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سرمقاله

توسـعه صنایـع اسـتراتژیک و بخـش معـدن در اهـداف و چشـم اندازهای 

بلندمـدت کشـور بـه عنـوان یـک هـدف بـزرگ مطـرح شـده اسـت. در ایـن 

رابطه، توسعه صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، خودروسازی، لوازم خانگی، 

فـوالد، آلومینیـوم، مـس و... در قالـب سـند چشـم انداز 1404 کشـور هـدف 

قرار گرفت تا رتبه اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به رده 

نخست ارتقا یابد و در میان، جزو 10 قدرت برتر اقتصادی دنیا قرار بگیریم. 

در ایـن زمینـه هـر یـک از صنایـع یـاد شـده به صـورت کلی و جزئـی به دنبال 

تدویـن طرح هـا و اسـنادی هسـتند کـه بتواننـد در قالـب آن تـا افق یاد شـده 

مسیر توسعه را بپیمایند.

طرح جامع فوالد با هدف دستیابی به جایگاه هفتم تولید فوالد در دنیا 

و ایجـاد تـوازن در زنجیـره ایـن صنعـت در سـال 1392 و در ادامـه سـند 

چشـم انداز اولیه تدوین شـد. این طرح به این دلیل در آن زمان تدوین شـد 

کـه عـدم تـوازن فراوانـی در زنجیـره فـوالد کشـور وجـود داشـت. از یک سـو، 

شاهد صادرات سنگ آهن به میزان 22 میلیون تن و از سوی دیگر، واردات 

گندله تا چهار میلیون تن و محصوالت نهایی فوالد تا 10 میلیون تن بودیم. 

این مسائل باعث شدند تا زنجیره صنعت فوالد کشور از پویایی خود خارج 

شـود و ظرفیـت خالـی فراوانـی در صنعـت فـوالد بـه وجـود آیـد. صـادرات 

سنگ آهن نیز موجب شد در آن زمان، متولیان بخش معدن و تولیدکنندگان 

سـنگ آهن بـه دلیـل سـهولت صـادرات بـه چیـن کمتـر بـه دنبال اکتشـافات 

تکمیلـی باشـند. ضمـن اینکه تمامـی واحدهای فـرآوری، اعم از کنسـانتره و 

گندله، بر مبنای سـنگ آهن مگنتیتی شـکل گرفتند و سـنگ آهن هماتیتی 

در واحدهـای فـرآوری اسـتفاده نمی شـد. همچنیـن سـنگ آهن هماتیتـی 

کم عیـار نیـز تنهـا بـه چین بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننده سـنگ آهن صادر 

می شـد. بـه تدریـج چیـن واردات سـنگ آهن بـا تناژ کم و عیـار پایین کاهش 

داد و بـه سـمت خریـد سـنگ آهن بـا عیـار بـاال و تناژ باال رفـت. به این ترتیب 

بخش عمده ای از صادرات سنگ آهن کشور ما حذف و تولیدکنندگان این 

مـاده معدنـی غیـر فعـال شـدند. در همیـن زمـان طـرح جامـع فـوالد کـه بـه 

ذخایـر  احتمالـی  کمبـود  از  خبـر  می شـد،  به روزرسـانی  سـاالنه  صـورت 

سنگ آهن در آینده نه چندان دور می داد.

گفتـه می شـود مطابـق آمارهـا، میـزان ذخایـر زمین شناسـی سـنگ آهن 

مگنتیتـی حـدود پنـج میلیـارد تـن و ذخایر قطعـی آن 3.3 میلیارد تن اسـت 

که تخمین زده می شود 10 درصد آن به صورت هماتیتی باشد. استفاده از 

ذخایر مگنتیتی از یک سو و غفلت از ذخایر هماتیتی به تدریج زنگ خطر 

کمبود مواد اولیه را در صنعت فوالد کشـور به صدا درآورد تا متولیان امر 

به تدریج به دنبال اکتشافات باشند اما این امر نیز به سادگی میسر نبود 

زیـرا برخـی از ذخایـر بـزرگ سـنگ آهن کشـور همچـون D19 در مناطـق 

ممنوعه قرار داشـتند و مجوز اکتشـاف و اسـتخراج از آن ها داده نمی شـد؛ 

بنابراین پتانسیل های بزرگی بدون استفاده ماندند. 

اکتشـافات بـه دلیـل دارا بـودن چندیـن متولـی ماننـد وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت، ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان 

زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی و سـازمان انـرژی اتمـی هرگـز مطابـق بـا 

توسـعه بخـش فـرآوری و ذوب پیـش نرفـت و بـه تدریـج خـوراک بسـیاری از 

کارخانه ها رو به کاهش گذاشت. به این مسائل باید حرکت تولیدکنندگان 

سـنگ آهن بـه سـمت تولیـد فـوالد را نیـز اضافـه کـرد کـه بـه کمبـود خـوراک 

واحدهای فوالدی دامن زد.

در ایـن میـان کـه همه دسـت اندرکاران صنعـت فوالد از کمبـود خوراک 

گالیـه می کردنـد، معـادن تعطیـل شـده سـنگ آهن هماتیتـی نیـز همچنـان 

غیرفعـال باقـی ماندنـد. در حالـی کـه کشـورهای بـزرگ معدنـی همچـون 

اسـترالیا، هنـد و برزیـل طـی سـال های اخیر تولید سـنگ آهن هماتیتـی را به 

شدت افزایش داده اند و با احداث واحدهای فرآوری، آن ها را به سنگ آهن 

پرعیـار تبدیـل می کننـد. در کشـور مـا نیز بـه جز در تعداد انگشت شـماری 

واحـد فـرآوری کوچـک و بـزرگ کـه بازیابـی هماتیـت را بـه صـورت محـدود 

برخـی  حتـی  نمی شـود.  اسـتفاده  هماتیتـی  ذخایـر  از  می دهنـد،  انجـام 

واحدهـای فـوالدی و معدنـی حاضـر بـه سـرمایه گذاری و خریـد معـدن در 

اسـترالیا شـدند تـا بتواننـد سـنگ آهن خـود را تامیـن کننـد. در حالـی کـه 

شرایط کشور به گونه ای است که امکان واردات بسیار پایین بوده و بنادر 

کشور ما ظرفیت پذیرش کشتی های بزرگ استرالیایی با ظرفیت 400 هزار 

تـن را ندارنـد. عالوه برایـن، با توجه به نزدیکی معادن سـنگ آهن حاجی گک 

افغانستان به مرزهای ایران، واردات سنگ آهن از این کشور نیز مطرح شد 

اما به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی استفاده از این معادن هنوز به نتیجه 

نرسیده است.

استفاده از ذخایر هماتیتی قطعا آینده مهمی را در صنعت فوالد کشور 

رقـم می زنـد کـه الزمـه ایـن امـر سـرمایه گذاری در تکنولوژی هـای نویـن 

فرآوری سنگ آهن به ویژه زمینه کنسانتره سازی است. برخی تولیدکنندگان 

اقدام به احداث واحدهای فرآوری این نوع سـنگ آهن و حتی بومی سـازی 

فـرآوری  قبلـی می تـوان واحدهـای  تجربیـات  بـه  توجـه  بـا  و  آن کرده انـد 

سنگ آهن هماتیتی را در مقیاس بزرگ احداث کرد. گفته می شود امسال 

تولیـد سـنگ آهـن بـه 100 میلیـون تـن خواهـد رسـید کـه اغلـب آن مگنتیتی 

اسـت. اگـر طبـق ذخایـر 10 درصـد تولیـد سـنگ آهن کشـور هماتیتـی شـود، 

یابـد،  افزایـش  تـن  میلیـون  بـه 110  معدنـی  خـام  مـاده  ایـن  تولیـد  یعنـی 

تولیدکنندگان فوالد دیگر مشکلی برای تامین خوراک نخواهند داشت.

چرا به ذخایر سنگ آهن هماتیتی 
توجه نمی شود؟
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صنایـع بـزرگ و زیربنایـی کشـور عمـده نیازهای خود بـه فوالد آلیـاژی را در گذشـته از طریـق واردات تامیـن می کردند اما 
تحریم هـا و افزایـش نـرخ ارز، باعث کندی و بعضا قطع واردات برخی از قطعات بزرگ، اساسـی و اسـتراتژیک شـرکت های 
مهـم شـد. بـا اینکـه تولیدکننـدگان فـوالد و قطعات آلیـاژی در کشـور، از تـوان و دانـش فنی باالیـی برخوردار هسـتند اما 
ظرفیـت نسـبتا محـدودی دارنـد. بنابرایـن ضـروری اسـت که حجـم تولید فـوالد آلیـاژی افزایش یابـد و نیازهـای صنایع 
بـزرگ و زیربنایـی کشـور به محصـوالت آلیاژی تامین شـود. در رابطـه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 

علی ملک، مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین گفت وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

بدون فوالد آلیاژی 
نمی توان  به 
توسعه صنعتی

 اندیشید 

علی ملک، مدیرعامل مجتمع 

صنعتی فوالد اسفراین در گفت وگو 

با »فلزات آنالین«:

توضیحاتی راجع به فعالیت مجتمع صنعتی  ◄

اسفراین، محصوالت و جایگاه آن در صنعت فوالد 

کشور بفرمایید.

مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان بزرگ ترین 

مجتمع تولیدکننده محصوالت فوالد آلیاژی در 

خاورمیانـه فعالیـت می کنـد. باید توجه داشـت 

که پایه و اسـاس صنعت در دنیا بر فوالد آلیاژی 

صنعتـی  کـه  کشـورهایی  یعنـی  ایـن  اسـت؛ 

شـده اند، بایـد از فـوالد آلیـاژی در صنایـع خـود 

بهره گیرند زیرا محصوالت فوالد آلیاژی در همه 

صنایـع پیشـرفته کاربـرد دارنـد. بـه ایـن ترتیـب، 

تولیدکننـدگان فـوالد آلیـاژی در دنیـا نیـز نقـش 

بسـیار مهمـی در صنعتـی شـدن کشـورها ایفـا 

می کننـد. نکتـه قابـل توجـه این اسـت که تولید 

و  بـوده  محـدود  نسـبتا  دنیـا  در  آلیـاژی  فـوالد 



گفت و گوی ویژه
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بسـیاری از کشـورها نمی تواننـد ایـن صنعـت را 

داشـته باشـند زیـرا صنعـت فـوالد آلیـاژی بسـیار 

پیشـرفته، های تـک و نسـبتا پرهزینـه بـوده امـا 

داشتن آن بسیار ضروری است. بدون دارا بودن 

فـوالد آلیـاژی، هیچ تصـوری نمی  توان از صنعتی 

شدن داشت. 

مجتمـع صنعتـی فـوالد اسـفراین یـک شـرکت 

بسیار استراتژیک در کشور محسوب می شود که 

نیازهـای زیربنایـی صنایع کشـور را به محصوالت 

آلیاژی تامین می کند. در این مجتمع، فوالدهای 

آلیـاژی بـا بیـش از 120 گریـد مختلـف بـه صـورت 

تجاری تولید می شوند. مجتمع صنعتی اسفراین 

پـس از انقـالب اسـالمی و در راسـتای اسـتقالل 

ویـژه  )بـه  فـوالدی  قطعـات  واردات  از  کشـور 

فوالدهای آلیاژی( مورد نیاز، شـکل گرفته و از این 

رو بسـیار منحصـر بـه فـرد اسـت. شـروع پـروژه و 

تشـکیل مجتمـع بـه سـال 1370 بـاز می گـردد. در 

حرارتـی  عملیـات  و  آهنگـری  واحدهـای  ادامـه 

مجتمع در سال 1377 راه اندازی شدند. به دنبال 

آن در سـال 1383 واحدهـای آهنگـری قالـب بـاز 

)پـرس 6 هـزار و 300 تـن( و در سـال 1384 واحـد 

فوالدسـازی مجتمـع بـه بهره بـرداری رسـیدند. در 

قطـره ای  ذوب  واحدهـای  نیـز  اخیـر  سـال های 

به روزتریـن  بـا  تابگیـری  و  ماشـین کاری   ،)ESR(

تکنولوژی روز دنیا راه اندازی شده اند.

ایـن مجتمـع مجموعـه ای پویـا و متمایـل بـه 

رشـد اسـت که پشـتوانه دانش فنی شـرکت های 

تولیدی نظیر GFM، بوهلر آلمان، دانیلی ایتالیا، 

اینتکـو اتریـش و اشـکودا از جمهـوری چـک را بـا 

مجتمـع صنعتـی  حاضـر،  حـال  در  دارد.  خـود 

تامین کننـدگان  عمده تریـن  از  یکـی  اسـفراین 

فوالدهـای آلیـاژی، قطعـات و مقاطـع آهنگـری و 

قطعـات ریختگـی  در ایـران و منطقـه خاورمیانه 

محسوب می شود.

رویکرد و خط مشـی اصلی این شـرکت تولید 

محصـوالت بـا ارزش افـزوده و خـاص اسـت کـه 

بتوان با تولید آن ها صنایع مختلف و استراتژیک 

کشـور را از واردات محصـوالت خـاص بی نیـاز 

کـرد. تولیـد انـواع فوالدهـای ابـزاری سـردکار و 

گرمـکار و همچنیـن انـواع فوالدهـای زنگ نـزن 

سـخت  رسـوب  و  دوفـازی  فریتـی،  آسـتنیتی، 

شـونده کـه بـا حداکثـر کیفیـت، تولیـد و روانـه 

بازار مصرف شـده اند، در راسـتای همین رویکرد 

بـوده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه مجتمـع صنعتی 

اسـفراین بـر اسـاس سـفارش مشـتریان اقـدام بـه 

تولیـد محصـوالت فـوالدی می کنـد، از ایـن رو، 

تولیـدات ایـن مجتمـع نیـز محـدود بـه خواسـته 

از  مشـتریان اسـت. هـر چنـد کـه در بسـیاری 

مـوارد بـا ارائـه دانـش فنـی در زمینـه فوالدهـای 

خاص این مجتمع توانسته است عالوه بر تولید 

محصـوالت فـوالدی، خدمـات ویـژه فنـی قبـل و 

پس از فروش نیز به مشتریان ارائه کند.

وضعیـت تولیـد مجتمـع را در سـال جـاری  ◄

چگونه ارزیابی می کنید؟

در سال 1399، هم وضع تولید و هم وضع بازار 

مصـرف مجتمـع صنعتـی اسـفراین بسـیار خـوب 

بـوده اسـت. البتـه هیـچ یـک از فعـاالن صنعتـی 

خواهـان تحریـم و ادامـه این وضعیت برای کشـور 

نیسـتند و به شدت کشـور را محدود می کند اما 

واقعیت امر آن است که از دل تحریم یک فرصت 

برای صنایع کشور به ویژه صنایع سازنده به وجود 

آمده است. در شرایط کنونی، تحریم برای مجتمع 

صنعتی اسفراین یک نعمت محسوب می شود و 

بـه ایـن ترتیـب، ایـن مجتمـع توانسـته اسـت از 

تنگناهـای مالـی خـارج شـود و در سـال جـاری بـا 

توجـه بـه تحریـم، تولیـد و فـروش خوبـی داشـته 

باشـد. بـه طـوری کـه تـا پایـان بهمـن مـاه مجتمـع 

تـن  هـزار  اسـت 70  توانسـته  اسـفراین  صنعتـی 

محصول تولید کند.

از آنجایـی کـه مجتمـع صنعتی اسـفراین به 

و  های تـک  سـنگین،  قطعـات  تولیـد  سـمت 

اساسـی مـورد نیـاز صنایـع کشـور پیـش رفتـه 

اعمـال  نیازمنـد  امـر  ایـن  طبعـا  اسـت، 

تکنولوژی هـای خـاص و پیچیـده خواهـد بـود و 

در نتیجـه آن، راندمـان کلـی مجتمـع و حجـم 

تولیـدات آن کاهـش می یابـد. اگـر شـرکت مـا 

محصـوالت  و  آلیـاژی  فـوالد  تولیـد  بـه  تنهـا 

معمـول و غیـر خـاص صنعتـی بپـردازد، قطعـا 

می توانـد حجـم تولیدات خـود را افزایش دهد. 

تـا پایـان سـال ایـن مجتمـع میـزان تولیـد خـود را 

به 75 هزار تن خواهد رساند.

مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان 
بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده 

محصوالت فوالد آلیاژی در خاورمیانه 
فعالیت می کند. باید توجه داشت که 
پایه و اساس صنعت در دنیا بر فوالد 

آلیاژی است؛ این یعنی کشورهایی 
که صنعتی شده اند، باید از فوالد 
آلیاژی در صنایع خود بهره گیرند
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عمده ترین مشتریان مجتمع صنعتی اسفراین  ◄

چـه صنایعـی هسـتند و چـه رویکردهایـی در ایـن 

خصوص دارید؟

صنایـع  در  اسـفراین  فـوالد  محصـوالت  از 

سـنگین و زیربنایـی کشـور، بـه ویـژه اکنـون کـه 

تحریم هـا شـدیدتر از گذشـته و سـنگین تر شـده 

می شـود.  اسـتفاده  گذشـته  از  بیـش  اسـت، 

فـوالد  محصـوالت  مصرف کننـدگان  مهم تریـن 

آلیاژی اسفراین شامل صنایع معدنی، نفت، گاز 

ماشین سـازی،  خودروسـازی،  پتروشـیمی،  و 

می شـوند.  و...  نیروگاه هـا  کشتی سـازی، 

پـرس  قدرتمندتریـن  وجـود  خوشـبختانه 

هیدرولیک خاورمیانه با ظرفیت 6 هزار و 300 تن 

در مجتمـع صنعتـی اسـفراین باعث شـده اسـت 

و  شـفت ها  انـواع  بتوانـد  مجتمـع  ایـن  کـه 

غلتک هـای فـوق سـنگین تـا وزن 80 تـن را تولیـد 

کند. در این رابطه، شرکت ما موفق شد با توجه 

بـه شـرایط موجـود بـه کمـک شـرکت های بـزرگ 

بیایـد و محصـوالت و قطعاتـی کـه بـرای صنایـع 

مصرف کننده فوالد آلیاژی در کشور بسیار مهم 

و استراتژیک است را تولید کند.

ازجمله شرکت هایی که توانسته در این شرایط 

محصوالت مجتمع صنعتی اسفراین به کار ببرد، 

شـرکت مپنا اسـت. مجتمع اسـفراین می تواند با 

تولیـد قطعـات اسـتراتژیک، نیـاز صنعـت بـرق را 

بـدون اتـکا بـه واردات تامیـن کنـد. دیگر مشـتری 

محصـوالت مـا شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت کـه 

فـوالدی در  تولیدکننـده محصـوالت  بزرگ تریـن 

خاورمیانـه محسـوب می شـود؛ بـرای ایـن شـرکت 

نیـز مجتمـع صنعتـی اسـفراین می توانـد قطعـات 

اصلـی مرتبـط بـا فـوالد آلیـاژی را تولیـد کنـد. یکی 

دیگر از مشتریان مهم ما، صنایع معدنی هستند. 

در ایـن رابطـه توانسـته ایم بـرای نخسـتین بـار در 

کشـور فـوالد آلیـاژی و قطعـه تایـر HPGR را تولیـد 

کنیـم کـه این محصـول در تولید سنگ شـکن های 

معدنـی بسـیار بـزرگ کاربـرد دارد. پیش تـر، ایـن 

سنگ شکن ها به ویژه قطعه HPGR از کشورهایی 

مانند کانادا و آلمان به کشور وارد می شدند و در 

این حوزه چند کشـور محدود فعالیت می کنند. 

مجتمع صنعتی اسفراین توانست برای نخستین 

بـار در کشـور بـه ایـن حـوزه وارد شـود و قطعـات 

سـنگین و بسـیار حسـاس سنگ شـکن ها را بـرای 

بخش معدن تولید کنند.

مجتمع صنعتی اسفراین در سال جاری با چه  ◄

چالش هایی روبه رو بوده است؟

مجتمع صنعتی اسفراین طی چند ماه اخیر با 

دو چالـش اساسـی مواجـه بـوده اسـت کـه یکـی از 

این مشـکالت اساسـی تامین برق بود. باید توجه 

داشـت کـه مجتمع صنعتی اسـفراین بـرای تولید 

فوالد آلیاژی سرمایه گذاری های عظیمی صورت 

داده اسـت و بـا توجـه بـه دارا بـودن کـوره ذوب 

فـوالد، بـه بـرق نیـاز اساسـی دارد. بنابرایـن قطعـی 

بـرق می توانـد ضربـات جبران ناپذیـر و خسـارات 

زیـادی را بـه رونـد تولیـد ایـن شـرکت وارد کنـد. 

ضمن اینکه مجتمع صنعتی اسفراین قطعات مهم 

و استراتژیکی را برای صنایع کشور تولید می کند 

و قطعـی بـرق می تواند تعهـد و زمان بندی تحویل 

قطعـات را بـه مشـتریان دچـار اخـالل می کنـد و 

کمبود این قطعات در شرکت های مصرف کننده 

نیـز می توانـد بخشـی از فراینـد آن هـا را بـا مشـکل 

مواجـه سـازد. بـه جـرات می توان گفت که قطعی 

برق طی یکی دو ماه اخیر، 60 تا 70 درصد از تولید 

شرکت را کاهش داد.

چالـش دیگـر مجتمـع صنعتـی اسـفراین در 

مـدت یـاد شـده، کمبـود آهـن اسـفنجی بـود. ایـن 

تشـکیل  را  مـا  شـرکت  اولیـه  مـواد  عمـده  کاال 

می دهد. متاسفانه طی دو ماه اخیر که با کاهش 

نرخ ارز مواجه بودیم، به جای آنکه آهن اسفنجی 

ارزان شـود، به شـدت گران و کمیاب شـد. قیمت 

این محصول از ابتدای سال جاری بیش از سه برابر 

افزایـش یافتـه اسـت کـه از هیچ یـک از منطق های 

اقتصـادی در کشـور پیـروی نمی کنـد. نکتـه قابل 

توجه این است که آهن اسفنجی از تولیدکنندگان 

داخلـی تامیـن می شـود و نیـازی بـه واردات آن 

نیسـت. تامین آهن اسـفنجی برای شـرکت ما به 

را  باالیـی  نقدینگـی  بـاال،  بسـیار  مصـرف  دلیـل 

از  بسـیاری  اخیـرا  حـال،  همیـن  در  می طلبـد. 

تامین کننـدگان کـه قبـال بـه صـورت اعتبـاری دو 

سه ماهه آهن اسفنجی را به فروش می رساندند، 

تمامـی فـروش خـود را بـه نقـدی تغییـر داده انـد. 

گـران شـدن و تامیـن نقـدی آهـن اسـفنجی بـه 
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عنوان یک ماده اولیه حیاتی، به تولید شرکت ما 

ضربه می زند.

تـورم  و  قیمت هـا  افزایـش  اساسـی،  چالـش 

افسارگسـیخته در کشـور اسـت. هنگامـی کـه در 

کشـور هزینه ها افزایش می یابد، تورم زیاد بوده و 

را نمی دهـد.  درآمدهـا کفـاف مخـارج کارگـران 

آن هـا  دسـتمزد  و  حقـوق  دارنـد  توقـع  کارگـران 

بتواننـد  تـا  یابـد  افزایـش  تـورم  بـا  متناسـب 

کاسـتی های خـود را برطـرف کننـد. بـه عبـارت 

بهتـر، سـبد مایحتـاج خانواده هـا بـه شـدت گـران 

تولیدکننـدگان  و  شـرکت ها  امـا  اسـت  شـده 

نمی تواننـد بـه آن انـدازه حقوق و دسـتمزد آن ها را 

افزایـش  اگـر تولیدکننـده قصـد  افزایـش دهنـد. 

حقوق و دستمزد را داشته باشد، طبعا مشکالت 

بعـدی گریبـان تولیدکننـده را خواهـد گرفـت کـه 

حتی می تواند به زیان دهی شرکت بینجامد. این 

تناقـض، فضـای کسـب و کار کشـور و در پـی آن 

تولیـد را هـدف قـرار داده اسـت. ایـن یعنـی میزان 

تولید شرکت ها با افزایش تورم در جامعه و کوچک 

شدن سبد معیشتی کارگران به شدت آسیب پذیر 

شـده اسـت که این امر می تواند پایداری تولید را 

بـا تهدیـد مواجـه کنـد. بنابرایـن ضـروری اسـت 

مسـئوالن کشـور بـرای خاتمـه دادن به مشـکل یاد 

شده چاره ای فوری بیندیشند.

چه برنامه هایی را برای این مجتمع در دستور  ◄

کار قرار داده اید؟

برنامه سال آتی مجتمع این است که به تولید 

بـه  توجـه  بـا  برسـد.  محصـول  تـن  هـزار   100

سـرمایه گذاری هایی کـه طـی سـال های گذشـته 

توسـط سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران 

توسـعه  طـرح  اسـت،  گرفتـه  صـورت  )ایـدرو( 

ریخته گـری پیوسـته یـا CCM در ماه هـای پایانـی 

خـود قـرار دارد و بـه زودی بـه بهره بـرداری خواهـد 

رسـید و ظرفیـت تولید شـرکت بـه مراتـب افزایش 

خواهـد یافـت. در ایـن طـرح، سـرمایه گذاری قابل 

توجهـی بـه میزان 100 میلیـون یـورو صورت گرفته 

است که می تواند میزان ظرفیت مجتمع صنعتی 

اسـفراین را 30 درصـد افزایـش دهـد. البتـه در ایـن 

رابطـه گلوگاه هایی وجود دارند که بـرای رفع آن ها 

نیـاز بـه سـرمایه گذاری اسـت. اگـر بـرای رفـع ایـن 

گلوگاه ها نیز سرمایه گذاری و برطرف شوند، قطعا 

ظرفیت شرکت 100 درصد افزایش خواهد یافت. 

برنامه شـرکت این اسـت که طرح ریخته گری 

پیوسـته تـا پایان امسـال افتتاح شـود. بـرای اجرای 

بـود طرف هـای خارجـی حضـور  قـرار  پـروژه  ایـن 

داشـته باشـند امـا بـا توجـه بـه تحریم هـا و کنـار 

مجتمـع  کارشناسـان  پـروژه،  از  آن هـا  کشـیدن 

صنعتی اسفراین بدون کمک خارجی ها این پروژه 

را پیش بردند.

باشـد،  داشـته  وجـود  تحریمـی  شـرایط  اگـر 

مجتمع صنعتی اسفراین باز هم به تامین نیازهای 

اساسی صنایع استراتژیک کشور ادامه خواهد داد 

و هنوز در ابتدای راه قرار دارد. قطعا در سال های 

را  شـرکت  محصـوالت  سـبد  داریـم  قصـد  آتـی 

گسـترش دهیـم کـه این امر از نظر تیراژ تولیـد رخ 

خواهـد داد و بـا طرح ریـزی خطـوط جدیـد رقـم 

می خورد. ضمن اینکه در تولید قطعات و کاربرد 

محصوالت تنوع ایجاد خواهیم کرد. همچنان که 

در تولید چرخ قطار و مونوبلوک به طور جدی وارد 

شده ایم که نیاز اساسی کشور هستند و می توانیم 

ایـن نیـاز را برطـرف سـازیم. بـرآورد اولیـه نشـان 

می دهد ساالنه 28 هزار تا 40 هزار عدد چرخ قطار 

بـرای کشـور نیاز اسـت و برنامه ریـزی کرده ایم این 

محصول را تولید کنیم.

بـه طـور کلـی، مجتمـع صنعتـی اسـفراین هـم 

پیگیـری تیراژ محصول با احـداث خط تولید و هم 

تنوع محصوالت را در دستور کار قرار داده است. 

البتـه فرامـوش نشـود کـه ظرفیت کنونی شـرکت 

تنهـا حـدود 100 هـزار تـن در سـال اسـت. در همین 

حال، بخشـی از ظرفیت شـرکت ما به تامین مواد 

اولیه شرکت لوله گستر اسفراین تعلق دارد که به 

طور جدی تامین مواد اولیه این شرکت را به عهده 

اسـفراین،  لوله گسـتر  شـرکت  چراکـه  داریـم؛ 

تولیدکننـده لولـه و قطعـات صنایـع نفـت، گاز و 

پتروشیمی است و به همین دلیل باید تامین مواد 

اولیـه ایـن شـرکت را انجـام دهیم تا تنگناهایی که 

صنایـع مصرف کننـده بـا آن مواجه اسـت، برطرف 

شـوند. بنابرایـن ورود طـرح ریخته گـری پیوسـته 

جدیـد و همچنیـن افزایـش ظرفیـت شـرکت بـه 

سمت تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع 

نفت، گاز و پتروشیمی پیش خواهد رفت.

دیگر مشتری محصوالت ما شرکت 
فوالد مبارکه است که بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت فوالدی در 
خاورمیانه محسوب می شود؛ برای 

این شرکت نیز مجتمع صنعتی 
اسفراین می تواند قطعات اصلی 
مرتبط با فوالد آلیاژی را تولید کند
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باالترین حاشیه سود را در میان فوالدسازان داریم

طرح تحول دیجیتال، فوالد مبارکه را هوشمند می کند

نقش پررنگ فوالد مبارکه  در تامین ورق صنایع اساسی کشور
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سرپرسـت معاونـت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شـرکت فـوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده 
ورق در ایـران و خاورمیانه اسـت و تامین مواد اولیه بسـیاری از صنایع اساسـی مانند خودروسـازی، لوازم خانگـی و لوله و پروفیل را 

بر عهده دارد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

بـا  گفت وگـو  در  سـعدمحمدی  اردشـیر 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و  پرشـور  حضـور  خوشـبختانه  داشـت:  اظهـار 

و  همایـش  یازدهمیـن  در  شـرکت ها  پرتعـداد 

نمایشـگاه چشـم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 

بـا نگاهـی به بازار نشـان می دهند که شـرکت ها 

در ایـن حـوزه فعـال هسـتند و باعـث می شـود 

تبادل افکار و بینش در راسـتای ارتقای صنعت 

فوالد کشور اتفاق بیفتد.

بـا  بتوانیـم  هسـتیم  امیـدوار  افـزود:  وی 

داشـته  بیشـتری  آشـنایی  دنیـا  روز  تکنولـوژی 

باشـیم و این همایش بتواند به عنوان سـرفصلی 

بـر آغـاز بهـره وری، کاهـش هزینـه و به کارگیـری 

تکنیک هـای مناسـب روز بـرای سـرمایه گذاری 

قـرار گیـرد. ضمـن اینکـه بتوانـد بـه اقتصادی تـر 

شـدن شـرایط فعالیت صنعت فوالد در کشـور را 

به ارمغان بیاورد.

امـور معـادن و صنایـع  سرپرسـت معاونـت 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  معدنـی 

خاطرنشان کرد: امیدواریم صنعت فوالد کشور 

حرف هـای  ملـی  ناخالـص  تولیـد  در  بتوانـد 

جدیدتر و جدی تری برای گفتن داشته باشد. 

نقش پررنگ فوالد مبارکه 
در تامین ورق صنایع اساسی کشور

مبارکـه  فـوالد  کـرد:  بیـان  سـعدمحمدی 

نقـش بی بدیلـی در صنعت فـوالد ایفا می کند؛ 

ورق  تولیـد  در  شـرکت  ایـن  کـه  طـوری  بـه 

خانگـی،  لـوازم  تولیدکننـدگان  خودروسـازها، 

صنایع لوله و پروفیل و بسیاری از صنایع دیگر 

فـوالد  آنکـه،  ویـژه  بـه  دارد.  اساسـی  نقشـی 

تولیـد  بـرای  را  جدیـدی  تکنیک هـای  مبارکـه 

انـواع ورق هـا چـه از نظـر ابعـاد و چـه از نظـر 

کیفیـت محصوالتـی همچـون ورق رنگـی، ورق 

گالوانیزه و... به اجرا گذاشـته اسـت. بنابراین 

بخش مهمی از اقتصاد کشـور برای مواد اولیه 

بـه فـوالد مبارکـه وابسـته بـوده و ایـن شـرکت 

مواد اولیه آن ها را تامین می کند.

