
شماره  201 / بهمن ماه  1400 هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی فلزات آنالین

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

داود همتیان ، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد جهان:داود همتیان ، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد جهان:
انقالب معامالتی از اعتباری به نقدی

محمد مهدی طهماسبی ،مدیر تولید گروه صنعتی پرشین فوالد آریا:محمد مهدی طهماسبی ،مدیر تولید گروه صنعتی پرشین فوالد آریا:
بهبود فرایند تامین شمش فوالدی

نادر جعفریوسفی ، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران:نادر جعفریوسفی ، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران:
طرح های بنیادین احیا و توسعه گروه ملی

حسین کهزاد
مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان:

حل چالش کمبود انرژی 
نیازمند تفکر ملی و

 فرا صنعتی است





صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
اتابک خلیلی

سردبیـر: 
پوریا رنجبر

طراح گرافیک:
مهری باقری

کارشناس بازرگانی:
عاطفه آقایاری

تحریریه:
 سعید فتاحی منش
 فاطمه حفیظی

 محمدرضا طارمی
فاطمه یعقوبی زاده

نشانی:
تهران | خیابان شریعتی | باالتر از تقاطع سمیه 

پالک  114 | واحد یک

فهرست

هفته نامه
شماره 201، 1400/11/02

پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنالین

021-77653834

 Info@felezatonline.ir

 www.felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

021-77506835

سرمقاله
دویدن در تاریکی....................................................................................................4

گفت وگوی ویژه
حل چالش کمبود انرژی نیازمند تفکر ملی و فرا صنعتی است......................................................6

فــوالد
انقالب معامالتی از اعتباری به نقدی.............................................................................. 12
طرح های بنیادین احیا و توسعه گروه ملی..........................................................................14
16................................................................................... جدال فوالدسازان القایی برای بقا
18 ................................................................................. بهبود فرایند تامین شمش فوالدی

آلومینیـوم
صادرات از رونق افتاد.............................................................................................. 24

مــس
لزوم بازنگری دولت در افزایش حقوق دولتی معادن.............................................................. 28

سرب و روی
قیمت سرب و روی متعادل تر خواهد شد.......................................................................... 32

معـدن
38 .......................................................................... لزوم ترویج فرهنگ معدنکاری در جامعه

تحلیــل
رشد تولید ایرالکو در آخرین ماه پاییز.............................................................................. 42
44 .................................................................................. رشد 104 درصدی درآمد »کنور«
درآمد »کگل« از 36 هزار میلیارد تومان عبور کرد................................................................. 48

مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
54 ................................................................... جهت گیری نامشخص بازار با واگرایی قیمت ها

سایر رسانه ها
62 .................................................................. پیامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید است
63 ................................................ وجود ظرفیت های امیدبخش معدنی در پهناورترین استان کشور
گامی بلند در عرصه حفاظت از محیط زیست توسط ذوب  آهن اصفهان......................................... 64
65 ........................................................ احداث کارخانه آهن اسفنجی در اردبیل سرعت می گیرد
ماموریت بورس کاال برای تقویت اقتصاد رقابتی.................................................................. 66
67 .......................................... شتاب در تولید خوراک کارخانه های سنگان با ورود ماشین آالت جدید
68 ............................................... مردم می توانند در مزایده واگذاری معادن در بورس شرکت کنند
هدایت طرح های کاربردی و تقاضامحور برای اجرا از سوی ایمیدرو.............................................. 69
70 .......................................................... آمادگی برای اجرای طرح توسعه فوالد اکسین خوزستان
71 .................................................... 40 درصد سهام معدن کرور عنبرآباد به مردم واگذار می شود
72 ........................................................ افزایش سرمایه فوالد نی ریز به  زودی عملیاتی خواهد شد
اجرای خط جدید انتقال آب چاه های مجتمع فوالد خراسان....................................................... 73
74 ........ بومی سازی مکانیزم دریچه کشویی پاتیل از نوع LS50 توسط نسوزکاران گروه ملی صنعتی فوالد ایران
75 ................................................................................ ثبات قیمت ها در بازار آهن و فوالد
76 .............................................................................. آغاز پروژه اکتشافی در استان اردبیل
77 ................................................................................... رفع گلوگاه ها بدون توقف تولید
78 ............................................. تقویت پیوند منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با دانشگاه هرمزگان



ارزهای دیجیتال، یکی از موضوعات مهم در سـطح جهان اسـت که کشـورهای 

پیشـرفته اقتصـادی از مدت هـا قبـل نـگاه ویـژه ای بـه آن داشـته اند. ایـن حـوزه بـا 

سـرمایه گذاری شـرکت های معتبر دنیا در طی سـالیان اخیر با چنان ارزشـی مواجه 

شـده اسـت کـه بـر اسـاس گفتـه بسـیاری از کارشناسـان، اقتصـاد جهـان در آینده نه 

چندان دور، به سـمت  رمز ارزها حرکت خواهد کرد. بر همین اسـاس، نیاز اسـت تا 

جوامع مختلف برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت دسترسـی به دانش و اطالعات 

مورد نیاز ارزهای دیجیتال را در دسـتور کار خود قرار دهند و زیرسـاخت های الزم 

جهـت به کارگیـری سـودمند از آن را فراهـم سـازند. بـر پایـه جدیدتریـن آمـار و ارقـام، 

ایران پس از آمریکا، روسیه و قزاقستان در رتبه چهارم استخراج ارزهای دیجیتال در 

سطح جهان قرار دارد که نشان از فعالیت گسترده کشور ما در این حوزه می دهد. 

قیمت پایین انرژی برق در کشور سبب شده است مزارع رمز ارز فراوانی مشغول 

بـه اسـتخراج آن در نقـاط مختلـف شـوند و ایـن در حالـی اسـت که هنـوز هیچ قانون 

مشخصی جهت فعالیت در این بخش تعریف نشده است.

با توسعه و گسترش استخراج ارزهای دیجیتال در سطح کشور، دولت دوازدهم 

بـر آن شـد تـا قوانینـی را در ایـن خصـوص وضـع کنـد. بانـک مرکـزی کشـور در اواخر 

سـال 1397 پیشـنویس جامعـی را در راسـتای سـاماندهی رمـز ارزهـا تنظیم کـرد و از 

همـان زمـان، بحث هـای فراوانـی در راسـتای قانونمنـد شـدن ارزهـای دیجیتـال در 

کشور مطرح شد. با گذشت حدود سه سال و در حالی که هنوز تکلیف قانونمند 

شـدن اسـتخراج ارزهای دیجیتال در کشـور مشـخص نشـده اسـت، رئیس سـازمان 

توسـعه و تجـارت خبـر از اسـتفاده از رمـز ارزهـا در صـادرات و واردات داده اسـت. 

طبق گفته این مقام مسئول، این تصمیم پس از برگزاری جلسات متعدد و فشرده 

با مسئوالن بانک مرکزی کشور اتخاذ شده است.

 اگـر فـرض را بـر ایـن بگذاریـم کـه قرار اسـت اتفاقات خوبـی به دنبال تحقق این 

تصمیم رخ دهد، این سوال اساسی مطرح می شود که آیا قوانین و دستورالعمل های 

مشخصی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟ این 

در حالـی اسـت کـه ابرقدرت هـای اقتصاد جهان همچون چین، اسـتخراج رمـز ارزها 

در این کشور را ممنوع اعالم کرده اند و کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه به دنبال 

تدوین یک قانون مشخص جهت استفاده از ارزهای دیجیتال در معامالت داخلی 

و بین المللـی هسـتند. در واقـع هنـوز قانـون مشـخصی در خصوص اسـتفاده از رمز 

ارزهـا در سـطح جهـان تعریـف نشـده و اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال در کشـورهای 

مختلف، وابسته به قوانین موجود در این کشورها است.

بایـد توجـه داشـت اسـتفاده از ارزهای دیجیتال در حـوزه تجارت، نیازمند 

تامین زیرساخت های الزم بوده و این در حالی است که پس از کش وقوس های 

فراوان میان دولت و مجلس شورای اسالمی، هنوز زیرساخت های الزم جهت 

اسـتفاده از رمـز ارزهـا در داخـل کشـور فراهـم نشـده اسـت. از سـوی دیگـر، 

صادرات و واردات کشور به دنبال اعمال تحریم های شدید اقتصادی در طی 

سالیان اخیر با بحران اساسی مواجه شده و در های تجارت بین المللی به روی 

کشور ما بسته شده است.

ارزهای دیجیتال در نقاط مختلف جهان به عنوان یک دارایی امن جهت 

سـرمایه گذاری شـناخته می شـوند و تجارت بر پایه آن ها، نیازمند طراحی یک 

الگوی خاص اسـت که این اتفاق هنوز در داخل کشـور رخ نداده اسـت. چین 

در مقام یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران، استفاده از رمز ارزها را غیرمجاز 

اعالم کرده اسـت و بنابراین اسـتفاده از ارزهای دیجیتال جهت تجارت با این 

کشـور و همچنین سـایر نقاط جهان، تاثیر بسـزایی بر شـرایط اقتصادی کشـور 

نخواهد داشت. چراکه استفاده از ارز دیجیتال در این کشورها نیز با چالش ها 

و ابهامات فراوانی روبه رو است که به کارگیری آن، نیازمند دانش، تخصص و 

روابط اقتصادی مشترک است.

اگرچـه بـاور برخـی بـر ایـن اسـت که اسـتفاده از رمـز ارزهـا می تواند گزینه 

اسـت  ممکـن  اسـاس،  همیـن  بـر  و  باشـد  تحریم هـا  دورزدن  بـرای  خوبـی 

تولیدکننـدگان مبلـغ فـروش صادراتـی خـود را بـه صـورت ارزهـای دیجیتـال 

دریافـت کننـد امـا اگـر نتایـج مطلـوب از مذاکـرات اخیـر ویـن حاصـل نشـود، 

طبیعتـا شـرایط تجـارت در کشـور دشـوارتر خواهـد شـد و با اعمـال تحریم های 

بیشتر، تولیدکنندگان دیگر میل و رغبتی نسبت به حضور در عرصه صادرات 

نخواهنـد داشـت. ایـن در حالـی اسـت کـه اکنـون موانـع سـخت و دشـواری 

اکثـر  گریبان گیـر  صـادرات،  بـر  مالیـات  و  ارزی  تعهـدات  رفـع  همچـون 

صادرکننـدگان کشـور شـده اسـت و دولـت هنـوز اقدامـات الزم و اساسـی را 

جهـت رفـع ایـن چالش هـا انجـام نـداده اسـت. بـرای مثـال، اگـر صادرکننـدگان 

هزینـه کاالی صادراتـی خـود را بـه صورت رمز ارز دریافت کنند، بانک مرکزی 

چه دسـتورالعملی در قبال آن خواهد داشـت؟ آیا سـازمان امور مالیاتی کشـور 

صـورت  صـدور  یـا  پذیرفـت  خواهـد  را  ارزهـا  رمـز  از  اسـتفاده  بـا  صـادرات 

حسـاب های مالیاتـی حاصـل از ایـن صـادرات، همچنـان صادرکننـدگان را بـا 

بروکراسی های ادارای فراوان مواجه خواهد کرد؟ 

 بنابرایـن اگـر قـرار اسـت تجـارت بـا اسـتفاده از ارزهای دیجیتال در کشـور 

انجام شود، دولت و بانک مرکزی باید جوانب مختلف ارزی و مالیاتی حاصل 

از ایـن مهـم را در نظـر بگیرنـد تـا صادرکننـدگان و واردکنندگان بتوانند با خیال 

آسـوده تری در این حوزه فعالیت کنند. شـاید اسـتفاده از رمز ارزها در شـرایط 

سخت تحریمی و اقتصادی کشور، بتواند تاثیر مثبت اندکی در کوتاه مدت 

داشـته باشـد امـا اجـرای هدفمنـد آن در درازمـدت، نیازمنـد تحقیقـات و 

برنامه ریزی جامع و گسترده است.

دویدن در تاریکی

محمدرضا طارمی
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برنامه ریـزی بـرای دسـتیابی بـه تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد در افـق 1404 با اجـرای طرح های فـوالدی هفتگانـه در اقصی نقاط 
کشـور شـروع شـد کـه این طرح هـا سـرآغازی بر حرکـت صنعت فوالد کشـور بـرای دسـتیابی به هـدف یاد شـده بودنـد. در آن 
سـال  ها، صنعـت فـوالد کشـور اغلـب رو به جلو حرکـت می کرد و ایـن پروژه هـا نیز یکی پـس از دیگری بـه بهره برداری رسـیدند 
امـا در یکـی دو سـال اخیـر به ویژه سـال جاری، چالـش کمبود انرژی به معضل نخسـت صنعت فوالد تبدیل شـده و کمبـود برق در 
تابسـتان کاهـش تولیـد را در این زنجیره در پی داشـته اسـت. در خصوص این موضوع، حسـین کهزاد، مدیرعامل شـرکت صنعت 
فـوالد شـادگان در گفت وگو خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت کمبود انرژی در کشـور یک معضل ملی 
اسـت و تنهـا بـه صنعت فوالد تعلـق ندارد و برای برطـرف کردن آن باید یک تفکـر ملی فارغ از نگاه بنگاهی و صنعتی شـکل بگیرد. 

متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است:

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

به دنبال تولید دو میلیون تن محصول فوالدی هستیم  

حل چالش کمبود انرژی نیازمند تفکر ملی 
و فرا صنعتی است
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شـرکت  ◄ شـکل گیری  در خصـوص  توضیحاتـی 

فوالد شادگان بفرمایید.

اجـرای پـروژه  فوالدسـازی شـرکت فـوالد شـادگان 

توسـط دولـت وقـت در سـال 1386 بـه عنـوان یکـی از 

طرح هـای هفتگانـه فـوالدی بـا ظرفیـت 800 هـزار تـن 

بیلـت آغـاز شـد و در مسـیر اجـرای آن، مشـکالت 

متعددی از قبیل تامین نقدینگی و... وجود داشت. 

بـه طـوری کـه ایـن پروژه مدت ها متوقف مانـده بود. 

خوزسـتان  فـوالد  کـه  سـال 1393  از  وجـود،  ایـن  بـا 

65درصد از سـهام شـرکت فوالد شادگان را خریداری 

کرد، پروژه  به خوبی پیشـرفت کرد و فوالد خوزسـتان 

در ابتدا روی اجرای پروژه احیا مستقیم متمرکز شد 

کـه ایـن پـروژه در سـال 1396 بـه بهره بـرداری رسـید. 

اکنون هم تمرکز اصلی بر اجرای پروژه فوالدسازی به 

ظرفیت 800 هزار تن است.

نیروهـای  مجمـوع  شـادگان  فـوالد  شـرکت  در 

مشـغول بـه کار در واحـد احیـا مسـتقیم و در اجـرای 

پروژه ها حدود یک هزار و 630 نفر هستند که بیش از 

70 درصد از این نیروها بومی محسوب می شوند. 

تامیـن تجهیـزات و ماشـین آالت چگونـه انجـام  ◄

شـد؟ چـه میـزان از ایـن تجهیـزات و تکنولوژی هـا 

داخلی و چه میزان از خارج تامین شده اند؟

  فـوالد شـادگان بـه عنـوان یکـی از هفـت طـرح 

فـوالدی اسـتانی، در قالـب قـرارداد تجـاری دولـت بـا 

کشـور چیـن عملیاتی شـده اسـت. طبق ایـن قـرارداد 

و  تجهیـزات  از  بـود حـدود 51 درصـد  مقـرر شـده 

ماشـین آالت بـرای اجـرای پـروژه از طریـق واردات از 

شـرکت های چینـی تامیـن شـود. بنابرایـن تجهیـزات 

اصلی کارخانه از طریق واردات تامین شده است. با 

این حال، برخی از قطعات و تجهیزات مهم نیز مانند 

اسـتراکچرها و دیگـر مـوارد در حـوزه سـیویل از طریق 

داخل تامین شده اند.

عملکـرد شـرکت فـوالد شـادگان در سـال جـاری  ◄

چگونـه بـوده اسـت و و دسـتاوردهای آن را چطـور 

ارزیابی می کنید؟

شـرکت فـوالد شـادگان از سـال 1396 تولیـد آهـن 

 )PERED( اسفنجی را با تکنولوژی کامل ایرانی پرد

آغـاز کـرده اسـت امـا از آن زمـان تا کنون بنا به دالیل 

مختلـف نتوانسـته اسـت بـه ظرفیـت اسـمی خـود 

دسـت پیدا کند. از این رو، نخسـتین اقدامی را که 

در سال جاری صورت دادیم، تمرکز بر افزایش تولید 

و رسـاندن کارخانـه بـه ظرفیـت اسـمی بـوده اسـت. 

خوشـبختانه تـا پایـان آذر مـاه سـال جـاری ایـن مهـم 

محقق شـد و امیدوار هسـتیم تا پایان امسـال، برای 

نخسـتین بـار، میـزان تولیـد شـرکت فـوالد شـادگان 

باالتر از ظرفیت اسمی باشد. از ابتدای سال 1400 تا 

کنون در امر تولید به نتایج خوبی رسیده ایم. 

مسائـــــل  خصــــوص  در  تولیــــد،  کنــــار  در 

زیسـت محیطی تمرکـز خوبی داشـتیم و مشـکالتی 

برطـرف  تقریبـا  داشـت،  وجـود  زمینـه  ایـن  در  کـه 

شـده اند. بـه طـوری کـه طرح هـای مرتبـط بـا مسـائل 

محیط زیستی، یکی پس از دیگری در حال اجرا شدن 

و به نتیجه رسیدن هستند. 

مـواد اولیـه شـرکت فـوالد شـادگان از چـه طریـق  ◄

تامین می شود؟

اسـفنجی،  آهـن  تولیـد  اولیـه  مـاده  مهم تریـن 

گندلـه اسـت کـه در ایـن زمینـه بـا دو تامین کننده 

در ارتباط هستیم. بخش عمده این ماده اولیه نیز 

از طریق شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی سـناباد 

کـه  اسـت  گفتنـی  می شـود.  تامیـن  )سـیمیدکو( 

سـهام عمده شـرکت سیمیدکو نیز به شرکت فوالد 

خوزسـتان تعلـق دارد. همچنیـن بخشـی از مـواد 

اولیـه نیـز از گندله سـازی شـرکت فـوالد خوزسـتان 

تامین می شود. 

همـه  عرضـه  بـر  مبنـی  دسـتورالعملی  اخیـرا 

محصوالت شـرکت های زنجیره فوالد در بورس کاال 

صـادر شـد امـا مدتـی بعـد تبصـره جدیـدی بـه آن 

اضافـه شـد مبنـی بـر اینکـه واحدهـای خودمصرفی 

همچون هلدینگ فوالد خوزسـتان )فوالد خوزسـتان، 

فـوالد شـادگان، سـیمیدکو و...( بـا توجـه بـه اینکـه 

محصـوالت واحدهـای مختلـف هلدینـگ در خـود 

مجموعه مصرف می  شـود، از الزام عرضه در بورس 

ایـن  صورتـی  در  تنهـا  رو  ایـن  از  شـدند.  معـاف 

شـرکت ها بایـد محصـول خـود را در بـورس عرضـه 

کنند که محصول آن ها مازاد بر نیاز داخلی باشد.

از سال 1393 که فوالد خوزستان 
65درصد از سهام شرکت فوالد 

شادگان را خریداری کرد، پروژه  به 
خوبی پیشرفت کرد و فوالد خوزستان 

در ابتدا روی اجرای پروژه احیا 
مستقیم متمرکز شد
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فروش محصوالت شـرکت فوالد شـادگان به چه  ◄

صورت انجام می شود؟ آیا با توجه به میزان تولید و 

افزایـش ظرفیـت احتمالـی، فروش آهن اسـفنجی به 

خارج از مجموعه برنامه ریزی شده است؟

عرضه آهن اسفنجی تنها به درون مجموعه فوالد 

خوزستان انجام می شود. این یعنی همه محصوالت 

قـرار  خوزسـتان  فـوالد  اختیـار  در  شـادگان  فـوالد 

می گیـرد. اخیـرا بـا توجـه بـه تغییـر و تحوالتی کـه در 

عرضـه  بـرای  توانسـتیم  داد،  رخ  شـادگان  فـوالد 

محصـوالت خـود در بورس کاال، کد بورسـی دریافت 

کنیم. البته عرضه در بورس زمانی اتفاق می افتد که 

شـرکت فوالد خوزسـتان به عنوان مصرف کننده آهن 

اسـفنجی بنـا بـه دالیلـی همچون قطعـی بـرق نتواند 

خرید را انجام دهد و در این صورت، عرضه در بورس 

فـوالد  خـود  البتـه  می گیـرد.  قـرار  کار  دسـتور  در 

خوزسـتان اجـرای یـک پـروژه مگامـدول تولیـد آهـن 

اسفنجی به نام زمزم 3 به ظرفیت یک میلیون و 760 

از  طـرح  ایـن  کـه  دارد  کار  در دسـتور  را  تـن  هـزار 

پیشرفت خوبی برخوردار است. به احتمال زیاد این 

طـرح پیـش از بهره بـرداری از واحـد فوالدسـازی فـوالد 

شـادگان بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و نیـاز فـوالد 

خوزسـتان بـه آهـن اسـفنجی بـا راه انـدازی ایـن پـروژه 

برطرف خواهد شد.

بـا توجـه بـه اینکـه آهـن اسـفنجی یـک محصـول 

میانـی در زنجیـره فـوالد بـه شـمار مـی رود و کارخانـه 

فوالد شادگان بر اساس تولید محصوالت نهایی بیلت 

طراحـی شـده اسـت، بـه همیـن دلیـل برنامـه فـروش 

محصول خود در بازار را روی این محصوالت طراحی 

کـرده اسـت. البتـه ایـن امـکان وجـود دارد در برخـی 

مواقـع بنا به دالیلی همچـون اعمال محدودیت های 

مصرف برق در صنعت فوالد که فوالدسازی به ناچار 

متوقـف می شـود، نتوانیـم تولیـد محصـول نهایـی را 

مطابـق بـا برنامـه انجـام دهیـم و بـه اجبـار محصـول 

میانی خود یعنی آهن اسفنجی را به عنوان محصول 

اصلی در بازار به فروش برسانیم. 

بـه  می توانـد  کاال  بـورس  در  محصـول  عرضـه 

شفاف سازی قیمت ها کمک کند اما در کنار آن باید 

سـاز و کارهایی در نظر گرفته شـود که این اثرگذاری 

واقعـی باشـد و بـه تبـع آن، قیمت هـا در بـازار واقعـی 

شـوند تـا هـم تولیدکننـده و هـم مصرف کننـده از این 

موضـوع منتفـع شـوند. بـه طـور طبیعـی، زمانـی کـه 

شـیوه  می شـود،  عرضـه  بـورس  در  محصولـی 

قیمت گـذاری آن تابع عرضه و تقاضـا در بازار خواهد 

بـود. اگـر ایـن امر به صورت دسـتوری انجام شـود، 

بـازار دیگـر مفهـوم نخواهد داشـت و کارکرد بورس 

از بین می رود. 

اگـر فـروش محصـول نهایی فـوالد شـادگان یعنی 

شـمش فـوالد مـد نظـر قـرار گیـرد، یکـی از مزیت های 

مهـم ایـن شـرکت، نزدیکـی بـه بنـدر بین المللـی امـام 

خمینی )ره( و نزدیکی به آب های بین المللی است. از 

این رو، هلدینگ فوالد خوزسـتان به عنوان سـهامدار 

عمده فوالد شـادگان این مهم را مورد توجه قرار داده 

اسـت کـه بخشـی از صـادرات محصـوالت خـود را بر 

پایه تولیدات فوالد شادگان برنامه ریزی می کند. 

فوالد شادگان در حال حاضر با چه محدودیت هایی  ◄

مواجـه شـده اسـت؟ کمبـود بـرق و گاز چـه اثـری بـر 
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کارخانه های فوالدسازی کشور کمتر از 10 درصد برق 

کشور و مصرف گاز آن ها کمتر از 5 درصد گاز کشور 

اسـت ولی متاسـفانه در زمان محدودیت های برق و 

و  می آینـد  تولیـد  واحدهـای  ایـن  سـراغ  ابتـدا  گاز 

محدودیت های مصرف را بر آن ها تحمیل می کنند. 

از ایـن رو بـرای برطـرف شـدن ایـن چالـش، بایـد بـه 

صـورت جـدی روی ایـن موضـوع متمرکـز شـد. در 

صورتـی کـه ایـن اتفـاق نیفتـد، صنعـت فـوالد دچـار 

مشکل شده و تبعات آن نه تنها در این صنعت، بلکه 

در جامعـه بـه ویـژه حـوزه اشـتغال، رکـود اقتصـادی و 

تـورم قابـل مشـاهده خواهـد بـود. بـرای ایـن منظـور 

نیازمنـد ارائـه راه حل هـای کوتاه مـدت و بلندمـدت و 

اجرایی شدن آن ها هستیم.

فوالدسـازان بـرای جبـران کمبـود بـرق خـود بـه  ◄

را  موضـوع  ایـن  رفته انـد؛  نیـروگاه  احـداث  دنبـال 

چگونه ارزیابی می کنید؟

فوالدســــازان بــــه ناچــــار وارد مقولـــه احـــداث 

نیروگاه شـده اند. حسـن احداث نیروگاه این اسـت 

کـه صنعـت فـوالد می توانـد خـود را از کمبـود بـرق 

نجات دهد و پایداری خود را حفظ کند. اما تفکر 

اینکـه هـر شـرکت بـه صـورت جداگانـه بـه دنبـال 

احداث نیروگاه باشد، روی بازدهی کلی و عملکرد 

اقتصـادی فوالدسـازان اثرگـذار خواهـد بـود. بهتـر 

ایـن اسـت کـه بـه کمبود بـرق به عنـوان یک چالش 

ملـی نـگاه شـود و تفکـر فراصنعتـی بـرای حـل آن 

شـکل بگیـرد. در ایـن صـورت هـم از نظـر هزینـه 

خواهیـم  هزینه هـا  کاهـش  شـاهد  سـرمایه گذاری 

بـود و هم اینکه هزینه های بهره بـرداری از نیروگاه ها 

کاهش خواهد یافت. 

شـرکت فـوالد شـادگان چـه برنامه هایـی را بـرای  ◄

آینده خود پیش بینی کرده است؟

برنامه هایـی کـه بـرای فـوالد شـادگان پیش بینـی 

شـده، رسـیدن بـه تولیـد دو میلیـون تـن محصـول در 

سـال اسـت که 800 هزار تن از آن بیلت و یک میلیون 

و 200 هـزار تـن دیگـر، اسـلب خواهـد بـود. بیش بینـی 

می شـود از ایـن طرح هـا، تولیـد 800 هزار تن بیلت که 

طرح اولیه کارخانه است، در نیمه نخست سال 1402 

راه  انـدازی شـود و طـرح تولیـد یک میلیـون و 200 هزار 

تن اسلب نیز تا پایان سال 1404 به بهره برداری برسد. 

در حال حاضر، پروژه 800 هزار تنی تولید بلوم و بیلت 

فوالدی حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  

بـا راه انـدازی ایـن دو طرح فوالدسـازی به ظرفیت 

دو میلیـون تـن، قطعـا نیازمنـد مـواد اولیه یعنـی آهن 

اسـفنجی خواهیم بود. با این حال، در شـروع کار، از 

ظرفیت مازاد که در فوالد خوزسـتان اتفاق می افتد، 

اسـتفاده خواهیـم کـرد امـا پـس از راه انـدازی فـاز دوم 

)اسلب 1.2 میلیون تن ( باید پروژه احیا مستقیم دوم 

را نیز آغاز کنیم.

در کنـار تولیـد محصـول، کیفیـت را نیـز مد نظر 

قـرار داده ایـم و از نظـر سـودآوری و برندینـگ فـوالد 

شـادگان، چشـم اندازی را کـه در نظـر گرفته ایـم، ایـن 

اسـت کـه حتمـا بتوانیـم بـه یـک شـرکت برتـر در تـراز 

جهانی تبدیل شویم.

