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گزارش هفتگی بازارهای فوالد – گزارش هفتهه
 63سال  ( 6103شماره )633
بررسی زنجیهره لوهومهیهنهیهون ایهرای از سهوی
ریوتینتو
صنعت فوالد در گذری  6ساوه



سنگ لهن

ایفنا :هفته گذشته بازار سنگ وارداتی در چین جوی منفی و نزووی داشت .سنگ لهن
خلوص  36درصد استراویا با  01سنت افت نسبت به هفته قبل به  05دالر هر تن سی
اف لر رسید و در این قیمت ثابت ماند.

تحصن کارگرای کارخانه سیمای ایالن

جو منفی بازار به دویل خبر افزایش تووید فوالد چین و کاهش فروش صادراتی لی است

احتمال باالی وجود ذخایر پالتین در جنوب ایرای

که مازاد عرضه داخلی و افت قیمت های احتماوی را جدی تر میکند.

ایجاد گلخانه هیدروپونیک بها بهازیهافهت انهر ی
حرارتی در زاوه خراسای رضوی

اوبته فعاالی بازار بعید میدانند روزهای لتی قیمت این ماده اوویه افت شدید داشته
باشد چوی فوالدسازای چینی گرچه روزهای گذشته با احتیاط حرکت کردهاند ووی باید
موجودی انبارها را افزایش دهند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهرای

قیمت اوراق بهادار گروه سیمای و استخراج کانههای فلزی در تاریخ0630/13/61 :
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لخرین موجودی سنگ لهن وارداتی بنادر چین نیز برای پنجمین هفته متواوی افت داشته  016میلیوی و  511هزار تن ثبت
شده است.



قراضه

ایفنا :بازار واردات قراضه ترکیه خیلی فعال نبود و چند محمووه دریای باوتیک نهایی شد .قراضه سنگین کالس  0و 6خلوص
 51-61سوئد در  660دالر هر تن سی اف لر و قراضه خرد شده در  661دالر هر تن سی اف لر معامله شد .فعاالی بازار
انتظار دارند خریدارای ترک برای گرفتن تخفیف بیشتر تالش کنند.
هفته گذشته قراضه سنگین کالس  6اپن در کره جنوبی در  035دالر و  01سنت هر تن فوب نهایی شد که حدود  63دالر
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 051تا  031دالر هر تن شد.
میانگین قیمت قراضه خرد شده کانتینری وارداتی در هند در ثبات و  660دالر هر تن سی اف لر ثبت شد.
قراضه ل 6صادراتی سی لی اس معادل  605تا  661دالر هر تن سی اف لر ترکیه بود و خریداری نداشت .در خاور دور نیز
بازار قراضه سی لی اس در رکود بود و لخرین معامله در  663دالر هر تن سی اف لر کره جنوبی دو هفته گذشته نهایی شده
بود.
در کره جنوبی نیز قراضه امریکا معامله نشده و قیمت پیشنهادی  660تا  631دالر هر تن سی اف لر بود .تقاضا نیست و
عرضه کننده ها باید قیمت را کمتر کنند.



بیلت

ایفنا :بازار واردات بیلت ترکیه در سکوت بود .بیلت سی لی اس  661تا  660دالر هر تن سی اف لر ترکیه است و
درخواستهای خرید ناچیزی از جانب ترکیه در  660تا  661دالر هر تن سی اف لر شنیده شد .قیمت بیلت در بازار داخلی
ترکیه  631تا  601دالر هر تن درب کارخانه بدوی  05درصد ماویات بر ارزش افزوده بود .بیلت صادراتی ترکیه نیز  660تا
 630دالر هر تن فوب بود.

