان می کند.

افت 47.9 درصدی تولید تسمه آلومینیومی  

میـزان تولیـد تسـمه »فنـوال« در مـرداد مـاه 

سـال جـاری، 108 تـن بـود کـه نسـبت بـه مـاه قبل 

آن کـه میـزان تولیـد ایـن محصـول، 207 تـن بـود، 

افت 47.9 درصدی مشاهده می شود. همچنین 

میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه 

در سـال 1399، حـدود 45.1 درصـد افـت داشـته 

اسـت؛ بـه گونـه ای کـه این شـرکت در مـرداد ماه 

سال گذشته 196 تن تسمه تولید کرده بود.

میـزان فروش تسـمه شـرکت نـورد آلومینیوم 

در مـاه مـورد بررسـی، 125 تـن بـود که نسـبت به 

تیـر مـاه کـه ایـن شـرکت 178 تـن تسـمه فروختـه 

بـود، 29.9 درصـد افـت داشـته اسـت. همچنیـن 

ایـن میـزان فـروش نسـبت بـه مدت زمان مشـابه 

را  در سـال 1399، حـدود 39.5 درصـد کاهـش 

مـاه سـال  نشـان می دهـد. »فنـوال« در مـرداد 

قبل، 206 تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در 

مـرداد مـاه سـال جـاری، 76 هـزار و 807 تومـان به 

ازای هـر کیلوگـرم بـه ثبـت رسـید کـه نسـبت به 

شرکت نورد آلومینیوم در مردادماه،  
144 تن ورق آلومینیومی به 

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

شرکت 105 تن از این محصول 
را فروخته بود
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تیـر مـاه 1400 و مـرداد مـاه سـال 1399، بـه ترتیـب 

0.9و 81.5درصد رشـد داشـته اسـت. نرخ فروش 

و  هـزار   76  ،1400 مـاه  تیـر  در  محصـول  ایـن 

557تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و در مرداد ماه 

1399، 42هـزار و 316تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

به ثبت رسیده است.

توقف تولید کلد آلومینیومی  

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد مـاه 1400، 

کلد آلومینیومی تولید نکرد. این شرکت در تیر 

ماه 1400، 72 تن از این محصول تولید کرده بود. 

میزان تولید کلد در مدت مشابه سال 1399 نیز 

214 تن بوده است.

»فنـوال« در مـرداد ماه امسـال، میزان 23 تن 

کلـد فروخـت کـه نسـبت بـه تیـر مـاه بـا میـزان 

فـروش 41 تـن و همچنیـن در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته با میزان فروش 212 تن، به 

و 89.2 درصـدی  افـت 43.7 درصـدی  ترتیـب، 

مالحظه می شود. 

نـرخ فـروش کلـد شـرکت نـورد آلومینیـوم در 

رشـد  مـاه،  تیـر  بـه  نسـبت  بررسـی،  مـورد  مـاه 

1.9درصدی داشت و از 84 هزار و 687 تومان به 

و  هـزار  بـه 86  مـاه  تیـر  در  کیلوگـرم  هـر  ازای 

مـاه  تیـر  در  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  272تومـان 

رسید. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه 

مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399، 

83.9درصد رشد را نشان می دهد.

ادامه رشد تولید و فروش محصوالت   

کارمزدی

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد مـاه 1400، 

فعالیت خود را در تولید محصوالت کارمزدی، 

مـدت  و همچنیـن  آن  از  قبـل  مـاه  بـه  نسـبت 

تولیـد  میـزان  داد.  افزایـش  قبـل  سـال  مشـابه 

مـاه  تیـر  در  »فنـوال«  کارمـزدی  محصـوالت 

734تـن بـود و در مـرداد مـاه بـا 2 درصد رشـد به 

تولیـد  میـزان  امـا  یافـت  افزایـش  تـن   748

محصـوالت کارمـزدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه در سـال 1399، حـدود 157 درصـد رشـد 

سـال  مـاه  مـرداد  در  کـه  گونـه ای  بـه  داشـت؛ 

گذشته، این میزان 291 تن بود.

»فنوال« در مرداد ماه 1400، 748 تن محصول 

کارمـزدی فروخـت و نسـبت به فـروش 734 تنی 

محصول کارمزدی در تیر ماه، رشد 2 درصدی را 

فـروش  ایـن شـرکت در  تجربـه کـرد. همچنیـن 

را  درصـدی   157 رشـد  کارمـزدی  محصـوالت 

نسـبت بـه مـرداد ماه سـال 1399 به ثبت رسـاند. 

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد ماه سـال قبل، 

734 تن محصول کارمزدی فروخته بود.

نرخ فروش محصوالت کارمزدی این شرکت 

مـاه،  تیـر  بـه  نسـبت  امسـال  مـاه  مـرداد  در 

4.3درصد رشد داشت و از 23 هزار و 642تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم به 24 هـزار و 665 تومان به 

ازای هر کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصوالت 

کارمزدی این شرکت نسبت به مرداد ماه 1399، 

53.1 درصد رشـد داشـته اسـت. در تیر ماه سال 

کارمـزدی  محصـوالت  فـروش  نـرخ  گذشـته، 

16هزار و 112 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد »فنوال« در مرداد ماه 1400  

اسـت،  آمـده   2 نمـودار  در  کـه  همان گونـه 

گـروه کارخانه هـای تولیـدی نـورد آلومینیـوم در 

مـرداد مـاه 1400، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 

74 تن انواع محصوالت نورد آلومینیومی تولید 

کـرد کـه 748 تـن از آن کارمـزدی بـود. مجمـوع 

تولیـد ایـن شـرکت در ایـن مـاه، نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن، 17درصـد کاهـش و نسـبت بـه دوره 

مشابه سال قبل، 10.3 درصد افت داشته است.

شـرکت نـورد آلومینیـوم در مـرداد ماه سـال 

جـاری، در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 253 تـن 

کـه  فروخـت  آلومینیومـی  محصـوالت  انـواع 

748تـن از آن، مربـوط بـه محصـوالت کارمزدی 

بود. کل فروش این شـرکت در این ماه، نسـبت 

بـه مـاه پیـش از آن 13 درصـد افزایـش و نسـبت 

بـه دوره مشـابه سـال 1399، 9.2 درصـد رشـد 

داشته است.

»فنـوال« در مـرداد مـاه 1400، در مجمـوع 

ریـال  میلیـون   218 و  میلیـارد   581 حـدود 

درآمـد کسـب کـرد کـه نسـبت بـه مـاه پیش از 

بـه  افـت و همچنیـن نسـبت  آن، 20.5درصـد 

دوره مشـابه سـال گذشته، 31.1 درصد کاهش 

یافته است.

شرکت نورد آلومینیوم در مردادماه، 
146 تن کویل آلومینیومی تولید 

کرد که در مقایسه میزان تولید این 
محصول در ماه قبل از آن که 110 

تن کویل آلومینیومی در این شرکت 
تولید شده بود، رشد 32.7 درصدی 

ماحظه می شود
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مهم ترین عناوین خبری 
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بازگشت رونق نسبی به معامالت فوالدی در بورس کاال
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»فخوز« 35 هزار تن محصول فوالدی در   

بورس کاال فروخت

دوم  سه شـنبه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 

شـهریور مـاه، 20 هـزار تـن تختـال، 15 هزار تن 

شـمش و در مجمـوع، 35 هـزار تـن محصـول 

مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  فـوالدی 

معاملـه قرار داد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

می دهـد  نشـان   1 نمـودار  آنالیـن«،  »فلـزات 

شـرکت فوالد خوزسـتان، سه شـنبه دوم شـهریور 

مـاه 15 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای 32 هزار و 860 تنی 

مواجـه شـد و ایـن شـرکت تمامـی شـمش عرضـه 

شده را به فروش رساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـوز«، 

134هزار و 442 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه بـا توجـه بـه رقابـت انجـام شـده، 

قیمـت معاملـه به 149 هـزار و 223 ریـال به ازای 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر 

میلیـون   834 و  میلیـارد   223 گرفتـه  صـورت 

تومان درآمد کسب کرد.

پـس از وقفـه ای حـدودا یک ماهه در عرضه محصوالت شـمش فوالدی، تـاالر صنعتی بورس کاال در هفته منتهی به پنجم شـهریور 
مـاه بـار دیگر شـاهد عرضه متنوع محصوالت شـمش فوالدی بـود و با توجه عـدم عرضه این محصـوالت در بـورس کاال طی این 
مـدت، شـاهد تقاضـای قابـل توجهی بـرای عرضه هـای صورت گرفتـه بودیم. شـرکت های آهـن و فـوالد ارفع و چادرملو شـمش 
فوالدی، فوالد خوزسـتان شـمش و تختال فوالدی، ورق خودرو ورق گالوانیزه و شـرکت فوالد خراسـان میلگرد فوالدی عرضه کردند 
کـه بـه جـز تختال فـوالد خوزسـتان، در همه محصـوالت میزان تقاضـا از میزان عرضه بیشـتر بود و شـاهد افزایـش قیمت معامله 

نسبت به قیمت پایه بودیم.

بازگشت رونق نسبی به معامالت فوالدی در بورس کاال
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شـد و بـه ایـن ترتیـب 20 هـزار تـن از عرضـه ایـن 

شرکت به فروش رفت.

فوالد خوزسـتان، تختال فوالدی را به قیمت 

169 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 338 میلیـارد 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله یک هزار تنی ورق گالوانیزه   

شرکت ورق خودرو

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شـنبه دوم شـهریور مـاه موفـق شـد یـک هزار 

تـن ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایران 

معامله کند.

همـــان طـــور کــــه در نمــودار 3 مشاهــده 

و  چهارمحــال  خـودرو  ورق  شرکــت  می شــود، 

بختیـاری، سه شـنبه دوم شـهریور یـک هـزار تـن 

ورق گالوانیزه را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای چهـار هـزار تنـی مواجـه شـد و تمامـی 

این عرضه به فروش رفت.

گالوانیـــــزه  ورق  خـــــودرو،  ورق  شرکــــت 

خودرویی را به قیمت 273 هـزار و 571 ریــال به 

ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت 

معامله با توجه به رقابت صورت گرفته، قیمت 

معاملـه بـه 280 هـزار و 508 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت 

گرفتـه 28 میلیـارد و 50 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 169 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله صورت گرفته 338 میلیارد 

تومان درآمد کسب کرد

همچنیـن نمودار 2 نشـان می دهد شـرکت 

مـاه  شـهریور  دوم  سه شـنبه  خوزسـتان،  فـوالد 

کاال  بـورس  در  را  فـوالدی  تختـال  تـن  40هـزار 

عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 15 هزار تنـی در تاالر 

اصلـی مواجـه شـد و بـه همیـن میـزان معاملـه 

صـورت گرفـت. این شـرکت باقی تختـال خود را 

بـه مچینـگ برد که با پنـج هزار تن تقاضا مواجه 
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معامله 10 هزار تنی شمش فوالدی چادرملو  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

دوم شـهریور مـاه توانسـت 10 هـزار تـن شـمش 

فوالد خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

همان طـور کـه نمـودار 4 نشـان می دهـد، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 

دوم شهریور ماه 10 هزار تن شمش بلوم فوالدی 

را در بـورس کاال عرضـه کـرده کـه بـا تقاضـای 

ایـن  اسـت.  شـده  مواجـه  تنـی   500 و  19هـزار 

شـرکت موفـق بـه انجـام معاملـه تمامـی شـمش 

عرضه شده خود شد.

»کچاد«، شمش فوالدی را به قیمت 134هزار 

و 267 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 150 هـزار و 264 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه 

صـورت گرفتـه 150 میلیـارد و 264 میلیـون تومان 

درآمد کسب کرد.

10 هزار تن شمش فوالدی ارفع در بورس   

کاال به فروش رفت

سه شنبه دوم شهریور ماه، شرکت آهن و فوالد 

ارفع توانست 10 هزار تن شمش فوالدی خود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران معامله کند.

آهـن و  نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه دوم شـهریور مـاه 10 هـزار 

تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 27 هـزار و 500 تنـی مواجـه 

شد و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 134 هزار و 

442 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

اما قیمت معامله به دلیل رقابت به 150 هزار و 

ایـن  رسـید.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   605

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 150 میلیـارد و 

605 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 19 هزار و 30 تنی میلگرد فوالد   

خراسان در بورس کاال 

چهارشـنبه سـوم شـهریور مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان موفق شـد 19 هزار و 30 تن میلگرد فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 

خراسان، چهارشنبه سوم شهریور ماه 20 هزار و 

20 تـن میلگـرد فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 25 هـزار و 528 تنـی مواجـه 

شـد و بـه میـزان 14 هـزار و 36 تـن از آن در تـاال 

اصلـی بـورس بـه فـروش رفـت. فـوالد خراسـان 

بـرد  مچینـگ  تـاالر  بـه  را  خـود  میلگـرد  باقـی 

توانسـت چهـار هـزار و 994 تـن از آن را در ایـن 

تـاالر بـه فـروش رسـید تا جمع معامـالت میلگرد 

این شرکت در امروز به 19 هزار و 30 تن برسد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

158هزار و 353 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معامله بـدون تغییـر ماند. 