عملکرد این شرکت دارد؟

فـوالد  مسـتقیم  احیـا  واحـد  حاضـر،  حـال  در 

شادگان در مدار تولید قرار گرفته است و در زنجیره 

تولیـد فـوالد، بخـش احیـا مسـتقیم، پرمصرف تریـن 

بخـش از نظـر گاز بـه شـمار مـی رود زیـرا در فراینـد 

احیـا مسـتقیم از گاز هـم بـه عنـوان خـوراک و مـاده 

منبـع  عنـوان  بـه  هـم  و  می شـود  اسـتفاده  اولیـه 

حرارتی؛ بنابراین عدم تامین گاز در زنجیره صنعت 

و  می شـود  محسـوب  اساسـی  چالـش  یـک  فـوالد 

کمبـود گاز روی میـزان تولیـد در ایـن زنجیـره بـه 

ویـژه  بـه  جـاری  سـال  در  اسـت.  اثرگـذار  شـدت 

ماه های اخیر، واحدهای احیا مستقیم برای کاهش 

تولیـد و کاهـش مصـرف گاز بـه شـدت تحـت فشـار 

بوده اند و هلدینگ فوالد خوزستان مصرف گاز خود 

را حـدود 30 درصـد کاهـش داده  اسـت و بـه همیـن 

میـزان نیـز تولیـد آهـن اسـفنجی در ایـن مجموعه با 

افت همراه بوده اسـت. در صورتی که این روند در 

ادامه سـال ادامه یابد که متاسـفانه خبرها حاکی از 

همین موضوع اسـت، میزان تولید آهن اسـفنجی و 

به تبع آن، فوالد با کاهش مواجه خواهد شد.

در کنار محدودیت گاز، فوالدسازان با محدودیت 

تامین برق نیز مواجه هستند. در نیمه نخست سال 

جاری، تنها در شرکت فوالد خوزستان حدود 500هزار 

آهـن  تولیـد  و  از دسـت رفـت  تولیـد محصـول  تـن 

اسـفنجی فـوالد شـادگان حـدود 30 هـزار تـن کاهـش 

یافـت. کاهـش میزان تولیـد به دلیل محدودیت برق 

بسیار چشمگیر بوده و این امر مشکالت عدیده ای را 

برای صنعت فوالد کشور ایجاد کرده است به طوری 

کـه بعضـا کاهش میزان تولید می توانـد در اقتصادی 

آن هـا چالـش  پایـداری  بـودن فعالیـت شـرکت ها و 

ایجاد کند. 

در صورتی که برای محدودیت های برق و گاز به 

صـورت ملـی چاره اندیشـی انجـام نشـود، می توانـد 

آینده صنعت فوالد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد 

و ایـن موضـوع بـه شـدت روی اقتصـادی بـودن ایـن 

صنعت، اثر خواهد گذاشت و مشکالت عدیده ای را 

برای این صنعت به وجود خواهد آورد. کمبود گاز و 

بـرق بـرای صنعـت فـوالد کشـور در سـال های آینـده 

بسـیار جـدی اسـت. علی رغـم ایـن کـه مصـرف بـرق 
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جدال فوالدسازان القایی برای بقا

انقالب معامالتی از اعتباری به نقدی

طرح های بنیادین احیا و توسعه گروه ملی
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مدیـر فروش شـرکت آهن و فوالد جهان گفت: نوسـانات بازار در سـال های اخیر باعث شـده فعاالن صنعت فـوالد اغلب معامالت خود 
را به صورت نقدی انجام دهند و معامالت اعتباری به تدریج کمتر شود.

مدیر فروش شرکت آهن و فوالد جهان مطرح کرد:

انقالب معامالتی از اعتباری به نقدی

داود همتیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت آهن و فوالد جهان حدود 40 سـال اسـت که 

در صنعـت فـوالد کشـور بـه فعالیـت می پـردازد و 

محصـوالت ایـن شـرکت عمدتـا شـامل پروفیل هـای 

UPVC می شود. البته شرکت از سال 1371 با توجه 

کشـور،  فـوالد  صنعـت  در  داده  رخ  تحـوالت  بـه 

فعالیـت خـود را در زمینـه ورق هـای فـوالدی ماننـد 

بـر  تکیـه  بـا  آغـاز کـرد و سـپس  مقاطـع و پروفیـل 

تخصص کارکنان خود و تجهیز کارگاه ها موفق شـد 

در زمینـه سـاخت سـوله و سـازه های فلـزی و تامیـن 

مـواد اولیـه کارخانه هـای صنعتـی نیـز فعـال باشـد. 

ضمـن اینکـه در حـوزه صـادرات سـازه های فلـزی هم 

فعالیت داریم.

و  داریـم  اختیـار  در  کارخانـه  دو  افـزود:  وی 

تعـداد پرسـنل شـرکت آهـن و فـوالد جهـان حـدود 

از فعالیت هـای شـرکت مـا،  150نفـر اسـت. یکـی 

احداث سـازه های فلزی به ویژه سـوله و سـاختمان 

است. در این رابطه، واحد مهندسی و نصب سازه 

در اختیـار داریـم و در کشـورهای همسـایه ماننـد 

پیـدا  را  خـود  بازارهـای  آذربایجـان  و  ارمنسـتان 

کردیـم کـه در حـال حاضر به دنبال حضـور در بازار 

کشـور عراق هسـتیم. در این کشور برای سازه های 

فلزی به ویژه سوله و سازه های عظیم تقاضا و بازار 

خوبی وجود دارد.

ساخت سازه های فلزی از ورق  

جهـان  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  فـروش  مدیـر 

خاطرنشـان کرد: ظرفیت تولید و سـاخت سـازه های 

فلـزی در ایـن شـرکت حـدود 500 تـا 600 تـن در مـاه 

بوده اما ممکن اسـت در آینده با گسـترش فعالیت 

ایـن میـزان حتـی بـه 750 تـن و یـا یک هزار تـن در ماه 

هـم توسـعه یابـد زیـرا تقاضـا بـرای سـاخت سـوله و 

سـازه های فلـزی از جانب مشـتریان در حـال افزایش 

اسـت. در حـال حاضـر، حـدود 60 تـا 70 درصـد از 

ظرفیـت یـاد شـده فعـال اسـت. هنگامـی کـه ورق 

فـوالدی بـه شـرکت وارد می شـود، ابتـدا تمیـزکاری 

می شود و سپس دستگاه های برش، ورق را نواربری 

می کنـد و بـه ابعـاد و اشـکال دلخـواه درمی آورنـد. 

سپس مقاطعی که از این طریق تولید شده اند یا به 

طور مستقیم به مشتری فروخته می شود و یا اینکه 

در کارگاه سـاخت سـازه با جوشـکاری و نصب پیچ و 
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مهره روی مقاطع، سـازه با ابعاد مورد نظر مشـتریان 

را تولید می کنیم.

وی با اشـاره به مواد اولیه مصرفی برای سـاخت 

سازه های فلزی، بیان کرد: از بهترین ورق های گرم 

فـوالدی موجـود در کشـور اسـتفاده می کنیـم و بـه 

همین دلیل محصوالت شرکت ما از کیفیت باالیی 

برخـوردار اسـت. مشـتریان نیـز بـا توجـه بـه کیفیت 

ورق دریافتـی و محصولـی کـه از آن تولید می شـود، 

راضی هستند.

دشواری تامین ورق فوالدی  

همتیان تصریح کرد: عمده ورق مورد نیاز خود 

را از طریـق بـورس کاال تامیـن می کنیـم و خریـد بـه 

صـورت مسـتقیم از تامین کننـده انجـام می شـود. 

البته تامین مواد اولیه با چالش هایی همراه است و 

عرضه مواد اولیه در بورس به میزان کافی و مطابق 

بـا تقاضـای بـازار انجـام نمی شـود. بیشـتر تقاضـای 

بـازار بـه ویـژه از جانب تولیدکننـدگان لوله و پروفیل 

مربـوط بـه ورق گرم نازک یعنی دو میلی متر اسـت 

که شرکت تامین کننده اخیرا به تولید این محصول 

نسـبتا  تولیـد  شـرکت  ایـن  قبـال  و  اسـت  افـزوده 

محدودتری از ورق گرم دو میلی متر داشت.

مدیـر فـروش شـرکت آهـن و فـوالد جهـان بیـان 

کرد: شـرکت تامین کننده ورق گرم با توجه به خط 

تولید خود و نیاز بازار نمی تواند عمده تولید خود را 

به ورق گرم دو میلی متر اختصاص دهد. به همین 

دلیل نمی تواند به همه نیاز بازار به انواع ورق ها به 

ویـژه ورق گـرم دو میلی متـری پاسـخ دهـد. البتـه 

سیاسـت این اسـت که واردات ورق انجام شـود که 

ایـن موضـوع اتفـاق افتـاده اسـت امـا واردات نیـز به 

ارز نیاز دارد.

همتیـان تاکیـد کـرد: هـم تولیدکننـدگان و هـم 

مصرف کنندگان ورق برای ایجاد تعادل در بازار باید 

سـو،  یـک  از  باشـند.  داشـته  همـکاری  یکدیگـر  بـا 

نـوع  و  میـزان  بـه  نسـبت  بایـد  مصرف کننـدگان 

گـرم   ورق  تامین کننـده  شـرکت های  محصـوالت 

آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر، تامین کنندگان 

نیز باید محصوالت خود را با توجه به تقاضای بازار 

طراحـی کننـد. دولت، سیاسـت گذار و تصمیم گیر 

در  فـوالدی  ورق  عرضه هـای  خصـوص  در  نهایـی 

بورس کاال است و تامین کنندگان و مصرف کنندگان 

ورق فــــوالدی نیــــز چــــاره ای جـــز تبعیـــت از ایــــن 

تصمیمات ندارند.  

فـوالد جهـان  و  آهـن  وی مطـرح کـرد: شـرکت 

عمـده محصـوالت خـود را بـا اسـتفاده از ورق گـرم 

فـوالدی تولیـد می کنـد امـا بـرای تولیـد محصـوالت 

UPVC بایـد ورق گالوانیـزه نیـز بـه کار ببریـم. البته 

خریـد ورق گالوانیـزه فـوالدی برخـالف ورق گـرم از 

چندین تامین کننده انجام می شود.

رشد صادرات در سه سال اخیر  

مدیـر فـروش شـرکت آهـن و فـوالد جهـان عنـوان 

کـرد: بـرای تولیـد UPVC بایـد ورق گالوانیـزه را بـه 

صـورت نواربـری شـده درآوریـم و پـس از آن، ورق 

و  پروفیـل  بـه  تولیـد،  خـط  در  شـده  داده  بـرش 

محصـوالت UPVC تبدیـل می شـود. الزم بـه ذکـر 

بـوده کـه عمـده محصـوالت شـرکت آهـن و فـوالد 

جهـان بـه صـورت پروفیـل بـاز اسـت و پروفیل بسـته 

تولید نمی کنیم.

همتیـان بـا اشـاره بـه میـزان فـروش محصـوالت 

آهـن و فـوالد جهـان در بازارهـای داخلـی و صادراتی، 

اظهـار کـرد: سـابق بـر ایـن، حـدود 80 تـا 90 درصـد از 

محصـوالت خـود را در بـازار داخلـی و تنهـا 10 تـا 

20 درصـد از آن را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

اخیـر  سـال های  در  امـا خوشـبختانه  می رسـاندیم 

تقاضای مشتریان صادراتی برای محصوالت شرکت 

مـا زیـاد شـده و میـزان صـادرات بـه 40 درصـد از 

تولیدات رسیده است. ارمنستان، آذربایجان، ترکیه 

و عـراق عمـده مقاصد صادراتی محصوالت شـرکت 

ما هستند که ممکن است برخی از این محصوالت 

از طریق ترکیه به دیگر کشـورها به ویژه سـوریه نیز 

صادر شوند.

نوسان بازار، بزرگ ترین معضل تولیدکنندگان  

در  جهـان  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  فـروش  مدیـر 

خصوص نوسانات بازار و استراتژی این شرکت برای 

شـرایط  کـرد:  خاطرنشـان  نوسـانات،  ایـن  کنتـرل 

دشـواری در بـازار وجـود دارد و کنتـرل نوسـانات از 

سـوی فعـاالن بـازار با سـختی انجـام می شـود. با این 

حال، ناچار هستیم به ویژه در بخش سازه، هنگامی 

کـه یـک قـرارداد منعقـد می کنیـم، فـروش بـا قیمت 

روز به صورت نقدی انجام می شود.

وی با توضیح فرایند فروش، تصریح کرد: ممکن 

اسـت تامین مواد اولیه توسـط خود مشتری صورت 

گیرد که در این صورت هزینه ای برای مواد اولیه به 

شرکت تحمیل نخواهد شد و تنها دستمزد ساخت 

سازه را از مشتری خواهیم گرفت. بنابراین انتخاب 

بـا خـود مشتــری اســت کـه همزمـان ورق و سـازه را 

تامیـن کنیـم یـا ورق توسـط مشـتری تامیـن شـود و 

سـاخت سـازه را انجـام دهیـم. گفتنـی اسـت کـه 

فـروش قبـال بـه صـورت اعتبـاری نیـز انجـام می شـد 

اما شرایط بازار به گونه ای پیش رفته است که دیگر 

معامله اعتباری انجام نمی شود و معامالت همگی 

نقدی هستند.

همتیـان در پایـان عنوان کرد: تولیدکنندگان در 

هـر شـرایطی فعالیـت خــود را ادامـــه می دهنـــد و 

امیدوار هستیم تورم در کشـور، کاهــش و قیمت ها 

ثبـات بیشـتری بیابنـــد. ضمـــن اینکـه نـرخ ارز بـه 

گونه ای دارای تعادل شود که هم برای خریدار بهتر 

شود و توان خرید افزایش یابد؛ هم اینکه تولیدکننده 

قــــدرت خریـــد  بــــه افزایــــش  بـــا توجــــه  بتوانــــد 

مصرف کننده، فعالیت خود را تداوم بخشد و حتی 

گسترش دهد.

ظرفیت تولید و ساخت سازه های 
فلزی در این شرکت حدود 500 
تا 600 تن در ماه بوده اما ممکن 

است در آینده با گسترش فعالیت 
این میزان حتی به 750 تن و یا 

یک هزار تن در ماه هم توسعه یابد 
زیرا تقاضا برای ساخت سوله و 

سازه های فلزی از جانب مشتریان 
در حال افزایش است
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مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فوالد ایـران گفت: با توجه به شـرایط بـازار و در راسـتای ارتقای کمـی و کیفی تولیدات شـرکت، قصد 
داریم چهار طرح مهم را در گروه ملی اجرا کنیم و ان شاءاهلل با تحقق این طرح ها، تحول بزرگی در شرکت ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران خبر داد:

طرح های بنیادین احیا و توسعه گروه ملی
اجرای چهار طرح مهم در راستای ارتقای کمی و کیفی محصوالت  

نخسـتین تولیدکننـده محصـوالت فـوالدی کـه در 

شرکت هــــای  بزرگ تریــــن  از  زمــــانی  مقطــــع  آن 

شـمار  بـه  نیـز  فـوالدی  محصـوالت  تولیدکننـده 

می رفـت، رونـد رشـد شـرکت متوقـف و عمـال بـا 

رکود مواجه شد.

قابـل  تعـداد  تاکنـون  زمـان  آن  از  افـزود:  وی 

توجهـی شـرکت تولیدکننـده محصوالت فـوالدی و 

نوردی احداث و به این کسـب و کار ورود کردند. 

بـا ورود رقبـای قدرتمنـد بخـش دولتی و خصوصی 

بـا تکنولـوژی روز و نیـز رکـود در سـاخت و سـازهای 

مسـکن و پروژه های عمرانی، شـرکت گروه ملی در 

شـرایط نامطلوبی قرار گرفت و بخش قابل توجهی 

از سـهم بـازار خـود را از دسـت داد. بـا توجـه بـه 

شـرایط شـرکت و ضـرورت اجـرای اسـتراتژی های 

تعالـی سـازمانی، هیئـت مدیـره بـر آن شـد تـا بـا 

و  شـرکت  در  موجـود  توانمندی هـای  بررسـی 

شناسـایی فرصت هـا و تهدیدهـای محیطـی، 

نسـبت بـه تدویـن اسـتراتژی احیـا و توسـعه 

اقدام کند.

مدیرعامـل شـرکت گـروه ملـی صنعتی 

فـوالد ایـران ادامـه داد: بـه همیـن منظـور 

عنـوان  تحـت  اسـتراتژیک  طـرح  چهـار 

گـروه  توسـعه  و  احیـا  بنیادیـن  طرح هـای 

ملی فوالد در راسـتای افزایش میزان تولید 

و فـروش، تولیـد محصـول جدیـد در کشـور، 

توسـعه  محصـوالت،  کیفیـت  ارتقـای 

در  شـرکت  رقابتـی  جایگــاه  ارتقـــای  و  صـــادرات 

دستور کار قرار گرفته شد.

جعفر یوسفی تاکید کرد: طرح های گروه ملی 

در قیـاس بـا سـایر سـرمایه گذاری های مطـرح در 

کشـــور بـــا توجـــه بـــه زیرساخت هـــای موجــود در 

شـرکت، ضمـــن ســـودآوری مطلوب تـــر بـا کمتریـن 

میزان سـرانه سـرمایه گذاری جهت ایجاد اشـتغال، 

بهره بـرداری  بـه  و  اجـرا  زمـان ممکـن  در کمتریـن 

خواهند رسید.

وی گفت: این چهار طرح که در راستای اهداف 

یاد شده اجرا خواهند شد عبارتند از:

1- طرح ارتقای ظرفیت تولید تا سقف 90 درصد 

ظرفیت اسمی؛

2-طرح توسـعه کارخانه فوالدسـازی با تکمیل 

فــــاز 2 فوالدســازی بـــه ظرفیـــت تولیـــد 430هــزار 

تن شمش؛

3-طـرح توسـعه کارخانـه کوثـر بـا اجـرای پـروژه 

کالف کوثر؛

4- طـرح توسـعه کارخانـه لوله سـازی بـا اجـرای 

پروژه تولید لوله درون چاهی کیسینگ و تیوبینگ 

صنعت نفت.

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران در 

پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـت و تـالش 

همچنیـن  و  امـر  متخصصیـن  و  کوشـا  پرسـنل 

حمایت های سـهامدار محترم و مدیران اسـتانی و 

کشوری بتوانیم به این مهم دست یابیم.

بـا خبرنـگار  نـادر جعفریوسـفی در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: در اواخـر دهـه 90 بـا توجـه بـه مشـکالت 

پیـش آمـده بـرای مجموعـه گـروه ملـی بـه عنـوان 
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دبیـر انجمـن تخصصی صنایـع همگن فـوالد، ذوب و ریخته گری اسـتان یزد گفت: کشـف قیمت آهن اسـفنجی که حاصـل مطالعات 
کارشناسـی مفصل، حسابرسـی های دقیق و چندجانبه و مورد توافق و عمل تولیدکنندگان باالدسـت و پایین دسـت زنجیره فوالد در طی 
یـک دهه گذشـته بوده، با بی تدبیـری و برخوردهای هیجانی و غیرواقع بینانه دچار بهم ریختگی و عدم توازن شـده و از طرفی، انباشـت 

حاشیه سود در حلقه های باالیی زنجیره فوالد، به زیان دهی کارخانه های ذوب القایی منجر شده است که قابل تداوم نخواهد بود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب و ریخته گری استان یزد عنوان کرد:

جدال فوالدسازان القایی برای بقا
شغل 120 هزار نفر در گرو وضعیت بازار آهن اسفنجی  

علی اکبـر رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شرکت تعاونی فوالد القایی جامع یزد با عضویت در 

کارخانه هـای فـوالد القایی اسـتان یـزد با هدف تامین 

نیـاز تولیدکننـدگان عضـو ایـن تعاونـی ازجمله تامین 

مـواد اولیـه شـامل آهـن اسـفنجی، فروآلیاژهـا، اجـرام 

نسوز، تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی اعضا و همچنین خودکفایی و اسـتقالل در 

احـداث  بـا  پایـدار  صـورت  بـه   اولیـه  مـواد  تامیـن 

کارخانه هـای زنجیـره فـوالد از فـرآوری سـنگ آهن تـا 

احداث کارخانه احیا مستقیم )تولید آهن اسفنجی( 

در استان یزد از سال 1398 تاسیس شد.

دغدغه اصلی فوالدسازان القایی  

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گـری اسـتان یـزد در ادامـه دربـاره چالـش  

فوالدسـازان القایـی در تامیـن مواد اولیـه خود، عنوان 

کرد: متاسفانه با توجه به اینکه بیش از 80 درصد از 

مـواد اولیـه کارخانه هـای فـوالد القایـی اسـتان، آهـن 

اسفنجی است اما در سال های اخیر به  ویژه در سال 

1400 بـا مشـکالت شـدید و متعـددی در تامیـن مـواد 

اولیه خود روبه رو شده اند.

وی تصریـح کـرد: در حقیقـت آهـن اسـفنجی، 

گلوگاه صنایع پایین دسـتی فوالد اسـت و کمبود این 

مـواد اولیـه و همچنیـن قیمـت نامناسـب و کیفیـت 

پایین آن، بازار کارخانه های کوچک و بزرگ فوالدی را 

درگیـر کـرده اسـت. بـه طـوری کـه ایـن بحـران بـر 

کارخانه هـای پایین دسـتی فـوالدی نسـبت بـه سـایر 

کارخانه های زنجیره تاثیر بیشتری گذاشته و باعث 

برهـم زدن تعـادل از لحـاظ قیمـت، عرضه و تقاضـا در 

صنایع پایین دستی فوالد شده و تعطیلی بسیاری از 

سـایر  و  یـزد  اسـتان  القایـی در  فـوالد  کارخانه هـای 

استان های دیگر را به همراه داشته است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر، تولیدکنندگان 

صنایـع  قیمـت  تعیین کننـده  اسـفنجی،  آهـن 

پایین دسـتی فـوالد هسـتند که بـا ادامـه ایـن روند، به 

دلیـل قیمـت بـاالی آهـن اسـفنجی، شـاهد تعطیلـی 

کامل کارخانه های فوالدی القایی خواهیم بود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گـری اسـتان یـزد اذعـان کرد: کشـف قیمت 

کارشناسـی  مطالعـات  حاصـل  کـه  اسـفنجی  آهـن 

مفصـل، حسابرسـی های دقیـق و چندجانبـه و مـورد 

توافق و عمل تولیدکنندگان باالدسـت و پایین دسـت 

زنجیره فوالد در طی یک دهه گذشـته بوده اسـت با 

بی تدبیری و برخوردهای هیجانی و غیرواقع بینانه و 

بهـم  باعـث  کاال،  بـورس  از  ابـزاری  اسـتفاده  البتـه 

ریختگی و عدم توازن شده است؛ به گونه ای که به 

عنـوان مثـال، قیمت آهن اسـفنجی بعد از عرضـه در 

روزه شـمش  متوسـط 15  از 50 درصـد  کاال  بـورس 

از 70 درصـد رسـیده و ضمـن  بیـش  بـه  خوزسـتان 

انباشـت حاشـیه سـود در حلقه هـای باالیـی زنجیـره 

فـوالد، موجـب زیان دهـی کارخانه هـای ذوب القایـی 

شـده اسـت کـه قابـل تـداوم نخواهـد بـود. همچنیـن 

عرضه بسیار محدود و قطره چکانی آهن اسفنجی در 

بـورس کاال، باعـث رقابـت کاذب و افزایش قیمت 

رقابتی می شود.

استفاده از قراضه آهنی به صرفه نیست  

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی تولیدکننـدگان فـوالد 

القایـی اسـتان یـزد در پاسـخ به سـوال خبرنـگار فلزات 

آنالیـن در خصـوص وضعیـت بـازار ضایعـات آهنـی، 

توضیحاتـی را ارائـه داد و گفـت: بـا توجـه بـه بـازار 

نابه سـامان قراضـه آهنـی، عـدم کیفیـت آن و مسـائل 

زیست محیطی، کارخانه های فوالدی در مرحله اول 

تمایل زیادی جهت استفاده از قراضه آهنی را ندارند 

و از ســــوی دیگــــر، بــــا توجــــه بـــه اینکـــه عمــده 

مصرف کنندگان قراضه آهنی، شرکت های قطعه ریز 

و کارخانه هـای بـزرگ تولیدکننـده محصوالتـی نظیـر 

مقاطـع تخـت و گـرد هسـتند، باعـث افزایـش قیمت 

این مواد شـده اسـت. به صورتی که قراضه آهنی در 

بـورس کاال بـا قیمـت تقریبـی 120 تـا 123 هـزار ریـال 

عرضـه شـده اسـت و اسـتفاده از ایـن مـاده اولیـه برای 

کارخانه هایـی کـه صرفا تولید شـمش )بیلـت( دارند، 

اصـال توجیه پذیـر نیسـت. قیمـت قراضـه آهنـی و 

محصـول تولیــــدی حتـــی در بعضـــی مواقـــع 100 تـا 

300تومـان بـا هـــم اختـالف داشتــه اســـت کـه بـه 

هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد.

واردات قراضه آهنی دور ذهن است  

رضایـی اظهـار کرد: کشـورهای همسـایه ازجمله 

واردکننـدگان  بزرگ تریـن  هنـد  و  پاکسـتان  ترکیـه، 
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قراضه آهنـی در منطقـه هسـتند و قیمـت  آن در ایـن 

بازارها حتی گاهی اوقات از قیمت بیلت فوب دالر 

آزاد بیشـتر می شـود. بـه طـور مثـال، در ابتـدای سـال 

2022 قیمـت شـمش فـوالد 460 دالر بـود و قیمـت 

قراضـه آهنـی ترکیـه 469 دالر ثبـت شـد. بنابرایـن 

قیمت های یاد شده عمال فکر واردات قراضه آهنی را 

از ذهن دور می کند. این شرایط قیمتی حتی باعث 

شده است تولیدکنندگان کشورهای همسایه شمش 

تولیـدی ایـران را از قراضـه آهنـی ارزان تـر بخرنـد و این 

موضوع عمق فاجعه که از بین رفتن منابع، امکانات، 

انرژی و... است را نشان می دهد.

اشتغال مستقیم 20 هزار نفری در   

فوالدسازی القایی

وی عنـوان کـــرد: صنعـت فـوالد یـک صنعــــت 

اشـتغال زا اسـت و بیـــش از 20 هـزار نفـــر در حـــوزه 

فوالدسـازی بـه روش القایـی بـه صـورت مسـتقیم 

در سراسـر کشـور مشغـــول به کـــار هستنـــد و بـــر 

اسـاس گـواه کارشناسـان و صاحب نظـران بــــه ازای 

هـــــر نفــــر اشتغــــال مستقیــــم، 6 نفـــر اشتغــــال 

غیرمسـتقیم ایجاد می شـود؛ یعنی 120 هزار نفر در 

این صنعت به صورت غیرمستقیم خدمت رسانی و 

کسب درآمد می کنند.

