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طبق گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان ایران، طی ۹ ماه امسال حدود 21میلیون 

تـن فـوالد خـام در کشـور تولیـد شـد کـه 12 میلیـون و 400 هزار تن از آن، بیلـت و بلوم و 

هشـت میلیون و 600 هزار تن دیگر نیز اسـلب بوده اسـت. در این میان، سـهم تولید 

فوالد به روش کوره قوس الکتریکی 60 درصد، کوره بلند 13 درصد و کوره های القایی 

28 درصـد تخمیـن زده می شـود. بنابرایـن میزان تولید فوالد بـه روش کوره القایی تا 

پایان آذر ماه امسال به حدود سه میلیون و 500 هزار تن رسیده است. تولیدکنندگان 

القایی بر خالف سهم پایین تر تولید نسبت به سایر روش ها، سهم بازار قابل توجهی 

دارند زیرا تا پایان آذر ماه امسال، حدود سه میلیون و 400 هزار تن بیلت و بلوم تولیدی 

صادر شـده اسـت و با توجه به ۹ میلیون تن فوالد باقی مانده، سـهم بازار القایی ها به 

حـدود 40 درصـد می رسـد. در حـال حاضـر، ظرفیـت نصـب شـده کوره هـای القایـی 

حدود هفت میلیون و 500 هزار تن بوده است و با این حساب، می توان گفت که 40تا 

50 درصد از ظرفیت آن ها فعال است. همچنین ظرفیت تولید کوره های القایی بسیار 

پایین تـر از کوره هـای قـوس الکتریکـی بـوده امـا حداقـل ظرفیـت نصـب شـده بـرای 

کوره  های قوس الکتریکی 800 هزار تن در سال است.

تولیـد شـمش بـه روش القایـی بـا توجـه بـه نوع کـوره عموما با قراضـه آهنی انجام 

می شـود. البته بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش القایی می توانند با اسـتفاده از آهن 

اسفنجی نیز محصول خود را تولید کنند. بنابراین با توجه به اینکه کمبود قراضه که 

طی چند سـال اخیر تشـدید شـده، اسـتفاده از آهن اسـفنجی در میان تولیدکنندگان 

القایـی رواج یافتـه اسـت. در حالـی کـه آهـن اسـفنجی اغلـب مـاده اولیـه فوالدسـازان 

دارای کوره هـای قـوس الکتریکـی بـوده و بـا توجـه بـه حجـم باالتـر تولیـد ایـن کوره هـا، 

اغلب این تولیدکنندگان مشتریان آهن اسفنجی هستند. ضمن اینکه تولید ۹ ماهه 

امسال آهن اسفنجی، 23 میلیون و 800 هزار تن بوده است. 

از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست بهمن ماه، بیش از دو میلیون و 500 هزار تن 

آهـن اسـفنجی در بـورس کاالی ایـران عرضـه شـد که تنهـا ۹60 هـزار تـن از آن به فروش 

رفـت و حـدود یـک میلیـون و 540 هـزار تن دیگر در بورس کاال معامله نشـد. میانگین 

قیمت معامله آهن اسفنجی در بورس کاال در این مدت، 88 هزار و 268 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم بـود؛ در حالـی کـه شـمش فوالدی به طور میانگین به قیمت 127 هـزار و 

۹30 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال مـورد معاملـه قرار گرفت. این یعنی در 

سال جاری قیمت آهن اسفنجی به طور متوسط به 68 درصد شمش فوالدی رسیده 

اسـت. در حالی که این قیمت طی سـال های گذشـته به صورت دسـتوری حدود 50 

درصـد قیمـت شـمش فـوالدی بوده اسـت. جهـش 18 درصدی قیمت آهن اسـفنجی 

همـگام بـا سـایر محصوالت فـوالدی به ویژه مواد اولیـه رخ داده اسـت و دیگر ضرایب 

قیمتی سابق برای محصوالت فوالدی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

تولیدکنندگان شمش فوالدی که با قیمت های جدید آهن اسفنجی سر و کار 

دارنـد، متحمـل هزینه هـای زیـادی می شـوند کـه ایـن موضـوع بـه ویـژه در مـورد 

تولیدکنندگان القایی بیشتر به چشم می خورد. این تولیدکنندگان در حال حاضر، 

با در اختیار داشتن حدود 110 کارخانه، ظرفیت تولیدی در حدود هفت میلیون و 

500 هزار تن در سـال دارند. این یعنی به طور متوسـط، هر کارخانه القایی حدود 

75هـزار تـن در سـال ظرفیـت تولیـد دارد. در حالـی کـه بـه طـور متوسـط هر هفته 

شـاهد عرضـه 100 هـزار تـن آهـن اسـفنجی در بـورس کاال از سـوی تولیدکننـدگان 

هستیم، میزان عرضه این ماده اولیه از ظرفیت ساالنه بسیاری از تولیدکنندگان 

القایـی باالتـر اسـت امـا بسـیاری از آن هـا نمی توانند در مقیاس های تعریف شـده 

بورس کاال، آهن اسفنجی خریداری کنند. نکته مهم دیگر باالتر بودن قیمت تمام 

شـده در واحدهـای کوچـک القایـی اسـت. بـه طـوری کـه هزینه هـای تولیـد ایـن 

تولیدکنندگان با احتساب هدررفت مواد اولیه، حدود سه هزار و 500 تومان به ازای 

هر کیلوگرم است. در بهمن ماه قیمت شمش فوالدی به طور میانگین 128 هزار و 

177 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم معاملـه شـد؛ در صورتـی کـه قیمـت معاملـه آهـن 

اسفنجی 88 هزار و 658 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. هر چند که قیمت 

آهـن اسـفنجی در بـورس کاال طـی یکـی دو مـاه اخیـر، چنـد نوبـت از قیمت هـای 

صادراتی پیشی گرفت و مورد اعتراض مصرف کنندگان واقع شد.

 اگر یک فوالدساز القایی تنها از آهن اسفنجی برای تولید شمش استفاده کند، 

تفاوت سه هزار و ۹50 تومانی شمش فوالدی و آهن اسفنجی تنها 450 تومان سود 

بـرای ایـن واحـد باقـی می گـذارد. همچنیـن قیمـت قراضـه نیـز از 10 تـا 11 هـزار و 

300تومان به ازای هر کیلوگرم است و همین گران بودن و البته دشواری دسترسی 

به آن، خود موجب شده تا تولیدکنندگان شمش القایی به مصرف آهن اسفنجی 

روی آورند که هم هدررفت زیادی دارد )هدررفت قراضه آهنی کمتر از 5 درصد 

و هدررفت آهن اسفنجی حدود 20 درصد است( و هم ذوب آن زمانی بیشتری را 

نسـبت بـه قراضـه صـرف می کنـد. بنابرایـن گـران شـدن آهن اسـفنجی بـه تدریج 

تولیدکنندگان القایی را از حاشیه سود بسیار کم خارج و وارد حاشیه زیان می کند 

که نتیجه این زیان در نهایت تعطیلی آن ها خواهد بود. 

بـه نظـر می رسـد اگرچـه بـه طور عینی، خبـری از قیمت گـذاری دسـتوری و 

ضرایب سابق آن نیست ولی سایه مدیریت قیمت ها، سبب شده است تا قرعه 

ضـرر ایـن بـار بـه نـام فوالدسـازان القایـی بیفتـد کـه مشـخص نیسـت چـه میـزان 

توانایی زورآزمایی با بازار را داشته باشند. بنابراین ضروری است دولت به جهت 

ایجاد فضای سـالم رقابت در بازار فوالد، ریشـه های قیمت گذاری هدف مند را 

بخشـکاند زیـرا هرگونـه کنترل گـری بـازار، نتیجه ای جز تعطیلی کسـب و کارها 

ندارد. ضمن اینکه بسیاری از واحدهای القایی با توجه به مقیاس عرضه و میزان 

نیـاز خـود، قـادر بـه خریـد از بـورس کاال نیسـتند و دولـت می توانـد سـهمیه 

اختصاصی برای آن ها در نظر بگیرد. البته دولت، صادرات شمش القایی را آزاد 

کـرده و مجـوز افزایـش قیمـت را بـه نوعـی بـه ایـن تولیدکننـدگان داده اسـت که 

می تواند برای این بخش از زنجیره فوالد امیدوارکننده باشد. 

بازار  اسفنجی!

سعیدفتاحیمنش
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سیاسـت گذاران  اهـداف  مهم تریـن  از  یکـی 
کالن صنعـت فـوالد کشـور، فاصلـه گرفتن از 
خام فروشـی و تولیـد محصـوالت دارای ارزش 
افزوده اسـت. این هدف در راسـتای برنامه  های 
کالن کشـور به ویژه بـرای افـق 1404 در نظر 
گرفتـه شـده امـا در سـال های اخیـر کمتـر از 
منظـر ملی به آن توجه شـده اسـت زیـرا اغلب 
سـرمایه گذاری های صـورت گرفتـه در صنایـع 
پایین  دسـتی و دارای ارزش افزوده فوالد کشـور 
توسـط بخـش خصوصـی انجـام شـده و این 
سـرمایه گذاری ها نیـز عمدتـا بـا چالـش مواد 
اولیـه مواجـه هسـتند. بـا ایـن حـال، برخـی 
شـرکت های بخـش خصوصی در پایین دسـت 
فـوالد علی رغم همه مشـکالت توانسـته اند بر 
چالش هـای موجـود به ویـژه تامین مـواد اولیه 
غلبـه کننـد و تولید محصـوالت نویـن و نهایی 
صنعـت فـوالد را در برنامـه خود قـرار دهند. در 
ایـن زمینـه، خبرنگار پایـگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالین« بـا آرش مرعشـی، مدیرعامل 
گـروه فوالدیـار کـوروش گفت وگـو کـرده کـه 

شرح آن در ادامه آمده است:

آرش مرعشی، مدیرعامل گروه فوالدیار 

کوروش در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

عطش برای 
افزایش سهم

 در بازار
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زمینـه  ◄ و  تاریخچـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فعالیت شرکت فوالدیار کوروش بفرمایید.

گـروه فوالدیـار کـوروش فعالیـت خـود در زمینـه 

عرضـه و تولیـد مصنوعـات فلـزی در سـال 1382 آغـاز 

کـرده اسـت. در سـال 13۹5 بـه دلیـل نیـاز بـازار بـه 

محصـوالت فـوالدی تولیـد شـده از ورق هـای سـرد، 

گالوانیزه و رنگی شرکت های پرتو صنعت جنوب و آوا 

تجـارت زریـن، مبـادرت به تاسـیس شـرکت تولیـدی و 

صنعتـی گـروه فوالدیـار کوروش کردیـم و در زمینی به 

مساحت 30 هزار متر مربع و 10 هزار متر مربع سوله با 

تجهیزات کامل مشـغول فعالیت شـدیم. این شـرکت 

نقش مهمی در ارائه مصنوعات فوق به بازار دارد.

این مجموعه چه میزان اشتغال زایی مستقیم و  ◄

غیر مستقیم داشته است؟

در طول سال های فعالیت گروه فوالدیار کوروش 

ایـن مجموعـه بـا ایجـاد بسـتر اشـتغال زایی و فراهـم 

آوردن محیطی جهت رشد و توسعه کسب و کار در 

گـروه صنعتـی فلـزات اساسـی نقش بسـزایی داشـته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه در سـال های اولیـه فعالیـت، 

تعـداد پرسـنلی کـه در ایـن مجموعه مشـغول بـه کار 

بودند، به 35 نفر می رسید اما در حال حاضر، 100 نفر 

به طور مستقیم و حدود ۹00 نفر به طور غیر مستقیم 

در ایـن شـرکت فعالیـت می کنند و چندیـن هزار نفر 

به طور غیر مستقیم در این شبکه تعاملی از مشتریان، 

تامین کننـدگان و سـایر ذی نفعـان بـا گـروه فوالدیـار 

کوروش در حال همکاری هستند.

گـروه فوالدیـار کـوروش در توسـعه فعالیت هـای 

خـود و ایجـاد بسـتری برای اشـتغال زایی مسـتقیم و 

غیـر مسـتقیم، بـه گونـه ای فعـال بوده اسـت کـه در 

سـال جاری در بین شـرکت های برتر ایرانی بر اساس 

نتایج IMI-100 این شرکت رتبه ۹4 از منظر شاخص 

حجـم  بیانگـر  کـه  کـرده  کسـب  را  اشـتغال زایی 

فعالیت هـا و توسـعه بسـتری مناسـب بـرای ایجـاد 

اشتغال زایی در صنعت است.

ظرفیت تولید مجموعه چقدر بوده و چه میزان  ◄

از آن فعال است؟

ایـن مجموعـه در زمینـی بـه مسـاحت 30 هـزار 

متـر مربـع و سـالن تولیـدی بـه وسـعت 10 هـزار متـر 

مربع با نصب تجهیزات کامل ازجمله 1۹ خط تولید 

ماشـین آالت بـرش طولـی و عرضـی و ماشـین آالت 

شـکل دهی )فرمینـگ( ورق بـا طرح هـای مختلـف، 

تحـت شـماره ثبـت 4۹5418 و بـا اخـذ مجـوز پروانـه 

محتـرم  وزارت   78572 شـماره  بـه  بهره بـرداری 

تولیـدی  ظرفیـت  بـا  تجـارت  و  معـدن  و  صنعـت 

120هـزار تـن انـواع فرمینـگ و 47 هـزار تـن برش های 

طولی و عرضی در سال فعال است.

توضیحاتی در خصوص تکنولوژی خطوط تولید  ◄

فعال در آن شرکت بفرمایید؟

شـرکت تولیـدی فوالدیار کـوروش، جهت تحقق 

خواسته های مشتری و تولید محصوالت، از خطوط 

تولید پیشـرفته، ماشـین آالت و تجهیزات به روز در 

این صنعت و دانش مهندسان و متخصصان ایرانی 

استفاده می کند. خطوط تولیدی شرکت تولیدی و 

صنعتی فوالدیار کوروش در پنج ایسـتگاه کاری در 

قالب 1۹ خط تولید با قابلیت تولید محصوالت زیر 

فعال است:

1- خطـوط تولید برش طولی: ایسـتگاه 
کاری بـرش طولـی دارای پنـج خط تولید برش طولی 

بـا ظرفیت هـای متنـوع و قابلیـت برش هـای طولـی 

تـا   0.14 ضخامـت  از  مختلـف  سـایزهای  در  ورق 

6میلی متر است؛

عرضـی  بـرش  تولیـد  خطـوط   -2
)رشـته بری(: ایـن بخـش شـامل دو خـط تولیـد 
بـرش عرضـی یـا اسـلیتر )Slitter( بـا قابلیـت تولیـد 

از  سـرد  و  رنگـی  گالوانیـزه،  ورق هـای  محصـوالت 

ضخامت 0.22 تا سه میلی متر از عرض 30 تا یک هزار 

میلی متر است؛

3- خطوط تولید محصوالت فرمینگ: 
خطوط تولید محصوالت فرمینگ، شامل تجهیزات 

و امکانات متنوع با قابلیت های مختلف هستند. 

ایـن خـط بـرای تولیـد محصـوالت متنـوع از تعـداد 

هفـت خـط تولید و تجهیزات مختلـف با قالب های 

مخصوص، بهره می برد که شامل موارد زیر است:

4- خطـوط تولید محصـوالت کرکره: 
کرکـره  شـامل  مختلـف  نـوع  سـه  در  خطـوط  ایـن 

شرکت تولیدی فوالدیار کوروش، 
جهت تحقق خواسته های مشتری 
و تولید محصوالت، از خطوط تولید 
پیشرفته، ماشین آالت و تجهیزات 

به روز در این صنعت و دانش 
مهندسان و متخصصان ایرانی 

استفاده می کند
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سینوسـی طرح A، کرکره سینوسـی طرح B و کرکره 

ریز، قابلیت تولید محصوالت از ضخامت های 0.16 

تـا 0.25 میلی متـر در طول هـای مختلف و با بهترین 

کیفیت و استانداردها؛ 

محصـوالت  تولیـد  خطـوط   -5
شـادوالین: ایـن خطـوط در دو نـوع بـا قابلیـت 
تولیـد محصـول بـا ضخامت هـای متفـاوت تشـکیل 

شـده اسـت. ایـن خطـوط امـکان تولیـد شـادوالین در 

دو نـوع شـادوالین طـرح جدیـد و شـادوالین طـرح 

سنتی را دارند. ضمن اینکه خطوط تولید شادوالین، 

تـا   0.25 ضخامـت  از  محصـوالت  تولیـد  قابلیـت 

ضخامت 0.80 میلی متر؛

6- خطوط تولید محصـوالت ذوزنقه: 
ایـن خطـوط بـا بهره گیـری از ماشـین آالت بـه روز و 

قالب های اسـتاندارد موجود اسـت که امکان تولید 

محصـوالت بـا ضخامت هـای مختلـف از ضخامـت 

0.25 تا ضخامت 0.80 میلی متر؛

7- خطـوط تولیـد محصـوالت لمبه: 
ایـن خطـوط بـا بهره گیـری از ماشـین آالت بـه روز و 

قالب هـای اسـتاندارد، امـکان تولیـد محصـوالت بـا 

تـا   0.25 ضخامـــت  از  مختلــــف،  ضخامت هـــای 

ضخامت 0.70 میلی متر.

8- خطوط تولید محصوالت عرشـه: 
تولیـد محصـوالت عرشـه فـوالدی شـرکت  خطـوط 

فوالدیار کوروش، با قابلیت تولید عرشه با گام های 

تـا  65 میلی متـر و 75 میلی متـر از ضخامـت 0.6 

1.25میلی متر را دارد.

9- خطـوط تولید محصوالت سـفال: 
ایـن خطـوط از تعـــداد سـه خـط تولیـد و تجهیـزات 

تولیـــد  بـرای  بـا قالب هـــای مخصـــوص  مختلـــف 

محصوالت متنوع بهره می برد. 

10- خطوط تولید محصوالت سـفال 
طرح جنوا دو خط )طرح سـفال ایتالیایی(: 
از  محصــــوالت  تولیـــد  قابلیــــت  خطــــوط  ایــــن 

ضخامــت هــــای 0.3 میلی متــــر تـا ضخامت هــــای 

0.8میلی متر را دارد.

11- خطوط تولید محصوالت سـفال 
طـرح جنـوا سـه خـط )طـرح سـفال 
فرانسوی(: ایـن خطـوط قادر به تولید محصوالت 

از ضخامت های 0.3 تا 0.8 میلی متر است.

12- خطوط تولید محصوالت سـفال 
طرح پالرمو )طرح سـفال سـوئدی(: این 
خطـوط امـکان تولیـد محصـوالت از ضخامت هـای 

0.3 تـا 0.8 میلی متـر بـا بهتریـن کیفیـت و مطابـق 

استاندارد را دارد.

ایـن شـرکت در حـال حاضـر چـه محصوالتـی از  ◄

میـان  جایگاهـی  چـه  و  می کنـد  تولیـد  را  فـوالد 

تولیدکنندگان این حوزه دارد؟

مجموعــــه گـــروه صنعتـی و تولیـــدی فوالدیـار 

کوروش تولیدکننده و عرضه کننده مصنوعات فلزی 

از ورق های گالوانیزه، رنگی و سرد )روغنی( در قالب 

برش هـای طولـی و عرضـــی و انـــواع فرمینگ  هـای 

ایـن  متفـاوت اسـت. محصـــوالت سـاختمانی کـه 

شـرکت عرضه می کند شـامل سـقف برای سوله های 

صنعتی، کشـاورزی و دامپروری، عرشـه  های فوالدی 

به عنوان سقف طبقات در ساختمان  های بلندمرتبه 

و همچنیــــن مصنوعــــات فلـــزی بـه کار رفتـــه در 

سیسـتم های الکتریکـی و تهویـه سـاختمان شـامل 

تابلوهـــای بـرق، رایزر هـــا، کانال  هـای هـوا رسـانی و 

برج هـای خنک کننـده اسـت. سـایر محصـوالت ایـن 

شـرکت شـامل ورق هـای رنگـی بـه طـرح سـفال بـرای 

به کارگیری در ساختمان ها و ویالها در شمال کشور و 

مناطق ییالقی و همچنین بخشی از محصوالت ما در 

مـورد  سـاختمان ها  نماهـای  و  کاذب  سقف  هـــای 

استفاده قرار می گیرد.

بـاال  تولیـد  ظرفیـت  امـکان  بـا  مجموعـه  ایـن 

توانسته سهم خوبی را در این صنعت ایجاد کند و 

نقـش به سـزایی را داشـته باشـد؛ بـه گونـه ای کـه بـر 

اساس آخرین نتایج اعالم شده توسط IMI-100 این 

مجموعـه رتبـه 28 از منظـر فـروش در گـروه فلـزات 

اساسـی، رتبـه 18۹ در بیـن شـرکت های برتـر ایرانی و 

رتبه 40 از منظر شاخص رشد فروش را کسب کرده 

و ایـن موضـوع بیانگـر جایـگاه این شـرکت تولیـدی و 

صنعتی در حوزه فعالیت خود است.

شـرکت فوالدیـار کـوروش از چـه مـواد اولیـه ای  ◄

برای تولید محصوالت استفاده می کند؟ آیا چالشی 
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در این خصوص وجود دارد؟

مواد اولیه مورد اسـتفاده در فوالدیار کورش در 

قالب ورق های گالوانیزه، ورق های رنگی و ورق های 

از  یکـــی  وجـــود،  ایـــن  بـــا  اســـت.  )روغنـی(  سـرد 

چالش هــایی کـه شرکت های این حوزه در سال هــای 

گذشتــــه بــــا آن روبــــه رو بودنـــد، قیمــــت  گذاری 

سـنگ  آهن و سـایر مـواد اولیـه بـــه صـورت دسـتوری 

صنایـع  در  سـرمایه گذاری  شـــده  باعـث  کـه  بـود 

باالدستی فوالد کمتر باشد و بیم از مشکالت تامین 

مـواد اولیـه در آینـده بـرای کل صنعـت فوالد کشـور 

وجـود داشـته باشـد. در کل زنجیـره ارزش صنعـت 

فـوالد کشـور قیمت  هـا از مـواد اولیـه تـا محصـوالت 

نهایی باید متناسب با قیمت جهانی باشد. تنها در 

ایـن صـورت اسـت کـه کل زنجیـره فـوالد می توانـد 

رشـد و پیشـرفت پایداری داشـته باشد که به هدف 

تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در کشـور و همچنیـن 

آینـده  ای  نهایـی در  صـادرات محصـوالت فـوالدی 

نزدیک دست پیدا  کنیم.

چالـش دوم در سـال های اخیـر، قطعـی بـرق و 

میـزان تاثیرگـذاری آن در میـزان تولیـد و عرضـه آن 

بـوده کـه در دوره هـای مختلـف هـم میزان عرضـه را 

دچـار نوسـان کـرده و هـم قیمت گذاری هـا در ایـن 

امیـد  اســـت.  شـده  شـدید  نوسـانات  دارای  بـازار 

در  دولـت  کالن  سیاسـت گذاری های  بـا  مـی  رود 

حـوزه تامیـن انـرژی و اسـتفاده از انرژی هـای پـاک، 

امـکان اسـتفاده از حداکثر ظرفیت های تولیـدی در 

بخش های مختلف صنعت فراهم شود.

فروش محصوالت این شـرکت در بازار فوالد به  ◄

چه صورت انجام می شود؟ آیا صادرات هم دارید؟

شرکت تولیدی و صنعتی گروه فوالدیار کوروش 

بـر اسـاس ماموریتـی که برای خود تدوین کـرده، در 

قدم هـای  صنعـت  در  آن  شـدن  اجرایـی  راسـتای 

زیـادی برداشـته و موفـق شـده اسـت فرهنـگ بـازار 

عرضـه و تقاضـا ورق هـای فوالدی و مصنوعـات آن از 

روش سـنتی بـــه روش مـــدرن و علمــــی از طریــــق 

نـوآوری و بهبـود فرایندهـا بـه سـمت توجـه ویـژه بـه 

راسـتا،  همیـن  در  دهـد.  تغییـر  را  مشـتریان  نیـاز 

کانال های فروش و دسترسی به محصوالت در بازار 

بـرای عرضـه محصـوالت و در نهایـت، ایجـاد تجربـه 

خـوب بـرای مشـتری در ایـن سـفر فراهـم شـده و بـه 

دنبـال بهبـود و ایجـاد حـس بهتـری در ایـن تعامـل با 

مشتریان خود است.

روشـن و واضـح اسـت بـا تغییـرات تکنولـوژی و 

روندهـــای ایجــــاد شـــده در جهـان بایـد بسـترهای 

دیگری جهت تعامــل با مشـتریان و تامین کنندگان 

خـود فراهـم کنیـم کـه در آینده نزدیـک این موضوع 

نیز به بهره برداری خواهد رسید.

در سـال 1401 بــــا بهره بــــرداری از خـط تولیـــد 

پیشـرفته محصوالت پروفیـــل فــــوالدی به دنبــــال 

صـادرات  و  خارجـی  بازارهـای  از  سـهم  کسـب 

هسـتیم و در ایـن خصـوص، فعالیت هـای خـود را 

شروع کرده ایم.

بـازار  ◄ در  شـما  محصـوالت  رقابتـی  مزیـت 

داخلی چیست؟

گـروه فوالدیـار کوروش، نقش مهمی  در توسـعه 

صنعـت ایـران از طریـق ارتبـاط نزدیـک و شـراکت 

تجاری با تولیدکنندگان ورق های فوالدی و همچنین 

تامیـــن دائمـی  مـــواد اولیـــه صنایـع زیردسـتی ایفـا 

می کند. با تولید انواع مصنوعات فلزی با استفاده 

از تکنولوژی به روز جهانی این شـرکت سـهم بزرگی 

در تغییـر فرهنـگ بـازار عرضـه و تقاضـای ورق هـای 

فـوالدی و مصنوعـات آن از روش سـنتی بـه روش 

مـدرن و علمـی  از طریـق نـوآوری و بهبود فرایندها و 

توجه ویژه به نیاز مشتریان دارد.

شـرکت فوالدیار کوروش با در نظر داشـتن نیاز 

و خواسـته های مشـتری بیشـترین توجـه و تمرکـز 

خـود را بـر ایجـاد تعامـل دو طرفـه بـر پایـه صداقت، 

بنـا نهـاده و تالش هـای صـورت  اعتبـار و اعتمـاد 

گرفتـه در ایـن زمینـه منجـر بـه تغییر فرهنگ بـازار 

عرضـه و تقاضـا ورق هـای فـوالدی و مصنوعـات آن 

شده است.

به این منظور، با توجه به ویژگی ها و مزیت های 

ایجـاد شـــده در ایـــن گــــروه صنعتـــی می تــــوان بـه 
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المان هایـی همچـون ارائـه قیمـت مناسـب بـا حفـظ 

رویکـــرد مشتری مـــداری و کیفیـــت محصـوالت، 

اعتبـار، اعتمـاد و قدمـت در سـایه سـابقه فعالیـت 

طوالنـی، اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیـا بـرای ارائـه 

محصـوالت با کیفیـت در چارچوب اسـتانداردهای 

بیـــن المللی، استفـــاده از تجهیــــزات نرم افـزاری و 

سـخت افزاری روز دنیـا بـرای ایجـاد بسـتری تعامـل 

مناسب بین ذی نفعان، ارائه سبد کامل محصوالت 

از ورق های فوالدی رنگی، سرد و گالوانیزه در تمامی 

روزهای سـال، تنوع سـبد محصوالت، تحویل سریع 

کاال، سیسـتم فروش و پاسـخگویی با احترام پرسـنل 

مجموعـه اشـاره کـرد. در نهایـت می تـوان بیـان کرد 

که شرکت تولیدی و صنعتی گروه فوالدیار کوروش 

توانسته در بازار برند خود را ایجاد و مشتریان به آن 

اعتماد کنند.

ارزیابـی شـما از مقایسـه کیفیـت محصـوالت  ◄

تولیـدی در شـرکت فوالدیار کـوروش با نمونه های 

مشابه خارجی چیست؟

گـروه فوالدیـار کـوروش بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

تمامـی محصـوالت تولیـدی و خدمـات ارائـه شـده 

در این مجموعه در چارچوب و معیار استانداردهای 

مطـــرح بیــــن المللی بایــــد تولیـــد و عرضــــه شود. 

بنابرایـن بـه منظـور رسـیدن بـه محصـوالت تولیـد 

شـده در تـــراز جهانـی تمامـی سـرمایه گذاری ها و 

از  اسـتفاده  راسـتای  در  تعریـف شـده  پروژه هـای 

تکنولــــوژی و دانــــش روز جهــــانی و استفــــاده از 

متخصـص داخلـی و توانمندسـازی آن هـا بر اسـاس 

دانش روز دنیا است.

همچنین می توان خاطر نشان کرد که محصوالت 

تولیدی در این مجموعه در چارچوب استانداردهای 

 JIS، ASTM، معتبر بین المللـی ازجملـه اسـتاندارد

DIN و... هستند.

