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ایـران بـا دارا بـودن بیـش از 60 میلیـارد تـن ذخیـره و حـدود 70 نـوع مـاده 

معدنی، جزو 10 کشور برتر دارای ذخایر معدنی در دنیا به شمار می رود. از 

گذشـته تا کنون تالش هایی در جهت بهره برداری از معادن و افزایش سـهم 

آن هـا در اقتصـاد صـورت گرفته اسـت. گرچه کشـور مـا در تولید برخی مواد 

معدنـی ماننـد فـوالد، سـیمان مولیبـدن و... جـزو 10 کشـور برتـر تولیدکننده 

محسـوب می شـود امـا میـزان بهره برداری هـا، متناسـب بـا ذخایـر نیسـت و 

عمده پتانسیل های معدنی دست نخورده باقی مانده اند.

مطابـق بـا داده هـای مرکـز آمار ایران، سـهم بخش معدن از اقتصاد کشـور 

یـا تولیـد ناخالـص داخلی همواره کمتـر از یک درصد بوده و در مقابل، سـهم 

بخـش نفـت بیـش از 30 درصـد بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از 

شـعارهای اساسـی دولتمردان، جایگزینی معدن به جای نفت اسـت. سـهم 

بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کانادا طی پنج سـال گذشـته، همواره 

بیـش از 3 درصـد بـوده و ایـن کشـور بـه پیشـروترین کشـور در بخـش معـدن 

اقتصـاد اسـترالیا در  تبدیـل شـده اسـت. همچنیـن سـهم معدنـکاری در 

سـال های اخیـر بـه 5 درصـد رسـیده و ایـن میـزان در برزیـل کمـی بیـش از 

2درصـد اسـت. در چیـن نیـز سـهم بخـش معـدن از تولید ناخالـص داخلی با 

اینکـه طـی سـال های اخیـر در نوسـان بـوده امـا اکنـون بـه بیـش از 2.5 درصد 

رسـیده اسـت. بنابرایـن حتـی در کشـورهای معدنـی نیـز بخـش معـدن بـه 

تنهایی سـهم کمی در اقتصاد دارد و نمی توان انتظار جایگزینی معدنی به 

جای نفت را داشـت اما کشـورهای پیشـرو در حوزه معدن همواره از ابتدای 

زنجیره یعنی اکتشاف سرمایه گذاری را آغاز کرده و بر اساس نقشه های راه 

کارشناسـی شـده، تـا توسـعه صنایـع معدنـی در حـوزه پایین دسـت پیـش 

رفته انـد کـه ایـن امـر، نتایـج پایدارتـری را در بخش های صنعت و اقتصـاد آن 

کشورها حاصل کرده است.

از آنجـا کـه کشـور مـا در طـول صـد سـال گذشـته متکـی بـر نفـت بـوده و 

همچنـان نیـز هسـت، معـدن هنـوز نقـش پررنگـی در اقتصـاد نـدارد و نفـت 

حرف اول را در توسعه کشور می زند زیرا سرمایه گذاری های صورت گرفته 

قبلـی در صنعـت نفت برای اسـتخراج و صادرات همچنان بـرای دولتمردان 

جذاب است اما طی دو تا سه سال گذشته به دلیل تحریم ها کمی از سهم 

نفـت در اقتصـاد کاسـته شـده و دیگـر حوزه هـا نقـش بیشـتری در اقتصـاد و 

صادرات داشـته اند. در سـال گذشـته، صادرات غیر نفتی کشـور به حدود 

35 میلیـارد دالر رسـید کـه حـدود هفـت میلیـارد دالر از آن به حوزه معدن و 

یعنـی معـدن و صنایـع معدنـی  ایـن  صنایـع معدنـی اختصـاص داشـت. 

می توانند در صورت توجه، به تدریج سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند 

اما تفاوت اصلی درآمدهای نفتی با بخش معدن و صنایع معدنی این است 

که تمام درآمد نفت به خزانه دولت می رود اما عمده درآمدهای غیرنفتی 

در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و تنها مالیات های آن اخذ می شود؛ 

این اتفاق موجب شده علی رغم سرمایه گذاری های سنگین صورت گرفته 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، ایـن حوزه نتواند حتی مطابق با نیمی از 

پتانسیل های خود شکوفا شده، سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

گفتنی است که بخش معدن نه فقط خود به تنهایی اهمیت دارد بلکه 

کل صنایع جانبی آن و نیز بخش های پاییندستی که از مواد اولیه تهیه شده 

در معـادن اسـتفاده می کننـد، حائـز اهمیت هسـتند. به طـوری که تخمین 

زده می شود معدن تاثیر 10 تا 20 برابری در صنعت دارد. این یعنی اگر یک 

محصول معدنی 100 دالر در هر تن ارزش داشته باشد، محصوالت نهایی آن 

در صـورت احـداث کارخانه هـای فـرآوری می توانـد حتی یک تا دو هـزار دالر 

در هـر تـن ارزش یابـد. بـه ایـن ترتیـب، می تـوان ارزش 10 تـا 20 برابـری در 

محصول نهایی ایجاد کرد.

همان طـور کـه گفتـه شـد، زنجیـره معـدن از اکتشـاف آغـاز می شـود و تـا 

محصـوالت نهایـی ادامـه می یابـد امـا هنـوز بسـیاری از سیاسـت گذاران و 

دولتمردان نسـبت به اهمیت بخش معدن و همچنین صنایع پایین دسـتی 

آن کم توجه هسـتند و عمدتا ابتدا و انتهای زنجیره های معدنی و فلزی در 

سیاسـت گذاری های کالن جایـی ندارنـد. ضمن اینکه سیاسـت گذاری های 

موجـود نیـز از ثبـات نسـبی برخـوردار نبـوده و مقطعـی اسـت. در حالـی که 

توسـعه صنایـع باالدسـتی فلـزات اسـتراتژیک کشـور، بـه منظور تامیـن کالن 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز زنجیـره و تمرکـز بـر گسـترش سـبد محصولـی در 

پایین دسـت بـه انضمـام افزایـش کیفیـت محصـوالت نهایـی نظیـر خـودرو، 

لـوازم خانگـی، تجهیـزات صنعتـی و... مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی، 

می توانـد نتایـج بهتـری نتایـج خارق العـاده ای را در صنعـت و اقتصاد کشـور 

رقم بزند. نکته حائز اهمیت این است که کشور باید از صادرات ارزان قیمت 

محصوالت خام فاصله بگیرد و فروش صادراتی محصوالت نهایی که ارزش 

افزوده باالتری را شامل می  شود را در اهداف خود ترسیم کند.

در این راستا، بهتر است بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد 

به سمت توسعه صنایع معدنی هدایت شود و دولت نیز به عنوان پشتیبان 

ایـن امـر عمـل کنـد. حضور بخش خصوصی تنها نباید در شـعار باشـد؛ بلکه 

در سیاسـت گذاری ها و مدیریـت بنگاه هـای معدنـی نیـز بایـد از توان بخش 

خصوصی استفاده کرد زیرا تجربه در واگذاری بسیاری از بنگاه های معدنی 

دولتی به بخش خصوصی )چه مالکیت و چه مدیریت( نشـان داده که هر 

جا بخش خصوصی با اختیار تام وارد عمل شـده، حتما رشـد اتفاق افتاده و 

بنگاه اقتصادی شکوفا شده است.

جای خالی ارزش افزوده در 
صادرات معدنی
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یکـی از اقدامـات موثر برای کسـب سـود بیشـتر در صنایع معدنی و ایجـاد جذابیت برای سـهامداران جهت 
سـرمایه گذاری، اجـرای طرح هـای توسـعه ای و افزایش ظرفیـت تولید اسـت. این طرح های توسـعه ای اگر 
در راسـتای تکمیل زنجیره تولید و رسـیدن به محصوالت پایین دسـت و دارای ارزش افزوده بیشـتر باشـند، 
قطعـا منجـر به کسـب سـود بیشـتر به ویـژه در حـوزه فـوالد خواهند شـد. ایـن اسـتراتژی را بسـیاری از 
شـرکت های بـزرگ معدنـی کشـور طـی سـال های اخیـر در پیش گرفتـه  و توانسـته اند عـاوه بـر افزایش 
تولیـد، محصـوالت خـود را تنوع ببخشـند و بـا ورود بـه حوزه های پایین دسـت، در توسـعه بخـش معدن و 
صنایـع معدنـی پیشـگام باشـند؛ به طوری کـه اقبال بیشـتر بازار سـرمایه به این شـرکت ها بـوده و همواره 
جـزو پیشـگامان بـازار به شـمار می رونـد. در این راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آناین« 
بـا امیرحسـین نـادری، مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـه گفت وگو نشسـته 

است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اجرای طرح های توسعه ای با قدرت دنبال می شود  

مسیر پویا و جذاب »ومعادن«
 برای خلق ارزش
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مهم ترین طرح های در دست اقدام هلدینگ  ◄

شـرکت های  در  کـه  فلـزات  و  معـادن  توسـعه 

زیرمجموعـه اجـرا خواهد شـد، شـامل چه مـواردی 

است و چه میزان پیشرفت داشته اند؟

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

در شـرکت های سـرمایه پذیر، بیش از 50 طرح در 

دسـت اقـدام دارد کـه ایـن طرح هـا در مقیـاس 

کوچـک، بـزرگ و متوسـط هسـتند. برخـی از ایـن 

طرح ها توسـعه ای بوده و برخی دیگر نیز ماهیت 

افزایـش ظرفیـت دارنـد. همچنیـن بخشـی از ایـن 

طرح ها به صورت زیرساختی هستند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر به عنـوان 

بزرگ تریـن تولیدکننـده و تامین کننده سـنگ آهن 

کشور در حال حاضر، هفت خط تولید کنسانتره 

در حـال بهره بـرداری بـه ظرفیت حدود 16 میلیون 

تـن در اختیـار دارد. ایـن شـرکت اصـالح خطـوط 

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن را در دسـتور کار قـرار 

داده اسـت. بـه طـور مثال، گل گهر خطوط شـماره 

4، 5، 6 و 7 را بـه صـورت مجـزا جهـت افزایـش 

ظرفیت و بهبود کیفیت اصالح خواهد کرد. این 

طرح ها در شـرکت گل گهر حدود 60 تا 65 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند. به نظر می رسد برخی از 

ایـن طرح هـا تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

برسـند. همچنین شـرکت گل گهـر در حـال انجام 

مطالعـات فنـی و مهندسـی روی افزایـش ظرفیت 

خطـوط گندله سـازی 1 و 2 بـوده کـه در مجمـوع 

12میلیون تن گندله تولید می کنند. گل گهر قصد 

دارد ظرفیت و کیفیت این خطوط را افزایش دهد 

احـداث  همچـون  طرح هایـی  رابطـه،  ایـن  در  و 

کارخانه هـای  باطله هـای  فیلتراسـیون  آبگیـری 

کنسـانتره، سیسـتم های کنتـرل کارخانـه تغلیـظ، 

طرح هـای  و  چهـارم  خـط  خـوراک  پیش فـرآوری 

توسعه دیگر را در دستور کار قرار داده است.

یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه گل گهر که 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز 

سـهامدار آن به شـمار می رود، شرکت توسعه آهن 

و فوالد گل گهر است. این شرکت در حال حاضر، 

دو مگامدول 1.7 میلیون تنی فعال آهن اسفنجی 

دارد و در کنـار آن، در حـال احـداث یـک واحـد 

ظرفیـت  بـه  دیگـر  اسـفنجی  آهـن  مگامـدول 

1،7میلیون تن است که این طرح حدود 15 درصد 

پیشـرفت دارد. عالوه بر این خطوط، یک کارخانه 

فوالدسـازی و نـورد بـه ظرفیـت سـه میلیون تـن در 

این شرکت در حال احداث بوده که قرار است در 

و  فـرد  بـه  منحصـر  محصوالتـی  ورق،  کارخانـه 

اسـتاندارد کـه در کشـور مـا تولیـد نمی شـوند را 

حـدود  هم اکنـون  نیـز  طـرح  ایـن  کنـد.  تولیـد 

45درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا انتهای سال 

1401 به بهره برداری خواهد رسید. 

دیگـر شـرکت زیرمجموعـه گل گهـر، شـرکت 

توسـعه  شـرکت  کـه  بـوده  گهرزمیـن  سـنگ آهن 

معادن و فلزات در آن سهامدار است. این شرکت 

هم اکنون دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن فعال به 

ظرفیـت چهـار میلیـون تـن و یـک گندلـه سـازی 

پیشـرفت  اینکـه  ضمـن  دارد.  تنـی  پنج میلیـون 

فیزیکـی کارخانـه شـماره 3 کنسـانتره این شـرکت 

حـدود 94درصـد اسـت و بـه نظـر می رسـد تـا چند 

ماه آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید.

شـرکت های  کـه  بزرگـی  طرح هـای  از  یکـی 

چادرملو و گل گهر در آن سـرمایه گذاری کردند، 

انتقـال آب خلیـج فـارس اسـت. در کنـار خطـوط 

مجتمـع  نخسـت  واحـد  احـداث  انتقـال، 

آب شـیرین کن بندرعبـاس به سـرانجام رسـیده و 

در  کـه  بـوده  مترمکعبـی   200 فـاز  سـه  دارای 

را  فـارس  خلیـج  آب  مترمکعـب  مجمـوع، 600 

شیرین سازی می کنند. 

شـرکت های  از  زمیـن  نهـان  کاونـد  شـرکت 

زیرمجموعه نیز چند طرح در دست اقدام دارد؛ 

کارخانـه  احـداث  پـروژه  طرح هـا،  ایـن  ازجملـه 

فوالدسـازی راور بـه ظرفیـت 100 هـزار تـن، پـروژه 

احداث واحد ریخته گری و ذوب فوالد اندیمشک 

با ظرفیت 400 هزار تن و طرح تولید آهن اسفنجی 

تـن  بـا ظرفیـت 105 هـزار  تونلـی  بـه روش کـوره 

آهـن  کارخانـه  احـداث  دو  و  یـک  فـاز  هسـتند. 

بـه ظرفیـت  یـک  تونلـی هـر  بـه روش  اسـفنجی 

35هـزار تـن بـه اتمـام رسـیده و فـاز سـوم آن بـه 

ظرفیـت 35 هـزار تـن در حال احداث اسـت. طرح 

درصـد   41 راور  فوالدسـازی  کارخانـه  احـداث 

پیشرفت فیزیکی داشته است و تا نیمه نخست 

بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. طـرح  سـال 1401 

احداث واحد ذوب و ریخته گری فوالد اندیمشک 

نیـز حـدود 6 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و تـا 

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات در شرکت های 

سرمایه پذیر، بیش از 50 طرح در 
دست اقدام دارد که این طرح ها 

در مقیاس کوچک، بزرگ و متوسط 
هستند. برخی از این طرح ها 

توسعه ای بوده و برخی دیگر نیز 
ماهیت افزایش ظرفیت دارند
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زیرمجموعـه  فعـال  شـرکت های  ازجملـه 

هلدینـگ »ومعـادن«، شـرکت توسـعه معدنـی و 

کـه  اسـت  کشـور  غـرب  در  صبانـور  صنعتـی 

دارد.  اقـدام  دسـت  در  متعـددی  طرح هـای 

غـرب  امیـد  صبـا  پـروژه  طرح هـا،  ایـن  ازجملـه 

خاورمیانـه بـوده کـه متعلـق بـه صبانـور و تجلـی 

کارخانـه  یـک  احـداث  پـروژه،  ایـن  در  اسـت. 

گندله سـازی به ظرفیت یک میلیون تن پیگیری 

می شـود و حـدود 12 درصـد پیشـرفت فیزیکـی 

دارد. بـه نظـر می رسـد ایـن طـرح تـا ابتـدای سـال 

ادامـه  بهره بـرداری خواهـد رسـید. در  بـه   1402

زنجیره تولید شرکت صبانور، پروژه احداث فوالد 

کردسـتان پیگیری می شـود که در این طرح قرار 

بـه  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه  یـک  ابتـدا  اسـت 

ظرفیت یک میلیون و 600 هزار تن احداث شود. 

عالوه برایـن، راه انـدازی یک کارخانـه ذوب و نورد 

یـک میلیـون تنـی در فـوالد کردسـتان در دسـت 

اقدام است و پیشرفت فیزیکی این دو طرح نیز 

حـدودا 5 درصـد اسـت. ایـن دو طـرح قـرار اسـت 

زنجیره تولید شـرکت صبانور را در صنعت فوالد 

تا پایین دست یعنی ذوب و نورد تکمیل کنند.

پروژه هـای یـاد شـده، مهم تریـن و بزرگ تریـن 

شـرکت های  اقـدام  دسـت  در  طرح هـای 

سـرمایه پذیر هلدینـگ »ومعادن« هسـتند. با این 

وجـود، ایـن هلدینـگ طرح های کوچک و متوسـط 

در  زیرمجموعـه  شـرکت های  در  نیـز  را  زیـادی 

دست اقدام دارد.

تامیـن مالـی پروژه هـا بـه چـه صـورت انجـام  ◄

و  اداری  بروکراسـی های  بـه  توجـه  بـا  می شـود؟ 

سـازمانی، آیـا تشـکیل شـرکت تجلـی می تواند به 

تامیـن مالـی کامـل ایـن پـروژه و تسـریع در انجـام 

آن ها کمک کند؟

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 

سـرمایه پذیر خود نسـبت بـه تامین مالـی پروژه ها 

اقـدام می کنـد. ایـن یعنـی شـرکت ها بـرای تامیـن 

مالـی طرح هـای در دسـت اقدام، سـرمایه خـود را 

افزایش می دهند و سهامداران نیز در این افزایش 

سرمایه شرکت می کنند و تامین مالی پروژه های 

مورد نظر انجام می شود. 

طرح هایی که در گروه توسعه معادن و فلزات 

اقـدام می شـوند، طرح هـای بسـیار جذابـی از نظر 

تحلیل شاخص های مالی و اقتصادی هستند؛ به 

طـوری ایـن طرح هـا، نـرخ بـازده داخلـی و خالـص 

ارزش فعلی )NPV( جذابی دارند. به همین دلیل 

شـرکت ها تـا جایـی کـه امـکان دارد، می تواننـد از 

طریق بازار سرمایه و دریافت تسهیالت نسبت به 

تامین مالی پروژه های خود اقدام کنند. همچنین 

نقـدی  آورده  بـا  نیـز  شـرکت  ها  از  بسـیاری  در 

سـهامداران تامیـن مالی پـروژه انجام می شـود که 

هلدینگ توسـعه معادن و فلزات نیز هنگامی که 

شـرکت ها قصـد اخـذ تسـهیالت بانکـی و یـا چاپ 

اوراق را داشته باشند، به عنوان سهامدار در زمینه 

ارائه ضمانت وارد می شود. 

اقدام مهم دیگری که شـرکت سـرمایه گذاری 

اجرای طرح های توسعه ای همواره 
با دو چالش اساسی همراه است؛ 
یکی دانش فنی و گواهینامه های 

مورد نظر است. باید توجه داشت 
که کشور ما هنوز در بسیاری از 
حوزه های صنعت دانش فنی و 

تکنولوژی مورد نیاز را ندارد

نیمـه دوم سـال 1402 نیـز از ایـن طـرح بهره بـرداری 

خواهد شد. 

زیرمجموعـه  بـزرگ  شـرکت های  از  یکـی 

هلدینـگ توسـعه معـادن و فلـزات، شـرکت آهن و 

فـوالد ارفـع اسـت که این شـرکت در حـال افزایش 

ظرفیت تولید آهن اسفنجی خود از 800 هزار تن 

کنونی به یک میلیون و 200 هزار تن بوده که این 

طرح حدود 81 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا 

رسـید.  خواهـد  بهره بـرداری  بـه  آینـده  مـاه  دو 

عالوه براین، افزایش ظرفیت کارخانه فوالدسـازی 

ایـن شـرکت نیـز از 800 هـزار تـن کنونـی بـه یـک 

میلیـون تـن در حـال پیگیـری بـوده کـه پیشـرفت 

فیزیکـی ایـن طـرح نیـز حـدود 75 درصد اسـت و 

ایـن طـرح نیـز تـا چنـد مـاه آینـده بـه بهره بـرداری 

خواهد رسید.

شرکت آهن و فوالد سرمد ابرکوه نیز به عنوان 

دیگـر شـرکت سـرمایه پذیر، دارای یـک واحـد نورد 

فعـال 500 هـزار تنـی و یـک واحـد فوالدسـازی بـه 

ظرفیـت 600 هـزار تـن در حـال احـداث اسـت کـه 

35درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ضمن اینکه یک 

واحد کالف سـازی با ظرفیت 400 هزار تن در حال 

احـداث دارد کـه میـزان پیشـرفت آن نیـز حـدود 

45درصد است.

یکی از شرکت های بزرگ سرمایه پذیر هلدینگ 

»ومعادن«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به 

عنـوان دومیـن تولیدکننـده سـنگ آهن در کشـور 

اسـت. ایـن شـرکت بـه تازگـی احـداث یـک طـرح 

گندله سـازی بـه ظرفیـت پنـج میلیـون تـن را آغـاز 

کـرده اسـت. در همیـن حـال، چادرملـو در معـدن 

D19 اکتشـاف تکمیلـی را انجـام داده کـه ذخایـر 

مورد نظر می توانند خوراک کارخانه های چادرملو 

را تا بیش از هشت سال دیگر تضمین کنند.
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توسـعه معـادن و فلـزات بـرای نخسـتین بـار انجام 

داد، تشـکیل یـک شـرکت پروژه محـور بـا عنـوان 

تجلی توسعه معادن و فلزات است. این شرکت به 

عنوان یک شـرکت پروژه محـور، پروژه هـای جذاب 

را در داخـل سـبد سـرمایه گذاری خـود قـرار داده، 

قصـد دارد تامیـن مالـی ایـن پروژه هـا را بـه صـورت 

مسـتقیم از بـازار سـرمایه انجـام دهـد. ایـن یعنـی 

شـرکت تجلـی بـه عنـوان یـک پورتفـوی از پروژه ها، 

سـهام خـود را بـه صـورت مسـتقیم بـه افـرادی کـه 

مـازاد منابـع مالـی در بـازار سـرمایه دارنـد، عرضـه 

می کنـد و بـا جـذب منابـع مالـی از ایـن افـراد، ایـن 

سـبد  در  کـه  توسـعه ای  بـه طرح هـای  را  منابـع 

موجود اسـت، وارد می کند. به طوری که با خلق 

ارزش از اجـرای ایـن پروژه هـا، هـم شـرکت تجلـی و 

پروژه هـا  در  سـرمایه گذاران  و  سـهامداران  هـم 

منتفـع خواهنـد شـد. بنابرایـن وجود یک شـرکت 

مانند تجلی می تواند برای تامین مالی مستقیم 

شـرکت ها از بازار سـرمایه بسـیار مفید باشـد. به 

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  می رسـد  نظـر 

معـادن و فلـزات بـا تاسـیس شـرکت تجلـی، یـک 

ابتکار و بدعت بسیار خوب را در بازار سرمایه و 

جـای  بـر  خـود  از  توسـعه ای  طرح هـای  انجـام 

گذاشته است.

بـه طـوری کلـی اجـرای پروژه های توسـعه ای  ◄

در کشور ما با چه چالش هایی مواجه است؟ این 

شـرکت بـرای مقابله با این چالش هـا چه تدابیری 

را اتخاذ کرده است؟

دو  بـا  همـواره  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای 

چالـش اساسـی همـراه اسـت؛ یکـی دانـش فنـی و 

توجـه  بایـد  اسـت.  نظـر  مـورد  گواهینامه هـای 

از  بسـیاری  در  هنـوز  مـا  کشـور  کـه  داشـت 

حوزه هـای صنعـت دانش فنی و تکنولـوژی مورد 

نیاز را ندارد. بنابراین امکان انجام طراحی پایه و 

جزئیات آن برای اجرای طرح های صنعتی بدون 

اسـت.  نبـوده  تکنولـوژی  واردات  از  اسـتفاده 

دومیـن چالـش اجـرای پروژه ها، تامیـن مالی آن ها 

بـوده و در کنـار آن، تامیـن ارز مـورد نیـاز بـرای 

مشـکالت  سـفارش  ثبـت  و  تجهیـزات  واردات 

رابطـه،  ایـن  در  می رونـد.  شـمار  بـه  اساسـی 

تاثیـر  صنایـع  تمـام  روی  شـدت  بـه  تحریم هـا 

گذاشـته و حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی نیـز از 

این چالش مستثنی نبوده  است. 

اقدامـات مثبتـی کـه شـرکت سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات برای حل این چالش انجام 

بـودن  دارا  بـا  گـروه  خـود  کـه  اسـت  آن  داده، 

شرکت های مهندسی مشاوره ای ازجمله پامیدکو 

و... توانسته است به دانش فنی الزم دست پیدا 

کنـد. ایـن یعنـی گـروه توسـعه معـادن و فلـزات 

می توانـد اجراکننـده سـاخت یـک خـط تولیـد در 

بخش هـای مختلـف زنجیـره فـوالد از کنسـانتره تا 

انتهای زنجیره فوالد باشد.

بنابراین با حمایت از مهندسان و دانشمندان 

داخلی و بها دادن به شرکت های فنی مهندسی و 

مسـائل  و  فنـی  دانـش  توانسـته ایم  مشـاوره ای، 

تکنولوژیـک اجـرای پروژه ها را بومی سـازی کنیم و 

بتوانیم در این زمینه خودکفا شـویم. حتی برخی 

شـرکت ها قبال برای اجـرای پروژه های خـود، اقدام 

ازجمله شرکت های فعال 
زیرمجموعه هلدینگ »ومعادن«، 
شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور در غرب کشور است که 

طرح های متعددی در دست اقدام 
دارد. ازجمله این طرح ها، پروژه صبا 
امید غرب خاورمیانه بوده که متعلق 

به صبانور و تجلی است
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بـه انعقـاد قـرارداد بـا برخـی شـرکت های اروپایـی 

کـرده بودنـد تـا برخـی از قطعـات، تجهیـزات و 

ماشـین آالت را از اروپایی هـا وارد و خطـوط خـود را 

تکمیـل کننـد امـا پـس از تحریم هـا، بسـیاری از 

شرکت های اروپایی بدعهدی از خود نشان دادند 

و پروژه هـا را در میانـه راه، رهـا کردنـد. بنابرایـن 

شـرکت ها در تامیـن تجهیـزات بـا چالـش مواجـه 

شدند. علی رغم اینکه بسیاری از خطوط تولیدی 

پیشـرفت قابـل مالحظـه ای داشـتند، بـه سـختی 

امکان تامین تجهیزات، قطعات و ماشین آالت از 

دیگر شـرکت ها وجود داشـت و سـاختار و طراحی 

پروژه ها متناسب با تجهیزات جدید تغییر یافت. 

با این وجود، شرکت های گروه با توانایی و از محل 

وارد  را  نظـر  مـورد  تجهیـزات  خـود،  صـادرات 

در  شـرکت ها  ایـن  رابطـه،  ایـن  در  می کردنـد. 

موضـوع تحریم هـا، تامیـن ارز مـورد نیـاز، ثبـت 

سـفارش و تامیـن تجهیزاتـی کـه قـرار اسـت بـرای 

شـود،  وارد  کشـورها  دیگـر  از  پروژه هـا  اجـرای 

توانسـتند از محـل شـرکت هایی کـه در خـارج از 

کشـور داشـتند، ایـن مشـکالت را تـا حـد امـکان 

مرتفع کنند و به نوعی تحریم ها را دور بزنند. 

عملیـات اکتشـافی شـرکت پایـا بـه عنـوان  ◄

بـازوی اکتشـاف هلدینـگ در چـه وضعیتـی قـرار 

دارد؟ آیـا از ایـن اکتشـافات نتیجـه ای همچـون 

اکتشاف ذخایر جدید حاصل شده است؟

شـرکت پایا 13 زون را در نقاط مختلف کشـور 

ازجملـه اردبیـل، آذربایجان، اصفهان، یـزد، کرمان 

و... در اختیار گرفته و روی آن  ها کار کرده است. 

در ایـن زون هـا پی جویـی، عملیـات اکتشـافی و 

اقدامـات متعـددی در جهـت شناسـایی ذخایـر 

معدنی و پتانسیل های آن ها صورت گرفته است. 

همچنیـن ایـن شـرکت در حـال مذاکـره بـرای در 

اختیـار گرفتـن پهنه هـای دیگـر اسـت. در همیـن 

حال، با ترکیب سهامداران شرکت پایا که تقریبا 12 

شرکت بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی کشور 

شـامل آن می شـوند، قطعـا ایـن شـرکت می توانـد 

اقدامـات موثـر و مفیـدی را بـرای کشـف ذخایـر 

معدنی جدید انجام دهد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

عـالوه بـر اینکـه هـم خـود و هـم شـرکت توسـعه 

معدنی و صنعتی صبانور از سهامداران شرکت پایا 

هستند و از این طریق به زمینه اکتشاف وارد شده 

است، وظیفه خود می داند در راستای ماموریت 

اصلـی ایـن شـرکت بـه صـورت مجـزا بـرای توسـعه 

بخش معدن و صنایع معدنی کشور اقدامات الزم 

را انجـام دهـد. ازجملـه ایـن اقدامـات می تـوان بـه 

شرکت در مزایده های جدید پهنه های معدنی با 

تشـکیل کنسرسـیومی از شـرکت سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات، تجلی و توسعه معدنی و 

صنعتی صبانور اشـاره کرد که در حال در اختیار 

گرفتن پهنه های متعددی بوده و به اکتشـاف به 

صـورت جـدی وارد شـده کـه اقدام بسـیار مثبتی 

اسـت. ایـن موضـوع بـا حضـور مدیریـت جدید به 

شدت در حال پیگیری است و گام بزرگ و موثری 

در حوزه اکتشاف معادن به حساب می آید.

بـرای پشـتیبانی و ادامـه رشـد قیمت سـهام  ◄

چـه  زیرمجموعـه  شـرکت های  نیـز  و  شـرکت 

تدابیری را اتخاذ کرده اید؟

و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

فلزات و شـرکت های سـرمایه پذیر آن، نسـبت به 

و  کرده انـد  اقـدام  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای 

بسیار پویا هستند. این یعنی هلدینگ »ومعادن« 

شـرکت های  بـرای  سـرمایه  تامیـن  طریـق  از 

ایجـاد  طریـق  از  شـرکت ها  ایـن  و  زیرمجموعـه 

طرح هـای توسـعه ای متعـدد و تکمیـل زنجیـره 

تولیـد و افزایـش ظرفیـت بسـیار پویـا شـده اند. 