ایـن مقـام مسـئول دالیـل افزایـش قیمـت آهـن 

اسفنجی که منجر به تعطیلی واحدهای القایی در 

سراسـر کشـور شـده اسـت را »شـایعه قطـع گاز و 

خاموشی کارخانه های تولیدکننده آهن اسفنجی و 

تـرس از کمیـاب شـدن ایـن محصـول«، »صـادرات 

»انعقـــــاد  بــــه کشورهــــای همسایــــه«،  بی رویــــه 

قراردادهای صوری کارخانه های دولتی و خصولتی 

بـزرگ قبـل از صادر شـدن دسـتورالعمل عرضه کلیه 

محصوالت فوالدی در بورس کاال«، »تبعیت قیمت 

آهن اسفنجی از کشورهایی نظیر هند که گاز ندارد 

و تکنولـوژی و کیفیـت محصـول آن بـا ایـران تفـاوت 

دارد«، »عـدم عرضـه مکفـی در بـورس کاال و عرضـه 

قطـره چکانـی در بـورس کاال جهـت رقابـت کاذب و 

باال نگه داشـتن قیمت این کاال« و »توافقات پشـت 

پـرده تولیدکننـدگان آهن اسـفنجی جهت بـاال بردن 

قیمت« دانست.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فوالد، ذوب 

و ریخته گـری اسـتان یـزد در پایـان تاکیـد کـرد: اگـر 

قیمت آهن اسـفنجی متعادل نشـود، باعث بیکاری 

بیـش از 120 هـزار نفـر پرسـنل زحمتکـش ایـن صنایـع، 

زیـان کارخانجـات فـوالدی و تعطیـــل شـــدن کامـــل 

کارخانه های فوالدی به روش القایی می شود که این 

تعطیلـی جـدا از مسـائل مطـرح شـده، موجـب برهـم 

خــــوردن عرضــــه و تقاضــــا در کشــــور می  شــــود و 

کارخانه هـای بـزرگ دولتی امکان صـادرات و ارزآوری 

برای کشور را از دست می دهند و مجبور می شوند 

بـه پشـتیبانی از بـازار داخلی برآیند که ایـن موضوع، 

التهاب بازار و افزایش قیمت را در بر خواهد داشت 

و نتیجه آن جدا از تورم و این صنعت، باعث افزایش 

قیمـت در صنایع مصرف کننـده فوالد ازجمله پـروژه 

مسکن ملی، خودرو و غیره می شود.

تولیدکنندگان آهن اسفنجی، 
تعیین کننده قیمت صنایع پایین دستی 

فوالد هستند که با ادامه این روند، 
به دلیل قیمت باالی آهن اسفنجی، 

شاهد تعطیلی کامل کارخانه های 
فوالدی القایی خواهیم بود
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مدیـر تولیـد گروه صنعتی پرشـین فـوالد آریا گفت: الزام تولیدکنندگان شـمش فـوالدی به عرضه در بورس کاال باعث شـده اسـت تا 
نـوردکاران بـه طور مسـتقیم مـواد اولیه خـود را از آن هـا دریافت کنند که ایـن امر، موجب کاهش فعالیـت دالالن و بهبـود فرایند تامین 

مواد اولیه شده است.

مدیر تولید گروه صنعتی پرشین فوالد آریا:

بهبود فرایند تامین شمش فوالدی

محمد مهدی طهماسبی در گفت وگو با خبرنگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشـت: کارخانه پرشـین فوالد حدود 10 سـال قبل در 

اسـتان قزوین و حد فاصل شهرسـتان های تاکسـتان و 

ابهـر احـداث شـده اسـت. در آن زمـان در ابتدا تولید 

میلگـرد سـاختمانی در دسـتور کار قرار گرفت کـه از 

سـایز 10 تـا 40 میلی متـر را شـامل می شـود. هم اکنون 

ظرفیـت تولیـد میلگرد گـروه به 500 هـزار تن در سـال 

می رسد. ضمن اینکه در شرکت پرشین فوالد حدود 

200 نفر مشغول به کار هستند.

وی افزود: شرکت پرشین فوالد، یک طرح توسعه 

تولید پروفیل در حال اجرا داشت که سه سال قبل به 

بهره بـرداری رسـید. بـه ایـن ترتیـب، تولیـد مقاطـع 

فـوالدی از ورق گـرم نیـز به سـبد محصوالت پرشـین 

فوالد اضافه شـده اسـت. در این راسـتا، چندین طرح 

توسـعه دیگر نیز در دسـت اقدام داریم که در حوزه 

لوله سـازی، ورق فـوالدی و نیـز ذوب و ریخته گـری 

هسـتند تـا بـا طـرح ذوب بتوانیـم مـواد اولیـه خـود را 

تامین کنیم.

قطعی برق ما را از برنامه دور کرد  

مدیـر تولیـد گـروه صنعتـی پرشـین فـوالد آریـا 

خاطرنشان کرد: قطعی برق در تابستان برای صنعت 

فوالد، تولیدکنندگان این حوزه را دچار مشکل کرد و 

گـروه پرشـین فـوالد در آن زمان حـدود 40 روز از تولید 

خـود را از دسـت داد. بـه ایـن ترتیـب، از برنامـه تولیـد 

تدویـن شـده در ابتـدای سـال و تولیـد سـال های قبـل 

عقـب افتادیـم. ایـن در حالـی اسـت که گروه پرشـین 

فـوالد توانسـته بـود در سـال 1399 بـا صـادرات خـوب 

خـود بـه ویـژه در حوزه میلگرد، به عنوان صادرکننده 

نمونه استانی انتخاب شود.

وی تصریـح کـرد: قطعی برق باعث شـد حتـی از 

برنامـه صادراتـی خـود نیـز عقـب بیفتیـم و در ادامـه 

سال تمام تالش خود را خواهیم کرد که عقب ماندگی 

پیـش آمـده را در تولیـد جبـران کنیـم. بنابرایـن تمـام 

سـعی خـود را خواهیـم کـرد تـا با تامین به موقـع مواد 
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اولیـه و قطعـات یدکـی مـورد نیـاز کارخانـه، بتوانیـم 

میزان تولید خود را به برنامه تدوین شده برسانیم.

صادرات گسترده  

طهماسـبی عنـوان کـرد: صـادرات گـروه پرشـین 

فوالد مطابق با قوانین کشور است و با توجه به شرایط 

بازار و قوانین داخلی تغییر می کند. به همین دلیل 

زمانـی  مقاطـع  برخـی  در  صـادرات  اسـت  ممکـن 

دسـتخوش تغییـرات شـود. بـا ایـن حـال، در آبـان مـاه 

توانستیم بیش از 50 درصد از محصول خود را صادر 

کنیـم کـه این موضـوع توانمندی پرشـین فـوالد را در 

یافتن بازارهای صادراتی نشان می دهد.

وی اضافـه کـرد: بیشـترین پتانسـیلی کـه بـرای 

صـادرات محصـوالت فـوالدی کشـور مـا در منطقـه 

وجـود دارد و تاجـران ایـن کشـور نیـز فعـال هسـتند، 

کشـور عـراق اسـت. بـا ایـن حـال، کشـورهایی نظیـر 

عمـان،  ترکمنسـتان،  افغانسـتان،  سـوریه،  ترکیـه، 

ارمنسـتان، گرجسـتان، پاکسـتان، روسـیه، میانمار و 

همچنیـن قاره آفریقـا ازجمله مقاصد صادراتـی گروه 

پرشین فوالد به شمار می روند که پیش  بینی می شود 

و  کیفیـت  کشـور،  اقتصـادی  رونـق  بـه  توجـه  بـا 

قیمت هـای رقابتـی، رشـد قابـل توجهـی در میـزان 

صادرات رخ دهد.

مدیـر تولیـد گـروه صنعتـی پرشـین فـوالد آریـا بـا 

اشـاره بـه تنوع سـبد محصوالت پرشـین فـوالد تاکید 

تـا   10 سـایز  از  را  فـوالدی  میلگـرد  اینکـه  بـا  کـرد: 

40میلی متـر تولیـد می کنیـم امـا تولیـد بـر اسـاس 

سـفارش دریافتی و با درخواسـت مشتریان داخلی و 

صادراتـی انجـام می شـود کـه در ایـن میـان، ممکـن 

اسـت برخی از محصوالت از اقبال بیشـتری در نظر 

مشتریان برخوردار باشند.

کاهش چالش تامین مواد اولیه  

مدیـر تولیـد گـروه صنعتـی پرشـین فـوالد آریـا در 

خصـوص تامیـن مـواد اولیـه ایـن گـروه صنعتـی، بیان 

کرد: خوشبختانه از زمانی که تولیدکنندگان شمش 

فوالدی در کشور با توجه به اعمال دستورالعمل های 

جدید فوالدی مجاب شـدند که محصول خود را در 

بورس کاالی ایران عرضه کنند، دست دالل ها تا حد 

زیادی از بازار شمش فوالدی قطع شد و این محصول 

و  نـوردکاران  اختیـار  بـه طـور مسـتقیم در  فـوالدی 

مصرف کننـدگان واقعـی قـرار می گیـرد. ایـن امر جزو 

تصمیمات بسیار خوبی بود که در سال های اخیر از 

سوی مسئوالن اتخاذ شد. به این ترتیب، از زمانی که 

عرضه شمش فوالدی در بورس کاال منظم شد، تامین 

مواد اولیه به مراتب بهتر از قبل شده است و مشکل 

چندانی بابت تامین مواد اولیه نداریم.

عرضه منظم محصول در بورس کاال  

طهماسـبی در ادامه گفت: عالوه بر اینکه مواد 

اولیـه خـود را از بـورس تامیـن می کنیـم، بـا توجـه بـه 

دستورالعمل ها باید محصول خود را نیز در بورس کاال 

عرضـه کنیـم کـه همـواره ایـن اتفـاق می افتـد و گـروه 

صنعتـی پرشـین فـوالد آریـا همـواره جـزو پیشـگامان 

عرضه محصول خود در بورس کاال بوده است. به این 

ترتیـب کـه بـا توجـه بـه میـزان خریـدی کـه از بـورس 

اتفـاق می افتـد، بایـد بخشـی از محصـول خـود را در 

بـورس عرضـه کنیـم. هـر چنـد کـه ممکـن اسـت ایـن 

محصـوالت در بـورس بـه فـروش نرونـد کـه در ایـن 

صورت، به ناچار بخشی از محصوالت خود را در بازار 

آزاد عرضه می کنیم و به طور مستقیم محصول را به 

دست مصرف کننده می رسانیم.

تامین قطعات یدکی وارداتی با چالش   

مواجه است

مدیر تولید گروه صنعتی پرشین فوالد آریا اظهار 

کرد: در حال حاضر، یکی از مشکالت تولیدکنندگان 

حوزه نورد فوالدی، تامین قطعات یدکی است. گروه 

پرشـین فوالد تالش دارد تا آنجا که ممکن اسـت، این 

قطعات را از تامین کنندگان داخلی خریداری کند. با 

ایـن حـال برخـی از قطعات، تجهیزات و ماشـین آالت 

در خـط تولیـد بـه کار گرفتـه می شـوند که بـرای آن ها 

تامین کننـده در کشـور وجـود نـدارد و بایـد از خـارج 

تامین شوند. به طور مثال، در مورد برخی تجهیزات 

مرتبط با صنعت برق همچون موتورهای الکتریکی و 

درایـو آن هـا همچنـان بـه واردات وابسـته هسـتیم اما 

تحریم هـا در ایـن حـوزه ممکـن اسـت برای شـرکت ما 

دردسرساز شوند و با مشکل مواجه شویم.

 شرکت پرشین فوالد، یک طرح 
توسعه تولید پروفیل در حال 

اجرا داشت که سه سال قبل به 
بهره برداری رسید. به این ترتیب، 

تولید مقاطع فوالدی از ورق گرم نیز 
به سبد محصوالت پرشین فوالد 

اضافه شده است
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صادرات از رونق افتاد
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مدیرعامـل شـرکت کاران گفـت: در سـال های قبـل، نه تنها صادرکننـده قالب هـای ریخته گری به کشـورهایی مانند آلمان، سـوییس، 
ایتالیـا و انگلیـس بودیـم بلکـه محصـوالت خود را بـه اروپا صـادر می کردیـم اما اکنون بـه دلیل کمبـود و افزایـش قیمت مـاده اولیه و 

همچنین شدیدتر شدن تحریم ها، فروش صادراتی خود را متوقف کرده ایم.

مدیرعامل شرکت کاران:

صادرات از رونق افتاد

هرایـر شـهبازیان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

گرانی هایـی کـه در صنایـع مختلف کشـور بـه وجود 

آمده اسـت قابل توجیه نیسـت و باید اذعان کرد که 

ریشـه همه مشـکالت بـه دولت برمی گـردد. قیمت 

محصوالت تولیدکنندگان فرآورده های پتروشیمی و 

صنایـع باالدسـتی فلـزات رنگیـن بـر اسـاس نـرخ دالر 

محاسبــــه می شــــود کـه باعـــث افزایــــش قیمــــت 

محصـوالت در صنایـــع پایین دسـتی ماننـــد لـوازم 

خانگـی و خـودرو شـده اسـت. بـه طـور کلی صنایعی 

کـه بـا مـس، آلومینیـوم، روی و... سـر و کار دارند این 

افزایش قیمت را تجربه و بر قیمت محصوالت خود 

لحاظ کرده اند.

کـه  تولیدکنندگانـی  بـرای  دولـــت  افـزود:  وی 

محصوالت خود را صادر می کنند، امتیازات ویژه ای 

قائـل می شـود کـه ایـن امـر بـه نفـع تمـام شـرکت های 

از مزایـای مطلوبـی  بـزرگ و دولتـی اسـت؛ چراکـه 

برخوردار خواهند شد اما به این موضوع کمتر توجه 

می شـود کـه اگر مـواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 

پایین دسـتی صـادر شـود، موجـب کمبـود و افزایـش 

قیمـت آن در بـازار خواهـد شـد و ایـن تولیدکننـدگان 

نخواهنـد توانسـت بـا تمـام ظرفیـت خـود محصـول 

تولید کنند.

قیمت ماده اولیه منطقی باشد  

مدیرعامـــل شرکــــت کــــاران در ادامـــه گفــــت: 

تامین کننـــدگان مـــواد اولیـــه آلومینیــــومی بایــــد 

محصـــوالت خـــود را بـه قیمـــت منطقـی در بـازار 

داخلی عرضه کنند تا تولیدکننده توانایی خرید آن را 

داشته باشد و همچنین با تولید محصول با کیفیت 

به رقابت با سایر هم صنفی های خود بپردازد و در 

صـورت تامیـن نیاز بـازار داخلی، صـادرات محصول 

را در برنامـه خـود قـرار دهد اما تاکنون این موضوع 

تولیـــدکننــــدگان  اســــت.  شــــده  تعبیــــر  وارونــــه 

کوچک مقیــــاس در کشـــور همیشـــه از همه جهات 

و  جـای کمـک  بـه  نیـز  و دولـت  ضربـه می خورنـد 

حمایت، به شدت آسیب ها می افزاید.

تاریخچه فعالیت شرکت  

ایـن تولیدکننـده اذعـان کـرد: فعالیـت شـرکت 

کاران در زمینه تولید انواع قطعات آلومینیومی مورد 

اسـتفاده در صنایـع لـوازم خانگـی و خـودرو فعالیـت 

طـی  دارد.  سـابقه  سـال  بـه 50  نزدیـک  و  می کنـد 

سـال های گذشـته، 80 درصد محصوالت ما مختص 

لـوازم یدکـی خـودرو و 20 درصـد دیگـر هـم شـامل 

قطعات لوازم خانگی بود که بعد از ضرر 18 میلیارد 

تومانی که  15 سال قبل به شرکت وارد شد، بخشی 

از کارخانـه را فروختیـم کـه تولیـد بـدون بدهی قبلی 

تـداوم پیـدا کنـد و بتوانیم سـرمایه بـرای خریـد مواد 

اولیه و سـایر هزینه های تولید داشـته باشـیم. بعد از 

ایـن اتفـاق، آمار تولید محصـوالت و درصدها جابه جا 

شـد و در حـال حاضـر حـدود 90 درصـد تولیـد ایـن 

شرکت مربوط به ساخت قطعات لوازم خانگی مانند 

کولر، لباسشویی، پوسته درهای اتوماتیک پارکینگ 
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ساختمان ها و... است.

وی تاکیـد کـرد: اکنـون بـا 70 درصـد ظرفیـت 

شرکت، قطعات آلومینیومی تولید می کنیم و با بسط 

و ایجاد تنوع در تولید محصوالت در تالش هستیم 

تـا عـالوه  بـر افزایـش میزان تولیـد و درآمد، در توسـعه 

اشـتغال نقـش داشـته باشـیم کـه بـا برنامه ریـزی از 

50 َتـن نیـروی انسـانی مشـغول بـه کار در شـزکت 

کاران، به 80 َتن برسیم.

قابلیت رقابت با شرکت های خارجی را داریم  

شـهبازیان در تکمیـل صحبت هـای خـود عنـوان 

کـرد: تـا کنـون به کشـور فرانسـه صـادرات داشـتیم و 

کیفیت محصوالت این شرکت به قدری باال بوده که 

خـود شـرکت های فرانسـوی اذعـان کردنـد حتـی از 

نمونه های اسـپانیایی نیز بهتر اسـت. با توجه به این 

کـه توانسـتیم نظـر شـرکت های فرانسـوی را جلـب 

کنیـم، اقـدام بـه عقد قرارداد با این شـرکت  ها کردیم؛ 

در زمانی این انعقاد انجام شد که قیمت آلومینیوم 

دو هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود امـا 

هم اکنـون قیمـت ایـن فلـز بـه کانـال قیمتـی باالی 

70 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم صعود پیدا کرده 

اسـت. بـه دلیـل ایـن افزایـش قیمـت و در خطـر قـرار 

فسـخ  بـه  مجبـور  شـرکت،  سـود  و  درآمـد  گرفتـن 

معامالت صادراتی خود شدیم.

کاهش ریسک با تولید کارمزدی  

وی در ادامـه بـه نحـوه تامیـن مـاده اولیـه مـورد 

استفاده برای تولید قطعات آلومینیومی اشاره کرد و 

کاران،   شـرکت  اسـتفاده  مـورد  اولیـه  مـاده  گفـت: 

شـمش آلومینیومی خالص اسـت اما تولید محصول 

در ایـن شـرکت عمدتـا بـه صـورت کارمـزدی انجـام 

می  شود و خرید مستقیم از شرکت های تامین کننده 

نداریم زیرا از خرید آلومینیوم تا تولید قطعات، سـه 

ماه به طول می انجامد و این گذشت زمان، بر قیمت 

تمـام شـــده محصـــول می افزایـــد کـه قابـــل کتمـــان 

نیسـت. به همین علت نیز با مشـتری بر سـر قیمت 

فروش محصول درگیری ایجاد می شـود و با توجه به 

ایـن تفاسـیر، در 90 درصـد زمان هـا، خـود مشـتری بـه 

میزانـی کـه مـورد نیـاز اسـت، مـاده اولیـه خریـداری 

می کنـد و بـه شـرکت تحویـل می دهـد. در سـال های 

گذشـته، تولیـد محصـول به شـکل کارمزدی مرسـوم 

نبـود و بـه ضرردهـی می  رسـیدیم امـا اکنـون بـا ایـن 

چالش روبه رو نیستیم.

کاهش شدید واردات قطعه  

مدیرعامل شرکت کاران در پاسخ به این سوال که 

بازار فروش محصوالت خود را طی سال جاری چطور 

ارزیابی می کنید، مطرح کرد: الزم به ذکر است که 

انجـام  شـرکت  در  ریخته گـری  قالب هـای  طراحـی 

صـورت  آن هـا  درون  آلومینیـوم  تزریـق  و  می شـود 

می گیـرد. طـی ایـن یـک سـال مشـاهده کردیـم که به 

مراتـب میـزان سـفارش شـرکت افزایـش پیـدا کـرد که 

دلیل این رشد تقاضا از سوی مشتریان، مقرون به صرفه 

نبودن واردات با توجه به نوسان روزانه نرخ دالر بوده 

اسـت. بـه  گونـه ای که نسـبت به مدت زمان مشـابه 

سـال گذشـته، واردات قطعـه از کشـور چیـن کاهـش 

چشمگیری داشته و باعث شده است بتوانیم فروش 

بهتری داشته باشیم و به تبع آن، درآمد مطلوب تری 

کسـب کنیـم. اگـر دولـت از صـادرات بی رویـه مـواد 

خـام جلوگیـری کنـد، صنعـت در کشـور جـان تـازه 

می گیرد که البته این جان تازه مستلزم آن است که 

مواد اولیه فلزی مانند مس، آلومینیوم، سرب و... را 

مطابق با نرخ دالر در بازار داخلی عرضه نکنند.

ساخت قالب های ریخته گری دایکست  

شهبازیان همچنین خاطرنشان کرد: در سال های 

بـــه  ریختـــه گری  قالب هــــای  قبــــل، صادرکننــــده 

کشـورهایی ماننـد آلمـان، سـوییس، ایتالیا و انگلیس 

بودیـم زیـرا با به روزرسـانی دانش فنی خـود در زمانی 

کـه در داخــــل کشـــور کســـی بـه فکـــر تولیـد قالـب 

ریخته گـری نیفتـــاده بـود، اقـدام بـه تولیـــد قالــب 

اختصاصی این شرکت کردیم. سعی مجموعه بر این 

بوده اسـت تا در میان کارخانه های سـاخت قطعات 

آلومینیوم در کشوری مانند آلمان حرف اول را بزنیم. 

به عنوان مثال، در دوره ای، تولید فریم های چراغ های 

موجـود در جاده هـای کشـور بـه شـکل انحصـاری در 

دست ما قرار داشت.

گستره مشتریان شرکت کاران  

وی به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در ارتباط با 

اینکه مشتریان شرکت کاران از چه صنایعی هستند، 

بیشـترین مصرف کننـدگان قطعـات  تصریـح کـرد: 

آلومینیومی تولید شده در این شرکت، تولیدکنندگان 

لوازم خانگی و خودرو هستند. قطعاتی مثل پوسته 

کیت های گازسوز به کار رفته در خودوها را در بازار 

داخلی عرضه می کنیم و سفارش های دریافتی ما به 

علـت سـطح کیفیـت مرغـوب، نسـبت بـه سـایر رقبا 

رشد پیدا کرده است. همچنین دوربین های خاصی 

حوزه نظامی مورد اسـتفاده قرار می گیرد که پوسـته 

این دوربین ها نیز در این شرکت تولید می شود.

مدیرعامـل شـرکت کاران در پایـان در خصـوص 

چالش های موجود در زمینــه صادرات، اظهار کرد: 

فـروش صادراتـی خـود را متوقــــف کرده ایــــم کــــه 

اصلی تریـن دلیـل آن، کمبـود ماده اولیه و همچنین 

رشد قیمت آن بوده است. به عنوان مثــال، روغـــن 

ریختــــه گری  خــــط  بــــرای  مصــــرفی  هیدرولیـک 

دایکسـت بـا قیمـت 100 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم خریـداری می شـد امــــا االن قیمـــت هـــر 

کیلوگـرم آن بـه یـک میلیـون تومـان و حتـی بیشـتر 

رسیده است و یا قیمت آلیاژ برنز مورد استفاده در 

ریخته گـری، 25 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بـود امـا اکنـون باید به قیمت پنج میلیون تومان به 

ازای هر کیلوگرم تهیه شـود. همچنین برخی مواد 

اولیـه از طریـق واردات تامیـن می  شـد کـه در حـال 

حاضـر، بـه دلیـل وضـع تحریم هـای مختلـف علیـه 

کشور، این امکان وجود ندارد.

 اگر مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 
پایین دستی صادر شود، موجب کمبود 

و افزایش قیمت آن در بازار خواهد 
شد و این تولیدکنندگان نخواهند 

توانست با تمام ظرفیت خود محصول 
تولید کنند
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رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت زاگـرس مس سـازان گفت: بـا توجه به شـرایط سـخت اقتصـادی، دولت بایـد در زمینـه افزایش 
حقوق دولتی معادن، بررسی های الزم را داشته باشد تا تهدید خاصی متوجه سودآوری واحدهای معدنی نشود.

لزوم بازنگری دولت در افزایش حقوق دولتی معادن
پروژه استخراج مس سولفیدی  

رئیس هیئت مدیره شرکت زاگرس مس سازان عنوان کرد:

علـی فـرزادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: 

شـرکت زاگرس مس سـازان در سـال 1386 تاسیس 

و فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد کاتـد مـس از 

سـه سـال بعـد همزمـان بـا بهره بـرداری از معـدن 

مـس در حوالـی سـاوه آغـاز کرده اسـت. سـهامدار 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مجموعـه،  پیشـین 

گل گهـر بـوده و شـرکت اکتشـاف معـادن و صنایع 

غدیـر از سـال 1397 سـهامدار جدیـد زاگـرس مـس 

سـازان اسـت. در حـال حاضـر، تعـداد 105 َتـن بـه  

فعالیـت  مشـغول  کارخانـه  در  مسـتقیم  صـورت 

نیروهـای  قالـب  در  نیـز  َتـن   80 تعـداد  هسـتند. 

کـه  می کننـد  فعالیـت  معـادن  در  پیمانـکاری 

اقدامـات الزم در زمینه هـای حفـاری، اسـتخراج و 

آتشباری را انجام می دهند.

وی در خصـوص میـزان ظرفیـت تولیـد کاتـد 

مـس در شـرکت زاگـرس مـس سـازان، بیـان کـرد: 

ظرفیت تولید کاتد مس در این شرکت، یک هزار 

تـن در سـال بـوده کـه در حـال حاضـر، 60 تـا 70 

درصد آن فعال است.

تولید کاتد مس به روش هیپ لیچینگ  

رئیس هیئت مدیره شـرکت زاگرس مس سـازان 

در ارتباط با فرایند تولید کاتد مس در این مجموعه، 

عنـوان کرد: سـه پهنه معدنی در محـدوده کارخانه 

قرار دارد که مس اکسیدی از طریق آن ها استخراج 

و در ادامـه فراینـد هیپ لیچینگ جهت تولید کاتد 

مـس انجـام می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تعـداد 

16 پـد در سـه هیـپ احـداث شـده اسـت و عملیات 

پاشـش اسیدسـولفوریک روی آن ها انجام می شـود. 

در ادامه پیرلس تولید شده وارد خط تولید می شود 

و  حاللـی  اسـتخراج  فراینـد  طریـق  از  نهایتـا  و 

الکترووینینگ کاتد مس به دست می  آید.

فـرزادی در ادامـه بـه میـزان ذخایـر معـادن مـس 

ایـن مجموعـه اشـاره کـرد و گفـت: معـادن مـس در 

محـدوده نارباغـی شهرسـتان سـاوه واقـع شـده کـه 

حـاوی 200 هـزار تـن مـس اکسـیدی اسـت. پـس از 

اکتشـافات انجـام شـده در طـی ماه هـای اخیـر، ایـن 

میـزان بـه 500 هـزار تـن افزایـش یافتـه  کـه البتـه ایـن 

مقدار هنوز قطعی نشـده اسـت و امیدوار هسـتیم 

بـه ایـن میـزان ذخیـره مـس اکسـیدی دسـت یابیـم. 

همچنیـن در کنـار این حجم ذخیره مس اکسـیدی، 

بـه مـس سـولفیدی هـم دسـت یافته ایـم کـه پـس از 

تکمیلـی،  اکتشـافی  عملیات هـای  بعضـی  انجـام 

میـزان ذخیـره قطعـی مس سـولفیدی اعـالم خواهد 

شـد. چراکـه در نظـر داریـم در برنامـه طـرح توسـعه، 

مـس سـولفیدی را بـا اسـتفاده از فراینـد فلوتاسـیون 

فرآوری کنیم.

اکتشاف معدن طال در پهنه ساوه غربی  

وی در همین راستا اضافه کرد: عالوه بر معادن 

موجود در پهنه ساوه غربی در حال اجرای عملیات 
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همچنیـن  و  هسـتیم  طـال  معـدن  یـک  اکتشـاف 

بـه ذخایـر بیشـتر مـس اکسـیدی در  می خواهیـم 

راستای تامین نیاز خوراک کارخانه دست یابیم زیرا 

افزایـش میـزان تولید مجموعه به تامیـن کافی مواد 

اولیـه وابسـته اسـت. امیـدوار هسـتیم بـا حمایـت 

هلدینـگ صنایـع و معـادن غدیـر و بـا توجـه به اینکه 

فـرآوری و فراینـد تولیـد فلـز طال شـباهت نزدیکی به 

نیـز  فلـز زرد  ایـن  تولیـد  فلـز مـس دارد، در حـوزه 

گام های مثبتی برداریم.