این شـرکت از معامله صورت گرفته 301 میلیارد 

و 345 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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ضرورت عرضه کاال و محصوالت با کیفیت ایرانی

افزایش 6 درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ

بومی سازی بیش از 8600 قطعه در شرکت آلومینای ایران



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

56
é 1400  شهریورماه é 180  شماره 

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فـوالد مبارکـه، حمیدرضـا عظیمیـان بـا 

بـا کیفیـت  بـه اهمیـت تولیـد محصـول  اشـاره 

ایرانی اظهار داشـت: رکورد بازده کیفی شـرکت 

فوالد مبارکه از آن  جا مهم است که تمام نواحی 

در  را  خـود  کیفـی  عملکـرد  باالتریـن  تولیـدی 

سـال1400 بـا توجـه بـه حجـم و ظرفیـت تولیـد 

محصوالت کیفی به دست آوردند.

وی در ادامـه افـزود: در اردیبهشـت مـاه سـال 

جـاری، هم زمـان بـا رشـد چشـم گیر تولیـد شـرکت 

فوالد مبارکه، باالترین بازده کیفی محصوالت در 

نواحـی فوالدسـازی، نـورد گـرم، نـورد سـرد و فوالد 

سـبا بـه دسـت آمـد کـه منجـر بـه کسـب رکـورد 

91درصد در کل شـرکت و بهبود 2 درصد نسـبت 

به مشابه سال قبل شد.

ارتقای کیفیت محصوالت داخلی احترام   

به اعتماد و انتخاب آن ها است

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان کـرد: 

ارتقـای کیفیـت کاالهـا و محصـوالت داخلـی از 

مهم ترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای 

محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و 

نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع احترام به 

اعتماد و انتخاب آن ها است.

و  کاال  عرضـه  کـرد:  خاطرنشـان  عظیمیـان 

محصـوالت بـا کیفیـت ایرانـی جهـت رفـاه حـال 

مـردم بایـد سـرلوحه کار تمامـی تولیدکننـدگان، 

صنعت گران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا 

مـردم بـا اطمینـان و رغبـت بـه سـمت انتخـاب و 

مصرف کاالهای ایرانی سوق یابند.

فوالد مبارکه به کیفی سازی محصوالت   

خود اهتمام ویژه ای دارد

وی اذعان کرد: در راسـتای تحقق شـعار سـال، 

شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی و 

بـه  تولیـد  در  کمـی  رکـورد  بـا  همـگام  پیشـرو 

کیفی سازی محصوالت اهتمام ویژه ای دارد.

ادامـه  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

عنـوان کـرد: اگرچـه هدف گـذاری در بنگاه هـای 

محصـوالت  کمـی  افزایـش  بـر  بـزرگ  اقتصـادی 

تولیدی است، اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم، شاخص کیفیت 

محصوالت هم هدف گذاری شده است؛ چنانچه 

محدودیت های تامین انرژی به ویژه برق برطرف 

شـود متناسـب بـا ارتقـای کمـی تولیـد فـوالد خـام 

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  محصـوالت  کیفی سـازی 

محقق می شود.

عظیمیـان در ادامـه گفـت: در سـال گذشـته 

نسبت به سال 98، تمام پارامترهای کیفی شامل 

ذوب هـای خـارج از اسـتاندارد و کاهـش عیـوب 

محصوالت تولیدی در فوالد مبارکه با بهبود 0.5 تا 

2.5 درصدی همراه بود که باید نسبت به مقیاس 

تولید هفت میلیون تن فوالد خام سنجیده شود.

رکورد کیفی سازی محصوالت از تاریخ   

شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت شد

کیفـــی ســــازی  رونـــــد  کــــرد:  اضافــــه  وی 

محصـوالت در شـرکت فـوالد مبارکـه در ابتدای 

سال 1400 تـــداوم داشــت و در اردیبهشــت ماه 

تاریــــخ  از  محصـــوالت  کیفی ســـازی  رکــــورد 

شـکل گیری شـرکت فـوالد مبارکـه ثبـت شـد و 

بازده کیفی محصوالت شـرکت فوالد مبارکه به 

91 درصد رسید.

مدیرعامـل شرکــت فوالد مبارکـه با تاکید بر 

این کـه علی رغـم افزایـش کمـــی تولیـــدات در 

فـوالد مبارکـــه از کیفیـــت محصــوالت کاستـــه 

نشــد، بیــان کــرد: کیفی ســــازی محصوالت در 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: عرضـه کاال و محصوالت با کیفیـت ایرانی جهـت رفاه حال مـردم باید سـرلوحه کار 
تمامـی تولیدکننـدگان، صنعت گـران و ارائه دهنـدگان خدمـات قـرار گیـرد تـا مـردم بـا اطمینان و رغبـت به سـمت انتخاب و 

مصرف کاالهای ایرانی سوق یابند.

ضرورت عرضه کاال و محصوالت با کیفیت ایرانی
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:
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ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مداوم شـرکت 

از  خـارج  ذوب هـای  شـامل  مبارکـه  فـوالد 

بهبـود  میـزان  و  درصـد   2.35 بـا  اسـتاندارد 

0.28درصـدی همـراه بـود کـه بهتریـن شـاخص 

کیفـی در ایـن بخـش اسـت و مهم تریـن پارامتـر 

شـرکت  در  تولیـدی  محصـوالت  کیفـی  بـازده 

فوالد مبارکه محسوب می شود.

عظیمیان ادامه داد: میزان عیوب تختال در 

ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم شـرکت 

فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه سال جاری برابر 

7.6 درصـد بـود کـه سـهم مهمـی در بازده کیفی 

محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکـه دارد؛ یکـی از 

پارامترهای سنجش کیفی محصوالت این ناحیه 

درصـد ناخالصـی نـورد گـرم با منشـا فوالدسـازی 

شـرکت های  و  سـرد  نـورد  ناحیـه  در  کـه  اسـت 

بهره بـردار محصـول تختـال شناسـایی می شـود و 

در اردیبهشت سال جاری به 2.52 درصد کاهش 

یافـت و بـه پایین تریـن مقـدار ممکـن در دو سـال 

گذشته رسید.

وی در پایـان اظهـار کـرد: بـازده کیفـی ناحیـه 

فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در اردیبهشـت 

مـاه 1400 بـه 95.3 درصـد افزایـش یافـت که میزان 

بهبـود ایـن بـازده یـک رکـورد بـاال بـرای این صنعت 

محسوب می شود.

ــــ

مدیرعامل شـرکت آلومینای ایران گفت: این شـرکت طی سـال های گذشـته با ایجاد دپارتمان سـاخت و خودکفایی در سـال 86، 
برنامه ایجاد دانش فنی، افزایش تولید آلومینا، بومی سازی و ساخت قطعات و تجهیزات را دنبال کرده است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، تورج زارع با بیان این مطلب، 

اظهار داشـت: شـرکت آلومینای ایران نسـبت به 

سـازندگان  اطالعاتـی  بانـک  تکمیـل  و  ایجـاد 

تجهیـزات و قطعـات، تولیدکنندگان مـواد اولیه، 

فروشـندگان، پیمانکاران، مشاوران و متخصصان 

معـــــادن و صنایـع فوالدســـازی و فناوری هـــای 

مربوطه اقدام کرده است.

عنـوان  ایـران  آلومینـای  شـرکت  مدیرعامـل 

بـا  گذشـته،  سـال های  طـی  شـرکت  ایـن  کـرد: 

همکاری بیش از 50 شـرکت خصوصی، گام   های 

ارزنــــده ای در حــــوزه بومی ســـــازی همچـــــون 

بومی سـازی قطعـات پمـپ هملمـن و گهـو و نیـز 

اسـتفاده از پارچـه فیلتـر ایرانـی بـرای تهیه فیلتر 

انجام داده است.

وی افـزود: شـرکت آلومینـا دارای تکنولـوژی 

بـوده و در توسـعه تکنولـوژی  ایـران  یونیـک در 

مربوطه، به تنهایی قدم برداشته است.

زارع خاطرنشان کرد: این مجتمع 613 قطعه 

در سـال 95، حـدود یـک هـزار و 140 قطعـه در 

سال96، حدود یک هزار و 628 قطعه در سال 97، 

حـدود دو هـزار و 286 قطعـه در سـال 98 و حـدود 

دو هـزار و 956 قطعـه در سـال 99 بومی سـازی 

کرده است.

بومی سازی بیش از 8600 قطعه در شرکت آلومینای ایران
طی سال های 95 تا 99 انجام شد؛
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حمیـد زادبـوم با 

اشاره به سخنان رئیس جمهور در ستاد هماهنگی 

اقتصـادی دولـت، این سـخنان را نویدبخش فصل 

نفتـی  غیـر  توسـعه صـادرات  تـازه ای در مسـیر 

دانست و اظهار داشت: هماهنگی بیش از پیش 

بخش هـای مختلـف دسـتگاه های اجرایـی و بدنه 

تصمیم سـاز کشـور در رفع موانع توسعه صادرات 

تاثیر به سزایی خواهد داشت.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـا 

تاکیـد بـر اینکـه توجـه ویـژه رئیـس جمهـوری بـه 

صادرات غیرنفتی در شـرایط تحریم و مشـکالت 

صادرات نفت خام را ناشی از استراتژی حساب 

شـده و اثـر بخـش توصیـف و خاطرنشـان کـرد: 

اولویـت تولیـد صادراتـی از نـگاه رئیس جمهوری 

توسعه اشتغال را در پی داشته و در نهایت منتج 

بـه رونـق اقتصـادی و توسـعه صـادرات غیر نفتی 

خواهـد شـد کـه بـا مطالعـه دقیـق، مشـورت های 

صادرکننـدگان  دغدغه هـای  بررسـی  و  متعـدد 

برنامه ریزی شده است.

مهم تریـن  از  یکـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

راه های توسـعه اقتصادی کشـور توجه به توسعه 

صـادرات غیرنفتـی اسـت، افـزود: تمرکـز دولـت 

ثبـات در بخـش تجـارت خارجـی  بـر  سـیزدهم 

نشان از اهمیت مضاعف این بخش برای رئیس 

جمهـوری داشـته کـه موجـب آسـودگی خاطـر 

صادرکنندگان را فراهم می آورد.

زادبوم همچنین در خصوص تجارت جهانی 

بیـان کـرد: در سـال 2020 تجـارت خارجی دنیا به 

رقمـی بیـش از 17.5 تریلیـون دالر رسـید کـه در 

مقایسـه بـا سـال 2019 کاهـش هشـت درصـدی را 

نشان می دهد.

ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان  کل  رئیـس 

تصریـح کـرد: در دو فصل نخسـت از سـال جاری 

میالدی، تجارت جهانی رشد بیش از پنج درصد 

را تجربه کرده و پیش بینی می شود این میزان تا 

پایان سال 2021 به هشت درصد افزایش یابد.

وی در تشـریح  تجـارت خارجـی ایـران عنـوان 

کـرد: ایـران بـا توجـه بـه ظرفیت هـای تولیـدی و 

صادراتـی می توانـد در تعامـل با اقتصـاد جهانی، 

به ویژه، کشـورهای دوسـت و همسـایه و شـرکای 

تجـارت  در  توجهـی  قابـل  نقـش  مهـم،  تجـاری 

بین المللی داشته باشد.

زادبـوم ادامـه داد: مبـادالت تجاری ایـران در 

بـه  نزدیـک   1400 سـال  نخسـت  چهارماهـه 

29میلیـارد دالر رسـید کـه در ایـن میان صـادرات 

غیرنفتی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 

وزنـی  نظـر  از  و  درصـد   65 ارزشـی  لحـاظ  بـه 

27درصد رشد داشته است.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در 

خصـوص آرایـش بـازار هـدف و شـرکای تجـاری 

کشور گفت: بیشترین میزان صادرات ایران به 

ترتیـب بـه کشـورهای چین بـا 4,4 میلیـارد دالر، 

عراق با 2,8 میلیارد دالر، امارات متحده عربی 

بـا 1,6 میلیـارد دالر، ترکیـه بـا 921میلیـون دالر و 

افغانستان با 728 میلیون دالر بوده است.

وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن مـدت ترکیـب 

واردات از نظر ارزشـی حدود 84 درصد کاالهای 

کاالهـای  درصـد  و 16  واسـطه ای  و  سـرمایه ای 

مصرفـی بـوده که بیشـترین واردات بـه ترتیب از 

کشـورهای امـارات بـه میـزان 4,7 میلیـارد دالر، 

چین به ارزش 3,1 میلیارد دالر. ترکیه 1,5میلیارد 

دالر، آلمـان بـا 562 میلیـون دالر و سـوئیس بـه 

میزان 538 میلیون دالر صورت گرفته است.

بـا اشـاره بـه سیاسـت های  پایـان  زادبـوم در 

اتخـاذ شـده بـرای رفـع تعهـدات ارزی بـا توجه به 

اختیارات کمیته اقدام ارزی مستقر در سارمان 

دولـت  سیاسـت های  و  ایـران  تجـارت  توسـعه 

پایـان سـال جـاری  تـا  سـیزدهم پیش بینـی کـرد 

صـادرات غیـر نفتـی بـه میزانـی بیـش از رشـد 

صادرات سال 98 خواهد رسید.    