هلدینـگ و شـرکت های زیرمجموعـه عـالوه بـر 

سـودی کـه در انتهـای هـر سـال خلـق می کننـد و 

سـهامداران  بـه  کـه  شـده ای  تقسـیم  سـود 

می دهنـد، سـود قابـل توجـه دیگـری را در قالـب 

بـه  سـهام،  از  ناشـی  عوایـد  یـا   Capital Gain

اینکـه سـود  بـرای  سـهامداران خـود می دهنـد. 

سهام جذاب بماند، گروه توسعه معادن و فلزات 

در مسـیری گام برداشـته که بسـیار پویا اسـت و 

شـرکت ها را بـه سـمت بـزرگ شـدن، حرکـت بـه 

درآمدهـای  کسـب  بیشـتر،  سـودآوری  سـمت 

باالتـر و خلـق ارزش سـوق می دهـد. ایـن خلـق 

ارزش، درآمدزایی بیشتر و سودآوری مضاعف، 

آینـده  در  گـروه  شـرکت های  می شـود  باعـث 

شـرکت های  کـه  صورتـی  در  باشـند.  جـذاب 
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زیرمجموعه هلدینگ »ومعادن« در سال جاری 

مـورد بررسـی قـرار گیرنـد، مشـخص خواهد شـد 

که نسـبت به سـایر شـرکت های بازار سـرمایه از 

جذابیت هـای بیشـتری برخـوردار هسـتند. ایـن 

پیشـرو،  درآمـد  بـه  قیمـت  یـا   forward P/E

سـودهای آتـی جذابـی هسـتند کـه شـرکت های 

زیرمجموعه هلدینگ می سازند.

و  ◄ معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

فلـزات بـه عنـوان یکی از هلدینگ های بـزرگ این 

حـوزه، چـه اسـتراتژی هایی را برای تکمیل زنجیره 

تولید و ایجاد ارزش افزوده اتخاذ کرده است؟

شـرکت  مدیریـت  تیـم  کـه  اسـتراتژی 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در پیـش 

گرفتـه اسـت، خلـق ارزش اسـت. ایـن خلـق ارزش 

می توانـد در قالـب افزایـش ظرفیـت شـرکت ها، 

اجرای طرح های توسـعه ای، تکمیل زنجیره ارزش 

و... باشد و در حوزه های مختلف جلوه پیدا کند. 

دیـدگاه مدیـران ارشـد ایـن شـرکت، آن اسـت که تا 

حد امکان و مقدورات، از خام فروشی جلوگیری به 

عمل آورد و روی محصوالت موجود ارزش آفرینی 

کرد. این یعنی اگر در شرکتی، مواد اولیه تولید و 

فروخته یا صادر شـود، از این امر جلوگیری شـود و 

زنجیره تولید شرکت مورد نظر تا حلقه های نهایی 

ادامـه یابـد تـا محصوالتـی تولیـد شـود کـه ارزش 

ایـن  سـپس  دارنـد؛  باالتـری  مراتـب  بـه  افـزوده 

محصـوالت در داخـل بـه فـروش رونـد و یـا صـادر 

شـوند. ایـن یعنـی تمـام ارزشـی را کـه می تـوان در 

قالـب زنجیـره تولیـد فـوالد کسـب کـرد، کشـور و 

گروه »ومعادن« از آن استفاده کنند و سهامداران 

نیز از این موضوع منتفع شوند.

در کنار این اسـتراتژی، متنوع کردن پورتفوی 

نیز در برنامه قرار دارد که اقدام بسیار جذاب و با 

اهمیتی است. به همین دلیل در تالش هستیم به 

سایر حوزه های فلزی همچون عناصر نادر خاکی، 

پلی متال ها و سایر عناصر معدنی مهم وارد شویم 

تـا عـالوه بـر زنجیـره سـنگ آهن و فـوالد، در ایـن 

حوزه هـا نیـز حضـور فعـال داشـته باشـیم. بـا ایـن 

اقدام به نوعی پورتفوی شرکت تنها به یک زنجیره 

محـدود نشـده اسـت و تـا حـد زیـادی گسـترش 

می یابد و متنوع تر می شود.

در راستای استراتژی های یاد شده، در بسیاری 

از شـرکت های زیرمجموعـه طرح هـای توسـعه ای 

متعددی به اجرا درآمده اند و ظرفیت تولید آن ها 

نیز در حال افزایش است. به طور مثال، در شرکت 

صبانور در حال حاضر تنها دو محصول کنسانتره و 

گندله تولید می شود و این شرکت به سایر حوزه ها 

هنـوز وارد نشـده اسـت. بنابرایـن سـهام صبانـور و  

هلدینـگ »ومعـادن« در شـرکت فـوالد کردسـتان 

افزایـش یافتـه و ایـن شـرکت در حال رشـد اسـت تا 

بتوانیـم در گام نخسـت در فـوالد کردسـتان، آهـن 

اسـفنجی را بـه عنـوان محصـول بعـدی زنجیـره 

واحدهـای  سـپس  کنیـم.  تولیـد  فـوالد  صنعـت 

فوالدسـازی و نـورد نیـز احـداث شـوند و زنجیـره 

فـوالد در ایـن شـرکت تـا پایین دسـت و محصوالت 

نهایی ادامه یابد. به این ترتیب، با تکمیل زنجیره 

بـرای  را  ممکـن  ارزش  حداکثـر  می  تـوان  ارزش 

سهامداران ایجاد کرد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات و شرکت های 

سرمایه پذیر آن، نسبت به اجرای 
طرح های توسعه ای اقدام کرده اند 

و بسیار پویا هستند. این یعنی 
هلدینگ »ومعادن« از طریق 

تامین سرمایه برای شرکت های 
زیرمجموعه و این شرکت ها از 

طریق ایجاد طرح های توسعه ای 
متعدد و تکمیل زنجیره تولید و 

افزایش ظرفیت بسیار پویا شده اند
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ضرورت اصالح مسیر توزیع در صنعت فوالد



فــوالد

هفتهنامه

16
é 1400  شهریورماه é 182  شماره 

رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن و فوالد تهران گفت: الزم اسـت مسـیر توزیع توسـط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آهن و فوالد 
کشور به صورت قانونی طی شود تا بازار به تدریج به تعادل برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران:

ضرورت اصالح مسیر توزیع در صنعت فوالد
ساماندهی بازار فوالد در گرو عدم دخالت دولت  

حمیدرضـا رسـتگار در گفت وگـو باخبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« دربـاره 

وضعیـت امروز بـازار آهن آالت سـاختمانی، اظهار 

قیمـت  می کنـد  تـالش  ساختمان سـاز  داشـت: 

را  خـود  اولیـه  مـواد  کـه  سـطحی  در  را  مسـکن 

خریـداری کـرده اسـت، نگـه دارد و هدف گـذاری 

خود را در این جهت انجام دهد ولی واقعیت امر 

ایـن اسـت کـه خـود سـاختمان مشـمول افزایـش 

بی رویه و غیرواقعی قیمت  شده است؛ این یعنی 

چیزی شـبیه به بازار سـازی در صنعت سـاختمان 

اتفـاق افتـاده اسـت. ایـن مسـئله خـود بـه تنهایـی 

بـازار  بی ثباتـی  بـر  تاثیرگـذار  عامـل  می توانـد 

امروز این صنعت شود.

وی افـزود: همچنیـن کاهـش ارزش پول ملی، 

نیز می تواند عامل دوم با تاثیرگذاری مستقیم بر 

باشـد.  سـاختمانی  محصـوالت  بـازار  وضعیـت 

بنابرایـن قیمت هـا بایـد بـا توجـه بـه عوامـل یـاد 

شده، واقعی تر و بر اساس قیمت تمام شده کاال 

تعیین شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تصریح 

کـرد: متاسـفانه بـا توجه به تورم افسارگسـیخته و 

افزایش قیمت ها، نهادها و سـازمان هایی که برای 

بـرای  شـهرداری  بیمـه،  از  اعـم  مسـکن  سـاخت 

سـاختمان امتیـاز فروختنـد، حتـی هزینـه بـرای 

سـازمان هایی کـه شـامل انشـعاب آب، گاز و بـرق 

می شـود، بـر افزایـش بی رویـه قیمـت تمـام شـده 

مسـکن تاثیر گذاشته اند.

نـگاه  و  دقیـق  بررسـی  ضـرورت  بـر  رسـتگار 

کارشناسـانه بـر صنعـت فـوالد و سـاختمان تاکیـد 

اخیـر،  گرانی هـای  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  و  کـرد 

سـعی  اولیـه  مـواد  توزیع کننـده  و  تولیدکننـده 

می کند قیمت محصوالت خود را با قیمت تمام 

شـده مسـکن تطبیـق دهـد و یـا بـا افزایـش قیمـت 
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سـایر عوامـل در ایـن حوزه هم تـراز کند؛ بنابراین با 

بررسی دقیق و نگاه کارشناسی تا جایی که امکان 

دارد باید قیمت ها را واقعی تر و بر حسب قیمت 

تمام شده خود آن کاال در نظر گرفت.

نظام توزيع، صنعت آهن و فوالد را به هم   

ريخته است

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 

بـا اشـاره بـه اینکـه فـوالد یکـی از مـواد اساسـی 

سـاخت  و سـاز مسـکن محسـوب می شـود، بیـان 

کـرد: بـا توجـه بـه تورمـی که در بـازار شـامل حال 

تمامـی کاالهـا شـده اسـت، اگـر عواملـی اعـم از 

قیمت، تولید، استخراج، فراوری و آن کاالیی کـه 

در بازار عرضه می شود را در نظر بگیریم، بازار به 

در  حداقـل  کـه  می کنـد  پیـدا  سـوق  سـمتی 

قیمت هـا بـه رکـود نسـبی خواهیـم رسـید؛ ایـن 

یعنـی در ماه هـای اخیـر کـه تقریبـا پیـک مصـرف 

آهن و فوالد تقریبا تمام شـده اسـت، بازار در یک 

بالتکلیفی قرار می گیرد، مگر اینکه اتفاق خاصی 

رقم بخورد که پیش بینی نمی شود.

وی اضافـه کـرد: مادامی که بـه آهن و فوالد به 

عنــــوان کاالهـــای سرمایـــه ای توجــه شـــود و در 

حوزه های مختلف از سـرمایه های سـرگردانی که 

در بازار کشور وجود دارد، برای خرید آن استفاده 

شـود، متاسـفانه مجـددا شـاهد رشـد قیمت هـا 

باعـــث تخریـــب فضـــای  کــــه  بــــود  خواهیـــــم 

کسب و کارها می شود. در واقع، راهکار جلوگیری 

از این مسئله، این است که از فعالیت افرادی که 

متعلـق بـه بـازار فـوالد و آهن نیسـت، جلوگیـری به 

عمل آید؛ نباید افرادی که مجوز خرید و فروش را 

ندارند وارد این حوزه شـوند. مخصوصا در شـرایط 

فعلی که تمامی عوامل ساختمان، صنعت خودرو 

ارتبـاط مسـتقیمی و  تاثیـر و  و صنایـع خانگـی، 

تنگاتنگی با صنعت آهن و فوالد کشور دارند، در 

این مورد باید بیشتر دقت شود.

وی ضمـن تاکیـد بـر اصـالح مسـیر توزیـع در 

صنعـت فـوالد، اذعـان کـرد: بارهـا اتحادیـه آهـن و 

فـوالد تاکیـد کـرده اسـت اگر مسـیر توزیـع اصالح 

نشود و تولیدکننده یا فعاالن و توزیع کنندگان در 

مسـیر توزیـع، روال قانونـی خـود را طـی نکننـد، 

شـاهد پیامدهـای منفـی در این صنعـت خواهیم 

بود اما اگر تمامی این فاکتورها لحاظ شود و با این 

تـوازن  بـه یـک تعـادل و  بـازار  شـرایط پیـش  رود، 

مطلوبی خواهد رسید.

دولت باید حمایت کند؛ نه دخالت!    

رسـتگار در خصـوص نقـش دولـت در صنعت 

سـاختمان بـرای بـه ثبـات رسـیدن قیمت هـا، بیان 

کـرد: دولـت بایـد بـه جـای دخالـت در بـازار، از 

محصوالت سـاختمانی حمایت کند. عمده ترین 

مشـکل حوزه آهن و فوالد این اسـت که ارگان های 

دولتـی کـه هیـچ ارتباطـی بـه این صنعـت ندارند، 

ورود پیدا کرده اند و مسیر توسعه صنعت فوالد را 

با ارسال نامه و دستورالعمل ها تغییر داده اند. در 

واقـع، هـر زمانـی کـه دولـت در ایـن حـوزه دخالـت 

کرده، بازار را از تعادل خارج کرده است.

وی در ادامـه عنـوان کـرد: دولـت بایـد بـازار، 

اقتصـاد و کسـب  و کارهـا را بـه افـراد کارشناسـی و 

مسـئولی بسـپارد که در این حرفه از تجربه کافی 

برخـوردار هسـتند. در کل مهم تریـن کاری کـه 

دولت می تواند انجام دهد، این است که حمایت 

و توجـه بـه مسـیر واقعـی توزیـع کاالهـا را مـد نظـر 

خـود قـرار دهـد. در ایـن صـورت عرضـه و تقاضـای 

واقعی زمان مناسب خود را پیدا می کنند. 

رئیـس اتحادیـــه فروشـندگان آهــــن و فــــوالد 

خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که آهن و فــوالد 

جــــز محصــــوالت وارداتــــی کشــــور محســــوب 

تولیـدات داخلـی کشـور  از  نمی شـوند و عمـدا 

اسـتفاده می کنیـم کـه نتیجه حمایـت از صنعت 

فـوالد چیـزی جـز بـه تعـادل و تـوزان رسـیدن بـازار 

نخواهد بود. 

رشد 30 درصدی قیمت محصوالت فوالد   

با گرانی قیمت انرژی

بـر  انـرژی  قیمـت  تاثیـرات  دربـاره  رسـتگار 

محصـوالت نهایـی فـوالد، مطـرح کـرد: بـر اسـاس 

شنیده ها و گفته ها معموال تخصیص انرژی برای 

کارخانه ها از یک یارانه و قیمت تعادلی برخوردار 

اسـت؛ در واقع، دسـتور کار این مورد بر این اسـت 

کـه از تولیـد داخلـی حمایـت شـود. گرانـی خـود 

انـرژی می توانـد حتـی در حمـل  و نقـل و مـواردی 

همچون سوخت و برق که قرار است در کارخانه ها 

دولت باید به جای دخالت در بازار، 
از محصوالت ساختمانی حمایت 

کند. عمده ترین مشکل حوزه آهن و 
فوالد این است که ارگان های دولتی 

که هیچ ارتباطی به این صنعت 
ندارند، ورود پیدا کرده اند و مسیر 

توسعه صنعت فوالد را با ارسال نامه 
و دستورالعمل ها تغییر داده اند
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اسـتفاده شـود، تاثیـر بگـذارد. قطـع بـه یقیـن اگـر 

حامل هـای انـرژی مشـمول افزایـش قیمـت شـود، 

بهـای تمام شـده تولید نیز باال مـی رود و می تواند 

حداقل یک مسـیر 30 درصدی را در گرانی کاالها 

در صنعت فوالد طی کند.

جلوگيری از صادرات مواد اوليه صنعت   

آهن و فوالد كشور

وی موجـود بـودن بعضـی از مـوارد اولیـه در 

کشـور بـرای صنعـت فـوالد را الزم و ملـزوم تولیـد 

عنـوان کـرد و گفـت: اگـر کمبـودی در مـواد اولیه 

ایجاد شود، شاهد کمبود تولید در کشور خواهیم 

بـود؛ از ایـن رو تـا جایـی که امـکان دارد از صادرات 

مواد اولیه صنایع فوالدی جلوگیری شود. به دلیل 

اینکـه برخـی از ایـن مـواد اولیـه غیرقابـل تجدیـد 

هسـتند؛ یعنـی اگـر بـه طـور مثـال، سـنگ  آهن یـا 

شـمش فـوالدی کـه در داخـل تولیـد شـده اسـت را 

صـادر کنیـم، خـود عامـل تضعیـف بـازار فـوالد و 

باعـث تقویـت بـازار سـایر کشـورها در محصوالت 

فوالدی خواهیم بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 

بـرای  تصریـح کـرد: متاسـفانه توجیـه مطلوبـی 

حمایت از تولید داخلی و اشتغال زایی در کشور 

وجــود نــدارد و سایـــر کشورهـــا و رقبـای ایـران از 

تولید داخلی محصوالت خود حمایت می کنند. 

در بعضـی از کشورهــا بـر مـواد اولیــــه تولیـــدی 

کشـور مـا تعرفه هـای سـنگین وضـع کرده انـد کـه 

به طـور مثـــال، نتوانیـم میلگـرد خـود را بـه فـروش 

برسانیـــم امـــا در مقابـــل، مـواد اولیــه کشـور را 

مشـمول هیچ گونـه تعرفـه ای نکرده  انـد. در واقع، 

بـه سـهولت امکان صـادرات مواد اولیه کشـور ما 

فراهم است. وی متذکـر شــد: مسئوالن کشور ما 

نیز تا جایی که امکان دارد باید از صادرات مواد 

اولیـه جلوگیری کنند؛ مگر اینکه مـازاد تولید در 

مـواد اولیـه وجـود داشـته باشـد کـه امـکان صادر 

شدن آن فراهم باشد.

آفت صنعت فوالد، نتیجه چسبندگی   

کاالی داخلی با نرخ ارز 

رستگار محاسبه کاالها و محصوالت داخلی با 

نـرخ ارز را یـک اشـتباه راهبـری کشـور دانسـت و 

عنـوان کـرد: اگـر زمانـی واحـد پرداخـت حقـوق 

کارگر به جای ریال، به دالر تغییر پیدا کرد، در این 

صـورت هیـچ مشـکلی پیـش نخواهـد آمـد. بـا این 

حال، به هیچ عنوان قیمت تولیدات فوالدی نباید 

بـا ارز خارجـی یـا قیمـت جهانـی فـوالد مقایسـه و 

قیـاس شـود. بـرای کنتـرل بـازار و اینکـه قیمـت 

محصـوالت پاییـن نیایـد، بایـد بحـث صـادرات را 

مطـرح کـرد. به طور مثـال، باید در کشـور ارزآوری 

بـرای  مشـخصی  برنامـه  بایـد  و  باشـیم  داشـته 

صـادرات محصـوالت خـود، در واقـع آن میـزان که 

بایـد صـادر شـود، داشـته باشـیم و در آخـر، بقیـه 

ریـال  نـرخ  بـا  و  بـا واحـد  را  فـوالدی  محصـوالت 

محاسبه کنیم. 

رئیـس اتحادیه فروشـندگان آهن و فـوالد تهران 

خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از اشکاالتی که در 

حـال حاضـر وجـود دارد ایـن اسـت که محصوالت 

فـوالدی را بـا نـرخ جهانـی فـوالد یا نرخ ارز مقایسـه 

می کننـد. مادامـی کـه چسـبندگی میـان کاالی 

داخلـی بـا نـرخ ارز وجود داشـته باشـد، مشـکالت 

ایـن حـوزه کمـاکان در جای خود پا برجا اسـت؛ اما 

با برنامه ریزی که دولت در پیش خواهد داشـت، 

مشکالت حوزه آهن و فوالد رفع خواهد شد.

راهکارهای جهش تولید با شناخت   

ظرفیت های واقعی رشد اقتصاد 

بـر ضـرورت شـناخت ظرفیت هـای  رسـتگار 

واقعی رشد اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: با 

رشـد  واقعـی  ظرفیت هـای  شـناخت  و  بررسـی 

اقتصـاد و امکانـات موجـود در کشـور بایـد نیـاز 

داخلی را تامین کرده و با توجه به گزارش انجمن 

جهانـی فـوالد، ایـران در فوریـه 2021، در جایـگاه 

دهـم بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد جهـان قرار 

گرفته است.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهـن و فـوالد در 

پایـان اظهـار کـرد: ضرورت دارد هر چه سـریع تر به 

سـمت اهـداف و چشـم انداز 1404 بـرای تولیـد 55 

میلیـون تـن فـوالد دسـت پیـدا کنیـم. پیش بینـی 

می شـود بتوانیم تا سـال 1404 به همان چشم انداز 

تعیین شده، برسیم. این امکان وجود دارد در سال 

1404، ایران در میان چند کشـور اصلی و نخسـت 

تولید فوالد در جهان با کمیت و کیفیت باشد.

متاسفانه یکی از اشکاالتی که در 
حال حاضر وجود دارد این است که 
محصوالت فوالدی را با نرخ جهانی 

فوالد یا نرخ ارز مقایسه می کنند. 
مادامی که چسبندگی میان کاالی 

داخلی با نرخ ارز وجود داشته باشد، 
مشکات این حوزه کماکان در جای 

خود پا برجا است
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بازار ایران سرشار از تضادهای قیمتی است
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ابرچرخـه قیمتـی فلـزات پایه )کامودیتی ها( در اقتصادهای سـالم و اسـتاندارد، اثرات بسـیار خوبی می تواند داشـته باشـند و باعث 
تقویـت و رشـد اقتصاد هر کشـوری شـود اما چون متاسـفانه اقتصاد ایران کمی شـکننده اسـت و از ثبـات الزم برخوردار نیسـت، 
نمی تـوان انتظـار تاثیرگـذاری مثبتـی از این پدیده جهانی در داخل کشـور داشـته باشـیم. در این بـاره، با علیرضا سـلیمانی، مدیر 

بخش فروش آلومینیوم شرکت جهان عایق پارس گفت وگو کردیم که مشروح آن در ادامه آمده است:

علیرضا سلیمانی، مدیر دپارتمان ورق آلومینیومی شرکت جهان عایق پارس:

بازار ایران سرشار از تضادهای قیمتی است

بـه نظـر شـما، آیـا رشـد قیمـت فلـزات پایـه  ◄

)کامودیتی هـا( طـی یـک سـال اخیـر، نشـانه ای از 

یـک ابرچرخـه اسـت تاثیـر آن را بـر بـازار داخلـی 

چگونه می بینید؟

نظیـر  فلزاتـی  قیمـت  افزایشـی  رونـد  بلـه؛ 

آلومینیوم و مس در بازارهای جهانی که تقریبا از 

سـال گذشـته آغـاز شـده و هنـوز هـم ادامـه دارد، 

نشـان دهنده یـک ابرچرخـه اسـت؛ بـه طـوری کـه 

حتـی چنـد روز پیـش، آلومینیوم توانسـت رکورد 

قیمتی 10 سـاله خود را نیز بشـکند. از طرفی، در 

کشـور ایران، سـرمایه گذاری در ارز، بورس اوراق 

بهـادار، ملـک و امـالک و... از تب و تاب افتاده و 

در  فلـزات  قیمـت  افزایشـی  رونـد  طرفـی،  از 

بازارهـای جهانـی مشـاهده می شـود؛ بنابرایـن بـه 

دلیـل اینکـه خام فروشـی فلـزات ممنـوع اسـت، 

درآمـد  کسـب  بـرای  سـرمایه گذاران  از  برخـی 

ارزی، اقـدام بـه دور زدن ایـن موضـوع کرده انـد؛ 

را  آلومینیـوم  شـمش  افـراد  ایـن  کـه  طـوری  بـه 

خریـداری کـرده و طـی فـراوری و تبدیـل بـه ورق 

10میلی متـری، آن را بـه کشـورهای دیگـر صـادر 

می کنند و به این علت که گمرک سـخت گیری  

نسـبت بـه ایـن محصـول میانـی نـدارد، باعـث 

می شـود تـا عالقه منـدی سـرمایه گذاران بـه ایـن 

سـو سـوق داده شـود و از آن بـه عنـوان راهـکاری 

سـاده بـرای درآمدزایـی اسـتفاده کننـد. ضمـن 

اینکـه رشـد مـوارد جنبی تولید مانند هزینه های 

در  و...  کارگـران  دسـتمزد  گاز،  بـرق،  تولیـد، 

شرکت هایی که تولیدکننده هستند نیز مزید بر 

علت شده است؛ به طوری که تولید محصوالت 

با ارزش افزوده باال توجیه اقتصادی ندارد.

در بخش هایی که به بازارهای کشورهای دیگر 

متصـل هسـتیم، تناقـض وجـود دارد. بـه عنـوان 

مثـال، در خصـوص آلومینیـوم، وقتـی در بـورس 

فلزات لندن منحنی قیمت آلومینیوم تنزل پیدا 

می کنـد و افـت قیمـت  جهانـی ایـن فلـز را شـاهد 

هستیم، در ایران قیمت آن افزایش پیدا می کند. 

البته باید در نظر داشت که به نسبت منطقه در 

در  چراکـه  کـرد؛  نظردهـی  بایـد  خصـوص  ایـن 

قیمتـی  رونـد  ایـن  مختلـف،  زمانـی  برهه هـای 
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برعکس شده و هماهنگ با کاهش قیمت جهانی، 

قیمت فلزات در کشـور نیز افت پیدا کرده و یا با 

افزایـش نـرخ در بـورس فلـزات لنـدن، قیمـت در 

بـازار داخلـی نیـر بـه صـورت یکسـان رشـد پیـدا 

بایـد گفـت رونـد  کـرده اسـت امـا در مجمـوع 

قیمت ها در بازار داخلی رو به رشد گذاشته است 

به گونه ای که از یک ماه اخیر تاکنون با محاسبات 

انجام شده و نتایج به دست آمده، مشاهده شده 

کـه 2.5 تـا 3.5 درصـد افزایـش قیمـت بـه ثبـت 

رسیده است.

متاسـفانه تاکنـون تصمیمـات درسـتی مثـل 

اصـالح نحـوه فـروش، تغییـر راه هـای تامیـن مـواد 

اولیـه، بـه سـرانجام رسـیدن برجـام و... در جهـت 

اصـالح وضعیـت صنعـت و اقتصـاد کشـور اتخـاذ 

نشـده اسـت امـا اگـر روال کار مدیریتـی کشـور به 

همین نحو ادامه پیدا کند و هیچ تغییر سازنده ای 

رخ ندهـد، رونـد صعـودی قیمت قطعا تا مدت ها 

بعـد نیـز ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و نمی تـوان بـه 

راحتی آن را مهار کرد. نمی توانیم خود را با شرایط 

بازارهـای خارجـی بـه راحتـی مقایسـه کنیـم؛ در 

مواقعـی کـه نـرخ جهانـی رشـد یافتـه و قیمـت در 

بـازار داخلـی کاهـش پیـدا کـرده و بالعکـس، جایی 

که به نظر می رسد باید قیمت ها افزایش یابد، در 

نیـز  جهانـی  نـرخ  از  کمتـر  حتـی  داخلـی  بـازار 

قیمت گـذاری روی فلـزات صـورت می گیـرد کـه 

علت آن هم این است که بر اساس موجودی بازار 

و عواملـی کـه تامین کننـده بـازار هسـتند در یـک 

برهه زمانی نیاز به نقدینگی دارند و مواد اولیه را 

با قیمت کمتری در بازار به فروش می رسانند که 

بـه هـر نحوی شـده، سـرمایه درگردش مورد نیـاز را 

تامین کنند.

و  ◄ پیامدهـا  ارز چـه  نـرخ  افزایـش هـر سـاله 

تبعاتی برای تولیدکنندگان ایرانی داشته است؟

تولیدکننـده در تیـرراس ترکش هـای متسـاعد 

شـده از معضالتـی ماننـد نوسـانات نـرخ ارز قـرار 

گرفتـه اسـت. ایـن نکتـه را بایـد گفـت کـه یـک 

تولیدکننـده بخـش عمـده مـواد اولیـه خـود را بـا 

از  بسـیاری  و  می کنـد  تامیـن  ارز  پرداخـت 

سیاسـت گذاری های بـازار بـر اسـاس نوسـانات ارز 

اسـت. قطعـا بـا توجـه بـه ایـن شـرایط و همچنیـن 

قوانیـن وضـع شـده بانـک مرکـزی مبنـی بـر اینکـه 

میزان ارز ورودی و خروجی از کشور در سامانه های 

ارزی سـنا و نیمـا ثبـت شـود، چالش هایـی بـرای 

تولیدکنندگان ایجاد شده است. نرخ تسعیر ارز بر 

اسـاس معیارهـای خاصـی نوسـان دارد کـه از همه 

جهـات تولیدکننـده را تحـت تاثیر قـرار می دهد و 

اگـر آن هـا قـرارداد ارزی منعقـد کـرده باشـند، بـه 

شـدت دچار ضرر خواهند شـد. طبیعی است که 

تولیدکنندگانـی کـه در زمینه تجـارت بین المللی 

فعال نیستند، نوسانات نرخ ارز، معضالت کمتری 

را ایجاد خواهد کرد.

بـا توجـه بـه اینکـه ابرچرخـه نـه  تنهـا افزایـش  ◄

قیمـت فلـزات، بلکـه رشـد قیمـت نفـت را نیز به  

دنبـال دارنـد، آیـا بـرای اقتصـاد ایـران بـا توجـه بـه 

رشد قیمت نفت می تواند مفید باشد؟ در مورد 

صنعت  گران چطور؟

در ایران، هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا 

کنـد، قطعـا برنامه ریزی هـای بودجـه ای کالن را 

و  می دهـد  قـرار  خـود  مسـتقیم  تاثیـر  تحـت 

حداقل ترین اتفاقاتی که رخ خواهد داد، این است 

کـه بودجـه کمی بیشـتر می شـود یا قـدرت خرید 

تولیدکننده افزایش می یابد و می تواند برای ادامه 

کار خـود تصمیمـات پایدارتـری اتخـاذ کنـد؛ ولـی 

متاسـفانه طی چند سـال اخیر، چه زمانی که هر 

بشکه نفت 100 دالر به فروش می رسید و چه االن 

که عمال نفتی از ایران خریداری نمی شود، شرایط 

یکنواخـت مانده و تغییرات محسوسـی کـه رو به 

بهبودی برود، رخ نداده است.