 استفاده کارشناسانه از اسید سولفوریک  

رئیس هیئت مدیره شـرکت زاگرس مس سـازان 

ضمن اشاره به تاثیر اسیدسولفوریک بر تولید کاتد 

مس، اذعان کرد: تبخیر اسید سولفوریک در داخل 

سلــــول الکتــــرووینینگ رخ می دهـــد کـــه توســـط 

حمام هــــای  در  موجــــود  پالسـتیکی  گلوله هــــای 

الکترووینینـگ کنتـرل می شـود و بنابرایـن از لحـاظ 

زیست محیطی مشکل خاصی در زمینه استفاده از 

این اسید نداریم. اگرچه هر تغییر حالتی در محیط 

زیسـت منجر به ایجاد بعضی خسـارت ها می شـود 

امـا اسـتفاده از اسـید سـولفوریک در فراینـد تولیـد 

تاثیرگـذار  زیسـت  محیـط  بـر  آنچنـان  مـس  کاتـد 

نیسـت. زیربناهـای الزم در هیپ هـای موجـود در 

کارخانه به خوبی تعبیه شـده اسـت و با اسـتفاده از 

نفـوذ  از  ایـن هیپ هـا،  پلیمـری در کـف  سـه الیـه 

اسیدسولفوریک به داخل زمین جلوگیری می شود. 

چراکـه اگـر ایـن اتفاق رخ دهـد، در واقع با هدررفت 

کاتـد مـس مواجـه خواهیـم شـد. بنابرایـن حداکثـر 

تالش خود را در راستای بهینه سازی تولید محصول 

با اسـتفاده از این اسـید انجام می دهیم.

فرزادی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه از چـه 

تکنولـوژی خاصـی جهت تولیـد کاتد مس اسـتفاده 

می کنیـد، مطـرح کرد: تکنولوژی مورد اسـتفاده در 

مجموعـه مـا بـه طور کامـل داخلی اسـت. در بخش 

مخازن نگهداری اسید و به این دلیل که از آلیاژهای 

خاصـی در تولیـد آن هـا اسـتفاده می شـود، ناچـار بـه 

واردات از کشـور آفریقـای  جنوبـی بوده ایم. طراحی 

خط تولید کارخانه توسط کارشناسان داخلی انجام 

شـده و برخـی ملزومـات و ابزارهـای دقیـق ماننـد 

پمپ هـای ضـد اسـید از کشـورهای ایتالیـا و آلمـان 

فـوق   علـت  بـه  چراکـه  اسـت.  شـده  خریـداری 

تخصصی بودن فرایند تولید این محصوالت، امکان 

تولیـد آن هـا در داخـل کشـور وجود نـدارد و ناچار به 

واردات هستیم.

عرضه و فروش کاتد مس در بورس کاال  

وی بـا اشـاره بـه فـروش کاتـد مـس در بـورس کاال، 

اظهـار کـرد: عرضـه و فـروش کاتد مس در بـورس کاال 

بـه نفـع مجموعـه اسـت زیـرا شـفافیت الزم جهـت 

عرضـه کاتـد مـس در بـورس کاال وجـود دارد و ایـن 

محصـول بـا قیمـت مناسـب و مصـوب بـه فـروش 

می رسد. در حالی که اگر بخواهیم محصول تولیدی 

خـود را در بـازار آزاد بـه فـروش برسـانیم، ناچـار بـه 

برگزاری مزایده هستیم و کاتد مس با قیمتی کمتر از 

بـورس کاال بـه فـروش خواهـد رسـید؛ مگـر در شـرایط 

اضطراری که مجموعه نیاز مبرم مالی داشته و ناچار 

به فروش این محصول در بازار آزاد باشیم. در حالت 

کلـی، در راسـتای شفاف سـازی و سـودآوری بیشـتر، 

عمده فروش کاتد مس تولید شـده در این مجموعه 

از طریق بورس کاال صورت می پذیرد.

این تولیدکننده کاتد مس در خصوص فعالیت 

حـال حاضـر  در  کـرد:  عنـوان  حـوزه صـادرات،  در 

فعالیت خاصی در  این حوزه نداریم اما به دنبال آن 

هسـتیم تـا بتوانیـم در آینـده نزدیـک کاتـد مـس را 

صادر کنیم.

افزایش حقوق دولتی  

فـرزادی در ادامـه ضمـن ابـراز نگرانـی از افزایـش 

کـرد:  بیـان   ،1401 سـال  در  معـادن  دولتـی  حقـوق 

زمزمه هایی مبنی بر افزایش حقوق دولتی معادن در 

سال آینده به گوش می رسد. ما در مقام تولیدکننده 

و با توجه به اینکه حقوق 200 نیروی انسانی شاغل در 

مجموعـه را پرداخـت می کنیـم، توانایـی پرداخـت 

حقـوق دولتـی بیشـتر را نداریـم. ضمـن اینکـه برخی 

مـواد معدنـی را از بـازار آزاد خریـداری می کنیـم و 

هزینه حمل ونقل نیز به شدت افزایش یافته است. 

اگر در چنین شرایطی حقوق دولتی معادن افزایش 

یابد، طبیعتا سودآوری ما به خطر خواهد افتاد و به  

دنبال آن عملکرد تمامی بخش های مجموعه دچار 

مشـکل خواهـد شـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه شـرایط 

سـخت اقتصـادی، دولـت بایـد در زمینـه افزایـش 

حقـوق دولتـی معـادن، بررسـی های الزم را داشـته 

باشـد. افزایـش حقـوق دولتـی معادن بایـد به نحوی 

باشد که تهدید خاصی متوجه سودآوری واحدهای 

تولیدکننده نشـود.

چالش تامین آب در آینده  

رئیس هیئت مدیره شـرکت زاگرس مس سـازان 

زیرساخت های موجود در منطقه در راستای تولید 

کاتد مس را مناسب خواند و گفت: خوشبختانه از 

لحاظ زیرساخت با مشکل خاصی مواجه نیستیم و 

تنهـا دغدغـه مـا در ایـن زمینـه آب اسـت. چراکـه 

کشـور بـا بحـران کم آبی دسـت و پنجـه نرم می کند 

و ایـن مسـئله قطعـا تولیدکننـدگان را در آینـده بـا 

مشـکل روبـه رو خواهـد کـرد. در حـال حاضـر، آب 

خریـداری  صنعتـی  شـهرک  از  را  خـود  نیـاز  مـورد 

می کنیـم و بـا تانکـر بـه کارخانـه انتقـال می دهیـم. 

میـزان آب مـورد نیـاز مجموعه، ماهیانه پنـج هزار تا 

هشـت هـزار لیتـر اسـت کـه ایـن میـزان مصـرف در 

فصول گرم سال افزایش می یابد و ما همواره بودجه 

مشخصی را جهت تامین آن درنظر می گیریم.

وی در پایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا طرح 

توسـعه ای در دسـتور کار دارید یا خیر، خاطرنشـان 

کـرد: در حـال حاضـر، برنامـه خاصـی در ایـن زمینـه 

مهم تریـن  سـولفیدی،  مـس  اسـتخراج  و  نداریـم 

پـروژه ای اسـت کـه ذهـن خـود را بـرای اجـرای آن 

متمرکز ساخته ایم.

سه پهنه معدنی در محدوده 
کارخانه قرار دارد که مس اکسیدی 
از طریق آن ها استخراج و در ادامه 

فرایند هیپ لیچینگ جهت تولید 
کاتد مس انجام می شود
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع فلزات رنگین ماهنشـان گفت: بـا توجه به فرمول قیمتی که از سـوی بـورس کاال برای نحوه محاسـبه 
قیمـت شـمش سـرب و روی ابالغ شـده اسـت، طـی هفته های آینده شـاهد شـرایط بهتری نسـبت به چهـار تا پنج ماه گذشـته 

خواهیم بود.

قیمت سرب و روی متعادل تر خواهد شد
مدیرعامل شرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشان:

منصـور علمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، اظهار داشـت: با 

بررسـی و ارزیابی روند قیمت سـرب طی هفته های 

اخیر، تصور بر این است که اگر افراد غیر متخصص 

در رونـد معامـالت بازار دخالتی نکنند، می توان به 

یک قیمت متعادل مطابق با قیمت سرب در بورس 

فلزات لندن، دست یافت.

وی در پاسـخ به این سـوال که روند قیمت سـرب 

در حال حاضر به چه نحوی در حال پیشـروی اسـت، 

سـرب  قیمتـی  رونـد  گفـت  نمی تـوان  کـرد:  بیـان 

صعـودی اسـت. یعنـی قیمـت رسـمی رو بـه افزایـش 

اسـت اما قیمت غیر رسـمی آن گاهی روند نزولی را 

عرضـه  بـه  حاضـر  کسـی  عمدتـا  می کنـد.  طـی 

محصوالت خود با قیمت رسمی یا دستوری نیست 

امـا نرخ هـای غیررسـمی هـم بـا توجـه بـه هزینه هـای 

کـه  هم اکنـون  می شـوند.  محسـوب  گـران  تولیـد، 

عرضه هـا به سـمت بـورس کاالی ایران هدایت شـده، 

بـه خـود  قـرار اسـت قیمت هـا حالـت متعادل تـری 

بگیرند. طبیعی اسـت که این امر، قیمت را در بازار 

آزاد نیز کاهش بدهد و همزمان با این اتفاق، قیمت 

غیر رسمی نیز با کاهش مطلوبی روبه رو شود.

توقف صادرات، افت تولید و فروش را به   

همراه داشت

مدیرعامل شرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشان 

در ادامـه بـه ارزیابـی بـازار فـروش محصـوالت خـود 

اشاره کرد و گفت: متاسفانه از یک سو، در سال 1400 

بـه دلیـل اینکـه صـادرات متوقـف شـد و نتوانسـتیم 

محصولی به کشورهایی که با آن ها ارتباطات تجاری 

داشـتیم صـادر کنیـم، بـا وضعیـت فـروش متالطمی 

مواجه شدیم و شرایط نامطلوبی را در تولید نیز پشت 

سـر گذاشـتیم و از سـوی دیگـر، بـه خاطـر اختـالف 

قیمـت بیـن بـورس کاال و بـازار آزاد، تولیدکننـدگان 

تصمیـم گرفتند تا محصوالت خـود را در بـازار عرضه 

نکننـد. چراکـه درآمـد حاصل، بـا توجه به هزینه های 

تولیـد مقرون به  صرفـه نبـود. بـه صـورت کلـی حتـی 

عرضـه در بـورس کاال هـم بـرای تولیدکنندگان چیزی 

جـز ضرردهـی بـه ارمغـان نمـی آورد. به طوری کـه در 
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اردیبهشـت ماه سـال جاری، هرگونه عرضه در بورس 

کاال توسـط تولیدکننـدگان تحریـم شـد و علـت آن، 

قیمت دستوری بود.

با چشم انداز خود فاصله داریم  

علمـی در اشـاره بـه میـزان فروش شـمش سـرب 

تولید شـده در این شـرکت از ابتدای سـال تاکنون، 

عنوان کرد: آمار دقیق میزان فروش در حال حاضر 

در دست نیست اما به طور تقریبی می توان گفت 

نزدیک به سه تا چهار هزار تن شمش سرب در بازار 

داخلـی بـه فـروش رسـانده ایم کـه نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال گذشته، تغییری نداشته و البته، کمتر 

از میـزان دلخـواه بـوده اسـت. سـال 1397 از میـزان 

فـروش خوبـی برخـوردار بودیـم. سـال 1399، سـال 

بـدی بـرای همـه صنایـع فلـزی بـود؛ بـه طـوری کـه 

بیشـتر  و  شـد  کارخانه هـا  اکثـر  تعطیلـی  سـبب 

ضررهـای  شـرکت،  ایـن  ازجملـه  تولیدکننـدگان 

سنگینی را متحمل شدند.

فرمول جدید قیمت گذاری  

این تولیدکننده شمش سرب همچنین اذعان 

کـرد: پیش تـر موظـف بودیـم بـه هـر قیمتـی کـه از 

سـوی بـورس کاال بـه تولیدکننـده اعـالم می شـد، 

متاسـفانه  کـه  کنیـم  عرضـه  را  خـود  محصـوالت 

اختـالف بیـن ایـن قیمـت و نرخ بـازار آزاد، حتی تا 

15هـزار تومـان نیـز می رسـید کـه این میـزان، برای 

تولیدکننـده ضرردهـی بـه همـراه داشـت امـا طـی 

کـه  شـده  گرفتـه  ایـن  بـر  تصمیـم  اخیـر  روزهـای 

مطابق فرمولی که از سوی بورس کاال برای نحوه 

محاسـبه قیمـت شـمش سـرب و روی ابـالغ شـده 

اسـت، قیمـت پایـه شـمش روی و سـرب بـر اسـاس 

میانگیـن هفتگـی بـورس فلـزات لنـدن ضـرب در 

میانگیـن هفتگـی دالر حوالـه سـامانه سـنا ضـرب 

ایـن  بـه واسـطه  در 1.1 محاسـبه و اعمـال شـود. 

کاال  بــــورس  در  قیمت هــــا  جدیــــد،  بخشنامــــه 

منطقی تـر می شـــود و ثبــــات در بـازار حکم فرمــــا 

خواهـد شـــد. بـه طـور قطع، طـی هفته هـای آینده 

شـاهد شـرایط بهتـری نسـبت بـه چهـار تـا پنـج مـاه 

گذشته خواهیم بود.

بازار متالطم ضررهای زیادی را به تولید   

تحمیل کرد

توقـع  خصـوص  در  صنعتـی  فعـال  ایـن 

تولیدکننـدگان از دولـت و مسـئولین، اذعـان کـرد: 

بـرای  می توانـد  دولـت  کـه  اقداماتـی  بهتریـن 

تولیدکننـدگان و رونـق تولیـد انجـام دهـد، شـامل 

موارد مختلفی می شود؛ مهم ترین مانعی که توسط 

دولـت ایجـاد شـده، محدودیـت صادرات اسـت که 

بـه عموم تولیدکنندگانی که بیشـترین درآمـد آن ها 

از طریق صادرات بود، ضربه زد که این معضل باید 

قیمت گـذاری  فرمـول  همچنیـن  شـود.  برطـرف 

شـمش سـرب و روی بعـد از سـال ها تعییـن شـد کـه 

این اتفاق باید پیش از این ها، به وقوع می پیوست. 

چراکه تولیدکنندگان طی چند سال اخیر زیان های 

زیادی را به خاطر نبود نظارت بر بازار سـرب و روی 

متحمل شده اند.

وی ادامـه داد: در صنعـت سـرب و روی طـی 

قیمت گـذاری  پـی  در  کارخانـه  هـر   ،1400 سـال 

دسـتوری که برای عرضه شـمش روی در بورس کاال 

در نظر گرفته شـده بود، 17 تا 18 هزار تومان و برای 

کارخانـه عرضه کننـده شـمش سـرب، 10 تـا 15 هـزار 

مثـال،  عنـوان  بـه  شـد.  ضـرر  متحمـل  تومـان 

شمش سـرب طبـق قیمت گـذاری دسـتوری، بایـد بـا 

قیمـت 54 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

بـورس کاال عرضـه می شـد؛ در حالـی کـه قیمـت 

واقعـی آن، 64هـزار تومـان بـه ازای هر کیلوگرم بود. 

حـال بـا تعیین فرمـول قیمت گذاری شـمش سـرب، 

ایـن محصـول به قیمت واقعـی در بورس کاال عرضه 

خواهد شد.

تامین باتری فرسوده از کشورهای همسایه  

رنگیـن  فلـزات  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

ماهنشـان در خصـوص منابـع تامیـن مـواد اولیـه این 

شـرکت، بیان کرد: بیشـتر باتری های فرسـوده مورد 

عـراق،  کشـورهای  از  واردات  طریـق  از  را  نیـاز 

افغانستان، آسیای میانه، قطر و همچنین قاره آفریقا 

تامیـن می کنیـم و در ایـن زمینـه می تـوان گفـت بـا 

مشـکلی روبـه رو نیسـتیم. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 

داشـت کـه در ایـن زمینـه از یـک سـو، کمبـود منابع 

هم اکنون که عرضه ها به سمت 
بورس کاالی ایران هدایت 

شده، قرار است قیمت ها حالت 
متعادل تری به خود بگیرند. طبیعی 
است که این امر، قیمت را در بازار 
آزاد نیز کاهش بدهد و همزمان با 

این اتفاق، قیمت غیر رسمی نیز با 
کاهش مطلوبی روبه رو شود
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تامیـن مـواد اولیـه مطـرح اسـت و از سـوی دیگـر، 

معضل فرایند واردات مطرح است. در بازار داخلی 

تـا  نـدارد  وجـود  فرسـوده  باتـری  کافـی  میـزان  بـه 

تولیدکننده بتواند نیاز خود را تامین کند و گاهی، 

باتـری  وجـود  علی رغـم  هـم  خارجـی  بازارهـای  در 

فرسـوده کافی نمی توان آن را خریداری و وارد کرد. 

طی ماه های گذشـته با توجه به سـخت گیری هایی 

که از سـوی دولت بر واردات باتری فرسـوده اعمال 

شـد، مدتـی دسـت نگـه داشـتیم امـا اخیـرا دوبـاره 

شروع به واردات کرده ایم.

عمده باتری فرسوده در انحصار   

باتری سازان است

ایـن فعـال صنعتـی در تکمیـل صحبـت خـود 

تاکیـد کـرد: از منابـع داخلـی بـه میزان بسـیار کمی 

باتری فرسـوده تامین می کنیم زیرا بیشـترین میزان 

باتـری فرسـوده توسـط دو شـرکت بـزرگ باتری سـاز 

جمـع آوری و مصـرف می شـود. بـه گونـه ای کـه خود 

این شرکت ها ضایعات باتری های تولیدی خود را از 

مشـتریان دریافـت می کننـد و عمـال دسـت سـایر 

تولیدکنندگان شمش سرب برای خرید این باتری های 

فرسوده خالی می ماند.

تثبیت نفرات شاغل طی دو سال اخیر  

علمـی در ارتبـاط بـا تعـداد نیروهـای فعـال در 

شـرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشـان، اظهار کرد: 

در ایـن شـرکت حـدود 30 َتـن مشـغول بـه فعالیـت 

هسـتند کـه با وجود شـرایط نامطلوب اقتصـادی، از 

سال 1399 تا کنون تعدیل نیرو انجام نداده ایم.

از توسعه بازماندیم  

مدیرعامــــل شرکــــت صنایــــع فلــــزات رنگیــــن 

ماهنشـان مطـرح کـرد: ماشـین آالت و دسـتگاه های 

مسـتقر در خطـوط تولیـد شـرکت، سـاخت داخـل 

اسـت و قصد نداریم از تجهیزات خارجی اسـتفاده 

کنیم. چراکه این ماشـین آالت ایرانی به خوبی نیاز 

تولیـد  بـرای  تاکنـون  و  کرده انـد  بـرآورده  را  تولیـد 

مشکلی به وجود نیامده است.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه آیـا طـرح توسـعه ای در دسـتور کار 

دارید یا خیر، تصریح کرد: در سال 1398، با افزایش 

تعداد کوره های ذوب، ظرفیت تولید شـمش سـرب 

را از 12 هزار تن به 24 هزار تن رساندیم اما متاسفانه 

در سـال گذشـته با توجه به مشـکالتی که در زمینه 

تامیـن مـواد اولیـه، فـروش محصـوالت در بازارهـای 

صادراتـی و قیمت گذاری هـا بـه وجـود آمـد، رونـد 

توسعه ای این شرکت به صورت کامل متوقف شد.

اهمیت منابع خارجی تامین سرب  

علمــــی در ایـــــن خصــــوص کــــه آیــــا ادعــــای 

مقرون به صرفـه نبـودن تولیـد سـرب بـه علـت وجـود 

معضـالت مختلـف در مسـیر صحـت دارد یـا خیـر، 

مطـرح کـرد: اگـر تولیدکننـده بتواند منابـع خارجی 

تامیـن مـواد اولیـه خـود را فراهـم کنـد، فراینـد تولید 

مشـکلی در بر نخواهد داشـت اما اگر در شناسـایی 

منابـع خارجـی ناموفـق باشـد، می تـوان ایـن ادعـا را 

قطعــــا  صــــورت  ایــــن  در  تولیــــد  و  کــــرد  قبــــول 

مقرون به صرفه نخواهد بود.

بازارهای هدف صادرات  

مدیرعامل شرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشان 

در خصـوص کشـورهای هـدف صـادرات ایـن واحد 

تولیـدی، خاطرنشـان کـرد: قبـل از محـدود کـردن 

بـه کشـورهای امـارات متحـده عربـی،  صـادرات، 

کـره جنوبـی، تایلنـد و ترکیـه محصـوالت خـود را 

عرضـه می کردیـم. در سـال 1397، هشـت هـزار تـن 

شـمش سـرب توسـط ایـن شـرکت صـادر شـد و در 

سـال 1398 نیـز بـه همیـن ترتیب صادرات داشـتیم 

اما در سال های 1399 و 1400 توانستیم 400 تا 500تن 

شمش سرب به بازارهای هدف، صادر کنیم.

وی در انتهـا خواسـتار شـد: تقاضاهایـی کـه از 

جانـب تولیدکننـدگان بـه دولـت بیـان شـده اسـت، 

بیشتــــر بـه رفــــع چالش هـــا در زمینه هـــایی ماننـد 

حـذف تصمیمـات بـدون منطـق، دسـتورالعمل های 

خلق السـاعه، بخشـنامه های سـلیقه ای و بی ربـط و 

مربـوط  بـود،  بیشـتر  قبـل  دولـت  در  کـه  ضبطـی 

می شـود. اگـر دولـت تولیـد را بـه حال خـود رها کند، 

قطعا وضعیت رو به بهبودی را تجربه خواهد کرد.

مهم ترین مانعی که توسط دولت 
ایجاد شده، محدودیت صادرات 

است که به عموم تولیدکنندگانی 
که بیشترین درآمد آن ها از طریق 

صادرات بود، ضربه زد که این 
معضل باید برطرف شود
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت تهیـه و تولید مواد معدنـی ایران گفـت: یکی از نقص هـای بخش معدن در کشـور ما توجه کمتـر به افکار 
عمومـی و عـدم اقناع سـازی آن نسـبت به فعالیت های معدنی اسـت کـه در این رابطه، شـرکت تهیه و تولیـد مواد معدنـی ایران قصد 

دارد با راه اندازی گردشگری معدنی، توجه افکار عمومی را نسبت به معدنکاری جلب کند.

لزوم ترویج فرهنگ معدنکاری در جامعه
افکار عمومی با واقعیت های بخش معدن آشنا نیست  

عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  دسـتجردی  رضـا 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار 

داشـت: شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران 

بـه عنـوان بـازوی اجرایـی دولـت در حـوزه معـدن 

فعالیت می کند.

وی افـزود: موضوعـی کـه در حـال حاضـر، هـم 

دولت و هم فعاالن بخش معدن را با چالش مواجه 

کرده، عدم شـناخت جامعه از واقعیت های بخش 

معـدن اسـت. ایـران از نظـر منابـع طبیعـی و ذخایر 

زیرزمینی، جزو پنج کشـور نخسـت جهان به شمار 

اسـتاندارد  میـزان  بـه  ذخایـر  ایـن  از  امـا  مـی رود 

استفاده نمی کنیم.

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تهیه و تولیـد مواد 

معدنـی ایـران اذعـان کـرد: بـرای بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی در حـوزه پژوهـش هزینـه چندانـی 

صـرف نمی شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه کشـور 

حـوزه  در  دالر  میلیـارد   110 حـدود  سـاالنه  آلمـان 

پژوهـش هزینـه می کنـد؛ در نتیجـه، این کشـور در 

زمینـه صنعـت پیشـرو اسـت. آلمـان پیـش از آنکـه 

یـک تکنولـوژی را بـه بـازار مصـرف عرضـه کنـد، در 

مـورد آن فرهنگ سـازی انجـام می دهـد و هزینـه آن 

را متقبل می شود.

دستجردی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور 

مـا افـکار عمومـی بـا واقعیت هـای بخـش معـدن بـه 

اسـت.  بیگانـه  معدنـکاری،  نواحـی  سـاکنان  ویـژه 

اغلـب سـاکنانی کـه در نزدیکـی آن هـا معدنـکاری 

انجـام می  شـود، بـا بخـش معـدن در تقابـل هسـتند 

زیـرا بـا ایـن بخش آشـنایی ندارند. یکـی از دالیل این 

تقابل آن است که جامعه معدنی حداقل هزینه های 

الزم را بـرای جـا انداختـن موضـوع معدنـکاری در 

افکار عمومی نمی پردازد.

فعالیت گسترده ایمپاسکو در حوزه معدن  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران در خصـوص فعالیت های این شـرکت 

تصریح کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

ایمیـدرو، در حوزه هـای  اجرایـی  بـازوی  بـه عنـوان 

در  فـرآوری  اسـتخراج،  اکتشـاف،  ماننـد  مختلـف 

راسـتای اصل 44 قانون اساسـی و سیاسـت هایی که 

دولت در این جهت اتخاذ می کند، استراتژی هایی 

را برای خود در چند بخش تعریف کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه اکتشاف که هزینه های 
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نسـبتا باالیـی را می طلبـد، این شـرکت آمادگـی آن را 

بـه  بـه طـور جدی تـری  کـه در سـطح کشـور  دارد 

اکتشـاف وارد شـود زیرا در انجام اکتشـاف، دولت 

را  کمتـری  ریسـک  خصوصـی  بخـش  بـه  نسـبت 

متحمـل می شـود. از ایـن رو شـرکت تهیـه و تولیـد 

مـواد معدنـی ایـران بـه عنـوان وظیفـه حاکمیتـی به 

صورت جدی به مقوله اکتشاف وارد شده است.

دستجردی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت هایی 

کـه شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران بـه 

صورت جدی به آن وارد شـده، فعال سـازی و احیای 

معـادن کوچک مقیـاس اسـت. از ایـن رو طی دو سـه 

سال گذشته، اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن 

کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنـوان کـرد: ارتباط نزدیک تر با دانشـگاه از 

موضوعـات مهمـی اسـت کـه بایـد مورد توجـه قرار 

گیـرد زیـرا خلـق تکنولـوژی و دانـش در ایـن بخـش 

اتفـاق می افتـد. بسـیاری از معـادالت معدنـی هـم 

در حـوزه اسـتارت آپ ها و هـم در حـوزه پژوهـش و 

فـراوری تغییـر یافته انـد. بـه طـوری کـه بـا فـراوری 

ارزش افـزوده چنـد برابـری نسـبت بـه مـاده خـام 

معدنی ایجاد می شود.

گردشگری معدنی برای آشنایی جامعه  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی تاکیـد کـرد: کشـور مـا بـه عنـوان یکـی از 

بـه سـمت  بایـد  کشـورهای دارای ذخایـر معدنـی 

چهـارم  انقـالب  از  و  بـرود  معدنـی  مـواد  فـراوری 

صنعتـی عقب نمانـد که اقناع سـازی افکار عمومی 

با استفاده از رسانه ها نقش موثری را در این موضوع 

ایفـا می کنـد زیـرا اغلـب افـراد جامعـه نسـبت بـه 

فعالیت های شناخت ندارند. بنابراین شرکت تهیه 

و تولیـد مـواد معدنـی ایـران بـه صـورت جدی پیگیر 

اجرای بسته گردشگری معادن است.

معـادن  گردشـگری  کـرد:  مطـرح  دسـتجردی 

از  اجتماعـی  مختلـف  الیه هـای  آشـنایی  باعـث 

واقعیت هـای معـدن و فهـم صحیـح جامعـه از ایـن 

بخـش می شـود. ضمـن اینکـه ایـن موضـوع موجـب 

بیـکار  آن  پرسـنل  کـه  متروکـه ای  معـادن  می شـود 

شـده اند، مجـدد بـه ایـن بخـش جـذب شـوند و بـه 

نوعی از بیکاری در جامعه جلوگیری می کند.

وی اظهار کرد: ذکر این نکته ضروری است که 

معـادن متروکه نزد افکار عمومی منظـره بدی دارند 

امـا حـوزه گردشـگری می توانـد ایـن منظـره را تغییـر 

دهـد و معـدن را در نظـر جامعـه زیبـا جلـوه کنـد. به 

همین دلیل گردشگری معدنی ازجمله برنامه هایی 

است که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به 

صـورت جـدی دنبـال می کنـد. تـا زمانـی کـه مـردم 

جامعـه بـه معنـای واقعـی بـا معـدن آشـنا نشـوند، 

نمی توانیم از این ثروت خدادادی و سرمایه موجود 

استفاده کنیم.