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بـر اسـاس آخریـن 

اعـالم گمـرک، در چهـار مـاه نخسـت سـال جاری 

50 میلیون و 800 هزار تن کاال به ارزش 29میلیارد 

دالر بیـن ایـران و کشـورهای مختلف مبادله شـد 

که سهم صادرات کاالهای غیرنفتی 38 میلیون و 

300 هـزار تـن بـه ارزش 14 میلیـارد و 300 میلیـون 

دالر و سهم واردات 12 میلیون و 500هزار تن کاال 

به ارزش 14 میلیارد و 500 میلیون دالر بود.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایران گفـت: در بـازه زمانی 22 فروردین سـال 97 تـا پایان مرداد ماه سـال جـاری، صادرات 
غیـر نفتـی بـه اسـتثنای گاز و فرآورده هـای نفتی 69 میلیـارد یورو بوده کـه 56.6 میلیـارد یورو به چرخه اقتصاد کشـور بازگشـته و 

مابقی فرایند پرداخت را دنبال می کنند.

بازگشت ۵6 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط  

عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، علی گـودرزی 

مدیـر شـعب بانـک تجـارت اسـتان خوزسـتان و 

سـردار  سـاختمان  در  بـا حضـور  همـراه  هیئـت 

شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف همکاری های 

دوجانبـه بـا امیـن ابراهیمـی، مدیرعامـل فـوالد 

خوزستان دیدار کرد.

در ایـن دیـدار کـه علـی اصغـر مشـهدی زاده، 

معـاون مالـی و اقتصـادی فـوالد خوزسـتان نیـز 

حضور داشت، دو طرف بر همکاری های مستمر 

تاکید کردند.

مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان بـا اشـاره پایـداری 

تولیـد شـرکت در شـرایط تحریم هـا، بیـان کـرد: بـا 

وجود  مشکالت تحریم و پیامدهای آن، توانستیم 

بنگاه هـای  همـکاری  و  داخـل  تـوان  بـر  تکیـه  بـا 

اقتصادی بخش های مختلف مجتمع را فعال نگه 

داریم و مطابق برنامه ریزی، تولید کنیم. 

مدیـر شـعب بانـک تجـارت خوزسـتان نیـز، 

مجموعـه فـوالد خوزسـتان را شـریک تجـاری ایـن 

بانک دانست و افزود: فوالد یکی از صنایع فعال 

و تاثیرگـذار اسـتان و کشـور اسـت. ایـن شـرکت 

شریک تجاری بانک تجارت به شمار می آید. در 

مسیر کمک به پایداری تولید و  توسعه مجموعه 

فوالد خوزستان از هیچ تالشی فروگذار نیستیم.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با هدف همکاری های دوجانبه با مدیر شعب بانک تجارت خوزستان دیدار کرد.

دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان با مدیر 
شعب بانک تجارت خوزستان 

ــــ

رئیـس هیئـت مدیره انجمـن صنایع لوازم خانگـی ایران گفت: با تشـکیل کانون دانش، صنعـت و بازار لوازم  خانگی و شـکل گیری 
تیمی متشکل از صنعتگران و دانشگاهیان، حرکت های مثمر ثمری برای توسعه این صنعت در آینده متصور است.

علیرضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

عـادی  عمومـی  مجمـع  جلسـه  در  دانیالـی 

ایـران  خانگـی  لـوازم  صنایـع  انجمـن  سـالیانه 

هماهنگـی  کانـون  تشـکیل  بـا  داشـت:  اظهـار 

دانـش، صنعـت و بـازار لـوازم  خانگـی بـا کمـک 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، 

جهـت  در  را  نخسـت  گام  صنعـت  ایـن 

تحقیقـات  از  اسـتفاده  و  شـدن  دانش بنیـان 

آکادمیک در مسیر تعالی و تکامل برداشت.

کانـون،  ایـن  تشـکیل  بـا  کـرد:  بیـان   وی 

شخصیت های دانشگاهی، علمی و پژوهشی با 

کـه  می گیرنـد  ارتبـاط  خانگـی  لـوازم   صنعـت 

حلقـه پایانـی آن بـازار اسـت و مدرنیـزه  کـردن، 

بـه روزآوری و جهانی سـازی ایـن صنعـت را در 

دستور کار خواهد داشت.

صنایـع  انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

لوازم خانگی ایران در ادامه یادآور شد: پاندمی 

کرونـا، رکـود تورمـی، رشـد اقتصـادی نزدیـک به 

همگـی  مـردم،  خریـد  قـدرت  کاهـش  و  صفـر 

زنگ هـای خطـری بـرای اقتصـاد کشـور هسـتند 

که به صدا در آمده اند.

دولـت  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  دانیالـی، 

سـیزدهم با توجه به مخاطرات یاد شـده، خود را 

بـه الزام هـای رشـد اقتصـادی متعهـد دانسـته و 

بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی و ارتقـای رشـد 

اقتصادی گام بردارد.

وی در پایان خاطرنشان  کرد: در کنار دولت، 

تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد نیز 

بایـد ضمـن حفظ حقوق حقه خود و مـردم، باری 

از دوش تولید بردارند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بررسـی آمارهـای 

رسـمی منتشـر شـده از وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت حاکـی از تولیـد 296 هـزار و 800 دسـتگاه 

شـرکت های  توسـط  لباس شـویی  ماشـین  انـواع 

داخلی از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه و رشد 

40درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.

لـوازم   تولیدکننـدگان  آمارهـا،  ایـن  پایـه  بـر 

خانگـی سـه ماهـه نخسـت امسـال را بـا تولیـد 

482هـزار و 700 دسـتگاه یخچـال و فریـزر بـه پایان 

بردنـد. آمـاری کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته )تولیـد 373 هـزار و 700 دسـتگاه( 

رشد 29,1 درصدی نشان می دهد.

همچنیـن تـا پایـان خـرداد مـاه کارخانجـات 

داخلـی بـا ثبـت رشـد 19,9 درصـدی در تولیـد 

تلویزیــــون، 268 هـــــزار و 900 دسـتگاه از ایــــن 

محصـول تولیـــد کردنــــد. ایـــن در حالـی اسـت 

کــــه آمـار بهـار 99 تلویزیون سـازان 242 هـزار و 

200دستگاه بود.

توسعه صنعت لوازم  خانگی با تشکیل کانون دانش، صنعت و بازار
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد:
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از باشگاه 

تخصصـی  و  مدیریتـی  سـوابق  در  آلومینیـوم، 

مدیرعامــــل جدیــــد سـالکو مـواردی همچــــون 

عضویـت در هیئـت  مدیـره و معـاون بازرگانـی 

شـرکت آلومینیـوم جنـوب، معـاون شـرکت صبـا 

فـوالد خلیـج فـارس، مشـاور مدیرعامـل شـرکت 

صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان و قائم مقام 

مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی ایران در 

فوالد مبارکه اصفهان وجود دارد.

تامیـن  نحـوه  بـه  اسـت زحمتکـش  گفتنـی 

منابـع مالـی پروژه هـا و مدیریت اجرایی اشـراف 

و  مدیریـــت  مختلـــف  دوره هـــای  و  داشتـــه 

اسـت.  گذرانـده  را  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی 

همچنیـن وی مسـلط بـه فنـون مذاکـره و روابـط 

بیـن شـرکت ها اسـت و تسـلط کاملـی بـر امـور 

تجارت و بازرگانی دارد.

عملیـات احـداث مجتمع صنایـع آلومینیوم 

جنـوب در سـال 94 در منطقـه ویـژه اقتصـادی 

المـرد بـا هـدف تامیـن نیـاز بازارهـای داخلـی و 

توسعه صادرات غیر نفتی و با تاکید بر استفاده 

بهینـه از منابـع عظیـم انـرژی کشـور آغـاز شـد. 

همچنیـن فـاز نخسـت ایـن مجموعـه صنعتی به  

کارخانــــه  مدرن تریـــــن  و  بزرگ تریــــن  عنــــوان 

آلومینیوم کشور در سال 99 افتتاح شد.

در آیینی با حضور امیرعباس حسـینی مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری غدیر، سـید ابوتراب فاضل رئیس هلدینگ توسـعه صنایع 
و معـادن غدیـر و اعضـای هیئـت  مدیره سـالکو، مهدی زحمتکش بـه  عنوان مدیرعامـل جدید شـرکت آلومینیوم جنـوب معارفه و 

جایگزین علی عبداهلل نژاد شد.

مهدی زحمتکش به سمت مدیرعامل آلومینیوم جنوب منصوب شد

ـــ

مشـاور رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو در امور بومی سـازی و سـاخت داخل گفت: ایمیـدرو با همراهی شـرکت های تابعه، صرفه جویی 
ارزی حدود 681میلیون دالری از طریق بومی سازی را طی امسال هدف گذاری کرده است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی ایمیدرو، حسـن یونسیان اظهار داشت: 

13 شـرکت بخـش معـدن و صنایع معدنی برنامه 

خود را در این حوزه اعالم کرده اند.

وی در ادامـه بیـان کـرد: شـرکت های فـوالد 

خوزستان )195 میلیون دالر(، گل گهر )177میلیون 

میلیون دالر(، فوالد مبارکه )152میلیون دالر(، ملی 

مـس )80 میلیـون دالر(، گهر زمیـن )27 میلیـون 

دالر(، چادرملـو )26 میلیـون دالر(، فـوالد هرمزگان 

)هشـت میلیون دالر( و ذوب آهن)پنج میلیون 

دالر( صرفه جویی ارزی از طریق بومی سـازی طی 

سال جاری خواهند داشت.

مشـاور رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو تصریـح 

ایـران  فـوالد  ملـی  شـرکت های  همچنیـن  کـرد: 

)4.9میلیون دالر(، آلومینای ایران )سه میلیون دالر(، 

آلومینیوم المهدی )دو میلیون دالر(، فوالد خراسان 

)847 هـزار دالر( و تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران 

)500 هــــزار دالر( صرفه جــــویی ارزی حاصــــل از 

بومی سازی در سال 1400 را هدف گذاری کرده اند.

و  توسـعه  سـازمان  می افزایـد،  گـزارش  ایـن 

نوسازی معاد و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با 

همراهـی شـرکت های معـدن و صنایـع معدنـی، 

سیاست بومی سازی و استفاده از توانمندی های 

داخلـی را بـه عنـوان یکـی از اقدامـات توسـعه ای 

در دستور کار دارد.

برنامه صرفه جویی ارزی 681 میلیون دالری 
واحدهای تابعه ایمیدرو در سال 1400
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میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی چهار ماهه نخست سال 1400، بیش از 6 درصد افزایش یافت.

افزایش 6 درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ
در چهار ماهه نخست 1400 محقق شد؛

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایع معدنی ایران، 10 شرکت بزرگ تولیدکننده 

کنسـانتره سـنگ آهن از ابتـدای فروردیـن تـا پایان 

تیـر 1400، حـدود 17 میلیـون و 42 هـزار و 364 تـن 

تولید کردند. این رقم در مدت مشـابه سـال 99، 

حدود 16 میلیون و 44 هزار و 640 تن بود.

»گل گهـر«  شـرکت های  میـزان،  ایـن  از 

پنـج میلیـون و 801 هـزار و 145 تـن، »چادرملو« 

چهــــار میلیــــون و 121 هـــــزار و 61 تن، »توسعه 

خاورمیانـــــه«  معــــدنی  صنایـــــع  و  معـــــادن 

دومیلیـون و 83هـزار و 26 تـن، »گهـر زمیـن« 

یـک میلیـون و 532 هـزار و 224 تـن، »مرکـزی« 

یـک میلیـون و 294 هـزار و 294 تـن، »توسـعه 

»اپـال  تـن،  و 387  هـزار  سـناباد« 669  فراگیـر 

پارسیان سنگان« 659 هزار و 628تن، »صبانور« 

428 هـزار و 34 تـن، »جـالل آبـاد« 175 هــــزار و 

214تــــن و »صنایــــع معــــدنی فــــوالد سـنگان« 

278هزار و 351 تن کنسانتره آهن تولید کردند.

طی چهار ماهه نخست امسال، شرکت های 

بزرگ پنج میلیون و 361 هزار و 320 تن کنسانتره 

به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم 

مدت مشابه سال 99 )پنج میلیون و 947 هزار و 

53 تن(، حدود 10 درصد کاهش نشان می دهد.

تیـر،  مـاه  در  آهـن  کنسـانتره  تولیـد  میـزان 

میلیون و 349 هزار و 922 تن بود که نسبت  سه 

بـه رقـم مـدت مشـابه سـال 99 )چهـار میلیـون و 

130هزار و 924 تن(، 19 درصد کاهش یافت.

شـرکت های بـزرگ، از ابتـدای فروردین مـاه تـا 

پایــــان تیــــر، 378 هــــزار و 198 تـن سنگ آهـــن 

دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت 

مشـابه سـال 99 )402 هـزار و 593 تـن(، 6 درصـــد 

کاهـش را نشـان می دهـد، امـا ارسـال سـنگ آهن 

دانه بنـدی بـا 44 درصـد افزایـش از 647 هـزار و 

740 تن چهار ماهه سال 99 به 934هزار و 897تن 

چهار ماهه امسال افزایش یافت.

