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معادن هر کشور جزو سرمایه های ملی آن محسوب می شود و خوشبختانه ایران 

از لحاظ فراوانی معادن و مواد معدنی در میان 10 کشور برتر دنیا قرار دارد. بر همین 

اسـاس می تـوان گفـت بخـش معـدن و صنایـع معدنـی می توانـد نقـش مهمـی در 

درآمدزایی و اشتغال زایی کشور ایفا کند و در حالی که کشور در طی سالیان اخیر با 

تحریم های شدید اقتصادی مواجه شده است، سرمایه گذاری در این حوزه می تواند 

گره گشای بخشی از مشکالت موجود باشد.

اکتشاف و بهره برداری از معادن، قوانین و مقررات خاص خود را دارد که وضع این 

قوانین در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است اما تعدد و تناقض این 

قوانین در داخل کشور سبب شده است بسیاری از فعاالن بخش معدن با چالش های 

گوناگونی مواجه شوند. بر اساس قانون معادن در کشور، کلیه افراد اعم از حقیقی و 

حقوقی که نسبت به انجام عمليات اکتشاف یا بهره برداری از معادن اقدام می کنند، 

مالـک معـدن یـا پهنـه اکتشـافی محسـوب نمی شـوند و مجـوز تنها بـرای اکتشـاف یا 

بهره برداری در مدت زمان معين برای آن ها صادر می شود. همچنین بر مبنای آنچه 

در قانـون و مقـررات مربوطـه مشـخص شـده اسـت، معدنـکاران بایـد مبلغـی را تحت 

عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. مسئله ای که بسیاری از فعاالن معدنی 

نسبت به محاسبه آن معترض بوده و در خصوص افزایش چندصد درصدی آن در طی 

دو تا سه سال اخیر با شبهاتی روبه رو هستند.

مبنای محاسـبه حقوق دولتی معادن در مواد 6 و 14 قانون اصالح قانون معادن 

مصـوب سـال 1390 آمـده اسـت و بـر این اسـاس، بهره بـردار باید درصدی از بهـای ماده 

معدنـی را بـه نـرخ روز در محـل معـدن، بـه  صـورت فـرآوری شـده در چارچـوب بودجه 

مصوب دولت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد. در حالی که این موضوع  

بـا سیاسـت حمایـت از واحدهـای فـرآوری در تضـاد اسـت و واحدهایـی کـه اقـدام بـه 

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت معدنی می کنند، مجبور خواهند بود تا این میزان 

حقـوق دولتـی را بـه  صـورت درصـدی از قیمـت مـاده معدنـی فـرآوری شـده پرداخـت 

کنند که این امر برای معدنکاران مقرون به صرفه نخواهد بود.

بر اساس آنچه در قانون مبنی بر پرداخت هر سه سال یک بار حقوق دولتی 

معـادن آمـده، دولـت جدیـد افزایـش حقـوق دولتـی را در بودجه سـال 1401 لحاظ 

کـرده اسـت و هنـوز مشـخص نیسـت چـه میـزان بـر آن افـزوده خواهـد شـد. ایـن 

همان چالشی است که عملکرد بسیاری از فعاالن معدنی به  ویژه مدیران معادن 

کوچک مقیاس را تحت تاثیر قرار داده است که البته این امر بر عملکرد معادن 

بـزرگ مقیـاس هـم بـی  اثـر نخواهد بـود. چراکه با توجه بـه تورم موجود و نوسـان 

قیمـت در بخش هـای مختلـف ماننـد انـرژی، معدنـکاران بـا شـرایط سـخت و 

دشواری جهت ادامه فعالیت خود مواجه شده اند.

بسیاری از کارشناسان حوزه معدن بر این باور هستند که تنها بخش کمی 

از حقوق دولتی، صرف رسـیدگی به امور معادن شـده اسـت و مشـخص نیست 

باقی مانده آن در این حوزه هزینه می شـود یا خیر. ضمن اینکه به نظر می رسـد 

تـورم ناشـی از مشـکالت اقتصـادی و کسـری بودجـه، دولـت را ناچـار بـه افزایش 

حقوق دولتی معادن کرده است و طبیعتا معدنکاران را با چالش های فراوانی در 

سال های آینده مواجه خواهد کرد.

در همین راستا، دولت باید توجه داشته باشد که بسیاری از معادن در نقاط 

بکر و دورافتاده کشور واقع شده است که انجام فعالیت های مختلف معدنی 

شامل اکتشاف، استخراج، حمل ونقل و... در آن  مناطق دشوار است و بنابراین 

اگر قرار است حقوق دولتی معادن در سال 1401 افزایش یابد، باید میزان افزایش 

در معادنی که دارای شـرایط مسـاعدتری هسـتند، تفاوت داشـته باشـد. جالب 

اینکه محاسبه میزان حقوق دولتی معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت 

هر استان سپرده شده است و بعضا شاهد تصمیم گیری سلیقه ای کارشناسان 

سازمان های صمت استانی در این زمینه هستیم.

اگرچه دولت طرح های تشویقی در راستای پرداخت حقوق دولتی معادن 

همچون معافیت 10 درصدی صاحبان معادن از پرداخت این حقوق در صورت 

انجـام پژوهش هـای کاربـردی را در نظـر گرفتـه اسـت امـا تـورم حاکـم بـر اقتصاد 

کشـور و افزایـش بی رویـه قیمـت تجهیـزات و ماشـین آالت معدنـی، از میـزان 

اثربخشـی این طرح تشـویقی کاسـته اسـت. نیاز اسـت دولت، سیستم نظارتی 

کشور بر فعالیت  معادن را تقویت کند و با هوشمندسازی فعالیت های معدنی، 

از بروز چنین تصمیم گیری هایی جلوگیری کند. همچنین زیرساخت های الزم 

جهت استخراج و فرآوری مواد معدنی باید فراهم شود تا معد کاران بتوانند در 

صورت افزایش حقوق دولتی، با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند و 

از تعطیلـی اجبـاری معـادن جلوگیـری کننـد. عالوه برایـن دولـت بایـد سـازوکار 

مشخصی را برای تعیین سالیانه قیمت پایه مواد معدنی جهت محاسبه حقوق 

دولتی معادن در نظر بگیرد تا شاهد کمترین میزان اختالف قیمت این مواد در 

بورس کاال، بازارهای آزاد و صادراتی باشیم. در صورت حمایت و توجه دولت در 

این خصوص، معدنکاران می توانند ضمن پرداخت قانونمند حقوق دولتی، در 

چنین شـرایط سـخت تحریمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند تا شـاهد 

توسعه و گسترش هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی باشیم. 

حمایت وارونه
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بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها، شـیوه نامه ها، قوانیـن و مقررات دسـت و پاگیر طی دو سـه سـال گذشـته نـه تنها گر ه ای از مشـکالت 
صنعت فوالد باز نکرده، بلکه با صدور هر دسـتورالعمل جدید و نقض دسـتورالعمل قبلی، بر مشـکالت صنعت افزوده شـده اسـت زیرا 
صـدور بخشـنامه جدید، باعث سـردرگمی هم تولیدکنندگان و هم مسـئوالن می شـود و آن هـا نمی دانند با کدام دسـتورالعمل فعالیت 
کننـد. ضمـن اینکـه قوانین و مقـررات گمرکی نیز به طـور مرتب به روزرسـانی نمی شـود و تولیدکنندگانی که قصد صـادرات محصول 
خـود بـا قیمت هـای روز دنیـا را دارنـد، به دلیـل عدم به روزرسـانی قیمت ها در سـامانه های گمرکـی، گرفتار می شـوند. در ایـن رابطه، 
خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با غالمرضا سـروی، مدیرعامل شـرکت آذر نبش تبریز به گفت وگو نشسـته که متن 

کامل آن در ادامه آمده است:

غالمرضا سروی، مدیرعامل شرکت 

آذر نبش تبریز در گفت وگو با 

»فلزات آنالین«:

دستورالعمل های 
متناقض مانع 

شکوفایی تولید 
می شوند
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توضیحاتـی در خصـوص وضعیـت شـرکت آذر  ◄

نبش تبریز، میزان تولید و محصوالت آن بفرمایید.

شـرکت آذر نبـش تبریـز در سـال 1387 تاسـیس 

شـده و تولیـد آن از سـال 1389 آغـاز شـده اسـت. ایـن 

شـرکت در 30 کیلومتـری تبریـز قـرار دارد. در حـال 

حاضـر، حـدود 80 نفـر در شـرکت آذر نبـش تبریـز 

مشـغول بـه کار هسـتند امـا قصـد داریـم بـا توجـه بـه 

گسـترش فعالیت ها، اشتغال بیشـتری ایجاد کنیم و 

تعداد کارکنان را به 150 نفر برسانیم. 

ظرفیت تولید شرکت آذر نبش تبریز 100 هزار تن 

در سـال اسـت و امیـدوار هسـتیم تـا سـال آینـده بـه 

میزان ظرفیت تولید کنیم و به بازار تحویل دهیم. در 

سـال جـاری به طور متوسـط حـدود 66 تـا 68درصد 

از ظرفیـت اسـمی شـرکت فعـال بـوده اسـت. البتـه 

اگـر بـا قطعـی بـرق مواجـه نمی شـدیم، ایـن میـزان 

حتی از 80 درصد نیز فراتر می رفت. 

شـرکت آذر نبش تبریز نبشـی های ساختمانی از 

سایزهای 3، 4، 5 و 6 تولید می کند و حدود 40 درصد 

از تولیـدات نیـز صـادر می شـود که توانسـتیم تمام 

ارز حاصـل از صـادرات را در سـامانه نیمـا عرضـه 

کنیـم. ضمـن اینکـه فـروش در بـازار داخلـی نیـز از 

طریـق بـورس کاال و فـروش در بـازار آزاد بـه صـورت 

مستقیم به مصرف کننده انجام می شود. در حال 

حاضـر، حـدود 90 درصـد از محصـوالت شـرکت ما، 

در صنعـت سـاختمان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 

کــــه ازجملــــه مــــوارد مصــــرف آن می تـــوان بــــه 

آسانسورسازی، اسکلت بندی نماها و... را نام برد. 

عالوه براین، 10 درصد نبشـی باقی مانده نیز عمدتا 

در شاسـی های الکتروموتـور و صنایـع دکل سـازی 

برق استفاده می شود.

روش تولید در آذر نبش به چه صورت است؟ آیا  ◄

از تکنولوژی روز استفاده می کنید؟

روش تولید در شـرکت آذر نبش تبریز به صورت 

خـط نوردیـده گـرم اسـت. در ایـن زمینـه یـک کـوره 

پیش گـرم تعبیـه شـده که به شـمش فوالدی پیـش از 

درجـه   180 و  هـزار  یـک  تـا  نـورد،  بخـش  بـه  ورود 

سـانتی گراد حـرارت می دهـد. شـمش پس از حـرارت 

دیدن در خط نورد قرار می گیرد و غلطک ها آن را نورد 

می کنند و نبشـی تولید می شود. سپس نبشـی داغ 

تولید شده به سمت دستگاه های سردکن و صاف کن 

مـی  رود و در نهایـت، بسـته بندی نبشـی بـه صـورت 

اتوماتیک انجام می شود. 

تکنولوژی تولید که قبال در کارخانه نصب شده 

بـود، مربـوط بـه تکنولوژی هـای قدیمـی بـود امـا بـا 

همکاری پرسنل و تحت نظر مهندسان ایرانی، طی 

دو سه سال اخیر هم میزان تولید چهار برابر شده و 

تولیـدی  ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  تمامـی  هـم 

جدیـد  تکنولـوژی  رو،  ایـن  از  شـده اند.  بازسـازی 

پیشـرفته نیمـه مسـتقیم در کارخانـه نصـب شـده 

و  تجهیـزات  نوسـازی  بـا  اینکـه  ضمـن  اسـت. 

ماشـین آالت، بهـای تمـام شـده کاهش یافته اسـت. 

همچنیـن در ایـن صـورت، قادر به تولید محصوالت 

جدید خواهیم بود. با توجه به نو بودن تجهیزات و 

ماشـین آالت و افزایـش سـرعت خـط جدیـد، میـزان 

تولید نبشی در شرکت نیز افزایش یافته است.

از چـه مـواد اولیـه بـرای تولیـد نبشـی اسـتفاده  ◄

می کنید؟ آیا چالشی در تامین مواد اولیه وجود دارد؟

 3SP مواد اولیه شـرکت، شـمش فوالدی با گرید

است. تامین کنندگان ما نیز شرکت های مختلفی که 

اطراف اسـتان آذربایجان شـرقی قرار دارند، هسـتند. 

علـت تامیـن از ایـن شـرکت ها نیـز آن بـوده کـه هزینه 

حمـل از تولیدکننـدگان دیگـر اسـتان ها نسـبتا زیـاد 

از  را  شـمش  داده ایـم  ترجیـح  رو  ایـن  از  و  اسـت 

نزدیک ترین تولیدکنندگان خریداری کنیم.

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت که شـمش خـود را از 

اغلـب  زیـرا  نمی کنیـم  خریـداری  بـورس  طریـق 

کارخانه ها در بورس کاال شمش با گرید 5SP عرضه 

می کنند. با این حال، اخیرا تعدادی از تولیدکنندگان 

اقـدام بـه عرضـه میـزان محـدودی از شـمش بـا گریـد 

3SP کرده انـد کـه نتوانسـتیم در هنـگام عرضـه در 

بـورس آن را خریـداری کنیـم. گفتنـی اسـت کـه در 

بورس کاال در بیشتر مواقع، شمش فوالدی به صورت 

رقابتـی عرضـه می شـود و خریـداران بایـد بـا یکدیگـر 

رقابت کنند که در عرضه های انجام شـده، به دلیل 

رقابـت صـورت گرفته، نتوانسـتیم شـمش مـورد نیاز 

خـود را تامیـن کنیـم. نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت که 

قیمت گذاری فوالد در بورس کاال 
کامال دستوری است. بعضا مواد اولیه 

در بورس کاال با قیمت باال عرضه 
می شود که خرید آن ها عمدتا از عهده 

مصرف کنندگان بر نمی آید
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بـرای حمـل شـمش فـوالدی از تولیدکننـدگان اطـراف 

تبریز باید حدود 400 تومان به ازای هر کیلوگرم کرایه 

حمل بدهیم. حال اگر این شمش را از استان اصفهان 

تامین کنیم، کرایه حمل دو برابر شده و احتماال باید 

800 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم کرایه حمل پرداخت 

کنیم. این یعنی ممکن است برای حمل هر ماشین، 

بعضـا حـدود 10 میلیـون تومـان تفـاوت قیمـت وجود 

داشته باشد. سیاست بورس کاال و نیز تولیدکنندگان 

بزرگ، عرضه محصوالت با حجم های باال است و این 

موضوع روی بازار مصرف تاثیر منفی می گذارد زیرا 

بخش خصوصی مصرف کننده شمش و تولیدکننده 

مقاطـع معمـوال تقاضاهـای کمتـری نسـبت به حجم 

عرضه دارند.

اهـداف صادراتـی شـرکت آذر نبـش تبریـز چـه  ◄

کشورهایی هستند؟

یکـی از سیاسـت های اصلـی شـرکت آذر نبـش 

تبریـز، صـادرات اسـت؛ بـه طـوری کـه هـر لحظه که 

توانسـتیم، اقـدام بـه صـادرات کردیم.حتـی اگر این 

صـادرات بعضـا بـا زیـان همـراه باشـد و قیمـت را بـه 

چالش کشیدیم اما با بازگرداندن ارز به کشور و در 

کاالهـای  واردکننـدگان  بـرای  آن  گذاشـتن  اختیـار 

اساسـی، صـادرات شـرکت مـا ارزشـمند می شـود. 

صادرکنندگانـی کـه ارز خـود را در بحـران اقتصـادی 

کنونـی بـه کشـور بازمی گرداننـد، سـربازان جنـگ 

در  تبریـز  نبـش  آذر  شـرکت  هسـتند.  اقتصـادی 

سـال های اخیـر بـه کشـورهای عـراق بـه ویـژه خطـه 

کردسـتان، ارمنسـتان و گرجسـتان نبشـی خـود را 

صادر کرده است. 

آزاد  ◄ بـازار  بیشـتر در  را  چـرا محصـوالت خـود 

عرضه می کنید؟

کامـال  کاال  بـورس  در  فـوالد  قیمت گـذاری 

دسـتوری اسـت. بعضـا مـواد اولیـه در بـورس کاال بـا 

قیمـت بـاال عرضه می شـود که خریـد آن ها عمدتا از 

عهـده مصرف کننـدگان بـر نمی آیـد. اگر هم قیمت 

پایـه بـا توجـه بـه نـرخ ارز و قیمت هـای جهانی پایین 

بیایـد، میـزان عرضـه بـه قـدری کـم خواهـد شـد کـه 

برای خرید شمش ارزان رقابت انجام شده و باز هم 

شـاهد افزایـش قیمـت خواهیـم بـود. نکتـه مهـم در 

خصـوص عرضـه محصـوالت فـوالدی در بـورس کاال 

این است که قیمت گذاری محصوالت طویل مانند 

نبشـی در بـورس در اغلـب مواقـع بـا واقعیت هـای 

اقتصـادی همخوانی نـدارد. معموال این محصوالت 

قیمـت  از  قیمتـی کمتـر  بـا  بـه صـورت دسـتوری 

و  می شـوند  قیمت گـذاری  بـورس  در  اقتصـادی 

تولیدکنندگان نمی توانند با این قیمت ها کار کنند. 

از ایـن رو ترجیـح داده ایـم محصوالت خود را بیشـتر 

در بازار آزاد عرضه کنیم. 

بـه عنـوان یـک تولیدکننـده بـا چـه مشـکالتی  ◄

مواجه هستید؟

در کشور ما مشکالت برای تولیدکنندگان نسبتا 

زیاد است. نخست آنکه بازار باید برای تولیدکننده و 

مصرف کننـده آزاد باشـد و مکانیزم هـای عرضـه و 

تقاضا، قیمت های نهایی را تعیین کند. قیمت گذاری 

دسـتوری، تولیـد را سـرکوب می کنـد و موانـع تولیـد 

بیشتر می شود. به این مشکالت باید قطعی پیاپی و 

مـداوم بـرق و گاز را نیـز اضافـه کـرد کـه دیگـر موانـع 

تولید به شـمار می روند. عالوه بر این موارد، سـامانه 

نیمـا را نیـز بایـد چالـش بزرگـی بـرای صـادرات عنـوان 

کـرد زیـرا تفـاوت نـرخ ارز ایـن سـامانه بـا بـازار آزاد بـه 

بیش از 25 درصد رسـیده اسـت. این در حالی اسـت 

که واردکننده همین ارز نیمایی را خریداری می کند 

و کاال را بـا نـرخ ارز آزاد در بـازار بـه فـروش می رسـاند. 

ضمـن اینکـه همه هزینه های تولیدکننـده با توجه به 

تورم سرسام آور با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود. اگر 

صادرکننـده ای ارز خـود را بـه کشـور بازنگردانـد، باید 

همان فرد جریمه شـود؛ نه اینکه همه صادرکنندگان 

به دیده منفی نگاه شوند.

ویـژه  بـه  گمـرک  بـا  رابطـه  در  دیگـر  مشـکل 

بروکراسـی های اداری طوالنی و فرسایشـی آن اسـت. 

برخی قوانین گمرکی که تغییر می کنند، این سازمان 

نمی توانـد بـه سـرعت آن را اعمـال کنـد. ایـن یعنـی 

صادرکننـده ای کـه بـا قوانیـن روز صـادرات را انجـام 

می دهـد، ممکن اسـت به دلیـل تناقض میان قوانین 

گذشته و حال، مشمول جریمه شود. 

بـه طـور مثـال، در حالـی کـه نبشـی فـوالدی یـک 

کاالی نسبتا پرارزش به شمار می رود اما سال گذشته 

گمـرک کشـور ارزش ایـن کاال را پایین تـر از شـمش 

فـوالدی در اظهارنامـه لحاظ کرده بود. این امر باعث 
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شـده ماه هـا بـرای اظهارنامـه گمرکـی گرفتـار شـویم. 

شـرکت آذر نبش تبریز در سـال گذشـته توانسته بود 

نبشی خود را در بازارهای جهانی به قیمت 670 دالر 

به ازای هر تن به فروش برساند. در حالی که گمرک 

به دلیل نقص در قوانین و سرعت عمل پایین نسبت 

به تحوالت جهانی به ویژه قیمت فوالد، عنوان کرده 

بود باید قیمت نبشی در اظهارنامه گمرکی 485 دالر 

بـه ازای هـر تـن لحـاظ شـود. ایـن در شـرایطی بـود کـه 

قیمـت فـوالد در بازارهـای جهانی افزایش یافته بود و 

شـرکت آذر نبـش تبریـز از ایـن فرصت برای صـادرات 

اسـتفاده کـرد. بـا توجـه بـه قوانیـن گمرکـی، بـا چالش 

بزرگـی مواجـه شـدیم و سـرگردانی زیـادی بـرای مـا به 

وجود آمد که نمی دانستیم مابه التفاوت ارزی ایجاد 

شـده را چطـور لحـاظ می شـود. در نتیجـه بـه دلیـل 

فـروش محصـول بـه قیمـت باالتـر از نـرخ مصـوب 

گمرک جریمه شدیم. متاسفانه صادرکننده در کشور 

ما به جای تشویق، بیشتر تنبیه می شود.