خصوصی سازی، تجربه ای موفق  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

برخـی  خصوصی سـازی  اینکـه  بیـان  بـا  معدنـی 

مجتمع های تابع باعث رشد و شکوفایی آن ها شده 

اسـت، عنوان کرد: در مجتمع نخلک پس از اجرای 

برنامـه خصوصی سـازی و واگـذاری راهبری مجتمع 

به بخش خصوصی، میزان اشـتغال سـه برابر شـده و 

طـی ایـن مـدت تولیـد نیـز بـه 2.5 تـا سـه برابـر قبـل 

رسـیده اسـت. البتـه بـرای ورود بخـش خصوصی به 

و  زمینه سـازی  بایـد  فـراوری،  و  معـدن  حـوزه 

فرهنگ سـازی شـود. بایـد همـه فعـاالن معـدن درک 

واقعیت هـای خصوصی سـازی را در حـوزه معـدن و 

صنایع معدنی داشته باشند.

دسـتجردی بیان کرد: روندی که شـرکت تهیه 

و تولیـد مـواد معدنـی ایـران و ایمیـدرو در زمینـه 

خصوصی سـازی بخـش معـدن و صنایـع معدنی در 

پیـش گرفته انـد، هوشـمندانه بـوده و تنهـا راهبـری 

مجتمع ها به بخش خصوصی واگذار شده است و 

از این واگذاری حمایت می شـود زیرا تجربه نشـان 

داده مجتمع هایـی کـه کامـال بـه بخـش خصوصـی 

اسـت.  نبـوده  موفقـی  تجـارب  شـده اند،  واگـذار 

حـوزه  در  فعال تـر  حضـور  بـرای  خصوصـی  بخـش 

معـدن نیـاز به زمان و رشـد کافـی دارد و به عبارت 

بهتر، باید زیرساخت های فکری و فرهنگی و بستر 

و صنایـع  معـدن  بخـش  در  آن  بـرای حضـور  الزم 

معدنی آماده شود.

فرهنگ سازی برای فعالیت های معدنی  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنی اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی نسـبت بـه آن کمتـر توجـه 

می شـود، مکان گزینـی کارخانه هـای فرآوری اسـت. 

افـکار عمومـی تصـور می کنـد کـه صنایـع  امـروزه 

آب بـر در مراکـز کـم آب احـداث شـده اند. در حالـی 

کـه بایـد فعـاالن حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی بـه 

سـواالت افـکار عمومـی پیرامـون میزان مصـرف آب 

در ایـن حـوزه بـه دقـت پاسـخ دهنـد و این ابهـام را از 

ذهن جامعه پاک کنند.

دستجردی با ذکر مثالی گفت: فعاالن معدنی 

می تواننـد ایـن طـور پاسـخ دهند که به جـای انتقال 

مـواد معدنـی در مقیـاس بـاال بـه سـواحل و تقبـل 

هزینه هـای حمـل و نقـل بسـیار گـزاف، بهتـر اسـت 

صنایع فرآوری برای به حداقل رساندن مصرف آب،  

دنیـا  روز  تکنولوژی هـای  بـا  و  معـدن  نزدیکـی  در 

احداث شوند. اگر فعالیت های معدنی به ویژه در 

زمینـه مصـرف آب بـرای افـکار عمومـی تنویر شـود، 

دیگر دشمنان نمی توانند آن را دستمایه اخبار خود 

قرار دهند و از آن سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: معدن می تواند در مناطق 

دورافتـاده و محـروم باعـث ایجـاد اشـتغال شـود و از 

این رو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قصد دارد 

بـا گسـترش فعالیت هـای معدنـی در اقصـی نقـاط 

و  حـوزه  ایـن  شـکوفایی  و  رشـد  باعـث  کشـور، 

اشتغال زایی شود.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران به عنوان بازوی اجرایی 

ایمیدرو، در حوزه های مختلف مانند 
اکتشاف، استخراج، فرآوری در 

راستای اصل 44 قانون اساسی و 
سیاست هایی که دولت در این جهت 
اتخاذ می کند، استراتژی هایی را برای 
خود در چند بخش تعریف کرده است
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رشد 104 درصدی درآمد »کنور«

رشد تولید ایرالکو در آخرین ماه پاییز

درآمد »کگل« از 36 هزار میلیارد تومان عبور کرد
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شـرکت آلومینیوم ایران در آذر ماه 1400، توانسـت در تولید بیلت و شـمش آلومینیومی، به ترتیب 474.5 و 2.3 درصد رشـد را نسـبت به 
ماه قبل از آن به ثبت برساند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، نمودار 1 عملکرد شرکت آلومینیوم 

ایـران در آذر مـاه 1400 و مقایسـه نتایـج آن نسـبت به 

مـاه قبـل از آن و آذر مـاه 1399 را نشـان می دهـد. بـر 

اساس این نمودار، میزان درآمد و تولید محصوالت 

ایـن شـرکت نسـبت بـه آبـان مـاه 1400، دارای رشـد 

بوده است.

رشد تولید بیلت آلومینیومی نسبت به   

آبان 1400 و آذر 1399

در آذر ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران 879 تن 

بیلـت خالـص آلومینیومی تولید کرد کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن کـه تولیـد این محصول 

به میزان 153 تن بود، رشد چشمگیر 474.5درصدی 

داشـته اسـت. این شرکت در مقایسـه با مدت زمان 

مشابه در سال 1399 که 634 تن بیلت آلومینیومی 

رشـد  درصـد   38.6 بـود،  شـده  تولیـد  ایرالکـو  در 

مشاهده می شود.

»فایـرا« در سـومین مـاه پاییـز 1400، بـه میـزان 

آلومینیومـی  خالـص  بیلـت  تـن   313 و  یک هـزار 

فروخـت کـه بیانگـر رشـد مطلـوب 87.8 درصـدی 

فـروش ایـن محصـول نسـبت بـه آبـان ماه امسـال که 

فروش آن 699 تن بود، اسـت. مقایسـه میزان فروش 

بیلت در آذر ماه امسـال با مدت مشـابه سـال 1399، 

رشـد قابـل توجـه 139.2 درصـدی را نشـان می دهـد. 

بیلـت خالـص  تـن  مـاه 1399، 549  آذر  در  ایرالکـو 

رشد تولید ایرالکو در آخرین ماه پاییز
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1400قیمت فروش محصوالت ایرالکو از ابتدای سال گذشته تا آذر ماه -2نمودار 

بیلت شمش خالص شمش آلیاژی شمش صادراتی

آلومینیومـی فروختـه بـود. این شـرکت در مـاه مورد 

بررسی، موفق به صادرات 770 تن بیلت آلومینیومی 

در بازارهای بین المللی شد.

نـرخ فـروش بیلـت آلومینیومـی »فایـرا« در مـاه 

مـورد بررسـی، 70 هــــزار و 312 تومــــان بـه ازای هـر 

کیلوگرم ثبت شد که این میزان نسبت به ماه قبل 

از آن، 5.1 درصـد کاهـش داشـته اسـت. نـرخ فـروش 

ایـن محصـول در آبـان مـاه 1400، 74 هزار و 104 تومان 

بـه ازای هـــر کیلوگـرم بـــود. نـــرخ فـروش بیلـــت 

آلومینیومـی ایرالکـو در آذر مـاه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1399 که 44 هزار و 654 تومان به ازای 

توجـه  قابـل  رشـد  از  حاکـی  بـود،  کیلوگـرم  هـر 

57.5درصدی است.

ایرالکو 13 هزار و 165 تن شمش   

آلومینیومی تولید کرد

شرکت آلومینیوم ایران در آذر ماه 1400، 13 هزار 

و 165 تـن شـمش آلومینیومـی تولیـد کـرد کـه ایـن 

میزان تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 2.3 درصد 

رشـد داشـته اسـت. میـزان تولیـد ایـن محصـول در 

آبان ماه 1400، 12 هزار و 873 تن بود. مقایسه میزان 

تولید شمش آلومینیومی در ماه مورد بررسی با ماه 

مشابه در سال 1399، حکایت از کاهش 7.2درصدی 

تولید این محصول دارد. این شرکت در آذر ماه سال 

1399، 14 هـزار و 183 تـن شـمش آلومینیومـی تولیـد 

کرده بود.

پاییـز 1400، 12 هـزار و  »فایـرا« در سـومین مـاه 

788تـن شـمش آلومینیومـی را در بازارهـای داخلی و 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت به 

نشـان  را  کاهـش  درصـد  سـال 1400، 11.2  مـاه  آبـان 

می دهد. میزان فروش این محصول در آبان ماه 1400، 

فـروش شـمش  میـــزان  بـــود.  تـن  و 399  هــــزار   14

آلومینیومی ایرالکو در آذر ماه امسـال، در مقایسـه با 

فـروش 10 هـزار و 846 تنـی در مـدت مشـابه 1399، 

17.9درصد افزایش را نشان می دهد. میزان صادرات 

شـمش آلومینیومی این شـرکت در ماه مورد بررسـی 

نیز یک هزار و 566 تن بوده است.

عملکرد مطلوب »فایرا«  

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، شـرکت 

ایرالکـو در آذر مـاه 1400، در مجمـوع 14 هـزار و 44 تـن 

محصول آلومینیومی تولید کرده است که این میزان 

نسبت به ماه پیش از آن، 7.8 درصد افزایش و نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 5.2 درصـد افـت را 

نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـران در آذر مـاه سـال جـاری، 

حدود 14 هزار و 101 تن محصول آلومینیومی فروخته 

اسـت کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 6.6 درصـد 

کاهـش و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

23.7درصد رشد داشته است.

ایرالکو در آخرین ماه پاییز 1400، با کسـب 9 هزار 

و 713 میلیـارد و 291 میلیـون ریـال درآمـد از محـل 

فروش محصوالت آلومینیومی، کاهش 14.5 درصدی 

درآمـد را نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، بـه ثبـت رسـانده 

اسـت امـا در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

66.9درصد رشد را نشان می دهد.

»فایرا« در سومین ماه پاییز 1400، 
به میزان یک هزار و 313 تن بیلت 

خالص آلومینیومی فروخت که 
بیانگر رشد مطلوب 87.8 درصدی 
فروش این محصول نسبت به آبان 
ماه امسال که فروش آن 699 تن 

بود، است
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور در آذر ماه سـال 1400 توانسـت 78 هزار و 278 تن محصول سـنگ آهنی را در بازارهای داخلی 
به فروش برساند و با کسب دو هزار و 700 میلیارد ریال درآمد، رشد 104 درصدی درآمد را نسبت به آبان ماه به ثبت برساند.

رشد 104 درصدی درآمد »کنور«

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

و  معدنـی  توسـعه  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

زمینـه  در  خـود  توانمنـدی  بـا  صبانـور  صنعتـی 

تعمیـر و نگهـداری و همچنین فـروش و بازاریابی، 

کسـری  از  بخشـی  امسـال  مـاه  آذر  در  توانسـت 

تولیـد گندلـه را جبـران کنـد و بـا کسـب درآمـد 

270میلیـارد تومانـی در ایـن مـاه، مجمـوع فـروش 

خود را در سـال جاری به بیش از دو هزار میلیارد 

تومـان برسـاند. همچنیـن صبانور در آذر ماه سـال 

جـاری اقـدام بـه عرضه محصوالت خـود در بورس 

اسـتقبال  مـورد  نیـز  اقـدام  ایـن  کـه  کـرد  کاال 

متقاضیـان قـرار گرفـت و همیـن موضـوع یکـی از 

مـورد  مـاه  در  شـرکت  ایـن  فـروش  رشـد  عوامـل 

بررسی به شمار می رود.

ایـن شـرکت در ادامـه سـال قصـد دارد عـالوه بـر 

تولید گندله و کنسانتره مطابق با ظرفیت اسمی، از 

میـزان تولیـد سـال قبـل عبـور کنـد. در همیـن حال، 

فروش سه هزار میلیارد تومانی را تا پایان سال جاری 

توسـعه  شـرکت  زیـرا  اسـت  کـرده  هدف گـذاری 

معدنـی و صنعتـی صبانـور پروژه هـای بزرگـی را در 

حـوزه سـنگ آهن و فـوالد در دسـت اقـدام دارد و 

کسـب درآمـد مناسـب می  توانـد اجـرای پروژه هـا را 

سرعت دهد.

رشد 4 درصدی تولید گندله  

نمودار 1 نشان می دهد صبانور در آذر ماه سال 

1400، 42 هـزار و 333 تـن گندلـه تولیـد کـرده اسـت 

رشـد  آن  از  پیـش  مـاه  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن  کـه 

4درصدی را نشان می دهد. این شرکت در آبان ماه 

امسـال حدود 40 هزار و 573 تن گندله تولید کرده 

بود. گفتنی است که صبانور از ابتدای سال جاری 

تـا پایـان آذر مـاه موفـق بـه تولیـد 316 هـزار و 577 تن 

گندله شده است.

امسـال،  مـاه  آذر  در  اسـت  توانسـته  »کنـور« 

103هزار و 736 تن کنسـانتره خشـک تولید کند. این 

شرکت در آبان ماه سال 1400، حدود 147 هزار و 20تن 

کنسـانتره خشـک تولیـد کـرده بـود. همچنیـن ایـن 

شـرکت طی 9 ماه امسـال توانسـته اسـت 977هزار و 

851 تن کنسانتره تولید کند.

صبانور در آذر ماه امسـال در مجموع 146 هزار 

و 69 تن محصول تولید کرد. این شرکت در آبان ماه 

امسـال، حـدود 187 هـزار و 593 تـن محصـول تولیـد 

کرده بود. یادآور می شـود که این شـرکت طی دوره 

9 مـاه منتهـی بـه آذر مـاه امسـال، یـک میلیـون و 

294هزار و 428 تن محصول تولید کرده است.

صبانور 78 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت توسـعه 

معدنـی و صنعتـی صبانـور طـی آذر مـاه سـال 1400، 

حدود 48 هزار و 336 تن گندله فروخته است که این 

میزان در مقایسه با ماه پیش از آن، رشد 629 درصدی 
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را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در آبـان مـاه امسـال 

توانسـت حـدود 6هـزار و 622 تـن گندله فروخته بود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه صبانـور از آغـاز سـال جـاری تـا 

پایان آذر ماه، 146 هزار و 577 تن گندله را در بازارهای 

داخلی به فروش رسانده است.

»کنـور« در آذر مـاه امسـال، 29 هـزار و 942 تـن 

کنسانتره خشک به فروش رساند. این شرکت در آبان 

مـاه سـال 1400، 36 هـزار و 456 تـن کنسـانتره خشـک 

فروخته بود. گفتنی اسـت صبانور در 9 ماه منتهی 

بـه آذر مـاه سـال 1400، 591 هـزار و 307 تـن کنسـانتره 

خشک را در بازارهای داخلی فروخته است.

صبانور طی آذر ماه سال جاری، حدود 78 هزار 

و 278 تـن محصـوالت سـنگ آهنی بـه فروش رسـاند 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن، 

حاکـی از رشـد 81 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

تـن  و 78  هـزار  توانسـت 43   1400 سـال  مـاه  آبـان 

محصـول بـه فـروش برسـاند. همچنیـن صبانـور از 

ابتـدای سـال 1400 تـا پایـان آذر مـاه،  737 هـزار و 

864تـن محصـول سـنگ آهنی را در بازارهای داخلی 

فروخته است.

رشد 609 درصد درآمد حاصل از فروش گندله  

همان طـور کـه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

و  هـزار  یـک   ،1400 سـال  مـاه  آذر  در  صبانـور 

834میلیـارد و 403 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

گندله درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه 

نشـان  را  آن، رشـد 609 درصـدی  از  پیـش  مـاه  بـا 

جـاری  سـال  مـاه  آبـان  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

توانسـته بـود و 258 میلیـارد و 491 میلیـون ریـال از 

راه فـروش گندلـه درآمـد بـه دسـت آورد. گفتنـی 

اسـت کـه صبانـور طـی دوره 9 مـاه منتهـی بـه آذر 

امسال، پنج هزار و 148میلیارد و 422 میلیون ریال 

از فروش گندله درآمد کسب کرد.

»کنور« در آذر ماه امسـال، حدود 866 میلیارد 

صبانور در آذر ماه سال 1400، 42 
هزار و 333 تن گندله تولید کرده 
است که این میزان نسبت به ماه 

پیش از آن رشد 4درصدی را نشان 
می دهد. این شرکت در آبان ماه 

امسال حدود 40 هزار و 573 تن 
گندله تولید کرده بود
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و 163 میلیون ریال از محل فروش کنسانتره خشک، 

درآمد کسـب کرد. در آبان ماه سـال جاری، صبانور 

توانسـته بـود یـک هـزار و 61 میلیـارد و 325 میلیـون 

ریال از فروش کنسانتره خشک درآمد داشته باشد. 

گفتنـی اسـت کـه ایـن شـرکت تـا پایـان آذر مـاه سـال 

1400 موفـق شـده اسـت 15 هـزار و 429 میلیـارد و 

253میلیـون ریـال از فـروش کنسـانتره در بازارهـای 

داخلی درآمد کسب کند.

شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور طی 

آذر ماه سال 1400، در مجموع دو هزار و 700 میلیارد 

و 566 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان 

نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، 104 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در دوره یـک ماهـه آبـان امسـال، 

یک هزار و 319 میلیارد و 816 میلیون ریال درآمد به 

دست آورده بود.

همچنیـن »کنـور« در 9 مـاه سـال 1400 توانسـته 

اسـت 20 هـزار و 577 میلیـارد و 675 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کنـد کـه این میـزان درآمد نسـبت به 

مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 84 درصدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود طـی 9 ماه سـال 

1399 حـدود 11 هـزار و 123 میلیـارد و 644 میلیـون 

ریال درآمد به دست آورد.

در نمودار 4 مشاهده می شود نرخ گندله شرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور در آذر مـاه سـال 

جاری، 37 میلیون و 951 هزار و 72 ریال به ازای هر تن 

و نرخ کنسانتره نیز 26 میلیون و 93هزار و 473 ریال به 

ازای هـر تـن بـوده اسـت. بنابرایـن نـرخ محصـوالت 

»کنور« در آذر ماه سـال 1400 تا حدودی با افت همراه 

بـوده اسـت. در همیـن حـال، میانگیـن نـرخ گندلـه در 

9مـاه سـال جـاری 35 میلیـون و 129 هـزار و 144 ریال 

بـه ازای هـر تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 26 میلیـون و 

93هزار و 473 ریال به ازای هر تن بوده است.
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صبانور طی آذر ماه سال جاری، 
حدود 78 هزار و 278 تن 

محصوالت سنگ آهنی به فروش 
رساند که این میزان در هم سنجی 

با ماه پیش از آن، حاکی از رشد 81 
درصدی است. این شرکت در آبان 
ماه سال 1400 توانست 43 هزار و 

78 تن محصول به فروش برساند
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر طی 9 ماه امسـال موفق به کسـب 367 هـزار و 51 میلیارد ریال درآمد شـد که این میزان در مقایسـه 
با مدت مشابه سال قبل، 93 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد »کگل« از 36 هزار میلیارد تومان عبور کرد

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، در آذر ماه سـال جاری، رشـد تولید 

کنسـانتره و گندلـه در شـرکت معدنـی و صنعتـی 

مـاه  ایـن  در  شـرکت  ایـن  و  یافـت  ادامـه  گل گهـر 

توانست با تولید دو میلیون و 423 هزار تن محصول، 

یکـی از ماه هـای درخشـان خـود در حوزه تولیـد را به 

در  بـرق  قطعـی  وجـود  بـا  »کگل«  برسـاند.  ثبـت 

تابستان، به دنبال جبران کاهش تولید بوده است و 

بـه نظـر می رسـد بـا رونـد کنونـی تولید خـود، بتواند 

عـالوه بـر جبـران افت تولید در تابسـتان، رکوردهای 

تولید را نیز جابه جا کند.

تولید بیش از 21 میلیون تن محصول  

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

توانسـت   1400 سـال  مـاه   9 در  گل گهـر  صنعتـی 

9میلیون و 256 هزار و 36 تن گندله تولید کند. این 

شـرکت در 9 ماه سـال قبل توانسـته بود 9 میلیون و 

399 هزار و 448 تن گندله تولید کند.

گل گهـر از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه، 

11میلیون و 897 هزار و 956 تن کنسانتره تولید کرد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 2 درصـد 

رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در سـال 1399 طـی 

تـن  و 185  هـزار  و 604  میلیـون  مـدت، 11  همیـن 

کنسانتره تولید کرده بود.

»کگل« در 9 مـاه امسـال موفـق شـد 103 هـزار و 

995 تن گندله ریزدانه تولید کند که این میزان در 

درصـد  پیـش، 16  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال قبل، 

89 هزار و 588 تن گندله ریزدانه تولید کرده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  تولیـد  مجمـوع 

گل گهر در 9 ماه سال 1400 به 21 میلیون و 257 هزار 

و 987 تن رسـید. این شـرکت در مدت مشـابه سـال 
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پیش، موفق به تولید 21 میلیون و 93 هزار و 194 تن 

محصول شده بود.

رشـد 21 درصدی فروش کنسـانتره در   

بازار داخلی

اسـت،  مشـخص  نمـودار 2  در  کـه  همان طـور 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 9 مـاه سـال 

1400 توانسـت هفـت میلیـون و 740 هـزار و 299 تـن 

فـروش  بـه  داخلـی  بـازار  در  را  سـنگ آهن  گندلـه 

برسـاند. این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته توانسته 

بود 9 میلیون و 399 هزار و 448 تن گندله را در بازار 

داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در 9 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

فـروش دو میلیـون و 69 هـزار و 350 تـن کنسـانتره 

سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت که این میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 21 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در سال پیش طی 

همیـن مـدت توانسـته بود یک میلیـون و 708 هـزار و 

670 تن کنسانتره را در بازار داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در 9 مـاه امسـال 39 هـزار و 

325تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال قبـل، 

68هـزار و 423 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در 9 مـاه سـال 

1400 توانسـت 54 هـزار و 373 تـن گندلـه ریزدانـه را 

نیـز صـادر کنـد. ضمـن اینکه در مدت مشـابه سـال 

گذشـته هـم 200 هـزار و 852 تـن کنسـانتره توسـط 

گل گهر صادر شده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

گل گهـر از شـروع سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه بـه 

9میلیـون و 903 هـزار و 347 تـن رسـید. ایـن شـرکت 

در 9 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 11 میلیـون و 

486هزار و 643 تن محصول را در بازار بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
9 ماه سال 1400 توانست 9میلیون 

و 256 هزار و 36 تن گندله تولید 
کند. این شرکت در 9 ماه سال قبل 
توانسته بود 9 میلیون و 399 هزار و 

448 تن گندله تولید کند
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رشد 185 درصدی درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره

نمودار 3 حاکی از آن بوده که شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر در 9 ماه سـال 1400 توانسـته اسـت 

از فـروش گندلـه در بازارهـای داخلـی، 304 هـزار و 

553 میلیارد و 349 میلیون ریال درآمد کسب کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

85 درصد افزایش را نشان می دهد. این شرکت در 

9 مـاه سـال 1399 توانسـته بـود از فـروش گندلـه در 

و  میلیـارد   86 و  هـزار   164 داخلـی  بازارهـای 

491میلیون ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهـر طـی 9 ماهـه سـال جـاری موفـق 

به کسب درآمد 60 هزار و 281 میلیارد و 653میلیارد 

ریالی از فروش کنسـانتره در بازارهای داخلی شـده 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

185درصد رشـد یافته اسـت. این شـرکت در مدت 

و  میلیـارد   95 و  هـزار   21 گذشـته،  سـال  مشـابه 

143میلیـون ریـال از محـل فـروش کنسـانتره درآمـد 

کسب کرده بود.

فـروش  از  توانسـت  امسـال  مـاه  در 9  »کگل« 

گندلـه ریزدانـه در بازارهـای داخلـی 633 میلیـارد و 

143 میلیون ریال درآمد کسب کند. این شرکت در 

9 مـاه سـال 1399، 836 میلیـارد و 682 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی بـه 

دست آورده بود.

گفتنـی اسـت کـه گل گهـر در 9 مـاه منتهـی بـه 

آذر سال 1400 یک هزار و 583 میلیارد و 564 میلیون 

ریال درآمد از صادرات گندله ریزدانه کسـب کرد. 

گذشـته،  سـال  مـاه   9 در  »کگل«  اینکـه  ضمـن 

چهارهـزار و 629 میلیـارد و 943 میلیـون ریال درآمد 

از صادرات کنسانتره کسب کرده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

گل گهر از آغاز سال جاری تا پایان آذر ماه، 367 هزار 

و 51 میلیارد و 709 میلیون ریال بوده اسـت که این 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

93 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

9ماه سال پیش توانسته بود 190 هزار و 648 میلیارد 

و 259 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

افت نسبی نرخ فروش محصوالت گل گهر   

در آذر ماه

نمودار 4 حاکی از آن است که شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر در آذر ماه امسال گندله خود را 

بـه نـرخ 41 میلیـون و 171 هـزار و 966 ریـال بـه ازای 

و  نـرخ 30 میلیـون  بـا  نیـز  را  تـن و کنسـانتره  هـر 

749هـزار و 92 ریـال بـه ازای هـر تن در بازار داخلی 

فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال جـاری 

گندله خود را به طور میانگین با نرخ 39 میلیون و 

نیـز  و  تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال   458 و  هـزار   346

و  هـزار   130 و  میلیـون   29 نـرخ  بـه  را  کنسـانتره 

719ریـال بـه ازای هـر تـن به فروش رسـاند. بنابراین 

در آذر مـاه بـا توجـه بـه افـت قیمـت در بـازار فوالد، 

قیمـت  گندلـه سـنگ آهن نیـز بـا افـت امـا قیمـت 

کنسانتره با کمی رشد مواجه شده  است.
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1400ماه سال 9نرخ فروش محصوالت گل گهر در -4نمودار 
کنسانتره گندله

مجموع فروش شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر از شروع سال جاری 

تا پایان آذر ماه به 9میلیون و 903 
هزار و 347 تن رسید. این شرکت 
در 9 ماه سال گذشته توانسته بود 
11 میلیون و 486هزار و 643 تن 

محصول را در بازار بفروشد
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در هفتـه منتهـی بـه یکم بهمن مـاه، بازار بورس کاال شـاهد عرضه هـای متنوع و بعضا سـنگین مـواد اولیه و محصوالت فـوالدی بود 
امـا در ایـن میـان بعضـی محصوالت بـا توجه به کاهش قیمـت پایه عرضـه آن ها از تقاضـای خوبی برخـوردار بودند امـا برخی دیگر 

مورد استقبال قرار نگرفتند.

و تحلیلـی  پایـگاه خبـری  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلزات آنالین« در هفته منتهی به یکم بهمن ماه، 

عرضـه شـرکت های منتخـب ایـن رسـانه همچـون 

شـرکت های  اسـفنجی  آهـن  چادرملـو،  کنسـانتره 

توسـعه آهن و فوالد گل گهر و غدیر نی ریز، شـمش 

و  خوزسـتان  فـوالد  ارفـع،  شـرکت های  فـوالدی 

خـودرو  ورق  شـرکت  گالوانیـز  ورق  چادرملـو، 

فـوالد خراسـان  و میلگـرد  بختیـاری  و  چهارمحـال 

معامله شدند. 

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« 50 هزار تن   

آهن اسفنجی معامله کرد

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر روز یکشنبه 

26 دی ماه توانست 50 هزار تن آهن اسفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

در  می دهـد،  نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور 

تاریـخ یکشـنبه 26 دی مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و 

را در  اسـفنجی  آهـن  تـن  فـوالد گل گهـر 50 هـزار 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 

68هزار تن تقاضا وجود داشت و به میزان 15 هزار 

جهت گیری نامشخص بازار با واگرایی قیمت ها
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

باقـی  شـرکت  ایـن  گرفـت.  صـورت  معاملـه  تـن، 

محصـول خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و بـا معاملـه 

بـه  را  خـود  معامـالت  جمـع  دیگـر،  تـن  هـزار   35

50هزار تن رساند.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خود را به قیمت 87 هزار و 582 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 437 میلیـارد و 910 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

فوالد غدیر نی ریز پنج هزار تن آهن   

اسفنجی معامله کرد

مجتمع فوالد غدیر نی ریز روز یکشنبه 26 دی 

ماه توانسـت پنج هزار تن آهن اسـفنجی خود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.