میـزان تولیـد و ارسـال دانه بنـدی در مـاه تیـر 

تـن« و  بـه ترتیـب، »147 هـزار و 310  نیـز   1400

»243هـزار و 113 تـن« بـود کـه نسـبت بـه رقـم 

مدت مشابه سال 99 )119 هزار و 181 تن تولید و 

195 هـزار و 820 ارسـال دانه بنـدی(، حاکـی از 

افزایش 24 درصدی در هر دو بخش است.
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عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فوالد ایـران با بیان اینکه همچنـان با محدودیت هـای تامین برق مواجه هسـتیم، گفت: در مـرداد ماه 
از میانگین ظرفیت دو میلیون و 700 هزار تن تولید ماهیانه فوالد میانی، 200 تا 250 هزار تن تولید داشتیم.

کاهش ۹0 درصدی تولید فوالد میانی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، وحیـد یعقوبـی 

در مـورد وضعیـت قطعی برق در صنعت فوالد، 

اظهار داشـت: همچنان در صنعت فوالد شـاهد 

محدودیت تامین برق هستیم. دیماند مصرفی 

شرکت ها فقط از ساعت 12 شب تا هشت صبح 

50 درصـد اسـت و در بقیـه سـاعات همچنـان 

دیمانـد  از  درصـدی   10 اسـتفاده  محدودیـت 

خریـداری شـده وجـود دارد، البتـه چنـد روزی 

اسـت کـه وضعیـت در برخـی از اسـتان ها بهبود 

یافتـه و تولیـد رو بـه افزایـش بـوده اسـت، امـا در 

کل شرایط به گونه ای نیست که بتوان گفت به 

روال عادی برگشـته ایم. متاسـفانه برنامه ای هم 

بـرق  اضطـراری  شـرایط  در  فـوالد  انجمـن  کـه 

تدویـن کـرده بـود به نتیجه مطلوب جهـت اجرا 

نرسیده است و علی رغم موافقت مسئولین در 

جلسـات امـا هیـچ اتفـاق عملیاتـی نیفتـاده و مـا 

همچنـان بـا محدودیت هـای تامیـن بـرق بـرای 

تولید مواجه هستیم.

معـاون اجرایـی انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایـران در ادامـه افـزود: مضـاف بـر اینکـه ایـن 

50درصـد دیمانـد مصرفـی کــــه بـرای سـاعات 

شـب می دهند و 10 درصد دیماند مصرفی که 

بـرای سـاعات روز می دهنـد، هیـچ دردی را از 

تولیدکننـدگان دوا نمی کنـد و حتـی بـه لحـاظ 

محدودیت هـــــای فنــــی، برخــــی از شرکت هـــا 

خامـوش  و  بـرق  کـردن  وصـل  و  قطـع  امـکان 

دیمانـد  از  اینکـه  ندارنـد.  را  کوره هـا  کـردن 

50درصـــدی در شـب بـه 10 درصـــدی در روز 

برگردنــــد به  هیچ  وجه برای خود صرفـــه ندارد 

و ترجیح می دهند کال تولید را انجام ندهند.

ایـن  بلندمـــدت  راهـکار  کـرد:  تصریـح  وی 

اسـت کـه وضعیـت بـرق کشـور بـه لحـاظ تولیـد 

باالتـر بـرود، امـا در کوتاه مدت با در نظر گرفتن 

از  حلقـه  هـر  فنـی  محدودیت هـای  وضعیـت 

تولیـد زنجیـره فـوالد و همیـن طـور شـرایط بـازار 

فـوالد و نیـاز بـه محصوالت مختلـف و تعهدات 

صادراتـی، برنامـه ای تدوین کردیم که با دوهزار 

مـگاوات تولیـد حداقلـی در حـدود 40درصـد بـا 

اشتغال حدود 90 درصدی را انجام دهیم؛ پیش 

از این هم در جلسات مختلف وزیـــر نیـــرو قـــول 

را  بـرق  سـاعت  مـگاوات  هـزار  دو  کـــه  دادنـد 

بــــرای صنعــــت فـوالد تامیـن می کننـد، امـا بـا 

گذشت یک ماه از ارائه این برنامه هنوز اتفاقی 

نیفتاده است.

گفـت:  تولیـد  وضعیـت  مـورد  در  یعقوبـی 

براسـاس آمار غیر رسـمی به لحاظ تولید در مرداد 

ماه، به دلیل قطعی برق و محدودیت های تامین 

برقـی کـه داشـتیم، حـدود 10 درصد شـرایط عادی 

تولید داشـتیم. در واقع میزان تولید فوالد میانی 

در مردادماه، از دو میلیون و 700 هزار تن به حدود 

200 هزار تا 250 هزار تن کاهش یافت.

معـاون اجرایی انجمـن تولیدکنندگان فوالد 

ایران افزود: در تیر ماه نیز در همه محصوالت 

میانگیـن  طـور  بـه  و  داشـتیم  تولیـد  کاهـش 

حدود 45 درصد تولید را از دست داده بودیم 

بودیـم  توانسـته  عـادی  شـرایط  درصـد   55 و 

تولید کنیم.

رقبا بازارهای صادراتی را از ما گرفتند  

یعقوبـی در مـورد وضعیـت صـادرات عنـوان 

کـرد: از اول سـال جـاری پیش بینـی ایـن بـود کـه 

عضو انجمن فوالد عنوان کرد:
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6,5 تـا هفـت میلیـون تن صـادرات فـوالد میانی 

و در کل زنجیـره 12 میلیـون تـن صـادرات انجـام 

شـود؛ زیـرا فـرض ایـن بـود کـه محدودیت هـای 

تامیـن بـرق و صـادرات نخواهیـم داشـت، امـا بـا 

توجه به محدودیت های تامین برق، پیش بینی 

می شـود ایـن 12 میلیـون تـن صـادرات زنجیـره 

فوالد که ارزش آن حدود هشت میلیارد دالر در 

کل زنجیـره و پنـج و نیـم تـا 6 میلیـارد دالر در 

محقـق  بـود،  بعـد  بـه  اسـفنجی  آهـن  بخـش 

نخواهد شد.

وی اظهـار کـرد: بازارهـای صادراتـی فـوالد بـه 

شـدت حسـاس هسـتند و در این بازارها باید دائم 

حضـور داشـت آن را حفـظ کـرد؛ حتـی در دوره 

محدودیت هـای صادراتـی مطـرح می کردیـم کـه 

صـادرات کار یـک شـبه نیسـت و کار بلندمـدت 

اسـت و شـرکت ها بایـد بـرای حضـور مسـتمر بـه 

صـورت دائـم برنامه ریزی کنند؛ متاسـفانه در این 

مـدت رقبـا برخـی از ایـن بازارهـا را در عـراق، شـرق 

آسیا و افغانستان از ما گرفتند.

معـاون اجرایـی انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد 

ایـران اذعـان کـرد: در دولـت جدیـد بایـد تقویـت 

صـادرات بیشـتری صـورت بگیـرد؛ البتـه دولـت 

برنامه توسـعه صادرات را داشـته است منتهی به 

دلیـل عقـب افتـادن از برنامه بیش از پیش باید به 

توسـعه صـادرات بپـردازد؛ رفـع محدودیت هـای 

تولیـد، رفـع محدودیت هـای صـادرات، تسـهیل 

ازجملـه  و…  الزم  مشـوق های  ارائـه  صـادرات، 

الزامات است.

دولت از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند  

مهم تریـن  از  یکـی  کـرد:  مطـرح  یعقوبـی 

انتظارات فوالدسازان از دولت سیزدهم، توسعه 

صـادرت اسـت؛ اینکـه صـادرات را از قیـد و بنـد 

بخشنامه ها آزاد کند. همچنین ایجاد توازن در 

مـا در  زیـرا  بعـدی اسـت،  نکتـه  فـوالد  زنجیـره 

بحـث اکتشـاف و اسـتخراج عقـب هسـتیم کـه 

نیازمنــــد منابــــع مالـــی، ایجــــاد کنسرسیــوم و 

واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وی گفـت: همچنیـن در بحـث تنظیـم بـازار 

دولت باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند؛ 

سـازوکار بـورس کاال مناسـب اسـت، منتهـی امـا و 

اگرهایی وجود دارد. اینکه همه شرکت ها ملزم به 

ارائــــه محصــــوالت در بــــورس کاال شونــــد، کــــار 

غیرعملـی اسـت. هـر چقـدر در دولـت دوازدهـم 

گفتیم گوش نکردند.

معـاون اجرایـی انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد 

ایـران خاطرنشـان کرد: سیاسـت عرضـه در بورس 

امـا سیاسـت عرضـه کامـل  اسـت  کاال درسـت 

محصـوالت و همـه شـرکت ها در بـورس بـه دلیـل 

فراینـد فـروش شـرکت ها، فراینـد اداری و مالـی 

و  غیرعملـی  و…  بـورس  فراینـد  و  شـرکت ها 

غیراجرایی اسـت. اگر این کار الزام شـود در بعد 

نظارتی و تنظیم بازار به مشکل خواهیم خورد.

بر اساس گزارشی از مهر، یعقوبی بیان کرد: 

استفــــاده همزمـــان از بـــورس کاال و مکانیـزم 

سامانه جامع تجارت برای رصـــد بازار داخلی و 

قیـد و بنـد برداشـتن از مسیـــر صـادرات باید در 

دستور کار قرار گیــرد. همچنین تولیدکنندگان 

از دولـت سـیزدهم انتظـارات مالیـــاتی، تامیـــن 

و  تولیــــد  محدودیت هـــای  رفـــع  اجتمــــاعی، 

بروکراسی های اداری دارند.

ــــ

کارخانـه گندله سـازی چادرملو توانسـت با تولیـد 367 هزار و 954 تـن گندله در 
مـرداد مـاه 1400، باالتریـن میـزان تولیـد ماهیانـه را از ابتـدای راه انـدازی این 

کارخانه ثبت کند.

بـه گـزارش »فلـــزات آنالیـــن« و بـه نقـــل از 

صنعتـــی  و  معـــدنی  شـرکت  عمومـی  روابـط 

چادرملـو، کمالـی اردکانـی، مدیر گندله سـازی 

چادرملـو بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـــار داشـت: بـا 

توجـه بـه سـوابق تولیـد ثبـت شـده و همچنیـن 

در ظرفیـت طراحـی  موجـود  محدودیت هـای 

کارخانــــه، ثبــــت ایــــن میــــزان تولیــــد دور از 

دسترس به نظــر می رسیــد؛ امــا در سایــه تالش 

و همـت واال و عـزم جـــدی همــــه کارگــــران و 

مدیـــــران در تمــــامی سطــــوح و حمایت هــــا و 

رهنمودهـای مدیرعامـل محتـرم چادرملـو ایـن 

مهم انجام پذیرفت.

رکورد تولید ماهیانه در کارخانه گندله سازی چادرملو شکسته شد

در تیر ماه در همه محصوالت 
کاهش تولید داشتیم و به طور 

میانگین حدود 45 درصد تولید را 
از دست داده بودیم و 55 درصد 

شرایط عادی توانسته بودیم 
تولید کنیم
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مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن به منظور بررسـی میزان پیشـرفت پروژه های انتقال آب و پسـاپ این شـرکت از ایـن پروژه ها 
بازدید کرد.

به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی 
ذوب آهن در پروژه های انتقال آب و پساب

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

شرکـــــت ذوب آهـــــن، مهــــدی نصـــر، معـــاون 

برنامه ریــــزی و توسعــــه و همچنیــــن مدیــــر و 

همـکاران ذی ربـط اجرایی ایـن پروژه ها در این 

بازدیــــد توضیحــــاتی از آخریـــن وضعیــــت و 

میـزان پیشـرفت پروژه هـا و چالش های پیش رو 

ارائه دادند. 

مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر تسریع در 

بـه  داشـت:  اظهـار  پروژه هـا  ایـن  اجـرای  رونـد 

علـت حیاتـی بـودن پروژه هـای تصفیـه آب برای 

میـزان  کاهـش  بـر  آن هـا  تاثیـر  و  آهـن  ذوب 

برداشـت آب خـام رونـد اجرایـی شـدن آن هـا بـه 

صورت مستمر مورد بررسی قرار می گیرد. 

وی سـرمایه گذاری کالن بیـش از دو هـزار 

ایـن  در  اصفهـان  آهـن  ذوب   تومانـی  میلیـارد 

زمینـه را بیانگـر اعتقـاد عمیـق ایـن شـرکت بـه 

مسـئولیت های اجتماعی و درک شـرایط بحران 

کم آبی منطقه دانست و افزود: امیدوار هستیم 

در سـالی کـه بـه عنـوان تولیـد، پشـتیبانی ها و 

مراجـع  اسـت،  شـده  نام گـذاری  مانع زدایی هـا 

برون سـازمانی جهـت برطـرف شـدن کامـل موانع 

موجود مجوزهای الزم را صادر کنند.