چنـد  از  هـر  مغایـر  و  متعـدد  بخشـنامه های 

صـادر  دولتمـردان  و  مسـئوالن  سـوی  از  گاهـی 

سـردرگمی  باعـث  موضـوع  ایـن  و  می شـوند 

تولیدکنندگان و حتی مسئوالن سازمان های درگیر 

با تولیدکنندگان شده است.

انتظـــار شمــــا از دولــــت سیزدهــــم بـــــرای  ◄

تولیدکنندگان چیست؟

الزم است دولت به تولیدکنندگان برای فعالیت 

اقتصادی آزادی عمل بیشتری بدهد؛ به ویژه آنکه در 

شـرایط کنونـی کشـور ما بـه صـادرات و ارز نیـاز دارد، 

دولـت می توانـد صـادرات را آسـان تر کنـد. صـادرات 

باعث می شود کشور ما از بحران کنونی خارج شود. 

از آنجا که طی دو سه سال اخیر مشکالت ارزی 

اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  کشـور  بـرای  متعـددی 

قیمت هـای مختلفـی بـرای آن در بـازار وجـود دارد. 

تفـاوت قیمـت ارز در بـازار بـا سـامانه  ها گوناگـون بـر 

مشـکالت کشـور می افزایـد و متاسـفانه رانـت ایجاد 

می کنـد. از ایـن رو، تک نرخـی کـردن آن بـرای همـه 

گروه ها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. انتظار 

فکـر  بـه  مسـئوالن  اقتصـادی،  جنـگ  در  داریـم 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشند.

چـه برنامه هایـی را بـرای آینـده شـرکت آذر نبـش  ◄

تبریز در دستور کار قرار داده اید؟

مهم تریـن برنامـه شـرکت آذر نبش تبریـز احداث 

یـک واحـد تولیـد شـمش فـوالدی و تولیـد مـواد اولیـه 

مورد نیاز نبشـی بود اما به دالیلی نتوانسـتیم مجوز 

احـداث آن را دریافـت کنیـم. در برنامـه داشـتیم کـه 

زنجیره تولید کامل را در اختیار بگیریم و حداقل برای 

مصرف، شـمش را تولید کنیم. با این حال، شـرایط به 

گونـه ای پیش رفت که نتوانسـتیم مجوزهـای الزم را 

دریافـت کنیـم و ایـن طـرح را کنار گذاشـتیم. اکنون 

تالش می کنیم فعالیت تولیدی خود را ادامه دهیم. 

در برنامـه داریـم کـه یـک خط دیگر به خطوط کنونی 

اضافـه شـود. البتـه نصـب و راه  انـدازی ایـن خـط بـا 

مشـکل تامیـن بـرق مواجـه اسـت و اگـر بتوانیـم ایـن 

بـرای تولیـد  مشـکل را برطـرف کنیـم، خـط جدیـد 

ناودانی ایجاد می شود.

ظرفیت تولید شرکت آذر نبش تبریز 
100 هزار تن در سال است و امیدوار 
هستیم تا سال آینده به میزان ظرفیت 
تولید کنیم و به بازار تحویل دهیم. در 
سال جاری به طور متوسط حدود 66 
تا 68درصد از ظرفیت اسمی شرکت 

فعال بوده است
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فــوالد
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در مسیر تامین خوراک هستیم

برنامه تولید 5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله در غرب کشور

زنجیره ارزش فوالد اکسین خوزستان با طرح فوالدسازی تکمیل می شود
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نماینده مردم اهواز و نایب رئیس کمیسـیون اجتماعی مجلس گفت: طرح فوالدسـازی شـرکت فوالد اکسـین برای اسـتان خوزستان 
و تکمیل زنجیره ارزش آن بسیار مهم است و در مجلس به دنبال اجرای هر چه سریع تر آن هستیم.

زنجیره ارزش فوالد اکسین خوزستان با طرح فوالدسازی تکمیل می شود

سید کریم حسینی که در غرفه فوالد اکسین در 

نمایشـگاه فـوالد 1400 کیـش حضـور یافتـه بـود، در 

گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، اظهار داشت: استان خوزستان ظرفیت های 

متنوعی در حوزه صنعت دارد و عالوه بر این که در 

صنعـت نفـت اسـتان اول کشـور اسـت، بیشـترین 

را در خـود  نفـت  تولیـد  بیشـترین  و  نفتـی  ذخایـر 

اختصاص داده است.

وی افزود: استان خوزستان در حوزه صنعت یکی 

از اسـتان هایی اسـت که قطب فوالد کشـور محسوب 

می شـود و صنعـت فـوالد از سـال های قبـل در اسـتان 

خوزسـتان توسـعه پیـدا کـرد. امـروز خوزسـتان یکـی از 

اسـتان هایی اسـت کـه صنعت فوالد زنجیـره فـوالد در 

کشور نقش بسیار موثر به خود اختصاص داده است.

مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 

خاطرنشـان کـرد: در زنجیـره فـوالد اسـتان خوزسـتان، 

شـرکت فوالد اکسـین هم به جهت نوپا بودن، هم به 

جهت منحصر به فرد بودن تولیدات و هم به جهت 

کسـب درآمـد خـوب، تولیـدات بسـیار بـه هنـگام در 

کشور داشته است.

از  یکـی  شـرکت  ایـن  کـرد:  تاکیـد  حسـینی 

شـرکت های تاثیرگـذار و صاحـب نشـان در صنعـت 

فـوالد محسـوب می شـود. امـروز مـا در خوزسـتان بـه 

دنبـال توسـعه ایـن شـرکت و موفقیـت بیـش از پیـش 

صنعـت فـوالد هسـتیم زیـرا شـرکت فـوالد اکسـین 

توانسـت در دهـه گذشـته هـم در ایجـاد فرصت های 

اشـتغال و هـم در ادای مسـئولیت های اجتماعـی و 

تربیـت مدیـران خـوب و موفـق نقـش بسـیار موثـری 

داشته باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: قطعا 

امروز هم باید از همه ظرفیت ها باید استفاده کنیم؛ 

بـه ویـژه از سـوی مجلـس و اختیـارات نماینـدگان و 

ارتبـاط نماینـدگان بـا وزارتخانه هـای مربوطـه و مراکز 

تصمیم گیری، همه ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم 

فـوالد اکسـین به همین سـر زنده بـودن و موفقیت ها 

ادامه دهد.

وی با اشاره به گزارش مدیرعامل فوالد اکسین از 

رونـد ایـن شـرکت در سـال جـاری، بیـان کـرد: طبـق 

گزارشـی کـه از مدیـر عامـل دریافـت کردیـم، ایـن 

شـرکت در فـروش تولیـد و سـودآوری کـه پیش بینـی 

شـده بـود موفقیت هـای بسـیار خوبـی کسـب کـرده 

ایـن  جـاری  سـال  در  می شـود  پیش بینـی  اسـت. 

موفقیت ها بیشتر شود.

نایب رئیس کمیسـیون اجتماعی مجلـس ادامه 

داد: با توجه به قدرت فروش و این ظرفیتی که فوالد 

اکسین خوزستان دارد، باید بتوانیم با ایجاد یک بستر 

مناسب به توسعه آن کمک کنیم. در مذاکراتی که 

طـرح  خصـوص  در  داشـتیم،  مربوطـه  وزرای  بـا 

فوالدسازی که در کنار فوالد اکسین احداث خواهد 

شـد، خوشـبختانه بـا توجـه بـه گـزارش مدیرعامـل 

محترم این شـرکت هم مناقصه آن انجام شـده و هم 

و  دادیـم  انجـام  سـال گذشـته  را در  پیگیری هایـی 

موافقت های اولیه را برای آن کسب کردیم.

حسینی ابراز امیدواری کرد هرچه سریع تر پروژه 

بـه  بتـوان  هـم  تـا  اجـرا شـود  اکسـین  فوالدسـازی 

صنعـت فـوالد و پویایـی آن و ظرفیت هـای موجـود 

اضافـه کـرد و هـم اینکـه بـا توجـه بـه فرصت هـای 

اشـتغال جدیـد در اسـتان، از جوانـان مسـتعد بـه 

خوزستانی و بومی بیشتر استفاده کرد.

نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس عنـوان کـرد: بـه 

دنبال این هستیم و تالش می کنیم طرح فوالدسازی 

اکسـین در سـال جـاری بـه نتیجـه نهایـی برسـد. بـا 

انجـام  اکسـین  فـوالد  مدیریـت  کـه  پیگیری هایـی 

می دهد هم نظر سهامداران این شرکت را باید بیشتر 

جلب کند، چراکه این مهم خواسته همه نمایندگان 

اهواز است و باید هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش فوالد اکسین 

بـه احـداث طـرح فوالدسـازی آن اسـت کـه در کنـار آن 

بایـد صـورت بگیـرد. از ایـن رو به دنبال آن هسـتیم که 

اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس در استان 

خوزسـتان حضـور پیـدا کننـد بـا همراهـی مسـئولین 

وزارتخانـه تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی و همچنیـن 

وزارت اقتصـاد و دارایـی، یـک بازدیدهـا و برنامه هایی 

کـه در ایـن سـفر داریـم هـم بازدیـد از شـرکت فـوالد 

اکسین و ظرفیت آن است و هم برای طرح فوالدسازی 

خواهد بود که در برنامه خواهیم داشت.
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نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: طرح فوالدسـازی شـرکت فوالد اکسـین برای خودکفایی صنعت نفت، گاز و پتروشـیمی بسـیار 
مهم است و درصدد هستیم تا با برطرف شدن موانع اجرایی آن، عملیات اجرایی این طرح تا پایان امسال آغاز شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس:

درصدد شروع عملیات اجرایی فوالدسازی شرکت 
فوالد اکسین تا پایان امسال هستیم

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، شـبیب جویجری در حاشـیه بازدید 

از غرفه فوالد اکسـین در نمایشـگاه فوالد 1400 کیش، 

اسـاس  بـر  اکسـین  فـوالد  شـرکت  داشـت:  اظهـار 

ماموریت هـای پیش بینـی شـده و بـر اسـاس اهـداف 

شـد.  پایه گـذاری  فـوالد  بخـش  در  کیفـی  و  کمـی 

موسسان اولین شرکت هدف آن ها این بود که کشور 

را در بخش هـای فـوالدی بـه ویـژه محصـوالت نهایـی 

بتواننـد هـم خودکفـا کننـد و هـم صنعـت نفـت و 

صنعت گاز را به خودکفایی برساند.

زیـادی  کمـی  اهـداف  شـرکت  ایـن  افـزود:  وی 

داشـته امـا متاسـفانه در گـذر زمـان بـه دلیـل موانـع 

مختلفـی کـه ایجـاد شـد، ایـن موضوع محقق نشـده 

است اما بر آن هستیم که اهداف کمی و کیفی که 

بـرای ایـن شـرکت از پیـش در نظـر گرفتـه شـده در 

مجلـس حمایت کنیم تـا این چرخه در فوالد اکسـین 

به سرانجام برسد.

نماینـده مـردم اهواز در مجلس خاطرنشـان کرد: 

به نظر می رسد نقش فوالد اکسین میان شرکت های 

فوالدی کشور در سطح اول بی نظیر بوده و در استان 

خوزسـتان منحصـر بـه فـرد اسـت. در ایـن خصـوص 

آمادگـی داریـم نقـش آفرینـی ایـن شـرکت را در حـوزه 

فوالد کشور بیشتر به نمایش بگذاریم.

جویجری تاکید کرد: در خصوص برطرف شدن 

موانـع طـرح فوالدسـازی شـرکت فـوالد اکسـین در 

زمـان مدیـر عامـل سـابق اولویـت اول اجـرای طـرح 

فوالدسازی این شرکت بوده است. اگر طرح تکمیل 

زنجیره فوالد اکسین به سرانجام برسد هم از حیث 

محصـوالت فـوالدی و هـم از حیـث اشـتغال زایی، 

پایین آوردن نرخ بیکاری در شهرستان اهواز و حومه 

می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس، پـس از روی کار 

آمدن مدیرعامل جدید به پویایی شرکت اضافه شده 

اسـت. نکتـه مهـم در خصوص مدیرعامـل جدید این 

از  یکـی  اکسـین  فـوالد  کـه  اسـت  ایـن  شـرکت 

اداره  بومـی  مدیریـت  بـا  کـه  اسـت  شـرکت هایی 

می شـود و ایـن وجـه متمایـز شـرکت فـوالد اکسـین 

است. نمایندگان استان خوزستان به صورت جدی از 

اسـتان حمایـت  ایـن  و  ایـن شـرکت  بومـی  مدیـران 

می کننـد. البته به شـرکت های فوالدی دیگـر در حد 

تـوان کمـک خواهیم کـرد. دغدغـه مدیرعامل جدید 

فـوالد اکسـین نیـز از طـرح فوالدسـازی ایـن شـرکت 

اسـت. در حقیقـت اولویـت نخسـت فـوالد اکسـین 

اجرای به موقع طرح فوالدسازی محسوب می شود.

اهـواز در مجلـس در خصـوص  مـردم  نماینـده 

راهکارهـای اجرایـی شـدن طـرح فوالدسـازی شـرکت 

فـوالد اکسـین تصریـح کـرد: بـرای اجـرای سـریع طرح 

فوالدسـازی ایـن شـرکت دو راهـکار عملیاتـی وجـود 

دارد. در ایـن رابطـه وزیـر محتـرم کار می توانـد بـه 

فـوالد  اصلـی  سـهامدار  کـه  بازنشسـتگی  صنـدوق 

اکسـین اسـت، دسـتور بدهد طرح فوالدسـازی را در 

نیـز  اقتصـاد  قـرار دهـد. همچنیـن وزارت  اولویـت 

می توانـد منابـع مالی را از طریق بانک ها بـرای اجرای 

این طرح تامین کند.

جویجری اضافه کرد: خوشبختانه مرحله نخست 

یعنی جلسـه با وزیر محترم کار انجام شـد و ایشـان 

دسـتور صریحـی را بـه صنـدوق بازنشسـتگی داده 

است. در این دستور با نظر مثبت به طرح نگاه شده 

و پیگیری می شود. به نظر می رسد اگر بتوانیم موانع 

باالدسـتی کـه در سـطح سـهامداران وجـود دارد را 

برداریم شروع پروژه را شاهد خواهیم بود.

وی بـا اشـاره بـه نظـر مسـاعد نماینـدگان اسـتان 

خوزسـتان نسـبت به طرح فوالدسـازی اکسـین، بیان 

کـرد: نماینـدگان اسـتان خوزسـتان اعتقـاد دارنـد این 

طـرح بایـد اجـرا شـود. در ایـن رابطـه اگـر الزم شـد 

پیش نویس و یک صورت جلسه به امضا برسد که در 

آن مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی و هـر دو وزیـر 

حضور داشته باشند و این کار را انجام خواهیم داد. 

ایـن صورت جلسـه بـرای شـروع عملیـات اجرایـی این 

طرح تا پیش از پایان امسال به سرانجام خواهد رسید 

تـا فـوالد اکسـین هـم بتواننـد بـه اهـداف کمـی خـود 

برسـد و هـم در حـوزه خودکفایی محصوالت فـوالدی 

در خوزستان نقش موثری ایفا کند.

نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس عنـوان کـرد: بـا 

اسـتان  نفـت و گاز در  اسـتقرار صنعـت  بـه  توجـه 

خوزستان و نیاز کشور به توسعه این صنایع اگر فوالد 

اکسـین بتواند محصوالت مورد نیاز صنعت نفت و 

گاز را در همین استان خوزستان تولید کند و به آن ها 

و  گاز  و  نفـت  لولـه  تامیـن  هزینـه  دهـد  تحویـل 

شـرکت های پتروشـیمی کاهـش خواهـد یافـت و ایـن 

موضوع به سود شرکت های مذکور است. همچنین 

اجرای طرح فوالدسازی نرخ بیکاری را کاهش داده و 

اشتغال را افزایش خواهد داد.
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت ذوب و نـورد رزفام گفت: با توجه بـه تالطم بازار آهن اسـفنجی و چالش در تامین این مـاده اولیه، تصمیم 
گرفته ایم یک معدن در اختیار بگیریم که هدف از انجام این کار نیز، تامین بدون دغدغه خوراک کارخانه ذوب و نورد رزفام است.

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و نورد رزفام:

در مسیر تامین خوراک هستیم

ایـن موضـوع هسـتند. پـس بایـد از پیشـرفت و ورود 

ایده های جدید استقبال کرد تا شکوفایی صنعت را 

به همراه داشته باشد.

دانـش در ادامـه در خصـوص تامین مـواد اولیه 

اولیـه  مـواد  اصلی تریـن  کـرد:  عنـوان  مجموعـه، 

شـرکت ذوب و نـورد رزفـام، شـامل 95 درصـد آهـن 

اسـفنجی کـه آن را از شـرکت های توسـعه آهـن و 

فـوالد گل گهـر، فـوالد بافـت، فـوالد غدیـر نی ریـز و 

فـوالد شـادگان تهیـه می کنیـم و 5 درصـد قراضـه 

آهنـی اسـت کـه تامیـن آن از بنگاه هـای ضایعاتـی 

صـورت می گیـرد. ما برای کاهش زیان های حاصل 

از افزایـش قیمـت قراضـه فـوالدی، سـعی کردیـم تـا 

مصرف آن را در کوره های خود به حداقل برسانیم. 

در همین راستا، با استفاده از تکنسین هایی که از 

آهـن  ذوب  آن هـا  تخصـص  و  آمدنـد  هنـد  کشـور 

بـود،  القایـی  کـوره  در  بـاال  درصـد  بـا  اسـفنجی 

توانسـتیم مصرف قراضه در کوره های این واحد را 

تا حد زیادی کاهش دهیم و به 5درصد برسانیم.

وی همچنیـن عمده تریـن مشـتریان شـرکت را 

نـوردکاران فـوالدی اعـالم کـرد کـه به تولید میلگـرد و 

نبشی مشغول هستند.

مدیریت عرضه آهن اسفنجی  

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و نورد رزفام، 

شـرکت  چالـش  بزرگ تریـن  را  اولیـه  مـواد  خریـد 

آهـن  قیمـت  متاسـفانه  گفـت:  و  کـرد  عنـوان 

اسـفنجی بـه شـدت افزایـش پیـدا کـرده اسـت و 

اقـدام مثبـت وزارت صمـت کـه طـی بخشـنامه به 

آهـن  تـا  کـرد  اعـالم  فـوالدی  شـرکت های  تمامـی 

اسـفنجی تولیـدی خـود را در بـورس کاالی ایـران 

امیـر دانـش حیـدری در گفت وگـوی بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشت: در سال 1395، کل سهام شرکت ذوب و نورد 

رزفام توسـط شـرکت سـرمایه گذاری هندی با عنوان 

»آژانتـا« خریـداری شـد و آشـوک کومـار آگاروال بـه 

گـروه سـرمایه گذاری، مدیریـت  ایـن  از  نمایندگـی 

مجموعـه را بـه عهده گرفـت. پس از خریـداری واحد 

ذوب و نـورد زرفـام، بـا به کارگیـری 220 نفـر پرسـنل 

هندی و ایرانی و با استفاده از دو ِست کوره القایی 18 

تنی، توانستیم ظرفیت اسمی آن را فعال کنیم.

وی افزود: این شـرکت در زمینه تولید شـمش 

فـوالدی )3SP )150*150 و 4SP در طـول 12 متـری 

بـا ظرفیـت اسـمی 90 هـزار تـن در سـال در حـال 

فعالیت اسـت و میزان تولید آن با ظرفیت اسـمی 

برابری می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و نورد رزفام در 

پاســـخ بـــه ایــــن ســـوال کــــه چـــه میـــزان جـــذب 

سرمایه گذارهای خارجی می تواند موجب پیشرفت 

ورود  طبیعتـا  کـرد:  اذعـان  شـود،  فـوالد  صنعـت 

سرمایه های خارجی و ایده های جدید به هر کشوری 

می توانـد راهکارهـای جدیـدی را نیـز بیافرینـد. مـا بـا 

بهره گیـری از سـرمایه گذار هنـدی که در حـوزه فوالد 

پیشرو است و خریداری شرکت زرفام و تغییراتی در 

مجـددا  را  شـرکت  ایـن  توانسـتیم  آن،  تولیـد  خـط 

راه اندازی کنیم و با تمام مشکالت موجود آن را فعال 

نگـه داشـته ایم. سـرمایه گذار خارجـی بـا ایده هـای 

تجـاری وارد کار می شـود و می توانـد بـا اسـتفاده از 

توانایی هـای خـود کار را پیـش ببـرد. زرفـام در یـزد و 

واحدهایی مثل تارا و کیوان در اردکان نمونه هایی از 
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عرضـه کننـد، هیـچ کمکی بـه این وضعیـت نکرد و 

بـــــرای  مشخــــص  فرمــــولی  هنــــوز  متاسفــانــــه 

قیمت گـذاری ایـن محصـول در بـورس کاالی ایران 

تعییـن نکرده انـد و در واقـع هـر بـار بـا یـک قیمـت 

جدید مواجه می شویم.

