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قراضه فوالدی به عنوان یکی از مهم ترین مواد اولیه صنعت فوالد، نقش بسیار 

مهمـی در بـازار ایـن محصـول ایفـا می کنـد؛ بـه طـوری کـه در حـال حاضـر بـه نوعـی 

شـاهد جنـگ بـر سـر دریافـت قراضـه فـوالدی در میـان تولیدکننـدگان بـزرگ فـوالد و 

همچنین توزیع کنندگان آن در دنیا هستیم. قراضه فوالدی نقش مهمی در افزایش 

عملکـرد فوالدسـازان دارد زیـرا بـا مصـرف قراضـه فـوالدی حـدود 70 تـا 80 درصـد 

مصـرف انـرژی کاهـش پیـدا می کنـد. عالوه براین با مصـرف قراضه، میزان سـرباره و 

ناخالصـی کاهـش می یابـد کـه این امر، افزایش میزان تولید فـوالد در یک کارخانه را 

به همراه خواهد داشت.

اغلب کشـورهای پیشـرفته و همچنین ترکیه اسـتفاده از قراضه فوالدی را برای 

تولیـد فـوالد در دسـتور کار قـرار داده انـد؛ بـه طـوری کـه ترکیـه یکـی از بزرگ تریـن 

واردکنندگان قراضه فوالدی در دنیا لقب گرفته اسـت. علت اسـتفاده بیش از حد 

ایـن کشـور از قراضـه بـرای تولیـد فـوالد، صرفه جویـی 75 درصـدی در مصـرف انرژی 

نسـبت بـه سـایر مـواد اولیـه اسـت زیـرا ترکیـه فاقـد منابـع اولیـه تولیـد فـوالد یعنـی 

سنگ آهن و همچنین انرژی است و از این رو قراضه فوالدی مصرف می کند.

در کشـور مـا بـه دلیـل اینکـه فوالدسـازان بـزرگ از کـوره قـوس الکتریکـی بهـره 

می برند، برای تولید فوالد از آهن اسـفنجی اسـتفاده می کنند زیرا گاز در کشـور ما 

فـراوان اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن مزیـت، فوالدسـازان کوره هـای خـود را بـر اسـاس 

مصرف غالب آهن اسفنجی طراحی کرده اند. در مقابل آن، کوره های القایی اغلب 

از قراضـه فـوالدی بـرای تولیـد محصـول اسـتفاده می کننـد. بنابرایـن قراضه فـوالدی 

برای کوره القایی بسیار مهم است زیرا سرعت ذوب قراضه فوالدی نسبت به آهن 

اسفنجی بیشتر است و صرفه اقتصادی بیشتری به همراه دارد.

قیمت قراضه فوالدی در سال های اخیر در کشور ما بیش از پنج یا 6 برابر شده 

است و اکنون بین 10 هزار و 500 تا 11 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار 

قیمت گـذاری می شـود. در حالـی کـه قیمـت شـمش فـوالدی 12 تـا 13 هـزار تومـان 

است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان فوالد به روش القایی با چالش تامین 

مواد اولیه مواجه شوند و برای جبران آن، از آهن اسفنجی استفاده کنند که این راه 

نیـز معایـب خـود را بـه همـراه دارد. ممکن اسـت گران بودن قراضه فـوالدی به دلیل 

افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی اتفاق افتاده باشد اما عدم 

دسترسـی مناسـب نیـز یکـی از بزرگ تریـن معضـالت بـازار قراضـه در کشـور ما 

است. علت عدم دسترسی مناسب به قراضه فوالدی بیشتر به کاهش منابع 

تامین آن باز می گردد زیرا تولید این ماده اولیه اغلب با فعالیت های اقتصادی 

مصرف کننده آهن آالت در ارتباط بوده و با توجه به رکود اقتصادی در کشور، 

منابع تامین آن کاهش یافته است. بیشترین حجم قراضه فوالدی از پروژه های 

سـاخت و سـاز و فعالیت هـای صنعتـی بـه دسـت می آیـد کـه در ایـن زمینه هـا 

سـال ها اسـت رکود وجود دارد. نتیجه رکود اقتصادی و کاهش سـاخت و سـاز، 

کاهـش تولیـد قراضـه، افزایـش تقاضـا نسـبت بـه تولیـد و نهایتـا افزایـش شـدید 

قیمـت آن در بـازار اسـت. بـه ایـن موضـوع بایـد عـدم واردات را نیز اضافه کرد 

زیرا افزایش نرخ ارز و تحریم ها مانع واردات قراضه شده و در نتیجه کمبود آن 

در کشور بیشتر احساس می شود.

عالوه بر موارد یاد شده، نظام قیمت گذاری قراضه نیز مشخص نیست و 

از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی کند. مشخص نیست که هر نوع قراضه 

بـا چـه مالکـی قیمت گـذاری می شـود و هـر بنگاه ضایعاتی یک نرخ بـرای خود 

تعییـن می کنـد. اغلـب تامین کننـدگان ضایعـات فـوالدی، بنگاه هـای کوچـک 

هستند و متاسفانه در این زمینه، بنگاه بزرگ یا یک اتحادیه یا انجمن صنفی 

که بتواند بازار آن را سامان دهد، وجود ندارد و اغلب بنگاه های ضایعاتی بدون 

هیچ گونه نظارتی، اقدام به تهیه و توزیع ضایعات و نرخ گذاری می کنند. 

نبـود بنـگاه بـزرگ تامین کننـده قراضـه فـوالدی باعـث افزایـش هزینـه تولید 

ضایعات شده و بر رشد قیمت نهایی قراضه تاثیر داشته و صرفه اقتصادی خرید 

آن را کاهـش داده اسـت. کمبـود قراضـه فـوالدی حتـی داد فوالدسـازان بـزرگ را 

درآورده است و این تولیدکنندگان نیز با چالش تامین قراضه مواجه هستند. به 

این ترتیب، تولیدکنندگان بزرگ فوالد بیشتر ترجیح می دهند از آهن اسفنجی 

برای تولید محصول استفاده کنند زیرا خرید قراضه فوالدی از چندین منبع با 

حجـم کـم و قیمـت بـاال بـرای آن هـا صرفه اقتصـادی چندانی نـدارد و تنها باعث 

افزایـش بهـای تمـام شـده تولیـد می شـود. ایـن عـدم نظـارت و چندگانگـی نظام 

توزیع و قیمت گذاری در نهایت به زیان مصرف کنندگان است و در درازمدت 

باعث می شود تولید فوالد با قراضه توسط تولیدکنندگان القایی نیز کاهش یابد.

بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه در دنیا بحث توجه به محیط زیسـت، حرکت به 

سـمت تولیـد عـاری از کربـن و کاهـش مصـرف انـرژی در تولیـد فـوالد مطـرح 

اسـت، اسـتفاده از قراضه فوالدی اهمیت بسـیاری می یابد. از این رو ضروری 

است که به این منبع مهم بیش از گذشته توجه شود و در صورت لزوم، خود 

مصرف کننـدگان یـک یـا چند بنگاه بزرگ تامین کننده ضایعات برای اسـتفاده 

در فوالدسـازی ایجـاد کننـد تـا بـازار آن سـامان یابـد و دسترسـی بـه قراضه برای 

آن هـا آسـان  شـود. در ایـن صـورت، شـاهد کاهـش تدریجی قیمـت آن مطابق با 

اصول اقتصادی و بازار خواهیم بود و نظام چند نرخی بدون قاعده از این بازار 

خـارج خواهـد شـد. وجـود چندیـن بنـگاه تامین کننـده بـزرگ قراضـه فـوالدی 

باعث خواهد شد که این بنگاه ها برای فروش محصول با یکدیگر رقابت کنند 

و در نهایت شاهد کاهش قیمت قراضه در بازار باشیم. 

ضایعات شما را خریداریم!

سعیدفتاحیمنش
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یکـی از نقاط قوت صنعت فوالد کشـور 
در سـال های اخیـر، طراحـی و سـاخت 
کامال بومی کارخانه های فـوالدی بوده و 
همیـن موضـوع موجب شـده اسـت تا 
بسـیاری از فعـاالن و دسـت اندرکاران 
صنعت فوالد کشـور نسبت به دستیابی 
بـه اهداف تعیین شـده به ویـژه در افق 
1404 امیدوار باشـند. نمونـه این امر را 
می توان در طراحی و سـاخت واحدهای 
و  اسـفنجی  آهـن  گندلـه،  تولیـد 
کـه  کـرد  مشـاهده  فوالدسـازی 
شـرکت های فنـی و مهندسـی توانمند 
کشـور با تکیه بـر نیروهـای متخصص 
داخلـی توانسـتند حتـی در تحریم، این 
کارخانه ها را بـه بهره برداری برسـانند. 
فتحـی،  سـیامک  رابطـه،  ایـن  در 
مهندسـی  فنـی  شـرکت  مدیرعامـل 
پدیـده فـوالد ارس به خبرنـگار پایگاه 
خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت: 
این شـرکت پـس از طراحی و سـاخت 
دو کارخانـه فوالدی و به تولید رسـاندن 
آن ها، قصد حضـور در صنایع بین المللی 
فـوالد را دارد و در این راسـتا، یک پروژه 
را در کشـور ارمنسـتان اجرایـی کـرده 
اسـت کـه امیدوار هسـتیم بـه زودی به 
بهره بـرداری برسـد. متـن کامـل ایـن 

گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

سیامک فتحی، مدیرعامل شرکت فنی مهندسی پدیده فوالد ارس در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

نگاه بین المللی
 به اجرای پروژه های فوالدی 
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توضیحاتـی در خصـوص فعالیت هـای شـرکت  ◄

فنی مهندسی پدیده فوالد ارس بفرمایید.

شـرکت فنـی مهندسـی پدیـده فـوالد ارس بـه 

مجموعـه  زیـر  شـرکت های  از  یکـی  عنـوان 

دیگـر  کنـار  در  ارس  فـوالد  سـرمایه گذاری 

شـرکت های ایـن مجموعـه )شـرکت مجتمـع فـوالد 

آذر آبـادگان ارس تولیدکننـده شـمش فـوالدی بـه 

ظرفیت 320 هزار تن در سـال در منطقه آزاد ارس، 

شـرکت فـرآور فـوالد آذر پـوالد ارس، فعـال در حـوزه 

فـرآوری و بازیافـت آهـن و چـدن و شـرکت ثمیـن 

رسـتاک خلیـج فـارس بـه عنـوان شـرکت فعـال ایـن 

هلدینـگ در حـوزه تامیـن و تجهیـز کارخانه هـای 

فـوالدی و صنایـع وابسـته( از سـال 13۹3 بـا هـدف 

ارائه خدمات فنی و مهندسـی و مشـاوره در حوزه 

احـداث و بهره بـرداری از کارخانه هـای فـوالدی و 

مهندسـان  و  مدیـران  از  بهره گیـری  بـا  صنعتـی 

مجرب و دارای دانش روز، در زمینه های تخصصی 

تولید، اتوماسـیون، احداث و نگهداری پسـت برق 

و خطـوط انتقـال، طراحـی و اجـرای عمـران )سـازه و 

مکانیـکال( و متالـوژی حـوزه فوالدسـازی، نـورد و 

شـرکت های  از  یکـی  عنـوان  بـه  صنایـع  دیگـر 

زیرمجموعه سرمایه گذاری ارس شروع به فعالیت 

کرده است.

بـه  ◄ صنعـت  از  حـوزه  کـدام  در  شـرکت  ایـن 

فعالیـت می پـردازد و تاکنـون چـه عملکـردی از خود 

بر جای گذاشته است؟

عمده فعالیت شرکت پدیده در سال های اخیر، 

حـوزه فـوالد و پروژه هـای فـوالدی بـوده اسـت کـه از 

اهـم مـوارد می تـوان بـه مشـارکت و تکمیـل پـروژه و 

بهره بـرداری از کارخانـه ذوب القایـی 100 هزار تن در 

سـال فـوالد پـارس هفـت تپـه در سـال های 13۹7 تـا 

13۹8 و تکمیل فاز اول پروژه احداث کارخانه ذوب 

القایـی فـوالد آذرآبـادگان ارس بـه ظرفیـت 320 هـزار 

تـن سـالیانه انـواع شـمش در اردیبهشـت مـاه سـال 

13۹۹ اشـاره کـرد کـه حاصـل آن اشـتغال زایی بـرای 

350 نفـر بـه صـورت مسـتقیم بـوده اسـت. البتـه 

تولیـد  احـداث واحـد متریـال هندلینـگ کارخانـه 

الیاف نسوز کائولن ارس با مشارکت شرکت گریک 

شـرکت  غیرفـوالدی  فعالیت هـای  دیگـر  از  آلمـان 

پدیده در سال 13۹8 به شمار می رود.

این شرکت برای شرکت های فوالدی از چه روش ها  ◄

و تکنولوژی هایـی بـرای بهره بـرداری سـریع از پروژه هـای 

تحت مدیریت خود استفاده کرده و چه دستاوردهایی 

در حوزه تولید محصوالت خاص داشته است؟

مدیریـت پـروژه در مرحلـه اول نیازمنـد تجربـه و 

مدیران و سایر پرسنل شرکت 
پدیده، با کوله باری از تجربه در انجام 
پروژه ها و بهره برداری از کارخانه های 

مختلف حوزه فوالدسازی و نوردی 
انواع مقاطع، یکی از نقاط قوت 
شرکت پدیده به شمار می رود
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دانـش علمـی و فنـی اسـت تـا بتوانـد بـا شـناخت 

اولویت ها و زمان بندی و تعیین دقیق بودجه، پروژه ها 

را در زمان مشخص به بهره برداری برساند. در مرحله 

بعد وجود مهندسان مجرب و تکنسین ها و کارگران 

فنـی بـرای نیـل بـه ایـن هـدف از اهمیـت بسـزایی 

برخوردار است.

بـا  پدیـده،  شـرکت  پرسـنل  سـایر  و  مدیـران 

کوله بـاری از تجربـه در انجـام پروژه هـا و بهره برداری 

از کارخانه های مختلف حوزه فوالدسازی و نوردی 

انواع مقاطع، یکی از نقاط قوت شـرکت پدیده به 

شمار می رود.

واحد مهندسی و ساخت و مونتاژ شرکت پدیده 

بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روز، طراحـی و بومی سـازی 

بسـیاری از تجهیـزات مـورد نیاز پروژه هـا را بر عهده 

دارد کـه در مـواردی بـا بهره گیـری از توانمندی های 

سـایر کارخانه های داخل کشـور که گاهی اوقات از 

پتانسـیل های شـگفت انگیزی برخوردارنـد، سـرعت 

رونـد اجـرای پروژه هـا را بهبـود می بخشـد. بی شـک 

انتخـاب برنـد بـا تکنولـوژی روز بـرای تجهیـزات بـا 

راندمان باال که دارای مصرف انرژی پایین باشـند و 

نیـز آمـوزش نیروی انسـانی برای نگهـداری علمی از 

حائـز  بسـیار  آن هـا  صحیـح  کاربـری  و  تجهیـزات 

بـا  اکثـر کارخانه هـا  کـه متاسـفانه  اسـت  اهمیـت 

هـدف صرفه جویـی و کاهش هزینه هـا، این مـوارد را 

و  مشـکالت  تولیـد  رونـد  در  و  می گیرنـد  نادیـده 

هزینه های گزافی را متحمل می شوند.

شـرکت فنـی مهندسـی پدیـده فـوالد ارس چـه  ◄

چـه  و  دارد  اقـدام  دسـت  در  را  پروژه هایـی 

چشـم اندازی را بـرای خـود طـی سـال های آینـده در 

نظر گرفته است؟

یکـی از رسـالت های شـرکت پدیـده مطالعـه و 

بررسـی بسـترهای جدید برای سـرمایه گذاری گروه 

کار  پدیـده  شـرکت  راسـتا  ایـن  در  اسـت.  ارس 

مطالعـات و ارائـه طـرح توجیهـی احـداث گلخانـه 

سازه فلزی و شیشه ای به روش کاشت هیدروپونیک 

انـواع صیفی جـات در مسـاحت 50 هکتـاری را بـه 

زمیـن  کـه  اسـت  رسـانده  مدیـره  هیئـت  تصویـب 

و  شناسـایی  ارس  آزاد  منطقـه  در  نیـز  مسـتعدی 

خریـداری شـده و پـروژه احـداث آن توسـط شـرکت 

پدیده به زودی آغاز خواهد شد.

گسـترش  هـدف  بـا  ارس  فـوالد  مجموعـه 

فعالیت هـای بـرون مـرزی خود، از اواخر سـال 13۹۹ 

مسـتعد  همسـایه  کشـورهای  در  را  مطالعاتـی 

سـرمایه گذاری در بخش فوالد انجام داد و کشـور 

ارمنسـتان را بـه عنـوان مقصـد سـرمایه گذاری و 

بـا  و  کـرده  انتخـاب  خـود  مـرزی  بـرون  فعالیـت 

مطالعه بسیار دقیق زیرساخت های این کشور که 

در حـال کاهـش تنش هـای سیاسـی بـا همسـایگان 

خـود و ورود بـه حـوزه کشـورهای در حـال توسـعه 

است، اقدام به شناساندن توانمندی های خود در 

عرصـه فـوالد ایـن کشـور کـرده اسـت. شـرکت فنـی 

مهندسی پدیده فوالد ارس در حال حاضر در کنار 

بـرای  ارس،  فـوالد  مجموعـه  شـرکت های  دیگـر 

منطقـه  در  القایـی  ذوب  کارخانـه  احـداث 

Lernagok واقع در 60 کیلومتری ایروان مشارکت 

ریخته گـری  خـط  تحویـل  و  سـاخت  و  می کنـد 

پیوسـته تک Strand و دیگر ملزومات و تجهیزات 

تولید را عهده دار است که امید داریم در کمتر از 

پنج ماه شاهد افتتاح فاز اول آن باشیم.

شرکت پدیده به لحاظ ماهیت بهره بردار بودن و 

تجربـه حضـور در عرصـه تولیـد بـا درک نیازهـای روز 

بـرای بهبـود فرآیندهـای تولیـد و بهـره وری بیشـتر 

کارخانه هـای و نیـز نقصـان و گاهـی اوقـات کیفیـت 

پاییـن تجهیـزات تولیـد داخـل اقـدام بـه طراحـی و 

ساخت تجهیزاتی همچون پوشر تمام هیدرولیکی و 

نیز خط ریخته گری پیوسته بر اساس تکنولوژی روز 

در  خـود  حضـور  اولیـن  در  کـه  اسـت  کـرده  دنیـا 

نمایشگاه ها آخرین دستاوردهای خود را در این عرصه 

بـه معـرض نمایـش بازدیدکننـدگان گذاشـت کـه بـا 

اسـتقبال خـوب تولیدکننـدگان و فعـاالن ایـن عرصـه 

روبه رو شد.

چشـم انداز آتی پیش بینی شـده برای این شرکت 

بازارهـای  در  حضـور  پهنـای  گسـترش  مهندسـی 

بین المللی اسـت و یقین داریم که هوش و خالقیت 

مهندسان ایرانی می تواند موجب تولید ثروت برای 

کشور باشد و برای تحقق آن خواهیم کوشید.
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لزوم حمایت همه جانبه از فوالد اکسین

تنظیم بازار با تقابل واقعی عرضه و تقاضا رقم می خورد
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عضـو هیئت مدیره شـرکت فوالد اکسـین گفت: این شـرکت برای تولیـد ورق های فـوالدی خاص جهت مصـرف در صنایع، به حمایت 
همه جانبه نیاز دارد و ازجمله این حمایت ها، تامین مواد اولیه خاص این شرکت و تامین انرژی به صورت پایدار است.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین مطرح کرد:

لزوم حمایت همه جانبه از فوالد اکسین

مجددا آغاز کند و به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و اروپـا صـادرات داشـته باشـد. ایـن موضـوع نشـان از 

کیفیـت بـاالی محصـوالت شـرکت دارد و تقاضـای 

بسـیار خوبـی بـرای ورق هـای فـوالد اکسـین از جانب 

مشـتریان صادراتـی بـه وجـود آمـده اسـت؛ چراکـه 

کیفیت همواره سرلوحه فوالد قرار دارد.

وی بیــــان کــــرد: فـــوالد اکسیـــن در سال 1400 

بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی و متخصصـان  توانسـت 

خـود، در تابسـتان کـه کل صنعـت فـوالد کشـور بـا 

قطعـی بـرق مواجـه شـده بـود، اورهـال را بـه طـور 

کامـل انجـام دهـد و عـالوه بر آن، به تعویض پسـت 

باعـث  ایـن فرایندهـا  نیـز مبـادرت کـرد کـه  بـرق 

کاهـش هزینه هـای شـرکت و بـه حداقـل رسـیدن 

تعمیرات و نگهداری در آینده خواهد شد.

دستاوردهای جدید فوالد اکسین  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد اکسـین در 

خصوص برنامه ها و دستاوردهای فوالد اکسین در 

سال 1400، عنوان کرد: خوشبختانه با تکیه بر توان 

شـرکت  ویـژه  بـه  فوالدسـازان  همـکاری  و  داخلـی 

در  بـار  نخسـتین  بـرای  توانسـتیم  مبارکـه،  فـوالد 

کشـور، ورق بـا گریـد X80 را تولیـد کنیـم. در ایـن 

ابوالفضـل جنتـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فـوالد اکسـین تنها تولیدکننـده ورق عریض 

در  مهمـی  بسـیار  نقـش  و  اسـت  خاورمیانـه  در 

خودکفایی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه 

لوله های خطوط انتقال نفت و گاز دارد. این شرکت 

باعـث شـده اسـت نیـاز کشـور بـه ورق هـای خـاص 

برای بسیاری از صنایع برآورده شود.

وی افزود: تولید ورق های صنایع خاص به این 

صـورت محقـق شـده کـه فـوالد اکسـین توانسـته 

اسـت بـا تکیه بر توان داخلی تولیدکننـدگان فوالد، 

 ،API ورق هـای  همچـون  خـاص  ورق هـای  انـواع 

زیـر  ورق  انـواع  فشـار،  تحـت  مخـازن  ورق هـای 

دریایـی و هـر نـوع ورق در صنایـع نفـت و گاز و 

پتروشیمی را تولید کند.

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد اکسـین بـا 

اشـاره بـه رشـد فزاینـده سـودآوری ایـن شـرکت در 

سـال های اخیـر، خاطرنشـان کـرد: تولیـد ورق هـای 

خـاص در سـال های اخیـر باعـث رشـد سـودآوری 

شـرکت شـده و هـم اینکـه فـوالد اکسـین بتوانـد در 

سـال 1400 بـه دو هـزار و 500 میلیـارد تومـان سـود 

خالـص برسـد. ایـن میـزان سـودآوری طـی سـه سـال 

زیـان ده  کامـال  سـال 13۹7  در  کـه  شـرکتی  بـرای 

بوده، دستاورد بسیار بزرگی به حساب می آید.

جنتی تصریح کرد: پس از دو سال، شرکت فوالد 

اکسـین توانسـته اسـت صادرات محصـوالت خـود را 
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رابطه، تمامی تسـت های کیفی با موفقیت انجام 

فـوالد  نشـان می دهـد شـرکت  امـر  ایـن  شـده کـه 

اکسین به بلوغ الزم رسیده است.

 ،X80 جنتـی اضافـه کـرد: تولیـد ورق بـا گریـد

می توانـد بـه کاهـش 20 درصـدی هزینه هـای تامیـن 

مـواد اولیـه خطـوط انتقال نفت و گاز کمک کند زیرا 

عالوه بر کاهش ضخامت لوله ها و به تبع آن، کاهش 

وزن آن ها، سایر هزینه ها نیز همچون حمل و نقل و... 

هزینه هـای  می توانـد  امـر  ایـن  و  می یابـد  کاهـش 

پروژه های انتقال نفت و گاز را کاهش دهد.

اجرای پروژه فوالدسازی  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد اکسـین بـا 

ایـن  بـرای  فوالدسـازی  پـروژه  اجـرای  اینکـه  بیـان 

شـرکت بسـیار مهم اسـت، گفت: با توجه به اینکه 

شـرکت فـوالد اکسـین یک شـرکت بسـیار خـاص در 

زنجیـره فـوالد کشـور اسـت، از این رو بـه مواد اولیه 

بسـیار خـاص نیـاز دارد. نـوع اسـلبی کـه شـرکت 

فـوالد اکسـین بـه عنـوان مـواد اولیـه بایـد مصـرف 

کنـد، خـاص بـوده کـه اغلـب دارای ضخامـت بـاال 

یعنـی 300 میلی متـر اسـت کـه بـا ایـن اسـلب های 

ضخیـم می تـوان ورق هـای عریض با عـرض دو هزار 

و 300 میلی متـر تولیـد کـرد. ایـن نـوع اسـلب ها در 

ایران به میزان بسیار کمی تولید می شوند.

فـوالد مبارکـه در سـال  بیـان کـرد: شـرکت  وی 

گذشـته توانسـته بـود کمـی از ایـن اسـلب ها را تولید 

کند اما از آنجا که فوالد اکسین باید از نظر مواد اولیه 

بـه خودکفایـی برسـد و مـواد اولیـه خـود را بـر اسـاس 

طراحی خط تولید تامین کند، بنابراین نیاز به احداث 

یـک واحد فوالدسـازی اسـلب ضخیـم داریـم. این امر 

باعـث می شـود هـدف اولیـه ای کـه در طـرح فـوالد 

اکسـین و خـط تولیـد مـد نظـر قـرار داشـت، محقـق 

شـود. گفتنـی اسـت کـه ظرفیـت خـط تولید شـرکت 

فـوالد اکسـین یـک میلیـون و 150 هزار تن اسـت که با 

توجـه بـه ورودی اسـلب بـه شـرکت، نهایتـا می توانیم 

800 هزار تن ورق در سال تولید کنیم.

جنتـی مطـرح کـرد: بـا احـداث خط فوالدسـازی 

امـکان وجـود خواهـد  ایـن  اکسـین،  فـوالد  شـرکت 

داشت که بتوانیم ظرفیت واقعی که یک میلیون و 

150 هـزار تـن در سـال اسـت را بـه طـور کامـل محقق 

بـه  نیـاز  فوالدسـازی،  خـط  احـداث  بـرای  کنیـم. 

