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دولت ها برای تنظیم بازار محصوالت مختلف از ابزارهای گوناگونی بهره 

می برنـد و بـا ایـن ابزارهـا در مواقـع ضـروری بـه ویـژه بحران ها، التهابات بـازار را 

کاهـش می دهنـد. ایـن ابزارهـا می توانـد هـم در قالـب شـرکت های تجـاری و 

نظارتـی، هـم در قالـب ابزارهـای معامالتـی و هـم توسـط خـود دولت هـا اعمـال 

شود. به طور مثال، برخی کشورها دارای ذخایر استراتژیک کاالیی هستند و 

در صورتی که بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا پدید آید و فعالیت های 

تولیدی و اقتصادی متوقف شود، دولت ها می توانند از این ذخایر استراتژیک 

برای تامین نیازهای اساسی جامعه استفاده کنند. همچنین در کنار دولت ها، 

شرکت های تولیدی و بازرگانی برای تامین نیازهای اساسی جامعه وجود دارند 

که می توانند تولید و تامین مایحتاج جامعه را حتی از طریق واردات، بر عهده 

بگیرنـد. نمونـه ایـن تنظیـم بـازار را می تـوان در زمـان شـیوع ویـروس کرونـا و 

قرنطینه های سراسری در برخی کشورها مشاهده کرد.

عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده، ابزارهـای دیگری برای تنظیم بـازار به کار گرفته 

می شوند که ازجمله آن ها می توان به تعرفه گذاری برای صادرات و واردات و 

اسـتفاده از ابزارهـای معامالتـی بـرای عرضـه و تقاضـا اشـاره کـرد. در این میان، 

ابزارهای معامالتی نقش بسیار ویژه ای ایفا می کنند زیرا استفاده از این ابزارها 

یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا به 

شـمار می رود. به این صورت که عرضه کننده و خریدار، بر حسـب نیاز خود، 

برای قیمت و زمان معامله به چانه زنی می پردازند. این ابزارها هم به صورت 

کوتاه مدت و هم به صورت بلندمدت تعریف شده اند. استفاده از معامالت 

سـلف، نقدی، مشـتقه، گواهی سـپرده کاالیی، سـلف اسـتاندارد، خرید دین، 

اختیار معامله و... نمونه ابزارهایی است که در انجام معامالت کاربرد دارند.

استفاده از ابزارهای معامالتی در بازارها از این جهت اهمیت می یابند که 

یک سوی آن ها تولیدکننده و سوی دیگر، مصرف کننده حضور دارند و حضور 

دولـت تنهـا بـه عنـوان نهـاد نظارتـی جهـت جلوگیـری از تقلـب یـا تخلف هـای 

احتمالـی اسـت. بـا ایـن حـال، در کشـور مـا بـرای انجـام معامـالت بـه ویـژه در 

بلندمـدت تنهـا ابزارهـای کمـی بـه کار گرفتـه می شـوند. بـه طـوری کـه بـرای 

معامله ورق فوالدی، از معامالت سلف دو ماهه و سه ماهه استفاده می شود 

و سـایر ابزارهـای معامالتـی بـه ویـژه در بازارهـای فیزیکـی معمـوال بـه صـورت 

نقدی و چند روزه و حداکثر یک ماهه هستند. در حالی که در دیگر کشورها 

از ابزارهای معامالتی معموال چند ماهه و حتی یک ساله نیز استفاده می شود 

هـم  و  تولیدکننـده  هـم  می تـوان  بلندمـدت  ابزارهـای  به کارگیـری  بـا  زیـرا 

مصرف کننده را دارای منافع کرد.

اسـتفاده از ابزارهـای بلندمـدت معامالتـی بـرای تولیدکننـده از آن جهـت 

اهمیت دارد که می تواند مطابق با سفارش بلندمدت دریافت شده، تولید و 

فـروش خـود را سـر موعـد مقـرر انجـام دهـد. عالوه برایـن، مصرف کننـده نیـز 

می توانـد بـرای تحویـل کاالی مـورد نیـاز خـود در موعد مقرر اطمینان داشـته 

باشـد و سـفارش های خـود را بـه ویـژه بـرای کاالی میانـی در زمـان تحویـل کاال 

بـرای  هـم  کاالیـی  بلندمـدت  معامـالت  ترتیـب،  ایـن  بـه  کنـد.  دریافـت 

مصرف کننـده و هـم بـرای تولیدکننـده سـودمند خواهـد بـود. ضمـن اینکـه 

معامـالت بلندمـدت می توانـد میـزان تولیـد و مصـرف را مشـخص و بـه ایـن 

ترتیـب، بـازار را بـرای تحلیلگـران و متولیـان صنعـت قابـل پیش بینـی کنـد تـا 

مسـئوالن بتواننـد مطابـق بـا تولیـد و مصـرف، برنامه ریزی هـای الزم را انجـام 

دهنـد. حسـن دیگـر معامـالت بلندمـدت، جلوگیـری از التهابـات آتـی بـرای 

کمبودهـا و بحران هـای احتمالـی خواهـد بـود. بـه طـور مثـال، زمانـی کـه 

قیمت هـای جهانـی یـا داخلـی بنا به دالیلی به طور ناگهانـی افزایش یا کاهش 

می یابنـد و ممکـن اسـت بـازار بـا کمبـود مواجـه شـود، معامـالت بلندمـدت 

می تواند برای بازار این اطمینان را به وجود آورد که همه چیز مطابق برنامه و 

معامله انجام شده پیش خواهد رفت.

اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به التهاباتی که سال های 

گذشته در بازارهای مختلف فلزی به ویژه فوالد، مس و آلومینیوم به وجود 

عنـوان  تحـت  را  کاالهـا  ایـن  بلندمـدت  معامـالت  گرفـت  تصمیـم  آمـد، 

»معامـالت پریمیـوم« در بـورس کاال راه انـدازی کنـد. قطعا ایجاد معامالت 

بلندمـدت می توانـد در صنایـع یـاد شـده سـودمند باشـد امـا ایـن معامـالت 

زمانی صد درصد سودمند خواهند بود که کل اقتصاد کشور پیش بینی پذیر 

باشد. در اقتصادی که نرخ تورم سه سال گذشته آن ساالنه بیش از 40 درصد 

بوده است، انجام معامالت بلندمدت به ویژه برای مصرف کننده با ریسک 

زیادی همراه خواهد بود. ضمن اینکه صنایع بزرگ کشور به ویژه فوالد هر از 

چندگاهـی بـا شـوک های اساسـی به ویژه قطعـی گاز و برق مواجـه بوده اند که 

همیـن امـر، تولیـد آن هـا را بـا وقفـه روبـه رو کـرده بـود. البتـه اگـر معامـالت 

بلندمدت به بسیاری از کاالهای اساسی مانند ارزاق عمومی، انرژی، فلزات 

و... سرایت کند، در این صورت شاهد کاهش التهابات و به ویژه کاهش تورم 

کلـی کشـور خواهیـم بـود. بنابرایـن دولـت می توانـد عـالوه بـر ایجـاد بسـتر 

معامالت بلندمدت برای جلوگیری از التهابات آتی، با اتخاذ تدابیر ویژه، نرخ 

تـورم را پله پلـه کاهـش دهـد تـا تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بـا اطمینـان 

بیشتری گام به معامالت بلندمدت بگذارند و اقتصاد کشور پیش بینی پذیر 

شـود. سـپس بـا قابـل پیش بینـی بـودن اقتصـاد، بسـترهای الزم بـرای جـذب 

سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنایع پایین دست آماده شده و رشد اقتصادی 

مناسبی حاصل خواهد شد.
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اجـرای طرح هـای توسـعه ای در صنعت 
فـوالد کشـور موجـب شـده اسـت این 
صنعـت به صـورت مـداوم و پویـا رو به 
اجـرای  همچنیـن  کنـد.  حرکـت  جلـو 
طرح هـای توسـعه ای در صنعـت فـوالد 
محصـوالت  تولیـد  زمینـه  در  کشـور 
فـوالدی بـه ویـژه محصـوالت طویل که 
بـه  نسـبت  باالتـری  افـزوده  ارزش 
محصـوالت میانـی دارنـد، ضمـن اینکه 
باعـث خودکفایی کشـور در تولید میلگرد 
و سـایر محصوالت طویل شده، موجبات 
صـادرات را بـه دیگـر کشـورها را فراهم 
کرده اسـت کـه به ایـن ترتیـب صنعت 
فـوالد ارزآوری مطلوبی برای کشـور دارد. 
در ایـن میان شـرکت های دارای ظرفیت 
تولیـد و تکنولـوژی مطلـوب می تواننـد 
محصـوالت دارای ارزش افـزوده تولید و 
در چرخـه فـوالد کشـور نقش بیشـتری 
ایفا کننـد. در این زمینـه، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـه 
مناسـبت بیسـت و یکمین افتتاح شرکت 
فـوالد آذربایجـان، با علیرضـا محمودی، 
مدیرعامـل ایـن شـرکت بـه گفت وگـو 
نشسـته اسـت کـه متـن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

علیرضا محمودی، مدیرعامل شرکت فوالد آذربایجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در مسیر تولید پایدار هستیم
استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای تولید   

محصوالت طویل
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توضیحاتـی در خصـوص سـابقه و وضعیـت  ◄

شرکت فوالد آذربایجان بفرمایید.

شـرکت فـوالد آذربایجـان در سـه کیلومتـری 

جنوب شرقی شهرستان میانه در سال 1368 و در 

وسعتی بالغ بر 46 هكتار در فاصله سه كيلومتری 

جنـوب شـرقی ميانـه و در مجـاورت ايسـتگاه راه 

آهـــن تاسیـــس شـــد و بــا هــدف تولیــد سالیانــه 

550هزار تن محصـــول فوالدی در سال 1379 

مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. عمـده محصـول 

تولیـــدی ایـن شرکـــت میلگــــرد میانــــه طبــــق 

اسـتاندارد های جهانـی اسـت. میلگرد هـای فوالد 

آذربایجـان مطابـق با اسـتاندارد ملـی 3132 تولید 

می شـوند و از اسـتحکام کششـی خوبی برخودار 

هستند. یکی از ویژگی های مهم کارخانه میلگرد 

میانـه، مجـاورت آن بـا خـط راه آهن شـمال غـرب و 

نزدیکی به جاده های ترانزیت است.

انرژی برق مورد نیاز این مجتمع توسـط یک 

خـط انتقـال دو مـداره بـه طـول هشـت کیلومتـر 

بـه پسـت بـرق کارخانـــه انتقــــال داده شــــده و 

دارای دو ترانسفــورماتـــور 63 و 6.6 کیلــوواتی 

اسـت. همچنین این مجموعه جهت تسـهیل در 

حمل و نقل برای محصوالت و دسترسی داشتن 

به مسیر بین المللی، جاده ای به طول 6 کیلومتر 

احداث کرده است. 

ایـن شـرکت بـرای تولیـد محصـوالت خـود از  ◄

چه تکنولوژی هایی بهره می برد؟

از  خـود  زمـان  در  آذربایجـان  فـوالد  شـرکت 

جـزو  کـه  کـرده  اسـتفاده  روزی  بـه  تکنولـوژی 

شرکت های پیشرو در تولید میلگرد است؛ ازجمله 

ایـن دسـتگاه ها می تـوان بـه دسـتگاه پوسـته زدا، 

سیسـتم عملیـات حـرارت QTB، قیچـی پاندولـی 

جهـت بـرش سـرد، کـوره پیش گـرم دارای ظرفیت 

اسـمی 110 تـن در سـاعت، میـز شـارژر اتوماتیـک 

شمش به کوره، سیستم تابگیری محصول، بستر 

خنک کننده به طول 96 متر، تعداد 18 استندهای 

نـورد، بـه صورتـی کـه سـرعت آن هـا قابـل کنتـرل 

اسـت، اشـاره کـرد. همچنیـن در ایـن شـرکت دو 

سیستم مجزای بسته بندی محصوالت به صورت 

اتوماتیـک موجود اسـت و تمامی محصـوالت این 

کارخانه با استفاده از روش ترمکس جهت بهبود 

خـواص مکانیکـی تولیـد می شـوند. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه شـرکت فـوالد آذربایجـان تولیـد انـواع 

محصوالت ساختمانی فوالدی و انواع میلگردهای 

صنعتـی از نـوع فوالدهـای کم آلیـاژی و فوالدهـای 

پرکربن را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، 

بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیـا و سیسـتم های 

بهـره ور )طـراح و سـازنده کارخانـه شـرکت دانیلـی 

ایتالیا است( انجام می دهد. همچنین شایان ذکر 

است که در طول این سال ها جوانان و متخصصان 

شـرکت فـوالد آذربایجـان بـا بهره گیـری از دانـش و 

بـا  و  سـریع تر  را  تولیـد  فراینـد  خـود  تجربیـات 

کیفیت تر کرده اند.

چـه  ◄ بـا  و  شـرکت  ایـن  در  چـه محصوالتـی 

طیفـی تولیـد می شـوند؟ آیـا فـوالد آذربایجـان بـا 

دستگاه های کنونی می تواند محصوالت نوردی 

دیگری را تولید کند )مثل تیرآهن، نبشی و...( یا 

بـرای تولیـد ایـن محصـوالت بایـد از ماشـین آالت 

دیگری استفاده کرد؟

با توجه به اینکه شرکت فوالد آذربایجان یکی 

از بزرگ ترین تامین کنندگان میلگرد آجدار جناغی 

)A3( در کشور است و محصوالت این کارخانه در 

 INSO 3132 سـایز های 10 تـا 32 و طبـق اسـتاندارد

تولید می شوند. اما با توجه به تکنولوژی روزی که 

دارا اسـت، می توانـد در کمتریـن زمان و تغییرات 

تـا   14 سـایز های  در  سـاده  میلگـرد  محصـوالت 

50میلی متـر طبـق اسـتاندارد AIN 1013، نبشـی 

میانـه در سـایز 3*25 تـا 10*100 مطابـق اسـتاندارد 

DIN 1028، تسمه های فوالدی آذربایجان در سایز 

 ،DIN 1017 5*25 الـی 12*120 مطابـق اسـتاندارد

الـی 60*140 در  ناودانـی میانـه در سـایز 15*30 

اسـتاندارد DIN 1028 را تولید کند. در این راسـتا، 

واحـد طـرح و توسـعه شـرکت تعامـل بـا شـرکت 

تولیـدی قطعـات گیربکـس میانـرو جهـت تولیـد 

میلگرد CK45 در راستای حمایت و توانمندسازی 

صنایـع منطقـه و نیـز برنامه ریـزی جهـت انجـام 

عملیـات حرارتـی بـر روی قطعـات گیربکـس را از 

برنامه های عملیاتی خود قرار داده است.

در حال حاضــر صنعـــت فوالد کشـور و همچنین  ◄

شرکــــت فــــوالد آذربایجــــان با چـــه چالش هــایی 

مواجه است؟

با اینکه صنعت فوالد ایران در سال های اخیر 

بـه موفقیت هـای نسـبتا زیـادی رسـیده اسـت، 

متاسـفانه با شـعار هایی کـه در زمینه فـوالد برای 

می شـود،  گفتـه  محصـول  ایـن  ارزش آفرینـی 

همچنـان در سـطح »خام فروشـی« باقـی مانـده 

در  اشـتباه  سیاسـت های  عالوه برایـن،  اسـت. 

صنعت فوالدکشور مانعی برای بهره مندی کامل 

از ظرفیت هـای زنجیـره آن شـده اسـت. ناگفتـه 

نمانـد کـه در ایـن میـان، دولت هـای قبـل نیـز بـه 

نوعـی بـه بنـگاه داری چشـم دوخته انـد و همیـن 
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موضوع باعث اتخاذ اسـتراتژی های نادرست در 

اغلـب  رو  ایـن  از  اسـت.  شـده  فـوالد  صنعـت 

شـرکت های بـزرگ صنعـت فـوالد ایـران بـه دولت 

وابسـتگی دارنـد؛ بـه همیـن ترتیـب، در شـرایط 

کنونـی، پشـتیبانی از عملکـرد ایـن واحد هـا بـه 

اتخاذ مسیـــر درســـت و توسعـــه واقعی صنعت 

فوالد ارجحیت یافته است.

برخـی  موفقیت آمیـــز،  ارقـام  و  آمـار  جـدای 

و  رسیــــدگی  نیازمنــــد  مشـکالت  و  چالش هــــا 

تصمیم گیـری هسـتند. بـه طـور خـاص، صنعـت 

فـوالد کشـور بـرای ادامـه رونـد رو بـه رشـد خـود 

نیازمنـد حـل سـه چالش اساسـی اسـت که شـامل 

تامیـن مـواد اولیـه بـرای 55 میلیـون تـن ظرفیـت 

محدودیت هـای  سـنگ آهن(،  )صـادرات  تولیـد 

صادراتـی بـه عنوان یک ابزار کنترل بـازار داخلی و 

تجدید ساختار مالکیتی بنگاه های معدنی فوالدی 

بـا هـدف هم افزایـی تـوان شـرکت ها در عرصه های 

مختلف می شـوند. البتـه بازیگران غیر اصلـی در 

صنعـت فـوالد نیـز مشـکالتی ایجـاد کرده انـد؛ بـه 

طـــــوری کــــه ایــــن شرکت هــــا در تامیــــن نیــــاز 

نیــــز صــــادرات  و  پاییــــن دستی  تولیدکننـدگان 

محصـوالت فـوالدی اختالل بـه وجـود آوردند. این 

یعنــــی در برخــــی از شرکت هــــای پاییــــن دستی 

و  سـرد  نـورد  واحد هـای  همچـون  فوالدسـازی، 

واحد های دارای خطوط تکمیلی پوشـش دار، نیاز 

نسـبتا زیـاد به نقدینگـی و باالتر بـودن هزینه های 

مالی در مقایسـه با دیگر واحدهای فوالدی، افت 

شـدید حاشـیه سـود و افزایـش هزینه هـای مالـی و 

کاهـش سـود عملیاتـی شـرکت ها را موجـب شـده 

است. در این خصوص دولت و بانک ها، به منظور 

رونـق تولیـد و تضمیـن تـداوم تولیـد کارخانجـات، 

باید حامی واحد های تولیدی باشند.

در ایـن میـان، مسـائلی همچـون بـه نتیجـه 

نرسیــــدن طــــرح جامـــع فـــوالد، مشـکل تامیـــن 

سـنگ آهن، حمایـت ضعیـف دولت هـای قبـل از 

تولیدکنندگان، تصمیمات غیرکارشناسانه بخش 

دولتـی و نداشـتن چشـم انداز روشـن حرفـه ای از 

مشـکالت اساسـی صنعت فوالد کشـور به شـمار 

می رونـد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه صنعـت 

فوالد ایران در مقایسه با صنعت برخی کشورهای 

پیشـرو چابـک نیسـت و در ایـن راسـتا الزم اسـت 

برخی قوانین محدودکننده کاهش یابند. ضمن 

اینکـه نبـود سیاسـت های شـفاف دولتـی بـرای 

مدیریـت بـازار فـوالد و ابهـام در عرضـه دقیـق و 

کشـف قیمـــت درســــت آن در بــــورس کـــاال و 

تصمیم ســــازی سایـــر نهاد هــــای مــــوازی دیگـــر 

مـواردی بـه شـمار می رونـد کـه بـه ایـن صنعـت 

بزرگ ضربه زده اند.

در رابطـه بـا چالش هـای زنجیـره فـوالد بایـد 

چندیـن راهـکار اتخـاذ شـود. یکـی از مهم  تریـن 

آن ها، نظارت صحیح بر قیمت ها و افزایش سطح 

عرضــــه از ســوی متولیــــان مرتبـــط و پرهیــــز از 

اجـــرای ناقص تفاهم نامه هـــا، دستورالعمل هـــا و 

بخشنامه ها است. همچنین متولیان این صنعت 

میلگرد های فوالد آذربایجان 
مطابق با استاندارد ملی 3132 

تولید می شوند و از استحکام 
کششی خوبی برخودار هستند. 

یکی از ویژگی های مهم کارخانه 
میلگرد میانه، مجاورت آن با خط 

راه آهن شمال غرب و نزدیکی به 
جاده های ترانزیت است
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اتخـاذ  در  خصوصـی  بخـش  بـا  مشـورت  بایـد 

تصمیمات، انجام اقدامات الزم از سوی شورای 

رقابـت بـه منظـور حذف یا کاهش تاثیر رفتـار در 

بازار هـای انحصـاری را در دسـتور کار خـود قـرار 

نظـام  در  یکپارچگـی  حـال  همیـن  در  دهنـد. 

تصمیم گیری و پرهیز از نگاه جزیره ای در زنجیره 

از دیگـر راهکار هایـی اسـت که می توان بـا اجرای 

آن هـا چالـش موجـود در ایـن بخـش را مرتفـع یا به 

 شدت کمرنگ کرد.

در خصوص تامین ماشین آالت، تجهیزات و  ◄

قطعـات بـا چـه چالش هایـی مواجـه هسـتید؟ آیـا 

راهـکار  یـک  عنـوان  بـه  می توانـد  بومی سـازی 

مطمئـن بـرای تامیـن قطعـات و تجهیـزات اتخـاذ 

شـود؟ شـرکت فـوالد آذربایجـان در این زمینه چه 

اقداماتی را صورت داده است؟

تحریم ها، چالش های متعددی را برای واردات 

ماشـین آالت ایجـاد کـرده اسـت؛ بنابرایـن یکـی از 

مهم ترین راهکارهایی که برای مقابله با تحریم ها 

و  قطعـات  تامیـن  و  بومی سـازی  کردیـم،  اتخـاذ 

ماشـین آالت کاربردی از بازار داخلی بود. شـرکت 

شـرکت دانیلـی به عنوان تامین کننـده تکنولوژی 

مربوطـه  نقشـه های  ارائـه  عـدم  در  تولیـد  خـط 

کارشـکنی کـرد و ایـن موضـوع عاملـی بـرای عـزم 

بیشـتر کارشناسـان و مهندسـین شـرکت فـوالد 

آذربایجـان برای طراحی و بومی سـازی نقشـه های 

فنـی سـاخت قفسـه ها، الکینگ هـا، کاتریچ هـا و 

مندریل ها شد. نتیجه اقدامات صورت گرفته در 

رابطه با بومی سازی و تامین داخلی، صرفه جویی 

ارزی حـدود دو میلیـون و 870 هـزار یورویـی را در 

پی داشته است.

میزان تولید محصوالت فوالد آذربایجان در  ◄

سـال جـاری بـه چه میـزان بوده اسـت؟ آیا با توجه 

بـه قطعـی بـرق، به اهـداف تولیدی خود در سـال 

جاری دست یافته اید؟

خوشبختانه در مهر ماه سال جاری دستیابی 

بـه رکـورد تولیـد ماهانـه پـس از گذشـت 14 مـاه با 

همت و پشتکار کارکنان شرکت فوالد آذربایجان 

محقـق شـد؛ به طـوری که میزان تولیـد در هفت 

مـاه سـال جـاری بـه 230 هـزار تـن رسـیده اسـت. 

دسـتیابی بـه ایـن میـزان تولیـد کـه نسـبت بـه 

درصـدی  افزایـش 10  سـال 1399  مشـابه  مـدت 

داشـته، نتیجه اقداماتی چون تعمیرات سـالیانه 

مسائلی همچون به نتیجه نرسیدن 
طرح جامع فوالد، مشکل تامین 

سنگ آهن، حمایت ضعیف دولت های 
قبل از تولیدکنندگان، تصمیمات 
غیرکارشناسانه بخش دولتی و 

نداشتن چشم انداز روشن حرفه ای 
از مشکالت اساسی صنعت فوالد 

کشور به شمار می روند

کیفـی و تکیـه بـر توانایـی کارکنـان و متخصصـان 

داخلی بوده است.

در شـرکت فـوالد آذربایجـان هیـچ توقفـی بـه 

علت کمبود مواد اولیه نبوده است. برای افزایش 

تولیـد در راسـتای افزایـش کیفـی محصـوالت نیـز 

بازنگری درکنترل ورودی مواد اولیه یعنی شمش 

بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی 20300 ایـران و دریافـت 

گواهینامه استاندارد محصول اجباری اروپا شده 

است. با مقایسه آماری بین 6 ماه اول سال 1400 با 

6 مـاه مشـابه سـال 1399 حـدود 0.5 درصـد میـزان 

محصـوالت غیـر اسـتاندارد و غیـر قابـل عرضـه بـه 

بازار کمتر شده اسـت. بنابراین محدودیت های 

ناشــــی از تحریم هــــای ظالمانـــه، شیوع ویروس 

کرونا و قطعی های برق در روند کار شرکت فوالد 

آذربایجـــــان تاثیــــر نگذاشتــــه و علی رغـــم ایــــن 

محدودیت هـا، توانسـتیم در مسـیر تولیـد پایدار 

گام برداریم.

قطعی برق در سـال جاری چه مشـکالتی را  ◄

بـه  بـه ویـژه شـرکت شـما  بـرای تولیدکننـدگان 

وجود آورد؟

همه توقف هــــای 6 مـــاه اول ســـال حـــدود 

یک هـزار و 132 سـاعت بـوده کـه نسبـــت بـــه 

6مـاه مشابـــه ســــال 1399 حـدود 125 ساعــــت 

کمتر بـــوده اســـت. از این میزان 608 ساعـــت 

توقـف بـه علـت قطعـی بـرق بـوده و طبــــق بـــر 

آوردهـا ، باعـث عـدم تولیـد حـدود 40 هـزار تـن 

محصول میلگرد شده است.

طرح هـای  ◄ چـه  آذربایجـان  فـوالد  شـرکت 

توسعه ای را برای آینده خود در نظر گرفته است؟

در ســــال جــــاری از مهم تریــــن اهــــداف و 

برنامه های بلندمدت توسعه ای شرکت، احداث 

خـط دوم نـورد میلگرد، مفتول، کالف با ظرفیت 

300 هـزار تـن و احـداث نیروگاه مقیاس کوچک با 

ظرفیت 24 مگاوات را پیش بینی کرده ایم و برای 

و  مکاتبـات  ایـن طرح هـا  ریالـی  و  ارزی  تامیـن 

اقدامات مهمی را صورت داده ایم. در این رابطه 

همـه توانایی هـای خـود را بـرای افزایـش تولیـد و 

خودکفایـی بـه کار می گیریـم و از هیـچ تالشـی 

دراین مسیر دریغ نمی کنیم.
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تولید در اسارت تورم

ذوب آهن با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو است
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مدیرعامـل شـرکت تیغه هـای فوالدی ایران گفت: در حال حاضر، شـرایط سـخت و طاقت فرسـای اقتصادی سـبب شـده اسـت که 
برخی تولیدکنندگان به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه، ناچار به فروش ملک و دارایی های خود شوند.