دانش ادامـــه داد: بــــه عنـــوان مثــــال، در یک 

هفتـه، 10 هـزار تـن آهـن اسـفنجی در بـورس کاالی 

ایران عرضه شد، در حالی که ظرفیت شرکت هایی 

تولیدکننـده آهـن اسـفنجی، بسـیار بیشـتر از ایـن 

میـزان اسـت. چـرا شـرکت های فـوالدی اقـدام بـه 

مدیریت عرضه آهن اسفنجی می کنند؟ این عمل 

به تنهایی باعث ایجاد رقابت بیشتر و افزایش هر 

چه بیشتر قیمت  می شود.

وی با اشاره به موضوع صادرات مواد اولیه مورد 

نیاز فوالدسـازان کشـور، مطرح کرد: یکی از سـواالت 

فوالدسـازان این اسـت که چرا با وجود اینکه صنعت 

فـوالد کشـور بـه مـواد اولیـه نیازمنـد اسـت، زمینـه 

صـادرات بـرای تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی فراهـم 

شده و صادرات مواد اولیه در جریان است؟!

تبعات سنگین قطعی برق  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت ذوب و نـورد رزفـام، 

همچنیـن دربـاره دیگـر مشـکل ایـن واحـد تولیـدی، 

گفـت: در سـه مـاه دوم سـال بـه نحـوی بـا قطـع بـرق 

مواجـه شـدیم کـه عمـال کارخانـه به تعطیل کشـانده 

شـد. در حقیقـت تمامـی کمبـود بـرق کشـور در آن 

زمان بر دوش صنایع فوالدی افتاد.

وی اضافـه کـرد: تبعـات قطعـی بـرق در فصـل 

تابسـتان این بود که حجم زیادی از مواد اولیه که 

بـرای تولیـد شـمش فـوالدی در انبـار ذخیـره شـده 

باقـی ماندنـد و   بـی اسـتفاده  بـرق،  بـا قطـع  بـود، 

اکسـید شـدند و از بیـن رفتنـد و از سـوی دیگـر نیز 

دو ترانـس کوره هـا در طـی نواسـات بـرق طـی فصل 

تابستان سوخت.

در اختیار گرفتن معدن  

دانش توضیحاتی درباره برنامه کاری شرکت در 

سـال آینـده اظهـار کـرد: برنامـه توسـعه ای بـرای سـال 

آینده در نظر نداریم. برنامه ریزی برای طرح توسعه، 

از  کـه  اسـت  بـازار  شـرایط  بـودن  مسـاعد  نیازمنـد 

مهم تریـن شـرایطی کـه بایـد فراهـم باشـد می تـوان به 

اولیـه، اشـاره کـرد کـه  بـدون دغدغـه مـواد  تامیـن 

متاسفانه در حال حاضر در این زمینه با چالش جدی 

روبه رو هستیم.

عضـو هیئـت مدیره شـرکت ذوب و نـورد رزفام 

مطـرح کـرد: در سـال های قبـل، بـرای اجـرای طـرح 

تـن،  هـزار  تـا 200  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  توسـعه 

برنامه ریزی هایـی انجـام داده بودیـم کـه بـه مرحله 

تکمیـل  دنبـال  بـه  حـال حاضـر،  نرسـید. در  اجـرا 

زنجیـره در ایـن واحـد هسـتیم و تصمیـم گرفته ایـم 

یـک معـدن سـنگ آهن در اختیار بگیریـم که هدف 

از انجام این کار نیز، تامین خوراک کارخانه ذوب 

و نورد رزفام است.

وی ادامه داد: خواسـتار دریافت مجوز اسـتفاده 

از دستگاه شن گرم تفکیک ضایعات نیز شده ایم که 

صمـت  وزارت  از  موضـوع  ایـن  پیگیـری  حـال  در 

هستیم. در واقع، زمین برای طرح بازیافت ضایعات 

بـه شـرکت واگـذار شـده اسـت ولـی در حـال حاضـر 

درخواست برق را اعالم نکرده ایم.

معضل بازگشت ارز حاصل از صادرات  

دانـش خاطرنشـان کـرد: توانایی فـروش صادراتی 

محصوالت را داریم اما با وجود موانع متعدد بر سـر 

راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از انجام 

این کار صرفه نظر کرده ایم. ضمن اینکه ارز حاصل از 

صادرات باید در سامانه  ارزی نیما ثبت شود که نرخ 

آن معموال کمتر از نرخ ارز آزاد است.

انتظار فوالدسازان از دولت  

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت ذوب و نـورد رزفـام 

در پایان یادآور شـد: تنها درخواسـت فوالدسـازان از 

وزارت نیـرو ایـن اسـت کـه وزنـه کمبـود انـرژی را بـر 

دوش صنایـع فـوالدی نیندازنـد. در واقـع، دولـت بـا 

برنامه ریزی مدون و با تقسیم حدود 20 تا 30 درصد 

فشار کمبود برق بر کل صنایع کشور، می توانست 

خسـارت وارد شـده بـه صنعـت فـوالد را بـه حداقـل 

ممکن برسـاند. در تابستان امسـال، چیزی جز گران 

شدن فوالد در این حوزه محقق نشد.

متاسفانه قیمت آهن اسفنجی به 
شدت افزایش پیدا کرده است 
و هنوز فرمولی مشخص برای 

قیمت گذاری این محصول در بورس 
کاالی ایران تعیین نکرده اند
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مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور گفت: در راسـتای توسـعه هر چه بیشـتر شـرکت صبانور، با هماهنگی هلدینگ 
یـک اسـتراتژی ترسـیم کردیـم و طبق آن قرار اسـت میزان تولید کنسـانتره در صبانور به پنـج میلیون تن و میـزان تولید گندله نیز 
بـه پنـج میلیـون تـن برسـد. ضمن اینکـه قرار اسـت طبـق برنامه ریـزی، در این مـدت تولیـد سـنگ آهن دانه بندی حدود هشـت 
میلیـون تـن در سـال باشـد. بنابرایـن برنامه ریزی کرده ایم با حمایت شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات، سـودهای 
کسـب شـده در صبانور در همین شـرکت سـرمایه گذاری شـود و با این سـودها بتوانیم طرح های توسعه ای کنسـانتره و گندله را به 

صورت جدی دنبال کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور از استراتژی جدید این شرکت خبر داد؛

برنامه تولید 5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله در 
غرب کشور

محمـد کالنتـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در پنج سال 

گذشـته در حوزه اسـتخراج سـنگ آهن از یک میلیون 

تـن بـه سـه میلیـون تـن رسـیده اسـت و اسـتخراج 

سنگ آهن خود را سه برابر افزایش داد.

وی افزود: تولید کنسانتره در صبانور طی چهار 

و  میلیـون  یـک  بـه  تـن  هـزار  از 700  سـال گذشـته 

400هزار تن افزایش یافت و شاهد رشد 100 درصدی 

تولیـد در ایـن حـوزه بوده ایـم. ضمـن اینکـه واحـد 

گندله سـازی در صبانور وجود نداشـت و این واحد 

تمـام  بـا  اکنـون  و  شـد  راه انـدازی  سـال 1396  در 

ظرفیت 500 هزار تن مشغول تولید است.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانور خاطرنشان کرد: درآمد صبانور از سال 1396 

کـه حـدود 100 میلیـارد تومان بود، تا پایان امسـال به 

سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب 

در حـوزه یـاد شـده، صبانـور طی چهار سـال گذشـته 

توانست درآمد ساالنه خود را 30 برابر کند.

پیش بینی افزایش سه برابری ذخایر صبانور  

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

بـه  کـه  اقداماتـی  از  یکـی  کـرد:  بیـان  صبانـور 

صـورت جـدی آن را دنبـال خواهیـم کـرد، توسـعه 

اکتشـافات  حاضـر،  حـال  در  اسـت.  اکتشـافات 

تکمیلـی را انجـام می دهیـم. میـزان ذخیره قطعی 

امـا  اسـت  تـن  میلیـون   55 حـدود  در  معـادن 

امیدوار هسـتیم با اکتشـافاتی که در سـال جاری 

شـروع کردیـم و در سـال آینـده نیـز ادامـه خواهیم 

داد، 22 هـزار متـر حفـاری اکتشـافی محقق شـود. 

بـا ایـن اکتشـافات، امیـدوار خواهیـم بـود میـزان 

ذخایر قطعی سنگ آهن صبانور از 55 میلیون تن 

به 150 میلیون تن افزایش یابد.
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درآمـد  رشـد  دلیـل  بـه  کـرد:  تاکیـد  کالنتـری 

صبانور طی سه چهار سال اخیر، قصد داریم عالوه 

بـر فعالیـت در حـوزه سـنگ آهن و فـوالد، بـه سـایر 

حوزه هـای فلـزی ازجملـه طـال و مـس و سـرب و روی 

نیـز وارد شـویم. در ایـن رابطـه، پهنه های اکتشـافی 

مختلفی را واقع در اسـتان های غربی کشـور مانند 

کردسـتان، همـدان، زنجـان و آذربایجـان در اختیـار 

خواهیـم گرفـت تـا در دیگـر حوزه هـای فلـزی نیـز 

فعالیت کنیم.

طرح توسعه گندله و کنسانتره در دستور   

کار است

توسـعه  خصـوص  در  کـرد:  اذعـان  کالنتـری 

واحدهـای فـراوری چنـد راه پیـش روی ما قـرار دارد. 

تـن  پنـج میلیـون  تولیـد  بـه  در راسـتای دسـتیابی 

کنسانتره و برای افزایش تولید، یک پروژه دو میلیون 

تنی در گاللی تعریف کرده ایم. فعالیت های اجرایی 

پـروژه بـه صـورت عملیاتـی آغـاز شـده اسـت. در 

این رابطه، جواز تاسـیس این واحد فراوری را اخذ 

کردیـم و زمیـن مـورد نیـاز اجرای آن انتخاب شـده 

اسـت. ضمن اینکه تامین زیرسـاخت های اساسی 

مانند آب، گاز و برق را نیز پیگیری می کنیم. در 

انتخـاب  نیـز  پـروژه  اجـرای  مشـاور  حـال،  همیـن 

شده است.

وی اظهـار کـرد: در منطقـه باباعلـی همـدان، 

مجوز احداث یک کارخانه 800 هزار تنی کنسانتره 

شـده  اخـذ  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  از 

است. ضمن اینکه در دو کارخانه کنونی فعال در 

استان های همدان و کردستان، توسعه زیر سقف 

را دنبـال می کنیـم تـا ظرفیت ایـن دو کارخانـه را در 

مجمـوع از یـک میلیـون و 600 هـزار تـن کنونـی بـه 

دو میلیون تن افزایش دهیم.

کالنتـری تصریـح کـرد: در زمینـه تولید گندله، 

یـک پـروژه یـک میلیون تنی در اسـتان کردسـتان در 

دسـت اقـدام داریـم. این طرح هم اکنـون 20 درصد 

پیشـرفت فیزیکـی دارد و شـرکت فـوالد تکنیـک بـه 

عنـوان پیمانـکار انتخـاب شـده اسـت. ضمـن اینکه 

سرعت کار افزایش یافته و در حال تامین تجهیزات 

هسـتیم. برنامه داریم این طرح طی دو سـال آینده 

به بهره برداری برسد.

زنجیره تولید را کامل خواهیم کرد  

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانـور بـا اشـاره بـه فعالیـت ایـن شـرکت در فـوالد 

کردسـتان، بیـان کـرد: صبانـور در فـوالد کردسـتان 

سهام خود را از 20 درصد به 30 درصد افزایش داده 

و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز 

در ایـن راسـتا سـهام دیگـر سـهامداران ایـن پـروژه را 

خریداری کرده است. در این پروژه، سهام هلدینگ 

»ومعادن« و صبانور غالب شده است.

کالنتـری اضافـه کـرد: در پروژه فوالد کردسـتان 

قرار است یک میلیون و 500 هزار تن آهن اسفنجی 

و یک میلیون تن فوالد تولید خواهد شـد. با اجرای 

ایـن پروژه هـا، بـه نوعی صبانـور دارای زنجیره کامل 

تولیـد از معـدن تـا فوالد خواهد شـد؛ به این ترتیب، 

شاهد تحول اساسی در شرکت خواهیم بود.

درآمد صبانور از سال 1396 که 
حدود 100 میلیارد تومان بود، تا 
پایان امسال به سه هزار میلیارد 

تومان خواهد رسید. به این ترتیب 
در حوزه یاد شده، صبانور طی چهار 
سال گذشته توانست درآمد ساالنه 

خود را 30 برابر کند
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تکمیل فاز اول، آغاز فازهای بعدی سالکو

افت تولید و صادرات به دنبال تحریم های داخلی و خارجی
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معـاون برنامه ریـزی و توسـعه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب گفت: میـزان تولید این مجتمع فراتر از 230 هزار تن در سـال رفته اسـت و 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دی ماه سال جاری، به ظرفیت اسمی فاز اول یعنی 300 هزار تن در سال دست خواهیم یافت.

تکمیل فاز اول، آغاز فازهای بعدی سالکو
معاون برنامه ریزی و توسعه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب:

پویا آزاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: معاونت 

برنامه ریزی و توسـعه این شـرکت، شـامل سه بخش 

مدیریتـی می شـود کـه شـامل مدیریت مهندسـی، 

مدیریـت برنامه ریـزی و مدیریـت کنتـرل کیفـی و 

آزمایشگاه است.

به ظرفیت اسمی تعیین شده خواهیم رسید  

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه مجتمـع صنایـع 

آلومینیـوم جنـوب در ارتبـاط بـا وضعیـت فعالیـت 

این شـرکت مطرح کرد: فعالیت شـرکت سـالکو در 

از  یکـی  کـه  اسـت  تعریـف شـده  اصلـی  فـاز  سـه 

فازهـای ایـن پـروژه در سـال 1394 بـا ظرفیـت تولیـد 

300 هزار تن در سال موفق به گشایش LC مختص 

 NFC همیـن فـاز شـد. قـرارداد ایـن پـروژه بـا شـرکت

متعلـق بـه کشـور چیـن نهایـی شـد و بـه صـورت 

Finance این کشور نیز به اجرا درآمد.

سـالکو،  پـروژه  خوشـبختانه  کـرد:  اضافـه  وی 

ازجمله پروژه هایی است که در این مدت پیشرفت 

مطلوبی داشته و تقریبا طی دو سال به بهره برداری 

در  بهره بـرداری  فراینـد  معمـوال  اسـت.  رسـیده 

شـرکت های آلومینیومی به این شـکل اسـت با وارد 

مـدار تولیـد کردن دیگ های احیـا، افزایش ظرفیت 

اسـمی  ظرفیـت  بـه  نهایـت  در  تـا  می کنـد  پیـدا 

300هـزار تـن در سـال برسـند. هم اکنـون بیـش از 

دوسـوم این ظرفیت در مجتمع آلومینیوم جنوب 

بالفعـل شـده اسـت. به عبـارت دیگر، میـزان تولید 

ایـن مجتمـع فراتـر از 230 هـزار تـن در سـال رفتـه 

اسـت و طبـق برنامه ریـزی صـورت گرفتـه تـا پایـان 

دی ماه سال جاری، به ظرفیت اسمی 300 هزار تن 

در سـال دسـت خواهیـم یافـت کـه در واقـع مربوط 

به فاز اول پروژه سالکو است.

بـرای  آزاد خبـر داد: فازهـای دوم و سـوم کـه 

افزایـش ظرفیـت از 300 هـزار تـن تـا یـک میلیـون تـن 

است، در حال حاضر هنوز برای شروع به کار، کلید 

نخورده و در مراحل انجام گفت وگوهای اولیه برای 

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز قرار دارد.

وابستگی صنعت آلومینیوم به واردات  

معاون برنامه ریزی و توسـعه سـالکو در خصوص 

اینکـه بـرای واردات آلومینـای مـورد مصـرف بـرای 

تولید آلومینیوم، چالشـی برای سـالکو وجود دارد یا 

خیر، عنوان کرد: به صورت کلی صنعت آلومینیوم 

کشـور، صنعتـی بـر پایـه واردات اسـت یعنـی بایـد 

مـواد اولیـه کـه شـامل آلومینـا و CPC اسـت صرفا از 

بـا  خوشـبختانه  می شـود.  تامیـن  واردات  طریـق 

شـده،  انجـام  مجتمـع  در  کـه  پیش بینی هایـی 

علی رغم مشکالت به وجود آمده در سایه تحریم ها 

کـه طـی ایـن دو سـال اخیـر بـا آن ها دسـت به گریبان 

بودیـم، تاکنـون برای واردات آلومینـای مورد نیاز به 

مشـکلی برخـورد نکردیـم و ذخیـره اسـتراتژیک قابـل 

قبولـی نیـز در شـرکت داریـم کـه بـرای پیشـگیری از 

رخدادهای غیر مترقبه آماده شده است. بخشی از 

واردات آلومینـا بـه صـورت تهاتـر انجـام می گیـرد و 

بخشی از آن، با پرداخت وجه خریداری می شود.
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فروش شمش آلومینیومی سالکو  

آزاد در ارتبـاط بـا اسـتراتژی در نظـر گرفتـه شـده 

برای فروش شـمش آلومینیومی، میزان پوشـش نیاز 

بـازار داخلـی و صادراتـی و مبنـای تصمیم گیری هـا 

برای انجام این امور، گفت: بر اسـاس تعهداتی که 

بـر عهـده داریـم، بایـد میـزان مشـخصی از شـمش 

آلومینیومـی را در بـورس کاالی ایـران، عرضه کنیم. 

بخشـی از صـادرات نیـز صـرف تهاتـر می شـود کـه 

بستگی به عوامل مختلفی مانند قیمت مواد اولیه 

وارداتی و حجم مواد اولیه که در دوره زمانی خاص 

واردات می شـود، دارد کـه میـزان آن ثابـت نیسـت. 

حداقـل میـزان عرضـه ای کـه در بـورس کاال انجـام 

می دهیم نیز بر اساس میزان تولید و تعهدات برای 

کنترل بازار تعیین شده است.

وی افـزود: بـه راحتـی شـمش های آلومینیومی 

بـا خلـوص 99.85 درصـد و 99.8 درصد را در بورس 

کاال عرضـه می کنیـم کـه بـه طـور میانگیـن جمـع 

عرضـه محصـوالت نسـبت بـه سـایر رقبـا، از میـزان 

باالتری برخوردار است.

تکنولوژی منحصر به فرد  

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه مجتمـع صنایـع 

خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  جنـوب  آلومینیـوم 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه کیفیت شمش های 

تولیـد شـده در ایـن مجتمـع در مقایسـه بـا سـایر 

را  کشـور  در  آلومینیومـی  شـمش  تولیدکننـدگان 

چطـور ارزیابـی می کنیـد، تصریـح کـرد: بـا توجه به 

تکنولـوژی 430 کیلوآمپـری کـه در خطـوط تولیـد 

سـالکو بـه کار رفتـه اسـت و مشـابه آن در خطـوط 

در  شـمش  تولیدکننـده  شـرکت های  سـایر  تولیـد 

کشـور وجـود نـدارد و همچنیـن نو بـودن تجهیزات 

بـه سـایر رقیبـان،  خطـوط تولیـد، تاکنـون نسـبت 

محصوالت با کیفیت تری تولید کرده ایم.

وی تاکیـد کـرد: امـکان تولیـد بیلـت و اسـلب 

آلومینیومـی را نیـز داریـم و اخیـرا اقـدام بـه تولیـد 

بیلت آلیاژی کرده ایم زیرا واحد ریخته گری بیلت 

و اسلب آلومینیومی با یک تاخیر زمانی نسبت به 

واحـد تولیـد شـمش آلومینیومـی راه  انـدازی شـده 

اسـت. از اسـلب آلومینیومـی معمـوال بـرای تولیـد 

ورق آلومینیومی استفاده می شود.

نقش سالکو در »آلوم شهر«  

آزاد در ارتبـاط بـا پـروژه احـداث »آلوم شـهر«، 

یـادآور شـد: در طـرح جامـع منطقـه ویـژه اقتصادی 

المـرد، پیش بینـی شـده بـود در مجـاورت کارخانـه 

سالکو، مجتمعی از صنایع پایین دست ایجاد شود 

صنایـع  مجتمـع  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  البتـه  کـه 

آلومینیـوم جنـوب ارتبـاط نـدارد امـا ایـن شـرکت 

می توانـد بـا شـرکت هایی کـه در مجـاورت آن در 

منطقـه انرژی بـر المـرد قـرار اسـت سـرمایه گذاری 

انجـام بدهنـد و مسـتقر شـوند، مشـارکت داشـته 

باشـد و مـواد اولیـه مـورد نیـاز آن هـا را بـه صـورت 

آن  بـرای  نیـز  تسـهیالتی  و  دهـد  تحویـل  مـذاب 

واحدها در نظر بگیرد.