گردید .قیمت صادراتی از  601تا  600دالر به  630تا  600دالر هر تن فوب رسید.
قیمت رایج بیلت سی لی اس از  661تا  660دالر هر تن فوب به  600تا  660دالر هر تن فوب کاهش
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در بازار داخلی چین بیلت  06دالر افت داشته  665دالر هر تن درب کارخانه شد از این رو قیمت صادراتی نیز نزووی

خبرنامه صنایع معدنی

نسبت به پیشنهاد قیمت اوویه افت داشت .قیمت خرید قراضه سنگین کالس  6از بازار داخلی در اپن  0دالر باال رفته

صفحه شماره 2

یافت.



بیلت در بازار ایرای

ایفنا :بیلت در هفته گذشته بازار بسیار لران و راکدی را گذراند .شمش فوالد خوزستای سایز 001
میلیمتر تا  0650تومای هم پیشنهاد شد و شمش های  060میلیمتر محصول کارخانجات خصوصی بین
 0631تا  0661تومای عرضه میشد .روز سه شنبه فوالد خوزستای  66هزار و  311تن بیلت را در
قیمت  0601تومای فروخت .عرضه شمش لران لران محدود میشود .در کشور چین بخاطر لوودگی
محیط زیست و طرحهای جدید تقاضا برای میله گرد در حال افزایش است .لوازه بیلتهای ایرانی به
گوش خاور دوریها رسیده به همین دویل لیها به سمت کارخانجات ایرانی متمایل شدهاند .بعضی از کارخانهها مثل فوالد

خوزستای که سابقه صادرات دارند از این فرصت به بهترین شکل بهرهبرداری خواهند کرد اما بعضی از کارخانجات دیگر که
ادعای تووید شمش و صادرات دارند اما سازماندهی الزن را برای این کار ندارند شاید باعث سرافکندگی شمش ایرانی در
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بازارهای خارجی شوند .کارخانجات ایرانی برخالف تمان دنیا کاالی خود را بصورت فوب و نقدی پیشنهاد میدهند ضمن لنکه
انتظار دارند خریدار نظر قیمتی خودش را بگوید .در واقع به نوعی بصورت مناقصه عمل میکنند .این روش بعد از جنگ
جهانی دون کاربرد داشت ووی در دنیای امروز بیشتر فرصتی است برای کارخانههایی که برنامه ریزی توویدشای برای بیش
از سه ماه نیست اما همه کارخانهها در دنیا با اعتبار اسنادی کار میکنند که خیاوشای از بابت پرداخت وجه کاال راحت باشد و
از طرف دیگر کاال را بصورت سی اند اف میفروشند تا نسبت به بازار خود کنترل یا نظارت بیشتری داشته باشند .با توجه به
تقاضای بیلت برای صادرات حجم عرضه بیلت به بازار داخلی کم خواهد شد در اووین قدن فروشهای مدتدار قطع میشود
و فروش نقدی به بازار داخلی جایگزین لی میگردد این فرصتی است برای توویدکنندگای کوچک بیلت تا ظرفیت خاوی خود
را پر کنند اگر قراضه کافی در مملکت باشد .از طرف دیگر احتمال باال رفتن قیمت بیلت هست که این باعث فشار روی
قیمت تمان شده میله گرد میگردد .

صفحه شماره 3

ایفنا :در بازار فیوچرز شانگهای قیمت قرارداد میلگرد با  6درصد افت لخرین بار  600دالر هر تن ثبت شد .اوبته هنوز
برخی از فعاالی بازار امیدوارند تقاضای فوالد در چین به دویل رونق فصلی اواخر ماه جاری و ماه لینده بهبود یابد.
میلگرد صادراتی چین با حدود یک درصد افت  606تا  600دالر هر تن فوب ثبت شد .در جنوب شرق لسیا قیمت
پیشنهادی بین  631تا  611دالر هر تن سی اف لر و بدوی خریدار بود.
در ماه گذشته میلگرد وارداتی به لومای  0تا  61یورو هر تن ارزایتر شد و موجب شد قیمت در بازار داخلی این کشور تا
 01یورو کاهش یابد .قیمت میلگرد تحویل اواخر سپتامبر نیز  00یورو ارزای تر شده  361تا  330یورو میباشد.