زیرسـاخت ها  توسـعه  کـرد:  تصریـح  وی 

همچـون جـاده، ریل، ابـزار و ادوات جابه جایی و 

حمـل و نقـل، آب، بـرق، گاز و... بـرای توسـعه 

صنعت فوالد کشـور بسـیار حائز اهمیت اسـت 

تـا ایـن صنعـت بتوانـد رونـد مناسـبی را بـرای 

تامین اساسـی ترین نیازهای خود داشـته باشـد. 

در ایـن رابطـه، تامیـن مـواد اولیـه صنعـت فـوالد 

و  آن  اسـتخراج  و  اکتشـاف  سـنگ آهن،  یعنـی 

تامیـن خـوراک واحدهـای فـوالدی بایـد بیـش از 

پیـش مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن شـرایط بایـد 

مهیـا شـوند تـا صنعـت فـوالد کشـور بتوانـد بـه 

اهـداف کالن خـود یعنـی تولیـد 55 میلیـون تن 

فوالد تا افق 1404 برسد.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه گفت: مبارکه در اسـتان های مختلف کشـور پروژه هـای متعددی در دسـت اقـدام دارد که یکی از 
آن ها طرح تحول دیجیتال است و با اجرای این طرح، فوالد مبارکه به صورت هوشمند اداره خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

بـا  گفت وگـو  در  عظیمیـان  حمیدرضـا 

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار 

آنالیـن« اظهـار داشـت: شـرکت فـوالد مبارکـه 

ماننـد همیشـه قصـد دارد سـهم 50 درصـدی 

خـود را از بـازار فـوالد کشـور حفـظ کنـد. از ایـن 

رو مهم تریـن پروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن 

شـده،  یـاد  هـدف  بـه  دسـتیابی  بـرای  شـرکت 

اسـتان های مختلـف در  در  کـه  بـوده  9پـروژه 

حال اجرا است.

وی افـزود: ازجملـه مهم تریـن ایـن پروژه هـا 

نـورد گـرم 2 در اصفهـان، تولیـد  بـه  می تـوان 

الکترود گرافیتی در استان یزد، معادن سنگان 

در اسـتان خراسـان رضـوی، دو پـروژه افزایـش 

ظرفیـت فـوالد هرمـزگان از 1.5 میلیـون تـن بـه 

دو میلیـون تـن تولیـد تختـال در سـال و طـرح 

ایـن  بـرای  تنـی  میلیـون  میـل 1.2  پیلـت  نـورد 

تولیـد  طـرح  هرمـزگان،  اسـتان  در  شـرکت 

سفیددشـت  شـرکت  در  تختـال  تـن  800هـزار 

بـزرگ  پـروژه بسـیار  و  چهارمحـال و بختیـاری 

طرح تحول دیجیتال اشاره کرد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره به 

طـرح تحـول دیجیتـال ایـن شـرکت، بیـان کـرد: 

هـدف از اجـرای طـرح یـاد شـده ایـن اسـت کـه 

نسـل چهـارم تکنولـوژی یـا انقـالب صنعتـی در 

مبارکـه پیاده سـازی شـود. اجـرای ایـن طـرح در 

نهایـت منجـر بـه اداره هوشـمند شـرکت فـوالد 

تـا   6 بهـره وری  افزایـش  آن  پـی  در  و  مبارکـه 

8درصدی در شرکت می شود.

عظیمیـان خبـر داد: پـس از اینکـه نـورد گرم 

2 اجـرا و نیـاز عمومـی صنایـع مصرف کننـده بـه 

ورق هـای فـوالدی تامیـن شـد، بـه دنبـال تولیـد 

ورق های دارای ارزش افزوده بسیار باال همچون 

ورق الکتریکی خواهد بود.

طرح تحول دیجیتال، فوالد مبارکه را هوشمند می کند
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صنعـت فـوالد کشـور با اینکه در سـال اخیر با مشـکالت ناشـی از تحریم ها و کرونا دسـت و پنجه نـرم می کرد امـا افزایش تولید 
و فروش شـرکت های فوالدی نشـان داد که هیچ یک از این مشـکالت نمی تواند سـد راه فوالدسـازان کشـور شـود. در این میان، 
شـرکت مجتمع فوالد خراسـان توانسـت با اتخاذ تدابیـر ویژه به خصوص در زمینه تامیـن مواد اولیه، بازاریابی و فروش، بیشـترین 
حاشـیه سـود را در میان فوالدسـازان کشـور کسـب کند که این حاشـیه سـود در 9 ماه سـال جاری، بیش از حاشـیه سود شرکت 
در سـه سـال گذشـته بوده اسـت. در این رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با کسـری غفـوری، مدیرعامل 
شـرکت مجتمع فوالد خراسـان به گپ وگفت نشسـته اسـت. وی می گوید فوالد خراسـان بـا تکمیل زنجیره تولیـد و تامین به موقع 
مـواد اولیـه، توانسـت هزینه هـای خـود را کاهش دهد که در این راسـتا قرار اسـت طرح توسـعه کنسانتره سـازی نیـز وارد مراحل 

اجرایی شود. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:

کسری غفوری، مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

امسـال  ◄ مـاه   9 در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

باالترین حاشـیه سـود را میان فوالدسـازان کسب 

کرد. علت این موضوع چیست؟

شـرکت فوالد خراسـان در 9 ماهه سـال جاری 

بـا کسـب یـک هـزار و 900 میلیـارد تومـان سـود، 

میان همه فوالدسازان کشور از نظر حاشیه سود 

بهتریـن عملکـرد را بـه ثبـت رسـاند. سـود ایـن 

سـال  سـه  سـود  معـادل  خراسـان  فـوالد  مـدت 

باالترین حاشیه سود را در میان فوالدسازان داریم

گذشـته ایـن شـرکت یعنـی 1396، 1397 و 1398 

بـود. بـرای کسـب ایـن موفقیـت قطعـا اقدامـات 

متعـددی صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن رابطـه بـا 

توجـه بـه زیرسـاخت هایی که در مجموعـه فوالد 

خراسان وجود داشت، تمهیداتی اندیشیده شد 

کـه بتوانیـم بهترین مواد اولیه با کمترین بـرج از 

شـود.  تامیـن  کیفیـت  نظـر  از  و  حمـل  نظـر 

خوشبختانه توانستیم عمده تامین مواد اولیه را 

در سال 1399 از منطقه سنگان صورت دادیم؛ در 

حالی که طی سال های گذشته مواد اولیه فوالد 

خراسـان یعنی کنسـانتره و گندله از یزد، کرمان، 

کردستان و همدان تامین می شد. در سال جاری 

بـا تفاهمـی که با معاون معدنـی وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت و ایمیدرو صـورت گرفت، مقرر 

شـد عمـده مـاده اولیه شـرکت یعنی کنسـانتره و 

گندله از منطقه سنگان تامین شود.

دیگـر اقـدام فـوالد خراسـان، تامیـن بـه موقـع 

قطعـات و تجهیـزات بـود. در این رابطه نیز فوالد 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  را  خـود  فعالیـت  خراسـان 

تحریمـی در بخـش بومی سـازی بیشـتر کـرد و 

توانست نتایج خوبی از اقدامات مقتضی کسب 
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کند. این اقدامات به تقدیر رئیس هیئت عامل 

انجـام  دلیـل  بـه  خراسـان  فـوالد  از  ایمیـدرو 

بومی سازی منجر شد.

فوالد خراسـان در سـال گذشـته و سـال جاری 

موفـق شـد 11 رکـورد تولیـد و تامیـن مـاده اولیـه 

سـال های فعالیت خود را بهبود بخشـد. در حال 

حاضـر از نظـر ذخیره سـازی و تامیـن مـاده اولیـه 

یعنی کنسانتره و گندله شرایط بسیار مطلوبی به 

دسـت آورده ایم. الزم به یادآوری اسـت که فوالد 

خراسان تنها برای چند روز ماده اولیه برای تولید 

در اختیـار داشـت امـا اکنـون از ایـن منظـر دیگـر 

دغدغه ای متوجه شرکت نیست.

همه این عوامل باعث شدند موفقیت اصلی 

یعنـی کسـب سـود 19 هـزار میلیـارد ریالـی فـوالد 

خراسـان معادل سـود سـه سـال گذشته به دست 

آید که 92 درصد از سال گذشته بیشتر است.

طی ماه های اخیر شاهد صدور دستورالعمل ها  ◄

نهادهـای  سـوی  از  مختلفـی  شـیوه نامه های  و 

گوناگـون بودیـم. بـه نظـر شـما بایـد در رابطـه بـا 

تنظیم بازار چه اقداماتی صورت گیرد؟

مسـائل  و  شـیوه نامه ها  و  دسـتورالعمل ها 

حاشیه ای این چنینی از یک سال پیش دامن گیر 

صنعـت فـوالد شـده اند. اعتقـاد بـر این اسـت که 

بـرای  هـم  کنـار  در  فـوالدی  بـزرگ  شـرکت های 

رسـیدن بـه هـدف گردانـدن چرخ اقتصاد کشـور 

در کنار یکدیگر در جنگ اقتصادی ایستاده اند. 

کشـور  فـوالد  صنعـت  بـرای  اسـت  قـرار  اگـر 

اسـت  بهتـر  شـود،  اتخـاذ  حیاتـی  تصمیمـات 

چهارفوالدسـاز بـزرگ کشـور شـامل فـوالد مبارکه، 

فـوالد خوزسـتان، ذوب آهـن و فـوالد خراسـان نیـز 

در اخذ این تصمیمات مشارکت داشته باشند؛ 

همان طـور کـه مسـئوالن از این شـرکت ها انتظار 

دارنـد پـس از اینکـه شـیوه نامه یـا دسـتورالعمل 

آن  از  ابـالغ شـد، فوالدسـازان  و  تدویـن  جدیـد 

خـرد  اسـاس  بـر  تصمیـم  اگـر  کننـد.  حمایـت 

شـود،  اتخـاذ  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و  جمعـی 

کـرد.  خواهنـد  حمایـت  آن  از  فوالدسـازان 

فوالدسازان از عرضه داخلی و آباد ساختن ایران 

در وهله اول اسـتقبال خواهند کرد؛ در کنار آن 

نیازمند صادرات هستند.

در سـال جـاری بـا توجـه به دسـتورالعمل های 

صـادره، شـرکت فـوالد خراسـان در بخـش شـمش 

فـوالد کاهـش 49 درصـدی و در میلگـرد کاهـش 

39درصـدی داشـته اسـت. در مجموعـا 10 ماهـه 

امسـال، صـادرات فـوالد خراسـان در سـال جـاری 

45 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش 

کاهش یافت. همان طور که پیش از این نیز بیان 

نظـر  از  جـاری  سـال  در  خراسـان  فـوالد  شـد، 

سودسـازی 92 درصد نسـبت به سـال پیش رشـد 

خراسـان  فـوالد  امسـال  صـادرات  اگـر  داشـت. 

هماننـد سـال گذشـته محقـق می شـد، چـه در 

زمینه ارزآوری برای کشور در این شرایط تحریمی 

و چـه در زمینـه سودسـازی بـرای مجموعـه فـوالد 

خراسـان با چندین میلیون نفر سـهامدار خرد در 

عمـده، دسـتاوردهای خوبـی  سـهامداران  کنـار 

نصیب این شرکت و کشور می شد.

بـا توجـه بـه انتصـاب وزیـر جدیـد صنعـت، 

معـدن و تجـارت و نیـز معاونـت معدنـی وی کـه 

سـال ها تجربـه فعالیـت صنعتـی در زمینـه فـوالد 

دارنـد، ایـن امـر بـه سـاماندهی بـازار کمـک کند. 

در جلسه مشترکی که با معاونت معدنی برگزار 

شد، رویکردهای مثبتی از سوی این معاونت در 

ارتبـاط بـا سـاماندهی زنجیـره فـوالد مطـرح شـده 

است. امیدواریم در ادامه این معضالت مربوط 

به شیوه نامه مرتفع شود.

فـوالد  کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  نکتـه 

خراسان خود را ملزم و متعهد به دستورالعمل ها 

می دانـد. طبـق دسـتورالعمل های قبلـی وزارت 

صمـت، فوالدسـازان می توانسـتند 60 درصـد از 

محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند که 

و 90 درصـد  شـمش  درصـد  فـوالد خراسـان 65 

میلگـرد خـود را در بـورس عرضـه کـرد. این نشـان 

می دهـد شـرکت مـا فراتـر از دسـتورالعمل ها بـه 

تعهدات عمل کرده است.

چـه چالش هایـی در سـال جـاری پیـش روی  ◄

شرکت فوالد خراسان قرار داشت؟

همـه  میـان  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

فوالدسازان و صنایع کشور، سال نسبتا دشواری 

را بـا توجـه بـه چالش هـا و مشـکالت پیـش آمـده 

پشـت سـر گذاشـت. شـرکت فوالد خراسـان تنها 

شرکت فوالد خراسان در 9 ماهه 
سال جاری با کسب یک هزار و 
900 میلیارد تومان سود، میان 
همه فوالدسازان کشور از نظر 

حاشیه سود بهترین عملکرد را به 
ثبت رساند
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فوالدسـازی در کشـور بـود کـه طـی فروردین ماه 

بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا تعطیـل شـد. این 

امـر بـه ایـن دلیـل رخ داد کـه شـیوع ویـروس 

کرونـا در اواخـر سـال قبـل و اوایـل سـال جـاری 

بسـیار سـریع در اسـتان خراسـان رضـوی و شـهر 

نیشابور رخ داد. بخش زیادی از مردم نیشابور 

در مجموعـه فـوالد خراسـان بـه طـور مسـتقیم یا 

غیر مسـتقیم اشـتغال دارند.از این رو، کارخانه 

فـوالد خراسـان 23 روز ابتـدای فروردیـن مـاه بـه 

طـور کامـل تعطیـل بـود. با توجـه به آماده سـازی 

کارخانه هـا، می تـوان گفت کـه کل فروردین ماه 

را برای تولید تعطیل بودیم.

اتفـاق دیگـری کـه نسـبت بـه شـیوع ویـروس 

کرونا عجیب تر بود، این اسـت که فوالد خراسـان 

51 روز در سـال جاری مشـکل تامین گاز طبیعی 

داشـت؛ در کنـار قطعـی گاز 50 روزه، همزمـان 

قطعـی بـرق نیـز اتفاق افتاد. به طـوری که در تیر 

مـاه امسـال، 14 روز قطعـی بـرق داشـتیم. البتـه 

فوالد خراسان همواره به شرکت برق و شرکت گاز 

ایـن دو  بـرای کاهـش مصـرف  همـکاری الزم را 

نهـاده انـرژی داشـته اسـت امـا در سـال جـاری بـا 

توجه به اینکه زمسـتان چندان سـردی در اسـتان 

گذشـته  سـال های  بـه  نسـبت  رضـوی  خراسـان 

نداشتیم، اما 50 روز گاز و 20 روز برق مجتمع به 

طـور کامـل قطـع شـد. بـا توجـه بـه اینکـه مجتمع 

فـوالد خراسـان بسـیار خـاص اسـت و کل زنجیـره 

فوالد را از گندله سازی، دو مدول احیا مستقیم، 

دو کارخانه فوالدسازی و کارخانه تولید محصول 

نهایـی یعنی میلگـرد در اختیـار دارد، اگر هر یک 

از ایـن واحدهـا در تولیـد خـود بـا وقفـه مواجـه 

شـوند، بـه تبـع آن سـایر واحدهـا نیـز دچـار وقفـه 

واحـد  در  هـم  خراسـان  فـوالد  می شـوند. 

گندله سازی و هم در بخش احیا مستقیم نیاز به 

باعـث شـد سـایر  گاز داشـتیم کـه قطعـی گاز 

واحدهـا دچـار مشـکل شـوند. در واقـع در بخـش 

آهـن  سـاختار  از  بخشـی  گاز  مسـتقیم،  احیـا 

اسـفنجی اسـت و فعالیـت متوقـف شـد. بـرای 

اینکـه کارخانـه بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد و 

دچار مشکالت ناشی از بیکاری کارکنان نشویم، 

بـا سـختی فـراوان توانسـتیم آهـن اسـفنجی را از 

سـایر نقـاط کشـور بـه هزینـه بسـیار بـاال تامیـن 

کنیم. با این حال، امیدوار هسـتیم در سـال های 

آتی این اتفاق مجددا تکرار نشود.

شـرکت فـوالد خراسـان بـرای تکمیـل زنجیـره  ◄

خود چه طرح های توسـعه ای در دسـتور کار قرار 

داده است؟

سـایر  بـه  نسـبت  خراسـان  فـوالد  مجتمـع 

مجتمع های فوالدی در کشـور سـردمدار توسـعه 

بـوده اسـت و ایـن موضـوع را می تـوان از افتتـاح 

واحدهـای جدیـد در حلقه هـای مختلـف زنجیره 

فـوالد چـه در زیـر سـقف و چـه در خـارج از ایـن 

کـه  طرحـی  مهم تریـن  کـرد.  مشـاهده  شـرکت 

شـرکت فـوالد خراسـان در دسـت اقـدام دارد و 

برای این شرکت بسیار حیاتی بوده زنجیره فوالد 

شرکت را تکمیلی و از نظر سوددهی با ارزش تر 

فوالد خراسان در سال گذشته و 
سال جاری موفق شد 11 رکورد 

تولید و تامین ماده اولیه سال های 
فعالیت خود را بهبود بخشد. در 

حال حاضر از نظر ذخیره سازی و 
تامین ماده اولیه یعنی کنسانتره 

و گندله شرایط بسیار مطلوبی به 
دست آورده ایم
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خواهـد کـرد، کنسانتره سـازی 2.5 میلیـون تنـی 

سنگان است. راه اندازی این طرح از روز حضور 

بنـده بـه عنـوان مدیرعامـل مجتمع مـورد تاکید 

قـرار داشـت. ایـن طـرح پـس از هفت سـال وقفه 

مـاه  بهمـن  اواسـط  از  و  شـده  احیـا  مجـددا 

مشـکالت اداری و سـاختاری و پیمانـکاری آن 

برطرف شـده و کار اجرایی آن آغاز شـده اسـت. 

احـداث  محـل  در  نیـز  کارگاه هـا  تجهیـز 

کنسانتره سازی صورت گرفته است. پیش بینی 

ایـن اسـت کـه ایـن کارخانـه طبـق برنامـه 24 مـاه 

آینده به بهره برداری برسد.

فـوالد،  صنعـت  توسـعه  الزامـات  از  یکـی 

دسترسـی بـه آب اسـت. هیـچ یـک از واحدهـای 

فوالدسازی نباید در این شرایط سخت و بحرانی 

کمبود آب در کشـور از آب پاک اسـتفاده و آن را 

بـه فـوالد تبدیـل کننـد. طـی مذاکراتـی کـه بـا 

شـرکت آبفـای کشـور صـورت گرفـت، توانسـتیم 

انتقـال پسـاب شـهر  بـرای  آبفـا را  اولیـه  موافـق 

نیشـابور بـه مـدت 25 سـال بـرای فـوالد خراسـان 

جلـب کنیـم و مـازاد پسـاب را بتوانیـم بـه بخـش 

صنعـت و کشـاورزی شـهر نیشـابور ارائـه دهیـم. 

بـرای ایـن موضـوع حدودا یک هـزار و 100 میلیارد 

زودی  بـه  داریـم.  نیـاز  سـرمایه گذاری  تومـان 

عملیـات اجرایـی این طـرح آغـاز و در آن یک هزار 

نفر مشغول به کار خواهند شد.

آهک به عنوان یکی از الزامات تولید ممکن 

است از نظر ارزش ریالی چندان بهایی نداشته 

فـوالد  تولیـد  مهـم  اولیـه  مـواد  جـزو  امـا  باشـد 

اسـت. اما شـرکت فوالد خراسـان این ماده اولیه 

را در اختیـار نداشـت و در فصـول سـرد سـال کـه 

بارندگـی بسـته می شـد، در  بـه دلیـل  جاده هـا 

تامیـن آهـک بـا مشـکالت زیـادی مواجـه بود که 

بعضـا خطـوط تولیـد را دچـار وقفـه می کـرد. از 

ایـن رو تصمیـم گرفتیـم 60 درصـد از سـهام یـک 

تولیدکننـده آهـک را در شـهرک صنعتـی خیـام 

خریـداری کنیـم. ایـن طـرح می توانـد 140 نفـر 

اشتغال ایجاد کند.

دو طرح تحقیقاتی و مطالعاتی را زیر سقف 

فـوالد خراسـان آغـاز کرده ایـم کـه یکـی از آن هـا 

افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی است. در 

این رابطه قصد داریم ظرفیت این کارخانه را از 

افزایـش  تـن  میلیـون   3.4 بـه  تـن  میلیـون   2.5

فـوالد  اسـت  قـرار  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  دهیـم. 

را  کنسانتره سـازی  کارخانـه  یـک  خراسـان 

کارخانـه  ظرفیـت  افزایـش  کنـد،  راه انـدازی 

گندله سـازی بـه ایـن شـرکت در تکمیـل زنجیـره 

تولیـد کمـک خواهـد کـرد. عـالوه بـر ایـن، کار 

مطالعاتـی مگامـدول احیـا مسـتقیم را بـه اتمـام 

رساندیم اما معضل جدی تامین گاز داریم. این 

طرح عالوه بر سودرسانی و تکمیل چرخه فوالد 

خراسان، به ایجاد توازن در صنعت فوالد کشور 

نیز کمک خواهد کرد زیرا هم اکنون تامین آهن 

اسـفنجی یکـی از معضـالت بـزرگ فوالدسـازان 

اسـت. طبـق دسـتورالعمل وزارت صمـت، آهـن 

اسـفنجی باید 50 درصد قیمت شـمش فوالدی 

قیمت گـذاری شـود کـه بـه نـرخ روز باید قیمت 

آن حـدود 6 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

باشـد امـا قیمـت آن تـا هشـت هـزار و 500 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم بـاال رفـت. ایـن موضـوع 

نشان می دهد که در زنجیره فوالد کشور توازن 

وجـود نـدارد. بنابرایـن احـداث واحـد مگامدول 

آهـن اسـفنجی فوالد خراسـان بـرای ایجـاد توازن 

در زنجیـره انجـام می شـود. البتـه احـداث این 

طـرح بـا یـک معضـل همـراه خواهـد بـود و آن 

دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  بـرق  و  گاز  کمبـود 

شـرکت  گاز،  ملـی  شـرکت  بـا  را  مکاتباتـی 

توانیر، سـازمان صمت اسـتان و وزارت صمت 

بـرای  زیرسـاخت ها  تـا چنانچـه  دادیـم  انجـام 

ایـن طـرح فراهـم شـود، احـداث ایـن طـرح را 

آغاز خواهیم کرد.

مجتمع فوالد خراسان نسبت به 
سایر مجتمع های فوالدی در کشور 
سردمدار توسعه بوده است و این 

موضوع را می توان از افتتاح واحدهای 
جدید در حلقه های مختلف زنجیره 

فوالد چه در زیر سقف و چه در خارج 
از این شرکت مشاهده کرد
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معـاون بهره بـرداری و مدیـر مجتمـع شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت گفت: شـرکت فـوالد بافت بـا توجه بـه برخـورداری از 
تکنولـوژی تمام ایرانی »PERED« توانسـته برخالف دیگر تکنولوژی های موجود میدرکس، در سـال دوم فعالیت از ظرفیت اسـمی 

عبور کند.

معاون بهره برداری شرکت احیا استیل فوالد بافت:

یعقوب حاتمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

در سیسـتم تولیـد آهـن اسـفنجی بـا اسـتاندارد 

میدرکس، در سـال دوم تولید 80 درصد ظرفیت 

اسـمی، می تـوان تولیـد کـرد و ایـن میزان ظرفیت 

اسـمی واحد بهره برداری شـده به شـمار می رود. 

این یعنی یک کارخانه با ظرفیت اسمی 800 هزار 

دوم  سـال  طـی  سـال،  در  اسـفنجی  آهـن  تـن 

تـن  هـزار   640 حداکثـر  می توانـد  بهره بـرداری 

محصول تولید کند.

وی افـزود: شـرکت فـوالد بافـت تـا 25 دی ماه 

سـال جاری و سـال دوم بهره برداری از واحد احیا 

مسـتقیم، توانسـت 641 هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

تولیـد کنـد و بـه ایـن ترتیب این شـرکت عمـال در 

تولیـد  اسـمی  ظرفیـت  بـه  فعالیـت  دوم  سـال 

رسیده است. پیش بینی و برنامه شرکت در سال 

جـاری ایـن اسـت کـه تـا پایـان سـال تولیـد آهـن 

اسفنجی شرکت به بیش از 780 هزار تن برسد.

کاهش تولید آهن اسفنجی برای  ■

صرفه جویی در مصرف گاز

مدیر مجتمع شرکت احیا استیل فوالد بافت 

با اشاره به چالش های تامین گاز برای واحدهای 

تولیدی، بیان کرد: طبیعتا در فصل زمسـتان که 

هوا سرد بوده و مصرف گاز طبیعی در کشور به 

از  یـزد  اسـتان  گاز  خـود می رسـد، شـرکت  اوج 

صـورت  بـه  بافـت  فـوالد  اسـتیل  احیـا  شـرکت 

مکتوب درخواسـت کرد که میزان تولید کاهش 

یابـد تـا مصـرف گاز نیـز کـم شـود. شـرکت فـوالد 

سیسـتماتیک  همـکاری  ایـن  نیـز  بافـت 

برون سـازمانی را بـا دیگـر شـرکت ها دارد و در این 

راستا اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

حاتمـی خاطرنشـان کـرد: علی رغـم کمبـود 

گاز و کاهـش میـزان تولیـد در هنـگام کمبـود، 

شـرکت فـوالد بافـت بـاز هـم توانسـت بیـش از 

آهـن  جـاری  سـال  در  خـود  اسـمی  ظرفیـت 

گاز  شـرکت  البتـه  کنـد.  تولیـد  اسـفنجی 

درخواسـت کـرده بـود کـه بـه جـای مصـرف گاز 

در واحـد احیـا مسـتقیم، از سـوخت های دیگـر 

اسـتفاده شـود امـا بایـد توجه داشـت کـه گاز در 

فرآینـد احیـا مسـتقیم و تولیـد آهـن اسـفنجی، 

سوخت محسوب نمی شود و ماده اولیه است. 

بنابرایـن فـوالد بافـت نمی تواند سـوخت دیگری 

را جایگزین گاز کند زیرا گاز برای احیای گندله 

و تولید آهن اسفنجی تزریق می شود.

وی ادامـه داد: در موضـوع تامیـن آب نیـز 

چالش هایـی وجـود دارد کـه بـا کنتـرل فرآینـد و 

پیـش  در  بافـت  فـوالد  شـرکت  در  کـه  روشـی 

گرفته ایـم، اجـرای تصفیه  خانـه آب بهداشـتی یـا 

فاضـالب انجـام شـده و تمامـی پسـاب کارخانـه 

تصفیه می شـود و آب تصفیه شـده مجددا مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. اجـرای یـک واحـد RO یا 

آب شـماره 2 در دسـت اقـدام اسـت و 40 درصـد 

پیشرفت فیزیکی دارد. امیدواریم تا پایان خرداد 

مـاه نیـز از ایـن طرح بهره بـرداری کنیم. بـا اجرای 

این طرح، فوالد بافت در مصرف آب صرفه جویی 

خواهد کرد.

مزیت تکنولوژی ایرانی بومی سازی است ■

اسـتیل  احیـا  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 

از  اسـتفاده  مزایـای  خصـوص  در  بافـت  فـوالد 

آهـن  تولیـد  در   »PERED« ایرانـی  تکنولـوژی 

اسـفنجی فـوالد بافـت، عنـوان کـرد: تکنولـوژی 

در سال دوم فعالیت به ظرفیت اسمی رسیدیم
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بومـی ایرانـی بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی توسـط 

یک شرکت ایرانی در آلمان ثبت شده و شرکت 

فوالد بافت چهارمین واحدی است که از روش 

»PERED« بـرای تولیـد آهن اسـفنجی اسـتفاده 

می کنـد. ایـن طـرح در فروردیـن مـاه 1398 بـه 

بهره بـرداری رسـید. از مزایـای اسـتفاده از ایـن 

فرآیندهـا،  بومی سـازی  می تـوان  تکنولـوژی 

قطعات و تجهیزات آن با درصد باال اشاره کرد. 

ایـن  در  کـه  تغییراتـی  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 

تکنولـوژی انجـام شـده، از نظـر کیفـی نیز تولید 

آهـن اسـفنجی بـه روش »PERED« از کیفیـت 

بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی اضافـه کـرد: نکتـه قابـل توجـه در مـورد 

پـروژه فـوالد بافـت آن اسـت کـه اجـرای ایـن طـرح 

در سـال 1397 بـا اوج تحریم هـای ظالمانـه آمریکا 

علیـه ایـران همزمـان شـد. خوشـبختانه در ایـن 

طرح توانستیم در مواردی همچون سیستم های 

بـرق، ابـزار دقیـق، اتوماسـیون و کمپرسـورها کـه 

تامین از خارج امکان نداشـت و قطع امید شـده 

بود، با اتکا به شـرکت  های توانمند و متخصصان 

داخلـی تمامی عملیات راه اندازی پـروژه را بدون 

استفاده از تامین کنندگان و کارشناسان خارجی 

انجام دهیم.

طرح های توسعه در دست اقدام هستند ■

مدیر مجتمع شرکت احیا استیل فوالد بافت 

بـا بیـان اینکـه چندیـن طـرح توسـعه در دسـت 

اقـدام داریـم، بیـان کرد: در طرح توسـعه شـرکت 

فـوالد بافـت یـک واحـد 800 هـزار تنـی تولیـد آهن 

اسـفنجی دیگر دیده شـده اسـت که اجرای این 

واحـد دوم از مدتـی قبـل آغـاز شـده و هم اکنون 

توسـط موسسـه ثاراللـه قـرارگاه خاتم االنبیـاء در 

حـال اجـرا اسـت. ضمـن اینکـه خـوراک دو واحد 

در  کـه  بافـت  فـوالد  شـرکت  اسـفنجی  آهـن 

مجمـوع بـه تولیـد یـک میلیـون و 600 هـزار تـن 

محصـول خواهـد رسـید، بالـغ بـر دو میلیـون و 

500هزار تن گندله اسـت. در طرح توسـعه و فاز 

در  را  گندله سـازی  پـروژه  یـک  اجـرای  دوم، 

دسـتور کار قـرار دادیـم کـه اقدامـات متقضـی 

همچون مطالعات اولیه، طراحی و مهندسی آن 

در حالی انجام است.

حاتمـی مطـرح کـرد: در مجموعـه گـروه مالی 

گردشـگری و هلدینـگ صنایـع و معـادن ماهـان، 

زنجیره فوالد و حلقه های آن در حال تکمیل شدن 

است و مجموعه هلدینگ ماهان کار بهره برداری 

از معـدن را در معـدن شـماره 5 گل گهـر سـیرجان 

انجام می دهد. تولید آهن اسفنجی این مجموعه 

در فوالد بافت صورت می گیرد و در ادامه زنجیره، 

برنامه تولید گندله در فوالد بافت در دستور کار 

اسـت و بـه زودی آغـاز خواهد شـد. بخـش ذوب و 

فوالدسـازی هلدینـگ ماهـان نیـز در فـوالد بنـاب 

تـدارک دیـده شـده اسـت. بنابرایـن فـوالد بافت به 

دلیل دراختیار داشتن یک معدن توسط هلدینگ 

ماهـان، یـک منبـع تقریبـا مطمئـن مـواد اولیـه از 

طریق معدن شماره 5 گل گهر دارد. ضمن اینکه با 

مجموعـه  کـه  تعامالتـی  و  ارتباطـات  بـه  توجـه 

مدیریـت شـرکت فـوالد بافـت بـا تولیدکننـدگان 

گندله دارند، در سـال جاری با مشـکلی در زمینه 

تامین گندله مواجه نشدیم. در این رابطه گندله 

مـورد نیـاز فـوالد بافـت از شـرکت های گل گهـر، 

فـوالد سـیرجان ایرانیـان و فـوالد بوتیـای ایرانیـان 

تامین می شود.