سرمایه گـــذاری عظیمـــی داریـــم کـــه بـا توجــه بـه 

مصوبات هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین، تامین 

مالی این طرح باید از طریق فاینانس انجام شود.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین اظهار 

کـــترد: در حـال حاضــــر، شرکــــت در حــــال اخــــذ 

مجوزهـای الزم بـرای تامیـن مالـی پـروژه اسـت. بـه 

محض اینکه تامین مالی پروژه انجام شـود، اجرای 

آن را آغـاز خواهیـم کـرد زیـرا تصمیم گیـری بـرای 

اجرای پروژه ها باید به گونه ای باشـد که به محض 

شـروع مرحلـه اجـرای آن پـروژه، از نظـر منابـع مالی 

مشـکلی بـه وجـود نیایـد و اجراکننـدگان پـروژه در 

مضیقه نباشـند.

وی تاکیـد کـرد: حداقـل میـزان سـرمایه گذاری 

بـرای اجـرای پـروژه فوالدسـازی شـرکت فـوالد اکسـین 

بنابرایـن  اسـت.  تومـان  میلیـارد  هـزار   15 حـدود 

هدف گـذاری عظیمی برای اجرای این پـروژه صورت 

گرفتـه اسـت و بـه دلیـل تامیـن مالـی سـنگین، خـود 

شرکت فوالد اکسین نمی تواند از منابع داخلی پروژه 

را اجـرا کنـد. از ایـن رو نیازمنـد تامین مالی خارجی و 

فاینانـس اسـت. در حـال حاضر، از چند طریق تامین 

مالی را پیگیری می کنیم. امیدوار هستیم به محض 

اینکـه تکلیـف تامیـن مالی پـروژه تعیین شـد، اجـرای 

پروژه فوالدسازی آغاز شود.

لزوم حمایت همه جانبه از صنعت فوالد  

جنتـی بـا اشـاره بـه دغدغه هـای شـرکت فـوالد 

اکسـین، اذعـان کـرد: صنعـت فوالد از نظر سـاخت 

تجهیزات و ساخت کارخانه های فوالدی از صفر تا 

صــــد، بــــه بلــــوغ و خودکفــــایی رسیــــده اسـت. 

همان طـور کـه در سـند چشـم انداز صنعـت فـوالد 

اسـت،  شـده  اشـاره  آن  بـه   1404 افـق  در  کشـور 

رسیدن به تولید 55 میلیون تن فوالد هدف گذاری 

شـده اسـت. بـرای اینکـه هـدف یـاد شـده محقـق 

بـه حمایت هـای همه جانبـه  شـود، صنعـت فـوالد 

دولت نیاز دارد.

عضـو هیئـت مدیره شـرکت فوالد اکسـین اضافه 

کـرد: متاسـفانه بـا توجـه بـه نحـوه تامیـن بـرق و آب و 

تولید ورق های صنایع خاص به 
این صورت محقق شده که فوالد 

اکسین توانسته است با تکیه بر توان 
داخلی تولیدکنندگان فوالد، انواع 

ورق های خاص همچون ورق های 
API، ورق های مخازن تحت فشار، 

انواع ورق زیر دریایی و هر نوع ورق 
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را 

تولید کند
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همچنیـن سـایر زیرسـاخت های مـورد نیـاز صنعـت 

فـوالد، همـواره مهم تریـن چالش هایی کـه در صنعت 

فوالد وجود دارد این است که این صنعت در اولویت 

ایـن رو  نخسـت قطـع گاز و بـرق قـرار داشـته و از 

ایـن  در  خودکفایـی  مسـیر  زیرسـاختی  مشـکالت 

صنعـت و رسـیدن بـه چشـم انداز 1404 را بـا کنـدی 

کرده و مشکالت جدی پدید آورده است.

وی تاکید کرد: در همه کشورها به صنعت فوالد 

بـه عنـوان یـک صنعـت اسـتراتژیک نـگاه می شـود و 

تامین همه زیرساخت ها مانند آب، برق، گاز، راه های 

دسترسی و...، بر عهده دولت ها است. متاسفانه به 

دلیل عدم سرمایه گذاری دولت در صنایع مرتبط با 

بـا محدودیت هایـی  زیرسـاخت ها، صنایـع فـوالدی 

مواجه شـده اند. به طور مثال، شـرکت فوالد اکسـین 

بـه عنـوان یـک تولیدکننـده ورق فـوالدی، نمی توانـد 

خـود اقـدام بـه تولیـد بـرق کنـد زیـرا در ایـن زمینـه 

تخصصـی نـدارد و وظیفـه ای بـرای ایـن شـرکت در 

موضوع یاد شده تعریف نشده است.

جنتی خاطرنشان کرد: در همه کشورها از فوالد 

حمایـت می شـود و ایـن حمایـت در همـه زمینه هـا 

تاسیسـات  تامیـن  و  اولیـه  مـواد  تامیـن  همچـون 

زیرسـاختی صورت می  گیرد. امیدوار هسـتیم نگاه 

مسئوالن به صنعت فوالد کشور به این سمت برود 

که کشور بتواند از مزایای آن استفاده کند. به طور 

مثال در چین، برای تامین کک شرکت های فوالدساز، 

نظـام دو نرخـی در نظـر گرفته انـد کـه در ایـن زمینه 

بـرای صـادرات و تامیـن مـواد اولیـه فوالدسـازان هـر 

کـدام یـک نـرخ جـدا لحـاظ شـده اسـت. بـه عنـوان 

نمونـه دیگـر، در عربسـتان نـرخ گاز صنایـع فـوالدی 

ازجملــــه شرکــــت فــــوالدی الحدیــــد بــــه عنــــوان 

مصرف کننده تقریبا صفر است.

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین تصریح 

کـرد: بـه دلیـل اینکـه فـوالد در همـه ابعـاد زندگـی بـه 

ویـژه ماشـین آالت کاربـرد دارد، نـگاه دولتمـردان و 

سیاسـت گذاران کشـورهای مختلف به این صنعت 

خـاص اسـت. در شـرایط کنونـی کـه صنعـت فـوالد 

کشـور بـه بلـوغ رسـیده و می توانـد روی پـای خـود 

ایسـتاده و صفـر تـا صد تجهیـزات مورد نیـاز را تامین 

کنـد، تولیدکننـدگان ایـن صنعـت انتظـار دارنـد نگاه 

حمایتی دولت از این صنعت بیشتر شود تا صنعت 

فوالد کشـور به اهداف از پیش تعیین شـده در سـند 

چشم  انداز افق 1404 دست یابد.

به دنبال تامین پایدار برق هستیم  

جنتی با اشاره به چالش های شرکت فوالد اکسین 

اکسـین  فـوالد  در  کـرد:  عنـوان  تولیـد،  زمینـه  در 

مهم تریـن معضـل، کمبـود انـرژی به ویژه قطعـی برق 

است. در این زمینه برای اینکه بتوانیم چالش موجود 

را کمتـر کنیـم، بـه دنبـال آن هسـتیم بـا همراهـی 

صندوق بازنشستگی کشوری که یکی از سهامداران 

عمـده شـرکت فـوالد اکسـین محسـوب می شـود و 

نیروگاه های متعددی را در اختیار دارد، تفاهم نامه ای 

را برای تامین برق پایدار به امضا برسانیم. هر چند که 

در هنگام قطعی برق در تابستان، حتی شرکت های 

بزرگ فوالدی مانند فوالد مبارکه و چادرملو که خود 

نیـروگاه در اختیـار داشـتند نیـز دچـار قطعـی بـرق و 

نیـروگاه  وجـود  یعنـی  ایـن  شـدند.  تولیـد  توقـف 

بـه تنهایـی  بـرای یـک شـرکت فـوالدی  اختصاصـی 

تضمین کننده تامین انرژی نیست.

عضـو هیئت مدیره شـرکت فـوالد اکسـین اذعان 

کرد: در تابستان که استان خوزستان با گرمای بیش 

از حد مواجه است، نمی توان برق خانوارها را با توجه 

بـه تبعات اجتماعی قطع کـرد و بنابراین فوالدسـازان 

همچنـان در اولویـت قطعـی بـرق قرار می گیرنـد. در 

ایـن رابطـه، مهم تریـن راهـکار تامیـن بـرق مذاکـره و 

نیروگاهـی  شرکت هـــای  بـا  تفاهمنامــــه  امضـای 

زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور است.

وی در پایـان بیـان کـرد: احتمـال دارد بـه فکـر آن 

باشـیم بـه همـراه اجـرای طـرح فوالدسـازی کـه حدود 

230 مگاوات برق نیاز دارد، یک نیروگاه 250 مگاواتی 

را احـداث کنیـم. اجـرای ایـن پروژه منوط به موافقت 

سـهامداران شـرکت ازجملـه صنـدوق بازنشسـتگی 

کشـوری اسـت. در حـال حاضـر، ظرفیـت تولیـد بـرق 

بازنشسـتگی  صنـدوق  زیرمجموعـه  شـرکت های 

کشـوری بسـیار فراتـر از نیـاز فـوالد اکسـین حتـی بـا 

اجرای پروژه فوالدسازی است و برای تامین برق پروژه 

بـا  عمـده،  سـهامدار  ایـن  طریـق  از  می توانیـم  نیـز 

شرکت های دارای نیروگاه تفاهم نامه امضا کنیم.

با احداث خط فوالدسازی شرکت 
فوالد اکسین، این امکان وجود خواهد 

داشت که بتوانیم ظرفیت واقعی که 
یک میلیون و 150 هزار تن در سال 

است را به طور کامل محقق کنیم
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نایب رئیس هیئت مدیره شـرکت مادکوش گفت: تولیدکننـدگان باید بتوانند در فضایی 
بـدون فشـار و قیمت گـذاری دسـتوری، تقابـل واقعـی عرضه و تقاضـا را رقـم بزنند تا 

تعادل در بازار ایجاد شود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مادکوش:

تنظیم بازار با تقابل واقعی عرضه و 
تقاضا رقم می خورد

ابراهیـم خضـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

شـرکت  چندیـن  ارزش  سـرمایه گذاری  هلدینـگ 

زیرمجموعـه دارد کـه ایـن شـرکت ها در حوزه هـای 

مختلـف مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و بزرگ تریـن 

آن ها شـرکت مادکوش به عنوان تولیدکننده گندله 

سنگ آهن محسوب می شود.

وی افزود: فاز نخست گندله  سازی مادکوش به 

ظرفیت دو میلیون و 500 هزار تن در بهمن ماه سال 

گذشته توسط رئیس جمهور افتتاح شد. همزمان با 

افتتاح این پروژه، کلنگ زنی فاز دوم نیز اتفاق افتاد 

و عملیات احداث این فاز نیز اجرایی شد. البته در 

حـدود  نیـز  دوم  فـاز  نخسـت،  فـاز  اجـرای  زمـان 

25درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

مادکـوش  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

خاطرنشـان کـرد: با اینکه فاصلـه زیـادی از آغاز تولید 

مادکوش نگذشته، این شرکت جهش خوبی داشته و 

به نظر می رسـد علی رغم همه فشـارهایی که جهت 

تامین مواد اولیه وجود داشت، تا پایان امسال تولید 

گندله در شـرکت مادکوش به دو میلیون تن خواهد 

رسید. به این ترتیب 80 درصد از ظرفیت اسمی را در 

سال نخست محقق خواهیم کرد.

چالش اصلی در تامین کنسانتره است  

معـاون بازرگانـی هلدینـگ ارزش تصریـح کـرد: 

شرکت مادکوش در تامین کنسانتره که اصلی ترین 

عامـل بـرای دسـتیابی بـه ظرفیـت 100 درصـدی فـاز 

نخست محسوب می شود، با چالش های متعددی 

دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. بایـد توجه داشـت که 

شـرکت مادکـوش تنهـا بخـش خصوصـی در زمینـه 

تولید گندله در استان هرمزگان و منطقه ویژه خلیج 

وزارت صنعـت،  کـه  اسـت. طبـق جدولـی  فـارس 

معـدن و تجـارت طـی یـک بخشـنامه بـرای تامیـن 

کنسـانتره بـه مـا ابـالغ کـرده، بـا تالشـی کـه در ایـن 

رابطـه صـورت دادیـم، توانسـتیم 60 درصـد از ایـن 

جدول را محقق کنیم.

عـــدم تحقـــق جـدول وزارت  ادامـــه داد:  وی 

صنعت، معدن و تجارت برای تامین کنسانتره مورد 

ایـــن دلیـــل بـود کـه  نیـــاز شرکـــت مادکــــوش بـه 

قبـال  در  را  رویکـرد  دو  کنسـانتره  تولیدکننـدگان 

مادکوش اتخاذ کردند؛ نخست آنکه نمی توانند این 

سـهمیه را بـه شـرکت مـا بدهند. به طـور مثال مقرر 

شـده بود یک شـرکت حدود 800 هزار تن کنسـانتره 

در اختیـار مادکـوش بگـذارد امـا ایـن شـرکت اعـالم 

کـرد کـه بـه دلیـل اینکـه کنسـانتره خـود را در واحـد 

رسـانده  بهره بـرداری  بـه  اخیـرا  کـه  گندله سـازی 

مصرف خواهد کرد، نمی تواند کنسـانتره مورد نیاز 

از  یکـی  بنابرایــــن  کنــــد.  تامیــــن  را  مادکــــوش 

تامین کنندگان مادکوش حذف شد و نمی توانست 

کنسـانتره ابالغ شـده وزارت صمت را بدهند.گروه 

دیگر تامین کنندگان اعالم کردند که تنها بخشی از 

سهمیه ابالغ شده در جدول وزارت صمت را تامین 

می کننـد امـا مشـکل اصلـی ایـن تامین کننـدگان بـا 
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قیمت ابالغی وزارت صمت بود. این تامین کنندگان 

اعالم کردند نمی توانند سهمیه ابالغی را با قیمت 

وزارت صمـت در اختیـار مادکـوش بگذارنـد. البتـه 

این شـرکت ها گفته بودند که سـنگ خود را گران تر 

تامین کردند و از این رو تامین کنسانتره مادکوش با 

قیمت وزارت صمت امکان  پذیر نیست.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مادکوش تاکید 

کرد: تالش شرکت ما برای انجام رسالت خود یعنی 

تولید گندله است و این موضوع به دلیل اینکه سال 

نخست بهره برداری است، اهمیت بیشتری می یابد. 

برداشـتن گام هـای نخسـت  اینکـه در حـال  ضمـن 

برنامه هـای توسـعه ای هسـتیم. بنابرایـن بایـد بـه هـر 

شـکل ممکـن تامیـن کنسـانتره را انجـام داده و تولیـد 

خود را به ظرفیت اسمی نزدیک کنیم.

کـرد:  اذعـان  ارزش  هلدینـگ  بازرگانـی  معـاون 

ظرفیت تولید به میزان دو میلیون و 500 هزار  تن در 

سـال در شـرکت مادکـوش بـه معنـای آن اسـت کـه 

روزانه باید هشت هزار و 300 تن محصول تولید شود. 

در زمان هایـی موفـق شـدیم بـه ایـن ظرفیـت دسـت 

یابیم. این بدان معنا است که کارخانه از نظر اجرایی 

و عملیاتـی بـرای رسـیدن بـه ظرفیـت اسـمی کامـال 

آماده اسـت. اما همان طور که گفته شـد، مواد اولیه 

آن گونـه کـه بایـد و شـاید در اختیـار مادکـوش قـرار 

نگرفته است. علی رغم تالش زیادی که بدنه وزارت 

صمـت بـرای تامیـن مـواد اولیـه صنعـت فـوالد انجام 

می دهد، اما این مهم عملیاتی نمی شود.

عدم توازن میان ضرایب قیمت گذاری  

خضـری بـه موضـوع مهمـی در خصـوص اینکـه 

ضریب قیمت گندله منطقی نیست نیز اشاره کرد 

و گفـت: افزایـش نـرخ کرایـه حمـل در قیمـت تمـام 

شده محصول به شدت خود را نشان می دهد. الزم 

به ذکر اسـت در گذشـته نه چندان دور، نرخ حمل 

ارقام چشـمگیری نبوده و به صورت کنونی خود را 

در قیمت تمام شده نشان نمی داد. در حال حاضر 

بعضـا قیمـت حمـل دو تـا سـه برابـر گذشـته اسـت و 

حتـی در مـورد آن نمی تـوان برنامه ریـزی منظمـی 

داشـت. چـرا کـه مسـائل مختلـف همچـون تـورم 

عمومی روی قیمت حمل تاثیر بسزایی می گذارد.

وی یـادآور شـد: شـرکت مادکـوش دقیقـا حلقـه 

را  کنسـانتره  بایـد  و  اسـت  فـوالد  زنجیـره  میانـی 

خریـداری و آن را بـه گندلـه تبدیل کند. برای تحقق 

ایـن موضـوع، بایـد میـان قیمـت کنسـانتره و گندله 

باشـد. در  قیمـت منطقـی وجـود داشـته  تفـاوت 

ابتـدای سـال 13۹۹ مطابـق بـا ابـالغ وزارت صنعـت، 

از  تجـارت، کنسـانتره حـدود 16 درصـد  و  معـدن 

شـمش فوالد خوزسـتان و گندله حدود 23.5 درصد 

از شـمش فوالد خوزسـتان قیمت گذاری شدند. این 

حـدود  گندلـه  و  قیمـت کنسـانتره  تفـاوت  یعنـی 

7.5درصـد بـود. بسـیاری از طرح هـای تولیـد گندله 

بـا  قیمـت  درصـدی  فاصلـه 7.5  بـه  توجـه  بـا  نیـز 

کنسانتره احداث شده اند.

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مادکـوش بـا 

و  کنسـانتره  در  قیمتـی  کنونـی  شـرایط  بـه  اشـاره 

گندلـه، عنـوان کـرد: در شـرایط کنونـی نمی توانیـم 

فاصلـه  کـه  مناسـبی  قیمت هـای  بـا  را  کنسـانتره 

7.5درصـدی بـا فـروش گندلـه داشـته باشـد، تامیـن 

سـنگ آهنی  محصـوالت  پایـه  قیمـت  زیـرا  کنیـم. 

افزایـش یافتـه و هزینه تولیدکنندگان کنسـانتره نیز 

تولیدکننـدگان  ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت؛  رفتـه  بـاال 

از  کمتـر  را  خـود  محصـول  نمی تواننـد  کنسـانتره 

عرضـه  خوزسـتان  فـوالد  شـمش  قیمـت  21درصـد 

کننـد. حـال اینکـه بـه ایـن قیمت بایـد قیمت حمل 

نیز اضافه شود که حدودا 23 درصد قیمت شمش 

فـوالد خوزسـتان می شـود. ایـن یعنـی قیمـت تمـام 

شـده خرید کنسـانتره در سـال جاری معادل قیمت 

فروش گندله در سال گذشته است.

معاون بازرگانی هلدینگ ارزش خاطرنشان کرد: 

اگر گندله را با فاصله ضریب 7.5 درصد نسبت به 

کنسانتره قیمت گذاری کنیم که فاصله ای منطقی 

اسـت، بایـد گندلـه حداقـل 30 درصـد شـمش فـوالد 

خوزسـتان در بازار عرضه شـود. این در حالی اسـت 

که با توجه به شـرایط قطعی برق برای زنجیره فوالد 

و نیـز افـت قیمت هـای صادراتـی در یکـی دو مـاه 

اخیـر، امـکان عرضه گندلـه در بازار با رعایت فاصله 

7.5 درصدی نسبت به کنسانتره وجود ندارد.

خضـری تصریـح کرد: فاصله قیمتی بـه گونه ای 

اسـت کـه وزارت صمـت می توانـد بـرای تنظیـم آن 

هلدینگ سرمایه گذاری ارزش 
چندین شرکت زیرمجموعه دارد 

که این شرکت ها در حوزه های 
مختلف مشغول به فعالیت هستند و 
بزرگ ترین آن ها شرکت مادکوش 

به عنوان تولیدکننده گندله سنگ آهن 
محسوب می شود
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وارد عمـل شـود. چـرا کـه قیمـت کنسـانتره یعنـی 

21درصـد شـمش فـوالد خوزسـتان تثبیـت شـده امـا 

اسـت.  نیفتـاده  گندلـه  قیمـت  بـرای  اتفـاق  ایـن 

بـه نظـر می رسـد کـه اعمـال قیمت هـای  ضـروری 

جدیـد بـه صـورت پلکانـی بـرای همـه محصـوالت 

سنگ آهنی اعمال شود. از این رو یکی از درگاه های 

فروش بسـیار مهم که باید اصالح شـود، بورس کاال 

است. شرکت مادکوش همواره از عرضه محصوالت 

خود در بورس کاال استقبال کرده و بیش از 23 مورد 

محصول خود را در بورس عرضه کرده است.

وی بیـان کـرد: بـورس کاال محلـی بـرای تقابـل 

واقعی میان عرضه و تقاضا است. در حالی که نوع 

نگاه ها به گونه ای است که عرضه و تقاضای واقعی 

آن  در  قیمت هـا  بعضـا  نمی افتـد.  اتفـاق  آن  در 

دسـتکاری و ایـن نهـاد مسـتقیما بـه قیمت گـذاری 

کـه  می شـوند  باعـث  مسـائل  ایـن  می شـود.  وارد 

قیمت گندله به حد واقعی خود نرسد.

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مادکـوش 

عنـوان کـرد: هنگامی که قیمت مـواد اولیه حتی با 

وجـود تامیـن نقدینگـی و تولیـد مناسـب، بـا قیمـت 

محصـول همخوانـی و بـه عبارتـی صرفـه اقتصـادی 

اتفـاق می افتـد و  نداشـته باشـد، دپـوی محصـول 

تولیدکننـده بـا توجه به ظرفیت محدود دپـو، ناچار 

بـه کاهـش تدریجی تولیـد خواهد بود. عـدم فروش 

در بـازار گـردش نقدینگـی را کاهش خواهد داد و به 

جـای اینکـه تولیدکننـده همـواره رو بـه جلـو حرکـت 

کنـد و بـه دنبـال توسـعه فعالیت هـای خـود باشـد، 

دچار افت تولید خواهد شد. این موضوع به چرخه 

صنعت نیز آسیب خواهد رساند.

ورود به حلقه های دیگر زنجیره  

معـاون بازرگانـی هلدینـگ ارزش در پاسـخ بـه 

سوال خبرنگار پایگاه »فلزات آنالین« مبنی بر تامین 

مرتبـه  چندیـن  گفـت:  کاال،  بـورس  از  کنسـانتره 

کنسـانتره مـورد نیاز خـود را از بـورس کاال خریداری 

کردیـم امـا همان طـور کـه بیـان شـد، قیمـت خریـد 

درصـد  تـا 21  حـدودا 20  کاال  بـورس  از  کنسـانتره 

قیمت شمش فوالد خوزستان است. در صورتی که 

قیمـت  فاصلـه  بـا  را  گندلـه  باشـیم  داشـته  قصـد 

7.5درصد از کنسانتره در بورس کاال عرضه کنیم و 

ایـن امـکان در بـورس کاال فراهـم نیسـت و ایـن عـدم 

تطابق در بورس کاال مشهود است.

خضـری ابـراز کـرد: مادکـوش بـا توجـه بـه قـرار 

گرفتن در میانه زنجیره، حتی آمادگی آن را دارد که 

تولید را به صورت کارمزدی انجام داده و کنسانتره 

را دریافـت و آن را بـه گندلـه بـه صـورت کارمـزدی 

تبدیـل کنـد؛ منـوط بـه اینکـه کارمـزد تبدیـل نیـز به 

گونه ای باشد که بتوانیم به فعالیت خود به صورت 

سـودآور ادامـه دهیـم. در ایـن رابطـه پیشـنهادات 

خوبـی از سـوی شـرکت های تولیدکننـده کنسـانتره 

دریافت کردیم و یکی از شرکت ها نیز پیشنهاد داد 

در ازای 800 هـزار تـن کنسـانتره، بـه همیـن میـزان بـا 

پرداخـت کارمـزد گندلـه دریافـت کنـد. حـال اگـر 

دریافت کننده گندله قصد سـودآوری داشته باشد 

بایـد گندلـه را بـا تفـاوت 7.5 درصـدی نسـبت بـه 

کنسـانتره در بـازار عرضـه کنـد. عدم تعادل قیمتی 

باعـث شـده  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  بـازار  در  کـه 

گردش جریان نقدینگی دچار مشکل شود.

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مادکـوش 

اذعان کرد: گروه سرمایه گذاری ارزش یک هلدینگ 

حوزه هـای  در  را  مختلفـی  شـرکت های  و  بـوده 

مختلـف تاسـیس کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود، وقتـی 

یک شرکت در یک بخش از زنجیره تولید به فعالیت 

می پـردازد، ضـروری اسـت بـه طـور تخصصـی روی 

همـان بخـش تمرکـز کنـد و تمـام تـوان خـود را روی 

همـان بخـش بگذارد. در وضعیت کنونی شـرایط به 

گونـه ای پیـش رفته که تولیدکنندگان سـنگ آهن به 

سـمت تولیـد محصـوالت فـوالدی و تولیدکننـدگان 

اولیـه  تولیـد مـواد  بـه سـمت  فـوالدی  محصـوالت 

رفته اند و تعادل بازار به هم خورده است.

معاون بازرگانی هلدینگ ارزش ادامه داد: علت 

اصلـی ورود تولیدکننـدگان بـه سـایر حوزه هـا نیـز بـه 
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عدم تطابق ضرایب قیمتی و بهره نبردن از فعالیت 

اقتصـادی بـه صـورت مطلـوب بازمی گـردد. همیـن 

مسـئله هلدینـگ ارزش و شـرکت مادکـوش را بـر آن 

داشت به صورت جدی به دنبال ورود به حوزه های 

قبـل و بعـد از خـود در زنجیـره فـوالد باشـد. در ایـن 

رابطه یک شرکت برای تولید فروآلیاژ تاسیس کردیم 

که پروژه خود را نیز آغاز کرده است. همچنین یک 

شـرکت دیگـر بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی و بریکـت 

تاسـیس کـرده کـه پـروژه مربوطـه نیـز حـدودا 20 تـا 

30درصـد پیشـرفت دارد. هـر دو پـروژه در مجاورت 

مادکوش قرار گرفته اند.

بـدون  مادکـوش  اگـر  کـرد:  مطـرح  خضـری 

مشـکل در حـوزه خـود پیـش می رفت، دیگـر نیازی 

نبـود بـه سـایر حوزه هـای تولیـدی وارد شـود. هـر 

چنـد کـه از قبـل معـدن در اختیـار داشـتیم و اخیرا 

منابـع  امـا  گرفته ایـم  اختیـار  در  را  معادنـی  نیـز 

پاسخگوی نیاز نیستند.