تولیـد  ◄ زمینـه  در  شـما  مشـکالت  مهم تریـن 

محصـول چیسـت و چـه راهکارهایی جهـت رفع این 

مشکالت پیشنهاد می کنید؟

بـه طـور یقیـن بزرگ تریـن مشـکل در سـال های 

اخیـر، تحریم هـای اقتصـادی بـر علیـه ایـران، تامیـن 

مــــواد اولیــــه بـرای تولیــــد و همچنیـــن برخـی از 

کارشـکنی ها و عـدم همـکاری نهادهـای داخلـی بـا 

تولیدکنندگان است.

راهـکار پیشـنهادی، برطـرف کـردن تحریم هـای 

خارجی و همکاری تمامی نهادها و به معنای واقعی 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید داخلی است.

شـرکت فوالدیـار کـوروش بـرای آینـده خـود چـه  ◄

طرح های توسعه ای را در نظر گرفته و چه استراتژی هایی 

را ترسیم کرده است؟

یکـی از مهم تریــــن طرح هــــای توسعـــه گـــروه 

فوالدیار کـــوروش پیاده سـازی طرح توسـعه بـــرای 

تولیـد انـواع پروفیـــل از ورق هــــای گـرم، سـرد و 

گالوانیزه فوالدی به ظرفیــت ساالنــه 180 هزار تن 

در سال بوده که زیرساخت  های ابنیه و تاسیساتی 

این طرح آمــــاده شــــده و منتظـــر نصـــب و آمـــاده 

شـــدن خطــــوط تولیـــد اروپـــایی خریـــداری شـــده 

هستیــم. این طرح توسعــــه مطابق بـــا برنامـــه در 

سال 1401 به بهـــره  برداری می رســـد کـــه زمینــه را 

برای اشـتغال 100 نفر نیـــروی کـــار جدیـــد در این 

شـرکت و ورود بـه بازارهـای صادراتـی محصـوالت 

تولیدی فراهم می کند.

ارائـه  بـا  کـوروش  فوالدیـــار  شـرکت  همچنیـن 

محصـوالت بـا کیفیـــت و استفـــاده از جدیدتریـن و 

آخرین تکنولوژی  های روز دنیا، در صدد رسیــدن به 

20 درصــــد سهـــم بـازار ورق  هـــای فـــوالدی ســـرد و 

پوشـش  دار و مصنوعـات آن در ایـران و حضـور فعـال 

در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه در زمینه 

تخصصی شرکت است.

کالم پایانی؟ ◄

امیـدوار هسـتیم بــــا برطـرف شـدن تحریم  های 

روز  تکنولوژی هـای  از  استفـــاده  امـکان  ظالمانـــه 

جهانـی چـه در زمینـه بهره گیـری از نرم افزارهـای 

و  سـخت افزار  زمینـه  در  چـه  و  اطالعـات  جامـع 

خطـوط تولیـد بـرای تولیدکننـدگان ایرانـی فراهـم و 

راه بـرای ورود بـه بازارهـای جهانـی محصـوالت و 

مصنوعـات پایین دسـتی زنجیـره ارزش فـوالد نیـز 

همچون مواد خام که صادر می شود، باز شود.

گروه فوالدیار کوروش، نقش مهمی 
 در توسعه صنعت ایران از طریق 
ارتباط نزدیک و شراکت تجاری 

با تولیدکنندگان ورق های فوالدی 
و همچنین تامین دائمی  مواد اولیه 

صنایع زیردستی ایفا می کند
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 به دنبال ارتقای رکورد تولید گندله هستیم

اجرای پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم برای نخستین بار در ایران



فــوالد

هفتهنامه

14
é 1400  بهمن ماه é 203  شماره 

بـا گسـترش فعالیت در صنعت فوالد کشـور، این صنعت بـه تدریج در حـوزه اجرای پروژه هـای فوالدی در بخش هـای مختلف زنجیره 
توانمندتـر از قبل شـده و اخیرا به حوزه  هایی وارد شـده اسـت که تاکنون اقدامـی در خصوص آن ها صورت نگرفته بود و برای نخسـتین 
بـار بـدون حضور شـرکت های خارجـی، پروژه های تعریف شـده در ایـن بخش ها اجرا می شـود. این موضـوع می تواند بـه نوعی نقطه 
عطـف صنعـت فـوالد محسـوب شـود؛ چراکه پیـش از ایـن، بـرای اجـرای پروژه ها به ویـژه طرح هـای افزایـش ظرفیت، بـه حضور 
کارشناسـان شـرکت سـازنده تکنولـوژی نیـاز بود و اساسـا بـدون حضور آن هـا، اجرای پروژه میسـر نمی شـد. این در حالی اسـت که 
صنعـت فوالد کشـور به این توانایی دسـت یافته اسـت که پروژه ها را بومی سـازی کنـد. در این رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« بـا کـوروش قـدس، مدیر پـروژه افزایش ظرفیـت احیا مسـتقیم فوالد ارفع در شـرکت مهندسـی بین المللـی ایران 

)ایریتک( گفت وگوی تفصیلی داشته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

کوروش قدس، مدیر پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم فوالد ارفع شرکت ایریتک در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اجرای پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم 
برای نخستین بار در ایران

زمینـه  ◄ و  تاریخچـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فعالیت شرکت ایریتک بفرمایید.

شـرکت بین المللـی مهندسـی ایـران )ایریتـک( 

سـاخت  دانـش  انتقـال  هـدف  بـا   1354 سـال  در 

مشـارکت  بـا  ایـران،  بـه  فوالدسـازی  کارخانه هـای 

شـرکت صنایـع ملـی فـوالد ایـران، بانـک صنعـت و 

معـدن و شـرکت »ایتالیـم پیانتـی« ایتالیـا تاسـیس 

حیـن  در  شـد  گرفتـه  تصمیـم  زمـان  آن  در  شـد. 

سـاخت مجتمع فـوالد هرمزگان، این انتقـال دانش 

انجـام پذیـرد. بـا انتقـال فـوالد هرمـزگان به شـرکت 

فـوالد مبارکـه اصفهـان، کارهـای مرتبـط بـا احـداث 

مجتمـع فـوالد مبارکـه بـه شـرکت ایریتـک واگـذار 

شـد. بـه ایـن ترتیـب، فراینـد انتقـال دانـش سـاخت 

مجتمع هـای فـوالدی وارد ایـران شـد. از سـال 1370 

شـرکت ایریتـک وارد فـاز طراحی هـای بخش هـای 

سـال  در  و  شـد  فوالدسـازی  واحدهـای  مختلـف 

1375 بـه عنـوان اولیـن شـرکت، اجـرای پروژه هـای 

فـوالدی بـه صـورت EPC را در فـوالد مبارکـه آغـاز 

کرد. متعاقب آن با توجه به نیاز کشـور و پتانسـیل 

در  شـرکت  ایـن  ایریتـک،  در  مهندسـی  بـاالی 

پروژه های بزرگ نفت و گاز نیز وارد شد.

»ایتالیـم  بـا خـروج شـرکت  و  انقـالب  از  پـس 

پیانتـی« از شـرکت ایریتـک، تغییـرات مختلفی در 

ترکیب سـهامداران به وجود آمد و در حال حاضر، 

سهامداران شرکت ایریتک شامل سازمان ایمیدرو، 

شـرکت سـرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات و 

تعدادی از اعضای شرکت هستند.

ایریتـک در 15 شـرکت بـزرگ داخلـی و خارجـی 

سـهامدار بـوده و خـود مشـتمل بـر هشـت شـرکت 

است که در زمینه های مهندسی، بازرگانی، اجرای 

پروژه هـا، سـاخت تجهیـزات، بازرسـی فنـی و تولیـد 

آهن اسفنجی فعالیت دارند.

این شـرکت در حال حاضر چه پروژه هایی را در  ◄

دست اقدام دارد؟

هم اکنـون شـرکت ایریتـک 18 پـروژه در زمینـه 

مسـتقیم،  احیـا  کنسـانتره،  کارخانه هـای  سـاخت 

احـداث  کارخانه هـا،  ظرفیـت  افزایـش  فوالدسـازی، 

نیروگاه و پروژه های نفت و گاز را در سرتاسـر کشـور 

در دست اقدام دارد.
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چـه  ◄ ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  پروژه هـای 

ویژگی هایی دارد؟

کارخانـه احیـا مسـتقیم ارفـع بـا ظرفیـت تولیـد 

800هـزار تـن آهـن اسـفنجی در سـال، به صـورت یک 

توسـط شـرکت  تـا 13۹0  از سـال 1387   EPC پـروژه

ایریتـک احـداث شـده بـود. بـا توجـه بـه نیـاز بخـش 

بـه حـدود  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  فوالدسـازی شـرکت 

پـروژه  تـن آهـن اسـفنجی،  یک میلیـون و 200 هـزار 

افزایـش ظرفیـت کارخانـه احیا مسـتقیم از 800 هزار 

تن به یک میلیون و 200 هزار تن تعریف شد.

بـا توجـه بـه رضایـت کامـل کارفرمـا از کارهـای 

انجام شـده قبلی توسـط ایریتک و همچنین سـوابق 

طوالنـی شـرکت ایریتـک در انجـام پروژه هایـی کـه 

برای اولین بار در صنعت فوالد در ایران انجام شده 

بود، انجام این پروژه به شرکت ایریتک واگذار شد.

برای اجرای پروژه شرکت ایریتک با چند چالش 

جـدی مواجـه بـود؛ اول اینکـه اجـرای چنیـن طـرح 

افزایش ظرفیتی در دنیا سابقه نداشت و امکان پذیر 

بـودن آن مشـخص نبـود. چالـش دوم، مـدت زمـان 

انجام کار بود. به دلیل توقف تولید در حین اجرای 

پـروژه، تولیـد آهـن اسـفنجی متوقـف می شـد و در 

صـورت طوالنـی شـدن توقـف ایـن موضـوع مـورد 

قبـول کارفرمـا قـرار نمی گرفـت. پیشـنهاد شـرکت 

انجـام  بـرای  کارخانـه  روزه   75 توقـف  ایریتـک، 

تغییرات بود و نهایتا کارفرما زمان توقف )از توقف 

تولیـد تـا تولیـد مجـدد( را 45 روز اعـالم کـرد کـه بـه 

نظر غیر ممکن بود.

را  ◄ اقداماتـی  پـروژه چـه  تسـریع  بـرای  ایریتـک 

صورت داده است؟

بـدون  پـروژه ای  چنیـن  موفقیت آمیـز  انجـام 

اجرایـی  پیمانـکاران  و  تعامـل کارفرمـا  و  همـکاری 

امکان پذیر نبود. خوشبختانه در واحدهای مختلف 

شـرکت ارفـع، افـراد حرفـه ای و بـا دانـش بـاال حضـور 

دارنـد و بـرای اجـرای پـروژه همـکاری بسـیار عالـی با 

شرکت ایریتک داشتند.

بـرای انجـام پـروژه تیمی از بخش های مختلف 

کارفرمـا و ایریتـک تشـکیل شـد. پیش از شـات دان 

و  مهندسـی  فعالیت هـای  تمامـی  بایـد  کارخانـه 

تامین کاال انجام می شد. همچنین تصمیم گرفته 

شـد تمامـی فعالیت هـای اجرایـی کـه می توانـد در 

زمان تولید کارخانه انجام شـود، پیش از شـات دان 

تکمیل شود.

چگونگی انجام مهندسی پروژه تاثیر مستقیمی 

بـر زمـان انجـام توقـف داشـت. بـرای کاهـش زمـان 

توقـف، گاهـی بارهـا نقشـه ها و طراحی هـای انجـام 

شده کنار گذاشته می شد و مجددا با روش دیگری 

طراحی هـا انجـام می شـد کـه امـکان انجـام کار در 

بخـش  در  خصـوص  بـه  شـات دان  از  قبـل  زمـان 

فونداسـیون ها و تقویت هـای اسـکلت فلـزی وجـود 

داشته باشد.

در بخـش تامیـن تجهیزات، توجـه به جزییات و 

از قلم نیفتادن اقالم بسیار مهم بود. مواجه شدن با 

کسری مواد و تجهیزات در زمان شات دان کارخانه، 

بـه معنـی طوالنـی شـدن چند هفتـه ای زمـان توقف 

ایریتک در 15 شرکت بزرگ داخلی 
و خارجی سهامدار بوده و خود 

مشتمل بر هشت شرکت است که 
در زمینه های مهندسی، بازرگانی، 

اجرای پروژه ها، ساخت تجهیزات، 
بازرسی فنی و تولید آهن اسفنجی 

فعالیت دارند
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کارخانه برای تامین آن ها بود.

عملیـات  انجـام  پـروژه  ایـن  بخـش  مهم تریـن 

اجرایی در زمان 45 روزه شات دان کارخانه بود. در 

ایـن بخـش، حـدود 25 درصد از تجهیـزات کارخانه، 

تعویـض می شـد. تخریـب و اجرای فونداسـیون های 

رکوپراتورهـا،  غبارگیـر،  مختلـف،  کمپرسـورهای 

همچنین دمونتاژ حدود سه هزار تن از تجهیزات و 

نصـب مجـدد تجهیـزات جدیـد بـه همـراه حـدود 

35هزار اینچ قطر عملیات پایپینگ، ده ها کیلومترها 

کابل کشی، تغییر سیستم کنترل، تعویض ترانس های 

بـرق، نصـب تابلوهـای بـرق جدیـد و... بخشـی از 

کارهای مورد نیاز بود.

بـرای اجـرای کار، برنامه زمان بندی تفصیلی در 

سـطح انجام فعالیت های روزانه کارگران تهیه شـد. 

همچنیـن روزانـه حداقـل سـه جلسـه کنتـرل پـروژه 

برگزار و راهکارهای جبرانی در جبهه هایی که دارای 

تاخیر بودند، ارائه و اجرا می شد.

هنگام انجام تغییرات بر روی تجهیزات موجود 

در مـوارد متعـددی بـا مغایرت هـای نقشـه و وضـع 

موجـود مواجـه می شـدیم. برای حـل این مغایرت ها 

تیم های طراح مهندسی در تمامی دیسیپلین ها در 

محل پروژه حاضر بودند و نسبت به اصالح نقشه ها 

در محل اقدام می کردند.

با توجه به فعالیت 24 ساعته حدود 700 نفر به 

همراه بیش از 30 دستگاه جرتقیل، یکی از بزرگ ترین 

چالش ها مسـئله ایمنـی و جلوگیری از بـروز حوادث 

بود که با تمهیدات به کار گرفته شده، خوشبختانه 

پروژه بدون بروز هیچ حادثه جدی به اتمام رسید و 

مورد تشـویق کارفرما نیز قرار گرفت. در نهایت، با 

همـکاری کامـل کارفرمـا، در زمـان پیش بینـی شـده 

45 روزه، پروژه به تولید مجدد رسید.

چـه چالش هایـی در ارتبـاط بـا اجـرای پروژه های  ◄

بزرگ فوالدی و معدنی در کشور ما وجود دارد؟

خوشبختانـــه دانـــش اجـــرای پروژه هـــای بـزرگ 

معدنـی و فـوالدی در ایـران بومـی شـده اسـت و ایـن 

موضـوع نقطـه قـوت کشـور مـا محسـوب می شـود. 

بــــه  نیــــاز  معــــدنی  و  فــــوالدی  بـزرگ  پروژه هــــای 

سـرمایه گذاری های گسترده در بخش های مختلف 

کشور دارد. امکانات زیربنایی مورد نیاز مانند تامین 

آب، بـرق، گاز و راه هـای ارتباطـی بـه سـرمایه گذاری 

زیادی نیاز دارند. همچنین معادن کشور پاسخگوی 

نیازهای آتی صنعت فوالد نیستند و سرمایه گذاری 

در معـادن خـارج کشـور تنهـا راه برون رفت از مشـکل 

تامیـن مـواد اولیـه معدنـی بـه شـمار مـی رود. طـی 

بررسـی های صـورت گرفتـه در شـرکت ایریتـک بـرای 

تکمیل حدود 50 میلیون تن زنجیره فوالد از معدن تا 

محصول نهایی به همراه تامین امکانات زیربنایی آن، 

به حدود 100 میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است. 

میـزان  ایـن  خارجـی  سـرمایه های  جـذب  بـدون 

سرمایه گذاری دور از دسترس خواهد بود.

شرکت ایریتک برای برطرف شدن این چالش ها  ◄

چه استراتژی هایی را اتخاذ کرده است؟

بـا توجـه به ماهیت بین المللی شـرکت ایریتک، 

از سـال ها پیـش شـرکت ایریتـک در زمینـه جـذب 

و  اسـت  بـوده  فعـال  خارجـی  سـرمایه گذاری های 

نمونه هـای موفقـی ماننـد تامین سـرمایه مـورد نیاز 

احـداث فـوالد هرمـزگان و همچنیـن پـروژه بسـیار 

امـا  دارد  خـود  کارنامـه  در  را  خـارگ   NGL بـزرگ

متاسفانه به دلیل تحریم های ناجوانمردانه در حال 

حاضـر ایـن بخـش در تمامـی پروژه هـای کشـور بـا 

چالش جدی مواجه است.

اکنـون بـا توجـه بـه خریـد حـدود 60 درصـد از 

سهام شرکت ایریتک توسط شرکت سرمایه گذاری 

مالـی  تامیـن  بحـث  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  و 

پروژه هـا توسـط شـرکت ایریتـک وارد فـاز جدیـدی 

شـده اسـت و بـا موافقتنامه هـای تهیـه شـده، در 

حال حاضر بخشـی از سـرمایه مورد نیاز پروژه های 

و  معـادن  سـرمایه گذاری  توسـط شـرکت  ایریتـک 

فلزات تامین می شود.

چـه  ◄ خـود  فعالیـت  ادامـه  در  شـرکت  ایـن 

چشم اندازی را ترسیم کرده است؟

شرکت ایریتک ضمن حفظ و پیگیری ماموریت 

اولیـه خـود، بـه عنـوان شـرکتی دانش بنیـان، وظیفـه 

بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا در کارخانه های 

فـوالدی و معدنـی را بخشـی از وظیفـه ذاتـی خـود 

می دانـد و در ایـن زمینه حضور بسـیار فعالـی دارد. 

همچنین ضمن فعالیت در بازارهای داخلی، حضور 

در بازارهـای بین المللـی را بـه طـور جـدی پیگیـری 

می کنـد. در ایـن زمینـه و مذاکـرات بسـیار خوبی با 

کشـورهای مختلفی انجام شـده اسـت و پیش بینی 

می شـود طـی چنـد مـاه آینـده حضـور در بازارهـای 

بین المللی به نتیجه برسد.
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در سـال جـاری، مهم تریـن چالـش شـرکت های فـوالدی، تامین انرژی مـورد نیاز بوده اسـت اما شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر به 
عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده مـواد اولیه فوالد بـا ثبت رکوردشـکنی های تولیدی در ماه های اخیر، بخشـی از کمبود تولید در تابسـتان 
را جبـران کـرد و در تـالش اسـت در ادامه سـال، ضمن عبـور از رکورد تولید سـال قبل، رکوردهـای جدیدی را به ثبت برسـاند؛ هر چند 
کـه در ایـن مسـیر بـاز هم چالـش تامین انـرژی به ویـژه گاز مانـع بزرگی به حسـاب می آیـد. در این راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا جعفر رفیعیان، مدیر گندله سـازی شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر به گفت وگو نشسـته اسـت که متن 

کامل آن را در ادامه می خوانیم:

 به دنبال ارتقای رکورد تولید گندله هستیم

در زنجیره فوالد کدام قسـمت به آب بیشـتری  ◄

نیاز دارد؟

فراینـد تولیـد فـوالد در مجتمـع گل گهـر به این 

صـورت اسـت کـه پـس از اسـتخراج سـنگ آهن از 

تبدیـل  آهـن  کنسـانتره  بـه  معدنـی  مـاده  معـدن، 

ایـن مرحلـه، در بخـش  از  از گـذر  پـس  می شـود. 

گندله سـازی، کنسـانتره سـنگ آهن بـه گندلـه و در 

تبدیـل  اسـفنجی  آهـن  بـه  گندلـه  احیـا،  مرحلـه 

می شـود. بعـد از طـی همـه ایـن مراحـل، در نهایـت 

محصول به دسـت آمده ذوب می شـود و به شـکل 

شـمش فـوالدی و سـایر محصـوالت وابسـته عرضـه 

می شــــود. پرمصرف تریــــن بخـــش از نظـــر میـــزان 

مصرف آب در زنجیره تولید فوالد، ذوب است که 

در مقایسـه بـا بخـش گندله سـازی میـزان مصـرف 

آب بسیار باالتری دارد.

بحـران کم آبـی در کشـور، چـه میـزان در تولیـد  ◄

گندله اثر داشته است؟

خوشـبختانه شـرکت مـا بـه دلیـل انتقـال آب از 

خلیـج فـارس در سـال گذشـته، تـا حـدود زیـادی از 

نظـر تامیـن آب در شـرایط پایـداری بـه سـر می بـرد، 

گل گهـر در سـال جـاری در موضـوع بحـران آب بـا 

چالش جدی مواجه نخواهد شـد. طرح انتقال آب 

خلیـج فـارس یـک پـروژه بیـن شـرکتی و ملـی اسـت 

کـه شـرکت های گل گهـر، چادرملـو و ملـی مـس در 

ایـن پـروژه سـرمایه گذاری کرده انـد. در ابـن پـروژه، 

آب دریافتی از خلیج فارس در بندرعباس شیرین 

می شـود و در ایسـتگاه اول به گل گهر، سـپس مس 

سرچشمه و در نهایت به چادرملو منتقل می شود. 

بـا ایـن وجـود گاهـی اوقـات، تـا قبـل از عملیاتـی 

شـدن پـروژه انتقـال آب با کمبود مواجه می شـدیم 

امـا خوشـبختانه در سـال جـاری بـا بحـران جـدی 

کم آبـی مواجـه نبودیـم و پیش بینـی می شـود دیگر 

شـاهد نوسـان در فراینـد تولیـد واحدهـای تولیـدی 

گل گهر به دلیل کمبــــود آب نخواهیــــم بــــود. در 

واقــــع، کمبـــود آب کــــه می توانســـت واحدهـــای 

فــــرآوری گل گهـــر را تحـــت تاثیـــر قـــرار دهــد و به 

تعطیلی بکشاند دیگر اتفاق نمی افتد؛ ضمن اینکه 

بـه صـورت تقریبـی، گندلــه ســــازی در مقایســـه بـا 

فوالدسازی از میزان کمتری از آب در فرایند تولید 

استفاده می کند.



فــوالد

هفتهنامه

19
 é شماره  é 203 بهمن ماه 1400

شـرکت  ◄ در  گندلـه  تولیـد  رکوردهـای  دربـاره 

گل گهر توضیحاتی را بیان کنید.

بـوده  گندله سـازی  واحـد  دو  دارای  گل گهـر 

کـه هـر کـدام بـا ظرفیـت پنـج میلیـون تـن و در 

اختیـار داشـتن بیشـتر از 800 نیـروی مشـغول بـه 

کار اعم از نیروهای نظارتی، بهره بردار و پیمانکاران 

فعال است.

خوشـبختانه در سـال گذشـته در هـر کارخانـه 

میـزان تولیـد از 6 میلیـون تـن عبـور کـرد و در سـال 

بـه کمبـود  مربـوط  بـا وجـود مشـکالت  نیـز   1400

انـرژی خصوصـا آب و بـرق ایـن هـدف را در پیـش  

داریـم کـه بیشـتر از رکـورد سـال قبـل، گندله تولید 

کنیم. این میزان تولید در حال حاضر 20 درصد از 

ظرفیـت اسـمی واحدهـای گندله سـازی گل گهـر را 

شـامل می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت در ۹ مـاه سـال 

از  ایـن شـرکت بیـش  1400، مجتمـع گندله سـازی 

۹میلیون تن گندله تولید کرده است.

عمده ترین چالش های واحد گندله سازی گل گهر  ◄

چه مواردی است؟

تامیــــن انــــرژی یکـی از مهم  تریــــن معضــــالت 

صنعـت فـوالد اسـت؛ بـه طـوری کـه قطعـی بـرق بـر 

میزان تولید مجموعه فوالدی ما نیز تاثیر گذاشت 

و متاسـفانه بیـش از 400 هـزار تـن پتانسـیل تولیـد 

مجتمــــع را در تابستــــان اخیـــر از دســـت دادیـــم. 

همچنین در پی این قطعی برق، واحد گندله سازی 

گل گهـر نزدیـک بـه دو ماه با چالش تامین برق برای 

تولیـد مواجـه بـود و در پـی آن، مجبـور بـه توقـف 

فعالیت در واحد گندله سازی شماره 1 به مدت 15 

روز شـدیم. در این مدت به تعمیرات اساسـی روی 

آوردیـم امـا دچـار عقب افتادگـی از برنامه تولید نیز 

شدیم که خوشبختانه با تالش نیروهای مختصص 

ایـن واحـد توانسـتیم تـا حـدودی عقب افتادگـی در 

پی قطع برق را جبران کنیم.

امیـدوار هسـتیم بتوانیم به برنامه هـا و اهداف 

تعییـن شـده مجموعـــه برسیـــم امـا در حقیقـــت، 

چالـش تامیـن بـرق و گاز در تولیـد گندله سـازی در 

سال هــــای آتی موضــــوع بسیــــار نگران کننــــده ای 

است. آنچه مهم است مجتمع و شرکت به عنوان 

واحـد تولیـد فـوالد نمی تواننـد در بحث انـرژی کار 

زیـادی انجـام دهنـد. در حقیقـت، چالـش کمبـود 

بایـد از  بـه عنـوان یـک زیرسـاخت  حیاتـی  انـرژی 

طریق وزارت نیرو حل شود و با شناسایی ظرفیت ها 

موجــــود در کشــــور بــــرای تولیـــد بـــرق، اقـدام بـه 

احداث نیروگاه شود.

هرچنـد کـه گل گهـر نیـز بـرای رفـع مشـکالت 

ناشـی از قطـع بـرق بـه اجبـار بـه احـداث نیـروگاه 

روی آورده و از طرفی، قصد دارد با ورود به حوزه 

تولیـد بـرق خورشـیدی ظرفیـت تولید بـرق خود را 

ارتقـا دهـد کـه در ایـن زمینـه اقداماتـی مطلوب و 

شایسـته را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت 

ولـی بایـد در نظـر گرفـت کـه تخصـص و رسـالت 

اصلـی شـرکت های تولیـدی ماننـد گل گهـر تامیـن 

انرژی نیست.

عالوه برایـن، در سراسـر کشـور بـا کمبـود گاز 

مواجـه هسـتیم کـه شـرکت مـا هـم از ایـن قاعـده 

مسـتثنی نیسـت. بـه طـوری کـه بـه دلیـل کمبـود 

گاز در منطقه، به گندله سـازی شـماره 2 پیشـنهاد 

اسـتفاده از سـوخت مایـع جایگزیـن داده شـد امـا 

متاسفانه تامین سوخت مایع به لحاظ ماهیتی که 

دارد به سـختی تامین می شـود و در خصوص زمان 

دریافـت آن بـا وزارت نفـت دچـار چالش هسـتیم و 

از طرفـی، بـا توجـه بـه میـزان مصـرف انـرژی مـورد 

شـرکت  بـه  کـه  مایـع  سـوخت  میـزان  ایـن  نیـاز، 

تولیـد  نیـاز  جوابگـوی  می شـود،  داده  اختصـاص 

نیست. بحث هزینه  نیز در این میان مطرح است 

زیـرا اگـر مقـدار سـوخت مایـع از میـزان مشـخصی 

باالتر رود، باید گندله سـازی گل گهر سـوخت را به 

صورت آزاد تهیه کند.
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مجتمـع گندله سـازی عـالوه بـر بحـث انـرژی 

در تامیـن سـنگ آهن نیـز بـا مشـکالت متعـددی 

مواجه است. در حقیقت باید سیاست گذاری های 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  جانـب  از  باالدسـتی 

نحـوی  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  بحـث  در  تجـارت 

تعییـن شـود کـه سـنگ آهن بـا کیفیـت و مطلوبـی 

بـه شـرکت های تولیـدی ماننـد گل گهر کـه در این 

زمینـه سـرمایه گذاری کـرده اسـت، تحویـل داده 

شـود. در حال حاضر، تامین سـنگ آهن گل گهر با 

چالش هـای متعـدد مواجـه اسـت. در واقـع، ایـن 

شـرکت بـه سـختی و هزینـه زیـاد سـنگ آهن مـورد 

نیـاز خـود را تامیـن می کنـد. هزینـه تمـام شـده 

تامیـن سـنگ آهن کـه بـه دسـت گل گهر می رسـد، 

به دلیل اینکه بخشی از آن از معدن خود گل گهر 

تامین می شود و بخش زیادی را باید از شرکت های 

بـاال  کنـد،  خریـداری  دولـت  حتـی  یـا  و  مجـاور 

اسـت. اگر قیمت سـنگ آهن کنترل نشـود، تولید 

محصـول گندلـه  بـه سـمت غیـر اقتصـادی شـدن 

پیش می رود.