در  می دهـد،  نشـان  نمـودار 2  کـه  همان طـور 

تاریـخ یکشـنبه 26 دی مـاه، شـرکت فـوالد غدیـر 

نی ریـز پنـج هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 11 هـزار و 

500 تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

شـرکت فوالد غدیر نی ریز، آهن اسـفنجی خود 

هـر  ازای  بـه  ریـال  و 582  هـزار  قیمـت 87  بـه  را 

قیمـت  کـه  کـرد  کاال عرضـه  بـورس  در  کیلوگـرم 

معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معاملـه 

انجام شده، 43 میلیارد و 791 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد.

معامله 75 هزار تن محصوالت چادرملو   

در بورس کاال

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در هفتـه 

منتهـی بـه یکـم بهمـن مـاه توانسـت 75 هـزار تـن 

محصول شامل 25 هزار تن شمش فوالدی و 50هزار 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
آهن اسفنجی خود را به قیمت 87 

هزار و 582 ریال به ازای هر کیلوگرم 
در بورس کاال عرضه کرد که قیمت 
معامله تغییری نداشت. این شرکت 
از معامله انجام شده، 437 میلیارد و 
910 میلیون تومان درآمد کسب کرد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

56
é 1400  بهمن ماه é 201  شماره 

تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاالی ایـران 

مورد معامله قرار دهد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 

صنعتـی چادرملـو، در روز دوشـنبه 27 دی مـاه، 

10هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را به 

صـورت پریمیـوم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 10 هـزار تنـی مواجه و این شـرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  »کچـاد«، 

124هـزار و 932 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 124 میلیـارد و 
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چادرملومیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-4نمودار 

عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

932میلیون تومان درآمد کسب کرد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 

صنعتـی چادرملـو، در روز سه شـنبه 28 دی مـاه، 

15هـزار تـن شـمش بلـوم فوالدی با گریـد 5SP را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 40 هـزار و 

900تنی مواجه و این شرکت موفق به انجام معامله 

تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  »کچـاد«، 

120هـزار و پنـج ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله به 123 هزار و 715ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از 

معاملـه صورت گرفتـه، 185 میلیارد و 572 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 5 نشـان می دهـد در تاریـخ 

سه شـنبه 28 دی مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملـو 50 هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن خـود را 

در تـاالر حـراج بـاز بـورس کاال ایـران عرضـه کـرد کـه 

در مقابل آن به میزان 190 هزار تن تقاضا ثبت شـد 

و در نهایـت تمامـی عرضـه چادرملـو مـورد معاملـه 

قرار گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در ایـن عرضه، 

25 هـزار و 950 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم بود که با 

رقابـت صـورت گرفتـه، بـه 27 هـزار و 961 ریال ریال 

به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت توانست از 

معامله کنسـانتره خود، 139 میلیارد و 803 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

معامله هشت هزار تن شمش فوالدی ارفع  

روز سه شـنبه 28 دی مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع موفق شـد هشـت هزار تن شـمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

 نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع، در تاریخ سه شنبه 28 دی ماه هشت هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

بـا تقاضـای 39 هـزار و 600 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 120 هـزار و 

5ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه به 125 هـزار و 362 ریال بـه ازای هر 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معامله قرار دهد.

نمودار 9 نشان می دهد شرکت فوالد خراسان در 

روز چهارشـنبه 29 دی ماه، سـه هزار و 14 تن میلگرد 

خـود را در تـاالر صنعتـی بـورس کاالی عرضـه کرد که 

در مقابـل آن هشـت هـزار و 822 تـن تقاضـا وجـود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 131 هزار 

و 949 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه به 132 هـزار و 917 ریال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامله 

انجـام شـده، 40 میلیـارد و 61 میلیـون تومـان درآمد 

کسب کرد.

کیلوگرم رسـید. این شـرکت از معامله انجام شده، 

100 میلیارد و 289 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

950 تن ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو   

معامله شد

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در روز 

سه شنبه 28 دی ماه موفق شد 950 تن ورق گالوانیزه 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 7 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، روز سه شـنبه 28 دی مـاه، 

پنـج هـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال عرضه 

کرد که با تقاضای 950 تنی مواجه شـد و به همین 

میزان، معامله صورت گرفت.

این شرکت محصول خود را به قیمت 263 هزار 

و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر ماند.شـرکت ورق 

و  میلیـارد   25 شـده،  انجـام  معاملـه  از  خـودرو 

39میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخوز« 20 هزار تن شمش فوالدی معامله کرد  

فـوالد  شـرکت  مـاه،  دی   28 سه شـنبه  روز 

خوزسـتان توانسـت 20 هزار تن شـمش بلوم فوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 8 نشان می دهد شرکت فوالد خوزستان، 

در تاریـخ سه شـنبه 28 دی مـاه 20 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی بـا را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای 46 هـزار و 380 تنـی مواجه شـد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخـوز«، شـمش فـوالدی خـود را را بـه قیمـت 

120 هزار و 5 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بـود کـه معاملـه بـا قیمـت 124 هـزار و 914 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم صـورت گرفـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 249 میلیـارد و 828 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

سه هزار تن میلگرد »فخاس« معامله شد  

فـوالد  شـرکت  مـاه،  دی   29 چهارشـنبه  روز 

خراسـان توانسـت سـه هزار و 14 تن میلگرد فوالدی 

خـود را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایـران مورد 
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پیامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید است

ماموریت بورس کاال برای تقویت اقتصاد رقابتی

احداث کارخانه آهن اسفنجی در اردبیل سرعت می گیرد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت فوالد خوزسـتان، امین ابراهیمی در 

همایش تبیین بیانیه چشم انداز گروه فوالد خوزستان 

در افق 1410، رشد چشم گیر 9.2 درصدی تولید فوالد 

کشـور را در ده سـال گذشـته بی سـابقه دانسـت و 

اظهار داشت: متوسط رشد جهانی 2 درصد است و 

این حجم از رشـد نشـان از عزم تولیدکنندگان فوالد 

ایـران دارد. تـداوم و توسعـــه تولیـــد فـــوالد و حفــظ 

جایگاه جهانی، نیازمند متناسب سازی زیرساخت 

و پایداری تامین حامل های انرژی است.

وی در ادامـــه گفـــت: اطالع رسـانی نادرســـت، 

باعث ایجاد گسل میان صنعت و مردم شده است. 

مـردم و جامعـه ذی نفعـان اصلـی صنعـت هسـتند. 

ایجـاد اشـتغال، توسـعه، تولیـد ثـروت و ارزآوری تنهـا 

بخشـی از مزایـای حاصـل از فعالیـت  بخـش صنعـت 

هسـتند. مجموعـه فـوالد خوزسـتان بـا اشـتغال زایی 

16هـزار تـن و بـا در نظـر گرفتـن مشـاغل ایجـاد شـده  

غیرمسـتقیم، یـک خانـواده  300 هـزار تنـی را تحـت 

ماهانـه  متوسـط  طـور  بـه  از طرفـی  دارد.  پوشـش 

15هزار میلیارد ریال خرید از سطح شهرستان اهواز 

از سوی فوالد خوزستان انجام می شود، اما با توجه 

به اطالع رسانی نادرست، این موارد از چشم جامعه 

دور می ماند. 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در ادامـه 

گفـت: در سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری 

)مدظله العالـی( بــه نــــام تولیــــد، پشتیبــانی هــــا و 

مانع زدایی ها نام گذاری شده است، انتظار حمایت 

داریم. در شرایطی که صنعت باعث ایجاد اشتغال 

و تولیـد ثـروت منطقـه ای و ملـی شـده اسـت، امـا 

صنعت سـتیزی و آدرس دهـی غلـط، ذهنیـت مـردم 

جامعـه  را در رویارویـی بـا صنعـت بـا چالش هایـی 

فراوانـی روبـه رو کرده اسـت. بـرای مثال مصرف آب 

صنعت فوالد تنها 0.2 درصد مصرف کشور را به خود 

اختصاص داده است و در چنین شرایطی هجمه های 

فراوانی به این صنعت می شود و در محافل مختلف، 

صنعـت فـوالد را جـزو صنایـع پرمصـرف آب مطـرح 

می کنند. تولید سـاالنه گاز کشـور 220 میلیارد متر 

مکعب است که از این مقدار، سهم مصرف زنجیره 

فوالد 11 هزار میلیارد متر مکعب است، یعنی کمتر 

از 5 درصد مجموع مصرف گاز کشـور. نکته ای که 

در مصـرف گاز فـوالد، هیچ گاه اشـاره به آن نمی شـود 

این اسـت که ، گاز در صنعت فوالد سـوخت نیسـت 

بلکـه یـک مزیـت رقابتـی بـه واسـطه  وجـود منابـع 

عظیم خدادادی گاز در کشور است. در این مورد 

قـرار  هـدف محدودیـت  کـه  اولیـن صنعتـی  هـم 

می گیرد، فوالد است.

ابراهیمی از دست دادن بخشی از تولید به دلیل 

محدودیت هـای بـرق را دیگـر چالـش صنعـت فـوالد 

دانسـت و افـزود: مصـرف بـرق صنعـت فـوالد، تنهـا 

10درصد تولید کشور است، اما باز هم در عین ناباوری 

محدودیت هـای برقـی بـه شـکل گسـترده بـه صنعت 

فـوالد اعمـال شـد و باعـث شـد 530 هـزار تـن فـوالد 

برنامه ریـزی شـده معـادل 12 هـزار میلیـارد تومـان از 

فروش و چهار هزار میلیارد از سود را از دست دهیم. 

وی تصریح کرد: با اعمال محدودیت های برقی، 

تولید پیش بینی شده فوالد کشور 32 میلیون تن بود 

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان، پیامد صنعت  سـتیزی را تقابل مردم و تولید دانسـت و از مسئوالن در سـال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها، انتظار حمایت از صنعت را خواستار شد.

پیامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید است
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
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که این محدودیت در خوشبینانه ترین حالت تولید را 

به 26 میلیون تن کاهش می دهد. شـایان ذکر اسـت 

ظرفیت نصبی فوالد کشـور 45 میلیون تن اسـت. تا 

به امروز محدودیت های برق باعث شده، 12 میلیون 

تن ظرفیت تولید نصبی بدون استفاده بماند و رقمی 

معادل هشت هزار میلیارد دالر از دست برود. 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اشاره ای هم به 

چالـش معـــدن داشـــت و گفـــت: چالـش معـدن از 

گذشـته تا به امروز گریبان گیر فوالد بوده اسـت. در 

حال حاضر تنها از 8 درصد معادن کشور بهره برداری 

شـده اســـت. در بخــــش معـــادن و ماشیـــن آالت، 

سـرمایه گذاری الزم انجام نشـده اسـت. از طرفی در 

حـوزه اکتشـاف هم جای کار بسـیاری داریـم. راهبرد 

توزیع نامناسـب در صنعت فوالد کشـور شـرایط را به 

گونه ای رقم زده که توسعه این صنعت از دریا محور 

به سمت کویر  محور سوق پیدا کند و همین رویکرد 

باعـث ایجـاد چالش هـای تامیـن انـرژی شـده و بـه 

امـروز  اتفاقـات  منجـر می شـود.  غلـط  آدرس دهـی 

نتیجه تصمیات دیروز اسـت و اتفاقات فردا، نتیجه 

تصمیمات امروز خواهد بود. 

ابراهیمـی در ادامـه اذعـان کـرد: دیگـر چالـش 

پیـش روی صنعـت فـوالد، حمل و نقـل اسـت. در افق 

1404 و تولیـد 55 میلیـون تـن، قطعا زیرسـاخت های 

فعلـی حمل ونقـل پاسـخگو نخواهـد بـود. در حـال 

حاضـر، ظرفیـت نصبـی ریلی کشـور 50 میلیـون تن 

اسـتفاده  آن  تـن  میلیـون   30 از  عمـال  کـه  اسـت 

می شـود. در افق 1404 ظرفیت ریلی کشـور باید به 

205 میلیون تن برسد، که از این مقدار 105 میلیون 

تـن بـه فـوالد اختصـاص دارد. بیـن 30 میلیـون تـن 

فعلـی تــــا 105 میلیــــون تـــن افـــق 1404، اختـالف 

معناداری وجود دارد.

وی در پایان اشاره ای هم به سیاست گذاری های 

متناقـض کـرد و گفـت: از سیاسـت گذاران انتطـار 

مـی رود بـا در نظـر گرفتـن شـرایط بـازار و مشـارکت 

فعاالن حوزه صنعت، سیاست های جاری را تدوین 

و تصویـب کننـد ، امـا در عمـل دسـتورالعمل های 

بــــازار  خلق السـاعه، نـه تنهـا بـه آرامـش و ثبــــات 

کمک نمی کننــــد، بلکـــه تمرکــــز تولیدکنندگان را 

برهم می زند.

ـــ

وجود ظرفیت های امیدبخش معدنی در پهناورترین استان کشور
معاون وزیر صمت عنوان کرد:

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: ظرفیت هـای معدنی بسـیار خوبی در اسـتان سیسـتان و 
بلوچستان وجود دارد که می توان افق روشنی را در این راستا در جنوب کشور متصور شد.

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

رضـا محتشـمی پور در حاشـیه بازدیـد از معـدن و  

کارخانــــه فـرآوری مــــس سیاستــــرگی در شمــــال 

سیسـتان و بلوچسـتان، اظهار داشت: برنامه ای که 

طـی ایـن مـدت در دولـت سـیزدهم دنبـال کردیـم، 

حضـور میدانـی در اسـتان های مختلـف اسـت تـا 

ضمـن بررسـی مسـائل آن هـا از نزدیـک، تجربیـات 

فعـاالن ایـن عرصـه و مسـائل حـوزه معـادن را بـدون 

واسطــــــه از زبــــان کارشناســــان بشنویــــم و بــــا 

توانمندی های مناطق آشنا شویم.

وی افزود: به واسطه ظرفیت های خوبی که در 

بخش معادن در سیستان و بلوچستان وجود دارد، 

خطـه  ایـن  پیـش روی  را  امیدبخشـی  افـق  یـک 

می بینیم و یکی از جبهه های اصلی کار در سال های 

آتی همین استان است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با بیان 

اینکه محرومیت های این استان در سایر بخش ها هم 

نگاه ها را بیشـتر به سـمت معدن معطوف می کند، 

بیـان کـرد: خوشـبختانه مشـکل عـدم هماهنگـی و 

تعارض بین دسـتگاه ها در این خطه خیلی کم اسـت 

که در مسیر پیشرفت بخش معدنی با توجه به این 

مهم خیلی امیدوارتر شده ایم.

محتشـمی پور عنوان کرد: رشدی که سیستان 

و بلوچسـتان طـی سـال های اخیـر در حـوزه معـدن 

داشته است، باید با همین سرعت ادامه پیدا کند 

و شاهد شکوفایی آن باشیم.

وی اذعان کرد: در حوزه فعالیت های فرامرزی 

معدنی نیز پتانسیل های خوبی در نزدیک مرزهای 

سیستان و بلوچستان وجود دارد که اگر قرار است 

در این بخش فعالیت داشـته باشـیم، بدون شـک با 

تکیـه بـر ظرفیت هـای ایـن اسـتان خواهـد بـود؛ چـرا 

کـه ایـن ظرفیـت وجـود دارد و در آینـده هم توسـعه 

پیدا خواهد کرد.

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزیـر صنعـت، 

بـه همـراه معـاون  ایـن سـفر  تجـارت در  و  معـدن 

هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار و معـاون امـور 

معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان صمـت اسـتان از 

معدن مس سیاستراگی بازدید کرد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـــل از روابـــط 

بخــــش  وظیفــــه  آهــــن،  عمــــومی شرکــــت ذوب  

آگلومراسیون، تولید آگلومره با شرایط فنی مناسب 

جهـت مصـرف در بخـش کوره بلند اسـت. در فرایند 

تولیـد آگلومـره، از مخلـوط کـردن چندیـن نـوع مـاده 

بـا خـواص فیزیکـی و شـیمیایی  ریزدانـه مختلـف 

متفـاوت کـه در پروسـه های دیگـر تولیـد می شـوند، 

پس از مرطوب کردن، همگـــن کــــردن و عبـــور دادن 

آن هــــا از کــــوره  پخـــت، مـــاده ای جدیـد بـا ترکیـب 

شیمیــایی یکنواخــت بـــه وجــــود می آیــــد که به آن 

آگلومـره )کلوخـه( می گوینـد. در طـی فراینــــد های 

پخـت آگلومـره در ماشـین های پخـت، تولیـد ذرات 

غبـار بـه عنـوان یـک جنبـه زیسـت محیطی منفـی 

مطرح است.

طی سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش 

پیامدهـای نامطلـوب ناشـی از ماشـین های پخـت 

آگلومـره پـروژه پنج گانـه زیسـت محیطی تعریـف و 

اجرا شد. این پروژه بر اساس استفاده از فناوری های 

پیشـرفته تصفیه غبار و شامل مهندسـی، ساخت و 

نصب 6 عدد الکتروفیلتر بر روی خروجی ماشین های 

پخـت شـماره های 1، 2 و 3  واحـد آگلومراسـیون و 

مسیرهــــای انتقــــال مــــواد مربوطــــه بـــود. هـــر 

6 الکتروفیلتـر ایـن پـروژه از سـال 94 بـه بهره بـرداری 

رسـیده و میزان غبار را تا سـطح اسـتاندارد درجـــه 2 

ذرات سازمــــان حفاظــــت محیــــط  زیسـت بــــرای 

کارخانجــات و کارگاه هـــای صنعتــــی در خروجــــی 

دودکش هــــا کاهـــش داده اســـت. در ادامـــه پــروژه 

ارتقــــــای شاخــص هـــــای  بـــــه منظــــور  مذکــــور و 

زیست محیطی و کمینه سازی میزان غبار خروجی 

از دودکـش الکتروفیلتـر 110 و ارتقـای شـاخص های 

داخـل  غبـار  و  گـرد  )کنتـرل  حرفـه ای  بهداشـت 

کارگاهی در محدوده اسـتانداردهای مرتبط(، پروژه 

بهینه سازی الکتروفیلتر 110 آگلومراسیون تعریف و 

 1 شـماره  آگلوماشـین  توقـف  در  آن  اجرایـی  فـاز 

آگلومراسـیون از تاریـخ 19 شـهریور مـاه سـال جـاری 

آغـاز و طـی مـدت 12 شـبانه روز و بـا صرف هزینه ای 

بالغ بر  80 میلیارد ریال انجام شد.

ایـن اقدامـات بـه عنـوان گام اول اصالحـات و 

بهینه سازی بر روی الکتروفیلتر 110 صورت گرفته و 

در روند تکمیل این پروژه  فعالیت هایی برنامه ریزی 

و در حـال اقـدام اسـت. بنابرایـن از آنجـا کـه اهداف 

انجـام گرفتـه  اندازه گیری هـای  پـروژه مطابـق  ایـن 

توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست محقق شده 

است، در گام بعدی برای حفظ و تثبیت این شرایط 

اقـدام خواهـد شـد و در ادامه نیـز، برنامه ریزی های 

دو  بـرای  اول  گام  عملیـات  اجـرای  جهـت  الزم 

الکتروفیلتـر 120 و 130 بـا توجـه بـه تجربیات کسـب 

شده اقدام خواهد شد.

در پایـان الزم اسـت از کلیـه همـکاران محتـرم 

حوزه ها و مدیریت های مختلف کارخانه و پیمانکار 

پـروژه کـه بـا تالش مجدانـه خویش نتایج مثبت یاد 

شـده را رقم زدند و از مسـاعدت مدیرعامل شـرکت 

کــــه همــــواره ضمــــن تاکیــــد بــــر بهبـــود شرایـــط 

زیســت محیطی کارکنــــان و مــــردم منطقــــه، بــــا 

حمایت هـــای بی دریـــغ خویـش اجـــرای پروژ ه هـای 

همـــوار  و  را ممکـــن  زیسـت محیطی در شرکـــت 

ساخته اند سپاسگزاری کرد.

بـه همت تالشـگران ذوب  آهـن اصفهـان، پروژه های بهینه سـازی الکتروفیلتـر 110 آگلومراسـیون و نصب بگ فیلتـر واگن توزین 
کوره بلند به بهره برداری رسید.

گامی بلند در عرصه حفاظت از محیط زیست توسط 
ذوب  آهن اصفهان
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پروژه بگ فیلتر واگن توزین کوره  بلند   

شماره یک

زیسـت محیطی  بهبـود  پروژه هـای  امتـداد  در 

شرکت سهامی ذوب  آهن اصفهان، در کارگاه واگن 

توزیـن کوره بلنـد شـماره یـک بـه علـت عـدم وجـود 

سیستم تهویه برای جمع آوری گرد و غبار حاصل از 

تعیین میزان تناژ مواد مختلف شارژی به کوره بلند 

)شـامل کک متالـوژی، سـنگ آهن، آگلومـره و مـواد 

کمـک  ذوب( بـه کـوره بلنـد پـروژه نصـب بگ فیلتـر 

واگـن توزیـن کوره بلنـد شـماره یـک با هـدف کاهش 

گـرد و غبـار کارگاهـی بـه زیـر پنـج میلی گـرم بـر 

مترمکعب تعریف شد. یکی دیگر از اهداف اصلی 

پروژه، جلوگیری از انتشـار آالینده های واحد مذکور 

بـه محیـط زیسـت و کنترل خروجی مربوطـه به زیر 

30 میلی گرم بر نرمال مترمکعب بوده است.

این پروژه با استفاده از توان شرکت های داخلی 

از تاریـخ اول آبـان مـاه 1397 و بـا هزینـه بالغ بـر 49.3 

میلیـارد ریـال و 116 هـزار و 614 یـورو آغـاز و طـی یـک 

برنامـه زمان بنـدی سـه سـاله  در آبـان مـاه 1400 بـه 

بهره بـرداری رسـید. در طـول ایـن پـروژه میـزان 150 

متر مکعب خاک برداری، 200 مترمکعب بتن ریزی، 

132 تن اسکلت فلزی به شرح ونتیالتور هشت تن، 

داکتینـگ  تـن،  یـک  نقالـه  نـوار  تـن،  بگ فیلتـر 45 

)شامل دودکش، کانال، هود و دمپر( 66 تن، االواتور 

سـه تـن، بونکـر ذخیـره غبـار پنج تـن، تعـداد 640 بگ 

پلی استر سوزنی و سیستم جت پالس مورد استفاده 

قرار گرفت.

در حـال حاضـر، عملیـات نصـب تجهیـزات و 

تست سرد و گرم به صورت 100 درصد انجام گرفته 

است  و در مرحله رفع پانچ لیست ها قرار دارد.

ـــ

احداث کارخانه آهن اسفنجی در اردبیل سرعت می گیرد
استاندار اردبیل:

اسـتاندار اردبیـل با اشـاره به تسـریع فرایند احـداث بزرگ ترین کارخانه تولید آهن اسـفنجی و فوالد در اسـتان گفت: قرار اسـت 
104 میلیون یورو سرمایه گذاری در این پروژه عظیم صنعتی انجام شود تا در مدت دو سال به بهره برداری برسد.

به گزارش »فلزات آنالین«، سید حامد عاملی در 

جریان بازدید از روند احداث کارخانه آهن اسفنجی 

و فـوالد آرتـای اردبیـل اظهـار داشـت: ایـن مجموعـه 

بـا  شـده  کلنگ زنـی  جـاری  سـال   در  کـه  تولیـدی 

مشکالتی در مسیر احداث کارخانه روبه رو بوده که 

در قالـب صـورت جلسـات قبلـی سـعی شـد تـا بـا 

همـکاری دسـتگاه های اجرایـی اسـتان و بانک هـا ایـن 

دغدغه ها و مشکالت رفع شود.

وی تصریح کرد: تا پایان سال پرداخت تسهیالت 

و مشـکل تامیـن مـواد اولیـه ایـن کارخانه رفع شـده تا 

این مجموعه با زنجیره کامل بتواند آهن اسفنجی و 

فوالد منطقه را تامین کند.

اردبیـل  اسـتاندار  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

گفـت: کارخانـه آهـن اسـفنجی و فـوالد آرتاویـل در 

زمینـی بـه مسـاحت 100 هکتـار کلنگ زنـی شـده کـه 

قـرار اسـت 104 میلیـون یـورو سـرمایه گذاری در ایـن 

پروژه عظیم صنعتی انجام شود تا در مدت دو سال 

این واحد صنعتی آماده بهره برداری شود.

عاملـی افـزود: اشـتغال مسـتقیم ایـن کارخانـه 

250نفر و غیرمستقیم نیز 800 نفر پیش بینی شده که 

سـرمایه گذار مصمـم اسـت تـا هـر چـه سـریع تر ایـن 

مجموعه صنعتی را آماده بهره برداری کند.

وی، ظرفیت معادن استان را در تامین مواد اولیه 

این کارخانه مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: معادن 

واقـع در جنـوب اسـتان می توانـد ظرفیتـی مناسـب 

برای تامین نیازمندی این مجموعه باشد.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود 

خاطرنشـان کـرد: قـرار اسـت خـط ریلـی در حـال اجـرا 

بـرای ایـن مجموعـه نیز بـه صـورت آنتنی مـواد اولیه 

مورد نیاز را از سـایر مناطق کشـور تامین کند که در 

این باب نیز برنامه ریزی الزم انجام شده است.

عاملی در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی و 

و  مانع زدایـی  تولیـد،  سـال  در  خواسـت  بانک هـا 

پشتیبانی ها سرمایه گذار این طرح عظیم صنعتی را 

در به ثمر رسیدن این مجموعه کمک کند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از کاال 

خبر، پیمان مولوی در رابطه با بورس کاال و جایگاه 

آن در اقتصـاد، اظهـار داشـت: قبـل از اصـالح اصـل 

44 قانـون اساسـی، تصـور غالـب در کشـور ایـن بـود 

که در اقتصاد ایران بسترهای الزم برای شکل گیری 

اقتصـاد رقابتی وجـود ندارد. با رویکردهایی که در 

اقتصـاد کشـور پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی اتخـاذ 

شـد، تصمیم گیری و سیاسـت گذاری در کشـور به  

گونـه ای انجـام شـد کـه نقـش دولـت در اقتصـاد 

کمرنگ شـود که این رویکرد در قوانین برنامه های 

ایـن  نیـز  از  توسـعه موردتوجـه قـرار گرفـت. پـس  

تـالش شـد تـا بـا حـذف یـک سلسـله امتیـازات و 

انحصـارات، فضـا بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه 

عرصه رقابت های اقتصادی بیشتر شود تا اقتصاد 

رقابتـی شـکل بگیـرد و در سـایه آن کارآیـی افزایـش 

یابد.

وی افـزود: بـر ایـن اسـاس، سیاسـت های کلـی 

اصل 44 قانون اساسـی تصویب و ابالغ و متعاقب 

آن قانــــون اجــــرای سیاست هــــای کلـــی اصــــل 44 

تصویب شد.

دبیـرکل انجمـن اقتصاددانـان ایـران بیـان کـرد: با 

حرکت کشور به سمت رقابتی کردن اقتصاد، تشکیل 

برخـی از زیرسـاخت ها کـه بسترسـاز اقتصـاد رقابتـی 

اسـت، موردتوجه قرار گرفت که تشـکیل بورس های 

کاال از جمله آن ها است.

مولوی عنوان کرد: بدون شک تشکیل هر کدام 

از بورس هـا نظیـر بـورس کاال، انـرژی و ... بـه وجـود 

بسـترها و مکانیسـم خاص خود نیاز دارد که در این 

سـال ها و بـا وجـود فـراز و نشـیب های خـاص اقتصاد 

ایران، شـاهد توسـعه بورس های کاالیی و به تبع آن، 

رشد رقابت در میان صنایع هستیم.