ممکن است اقدام به واردات کنیم  

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مادکـوش 

تاکید کرد: ایده شـکل گیری مادکوش و قرار گرفتن 

آن در منطقـه ویـژه خلیـج فـارس و مجـاورت بنـدر 

شـهید رجایـی ایـن بـوده که مواد اولیه خـود را تماما 

از خـارج وارد و گندلـه تولیـد کنـد امـا هنگامـی کـه 

تحریم هـا  مشـکل  بـا  رسـید  بهره بـرداری  بـه  پـروژه 

مواجـه شـدیم. البتـه منتظـر هسـتیم تحریم هـا لغـو 

شـوند تا به دنبال تامین مواد اولیه از خارج باشـیم. 

زیـرا مادکـوش تنهـا شـرکتی اسـت کـه پتانسـیل و 

مکان یابی مناسبی را برای واردات مواد اولیه دارد. 

در ایـن زمینـه رایزنی هـای خـود را آغـاز کرده ایـم و بـا 

شرکت های تامین کننده مواد اولیه به صورت تهاتر 

اقداماتی را انجام داده ایم.

وی اضافه کرد: حسـن واردات کنسـانتره برای 

مادکـوش و تولیـد تهاتـری ایـن اسـت کـه دیگـر بـا 

مسـائل تراکنش هـای مالـی مواجـه نیسـتیم. ایـن 

یعنـی حتـی می توانیم به جای دریافـت کارمزد به 

صورت نقدی، بخشـی از گندله تولید را به عنوان 

کارمـزد برداریـم و در هـر بـازار کـه ممکـن اسـت به 

فروش برسانیم.

زمان طالیی صادرات از دست رفت  

از عرضه هـای  یـک  کـرد: هیـچ  اظهـار  خضـری 

شـرکت مادکوش در بورس کاال تقاضایی نداشـت و 

بـه فـروش نرفـت. بنابراین بـا توجه به نبود تقاضا در 

بـورس بـه دنبـال اخـذ مجـوز صـادرات رفتیـم و آن را 

اخـذ کردیـم امـا همیـن مجوز نیز با تاخیر به شـرکت 

مـا داده شـد. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در سـال 

جـاری قیمـت گندلـه در بازارهـای جهانی بـه حدود 

220 دالر بـه ازای هـر تـن رسـید ولـی مجوز صـادرات 

گندلـه بـه دلیـل بروکراسـی های اداری مدت هـا پس 

از کاهـش شـدید قیمت در بازارهای صادراتـی داده 

شد و زمان طالیی صادرات را از دست دادیم.

معـاون بازرگانـی هلدینـگ ارزش گفـت: اکنـون 

هـم مجـوز صـادرات بـرای حجـم نسـبتا مناسـبی از 

محصوالت داریم. با این حال منتظر افزایش مجدد 

قیمت ها در بازارهای صادراتی هستیم.

تعادل در بازار با عرضه و تقاضا  

نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مادکـوش 

تاکید کرد: اصلی ترین راهکار برای ایجاد تعادل در 

بازار این اسـت که بازار امکان تنفس داشـته باشـد. 

این یعنی تقابل عرضه و تقاضا به صورت واقعی در 

بـازار اتفـاق بیفتـد. همچنین اگر دسـتورالعمل های 

پیاپـی در بـازار ابـالغ نشـوند و اجـازه داده شـود کـه 

خـود بـازار تعـادل را ایجـاد کنـد، بهتریـن راهکارهـا 

برای تنظیم بازار خواهد بود. البته ممکن است این 

اقـدام باعـث شـود در یک بـازه زمانی کوتاه مدت به 

فعـاالن بـازار فشـار وارد آیـد، امـا تحمـل ایـن دوره 

باعـث می شـود عرضـه و تقاضـا بـه صـورت واقعـی 

اتفاق افتد و این موضوع به سود همه خواهد بود.

خضـری تاکیـد کـرد: مسـیر بـورس کاال بسـیار 

مناسـب بـوده و در همـه کشـورها آزمـون خـود را بـه 

خوبـی پـس داده اسـت. در حالـی کـه اجـازه داده 

نمی شود بورس عملکرد مطلوب و قابل انتظار خود را 

بـرای تولیدکننـدگان نشـان دهـد. تـا زمانـی کـه بـا 

قیمت گذاری هـا  و  بخشـنامه ها  دسـتورالعمل ها، 

عملکـرد بـورس محـدود شـود، نمی توان شـاهد رشـد 

ایـن نهـاد موثـر قانونـی مطابـق بـا عملکـرد بورس های 

کاالیی مشابه در سراسر دنیا بود.

مادکوش با توجه به قرار گرفتن در 
میانه زنجیره، حتی آمادگی آن را دارد 
که تولید را به صورت کارمزدی انجام 
داده و کنسانتره را دریافت و آن را به 
گندله به صورت کارمزدی تبدیل کند
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مدیرعامـل شـرکت آذر صنعـت گلپایگان گفـت: در زمینه صادرات شـمش های آلومینیوم آلیاژی با چالش مواجه هسـتیم کـه در صورت 
برطـرف شـدن موانـع تجـارت بین المللی، شـاهد رفع این چالش  و شـکوفایی بیشـتر این صنعت خواهیم بـود زیرا بعضی از کشـورها 

نظیر ایتالیا، ترکیه و چین خواهان این محصوالت هستند.

مدیرعامل شرکت آذر صنعت گلپایگان مطرح کرد:مدیرعامل شرکت آذر صنعت گلپایگان مطرح کرد:

تقاضای قابل توجه بازارهای جهانی برای شمش  
آلومینیوم آلیاژی

مهـرداد ترکی نـژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

مجموعه آذر صنعت گلپایگان در سال 1387 راه اندازی 

شـد و شـروع بـه تولیـد شـمش های آلومینیـوم آلیـاژی 

طبق استانداردهای جهانی مطابق با کشورهایی چون 

محصـوالت  کـه  فرانسـه  و  ژاپـن  آمریـکا،  انگلیـس، 

آلومینیومی آن ها در ایران مصرف دارد، کردیم.

شـرکت های  بـا  مسـیر،  ابتـدای  از  افـزود:  وی 

خودروسـازی مانند مگاموتور همکاری داشـته ایم و 

شـمش های آلیاژی مورد نیاز این شـرکت ها را تامین 

کرده ایـــم. در حـــال حاضــــر بـا شـرکت های سـایپا و 

سـاپکو قـرارداد داریـم و مـواد اولیـه آن هــا را تامیـن 

می کنیـم. تولیدکننـدگان قطعـات لـــوازم خانگـی، 

وسایـــل سرمایشـی و گرمــایشی و سـایر واحدهــای 

تولیــــدی کــه بـه ریختــــه گری آلومینیـوم مشـغول 

هستنـــد، جـــزو مشتریـــان آذر صنعـــت گلپایـگان 

محسوب می شوند.

تولید با یک سوم ظرفیت  

ایـن تولیدکننـده در ادامه گفت: ظرفیت تولید 

شمش آلومینیوم آلیاژی در این شرکت روزانه 70 تن 

بـوده کـه در حال حاضر یک سـوم این ظرفیت، فعال 

اسـت. به دلیل چالش های ناشـی از مراودات مالی 

بـا بانـک و همچنیـن سـایر موانـع تولیـد کـه از سـوی 

دولـت اعمـال می شـود، کمتـر از ظرفیـت اسـمی به 

تولیـد می پردازیـم. امیـدوار هسـتیم دولـت جدیـد 

بتوانـد بـا تغییـر سیاسـت ها و بازنگـری در قوانیـن 

مربـوط بـه بخش صنعت، تولید را بـه روزهای خوب 

خود بازگرداند.

وی در ادامـــه بیـــان کـــرد: همـــه چالش هــای 

اصلـی، حـول محور سـازمان های تامین اجتماعی، 

امـور مالیاتـی کشـور و... اسـت کـه نـه فقـط بـرای 

این واحد تولیدی بلکه برای بیشتر تولیدکنندگان 

معضـل ایجـاد کـرده و آن هـا را از برنامه هـای تولید 

دور کرده است.

تامین مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی  

در  گلپایـگان  صنعـت  آذر  شـرکت  مدیرعامـل 

ارتباط با مواد اولیه مورد استفاده و منابع تامین آن، 

عنوان کرد: از شمش های خالص پرایمری شرکت های 

ایرالکـو، سـالکو، المهـدی و آلومینـای ایـران بـه عنوان 

ماده اولیه اسـتفاده می کنیم و عالوه  بر اسـتفاده از 

شمش خالص آلومینیومی، از ضایعات آلومینیومی 

هـم اسـتفاده می کنیـم کـه عمومـا از بـازار داخلـی و 

همچنیـن از طریـق واردات از کشـور عـراق تامیـن 

ماننـد  هـم  دیگـری  از کشـورهای  البتـه  می شـود. 

آذربایجـان، ارمنسـتان و تاجیکسـتان نیـز ضایعـات 

وارد می کنیـم. بخـش دیگـری از مـواد اولیـه تولیـد 

شمش آلیاژی نیز افزودنی هایی مانند مس، منگنز، 

سـیلیکون متـال و منیزیـم بـوده کـه کامـال وارداتـی 

اسـت و از کشـور چین وارد می شـود. علت واردات 

ضایعـات آلومینیومـی از کشـورهای همسـایه نیـز 

کمبـود آن در بـازار داخلـی اسـت کـه بـه صـورت 
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شمش ضایعاتی هم به خط تولید وارد می شود.

این تولیدکننده در خصوص نحوه خرید شمش 

خالص آلومینیومی، تاکید کرد: شمش آلومینیومی 

خالـص مـورد نیـاز خـود را بـه راحتـی از بـورس کاال 

تهیـه می کنیـم و در ایـن خصـوص بـا چالـش مواجـه 

نیستیم. این در حالی است که اکثر تولیدکنندگان 

برای خرید ماده اولیه از بورس کاال، موانع متعددی 

بر سر راه خود دارند.

وی یادآور شد: هم اکنون قیمت شمش ضایعاتی 

از شـمش خالـص آلومینیومـی بیشـتر شـده اسـت؛ 

نوسانات قیمت آلومینیوم در بازار جهانی و تاثیر 

آن بـر بـازار داخلـی از یـک سـو و عـدم نظـارت بـر 

ضایعاتـی  شـمش  و  خالـص  شـمش  قیمت گـذاری 

آلومینیوم موجود در بازار از سوی دیگر، موجب این 

اختـالف قیمـت شـده اسـت. وجود مس، سـیلیس و 

مواد افزودنی دیگر در شمش ضایعاتی نیز در افزایش 

قیمت این ماده اولیه بی تاثیر نبوده است.

قیمت تمام شده شناور است  

ترکی نـژاد در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـــن« مبنـی بـر اینکـــه افزایـش قیمـت جهانـی 

آلومینیـوم چـه تاثیـــری بـر رونـــد فعالیـــت شرکـــت 

گذاشتــــه اســــت، تصریــــح کــــرد: طبیعتــــا همــــه 

تولیدکنندگان ازجمله این شرکت، به دلیل نوسانات 

جهانـی قیمـت آلومینیـوم، هـم در تولیـد و هـم در 

فـــروش بـا چالـــش مواجـــه اســـت و قیمـت فـروش 

محصـوالت نیـز بـه صورت شـناور تعیین می شـود و 

نمی تـوان بـرای قیمـت تمـام شـده محصـوالت عدد 

معینی در نظر گرفت.

توقف صادرات  

در  گلپایـگان  صنعـت  آذر  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص فعالیـت در حـوزه صـادرات، اذعـان کـرد: 

تقریبـا چهار سـال قبل، شـمش آلومینیوم آلیـاژی به 

کشور بلژیک صادر می کردیم اما اکنون تامین نیاز 

داخل به ویژه صنایع خودروسـازی و تولیدکنندگان 

صنعـت  آذر  شـرکت  اولویـت  در  خـودرو  قطعـات 

گلپایـگان قرار گرفته اسـت و در حـال حاضر، فروش 

صادراتـی محصـول نداریـم امـا در نظـر داریـم تـا در 

صـورت مسـاعد شـدن شـرایط اقتصـادی و تجـارت 

بین الملـل، بـه کشـورهای ترکیـه و چیـن صـادرات 

داشته باشیم.

خودکفایی در تولید سیلیکون متال  

وی در ارتبـاط بـا برنامـه توسـعه ای کـه بـرای ایـن 

شـرکت در نظـر گرفتـه شـده اسـت، اذعان کـرد: اگر 

تولیـد همچنـان بـا چالـش همراه باشـد، نمی تـوان به 

اجـرای طرح هـای توسـعه ای اندیشـید امـا امیـدوار 

هسـتیم بـا گـذر زمـان، بتوانیـم بـه واسـطه کمـک 

دولت جدید، خط تولید سیلیکون متال که از طریق 

واردات تامیـن می شـود را راه انـدازی کنیـم. در نظر 

داریـم در ایـن زمینـه خودکفا شـویم و بتوانیم عالوه 

بر تامین نیاز خود، به شرکت های دیگر نیز بتوانیم 

این ماده را عرضه کنیم. سیلیکون متال صرفا برای 

تولید شمش آلومینیوم آلیاژی به کار برده نمی شود 

بلکه در صنایع دیگر هم استفاده زیادی دارد.

تاخیر در پرداخت مطالبات  

از  یکـی  بـه  بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  ترکی نـژاد 

چالش هـای مهمـی کـه تولیدکنندگان بـا آن دسـت و 

پنجـه نـرم می کننـد نیـز اشـاره کـرد کـه آن، عـدم 

پرداخت به موقع مطالبات از سوی مشتریان است. 

با توجه به این که بخش عمده مشتریان این شرکت 

را خودروسازان بزرگ کشور تشکیل می دهند، یکی از 

دغدغه هـای مهـم مـا بـه طـول انجامیـدن پرداخـت 

مطالبات از سـوی این شـرکت ها اسـت که البته طی 

برنامه ریزی هـای جدیـدی کـه آن هـا مطـرح کرده انـد، 

قـرار اسـت ایـن چالـش برطـرف شـود و هزینـه خریـد 

محصوالت سریع تر از قبل پرداخت شود و این چرخه 

اقتصادی بدون عیب کار کند.

وی اضافه کرد: مهم ترین دلیل به تاخیر افتادن 

پرداخـت مطالبـات از سـوی خودروسـازان، کاهـش 

فروش آن ها عنوان شده که ریشه آن نیز در افزایش 

قیمــــت خـــودرو اســــت. بـــه طـــور مثـــال، قیمـــت 

آلومینیـوم از سـه سـال گذشـته تاکنـون نزدیـک بـه 

6برابـر رشـد داشـته اسـت و بـا در نظرگرفتـن رشـد 

قیمتی سـایر مواد اولیه مصرفی برای تولید خودرو 

و قطعـات آن، متوجـه تاثیـر ایـن موضـوع بـر قیمـت 

خودرو خواهیم شد.

آلیاژسازی در ایران پتانسیل مطلوبی دارد  

ایـن تولیدکننـده در ارتبـاط بـا جایـگاه صنعـت 

آلیاژسـازی ایـران گفـت: صنعـت آلیاژسـازی کشـور 

جایـگاه خـاص خـود را در جهـان دارد؛ بـه طـوری کـه 

بـرای شـمش های آلومینیـوم آلیـاژی کـه در داخـل 

تولید شـده اسـت، مشـتریانی از کشـورهای ایتالیا، 

امـا متاسـفانه در حـال  ترکیـه و چیـن وجـود دارد 

حاضـر، بـه دلیل فشـار تحریم ها و شـرایط اقتصادی، 

تـوان صادراتـی تولیدکننـدگان ایرانـی کاهـش یافتـه 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه شـمش های آلیـاژی 

تولیـد داخـل، دارای اسـتانداردها و کیفیـت الزم 

اسـت و می توانـد حضـور پررنگ تـری در بازارهـای 

بین المللی داشته باشد.
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تحریم، کلید خودکفایی در تولید
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مدیرعامـل شـرکت گداز افشـان آذر گفت: اعمال تحریم های خارجی سـبب شـده اسـت تا تـالش صنعتگـران و تولیدکنندگان در 
راسـتای بومی سـازی دانش و تکنولوژی تولید بیشـتر شـود و به  دنبال آن، شـاهد پیشـرفت و موفقیت کشـور در حوزه های مختلف 

نظیر صنعت باشیم.

تحریم، کلید خودکفایی در تولید
مدیرعامل شرکت گداز افشان آذر عنوان کرد:

علـی بهرامـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت گـداز افشـان آذر فعالیـت خـود را در سـال 

137۹ در زمینه ریخته گری انواع مس، برنج، چدن 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  کـرده  آغـاز  آلومینیـوم  و 

شـهرک صنعتـی البرز اسـتان قزویـن قـرار دارد و در 

حـال حاضـر، تعـداد 23 نیـروی انسـانی شـاغل در 

مجموعه مشغول فعالیت هستند.

و  اولیـه  مـاده  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

کـرد:  بیـان  زمینـه،  ایـن  در  موجـود  چالش هـای 

ضایعـات مسـی بـه  منظـور ذوب و تولیـد قطعـات 

خودرو و ماشین آالت صنعتی به  عنوان ماده اولیه 

مـورد نیـاز از بـازار آزاد خریـداری می شـود. افزایش 

روزانـه قیمـت ماده اولیه، مهم ترین چالشـی اسـت 

کـه در ماه هـای اخیـر با آن مواجه شـدیم و به ناچار 

اقـدام بـه دریافـت تسـهیالت بانکـی جهـت خریـد 

ماده اولیه کردیم.

ایـن تولیدکننـده اضافـه کـرد: بانک هـا شـرایط 

سختی را برای تولیدکننده تعیین می کنند و زمان 

زیـادی صرف فرایند دریافت تسـهیالت می شـود. 

بـه طـوری کـه سـند یـک ملـک شـخصی در حـال 

حاضـر در رهـن بانـک اسـت و باز هم بـرای دریافت 

سـر  پشـت  را  مختلفـی  مراحـل  بایـد  تسـهیالت، 

بگذاریم تا در نهایت مبلغ 100 تا 200 میلیون تومان 

وام دریافت کنیم.

ریخته گری مس در کوره های دوار  

مدیرعامل شرکت گداز افشان آذر در ادامه به 

میـزان ظرفیـت تولیـد اشـاره کـرد و گفـت: ظرفیت 

تولید مجموعه 750 تن در سـال اسـت که به دلیل 

عـدم در اختیـار داشـتن وسـعت کارگاهـی کافـی و 

مناسـب، نمی توانیم این ظرفیت را افزایش دهیم. 

ایـن در حالـی اسـت کـه چندیـن بـار جهـت اخـذ 
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مختلـف  طریق هـای  از  مجموعـه  توسـعه  مجـوز 

اقـدام کرده ایـم و هـر بـار بـا مخالفت هـای عجیبـی 

روبـه رو شـده ایم. هـدف مـا توسـعه مجموعـه در 

راسـتای افزایـش ظرفیـت تولیـد اسـت و متاسـفانه 

همکاری های الزم در این زمینه از سـوی مسـئوالن 

صورت نمی پذیرد.

وی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد محصـول در این 

شـرکت، عنـوان کـرد: عمـده فعالیـت مـا در زمینـه 

صنعتـی  ماشـین آالت  و  خـودرو  قطعـات  تولیـد 

اسـت. شـرکت های معتبـر در ایـن حـوزه، قطعـات 

مورد نیاز خود را به مجموعه ما سفارش می دهند 

سـفارش  اسـاس  بـر  قطعـات  ایـن  مدل سـازی  و 

ایـن  تولیـد  خـط  در  می پذیـرد.  صـورت  مشـتری 

شـرکت، ضایعـات مسـی درون کوره هـای دوار بـه 

روش سـنتی، ذوب و پـس از قالب گیـری، قطعـه 

مورد نظر تراشکاری و تولید می شود.

واقـع،  در  کـرد:  خاطرنشـان  تولیدکننـده  ایـن 

فعالیت ما سـفارش محور اسـت و قطعات برنجی، 

مسـی، قطعـات ترکیبـی ماننـد مس-قلـع، فسـفر-

آلومینیوم-برنـز و قلع-نیـکل طبـق سـفارش  برنـز، 

مشـتری در ایـن مجموعـه تولیـد می شـود. فراینـد 

هـم  القایـی  کوره هـای  داخـل  در  می توانـد  ذوب 

انجـام شـود کـه در ایـن صـورت از سـوختن بیش از 

حـد ضایعـات مسـی جلوگیـری می شـود و میـزان 

دورریـز کمتـر خواهـد بـود. خوشـبختانه در طـی 

سـالیان اخیـر، تکنولـوژی سـاخت ایـن کوره هـا در 

داخـل کشـور بـه روز رسـانی شـده و پیشـرفت های 

خوبی در این زمینه حاصل شده است.

سردرگمی در بازار قطعات خودرو  

بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکه کیفیت 

قطعـات تولیـدی در داخـل کشـور را بـا نمونه هـای 

مشـابه خارجـی چطـور ارزیابـی می کنیـد، مطـرح 

کـرد: وضعیـت بازار قطعات خودرو به  نحوی اسـت 

کـه شـما هـر روز بـا یـک برنـد جعلـی از کشـورهای 

مختلف روبه رو می شـوید. برای مثال، یک قطعه با 

برند کشـور چین در بازار فروخته می شـود و این در 

حالی است که نمونه مشابه داخلی آن با کیفیت و 

قیمـت مناسـب تر در بـازار موجـود اسـت. صفحـه 

کالچ بـه  عنـوان یکـی از قطعـات مهـم و کاربـردی 

مـورد اسـتفاده در خـودرو، در مجموعـه مـا تولیـد 

می شـود و مگاموتـور مشـتری اصلـی ایـن محصـول 

شـرکت اسـت. در حالی که ما بارها شـاهد اسـتفاده 

کیفیـت  بـا  محصـول،  همیـن  جعلـی  برندهـای  از 

پایین تـر و عمـر مصـرف کوتاه تـر در داخـل کشـور 

بوده ایم و متاسـفانه همین امر باعث آشـفتگی بازار 

در  تولیـدی  محصـوالت  امـا  اسـت  شـده  داخلـی 

مجموعـه مـا، همـواره بـا اسـتقبال و رضایـت کامـل 

مشـتری مواجـه شـده و امیـدوار هسـتیم بـه رونـد 

موفـق و رو بـه رشـد خـود در زمینـه تولیـد قطعات با 

کیفیت و استاندارد ادامه دهیم.

ابـراز  ضمـن  مسـی  قطعـات  تولیدکننـده  ایـن 

نارضایتـی از وضعیـت حاکـم بـر بـازار، تصریـح کـرد: 

متاسفانه پیشنهادات و برنامه های تولیدکنندگان به  

قـرار  ذی ربـط  مسـئوالن  توجـه  مـورد  وجـه  هیـچ  

نمی گیـرد و مشـخص نیسـت تولیدکننـدگان بایـد 

مطالبـات خـود را از چه مراجعی درخواسـت کنند. 

شـهرک   احـداث  پیشـنهاد  قبلـی،  دولت هـای  در 

صنعتـی متناسـب بـا فعالیـت واحدهای تولیـدی را 

مطرح کردیم تا با مشکالت کمتری در حوزه محیط 

زیسـت، بهداشـت و در نهایت تولید مواجه شـویم. 

اسـاس ایـن پیشـنهاد، تسـهیل در فراینـد تولیـد بـا 

تامین ماشین آالت و افزایش ظرفیت تولید همراه با 

کـه در کمـال  بـود  درآمـد  افزایـش  و  اشـتغال زایی 

تعجـب، بـا تمسـخر مسـئوالن وقـت روبـه رو شـد و 

بنابرایـن هیـچ تغییـری در شـرایط موجـود جامعـه 

حاصل نشد. در حالی که با مدیریت و برنامه ریزی 

جامـع و صحیـح می تـوان بـه فراینـد تولیـد و شـرایط 

از  بسـیاری  از  و  بخشـید  رونـق  بـازار  در  حاکـم 

مشـکالت موجـود در بخش هـای مختلـف صنعـت 

همچون فساد و رانت جلوگیری کرد.

مزایای تحریم  

بهرامی تحریم های اعمال شده بر علیه کشور 

تولیدکننـدگان دانسـت و  به نفـع صنعتگـران و  را 

اظهـار کـرد: تحریـم باعـث پیشـرفت و خودکفایـی 

کشـور در تمامـی حوزه هـا مخصوصـا صنعت شـده 

اسـت. چراکـه ایـن تحریم هـا سـبب افزایـش تـالش 

صنعتگران و تولیدکنندگان در راستای بومی سازی 

دانـش و تکنولـوژی تولیـد می شـود و به دنبـال آن، 

شـاهد پیشـرفت و موفقیـت کشـور در حوزه هـای 

مختلف مانند صنعت خواهیم بود. اگرچه برخی 

شـیطنت ها و سـودجویی ها توسـط بعضی افراد در 

این بین صورت می گیرد که به نفع کشـور نیسـت 

امـا در حالـت کلـی، تحریـم تاثیـر بسـیار مثبتـی بر 

عملکـرد صنعـت کشـور در طـی چنـد سـال اخیـر 

داشته است.

وی در خصوص طرح های توسعه شرکت گداز 

عامـل  توسـعه،  طـرح  کـرد:  مطـرح  آذر،  افشـان 

ماندگاری و موفقیت هر تولیدکننده است و ما در 

تـالش هسـتیم تـا وسـعت مجموعـه را در راسـتای 

افزایـش میـزان ظرفیـت تولیـد گسـترش دهیـم کـه 

مسـئوالن  سـنگ اندازی های  بـا  هربـار  متاسـفانه 

مواجه می شـویم و امیدوار هسـتیم این طرح را در 

طی ماه های آتی به اجرا برسانیم.

 مدیرعامـل شـرکت گـداز افشـان آذر در پایـان 

خاطرنشان کرد: از مسئوالن وزارت صنعت، معدن 

و تجارت کشور تقاضا داریم مقابل واردات بی شمار 

قطعات بی کیفیت خودرو به داخل کشور بایستند 

تا تولیدکنندگان داخلی با خیال آسـوده محصوالت 

خـود را روانـه بـازار کننـد. مشـکالت و کمبودهـای 

بـا همدلـی و همفکـری  تولیـد،  موجـود در زمینـه 

بنابرایـن الزم اسـت  مسـئوالن حـل خواهـد شـد و 

تمـام ظرفیت هـای  از  پیشـرفت،  و  توسـعه  جهـت 

موجود در داخل کشور استفاده شود.

 افزایش روزانه قیمت ماده اولیه، 
مهم ترین چالشی است که در 

ماه های اخیر با آن مواجه شدیم 
و به ناچار اقدام به دریافت 

تسهیالت بانکی جهت خرید ماده 
اولیه کردیم
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سرب و روی
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تولید در نطفه خفه شد!
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یـک تولیدکننده شـمش سـرب گفـت: تنها یک سـال از آغـاز به کار خط تولید شـمش سـرب در این شـرکت می گذرد امـا به دلیل 
معضل تامین ماده اولیه و افزایش قیمت آن، تصمیم به توقف آن گرفتیم.