شـایان ذکـر اسـت پروژه های انتقـال و تصفیه 

پساب ذوب آهن اصفهان عبارت  هستند از: 

-فـاز یـک خـط انتقـال پسـاب فوالدشـهر: از 

 ،BOT مخزن مجاور گردنه تا تصفیه خانه پساب

پیمانـکار: شـرکت  پـروژه 100 درصـد،  پیشـرفت 

مهندسی و پویش  ساخت ذوب  آهن اصفهان

از  فوالدشـهر:  پسـاب  انتقـال  خـط  دو  -فـاز 

مجـاور  مخـزن  تـا  فوالدشـهر  ورزشـگاه  مجـاور 

پیمانـکار:  پـروژه 86 درصـد،  پیشـرفت  گردنـه، 

شرکت جهان فوالد مروارید

-ســـــه خـط انتقــــال پســــاب فوالدشهـــــر و 

از  پسـاب  پمپـاژ  جهـت  پمپخانـه  پمپ خانـه: 

تصفیه خانه فوالدشهر به تصفیه خانه BOT، خط 

انتقال از مجاور تصفیه خانه فوالدشـهر تا مجاور 

ورزشـگاه فوالدشـهر، پیشـرفت پـروژه 53 درصد، 

پیمانکار: شرکت جهان فوالد مروارید

انتقـال پسـاب زرین شـهر و چاه هـا: از  -خـط 

BOT مجاور تصفیه خانه زرین شهر تا تصفیه خانه

تـا   BOT تصفیه خانـه  از  آب  انتقـال  -خـط 

کارخانـه: اجـرای خطـوط خروجـی از تصفیه خانه 

BOT تـا محـل مصـرف کارخانه، پیشـرفت پـروژه 

49 درصد، پیمانکار: شرکت جهان فوالد مروارید

-تصفیه خانـه پسـاب BOT )مرحلـه اول(: بـه 

پسـاب در سـاعت،  ظرفیـت 850 متـر مکعـب 

پیشرفت پروژه 33 درصد، سرمایه گذار: شرکت 

توسعه نوین آب مپنا

ــــ
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به گزارش »فلزات آنالین«، شین هوا، گزارش 

داد کـه فوالدسـازان بـزرگ چیـن، »آن  اسـتیل« و 

آغـاز  را  خـود  ادغـام  رونـد  رسـما  گنـگ«  »بـن 

کرده انـد تـا بـه ایـن وسـیله سـومین تولیدکننـده 

فوالد جهان ایجاد شود.

گزارشات حاکی از این است که شرکت دولتی 

»آن اسـتیل« 51 درصـد از سـهام رقیـب خـود 

»بن گنگ« را به دست خواهد آورد. در این قرارداد 

که با پشتوانه دولتی انجام خواهد شد هیچ پولی 

دسـت بـه دسـت نخواهـد شـد و تنهـا بخش فـوالد 

بسیار حجیم چین جمع  و جورتر می شود.

دفاتـر مرکـزی ایـن دو شـرکت در حـال حاضـر 

60کیلومتر با هم فاصله دارند.

پس از تکمیل این فرایند شـرکت ادغام شـده 

و  داشـت  خواهـد  را  اسـتیل«  »آن  نـام  همـان 

ظرفیـت تولید سـاالنه آن به 63 میلیـون تن فوالد 

خـام خواهـد رسـید. بـه ایـن ترتیـب، تولیـد فـوالد 

شـرکت جدید آن اسـتیل از گـروه »اچ بـی آی اس« 

هم بیشتر شده و آن  استیل به دومین تولیدکننده 

بزرگ چین تبدیل خواهد شد و پس از چاینا باوئو 

و شرکت آرسلورمیتال سومین تولیدکننده بزرگ 

فوالد جهان خواهد شد.

بـه منظـور اطالع رسـانی در مـورد ادغـام ایـن 

شرکت ها، کنفرانس ویژه ای در شهر آنشان چین 

برگزار شد.

آن استیل در سال 2020 توانست 38,19میلیون 

تن فوالد تولید کند، در حالی که تولید بن گنگ 

در آن سال به 17,36 میلیون تن رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، انتظـار مـی رود 

شرکت جدید آن استیل تا سال 2025 تولید خود 

را به 70 میلیون تن در سـال برسـاند و بیش از 50 

میلیـون تـن سـنگ آهن خـام بـه فـروش برسـاند تـا 

درآمد ساالنه آن به 46 میلیارد دالر برسد.

فوالدسـازان بـزرگ چیـن، »آن  اسـتیل« و »بن گنگ« رسـما رونـد ادغام خـود را آغاز کرده اند تا به این وسـیله سـومین تولیدکننده 
فوالد جهان ایجاد شود.

تشکیل سومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان 
با ادغام کارخانجات چینی

ــــ

شـرکت فوالد سـبز سـوئدی Hybrit اعام کرد که نخسـتین فوالد تولید شـده بدون اسـتفاده از زغال سـنگ را به مشتری تحویل 
داده است.

 Hybrit بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، شـرکت

فوالدسـازی  صنعـت  کـردن  متحـول  دنبـال  بـه 

است که عامل حدود 8 درصد از انتشار گازهای 

گلخانه ای جهانی به شمار می رود.

 ،SSAB ایـن شـرکت کـه متعلـق بـه شـرکت

 LKAB شرکت دولتی واتن فال و شرکت معدنی

است، اعالم کرد تحت یک آزمایش پیش از آغاز 

تولیـد تجـاری در سـال 2026، فـوالد پـاک را بـه 

شرکت کامیون سازی ولوو تحویل خواهد داد.

ایـن شـرکت فعالیـت آزمایشـی در کارخانـه 

پایلوت خود برای فوالد عاری از سوخت فسیلی 

را یـک سـال پیـش در شـهر لولئـو واقـع در شـمال 

سـوئد آغاز کرد. این شـرکت قصد دارد برق پاک 

و هیدروژن را جایگزین زغال سنگ کک شو کند 

اسـت.  نیـاز  فـوالد  تولیـد  بـرای  معمـوال  کـه 

هیـدروژن بخـش مهمـی از برنامـه اتحادیـه اروپـا 

بـرای صفـر کـردن انتشـار گازهـای گلخانـه ای تـا 

سال 2050 است.

شرکت SSAB که در 10 درصد از انتشار دی 

اکسید کربن سوئد و هفت درصد از انتشار دی 

اکسـید کربـن فنالنـد سـهم دارد، اعالم کـرد این 

تحویـل آزمایشـی گام مهمـی بـه سـوی زنجیـره 

ارزش کامـال عـاری از سـوخت فسـیلی اسـت. 

هدف، تحویل فوالد عاری از سوخت فسیلی به 

بـازار و بـه اجـرا درآوردن ایـن فنـاوری در ابعـاد 

صنعتی تا سال 2026 است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، و رویترز، شرکت 

اچ تـو گریـن اسـتیل هم قصـد دارد کارخانه فوالد 

عاری از سوخت فسیلی در شمال سوئد احداث 

کند که شـامل تاسیسـات هیدروژن پایدار است 

و تولیدش در سال 2024 آغاز می شود.

نخستین فوالد پاک جهان عرضه شد
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پیلتـن  فـرزاد  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دربـاره آخریـن وضعیـت تجـارت بیـن دو کشـور 

ایران و سـوریه، اظهار داشـت: بر اسـاس آمارهای 

حـدود  سـال 1400  اول  ماهـه  چهـار  در  رسـمی 

38هـزار تــــن کاال بـه ارزش 66 میلیــــون دالر از 

جمهـــوری اسـالمی ایــــران بـه کشــــور سوریــــه 

صادرات شده و بر ایــــن اساس سوریـــه در رتبـــه 

بیسـتم طرف هـای صادراتـی کشـور طـی مـــدت 

مذکور قرار گرفته است.

سـازمان  آفریقایـی  و  عربـی  دفتـر  مدیـرکل 

توسـعه تجـارت ایـران افـزود: ایـن در حالی اسـت 

کـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته 51 هـزار تـن 

کاال به ارزش 48.5 میلیون دالر به کشور سوریه 

ایـن اسـاس صـادرات  بـر  صـادرات داشـته ایم و 

ایـران بـه سـوریه در چهـار ماهـه ابتـدای امسـال 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از نظر ارزشـی 

36 درصـد افزایـش امـا از نظـر وزنـی 26 درصـد 

کاهش داشته است.

وی بیـان کـرد: در چهار ماهه ابتدای امسـال 

حـدود 10 هـزار تـن کاال بـه ارزش سـه میلیـون و 

950هزار دالر از کشـور سـوریه واردات داشته ایم 

که این واردات در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

99 از نظـر ارزشـی افزایـش 171 درصـدی و از نظـر 

وزنی هم افزایش 181 درصدی را نشان می دهد. 

پیلتــــن در ادامــــه تصریـح کــــرد: اجــــزا و 

قطعات توربین هـــای بخـــار، هادی هــــای برق، 

ترانسفورماتـــور، میله هـای آهنـی و فـوالدی و 

لوله هـــای مسـی ازجملـه اقـالم صادراتـی ایران 

بـه سـوریه طـی چهـار مـاه نخسـت سـال جـاری 

بوده است. 

بـر اســـاس گزارشـی از فـارس، مدیـرکل دفتـر 

عربـی و آفریقایـی سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 

بیـــان کـــرد: بررسی ها نشان می دهـــد در ســــال 

بـازار  از  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـهم   ،2020

سـوریه، حـدود 3 درصـد بـوده و بر این اسـاس در 

این سـال در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان به 

سوریه قرار داشته است. 

وی اضافه کرد: کشورهای ترکیه با 38درصد، 

چین 20 درصد، مصر 7 درصد، روسیــه 4 درصد 

و هند و لبنان با اندکی بیش از 3 درصد در رتبه 

اول تـا ششـم کشـورهای صادرکننـده بـه سـوریه 

قرار دارند. 

اینکـه برخـی  بـه  بـا اشـاره  پیلتـن همچنیـن 

کاالهای ایرانی از طریق عراق و یا دیگر کشـورها 

مانند امارات بصورت صادرات مجدد به سوریه 

صادر می شوند، عنوان کرد: در صورت محاسبه 

ایـن میـزان از صـادرات بـه سـوریه، می توان سـهم 

بیشـتری از بـازار ایـن کشـور را بـرای جمهـوری 

اسالمی ایران در نظر گرفت.

سـازمان  آفریقایـی  و  عربـی  دفتـر  مدیـرکل 

توسعه تجارت ایران در پایان قطع روابط بانکی و 

هزینه هـای بـاالی حمـل و نقـل کاال و عـدم امکان 

برقـراری عـادی ارتباطـات و برگـزاری رویدادهـای 

مهم تریـــن  ازجملـه  طـرف  دو  میــــان  تجــــاری 

کشـــور  دو  میــــان  تجـــارت  فـراروی  مشـکالت 

برشـمرده و بـا اشـاره بـه مناسـب تر شـدن شـرایط 

تجارت خارجی در دوره پسـاکرونا و عادی شـدن 

مناسبات و رویدادهای تجاری با دیگر کشورها، 

ابــــراز امیـــدواری کــــرد در ماه هـــای بعـد رشـد 

صادرات به سوریه افزایش پیدا کند. 

مدیـرکل دفتـر عربی و آفریقایی سـازمان توسـعه تجارت ایران با اشـاره به اینکـه ایران در رتبـه هفتم در بیـن صادرکنندگان کاال 
به کشور سوریه قرار دارد، گفت: سهم ایران از بازار سوریه فقط 3 درصد است.

ایران سهم اندکی از بازار سوریه دارد
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران:
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بــــه گــــزارش »فلـزات آنالیــــن«، و بـر پایــــه 

انجمـــن  ســـوی  از  شــــده  منتشــــر  اطالعــــات 

ایـران، ورق گـرم یکـی از  تولیدکننـدگان فـوالد 

محصوالت استراتژیک در فوالدسازی است. این 

بـه میـزان  قبـل  سـال  ماهـه  محصـول در چهـار 

سه هزار و 51 تن تولید شده بود، اما امسال مقدار 

تولیـد ورق گـــرم بـا رشـــد منفـی 10 درصـدی بـه 

دوهزار و 759 تن رسیده است.

بـا  نیـز  سـرد  ورق  محصـول،  ایـن  کنـار  در 

رشـد منفــــی 9 درصــــدی در تولیــــد از رقـــم 

904هـزار تـــن در چهـــار ماهــــه سـال قبـــل بــــه 

826هـزار تـــن رسـیده اسـت؛ در ایـن میـان امـا 

در  مثبـت 5 درصـدی  رشـد  پوشـش دار  ورق 

تولید را تجربه کرده و از 470 هزار تن محصول 

تولیـد شـده در چهـار ماهه سـال قبـل اکنون به 

افزایـش  تـن در چهـار ماهـه امسـال  493هـزار 

تولید داشته است.

بنابرایـن تولیـد کل مقاطـع تخـت فـوالدی از 

میزان تولید سه هزار و 167 تن در چهار ماهه 99 

بـه دو هـزار و 807 در چهـار ماهـه 1400 رسـیده و 

رشد منفی 11 درصدی داشته است.

کـــــل  کـــه  گفــــت  در مجمــــوع می تــــوان 

محصـوالت فـوالدی از 6 هـزار و 864 تـن تولیـد 

منفـی  رشـد  بـا  پارسـال  ماهـــه  چهـار  در  شـده 

6درصـدی بـه 6 هـزار و 470 تـن در چهـار ماهـه 

امسال رسیده است.

بـر اســـاس گزارشـی از ایراسیــــن، گفتنـــی 

اسـت کـه یکـی از دالیــــل کاهـــش تولیـــد بـرای 

محصوالت فوالدی افزایش هزینه هـــای تولیـــد 

و همچنیــــن قطــــع شـــدن بــــرق واحـــدهــــای 

تولیدکننـده بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه بـا 

کـم شـدن میـزان تولیـد محصـوالت در نهایـت 

شـاهد افزایش قیمت انواع محصوالت فوالدی 

در بـازار خواهیـم بـــود. کمـا اینکـه تـا بـه امـروز 

نیـز ایـن اتفـاق افتـاده و رونـد قیمتـی در بـازار 

فوالد رو به افزایش داشته است.