وی اضافه کرد: شـاید بتوان یکی از کارکردهای 

اصلـی بورس هـای کاالیـی در کنـار کشـف نرخ هـای 

شفاف و عادالنه و همچنین ارائه ابزارهای مناسب 

بـرای مدیریـت ریسـک ناشـی از نوسـان قیمـت را 

تسهیل فرایند عرضه محصوالت و کاالهای تولیدی 

بخش های مختلف اقتصاد دانست.

ایـن کارشـناس ارشـد بـازار سـرمایه اذعـان کـرد: 

بورس های کاالیی نقش مهمی در مدیریت و کنترل 

ریسک، فراهم کردن منابع مالی برای تولیدکنندگان 

و کمـک بــــه برنامـــه ریــــزی و مدیریـت شرکت هــای 

تولیدکننده و مصرف کننده کاالها ایفا می کنند. این 

بورس هــــا عمدتــــا فضــــایی رقابتــــی و آزاد بــــرای 

قیمت گـذاری منصفانـه کاالهـا فراهـم می کننـد و 

رانت هـای موجـود در بازارهـای غیـر رسـمی و غیـر 

شفاف را از بین خواهند برد.

مولـوی مطـرح کـرد: بررسـی رونـد پیدایـش و 

تکامل بورس های کاال در جهان حکایت از آن دارد 

کـه ظهـور و گسـترش فعالیـت این گونـه بازارهـا در 

عرصـه اقتصـاد کشـورها از قـرن 19 بـه بعـد و بـه 

دنبال پاسخگویی به برخی از نیازهای اقتصادی و 

در بسـیاری مـوارد رفـع برخـی تنگناهـا و موانـع در 

بـازار کاالهـا بـوده اسـت. بـه  عبـارت  دیگـر، وجـود 

برخـی مشـکالت در بـازار کاال و بـه  تبـع آن نوسـان 

دبیـرکل انجمـن اقتصاددانـان ایران گفت: رشـد مبـادالت در بورس کاال به دلیل حذف واسـطه ها، شـفافیت و قانونمندی به شـدت 
در کاهش هزینه معامالت اثر گذار است.

ماموریت بورس کاال برای تقویت اقتصاد رقابتی
ـــ
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و  نارسـایی ها  از  برخـی  کنـار  در  کاالهـا  قیمـت 

ناکارآمدی هـای بـازار سـنتی، از مهم تریـن عواملـی 

بـوده کـه موجـب پدیـدار شـدن بورس هـای کاال در 

صحنه اقتصاد کشورهای مختلف شده است.

وی ابـراز کـرد: بورس هـای کاالی دنیـا از جملـه 

بـورس تجـاری شـیکاگو بـا بیـش از 170 سـال سـابقه، 

بـورس لنـدن بـا 130 سـال سـابقه و در ادامـه بـورس 

کاالی نیویـورک، بـورس کاالی توکیـو، بـورس کاالی 

شانگهای و بورس کاالی هند راه اندازی شده اند و هر 

یک خدمات متنوعی را به فعاالن اقتصادی و صنایع 

ارائه می دهند.

دبیـرکل انجمن اقتصاددانان ایـران تصریح کرد: 

یکی از مهم ترین ویژگی بورس های کاال، سازمان یافته 

بـودن، قانونمنـدی و امـکان نظارت مسـتمر بـر روند 

معامالت آن اسـت. در ایران نیز برای بهره مندی از 

کارکردهای بورس های کاالیی پس از تصویب قانون 

برنامـه سـوم توسـعه، ایجـاد ایـن بورس ها در دسـتور 

کار دولت قرار گرفت.

مولـوی بیـان کـرد: اولین بورس کاالیی کشـور در 

شـهریور مـاه 1382 تحـت عنـوان سـازمان کارگـزاران 

بورس فلزات تهران تشکیل شد. همان  طور که از نام 

ایـن بورس مشـخص اسـت در این بورس انـواع کاالی 

پایه نظیر فوالد، آلومینیوم و مس در قالب قراردادهای 

نقد، سلف و نسیه معامله می شد. هدف این بورس 

همانند سایر بورس های مشابه، ایجاد بازاری شفاف، 

قانونمند، رقابتی و منصفانه بود که قیمت کاالها در 

آن بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود 

کـه رونـد توسـعه ایـن صنایـع و تقویـت بخـش تولیـد 

اولیـه  اهـداف  از  عمـده ای  بخـش  تحقـق  بیانگـر 

بورس کاال است.

وی افزود: دومین بورس کاالیی در شهریور 1383 

با نام سازمان کارگزاری بورس کاالی کشاورزی ایران 

تشـکیل شـد. ایـن بـورس بـا سـاختاری مشـابه بـورس 

فلـزات اقـدام بـه پذیـرش کاالهای کشـاورزی از قبیل 

قـاب  در   ... و  کنجالـه، خرمـا  جـو، ذرت،  گنـدم، 

قراردادهای نقد، سلف و نسیه می کرد.

این کارشـناس ارشـد بازار سرمایه عنوان داد: با 

تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادر در سال 1384 

و تصمیم شـورای عالی بورس، سـرانجام بورس های 

بـورس  و  ادغـام  یکدیگـر  در  کشـاورزی  و  فلـزات 

واحدی با عنوان بورس کاالی ایران تشکیل شد.

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: پس از گذشت 

حدود 18 سـال از راه اندازی نخسـتین بورس کاالیی 

کشور، این بورس از بعد کمی و کیفی توسعه یافته 

و یک بستر رقابتی و شفاف برای فعاالن اقتصادی و 

تولید و همچنین سـرمایه گذاران فراهم آمده اسـت 

تـا آن هـا بتواننـد نیازهـای خـود بـرای فـروش و خریـد 

مواد اولیه و کاالهای واسـطه ای، سـرمایه گذاری در 

بـازار کاالهـا بـه شـکل اوراق بهـادار مبتنـی بـر کاال و 

حتی به زودی ورود به بازار مسکن و احتماال خودرو 

را نیـز از بسـتر بـورس کاال آن هـم بـا کاهـش شـدید 

هزینه های معامالتی که در خارج از بورس به دلیل 

عدم شفافیت و قانونمندی الزم و حضور واسطه ها 

باال است، تجربه کنند.

ـــ

شتاب در تولید خوراک کارخانه های سنگان با ورود 
ماشین آالت جدید

مدیر مجتمع سنگان مطرح کرد:

در نشسـت رئیس هیئت عامل ایمیدرو با مدیران و سـرمایه گذاران معدن و صنایع معدنی سـنگان، مدیر مجتمع سـنگان از رشـد 
تولید در این مجموعه با ورود ماشین آالت جدید خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

نشسـت  در  جعفـری  حسـن  ایمیـدرو،  عمومـی 

سـنگان،  مجتمـع  برنامه هـای  و  اقدامـات  پایـش 

اظهـار داشـت: در ایـن زمینـه میـزان فعالیت های 

معدنـی بـه 6 میلیـون و 500 هـزار تـن و ظرفیـت 

استخراج سنگ آهن به بیش از سه میلیون تن در 

ماه می رسد.

میـزان  افزایـش  افـزود:  سـنگان  مجتمـع  مدیـر 

اسـتخراج سـنگ آهن و باطله بـرداری، تجهیـز کامـل 

ماشـین آالت و تامیـن پایـدار خـوراک کارخانه هـای 

کنسـانتره و گندله در منطقه ازجمله اهداف تامین 

ماشین آالت و تجهیزات است.

مجتمع سنگ آهن سنگان تامین کننده خوراک 

اولیه برای تولید 17 میلیون و 500 هزار تن کنسانتره، 

15 میلیـون تـن گندلـه و پنج میلیون تن سـنگ آهن 

در کشور است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بهـرام شـکوری در 

خصـوص برگزاری مزایده جهـت واگذاری معادن به 

مردم، اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 

معادنی که متعلق به دولت اسـت را جهت مزایده 

بـه فعـاالن بخـش خصوصـی مـد نظـر  و واگـذاری 

گرفته است. معتقد هستیم این نظر درست است 

زیـرا در حـال حاضـر مشـکلی کـه وجـود دارد ایـن 

اسـت کـه دولـت بایـد طبـق قانـون از حقـوق دولتـی 

کـه دریافـت می کنـد، مبالغـی را بازگردانـد و بـرای 

توسـعه رفـاه منطقـه معادن هزینه کنـد اما به لحاظ 

کسـری بودجـه ای کـه دارد، متاسـفانه ایـن پول هـا 

بازگردانده نمی شود.

حقـوق  از  درصـد  قانـون 65  طبـق  افـزود:  وی 

دولتی باید در راسـتای توسـعه معادن هزینه شـود. 

همچنیـن 12 درصـد را بایـد بـه منابع طبیعی جهت 

احیـا و بازسـازی معادنـی کـه ذخیره هـای آن ها تمام 

می شـود اختصـاص دهنـد کـه متاسـفانه ایـن کار 

صورت نمی گیرد.

رئیس انجمن مس ایران بیان کرد:  15 درصد از 

حقـوق دولتـی را بایـد بـرای آبادانـی مناطقـی کـه 

معـادن در آنجـا قـرار دارد و مـردم زندگـی می کنند، 

هزینه کرد که این کار نیز انجام نمی شود.

شـکوری عنـوان کـرد: 5 درصـد از حقوق دولتی 

را باید به صندوق بیمه اختصاص دهند که معموال 

کمتر پرداخت می کنند و در نهایت 3 درصد را نیز 

باید به  نظام مهندسی پرداخت کنند.

معدنـی  مناطـق  در  مـردم  کـرد:  تصریـح  وی 

عالقه منـد هسـتند از منافـع معـدن اسـتفاده کنند 

رئیـس انجمـن مس ایران با اشـاره به واگـذاری معادن از طریق بـورس، گفت: واگذاری معـادن در بورس می تواند زمینه سـاز حضور 
افرادی که علی رغم داشتن سرمایه اندک عالقه مند به این صنعت هستند، شود.

مردم می توانند در مزایده واگذاری معادن 
در بورس شرکت کنند

رئیس انجمن مس ایران:

امـا بـه دلیـل اینکـه دولـت ایـن مبالـغ را دریافـت 

می کنـد و بازنمی گردانـد، مـردم نیـز از بهره بـرداران 

گالیه منـد هسـتند کـه چـرا از معـدن منطقـه چیزی 

نصیب آن ها نمی شود.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: اگـر مزایـده ای 

بـرای معـادن برگـزار شـود و شـرط مزایـده ایـن بـوده 

کـه 30 درصـد مـردم  از ایـن مزایده منتفع شـوند، هر 

کسی می تواند در تعاونی سهمی بخرد تا کسانی که 

کاردان هستند و می توانند معدن را به درستی اداره 

کنند، در مزایده شرکت کرده و برنده خواهند شد و 

در نهایت معادن را درست اداره خواهند کرد.

رئیـس انجمـن مـس ایـران اذعـان کـرد: در کنـار 

مزایده معادن، نماینده مجلس، استاندار و فرماندار 

مناطق معدنی  باید یک تعاونی تشکیل دهند و اهالی 

منطقـه را عضـو آن کننـد و بخشـی از پـروژه را بـه نـام 

تعاونـی کـرده تـا مـردم نیـز از منافـع معـدن منطقـه 

بهره مند شـوند. چراکه این امر سـبب افزایش سـطح 

رفـاه، حمایـت و عالقـه مـردم به توسـعه فعالیت های 

معدنی می شـود و فعاالن بدون دغدغه خاصی، کار 

و توسعه فعالیت خود را ادامه می دهند.

شـکوری در خصوص واگذاری معادن از طریق 

بـورس، مطـرح کـرد: مردمـی کـه سـرمایه اندکـی 

دارنـد یـا تجربـه ای در زمینـه معـدن ندارنـد، شـاید 

نتواننـد در مزایـده شـرکت کننـد امـا اگـر واگذاری 

معـادن وارد بـورس شـود، هـر کـس بـه سـهم خـود و 

میـزان پولـی کـه دارد می توانـد در خریـد معـادن 

سهیم شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، غالمرضا مالطاهری در نخستین 

گردهمایی پژوهشی نمایندگان مجتمع های سرب 

و روی کشور که به میزبانی مهدی آباد برگزار شد، 

بـا تصریـح اینکـه ایمیـدرو یـک سـازمان توسـعه ای 

اســـت، اظهـــار داشـــت: یکـــی از ماموریــت هـــای 

ایمیـدرو توانمندسـازی و ارتقـای بهـره وری اسـت و 

حمایـت از پژوهش هـای کاربـردی، توسـعه فناوری 

و ایجـاد تکنولـوژی و توسـعه آمـوزش بـرای سـتاد و 

بخـش خصوصـی فعـال در حـوزه معـدن و صنایـع 

معدنی است.

وی افزود: در شرایط تحریم، یکی از سیاست های 

مـا اسـتفاده از ظرفیت های موجـود، انجام طرح ها 

و پروژه هــــای بهــــره ور بـا همکـــاری دانشگاه هـــا و 

مدیـر آمـوزش، پژوهش و فنـاوری ایمیدرو گفت: سـاالنه بیـش از 100 عنوان طرح 
بر اسـاس نیازهای فناورانه به ایمیدرو می رسـد که به عنـوان طرح های »تقاضامحور« 
طبقه بنـدی شـده اند و طرح هـای کاربردی این سـازمان بر اسـاس نیازهـا و تقاضای 
واحدهـا تعریف می شـوند؛ بـه طوری که بعد از بررسـی، نتایج طرح ها توسـط ایمیدرو 

به بخش های مختلف جهت اجرا، ابالغ خواهد شد.

هدایت طرح های کاربردی و تقاضامحور 
برای اجرا از سوی ایمیدرو

مدیر آموزش پژوهش و فناوری ایمیدرو:

شرکت های دانش بنیان است.

ایمیـدرو  آمـوزش و پژوهـش و فنـاوری  مدیـر 

ادامه داد: ارتقای بهره وری یکی از استراتژی های 

ایمیـدرو و اهـداف پروژه هـای پژوهشـی مـا اسـت 

که آن را دنبال می کنیم.

غالمرضا مالطاهری از افزایش شاخص هزینه های 

مراکز تحقیق و توسـعه کشـور از 0.5درصد GDP به 

1.2 درصـد خبـر داد و اعـالم کـرد: ایـن موضـوع بـه 

دلیـل قوانینـی اسـت کـه در این حوزه شـکل گرفته 

و در همین راستا ایمیدرو جزو سازمان های دولتی 

برتـــر کشــــور از نظــــر ارزش و تعـــداد قراردادهـای 

پژوهشی است.

انجام تحقیقات سه ساله  

حمیدرضـا حمایـت، مدیـر مجتمع مهـدی آباد 

گفـت: هم اکنـون در صنعت سـرب و روی نیازمند 

توسعه صنایع پایین دستی هستیم. 

وی تصریـح کـرد: تولیـد باتری هـای زینک ایـر، 

تولیـد لیتوپـون، نانواکسـید روی و توسـعه صنعـت 

گالوانیزه در کشـور از جمله این صنایع هسـتند که 

زنجیره ارزش فلز روی را در کشور تکمیل می کنند.

ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد: ایـن جلسـه بـه 

منظـور هم افزایـی و تعریـف پروژه هـای پژوهشـی 

کاربـردی در حـوزه سـرب و روی و نیـز نظـارت بـر 

و  سـرب  واحدهـای  پژوهشـی  پروژه هـای  اجـرای 

روی کشـور، مجتمع هـا و طرح هـای تحت پوشـش 

ایمیدرو و شرکت های منتخب برگزار شد.

حمایــــت ادامــــه داد: شناســــایی، بررســــی و 

اولویت بنـدی و تامیـن نیازهـای پژوهشـی در حوزه 

سـرب و روی از دیگـر اهـداف اصلـی ایـن نشسـت 

بوده است.

ذیـل  اسـتخراج شـده  پروژه هـای  ارائـه  بـا  وی 

طـرح جامـع سـرب و روی کشـور توسـط مجتمـع 

مهدی اباد، اظهار کرد: پروژه های پژوهشی دیگر 

مجتمع هــــا، ایمیــــدرو و نیــــز شرکت تهیه تولیـــد 

شـد  مقـرر  همچنیـن  و  معرفـی  نشسـت  ایـن  در 

تخصصـی  پورتـال  طریـق  از  مربوطـه  اطالعـات 

پایـگاه داده های مرجـع آموزش، پژوهش و فناوری 

سازمان در اختیار دیگر واحدها قرار گیرد.
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شـرکت 

فـوالد اکسـین، امیـــن آسـیابان در نشستــی کـه بـا 

حضــــور رئیــــس و اعضــــای کمیسیــون اجتماعـی 

مجلـس، رئیـس صنـدوق بازنشسـتگی کشـــور و 

مدیرعامل سـازمان تامیـــن اجتمــــاعی کشــــور در 

شـرکت فـوالد اکسـین برگـزار شـد، اظهـار داشـت: 

کارخانـه نـورد فـوالد اکسـین در ایـران و خاورمیانـه 

منحصر به فرد و تنها تولیدکننده ورق های عریض 

فـوالد در ایـن منطقـــه بـــوده و جــزو 10 کشـور برتـر 

تولید کننده ورق های عریض در دنیا است.

وی افـزود: محصوالتـی کـه ایـن کارخانـه تولید 

می کنـــد شامـــل ورق هـــای مــــورد استفــــاده در 

کشتی سـازی، سوله سـازی، خطـوط انتقـال نفـت و 

گاز و پتروشیمی ها و نظایر آن بوده و تنوع تولیدی 

بسیار باالیی را دارد.

مدیرعامل شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان با 

اشـاره بـه مـوارد مصرف محصوالت تولیـــدی این 

شـرکت، گفـت: 53 درصـد محصـوالت تولیــدی 

این شرکـــت در خطــوط انتقال نفت و گاز، بیش 

از 30 درصـــد مربـوط بـــه شرکت هــــای تولیـــدی 

محفظه سازی مخـــازن تحـــت فشار نفت و گـــاز 

و حدود 10 درصــد در حــوزه مصالـــح ساختمــانی 

استفاده می شود.

آسـیابان با بیان اینکه 70 درصد از کارکنان بین 

31 تا 40 سـال سـن دارند، عنوان کرد: فوالد اکسـین 

در حـال حاضـر بـرای حـدود یـک هـزار و 400 نفـر 

اشتغال مستقیم ایجاد کرده که یک هزار نفر از این 

تعداد به صورت قرارداد مستقیم با شرکت و حدود 

400 نفر آن ها با پیمانکاران مشغول به کار هستند.

وی بـا اشــــاره بـــه تبدیـــل وضعیــت کارکنــان 

بـرای افزایـش میـزان  ایثارگـران بیـان کـرد:  خانـواده 

رضایتمندی و تعهد کاری کارکنان طرح طبقه بندی 

مشـاغل انجـام و تبدیـل وضعیت کارکنـان خانواده 

شهـــدا و ایثارگــــران، اجــــرا و صنــدوق رفـاه نیــز در 

شرکت ایجاد شده است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان بـا 

اشـاره بـه میـزان تولیـد ایـن شـرکت گفـت: از سـال 

تولیـد سـاالنه شـرکت حـدود  تـا 1400 میـزان   88

700هزار ُتن بوده و ظرفیت اسمی آن یک میلیون 

و 50 هزار تن است.

آسـیابان با درخواسـت از کمیسـیون اجتماعی 

مجلس و سـهامداران برای موافقت با اجرای طرح 

توسـعه و تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد ایـن شـرکت 

اظهـار کـرد: ایـن طرح برای یک هزار نفر به صورت 

مستقیم و برای 23 هزار نفر غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد می کند.

وی ادامه داد: 20 درصد از زیرساخت این طرح 

انجـام شـده و در صـورت رضایـت سـهامداران ایـن 

آمادگی را داریم تا شروع این طرح را آغاز کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان با اشـاره بـه طرح توسـعه این شـرکت گفـت: 20 درصـد از زیرسـاخت این طرح 
انجام شده و در صورت رضایت سهامداران این آمادگی را داریم تا شروع این طرح را آغاز کنیم.

آمادگی برای اجرای طرح توسعه فوالد اکسین خوزستان
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین مطرح کرد:
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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـید رضـا فاطمی 

امیـن در مراسـم آغـاز بـه کار معدن کرور شهرسـتان 

عنبرآباد، با اشاره به اینکه رعایت عدالت در دولت 

سـیزدهم بسـیار مهـم اسـت، اظهـار داشـت: معـدن 

مـس کـرور عنبرآبـاد، پـروژه بزرگـی در ایـن منطقـه 

اسـت؛ بـه طـوری که حدود سـه هزار میلیـارد تومان 

بـرای ایـن معـدن سـرمایه گذاری شـده اسـت و برای 

100 نفر ایجاد اشتغال می شود.

وی بیان کرد: در واگذاری های معادن در صدد 

این هسـتیم هر معدنی که بزرگ تر اسـت، مردم آن 

منطقه در معدن سهامدار شوند و در این راستا این 

دومین معدن بعد از معدن زابل است.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت عنـوان کـرد: 

مراحـل اسـتخراج ایـن معـدن آغـاز شـده اسـت تـا 

40 درصد سـهام این معدن به مردم واگذار شـود و 

این مهم سـبب می شـود درآمد مردم افزایش یابد و 

به نوعی توزیع ثروت و درآمد را بهبود می بخشد. 

فاطمـی امیـن تصریـح کـرد: افـراد بومـی منطقه 

باید از این فرصت های اشـتغال زایی اسـتفاده کنند 

و این امر نیز نیازمند برگزاری دوره آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از خام فروشی 

و صـادرات مـواد خـام از کشـور معافیـت مالیاتـی را 

برداشـتیم، اذعـان کـرد: تاکیـد داریـم در هـر محلـی 

که معدن وجود دارد، فرآوری انجام شود.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت مطـرح کـرد: ما 

یک تعهدی به همه استان ها و شهرستان ها داریم و 

را  سـرمایه گذاری  الویت هـای  کـه  اسـت  ایـن  آن 

بـا اشـتغال تعریـف و طراحـی کنیـم و  متناسـب 

برای شهرستان های عنبرآباد و جیرفت نیز این مهم 

دیده خواهد شد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری به 

سـمت ایجاد فرصت های اشـتغال زایی که خواسـته 

مردم در این مناطق است، پیش برود.

و  مـردم جیرفـت  نماینـده  اعظمـی،  ذبیح اللـه 

عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در ایـن 

مراسـم بـه رونـد راه انـدازی معـدن کرور اشـاره کرد و 

گفـت: تمـام نماینـدگان سـابق جیرفـت و عنبرآبـاد 

پیگیـر راه انـدازی ایـن معـدن بودنـد کـه جای تشـکر 

دارد و به لطف خدا شـاهد شـروع به کار اسـتخراج 

معدن کرور هستیم.

وی بـه تصویـب مصوبـات این سـفر توسـط وزیر 

صمت اشـاره کرد و خواسـتار تشـکیل شـورای عالی 

معادن در جیرفت یا عنبرآباد با حضور وزیر صمت، 

ادامه مطالعات اکتشـافات، احداث صنایع جانبی 

معـدن کـرور و توجـه بـه صنایـع نیمـه تمـام منطقـه 

جنوب کرمان شد.

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 

شـورای اسـالمی، صنایـع جانبـی کشـاورزی منطقه 

جنـوب کرمـان را ضعیـف برشـمرد و تصریـح کـرد: 

پایانـه صادراتـی جنـوب کرمـان 150 میلیـارد تومـان 

اعتبار نیاز دارد.

حجت االسـالم  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

ابراهیـم بامـری، امـام جمعـه عنبرآبـاد نیـز در ایـن 

مراسـم، اظهـار کـرد: ایـن بازدیـد در رفـع موانـع و 

به کارگیـری همـه ظرفیت هـا بـرای آبادانـی کشـور 

تاثیرگذار است. 

زودتـر  بهره بـرداری  و  پیشـرفت  خواسـتار  وی 

کارخانـه کـرور شـد و بیـان کـرد: ایـن طـرح موجـب 

اشتغال و پیشرفت منطقه شود.

چـارت  کـرد:  تصریـح  عنبرآبـاد  جمعـه  امـام 

سـازمانی صنعـت و معـدن جنـوب کرمـان ایجـاد 

پیشـرفت  شـاهد  چـارت  ایـن  راه انـدازی  بـا  شـود. 

بیشتر این منطقه خواهیم بود.

یامـری بـا بیـان اینکـه بیشـتر کار مـردم جنـوب 

کرمـان کشـاورزی اسـت، تصریـح کـرد: تسـهیالت 

خرد به متقاضیان منطقه جنوب کرمان به ویژه در 

بخش صنایع تبدیلی ارائه شود. 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: معدن مـس کرور عنبرآبـاد طی یک تا دو سـال آینده، بـرای 100 نفر از مـردم منطقه ایجاد 
اشتغال می کند.

40 درصد سهام معدن کرور عنبرآباد به 
مردم واگذار می شود
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به گزارش »فلزات آنالین«، محسن مصطفی پور 

ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان پرتالش شرکت 

فـوالد غدیـــر نی ریـز کـه با صالبت و سخت کوشـی 

در صحنه کسـب وکار حضـــور داشتنـــد و به نحـــو 

شایستــه ای بـه ارائـــه خدمـــات در جبهـــه تولیـــد 

پرداختند، اظهار داشت: بر خــود واجب می دانیم 

از تالش هـای مدیـران عامـل پیشـین کـه در سـال 

مالی گذشتــــه کوشـــش و مدیریـــت کردنـــد نیـــز 

سپاسگزاری کنیم.

وی سـال گذشـته را با وجود همه فراز و فرود ها 

سالی نسبتا خوب برای فوالد غدیر نی ریز دانست 

و گفـت: شـرکت توانسـت طـی سـال گذشـته و در 

سـال جـاری، جایـگاه خـود را در میـان شـرکت های 

تولیدکننده آهن اسـفنجی به رتبه 10 ارتقا دهد که 

همه این موفقیت ها مرهون تالش مدیران، همکاران 

و حمایت سهامداران مجموعه است.

بـر اسـاس گزارشـی از نـای ذی خبـر، مدیرعامـل 

از  خالصـه ای  ارائـه  ضمـن  نی ریـز،  فـوالد  مجتمـع 

عملکـرد هیئـت  مدیـره ایـن شـرکت در سـال گذشـته 

شفافیت مالی، شفافیت فرایندهای خرید و فروش، 

تسریــــع در اجــــرای پروژه  هـــای گندلـــه سازی و 

کارخانـه  از  بهره بـرداری  آب،  انتقـال  زیرسـاختی، 

فوالدسـازی، همچنیـن تبییـن یـک پیوسـت محیـط 

برنامه هـای  از  را  زیسـتی و مسـئولیت اجتماعـی 

سـال جدیـد قلمـداد کـرد و افـزود: امیدواریـم بـا 

حسـن ظن سـهامداران محتـرم و بـه جهـت توسـعه 

اقدامـات شـرکت بـا گزارش هـای توجیهـی و مـوارد 

مربوط به افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته و 

مطالبـات حـال شـده سـهامداران افزایـش سـرمایه 

شـرکت عملیاتـی شـود کـه بـر همین اسـاس مجمع 

مصـوب کـرد بـا بررسـی گـزارش توجیهـی بـازرس 

عمومـی  مجمـع  آینـده  هفتـه  دو  ظـرف  قانونـی 

فوق العـاده بـرای انجـام افزایـش سـرمایه مجتمـع 

فوالد غدیر نی ریز برگزار شد.

مدیرعامـل مجتمـع فوالد غدیر نی ریز گفت: امیدوار هسـتیم با حسـن  ظن سـهامداران محترم و به جهت توسـعه اقدامات شـرکت 
بـا گزارش هـای توجیهـی و مـوارد مربـوط بـه افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته و مطالبـات حال شـده سـهامداران، افزایش 
سـرمایه شـرکت عملیاتی شـود که بر همین اسـاس، مجمـع مصوب کرد با بررسـی گزارش توجیهـی بازرس قانونی ظـرف دو هفته 

آینده مجمع عمومی فوق العاده برای انجام افزایش سرمایه مجتمع فوالد غدیر نی ریز برگزار شد.