چگونــــــه  ◄ را  گندلــــه  فــــروش  وضعیـــت 

ارزیابی می کنید؟

پذیرفتـه  اقداماتـی صـورت  اخیـر،  مـدت  در 

اسـت کـه خریـد و فـروش محصـوالت در بـورس 

کاالی ایـران انجام شـود. به عبـارت دیگر، وزارت 

تقاضـای  و  عرضـه  کـه  اسـت  آن  پـی  در  صمـت 

محصوالت کل زنجیره فوالد در بورس کاال به طور 

کامـل صـورت بگیـرد کـه ایـن اقـدام خوشـایندی 

اسـت. بـا ایـن حـال، تاکنون فروش عمـده گل گهر 

تکلیفی بوده است و در حقیقت حجم معامالت 

از جانـب وزارت صمـت بـرای فـروش گندلـه بـه 

کارخانه ها تعیین می شـود و بازار آن طور که باید 

و شـاید آزاد نیسـت کـه بتوانیـم بـا میـزان و حجـم 

دلخواه خود اقدام به فروش محصوالت کنیم.

در حــــال حاضــــر شرایــــط صـادرات گندلــــه  ◄

چگونه است؟

علی رغم اینکه صادرات گندله باعث ارزآوری 

می شـود، اما به دلیل اینکه گندله سـنگ آهن، نیاز 

بـازار داخلـی اسـت، امـکان گرفتن مجـوز صادراتی 

بـرای صـادرات ایـن مـاده اولیـه امکان پذیر نیسـت؛ 

مگر اینکه ثابت شود که میزان تولید مازاد بر نیاز 

داخـل کشـور اسـت. همچنیـن این نکته نیـز وجود 

دارد که قیمت گندله آهن در بازارهای جهانی نیز 

پاییـن آمـده اسـت و حتـی اگـر مجـوز صادراتـی هم 

بـرای ایـن مـاده اولیـه گرفتـه شـود در شـرایط فعلـی 

صادرات به صرفه نیست.

در حال حاضر اختالف قیمت گندله سنگ آهن  ◄

بازارهـای خارجـی و صادراتـی  بـا  بـازار داخلـی  در 

چقدر است؟

بر اساس آخرین اطالعاتی کـــه داریم، قیمـــت 

صادراتـی گندلــــه سنگ آهـــن پایین تـــر از قیمـــت  

داخلی اسـت، به دلیل اینکه قیمت سـنگ آهن در 

بـازار جهانـی افـت کـرد. بنابرایـن در شـرایط فعلـی 

فروش داخلی این ماده نسـبت به فروش صادراتی 

آن به نفع شرکت های فوالدی است.

سخن آخر ◄

تولید گندله به عنوان مواد اولیه کارخانه های 

تولیـد  بخش هـای  مهم تریـن  جـزو  ذوب  و  احیـا 

فوالدسـازی اسـت. در طـی دو سـال اخیـر بخـش 

گندله سـازی کشـور بـا چالش های متعـددی نظیر 

تحریـم در بحـث قطعـات، انـرژی بـه ویـژه گاز و 

بـرق مواجـــه بــــوده اســـت. علی رغـــم همـــه ایـــن 

مشـکالت گل گهـر توانسـته اسـت موانـع را مرتفع 

گندلـه  تولیـد  در  کمبـودی  خوشـبختانه  و  کنـد 

وجود ندارد.

گل گهر، شـرکتی تولید محور اسـت که با نگاه 

ملـی و افـق فـرا منطقه ای، تنظیم بازار فوالد کشـور 

را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، 

قیمــت گـــذاری دستــــوری بــــر هزینـه تولیـــد و 

هزینه های تمام شـده آن تاثیر مسـتقیم می گذارد 

که ضرورت دارد شـرایط بازار به سـمتی سـوق پیدا 

کنـد کـه ضمـن حـذف قیمت گـذاری دسـتوری، 

شـرکت های تولیـدی بتواننـــد هـــم در تامیـن مـواد 

اولیــــه و هـــم در فـــروش محصـــول چالــش اساسی 

نداشته باشند.

خوشبختانه در سال جاری با 
بحران جدی کم آبی مواجه نبودیم 

و پیش بینی می شود دیگر شاهد 
نوسان در فرایند تولید واحدهای 

تولیدی گل گهر به دلیل کمبود آب 
نخواهیم بود
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برای تولید هر تن محصول باید از هفتاد خان گذشت!
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مدیرعامـل شـرکت فـوژان آلومینیـوم آرینـا گفت: در سـال 1400، سـازمان های دولتی تا توانسـتند بر خالف شـعار سـال کـه »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« بود، برای تولید مانع تراشیدند و عمال کمکی به تولیدکننده نکردند.

برای تولید هر تن محصول باید از هفتاد خان گذشت!

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  چراغـی  محسـن 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت فـوژان آلومینیـوم آرینـا در سـال 

13۹8، فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد پروفیـل 

کـرده  آغـاز  آلومینیـوم  ریخته گـری  و  آلومینیـوم 

اسـت. در ایـن مجموعـه 50 نفـر مشـغول بـه کار 

هسـتند و ظرفیـت اسـمی درج شـده در پروانـه 

بهره بـرداری آن ۹ هـزار تـن محصـول در سـال بـوده 

که 30 درصد آن فعال است.

بـرای همـه صنایـع کشـور  وی افـزود: امسـال 

سـال پرچالشـی بـود و بزرگ تریـن معضلـی هـم کـه 

برای تولیدکنندگان ایجاد شـد، نوسـان نرخ ارز بود 

کـه بـه تبـع آن، قیمـت مـواد اولیـه ماننـد شـمش 

آلومینیـوم رونـد صعـودی در بـازار داخلـی بـه خود 

شـده  تمـام  قیمـت  در  اتفـاق  ایـن  کـه  گرفـت 

محصـوالت بـه طـور مسـتقیم اثرگـذاری داشـت. 

متاسـفانه بی ثباتی قیمت ها، خسـارت های زیادی 

را به تولیدکنندگان وارد کرد؛ به طوری که توانایی 

و امکان جبران آن نیز از آن ها سلب شد.

افزایش سرسام آور بهای گاز مصرفی  

مدیرعامـل شـرکت فـوژان آلومینیـوم آرینـا در 

ادامه عنوان کرد: عالوه  بر معضل نوسانات قیمت، 

اوایـل تابسـتان چالـش قطعـی پی درپـی بـرق نیـز بـر 

تعویـق تولیـد و کاهـش حجـم آن، موثـر واقـع شـد. 

همچنیـن در ایـن مـدت، نزدیـک بـه 800 تـا یک هـزار 

درصـد میـزان گازبهـا افزایـش یافت. به گونـه ای که 

اگر به عنوان مثال، ماهانه 15 میلیون تومان هزینه 

بـرای مصـرف گاز پرداخـت می شـد، بـه یک بـاره این 

مبلـغ بـه  100 میلیـون تومـان افزایـش پیـدا کـرد. یـک 

تولیدکننـده در شـرایطی کـه مـواد اولیـه هـم دارای 

نوسـان قیمتـی شـده، بایـد بـه چـه میـزان تولیـد و 

فروش محصول داشـته باشـد تا بتواند چنین هزینه 

سنگینی را برای مصرف گاز پرداخت کند؟

بدون اطالع هزینه بهای گاز و برق را   

افزایش دادند

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در تکمیل 

صحبـت خـود اضافه کرد: نکته قابل تامـل این بوده 

کـه قطـع انـرژی ناگهانـی اسـت و بـدون اطالع قبلی 

انجـام می شـود کـه همیـن امـر سـبب می شـود تـا 

مـذاب  ریخـت  عملیـات  مثـال  بـرای  کـه  زمانـی 
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آلومینیوم درون کوره در حال انجام است، به علت 

قطـع انـرژی، مـاده مـذاب درون کـوره بمانـد. ایـن 

اتفاق هم ماده اولیه را به ضایعات تبدیل می کند و 

هم موجب خرابی کوره و سایر تجهیزات می شود.

سازمان های دولتی، تنها مانع تراشی می کنند  

ایـن  کنـار  در  کـرد:  بیـان  همچنیـن  چراغـی 

معضـالت عدیـده ای کـه در سـال جـاری بـه وجـود 

آمد، ادارات دولتی نیز به نوبه خود سهم بزرگی در 

ایجـاد موانـع بـزرگ و کوچـک در مسـیر تولیـد همـه 

شرکت های تولیدی، ازجمله شرکت فوژان آلومینیوم 

آرینــــا دارنـــد. در ســــال 1400، سازمان هـــای تامیــن 

اجتماعـی، امـور مالیاتـی کشـور و... تـا توانسـتند بر 

خالف شعــــار ســـال کـــه »تولیــــد، پشتیبانی هــــا و 

مانع زدایی هـا« بـود، بـرای تولیـد مانـع تراشـیدند و 

عمال کمکی به تولیدکننده نکردند.

نمی توان برای یک دقیقه آینده نیز   

پیش بینی داشت!

وی در خصوص ارزیابی روند قیمت آلومینیوم 

طی ماه های آتی مطرح کرد: متاسفانه بررسی روند 

قیمتـــی آلومینیــوم، غیـــر قابــل پیش بینـی اســت؛ 

چراکـه بـه حدی بی ثباتی قیمت در بـازار داخلی به 

وجود آمده اسـت که نمی توان حتی برنامه خرید و 

فـروش یـک سـاعت آینـده را پیش بینـی کـرد! گاهی 

قیمت مواد اولیه ای که خریداری می کنیم، کاهش 

پیدا می کند اما در زمان فروش محصوالت، ناگهان 

بـا رشـد قیمـت مـاده اولیـه مواجه می شـویم که اگر 

از  را  افزایـش دهیـم، مشـتری  را  قیمـت محصـول 

دست خواهیم داد.

هیجان های سیاسی، عامل تغییرات قیمت   

در بازار

مدیرعامـل شـرکت فـوژان آلومینیـوم آرینـا در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه مولفه هایـی در تغییـر 

قیمت هــــا تاثیــــر بیشتـــری دارنــــد، تاکیـــد کـــرد: 

بیشتریـــن عاملــی کــه مـــدام سبــب تغییــر قیمــت 

شده، هیجان هایی است که از سوی سیاست های 

داخلی و خارجی بربازار اعمال می شـود؛ به طوری 

کـه بـا اعـالم نتیجه بخـش بـودن مذاکـرات برجـام، 

مختلـف  قسـمت های  از  بسـیاری  در  قیمت هـا 

صنعـت تعـادل نسـبی پیـدا می کنـد امـا بـه محض 

انتشـار عـدم رضایـت از نتایـج مذاکرات هسـته ای 

و...، قیمت هـا بـه شـکل سرسـام آوری افزایـش پیدا 

خواهند کرد.

تولید و فروش کمتر نسبت به سال قبل  

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی خاطرنشان 

کـرد: در ارزیابـی میـزان تولیـد و فروش محصوالت 

در ســــال 1400، بایــــد گفـــت برخـالف تصورهـــا و 

برنامه ریزی هایـی کـه کـرده بودیم، نسـبت به سـال 

تجربـه  را  کمتـری  فـروش  و  تولیـد  میـزان   ،13۹۹

کردیم. این شـرایط نامسـاعد به وجود آمده سـبب 

شـد تـا بـه جـای سـه شـیفت فعالیـت در روز به یک 

یا دو شیفت در روز کاهش فعالیت داشته باشیم. 

گفتنی اسـت این شـرکت نزدیک به دو سـال اسـت 

نوپـا  عمـال  و  اسـت  کـرده  فعالیـت  بـه  آغـاز  کـه 

محســوب می شــود و شرکت اصلــی دیگــری که در 

بـا ظرفیـت  نـام پیمـان پروفیـل  بـه  اختیـار داریـم 

تولید ۹ هزار تن در سال، به صورت سه شیفت در 

روز مشغــــول فعالیـــت بـــوده و نسبـــت بـه فـوژان 

آلومینیـوم آرینـا، از وضعیـت تولید و فروش نسـبتا 

بهتری برخوردار است.

در انتظار فرصتی برای توسعه  

چراغـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا قصـد 

طـرح برنامـه توسـعه ای و همچنین انجـام صادرات 

محصـوالت خـود را داشـته اید یا خیر، تصریح کرد: 

هـر تولیدکننـده ای در ایـن فکـر اسـت کـه توانایـی 

مطلوبـی در صـادرات محصـوالت خـود و ارزآوری 

ایـن فکـر هسـتیم کـه  داشـته باشـد و مـا هـم در 

بتوانیــــم ایــــن مهـــم را محقــــق کنیــــم امـــا هنـــوز 

نتوانسـتیم زیرسـاخت های مورد نیاز در این زمینه 

را فراهم کنیم. در حــال حاضـــر، در مجموع تعداد 

نیروهـای انسـانی مسـتقر در خطـوط تولیـد هـر دو 

شرکت، 100 نفر هستنـــد و امیـــدوار هستیــــم هـــم 

هــــم  و  باشیــــم  داشتــــه  اشتغـــال زایی  بتوانیــــم 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای صـادرات را فراهـم 

سـازیم. طـرح توسـعه ای نیـز بـرای شـرکت در نظـر 

گرفتـه بودیـم کـه شـامل افزایـش ظرفیـت تولیـد، 

و همچنیـن  ریخته گـری  کـردن کوره هـای  اضافـه 

بـود کـه  به روزرسـانی ماشـین آالت خطـوط تولیـد 

ایـن مـوارد را  بتوانیـم  تـا  منتظـر فرصـت هسـتیم 

اجرایی کنیم.

شمش و بیلت آلومینیومی را از بورس   

خریداری می کنیم

مدیرعامـل شـرکت فـوژان آلومینیـوم آرینـا در 

بـا مـواد اولیـه و منابـع تامیـن آن، اظهـار  ارتبـاط 

کـرد: از شـمش و بیلـت آلومینیومـی خالـص بـرای 

تولیـد پروفیل هـای خـود اسـتفاده می کنیـم کـه از 

طریـق خریـد از بـورس کاال تامیـن می شـود. بـرای 

خریـــد از بـــورس کاال تاکنـــون با مشـکلی مواجــه 

نبودیـم و بـا توجـه بـه ایـن که نسـبت به مشـتریان 

خود تعهــــد داریـــم، اگر به علـــت رقابتـــی بــودن 

قیمت هـا در بـورس کاال و بـازار آزاد، مـواد اولیه با 

قیمـت بـاال عرضـه و یـا دچـار کمبـود شـود، بـه هـر 

طریقـی بتوانیـم شـمش و بیلـت مصرفـی خـود را 

تامین می کنیم.

وی تاکیـد کـرد: ادعاهایـی مبنـی بر ایـن وجود 

دارد کـه خریـد مـواد اولیـه از بـورس کاال مشـکل 

اسـت امـا بایـد بـه ایـن توجه داشـت که باید اسـناد 

و مـدارک معتبـر ماننـد صورت حسـاب های مالـی، 

پروانه هـای بهره بـرداری قانونـی، گردش هـای مالـی 

بانکی و... به بورس کاال ارائه کرد تا از شرکتی که 

قصـد خریـد از ایـن بـازار را دارد، اطمینـان حاصـل 

برقرار شود.

متاسفانه بی ثباتی قیمت ها، 
خسارت های زیادی را به 

تولیدکنندگان وارد کرد؛ به طوری 
که توانایی و امکان جبران آن نیز از 

آن ها سلب شد
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رقابت تنگاتنگ در صنعت سیم و کابل
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مدیـر مارکتینـگ اسـتراتژیک بخش فروش شـرکت سـیم و کابل ابهـر گفت: صنعت سـیم و کابـل از تکنولوژی  روز دنیـا بهره مند 
است و تولیدکنندگان در راستای رشد تولید و گسترش سبد محصوالت خود به شدت با یکدیگر رقابت می کنند.

رقابت تنگاتنگ در صنعت سیم و کابل
مدیر مارکتینگ استراتژیک بخش فروش شرکت سیم و کابل ابهر عنوان کرد:

پویـا صوفـی زاده در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت سـیم و کابـل ابهـر بـه صـورت تخصصـی در 

زمینـه تولیـد انـواع سـیم و کابـل مـورد اسـتفاده در 

صنعـت بـرق، مخابـرات، ابـزار دقیـق و پروژه هـای 

انتقـال بـرق فعالیـت می کنـد. ما به طور مشـخص 

از سـیم و کابل هـای فشـار ضعیـف و کنتـرل ابـزار 

دقیـق تـا کابل هـای فشـار متوسـط و فشـار قـوی و 

کابل فشار قوی 400 کیلوولت را تولید می کنیم.

وی افـزود: میـزان ظرفیـت تولیـد سـیم و کابـل 

مطابـق پروانـه بهره بـرداری، 30 هـزار تـن در سـال 

اسـت کـه بـه دو مجـوز 15 هـزار تنـی کابـل فشـار 

ضعیـف و  محصـوالت فشـار متوسـط و فشـار قـوی 

بـه  توجـه  بـا  حاضـر،  حـال  در  می شـود.  تقسـیم 

وضعیـت حاکـم بـر اقتصـاد کشـور، می تـوان گفـت 

حـدود 40 تـا 50 درصـد ظرفیت تولید شـرکت فعال 

اسـت کـه ایـن میـزان در ماه هـای مختلـف سـال بـا 

یکدیگر تفاوت دارد.

مدیر مارکتینگ استراتژیک بخش فروش شرکت 

سـیم و کابـل ابهـر تصریـح کـرد: علت متفـاوت بودن 

میـزان تولیـد در هـر مـاه، تعریـف پروژه هـا، وضعیـت 

پرداخـت  هزینه هـا از سـوی مشـتریان شـرکت، میزان 

نقدینگی و میزان تقاضا در بازار است.

تامین ماده اولیه از منابع داخلی و خارجی  

صوفـی زاده در ارتبـاط بـا مـواد اولیـه فلـزی مورد 

اسـتفاده شـرکت سـیم و کابـل ابهـر، عنـوان کـرد: از 

مس، آلومینیوم و همچنین نوار یا سیم های گالوانیزه 

اسـتفاده  خـود  محصـوالت  تولیـد  بـرای  فـوالدی 

می کنیم. بخش دیگری از مواد اولیه مورد استفاده 

را هـم مـواد پلیمـری تشـکیل داده  اسـت کـه هـم از 

منابـع داخلـی و هـم خارجـی تامیـن می شـود کـه 

برخـی از تامین کننـدگان ایـن مـواد، چنـد هلدینـگ 

زیرمجموعـه شـرکت سـیم و کابـل ابهـر هسـتند که 

مواد عایقی و روکش مورد نیاز را تامین می کنند.

وی در خصـوص میـزان اسـتفاده از آلومینیـوم و 

مـس، بیـان کـرد: میـزان مصرف آلومینیوم و مـس در 

خطـوط تولیـد کامـال بـه پروژه هایـی کـه در دسـت 

می گیریم، بستگی دارد. به صورت کلی یک ذخیره 

اطمینان در شـرکت تعریف شـده اسـت که بر اساس 

آن، تقریبـا ماهانـه یـک هـزار تـن مـس و 100 تـا 150 تـن 

آلومینیـوم نگهـداری می کنیـم کـه البتـه گاهـی این 

میـزان افزایـش پیـدا می کنـد و مولفـه آن، وضعیـت 

تولید و بازار در ابتدا و انتهای سال است.
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وجـود چالش هـای مختلف در صنعت   

سـیم و کابل

فـروش  بخـش  اسـتراتژیک  مارکتینـگ  مدیـر 

شـرکت سـیم و کابـل ابهـر در ارتبـاط بـا چالش هـای 

موجـود در حـوزه فـروش، مطـرح کـرد: در صنعـت 

ایـن  سـیم و کابـل چالش هـا بسـیار اسـت؛ عمومـا 

معضـالت برگرفتـه از عـدم حمایـت دولـت اسـت. 

عالوه براین، پرداخت مطالبات از سوی مشتریان از 

دیگر موانع تولید در این صنعت است. تامین مواد 

اولیـه هـم بـه نوبـه خـود از دیگـر مشـکالتی بـوده که 

سـر راه هر صنعتگری قرار گرفته اسـت که یا باعث 

کاهـش تولیـد شـده و یـا تولیـد یک کارخانـه را کامال 

متوقف ساخته است. چالش دیگری که می توان از 

آن نــــام بـرد، وجــــود رقابـــت بسیـــار  شدیـــد میـان 

تولیدکنندگان در صنعت سیم و کابل است.

وی همچنیـن در خصـوص نـرخ بهره بـرداری این 

شـرکت در مقایسـه بـا چنـد سـال اخیـر، اظهـار کرد: 

تـالش مجموعـه بـر ایـن بـــوده اســـت کـــه هـر سـال، 

ضمـن وجـود شـرایط نامسـاعد، رونـد رو به رشـدی را 

حتی به میزان بسیار کم به ثبت برساند.

شکل گیری رقابت شدید  

صوفی زاده ادامــه داد: رقابــت در خصــوص هر 

یک از محصـــوالتی کـــه تولیــد می کنیـــم، متفاوت 

اسـت. می تـوان گفـت شـرکت سـیم و کابـل ابهـر 

کامل ترین سبد محصوالت را در این صنعت دارد و 

رقابـــت شدیـــدی بـــرای تولیـــد هـــر کــــدام از ایـــن 

محصـوالت وجـود دارد. در تولیـد کابـل فشـار قوی، 

تعـداد محـدودی شـرکت وجـود دارد کـه در حـال 

رقابـت بـا مـا هسـتند و در تولیـد کابل هـای فشـار 

ضعیـف، تعـداد شـرکت های رقابت کننـده بیشـتر 

است. در حوزه تولید سیم و کابل ابزار دقیق، تعداد 

شـرکت های فعـال کاهـش پیـدا کـرده و بـرای حـوزه 

کابـل فشـار ضعیـف، تعـداد رقیب هـای مـا بیشـتر 

شـده اسـت. مهم تریـن عاملـی کـه منجـر بـه ایجـاد 

رقابـت سایــــر شرکت هــــا بــــا کابــــل ابهــــر شــــده، 

کیفیـــت محصـوالت این مجموعه بـوده اسـت زیرا 

را  زمینـه  ایـن  در  الزم  اسـتانداردهای  همـواره  مـا 

بــــرای  را  کیفیــــت  بهتریــــن  و  کرده ایـم  رعایـت 

محصــوالت در نظــر گرفته ایم. ما همواره نسبت به 

و  داشـته ایم  مسـئولیت  احسـاس  خـود  مشـتریان 

محصوالت این شرکت تاکنون از برترین و کامل ترین 

کیفیت مورد نیاز برخوردار بوده اند.

رشد قیمت مس، موجب ایجاد تنش در   

بازار شد

این فعال صنعت سیم و کابل در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه افزایـش 

قیمـت جهانـی مـس چـه تاثیـری بـر رونـد تولیـد و 

فروش شرکت گذاشته است، اذعان کرد: در برخی 

بازه هـای زمانـی، ایـن رشـد قیمـت منجـر بـه افزایش 

بهای تمام شده محصول شد و قطعا بازار فروش به 

افزایـش  معمـوال  کـرد.  تجربـه  را  رکـود  آن،  دنبـال 

قیمـت، تنش هـای خاصـی را میـان تولیدکننـدگان و 

مصرف کننـدگان در بازار داخلی به وجود مـی آورد. 

عالوه برایـن، در صـورت رشـد قیمـت مـس، قـدرت 

خریـد مشـتریان کاهـش خواهد یافـت و چالش های 

دیگری مانند کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان 

ایجـاد خواهـد شـد. تاثیـرات ایـن افزایـش قیمـت در 

بلندمـدت نشـان داده اسـت کـه اگـر روند به همین 

منوال پیشـروی کند و هیچ کاهش قیمتی نداشـته 

باشـیم، پروژه هـا نیـز بـه نسـبت شـرایط موجـود در 

بازار، تعریف خواهند شد.

صادرات به عراق در اولویت قرار گرفت  

مدیر مارکتینگ استراتژیک بخش فروش شرکت 

سیم و کابــل ابهـــر در خصـــوص فـــروش صـــادراتی 

ایـن واحـد تولیـدی، مطرح کرد: محصوالت شـرکت 

سـیم و کابـل ابهـر بـه کشـورهای همسـایه همچـون 

عراق صادر می  شود و بیشترین حجم صادرات ما به 

ایـن کشـور اسـت. همچنیـن محصـوالت خـود را بـه 

سـایر کشـورها مانند افغانسـتان صادر کرده ایم  و در 

سال های گذشته، از کشورهایی مانند سریالنکا نیز 

تقاضـای فـروش سـیم و کابـل داشـتیم امـا اکنـون بـه 

علـت تغییـر شـرایط  سیاسـی و اعمـال تحریم هـای 

مختلـف، شـرایط صـادرات مـا نیـز تغییـر پیـدا کـرده 

اسـت و به همین علت، بیشـترین فعالیت صادراتی 

خود را به کشور عراق محدود کرده ایم.

به صورت کلی یک ذخیره اطمینان 
در شرکت تعریف شده است که بر 

اساس آن، تقریبا ماهانه یک هزار 
تن مس و 100 تا 150 تن آلومینیوم 
نگهداری می کنیم که البته گاهی این 

میزان افزایش پیدا می کند و مولفه آن، 
وضعیت تولید و بازار در ابتدا و انتهای 

سال است
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خوش حسابی مشتریان بخش خصوصی  

صوفـی زاده در ارتبـاط بـا چالش هـای موجـود در 

زمینه پرداخت مطالبات از سـوی مشـتریان، تاکید 

کرد: بخشی از هزینه کاال جهت تامین مواد اولیه، 

تولیدکننـده  بـه  پیش پرداخـت  صـورت  بـه  بایـد 

ماننـد  دولتـی  بـزرگ  شـرکت های  شـود.  پرداخـت 

توانیر در طی سال گذشته در پرداخت مطالبات به 

شـدت دچـار مشـکل بودنـد و بـا توجـه بـه میـزان 

بودجه ای که در دست داشتند، با کمبود نقدینگی 

شـرکت های  نقدینگـی  میـزان  امـا  شـدند  روبـه رو 

خصوصی نسبت به شرکت های دولتی از وضعیت 

مطلوب تری برخوردار است. چالش کمبود نقدینگی، 

هـم وقفـه زیـادی در تولیـد ایجـاد می کنـد و هـم 

قیمت ها دچار نوسان می شوند و در چنین شرایطی، 

تولیدکننـده و مصرف کننـده هر دو دچـار زیان های 

مالی فراوانی خواهند شد.

بهره مندی از تکنولوژی روز  

مدیر مارکتینگ استراتژیک بخش فروش شرکت 

سـیم و کابـل ابهـر در پاسـخ بـه ایـن سـوال که صنعت 

سـیم و کابـل کشـور از لحـاظ تکنولـوژی، در دنیـا چـه 

جایگاهـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، تشـریح 

کـرد: وضعیـت جایگاه صنعت سـیم و کابل ایـران در 

شـرایط نسـبی بـه سـر می بـرد ولـی بـه صـورت کلـی 

در  زیـاد  تنـوع  تولیـد،  بـاالی  حجـم  بـه  می تـوان 

محصوالت تولید شـده و نوآوری های ایجاد شـده در 

ایـن زمینـه اشـاره کـرد کـه همـه گویـای بهره گیـری از 

تکنولوژی  روز دنیا است. شرکت سیم و کابل ابهر نیز 

در این زمینه از واحد دانش بنیان برخوردار است.

صوفـی زاده بیـان کرد: تکنولوژی مورد اسـتفاده 

خطوط تولیـــد شرکت سیـــم و کابل ابهــــر در ابتـــدا 

مجموعـه  در  مسـتقر  ماشین سـازی  واحـد  توسـط 

تعریـف شـد و تعمیرات و نگهـداری از ماشـین آالت 

نیـز بـر عهـده ایـن واحـد اسـت. همچنین بخشـی از 

تکنولوژی تولید مورد استفاده در این شرکت متعلق 

بـه کشـورهایی همچـون چیـن و آمریـکا بـوده کـه 

همـگام بـا به روزتریـن فنـاوری در حـال اسـتفاده در 

مجموعه است.

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در پاسـخ به این 

سوال که در صورتی که یکی از قطعات تجهیزات و 

دچـار  مجموعـه  در  اسـتفاده  مـورد  ماشـین آالت 

خرابی شود، آیا چالشی در تامین یا تعمیر آن دارید 

یـا خیـر، خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه شـرکت توان 

تامین یا تعمیر آن را دارد و همچنین بخش بازرگانی 

مجموعـه می توانـد ایـن قطعـه را وارد کنـد. اگرچـه 

ممکـن اسـت به دلیل تحریم هـا، مدت زمـان زیادی 

برای واردات قطعات صرف شـود و دیرتر به دسـت 

ما برسـد اما در هر صورت تامین آن ها قطعی اسـت 

و مشکل خاصی برای ادامه روند تولید محصول به 

وجود نخواهد آمد.