بررسـی میـزان تولیـد کل محصوالت فوالدی کشـور بـرای دوره های چهار ماهه ابتدایی سـال 99 و سـال 1400 نشـان می دهد که 
به علت قطعی برق و افزایش هزینه های تولید، میزان تولید مقاطع تخت فوالدی 11 درصد کاهش یافته است.

رشد منفی 11 درصدی تولید مقاطع تخت فوالدی
در چهار ماهه اول 1400 اتفاق افتاد؛
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شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، بهـروز رحمتـی 

اظهار داشـت: با اجرای طرح اسـید فسـفریک و 

کـود شـیمیایی فسـفاته، سـود حاصـل از تولیـد 

این محصوالت و ارزش  افزوده ایجاد شده برای 

شـرکت مـس صـرف طرح هـای توسـعه شـرکت و 

سـود سـهامداران میلیونی شـرکت خواهد شـد. 

شـامل  آن  بـرکات  و  خیـر  اثـرات  مجمـوع  در 

سهامداران، کشاورزان و دامداران می شود.

وی بـا بیـان اینکـه بـا تولیـد و عرضـه کـود 

سـالم و اسـتاندارد و تولید غذای سـالم یکی از 

سـاخته  نیـز  سـالم  جامعـه  ایجـاد  سـتون های 

خواهد شد، افزود: یکی از ارکان اصلی توسعه 

پایدار، توجه ویژه به محیط  زیست است.

در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  رحمتـی 

صنعـت مـس زنجیـره تولید تنها بـه تولید کاتد 

مـس منتهـی نمی شـود، خاطرنشـان کـرد: در 

در  موجـود   SO2 جـذب  خصـوص  همیـن 

گازهـای خروجـی کوره هـای ذوب و تبدیـل آن 

بـه اسـید سـولفوریک ضـروری بـه نظر می رسـد 

و یکـی از اقدامـات رایـج در ایـن صنعـت بـرای 

حفـظ محیـط  زیسـت بـه شـمار مـی رود؛ این در 

حالی اسـت که با اجرای طرح های توسـعه این 

رقم بیشتر هم خواهد شد.

معـاون توسـعه  و اکتشـافات شـرکت ملـی 

ورود  دالیـل  خصـوص  در  ایـران  مـس  صنایـع 

شـرکت مس به طرح مخازن اسـید سـولفوریک 

گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیـت تولیـد و مصـرف 

اسـید کشـور و مـازاد بـودن عرضـه نسـبت بـه 

ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  تقاضـا، 

اسـتراتژی صـادرات ایـن محصـول بـه خـارج از 

کشـور و نیـز تبدیـل آن بـه محصـول بـا ارزش  

افزوده باال را در دستور کار خود قرار داد.

تولید کودهای شیمیایی مانع خروج ارز   

از کشور می شود

رحمتـی بـا بیـان اینکـه اسـتراتژی توسـعه ای 

شـرکت مس و رسـالت صیانت از محیط  زیسـت 

بـا هـدف نیـل بـه توسـعه پایـدار، تولیـد اسـید 

سـولفوریک را اجتناب ناپذیـر می کنـد، اذعـان 

کـرد: بـا توجـه بـه چالـش عـدم تـوازن عرضـه  و 

تقاضا در داخل کشـور برای اسـید سولفوریک، 

معاون توسـعه  و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شـرکت مس با سـرمایه گذاری مناسـب اقدام به نوسازی و توسعه 
ظرفیت تولید اسید سولفوریک کرده و ظرفیت تولید این محصول را به بیش از 1.5 میلیون تن افزایش داده است.

تولید اسید فسفریک مطلوب ترین راهبرد برای ارزش آفرینی 
در محصول اسید سولفوریک

معاون توسعه  و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد:
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تبدیل آن به یک محصول با ارزش مطلوب ترین 

راهبرد است.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا رفع چالش و تبدیل 

آن بـه فرصـت، ضمـن حذف نگرانی های ناشـی 

از نوسـانات بـازار اسـید سـولفوریک و افـت  و 

مصـرف  نقطـه  تعریـف  تقاضـا،  میـزان  خیـز 

تثبیت  شده که همان کارخانه اسید فسفریک 

اسـت و تولید پایدار و سـازگار با محیط  زیسـت 

واحدهـای ذوب مـس موجـب خواهـد شـد کـه 

عـالوه بـر اثـرات اقتصـادی، در تحقـق اهـداف 

بسـزایی  نقـش  نیـز  شـرکت  زیسـت محیطی 

خواهد داشت.

معـاون توسـعه  و اکتشـافات شـرکت ملـی 

صنایـع مس ایـران افزود: همچنین برای انتقال 

ایمن و سـریع و نیز مزیت های زیسـت محیطی 

حمل ریلی، خطوط ریلی به طول 5.5کیلومتر 

اجـرا شـد تـا بـا اتصـال محـل تولیـد، بارگیـری و 

سراسـری،  آهـن  خـط  بـه  محصـول  ایـن  تخلیـه 

امـکان حمـل ریلـی بـرای 100 محصـول تولیـدی 

فراهم شود.

رحمتـی گفـت: در همیـن راسـتا بـا انتقـال و 

در  تولیـدی  اسیدسـولفوریک  ذخیره سـازی 

کارخانه های ذوب مس دو مجتمع سرچشمه و 

شـهر بابـک ضمـن احـداث مخـازن ذخیره اسـید 

فـارس  خلیـج   ویـژه  منطقـه  در  سـولفوریک 

بندرعباس به تعداد هشت مخزن ذخیره سازی 

اسـید سـولفوریک به ظرفیت کل 112 هزار تن با 

تجهیـزات کامـل بارگیـری و تخلیـه، 100 واگـن 

حمل اسید سولفوریک، 200ایزوتانک مخصوص 

حمـل اسـید سـولفوریک، 5.5 کیلومتـر مسـیر 

ریلـی و زیرسـاخت الزم بـرای انتقـال و بارگیـری 

در اسـکله صادراتـی منطقـه ویـژه خلیـج  فـارس 

و  انتقـال  تـوان  کـه  شـده  اجـرا  و  پیش بینـی 

صـادرات یـک میلیـون تـن اسـید سـولفوریک در 

سال را دارد.

معـاون توسـعه  و اکتشـافات شـرکت ملـی 

میــــزان  در خصــــوص  ایـــــران  مــــس  صنایـــــع 

سـرمایه گذاری انجـام  شـده بـرای اجـرای ایـن 

بـرای مخـازن  اذعـان کـرد: در مجمـوع  طـرح 

ذخیره و زیرساخت انتقال به اسکله و بارگیری 

13.4 میلیون یورو و دو هزار و 80 میلیارد ریال 

احـداث 5.5  بـرای  اینکـه  هزینـه شـده ضمـن 

کیلومتر خط ریلی و اتصال به راه آهن سراسری 

بیـش از پنـج هـزار میلیـارد ریـال صـرف شـده 

است.

صادراتـی  اهـداف  بـه  همچنیـن  رحمتـی 

مدنظـر از اجـرای ایـن طرح اشـاره کـرد و افزود: 

یکـی از اهـداف انتقـال اسـید بـه بندرعبـاس و 

ذخیره سـازی در منطقـه ویـژه خلیـج  فـارس در 

کـه  بـوده  ایـن محصـول  بندرعبـاس صـادرات 

بـرای نیـل بـه این هـدف زیرسـاخت های انتقال 

اسـید از داخـل مخـازن بـه اسـکله صادراتـی و 

بارگیـری در کشـتی های مربوطـه پیش بینـی و 

اجرا شده است.

وی در خصـوص اهـداف تعیین شـده طـرح 

اسـید فسـفریک، اضافه کرد: این طرح با هدف 

تولیـد اسـید فسـفریک به ظرفیـــت 670هـزار تن 

اسید فسفریک با گریـــد تجـــاری )54 درصد( با 

مصــــرف یک میلیــــون تــــن اسیــــد سـولفوریک 

تولیـدی واحدهـای ذوب شـرکت ملـی صنایـع 

اقتصـــــادی  ویــــژه  منطقــــه  در  ایـــــران  مــــس 

خلیج فارس- بندرعباس اجرا  شد.

رحمتی عنوان کرد: با تولید اسید فسفریک 

امـکان تولیـد کـود شـیمیایی فسـفاته در داخـل 

کشـور مهیـا شـده و در ادامـه آن طـرح تولیـد 

TSP،DAP/ قبیـل  از  فسـفاته  کودهـای  انـواع 

MCP/ و نیـز مکمـل غذایـی دام ماننـد  MAP

DCP اجـرا خواهـد شـد که با اجـرای این طرح ها 

کودهـا  ایـن  بـه  کشـور  نیـاز  درصـد  حـدود 70 

تامین می شود.

وی بـه تاثیـری کـه ایـن محصـول بـر بخـش 

کشـاورزی کشـور و سـودآوری شـرکت خواهـد 

داشـت، اشـاره و مطـرح کـرد: بـا توجه به قیمت 

بـاال ناشـی از  افـزوده  اسـید فسـفریک و ارزش  

تبدیـل اسـید سـولفوریک بـه اسـید فسـفریک، 

و  بـوده  اقتصـادی طـرح مطلـوب  شـاخص های 

بازگشـت  بـا  سـودده  بسـیار  طـرح  ایـن  اجـرای 

سـرمایه کمتـر از سـه سـال اسـت. بـا اجـرای ایـن 

سـولفوریک  اسـید  چالـش  رفـع  ضمـن  طرح هـا 

مازاد و تبدیل آن به فرصت، سهامداران شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران و جامعـه کشـاورزی از 

برکات و سود آن بهره خواهند برد.

با توجه به ظرفیت تولید و مصرف 
اسید کشور و مازاد بودن عرضه 

نسبت به تقاضا، شرکت ملی 
صنایع مس ایران استراتژی 

صادرات اسید سولفوریک به خارج 
از کشور و نیز تبدیل آن به محصول 

با ارزش  افزوده باال را در دستور 
کار خود قرار داد
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شـرکت فـوالد مبارکـه، غالمرضـا سـلیمی اظهـار 

داشـت: در کلیه صنایع کشـور و به ویژه صنایع 

فوالدی، اسـتراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت 

آینـده  افـق  و  آتـی  سـال  اهـداف  و  تدویـن 

برنامه ریـزی می شـود کـه شـرکت فـوالد مبارکـه 

همـواره در ایـن زمینـه پیش گام بوده اسـت؛ این 

اسـتراتژی  متعالـی،  سـازمان  منزلـه  بـه  شـرکت 

»توسعه محصول« و »بومی سازی« را در دستور 

کار خود قرار داده است.

وی در ادامـه افـزود: شـرکت فـوالد مبارکـه 

قـرار  ظالمانـه  تحریم هـای  تیـررس  در  همـواره 

داشـته و در سـال گذشـته هـم دو مرتبـه تحریـم 

شـد و نیـاز بـود کـه رویکـرد تکیـه بـر توانمنـدی 

داخلـی را تقویـت کنـد؛ اقدامـی کـه نتایـج آن 

گریدهـای  و  محصـوالت  تولیـد  در  را  خـودش 

فوالدی جدید نشان داد.

تولید گریدهای فوالدی متنوع و استراتژیک  

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: شـرکت 

فـوالد مبارکه با عـزم فوالدمردان خود گریدهای 

تجهیـز  بـا  و  کـرده  تولیـد  را  فـوالدی  مختلـف 

کارکنـان  اراده  و  دانـش  ارتقـای  و  ماشـین آالت 

نیـاز  مـورد  تولیـد محصـوالت  بـه سـمت  خـود 

داخلی گام برداشت.

توانمنـدی  و  عـزم  بـر  تاکیـد  بـا  سـلیمی 

فوالدمردان در تولید تختال API مخصوص انتقال 

نفـت خـام، اذعان کرد: تا سـال گذشـته، لوله های 

مـورد نیـاز بـرای انتقـال نفـت خـام بـه کشـور وارد 

می شـدند و ایـن دغدغـه در شـرکت فـوالد مبارکه 

وجود داشت که چرا نباید این محصول در داخل 

کشـور تولیـد شـود تـا مانـع از خروج ارز شـویم؟ 

در نهایت این دغدغه با یک کار تیمی در سـطح 

ملـی بـه سـرانجام رسـید و شـرکت فـوالد مبارکـه 

توانسـت بـا انسـجام مدیریتـی، تختال های مـورد 

نیـاز انتقـال نفـت خـام از گـوره بـه جاسـک را بـرای 

نخستین بار در کشور تولید کند.

سنگ بنای استراتژیک ترین ابرپروژه   

کشور در فوالد مبارکه گذاشته شد

وی بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـات متعـدد و 

فـوالد  شـرکت  نفـت،  وزارت  بـا  سـازنده  تعامـل 

اکسین و شرکت های لوله سازی در ابرپروژه انتقال 

تولیـد  گفـت:  جاسـک  بـه  گـوره  خـام  نفـت 

تختال های API به معنای واقعی کلمه، تجلی کار 

گروهی در سـطح کالن کشـور بود و شـرکت فوالد 

مبارکه به عنوان پایه و اساس تولید این نوع تختال 

به نیاز وزارت نفت به خوبی پاسخ داد.