تولید در اسارت تورم

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  دسـتوری  مجیـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت تیغه های فـوالدی ایـران، اولین و 

بزرگ تریـن سـازنده تیغـه در ایـران و خاورمیانـه 

بـوده کـه در سـال 1344 در رشـته ماشـین کاری و 

عملیــات حرارتی آغــاز بـــه کار کـــرده اســــت. 

کلنگ زنـی ایـن مجموعـه در سـال 1368 انجـام و 

پـس از دو سـال، شـرکت تیغه هـای فـوالدی ایـران 

وارد عرصـه تولیـد شـد. ایـن شـرکت در ابتـدای 

ورودی اسـتان گیالن، محدوده شـهر لوشـان قرار 

داشته و مجموع نیروی انسانی شاغل در شرکت 

نیز 14 نفر است.

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  خصـوص  در  وی 

شـرکت  فعالیـت  آغـاز  کـرد:  اذعـان  شـرکت، 

همزمـان بـا اخـذ موافقـت اصولـی اولیـه جهـت 

تولیـد 150 تـن تیغـه آهن بر بوده اسـت امـا با گذر 

زمـان، تولیـد ایـن محصـول از سـبد محصـوالت 

خارج شد و شرکت به تولید محصوالت سفارشی 

روی آورد. سـاخت تیغـه جهـت بـرش اسـکناس، 

یکـی از سـفارش هایی بـود کـه از جانـب بانـک 

مرکـزی کشـور جهـت برش مناسـب اسـکناس به 

شرکت مطرح شد. چراکه بخش نخی اسکناس ها، 

باعـث از بیـن رفتـن تیغـه شـده و از ایـن رو، بانـک 

مرکـزی بـه دنبـال تهیـه تیغـه ای بـود کـه عملکرد 

بهتری نسبت به نمونه های خارجی داشته باشد 

و مجموعه ما توانست با تولید تیغه الماسی این 

مشکل را حل کند. همواره سعی کرده ایم در حد 

توان و امکانات ابزاری موجود، نیازهای مشتری 

را برطرف سازیم.

مدیرعامل شرکت تیغه های فوالدی ایران در 

رابطه با ظرفیت تولید این مجموعه، عنوان کرد: 

با توجه به اینکه شرکت به تولید تیغه های ریز و 

ظریف می پردازد، ظرفیت تولید ساالنه 40 تا 50 

تـن بـوده امـا بـا توجـه بـه اینکـه هـدف ابتدایـی 

شـرکت، تولیـد 150 تـن تیغـه آهن بـر بـوده، امـکان 

تولیـد سـاالنه 200 تـن از ایـن محصـول در شـرکت 

وجود دارد که وزن باالتری را نسبت به محصوالت 

کنونی شامل می شود.

از گریدهای مختلف فوالد آلیاژی   

استفاده می کنیم

دستوری در ارتباط با ماده اولیه مورد استفاده 

جهـت تولید تیغـه و نحوه تامین آن، تصریـح کرد: 

فـوالد آلیـاژی بـا گریدهـای مختلـف و در اشـکال 

گوناگون نظیر ورق، میلگرد و تسمه جهت تولید 

محصول در شـرکت مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 

در حال حاضر، ماده اولیه مورد استفاده مجموعه 

از بازار داخلی تامین می شـود. پیش از این، فوالد 

مورد نیاز را از شرکت BÖHLER اتریش خریداری 

می کردیم که اکنون واردات آن از طریق کشورهای 

چین، اوکراین و اسلوونی صورت می پذیرد. ضمن 

اینکـه صنایـع دفـاع نیـز انـدک فـوالد آلیـاژی باقـی 

مانده از فعالیت خود را در مزایده عرضه می کند 

که قابل خریداری است.

عدم تحقق وعده های مرتبط با تولید  

مدیرعامل شـرکت تیغه های فـوالدی ایـران در 

روی  پیـش  مشـکالت  و  چالش هـا  خصـوص 

تولیدکننـدگان فعـال در این صنعت، مطـرح کرد: 

مشکالت فراوانی پیش روی تولیدکنندگان وجود 

دارد کـه ازجملـه آن می تـوان بـه مالیـات، کمبـود 

نقدینگی و سود باالی تسهیالت بانکی اشاره کرد 

که همگی به بسته شدن دست های تولیدکننده 

جهت حضور فعال در عرصه تولید می انجامد.

وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم وعده هایی 

که در طی سال های اخیر به تولیدکنندگان داده 

شده است، هیچکدام از آن ها تحقق نیافت و هر 

روز بر حجم باالی مشکالت افزوده می شود. در 

همیـن راسـتا، اعطـای تسـهیالت بـا سـود پاییـن، 
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می تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان بکند.

جهـت  مالـی  منابـع  اگـر  گفـت:  دسـتوری 

محقق شدن این امر به تولیدکنندگان اختصاص 

یابـد، قطعـا باعـث پیشـرفت و بهـره وری بیشـتر 

تولید در کشور خواهد شد. در غیر این  صورت، 

تولیدکننده با معضالت فراوانی مواجه می شود 

کـه نمونـه آن، کاهـش تعـداد نیـروی شـاغل در 

دفتـر مرکـزی و کارخانـه تیغه هـای فـوالدی ایـران 

اسـت. بـه طـوری کـه تعـداد کارکنان این شـرکت 

پیـش از سـال 1389، 77 نفـر بـود و در حـال حاضر 

به 14 نفر کاهش یافته است.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبری 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه شـرایط اعطـای 

وام بانکی چه تغییری نسبت به گذشته داشته 

اسـت، اظهـار کـرد: آغـاز فعالیـت ایـن شـرکت در 

سـال 1368 بـا 20 میلیـون تومـان اعتبـار صـورت 

پذیرفـت و جالـب اسـت بدانیـد کـه 14 میلیـون 

تومـان از ایـن مبلـغ صـرف راه انـدازی مجموعـه 

شـد. اگر تورم حاکم بر جامعه را مبنای مقایسـه 

با آن سال قرار دهیم، چیزی در حدود 20 میلیارد 

تومان تسـهیالت الزم اسـت تا در شـرایط کنونی 

بتوان مجموعه را مدیریت کرد و البته نصف این 

مبلغ هم جوابگوی نیاز ما خواهد بود.

فشار اقتصادی بر صنعتگران  

مدیرعامـل شـرکت تیغه هـای فـوالدی ایـران 

بیـان کـرد: در حـال حاضـر، شـرایط اقتصـادی بـه 

کـه  اسـت  شـده  طاقت فرسـا  و  سـخت  قـدری 

تولیدکننـدگان ناچـار بـه فـروش امـالک یـا دارایی 

خـود بـه منظـور جلوگیـری از تعطیلـی کارخانـه 

می شوند. شرایط و مشکالت شخصی از یک سو 

و معضالت حاکم بر زندگی کارگران نیز از سوی 

دیگـر سـبب شـده اسـت تـا تولیدکننـده زمـان و 

امـور الزم را  فرصـت کافـی جهـت سـاماندهی 

نداشته باشد.

تامیـن  سـازمان های  کـرد:  اذعـان  دسـتوری 

اجتماعـی و امـور مالیاتـی کشـور نیـز هرکـدام به 

نحـوی چـوب الی چرخ تولیدکننـده می گذارند. 

تامیـن  سـازمان  جانـب  از  مالـی  جریمه هـای 

اجتماعـی بـه منظـور عـدم پرداخـت بیمـه کارگر 

ساختمانی که تنها به مدت یک روز در کارخانه 

فعالیـت کـرده اسـت و چنـد برابـر شـدن میـزان 

جانـب  از  سـال  یـک  طـول  در  شـرکت  مالیـات 

سازمان امور مالیاتی کشور، از چالش هایی است 

که با آن روبه رو هستیم.

وی اضافـه کـرد: در چنیـن شـرایطی بایـد بـه 

تولیدکننده اعتماد کرد و به نظر بهترین راه حل 

این مسـئله، کنترل مالیات به وسـیله قبض برق 

صـادر شـده کارخانـه اسـت. اگـر مبلـغ متوسـط 

قبـض بـرق صـادر شـده را 500 هـزار تومان در نظر 

بگیریم، افزایش و کاهش این مبلغ خبر از میزان 

داد.  خواهـد  مجموعـه  سـودآوری  و  فعالیـت 

بنابرایـن بـه راحتـی می تـوان اعتمـاد مـورد نظـر 

میان سـازمان های یاد شـده و تولیدکنندگان را به 

کـه  اسـت  شـرایطی  چنیـن  در  آورد.  دسـت 

پرداخـت  و  تامیـن  دغدغـه  دیگـر  تولیدکننـده 

را  مجموعـه  در  شـاغل  انسـانی  نیـروی  حقـوق 

گـردش  بـه  تولیـد  چرخـه  و  داشـت  نخواهـد 

درخواهد آمد.

بومی سازی دستگاه ها  

مدیرعامل شـرکت تیغه های فـوالدی ایـران در 

ادامه ضمن اشاره به تکنولوژی های مورد استفاده 

جهت تولید تیغه در این شرکت، خاطرنشان کرد: 

تکنولوژی های مورد استفاده در شرکت تیغه های 

فـوالدی ایـران، همگـی تولیـد و ابداع داخل کشـور 

هسـتند. دسـتگاه سـنگزنی بـه طول هفـت متر با 

0.01 میلی متر دقت اندازه گیری، سـاخت و تولید 

 CNC داخلی مجموعه اسـت. همچنین دسـتگاه

عملیـات  کـوره  همـراه  بـه  شـرکت  در  موجـود 

حرارتـی بـه طـول چهـار متـر کـه در داخـل کشـور 

منحصـر بـه فرد بـوده، از دیگر تجهیـزات موجود 

در داخـل مجموعـه اسـت و متاسـفانه بـه دلیـل 

شـرایط حاکـم، برخـی از ایـن دسـتگاه ها از مـدار 

تولید خارج شده اند.

بازار گسترده تیغه های فوالدی  

ایـن  مشـتریان  خصـوص  در  دسـتوری 

مجموعه، تاکید کرد: دو نکته در این باره حائز 

اهمیـت اسـت؛ نخسـت اینکـه مشـتریان مـا در 

حـال حاضـر چـه مجموعه هایـی هسـتند و دوم 

اینکه مشتریان ما چه مجموعه هایی می توانند 

باشـند. مشـتریان مـا در برهـه ای از زمـان، تمـام 

و  خودروسـازی  الستیک سـازی،  کارخانجـات 

لـوازم یک بـار مصـرف بوده انـد. بـه طـور مثـال، 

یـک مداد تـراش کوچـک نیز دارای تیغه اسـت و 

از ایـن رو، تولیـد همیـن تیغـه کوچـک، می توانـد 

منجـر بـه راه انـدازی کسـب و کار و بـه دنبال آن 

اشـتغال زایی شـود. تیغه هـای مورد اسـتفاده در 

ژیلت هـای صـورت تـراش نیـز در همین صنعت 

تولید می شود. بنابراین با پیگیری و برنامه ریزی 

دقیـق و منظـم، می تـوان به گـردش چرخه تولید 

بـه  ناچـار  تـا  ایـن صنعـت کمـک فراوانـی کـرد 

واردات انواع تیغه نشویم.

نمی توانیم چشم انداز بلندمدت داشته باشیم  

و  چشـم انداز  بـا  ارتبـاط  در  پایـان  در  وی 

برنامه های شـرکت تیغه های فوالدی ایران، عنوان 

کـرد: چشـم انداز خاصـی را برای مجموعه در نظر 

نگرفته ایم و تمام دغدغه ما، مدیریت صحیح در 

بـا  ایـن شـرایط سـخت اقتصـادی اسـت. اگرچـه 

شرایط دشوار کنونی نمی توان چشم انداز خاصی 

را هـم مدنظـر قـرار داد. در حالـی که زمینه جهت 

صـادرات محصـوالت تولیـدی در ایـن حـوزه مهیـا 

اسـت و در طـی چنـد سـال اخیـر، حتـی صـادرات 

را  سـودان  کشـور  بـه  نیشـکر  بـرش  تیغه هـای 

داشـته ایم. بازار تیغه های فوالدی بسـیار گسترده 

است و با توجه به وسعت بازار این محصوالت در 

داخل کشور، قطعا می توان در زمینه صادرات نیز 

حضور موفقی داشت.

مشکالت فراوانی پیش روی 
تولیدکنندگان وجود دارد که 

ازجمله آن می توان به مالیات، 
کمبود نقدینگی و سود باالی 

تسهیالت بانکی اشاره کرد که 
همگی به بسته شدن دست های 
تولیدکننده جهت حضور فعال در 

عرصه تولید می انجامد
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مدیـر تولیـدات کک و مواد شـیمیایی ذوب آهن گفت: مجموعـه ذوب آهن در حال حاضر با مشـکل تامین مواد اولیه روبه رو اسـت و در 
صـورت همـکاری نهادها و سـازمان های مرتبـط در این زمینه، میـزان ظرفیت تولید محصـوالت ذوب آهن افزایش خواهـد یافت و در 

این شرایط سخت اقتصادی، از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت ذوب آهن:

ذوب آهن با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو است
بازسازی باتری شماره 2 در دستور کار  

محمـد علـی عالیـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

اظهـار داشـت:  آنالیـن«  »فلـزات  پایـگاه خبـری 

مـواد  و  کک  تولیـدات  بخـش  در  زغال سـنگ 

شـیمیایی شـرکت ذوب آهـن اصفهـان تبدیـل بـه 

کوره بلنـد  در  مصـرف  جهـت  مـاده  نـوع  یـک 

می شـود. بـا توجـه بـه اینکـه فراینـد تولیـد در این 

مجموعه کوره  بلند است، بنابراین امکان استفاده 

وجـود  کـوره  ایـن  در  زغال سـنگ  درصـدی   100

بـه  بایـد  بـه همیـن منظـور، زغال سـنگ  نـدارد. 

ماده ای به نام کک تبدیل شود تا قابلیت مصرف 

در کوره بلند را داشته باشد.

وی افـزود: زغال سـنگ در فراینـد کک سـازی 

در کوره هـای مخصـوص بـه کک تبدیـل و پـس از 

مصـرف  بلنـد  کوره هـای  داخـل  در  دانه بنـدی، 

می شـود. کک در کـوره بلنـد دارای سـه وظیفـه 

عمده اسـت که مهم ترین آن، نگهداری مواد در 

داخـل کـوره بلنـد اسـت. بـه ایـن معنـا کـه سـطح 

کک تولید شـده با ایجاد یک سـاختار مشخص با 

مواد مذاب تولید شده به همراه گازهای تولیدی 

پیـدا  تمـاس  سـنگ آهن  احیـا  فراینـد  از  ناشـی 

می کنـد و پـس از ایجـاد گرمایـش، ایـن مـواد در 

داخل کوره بلند نگهداری می شوند.

 مدیـر تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی ذوب 

آهن در خصوص نحوه تامین زغال سنگ مورد نیاز 

ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: بخشـی از زغا  ل سـنگ 

مورد نیاز شرکت از معادن داخلی، تامین و بخش 

دیگری نیز از خارج کشور وارد می شود. استرالیا، 

کشوری است که عمده زغال سنگ وارداتی مورد 

نیاز ذوب آهن را تامین می کند.

بـه بررسـی دالیـل واردات  عالیـی در ادامـه 

زغال سـنگ بـه داخـل کشـور پرداخـت و اذعـان 

کرد: از یک سـو، بحث کمبود تولید زغال سـنگ 

در داخـل کشـور مطـرح اسـت و از سـوی دیگـر، 

کک مورد استفاده در کوره بلند باید از کیفیت 

خوبـی برخـوردار باشـد تـا بتوانـد نقـش اساسـی 

خـود را در ایـن کـوره ایفـا کنـد. به همین منظور، 

ناچار به واردات بخشـی از زغال سـنگ مورد نیاز 

در ذوب آهـن هسـتیم تـا بـا مخلـوط کـردن آن بـه 

همـراه زغال سـنگ تامیـن شـده از معـادن داخـل 

کشـور، بتوانیـم بـه کک تولیـدی بـا کیفیـت بـاال 

دست یابیم.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلــــی »فلــــزات آنالیــــن« در ارتبــــاط بــــا 

برنامه هـــای این واحـــد در طی ماه هـــای آینده، 

تصریـح کـــرد: یکـی از مهم تریـــن پروژه هایی که 

شـرکت ذوب آهـــن در حـال برنامه ریـزی جهـت 

اجرای آن است، بازسازی باتری شماره 2 مجموعه 

بوده که اسناد و مدارک مورد نیاز جهت برگزاری 

مناقصـه تهیـه شـده اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا 

راه انـدازی باتـری شـماره 2 ظـرف یک سـال آینده، 

میـزان تولیـد کک مـورد نیـاز جهت اسـتفاده در 

72 کوره را افزایش دهیم.

مدیـر تولیـــدات کک و مـواد شـیمیایی ذوب 

آهـن ضمـن اشــــاره به چگونگی فراینــــد تولیــــد 

کک سـازی،  فراینـــد  در  کــــرد:  بیــــان  کک، 

هـــدف تبدیل زغال سـنگ به کک اسـت اما در 

کنـــار تولیــــد کک مــــورد نیــــاز، مقـــداری گاز 

فراینـدی نیـز در طـی عملیـات کربونیزاسـیون 

زغال سـنگ تولید می شـود. گاز فرایندی تولید 

شـده بایـد پاالیـش شـود تـا عـالوه بـر جداسـازی 

مواد مضر حـــاوی گوگـــرد و نیتروژن، ترکیبات 

قابـل اسـتحصال نیـــز بـا ارزش افـزوده بـاال بـه 

دسـت آید تا نهایتا بتواند قابلیت مصرف پیدا 

 کنــــد. بخش کوچکـــی از ایــن گاز در باتری های 

در  نیـز  آن  از  عمـده ای  بخـش  و  کک سـازی 

بخش های مختلف کارخانه نظیر نیروگاه و نورد 

مورد استفاده قرار می گیرد.

عالیی در خصوص تاثیر کیفیت کک تولیدی 

بـر محصـوالت نهایـی شـرکت ذوب آهـن، گفـت: 

کیفیـت کک با توجه به میزان عناصر موجـود در 

آن ماننـد گوگـرد و فسـفر بـر کیفیـت فـوالد تولیـد 

تاثیـر خواهـد گذاشـت. در حالـت کلـی،  شـده 

افزایـش کیفیـت کک میـزان مصـرف آن در داخـل 

کـوره  بلنـد را کاهـش می دهـد کـه ایـن مسـئله، از 

لحـاظ اقتصـادی بـرای شـرکت بـه صرفـه بـوده و 

کمک شایانی به سوددهی مجموعه خواهد کرد.

وی در پایـان، کمبـود مـاده اولیـه را مهم تریـن 

چالش ذوب  آهن دانسـت و خاطرنشـان کرد: این 

مجموعـه بـزرگ در حـال حاضـر بـا مشـکل تامیـن 

مواد اولیه روبه رو اسـت. بنابراین میزان ظرفیت 

در  و  اسـت  پایین تـر  اسـمی  ظرفیـت  از  تولیـد 

صورت همکاری نهادها و سازمان های مرتبط در 

زمینه تامین مواد اولیه، میزان تولید محصوالت 

ذوب آهـن متناسـب بـا ظرفیـت افزایـش خواهـد 

یافـت کـه در شـرایط سـخت اقتصـادی حاکـم بـر 

جامعه، از خروج ارز از داخل کشور نیز جلوگیری 

خواهد شد.



فــوالد

هفتهنامه

17
 é شماره  é 192 آبان ماه 1400



آلومینیوم

هفتهنامه

18
é 1400  آبان ماه é 192  شماره 

آلومینیوم



آلومینیوم

هفتهنامه

19
 é شماره  é 192 آبان ماه 1400

بازار ظروف آلومینیومی دچار  رکود شده است
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مدیر کارخانه ظروف کاندید گفت: عمده صنایع پایین دسـتی آلومینیوم، با نوسـانات قیمت این فلز و سـایر مواد مصرفی، دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد امـا مهم تریـن معضلی که این شـرکت بـا آن مواجه بوده، رکـود بازار ظـروف آلومینیومی اسـت که برای حـل آن، تولید 

محصوالت نیم ساخته و عرضه آن به شرکت های همکار را جزو برنامه های تولیدی خود قرار داده ایم.

مدیر کارخانه ظروف کاندید:

بازار ظروف آلومینیومی دچار  رکود شده است

از گمـرک مواجـه هسـتیم زیـرا مـواد آبـکاری مـورد 

استفاده از طریق واردات تامین می شود و چالش 

در ایـن زمینـه، تولیـد را از برنامـه تبیین شـده، دور 

کرده است.

وی بیـان کـرد: از مـواد اولیـه  وارداتـی کـه برای 

پوشـش ظـروف آلومینیومـی اسـتفاده می کنیـم، 

می توان به گرانیت، تفلون، سرامیک و بایوگرانیت 

اشـاره کـرد. شـمش آلومینیومی مـورد نیاز خـود را 

نیز از شرکت های داخلی تامین می کنیم.

مدیـر کارخانـه ظـروف کاندیـد اضافـه کـرد: 

شمش آلومینیوم آلیاژی مورد نیاز خود را از یکی 

از شـرکت های تولیدکننـده ایـن محصـول کـه در 

منطقـه قلعـه حسـن خـان تهـران مسـتقر اسـت، 

تهیه می کنیم.

رکود بازار ظروف آلومینیومی  

ملک پـور عنـوان کـرد: در بررسـی وضعیـت 

بازار فروش محصوالت طی هشـت ماه نخسـت 

سـال 1400 در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در 

موجـودی  متاسـفانه  گفـت  بایـد   ،1399 سـال 

ذخیـره  انبـار  در  کـه  شـده  تولیـد  محصـوالت 

شـده اند بـاال رفتـه و وضعیـت فـروش مطلوبی را 

ماننـد سـال گذشـته نتوانسـته ایم تجربـه کنیم. 

البتـه سیاسـتی را بـه کار گرفته ایـم تـا خطـوط 

محمدرضـا ملک پـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت آذیـن گسـتر شـفق بـا نـام تجـاری 

کاندیـد در زمینـه تولیـد ظـروف آلومینیومـی بـه 

روش دایکسـت فعالیـت می کنــــد. ایـن ظـروف 

دارای پوشش تفلون، سرامیک و گرانیت هستند.

وی افــــزود: بــــرای پوشـــش دادن ظــــروف 

آلومینیومـی تولیـد شـده در ایـن شـرکت، مـاده 

پوشـش دهنده داخـل کابین های پاشـش تزریق و 

روی ظـروف پاشـیده می شـود. سـپس عملیـات 

پخـت ظـروف صـورت می گیـرد و بعـد از آن 

ماشـین کاری انجام می شـود. در نهایت، ظروف 

آلومینیومـی آبـکاری شـده، بسـته بندی و آمـاده 

ارسال به بازار و فروش می شوند.

تولید کمتر از ظرفیت اسمی  

مدیـر کارخانـه ظروف کاندید گفت: ظرفیت 

تولیـد ظـروف آلومینیومـی ایـن کارخانـه، سـاالنه 

50هـزار تـن اسـت کـه در حـال حاضـر، در حـدود 

20هزار تن محصول تولید می شود.

ملک پور بیشترین چالشی که این کارخانه در 

رونـد تولیـد بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کنـد را 

نوسانات قیمت آلومینیوم و مواد اولیه دانست و 

مطرح کرد: به جز بحث نوسـانات قیمتی که در 

همـه حوزه هـا وجـود دارد، در حـوزه تامیـن مـواد 

اولیه، با معضالتی در بحث ترخیص مواد وارداتی 
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تولیـد را بـا همـان میـزان تیـراژ تولیـد سـرپا نگـه 

داریـم و آن سیاسـت، حفـظ برنـد بـه عنـوان یـک 

Original equipment manufacturer)OEM( بـوده 

عنـوان  بـه  می شـود  باعـث  رویکـرد  ایـن  اسـت. 

تامین کننده برخی شـرکت های همکار وارد عمل 

شویم و مشتریان تقریبا ثابتی داشته باشیم. اگر 

بـه  مجبـور  نمی کردیـم،  انتخـاب  را  مسـیر  ایـن 

تعطیلی شرکـت یا اخراج کارگـران می شدیم.

واردات دستگاه های دست دوم  

مدیـــر کارخانـــه ظـروف کاندیـــد در ارتبـاط با 

ظـروف  تولیـد  بـرای  اسـتفاده  مـورد  تکنولـوژی 

آلومینیومی، اذعان کرد: برای تولید این محصوالت 

از تکنولـوژی دایکسـت اسـتفاده می کنیـم. اکثـر 

دسـتگاه های خطـوط تولیـد، خارجـی و متعلـق بـه 

اروپای شـرقی هسـتند که به صورت دسـت دوم 

وارد و در صـورت نیـاز تعمیـر می شـوند و سـپس 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت. علت ورود این 

دسـتگاه ها به صورت دسـت دوم هم تحریم برای 

واردات تجهیزات نو است.

وی ادامـه داد: بایـد تاکید داشـت کـه واردات 

همیـن تجهیـزات دســـت دوم نیـز دردسرهـــای 

مخصوص به خود را دارد. همچنین بعضی از این 

دستگاه هـــا در داخـــل کشـــور وجـــود دارد و در 

کارخانه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته  است 

اما قدمت بسـیاری از آن ها به زمان جنگ جهانی 

دوم برمی گردد!

بومی سازی قطعات ماشین آالت  

ملک پور در تکمیل صحبت خود خاطرنشـان 

کـرد: در بـاره تامیـن قطعـات یدکی دسـتگاه های 

وارداتی نیــــز بایــــد گفــــت طــــی سال هـــا تالش 

بومی سـازی  را  نیـاز  مـورد  قطعـات  توانسـته ایم 

باشـیم.  بـه واردات آن نداشـته  نیــــاز  تـا  کنیـم 

آلومینیوم مــذاب با فشار هیدرولیکی وارد قالب 

دایکسـت می شـود و بعـد از سـرد شـدن و طـی 

کـردن مراحـل مربـوط، قالـب را باز می  کنیم. یک 

قطعـه بـه عنـوان مثـال قابلمـه آلومینیومـی طبق 

قالبـی کـه داخـل دسـتگاه بـوده، تولید می شـود. 

در  کـه  برقـی  تابلوهـای  و  سنسـورها  جک هـا، 

دسـتگاه های دایکسـت وجود دارند، به آن میزان 

پیچیـده نیسـتند کـه در تامیـن قطعـات یدکـی 

آن ها دچار معضلی باشیم و تقریبا 80 تا 90 درصد 

قطعـات ایـن خـط تولیـد را می تـوان بـه راحتـی 

بومی سازی کرد.

بـرش  صفحـه  مثـال،  عنـوان  بـه  افـزود:  وی 

متعلـق بـه دسـتگاه خارجـی امـا اگـر بعـد از چنـد 

سال کار کردن، دچار خرابی شود، آن را می توانیم 

بـا قطعـه چینـی مشـابه موجـود در بـازار تعویـض 

کنیــم که معموال این تعویــض هر دو ســال یک بار 

انجام می شود.