وجـود  نبـودن  یـا  بـودن  مفیـد  خصـوص  در 

ابرچرخـه بـرای صنعتگـران بایـد گفـت اگر مبلغی 

کـه از بابـت افزایـش قیمت نفت و یا حتی قیمت 

دسـت  بازمی گـردد،  بانکـی  چرخـه  بـه  فلـزات، 

صنعتگر را بگیرد و حمایت کننده ای قوی باشـد، 

می تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد. مهم ترین 

مسـئله این اسـت که یک صنعتگر و به طور کلی 

در اشـل بزرگ تر، صنعت کشـور به اعتبار وابسته 

است یعنی اگر تولیدکننده، از حمایت های بانکی 

و همچنین نقدینگی کافی برخوردار نباشد، قطعا 

ضربه سـنگینی خواهد خورد. اگر افزایش قیمت 

نفـت و فلـزات بتواند وجه نقـد را در چرخه بانکی 

افراد شمش آلومینیوم را خریداری 
کرده و طی فراوری و تبدیل 

به ورق 10میلی متری، آن را به 
کشورهای دیگر صادر می کنند و به 

این علت که گمرک سخت گیری  
نسبت به این محصول میانی 

ندارد، باعث می شود تا عاقه مندی 
سرمایه گذاران به این سو سوق 

داده شود و از آن به عنوان راهکاری 
ساده برای درآمدزایی استفاده کنند
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آن صـرف  از  بخشـی  کـه  کنـد  کانالیـزه  طـوری 

حمایت از تولید شود، قطعا ابرچرخه اثرات مثبت 

و مفیدی روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت اما 

چـون اقتصـاد مـا متاثـر از برخـی عوامـل ناسـالم 

اسـت، قطعا اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. شـاید 

در حد چند گزارش از سوی سازمان ها و نهادها در 

رسانه ها اعالم شود که برخی تغییرات مثبت رخ 

داده امـا در واقعیـت هیـچ اتفاقـی نیفتاده اسـت. 

حقیقت آن است که حتی بانک ها با معادالتی که 

بـرای اعطـای تسـهیالت لحـاظ کرده انـد، بـه فکـر 

منفعت خود هسـتند و چالش هـای فراوانـی را در 

این زمینه برای تولیدکننده ایجاد می کنند.

از  ◄ ایـران  در  صنایعـی  چـه  شـما  نظـر  از   

شکل گیری ابرچرخه سود می برند و چه صنایعی 

متضرر خواهند شد؟

با فرض اینکه درآمد حاصل از ایجاد ابرچرخه ها 

به بخش اقتصاد کالن دولت باز می گردد، صنایع 

از  قطعـا  پایین دسـتی ها،  بـه  نسـبت  باالدسـتی 

وضعیت مالی مطبوع تری برخوردار خواهند شد 

و ســــود بیشتــــری خواهنـــد بـرد امـا در بخـش 

پایین دست، میزان اثرگذاری این پدیده کمتر از آن 

اسـت که به علت رشـد قیمت کامودیتی ها، این 

صنایع بخواهند در روند فعالیت خود تغییری را 

احساس کنند.

یـک صنعتگـر ایرانـی بیشـتر از افزایـش نـرخ  ◄

دالر واهمه دارد یا افزایش قیمت جهانی کاالها؟

در برخـی بازه هـای زمانـی نـرخ جهانـی دالر 

بـاال رفتـه و قیمت هـا در بـازار داخلـی کاهـش 

یافتـه و یـا ایـن اتفـاق بالعکس رخ داده اسـت اما 

به صــــورت کلــــی، از آنجـــا کــــه اقتصــــاد مـــا و 

وضعیـــت حاکـــم بـر بــــازار داخلـــی، از لحـــاظ 

وابستگی به نــرخ دالر قابل مقایسه با اقتصاد و 

بازارهــای جهانی نیست، افزایش جهانی قیمت 

کاال خیلــــی قابــــل توجــــه نیســـت ولی افزایش 

قیمت دالر تاثیر بیشتری بر فعالیت تولیدکننده 

دارد. به طوری که اگر دالر به میزان یک درصد 

رشـد پیـدا کنـد، تولیدکننـده می بایسـت مـواد 

اولیـه و اقـالم دیگـری کـه بـرای خـط تولیـد نیـاز 

دارد را 4 درصد گران تر خریداری کند.

به طور کلی، می توان گفت افزایش نرخ دالر 

سبب ایجاد آشفتگی و آشوب در بازار می شود و 

از  حاصـل  درآمـد  کسـب  و  سـوددهی  کاهـش 

فـروش محصـوالت بـرای تولیدکننـده می شـود و 

عمال برای ادامه فعالیت همه تولیدکنندگان در 

در  می کنــد.  ایجـاد  معضـل  کشـور  سراسـر 

حقیقــت، در شرایط جهـــش نرخ دالر، افـــرادی که 

به تولیــدکننده خدمات ارائه می کنند و صنایع 

باالدستی یا تامین کننده هستند، سود بیشتری 

پایین دسـتی  تولیدکننـدگان  خـود  بـه  نسـبت 

کسب می کنند.

شـکل گیری یـک ابرچرخـه، عـالوه بـر افزایش  ◄

قیمـت  شـاخص  تولیدکننـده،  قیمـت  شـاخص 

آیـا  می دهـد.  افزایـش  نیـز  را  مصرف کننـده 

کاهـش  سـبب  می توانـد  ابرچرخـه  شـکل گیری 

تقاضـا شـود؟ از نظـر شـما، کـدام صنایـع بیشـتر 

تحت تاثیر این امر قرار می گیرند؟

و  هسـتند  مصرفـی  کشـور،  صنایـع  بیشـتر 

قسـمتی از ایـن صنایع، مصـرف عـام دارند مانند، 

صنایـع غذایـی، خـودرو و... که به نظر می آید این 

صنایـع بیشـتر از بقیـه، از پدیـده ابرچرخـه تاثیـر 

بپذیرنـد و بـه عبـارت دیگـر، هـر چقـدر نقدینگـی 

افزایش پیدا کند و یا درآمد حاصل از این ابرچرخه، 

قدرت خرید را باال ببرد، تاثیر بیشتر و مثبت تری 

روی صنایعـی کـه از آن هـا نـام بـرده شـد، خواهنـد 

گذاشـت. بـه عبـارت دیگـر، اگـر جهـش قیمتـی 

فلـزات، سـبب تزریـق نقدینگـی بـه جامعـه شـود، 

طبیعتـا افزایـش قیمـت محصـول نهایـی ماننـد 

خـودرو، سـبب کاهـش تقاضـا بـرای ایـن محصـول 

نخواهد شد.

اگـر بخواهیـم تاثیـر ابرچرخـه را روی صنایـع 

نکتـه حائـز  ایـن  بایـد  بررسـی کنیـم،  باالدسـتی 

اهمیـت ذکـر شـود که خـود این صنایـع باید مولد 

چنیـن ابرچرخه ای در کشـور باشـند و همزمـان از 

همه ظرفیت ها و امکانات تولیدی خود اسـتفاده 

کننـد تـا بعـد از بـه وجـود آوردن ایـن ابرچرخـه بـا 

هدف مشخص، بتوانند به صنایع پایین دستی در 

بخش هـای مختلفـی مثـل خرید مـواد اولیـه مورد 

نیـاز بـرای تولیـد و... بـه خوبـی و بـه انـدازه کافـی 

رسیدگی کنند.

متاسفانه تاکنون تصمیمات 
درستی مثل اصاح نحوه فروش، 
تغییر راه های تامین مواد اولیه، به 

سرانجام رسیدن برجام و... در 
جهت اصاح وضعیت صنعت و 
اقتصاد کشور اتخاذ نشده است 
اما اگر روال کار مدیریتی کشور 

به همین نحو ادامه پیدا کند و هیچ 
تغییر سازنده ای رخ ندهد، روند 

صعودی قیمت قطعا تا مدت ها بعد 
نیز ادامه پیدا خواهد کرد و نمی توان 

به راحتی آن را مهار کرد
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سـلمان مالسـلمانی در گفت وگـو باخبرنـگار 

در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

ارتبـاط بـا معضـالت به وجود آمـده برای صنعت 

مـس در سـال 1400، اظهـار داشـت: بـا آغـاز سـال 

جدیـد، برخـالف تصـور همـه تولیدکننـدگان کـه 

بـرای سـال جدیـد برنامه  هـای تولیـدی جدیـدی 

داشتند و امیدوار بودند که به جبران چند سال 

اخیـر کـه مدام متحمل ضرر می شـدند، بتوانند 

شاهــــد رونـــق تولیـــد و افزایـــش درآمـــد باشند، 

قیمت مواد اولیه از سال قبل هم بیشتر شد.

وی افـزود: بـا افزایـش بی برنامـه نـرخ دالر و 

تاثیرپذیری مستقیم قیمت مواد اولیه از آن، در 

تامین مواد اولیه به مشکل خوردیم و می بایست 

نقدینگـی بیشتـــری بــــرای خریــــد در دســــت 

داشـتیم. عالوه برایـن، زمانـی هم کـه محصول با 

مـواد اولیـه ای کـه گـران خریـداری شـده، تولیـد 

شود طبیعتا از قیمت تمام شده باالتری نسبت 

بـه قبـل برخـوردار خواهـد بـود. ایـن امـر سـبب 

می شـود تـا مصرف کننـده صبـر کنـد کـه افـت 

قیمـت در بـازار رخ دهـد و قیمت هـا شکسـته 

شـود تـا بتوانـد محصـول تولیـد شـده را با قیمت 

کمتـری تهیـه کنـد اما فروش محصـول با قیمت 

کـه  اسـت  مـا ضـرر  بـرای  پایین تـر،  تمـام شـده 

هیـچ  و  بـود  نخواهـد  آن  پـی  در  هـم  جبرانـی 

مسـئولی بـرای رفـع ایـن معضل تاکنون پاسـخگو 

نبوده است.

قطعی برق، معضل تابستان 1400  

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در ادامه 

عنـوان کـرد: از یـک سـو، معضل رکود بـازار تولید 

را تحـت تاثیـر قـرار داده و از سـوی دیگـر، بـا آغاز 

فصـل تابسـتان، چالـش قطعی برق بـه عنوان یک 

معضـل تـازه بـروز پیـدا کـرد. بـا توجـه بـه کمبـود 

بـرق در کشـور و در راسـتای جلوگیـری از قطـع 

برق خانگی، بدون اینکه هماهنگی انجام شود، 

بـرق واحدهـای تولیـدی را قطـع کردنـد کـه ایـن 

اتفاق، تولید را عقب انداخت، به ماشین آالت و 

دسـتگاه ها خسـارت زد. هـر زمـان کـه بـرق قطـع 

شـود کارگـران از انجـام فعالیـت بـاز می مانـد که 

این هم برای شرکت هزینه بر است.

مالسـلمانی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه 

بیـان کـرد: مفتـول مسـی کـه در تولیـد سـیم و 

کابـل اسـتفاده می کنیـم بایـد از کیفیـت باالیـی 

برخـودار باشـد زیـرا سـیم و کابـل بـی کیفیـت 

باشـد.  بـرای مشـتری خسـارت آفرین  می توانـد 

مدیرعامـل سـیم و کابـل کاوه  تـک گفـت: در سـال جـاری درسـت مانند سـال 1399 کـه وعده هـای فراوانی مبنی بـر بهبود 
اوضـاع تولیـد داده شـده بود، همه تولیدکنندگان به کسـب درآمد بیشـتر امیدوار شـدند امـا برخاف تصور همـگان، اتفاق های 
مثبتـی در بخـش تولیـد رخ نـداد؛ ضمـن اینکـه تولیدکنندگان هنـوز با موانعـی نظیـر مالیات های سـنگین روبه رو هسـتند که 

تولید را ضررده کرده است.

مدیرعامل سیم و کابل کاوه  تک:

تولید، ضررده شده است
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مفتول مسی مورد نیاز خود را از شرکت گیل راد 

شـمال و روکـش مصرفـی را از شـرکت تولیـدی 

دنیـای گرانـــول خریـــداری می کنیـــم. طبیعـی 

اسـت کـه برای تولید محصـوالت با کیفیت باال، 

بایـد از مـواد اولیـه بـا کیفیــــت و ماشیـــن آالت 

استاندارد استفاده کرد؛ بنابراین با اینکه قیمت 

مـس افزایـش یافتـه امـا مجبـور هسـتیم بـه هـر 

قیمتی که عرضه می شود، آن را تامین کنیم و از 

مصـرف مـس ضایعاتـی امتنـاع می کنیـم. ضمن 

اینکـه تهیـه مـواد اولیـه بـا کیفیـت، نقدینگـی 

زیادی هم می طلبد.

به بازار آزاد روی آوردیم  

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل کاوه تک در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا از طریـق بـورس کاال 

اقـدام بـه تامیـن مـواد اولیـه می  کنیـد یـا خیـر، 

مطـرح کـرد: تاکنــــون از طریــــق کارگــــزاری بــــه 

واسـطه سـهمیه ای کـه بـه مـا تعلق گرفته اسـت، 

خریــــد از بـورس کاال انجـام داده ایـم امـا اکنـــون 

ایــــن کار را نمی کنیــــم؛ چراکــــه تفـاوت قیمـت 

محصـوالت عرضـه شـده در بـورس کاال بـا بـازار 

آزاد زیـاد بـوده و بـرای مـا بـه عنـوان تولیدکننـده 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. بـه همیـن جهـت سـعی 

می کنیـم مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از بـازار 

از  ارزان تـر  و  آزاد خریـداری کنیـم کـه سـهل تر 

بورس کاال انجام می شـود. ضمن اینکه کیفیت 

محصوالت موجود در بازار با محصوالت عرضه 

شده در بورس کاال، تفاوتی ندارد.

استفاده از ماشین آالت خارجی  

این فعال صنعت سیم و کابل مسی در مورد 

تکنولـوژی موجـود در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت 

بیـان کـرد: ازجملـه دسـتگاه هایی کـه در خطـوط 

تولید کاوه تک به کار برده شـده اند، می توان به 

دسـتگاه کشـش راد و مولتی وایـر اشـاره داشـت 

کـه دانـش فنـی آن هــــا متعلــــق بـه اروپـا اســـت. 

همچنین سیستم اکسترود که هم نمونه داخلی 

و هــــم نمونــــه های خارجـــی آن کـــه متعلــق بـــه 

کشـورهای چیـن و انگلیـس بـوده، در خـط تولیـد 

این شرکت مستقر شده است.

مالسـلمانی در ادامـه تاکید کـرد: با توجه به 

ایـن کـه کشـور در حـال حاضـر از جوانـب زیـادی 

تحریم شده، اگر یکی از قطعات این ماشین آالت 

قطعـه  تامیـن  در  خارجـی دچـار مشـکل شـود، 

یدکـی آن بـه شـدت دچـار چالـش می شـویم؛ بـه 

گونه ای که هم اکنون نزدیک به 6 ماه اسـت که 

بـرای تامیـن قطعات یدکی، نتوانسـتیم اقدام به 

واردات قطعه کنیم.

برای اجرای طرح توسعه، تعجیل نداریم  

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل کاوه تک در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکـه آیـا بـرای 6 ماهـه دوم سـال 1400، برنامـه 

توسـعه ای در نـظ رگرفته ایـد یـا خیـر، یادآور شـد: 

بـه هـر شـکلی، یـک تولیدکننـده بـرای افزایـش 

بهـره وری تولیـد محصـول و حتـی تنـوع دادن بـه 

حـوزه فعالیـت خـود جهـت تولیـد محصـوالت 

دیگـر، برنامه هایـی را تبییـن می کنـد اما شـرکت 

مـا هنـوز به صورت قطعی طرحی را بـرای اجرای 

نهایـی در نظـر نگرفتـه اسـت. در صـورت بهبـود 

نسبــــی شرایـــط اقتصــــادی حاکــــم بــــر کشــور، 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز تامیـن خواهـد شـد و 

سپس برای اجرای نهایی طرح توسعه، اقدامات 

الزم صورت خواهد پذیرفت.

این تولیدکننده سیم و کابل مسی در انتهای 

این گفت وگو، در اشـاره به توقع تولیدکنندگان از 

مسئولین دولت سیزدهم، مطرح کرد: درخواست 

همـه تولیدکننـدگان از دولـت جدیـد ایـن اسـت 

کـه بـه فکـر آن هـا باشـد. دولـت بایـد موانعی که 

توسـط سـازمان هایی مانند بیمه و امور مالیاتی 

کـه بـر سـر راه تولیدکننـده نهـاده شـده اسـت را 

افـزوده ای کـه  بـر ارزش  حـذف کنـد. مالیـات 

بـرای تولیدکننـدگان در نظـر گرفتـه شـده، در 

بسیـــاری از مواقـــع از درآمـــد حاصــل از فروش 

اسـت.  بیشـتر  تولیـدی  واحـد  آن  محصـوالت 

ضمـن اینکـه اگـر تولیدکننـده نتوانـد در موعـد 

مقـرر مالیـات خـود را پرداخـت کنـد، جریمـه ای 

سـنگین تر از مبلـغ مالیـات تعلق گرفته بـه واحد 

تولیـد، تحمیـل می شـود. ایـن موضـوع، تولیـد را 

برای تولیدکننده ضررده می کند که بهتر است 

بـرای بهبـود شـرایط، دولتمـردان زودتر دسـت  به  

کار شوند.

با توجه به کمبود برق در کشور و 
در راستای جلوگیری از قطع برق 

خانگی، بدون اینکه هماهنگی 
انجام شود، برق واحدهای تولیدی 
را قطع کردند که این اتفاق، تولید 
را عقب انداخت، به ماشین آالت و 

دستگاه ها خسارت زد
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تجربه تولیدکنندگان از سیاست گذاری  مدیران کارسازتر است
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بابـک طبرسـی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: 

شـرکت پی سـنگ سـرب و روی در زمینـه تولیـد 

کنسـانتره روی فعالیـت می کنـد کـه دارای یـک 

معـدن مسـتقل اسـت و از ایـن لحـاظ، در تامیـن 

مواد اولیه تا حدود زیادی توانا بوده و به مشکل 

خاصی برخورد نکرده اسـت. ضمن اینکه بیشـتر 

از معـدن خـود استفـــاده می کنیـم و کمتــــر از 

معـادن دیگـر، مـواد اولیـه خریـداری می کنیـم؛ 

چراکه برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: ظرفیت تولید معدنی که در اختیار 

ایـن واحـد قـرار دارد، سـاالنه دو هـزار تـن در پروانـه 

تولیـد  کارخانـه  بـرای  و  شـده  قیـد  بهره بـرداری 

کنسـانتره روی نیـز همیـن میـزان تولیـد در نظـر 

گرفته شده است که عموما متغیر نبوده و بیشتر 

از این میزان نیز محصولی تولید نشده است. در 

ایـن کارخانـه، محصوالت جانبـی دیگـری از خاک 

روی که وارد دستگاه شده، استخراج می شود که 

حاوی مقادیری از نقره اسـت اما باید به این نکته 

توجه داشت که تولید محصول نهایی از آن صرفه 

اقتصـادی نـدارد؛ چراکـه حتمـا بایـد از تکنولـوژی 

جدید و به روز دنیا برای تولید مواد استخراج شده 

دیگر نظیر نقره استفاده کرد که متاسفانه ضعف 

در این موضوع در بیشتر کارخانه ها وجود دارد و 

عمـده تولیدکننـدگان این صنعت با ماشـین آالت 

قدیمی کار می کنند.

پتانسیل باالی باطله ها معدنی  

ایـن تولیدکننــده کنسانتــره روی در ادامــه 

گفـت: اینکـه هنـوز بـرای واردات ماشـین آالت و 

نوسـازی خطوط تولید در بیشـتر شـرکت ها دچار 

چالـش هسـتیم، نشـان از عـدم کفایـت مدیـران 

ارشـد دارد کـه بهتـر اسـت در تصمیمـات و رویـه 

مدیرعامـل شـرکت پی سـنگ سـرب و روی گفت: هر تولیدکننـده بنا به سـال های متعدد فعالیت و کسـب تجربیات فـراوان، راه های 
بهتـر و مفیدتـری را بـرای حل معضـات به کار برده که نتیجه بخش نیز بوده اسـت و در حـال حاضر، یکی از بهتریـن راهکارهای حل 

مشکات بخش تولید، عدم دخالت دولت در امور تولیدکنندگان است.

مدیرعامل شرکت پی سنگ سرب و روی:

تجربه تولیدکنندگان از سیاست گذاری  مدیران 
کارسازتر است
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کار تجدیـد نظـر کننـد. بایـد بـرای تولیـد کشـور 

شـرایط بهتـری فراهـم شـود تـا هـم رونـق تولیـد 

داشته باشیم و هم بتوانیم ارزش افزوده بیشتر، 

صـادرات و در نهایـت ارزآوری بـرای کشـور بـه 

ارمغـان بیاوریـم. میلیاردها تن خـاک معدنی در 

معادن وجود دارد که دارای قابلیت تولید فلزات 

ارزشـمند اسـت. به طور مثال، همین باطله های 

معدنـی دارای مقادیـر بسـیار زیـادی از فلزهـای 

توسـط  بایـد  کـه  و کمیـــاب هسـتند  گران بهــــا 

دستگاه های نوین و به روز استخراج و استحصال 

شـوند. بـرای مثـال، معدنی که در اختیـار داریم، 

30 هـزار تـن باطلـه معدنـی داشـته و عیـار فلـز 

محتـوی روی کـه در ایـن باطله هـا وجـود دارد، 

دارای  شـرکت  یـک  وقتـی  کـه  اسـت  5درصـد 

تجهیـزات بـه روز و مطابق با آخریـن دانش فنی و 

ایـن  خریـد  خواهـان  سـرعت  بـه  باشـد،  تولیـد 

باطله هاو تولید محصول است. 

سوء مدیریت، آفت این روزهای تولید است  

طبرسـی عنـوان کـرد: مشـکل اصلی صنعت، 

سوء مدیریت است و با سایر نامالیمات می توان 

بـه نوعـی کنـار آمد. همه تولیدکننـدگان با توجه 

به تعداد سال هایی که در حال فعالیت بوده اند، 

تجربیاتی را در جهت رفع مشکالت در برهه های 

مختلـف زمانـی کسـب کرده انـد. سـال 1399 و 

همچنیـن سـال جـاری، بـرای تولیدکننده سراسـر 

معضـل بـوده و برخـالف شـعار ایـن دو سـال کـه 

بیانگر حمایت از تولید بوده، تاکنون عمل شـده 

است. بد نیست برای یک دوره آزمایشی هم که 

شـده، مدیران اندکی در انجام تصمیم های خود 

تامـل کـرده و تولیدکننـده را بـه حال خـود واگذار 

کننـد کـه به این ترتیـب خواهند دید چالش های 

بخـش تولیـد بـه راحتـی و در مـدت زمـان بسـیار 

کمتری از بین خواهد رفت!

عدم به کارگیری افراد متخصص در   

پست های مدیریتی

روی  و  سـرب  پی سـنگ  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: سـوء مدیریـت بیشـتر بـه ایـن 

خاطر است که افرادی مسئولیت پذیرفته اند که 

دانـش کافـی از موقعیتـی کـه در آن قـرار دارند را 

ندارند و به عبارت دیگر، در کار خود متخصص 

و خبـره نیسـتند. نتیجـه ایـن عـدم تخصـص در 

پست مدیریتی، تصمیمات اشتباه و یک شبه ای 

اسـت کـه تولیدکننـده را بـه کلـی از پـای درآورده 

اسـت. نوسـانات نـرخ ارز، افزایـش قیمـت مـواد 

اولیـه و در نتیجـه، افزایـش قیمـت تمـام شـده 

محصـول، سـودآوری تولیدکننـده را بـه حداقـل 

رسانده است؛ چراکه فروش با قیمت پایین تر که 

بـرای مصرف کننــــده مقـــرون به صرفه تر باشـــد، 

بیش از هر چیزی اهمیت دارد.

تعطیلی هفت معدن کوچک مقیاس  

این فعال صنعت روی عنوان کرد: متاسفانه 

در حـال حاضـر، نزدیـک بـه هفـت معدن سـرب و 

روی بــــا وجــــود راندمــــان کــــاری باالیـــی کــــه 

داشـتند، دسـت از فعالیـت کشـیده و تعطیـل 

شده اند که از عمده ترین دالیل این تعطیلی نیز، 

هزینه هـای بـاالی تولیـد، معدنـکاری و همچنیـن 

کوچک مقیـاس بـودن معـادن اسـت؛ بـه عبـارت 

دیگـر، در ایـن معـادن، عـالوه  بـر بهـره وری باالیـی 

کـه داشـتند هزینه ها برای تولیـد مقرون به صرفه 

نبوده است.

لزوم بازنگری در قوانین معدنی  

وی در ادامه در خصوص مهم ترین معضالت 

سال جدید که تولیدکنندگان با آن دست وپنجه 

نـرم می کننـد، اذعـان کـرد: بـرای تولیدکنندگان 

سـرب و روی کـه معـدن در اختیـار دارنـد، از نظر 

نقدینگـی مشـکلی وجـود نـدارد زیـرا مـاده اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را از معدن تامین می کنیم اما از 

جهـات دیگـری ماننــــد بروکراسی هــــای اداری، 

مدیریـت اشـتباه و نابه جـا، حقـوق دولتـی باالیی 

که برای معادن در نظر گرفته شده، مالیات های 

سـنگینی که برای معدنکاران اعمال شـده اسـت 

و... بـا چالش هایـی مواجـه هسـتیم کـه تولیـد را 

دشـوار و از مقرون به صرفه بودن دور می کند. از 

این لحاظ، فعالیت برای یک معدندار و همچنین 

تولیدکننده کنسانتره به شدت مشکل ساز شده 

اســـت. همــــه ایـن معضـالت ریشـــه در عـدم 

مدیریـت صحیـح دارد و وقـت آن رسـیده اسـت 

کـه توسـط افـراد متخصـص و آشـنا بـه امـور، در 

در این کارخانه، محصوالت جانبی 
دیگری از خاک روی که وارد 

دستگاه شده، استخراج می شود 
که حاوی مقادیری از نقره است 
اما باید به این نکته توجه داشت 

که تولید محصول نهایی از آن 
صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه حتما 

باید از تکنولوژی جدید و به روز 
دنیا برای تولید مواد استخراج 

شده دیگر نظیر نقره استفاده کرد
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قوانیـن قدیمـی بخـش معـدن بازنگـری شـود. هر 

تولیدکننـده بنـا بـه سـال های متعـدد فعالیـت و 

کسب تجربیات فراوان، راه های بهتر و مفیدتری 

را برای حل معضالت به کار برده که نتیجه بخش 

نیـز بـوده اسـت و در حـال حاضـر، یکی از بهترین 

راهکارهـای حـل مشـکالت بخـش تولیـد، عـدم 

دخالت دولت در امور تولیدکنندگان است.

فلوتاسیونی ها، مشتری ما هستند  

طبرسی در خصوص مشتریان کنسانتره روی 

تولید شده در این شرکت، گفت: کنسانتره روی 

کـه در ایـن شـرکت تولیـد می شـود، بـه اسـتان 

زنجـان انتقـال پیـدا می کنـد و پـس از تبدیـل بـه 

شـمش خالـص روی، بـه کشـورهایی کـه بـا آن هـا 

مـراودات تجـاری دارنـــد و گاهـی از آن هـا مـواد 

اولیـه نیـز دریافـت می کننـد، صادر می شـود. به 

صـورت کلـی، مشـتریان مـا، شـرکت های دارای 

واحد فلوتاسیون هستند.

رانت و سوبسید، صادرات را دشوار کرده است  

مدیرعامل شـرکت پی سـنگ سـرب و روی در 

پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در بحـث صـادرات آیـا 

موانعـی جـز تحریـم وجـود دارد یـا خیـر، تصریـح 

کـرد: بـه علـت رانت هـا و تعرفه هایـی کـه توسـط 

دولت اعمال می شـود، صادرات با معضل همراه 

اسـت امـا بـه هـر نحـوی انجـام می شـود. در ایـن 

برهـه نیـز بایـد گفـت بهتر اسـت دولت اقـدام به 

بـه سـهولت  نکنـد، هـم صـادرات  انجـام کاری 

سـود  کسـب  و  ارزآوری  هـم  و  می شـود  انجـام 

مطلـوب هـم بـرای کشـور و هـم بـرای شـرکت مـا 

رقم خواهد خورد.

جای خالی تصمیم های کارشناسی شده  

این فعال صنعت سرب و روی مطرح کرد: به 

عنـوان مثـال، یـک مقـام دولتـی، طـی دسـتوری 

اعـالم می کنـد کـه صـادرات شـمش روی بـدون 

هیـچ محاسـبه دقیقـی، 20 درصـد بایـد مالیـات 

بـرارزش افـزوده پرداخت کند؛ در این میان، تولید 

شـمش روی صـورت گرفتـه و هزینـه تولیـد بـا 60 

میلیارد تومان به اتمام رسیده است. وقتی از این 

60 میلیـارد تومـان هزینـه، 20 درصـد آن معـادل 12 

میلیـــارد تومـــان را بــــه عنــــوان مالیـــات برارزش افزوده 

بـرای  تولیـد  آیـا  از تولیدکننـده دریافـت کننـد، 

تولیدکننـده بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی، توجیـه 

اقتصـادی خواهـد داشـت؟ یـا زمانـی کـه خـاک 

معدنی را برای تولید کنسانتره از معادن دیگر باید 

ارزان تـر خریـداری کنیـم، آیا به معدن لطمــــه وارد 

نمی شـود؟ بایـد بـرای انجام هر اقدامی، شرایـط از 

پیــــش بررســی شـــود و کارشناسانه بــرای تولیـــد 

کشــور تصمیم گیری صورت بگیرد.

بقـای  بـرای  تولیـد  بخـش  شـد:  یـادآور  وی 

خـود، ناچـار اســت خـود را بـا شـرایط مختلـف 

اقتصـادی تطبیـق دهـد. بنابرایـن ما نیـز با توجه 

اقتصـاد و صنعـت کشـور  بـر  کـه  بـه شـرایطی 

حاکـم شـده اسـت، تاکنـون همـه تـالش خـود را 

کرده ایـم کـه خـود را بـا شـرایط وفـق دهیـم تا اگر 

متضـرر  نمی یابیـم،  دسـت  مطلوبـی  سـود  بـه 

نشویم. سیستم حاکم بر صنعت و زیرساخت های 

موجـــود در ایـــن بخـــش، نیازمنـــد به روزرسانی 

تحــــوالت،  و  تغییــــر  بــــا  همزمـــــان  و  اســـــت 

تولیدکننـدگان نیـز بایـد همسـو بـا تغییـرات، بـه 

فعالیـت  خـود ادامـه دهنـد تـا زمانی کـه قوانین 

اصالح شود و شرایط بهبود یابد.