تاثیرات  افزایش قیمت در بلندمدت 
نشان داده است که اگر روند به همین 

منوال پیشروی کند و هیچ کاهش 
قیمتی نداشته باشیم، پروژه ها نیز 
به نسبت شرایط موجود در بازار، 

تعریف خواهند شد
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مدیرعامـل شـرکت ذوب فلزات نگین قم گفت: منابع داخلی سـرب بسـیار کم اسـت و تولیدکنندگان شـمش سـرب، چـاره ای جز 
واردات باتـری فرسـوده ندارنـد امـا ایـن امر با مخالفت و سـخت گیری سـازمان محیط زیسـت مواجه شـده و واحدهـای تولیدی 

زیادی ازجمله این شرکت را به تعطیلی کشانده است.

صنعت سرب تشنه باتری فرسوده است
مدیرعامل شرکت ذوب فلزات نگین قم:

علـی اسـتاجلو در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

توجـه بـه افزایش تقاضـای جهانی، شـیوع پیک های 

مختلـف کرونـا و شـدت یافتـن انتشـار انـواع ایـن 

ویروس، قیمت  فلزات به ویژه سرب رشد پیدا کرد 

و ایـن طـور بـه نظـر می رسـد کـه بـا افزایـش همزمـان 

قیمت نفت نیز، رشد قیمت سرب ادامه پیدا کند 

و افتی در این مسیر وجود نداشته باشد.

وی در ادامه به شرح فعالیت شرکت ذوب فلزات 

نگیـن قـم پرداخـت و افـزود: ظرفیت سـاالنه تولید این 

شـرکت کـه در سـال 1386 فعالیـت خـود را آغـاز کـرده، 

20هزار تن شمش سرب ۹۹.۹8درصد از ضایعات باتری 

فرسـوده بـوده کـه میـزان تولیـد واقعـی کمتـر از ایـن 

ظرفیـت اسـت. امسـال با نظر به اینکـه مجـوز واردات 

باتـری فرسـوده بـرای ایـن واحـد تولیـدی صـادر نشـد، 

فـروش  بـه  و  کنیـم  تولیـد  محصولـی  نتوانسـتیم 

برسانیم و عمال این مجموعه فعالیتی نداشت.

سازمان های دولتی حامی تولید نیستند  

مدیرعامـل شـرکت ذوب فلـزات نگیـن قـم در 

خصوص چالش هایی که در مسیر تولید این شرکت 

وجود داشته است، گفت: اکثر معضالت و موانعی 

کـــه نـــه تنهـــا بـرای ایـن واحـــد بلکـه بـرای سایــــر 

تولیدکنندگان ایجاد شـده اسـت، به همکاری نکردن 

سـازمان های دولتـی بـا مدیـران واحدهـای تولیـدی 

برمی گـردد کـه سیاسـت هایی را اتخـاذ می کنند که 

متاسفانه برای بخش تولید آسیب زا است. متاسفانه 

سازمان های مربوطه اقدامی در جهت بازرسی منظم 

از واحدهـای تولیدکننـده شمــش ســـرب در کشـــور 

نمی کنند و به همین علت کار را هم برای خود و هم 

بـرای مـا سـخت کرده  انـد و بدون هیچ بررسـی، اقدام 

به صدور مجوز واردات باتری فرسوده نمی کنند و به 

صـــورت کلـی بـه جــای ارائـه راهـکار بـــرای حـل یـک 

مسـئله، صورت مسـئله را از بین می برند.

استفاده از ماشین آالت ساخت داخل  

استاجلــــو در ارتبـاط بـا ماشـین آالت مـورد 

استفاده ای که در خطوط تولید این شرکت مستقر 

هسـتند، عنـوان کـرد: از تکنولوژی هـای بـه روز دنیـا 

برای تولید شـمش سـرب اسـتفاده می کنیم و تمام 

تجهیزات و ماشـین آالت شـرکت ذوب فلزات نگین 

قم، سـاخت داخل هسـتند. تاکنون چالشـی از نظر 

و  فیلتراسـیون دارای مشـکل  اینکـه سیسـتم های 

خطر آلوده سازی محیط زیست باشند، نداشته ایم 

و ایـن مطلـب قابـل توجهـی اسـت کـه بایـد مـورد 

بررسـی قـرار بگیـرد کـه چـرا بـا وجـود رعایـت تمـام 

نـکات اسـتاندارد تولید، نمی توانیم مجـوز واردات 

باتری فرسوده را دریافت کنیم؟

محیط زیست، مخالف اصلی واردات   

باتری فرسوده

وی در تکمیــــل صحبـــت خــود اذعــان کــرد: بـه 

صــــورت کلـی از ابتـــدای ســال تاکنـــون نتوانسـتیم 

محصولـی تولیـد کنیـم و بـه فـروش برسانیـــم. اگـــر 

نماینـدگان سـازمان محیـط زیسـت همـت کننـد و 

بازرسـی های الزم را از شـرکت ها بـه عمـل بیاورنـد، 

متوجه خواهند شد این شرکت از چه شرایط تولیدی 

باتری هـای  از  اسـتحصال سـرب  و  اسـت  برخـوردار 

فرسوده در این واحد، برای محیط زیست خطرآفرین 

نیست اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص 

صورت نگرفته اسـت. به دلیل سـخت گیری سازمان 

محیط زیست در واردات باتری فرسوده، فعالیت این 

مجموعه هنوز متوقف است.
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طرح تولید ورق سرب  

مدیرعامـل شـرکت ذوب فلـزات نگیـن قـم در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکـه چـه طـرح توسـعه ای را در نظـر داشـتید تـا در 

این شرکت اجرا شود، مطرح کرد: با انجام اقدامات 

الزم، در صدد بودیم تا ورق های سـربی تولید کنیم 

که اجرای این طرح توسـعه، سـبب می شـد تا میزان 

تولیـد شـمش سـرب نیـز به ایـن ترتیب افزایـش پیدا 

کنـد کـه متاسـفانه بـه خاطـر مشـکالت بـه وجـود 

آمده، نتوانستیم آن را به سرانجام برسانیم.

تعادل نسبی در قیمت گذاری سرب  

استاجلو در خصوص نحوه قیمت گذاری شمش 

سـرب در بـورس کاالی ایـران و تاثیـر آن بـر فـروش ایـن 

محصـول، تصریـح کـرد: این قیمت گـذاری که انجام 

شـده، متعـادل اسـت امـا ایـن تعـادل تـا زمانـی برقـرار 

خواهد بود که خریداران باتری فرسوده، چالش ایجاد 

نکنند. چراکه معموال باتری سازها به جای بورس کاال، 

از بـــازار آزاد خریـــد می کننـــد و احتمـــال دارد  ایـــن 

قیمت گـذاری تحـت تاثیـر خریـد مصرف کننـدگان 

شـمش سـربی کـه از بـازار آزاد تامیـن نیـاز می کننـد، 

تحت تاثیر قرار بگیرد.

ایـن فعـال صنعـــت سـرب خاطــرنشـــان کـــرد: 

پیش تـر، شـمش های سـرب تولیـد شـده را در بـورس 

کاال عرضه می کردیم اما بزرگ ترین مشـکلی که در 

ایـن زمینـه داشـتیم، آن بـــود کـه بـرای محصـوالت 

تقاضـا وجـود نداشـت و تمایلی برای خریـد از بورس 

کاال از سـوی تولیدکننـدگان باتـری دیـده نمی شـد و 

این اتفاق برای ما به عنوان تولیدکننده ضررده بود.

تولید سرب در حال نابودی است  

وی در تایید این ادعای بسیاری از تولیدکنندگان 

مبنـی بـر مقرون به صرفـه نبـودن تولیـد، اظهـار کرد: 

زمانـی کـه هیـچ مسـئولی بـه مشـکالت موجـود در 

صنایع و همچنین صنعت سرب توجهی نمی کند و 

مسـئولیتی را بـرای رفـع موانـع به عهده نمی گیرد و 

بـرای واردات باتـری فرسـوده به عنـوان اصلی ترین و 

مهم ترین ماده اولیه تولید شمش سرب، مجوز الزم 

بعیـد اسـت کـه دیگـر کسـی  را صـادر نمی کنـد، 

بتوانـد بـه تولیـد ادامـه دهـد و بـا گسسـتگی های 

زنجیـره تولیـد شـمش سـرب کنـار بیایـد. واردات 

باتـری فرسـوده نیـاز هـر تولیدکننـده  شـمش سـرب 

است زیرا از منابع داخلی بسیار کم سرب برخوردار 

هستیم و نمی توان به آن ها تکیه کرد.

مدیرعامـل شـرکت ذوب فلـزات نگیـن قم تاکید 

کرد: یکی از ایرادهایی که برای صدور مجوز از سوی 

سـازمان محیـط زیسـت بـرای ایـن شـرکت ارائـه شـده 

اسـت، ایـن بـوده کـه چـرا تاریـخ انقضـای گواهینامـه 

سازمانی که برای این شرکت خوداظهاری در سامانه 

ثبت کرده اسـت، گذشـته اسـت! این معضل چندان 

پیچیده ای نیسـت و به راحتی می توان آن را مجددا 

تمدید کرد و این بر خالف منطق است که به استناد 

بـه چنیـن دلیلـی، نزدیـک به سـه مـاه اقدام بـه صدور 

مجـوز نکننـد. متاسـفانه سـازمان های دولتـی بـا هـم 

هماهنگی ندارند و هر سـازمان به طور سـلیقه ای به 

موضوعات مختلف رسیدگی می کند.

به 1401 امید داریم  

اسـتاجلو در پاسـخ بـه ایـن سـوال که بـا توجه به 

شـرایط به وجود آمده در این صنعت، چقدر ادامه 

خاطرنشـان  می دانیـد،  محتمـل  را  خـود  فعالیـت 

کـــرد: امیـــدوار هستیـــم در زمـــان دولـت جدیـد 

گشـایش های مطلوبـی، حاصـل و معضـالت تولیـد 

رفـع شـود و صنعـت سـرب بـه روزهـای خـوب خـود 

بازگردد. امیدوار هسـتیم این تحوالت در در سـال 

1401 محقق شود.

وی در انتهـای ایـن گفت وگـو در تشـریح توقـع 

تولیدکننـدگان از دولـت، مطرح کـرد: به عنوان یک 

تولیدکننده عاجزانه از دولت درخواست می کنیم، 

کارمندهـــا فیلتـــر شونـــد و از افـراد غیرمتخصـص 

اسـتفاده نشـود. متاسـفانه کارمنـدان در اداره هـای 

دولتی بدون هیچ توجهی به قوانین و نوع معضالت، 

مطابق سلیقه و عالقه خود، به موضوعات رسیدگی 

می کنند و حاضر نیسـتند کمی در خصوص تولید 

برنامه ریـزی مـدون و  ارائـه راهـکار و  نیازمنـد  کـه 

منظـم اسـت، کارشناسـی دقیقـی انجـام دهنـد و 

حتـی حاضـر بـه اعـزام کارشـناس بـرای بررسـی های 

میدانی نیستند.

تاکنون چالشی از نظر اینکه 
سیستم های فیلتراسیون دارای 

مشکل و خطر آلوده سازی محیط 
زیست باشند، نداشته ایم و این 

مطلب قابل توجهی است که باید 
مورد بررسی قرار بگیرد که چرا با 

وجود رعایت تمام نکات استاندارد 
تولید، نمی توانیم مجوز واردات باتری 

فرسوده را دریافت کنیم؟
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درآمد »کچاد« 102 درصد جهش یافت

رشد 113 درصدی درآمد صادراتی »فخوز«

درآمد »هرمز« به مرز 18 هزار میلیارد تومان رسید
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شـرکت فـوالد هرمزگان تا پایان دی ماه سـال جاری توانسـت از فـروش یک میلیون و 
203 هـزار تـن محصـول در بازارهای داخلـی و صادراتی، 179 هـزار و 706 میلیارد ریال 
درآمـد کسـب کنـد که ایـن میزان درآمـد رشـد 93 درصدی را نسـبت به مدت مشـابه 

سال قبل نشان می دهد.

درآمد »هرمز« به مرز 18 هزار 
میلیارد تومان رسید

تا پایان دی ماه سال 1400،
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1400ماه  سال  10میزان تولید محصوالت فوالد هرمزگان در -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، پس از اینکه شرکت فوالد هرمزگان 

در آذر ماه سال جاری توانست باالترین رکورد تولید 

تاریـخ بهره بـرداری خود را ثبت و به میـزان 147 هزار 

و 5۹1 تـن تختـال تولیـد کند، این رونـد را در دی ماه 

نیـز حفـظ و بـا تولید 144 هـزار تن تختال، تولید خود 

فـوالد  همچنیـن  کـرد.  تثبیـت  نسـبی  طـور  بـه  را 

هرمـزگان در ایـن مـاه بیـش از 100 هـزار تن تختال در 

فـروش رسـاند و  بـه  بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

درآمد 15 هزار و 840 میلیارد ریالی کسب کرد.

تولید فوالد هرمزگان از یک میلیون و 365   

هزار تن گذشت

نمودار 1 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

توانسـته اسـت در 10 مـاه سـال 1400، یـک میلیـون و 

1۹4 هـزار و 625 تـن تختـال فـوالدی تولیـد کنـد. این 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 13۹۹، یـک میلیـون و 

237 هزار و 814 تن تختال تولید کرده بود.

»هرمز« از آغاز سال جاری تا پایان دی ماه موفق 

به تولید 171 هزار و 366 تن سایر محصوالت فوالدی 

شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیـش، 6 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

طی همین مدت در سال گذشته، 162 هزار و 88۹ تن 

سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولید فـوالد هرمـزگان در دوره منتهی 

و  میلیـون  یـک  بـه   ،1400 سـال  مـاه  دی  پایـان  بـه 

365هـزار و ۹۹1 تـن رسـید. ایـن شـرکت در مـدت 

و  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته  سـال 13۹۹،  مشـابه 

400هزار و 703 تن محصول تولید کند.

فروش یک میلیون و 203 هزار تنی محصول  

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

هرمزگان در 10 ماه سال 1400 توانست یک میلیون و 

140 هـزار و 450 تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 0.5 درصدی را نشان 

می دهد. این شـرکت در 10 ماه سـال گذشـته موفق 

بـه فـروش یـک میلیـون و 134 هـزار و 582 تـن تختال 

در بازار داخلی شده بود.



تحلیـــل

هفتهنامه

39
 é شماره  é 203 بهمن ماه 1400

 
  

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱,۰۰۰

۱,۲۰۰

۱,۴۰۰

۱۴۰۰ماه سال ۱۰ ۱399ماه سال ۱۰

تن
زار 

ه

1400ماه  سال 10میزان فروش محصوالت فوالد هرمزگان در -2نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

»هرمـز« از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان دی مـاه، 

63هـزار و 682 تـن از سـایر محصـوالت فـوالدی را در 

بازار داخلی به فروش رساند که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 136 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در سال 13۹۹ طی همین مدت 

توانسـته بـود 26 هـزار و ۹34 تـن سـایر محصـوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

مجمـوع فروش داخلی فوالد هرمـزگان در دوره 

10 ماهـه منتهـی بـه پایـان دی مـاه سـال 1400، بـه 

یک میلیون و 203 هزار و 132 تن رسید که این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش 3.5 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 13۹۹ 

توانسـته بـود در مجمـوع یـک میلیـون و 161 هـزار و 

516 تن محصول را در بازار داخلی بفروشد.

رشد ۹0 درصدی درآمد حاصل از فروش تختال  

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

در 10 مـاه سـال جـاری توانسـته اسـت 175 هـزار و 

535میلیـارد و 527 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تختـال کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال گذشـته، ۹0 درصد رشـد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در 10 مـاه سـال 

گذشته، ۹2 هزار و 2۹4 میلیارد و 747 میلیون ریال 

درآمد از فروش تختال کسب کند.

»هرمز« از شـروع امسـال تا پایان دی ماه موفق 

و  میلیـارد   170 و  هـزار  چهـار  درآمـد  کسـب  بـه 

محصـوالت  سـایر  فـروش  از  ریالـی  735میلیـون 

فـوالدی شـد کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیش، با رشـد 828 درصدی همراه بوده اسـت. 

این شرکت در سال 13۹۹ طی همین مدت توانسته 

بود 44۹ میلیارد و 305 میلیون ریال درآمد از فروش 

داخلی سایر محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمد شـرکت فوالد هرمـزگان در دوره 

10 ماهه منتهی به دی ماه سـال 1400 به 17۹ هزار و 

706 میلیارد و 262 میلیون ریال رسید که این میزان 

در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، ۹4 درصد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه 

بـود در مجمـوع، ۹2 هـزار و  توانسـته  سـال 13۹۹ 

744میلیارد و 52 میلیون ریال درآمد کسب کند.

همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، نرخ 

تختـال شـرکت فـوالد هرمزگان طـی 10 ماه امسـال با 

رشـد همـراه بـوده اسـت. بـه طـوری کـه تختـال ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه بـه قیمـت 137 میلیـون و 

758 هـزار ریـال بـه ازای هـر تـن قیمت گـذاری شـد. 

در دی ماه نیز روند رو به رشد قیمت این محصول 

ادامـه یافـت و بـه 157 میلیـون و 75 هـزار ریـال بـه 

ازای هر تن رسید. میانگین نرخ فروش تختال فوالد 

و  میلیـون   153 نیـز  امسـال  مـاه   10 در  هرمـزگان 

۹17هزار ریال به ازای هر تن ثبت شده است.
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شـرکت فـوالد خوزسـتان از آغاز سـال جاری تا پایان دی ماه، توانسـت یک میلیون و 551 هـزار تن محصول را روانـه بازارهای صادراتی 
کنـد و بـا کسـب 218 هـزار و 811 میلیارد ریال درآمد از آن، رشـد 113 درصدی درآمد صادراتی را نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل به 

ثبت برساند.

رشد 113 درصدی درآمد صادراتی »فخوز«

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان در نیمـه دوم سـال 

جاری با توجه به کاهش نسبی تقاضای فوالد در بازار 

داخلـی و نیـز افزایـش تقاضای جهانـی، به رونـد رو به 

رشد فروش صادراتی خود ادامه داد و در دی ماه نیز 

حـدود 200 هـزار تـن محصـول را صـادر کـرد. در سـال 

جاری بیشترین میزان فروش فوالد خوزستان مربوط 

به اسـلب بود که ارزش افزوده بیشـتری را نسـبت به 

سایر محصوالت نصیب این شرکت کرد.

 رشد 21 درصدی تولید اسلب  

فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

خوزسـتان توانسـت در 10 ماه سال 1400، یک میلیون 

و 26۹ هـزار و 361 بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 13۹۹، یـک میلیـون و 

۹۹7 هزار و 472 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

از آغـاز امسـال تـا پایـان دی مـاه، »فخـوز« یـک 

میلیون و 468 هزار و 8۹5 تن اسلب تولید کرد که 

رشـد  بـا  قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

21درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت در سـال 

گذشـته طـی همین مدت، یک میلیـون و 212 هزار 

و 582 تن اسلب تولید کرده بود.

مـاه   10 طـی  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  در 

منتهـی بـه دی مـاه سـال 1400، چهـار میلیـون و 

ایـن  شـد.  تولیـد  گندلـه  تـن   217 و  هـزار   703

و  پنج میلیـون  قبـل،  سـال  مـاه   10 در  شـرکت 

143هزار و ۹35 تن گندله تولید کرده بود.

»فخوز« در 10 ماه امسال توانست دو میلیون و 

841 هـزار و 166 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، سـه میلیـون و 

288 هزار و 233 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

شـرکت  فـوالدی  محصـوالت  تولیـد  مجمـوع 

فوالد خوزستان در 10 ماه سال جاری به دو میلیون 

ایـن شـرکت طـی  تـن رسـید.  و 738 هـزار و 256 

همیـن مـدت در سـال گذشـته توانسـته بـود سـه 

میلیون و 210 هزار و 54 تن محصول تولید کند.

رشد 135 درصدی صادرات اسلب  

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 



تحلیـــل

هفتهنامه

41
 é شماره  é 203 بهمن ماه 1400

 
  

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۳,۰۰۰

۳,۵۰۰

۱۴۰۰ماه سال ۱۰ ۱۳99ماه سال ۱۰

تن
زار 

ه

1400ماه سال 10مجموع فروش محصوالت فوالد خوزستان در -2نمودار 
بلوم و بیلت اسلب مجموع فروش

 
  

۰

۱,۰۰۰

۲,۰۰۰

۳,۰۰۰

۴,۰۰۰

۵,۰۰۰

۶,۰۰۰

۱۴۰۰ماه سال ۱۰ ۱۳99ماه سال ۱۰

تن
زار 

ه

1400ماه سال 10میزان تولید محصوالت فوالد خوزستان در -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی بلوم و بیلت اسلب مجموع محصوالت فوالدی

خوزسـتان در 10 مـاه سـال 1400، 602 هـزار و 701 تـن 

بیلـت و بلـوم را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند. 

فوالد خوزسـتان در 10 ماه سـال گذشـته موفق شده 

بـود یـک میلیـون و 36 هـزار و 14 تـن بیلت و بلوم را 

در بازار داخلی بفروشد.

»فخـوز« از فروردیـن مـاه تـا پایـان دی مـاه سـال 

جـاری، 485 هـزار و 41 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلـی فروخـت. این شـرکت در 10 ماه سـال پیش، 

7۹6 هـزار و 523 تـن اسـلب را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

فـوالدی  محصـوالت  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 10 ماه منتهـی به دی 

مـاه امسـال بـه یـک میلیـون و 87 هـزار و 742 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت مـاه طـی همیـن مدت در سـال 

و  هـزار  و 832  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته   ،13۹۹

537تـن محصـول فـوالدی را در بازارهای داخلی به 

فروش برساند.

»فخوز« در 10 ماه سال 1400 توانست 42 هزار و 

836 تـن آهـن اسـفنجی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، یـک هـزار و ۹03 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، 

دو هزار و 138 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فـروش داخلـی گندلـه فـوالد خوزسـتان 

طی 10 ماه سال جاری به 153 هزار و 188 تن رسید. 

این شرکت، 272 هزار و 335 تن گندله را طی 10 ماه 

سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خوزسـتان از آغـاز امسـال تـا پایان 

دی مـاه موفـق بـه فـروش 666 هـزار و 6۹0 تن بیلت 

و بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. ایـن شـرکت تـا 

پایـان دی مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 8۹۹ هـزار و 

524 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند.

و  هـزار   843 ،1400 سـال  مـاه   10 در  »فخـوز« 

مجموع تولید محصوالت فوالدی 
شرکت فوالد خوزستان در 10 ماه 

سال جاری به دو میلیون و 738 هزار 
و 256 تن رسید. این شرکت طی 

همین مدت در سال گذشته توانسته 
بود سه میلیون و 210 هزار و 54 تن 

محصول تولید کند
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825تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کرد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

135 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

10 ماه سال 13۹۹، 357 هزار و ۹7۹ تن اسلب صادر 

کرده بود.

ماهـه  دوره 10  در  فـوالد خوزسـتان  همچنیـن 

سـال جـاری موفـق بـه صـادرات 40 هـزار و 681 تـن 

آهـن اسـفنجی شـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه 

سـال قبـل، 10 هـزار و 262 تـن ورق فـوالدی صـادر 

کرده بود.

فـوالد  شـرکت  صادراتـی  فـروش  مجمـوع 

مـاه سـال  بـه دی  مـاه منتهـی  خوزسـتان طـی 10 

جـاری بـه یـک میلیـون و 551 هـزار و 1۹6 تـن رسـید 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 22 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مدت 

و  میلیـون  یـک  بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  در 

بازارهـای  در  را  محصـول  تـن   765 و  267هـزار 

صادراتی به فروش برساند.

امسـال  مـاه   10 در  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد 

یک میلیـون و 26۹ هـزار و 3۹1 تـن بلـوم و بیلـت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. این 

شرکت در 10 ماه سال 13۹۹ در مجموع یک میلیون 

و ۹35 هزار و 538 تن بلوم و بیلت فروخته بود.

»فخـوز« موفـق شـد در مـدت مـورد بررسـی، 

یک میلیون و 328 هزار و 866 تن اسلب در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند که نسـبت به 

بیانگـر 15 درصـد رشـد  مـدت مشـابه سـال قبـل، 

سـال 13۹۹  ماهـه  دوره 10  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

توانسته بود یک میلیون و 154 هزار و 502 تن اسلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

فوالدی شرکت فوالد خوزستان در 10 ماه سال 1400 به 

دو میلیـون و 5۹8 هـزار و 257 تـن رسـید. این شـرکت 

در 10 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود سـه میلیون و 

۹0هزار و 40 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشـد 16 درصـدی درآمـد حاصل از   

فـروش داخلی

همان طـور کـه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 10 مـاه سـال 

1400 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار داخلـی 

76 هـزار و 848 میلیـارد و 842 میلیـون ریـال درآمد 

کسـب کند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، از رشـد 1.6 درصـدی برخـوردار بـوده 

 13۹۹ سـال  مـاه   10 در  خوزسـتان  فـوالد  اسـت. 

توانسـت بـا فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار داخلـی 

75هـزار و 5۹3 میلیـارد و 788 میلیـون ریال درآمد 

داشته باشد.

»فخـوز« از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان دی مـاه، 

76 هزار و 511 میلیارد و 60۹ میلیون ریال از فروش 

اسـلب در بـازار داخلـی درآمـد بـه دسـت آورد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 

25درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

گذشته، 60 هزار و ۹05 میلیارد و ۹74 میلیون ریال 

اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در 10 مـاه امسـال از فـروش 
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1400ماه سال 10مبلغ فروش محصوالت فوالد خوزستان در -3نمودار
بلوم و بیلت اسلب مجموع

»فخوز« از فروردین ماه تا پایان دی 
ماه سال جاری، 485 هزار و 41 تن 
اسلب را در بازارهای داخلی فروخت. 

این شرکت در 10 ماه سال پیش، 
796 هزار و 523 تن اسلب را در 

بازارهای داخلی فروخته بود
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مجموع درآمد شرکت فوالد 
خوزستان از فروش داخلی 

محصوالت در 10 ماه سال جاری 
به 162 هزار و 344 میلیارد و 765 

میلیون ریال رسید که این میزان 
نسبت به سال پیش 16 درصد رشد 

داشته است

و  هـزار  پنـج  داخلـی،  بازارهـای  در  گندلـه 

کسـب  درآمـد  ریـال  میلیـون   101 و  3۹5میلیـارد 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال پیـش، 55 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال پیـش، سـه هـزار و 

473 میلیارد و 867 میلیون ریال درآمد از فروش 

داخلی گندله کسب کرده بود.

بـازار  در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  بـا  »فخـوز« 

و  هـزار  سـه   ،1400 سـال  مـاه   10 طـی  داخلـی 

58۹میلیـارد و 768 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، هفـت هـزار و 760 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال پیـش 

بـازار  در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  از  بـود  توانسـته 

داخلـی، 45 میلیـارد و 674 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

از  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فروش داخلی محصوالت در 10 ماه سـال جاری به 

162 هزار و 344 میلیارد و 765 میلیون ریال رسید 

که این میزان نسـبت به سـال پیش 16 درصد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 13۹۹ 

توانسـته بـود 140 هـزار و 1۹ میلیـارد و 303 میلیـون 

خـود  محصـوالت  داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داشته باشد.

فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه امسـال موفـق بـه 

کسب درآمد 87 هزار و ۹55 میلیارد و 550 میلیون 

ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شد که نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 20 درصـد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت طی 10 ماه سـال 13۹۹، 73 هزار و 

307 میلیـارد و 541 میلیـون ریال درآمـد از صادرات 

بیلت و بلوم به دست آورده بود.

شـد  موفـق   1400 سـال  مـاه   10 در  »فخـوز« 

127هزار و 566 میلیارد و ۹65 میلیون ریال درآمد 

داشـته  صادراتـی  بازارهـای  در  اسـلب  فـروش  از 

باشـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

350 درصد رشد مشاهده می شود. این شرکت در 

سـال قبل طی همین مدت توانسـته بود 28 هزار و 

در  را  اسـلب  ریـال  میلیـون   602 و  میلیـارد   328

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

همچنیـن شـرکت فـوالد خوزسـتان سـه هـزار و 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   407 و  میلیـارد   28۹

صادرات آهن اسـفنجی در مدت مورد بررسـی به 

دسـت آورد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن شـرکت 

سـال  مـاه   10 در  ورق  صـادرات  از  بـود  توانسـته 

گذشـته، 743میلیـارد و ۹8۹ میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند.

»فخوز« توانسـت تا پایان دی ماه سـال جاری، 

بـه 218 هـزار و 811 میلیـارد و ۹22 میلیـون ریـال 

درآمـد از صـادرات محصـوالت فوالدی دسـت یابد 

رشـد  از  حاکـی  پیـش،  سـال  بـا  مقایسـه  در  کـه 

ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال  113درصـدی اسـت. 