علی رغم کاهش تولید، نگاه توسعه ای داریم  

مدیـــر کارخانـــه ظروف کاندیـــد در خصوص 

وضعیت تولید هشت ماهه سال 1400، اظهار کرد: 

بـه طـور میانگیـن بـه نسـبت ظرفیـت تولیـد سـال 

1399 توانستیم 80 هزار عدد ظرف آلومینیومی در 

ماه تولید کنیم اما در سال جاری، به طور میانگین 

ماهانه 50 تا 60 هزار عدد محصول توانستیم تولید 

کنیم. بیشـترین چالشـی که برای تولید داشتیم، 

به وجود آمدن رکود در بازار بود.

ملک پـور ادامـه داد: زمانـی کـه بـازار فروکش 

کــــرد یعنــــی تقاضــــا کاهــــش یافــــت، تعـــــداد 

تقاضاکننـدگان بـرای خرید ظـروف آلومینیومی 

افـت پیـدا کـرد و انبارهـا از ظـروف آلومینیومـی 

اشـباع شـدند، مجبور شدیم میزان تولید خود را 

کاهـش دهیـم و بـه عنـوان مثال به جـای 80 هزار 

قطعـه، 50 هـزار قطعـه ظـرف آلومینیومـی تولید 

کنیـم. نزدیـک بـه 126 کارگـر و نیـروی متخصص 

در خطوط تولید کارخانه کاندید مشغول به کار 

هسـتند و تاکنون تعدیل نیرو نداشـته ایم. ضمن 

اینکـه بـرای توسـعه فعالیـت در حال جـذب نیرو 

نیز هستیم. پیشرفت مجموعه و افزایش کمیت 

حائـز  مـا  بـرای  همـواره  محصـوالت  کیفیـت  و 

اهمیت بوده است.

توسـعه ای  طـرح  خصـوص  در  انتهـا  در  وی 

شرکت کاندید، تصریح کرد: طی ماه های گذشته 

موفـق بـه خریـداری دسـتگاه های مـدرن و جدیـد 

دایکست شدیم که اگر بتوانیم بدون مانع واردات 

این تجهیزات را انجام دهیم، افزایش میزان تولید 

ایـن شـرکت خواهیـم  برنامه هـای  اولویـت  در  را 

داشت و تیراژ تولید را باال خواهیم برد.

 متاسفانه موجودی محصوالت 
تولید شده که در انبار ذخیره 

شده اند باال رفته و وضعیت فروش 
مطلوبی را مانند سال گذشته 

نتوانسته ایم تجربه کنیم
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بازار، ضررهای سنگینی را به تولیدکننده تحمیل می کند

صنعت مفتول مسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد
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مدیرعامـل شـرکت اکسیدسـازان روی ایرانیان گفت: در شـرایطی که بازار به دلیل نوسـانات نرخ ارز، در شـرایط مطلوبی قـرار ندارد، 
بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش مس هنـوز مطالبات خود را از مشـتریان دریافت نکرده انـد و این در حالی اسـت که قیمت مس نیز 

روند افزایشی را طی می کند که این امر، تولیدکننده را با ضرر مواجه می  سازد.

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان:

بازار، ضررهای سنگینی را به تولیدکننده تحمیل می کند

زین العابدیـن مـرادی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی»فلـزات آنالیـن« اظهـار 

بـا  ایرانیـان  داشـت: شـرکت اکسیدسـازان روی 

هدف تولید شـمش مس و اکسـید روی فعالیت 

خـود را در سـال 1395 در شـهرک صنعتـی ناجـی 

زنجان آغاز کرده است. در حال حاضر، تعداد 20 

نیـروی انسـانی فعـال بـه صـورت مسـتقیم و پنـج 

نفر نیز به صورت غیر مستقیم در این مجموعه 

مشغول فعالیت هستند.

ظرفیت 20 هزار تنی تولید شمش مس  

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان 

درباره ظرفیت تولید این شرکت، افزود: ظرفیت 

سـاالنه تولیـد شـمش مـس 20 هـزار تـن و اکسـید 

روی هشـت هـزار تـن اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

کـه تعـدادی از کوره هـای موجـود در کارخانـه بـه 

دلیـل برخـی از مشـکالت، از مـدار تولیـد خـارج 

شـده اند و در صـورت رفـع ایـن معضـالت، امکان 

افزایش ظرفیت تولید و نیز نیروی انسانی شاغل 

در مجموعه وجود دارد.

وی در خصوص نحوه تامین ماده اولیه، بیان 

کرد: ماده اولیه مورد اسـتفاده در این مجموعه، 

سـرباره  برنجـی و خـاک  حـاوی مس و روی اسـت. 

سـرباره  برنجـی را از کارخانه هایـی کـه ذوب برنج 

مقاطـع  تولیدکننـدگان  نظیـر  می دهنـد  انجـام 

برنجـی یـا واحدهایـی که بـه ریخته گری  قطعات 

برنجـی مشـغول هسـتند، خریـداری می کنیـم. 

خـاک حـاوی مـس و روی نیـز از طریـق واردات از 

کشورهای همسایه نظیر ترکیه تامین می شود.

تامین ماده اولیه رقابتی شده است  

مـرادی در ادامـه بـه چالش هـای موجـود در 

زمینه تامین مواد اولیه اشـاره کرد و گفت: بازار 

مـواد اولیـه در ایـن حـوزه کامال رقابتـی و محدود 

اسـت و متاسـفانه مـا در ایـن زمینـه بـا مشـکالت 

عدیـده ای مواجـه هسـتیم. اگـر خـاک مـورد نیـاز 

و  اقتصـادی  سـخت  شـرایط  وجـود  بـا  شـرکت 

تحریم ها به کشـور وارد شـود نیز سـازمان  محیط 

جلوگیـری  کارخانـه  بـه  آن  ارسـال  از  زیسـت 

می کنـد. ایـن محصـول بـه برخـی دالیـل همچون 

باال بودن غلظت سـرب موجود در خاک از سـوی 

کارشناسان سازمان محیط زیست  ممنوع شده 

اسـت و گاهـی بـه کشـور مبـدا بازگشـت داده  

می شـود کـه ایـن مسـئله بـه هیـچ وجـه بـه نفـع 

تولیدکننده نیست و کامال هزینه بر خواهد بود. 

بنابراین نگاه کارشناسانه در این خصوص توسط 

سـازمان محیط زیسـت، می تواند به تامین خاک 

مورد نیاز شرکت ها کمک فراوانی کند.

تولید محصوالت استاندارد  

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان 

در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد و تکنولـوژی بـه کار 

گرفته شده در این شرکت، بیان کرد: محصوالت 

مورد نظر در شرکت به روش پیرومتالورژی تولید 

می شـوند. سـرباره های برنجی مورد اسـتفاده در 

اسـت کـه مـس  مجموعـه، حـاوی مـس و روی 

موجـود را پـس از ذوب در کـوره بـه شـکل شـمش 

ریخته گـری می کنیـم. روی موجـود در سـرباره 

برنجـی نیـر در اثـر حـرارت به اکسـید روی تبدیل 

شـده و بـه صـورت غبـار از کوره خارج می شـود و 

سـپس در بـگ فیلتـر، ایـن غبـار از گاز خروجـی 

فیلتر شده و جمع آوری می شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبری 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه ارزیابی شـما از 

بـا  داخـل  تولیـد  مسـی  محصـوالت  مقایسـه 

نمونه هـای خارجـی چیسـت، اذعـان کـرد: دانش 

اکثر فعالیت های صورت گرفته در این مجموعه 

از کشـورهای  برگرفتـه  تولیـد محصـول،  جهـت 

حـال  در  اسـت.  سـوئد  و  ترکیـه  نظیـر  خارجـی 
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از  چشـمگیری  پیشـرفت  خوشـبختانه  حاضـر، 

لحـاظ تجربـی رخ داده اسـت و در حـدود 6 الـی 

هفت سال از کشورهای همسایه جلو افتاده ایم.

مـرادی در همیـن راسـتا، اظهـار کـرد: بـا وجـود 

اینکه پیشرفت قابل توجهی در حوزه تولید شمس 

مـس بـه دسـت آمـده، امـا متاسـفانه مسـئولین 

ذی ربـط توجـه چندانـی بـه ایـن حـوزه نداشـته و 

شرایــــط روز بــــه روز در حــــال پسرفــــت اســت. 

سازمان های مربوطه در استان زنجان، حمایت های 

و  نمی آورنـد  عمـل  بـه  را  زمینـه  ایـن  در  الزم 

سیاسـت گذاری ها بـه گونـه ای رقـم خـورده اسـت 

کـه مـا آرزو می کنیـم هیـچ حمایتـی از مجموعـه 

اکسیدسازان روی ایرانیان نشود و ما فعالیت خود 

را همان طور که می دانیم، پیش ببریم.

افزایـش چنـد برابـری قیمـت انرژی و   

مـاده اولیه

این تولیدکننده شـمش مس در پاسـخ به این 

تولیـد  زمینـه  در  مشـکالتی  چـه  بـا  کـه  سـوال 

محصـول مواجـه هسـتید، تاکیـد کـرد: یکـی از 

مشـکالت مهمـی کـه در ایـن زمینـه بـا آن روبه رو 

هسـتیم، بحـث هزینـه  گاز بـوده زیـرا در کمـال 

تعجـب هزینـه گاز مصرفـی شـرکت بـه یـک بـاره 

چندیـن برابـر شـده اسـت. جالـب اینکـه میـزان 

مبلـغ گاز مصرفـی شـرکت در قبـض صـادر شـده 

بـرای یـک مـاه، 12 برابـر مـاه قبل شـده و مـا پس از 

دوندگـی و پیگیری هـای فـراوان موفق شـدیم این 

میزان را به سه برابر کاهش دهیم.

وی ادامــــه داد: ایــــن در حالــــی اســـت کـه 

کوره هـای تولیـد محصول در شـرکت، وابسـته به 

انرژی گاز اسـت و اگر با قطعی آن مواجه شـویم، 

ناچـار بـه تعطیلـی مجموعـه خواهیـم شـد. یکـی 

دیگر از مشـکالت موجود، افزایش شـدید قیمت 

آجر ضایعاتی اسـت که در کوره های ذوب مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد. مبلغ خرید این محصول 

در سـال های گذشـته برای مصرف 6 ماه شرکت، 

در حـدود 30 میلیـون تومــــان بـــود کـه در حـال 

حاضر به 200 میلیون تومان افزایش یافته اسـت. 

جالـب اسـت بدانیـد کـه برخـی از محصـوالت 

مـورد نیاز شـرکت با افزایـش 300 درصدی قیمت 

مواجـه شـده اند. یـک فولدینگ کوره در گذشـته 

بـا قیمـت 250 هـزار تومـان خریدای می شـد و در 

حال حاضر مبلغ خرید آن دو میلیون و 500 هزار 

تومـان اسـت. طبیعتا ایـن افزایش قیمت ها تاثیر 

خـود را بـر واحدهـای باالدسـتی مـا نیـز خواهـد 

گذاشت و آن ها نیز دچار ضررهای مالی فراوانی 

خواهند شد؛ چراکه این فرایند به نوعی زنجیروار 

به یکدیگر متصل است.

توقف صادرات به ترکیه  

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان 

در ارتباط با تاثیر تحریم ها بر عملکرد این شرکت، 

عنوان کرد: باور اکثریت بر این است که تحریم، 

عامل اصلی مشکالت موجود در صنعــت کشور 

اســـت. در حالی کـــه تحریــم داخلی، باعث ایجاد 

چنیـن شـرایطی شـده اسـت و در واقـع مـا دچـار 

نوعـی خودتحریمـی در صنعـت شـده ایم. تنهـا 

مشـتری محصوالت ما در داخل کشـور، مجتمع 

ممنوعیـت  دلیـل  بـه  و  اسـت  سرچشـمه  مـس 

صـادرات، هیـچ فعالیتـی در ایـن حـوزه نداریــــم. 

ایـــن در حالی اســـت کـــه پیش تـــر محصوالت ما 

بـه کشـور ترکیـه صـادر می شـد و در حـال حاضر، 

برخـی  کوتاهـی  و  تحریم هـا  اعمـال  دلیـل  بـه 

مسـئولین ذی  ربط، امکان صادرات وجود ندارد. 

در حالی که ترکیه خواهان محصوالت ما است و 

برخـی موانـع موجـود از تحقـق یافتـن ایـن امـر 

جلوگیری می کند.

ایـن  توسـعه  طـرح  برنامـه  خصـوص  در  وی 

شرکت، تصریح کرد: تمام تالش ما در مجموعه 

تولیـد  ایرانیـان، حفـظ رونـد  اکسیدسـازان روی 

است. یعنی ابتدا تالش می کنیم نیروی انسانی 

شـاغل در مجموعـه را حفـظ کنیـم و سـپس بـا 

نیـروی  تعـداد  تولیـد،  ظرفیـت  میـزان  افزایـش 

انسانی را هم افزایش دهیم. طرح توسعه شرکت 

اسـت امـا بـا عـدم تاییـد و صـدور مجوز نهایـی از 

جانـب سـازمان های مربوطـه مواجـه شـده ایم کـه 

امیـدوار هسـتیم ایـن مشـکل تا پایـان سـال جاری 

حل شود.

جای خالی مسئوالن در کنار تولیدکنندگان  

مـرادی ضمـن اشـاره بـه وضعیـت نامناسـب 

بـازار در سـال جـاری نسـبت بـه سـال های قبـل، 

اذعان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 

جامعه و نوسان نرخ ارز، وضعیت بازار در شرایط 

مطلوبی قرار ندارد. بسیاری از شرکت های فعال 

در زمینـه تولیـد شـمش مسـی، اقـدام بـه فـروش 

محصـول خـود کـرده و هنـوز پولـی را از ایـن بابت 

دریافت نکرده اند. در چنین شرایطی و همزمان 

با افزایش نرخ دالر، قیمت مس نیز افزایش یافته 

و امـکان تهیـه آن بـه قیمـت قبـل وجـود نـدارد. 

بنابرایـن تولیدکننـده شـمش با ضـرر مالی مواجه 

نیــــز  توزیع کننــــده  شرکت هــــای  و  می شــــود 

محصـوالت خـود را بـا قیمـت باالتـری در بـازار به 

فروش می رسانند.

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان 

در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما از فعالیت در 

این حوزه، چیزی جز خدمت به صنعت با تولید 

از  لـذا  نیسـت.  مرغـوب  و  باکیفیـت  شـمش 

مسئوالن مختلف در سطح استان و کشور تقاضا 

داریـم همکاری هـای الزم را بـا تمامی صنعتگران 

سـخت  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و  باشـند  داشـته 

اقتصـادی کشـور، در کنـار تولیدکنندگان حضور 

یابند. حضور متخصصان در زمینه های مختلف 

صنعتـی می توانـد بـه رونق این حـوزه مهم کمک 

فراوانی بکند و یقینا مشکالت موجود با همدلی 

تولیدکننـدگان و مسئــــوالن حــــل خواهـــد شـد. 

تولیدکننـده بخـش مهمـی از صنعت این کشـور 

اسـت و هدفـی جـز تولیـد و کمـک بـه پیشـرفت 

کشور ندارد که در این زمینه نیازمند حمایت و 

یاری مسئوالن است.

این محصول به برخی دالیل همچون 
باال بودن غلظت سرب موجود در 

خاک از سوی کارشناسان سازمان 
محیط زیست  ممنوع شده است و 
گاهی به کشور مبدا بازگشت داده  

می شود که این مسئله به هیچ وجه 
به نفع تولیدکننده نیست و کامال 

هزینه بر خواهد بود
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مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال گفت: ظرفیت تولید مفتول مسـی در این شـرکت به تنهایی، 153 هزار تن در سـال است؛ بنابراین 
نـه تنهـا مشـکلی در زمینـه تامین نیاز صنایع سـیم و کابل کشـور به مفتول مسـی احسـاس نمی شـود، بلکه این محصول پتانسـیل 

صادراتی باالیی نیز دارد.

مدیرعامل شرکت گیل راد شمال:

صنعت مفتول مسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد

احمد عروجی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

شـرکت گیـل راد شـمال فعالیـت خـود را از سـال 

1395 بـا هـدف تولیـد مفتـول مـس بـه منظـور 

اسـتفاده در صنایـع کابل سـازی، ترانس سـازی و 

سـیم الکـی واقـع در شـهرک صنعتـی سـپیدرود 

رشت آغاز کرده است.

وی در خصـوص ظرفیـت تولید این مجموعه، 

بیان کرد: ظرفیت نصب شده خدمات 153 هزار 

تن جهت تولید مفتول های مسـی با قطر هشـت 

الـی 22 میلی متـر اسـت. همچنیـن ایـن میـزان 

ظرفیـت بـرای تولیـد 22 هـزار تـن انـواع سـیم تـک 

رشـته و نیـز 6 هـزار تـن مـس قلـع انـدود بـه منظور 

استفاده در کابل های مخابراتی است.

مدیرعامـل شـرکت گیـل راد شـمال در ادامـه 

بـه نحـوه تامیـن مـواد اولیـه ایـن مجموعه اشـاره 

کـرد و گفـت: دو نـوع مـاده اولیـه در مجموعـه 

گیـل راد شـمال جهـت تولیـد انـواع محصـوالت 

مسـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ کاتـد مـس 

کـه از طریـق بـورس کاال از شـرکت ملـی صنایـع 

مس ایران خریداری می شود و قراضه مسی که 

از طریق حضور در مزایده شـرکت های برق های 

تولیـدی  واحدهـای  سـایر  از  نیـز  و  منطقـه ای 

خریداری می شود.

محصـوالت  کاربـرد  بـا  ارتبـاط  در  عروجـی 

تولیدی شرکت گیل راد شمال، تصریح کرد: عمده 

کاربرد مفتول مسی در کارخانجات تولیدکننده 

سیم و کابل و سیم الکی، شرکت های تولیدکننده 

ترانسفورماتور و صنایع بسته بندی است.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه بـا چـه 

چالش هایـی در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه مواجـه 

هستید، اظهار کرد: با چالش خاصی در این زمینه 

مواجه نیستیم و مواد اولیه مورد نیاز به راحتی با 

خرید از بورس کاال و حضور در مزایده شرکت های 

برق منطقه  ای تامین می شود.

مدیرعامـل شـرکت گیـل راد شـمال در رابطه با 

تکنولوژی تولید محصول در این مجموعه، عنوان 

کرد: محصوالت شرکت به دو روش ریخته گری و 

کشـش تولیـد می شـوند. تکنولـوژی محصـوالت 

ریختگـی، کانتینیـوس پروپـرزی ایتالیـا اسـت و 

دسـتگاه های مورد اسـتفاده در فرایند کشش نیز 

عمدتا ایتالیایی هستند.

عروجـی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه کیفیـت 

کـرد:  اظهـار  شـرکت،  ایـن  تولیـدی  محصـوالت 

محصوالت تولیدی ما هیچ کم و کاسـتی نسـبت 

بـر طبـق  بـه نمونه هـای خارجـی خـود ندارنـد و 

استاندارد ASTM B45 تولید می شوند. بخشی از 

مفتول هـا پـس از تولیـد بـا دقت بـاال و اسـتاندار به 

کشـورهای اروپایـی صـادر می شـوند؛ اگرچـه در 

زمینـه صـادرات محصـول بـا چالش هـای بسـیاری 

مواجه هستیم.

وی در همیـن راسـتا تاکیـد کـرد: زمانـی کـه 

امـکان برقـراری ارتبـاط با بانک های خارجـی وجود 

ندارد، طبیعتا صادرات دچار مشکل خواهد شد. 

لـذا زمانـی کـه قـرار اسـت محصـول بـه چیـن و 

کشـورهای اروپایـی صـادر شـود، بایـد مسـافت دو 

الی سه کشور به دلیل اعمال تحریم های خارجی 

طـی شـود کـه طبیعتـا ایـن امـر منجـر بـه افزایـش 

هزینه خواهد شـد. در چنین شـرایطی، بازگشـت 

و  اسـت  هزینه بـر  تولیدکننـده  بـرای  سـرمایه 

کشـورهای خارجـی نیـز بـه دلیـل شـرایط تحریمی 

حاکم بر کشور، تمایلی به همکاری با تولیدکننده 

داخلی نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت گیل راد شمال خاطرنشان 

کـرد: در همیـن راسـتا، لغـو تحریم هـا مهم تریـن 

گزینـه ای اسـت کـه می توانـد تاثیرگـذار باشـد و 

در صـورت تحقـق این امر، شـرایط به مـرور زمان 

بهتر خواهد شد. لذا امیدوار هستیم این اتفاق 

اقتصـادی  تیـم  بـا حضـور  و  در دولـت کنونـی 

جدید رخ دهد.

عروجـی در خصـوص برنامـه طـرح توسـعه این 

در  بسـیاری  برنامه هـای  کـرد:  عنـوان  شـرکت، 

راسـتای توسـعه شرکت گیل راد شمال انجام شده 

کـه منجـر به تولیـد 153 هزار تن مفتول مسـی در 

این مجموعه شده است. با عنایت به اینکه میزان 

مصرف مفتول مسی در داخل کشور 120 هزار تن 

است، لذا شرکت ما به تنهایی قادر به تامین نیاز 

کشور به این محصول است.

وی ضمـن اشـاره بـه چالش هـای موجـود در 

زمینـه تولیـد محصـول در داخـل کشـور، بیـان 

کـرد: بخـش تولیـد بـا مشـکالت فراوانـی مواجـه 

است که ازجمله آن می توان به چالش دریافت 

تسـهیالت بانکی و رکود شـدید اقتصادی اشـاره 

تمـام  اسـت  شـده  سـبب  چالش هـا  ایـن  کـرد. 

فعـاالن صنعتـی بـا کمبـود نقدینگـی دسـت و 

پنجه نرم کنند.

پایـان  مدیرعامـل شـرکت گیـل راد شـمال در 

خاطرنشـان کـرد: بـا وجـود تمامـی ایـن مشـکالت، 

مجموعه ما امسال با 15 درصد رشد تولید مواجه 

شده است که امیدوار هستیم این روند صعودی 

ادامه داشته باشد. در حالی که وضعیت بازار در 

سال جاری تغییر چندانی نسبت به سال گذشته 

نداشـته اسـت و قطعـا بـا رفـع تحریم هـا و بهبـود 

شـرایط اقتصـادی، میـزان تولیـد مـا نیـز در آینـده 

بیشتر خواهد شد.
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رئیـس تامیـن مواد معدنی شـرکت کالسـیمین گفت : به عنـوان یک تولیدکننده بایـد از نظر تامین مـواد اولیه بدون دغدغه باشـیم و 
بتوانیـم بـدون هیـچ وقفـه ای به تولیـد بپردازیم اما متاسـفانه بـه وقوع پیوسـتن این خواسـته توسـط سیاسـت  گذاری های غلط در 

خصوص توزیع خاک معدنی بعید به نظر می رسد.

رئیس تامین مواد معدنی شرکت کالسیمین عنوان کرد:

گره کور تامین خاک معدنی

قربانی درگفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلــــی »فلــــزات آنالیـــن« در ارزیــــابی نحـــوه 

بـــــه  اختصــــاص سهمیه هــــای خـاک معــــدنی 

تولیدکنندگان و قیمتی که برای آن در نظر گرفته 

می شـود، اظهار داشـت: توجه داشـته باشـید که 

در حــــال حاضـــر، متاسفانـــه سهمیـــه ای در کار 

نیست تا بتوان در خصوص نحوه تخصیص آن به 

تولیدکنندگان و اینکه آیا به درستی و بــه عدالت 

بیــــن همــــه واحدهــــا توزیع می شـــود یـــا خیـــر، 

صحبتی به میان آورد.

وی افزود: هم اکنون با گذشت هشت ماه از 

ســال 1400، حتــــی یک گــــرم خــــاک معــــدنی از 

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دریافت 

نکرده ایم و این تنها مشکل این واحد نیست بلکه 

بـزرگ  ایـن معضـل  بـا  هـم  تولیدکننـدگان  سـایر 

روبـه رو هسـتند. بایـد در این خصـوص از مدیران 

ارشـد شـرکت تهیـــه و تولید مواد معدنی ایران 

گفت وگـو شـــود تـا بتـوان بـــه پاســــخ ســــواالت 

دســــت یافــــت امــــا متاسفانــــه هیــــچ یـک از 

مسئولین آن شرکت، تاکنون پاسخگویی در این 

خصوص نداشته اند.

عدم توزیع سهمیه های خاک معدن انگوران  

این فعال صنعت سرب و روی در ادامه بیان 

کـــرد: ایــــن در حالــــی اســــت کـــه تنهــا شرکــت 

کالسیمین دچار معضل کمبود مواد اولیه ناشی 

از عـدم دریافـت سـهمیه خـاک معدنی نیسـت؛ 

بـه نوعـی تمـام شرکت هــــا در ســـال 1400، طـی 

هشت ماهی که ار این سال گذشته است، هیچ 

سـهمیه ای نتوانسـتند دریافت کنند تا به تولید 

شمش روی بپردازند.

رئیس تامین مواد معدنی شرکت کالسیمین 

همچنیـن خاطرنشـان کـرد: بـرای اطـالع دقیـق از 

اینکـه چـه اعـدادی طبـق چـه فرمولـی و بـا چـه 

دیــــدگاه و منظــــری برای تعییـــن سـهمیه خاک 

معـــدنی مــــورد نیــــاز واحدهــــای فـرآوری مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد، باید مسـتقیم از شـرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران گزارش مبتنی بر 

این موضوعات دریافت شود.

قیمت روی رو به رشد بوده است  

قربانی در ارتباط با ارزیابی روند قیمت خاک 

معدنـی گفـت: در حـال حاضـر بایـد بـه ایـن نکتـه 

اشاره داشت که خاک معدنی محتوی فلز روی و 

تمام نوسانات قیمتی که برای آن اتفاق می افتد، 

تابعی از قیمت های اعالم شده در بازار جهانی یا 

بورس فلزات لندن است. اگر بخواهیم از ابتدای 

سال 1400 ارزیابی در مورد روندی که قیمت خاک 
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معدنی روی طی کرده است صحبت کنیم، باید 

عنوان کرد که قیمت کاهشی را این ماده معدنی 

تجربـه نکـرده و قیمـت روی صرفا رو به رشـد بوده 

است؛ چراکه قیمت در LME نیز سیر صعودی را 

طی کرده است.

20 درصد ظرفیت تولید فعال است  

وی در تکمیـل صحبـت خـود تاکیـد کـرد: بـا 

توجه به اینکه تمرکز شرکت بر تولید شمش روی 

اسـت، نیـاز بـه خـاک معدنـی بـه شـدت اساسـی 

است. بنابراین ما امسال برای تولید محصول، از 

ذخایـر قبلـی خـود اسـتفاده کردیـم و تـا حـدودی 

اجـازه ندادیم دسـتگاه ها و ماشـین آالت فعـال در 

خطـوط تولیـد شـرکت بـه دلیـل عـدم دریافـت 

خاک معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـران، خامـوش شـوند. می تـوان تخمیـن زد کـه 

تقریبا 80 درصد ظرفیت تولید شرکت غیر فعال 

اسـت و تنهـا بـا حـدود 20 درصـد ظرفیـت، تولیـد 

شمش روی را دنبال می کنیم.