سال آینده به ظرفیت اسمی می رسیم ■

معاون بهره برداری شـرکت احیا اسـتیل فوالد 

بافـت بـا اشـاره بـه برنامه هـای سـال آینـده ایـن 

شـرکت، ابـراز کـرد: برای سـال آتی، طـرح و برنامه 

بودجـه شـرکت کـه در مرحله تصویب قـرار دارد، 

تولیـد 800 هـزار تـن آهـن اسـفنجی و رسـیدن بـه 

قـرار  کار  دسـتور  در  را  اسـمی  نهایـی  ظرفیـت 

دادیم. طبعا برای تولید این میزان آهن اسفنجی 

بـه یـک میلیـون و 160 هـزار تـن گندلـه نیـاز داریم 

که برنامه تامین آن تدوین شده است. همچنین 

بـرای سـال آینده توسـعه اجـرای فـاز دوم و اجرای 

کارخانـه شـماره 2 آهـن اسـفنجی در دسـتور کار 

بـر  بالـغ  سـال  پایـان  در  امیدواریـم  کـه  اسـت 

40درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشیم.

بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  وی 

بررسـی های اخیر که کارشناسـان محیط زیسـت 

انجام دادند، تولید آهن اسفنجی در فوالد بافت 

بهداشـت  و  زیسـت  بـرای محیـط  زیانـی  هیـچ 

شهرستان بافت ندارد.

شرکت فوالد بافت تا 25 دی ماه 
سال جاری و سال دوم بهره برداری 

از واحد احیا مستقیم، توانست 
641هزار تن آهن اسفنجی تولید کند 
و به این ترتیب این شرکت عمال در 
سال دوم فعالیت به ظرفیت اسمی 

تولید رسیده است
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آلومینیوم
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سیستم حاکم بر قیمت گذاری، »باری به هر جهت« است
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مدیرعامـل شـرکت ایلیـا صنعـت پنجره گفت: مـواد اولیه مـورد نیاز بـرای تولید محصـوالت آلومینیومی حـدودا بـه دو برابر قیمت 
جهانـی آن، در بـازار داخلـی عرضـه می شـود که در این شـرایط، تامیـن این مواد از کشـورهای دیگـر، موجب کاهـش هزینه های 

تولید خواهد شد اما محدودیت های وارداتی این امکان را از ما گرفته است.

مدیرعامل شرکت ایلیا صنعت پنجره:

امیرحسـین اسـماعیل خانی در گفت وگـو بـا 

خبرنگارپایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

اظهـار داشـت: شـرایط فـروش محصـول در بـازار 

داخلی طی سـال جاری اصال وضعیت مسـاعد و 

امیدوارکننـده ای را بـرای ما رقم نـزد. عالوه براین 

بسـیاری از مـواد اولیـه مـورد نیـاز مـا بـرای تولیـد 

محصـول، از خـارج از کشـور تامیـن می شـود  گـه 

درسـت  وارداتـی،  ممنوعیت هـای  علـت  بـه 

هماننـد دیگـر تولیدکننـدگان در ایـن زمینـه بـا 

چالـش مواجـه هسـتیم. ضمـن اینکه بـا گذراندن 

شـرایط بسـیار سـخت گاهـی اوقـات توانسـته ایم 

مقـداری از مـواد اولیـه خـود را از طریـق کشـور 

ترکیـه وارد کنیـم امـا بـرای انتقـال وجـه جهـت 

پرداخت هزینه خرید، با معضل مواجه بود ه ایم.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه جابه جایی وجه 

سـخت شـده و دو تـا سـه مـاه مـدت زمـان الزم 

اسـت کـه حوالـه بـه کشـور مقصـد و بـه دسـت 

شرکتی که تامین مواد اولیه را انجام داده برسد، 

ترجیح دادیم تا از بازار داخلی، مواد اولیه الزم را 

تهیـه کنیـم. عـالوه بـر چالش هـای یـاد شـده، در 

سال 1399 هیچگونه ثبت سفارش جدیدی برای 

تولید محصول نداشتیم.

به واردات برخی مواد نیازمند هستیم ■

این تولیدکننده عنوان کرد: مواد اولیه ای که 

و  آلومینیومـی  پنجره هـای  و  در  سـاخت  بـرای 

UPVC ایـن شـرکت، اسـتفاده می شـود، پروفیـل 

پیش ساخته است که از بازار آزاد تهیه می شود. 

بـه طـور مسـتقیم از بـورس کاال خریـد نداریـم اما 

ممکن است که شرکت هایی که گاهی اوقات از 

آن هـا پروفیـل پیش خرید می کنیـم، این محصول 

را از بـورس خریـداری کـرده باشـند و در نقـش 

پنجـره  و  در  ترکیـب   در  شـوند.  ظاهـر  واسـطه 

 ،UPVC تولیـدی عـالوه بر پروفیل آلومینیومـی و

افزودنی هـای دیگـری ماننـد اکسـید تیتانیـوم، 

کربنـات کلسـیم و... وجـود دارد کـه اکثـر ایـن 

مواد از طریق واردات تامین می شدند که اکنون 

بـه شـدت واردات آن هـا سـخت شـده اسـت و 

بـا  ایـن مـواد دسترسـی دارنـد،  بـه  کسـانی کـه 

قیمت گزافی آن ها به فروش می رسانند.

مدیرعامل شـرکت ایلیا صنعت پنجره ادامه 

داد: سـه سـال قبـل، اکسـید تیتانیـوم کـه بـرای 

رنـگ کاری پروفیـل مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 

12 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه فـروش 

می رسـید و در سـال جدیـد در حـدود 150 هـزار 

تومـــــان بـــــه ازای هــــر کیلوگــــرم بــــه دســـــت 

تولیدکننده می رسد و او نیز برای حفظ کیفیت 

محصـول خـود مجبـور اسـت ایـن مبلغ گـزاف را 

پرداخـت کنـد تـا بتوانـد ادامـه مراحـل تولیـد را 

را  آن  نتوانـد  تولیدکننـده  واگـر  باشـد  داشـته 

تامیـن کنـد، با افت کیفیت چشـمگیری مواجه 

خواهـد بـود. در زمـان نبـود ایـن افزودنـی، یـک 

شـرکت ایرانی به طور انحصاری اقدام به تولید 

آن کرده و به هر قیمتی که بخواهد عرضه و به 

بــــرای  امــــر اصـال  ایــــن  فــــروش می رسانــــد و 

تولیدکنندگان سود نخواهد داشت.

افزایش بی رویه قیمت ها ■

اسـماعیل خانی در توصیـف شـرایط فـروش 

صنایـع  حـوزه  در  آلومینیومـی  محصـوالت 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  پایین دسـت، 

نامطلوبی که بر اقتصاد و صنعت کشـور حاکم 

است، برای تمام تولیدکنندگان و تامین کنندگان 

در همـه حوزه هـا، چالش هـای فراوانـی بـه وجـود 

آمـده اسـت. بـه طـوری کـه تولیـد بـدون فـروش 

صادراتـی، تقریبـا اقتصـادی بـه نظـر نمی رسـد 

بـازار  و  یافتـه  افزایـش  تولیـد  هزینه هـای  زیـرا 

اینکـه  ضمـن  اسـت.  شـده  راکـد  نیـز  داخلـی 

UPVC دو برابـر قیمـت بـازار جهانـی در بـازار 

داخلی به فروش می رسد.

وی عنـوان کـرد: بهتریـن راه بـرای بهتر شـدن 

شـرایط فـروش محصـوالت آلومینیومـی در حوزه 

صنایـع پایین دسـت، آزادسـازی، جهانی سـازی و 

یکسان سـازی قیمـت بـازار داخلـی بـر پایه قیمت 

 UPVC در بـازار جهانـی اسـت. زمانی که قیمـت

در بـازار جهانـی، 500 دالر بـه ازای هـر تـن اسـت، 

قیمـت آن در بـازار داخلـی بایـد معـادل 12 تـا 15 

هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در نظـر گرفتـه 

شـود امـا 30 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

قیمت  گـذاری می شـود. و بایـد ایـن نکتـه را ذکـر 

آزادسـازی خریـد و فـروش  کـرد کـه زمانـی کـه 

سیستم حاکم بر قیمت گذاری، »باری به هر جهت« است
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انجام شود و مصرف کنندگان بتوانند مواد اولیه 

مورد نیاز خود برای تولید محصول را وارد کنند، 

در نهایـت بـورس اقـدام بـه قیمت گذاری هـای 

چند برابری نخواهد کرد و قیمت ها سر به فلک 

نخواهد کشید.

اختالف قیمتی آلومینیوم باید 10 درصد باشد ■

مدیرعامـل شـرکت ایلیا صنعت پنجـره درباره 

مقایسه قیمت آلومینیوم در بازار آزاد و بورس کاال، 

اینطـور توضیـح داد: بـه علت تعطیالت سراسـری 

کـه اتفـاق افتـاد، داد و سـتدها در بـازار راکـد شـده 

اسـت. ضمـن اینکـه قیمـت نهایـی آلومینیـوم در 

بـورس کاال بـا بـازار آزاد، 10 درصـد تفـاوت دارد و 

عمده مصرف کنندگان آلومینیوم به خرید از بازار 

آزاد روی آورده اند. آلومینیوم آساژ که پروفیل های 

از پیش ساخته شده رنگی تولید و عرضه می کند، 

یـک شـرکت ترکیـه ای بـوده که محصـوالت آن نیز 

بسـیار با کیفیت است. اگر شـرایط برای ما فراهم 

باشـد، بـه راحتـی پروفیل هـای ایـن شـرکت را وارد 

می کنیـم و هزینه هـای تولیـد را کاهـش می دهیم 

زیرا قیمت محصوالت این شرکت از پروفیل های 

ایرانی ارزان تر است.

ایـن تولیدکننـده آلومینیـوم ادامـه داد: در 

بهتریـن  کـه  آلمانـی   UPVC پروفیـل  واردات 

کیفیـت جهـان را دارا اسـت، بـرای هـر یونیـت 

انتهـای  در  کـه  می شـود  پرداخـت  یـورو  سـه 

تولیـد، قیمـت آن در حـدود 80 هـزار تومـان بـه 

ازای هـر متـر تمـام خواهـد شـد کـه از قیمـت 

پروفیـل یـک شـرکت ایرانی که محصـول خود را 

بیـن 140 تـا 150 هـزار تومـان بـه ازای هر متر، به 

امـر،  ایـن  اسـت.  ارزان تـر  می رسـاند،  فـروش 

نشـان از غیرمنطقـی بـودن قیمت گـذاری در 

اسـت  ممکـن  چطـور  دیـد  بایـد  دارد.  کشـور 

محصولـی کـه از نظـر کیفیت قابلیت رقابت با 

قیمـت  دارای  نـدارد،  را  خارجـی  نمونه هـای 

از  بیشـتر  برابـر  دو  میـزان  بـه  شـده  تمـام 

محصوالت خارجی است؟!

انحصار تولید شکست اما محصوالت  ■

بی کیفیت شد

اسـماعیل خانی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« در خصوص تکنولـوژی موجود 

در ایـن واحـد تولیـدی، تشـریح کـرد: در ابتـدای 

فعالیـت خـود کـه از سـال 1384 وارد ایـن حرفـه 

شدیم، تمام خطوط تولید را از کشور آلمان وارد 

کردیـم و در آن زمـان، صنعـت پنجره سـازی در 

ایـران بـه صـورت کلـی در انحصـار 20 تـا 23 نفـر 

بـود کـه موفـق بـه اخـذ جـواز تولیـد شـده بودنـد 

کـه شـرکت ایلیـا صنعـت پنجـره نیـز جـزو ایـن 

شـرکت ها بـود امـا حـاال بیـن هشـت تـا 9 هـزار 

پروانه و جواز تولید در و پنجره در کشـور صادر 

بعضـا  و  بی رویـه  تولیـد  ایـن  کـه  اسـت  شـده 

تـا  شـد  باعـث  صنعـت  ایـن  در  کم کیفیـت 

بازارهایـی هـم کـه در اختیار تولیدکنندگان برتر 

بود، به نوعی از بین برود.

خسارت های ناشی از تحریم ■

ایـن تولیدکننـده دربـاره اثرگـذاری تحریـم بـر 

فعالیـت ایـن شـرکت، گفـت: در فـاز اول تحریـم، 

مبلغی حدود 120 هزار یورو در حساب بین المللی 

شـرکت وجـود داشـت کـه مسـدود شـد و توانایـی 

دسترسـی بـه آن بـه مـدت چهارسـال غیـر ممکـن 

بود. در مرحله بعدی که حلقه تحریم علیه صنایع 

فلـزی تنگ تـر شـد، عـالوه بـر مشـکل یـاد شـده، 

توانایـی خریـد نیـز نداریـم و حتـی اگـر بتوانیـم 

فروشـنده  شـرکت  نیـز  بدهیـم  انجـام  خریـدی 

دریافـت وجـه را قبـول نمی کنـد. نمایندگـی یـک 

شـرکت معتبـر آلمانـی در زمینـه تولیـد و فـروش 

پنجره هـای آلومینیومـی در دسـت شـرکت ایلیـا 

صنعت پنجره بود که متاسفانه در سال 1399 آن را 

از دست دادیم.

وی در انتهـای ایـن گفت وگـو در خصـوص 

فعالیـت تجاری این شـرکت اذعـان کرد: به طور 

مـداوم واردات داشـتیم امـا در حـوزه صـادرات 

یـک یـا دوبار فعالیت کردیم که بعـد از به وجود 

ایـن  بـر  تصمیـم  شـده،  یـاد  چالش هـای  آمـدن 

گرفتـه شـد کـه بـه طـور کلـی فعالیـت تجـاری 

خـود را قطـع کنیـم؛ چراکـه قابلیـت جابه جایـی 

نمی توانیـم  همچنیـن  و  نـدارد  وجـود  وجـه 

خریدهـای مـورد نیـاز خـود را بـه علـت مسـدود 

شـرکت  بین المللـی  بانکـی  حسـاب های  بـودن 

انجام دهیم.

تولید بدون فروش صادراتی، تقریبا 
اقتصادی به نظر نمی رسد زیرا 

هزینه های تولید افزایش یافته و 
بازار داخلی نیز راکد شده است. 

ضمن اینکه UPVC دو برابر قیمت 
بازار جهانی در بازار داخلی به 

فروش می رسد
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خواستار ارتباط بدون واسطه با تولیدکنندگان بزرگ باالدست هستیم
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مدیرعامـل شـرکت گـروه صنعتـی پـارس نوین گفـت: تولیدکننـدگان بـزرگ و صاحب نـام در باالدسـت از همکاری مسـتقیم با 
مجموعه هـای کوچک تر در پایین دسـت سـرباز می زننـد و برای فروش محصوالت خود از واسـطه اسـتفاده می کنند امـا برای بهتر 
شـدن وضعیـت صنعـت بایـد دو طرف به صورت مسـتقیم با هم ارتبـاط بگیرند و بـا تبادل پیشـنهادات و انتقادات در مسـیر بهبود 

محصوالت با کیفیت حرکت کنند زیرا به نوعی این عدم ارتباط بزرگ ترین چالش ما محسوب می  شود.

مدیرعامل شرکت گروه صنعتی پارس نوین:

خواستار ارتباط بدون واسطه با تولیدکنندگان بزرگ 
باالدست هستیم

محسن بهزادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

ما در زمینه لوله های مسی فعالیت داریم و نام 

پـارس نویـن جزو برتریـن تولیدکننده های پروفیل 

مسـی نیـز قـرار دارد. همچنیـن در زمینـه تولیـد 

و  خـاص  اندازه هـای  در  مسـی  مقاطـع  و  لولـه 

سفارشـی نیـز در بیـن رقبـای خـود صاحـب نـام 

حـوزه  گفـت  می تـوان  کلـی  طـور  بـه  هسـتیم. 

فعالیت ما تولید انواع مقاطع خاص مسی است 

که در امور ویژه ای مورد استفاده قرار می گیرند 

و هر واحد تولیدی قادر به تولید آن ها نیست.

وی افـزود: بـرای تولید لوله و مقاطع مسـی با 

شـرکت هایی همچـون شـهید باهنـر، قائـم، مهـر 

اصـل و بابـک مـس همـکاری داریـم و مـس مـورد 

تامیـن  داخلـی  تولیدکننـدگان  از  را  خـود  نیـاز 

می کنیـم. چهـار شـرکت نـام بـرده جـزو مهم ترین 

تولیدگان لوله مسی مرغوب در کشور به حساب 

می آیند که ما لوله را از آن ها خریداری می کنیم 

را  مشـتری  مدنظـر  مقاطـع  و  لولـه  سـپس  و 

می سـازیم. بـه ایـن ترتیـب کـه انـدازه، شـکل و 

حالـت لوله هـا را تغییـر می دهیـم و بـه صـورت 

دلخواه درمی آوریم. کابلشـوهای مسـی از دیگر 

محصوالت پرمتقاضی ما به حسـاب می آید که 

در شـرایط فعلـی، بـازار داخلـی خوبـی دارد اما به 

دلیـل اعمـال تحریم هـا، صـادرات ایـن محصول با 

معضـل مواجـه اسـت و مـا بـه اجبار تمام کابلشـو 

تولیدی خود را در بازار داخلی عرضه می کنیم.
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کشور را در تولید برخی محصوالت مسی  ■

خودکفا کرده ایم

مدیرعامل شـرکت گروه صنعتی پارس نوین 

ادامـه داد: محصولـی همچون پروفیل مسـی در 

سال های گذشته اغلب از دو کشور چین و هند 

ایـن  تولیدکننـده  مـا  اکنـون  کـه  می شـد  وارد 

محصـول نیـز هسـتیم و کشـور را از واردات آن 

کامـال بی نیاز سـاخته ایم. میـزان تولید مجموعه 

سـفارش  میـزان  بـه  بسـتگی  و  نیسـت  ثابـت 

مشـتری دارد امـا بـه طور تقریبی می توان گفت 

کـه قـادر بـه تولیـد روزانـه دو تـن محصول مسـی 

هسـتیم و سـعی داریم با جذب مشتری بیشتر، 

این میزان تولید را نیز افزایش دهیم.

بهـزادی عنـوان کـرد: ما به صورت مسـتقیم 

صادرات محصول نداشـته ایم اما تاکنون توسـط 

شـرکت های واسـطه محصـوالت گـروه صنعتـی 

پـارس نویـن بـه کشـورهایی همچـون آذربایجان، 

ارسـال  افغانسـتان  و  عـراق  ترکیـه،  ارمنسـتان، 

شـده اسـت کـه در حـال حاضـر ایـن روش فروش 

و  شـده  مواجـه  جـدی  بـا محدودیت هـای  نیـز 

میـزان صـادرات شـرکت نیـز افـت قابـل توجهـی 

داشته است.

وی در رابطه با مشکالت این صنعت توضیح 

از  ناشـی  معضـالت  بـر  عـالوه  گفـت:  و  داد 

تحریم هـا و عـدم ثبـات بـازار می تـوان گفـت کـه 

شـرکت های تولیدی بزرگ داخلی با شـرکت های 

دیگر که مشتریان ثابت آن ها هستند به صورت 

مستقیم ارتباط نمی گیرند و محصوالت خود را 

از طریق واسطه به دست مشتریان می رسانند و 

به عنوان یک شـرکت مادر هیچگونه حمایتی از 

و  نمی کننـد  کوچک تـر  تولیـدی  واحدهـای 

واسـطه ها در ایـن بیـن بـا کسـب سـود بیشـتر بـه 

نفـع خـود محصـول را بـه مـا می فروشـند. هـر 

واحـد تولیـدی در ابتـدای سـال جدیـد بـرای یـک 

مـا  کـه  برنامه ریـزی می کنـد  خـود  کاری  سـال 

بـرای 80 هـزار تومـان بـه ازای یـک کیلوگـرم مـس 

هدف گـذاری کردیـم که با گذشـت زمان شـاهد 

رشد نجومی آن بودیم.

رشد قیمت ها، مانعی برای رشد صنعت ■

مدیرعامل شـرکت گروه صنعتی پارس نوین 

مطـرح کـرد: بـا یـک مشـتری یـا پیمانـکار امـروز 

بـرای ثبـت سـفارش بـا نـرخ روز قـرارداد تنظیـم 

می کنیـم و قیمـت تمـام شـده محصـول را اعالم 

می کنیـم امـا تـا زمـان تحویـل محصـول سـفارش 

شـده قیمت هـا بـه چندیـن بـرای قبـل رسـیده و 

عمـال بـا هزینـه دسـتمزد سـفارش فقـط می تـوان 

بخشـی از مواد اولیه را برای سـفارش های جدید 

خریـداری کـرد و بـه همیـن روال تـا کنـون پیـش 

آمده ایم و در واقع، ثبات چند هفته ای قیمت ها 

عمال به یک آرزو تبدیل شده است. در مجموع 

نوسان قیمت اجازه فعالیت به ما را نمی دهد و 

بـه نوعـی فراینـد تولیـد را مختـل کرده اسـت. به 

عنـوان مثـال، اگـر فروردیـن 1399، مـا 20 تـن مس 

موجـودی انبـار داشـتیم االن ایـن میزان بـه 10 تن 

رسـیده اسـت چون هر میزانی که فروخته شـده 

قادر به جایگزینی آن نبودیم.

بهـزادی ابـراز کرد: با توجه به رشـد قیمت ها 

چـرخ صنعـت به کندی حرکت می کند و میزان 

تقاضـا نسـبت بـه سـال های گذشـته افـت قابـل 

بهتـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  داشـته  مالحظـه ای 

مشـتریان ما بیشـتر به سـمت تعمیرات رفته اند 

و بـه نوعـی خریـد محصـول جدیـد را بـرای خـود 

مقرون به صرفـه نمی داننـد و مـا بـه عنـوان یـک 

تولیدکننده در ضرر کامل به سر می بریم. ارزش 

افـزوده، بیمـه، مالیـات و سـایر خدمـات را بایـد 

پرداخـت کنیـم و افزایش قیمت هـا را نیز باید به 

دوش بکشیم و انتظار کوچک ترین حمایتی را از 

هیـچ ارگانـی نبایـد داشـته باشـیم و در مقابـل 

سـودی عایـد مـا نمی شـود. بـه عنـوان مثـال، اگر 

پیش تر با یک میلیارد تومان می توانسـتیم 10 تن 

مبلـغ  همـان  بـا  اکنـون  کنیـم،  خریـداری  بـار 

بـه  تامیـن کنیـم.  بـار مـس  تـن  پنـج  می توانیـم 

عبـارت بهتـر، هزینـه تولیـد افزایـش داشـته امـا 

سودبری به شدت کاهش یافته است.

و  مشـتریان  عمـده  کـرد:  تاکیـد  وی 

مصرف کننـدگان محصـوالت پـارس نویـن صنایـع 

فوالد که برای کوره های القایی استفاده می کنند، 

دیگـر  از  نیـز  بـرق  صنعـت  همچنیـن  هسـتند. 

متقاضیـان محصـوالت تولیـدی مـا هسـتند. مـا 

تاکنون به سختی توانسته ایم به اینجای کار برسیم 

امـا ادامـه مسـیر واقعـا دشـوار اسـت. بـا سـرمایه 

توسعه و رشد نیاز به تکنولوژی روز 
دنیا و تجهیزات و ماشین آالت مدرن 
دارد اما با توجه به نرخ دالر و تشدید 

تحریم ها عمال تهیه دستگاه های 
مورد نیاز به در بسته خورده است و 
ما توانایی مدرن کردن خطوط تولید 

مجموعه را نداریم
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شـخصی وارد فاز جدیدی از کار شـده ایم و در حال 

ساخت قالب های جدیدی برای تولید محصوالت 

نوین هستیم که سایر واحدهای تولیدی از ساخت 

آن هـا عاجـز هسـتند امـا زمانی کـه به مرحله تولید 

انبـوه می  رسـیم و بـه سـودآوری آن فکـر می کنیـم 

متوجـه می شـویم کـه در ادامـه کار هیـچ منفعتـی 

عایـد مـا نخواهـد شـد و صرفـه اقتصـادی مطلوبی 

برای ما به عنوان تولیدکننده ندارد.

به حمایت جدی نیاز داریم ■

مدیرعامـل شـرکت گـروه صنعتـی پـارس نوین 

یـادآور شـد: مـا از هیـچ سـازمان دولتـی حمایـت 

نمی شـویم. اگـر اکنـون بـرای گسـترش کار خـود 

جهـت دریافـت وام و تسـهیالت اقـدام کنیـم بـا 

سـود بهـره 18 درصـد مواجـه خواهیـم شـد کـه این 

میزان سود بانکی با نرخ های نوسانی قیمت های 

مـواد اولیـه هیـچ سـنخیت و همخوانـی نـدارد و 

بهتر اسـت از اخذ وام صرفه نظر کنیم. به طور 

گرفتـه  قـرار  تنگنـا  یـک  در  تولیدکننـده  کلـی، 

اسـت کـه جهـت گشـایش گره هـای اقتصـادی و 

فـروش دسـتش بـه جایـی بنـد نیسـت. در حـال 

حاضر، با 10 نفر پرسـنل مشـغول به کار هسـتیم 

کـه می توانیـم تعـداد را بـه 50 نفـر نیـروی کار 

برسـانیم امـا از نظـر مالـی هیـچ حمایتی نیسـت 

کـه بتوانـم آینـده شـغلی آن هـا را تضمیـن کنیـم. 

در مجمـوع می تـوان گفـت مـا برنامـه توسـعه و 

گسـترش واحـد تولیـدی خـود را داریـم اما با این 

وضعیـت نوسـان قیمـت هیـچ کاری نمی تـوان 

کرد و درجا زدن را به رشد ترجیح می دهیم.

بـه  نیـاز  رشـد  و  توسـعه  کـرد:  اذعـان  وی 

تکنولـوژی روز دنیـا و تجهیـزات و ماشـین آالت 

مـدرن دارد امـا بـا توجـه بـه نـرخ دالر و تشـدید 

تحریم هـا عمـال تهیـه دسـتگاه های مـورد نیـاز به 

در بسـته خورده اسـت و ما توانایی مدرن کردن 

خطـوط تولیـد مجموعـه را نداریـم. از روزی کـه 

آغـاز بـه کار کردیـم تمـام تـالش خـود را بـه کار 

گرفتیـم که ماشـین آالت مـدرن را به کار بگیریم 

و بـا ایـن سیاسـت وارد عرصـه تولیـد شـدیم که تا 

حـدودی ایـن هدف گذاری رو عملـی کردیم. در 

سـال های گذشـته تنها مجموعه مدرن که فقط 

دو نمونه محصول تولید می کرد، شرکت شهید 

باهنر بود و بعد از ورود ما به عرصه تولید سـایر 

سـایزها را تولیـد و روانـه بـازار کردیـم. دو فاکتـور 

کیفیـت محصـول و رضایـت مشـتری برای مـا از 

اهمیت باالیی برخوردار اسـت که تحقق این دو 

موضـوع نیـز بـا حرکـت در رسـتای علـم و دانـش 

روز دنیا سریع تر می انجامد.

به بهترین نوع ماده اولیه دسترسی داریم ■

بهزادی تاکید کرد: به طور کلی حجم و میزان 

ظرفیـت تولیـدی بـرای مـا اهمیت نـدارد بلکـه در 

تالش هستیم کمترین تناژ محصول تولید شده با 

بهتریـن کیفیـت بـه دسـت مشـتری برسـد. در 

زمینه های ورق مسی، شیلد مسی، تسمه مسی و 

تمـام قطعـات مسـی فعالیـت داریـم و قابـل ذکـر 

است در ساخت این محصوالت از تکنولوژی روز 

دنیا استفاده می کنیم. از نظر رقبای خارجی باید 

گفـت کـه بزرگ تریـن و مرغوب تریـن معـادن مس 

دنیـا را در کشـور داریـم و بـه دلیـل دسترسـی بـه 

مواد اولیه با کیفیت تولید محصول خوب دور از 

در  گفـت  می تـوان  جـرات  بـه  نیسـت.  انتظـار 

خاورمیانـه رقیبـی بـرای محصوالت مسـی ایرانی 

وجـود نـدارد، دو کشـور هنـد و چیـن تـا حـدودی 

قابلیـت تولیـد مقاطع مسـی مطلـوب را دارنـد اما 

کیفیـت مـس مصرفی آن ها نسـبت به نمونه های 

ایرانـی در رده هـای پایین تر قـرار دارد و در مجموع 

برای رقابت با تولیدکنندگان اروپایی نیز معیارها و 

استانداردهای کافی و الزم را داریم.

مدیرعامـل شـرکت گـروه صنعتـی پـارس نوین 

اضافه کرد: همان طور که پیش تر ذکر شد، کشور 

القایـی کـه از دو  را از لحـاظ واردات کوره هـای 

کشور چین و هند تامین می شد، بی نیاز کرده ایم 

کـه نمونه هـای داخلـی ایـن نـوع کوره هـا از لحـاظ 

کیفیت کار، رسانایی و عمر مفید محصول خیلی 

بهتـر از نمونه هـای وارداتـی اسـت. زمانـی که یک 

واحد تولیدی چنین توانایی و قابلیتی دارد قطعا با 

و  ارگان هـا  و  بزرگ تـر  شـرکت های  حمایـت 

سـازمان های دولتـی می توانـد گام هـای موثرتـری 

بـردارد و در جهـت رشـد اقتصـادی کشـور مفیـد 

واقع شـود. اولین اقدام حمایتی حذف واسـطه ها 

اسـت تا بتوانیم به صورت مسـتقیم خواسته های 

خود را بیان کنیم و با ارائه پیشـنهاد و انتقادهای 

دو سـویه بتوانیـم در جهـت بهبود شـرایط اقتصاد 

کشـور حرکـت کنیـم و در واقـع تنهـا خواسـته مـا 

ایجاد پل ارتباطی واحدهای تولیدکننده کوچک با 

شرکت های بزرگ است.

محصولی همچون پروفیل مسی در 
سال های گذشته اغلب از دو کشور 
چین و هند وارد می شد که اکنون ما 
تولیدکننده این محصول نیز هستیم 

و کشور را از واردات آن کامال 
بی نیاز ساخته ایم
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کاهش هزینه های تولید با بهره گیری از واحدهای فرآوری سیار
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مدیرعامـل شـرکت مهندسـی کانی فـراوران تهران گفـت: مهم تریـن مزیت واحد فلوتاسـیون سـیار، فراوری مـاده معدنی 
در هر منطقه ای است که این امر، هزینه های حمل و نقل را کاهش می  دهد.

مدیرعامل شرکت مهندسی کانی فراوران تهران:

»حقوق دولتی« و »عوارض صادراتی«، عوامل فرار سرمایه از معادن  

علی سه دهی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

در حـال حاضـر، دو مشـکل اساسـی در صنعـت 

سـرب و روی کشـور وجـود دارد کـه بـه مباحـث 

حقوق دولتی و عوارض بر صادرات برمی گردد. 

مـا خواسـتار لغـو عـوارض بـر صـادرات کـه کامال 

خـالف قانـون اسـت، هسـتیم و از سـوی دیگـر، 

حقـوق دولتـی را نیـز مطابـق فرمـول مربـوط بـه 

سـال های 1397 اسـت دریافـت کننـد. چراکـه 

افزایـش  برابـر  اکنـون حقـوق دولتـی چنـد  هـم 

یافته و بر اساس میزان تولید کنسانتره محاسبه 

همـه  تـا  شـده  سـبب  اتفاقـات  ایـن  می شـود. 