قیمت میلگرد تووید سپتامبر در بازار داخلی ایتاویا  650تا  630یورو هر تن درب کارخانه بود .پیشبینی شده میلگرد در
بازار ایتاویا این ماه تا  01یورو بهبود داشته باشد.
میلگرد صادراتی سی لی اس نیز کمی افت داشته  600تا  611دالر هر تن فوب بود .میلگر صادراتی ترکیه هم  631تا
 611دالر هر تن فوب بود که  6درصد افت داشت.
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مقاطع

مقاطع در بازار ایرای

ایفنا :مثل هفتههای گذشته روز شنبه قیمتها در بازار با افزایش حدود  01تومای اعالن میشد اما از روز دوشنبه به بعد
قیمتها شروع به تنزل کرد .در این میای تنها ذوب لهن اصفهای استثناء بود که مصر بر افزایش قیمت بود .متوسط قیمت
 03تا  60در اصفهای که روز شنبه  0031تومای بود در پایای هفته به  0000تومای رسید در حاویکه متوسط قیمت میله

گرد  03تا  60که در اول هفته در اهواز  0350تومای بود در پایای هفته به  0310تومای رسید .در
حاویکه بعضی از فروشندهها به کمتر از  0311تومای هم فروشنده بودند .قیمت نبشی و ناودانی اول
هفته با کاهش قیمت روبرو شد و این روند تا پایای هفته تقریباً ثابت ماند .کارخانجات توویدکننده
مقاطع در نشستهای هفتههای گذشته سعی در باال بردی قیمت و مهمتر از لی فروش نقدی داشتند
اما رکود بازار به هیچ وجه اجازه اجرای این سیاست را به انها نمیدهد .این سیاست گذاری با دو خالء
عمده روبروست اول لنکه ساختار کارخانهها کامالً متفاوت است لنچنانکه علیرغم توافق همه کارخانهها
از روز سه شنبه شاهد بودیم که قیمت یک کارخانه خصوصی و همین طور محصوالت کارخانه اهواز که
توسط چندین نفر عرضه میشود رو به نزول بود .با این حال تقاضای جدی هم وجود نداشت.
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مشکل دون در بازار فوالد خالء سرمایه است .در طول  01سال گذشته به علت مسایل ماویاتی و نرخ بهره باال در بانکها،

سرمایهها از بازار فوالد به بانکها سرازیر شده است .در شرایطی که پول در بازار فوالد نیست و اگر هم باشد نرخ بازدهی
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لی پایین تر از نرخ بانک است و ریسک لنهم بسیار باالست تمایلی به سرمایهگذاری در بخش فوالد نیست .به همین دویل هر
روز شاهد لی هستیم که معامالت فوالد در بورس کاال کمتر میشود و کارخانجات به سمت عرضه از طریق مذاکره با خریدارها
پیش می روند ادامه این وضع برای صنعت فوالد هشدار دهنده است .کارخانجات بزرگ فوالد باید تالش خود را متمرکز بر
صادرات به خارج از منطقه خاورمیانه بنمایند این امر تنها با همکاری دووت ،بانکها و کشتیرانی میتواند صورت پذیرد که ما
در هر کدان از این بخشها مشکالت خاص خود را داریم .نویدهایی که داده شده تا دووت از طریق اوراق خزانه و یا اوراق
مشارکت بدهی خود را به شرکت های ساختمانی بپردازند هنوز به مرحله اجرا در نیامده است .هر زمانی که دووت به عنوای
بزرگترین خریدار وارد بازار شود لی روز میشود به تغییر روند بازار مقاطع امیدوار شد.