میزان سهمیه، کمتر از نیاز واقعی   

واحدهای فرآوری است

رئیس تامین مواد معدنی شرکت کالسیمین 

عنـوان کـرد: بایـد بـه ایـن مـورد اشـاره داشـت که 

میـــزان سهمیه هــــایی هـم کـه بـــرای عرضـــه بـه 

شـرکت ها در نظر گرفته شـده اند، بسیار کمتر از 

میزان نیاز واحدهای فرآوری است و به شرکت ها 

به تناسـب عـددی که در پروانه هـای بهره برداری 

آن هــــا ثبـــت شــــده، سهمیـــه تعلـــق نمی گیـرد. 

متاسـفانه بـرای رفـع ایـن معضـل تاکنـون اقـدام 

موثـری از جانـب مسـئولین امر صـورت نگرفته و 

شرکتی کــــه تامین کننــده اصلـــی خاک معـــدن 

اسـت، بـا سیاسـت گذاری های نادرسـت بـه ایـن 

چالش بزرگ دامن زده و در صدد رفع آن تاکنون 

برنیامده است.

افت سودآوری و فروش  

قربانـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه بـازار فروش شـمش روی 

ایـن شـرکت را چطـور ارزیابـی می کنیـد، تصریـح 

کـرد: در مقایسـه میـزان فروشـی کـه بـا مـدت 

برای اطالع دقیق از اینکه چه 
اعدادی طبق چه فرمولی و با چه 

دیدگاه و منظری برای تعیین 
سهمیه خاک معدنی مورد نیاز 

واحدهای فرآوری مورد استفاده 
قرار می گیرد، باید مستقیم از 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران گزارش مبتنی بر این 

موضوعات دریافت شود

مشـابه سـال 1399 و همچنین سـال های گذشـته 

داشـته ایم، بایـد بیـان کـرد کـه متاسـفانه از بـازار 

فـروش محصـوالت ضعیفـی برخـوردار بودیـم که 

ایــــن اتفــــاق شامـــــل حــــال فــــروش محصــوالت 

شرکت های دیگر نیز شده است. البته این به آن 

معنـــی نیســــت کـــه هیـچ محصـــولی به فـروش 

نرسـانده باشیـــم. میـزان درآمــــدی کـه از محـل 

فـروش شـمش روی بـه دسـت آوریـم نامطلـوب 

بـوده اسـت و نتوانسـته ایم سـودآوری خوبـی را 

تجربــــه کنیـــم. هــــم در ایـــن شرکـــت و هـم در 

واحدهـای فـرآوری دیگـر، مشـکالت عدیـــده ای 

نظیر نوسانات قیمت در بازار جهــانی، تغییرات 

لحظه ای قیمت مواد اولیه و تاثیرگذاری مستقیم 

روی هزینه تولید، نوسانات پیش بینی نشده که 

بر درآمد حاصل از فروش محصوالت تاثیر دارند 

و ...، ایجـاد شـده اسـت کـه همـه تولیدکننـدگان 

در حـال دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا ایـن موانـع 

تولید هستند.

به هر نحوی بتوانیم، ماده اولیه تامین   

خواهیم کرد

ایـن فعـال صنعـت شـمش روی در ارتبـاط بـا 

منابـع تامیـن مـواد اولیـه یـادآور شـد: بـه غیـر از 

تهیـه مـاده معدنـی مـورد نیـاز از شـرکت تهیـه و 

تولیـد مـواد معدنـی ایـران، از هـر منبعـی کـه در 

دسترس باشد و بتوانیم، خاک معدنی خریداری 

می کنیـم. تفاوتـی نـدارد که این منابـع داخلی یا 

در خارج از کشـور مسـتقر باشـند؛ صرفا با توجه 

بـه نقدینگـی کـه در اختیار داریـم، به تامین نیاز 

خود به خاک روی می پردازیم.

وی در انتها تاکید کرد: همه تولیدکنندگان نیز 

قاعدتـا بـرای تامیـن مـواد اولیـه، بـه هر طریقی که 

بتوانند نیاز خود را تهیه می کنند که برای خرید 

نقـدی،  خریـد  ماننـد  متنوعـی  روش هـای  هـم 

اعتبـاری و اقسـاطی خـاک معدنـی، روش ورود 

موقت کاال که در ازای خرید خاک معدنی شمش 

روی تحویل کارخانه تامین کننده ماده اولیه مورد 

نیـاز داده می شـود و...، وجـود دارد کـه هـر چنـد 

همـه روش هـا دردسـرهای خاص خـود را دارند، اما 

بایـد بـه نحـوی کـه می توانیـم نیـاز خـود را تامیـن 

کنیم تا خطوط تولید از فعالیت باز نایستند.
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قائم مقام مدیرعامل شـرکت مشـیران گفت: شـرکت های »ملی صنایع مـس ایران« 
و »معدنی و صنعتی گل گهر«، در راسـتای رعایت مسـائل زیسـت محیطی، پروژه هایی 
را برای تولید کود شـیمیایی با اسـتفاده از ترکیبات آالینده خروجی از دودکش واحدهای 
تولیـدی تعریـف کرده اند که نـه تنها ارزش افـزوده باالیـی را برای این شـرکت ها به 
همـراه خواهـد داشـت، بلکـه بـه کاهـش واردات برخـی از کودهای شـیمیایی کمک 

چشمگیری خواهد کرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مشیران مطرح کرد:

پروژه های تولید کود شیمیایی توسط دو 
شرکت بزرگ فلزی

جانمایی کارخانه اسید فسفریک در منطقه ویژه خلیج فارس  

کریـم خدایـاری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهار داشـت: 

شـرکت مشـیران از 1381 فعالیت خود را در عرصه 

معـدن و صنایـع معدنـی کشـور بـا اجـرای پروژه هـا 

آغـاز کـرد و در همیـن سـال، اجـرای پـروژه ای در 

شرکت ملی صنایع مس ایران را در اختیار گرفت. 

خوشـبختانه بـا توجـه بـه کیفیـت اجـرای پـروژه و 

مقبولیـت در نـزد کارفرما، این همکاری همچنان 

ادامه دارد.

سـال   20 طـی  مشـیران  شـرکت  افـزود:  وی 

گذشـته پروژه هـای نسـبتا زیـادی را بـرای شـرکت 

ملـی صنایـع مس ایـران اجرا کرده اسـت. ازجمله 

ایـن پروژه  هـا می تـوان بـه احـداث کارخانه تغلیظ 

فاز 1 سونگون و ساخت تیکنرهای پنجم مجموعه 

مس سرچشـمه اشـاره کـرد که یکـی از بزرگ ترین 

تیکنرهای دنیا برای آبگیری اسـت. در این پروژه 

کـه سـه تیکنـر سرچشـمه را آمریکایی هـا و یکـی 

دیگـر را سـوئدی ها سـاخته بودنـد، خوشـبختانه 

تیکنـر پنجـم را شـرکت مشـیران بـه همـراه یـک 

باالیـی  میـزان  بـه  و  کـرده  تولیـد  دیگـر  شـرکت 

بومی سـازی شـده است. در نتیجه تجربه بسیار 

بـرای  هـم  و  در شـرکت مشـیران  هـم  را  خوبـی 

شرکت ملی مس رقم زدیم.

تولید اسید فسفریک توسط شرکت مس  

مشـیران  شـرکت  مدیرعامـل  مقـام  قائـم 

بـر  عـالوه  مشـیران  شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان 

پروژه هـای یـاد شـده، در دیگـر پروژه هـای شـرکت 

مس نیز حضور فعال داشته که شامل سد باطله، 

احداث مخازن ذخیره آب، احداث ایستگاه پمپاژ 

باطله که بزرگ ترین ایستگاه های پمپاژ باطله دنیا 

هستند، می شوند. در حال حاضر نیز همکاری با 

شـرکت مـس ادامـه دارد و مشـیران مجـری پـروژه 

مجموعـه  داخـل  بـه  فـارس  خلیـج  آب  انتقـال 

سرچشـمه اسـت. همچنیـن شـرکت مـا احـداث 

کارخانـه تولیـد اسـید فسـفریک در منطقـه ویـژه 

خلیج فارس را بر عهده دارد که یکی از پروژه های 

بسـیار مهـم نـه تنهـا برای شـرکت مس، بلکـه برای 

صنایع کشور محسوب می شود.

پـروژه  اجـرای  اهمیـت  توضیـح  خدایـاری در 

اسـید فسـفریک بندرعباس عنـوان کـرد: کارخانه 

اسـید فسـفریک شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

می تـوان مـاده اولیـه و پایـه تولیـد کـود شـیمیایی 

کنـد.  فراهـم  کشـور  کشـاورزی  بـرای  را  فسـفر 

هم اکنـون در حـال انجـام فراینـد مهندسـی ایـن 

پروژه هستیم. در این رابطه نیز شرکت مس تالش 

می کنـد پـروژه را هـر چـه سـریع تر بـه مرحلـه اجـرا 

برساند و بتواند کمکی را در جهت کود مورد نیاز 

کشور صورت دهد.

وی یادآور شد: شرکت ملی صنایع مس ایران 

بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده مس کشـور، از 

سـنگ معـدن سـولفیدی بـرای تولیـد کاتـد مـس 

اسـتفاده می کنـد کـه در سـال های گذشـته بـه 
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دلیل اینکه یکی از گازهای خروجی دودکش های 

این شـرکت، گاز اکسـید سـولفور بود، این شرکت 

ناچـار شـد برای جلوگیری از آالیندگـی واحدهای 

زیسـت محیطی،  معضـل  حـل  و  خـود  تولیـدی 

اقـدام بـه احـداث یک کارخانه پاالیشـگاه، انتقال 

تولیـد  و  آالینـده  واحدهـای  خروجـی  گاز 

اسیدسـولفوریک کنـد. بـه ایـن ترتیـب دیگـر گاز 

سولفور به جو وارد نمی شود و یک محصول دیگر 

تولید خواهد شد.

قائـم مقـام مدیرعامـل شـرکت مشـیران ادامـه 

داد: خـود محصـول کارخانـه اسـید سـولفوریک با 

اینکه به جهت جلوگیری از آالیندگی احداث شده 

اسـت امـا می توانـد بعدهـا معضالتـی را بـه وجـود 

ایـران  مـس  ملـی صنایـع  بنابرایـن شـرکت  آورد. 

اسـید سـولفوریک  تعریـف کـرد کـه  را  پـروژه ای 

تولیدی از پاالیشگاه ها با استفاده از خاک فسفات، 

بـه اسـید فسـفریک تبدیـل می شـود. الزم بـه ذکر 

اسـت کـه اسـید فسـفریک پایـه تمـام کودهـای 

شیمیایی برای کشاورزی است.

خدایـاری در توضیـح علـت جانمایـی پـروژه 

کارخانه تولید اسید فسفریک در استان هرمزگان 

و منطقه ویژه خلیج فارس به جای استان کرمان 

یا استان آذربایجان شرقی که واحدهای پاالیشگاه 

در آن مکان هـا قـرار دارنـد، گفـت: کشـور مـا از 

اسـید  فسـفاته،  کـود  واردات  بـه  اقـدام  دیربـاز 

فسـفریک و فسـفات می کـرد کـه فسـفات مـاده 

اولیـه تولیـد اسـید فسـفریک و کـود فسـفاته بـه 

شـمار مـی رود. بنابرایـن یکـی از علـل جانمایـی 

واحد تولید اسید فسفریک در منطقه ویژه خلیج 

فـارس، دسترسـی بـه آب هـای آزاد بـرای واردات 

فسفات بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: علت دوم جانمایی 

کارخانـه اسـید فسـفریک در منطقـه ویـژه خلیـج 

فـارس، تامیـن آب بوده اسـت. باید توجه داشـت 

درگیـر  هم اکنـون  نقـاط کشـور  از  بسـیاری  کـه 

چنیـن  احـداث  بنابرایـن  و  هسـتند  آب  بحـران 

واحدهایـی در کنـار دریـا، می توانـد سـبب شـود 

آب دریـا بـرای واحدهـا بـه کار رود. ضمـن اینکـه 

محصـول تولیـدی نیز در صـورت نیاز می تواند با 

جنبـه  اسـکله ها،  و  دریـا  بـه  نزدیکـی  بـه  توجـه 

صادراتی داشـته باشـد. در نتیجه احداث واحد 

اسـید فسـفریک در کنار دریا از هر منظر بسـیار 

سودبخش خواهد بود.

قائم مقام مدیرعامل شـرکت مشـیران عنوان 

کـرد: شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـه جهـت 

دسترسـی بـه امکانات منطقه ویژه خلیـج فارس، 

زمینـی را در ایـن منطقـه خریـداری کـرده و طـرح 

توسـعه اسـید فسـفریک را در آن تعریـف کـرده 

اسـت زیرا امروزه اکثر شـرکت های بزرگ معدنی 

و صنایـع معدنـی توسـعه واحدهـای خـود را در 

کنـار دریـا قرار می دهند. علت انتخاب سـواحل 

بـرای محصـوالت معدنـی حجیـم بـودن میـزان 

تولید این شـرکت ها اسـت و خوشـبختانه کشـور 

مـا نیـز بـا توجـه بـه دسترسـی بسـیار گسـترده بـه 

تـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان  سـواحل  از  سـواحل 

احـداث  بـه  اقـدام  خوزسـتان،  و  هرمـزگان 

اسکله های گوناگون کرده است و در کنار آن نیز 

و  صنعتـی  معدنـی،  بـزرگ  مجموعه هـای 

پتروشیمی نیز احداث شده اند.

ذوب  توسـعه  طـرح  کـرد:  بیـان  خدایـاری 

سونگون اخیرا به پیمانکار ابالغ و عملیات اجرایی 

از  یکـی  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  شـده  آغـاز  آن 

شـرکت های زیرمجموعـه مشـیران نیـز نماینـده 

تکنولـوژی ذوب مـد نظر اسـت. بنابراین مشـیران 

نیـز بـه نوعـی در اجـرای طـرح ذوب سـونگون بـا 

شرکت ملی صنایع مس ایران همراهی می کند.

پروژه سولفورزدایی گل گهر  

مشـیران  شـرکت  مدیرعامـل  مقـام  قائـم 

تصریـح کـرد: شـرکت مـا بـا شـرکت معدنـی و 

بـزرگ  یکـی شـرکت های  کـه  صنعتـی گل گهـر 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی کشـور و یکـی از 

تامین کننـدگان مـواد اولیه صنعت فوالد کشـور 

بـه شـمار مـی رود، پروژه هـای متعـددی را انجـام 

نیـز در دسـت  را  پـروژه  اسـت و چندیـن  داده 

دوم  فـاز  پـروژه  مثـال،  طـور  بـه  دارد.  اقـدام 

مجموعـه  بزرگ تریـن  کـه  آب  فیلتراسـیون 

ریکاوری آب با شیوه فیلتر پرس در کشور است، 

بـا همـکاری یک شـرکت خارجی در دسـت اقدام 

قرار دارد. پیشرفت پروژه بیش از 90 درصد است 

و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی اضافـه کـرد: پـروژه دیگـری که در شـرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر دنبال می کنیم، پروژه 

سولفورزدایی از سنگ آهن است. چراکه موضوع 

دودکش هـای  خروجـی  از  کـه  سـولفور  گاز 

واحدهای گندله سازی در شرکت گل گهر خارج 

می شـود، آسـیب زیسـت محیطی بـرای منطقـه 

ایجـاد می کنـد. بـه طـوری کـه هـم رسـوب ایـن 

سـولفور بـر روی زمیـن و هم تنفس بـرای کارکنان 

در حال فعالیت در منطقه گل گهر مشـکالتی را 

ایجاد کرده بود.

خدایاری بیان کرد: شرکت معدنی و صنعتی 

بـه مسـائل زیسـت محیطی توجـه  گل گهـر کـه 

سـنگین  بسـیار  پـروژه  می دهـد،  نشـان  زیـادی 

سـولفورزدایی از گازهـای خروجـی دودکش هـای 

واحدهـای گندله سـازی خـود را تعریـف کـرد. از 

این رو شـرکت مشـیران قرار اسـت طی یک پروژه، 

گاز سـولفور خروجـی از دودکش هـا را دریافـت 

کند و با پروژه ای که اکنون در مرحله مهندسی 

قـرار دارد و امیـدوار هسـتیم طـی دو سـال آتی به 

بـا  سـولفور  گاز  ترکیـب  بـا  برسـد،  بهره بـرداری 

آمونیـاک، محصـول و کود بسـیار خوبی با عنوان 

بـه  توجـه  بـا  کنیـم.  تولیـد  آمونیـوم  سـولفات 

ظرفیتـی کـه بـرای ایـن پـروژه در نظـر گرفتیـم، 

حـدودا 270 هـزار تـن کـود سـولفات آمونیـوم در 

سـال تولید خواهیم کرد که این کود بسـیار مهم 

برای کشاورزی کشور نیز بسیار حیاتی است.

قائـم مقـام مدیرعامـل شـرکت مشـیران تاکید 

کـرد: بـا اجـرای پـروژه سـولفورزدایی از واحدهـای 

گندله سـازی گل گهـر عـالوه بـر رفـع یـک معضـل 

زیسـت محیطی بسـیار بـزرگ از منطقـه گل گهـر، 

کارخانه اسید فسفریک شرکت 
ملی صنایع مس ایران می توان 

ماده اولیه و پایه تولید کود شیمیایی 
فسفر را برای کشاورزی کشور 

فراهم کند. هم اکنون در حال انجام 
فرایند مهندسی این پروژه هستیم
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نیـاز کشـور بـه یکـی از کودهـای شـیمیایی بسـیار 

مهـم برطـرف می شـود. گفتنـی اسـت کـه هـم 

شرکت ملی صنایع مس ایران و هم شرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر دو کارخانـه مهـم را در جهـت 

رشـد تولیـد احداث نمی کننـد، بلکه احـداث این 

کارخانه ها به برطرف کردن مسائل زیست محیطی 

اسـید  کارخانه هـای  اجـرای  البتـه  بازمی گـردد. 

فسـفریک بـرای شـرکت مـس در بندرعبـاس و نیز 

سـولفات آمونیوم در سـیرجان، ارزش افزوده ای را 

برای این دو شرکت به ارمغان خواهد آورد.

وی ابـراز کـرد: دو محصـول اسـید فسـفریک و 

سـولفات آمونیـوم بـرای کشـاورزی کشـور بسـیار 

حیاتـی هسـتند زیـرا سـال ها اسـت که نیاز بـه این 

دو محصـول از طریـق واردات تامیـن می شـوند و 

بـرای واردات آن هـا نیـز ارز 4200 تومانی اختصاص 

می یابـد. ضمـن اینکـه قیمـت محصـوالت کـود 

شیمیایی هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای 

بین المللی به شدت افزایش یافته است.

تولید الکل برای بنزین  

خدایـاری بـا بیـان اینکـه یـک پروژه بسـیار مهم 

دیگر شرکت مشیران که به مسائل زیست محیطی 

بـاز می گـردد، پروژه هـای بایواتانـول اسـت، عنـوان 

سـازمان  بـه  متعلـق  بایواتانـول  پروژه هـای  کـرد: 

گسـترش و نوسـازی صنایع ایران )ایدرو( اسـت که 

یکی از آن ها در کرمانشـاه و دیگری در گچسـاران 

درصـد   70 حـدود  کرمانشـاه  پـروژه  و  هسـتند 

پیشرفت دارد و امیدواریم در شهریور سال آینده 

به بهره برداری برسـد. بایواتانولی که در این واحد 

تولید خواهد شد، برای افزودن به بنزین و افزایش 

اکتـان آن از چهـار بـه هشـت بـوده کـه در دنیـا 

مرسوم است. بنابراین طرح بایواتانول نیز به نوعی 

به مسائل زیست محیطی بازمی گردد تا کیفیت 

بنزین مصرفی در کشور افزایش یابد و از آالیندگی 

بیـش از حـد هـوا در شـهرهای بـزرگ و صنعتـی 

جلوگیری به عمل آید.

قائـم مقـام مدیرعامل شـرکت مشـیران مطرح 

روزانـه  کرمانشـاه  بایواتانـول  کارخانـه  در  کـرد: 

200هـزار لیتـر الـکل اتانـول تولیـد خواهـد شـد کـه 

مـواد اولیـه آن از ذرت خواهـد بـود. بخشـی از 

محصول که از باقی مانده ذرت تولید می شود نیز 

به عنوان خوراک دام و طیور غنی شده از پروتئین 

بدون چربی به مصرف بازار داخلی خواهد رسید.

در جانمایی دخالتی نداریم  

خدایـاری تصریـح کـرد: شـرکت مشـیران در 

جانمایـی و سیاسـت گذاری شـرکت های کارفرمـا 

دخالتی ندارد و جانمایی ها و میزان تولید در نظر 

گرفتـه شـده، توسـط شـرکت های طـرف قـرارداد 

مشـخص می شـود. بـا ایـن حـال، امیدوار هسـتیم 

طرح هـا عمدتـا در نقاطـی در نظـر گرفته شـود که 

بـرای مـردم آن منطقـه سـودمند باشـد و مـردم 

بتوانند از وجود کارخانه مورد نظر بهره مند شوند. 

البته ممکن است شرکت کارفرما در طرح خود از 

شرکت مشیران جانمایی را نیز درخواست کند که 

در این صورت شـرکت مشـیران، مشـاوره الزم را به 

شرکت ها خواهند داد.

مشکالت اقتصادی به پیمانکارها فشار   

آورده است

قائم مقام مدیرعامل شرکت مشیران خاطرنشان 

کرد: متاسفانه شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ها 

پیمانکارها را بسیار ضعیف کرده است. به طوری 

که بعضا حتی قادر به تامین ماشین آالت معمولی 

بـرای پروژه هـا هـم در احـداث و هـم در تعمیـر و 

نگهداری نیسـتند. مشـکالت اقتصادی به میـزان 

زیادی روی نیروی انسـانی در کشـور اثر گذاشـته و 

همین امر کیفیت کار را پایین آورده است. به طور 

کلی می توان گفت تمام پیمانکارها از نظر اقتصادی 

در مضیقـه قـرار دارنـد امـا تـالش می کننـد اعتبـار 

خود را که طی دوره فعالیت کسـب کردند، حفظ 

کنند. به طوری که پروژه های در اختیار را با چنگ 

و دندان از دست ندهند.

وی در پایـان بیـان کـرد: در دو سـه سـال اخیـر 

بارها اتفاق افتاده که برخی شرکت های پیمانکاری 

نتوانسته اند پروژه ها را سر موعد مقرر به کارفرما 

تحویـل دهنـد و بـه همیـن دلیـل یـا از کار کنـار 

کشـیدند و یـا اینکـه کارفرمـا پیمانـکار دیگـری را 

انتخـاب کـرده اسـت. امیدوار هسـتیم دولـت در 

زمینه فعالیت های پیمانـکاری اقدامـی را صورت 

دهـد تـا شـرکت های فعـال در ایـن عرصـه ماننـد 

گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.

شرکت ما با شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر که یکی شرکت های 

بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی 
کشور و یکی از تامین کنندگان مواد 

اولیه صنعت فوالد کشور به شمار 
می رود، پروژه های متعددی را انجام 

داده است
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رشد 55 درصدی درآمد ارفع

عملکرد چشمگیر ذوب آهن در صادرات

درآمد »فخوز« به 23 هزار میلیارد تومان رسید
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفع توانسـت با فـروش 366 هزار تن شـمش فـوالدی در 
بازارهـای داخلـی و صادراتـی به درآمـد 47 هـزار و 512 میلیارد ریالی دسـت یابد 
کـه ایـن میـزان درآمد نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبل، رشـد 55 درصـدی را 

نشان می دهد.

رشد 55 درصدی درآمد ارفع
طی هفت ماه امسال رقم خورد؛

میزان فروش صادراتی جهش یافت  

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، شـرکت آهن و فوالد ارفع با توجه 

به چندین پروژه بسیار مهم در زمینه احیا مستقیم 

و فوالدسـازی کـه در دسـت اقـدام دارد، می توانـد 

جایـگاه خـود را هـم در زمینه تولید و هم در زمینه 

فروش میان سـایر شـرکت های فوالدی کشور ارتقا 

دهد. به زودی پروژه احیا مستقیم این شرکت به 

اتمـام می رسـد و ظرفیـت تولیـد آهـن اسـفنجی 

شرکت آهن و فوالد ارفع به بیش از یک میلیون تن 

افزایـش خواهـد یافـت کـه ایـن موضـوع موجـب 

می شـود ایـن شـرکت از خریـد آهـن اسـفنجی بـه 

عنوان ماده اولیه بی نیاز شود؛ همچنین زمینه را 

برای توسعه فوالدسازی این شرکت به یک میلیون 

تن مهیا خواهد کرد.

تولید 819 هزار تن محصول در ارفع  

نمـودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن 
و فـوالد ارفـع در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق شـده 

است 409 هزار و دو تن شمش فوالدی تولید کند. 

این شرکت در مدت مشابه سال 1399، 477 هزار 

و 15 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

ارفـع در هفـت مـاه امسـال موفـق بـه تولیـد 

410هـزار و 168 تـن آهن اسـفنجی شـده اسـت. این 

بـود  توانسـته  قبـل  مـاه سـال  شـرکت در هفـت 

487هزار و 771 تن آهن اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

هفت ماه سال جاری به 819 هزار و 170 تن رسید. 

ارفـع در مـدت مشـابه سـال 1399 توانسـته بـود 

894هزار و 786 تن محصول تولید کند.
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ارفـع 236 هـزار تن شـمش در بازار   

داخلـی فروخت

نمودار 2 نشـان می دهـد که شـرکت آهن و 
فـوالد ارفـع در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 236 هـزار و 581 تـن شـمش فـوالدی را در 

شـرکت  ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی  بـازار 

توانسته بود در هفت ماه سال گذشته، 409هزار 

و 222 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

ارفع در هفت ماه امسـال توانسـت 130 هزار و 

122 تـن شـمش فـوالدی را بـه دیگـر کشـورها صادر 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیـش، 264 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در هفت ماه سال قبل، 35 هزار و 695 تن 

شمش فوالد را صادر کرده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

آهـن و فـوالد ارفـع در هفـت مـاه سـال 1400 بـه 

366هـزار و 703 تـن رسـید. ایـن شـرکت در هفت 

ماه سال گذشته توانسته بود 444 هزار و 917 تن 

شمش فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند.