و  معـدن  خانـه  ازجملـه  صنعـت  ایـن  فعـاالن 

تشـکل های معدنـی بـه ایـن موضـوع، معتـرض 

شوند و نتیجه آن نیز چیزی جز افول فعالیت های 

معدنی نخواهد بود.

بـه  بـزرگ  روی  و  سـرب  معـادن  افـزود:  وی 

صـورت کامـل در اختیـار دولـت قـرار دارد و بـا 

مشکل خاصی مواجه نیستند اما معادن سرب و 

بخـش   اختیـار  در  عمدتـا  کوچک مقیـاس  روی 

خصوصی و یا معدن داران محلی قرار گرفته اند. 

طبیعـی اسـت بـا وجـود افزایـش بی انـدازه میـزان 

حقــــوق دولتــــی معــــادن، عــــوارض صــــادرات، 

معدن دار ادامه فعالیت خود را مقرون به صرفه و 

مناسـب ندیـده و ممکـن اسـت معـدن خـود را به 

یـک معـدن دار بزرگتـر بفروشـد و یـا معـدن را بـه 

حال خود رها کند.

باید برای فعال سازی معادن مشوق در  ■

نظر گرفت

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

چـه  کوچک مقیـاس  معـادن  فعال سـازی  بـرای 

کاهش هزینه های تولید با بهره گیری از 
واحدهای فرآوری سیار
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تدابیری باید اندیشـیده شـود، گفت: متاسـفانه 

مشکالت یاد شده، به خودی خود باعث شده تا 

معــــادن کوچک مقیــــاس غیــــر فعــــال شونــــد. 

فعال سـازی ایـن معـادن منـوط بـه وجـود برخـی 

مشـوق ها اسـت. با تکرار کردن شـعارهای دولتی 

نمی تـوان ایـن معـادن را فعـال کـرد و دوبـاره بـه 

چرخه کار بازگرداند. در حال حاضر، بیش از صد 

معـدن سـرب و روی در کشـور غیـر فعـال اسـت. 

بایـد بـرای انجـام ایـن کار، مشـوق صـادر شـود نـه 

اینکـه بـرای کسـی کـه اقـدام بـه راه انـدازی بـک 

معدن غیرفعال کرده است، جریمه صادر شود!

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی کانـی فـراوران 

تهـران  ادامـه داد: بـا وجـود ایـن وضعیـت، بـرای 

اینکـه معـادن کوچک مقیـاس دوباره فعال شـوند، 

باید کمک ها و تسهیالت ویژه ای از جانب دولت 

بـه آن هـا اختصـاص داده شـود کـه بتواننـد مسـیر 

تولیـد را بپیماینـد؛ در غیـر ایـن صـورت، در مدت  

زمان کوتاهی دوباره غیر فعال خواهند شد و عمال 

تمام زحماتی که برای احیا و راه اندازی مجدد این 

معـادن کشـیده  شـده اسـت، بـه سـادگی از بیـن 

می رود که این به خاطر قوانینی است که از سوی 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت صـادر شـده و 

باعث توقف کارها می شود.

حل معضل تامین مواد اولیه با احیای  ■

معادن کوچک

سه دهی در این رابطه که معادن کوچک مقیاس 

تـا چـه انـدازه در حـل مشـکل تامیـن مـواد اولیـه 

صنعت سرب و روی می تواند موثر باشد، عنوان 

کـرد: اگـر عـوارض صادراتـی برداشـته و حقـوق 

دولتـی تعدیـل شـود، طبیعتـا اسـتخراج معـادن 

افزایش می یابد و در نتیجه، مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانجـات لیچینـگ و ذوب بـه وفـور موجود و 

تامیـن آن سـهل خواهـد بـود البتـه ایـن منـوط بـه 

قیمت گذاری واقعی نیز است. چراکه اکنون به 

علـت وجـود عوارض صادراتی، متاسـفانه قیمت 

مجبـور  معـدن داران  و  نمی شـود  دیـده  واقعـی 

هسـتند تـا عـوارض را بـه عنـوان یـک خسـارت 

بپذیرند و خاک معدنی را کمتر از قیمت واقعی 

به فروش برسانند.

وی ادامـه داد: می تـوان به صراحت ادعا کرد 

کـه کشـور ایـران از نظـر منابـع سـرب و روی غنی 

بـوده و ایـن در صورتـی اسـت که متاسـفانه خاک 

وارد  ایـران  بـه  ترکیـه  مثـل  از کشـوری  معدنـی 

می شـود و از سـوی دیگـر، شـاهد آن هسـتیم کـه 

تولیدکنندگان شـمش سـرب و روی با بهره گیری 

از انـرژی ارزان، در ازای خـاک معدنـی وارداتـی، 

محصـول خـود را بـه ترکیـه صـادر می کننـد. در 

حقیقـت، مـا رانت برق را به کشـورهای همسـایه 

می دهیـم و اجـازه نمی دهیـم آن  طـور کـه بایـد، 

مـواد معدنـی در داخـل کشـور تولیـد شـود. اگـر 

ظرفیت بالقوه تولید ماده معدنی داخل کشـور، 

فعـال شـود، قطعا نیازی بـه واردات مـواد اولیه از 

کشـورهای دیگـر نخواهـد بـود. بـا تولیـد شـمش 

سـرب و روی از مـواد اولیـه داخلـی، ارزش افزوده 

به داخل کشور برمی گردد.

عدم انجام اکتشا ف کافی  ■

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی کانـی فـراوران 

تهـران در خصـوص میـزان اکتشـافات در حـوزه 

متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  کشـور،  روی  و  سـرب 

تاکنـون آن میـزان کـه بایـد، اکتشـافات در ایـن 

حـوزه صـورت نگرفته اسـت؛ در حالـی که ذخایر 

سـرب و روی بسـیار زیادی در کشور وجود دارد. 

در انجمن معدن کاران سرب و روی ایران، بررسی 

شـد که در ایران، پنج منطقه بزرگ سـرب و روی 

بـه غیـر از منطقـه زنجـان وجـود دارد. ایـن سـوال 

پیـش می آیـد کـه چـرا در ایـن مناطـق، بـه صورت 

جدی عملیات اکتشـاف انجام نشـده اسـت و یا 

چرا تعداد زیادی از معادن فعال نشده اند؟ پاسخ 

اینکـه  محـض  بـه  کـه  اسـت  آن  سـوال  ایـن 

معـدن داران اقـدام بـه انجـام مراحـل الزم بـرای 

راه انـدازی و بهره بـرداری می کننـد، به سـرعت از 

طرف نهادهای دولتی مشـمول قوانین نادرسـت 

ماننـد پرداخـت عـوارض می شـوند کـه ایـن امـر، 

سبب دلسرد شدن معدن داران و دست کشیدن 

از ادامه فعالیت می شود. 

وی مطـرح کـرد: در حـال حاضـر، بـه علـت 

اینکـه میـزان مشـوق های معدنـی کافی نیسـت، 

ماننــــد  حوزه هــــایی  سمــــت  بـــــه  سرمایه هــــا 

ماننـد  دیگـری  کشـورهای  در  ساختمان سـازی 

ترکیه سـرازیر می شـود زیرا از سـوی این کشـورها 

هم اکنون حقوق دولتی چند برابر 
افزایش یافته و بر اساس میزان 
تولید کنسانتره محاسبه می شود. 

این اتفاقات سبب شده تا همه 
فعاالن این صنعت ازجمله خانه 

معدن و تشکل های معدنی به این 
موضوع، معترض شوند و نتیجه 

آن نیز چیزی جز افول فعالیت های 
معدنی نخواهد بود
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اعطـا  سـرمایه گذاران  بـه  ویـژه ای  تسـهیالت 

می شود. در حقیقت اگر دولت مانعی بر سر راه 

بـه  خصوصـی  بخـش  ندهـد،  قـرار  معـدن کاری 

و  عملیـات  انجـام  هزینـه  خودجـوش  صـورت 

کـرد.  پرداخـت خواهـد  را  اکتشـافی  مطالعـات 

نمونه یک مشـوق خوب حتی می تواند برداشـته 

شدن عوارض به طور کامل و نصف شدن میزان 

حقـوق دولتـی معـادن کوچک مقیـاس سـرب و 

روی از سوی دولت باشد.

باید در قوانین نهادهای دولتی برای معادن  ■

کوچک، اصالحات اساسی ایجاد شود

ایـن فعـال صنعـت سـرب و روی در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکه 

قانون آزادسـازی معادن غیرفعال که در مجلس 

بـرای  عواقبـی  چـه  اسـت،  شـده  مطـرح 

معـدن کاران در بـر خواهد داشـت، تصریح کرد: 

در ابتـدا بایـد مشـخص شـود مقصـر غیـر فعـال 

بـودن معـادن چه کسـی یا چه کسـانی هسـتند؛ 

محیـط  مثـل  سـازمان هایی  مثـال،  عنـوان  بـه 

زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی 

اتمـی،  انـرژی  سـازمان  کشـور،  گردشـگری  و 

و  راه  وزارت  بخشـداری ها،  فرمانداری هـا، 

یـک  کـه  کـدام  هـر  و...  گاز  اداره  شهرسـازی، 

معـدن در نزدیـک خود بیابنـد، روند کار آن را به 

نوعـی متوقـف و یـا کنـد می کننـد. معـدن کار 

قصـد ادامـه فعالیت خـود را دارد اما از طرف آن 

نهـاد مجـوز ادامـه فعالیـت دریافـت نمی کند و 

ایـن حـق یک معدن کار نیسـت کـه پروانه معدن 

را ضبط کنند و نگذارند فعالیت داشـته باشـد. 

بایـد اسـتانداردها در سـازمان های یـاد شـده بـه 

و  قوانیـن  مطابـق  و  اصـالح  جـدی  طـور 

استانداردهای بین المللی به روزرسانی شود.

دیگـر،  کشـورهای  در  کـرد:  اضافـه  وی 

سـازمان های مربوط به آب، گاز، محیط زیسـت 

فعالیـت معـادن  راه  بـر سـر  مانعـی  و... هرگـز 

ایجـاد نمی کننـد و در عـوض، زیرسـاخت های 

عمـده  ایـران،  در  امـا  می آورنـد  فراهـم  را  الزم 

معـادن غیـر فعـال در اثـر مشـکالتی کـه ادارات 

ایـن  بـه  کرده انـد،  ایجـاد  آن هـا  بـرای  دولتـی 

وضعیـت دچـار شـده اند. اگر معـدن غیر فعالی 

وجـود داشـته باشـد کـه از طـرف هیـچ یـک از 

سـازمان های دولتـی تحـت فشـار نبـوده و تولید 

فراینـد  حتمـا  بایـد  اسـت،  نداشـته  را  الزم 

آزادسازی آن صورت پذیرد.

واحد فلوتاسیون سیار، در هر منطقه ای خاک  ■

معدنی فراوری می کند

فلوتاسـیون  واحـد  خصـوص  در  سـه دهی 

سـیار و مزایـای آن، عنـوان کـرد: مـا در شـرکت 

مهندسـی کانی فرآوران تهران، برای اولین  بار، 

واحـد فلوتاسـیون سـیار کامـال ایرانـی سـاختیم 

که البته در سـال های گذشـته، در ایران وجود 

داشـت امـا چـون بـه صـورت مطلـوب با شـرایط 

بـه  ایـران سـازگار نبـود، عمـال  محیـط زیسـتی 

شـکل سـیار عمـل نمی کـرد. این واحـد در ابتدا 

در اسـتان یـزد راه انـدازی شـده و فعـال بـود امـا 

بعـد از مدتـی بـه اسـتان کرمـان انتقـال پیـدا 

کـرد و در ادامـه قصـد داریـم ایـن واحـد را بـه 

شهرسـتان طبـس منتقـل کنیـم. از مزایـای ایـن 

واحـد، جابه جایـی راحـت آن اسـت. همچنیـن 

در ایـن کارخانـه، کارگران و مهندسـان، آموزش 

همـراه  وبـه  دیده انـد  فعالیـت  بـرای  را  الزم 

کارخانـه بـه هـر منطقـه ای کـه مدنظـر باشـد، 

منتقـل می شـوند. همـه اجـزای الزم بـرای ایـن 

آزمایشـگاه،  بـرق،  ژنراتـور  از  اعـم  کارخانـه 

سـیار  یـا  نیـز  تولیـدی  مختلـف  قسـمت های 

هستند و یا قابلیت سیار شدن را دارند.

مدیرعامل شـرکت مهندسـی کانی فـراوران 

مهـم  مزیـت  داشـت:  اظهـار  پایـان  در  تهـران 

واحد فلوتاسـیون سـیار این بوده که قادر اسـت 

در هـر منطقـه ای قـرار بگیـرد و مـواد معدنـی 

موجـود در آن منطقـه را فـرآوری کنـد کـه ایـن 

را  معـادن هزینـه ای  آن  باعـث می شـود  عمـل 

واحدهـای  بـه  معدنـی  خـاک  انتقـال  بـرای 

فرآوری متحمل نشوند. 

به محض اینکه معدن داران اقدام به 
انجام مراحل الزم برای راه اندازی و 
بهره برداری می کنند، به سرعت از 

طرف نهادهای دولتی مشمول قوانین 
نادرست مانند پرداخت عوارض 

می شوند که این امر، سبب دلسرد 
شدن معدن داران و دست کشیدن از 

ادامه فعالیت می شود



سرب و روی

هفتهنامه

37
 é شماره  é 155 اسفند ماه 1399



تحلیـــل

هفتهنامه

38
é 1399  اسفند ماه é 155  شماره 

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی 



تحلیـــل

هفتهنامه

39
 é شماره  é 155 اسفند ماه 1399

نقش ابزارهای نوین در تامین مالی بنگاه ها

لزوم پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت فوالد

تصمیم گیری های صنعت فوالد در یک سازمان تجمیع شود
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یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن بـا نگاهـی بـه بـازار بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن و 
دست اندرکاران صنعت فوالد و شرکت های بزرگ حوزه سنگ آهن و فوالد کشور در هتل المپیک برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

یازدهمیـن  افتتاحیـه  آییـن  آنالیـن«،  »فلـزات 

همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و 

سنگ آهن با نگاهی به بازار که محورهای عمده 

آن سیاسـت گذاری های صنعـت فـوالد، توجـه به 

تکنولوژی ها و محصوالت جدید، ایجاد توازن در 

بـازار و توسـعه ایـن صنعـت برگـزار شـد. در آییـن 

رئیـس  احمدآبـادی،  نیلـی  محمـود  افتتاحیـه، 

مهندسـی  انجمـن  رئیـس  و  تهـران  دانشـگاه 

متالـورژی و مـواد ایـران اظهـار داشـت: صنعـت 

فوالد کشـور با احداث ذوب آهن شـکل گرفت و 

سرآغاز تحوالت اساسی در کشور شد.

وی افـزود: تولیـد و مصـرف فـوالد نشـانه ای از 

قـدرت اقتصـادی اسـت و فـوالد بـه دلیـل قابلیـت 

بازیابی، نقش مهمی در اقتصاد دارد. ضمن اینکه 

تولیـد فـوالد در دنیـا به یک میلیـارد و 800 میلیون 

تـن رسـیده و بهـای آن حـدود 600 دالر در هـر تـن 

اسـت. در ایـن میـان کشـورهای پیشـرفته ماننـد 

چین و ژاپن بیشترین تولید فوالد را برعهده دارند.

رئیس دانشـگاه تهران خاطرنشـان کـرد: فوالد 

زنگ نـزن در مقایسـه با فـوالد ارزش افزوده باالیی 

دارد و قیمـت آن بیـن دو هـزار و 500 تـا سـه هـزار 

دالر است.

تولیـد  بـه  توجـه  عـدم  داد:  ادامـه  نیلـی 

فوالدهای مخصوص، کشـور را از توسـعه محروم 

و وابستگی را به واردات زیاد خواهد کرد. ضمن 

اینکـه صنایـع اساسـی کشـور ماننـد نفـت، گاز و 

پتروشیمی از این فوالدها استفاده می کنند.

وی در خصـوص نسـل چهـارم تکنولـوژی و 

تحـول  تاکیـد کـرد:  فرآیندهـا  دیجیتالـی شـدن 

دیجیتـال و نـوآوری در صنعـت فوالد دنیا بسـیار 

مـورد توجـه بـوده و اخیـرا در ایـران بـه آن توجـه 

شـده اسـت. شـرکت فـوالد مبارکـه بـا دانشـگاه 

آیین افتتاحیه یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت 
فوالد و سنگ آهن



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

41
 é شماره  é 155 اسفند ماه 1399

آغـاز  هـم  بـا  را  دیجیتـال  تحـول  بحـث  تهـران 

کرده انـد کـه حاصـل آن مرکـز نـوآوری دیجیتـال 

بوده است.

بایـد بـه سـمت تولیـد فوالدهـای  ■

برویـم پیشـرفته 

سـعید  افتتاحیـه،  مراسـم  سـخنران  دیگـر 

زرنـدی، معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت در آیین افتتاحیه این همایش و 

نمایشـگاه اظهار داشـت: صنعت فوالد اثر قابل 

اشـتغال در  ایجـاد  و  توجهـی در سـایر صنایـع 

کشور دارد.

صنعـت  دسـت اندرکاران  همـه  افـزود:  وی 

فـوالد کشـور بـه هـدف 55 میلیـون تـن وفـادار 

مانده اند و این نشان از هماهنگی و همکاری در 

زنجیـره اسـت. ضمـن اینکه ظرفیت فوالد کشـور 

در سال های اخیر به حدود دو برابر افزایش یافته 

و در حوزه شمش و ریخته گری به 40 میلیون تن 

رسیده است.

زرندی اذعان کرد: تقریبا در همه بخش ها به 

تـوازن نسـبی رسـیده ایم و بـه اهـداف خواهیـم 

رسـید؛ البتـه در بخـش آهـن اسـفنجی کمـی از 

برنامه عقب هستیم.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تاکیـد 

و  فـوالد  صنعـت  در  بومی سـازی  بـه  کـرد: 

سـنگ آهن توجـه ویـژه ای داشـته ایم و بـه طـور 

حوزه هـای  در  درصـد   60 از  بیـش  متوسـط 

مختلف بومی سازی کرده ایم.

در  فوالدی هـا  پررنـگ  نـق  بـه  اشـاره  بـا  وی 

اقتصـاد کشـور، بیـان کـرد: 20 شـرکت فـوالدی و 

سـنگ آهنی 16 درصـد از ارزش بـورس را بـه خـود 

اختصاص داده اند و 41 درصد از معامالت بورس 

کاال بـه محصـوالت فـوالدی تعلـق دارد. ضمـن 

اینکـه همـه صنایـع فـوالدی در سـال های اخیـر 

سودده بوده اند.

زرنـدی در خصـوص رسـیدن به اهـداف کالن 

صنعـت فـوالد تصریـح کـرد:، صنعـت فـوالد بـه 

هدف 55 میلیون تن خود خواهد رسید و باید از 

هم اکنون برای بعد از از 1404 برنامه ریزی کرد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صمـت تصریـح 

کـرد: صنعـت فـوالد کشـور بایـد بـه سـمت تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باال حرکت کند و گام 

بعـدی صنعـت فـوالد کشـور باید رفتن به سـمت 

فوالد آلیاژی و زنگ نزن باشد.

بایـد  انـرژی  حـوزه  در  کـرد:  عنـوان  وی 

بهینه سـازی آغـاز شـود و از هم اکنـون بـه فکـر 

مصرف انرژی در صنعت فوالد باشیم. شرکت ها 

حـوزه  ـ  اینـــ در  کـه  کنیــــم  تشویــــق  بایــــد  را 

سرمایه گذاری کنند.

زرنـدی مطـرح کـرد: یک چهـارم بـرق صنعتی 

توسـعه  و  می شـود  مصـرف  فـوالد  توسـط 

سرمایه گذاری فوالدی ها در حوزه زیرساخت های 

انـرژی افزایـش یابـد. ضمـن اینکـه 21 درصـد از 

مصـرف گاز صنعتـی نیـز بـه فـوالد تعلـق دارد. 

اکنـون کـه شـرایط خـوب اسـت بایـد برنامه ریـزی 

شـود کـه بهینه سـازی مصـرف انـرژی در صنعـت 

فوالد انجام شود.

معاون طرح و برنامه وزرات صمت با تاکید بر 

حمـل ریلـی محصـوالت فـوالد، ابـراز کـرد: در حال 

حاضر 35 میلیون تن از محصوالت فوالدی توسط 

راه آهـن حمـل می شـود و برنامه ریـزی کرده ایـم که 

این میزان به 105میلیون تن افزایش یابد.

وی خاطرنشـان کـرد: شـرکت های کوچـک 

فوالدی در کشـور افزایش یافته و در این رابطه 

بایـد بـه سـمت ادغـام پیـش برویـم زیـرا اکنـون 

بسـیار  سـوددهی  کـه  فـوالدی  بـزرگ  صنایـع 

خوبـی دارنـد، می توانند فوالدسـازان کوچک را 

ادغام کنند.

زرنـدی در پایـان تاکیـد کـرد: اگـر بـه سـمت 

نرویـم،  بـاال  افـزوده  بـا ارزش  تولیـد محصـوالت 

کشور در مسائل صنعتی رشد نخواهد داشت.

دست اندرکاران صنعت فوالد یکپارچه شوند ■

عزت اله اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی در آیین 

نمایشـگاه  و  همایـش  یازدهمیـن  افتتاحیـه 

اظهـار  سـنگ آهن  و  فـوالد  صنعـت  چشـم انداز 

داشـت: بخـش معـدن بـا توجه به پتانسـیل ها در 

کشور مغفول مانده و در این موضوع هم دولت 

و هـم بخـش خصوصـی مقصـر هسـتند. ضمـن 

اینکـه بخـش خصوصـی سـاختار مالی و پشـتوانه 

می توانـد  دولـت  رابطـه  ایـن  در  و  نـدارد  قـوی 

سیستم مالی را نظام مند کند.

وی افزود: قانون زنجیره فوالد که در مجلس 

با درخواسـت دولت رسـیدگی می شود، به دلیل 

و  نظـرات متضـاد بخش هـای مختلـف زنجیـره 

عـدم هم گرایـی، همچنـان در حـال بحـث بـوده و 

به نتیجه نرسیده است.

رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 

بـه  نسبــــت  گالیــــه  بـا  اسـالمی  شــــورای 

تصمیم گیری هـای دولـت در حـوزه تنظیـم بـازار 

بهانه هـای  بـه  یکبـاره  بـه  دولـت  کـرد:  عنـوان 

مختلـف ازجملـه تنظیـم بـازار بخشـنامه صـادر 

می کند و این امر به ویژه صادرات را تحت تاثیر 

قـرار می دهـد. در حالـی کـه صنعـت فـوالد بـه 

وجهـه  صادرکننـدگان  و  دارد  نیـاز  صـادرات 

بین المللی کسب کرده اند.

انداختـن  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 

ناکارآمـدی بـه گـردن تحریـم صحیـح نیسـت و 

بـه  تصمیم گیـری،  بـرای  نبایـد  صمـت  وزارت 

نـگاه  آن،   کنـار  در  شـود.  وارد  خـرد  مسـائل 

سیاسـت گذاران کشـور نبایـد بـه خـارج باشـد و 

بایـد برنامه ریزی هـا بـه گونـه ای انجـام شـود کـه 

تحریم ها اثری بر صنعت نداشته باشد.

و  همایـش  یازدهمیـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

نمایشـگاه چشـم انداز صنعت فوالد و سـنگ آهن 

ایران با نگاهی به بازار به مدت سه روز از چهارم 

تا ششـم اسـفند ماه در محل هتل المپیک تهران 

برگزار   شد.

تولید و مصرف فوالد نشانه ای از 
قدرت اقتصادی است و فوالد به 

دلیل قابلیت بازیابی، نقش مهمی در 
اقتصاد دارد. ضمن اینکه تولید فوالد 
در دنیا به یک میلیارد و 800میلیون 

تن رسیده و بهای آن حدود 
600دالر در هر تن است
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در نخسـتین روز از یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن ایـران بـا نگاهـی بـه بـازار، میزگرد 
تخصصـی تعامـالت دو حوزه فوالد و سـنگ آهن، چالش هـا و راهکارها و صادرات در دوره پسـا ترامپ با حضور مصطفـی موذن زاده 
رئیس سـابق هیئت عامل ایمیدرو، اردشـیر سـعدمحمدی سرپرسـت معاونت امور معـادن و صنایع معدنـی وزارت صنعت، معدن و 
تجـارت، حمیدرضـا عظیمیـان مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکـه اصفهان، جعفر سـرقینی معاون سـابق امور معـادن وزارت صمت، 
ناصـر تقی زاده، مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو و کیـوان جعفری تهرانی تحلیلگر ارشـد بازارهـای بین المللی فوالد و 

سنگ آهن برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

آنالیـن«، مصطفـی مـوذن زاده، رئیـس  »فلـزات 

سـابق هیئـت عامـل ایمیـدرو کـه برگـزاری ایـن 

امـر،  ابتـدای  در  داشـت،  برعهـده  را  میزگـرد 

چالش هـای مرتبـط بـا موضـوع مطـرح شـده در 

این میزگرد بیان کرد. وی در ادامه صحبت های 

در  هماتیتـی  معـادن  بـه  داشـت:  اظهـار  خـود 

کشـور توجـه نشـده اسـت؛ در حالـی کـه تولیـد 

ماننـد  کشـورهایی  در  هماتیـت  از  سـنگ آهن 

اسـترالیا و هندوسـتان بخش مهمی از تولیدات 

را تشکیل می دهد.

وی افـزود: بـرای واردات سـنگ آهـن، 20 سـال 

مذاکـره  سـنگ آهن  تامیـن  بـرای  افغانسـتان  بـا 

کردیـم امـا ایـن کشـور هنـوز بـه ثبـات سیاسـی 

نرسیده است.

مـوذن زاده تاکیـد کـرد: تولیدکننـدگان فـوالد 

واقعـی  سـنگ آهن  قیمت هـای  بپذیرنـد  بایـد 

نیسـت و بایـد بـا واقعیـت افزایـش قیمـت سـنگ 

آهن کنار بیایند.

رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان 

کنسـانتره  و  گندلـه  تولیـد  مـازاد  امسـال  کـرد: 

داشـتیم و کمبـودی در ایـن رابطـه وجـود نـدارد. 

تولیدکننـدگان فـوالد بایـد راه هـای جدیـدی برای 

تامین سنگ آهن خود بیابند.

به دنبال تدوین برنامه جامع تامین مواد  ■

اولیه صنایع فوالدی هستیم

سـپس اردشـیر سـعدمحمدی در پاسـخ بـه 

ذخیـره  داشـت:  اظهـار  شـده،  مطـرح  مسـائل 

احتمالـی سـنگ آهن در ایـران پنـج میلیارد تن و 

ذخیـره قطعـی 3.3 میلیـارد تـن اسـت. در افـق 

تـن  میلیـون   160 سـاالنه  اسـتخراج  بـه   1404

سنگ آهن نیاز داریم.

لزوم پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت فوالد
در میزگرد تعامالت دو حوزه فوالد و سنگ آهن، چالش ها و راهکارها مطرح شد؛
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وی افـزود: در همیـن حال، اکتشـاف نیازمند 

استفاده از تجهیزات و ماشین آالت جدید است 

کـه سـرعت باالتـر حفـاری و هزینـه کمتـر دارنـد. 

ضمن اینکه اسـتفاده از سیسـتم های هوشمند و 

تصاویر ماهواره ای نیاز قطعی اکتشاف است.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صمـت ادامـه داد: پـس از بخـش 

معـدن، بایـد تعـادل در بـازار فراهـم شـود. میـزان 

تولیـد شـمش فـوالدی 21 میلیـون تـن و 11 میلیون 

تن مصرف خواهد بود. از این میزان پنج میلیون 

تـن بـه شـمش القایـی تعلـق دارد. بنابرایـن بایـد 

زمینه برای صادرات فراهم شود.

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: در بخش ورق 

میـزان  و  تـن  میلیـون   11 تولیـد  میـزان  فـوالدی 

مصـرف از ایـن میـزان در حـوزه لـوازم خانگـی، 

خـودرو، لولـه و پروفیـل اسـت. بنابرایـن تقاضـای 

ورق نازک تـر از پنـج میلی متـر بسـیار باال اسـت و 

در این حوزه توازن نداریم.

وی تاکید کرد: با توجه به شـرایط بازار و نیاز 

بایـد سـرمایه گذاری ها بـه سـمتی هدایـت شـود 

که در آن کمبود وجود دارد.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صمـت تصریـح کرد: باید تکلیف 

ما برای ورود به بازار آزاد یا کنترل دولتی روشـن 

شود و سپس تصمیم گیری شود تا بر بازار آرامش 

حاکم شود. در عین حال نیازمند آموزش مستمر 

هسـتیم زیرا دنیا در مسـائل تکنیکی و بهره وری 

پیشـرفت می کنـد. در کنـار آن توجـه بـه نیـروی 

انسانی در دستور کار قرار گیرد.

سـعدمحمدی عنـوان کـرد: بایـد بـه گونـه ای 

برنامه ریـزی کنیـم کـه مصـرف فـوالد در کشـور 

افزایش یابد.

وی مطـرح کـرد: برنامـه جامـع تولیـد و تامین 

مـواد اولیـه بـرای واحدهای فوالدی در هر اسـتان 

بـرای سـال 1400 در حـال تدویـن اسـت و تـا پایـان 

سال نهایی می شود.

صنایـع  و  معـادن  امـور  معاونـت  سرپرسـت 

معدنـی وزارت صمـت بیان کرد: نظـام توزیع در 

بـه طـوری کـه  مـا دچـار مشـکل اسـت؛  کشـور 

قیمـت کارخانـه یـک عـدد و قیمـت در بـازار آزاد 

عدد دیگر است.

سـعدمحمدی اضافـه کـردک نمونـه این عدم 

تعـادل را در بـازار ورق می تـوان دیـد کـه در بـازار 

آزاد قیمـت باالتـر اسـت. ضمـن اینکـه سیسـتم 

و  کـرده  عمـل  ناقـص  بـورس  در  قیمت گـذاری 

تعییـن  ارزی  نـرخ  بـا  قیمت هـا  مواقـع  برخـی 

می شـود کـه از نـرخ بـازار باالتـر اسـت و به همین 

دلیل شاهد عدم تقاضای موثر در بورس بودیم.

عدم توازن در زنجیره فوالد باعث دخالت  ■

دولت می شود

جعفـر سـرقینی در ادامه این میزگـرد، اظهار 

داشـــت: عـدم تـوازن در صنعـت فـوالد بـه ویـژه 

دخالـت  و  ورود  باعـث  اولیـه  مـواد  حـوزه  در 

دولت می شود.

آزادســــازی  مخالــــف  هرگــــز  افـــــزود:  وی 

قیمت گـذاری سـنگ آهن و مـواد اولیـه نبوده ایـم 

امـا کمبـود مواد اولیـه، صـادرات و گالیه مدیران 

فوالدی باعث شد تا قیمت گذاری انجام شود.

معـاون سـابق امـور معـادن و صنایـع معدنـی 

وزارت صمـت یـادآور شـد: دولـت از سـال 97 بـه 

دلیـل شـرایط پیـش آمـده در بـازار دخالـت کـرده 

اسـت. ناگفتـه نماند قیمـت فوالد به جـز دو ماه، 

هیچـگاه پایین تـر از قیمت هـای جهانـی نبـوده و 

حتی در برخی مواقع 20 درصد باالتر قیمت های 

جهانی معامله شده است.

سـرقینی تاکیـد کـرد: همـه قیمت هـا اعـم از 

شـود.  آزاد  بایـد  سـنگ آهن  و  گاز  بـرق،  آب، 

نمی تـوان بـه تولیدکننده بـرق و گاز یارانـه ای داد 

جهانـی  قیمـت  بـا  را  آن  محصـول  قیمـت  امـا 

محاسبه کرد.