سوء مدیریت بیشتر به این 
خاطر است که افرادی مسئولیت 

پذیرفته اند که دانش کافی از 
موقعیتی که در آن قرار دارند را 
ندارند و به عبارت دیگر، در کار 

خود متخصص و خبره نیستند
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پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا در منطقه ویژه خلیج فارس
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اردشیر ساالری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« اظهار داشـت: 

منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی 

خلیـج فـارس در عرصـه مبـادالت بین المللـی بـا 

هـدف توسـعه فعالیت هـای کارآمـد صنعتـی و 

معدنی از طریق جلب و هدایت سـرمایه گذاری 

داخلـی و خارجـی در راسـتای رشـد و شـکوفایی 

کمی و کیفی ملی تاسیس شده است.

وی افـزود: تقویـت نگـرش ملـی به صـادرات 

غیـر نفتـی، توانمند سـازی منابع انسـانی مولد، 

بــــر  مبتنـــی  صنــــایع  پیاده ســــازی  و  ترویـــــج 

ایجـــاد   ،HSEE بیـــن المللی  استانداردهــــای 

اشـتغال پایـدار، انتقـال دانـش و فنـاوری، انتقال 

کاال در مقیاس جهانی و توسعه زیرساخت های 

الزم از اهـداف و اسـتراتژی منطقـه ویـژه خلیـج 

فارس به شمار می رود.

اقدامــات بخــش HSEE منطقــه ویــژه   

خلیج فارس

ایمنـی، محیـط زیسـت و  مدیـر بهداشـت، 

خلیـج  فـارس  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  انـرژی 

 HSEE خاطرنشـان کـرد: هـدف اصلـی مدیریـت

منطقـه ویـژه خلیـج فـارس، صیانـت از سـالمت 

طـرق  از  موضـوع  ایـن  و  بـوده  شـاغل  پرسـنل 

آن هـا  از  مختلـف صـورت می گیـرد کـه برخـی 

شامل بازرسی و نظارت کامل بر انجام فعالیت ها 

در راستای کاهش حوادث و بیماری های شغلی، 

سـایت  در  آتش نشـانی  ایسـتگاه  دو  راه انـدازی 

شـمالی و جنوبـی آمـوزش پرسـنل عملیاتـی بـه 

صـورت روزانـه توسـط بازرسـان ایمنـی در قالـب 

TBM و انجـام معاینـات شـغلی در راسـتای حفظ 

سالمت پرسنل به صورت ساالنه بوده است.

سـاالری اضافه کرد: عالوه بر موارد یاد شـده، 

می تـوان بـه شناسـایی و ارزیابی ریسـک خطرات 

و  کاری  فرایندهـای  بـرای  بهداشـتی  و  ایمنـی 

برنامه ریزی جهت کاهش سطح ریسک خطرات، 

بـه  کار  محیـط  زیـان آور  عوامـل  اندازه گیـری 

صـورت سـاالنه، حضـور کادر درمـان بـه صـورت 

و  شـمالی  سـایت های  بهـداری  در  24سـاعته 

و  جنوبـی  سـایت  بهـداری  در  اداری  سـاعات 

نظارت کامل بر شرکت های پیمانکاری و ارزیابی 

عملکرد HSEE شرکت ها نیز اشاره کرد.

وی ادامـه داد: مدیریـت HSEE جنبه هـای 

انجـام  جهـت  برنامه ریـزی  و  زیسـت محیطی 

اقدامات اصالحی را شناسایی و ارزیابی می کند 

و در کنار آن، طرح های خود اظهاری در راستای 

انجـام  را  زیسـت محیطی  آالینده هـای  کنتـرل 

می دهد. عالوه براین، سیستم تصفیه فاضالب و 

استفاده از آب تصفیه شده جهت آبیاری فضای 

سبز نیز ایجاد شده است.

ایمنـی، محیـط زیسـت و  مدیـر بهداشـت، 

انرژی منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس تصریح 

کـرد: کمیتـه حفاظـت فنـی و بهداشـت کار بـه 

تشـکیل  مدیریـت  ایـن  توسـط  ماهانـه  صـورت 

مدیـر بهداشـت، ایمنی، محیط زیسـت و انرژی منطقـه ویژه اقتصادی خلیج  فارس گفـت: منطقه ویژه خلیج فارس در راسـتای مقابله 
با ویروس کرونا، از ابتدای شـیوع این ویروس در کشـور، دسـتورالعمل هایی را در این راسـتا از طریق مدیریت HSEE منتشـر کرده 

و توانسته است تا حدود زیادی این بیماری را در سطح منطقه مهار کند.

مدیر HSEE منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس مطرح کرد:

پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا در منطقه 
ویژه خلیج فارس
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مطالعـه  انجـام  بـه  مدیریـت  ایـن  و  می شـود 

پژوهشـی در زمینـه فرهنـگ ایمنـی بـا همـکاری 

دانشگاه تهران می پردازد. دیگر اقدامات تهیه و 

و  اضطـراری  شـرایط  در  واکنـش  طـرح  تدویـن 

و  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  بحـران  مدیریـت 

تشـکیل کمیتـه مدیریـت سـبز بـرای تـالش در 

راسـتای صرفه جویـی و کاهـش مصـارف انـرژی 

بوده است. همچنین مدیریت HSEE اقداماتی 

در راسـتای حفـظ سـالمت پرسـنل متناسـب بـا 

بیماری هـا و تهدیدهـای مربـوط بـه سـالمت بـه 

ویژه بیماری کرونا انجام داده است.

اقدامات منطقه ویژه خلیج فارس برای   

مقابله با کرونا

سـاالری بـا اشـاره بـه برنامه هـای منطقـه ویـژه 

خلیـج فـارس در خصـوص مقابلـه بـا همه گیـری 

ویروس کرونا در این منطقه، عنوان کرد: در این 

مدیریـت بیـش از 20 اقـدام در ایـن رابطه صورت 

گرفتـه اسـت. بـه طـوری کـه در ایـن رابطـه کلیـه 

تصمیمات کمیته کرونای اسـتانی و کشـوری به 

واحدهـا و شـرکت های پیمانـکاری منطقـه ویـژه 

خلیج فارس به عنوان گام نخست ابالغ شد. در 

همین حال، افراد دارای عالئم مشـکوک کرونا به 

مراکز جامع سـالمت ارجاع شـدند و در کنار آن، 

غربالگری و صدور مجوز بازگشت به کار بعد از 

مرخصـی  اتمـام  یـا  کرونایـی  بیمـاران  بهبـودی 

صورت گرفت.

وی بیـان کـرد: خریـد و توزیـع ماسـک بـرای 

ارسـال  نیـز  و  روزانـه  صـورت  بـه  پرسـنل  کلیـه 

جهش هـای  خصـوص  در  اطالعـات  به روزتریـن 

جدیـد ویـروس در گروه های مجازی منطقه ویژه 

خلیـج فـارس انجـام می شـود. در همیـن حـال، 

پرسـنل  تجمـع  از  ممانعـت  جهـت  رسـتوران ها 

تعطیل شـدند و توزیع غذا به صورت بسـته های 

مسافرتی صورت می گیرد.

ایمنـی، محیـط زیسـت و  مدیـر بهداشـت، 

انـرژی منطقـه ویژه اقتصادی خلیـج  فارس تاکید 

کـرد: الـزام و نظـارت بـر گندزدایـی و ضدعفونـی 

سـطوح در دفاتر اداری، کارگاه ها و سـرویس های 

ایـاب ذهـاب، حضور پزشـک، پرسـتار، آمبوالنس، 

بهیار در سایت شمالی منطقه ویژه خلیج فارس 

به صورت 24 سـاعته و سـایت جنوبی به صورت 

12 ساعته جهت پایش عالئم مشکوک به کرونای 

پرسـنل بـه صـورت شـبانه روزی، الزام به برگـزاری 

تمامی جلسات به صورت آنالین و توزیع محلول 

ضدعفونی کننـده دسـت بیـن تمامـی پرسـنل یـا 

 HSEE مدیریـت  اقدامـات  دیگـر  اداری  دفاتـر 

برای مقابله با ویروس کرونا بوده است.

سـاالری ابـراز کـرد: الـزام بـه کاهـش مواجهـه 

و  تلفـن  از  اسـتفاده  و  پرسـنل  چهـره  بـه  چهـره 

اتوماسیون اداری و ممنوعیت تمامی تجمعات و 

برگـزاری نمـاز جماعـت دیگـر در جهـت مقابله با 

ویـروس کرونـا انجـام شـد. ضمـن اینکـه آمـوزش 

غیر حضوری پرسنل در خصوص ویروس کرونا از 

پیام رسـان ها  سـایر  و  اداری  اتوماسـیون  طریـق 

پیگیری می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: در منطقـه ویـژه خلیـج 

عفونـی  ضـد  و  گندزدایـی  بـر  نظـارت  فـارس 

سـرویس های بهداشـتی، شـیرآالت و روشـویی ها 

و  ویزیـت  و  روز  در  بـار  سـه  تـا  دو  بـه صـورت 

غربالگری پرسنل آشپزخانه توسط پزشک منطقه 

در صـورت مرخصـی رفتـن و الـزام بـه اخـذ مجوز 

بازگشت به کار قبل از ورود به آشپزخانه به طور 

مرتـب انجـام می شـود. در همیـن حـال، بر توزیع 

ضدعفونـی  مـواد  و  روزانـه  صـورت  بـه  ماسـک 

کننده به صورت دوره ای بین پرسنل پیمانکاری 

توسط پیمانکاران نظارت می شود.

ایمنـی، محیـط زیسـت و  مدیـر بهداشـت، 

انـرژی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج  فـارس در 

پایان مطرح کرد: برای پرسنل پیمانکار آشپزخانه 

جهـت ممانعـت از خـروج افـراد از منطقـه ویـژه 

خلیـج فـارس و مواجهه با افراد مشـکوک خوابگاه 

ایجـاد شـده اسـت. الـزام بـه سـرویس دوره ای و 

ضدعفونـی سیسـتم های تهویه و خنک کننـده و 

گروهـی  ورزشـی  فعالیت هـای  بـودن  ممنـوع 

ازجمله اقدامات موثر در مقابله با ویروس کرونا 

بـوده اسـت و در نهایـت اینکـه بـر کاهـش حضـور 

پرسنل با توجه به مصوبات ستاد کرونا و تغییرات 

فاصلـه  حفـظ  راسـتای  در  اسـتان  رنگ بنـدی 

اجتماعی در دفاتر نظارت شده است. در همین 

حـال، کتابچه، بنر و پمفلت در خصـوص ویروس 

کرونا تهیه و چاپ شده است.

تقویت نگرش ملی به صادرات 
غیر نفتی، توانمند سازی منابع 

انسانی مولد، ترویــــج و 
پیاده ســـازی صنـــایع 

مبتنــی بـــر استانداردهـــای 
بیــن المللی HSEE، ایجــاد 
اشتغال پایدار، انتقال دانش و 
فناوری، انتقال کاال در مقیاس 

جهانی و توسعه زیرساخت های 
الزم از اهداف و استراتژی منطقه 
ویژه خلیج فارس به شمار می رود
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شـرکت فـوالد خراسـان با فـروش 385 هـزار تن محصول طی پنج ماه نخسـت امسـال، توانسـت 46 هـزار و 411 میلیـارد ریال 
درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 117 درصد افزایش داشته است.

رشد 117 درصدی درآمد »فخاس«

و بیـش ادامـه خواهـد یافـت امـا امیدواریـم بـا 

فـرا رسـیدن فصـل پاییـز، خاموشـی ها بـه اتمـام 

حداکثـری  تولیـد  شـاهد  هـم  بـاز  و  برسـد 

فوالدسازان باشیم.

رشـــد 5 درصـــدی تولیــد محصول در   

فوالد خراسـان

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

سـال 1400 توانسـت 651 هـزار و 411 تـن گندلـه 

تولیـد کنـد. »فخـاس« در پنـج ماه نخسـت سـال 

1399 حـدودا 656 هـزار و 111 تـن گندلـه تولیـد 

کرده بود.

سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  فـوالد خراسـان 

جـاری موفـق بـه تولیـد 503 هـزار و 36 تـن آهـن 

اسـفنجی شـد کـه هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال پیـش، 2درصـد افزایش داشـته اسـت. این 

طی پنج ماه نخست امسال رقم خورد؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 

بـزرگ  شـرکت های  همـه  آنالیـن«،  »فلـزات 

و  بـرق  قطعـی  امسـال  تابسـتان  در  فـوالدی 

کاهـش شـدید تولیـد را تجربـه کردنـد. شـرکت 

فـوالد خراسـان نیـز کـه دو واحد تولید شـمش و 

دارد،  اختیـار  در  میلگـرد  تولیـد  واحـد  یـک 

نتوانسـت شـمش مـازاد تولیـد و بـه بـازار عرضه 

کند و تنها میلگرد، محصول نهایی این شرکت 

بود که آن هم متناسب با ظرفیت تولید نشد. 

هر چند که قطعی برق در شـهریور ماه نیز کم 
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شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال پیش توانسته 

اسـفنجی  آهـن  تـن   361 و  تنهـا 492هـزار  بـود 

تولید کند.

»فخـاس« در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری 

135هزار و 448 تن شـمش فوالدی تولید کرد. این 

شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 در حـدود 

179 هزار و 936 تن شمش داخلی تولید کرد.

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

سال 1400 توانست 242 هزار و 442 تن محصوالت 

سـبک سـاختمانی تولیـد کنـد کـه در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیـش 16 درصـد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال قبل 

208 هزار و 570 تن محصوالت سبک ساختمانی 

تولید کرده بود.

مجمـوع تولید شـرکت فـوالد خراسـان در پنج 

ماه نخسـت امسـال به یک میلیون و 532 هزار و 

337 تن رسـید که در هم سـنجی با مدت مشابه 

سـال گذشـته 5 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

پیـش  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود یـک میلیـون و 445 هـزار و 978 تـن 

محصول تولید کند.

صادرات شمش فوالد خراسان 163 درصد   

رشد یافت

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

آهـن  تـن  و 655  هـزار   31 توانسـت   1400 سـال 

اسـفنجی در بـازار داخلـی بـه فروش برسـاند که 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 

755درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در پنـج مـاه نخسـت سـال 1399 توانسـته بـود 

بـازار  در  را  اسـفنجی  آهـن  699تـن  و  سـه هزار 

داخلی به فروش برساند.

فوالد خراسان در پنج ماه نخست سال جاری 

موفق به فروش 77 هزار و 380 تن شمش فوالدی 

در بازارهای داخلی شـد. این شـرکت در پنج ماه 

نخسـت سـال گذشـته 101 هـزار و 109 تـن شـمش 

فوالدی در بازار داخلی فروخته بود.

 1400 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  »فخـاس« 

توانسـت 154 هـزار و 34 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی در بازارهای داخلی به فروش رساند. 

ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال گذشـته 

توانسـته بود 210 هزار و 69 تن محصوالت سـبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شـرکت فوالد خراسان 

در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400 بـه 263 هـزار و 

69تـن رسـید. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت 

سـال پیش، 314 هزار و 877 تن محصول در بازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

سـال جـاری توانسـت 79 هـزار و 93 تـن شـمش 

فوالدی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

163 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در پنج ماه نخست سال قبل توانسته بود 29هزار 

و 998 تن شمش فوالدی را در بازارهای صادراتی 

به فروش برساند.

همچنیـن فـوالد خراسـان در پنج ماه نخسـت 

امسـال موفـق بـه صـادرات 43 هـزار و 249 تـن 

محصوالت سـبک سـاختمانی شـد که این میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل  درصـد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت 

تـن  و 268  هـزار  یـک  بـود  توانسـته  پیـش  سـال 

محصوالت سبک ساختمانی صادر کند.

مجمـوع صـادرات شـرکت فـوالد خراسـان در 

پنـج مـاه نخسـت امسـال بـه 122 هـزار و 342 تـن 

بـا مـدت  ایـن میـزان در هم سـنجی  رسـید کـه 

مشـابه سـال پیـش سـه هـزار و 310 درصـد افزایش 

یافته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 

گذشته 31 هزار و 266 محصول صادر کرده بود.

در پنج ماه نخسـت سـال جاری شـرکت فوالد 

خراسـان 156 هـزار و 473 تـن شـمش فـوالدی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتی به فروش رسـاند که 

رشـد  درصـد   19 پیـش  سـال  بـا  هم سـنجی  در 

داشـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

گذشـته 131 هـزار و 107 تـن شـمش در بازارهـای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

فـوالد  شـرکت  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت 

خراسـان در پنج ماه نخست سـال جاری 197هزار 

و 283 تن رسـید. این شـرکت در پنج ماه نخسـت 

سـال 1399 حـدود 211 هـزار و 337تـن محصوالت 

سـبک سـاختمانی در بازارها داخلی و صادراتی 

فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

سـال 1400 مجموعـا 385 هـزار و 411 تـن محصـول 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی به فروش رسـاند 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سال پیش 

11 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

مجموع تولید شرکت فوالد 
خراسان در پنج ماه نخست 

امسال به یک میلیون و 532 هزار 
و 337 تن رسید که در هم سنجی 

با مدت مشابه سال گذشته 5 
درصد رشد را نشان می دهد
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پنج ماه نخست سال قبل، در مجموع 346 هزار 

و 143 تن محصول فروخته بود.

رشد 56 درصد درآمد حاصل از فروش   

شمش فوالدی در بازار داخلی

شـرکت فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت 

سـال 1400 توانسـت دو هـزار و 527 میلیـارد و 

250 میلیـون ریـال از فـروش آهـن اسـفنجی در 

بـازار داخلـی کسـب کنـد کـه این میزان نسـبت 

و 256  هـزار  دو  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 

درصد افزایش را نشان می دهد. این شرکت در 

پنج ماه نخست سال گذشته 107 میلیارد و 230 

میلیـون ریـال درآمـد از فـروش آهـن اسـفنجی 

کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت امسـال 

9هـزار و 124 میلیـارد و 721 میلیـون ریـال درآمـد 

داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  بابـت 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، بیانگر 56 درصد رشـد اسـت. 

 1399 سـال  نخسـت  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود پنج هزار و 827 میلیارد و 824میلیون 

ریـال درآمـد از محـل فـروش شـمش فـوالدی در 

بازار داخلی داشته باشد.

»فخاس« در پنج ماه نخست سال 1400 موفق 

به کسب 19 هزار و 730 میلیارد و 371میلیون ریال 

درآمد از فروش محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی شـد که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش 46درصـد رشـد داشـته 

اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخست سـال 1399، 

13 هزار و 486 میلیارد و 106 میلیون ریال درآمد از 

بـازار  در  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت  فـروش 

داخلی داشت.

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فـروش در بـازار داخلـی طـی پنـج مـاه نخسـت 

امسـال بـه 31 هـزار و 382 میلیـارد و 343 میلیـون 

ریـال رسـید کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل حاکـی از رشـد 61 درصـدی اسـت. این 

شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال پیش 19 هزار و 

421 میلیـارد و 160 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

فـوالد خراسـان در پنـج مـاه نخسـت امسـال 

9هزار و 593 میلیارد و 274 میلیون ریال درآمد 

صادراتـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش  فـروش  از 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت 

مشـابه سـال پیـش 435 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شـرکت در سـال گذشـته یک هزار 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   902 و  791میلیـارد  و 

صادرات شمش فوالد داشت.

»فخـاس« در پنـج مـاه نخسـت امسـال موفق 

به کسب پنج هزار و 435 میلیارد و 837 میلیون 

سـبک  محصـوالت  صـادرات  از  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی شـده اسـت که این میزان نسـبت به 

درصـد   112 هـزار   6 پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

افزایش یافته اسـت. این شـرکت در سال گذشته 

از  ریالـی  میلیـون   500 و  میلیـارد   87 درآمـد 

صادرات محصوالت سبک ساختمانی به دست 

آورده بود.

درآمد فروش صادراتی شـرکت فوالد خراسـان 

در پنج ماه نخسـت امسـال 15 هزار و 29 میلیارد 

و 111 میلیون ریال بود که در هم سنجی با مدت 

مشـابه سـال گذشـته 699 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـال قبـل یـک هـزار و 

879 میلیارد و 402 میلیون ریال درآمد صادراتی 

ناشی از فروش محصول داشت.

میزان درآمد حاصل از فروش شـمش فوالدی 

شرکت فوالد خراسان در پنج ماه نخست امسال 

18 هـزار و 717 میلیـارد و 995 میلیـون ریـال بـود 

کـه در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

نشـان دهنده 145 درصد رشـد است. این شرکت 

در پنـج مـاه نخسـت سـال پیـش هفـت هـزار و 

619میلیـارد و 726 میلیـون ریـال درآمـد از فروش 

شمش کسب کرده بود.

در پنج ماه نخسـت سـال جاری، شـرکت فوالد 

و  میلیـارد   166 و  هـزار   20 توانسـت  خراسـان 

208میلیون ریال درآمد ناشی از فروش محصوالت 

سـبک سـاختمانی در بازارهای داخلی و صادراتی 

داشـته باشـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش 48 رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در پنـج 

ماه نخست سال گذشته 13 هزار و 573 میلیارد و 

606 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

سبک ساختمانی داشت.

مجمـوع درآمد شـرکت فـوالد خراسـان در پنج 

ماه نخست سال 1400 حدود 46 هزار و 411میلیارد 

و 453 میلیون ریال بود که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش 117 درصد رشد را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 

گذشته 21 هزار و 300 میلیارد و 562 میلیون ریال 

درآمد داشت.

مجموع صادرات شرکت فوالد 
خراسان در پنج ماه نخست امسال 
به 122 هزار و 342 تن رسید که 

این میزان در هم سنجی با مدت 
مشابه سال پیش سه هزار و 310 

درصد افزایش یافته است
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کاهش استقبال بازار از محصوالت فوالدی

گزارش اختصاصی »فلزات  آنالین« از سمینار تخصصی چالش برق در 

زنجیره فوالد
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سـمینار تخصصـی چالـش بـرق در زنجیره فوالد بـا حضور مشـترک و گسـترده مدیـران ایمیـدرو، وزارتخانه های صمـت و نیرو و 
جمعی از مدیران حوزه معدن و صنعت فوالد کشور برگزار شد.

گزارش اختصاصی »فلزات  آنالین« از سمینار تخصصی 
چالش برق در زنجیره فوالد

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در این سمینار تخصصی، ابتدا 

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 

و  برنامه ریـزی  معـاون  بختیـار  محسـن  ایـران، 

اقتصـادی وزارت نیـرو و سـعید زرنـدی معـاون 

طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

سخنرانی پرداختند.

بهـرام سـبحانی در آغـاز ایـن سـمینار اظهـار 

داشـت: کمبـود بـرق در صنعـت فـوالد کشـور 

موضوع جدیدی نیست و تقریبا هر سال با گرم 

شدن هوا اتفاق می افتد.

وی افـزود: برنامه ریـزی شـده صنعـت فـوالد 

کشـور در افـق 1404 بـه تولیـد 55 میلیـون تـن 

فوالد دست یابد.

رئیـــس انجمــــن تولیـــدکنندگان فــوالد ایـران 

خاطرنشـــان کـــرد: اکنــون ظرفیـت نصـب شـده 

آمـاده بهره بـرداری صنعــت فـوالد کشـور حـدود 

40میلیـون تـن اسـت امـا محدودیت هـــای ایجاد 

شــــده، موجـب شده انــــد تولیـــد فـوالد ایـران از 

30میلیون تن فراتر نرود.

سـبحانی اذعـان کـرد: کمبـود بـرق بـه هیـچ 

عنـوان اتفاقـی نیسـت و قابـل پیش بینـی بـود. 

بـرای مدیریـت ایـن چالش ناشـیانه ترین تصمیم 

گرفته شد.

وی تصریـح کـرد: در صنعـت فـوالد باید کوره 

گرم نگه داشـته شـود؛ در غیر این صورت نسـوز 

از بیـن مـی رود و نمی تـوان کـوره را سـرد کـرد. 

تصمیمات غلط غیر کارشناسـی بیش از کمبود 

برق به کشور ضرر زده است.

رئیـس انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایـران بیان 

کـرد: مدیریـت این نیسـت کـه با قطع برق صنایع 

مادر مانند فوالد، برق شهری وصل بماند. صنعت 

فـوالد بـا قطع شـدن بـرق و کاهش تولید 6 میلیارد 

دالر از فروش خود را از دست داده است.

سـبحانی عنـوان کـرد: می تـوان سـرمایه را بـا 

ایجـاد کنسرسـیومی بـا حضـور فوالدی هـا تامیـن 

کـرد، امـا نیازمنـد متولـی بـوده و  وزارت نیرو باید 

تصمیم گیــــری کنــــد. بــــرای ایــــن کار نیازمنـــد 

مدیریت منسـجم وزارت نیرو و همکاری وزارت 
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سـرمایه گذاری،  بـرای  مشـوق هایی  صمـت، 

تخصیص ارز برای تامین تجهیزات هستیم.

12 درصد ارزش افزوده صنعت متعلق به   

فوالد است

سـعید زرنـدی بـه عنـوان دیگـر سـخنران ایـن 

رشـد   ،99 سـال  در  داشـت:  اظهـار  همایـش 

8درصـدی در بخـش صنعـت اتفـاق افتـاد و از 

40محصـول منتخـب، حـدود 30 محصـول رشـد 

باالیی را تجربه کردند.

وی افـزود: از ابتـدای امسـال هدف گـذاری 

کردیـم کـه ایـن رشـد ادامـه داشـته باشـد و بخش 

معدن و صنایع معدنی هم آماده این رشد بود.

معــــاون طــــرح و برنامــــه وزارت صنعـــت، 

معـدن و تجـارت تاکیـد کـرد: صنایـع معدنـی 

بودنـد کــــه کشـــور را از تحریــــم گذراندنـــد و 

صنعت فوالد در بیــن این صنایع نقش ویژه ای 

داشت. جایگاه صنعت فوالد در بیـــن صنایــــع 

بسیــــار مهــــم اســـت و تقریبـــا 12 درصد ارزش 

افزوده صنعت در فوالد است.

زرندی خاطرنشان کرد: برای فوالد برنامه ریزی 

منسجمــــی داشتیــم زیـرا عــدد 55میلیـون تـن 

سال هـــــا می شــــود کـــه بـرای چشـم انداز ثابـت 

مانـده اسـت. بـا ایـن رونـد بـه هـدف یـاد شـده 

خواهیم رسید.

وی اذعان کرد: رشد تولید بخش صنعت در 

بـود امـا کمبـود بـرق  فصـل بهـار بسـیار خـوب 

افزایش تولید را به چالش کشید.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

بـرق  رشـد مصـرف  نـرخ  کـرد:  تصریـح  تجـارت 

مشخص است؛ هر چند که امسال رشد باالتر از 

متوسـط سـاالنه بـود. بـا ایـن حـال، بخش صنعت 

مصـرف و رشـد مصـرف مشـخصی دارد؛ بنابراین 

از االن نگران زمستان هستیم.

زرنــــدی بیــــان کــــرد: هر هفته شرکت هــــای 

ضـرر  دالر  میلیـون  ایمیـدرو 235  زیرمجموعـه 

می بیننــــد. برای صنعـــت فــــوالد در سـال 1404 

و  داریـم.  کمبـــود  مـگاوات  هـزار  پنـج  حداقـل 

وزارت صمـت در کنـار رایزنی هـا و پیگیری هایـی 

که با وزارت نیرو جهت تامین برق بخش صنعت 

انجـام داد، پیگیـری موضـوع سـرمایه گذاری در 

حوزه برق را نیز در دستور کار خود قرار داد.

حـوزه  در  سـرمایه گذاری  کـرد:  ابـراز  وی 

بـرق را گسـترش دادیـم، زیـرا یکـی از راهکارهـا 

و  هـزار   10 بـرای  مـا  اسـت.  سـرمایه  جـذب 

500مـگاوات اعـالم آمادگی کرده ایم. همچنین 

برنامـه ای برای توسـعه نیروگاه های خورشـیدی 

سـرمایه گذاری  بـرای  صنعـت  خـود  تـا  داریـم 

وارد شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت مطـرح کـرد: کمبـود بـرق بـرای صنعـت 

فـوالد یـک چالـش جـدی اسـت و زودتـر از زمـان 

از  اگـر  پیوسـت.  وقـوع  بـه  شـده  پیش بینـی 

مدل های اقتصادی استفاده کنیم، سرمایه گذاران 

بـا  و  می تـوان  بـرای حضـور هسـتند  عالقه منـد 

کمـک شـرکت های بـزرگ ایـن کار را محقـق کرد. 

خواسـته مـا ایـن اسـت بـرای 10 هـزار مـگاوات یـاد 

شـده گاز مـورد نیـاز را وزارت نیـرو بـا همـکاری 

وزارت نفت تامین کند.

زرندی با اشاره به تجربه موفق سرمایه گذاری 

بخـش صنعـت در تامیـن آب مـورد نیـاز خـود در 

پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس به فـالت مرکزی و 

اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های برتـر بـه عنـوان 

سرمایـــه گــــذار اظهــــار کــــرد: وزارت صمــــت، 

چالش های صنعت را درک می کند و با توجه به 

شـرایط و فضـای مناسـبی کـه بـرای تولیـد وجـود 

دارد الزم با ایجاد فرصت سرمایه گذاری به رشد 

تولید کشور کمک کنیم.

بـه  نسـبت  امیـدواری  ضمـن  پایـان  در  وی 

تامیـن بـرق پایـدار بخـش صنعـت کشـور توسـط 

وزارت نیـرو و اجرایـی شـدن طـرح تامیـن 10 هـزار 

مـگاوات بـرق توسـط بخـش صنایـع، بـر ضـرورت 

تمرکـز بـرای تامین بـرق و انـرژی مورد نیاز صنایع 

در ماه های آینده تاکید کرد و گفت: الزم اسـت 

ایجـاد  از  جلوگیـری  بـرای  الزم  تدابیـر  االن  از 

محدودیت در تامین گاز این واحدها در زمستان 

اینگونـه  شـاهد  دیگـر  تـا  شـود  گرفتـه  نظـر  در 

اتفاقات تلخ برای صنعت نباشیم.

پنل تامین پایدار برق در زنجیره فوالد  

پنـل تامیـن پایـدار بـرق در زنجیـره فـوالد بـا 

موضـوع »پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا و اصـالح 

اکنون ظرفیت نصب شده آماده 
بهره برداری صنعت فوالد کشور 

حدود 40میلیون تن است اما 
محدودیت های ایجاد شده، موجب 

شده اند تولید فوالد ایران از 
30میلیون تن فراتر نرود
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الگـوی مصـرف« در سـمینار چالـش مصـرف برق 

معـاون  مذکـوری  حضـور  بـا  فـوالد  صنعـت  در 

برنامه ریزی و نظارت بر شبکه برق کشور، نقوی 

مدیرعامل بورس انرژی کشور، منصور یزدی زاده 

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن، امیـن ابراهیمـی 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، علی محمدی 

احمـد  ارفـع،  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

دنیانـور مدیرعامـل شـرکت فـوالد جنـوب، بهـادر 

احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران، رسـول خلیفـه سـلطان دبیـر انجمـن 

ایـران، علـی بخشـی دبیـر  تولیدکننـدگان فـوالد 

سـندیکای صنعت برق و میرشـمس دبیر انجمن 

شرکت های خدمات انرژی برگزار شد.