ورق

صفحه شماره 4

ایفنا :هفته گذشته ورق گرن صادراتی چین  631تا  630دالر هر تن فوب بود که نسبت به هفته قبل تا  01دالر افت داشت.
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ورق گرن صادراتی سی لی اس  611تا  650دالر هر تن فوب ثبت شد که کمتر از یک درصد رشد داشت .در خاور دور ورق
گرن روسیه  311دالر هرتن سی اف لر معادل  651تا  650دالر هر تن فوب بود.
لخرین قیمت ورق گرن در بازار داخلی لومای  300یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده که  0یورو رشد داشت .در اروپا قیمت
ورق گرن وارداتی هفته گذشته لخرین بار  311تا  361یورو هر تن سی اف لر ثبت شد که  0.66درصد رشد داشت.
در ترکیه ورق گرن وارداتی  653تا  631دالر هر تن سی اف لر و در ثبات بود .لخرین قیمت پیشنهادی ورق گرن در بازار
داخلی ترکیه  310تا  300دالر هر تن درب کارخانه بدوی  05درصد ماویات بر ارزش افزوده ثبت شده که حدود  00دالر در

دو هفته باال رفته است.



ورق در بازار ایرای

ایفنا :ورق گرن ضخامت  6میلیمتر رول عرض یک متر در بندرانزوی  0511تومای پیشنهاد میشد که تا لخر هفته به 0531
تومای هم رسید .پیشنهاد ورق کرهای در بندرامان در  0311تومای هم شنیده شد .ضخامت های  6.0تا  0میلیمتر با عرضه
بسیار محدودی روبروست اما با این حال به علت رکود بازار وووه و پروفیل تغییر قیمت در لنها دیده نمیشود .ضخامتهای  3تا
شده در بندرانزوی شد .ورقهای  00میلیمتر به باال از طرف اکسین و کاویای همچنای با محدودیت عرضه روبرو بود در هفته
گذشته کارخانه اکسین روزنه عرضه را کمی باز کرد به همین علت بعضی از اقالن ورق تا کیلویی  01تومای افت کرد .در
حاویکه همچنای بازار با محدودیت عرضه کاالها روبروست ووی قدرت جذب قیمتهای بیشتر از این را ندارد.
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 00میلیمتر تغییر قیمتی در بازار نداشت تنها سایز  06میلیمتر با عرضه محدود روبرو بود که جانشین لی ورق وارداتی عرضه
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همچنین در جنوب شرق لسیا ورق گرن چین  311تا  361دالر هر تن سی اف لر بود.

ورق سرد با نزول قیمت روبرو بود و بطور متوسط هر کیلو  611ریال کاهش یافت در هفته گذشته
بستههای  0111تا  6111تنی ورق در بازار پیشنهاد میشد و همین به روند نزووی قیمت کمک کرد .
ورق گاووانیزه روند نزووی داشت و قیمت بعضی از کاالها تا  611ریال هر کیلو افت کرد .

بررسی زنجیره لوومینیون ایرای از سوی

ریوتینتو ایمیدرو

به گزارش روابط عمومی سازمای توسعه و نوسازی معادی و صنایع معدنی ایرای (ایمیدرو) ،تعدادی از مدیرای شرکت ریوتینتو

در دیداری با رییس هیات عامل ،پس از لشنایی با طرح های زنجیره لوومینیون در ایرای ،از لمادگی خود برای همکاری در
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بخشهای توویدی ،فناوری و خدماتی زنجیره این صنعت در ایرای ،خبر دادند.
براساس چشم انداز تعریف شده در بخش لوومینیون ،ایرای تا سال  0313ظرفیت تووید شمش لوومینیون را از 610هزار
تن فعلی به  0.0میلیوی تن افزایش خواهد داد که این امر نیاز بوکسیت و پودر لوومینا به عنوای مواد اوویه تووید شمش
لوومینیون دارد.
طبق مذاکرات اوویه انجان شده ،ریوتینتو برای تامین بوکسیت ،تووید لوومینا و شمش لوومینیون ،همکاری فنی و مهندسی با
ایرای خواهد داشت به طوری که دانش فنی ساخت کارخانههای فوق به داخل کشور منتقل شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو در این دیدار با اعالن سیاستهای جدید دووت در توسعه روابط با شرکتهای خارجی گفت:

صفحه شماره 5

همکاریهای فنی و اقتصادی و همچنین انتقال دانش فنی از نکات مورد تاکید دووت یازدهم است و ما بر لی تاکید داریم.