خوشبختانه پروژه سالکو، ازجمله 
پروژه هایی است که در این مدت 

پیشرفت مطلوبی داشته و تقریبا طی 
دو سال به بهره برداری رسیده است



آلومینیوم

هفتهنامه

24
é 1400  دی ماه é 197  شماره 

مدیر بازرگانی شـرکت سـیما ظروف نگین گفت: 80 تا 90 درصد محصوالت این شـرکت صادراتی اسـت اما چالش بازگشـت ارز حاصل 
از صادرات و معضالت تجاری ناشی از تحریم، موجب شد تا میزان تولید و صادرات این مجموعه 40 درصد کاهش یابد.

افت تولید و صادرات به دنبال تحریم های 
داخلی و خارجی

مدیر بازرگانی شرکت سیما ظروف نگین عنوان کرد:

دانیـال محمـدی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشت: در 

بـه تولیـد قابلمـه و همچنیـن  سـال  1390، شـروع 

آلومینیومـی  گـرده  ریخته گـری  خـط  راه انـدازی 

کرده ایم و تا کنون در این مسیر فعال بوده ایم. برای 

تامیـن مـواد اولیـه، از شـرکت هایی ماننـد ایرالکـو، 

سالکو، المهدی و... خرید انجام می دهیم.

وی افزود: در خصوص تامین مواد اولیه با چالش 

خاصـی مواجه نبودیم و صرفا نوسـانات قیمـت مواد 

اولیه است که بیشتر تولیدکنندگان را به لحاظ تامین 

نقدینگـی کافـی بـرای خریـد، کمـی دچـار دردسـر 

می کنـد. مـواد اولیـه آلومینیومـی بـه وفـور در بـازار 

یافـت می شـود که تامین کننـدگان آن از شـرکت های 

معتبر هستند. میزان تولید محصول در این شرکت 

نیـز متغیـر اسـت و در بازه هـای زمانـی مختلـف بـه 

عنوان مثال، روزانه 20 تن تولید داشـته ایم اما گاهی 

این میزان تا 3 تن نیز کاهش یافته است.

مدیـر بازرگانـی شـرکت سـیما ظـروف نگیـن در 

خصـوص کیفیـت محصـوالت تولیـد شـده در ایـن 

سـیما  شـرکت  محصـوالت  کـرد:  عنـوان  شـرکت، 

ظروف نگین دارای کیفیت بسیار باالیی بوده زیرا 

80 تـا 90 درصـد محصـوالت ما صادراتی اسـت و به 

همین جهت، باید کیفیت محصول خود را در حد 

بازارهـای  نگـه داریـم. در  اسـتانداردهای جهانـی 

عـراق،  افغانسـتان،  ماننـد  کشـورهایی  صادراتـی 

پاکسـتان و...، محصـوالت ایـن شـرکت عرضـه و به 

فـروش می رسـد. تـا سـال گذشـته بـا کشـور روسـیه 

نیز مراودات تجاری داشـتیم اما از آغاز سـال 1400 

تاکنـون هنـوز موفق به از سـرگیری رابطـه تجاری با 

این کشور نشده ایم.

محمـدی در ارتبـاط بـا تاثیرگـذاری تحریم ها بر 

کـرد:  عنـوان  شـرکت،  تولیـدی  فعالیـت  رونـد 

متاسـفانه تاثیـر منفـی تحریـم روی تولیـد شـرکت، 

مسـتقیم بـوده اسـت؛ چراکـه بـه واسـطه آن، نـرخ 

دالر و قیمـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز افزایـش پیـدا 

کـرد. بـا توجـه به افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت 

تمـام شـده محصـوالت نیـز بـاال رفتـه و همیـن امـر 

سـبب شـده اسـت تـا صـادرات محصـوالت نسـبت 

بـه دو سـه سـال گذشـته، بـه میـزان 30 تـا 40 درصد 

محدودتر شود.

وی ادامه داد: از اصلی ترین عوامل به وجود آمدن 

تولیدکننـدگان  اکثـر  بـرای  نابسـامان  شـرایط  ایـن 

تصمیم گیری هــــای  آلومینیــــومی،  محصــــوالت 

بی پشـتوانه دولـت اسـت کـه بـه صـورت مسـتقیم 

بـر فعالیـت مـا اثر می گـذارد. دولت موظف اسـت 

ارائـه  منطقـی  راهکارهـای  معضـالت،  حـل  بـرای 

دهد؛ نه اینکه بدون فکر، تصمیم هایی اتخاذ کند 

کـه بیـش از پیـش سـد راه تولیـد شـود. بـه عنـوان 

مثـال، در زمینـه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات، 

معضـل مهمـی کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه باید 

ارز در سـامانه های ارزی قـرار بگیـرد کـه ایـن اتفـاق 

اصال به نفع تولیدکننده نیسـت و صرفه اقتصادی 

صـادرات را از بیـن می بـرد زیـرا نـرخ ارز نیمایـی بـا 

نرخ ارز آزاد دارای اختالف قیمت اسـت. از سـوی 

دیگـر، معضـل قیمـت بـاالی مـواد اولیـه وارداتـی 

اسـت کـه علـت آن بـه جهـش نـرخ ارز و هزینه های 

را  شـرکت  فعالیـت  و  برمی گـردد  گمرکـی 

تحت الشعاع خود قرار داده است.

مدیـر بازرگانـی شـرکت سـیما ظـروف نگیـن در 

ارزیابـی وضعیـت بـازار فـروش محصـوالت خـود، 

صـادرات  میـزان  افـت  علـت  بـه  کـرد:  عنـوان 

محصـوالت در بازارهـای جهانـی، به تبـع آن، میزان 

تولیـد نیـز نزدیـک بـه 40 درصـد کاهـش پیـدا کـرد. 

قوانیـن  اسـت  قـرار  آیـا  ببینـم  تـا  هسـتیم  منتظـر 

جدیدی در این حوزه وضع شـود و به اجرا دربیاید 

یـا خیـر. چراکـه رفـع همـه ایـن معضـالت بـه طـور 

مشـخص، نیازمند بازنگری در قوانین اسـت تا هم 

موانـع مختلـف تولیـد بـه تدریـج حذف شـود و هم 

تولیدکننـده توانایـی افزایـش مجـدد میـزان تولیـد 

خود را بتواند به دست بیاورد.

محمـدی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالین« مبنی بر اینکه آیا طرح توسعه ای برای شرکت 

سیما ظروف نگین در نظر گرفته شده است یا خیر، 

مطرح کرد: قصد داریم خط تولید جدیدی در زمینه 

تولیـد ظروف آلومینیومی بـه روش ترزیق آلومینیوم 

راه انـدازی کنیـم کـه البتـه ایـن برنامه برای سـال های 

آینده و بعد از رفع برخی چالش های اساسی و جدی 

به صورت کامل به بهره برداری خواهد رسید.
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مدیرعامـل شـرکت دایـره طالیی رفسـنجان گفـت: در حـال حاضر، صنعت مـس از جایـگاه مطلوبی برخـوردار بوده و شـرایط برای 
توسعه پایدار این صنعت مهم در کشور فراهم است.

توسعه پایدار صنعت مس
مدیرعامل شرکت دایره طالیی رفسنجان عنوان کرد:

محمد طاهری پور انارکی در گفت وگو با خبرنگار 

اظهـار  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشت: شرکت دایره طالیی رفسنجان فعالیت خود 

را با هدف تولید شمش مسی در سال 1395 در شهر 

رفسـنجان آغـاز کـرده اسـت. تعـداد نیـروی انسـانی 

فعال در مجموعه 100 نفر است که به  طور مستقیم 

مشـغول فعالیـت هسـتند و البتـه تعـدادی نیـز بـه  

صورت غیرمستقیم با مجموعه همکاری می کنند.

ایـن  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص  در  وی 

مجموعـه، بیـان کـرد: میـزان ظرفیـت تولیـد شـرکت 

دایره طالیی رفسنجان، 150 الی 250 تن در ماه است 

کـه ایـن میزان بسـتگی بـه تامین مـاده اولیـه دارد. ما 

همـواره تـالش می کنیـم بـا ظرفیـت کامـل بـه  تولیـد 

شمش مسی بپردازیم.

مدیرعامـل شـرکت دایـره طالیـی رفسـنجان در 

ادامـه بـه نحـوه تامیـن ماده اولیه اشـاره کـرد و گفت: 

ضایعـات مسـی شـامل سـرباره، ته پاتیـل و همچنیـن 

مواد نسوز به  عنوان ماده اولیه در مجموعه ما مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. مـاده اولیه مسـی از مجتمع 

در  ادامـه  در  و  شـده  خریـداری  سرچشـمه  مـس 

کوره های دوار ذوب می شود. خوشبختانه با عنایت 

بـه عملکـرد مثبـت شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران و 

آن، مشـکل خاصـی در  مجتمع هـای زیرمجموعـه 

زمینه تامین ماده اولیه نداریم.

تولید شمش مسی با استفاده از کوره  دوار  

طاهری در ارتباط با فرایند تولید شـمس مسـی، 

عنوان کرد: شـمش مسـی با عیار 97 تا 98.5 درصد 

در مجموعـه مـا تولیـد می شـود و فراینـد آن بـه ایـن  

صـورت اسـت کـه ضایعـات مسـی وارد کوره هـای 

دوار می شـود و در ادامه با اسـتفاده از میزان درجه 

حـرارت مشـخص، پسـماند در داخـل کـوره ذوب 

شـده و در نهایـت، مـس تولیـدی بـه شـکل شـمش 

ریخته گری می شـود. الزم به ذکر اسـت این فرایند 

تنهـا در کوره هـای دوار انجـام می شـود و قابلیـت 

تولیـد شـمش مسـی در کوره هـای بلنـد و القایـی را 

نـدارد. ضمـن اینکـه قیمـت کـوره دوار نیـز بسـیار 

گران بوده و هزینه استفاده از آن به همراه آجرنسوز 

در حدود 300 میلیون تومان است.

وی در همیـن راسـتا افـزود: ایـن فراینـد به  نوعی 

در  و  اسـت  شـده  بومی سـازی  کشـور  داخـل  در 

بسـیاری از واحدهای کوچک تولیدی اسـتان زنجان 

راسـتا،  همیـن  در  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 

مجتمـع مـس سرچشـمه پیـش از عقـد قـرارداد بـا 

شـرکت دایـره طالیـی رفسـنجان، پسـماند خـود را 

جهت تولید شمش، به یک شرکت چینی می داد و 

در ادامـه مـا توانسـتیم بـا عملکـرد قـوی و درخشـان 

خود، تولید شمش مسی مورد نیاز این مجمتع مهم 

را در دست بگیریم.

مدیرعامـل شـرکت دایـره طالیـی رفسـنجان در 

پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین« مبنی بر اینکه کیفیت شـمش مسـی تولید 

شده در داخل را با نمونه های خارجی چطور ارزیابی 

می کنید، تصریح کرد: محصول تولیدی مجموعه ما 

در داخل کشـور منحصربه فرد اسـت و از آنجایی که 

تولیـد آن بـا عیـار و کیفیـت بـاال، انـرژی گاز زیـادی را 

واحدهـای  گاز  تعرفـه  افزایـش  می کنـد،  مصـرف 
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تاثیـر  ایـن محصـول  بـر کیفیـت  صنعتـی کوچـک 

گذاشـته اسـت. بـا ایـن میـزان افزایـش قیمـت گاز، 

امکان تولید شـمش مسـی مرغوب محدودتر شده و 

حتی ممکن است در فصل زمستان منجر به تعطیلی 

از  اسـتفاده  اسـاس  و  پایـه  مجموعـه شـود. چراکـه 

کوره هـای دوار، انـرژی گاز اسـت و اگـر مـا بخواهیـم 

رونـد فعلـی میـزان تولیـد خـود را حفـظ کنیـم، بایـد 

توانایی پرداخت هزینه گاز مصرفی را داشته باشیم. 

لـذا از مسـئوالن محتـرم مجتمـع مـس سرچشـمه 

درخواسـت کرده ایم بهای گاز مصرفی مجموعه را 

تقسیط کنند و همکاری الزم در این زمینه را با ما 

داشته باشند.

افزایش غیرقابل تصور قیمت گاز   

طاهـری ضمـن اشـاره بـه تاثیـر مسـتقیم افزایـش 

قیمـت گاز بـر عملکـرد واحدهـای کوچـک صنعتـی، 

مطـرح کـرد: هزینـه گاز مصرفـی مـورد اسـتفاده در 

مجموعـه مـا پیـش از افرایش قیمـت در حـدود 120 تا 

150 میلیون تومان در ماه بود اما این مبلغ به یک باره 

چندیـن برابـر افزایـش یافـت و اعـالم شـد میـزان گاز 

مصرفی بر اسـاس نرخ جهانی محاسـبه خواهد شـد. 

لـذا افزایـش 30 درصـدی هزینـه گاز صـورت گرفت و 

در کمـال تعجـب، هزینـه گاز مصرفـی ایـن واحـد بـه 

حدود 600 میلیون تومان افزایش یافت. در حالی که 

ممکن است همین امر نیز با توجه به مبنای محاسبه 

قیمت جهانی گاز، با نوسان نرخ ارز دچار تغییر شود 

و باز هم افزایش یابد.

وی تاکید کرد: درخواسـت کاهش قیمت گاز را 

بـه واحدهـای مرتبـط داده ایـم و امیـدوار هسـتیم در 

فصل زمستان با مشکل خاصی در این زمینه مواجه 

نشـویم. الزم به ذکر اسـت که در همین راسـتا، چهار 

گـروه صنایـع فلـزی، فوالد، پتروشـیمی و پاالیشـگاه ها 

تعریف شـده اسـت که شـرکت ما زیرمجموعه گروه 

صنایـع فلـزی قـرار گرفتـه  اسـت. بـر اسـاس میـزان 

ظرفیت تولید و حجم معامالت، به  نظر می رسد باید 

تعرفه گاز مصرفی واحدهای کوچک صنعتی کاهش 

یابـد. در غیـر ایـن  صـورت، ایـن واحدها دچار مشـکل 

خواهنـد شـد و در نهایـت ناچـار بـه تعطیـل کـردن 

مجموعـه خـود می شـوند کـه در نهایـت ایـن اتفـاق، 

ضـرر جبران ناپذیـری به تولیدکننده و نیروی انسـانی 

شاغل در این مجموعه ها وارد خواهد کرد.

تاثیر تحریم بر صنعت مس  

مدیرعامـل شـرکت دایـره طالیـی رفسـنجان در 

دایـره  شـرکت  فعالیـت  بـر  تحریـم  تاثیـر  خصـوص 

طالیی رفسنجان، اظهار کرد: اثرات ناشی از تحریم 

کامال در بخش های مختلف کشور دیده می شود. 

چراکـه تحریم هـا باعـث شـده اسـت شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در مقـام متولـی صنعـت مـس 

کشور در حوزه صادرات با مشکالت فراوانی مواجه 

شـود و لذا مجتمع های وابسـته به این شرکت نظیر 

مـس سرچشـمه نیـز تحـت تاثیـر ایـن مسـئله قـرار 

گرفته است و در نهایت، این معضالت تاثیر خود را 

واحدهـای کوچـک صنعتـی خواهنـد  بـر عملکـرد 

گذاشـت. زمانـی کـه مـا همـکاری خـود را در سـال 

1395 با مجتمع مس سرچشمه آغاز کردیم، قیمت 

مـواد اولیـه و بـه دنبال آن هزینه های مختلف تولید 

بسـیار متعارف تـر از االن بـود کـه تحریم هـا، تاثیـر 

مستقیم بر افزایش قیمت در تمامی حوزه  ها داشته 

ایـن  نزدیـک  آینـده  در  هسـتیم  امیـدوار  اسـت. 

تحریم های ظالمانه رفع شود.

وضعیت مطلوب بازار شمش مسی  

بـازار  مطلـوب  بـه وضعیـت  ادامـه  در  طاهـری 

شـمس مسـی اشـاره کـرد و گفـت: خوشـبختانه بـا 

رویکرد مثبت و تحسین برانگیز شرکت ملی صنایع 

بـازار  آن،  دنبـال  بـه  و  مـس  صنعـت  ایـران،  مـس 

محصـوالت مسـی همچـون شـمش مسـی از رونـق 

خوبـی برخـوردار اسـت و بـه نظـر می رسـد بـا توجه به 

روند روبه رشد قیمت جهانی مس، آینده درخشانی 

در انتظـار ایـن صنعت کشـور باشـد. در حـال حاضر، 

معتبـر  شـرکت های  از  بسـیاری  مشـکالت  شـاهد 

داخلی در زمینه صادرات محصول هستیم و شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران در چنیـن شـرایطی توانسـته 

است هم میزان ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و 

هـم حضـور موفقـی در عرصـه صـادرات کاتـد مسـی 

داشته باشد. بنابراین وضعیت بازار محصوالت مسی 

مطلوب به نظر می رسـد و در آینده نیز بهتر خواهد 

کـه  مسـی  محصـوالت  بـرای  تقاضـا  چراکـه  شـد. 

کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف همچون حمل 

و نقل، ساختمان، خودرو، برق و... دارند، زیاد است 

و همیـن امـر بـر رونـق صنعـت مـس و نهایتـا میـزان 

فروش محصوالت مسی افزوده است.

احداث واحد فلوتاسیون و لیچینگ  

ایـن تولیدکننـده در خصـوص طرح هـای توسـعه 

شرکت دایره طالیی رفسنجان، اظهار کرد: پیشرفت 

بدون توسعه معنا ندارد و ما همواره تالش می کنیم 

در ایـن زمینـه حرکـت رو بـه جلـو داشـته باشـیم. در 

مطلوبـی  جایـگاه  از  مـس  صنعـت  حاضـر،  حـال 

برخوردار بوده و شرایط در راستای توسعه پایدار این 

صنعـت مهـم در کشـور فراهم اسـت. بنابرایـن برای 

احـداث واحدهـای فلوتاسـیون، لیچینـگ و تغلیـظ 

کنسانتره مس زمینی را در نظر گرفته ایم و اقدامات 

آتـی  تـا در ماه هـای  انجـام شـده اسـت  نیـز  اولیـه 

بتوانیـم بـا بهبـود شـرایط مالـی و اقتصـادی آن  را بـه 

بهره برداری برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا نیاز 

اسـت دولـت حمایـت الزم را از واحدهـای کوچـک 

صنعتی داشته باشند تا تولیدکننده با نشاط و امید 

بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. معادن فراوانی 

در سـطح اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه در صـورت 

آن هـا  فعال سـازی  صحیـح،  برنامه ریـزی  و  حمایـت 

محقـق شـود و تاثیـر بسـزایی در زمینـه اشـتغال زایی 

نیروهای جوان و متخصص بگذارد. امیدوار هستیم 

بـا حمایـت مسـئوالن روز بـه روز شـرایط صنعـت مس 

کشور بهتر از قبل شود.

خوشبختانه با عنایت به عملکرد 
مثبت شرکت ملی صنایع مس 

ایران و مجتمع های زیرمجموعه آن، 
مشکل خاصی در زمینه تامین ماده 

اولیه نداریم
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چاره ای جز صادرات خاک سولفیدی نیست!
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مدیرعامـل شـرکت پرتـو روی گـداز زنجان گفـت: یکـی از موثرترین و مهم تریـن حمایت هایی که دولـت می تواند انجـام دهد، این 
اسـت که تولیدکننده را از پرداخت مالیات معاف کند تا سـرمایه بیشـتری در دسـت داشـته باشـد و بتواند تولید و فروش رو به رشدی 

را تجربه کند.

بهترین حمایت، معافیت مالیات است
مدیرعامل شرکت پرتو روی گداز زنجان:

احمـد پولچـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

همه کارخانه          های فعال در صنعت سرب و روی در 

سال جاری با انواع موانع و چالش ها مواجه هستند 

کـه می تـوان بـه موانـع موجـود در فراینـد واردات 

خـاک معدنـی و صـادرات محصـول بـه شـرکت های 

خارجی تامین کننده خاک و همچنین عدم همکاری 

بانک ها با تولیدکننده جهت اعطای تسهیالت ویژه 

تولید اشاره کرد.

تامین ماده اولیه از معادن خصوصی  

وی عنـوان کـرد: عمـده مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خـود را از معـادن متفـاوت مسـتقر در اسـتان هایی 

مانند یزد و کرمان که غیر دولتی هستند، خریداری 

می کنیم؛ چراکه تامین از این معادن بسیار سهل تر 

خریـد از معـادن دولتـی ماننـد انگـوران اسـت کـه 

عمدتـا بـا تاخیر در ارسـال خـاک معدنی، تولید را به 

توقـف می کشـانند. ضمـن اینکـه بـرای خریـد خاک 

معدنی نیز با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستیم 

که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هیچ گونه راه 

حلـی نیـز در ایـن زمینـه وجود نـدارد. در نظـر داریم 

واردات خـاک معدنـی بـه شـیوه تهاتـر را در دسـتور 

کار قرار دهیم اما معضالت متعددی در این زمینه 

وجود دارد.