 رشد 740 درصدی درآمد صادراتی ارفع  

در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت آهن و 

فـوالد ارفـع از محل فروش شـمش فوالدی خـود در 

بازار داخلی طی هفت ماه امسال، توانسته است 

30 هزار و 258 میلیارد و 877 میلیون ریال درآمد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال پیش 6 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شرکت در هفت ماه سال گذشته موفق شده 

بـود 28 هـزار و 583 میلیـارد و 645 میلیـون ریـال 

درآمد داشته باشد.

شـد  موفـق   1400 سـال  مـاه  هفـت  در  ارفـع 

17هزار و 253 میلیارد و 393 میلیون ریال درآمد 

از صـادرات شـمش داشـته باشـد کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 740 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال قبل توانسته بود از صادرات شمش فوالدی 

دو هـزار و 52 میلیـارد و 540 میلیـون ریـال درآمد 

کسب کند.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هفـت مـاه سـال 

جاری توانست 47 هزار و 512 میلیارد و 270میلیون 

ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش 55 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال قبـل، 

30هـزار و 636 میلیـارد و 185 میلیـون ریـال درآمد 

کسب کرده بود.

نـرخ  میانگیـن  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 
فروش شـمش فوالدی ارفع در مهر ماه سـال 1400 

در بازارهـای داخلـی بـه 131 میلیـون و 547 هـزار 

ریال به ازای هر تن رسید که نسبت به ماه پیش 

از آن با کاهش همراه بود. همچنین میانگین نرخ 

فـروش شـمش فـوالدی ارفـع در هفـت مـاه سـال 

جـاری بـه 127میلیون و 900 هـزار ریال به ازای هر 

تن ثبت شده است.
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شـرکت آلومینیـوم ایران در مهر ماه 1400، توانسـت از محل فروش 9 هـزار و 853 تن 
محصـول آلومینیومی، هشـت هزار و 307 میلیـارد و 631 میلیون ریال درآمد کسـب کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، حکایت از رشد 44 درصدی دارد.

افزایش 44 درصدی درآمد »فایرا«
کـه 500 تـن بیلـت آلومینیومـی تولیـد کـرده بـود، 

رشد 124درصدی را به ثبت رسانده است.

»فایـرا« در نخسـتین مـاه پاییـز 1400، بـه میزان 

758 تـن بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت کـه 

بیانگـر افـت 13.4 درصـدی فـروش ایـن محصـول 

نسـبت بـه شـهریور مـاه امسـال کـه فـروش ایـن 

اسـت. مقایسـه میـزان  بـود،  تـن  محصـول 875 

فـروش بیلـت در مهـر مـاه امسـال با مدت مشـابه 

سـال 1399، افـت 29.1 درصـدی را نشـان می دهد. 

ایرالکـو در مهـر مـاه 1399، یـک هـزار و 69 تن بیلت 

خالص آلومینیومی فروخته بود.

نـرخ فروش بیلت آلومینیومـی »فایـرا« در ماه 

مـورد بررسـی، 79 هـزار و 558 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم ثبت شـده کـه این میزان نسـبت به ماه 

قبل از آن، 19.3 درصد افزایش داشـته اسـت. نرخ 

فروش این محصول در شهریور ماه 1400، 66 هزار 

و 676 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. در حالـی 

کـه نرخ فروش بیلت آلومینیومـی ایرالکو در مهر 

ماه نسبت به مدت مشابه سال 1399 که 42 هزار 

و 938 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود، حاکـی از 

رشد قابل توجه 85.3 درصدی است.

عملکرد ناموفق »فایرا« در تولید و فروش   

شمش آلومینیومی

شـرکت آلومینیـوم ایـران در مهـر مـاه 1400، 

11هـزار و 132 تـن شـمش آلومینیومـی تولیـد کـرد 

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

8.1 درصـد افـت داشـته اسـت. میـزان تولیـد این 

محصـول در شـهریور مـاه 1400، 12 هـزار و 119 تـن 

بود. مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی در 

مـاه مـورد بررسـی بـا مـاه مشـابه در سـال 1399، 

ایـن  تولیـد  درصـدی   15.5 کاهـش  از  حکایـت 

مـاه سـال  ایـن شـرکت در مهـر  محصـول دارد. 

1399، 13 هزار و 168 تن شمش آلومینیومی تولید 

کرده بود.

»فایرا« در اولین ماه پاییز 1400، 9 هزار و 55 تن 

و  داخلـی  بازارهـای  در  را  آلومینیومـی  شـمش 

صادراتی به فروش رساند که این میزان نسبت به 

شـهریور ماه سـال 1400، 25.4 درصد افت را نشـان 

می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصول در شـهریور 

مـاه 1400، 12 هـزار و 141 تـن بـود. میـزان فـروش 

 بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، نمـودار 1 عملکـرد شـرکت 

نتایـج آن  ایرالکـو در مهـر مـاه 1400 و مقایسـه 

نسبت به ماه قبل از آن و مهر ماه 1399 را نشان 

می دهد. بر اسـاس این نمودار، میزان درآمد از 

ایـن  آلومینیومـی  محصـوالت  فـروش  محـل 

شـرکت نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه در سـال 

گذشته دارای رشد بوده است.

افت تولید و فروش بیلت آلومینیومی   

نسبت به شهریور ماه

ایـران  آلومینیـوم  مـاه 1400، شـرکت  در مهـر 

یک هزار و 120 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید 

کرد که این میزان در مقایسـه با ماه قبل از آن که 

تولیـد ایـن محصـول بـه میـزان دو هـزار و 277 تـن 

بـود، 50.8درصـد افـت داشـته اسـت. ایـن شـرکت 

در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه در سـال 1399 
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شمش آلومینیومی ایرالکو در مهر ماه امسال، در 

مقایسـه بـا مـاه مشـابه در 1399 و فـروش 11 هـزار و 

877 تنـی، 23.8 درصـد کاهش را نشـان می دهد. 

میزان صادرات شمش آلومینیومی این شرکت در 

ماه مورد بررسی نیز دو هزار و 691 تن بوده است.

شـرکت  آلومینیومـی  شـمش  فـروش  نـرخ 

ایرالکو از 64 هزار و 50 تومان به ازای هر کیلوگرم 

در شـهریور مـاه 1400 بـه 71 هـزار و 220تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در مهـر مـاه سـال 1400 رسـید 

کـه بـه ایـن ترتیـب، افزایـش 11.2درصـدی در ایـن 

زمینـه مشـاهده  می شـود. همچنین نـرخ فروش 

زمـان  مـدت  بـه  نسـبت  آلومینیومـی  شـمش 

مشابـــه در ســـال 1399، 61 درصـــد رشد داشته 

اسـت. نـرخ فـروش ایـن محصـول در مـرداد مـاه 

سـال گذشـته، 44 هزار و 235 تومان به ازای هر 

کیلوگرم بود.

عدم تولید شمش آلیاژی  

در مهر ماه سال 1400، »فایرا« مانند ماه قبل از 

آن شـمش آلیاژی تولید نکرد. این در حالی اسـت 

کـه ایـن شـرکت در مهر مـاه 1399، 497 تن شـمش 

آلیاژی تولید کرده بود.

گفتنـی اسـت ایرالکـو در مهـر مـاه 1400، 40 تن 

شـمش آلیـاژی را توانسـت بـه فـروش برسـاند. ایـن 

شـرکت در شـهریور مـاه فروشـی بـرای ایـن 160 تـن 

شمش آلیاژی به فروش رسانده بود. همچنین در 

مهـر مـاه 1399 موفـق بـه فـروش 123 تـن شـمش 

آلیاژی شده بود.

مـورد  مـاه  در  آلیـاژی  شـمش  فـروش  نـرخ 

هـر  ازای  بـه  تومـان   745 و  هـزار   84 بررسـی، 

کیلوگرم تعیین شـد. این شـرکت در شهریور ماه 

نـرخ فـروش 61 هـزار و 836 تومـان بـه ازای هـر 

رسـاند.  ثبـت  بـه  را   آلیـاژی  شـمش  کیلوگـرم 

همچنیـن در مـدت مشـابه سـال 1399، شـرکت 

آلومینیـوم ایـران شـمش های آلیـاژی را بـه قیمت 

45 هـزار و 366 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 

فروش رسانده بود.

افزایش درآمد علی  رغم کاهش تولید  

همان طور که در نمودار 2 آمده است، شرکت 

ایرالکـو در مهـر مـاه 1400، در مجمـوع 12 هـزار و 

252تن محصول آلومینیومی تولید کرده است که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 14.9 درصـد 

کاهـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

13.5درصد افت را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در مهـر مـاه سـال 

جــــاری، حــــدود 9 هــــزار و 853 تــــن محصــــول 

آلومینیــومی فروختـه اسـت کـه نسـبت بـه مـاه 

پیـش از آن، 25.2 درصـد افزایـش و نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 24.6 درصـد افـت 

داشته است.

ایرالکو در نخستین ماه پاییز 1400، با کسب 

درآمد هشت هزار و 307 میلیارد و 631 میلیون 

ریـال از محـل فـروش محصـوالت آلومینیومـی، 

کاهـش 1.8 درصـدی درآمـد را نسـبت بـه مـاه 

در  ولـی  اسـت  رسـانده  ثبـت  بـه  آن،  از  قبـل 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 44 درصـد 

رشد را نشان می دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در مقایسه 
با مدت زمان مشابه در سال 1399 

که 500تن بیلت آلومینیومی تولید 
کرده بود، رشد 124درصدی را به 

ثبت رسانده است
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شـرکت فوالد خوزسـتان در هفـت ماه امسـال موفق شـد 233 هـزار و 926 میلیارد 
ریـال درآمـد کسـب کند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 

55 درصدی را نشان می دهد.

درآمد »فخوز« به 23 هزار میلیارد 
تومان رسید

مـاه سـال 1400،  توانسـت در هفـت  خوزسـتان 

765هزار و 57 بیلت و بلوم تولید کند. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال 1399 توانسـت یـک میلیـون و 

414 هزار و 330 تن بیلت و بلوم تولید کرد.

»فخـوز« در هفت ماه سـال جـاری، 979 هزار 

و 848 تن اسـلب تولید کرد که نسـبت به مدت 

مشابه سال قبل، با رشد 13 درصدی همراه بوده 

اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 

862 هزار و 39 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هفـت مـاه 

سال 1400، سه میلیون و 192 هزار و 43 تن گندله 

تولیـد شـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال قبل، 

سـه میلیـون و 662 هـزار و 305 تـن گندلـه تولیـد 

کرده بود.

»فخـــوز« در هفــــت مــاه امســال توانست 

یک میلیون و 914 هزار و 564 تن آهن اسـفنجی 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در هفت ماه سـال قبل، 

دومیلیـون و 321 هـزار و 515 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کرده بود.

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزسـتان در هفت ماه سـال 1400 به یک میلیون و 

744 هـزار و 923 تـن رسـید. ایـن شـرکت در هفـت 

ماه سال 1399 توانسته بود دو میلیون و 276 هزار 

و 369 تن محصول تولید کند.

رشد 4 درصدی فروش اسلب »فخوز«  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت شـرکت فـوالد 
خوزستان توانست در هفت ماه امسال، 400هزار 

و 511 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش 

برسـاند. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

موفق شده بود 794 هزار و چهار تن بیلت و بلوم 

را در بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز« در هفت ماه سـال جـاری، 286 هزار 

و 373 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت. 

این شـرکت در هفت ماه سـال پیش، 564 هزار و 

57 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالی 

فـوالد خوزسـتان طـی هفـت مـاه سـال 1400، بـه 

ایـن شـرکت طـی  رسـید.  تـن  و 884  686هـزار 

هفت ماه سال 1399، توانسته بود یک میلیون و 

358هـزار و 61 تـن محصـول فـوالدی در بازارهـای 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد خوزسـتان با گذر 

از بحـران قطعـی بـرق در صنعـت فـوالد توانسـت 

در مهر ماه عملکرد خوبی به ویژه در حوزه تولید 

بـر جـای بگـذارد و رکوردهـای درخشـانی را در 

زمینـه تولیـد روزانـه و ماهانـه آهـن اسـفنجی و 

اسلب به ثبت برساند.

رشد 13 درصدی تولید اسلب  

نمـودار 1 نشـان می دهد کـه شـرکت فوالد 
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داخلی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفـت مـاه سـال 

جاری توانسـت 25 هزار و 123 تن آهن اسـفنجی 

را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، یـک 

هـزار و 75 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش دو هـزار و 

138تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فروش داخلی گندلـه در »فخوز« طی 

هفت ماه امسال به 41 هزار و 439 تن رسید. این 

شـرکت 254 هـزار و 216 تـن گندلـه را طـی هفـت 

ماه سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هفـت ماه سـال 

1400 موفق به فروش 404 هزار و 583 تن بیلت و 

بلوم در بازارهای صادراتی شـد. فوالد خوزسـتان 

در هفـت مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 619 هـزار و 

212 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی به 

فروش برساند.

»فخـوز« در هفت ماه سـال جـاری، 570 هزار 

و 509 تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کرد 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیـش، 120 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399، 258 هـزار و 

400تن اسلب صادر کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

خوزسـتان در هفـت مـاه سـال 1400 بـه 992 هزار و 

741 تـن رسـید کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

قبل 12 درصد رشد داشته است. این شرکت در 

هفت ماه سـال گذشـته توانسـته بود 883 هزار و 

478 تـن محصـول را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت در هفـت ماه سـال 

جاری 805 هزار و 94 تن بلوم و بیلت در بازارهای 

ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  صادراتـی  و  داخلـی 

شرکت در هفت ماه سال 1399 توانسته بود در 

مجمـوع یـک میلیـون و 414 هـزار و 216 تـن بلوم 

و بیلت بفروشد.

»فخـوز« موفـق شـده بـود در هفـت مـاه سـال 

جـاری 856 هـزار و 882 تـن اسـلب در بازارهـای 

داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال قبل 4 درصد رشـد داشـته 

سـال 1399  مـاه  هفـت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

در  اسـلب  تـن  و 457  هـزار  بـود 822  توانسـته 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصوالت 

فـوالدی شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفـت مـاه 

سـال 1400 بـه یـک میلیـون و 661 هـزار و 976 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته 

توانسـته بـود دو میلیـون و 235 هـزار و 673 تـن 

محصول فوالدی بفروشد.

رشد 379 درصدی درآمد حاصل از   

صادرات اسلب

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـته اسـت در هفت 

مـاه سـال 1400 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در 

بازار داخلی 49 هزار و 920 میلیارد و 507میلیون 

ریـال درآمـد کسـب کنـد. ایـن شـرکت در هفـت 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در هفت ماه 

سال 1400 به یک میلیون و 744 
هزار و 923 تن رسید. این شرکت 

در هفت ماه سال 1399 توانسته 
بود دو میلیون و 276 هزار و 369 

تن محصول تولید کند
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ماه سال 1399 توانسته بود از فروش بیلت و بلوم 

در بـازار داخلـی، 50 هـزار و 433 میلیـارد و 813 

میلیون ریال درآمد به دست آورد.

»فخـوز« در هفـت مـاه سـال جـاری، از فروش 

اسلب در بازار داخلی به 46 هزار و 273 میلیارد 

و 370 میلیـون ریـال درآمـد رسـید کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 26 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 

36هزار و 715 میلیارد و 438 میلیون ریال اسلب 

در بازار داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان در هفت ماه امسال از فروش 

گندله در بازارهای داخلی یک هزار و 472میلیارد 

ایـن  کـرد.  درآمـد کسـب  ریـال  میلیـون  و 929 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، سـه هـزار و 

21میلیـارد و 217 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

داخلی گندله به دست آورده بود.

بـازار  از فـروش آهـن اسـفنجی در  »فخـوز« 

داخلـی طـی هفـت مـاه سـال جـاری، دو هـزار و 

85میلیـارد و 827 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، چهـار هـزار و 466 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

پیش توانسته بود 45 میلیارد و 674 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی 

حاصل کند.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از 

فـروش داخلـی محصـوالت طـی هفـت مـاه سـال 

1400 بـه 99 هـزار و 752 میلیـارد و 633 میلیـون 

ریـال رسـید کـه ایـن میزان نسـبت به سـال پیش، 

10 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

هفـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 90 هـزار و 

216میلیـارد و 142 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

داخلی محصوالت خود داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی هفت ماه امسال 

موفـق بـه کسـب درآمد 49 هـزار و 342 میلیارد و 

498 میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم 

شـده بود که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

15 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. فـوالد خوزسـتان 

ایـن شـرکت طـی هفـت ماه سـال گذشـته، درآمد 

42هـزار و 684 میلیـارد و 957 میلیـون ریالـی از 

صادرات بیلت و بلوم به دست آورده بود.

»فخوز« در هفت ماه سـال جاری موفق شـد 

83 هـزار و 421 میلیـارد و 889 میلیـون ریـال از 

درآمـد  صادراتـی  بازارهـای  در  اسـلب  فـروش 

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزستان در هفت ماه سال 1400 
به یک میلیون و 661 هزار و 976 

تن رسید. این شرکت در هفت ماه 
سال گذشته توانسته بود دو میلیون 

و 235 هزار و 673 تن محصول 
فوالدی بفروشد

داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، بیانگر 379 درصد رشد است. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 17 هـزار و 

در  اسـلب  ریـال  میلیـون   427 و  میلیـارد   409

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

و  هـزار  یـک  خوزسـتان  فـوالد  همچنیـن 

409میلیارد و 713 میلیون ریال درآمد از صادرات 

امسـال داشـت.  مـاه  اسـفنجی در هفـت  آهـن 

ضمن اینکه این شـرکت توانسـته بود از صادرات 

ورق در هفـت مـاه سـال گذشـته 417 میلیـارد و 

238 میلیون ریال درآمد کسب کند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در هفت ماه 

سـال 1400، 134 هـزار و 174 میلیـارد و 100 میلیـون 

ریال درآمد از صادرات محصوالت فوالدی داشته 

باشـد که در مقایسـه با سـال پیش حاکی از رشـد 

121 درصدی است. این شرکت در هفت ماه سال 

1399، 60 هـزار و 511 میلیـارد و 622 میلیـون ریـال 

درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

طی هفت ماه سال جاری به 99 هزار و 263میلیارد 

و پنج میلیون ریال رسـید که در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیـش 6 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

ایـن شـرکت توانسـته بـود در هفـت مـاه سـال قبـل 

93هزار و 118 میلیارد و 770 میلیون ریال از فروش 

بیلت و بلوم درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت 

ریـال  129 هـزار و 695 میلیـارد و 259 میلیـون 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش 

برسـاند کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، 139 درصد رشـد دارد. فوالد خوزسـتان در 

هفت ماه سال گذشته، 54 هزار و 124 میلیارد و 

865 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش اسـلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد فروش داخلی و صادراتی فوالد 

خوزسـتان در هفـت مـاه سـال 1400 بـه 233هـزار و 

926میلیـارد و 733 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 

55درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در هفت ماه 

سال 1399 توانسته بود 150 هزار و 727 میلیارد و 

764میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت ذوب آهـن اصفهـان طی هفت ماه سـال جاری موفق شـد 89 هـزار و 48 میلیـارد ریال از صـادرات محصوالت خـود درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد 129 درصدی است.

عملکرد چشمگیر ذوب آهن در صادراتعملکرد چشمگیر ذوب آهن در صادرات

858 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

هفت ماه سال قبل توانسته بود 9 هزار و 655 تن 

کالف تولید کند.

ذوب آهـن در هفـت مـاه امسـال 430 هـزار و 

592 تن شـمش کاالیی تولید کرد. این شـرکت در 

هفـت مـاه سـال قبـل، 511 هـزار و 631 تـن شـمش 

کاالیی تولید کرده بود.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 27 هـزار و 336 تـن ریـل تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت در هفت ماه سال گذشته، موفق به تولید 

29 هزار و 716 تن ریل شده بود.

ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال 1400، هشـت 

هـزار و 891 تـن سـایر محصـوالت )نبشـی، ناودانی 

و...( تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

سـایر  تـن   642 و  هـزار   12 بـود  توانسـته   1399

محصوالت )نبشی، ناودانی و...( تولید کند.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ذوب آهـن در مهـر مـاه 

سـال جـاری تمرکـز خـود را بیشـتر بـر روی تولیـد 

گذاشت و توانست بخشی از عقب ماندگی ناشی 

از قطعی برق در ماه های گذشته را جبران کند.

ذوب آهن یک میلیون و 274 هزار تن   

محصول فوالدی تولید کرد

همان طـور کـه در نمودار 1 مشـخص اسـت، 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در هفـت مـاه سـال 

جـاری توانسـت 445 هـزار و 815 تـن تیرآهن تولید 

کنـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 

465هزار و 468 تن تیرآهن تولید کرده بود.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت 

269 هزار و 282 تن میلگرد تولید کند. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال 1399 توانسـته بـود 296 هـزار و 

907 تن میلگرد تولید کند.

شـرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماه سـال 

1400 موفق به تولید 92 هزار و 486 تن کالف شـد 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش 
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مجمـوع تولید شـرکت ذوب آهن اصفهـان در 

هفـت مـاه امسـال بـه یـک میلیـون و 274 هـزار و 

813تن رسـید. این شـرکت در هفت ماه سـال قبل 

توانسته بود در مجموع یک میلیون و 326 هزار و 

19 تن محصول فوالدی تولید کند.

رشد 215 درصدی فروش داخلی کالف  

شـرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماه سـال 

1400، موفـق بـه فـروش 380 هـزار و 734 تـن تیرآهن 

در بازار داخلی شد. این شرکت در هفت ماه سال 

1399، حـدود 423 هـزار و 793 تـن تیرآهـن در بـازار 

داخلی فروخته بود.

ذوب آهـن در هفـت مـاه امسـال، 189 هـزار 

و 908 تـن میلگـرد را در بـازار داخلـی فروخـت. 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  در  شـرکت  ایـن 

215هـزار و 663 تـن میلگـرد در بـازار داخلـی به 

فروش رسانده بود.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال 1400، 24 هـزار و 

680تـن کالف را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

ایـن  پیـش 215 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399، هفـت هـزار و 

817تن کالف در بازار داخلی فروخته بود.

ذوب آهن در هفت ماه سال جاری، 45 هزار و 

37 تـن شـمش کاالیـی را در بـازار داخلی فروخت. 

این شـرکت در هفت ماه سـال 1399 توانسـته بود 

بـازار  تـن شـمش کاالیـی را در  115 هـزار و 676 

داخلی به فروش برساند.

مـاه  اصفهـان در هفـت  آهـن  شـرکت ذوب 

امسـال، حـدود 27 هـزار و 511 تـن ریـل در بـازار 

داخلی به فروش رساند که این میزان در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 38 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

1399، توانسـته بـود 19 هـزار و 795 تـن ریـل بـه 

فروش برساند.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت 

)نبشـی،  سـایر محصـوالت  تـن  و 917  هـزار  دو 

ناودانی و...( در بازار داخلی به فروش برساند. 

این شرکت در هفت ماه سال گذشته، موفق به 

محصـوالت  سـایر  تـن   474 و  13هـزار  فـروش 

)نبشی، ناودانی و...( شده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت ذوب آهـن اصفهـان 

در هفت ماه امسال در بازار داخلی به 670 هزار 

و 787 تـن محصـول رسـید. این شـرکت در مدت 

مشابه سال قبل توانسته بود 796 هزار و 218 تن 

محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

صادرات ذوب آهن 2.5 درصد افزایش یافت  

ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال جاری توانسـت 

40 هـزار و 430 تـن تیرآهـن را در بازارهـای صادراتی 

بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در هفت ماه سـال 

1399، توانسته بود 45 هزار و 138 تن تیرآهن را در 

بازارهای صادراتی بفروشد.

شـرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماه سـال 

1400، موفق به صادرات 64 هزار و 137 تن میلگرد 

شـد. این شـرکت در هفت ماه سال 1399 توانسته 

بود 104 هزار و 161 تن میلگرد در بازارهای صادراتی 

به فروش برساند.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـته 

اسـت 69 هـزار و 719 تـن کالف را در بازارهـای 

صادراتـی بفروشـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال قبل، 933 درصد رشـد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399، 

6هزار و 754 تن کالف را صادر کرده بود.

شـرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماه سـال 

1400، 389 هـزار و 642 تـن شـمش کاالیـی را در 

بازارهای صادراتی به فروش رساند. این شرکت در 

هفت ماه سـال 1399 موفق به صادرات 394 هزار 

75 تن شمش کاالیی شده بود.

مجمـوع فروش صادراتـی ذوب آهن در هفت 

مـاه امسـال بـه 564 هـزار و 282 تـن رسـید کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش 

2.5درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

تـن  و 128  هـزار  مـاه سـال گذشـته، 550  هفـت 

محصول را روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

رشد 547 درصدی فروش کالف  

نمـودار 2 نشـان می دهـد شـرکت ذوب آهن 
در هفت ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 421 هزار و 

164تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند. این شرکت در هفت ماه سال پیش 

توانسـته بـود 468 هـزار و 931 تـن تیرآهـن را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

»ذوب« در هفـت مـاه سـال 1400، توانسـت 

254هزار و 45 تن میلگرد را در بازارهای داخلی و 

صادراتی بفروشـد. این شـرکت در هفت ماه سـال 

1399، 319 هـزار و 824 تـن میلگـرد را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع تولید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در هفت ماه امسال به 

یک میلیون و 274 هزار و 813تن 
رسید. این شرکت در هفت ماه 

سال قبل توانسته بود در مجموع 
یک میلیون و 326 هزار و 19 تن 

محصول فوالدی تولید کند
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مـاه  اصفهـان در هفـت  آهـن  شـرکت ذوب 

امسـال توانسـت 94 هـزار و 399 تـن کالف را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

547 درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت در 

هفت ماه سال قبل توانسته بود 14 هزار و 571تن 

بـه  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  را  کالف 

فروش برساند.

ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق شـد 

434 هـزار و 679 تـن شـمش کاالیـی را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 

هفـت مـاه سـال قبـل، 509 هـزار و 751 تـن شـمش 

کاالیی در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی »ذوب« 

و  میلیـون  یـک  بـه  سـال 1400،  مـاه  هفـت  طـی 

235هزار و 69 تن رسید. این شرکت در هفت ماه 

سـال 1399 توانسـته بود یک میلیون و 346 هزار و 

346تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند.

رشد 86 درصدی درآمد فروش داخلی   

ذوب آهن

شـرکت ذوب آهن اصفهان در هفت ماه سـال 

1400 توانسـت 52 هزار و 565 میلیارد و 982 ریال 

از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی درآمد کسب 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته، 90 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در هفت ماه سال 1399، 27 هزار و 635 میلیارد و 

از فـروش تیرآهـن در  470 میلیـون ریـال درآمـد 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

ذوب آهن طی هفت ماه سـال 1400، 26 هزار 

فـروش  از  ریـال  میلیـون  و 887  میلیـارد  و 87 

میلگـرد در بـازار داخلـی کسـب کـرده اسـت کـه 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته، 

بیانگـر 96 درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

هفت ماه سال 1399، درآمد 13 هزار و 294میلیارد 

و 762 میلیون ریالی از فروش میلگرد در بازارهای 

داخلی به دست آورده بود.