13۹۹، 102 هـزار و 380 میلیـارد و 132 میلیـون ریـال 

کسـب  فـوالدی  محصـوالت  صـادرات  از  درآمـد 

کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم فـوالد 

طـی  و صادراتـی  داخلـی  بازارهـای  در  خوزسـتان 

و  میلیـارد  و 804  هـزار  بـه 164   1400 سـال  10مـاه 

3۹2میلیـون ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیـش، 10 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

ایـن شـرکت توانسـته بـود در سـال قبـل طـی همیـن 

مـدت، 148 هـزار و ۹01 میلیـارد و 32۹ میلیون ریال 

درآمد از فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

»فخوز« در 10 ماه سال جاری توانست از فروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی، 204 هـزار و 

78 میلیـارد و 574 میلیـون ریـال درآمد حاصل کند 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

فـوالد  شـرکت  اسـت.  داشـته  رشـد  128درصـد 

و  هـزار   8۹ گذشـته،  سـال  مـاه   10 در  خوزسـتان 

234میلیـارد و 576 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه دسـت 

آورده بود.

مجمـوع درآمـد فروش داخلـی و صادراتی فوالد 

خوزسـتان در 10 مـاه منتهـی بـه دی مـاه امسـال بـه 

381 هـزار و 156 میلیـارد و 687 میلیـون ریـال رسـید 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، بیانگـر 

57درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در سـال 13۹۹ 

طی همین مدت، توانسته بود 242هزار و 3۹۹میلیارد 

و 435 میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو در 10 ماه سـال جاری از فروش هشـت میلیـون و 953 هزار تن محصول در بازارهـای داخلی و صادراتی، 
372 هزار و 707 میلیارد ریال درآمد کسب کرد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 102 درصد رشد داشته است.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در دی ماه امسال توانست رکوردهایی را به ویژه در 

حـوزه تولیـد از خـود بـر جای بگـذارد و حتی با وجود 

محدودیـت در تامیـن بـرق و گاز، تولیـد کنسـانتره، 

گندلـه و شـمش فـوالدی خـود را نسـبت بـه سـال 

گذشـته افزایـش دهـد. ایـن شـرکت تولیـد و فـروش 

یک میلیون تن شـمش فوالدی تا پایان سـال جاری را 

هدف گذاری کرده اسـت و به نظر می رسـد توانایی 

دستیابی به این رکورد را دارد.

رشد 6 درصدی تولید کنسانتره  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو توانسته است در 10 ماه سال 1400، 

۹ میلیون و 226 هزار و 353 تن کنسانتره تولید کند 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت در سـال 13۹۹ طی همین 

مـدت توانسـته بـود هشـت میلیـون و 671 هـزار و 

۹84تن کنسانتره تولید کند.

چادرملـو طـی 10 مـاه امسـال موفـق بـه تولیـد 

کنسـانتره  فرعـی،  محصـول  تـن   271 و  50هـزار 

همیـن  طـی  شـرکت  ایـن  شـد.  )آپاتیـت(  فسـفری 

و  هـزار   53 بـود  توانسـته   ،13۹۹ سـال  در  مـدت 

261تن آپاتیت تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو از فروردیـن 

ماه تا پایان دی ماه سال جاری، سه میلیون و 152هزار 

درآمد »کچاد« 102 درصد جهش یافت
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1400ماه سال 10میزان فروش محصوالت چادرملو در -2نمودار 
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع فروش

و 180 تن گندله تولید کرد که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، حـدود 2درصـد رشـد را 

ایـن شـرکت در 10مـاه سـال 13۹۹،  نشـان می دهـد. 

سه میلیون و ۹6 هزار و 4۹6 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در 10 ماه سال 1400، میزان یک میلیون 

و 266 هزار و 550 تن آهن اسـفنجی تولید کرد. این 

شـرکت در 10 ماه سـال 13۹۹، موفق شـده بود حدود 

یـک میلیـون و 318 هـزار و 760 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت چادرملو طی 10ماه 

امسـال بـه میـزان 861 هـزار و ۹02 تـن رسـید کـه ایـن 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد 

3.5 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت طـی 

و  هـزار  میـزان 832  همیـن مـدت در سـال 13۹۹، 

4۹7تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

جـاری  سـال  مـاه   10 در  چادرملـو  همچنیـن 

توانسـت در نیـروگاه خـود دو میلیـون و 846 هـزار و 

254 مگاوات سـاعت برق تولید کند که این میزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از رشـد 

10درصدی برخوردار است. این شرکت در سال قبل 

و  هـزار   587 و  میلیـون  دو  مـدت،  همیـن  طـی 

652مگاوات برق در نیروگاه خود تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »کچـاد« از فروردین مـاه تا پایان 

بـه 14 میلیـون و 557 هـزار و  دی مـاه سـال 1400 

256تن رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، حدود 2 درصد رشد داشته است. این شرکت 

بـود 14 میلیـون و  توانسـته  مـاه سـال 13۹۹  در 10 

203هزار و 145 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 13 درصد افزایش یافت  

بـوده کـه 6 میلیـون و  از آن  نمـودار 2 حاکـی 

558هـزار و 847 تـن کنسـانتره خشـک )کـه مبنـای 

و صنعتـی  معدنـی  توسـط شـرکت  اسـت(  فـروش 

چادرملـو در 10 مـاه سـال 1400 بـه فـروش رسـیده کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 20 درصد رشـد 

داشته است. چادرملو در مدت مشابه سال 13۹۹، 

توانسـته بـود پنـج میلیـون و 425 هـزار و 764 تـن 

کنسانتره خشک به فروش برساند.

»کچـاد« طـی 10 مـاه امسـال موفـق بـه فـروش 

6۹هزار و 538 تن آپاتیت خشـک شـد که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 45 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. این شـرکت طی همین مدت در سـال 13۹۹، 

47 هزار و 781 تن آپاتیت فروخته بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

10ماه سال جاری، یک میلیون و 354 هزار و 153 تن 

گندلـه فروختـه شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 21 درصدی را نشـان 

مـی دهـد. ایـن شـرکت، در 10 مـاه سـال قبـل، یـک 

میلیون و 115 هزار و 3۹2 تن گندله فروخته بود.

همچنین چادرملو در 10 ماه سال 1400 توانست 

۹8 هـزار 675 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار داخلـی به 

فروش برسـاند. این شـرکت در سـال قبل 1۹۹ هزار و 

840 تن سنگ آهن دانه بندی شده فروخته بود.

»کچـاد« در 10 مـاه امسـال، میـزان 172 هـزار و 

724 تن آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت 

در 10 ماه سال 13۹۹، موفق شده بود حدود 304هزار 

و 663 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
توانسته است در 10 ماه سال 

1400، 9 میلیون و 226 هزار و 
353 تن کنسانتره تولید کند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
6 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در سال 1399 طی همین 
مدت توانسته بود هشت میلیون 
و 671 هزار و 984تن کنسانتره 

تولید کند
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 10 ماه 

سـال جـاری موفـق بـه فـروش 4۹6 هـزار و ۹85 تـن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان 

رشـد  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

43درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. این شـرکت طی 

10 مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 345 هـزار و 721 تـن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

اسـت  توانسـته  امسـال  مـاه   10 در  چادرملـو 

2۹2هـزار و ۹04 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در سـال 

گذشته موفق به صادرات 453 هزار و 31 تن شمش 

فوالدی شده بود.

در  »کچـاد«  فـوالدی  شـمش  فـروش  مجمـوع 

10مـاه سـال 1400 بـه 78۹ هـزار و 88۹ تـن در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن 

مدت در سـال گذشـته، 7۹8 هزار و 752 تن شـمش 

فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملـو 

و  میلیـون  هشـت  بـه  جـاری  سـال  مـاه   10 در 

۹53هـزار و 187 تـن رسـید کـه در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 13 درصـد رشـد را نشـان 

 13۹۹ سـال  مـاه   10 در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

توانسـته بـود هفـت میلیـون و 8۹2 هـزار و 1۹2 تـن 

محصول به فروش رساند.

درآمد شمش فوالدی »کچاد« 60 درصد   

افزایش یافت

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو توانسـته اسـت 

کنسـانتره  فـروش  محـل  از  سـال 1400،  مـاه   10 در 

1۹4هـزار و 33۹ میلیـارد و 587 میلیـون ریـال درآمد 

کسـب کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

141 درصـد رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در 10 مـاه 

از فـروش کنسـانتره،  بـود  سـال 13۹۹ موفـق شـده 

80هـزار و 451 میلیـارد و 364 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

چادرملو طی 10 ماه سال جاری موفق به کسب 

درآمد یک هزار و 332 میلیارد و 174 میلیون ریالی 

از فـروش آپاتیـت شـده کـه نسـبت بـه مدت مشـابه 

ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد  پیـش، 114  سـال 

شرکت طی همین مدت در سال 13۹۹، 620 میلیارد 

بـه  آپاتیـت  فـروش  از  ریـال درآمـد  و 1۹5 میلیـون 

دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

و  هـزار   58 گندلـه،  فـروش  از  امسـال  10مـاه 

320میلیارد و 752 میلیون ریال درآمد حاصل شـد 

کـه نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 13۹۹، حـدود 

140درصد رشـد مشـاهده می شـود. این شـرکت در 

و  هـزار   24 گندلـه،  فـروش  از   13۹۹ سـال  10مـاه 

درآمـد کسـب  ریـال  میلیـون  و 530  230میلیـارد 

کرده بود.

»کچاد« در 10 ماه سـال 1400، مبلغ 14 هزار و 

178میلیـارد و 802 میلیـون ریـال آهن اسـفنجی به 

فروش رسـاند که در مقایسـه با مدت مشـابه سال 

قبـل، 15 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 10 مـاه سـال 13۹۹، حـدود 12 هـزار و 

251میلیـارد و 824 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی 

فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 10 ماه 

سال جاری موفق به کسب 61 هزار و ۹41 میلیارد و 

135 میلیـون ریـال درآمـد از محـل فـروش شـمش 

در  میـزان  ایـن  کـه  شـد  داخلـی  بـازار  در  فـوالدی 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 124درصدی 

را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال گذشته 

و  میلیـارد   584 و  هـزار   27 درآمـد  بـود  توانسـته 

763میلیـون ریالـی از فـروش شـمش در بازارهـای 

داخلی کسب کند.

گفتنـی اسـت کـه چادرملـو در 10 ماه سـال 1400 

توانسته است یک هزار و 325 میلیارد و 234میلیون 

بازارهـای  در  نرمـه گندلـه  فـروش  از  ریـال درآمـد 

داخلی داشته باشد.

»کچـاد« در 10 مـاه امسـال توانسـت بـه درآمـد 

38هزار و 540 میلیارد و 48۹ میلیون ریالی از فروش 

شمش فوالدی در بازارهای صادراتی دست یابد که 

این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 

10درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 10 ماه 

سـال گذشـته توانسته بود از محل صادرات شمش، 

درآمـد 35 هـزار و 78 میلیـارد و 17۹ میلیـون ریالـی 

داشته باشد.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

چادرملـو از فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و 

و  هـزار   100 بـه  جـاری  سـال  مـاه   10 در  صادراتـی 

481میلیارد و 624 میلیون ریال رسید که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 60 درصـد 

رشد یافته است. این شرکت در 10 ماه سال گذشته 

و  میلیـارد   662 و  هـزار   62 درآمـد  بـود  توانسـته 

بازارهـای  از فـروش شـمش در  ۹42میلیـون ریالـی 

داخلی و صادراتی کسب کند.

تـا  مـاه  از فروردیـن  مجمـوع درآمـد چادرملـو 

و  هـزار  مبلـغ 372  بـه   1400 سـال  مـاه  دی  پایـان 

در  کـه  رسـید  ریـال  میلیـون  و 464  707میلیـارد 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 102 درصد رشد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 13۹۹ 

توانسته بود 183 هزار و 881 میلیارد و 581 میلیون 

ریال درآمد به دست آورد.
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1400ماه سال 10مبلغ فروش محصوالت چادرملو در -3نمودار
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع
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رونق نسبی معامالت فوالدی در نیمه بهمن ماه
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در هفتـه منتهـی بـه 15 بهمـن مـاه باز هم شـاهد رونـق خوب معامـالت فـوالدی بودیـم و تقریبا اکثـر عرضه ها بـه ویـژه در حوزه 
محصـوالت بـا تقاضای نسـبتا قابل توجـه مواجه و معامله شـدند. نکته مهم در هفته گذشـته، عـدم عرضه برخی مـواد اولیه همچون 
آهـن اسـفنجی بود کـه عرضه کنندگان این حوزه منتظر دسـتورالعمل جدید از سـوی وزارت صمـت بودند و بنابراین عرضـه ای از این 

محصول در بورس صورت نگرفت.

رونق نسبی معامالت فوالدی در نیمه بهمن ماه
جای خالی آهن اسفنجی  
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تن

یاریمیزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بخت-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 15 بهمـن 

رسـانه  ایـن  منتخـب  شـرکت های  عرضـه  مـاه، 

فـوالدی  شـمش  چادرملـو،  کنسـانتره  همچـون 

ارفـع،  و  چادرملـو  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت های 

فـوالد  و  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت های  تختـال 

خوزسـتان، ورق گالوانیـزه شـرکت ورق خـودرو و 

میلگرد فوالد خراسان معامله شدند.

معامله ۹500 تن محصول شرکت ورق خودرو  

بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

چادرملومیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

شـنبه ۹ بهمـن مـاه توانسـت ۹ هـزار و 550 تـن ورق 

بـه  ایـران  بـورس کاالی  را در  گالوانیـزه خودرویـی 

فروش برساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحـال و بختیـاری، شـنبه ۹ بهمـن مـاه، 12هزار 

کاال  بـورس  در  را  خودرویـی  گالوانیـزه  ورق  تـن 

تنـی  تقاضـای ۹ هـزار و 550  بـا  عرضـه کـرد کـه 

مواجـه شـد و بـه میـزان ۹ هـزار و 500 تـن معاملـه 

صورت گرفت. این شـرکت با معامله 50 تن دیگر 

در تـاالر مچینـگ، جمـع معامـالت ورق گالوانیـزه 

خود را به ۹ هزار و 550 تن رساند.

شرکت ورق خودرو، محصول خود را به قیمت 

263 هـزار و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

کرده بود که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 

و  251میلیـارد  شـده،  انجـام  معاملـه  از  شـرکت 

716میلیون تومان درآمد کسب کرد.

40 هزار تن محصول چادرملو معامله شد  

در هفتـه منتهـی بـه 15 بهمـن مـاه توانسـت 

روز  دو  در  را  خـود  فـوالدی  شـمش  تـن  30هـزار 

مختلـف و نیـز 10 هـزار تـن کنسـانتره را در بـورس 

کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 2 نشـان می دهد یکشـنبه 10 بهمن ماه، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 50 هـزار تـن 

کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه 

تـن تقاضـا وجـود  کـرد کـه در مقابـل آن، 10 هـزار 

داشت و به همین میزان معامله انجام شد.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در ایـن عرضـه، 

27هـزار و 847 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

بـدون رقابـت بـا همیـن قیمـت معاملـه شـد. ایـن 

خـود،  کنسـانتره  معاملـه  از  توانسـت  شـرکت 

27میلیارد و 847میلیون تومان درآمد کسب کند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   3 نمـودار 

در هفته منتهی به 15 بهمن ماه 
توانست 30هزار تن شمش فوالدی 

خود را در دو روز مختلف و نیز 10 
هزار تن کنسانتره را در بورس کاالی 

ایران به فروش برساند
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صنعتی چادرملو، دوشنبه 11 بهمن ماه 10 هزار تن 

شمش بلوم فوالدی با گرید 5SP را قالب معامالت 

پریمیـوم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

10هـزار تنـی مواجـه شـد. ایـن شـرکت تمامی عرضه 

خود را معامله کرد.

»کچـاد«، شـمش فوالدی را به قیمـت 125 هزار 

و 560 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله تغییری نداشـت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 125 میلیـارد و 560 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.
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تن

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

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

نشـان می دهـد شـرکت   4 نمـودار  همچنیـن 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 12 بهمـن 

بـا گریـد  فـوالدی  بلـوم  تـن شـمش  20 هـزار  مـاه 

5SP را قالـب معامـالت پریمیـوم در بـورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 27 هـزار و 500 تنـی 

مواجـه شـد و ایـن شـرکت تمامـی عرضـه خـود را 

معامله کرد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  »کچـاد«، 

128هـزار و 502 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله به 130 هزار و 717 ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفته، 261 میلیـارد و 433 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع 15 هزار تن شمش فوالدی فروخت  

در هفته منتهی به 15 بهمن ماه، شـرکت آهن 

مـاه  بهمـن   11 دوشـنبه  شـد  موفـق  ارفـع  فـوالد  و 

پنج هـزار تـن و سه شـنبه 12 بهمـن ماه، 10 هزار تن 

ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی  شـمش 

معامله کند.

نمـودار 5 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، دوشـنبه 11 بهمـن مـاه پنـج هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در دو بخـش و قالـب معامـالت 

بـا تقاضـای  پریمیـوم بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

پنج هزار تنی مواجه شد و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 125 هـزار و 

560 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معامـالت بـدون تغییـر ماند. این شـرکت از 

معامـالت انجـام شـده، 62 میلیـارد و 780 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنین نمودار 6 نشـان می دهد شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع، سه شـنبه 12 بهمـن مـاه 10 هـزار تـن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 2۹ هزار و 300 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 128 هـزار و 

502 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود که 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

قیمـت معاملـه بـه 130 هـزار و 72۹ ریال بـه ازای هر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معامـالت انجـام 

تومـان درآمـد  و 72۹ میلیـون  شـده، 130 میلیـارد 

کسب کرد.

معامله 80 هزار تنی محصوالت »فخوز«  

شـرکت فوالد خوزسـتان سه شـنبه 12 بهمن ماه، 

80 هـزار تـن محصـول شـامل 60 هـزار تـن تختـال و 

20هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار داد.

همان طور که نمودار 7 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزستان، سه شنبه 12 بهمن ماه، 20 هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

بـا تقاضـای 27 هـزار و 700 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان عرضه معامله صورت گرفت.

»فخـوز«، شـمش فـوالدی را به قیمـت 128 هزار 

و 502 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 130 هـزار و 136 ریال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامله 

تومـان  میلیـون  و 272  میلیـارد  انجـام شـده، 260 

درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت   ،8 نمـودار  طبـق  همچنیـن 

خوزستان، سه شنبه 12 بهمن ماه 60 هزار تن تختال 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

میـزان عرضـه،  بـه  و  مواجـه  تنـی  و 400  هـزار   67

معامله انجام شد. 

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

146 هـزار و ۹۹2 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله به 147 هزار و 35 ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 882 میلیـارد و 208 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

شرکت فوالد خوزستان سه شنبه 
12 بهمن ماه، 80 هزار تن محصول 
شامل 60 هزار تن تختال و 20هزار 
تن شمش بلوم فوالدی را در بورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار داد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

54
é 1400  بهمن ماه é 203  شماره 

»هرمز« 30 هزار تن تختال فروخت  

شـرکت فـوالد هرمزگان سه شـنبه 12 بهمـن ماه، 

توانسـت 30 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در بـورس 

کاالی ایران معامله کند.

همان طور که نمودار ۹ نشان می دهد، سه شنبه 

12 بهمـن مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 30هـزار تـن 

تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال عرضـه کـرد که 

در مقابـل آن، 36 هـزار تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

در  هرمـزگان  فـوالد  تختـال  عرضـه  قیمـت 

بورس 146 هزار و ۹۹2 ریال به ازای هر کیلوگرم 

بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری بـه 148 هـزار و 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت.  75 ریـال 

بـورس  در  خـود  تختـال  معاملـه  از  شـرکت  ایـن 

کاال، 444 میلیـارد و 224 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

»فخاس« پنج هزار تن میلگرد فروخت  

چهارشـنبه 13 بهمن ماه، شـرکت فوالد خراسان 

توانسـت پنـج هـزار و 16 تـن میلگـرد فـوالدی خـود را 

در رینـگ صنعتـی بورس کاالی ایـران مورد معامله 

قرار دهد.

نمودار 10 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

چهارشـنبه 13 بهمـن مـاه، پنج هـزار و 16 تن میلگرد 

خود را در تاالر صنعتی بورس کاالی عرضه کرد که 

در مقابل آن، 13 هزار و 530 تن تقاضا وجود داشت 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 140 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 140 هـزار و 221 ریـال بـه ازای هـر 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

صـورت گرفتـه، 70 میلیـارد و 681 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 
140 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم 
عرضه کرده بود که قیمت معامله به 
140 هزار و 221 ریال به ازای هر 

کیلوگرم افزایش یافت
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سایـر رسانـه ها
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جسارت را به مدیران کشور برگردانیم

محدودیت خرید شمش فوالدی حذف شد

کاهش میانگین 8.۵ درصدی مصرف فوالد در ۹ ماهه امسال
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وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با تاکید بـر ضرورت تدوین سـاز و کارهـای الزم بـرای حرکت فعـاالن اقتصـادی، هم افزایی بین 
بخشـی را از الزامات تدوین سـند راهبردی توسـعه صنعت دانسـت و گفت: امسـال بیش از دو برابر سال گذشـته صادرات خدمات 

فنی مهندسی داشتیم که این موضوع به هم گرایی بین بخشی مرتبط بوده است.

ایجاد ۶ مرکز تجاری در کشورهای مختلف و فعال شدن 
دو پایانه صادراتی

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

سـید رضا فاطمی امین اظهار داشـت: مقام معظم 

بـا صنعتگـران و تولیدکننـدگان  رهبـری در دیـدار 

داشته است، در دو نوبت بر تدوین نقشه راهبردی 

بـرای پیشـرفت صنعـت تاکیـد داشـتند. ضـرورت 

تدویـن نقشـه راه بـر کسـی پوشـیده نیسـت و ایـن 

ضرورت ها باید به صورت حساب شده دیده شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـندهای متعـددی در 

سـنوات گذشـته تدویـن شـده اسـت، مطـرح کـرد: 

سال 13۹0 یک بار، همچنین قبل و بعد آن نیز چنین 

اسـنادی تدویـن شـده بـود امـا یـک مسـیر و فراینـد 

شفاف و روشن در این سندها وجود نداشت.

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت در ادامه با بیان 

اینکـه در دو محـور مشـکل داریـم، بیـان کـرد: یکـی 

محـور تدویـن و دیگـری محـور اجـرا اسـت. مـا بایـد 

مسیر را با اعداد نقشه راه مشخص کنیم؛ به نحوی 

که اشتغال، نوآوری، صادرات و رشدها هدف گذاری 

کمـی و قابـل سـنجش داشـته باشـند و رویدادهـای 

مسـیر را شـفاف بیان کنند. در حالی که متاسـفانه 

ایـن مسـیر  و  برنامه هـا توصیفـی بودنـد  از  خیلـی 

شفاف را نداشتند.

فاطمی امین همچنین با بیان اینکه برنامه های 

قبلـی جامـع نبودند، عنـوان کرد: برنامه هـا در حوزه 

گستـــره )زیرساخت هـــا، زنجیره هـــا و ...( ضعـــف 

داشـتند و از طراحـی بـه اجـرا متصـل نشـده بودنـد. 

بـرای مثـال اگـر می خواهیـم دانش بنیـان شـویم، در 

این حوزه کسـی مخالفتی ندارد اما سـاز و کارهایی 

کـه ایـن حـرف کالن را پیاده سـازی می کنـد، بایـد 

طراحی شود و این چالش بسیار مهمی است.

وی بـا اشـاره بـه هدف گـذاری رشـد 8 درصـدی 

صنعـت، عنـــوان کـــرد: سهـــم فـوالد در ایـن رشـــد 

صنعتی، 55 میلیون تن است که این هدف گذاری 

نیـز متناسـب بـا اقتصـاد کشـور نیسـت. مـا منابـع 
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مالی کم و فارغ التحصیالن زیادی داریم. پس باید 

بـه سـمت صنعتـی کـه فنـاوری بـاال و منابع کمتری 

بخواهد، حرکت کنیم و انتخاب فوالد در این حوزه 

اشـتباه اسـت. ضمـن اینکـه تحقـق این میـزان تولید 

فوالد به گاز، آب و برق نیاز دارد. پس هدف ها باید 

به یکدیگر پیوسته باشد و موضوع جامعیت در این 

حوزه مطرح است.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اضافـه کـرد: در 

همین راستا هماهنگی بین بخشی مورد نیاز است 

و بایـد هماهنگـی بیـن بخشـی داشـته باشـیم. بایـد 

پایه ها را بگذاریم و تراز کنیم و برنامه راهبردی نباید 

مـا را بـه سـمت برنامه ریـزی متمرکـز سـوق دهـد. 

بنابرایـن بایـد سـاز و کارهایـی بـرای حرکـت فعـاالن 

اقتصادی در مسیر تحقق اهداف تدوین شود.

فاطمـی امیـن یکـی از این سـاز و کارهـا را اصالح 

بازار کاالهای پایه دانست و گفت: در صنعت فوالد 

تـوازن نداریـم. در جاهایـی بیش از ظرفیت، تولید و 

در جـای دیگـر، ظرفیت های بـدون اسـتفاده داریم. 

چراکـه ایـن امـر بـر مبنـای ارقـام نادرسـت دسـتوری 

سرمایه گذاری شده است.

را  مهـــم  ایـــن موضـــوع  بنابرایـــن  افـــزود:  وی 

ساماندهی و بازار کاالهای پایه را اصالح کردیم. نتایج 

نشـان داد که در بازار فوالد، علی رغم افزایش قیمت 

دالر و قطـع گاز، قیمـت ورق کاهشـی بـوده و قیمـت 

شـمش نیـز کاهشـی و بـا ثبـات بـوده اسـت. چـرا کـه 

قواعـدی را مطـرح کردیـم کـه فعـاالن در ایـن راسـتا 

حرکت کنند و قیمت های واقعی شکل بگیرند.

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت تصریح کرد: پس 

اینکـه اولویت هـا تعییـن می شـوند، پایان کار نیسـت 

بلکه اگر سـاز و کارها طراحی نشـود، اعداد یا محقق 

نمی شوند و  یا با صرف هزینه زیادی محقق می شوند.

کل زنجیره فوالد را در بورس کاال آوردیم  

فاطمی امین با بیان اینکه کل زنجیره فوالد را در 

بورس کاال آوردیم، ابراز کرد: کنسانتره، آهن  اسفنجی 

قیمـت  شـده اند.  وارد  بـورس  در  فـوالدی  ورق  و 

واقعی در حال شـکل گرفتن اسـت و اهداف واقعی 

محقق خواهند شد.

وی در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه برخـی 

مثـال،  عنـوان  بـه  کـرد:  اذعـان  هدف گذاری هـا، 

هدف گـذاری تحقـق 45 میلیـارد دالر صـادرات در 

1401 را داشـتیم امـا صـرف تعییـن عـدد 45 میلیـارد 

دالر کافـی نبـود و چنـد تـراز از جملـه تـراز مبلغـی و 

اشتغال را مدنظر قرار داده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشـان کرد: 

برنامـه ای کـه بـرای اشـتغال داریـم، بـا نـوع کاالی 

وارداتی و صادراتی تطابق دارد و باید در نظر بگیریم 

کاالهایـی کـــه صـــادرات و واردات می کنیـــم، چـه 

میـزان بـرق و انـرژی و فنـاوری دارنـد. پـس صـادرات 

کاالها با تحقق میزان اشتغال منطبق است.

فاطمـی امیـن تاکیـد کـرد: پـس در ایـن راسـتا 

نظـام رتبه بنـدی صادرکننـدگان بایـد تغییـر کنـد. 

مثال یک میلیون دالر صادرات فوالد با یک میلیون 

دالر تجهیـزات پزشـکی و دانش بنیـان نبایـد برابری 

داشته باشد.

وی همچنیـن بـا بیان اینکه مقـام معظم رهبری 

بـر نقـش بنگاه هـای بـزرگ در حرکـت دانش بنیان هـا 

تاکیـد کـرده اسـت، عنـوان کـرد: ظرفیت هـای قابـل 

توجهـی در شـرکت های دانش بنیـان شـکل گرفتـه 

اسـت. این بنگاه ها بیشـتر کوچک هسـتند اما توان 

تخصصی باالیی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 

کـردن  دانش بنیـان  خصـوص  در  خـود  سـخنان  از 

صنعــــت، تصریـــح کـــرد: اولیــن نکتـه اولویت هـای 

تولیدی کشـور اسـت که این نقطه اول کار و سـنگ 

بنـا اسـت. بایـد اولویت هـای تولیـدی بـه گونـه ای 

طراحـــی شــــود کـه بـا نیازمنــدی هـــای کشـور مثـل 

و  علمـی  ظرفیت هـای  منابـع،  جمعیتـی،  ترکیـب 

مبادالت بین المللی پیوند داشته باشد.