سـنگ آهن  تولیدکننـدگان  داد:  ادامـه  وی 

افزایش قیمت را در اکتشـاف سـنگ آهن هزینه 

کنند. ضمن اینکه هنگامی که قیمت ها منطقی 

شد، بازار متعادل می شود و دیگر تولیدکنندگان 

سـنگ آهن به دنبال صادرات نخواهند بود. اگر 

معـدن در برنامه هـا لحـاظ شـود، زنجیـره متعـادل 

خواهد شد.

فوالد مبارکه بیش از ظرفیت تولید می کند ■

دیگـر  عنــــوان  بـه  عظیمیــــان  حمیدرضــــا 

شرکت کننده میزگرد اظهار داشت: فوالد مبارکه 

در حـوزه تامیـن ورق هـای خـاص بـه طـور جـدی 

وارد شـده کـه تامیـن فـوالد خـط لولـه یـک هـزار 

کیلومتـری انتقـال نفـت خـام از گـوره به جاسـک 

ازجمله آن ها بود.

اسـلب  اخیـرا  مبارکـه  فــــوالد  افــــزود:  وی 

300میلی متـری تولیـد کـرد و بالفاصلـه از سـوی 

بـرای  آن  انبـوه  تولیـد  نفـت درخواسـت  وزارت 

انتقال گاز داشتیم.

مدیرعامــــل شرکــــت فوالد مبارکـــه تاکیـــد 

کـرد: نـوع مصـرف صنایع تغییر کـرده و صنایع 

لـوازم خانگـی و خودروسـازی اخیـرا بـه دنبـال 

تامیـن ورق هـای خـاص هسـتند کـه اسـتحکام 

باالتر اما وزن سـبک تر در مقایسـه با فوالدهای 

معمولی دارند.

عظیمیـان اذعـان کـرد: حـدود 100 هـزار تـن 

کاهش تولید به دلیل کمبود برق و گاز داشتیم. 

واحـد  در  تولیـــد  کــــه  اســــت  حالـی  در  ایـن 

گندله سـازی و آهن اسـفنجی و نورد گرم مبارکه 

بیش از ظرفیت اسمی انجام می شود.

نبایـد  تولیدکننـده  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

دغدغـه تامیـن مـواد اولیـه، گاز و بـرق را داشـته 

باشد و تنها باید تمرکز خود را بر تولید بگذارد.

صنایع باید با نرخ های بین المللی فعالیت کنند ■

ناصـر تقـی زاده در بخـش دیگر میزگـرد اظهار 

داشت: نباید یک بخش از زنجیره قیمت گذاری 

آزاد و بین المللی و بخش دیگر دستوری باشد.

وی افـزود: بایـد بـه اکتشـاف بیـش از پیـش 

توجه کنیم. در این رابطه دولت باید شرکت های 

دارای صالحیـت را شناسـایی کنـد و بـا حـذف 

به معادن هماتیتی در کشور توجه 
نشده است؛ در حالی که تولید 

سنگ آهن از هماتیت در کشورهایی 
مانند استرالیا و هندوستان بخش 

مهمی از تولیدات را تشکیل می دهد
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بروکراسی شدید اداری، پهنه های اکتشافی را به 

شرکت های صالحیت دار واگذار کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

اعالم کرد: چادرملو آماده است که در هر نقطه 

از کشـور بـه ویـژه کویـر مرکـزی ایـران فعالیـت 

اکتشـافی انجـام دهـد. در ایـن رابطـه الزم اسـت 

پهنه هـای  واگـذاری  بـرای  اداری  بروکراسـی 

اکتشافی کاهش یابد.

تقی زاده خاطرنشـان کرد: باید صنایع کشـور 

بتواننـد بـا نرخ هـای بین المللـی فعالیـت کننـد. 

بایـد مشـوق هایی قـرار دهیـم کـه بـرای سـواحل 

خلیـج فـارس امـکان تامیـن سـنگ آهـن از طریـق 

واردات وجود داشته باشد.

وی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر سـنگ آهـن از 

خراسان و نقاط دوردست به سواحل جنوبی انتقال 

می یابد و همین امر هم هزینه را به مصرف کننده و 

هم به بخش حمل و نقل وارد می کند.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل 

چادرملـو عنـوان کـرد: بـا اینکـه گفتـه می شـود 

تولیدکنندگان سنگ آهن و فوالد یارانه دریافت 

می کننـد، امـا خسـارت ناشـی از قطعـی پیاپـی 

گاز و بـرق باعـث می شـود تـا یارانه داده شـده را 

بـه طـور کامـل از دسـت بدهیـم. هرچنـد کـه 

تولیدکننـدگان باید به بهینه سـازی انـرژی توجه 

و یارانه را فراموش کنند.

تقــــی زاده مطــــرح کــــرد: بـا اینکـــه ســــود 

واحدهای معدنی نسـبت بـه واحدهای فوالدی 

و  سـرمایه گذاری  هزینـه  امـا  اسـت،  بیشـتر 

آماده سازی معادن برای استخراج نیز به مراتب 

بیـش از واحدهـای فوالدسـازی اسـت. بـه طـور 

مثـال بـرای چادرملـو بـرای بهره بـرداری از معدن 

D19 بایـد بالـغ بـر 150 میلیـون تـن باطله بـرداری 

انجـام دهـد کـه انجـام ایـن امـر نیازمنـد صـرف 

هزینه بسیار گزاف است.

وی ابـراز کـرد: اعتقـاد دارم قیمت گـذاری 

بایـد آزاد باشـد و دولـت بـه جـای دخالـت در 

بـازار، نظـارت کنـد کـه قیمت هـا بیـش از حـد 

افزایش نیابد.

امکان واردات سنگ آهن نداریم ■

پایانـی  بخـش  در  طهرانـی  جعفـری  کیـوان 

میزگرد روز نخست یازدهمین همایش و نمایشگاه 

چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران اظهار 

داشـت: همه به بحران کمبود سـنگ آهن واقف 

هسـتند و اعـداد و ارقـام کنونـی گویـای ایـن امـر 

اسـت. تـا زمانـی کـه قیمت هـا واقعـی نشـوند، 

بحران کنونی حل شدنی نیست.

وی افـزود: اسـتخراج از معـادن سـنگ آهـن 

صرفـه  بـه  مقـرون  درصـد   18 از  پایین تـر  عیـار 

نیسـت. بـا اینکـه ذخایـر خوبـی از هماتیـت در 

حـوزه  ایـن  از  امـا  داریـم،  و جالل آبـاد  چادرملـو 

از  غفلـت شـده اسـت. در حالـی کـه بسـیاری 

کشـورهای معدنی دنیا مانند اسـترالیا و هند به 

آهـن  فـرآوری ذخایـر سـنگ  و  اسـتخراج  سـمت 

هماتیتی رفته اند.

تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی خاطرنشان 

کـرد: چیـن از تولیـد سـنگ آهـن کم عیـار خـود 

بـه واردات در سـال های اخیـر توجـه  کاسـته و 

ویژه ای داشته است. با اینکه کشور ما نمی تواند 

از بسـیاری از کشـورها سـنگ آهـن وارد کنـد امـا 

فـرآوری  واحدهـــــای  احــــداث  در  می توانـــد 

الگوبرداری کند.

و  اعـداد  کـرد:  تاکیـد  طهرانـی  جعفـری 

ارقــــام در نظـــر گرفتـه شـده بـرای برنامه هـای 

بلنـــدمـــدت منطقـــی نیســـت و نسـبت های 

تولیـد و مصـرف واحدهـای فـراوری در آن در 

نظر گرفته نشده است.

از  واردات  امکــــان  کــــرد:  تصریــــح  وی 

تولیدکننـدگان بـزرگ سـنگ آهـن نداریـم. ضمـن 

اینکـه صـادرات ایـن کشـورها از بـا کشـتی های 

بـزرگ انجـام می شـود کـه امـکان پهلوگیـری در 

ایران نداریم.

تحلیلگـر ارشـد بازارهـای بین المللـی تاکیـد 

کرد: باید به معادن سـنگ آهن افغانسـتان بیش 

بـا  می توانیـم  زیـرا  کنیـم  توجـه  گذشـته  از 

برنامه ریـزی دقیـق و برقـراری ارتبـاط دوجانبه با 

این کشور سنگ آهن کشور را تامین کنیم.

و  فـــــوالد  حــــوزه  دو  تعامـالت  میزگــــرد 

سـنگ آهن، چالش هـــا و راهکارهـا بـا تاکیـد بـر 

عدم دخالـــت دولت در صنعــــت فوالد کشور 

قیمت گـذاری دسـتوری  زمینـــه  ویـــژه در  بـه 

خاتمه یافت.

 باید تکلیف ما برای ورود به بازار آزاد 
یا کنترل دولتی روشن شود و سپس 
تصمیم گیری شود تا بر بازار آرامش 

حاکم شود. در عین حال نیازمند 
آموزش مستمر هستیم زیرا دنیا در 

مسائل تکنیکی و بهره وری پیشرفت 
می کند. در کنار آن توجه به نیروی 

انسانی در دستور کار قرار گیرد
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در روز دوم یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعت فوالد و سـنگ آهن ایران، نقاط ضعف و قوت طـرح جامع فوالد مورد 
بررسـی قـرار گرفـت و همـه فعـاالن حاضـر در میزگردی بـا این موضـوع، بر لـزوم حل همه مسـائل صنعـت فـوالد در داخل این 

زنجیره و عدم دخالت سایر نهادها در صنعت فوالد تاکید کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

یازدهمیـن  از  آنالیـن«، در دومیـن روز  »فلـزات 

همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و 

سـنگ آهن ایـران، موضـوع بررسـی تحلیلـی طـرح 

جامـع فـوالد در دسـتور کار میزگـرد نخسـت قرار 

گرفـت و در ایـن رابطـه محمد ابکا، رئیس هیئت 

مدیـره شـرکت فـوالد تکنیـک بـا ذکـر نکاتـی در 

خصـوص طـرح جامـع فـوالد اظهـار داشـت: در 

سـال 1392 در حالـی کـه تـوازن در زنجیـره فـوالد 

وجـود نداشـت، شـاهد صـادرات 22 میلیون تنی 

زمـان  همـان  کـه  حالـی  در  بودیـم،  سـنگ آهن 

واردات گندله داشتیم.

وی افزود: در سال جاری به تولید 30 میلیون 

تن فوالد خواهیم رسـید و در همین حال مصرف 

ظاهـری فـوالد کشـور نشـان می دهـد امسـال بـا 

مازاد 3.3 میلیون تنی فوالد مواجه شدیم.

در  فـوالد  سـرانه  مصـرف  کـرد:  اذعـان  ابـکا 

کشور به 175 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده اما 

میـزان  ایـن  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  بـرای 

300کیلوگـرم بـه ازای هـر نفـر اسـت. بنابرایـن در 

مصرف فوالد عقب هستیم.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد تکنیـک 

ششـم  برنامـه  در  بـود  قـرار  کـرد:  خاطرنشـان 

توسـعه هـر سـال 8 درصـد رشـد داشـته باشـیم 

امـا ایـن هـدف محقـق نشـد و هـر سـال شـاهد 

اهـداف  اینکـه  بودیـم. ضمـن  کاهـش مصـرف 

مختلـف  بخش هـای  رشـد  بـرای  شـده  تعییـن 

اقتصادی تحقق نشدند.

وی تصریـح کـرد: بـرای رسـیدن اهـداف افـق 

1404 مجموعا به 9.5 میلیارد دالر سرمایه  گذاری 

دالر  میلیـارد   14.5 کال  و  زیرسـاخت  در 

سرمایه گذاری نیاز داریم.

ابـکا بـا اشـاره به ذخایر سـنگ آهن بیـان کرد: 

ذخایـر زمین شناسـی سـنگ آهن پنج میلیـارد تن 

و ذخایر زمین شناسی 3.3 میلیار تن است. اگر 

بـا همیـن وضـع کنونـی بـه اسـتخراج سـنگ آهن 

ذخیـره  دیگـر  سـال   20 حـدود  دهیـــم،  ادامـه 

خواهیم داشت.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد تکنیـک 

عنـوان کـرد: برنامه هـای بخش هـای اثربخـش در 

برنامـه زنجیـره فـوالد با سـند چشـم انداز 20 سـاله 

انطبـاق نـدارد و در بسـیاری از بخش هـا شـاهد 

عدم توازن بوده ایم.

طرح جامع فوالد بازنگری شود ■

میزگـرد  ابـکا،  محمـد  سـخنرانی  از  پـس 

تخصصـــی نقــــد و بررسی تحلیلی طرح جامع 

نمایشـگاه  و  همایـــش  یازدهمیــــن  در  فـوالد 

چشـم انداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن ایـران با 

مصطفـــــی  و  کرباسیـــــان  مهــــدی  حضـــــور 

ایمیـدرو،  اسـبق  عامـل  مدیـران  مـوذن زاده 

توسـعه  طرح هـای  معـاون  آقاجانلـو  محمـد 

منصـور  و  ایمیـدرو  معدنـی  صنایـع  و  معـدن 

در  ذوب آهـن  شـرکت  مدیرعامـل  یـزدی زاده 

سـالن شـماره یک هتل المپیک برگزار شـد. در 

ایـن نشسـت مـوذن زاده اظهـار داشـت: طـرح 

جامـع فـوالد در زمـان ریاسـت دکتر کرباسـیان 

در ایمیـدرو تدویـن شـد. در طـرح جامع فوالد 

بـر ایجـاد ظرفیـت تاکیـد شـد و برنامـه خـوب 

پیـش رفـت و بـه نظـر می رسـد زودتـر از موعـد 

به اهداف خواهیم رسید.

وی افـزود: موضـوع حـال حاضـر ایـن اسـت 

کـه پـس از طـرح جامـع و تحقـق اهـداف در افـق 

1404 بـه کجـا برویـم امـا هنـوز متولـی صنعـت 

از 20 سـازمان  بیـش  و  فـوالد مشـخص نیسـت 

درگیـر صنعـت فـوالد هسـتند. در حالـی کـه در 

کشـورهای دیگـر همچـون چیـن، همـه مسـائل 

مرتبـط بـا صنعـت فـوالد در یک سـازمان متمرکز 

شده است.

رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان 

کـه  فعاالنـی  و  سـرمایه گذاران  بـرای  کـرد: 

عالقه منـد بـه حضـور در صنعـت فـوالد هسـتند، 

بایـد دوره آموزشـی آشـنایی بـا طـرح جامـع فـوالد 

گذاشته شود.

مـوذن زاده اذعـان کـرد: متولـی اکتشـاف هـم 

مشـخص نیسـت و بـه نظـر می رسـد 90 درصـد از 

مسائل اکتشافی به وزارت صمت برمی گردد.

وی تصریـح کـرد: مقیـاس تولیـد در صنعـت 

فـوالد مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و شـاهد فعالیـت 

تولیدکننـدگان کوچـک و زیـر یـک میلیون تـن در 

این صنعت هستیم.

رئیس سـابق هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: 

در بحث زیرسـاخت ها، تولیدکنندگان باید خود 

زیرسـاخت های  و  بزننـد  بـاال  را  همـت  آسـتین 

اساسی همچون ریل و آب را خود احداث کنند. 

بـا  فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  طـرح  اینکـه  کمـا 

سرمایه گذاری سه شرکت معدنی احداث شد.

تصمیم گیری های صنعت فوالد در یک سازمان تجمیع شود
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 وی در پایان تاکید کرد: بازار فوالد هم از نظر 

عرضـه و هـم از نظـر قیمت گـذاری نامتـوازن 

اسـت. ضمـن اینکـه طـرح جامـع فـوالد بایـد از 

حالـت گـزارش ماننـد خـارج شـود و به مسـائل 

فـوالد  صنعـت  جزئـی  نیازهـای  و  اساسـی تر 

وارد شود.

جذب سرمایه گذاری، چالش اساسی  ■

صنعت فوالد

مهدی کرباسیان دیگر سخنران این نشست، 

اظهار داشـت: طرح جامع فوالد با کمک شـرکت 

فـوالد تکنیـک تدوین و توسـط شـرکت ملـی فوالد 

اجرا شـد. طرح جامع فوالد قبال تدوین شـده بود 

امـا در زمـان مـا به روزرسـانی شـد. در آن زمـان 

عـدم تـوازن فراوانـی در صنعت فوالد بـه ویژه در 

صدور مجوز وجود داشت. به طوری که بیش از 

170 میلیـون تـن مجـوز صادر شـد که حتی برخی 

از آن ها پیشرفت داشتند.

وی افـزود: نکتـه مهـم این اسـت کـه هر طرح 

به روزرسـانی شـود. در صنعـت  تدویـن  از  پـس 

مجـوز،  صـدور  زیرسـاخت،  موضوعـات  فـوالد 

ادغام شرکت ها و ایجاد توازن مطرح هستند.

رئیـس سـابق هیئـت عامـل ایمیـدرو اذعـان 

و  سـرمایه  جــــذب  کــــه  بپذیریــــم  بایـد  کـرد: 

سـرمایه گذاری چالـش اساسـی اسـت. تحریـم به 

عـدم جـذب سـرمایه دامـن زده اسـت و در چنـد 

سـال گذشـته شـاهد رشـد منفی سـرمایه گذاری 

بودیـم. بـه طـوری کـه قـرار بود با سـرمایه دانیلی 

چابهـار  در  اسـفنجی  آهـن  تـن  میلیـون  چهـار 

احـداث کنیـم امـا پـس از خـروج آمریـکا از برجـام 

دانیلی از ایران رفت.

دیگـر  چالـش  کـرد:  خاطرنشـان  کرباسـیان 

از  رابطـه  ایـن  در  و  اسـت  سـنگ آهن  کمبـود 

ذخایـر عمیـق غفلـت شـده اسـت. ایمیـدرو بـا 

عمـق  در  خوبـی  ذخایـر  بـه  تولیـد  و  تهیـه 

رسـیده اند امـا هنـوز اقدامـی بـرای برداشـت از 

آن ها نشده است.

آمادگی جذب سرمایه گذاری نداریم ■

اظهـار  میزگـرد  ادامـه  در  آقاجانلـو  محمـد 

داشـت: ظرفیت سـازی صنعـت فـوالد بـه سـمت 

اهـداف مـی رود امـا بهـره وری ایـن صنعـت پاییـن 

بـا  رابطــــه  در  چالش هــــایی  اسـت. همچنیــــن 

قیمت گذاری و بازار این صنعت وجود دارد.

جـذب  کشـور  اساسـی  مشـکل  افـزود:  وی 

آیـا  برگـردد،  برجـام  اگـر  اسـت.  سـرمایه گذاری 

هنـوز  داریـم.  سـرمایه گذاری  جـذب  آمادگـی 

سـاختارهای مالـی مـا بـا جـذب سـرمایه خارجـی 

منطبق نیست.

معـاون طرح هـای توسـعه معـدن و صنایـع 

معدنـی ایمیـدرو خاطرنشــــان کــــرد: بـا اینکـــه 

مرکـزی  ایـران  در  سـنگ آهن  تـن  500میلیـون 

امـا  اسـت  شـده  بهره بـرداری  آمـاده  و  کشـف 

مجوز برداشت داده نمی شود. اگر اکتشافات 

تکمیـل شـود و بروکراسـی اداری تسـهیل شـود، 

مشکلی برای تامین سنگ آهن نداریم.

استراتژی صادراتی نداریم ■

میزگـرد  دیگـر  بخـش  در  یـزدی زاده  منصـور 

داشـت:  اظهـار  همایـش  دوم  روز  نخسـت 

ظرفیت سـازی خوبـی بـرای فـوالد در کشـور ایجاد 

شـده اسـت ولـی برخـی فوالدسـازان زیـر ظرفیـت 

فعالیت می کنند.

وی افـزود: مشـکل اساسـی عـدم تـوازن در 

صنعـت فوالد، نحوه قیمت گـذاری مواد اولیه و 

محصوالت اسـت. در حال حاضر نیز شـیوه نامه 

فـوالدی هـم به دغدغه فوالدسـازان تبدیل شـده 

که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

مدیرعامل شرکت ذوب  آهن خاطرنشان کرد: 

وضعیـت صـادرات فـوالد  مشـخص نیسـت و بـا 

اینکـه هـدف صـادرات 20 میلیـون تنـی تعییـن 

شـده امـا اسـتراتژی صـادرات در صنعـت فـوالد 

تدوین نشده است.

متاسفانـــــه  کــــرد:  تصریــــح  یــــزدی زاده 

کـردن  مشـروط  و  ناگهانـی  دسـتورالعمل های 

صـادرات بـه عرضـه داخلـی صـادرات را بـا چالش 

زیادی مواجه کرده است.

وی عنــــوان کـــرد: زیرسـاخت اکنـون چالـش 

بزرگـی بـرای صنعـت فـوالد اسـت. ذوب آهـن بـا 

اینکـه ریـل تولیـد می کند امـا حوزه حمـل ریلی با 

مشکالت زیادی مواجه است.
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در میزگرد بررسـی مهم ترین مسـائل روز صنعت فوالد و صنایع وابسـته یازدهمین همایش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعت فوالد 
و سـنگ آهن ایـران، فعـاالن صنعـت فـوالد و سـنگ آهن خواسـتار حل مسـائل زنجیره فـوالد در خود ایـن صنعت به دلیـل اعمال 

سیاست های بیرون از زنجیره و احتمال تاثیر منفی آن بر صنعت شدند.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در روز دوم یازدهمین همایش و 

نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن 

ایـران بـا نگاهـی به بازار، میزگرد تخصصی بررسـی 

صنایـع  و  فـوالد  صنعـت  روز  مسـائل  مهم تریـن 

فوایـد  و  مضـرات  موضوعـات  بـا  وابسـته 

دسـتورالعمل ها و قوانیـن متعدد و قیمت گـذاری 

دستوری محصوالت فوالدی، چالش ها، فرصت ها 

و مشـکالت عرضـه و فروش محصـوالت در بورس 

تولیدکننـدگان  پایـدار  تـوازن  و  تعامـل  و  کاال 

سنگ آهن و فوالد در هتل المپیک برگزار شد.

در این میزگرد، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن 

سـنگ آهن در این میزگرد اظهار داشـت: فعالیت 

در بخـش معـدن ریسـک بسـیاری دارد و بـا وجـود 

اولیـه  مـواد  معـدن  بخـش  مشـکالت،  همـه 

فوالدسازان را تامین کرده است.

وی افـزود: اگـر دسـتورالعمل های اجبـاری بـه 

صنایـع تحمیـل نشـود، فعـاالن بـا یکدیگـر تعامـل 

خواهند داشت.

اکبریـان خاطرنشـان کـرد: قبـال طـرح ایجـاد 

شـورای آهـن و فـوالد مطـرح شـده و همه خواسـتار 

تشکیل آن برای حل مسائل اساسی صنعت فوالد 

و سنگ آهن هستند.

انجمـن  دبیـر  سـلطانی،  خلیفـه  رسـول 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران در ایـن میزگـرد اظهـار 

داشت: جوانه هایی از امید در صنعت فوالد دیده 

می شـود و نشـانه آن تعامـل و همفکـری فعـاالن 

صنعت برای حل چالش ها است.

وی افـزود: صنعـت فـوالد کشـور با وجود همه 

مشـکالت بـه طـور متوسـط سـاالنه 5 درصد رشـد 

داشـت. ضمـن اینکـه دیگـر از مشـکالت قدیمـی 

همچون واردات مواد اولیه خبری نیست و زنجیره 

به تعادل نسبی رسیده است.

ایـران  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  دبیـر 

خاطرنشـان کـرد: میـزان ارزآوری صنعـت فـوالد و 

معـدن نسـبت بـه سـایر بخش های بیشـتر بـوده و 

مسائل زنجیره فوالد درون صنعت حل شود
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نقـش مهمـی در صـادرات دارنـد. ضمـن اینکـه 

معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش  نسـبی  ارزش 

20میلیارد دالر اسـت و این بخش اثربخشـی بیش 

از 50 میلیارد دالری بر اقتصاد دارد.

اینکـه  بـا  کـرد:  تصریـح  سـلطانی  خلیفـه 

حرکت هـای خوبـی در زمینـه تولیـد فـوالد کیفـی 

برداشـته شـده اما از سایر کشورها عقب هستیم. 

در برخـی از کشـورها تولیـد فـوالد کیفـی سـهمی 

بیش از 15 درصد دارد.

وی عنـوان کـرد: بایـد بـرای مسـائل اساسـی 

همچـون احداث زیرسـاخت ها شـرکت های بزرگ 

معدنی با متولیان دولتی به راه حل نهایی برسند؛ 

کمـا اینکـه نمونه هـای ایـن تعامـل را در احـداث 

زیرساخت های بزرگ دید.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد مطـرح کرد: 

بـه صنعـت فوالد باید به صـورت مردمی نگاه کرد 

و همه مسائل اساسی صنعت فوالد باید در درون 

بحث هـای  در  بایـد  شـود.  حـل  صنعـت  ایـن 

شیوه نامه به متولیان امر اختیار دهیم تا با تعامل 

بتوانیم مسائل صنعت فوالد را حل کنند.

نمی تـوان همـه  کـرد:  ابـراز  خلیفـه سـلطانی 

تولیدکننـدگان را مجبـور به عرضه در بـورس کرد. 

ضمن اینکه برخی محصوالت مانند ورق گالوانیزه 

مشتری بورسی ندارند.

زنجیره فوالد متولی ندارد ■

انجمـن  رئیـس  نیـک،  رضـوی  احمـد  سـید 

اظهـار  ایـن میزگـرد  ایـران در  فـوالدی  نـوردکاران 

داشت: زنجیره فوالد تقریبا به خودکفایی رسیده 

و تامین مواد اولیه صنایع باالدست و پایین دست 

انجام می شود.

وی افزود: زنجیره فوالد بدون متولی مانده و 

در هفـت سـال اخیـر هفـت وزیـر صمـت تغییـر 

یـا  وزیـر  هـر  باعـث شـد  امـر  ایـن  کـه  کرده انـد 

سرپرسـت دسـتورات وزیـر قبلـی را لغـو کنـد یـا 

تغییر دهد.

رضـوی نیـک خاطرنشـان کـرد: سـرانه مصـرف 

فوالد کشور زیر 200 کیلوگرم به ازای هر نفر است 

و میزان مصرف پایینی محسوب می شود.

ایـران  فـوالدی  نـوردکاران  انجمـن  رئیـس 

تصریـح کـرد: مجوز بخـش نورد فـوالدی بیش از 

30 میلیـون تـن اسـت امـا تولیـد در ایـن بخـش 

تنها 11 میلیون تن است.

وی عنـوان کـرد: بـه دلیـل فـروش شـمش ارزان 

ایرانـی بـه عـراق، ایـن کشـور بـر صـادرات میلگـرد 

ایران 100 دالر عوارض بست. به این ترتیب شمش 

بـرای  امـا  اسـت  ارزان  صـادرات  بـرای  فـوالدی 

مصرف کننده داخلی گران تر فروخته می شود.

رضـوی نیـک بیـان کـرد: چـرا بایـد مجلـه متـال 

بولتن تعیین کننده قیمت شمش فوالدی باشد در 

حالـی کـه صفـر تـا صـد فـوالد در کشـور تولیـد 

می شـود؟! بورس کاال توسـط فوالدسـازان تاسـیس 

شـده امـا قیمـت مـواد اولیـه در بـورس گران تـر از 

بازار آزاد است.

رئیـس انجمن نوردکاران فـوالدی ایران در پایان 

درون  فـوالد  صنعـت  مسـائل  اگـر  کـرد:  مطـرح 

خانواده حل نشـود، قطعا دسـتورالعمل و قانون از 

بیـرون تحمیـل می شـود و الزم اسـت همه زنجیره 

فوالد با برگزاری جلسـات در زنجیره این مسـائل را 

حل کرد.

نگاه متناقض مسئوالن به بخش خصوصی ■

مهـدی بهرامـی، مدیرعامـل شـرکت توسـعه 

فـرآوری صنایـع و معادن ماهان در میزگرد بررسـی 

مهـم تریـن مسـایل روز صنعـت فـوالد و صنایـع 

وابسـته اظهار داشـت: دولت در فعالیت شـرکت 

مـا بـه دلیـل نرخ گـذاری غیرواقعـی اخـالل ایجـاد 

می کند و متاسفانه دو سال است در پی حل این 

مشکل هستیم.

وی افـزود: متاسـفانه چنـدی قبـل بـه دلیـل 

بدهی فعالیت شرکت ما تعطیل شد، در حالی که 

بایـد بـه تولیدکننـده مهلـت داده شـود امـا ایـن 

مهلت به ما داده نشده است.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه فـرآوری صنایـع و 

معـادن ماهـان اذعـان کـرد: دولـت بـا فرمـول خود 

حقـوق دولتـی را سـه هـزار درصـد افزایـش داده و 

شـمش  درصـد   22 را  سـنگ آهن  کلوخـه 

گندلـه  قیمـت  امـا  اسـت  کـرده  قیمت گـذاری 

22درصد قیمت گذاری می شود.

بهرامـی خاطرنشـان کـرد: دو سـال اسـت کـه 

امـا  فـرآوری هسـتیم  واحـد  احـداث  دنبـال  بـه 

مجـوز نمی دهنـد و بـه جـای کمک به شـرکت ها 

صنعت فوالد کشور با وجود همه 
مشکالت به طور متوسط ساالنه 5 

درصد رشد داشت. ضمن اینکه دیگر 
از مشکالت قدیمی همچون واردات 
مواد اولیه خبری نیست و زنجیره به 

تعادل نسبی رسیده است
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بـرای توسـعه فـرآوری، گفتـه می شـود معـدن را 

واگذار کنید.

با تورم قوانین، تولیدکنندگان و متولیان  ■

سرگردان می شوند

سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت 

بورس کاال در این میزگرد اظهار داشت: متاسفانه 

تولیدکننـدگان زنجیـره فـوالد بـه جـای تعامـل بـا 

یکدیگـر بـه دولـت و نماینـدگان مجلـس متوسـل 

می شوند و نامه می زنند.

وی افـزود: در حـال حاضـر بـا تـورم قوانیـن و 

مقـررات مواجـه هسـتیم و عمـده اینهـا متضـاد 

هستند. ضمن اینکه تولیدکننده، مصرف کننده، 

دولت و بورس کاال نمی دانند چگونه عمل کنند.

معـاون عملیـات و نظـارت بـورس کاال اذعـان 

کـرد: برخـی محصـوالت در بـورس کاال مشـتری 

ندارنـد و بایـد مزایـا و مشـوق هایی برای خریـداران 

لحاظ کنیم. البته قرار است محصوالت باالدست 

بـه طـور منظـم در بـورس کاال بـه صـورت حـراج باز 

عرصـه شـود کـه از ایـن موضـوع اسـتقبال شـده 

اسـت. ضمن اینکه برای محصوالت پایین دسـت 

نیز درخواست هایی برای عرضه داریم.

ابزارهـای  جهرمـی خاطرنشـان کـرد: توسـعه 

عرضه همچون فروش اعتباری بلندمدت و عرصه 

آتی می توانند هم نوسانات بازار را کنترل کنند و 

هم اینکه تولیدکنندگان برنامه های منظم خود را 

برای بازار داخل و صادرات خواهند داشت.

وی گالیه کرد: برخی تولیدکنندگان بدون توجه 

به بازار در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کنند 

و با کاهش عرضه و عرضه محصول بدون مشتری با 

قیمـت  البتـه  می کننـد.  مقابلـه  موضـوع  ایـن 

محصوالت فوالدی به جز ورق کمتر از قیمت های 

جهانی در بورس کاال قیمت گذاری شده است.