علی محمدی، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد 

ارفـع در پنـل تامیـن پایـدار بـرق در زنجیـره فـوالد 

اظهـار داشـت: وزارت نیـرو همـه بـار و تقصیرات 

کمبـود بـرق را بـر گردن فوالد انداخـت؛ در حالی 

که حتی هزینه انتقال آب را هم صنعت فوالد بر 

عهـده گرفتـه اسـت. اکنـون هزینـه نیـروگاه نیـز 

برعهده این صنعت گذاشته شده است.

وی افـزود: وظیفـه اصلی وزارت نیـرو، احداث 

بـرای  پایـدار  بـرق  تامیـن  و  زیرسـاخت ها 

مصرف کنندگان است. اگر قرار باشد شرکت های 

پـس  نیـروگاه کننـد،  احـداث  بـه  اقـدام  فـوالدی 

وظیفـه وزارت نیـرو چیسـت؟ دیگـر بـه وجـود ایـن 

وزارتخانه نیازی نیست و باید تعطیل شود!

جـزو  فـوالد  صنعـت  کـرد:  تاکیـد  محمـدی 

صنایع پایه و اصلی کشور است و با کاهش تولید 

در ایـن حـوزه گرانـی اتفاق می افتـد که با افزایش 

قیمـت ایـن محصـول، هزینـه گـزاف آن بـر دوش 

مردم خواهد بود.

ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی کشور مشخصا 

جزیره ای کار می شـود. اگر شـرکت های فوالدی 

نیـروگاه احـداث کننـد و مجـددا مشـکل تامیـن 

بـرق بـه وجـود بیایـد، چـه تضمینـی وجـود دارد 

وزارت نیـرو دوبـاره بـرق شـرکت های فـوالدی را 

ماننـد امسـال قطـع نمی کنـد؟ شـرکت چادرملو 

کـرده  احـداث  اختصاصـی  نیـروگاه  یـک  خـود 

اسـت امـا در ایـن بحـران، بـرق ایـن شـرکت از 

طرف وزارت نیرو قطع شد.

وی افـزود: بـرای تامیـن انـرژی بایـد بـه طـور 

جدی از سوی وزارتخانه های مسئول برنامه ریزی 

تـا  شـده  تشـکیل  کمیتـه  یـک  و  شـود  انجـام 

هماهنگی میان وزارتخانه های صنعت، معدن و 

تجـارت، نیـرو و نفـت به وجود بیاید تا این بحران 

ایجاد شده حل شود.

پیشگامی صنایع فوالدی در صرفه جویی انرژی  

منصـور یـزدی زاده، مدیرعامـل شـرکت ذوب 

آهـن نیـز بـه عنـوان دیگـر سـخنران در پنـل تامین 

پایـدار بـرق در زنجیره فوالد اظهار داشـت: ذوب 

آهن یک نیروگاه اختصاصی داشته و همواره برق 

را بـه شـبکه می دهـد. کل نیـاز ذوب آهـن به برق 

90 مـگاوات بـوده و 10 درصـد دیمانـد یعنـی 9 

مگاوات برای شـرکت بسـیار پایین اسـت و عمال 

کوره تعطیل می شود.

وی افـزود: وزارت نیـرو عـالوه بـر تامین برق، 

وظیفـه تامیـن آب را نیـز بـر عهـده دارد. اسـتان 

اصفهان امسـال با بحران کم آبی مواجه اسـت و 

شـرکت های  داریـم  درخواسـت  مسـئوالن  از 

فـوالدی عـالوه بـر کمبـود بـرق، دیگـر بـا کمبـود 

آب مواجه نشوند.

یـزدی زاده خاطرنشـان کرد: صنایع فـوالدی در 

بهینه سـازی مصرف انرژی باید پیشـگام باشـند و 

در این راستا، استفاده از روش های بهینه همچون 

هات شـارژ می توانـد موثـر باشـد. بـرای DRI بـه 

حـدود 600 کیلـو وات تامیـن بـرق نیـاز داریـم امـا 

بـرای بـرای قراضـه ایـن میـزان 150کیلـووات کمتر 

اسـت و اگـر بتوانیـم ایـن نسـبت را کاهـش دهیم، 

اندکی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن بیان کـرد: در 

بحـث تامین آب صنایع فـوالدی از طرف وزارت 

نیرو هیچ برنامه ریزی دیده نمی شـود؛ در حالی 

کشـور  آب  مصـرف  از  ایـن صنعـت  سـهم  کـه 

بسیار پایین است.

وی اذعـان کـرد: مصـرف بـرق در روش کـوره 

بلنـد 640 کیلـووات اسـت؛ در حالـی کـه بـرای 

کـوره قـوس ایـن میـزان یـک هـزار و 100 کیلـووات 

اسـت. بـرای شـرکت های فـوالدی دارای نیـروگاه 

بـرق بایـد ایـن شـرکت ها بـرق خـود را بـه شـبکه 

بدهنـد و مجـددا آن را از وزارت نیـرو خریـداری 

کمبود برق برای صنعت فوالد یک 
چالش جدی است و زودتر از زمان 

پیش بینی شده به وقوع پیوست. 
اگر از مدل های اقتصادی استفاده 

کنیم، سرمایه گذاران عاقه مند 
برای حضور هستند و  می توان با 

کمک شرکت های بزرگ این کار را 
محقق کرد. خواسته ما این است 

برای 10 هزار مگاوات یاد شده گاز 
مورد نیاز را وزارت نیرو با همکاری 

وزارت نفت تامین کند



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

53
 é شماره  é 182 شهریورماه 1400

واگـذاری  و  بـرق  خریـد  قیمت هـای  کـه  کننـد 

همخوانی ندارند.

آسیب 30 درصدی کمبود برق به تولید و   

فروش فوالد خوزستان

در  بـرق  پایـدار  تامیـن  پنـل  سـخنران  دیگـر 

زنجیره فوالد، امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت 

فـوالد خوزسـتان بـود؛ وی اظهـار داشـت: بـرای 

بحران برق نیازمند اعمال محدودیت هوشـمند 

درصـد  بـا 10  چراکـه  هسـتیم.  صنعـت  کل  در 

دیمانـدی کـه وزارت نیـرو بـرای تولیدکننـدگان 

فوالد لحاظ کرده، صنعت فوالد نمی تواند تولید 

مطلوبی داشته باشد.

وی افزود: اگر بتوان کمبود برق را در شرایط 

فعلـی مدیریـت کـرد تـا صنعـت فـوالد بتوانـد بـه 

فعالیت بپردازد، می تواند تاثیرگذارتر باشد.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان خاطرنشان 

کـرد: ظاهـرا از نظـر وزارت نیـرو، فـوالد بیشـتر 

چالـش ایـن وزارتخانه اسـت تا کمبود برق چالش 

صنعت فوالد!

ابراهیمـی بیـان کـرد: سـهم حامل هـای انرژی 

در بهـای تمـام شـده شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

سال 1400 به حدود 8 درصد رسیده است.

بـه دلیـل  فـوالد خوزسـتان  اذعـان کـرد:  وی 

قطعی برق حدود 500 هزار تن از تولید خود را از 

دسـت داده و حـدود 10 هـزار میلیـارد تومـان از 

فروش خود را به دلیل کمبود برق از دست داده 

اسـت. بـه ایـن ترتیـب بیـش از 30 درصـد تولیـد و 

فروش این شرکت آسیب دیده است.

تاکیـد  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

حکمرانـی  بـرق،  حـوزه  مشـکل  مهم تریـن  کـرد: 

انـرژی اسـت و تاثیـرات آن را می تـوان در اقتصـاد 

کشور مشاهده کرد.

ابراهیمـی عنـوان کـرد: اکنـون تقاضـای فوالد 

در کشـور کـم اسـت و اگـر تقاضـا افزایـش یابـد بـا 

توجـه بـا عـدم تولیـــد، شاهـــد تـورم سرسـام آور 

قیمـت خواهیـم بـــود. ضمـــن اینکـه در حــــوزه 

ارزآوری چالـش بزرگـی بـرای اقتصـاد کشـور بـه 

وجـود می آیـد. از ایـن رو وزارتخانه هـای متولـی 

باید برمبنای اعداد و ارقام صحیح و واقعیت ها 

تصمیم گیری کنند.

وی پیشنهاد داد: در کوتاه مدت هوشمندسازی 

کاهـش مصـرف و دیمانـد بـرق در همـه صنایـع 

آن هـا،  بـودن  اسـتراتژیک  اسـاس  بـر  مختلـف 

پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان ادامه داد: 

در میان مدت، ظرفیت اسمی نیروگاهی 85هزار 

مـگاوات و ظرفیـت عملی 65 هـزار مگاوات بوده 

و می تـوان بـا احیا و نوسـازی نیروگاه های قدیمی 

با کمک شرکت های فوالدی پیگیری شود. فوالد 

خوزسـتان حاضـر اسـت بـه نوسـازی نیروگاه هـای 

فرسـوده و قدیمـی کمـک کنـد تـا ایـن نیروگاه هـا 

سریع تر وارد مدار شوند.

ابراهیمــــی ادامـــه داد: احـــداث نیروگـــاه و 

تاسیس شرکت هـــای مـــادرتخصصی انــــرژی در 

بـا  اختصــــاصی  نیروگاه هــــای  احـــداث  حــــوزه 

سرمایه گذاری مشترک در هر استان برای صنایع 

پرمصـرف بـرای تضمیـن بـرق صنایـع بـا تنظیـم 

قراردادهـای سـه جانبـه میـان صنعـت، خریـدار و 

فروشـنده نیـز پیگیـری شـود تـا در صورتـی کـه 

ریسـک مازاد تولید وجود داشـت، بتوان آن را به 

شبکه عرضه کرد

پنل سرمایه گذاری صنایع فوالدی و   

معدنی در صنعت برق

در ادامه، پنل سـرمایه گذاری صنایع فوالدی 

و معدنـی در صنعـت بـرق )چشـم انداز، موانـع و 

راهکارهـا( در سـمینار تخصصـی کمبـود بـرق در 

صنعت فوالد با حضور اسدالله فرشاد مدیرعامل 

رجبـی  ایرانیـان،  غدیـر  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 

مشـهدی سـخنگوی صنعـت بـرق، امیـر صبـاغ 

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو، 

محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی 

مدیـره  هیئـت  عضـو  صبـوری  حرارتـی،  بـرق 

ناصـر  بـرق،  تولیدکننـدگان صنعـت  سـندیکای 

تقـی زاده مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 

چادرملو، حسینی مدیرعامل هلدینگ توسعه و 

سـرمایه گذاری ماهتاب، عباس اکبری محمدی 

فــــوالد مبارکــــه،  معـاون بهره بــــرداری شرکــــت 

کیقبـادی معـاون فـروش و قراردادهـای مپنـا و 

مـددی رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن انرژی هـای 

تجدیدپذیر برگزار شد.

حداکثر مصرف برق در 1404، 10 هزار   

مگاوات خواهد بود

در ایــــن پنــــل اســـدالله فرشـــاد، مدیرعامـل 

اظهـار  ایرانیـان  غدیـر  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 

داشـت: مشـخص نیسـت بـازی دو سـر باخـت 

قطعـی بـرق تـا کـی ادامـه می یابـد. از ابتـدای 

حـدود  کشـور،  فـوالد  صنعـت  شـکل گیری 

25میلیـارد دالر در ایـن صنعـت سـرمایه گذاری 

شـده اسـت. همچنین سال گذشته شرکت های 

صنعـت فـوالد کشـور حـدود 100 هـزار میلیـارد 

دالر سود داشته اند.
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فرشاد خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه در 

افـق 1404 حداکثـر مصـرف انـرژی صنعـت فـوالد 

حداکثـر  اسـت،  تـن  میلیـون   55 تولیـد  بـرای 

مصـرف بـرق در ایـن صنعـت 10 هـزار مـگاوات 

خواهد بود.

غدیـر  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  مدیرعامـل 

در  شـرکت ها  ایـن  اگـر  کـرد:  تصریـح  ایرانیـان 

صنعت برق سرمایه گذاری کنند، آیا تضمینی 

بـرای اختصـاص بـرق نیروگاه هـا بـه ایـن صنایـع 

وجود دارد؟

وی عنـوان کـرد: دنیـا تکنولـوژی تولیـد فـوالد 

را  انتشـارات کربنـی  رسـاندن  بـه صفـر  و  سـبز 

هدف گذاری کرده است.

100 میلیارد دالر فروش از دست رفت  

تقـی زاده،  ناصـر  سـخنران  دیگـر  ادامـه  در 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

بود در این پنل اظهار داشـت: چادرملو اقدام به 

سرمایه گذاری و احداث نیروگاه کرده اما اکنون 

برق این نیروگاه به شرکت داده نمی شود و تولید 

به حداقل رسیده است.

اورهـال  را قصـد  نیـروگاه  افـزود: همیـن  وی 

داشـتیم امـا مـا را تهدیـد بـه جریمه بـرای هـر روز 

سه میلیارد تومان کرده اند.

تقـی زاده بیـان کـرد: حاضـر هسـتیم هزینـه 

اورهـال نیروگاه هـای اسـتان یـزد را تقبل کنیم که 

برق را به شرکت ما بدهند و آن را قطع نکنند.

وی خاطرنشان کرد: چادرملو 100 میلیون دالر 

از فـروش خـود را بـه دلیـل قطعـی بـرق از دسـت 

داده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

مطـرح کـرد: اگر بخواهیم نیروگاه احداث کنیم، 

بـه ارز نیـاز داریـم امـا بانـک مرکـزی بـه مـا ارز 

نیـروگاه  احـداث  قصـد  اگـر  حتـی  نمی دهـد. 

تجدیدپذیـر را داشـته باشـیم، وزارت نیـرو مجـوز 

10مگاوات بیشتر را نمی دهد و این سوءمدیریت 

است زیرا ممکن است یک شرکت قصد احداث 

نیروگاه با ظرفیت باالتر را داشـته باشـد اما به آن 

مجوز نمی دهند.

تقـی زاده یـادآور شـد: اگـر هـم قصـد احـداث 

نیروگاه جدید را داشته باشیم، تنها مصارف خود 

را در نظـر می گیریـم و مـازاد نخواهیـم داشـت و 

وزارت نیـرو نبایـد روی ایـن نیروگاه ها برای تامین 

برق سایر حوزه ها حساب کند.

وی مطرح کرد: انتظار دیگر شرکت چادرملو، 

شـرکت  تولیـد  اگـر  و  اسـت  گاز  پایـدار  تامیـن 

متوقـف شـود، یـک میلیـون نفـر سـهامدار ایـن 

شرکت متضرر خواهند شد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بـه  را  بـرق  اظهـار کـرد: چادرملـو 500 مـگاوات 

وزارت نیرو 100 میلیارد تومان به فروش می رساند 

امـا بـرای خریـد 260 مـگاوات بـرق مصرفـی خـود 

باید 260 میلیارد تومان پرداخت کند.

تقـی زاده  تاکیـد کـرد: چرا صنعت فـوالد باید 

قربانی کمبود برق شود؟ چرا دیگر صنایع نیز که 

پرمصـرف هسـتند، بـار کمبـود بـرق را بـه دوش 

بایـد  بـه قطعـی بـرق باشـد،  نکشـند؟ اگـر قـرار 

قطعـی بـرق به صـورت عادالنه میان همه صنایع 

توزیع شود.

وی تصریـح کـرد: وزارتخانـه نیرو باید به جای 

پـاک کـردن صـورت مسـئله، مشـکل را حـل کند. 

بایـد همـه دسـت بـه دسـت هـم دهنـد و دولـت 

باید با مقررات زدایی به صنایع کمک کند.

سرمایه گذاری در نیروگاه ها توجیه پذیر شود  

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری 

ایمیـدرو بـه عنـوان دیگر سـخنران این پنـل اظهار 

داشـت: رشـد صنعـت فـوالد از رشـد اقتصـادی و 

سایر حوزه ها بیشتر بوده و بنابراین در بخش های 

زیرساختی کمبود به وجود می آید.

وی افـزود: دو ایـده در ایمیـدرو بـرای بحـران 

بـرق مطـرح شـد؛ اول افزایـش تعرفه برق بـود تا از 

نیروگاه هـا  ایجـاد  بـرای  درآمـد  ایـن  محـل 

سـرمایه گذاری شـود که تجربه منفی بود اما در 

نیـرو  بـه جـای وزارت  اگـر شـرکت ها  ایـده دوم 

مطمئن تـر  بـرق  تامیـن  کننـد،  سـرمایه گذاری 

خو اهـد بـود زیـراوزارت نیرو دیگر نـه توان مالی و 

نه فنی برای احداث نیروگاه خواهد داشت و به 

نظـر می رسـد ایـن بحـران حداقـل تـا چهـار سـال 

آینده ادامه خواهد یافت.

عملیاتـی  سـود  کـرد:  خاطرنشـان  صبـاغ 

تومـان  میلیـارد  هـزار  فـوالدی 140  شـرکت های 

بوده و تفاهم شـده اسـت که این شـرکت ها روی 

نیـروگاه  احـداث  تومـان  میلیـارد  11هـزار 

سرمایه گذاری کنند.

سـرمایه گذاری  توسـعه  و  اقتصـادی  مدیـر 

ایمیـدرو بیـان کـرد: مشـکلی کـه در تولیـد بـرق 

مشـکل  و  نیسـت  نیـرو  وزارت  در  دارد،  وجـود 

بعدی در وزارت نفت و تولید گاز است.زیرا این 

وزارتخانه روی تولید گاز روزانه یک هزار میلیون 

متـر مکعـب برنامه ریزی کـرده و ایـن محدودیت 

تامین ایجاد می کند.

وی تصریـح کـرد: بـا وزارت نیـرو مذاکراتـی 

ایـــن   تعامــــل وزارت صمــــت  بــــا  تـــــا  داشـتیم 

سـرمایه گذاری در نیروگاه هـا توجیه پذیـر شـود و 

سرمایه گذاران جذب آن شوند.

صبـاغ عنـوان کـرد: تفاهم نامـه تقریبـا نهایـی 

شـده اسـت و امیدواریـم تـا پایـان هفتـه موافقـت 

هر دو  وزیر گرفته شود. خوشبختانه مشوق هایی 

از وزارت نیـرو گرفته ایـم و می توانـد بخشـی از 

فرایندهای اجرایی این نیروگاه ها حل شود.
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معامله آهن اسفنجی و فوالد »فخوز«  

شـرکت فـوالد خوزسـتان هماننـد یکـی دو ماه 

اخیـر بـاز هـم اقـدام بـه عرضـه آهـن اسـفنجی در 

بـورس کاال کـرد کـه ایـن بـار برخـالف چنـد هفته 

اخیـر تـا حـدی از آن اسـتقبال شـد. ایـن شـرکت 

همچنین مانند دو هفته گذشته شمش و تختال 

خـود را بـه بـورس کاال بـرد کـه تختـال با اسـتقبال 

کـم امـا شـمش با اقبـال خوب بـازار مـورد معامله 

قرار گرفت.

شـرکت فوالد خوزسـتان، یکشـنبه 14 شهریور 

مـاه، موفـق شـد هشـت هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران معامله کند.

طبـق نمـودار 1، یکشـنبه 14 شـهریور مـاه، 

شرکــــت فــــوالد خوزستـــان 30 هـــزار تـــن آهـــن 

اسفنجی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد که 

در مقابل آن، سه هزار تن تقاضا وجود داشت و 

ایـن شـرکت به همین میـزان معامله انجـام داد. 

»فخوز« باقی آهن اسفنجی خود را به مچینگ 

برد و توانست پنج هزار تن دیگر از این محصول 

را مورد معامله قرار دهد.

در هفتـه منتهـی بـه 19 شـهریور ماه، با توجه به تـداوم عرضه های شـمش و میلگرد فوالدی در بـورس کاال، در این هفته اسـتقبال 
از بـازار کاهـش یافـت و ایـن کاهش تقاضا را هـم می توان بـه افزایش عرضه و هـم انتظار خریـداران برای کاهش قیمت نسـبت 
داد. در ایـن هفتـه اندکی آهن اسـفنجی، شـمش و تختال فوالدی و حجم کمی از میلگرد شـرکت های فوالد خوزسـتان، آهن و فوالد 

ارفع، چادرملو، فوالد هرمزگان و فوالد خراسان مورد معامله قرار گرفت.

کاهش استقبال بازار از محصوالت فوالدی
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فوالد خوزستان، تختال فوالدی را 
به قیمت 166 هزار و 137 ریال به 
ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 
که قیمت معامله تغییری نداشت. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 
33 میلیارد و 227 تومان درآمد 

کسب کرد

فـوالد خوزسـتان، آهـن اسـفنجی را بـه قیمـت 

هشـت هـزار و 300 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضـه کـرد کـه معاملـه بـدون رقابـت و افزایـش 

قیمت انجام شد. این شرکت توانست از معامله 

تومـان  میلیـون  و 640  میلیـارد  شـده، 6  انجـام 

درآمد کسب کند.

شرکت فوالد خوزستان سه شنبه 16 شهریور 

مـاه، 15 هـزار و 500 تـن محصـول شـامل دو هـزار 

بلـوم  تـن شـمش  و 500  هـزار  و 13  تختـال  تـن 

فوالدی را در بورس کاالی ایران معامله کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 
خوزستان، سه شنبه 16 شهریور ماه، 15 هزار تن 

بـورس کاال عرضـه  را در  فـوالدی  بلـوم  شـمش 

کـرده کـه بـا تقاضـای 12 هـزار و 500 تنـی مواجـه 

شـده و 10 هزار و 500 تن از آن مورد معامله قرار 

گرفتـه اسـت. این شـرکت، باقی شـمش فـوالدی 

خـود را بـه مچینـگ بـرد و توانسـت سـه هـزار تن 

از آن را معاملـه کنـد تـا جمـع معامـالت شـمش 

این شرکت به 13 هــزار و 500 تن برسد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 132هزار 

و 148 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت 

از معاملـــــه صــــورت گرفتــــه 178 میلیـــــارد و 

399میلیون تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن براسـاس نمودار 3، شـرکت فوالد 

خوزستان، سه شنبه 16 شهریور ماه، 40 هزار تن 

تختـال فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

بـا تقاضـای دو هـزار تنـی مواجـه شـد و به همین 

میزان نیز معامله صورت گرفت.

فوالد خوزسـتان، تختال فوالدی را به قیمت 

کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  ریـال   137 و  هـزار   166

عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه تغییـری 

نداشـت. ایـن شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه 

33 میلیارد و 227 تومان درآمد کسب کرد.
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رقابت خریداران برای 12 هزار تن شمش   

فوالدی ارفع

و  آهـن  شـرکت  مـاه،  شـهریور  سه شـنبه 16 

فـوالد ارفـع توانسـت 12 هـزار تن شـمش فـوالدی 

خـود را بـا رقابـت قابـل توجهـی در بـورس کاالی 

ایران معامله کند.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و 
فـوالد ارفـع، سه شـنبه 16 شـهریور مـاه 12 هـزار 

کاال  بـورس  در  را  فـوالدی  بلـوم  شـمش  تـن 

عرضـه کـرده کـه با تقاضـای 30 هزار و 400تنی 

معاملـه  عرضـه،  میـزان  بـه  و  شـده  مواجـه 

صورت گرفته است.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 132 هزار و 

148 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضـه کرده بود 

امـا قیمـت معاملـه به دلیـل رقابت بـه 135 هزار 

و 869 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. ایـن 

شـرکت از معامله صورت گرفته، 163 میلیارد و 

43 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 15 هزار تنی شمش فوالدی چادرملو  

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو سه شنبه 

16 شهریور ماه توانست 15 هزار تن شمش فوالد 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

و  معدنـی  شـرکت  نمـودار 5،  اسـاس  بـر 

صنعتـی چادرملـو، سه شـنبه 16 شـهریور مـاه، 

15هزار تن شـمش بلوم فوالدی را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 17 هـزار و 850 تنـی 

مواجـه شـد امـا 9 هـزار و 850 تـن از آن مـورد 

معاملـه قـرار گفـت. چادرملـو باقی شـمش خود 

را در مچینـگ عرضـه کـرد که تقاضای پنج هزار 

و 150 تنی داشـت و این شـرکت موفق به انجام 

معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش  »کچـاد«، 

132هزار و 148 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بـدون تغییر ماند. 

این شرکت از معامله صورت گرفته 198 میلیارد 

و 222 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت 
132 هزار و 148 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود اما قیمت 
معامله به دلیل رقابت به 135 هزار 

و 869 ریال به ازای هر کیلوگرم 
رسید. این شرکت از معامله 

صورت گرفته، 163 میلیارد و 43 
میلیون تومان درآمد کسب کرد
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شرکت فوالد هرمزگان 50 هزار 
تن تختال فوالدی خود را در 

بورس کاال عرضه کرد که در مقابل 
آن، 76 هزار و 400 تن تقاضا 

وجود داشت و فوالد هرمزگان همه 
عرضه خود را مورد معامله قرار داد

معامله 50 هزار تنی تختال فوالد هرمزگان  

شـرکت فوالد هرمزگان سه شـنبه 16 شهریور 

مـاه، توانسـت 50 هـزار تـن تختـال فـوالدی را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 6 نشـان می دهـد، 

سه شنبه 16 شهریور ماه، شرکت فوالد هرمزگان 

50 هزار تن تختال فوالدی خود را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 76 هـزار و 400 تـن 

همـه  هرمـزگان  فـوالد  و  داشـت  وجـود  تقاضـا 

عرضه خود را مورد معامله قرار داد.

قیمـت عرضـه فـوالد هرمـزگان، 159 هـزار و 

255ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بود که با توجه به 

رقابت شدید خریداران، معامله با قیمت 162 هزار 

و 681 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم صـورت گرفـت. 

»هرمـز« از معاملـه تختـال خـود در بـورس کاال، 

813میلیارد و 406 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله شمش و میلگرد فوالد خراسان  

بـا اینکـه در هفتـه منتهـی بـه 19 شـهریور مـاه 

استقبال بازار از مقاطع طویل فوالدی کم بود، اما 

این بازار همچنان تشنه شمش فوالدی است و به 

همیـن دلیـل، میلگرد فـوالد خراسـان به میـزان کم 

امـا شـمش ایـن شـرکت بـا تقاضـای نسـبتا خوبـی 

مواجه شد و مورد معامله قرار گرفت.

سه شنبه 16 شهریور ماه، »فخاس« موفق شد 

دو عرضـه 300 و یـک هـزار و 300 تنـی شـمش بلـوم 

فـوالدی خـود، در مجمـوع یک هزار و 600 تـن را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   7 نمـودار 
خراسـان، سه شـنبه 16 شـهریور مـاه یـک هـزار و 

300تن شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه 

کرد که با تقاضای یک هزار و 320تنی مواجه شد 

و به میزان عرضه معامله صورت گرفت.
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»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 131 هزار 

و 552 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله تغییری نداشت. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه 17 میلیـارد و 101 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنیـن نمـودار 8 نشـان می دهد شـرکت 

فوالد خراسـان، سه شـنبه 16 شهریور ماه در عرضه 

دیگر خود 300 تن شمش بلوم فوالدی را در بورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای 160 مواجه شد و به 

همیـن میـزان معاملـه صـورت گرفـت. »فخـاس« 

باقـی شـمش خـود را بـه مچینـگ بـرد و توانسـت 

14تن باقی مانده را معامله کند تا همه عرضه این 

شرکت به فروش رفته باشد.

فـوالد خراسـان، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 

131هـزار و 552 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله تغییری نداشت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه سـه میلیـارد و 

946میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  مـاه،  شـهریور   17 چهارشـنبه 

خراسان موفق شد 792 تن میلگرد فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان  نمـودار 9 
خراسـان، چهارشـنبه 17 شـهریور ماه، 10 هزارو 

32تن میلگرد فوالدی را در بورس کاال عرضــه 

کـرد کـــه بـا تقاضــــای چهـــار هـــزار و 598تنی 

مواجـــه شـــد و بـه میـزان 748 تـن از آن در تاال 

اصلی بـــورس به فروش رفـــت. فوالد خراسـان 

و  بـرد  مچینـگ  بـه  را  خـود  میلگـــرد  باقــــی 

توانسـت 44 تن از آن را در این تاالر به فروش 

برسانـــد تا جمع معامالت میلگرد این شـرکت 

به 792 تن برسد.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 151هزار 

و 82 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 11 میلیـارد و 965 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.
»فخاس«، میلگرد فوالدی را به 

قیمت 151هزار و 82 ریال به ازای 
هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمت معامله بدون تغییر ماند. این 
شرکت از معامله صورت گرفته، 
11 میلیارد و 965 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد
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پیامد ارزانی دستوری فوالد، گرانی و التهاب بازار است

تولیدکنندگان سنگ آهن به توسعه عمودی روی آورده اند

افزایش 11 درصدی تولید فوالد زنگ نزن در سال 2021 میالدی
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلـزات، از میـان مهم تریـن عواملـی کـه بـر قیمت 

وضعیـت  می تـوان  هسـتند  اثرگـذار  سـنگ آهن 

عرضـه، تقاضـا، تحـوالت بـازار داخلـی و تبعـات 

بـازار  بـر  تحریم هـا  احتمالـی  شـدن  برداشـته 

سنگ آهن را نام برد.

دکتر صادقی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر 

توسـعه  سـرمایه گذاری  هلدینـگ  شـرکت های 

معادن و فلزات در گفت وگویی، هر یک از عوامل 

یاد شده را به اختصار مورد بررسی قرار داده  است 

که در ادامه خواهید خواند:

تقاضــــای جهــــانی سنگ آهــــن را چگونــــه  ◄

ارزیابی می کنید؟

بـازار سـنگ آهن در دو سـال گذشـته شـامل 

تحـوالت مهمـی شـده اسـت کـه بررسـی آن هـا در 

تحلیل قیمت سنگ آهن می تواند راهگشا باشد. 