»ذوب« در هفت ماه امسـال توانسـته اسـت 

و  هـزار  سـه  داخلـی  بـازار  در  کالف  فـروش  از 

604میلیـارد و 636 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سال پیش 621 درصد رشد را نشان می دهد. این 

از فـروش  شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته 

کالف 499 میلیارد و 706 میلیون ریال درآمد به 

دست آورده بود.

بـازار  درآمـد ذوب آهـن از فـروش شـمش در 

و  هـزار  بـه 6  سـال 1400  مـاه  هفـت  در  داخلـی 

227میلیارد و 841 میلیون ریال رسید که این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد 6 درصدی 

دارد. این شرکت از فروش شمش کاالیی در هفت 

ماه سال 1399 توانسته بود پنج هزار و 838 میلیارد 

و 248 میلیون ریال درآمد کسب کند.

ذوب آهـن از فـروش ریـل در بازار داخلی طی 

هفـت مـاه امسـال، پنـج هـزار و 396 میلیـارد و 

ایـن  938میلیـون ریـال درآمـد حاصـل کـرد کـه 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

حاکی از رشد 121 درصدی است. این شرکت در 

هفت ماه سال قبل، درآمد دو هزار و 433میلیارد 

و 795 میلیـون ریالـی از فـروش ریـل در بازارهـای 

داخلی داشت.

شـرکت ذوب آهن از فروش سـایر محصوالت 

)نبشی، ناودانی و...( در بازار داخلی طی هفت 

مـاه امسـال، 475 میلیـارد و 335 میلیـون ریـال 

درآمـد بـه دسـت آورد. ایـن شـرکت توانسـته بـود 

طـی هفـت مـاه سـال گذشـته، 775 میلیـارد و 

محصـوالت  سـایر  فـروش  از  ریـال  227میلیـون 

)نبشی، ناودانی و...( درآمد کسب کند.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان طـی هفـت مـاه 

امسال، هشت هزار و 779 میلیارد و 525 میلیون 

ریال درآمد از فروش فراورده های جانبی در بازار 

داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته از رشـد 69 درصـدی 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سـال 1399 توانسـته بـود از فـروش فراورده هـای 

جانبـی پنـج هـزار و 175 میلیـارد و 266 میلیـون 

ریال درآمد داشته باشد.

داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

»ذوب« طـی هفـت مـاه سـال 1400، بـه 103 هـزار و 

138 میلیـارد و 144 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیش، 

86 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ذوب آهـن در 

مجموع فروش صادراتی ذوب آهن 
در هفت ماه امسال به 564 هزار و 

282 تن رسید که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

2.5درصد رشد را نشان می دهد. این 
شرکت در هفت ماه سال گذشته، 
550 هزار و 128 تن محصول را 
روانه بازارهای صادراتی کرده بود
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هفـت مـاه سـال 1399، 55 هـزار و 352 میلیـارد و 

474 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

خود در بازار داخلی به دست آورده بود.

درآمد 51 هزار میلیارد ریالی »ذوب« از   

صادرات شمش

ذوب آهن از صادرات تیرآهن در هفت ماه سال 

جـاری، 6 هـزار و 67 میلیـارد و 487 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 45 درصـد افزایـش 

داشته است. این شرکت توانسته بود در هفت ماه 

سـال 1399، چهار هزار و 183 میلیارد و 715میلیون 

ریال درآمد از صادرات تیرآهن کسب کند.

میلگـرد  فـروش صادراتـی  از  حاصـل  درآمـد 

ذوب آهـن در هفـت مـاه امسـال بـه هشـت هـزار و 

496 میلیـارد و 874 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حاکی 

از رشـد 8 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت از فـروش 

میلگـرد در هفـت مـاه سـال گذشـته، هفـت هـزار و 

814 میلیـارد و 401 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کرده بود.

ذوب آهـن از صـادرات کالف در هفـت مـاه 

سـال جـاری، 9 هـزار و 809 میلیـارد و 246 میلیـون 

ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه این میزان نسـبت به 

یـک هـزار و  مـدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد 

616درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

بـه کسـب درآمـد  موفـق  قبـل  مـاه سـال  هفـت 

571میلیـارد و 307 میلیارد ریالـی از فروش کالف 

در بازارهای صادراتی شده بود.

شـمش  صادراتـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 

و  هـزار   51  ،1400 سـال  مـاه  هفـت  در  »ذوب« 

521میلیارد و 236 میلیون ریال بود که این میزان 

در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 96درصد 

رشـد یافته اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال 

1399، درآمـدی حـدود 26 هـزار و 195میلیـارد و 

409 میلیـون ریـال از فـروش شـمش در بازارهـای 

صادراتی داشت.

ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال جـاری، درآمـد 

13هزار و 83 میلیارد و 490 میلیون ریالی از فروش 

فرآورده هـای جانبـی در بازارهای صادراتی کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیـش، 15 هـزار درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن 

شرکت در هفت ماه سال قبل توانسته بود درآمد 

از صـادرات  ریالـی  میلیـون  و 579  میلیـارد   86

فرآورده های جانبی کسب کرده بود.

مجمـوع درآمـد صادراتـی »ذوب« در هفــت 

مــــاه ســــال 1400، بـــه 89 هــــزار و 48 میلیـــارد و 

826میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه 

رشـد  از  حاکـی  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا 

129درصـــدی اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال 1399، درآمدی حدود 38 هزار و 851میلیارد 

و 411میلیـون ریـال از صـادرات محصـوالت بـه 

دست آورده بود.

رشد 104 درصدی درآمد ذوب آهن  

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت ذوب آهن 
و  هـزار   58 امسـال،  مـاه  هفـت  در  اصفهـان 

633میلیـارد و 469 میلیـون ریـال از فروش تیرآهن 

در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کرد 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش 

84 درصد رشد یافته است. این شرکت در هفت 

و  هـزار   31 درآمـد  توانسـت   ،1399 سـال  مـاه 

819میلیارد و 185 میلیون تومانی از فروش تیرآهن 

در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد.

درآمـد حاصـل از فـروش میلگـرد »ذوب« در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی طـی هفـت ماه سـال 

1400، 34 هـزار و 584 میلیـارد و 761 میلیـون ریـال 

بـود کـه ایـن میـزان در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال پیـش، رشـد 64 درصـدی را نشـان می دهـد. 

بـه  ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال 1399 موفـق 

کسب درآمد 21 هزار و 109 میلیارد و 163 میلیون 

ریالـی از فـروش میلگـرد در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی شده بود.

ذوب آهـن در هفـت مـاه سـال 1400، توانسـت 

13هزار و 413 میلیارد و 882 میلیون ریال درآمد از 

صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  کالف  فـروش 

کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال پیـش، یـک هـزار و 152 درصد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال قبل، موفق 

شـد درآمـد یـک هـزار و 71 میلیـارد و 13 میلیـون 

تومانـی از فـروش کالف در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی داشته باشد.

مـاه  هفـت  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  شـرکت 

امسال، 57 هزار و 749 میلیارد و 77 میلیون ریال 

از فـروش شـمش کاالیـی در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی درآمد کسب کرد که این میزان نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 82 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشتــــه، موفــــق شــــده بــــود درآمـــد 31 هـــزار و 

733میلیــارد و 657 میلیـــون تومــــانی از فــــروش 

شمــــش کاالیی در بازارهـــای داخلــی و صــادراتی 

کسب کند.

مجموع درآمد داخلی و صادراتی »ذوب« طی 

هفـت مـاه سـال جـاری بـه 192 هزار و 186 میلیـارد و 

970 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، نشان دهنده 104درصد 

رشـد اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1399 

توانسـته بـود بـه درآمـد 94 هـزار و 203میلیـارد و 

885میلیون ریالی دست یابد.
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تقاضای قوی برای محصوالت میانی
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در هفتـه منتهـی بـه 28 آبان ماه، با توجه بـه کاهش قیمت پایه محصوالت میانی زنجیره فوالد یعنی شـمش و تختـال، تقاضا به طور 
چشـمگیری افزایـش یافـت و اغلب عرضه هـا در این حـوزه با معامله همـراه بود. در مقابـل، قیمت محصوالت طویل کمی نسـبت به 
هفتـه پیـش کاهـش یافـت و همین امر موجب شـد عمده عرضه هـای محصوالت طویل یـا بدون تقاضـا بمانند و یا اینکه نسـبت به 

عرضه صورت گرفته، معامله نسبتا کمی در این حوزه انجام شود.

تقاضای قوی برای محصوالت میانی
تقاضای 44 هزار تنی برای آهن اسفنجی توسعه  گل گهر  

خوزسـتان 33 هـزار تـن محصـول فـوالدی شـامل 

23 هـزار تـن تختـال و 10 هـزار تـن شـمش فوالدی 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

همان طـور کـه نمـودار 1 نشـان می دهـد، 

آبـان   25 سه شـنبه  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت 

را در  فـوالدی  بلـوم  تـــن شـمش  10هـزار  مـاه، 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 16 هزار 

و 500 تنـی مواجـــه شـــد و بـه میـــزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 136هزار 

و 167 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 136 هـزار و 474ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم رسیــد. ایـن شـرکت از معامله 

انجـام شـده، 136 میلیـارد و 474 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

همچنیـن طبـق نمـودار 2، شرکــت فـوالد 

خوزسـتان، سه شـنبه 25 آبـان مـاه 40 هـزار تـن 

تختـــال فـــوالدی را در بــورس کاال عرضــه کرد 

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـــه منتهـی بـه 28 آبـان 

مـاه، محصـوالت شرکت هــــای منتخب شامــــل 

فـــوالدی  فــــوالد خوزستــــان، شمــــش  تختــــال 

شـرکت های چادرملـــو، ارفـع، فـــوالد خراسـان و 

ورق  شـرکت  گالوانیـزه  ورق  خوزسـتان،  فـوالد 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری، میلگـرد فـوالد 

خراسـان و آهــــن اسـفنجی توسـعه آهـن و فـوالد 

 گل گهر مورد معامله قرار گرفتند.

»فخوز« 33 هزار تن محصول فروخت  

ســـه شنبــــه 25 آبــــان مـــــاه، شرکــــت فـــوالد 
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کـه بـا تقاضـای 18 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

همیـن میـزان نیز معامله صورت گرفت. ایــــن 

شرکــــت باقــــی محصــــول خــــود را در تــــاالر 

مچینـگ عرضـه کـرد که توانسـت پنج هزار تن 

دیگـر را معاملـه کنـد تا جمـع معامالت تختال 

را به 23 هزار تن برساند.

فـــوالد خوزستــــان، تختــــال فــــوالدی را بـه 

قیمـــت 152 هـــزار ریـــال به ازای هر کیلوگـــرم 

عرضــه کــرده بـــود که قیمــت معامله تغییـــری 

نداشــت. این شرکت از معاملــــه انجام شـــده، 

349 میلیــــارد و 600 میلیــــون تومــــان درآمــــد 

کسب کرد.

10 هزار تن شمش فوالدی »کچاد« معامله شد  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

25 آبان ماه توانسـت 10 هزار تن شـمش فوالدی 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 3 نشـان می دهـد شـرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو، سه شنبه 25 آبان ماه 10 هزار 

در  را   5SP گریـد  بـا  فـوالدی  بلـوم  تـن شـمش 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 14 هزار و 

500 تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفـق بـه انجـام 

معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »کچـاد«، 

136هزار و 167 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه با توجه بـه رقابت 

صـورت گرفتـه بـه 136 هـزار و 435 ریـال به ازای 

از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم  هـر 

معامله انجام شده، 136 میلیارد و 435 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تنی آهن اسفنجی شرکت   

توسعه آهن و فوالد گل گهر

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سه شنبه 

25 آبان ماه موفق شد 10 هزار تن آهن اسفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

همان طـور کـه نمـودار 4 نشـان می دهـد، 

سه شـنبه 25 آبـان مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و 

فـوالد گل گهـر 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 

44 هـزار تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، آهـن 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 91 هـزار ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد 

کـه قیمـت معاملـه بـا رقابـت انجـام شـده، بـه 

97هزار و 601 ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. 

ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 97 میلیارد 

و 601 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 15 هزار تن شمش فوالدی را همراه با   

رقابت فروخت

سه شـنبه 25 آبـان مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 
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ارفع موفق شـد 15 هزار تن شـمش فوالدی خود 

را همـراه بـا رقابـت خریـداران در بـورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 5 نشـان می دهد شـرکت آهـن و فوالد 
ارفع، سه شنبه 25 آبان ماه 15 هزار تن شمش بلوم 

فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 

24 هـزار و 400 تنـی مواجـه و تمامی شـمش عرضه 

شده به طور کامل مصاحبه شد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را به قیمـت 136 هزار و 

167 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

قیمت معامله تا 139 هزار و 212 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معاملـه 

صـورت گرفته، 208 میلیـارد و 818میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

معامله یک هزار تنی ورق گالوانیزه   

شرکت ورق خودرو

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
136 هزار و 167 ریال به ازای هر 

کیلوگرم عرضه کرده بود قیمت 
معامله تا 139 هزار و 212 ریال به 

ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. این 
شرکت از معامله صورت گرفته، 208 

میلیارد و 818میلیون تومان درآمد 
کسب کرد

سه شـنبه 25 آبـان مـاه موفـق شـد یـک هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 6 نشـان می دهد شـرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، سه شنبه 25 آبان ماه، یک 

هزار تن ورق گالوانیزه را در بورس کاال عرضه کرد 

که با تقاضای دو هزار و 650 تنی مواجه شـد و به 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

این شرکت، ورق گالوانیزه را به قیمت 273هزار 

و 345 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

کـه قیمت معامله بـه 292 هـزار و 724ریال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایش یافت. شـرکت ورق خـودرو از 

معاملـه انجـام شـده، 29میلیـارد و 279 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

تقاضای مناسب برای شمش »فخاس«  

شـرکت فـوالد خراسـان در هفتـه منتهـی بـه 

28شهریور ماه همانند هفته های گذشته عرضه 
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»فخاس«، شمش فوالدی را به 
قیمت 136هزار و 167ریال به ازای 

هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 
قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 
شرکت از معامله انجام شده، 68 
میلیارد و 83 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد

کـه  داد  انجـام  را  میلگـرد  و  فـوالدی  شـمش 

توانسـت تمامـی شـمش عرضـه شـده خـود را بـه 

فروش برساند اما میلگرد این شرکت با تقاضای 

بـه  آن  از  و میـزان کمـی  ضعیفـی مواجـه شـد 

فروش رفت.

سه شـنبه 25 آبـان مـاه، فـوالد خراسـان موفـق 

شـد پنج هزار تن شـمش بلوم فوالدی خود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
تـن  پنـج هـزار  مـاه  آبـان  خراسـان، سه شـنبه 25 

شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای چهـار هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه 

همین میزان، معامله صورت گرفت. این شرکت 

باقی شمش خود را به تاالر مچینگ انتقال داد و 

توانسـت بـا معاملـه یـک هـزار تـن دیگـر، جمـع 

معامالت شمش را به پنج هزار تن برساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »فخـاس«، 

136هـزار و 167ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بـدون تغییر ماند. 

این شـرکت از معامله انجام شـده، 68 میلیارد و 

83 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چهارشنبه 26 آبان ماه، شرکت فوالد خراسان 

در  را  خـود  فـوالدی  میلگـرد  تـن  توانسـت 550 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد خراسـان  نشـان می دهـد  نمـودار 8 
چهارشـنبه 26 آبـان مـاه 10 هـزار و 32 تن میلگرد 

تقاضـای  بـا  کـه  کـرد  کاال عرضـه  بـورس  در  را 

528تنـی مواجـه و بـه همین میزان معامله شـد. 

این شرکت باقی میلگرد خود را به تاالر مچینگ 

بـرد و بـا معاملـه 22 تـن دیگـر، جمـع معامـالت 

میلگرد را به 550 تن رساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

147هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

ایـن  بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. 

شـرکت از معامله صورت گرفته هشـت میلیارد 

و 80 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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تولید انبوه چرخ قطار در اسفراین

رشد 3۰ درصدی صادرات فوالد ایران

بازار خرید و فروش فوالد راضی کننده نیست
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، میالد شـمس با 

توجه به آغاز عملیات خاک برداری و تسطیح در 

پـروژه فلوتاسـیون خاتون آبـاد، درخصـوص ابـالغ 

ایـن قـرارداد و برنامـه زمان بندی طراحـی و اجرای 

آن، اظهـار داشـت: قـرارداد مذکـور از مرداد سـال 

1400 بـه شـرکت سـرمایه گذاری مـس سرچشـمه 

از  سـاله  دو  زمان بنـدی  برنامـه  و  شـده  ابـالغ 

شـهریور مـاه 1400 در نظـر گرفتـه شـده اسـت و 

طراحـی پایـه و تفصیلـی پـــروژه مذکـــور توســـط 

شرکت های ایرانی انجام خواهد پذیرفت.

فلوتاسیـــون  پــــروژه  ضــــرورت  دربــــاره  وی 

خاتون آبـاد، تصریـح کـرد: ضـرورت اجـرای پـروژه 

فلوتاسیون از تصمیم های هوشمندانه کارفرمای 

محتـرم )شـرکت ملـی صنایع مـس ایران( اسـت. 

فراینـد فلوتاسـیون سـرباره یـک فراینـد تکمیلـی 

ذوب است که با توجه به اینکه سرباره محصول 

فرعـی فراینـــد مذکــور اســـت، استخـــراج مـــس 

اقــــدام  یـک  مذکــــور،  سربــــاره  از  محتــــوی 

اجتناب ناپذیر به شمار می رود که با فلوته کردن 

سـرباره، مـس محتـوی به صـورت کنسـانتره مس 

بـه چرخـه تولید بازمی گـردد. در نهایـت بازدهی 

اقتصـادی فراینـد ذوب را در سـبد فرایندهـای 

تولیدی باال خواهد برد.

مدیـر عامـل هلدینـگ سـرمایه گذاری مـس 

سرچشمه ابراز کرد:  با توجه به این مهم از طرفی 

اجـرا کـردن پـروژه فلوتاسـیون سـرباره خاتون آبـاد 

توسـط شرکت سـرمایه گذاری مس سرچشمه، با 

توجـه بـه تجربـه اجـرای پروژه فلوتاسـیون سـرباره 

مس سرچشـمه، بسـیار مفید است و در نهادینه 

ایـن  در   EPC پروژه هـای  اجـرای  نحـوه  کـردن 

مقیـاس و رسـوب دانـش بومـی طراحـی و اجـرای 

پروژه های فلوتاسیون در شرکت و توانمندسازی 

سـاختار شـرکت سـرمایه گذاری مـس سرچشـمه 

موثر است.

شـمس در پاسـخ بـه این پرسـش که این پـروژه 

بـرای چـه میـزان تولیـد کنسـانتره طراحـی شـده 

اسـت، عنـوان کـرد: ایـن پـروژه با ظرفیـت ورودی 

تـن سـرباره و خروجـی  یـک هـزار و 980  روزانـه 

سـاالنه 36 هـزار تـن کنسـانتره مـس برنامه ریـزی 

شده است.

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـا توجـه بـه 

تجربه شـرکت سـرمایه گذاری مس سرچشـمه در 

فلوتاسـیون مجتمـع مـس سرچشـمه، در  پـروژه 

طراحـی و اجـرای ایـن پـروژه چـه میـزان از دانـش و 

تخصص داخلی استفاده شده است، تاکید کرد: 

طراحـی پایــــه پـــروژه فلوتاسیـــون سربـــاره مـــس 

سرچشـمه توسـط فناوری خارجی انجام شده بود 

توسـط  هـر دو طراحـی  پـروژه خاتون آبـاد  امـا در 

بـا استفــــاده از دانــــش  شرکت هــــای داخلـی و 

بومی سازی شده انجام شده است.

مدیـر عامـل هلدینـگ سـرمایه گذاری مـس 

سرچشمه در ادامه به تامین تجهیزات و نحوه حل 

مشـکالت تحریم هـا اشـاره کرد و گفـت: در پـروژه 

یادشـده بـرای تامیـن تجهیـزات اصلـی در حـال 

بررسـی تامین کنندگان داخلی و خارجی هسـتیم 

که در آینده نزدیک پس از اتمام بررسی و ارزیابی 

نتایـج وضعیـت تامین کننـده تجهیـزات اصلـی 

شفاف خواهد شد.

شـمس در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که در شـرایط 

فعلـی ورود شـرکت سـرمایه گذاری بـه پروژه هـای 

بـزرگ و زمانبـری کـه نیازمنـد اعتبـارات ارزی هـم 

هسـتند، آیـا توجیـه اقتصـادی دارد، اظهار کـرد: با 

توجـــه بـه اینکــــه شرکـــت سرمایــه گذاری مـس 

احـداث کارخانـه فلوتاسـیون سـرباره مـس خاتون آباد یکی از تصمیم های هوشـمندانه شـرکت ملـی صنایع مس ایـران پس از 
بررسـی امکان سـنجی فنـی و اقتصـادی طرح هـا و برآورد اولیـه پروژه تولید کنسـانتره مس از سـرباره بـوده که قـرارداد احداث 
ایـن کارخانـه از مـرداد سـال 1400 به شـرکت سـرمایه گذاری مس سرچشـمه ابالغ شـده و برنامـه زمان بندی دو سـاله برای 

اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.

طراحی فلوتاسیون خاتون آباد با بهره گیری از 
توان شرکت های داخلی
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، سـیاوش خواجـوی با 

بیان اینکه در راستای رقابت در بازارهای هدف و 

تامین نیاز مشتریان، کیفیت محصوالت سرلوحه 

ذوب  آهـن اصفهـان اسـت، اظهـــار داشـــت: ایـن 

شـرکت بـا ارتقـا تـوان علمـی متخصصــان خـود و 

توسعه کارگاه هایی که در افزایش کیفیت محصول 

نقــــش بـــه ســزایی دارنــد بـه تضمیــن کیفیــت 

محصوالت خود پرداخته  است.

مدیــــر فوالدســـازی شرکــت ذوب آهـــن بـه 

کیفیـت انـواع ریل هـای تولیـدی در ذوب  آهـن 

پرداخـت و گفـت: با توسـعه کارگاه های کیفیت 

محصول توانسـتیم انواع ریل مورد نیاز کشـور و 

بازارهای منطقه را بر اساس استانداردهای ملی 

و جهانی تولید کنیم.

وی از افزایش سه و نیم برابری تولید محصوالت 

نیمـه اول سـال جـاری نسـبت  بـه  صنعتـی در 

مدت مشـابه سـال قبل خبر داد و افزود: مبنای 

تولیـد بـرای مـا رضایـت مشـتری اسـت و بـرای 

رضایـت مشـتریان اسـتانداردهای کیفیـت را بـا 

دقت رعایت می کنیم.

خواجوی، نقش تعمیرات در تولید محصوالت 

با کیفیت را غیر قابل  انکار دانست و گفت: در 

ایـن راسـتا تعمیـرات اساسـی کنورتورهـای دو و 

ســـه، ایستگـــاه 6 ریخته گــــری، جرثقیل هــــا و 

اقداماتـی  ازجملـه  و...  تاندیش هـا  بومی سـازی 

اسـت کـه بـرای حفـظ کیفیـت محصـول انجـام 

شده  است.

مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن در پایان، 

تالش همکاران این مدیریت در تولید شمش های 

گوناگون و مورد نیاز شرکت را ستودنی دانست 

و افـزود: تالشـگران ایـن بخـش، شـمش های مورد 

نیـاز انـواع ریـل، تیرآهـن و سـایر محصـوالت بـا 

ارزش افـزوده باالتـر تولیـد کردنـد و اجـازه ندادنـد 

تحریم ها و تهدیدها بر تولیدات شرکت کوچک ترین 

تاثیری داشته باشد.

مدیر فوالدسـازی شـرکت ذوب آهن گفت: توانسـته ایم انواع ریل مورد نیاز کشـور و بازارهای منطقه را بر اسـاس اسـتانداردهای 
ملی و جهانی تولید کنیم.

مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان خبر داد:

افزایش 35۰ درصدی تولید محصوالت صنعتی ذوب 
آهن در نیمه اول سال جاری

سرچشـمه زیرسـاخت های پـروژه EPC  را فراهـم 

آورده و از سـویی تجربـه اجـرای EPC را دوبـاره در 

خود احیا کرده است، انجام پروژه های بزرگ نیز با 

توجـه بـه توانمندی هـای ایجادشـده بـرای شـرکت 

سـرمایه گذاری مـس سرچشـمه توجیه اقتصـادی 

خواهد داشت و از سه منظر می توان به این مهم 

پرداخـت. منظـر قابلیـت ایجـاد شـده در شـرکت 

دیگـر  منظـر  و  سرچشـمه  مـس  سـرمایه گذاری 

به عنـوان بـازوی اجـرای شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران در اجـرای پروژه های EPC در حوزه توسـعه و 

تولیـد و منظـر آخـر آن اسـت کـه قاعدتـا در مسـیر 

کیفـی  سـطح  ارتقـای  و  هسـتیم  توانمندسـازی 

فرایندهای سازمان سبب ارتقای بهره وری سرمایه 

و انسـانی سـازمان خواهـد شـد و از منظـر توسـعه 

کســــب و کــــار می توانــــد در افزایــــش بازدهـــی 

و  مستقیـــم  بـه صــــورت  تابعــــه  شرکت هــــای 

غیرمستقیم تاثیرگذار باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه 

شـرکت برای فعالیت در حوزه پروژه های صنعتی 

چیسـت و آیـا پروژه هـای دیگـری در دسـت اقـدام 

داریـد، مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه زیرسـاخت ها و 

توانمندی های ایجادشده در شرکت سرمایه گذاری 

توانمندسـازی  ایـن مهـم در راسـتای  سرچشـمه 

شرکت و افزایش بازدهی زیرساخت های شرکت در 

مـس  سـرمایه گذاری  شـرکت  کالن  راهبردهـای 

بـه همیـن  و  اسـت  سرچشـمه طرح ریـزی شـده 

خصـوص  ایـن  در  اجرایـی  گام هـای  منظـور 

برنامه ریـزی و عملیاتـی شـده اسـت و درخصـوص 

پـروژه جدید با شـرکت ملی صنایـع مس ایـران در 

پایان مراحل رایزنی هستیم.