شرکتهای خارجی فراهم شده و ایرای دارای مزیتها و منافع دوجانبهای برای توسعه روابط به ویژه در بخش معدی و صنایع
معدنی است.
وی از وجود نیروی انسانی ماهر ،انر ی فراوای ،نزدیکی به لب های لزاد ،وجود منابع غنی معدنی و همچنین بازار پرمصرف در
کشورهای منطقه ،به عنوای مزیتهای ایرای یاد و تاکید کرد :چنانچه مدل همکاری در صنعت لوومینیون رضایت بخش باشد
میتوای این فعاویتها را به دیگر بخشهای معدنی نیز تسری داد.
تیم مدیریتی ریوتینتو همچنین دیداری با مدیرای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس داشتند و از امکانات اسکله اختصاصی

لی منطقه برای واردات مواد اوویه و صادرات تووید صنایع معدنی بازدید کردند .مدیرای این شرکت بزرگ جهانی ،در عین
حال از پیشرفتهای ایرای در بخش معدی و صنایع معدنی و استقرار صنایع بزرگ در منطقه ویژه خلیج فارس ،ابراز شگفتی
و تاکید کردند که تاکنوی از نوع توانمندی و پتانسیل شرکتهای ایرانی در این حوزه اطالع چندانی نداشتیم.
شرکت ریوتینتو  016سال پیش تاسیس شده و در زمینه مواد معدنی و صنایع معدنی از جمله بوکسیت ،لوومینا ،لوومینیون،
سنگ لهن ،مس ،موویبدی ،طال ،زغاوسنگ ،اوماس ،تیتانیون ،تاوک و  ...فعاویت می کند .در سال  6100سود عملیاتی این
شرکت  6.3میلیارد دالر و سود خاوص لی  0.1میلیارد دالر بود .تعداد  00هزار نفر نیز در نقاط مختلف دنیا در ریوتینتو به
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مهدی کرباسیای با ابراز خرسندی از پیشنهاد همکاری ریوتینتو با ایمیدرو و انتقال دانش فنی افزود :فضای همکاری با

کار مشغول هستند .ریوتینتو بعد از بی اچ پی بیلیتوی ،دومین شرکت معدنی جهای از نظر درلمد و ارزش بازار است.

احتمال باالی وجود ذخایر پالتین در جنوب

ایرای ماین نیوز

مدیرعامل گروه معدنی و تجاری زرمش از احتمال وجود ذخایر پالتین در کشور خبر داد.
سیداحمد مشکانی در گفتوگو با خبرنگار ماین نیوز با اشاره به اینکه اکتشافات و مطاوعاتی در زوی
مکرای در جنوب کشور در دست انجان است ،افزود :احتمال وجود عناصر گروه PEGsمانند پالتین،
پاالدیون ،نئوبیون و  ...در این منطقه وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ماین نیوز درخصوص اینکه لیا میزای این ذخایر در صورت وجود
اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ گفت :بله به نظر میرسد میزای ذخایر اقتصادی باشد و در صورت اثبات
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این موضوع و لزادسازی پهنه معدنی مربوطه میتوای نسبت به سرمایهگذاری و فعاویتهای معدنی در ایرای در حوزه پالتین
امیدوار بود.
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مشکانی همچنین ذخایر ویتیون ایرای را قابل تامل دانست و گفت :به نظر من باید فعاویتهای معدنی در ذخایر ویتیون کشور را
نیز جدی گرفت.
زرمش از احتمال وجود ذخایر پالتین در کشور خبر داد .همچنین با انتقاد لمارهای مختلفی که درباره ذخایر و تووید مواد معدنی
کشور از سوی مسئوالی و فعاالی این حوزه ارائه میشود ،گفت :باید تالش شود در این زمینه یکسایسازی لمار و ارقان به
وجود بیاید.