اولیـن موضـوع شـیوع ویـروس کرونـا و در نتیجـه 

افت تمامی فعالیت های اقتصادی ازجمله تولید 

فـوالد  قراضـه  و  زغال سـنگ  سـنگ آهن،  معـادن 

اسـت. پـس از همه گیـری ویروس کرونـا، دولت ها 

بـرای جلوگیـری از رکود اقتصـادی، اقدام به اتخاذ 

سیاست های پولی انبساطی کردند که در نتیجه 

آن نرخ هـای بهـره کاهـش یافت. پس از آن چین به 

عنوان اولین کشور توانست با موفقیت از بحران 

همه گیـری کرونـا عبـور کنـد و دولـت ایـن کشـور 

افزایــــش سرمایــــه گذاری در حـــوزه مسکــــن و 

زیرسـاخت را بـه منظـور مقابلـه با رکـود اقتصادی 

پیش آمده در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه 

همین اقدام، تقاضا برای مصرف کامودیتی ها در 

چین افزایش یافت.

واردات سـنگ آهن چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن 

مصرف کننـده سـنگ آهن در جهـان در مـاه مـی 

میالدی حدود 90 میلیون تن بوده که رشد ساالنه 

3.1 درصد را به ثبت رسانده است.

اسـتفاده  از  نیـز  صحبت هایـی  همچنیـن 

زغال سنگ به جای برق برای مزارع بیت کوین به 

گـوش می رسـد کـه در صـورت تحقـق می توانـد 

تقاضای سنگینی را بر بازار وارد کند.

همچنیـن  و  پولـی  انبسـاطی  سیاسـت های 

قیمـت  تـا  شـد  باعـث  کرونـا  پاندمـی  کنتـرل 

سـنگ آهن در یک سـال گذشـته حدود 200 درصد 

رشـد داشـته باشـد. عملکرد تولیـد فوالد چیـن در 

سال گذشته یک میلیارد تن بوده و این کشور در 

سـال گذشـته 1.17 میلیارد تن نیز سـنگ آهن وارد 

کرده است.

بـه ایـن ترتیـب رونـد افزایـش تقاضـا و قیمـت  ◄

سنگ آهن همچنان افزایشی خواهد بود؟

امـا  اسـت  مثبـت  پاسـخ  کوتاه مـدت  در 

انتظارهـا بـر آن اسـت کـه واردات چیـن تـا سـال 

2030 بـه نصـف مقـدار فعلـی کاهـش یابـد. دلیل 

اصلـی ایـن کاهش تقاضـا، افزایش شـارژ قراضه از 

15 درصد فعلی به 30 درصد تا سال 2025 است 

کـه ایـن امـر بـه معنـای مصـرف 330 میلیـون تـن 

قراضـــــه و کاهــــش 480 میلیــــون تــــن واردات 

سـنگ آهن در سـال اسـت. همچنیـن پیش بینـی 

می شود کاهش واردات سنگ آهن از سوی چین 

 معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر شـرکت های هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در گفت وگویی به بررسـی 
عوامل تاثیرگذار بر آینده صنعت سنگ آهن پرداخته است.

تولیدکنندگان سنگ آهن به توسعه عمودی 
روی آورده اند

معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:
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تـن خواهـد  بـه رقـم 600 میلیـون  تـا سـال 2030 

رسید. باعث خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی 

چین به واردات سنگ آهن می شود.

در مجموع پیش بینی می شود در کوتاه مدت 

بلندمـدت  امـا در  افزایـش،  تقاضـای سـنگ آهن 

کاهش یابد.

در مـورد وضعیـت عرضـه جهانـی سـنگ آهن  ◄

توضیح دهید؟

در سـمت عرضه، در کشـور برزیل شـرکت وله 

بـه عنـوان بزرگ ترین تولیدکننده سـنگ آهن دنیا، 

معـدن مارایانـا را بـه دلیـل تـرس از شکسـت سـد 

باطله، از مدار خارج کرده است که باعث کاهش 

عرضه این محصول به میزان 40.5 هزار تن در روز 

شـده اسـت. همچنیـن ایـن کشـور دسـتور توقـف 

حمل ریلی و فعالیت دو معدن دیگر سنگ آهن را 

به همین دلیل صادر کرده است.

بنابرایـن در مجموعـه بـه نظر می رسـد قیمت 

سنگ آهن با توجه به کاهش عرضه معادن مهم و 

افزایـش تقاضـا در کشـور چیـن، همچنـان رونـد 

افزایشـی خـود را در ماه هـای آینـده دنبال کند که 

این اتفاق زنجیره پایین دست یعنی فوالد را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.

محصـوالت  ◄ داخلـی  بـازار  از  شـما  ارزیابـی 

مختلف زنجیره تولید چگونه است؟

طـــی ماه هـــای گذشتـــه، نسبـــت قیمــــت 

سـنگ آهن بـه شـمش از 26 درصـد بـه 31 درصـد، 

نسـبت قیمت کنسـانتره به شـمش از 31 درصد 

به 36 درصد و نسبت قیمت گندله به شمش از 

36 درصـد بـه 45 درصـد رسـیده اسـت. ایـن در 

حالی اسـت که در داخل، نسـبت قیمت گندله 

اســـــت.  حــــدود 28 درصــــد  بـــــه شمــــش در 

قیمت گذاری دستوری عالوه بر اینکه برنده ها و 

بازنده هـا را در بـازار تعییـن می کنـد، بـا تغییـر 

قیمت هـای نسـبی باعـث عـدم تخصیص بهینه 

منابع نیز خواهد شـد و قیمت های دسـت کاری 

بـازار  فعـاالن  بـه  اشـتباه  سـیگنال های  شـده، 

می دهنـد. بـه عنـوان مثـال، برخـی شـرکت های 

فعــــال در حـوزه سنگ آهـــن در کشـــور بـرای بـه 

دست آوردن حاشیه سود بیشتر، به جای توسعه 

افقـی، بـه توسـعه عمـودی روی آورده انـد کـه این 

اتفـاق ممکـن اسـت در آینده باعث کمبـود مواد 

اولیه برای فوالدسازهای کشور شود.

به نظر شما برداشته شدن احتمالی تحریم ها  ◄

چه اثری بر قیمت سنگ آهن خواهد داشت؟

بـا خـروج آمریـکا از  همچنـان کـه می دانیـد 

نفـت،  صنایـع  بـر  تحریم هـا  بیشـترین  برجـام، 

پتروشیمی و فلزات اعمال شد. به دنبال این اتفاق 

شـرکت های فلـزی بـا مشـکالت متعـددی بـرای 

صـادرات و فـروش خـود مواجه شـدند؛ به گونه ای 

کـه هم اکنـون صـادرات این صنعـت بـه 30 درصد 

صـادرات قبـل از تحریم هـا رسـیده اسـت. امـا ایـن 

اتفاق اثری روی شرکت های تولیدکننده سنگ آهن 

نـدارد؛ چراکـه کـه عمـال تمامـی سـنگ آهن های 

تولید شده در کشور، مصرف می شوند و در حال 

حاضـر، کشـور با کمبـود عرضه سـنگ آهن مواجه 

اسـت. در صـــورت برداشتـــه شــــدن تحریم هـا، 

بالقـوه  به صـورت  سنگ آهـــن  تولیدکننـــدگان 

می تواننـد بـه علـت اختـالف نرخ هـای داخلـی و 

خارجـی، بـا صادرات سـنگ آهن سـودآوری خـود را 

افزایش دهند، اما برای این امر محدودیت قانونی 

در داخـل نیـز وجـود دارد و در صورت تداوم وضع 

فعلـی، حتـی بـا لغـو تحریم هـا نیـز، تولیدکنندگان 

سـنگ آهن، قـادر بـه صـادر کردن محصـوالت خود 

نخواهند بود. از طرف دیگر عده ای بر این باورند 

کـه در صـورت دسـتیابی به توافق هسـته ای، نرخ 

دالر کاهش چشـم گیری را تجربه خواهد کرد. اما 

این امر دور از انتظار است.

بـرآورد می شـود حتـی در صـورت دسـت یابـی 

بـه توافـق، نـرخ ارز بـه رقـم حـدود 22 هـزار تومـان 

برسـد. در حال حاضر نرخ دالر نیما نیز در همین 

حـدود اسـت. بنابرایـن در صـورت توافـق، بعیـد 

است شرکت های تولیدکننده سنگ آهن، کاهش 

نرخی را از این منظر تجربه کنند. بنابر آنچه گفته 

شد، برداشته شدن تحریم ها در کوتاه مدت اثری 

بر شـرکت های سـنگ آهنی نخواهد داشـت اما از 

توسـعه  طرح هـای  شـرکت ها  ایـن  کـه  آنجایـی 

بسیاری در دست دارند، به طور قطع این موضوع 

در واردات تکنولـوژی اثرگـذار خواهـد بـود و در 

بلندمدت این شرکت ها را متاثر خواهد کرد.

سیاست های انبساطی پولی و 
همچنین کنترل پاندمی کرونا باعث 

شد تا قیمت سنگ آهن در یک سال 
گذشته حدود 200 درصد رشد 

داشته باشد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، انجمـن جهانـی 

فـوالد در جدیدتریـن گـزارش خـود اعـالم کـرد، 

تولید فوالد ایران در ماه جوالی 2021 )تیر ماه 1400( 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 2020 بـا افزایـش 

9درصدی به 2.6 میلیون تن رسیده است.

همچنیـن بر اسـاس این گـزارش، تولیـد فوالد 

ایـران در هفت ماه نخسـت سـال جـاری میالدی 

بـه 17.8 میلیـون تـن رسـیده اسـت که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 2020 افزایـش 9.9 درصـدی را 

نشان می دهد.

ایران همچنان در میان 10 کشور نخست   

تولیدکننده فوالد جهان

بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران در فوریـه 2021 

)بهمن 1399(، در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان 

فوالد جهان در جایگاه 10 قرار گرفت که از آن ماه 

تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است.

بـا  هنـد  تـن،  میلیـون  تولیـد 86.8  بـا  چیـن 

9.8میلیـون تـن و ژاپـن بـا هشـت میلیـون تـن در 

رتبه هـای نخسـت تـا سـوم تولیـد فـوالد در جهان 

قـرار دارنـد، البتـه تولیـد چیـن نسـبت بـه جوالی 

سال گذشته 8.4 درصد کاهش یافته است.

تولیـد  بـا  آمریـکا  کشـورها،  ایـن  از  پـس 

7.5میلیـون تـن، روسـیه بـا 6.7 میلیـون تـن، کـره 

جنوبـی بـا 6.1 میلیـون تـن، آلمـان بـا سـه میلیـون 

تن، ترکیه با 3.2 میلیون تن، برزیل با سه میلیون 

تـن و ایـران بـا 2.6 میلیـون تن، جایگاه های چهارم 

تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

بـا شـروع همه گیری ویـروس کرونا در جهان 

و  کارخانه هـا  صنایـع،   ،2019 سـال  دسـامبر  از 

تقریبـا تمامی کشـورها در تعطیلی فـرو رفتند و 

خسـارات اقتصـادی بی شـماری در جهـان به بار 

آورد، اما پس از گذشت بیش از یک سال از این 

بازیابـی  حـال  در  کشـورها  از  برخـی  وضعیـت 

نسبی خود هستند.

ایران بیش از 72 درصد فوالد غرب آسیا را   

تولید می کند

همچنین تولید فوالد در غرب آسیا با افزایش 

9.2 درصدی به 3.6 میلیون تن رسیده است که 

بـا توجـه بـه تولیـد 2.6 میلیـون تنـی ایـران در ایـن 

در  آسـیا  غـرب  فـوالد  تولیـد  مـاه، 72.2 درصـد 

اختیار ایران است.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، تولیـدی فـوالد آمریکا 

نسـبت بـه مـاه جـوالی سـال گذشـته میـالدی 

37.9 درصـد افزایـش یافته که بیشـترین افزایش 

در میان در 10 کشـور نخسـت تولیدکننده فوالد 

در این ماه را به خود اختصاص داده است.

انجمـن جهانـی فـوالد در جدیدترین گـزارش خود اعام کرد تولید فـوالد ایران در هفت ماه نخسـت 2021 حدود 10 درصد رشـد 
داشته و به 17.8 میلیون تن رسیده، همچنین ایران در تیر ماه 72.2 درصد تولید فوالد غرب آسیا را در اختیار داشته است.

72 درصد تولید فوالد خاورمیانه در دست ایران بوده است
در تیرماه 1400؛
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پیش بینی می شود تولید جهانی فوالد زنگ نزن طی سال 2021 میادی نسبت به سال گذشته رشد 11 درصدی داشته باشد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقل از روابط 

و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  عمومـی 

صنایـع معدنـی ایران)ایمیـدرو(، بـه گـزارش وب 

سـایت Hellenic Shipping News پیش ینـی 

موسسـه بین المللی مسـتقل در تامین اطالعات 

تولیـد  کـه  می دهـد  نشـان   MEPS فـوالد بـازار 

جهانی فوالد زنگ نزن طی سـال 2021 میالدی به 

56 میلیـون و 500 هـزار تـن افزایـش خواهد یافت 

که این میزان حاکی از رشـد 11 درصدی نسـبت 

به مدت مشـابه سـال 2020 میالدی اسـت. رشـد 

تولید فراتر از انتظار در اندونزی و چین طی نیمه 

ایـن  صحـت  میـالدی  جـاری  سـال  نخسـت 

پیش بینی را محتمل تر کرده است.

میـالدی  جـاری  سـال  نخسـت  نیمـه  طـی 

اندونـزی یـک میلیـون و 30 هزار تن فـوالد زنگ نزن 

تولیـد کـرد و از آنجـا کـه ایـن میـزان تولیـد رکـورد 

می رفـت،  شـمار  بـه  اندونـزی  بـرای  جدیـدی 

صادرات به اروپا را آغاز کرد. همچنین از می 2021 

میالدی تعرفه های آنتی دامپینگ بر کالف نورد 

سرد اندونزی در بنادر اروپا وضع شد.

عالوه بر این پیش بینی می شـود فوالدسـازان 

هنـدی طـی سـال جـاری میـالدی سـه میلیـون و  

900هـزار تـن فـوالد زنگ نـزن تولیـد کننـد. جایگاه 

هنـد بـه عنـوان دومیـن تولیدکننـده جهانـی ایـن 

محصول در خطر است چرا که اندونزی در حال 

ایجــــاد  در  انجـــام سرمایــه گـــذاری هنگفــــت 

ظرفیت هـــای جدیـــد تولیـــد اســـت. پیش بینی 

می شـود امسـال تولیـد ایـن کارخانه هـا بـا تولیـد 

فوالدسازان هندی برابری کند.

برنامـه تولیـد فـوالد زنگ نـزن چیـن بـه عنـوان 

صدر نشین تولید جهانی این محصول طی سال 

2021 میـالدی 31 میلیـون و 900 هـزار تـن اعـالم 

شده است.

همچنین پیش بینی می شود میزان تولید این 

محصول طی سال جاری میالدی در کره جنوبی، 

ژاپن و تایوان فراتر از تولید سال گذشته شود.

افزایش 11 درصدی تولید فوالد زنگ نزن در سال 2021 میالدی

پس از آن، تولید فوالد ژاپن و آلمان نسبت به 

بـه ترتیـب  مـاه جـوالی سـال گذشـته میـالدی 

32.5 و 24.7 درصـد افزایـش یافتـه و در جایـگاه 

دوم و سوم افزایش تولید قرار گرفتند.

نخسـت  کشـور   10 تمامـی  مـاه،  ایـن  در 

تولیدکننـده فـوالد جهـان بـه جـز چیـن نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال 2020 افزایـش تولید داشـتند. 

تولید فوالد چین نسـبت به جوالی سـال گذشـته 

8.4 درصد کاهش یافته است.

برزیـل بـا 14.5 درصـد، روسـیه بـا 13.4 درصـد، 

هنـد بـا 13.3 درصـد، کـره جنوبـی بـا 10.8 درصـد، 

ایران با 9 درصد و ترکیه 2.5 درصد و چین با منفی 

8.4 درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

علی رغـم  جهـان،  در  کرونـا  شـیوع  زمـان  از 

اینکه در دوره ای رشد تولید سایر کشورها منفی 

شد، رشد تولید فوالد ایران مثبت باقی ماند.

ایـران در فوریـه 2021 )بهمـن 1399( بـا ثبـت 

را  رشـد  بیشـترین  تولیـد،  درصـدی   11.5 رشـد 

نسبت به فوریه 2020  در میان ده کشور نخست 

تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داد.

همچنین در ماه فوریه 2020 )بهمن 1398( نیز 

بیشـترین افزایـش تولیـد را در میـان ده کشـور 

خـود  بـه  جهـان  فـوالد  تولیدکننـده  نخسـت 

اختصاص داده بود.

افزایش 3.3 درصدی تولید فوالد در جهان  

فـوالد  تولیـد  فـارس،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

مـدت  بـه  نسـبت  جـوالی 2021  مـاه  در  جهـان 

مشـابه سـال گذشـته 3.3 درصـد افزایـش یافتـه 

است و به 161.7 میلیون تن رسیده است.

تولیـد فـوالد در کشـورهای اتحادیـه اروپـا در 

ماه جوالی با افزایش 30.3 درصدی به 13میلیون 

تن رسیده است.

کشـورهای آسـیا و اقیانوسـیه در مـاه جـوالی 

2021 یعنی تیر ماه امسال 116.4 میلیون تن فوالد 

تولید کردند که 2.5 درصد کمتر شده است.

تولید فوالد کشورهای آمریکای شمالی نیز در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 36درصد 

افزایش یافته و به 10.2 میلیون تن رسیده است.

فـوالد کشـورهای مسـتقل  تولیـد  همچنیـن 

مشـترک المنافع در این بازه زمانی با 11.2 درصد 

افزایش به 9.2 میلیون تن رسیده است.

کشورهای آمریکای جنوبی نیز با 19.6 درصد 

بیشتر تولید فوالد در ماه جوالی، 3.8 میلیون تن 

تولید داشته اند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، انـوش رحـام 

از  جلوگیـری  بـرای  دولـت  داشـت:  اظهـار 

افزایـش افسارگسـیخته قیمـت برخـی کاالهـا 

کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم بایـد مولفه هـای 

پرتنـش ماننـد قیمـت دالر را سـاماندهی کنـد. 

دسـتوری  به  صـورت  نیـز  ارز  بـازار  سـاماندهی 

امکان پذیر نیست و باید به  صورت زیرساختی و 

اصولی این بازار اصالح شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این شرایط، فشار 

بـرای پاییـن نگـه داشـتن دسـتوری و مصنوعـی 

نرخ هـا باعـث می شـود کـه فنـر قیمت هـا یـک 

جایـی رهـا شـود و بـا جهش هـای قیمـت، بـازار بـا 

التهـاب روبـه رو شـود؛ بنابرایـن ایـن سیاسـت بـه  

هیچ وجه، به نفع مصرف کننده نخواهد بود.

تفـاوت ثبـات بازار با ثابت نگه داشـتن   

قیمت ها

دبیـر سـندیکای لولـه و پروفیـل بـا بیان اینکه 

تکانه هـای  وجـود  عـدم  بـازار  ثبـات  از  منظـور 

شدید قیمت است، اظهار کرد: ایجاد ثبات در 

بـازار بـا ثابـت نگـه داشـتن دسـتوری قیمت هـا 

متفاوت است. در هر دو وضعیت یعنی چه در 

زیـاد و چـه در  تکانه هـای قیمتـی  بـا  شـرایطی 

بــــا تثبیــــت دستــــوری قیمت هــــا،  شرایطــــی 

تولیدکننـدگان زیان می بینند. وقتی تکانه های 

قیمتـی در یـک بـازار زیـاد باشـد، تولیدکننـده 

بلندمـدت  در  خـود  تولیـد  بـرای  نمی توانـد 

برنامه ریـزی کنـد. چـون تولیدکننـده نیـاز دارد 

مـواد اولیـه بـا یـک ثبـات قیمتـی معقـول قابـل  

دسـترس باشـد تـا بتوانـد بـرای کاالی تولید خود 

نرخ گذاری درستی داشته باشد.

رحــــام افــــزود: در بــــازاری کـه قیمت هـــا 

دسـتوری اسـت نیـز تولیدکننـده بـرای تعییـن 

نـرخ واقعـی محصـول خـود دچار مشـکل اسـت 

بـا  را  خـود  تولیـدی  کاالی  می شـود  ناگزیـر  و 

زیان بفروشد.

بـه گفتـه وی، بیـش از 400 قلـم کاال در حـال 

تولید در حوزه لوله و پروفیل است و در صورتی  

کـه نرخ گـذاری در یـک صنعت منطقی نباشـد، 

در حلقه هـای بعـدی نیـز قیمت گـذاری دچـار 

خلل و مشکل می شود.

تورم روزانه گریبان تولید را گرفته است  

دبیـر سـندیکای لولـه و پروفیـل ادامـه داد: 

تولیدکننـده امـروز با مشـکل تـورم روزانـه مواجه 

اسـت. یعنـی وقتـی یک کاالیـی را تولید می کند 

برای تولید بعدی باید مواد اولیه را با سرمایه ای 

مضاعـف خریـداری کنـد و بـا نـرخ قبلـی امـکان 

خرید مواد اولیه را نخواهد داشت. این وضعیت 

سبب می شـود در صورت نرخ گذاری دستوری، 

تولیدکننده با زیان انباشته مواجه شود.

رحـام یـادآور شـد: امـروز یـک واحـد تولیـدی 

بایـد  پیـش  مـاه  یـک  کاالی  همـان  تهیـه  بـرای 

20درصـد سـرمایه در گـردش بیشـتری در بنـگاه 

خـود داشـته باشـد. بنابرایـن، گـردش بـا تعییـن 

تامیـن سـرمایه  توانایـی  قیمت هـای دسـتوری، 

برای بسیاری از واحدها امکان پذیر نخواهد بود.

چسبندگی قیمت کاالها به نرخ ارز  

وی بیـان کـرد: اگر دولت بتواند چسـبندگی 

قیمت کاالها به مولفه هایی مانند ارز را کاهش 

دبیـر سـندیکای لولـه و پروفیـل با تاکید بـر اینکه قیمت گذاری دسـتوری کاالها، موجی از فسـاد را با خـود به همراه مـی آورد، گفت: 
بارها قیمت گذاری دستوری از سوی دولت آزموده شده و نتایج منفی آن در بازارها لمس شده است.

پیامد ارزانی دستوری فوالد، گرانی و التهاب بازار است

دبیر سندیکای لوله و پروفیل:

ــــ
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دهد می توان انتظار داشت که قیمت محصول 

نهایی نیز ثابت بماند.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت: یکی از 

اشـتباهات در اقتصاد ما این اسـت که شـاید در 

عمـل یـک بخـش خـاص از اقتصـاد نیـاز بـه ارز 

داشته باشد اما امروز می بینیم همه بخش های 

ارز  نـرخ  بـا  را  خـود  تولیـدات  نـرخ  اقتصـادی، 

هماهنگ می کنند. این مسـئله باعث می شـود 

کـه قیمـت بسـیاری از محصـوالت دچـار نوسـان 

مداوم شود.

وابستگی قیمت ها به مولفه های سیاسی  

ارز، متغیرهـای  از  غیـر  کـرد:  عنـوان  رحـام 

سیاسـی نیز بر بازار کاالها اثر می گذارد. به طور 

مثال در کشور همسایه، تغییرات سیاسی اتفاق 

می افتد و این تغییرات تمام رشته فعالیت های 

صنعتی در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی، دولت باید تالش داشـته باشـد 

ثبـات بـازار را بـه ایـن مفهـوم دنبـال کنـد کـه 

اثرگـذاری متغیرهـای خارجـی ماننـد نمونه هـای 

یادشده در بازارهای داخلی را به حداقل برساند 

فعالیـت  بتواننـد  بیشـتری  ثبـات  بـا  بازارهـا  تـا 

داشته باشد. معنی این ثبات نباید با ثابت نگه 

داشتن دستوری قیمت ها اشتباه شود.

لـــزوم حــذف یـــارانه تولیـــد و کشـــف   

قیمت های واقعی

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تاکید کرد: در 

تولیـد،  نهایـی  نرخ هـای  دنیـا مخـرج محاسـبه 

از  چراکـه  اسـت؛  داخلـی  نهاده هـای  قیمـت 

یارانه ها و مواد اولیه داخلی اسـتفاده می شـود 

و بایـد قیمــــت نهــــایی هــــم بــــر اســـاس نـــرخ 

نهاده های داخلی باشد.

رحـام متذکـر شـد: یـک مسـئله مهـم دیگـر، 

یارانه هایی اسـت که دولت به تولید می پردازد. 

بـا توجـه بـه ایـن یارانه هـا دولـت خـود را محـق 

می دانـد در تعییـن قیمـت تمـام  شـده تولیـدات 

ورود کنـد. در حالـی  کـه قیمـت تمـام  شـده بـه 

اغلـب  کـه  اسـت  وابسـته  فراوانـی  آیتم هـای 

اسـت.  خـارج  دولـت  عهـده  از  آن  کارشناسـی 

راهکار آن است که دولت یارانه های تولید را به  

تدریـج حـذف کنـد تا بـازار بـه  آرامی آزاد شـده و 

نرخ ها در تمامی حلقه های تولید واقعی شود.

بـر اســـاس گزارشـی از تسـنیم، وی در پایـان 

بـــــه  نیــــز  یارانـــه هــــا، هیچ گـــاه  ایــــن  گفــــت: 

مصرف کننـده نرسـیده و به  نوعـی در میانه های 

راه بـه جیـب افـرادی خـاص رفتـه و از دسـترس 

خارج شده است.

ــــ

جلسـه ای با حضـور مدیـران صنعت 
آلومینیوم کشـور برای ایجاد شـرکت 
تهیـه مـواد اولیـه صنعـت آلومینیوم 

کشور در ایمیدرو برگزار شد.

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از باشگاه 

آلومینیـوم، ماموریـت شـرکت تهیـه مـواد اولیـه 

خـوراک  مشـترک  تامیـن  آلومینیـوم،  صنعـت 

صنعت آلومینیوم کشور مثل پودر آلومینا و آند 

و پترولیـوم کک از خـارج کشـور اسـت. میـزان 

سهام شرکت ها در این بنگاه جدید، متناسب با 

ظرفیت تولید هر شرکت خواهد بود.

این شرکت پس از تصویب هیئت  مدیره ها و 

فعالیـت  بـه  شـروع  و  ثبـت  الزم،  مجـوز  اخـذ 

می کنـد. اعضـای هیئـــت مدیـــره ایـــن شرکـــت 

شرکت هــــای  بازرگانـــــی  معــاونیــــن  ترجیحــــا 

آلومینیومی خواهند بود.

شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور ایجاد شد
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ـــ

نماینـده مـردم تربـت حیدریـه در مجلـس شـورای اسـامی گفت: با مشـخص شـدن پیمانـکار جدید طـرح فـوالد رخ به عنوان 
بزرگ ترین پروژه صنعتی شرق کشور، تداوم ساخت این طرح صنعتی بزرگ از رکود خارج شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محسـن زنگنـه 

گذشـته  سـال  یـک  در  تقریبـا  داشـت:  اظهـار 

کـه  هـم  شـرکتی  و  بـود  شـده  تعطیـل  کارگاه 

پیمانـکار آنجـا بـود بـه لحـاظ تامیـن منابـع مالی 

بانـک  بـا  رایزنـی،  بـا  بالخـره  و  داشـت  مشـکل 

مرکـزی، بانـک صنعت و معدن موافقت کرد ال 

سـی را بـا تغییراتـی ایجاد کنـد و نیازمند انعقاد 

فـوالد  طرح هـای  پیمانـکار  شـرکت  بـا  قـرارداد 

کشور بودیم که قبال فقط تفاهم نامه داشتند.

وی افزود: در مجموع به این نتیجه رسیدیم 

کـه ایـن شـرکت نمی توانـد طـرح را بـه سـرانجام 

برساند، لذا پیمانکار تغییر و با شرکت خصوصی 

کارگاه هـا  و  انبار هـا  و  منعقـد  قـرارداد  دیگـری 

تحویـل و نیرو هـا مسـتقر شـد و تـا هفته هـای اتی 

هم ال سی نیز بازگشایی خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 

ابتـدای  از  و  قـرارداد  اسـاس  بـر  اسـالمی گفـت: 

شـهریور امسـال بعـد از 28 مـاه بایـد فـاز نخسـت 

یعنـی خـط احیای فـوالد راه انـدازی و در ادامه پس 

از 36 ماه خط گندله سازی نیز افتتاح خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی از صـدا و سـیما، زنگنـه 

خاطرنشان کرد: نگران تامین آب فوالد رخ نیستیم 

و به لحاظ تامین گاز این پروژه هم مشکلی نداریم 

و پروژه خط دیزباد در حال اجرا است.

خروج مجتمع فوالد رخ از رکود

مدیرعامـل منطقـه ویـژه انـرژی بر پارسـیان از دریافـت مجوز دو کارخانـه فوالد بـرای منطقه ویژه خبـر داد و گفـت: 10 قرارداد 
سرمایه گذاری بسته شده و 10 قرارداد دیگر در مسیر بسته شدن است.

اخذ مجوز دو کارخانه فوالد در منطقه ویژه پارسیان

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، سـید علی اصغر 

عالمه اظهار داشت: در مدت فعالیت در منطقه 

ویـژه، در حـوزه زیرسـاخت، جـذب سـرمایه گذار، 

و  و صـادرات  ویـژه  منطقـه  در  سـاختار  اصـالح 

واردات به صورت ویژه فعالیت کرده ایم.

وی بـا بیـان اینکـه منطقـه ویـژه پارسـیان در 

اسـتان هرمـزگان غریـب بود و در کشـور شـناخته 

شـده نبـود، عنوان کـرد: 700 میلیارد تومان تامین 

اعتبار کرده ایم، 10 پروژه پیمانکار مشـخص شـده، 

هشت پروژه گلنگ زده شده و دو پروژه هم بهمن 

ماه سال گذشته کلنگ زنی شده است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه انـرژی بـر پارسـیان بـا 

اشاره به اینکه در حوزه زیرساخت 10 پروژه داریم، 

تاکیـد کـرد: چهـار شـرکت مشـاوره در حـوزه بـرق، 

پتروشیمی، مخابرات و سرمایه گذاری وجود دارد 

تـا مطالعـات جامـع را انجـام دهند و بر اسـاس این 

برنامه ها و اعتبارات را ببندیم.

عالمه، با بیان اینکه همه این زیرساخت ها در 

جهـت مانع زدایـی و حرکـت در مسـیر شـعار سـال 

خواهد بود، عنوان کرد: 10 قرارداد سرمایه گذاری 

بسته شده و 10 قرارداد دیگر در مسیر بسته شدن 

اسـت و دو مجـوز فـوالد بـرای منطقـه ویـژه صـادر 

شـده کـه تـا یـک هفتـه دیگـر قـرارداد آن منعقـد 

خواهد شد.