راه اندازی معاونت ماشین آالت و   

تجهیزات در ساختار جدید وزارت صمت

فاطمــــی امیــــن در خصـــوص نـوع حمایـــت از 

ماشین سـازی، بیـان کـرد: در وزارت صمـت بـه ایـن 

موضوع پرداخته شده است و در راستای اولویت ها 

در مسـیر نقشـه راهبـردی، سـاختار وزارت صمـت 

تغییر و معاونت ماشین آالت و تجهیزات به صورت 

تخصصـــی فعالیــــت خـــود را شـــروع کـــرد کـــــه 

امسال بیش از دو برابر سال گذشته 
صادرات خدمات فنی مهندسی 

داشتیم که این موضوع با هم گرایی 
بین بخشی مرتبط بوده است
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زیرمجموعه این معاونت، پنج دفتر تخصصی رشته 

فعالیت ها را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه 30 مورد مشوق برای کمک به 

تولید ماشین آالت داخل و رفع موانع آن احصا شده 

مالـی  تامیـن  آن هـا  از  یکـی  کـرد:  مطـرح  اسـت، 

زنجیـره ای اسـت. اینکـه بگوییـم صرفـا رشـد کنیـم، 

اتفاق خاصی نخواهد افتاد بلکه باید اعتبار خریدار 

داخلـی  ماشـین آالت  از  خریـدار  اگـر  کـه  بدهیـم 

اسـتفاده کنـد و ایـن اعتبـار را داشـته باشـد کـه بـا 

تامیـن مالـی از تولیـد داخـل حمایـت شـود، یکـی از 

بحث هـا در ایـن حـوزه تضامیـن اسـت. یعنـی اگـر 

اولویت گذاری کردیم، پس متناسـب با آن سـازوکار 

الزم را نیز تعیین کنیم.

بخـش  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 

توسـعه  اینکـه  بیـان  بـا  خـود  سـخنان  از  دیگـری 

صنعتـی و راهبـرد صنعتـی فقـط در قالـب وزارت 

صمت خالصه نمی شود، اذعان کرد: وزارتخانه های 

امور خارجه، نفت، اقتصاد و بانک مرکزی نیز باید 

درگیـــر کار شونـــد. بـــه طــــور مشخـــص، در مــورد 

صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی چنـد ماهـه 

گذشته اتفاقات خوبی رخ داد. امسال بیش از دو 

برابر سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی 

داشـتیم کـه ایـن موضـوع بـا هم گرایی بین بخشـی 

مرتبط بوده است.

فاطمـی امیـن در خصـوص تامیـن مالـی، عنـوان 

کرد: رئیس جمهور با ابالغی از معاون اول خواست 

تا نقشه راه را اجرا و پیاده کند. تامین مالی مستلزم 

بیـن  صـورت  بـه  و  اسـت  بخشـی  بیـن  هم افزایـی 

بخشـی بایـد تامیـن مالـی حـل شـود. مـا نیـز هـر دو 

هفتـــه یکبـار جلسـاتی بـا بانـک مرکـزی داریـم. بـه 

عنــــوان مثــــال، در خصــوص بالک چیـــن در حــــوزه 

صادرات با همین جلسات عملیاتی شد و عملیاتی 

بیت کویـــن  و  بـرای صـــادرات  شـــدن بالک چیـــن 

تولیـدی کشـور مهـم اسـت و بـا همیـن بیت کویـن 

واردات انجام می شود.

اینکـه سـند راهبـردی  بیـان  بـا  وی همچنیـن 

صنعـت بـا برنامـه هفتـم و آمایـش صنعتـی بـه هـم 

پیوستـــه است، گفت: جزو اولین کارهـــای ما در 

دوره جدیـد همیـن موضـوع سـند راهبـردی بـوده 

اسـت و امیـدوار هسـتیم قبـل از نوشـتن برنامـه 

هفتم توسعه این سند نوشته شود.

برنامه هفتم تصویر حقوقی از نقشه راه   

صنعت خواهد بود

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت همچنیـن بـا 

صنعـت  راهبـردی  سـند  کار  و  سـاز  اینکـه  بیـان 

طراحـی می شـود و برنامـه هفتـم صـورت حقوقـی 

این سـاز و کار خواهد بود، مطرح کرد: زیرسـاختی 

بـه عنـوان نقشـه راه صنعتـی طراحی خواهد شـد و 

برنامـه هفتـم، یـک آینـه و تصویـر حقوقـی از ایـن 

نقشه راه خواهد بود.

فاطمـی امیـن در بخـش دیگری از سـخنان خود 

در خصوص کیفیت خودرو، بیان کرد: این موضوع 

یعنـــــی  و کســـب وکارهــــا  دولــــت  دو سطــــح  در 

خودروسـازان، قطعه سازان، طراحان و خدمات پس 

راهبـردی  برنامـه  پیش نویـس  اسـت.  فـروش  از 

خودرو آماده شـده اسـت و منتظر نظر کارشناسـان 

و صاحب نظران است.

اینکـه نظـارت در  بـر  بـا تاکیـد  وی همچنیـن 

سطح دولت باید ایجاد شود، تاکید کرد: شفافیت 

نیـز بـا سـامانه جامـع تجـارت انجـام خواهـد شـد. 

همچنین روابط قطعه سـاز و خودروسـاز مهم اسـت 

زیـرا 70 درصـد کیفیـت بـه قطعـه و 30 درصـد بـه 

مونتاژ ربط دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص، 

اضافــــه کـــرد: اگـر روابـــط درسـت شـکل نگیـــرد، 

قطعه ســــاز نیـز قطعـــه بی کیفیـــت بـه خودروسـاز 

تحویـل می دهـد و خودروسـاز خودرویی که تحویل 

می دهد، بی کیفیت خواهد بود.

فاطمـی امیـن همچنیـن بـا بیـان اینکـه روابـط 

مالی و سـکوها و پلتفرم ها نیز مهم اسـت، تصریح 

کـــرد: رده بنـــدی در خودروسـازی دنیـا جــا افتـاده 

اسـت. خودروسـاز داخلـی بـا 700 قطعه سـاز مرتبط 

اسـت کـه اگـر یکـی از آن هـا دچـار مشـکل شـود، 

کیفیـت مطلـوب حاصـل نخواهـد شـد. در صورتی 

مجموعه هـا  بـا  دنیـا  خودروسـازهای  اکنـون  کـه 

مرتبط هستند و هر مجموعه یک سیستم را تحویل 

خودرو ساز می دهد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه برنامـه راهبـردی خـودرو 

شـامل ۹ پروژه و راهبرد کالن اسـت، اذعان کرد: 

گالیـه مقـام معظـم رهبـری در خصـوص کیفیـت 

خودرو درسـت بوده اسـت.ما مسـئولیت این امر 

را می پذیریم و در جایگاه وزارت صنعت، معـــدن 

و تجـــارت بایــــد در راستـــای افزایـــش کیفیـت 

حرکت کنیم.

بهره بردار معدن  امیر سنگان تخلفات   

داشته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 

از سـخنان خـود در خصـوص معـدن امیـر سـنگان، 

مطـرح کـرد: بهره بـردار ایـن معـدن تخلفاتـی داشـته 

اسـت. سـازمان بازرسـی در سـال ۹8 طـی مکاتبـه بـا 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اعالم می کند که 

نشـود.  تمدیـد  معـدن  ایـن  از  بهره بـرداری  مجـوز 

موضـوع در شـورای عالـی معـادن مطـرح و مصـوب 

می شـود کـه تا پایان زمان بهره بـرداری این بهره بردار 

کار کند اما مجوز آن دیگر تمدید نشود.

فاطمـی امیـن بـا بیـان اینکه بایـد جابه جایـی در 

ایـن معـدن صـورت بگیـرد و بهره بـردار جدید حضور 

یابـد، بیـان کـرد: در مـورد اینکـه ایـن معـدن بـه چـه 

کسـی واگذار شـود، باید دقت کرد که رانتی در آن 

وجـود نداشـته باشـد. اکنـون چندیـن گزینـه مطرح 

است که در حال بررسی هستند.

وی افـزود: 700 نفـر شـاغل در ایـن معـدن وجـود 

داشـت کـه 400 نفـر در جـای دیگـر بـه کار گرفتـه 

شدند و چالشی در این حوزه نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 

از سـخنان خود با بیان اینکه موضوع صادرات نیز 

نتایج نشان داد که در بازار فوالد، 
علی رغم افزایش قیمت دالر و قطع 

گاز، قیمت ورق کاهشی بوده و 
قیمت شمش نیز کاهشی و با ثبات 

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

سـیف الله امیـری اظهـار داشـت: بـا وجـود اعـالم 

فهرسـت تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی بـه وزارت 

نفـت، گاز ایـن واحدهـا قطع شـده و در حال حاضر 

حـدود دو مـاه اسـت کـه بـه دلیـل افزایـش شـدید 

مصـرف خانگـی، گاز واحدهـای تولیدکننـده آهـن 

اسـفنجی نظیـر قائنـات، میانـه و سـبزوار بـا وجـود 

جلسـات و پیگیری هـای بسـیار زیـاد وزارت صمت 

قطـع شـده اسـت و در مـواردی نیـز شـاهد کاهـش 

70درصدی گاز تحویلی به واحدها بوده ایم.

وی تصریح کرد: به طور قطع با وصل مجدد گاز 

ایـن واحدهـا تولیـد آهـن اسـفنجی افزایـش خواهـد 

یافـت و مشـکل تامیـن مـاده اولیه واحدهـای القایی 

حل می شود.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت 

اداـــمه  داد: بـا توجـــه بـه رونـد تولیـد و مصـــرف 

آهن اسـفنجی در کشـور، از ابتدا مشـخص بود که 

ایـن واحدهـا امـکان اسـتفاده طوالنـی مـدت از آهـن 

اسفنجــــی ندارنــــد و حتـی در برخـــی پروانه هــــای 

بهره بـرداری آن هـا آهـن قراضـه بـه عنـوان مـاده اولیه 

درج شـده اسـت، البتـه تـا زمانـی که آهن اسـفنجی 

مـازاد در کشـور وجـود داشـته باشـد وزارت صمـت 

هـم امـکان تهیـه آهـن اسـفنجی را بـرای آن هـا فراهم 

کرده است.

امیـری بـا بیـان اینکـه وزارت صمـت در تـالش 

اسـت عرضه هـای آهن اسـفنجی حداقـل 80 هـزار تن 

در هفته باشد، گفت: همه عرضه این کاال هم الزاما 

در بـورس کاال بایـد انجـام شـود تـا بـا افزایـش عرضـه، 

قیمت در بازار تعدیل شود.

شـمش  صـادرات  آزادسـازی  از  همچنیـن  وی 

فـوالدی تولیـدی ایـن واحدهـا، بدون نیـاز به عرضه 

در بـورس کاال در جهـت حمایـت از ایـن واحدهـا 

خبـر داد و اظهـار کـرد: حـذف محدودیـت خریـد 

شـمش فـوالدی کـه محصـول ایـن واحدهـا اسـت و 

اجـازه دادن بـه عمـوم بـرای خریـد شـمش، از دیگـر 

تصمیم هـای اخـذ شـده متناسـب بـا سیاسـت های 

جدید وزارت صمت در مسیر حذف سهمیه بندی 

بوده است.

مدیـرکل دفتـر صنایع معدنـی وزارت صمـت در 

پایان تاکید کرد: هماهنگی با بورس کاال برای اصالح 

قیمت پایه شمش انجام شده است که توسط بورس 

کاال اطالع رسانی خواهد شد.

مدیـرکل دفتـر صنایع معدنـی وزارت صمت با اشـاره به حـذف محدودیت خرید شـمش فـوالدی، گفت: مشـکالت تولیدکنندگان 
القایی ناشی از قطع گاز واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی به دلیل افزایش بسیار زیاد مصرف خانگی است.

محدودیت خرید شمش فوالدی حذف شد
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اسـت، عنوان 

کـرد: دنبـال اقتصـاد برونگـرا بـا اسـتحکام سـاخت 

درونـی هسـتیم. در همیـن راسـتا 6 مرکـز تجـاری 

جدید ایجاد کردیم و دو پایانه صادراتی فعال شـده 

اسـت کـه چالش هـای زیـادی را برطـرف می کنـد و 

6رایزن نیز داشتیم که چهار رایزن در همین مدت 

اضافه شد.

از مرز 40 میلیارد دالر صادرات عبور کرده ایم  

فاطمی امین با بیان اینکه از مرز 40 میلیارد دالر 

صـادرات عبـور کرده ایـم، گفت: برآورد ما این اسـت 

که تا پایان سال این رقم به 45 میلیارد دالر برسد.

وی همچنیـن مطـرح کـرد: صـادرات خدمـات 

فنی  مهندسی از 700 میلیون دالر به یک میلیارد و 

800 میلیون دالر رسیده است. برگشت ارز 8 درصد 

بیشـتر شـده و 650 مـورد تهاتـر انجـام شـده اسـت. 

صـادرات  مقابـل  در  واردات  رویه هـای  همچنیـن 

تقویت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان 

کـرد: رفـع چندیـن مانـع جـدی صادراتـی در سـتاد 

هماهنگـی اقتصـادی دولت، مصوب و ابالغ شـد که 

در این روند مثبت صادراتی موثر بوده است.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

62
é 1400  بهمن ماه é 203  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حجـت االسـالم 

والمسلمیــــن مظفـــری در نشســـت شـــورای عالی 

قضایـی از مالقـات عمومـی خـود بـا 230 نفـر در 

جریان سـفر به خراسـان رضوی و صدور سیسـتمی 

دسـتورات مربوط به این مالقات ها در همان روز و 

همچنین برگزاری جلسـه با 12 دسـتگاه اجرایی این 

استان خبر داد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشـاره به مسـائل 

پیـش آمـده بـرای شـرکت گروه معادن امیر سـنگان 

پارسـیان در شهرسـتان خـواف اظهـار کـرد: شـورای 

معـادن اسـتان خراسـان رضـوی در آذر مـاه امسـال 

طـی مصوبـه ای اعـالم کـرد کـه بهره بـردار شـرکت 

گـروه معـادن امیـر سـنگان پارسـیان بایـد خلـع یـد 

کنـد و پروانـه وی کـه تاریـخ ۹ آذر اعتبـار داشـت، 

دیگـر تمدید نخواهد شـد. از همیـن رو، بهره بردار 

ایـن شـرکت شـکایتی را از مصوبـه شـورای معـادن 

مطـرح کـرد و ایـن شـکایت در روز 6 دی بـه دیوان 

عدالـت اداری ارجـاع شـد و در همـان روز نیـز این 

نگهـداری  بـر  مبنـی  را  موقتـی  دسـتور  دیـوان 

اجـرای مصوبـه شـورای معـادن تـا زمـان رسـیدگی 

صـادر کــــرد. در حـــال حاضـــر تبـادل لوایـح انجام 

شـده و مقرر شـده که در 13 دی ماه رسـیدگی به 

این شکایت انجام شود.

بر اسـاس گزارشـی از فارس، وی در پایان تاکید 

هیچگونـه  تنهـا  نـه  اداری  عدالـت  دیـوان  کـرد: 

اقدامی در زمینه تعطیلی شرکت گروه معادن امیر 

راسـتای  در  بلکـه  نـداده  انجـام  پارسـیان  سـنگان 

جلوگیری از اجرای مصوبه شـورای معادن خراسـان 

رضـوی مبنـی بـر خلـع یـد بهره بـردار نیـز دسـتور 

موقت صادر کرده است.

رئیـس دیـوان عدالـت ادرای گفت: دیوان عدالـت اداری نه تنها هیچگونه اقدامی در زمینه تعطیلی شـرکت گروه معادن امیر سـنگان 
پارسـیان انجـام نـداده بلکه در راسـتای جلوگیـری از اجرای مصوبه شـورای معادن خراسـان رضـوی مبنی بر خلع یـد بهره بردار نیز 

دستور موقت صادر کرده است.

حمایت دیوان عدالت از تعطیل نشدن معادن امیر سنگان

ـــ

استفاده از پساب در راستای توسعه مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل

رئیـس شـورای اسـالمی اسـتان اصفهان گفت: برای توسـعه مجتمع فـوالد کویـر آران و بیدگل هیـچ دغدغه ای مبنی بر اسـتفاده 
از آب های زیرزمینی وجود ندارد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، جواد توحیـدی راد 

در نشسـت هم اندیشـی روسـای شـورا های اسالمی 

شـهر های کاشـان و اعضـای جمعیـت کویـر سـبز، 

اظهـار داشـت: مجتمـع فـوالد کویـر بـا بخشـیدن 

سـهمیه آب خـود از زاینـده رود بـه شـبکه شـهری 

آبفـای کاشـان، در مقابـل ۹0 لیتـر بـر ثانیـه پسـاب 

تصفیه خانـه فاضالب کاشـان بـرای مصرف مجتمع 

را تحویل گرفته است که فقط 40 لیتر بر ثانیه از آن 

را استفاده خواهد کرد.

وی با اشـاره به اینکه شهرسـتان آران و بیدگل با 

اسـتقرار صنایـع فـوالد ضـرر نکرده اسـت، بیـان کرد: 

در حال حاضر فوالد کویر از دو حلقه چاه کشاورزی 

اسـتفاده می کنـد کـه بـه خاطـر پیشـروی آب هـای 

شور منطقه کویر و انتقال به چاه ها برای کشاورزی 

مناسب نیست.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

رئیس شـورای اسـالمی اسـتان اصفهان عنوان کرد: 

برای توسـعه فوالد کویر به دلیل اسـتفاده از پسـاب 

تصفیه خانـه فاضـالب کاشـان حتـی در آینـده هیـچ 

دغدغـه ای بـرای برداشـت آب هـای زیرزمینـی در 

شهرستان آران و بیدگل وجود ندارد.
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برآوردهـای صـورت گرفتـه از میزان تولید، مصـرف، واردات و صادرات انواع اشـکال فوالد طی 9 ماه امسـال، مصـرف ظاهری انواع 
فوالدها نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش 7 تا 14 درصدی داشـته اسـت؛ بر این اسـاس مصرف ظاهری فوالد کشـور 
طـی مدت مذکور سـال جاری نسـبت بـه 9 ماهه 1399 به طور متوسـط 8.85 درصد کمتر شـد؛ این حالی اسـت کـه در این مدت 

صادرات فوالدی ها 16 تا 92 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

کاهش میانگین 8.۵ درصدی مصرف فوالد 
در ۹ ماهه امسال

به گزارش »فلزات آنالین«، بر اسـاس آمار توسـط 

انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران، طی ۹ ماهه سـال 

جاری 21 میلیون و ۹4 هزار تن شمش فوالدی )اسلب، 

بیلـت و بلـوم( تولید شـده کـه 15 میلیـون و ۹08 هزار 

تـن آن بـا کاهـش 14 درصـدی نسـبت بـه مصـرف 

ظاهـری آن در ۹ ماهـه ابتدایـی سـال 13۹۹، صـرف 

داخل شده است. در مجموع  ۹ ماهه سال گذشته 

میـزان مصـرف شـمش فـوالد معـادل 18 میلیـون و 

555هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع هشت میلیون و 433 هزار 

تـن مقاطع طویـل فوالدی )تیرآهن، میلگـرد، ناودانی، 

نبشـی و سـایر مقاطـع( تولیـد شـده در ۹ ماهـه سـال 

جـاری، شـش میلیـون و 714 هـزار تـن آن در داخـل 

مصـرف شـده اسـت. مصرف ظاهـری مقاطع طویل 

فوالدی در ۹ ماهه امسال 11 درصد نسبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته کـه هفـت میلیـون و 251 هزار 

تن بوده، کمتر است.

مصـرف ظاهـــری کل مقاطـــع تخـــت فـــوالدی 

)ورق گـرم، ورق سـرد و ورق پوشـش دار( نیـز در 

ماهـه   ۹ بـه  نسـبت  جـاری  سـال  مذکـور  مـدت 

ابتدایـی سـال گذشـته، 7 درصـد کمتـر شـده و از 

6میلیـون و 747هـزار تـن بـه 6 میلیـون و 256هـزار 

تن رسیده است.

از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه، تولیـد 

محصوالت فوالدی نیز معادل 14 میلیون و 716 هزار 

تـن ثبـت شـده کـه 12 میلیـون و 825 هـزار تـن آن بـه 

مصرف داخلی اختصاص یافته است و به این ترتیب 

نسـبت بـه مصرف ظاهـری آن در مدت مشـابه سـال 

گذشته که 14 میلیون و 256 هزار تن بوده، 10 درصد 

کاهش مصرف را تجربه کرده است.

بـر اسـاس آمـار میـزان مصـرف آهـن اسـفنجی در 

بـه مـدت مشـابه  ۹ماهـه نخسـت امسـال نسـبت 

گذشـته تقریبـا تغییـری نداشـته و تنهـا 27 هـزار تـن 

بیشـتر مصـرف شـده اسـت. در حالـی کـه از ابتـدای 

فروردین تا پایان آذر ماه  معادل 22 میلیون و ۹05 هزار 

تـن آهـن اسـفنجی در داخـل مصـرف شـده بـود، در 

بـه  ایـن میـزان مصـرف  مـدت مشـابه سـال جـاری 

22میلیون و ۹32 هزار تن رسیده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، کاهـش مصـرف 

ظاهـری فـوالد در داخـل کشـور در حالـی رخ داده 

اسـت کـه آمـار تولیـد فوالدی ها نشـان می دهد که 

تولیـد  مـاه،  آذر  پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای  از 

تمامـی فرآورده هـای فـوالدی )به جز یـک مورد آهن 

اسـفنجی آن هـم 2 درصـد( اعـم از شـمش، مقاطـع 

بـا  طویـل و تخـت فـوالدی و محصـوالت فـوالدی 

افـت میـزان تولیـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته روبـه رو شـده اند. از سـوی دیگـر در عیـن 

کاهـش تولیـد و کاهـش مصـرف ظاهـری زنجیـره 

فـوالد، صـادرات فوالدی هـا در ایـن مدت با افزایش 

روبـه رو شـده اند. از میـــزان تولیـــد فوالدی هـــا در 

مـدت مذکـور سـال جـاری، بـه ترتیب شـمش فوالد 

16 درصـــد، مقاطـــع طویــل فــوالدی 34درصد، 

محصـــوالت فــوالدی 25 درصــد و آهــن اسـفنجی 

۹2درصد افزایش صادرات داشته اند.
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بـا  بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، هـادی گلـزار 

اشـاره بـه تاثیـر ایـن اجحاف قیمتـی اظهار داشـت: 

سـنگ آهن،  تـن  میلیـون   100 بـا  حاضـر  حـال  در 

28میلیـون تـن شـمش فـوالد تولیـد می شـود و بـرای 

تحقـق برنامـه تولیـد 50 میلیـون تنـی شـمش الزم 

اسـت تولیـد سـنگ آهن دو برابـر شـود کـه اگـر از 

معدنکاران حمایت نشوند، این افزایش تولید اتفاق 

نخواهد افتاد و در نهایت، فوالدسـازان برای تامین 

مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد.

حذف رانت در زنجیره فوالد  

بـا بیـان اینکـه  عضـو انجمـن سـنگ آهن ایـران 

دولت بـــرای متعادل ســـازی ســـود در کل زنجیـــره 

تولیـد سیاسـتی را اتخـاذ کـرده اسـت، افـزود: طبـق 

تولیـدات  اسـت  قـرار  دولـت  تصمیمـات  آخریـن 

زنجیـره فـوالد از کنسـانتره بـه بعـد در بـورس کاال 

عرضه شـود که این تصمیم از حذف رانت و فسـاد 

در بازار محصوالت فوالدی خبر می دهد.

وی گفـت: بـا عرضـه محصـوالت فـوالدی در 

بـــورس کاال و تعییـــن قیمـــت در این بـــازار، منافـع 

تولیدکننـده صنایـع باالدسـتی کـه سـال ها زیـر پـا 

گذاشـته می شـد و باعـث زیان هـای مسـتمر بخش 

تولید شده بود، تامین خواهد شد.

بـه گفتـه گلـزار، قیمت هـا باید بر اسـاس نیـاز و 

متناسب با عرضه و تقاضای صورت گرفته در بازار 

تامین شود تا یک تعادلی در بازار حاکم باشد.

عضـو انجمـن سـنگ آهن ایـران بـا بیـان اینکـه 

هرگونـــه دخالـــت و پاییـــن نگهداشـتن دستـــوری 

قیمت هــــا سرانجــــام بـه ضـــرر خریـــدار نیـز تمـام 

از  بخـش  یـک  وقتـی  کـرد:  خاطرنشـان  می شـود، 

تولیـد ضعیـف نـگاه داشـته شـود و بـا زور و اجبـار 

نشـــود،  پرداخـــت  بخـــش  آن  تولیـــد  هزینه هـای 

کاهـش  نیـز  بخـش  آن  در  تولیـد  قـدرت  کم کـم 

می یابـد و بنابرایـن شـاید فوالدی هـا بتواننـد چنـد 

سـالی سـنگ آهن ارزان بخرنـد امـا در بلندمـدت 

اساسـا سـنگ آهنی تولیـد نخواهـد شـد کـه آن هـا 

بتوانند خریداری کنند.

تولید سنگ آهن فقط برای نیاز فعلی بازار   

کافی خواهد بود

ایـن فعـال بخـش معـدن تاکیـد کـرد: در حـال 

حاضر تولید شـمش در کشـور 28 میلیون تن اسـت 

نیـاز  پاسـخگوی  سـنگ آهن  تولیـد  فعـال،  بنابرایـن 

فوالدسازان است. اما طبق برنامه توسعه فوالد قرار 

است تولید شمش به 50 میلیون تن در سال برسد 

و بـرای ایـن میـزان تولیـد شـمش الزم اسـت تولیـد 

سـنگ آهن تقریبـا دو برابـر شـود. امـا اگـر بنـا باشـد 

زیـان  بـا  همـواره  را  خـود  تولیـدات  معدنـکاران 

بفروشند به طور قطع این افزایش تولید رخ نخواهد 

داد و فوالدسـازان بـرای تولیـدات خـود ناگزیـر بـه 

اسـتفاده از مـواد معدنـی وارداتـی بـا قیمت هـای 

بسیار باال خواهند شد.

گلـزار عنـوان کـرد: بـرای تولیـد 50 میلیـون تـن 

شمش فوالد، 120 میلیون تن کنسانتره و 180میلیون 

تـن سـنگ آهن نیـاز اسـت. درحالـی  کـه هم اکنـون، 

تـن اسـت  از 100 میلیـون  تولیـد سـنگ آهن کمتـر 

بنابرایـن فوالدی هـا بـه تومـان سـنگ آهن می خرند و 

بـه دالر شـمش را صـادر می کننـد درصورتـی  کـه 

بیش از 70 درصد هزینه های معدن به دالر است.

ایـن فعـال بخـش معدن یـادآور شـد: اگر صنایع 

عضـو انجمن سـنگ آهن ایـران گفت: تولیدکنندگان شـمش فوالدی، سـنگ آهن را بـه ریال خریـداری می کنند، امـا محصول خود 
را با همپای قیمت های جهانی می فروشند که این رویه به هیچ عنوان منطقی نیست.

خرید سنگ آهن به ریال، فروش شمش فوالدی به دالر
عضو انجمن سنگ آهن مطرح کرد:
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باالدسـتی کـه سـنگ آهن اسـت دچـار زیـان شـود و 

تولیـد در آن بخـش کاهـش یابـد کل زنجیـره دچـار 

خسـران خواهد شـد و این زیان حلقه به حلقه بسـط 

خواهد یافت.

کارشکنی فوالدی ها مقابل تصمیم   

متعادل سازی قیمت

به اعتقاد عضو انجمن سنگ آهن ایران، بررسی 

شرایط بازار، دولت را سرانجام به این نتیجه رساند 

کـه تنهـا در صـورت تعـادل قیمتـی در کل زنجیره و 

تقسـیم سـود عادالنـه بیـن حلقه هـا اسـت کـه رشـد 

تولیـد اتفـاق می افتـــد بـه همیـن دلیـل نیـز پـس از 

بـه  بـه بخـــش معـــدن تصمیـــم  سال هـــا اجحـاف 

متعادل سازی قیمت ها گرفت.

گلزار با بیان اینکه فوالدی ها که سال هاست از 

یـک ســــود بــــادآورده و بی ضــابطــــه ای استفــــاده 

می کردنـد، ایـن تصمیم به مـذاق آن ها خوش نیامد 

و شـروع بـه کارشـکنی کردنـد، ادامـه داد: اگـر قـرار 

زنجیـره  کل  بایـد  گیـرد  صـورت  حمایتـی  اسـت 

حمایت شود زیرا اینکه یک بخش را الغر و زیان ده 

نگـه داریـم و یـک بخـش را فربـه و سرشـار از سـود 

کنیـم، نهایتـا بـه زیـان کل مجموعـه تولیـد منجـر 

خواهد شد.

بر اساس گزارشی از تسنیم، وی در پایان افزود: 

نبـود  سـنگ آهن،  تولیـد  در  جـدی  مشـکل  امـروز 

اکتشـافات، کمبود ماشـین آالت سـنگین معدنی و 

مستهلک بودن تجهیزات معدنی در کشور روبه رو 

هستیم، لذا در این شرایط منطق حکم می کند که 

بخـش معـدن حمایت شـود تا بتوانـد از مرحله زیان 

عبور کرده و به رشد تولید برسد.