معـاون عملیـات و نظـارت بـورس کاال تصریـح 

کـرد: بـورس تنهـا یـک نهـاد سـیگنال دهنده بـه 

سیاست گذاران برای تنظیم بازار است و عملکرد 

بـورس نشـان می دهـد در هریـک از بخش هـای 

زنجیـره بـه کـدام سـمت برویـم. ضمـن اینکـه باید 

عرضـه مناسـب انجـام شـود تـا قیمـت فـوالد در 

کشـور واقعـی شـود. البتـه هـر یـک از بخش هـای 

زنجیـره بایـد بـه صـورت جداگانـه نیازمنـد تدوین 

برنامه جامع هستند.

تصمیم گیری در خارج از صنعت فوالد به  ■

زیان این صنعت است

معدنـی  صنایـع  مدیـرکل  امیـری،  سـیف اله 

هسـتم  امیـدوار  داشـت:  اظهـار  صمـت  وزارت 

بتوانیم مسـائل بخش فوالد در این صنعت حل و 

فصـل شـود زیـرا تصمیم گیری خـارج از زنجیـره به 

زیان تولید است.

وی افزود: قرار است یک آیین نامه جدید برای 

صنعـت فـوالد تدوین کنیـم کـه در قانون مصوب 

مجلس لحاظ شود.

صمـت  وزارت  معدنـی  صنایـع  مدیـرکل 

ممنوعیـت  دنبـال  بـه  دولـت  کـرد:  خاطرنشـان 

صادرات نیست بلکه تبدیل ماده خام به محصول 

فرآوری شده را پیگیری می کند.

محصـوالت  برخـی  کـرد:  تصریـح  امیـری 

سـنگ آهن مصرف کننده ندارنـد و صـادرات آن ها 

آزاد اسـت و اول بایـد تامیـن مـواد اولیـه واحدهای 

فوالدی تضمین شود سپس صادرات شود.

مدیـرکل صنایـع معدنـی وزارت صمت عنوان 

کـرد: حـدود 18 میلیـون تـن تولیـد شـمش فـوالد و 

مصرف آن 11 میلیون تن است و مابقی باید صادر 

شـود اما صادرات شـرایط خاصی دارد و وزارتخانه 

تولیدکننـدگان را بـرای عرضـه در بـورس و تامیـن 

داخل کنترل می کنند.

کشـور  معـادن  درصـد  کـرد: 50  مطـرح  وی 

غیرفعال هستند و به زودی آزادسازی آن ها انجام 

خواهد شد که امیدواریم معادن سنگ آهن خوبی 

در میان آن ها باشد.

امیـری اذعـان کرد: تغییـرات پیاپـی در وزارت 

صمـت و معاونـت معدنـی مانـع تصمیم گیـری 

مناسب برای مسائل صنعت فوالد شده است.

مدیـرکل صنایـع معدنـی وزارت صمـت ابـراز 

امیدواری کردمسئله تیک محموله های صادراتی 

حل شود و به جای کنترل روزانه، چندماهه باشد.

وی در پایان اذعان کرد: تولید کنندگان فوالد 

بـه قـدری در بـورس کاال کـم عرضـه کردنـد کـه 

مشـکالت کنونـی پیـش آمـد و مجلـس وارد عمـل 

شـد، البتـه در ماه هـای اخیـر عرضه هـا مناسـب و 

منظم شده است.

 زنجیره فوالد بدون متولی مانده و 
در هفت سال اخیر هفت وزیر صمت 
تغییر کرده اند که این امر باعث شد 

هر وزیر یا سرپرست دستورات وزیر 
قبلی را لغو کند یا تغییر دهد
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میزگـرد تخصصی بررسـی تحلیلی طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیـاس، موفقیت ها و تجارب در سـومین روز از 
یازدهمیـن همایش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فوالد و سـنگ آهن با حضور جمعی از فعـاالن بخش معدن در سـالن هگمتانه 

هتل المپیک تهران برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، میزگرد تخصصی بررسی تحلیلی 

معـادن  توسـعه  و  فعال سـازی  احیـا،  طـرح 

کوچک مقیاس، موفقیت ها و تجارب در یازدهمین 

همایـش و نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و 

حضـور  بـا  بـازار  بـه  نگاهـی  بـا  ایـران  سـنگ آهن 

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، بهرام 

شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 

اتـاق بازرگانـی، سـید رضـا عظیمی مدیـر اجرایى و 

دبیـر شـوراى هماهنگـى طـرح احیـا، فعال سـازى و 

یزدانـی  علـی  کوچک مقیـاس،  معـادن  توسـعه 

مدیرعامل شرکت کنسرسیوم اکتشافى پایا، احمد 

کـوروش  و  ایـران  انجمـن سـنگ  رئیـس  شـریفی 

شـعبانی رئیـس کمیتـه اکتشـاف خانـه معـدن در 

سالن هگمتانه هتل المپیک برگزار شد.

شکل گیری ادبیات جدید در بخش معدن ■

در ایـن نشسـت سـید رضـا عظیمـی اظهـار 

داشـت: مهم تریـن دسـتاورد طـرح ورود ادبیـات 

جدیـد در حـوزه سیاسـت گذاری بخـش معـدن 

کشـور شـد. بـه طـوری کـه در بحث هـای احیـا و 

فعال  سازی معادن کوچک، سر و شکل تازه ای در 

میـان سیاسـت گذاران پیـدا کـرد. همچنیـن بـه 

جـای تصمیم گیری هـای نادرسـت در خصـوص 

حـوزه  در  فعال سـازی  ادبیـات  اغلـب  معـادن، 

معادن شکل گرفت.

وی افـزود: ایـن تغییـرات اتفـاق خوبـی بـود و 

همان طـور کـه گفته شـد، نمی توان گفـت که این 

طرح 100 درصد موفق بود زیرا تغییرات زیادی در 

ساختار حاکمیت بخش معدن کشور اتفاق افتاد 

و این امر موجب شـد موضوع فعال سـازی معادن 

دستخوش تغییرات زیادی شود.

مدیـر اجرایـى و دبیـر شـوراى هماهنگـى طـرح 

احیا، فعال سـازى و توسـعه معادن کوچک مقیاس 

خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری ابالغ تصمیمات 

زمان نسبتا زیادی برد و این تصمیمات نیز توسط 

فعاالن طرح احیا در شورای عالی معادن پیشنهاد 

نشده بود.

عظیمی با اشاره به اقدامات انجام شده، بیان 

کرد: در خصوص الگوهای معادن کوچک مقیاس 

در سطح جهان پژوهش و مطالعاتی صورت دادیم 

که خروجی آن پیشنهاداتی برای سیاست گذاران 

اسـت و اینکـه چگونـه می تـوان معـادن کوچـک را 

فعال کنیم.

طـرح،  ایـن  دسـتاوردهای  از  داد:  ادامـه  وی 

مطرح شدن معادن کوچک و متوسط در راستای 

حـد  در  کالن  جایـگاه  در  و  سیاسـت گذاری 

تصمیم گیری اسـت. چـرا که آمارها بـه وضوح این 

موضوع را نشان داد و به نوعی فعال سازی معادن 

کوچک از سوی جامعه معدنی مطالبه شد.

مدیر اجرایى و دبیر شـوراى هماهنگى طرح 

احیا، فعال سازى و توسعه معادن کوچک مقیاس 

تصریـح کـرد: توانسـتیم آمایـش دقیق و بـه روزی 

را از معادن کوچک کشور استخراج کنیم و این 

گزارش مبنای تصمیم گیری تصمیمات استانی 

در کشور است.

نقش معادن کوچک و متوسط نادیده  ■

گرفته می شود

بهرام شکوری با اشاره به نقش معادن کوچک 

اظهـار داشـت: اهمیت معـادن کوچک در کشـور 

مشـخص نبـود و همیـن تفکـر در سـایر بخش های 

اقتصادی وجود داشت. در حالی که 98 درصد از 

معـادن کشـور در قالـب کوچـک و متوسـط قـرار 

گرفتند. ضمن اینکه 80 درصد اشتغال در معادن 

بـه  اقتصـادی مربـوط  بنگاه هـای  از  و 90 درصـد 

بنگاه های کوچک و متوسط است.

وی افزود: متاسفانه 50 درصد از معادن کشور 

تعطیـل بـود و ایده فعال سـازی معـادن بـرای اولین 

بار از خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی 

شـکل گرفـت. در وهلـه اول قصـد داشـتیم جلـوی 

تعطیلـی معـادن فعـال را بگیریـم سـپس اقـدام بـه 

فعال سازی معادن تعطیل شده کنیم.

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانـی اذعـان کـرد: سـرعت رشـد فعال سـازی 

معـادن مطابـق بـا انتظارهـا پیـش نرفـت و بـه نظـر 

می رسـد اراده جمعـی بـرای ایـن موضـوع هـم در 

دولت و هم در مجلس وجود نداشت. نمونه این 

موضـوع را می تـوان در تصویـب قوانین جدیـد در 

اراده ای برای فعال  سازی معادن کوچک وجود ندارد
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مجلس دید.

شـکوری ادامه داد: همین سیاسـت گذاری ها 

می تواند بخشـی از معادن کشـور را تعطیل کند. 

بایـد جلـوی سیاسـت گذاری های ضـد معـدن را 

بگیریـم و تـالش کنیـم معـادن غیـر فعـال شـده بـه 

چرخه تولید برگردند.

برخی قوانین ضد معدن هستند ■

محمدرضـا بهرامـن اظهـار داشـت: برخـی از 

بـه  کمـک  جـای  بـه  شـده  تصویـب  قوانیـن 

سـمت  بـه  را  حـوزه  ایـن  معـادن،  فعال سـازی 

قانـون  قوانیـن،  ایـن  نمونـه  می برنـد.  تعطیلـی 

جدیـد در حـوزه اکتشـاف اسـت کـه می توانـد 

جلوی فعال سازی معدن را بگیرد.

وی افـزود: ایـن قوانیـن بخـش خصوصـی را از 

سرمایه گذاری در معادن کشور فراری خواهد داد 

و الزم اسـت فعـاالن معـدن بـه هـر شـکل ممکـن از 

ادامه این وضعیت جلوگیری کنند.

بـرای  کـرد:  خاطرنشـان  معـدن  خانـه  رئیـس 

صنعت فوالد کشور یک سند چشم انداز تصویب 

شـد و تمـام ارکان کشـور بسـیج شـدند تـا بـه ایـن 

هـدف دسـت یابیـم و دسـت خواهیـم یافـت. در 

مورد بخش معدن نیز نیازمند تصویب یک سند یا 

قانون هستیم که الزم االجرا باشد.

بخش خصوصی معدن نادیده گرفته می شود ■

علـی یزدانـی در ایـن میزگـرد طـی سـخنانی 

اظهـار داشـت: سـه سـال قبـل اولیـن تفاهم نامـه 

فعال سازی و احیای معادن کوچک با حضور وزیر 

اسبق صمت میان هلدینگ میدکو، خانه معدن و 

وزارت صمت امضا شد.

وی افـزود: تـا ایـن لحظـه در کشـور تعریـف 

مشخصی از معادن کوچک نداریم که مشخص و 

مصوب باشد. حتی در دنیا نیز تعاریف از معادن 

کوچک مقیاس متفاوت است.

مدیرعامـل شـرکت کنسرسـیوم اکتشـافى پایا 

تعریـف  تقریبـا  صنایـع  در  کـرد:  خاطرنشـان 

مشـخصی از مقیـاس وجـود دارد کـه بـر اسـاس 

تعـداد اشـتغال ایجـاد شـده تـا 50 نفـر کوچـک ، تـا 

100نفـر صنایـع متوسـط و بیـش از 100 نفـر صنایـع 

بزرگ تقسیم بندی می شوند.

یزدانی تصریح کرد: با اینکه تعریف مشخصی 

از معـادن کوچـک نداریـم امـا بیـش از 90 درصد از 

معادن ثبت شـده کشـور معادن کوچک هسـتند 

کـه ممکـن اسـت بـر مبنـای تعـداد اشـتغال ایجاد 

شـده، میـزان سـرمایه گذاری، میـزان تولیـد، نـوع 

معدن و... در قالب معادن کوچک قرار گیرند.

بـه  توجـه  بـا  معـادن  ایـن  کـرد:  عنـوان  وی 

کوچـک بـودن بـا چالش هـای متعـددی مواجـه 

هستند که مهم ترین آن تامین مالی است. پس 

از آن با مشکالت زیست محیطی دست و پنجه 

نرم می کنند.

مدیرعامـل شـرکت کنسرسـیوم اکتشـافى پایا 

مطـرح کـرد: بـه دلیل پراکنده بـودن معـادن و دور 

افتـاده بـودن، بسـیاری از معـادن کوچـک مشـکل 

زیرسـاخت دارنـد و دولـت نمی توانـد بـرای آن هـا 

زیرسـاخت فراهـم کنـد. علی رغـم اینکـه بـه ایـن 

موضـوع بـه طـور جـدی پرداخته شـد، اما از سـوی 

متولیـان امـر توجـه الزم بـه ایـن معـادن کوچـک 

نشده است.

یزدانـی مطـرح کـرد: 341 معدن غیر فعال در 

کشـور بـه معـادن سـنگ آهـن اختصـاص دارد. 

فعال سـازی ایـن معـادن حتمـا حمایـت دولـت را 

الزم دارد.

وی بیـان کـرد: بخـش خصوصـی در جلسـات 

اولیـه حضـور داشـت امـا آن را در جلسـات بعـدی 

حـذف کردنـد و ترکیـب متولیـان امر دولتی شـد. 

در حالـی کـه 100 درصـد معادن کوچک در اختیار 

بخش خصوصی است.

بخش معدن مظلوم مانده است ■

کوروش شعبانی در این میزگرد اظهار داشت: 

امیدواریم صدای فعاالن بخش خصوصی معدن به 

گوش مسئوالن برسد و این بخش نحیف ضعیف و 

زحمتکش  که در فقیرترین مناطق کشور فعالیت 

می کنند، به جایگاه واقعی خود برسد.

وی افـزود: 80 درصـد از معـادن کشـور در رده 

از  پـس  هنـوز  و  قـرار می گیرنـد  کوچک مقیـاس 

چندیـن سـال تعریـف درسـتی از معـادن کوچـک 

وجود ندارد.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن خاطرنشان 

کرد: به نظر اغلب معادن کوچک در کنار روستاها 

به صورت خانوادگی اداره می شوند که با سرمایه 

و نیـروی انسـانی انـدک فعـال شـده اند. ایـن شـیوه 

اداره جلـوی مهاجـرت از روسـتا بـه شـهر را گرفتـه 

اسـت. اقتصـاد کشـور بـه ویـژه در حـوزه اشـتغال 

توسط همین معادن کوچک فعال می شود.

شـعبانی با گالیه نسـبت به رویکرد مسـئوالن 

نسـبت بـه بخش معدن، عنـوان کرد: واقعیـت آن 

اسـت کـه بخش معدن در کشـور مظلوم مانـده و 

هیچ نگاه حمایتی به آن نمی شود.

وی تاکیـد کـرد: اکتشـاف مهم تریـن چالـش 

بخـش معـدن اسـت زیـرا وقتـی بـرای افـق 1404 

کشـور تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد برنامه ریـزی 

شـده، هیچ برنامه ای برای تامین مواد اولیه آن در 

نظر گرفته نشده است.

رئیـس کمیتـه اکتشـاف خانـه معـدن تصریـح 

کرد: ازجمله مشـکالت معادن کوچک معارضین 

محلـی، سـازمان منابـع طبیعـی، محیـط زیسـت 

هستند و متاسفانه نمی توان مشخص کرد که چه 

از سـوی  و  ایـن مشـکالت حـل می شـود  زمانـی 

متولیان امر مورد حمایت قرار می گیرد.

شعبانی بیان کرد: در انجمن مس یک طرح را 

برنامه ریزی کردیم که ایجاد مناطق معدنی است. 

ایـن یعنـی یـک واحـد فـرآوری میـان چنـد معـدن 

احداث شود و معادن تامین کننده خوراک صنعت 

شـوند. ایـن موضـوع طـرح موثـری خواهـد بـود کـه 

می تواند فعال کننده معادن کوچک باشد.

متاسفانه 50 درصد از معادن کشور 
تعطیل بود و ایده فعال سازی معادن 

برای اولین بار از خانه معدن و 
کمیسیون معدن اتاق بازرگانی شکل 

گرفت. در وهله اول قصد داشتیم 
جلوی تعطیلی معادن فعال را بگیریم 

سپس اقدام به فعال سازی معادن 
تعطیل شده کنیم
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در میزگـرد ارتبـاط دو سـویه بـازار سـرمایه و ارکان چرخـه فـوالد، فرصت هـا و تهدیدهـا در سـومین روز از یازدهمیـن همایش و 
نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فوالد و سـنگ آهن ایـران، فعاالن صنعـت فوالد نقـش ابزارهای نویـن را در تامین مالـی بنگاه ها در 

شرایط کنونی اقتصادی مهم ارزیابی کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

»فلـزات آنالیـن«، میزگرد ارتباط دو سـویه بازار 

و  فرصت هـا  فـوالد،  چرخـه  ارکان  و  سـرمایه 

غریب پـور  خـداداد  حضـور  بـا  تهدیدهـا 

مدیرعامـل گـروه مالـی سـپهر صـادرات، رضـا 

ایـران،  کاالی  بـورس  قائم مقـام  محتشـمی پور 

رضـا بوسـتانی کارشـناس و خیـری مدیـر روابـط 

عمومـی مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب در هتـل 

المپیک برگزار شد.

نقش چشمگیر صنعت فوالد در بازار سرمایه ■

اظهـار  میزگـرد  ایـن  در  غریب پـور  خـداداد 

درخشـان ترین  از  یکـی  فـوالد  صنعـت  داشـت: 

صنایـع کشـور و ایـن صنعـت یکـی از مهم تریـن 

گروه ها در بازار سـرمایه اسـت. این صنعت نقش 

بسـیار مهمـی در اقتصـاد و بـورس اوراق بهـادار 

کشور ایفا می کنند.

وی افزود: ذخایر سـنگ آهن کشـور حدود سـه 

میلیـارد تـن و تولیـد آن امسـال بـه 100 میلیـون تـن 

خواهد رسید.

صـادرات  سـپهر  مالـی  گـروه  مدیرعامـل 

و  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های  کـرد:  خاطرنشـان 

جـزو  مـس،  ملـی  و  مبارکـه  همچـون  فـوالدی 

بزرگ تریـن شـرکت های حاضـر در بـورس از نظـر 

سرمایه هستند و سودهای جذابی دارند.

بـزرگ  شـرکت های  کـرد:  تصریـح  غریب پـور 

حوزه فوالد و سـنگ آهن از نظر بنیادین سـهم های 

بسیار قوی دارند و سهامداران این شرکت ها باید 

آگاه باشـند کـه ایـن شـرکت ها طرح هـای توسـعه 

بسیار بزرگی در دست اقدام دارند.

همچـون  بـزرگ  شـرکت های  کـرد:  بیـان  وی 

مبارکه، گل گهر و چادرملو طی یکی دو سال اخیر 

افزایش سرمایه قابل توجهی داشته اند و توانستند 

از طریـق افزایـش سـرمایه بخـش قابـل توجهـی از 

منابـع مـورد نیاز بـرای اجرای طرح های توسـعه ای 

خود را کسب کنند.

مدیرعامـل گـروه مالی سـپهر صـادرات عنوان 

کـرد: در سـال های اخیـر توجـه زیـادی بـه مقولـه 

نوآوری شده و برگزاری جشنواره ها و همایش های 

متعـددی در ایـن رابطـه برگـزار شـد و شـرکت ها به 

نوآوری توجه کردند.

غریب پور تاکید کرد: سال جاری میزان تولید 

فـوالد کشـور بـه بیـش از 30 میلیـون تـن خواهـد 

رسید که 16 میلیون تن آن مصرف داخلی خواهد 

بود و مابقی باید صادر شود. بنابراین پتانسیل پنج 

میلیـارد دالر صادرات در این صنعت وجـود دارد. 

هـر چنـد کـه در رابطـه بـا صـادرات بـه ویـژه بـا 

کشورهای همسایه چالش هایی وجود دارد و سال 

جاری نیز صادرات فوالد کاهشی بوده است.

وی ابـراز کـرد: در افزایـش سـرمایه شـرکت ها 

نسـبت بـه احقـاق حقـوق سـهامداران خـرد توجـه 

شـده و در وهلـه اول سـود سـهام ایـن سـهامداران 

پرداخت شده و سپس سود انباشته صرف افزایش 

سـرمایه شـده اسـت. ضمن اینکه اخیرا شـرکت ها 

بـرای حمایـت از سـهم خـود اقـدام بـه خریـد اوراق 

خزانه کرده اند.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید 

توسـعه  بـه  حتـی  معدنـی  صنایـع  کـرد: 

زیرسـاخت ها کمـک کرده انـد کـه نمونـه آن در 

احـداث طـرح انتقـال آب خلیج فـارس و راه آهن 

سنگان مشاهده کرد.

غریب پـور اضافـه کـرد: فوالد حـدود دو هزار 

و 700 میلیـارد دالر از تولیـد ناخالـص جهانـی بـه 

ارزش 87 هزار میلیارد دالر را تشـکیل می دهد. 

غیـر  و  مسـتقیم  اشـتغال  از  نفـر  90میلیـون 

مستقیم دنیا به صنعت فوالد مرتبط است.

غفلت فوالدی ها از ابزارهای نوین تامین  ■

مالی در بورس کاال

اظهـار  میزگـرد  ایـن  در  محتشـمی پور  رضـا 

داشـت: حـوزه صنعـت بزرگ تریـن بخـش کاالیـی 

بورس کاال را به خود اختصاص می دهد که بخش 

عمده آن فوالد است.

وی افـزود: متاسـفانه کمتـر شـاهد اسـتفاده 

بوده ایـم.  بـورس کاال  از ظرفیـت  فـوالد  صنعـت 

عرضه های فوالد در بورس کاال کمترین استفاده را 

از بورس کاال کرده است.

خاطرنشـان  ایـران  کاالی  بـورس  قائم مقـام 

قراردادهـای  همچـون  بورسـی  ابزارهـای  کـرد: 

فـوالد  بازارهـای  در  پرمیـم  ابـزار  و  بلندمـدت 

اسـتفاده نشـده و در دیگر بازارها مطرح اسـت. 

در حالـی کـه از نیازهـای جـدی ایـن صنعـت بـه 

ویـژه حـوزه باالدسـت اسـت زیرا ابـزار مهمی در 

پایین دسـت  صنایـع  اولیـه  مـواد  نیـاز  تنظیـم 

سـلف  اوراق  ابـزار،  دیگـر  می شـود.  محسـوب 

اسـتاندارد اسـت کـه بـه جـز چنـد مـورد صنعت 

فوالد از این ابزار استفاده نکرده است.

محتشمی پور تصریح کرد: استفاده از ابزارهای 

جدید بورسی نیازمند دخالت و کنترل مستقیم 

دولت در بورس است. البته نقص هایی در ابزارها 

همچـون اوراق سـلف وجـود دارد کـه فشـار را بـر 

سمت تقاضا افزایش می دهد اما مصوباتی در این 

خصوص تنظیم کرده ایم.

وی مطرح کرد: اوراق مشتقه و صندوق های 

کاالیـی ابزارهایـی نویـن هسـتند کـه در صنعـت 

فوالد هنوز مطرح نشـده اند اما در مس مباحثی 

نقش ابزارهای نوین در تامین مالی بنگاه ها
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سـپرده  گواهـی  اسـت.  شـده  ایـن خصـوص  در 

تنهـا در حـوزه  ابـزاری اسـت کـه  کاالیـی دیگـر 

کشـاورزی بـه کار گرفتـه می شـود امـا صنعـت 

فوالد از آن بی بهره است.

کـرد:  تاکیـد  ایـران  کاالی  بـورس  قائم مقـام 

ابزارهای نوین باعث می شـوند ریسـک نوسـانات 

در ایـن صنعـت بـه حداقل برسـد و فعاالن صنعت 

فوالد به بورس کاال تنها به ابزاری برای عرضه کاال 

نگاه نکنند.

لزوم استفاده از ابزارهای کم ریسک برای  ■

تامین مالی

رضـا بوسـتانی در ایـن میزگـرد اظهـار داشـت: 

صنعت و معدن تقریبا 25 درصد از تولید ناخالص 

را تشـکیل می دهـد و سـهم بخش معـدن 3درصد 

کمتر است.

افـزود: دلیـل عـدم اسـتفاده از ظرفیـت  وی 

و  مالـی  تامیـن  نویـن  ابزارهـای  نبـود  معـدن 

یـک  زمانـی  اسـت.  نویـن  سـرمایه گذاری های 

صنعـت موفـق اسـت کـه سـرمایه گذاری و تامین 

مالی در آن بسیار آسان انجام شده باشد.

بوسـتانی خاطرنشـان کـرد: اگـر صنعت فـوالد 

بتوانـد از اوراق بدهـی بـرای تامیـن مالـی خـود 

استفاده کند، می تواند هزینه تامین مالی خود را 

کاهـش دهـد و هـم اینکـه دارایـی مطمئـن بـرای 

سهامداران خواهد بود. بازار بدهی در مقابل بازار 

سـهام بسـیار ناچیـز اسـت و اگـر قرار اسـت تامین 

مالـی بـرای توسـعه رخ دهـد، بهتـر اسـت از بـازار 

بدهی رخ دهد.

ایـن کارشـناس اذعـان کـرد: مـردم بـرای فرار 

از تـورم بـه سـمت بورس آمدند و افـرادی به این 

بـازار را  تـوان تحمـل ریسـک  حـوزه آمدنـد کـه 

نداشـتند و بـه محـض کاهـش قیمـت سـهام، از 

این بازار خارج شدند.

بـزرگ  شـرکت های  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی 

مسـلما  بودنـد،  کـرده  منتشـر  بدهـی  اوراق 

بسـیاری از ایـن اوراق حتـی بـا کاهـش قیمـت 

سـهام ثابـت باقـی می مانـد امـا نتوانسـتیم از 

این فرصت اسـتفاده کنیم. برخی از شـرکت ها 

امـا  دارنـد،  خوبـی  فنـی  تکنولـوژی  اینکـه  بـا 

خوبـی  بـه  مالـی  تکنولـوژی  از  نمی تواننـد 

استفاده کنند.

بوسـتانی تاکیـد کرد: فعـاالن بـورس به راحتی 

به دلیل شناخت از بازار می توانند از اوراق بدهی 

اسـتفاده و منابـع مالـی را جذب کنند. شـرکت ها 

کمتر به این موضوع توجه کرده اند.

این کارشناس مطرح کرد: نرخ اوراق بدهی 

در بـازار تعییـن می شـود. الزامی برای ثبت نرخ 

سـود اوراق بدهی در 20 درصد نیسـت و توسـط 

تجربـه  می شـود.  تعییـن  فروشـنده  و  خریـدار 

امسـال بـه فعـاالن بـازار سـرمایه نشـان می دهـد 

نبایـد بـه سـودهای کوتاه مـدت دلخـوش بـود و 

باید بازار را تعمیق کرد.

عدم توازن در زنجیره فوالد ■

خیـری در ایـن میزگـرد اظهـار داشـت: فـوالد 

صنعـت بنـاب یـک مجموعـه جـوان و 15 سـاله بـا 

واحدهای ذوب و نورد است.

دیـده  زنجیـره  در  تـوازن  عـدم  افـزود:  وی 

می شـود و مجوزهـا و طرح هـا بـه جایـی می رسـند 

کـه بـا حداقـل ظرفیـت فعالیـت می کننـد. ایـن 

طرح هـا در زمانـی آغـاز به کار کردند کـه بازارهای 

داخلی و منطقه ای دستخوش تغییر شده است. 

اکنـون واحدهـای فـوالدی در آذربایجـان شـرقی بـا 

50 درصـد فعالیت می کنند. بازنگـری در زنجیره 

بـا  فـوالدی  واحدهـای  کـه  اسـت  الزم  فـوالد 

ظرفیت پایین فعالیت نکنند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد صنعت بناب 

خاطرنشان کرد: حضور فعاالن بخش خصوصی در 

صنعت فوالد می تواند راهگشا باشد و فوالد صنعت 

بنـاب نیـز بـه حـوزه وارد شـده و دسـت بـه دامـان 

بانک ها برای تامین مالی شده است و به زودی 

به بورس وارد خواهد شد.

خیـری اذعـان کـرد: ارتبـاط دوسـویه میـان بـازار 

سـرمایه و صنعت فوالد می تواند راه حل مناسـبی 

باشد و تامین سرمایه صنعت از طریق بازار سرمایه 

انجام شود. 

مدیـر  روابـط عمومـی شـرکت فـوالد صنعـت 

بناب، عنوان کرد: فوالد صنعت بناب طرح های 

توسـعه ای بـه ارزش 20 هـزار میلیـارد تومـان در 

بخش هـای مختلـف زنجیـره فـوالد را در دسـتور 

بنـاب  صنعـت  فـوالد  اسـت.  داده  قـرار  کار 

طرح هـای توسـعه ای بـه ارزش 20 هـزار میلیـارد 

تومـان در بخش های مختلف زنجیره فـوالد را در 

دسـتور کار قرار داده اسـت. ضمن اینکه بخشـی 

از ظرفیـت ایـن شـرکت بـه سـرمایه در گـردش و 

تامین مواد اولیه نیازمند است.
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رکورد شکنی های پیاپی در چادرملو

برنامه تولید ۴۲ هزارتن کنسانتره سرب در نخلک

معدن مهدی آباد یکی از معادن بزرگ روی در جهان است
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد:

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو در آیین افتتاح پـروژه و طرح های مجتمع نخلک ظرفیت فعلی سـرب کشـور را ۷0 هزارتن اعالم کرد 
و گفـت: بـا توسـعه مجتمـع نخلک و تولید حـدود 42 هزار تن کنسـانتره سـرب در این مجموعه، بیش از 40 درصد سـرب کشـور 

در این مجتمع تولید خواهد شد.

برنامه تولید ۴۲ هزارتن کنسانتره سرب در نخلک

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الـه جعفری کـه در آیین 

افتتـاح و کلنگ زنـی پـروژه و طرح هـای مجتمـع 

نخلـک سـخن می گفـت، اظهـار داشـت: در حال 

حاضر کل ذخیره سرب دنیا محتوی 90,3میلیون 

تن فلز است.

وی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت ایـران در ایـن ماده 

معدنـی بـه 4.5 میلیـون تـن مـی رسـد، افـرود: 

5درصـد از ظرفیـت فـوق در کشـور بهره بـرداری 

می شـود کـه بـا اجـرای برنامه هـای توسـعه، بایـد 

میزان تولید این محصول را افزایش داد.

احیای مجتمع نخلک با مشارکت بخش  ■

خصوصی

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در 

کـرد:  بیـان  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش 

مشـارکت بـا بخـش خصوصـی، موجـب احیـا و 

توسعه مجتمع نخلک شد.

جعفری عنوان کرد: از نخلک به عنوان پایگاه 

تاریخـی معـدن یـاد می شـود و طـی برهـه ای در 

بـر فعالیـت معدنـی  اینجـا مسـائل گردشـگری 

غالب شده بود.

وی ادامـه داد: بـا تالش شـرکت تهیه و تولید 

فراخـوان،  اعـالم  طـی  و  ایـران  معدنـی  مـواد 

سـرمایه گذار جـذب و برنامه هـای توسـعه ای مـا 

در این مجموعه سرعت گرفت.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بـا اعـالم اینکه 

نقـش سـازمان های توسـعه ای همچـون ایمیـدرو، 

بسترسـازی در زمینه هـای مختلـف اسـت، ابـراز 

کـرد: هـدف اصلـی مـا در نخلـک، رونـق تولیـد و 

اشـتغال زایی بـا رعایـت مسـائل زیسـت محیطی 

است که این موارد در ماموریت های سرمایه گذار 

تعریف شد.