زنجـان  گـداز  روی  پرتـو  شـرکت  مدیرعامـل 

مطـرح کـرد: بـرای فـروش محصـوالت خـود، هـم بـه 

شیوه اعتباری و هم نقدی عمل می کنیم تا بتوانیم 

تامیـن مالـی بـرای خریـد مجـدد مـواد اولیـه و ادامـه 

روند تولید داشته باشیم. قطعا بهترین روش فروش 

محصوالت نقدی است اما پرداخت هزینه از سوی 

مشتریان نیز خود یک فرایند پیچیده است و سبب 

عقب افتادن شرکت از برنامه تولید می شود.

پولچی بیان کرد: محصوالت خود را با اختالف 

قیمـت 15 هـزار تومـان در هـر کیلوگـرم پایین تـر از 

قیمـت اصلـی در بـازار بـه فـروش می رسـانیم. با این 

خریـداری  را  کاال  مشـتریان  برخـی  هـم  بـاز  حـال، 

می کنند اما هیچگاه پرداخت منظمی ندارند.

رکود بازار  

ایـن تولیدکننـده در ادامـه در خصـوص ارزیابـی 

وضعیـت بـازار فـروش محصـوالت خـود گفـت: بـه 

علـت شـرایط بـه وجـود آمـده در بـازار، اگـر قیمت ها 

کاهش پیدا کند، مشتری مشتاق به خرید محصول 

خواهـد بـود امـا اگـر وضعیت به همین منـوال ادامه 

پیدا کند، بازار به روند رکود خود ادامه خواهد داد 

کـه بـه طـور کامـل به ضرر تولیدکننـده خواهـد بود. 

ضمـن اینکـه در حـال حاضـر نیـز بـا ضرردهـی بـه 

فعالیت تولیدی خود ادامه می دهیم.
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ماهانه 6 میلیارد تومان ضرر کردیم!  

مدیرعامـل شـرکت پرتـو روی گـداز زنجـان در 

ارتباط با تاثیر قطعی برق بر روند تولید شرکت پرتو 

مبلـغ  ایـن  بیـان  کـرد:  اذعـان  زنجـان،  گـداز  روی 

مالـی  بررسـی های  طبـق  امـا  نیسـت  باروکردنـی 

صورت گرفته تا آبان ماه، ماهانه به میزان 6میلیارد 

تومـان خسـارت بـه خطـوط تولیـد ایـن شـرکت وارد 

آمـده اسـت. بـا اینکه قبل از قطع کـردن جریان برق 

اعـالم  ایـن  امـا  می شـد  قبلـی  اعـالم  کارخانه هـا، 

فایـده ای نداشـت؛ چراکـه بـه هر نحـو به تولید ضرر 

زده است. در این مدت صرفا توانستیم با 30درصد 

ظرفیـت کارخانـه، ورق روی تولیـد کنیـم. ظرفیـت 

تولیـد پرتـو روی گـداز زنجان سـاالنه هفت هـزار تن 

اسـت و در حال حاضر با 50درصد ظرفیت در حال 

فعالیت هستیم.

حیات صنعت روی به گاز بسته است  

پولچـی در ارتبـاط بـا اثرگـذاری قطعـی گاز در 

فصل زمسـتان بر صنعت روی، بیان کرد: قطع گاز، 

قطعـا مـرگ ایـن صنعـت اسـت و تاثیـری کـه ایـن 

معضل بر تولید روی خواهد گذاشت، در مقایسه با 

قطعی برق، بسیار بزرگ و غیر قابل توصیف است. 

در صـورت قطعـی گاز در فصل زمسـتان، تمام مواد 

اولیـه یـخ می زنـد و مـواد مـذاب درون کوره هـا نیـز 

منجمـد خواهنـد شـد و عمال نمی  تـوان از ایـن مواد، 

ورق روی حتـی بـا کیفیـت بسـیار پایین تولیـد کرد. 

تاکنون متاسفانه در این امر، دولت هیچ حمایتی از 

تولیدکننـده نکـرده  و احـازه داده اسـت بـه راحتـی 

تولیدکننده متحمل خسارت شود.

معافیت بخش تولید از مالیات  

وی اظهـار کـرد: تولیدکننـدگان بـه گرفتـن وام 

ویژه تولید دلخوش هستند اما باید این واقعیت را 

پذیرفـت کـه تسـهیالت بانکـی هیـچ مشـکلی را در 

زمینـه برطـرف نمی کند. شـاید یکـی از موثرترین و 

مهم تریـن کمک هایـی کـه دولـت می توانـد انجـام 

دهــد، ایــن اســـت که تولیــدکننده را از پرداخـــت 

مالیات معاف کند تا سـرمایه بیشـتری در دسـت 

داشـته باشـد و بتواند تولید و فروش رو به رشـدی 

را تجربه کند. عنوان شده است که صادرکنندگان 

از مالیات معاف شـده اند اما برای انجام صادرات 

هم دولت 2 درصد مالیات دریافت می کند.

توقف طرح توسعه  

مدیرعامـل شـرکت پرتـو روی گـداز زنجـان در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکـه آیـا بـرای ایـن شـرکت طـرح توسـعه ای در نظـر 

داریـد یـا خیـر، مطـرح کـرد: بلـه؛ نزدیـک بـه سـه تـا 

چهـار سـال بـه دنبـال دریافـت مجـور بـرای طـرح 

تبدیل ضایعات خاک اکسـیدی و در نهایت، تولید 

محصـول جدیـد و ایجـاد ارزش افـزوده بودیـم کـه 

متاسفانه موفق نشدیم و اصلی ترین مانعی که برای 

عـدم پذیـرش طرح دانش بنیـان ما وجود داشـت، از 

سوی کارشناسان سازمان محیط زیست بود که این 

طـرح را آالینـده و بـرای محیـط زیسـت خطرآفریـن 

اعالم کردند.

کارشناسـان محیـط زیسـت بدون علم،   

عمـل می کنند

ایـن فعـال صنعـت روی تاکیـد کـرد: افـرادی بـه 

عنـوان کارشـناس در مسـندهای مختلـف سـازمان 

محیـط زیسـت روی کار آمده انـد کـه متاسـفانه از 

دانش و علم کافی در حوزه خود، بهره مند نیستند؛ 

بـه طـوری اگـر از آن هـا پرسـش هایی مبنی بـر چرایی 

مخالفـت بـا ایـن طـرح  توسـعه مطـرح شـود، پاسـخ 

بـرای  نیـز  پیشـنهادی  و  نمی کننـد  بیـان  روشـنی 

جلوگیـری از آالیندگـی احتمالـی طـرح نیـز ندارنـد؛ 

بنابراین تنها از اعطای مجوز جلوگیری می کنند.

پولچـی در پایـان یـادآور شـد: تولیـد در کشـور 

نیـاز بـه حمایت هـای همه جانبـه دولـت دارد و در 

تولیدکننـدگان  راه  سـر  از  موانـع  بایـد  کـه  سـالی 

برداشـته شـود تا بتوانند با قدرت بیشـتری فرایند 

تولیـد و فـروش محصـوالت خـود را دنبـال کننـد، 

نباید از صفر تا صد فرایند تولید، پر از چالش های 

متفـاوت باشـد کـه ایـن امـر در درازمـدت، چیـزی 

کارخانه هـای  تولیـد  خطـوط  شـدن  خامـوش  جـز 

تولیدکننـده سـرب و روی و خانه نشـینی کارکنـان 

آن ها در بر نخواهد داشت.

تولیدکنندگان به گرفتن وام ویژه 
تولید دلخوش هستند اما باید این 
واقعیت را پذیرفت که تسهیالت 

بانکی هیچ مشکلی را در زمینه 
برطرف نمی کند
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مدیرعامل شـرکت پاسـارگاد فلز خاورمیانه گفت: با توجه به اینکه میزان باتری فرسـوده موجود در کشـور پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان 
شـمش نیسـت و بخـش عمـده این باتری هـا نیز توسـط باتری سـازان مصرف می شـود، صنعت سـرب مجبور بـه واردات مـاده اولیه 

است که در این زمینه به همان روش ورود موقت کاال باید تکیه کرد زیرا واردات مطلق، سودی در بر نخواهد داشت.

صنعت سرب کشور نیازمند واردات است
مدیرعامل شرکت پاسارگاد فلز خاورمیانه:

محمـد وفایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد انـواع شـمش سـرب 

و  اسـت  فعالیـت  بـه  مشـغول  آلیـاژی  و  خالـص 

بـه کشـورهای  ایـن شـرکت  محصـول تولیـد شـده 

در  کارخانـه  ایـن  می شـود.  صـادرات  مختلـف 

منطقـه صنعتـی چرم شـهر در شهرسـتان ورامیـن 

مستقر شده و در حال حاضر 70 نیروی انسانی در 

خطوط تولید آن مشغول به کار هستند.

وی افـزود: ظرفیـت تولید شـرکت 10 هـزار تن در 

سـال اسـت کـه اکنـون، تقریبـا بـا 70 درصـد ظرفیت 

تولید خود، فعالیت می کنیم.

ایـن فعـال صنعت شـمش سـرب اذعان کـرد: در 

خصـوص چالش هـای موجـود در ایـن صنعـت بایـد 

گفـت کـه ظرفیت ذخیره باتری فرسـوده در کشـور، 

جوابگـوی نیـاز تولیدکننـدگان نیسـت و بـه همیـن 

دلیـل هـم بایـد واردات مـواد اولیه صورت بگیرد که 

از آن بـه عنـوان ورود موقـت کاال یـاد می شـود؛ بـه 

وارد  کـه  فرسـوده ای  باتـری  ازای  در  کـه  طـوری 

می شـود، شـمش های تولیـد شـده خـود را بـه کشـور 

تامین کننده صادر می کنیم.

وفایـی در خصـوص مشـتریان ایـن شـرکت بیـان 

کرد: عمده مشتریان این شرکت، کارخانجات بزرگ 

تولیدکننـده باتـری خودرو هسـتند و از باتری سـازان 

مطرح کشور، سفارش تولید دریافت می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اقدام باتری سازان 

به بازیافت باتری در واحد تولیدی خود چه تاثیری 

بر بازار تولیدکنندگان شـمش سـرب گذاشته است، 

گفت: با انجام شـدن این کار، مواد اولیه مورد نیاز 

مـا بـه دسـت تولیدکننـدگان باتـری افتـاده اسـت و 

سیاسـت آن هـا بـه ایـن سـمت خواهـد رفـت کـه یک 

باتـری نـو تحویـل دهنـد و در ازای آن باتـری قراضـه 

بـه ایـن ترتیـب، میـزان باتـری  دریافـت کننـد کـه 

پیـدا می کنـد. صنعـت  بـازار کاهـش  فرسـوده در 

سـرب بایـد بـه واردات روی بیـاورد کـه در این زمینه 

بـه همـان روش ورود موقـت کاال باید تکیـه کرد زیرا 

واردات مطلق، سودی در بر نخواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت پاسـارگاد فلـز خاورمیانـه در 

ارتباط با بازارهای هدف صادراتی خود عنوان کرد: 

عمده معامالت تجاری این شـرکت با با کشـورهای 

کره جنوبی، هند و امارات است. با کشور عراق هم 

صرفـا بـرای واردات باتـری فرسـوده تعامـل داریـم و 

کاالیی به بازار این کشور ارسال نمی کنیم.

خصـوص  در  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

چالش های موجود بر سر واردات باتری فرسوده،اظهار 

کـرد: بیشـترین چالش هایـی کـه در زمینـه واردات 

قوانیـن  بـه  مربـوط  دارد،  وجـود  فرسـوده  باتـری 

زیسـت  محیـط  سـازمان  اسـت.  زیسـت محیطی 

معتقـد اسـت کـه بایـد بـرای اسـتحصال سـرب از 

باتری های فرسوده از دستگاه ها و تجهیزات خاصی 

اسـتفاده کنیـم کـه قیمـت آن بـه حـدود 30 میلیـون 

یـورو می رسـد. بایـد نظـر ایـن سـازمان در خصـوص 

رعایت مسـائل زیسـت محیطی به این شیوه، عوض 

بـه  نیـاز  ماشـین آالتی  چنیـن  تامیـن  زیـرا  شـود 

سـرمایه ای هنگفت دارد و در شـرایط کنونی، بازده 

تـوان،  صـورت  در  بخواهیـم  کـه  نـدارد  اقتصـادی 

تـا آخریـن مرحلـه  ابتـدا  از  انجـام دهیـم.  اقدامـی 

واردات باتـری فرسـوده بـه طـور دقیـق و مسـتقیم 

تحت نظارت سازمان محیط زیست است.

وی در تکمیـل صحبـت خــــود اضافــــه کـــرد: 

ماشیـــن آالتی هـــم کـــه در حال حاضـــر در خطــوط 

توسـط مهندسـین خـود  قـرار دادیـم،  تولیـد خـود 

از  برخـی  همچنیـن  و  شـده  بومی سـازی  شـرکت 

ماشـین آالتی بـه روز را نیـز از طریـق واردات تامیـن 

کرده ایـم تـا بتوانیـم نظـر سـازمان محیـط زیسـت را 

نسـبت به واردات باتری فرسـوده، تحت تاثیر قرار 

دهیـم. ضمـن اینکـه واردات مـا رسـمی و قانونـی 

نظـارت مسـتقیم سـازمان محیـط  اسـت و تحـت 

زیست انجام می شود.

وفایی در خصوص برنامه های توسعه ای که قرار 

است در کوتاه مدت در شرکت شرکت پاسارگاد فلز 

خاورمیانـه انجـام شـود، تصریح کـرد: در نظـر داریم 

برنامه هـای تولیـد را بـه سـمتی ببریـم کـه در همیـن 

شرکت نیز بتوانیم خط تولید باتری راه اندازی کنیم 

و در کنـار تولیـد شـمش سـرب از باتـری فرسـوده، 

باتری خودرو هم تولید و در بازار عرضه کنیم.

مدیرعامـل شـرکت پاسـارگاد فلـز خاورمیانه در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر 

اینکـه جایگزینـی تدریجی باتری های لیتیـوم- یون 

بـا باتری هـای سـرب- اسـید، بـر بـازار شـمش سـرب 

چه تاثیری خواهد داشـت، مطرح کرد: با توجه به 

شـرایط موجـود اقتصـاد و صنعـت، تصـور بـر ایـن 

اسـت کـه فعـال چنیـن جایگزینـی در کشـور اتفـاق 

نخواهد افتاد.
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مدیرعامـل شـرکت آجـر گسـتر امیـران گفـت: تحریم ها باعث شـده اسـت تـا بتوانیـم در زمینه تولیـد فرآورده های نسـوز بـه نوعی 
خودکفایـی دسـت یابیـم اما سـوء مدیریت هـا آسـیب های زیادی بـه این صنعـت وارد کرده و بیشـترین مشـکالت تولیدکننـدگان به 

تحریم های داخلی برمی گردد.

ضعف مدیریت، گریبان گیر صنعت نسوز شده است
مدیرعامل شرکت آجر گستر امیران:

محمـود مالیـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

شـرکت آجر گسـتر امیران فعالیت خود را در سـال 

صنعتـی،  نسـوز  آجرهـای  تولیـد  زمینـه  در   1388

شـاموتی، آلومینـی و عایـق آغـاز کـرده اسـت. دو 

در  شـرکت  ایـن  نسـوز  آجرهـای  تولیـد  کارخانـه 

ورامین و صفادشـت واقع شـده اسـت و 120 نیروی 

انسـانی شـاغل در مجموعـه بـه  صـورت مسـتقیم 

مشغول فعالیت هستند.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـاده اولیـه، بیان 

کـرد: کلیـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد آجرهـای 

نسـوز از معـادن داخلـی کشـور تامیـن می  شـود و 

خوشـبختانه مـا در ایـن زمینـه بـا مشـکل خاصـی 

شهرسـتان های  در  معـادن  ایـن  نیسـتیم.  روبـه رو 

و  اسـت  شـده  واقـع  قزویـن  و  سـمیرم  طبـس، 

سنگ های معدنی حاوی سیلیس و آلومین از آن ها 

استخراج می شود. ما همواره سعی می کنیم مواد 

در  شـده  ذخیـره  صـورت  بـه   را  نیـاز  مـورد  اولیـه 

از  برخـی  در  تـا  باشـیم  داشـته  شـرکت  انبارهـای 

روزهای سـرد سـال که راه معادن به دالیل مختلف 

بسـته می شـود، بـا مشـکلی در ایـن زمینـه مواجـه 

نشویم.

مدیرعامل شـرکت آجر گسـتر امیران در ارتباط 

با میزان ظرفیت تولید، عنوان کرد: ظرفیت تولید 

مجموعـه 160 تـا 180 تـن آجـر نسـوز در روز اسـت و 

در حـال حاضـر بـا ظرفیـت کامـل مشـغول فعالیـت 

هستیم. ضمن اینکه معموال 20 هزار تن مواد اولیه 

در  نیـز  خـاص  شـرایط  در  اسـتفاده  منظـور  بـه  

مجموعه ذخیره می شود.

پخت آجرهای نسوز در کوره کلسیته  

مالیـی در ادامـه بـه فرایند تولید آجرهای نسـوز 

اشـاره کرد و گفت: سـنگ های معدنی پس از آنالیز 

مشـخص وارد کارخانـه می شـوند و سـپس عملیـات 

دانه بنـدی  و  آسـیاب  و  شـده  انجـام  سـنگ کوبی 

صورت می پذیرد. در ادامه، عملیات پیش پخت در 

کلسـیته  اولیـه  مـواد  و  شـده  انجـام  کـوره  داخـل 

بـا  می شـوند. سـپس مخلوط سـازی انجـام شـده و 

انجام آنالیزهای مورد نظر تولید آجر نسوز، عملیات 

پـرس کاری صـورت گرفتـه و در انتها عملیات پخت 

نهایـی انجـام می شـود. ایـن عملیـات در دمـای یک 

هـزار و 150 تـا یـک هـزار و 400 درجـه سـانتی گراد 

بستگی به نوع آجر نسوز انجام شده و این آجرها به 

مدت سه تا هفت روز در داخل کوره می ماند و در 

نهایـت، محصـول نهایی تولید شـده به کارخانجات 

مختلف ارسال می شود.

وی ضمـن اشـاره بـه تکنولـوژی داخلـی تولیـد 

آجرهـای نسـوز، تصریـح کـرد: بـا اعمـال تحریم  های 

جدید در طی سالیان اخیر، بسیاری از شرکت های 

فراینـد  بـه  روی  نسـوز  فرآورده هـای  تولیدکننـده 

گذشـته  سـال های  در  مـا  آورده انـد.  بومی سـازی 

برخی از دسـتگاه های مورد نیاز پرسـکاری و پخت 

محصـول را از کشـورهایی همچـون چیـن و آلمـان 

تحریم هـای  اعمـال  از  پـس  و  می کردیـم  وارد 
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مختلف، در حال اسـتفاده از دسـتگاه های داخلی 

هسـتیم کـه کامـال مناسـب و پاسـخ گوی نیـاز مـا 

بوده است.

در  امیـران  گسـتر  آجـر  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص کاربرد آجرهای نسـوز در صنعـت، اذعان 

کـرد: عمده تریـن کاربرد آجرهای نسـوز در پوشـش 

فلـزات  ذوب  جهـت  مختلـف  کوره هـای  دیـواره 

معدنـی  مـواد  نـوع  بـه  بسـته  آجرهـا  ایـن  اسـت. 

موجـود، در کوره هـای مختلـف ماننـد کـوره بلنـد 

فوالد، کوره ذوب آلومینیوم، کوره سیمان سـازی و 

کوره شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

دچار تحریم های داخلی هستیم  

مالیی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تاثیـر  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی 

تحریم هـای بین المللـی را بـر تولیـد آجرهـای نسـوز 

چطور ارزیابی می کنید، اظهار کرد: در زمینه تولید 

فرآورده های نسـوز، تحریم های خارجی سـبب شـده 

اسـت تـا بتوانیـم بـه یـک خودکفایـی در ایـن حـوزه 

دسـت یابیـم امـا بیشـتر مشـکالت تولیدکننـدگان، 

ضعف مدیریت ناشی از تحریم های داخلی است. 

چراکـه در حـال حاضـر تامیـن منابـع ارزی و ترخیص 

کاال در گمـرک بـه سـختی صـورت می پذیـرد و ایـن 

خارجـی  تحریم هـای  بـه  ربطـی  هیـچ  مشـکالت، 

نداشـته و ناشـی از سـوء مدیریـت در داخـل کشـور 

است. در زمینه صدور برخی مجوزها نیز متاسفانه 

عـدم هماهنگـی بیـن دسـتگاه های مختلـف سـبب 

می شـود تـا تولیدکننـدگان چندیـن مـاه در انتظـار 

صدور مجوز باقی بمانند.