ریخته گـری  و  فوالدسـازی  ناحیـه  مدیـر 

مـداوم شـرکت فـوالد مبارکه تاکید کـرد: اگرچه 

در سـال های گذشـته، تولیـد تختال هـای مـورد 

مدیـر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکه گفت: در سـال گذشـته، سـنگ بنـای اسـتراتژیک ترین ابرپروژه 
کشـور یعنی انتقال نفت خام گوره به جاسـک در شـرکت فوالد مبارکه به درسـتی بنیان گذاشـته شـد و پس از آزمایشـات الزم، به 
تولیـد انبـوه 400 هـزار تـن تختال مورد نیـاز این پروژه ملی دسـت یافتیـم؛ در حال حاضـر هم اگر محدودیت انرژی برداشـته شـود 

این شرکت می تواند به کمبود نیاز داخلی به عنوان تامین کننده نیمی از فوالد کشور پاسخ دهد.

سنگ بنای استراتژیک ترین ابرپروژه کشور در فوالد مبارکه 
گذاشته شد

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه:
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امـا  بـود  تـرش مطـرح شـده  نفـت  انتقـال  نیـاز 

امکان آن فراهم نبود تا این که در سـال گذشـته 

کشـور  ابرپـروژه  اسـتراتژیک ترین  بنـای  سـنگ 

یعنـی انتقـال نفـت خـام گـوره بـه جاسـک در 

شـرکت فوالد مبارکه به درسـتی بنیان گذاشـته 

انبـوه  بـه تولیـد  از آزمایشـات الزم  شـد و پـس 

400هـزار تـن تختـال مـورد نیـاز ایـن پـروژه ملـی 

دست پیدا کردیم.

در  علمـی  بسـتر  ایـن  کـرد:  بیـان  سـلیمی 

تختال هـای  تولیـد  بـرای  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 

مـورد نیـاز انتقـال نفـت تـرش سـبک و سـنگین 

فراهـم شـد و امـروز قـادر هسـتیم انـواع و اقسـام 

 API گریدهـای مـورد نیاز فوالدی انتقال نفت یا

را تولید کنیم.

پیوستن ایران به جمع کشورهای توانمند   

API در زمینه تولید تختال های

وی با اشاره به ویژگی های تختال API تولید 

شـده در شـرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: نفت 

خام خاصیت خورندگی دارد و تختال مورد نیاز 

بایسـتی از اسـتانداردهای الزم برخـوردار باشـد؛ 

تولیـد ایـن گونـه گریدهـای فـوالدی در انحصـار 

چند کشور است و اکنون ایران با همت شرکت 

فوالد مبارکه در زمره این کشورها قرار دارد.

مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مـداوم 

شـرکت فـوالد مبارکه به عناصـر آلیاژی و عملیات 

تولید این تختال ها اشاره کرد و یادآور شد: عناصر 

آلیـاژی بـه کار رفتـه در تختال هـای API متنـوع 

اسـت و بـا کنتـرل عناصـر آلیـاژی و ترکیب هـای 

ایـن گریـد فـوالدی تولیـد می شـود و  شـیمیایی 

شـرکت فـوالد مبارکـه بـا مجهـز بـودن بـه پلنـت 

گاززدایـی، امـکان تولیـد ایـن گریدهـای فـوالدی را 

دارد؛ این گرید فوالدی هم در ترکیب شیمیایی و 

هـم عملیـات تولیـد، گرید ویژه ای اسـت و شـرایط 

خـاص و زمان بنـدی  شـده برای تولیـد آن مورد نیاز 

آن سـیکل خنـک کاری متفاوتـی  از  پـس  اسـت، 

نیازمند است که بایستی مدیریت شود.

عزم فوالدمردان برای تزریق امید به جامعه  

کارکنـان  شـد:  متذکـر  ادامـه  در  سـلیمی 

شـرکت فوالد مبارکه با تکیه بر خودباوری، عزم 

گریدهـای  انـواع  تولیـد  بـرای  را  خـود  راسـتین 

بـه  تـا امیـد و نشـاط را  فـوالدی جـزم کرده انـد 

جامعـه تزریـق کننـد و بـه جـرات می تـوان گفـت 

تولیـد تختال هـای مخصـوص انتقـال نفـت خـام 

بـرای نخسـتین بـار در کشـور اقدامـی جسـورانه 

بـود و نقـش مدیریـت عالی شـرکت فوالد مبارکه 

در راهبـری ایـن دسـتاورد، مهـم و ارزنده اسـت و 

تولیـد ایـن تختال API، سـرآغاز تولیـد گریدهای 

مورد نیاز وزارت نفت خواهد بود.

وی مزایای تولید این نوع تختال را برشمرد و 

عنوان کرد: یک محصول جدید و استراتژیک که 

برای نخسـتین بار در شـرکتی تولید می شـود، بر 

حاصـل  منسـجم  و  همدالنـه  اقدامـی  اسـاس 

می شـود کـه از نظـر معنـوی بـه پرسـنل انگیـزه 

ایـن تختـال  تولیـد  ایـن  بـر  امـا عـالوه  می دهـد 

باعـث جلوگیـری از خـروج 500 میلیـون یـورو از 

کشـور شـد تـا بـا توانمنـدی تولیـد ایـن گریـد و 

ارتقـای کیفـی و کمـی محصـوالت، زمینـه ثبـت 

سفارشـات متعـدد بـرای انـواع دیگـر فـوالد هـم 

فراهم شود.

مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 

شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه تاکیـدات مقـام 

معظم رهبری بر اهمیت تولید در کشور اظهار کرد: 

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  تولیـد،  جهـش  سـال  در 

توانسـت  تحریم هـا  و  تهدیـدات  تمـام  به رغـم 

نسبت به سایر صنایع دیگر در تحقق شعار سال 

اقدام کند و امسال هم در همین مسیر گام های 

مهمی برداشـته اسـت چراکه ما در فوالد مبارکه 

بـه عنـوان بزرگ تریـن بنـگاه اقتصـاد کشـور بـه 

دنبـال ایـن هسـتیم تـا بـا پشـتیبانی از ارگان هـای 

بـا تامیـن  کشـوری بتوانیـم موانـع را بزداییـم و 

ورق هـای مـورد نیـاز صنایع پایین دسـتی نسـبت 

به رفع موانع این واحدها اقدام کنیم.

دستاوردهای طالیی شرکت فوالد مبارکه   

در مسیر تولید

سـلیمی در ادامـه بـه دسـتاوردهای شـرکت 

فوالد مبارکه پرداخت و اذعان کرد: سـال جهش 

تولیـد، سـال طالیـی شـرکت فـوالد مبارکـه بـود 

چراکـه بـه رکوردهـای متعـددی در تولیـد از نظـر 

کمی و کیفی دست یافتیم؛ در سال گذشته از 

رکورد تولید هفت میلیون تن فوالد عبور کردیم 

و ایـن مهـم بـرای شـرکتی کـه تامین کننده نیمی 

ارزنـده ای  دسـتاورد  اسـت،  کشـور  فـوالد  از 

محسـوب می شـود؛ همچنیـن در سـال گذشـته 

گـروه فـوالد مبارکه توانسـت بـه تولید 10 میلیون 

تـن فـوالد خـام دسـت یابد کـه این دسـتاوردها را 

بایـد بـه تنـوع محصـوالت بـه ویـژه در فوالدهـای 

نهایی ضمیمه کرد.

وی ادامـه داد: در سـال جهـش تولیـد، بـرای 

نخسـتین بـار، شـرکت فـوالد مبارکـه توانسـت بـه 

بـا ضخامـت 250 میلی متـر  تولیـد تختال هایـی 

دسـت یابـد کـه بسـیار مسـرت بخش بـود؛ تولیـد 

تختال 300 میلی متر هم از دیگر دستاوردهای این 

شـرکت در سـال گذشـته بـود بـه  ویـژه زمانـی کـه 

تولید این محصول در دنیا ویژه و انحصاری است.

مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مـداوم 

شـرکت فـوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: کاربـرد این 

تختال هـا در صنایـع گاز و کشتی سـازی اسـت و 

منجـر بـه بهبـود کیفیـت و کمیـت در صنایـع 

پایین دستی می شود؛ »پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 

هـم در شـرکت فـوالد مبارکـه طوفانـی بـود چراکـه 

توانستیم به دستاورد تولید تختال با عرض دو متر 

بـرای نخسـتین بـار در کشـور دسـت یابیم کـه این 

محصـول هـم در صنایـع نفتـی و کشتی سـازی 

استراتژیک و مهم است.

سـلیمی بـا اشـاره بـه ایـن دسـتاوردها اظهـار 

کرد: نکته قابل توجه این است که این تختال ها 

تا سـال گذشـته به کشـور وارد می شد و با همت 

و تکیه بر توان پرسنل فوالد مبارکه توانستیم در 

شرکت فوالد مبارکه با عزم 
فوالدمردان خود گریدهای 

مختلف فوالدی را تولید کرده و 
با تجهیز ماشین آالت و ارتقای 
دانش و اراده کارکنان خود به 

سمت تولید محصوالت مورد نیاز 
داخلی گام برداشت
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مسـیر بی نیـازی کشـور بـه واردات ایـن تختال ها 

اقـدام کنیـم کـه امیدواریـم در سـال های آتـی بـا 

پروژه هـا و توسـعه محصـول بتوانیـم گریدهـای 

فـوالدی را تنـوع ببخشـیم و دسـتاوردهای ایـن 

شرکت را به جامعه عرضه کنیم.

ما به مسئولیت های اجتماعی ایمان داریم  

ایـن  اجتماعـی  مسـئولیت های  بـه  وی 

از  یکـی  افـزود:  و  پرداخـت  هـم  شـرکت 

ایفـای  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  رسـالت های 

مسـئولیت های اجتماعـی اسـت و مـا بـه ایـن 

مسـئله ایمـان داریـم کـه نمونـه بـارز آن خـود را 

در روزهـای فـوق بحرانـی کرونا و با تامین بیش 

مراکـز  در  رایـگان  اکسـیژن  تـن  هـزار   18 از 

درمانگر نیمی از کشور نشان داد.

مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مـداوم 

شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: از آنجا که شرکت 

فـوالد مبارکـه در فالت مرکزی واقع شـده اهمیت 

کاهش مصرف آب بسیار مهم و ویژه است و این 

خـام  آب  از  بهره بـرداری  کاهـش  بـرای  شـرکت 

میـزان  اسـت؛  داده  انجـام  ارزنـده ای  اقدامـات 

مصـرف آب صنایـع فـوالدی بـه ازای تولیـد هـر تـن 

هفت متر مکعب اسـت اما شـرکت فوالد مبارکه 

این میزان را به حدود 2.5 متر مکعب برای هر تن 

تولیـد فـوالد، کاهـش داده اسـت. از سـوی دیگـر 

بازچرخانـی آب در شـرکت فـوالد مبارکـه و توسـعه 

احـداث شـبکه و تصفیه خانه هـای فاضـالب در 

بیش از 9 شهرستان برای استفاده از پساب شهری، 

اقدام دیگری اسـت که مصرف آب خام را در این 

کارخانه به حداقل رسانده است.

در مسیر فوالد سبز گام برمی داریم  

سـلیمی در ادامـه بیـان کـرد: ماهیت صنایع 

فـوالدی اگر مدیریت نشـود آالیندگی دربـردارد، 

امـا از آنجـا کـه مسـائل زیسـت محیطی دغدغـه 

همیشگی شرکت فوالد مبارکه بوده با برنامه ریزی 

کالن در راستای کاهش تولید غبار، این شرکت 

از  اسـتفاده  و  روز  تکنولـوژی  از  بهره گیـری  بـا 

مسـیر  در  قـوی  بسـیار  مکنـده  سیسـتم های 

کاهش آالیندگی گام های موثری برداشته است 

اتخـاذ  و  آینده نگـری  اسـتراتژی  بـا  چراکـه 

اسـتانداردهای روز دنیـا، درصـدد اسـت کـه بـه 

تولید فوالد سبز دست یابد.

با اجرای طرح نورد گرم دو، صادرات   

فوالد با ارزش افزوده محقق می شود

وی، به دسـتاوردهای صادراتی شـرکت فوالد 

مبارکه هم پرداخت و تصریح کرد: شرکت فوالد 

تختـال  و  سـرد  گـرم،  ورق  مبارکـه محصـوالت 

تولیـدی را بـا مزایـای رقابتـی بـه تمام دنیـا صادر 

می کنـد؛ در حـال حاضـر، ظرفیـت ماهیانـه نورد 

تـن  هـزار  الـی 500  مبارکـه، 450  فـوالد  شـرکت 

تولیـد  بـر  بالـغ  فوالدسـازی  ظرفیـت  و  اسـت 

700هـزار تـن فـوالد در مـاه اسـت بـه ایـن معنا که 

حـدود 250 هـزار تـن مـازاد ظرفیـت تولیـد داریـم 

که عمدتا در مسـیر صادرات قرار می گیرد؛ اگر 

چه صادرات امتیاز مثبتی محسوب می شود و 

بـرای کشـور ارزآوری دارد امـا بـه علـت آن کـه 

بـا ارزش افـزوده بـاال همـراه نیسـت در  تختـال 

نوعـی  بـه  و  نمی گیـرد  قـرار  صـادرات  مسـیر 

خام فروشـی اسـت. تختـال از نظـر انـرژی، آب و 

زیست محیطی بیشترین میزان انرژی را مصرف 

می کنـد و در مراحـل بعـدی یعنـی فرایندهـای 

نورد گرم و سرد به ارزش افزوده دست می یابد. 