تولید در نطفه خفه شد!

یـک تولیدکننـده شـمش سـرب در گفت وگـو بـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

اظهار داشت: کمبود مواد اولیه معدنی، مهم ترین 

چالشـی بـوده کـه صنعت سـرب بـا آن درگیر اسـت. 

ایـن معضـل طـی دو سـال اخیـر بـروز پیـدا کـرد و در 

تولیدکننـده  واحدهـای  یافـت.  شـدت   1400 سـال 

سـرب و روی بـا کمبـود جـدی مـاده معدنـی مواجـه 

هسـتند؛ ضمن اینکه قیمت ماده اولیه نیز افزایش 

زیادی داشته است.

وی افـزود: مـواد اولیـه ای که اسـتفاده می کنیم 

ضایعات باتری فرسـوده، خاک معدنی سـرب اسـت 

کـه بـرای خریـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز، با مشـکالت 

عدیده ای دست وپنجه نرم می کنیم. در این واحد 

شمش  سرب با خلوص ۹۹.۹۹ درصد، اکسید روی و 

تولیـد  آلومینیـوم  و  مـس  شـمش های  همچنیـن 

می شـود. شـرایط به نحوی پیش رفته که خط تولید 

شـمش سـرب ایـن شـرکت در حـال حاضـر متوقـف 

شده است.

مواد اولیه در انحصار بعضی شرکت ها  

ایـن فعـال صنعتـی مطـرح کـرد: شـرکت های 

دولتی تامین کننده مواد معدنی موظف هستند 

تـا نیـاز تولیدکننـدگان پایین دسـت را طبـق پروانـه 

متاسـفانه  امـا  سـازند  برطـرف  آن هـا  بهره بـرداری 

کوچک  تریـــن اعتنایـی بـه میـــزان ظرفیـت تولیـد 

درج شـده در پروانه های بهره برداری نمی کنند و 

سـهمیه بندی را نادیـده می گیرنـــد. بــــه عنـــوان 

مثــــال، بــــرای تولیــــد شمـــش ســـرب از کربنـــات 

سـنگین بایـد اسـتفاده کنیـم کـه در حـال حاضـر، 

تولیـد و عرضـه آن در انحصـار بعضـی شـرکت ها 

قرار دارد. ذخایر این ماده عمدتا در استان سمنان 

و همچنیـن شهرسـتان های مراغـه و فیروزآباد قرار 

دارد. ماهانـه تنهـا بـه 20 تـن کربنات سـنگین نیاز 

داریم که همین میزان نیز به مدت یک سـال شـده 

کـه علی رغـم نامه نگاری هـای فـراوان از مـا دریـغ 

شده است.

خرید از بازار آزاد امکان پذیر نیست  

تکمیـل  در  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

دولتـی  سـازمان های  کـرد:  اذعـان  خـود  صحبـت 

گفته انـد تـا از بـازار آزاد نیـاز خـود را تامین کنیم اما 

بایـد ایـن نکتـه را یـادآور شـد کـه خریـد از بـازار آزاد 

مسـتلزم پرداخـت هزینـه ای گـزاف اسـت کـه در 

صورت صرف آن، سودی از محل فروش محصوالت 

باقـی نمی مانـد تـا طبـق برنامه ریزی به تولیـد ادامه 

دهیم. هزینه تامین ماده اولیه معدنی از بازار آزاد 

تقریبا دو برابر هزینه تامین آن به صورت مستقیم 

از شرکت تامین کننده است.
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توقف تولید شمش سرب  

ایـن صنعتگـر در ارتبـاط بـا میـزان تولید شـمش 

سـرب در ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: تنهـا یـک سـال 

اسـت که خط تولید شـمش سرب این شرکت فعال 

شـده اسـت و از ابتـدای سـال 1400 تاکنـون، 50 تـا 

تولیـد  اکسـید روی و همچنیـن در زمینـه  60تـن 

شـمش سـرب، نزدیـک بـه 50 تـن محصـول تولیـد 

کردیـم امـا بـا توجـه بـه افزایـش قیمت مـواد اولیه و 

همچنیـن کمبـود باتـری فرسـوده در بـازار داخـل، 

ایـن خـط در حـال حاضـر متوقـف شـده  فعالیـت 

اسـت. شـرکت های بزرگـی کـه بـا اسـتفاده از باتری 

بـه  نیـز  می کننـد  تولیـد  سـرب  شـمش  فرسـوده، 

واسـطه واردات از کشـورهای افغانسـتان و عـراق، 

نیـاز خـود را تامیـن می کننـد و تولیـد را تـا حدودی 

سـرپا نگه داشته اند.

عدم توانایی صادرات  

خصـوص  در  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

موانـع پیـش روی واردات باتـری فرسـوده گفـت: 

دولت به تولیدکنندگان دستور داده تا به میزانی 

که واردات باتری فرسـوده انجام می شـود باید به 

همـان میـزان نیـز صـادرات محصـول انجـام شـود. 

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه میـزان باتـری فرسـوده 

مـورد نیـاز و همچنیـن میزان تولیـد مجموعه قابل 

توجـه نیسـت و ایـن شـرکت تـوان صادراتـی الزم را 

ندارد. فعالیت اصلی این شـرکت، در ابتدا تولید 

کک و زغال سـنگ بـود و بـه عنـوان طـرح توسـعه، 

خـط تولیـد شـمش سـرب را راه  انـدازی کردیـم و 

تاکنـون فـروش محصـوالت تنهـا در بـازار داخلـی 

انجام شده است.

خـود  محصـوالت  فـروش  در  شـد:  یـادآور  وی 

مشـکلی نداریـم و می توانیـم در ایـن زمینـه موفـق 

عمل کنیم اما به شرط آنکه مواد اولیه مورد نیاز ما 

به موقـع تامین شـده باشـد. به عبـارت دیگر، فرایند 

فروش محصوالت خود را مثبت ارزیابی می کنیم و 

علت ضرردهی مجموعه را در تامین ماده اولیه که 

قـدم ابتدایـی تولیـد اسـت، می دانیـم. متاسـفانه 

تالش ها برای حل معضل تامین ماده معدنی سرب  

تاکنون بی نتیجه بوده است.

خرید از بورس توجیه ندارد  

ایـن فعـال صنعتـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از 

بـورس کاال می توانیـد مـاده معدنـی خریـد کنیـد یـا 

خیـر، تصریـح کرد: حجم خاک معدنی کـه در بورس 

کاال عرضه می شـود، بسـیار باال بوده و به میزان چند 

دسـت  در  کـه  نقدینگـی  میـزان  اسـت.  تـن  هـزار 

تولیدکننده ای مثل شرکت ما قرار دارد، به آن اندازه 

نیسـت کـه بتوانیـم ایـن حجـم از خـاک معدنـی را 

خریـداری کنیـم. بـه عنـوان مثـال، 20 یـا 30میلیـارد 

تومـان سـرمایه درگردش بـرای ایـن امـر نیـاز اسـت که 

پرداخن آن تنها از عهده شرکت های بزرگ برمی آید.

دغدغه تامین مواد اولیه، چالش اصلی تولید  

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب تاکیـد کـرد: یک 

تولیدکننـده مهم ترین موضوعـی که خواهان تحقق 

آن اسـت، عـدم وجـود دغدغه برای تامین نیاز مواد 

اولیـه اسـت تـا بتوانـد بـه راحتـی به تولیـد بپـردازد و 

عالوه براین، برای افراد زیادی شـغل  ایجاد کند. در 

سـرمایه  از  کارگـران  بیمـه  و  حقـوق  حاضـر،  حـال 

شخصی پرداخت می شود و درآمد حاصل از فروش 

محصول به حداقل رسیده است. در صورت تامین 

مطلوب ماده اولیه مورد نیاز به صورت سه شیفت 

شـبانه روزی شـمش سرب تولید خواهیم کرد اما در 

حال حاضر تنها پنج نفر کارگر آن هم در یک شیفت 

کاری مشغول به فعالیت هستند.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی 

و کمبود ماده اولیه، تولید را مقرون به صرفه می دانید 

یا خیر، اظهار کــرد: وقتی به عنوان یک تولیدکننده 

حتـی یـک ریـال هـم از بانک هـا و موسسـات مالـی 

دولتـی و خصوصـی تسـهیالتی دریافـت نکردیـم و با 

سـرمایه خـود موفـق به دریافـت پروانه بهره بـرداری و 

احداث کارخانه شدیم، شایسته نیست با این حجم 

از معضالت روبه رو شویم. در این شرایط نمی توان به 

آینـده تولیـد خوش بیـن بـود. ضمن اینکه بسـیاری از 

تولیــدکننـــدگان خانه نشیـــن شده انـــد. احتمــــال 

فعال سـازی مجـدد خـط تولیـد شـمش سـرب در ایـن 

شـرکت ضعیـف بـه نظـر می رسـد و ممکـن اسـت بـه 

طور کلی، کارخانه را تعطیل کنیم.

فرایند فروش محصوالت خود 
را مثبت ارزیابی می کنیم و علت 
ضرردهی مجموعه را در تامین 

ماده اولیه که قدم ابتدایی تولید 
است، می دانیم
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مدیرعامـل شـرکت فرآورده های نسـوز تبریـز گفت: تحریم ها، فرصت مناسـبی بـرای تولیدکنندگان داخلـی به وجود آورده اسـت تا 
بتوانند با تکیه بر دانش خود و بومی سازی تکنولوژی تولید، به خودکفایی الزم در این زمینه دست یابند.

از تحریم ها، فرصت بسازیم
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز تبریز:

محمد حسین پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت فرآورده های نسـوز تبریز، سـال 136۹ فعالیت 

خـود را در زمینـه تولیـد انـواع نسـوزها در شـهر تبریز 

بـه   انسـانی  نیـروی  آغـاز کـرد. در حـال حاضـر، 70 

صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به فعالیت 

بوده و میزان ظرفیت اسمی، ساالنه 18 هزار تن انواع 

فرآورده های نسوز است.

و  اولیـه  مـاده  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، بیـان کـرد: مـواد 

معدنی مورد استفاده این شرکت، شامل بوکسیت و 

آلومینا است که از معادن طبس، سمیرم، کردستان 

و ارومیه تهیه می شود. این مواد معدنی 70 درصد از 

مـواد اولیـه مصرفـی را تشـکیل می دهنـد و 30 درصد 

دیگر شامل بوکسیت های با خلوص باال و منیزیت ها 

از کشـورهایی نظیـر چیـن خریـداری می شـود. بـرای 

تامیـن  بـا مشـکالتی در زمینـه  مـواد،  ایـن  واردات 

نقدینگـی و امـور بانکـی مواجـه هسـتیم و از سـوی 

دیگـر، نوسـان نـرخ ارز هـم باعـث سـردرگمی ما شـده 

است که امیدوار هستیم هرچه زودتر نرخ ارز به یک 

ثبات قیمتی مشخص در بازار برسد.

پخت فرآورده های نسوز در کوره های دوار  

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز تبریـز در 

ادامـه بـه فراینـد تولیـد انـواع نسـوزها در ایـن شـرکت 

اشاره کرد و گفت: سنگ های معدنی پس از ورود به 

کارخانـه، تحـت عملیـات خردایـش قـرار می گیـرد و 

سپس دانه بندی می شوند. در ادامه، عملیات پخت 

ایـن مـواد در داخل کوره هـای دوار در دمای یک هزار 

و 450 درجه سـانتی گراد انجام می شـود و با سـوختن 

مواد زائد، عملیات مخلوط سازی صورت می گیرد و 

در نهایت، فرآورده نسوز به شکل پودر در می آید که 

شـامل جرم های ریختنی و مالت های نسـوز اسـت. 

در بخـش دیگـر، آجرهـای نسـوز پـس از پـرس کاری و 

عملیات شـکل دهی مواد اولیه به دسـت می آید که 

در پایـان، ایـن محصـوالت بنـا به سـفارش مشـتری به 

کارخانجات مختلف ارسال می شود.

وی نقش فرآورده های نسوز در صنایع فلزی را مهم 

دانسـت و مطـرح کـرد: صنعـت نسـوز یکـی از صنایـع 

مهـم و اسـتراتژیک بـوده کـه از کاربردهـای فراوانـی 

برخوردار است. در هر صنعتی که با دما و حرارت باال 

روبه رو باشـیم، نسـوزها مورد اسـتفاده قرار می گیرند. 

فرآورده هـای نسـوز در صنایـع فـوالد، مس، آلومینیوم، 

پتروشـیمی و همچنیـن در پاالیشـگاه ها و نیروگاه هـا 

نقـش اساسـی را ایفـا می کنـد. میـزان مصـرف ایـن 

فرآورده ها در کشور، ساالنه 300 هزار تن است که اکثرا 

از شرکت های داخلی تامین می شود و عمده مصرف 

آن نیز در صنایع فوالد و سیمان است.

بحران تامین انرژی  

در  بازنگـری  لـزوم  بـه  اشـاره  حسـین پور ضمـن 

انـرژی در کشـور، مطـرح کـرد:  قیمـت حامل هـای 

قیمـت حامل هـای انـرژی در کشـور مـا پاییـن بـوده و 

همین امر سبب شده است افراد در جامعه، تعریف 

درسـتی از مصـرف بهینـه آن هـا مخصوصا بـرق و گاز 

خانگی نداشـته باشند. بنابراین زمانی که کشـور در 

زمینـه مصـرف آن هـا بـا محدودیـت و بحـران مواجـه 

موضـوع،  ایـن  از  کـه  حـوزه ای  نخسـتین  می شـود، 

آسیب می بیند، صنایع مختلف هستند. چراکه برق 

و گاز، دو انـرژی مهـم در زمینـه تولیـد اسـت و در 

صورتـی کـه هرگونـه قطعـی در ایـن حامل هـای انرژی 

تغییـر می شـود و در  تولیـد دسـتخوش  رخ دهـد، 

نهایت، صنعت کشور آسیب می بیند. بنابراین الزم 

اسـت بـا توجـه بـه تحریم هـای شـدید اقتصـادی کـه 

کشـور در ایـن شـرایط نیـاز حیاتـی بـه ارزآوری دارد، 

کامـل  ظرفیـت  بـا  بتواننـد  تولیـدی  واحدهـای 

محصـوالت خـود را تولیـد و روانـه بازارهـای صادراتـی 

کننـد و ایـن مسـئله، مسـتلزم تامیـن کافی انـرژی به  

ویژه گاز است.

لزوم بازنگری در قیمت گذاری حامل های انرژی  

ایـن تولیدکننـده فرآورده هـای نسـوز تاکیـد کـرد: 

الزم اسـت بازنگـری کلـی در زمینـه قیمت گـذاری 
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حامل های انرژی انجام شود و همچنین آموزش های 

شـهروندی الزم در خصـوص مصرف بهینه انـرژی در 

میان آحاد جامعه صورت گیرد تا ضمن فرهنگ سازی، 

میزان هدررفت انرژی در مصارف خانگی هم کاهش 

یابـد. نکتـه قابـل تامـل ایـن اسـت کـه سـرانه میـزان 

مصرف انرژی در کشور ما از کل اتحادیه اروپا بیشتر 

اسـت و حتـی بـا میزان مصرف انـرژی در چین برابری 

می کنـد کـه جـای تاسـف بسـیاری داشـته و واجـب 

اسـت تـا اقدامـات الزم در راسـتای مصـرف بهینـه 

انرژی در داخل کشور صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز تبریز اضافه 

کـرد: واحدهـای مسـکونی و تولیـدی نیـز بایـد بـه  

گونـه ای طراحـی و سـاخته شـوند تـا شـاهد کمتریـن 

میـزان اتـالف انـرژی در آن هـا باشـیم و بتوانیـم میزان 

انـرژی مـورد نیـاز واحدهـای صنعتـی را در فصـول 

مختلف سـال تامین کنیم. اسـتفاده از سـوخت های 

جایگزیـن در واحدهـای صنعتی نیز می توانـد در این 

زمینـه موثـر باشـد و در یـک نـگاه کلـی، آمـوزش و 

در  کـه  اسـت  مقولـه ای  مهم تریـن  فرهنگ سـازی، 

درازمـدت بایـد بـه منظـور مدیریـت و مصـرف بهینه 

انرژی مورد توجه قرار گیرد.

حسـین پور در خصـوص صـادرات محصـول ایـن 

شرکت، اذعان کرد: صادرات، یکی از اهداف مهم ما 

در حـوزه تولیـد فرآورده هـای نسـوز اسـت و عمـده 

محصوالت ما به کشـور عراق صادر می شـود. ضمن 

اینکـه بـا برخـی از کشـورهای آسـیای میانـه در حـال 

همکاری و گسترش روابط هستیم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه کیفیـت 

فرآورده هـای نسـوز داخلـی را بـا نمونه هـای مشـابه 

کـرد:  اذعـان  می کنیـد،  ارزیابـی  چطـور  خارجـی 

خوشـبختانه صنعـت نسـوز در طـی سـالیان اخیـر بـا 

رشـد قابل توجهی در داخل کشـور همراه بوده اسـت 

و بر همین اساس، کیفیت محصوالت تولیدی تقریبا 

با نمونه های خارجی برابری می کند. اگرچه نیازمند 

بررسـی های بیشـتر در کیفیـت برخـی فرآورده هـای 

نسـوز هسـتیم و فـرآوری مـواد اولیـه ایـن صنعـت بـا 

برخی مشکالت همراه است که باید کارشناسی های 

الزم جهت حل آن ها انجام شود.

عدم حمایت دولت از بخش خصوصی  

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز تبریـز 

تاثیـر تحریم هـای اعمـال شـده را مثبت برشـمرد و 

گفت: تحریم، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان 

داخلـی اسـت تـا بتواننـد بـا تکیـه بـر دانـش خود و 

بومی سـازی تکنولـوژی تولیـد، بـه خودکفایی الزم 

و  خودکفایـی  ایـن  یابنـد.  دسـت  زمینـه  ایـن  در 

افزایـش  و  محصـول  کیفیـت  در  بایـد  توسـعه 

ظرفیت تولید نمایان شـود تا پس از رفع تحریم ها، 

کوچـک  واحدهـای  مخصوصـا  مختلـف  صنایـع 

صنعتی دچار مشـکل خاصی نشـوند. کشـور ما از 

لحـاظ مـواد معدنـی، جـزو غنی تریـن کشـورهای 

جهـان اسـت کـه در صـورت توجـه مسـئوالن در 

زمـان پسـاتحریم می توانـد حرف هـای بسـیاری را 

توجـه  بایـد  باشـد.  بین المللـی داشـته  در عرصـه 

داشـت کـه کشـور نبایـد تمـام تمرکـز خـود را روی 

و  نفـت  مصـرف  چراکـه  بگـذارد؛  نفـت  صنعـت 

فرآورده هـای نفتـی طـی ده تـا 15 سـال آینـده بـه 

شـدت کاهـش خواهـد یافـت و کشـورهای مطـرح 

جهـان در حـال برنامه ریـزی و سـرمایه گذاری در 

هسـتند.  پـاک  و  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  زمینـه 

بنابرایـن نیـاز اسـت کـه مـا نیـز توجـه ویـژه ای بـه 

این مهم داشته باشیم.

حسـین پور ضمـن انتقـاد از عملکـرد دولـت در 

زمینـه حمایـت از بخـش خصوصـی، اذعـان کـرد: 

شـرایط جهـت فعالیـت در حـوزه معـدن و صنایـع 

معدنـی بـه  جهـت در دسـترس بـودن معـادن و مواد 

معدنـی و دارا بـودن نیـروی انسـانی کافـی فراهـم 

اسـت. در چنیـن شـرایطی کـه دولـت بایـد از بخـش 

خصوصی حمایت کند، متاسفانه شاهد آن هستیم 

که دولت بهای الزم را به بخش خصوصی نمی دهد 

و بروکراسـی های  اداری موجـود، سـبب دور شـدن 

فعاالن بخش خصوصی از مقوله تولید می شود.

وی اعـالم کـرد: حـدود دو سـال اسـت کـه بـه  

دنبال بهره برداری از معدنی در استان آذربایجان 

بـا  آنقـدر  مـدت،  ایـن  طـی  در  و  شـرقی هسـتیم 

تمـام  کـه  شـده ایم  مواجـه  فراوانـی  چالش هـای 

ایـن امـر کردیـم و  انـرژی خـود را صـرف  وقـت و 

دیگـر رمقـی بـرای تولیـد نداریم. در حالـی که در 

مسـائلی  چنیـن  جهـان  یافتـه  توسـعه  کشـورهای 

وجـود نـدارد و در ایـن کشـورها ضمـن تشـویق و 

حمایـت از تولیدکننـده، موانـع موجـود در زمینـه 

تولیـد را تسـهیل می کننـد. امیـدوار هسـتیم در 

کشـور مـا طبـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، 

و  شـده  رفـع  تولیـد  حـوزه  در  موجـود  موانـع 

بـه قبـل  تولیدکننـدگان دغدغـه کمتـری نسـبت 

داشته باشند.

تولید تمامی فرآورده های نسوز مورد نیاز   

صنعت فوالد

مدیرعامـل شـرکت فرآورده هـای نسـوز تبریـز 

مجموعـه،  ایـن  توسـعه  طرح هـای  بـا  ارتبـاط  در 

عنـوان کـرد: در حـال تولیـد منیزیت هـا بـه  عنـوان 

یکی از مهم ترین فرآورده های نسـوز هسـتیم و در 

مـورد  نسـوز  فرآورده هـای  تمامـی  داریـم  نظـر 

اسـتفاده در صنایـع فـوالد و سـیمان را در آینـده 

نزدیـک تولیـد کنیـم. چراکـه کمبودهایـی در ایـن 

زمینـه احسـاس می شـود و مـا امیـدوار هسـتیم بـا 

ایـن اقـدام، بخـش مهمـی از نیـاز صنعـت نسـوز 

کشور را مرتفع سازیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: در صـورت توجـه 

بیشـتر مسـئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

بخـش خصوصـی و حمایـت از کارآفرینـان برتـر در 

راسـتای اشـتغال زایی، قطعـا از میـزان مشـکالت 

موجود در صنعت کشور کاسته خواهد شد. چراکه 

پتانسیل های عظیمی اعم از منابع معدنی و نیروی 

انسـانی کارآمد در داخل کشـور وجود دارد و شـرایط 

برای تولید و توسعه هرچه بیشتر و بهتر محصوالت 

صنعتی فراهم است.

فرآورده های نسوز در صنایع فوالد، 
مس، آلومینیوم، پتروشیمی و همچنین 

در پاالیشگاه ها و نیروگاه ها نقش 
اساسی را ایفا می کند
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رشد 48 درصدی درآمد ارفع

درآمد »کچاد« به 33 هزار میلیارد تومان رسید

»هرمز« 16 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد
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شـرکت فوالد هرمزگان توانسـت از فـروش یک میلیون و 101 هـزار تن محصول طی 
9 مـاه سـال جـاری، 163 هـزار و 113 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که بیانگر رشـد 

138 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

»هرمز« 16 هزار میلیارد تومان 
درآمد کسب کرد

تا پایان آذر ماه 1400،
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1400ماه  سال  9میزان تولید فوالد هرمزگان در -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فوالد هرمـزگان در آذر ماه 

تاریـخ  در  تولیـد  رکـورد  باالتریـن  توانسـت  جـاری 

فعالیـت خـود را ثبـت و به میزان 147 هـزار و 5۹1 تن 

تختـال تولیـد کنـد. ایـن شـرکت کـه پیـش از ایـن در 

ماه هـای خـرداد و مهـر نیـز توانسـته بـود در زمینـه 

تولیـد تختـال رکوردشـکنی داشـته باشـد، بـار دیگـر 

نشـان داد کـه اگـر مـواد اولیـه و انرژی مورد نیـاز آن، 

بـه موقـع تامیـن شـود، عملکـرد خارق العـاده ای را به 

ثبـت می رسـاند. همچنیـن فـوالد هرمـزگان در آذر 

مـاه درآمـدی بالـغ بـر دو هـزار و 200 میلیـارد تومـان 

کسـب کرد که یکی از ماه های پردرآمد این شـرکت 

محسوب می شود.

تولید یک میلیون تن تختال فوالدی  

نمودار 1 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

توانسـته اسـت در ۹ مـاه سـال 1400، یـک میلیـون و 

3۹هـزار و 813 تـن تختـال فـوالدی تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در مـدت مشـابه سـال 13۹۹، یـک میلیـون و 

۹7 هزار و 1۹0 تن تختال تولید کرده بود.

»هرمـز« در ۹ مـاه سـال جـاری موفـق بـه تولیـد 

155 هـزار و ۹86 تـن سـایر محصـوالت فـوالدی شـد 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

2 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در ۹ماه 

سـال گذشـته 151 هـزار و ۹24 تـن سـایر محصـوالت 

فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد هرمـزگان در ۹ مـاه سـال 

1400، بـه یـک میلیـون و 205 هـزار و 83۹ تن رسـید. 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 13۹۹، توانسـته 

بـود یـک میلیـون و 24۹ هـزار و 114 تـن محصـول 

تولید کند.

فروش یک میلیون و 100 هزار تن محصول  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت فـوالد 

هرمـزگان در ۹ مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت یـک 

میلیـون و 3۹ هـزار و 813 تـن تختـال فـوالدی خـود را 

در بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال پیش، رشد 4 درصدی 

را نشان می دهد. این شرکت در ۹ ماه سال گذشته 
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موفـق بـه فـروش ۹۹3 هـزار و 281 تـن تختـال در بازار 

داخلی شده بود.

»هرمز« در ۹ ماه سال جاری، 61 هزار و 2۹3 تن 

از سـایر محصـوالت فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش رساند که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل، 136 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در ۹ ماه سـال 13۹۹ توانسـته بود 25 هزار و 

۹24 تـن سـایر محصـوالت فـوالدی را در بازار داخلی 

به فروش برساند.

مجمـوع فـروش داخلی فـوالد هرمـزگان در ۹ ماه 

سـال 1400، بـه یـک میلیـون و 101 هـزار و 106 تـن رسـید 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

8درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در ۹ ماه 

سـال 13۹۹ توانسـت بـود در مجمـوع یـک میلیـون و 

18هزار و 515 تن محصول در بازار داخلی بفروشد.