داشـت  نظـر  در  بایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 

تولیدکنندگان با سرمایه گذاری شخصی و در حالی 

کـه می تواننـد دارایی هـای خـود را در سـایر حوزه هـا 

هزینه کنند، پای در عرصه صنعت می گذارند و با 

بی مهری هـای فـراوان از جانـب مسـئوالن ذی ربـط 

مواجـه می شـوند. ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف 

تولیدکنندگان چیزی جز اشـتغال زایی و درآمدزایی 

نیسـت و متاسـفانه مسـئوالن  در صنعـت کشـور 

حمایت خاصی از آن ها به عمل نمی آورند. سیستم 

مدیریتـی کشـور بیشـتر جنبـه بازرگانـی داشـته و 

کمتـر بـه مقولـه تولیـد می پـردازد. یعنـی عملکـرد 

دسـتگاه های مختلـف بـه نحـوی اسـت که بـا ایجاد 

موانع مختلف در زمینه تولید، تولیدکنندگان را به 

سـمت فعالیت هـای بازرگانـی سـوق می دهـد و از 

هدف اصلی یعنی تولید دور می سازد.

خیانت به تولیدکنندگان با افزایش هزینه گاز  

مدیرعامـل شـرکت آجـر گسـتر امیـران ضمـن 

انتقـاد از افزایـش بی رویـه قیمت حامل هـای انرژی 

اخیـر، مطـرح کـرد: هزینـه گاز  در طـی ماه هـای 

مصرفـی واحدهـای تولیـدی در طـی روزهای اخیر، 

بـه  یـک  باره چندین برابر شـده اسـت. عمـده انرژی 

گاز  نسـوز،  فرآورده هـای  تولیدکننـدگان  مصرفـی 

شـده  قبـوض صـادر  در  هنگفتـی  مبالـغ  و  اسـت 

واحدهـای تولیـدی نسـوز در نظـر گرفتـه می شـود 

که در مقایسه با میزان فروش و درآمد آن ها، اصال 

کارخانـه  یـک  سـود  مگـر  نیسـت.  اقتصـادی 

تولیدکننـده نسـوز چقـدر اسـت کـه بتـوان بخـش 

عمـده ای از آن را بـه پرداخـت هزینـه گاز مصرفـی 

یـک  بـا  را  قـرارداد مشـخصی  مـا  اختصـاص داد؟! 

مجموعـه در زمـان معیـن بـه امضا می رسـانیم و در 

حیـن اجـرای قرارداد، بـا افزایش ناگهانی انرژی گاز 

روبـه رو می شـویم کـه در پایـان باعـث ضـرر و زیـان 

هسـتیم  ناچـار  بنابرایـن  می شـود.  مجموعـه 

قراردادهـای خـود را بـا مبالـغ پاییـن و مـدت زمـان 

کـم ببندیـم تـا بـا مشـکالت مالـی طـی گـذر زمـان 

مواجـه نشـویم. در حالـی کـه مصرف کننـده طبـق 

قرارداد به محصول نیاز دارد؛ بنابراین هر دو طرف 

در این قرارداد دچار مشکالت فراوانی می شوند.

وی تشـریح کـرد: اگـر بخواهیم نـگاه ریزتری به 

مقولـه تولیـد داشـته باشـیم، در واقـع بـا خیانـت 

مسـئوالن نسـبت بـه حـوزه تولیـد مواجـه هسـتیم. 

چراکـه اگـر مـا قـادر بـه تامیـن هزینه هـای مرتبـط با 

افزایـش قیمـت انـرژی نباشـیم، ناچـار بـه تعطیلـی 

مجموعـه می شـویم و در نهایـت، هـزاران نفـر در 

تامیـن معیشـت روزانـه خـود بـه مشـکل برخواهنـد 

زمینـه  در  فـراوان  شـعارهای  علی رغـم  خـورد. 

حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی، متاسـفانه هیـچ 

و  نمی پذیـرد  صـورت  تولیدکننـدگان  از  حمایتـی 

با اعمال تحریم های جدید در طی 
سالیان اخیر، بسیاری از شرکت های 
تولیدکننده فرآوردهای نسوز روی به 

بومی سازی آورده اند
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برخـی واحدهـای کوچـک صنعتـی تحمل و کشـش 

ایـن حجـم از افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی را 

نخواهند داشت و در نهایت، سر تعظیم در مقابل 

ورشکستگی فرود می آورند.

این تولیدکننده فرآورده های نسوز اضافه کرد: 

قطعـی گاز در روزهـای سـرد سـال گذشـته، لطمـه 

از  بـه مجموعـه مـا وارد کـرد و بسـیاری  فراوانـی 

شـرکت های تولیـد فـوالد و ذوب فلـزات بـا مشـکل 

مواجـه شـدند زیـرا قطعی یک هفتـه ای گاز، باعث 

تعطیلی 20 تا 30 روزه خط تولید آجر نسوز می شود 

و بنابرایـن در طـی ایـن مدت، تولیدکننـدگان فوالد 

نیـز بـا کاهش تولیـد روبه رو خواهند شـد. در واقع، 

فعالیـت مجموعه هـا زنجیـروار بـه یکدیگـر متصـل 

اسـت و بنابراین ما تالش می کنیم در زمان قطعی 

گاز، در بخش های دیگر مجموعه نظیر بسته بندی 

و ارسـال محصـوالت فعالیـت کنیـم تـا بـا کمتریـن 

خسارت در این زمان مواجه شویم.

ایـن  محصـول  صـادرات  بـا  ارتبـاط  در  مالیـی 

امیـران  آجـر گسـتر  شـرکت  کـرد:  عنـوان  شـرکت، 

فعالیـت  صـادرات  عرصـه  در  مسـتقیم  به صـورت 

از طریـق  تولیـد شـده  نـدارد و فرآورده هـای نسـوز 

بازرگانان مختلف به عراق، افغانسـتان و کشـورهای 

اینکـه  فـارس صـادر می شـود. ضمـن  حـوزه خلیـج 

حـدود دو مـاه پیـش محصـوالت مـا بـه کشـور آلمان 

صادر شد که این امر باعث افتخار مجموعه است.

امکان رقابت با فرآورده های نسوزهای   

خارجی وجود دارد

مدیرعامـل شـرکت آجر گسـتر امیـران در ادامه 

به مقایسـه فرآورده های نسـوز تولیدشـده در داخل 

و  پرداخـت  نمونه هـای مشـابه خارجـی  بـا  کشـور 

گفـت: تولیـد فرآورده هـای نسـوز در داخـل کشـور 

طی چندسـال اخیر با پیشـرفت چشمگیری مواجه 

ایـن  کیفـت  گفـت  می تـوان  جرئـت  بـه  و  شـده 

محصوالت حتی از نمونه های مشابه خارجی بهتر 

اسـت. اگرچـه تـا 10 سـال گذشـته حـرف خاصی در 

ایـن حـوزه بـرای گفتن نداشـتیم و در حـال حاضر با 

پیشرفت دانش و تکنولوژی تولید و تالش و همت 

متخصصان داخلی، می توانیم با کشورهای معتبر 

جهـان در ایـن حـوزه همچون آلمان رقابت کنیم. با 

وجـود اینکـه هزینـه تمـام شـده تولیـد محصـوالت 

داخلـی پایین تـر اسـت و آجرهای نسـوز تولید شـده 

قبولـی  قابـل  و  مناسـب  کیفیـت  از  داخـل،  در 

برخوردار هستند.

وی در ارتبـاط بـا وضعیـت بـازار فرآورده هـای 

نسوز، بیان کرد: خوشبختانه عملکرد مجموعه ما 

بـا افزایـش تولیـد و  بـه نحـوی اسـت کـه همـواره 

فـروش مواجـه هسـتیم و ایـن امـر بـه علـت هرچـه 

بیشـتر شـناخته شـدن مجموعـه در گـذر زمـان و 

همچنین تولید آجرهای نسوز مرغوب و با کیفیت 

اسـت کـه رضایتمنـدی مشـتریان را در پـی دارد. 

وضعیـت بـازار محصـوالت نسـوز در داخـل کشـور 

نیـز مسـاعد اسـت و قطعـا بـا همکاری و مسـاعدت 

مسئوالن بهتر هم خواهد شد.

برنامه ریزی گسترده در اجرای طرح توسعه  

مالیـی بـا اشـاره بـه در دسـت داشـتن طرح هـای 

متعـدد توسـعه، مطـرح کـرد: توسـعه پایـدار، یکـی از 

اهـداف بلندمـدت مجموعـه در طـی سـالیان اخیـر 

بوده است. در حال حاضر، 6 طرح توسعه برای سال 

آینـده پیش بینـی کرده ایم. توسـعه فضـای کارخانه و 

خرید ماشـین آالت جدید، ازجمله برنامه هایی اسـت 

که در دسـتور کار قرار داده ایم تا در فصل زمسـتان و 

روبـه رو  بـا مشـکل چندانـی  احتمالـی گاز،  قطعـی 

هسـتیم محصـوالت  تـالش  در  همچنیـن  نشـویم. 

جدیدی را در زمینه نسوز تولید کنیم که این امر، از 

مهم ترین اهداف مجموعه در سال آینده است.

نبـض  تولیـد،  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 

و  اسـت  کشـور  یـک  محـرک  نیـروی  و  اقتصـاد 

کشورهای مطرح اروپایی و توسعه یافته، این مقوله 

قـرار داده انـد.  را در صـدر برنامـه و اهـداف خـود 

ضعـف مدیریـت و عـدم نظـارت صحیـح و کافـی 

دسـتگاه های مرتبـط در ایـن حـوزه، کشـور را دچـار 

مشـکالت فراوانی کرده اسـت که باید یک بازنگری 

کلی در سیاست ها و اهداف کشور در زمینه تولید 

صورت پذیرد تا راه برای تولیدکنندگان هموار شـود 

و بتـوان بـا مشـکالت ناشـی از افزایـش قیمـت مـواد 

اولیه، انرژی و مالیات کنار آمد.

 اگر بخواهیم نگاه ریزتری به 
مقوله تولید داشته باشیم، در واقع 
با خیانت مسئوالن نسبت به حوزه 

تولید مواجه هستیم
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»کنور« 1700 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
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شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور طی هشـت ماه سـال 1400 توانسـت 17 هزار و 766 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که این 
میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 105 درصد رشد را نشان می دهد.

صبانـور توانسـته اسـت در هشـت مـاه امسـال، 

874 هزار و 115 تن کنسانتره خشک تولید کند. این 

شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل، حـدود 992هـزار و 

189 تن کنسانتره خشک تولید کرده بود.

»کنـور« در دوره هشـت ماهـه سـال جـاری در 

مجموع یک میلیون و 148 هزار و 359 تن محصول 

تولید کرد. صبانور در مدت مشـابه سـال گذشـته، 

حـدود یـک میلیـون 331 هـزار و 82 تـن محصـول 

تولید کرده بود.

صبانور 660 هزار تن محصول فروخت  

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت توسـعه 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 

آبان ماه توانسـت میزان تولید خود را افزایش دهد و 

بـه رونـد مطلوبـی برسـاند. این شـرکت قصـد دارد در 

ادامه سال جاری، روند افزایش تولید را هم در بخش 

کنسـانتره و هـم در گندلـه ادامـه دهـد. در بخـش 

فـروش نیـز صبانـور بـا اینکـه در سـال جـاری بـا قطعی 

بـرق مواجـه شـد امـا توانسـت بـه فـروش مناسـب 

محصـوالت خـود ادامـه دهـد و درآمدهـای خوبـی به 

ویژه در زمینه فروش کنسانتره کسب کند.

تولیـد بیـش از یـک میلیون تـن محصول   

در صبانور

نمـودار 1 نشـان می دهـد صبانور طی هشـت ماه 

سـال 1400، 274 هـزار و 244 تـن گندلـه تولیـد کـرده 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 1399 حـدود 

317 هزار و 731 تن گندله تولید کرده بود.

»کنور« 1700 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در هشت ماه امسال؛
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درآمد به دست آورده بود.

در نمودار 4 مشاهده می شود نرخ گندله شرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور در آبـان مـاه سـال 

جـاری، 39 میلیـون و 35 هـزار و 186 ریـال بـه ازای هر 

تـن و نـرخ کنسـانتره نیـز 29 میلیـون و 112 هـزار و 

492ریـال بـه ازای هـر تـن بـوده اسـت. بنابرایـن نـرخ 

تـا  جـاری  سـال  مـاه  آبـان  در  »کنـور«  محصـوالت 

حـدودی بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. در همیـن حال، 

مـاه سـال جـاری  نـرخ گندلـه در هشـت  میانگیـن 

32میلیون و 618 هزار و 432ریال به ازای هر تن و نرخ 

کنسـانتره نیـز 25میلیـون و 942 هـزار و 284 ریـال بـه 

ازای هر تن بوده است.

معدنی و صنعتی صبانور طی هشت ماه سال 1400، 

حـدود 98 هـزار و 221 تـن گندلـه فروختـه اسـت. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال 1399، حـدود 260 هـزار و 

25 تن گندله فروخته بود.

»کنـور« در هشـت ماهـه امسـال، 561 هـزار و 

365تن کنسانتره خشک به فروش رساند که نسبت 

به مدت مشـابه سـال پیش، حدود 30 درصد افزایش 

را نشـان می دهد. این شـرکت در مدت مشـابه سـال 

قبـل، 430 هـزار و 133 تـن کنسـانتره خشـک فروختـه 

سـال  مـاه  در هشـت  اسـت صبانـور  گفتنـی  بـود. 

گذشـته، 41 هـزار و 519 تـن گندلـه نیمـه پختـه نیـز 

فروخته بود.

حـدود  جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  طـی  صبانـور 

659هزار و 586 تن محصوالت سنگ آهنی به فروش 

رسـاند. این شـرکت در دوره هشـت ماهه سـال 1399، 

731 هزار و 677 تن محصول فروخته بود.

رشـد 224 درصد درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

و  هـزار  سـه   ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  صبانـور 

203میلیـارد و 815 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

گندلـه درآمـد کسـب کـرد. ایـن شـرکت در مـدت 

مشـابه سـال 1399 توانسـته بـود چهـار هـزار و یـک 

میلیـارد و 954 میلیـون ریـال از راه فـروش گندلـه 

درآمد به دست آورد.

»کنور« در هشـت ماه سـال 1400، حدود 14هزار و 

563 میلیارد و 90 میلیون ریال از محل فروش کنسانتره 

خشـک، درآمـد کسـب کـرد کـه در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال گذشـته، حاکـی از رشـد 224درصـدی 

اسـت. در هشـت ماه سـال 1399، صبانور توانسته بود 

چهـار هـزار و 481 میلیـارد و 197 میلیون ریـال از فروش 

کنسانتره خشک درآمد داشته باشد.

در مجمـوع شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

و  هـزار   17  ،1400 سـال  مـاه  هشـت  طـی  صبانـور 

766میلیارد و 905 میلیون ریال درآمد کسب کرد که 

نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 105 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت در دوره هشت ماهه سال 

قبـل، هشـت هـزار و 664 میلیـارد و 937میلیـون ریال 
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کاهش تقاضای فوالد در بورس

امین ابراهیمی مرد سال صنعت فوالد شد

برگزاری آیین معرفی ابزارهای جدید در بورس کاال
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دوشـنبه 29 آذر مـاه، آییـن راه انـدازی معامـالت آتی مس کاتـد، معامالت گواهی سـپرده مس کاتد و گواهی سـپرده میلگـرد در بورس 
کاالی ایران، با حضور جمعی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت،  مدیران عامل شرکت ها و مسئوالن بورس برگزار شد.

برگزاری آیین معرفی ابزارهای 
جدید در بورس کاال

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، آیین راه اندازی معامالت آتی مس 

کاتـد، معامـالت گواهـی سـپرده مس کاتـد و گواهی 

سپرده میلگرد با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر 

صنعـت، معـدن و تجـارت، اردشـیر سـعدمحمدی 

مدیرعامــــل شرکــــت ملــــی صنایــــع مــس ایــران، 

مجیـد عشـقی رئیس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسـیون اقتصادی 

مجلس و اعضای هیئت مدیره بورس کاال برگزار شد.

تعریف ابزارهای جدید در بورس کاال  

در این مراسم مجید عشقی اظهار داشت: یکی 

اوراق  کاال،  بـورس  شـده  تعریـف  رسـالت های  از 

بهادارسـازی محصـوالت و تبدیـل معامالت فیزیکی 

بـه اوراق بهـادار اسـت. بـورس کاال مسـیر پـر فـراز و 

نشیبی را طی کرده است ولی هم اکنون به معامالت 

50 میلیـون تـن محصـوالت مختلـف در بـورس کاال 

دست یافته ایم که میزان آن مثبت ارزیابی می شود.

وی افزود: روی معامله گواهی سپرده محصوالت 

بـا  امـا  داشـتیم  مالیـات  مقولـه  دغدغـه  صنعتـی 

پیگیری ها بخشی از آن رفع شد؛ هر چند که بخشی 

پابرجا است که به دنبال رفع آن هستیم. با مدلی که 

پیاده سازی شده است و با توجه به معامالتی که در 

آتی در سـایر محصوالت داشـته ایم، امیدوار هسـتیم 

به زودی با معامالت پررونق آتی مس مواجه شویم.

رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار خاطرنشـان 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه تحویـل میلگـرد در تناژهـای 

پایین در معامالت فیزیکی بورس کاال مقدور نبود، از 

ایـن رو بـا گواهـی سـپرده امـکان خریـد خـرد را بـه 

مصرف کنندگان ارائه می کنیم. 

و  مـس  سـپرده  گواهـی  کـرد:  تصریـح  عشـقی 

میلگـرد بسـتری بـرای سـایر محصـوالت صنعتـی و 

معدنی و پتروشیمی را که حساسیت سهمیه بندی 

بـرای آن هـا وجـود نـدارد، فراهـم مـی آورد زیـرا چنیـن 

سازوکار بدون ریسکی، شفافیت را بیشتر کرده و به 

سهولت روند معامالت کمک می کند.

وی در پایان عنوان کرد: بورس کاال با همین روند 

رو بـه رشـدی کـه دارد ادامـه دهد. همچنین آمادگی 

داریـم در ابزارهـای جدیـد و پیشـنهادهایی کـه بـرای 

تطابق قوانین با بازارهای مختلف، اصالحات را انجام 

دهیم تا کمک کنیم شرکت ها هم به راحتی به مواد 

اولیه دسترسی یابند و البته فروشنده ها با قیمت های 

رقابتی محصوالت خود را به فروش برسانند.

لزوم استفاده از ابزارهای بازار سرمایه  

محمدرضـا پورابراهیمـی در ادامـه ایـن مراسـم 

اظهار داشت: تشکیل صندوق امالک و مستغالت 

حـوزه  در  می توانـد  کـه  اسـت  مـا  انتظـار  دیگـر 

مولدسـازی ایجـاد شـود کـه ظرفیـت آن در اختیـار 

بازار سرمایه است؛ در این زمینه پیشنهاد می شود 

تـا این ظرفیت های بازار سـرمایه در بودجـه 1401 که 

مبانـی تحـول در صنایـع و اقتصـاد کشـور اسـت، 

گنجانده شود.

وی افزود: پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت 

صمـت ایـن اسـت کـه کلیـه محصـوالت صنعتـی و 

معدنـی ظـرف بازه زمانی مشـخص، فرایند پذیرش 

را در بـورس کاال انجـام دهنـد و ابزارهایـی نظیـر 

گواهـی سـپرده و آتـی بـر روی آن هـا تعریـف شـوند؛ 
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بازارها اسـت، به همین دلیل در وزارت صمت قصد 

داریـم سـاختار بازارهـا را اصـالح کنیـم کـه بـه نفـع 

تولیدکننده و مصرف کننده باشد.

وی افـزود: یکـی از بازارهـا، بـازار کاالهـای پایـه 

اسـت کـه بـرای مدیریت بـازار کاالهای پایـه، کانال 

بـورس کاال را انتخـاب کردیـم زیـرا معامالت خارج 

از بـورس کاال قابـل ضابطه گـذاری نیسـت، ایـن در 

حالی اسـت که بورس عالوه بر شـفافیت، بسـتری 

فراهـم می کنـد کـه ابزارهـای نیازمنـد بـازار، قابـل 

اجرایی شدن باشند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت خاطرنشـان کرد: 

باید ضوابطی برای کشف قیمت بهینه و تنظیم بازار 

بگذاریم و ضوابط را اجرایی کنیم که در این خصوص 

بـا بـورس کاال همـکاری بسـیار خوبـی داشـتیم. بـرای 

مدیریـت بـازار کاالهـای پایـه 25 ابـزار طراحـی شـده 

اسـت کـه امـروز دو ابـزار افتتـاح شـد و دو هفته پیش 

نیز قرادادهای بلندمدت عملیاتی شد.

فاطمـی امیـن تصریـح کـرد: ابزارهـای معامالتـی 

عالوه بر شفافیت و اعمال تنظیم گری کمک زیادی 

بـه صنعـت و تامیـن مـواد اولیـه می کنـد زیرا یکـی از 

نگرانی هـای واحدهـای تولیـدی ایـن اسـت کـه مـواد 

اولیه نداشته باشد اما با قراردادهای آتی این هزینه ها 

کاهش می یابد.