بر اساس گزارشی از انجمن مس ایران، مدیر 

عامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه در 

پاسخ به این پرسش که با توجه به ظرفیت و توان 

پیمانکاری EPC  در شرکت سرمایه گذاری مس 

سرچشـمه، آیـا برنامـه ای بـرای پذیـرش پروژه هـای 

صنعتی بزرگ در حوزه های خارج از صنایع مس 

وجـود دارد، بیـان کـرد: شـرکت سـرمایه گذاری 

مس سرچشمه با توجه به ساختار و ظرفیت های 

داخلـی به ویـژه در زمینـه سـاخت و راه انـدازی 

کارخانه های فلوتاسیون )پرعیارکنی( از این مهم 

آتـی  برنامه هـای  در  و  کـرد  خواهـد  اسـتقبال 

دسـتیابی به این اهـداف در حوزه هـای مغزافزار، 

نرم افـزار و سـخت افزار و زیرسـاخت های اجرایـی 

یـک شـرکت EPC  کار طرح ریـزی کـرده اسـت. 

بنابراین با توجه به برنامه های عملیاتی مدون در 

مسیر رشد و تعالی یک شرکت EPC کار چابک و 

هدفمند، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 

گام خواهد برداشت.

شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  شـمس 

سـرمایه گذاری مس سرچشـمه با امید به اینکه 

در مسـیر توسـعه شـرکت ملی صنایع مس ایران 

ایفـا  کلیـدی  نقـش  اجرایـی  بـازوی  به عنـوان 

خواهـد کـرد، اقـدام بـه سـرمایه گذاری در ایـن 

حوزه کرده است.
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به گزارش »فلزات آنالین«، در این شرایط که 

بـازار فـوالد بسـیار راکـد اسـت، همـه خریـداران و 

مصرف کنندگان در بازار منتظر کاهش قیمت ها 

هسـتند تـا بتواننـد کاالی مـورد نظـر خـود را بـه 

قیمت پایین تری بخرند.

قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی هر تن   

94 دالر 

فـوالد  تولیدکننـدگان  مدیـره  هیئـت  عضـو 

کشور در این باره بیان کرد: در هفته جاری طبق 

پیش بینی هـای انجـام شـده قیمـت سـنگ آهن 

همچنان در مسیر نزولی قرار گرفت و هر تن این 

بـه 89.75 دالر  بازارهـای جهانـی  در  محصـول 

رسـید ولـی در 21 آبـان مـاه بـه 94 دالر در هـر تـن 

افزایش یافت.

شهرسـتانی در ادامـه افـزود: قیمـت بیلـت 

CIS در طول هفته جاری با کمی کاهش مواجه 

شد و به ازای هر تن قیمت آن به 625 دالر در هر 

تـن رسـید، ضمـن اینکـه قیمـت بیلـت صادراتـی 

ایـران در بندرعبـاس نسـبت بـه هفته گذشـته با 

اندکی کاهش به 615 دالر رسید.

وی بـا بیـان اینکـه شـمش فـوالدی در بـازار 

داخلـی تقاضـا نداشـت، تاکیـد کـرد: بـا کاهـش 

تقاضـا در بـازار قیمـت ایـن محصول بین بـه ازای 

هـر کیلوگـرم 14 هـزار و 700 تـا 15 هـزار تومـان 

معامله شد؛ در این شرایط که بازار کساد بود.

میلگرد با قیمت 16 تا 17 هزار و 700 تومان   

در بازار معامله شد

فـوالد  تولیدکننـدگان  مدیـره  هیئـت  عضـو 

کشور با اشاره به اینکه در هفته جاری خریداران 

میلگـرد در بازار بسـیار انـدک بودند، یادآور شـد: 

در این شـرایط که بازار کسـاد بود، میلگرد نیز به 

قیمت 16 تا 17 هزار و 700 تومان در بازار معامله 

شـد، هر چند که خریدار میلگرد در بازار بسـیار 

اندک بود.

به گفته شهرستانی، در آخرین روز معامالت 

در بـازار تیرآهـن در اکثر مبـادی فروش با افزایش 

قیمـت شـروع کـرد و بـه غیـر از دو یـا سـه بنـگاه 

الباقـی آن هـا افزایـش 10 الـی 40 هـزار تومانـی را 

اعـالم کردنـد و قیمـت انـواع ورق سـیاه )ST37 و 

ST52 ( در برخی مبادی فروش با کاهش قیمت 

50 الی 100 تومانی مواجه شد.

ورق گالوانیزه با افزایش قیمت 200 تومانی   

در هر کیلو مواجه شد 

وی اظهار کرد: ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی 

در اکثـر مبـادی فـروش نیـز بـا افزایـش قیمـت 

مواجـه شـد و بـه غیـر از دو یـا سـه بنـگاه الباقـی 

افزایش قیمت 200 تومانی در هر کیلو داشـت و 

قیمـت قوطـی، پروفیــــل و پروفیــــل زد در اکثـــر 

کارخانه هـــای تولیــــدکننده نیـــز بیـــن 100 الـــی 

200تومان افزایش داشت.

عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان فوالد کشور 

در پایـان بـا بیـان اینکـه قیمت نبشـی و ناودانـی در 

اکثر کارخانه های تولیدکننده قیمت آن ثابت ماند 

گفـت: قیمـت انـواع لولـه مانیسـمان، داربسـتی و 

درزدار در بیشتر کارخانه های تولیدکننده بین 100 تا 

200 تومـان بـا افزایـش قیمـت داشـت هـر چنـد کـه 

خریداران کمتری در بازار داشت.

آمارهـا نشـان می دهـد کـه در تـاالر صنعتـی 

بـورس کاال محصـوالت مقاطـع فـوالدی ازجملـه 

میلگرد با قیمت 14 هزار و 734 تومان عرضه شد 

کـه رقابـت 0.5 درصـدی برای این محصول ثبت 

شـد و تیرآهـن نیـز بـر پایـــه قیمـــت 14 هــــزار و 

836تومــــان عرضـــه شـــد کـــه این محصــول نیز 

رقابت 0.4درصدی را ثبت کرد.

دو روز پیـش مدیرعامـل و عضـو هیئت عامل 

فـوالد سـفید دشـت بـا اشـاره به لـزوم اسـتفاده از 

عضـو هیئـت مدیـره تولیدکننـدگان فوالد کشـور گفت: کاهـش قابل توجه تقاضـا در بازار فوالد، سـبب شـد کـه در هفته جاری 
وضعیت خرید و فروش محصوالت فوالدی راضی کننده نباشد.

بازار خرید و فروش فوالد راضی کننده نیست
عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان فوالد:
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یـک سیسـتم واحـد بـرای تعییـن قیمـت مقاطـع 

فـوالدی بیـان کـرد: تعییـن قیمت محصـوالت بر 

بـر  عـالوه   یکســــان  و  واحــــد  اســـاس سیستـــم 

شفاف سازی قیمت ها به تسهیل امر تجارت نیز 

منجر خواهد شد.

و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  پیشـنهاد  مطابـق 

تجـارت عرضـه مقاطـع فـوالدی در بـورس کاال بـا 

قیمتـی واحـد در طوالنـی  مـدت تاثیـر مثبتی بر 

سیستم عرضه و تقاضا خواهد گذاشت.

عضـو هیئـت عامـل سـفید دشـت نیـز اظهـار 

کـرد: مطابـق پیشـنهاد وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجـارت، عرضـه مقاطـع فـوالدی در بـورس کاال بـا 

قیمتـی واحـد در طوالنـی  مـدت تاثیـر مثبتی بر 

سیستم عرضه و تقاضا خواهد گذاشت.

وی یـادآور شـد: نحـوه  قیمت گـذاری مقاطـع 

بـه سـه شـکل انجـام می شـود، بـه این صـورت که 

بـورس کاال یکـی از فاکتورهـای تعییـن قیمـت 

اسـت، قیمت گـذاری دسـتوری و تعییـن قیمـت 

در بازار آزاد نیز از دیگر روش های قیمت گذاری 

مقاطع فوالدی است.

فـوالدی  مقاطـع  قیمـت  تعییـن  اربـاب زاده، 

توسـط بـورس کاال را اصولی تـر دانسـت و افـزود: 

شفاف  شدن قیمت ها در بازار و تسهیل تجارت 

از مزایـای تعییـن قیمـت بـا یـک سیسـتم واحـد 

است و به همین علت عالوه  بر محصوالت اولیه 

که در بورس تعیین قیمت می شوند، قیمت گذاری 

محصـوالت نهایـی همچـون پروفیل ها نیـز به این 

چرخه افزوده خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری بـازار، عضـو 

هیئـت عامـل سـفید دشـت در پایـان اجـرای ایـن 

راهـکار را در طوالنـی مـدت راهبـردی و مثبـت 

دانسـت کـه بـه یکدست سـازی قیمت هـا منجـر 

خواهـــد شـد، بـر همیـن مبنـا بـا افزایـش تقاضـا 

بـه  و  می یابـد  افزایـش  نیـز  قیمـت محصـوالت 

قیمت هـا  نیـز  تقاضـا  کاهـش  بـا  میـزان  همیـن 

کاهشـی می شـود، بنابرایـن قانونی کـردن تعیین 

قیمـت در بـورس کاال، شـرکت ها را بـه پیـروی از 

ایـن قانـون ملـزم کـرده و مانع چند قیمتی شـدن 

محصوالت فوالدی می شود.

ـــ

بازار برای تولیدکنندگان قابل پیش بینی خواهد شد
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:

مدیـر اقتصـادی و توسـعه سـرمایه گذاری سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایـع معدنی ایـران گفت: کشـف پریمیوم به 
عنـوان قـرارداد بلندمـدت، ثبات بهتری بـه بازارها می دهد. چراکه قبل از تولید، مشـتریان مشـخص می شـوند و محصول فروش 

رفته و تولیدکننده نگرانی بابت فروش نخواهد داشت.

به گزارش »فلزات آنالین«، امیر صباغ ضمن 

بیـان ایـن مطلـب کـه شـرکت ها بـه جـای فـروش 

نقـدی در بـورس می تواننـد فـروش خـود را در 

قالـب قراردادهـای کشـف پریمیـوم بـه صـورت 

بلندمدت انجام دهند، اظهار داشت: این شیوه 

فروش یک مزیت خوب برای تولیدکننده است. 

چراکه با این روش تولیدکنندگان می توانند بازار 

خود را در آینده تضمین و پیش بینی کنند.

وی ضمـن اشـاره بـه اینکه هر تولیدکننـده ای 

می توانـد اقـدام بـه فـروش محصـوالت خـود در 

قالـب فـروش نقـدی، سـلف، معامـالت کشـف 

پریمیوم یا در رینگ صادراتی بورس کاال اجرایی 

کنـد، بیـان کـرد: این انتخاب تولیدکننده اسـت 

که از کدام ابزار بورس کاال برای فروش محصول 

خـود اسـتفاده کنـد امـا قطعـا فـروش در قالـب 

بیشـتری  مزیت هـای  مـدت  بلنـد  قراردادهـای 

برای تولیدکنندگان دارد.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو تصریـح داد: ایمیـدرو قـرار اسـت بـرای 

فـروش آهـن اسـفنجی شـرکت های تابعـه از ایـن 

ابـزار اسـتفاده کند البته محصـوالت دیگری نیز 

در برنامـه فـروش به این شـیوه قـرار دارند؛ در کل 

کشف پریمیوم ثبات بهتری به بازارها می دهد 

زیرا یک اطمینان خاطر میان خریدار و فروشنده 

ایجاد می کند.

صبـاغ در پایـان خاطرنشـان کـرد: معامـالت 

سـوی  از  کـه  اسـت  مدت هـا  پریمیـوم  کشـف 

پاالیشـی ها در حـال انجـام اسـت و شـرکت های 

صنایـع معدنـی و فلـزی بـه نوعـی از ایـن قافلـه 

عقب مانده اند.

بــــر اســــاس گزارشــــی از کاال خبـــر، کشـــف 

پریمیـوم قـراردادی اسـت کـه در بـازار فیزیکـی 

بـورس کاالی ایـران معاملـه می شـود و به موجب 

زمـان  در  کـه  می شـوند  متعهـد  طرفیـن  آن، 

مشـخصی در آینـده )تحویـل، حمـل یـا بارگیـری( 

کاال را براسـاس قیمـت نهایـی )قیمـت مبنـا بـه 

عالوه مابه التفاوت توافق شده( معامله کنند.
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کاهش تولید فوالد در چین، راه را برای رشد شتابان صنعت فوالد هند هموار می کند.

فرصتی تازه برای فوالدسازان هندی

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

ایـن  )ایمیـدرو(، سـهم  ایـران  و صنایـع معدنـی 

کشـور در بازارهـای جهانـی رو بـه کاهـش اسـت 

که می تواند راه را برای رشد شتابان فوالدسازان 

هندی هموار کند.

مدیرعامـل شـرکت تاتـا اسـتیل اعـالم کـرد: 

چیـن  فـوالد  مصـرف  کـه  می شـود  پیش بینـی 

ثابـت بمانـد در حالـی کـه مصـرف این محصول 

در خارج از چین افزایش می یابد، بنابراین رشد 

مصـرف ناشـی از افزایـش در بازارهـای غیـر از 

چیـن اسـت. ایـن امـر موجب شـده تا نسـبت به 

رشد صنعت فوالد هند امیدوار باشیم.

وی در ادامـه افـزود: تاتـا اسـتیل قصـد دارد 

ظرفیـت تولیـد خـود را تـا سـال 2030 میـالدی 

حداقـل بـه 35 تـا 40 میلیـون تـن افزایـش دهـد. 

همچنین در حال بررسـی راه اندازی تاسیسـاتی 

بتوانیـم  تـا  هسـتیم  قراضـه  پایـه  بـر  بیشـتری 

حداقل ظرفیت ساالنه یک میلیارد تن را تا سال 

2025 میالدی فراهم کنیم.

نانـدران خاطرنشـان کـرد: ایـن شـرکت در مـاه 

اوت سـال جـاری میـالدی یـک کارخانـه بازیافـت 

 Rohtak فوالد به ظرفیت 500 هزار تن در روهتاک

واقع در ایالت هارینا Haryana راه اندازی کرد.

مدیرعامل شـرکت تاتا اسـتیل ادامه داد: ما 

در حـال مذاکـره بـا مقامـات پنجـاب و هاریانـا و 

نیـز بـا شـرکای خـود بـرای راه انـدازی واحدهـای 

فوالدسـازی بـر پایـه قراضـه هسـتیم و بـا شـروع 

ایـن کار از شـمال، امیدواریـم تـا سـال میـالدی 

2025 حداقـل یـک میلیـارد تـن ظرفیـت از طریق 

بازیافت به دست آوریم.

وی یـادآور شـد: بـازار بیـش از هـر چیـزی بـه 

رشـد اهمیـت می دهـد، امـا در تاتا اسـتیل ما به 

دنبال تقویت اصول اساسی همچون سودآوری، 

جریان هـای نقدینگـی، بدهـی، اهرم هـا و البتـه 

رشد متمرکز هستیم.

بخـش  کـرد:  تصریـح  همچنیـن  نانـدران 

ساخت و سـاز 60 درصـد از مصـرف فوالد هند را 

بـــه خـــود اختصــــاص داده اســــت کــــه سهــــم 

ساخت وسازهای صنعتی بیشتر به چشم می خورد 

و همچنـان بـه رشـد خـود ادامـه خواهـد داد. ایـن 

در حالی است که مصرف در بخش خودروسازی 

نیـز در حـال کشـمکش بـرای رسـیدن بـه میـزان 

پیش از پاندمی ویروس کرونا است.

کاهـش  راسـتای  در  چیـن  اسـت،  گفتنـی 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای، برنامـه کاهش تولید 

64 میلیون تنی در نیمه دوم سال جاری میالدی 

را در برنامه خود داشت.

ـــ

رشد 3۰ درصدی صادرات فوالد ایران

مجمـوع صـادرات فـوالد ایـران )فوالد میانـی و محصوالت فـوالدی( در هفت ماه سـال جاری، پنج میلیـون و 912 هـزار تن بوده 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد 30 درصدی است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومی ایمیدرو، بنـا به تازه ترین گزارش 

آمـاری انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، در 

هفـت مـاه سـال جـاری، صـادرات فـوالد میانـی 

کشـور، چهـار میلیـون و 57 هـزار تـن بـوده کـه 

رشد 27 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال 

قبل نشان می دهد.

از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت 

و بلـوم در هفـت مـاه سـال 1400، دو میلیـون و 

722هزار تن و سـهم صادرات اسـلب، یک میلیون 

و 335 هزار تن بوده است.

در هفـت مـاه امسـال، صـادرات اسـلب رشـد 

80درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت 

و بلوم، 11 درصد افزایش یافته است.

کل صـادرات محصـوالت فـوالدی کشـور در 

هفـت مـاه سـال 1400، یک میلیـون و 855 هزار تن 

بـوده کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، رشـد 

38درصدی را نشان می دهد.

از میـان محصـوالت فـوالدی، سـهم صـادرات 

مقاطع طویل فوالدی، یک میلیون و 486 هزار تن 

بوده و صادرات این مقاطع، در هفت ماه امسال، 

44 درصد افزایش یافته است

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان 

صـادرات کل محصـوالت فـوالدی دارد، در هفـت 

مـاه سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

بـه  و  اسـت  یافتـه  افزایـش  گذشـته، 57 درصـد 

یک میلیون و 307 هزار تن رسیده است

صـادرات مقاطـع تخـت فـوالدی نیـز بـا رشـد 

تـن  هـزار   369 بـه  مـدت،  ایـن  در  18درصـدی 

رسیده است.

همچنین صادرات آهن اسفنجی در دوره یاد 

شـده، بـا رشـد 279 درصـدی بـه 698 هـزار تـن 

رسیده است.
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آمریـکا اعـالم کـرد، بـه زودی گفت وگوهایی را بـا توکیو درباره کاهش عـوارض گمرکی فـوالد و آلومینیوم که از موضوعـات قدیمی در 
روابط تجاری میان این دو متحد بوده است، آغاز می کند.

تالش آمریکا و ژاپن برای کاهش عوارض 
گمرکی فوالد و آلومینیوم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بخـش تجـارت و 

دفتـر نماینـدگان تجـاری آمریـکا بیـان کـرد، ایـن 

گفت وگوهـا بـا هـدف »افزایـش ظرفیـت جهانـی 

فـوالد و آلومینیـوم«، بازیابـی شـرایط بـازار و حفـظ 

صنایع مهم انجام شده است. 

بدین ترتیب مذاکرات با ژاپن توافق نامه ای در 

پـی خواهـد داشـت کـه طـی آن آمریـکا و اتحادیـه 

اروپا به مناقشه عوارض گمرک فوالد و آلومینیوم 

پایـان می دهنـد و جزئیـات توافقـی جهانـی بـرای 

مبـارزه بـا تولیـدات »ناپاک« و مـازاد در صنعت را 

مطرح و بررسی می کنند. 

بـه گـزارش رویتـرز، توافـق آینـده کـه بـر روی 

دیگـر کشـورها نیـز بـاز اسـت، چیـن را بـه عنـوان 

و  فـوالد  از  نیمـی  تامین کننـده  و  تولیدکننـده 

آلومینیوم جهان در چالشی جدی قرار می دهد. 

آمریـکا و اتحادیـه اروپـا، چیـن را بـه تولیـد مـازاد و 

بیشـتر از ظرفیـت ایـن اقـالم کـه بـه صنایـع آن هـا 

آسیب می زند، متهم می کنند. 

سـال گذشـته »گـروه جهانـی ظرفیـت مـازاد 

فوالد« شکاف میان ظرفیت تولید جهانی فوالد و 

تقاضای جهانی را حدود 600 میلیون تن تخمین زد 

که این مقدار در آینده نیز رشد خواهد کرد. 

بـر پایـه ایـن گـزارش، ژاپـن هفتـه گذشـته از 

آمریکا خواست »بند 232« عوارض گمرکی را که 

توسـط »دونالـد ترامـپ« رئیس جمهوری پیشـین 

آمریکا در سال 2018 اجرایی شده بود، لغو کند. به 

این ترتیب، بیانیه منتشر شده اخیر پیش از دیدار 

جداگانه »جینا ریموندو« وزیر بازرگانی و »کاترین 

تائی« نماینده تجارت آمریکا که قرار است هفته 

آینده انجام شود، اعالم شد. 

»میرون بریلینت« رئیس بخش اتاق بازرگانی و 

روابط بین المللی آمریکا در گفت و گویی اعالم کرد، 

اکنون زمان آن است روند حذف تعرفه های گمرگی 

بـا ژاپـن، کـره جنوبـی و انگلیس اتفاق بیفتد و مـا از 

هرگونه همکاری دولت ها استقبال می کنیم. 

معامله فوالد و آلومینیوم آمریکا و اتحادیه اروپا 

کـه در زمـان دولـت »دونالـد ترامـپ« بسـته شـد، 

مناقشـه برانگیـز بـود و موجب تعرفه های گمرگی 

تالفی جویانه اتحادیه اروپا شد. 

ایـن توافقنامـه  »بنـد 232« را بـرای 25 درصـد 

عـوارض گمرکـی بـر روی فـوالد و 10 درصـد بـرای 

آلومینیـوم حفـظ می کنـد، در حالـی کـه اجـازه 

می دهـد »حجـم محـدودی« از تولیـدات فلـزی 

اتحادیـه اروپـا بـه آمریـکا بـدون عـوارض گمرکـی 

باشـد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا باید تولیدات را 

به صورت کامل در قالب گروهی و با استانداردهای 

شناخته شده ذوب شده و مایع برای شرایط بدون 

عـوارض گمرکـی آمـاده کنـد. ایـن شـرط بـا هـدف 

جلوگیـری از فـرآوری فلـزات در اروپـا از چیـن و 

کشورهای غیراروپایی پیش از صادرات به آمریکا 

صورت می گیرد. 

توافـق  اروپـا  ایسـنا،  از  گزارشـی  اساسـی  بـر 

علیـه  تالفـی جویانـه  عـوارض گمرکـی  می کنـد 

تولیدات آمریکایی را حذف کند. »جینا ریموندو« 

معتقد است این حرکت هزینه های مصرف فوالد 

در کارخانه های آمریکایی را کاهش می دهد. 

»ایجـی هاشـیموتو« رئیس فدراسـیون فـوالد و 

آهن ژاپن معتقد است توافق نامه آمریکا و اتحادیه 

اروپا منجر به اقدامات کاهشی فراگیر و جامعی 

برای کشورها و مناطق مشخصی خواهد شد. 
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مدیـر خریـد مواد اولیه و انرژی شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: یکی از مشـکالت بـزرگ در صنایع فوالدی قیمت باالی مواد نسـوز 
در مقابل کیفیت آن است که برای رسیدن به کیفیت مناسب باید از دیرگدازهای مناسب و پر بازده استفاده کرد

کیفیت، قیمت  تمام شده و استمرار در تامین، سه اصل مهم 
در تعیین تامین کنندگان فوالد خوزستان است

مـواد دیرگـداز در اختیـار هشـت شـرکت اسـت، 

اساسـی  و  مهـم  نقـش  نشـان  دهنده  امـر  ایـن 

صنعـت دیرگـداز در صنایـع فـوالدی اسـت. 80 

درصـد ارزش واردات صنعـت دیرگداز مربوط به 

اکسید منیزیم، اکسید آلومینیم و یا محصوالت 

بر پایه این ترکیبات است و به طور متوسط برای 

تولیـد هـر تـن فـوالد در کشـور 4.6 دالر نیـاز ارزی 

برای تامین انواع مواد و محصوالت نسـوز وجود 

دارد کـه بـا احتسـاب تولید 55 میلیـون تن فوالد 

درسـال 1404 تامین مواد و محصوالت نسـوز این 

صنعـت نیازمنـد بیـش از 253 میلیـون دالر ارز 

تولیـدات  خواهـد شـد. میـزان ظرفیـت اسـمی 

نسـوز کشـور حدود 590 هزار تن در سـال است و 

میزان میانگین تولید سـالیانه 330 هزار تن بوده 

اسـت کـه مقـدار 243 هـزار تـن حـدود 74 درصد 

مربـوط بـه مصـرف آن در صنایـع فوالد اسـت. در 

افـق 1404، بـه میـزان 684 هـزار تـن مواد نسـوز در 

صنایـع فـوالدی مـورد نیـاز اسـت و لـذا نیـاز بـه 

افزایـش ظرفیت تولید مواد نسـوز به میـزان 336 

هزار تن است. بنابراین ضروری است، به منظور 

کاهـش ریسـک تامیـن مـواد دیرگـداز در صنعت 

فوالد اقدامات ویژه ای صورت گیرد. 

انتظـار فـوالد خوزسـتان از تامین کننـدگان و  ◄

تولید کنندگان محصوالت نسوز چیست؟

مصـرف نسـوز یـا دیرگـداز یکـی از الزامـات 

تولید فوالد اسـت که بخشـی از بهای تمام شـده 

رابطـه  می دهـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  فـوالد 

صنعت دیرگداز با صنعت فوالد مثل نقش خون 

در بـدن اسـت، البتـه تاثیـر مـواد دیرگـداز روی 

قیمت نهایی از 3 درصد بیشتر نیست، اما اثری 

حیاتی دارد و اگر صنعت دیرگداز وجود نداشته 

باشـد، نمی توان حتی یک گرم فوالد تولید کرد. 