توسعه زیرساخت در معدن و صنایع معدنی

جعفـری در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با 

حـوزه  اهمیـت  و  کالن  اقدامـات  بـه  اشـاره 

زیرسـاخت در معـادن و صنایـع معدنـی کشـور، 

بـه  انتقـال آب خلیـج فـارس  مطـرح کـرد: خـط 

منظور تامین آب صنایع و شـرب اسـتان های کم 

آب عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: انتقال آب به سیرجان، اردکان 

و سپس به سرچشمه صورت گرفت و در کنار آن 

اصفهـان،  اسـتان های  بـه  دیگـر  انتقـال  خـط  دو 

خراسـان رضـوی و جنوبـی عملیاتی می شـود. وی 

یکی از زیرساخت های با اهمیت در تحقق هدف 

تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد را احـداث راه آهـن در 

بـه  نیـاز  کـه  خوانـد  کشـور  مختلـف  نقـاط 

سرمایه گذاری 9,5 میلیارد دالری دارد.

تاکیـد کـرد:  ایمیـدرو  رئیـس هیئـت عامـل 

عملیـات احـداث جاده مجتمع نخلـک باید طی 

ماه هـای آتـی انجـام شـود تـا ایـن مجموعه شـاهد 

جلوه واقعی خود باشد.

توسعه اکتشاف با هدف تامین خوراک ■

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه 

اکتشـاف بـه منظـور تامیـن مـواد اولیـه در حـوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی اعـالم کـرد و گفـت: 

مجتمـع نخلـک در بخـش اکتشـاف، اقدامـات 

قابـل توجهـی داشـته اسـت چراکـه پتانسـیل ایـن 

محدوده در سرب، مثال زدنی است.

وی افـزود: بـه طـور حتـم بـرای تولیـد حـدود 

بیشـتری  ذخایـر  بایـد  کنسـانتره،  تـن  هـزار   42

شناسایی شود.

برنامه ریزی برای تولید شمش سرب ■

جعفـری همچنیـن بـر ضـرورت رونـق تولیـد 

شـمش سـرب تاکید کرد و در این باره بیان کرد: 

با انجام کار کارشناسی در مسائل مرتبط با تولید 

سـرب سـولفیدی، باید زمینه تولید شمش سرب 

با راندمان باال را فراهم کرد.
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وزیـر صنعـت، معدن و تجارت گفت: معدن سـرب و روی مهدی آباد در شهرسـتان مهریز با ذخیره 160 میلیون تـن، یکی از معادن 
بزرگ روی جهان محسوب می شود.

معدن مهدی آباد یکی از معادن بزرگ روی در جهان است

علیرضــــا  آنالیــــن«،  »فلــــزات  گــــزارش  بـه 

رزم حسـینی در بازدیـد از ایـن معـدن در جمـع 

مسئـــوالن اظهــــار داشـت: بهره بـــرداری از ایـــن 

معــدن بـا سرمایه گـــذاری 160 میلیـــون دالری 

بخـــش خصوصی آغـــاز شــــده و بــــا توجــــه بـه 

ظرفیت های مناسـب معدنی در کشـور باید در 

انجـام  جدیـدی  فعالیت هـای  اکتشـاف،  حـوزه 

شـود تـا رتبـه بهره بـرداری سـرب و روی کشـور 

افزایش یابد.

همچنین وزیر صمت در سفر به مهریز طرح 

ایـن  مهدی آبـاد  روی  و  سـرب  معـادن  توسـعه 

شهرسـتان را کـه شـامل تولیـد کنسـانتره روی بـه 

ظرفیت ساالنه 100 هزار تن است، افتتاح کرد.

ایـن طـرح کـه بـا سـرمایه گذاری هفت هـزار 

میلیارد ریالی بخش  خصوصی راه اندازی شـده و 

در آن به طور مسـتقیم برای 180 نفر اشـتغال زایی 

شده است.

ایـن واحـد در زمینـه تولیـد کنسـانتره روی بـه 

روش کوره ولز مشغول فعالیت است و هم اکنون 

دارای پروانه بهره برداری به ظرفیت ساالنه 50هزار 

تـن بـوده کـه بـا راه انـدازی فـاز دوم بـه ظرفیـت 

100هزار تن در سال افزایش پیدا می کند.

صمـت،  وزیـر  معاونـان  مراسـم  ایـن  در 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت یـزد 

شهرسـتان  و  اسـتان  مسـئوالن  از  جمعـی  و 

مهریز حضور داشتند.

 رزم حسینی به استان یزد سفر کرد تا از چهار 

طرح صنعتی و معدنی بزرگ در چهار شهرستان 

این استان طی دو روز بهره برداری کند.

وی روز نخست سفر خود را به شهرستان های 

اشـکذر، میبـد و اردکان اختصـاص داد و روز دوم 

نیز به شهرستان های بافق و مهریز سفر کرد و در 

مجموع، چهار طرح با سـرمایه گذاری یک هزار و 

908 میلیارد تومان در جریان سفر رزم حسینی به 

استان یزد بهره برداری شد.

معـدن باریـت مهدی آبـاد بهـادران مهریـز بـا  

113میلیـون تـن ظرفیـت، بزرگتریـن معـدن باریت 

کشور محسوب می شود.

شـروع عملیات اکتشـاف این معدن از حدود 

50 سـال پیـش آغـاز شـده  کـه نقـش به سـزایی در 

ایجـاد اشـتغال مولـد و مفیـد و رونـق اقتصـادی 

شهرستان دارد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، عملیات معدنی با 

حجم قابل  توجه و احداث کارخانه های فرآوری به 

ظرفیـت سـالیانه 800 هـزار تـن کنسـانتره روی و 

80هزار تن کنسـانتره سـرب و نقره در جوار معدن 

مهدی آبـاد کـه در 100 کیلومتـری جنـوب شـهر 

مهریز قرار دارد، در حال اجراست.

مرکز شهرستان مهریز در 30 کیلومتری جنوب 

شهر یزد قرار دارد.

وزیر صمت عنوان کرد:

وی با اشـاره به ضرورت کاهش خام فروشـی، 

ادامـه داد: بـا برنامه ریـزی طـی دو سـال آینـده 

موضوع تولید شـمش سـرب باید حل شـود تا این 

ارزش افزوده نصیب کشور شود.

هدف کالن ایمیدرو ■

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بـا بیـان اینکـه 

و  زیرمجموعـه  شـرکت های  بـه  ایمیـدرو  نـگاه 

ایـن  کـرد:  اذعـان  نیسـت،  بنـگاه داری  تابعـه، 

و  شـرکت ها  حرکـت  بـرای  وسـیله ای  سـازمان 

بسترساز توسعه است.

نیمه تمــــام  کــــرد: طرح هــــای  اضافــــه  وی 

بسـیاری در کشـور وجـود دارد و شـرکت ها بـر 

اساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و ایمیـدرو بایـد بـه دنبـال بـزرگ شـدن و توسـعه 

امور باشند.

جعفری تحقق این مهم را »اعتقاد واقعی به 

بخـش خصوصی« دانسـت و خاطرنشـان کـرد: با 

نـگاه توسـعه ای و در چارچـوب قوانیـن، بـه بزرگ 

شـدن شـرکت ها و رونـق تولیـد و اشـتغال پایـدار 

کمک خواهیم کرد.
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طـی 11 ماه گذشـته میزان تولید کنسـانتره سـنگ آهن در پنج خط تولید ایـن محصول در مجتمع معدنی چادرملـو از مرز 10 میلیون 
و 569 هزار و 306 تن گذشت.

رکورد شکنی های پیاپی در چادرملو

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، 

مجتمع هـای  پرسـنل  خسـتگی ناپذیر  تـالش 

معدنـی و صنعتی چادرملو برای نیـل به اهداف 

شـده  پیش بینـی  برنامه هـای  از  فراتـر  و  تولیـد 

همچنان ادامه دارد.

طـی 11 مـاه گذشـته میـزان تولیـد کنسـانتره 

سـنگ آهن در پنـج خـط تولیـد ایـن محصـول در 

مجتمع معدنی چادرملو از مرز 10 میلیون و 569 

هزار و 306 تن گذشت و رکورد جدیدی در تولید 

این محصول به  دست آمد. 

بـه عبارتـی، از سـاعت 14 و 20 دقیقـه دوم 

اسفند ماه با شکسته شدن آخرین رکورد، در هر 

دقیقـه یـک رکـورد جدیـد تولیـد کنسـانتره ثبـت 

ایـن میـزان تولیـد  می شـود. الزم به ذکـر اسـت 

ایـن  عمـر  طـول  در  کـه  بـود  رکـوردی  باالتریـن 

مجتمع  به  دست آمده است.

فرسـودگی  وجـود  بـا  موفقیـت،  ایـن 

عدیـده  مشـکالت  دسـتگاه ها،  و  ماشـین آالت 

در تامین قطعات یدکی و مصرفی، همکاری با 

وزارت نیـرو بـرای کاهـش مصرف بـرق و به تبع 

آن، کاهش تولید در خطوط و مبارزه با بیماری 

کرونا به دست آمده است. 

همچنیـن طی ایـن مدت، میزان مصـرف آب 

نیـز بـه نحـو چشـمگیری در واحدهـای فـرآوری 

بـه میـزان  کنسـانتره چادرملـو کاهـش یافـت و 

76.14 درصد کمتر از سال گذشته رسید.

از سـوی دیگـر، بـرای دومیـن بـار رکـورد حمـل 

کنسـانتره در بهمن ماه امسـال با ثبت عدد یک 

میلیـون و 135 هـزار و 161 تـن  و بارگیـری در 13 

هزار و 767 کامیون و 9 هزار و 966 واگن شکسته 

شـد. اولیـن رکـورد حمـل کنسـانتره در آذر مـاه 

امسال به دست آمده بود.

ــــ

فایننشـال تایمز گزارش داد دولت مغولسـتان به دنبال جلب موافقت ریوتینتو برای پایان دادن قرارداد توسـعه معدن مس اویوتولغوی 
در بیابان ُگبی است.

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

روابـط عمومـی مجتمـع مس سرچشـمه، دولت 

ایـن غـول معدنـکاری انگلیسی-اسـترالیایی  از 

خواسـته اسـت خـود را مهیـای پایـان دادن دو 

جانبـه قـرارداد توسـعه معـدن کنـد، در غیـر این 

صـورت دولـت بـه طور یک جانبه قـرارداد را لغو 

بـه  البتـه خـود را در معـرض  خواهـد کـرد کـه 

خارجـی  سـرمایه گذاری های  افتـادن  مخاطـره 

آینده قرار خواهد داد.

 ریوتینتـو از پاسـخ بـه پرسـش در مـورد همیـن 

از  یکـی  معـدن  ایـن  کـرد.  خـودداری  موضـوع 

بزرگ تریـن معـادن مـس و طـالی شـناخته شـده 

جهان است. دولت مغولستان 34 درصد از سهام 

این پروژه 6.75 بیلیون دالری را در اختیار دارد 

در حالی که باقیمانده سهام این معدن متعلق 

به شـرکت تورکوایز هیل اسـت که تحت کنترل 

ریوتینتو است.

توسـعه زیرزمینـی ایـن معـدن بر سـر مناقشـه 

ناشـی از تامیـن مالـی آن بارهـا بـه تاخیـر افتـاده 

اسـت، چـرا کـه دولـت مغولسـتان، حتـی بـا وجود 

اینکه هزینه های پروژه در اثر سختی زمین شدیدا 

افزایش یافته، سهم بزرگ  تر سودها را می خواهد.

باتور خطاب به این شرکت معدنکاری عنوان 

اقتصـادی  مزایـای  یافتـن  کاهـش  نگـران  کـرد: 

چشـمگیر  افزایـش  علـت  بـه  معـدن  توسـعه 

تبعـه  اخیـر  دیـدار  اسـت.  پـروژه  هزینه هـای 

مغولسـتانی، بولـد باتـار، بـه عنـوان مدیرعامـل 

عملیات های مس ریوتینتو، در چشم بسیاری از 

ناظـران بـه عنـوان تـالش شـرکت معدنـکاری ریـو 

پیشـبرد  و  دولـت  بـا  خـود  رابطـه  بهبـود  بـرای 

مذاکرات بر سر این پروژه تلقی شده است.

باتار وعده داده برنامه های توسعه معدن را با 

دولـت جدیـد بـه بحـث بگـذارد و سـعی کنـد راه  

حلـی بـرای خـروج از ایـن بن بسـت بیابـد. اویـون-

ارِدنـه لووسانامسـرایی، پس از آنکه اعتراضـات در 

پایتخت علیه سو مدیریت مقابله با شیوع کووید 

19 منجر به اسـتعفای نخسـت وزیر مسـتقر شـد، 

در اواخر ژانویه پست نخست وزیری مغولستان را 

برعهده گرفت.

مغولستان به دنبال انعقاد قرارداد پایان توسعه معدن مس 
اویوتولغوی با ریوتینتو است



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

61
 é شماره  é 155 اسفند ماه 1399

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از بازار، 

بـازار  نوشـت:  یادداشـتی  در  کشـانی  محمـد 

بـا  گذشـته  سـال  انتهایـی  ماه هـای  از  فـوالد 

التهاب و آشفتگی روبه رو شد؛ این نابسامانی ها 

شـرایط  گرفـت.  شـدت  نیـز،  جـاری،  سـال  در 

نوسـانات  و  بی ثباتـی  اقتصـادی،  نامسـاعد 

مـداوم نـرخ ارز نیـز بـر حجـم نابسـامانی ها در 

ایـن بـازار افـزود. متن کامل این یادداشـت را در 

ادامه دنبال کنید.

در چنین شرایطی، بسیاری از سیاست گذاران 

بـرای بازگشـت آرامـش بـه ایـن بـازار ورود کردند؛ 

امـا بایـد اقـرار کـرد کـه سیاسـی کـردن مباحـث 

تنظیـم بـازار فـوالد خـود اشـتباهی بود کـه به این 

و عالوه برایـن،  نامسـاعد شـدت بخشـید  رونـد 

سیاسـت گذاران اغلـب فاقـد نـگاه تخصصـی بـه 

عملکرد صنایع معدنی هستند.

در نتیجـه، تحـت  تاثیـر انـواع فرافکنی هـا و 

نظـرات غیرکارشناسـی قـرار می گیرنـد؛ بنابراین، 

نمی توان به بهبود شـرایط بازار فوالد تحت  تاثیر 

دخالت دولتی ها یا مجلسی ها امید بست.

رجـوع بـه قیمت گـذاری دسـتوری یـا تعییـن 

سقف یا کف قیمتی یکی از مهم ترین اشتباهاتی 

بود که در این بازه زمانی مورد توجه قرار گرفت.

بـا  تـا  بودنـد  آن  بـه  دنبـال  تصمیم  گیـران 

فـوالد، زمینـه  قیمت گـذاری دسـتوری شـمش 

کاهـش نرخ فروش محصـوالت نهایی فوالدی را 

نهایـی  مصرف کننـده  به عنـوان  مـردم  بـرای 

فراهـم کننـد. ایـن در حالـی اسـت که اگـر واقعا 

منفعـت مصرف  کننـده نهایـی مـورد توجـه قرار 

نـرخ  افـت  و  مـداوم  عرضـه  زمینـه  بایـد  دارد 

محصـوالت نهایـی مانند شـمش و میلگـرد را در 

بازار فراهم کرد.

در واقـع، کاهـش نرخ فروش شـمش فـوالد در 

بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی 

نخواهـد بـود؛ بنابرایـن دولـت بایـد بـرای تنظیـم 

بـازار فـوالد، نظـارت خـود را از حلقـه نهایـی ایـن 

زنجیره آغاز کند.

اسـاس  بـر  فـوالد  شـمش  پایـه  نـرخ  تعییـن 

80درصد نرخ این محصول در منطقه سی آی اس 

و به  دنبال آن دستور وزیر برای کاهش 10 درصدی 

این نرخ پایه یکی از مهم ترین اقدامات اشتباهی 

بـود کـه در ایـن مـدت اجرایـی شـد. در چنیـن 

مـواردی بایـد اعتـراف کـرد کـه اطالعـات و آدرس 

اشتباهی در اختیار تصمیم گیران قرار می  گیرد.

همین اطالعات غلط، نیز به اخذ تصمیمات 

اشـتباه و مصوبـات نادرسـت منتهـی می  شـود. 

بعنـوان مثـال، نـرخ تمـام  شـده تولیـد فـوالد بـه 

اشـتباه بـه ایشـان اعـالم شـده اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، نیـز انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران و 

فعاالن این حلقه از زنجیره در تالش هستند این 

آمار اشتباه را اصالح کنند تا بدین  ترتیب زمینه 

بهبود شرایط فراهم شود.

گفتنی اسـت، چندی پیش، دولت برای سـر 

و سـامان دادن به این التهابات، شـیوه  نامه  ای را 

بـا هـدف سـاماندهی عرضـه و تقاضـای زنجیـره 

فـوالد تدویـن و مطـرح کرد اما این شـیوه  نامه، در 

اجرایـی  تبعیض آمیـزی  شـرایط  بـا  حـال  حاضـر 

می  شـود. به عنـوان مثـال، بـر اسـاس ایـن مصوبه، 

تمام تولیدکنندگان زنجیره فوالد باید موظف به 

عرضـه محصـوالت خود در بورس کاال باشـند اما 

در عمـل، ایـن، قانـون فقـط بـرای برخـی حلقه هـا 

انجـام می  شـود. این گونـه، تبعیض هـا بـه منزلـه 

ایجـاد فرصـت بـرای رانـت و سـودجویی از سـوی 

عده ای خاص است.

بنابراین، برای ساماندهی به شرایط موجود و 

انتظـار  نـوع سـوء اسـتفاده ای  از هـر  جلوگیـری 

محصـوالت  تولیدکننـده  شـرکت های  مـی رود 

نهایی به  ازای شمشی که از بورس کاال خریداری 

کرده  انـد ملـزم بـه فـروش محصول خـود از طریق 

همیـن مکانیسـم باشـند. هـر چنـد ایـن الـزام، در 

حال  حاضر، اجرایی نمی شود؛ یعنی شمش فوالد 

در بورس کاال عرضه می شود اما محصول نهایی 

در بازار آزاد به فروش می  رسـد. همین موضوع، 

نیز زمینه بر هم خوردن بازار و تشدید تنش ها را 

فراهم می  کند.

در پایـان، توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری بـه  نظر 

می  رسـد؛ بورس کاال سـازوکاری برای کشف نرخ 

عادالنه محصوالت است. این قیمت ها در تقابل 

چنیـن  در  و  می  شـوند  تعییـن  تقاضـا  و  عرضـه 

شرایطی، اتکا به انواع روش ها برای کنترل نرخ و 

دستکاری آن ها معنا ندارد.

مکانیسـم  سیاسـت گذاران  چنانچـه،  حـال، 

بـورس را قبـول دارنـد بایـد از سـازوکار آن، بـرای 

قیمت  گـذاری بهـره بگیرنـد. اگـر هـم در عمـل، 

اعتقادی به این مکانیسـم ندارند؛ بهتر اسـت آن 

را تعطیل کنند و هر روز مانعی تازه در این مسیر 

به  وجود نیاورند.

عضـو هیئت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران در یادداشـتی به مشـکالت پیرامـون صنعت فـوالد پرداخته اسـت که با 
قیمت گذاری دستوری دولت این مشکالت برای این صنعت به وجود می آید.

التهاب در صنعت فوالد با تصمیم گیری غیرکارشناسی
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مدیرعامـل گـروه ملی صنعتی فـوالد ایران گفـت: با برنامه ریـزی صورت گرفتـه، تولید محصوالت نوردی شـرکت در سـال 1400 
به یک میلیون تن می رسد و شرکت سوددهی خواهد داشت.

پیش بینی سوددهی گروه  ملی صنعتی فوالد ایران در سال ۱۴۰۰

نـادر جعفـر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

یوسـفی با اشـاره به برنامه ریزی صورت گرفته 

ملـی  گـروه  شـرکت  در  تولیـد  افزایـش  بـرای 

اظهـار  آینـده،  سـال  در  ایـران  فـوالد  صنعتـی 

داشـت: تـوان تولیـد محصوالت نـوردی در این 

شـرکت بالـغ بـر یـک میلیـون و 435 هـزار تـن 

اسـت امـا اکنـون شـرکت بـا همـه ظرفیـت خود 

تولید نمی کند.

وی افزود: تولیدات شـرکت از سـال 90 روند 

کاهشی به خود گرفت تا این که در سال 97 به 

پیگیری هـای  بـا  سـپس  رسـید.  تـن  هـزار   98

صورت گرفته تا نیمه دوم سال 98 همه خطوط 

تولید مجدد فعال و به چرخه تولید بازگشت.

مدیرعامـل گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران 

ادامـه داد: اگـر همـه بخش هـا فعـال باشـند و 

انجـام  بـه صـورت مسـتمر  اولیـه  مـواد  تامیـن 

بـه صـورت  را  بخش هـا  همـه  گیـرد می توانیـم 

فعـال نگـه  داشـته و بـه ظرفیـت نهایـی شـرکت 

نزدیک شویم.

یوسـفی با بیان اینکه در سـال 1400 اتفاقات 

خوبـی در ایـن شـرکت می افتـد، ابراز امیـدواری 

کـرد: اکنـون پـس از هشـت سـال دسـت  و  پنجـه 

بـه  شـرکت  تولیـد  مشـکالت  بـا  کـردن  نـرم 

پیش بینـی  کـه  رسـیده  سـال  در  تـن  368هـزار 

می کنیم در سال 1400 تولید محصوالت نوردی 

در این شرکت به یک میلیون تن برسد.

وی بـا اشـاره بـه تسـویه بدهی هـای گذشـته 

شـرکت گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران اضافـه 

بـه  بدهـی   همـراه  بـه  معـوق  بدهی هـای  کـرد: 

بانک هـا بالـغ بـر دو هـزار و 500 میلیـارد تومـان 

بود که بیشـتر این مبلغ تسـویه شـده و امیدوار 

هسـتیم بـا ادامـه رونـد تولیـد در سـال آینـده بـه 

سوددهی برسیم.

بر اساس گزارشی از تسنیم، مدیرعامل گروه 

ملی صنعتی فوالد ایران به راه اندازی خط تولید 

لوله هـای جریانـی صنعـت نفـت اشـاره و عنـوان 

جریانـی  لوله هـای  تولیـد  بـا  شـرکت  ایـن  کـرد: 

در  را  قدرتمنـدی  حضـور  دارد  قصـد  صنعـت 

صنعت نفت کشور آغاز کند.

ــــ

تولید لوازم خانگی طی 10 ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه پارسـال در یخچال، فریزر و ماشین لباسشـویی به ترتیب با افزایش 
30.8 درصد و 53.2 درصد مواجه بوده است.

به گزارش »فلزات آنالین«، بررسی آمار وزارت 

صمت از وضعیت تولید در کشور نشان می دهد 

روند شتابان افزایش تولید لوازم خانگی در داخل 

کشـور در دی ماه امسـال نیز ادامه یافته اسـت به 

طـوری کـه بر اسـاس آمار تجمیعی، تولیـد انواع 

لـوازم خانگـی در 10 ماهـه امسـال بـا رشـد قابـل 

توجهی همراه بوده است.

رشد 31 درصدی تولید یخچال و فریزر ■

طی 10 ماهه سال جاری یک میلیون و 686هزار 

دسـتگاه یخچـال و فریـزر توسـط تولیدکننـدگان 

داخلی تولید شـده اسـت، این در حالی اسـت که 

در 10 مـاه سـال گذشـته یـک میلیـون و 288 هـزار 

دستگاه از این محصول تولید شده بود.

بـه ایـن ترتیب تولید یخچـال و فریـزر در 10 ماه 

امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد 

30,8 درصدی یافته است.

رشد 53 درصدی تولید ماشین لباسشویی ■

و  هـزار   880 امسـال  مـاه   10 در  همچنیـن 

500دسـتگاه ماشـین لباسشـویی در کشـور تولیـد 

شده است. این در حالی است که در مدت مشابه 

سال قبل 574 هزار و 700 دستگاه تولید شده بود.

بنابرایـن تولیـد ماشـین لباسشـویی در 10 مـاه 

امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد 

53,2 درصدی یافته است.

تولید کولر آبی کاهش یافت ■

و  هـزار   853 امسـال  مـاه   10 در  همچنیـن 

900دسـتگاه کولـر آبـی در کشـور تولیـد شـده کـه 

ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال قبـل 969 هـزار 

دسـتگاه بـوده اسـت و از کاهـش 11,9 درصـدی 

تولید این وسیله سرمایشی حکایت دارد.

خـروج  بـا  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

تولیدکننـــدگان کـــره ای از بــازار لوازم خانگی 

ارز،  قیمـــــت  افزایــــش  کنــــار  در  ایــــران 

مجـال  خانگـی  لـوازم  داخلـی  تولیدکننـدگان 

بـا افزایـش تولیـد داخلـی، ضمـن  تـا  یافته انـد 

را  داخلـی  بـازار  از  خـود  سـهم  اشـتغال زایی، 

افزایش دهند.

تداوم روند صعودی تولید لوازم خانگی
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نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسـالمی بـا حضـور در ذوب آهن اصفهـان، ضمن 
بازدید از خط تولید و پروژه های این شرکت با مسئولین ذوب آهن گفت وگو کرد.

اولویت ملی، حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:

به گزارش »فلزات آنالین«، عباس مقتدایی، 

اول  رئیـس  نایـب  و  اصفهـان  مـردم  نماینـده 

خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 

مجلـس شـورای اسـالمی بـا حضـور در ذوب آهـن 

اصفهـان، ضمـن بازدید از خط تولیـد و پروژه های 

و  دیـدار  ذوب آهـن  مسـئولین  بـا  شـرکت  ایـن 

گفت وگو کرد.

داشـت:  اظهـار  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  در  وی 

کـه  می دهـد  نشـان  ذوب آهـن  دسـتاوردهای 

کارشناسـان و مهندسـان کشـور مـا می تواننـد در 

سـطح جهانـی کارهـای بزرگـی انجـام دهنـد و این 

موفقیت ها بسیار امیدبخش و غرورآفرین است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشـاره به 

نـورد 650  کارگاه  در  موجـود  مـدرن  تجهیـزات 

ذوب آهـن کـه تولیـد ریـل انجـام می دهـد، بیـان 

کـرد: بـا ایـن توانمنـدی بـه جمـع پنـج کشـوری 

پیوسـتیم کـه از دانـش فنـی و فنـاوری الزم بـرای 

تولید انواع ریل های استاندارد برخوردار هستند.

مقتدایـی بهره گیـری از فنـاوری و تجهیـزات 

تولیـد ریـل را کـه نیازمنـد برخـورداری از چندیـن 

دانش در کنار هم است کار دشوار و پیچیده ای 

دانسـت و افـزود: جوانـان ایـن مرز و بوم بدون اتکا 

بـه بیگانـه ایـن دسـتاورد بـزرگ را حاصـل کردنـد و 

کامـال مشـهود اسـت کـه مدیـران و برنامه ریـزان 

ذوب آهن توانستند برای تولید ریل، مجموعه ای 

از فعالیت هـای مدیریتـی را در باالتریـن سـطح 

انجام دهند.

انـواع  ملـی،  سـطح  در  بایـد  کـرد:  ابـراز  وی 

حمایت هـا را از صـادرات محصـوالت ذوب آهـن 

اصفهـان داشـته باشـیم و بایـد بـا تمـام تـوان خـود 

کمـک کنیـم کـه در کشـور، ایـن تولیـد ملـی را بـه 

سطح باالتری از ثروت آفرینی برسانیم.

نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و 

سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی ادامه 

داد: ایـن مجموعـه توانمنـد که بـا آرامـش در حال 

فعالیت های بسـیار مهم تولیدی اسـت در بی اثر 

کردن و خنثی سازی تحریم ها کارهای پرشتابی را 

انجام داده اسـت و شـاید در آینده مشـخص شود 

که این دانش و تکنولوژی که متکی بر توانمندی 

داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله 

با تحریم داشته است.

مقتدایی عنوان کرد: این بازدید میدانی نشان 

داد که تحرک بی نظیری در مجموعه های تولیدی 

ذوب آهـن اصفهـان وجـود دارد و بایـد خداقـوت 

گفت به این تالشگران و به مردم هم باید تبریک 

صنعـت  عرصـه  در  آن هـا  فرزنـدان  کـه  گفـت 

بدون هیاهو اینگونه افتخارآفرینی می کنند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، رئیـس کمیتـه 

دیپلماسـی اقتصادی مجلس شـورای اسالمی با 

اشـاره بـه نیـاز ذوب آهـن اصفهان به مـواد اولیه، 

تصریح کرد: مجلس آمادگی هرگونه حمایت از 

صنایـع مهـم کشـور را دارد و می توانیـم بـا ایجاد 

ایـن  در  مختلـف  دسـتگاه های  بـا  هماهنگـی 

زمینه عمل کنیم.

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای 

اسـالمی خاطرنشـان کـرد: یکـی از دغدغه های 

اصلـی نماینـدگان مجلـس، افزایـش تولیـد ملـی 

اسـت بنابرایـن تـالش می کنیـم در یـک فضـای 

منطقـی و مبتنـی بـر رفــــع نیازهــــای جامعـه، 

تولیدکننـــده و  کـــــه  ایجــــاد کنیــــم  شـرایطی 

مصرف کننــــده هـر دو منتفــــع شـوند. در ایـن 

راستا حفظ تولیــد و حمایت از مصرف کننـــده 

بـــــا هـــــم انجـام می شـــــود و یک سویــــه نگری 

نخواهیم داشت.
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عملیات اجرایی کارخانه زغال شـویی معدن زغال سـنگ کوچکعلی شـمالی در شهرسـتان طبس با سـرمایه گذاری بیش از دو هزار 
و 500 میلیارد ریال آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی کارخانه زغال شویی در طبس

حجـت  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایمان طلب، معاون امور معادن و صنایع معدنی 

سـازمان صمـت خراسـان جنوبـی روز شـنبه در 

حاشـیه ایـن آییـن کـه بـا حضـور امـام جمعـه و 

فرمانـدار ویـژه طبـس، نماینـده مـردم فـردوس، 

شـورای  مجلـس  در  بشـرویه  و  سـرایان  طبـس، 

اسـالمی و جمعـی از مدیـران برگـزار شـد، اظهـار 

داشـت: این کارخانه زغال شـویی توسـط شـرکت 

توسـعه معـادن فـالت زریـن کیمیـا در مجتمـع 

زرین کیمیای طبس و در جوار معدن زغال سنگ 

کوچکعلی شمالی طی سال 1400 ایجاد و احداث 

خواهد شد.

وی ادامـه داد: عملیـات اجرایـی احداث این 

کارخانـه بـا سـرمایه گذاری بیـش از دو هـزار و 

سـاالنه  تولیـد  ظرفیـت  بـا  و  ریـال  500میلیـارد 

350هزار تن کنسانتره امروز آغاز شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان جنوبـی بیان 

کـرد: پیش بینـی می شـود بـا بهره بـرداری از ایـن 

واحد برای حدود 80 نفر اشتغال ایجاد شود.

ایمان طلـب تصریح کرد: فاز نخسـت معدن 

زغال سنگ کوچکعلی شمالی در طبس همزمان 

بـا ذخیـره قطعـی حـدود  بـا دهـه فجـر امسـال 

40میلیـون تـن زغال سـنگ حرارتـی و اسـتخراج 

اسـمی 96 هـزار تـن در سـال، بـا سـرمایه گذاری 

500میلیارد ریال و اشـتغال حدود 100 نفر رسـما 

به بهره برداری رسید.

امـام جمعـه و فرمانـدار ویژه طبـس به همراه 

نماینده مردم فردوس، طبس، سـرایان و بشـرویه 

در مجلس شورای اسالمی، معاون امور معادن و 

صنایع معدنی سازمان صمت استان و جمعی از 

مسئوالن امروز )شنبه( از معدن فلورین )1( و )2( 

در طبـس نیـز بازدیـد کردنـد و از نزدیـک بـا رونـد 

استخراج و فعالیت این معدن آشنا شدند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان جنوبـی در 

حاشیه بازدید از این معدن ابراز کرد: مسئوالن 

در ادامـه بازدیدهـای امـروز خـود در شهرسـتان 

معدنـی  شـرکت  فلوریـن  معـدن  از  طبـس 

فلوراسـپار در حـدود 110 کیلومتـری شـهر طبس 

بازدید کردند.