صنعت فوالد در گذری 6

ساوه ماین نیوز
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شنبه

برنامهریزیهای مناسبی شده است .در صنعت فوالد و در راس لی ایمیدرو بهعنوای نماینده دووت در سطح وسیع چه در داخل
و چه در سطح بیناومللی نتایج مهمی به ارمغای لمده است.
در این دورای بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی انسجان الزن را یافته و بیشتر به سمت صنعتی و معدنی شدی پیش
رفتهاند ،از اینرو برنامهریزی ،استراتژی و لیندهنگری خوبی در زمینه فوالد شده است.
اوبته مهم ترین مشکلی که در این سه سال در زمینه صنعت فوالد وجود داشت ،موضوع رکود اقتصادی و بهدنبال لی رکود در
صنعت فوالد بوده است ،قیمت های فوالد در دو سه سال گذشته در جهای مرتب روند کاهشی را تجربه کرده است .از اینرو
ما با یک بازار ناپایدار جهانی و بهشدت تنزوی در زمینه فوالد روبهرو بودهایم و این موضوع سبب شد سرمایهگذاری توسعهای

در زنجیره فوالد محقق نشود .از سوی دیگر با توجه به رکود اقتصادی در کشور و کاهش قیمت نفت و همچین کاهش
بودجههای عمرانی و کمبود بودجه دووت ،صنعت فوالد نیز همانند سایر صنایع دچار کمبود نقدینگی شد.
رکود و نبود تقاضا سبب افت شدید بازار داخلی فوالد شده است ،بنابراین با توجه به این شرایط ،توسعه مدنظر در صنعت
فوالد نتوانست محقق شود .اما در هر صورت با وجود پساتحریم ما خوشبین به گشایش درهایی در این زمینه هستیم .ورود
سرمایهگذارای خارجی با توجه به بکر بودی ایرای ،میتواند جهشی را در لینده برای کشور ما و فوالد لی بهوجود لورد که اوبته
این موضوع نیازمند زمای خواهد بود .با توجه به اقدانهایی که در حوزه معدی و فلزات شده است ،میتوای لماده یک جهش
سال  6101میالدی شاهد خروج فوالد از رکود در سطح دنیا باشیم .تا لی زمای نیز ما باید مقاومت کرده و همراهی بیشتری با
دووت داشته باشیم.
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بزرگ در این زمینه بود .اوبته فوالد بیناومللی از حاوت نزووی در حال خارج شدی است ،از اینرو میتوای پیشبینی کرد برای
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ماین نیوز :در طول  6سال گذشته با توجه به رکودی که بر صنعت فوالد حاکم بود ،اما شاهد لی بودیم که در زمینههای فوالد

از سوی دیگر ،در بازار داخل میشود انتظار رونق را داشت ،چراکه در حال حاضر ما باثباتترین کشور
منطقه بهشمار میرویم و در این شرایط اقتصادی و سیاسی میطلبد که پرو ههای ناتمان را به پایای
برسانیم .درنهایت اینکه بهتدریج سرمایههای خارجی بلوکه شده به ما بازمیگردد و از سوی دیگر
سرمایهگذارای خارجی به این دویل که در این بازه زمانی ،بازدهی خوبی را میتوانند از ایرای دریافت
کنند به سمت طرح های ما جذب خواهند شد .رونق فوالد در ایجاد رونق زیرساختهایی چوی راهلهن،
فرودگاه ،بیمارستایها و هتلها و ساختوساز موثر خواهد بود ،با ایجاد این زیرساختها ،فوالد نیز
رونق گرفته و حجم باالیی از اشتغال را به خود اختصاص خواهد داد.
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تحصن کارگرای کارخانه سیمای ایالن