افزایش سرمایه فوالد نی ریز به  زودی عملیاتی خواهد شد

ـــ

بازدید از مجموعه تیتانیوم کهنوج
در سفر وزیر صمت به جنوب استان کرمان رقم خورد:

رئیـس سـازمان صمـت جنوب کرمـان در این بازدید، مجری ایـن طرح را مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسـارگارد عنـوان کرد و میزان 
سرمایه گذاری این طرح را 24 هزار و 340 میلیارد ریال برشمرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

ایمیـدرو، مسـلم مروجـی اظهـار داشـت:  عمومـی 

محصول تولیدی این مجموعه کنسانتره تیتانیوم با 

ظرفیت تولید ساالنه 130 هزار تن است.

وی از اشتغال زایی 260 نفری مجموعه تیتانیوم 

کهنـوج خبـر داد و پیشـرفت فیزیکـی ایـن طـرح را 

40درصد عنوان کرد.

تاریـخ  رئیـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان، 

مجوز فعالیت مجموعه تیتانیوم کهنوج را سال 1400 

و ذخیره معدن این کارخانه را 149 میلیون و 100 هزار 

تـن عنـوان و اعـالم کرد این طـرح آورده سـرمایه گذار 

بوده است.
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ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، بـه گفتـه معـاون 

طرح و توسـعه مجتمع فوالد خراسـان، این پروژه به 

منظور افزایش پایداری و آبدهی خط انتقال آب از 

چاه هـای مجتمـع و نیـز برطـرف کـردن هدررفـت 

ناشـی از فرسـودگی خط انتقال، با همکاری مشـاور 

و همـکاران معاونـت بهره بـرداری توسـط پیمانـکار 

پروژه اجرا و مورد بهره برداری قرارگرفت.

اسحاقیان افزود: مسیـــر اصلـــی تامیـــن آب 

مجتمـع از سـدبار اسـت، امـا با توجـه به اهمیت 

صرفه جویـی و پیشـگیری از هدررفـت آب و لزوم 

حفـظ و پایـداری منابـع آب، اجـرای این خط )که 

عمدتا به تامین مصارف آشـامیدنی و بهداشـتی 

ویـــــژه ای  اهمیــــت  از  نیـــــز  دارد(  اختصـــــاص 

برخوردار است.

امـور  ارشـد  کارشـناس  روز،  نیـک  رضـا 

مهندسـی نیـز تشـریح کـرد: عملیـات اجرایـی این 

پروژه به طول هشـت هزار و 100 متر شـامل اجرای 

کانـال، تهیـه، حمـل و نصـب لولـه چدنـی بـه قطـر 

تسـت،  اتصـاالت،  شـیرآالت،  متـر،  میلـی   500

شست و شـو، ضدعفونـی بـوده کـه هزینـه ای بالـغ 

بـا  البتـه  کـه  برداشـته  ریـال در  میلیـارد  بـر 145 

قیمت هـای سـال جـاری ارزش ایـن پـروژه بالـغ بـر 

400 میلیارد ریال است. 

به گفته مدیر پشتیبانی فنی، انرژی و سیاالت 

مهندسـی  حـوزه  در  شـرکت  ایـن  خراسـان،  فـوالد 

مجدد منابع آب، بهینه سـازی خطوط و تاسیسـات 

آبرسانی، جایگزینی و اصالح خطوط فرسوده انتقال 

آب و شـبکه های توزیـع بـه منظـور افزایـش کمـی و 

موثـری  اقدامـات  آب  کاهـش هدررفـت  و  کیفـی 

انجام شده است.

رضـا قربانـی اجـرای ایـن خـط چدنـی را بـه دلیل 

فرسـودگی ناشـی از عمـر بـاالی خـط انتقـال کربـن 

استیل پیشین دانست و افزود: هدف ما جلوگیری 

از هدررفت آب و افزایش بهره وری منابع آبی شرق 

مجتمع بوده و وظیفه انتقال آب از چاه های شـرق 

مجتمـع بـه مخـازن داخـل سـایت بـرای تامیـن آب 

شـرب سـالم و بهداشـتی بـرای مصـرف کارکنـان بـه 

عهده این خط انتقال خواهد بود.

فـوالد  آب رسـانی  رئیـس  راد،  توکلـی  مهـدی 

از  انتقـال مذکـور  نیـز عنـوان کـرد: خـط  خراسـان 

چاه هـای شـرق فـوالد خراسـان بـه مخـازن پنـج هـزار 

در دو هـزار متـر مکعبـی شـمال شـرق سـایت فـوالد 

خراسـان، بـا اختـالف ارتفاع 80 متر در آذر مـاه 1400 

به بهره برداری رسیده است.

عملیـات اجرایـی بهبـود خط داخلی انتقـال آب چاه های مجتمع فوالد خراسـان با هدف پیشـگیری از هدررفـت آب و افزایش راندمان 
و بازدهی خط یاد شده به پایان رسید.

اجرای خط جدید انتقال آب چاه های 
مجتمع فوالد خراسان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی گروه ملی صنعتی فوالد ایران، ترتیف زاده 

اظهــــار داشـــت: مکانیـــزم دریچـه کشـویی پاتیـل 

استراتــــژیک در صنایــــع  قطعــــات  جـــزو  مــذاب 

فوالدسـازی محسـوب می شـود و بدون این تجهیز 

دلیـل  بـه  کـه  نـدارد  وجـود  فـوالد  تولیـد  امـکان 

تحریم هـای ظالمانـه تامیـن آن بـرای صنایـع تولیـد 

فوالد در کشور با مشکالت زیادی روبه رو شد.

وی افـــزود: ایـــن تجهیــز 250 کیلــوگرمی کــه 

شـامل ده هـا قطعـه اسـت، در کـف پاتیـل مـذاب 

نصـب می شـود و نازل هـا و صفحـات اسـالید گیـت 

نسـوز درون آن قـرار داده می شـود. وظیفـه اصلـی 

دریچه کشویی پاتیل قطع و وصل جریان مذاب در 

ریختـــه گری و همچنیـــن کنتـــرل دبـی خروجـی 

مـذاب از پاتیــــل در ریختــــه گری فــــوالد اســــت. 

تکنولـوژی سـاخت ایـن مکانیـزم بـه صـورت ویـژه 

اسـت و کیفیـت متالورژیکـی و ابعـادی آن بسـیار 

باالسـت؛ بـه طـوری کـه اگـر از کیفیـت مطلـوب 

برخوردار نباشد، منجر به حوادث ناگوار  انسانی و 

تجهیزات می شود.

ترتیـف زاده تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اهمیت و 

حساسـیت مطالب ذکر شـده از حدود 10 ماه پیش 

بـا حمایـت مدیرعامـل محتـرم و همچنیـن معـاون 

بهـره وری،  افزایـش  بهره بـرداری در جهـت  و  فنـی 

کاهـــش هزینه هـــا و استفـــاده از تـــوان مهنـــدسی 

داخلـی عملیـات مهندسـی معکـوس، تهیه نقشـه، 

سـاخت مدل و سـایر اقدامات ضروری در خصوص 

بومی سـازی این تجهیز آغاز شـد و پس از سـاخت و 

دریافت آن در کف پاتیل مذاب نصب و در تاریخ 

21 دی ماه امسال مورد بهره برداری قرار گرفت.

شـرکت گـروه ملـی صنعتی فـوالد ایـران برای نخسـتین بار در کشـور توانسـت بـا بهره گیـری از توان متخصصـان واحد نسـوز و 
 RHI-interstop که سـاخت شـرکت آلمانـی LS50 همـکاری یـک شـرکت دانش بنیـان داخلی، مکانیزم دریچه کشـویی پاتیـل از نوع

است را بومی سازی کرده و مورد بهره برداری قرار دهد.

بومی سازی مکانیزم دریچه کشویی پاتیل از نوع LS50 توسط 
نسوزکاران گروه ملی صنعتی فوالد ایران
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به گزارش »فلزات آنالین«، حمیدرضا رسـتگار 

در مورد وضعیت بازار آهن و فوالد، اظهار داشـت: 

وضعیـت بـازار آهـن و فـوالد معمـوال در ایـن فصل از 

سال با باقی فصول که ساخت  و ساز بیشتر است، 

فـرق می کنـد. مشـتریانی کـه بـرای خریـد بـه بـازار 

می آینـد، معمـوال مصـرف زیـادی بـرای آهـن و فوالد 

ندارنـد زیـرا در انتهـای مراحـل ساخت  وسـاز قـرار 

داشـته و یـا بـه دلیـل وضعیـت آب  وهـوا کار را کنـد 

پیـش می برنـد. بـر همیـن اسـاس، در فصـل سـرما 

بازار آهن و فوالد با رکود نسبی مواجه است.

وی افـزود: از سـویی دیگـر بـا توجـه بـه گـران 

شـدن هزینـه تمـام شـده ساخت وسـاز، شـرایط  ایـن 

بازار رونق چندانی ندارد.

رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن و فوالد تهران 

در مـورد وضعیـت گرانی هـا، بیـان کـرد: در طـی 

سـال گذشـته و اوایـل امسـال، مصالـح مختلفـی 

همچـون سـیمان و فـوالد بـا گرانـی نسـبی مواجـه 

شدند و پس از آن گرانی متوقف شد. تقریبا طی 

افزایـش  بـازار  در  قیمت هـا  گذشـته  مـاه  دو 

هـم  قیمـت  کاهـش  شـاهد  بعضـا  و  نیافته انـد 

بـر  مـازاد  فـوالد  و  آهـن  تولیـد  چراکـه  بوده ایـم؛ 

کاهـش  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  داخلـی  مصـرف 

روال  یـک  بـازار  گذشـته،  ماه هـای  در  صـادرات 

عـادی دارد و بـه دلیـل رقابت هایـی کـه در بـازار 

وجود دارد، قیمت ها بعضا نزولی شده اند.

بر اساس گزارشی از مهر، رستگار با بیان اینکه 

بـازار آهـن و فـوالد بـدون نوسـان اسـت، خاطرنشـان 

کـرد: قیمـت آهـن و فوالد نسـبت بـه کاالهای دیگر 

پارسـال  بـه  نسـبت  چنـد  هـر  نداشـته اند.  گرانـی 

افزایـش قیمـت داشـته ایم امـا بـازار تقریبـا بـدون 

میلگـرد  قیمـت  مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت.  نوسـان 

مدت هـا اسـت بیـن 14 تـا 15 هـزار تومـان بـوده و 

افزایشی نداشته است.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهن و فـوالد تهران گفت: تقریبا طی دو ماه گذشـته، قیمت هـا در بازار افزایش نیافته اند و بعضا شـاهد 
کاهش قیمت هم بوده ایم.

ثبات قیمت ها در بازار آهن و فوالد

ـــ

استفاده از رمزارزها در صادرات و واردات کشور
رئیس کل سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:

رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران گفت: بر اسـاس جلسـات فشـرده ای که بـا بانک مرکـزی در زمینه اسـتفاده از رمزارزها 
در حوزه صادرات و واردات داشتیم، این مهم در هفته های آینده عملیاتی خواهد شد.

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

علیرضــــا پیمـــان پاک بیـــان ایــــن مطلــــب، اظهار 

داشـت: بیـش از 15 جلســـه کارشنــــاسی بـا بانـک 

مرکــــزی در ایــــن زمینــــه داشتیــــم و نهایتــــا  بـــه 

جمع بندی رسیدیم.

وی افـزود: بـرای اسـتفاده از رمـزارز به عنوان یک 

کاال و یک عامل انتقال اعتبار در تجارت بین المللی، 

در حال رسیدن به نتایج نهایی هستیم و سازوکارهای 

الزم بـرای آن را پیـاده کردیـم که طی هفته های اخیر 

عملیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: 

در ایـن راسـتا رمزارزهـای متـداول جهانـی در قالـب 

بـه واردکننـده کاال منتقـل  ایجـاد شـده  بسـترهای 

می شود و انتقال اعتبار مورد نیاز به جای ارز، صراف 

و سیسـتم های سـخت دیگر به راحتی در سـامانه ها 

انجام می شود.

پیمان پاک در خصوص نوع رمزارزها، خاطرنشان 

کـرد: در داخـل کشـور بـا توافقـات صـورت گرفتـه بـا 

بانـک مرکـزی، رمزارزهـای مجـاز در فراینـد واردات 

مورد استفاده قرار می گیرد. در سامانه جامع تجارت 

ایـن موضـوع پیاده سـازی و در ثبـت سـفارش ها ایـن 

رمزارزها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن 

فلـزات، امیـن صفـری در خصـوص آخریـن اقدامـات 

انجام شـده پروژه اکتشـافی در اسـتان اردبیل اظهار 

داشـت: بـا عنایـت بـه تفاهم نامـه سـه جانبه کـه بیـن 

فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

استانداری اردبیل و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

ایـن اسـتان منعقد شـده بـود، »ومعـادن« با همکاری 

یکی از شـرکت های مشـاوره ای معتبر و متخصص و 

باسـابقه در ایـن حـوزه، فعالیت اکتشـافی خـود را در 

منطقه اردبیل آغاز کرد.

وی وسـعت محـدوده مـورد بررسـی را سـه هـزار 

کیلومتر مربع عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت 

کار و بازه زمانی 9 الی 12 ماهه که برای اجرای پروژه 

در نظر گرفته شده است، تیم پروژه به سرعت تعیین 

و در جلسه ای که در همین خصوص در استان اردبیل 

و با حضور استاندار و مدیران استانی در اربیل برگزار 

شـــد، دستـــورات الزم بـــرای حمایــــت و همکــــاری 

مجموعه هـای ذی ربـط اسـتان بـرای اجـرای این طرح 

به تصویب رسید.

معاون معدن و توسعه صنایع معدنی »ومعادن« 

با اشـاره به توان علمی و مالی مناسـب »ومعادن« و 

همچنین تخصص و توانمندی شرکت های مشاوره ای 

در کنـار نـگاه مثبـت و حمایتـی مسـئوالن اسـتانی 

اردبیـل، نسـبت بـه اتمام اجـرای پـروژه زودتـر از زمان 

تعیین شده، ابراز امیدواری کرد و یادآور شد: اجرای 

و معرفـی چندیـن  بـه شناسـایی  پـروژه منجـر  ایـن 

مراحـل  در  و  شـده  کوچک تـر  اکتشـافی  محـدوده 

بعـدی، عملیـات اکتشـافی تفصیلـی بـر روی آن هـا 

انجام می شود.

وی از اجرای طرح ژئوفیزیک هوایی در خطوط با 

فاصله 250 متر به عنوان یکی از بخش های این پروژه 

و  قوی تـر  پایـه ای  اطالعـات  کـه می توانـد  بـرد  نـام 

مطمئن تری را در اختیار شرکت و همینطور سازمان 

صمت استان و سایر فعاالن معدنی در استان اردبیل 

قرار دهد.

استفاده از توان و تجربه متخصصان زمین شناسی 

و کارشناسان اکتشاف خارجی و بین المللی در اجرای 

در  صفـری  کـه  بـود  مـواردی  دیگـر  از  پـروژه  ایـن 

صحبت هـای خـود بـه آن اشـاره کـرد و ادامـه داد: 

از ظرفیـت داخلـی  اسـتفاده  بـر  عـالوه  »ومعـادن« 

شرکت، از متخصصان فعال استان اردبیل به واسطه 

شـناخت خوبـی کـه از منطقـه و زمین شناسـی آنجـا 

دارند بهره می گیرد.

بر پایه توضیحات معاون معدن و صنایع معدنی 

شرکت »ومعادن«، پیش بینی می شود استان اردبیل 

با قرار گرفتن در کمربند شـمال غرب–جنوب شـرق 

کشور، دارای ذخایر مس و پلی متال باارزشی باشد و 

همچنیـن منابع سـنگ آهـن مناسـبی در این منطقه 

اولیـه  عنـوان خـوراک  بـه  کـه  باشـد  داشـته  وجـود 

کارخانه فوالد اردبیل مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی و اجرای یک برنامه دقیق و مناسب برای 

اکتشـاف موضـوع دیگـری بـود کـه معـاون معـدن و 

توسعه صنایع معدنی »ومعادن« به آن اشاره کرد.

اکتشـاف  بـرای  مناسـب  را  طـرح  ایـن  وی 

محدوده هـا و پهنه هـای بـزرگ توصیـف کـرد و ضمن 

امیدواری نسبت به سرعت و دقت اجرای این طرح 

گفت: ما تالش می کنیم از نظر دقت کار به گونه ای 

بـرای همیشـه اطالعـات  بـار  عمـل کنیـم کـه یـک 

زمین شناسی و اکتشافی مورد نیاز در این منطقه را 

تولید کنیم و با تکمیل بانک اطالعاتی در این حوزه، 

سـایر  شـرکت،  منافـع  و  اهـداف  تامیـن  بـر  عـالوه 

بانـک  ایـن  از  نیـز  و خصوصـی  دولتـی  بخش هـای 

اطالعاتی منتفع شوند.

گفتنی است با توجه به اهمیت حوزه اکتشاف و 

ضرورت شناسایی و معرفی ذخایر جدید در بخش های 

مختلـف معدنـی در راسـتای تامیـن نهـاده و خـوراک 

اولیه صنایع معدنی، شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

بخـش  در  را  فلـزات طرح هـای مختلفـی  و  معـادن 

اکتشـاف در سراسـر کشـور در دسـتور کار قـرار داده 

اسـت کـه پـروژه اکتشـافی اسـتان اردبیل یکـی از آن ها 

بـوده و در همیـن راسـتا جلسـه ای بـا حضـور اسـتاندار 

اردبیل، مدیران ارشـد اسـتانی، رئیس سـازمان صمت 

ایـن اسـتان و معـاون معـدن و توسـعه صنایـع معدنـی 

»ومعـاون« در اردبیـل برگـزار شـد و در آن ضمـن ارائـه 

توسـط  شـده  جمـع آوری  اطالعـات  آخریـن  گـزارش 

صفری، مصوباتی در زمینه حمایت و همکاری مناسب 

برای اجرای این پروژه در استان اردبیل صادر شد.

معـاون معدن و توسـعه صنایع معدنی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات با اشـاره به آغـاز اجرای پروژه اکتشـافی در 
محـدوده ای به وسـعت سـه هزار کیلومتر مربع با همـکاری متخصصان داخلی و خارجی در اسـتان اردبیل، تولید بانـک جامع اطالعات 

زمین شناسی و شناسایی محدوده های مختلف معدنی در این استان را از نتایج اجرای این پروژه دانست.

آغاز پروژه اکتشافی در استان اردبیل
معاون معدن و توسعه صنایع معدنی »ومعادن« خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، سـید 

مرتضی فاقعی اظهار داشـت: رفع گلوگاه ها و موانع 

افزایش تولید، افزایش کارایی و توان خطوط، کاهش 

هزینه ها، بهبود شرایط کار، ارتقاء فنی تجهیزات، به 

به کارگیـری  ناخواسـته،  توقفـات  رسـاندن  حداقـل 

فناوری هـای جدیـد در ارتقـای مکانیزم هـای موجود 

در کارخانه هـا، نوسـازی و به سـازی واحدهـا، بهبـود 

فرایندهـا، نوسـازی و بهسـازی تجهیـزات موجـود در 

راسـتای رعایت الزامات و دسـتورالعمل های HSE و 

همچنیـن بهبـود عملیـات و فراینـد تولیـد و افزایـش 

کمیت و بهبود کیفیت محصوالت مجتمع، همگی 

جزو اهداف مدیریت اصالح خطوط هستند.

وی ادامـه داد: یکـی از مهم تریـن وظایـف ایـن 

مدیریـت، کنتـرل عملکـرد پروژه هـا از نظـر تطابـق با 

برنامـه زمان بنـدی و کنتـرل انحـراف ریالـی و ارزی 

متناسب با درصد پیشرفت پروژه و نظارت دقیق بر 

کیفیـت اجـرای کار اسـت که بـرای نیل به این مهم 

بدنـه  بـه  کارآمـد  و  متخصـص  نیروهـای  افـزودن 

مجموعه، تخصیص کارانه ناشی از ارزیابی عملکرد 

منطبـق و مناسـب نیروهـای متخصـص، برگـزاری 

دوره های آموزشی در راستای ارتقا توانایی نیروها و 

بازدیدهای دوره ای از کارخانه های ساخت تجهیزات 

در دستور کار قرار دارد.

مدیـر اصـالح خطـوط تولیـد مجتمـع گل گهـر 

درباره ارزیابی اهم عملکرد مدیریت اصالح خطوط 

در ماه هـای اخیـر گفت: بـا راه انـدازی و بهره برداری 

از طرح های مختلف قدم های موثری در دستیابی 

به اهداف یاد شده برداشته ایم که از جمله می توان 

پایـل دوم سـنگ شکسـته و  بـه پروژه هـای اجـرای 

نصـب ریکالیمـر سـنگ با تکیـه به تـوان متخصصان 

داخلی و حمایت مدیریت ارشـد با هدف سـهولت 

عملیـات و ارتقـای کیفیـت تولید محصـول و تامین 

ذخیـره خوراک دهـی بـه کارخانـه تغلیـظ، گسـترش 

پایل شمالی کنسانتره و نصب ریکالیمر در راستای 

رفـع محدودیـت فـروش کنسـانتره و خوراک دهـی 

مستمر به کارخانه گندله سازی یک، اصالح سیستم 

اختـالط گندلـه و جایگزینـی میکسـرهای جدیـد بـه 

منظور بهبود اختالط و افزایش ضریب آماده به کار 

بـودن تجهیـزات و کاهـش میـزان گـرد و غبـار در 

کارخانـه؛ اشـاره کـرد کـه تمامـی آن هـا بـا هـدف رفع 

تنگناها در فرایند تولید اجرا شده اند.

فاقعـی دربـاره طرح  هـای بهبـود فراینـد تولیـد و 

رعایـت الزامـات HSE ادامـه داد: تامیـن و نصـب 

غبارگیرهای خشک جدید و بهینه سازی غبارگیرهای 

موجـود در کارخانه تغلیظ جهت افزایـش راندمان و 

بازیابـی جداکننده هـای مغناطیسـی، افزایـش عیار 

کنسـانتره، امـکان افزایـش خـوراک کارخانه تغلیظ و 

اسـتانداردهای  بـا  منطبـق  غبـار  و  گـرد  کاهـش 

زیست محیطی انجام شده است.

وی افـزود: غبارزدایـی سـیلوی باطلـه قدیـم و 

نصـب شـوت انتقال مـواد در راسـتای کاهش میزان 

گـرد و غبـار و رعایـت الزامـات HSE در خـط انتقـال 

فـرآوری  پیـش  پـروژه  احـداث  هم چنیـن  و  باطلـه 

خـوراک ورودی بـه خـط چهـارم کنسـانتره جهـت 

افزایـش کیفیـت و تولیـد بهینـه کنسـانتره تولیـدی 

خـط چهـارم نیـز در ایـن راسـتا بـوده اسـت و کلیـه 

فعالیت هـای اجرایـی ایـن پروژه هـا کـه در واحدهای 

تولیـدی در حـال فعالیـت بـه انجـام رسـیده بـا بـه 

کارگیـری تمهیـدات ویـژه یـا هیچگونـه توقفـی در 

تولیـد را نداشـته یـا در زمـان توقفـات برنامه ریـزی 

شده انجام گرفته است.

گل گهـر  شـرکت  تولیـد  خطـوط  اصـالح  مدیـر 

دربـاره مهم تریـن چالش های این بخـش اذعان کرد: 

افزایـش بی رویـه قیمـت کاال، تجهیـزات و خدمـات 

کـه موجـب تطویـل انجـام پروژه هـا و افزایش قیمت 

تمام شده در مقایسه با قیمت قرارداد شد، یکی از 

مهم ترین چالش های ما بوده است.

فاقعـی در پایـان هم چنیـن زمان بـر بـودن جبـران 

هزینه هـای ایجـاد شـده ناشـی از نوسـان نـرخ ارز، 

تحریم هـای  از  ناشـی  بـازار  در  بی ثباتـی  و  تالطـم 

و  کاال  موقـع  بـه  تامیـن  امـکان  عـدم  و  اقتصـادی 

از دیگـر چالش هـای  را  اثرگـذار  و  تجهیـزات مهـم 

مدیریت اصالح خطوط تولید برشمرد.

مدیـر اصـالح خطـوط تولید مجتمـع گل گهر گفت: بهبـود عملیات و افزایـش کمیت و کیفیت محصوالت در مقایسـه بـا هزینه صرف 
شده، جزو اهداف کالن این مدیریت است.

رفع گلوگاه ها بدون توقف تولید
مدیر اصالح خطوط تولید مجتمع گل گهر:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمـــومی منطقــــه ویـژه اقتصـــادی خلیـــج فـارس، 

»حسن خلج طهرانی« در دیدار با »محمد صادقی« 

انتصـاب  هرمـزگان،  دانشـگاه  جدیـد  سرپرسـت 

شایستـــه  وی را تبــــریک گفــــت و اظهار داشـت: 

بی شـک حضـور جنابعالـی که به صـورت توامان از 

جامعه  علمی و صنعتی کشـور هسـتید، می  تواند 

منشـــا خیـــر و برکـت بـرای ایـران اسـالمی بـه  ویژه 

استان هرمزگان باشد.

وی در ادامـــــه بــــا بیــــان ایـــن کــــه دانشـگاه 

هرمـزگان بایـد در تمـام زمینه هـا مشـاور صنعـــت 

اسـتان باشـد، افـزود: در همین راسـتا ایجـاد دفتر 

دانشـگاه هرمــــزگان در منطقــــه ویــــژه اقتصادی 

تامیـن  پشـتیبانی در  هــــدف  بـا  را  فـارس  خلیـج 

منابـع انسـانی متخصـص، ارائه  خدمات آموزشـی 

قـرار  برنامـه  در  تخصصـی  مشـاوره های  انجـام  و 

دادیـم کـــه امیدواریـم بـا هم افزایـی دوسـویه بـه 

نتایج مثبتی منتهی شود.

خلیـج  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 

بـه  دفتـر  ایـن  شـدن  دایـر  بـا  کـرد:  تاکیـد  فـارس 

 صورت روزانـــه یکی از اساتیـــد دانشگاه هرمزگـــان 

در منطقـه ویـژه حضـور خواهـد یافـت و متناسـب 

بـا دغدغه هــــای صنعــــت در راستـــــای جـــــذب 

سـرمایه گذار و رفـع موانـع تولیـد به عنوان مشـاور 

فعالیت خواهد کرد.

بـا  آموزشـی  برگـزاری دوره هـای  وی خواسـتار 

هـدف دانش افزایـی مدیـران صنعـت اسـتان شـد و 

اظهـار کـرد: دوره هـای آموزشـی مختلـف می تواند 

مدیران صنعت هرمزگان را توانمندتر از پیش کند 

و در گام نخسـت پیشـنهاد مـا برگـزاری دوره هـای 

آموزش حقوق برای مدیران غیرحقوقی است.

خلــــج طهــــرانی در پایــــان پیــــوند صنعـــت و 

دانشـگاه را سبــــب ارتقــــا جایـگاه هـــر دو نهــــاد 

دانسـت و بیـان کـرد: امیـدوارم بـا افزایـش سـطح 

تعامـالت تمامـی ارکان تاثیرگـذار جامعـه بتوانیـم 

بسـتری پایدار برای بالندگی هر چه بیشـتر کشور 

و حرکت در مسـیر منویات مقام معظم رهبری و 

تاکیـدات ریاسـت جمهـوری محبـوب و مردمـی 

ایجاد کنیم.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس از ایجـاد دفتر دانشـگاه هرمزگان در ایـن منطقه عظیـم اقتصادی خبـر داد و گفت: 
پشتیبانی در تامین منابع انسانی متخصص، ارائه  خدمات آموزشی و انجام مشاوره های تخصصی از اهداف ایجاد این دفتر است.

تقویت پیوند منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
با دانشگاه هرمزگان
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