ـــ

بی تدبیری در تعطیلی معدن امیر سنگان

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایران گفـت: در تعطیلـی معدن امیر سـنگان، بی تدبیری مشـاهده می شـود و موضع وزارتخانـه صنعت و 
معدن با مواضع سازمان صنعت و معدن در استان خراسان رضوی یکسان نیست.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـعید عسـکرزاده 

اظهـار داشـت: تعطیلـی معـدن سـنگ آهن منطقـه 

خواف در فعالیت شرکت ذوب آهن اصفهان تاثیر 

دارد البتـه ایـن شـرکت، راه هـای دیگـری هـم بـرای 

تامین سنگ آهن دارد و تولید در آن بر اساس آگلومره 

)فرایند پیش پخت( طراحی شده است.

وی گفـت: سـازمان صمـت در اسـتان از حکـم 

شـورای عالـی معـادن اطـالع داشـته اسـت و بایـد 

پرسـید چرا با درخواسـت تمدید بهره بردار موافقت 

کرده است.

دبیـر انجمـن سـنگ آهن ایـران افـزود: مـا بار هـا 

تاکیـد کردیـم کـه در قوه قضائیـه یـک شـعبه ویـژه 

برای معادن داشته باشیم تا از کارشناسان مرتبط با 

موضوع معدن در این شـعبه اسـتفاده شـود و اعالم 

آمادگـی هـم می کنیـم کـه هـر کمکـی از بتوانیـم 

انجـام خواهیـم داد تـا پرونده هـای مربـوط به معدن 

طوالنـی نشـوند و شـاهد احـکام نامناسـب در حـوزه 

معدن نباشیم.

عسـکرزاده گفـت: اصـل ایـن موضـوع کـه یـک 

شـرکت بیایـد و بـا سـرمایه گذاری در یـک معـدن 

ریسک اکتشاف را بپذیرد و یک معدن را فعال کند 

و بعـد دولـت بنابـر صـالح دیـد پروانـه آن را تمدیـد 

نکند، یک موضوع خطرناک است.

وی عنـوان کـرد: بـه طـور مثـال وقتـی دولـت 

بـه بهره بـردار می دهـد، در  یـک پروانـه 10 سـاله 

پنـج سـال نخسـت بهره بردار ســودی نـدارد و فقط 

سـرمایه گذاری می کنـد و اگـر دولـت یک باره بیاید 

و معـدن را در مزایـده بگـذارد ایـن امر ریسـک کار را 

باال می برد.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

معـدن سـنگ آهن در منطقـه خـواف نزدیـک دو مـاه 

اسـت کـــه تعطیـــل شـــده و ایـن معـــدن یـک سـوم 

سـنگ آهن شرکـــت ذوب آهـــن اصفهـان را تامیـن 

می کند، تعطیلی این معدن ممکن است بر قیمت 

میلگرد و تیرآهن اثرگذار باشد.
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شـرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر، جمعی از تولیدکنندگان 

کشور و مسئولین اقتصادی و صنعتی 10 بهمن ماه 

بـا حضـور در حسـینیه امـام خمینـی)ره( بـا رهبـر 

انقالب دیدار کردند. در این دیدار ایمان عتیقی، 

مدیــــر عامـــل شرکـــت گل گهـــر بـه نماینـــدگی از 

شرکت هـــای معـــدنی و صنعتـــی کشـــور به ایـــراد 

سخنـــرانی پرداخــت . در این مراســم که به صــورت 

بـا  آنالیـن در سـالن اجتماعـات مجتمـع گل گهـر 

حضـور مسـئولین شهرسـتان، مدیـران شـرکت های 

منطقـــه گل گهـر و نماینـدگان کارگـران و کارکنـان 

منطقـــه نیز پخـــش می شـــد، رهبـــر معظم انقالب 

کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را افسران، و کارگران 

را رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس در 

مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و گفتند: 

مسـئوالن پرتـالش بـا »ایجـاد سـند نقشـه راهبـردی 

صنعتـی« و »مدیریـت، هدایـت، نظارت و حمایت 

از تولید« مسـیر کاهش و رفع آسـیب ها و »شـتاب 

گرفتـن تولیـد، اشـتغال و پیشـرفت کشـور« را بـا 

ایـن رونـد در  آثـار  تـا  ادامـه دهنـد  بیشـتر  تـالش 

زندگی مردم نمایان شود.

مسـئوالن  توجـه  خامنـه ای،  آیت اللـه  حضـرت 

دولتـی را بـه نکاتـی که تولیدکننـدگان و صنعتگران 

در دیدار 10 بهمن ماه بیان کردند ضروری دانستند 

و بـا تاکیـد بـر اینکـه اطـالع مـردم از موفقیت هـای 

فعاالن اقتصادی از زبان خود این افراد، برای مقابله 

بـا جنـگ روانی دشـمن مفیـد اسـت، افزودند: البته 

اگـر در ایـــن 10 ســـال مسئـــوالن بـا تولیـــدکنندگان 

همراهـی بیشـتری می کردنـد، آسـیب ها کمتـر، و 

موفقیت ها بیشتر می شد.

رهبــــر انقـــالب، تولیـــد را »جهـاد« خواندنـد و 

گفتند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به 

اقتصـاد و تـالش دشـمن بـرای ممانعـــت از فـــروش 

نفـــت و گاز، قطـع منابـــع ارزی و برنامه ریـزی بـرای 

واقـع  ایـران، در  خـــارجی  مبـادالت  مسدودسـازی 

جهاد و از بزرگ ترین عبادت ها است.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در ایـن جلسـه و در 

محضر مقام معظم رهبری گفت: یکی از معیارهای 

مقاوم سازی اقتصادی، پیچیدگی اقتصاد است که 

بـر دو عامـل تنوع محصول و پیچیدگی محصوالت 

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دیدار جمعی از تولیدکنندگان کشـور و مسـئولین اقتصـادی و صنعتی با رهبر انقالب 
گفـت: از شـما خواهش داریم جسـارت را به مدیران کشـور برگردانیـم، تذکـرات الزم را بفرمایید و حمایت کنیـد؛ انجام ماموریت 

تا حصول نتیجه با ما.

جسارت را به مدیران کشور برگردانیم
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تحریم هـا،  خنثی سـازی  جهـت  در  اسـت.  اسـتوار 

راهـی کـه می تـوان از آن بهره منـد شـد، پیچیدگـی 

اقتصاد است.

وی افـزود: معـدن بـا تنـوع محصـول در کنـار 

نفـت می توانـد تکمیل کننـده و مقاوم سـاز اقتصـاد 

ایران باشد.

عتیقـی ادامـه داد: یکـی از مهم ترین دالیلی که 

باعث کمرنگ شـدن ایفای نقش معادن در کشـــور 

شـده، نداشـتن سیسـتم جامع اکتشافی اســـت. در 

ایــــن زمینـــه بایــــد فکـــری کـرد، راهـــی ساخـــت و 

سیاسـتی نوشـــت. معتقـــد هستیـــم کـه عـالوه بـر 

تکمیـل زنجیـره محصوالت معدنی، اکتشـاف نقش 

بسیار مهمی دارد.

مدیرعامل شـرکت گل گهر گفت: خوشـبختانه 

امـروز بـا رویکـرد خـوب دولـت و هم چنیـــن تعامـــل 

وزارت صنعـــت، معــــدن، تجــــارت و بنگاه هــــای 

اقتصـــادی، همـــدلی سازنـــده ای بیـــن بنگاه هـــای 

اقتصادی کشور به وجود آمده است  که از جمله به 

ایمیــــدرو، فـوالد مبارکــــه، شرکــــت ملـــی صنایـع 

مـس ایـــران، چادرملــــو، سرمایـــه گـــذاری امیــــد، 

توسعـــه معـــادن و فلزات و گل گهر سیـــرجان اشاره 

کرد که این شرکت هــا را در دولت پیشرانان اقتصاد 

ملی خوانده اند.

وی افزود: از جمله دسـتاوردهای این شـرکت ها 

برنامه ریـزی جهـت سـرمایه گذاری 20 میلیـارد یورو 

طـی پنـج سـال آینـده اسـت  کـه بخـش عمـده ایـن 

پروژه ها تا پایان امسال آغاز خواهد شد.

عتیقـــی تاکیــــد کــــرد: اگــــر بــــه مجموعــــه 

شرکت های اقتصادی اعتماد شود و ابرپروژه های 

اقتصـادی کشـور بـه ایـن شـرکت ها سپـــرده شـود، 

این شرکت هــــا می تواننــــد بــه عنــــوان لوکوموتیو 

اقتصـــاد ایران، چرخ صنایــــع کوچک را به حرکت 

در آورده و باعـــث شکوفـــایی بخــــش مهمـــی از 

اقتصاد ایران شود.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در خطـاب بـه مقام 

معظـم رهبـری اظهـار کـرد: در گـروه شـرکت های 

گل گهر بیش از 25 هزار نفر از کارگران و مهندسان 

و همچنین مدیران گذشته با روحیه جهادی، انگیزه 

جوانی و کار تیمی با میانگین سنی 38 سال در دل 

کویر، باورهای خود را نمایان کرده اند.

وی افـزود: گل گهـر بـه عنـوان افتخـار نظـام کـه 

تمامـی مسـیر رشـد و پیشـرفت خـود را در دوران 

انقـالب اسـالمی طـی کـرده اسـت، اولیـن منطقـه ای 

اکتشـاف،  از  اعـم  فـوالد  کامـل  زنجیـره  کـه  اسـت 

اسـتخراج، تولیـد کنسـانتره، گندلـه، آهـن اسـفنجی، 

شمش و در آینده ورق را در دل خود جای داده است 

که این تنوع محصول در خاورمیانه بی نظیر است.

عتیقـی بیـان کـرد: شـرکت گل گهـر بـه عنـوان 

پنجمین شرکت بورسی ایران با نماد »کگل« از رشد 

خوبـی برخـوردار بـوده و از ابتـدای امسـال بازدهـی 

50درصـدی را تجربـه کـرده اسـت کـه بـا مقایسـه 

شـاخص ها و سـایر نمادهـای دیگـر جـزو شـرکت های 

پیشرو در این زمینه است .

اسـتراتژی  افـزود:  گل گهـر  شـرکت  مدیرعامـل 

آینده گل گهر، بر پایه شش محور و با تنوع بیش از 

10 محصـول بـر اسـاس نیازهـای اقتصـادی کشـور در 

حوزه معادن در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اذعان کرد: رهبری مهربان، همه 

ایـن کارهـا محقـق نخواهـــد شـــد، مگـــر بـا لطـــف 

خداونـــد، کمـک دولـــت مردمـی، وزارت محتــرم 

صمــت، عــــزم جـــدی همـکاران جوانـم و مهم تـر از 

همـــه حمایـــت پدرانـــه حضـــرت عالـــی از شرکــت 

گل گهـــر و شرکت هـــای بـزرگ جهـت ایفـای نقـش 

اقتصادی آن ها.

عتیقـی افـزود: درخواسـتی مکتـوب خدمـت 

شـما ارائه می شـود تا در صورت صالح دید دستور 

فرمایید کار گروهی با اختیارات ویژه و فراقوه ای، 

جهت حل مشکالت اکتشافات و تعیین مسیر راه 

شـود. همچنیـن واگـذاری پهنه معدن سـه جنوبی 

گل گهر جهت ثبات تولید به کنسرسـیوم گل گهر 

و گهر زمین با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در پایـان با تاکید بر 

اینکـه مـا مدیـران گام دوم وظیفـه داریـم بـرای حـل 

مشکالت به عنوان مجریان اقتصادی کشور، تالش 

بیشتـــری کنیـــم، گفـــت: از شمــا خواهـــش داریــم 

جسارت را به مدیران کشور برگردانیم، تذکرات الزم 

تـا  را بفرماییـد، حمایـت کنیـد؛ انجـام ماموریـت 

حصول نتیجه با ما.

یکی از معیارهای مقاوم سازی 
اقتصادی، پیچیدگی اقتصاد است 

که بر دو عامل تنوع محصول و 
پیچیدگی محصوالت استوار است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیـــدرو، سعیـــد پیرمـــرادی در نشســت 

بررسی فنی و اقتصادی زمینه های سرمایه گذاری 

در بخش معدن و صنایع معدنی استان آذربایجان 

غربـی، اظهـار داشـت: ایمیـدرو طـی تفاهم نامـه 

منعقــدشـــده بـا استانـــداری آذربایجـــان غربـــی، 

فعالیت های خود را در زمینه اکتشاف، زیرساخت ها، 

عناصـر نادرخاکـی، گوهرسـنگ ها، صنـدوق بیمـه 

سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنـی و... پیگیری 

کرده و در حال انجام آن است.

وی افزود: در بخش اکتشاف با موانعی مواجه 

شـده ایم کـه نیازمنـد هم گرایی سـازمان های مرتبط 

بـا صـدور مجـوز پروانـه اکتشـاف در محدوده هـای 

امیدبخـش حاصـل شـده هسـتیم تـا بتوانیـم بخـش 

اکتشـاف را بـه عنـوان گام نخسـت زنجیـره بخـش 

معدن و صنایع معدنی پیش ببریم.

مدیــــر صنایـــع معـــدنی ایمیــــدرو بیـــان کــرد: 

وضعیـت کنونـی مـواد معدنی برای همه مشـخص 

اســت اما در صورتی که بخواهیــم سرمایه گذاری و 

توسعه در بخش معدن انجام دهیم و وضعیت آتی 

را روشن کنیم، باید از حلقه نخست شروع کنیم و 

اکتشافات را پیش ببریم که در این میان اطالعات 

جدید و مکفی می تواند چراغ راه آینده باشد.

پیرمـرادی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه اقدامـات 

کارشناسـی انجام شـده، طرح احداث سـنگ بری 

در ایـن اسـتان توجیـه اقتصـادی نداشـته اسـت و 

در نتیجــه، طــرح احــداث کارخانــه فروسیلیــس، 

بـا  مذکـور،  طـرح  می شـود.  طـرح  ایـن  جایگزیـن 

توجـه بـه برنامـه تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد خـام 

تـن  تـا 1405 و درنتیجـه کمبـود حـدود 20 هـزار 

مدیر دفتر صنایع معدنی ایمیدرو، اقدامات و برنامه های این سازمان در استان آذربایجان غربی را اعالم کرد.

اعالم اقدامات و برنامه های پنج گانه ایمیدرو 
در معادن آذربایجان غربی



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

69
 é شماره  é 203 بهمن ماه 1400

فروسیلیس توجیه پذیر است.

وی بـا اشـاره بـه انجـام 16 هـزار و 500 کیلومتـر 

مربـــع مطالعـــات اکتشـــافی در استـــان آذربایجان 

در  شـده  تعییـن  مربـع  کیلومتـر  هـزار   13( غربـی 

تفاهم نامـه قبلی(، تصریــح کرد: این اکتشافات در 

مناطـق تـکاب، پیرانشـهر، ماکـو و زرشـوران بـوده 

اســـت کـــه بــــه شناسایی 40 محـــدوده امیدبخش 

منجر شده است.

مدیـر صنایـع معدنـی ایمیـدرو مطـرح کـرد: از 

ایـن تعـداد، 6 محدوده برای جذب سـرمایه گذاری 

قـرار گرفـت.  اسـتان  اختیـار  بخـش خصوصـی در 

همچنیـن 1۹ محـدوده بـرای اکتشـاف درخواسـت 

شـد امـا بـه دلیـل مسـائل مربـوط بـه منابـع  طبیعی، 

مجـوزی بـرای صـدور پروانـه اکتشـاف صـادر نشـد؛ 

هرچند به نظر می رسد این مهم از طریق قانون 24 

مکرر قابل حل است.

پیرمـــرادی اظهـــار کرد: مجـــری طرح عناصر 

نـــادر خاکـی، مطالعـــات اولیـــه در خصـــوص ایـن 

عناصر را در منطقه انجام داده است و شواهدی 

بـر وجـود عناصـر مـد نظر وجود نداشـته اسـت. با 

ایـن حـال، چنانچـه اطالعـات تکمیلـی در سـازمان 

صمـــت استـــان یـا سازمـــان زمیـــن شناسی وجـود 

داشـته باشـد، ایمیـدرو آمـاده اسـت آن را مجـدد 

بررسی و اقدام کند.

محمــدرضـــا کریمــی، مدیـــر اقتصادی شرکت 

تهیـــه و تولیـــد مـواد معدنـی نیـــز در ایـن نشسـت، 

اظهار کرد: این شرکت با هدف ایجاد ارزش افزوده 

و اشتغال در معادن، در صورت واگذاری محدوده ها، 

عملیــــات اکتشـــافی را تا مرحلـــه گواهی کشـف 

به عهده می گیرد.

وی افـزود: از ســـال 13۹5 عملیـات اکتشـاف 

حـــدود 7۹ محـــدوده معـــدنی را آغــاز کرده ایــم و 

پـــس از به نتیجـــه رسیـــدن، به بخـــش خصــوصی 

واگذار کرده ایم.

مدیـــر اقتصـــادی ایمپـــاسکو تصریــح کرد: این 

محدوده هـــای  واگــــذاری  درخواســــت  شرکــــت 

اشـنویه، دو محـدوده زمین شناسـی )معـدن طـالی 

گندمـان و زابکـوه بـوکان(، دو پهنه اکتشـافی و نیز 

1۹ محـدوده امیدبخـش را داده اسـت تـا عملیـات 

اکتشافی در آن انجام دهد.

کریمـی عنـوان کرد: موانع موجـود واگذاری، با 

اسـتناد بـه مـاده 24 مکـرر قانـون معـادن قابـل رفـع 

است. همچنین طرح احداث کارخانه فروسیلیس 

در منطقـه در برنامـه بـوده و مطالعـات طـرح تولیـد 

منیزیم از دولومیت این استان انجام شده است.

وی بـا بیـان اینکـه 5 درصـد معـادن کشـور در 

اسـتان آذربایجان غربی اسـت، اذعان کرد: 60درصد 

معـادن ایـن اسـتان )303 معـدن( فعـال، 38درصـد 

غیر فعـــال )1۹2 معدن( و 2 درصـــد معــادن )هشت 

معدن( در حال تجهیز هستند.

مدیـــر اقتصـــادی ایمپاسکــو ابـــراز کـــرد: طـی 

سال های گذشته، 14 معدن این استان در صندوق 

بیمـه سـرمایه گذاری فعالیت هـای معدنی بررسـی 

شـد کـه 6 معـدن طـی سـال 1400 و چهار معدن طی 

سـال های گذشـته بـه ایـن صنـدوق معرفـی شـدند. 

در مجموع، 30 تا 35 میلیارد تومان اعتبار از محل 

صندوق به معادن این استان تخصیص داده شد.

زیربنـای  طـرح  نماینـده  هنردوسـت،  منصـور 

الزم در معـادن بـــزرگ و مناطـق معدنـی در ایـن 

نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه طی سـال های گذشـته، 

هفـت طـرح راه سـازی در اسـتان آذربایجـان غربـی 

خاتمـه یافتـه اســـت، اظهـــار کـــرد: عـالوه بـــر ایـــن 

مـــوارد، طـــرح احـــداث راه دستـــرسی بـه معـــادن 

منطقـه پادکـی چای پـاره به طول چهـار کیلومتر در 

دست مطالعه است.

وی افـــــــزود: طــــــرح بـــــه ســــــــازی محــــــــور 

بـا  کیلومتـر   165 طـول  بـه  زنجان-دندی-تـکاب 

در  و  ایمیـــدرو  ریالـی  25۹میلیـــارد  مشارکــــت 

قطعـــات  کـــه  می شـــود  انجـام  قطعــــه  هشـــت 

هفــت و هشت به طول 50 کیلومتر در آذربایجان 

غربی در حال اجرا است.

هنردوسـت خاطرنشـان کرد: طرح به سـازی راه 

دسترسـی بـه معـادن مهابـاد )قطعـه دوم حدفاصـل 

بـه طـول چهـار کیلومتـر در دسـت  بیرم-بره جـو( 

مناقصـه انتخـاب پیمانـکار اسـت. همچنیـن طـرح 

برق رسـانی به معادن پسـوه، شـاوله و دشت قوره به 

طـــول ســـه کیلومتـــر در دســـت مناقصـه انتخـاب 

مشاور مطالعاتی است.

با توجه به برنامه تولید 55 
میلیون تن فوالد خام تا 1405 و 

درنتیجه کمبود حدود 20 هزار تن 
فروسیلیس توجیه پذیر است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقل از روابط 

عمـــومی منطقــــه ویـــژه اقتصــادی خلیـــج فارس، 

حسـن خلـج طهرانـی در خصـوص اعتبـاری بالـغ بـر 

35 هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرسـاخت های 

موردنیـاز سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی اظهـار 

داشـت: ایـن اعتبـار جهـت تامیـن زیرسـاخت های 

دوهزار و 500هکتار سایت توسعه منطقه ویژه طی 

بازه زمانی چهار تا پنج ساله اختصاص یافته است.

وی افـزود: توسـعه زیرسـاخت های ایـن ناحیه، 

شـامل آب، برق و روشـنایی، گاز، خطوط ارتباطی، 

جمـع آوری آب هـای سـطحی و پسـت بـرق و… به 

طـور کلـی تمامـی نیازهـای بخـش خصوصـی بـرای 

ورود عملـی و سـرمایه گذاری در منطقـه ویـژه را 

تامین می کند.

مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس خاطرنشـان 

کـرد: از چهـار هـزار و 500 هکتـار مسـاحت منطقـه 

ویـژه اقتصـادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج فارس، 

سـایت  هکتـار   500 و  هـزار  دو  بـر  بالـغ  فضایـی 

توسـعه، دارای توپوگرافی بسـیار خشـنی اسـت که 

مدت ها اسـت از لحاظ فراهم سـازی زیرسـاخت ها و 

یوتیلیتی در دستور کار ایمیدرو و منطقه ویژه قرار 

گرفته است.

خلـج طهرانـی بیـان کـرد: با همـکاری و موافقت 

روسـای سـابق و فعلـی ایمیـدرو با تزریـق این اعتبار، 

ایجـاد  رونقـی جـدی در مسـیر جـذب سـرمایه ها 

می شود. جزئیات اجرای طرح تامین زیرساخت های 

سـایت توسـعه و برنامـه زمان بنـدی، پیش بینـی و به 

ایمیدرو ارائه شده است.

وی با اشاره به اخذ مصوبه کمیته سرمایه گذاری 

و مصوبه مدیریت ها و معاونت های تخصصی، ابراز 

امیدواری کرد این اقدام به سرعت اجرایی شود.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه خلیـج فـارس گفت: بـا اعتبـاری بالغ بـر 35 هـزار میلیارد ریـال جهـت تامین زیرسـاخت های مـورد نیاز، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شتاب بیشتری می گیرد.

اختصاص 3۵ هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرساخت های 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

ـــ

معامله زغال سنگ خارج از بورس ممنوع شد

بـر اسـاس نامـه معاون معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعت، معـدن و تجارت خطاب به روسـای سـازمان های صمت اسـتان ها 
معامله زغال سنگ از ابتدای اسفند ماه خارج از بورس انرژی ممنوع شد.

بــــه گـــزارش »فلـــزات آنالیـــن«، در نامـــه رضـــا 

محتشمـــی پور خطـاب بـــه روســــای سازمان هــــای 

صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان 

آمده است که حسب مصوبه کارگروه کاالهای پایه 

عرضـه  کلیـه  جـاری  سـال  مـاه  اسـفند  ابتـدای  از 

داخلی زغال سنگ الزاما در بورس انرژی مجاز بوده 

و هـر گونـه خریـد و عرضـه خـارج از بـورس انـرژی 

ایران ممنوع است. بر این اساس تمامی واحدهای 

کنسـانتره  خـام،  زغال سـنگ  انـواع  تولیدکننـده 

زغال سـنگ و فرآورده هـای حاصـل از آن مکلـف بـه 

عرضـه کل تولیـد خـود در بـورس انـرژی هسـتند و 

مـازاد بـر عرضـه داخلـی وفـق مقـررات جـاری امـکان 

صادرات خواهند یافت. بنابراین کلیه سازمان های 

استانی دارای واحد تولیدکننده زغال سنگ مکلف 

هستند نسبت به پیگیری ثبــت  نام واحــد به اخــذ 

کـــد بورسی شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده 

طـی دو هفتـه آینـده اقـدام الزم را بـه عمـل آورنـد. 

بنابراین ضروری است کلیه مراحل اخذ کد بورسی 

از بـورس انـرژی ثبت نـام، دریافـت کـد نقش، اظهار 

تولیـد و ثبـت معامالت تولیدکننـدگان و خریـداران 

در سـامانه جامـع تجـارت تـا پایـان روز بیسـتم مـاه 

جاری به این معاونت ارسال شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، در ایـن راسـتا علـی 

نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در نامه ای خطاب به 

سرپرســـت اداره نظارت بـــر ناشـــران گـــروه مالــی و 

بـر نکتـه  بهـادار  بـورس و اوراق  خدماتـی سـازمان 

مذکور تاکید کرده است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد خراسـان، بـه گفتـه بهـروز 

اسـماعیلی، در دو دوره گذشـته حضـور در جایـزه 

منابـع انسـانی، فرایندهـای مرتبـط با »روابـط کار و 

جبـران  و  مزایـا  و  »حقـوق  اجتماعـی«،  سـالمت 

خدمـت«، »رهبـری و برنامه ریـزی اسـتراتژیک« بـه 

عنوان نقطه قوت مجتمع در زمینه منابع انسانی 

عنوان شده بود. 

معـاون برنامه ریـزی و فنـاوری مجتمـع فـوالد 

خراسـان افزود: از اقدامات موثر و پروژه های بهبود 

انجام شـده توسـط »معاونت منابع انسـانی و امور 

اجتماعی« شرکـــت بـــرای دستیـــابی به تعالی در 

سیسـتم های منابـع انسـانی مجتمـع در راسـتای 

تحقـق اسـتراتژی های سـازمان می تـوان بـه طراحـی 

»مـدل ارتقـای افقـی کارکنـان«، اسـتقرار »کانـون 

ارزیابی شایستگی شغلی«، بازنگری »شرح وظایف 

و  سـازمانی«  پسـت های  کار  سـختی  امتیـازات  و 

تعریـف پـروژه »رتبه بنـدی شـغلی بـر اسـاس مـدل 

G20« و... اشاره کرد.

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی فـوالد 

خراسـان هـم در ایـن بـاره اظهـار کـرد: در نشسـت 

افتتاحیـه »فراینـد ارزیابی« که توسـط تیم ارزیابی 

و بـا حضـور جمعـی از معاونـان، مدیـران و روسـای 

شرکت در 15 دی ماه 1400 برگزار شد، تیم ارزیاب 

توضیحاتـی در خصـــوص مـدل ارزیابـی، فراینـد و 

برنامه زمانبندی ارائه و مطابق برنامه هفت فرایند 

را مورد ارزیابی قرار دادند.  

صبوریـــان بــــا بیـــان اینکـه فراینـــد ارزیابـی بـا 

 )FOCUS GROUP( تشـکیل گروه هـای کانونـی 

ادامـه یافـت، افـزود: ارزیابـان در جلسـه اختتامیـه 

توضیحاتـی اجمالی نسـبت بـه برداشـت های خود 

اعـالم و نتیجـه نهایـی را به ارائه گـزارش بازخورد و 

جمع بنـدی نهایـی سـطح بلـوغ فـوالد خراسـان در 

اواخر بهمن ماه موکول نکردند. 

بـه گفتـه معـاون منابـع انسـانی شـرکت، فـوالد 

خراســـان در دو ســــال گذشتـــه، موفــــق بـه اخــــذ 

نشـان های برنزیـن سـطح C3 و سـطح C2 در ایـن 

مدل ارزیابی شده است. 

وی یـادآور شـد: مدیریـت منابـع انسـانی در 

و  تدویـن  طراحـی،  بـر  تمرکـز  بـا  خراسـان،  فـوالد 

اجـرای سیاسـت ها و رویه هـای موثـر بـر کارکنـان 

در همـه سـطوح، مـواردی همچـون برنامه ریـزی، 

جـذب و اسـتخدام، جبران خدمـت و مزایا، روابط 

و  جانشینـــی  ارتقـــا،  عملکـــرد،  مدیریـــت  کـــار، 

نگهـداری اطالعـات و سـوابق پرسـنلی را مـد نظـر 

قرار داده است. 

جملـــــه  از   34000 مــــدل  اســــت،  گفتنــــی 

اسـتانداردهایی اسـت کـه اخیرا به منظـور ارزیابی 

و ارتقـای سیسـتم منابـع انسـانی مـورد اسـتفاده 

شـرکت ها قرار گرفته اسـت. این مدل نقشـه راهی 

بـرای تعالـی سیسـتم های منابـع انسـانی در جهت 

تحقق اسـتراتژی های سـازمان اسـت که به صورت 

تدریجـی و مرحلـه ای طراحـی شـده و هـر مرحلـه 

تکاملـی، یـک تغییـر منحصـر بـه فـرد را در فرهنـگ 

سازمانی می طلبد. مدل 34000 عالوه بر 14 فرایند 

شـامل  دارد،  امتیـاز  هـزار   20 کـه  انسـانی  منابـع 

منابـع  نگرش هـای  و  نتایـج  حـوزه  در  12متغیـر 

انسـانی اسـت کـه 14 هـزار امتیـاز دارد و در هفـت 

سـطح بلـوغ وضعیـت سـازمان را ارزیابـی کـرده و 

تعالی می بخشد.