رشـد 10۹ درصدی درآمد حاصل از   

فـروش تختال

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

در ۹ ماه سـال جاری توانسـته اسـت از فروش تختال 

15۹ هـزار و 727 میلیـارد و ۹63 میلیـون ریـال درآمد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   10۹ گذشـته،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در ۹ مـاه سـال 

گذشـته، از فـروش تختـال، 76 هـزار و 2۹۹ میلیارد و 

332 میلیون ریال درآمد کسب کند.

»هرمـز« در ۹ مـاه سـال 1400 موفـق بـه کسـب 

درآمد چهار هزار و 137 میلیارد و 831 میلیون ریالی 

ایـن  کـه  فـوالدی شـد  فـروش سـایر محصـوالت  از 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، با رشـد 

824 درصـدی همـراه بـوده اسـت. ایـن شـرکت در 

و  میلیـارد   447 بـود  توانسـته   13۹۹ سـال  ۹مـاه 

سـایر  داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  702میلیـون 

محصوالت فوالدی داشته باشد.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد هرمزگان تـا پایان 

و  میلیـارد   865 و  هـزار   163 بـه  امسـال  مـاه  آذر 

7۹4میلیون ریال رسید که این میزان در هم سنجی 

با مدت مشـابه سـال پیش، 113 درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در ۹ مـاه سـال قبـل توانسـته بود 

در مجمـوع، 76 هـزار و 747 میلیـارد و 34 میلیـون 

ریال درآمد کسب کند.

همان طور که در نمودار 4 مشـخص اسـت، نرخ 

تختـال شـرکت فـوالد هرمـزگان طـی ۹ مـاه 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 آذر مـاه نیـز رونـد رو به رشـد قیمت این محصول 

ادامـه یافـت و بـه 157 میلیـون و 703 هـزار ریـال بـه 

ازای هر تن رسید. میانگین نرخ فروش تختال فوالد 

هرمزگان در ۹ ماه امسال نیز 153 میلیون و 612هزار 

ریال به ازای هر تن ثبت شده است.
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شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو در 9 ماه سـال جاری ضمن فروش هشـت میلیـون و 188 هزار تـن محصول در بازارهـای داخلی و 
صادراتـی، 330 هـزار و 395 میلیـارد ریـال درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل، 116 درصد 

رشد داشته است.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در آذر ماه توانسـت رکوردهای بسـیار خوبی هم در 

تولید گندله، هم آهن اسفنجی و هم فوالدسازی به 

ثبت برسـاند و تولید شـمش فوالدی این شـرکت در 

از مـدت مشـابه سـال گذشـته  ۹مـاه سـال جـاری 

پیشـی گرفـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تابسـتان 

امسـال تولید شـمش فوالدی در این شرکت یکی دو 

ماه متوقف شده بود و این موفقیت با وجود قطعی 

برق حاصل شده است.

رشد 7 درصدی تولید کنسانتره  

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو توانسـته اسـت در ۹ ماه سـال 1400، 

هشت میلیون و 34۹ هزار و 265 تن کنسانتره تولید 

کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 7 درصد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـال 13۹۹ طـی 

همین مدت توانسته بود هفت میلیون و 778 هزار و 

702 تن کنسانتره تولید کند.

چادرملو طی ۹ ماه امسال موفق به تولید 44هزار 

درآمد »کچاد« به 33 هزار میلیارد تومان رسید
رکورد تولید شمش شکست  
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1400ماه سال 9میزان فروش محصوالت چادرملو در -2نمودار 
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع فروش

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 26 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. چادرملو در مدت مشـابه سـال 13۹۹، 

توانسـته بـود چهـار میلیـون و 718 هـزار و 251 تـن 

کنسانتره خشک به فروش برساند.

فـروش  بـه  مـاه امسـال موفـق  »کچـاد« طـی ۹ 

57هـزار و 41 تـن آپاتیـت خشـک شـد کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 60 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طی همیـن مـدت در سـال 13۹۹، 

35 هزار و 481 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی ۹ ماه 

سـال جـاری، یـک میلیـون و 180 هـزار و 351 تن گندله 

فروخته شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، رشـد 21 درصـدی را نشـان می دهـد. این 

شرکت، در ۹ ماه سال قبل، ۹75 هزار و 155 تن گندله 

فروخته بود.

همچنیـن چادرملـو در ۹ مـاه سـال 1400 توانسـت 

۹8 هـزار 675 تـن نرمـه گندلـه را در بـازار داخلـی بـه 

فروش برساند.

»کچاد« در ۹ ماه امسال، میزان 168 هزار و 83تن 

آهن اسـفنجی به فروش رسـاند. این شـرکت در ۹ ماه 

سـال 13۹۹، موفق شـده بود حدود 301 هزار و 631 تن 

آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی ۹ مـاه 

سـال جـاری موفـق بـه فـروش 428 هـزار و 422 تـن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان 

رشـد  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

31درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت طی 

۹مـاه سـال قبـل توانسـته بـود 325 هـزار و 827 تـن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در ۹ ماه امسال توانسته است 263 هزار 

و ۹1۹ تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برسـاند. این شـرکت در سال گذشته موفق به 

صادرات 3۹3 هزار و 71 تن شمش فوالدی شده بود.

مجموع فروش شمش فوالدی »کچاد« در ۹ ماه 

سال 1400 به 6۹1 هزار و 341 تن در بازارهای داخلی و 

صادراتـی رسـید. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در 

سـال گذشـته، 718 هزار و 8۹8 تن شـمش فوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملـو در 

۹مـاه سـال جـاری بـه هشـت میلیـون و 188 هـزار و 

43۹تن رسید که در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 18 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

۹ مـاه سـال 13۹۹ توانسـته بود 6 میلیـون و ۹11 هـزار و 

۹51 تن محصول به فروش رساند.

درآمد شمش فوالدی »کچاد« 62 درصد   

افزایش یافت

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده مـی شـود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در 

۹ ماه سال 1400، از محل فروش کنسانتره 175 هزار و 

512 میلیـارد و 724 میلیـون ریـال درآمد کسـب کند 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 170 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. چادرملـو در ۹ مـاه سـال 13۹۹ 

و  هـزار  کنسـانتره، 64  فـروش  از  بـود  شـده  موفـق 

856میلیارد و 360 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی ۹ مـاه سـال جاری موفق به کسـب 

و 101 تن محصول فرعی، کنسـانتره فسـفری )آپاتیت( 

شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 13۹۹، 

توانسته بود 45 هزار و 105 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از فروردین 

ماه تا پایان آذر ماه سال جاری، دو میلیون و 764 هزار 

و 68 تن گندله تولید کرد که این میزان در مقایسه با 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 0.4 درصد رشـد را نشان 

می دهد. این شرکت در ۹ ماه سال 13۹۹، دو میلیون 

و 754 هزار و 287 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در ۹ ماه سال 1400، میزان یک میلیون 

و 134 هـزار و 24۹ تـن آهـن اسـفنجی تولید کرد. این 

شـرکت در ۹ ماه سـال 13۹۹، موفق شـده بود حدود 

یـک میلیـون و 1۹3 هـزار و 554 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

تولید شـمش فوالدی شـرکت چادرملو طی ۹ ماه 

امسـال بـه میـزان 75۹ هـزار و 430 تـن رسـید کـه ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد 

2درصـدی را نشـان می دهـد. این شـرکت طی همین 

مـدت در سـال 13۹۹، میـزان 745 هـزار و 658 تـن 

شـمش فوالدی تولید کرده بود. گفتنی اسـت تولید 

بـه دلیـل  فـوالدی در سـه ماهـه دوم سـال  شـمش 

محدودیت هـای برقـی حـدود 33 درصـد نسـبت بـه 

سـال 13۹۹ کاهش داشـته اسـت در عین حال تا پایان 

سال، تولید یک میلیون تن فوالد محقق خواهد شد.

همچنین چادرملو در ۹ ماه سال جاری توانست 

در نیـروگاه خـود 800 هـزار و 746 مـگاوات سـاعت 

برق تولید کند.

مجمـوع تولیـد »کچـاد« از فروردیـن مـاه تـا پایان 

آذر مـاه سـال 1400 بـه 13 میلیـون و 51 هـزار و 113 تـن 

رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

حـدود 2 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

۹ماه سال 13۹۹ توانسته بود 12 میلیون و 771 هزار و 

263 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 18 درصد افزایش یافت  

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه پنـج میلیـون و 

۹8۹هـزار و 2۹5 تـن کنسـانتره خشـک )کـه مبنـای 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  توسـط  اسـت(  فـروش 

چادرملـو در ۹ مـاه سـال 1400 بـه فـروش رسـیده کـه 
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درآمـد یـک هـزار و 117 میلیارد و 55۹ میلیون ریالی 

از فـروش آپاتیـت شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیـش، 341 درصـد رشـد داشـته اسـت. 

 ،13۹۹ سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـرکت  ایـن 

253میلیـارد و 330 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی ۹ ماه 

امسـال از فـروش گندلـه، 4۹ هـزار و 524 میلیـارد و 

840میلیـون ریـال درآمـد حاصـل شـد کـه نسـبت بـه 

همین مدت در سـال 13۹۹، حدود 14۹ درصد رشـد 

مشـاهده می شـود. این شـرکت در ۹ ماه سـال 13۹۹ 

از فروش گندله، 1۹ هزار و 865 میلیارد و 26۹میلیون 

ریال درآمد کسب کرده بود.

»کچـاد« در ۹ مـاه سـال 1400، مبلـغ 13 هـزار و 

624میلیـارد و 685 میلیـون ریـال آهـن اسـفنجی بـه 

فـروش رسـاند کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 23 درصد افزایش را نشان می دهد. این شرکت 

در ۹ مـاه سـال 13۹۹، حـدود 10 هـزار و ۹۹3 میلیـارد و 

325 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی ۹ مـاه 

سـال جاری موفق به کسـب 53 هزار و 121 میلیارد و 

38 میلیون ریال درآمد از محل فروش شمش فوالدی 

در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل، رشد 107 درصدی را نشان می دهد. 

این شرکت در ۹ ماه سال گذشته توانسته بود درآمد 

از  25 هـزار و 658 میلیـارد و 81۹ میلیـون ریالـی 

فروش شمش در بازارهای داخلی کسب کند.

گفتنـی اسـت کـه چادرملـو در ۹ مـاه سـال 1400 

توانسته است یک هزار و 255 میلیارد و 780میلیون 

بازارهـای  در  نرمـه گندلـه  فـروش  از  ریـال درآمـد 

داخلی داشته باشد.

»کچـاد« در ۹ مـاه امسـال توانسـت بـه درآمـد 

از  ریالـی  34هـزار و 425 میلیـارد و 242 میلیـون 

فروش شمش فوالدی در بازارهای صادراتی دست 

یابـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  درصـدی   21 رشـد  قبـل، 

شرکت در ۹ ماه سال گذشته توانسته بود از محل 

صـادرات شـمش، درآمـد 28 هـزار و 40۹ میلیـارد و 

836 میلیون ریالی داشته باشد.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

و  بازارهـای داخلـی  فـروش شـمش در  از  چادرملـو 

و  هـزار   87 بـه  جـاری  سـال  مـاه   ۹ در  صادراتـی 

546میلیارد و 280 میلیون ریال رسـید که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 62 درصد رشد 

ایـن شـرکت در ۹ مـاه سـال گذشـته  یافتـه اسـت. 

و  میلیـارد   68 و  هـزار   54 درآمـد  بـود  توانسـته 

655میلیـون ریالـی از فـروش شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی کسب کند.

مجمـوع درآمـد چادرملـو از فروردیـن مـاه تا پایان 

آذر ماه سـال 1400 به مبلغ 330 هزار و 3۹5 میلیارد و 

750 میلیـون ریـال رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، 116 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در ۹ مـاه سـال 13۹۹ توانسـته بـود 152 هـزار و 

483 میلیارد و 18 میلیون ریال درآمد به دست آورد.
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1400ماه سال 9مبلغ فروش محصوالت چادرملو در -3نمودار
کنسانتره گندله آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

مجموع فروش داخلی و صادراتی 
چادرملو در 9ماه سال جاری به هشت 

میلیون و 188 هزار و 439تن رسید 
که در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 18 درصد رشد را نشان می دهد. 
این شرکت در 9 ماه سال 1399 

توانسته بود 6 میلیون و 911 هزار و 
951 تن محصول به فروش رساند
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در آذر ماه سـال 1400 توانسـت با فـروش 77 هـزار و 479 تن شـمش فـوالدی در بازارهـای داخلی و 
صادراتـی و رشـد 52 درصـدی فروش نسـبت به مـاه قبل از آن، 10 هـزار و 627 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که نسـبت به ماه قبل 

از آن، رشد 48 درصدی را نشان می دهد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

آهـن  واحـد  از  بهره بـرداری  بـا  آنالیـن«،  »فلـزات 

اسـفنجی شـرکت آهن و فوالد ارفع در پایان آبان ماه 

و به تولید رسیدن آن در آذر ماه، شاهد رکوردشکنی 

این شرکت در تولید آهن اسفنجی بودیم که میزان 

آن بیـش از 88 هـزار تـن ثبـت شـد و ایـن میـزان، 

باالترین تولید ماهانه این محصول در ارفع به شمار 

مـی رود. بـه نظـر می رسـد رکوردشـکنی تولیـد آهـن 

ادامـه  رو  پیـش  ماه هـای  طـی  ارفـع  در  اسـفنجی 

داشـته باشـد و این مهم به شـرطی محقق می شـود 

کـه قطعـی بـرق و گاز گریبانگیر این شـرکت نشـود. 

ایـن شـرکت همچنیـن بـا کسـب درآمـد یـک هـزار 

میلیـارد تومانـی در آذر مـاه، یکـی از ماه هـای خـوب 

خود را پشت سر گذاشت.

رشد 58 درصد تولید ارفع در آذر ماه  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در آذر ماه سـال 1400 توانسـت 75 هزار و 

۹12 تن شـمش فوالدی تولید کند که در مقایسـه با 

مـاه قبـل از آن، رشـد 6 درصـدی داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در آبـان مـاه سـال جـاری، 71 هـزار و 215 تـن 

شـمش فـوالدی تولیـد کـرده بـود. گفتنـی اسـت که 

ارفع از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، 556هزار 

و 12۹ تن شمش فوالدی تولید کرده است.

ارفـع در آذر مـاه امسـال موفق به تولیـد 88 هزار 

و 176 تن آهن اسفنجی شده است که این میزان در 

رشد 48 درصدی درآمد ارفع
طی آذر ماه امسال رقم خورد؛
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1400میزان فروش شمش فوالدی  ارفع در ماه های آبان و آذر سال -2نمودار 
فروش داخلی صادرات مجموع

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن 170 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در آبـان مـاه امسـال توانسـته 

بـود 32 هـزار و 640 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کنـد. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ارفـع توانسـته بـود از ابتدای 

سـال جاری تا پایان آذر ماه، 530 هزار و ۹84 تن آهن 

اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولید شـرکت آهن و فـوالد ارفـع در آذر 

ماه امسال به 164 هزار و 88 تن رسید این میزان در 

هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن، رشـد 58 درصـدی را 

جـاری  سـال  مـاه  آبـان  در  ارفـع  می  دهـد.  نشـان 

توانسـته بـود 103 هـزار و 855 تـن محصـول تولیـد 

کنـد. قابـل ذکـر اسـت که شـرکت آهـن و فـوالد ارفع 

در ۹ ماه امسال توانسته است یک میلیون و 87هزار 

و 113 تن محصول تولید کند.

ارفع در آذر ماه 12 هزار تن شمش صادر کرد  

نمودار 2 نشان می دهد که شرکت آهن و فوالد 

ارفع در آذر ماه سال 1400 توانست 65 هزار و 244تن 

شـمش فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه فروش برسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، رشـد 

28درصـدی را نشـان می دهـد. این شـرکت توانسـته 

بـود در آبـان مـاه سـال جـاری، 50 هـزار و ۹32 تـن 

شـمش فوالدی را در بازار داخلی به فروش برسـاند. 

گفتنی اسـت که شـرکت آهن و فوالد ارفع در ۹ ماه 

منتهی به آذر ماه امسـال، توانسـته اسـت 352 هزار 

و 767 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

همچنیـن شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در زمینـه 

صـادرات موفـق شـده اسـت در آذر مـاه سـال جاری، 

12 هـزار و 225 تـن شـمش فـوالدی بـه فروش رسـاند. 

همچنین این شـرکت در ۹ ماه امسـال بسـیار موفق 

عمـل کـرده و فـروش 142 هـزار و 347 تنـی شـمش 

فـوالدی ایـن شـرکت از ابتدای سـال 1400 تا پایـان آذر 

ماه نیز نشان دهنده عملکرد قابل توجه این شرکت 

در بازارهـای بین المللـی اسـت. در حالـی کـه ایـن 

شرکت در ۹ ماه سال قبل، 83 هزار و 501 تن شمش 

فوالدی به خارج از کشور صادر کرده بود.

گفتنـی اسـت کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع از 

ابتـدای امسـال تـا پایـان آذر مـاه، 4۹5 هـزار و 114 تـن 

شـمش فوالدی را در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش رسانده است.

رشد 48 درصدی درآمد فروش ارفع در آذر ماه  

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فوالدی خـود در 

 ،1400 سـال  مـاه  آذر  طـی  توانسـت  داخلـی  بـازار 

هشـت هـزار و 723 میلیـارد و 625 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با ماه 

پیـش از آن، 22 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در آبـان مـاه سـال جـاری موفق شـده بـود از 

فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلی، هفت هزار 

و 150 میلیـارد و 287 میلیـون ریـال درآمـد داشـته 

باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ارفـع در ۹ مـاه سـال 

جـاری موفـق شـده اسـت 46 هـزار و 132 میلیـارد و 

164 میلیـون ریـال از فـروش داخلـی خـود درآمـد 

کسب کند.

شرکت آهن و فوالد ارفع در آذر ماه 
سال 1400 توانست 75 هزار و 

912تن شمش فوالدی تولید کند که 
در مقایسه با ماه قبل از آن، رشد 6 

درصدی داشته است. این شرکت در 
آبان ماه سال جاری، 71 هزار و 215 

تن شمش فوالدی تولید کرده بود
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1400مبلغ فروش ارفع در ماه های آبان و آذر سال -3نمودار 
فروش داخلی صادرات مجموع

همچنیـن ایـن شـرکت در آذر مـاه امسـال موفـق 

شـد درآمـد یـک هـزار و ۹04 میلیـارد و 181 میلیـون 

ریالی از فروش شمش فوالدی در بازارهای صادراتی 

کسـب کند. این شـرکت در ۹ ماه سـال 1400، حدود 

1۹ هزار و 157 میلیارد و 574 میلیون ریال درآمد از 

صـادرات شـمش فـوالدی به دسـت آورده اسـت. در 

حالی که این شرکت در ۹ ماه سال قبل توانسته بود 

از صادرات شمش فوالدی، هفت هزار و 14 میلیارد 

و 824 میلیون ریال درآمد کسب کند.

و  فـروش صادراتـی  کـه درآمـد  اسـت  گفتنـی 

داخلـی شـمش فوالدی شـرکت آهـن و فـوالد ارفع در 

آذر مـاه سـال جـاری بـه 10 هـزار و 627 میلیـارد و 

806میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 

رشـد 48 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت در 

در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از  امسـال،  مـاه  آبـان 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی، درآمـد هفـت هـزار و 

150 میلیارد و 287 میلیون ریالی کسب کرده بود.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در ۹ مـاه سـال 1400 

و  میلیـارد   2۹0 و  هـزار   65 مجمـوع  در  توانسـت 

363میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 51 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در ۹ مـاه سـال قبـل، در 

مجمـوع 43 هـزار و 107 میلیـارد و 738 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نـرخ فـروش 

شـمش فـوالدی ارفـع در آذر مـاه امسـال در بازارهای 

داخلـی بـه 133 میلیـون و 687 هـزار ریال به ازای هر 

تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، بـا افـت 

همـراه بـود. ایـن شـرکت در آبـان مـاه سـال جـاری 

شـمش خـود را بـه نـرخ 140 میلیون و 388 هـزار ریال 

بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده 

بـود. همچنیـن میانگین نرخ فروش شـمش فـوالدی 

ارفـع در ۹ مـاه سـال 1400، 130 میلیـون و 774 هـزار 

ریال به ازای هر تن ثبت شده است.

شرکت آهن و فوالد ارفع از محل 
فروش شمش فوالدی خود در بازار 

داخلی توانست طی آذر ماه سال 
1400، هشت هزار و 723 میلیارد و 

625 میلیون ریال درآمد کسب کند که 
این میزان در مقایسه با ماه پیش از 
آن، 22 درصد رشد را نشان می دهد
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اشتیاق خریداران برای محصوالت فوالدی

تاثیر یک بخشنامه بر معامالت مواد اولیه فوالد
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بـا اجبـار عرضه آهن اسـفنجی، گندله و کنسـانتره در بـورس کاال از سـوی وزارت صنعت، معـدن و تجارت، تولیدکننـدگان این حوزه 
میـزان عرضـه  خـود را در بورس کاال افزایـش دادند و در همین حال، متقاضیان که پیش از این، خرید خود را بیشـتر از بـازار آزاد انجام 
می دادنـد، بـه بـورس کاال روی آوردنـد و به همین دلیـل در هفته منتهی به 17 دی ماه، شـاهد رونـق گرفتن معامالت مـواد اولیه فوالد 

در بورس کاال بودیم.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن« در هفتـه منتهـی بـه 17 دی مـاه، 

تمامـی عرضه محصوالت شـرکت های منتخب این 

رسـانه، شـامل کنسـانتره و گندله سـنگ آهن شرکت 

اسـفنجی  آهـن  و  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 

شـرکت  های توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر و مجتمـع 

غدیر نی ریز معامله شد.

گل گهر ۹5 هزار تن محصول معامله کرد  

یکشـنبه 12 دی مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتی 

گل گهـر ۹5 هـزار تـن محصـول اعـم از 70 هـزار تـن 

گندله و 25 هزار تن کنسانتره سنگ آهن را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد یکشـنبه 12 دی مـاه، 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 70 هزار تن گندله 

سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه کـرد کـه در 

مقابـل آن 18 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد و بـه میـزان 

تقاضـا، معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

گندلـه خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد کـه 

توانست 52 هزار تن دیگر را به فروش برساند و همه 

گندله خود را معامله کند.

قیمت پایه گندله گل گهر در این عرضه 38هزار 

و 473 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت 

تاثیر یک بخشنامه بر معامالت مواد اولیه فوالد
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هرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گ-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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عرضه تقاضا معامله
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رمیزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گه-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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گل گهرمیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

همان طور که نمودار 4 نشان می دهد، یکشنبه 

12 دی مـاه، مجتمـع فـوالد غدیر نی ریز پنج هزار تن 

آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد 

که در مقابل آن 13 هزار تن تقاضا وجود داشت و به 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز، آهـن اسـفنجی 

خود را به قیمت 88 هزار و 405 ریال به ازای هر 

کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت 

هـر  ازای  بـه  ریـال   205 و  هـزار   ۹0 بـه  معاملـه 

کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن مجتمـع از معاملـه 

تومـان  میلیـون   102 و  میلیـارد   45 شـده،  انجـام 

درآمد کسب کرد.

معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از معامله 

گندلـه، 26۹ میلیـارد و 311 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کند.

همچنیـن نمـودار 2 نشـان می دهـد یکشـنبه 

12دی مـاه، شرکـــت معـــدنی و صنعتـی گل گهــــر 

25هـزار تـن کنسـانتره سـنگ آهن را در بـورس کاال 

ایــــران عرضــــه کــــرد که در مقابل آن، 25 هزار تن 

تقاضــــا ثبــــت شــــد و به میــــزان عرضه، معاملـــه 

صورت گرفت.

قیمـت پایـه کنسـانتره گل گهـر در ایـن عرضـه 

26هـزار و 1۹5 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از 

معامله کنسانتره، 65 میلیارد و 487 میلیون تومان 

درآمد کسب کند.

معامله 15 هزار تنی آهن اسفنجی »توسعه   

آهن و فوالد گل گهر«

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

12دی مـاه توانسـت 15 هـزار تن آهن اسـفنجی خود 

را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همـــان طــــور کـــه نمــــودار 3 نشـــان می دهـــد، 

یکشـنبه 12 دی مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد 

گل گهـر 15 هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـــه در مقابـل آن 27 هـزار 

تـن تقاضـا وجود داشـت و به میـزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

شرکـــت توسعـــه آهـــن و فــــوالد گل گهـر، آهـن 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 88 هـزار و 405 ریـال به 

ازای هـــر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه ۹0 هـزار و 187 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم افزایش یافت. این شرکت از معامله انجام 

درآمـد  تومـان  میلیـون  و 280  میلیـارد  شـده، 135 

کسب کرد.

پنج هزار تن آهن اسفنجی »فوالد غدیر   

نی ریز« معامله شد

مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریز یکشـنبه 12 دی ماه 

توانسـت پنـج هـزار تـن آهـن اسـفنجی خـود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.
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در هفتـه منتهـی به 17 دی ماه، شـاهد هجوم خریـداران به بورس کاال بـرای محصوالت فوالدی بودیم و بـرای اکثر عرضه ها تقاضا ثبت 
شـد. در ایـن هفتـه بـا توجه به ثبات نسـبی قیمت هـا و بعضـا کاهش قیمت برخـی عرضه هـا، متقاضیـان قیمت های ثبت شـده برای 
عرضـه را جـذاب تلقـی کردند و بـدون معطلی، اغلب عرضه هـای محصوالت فوالدی با تقاضای بسـیار باال از سـوی آن هـا مورد معامله 

قرار گرفت.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی بـه 17 دی مـاه 

محصـوالت شـرکت های منتخب این رسـانه شـامل 

و  آهـن  فـوالد خراسـان،  فـوالد شـرکت های  شـمش 

تختـال  خوزسـتان،  فـوالد  و  چادرملـو  ارفـع،  فـوالد 

گالوانیـزه  ورق  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  فـوالدی 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و میلگرد 

شرکت فوالد خراسان مورد معامله قرار گرفت.