ایـن صنعـت شـرایط سـخت شـیمیایی و حرارتـی 

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد خوزستان:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، حـدود 70 درصـد کل 

تولیـدات مـواد نسـوز در صنایـع تولیـد آهـن و 

بـه  دیرگـداز  صنعـت  می شـود.  مصـرف  فـوالد 

بـا کاربـردی  و  از صنایـع کلیـدی  یکـی  عنـوان 

وسـیع در صنایع باالدسـتی، نقشـی سـازنده در 

آبادانی کشـور دارد. اسـتفاده از محصوالت این 

صنعت در صنایع فوالدسازی، فلزات غیرآهنی، 

کاشـی،  سـیمان،  )ماننـد  غیرفلـزی  صنایـع 

سـرامیک و شیشـه( و نیـز حـوزه انـرژی )نفـت، 

گاز، پتروشیمی و نیرو( اهمیت آن را دو چندان 

نمایشـگاه  ششـمین  حاشـیه  در  اسـت.  کـرده 

صنعـت دیرگـداز »یوسـف زاهدی  مقـدم، مدیر 

خریـد مـواد اولیـه و انـرژی« در مـورد اهمیـت 

مـواد نسـوز در زنجیـره تولیـد فـوالد گفت و گـو 

کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

یکـی از مهم تریـن مـواد مورد نیـاز در زنجیره  ◄

)ضـرورت(  نقـش  هسـتند،  نسـوز  مـواد  فـوالد 

صنعت نسوز در فوالد چه میزان است؟

مـواد دیرگـداز در صنایـع ذوب آهن، سـیمان، 

پتروشیمی، فوالد، شیشه و سرامیک کاربردهای 

مهـم و ویـژه ای دارد. یکـی از مشـکالت بـزرگ در 

صنایـع فـوالدی قیمـت بـاالی این محصـوالت در 

مقابـل کیفیـت اسـت. بـرای رسـیدن به کیفیت 

مناسـب بایـد از دیرگدازهـای مناسـب و پر بـازده 

در  نسـوز  مـواد  مصرفـی  نـرخ  کـرد.  اسـتفاده 

صنعـت فـوالد بـه ازای هر تن تقریبـا 13 کیلوگرم 

است که این نرخ مصرفی در کشورهای مختلف 

متفـاوت اسـت. 55 تـا 60 درصـد حجـم مصرفـی 
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فـوالد  می کنـد.  تسـهیل  را  فـوالد  تولیـد  بـرای 

خوزستان دومین تولیدکننده  شمش  های فوالدی 

کشور، انتظار دارد تامین کنندگان مواد دیرگداز 

عـالوه بـر تامیـن بـه موقـع، در راسـتای افزایـش 

کیفیت مواد و قطعات نسوز مصرفی در صنعت 

ایـن  نتیجـه  بردارنـد.  اساسـی  گام هـای  فـوالد 

حرکـت، افزایـش عمـر و فراهم شـدن شـرایط ایمن  

بـرای فوالدسـازان اسـت . از طرفـی باعـث کاهـش 

میـزان مصـرف محصـوالت دیرگـداز شـده و در 

نهایـت هزینه هـا صـرف تولیـد می شـود. واحـد 

خرید نسوز فوالد خوزستان با بهره گیری از مدل 

 )TCO( مالکیـت  هزینه هـای  مجمـوع  مفهـوم 

کاهش سهم نسوز در قیمت تمام شده محصول 

هزینه هـای  مجمـوع  دارد.  مدنظـر  را  نهایـی 

تحلیلـی  نوعـی روش شناسـی   )TCO( مالکیـت 

اسـت کـه تمـام هزینه هـای مرتبـط با نسـوز مورد 

اسـتفاده از ابتـدای فراینـد خریـد تـا فراینـد دفـع 

نسوزهای باطله را در برگرفته و حتی اثر نسوز بر 

ایـن روش  نیـز شـامل می شـود.  خـود فراینـد را 

شـامل شـش بخـش اصلـی: خریـد نسـوز اصلـی، 

تخریـب،  و  نصـب  لجسـتیکی،  هزینه هـای 

تعمیرات دیرگداز، انرژی و تاثیر بر فرایند است.

بـا توجـه بـه کارگیـری سیاسـت بومی سـازی  ◄

از  خوزسـتان  فـوالد  نسـوز  مـواد  از  میـزان  چـه 

تولیدکننـدگان داخلی تهیـه می شـود؟ و آیا فوالد 

خوزسـتان طرح مشـترکی با تولیدکنندگان نسوز 

)برای مثال شرکت های دانش بنیان( دارد؟

فعالیت های بومی سـازی مواد نسـوز و سایر 

اقـالم و قطعـات نسـوز از سـال 1397 آغـاز و تا به 

امـروز بـه صـورت یـک سیاسـت راهبـردی ادامـه 

دارد. بومی سـازی جرم هـای تعمیـر سـرد، جـرم 

تعمیـر گـرم، جرم گانینگ مجرای تخلیه کوره، 

ماسـه مجـرای تخلیـه، قطعه اندبریک و سـاروند 

تاندیـش  چنجـر  تیـوب   ،EBT تیـوب  و  بریـک 

اسـلب و اسـالید گیـت پاتیـل مـذاب از جملـه 

فـوالد  شـرکت  در  بومی سـازی  فعالیت هـای 

خوزسـتان اسـت، که با توان و تخصص نیروهای 

از  اسـتفاده  و  خریـد  و  بهره بـرداری  واحدهـای 

تجهیـزات و توانمنـدی تامین کننـدگان نسـوز و 

شـرکت های دانش بنیان محقق شده است. این 

قطعـات  و  نسـوز  مـواد  در  بومی سـازی  رونـد 

نواحـی  سـایر  نسـوز  و  تاندیـش  و  پاتیـل  خـاص 

همچنان ادامه دارد. 

بخـش عمـده از خرید مواد و قطعات نسـوز 

از داخـل کشـور تامیـن می شـود و بخـش جزیی 

از اقـالم و محصـوالت نسـوز بـه علـت کمبـود 

اولیـه  مـواد  کمبـود  از  ناشـی  داخـل  تولیـد 

از  و منیزیـت،  آلومینـا  از  اعـم  نسـوز  صنعـت 

خارج تامین می شود.

آیا فوالد خوزسـتان برای پایداری تامین مواد  ◄

نسـوز بـه صورت مشـترک یا مجـزا، اقدامـی برای 

سـرمایه گذاری در معادن نسـوز کرده است و در 

بـه  حاضـر  تولیدکننـدگان  پیشـنهاد  صـورت 

سرمایه گذاری است؟

 بـه منظـور تامیـن پایـدار مواد اولیـه جرم ها و 

بـا  سـرمایه گذاری  برنامه هـای  نسـوز  آجرهـای 

مشارکت بخش خصوصی و تامین کنندگان مواد 

نسـوز، در معادن دولومیت و بوکسـیت با نگرش 

توسـعه در راسـتای تولید مواد و جرم های نسـوز 

در دسـت اقـدام اسـت. بـا امید به اینکـه در پرتو 

عنایـت خاصـه حضـرت حـق در مجموعه هـای 

بهره برداری و خرید مواد نسوز، توسعه، پیشرفت 

و ترقی بیش از پیش محقق شود.

کالم آخر؟ ◄

برگـزاری نمایشـگاه  صنعـت دیرگـداز یکـی از 

ابزارهـای مهـم در شناسـایی نیـاز صنایـع مصرفـی 

مـواد نسـوز و معرفـی توانمندی هـای واحدهـای 

تولیـدی مـواد دیرگـداز اسـت کـه باعـث ایجـاد 

رقابت های سالم داخلی و بین المللی می شود. از 

طرفـی فرصت هـای مناسـبی را بـه منظـور انجـام 

تحقیقـات  اقتصـادی،  بررسـی های  و  مطالعـات 

بازاریابـی و سـنجش واحدهـای تولیـدی صنعـت 

دیرگـداز را مهیـا می کنـد. ویژگـی نمایشـگاه های 

از  جمعـی  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه  تخصصـی 

دست اندرکاران و متخصصین آن حوزه صنعتی را 

در یـک محـدوده خـاص زمانـی و مکانـی گـرد  هـم 

می آورنـد و پدیدآورنـده  فرصتـی طالیی به منظور 

آشنایی با آخرین تحوالت، توانمندی های علمی، 

فن آوری نوین و صنعتی است.

مصرف نسوز یا دیرگداز یکی از 
الزامات تولید فوالد است که بخشی 

از بهای تمام شده فوالد را به خود 
اختصاص می دهد. رابطه صنعت 

دیرگداز با صنعت فوالد مثل نقش 
خون در بدن است، البته تاثیر مواد 

دیرگداز روی قیمت نهایی از 3 
درصد بیشتر نیست، اما اثری حیاتی 

دارد و اگر صنعت دیرگداز وجود 
نداشته باشد، نمی توان حتی یک 

گرم فوالد تولید کرد
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وزارت صمت در ابالغیه ای تمام ارکان زنجیره تامین فوالد را مکلف به ثبت مشخصات در سامانه جامع تجارت کرد.

فعاالن زنجیره فوالد مکلف به ثبت اطالعات 
در سامانه جامع تجارت شدند

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، وزارت صمت 

تامیـن  زنجیـره  ارکان  همـه  بـه  ابالغیـه ای  در 

فوالد کشـور شـامل تولیدکنندگان، نوردکاران و 

اتحادیه هـا، دریافـت کد نقش و انجام تکالیف 

الزامـی  را  تجـارت  جامـع  سـامانه  در  قانونـی 

اعالم کرد.

در ایـن ابالغیـه آمـده اسـت: بـا عنایـت بـه 

فـروش،  خریـد،  )تولیـد،  اطالعـات  ثبـت  الـزام 

واردات، صـادرات و محصـوالت زنجیـره فـوالد 

شامل مواد اولیه و فوالد خام )شمش و اسلب(، 

و  سـرد  و  گـرم  ورق  )انـواع  تخـت  مقاطـع 

پوشـش دار(، مقاطـع ملویـل )میلگـرد، تیرآهـن، 

و  لولـه  انـواع  فـوالدی  مصنوعـات  و  مفتـول( 

پروفیـل( در سـامانه جامـع تجـارت و بـا توجـه به 

محـدوده زمانـی تعییـن شـده، مقـرر کنیـد. بـا 

قید فوریت طرف 48 سـاعت آینده، اعضای آن 

انجمـن/ اتحادیـه نسـبت بـه ثبـت و اخـذ کـد 

اطالعـات  ثبـت  و همچنیـن  نقـش در سـامانه 

فـروش،  خریـد،  )تولیـد،  اقتصـادی  فعالیـت 

در  و  کننـد  اقـدام   )… و  صـادرات  واردات، 

واحـد  بـا  می تواننـد  واحدهـا  نیـاز  صـورت 

پشـتیبانی بـه شـماره تمـاس 75492000 داخلـی 

13 تماس حاصل کنند.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، این نامه به عنوان 

ابالغ رسمی بوده و در صورت عدم انجام موارد 

بـا  قاچـاق،  کاالهـای  قوانیـن  طبـق  فوق الذکـر 

واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
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مدیرعامل مجتمع صنعتی اسـفراین گفت: این مجتمع در راسـتای خودکفایی کشـور در بومی سـازی چرخ های منوبلوک مورد مصرف 
در نـاوگان ریلـی در نظـر دارد در فـاز اول راه انـدازی پـروژه تولید انبوه چـرخ قطار، تعداد 25 هـزار حلقه انواع چرخ منوبلـوک را تولید و 

تحویل بازار مصرف ریلی کند.

تولید انبوه چرخ قطار در اسفراین

ملـک  علـی  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

اظهـار داشـت: تولیـد انبـوه چـرخ قطـار موجـب 

صرفه جویی ارزی قابل توجهی در کشور خواهد 

از  برخـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  شـد 

لوکوموتیوهـای داخـل کشـور به عنـوان نیاز مبرم 

صنعـت ریلـی بـه دلیـل نبـود چـرخ و مشـکالت 

متعـدد در زمینـه واردات آن از چرخـه فعالیـت 

خارج شده است. 

وی بـا بیـان اینکـه مجتمـع صنعتـی اسـفراین 

قابلیـت تولید و تامیـن انواع محورهـای مورد نیاز 

ایـن  شـد:  یـادآور  دارد،  را  کشـور  ریلـی  بخـش 

محـور  انـواع  تولیدکننـده  اصلی تریـن  مجتمـع، 

و  رومانـی(  و  پارسـی  )روسـی،  بـاری  واگن هـای 

اکسـپرس )مسـافری( اسـت و بومی سـازی انـواع 

محـور لکوموتیـو )GM، آلسـتوم، زیمنـس( بـرای 

نخسـتین بار در ایران در این مجتمع انجام شـده 

اسـت و تاییدیه راه آهن جمهوری اسـالمی ایران و 

در  اسـت  امیـد  و  اسـت  گرفتـه  را  بهره بـرداران 

آینـده ای نزدیـک بـا تولیـد مجموعه چـرخ و محور 

ایـن  خودکفایـی  در  مهـم  گامـی   )wheel set(

محصول در کشور برداشته شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع صنعتـی 

فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش سازمان 

گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران و بزرگ تریـن 

تولیدکننـده قطعـات و مقاطـع فـوالد آلیـاژی در 

خاورمیانـه اسـت کـه امـکان سـاخت 140 گونـه 

فـوالد آلیـاژی را دارد و ایـن مجتمـع صنعتـی بـه 

عنـوان بزرگ تریـن تولیکننـده قطعـات و مقاطـع 

فورج و ریخته گری سـنگین و فوق سـنگین فوالد 

آلیـاژی، با داشـتن متخصصان توانمنـد و فناوری 

پیشـرفته، توانایـی رفـع نیازهای راهبـردی صنایع 

کشـور در بخـش هـای نفـت و گاز، نیروگاهـی، 

صنایـع  و  ریلـی  ماشین سـازی،  و  کشتی سـازی 

معدن و فوالد را دارد.

پیشرفت مطلوب عملیات اکتشاف طال و مس
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خبر داد:

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معدن و تجارت سیسـتان و بلوچسـتان گفت: بیش  از 80 هـزار متر حفاری 
در حوزه اکتشاف مواد معدنی مس و طال در این استان انجام شده است.

رضـا  محمـود  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رحمتیان اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و 

تجارت سیستان و بلوچستان طی سال گذشته در 

رابطه با میزان ذخایر معدنی کشف شده مس و 

طال در بین سازمان های صمت برتر استان ها قرار 

گرفـت. چراکـه ٨٠ هـزار متـر حفـاری در حـوزه 

اکتشاف این مواد معدنی انجام شده است.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنی سـازمان 

صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در 

پایان افزود: با شناسایی مواد معدنی و فعال شدن 

در  معـادن  بـه  وابسـته  ایجـاد صنایـع  و  معـادن 

سیسـتان و بلوچسـتان زمینه ایجاد اشـتغال قابل 

توجهی فراهم خواهد شد.

بر اساس گزارشی از ایرنا، سیستان و بلوچستان 

بـه لحـاظ ظرفیت هـای معدنـی یکـی از مهم تریـن 

طیـف  دارای  زیـرا  بـوده  کشـور  اسـتان های 

گسترده ای از شاخص ها و ذخایر معدنی همچون 

مس، آنتیموان، طال و کرومیت است.
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شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات، بزرگ تریـن هلدینگ تخصصی در حـوزه معـدن و صنایع معدنی بازار سـرمایه و 
یکـی از پنج شـرکت بـزرگ سـرمایه گذاری بـورس بوده که طی سـال های اخیـر اقدامـات زیربنایی متعددی در راسـتای توسـعه 
صنعـت کشـور انجام داده اسـت. مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در گفت وگویی، رسـالت اصلی این 
شـرکت را ایجـاد ارزش افـزوده در حـوزه معـدن و صنایـع معدنی دانسـت و گفـت: در خصوص اقدامـات این شـرکت، می توان به 
پروژه هـای بـزرگ در زمینـه تامیـن آب صنعت، تولید انـرژی، فعالیـت در حوزه اکتشـاف، حمل ونقل مـواد معدنی و ارتبـاط با مراکز 

دانش بنیان و دانشگاه ها در مسیر ارتقا فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد.

»ومعادن«، پیشرو در تامین مالی طرح ها و 
توسعه  زیرساخت های صنعت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلـزات، امیرحسـین نـادری اظهـار داشـت: ایـن 

مجموعـه همـواره در تـالش اسـت تـا در زنجیـره 

فوالد و تولید سایر فلزات در کشور موثر باشد و ما 

ایـن رویکـرد را در جهـت ایجاد توسـعه متـوازن در 

سراسر کشور به ویژه ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی 

در مناطـق کمتـر توسـعه یافته پیش گرفته ایـم؛ به 

همیـن جهـت اسـت که شـرکت عـالوه بـر در نظر 

گرفتن منافع بیشـتر بـرای سـهامداران، همـواره با 

نگاهی فراشرکتی در جهت توسعه پایدار در سطح 

ملی گام برمی دارد.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه به پتانسـیل گروه و 

تـوان تخصصـی ایـن مجموعـه، »ومعـادن« طی 

دوران فعالیت خود کوشیده است چالش ها و 

تولیـد را شناسـایی و در حـد  مسـائل زنجیـره 

تـوان خـود بـرای حـل ایـن مسـائل برنامه ریـزی 

کـرده و اقـدام مناسـب و بـه موقـع انجـام دهـد 

و با آینده نگری، در جهت بهبود زیرساخت های 

صنعـت حرکـت کنـد و این اقدامـات را صرفا به 

زنجیره فوالد محدود نکرده  است؛ بلکه در نظر 

دارد بـه سـایر حوزه هـای فلـزی همچـون عناصـر 

نادر خاکی، پلی متال ها و سـایر عناصر معدنی 

مهم وارد شود.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات افـزود: ازجملـه اقدامـات گـروه 

می تـوان بـه پروژه های بـزرگ در زمینه تامین آب 

صنعت، تولید انرژی، فعالیت در حوزه اکتشاف، 

حمل ونقـل مـواد معدنی و ارتباط بـا مراکز دانش 

بنیـان و دانشـگاه ها در مسـیر ارتقـا فنـاوری در 

حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد.

نادری عنوان کرد: ما در کشـور هم به منابع 

نیروهـای  هـم  و  داریـم  دسترسـی  ارزشـمند 

متخصص زیادی داریم؛ اما یکی از چالش ها که 

موجـب کاهـش سـرعت انجـام پروژه هـای بـزرگ 

صنعت می شود، مسئله تامین مالی است.

اولیـن  »تجلـی«،  تاسـیس  بـه  اشـاره  بـا  وی 

شـرکت پـروژه محـور بـورس، ادامـه داد: مـا در 

»ومعـادن« ایـن افتخـار را داشـته ایم کـه روش 

نوینـی را در راسـتای حـل ایـن چالـش در کشـور 

مطـرح و پایه گـذاری کنیم و با بهره گیری از تیم 

مدیریتـی متخصـص، موفق شـدیم بـا حمایت و 

اعتمـاد مجموعـه وزارت صمـت و سـازمان های 

نظارتـی همچـون بورس، تمام مجوزهـای الزم را 

بـرای فعالیـت ایـن شـرکت در بازار سـرمایه اخذ 

کنیـم. امیـد مـی رود بـا تالش هـای انجام شـده، 

پـروژه  شـرکت های  فعالیـت  آغـاز  بـرای  مسـیر 

محـور دیگـری در صنایـع معدنی و سـایر صنایع 

در بازار سرمایه هموار شود.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

اصلـی  رسـالت  کـرد:  تاکیـد  فلـزات  و  معـادن 

»تجلی« هدایت سیل عظیم نقدینگی سرگردان 

موجـود در جامعـه بـه سـمت تولیـد اسـت. ایـن 

رونـد عالوه بر حل مسـئله تامین مالـی پروژه ها و 

مشـارکت  موجـب  کشـور،  صنعـت  توسـعه 

مسـتقیم سـهامداران در اجـرای طرح هـای بـزرگ 

صنعتـی شـده اسـت و سـودآوری قابـل قبولـی را 

برای آن ها به همراه خواهد داشت.

نادری در پایان اظهار کرد: ترکیب سهامداران 

»تجلـی« و پروژه هایـی کـه در دسـت اجـرا دارد، 

این اطمینان را به سهامداران خواهد داد که این 

شـرکت از پشـتوانه ای قـوی و برنامـه ای منسـجم 

برای ادامه مسیر برخوردار است.

سـهام  از  درصـد   51 اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

آن  درصـد   17 »ومعـادن«،  بـه  متعلـق  تجلـی 

بـه  بـه »کگل« و 17 درصـد آن متعلـق  متعلـق 

»کچـاد« اسـت؛ 15 درصـد از سـهام تجلـی در 

دوم آذر 1400، در فرابـورس بـه صـورت عمومـی 

پذیره نویسی می شود.

در آستانه  پذیره نویسی سهام »تجلی« مطرح شد؛
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سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران در طی یک سـال گذشـته عالوه بـر تامین امـور زیربناها بـرای بخش 
خصوصـی، راهبـری اجرای ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس و ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با مشـارکت شـرکت های 

بزرگ را در دستور کار قرار داده است.

نگاهی به اقدامات ایمیدرو 
در بخش زیرساخت طی یک سال گذشته

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، تامین پایدار آب معدن و صنایع 

معدنـی، از جملـه اقدامـات اساسـی اسـت کـه 

راهبری این مهم از سوی ایمیدرو و سرمایه گذاری 

آن از سـوی شـرکت های بـزرگ و همـکاری بانک هـا 

صورت گرفت.

در سـال گذشـته قطعـات یـک تـا سـه خـط 

انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه فـالت مرکـــزی 

ایران )سیرجــان، سرچشمــه و اردکان( افتتاح و 

سپــس عملیــات اجرایی سه خط انتقال آب از 

خلیج فارس به استان هــای خراســـان رضـــوی و 

اصفهــــان و همچنیــــن از دریــــای عمــــان بـه 

سیستان و بلوچستان آغاز شد.

ایمیـدرو،  بـا  تابعـه  و  وابسـته  شـرکت های 

مهرمـاه امسـال در قالـب تفاهم نامـه همـکاری 

وزارت خانه های صنعت، معدن، تجارت و  نیرو، 

ایجـاد حداقـل 10 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد 

و  نیـروگاه جدیـد  احـداث  از طریـق  نیروگاهـی 

تکمیل سیکل نیروگاه های موجود را کلید زدند 

کـه ایـن اقـدام در راسـتای تامیـن انـرژی پایـدار، 

گامی توسعه ای به شمار می رود.

رکورد تولید مدول »۱« واحد احیا »2« ارتقا یافت
افتخاری دیگر در فوالد خوزستان رقم خورد؛

مدیـر بخش احیا شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: بـا تالش شـبانه  روزی کارکنان این شـرکت و برنامه ریزی مـدون، پس از هفت 
سال رکورد تولید مدول »1« واحد احیا »2« ارتقا یافت.

پایـدار انجـام مسـتمر و به موقـع تعمیـرات بـه 

شـرایط  و  زمـان  بـر  مبتنـی  ترکیبـی  روش هـای 

اسـت. کاهـش هزینه هـای نگهـداری، آمـاده  بـه 

کاری، بهبـود عملکـرد سیسـتم، افزایـش عمـر 

مفیـد تجهیـزات و افزایـش بهـره وری بخشـی از 

فواید این رویکرد به شمار می آید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، مهران پاک بین 

بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: رکـورد قبلـی 

معـادل  مـاه 1393  اردیبهشـت  در   »1« مـدول 

دوهـزار و 298 تـن بـود کـه در 23 آبـان مـاه 1400 

به دو هزار و 514 تن ارتقا یافت.

مدیـر بخـش احیا شـرکت فـوالد خوزسـتان با 

اشـاره بـه انجـام مسـتمر عملیـات تولیـد و نـت 

در  اسـتاندارد  دسـتورالعمل های  بـا  مطابـق 

فعالیت هـای روتیـن و همچنین تالش در جهت 

ارتقـا کیفیـت تعمیـرات  سـالیانه کارخانجـات 

احیـا، عنـوان کـرد: یکی از مهم ترین ارکان تولید 
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دبیـر انجمـن صنایع لـوازم خانگی از صادرات برخی اجزا و قطعات به ترکیه و آبگرمکن گازی به ایتالیا و برخی کشـورهای بلوک شـرق 
خبر داد.

صادرات لوازم خانگی ایرانی به اروپا

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، عباس هاشـمی 

در پاسـخ بـه اینکـه کدام لـوازم خانگـی ایرانی به 

اروپـا صـادر می شـود، اظهار کـرد: در حال حاضر 

صـادرات اجـزا و قطعـات بیشـتر بـه ترکیـه انجـام 

بـه برخـی  نیـز  آبگرمکن هـای گازی  و  می شـود 

برخـی  و  ایتالیـا  جملـه  از  اروپایـی  کشـورهای 

کشـورهای بلـوک شـرق صـادر می شـود. بـه طـور 

کلـی بیشـتر صـادرات لـوازم خانگـی در حـوزه 

محصوالت بزرگ است.

بـه گفتـه وی از صـادرات سـاالنه حـدود 300 

میلیـون دالر، حـدود 300 تـا 500 هـزار دالر از آن بـه 

کشورهای اروپایی و مابقی به کشورهای همسایه، 

سی آی اس و حوزه خلیج فارس انجام می شود.

هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 

ظرفیـت کنونـی صـادرات لوازم خانگـی، تصریح 

کـرد: در حـال حاضـر یک بازار 550 میلیون نفری 

و  آفریقـای شـمالی  یعنـی خاورمیانـه،  منـا،  در 

کشـورهای سـی آی اس وجود دارد که ارزش این 

بازار به 37 میلیارد دالر می رسد.

بـه گفتـه وی ورود بـه ایـن بازارهـا وابسـته بـه 

ترجیحـی  قراردادهـای  انعقـاد  دولـت،  حمایـت 

منطقه ای، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، 

فعـال شـدن رایزن هـای بازرگانی، سـفارتخانه ها و 

تعامالت با دنیا است.

ایسـنا، دبیـر انجمـن  از  بـر اسـاس گزارشـی 

صنایـع لـوازم خانگـی در پایـان بـا بیـان اینکـه در 

صـورت فراهـم شـدن شـرایط صـادرات، ظرفیـت 

تولید نیز در داخل ایجاد می شـود، تصریح کرد: 

همان طـور کـه شـاهد بودیـم تولیـد طی یک سـال 

بعـد از تحریم هـا رشـد کـرد و همچنـان امـکان 

توسعه در این صنعت وجود دارد.

تهیه گزارش پایانی معدن آلبالغ خراسان شمالی توسط ایمیدرو
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی بیان کرد:

رئیس سـازمان صمت خراسـان شـمالی با اشـاره بـه آخرین وضعیت معـدن آلبالغ اسـفراین، گفت: سـازمان ایمیـدرو گزارش 
پایانی معدن آلبالغ را تهیه و ارائه کرده است و پس از برطرف شدن نواقص، گواهی کشف صادر می شود.

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

حسـین حاجـی بگلـو بـا بیـان ایـن مطلـب، اظهـار 

داشت: تا پیش از ورود ایمیدرو، سودجویی هایی 

بـا برداشـت های غیرمجـاز از ایـن معـدن انجـام و 

مـواد معدنـی بـا چهارپایـان حمـل و بـه دالل هـا 

فروختـه می شـد امـا بـا پاکسـازی منطقـه توسـط 

دسـتگاه قضایی و نیروی انتظامی اسـتان، حفظ و 

حراسـت این محدوده در اختیار سـازمان ایمیدرو 

قرار گرفت و اکنون این سازمان موسسه حفاظتی 

بـر  عـالوه  کـه  کـرده  مسـتقر  محـدوده  ایـن  در 

حفاظت از معدن، جلوی برداشت های غیرمجاز 

هم گرفته شده است.

وی عنوان کرد: اکنون سازمان ایمیدرو در حال 

انجام فعالیت و اکتشاف است تا ذخیره احتمالی 

معدن مشخص و گواهی اکتشاف صادر شود.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

خراسـان شـمالی بـا اشـاره بـه پیشـینه وضعیـت 

ایـن معـدن، دلیـل تاخیرهـای سـازمان ایمیـدرو 

بـرای حفاظـت از این محدوده را نبود موسسـه 

حفاظتـی بـا تـوان و ظرفیـت کافـی در اسـتان 

بـار  چندیـن  از  پـس  کـرد:  خاطرنشـان  و  ذکـر 

موسسـه  یـک  نهایـت  در  مناقصـه،  برگـزاری 

حفاظتی از خراسـان رضوی برنده مناقصه شـد 

و اکنون در حال فعالیت است.
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