وی عنـوان کـرد: یکـی از اقدامـات وزارت صمت 

این بود که برای بیش از 30 کاالیی که سهمیه بندی 

اعمـال شـده بـود، در مـورد 20 کاال ایـن سـهمیه بندی 

کاالی  مـورد   10 بـرای  سـرعت  بـه  و  شـد  حـذف 

باقی مانـده نیـز سـهمیه بندی برداشـته می شـود کـه 

نتیجـه آن در کاهـش نـرخ تـورم تولیدکننـده نمایـان 

می شود. این موضوع در مورد بازار ورق های فوالدی 

خـود را نشـان داد؛ بـه طـوری کـه در یـک روز شـاهد 

معاملـه 300 هـزار تـن ورق فـوالدی بـا کاهـش دو هـزار 

تومانی قیمت بودیم و البته نویدبخش کاهش تورم 

تولیدکننده در ماه های آتی است. 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان کرد: هفته 

گذشـته مزایـده معـدن مـس جانجـا )معـدن اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان( برگزار شـد که یکی از شـروط 

مزایده این بود که باید 4٠ درصد از سـهام شـرکت به 

مردم واگذار شود که این بهترین نوع سرمایه گذاری 

اسـت زیـرا بـا ایـن کار هـم توزیـع ثـروت انجام شـده و 

هـم فرصت هـای سـرمایه گذاری خـوب بـرای مـردم 

فراهم می شود.

فاطمی امین در پایان مطرح کرد: در آذر ماه این 

روش آغـاز شـد و در دی مـاه نیـز سـه معـدن دیگـر بـه 

همیـن روش عرضـه می شـود. بنابرایـن بـرای معـادن 

بـزرگ یـک معـدن و معادن کوچک، چندین معدن به 

صـورت یـک جا به سـرمایه گذاران واگذار می شـود تا 

صرفه اقتصادی داشته باشد. در الیحه بودجه دولت 

مجـاز اسـت واگـذاری معـادن را از طریـق سـاز و کار 

بـورس انجـام دهـد، بنابراین برای معـدن از ابـزار بازار 

سرمایه استفاده خواهیم کرد.

در ایـن مراسـم همچنیـن وزیـر صنعت، معـدن و 

تجارت به صورت نمادین، ابزارهای معامالتی جدید 

بورس کاال را راه اندازی کرد.

چراکه توسعه اقتصاد از بسترهای بازار سرمایه به 

راحتی قابل انجام است.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس خاطرنشـان 

کـرد: امـروز بـازار سـرمایه از قیمت گـذاری دسـتوری 

رنج می برد و اثر آن در همه ابعاد خود را نمایان کرده 

و به اقتصاد فشار آورده و عالوه بر عدم انتفاع واقعی، 

ایجـاد رانـت در نظـام اقتصـادی کشـور و ناکارآمـدی 

بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد.

پورابراهیمـی بیـان کـرد: روح بازار سـرمایه، عدم 

دخالت دولت در اقتصاد است. در نتیجه این مسیر 

در دولت سیزدهم باید نگاه علمی و تخصصی باشد 

و تجـارب گذشـته چـراغ راه مـا محسـوب می شـود و 

امیدوار هستیم وزاری تخصصی اقتصادی و سایر وزرا 

این مسیر را همراهی کنند.

وی عنـوان کـرد: بایـد بتوانیـم از ظرفیـت بـازار 

سـرمایه بـرای شـکوفایی اقتصادی اسـتفاده کنیم. 

غیـر  معدنـی  ظرفیت هـای  از  می شـود  پیشـنهاد 

فعال که در اختیار دولت هسـتند، اسـتفاده شود. 

همچنیـن بایـد بتوانیـم بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 

بازار سرمایه، شرکت های بزرگی را در حوزه معدن 

رابطـه  ایـن  در  کنیـم.  ایجـاد  معدنـی  صنایـع  و 

فعال سـازی  بـرای  شـرکت-پروژه ها  از  می توانیـم 

و  سـرمایه ها  جـذب  و  معدنـی  ظرفیت هـای 

نقدینگی سرگردان در جامعه استفاده کنیم.

پایـان  اقتصـادی مجلـس در  رئیـس کمیسـیون 

گفـت: طـرح اصـالح قانـون بـازار سـرمایه در کمیتـه 

تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس 

بـازار ظـرف دو هفتـه  تـا فعـاالن  رونمایـی می شـود 

پیشنهادات خود را ارائه کنند. برای مثال، مشکالتی 

نظیـر اخـذ مالیـات از ابزارهـای مالـی مثـل گواهـی 

سپرده کاالیی از جمله مواردی است که رفع آن ها به 

از  بسـیاری  و  می کنـد  کمـک  کاال  بـورس  توسـعه 

دغدغه های فعاالن بازار سرمایه نیز در قانون جدید 

بازار خواهد آمد.

سهمیه بندی کاالها را پایان می دهیم  

سـید رضـا فاطمـی امین نیـز در ادامه این مراسـم 

اظهار داشت: در اقتصاد کشور مشکالت ساختاری 

زیـادی داریـم کـه یکـی از ایـن مشـکالت در حـوزه 
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امیـن ابراهیمـی، مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان با رای گیری از سـوی انجمن آهن و فوالد به عنوان مرد سـال صنعت فوالد کشـور 
انتخاب شد.

امین ابراهیمی مرد سال صنعت فوالد شد

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، مراسم پایانی سمپوزیوم فوالد 400 

در مرکز همایش های کیش برگزار شـد. این همایش 

کـه از سه شـنبه 23 آذر مـاه آغـاز شـده بـود، بـه پایـان 

رسـید و در مراسـم پایانی آن از فعاالن صنعت فوالد 

کشور تقدیر به عمل آمد. 

در ایـن مراسـم عباس نجفـی زاده، رئیس انجمن 

آهـن و فـوالد و مجـری همایـش بـا اشـاره بـه اهمیـت 

صنعـت فـوالد کشـور، انتخاب فعاالن برتـر را حاصل 

رای گیری از 700 عضو این انجمن عنوان کرد.

چایچـی،  علیرضـا  دولتـی،  مدیـران  بخـش  در 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران مدیـر برتـر 

شـد. در بخـش کارشـناس برتـر نیـز ایـن عنـوان بـه 

محمـود لنـدی، معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد 

خوزستان رسید.

در پایـان، انجمـن آهن و فوالد، امین ابراهیمی را 

به عنوان مرد سال صنعت فوالد کشور برگزید.

مدیرعامل فوالد خوزستان طی سخنان کوتاهی 

اظهار داشـت: اگر توسـعه صنعت فوالد کشـور در 

انجـام  آب  دارای  ویـژه  بـه  مزیـت  دارای  نقـاط 

تعـادل می رسـید. همچنیـن  بـه  زنجیـره  می شـد، 

بهتـر بـود به جای سـرمایه گذاری در صنعت فوالد 

در مناطق مرکزی کشور، در اکتشاف سرمایه گذاری 

می شـد تا صنعت فوالد با چالش تامین مواد اولیه 

مواجه نشود.

وی افزود: در فوالد خوزستان به صادرات توجه 

ویـژه داریـم. امـا دسـتورالعمل های اجبـار عرضـه در 

بورس با قیمت گذاری دسـتوری با ماهیت بازار در 

تضاد است.

مـردم  بـه  را  عنـوان  ایـن  پایـان  در  ابراهیمـی 

خونگـرم اسـتان خوزسـتان و نیـز کارکنان شـرکت به 

دلیـل تالش هـای مـردم آن بـرای کشـور و صنعـت 

فوالد اهدا کرد.

انتخاب مرد سال فوالد با رای 700 فعال   

صنعت فوالد

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  نجفـی زاده  عبـاس 

اظهـار  آنالیـن«  تحلیلـی »فلـزات  و  پایـگاه خبـری 

داشـت: انتخـاب مـرد سـال صنعـت فـوالد ایـران بر 

اسـاس ضوابـط در اختیـار کل بدنـه صنعـت فـوالد 

کشور قرار می گیرد.

وی افـزود: بـه دلیل اینکه مهنـدس ابراهیمی از 

نظر 700 نفر از فعاالن صنعت فوالد کشور بیشترین 

رای را آورد، عنـوان مـرد سـال صنعـت فـوالد را از آن 

خـود کـرد. ایشـان بـا انتخـاب اکثریـت آرا حائـز ایـن 

عنوان شدند.

رئیس انجمن آهن و فوالد ایران خاطرنشان کرد: 

بدنه صنعت فوالد آقای ابراهیمی را به عنوان فردی 

که در توسعه صنعت فوالد موثر است، می شناسند 

و این انتخاب بر این اساس صورت گرفته بود.

دلیـل  بـه  ابراهیمـی  بـه  تبریـک  بـا  نجفـی زاده 

کسب این عنوان، تصریح کرد: قطعا خدمات آقای 

ابراهیمـی مـورد توجـه فعـاالن صنعـت فـوالد کشـور 

قرار گرفته است و به همین دلیل انتخاب شد.

وی در پایان از ابراهیمی مدیرعامل و طاهری رئیس 

هیئت مدیره شـرکت فوالد خوزسـتان به دلیل حضور 

در مراسم پایانی سمپوزیوم فوالد 400 تشکر کرد.
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در هفتـه منتهـی بـه سـوم دی ماه، بـا اینکه اغلـب عرضه های فوالدی بـه فروش رفتنـد و معامله شـدند اما به وضـوح کاهش تقاضا 
در بـورس کاالی ایـران مشـهود بـود. به طوری کـه هم در مـواد اولیه و هـم در محصوالت نهایی، شـاهد کاهش تقاضـا و بعضا عدم 

معامله بودیم و شرکت ها بعضا در چندین روز متوالی محصول خود را جهت معامله در بورس عرضه می کردند.

کاهش تقاضای فوالد در بورس

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، در هفته منتهی به سـوم دی ماه، 

رسـانه،  ایـن  منتخـب  شـرکت های  محصـوالت 

همچون گندله شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 

آهن اسـفنجی شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر، 

شمش فوالدی شرکت های فوالد خراسان، چادرملو، 

فـوالد خوزسـتان و آهـن و فـوالد ارفـع، تختـال فـوالد 

و  خـودرو  ورق  شـرکت  گالوانیـزه  ورق  خوزسـتان، 

میلگرد فوالد خراسان مورد معامله قرار گرفت.

معامله 25 هزار تنی آهن اسفنجی   

»توسعه آهن و فوالد گل گهر«

شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر یکشـنبه 

28آذر ماه موفق شـد 25 هزار تن آهن اسـفنجی 

معاملـه  مـورد  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود 

قرار دهد.

همانطـور کـه نمودار 1 نشـان می دهد، یکشـنبه 

28 آذر مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

25هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضه کرد که در مقابل آن 38 هزار تن تقاضا وجود 

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمت 90 هـزار و 478 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 91 هـزار و 339 ریـال بـه ازای هر 

از معاملـه  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 
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انجـام شـده، 228 میلیـارد و 348 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

گل گهر 20 هزار تن گندله در بورس کاال فروخت  

یکشنبه 28 آذر ماه، شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر 20 هـزار تـن گندله سـنگ آهن را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمـودار 2 نشـان می دهـد یکشـنبه 28 آذر ماه، 

تـن  20هـزار  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه 

کـرد کـه در مقابـل آن 40 هـزار تـن تقاضا ثبت شـد 

و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

عرضـه  ایـن  در  گل گهـر  گندلـه  پایـه  قیمـت 

38هـزار و 871 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـا رقابـت انجام شـده به 39 هـزار و 

340 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

و  میلیـارد  خـود، 78  گندلـه  معاملـه  از  توانسـت 

679میلیون تومان درآمد کسب کند.

معامله هفت هزار تنی ورق خودرو در   

بورس کاال

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری در 

هفته منتهی به سـوم دی ماه هفت هزار تن انواع 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه  را در  ورق گالوانیـزه 

توانست همه آن را معامله کند.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری دوشنبه 

29 آذر مـاه موفـق شـد چهـار هـزار تـن ورق گالوانیـزه 

خودرویی را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

مـاه،  آذر   29 دوشـنبه  بختیـاری،  و  چهارمحـال 

چهارهزار تن ورق گالوانیزه خودرو را در بورس کاال 

عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای چهـار هـزار تنـی مواجه 

شد و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

بـه  را  خودرویـی  گالوانیـزه  ورق  شـرکت،  ایـن 

قیمت پایه گندله گل گهر در این عرضه 
38هزار و 871 ریال به ازای هر 

کیلوگرم بود که قیمت معامله با رقابت 
انجام شده به 39 هزار و 340 ریال به 

ازای هر کیلوگرم رسید



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

54
é 1400  دی ماه é 197  شماره 

قیمـت 278 هـزار و 765 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

عرضه کرده بود که قیمت معامله نیز همین میزان 

بـود. شـرکت ورق خـودرو از معاملـه صـورت گرفته، 

111 میلیارد و 506 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 

سه شـنبه 30 آذر ماه موفق شـد سـه هزار تن ورق 

بـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  گالوانیـزه 

فروش برساند.

نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو 

چهارمحال و بختیاری، سه شنبه 30 آذر ماه، سه هزار 

تـن ورق گالوانیـزه را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

بـا تقاضـای چهـار هـزار تنـی مواجه شـد و بـه میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

قیمـت  بـه  را  گالوانیـزه  ورق  شـرکت،  ایـن 

263هـزار و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کرده بود که قیمت معامله به 272 هزار و 90 ریال 

به ازای هر کیلوگرم رسـید. شـرکت ورق خودرو از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 81 میلیـارد و 627میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله سه هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 

30 آذر مـاه توانسـت سـه هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمودار 5 نشان می دهد شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو، سه شنبه 30 آذر ماه سه هزار تن شمش بلوم 

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

تقاضـای سـه هـزار تنـی مواجـه و ایـن شـرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

»کچاد«، شـمش فوالدی را به قیمت 127 هزار 

و 10 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

از  شـرکت  ایـن  نیافـت.  تغییـری  معاملـه  قیمـت 

معاملـه صـورت گرفتـه، 38 میلیـارد و 103 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنین چادرملو سـه هزار تن شـمش فوالدی 

بـا گریـد 3SP عرضـه کـرده بود کـه بدون متقاضی 

و معامله ماند.

معامله 13 هزار تن شمش فوالدی ارفع  

سه شـنبه 30 آذر مـاه، شـرکت آهن و فـوالد ارفع 

موفـق شـد 13 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع، سه شـنبه 30 آذر ماه 13 هزار تن شـمش بلوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

19هـزار تنـی مواجـه شـد امـا بـه میـزان 11 هـزار تـن 

معاملـه صـورت گرفـت. ارفـع باقـی شـمش خـود را 

به تاالر مچینگ برد و توانسـت دو هزار تن دیگر را 

معاملـه کنـد و جمـع معامـالت خـود را بـه 13 هـزار 

تن برساند.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 127 هـزار و 
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10ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 165 میلیـارد و 113 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

34 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  

شـرکت فـوالد خوزسـتان سه شـنبه 30 آذر مـاه، 

26 هـزار و 80 تـن محصـول مشـتمل بـر 19 هـزار و 

100 تـن تختـال و 15 هـزار تن شـمش بلوم فـوالدی را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار داد.

نمودار 7 نشان می دهد، شرکت فوالد خوزستان، 

بلـوم  شـمش  تـن  هـزار  مـاه، 15  آذر  سه شـنبه 30 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

43 هزار تنی مواجه شـد و به میزان عرضه معامله 

صورت گرفت.

»فخوز«، شـمش فوالدی را به قیمت 127 هزار 

و 10 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه به 128 هـزار و 842 ریال به ازای هر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

انجـام شـده، 193 میلیـارد و 263 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت   ،8 نمـودار  طبـق  همچنیـن 

خوزسـتان، سه شـنبه 30 آذر مـاه 40 هـزار تـن تختال 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

11 هزار و 100 تنی مواجه شد و به همین میزان نیز 

معامله انجام شـد. این شـرکت باقی تختال خود را 

بـه تـاالر مچینـگ بـرد و توانسـت هشـت هـزار تـن 

دیگـر را معاملـه کنـد و جمـع معامـالت خـود را بـه 

19هزار و 100 تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

147 هـزار و 571 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود که قیمت معامله تغییری نداشـت. این 

شـرکت از معاملـه صـورت گرفتـه، 281 میلیـارد و 

860 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

فوالد خوزستان، تختال فوالدی را به 
قیمت 147 هزار و 571 ریال به ازای 
هر کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله تغییری نداشت. این شرکت از 

معامله صورت گرفته، 281 میلیارد و 
860 میلیون تومان درآمد کسب کرد



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

56
é 1400  دی ماه é 197  شماره 

دو روی سکه معامالت »فخاس«  

در حالـی کـه در هفتـه منتهـی بـه سـوم دی ماه، 

تقاضـا بـرای شـمش فـوالدی شـرکت فـوالد خراسـان 

بسیار زیاد بود، اما میلگرد این شرکت مورد استقبال 

چندانی قرار نگرفت و تنها بخشی از آن معامله شد.

سه شـنبه 30 آذر مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شـد پنج هزار تن شـمش بلوم فوالدی خود را 

در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمـودار 9 نشـان می دهـد شـرکت فوالد خراسـان 

بلـوم  تـن شـمش  سه شـنبه 30 آذر مـاه، پنـج هـزار 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

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

معامله صورت گرفت.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 123 هزار و 

281 بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که قیمت 

معامله به 125 هزار و 737 ریال به ازای هر کیلوگرم 

رسید. این شرکت از معامله صورت گرفته، 62میلیارد 

و 868 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

چهارشـنبه یکم دی ماه، شـرکت فوالد خراسـان 

توانسـت 176 تـن میلگـرد فـوالدی خـود را در بورس 

کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   10 نمـودار 

خراسـان چهارشـنبه یکم دی ماه سـه هزار و 14 تن 

میلگـرد را در بـورس کاال عرضـه کـرد که در مقابل 

آن یـک هـزار و 342 تـن تقاضـا وجـود داشـت امـا 

132 تـن آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. این شـرکت 

و  بـرد  مچینـگ  تـاالر  بـه  را  خـود  میلگـرد  باقـی 

تـا جمـع  کنـد  معاملـه  را  دیگـر  تـن  توانسـت 44 

معامالت آن به 176 تن برسد.

»فخـاس«، میلگرد فوالدی را به قیمـت 141هزار 

و 310 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

از  ایـن شـرکت  قیمـت معاملـه تغییـری نداشـت. 

معاملـه صـورت گرفتـه، دو میلیـارد و 487 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 
123 هزار و 281 به ازای هر کیلوگرم 

عرضه کرده بود که قیمت معامله به 
125 هزار و 737 ریال به ازای هر 

کیلوگرم رسید
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رکورد 50 ساله تولید ذوب  آهن را جابه جا می کنیم

در تولید گندله به لحاظ کمی و کیفی رکورد زده ایم

ضرورت برون رفت صنایع معدنی از چالش انرژی و ریل
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، سـعید صادقـی بـا اشـاره بـه منابـع غنـی و 

ظرفیت باالی معدنی کشـور اظهار داشـت: کشـور 

ایران با داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان، 

نزدیـک بـه 7 درصـد از ذخایـر معدنـی کشـف شـده 

دنیـا را دارا اسـت و طبـق ارزیابی هـای انجـام شـده، 

نزدیـک بـه 68 مـاده معدنـی، 37 میلیـارد تـن ذخایـر 

قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی در 

همـه  ایـن  همـه  علی رغـم  دارد.  وجـود  کشـور 

ظرفیت هـا سـهم بخـش معـدن در تولیـد ناخالـص 

داخلی رقمی کمتر از یک درصد است.

معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر شـرکت های 

هلدینگ »ومعادن«، سهم فرآورده های معدنی در 

اقتصـاد دنیـا را حـدود 5 درصد اعالم کرد و افزود: 

کـه  کـرد  ادعـا  آمارهـا، می تـوان  ایـن  بـه  توجـه  بـا 

ظرفیـت افزایـش حداقـل پنـج برابـری درآمد کشـور 

از بخـش معـدن وجـود دارد، امـا اینکـه چـرا کشـور 

تاکنـون بـه ایـن مهـم دسـت نیافتـه، نشـان دهنده 

چالش هـای آشـکار و پنهـان متعـدد در ایـن حـوزه 

اسـت کـه بخشـی از آن بـه ضعـف فعالیت هـای 

اکتشافی بر می گردد.

وجود 117 پهنه معدنی با وسعت 700 تا   

15 هزار کیلومتر مربع

به گفته وی، قسمت اعظم اکتشافات کشور در 

سـال های بسـیار دور صـورت گرفتـه و طی سـال های 

اخیـر اقدامـات جـدی در راسـتای شناسـایی ذخایـر 

جدیـد در بخـش معـدن انجام نشـده اسـت و ضعف 

در حـوزه اکتشـاف یکـی از چالش هـای مهـم در حوزه 

معدن و صنایع معدنی است.

صادقـی با یـادآوری نیاز روزافزون صنایع معدنی 

بـه مـواد اولیـه و خـام تولیـد بـر جایـگاه اکتشـاف در 

حـوزه معـدن اظهـار کـرد: در حـال حاضـر بـه جـز دو 

پهنـه اصلـی معدنـی 117 پهنـه بـا وسـعت بیـن 700 تا 

15هزار کیلومتر مربع در کشور وجود دارد.