چادرملو 16 هزار تن شـمش فوالدی   

معامله کرد

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو در هفتـه 

منتهی به 17 دی ماه در دو روز مختلف 16هزار تن 

شمش فوالد خود را مورد معامله قرار داد و یکی از 

هفته های درخشان خود را در زمینه فروش بورسی 

رقم زد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو دوشـنبه 

13دی ماه، توانست 10 هزار تن شمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 1 نشان می دهد شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو، دوشنبه 13 دی ماه 10 هزار تن شمش بلوم 

فوالدی با گرید 5SP را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 10 هزار تنی مواجه و این شـرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

اشتیاق خریداران برای محصوالت فوالدی
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  »کچـاد«، 

125هـزار و 883 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری نیافـت. ایـن 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 125 میلیـارد و 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله

883میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 

14دی مـاه، توانسـت 6 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خـود را در بـورس کاالی ایـران همـراه بـا رقابـت بـه 

فروش برساند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 

صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 14 دی مـاه 6 هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 31 هزار و 700 تنی مواجه 

و ایـن شـرکت موفـق به انجام معامله تمامی عرضه 

خود شد.

چادرملـو، شـمش فـوالدی را به قیمـت 121 هزار 

و 122 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معامله به 126 هـزار و 858 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 76 میلیـارد و 115 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 14 دی مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد ارفع 

موفـق شـد 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، سه شـنبه 14 دی مـاه 10 هـزار تـن شـمش بلـوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

2۹هـزار و 200 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان عرضـه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 122 هـزار و 

۹28ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 125 هـزار و ۹۹7 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. ایـن شـرکت از معاملـه انجام شـده، 

125 میلیارد و ۹۹7 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»ورق خودرو« پنج هزار تن محصول فروخت  

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 122 
هزار و 928ریال به ازای هر کیلوگرم 
عرضه کرده بود که قیمت معامله به 
125 هزار و 997 ریال به ازای هر 

کیلوگرم رسید
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25هزار و 800 تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

147هـزار و 488 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 380 میلیـارد و 

51۹میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 26 هزار تنی محصوالت فوالد خراسان  

شـرکت فوالد خراسـان در هفته منتهی به 17دی 

مـاه توانسـت معامـالت خوبـی را در بـورس کاال بـه 

ثبـت برسـاند و 10 هـزار تن شـمش فـوالدی و 16هـزار و 

610 تن میلگرد فوالدی را مورد معامله قرار دهد.

نمودار 7 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله

تـن  هـزار  پنـج  موفـق شـد  مـاه  14 دی  سه شـنبه 

ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

مـاه،  دی   14 سه شـنبه  بختیـاری،  و  چهارمحـال 

پنجهـزار تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 6 هـزار و 700 تنی مواجه شـد و 

به میزان عرضه، معامله انجام شد.

قیمـت  بـه  را  خـود  محصـول  خـودرو«  »ورق 

263هـزار و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

و  هـزار   267 بـه  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

7۹8ریال به ازای هر کیلوگرم رسید. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفته، 133 میلیـارد و 8۹۹ میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

35 هزار و 800 تنی محصول »فخوز«   

معامله شد

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 14 دی مـاه، 

35هـزار و 800 تـن محصـول مشـتمل بـر 25 هـزار و 

800تن تختال و 10 هزار تن شمش بلوم فوالدی را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

همان طور که نمودار 5 نشـان می دهد، شـرکت 

فـوالد خوزسـتان، سه شـنبه 14 دی مـاه، 10 هـزار تـن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که 

با تقاضای 18 هزار و 200 تنی مواجه شد و به میزان 

عرضه معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 125هزار 

و 812 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 127 هـزار و 526 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 127 میلیـارد و 526 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت   ،6 نمـودار  طبـق  همچنیـن 

خوزسـتان، سه شـنبه 14 دی مـاه 40 هـزار تـن تختال 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

20 هـزار و 300 تنـی مواجـه و بـه همیـن میـزان نیـز 

معامله انجام شـد. این شـرکت باقی تختال خود را 

بـه تـاالر مچینـگ برد و توانسـت پنـج هـزار و 500 تن 

دیگـر را معاملـه کنـد و جمـع معامـالت خـود را بـه 
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شـنبه 11 دی مـاه چهـار هـزار و 664 تـن میلگـرد 

خـود را در تـاالر مچینـگ بـورس کاالی ایـران بـه 

فـوالد  فـروش رسـاند. گفتنـی اسـت کـه شـرکت 

خراسـان چهارشـنبه گذشـته، بیـش از 10 هـزار تـن 

میلگـرد در بـورس کاال عرضـه کـرده بـود کـه تنهـا 

بخشـی از آن معامله شـد و این شـرکت، میلگرد را 

شنبه در تاالر مچینگ عرضه کرد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

134هـزار و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـر نداشـت. ایـن 

از معاملـه صـورت گرفتـه، 62 میلیـارد و  شـرکت 

855میلیون تومان درآمد کسب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰
تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

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

نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

یکشنبه 12 دی ماه یک هزار و ۹14 تن میلگرد خود 

را در تـاالر مچینـگ بـورس کاالی ایـران بـه فـروش 

رسـاند. گفتنـی اسـت کـه شـرکت فـوالد خراسـان 

چهارشـنبه گذشـته، بیش از 13 هزار تن میلگرد در 

بـورس کاال عرضـه کـرده بـود کـه تنهـا بخشـی از آن 

معامله شد و این شرکت، میلگرد را دیروز و یکشنبه 

در تاالر مچینگ عرضه کرد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 134هزار 

و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـر نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 25 میلیـارد و 7۹4 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

نمودار ۹ نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

بلـوم  شـمش  تـن  هـزار   10 مـاه،  دی   14 سه شـنبه 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضای 

پنج هزار تنی مواجه شـد و به همین میزان معامله 

انجام شـد. این شـرکت باقی شـمش خود را به تاالر 

مچینـگ بـرد و توانسـت پنـج هزار تـن دیگـر را مورد 

معاملـه قـرار دهـد و جمـع معامالت شـمش خـود را 

به 10 هزار تن برساند.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 125هزار 

و 245 بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

از  شـرکت  ایـن  نیافـت.  تغییـری  معاملـه  قیمـت 

معامله صورت گرفته، 145 میلیارد و 245 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

نمودار 10 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

چهارشنبه 15 دی ماه 10 هزار و 32 تن میلگرد خود 

را در تـاالر صنعتـی بـورس کاالی عرضـه کـرد که در 

مقابل آن 16 هزار و 588 تن تقاضا وجود داشت اما 

بـه میـزان هشـت هـزار و 4۹2 تـن معاملـه صـورت 

گرفـت. ایـن شـرکت باقـی میلگـرد خـود را بـه تـاالر 

مچینـگ بـرد و بـا معاملـه یـک هـزار و 540 تن دیگر، 

جمع معامالت خود را به 10 هزار و 32 تن رساند.

»فخاس« میلگرد فوالدی را به قیمت 134هزار 

و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـر نداشـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 135 میلیـارد و 1۹۹ میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.
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هزینه مصرفی برای اکتشافات معدنی 3.8 برابر شد

چالش تامین سنگ آهن در راستای طرح جامع فوالد

ذوب  آهن، دغدغه ایمنی محصوالت مقاطع ساختمانی را دارد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت ذوب آهن، محمد امین یوسف زاده 

نظـام  مثـل  نظارتـی  نهادهـای  از  داشـت:  اظهـار 

کـه  خواسـتاریم  اسـتاندارد  سـازمان  و  مهندسـی 

نظارت هـای خـود را افزایـش داده و سـخت گیری و 

جرائـم سـنگین تری را بـرای افزایـش ضریـب ایمنـی 

در سـاخت سـازه های سـاختمانی اعمـال کننـد تـا 

مصرف کننـده ضمـن رسـیدن بـه ایمنـی کافـی در 

محصـوالت  راحـت  خیـــال  بـا  نظـــر  مـــورد  ســازه 

ساختمانی را خریداری و مصرف کند. نباید اجازه 

داد که از کم اطالعی بخشی از جامعه سوءاستفاده 

شـود و محصـوالت بی کیفیـت را بـه آن هـا عرضـه 

کنند و مواخذه نشوند.

بـه  نـورد شـرکت ذوب آهـن  مدیـر مهندسـی 

افزایش مقاومت و ایمنی سازه های فلزی در دیگر 

کشـورها از جملـه ژاپـن اشـاره کـرد و افـزود: همیـن 

مسـئله باعـث شـد در زلزله هـای بـاالی 6 و هفـت 

ریشـتر در مقایسـه با سـازه های بتنی )که در ایران 

بسـیار رایج اسـت( شاهد کاهش تخریب ها شویم. 

هنـوز در ایـران برخـی از تولیدکننـدگان بی نـام و 

تولیـد  در  تقلب هایـی  مرتکـب  خصوصـی  نشـان 

میلگردهـا می شـوند و گاهـی میلگـرد 14 را بـه اسـم 

16 به فروش می رسانند که این امر در بحران هایی 

مثل زلزله، تلفات و فوتی ها را افزایش می دهد.

وی بــــا بیــــان اینکـــه ذوب آهـــن اصفهـــان از 

تولیدکننـدگان مقاطـع  و قدیمی تریـن  بزرگ تریـن 

ساختمانی از جمله میلگرد و تیرآهن است، اضافه 

کرد: بین 20 تا 25 درصد میلگرد کشـور هم اکنون 

توسط ذوب آهن تولید می شود.

نیـز  مقاطعـی  در  اینکـه  بیـان  بـا  یوسـف زاده 

واردات میلگرد را شاهد بودیم که از واردات کم و 

بـه تولیـد داخـل افـزوده شـد، ادامـه داد: تیرآهـن و 

مقاومـت  از  آهـن  در ذوب   تولیـدی  میلگردهـای 

باالیی برخوردار هستند.

مدیـر مهندسـی نـورد شـرکت ذوب آهـن بیـان 

کـرد: کیفیـت یـک محصـول فـوالدی در درجـه اول 

تابع کیفیت و روش تولید آن است، در ذوب آهن، 

محصـوالت از سـنگ معـدن تولیـد می شـود کـه از 

باالتریـن سـطح کیفـی برخـوردار اسـت و در درجـه 

دوم به مشخصات فنی و مکانیکی در مرحله نورد 

نیـز  آن  آهـن اصفهـان در  بـر می گـردد کـه ذوب 

سرآمد است.

وی ادامـه داد: در ایـران کارخانجات متعددی 

از جملــــه ذوب آهــــن اصفهـــان میلگـــرد تولیـــد 

می کننـد. در ایـران سـاخت سـازه ها بـا تمرکـز روی 

سـازه  بـا  مقایسـه  در  کـه  اسـت  بتنـی  سـازه های 

فـوالدی بـر پایـه انـواع تیرآهـن از مقاومـت خمشـی 

کمتری برخوردار اسـت و سـازه های تیرآهنی زاویه 

خمـش بیشـتری را تحمـل می کننـد، امـا ایـن امـر 

هنـوز در ایـران بـه  عنـوان یـک کشـور زلزلـه خیـز بـه  

خوبی جا نیفتاده است.

میلگردهــــای  کــــرد:  اذعــــان  یوســــف زاده 

ساختمــانی به دو روش آلیاژی که بر پایه منگنز و 

میکـرو آلیاژهـا و ترمکسـی یـا بـا عملیـات حرارتـی 

تولید می شود.

مدیـر مهندسـی نـورد شـرکت ذوب آهـن بیـان 

کـرد: در ذوب آهـن اصفهـان عمـده میلگردهـای 

آجدار ساختمانی به روش آلیاژی تولید می شود و 

مـا از ابتـدا اقـدام بـه تولیـد نیمه آلیاژهـا کردیم که 

در مقایسـه بـا روش ترمکسـی خـواص مکانیکـی 

یکنواخت تــــر و بهتـــری را دارد، بنابرایــــن انتظــار 

اسـتحکام بیشـتری از آن در مقابـل بـالی طبیعـی 

وجود دارد که همینطور هم است.

وی در پایان افزود: ذوب آهن اصفهان در عرصه 

تولیـد میلگـرد و تیرآهـن، کنتـرل کیفـی بسـیار قوی 

دارد، در ایـن عرصـه برنـد و شـاخص هسـتیم و ایـن 

شـرکت همپـای شـرکت های فـوالدی دنیـا فعالیـت 

می کنـد و مشـتریان بـا اطمینـان و امنیـت باالیـی 

محصوالت این شرکت را خریداری می کنند.

مدیـر مهندسـی نـورد شـرکت ذوب آهن با اشـاره بـه افزایـش مقاومت و ایمنی سـازه های فلـزی در دیگر کشـورها، گفـت: این 
شرکت به  عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تولیدکننده مقاطع ساختمانی و صنعتی دغدغه ایمنی را دارد.

ذوب  آهن، دغدغه ایمنی محصوالت مقاطع ساختمانی را دارد
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:
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به همت فوالدمردان کارخانه نورد میلگرد و مفتول گروه ملی صنعتی فوالد ایران؛

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

ایــــران،  فـــوالد  عمــــومی گــــروه ملــــی صنعتــــی 

طهماسـبی، مدیـر کارخانـه نـورد میلگـرد و مفتـول 

گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران در ایـن خصـوص 

و  فعالیـت  توسـعه  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار 

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  افـزوده  ارزش  افزایـش 

 6 مفتـول  میلگـرد  تولیـد  امکان سـنجی  شـرکت، 

ساده S240 انجام و تولید آزمایشی آن با موفقیت 

صورت پذیرفت.

وی همچنیـن افـزود: بـا توجـه بـه ارزش افـزوده 

بـازار فـروش  ایـن محصـول و  تولیـد  بـاالی  نسـبتا 

و  بهره بـرداری  امـور  مهندسـی  تیـم  آن،  مناسـب 

کنتـرل کیفـی شـرکت بـا لحـاظ شـرایط و امکانـات 

میلگـرد  اضافـی  هزینـه  صـرف  بـدون  و  موجـود 

مفتـول سـاده سـایز 6 را بـه طور آزمایشـی بـه میزان 

100 تن برای اولین بار تولید کرد.

بین الملـل گـروه ملـی  امـور  و  روابـط عمومـی 

ایـران ضمـن تشـکر و قدردانـی از  صنعتـی فـوالد 

همت و تالش مدیریت و پرسنل بخش نورد میلگرد 

و مفتول از خداوند منان پیشرفت روز افزون و روند 

رو بـه رشـد را بـرای ایـن مجموعـه صنعتی عظیم را 

خواهان است.

مدیـر کارخانـه نـورد میلگـرد و مفتول گروه ملی صنعتـی فوالد ایـران از موفقیت این بخش در تولید مفتـول 6 سـاده S240 برای اولین 
بار خبر داد.

تولید مفتول سایز 6 ساده S240 برای اولین بار

ـــ

رکورد عمر نسوز کوره های فوالد خوزستان شکسته شد

معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: با همـکاری واحدهای مختلف تولیدی و پشـتیبانی، تعداد ذوب هـای کوره 1 در 
بازه زمانی 75 روزه به رکورد 826 ذوب رسید که این رقم در تاریخ فوالد خوزستان بی سابقه است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محمـود لنـدی بـا 

اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: یکـی از مهم تریـن 

مواد موثر در روند مذاب،  مواد نسوز هستند. این 

مـواد بـا ایجـاد الیه هـای محافظتـی در کـوره، پاتیل، 

تاندیـش بـه منظـور نگهـداری از مـذاب تولیـدی و 

جلوگیـری از در معـرض قـرار گرفتـن جـداره فلـزی 

اصلـی بـا مـذاب و سـرباره، ایجاد مقاومـت در برابر 

کاهـش دمـای ذوب و کمـک بـه عملیـات بهبـود 

کیفـی مـذاب تولیدی مانند حـذف ناخالصی های 

از کـوره تـا ریخته گـری از مـوارد مهم اسـتفاده مواد 

نسوز به شمار می آید.

وی در ادامه گفت: افزایش تعداد ذوب به ازای 

هـر نوسـازی نسـوز کـوره بـه دلیـل کـم کـردن تعـداد 

نوسـازی ها در سـال و افزایش زمان بهره برداری مفید 

از کوره در شرکت فوالد خوزستان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است، چرا که به افزایش زمان خالص تولید 

و راندمان کوره منجر می شود. با همکاری واحدهای 

مختلف تولیدی و پشتیبانی، تعداد ذوب های کوره 1 

در بازه زمانی 75 روزه به رکورد 826 ذوب رسـید که 

این رقم در تاریخ فوالد خوزستان بی سابقه است. 

معـاون بهره بـرداری شـرکت فوالد خوزسـتان در 

پایـان اشـاره ای هـم بـه مزایـای افزایـش عمـر نسـوز 

کوره ها داشته و اظهار کرد: بهبود کیفی بار فلزی 

کوره هــــا )آهـــن اسفنجـــی( و آمــادگی تجهیـزات، 

تجهیــــزات  و  ماشیــــن آالت  کــــوره،  تنظیمــــات 

سرویس دهنـــده به کوره، بخشی از عوامل افزایش 

عمر نسوز به شمار می آیند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، کامـران طاهـر در 

خصـوص بحـث ارتبـاط شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا 

اظهـار  پژوهشـی  پروژه هـای  اجـرای  و  دانشـگاه ها 

فـوالد  شـرکت  در  پژوهشـی  فعالیت هـای  داشـت: 

خوزستان، قدمتی طوالنی دارد و این موضوع به 25 

سـال گذشـته بر می گردد؛ فعالیت های پژوهشـی از 

آن موقـع تاکنـون، سـیری تکاملـی داشـته و بـر روی 

نیازهای پژوهشی شرکت، متمرکز شده است.

بـه صـورت  ابتـدا بحـث پژوهـش  وی افـزود: 

تحقیقـات بنیـادی بود، اما بعد از مدت ها به این 

نتیجه رسیدیم که اگر بر روی نیازها و مشکالت 

را  بیشـتری  آورده  کنیـم،  تمرکـز  کارخانـه  روز 

خواهیم داشت.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت فوالد خوزستان 

ادامـه داد: از سـال 13۹0 بـه بعـد، تغییـر رویکـرد 

محسوسـی را داشـتیم. با این تغییر رویکرد، بخش 

مدیریـت  مجموعـه  زیـر  در  توسـعه  و  تحقیـق 

تحقیقـات و بهینه سـازی شـرکت فـوالد خوزسـتان 

فعال شد تا از منابع مختلفی از جمله دانشگاه ها، 

و  پژوهشـی  شـرکت های  دانش بنیـان،  موسسـات 

پژوهشـگران مسـتقل به صورت کامال پاالیش شده 

برای پژوهش استفاده کنیم.

طاهـر تصریـح کـرد: نظـرات ارائـه شـده توسـط 

در  بررسـی  از  پـس  پژوهشـگران،  و  دانشـگاه ها 

کمیته های فنی در بخش های تولیدی و در نهایت 

بـا پاالیـش نظـرات، در صورتـی کـه قابل اجرا باشـند 

مورد استفاده قرار می گیرند.

بـا  پژوهشـی  پروژه هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 

دانشـگاه ها بیـان کـرد: در حال حاضر هشـت پروژه 

فعـال بـا دانشـگاه های کشـور کـه عمده تریـن آن هـا 

تولیـد  زیسـت محیطی،  پروژه هـای  راسـتای  در 

کاتالیسـت و تولیـد تجهیـزات پیشـرفته صنعـت 

فوالد است، در دستور کار قرار دارد.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت فوالد خوزستان 

پـروژه  یـک سـال گذشـته  افـزود: خوشـبختانه در 

Slide Gate )اسـالید گیـت( کـه بسـیار در صنعـت 

فـوالد مهـم اسـت، بـه ثمـر رسـید. ایـن پـروژه بـرای 

اولین بار در کل خاورمیانه انجام شـد و با اسـتفاده 

در 300مورد ذوب، آزمایش میدانی خود را پس داد.

طاهر بیان کرد: از پروژه های زیسـت محیطی با 

دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز، بـه مـواردی ماننـد 

ایجاد یک مدل ریاضی از سـایت فوالدسـازی جهت 

اسـتانداردهای  ارتقـای  غبارگیرهـا،  عملکـرد  تمرکـز 

زیست محیطی و کاهش آلودگی می توان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در کل ارتباط با دانشگاه ها در 

صنعـت فـوالد، سـیری تکاملـی را طـی کـرده اسـت، 

گفت: همچنین در یک سال گذشته وب سایتی را 

طراحـی کردیـم کـه در آن تمام محققـان می توانند 

نیازهای پژوهشی ما را ببینند.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت فوالد خوزستان 

فـوالد  شـرکت  جـاری  پـروژه   17 از  کـرد:  عنـوان 

خوزسـتان حـدود هشـت پـروژه بـا دانشـگاه ها در 

کـه در  اسـت  حالـی  ایـن در  اسـت.  انجـام  حـال 

سال های ۹7 و ۹8 تعداد پروژه های فوالد خوزستان 

با دانشگاه ها تنها یک مورد بوده است.

طاهر اذعان کرد: رشـد ارتباط فوالد خوزسـتان 

بـا دانشـگاه ها ناشـی از ایـن اسـت کـه کمیته هـای 

مشـترک و رفـت و آمدهـای بسـیاری مابیـن فـوالد 

خوزستان و دانشگاه ها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: با روسای دفاتر ارتباط با صنعت 

دانشـگاه ها، بـه صـورت کامال منظـم و برنامه ریزی 

شـده جلسـاتی را برگـزار می کنیـم و عـالوه بـر ایـن 

سـال  طـول  در  مـا  مجـازی  ارتباطـات  موضـوع، 

گذشـته بـه دلیـل بیمـاری کرونا، به طور کلی سـیر 

افزایشی را طی کرده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رئیـس تحقیـق و 

توسعه شرکت فوالد خوزستان در پایان اظهار کرد: 

در مجموع روندی رو به بهبود در راسـتای ارتباط 

بـا دانشـگاه ها و پیشـرفت در حوزه هـای پژوهشـی 

وجـود دارد، امـا درصـدد هسـتیم تـا تـالش خـود را 

بـرای کسـب بهتریـن راندمان ممکـن در این زمینه 

افزایش دهیم. دانشـگاه ها نیز باید تالش بیشـتری 

داشـته باشـند تـا سـاختارهای خـود را بـا مـا منطبق 

کرده و بتوانند با سازوکارهای شرکت های صنعتی، 

بیشتر همگام شوند.

رئیـس تحقیـق و توسـعه شـرکت فـوالد خوزسـتان گفـت: از 17 پـروژه جاری شـرکت فوالد خوزسـتان، حدود هشـت پـروژه با 
همکاری دانشـگاه های اسـتان و کشـور در حـال انجام بوده و این در حالی اسـت که در سـال های 97 و 98 تعـداد پروژه های فوالد 

خوزستان با دانشگاه ها تنها یک مورد بوده است.

هشت پروژه فوالد خوزستان با همکاری دانشگاه ها در 
حال انجام است

رئیس تحقیق و توسعه شرکت فوالد خوزستان:
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معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن«:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن 

فلزات، امین صفری با تاکید بر نگاه ویژه شـرکت به 

حوزه استخراج و فرآوری اظهار داشت: همانطور که 

بارها اعالم شده است با تغییر رویکرد شرکت، توجه 

بـه حـوزه  فلـزات غیرآهنی به  خصوص طال و مـس در 

دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر چندین معدن 

در دست مطالعه قرار دارد و بعد از تایید ذخایر و 

و  مشارکــــت  راستی آزمــــایی،  مرحلــــه  اتمــــــام 

سرمایه گذاری تا انتهای زنجیره آغاز می شود.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن«، 

تمرکـز بـر کل زنجیـره معـدن را یـک تحول بـزرگ در 

اسـتراتژی شـرکت توصیـف کـرد و افـزود: عـالوه بر 

فـاز  در  )هـم  اکتشـاف  حـوزه  در  سـرمایه گذاری 

مطالعاتـی و هـم تامیـن تجهیـزات(، طـرح جدیـدی 

بـرای فعالیـت در حوزه بهره بـرداری و در قالب یک 

شـرکت تخصصی پیشـنهاد شده اسـت تا به عنوان 

شـکل  بهتریـن  بـه  را  کار  شـرکت،  اجرایـی  بـازوی 

ممکن اجرا و دنبال کند.

طبـق توضیحـات وی، شـرکت سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات با استفاده از توان تخصصی 

شـرکت و نیز به کار گرفتن مشـاوران قوی در سـطح 

ملـی و بین المللـی در صـدد اسـت تـا بـه عنـوان یـک 

شـرکت پیشـرو در حـوزه معـدن و بخـش فـرآوری بـا 

حداکثـر  جدیـد،  و  بـه روز  روش هـای  از  اسـتفاده 

استفاده از ذخایر معدنی کشور را در راستای منافع 

سـرمایه گذاران و همچنیـن تحقـق اهـداف معدنـی 

کشور داشته باشد.

طریـق  از  معدنـی  تجهیـزات  تامیـن  صفـری، 

واردات و همچنیـن سـاخت داخـل، ورود بـه حـوزه 

و  کمیـاب  عناصـر  اسـتحصال  و  غیرآهنـی  مـواد 

استراتژیک و توجه به توسعه بازار فروش محصوالت 

را از دیگر اهداف سرمایه گذاری شرکت »ومعادن« 

خوانـد و اذعـان کـرد: آثـار و نتایـج اقداماتـی کـه در 

شرکت در حال انجام است و اجرای سیاست توجه 

بـه کل زنجیـره در ماه هـای اتی مشـخص می شـود و 

ایـن اطمینـان وجـود دارد کـه عـالوه بـر حفـظ و ارتقا 

منافع شرکت، شاهد رونق در حوزه معدن و صنایع 

معدنی کشور خواهیم بود.

معـاون توسـعه معـادن و صنایـع معدنـی »ومعـادن« از اجرای یـک طرح جدید بـرای فعالیـت در حـوزه بهره بـرداری و در قالب یک 
شـرکت تخصصی خبر داد و گفت: شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات با اسـتفاده از روش های بـه روز و جدید تبدیل به 

یک شرکت پیشرو در حوزه معدن و بخش فرآوری می شود.

»ومعادن« به یک شرکت پیشرو در حوزه بهره برداری و 
فرآوری تبدیل می شود

ـــ

ثبت فروش 55 هزار و 188 میلیارد تومانی طی 9 ماه

شرکت ملی صنایع مس ایران طی 9 ماه سال جاری موفق به ثبت فروش بی سابقه 55 هزار و 188 میلیارد تومانی شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، اردشـیر 

سـعدمحمدی بـا بیـان ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: 

ایـن میـزان فـروش بـا رشـد ۹7 درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

وی افـزود: در آذر مـاه موفـق بـه ثبـت فـروش 

هفـت هـزار و 285 میلیـارد تومانـی شـده ایم کـه 

رشـد  بـا  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

4۹درصدی همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس آخریـن 

ویرایش مطالعات طرح جامع فوالد کشـور، ذخیره 

زمین شناسـی سـنگ آهن کشـور پنـج میلیـارد تـن و 

ذخیـره قابـل اسـتخراج آن 2.۹ میلیـارد تـن تخمیـن 

زده می شود.

بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده بـرای تحقـق 

هدف چشم انداز 1404 که در آن دستیابی به سالیانه 

55 میلیـون تـن فـوالد خـام پیش بینـی شـده، بـه 160 

میلیون تن سـنگ آهن نیاز اسـت؛ چیزی که به دلیل 

کافی نبودن اکتشافات، آینده خوبی ندارد.

در ایـن صـورت و تولیـد کامـل مطابق برنامه های 

واحدهای فوالدی، بیش از 800 میلیون تن سنگ آهن 

کشور تا سال 1404 مصرف می شود.

بر این اساس با استخراج سالیانه 166 میلیون تن 

سـنگ آهن، ذخایـر کشـور تقریبـا تکافـوی حـدود 13 

چنـدی  و  داد  خواهـد  را   1404 افـق  از  بعـد  سـال 

نمی گذرد که ذخایر سنگ آهن تمام می شود.

سـازمان های  اینکـه  بـا  دارنـد  بـاور  کارشناسـان 

تخصصـی کشـور از جملـه سـازمان زمین شناسـی و 

اکتشـافات  معدنـی کشـور در سـال 13۹7 هشـدار 

جدی داده بودند که ذخایر معدنی مانند سنگ آهن 

با روند اکتشاف موجود رو به اتمام است، اما تاکنون 

اقدام عملیاتی و اصالح سـاختار اکتشـاف در کشور 

انجام نشده است.

ارشـد  تحلیلگـر  و  کارشـناس  پیونـد  ایـن  در 

اظهـار  سـنگ آهن  و  فـوالد  بین المللـی  بازارهـای 

داشـت: زمانـی کـه صـادرات سـنگ آهن از دو دهه 

پیـش آغـاز شـده بود هیچ کس به فکـر »طرح جامع 

طرحـی  چنیـن  عنـوان  هیـچ  بـه  و  نبـود  فـوالد« 

تصویـب نشـده بـود و هیچ کـس بـاور نمی کـرد بـا 

محدودیت سنگ آهن مواجه شویم.

جعفـری  طهرانـی در ادامـه بیـان  کـرد: بررسـی ها 

حاکـی اسـت ایـران در افـق 1404 سـالیانه بـه 160 تـا 

16۹میلیـون تـن سـنگ آهن نیـاز دارد، ایـن در حالـی 

اسـت کـه ذخایـر سـنگ آهن ایـران محـدود شـده و 

معادن قدیمی تر مثل بافت و چغارت کمتر از هفت 

تا هشت سال از عمر آن ها باقی مانده است.

وی گفـت: بـرای معـادن دیگـر مثـل چادرملو که 

موفق به دسـتیابی ذخایر جدید شـده اند، همچنین 

معـادن گل گهـر و بخـش خصوصـی عمـری بیـن 14 تا 

17سال متصور است، اما در مجموع این مدت زمان 

آن قدر کوتاه است که امروز همگی در کشور به فکر 

واردات سـنگ آهن افتاده انـد، امـا نبایـد فراموش کرد 

کـه در شـرایط تحریـم قـرار داریـم کـه ممکـن اسـت 

تداوم داشته باشد.

ایـن تحلیلگـر بازارهـای فـوالد و سـنگ آهن ادامـه  

داد: ایـن در حالـی اسـت کـه در منطقـه شـرکت های 

بزرگـی همچـون »ولـه« عمان با ظرفیـت ۹.6 میلیون 

تن در سـال فعالیت می کنند که با کشـتی های 400 

هـزار تنـی کنسـانتره را بـه بندر »سـوهار« این کشـور 

»بحریـن  گندله سـازی  همچنیـن  می کننـد،  حمـل 

استیل« با ظرفیت 11.5 میلیون تن در سال مدت ها 

اسـت در بحریـن بـا کمبـود خـوراک مواجه شـده و از 

 CVRD حـدود 15 سـال پیـش نیـاز خـود را از شـرکت

برزیل تامین می کند.

وی اضافـه  کـرد: بحریـن در سـال های اخیـر بـا 

شـرکت CSN برزیـل )کـه یـک شـرکت پرتغالی االصل 

اسـت( قـرارداد داشـته امـا CSN شـرکت کوچکـی 

اسـت و هیچ وقت نتوانسـته نیاز بحرین اسـتیل را به  

طور کامل پوشـش دهد. از ابتدای سـال 2021 با خبر 

شدیم که بحرین استیل قرارداد 20 ساله ای با شرکت 

»آنـگال امریکـن« برزیـل بـرای تامیـن خـوراک خـود 

منعقد کرد.

جعفـری  طهرانـی تاکید کرد: بـا وجـود پروژه های 

گندله سـازی عمـان و بحریـن در خلیـج  فـارس امـکان 

اینکـه ایـران بتوانـد از برزیـل بـه واردات سـنگ آهن یـا 

رفـع  بـا  و  داشـت  نخواهـد  وجـود  بپـردازد،  گندلـه 

تحریم هـا نیـز عملیاتـی نخواهـد شـد، زیـرا ظرفیـت 

معـادن یـاد شـده برزیل توسـط کارخانجـات و بحرین 

رزرو شده است.

و  فـوالد  بین الملـل  بازارهـای  ارشـد  کارشـناس 

یـک تحلیلگـر ارشـد بازارهـای بین المللی فوالد و سـنگ آهن گفت: اسـتفاده از معدن سـنگ آهن هماتیـت و اسـتفاده از باطله های 
معـادن بـزرگ، راهکارهایـی اسـت کـه می توان بـا اسـتفاده از آن ها بـر چالش های فعلی تامین سـنگ آهن در کشـور فائـق آمد تا 

فرصت کافی برای انجام اکتشافات جدید فراهم شود.

چالش تامین سنگ آهن در راستای طرح جامع فوالد
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سـنگ آهن تصریـح کـرد: شـرکت ولـه به هیـچ عنوان 

عمـان  در  زیـرا  نمی فروشـد،  ایـران  بـه  اولیـه  مـواد 

کارخانه دارد و CSN هم شـرکت کوچکی اسـت که 

تولیـد شـده در سـال بیـن سـه تـا چهـار میلیـون تـن 

اسـت. آنـگال امریکـن هـم شـرکت دوم بـزرگ برزیـل 

اسـت کـه قـرارداد 20 سـاله بـا بحریـن دارد، بـر ایـن 

اسـاس ما نمی توانیم برزیل را به عنوان منبع تامین 

سنگ آهن خود مدنظر قرار دهیم.

وی اذعـان کـرد: در اسـترالیا نیـز معـدن »یوگـی« 

مطـرح اسـت کـه بـا مشـارکت گل گهـر، چادرملـو و 

شـرکت خصوصـی »فکـور صنعـت« خریـداری شـده 

است، اما یکی از معضالت اساسی آن حمل کنسانتره 

در آینده خواهد بود.

جعفـری  طهرانـی طـرح کـرد: یکـی از مشـکالت 

اساسـی مـا موضـوع پهلوگیـری کشـتی های 150 تـا 

170هـزار تنـی »کیـپ سـایز« اسـت کـه امـکان آن در 

بنادر کشور وجود ندارد و اگر قرار باشد از استرالیا با 

کشـتی های »پانامکـس« 70 تـا ۹0 هـزار تنـی واردات 

انجـام شـود مقـرون به صرفه نخواهد بود، مگر اینکه 

تحریم ها و محدودیت حمل دریایی برداشته شود و 

آن گاه شاید حمل از استرالیا توجیه داشته باشد.

و  فـوالد  بین الملـل  بازارهـای  ارشـد  کارشـناس 

سـنگ آهن یادآوری  کرد: از آنجایی که در سـال های 

گذشته طرح های توسعه ای در بنادر کشور اجرایی 

نشـده، بـه  طـور طبیعی کشـتی های بزرگ تـا نزدیک 

آن  از  پـس  و  بیاندازنـد  لنگـر  مـا می تواننـد  بنـادر 

و سـبک تر  بـه کشـتی های کوچکتـر  را  سـنگ آهن 

منتقل کنند.

وی در ادامه افزود: امروز و با استقالل طالبان در 

افغانستان، امکان واردات سنگ آهن از این کشور در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

جعفـری طهرانـی خاطرنشـان کـرد: یکـی دیگـر از 

کشورهای منطقه که معادن سنگ آهن خوبی دارد، 

قزاقستان است، اما بعد مسافت ریلی و محدودیت 

انتقـال بـار از طریـق دریـای خـزر، موضـوع واردات از 

این کشور را نیز منتفی می سازد.

و  فـوالد  بین الملـل  بازارهـای  ارشـد  کارشـناس 

سنگ آهن اذعان کرد: کشورهایی همچون شیلی که 

کنسانتره سنگ آهن دارد، همچنین مکزیک که عیار 

سـنگ آهن آن در حـدود 65 اسـت بـه دلیـل تحریم هـا 

محصـوالت خـود را بـه ایـران نمی فروشـند، کشـور 

مراکـش نیـز سـنگ آهن مگنتیـت دارد کـه آن هـم بـه 

و  نیسـت  مـا  بـه  فـروش  بـه  قـادر  تحریم هـا  دلیـل 

قراردادهای آفریقای جنوبی، تانزانیا و کنیا نیز تحت 

انحصـار یکـی از کشـورهای عربـی اسـت و در عمـل 

خرید از آن ها امکان پذیر نیست.

وی تصریـح  کـرد: بـا ایـن اوصـاف فقـط کشـور 

صـادرات  بـرای  هـم  آن  کـه  می مانـد  باقـی  هنـد 

بـاال عـوارض  بـه  بـا عیـار 58  سـنگ آهن هماتیـت 

صادراتی تعیین کرده که در عمل به صرفه نیست. 

سـنگ آهن  صـادرات  اجـازه  کشـور  ایـن  همچنیـن 

مگنتیـت را نمی دهـد و اگـر قـرار باشـد سـنگ آهن 

هماتیـت بـا عیـار کمتـر از 58 از هندوسـتان وارد 

کنیم بهتر است نسبت به فراوری معادن هماتیت 

خود اقدام کنیم.

جعفـری طهرانـی گفـت: در گذشـته بسـیاری از 

معـادن سـنگ آهن هماتیـت کشـور بـه علـت نبـوده 

فنـاوری بـه درسـتی مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و بـه 

ظرفیـت بـاال نرسـیده اسـت، هـر چنـد بـا اسـتفاده از 

روش هـای سـنتی برداشـت هایی انجـام می شـد امـا 

رونـد تولیـد و تنـاژ محـدود بـود، بـا ایـن حـال امـروز بـا 

فناوری های جدیدی که در چین و کشـور خود مهیا 

است امکان فرآوری این معادن هماتیت وجود دارد.

ایـن تحلیلگـر تاکیـد کـرد: اسـتفاده از باطله هـای 

معادن بزرگ راه میان بری است تا چند سال آینده که 

احیا معادن هماتیت کشور و فرآوری آن ها، همچنین 

می شـود،  اقـدام  بـزرگ  معـادن  باطله هـای  فـرآوری 

می توانـد راهگشـا باشـد تـا مـدت زمـان اسـتفاده از 

موجـودی ذخایـر مگنتیـت طوالنی تر شـود و فرصت 

کافی برای انجام اکتشافات جدید داشته باشیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، کارشناسـان معتقـد 

هستند، زمانی به اهداف مدنظر در کشور می رسیم 

که مطالعات و اکتشـافات کامل، عمقی و هدفمند 

باشـند. ایـن در حالـی اسـت کـه تاکنـون اکتشـافات 

معــــدنی بــــه دلیــــل نبــــود اکتشــــاف یکپارچــــه و 

سیاسـت گذاری واحـد کامـل نبـوده و در ایـن زمینـه 

زیان هایـی بـه چرخـه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

صنایع معدنی وارد شده است.

ذخایر سنگ آهن ایران محدود شده و 
معادن قدیمی تر مثل بافت و چغارت 
کمتر از هفت تا هشت سال از عمر 

آن ها باقی مانده است
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معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی ایمیـــدرو، رضـــا محتشـمی  پور درجلســــه 

نشسـت بررسـی مسـائل و مشـکالت حـوزه معـدن 

استــــان بوشهــــر، اظهــــار داشــــت: بــــرای تامیــــن 

ماشین آالت معدنی یک مشکل عمومی در کشور 

وجــــود دارد کــــه برخـــی شـرکت ها بـا فضاسـازی 

رسـانه ای در تـالش هسـتند تـا مانـع از واردات ایـن 

تجهیزات شوند.

وی افزود: جهت واردات ماشین آالت معدنی 

ممانعت  هایی ایجاد شـده اسـت که در این زمینه 

ایـن  خـود  مطالبه گـری  بـا  بایـد  معدنـداران  خـود 

موضوع را تبیین کنند.

وزارت  مـواد  فـرآوری  و  معـادن  امـور  معـاون 

صمـت تصریـح کـرد: بـرای ماشـین آالت کوچـک 

زمینـه  تـا  اسـت  آن  داخلی سـازی  بـر  تـالش  نیـز 

اسـتفاده از توان متخصصان داخلی در این بخش 

فراهم شود.

محتشمی پور بیان کرد: تکلیف حقوق دولتی 

واحدهـای معدنـی بایـد هـر چـه زودتـر مشـخص 

شـود. در ایـن زمینـه تـا دو هفتـه آینـده بـا تشـکیل 

شورای عالی معادن موضوع تعیین تکلیف حقوق 

دولتی واحدها پیگیری خواهد شد.

وی اذعان کرد: با هدف حل مشکالت مالکان 

واحدهای معدنی راه  اندازی پنجره واحد زمین در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و همـه دسـتگاه ها 

مکلـف شـدند تـا نقشـه های خـود را در ایـن پنجـره 

بارگذاری کنند.

وزارت  مـواد  فـرآوری  و  معـادن  امـور  معـاون 

صمـت مطـرح کرد: بر اسـاس بررسـی ها 45 درصد 

نقشه های منابع طبیعی و معدنی در کشور تداخل 

دارنـد کـه سـعی بـر پیـدا کـردن راهـکاری سـریع تر 

برای حل این موضوع است.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: دادگاه تخصصی 

معـدن در کشـور وجـود ندارد کـه با توجه به اینکه 

ایـن مهـم مطالبـه جـدی معدنـکاران اسـت، حتمـا 

پیگیری خواهد شد.

معـاون امـور معادن و فـرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای راه اندازی سـامانه مجوزها، تاکنون دو هزار درخواسـت 
واردات ماشین آالت حوزه فعالیت های معدنی ثبت شده که از این میزان برای واردات 500 دستگاه موافقت شده است.

موافقت برای واردات 500 دستگاه ماشین آالت 
حوزه فعالیت معدنی

ـــ

تشکیل جلسه هیئت مدیره فوالد خراسان در سنگان

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد خراسـان به همـراه اعضای هیئـت مدیره شـرکت از روند پیشـرفت پروژه کارخانه کنسـانتره سـنگان 
خواف بازدید کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

ایـن  جریـان  در  خراسـان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

بازدیـد، کسـری غفـوری و اعضـای هیئـت مدیـره با 

و  مدیـــران  خراســــان،  فــــوالد  مجتمــــع  مدیــــران 

کارشناسـان »شرکـــت تهیــــه و تولیـد مـواد معدنی 

شـــــرق فــــوالد خراســـان« )مستقــــر در سنگـــان( و 

کنسرسـیوم سـاخت پروژه مجتمع تولید کنسانتره 

آخریـن  تـا  دادنـد  جلسـه  تشـکیل  خراسـان  فـوالد 

وضعیـت پـروژه، نحـوه اجـرای برنامه هـای مرتبـط بـا 

تسـریع رونـد سـاخت و مسـائل و مشـکالت کار از 

نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

تفاهم نامـه  امسـال،  مـاه  آبـان  اسـت  گفتنـی 

تسـریع در عملیـات اجرایـی سـاخت کارخانـه 2.5 

میلیـون تنـی کنسـانتره  میـان شـرکت های »تهیـه و 

تولید مواد  اولیه شرق فوالد خراسان«، »ایریتک« و 

»ایمپادکو« با حضور مدیران عامل شـرکت های یاد 

شده به امضا رسید.

کاهـش زمـان اجـرای پـروژه بـه کمتـر از 24 مـاه، 

تکمیل زنجیره تولید فوالد در استان برای نخستین 

رضـوی،  خراسـان  در  فـوالد  تولیـد  پایـداری  و  بـار 

تضمیـن 25 سـاله تامیـن خـوراک فـوالد خراسـان و 

ایجـاد چشـم انداز توسـعه، بـا افزایـش ظرفیـت احیـا 

مسـتقیم در نیشـابور، از مهم تریـن دسـتاوردهای 

تسریع اجرای این پروژه در خواف خواهد بود.
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طی هشت ماه امسال،

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طبـق آمـار وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، طـی هشـت ماهـه سـال 

پروانـه  کشـف،  گواهـی  صـدور  میـزان  از  جـاری 

بهره برداری و میزان اشـتغال در معادن به واسـطه 

پروانـه بهره بـرداری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته کاسـته شده اسـت اما هزینه صرف شده 

به جهت عملیات اکتشـاف افزایش 287درصدی 

و میـــزان صـــدور پروانـــه اکتشـــاف افزایش 1.4 را 

ثبت کرده اند.

در مجموع هشـت ماهه سـال جاری، 647 فقره 

پروانـه اکتشـاف صـادر شـده اسـت کـه تنهـا ۹ فقـره 

بیشـتر از میـزان صـدور آن در هشـت ماهـه سـال 

گذشـته ) 656 فقـره( اسـت و رشـد 1.4 درصـدی را 

ثبت کرده است.

همچنین طی مدت مذکور سال جاری 307فقره 

گواهی کشـف معادن صادر شـده اسـت که نسبت 

سـال  ماهـه  در هشـت  شـده  فقـره صـادر  بـه 340 

گذشته ۹.7 درصد افت داشته است.

پروانـه  صـدور  در  صمـت،  وزارت  آمـار  طبـق 

بهره برداری تا پایان آبان ماه امسـال نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته بیشـترین افـت صـدور مجـوز 

مربـوط بـه پروانـه بهره بـرداری اسـت کـه بـا کاهـش 

18.6درصدی از 415 فقره به 338 فقره رسیده است.  

بـر مجوزهـای معدنـی، میـزان اشـتغال  عـالوه 

به واسـطه صـدور پروانه هـای بهره بـرداری نسـبت به 

درصـدی   ۹.4 افـت  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. در حالـی کـه از ابتـدای فروردیـن تـا 

پایان آبان 13۹۹، حدود سه هزار و 3۹0 نفر مشغول 

شـدند امـا ایـن تعـداد در مـدت مشـابه امسـال بـه 

سه هزار و 72 نفر کاهش یافته است.

در مقابل اما سـرمایه صرف شـده برای عملیات 

اکتشـاف طی هشـت ماهه امسـال نسـبت به مدت 

مشابه سال گذشته 287 درصد افزایش یافته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، سـرمایه مجوزهـای 

صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف 

شده برای عملیات اکتشاف بوده، در نیمه نخست 

سـال جـاری سـه هـزاز و 26۹ میلیـارد ریـال ثبت شـده 

اسـت. این در حالی اسـت که در مدت مشـابه سـال 

گذشته 845 میلیارد ریال صرف شده بود.

بـر اسـاس آخریـن آمـار وزارت صمـت، از ابتـدای سـال جاری تـا پایان آبـان مـاه در مجموع سـه هـزار و 269 میلیارد ریـال صرف 
هزینه های اکتشاف شده است که 3.8 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و رشد 287 درصدی را نشان می دهد.

هزینه مصرفی برای اکتشافات معدنی 3.8 برابر شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی مجتمع مس سرچشمه، کیارش مهرانی با 

بیـان ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکه 

شـرکت مـس قصـد دارد در حـوزه توسـعه ابزارهـای 

نوین مالی به کشـور و بازار سـرمایه کمک کند، به    

عنوان یک صنعت پیشتاز با هماهنگی که با بورس 

کاال و شـرکت سـپرده   گذاری مرکـزی انجـام داده و 

هدایـت و حمایتـی کـه وزارت صمـت و ایمیـدرو از 

ایـن ابزار داشـته   اند، اقدامات قابل توجهـی را انجام 

داده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت مس قصد دارد این 

بازار را در کشـور توسـعه دهد، بیان کرد: با این کار 

به متنوع   سازی ابزارهای سرمایه گذارانی که قصد 

دارند با استفاده از منابع مالی بالاستفاده یا منابع 

مالی که بخواهند بازدهی سریع   تری داشته باشند، 

کمک به سزایی می شود.

معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس 

ایـران ضمـن اشـاره بـه محاسـن این ابـزار، عنـوان کرد: 

معامالت آتی اساسا جزو ابزارهای مشتقه محسوب 

می شوند. ابزارهایی که پشتوانه آن ها دارایی فیزیکی 

اسـت و ایـن دارایـی فیزیکـی مثل مس کاتدی اسـت 

کـه شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران روزانـه اقـدام بـه 

تولیـد آن کـرده و بـا باالتریـن کیفیـت در بازارهـای 

داخلی و جهانی عرضه می کند.

مهرانی تصریح کرد: آنچه مزیت معامالت آتی 

محسـوب می شـود، ایـن اسـت کـه هـر سـه گـروه 

تولیدکننـده کـه بـه دنبال پوشـش ریسـک های خود 

هسـتند کـه اصطالحـا گفتـه می شـود »هجینـگ« 

انجام می دهند یا کسانی که به دنبال موقعیت   های 

آربیتـراژی هسـتند، بتواننـد از تفـاوت بیـن دو بـازار 

سـود بدون ریسـک اسـتفاده کنند و کسـانی که به 

دنبال نوسان گیری و سفته   بازی هستند، می توانند 

از این ابزار استفاده کنند.

وی اضافه کرد: معامالت آتی به    عنوان یکی از 

معامالتـی اسـت که تنظیم   کننـده بازارهـای مالی و 

اقتصادی به    شمار می رود.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران اذعان کرد: سـرعت رشـد بازارهای مالی 

از سرعــــت رشــــد بازارهــــای فیــــزیکی بـه دلیـــل 

پیش بینی هـای رفتـاری قابلیـت پیش بینـی دارند و 

سـرعت عمـل آن بازارهـا بیشـتر اسـت. بنابرایـن هـر 

سه گروه می توانند از این ابزار استفاده کنند.

مهــــرانی اذعــــان کــــرد: امــــروزه بسیــــاری از 

سـرمایه گذارانی کـه بـه دنبال تامیـن نیازهای مالی 

خود از محل مدل   های پوشـش ریسـک ارز هسـتند، 

می تواننـد خـود را در برابـر پوشـش ریسـک ارز از 

طریـق قراردادهـای آتـی مـس هـج کننـد و اصطالحـا 

ریسک را پوشش دهند.

وی اضافـه کـرد: ایـن مدلـی کـه طراحـی شـده، 

قطعـا بـه اقتصـاد ملـی کمـک می کنـد و همچنیـن 

معامالت نقدی و معامالت آینده را تنظیم کرده و 

در کنـار آن باعـث شفاف   سـازی و منصفانـه    شـدن 

قیمت ها در بازار می شود.

معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس 

ایران با بیان اینکه مس نسـبت به سـایر کاالها دارای 

ویژگی   هـای زیـادی اسـت، مطـرح کـرد: قیمت مس، 

تابعی از قیمت های جهانی اسـت. یعنی بنگاه   های 

بزرگ بین المللی این کاال را تولید می کنند و به دلیل 

کمیابی معادن و موقعیت   های سختی که در تولید 

محسـوب  ارزشـمندی  کاالی  دارد،  وجـود  مـس 

می شـود و جـزو کاالهـای بـا ارزش افـزوده بـاال و دارای 

ارزش زیادی به    شمار می رود.

مهرانـی اظهـار کـرد: از سـوی دیگـر مـس کاالی 

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: معامـالت آتـی و گواهی سـپرده کاالیی، منجر به تنوع بخشـی به 
ابزارهای مالی و منصفانه   شدن قیمت ها شده است و به اقتصاد ملی کمک به سزایی می کند.

توسعه صنعت مس با ابزارهای نوین مالی
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ارزی بـوده و قیمـت آن تابعـی از نـرخ ارز اسـت. 

بنابرایـن افـرادی کـه بتواننـد پیش بینـی درسـتی از 

نـرخ ارز و قیمت هـای جهانـی و شـرایط داخلـی و 

بین المللـی داشـته باشـند، به   خوبـی می تواننـد بـه    

صـورت مسـتمر از ایـن ابـزار بـرای مقاصـد سـه   گانه 

استفاده کنند.

از  وزارت صمـت  پشـتیبانی  از  وی همچنیـن 

شـرکت ملی صنایع مس در مسـیر توسـعه ابزارهای 

نویـن مالـی در بـازار اقتصادی، تقدیر و تشـکر کرد و 

گفـت: به رغـم اینکـه در دوره   هـای قبـل همـواره ایـن 

موضوع بنا به دالیل متعددی عملیاتی نشـده بود، 

امـا امـروز بـا موافقـت و مسـاعدت وزارتخانه   هـای 

صمت و اقتصاد این موضوع عملیاتی شد.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران در ادامه به بررسـی علل سـرعت نگرفتن 

معامـالت گواهـی سـپرده کاالیـی مـس پرداخـت و 

بیـان کـرد: بـه دلیـل اینکـه هنـوز مسـئله مالیاتـی 

معامـالت گواهـی سـپرده کاالیی حل نشـده اسـت، 

سرعت نخواهد گرفت و باید آن را مانند سایر اوراق 

بهادار بازار سرمایه، معافیت مالیاتی دهند و طبق 

بنـد 24 مـاده یـک قانـون توسـعه ابزارهـا و نهادهـای 

مالیـات  پرداخـت  از  مالـی  ابـزار  ایـن  بایـد  مالـی، 

مضاعف معاف شود.

مهرانـی تصریـح کـرد: بـه ایـن دلیـل کـه سـازمان 

از  را  افـزوده  ارزش  مالیـات  حـذف  مالیاتـی  امـور 

معامـالت گواهـی سـپرده کاالیـی نپذیرفته اسـت و 

هـر بـار معامله این اوراق مشـمول مالیات می شـود، 

ایـن گواهی سـپرده کاالیـی در حال حاضر فاقد بازار 

ثانویه خواهد بود.