شـرکت  فلوریـن  معـدن  افـزود:  ایمان طلـب 

فلوراسـپار یکـی از معـادن مهـم و منحصربه فـرد 

اسـتان خراسـان جنوبـی و شهرسـتان طبـس بوده 

کـه در وسـعت حـدود 24 کیلومتر مربـع در حال 

فعالیت است.

وی عنـوان کـرد: ایـن معـدن بـا ذخیـره قطعـی 

بالـغ بـر 500 هـزار تـن و اسـتخراج اسـمی سـاالنه 

15هـزار تـن مـاده معدنـی، در حـال حاضـر بـرای 

حدود 100 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسـان جنوبی اذعان 

کرد: واحد کنسانتره فلورین جوار این معدن نیز 

سـاالنه پنج هزار تن ماده معدنی فرآوری شـده را 

تولید می کند.

ایمان طلـب تصریـح کـرد: همچنیـن معـدن 

فلورین )2( شـرکت توسـعه سـرمایه گذاری نور با 

ذخیره قطعی 240 هزار تن ماده معدنی فلورین، 

سالیانه 15 هزار تن استخراج اسمی دارد.

وی تاکیـد کـرد: در واحـد کنسـانتره فلوریـن 

ایـن معـدن سـاالنه پنـج هـزار تـن مـاده معدنـی 

فـرآوری می شـود و ایـن معـدن و واحـد فـرآوری 

جـوار آن توانسـته زمینـه اشـتغال 100 نفـر را بـه 

صورت مستقیم فراهم کند.

معـاون امـور معادن و صنایع معدنی سـازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسـان جنوبی یادآور 

شـد: از تعـداد پنـج معـدن مـاده معدنی شـاخص 

فلوریـن، چهـار معـدن در شهرسـتان طبـس و یک 

معدن در شهرستان نهبندان فعالیت دارند.

شهرسـتان  مهم تریـن  و  بزرگ تریـن  طبـس 

حـدود  کـه  اسـت  جنوبـی  خراسـان  معدنـی 

76درصـد ذخایـر زغالـی کشـور را در خـود جـای 

داده و بزرگ تریـن حوضـه زغال سـنگ کک شـو 

ایران در این منطقه است.

حوضـه زغـال دار طبـس بـا وسـعتی بیـش از 

اکتشـافی  ذخیـره  و  مربـع  کیلومتـر  30هـزار 

2,75میلیـارد تـن زغال سـنگ کک شـو و حرارتی، 

ایـران  زغالـی  ناحیـه  بزرگ تریـن  و  غنی تریـن 

محسوب می شود.

مرکـز ایـن شهرسـتان در 270 کیلومتری غرب 

بیرجند است.
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مدیر فوالدسـازی شـرکت فوالد هرمزگان اظهار داشـت: پیش بینی می شـود تا پایان سـال 1399 بتوانیم از ظرفیت اسـمی فوالد 
هرمزگان عبور کنیم و هدفی را که در آغاز سال تعیین کردیم محقق کنیم.

فوالد هرمزگان در آستانه گذر از هدف ساالنه

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

حامـد  هرمـزگان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

جمشـیدی نیا، مدیـر فوالدسـازی شـرکت فـوالد 

هرمزگان درباره عملکرد این شـرکت در بهبود و 

افزایـش سـرعت تولیـد اظهـار داشـت: در سـال 

راسـتای  در  زیـادی  پروژه هـای  تولیـد  جهـش 

موقـع  بـه  تحویـل  و  کیفیـت  کمیـت،  افزایـش 

محصـول کـه یکـی از اقدامات اسـتراتژیک واحد 

بهره بـرداری در فـوالد هرمزگان می باشـد تعریف 

فـوالد  تیمـی کارکنـان  بـا همدلـی و کار  و  شـد 

هرمزگان طی جلسـات مشـترک در برنامه کاری 

بـا شناسـایی و تعییـن  همـکاران قـرار گرفـت و 

نتایـج  آن هـا  اجـرای  و  موثـر  و  مهـم  اقدامـات 

مطلوبـی حاصـل شـد، کـه ازجملـه ایـن پروژه هـا 

عبارت هستند از:

پـــروژه افزایــــش سرعــــت تولیــــد در زمــــان 

توقفـــات  کاهــــش  پــــروژه  کـــاری،  مستقیـــــم 

اضطــــراری، کاهــــش مصــرف انــــرژی، افزایــش 

سرعــــت ریختـــه گری، افزایـش آمـــاده بـه کاری 

جرثقیل ها، افزایـش آماده به کاری مکانیزم های 

جمــــع آوری سربــــاره، افزایـــش کیفیــــت آهـن 

اسـفنجی، افزایـش کیفیـت آهـک مصرفـی در 

کوره های قوس

عـزم جـزم مجموعـه فـوالد هرمزگان  ■

بـرای جبران

هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  فوالدسـازی  مدیـر 

تاکیـد مدیرعامـل محتـرم،  بـه  بنـا  داد:  ادامـه 

جلساتی با حضور معاونت محترم بهره برداری و 

منظـور  بـه  و خریـد  بهره بـرداری  کلیـه مدیـران 

برنامه ریزی جهت جبران عقب افتادگی از برنامه 

تولیـد برگـزار شـد. در ایـن راسـتا، کل مجموعـه 

بتواننـد  کـه  شـدند  بسـیج  هرمـزگان  فـوالد 

عقب افتادگی هـای ناشـی از اتفاقـات یادشـده را 

برای بخش فوالدسـازی جبران کنند و به سـقف 

خوبی از تولید دست پیدا کنند.

افزایش چشمگیر سرعت تولید ■

را  فوالدسـازی  بهبـود  مـوارد  جمشـیدی نیا 

این گونه بیان کرد: تامین مواد باکیفیت، بهبود 

آهن اسـفنجی در واحد احیای مسـتقیم، بهبود 

کیفیـت آهـک تولیـدی و آهـک خریـداری شـده، 

اعتـالی  جهـت  در  کـه  بـود  مـواردی  ازجملـه 

بسـیار  ارتقـای رونـد فوالدسـازی  و  فوالدسـازی 

اثرگذار بود.

وی افـزود: همچنیـن افزایـش آمـاده بـه کاری 

مکانیزم هـای جمـع آوری سـرباره و کاهـش زمـان 

مستقیم کاری کوره ها )P.On( منجر به افزایش 

سرعت تولید کوره ها شد. در همین راستا دیگر 

افزایـش  را  خـود  را  سـرعت  بایـد  نیـز  واحدهـا 

ایـن  ازجملـه  ریخته گـری  واحـد  می دادنـد. 

سـرعت  شـد  موفـق  واحـد  ایـن  بـود.  واحدهـا 

ریخته گـری را بـه 1,45 متـر بـر دقیقـه افزایـش 

دهد که رکورد چشـم گیری محسـوب می شـود. 

واحد جرثقیل نیز در همین راستا، آمادگی به کار 

جرثقیل هـا را بـه 99,9 دهـم درصـد افزایـش داد. 

هرگونه توقف جرثقیل می توانست سبب توقف 

تولید در شرکت شود. همچنین واحد نسوز هم 

حمایت کرد تا تجهیزاتی که نسوز در آن استفاده 

می شـود )ازجملـه کـوره( را بـرای اسـتفاده آمـاده 

نمایـد و بتوانـد کوره هـا را پشـتیبانی و توقفـات 

ناشی از این موضوع را به حداقل برساند.

مدیر فوالدسـازی شـرکت فوالد هرمزگان در 

پایـان ابـراز کـرد: همـه این عوامل سـبب شـد که 

پیشرفت پروژه ها و اقدامات استراتژیک افزایش 

شـاهد  مـاه  بهمـن  تـا  مـاه  شـهریور  از  و  یابـد 

دسـتیابی بـه پنـج رکـورد متوالـی در شـهریور، 

آبان، آذر ، دی و بهمن ماه باشیم و شعار »رکورد 

امـروز اسـتاندارد فـردا« را سـرلوحه کاری خـود 

قرار دهیم.
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی انرژی بر پارسـیان گفت: این منطقه بهشـت سـرمایه گذاری و قطب سـوم پتروشـیمی کشـور 
اسـت و بـا توجـه به تامین زیرسـاخت ها و شـرایط مطلوب فراهم شـده برای سـرمایه گذاری، دسـت سـرمایه گذاران در این حوزه 

را به گرمی می فشاریم.

پتانسیل سرمایه گذاری صنعتی و پتروشیمی منطقه ویژه پارسیان

به گزارش »فلزات آنالین«، علی اصغر عالمه 

در مراسـم بهره بـرداری از اسـکله شـماره 5 بنـدر 

انرژی بـر پارسـیان کـه با دسـتور ویدئوکنفرانسـی 

رئیس جمهـوری بـه بهـره بـرداری رسـید، اظهـار 

داشـت: منطقـه ویـژه انرژی بـر پارسـیان یکـی از 

ویـژه  مناطـق  راهبردی تریـن  و  مسـتعدترین 

صنعتی کشور است که به علت قرار گرفتن در 

انـرژی  )پایتخـت  پـارس جنوبـی  منطقـه  کنـار  

کشور( و داشتن ظرفیت های مهم بندری آماده 

معدنـی، صنایـع  در حوزه هـای  سـرمایه گذاری 

نفت و گاز و پتروشیمی است.

وی افـزود: ایـن منطقـه ویژه با وسـعت 10 هزار 

هکتار و داشتن یکی از بزرگ ترین بنادر تخصصی 

کشـور در سـال 95 کـه کشـور تحـت شـدیدترین 

تحریم های دشمن قرار داشت، با 100 در صد توان 

و تخصص جوانان ایرانی شروع به کار کرد و همه 

سرمایه گذاری و ساخت آن داخلی بوده است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی پارسـیان 

بیان کرد: اسـکله شـماره 5 بندر پارسـیان توسـط 

قـرارگاه خاتم االنبیـا بـا هـدف تسـهیل واردات و 

تامیـن  و  سـرمایه گذاران  تشـویق  صـادرات، 

جنـوب  آلومینیـوم  کارخانـه  زیرسـاخت های 

ساخته شده است.

عالمه یادآور شد: امروز  همچنین عملیات 

سـاخت دو طـرح پتروسـیمی، یک طـرح فوالدی 

و شـروع عملیـات نمک زدایـی  از آب دریـا در 

ایـن منطقـه آغـاز شـد کـه بـا شـروع ایـن طرح هـا 

شـاهد تحـول عظیمـی در منطقـه ویژه پارسـیان 

خواهیم بود.

وی اضافه کرد: از رئیس  جمهوری درخواست 

تعهـد  در  کـه  گازی  میعانـات  سـهمیه  داریـم 

وزارت نفت بوده است، به منطقه ویژه پارسیان 

تخصیـص یابـد و ایـن منطقـه بـه عنـوان مرکـز 

کارخانه نوآوری در حوزه فوالد، صنایع معدنی و 

پتروشیمی در نظر گرفته شود.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی پارسـیان 

ابراز کرد: در حال حاضر در بندر و منطقه ویژه 

پارسـیان افـزون بـر یـک هـزار و 100 نفر به صورت 

مسـتقیم مشـغول بـه کار هسـتند و در صـورت 

راه انـدازی تمـام اسـکله ها و اجـرای شـرکت های 

فوالدی و پتروشیمی ما شاهد رفع محرومیت و 

جنـوب  و  هرمـزگان  اسـتان  غـرب  از  بیـکاری 

کشور باشیم.

دلیـل  بـه  پارسـیان  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

و  عسلویـــــه  کیلومتـــــری   40 در  قــــرارگیـــــری 

بـه  نزدیکـی  عسـلویه،  فـرودگاه  17کیلومتـری 

مخزن گازی پارس جنوبی، یکی از مناطق ویژه 

منحصر بفرد در سطح کشور است که در محل 

اتصال سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس قرار 

گرفته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، ایـن منطقـه در 

غربی تریـن نقطـه اسـتان هرمـزگان، شـرقی ترین 

نقطه بوشـهر و جنوبی ترین منطقه اسـتان فارس 

قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور 

انتقــال گاز سراســـری خـط هفتـم، خـط انتقـال 

میعانـات گازی بـه سـتاره خلیـج  فـارس و سـایر 

در  منطقـــه  ایــــن  ونفتــی،  گازی  میدان هـــای 

موقعیت طالیی برای سرمایه گذاری قرار گرفته 

و بـرای تولیـد بیـش از 14 میلیـون تـن محصـوالت 

پتروشیمی، چهار میلیون تن فوالد، هزار و 400تن 

و  بـــــرق  مـگاوات  هــــزار  پنـج  آلومینـــا،  پـــودر 

آب شـیرین کن 750 هـزار متـر مکعبـی طراحـی 

شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان مطرح کرد:
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مدیرعامـل شـرکت مادکوش در مراسـم بهره بـرداری از مرحله نخسـت کارخانه گندله سـازی مادکـوش در بندرعبـاس گفت: این 
شـرکت قصـد دارد بـا حمایت  هـای ویژه دولت و توان جوانان متخصص داخلی کشـور تا سـه سـال آینـده ظرفیت اشـتغال در این 

کارخانه را به بیش از پنج هزار نفر برساند.

ظرفیت اشتغال 5۰۰۰ نفری مادکوش تا سه سال آینده

به گزارش »فلزات آنالین«، علیرضا صمدی 

از مرحلـــه نخســـت  در مراســــم بهره بــــرداری 

کارخانـه گندله سـازی مادکـوش کـه بـه صـورت 

ویدئوکنفرانسی به دستور رئیس جمهوری افتتاح 

تحقـق  بـا  اظهـار داشـت: در حـال حاضـر  شـد، 

10درصـد ایـن آرمـان، از جوانـان بومـی و مسـتعد 

ایرانـی امیـد دارد تـا بـا حمایت هـای دولـت ایـن 

هدف را محقق نمایند.

وی افـزود: شـرکت خصوصـی مادکـوش بـه 

عنوان یکی از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری 

ارزی با تسـهیالت 157میلیون یورو و سـه هزار 

میلیار ریالی دریافتی از صندوق توسـعه ملی 

و بانـک صنعـت و معـدن ایـن طـرح را تکمیـل 

اقتصـاد  طرح هـای  از  یکـی  کـه  اسـت  کـرده 

مقاومتی است.

مدیرعامـل شـرکت مادکـوش خبـر داد: قـرار 

گرفتـن در مجـاورت آب هـای آزاد، دسترسـی بـه 

شبکه ریلی، اسکله تخلیه و بارگیری مواداولیه و 

محصوالت صادراتی و کارخانه های مصرف کننده 

محصـوالت ایـن طـرح از مزیت هـای مهـم ایـن 

کارخانه است.

صمـدی بیـان کـرد: مقـرر بـود کـه این شـرکت 

امـروز بـه پنـج میلیـون تـن تولیـد دسـت یابـد و در 

تولیـد  تـن  میلیـون   2.5 حداقـل  خـود  زنجیـره 

کنسـانتره درنظـر گرفته بـود اما به دلیل نداشـتن 

اعتماد به بخش خصوصی در آن مقطع زمانی این 

فرصت را از ما گرفت.

وی یـادآور شـد: اکنـون کـه توانسـتیم نشـان 

دهیـم بخـش خصوصـی می توانـد در کنـار دولت 

این گام را بردارد و امروز در مقابل اعتماد نظام به 

این بخش، کارنامه خوبی به جای گذاشته است.

مدیرعامـل شـرکت مادکـوش در بندرعبـاس 

تصریح کرد: ظرفیت مادکوش در مرحله نخست 

2.5 میلیون تن و در مرحله دوم به پنج میلیون تن 

می رسد و با افزایش ظرفیت های پیش بینی شده 

می توانیـم تـا هفـت میلیون تن تولیـد را در این 

مجتمع داشته باشیم.

هـدف  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  صمـدی 

55میلیون تنی تولید فوالد در کشـور ابراز کرد: 

هدف گذاری نهایی این کارخانه که در سـال 92 

آغـاز شـد، تولیـد 10 میلیـون تـن فـوالد در منطقـه 

ویژه صنایع انرژی بر معدنی و فلزی خلیج فارس 

بخـش  از  دولـت  حمایـت  نیازمنـد  کـه  اسـت 

خصوصی است.

وی در بندرعبـاس عنـوان کـرد: مرحلـه دوم 

گندله سـازی کارخانه مادکوش و مجتمع تولید 

3.4 میلیون تنی آهن اسـفنجی و بریکت نیز با 

دستور رئیس جمهوری آغاز شد.

مدیرعامـل شـرکت مادکـوش در پایـان مطـرح 

کـرد: ایـن شـرکت بـر خـود می بالـد کـه بتوانـد بـه 

تحقـق  کارآفرینـان، همیشـه در  از  یکـی  عنـوان 

اهداف واالی صنعتی موثر باشد.

مرحله نخست شرکت گندله سازی مادکوش 

در بندرعبـاس بـا ظرفیـت تولیـد 2.5 میلیـون تـن 

گندله آهن در سـال و با سـرمایه گذاری 23 هزار و 

200 میلیـارد ریـال و اشـتغال مسـتقیم 360 نفـر بـه 

بهره برداری رسید.

ایـن کارخانـه بـا هـدف تولیـد پنـح میلیـون تـن 

گندله در سال در دو مرحله در زمینی به مساحت 

37 هکتار مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس راه اندازی شد.

شـرکت مادکـوش از زیرمجموعه های گروه 

ارزش  بین المللـی  سـرمایه گذاری  گسـترش 

اسـت کـه راه انـدازی ایـن مجتمـع کاری بسـیار 

و  مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق  راسـتای  در  مهـم 

ایجاد اشتغال در هرمزگان است.

مدیرعامل شرکت مادکوش:
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شـرکت مجتمع فوالد خراسـان، برای دومین سـال متوالی موفق شـد نشـان برنزین جایزه »تعالی منابع انسـانی« را کسـب کند و 
جایگاه خود را در این ارزیابی منابع انسانی ارتقا دهد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از 

ایـن  خراسـان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی  روابـط 

شـرکت در دومیـن دوره حضـور خـود در ایـن 

ارزیابـی، ضمـن یـک پلـه صعـود در رنکینـگ 

منابـع  حـوزه  در  سـرآمد  شـرکت های  ملـی 

انسـانی، بـرای دومیـن بـار موفـق بـه دریافت 

تعالـی  جایـزه   C2 رده  در  برنزیـن  نشـان 

اسـاس  بـر  ایـران،  انسـانی  منابـع  مدیریـت 

مدل 34000 شد.

مدیریـت  ملـی  جایـزه  همایـش  پنجمیـن 

منابـع انسـانی بـا رویکـرد تعالـی سیسـتم های 

منابع انسـانی در جهت تحقق اسـتراتژی های 

سازمان، روزهای  28 و 29 بهمن ماه در محل  

دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران برگـزار و 

در آن شـرکت ها و سـازمان های برتر دولتی بر 

اسـاس نظـام ارزیابـی »جایـزه  مدیریـت منابـع 

انسانی« معرفی شدند.

ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرایندها و نتایج 

اقدامات در حوزه منابع انسانی و نیز شناسایی 

از مهم تریـن  بهبـو،  قـوت و فرصت هـای  نقـاط 

اهـداف مجتمـع فـوالد خراسـان برای حضـور در 

مدل 34000 مدیریت منابع انسانی است که با 

تاکید کسری غفوری، مدیرعامل مجتمع، برای 

دومیـن بـار عملکرد سـازماندر این حـوزه به بوته  

آزمون نهاده شد. 

نیمـه دی  مـاه  فـوالد خراسـان در  مجتمـع 

نشسـت  میزبـان  کارخانـه  محـل  در  امسـال 

ارزیابـان ایـن جایـزه ملـی بـود کـه بـا مشـارکت 

معاونـان »منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی«، 

»برنامه ریـزی و فنـاوری« و مدیـران و مسـئوالن 

دو حـوزه، فراینـد ارزیابـی و چگونگـی کسـب 

امتیـازات در آن تشـریح و عملکـرد شـرکت در 

این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

فریـدون صبوریـان، معـاون منابـع انسـانی 

و امور اجتماعی شـرکت در نشسـت ارزیابی 

با اشـاره به تغییر و تحوالت شـگرف و فراگیر 

حوزه هـای فناورانـه بیـان کرد: موثرترین شـیوه 

در شـرایط فعلـی بـرای کسـب مزیـت رقابتـی، 

کارآمـد کـردن و توانمندسـازی منابـع انسـانی 

سـازمان ها اسـت و امیـدوار هسـتیم از نتایـج 

ایـن ارزیابـی بتوانیـم در توسـعه فعالیت هـا و 

برنامه ریزی هـای این حـوزه بهره بگیریم.

آریـن قلی پـور، عضـو هیئت علمی دانشـگاه 

تهـران و دبیـر جایـزه ملـی منابـع انسـانی مـدل 

34000، دربـاره ایـن جایـزه اظهـار داشـت: ایـن 

سیسـتم های  تعالـی  بـرای  راهـی  نقشـه  مـدل، 

منابـع انسـانی در جهـت تحقـق اسـتراتژی های 

همـه  نمی تـوان  کـه  آنجـا  از  اسـت.  سـازمان 

کوتـاه  زمـان  در  را  انسـانی  منابـع  فرایندهـای 

مسـتقر کـرد، از ایـن رو مـدل 34000 بـه صـورت 

تدریجی و مرحله ای طراحی شده است.

گفتنی اسـت اولین نشـان برنزین این جایزه 

در دی ماه ١٣٩٨ به مجتمع فوالد خراسان تعلق 

گرفته بود.

دومین موفقیت پیاپی فوالد خراسان
 در جایزه ملی »تعالی منابع انسانی«
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با امضای تفاهم نامه سـه جانبه میان شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو، دانشـگاه صنعتی امیرکبیر و دانشـگاه اردکان، مرکز نوآوری، 
تحقیق و توسعه این شرکت در برج فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد.

تاسیس مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه در چادرملو

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در 

دانشـگاه  در  منظـور  همیـن  بـه  کـه  مراسـمی 

صنعتـی امیرکبیـر برگـزار شـد، ابتـدا معتمـدی، 

رئیس دانشـگاه صنعتی امیرکبیر با اعالم اینکه 

حـل  دنبـال  بـه  دانشـگاه  راهبـری  برنامـه  در 

و  صنعـت  و  تولیـد  بخش هـای  مشـکالت 

مهارت افزایی هسـتیم اظهار امیـدواری کرد این 

و  عملـی  همـکاری  بـرای  آغـازی  توافق نامـه 

تنگاتنگ صنعت و دانشگاه باشد.

ناصـر تقـی زاده، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو نیـز مهم تریـن اسـتراتژی های 

چادرملـو را افزایـش بهـره وری، کاهـش هزینه های 

داخلی سـازی  و  انـرژی  مصـرف  کاهـش  تولیـد، 

قطعات صنعتی و ماشین آالت عنوان کرد و اظهار 

داشـت: در حـال ورود بـه اکتشـاف در معـادن 

عمیق هستیم و قطعا در این راه نیازمند بهره گیری 

از فناوری هـا و نوآوری هـای بـه روز هسـتیم و ایـن 

همکاری با مراکز علمی، می تواند گام ارزشمندی 

جهت تحقق اهداف ما باشد.

یـاری، مدیرعامـل شـرکت انتقـال آب خلیـج 

فارس نیز ضمن تشریح اقدام بی نظیر طرح ملی 

شیرین سـازی و انتقال اب به مناطق مرکزی ایران 

تصریح کرد: چادرملو تمایل بسیاری برای ساخت 

ممبران هـای آب شـیرین کن به عنـوان اصلی تریـن 

قطعه مورد نیاز کشور دارد که امیدوار هستیم از 

ایـن قطعـه  تولیـد  توافق نامـه  ایـن  نتایـج عملـی 

استراتژیک در داخل باشد.

ایـن مرکـز علمـی و پژوهشـی به منظـور تحقـق 

توسـعه زیرسـاخت های مرتبط با انقالب صنعتی 

از  به کارگیـری  و  اسـتفاده  و  کشـور  در  چهـارم 

نخبـه  و  ایده  پـرداز  نیروهـای  دانـش  و  خالقیـت 

دانشـگاهی و شـرکت های دانش بنیان برای ایجاد 

این بستر بزرگ علمی و پیشرفته تاسیس شد. 

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ایجاد مرکز 

نـوآوری، تحقیـق و توسـعه را بـا همـکاری مشـترک 

بـرج  در  اردکان  دانشـگاه  و  امیرکبیـر  دانشـگاه 

فنآوری ابن سینا، به عنوان شرکت پیشتاز و اولین 

شـرکت تولیـدی و صنعتـی کشـور در دسـتور کار 

خود قرارداده است تا با استقرار آن، هوشمندسازی 

خطوط تولید و گسترش فناوری نوظهور همچون 

هوشمندسـازی  کالن داده هـا،  پردازشـگرهای 

سـاختار  در  پیشـرفته  مـواد  فراینـد  و  سـامانه ها 

تولیـدی شـرکت را به عنـوان رسـالتی در جامعـه 

تولیدی و علمی کشور پیاده سازی کند.

بـا  دانشـگاه  همـکاری  ایـن  اسـت  بدیهـی 

صنعـت، گام عملـی و بزرگـی اسـت بـرای نزدیک 

کردن نگرش های آکادمیک و خالق با نگرش های 

تحـوالت  می توانـد  کـه  تولیـدی،  و  صنعتـی 

عظیمی را در بستر مراکز علمی و تولیدی کشور 

به ارمغان آورد.
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عضـو هیئت  مدیـره شـرکت فـوالد اکسـین گفت: پـروژه بزرگ خـط انتقال نفت گـوره به جاسـک باعث شـده تا فوالد اکسـین در 
صنعت نفت و گاز منبعد به عنوان یک ستون اصلی شناخته شود و خود را به بازیگر اصلی این صنعت تبدیل کند.

فوالد اکسین ستون صنعت نفت و گاز ایران است

از  نقـل  بـه  آنالیـن« و  بـه گـزارش »فلـزات 

روابـط عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، ایزدیان، 

عضو هیئت مدیره این شرکت در گفت وگویی 

اظهـار داشـت: در دو سـال گذشـته اتفاقـات 

داده  رخ  اکسـین  فـوالد  در  مبارکـی  و  خـوب 

وقتـی شـاخص های ایـن موفقیـت را بـا قبـل از 

سـال 98 مقایسـه می کنیـم تغییـرات صـورت 

گرفته کامال محسوس است.

کـه  خوبـی  گام هـای  از  یکـی  افـزود:  وی 

برداشـته شـده تسـویه تمام تعهداتی سـت که 

شـرکت از سـال های قبـل نسـبت بـه مشـتریان 

داشـته و بـا تـالش زیـاد اکنـون بـه نقطـه صفـر 

آن رسیده ایم.

اکسـین  فـوالد  شـرکت  هیئت  مدیـره  عضـو 

اشـاره کرد: پروژه بزرگ خط انتقال نفت گوره به 

جاسـک باعـث شـده تا فـوالد اکسـین در صنعت 

نفـت و گاز از ایـن بـه بعـد بـه عنـوان یـک سـتون 

اصلی شناخته شود و خود را به بازیگر اصلی این 

بـه  بـرای رسـیدن  صنعـت تبدیـل کنـد. تـالش 

شـاخص اسـمی تولیـدات فـوالد اکسـین ازجملـه 

اهداف آتیه شرکت است و دستیابی به شاخص 

اسمی با تالش و کوشش مجموعه فوالد اکسین 

پرسـنل،  مدیرعامـل،  مدیـره،  هیئـت  از  اعـم 

کارگران، دور از انتظار نیست.

ایزدیـان در بخـش دیگـری از صحبت هـای 

خـود بیـان کـرد: راه انـدازی پـروژه فوالدسـازی 

برای تکمیل زنجیره ی فوالد در جنوب کشـور 

بسـیار ضـروری اسـت؛ چراکـه با راه انـدازی این 

خوزسـتان  اشـتغال  بـه  اکسـین،  فـوالد  طـرح 

ارزش  و  سـودآوری  می شـود،  شـایانی  کمـک 

تضمیـن  شـرکت  اولیـه  مـواد  تامیـن  و  افـزوده 

مجوزهـای  همـه  فوالدسـازی  طـرح  می شـود. 

امیـدوار  و  شـده  صـادر  آن  زیسـتی  محیـط 

هسـتیم کـه همـه تـالش کننـد تـا ایـن پـروژه بـه 

بهره بـرداری برسـد و مـا شـاهد ارزآوری بیشـتر 

بـرای  بیشـتر  سـودآوری  و  کشـور  بـرای 

سـهامداران که بازنشسـتگان، سـپرده گذاران و 

بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند، شود.

وی در پایـان عنـوان کـرد: از همـه عوامـل 

بـه خاطـر تالش هـای  اکسـین  فـوالد  مجموعـه 

کثیـر  پیروزی هـای  کسـب  و  گرفتـه  صـورت 

تشکر و قدردانی می کنم.

عضو هیئت  مدیره شرکت فوالد اکسین:

ــــ

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: کمک به پویایـی و جلوگیـری از توقـف واحدهای فـوالدی از 
اولویت های این وزارتخانه به ویژه معاونت صنایع معدنی است.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، سـیف اله امیری، 

فـوالدی  واحدهـای  از  تعـدادی  از  بازدیـد  در 

آذربایجان شرقی اظهار داشت: واحدهای فوالدی 

نقـش به سـزایی در تامیـن نیـاز صنایـع مختلـف 

کشـور و اشـتغال زایی دارند و تدوام فعالیت ها از 

برنامه های این وزارتخانه است.

وی بـا تاکیـد بـر ظرفیت هـای بـاالی صنایـع 

در  افـزود:  شـرقی،  آذربایجـان  در  معدنـی 

سـاماندهی  شـیوه نامه  در  تغییـرات  خصـوص 

عرضـه و تقاضـای زنجیـره فـوالد، امیـد اسـت با 

ارائـه  و  مجلـس  در  فـوالد  قانـون  تصویـب 

بـار  شـده  حسـاب  و  دقیـق  اجرایـی  آیین نامـه 

سـنگینی از دوش جامعـه تولیدکننـدگان فوالد 

برداشته شود.

در جریان سفر مدیرکل دفتر صنایع معدنی و 

جلسـه  در  صمـت،  وزارت  فـوالد  اداره  رئیـس 

مشـترکی بـا هیئت مدیـره و تعـدادی از اعضـای 

مسـائل  و  مشـکالت  آذربایجـان  فـوالد  انجمـن 

پیرامون این حوزه بررسی شد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، در ایـن جلسـه 

در  مـواردی  انجمـن  ایـن  اعضـای  از  جمعـی 

و  تغییـر  پیشـنهادهای  و  شـیوه نامه  خصـوص 

اعمـال آن در قانـون محتملـه مصوبه در مجلس 

اصـل  سـه  در  اساسـی  بازنگـری  و  کـرده  ارائـه 

عرضه مواد اولیه، محصوالت تولیدی نهایی در 

بـورس کاال و نحـوه قیمت گـذاری در بورس کاال 

را خواستار شدند.

جلوگیری از توقف واحدهای فوالدی
 از اولویت های وزارت صمت است
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دفتر تهران: خیابان فاطمى، روبروى هتل الله، ساختمان نگین، پالك 273

کارخانه: سیرجان، کیلومتر 55 جاده شیراز، شر کت معدنى و صنعتى گل گهر

روابط عمومى و امور بین الملل: 3026-3027

فکس: 88977260-021تلفن: 021-88977261

(034)فکس: 42259000(034)تلفن:42259001-9

Email:Info@golgohar.com
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