پـروژه   20 جـاری  سـال  پایـان  تـا  افـزود:  وی 

سرمایه گذاری فعال خواهد شد، در 9 ماه گذشته 

نیز در حوزه بندری 400 هزار تن صادرات داشتیم 

و این پتانسـیل وجود دارد که به هدف نهایی که 

همان 19 پست اسکله است، برسیم.

بر اساس گزارشی از ایسنا، مدیرعامل منطقه 

ویـژه انـرژی بـر پارسـیان در پایان، از حضور منطقه 

ویژه در حوزه مسائل اجتماعی در سطح شهرستان 

خبـر داد و گفـت: مـا موظـف هسـتیم کـه در 

پارسـیان و روسـتاهای آن زیرسـاخت ها را آمـاده 

کنیم، در حوزه اجتماعی ورود کرده ایم و ما مردم 

را جدا از خود نمی بینیم.

مدیرعامل منطقه ویژه انرژی بر پارسیان خبر داد:
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بررسـی آمارهای رسـمی منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعت، معـدن و تجـارت، حکایت از رشـد تولید یخچـال و فریزر و 
ماشین لباس شویی و کاهش تولید انواع تلویزیون در چهار ماهه نخست امسال دارد.

رشد تولید یخچال و لباس شویی در چهار ماهه 
نخست  امسال

ابتـدای  از  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دسـتگاه  هـزار   692 مـاه  تیـر  پایـان  تـا  امسـال 

یخچـال و فریـزر در کشـور تولیـد شـد. ایـن آمـار 

در مقایسـه با تولید 574 هزار و 900 دسـتگاهی 

ایـن محصـوالت در مدت مشـابه پارسـال، رشـد 

20.4 درصدی نشان می دهد.

بررسـی آمارهـا حاکـی اسـت در ایـن مـدت 

430 هـزار و 700 دسـتگاه ماشـین لباس شـویی 

کـه  شـد  تولیـد  داخلـی  کارخانجـات  توسـط 

حاکی از رشـد 36.2 درصدی در هم سـنجی با 

پارسال است.

در مدت مشابه پارسال 316 هزار و 100 دستگاه 

ماشین لباس شویی در کشور تولید شده بود.

بـا ایـن حـال، برخـالف ماه هـای گذشـته کـه 

همـواره آمـار مثبتـی را در تولیـد تلویزیـون شـاهد 

بودیـم، تـا پایـان تیر ماه تولید انـواع تلویزیون افت 

4.3 درصدی را ثبت کرد.

در چهـار ماهـه نخسـت امسـال شـرکت های 

داخلـی 347 هـزار و 800 دسـتگاه تلویزیـون تولیـد 

کردنـد، در حالـی کـه ایـن آمـار در مـدت مشـابه 

سال گذشته 363 هزار و 500 دستگاه بود.

در این زمینه، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم 

صوتی و تصویری کشـور، سـه عامل داخلی و یک 

عامل جهانی را در ثبت این افت موثر دانسـت و 

گفـت: بحران کمبود جهانی میکروچیپ هـا و به  

ویـژه میکروپروسسـورها کـه مغز سیسـتم مرکزی 

تلویزیون به شـمار می رود، بر تولید این محصول 

در کشور تاثیر منفی داشته است.

قطعـات  ایـن  تولیـد  شـد:  یـادآور  شـهیدی 

های تک در جهان در انحصار چند شـرکت خاص 

است که اصالتی آمریکایی داشته، اما در چین و 

برخی دیگر از کشورها به تولید می پردازند.

وی بیـان  کـــرد: تعطیـــالت کرونــــایی در دو 

از  را  تولیـد  زمـان  از  مـاه  یـک  حـدود  مرحلـه، 

کارخانجات تولیدکننده تلویزیون گرفت، این در 

حالـی اسـت کـه قطعی هـای بـرق نیـز بـر کارکـرد 

خطوط تولید تاثیرگذار شد.

دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان لـوازم صوتـی و 

تصویـــری کشـــور، در عیــــن حــــال برنامه ریــــزی 

تولیدکننـدگان بـر مبنـای قـدرت خریـد مـردم را  

دیگر دلیل افت تولید عنوان کرد و افزود: کاهش 

تـوان اقتصــــادی آحــــاد جامعـــه سبـــب شـــد تـا 

سمـــت  بــــه  را  خــــود  تولیــــدات  کارخانجـــات 

تلویزیون هـای کوچک تـر یـا بـا آپشـن ها و امکانات 

کمتر سوق دهند.

شـهیدی در عیـن حـال خاطرنشـان  کـرد: بـا 

برنامه ریـزی انجـام شـده، افـت تولیـد تلویزیـون تا 

پایان نیمه نخست امسال جبران خواهد شد، زیرا 

برخالف سـال های گذشـته واحدها مشکل تامین 

مواد اولیه یا تامین ارز ندارند.

وی ابـراز امیـدواری  کـرد: در دولـت جدیـد بـا 

اجـرای برنامه هایـی بـرای تحریـک بـازار، مانـع از 

مواجهه اقتصاد با تورم رکودی شویم.

سـال گذشـته  ایرنـا،  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

بیـش از 15 میلیـون دسـتگاه لـوازم  خانگـی در 

کشور تولید شد.

کارشناسـان اشـتغال مسـتقیم در این حوزه 

در  سـالیانه  مالـی  گـردش  و  نفـر  هـزار   300 را 

صنعـت لـوازم  خانگـی کشـور را 6 میلیـارد دالر 

عنوان کردند.
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اسـتاندار یـزد، یکـی از راهبردهـای اصلی اسـتان را در بخش معدن، فعال سـازی سـرمایه های راکـد ذکر کرد و گفـت: یکی از 
راهبردهـای نظـام، فعال سـازی معـادن غیرفعـال و نیـز معادنی کـه به دالیلی با مشـکل مواجه  شـده اند، اسـت که در دسـتور 

کار قرار گرفت.

احیا و فعال سازی سرمایه های راکد معدنی

علـی  محمـد  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

طالبـی در نشسـت هم اندیشـی اعضـای هیئـت 

مدیـره و رئیس هـای انجمن هـای تخصصـی خانه 

تامیـن  بـرای  جـدی  اهتمـام  بـه  اسـتان  صمـت 

خوراک واحدهای فرآوری معدنی تاکید کرد.

اسـتاندار یزد افزود: در این راسـتا جلسه های 

متعـددی بـا سـازمان توسـعه، نوسـازی معـادن و 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، شرکت های تهیه 

بـرای  اتمـی؛  انـرژی  سـازمان  حتـی  و  تولیـد  و 

اسـتفاده از محدوده هایـی کـه در اختیـار آن هـا 

اسـت برگـزار شـد تـا بـا تامیـن خـوراک واحدهـای 

فرآوری معدنی بتوان آن ها را فعال کرد. 

وی از تکمیـل چرخـه کامـل تولیـد فـوالد بـه 

عنـوان دیگـر راهبـرد اسـتان در بخـش صنعـت و 

معدن خبر داد و گفت: یزد در برخی حلقه های 

میانـی چرخـه تولیـد فـوالد بعضـی کسـری ها را 

داشـت و از طرفـی در بعضـی حلقه هـای نهایـی 

بـا  امـا  نداشـت  جایگاهـی  ورق،  تولیـد  مثـل 

پیگیری هـای انجـام شـده مجوزهـای الزم بـرای 

همـه بخش هـا اخـذ و زمینـه سـرمایه گذاری های 

جدیدی برای تکمیل چرخه کامل تولید فوالد در 

استان فراهم شد.

طالبی ایجاد درک متقابل بین دولت و بخش 

شـکل  خـوب  اتفاق هـای  از  یکـی  را  خصوصـی 

و  سـختی ها  وجـود  به رغـم  اسـتان،  در  گرفتـه 

آسیب های ناشی از مشکل اقتصادی و تحریم ها 

ایـن راسـتا خانـه صمـت  دانسـت و گفـت: در 

اسـتان توانسـت نقش بسیار موثری را ایفا کند و 

از تالش این تشـکل تخصصی در بخش صنعتی 

قدردانی کرد.

وی ادامـه داد: بـا مقایسـه پیونـد کنونـی بین 

دولـت و بخـش خصوصـی نسـبت بـه سـال  های 

همـه  وجـود  بـا  کـه  می شـود  مشـاهده  قبـل، 

بخـش  خدمـت  انگیـزه  مشـکل،  و  سـختی ها 

خصوصی در راستای رفع مشکل  و سطح آگاهی 

مدیـران دولتـی نسـبت بـه دغدغه هـای بخـش 

صنعت و معدن در استان بیشتر شده است.

اسـتاندار یـزد بـا بیـان اینکه بخش دولتـی در 

کنـار بخـش خصوصـی قـرار دارد و جـدای از هـم 

نیستنــــد، خاطرنشــــان کــــرد: حــــل مسائـــل و 

چالش های بخش خصوصی با این نگاه که بخش 

خصوصـی و دولتـی اسـتان در دو طـرف یـک میز 

نیسـتند و مسـائل آن هـا، مسـائل مـا نیز اسـت، با 

عالقه مندی و انگیزه پیگیری می کنند. 

طالبی ادامه داد: انتخاب مدیران عالقه مند، 

بـا انگیـزه و جـدی در مصـدر امـور، که می توانند 

امــــروز در حوزه هــــای  بـــه رغم وجــــود مشـکل 

مختلـف، رضایـت بخـش خصوصـی و صاحبـان 

صنعـت و معـدن را فراهـم کننـد، بـرای مـا جـای 

افتخار دارد. 

وی با اشاره به برخی تصور افراد در خصوص 

کم کاری و کم انگیزگی مدیران در ایام منتهی به 

انتخابـات و پایـان کار دولـت دوازدهـم، تصریـح 

کـرد: در چنیـن مقطعـی نـه تنهـا مدیـران دچـار 

افـت فعالیـت و انگیزه نشـدند بلکه روز بـه روز بر 

میـزان کار، فعالیـت و برنامه هـای مختلـف آن هـا 

افزوده شد.

اسـتاندار یـزد در ادامـه بـه راهبردهای اسـتان 

در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: یزد 

برنامــــه جلــــو رفـــت و  بــــا  اخیــــر  ســــه ســــال 

چشم اندازه های تعیین شده برای آینده را دنبال 

کـرد لـذا از ایـن جهت می تـوان این مقطع را یکی 

به صـورت  اسـتان  مدیریـت  مقاطـع  معـدود  از 

تیمی با برنامه دانست.

وی بـا بیـان اینکـه توجـه بـه مزیت هـای حوزه 

صنعـت یکـی از رویکردهای اسـتان در سـال های 

اخیـر اسـت، خاطرنشـان کـرد: عقیـده مـا بـر ایـن 

اسـت تـا حـدودی از نـگاه سـنتی سـرمایه گذاران 

در استان و گرایش آن ها به ایجاد صنایع فوالدی 

درخواست استاندار یزد؛



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

73
 é شماره  é 182 شهریورماه 1400

و کاشـی و سـرامیک فاصلـه گرفـت و بخش هـای 

کـم آبخـواه  و منطبـق بـر شـرایط زیسـت محیطی 

نظیـر قطعه سـازی، صنایـع های تک، نسـاجی و از 

این قبیل امور را که می تواند شرایط مناسبی به 

وجود آورد، فعال کرد.

طالبـی بـا اشـاره بـه تکمیـل زیرسـاخت های 

بخش صنعت و معدن در مناطق مختلف استان 

اضافـه کـرد: یکـی از ضعف هـای اسـتان تمرکـز 

سـرمایه گذاری ها در دشـت مهریـز - اردکان و 

اگـر  کـه  حالـی  در  اسـت  آن  از  ناشـی  تبعـات 

زیرسـاخت های الزم در دیگـر مناطـق فراهـم بـود 

نـه تنهـا اتفـاق خوبـی در حـوزه صنعـت و معـدن 

خـالی  یـا  کنـدی  شـاهد  بلکـه  می خـورد  رقـم 

سرمایه گذاری در برخی از مناطق نبودیم. 

اسـتاندار یـزد ادامـه داد: در راسـتای توسـعه 

بـرق شهرسـتان خاتـم؛ احـداث  زیرسـاخت های 

نیروگاه و انتقال برق از ابرکوه به »اسمالون « و از 

اسـمالون بـه مروسـت )شهرسـتان تـازه تاسـیس( 

دنبال شد در بهاباد نیز مجوزهای ایجاد نیروگاه 

خورشیدی و نیروگاه حرارتی اخذ و کارهای آن در 

حال انجام است. 

بخـش  در  شـده  انجـام  اقدام هـای  بـه  وی 

راه سـازی و ارتباطـات ریلـی اشـاره کـرد و از تالش 

اسـتان برای رفع مشـکل زیرسـاخت ها نظیر آب، 

بـرق، گاز و ارتباطـات بـرای فراهـم کـردن زمینـه 

نیـز  اسـتان  مناطـق  تمامـی  در  سـرمایه گذاری 

سخن گفت.

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت یـزد 

هـم در ایـن نشسـت بیـان کـرد: هیـچ کشـور و 

ملتـی و جامعـه ای بـه پیـروزی، رشـد و موفقیت 

دسـت نیافـت، مگـر آن کـه اجـزای مختلـف آن 

جامعـه در کنـار هـم قـرار گیـرد و بـرای هـدف 

واحدی تالش کنند.

سـید علـی اکبـر کالنتـر افـزود: در هـر کشـور 

توسـعه یافتـه ای دولتمـردان، حاکمیـت و بخـش 

خصوصی دوشـادوش یکدیگر عزم و همت خود 

را بـه کار گرفتنـد تـا اعتـالی خـود را نظـاره کنند؛ 

حـال ایـن مهـم در یـزد مـورد توجـه قـرار گرفـت و 

سـال های گذشـته ارتبـاط بسـیار نزدیکـی میـان 

بخـش خصوصـی و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان 

برقرار شد.

مشـکل های  بـا  مواجـه  در  داد:  ادامـه  وی 

متعـددی کـه سـایر اسـتان ها بـدان دچـار شـدند، 

شـاهد بودیـم کـه در برخی مـوارد دولت یا بخش 

خصوصـی در برابـر یکدیگر به اعتراض پرداختند 

حـال آنکـه ایـن دو بخـش در یزد با درک متقابل از 

هم اندیشـی  یکدیگـر جلسـات  کنـار  در  شـرایط 

متعددی را برگزار کردند.

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت یـزد 

تصریـح کـرد: نمونـه آن در بحـران اخیـر »ناتـرازی 

برق« بود که صنعتگران بزرگ استان برای کمک 

به دولت و اینکه فشار را از منازل و بیمارستان ها 

و مکان های حساس کم کنند، پیش قدم شدند، 

الحـق ایثـار کردنـد و توانسـتند راه حل واحـدی را 

در دستور کار خود قرار دهند.

بـه گفتـه کالنتـر، اهمیـت ایـن نـوع تعامـل و 

همـکاری در بیـن دولتمـردان و بخـش خصوصـی 

یـزد بسـیار ارزشـمند اسـت و بایـد ایـن فرهنـگ 

خوب و برند یزدی ها حفظ و در دولت بعدی نیز 

تداوم و توسعه یابد.

وی بـه برخـی قوانیـن و مصوبه هـای ملـی و 

کشـوری کـه بـه جـای حمایـت و مانع زدایـی از 

تولیـد و سـرمایه گذاری، مانـع تراشـی می کنـد، 

اشـاره کـرد و گفـت: بـرای مثـال اخیـرا هیئـت 

دولت در مصوبه ای نرخ اشتراک آب صنعت را 

چهـار برابـر افزایـش داد و نکته جالب اینکه نرخ 

استان صنعتی  مانند یزد باالترین است که این 

موضوع موجب فرار سرمایه از تولید و هدایت 

آن به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر داللی، 

دالر  و  سـکه  و  مسـتغالت  و  امـالک  معاملـه 

خواهد شد. 

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت یـزد 

بـرای  را  خصوصـی  بخـش  آمادگـی  همچنیـن 

خصـوص  در  مسـئوالن  بـا  همـکاری  همه گونـه 

فراهـم نکـردن فضـا و امکانـات الزم بـرای انجـام 

واکسیناسیون خبر داد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، در ایـن نشسـت 

و  اصـالح  تمدیـد،  واگـذاری صـدور،  تفاهم نامـه 

ابطال گواهی تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، 

تجاری و خدماتی اسـتان یزد میان رئیس سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس هیئـت مدیـره 

خانه صمت استان یزد به امضا رسید.

 مقایسه پیوند کنونی بین دولت و 
بخش خصوصی نسبت به سال  های 

قبل، مشاهده می شود که با وجود 
همه سختی ها و مشکل، انگیزه 

خدمت بخش خصوصی در راستای 
رفع مشکل  و سطح آگاهی مدیران 
دولتی نسبت به دغدغه های بخش 

صنعت و معدن در استان بیشتر 
شده است
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بومی سازی ساخت سازه های صنعتی ST52 برای نخستین  بار در شرکت فوالد خوزستان انجام شد.

ST52 بومی سازی ساخت سازه های صنعتی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و به نقـل از روابط 

عمومی شـرکت فوالد خوزسـتان، انجام این پروژه 

بـا اسـتفاده از تـوان داخلـی و بـا در نظـر گرفتـن 

ماشـین  اسـتراکچر  مقاطـع  اجـرای  و  سـاخت 

ریخته گــــری بلــــوم از جنـــس ST52 بـه دلیــــل 

اسـتحکام، مقاومـت بیشـتر در برابر خوردگـی در 

ماشین ریخته گری بلوم، افزایش طول عمر سازه و 

به حداقل رساندن میزان توقفات، برای نخستین 

بار در شرکت فوالد خوزستان انجام شد.

و  تعمیـر  واحـد سـازه های صنعتـی، وظیفـه 

نگهداری اسـتراکچر اصلی محیط صنعتی فوالد 

خوزستان را عهده دار است که شامل سازه فلزی، 

سازه بتنی و سقف سوله های صنعتی هستند.

کاردان سازه های فلزی درباره روند تعمیرات 

بیان کرد: تعمیرات ماشـین ریخته گری با توجه 

به تمهیداتی که اندیشیده شده بود و مطالعات 

و بررسـی های میدانـی به صورت مقطعی جهت 

تعویض این سـازه از سـال 96 تا اواخر 98 منتهی 

برقـی  توقفـات  بـه  توجـه  بـا  سـال 99  در  شـد، 

به صــــورت ویــــژه 6 مــــاه بررسی هــــا و سایـــت  

معیـوب  سـازه  از  میدانـی  پیاپـی  ویزیت هـای 

انجام شـد. همچنین جلسـات و مشـخص کردن 

آیتم های کاری و جلوگیری از تداخل کار با دیگر 

واحدهـا، مشـخص کردن مسـیر ایمن بـدون بروز 

حادثـه، کاهـش میـزان زمـان توقـف مـورد نیـاز، 

مشـخص کـردن پیمانـکار مجرب جهت سـاخت 

مقاطع توسط واحد ساخت و پیمانکار اجرای این 

پـروژه، نقشـه خوانی و پروسـه سـاخت مقاطـع بـه 

طور منظم پیگیری شد.

شـروع  زمـان  افـزود:  ادامـه  در  دامن پـاک 

تعمیرات ماشین ریخته گری بلوم از 26 شهریور 

مـاه سـال 99 آغـاز و چهـار آبـان  مـاه سـال 99 بـه 

مدت 40 شبانه روز انجام شد.

وی گفت: همچنین این تعمیرات با استفاده 

از نیروهـای مجـرب و پرتالش به تعـداد 60 تن در 

دو شـیفت 30 نفـره، به  صـورت شـبانه روزی، در 

حجم 57 هزار و 600 نفر ساعت انجام شد.

کاردان سـازه های فلـزی هـدف از انجـام ایـن 

پـروژه را بـا توجـه بـه بیانات رهبـر معظم انقالب 

و شـعار سـال، بی نیازی از شـرکت های خارجی و 

بومـی  نیروهـای  تـوان  و  تخصـص  از  اسـتفاده 

عنوان کرد.

دامن پـاک دربـاره صرفـه اقتصـادی ایـن طـرح 

اظهـار کـرد: اجـرای ایـن پـروژه از لحـاظ اقتصادی 

دارای چند نکته حائز اهمیت می باشد. چرا که 

زمـان  در  بلـوم  ریخته گـری  ماشـین  اسـتراکچر 

وسـیله   بـه   بهره بـرداری  مرحلـه  تـا  آن  مونتـاژ 

متخصصین شـرکت سـومیتومو ژاپن انجام شده 

بـود. امـا در ایـن مرحلـه تقریبـا پـس از گذشـت 

چهل سـال از عمر سـازه اصلی، این ماشـین بدون 

متخصصـان  و  شـرکت ها  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز 

خارجـی، بـرای نخسـتین بـار بـا اسـتفاده از تـوان 

گروهی متخصصان و نیروهای بومی با موفقیت 

تعویض شد.
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فرمانـدار زاهـدان گفـت: فـراوری مواد معدنـی به  منظور ایجـاد ارزش افـزوده و در پی آن، تحـول اقتصادی در این شهرسـتان 
ضرورت دارد.

مهـدی  ابـوذر  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

نخعی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان سرشار 

از معـادن غنـی اسـت کـه در صـورت فـراوری و 

جلوگیری از خام فروشی می تواند عالوه بر توسعه 

اقتصادی مشکل بیکاری جوانان را حل کند.

وی در ادامه گفت: تاکنون از این مزیت به 

درسـتی اسـتفاده نشـده اسـت و بیشـتر مـواد 

معــــدنی به صـــورت خـــام بـه دیگـر نقـاط صـادر 

شده است.

فرمانـدار زاهـدان بـا تاکیـد بر فـراوری مواد 

معدنی در استان، افزود: سیستان و بلوچستان 

این ظرفیت را دارد که شهرک تخصصی بخش 

معدن در آن احداث و کارخانجات فراوری در 

آن ایجاد شود.

نخعـــی ادامـــه داد: تاکنــــون بـــرای چهــــار 

کارخانـه فـراوری مجـوز صـادر شـده اسـت کـه 

کار احداث دو کارخانه فرآوری تا پایان سـال به 

بهره برداری می رسد.

وی بیــــان کـــرد: کارخانــــه فـــراوری مـس در 

»نصرت آبـاد« بـا پیشـرفت فیزیکـی 90 درصـد و 

کارخانـه فـراوری منزیـت نیـــز تــــا پایـــان ســـال به 

بهره برداری می رسد.

فرماندار زاهدان در پایان تصریح کرد: یکی از 

مهم تریـن هدف هـای احـداث شـهرک صنعتـی 

تخصصی معدنی، راه اندازی صنایع تبدیلی برای 

فراهـم سـاختن زمینـه اشـتغال جوانـان شهرسـتان 

زاهدان است.

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در سیستان و بلوچستان ضروری است
فرماندار زاهدان:

وی در ادامـه گفـت: هزینـه انجـام شـده از 

ساخت تا مرحله اجرا تقریبا 50 میلیارد ریال بود. 

نظـام  دشـمنان  ظالمانـه  تحریم هـای  وجـود  بـا 

جمهوری اسالمی ایران اگر ریسک تعویض سازه 

ایـن ماشـین بـا تخصـص و تـوان نیروهـای بومـی 

بـه  بـا توجـه  اسـتان خوزسـتان انجـام نمی شـد، 

افزایـش قیمـت دالر، بـرای رایزنی و اخذ موافقت 

شـرکت های ژاپنـی برای انجـام کار، بیش از چند 

میلیـون دالر بایـد هزینـه می شـد. همچنیـن بـا 

و  فعالیـت  ایـن  نظـارت  مسـئولیت  پذیرفتـن 

اسـتفاده از نیروهـای داخلـی در عمـل تحریم هـا 

کارساز واقع نشد و کامال خنثی شد.

کاردان سـازه های فلزی با اشـاره به تاثیر سـازه 

جدیـد بـر محصـول بلـوم خاطرنشـان کـرد: بهبود 

کیفیـت محصـول بلـوم در حـوزه وظایـف نـت 

سـازه ها نمی باشـد، امـا یقینـا پـس از تعمیـرات 

اطمینـان  بـا  تولیـد  تـداوم  مناسـب،  و  اساسـی 

باالتری انجام می شود.

دامن پـاک دربـاره تاثیـر گرمای هـوا و ویروس 

کرونـا بـر رونـد اجـرای پروژه گفت: گرمـای هوا با 

)هواسـازها(  سرمایشـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده 

کمـی قابـل تحمـل بـود، امـا نگرانـی ما بیشـتر در 

خصـوص شـیوع ویـروس کرونـا بـود که بـا رعایت 

لطـف خداونـد و  بـه  بهداشـتی  شـیوه نامه های 

همت کارکنان تالشگر هیچ گونه خطری نیروها را 

تهدید نکرده و گرفتار بیماری نشدند.

و  تعویـض  تجربـه  از  اسـتفاده  دربـاره   وی 

سـاخت چنیـن سـازه ای در دیگـر نقـاط شـرکت 

اذعان داشت: در نقاطی که خوردگی بر اثر تر و 

خشـک شـدن و رطوبـت وجـود دارد، می تـوان از 

تجربه چنین تعمیراتی، استفاده کرد.

کاردان سـازه های فلـزی خاطرنشـان کـرد: بـا 

گذشت یک  سال از ساخت، نصب و به کارگیری 

سـازه  یـاد شـده همچنـان بـا تـوان و بـدون بـروز 

مشکل به کار خود ادامه می دهد.

زحمـات  از  تشـکر  بـا  پایـان  در  دامن پـاک 

همکاران خود گفت: جا دارد از مهندس محمود 

محمـد  مهنـدس  بهره بـرداری،  معـاون  لنـدی 

مهـدی شـریف شـاذیله مدیر بخـش فوالدسـازی، 

مهنـدس فـرخ جعفـری مدیـر بخـش تعمیـرات و 

مهنـدس  و  مدیـر  ذاکـر  مهنـدس  نگهـداری، 

و  واحـد سـازه های صنعتـی  رئیـس  کالمـی زاده 

مهنـدس قاسـمی در بخـش تولیـد و همچنیـن 

مجموعه مکانیک به مدیریت مهندس کالنتر و 

مهنـدس صادقـی، مجموعـه برنامه ریـزی گـروه 

مهنـدس شـعبانی و مهندس احمـدی، مجموعه 

بـازرس فنـی دکتـر حسـینی کلـورزی، مجموعـه 

دکتر کالنتریان کارگاه مرکزی در ساخت تیرهای 

800 دابل جان، مجموعه مهندس اعتمادی فر در 

مدیریت سـاخت، مجموعه  مهنـدس فروهی در 

قسمت نسوز، تقدیر و تشکر ویژه کنم. در واقع، 

ایـن تعمیـرات بـا توجـه بـه تخصـص و اقتـدار هـر 

کـدام از عزیـزان و به صـورت گروهی، بـدون بروز 

حادثه جانی و تجهیزاتی به انجام رسید.
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مدیـر اجرایـی طرح احیا، فعال سـازی و توسـعه معادن کوچک مقیـاس در یادداشـتی توضیحاتی را درباره عملکـرد طرح احیای 
معادن کوچک مقیاس از ابتدا سال جاری تا پایان مرداد 1400 مطرح کرد.

عملکرد طرح احیای معادن کوچک مقیاس از ابتدا تا 
پایان مرداد 1400

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

ایمپاسکو، در یادداشتی سید رضا عظیمی مدیر 

اجرایـی طـرح احیـا، فعال سـازی و توسـعه معـادن 

کوچک مقیاس در خصوص عملکرد طرح احیای 

معـادن کوچـک مقیـاس توضیحاتـی را ارائـه داد 

که به شرح زیر است:

یکـی از طرح هایـی کـه در بخـش معـدن بـه 

عنـوان نقطـه عطـف، محور و نگاهی نـو با هدف 

جـان بخشـیدن بـه معـادن کشـور تعریـف شـد، 

معـادن  توسـعه  و  فعال سـازی  احیـا،  طـرح 

از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  کوچک مقیـاس 

طرح های اقتصاد مقاومتی از سال 98 در کشور 

بـا  و  نـام معـدن را در رسـانه ها پررنگ تـر شـده 

پیاده سازی این طرح بخش های مغفول در حوزه 

معدن و صنایع معدنی دیده و حمایت شدند.

بـا توجـه بـه نبـود فرایند خـاص برای ایـن ایده 

جدیـد، بـا برگـزاری جلسـات متعـدد و مشـارکت 

بـا  انجمن هـای تخصصـی و تشـکل های مرتبـط 

معـدن و نیـز حضـور شـرکت های بـزرگ معدنـی 

کشـور، مسـیر حرکـت تعریـف و اهـداف تبییـن 

شد. مسئولیت اجرا به سازمان توسعه و نوسازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران و شـرکت تهیـه و 

تولید مواد معدنی ایران واگذار شد ولی تمامی 

ارگان هـای مرتبـط بـا معـدن و صنایـع معدنـی در 

شـورای هماهنگـی ایـن طـرح حضـور داشـته و بـا 

رفـع تنگناهـا و حمایت هـای ویـژه، طـرح مذکـور 

جایـگاه خـود را در سـطح ملـی و خانـواده معـدن 

کشور پیدا کرد.

بـا  هم ا فزایـی  طـرح،  انگیزه هـای  مهم تریـن 

حضور تشکل ها، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 

کمتر توسعه یافته بر مبنای مزیت های نسبی و 

منطقـه ای بـا هـدف افزایـش تولیـد، تامیـن مـواد 

اولیـه بـرای واحدهـای صنایـع معدنـی بـزرگ و 

متوسـط، تکمیـل زنجیـره فرآینـد تولیـد و افزایـش 

از  جلوگیـری  بـا  معدنـی  مـاده  افـزوده  ارزش 

خام فروشی تبیین شد.

بـا توجـه بـه جایـگاه ایـن طـرح به عنـوان مرکز 

ارتبـاط و هم رسـانی بیـن جامعـه معدنـی کشـور، 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های معدنی 

نیـز بـه عنـوان دسـت اندرکاران مرتبـط بـا حـوزه 

معـدن مـورد حمایـت قـرار گرفتنـد و حضـور در 

معادن کوچک، زمینه رشد آن ها را فراهم کردند 

و موجـب اثربخشـی مضاعـف در توسـعه معـدن 

در مناطق شدند.