وی ضمن اشاره به قانون مالیات   های مستقیم، 

اذعـان کـرد: قانون مالیات های مسـتقیم )مـاده 143 

مکـرر( نیـز بـه ایـن معافیـت اشـاره دارد و تاکنـون 

سـازمان مالیاتی بخشـنامه   ای بابت اصـالح مالیات 

ارزش افزوده به بورس کاال ابالغ نکرده است.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران ضمـن ابراز امیـدواری از ابالغ بخشـنامه 

مـورد نظـر، خاطرنشـان کـرد: امیـدوار هسـتیم ایـن 

بخشـنامه ابالغ و گواهی سـپرده کاالیی مس دارای 

معامالت پیوسته شود.

ـــ

متوسط عمق اکتشاف منابع زیرزمینی 
در کشور پنج متر است

معاون وزیر صمت:

معـاون امـور معـادن وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفـت: اکنون متوسـط عمق 
اکتشـاف منابـع زیرزمینی در کشـور پنـج متر و در کشـورهای پیشـرفته باالتر از 

200 متر است.

به گزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشمی پور 

در دیدار با استاندار بوشهر اظهار داشت: بیش از 

60 تـا 70 درصـد از عوامـل غیـر فعال بـودن برخی از 

واحدهای معدنی کشور وجود معارضان محلی یا 

دسـتگاهی اسـت کـه منجـر شـده تـا سـرمایه گذار 

امکان فعالیت نداشته باشد.

وی اضافـه کـرد: اگـر یـک فعالیـت معدنـی بـه 

محیـط زیسـت منطقـه خسـارت وارد کـرد پـس از 

شناسایی میزان خسارت از سوی دستگاه مربوط، 

باید این خسارت از محل یک درصد از درآمدهای 

واحدهای معدنی جبران شود.

معـاون امـور معـادن وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجـارت افـزود: موانـع اکتشـافی بایـد در مناطـق 

برداشته شده تا از ظرفیت معدنی کشور به خوبی 

استفاده شود.

محتشمی پور خاطر نشان کرد: اکنون متوسط 

عمق اکتشاف منابع زیرزمینی در کشور پنج متر، 

سایر کشورها 75 متر و کشورهای پیشرفته باالتر از 

200 متـر اسـت؛ بـا ایـن حـال، در برخـی از مناطـق 

کشور نیز به صورت نقطه ای عمق اکتشاف به 300 

تا 400 متر رسیده است.

این مقام مسئول عنوان کرد: برای نمونه در 

حـوزه  سـرمایه گذاران  عمـده  بوشـهر  اسـتان 

معـدن، توانایـی اکتشـاف باالیـی برای دسترسـی 

بسـیار  مـواد معدنـی موجـود در عمق هـای  بـه 

پایین نداشتند.

پایـدار،  ادامـه داد: در راسـتای توسـعه  وی 

منابـع  بـه حوزه هـای  نـگاه همزمـان  اسـت  نیـاز 

طبیعی و محیط زیست، رفاه و توجه به نیازهای 

مـردم و اقتصـاد کشـور صورت گیرد زیـرا افراط و 

تفریـط در هرکـدام از ایـن بخش ها منجر به رشـد 

و توسعه ناپایدار می شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، معاون امور معادن 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: توجه به 

حــــوزه محیــــط زیســــت خــــط قرمــــز در حــــوزه 

فعالیت هـــای معدنـی محســـوب شـــده و بایـد از 

تحمیل هر نوع خسارتی به محیط زیست به طور 

جد، جلوگیری شود.

قانـون،  اسـاس  بـر  کـرد:  بیـان  محتشـمی پور 

15درصـد حقـوق دولتـی معـادن در مناطـق هزینـه 

می شود که این ظرفیتی برای توسعه زیرساخت های 

حوزه معدن است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بر اسـاس آماری که 

توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، طی هشت 

ماهـه سـال جـاری 18 میلیـون و 52۹ هـزار تـن شـمش 

کـه  شـده  تولیـد  بلـوم(  و  بیلـت  )اسـلب،  فـوالدی 

13میلیـون و 733 هـزار تـن آن بـا کاهـش 18 درصـدی 

نسبت به مصرف ظاهری آن در هشت ماهه ابتدایی 

نیمـه  در  اسـت.  شـده  داخـل  صـرف   ،13۹۹ سـال 

نخسـت سـال گذشـته میـزان مصـرف شـمش فـوالد 

معادل 16 میلیون و 814 هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع هفت میلیون و 386 هزار 

تن مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، 

نبشـی و سـایر مقاطع( تولید شـده در هشـت ماهه 

سال جاری، پنج میلیون و 665 هزار تن آن در داخل 

مصرف شـده اسـت. مصرف ظاهری فوالد در نیمه 

نخسـت امسـال 12 درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه 

سال گذشته که 6 میلیون و 450 هزار تن بود، کمتر 

شده است.

مصـــرف ظاهـــری کل مقاطــع تخــت فــوالدی 

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

مـدت مذکـور سـال جـاری نسـبت به هشـت ماهه 

ابتدایـی سـال گذشـته، 10 درصـد کمتـر شـده و از 

6 میلیون و 128 هزار تن به پنج میلیون و 505هزار 

تن رسیده است.

از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آبـان مـاه، تولیـد 

محصوالت فوالدی نیز معادل 12 میلیون و ۹13 هزار 

تـن ثبـت شـده کـه 11 میلیـون و 25۹ هـزار تـن آن بـه 

مصـرف داخلـی اختصـاص یافتـه اسـت و بـه ایـن 

آن در مـدت  بـه مصـرف ظاهـری  نسـبت  ترتیـب 

مشـابه سـال گذشـته کـه 12 میلیـون و 815 هـزار تـن 

بود، 12 درصد کاهش مصرف را تجربه کرده است.

بـر اسـاس آمـار، کمتریـن میـزان افـت مصـرف 

ظاهـری فوالدی هـا در ایـن مقایسـه آمـاری متعلق به 

تولید آهن اسفنجی است که با کاهش 5 درصدی، 

در مجموع هشت ماهه سال جاری به 1۹ میلیون و 

241 هـزار تـن رسـیده اسـت. میـزان مصـرف ظاهری 

این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته 

معادل 20 میلیون و 301 هزار تن بوده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، این در حالی اسـت 

از  کـه  نشـان می دهـد  فوالدی هـا  تولیـد  آمـار  کـه 

تمامـی  مـاه،  آبـان  پایـان  تـا  جـاری  سـال  ابتـدای 

فرآورده هـای فـوالدی اعـم از شـمش، مقاطع تخت و 

طویـل، محصـوالت و آهـن اسـفنجی بـا افـت میـزان 

تولید نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته روبه رو 

شـده اند. از سـوی دیگـر، در عیـن کاهـش تولیـد و 

صـادرات  فـوالد،  زنجیـره  ظاهـری  مصـرف  افـت 

فوالدی هـا در ایـن مـدت بـا افزایـش قابـل توجهـی 

روبـه رو بـوده اسـت و از میـزان تولیـد فوالدی هـا در 

مـدت مذکـور سـال جـاری، بـه ترتیـب شـمش فـوالد 

27درصــــد، مقاطـــع طویــل فــوالدی 45 درصــد، 

محصــــوالت فوالدی 30 درصــــد و آهــــن  اسفنجی 

105درصد افزایش صادرات داشته اند.

طبـق برآوردهـای صـورت گرفتـه از میـزان تولید، مصـرف، واردات و صـادرات انواع اشـکال فوالد طی هشـت ماه امسـال، مصرف 
ظاهری انواع فوالدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 5 تا 18 درصدی داشته است.

افت مصرف ظاهری فوالد در کشور

ـــ
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فرماندار اسفراین خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مهـدی کرامتـی 

اظهـار داشـت: تاکنـون بیـش از 28 هـزار نفـر عضـو 

ایـن شـرکت تعاونـی شـده اند و عضوگیـری در آن 

ادامه دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه انجام مطالعـات اولیه در 

معـدن سـرب و روی آلبـالغ بـه پایـان رسـیده اسـت، 

افزود: باید مطالعات تکمیلی توسط ایمیدرو انجام 

شود که پیش نیاز آن ساخت راه دسترسی است.

امکان سـنجی  داد:  ادامـه  اسـفراین  فرمانـدار 

سـازمان  بـه  و  شـده  انجـام  راه سـازی  بـرای  طـرح 

محیط زیست ارسال و این سازمان اصالحات الزم 

ایمیـدرو در  اکنـون  هـم  و  اسـت  کـرده  ارسـال  را 

تـرک  انجـام  طریـق  از  پیمانـکار  انتخـاب  مرحلـه 

تشریفات است.

کرامتـی تصریـح کـرد: تالش بـــر ایـــن اســـت تا 

بـرای سـاخت جـاده مـورد نیـاز از پیمانـکاران بومی 

استان استفاده شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، این مقام مسئول به 

راه انـدازی واحــــد فـــرآوری سـرب و روی در معـدن 

آلبـالغ نیـز اشـاره کرد و گفـت: گمانه زنی های اولیه 

برای مشـخص کردن ظرفیت ماده معدنی سـرب و 

پتانسـیل  انجـام شـده و طبـق آن،  آلبـالغ  روی در 

راه اندازی واحد فرآوری سرب و روی وجود دارد.

وی اضافـه کـرد: در این زمینه مکاتبـات الزم به 

ادارات محیــــط زیســــت بــــرای مشخــــص کــــردن 

الزامات، منابع طبیعی برای تعیین عرصه مناسب 

و همچنین سازمان صمت استان انجام شده است.

فرمانـدار اسـفراین ادامه داد: شـرکت تعاونی 

راه انـــدازی شـــده می توانــــد از طریـــق واگـــذاری 

سهــــام اقــــدام بـــه ساخــــت و راه انــدازی واحـد 

تولیدی مذکور کند.

فرماندار اسـفراین از تشـکیل شـرکت تعاونـی مرتبط با معدن آلبالغ در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: برای اینکـه مردم بتوانند 
از معدن آلبالغ ذی نفع شوند شرکت تعاونی تشکیل شده است.

عضوگیری بیش از ۲8 هزار نفر در شرکت تعاونی معدن آلبالغ

ـــ

میزان تولید شمش آلومینیوم از 400 هزار تن عبور کرد

میـزان تولیـد شـمش آلومینیـوم کشـور طی 9 ماهـه سـال 1400، از 400 هـزار تن گذشـت که این رقـم بیانگر 23 درصد رشـد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بـه  از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

گـزارش روابـط عمومـی سـازمان توسـعه و نوسـازی 

چهـار  ایران)ایمیـدرو(،  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

شـرکت تولیدکننـده آلومینیـوم کشـور از فروردیـن 

مـاه تـا پایـان آذر مـاه امسـال، 400 هـزار و 481 تـن 

شـمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 325 هـزار و 223 تـن بـود کـه حاکـی از 

افزایش 23 درصدی تولید است.

و  هـزار  ایرالکـو 133  میـزان، شـرکت های  ایـن  از 

832تـن، سـالکو 127 هـزار و 232 تن، المهـدی 111هزار و 

325تن و آلومینای ایران 28 هزار و ۹2 تن تولید کردند.

تولید 175 هزار تن پودر آلومینا  

سـال  ماهـه   ۹ طـی  ایـران  آلومینـای  شـرکت 

جـاری، 175 هـزار و 284 تـن پـودر آلومینـا تولیـد 

کـرد. میـزان تولیـد مـدت مشـابه سـال ۹۹، حـدود 

یـک درصـد  کـه حـدود  بـود  و 23۹تـن  هـزار   177

کاهش یافت.

افزایش 11 درصدی تولید بوکسیت  

همچنیـن این شـرکت طـی ۹ ماهـه 1400، حدود 

677 هـزار و 604 تـن بوکسـیت تولیـد کـرد کـه در 

مقایسه با تولید سال ۹۹ )608 هزار و 1۹5 تن(، بیش 

از 11 درصد افزایش را نشان می دهد.
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خالقـی  آرمـان  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دربـاره چالش هـای صنعـت معـدن، اظهـار داشـت: 

نبود تکنولوژی های روز در معادن یکی از مشکالت 

معدنکاران است. معدنکاران ما در بخش معدن با 

چالش های بسـیاری مواجه هسـتند. چراکه معادن 

را به عنـوان آورده یـا وثیقـه در سیسـتم های بانکـی 

برای تامین مالی نمی پذیرند. همین موضوع چالش 

تامیـن مالـی را بـرای معدنـکاران بـه وجـود مـی آورد. 

موضـوع بعـدی وجـود بروکراسـی های فـراوان بـوده 

کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت کار معـدن را بـا توقـف 

مواجـه کند. سـایر مشـکالت نظیـر منابع طبیعی و 

زیسـت محیطی اسـت کـه تکلیـف معدنـکار را از 

ابتدا روشن نمی کند.

وی افـزود: بحـث معارضـان محلی نیـز جزئی از 

مشـکالت معدنـکاران بـوده کـه تـا بـه امـروز پابرجـا 

در  محلـی  معارضـان  حضـور  چراکـه  اسـت؛  بـوده 

معـادالت و محاسـبات معدنکاران دیده نمی شـود. 

وقتـی معـدن شـروع بـه کار می کنـد، سـاکنان آن 

منطقه سنگ اندازی می کنند و معدنکار با مشکالت 

عدیده ایی مواجه می شود.

عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت، معـدن و 

تجارت بیان کرد: موضوع بعدی تامین ماشین آالت 

و تجهیزات معدنی است که در حال حاضر یکی از 

می شـود.  محسـوب  بخـش  ایـن  بـزرگ  معضـالت 

روز،  ماشـین آالت  از  بهره گیـری  بـا  دنیـا  معـادن 

جـای  خـود  دل  در  را  تکنولوژی هـا  جدیدتریـن 

داده اند. همین موضوع از اکتشـاف تا اسـتخراج به 

معدنکار کمک می کند اما در کشـور ما با توجه به 

دلیـل  بـه  و  معدنـی  ماشـین آالت  بـودن  فرسـوده 

تحریم ها امکان ورود ماشین آالت جدید به سختی 

دوم  دسـت  ماشـین آالت  همچنیـن  دارد.  وجـود 

خریداری نشده و اجازه نمی دهیم این ماشین آالت 

وارد کشور شوند.

خالقـی عنـوان کرد: همه این موارد باعث شـده 

شـدت  بـه  معـدن  بخـش  ماشـین آالت  کـه  اسـت 

فرسـوده شـده و تا به امروز نیز نوسـازی یا جایگزین 

نشـده اسـت. ایـن امـر بهـره وری را پاییـن آورده و 

هزینه های اسـتخراج را باال برده اسـت. الزم به ذکر 

اسـت که ماشـین آالت مجهز به تکنولوژی های روز 

دنیا نیاز جدی معادن کشور هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت باید از چه 

اسـتراتژی هایی در مـورد هوشمندسـازی معـادن و 

نویـن  از فناوری هـای  اسـتفاده  بـه سـمت  حرکـت 

عضـو هیئـت مدیـره خانه صنعت، معـدن و تجارت گفـت: تکنولوژی هـای الزم در صنعـت معدن باید فراهم شـوند تـا معدنکاران 
بتوانند در عملیات های معدنکاوی  و استخراج ماده معدنی در مسیر درست حرکت کنند.

دسترسی به ذخیره های اصلی معادن با استفاده از 
تکنولوژی های جدید

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:
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استفاده کند، اذعان کرد: در این حوزه فناوری های 

کـه  کارهایـی  از  یکـی  می شـود.  دیـده  متفاوتـی 

کـه  اسـت  ایـن  بـاال می بـرد،  را  معـدن  هزینه هـای 

معـدن بـا توجـه بـه اینکـه عمدتـا ذخایـر زیرزمینـی 

اسـت و قابـل تشـخیص نیسـت کـه میـزان ذخایـر 

چقدر اسـت یا در چه نقطه ای قرار دارد و حتی چه 

مقدار اسـتخراج در منطقه  باید انجام شـود، قاعدتا 

زمانی که شـروع به اسـتخراج معدن و باطله برداری 

می کننـد تـا بخواهند به اصل مواد معدنی برسـند، 

شاهد آن هستیم که هزینه های زیادی به معدنکار 

تحمیل می شـود. تکنولوژی های روز دنیا در زمینه 

استخراج و حتی نقشه برداری معدنی بسیار توسعه 

یافته و دقیق اسـت. متاسـفانه معادن کشـور از این 

امکانات بی بهره هستند.

و  معـدن  عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت، 

تجـارت اذعـان کـرد: تکنولوژی هـای روز دنیـا بایـد 

برای معادن کشور فراهم شود تا معدنکاران بتوانند 

در معدنـکاوی  و اسـتخراج مـاده معدنـی در مسـیر 

درسـت حرکـت کننـد. چراکـه تکنولوژی هـای روز 

دنیـا بـه معدنـکاران این امـکان را می دهد تا بتوانند 

و  کننـد  پیـدا  دسترسـی  اصلـی  ذخیره هـای  بـه 

هزینه های مازاد نداشـته باشـند. قاعدتا ما نیازمند 

ایـن تکنولوژی هـا در بخـش معـدن هسـتیم کـه بایـد 

تهیه و آموزش داده شود و بتوانیم این آموزش را به 

کار بگیریم. آمارها نشـان می دهد متاسـفانه خیلی 

بــــه تکنولــوژی هــــای روز دنیــــا در معــــادن کشـــور 

دستــــرسی نداریــــم و همچنیــــن ماشیــــن آالت و 

تجهیزات جدیدی که با فناوری جدید ایجاد شدند 

هم فراهم نیستند.

خالقـی بـا اشـاره بـه عـدم ناتوانـی و فراهم نشـدن 

زمینـه ورود تکنولوژی هـای روز دنیـا بـرای معـادن، 

مطـرح کـرد: امـکان خریـد آن ها توسـط کشـور ممکن 

نیسـت و بـه دلیـل تحریـم در اختیـار مـا گذاشـته 

نمی شـود. طبیعتـا فـردی بایـد آنچـه را در دسـترس 

اسـت، معرفی کند و کار ترویجی انجام دهد که به 

نظـر می آیـد این جزو کارهایی اسـت که سـازمان های 

توسعه ای و تخصصی معادن مانند ایمیدرو و سازمان 

زمین شناسـی بایـد پیشـتاز و پیشـگام شـوند تـا ایـن 

فناوری های را شناسایی و آن ها را معرفی کنند و در 

دسترس فعاالن معادن قرار دهند.

وی در ادامه ابراز کرد: بخش های دیگر هم به 

قابـل  بـوده کـه در داخـل کشـور  مـواردی مرتبـط 

مـا در حـوزه  بـه نظـر می رسـد کـه  انجـام اسـت. 

توفیـق  معـدن  بخـش  بـا  دانشـگاه  بخـش  ارتبـاط 

چندانی نداشته ایم و خیلی عقب هستیم. ضرورت 

دارد که در این قست فناوری ها و تولید تجهیزات 

و مواردی که در بخش معدن مورد نیاز اسـت، در 

ایـن  قـرار گیـرد کـه  دسـتور کار دانشـگاه های مـا 

فنـاوری را به نوعـی در ایـن حـوزه یـا تولیـد و یـا آن را 

معـادن  قـرار دهیـم.  در دسـترس  و  کنیـم  فراهـم 

کشـور بـرای نقش آفرینی پررنـگ در تولید ناخالص 

داخلـی کشـور نیـاز بـه جدیدتریـن تکنولوژی هـای 

روز دنیا دارند.

عضـو هیئـت مدیـره خانـه صنعـت، معـدن و 

انقـالب  صنعتـی  بسـتر  بـه  اشـاره  تجـارت ضمـن 

چهارم در معادن و حرکت به سـمت ایجاد معادن 

فنـاوری  بحـث  در  کـرد:  اظهـار  چهارمـی،  مـوج 

اطالعـات، قاعدتـا بایـد راهـی را کـه بتوانـد هـم در 

بخـش معـدن بـازار را فراهـم کنـد و هـم دانـش فنی 

را در اختیـار قـرار دهـد، پیـدا کنیـم. ایـن راه همـان 

بحث هـای معـدن و ماهواره هـای تخصصـی اسـت 

که در حوزه اکتشاف معدنکاری وجود دارد و این 

موضوعـات بـه یکدیگـر مرتبـط هسـتند. بنابرایـن 

معدنـکاران مـا بایـد از نظـر فنـی و دانش هـای مورد 

نیاز معادن آماده شوند.

بـر اسـاس گزارشـی از خانـه صنعـت، معـدن و 

تجـارت ایـران، خالقـی در پایان خاطرنشـان کرد: به 

ایـن  بـه  نسـبت  خیلـی  مـا  معدنـکاران  مـن،  نظـر 

و  آگاه سـازی  بحـث  ندارنـد.  آگاهـی  موضوعـات 

آمـوزش اسـت و اینکـه اصـوال ما باید یک اسـتراتژی 

در بخش فناوری داشـته باشـیم که چگونه بتوانیم 

از فنـاوری اطالعـات در حـوزه فـروش، بازاریابـی و 

موضوعـات کیفیتـی بخـش معـدن اسـتفاده کنـم. 

متاسـفانه تـا بـه امـروز برنامـه ای ندیده ایـم و بایـد 

برنامه ریـزی الزم در ایـن خصـوص صـورت پذیـرد تا 

بتوانیـم در بازارهـای جهانـی مواد معدنی  را عرضه 

کنیـم و در مقابـل آن چیز هایـی کـه الزم داریـم را 

تهیه کنیم.

بحث معارضان محلی نیز جزئی 
از مشکالت معدنکاران بوده که تا 
به امروز پابرجا بوده است؛ چراکه 

حضور معارضان محلی در معادالت و 
محاسبات معدنکاران دیده نمی شود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در جلسه پایش 

طـرح فـوالد چابهـار ضمـن بیـان ایـن مطلـب اظهـار 

داشـت: ایمیـدرو با مشـارکت خصوصی ها بـه دنبال 

توسعه منطقه چابهار است.

وی افــــزود: منطقــــه سیستـــان و بلوچستـــان 

ظرفیت هـای معدنـی قابل توجهـی دارد و ایمیدرو با 

اکتشـافات انجـام شـده تاکنـون بـه ذخایـر بسـیار 

مطلوبـی در حـوزه مس دسـت یافتـه و امیدواریم در 

حوزه سنگ آهن نیز به معادن مناسبی دست یابیم.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در پایـان تصریـح 

کـــرد: مـــا بـــه عنـــوان دسـت اندرکاران بخش هـای 

دولتـی و خصوصـی نسـبت بـه توسـعه منطقـه کـم 

برخوردار سیسـتان و بلوچسـتان مسـئول هسـتیم و 

بـــدون شـک، تصمیم هـــای کنونـی مـــا در اجــــرای 

طرح هـای سـرمایه گذاری در ایـن منطقـه، افزایـش 

امنیـت و رفـاه را عـالوه بـر مـردم منطقـه، بـرای کل 

کشور نیز به همراه دارد.

ایجاد اشتغال 10 هزار نفر با اجرای طرح   

فوالد چابهار

مجـری طـرح احداث فوالد چابهار در این جلسـه 

گفت: طرح یاد شده در سه فاز )فاز نخست تا 1405، 

فـاز دوم تـا 140۹ و فـاز سـوم تـا 1412( اجـرا و در آن 

محصـوالت  ذوب،  کنسـانتره،  گندلـه،  واحدهـای 

فوالدی، یوتیلیتی ها و زیرساختی احداث می شود.

وی ادامـه داد: بـا اجـرای کامـل ایـن طـرح، 

بـرای 10هـزار نفـر از مـردم منطقه اشـتغال ایجاد 

خواهد شد.

هاشـم پور بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در 

ایـن طـرح تصریـح کـرد: تاکنـون اقداماتـی همچـون 

دریافـــــت افزایــــش سرمایــــه شرکــــت، مجــــوز 

زیسـت محیطی، تضمیـن خریـد آب، تحویل موقت 

زمین به مساحت 2320 هکتار در منطقه کجو انجام 

شـده و همچنیـن، موافقت نامه های مـورد نیاز دیگر 

برای احداث طرح نیز دریافت شده است.

مجری طرح احداث فوالد چابهار افزود: انتخاب 

مشـاور بـرای انجام خدمـات جانبی )نقشـه برداری و 

ژئوتکنیک(، انجام تشریفات مناقصه انتخاب مشاور 

تخصصـی بـــرای احـداث گندلـــه سازی و نیروگـــاه 

500مگاواتی، بخشی دیگر از اقدامات انجام شده 

در طرح مذکور است.

مدیرعامـل  عتیقـی،  ایمـان  نشسـت،  ایـن  در 

شرکت گل گهر، ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت 

چادرملو و محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 

فـوالد مبارکـه بـه عنـوان سـهامداران طـرح احـداث 

فـوالد چابهـار توضیحاتـی درباره رونـد اجرای طرح 

ارائه کردند.

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو گفت: ایمیدرو با تمرکز بر سیاسـت توسـعه مناطق کـم برخوردار، بـا همکاری شـرکت های بزرگ بخش 
معدن و صنایع معدنی، طرح احداث فوالد را در چابهار اجرا می کند.

ایمیدرو با مشارکت خصوصی ها به دنبال توسعه 
منطقه چابهار است

ـــ

کربن زدایی در صنعت آلومینیوم

چین قصد دارد کربن زدایی در بخش آلومینیوم را دنبال کند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 

معدنـی ایـران) ایمیـدرو (، چیـن در نظـر دارد کاهـش 

انتشـار کربـن در صنعـت آلومینیـوم تـا سـال 2025 

میالدی را در برنامه خود قرار دهد.

وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین با انتشـار 

چهاردهمیـن برنامـه پنـج سـاله توسـعه صنعت مـواد 

خـام چیـن اظهـار داشـت: انتشـار کربـن در بخـش 

آلومینیوم 3 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افـزود: چیـن به دنبال کاهش مصرف انرژی 

در صنایـع انرژی بـر اسـت تـا از ایـن طریـق، آلودگـی 

هـوا در المپیـک زمسـتانی سـال 2022 میـالدی را 

کاهـــش داده و همچنیـــن اقتصـــاد خـود را تـا ســـال 

2060میالدی کربن زدایی کند.

بـا  مواجهـه  در  گفـت:  مسـئول  مقـام  ایـن 

محدودیت هـای شـدید منابـع، ضـروری اسـت کـه 

انـرژی و محیـــط زیســــت، خنثی ســـازی کربــــن، 

انتظارات جدید مردم برای تولید ایمن و نیز وظیفه 

توسـعه ایمـن و سـبز در صنعـت مـواد اولیـه را مـورد 

توجه قرار داد.

عرضـه  کمبـود  میـزان  می شـود  پیش بینـی 

آلومینیـوم در بـازار جهانی به دلیل عدم اطمینـان از 

میـزان تولیـد ایـن محصـول در چیـن طـی سـال 2022 

میالدی به یک میلیون 500 هزار تن افزایش یابد.
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