فرایند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مجتمع فوالد خراسان در حوزه منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 برگزار شد.

ارزیابی فرایندهای منابع انسانی فوالد خراسان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلــــزات، امیــــن صفری از عـــزم جـــدی بزرگ تریـــن 

کنسرسیوم معدنی برای توسعه معادن شرق کشور 

خبر داد و اظهار داشت: تالش زیادی برای تشکیل 

ایـن کنسرسـیوم شـد؛ بـه نحـوی کـه شـرکت های 

بزرگ چادرملو، گل گهر، گهرزمین، سـرمایه گذاری 

غدیـر و تجلـی بـه رهبـری و بـا محوریـت شـرکت 

توسعــــه معـــادن و فــلزات با عزمی جـــدی در حال 

برنامه ریزی برای توسعه معدن مس جانجا در استان 

سیستان و بلوچستان است.

وی هدف از تشکیل این کنسرسیوم را هم افزایی 

بـزرگ  بـرای توسـعه معـادن  اسـتفاده هم جهـت  و 

عنـوان کـرد و افـزود: بـا تشـکیل ایـن کنسرسـیوم، 

آرزوی ایجاد یک ابر شـرکت معدنی بین المللی در 

ایـران بـه واقعیـت نزدیک تر می شـود و اجـرای پروژه 

جانجا، آغازی بزرگ برای توسعه سایر معادن شرق 

کشور است.

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

ضمن ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحوالت مثبت 

در سـال های آتی در حوزه معدنی کشـور، بیان کرد: 

ظرفیـت ایـن کنسرسـیوم کـه همگـی از شـرکت های 

بزرگ بورسی و متعلق به مردم هستند، می تواند به 

عنوان بازوی خصوصی دولت در بخش معادن بزرگ 

به ویژه در شرق کشور، ظرف چند سال تحولی بزرگ 

در بخش معدن کشور ایجاد کند.

و  مالـی  تـوان  یـادآوری  بـا  ادامـه  در  صفـری 

ظرفیـت فنـی این کنسرسـیوم، مطرح کـرد: قدرت 

تامین مالی 6 شرکت بزرگ در کنار هم و همچنین 

توان فنی و تجربه اجرای بزرگ ترین معادن کشـور، 

پتانسیـــل کم نظیـــری ایجـــاد کـــرده اســـت کــه بـــا 

هم افزایی، نوید تشکیل ابر شرکت معدنی در شرق 

ایران برای بخش معدن را می دهد.

وی در پایـان ایجـاد ابـر شـرکت های معدنـی را 

مسیـــری بـرای ورود بـــه حـوزه رقابـت بین المللـی 

دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد: در سال هــای آتـی بـه 

دلیـل کاهـش مواد معدنـی داخلـی، ورود به معادن 

کشـورهای دیگـر بـه یـک ضـرورت تبدیل می شـود و 

بـرای رفـع ایـن چالـش، تنهـا ایجـاد ابـر شـرکت های 

معدنی راه گشا است تا امکان رقابت با شرکت های 

بزرگ بین المللی فراهم شود و این اتفاق با کنار هم 

قـرار گرفتن شـرکت های بزرگ داخلـی در پروژه های 

بـزرگ از جملـه معـدن مـس جانجـا میسـر می شـود. 

ایـن هم افزایـی و اتحـاد عـالوه بـر ایجـاد تحـول در 

بخـش معادن داخلی، تمرینی بـرای ورود به معادن 

سایر کشورها است.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعادن« با اشـاره به تشـکیل بزرگ ترین کنسرسـیوم معدنی کشـور با محوریـت »ومعادن«، 
تـوان مالـی و فنـی ایـن کنسرسـیوم را یک ظرفیـت کم نظیر توصیـف کرد و گفـت: هم افزایـی و کنار هـم قرار گرفتن شـرکت های 
بـزرگ داخلـی در پروژه هـای بـزرگ از جملـه معـدن مـس جانجا عالوه بـر ایجاد تحـول در بخـش معادن داخلـی، امـکان رقابت با 

شرکت های بزرگ بین المللی را فراهم می کند.

تحقق شرکت بزرگ معدنی بین المللی 
با کنسرسیوم »جانجا«

معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، از ابتدای شـهریور 

مـاه تـا پایـان دی  مـاه کـه پنـج مـاه نخسـت عملکـرد 

اقتصادی دولت سیزدهم به حساب می آید، صادرات 

غیرنفتـی کشـور بـه 21 میلیـارد و 102 میلیـون دالر و 

واردات بـه 24 میلیـارد و 842 میلیـون دالر افزایـش 

یافته است. به این ترتیب، مجموع تجارت خارجی 

در پنج ماه نخسـت سـال جـاری که پنج ماه پایانـی عملکرد اقتصادی دولـت دوازدهم 
محسـوب می شـود، صادرات غیرنفتی کشـور 17 میلیارد و 661 میلیون دالر و واردات 
16 میلیـارد و 631 میلیـون دالر بـود که به این ترتیب، مجموع تجارت خارجی کشـور 

در پنج ماه پایانی دولت قبل، 34 میلیارد و 292 میلیون دالر محاسبه شد.

افزایش 3۴ درصدی تجارت خارجی 
کشور در دولت سیزدهم

کشور در پنج ماه اخیر به 45 میلیارد و ۹44 میلیون 

دالر رسـیده کـه 34درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه 

در پایان دولت قبل رشد کرده است. همچنین آمار 

فـوق شـامل صـادرات نفتی نیسـت و فقط صـادرات 

غیر نفتی را شامل می شود.

در مورد صادرات نفتی هم دولت رئیسی با دور 

زدن تحریم هـای نفتـی، حجـم صـادرات را 40 درصـد 

افزایش داده که با توجه به رشد قیمت نفت، میزان 

درآمدهای نفتی بیش از 100 درصد رشد کرده است.

وزیـر امـور اقتصــــادی و دارایـــی هـــم در ایـــن 

خصـــوص اظهـار داشـت: افزایش ملموس صـادرات 

نفت و تامیـــن ارز کاالهـــای اســـاسی، از توفیقـــات 

دولـــت اســــت. برخـــی مسئولیــــن، رفع مشکالت 

صـادرات را منـوط به توافق هسـته ای مشـروط کرده 

بودنـد امـا دولـت سـیزدهم بـا سیاسـت های اقتصاد 

مقاوم و تعامـــل بــــا کشورهــــای دوســـت و همسـو 

دستاوردهـــای بزرگی در حـــوزه تجـــارت خــارجی و 

امنیـــت اقتصـــادی بـه دســـت آورد. فـروش نفـت و 

میعانات کشور نسبت به ماه آخر دولت قبل بیش 

از 40 درصد رشد کرده است.

سیـــد احســـان خانــــدوزی ادامـــه داد: یکـــی از 

اقدامـات اصلـی در شـرایط تحریـم افزایـش صـادرات 

نفـت بـود و در حالـی کـه هنـوز توافقی شـکل نگرفته 

اسـت، فروش نفت و میعانات نسـبت به آخرین ماه 

فعالیت دولت سـیزدهم، 40 درصد رشـد داشـت که 

نشان دهنده رویکرد فعاالنه در شرایط سخت است. 

بـا  توافـق  بـه  را  مـردم  معیشـت  سـیزدهم  دولـت 

قدرت ها گره نزده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، تمرکز بر توسـعه روابط 

تجاری با کشورهای همسایه و دور زدن تحریم ها، دو 

عامـل اصلـی رشـد تجـارت خارجـی کشـور در دولت 

سـیزدهم بـوده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه دولت 

قبـل بـه بهانه هایـی همچـون فشـار تحریم هـا و عـدم 

پیوستن به گروه اف.ای.تی.اف، عزمی برای توسعه 

تجارت خارجی نداشت.

موفقیت دولت سیزدهم در گسترش چشمگیر 

تجـارت خارجـی کشـور در همیـن چنـد مـاه نخسـت 

فعالیـت آن بـا وجـود عدم لغو تحریم ها، بیانگر توجه 

به رویکرد خنثی سازی تحریم ها است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، در سال های اخیر 

بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات رنـگ دیگـری بـه 

خـود گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه تشـدید تحریم هـا و 

خـروج تامین کننـدگان خارجـی، اسـتفاده از دانـش 

داخلی برای تولید قطعات مورد نیاز به یک ضرورت 

تبدیل شده است. 

شرکت فوالد خوزستان، بزرگ ترین صادرکننده  

شمش فوالدی کشور همواره تکیه بر دانش فنی و 

اسـتفاده از منابـع داخلـی را سـرلوحه  کار خـود قرار 

داده اسـت. بهره  گیری از مهندسـی معکوس برای 

تولیـد قطعـات و تجهیـزات بـه کمـک شـرکت های 

دانش بنیـان، دانشـگاه، پـارک علـم فنـاوری و مراکـز 

علمـی، راهبـرد مجموعـه فوالد خوزسـتان در زمینه 

بومی سازی است. 

از بدو تاسیس شرکت فوالد خوزستان، واحدی 

بـــا نــــام مدیریـــت ساخـــت و سفارشـــات با هدف 

بومی سازی قطعات راه انـــدازی شـــده و مجمـــوعه 

سـاختار این واحد بر پایه سـفارش ، طراحی به روش 

کنتـرل  و  سـاخت  اسـتعالم  معکـوس،  مهندسـی 

کیفیت شکل گرفته است.

 شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـته اسـت بیش از 

25 هزار قطعه و تجهیز مختلف را طی چند دهه و 

با اسـتفاده از روش  های مهندسـی معکوس و با اتکا 

بـر دانـش و توانایی هـای داخلـی بومی سـازی کنـد. 

البتـه قطعـات و تجهیزاتـی وجـود دارنـد کـه دارای 

حساسیت های بسیاری هستند و زمینه بومی سازی 

آن هنوز میسر نشده است. 

فــــوالد  بـــا سیاست گـــذاری جدیـــد شرکــــت 

خوزستـــان ماموریـت تـازه ای بـرای واحد سـاخت و 

سفارشــــات تعریـــف شــــد. در فــــاز اول ایـــــن کار 

کمیته هـای تخصصـی تشـکیل داده  شـد و قطعاتی 

که تاکنون کامال وارداتی بودند، شناسایی شدند. 

اقالم بسیار زیادی از این طریق استخراج شد و در 

معـرض نمایـــش سـازندگان و تامین کنندگان قطعه 

قــــرار گرفـــت. نتیجـــه ایـــن امـــر بومی سازی خیل 

به همت متخصصان شرکت فوالد خوزستان، کمپرسور هوای واحد اکسیژن شرکت فوالد خوزستان بومی سازی شد.

فوالد خوزستان، استوار در بومی سازی
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عظیمی از این قطعات بوده است.

بسـیاری از ایـن تجهیـزات نیـز پـس از آزمـودن و 

ارزیابـی در چرخـه تولیـد بـه کار گرفتـه شـدند؛ بـه  

طـوری  کـه سفارشـات آن هـا از خـارج کشـور بـرای 

همیشه لغو شد. به طور مشخص بر کسی پوشیده 

نیست که این یک فعالیت مستمر است تا مادامی  

که به خودکفایی کامل دست پیدا کنیم.

قطعاتی که در داخل کشور بومی سازی می شوند 

صرفـه اقتصـــادی بسیـــاری را بـا خـود در بـر دارنـد. 

بایـــد دانســـت هزینه هـــایی که بـــرای ساخــت این 

قطعات و تجهیزات تخصیص داده می شود حدود 

40 تـا 60 درصـد از ارزش تامیـن آن نسـبت بـه خارج 

کشور کمتــر اســت. در ضمن به وضوح اثبات  شده 

است که نمونه های بومی سازی شــده  در بسیــاری 

از مـــوارد کیفیـــت بهتـــری نسبـــت به نمونه هـــای 

خارجی دارند.

قطعات و تجهیزاتی که توسط متخصصین ایرانی 

بومی سـازی شـده اند از لحـاظ کیفیـت می تواننـد بـا 

نمونه های خارجی برابری کنند و ارتقا تولید شرکت 

را تـداوم دهنـد و همچنـان شـرکت فـوالد خوزسـتان 

به طـور موثـر بـرای سـاخت و تامین اقـالم باقی مانده، 

در داخل کشور تالش می کند.

ایــــن میــــان ساخــــت تجهیـــــزات دوار از  در 

پیچیدگی های خاصی برخوردار اسـت و ساخت آن 

نیاز به تکنولوژی خاصی دارد، یکی از تجهیزاتی که 

بـا تکیـــه بـر تـــوان داخلـی و بـه کمـک یـک شرکـــت 

دانش بنیان در شـرکت فوالد خوزسـتان بومی سـازی 

یکپارچـــــه  دنـــده  سانتــریفـــوژ  کمپــرســـور  شــــد، 

 )Integrally gear centrifugal compressor(

هوای کارخانه اکسیژن شماره 2 بود. این کمپرسور 

بـا توانـی معـادل دو مـگاوات و ظرفیـت 15 هـزار و 

500نرمال متر مکعب و فشار ۹/8  بار و دور 30 هزار 

 ATLAS COPCO شـرکت  سـاخت  دقیقـه  در 

آمریـکا اسـت کـه از زمـان نصـب و راه انـدازی ایـن 

کمپرسور بیش از 20 سال می گذرد. 

از 10 سـال گذشـته و بـه دنبـال تشـدید تحریم هـا، 

هیـچ قطعـه  یدکی از سـوی شـرکت آمریکایـی و دیگر 

شـرکت های تامین کننـده  خارجـی تامیـن نشـد. ایـن 

شـرایط باعـث ایجـاد بحران هـای مختلفـی از جملـه: 

توقف هـای متوالـی، ارتعـاش، کاهـش بازدهـی بـرای 

کمپرسـور شـد، در نهایـت شـرایط بـه گونـه ای پیـش 

رفت که در آبان ماه سال 13۹۹ این کمپرسور به دلیل 

تامین نشدن قطعات یدکی از مدار خارج شد. 

به دنبال توقف این کمپرسـور و کاهش تولید 

محصــــوالت اکسیـــژن، آرگــــن و ازت کارخانــــه 

اکسـیژن2 و از همـه مهم تـر نیاز بخش احیـا و واحد 

حمـل مـواد فـوالد بـه گاز ازت جهـت ذخیـره ایمـن 

آهن اسفنجی در سیلوهای ذخیره، تشکیل گروهی 

از متخصصـان واحدهـای انـرژی سـیاالت و سـاخت 

جهـت بومی سـازی ایـن کمپرسـور در دسـتور کار 

قرار گرفت. 

شرکت فوالد خوزستان با شناسایی شرکت های 

دانش بنیـان و رصـد مسـتمر، موفـق بـه شناسـایی 

یکی از تولیدکنندگان قطعات یدکی کمپروسور هوا 

شـد. پـس از انجـام آزمایش هـای مـورد نظـر و تاییـد 

سفارشـات، قطعـات کمپرسـور هـوا بـرای اولیـن بـار 

در کشـور سـاخته و بـا موفقیـت نصـب و کمپرسـور 

راه انـدازی شـد. ایـن مهـم در حالـی رقـم خـورد کـه 

14دستگاه کمپرسور دیگر  از این نوع، در مجموعه 

فوالد خوزسـتان در حال کار هسـتند که در صورت 

تامیـن نشـدن قطعـات یدکـی، دیـر یـا زود از مـدار 

مشـکل  بـا  تولیـد  رونـد  عمـال  و  می شـدند  خـارج 

مواجه می شد.

یکـی از نـکات بـارز بومی سـازی کمپرسـور هـوا، 

کاهش چشم گیر هزینه  تمام شده  است، به طوری 

که هزینه تامین قطعات یدکی در سال 13۹0 رقمی 

بالـغ بـر 330 هـزار یـورو بـوده کـه ایـن رقـم در سـال 

جـاری بـه 268 هـزار یـورو کاهـش پیـدا کـرده اسـت. 

ایـن مهـم از دو جنبـــه  کاهـش هزینـه تمـام  شـده و 

جلوگیری از خروج ارز حائز اهمیت است. از طرفی 

دسـترس  در  همیشـه  بـرای  داخلـی  تامین کننـده  

اسـت و ساخــت چنیـن قطعاتـی می توانـد الگـوی 

مناسـبی بـرای دیگـر شـرکت های فعـال در زمینـه 

صنعت باشد.

بر اسـاس این گزارش، اسـامی گروه بومی سازی 

کمپرســـور هـــوای اکسیـــژن 2 متشـکل از محمـــد 

حسـین وزیـری، امیـر اعتمادی فـر، مهـرداد رازانـی، 

محمد ضیایی و جمال مجدم است.

 شرکت فوالد خوزستان توانسته 
است بیش از 25 هزار قطعه و 

تجهیز مختلف را طی چند دهه و 
با استفاده از روش  های مهندسی 

معکوس و با اتکا بر دانش و 
توانایی های داخلی بومی سازی کند
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بـرای اولیـن بـار از زمـان راه اندازی واحد »اکسـیژن شـماره 2« مجتمـع فوالد خراسـان به همت و تـالش واحد گازرسـانی عملیات 
دیفراست پلنت انجام شد.

عملیات دیفراست واحد اکسیژن فوالد 
خراسان با موفقیت انجام شد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد خراسان، به گفته رضا قربانی 

بـا توجـه بـه اینکـه دمـای داخـل پلنـت اکسـیژن بـه 

حـدود منفـی 1۹0 درجـه می رسـد، بـه مـرور زمـان 

درون  بـه  هـوا  در  موجـود   CO2 و  رطوبـت  نفـوذ 

قسـمت های  در  یخ  زدگـی  ایجـاد  باعـث  سیسـتم 

مختلـف بـه خصـوص مبدل هـای حرارتـی و نهایتـا 

گرفتگی و کاهش راندمان تولید می شود. 

مدیـر پشـتیبانی فنی، انـرژی و سـیاالت افـزود: 

محدودیت های تامین گاز صنایع در فصل سرما به 

دلیـل بـرودت هـوا بـه فرصتـی بـرای انجـام عملیات 

دیفراسـت پلنت بدل شـد، به طوری که با گذشـت 

پنج سـال از راه اندازی واحد اکسـیژن شـماره 2 برای 

نخستین بار این عملیات توسط همکاران با تجربه و 

دارای مهـارت انجـام شـد تـا فرصتـی بـرای انتقـال 

دانش خود به همکاران جدید باشد. 

وی، هـدف از انجـام ایـن عملیـات را فالشـینگ 

کامـل پلنـت و حـذف CO2 و رطوبـت موجـود در 

قسمت های مختلف پلنت بیان کرد.

رئیـس گازرسـانی در تشـریح ایـن فراینـد گفت: 

این عملیات با اسـتفاده از ارسـال هوا به داخل برج 

تقطیر، مبدل های حرارتی، کلیه مسیرهای منتهی 

به ترنسمیترهای فشار، فلو، سطح و خطوط آناالیزرها 

و تخلیـه آن بـه محیـط از طریق تنظیمـات مربوط به 

180 عدد شیردستی و پنومات انجام می شود.   

علیرضـــا حمیـــدزاده تصریـــح کـرد: مراحـل ایـن 

فرایند شامــل توقف واحــد، تخلیـــه کلیـــه سیاالت 

موجــــود، دیفراســــت و استــــارت مجـــدد پلنــــت 

وسردسـازی آن تـا دمـای منفـی 1۹6درجـه و  تولیـد 

اکسـیژن، نیتـروژن و آرگـون بـا خلـوص مورد نظـر در 

مدت زمان 15 شبانه روز است. 

وی اذعان کرد: هم زمان با انجام فرایند دیفراست 

حدود 80 عدد شیر اطمینان، گیج فشار و دما، باز و به 

آزمایشگاه جهت کالیبراسیون ارسال شد.  

حمیـــدزاده یـادآور شـــد: در پـی شیــوع بیمـاری 

کرونا، این واحد صنعتی در راستای مسئولیت های 

اجتماعی و کمک به سـالمت جامعه، افزایش تولید 

اکسـیژن مایع را در دسـتور کار قرار داده اسـت و هر 

مـاه اکسـیژن تولیـدی مـازاد شـرکت را بـرای رفـع نیاز 

بیمارستان ها اختصاص می دهد. 

گفتنـی اســـت واحــد اکسیـــژن شمــاره 2 فـوالد 

خراسان در سال 13۹6 به بهره برداری رسید.
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بررسـی آمارهای منتشـر شـده سـامانه کدال حاکی از تولید 760 هزار و 527 دسـتگاه خودرو توسـط سـه خودروسـاز بزرگ کشـور 
یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی  ماه است.

تولید خودروسازان بزرگ از ۷۶0 هزار دستگاه گذشت
تا پایان دی  ماه 1400،

به گزارش »فلزات آنالین«، این میزان تولید در 

مقایسـه بـا آمـار مـدت مشـابه سـال قبـل )تولیـد 

730هزار و 477 دستگاه خودرو(، رشد 4.1 درصدی 

را نشان می دهد.

در 10 ماهـه امسـال، گـروه صنعتـی ایران خـودرو 

موفق به تولید 381 هزار و 321 دسـتگاه خودرو شـد 

بزرگ تریـن  عنـوان  گذشـته  ماه هـای  همچـون  و 

خودروساز کشور را به نام خود کرد.

ایـن گـــروه صنعتـی توانســــت در ایـــن مـــدت 

254هـزار و 875 دسـتگاه در گـــروه پـژو، 41 هـزار و 

۹40دستگاه در گروه سمنـد، 42 هزار و 4۹۹ دستگاه 

دنا، 2۹ هزار و 366 دستگاه رانا، 13 دستگاه آریسـان، 

پنـج   هـــزار و 466 دسـتگاه هایمـــا، هفـــت  هـزار و 

5۹دستگاه تارا و 103 دستگاه پژو 2008 تولید کند.

مجموع محصوالت این خودروسـاز در 10 ماهه 

امســـال در هم سـنجی بـا مـدت زمـان مشـابه سـال 

افـــت  دستگــــاه(،   ۹4 و  هــــزار   388( گذشتــــه 

1.74درصدی داشته است.

آبی پوشـان جاده مخصوص در دی  ماه امسـال، 

55 هزار و 764 دستگاه خودرو تولید کردند.

رشد 6.6 درصدی تولید سایپا  

برپایـه آمارهـای سـامانه کـدال، در ایـن مـدت 

گـروه سایپـــا بـه عنـــوان دومیـــن خودروسـاز بـزرگ 

تولیـد 27۹ هـزار و 55 دسـتگاه  بـه  کشـور موفـق 

خـودرو شـد کـه شـامل 238 هـزار و 588 دسـتگاه 

خـودرو در خانـواده تیبـا، 20  هـزار و 37۹ دسـتگاه 

سـایپا 151 )وانـت پرایـد(، 18 هـزار و 315 دسـتگاه 

شـاهین، 130 دسـتگاه آریو و همچنین 283 دسـتگاه 

و  هـزار  یـک   و   )CBU( کامـل  صادراتـی  خـودروی 

360دستگاه SKD ) قطعات نیمه کامل( بود.

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال ۹۹ )تولیـد 261 هـزار و 728 دسـتگاه خـودرو(، 

رشد 6.6 درصدی نشان می دهد.

نارنجی پوشـــان جــاده مخصـــوص در دی  مــــاه 

امسال، 25 هزار و 470 دستگاه خودرو تولید کردند.

رشد 24 درصدی تولید پارس خودرو  

تا پایان دی  ماه امسال، همچنین پارس خودرویی ها 

موفق به تولید 100 هزار و 151 دسـتگاه خودرو شـامل 

52  هزار و 153 دسـتگاه در گروه کوئیک )کیو 200(، 

2۹  هـزار و 520 دسـتگاه کوئیـک معمولـی، 17  هـزار و 

884 دستگاه در گروه ساینا )اس 200( و 5۹4 دستگاه 

در گروه برلیانس شدند.

ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال ۹۹ رشد 24.1 درصدی نشان می دهد.

مـاه  دی   در  خودروسـاز  ایـن  تولیـد  مجمـوع 

امسال ۹  هزار و ۹72 دستگاه به ثبت رسید.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، بررسـی مهم تریـن 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 

سـال 1400 حاکـی از برنامه ریـزی بـرای تولیـد یـک 

میلیون و 200 هزار دسـتگاه انواع خودروی سـواری 

و وانت است.

بـا توجـه بـه تولیـد ۹84 هزار و 200 دسـتگاه انواع 

سـواری و وانت در سـال ۹۹، رشـد 21.۹ درصدی در 

این بخش پیش بینی شده است.
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آنالیـــن«، محمــدرضـــا  بـــه گـــزارش »فلـــزات 

حسـین نژاد در حاشـیه بازدیـد از صنایـع جاجـرم، 

اظهار داشت: پتانسیل های استان برای هر شهرستان 

منحصر به خود آن شهر است.

وی افـــزود: در شهرسـتان های دارای صنایـع، 

احصـا کمبودهـــای صنایـع، تامیـن آب، شـناخت 

وضـع موجـــود و پشـتیبانی از آن و سـپس توسـعه 

از  ایجــــاد صنایــــع جدیـــــد  و  موجــــود  صنایــــع 

برنامه هـای اصلـی جهـت تقویـت صنایـع اسـتان 

خواهد بود.

بــــا  استانـــدار خراســـان شمــــالی ادامــــه داد: 

بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش های کارشناسـان 

جهـت افزایـش تمهیـدات الزم در مسـیر تقویـت 

صنایع، گام های اساسی برمی داریم.

در  نـژاد  حسـین  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

خصوص معدن آلبالغ شهرستان اسفراین نیز گفت: 

تشـکیل  بـا  بخـش  دو  در  اسـفراین  آلبـالغ  معـدن 

تعاونی هـــای مردمـــی و استفـــاده از شرکت هـــایی 

همچون قرارگاه خاتم با تاکید بر اشـتغال زایی مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اسـتاندار خراسـان شـمالی گفـت: معـدن آلبـالغ اسـفراین در دو بخش با تشـکیل تعاونی هـای مردمی و اسـتفاده از شـرکت هایی 
همچون قرارگاه خاتم با تاکید بر اشتغال زایی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

معدن آلبالغ اسفراین با همکاری قرارگاه خاتم به 
بهره برداری می رسد

ـــ

نبض معادن طالیی کشور در خوسف می تپد

با اعالم استاندار خراسان شمالی؛

فرمانـدار خوسـف از ورود ایمیـدرو بـرای سـرمایه گذاری در پنجمین معدن طالیی این شهرسـتان خبـر داد و گفـت: ذخیره معدن 
طالی خونیک 508 هزار تن و استخراج اسمی آن ساالنه 50 هزار تن کانسنگ طال است.

بــه گــزارش »فلــزات آنالیــن«، محمـــد علـــی 

آخونـدی ضمـن اشـاره به وجـود پنج معدن طالیی 

در شهرستان خوسف، اظهار داشت: کارخانه های 

آستانـــــه  در  شــــادان  طــــالی  معــــدن  فـــــرآوری 

بهره برداری است.

میـزان سـرمایه گذاری در معـدن طـالی  وی 

شـادان را بیـش از چهـار هـزار میلیـارد عنـوان کـرد 

و افـزود: ایـن معـدن سـاالنه بیـش از 300 کیلوگرم 

طال فرآوری خواهد کرد.

فرمانـدار خوسـف بیـان کـرد: ظرفیـت معـدن 

طـالی شـادان بیـش از 27 میلیـون تـن اسـت و فـاز 

اول کارخانـه فـرآوری ایـن معـدن در دهـه مبـارک 

فجر به بهره برداری خواهد رسید.

دیگـر  از  را  کـودکان  طـالی  معـدن  آخونـدی 

برشـمرد و مطـرح کـرد:  معـادن طالیـی خوسـف 

ذخیـره ایـن معـدن 305 هـزار تـن اسـت و سـاالنه 

70کیلوگرم طال از آن استخراج می شود.

وی ضمن اشاره به پیشرفت فیزیکی کند معدن 

طـالی ماهرآبـاد بـه عنـوان یکی از معـادن قدیمی این 

شهرسـتان، اذعـان کـرد: ذخیـره طـالی ایـن معـدن 

834هزار تن مس و 6۹8 هزار تن طال است.

فرماندار خوسف تصریح کرد: میزان اشتغال 

در معادن طالی شادان و کودکان بیش از 600نفر 

خواهد بود.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، آخوندی از ورود 

ایمیـدرو بـرای سـرمایه گذاری در پنجمیـن معدن 

طالیـی شهرسـتان خبـر داد و اظهـار کـرد: ذخیـره 

معـدن طـالی خونیـک 508 هـزار تـن و اسـتخراج 

اسمی آن ساالنه 50 هزار تن کانسنگ طال است.

وی ظرفیت تولید ساالنه معدن طالی خونیک 

را ساالنه حدود  200 کیلوگرم برشمرد و خاطرنشان 

کـرد: در تـالش هسـتیم هرچـه سـریع تر عملیـات 

اجرایی استخراج طال از این معدن آغاز شود.
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