روند توسعه ای که در طرح نورد گرم دو شرکت 

فوالد مبارکه پیش بینی شده است.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت ابرپروژه 

نـورد گـرم دو خاطرنشـان کـرد: ایـن پـروژه مهـم 

شـرکت فـوالد مبارکـه چنـد سـالی اسـت کـه در 

دسـتور کار شـرکت قرار دارد و در دو سـال اخیر 

بـه پیشـرفت های خوبـی دسـت یافتـه اسـت و 

امیدواریـم در سـال جاری با همـکاری ارگان های 

مربوطـه، ایـن ابرپروژه سـرعت بگیـرد و تولیدات 

تختـال شـرکت فـوالد مبارکـه نـورد شـده و ورق 

نهایی با ارزش افزوده باال صادر شود.

به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مـداوم شـرکت فـوالد مبارکــــه، محصـــوالت این 

شرکــت توانستــــه اســـت هم به نیـــاز بازار داخل 

و  کیفـی  اسـتانداردهای  بـا  هـم  و  دهـد  پاسـخ 

قیمتی در بازارهای جهانی عرضه شـود، چراکه 

اگــــر مزایـــای رقابتــــی محصـــوالت عرضه شده 

شرکـــت فوالد مبارکـــه در بازارهـــای جهـــانی به 

نیـاز مشـتریان پاسـخ ندهـد از گردونـه رقابـت 

حذف می شود.

محدودیت های انرژی برداشته شود،   

کمبود تولید را جبران می کنیم

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه محصـوالت شـرکت 

فـوالد مبارکـه بـه بازارهـای اروپـا، چیـن و آسـیای 

جنـوب شـرقی صادر می شـود، تصریح کـرد: اگر 

قیمت محصوالت و هزینه تولید شده متناسب 

با قیمت های جهانی نباشد، قطعا در این عرصه 

دوام نخواهیـم آورد و بـا توجـه بـه ایـن کـه تمـام 

قیمت ها در زنجیره تامین و تولید فوالد، جهانی 

توانسـته جایـگاه خوبـی در  ایـن شـرکت  اسـت 

زمینه صادرات اعم از قیمت و کیفت محصوالت 

فوالدی در جهان داشته باشد و با ارتقای مزایای 

رقابتـی بتوانـد هزینه های تمام شـده تولیـد را به 

حداقل کاهش دهد.

سـلیمی در پایـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه شـرکت 

فـوالد مبارکـه تابـع سیاسـت های وزارت صمـت 

اسـت، یـادآور شـد: هـر تصمیمـی کـه در سـطح 

کالن اتخاذ شود، در دستور کار بزرگ ترین واحد 

صنعتی کشور قرار می گیرد و امیدوار هستیم با 

رفع موانع تولید از جمله محدودیت های انرژی، 

ایـن شـرکت بتوانـد بـه کمبـود نیـاز داخلـی بـه 

عنـوان تامین کننـده نیمـی از فـوالد کشـور پاسـخ 

دهـد و ایـن آمادگـی را داریم که کمبود تولید در 

دو ماه گذشته را جبران کنیم.

 نفت خام خاصیت خورندگی 
دارد و تختال مورد نیاز بایستی 
از استانداردهای الزم برخوردار 
باشد؛ تولید این گونه گریدهای 

فوالدی در انحصار چند کشور 
است و اکنون ایران با همت 

شرکت فوالد مبارکه در زمره این 
کشورها قرار دارد
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت ذوب آهـن، محمـد امیـن یوسـف زاده، 

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره 

ایـن   ،  TH  36 بـاالی آرک معـدن   بـه مقاومـت 

محصول را موجب تامین یکی از نیاز های بخش 

معـادن بـا عمـق و فشـار زیـاد دانسـت و اظهـار 

معـادن  آرک هـای  عمـده  گذشـته  در  داشـت: 

وارداتـی بـود، امـا با همـت و تـالش در ذوب آهن 

اصفهان از واردات این پروفیل بی نیاز شدیم.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: آرک هایـی کـه در 

داخـل تولیـد می شـد نیـز بـا روش هـای غیـر ایمن 

بـود کـه با توجه به خطـرات کار در معدن و زلزله 

خیز بودن کشـور، تولید اسـتاندارد این محصول 

ضرورت بسیار داشت.

مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن اصفهـان بـا 

اشـاره بـه اینکـه در گذشـته نیـز آرک  V 21  در 

ذوب آهـن اصفهـان تولیـد شـده اسـت، افـزود: 

حدود هفت ماه طراحی آرک معدن TH 36 طول 

کشید که در نهایت بر اساس استاندارد اروپایی 

و درخواست مشتری به تولید انبوه رسید.

علیرضا مهرابی، سرپرسـت نورد 650 ذوب 

آهـن اصفهـان نیـز، آرک معـدن  TH 36  را یـک 

گفـت:  و  دانسـت  ایرانـی  کامـال  محصـول 

طراحـی، تکنولـوژی و تـراش غلتک ها در کارگاه 

نـورد 650 ذوب آهـن انجـام شـد و امیـدوارم 

بـه زودی آرک هـای TH دیگـر نیز در این شـرکت 

تولید شود.

بـه همـت متخصصان ذوب آهـن اصفهان پروفیـل آرک معـدن TH 36 با اسـتاندارد اروپایی در ایـن کارخانه تولید و ایـران بی نیاز 
از واردات این محصول شد.

تولید آرک معدن TH 36  در ذوب آهن اصفهان

ــــ

رشـد فزاینـده تقاضـای الکتریسـیته، چالش های زیرسـاختی و جهش قیمت هـای جهانی گاز طبیعی، باعث شـده اسـت تا قیمت 
نامطلوب ترین کاالی انرژی جهان شاهد افزایشی غیرعادی باشد.

قیمـت  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

زغال سـنگ گرمایی اسـترالیا در بندر نیوکاسـل، 

بنچ مارک قیمت زغال سـنگ در بازار بزرگ آسـیا، 

امسـال 106 درصـد جهـش کـرده و بـه بیـش از 

166دالر برای هر تن رسیده است.

قیمت هفتگی شاخص نیوکاسل که در اوایل 

سپتامبر به پایین ترین سطح خود از 2020 تاکنون 

بـه  حـاال  بـود  شـده  دالری   46,18 و  رسـیده 

19.520دالر رسیده است که باالترین سطح آن از 

جوالی 2008 تاکنون است.

آفریقـای  در  بنچ مـارک  ایـن  معـادل  شـاخص 

جنوبی که نام آن شاخص زغال سنگ گرمایی بندر 

ریچارد اسـت، در هفته منتهی به 13 آگوسـت به 

137,06 دالر بـرای هـر تـن رسـید کـه نشـان دهنده 

جهشی 55 درصدی در سال جاری است.

بـرای اینکـه متوجـه رشـد غیرعـادی قیمـت 

زغال سـنگ شـویم باید در مقایسه اشـاره کرد که 

بنچ مـارک بین المللـی قیمـت نفـت خـام برنـت 

امسال 33 درصد جهش کرده است.

روند جهشی قیمــت زغال سنگ گرمایی کــه 

بــــرای تولیــــد الکتریسیتــــه سوزانـــده می شـــود 

پرسش های جدی  را در مورد روند تغییر به سوی 

به انرژی های پاک، ایجاد می کند.

بر اساس گزارشی از مهر، زغال سنگ بیشترین 

میـزان آلودگـی کربنـی را در میـان سـوخت های 

مختلـف ایجـاد می کنـد و جایگزیـن کـردن آن بـا 

هـدف  اولیـن  بایـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 

جریان هـای جدیـد باشـد. بایـد توجـه داشـت کـه 

زغال سـنگ گرمایـی هنـوز 35 درصـد برق جهان 

را تولید می کند.

جهش 106 درصدی قیمت زغال سنگ
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شـرکت فوالد خوزسـتان، محمود لندی در چند 

همـکاری  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  اخیـر،  مـاه 

موثـری بـا شـرکت بـرق منطقه ای اسـتان داشـته 

اسـت و هـر زمـان محدودیـت مصـرف بـرق بـه 

دلیـل اولویـت مصـارف شـهری اعمـال می شـد، 

بـه منظـور جلوگیـری از خاموشـی های شـهری 

نهایت همکاری انجام می شد.

معاون بهره برداری فوالد خوزستان از تولید 

بیـش از 11 هـزار تنـی در 26 مـرداد مـاه 1400 بعد 

از حـدود دو مـاه محدودیـت مسـتمر بـرق خبـر 

داد و افـزود: خوشـبختانه بـا کاهـش دمـا و بـه 

برقــــی،  محدودیت هــــای  رسیـــــدن  حداقــــل 

فوالدمـردان موفـق شـدند با به  کارگیری سـریع و 

حداکثـر تـوان تجهیـزات، روز چهارشـنبه سـوم 

شهریور ماه به تولید روزانه یازده هزار و 13تنی 

دست پیدا کنند.

وی تاکیـد کـرد: امیـدوار هسـتیم بـا تـداوم 

شـرایط و ادامـه پایـداری تولیـد بـرق و کاهـش و یـا 

برداشـته شـدن این محدودیت ها، به روند تولید 

مداوم و حداکثری خود بازگردیم.

معـاون بهره برداری فوالد خوزسـتان اظهار داشـت: محدودیت های برقی در تابسـتان امسـال باعث شـد تولید روزانه شـرکت  فوالد 
خوزستان با افت شدید همراه باشد و شرایطی پیش بیاید که از برنامه  های تولید خود به شکل بی سابقه ای فاصله بگیریم.

با کاهش محدودیت های مصرف برق، تولید روزانه فوالد خوزستان 
به روزهای اوج خود نزدیک شد 

ــــ

مدیـر معـدن مـس ایجو گفـت: طبق برنامـه پیش  بینی شـده تولید قرار اسـت تا پایان سـال جاری 600 هزار تن سـنگ سـولفور 
به کارخانه تغلیظ معدن   جویان بابک، ارسال شود که اکنون 37 درصد از برنامه جلوتر هستیم.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شرکت ملی صنایع مس ایران، علی مهدوی، در 

خصـوص آخریـن وضعیـت ایـن معـدن از لحـاظ 

بهـره وری و تولیـد اظهـار داشـت: کانسـار مـس 

ایجـو در فاصلـه مسـتقیم 50 کیلومتـری شـمال  

غرب شـهر بابک در 25 کیلومتری بخش شـمال   

غربـی معـدن مـس میـدوک و در 17 کیلومتـری 

شمال   غرب کانسار چاه   فیروزه واقع شده است. 

طبـق برنامـه پیش  بینی شـده تولیـد قرار اسـت تا 

پایـان سـال جـاری 600 هـزار تـن سـنگ سـولفور به 

کارخانـه تغلیـظ معدن   جویـان بابک کـه در جوار 

معـدن احـداث شـده اسـت، ارسـال شـود کـه بـا 

یاری خداوند و تالش تمامی همکاران هم  اکنون 

بیش از 37 درصد از برنامه جلوتر هستیم.

وی در خصوص میزان ذخایر مس این معدن 

اسـاس  بـر  مجمـوع  در  کـرد:  خاطرنشـان 

مطالعات انجام شده، کل ذخیره کانسار با در 

نظـر گرفتـن عیـار حـد 0.15 درصـد مـس حـدود 

110 میلیـون تـن بـا عیـار متوسـط 0.26 درصـد 

اسـت کـه از ایـن مقــــدار ذخیــــره 12 میلیـون و 

314 هــــزار تــــن با عیـــــار متوسط 0.38 درصد، 

باطله  بـرداری  نسـبت  و  0.2 درصـد  حـد  عیـار 

یک به 13 قابل استخراج است. 

افـزود:  ادامـه  در  ایجـو  مـس  معـدن  مدیـر 

همچنین این امور )به کمک مشاور( برای تکمیل 

مطالعـات، طراحـی مجـدد و مطالعـات فنـی  و 

اقتصادی معدن، پروژه ای در دست انجام دارد.

مهـدوی بـه کالس ایـن معـدن اشـاره کـرد و 

گفـت: بـر اسـاس ظرفیت اسـتخراج )قید شـده 

در پروانـه بهره بـرداری( ایـن معـدن جـز معـادن 

درجه دو محسوب می شود.

وی با اشاره به میزان اشتغال زایی این معدن 

خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت مس و پیمانکار 

استخراج معدن 126 نفر مستقیم مشغول به کار 

هسـتند. البتـه بـه جـز شـاغالن کارخانـه تغلیـظ 

شـرکت معـدن   جویـان بابـک )متعلـق بـه بخـش 

خصوصی( که به منظور تغلیظ خاک سولفور این 

معدن احداث شده است.

مدیـر معـدن مـس ایجـو در پایـان در خصوص 

اینکـه معـدن ایجـو در چـه مرحلـه ای از تولیـد و 

بهـره وری قـرار دارد نیـز گفـت: از یـک   سـال پیش 

استخراج کانسنگ از معدن شروع شده و تولید 

کنسانتره در کارخانه تغلیظ شرکت معدن   جویان 

بابک هم از آبان ماه سال گذشته فعالیت خود را 

آغاز کرده است. 

37 درصد از برنامه استخراج جلو هستیم
مدیر معدن مس ایجو:
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