باشگاه خبرنگاران جوان

کارگرای کارخانه سیمای ایالن از روز دوشنبه تاکنوی نسبت به مشکالت متعدد نماد صنعت استای تحصن کردهاند.
به گزارش گروه استای های باشگاه خبرنگارای جوای از ایالن؛ کارخانه سیمای استای ایالن بعنوای نماد صنعت این استای که در
سال  0631تحت نظر بنیاد مستضعفای با همکاری بانک سپه ،در جهت توسعه اقتصادی و اشتغاوزایی در بخش کارزای از توابع
شهرستای سیروای تأسیس شد و توانست در این سالهای عناوین مختلف کشوری و بیناومللی را کسب کند ووی هم اکنوی با
مشکالت فراوانی رو به رو شده است.
کارخانه سیمای ایالن که به صورت روزانه  0611تن توویدات داخلی داشته است به دویل تعطیلی فاز یک کارخانه سیمای ایالن
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در فرودین امسال ،حجم توویدی در لی تقلیل یافته است.

بازنشستگای را نیز کسر کردهاند که اعتراض و نارضایتی کارگرای این کارخانه را در پی داشته است.
در حاوی که در یکی دو ماه گذشته تعدادی از مسئوالی استانی و شهرستانی از بهبود وضعیت و نبود مشکل در این واحد صنعتی
خبر دادهاند اما جمع زیادی از کارگرای کارخانه سیمای ایالن در اعتراض به عدن پرداخت مطاوبات ،کاهش حقوق و مزایا خود و
ضعف مدیریتی از روز دوشنبه تا به امروز در داخل محوطه کارخانه تحصن کردند.
مسئوالی استانی و شهرستانی نیز که در مقابل این تحصن کارگرای کارخانه سیمای ایالن سکوت را پیش گرفتهاند ،و بعد از
گذشته سه روز ،امروز جمعی از مسئوالی در محل فرمانداری سیروای در این خصوص جلسه تشکیل دادهاند.

ایجاد گلخانه هیدروپونیک با بازیافت انر ی حرارتی در زاوه خراسای

رضوی ایرنا

تربت حیدریه -ایرنا -رئیس واحد فضای سبز و محیط زیست کارخانه سیمای زاوه خراسای رضوی گفت :طرح ایجاد گلخانه
هیدروپونیک (کشت بدوی خاک) با استفاده از بازیافت انر ی حرارتی گریت کوور (خنک کن) کارخانه سیمای این شهرستای در
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اما وضعیت رکود در این کارخانه به همین جا ختم نمیشود .بعد از تعطیلی فاز یک کارخانه ،مبلغی از حقوق و مزایای پرسنل و

دست اجرا است.
مهدی حقدادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :اجرای این طرح که برای نخستین بار در خاورمیانه با همکاری یک
شرکت هلندی صورت می گیرد مانع هدر رفتن انر ی حرارتی از دودکش کارخانه شده و در فرایند تووید و مصرف بهینه به کار

گرفته می شود.
وی میزای خروجی کنونی حرارت از این کارخانه را در هر ساعت  06میلیوی کیلوکاوری ،معادل هزار و
 611متر مکعب سوخت گاز عنوای کرد که از گریت کوور کارخانه وارد جو شده و به محیط زیست زیای
جبرای ناپذیری وارد می کند ،گفت :با نصب این سامانه که شامل یک دستگاه مبدل و کانال انتقال
حرارت و یک باب گلخانه است ،عالوه بر لب گرن ساختمای اداری ،سرویس های بهداشتی و حمانها،
گرمای گلخانه هیدروپونیک نیز تامین خواهد شد.
به گفته حقدادی ،تاکنوی در فرایند تووید ،سیمای باید برای خنک شدی با کمک سامانه مبدل از منبع
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لب عبور می کرد تا خنک شود ،ووی از لب گرن شده هیچ استفادهای نمیشد که با نصب سامانه جدید از لب گرن شده استفاده