در مجموع، با احیا و فعال سـازی 670 معدن 

احیـای  طـرح  هدیـه  تاکنـون،  طـرح  ابتـدای  از 

معادن کوچک مقیاس، ایجاد پتانسـیل 11 هزار و 

از  بیـش  افزایـش  و  مسـتقیم  شـغل  نفـر   955

23میلیون تن تولید سالیانه برای بخش معدن و 

صنایـع معدنـی اسـت و مهم تریـن نکتـه، دیـده 

شـدن ایـن معـادن و حمایـت مسـتمر آن هـا در 

قالـب پایـش مسـتمر در قالـب ایـن طـرح بـرای 

آینده و توسعه آن ها به لحاظ فنی، کیفی و کمی 

در سازمان های مرتبط با بخش معدن است.

ادبیاتـی جدیـد در بخـش معـدن کشـور پـس 

از ایـن طـرح شـکل گرفـت و رفتارهـای کلینکی، 

معادن کوچـک موجـب  احیـای  و  پاراکلینیکـی 

شـد تـا عارضه یابـی و تعییـن تکلیـف و حمایـت 

معـــادن کـــوچک توســـط ارگـــان هــــای دولتــــی، 

بخش هـای تخصصـی و مشـاوران بهتـر مـد نظـر 

قرار گیرد. هر چند الزم است با حضور و تدبیر 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا تقویـت ایـن 

نـگاه و ارتقـای توجـه بخـش معـدن، موجبـات 

توسـعه معـادن کوچک مقیـاس و افزایـش سـهم 

حـوزه  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  بـرای  بخـش  ایـن 

معدن محقق شود.
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مدیـر نظـارت مجتمـع معدنی سـرب نخلک گفـت: بر اسـاس برنامـه، رقم تولیـد کنسـانتره این مجتمـع در بـازه زمانی پنج 
ماهـه ابتـدای امسـال معـادل سـه هـزار و 350 تن بوده اسـت که ایـن مجتمع توانسـت با تاش و پشـتکار مضاعف پرسـنل 
مجتمـع و راهبـر )شـرکت سـرب و روی کیمیاگوهـران( و با تولید سـه هـزار و 963 تن کنسـانتره، 118 درصد برنامـه تولید را 

محقق کند.

تحقق 11۸ درصدی برنامه تولید در پنج ماهه 1400
مدیر نظارت مجتمع معدنی سرب نخلک خبر داد:

بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 

عارف باقری اظهار داشت: در همین بازه زمانی 

در سـال گذشـته دو هـزار و 675 تـن محصـول 

تولید شـده که نسـبت به مدت مشـابه، امسـال 

48 درصـد افزایـش تولیـد در برداشـته اسـت و 

می توان برنامه ریزی و نظارت دقیق بر عیار ماده 

معدنی استخراجی، انجام سرویس های پیشگیرانه 

در واحدهـای فـراوری و بهبـود عملکـرد در حـوزه 

منابـع انسـانی را از مهم ترین علـل افزایش میزان 

تولید مجتمع نام برد.

استخراج  

وی افـزود: اسـتخراج مـاده معدنـی به فرایند 

ورودی تولید از قسـمت های معدن زیرزمینی و 

طـرح مکانیـزه )اسـپیرال معدنـی( در طـی پنـج 

ماهـه نخسـت امسـال 76 هـزار و 650 تـن بـوده و 

این در حالی است که این رقم 27 درصد بیشتر 

از ظرفیـت اسـتخراجی سـال گذشـته ) بـه میـزان 

60هـزار و 339 تـن( بـوده و پیش بینـی می شـود تا 

از  بیـش  بـه  ظرفیـت  ایـن  جـاری  سـال  انتهـای 

2.5برابر افزایش یابد.

اکتشاف  

باقـری خاطرنشـان کـرد: بـا تـداوم عملیـات 

اکتشـاف تکمیلـی در ایـن مـدت پنـج هـزار و 

577 متـر حفـاری صـورت پذیرفتـه کـه با توجه 

بـه  از پیـش تعییـن شـده اکتشـاف  بـه برنامـه 

میـزان 10 هـزار متـر در سـال، تاکنون 56 درصد 

از ایـن برنامـه تحقـق یافتـه که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته 24 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. همچنیـن پیش بینـی می شـود بـا تـداوم 

ذخایـر  مجمـوع  اکتشـاف  عملکـرد  تکمیـل  و 

قطعی قابل استخراج از یک میلیون تن کنونی 

بـه نزدیـک سـه میلیـون تـن در نیمـه سـال 1401 

افزایش یابد.

مدیـر نظـارت مجتمـع معدنـی سـرب نخلک 

تصریــــح کــــرد: در راستـــای اجـــرای تعهــدات 

زیسـت محیطی، هم اکنـون طرح هایـی بـه ارزش 

تقریبـی 121 میلیـارد ریال دراین مجتمـع در حال 

اجرا است که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به 

منظـور  بـه  فیلترپـرس  و  تیکنـر  احـداث  طـرح 

بازچرخانـی پسـاب کارخانه اشـاره کـرد که عالوه 

بر جلوگیری از بروز آسیب های زیست محیطی، 

با بازگردانی کامل آب به سیکل کارخانه فراوری، 

درصـد   50 از  بیـش  مصرفـی  آب  در  می تـوان 

صرفه جویی  کرد.

گفتنـی اسـت مجتمـع معدنی سـرب نخلک 

در اسـتان اصفهـان، شهرسـتان ناییـن و روسـتای 

نخلک واقع شده است.
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بـه گزارش »فلـزات آنالین«، محمد الهوتی، 

بـا اشـاره بـه رونـد رو به رشـد صـادرات غیرنفتی 

در ماه هـای گذشـته، اظهـار داشـت: بـر اسـاس 

آمارهـــای رسمـــی منتشـــر شده از سوی گمرک 

جمهوری اسـالمی ایـران، صادرات غیرنفتی در 

پنــــج ماهــــه ابتــــدای ســــال جــــاری از رشـــد 

6٢درصدی برخوردار بــوده کــه بر ایــن اســاس، 

امیـــدواری نسبـــت بـه رفـــع موانـــع پیـش روی 

صادرکننـدگان از سـوی دولـت جدیــــد و وزرای 

تازه نفس، وجود دارد.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران افـزود: 

بی توجهـی  کنونـی،  شـرایط  در  مهـم  موضـوع 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و بانک مرکزی 

نسـبت بـه اجـرای ابالغیـه 214 سـتاد هماهنگـی 

اقتصـادی دولـت در فروردیـن مـاه امسـال بـرای 

رفــــع تعهــــد ارزی و پیــــرو آن، بی توجهـــی بـــه 

مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی 

را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو 

و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر 

ایجـاد کـرده و نـه تنهـا صـادرات غیرنفتـی را بـا 

کنـدی مواجـه کـرده؛ بلکـه تامیـن مـواد اولیـه، 

ماشین آالت و تجهیزات مورد بخش تولید را هم 

از سـوی واردکننـدگان دچار مشـکل کـرده که بر 

ایـن اسـاس ضروری اسـت وزیـر جدید صمت به 

ایـن  کشـور،  خارجـی  تجـارت  مسـئول  عنـوان 

موضـوع را در اولویـت اولیـن اقدامـات اجرایـی 

خود در این وزارتخانه قرار دهند.

وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ایجـاد کمیتـه پایـش 

قوانیـن صـادر شـده در حوزه تجـارت خارجی طی 

سـه سـال گذشـته، تصریـح کـرد: متاسـفانه ظـرف 

سنوات گذشته، بخشنامه های متعددی در حوزه 

ممنوعیـت صـادرات بـه بهانـه تنظیم بـازار صـادر 

شـده کـه ضـروری اسـت بـا توجـه بـه رونـد رو بـه 

ایـن  لغـو  بـر صـادرات حاکـم شـده،  کـه  رشـدی 

بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد.

الهوتـی بـه تفـاوت فعلـی قیمـت دالر آزاد بـا 

سـامانه نیما اشـاره کرد و اظهار کرد: با توجه به 

عـدم بهره منـدی صادرکنندگان بخش خصوصی 

از یارانه هـای ارزان و تهیـه مـواد اولیـه بـر مبنـای 

قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به 

ضـرر و زیـان صادرکننـدگان شـده اسـت کـه الزم 

است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.

رئیـس کمیسـیون تسـهیل تجـارت و توسـعه 

صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه 

به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر 

اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران 

خســـارت ناشـــی از کاهــــش ارزش پــــول ملــــی، 

افزایـش صـــادرات بـــود کـــه متاسفانـــه بـه دلیل 

بعضـــا  و بخشـنامه های  نابجـا  سـختگیری های 

متناقـض، ایـن فرصـت نیـز از دسـت رفـت؛ لـذا 

صادرکنندگان از دولــت سیزدهم انتظار دارنــد، 

نسـبت بـه تسـهیل در فراینـد رفـع تعهـد ارزی و 

و  متعهـد  بـه صادرکننـدگان  اعتمـاد  بازگشـت 

شناسنامه دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات 

به شکل پرقدرت تری انجام شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه اختـالف معنـادار نـرخ 

نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان 

کوچک و متوسـط را سـلب کرده، تالش در جهت 

یکسان سـازی نـرخ نیمـا و ارز آزاد ضـروری بـه نظـر 

می رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، 

افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای 

اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معامالت 

کاالیـی بـا آن هـا بـا ارز محلی صورت می گیـرد، راه 

حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات 

ضروری است.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، الهوتـی معتقـد 

اسـت: موضـوع صـدور و تمدیـد کارت بازرگانی 

بـا توجـه بـه تغییـر مسـیر ایـن پروسـه از اتـاق بـه 

وزارت صمـــت و طوالنـــی شــــدن فراینـــد آن و 

بالطبع، نارضایتی بسیاری در میان فعاالن بخش 

می رسـد  نظـر  بـه  کـه  کـرده  ایجـاد  خصوصـی 

وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی، 

ضــــروری اســـت نسبـــت بـــه بازنگـــری و رفـــع 

مشـکالت اقدامــــات الزم را در اســــرع وقــــت 

صورت دهد.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات بـا تاکیـد بر ضـرورت بازگشـت سـریع وزارت صمـت به مسـیر اجرای دقیـق مصوبه 214 سـتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت گفت: تفاوت ارز نیما با دالر آزاد مشکات صادرکنندگان را دوچندان کرد.

ضرورت تغییر رویکرد به صادرات در مسیر رشد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط  

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  عمومـی 

بختیاری، وحید میرزایی با هدف افزایش سطح 

همکاری هـای دوجانبـه بـا فهیمـی مدیـر شـعب 

بانـک تجـارت ایـن اسـتان دیـدار و دو طـرف بـر 

همکاری های مستمر تاکید کردند.

مدیرعامل شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و 

ایـن  تولیـدات  پایـداری  بـه  اشـاره  بـا  بختیـاری 

شرکت در شرایط سخت تحریمی اظهار داشت: 

آن،  پیامدهـای  و  تحریـم  مشـکالت  وجـود  بـا 

توانسـتیم بـا تکیـه بـر ظرفیت هـای داخلـی ایـن  

مجموعـه و تمرکـز بـر بازارهـای داخلـی و خارجی 

این شرکت، رکوردهای مطلوبی در تولید داشته 

و مطابق برنامه ریزی و اهداف تولید کنیم.

در  اثرگـذار  بانکـی  را  تجـارت  بانـک  وی، 

حمایـت از تولیـد ملـی ارزیابـی کـرد و گفـت: 

ایـن دو  تقویـت سـطح همـکاری   بـا  امیدواریـم 

مجموعه در راستای اهداف عالی، شاهد توسعه 

هـر چـه بیشـتر فعالیت هـای اقتصـادی شـرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان یک 

مجموعه صنعتی در استان باشیم.

و  چهارمحـال  تجـارت  بانـک  شـعب  مدیـر 

بختیـاری در ایـن دیـدار مجموعـه ورق خـودرو را 

شـریک تجـاری ویـژه این بانک دانسـت و افزود: 

فوالد یکی از صنایع فعال و تاثیرگذار در اسـتان 

و کشور است و شرکت ورق خودرو چهارمحال 

فـوالد  مجموعـه  یـک  به عنـوان  بختیـاری  و 

ایـن  ارزشـمند  تجـاری  درخشـان، جـزو شـرکای 

بانک به شمار می آید.

فهیمی در پایان بیان کرد: در مسیر کمک به 

پایـداری تولیـد و توسـعه مجموعـه شـرکت ورق 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری از هیـچ تالشـی 

فروگذار نیستیم.

مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری با هـدف همکاری هـای دوجانبه با مدیر شـعب بانک تجارت این اسـتان 
دیدار کرد.

دیدار مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با مدیر 
شعب بانک تجارت چهارمحال و بختیاری

ــــ

چهار پروژه توسعه ای با صرف 180 میلیارد ریال اعتبار در مجتمع صنعتی اسفراین با حضور مسئوالن شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش »فلزات آنالین«، علی ملک در آیین 

سـالن  داشـت:  اظهـار  پروژه هـا  ایـن  بهره بـرداری 

خشـن تراشـی، رونمایی از دستگاه القای سختی، 

دفتـر برنامـه و انبار محصـول و صـادرات و انجمن 

نیکوکاری مجتمع صنعتی اسفراین از پروژه هایی 

است که بهره برداری شد.

مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد اسـفراین 

افـزود: بـرای راه انـدازی سالـــن خشـــن تراشـی 

90میلیــــارد ریــــال هزینـــه شـــده و پیـش بینی 

می شـود کـه ایـن سـرمایه گذاری تا پایان سـال 

مجتمـــــع  بــــه  محصــــوالت  تولیـــد  محـل  از 

صنعتی فوالد برگردد.

وی گفــت: دسـتگاه القـــای سختـــی نیـز بـا 

اعتبـار 90 میلیـــارد بـرای رفـع وابسـتگی انتقـــال 

محصـــوالت مجتمـــع صنعتـی بـرای تســـت بـه 

اصفهان خریداری شده است که کاهش هزینه و 

زمان در تولید محصوالت از مزایای راه اندازی این 

دستگاه است.

نیکـوکاری  انجمـن  کـرد:  خاطرنشـان  ملـک 

مجتمــــع صنعتــــی نیــــز در راستـــای عمـل بـه 

مسئولیــــت اجتمــــاعی در شهرستـــان در حوزه 

آموزش رایگان فنی حرفه ای، شناسایی و حمایت 

مـددکاری  و  نیازمنـد  مسـتعد  دانش آمـوزان  از 

اجتماعـی و درمانـی افراد نیازمند در شهرسـتان 

فعالیـت می کند کـه 80 درصد اعتبار را مجتمع 

صنعتی اسفراین تامین می کند.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، مجتمـع صنعتی 

فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش سازمان 

گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران و بزرگ تریـن 

تولیدکننـده قطعـات و مقاطـع فـوالد آلیـاژی در 

خاورمیانـه اسـت کـه امـکان سـاخت 140 گونـه 

فـوالد آلیـاژی را دارد و ایـن مجتمـع صنعتـی بـه 

عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده قطعـات و مقاطع 

فورج و ریخته گری سنگین و فوق سنگین فوالد 

آلیاژی، با داشـتن متخصصان توانمند و فناوری 

پیشـرفته، توانایی رفع نیازهـای راهبردی صنایع 

کشــــور در بخش هـــای نفــــت و گاز، نیروگاهی، 

کشتی ســـازی و ماشین ســـازی، ریلـی و صنایـع 

معدن و فوالد را دارد.

شهرستــــان 120 هــــزار نفــــری اسفرایــــن در 

60کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 

شـمالی قـرار دارد کـه بـه دلیـل برخـورداری از دو 

مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، 

شـمالی  خراسـان  اسـتان  بـزرگ  صنایــــع  قطـب 

محسوب می شود.

چهار پروژه توسعه ای مجتمع فوالد اسفراین افتتاح شد
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس، 

حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی جذب 

ایـن  در  موجـود  پروژه  هـای  بـرای  سـرمایه گذار 

منطقـه اظهـار داشـت: جـذب سـرمایه گذاری 

تابع عوامل متعددی ازجمله بهبود زیرساخت  ها 

تسـهیل فضـای کسـب وکار و کاهـش بروکراسـی 

اداری و اعطای تسهیالت بانکی به بخش تولید 

بخـش  در  گرفتـه  صـورت  بهبودهـای  اسـت 

زیرسـاخت ها ی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج 

فـارس در حـوزه آب، گاز، بـرق و فراهـم کـردن 

از  یکـی  سـرمایه گذاران  نیـاز  مـورد  زمین  هـای 

عوامل ترغیب سرمایه  گذاران به سرمایه  گذاری 

در این منطقه بوده است.

وی ادامه داد: افزایش نقدینگی در کشور و 

هدایـت بخشـی از نقدینگـی بـه بخـش تولیـد، 

پاییـن بـودن هزینه  های نیروی انسـانی و افزایش 

نـرخ ارز از طریـق افزایـش درآمدهـای صادراتـی 

تقاضای سـرمایه گذاری را افزایش داده و منجر 

بـه جـذب سـه برابـری سـرمایه  گذاری در سـال 99 

نسبت به سال  های گذشته شده است؛ به طوری 

کـه در سـال گذشـته 9 قـرارداد سـرمایه  گـذاری 

جـاری  سـال  نخسـت  ماهـه  سـه  در  و  منعقـد 

هشت قرار داد منعقد شده است.

مدیرعامـل منطقه ویژه دربـاره میزان جذب 

گفـت:  گذشـته  مـاه   16 مـدت  در  سـرمایه 

سـرمایه  گذاری صـورت گرفتـه در سـال 99 طبـق 

اجـرای  نظـر سـرمایه  گذاران در صـورت  اظهـار 

کامـل طرح  هـا میـزان 6 هـزار و 100 میلیون دالر با 

ظرفیـت اشـتغال  زایی حـدود یک هـزار و 700 نفر 

بوده است.

وی کاهش اداری بروکراسـی اداری، تسـهیل 

و  سـرمایه گذاری  مجوزهـای  صـدور  فراینـد 

عوامـل جـذب  از  را  بانکـی  تسـهیالت  اعطـای 

سـرمایه  گذاری در منطقه دانسـت و  پیش بینی 

کـرد کـه حجـم سـرمایه گذاری در سـال جـاری 

افزایش یابد.

خلــــج طهــــرانی بــــا بیــــان اینکــــه افزایــــش 

سرمایـــه گــذاری  هــــای صـــــورت گرفتــــه دارای 

پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی بر سطح 

رفاه و اشتغال منطقه بوده است، افزود: بیکاری 

و اشتغال نداشتن در یک منطقه می تواند منجر 

بـه اختاللـت رفتـاری و بـروز تنش های اجتماعی 

و سیاسـی شـود کـه بـا افزایـش اشـتغال از طریـق 

افزایش درآمد و کاهش فقر می تواند از بروز این 

مسئله جلوگیری کرد.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه عنوان کرد: توسـعه 

فعالیت هـای صنعتـی در منطقـه باعـث افزایش 

اشتغــــال بومیــــان شــــده و از طرفــــی منجر بـــه 

اشتغال زایی برای بخشی از نیروی کار غیر ماهر 

نیز شده است.

وی در پایان اظهـــار کـــرد: انتقال تکنولوژی، 

مثبـــــت  پیامدهــــای  دیگــــر  از  فنــــی  دانــــش 

سـرمایه  گذاری در منطقه بوده که نهایتا منجر 

به درآمدزایی می شود.

مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصـادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج فارس، سـه عامل کاهش بروکراسـی اداری، تسـهیل فرایند صدور 
مجوزهای سرمایه گذاری و اعطای تسهیات بانکی را از عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه دانست.

تشریح عوامل جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
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از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

شـرکت ذوب آهن اصفهان، محسـن قاسـمی در 

ایـن خصـوص اظهـار داشـت: از زمـان راه انـدازی 

باتـــری شمــــاره ســـه و ماشـین های تولیـد کک، 

مکانیزم هـای تمیزکننـده بـه دلیـل عـدم کارایی 

مناسـب و وجـود ایـرادات اساسـی در طراحـی و 

سـاخت مـورد استفـــاده قـرار نگرفتنــــد و لــــذا 

تمیــــزکاری به صــــورت دستــــی و کنــــد انجـــام 

می گرفـت کـه بـه دلیـل شـرایط محیطـی روی 

باتری و ارتفاع هفت متــــری درهــــا، تمیــــزکاری 

در ارتفـاع غیرممکـن و در نواحـی در دسـترس، 

کیفیت الزم را نداشت.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم های تمیزکننده 

دارای چهـار تیـپ مختلـف و شـامل تمیزکننـده 

در و رام در بازکـن و همچنیـن تمیزکننـده در و 

رام ماشـین تخلیـه می شـوند، خاطرنشـان کـرد: 

بازسـازی و راه انـدازی تمیز کننده هـا ابتـدا قـرار 

بـود توسـط شـرکت های خارجـی از کشـورهای 

چیـن، اکرایـن، اسـپانیا و ایتالیـا بـه انجـام برسـد 

کـه بـه دلیـل تحریم هـا امکان پذیـر نشـد و بـاری 

دیگر تالشـگران بخش کک سـازی در این عرصه 

نیـــز همـــت کردنـــد و ایـن پـروژه را در دسـت 

بـــه  بـا یـک برنامه ریـــزی گستـــرده  گرفتنـــد و 

سرانجام رساندند.

راه اندازی تمیزکننده کک سازی ضامن   

افزایش عمر و عملکرد درهای فلکسیبل است 

مهندس ارشـد تعمیـرات مکانیـک مدیریت 

تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی در ادامـه بیـان 

کرد: با راه اندازی تمیزکننده کک سازی کیفیت 

بـــه صــــورت  رام  و  در  تمیـــــزکاری  سرعـــت  و 

چشـمگیری افزایـش یافـت کـه منجر بـه افزایش 

و در  فلکسـیبل  بهتـر درهـای  و عملکـرد  عمـر 

نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست شد.

تمیزکننده در مدت 10 ماه و با یک هزار و   

460 نفر ساعت ساخته شد

قاسـمی تصریـح کـرد: سـعی بـر ایـن بـود در 

ساخت و راه اندازی این تجهیزات تا جای امکان 

از پلـت فـرم اصلـی اسـتفاده شـود و تغییـرات 

اکثـر  شـود.  اجـرا  تجهیـزات  سـایر  در  اساسـی 

ایـن  مرکـزی  تعمیـرگاه  در  نیـاز  مـورد  قطعـات 

مدیریـــــت و مابقــــی در کارگاه هــــای ساخــــت 

کارخانه )اسکلت فلزی و مکانیکی( ساخته شده 

اسـت. از آنجایـی کـه ایـن پروژه می بایسـت توام 

با ادامه تولید کک انجام می گرفت،کوچک ترین 

وقفـه ای در تولیـد کک ایجـاد نکـرد و در مـدت 

10مـاه و بـا یـک هـزار و 460 نفـر سـاعت بـه انجـام 

ایـن تجهیـزات حـدود  بـرای راه انـدازی  رسـید. 

چهـار هـزار قطعـه مختلـف از وزن 50 گـرم تـا 

700کیلـو گـرم سـاخته شـده و بـروی تجهیـزات 

نصب شده است.

صرفه جویی ارزی و بومی سازی  

وی ضمـن اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده بر 

روی تمیزکننـده در ماشـین تخلیـه، تمیزکننـده 

رام ماشـین تخلیـه و تمیزکننـده در ماشـین در 

بازکـــن، گفــــت: بـا راه انـــدازی و بهره بـرداری از 

تمیزکننده هـا ضمـن صرفه جویـی ارزی بـه مبلـغ 

400 هـزار دالر دانـش فنـی طراحـی و سـاخت این 

مکانیزم هـا در شـرکت ذوب آهـن بومی سـازی 

شد و این مهم با توجه به شرایط تحریم با همت 

و غیـرت نیروهـای تعمیـرگاه مرکـزی، دفتر فنی، 

برق و اتوماسیون مدیریت تولیدات کک و مواد 

شیمیایی به انجام رسید.

امیر یونسـی، مهندس برق نیز ضمن تشـریح 

اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی تجهیزات 

الکتریکـی ماشـین تخلیـه و دربازکـن، خاطرنشـان 

کـرد: در راسـتای کاهـش آلودگـی هـوای منطقه و 

پایبنــدی به خط مشـی زیسـت محیطی شـرکت، 

جهـت  کک  سـلول های  تمیزکننـده  سیسـتم 

جلوگیـری از نشـت گاز کک مـورد بررسـی قـرار 

گرفت. این سیستم شامل دو مکانیزم تمیزکننده 

در و تمیـز کننـده رام سـلول اسـت کـه بـر روی دو 

ماشین تخلیه و دربازکن قرار دارد.

عملکرد مناسـب و بهینه درهای فلکسـیبل نقش به سـزایی در کاهـش و کنترل آالیندگی هـای باتری کک سـازی دارد؛ لذا به منظور 
تکمیـل فراینـد کنترل آالیندگی در این بخش، سـاخت، نصب و راه اندازی تمیزکننده درهای باتری شـماره 3 در دسـتور کار مدیریت 

تولیدات کک و مواد شیمیایی قرار گرفت.

کک سازی ذوب آهن اصفهان در مسیر سبز
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

سـید رضـا فاطمـی امیـن در نشسـت آغـاز اجـرای 

بـا تنظیـم بـازار،  برنامه هـای کوتاه مـدت مرتبـط 

صـادرات، رفـع موانـع و پشـتیبانی از تولیـد کـه بـا 

حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی 

و سـازمان های صمـت اسـتانی برگـزار شـد، اظهـار 

داشـت: واحدهـای سـازمانی، دفاتـر تخصصـی و 

سازمان های صمت استانی باید فرایندگرا باشند و 

تمـام موضوعـات و امـورات کاری مرتبـط بـا حـوزه 

تخصصـی خـود را درون تشـکیالت خـود انجـام 

وزارتخانـه  سـتاد  در  تخصصـی  دفاتـر  و  دهنـد 

به صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند.

برنامه افزایش صادرات  

وی بـا اعـالم اینکه هدف گـذاری پنج میلیارد 

بـه  و  سـهمیه بندی  صـادرات،  افزایـش  دالری 

استان ها ابالغ خواهد شد، گفت: موضوع آمایش 

سـرزمینی را نیـز دنبـال می کنیـم و تـا پایـان سـال 

برای 450 شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات 

الزم تدوین خواهد شد.

وزیـر صمـت بـا یـادآوری اینکـه مطالعـات و 

اسـناد باالدسـتی عمدتـا بـر لجسـتیک، آمـار و 

داشـته  تمرکـز  سـرزمینی  رویکـرد  بـا  جمعیـت 

اسـت، تاکیـد کـرد: در آمایـش سـرزمینی ویـژه 

می خواهیـم  تجـارت  معـدن  صنعـت،  وزارت 

نگاشـت یـا نسـخه عملیاتـی بـرای هر شهرسـتان 

داشـته باشـیم کـه مطالعـات در ایـن راسـتا بـا 

و  الزم  زمان بنـدی  مرتبـط،  دبیرخانـه  ایجـاد 

منطقه بندی ویژه آغاز می شود.

اجرای برنامه  های مرتبط با رشته   

فعالیت ها در دفاتر تخصصی

وی همچنیـن اجـرای برنامه هـای مرتبـط بـا 

رشـته فعالیت هـا در حوزه هـای دفاتـر تخصصی 

را جـز، اولویت هـا دانسـت کـه در ایـن زمینـه 

مطالعـات زیـادی انجـام شـده اسـت و گفـت: 

تولیـد،  بـا  مرتبـط  حوزه هـای  در  کـه  اعـدادی 

صـادرات، اشـتغال و سـرمایه گذاری و... بایـد 

تحقق یابد و پروژه هایی که باید انجام شود، در 

هـر حـوزه بایـد مشـخص شـود و تا سـه مـاه دیگر 

برنامه تدوین و تفکیک شود.

تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در   

گام اول

در  خـود  سـخنان  ادامـه  در  امیـن  فاطمـی 

خصـوص تنظیم بـازار بیان کرد: در وهلـه اول روی 

توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت 

در این جهت یک گام اساسی است.

وزیر صمت در ادامه، افزود: همچنین فشار 

نقدینگـی بر خرده فروشـی با اصـالح نظام توزیع 

کاهـش می یابـد، نقدینگـی از عوامـل بـروز تـورم 

اسـت و تـا زمانـی کـه کنتـرل نشـود بایـد روی 

اصـالح نظـام توزیـع متمرکـز شـویم، البتـه ایـن 

مولفه هـای  اصـالح  بـا  همـگام  بایـد  موضـوع 

اقتصاد کالن باشد.

مشکالت واحدهـــای صنعتـــی احصــــاء   

خواهد شد

بـا  از سـخنان خـود  وی در بخـش دیگـری 

اشـاره بـه برنامه هـای رفـع موانع و پشـتیبانی از 

تولیـد، اظهـار کـرد: باید خدماتی که مشـتریان 

آن هـا کسـب و کارهـا هسـتند، شـکل بگیـرد و 

کسـب و کارهـا از آن اسـتفاده کننـد و مـا فقـط 

ایـن  آینـده  مـاه  دو  تـا  و  باشـیم  تنظیم کننـده 

خدمات را شکل بدهیم.

فاطمی امین همچنین عنوان کرد: به موازات 

اجرای برنامه های کوتاه مدت در 6 ماهه دوم سال 

به تفکیک، مشکالت واحدهای تولیدی، صنعتی، 

معدنی و تجاری را احصاء و مشخص می  کنیم.

وزیر صمت در پایان اذعان کرد: استان ها روی 

واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام 

دهند، واحدهای تعطیل و راکد استان های سراسر 

کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور 

احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.

گفتنی اســـت کـــه در نشسـت آغاز اجرای 

برنامه هـــای کوتاه مـدت مرتبـط با تنظیـم بازار، 

صـادرات، رفـع موانـع و پشـتیبانی از تولیـد کـه 

با حضـــور وزیـــر صنعــــت، معــــدن و تجـــارت، 

معاونـان وزارتخانـه و مدیـران ستـــادی برگـــزار 

شد، روسای سازمان های صمت استانی به صورت 

ویدیــــو کنفرانســـی بـــه بیـــان مهم تریــن نقطه 

نظرات خود پرداختند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت با اشـاره بـه تدویـن برنامه های مرتبط بـا افزایش صـادرات و تمرکز بـر نظام توزیع بـرای تنظیم 
بازار، گفت: هدف گذاری پنج میلیارد دالر افزایش صادرات، سهمیه بندی و به استان ها اباغ خواهد شد.

تدوین برنامه های مرتبط با افزایش صادرات
وزیر صمت عنوان کرد:
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