بهینه میشود.
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وی اظهار کرد :تاکنوی  060میلیارد ریال برای ساخت این گلخانه هزینه شده و سامانه مبدل حرارت (اکونومایزر) نیز در حال
نصب و پیشرفت فیزیکی کار به  61درصد رسیده است که طبق اعالن شرکت پیمانکار نیمه نخست سال لینده به بهرهبرداری
خواهد رسید.
وی به دیگر اقدامات کارخانه سیمای زاوه در حوزه محیط زیست جانوری و گیاهی اشاره کرد و گفت :مرکز تحقیقاتی غزال ایرانی با
همت این واحد فعاویت خود را از سال  51با  3راس لهوی نر و ماده لغاز کرد و اکنوی با گذشت هفت سال از لی زمای افزوی بر
 31راس غزال ایرانی در این مرکز زیست میکنند.
حقدادی گفت :به منظور تکمیل فلور جانوری سایت ،عالوه بر کاشت انواع گیاهای در داخل سایت ،تعداد زیادی پرنده و حیوانات
سازگار با لهوای نیز در داخل این مرکز رهاسازی شدهاند.

شنبه

به مساحت پنج هزار هکتار ،در منطقه شکار ممنوع ”گلسرا“ لغاز شد که مساحت ایستگاه تحقیقاتی  61هکتار است و با دیوارهای
به طول دو هزار و  011متر محصور شده است.
به گفته وی در داخل محوطه این مرکز یک هکتار یونجه و گراس کشت و  6استخر ذخیره لب به صورت برکه ،با استفاده از
مصاوح طبیعی ،با هدف تامین لب شرب حیوانات و پرندگای ساخته شده است و عالوه بر لی  001اصله درخت در سایت کاشته
شده که به صورت قطرهای لبیاری می شود.
حقدادی گفت :به منظور انجان امور تحقیقاتی یک دستگاه دوربین که با نور خورشید کار می کند ،به صورت وایروس تصاویر
مربوطه را از فاصله سه کیلومتری برای مطاوعه بر روی گونههای مرکز به دفتر محیط زیست سایت ارسال میکند.

وی با بیای اینکه لهوای از مرتع و پوشش گیاهی داخل سایت تغذیه میکنند ،افزود :در فصول پاییز و زمستای که علوفه در
داخل سایت کمتر میشود تامین خوراک به صورت دستی انجان میگیرد.
حقدادی افزود :بتازگی یک باغ پرندگای نیز در محل ایجاد و گونههایی نظیر دویجه ،شاه بوف ،سارگپه و عقاب در لی نگهداری و با
کمک کارشناسای دامپزشکی اگر نیاز به مداوا داشته باشند ،تمیار و در نهایت رهاسازی میشوند.
منطقه شکار ممنوع شهرستای زاوه  13هزار هکتار وسعت دارد که در لی پستاندارانی چوی پلنگ ،قوچ ،میش ،گراز ،گربه

شهرستای زاوه ،به مرکزیت شهر دووت لباد از شمال با شهرستای های فریمای و تربت جان ،از غرب با تربت حیدریه ،از جنوب با
رشتخوار و خواف و از شرق با تایباد و تربت جان همسایه است.
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جنگلی ،گرگ و کفتار و پرندگانی چوی باالبای و بحری زیست میکنند.
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وی در معرفی سایت غزال ایرانی گفت :مجوز ایجاد این سایت در سال  50صادر و عملیات ساخت لی در سال  0653در زمینی
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زاوه در  011کیلومتری جنوب مشهد واقع است .شهرستای زاوه ،یکی از شهرستایهای استای خراسای
رضوی است که با  6هزار  361کیلومتر مربع وسعت حدود  31هزار نفر جمعیت دارد.
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