شـرکت های  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

هلدینـگ »ومعـادن«، میـزان اکتشـافات عمومـی و 

تفصیلی انجام شـده در کشـور را در مقایسـه با سایر 

کشـورهای معدن خیز جهان ناچیز توصیف کرد و با 

بیان اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه 

انجام نشـده اسـت، نسـبت به تامین مواد اولیه خام 

معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر شـرکت های هلدینـگ »ومعـادن« با اشـاره بـه ظرفیت بـاالی کشـور در بخش معـدن، ضعف 
فعالیت هـای اکتشـاف، کاهـش سـرمایه گذاری، مداخلـه قیمتـی دولـت، عـدم توجه به معـادن کوچـک مقیـاس و محدودیت های 

واردات ماشین آالت معدنی را از مهم ترین موانع توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی اعالم کرد.

ضعف در حوزه اکتشاف مهم ترین چالش  
حوزه معدن و صنایع معدنی

معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکت های هلدینگ »ومعادن« تاکید کرد:

ضرورت حمایت از معادن کوچک مقیاس و تسهیل در واردات ماشین آالت معدنی  
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صنایع معدنی به ویژه زنجیره فوالد، ابراز نگرانی کرد 

و گفت: اساسی ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف 

است که ریسک سرمایه گذاری در معدن و استخراج 

را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

وی ادامـه داد: در سراسـر جهـان و در بخـش پایه، 

توسط دولت و حاکمیت صورت می گیرد و در کشور 

به ویـژه سـازمان  و  اقداماتـی توسـط دولـت  نیـز  مـا 

زمین شناسـی انجام شـده اسـت ولی مطابق آمار در 

دسترس، یکی از مغفول ترین بخش ها در بودجه های 

سـنواتی، عـدم تخصیـص منابـع کافـی در اکتشـاف 

ذخایـر معدنـی اسـت؛ به طـوری کـه در بودجه هـای 

سنواتی و در میان برنامه های مختلف فصل صنعت 

و معـدن )شـامل برنامـه زیرسـاخت های صنعتـی و 

برنامـه  صنایـع،  توسـعه  و  ایجـاد  برنامـه  معدنـی، 

زمین شناسـی، برنامـه اکتشـاف و راه انـدازی معـادن، 

ارتقـای  برنامـه  صنعتـی،  تولیـدات  ارتقـای  برنامـه 

تولیدات معدنی و برنامه مقاوم سـازی سـاختمان ها( 

کمتریـن بودجـه اختصاصـی طـی سـالیان مختلـف، 

مربـوط بـه برنامـه زمین شناسـی و برنامـه اکتشـاف و 

راه اندازی معادن بوده است.

تحقق اهداف افق 1404 با جذب سرمایه   

20 میلیارد دالری

خـود  صحبت هـای  دیگـر  بخـش  در  صادقـی 

عدم تمایل سـرمایه گذاری در این حوزه را از دیگر 

چالش هـای بخـش معـدن دانسـت و تصریـح کـرد: 

و  اقتصـادی  رکـود  دلیـل  بـه  اخیـر  سـال های  در 

تحریم های تحمیل شـده، سـرمایه گذاری و حرکت 

واحدهـای  توسـعه  و  ایجـاد  سـمت  بـه  نقدینگـی 

معـدن و صنایـع معدنـی بـا افـت معنـادار مواجـه 

شده است.

شـرکت های  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

هلدینگ »ومعادن«، سرمایه مورد نیاز برای رسیدن 

به اهداف چشم انداز افق 1404 در تولید محصوالت 

معدنی و فلزی را بیش از 20 میلیارد دالر اعالم کرد و 

گفت: جذب این میزان سرمایه به بخش معدن نیاز 

بـه برنامه ریـزی و اقدامـات ویـژه دارد، طبـق آمارهـای 

منتشـر شـده در چنـد سـال اخیـر، سـرمایه گذاری 

صـورت گرفتـه در کشـور، حتـی کفـاف اسـتهالک 

سرمایه را نیز نمی دهد، یعنی در واقع میزان خالص 

سـرمایه گذاری منفـی اسـت کـه بخشـی از دالیـل آن 

مربـوط بـه تحریم هـا و بخشـی بـه مسـائل سـاختاری 

اقتصاد کالن مربوط می شود.

مداخله قیمتی دولت ترمز توسعه افقی   

در شرکت های معدنی

وی در ادامه به مشکالت ناشی از سیاست های 

مداخلـه قیمتـی دولـت در بـازار به ویـژه در سـال های 

اخیر اشاره کرد و اظهار کرد: مداخله قیمتی دولت، 

فضای کسب وکار در بخش معادن و صنایع معدنی را 

یارانـه ای  قیمـت  اسـت.  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت 

مدیریـت  در  دولـت  دخالـت  و  انـرژی  حامل هـای 

بنگاه هـای بـزرگ معدنـی موجـب کاهش بهـره وری و 

نرخ سرمایه گذاری است.

صادقـی بـا توضیـح اینکـه قیمت گـذاری در این 

صنعـت مانـع توسـعه افقـی در شـرکت های معدنی 

گونـه ای  بـه   قیمت گـذاری  کـرد:  بیـان  می شـود، 

تنظیـم شـده کـه مانـع توسـعه ایـن صنعـت و صرفـا 

جهـت تامیـن نهـاده ارزان بـرای حلقه هـای پایین تـر 

می شـود  باعـث  موضـوع  همیـن  و  اسـت  زنجیـره 

شـرکت های معدنـی بـه  جـای توسـعه افقی، توسـعه 

عمودی را دستور کار خود قرار دهند. به طوری که 

در سـال های اخیر شـاهد ورود شـرکت های معدنی 

زنجیـره  پایین دسـت  در  سـرمایه گذاری  بـه  بـزرگ 

ایـن موضـوع باعـث نگرانـی از کمبـود  هسـتیم و 

خوراک در سـال های آینده شـده است و باید به طور 

جدی مورد توجه قرار گیرد.

سهم 73 درصدی معادن کوچک در تولید  

شـرکت های  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

هلدینـگ »ومعـادن« در ادامـه صحبت هـای خـود بـا 

انتقـاد از متمرکـز شـدن حمایت هـای قانونـی و مالـی 

اصـوال  گفـت:  مقیـاس  بـزرگ  معـادن  در  دولت هـا 

قوانیـن، آیین نامه هـا و بخشـنامه ها هیـچ نسـبتی بـا 

شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک ندارند، درحالی 

اشـتغال بخـش معـدن، در معـادن  کـه 85 درصـد 

کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن 73درصد 

از سهم تولید را به خود اختصاص داده اند.

قسمت اعظم اکتشافات کشور در 
سال های بسیار دور صورت گرفته 

و طی سال های اخیر اقدامات جدی 
در راستای شناسایی ذخایر جدید 

در بخش معدن انجام نشده است 
و ضعف در حوزه اکتشاف یکی از 
چالش های مهم در حوزه معدن و 

صنایع معدنی است
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وی، افزایـش اشـتغال زایی، کاهـش فسـاد اداری و 

افزایـش شـفافیت را  بـه عنـوان ویژگی هـای عمومـی 

بنگاه هـای کوچـک مقیـاس یـاد کـرد و افـزود: معـادن 

کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات 

در کشور محسوب می شوند.

صادقـی، تشـکیل کارگروه احیای معـادن کوچک 

مقیاس در ایمیدرو را اقدامی موثر هر چند ناکافی )با 

توجـه بـه مقیـاس این صنعت( خوانـد و  تصریح کرد: 

بحـث  در  مقیـاس  کوچـک  معـادن  از  بسـیاری 

سرمایه گذاری های اولیه پیشرو بوده، اما در مواردی 

هـم بـه دالیلـی مختلـف ماننـد عـدم امـکان فـروش 

محصول نهایی با قیمت مناسب و یا ممنوعیت در 

انجام صادرات غیرفعال یا تعطیل مانده اند.

بـر شـرکت های  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

از  بیـش  از وجـود  هلدینـگ »ومعـادن« همچنیـن 

10هزار معدن کوچک مقیاس خبر داد و گفت: این 

معادن در مراحل پی جویی اولیه، اکتشافات اولیه و 

تفصیلی بسیاری از آن ها انجام شده و آماده سازی های 

بـه مرحلـه  و واحدهـای کانه آرایـی  راه  اولیـه مثـل 

بهره برداری رسیده است، اما متاسفانه تقریبا نیمی 

از آن هـا چنـد قـدم از اکتشـافات را جلـو رفتـه و در 

انتظار احیا و بازگشـت به مدار هسـتند، با تعطیلی 

مواجه هستند.

محدودیت دسترسی به تجهیزات و   

ماشین آالت مورد نیاز

بر اساس صحبت های صادقی بیش از 43 درصد 

هزینه هـای عملیاتـی معـادن مربـوط بـه ماشـین آالت 

اسـتخراجی اسـت و تامیـن بـه موقـع و ارزان  قیمـت 

ماشـین آالت معدنی، تاثیر قابل توجهی در اقتصادی 

شـدن سـرمایه گذاری، کاهش نرخ اسـتهالک، توسعه 

برخـی  امـا  دارد،  بهـره وری  افزایـش  و  معدنـکاری 

رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشین آالت 

معدنـی )هپکو( و ممنوعیت و محدودیت هـای وضع 

شـده وارداتـی بـه ویـژه ماشـین آالت دسـته دوم، آثـار 

منفی در بخش معدن به جا گذاشته است.

وی با یادآوری مواد 109 و 110 قانون امور معادن و 

ممنوعیـت واردات ماشـین آالت معدنـی و راه سـازی 

در رده تولیدات هپکو )و حتی باالتر از رده تولیدات 

هپکو( از سال 96  اظهار کرد: تولید شرکت هپکو در 

بهتریـن سـال های فعالیـت خـود کمتـر از دو هـزار 

دستگاه بوده و حتی در سال های اخیر به 30 دستگاه 

در سـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان تولیـد بـه هیـچ 

وجـه پاسـخگوی نیـاز 6 هـزار معـدن فعـال )از 12 هـزار 

پروانه( در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه 

بحرانی در کشور رسیده است.

شـرکت های  بـر  نظـارت  و  برنامه ریـزی  معـاون 

هلدینگ »ومعادن« با تاکید بر حمایت هوشمندانه 

و زمان بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش 

تسـهیل  تکنولـوژی، خواسـتار  انتقـال  و  تسـهیالت 

واردات در این بخش شد و تصریح کرد: نباید واردات 

ماشـین آالت معدنـی را بـا واردات خـودرو مقایسـه 

کنیــــم چــــرا کــــه ماشیــــن آالت معـــدنی از نــــوع 

سـرمایه گذاری و کمـک بـه رونـق تولیـد محسـوب 

می شـوند و بـا توجـه بـه مشـتریان مشـخص و کارکرد 

تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به 

داللی و سفته بازی نخواهد شد.

عدم اهلیت سنجی در واگذاری پهنه ها  

صادقـی بـا اشـاره بـه آمـار 6 هـزار معـدن فعـال از 

مجمــــوع بیــــش از 11 هــــزار معـــدن دارای پروانـه 

بهره برداری در کشور، یکی از دالیل غیر فعال ماندن 

یـد اشـخاص حقیقـی و  معـادن را حبـس آن هـا در 

حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد اعالم 

کرد و گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 

مجری قانون، اختیارات وسیعی در خصوص صدور، 

تمدیـد یـا ابطـال مجوزهای معدنی صـادر شـده برای 

اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارد و این یکـی از دالیل 

عمـده »محبـوس شـدن محدوده هـای اکتشـافی و 

معادن در ید اشـخاص حقیقی و حقوقی« اسـت که 

البته در ابتدای سال جاری، اقداماتی از سوی وزارت 

صمـت در راسـتای آزادسـازی معـادن حبـس شـده و 

واگذاری آن ها از طریق مزایده انجام شد و امیدواریم 

بـا برنامه ریـزی و اقدامـات مناسـب در ایـن زمینـه و 

واگـذاری پهنه هـا بـه افـراد حقیقـی و حقوقـی کـه 

صالحیت علمی و تخصصی و همچنین توانایی مالی 

دارند، شاهد استفاده بهینه و حداکثری از این ثروت 

عظیم باشیم.

در سال های اخیر به دلیل رکود 
اقتصادی و تحریم های تحمیل شده، 

سرمایه گذاری و حرکت نقدینگی 
به سمت ایجاد و توسعه واحدهای 

معدن و صنایع معدنی با افت معنادار 
مواجه شده است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، ناصـر فغفـوری بـا 

اشـاره زمزمه هـای شـنیده شـده در مـورد تعطیلـی 

چنـد واحـد فـوالدی در اسـتان اظهـار داشـت: ایـن 

واحدهـای مشـکالتی دارنـد کـه وجـود یـک مصوبـه 

ملی برای افزایش قیمت برق مصرفی در واحدهای 

اجـرا شـود  اگـر  کـه  اسـت  آن هـا  از  یکـی  فـوالدی 

ایـن  انـرژی را در  ایـن حامـل  افزایـش 30درصـدی 

واحدها موجب خواهد شد.

رئیـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان 

زنجـان بـه محدودیـت ایجـاد شـده در مصـرف بـرق 

واحدهای فوالدی از تابستان اشاره و تصریح کرد: این 

محدودیـت و افزایـش قیمـت پیش بینـی شـده بـرای 

برق مصرفی در واحدهای فوالدی مشکالتی را برای 

فعالیت این واحدها ایجاد کرده است.

وی تامیـن مـواد اولیـه از بـورس بـا توجـه بـه الـزام 

دیگـر  از  را  دارد  وجـود  مـورد  ایـن  در  کـه  قانونـی 

افـزود:  و  دانسـت  فـوالدی  واحدهـای  مشـکالت 

مجموع این مشـکالت، فعالیت برخی از واحدهای 

فوالدی فعال در اسـتان را برای مالکان آن ها غیرقابل 

توجیـه اقتصـادی کـرده اسـت و آن هـا صحبـت از 

تعطیلی واحدهای خود می کنند.

فغفوری با تاکید بر اینکه مشکالت عنوان شده 

از جمله افزایش قیمت حامل های انرژی تامین مواد 

اولیه از بورس و محدودیت ایجاد شده برای مصرف 

کشـوری  مصوبه هـای  فـوالدی  واحدهـای  در  بـرق 

از  خـارج  مشـکالت  ایـن  حـل  داد:  ادامـه  دارنـد، 

اختیارات استانی است و نمی توان برای این واحدها 

در محدوده استان کاری کرد.

رئیـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان 

زنجان با ابراز امیدواری برای کاهش محدودیت های 

مصرف برق در واحدهای فوالدی طی چند روز آینده 

گفت: باید متوجه بود که افزایش قیمت حامل های 

انرژی در نهایت بر روی قیمت تولیدات این واحدها 

تاثیـر خواهـد گذاشـت و مابه التفـاوت قیمـت در 

نهایت باید توسط مصرف کننده جبران شود.

نیـاز واحدهـای  وی، تامیـن مسـتمر بـرق مـورد 

فـوالدی و افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق در نیروگاه هـا از 

طریق تعمیر و بهسازی آن ها را از راهکارهای کمک به 

واحدهـای تولیـدی فـوالد عنـوان کـرد و افـزود: همه ما 

متوجـه هسـتیم کـه در مـورد نیروگاه هـای بـرق آبـی بـا 

توجه به وضعیت موجود خیلی نمی توان تکیه کرد چرا 

که فعالیت این نیروگاه ها وابسته به وجود آب است.

فغفـــوری، ترغیـــب واحدهـــای تولیـــدی بـــرای 

سـرمایه گذاری تامین برق مصرفی مورد نیاز خود از 

طریـق خریـد الکتروموتور، تولید برق خورشـیدی و یا 

نیروگاه هـای گازی را از راهکارهـای پیشـنهادی بـرای 

کاهش مشکالت واحدهای فوالدی دانست و گفت: 

بر اساس تفاهم نامه موجود بین وزارت نیرو و وزارت 

واحدهـای  گاز  تامیـن  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت 

تولیدی که اقدام به سرمایه گذاری برای تامین برق 

در واحدهای تولیدی خود کنند به قیمت پاالیشگاه ها 

انجام خواهد شد.

رئیـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان 

زنجان تعداد واحدهای فوالدی فعال در اسـتان را 15 

واحـد اعـالم و تصریـح کـرد: اغلـب واحدهایـی کـه با 

محدودیت هـای ایجـاد شـده برای برق دچار مشـکل 

شـده اند واحدهـای ذوب هسـتند و نوردهـا مصـرف 

باالیی ندارند.

بر اساس گزارشی از فارس، وی، تعداد واحدهای 

ذوب دارای مشکل را پنج واحد عنوان کرد و گفت: 

این واحدها بیش از دو هزار اشتغال دارند که اغلب 

آن هـا بـه دلیـل فرسـوده بـودن دسـتگاه ها مشـکالت 

بیشتری نسبت به دیگر واحدها دارند.

رئیـس سـازمان صنعت معدن و تجارت اسـتان زنجـان، با بیان اینکـه افزایش قیمت حامل های انـرژی تامین مواد اولیـه از بورس 
و محدودیـت ایجـاد شـده بـرای مصرف بـرق در واحدهای فـوالدی مصوبه های کشـوری دارند، گفـت: حل این مشـکالت خارج از 

اختیارات استانی است و نمی توان برای این واحدها در محدوده استان کاری کرد.

رشد قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه از مشکالت 
واحدهای فوالدی است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر، جعفر 

رفیعیـان اظهـار داشـت: گندله سـازی شـماره 2 نیـز 

پس از آغاز به کار با ظرفیت اسمی پنج میلیون تن، 

با استفاده از تجربه همکاران در کمتر از سه ماه به 

تولیـد اسـمی رسـید و در حـال حاضـر در ایـن بخـش 

هم باالی 6 میلیون تن تولید می کنیم.

مدیـر گندله سـازی شـرکت گل گهـر گفـت: در 

سـال گذشـته بـاالی 12 میلیـون و 100 هـزار تـن گندلـه 

تولیـد کردیـم و در تـالش هسـتیم تولیـد امسـال را به 

باالتر از تولید سال گذشته ارتقا دهیم.

وی در خصوص قطعی های برق تابستان اخیر و 

تاثیر آن بر میزان تولید اظهار کرد: با اینکه مدیریت 

کار در زمان قطعی های برق، بسـیار سـخت و چالش 

برانگیز بود، همکاران تالش کردند کمترین انحراف از 

برنامـه تولیـد اتفـاق بیفتـد و در هـر دو گندله سـازی، 

تجربه بهره برداری خوب کمک کرد که هم به لحاظ 

کمیت و هم کیفیت در شرایط پایداری باشیم.

رفیعیان در خصوص عوامل موثر بر تولید، نیروی 

انسـانی را موثرتریـن رکـن تولید دانسـت و گفـت: در 

و  تجربـه  بـا  بسـیار  همـکاران  انسـانی  منابـع  بعـد 

متخصصی داریم که تقریبا نیاز به گرفتن مشاوره از 

بیرون را مرتفع کرده اند.

مدیر گندله سازی شرکت گل گهر با بیان اینکه 

سـرمایه  یـک  شـرکت  بـرای  متخصـص  نیروهـای 

هستند، افزود: در حوزه تجربه تولید و تعمیرات نیز 

بـه جایگاهی رسـیده ایم کـه می توانیم تجربه خوبی 

را به سایر شرکت ها منتقل کنیم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ارزیابـی نیروهـا بر اسـاس 

انجـام می شـود،  واقعـی  و  شـاخص های مشـخص 

اذعـان کـرد: در انتخـاب سرپرسـت ها و رئیس هـا 

حتـی مدیـران حوزه بهره بـرداری انتخاب ها منطقی 

اسـت، بـه نحـوی کـه رده هـای بـاالی مجموعـه را 

همکارانـی کـه سـابقه و تجربـه مفیـد در ایـن حـوزه 

دارند، مدیریت می کنند.

رفیعیـان بـا بیـان اینکـه ایـن دسـتاوردها هـم در 

بخـش بهره بـرداری و هـم نظـارت بـه دسـت آمـده، 

گفـت: شـرکت بهره بـردار مـا هـم بـه تجربه و دانشـی 

رسـیده  کـه هـم رشـد نیـروی انسانی شـان از داخـل 

اتفـاق می افتـد، هـم با تجربـه بـاال و راحت می توانند 

کار را مدیریت کنند.

مدیـر گندله سـازی شـرکت گل گهر مطـرح کرد: 

گل گهـر بـا ایجـاد شـرکت نظـم آوران توانسـته اسـت 

بهره بـردار دیگـری هـم ایجـاد کنـد کـه باعـث شـده 

تجربـه بهره بـرداری رشـد کنـد، عـالوه بـر آن بـا نـگاه 

بهره بـرداری یکپارچه بتواند تولید مجموعـه را انجام 

دهـد  و در  نهایـت منطقـه بـه منطقـه ای با پتانسـیل 

فنی و تجربه بهره برداری باال تبدیل شود.

وی خاطرنشـان کرد: با هدف بهبود مسـتمر در 

نظام های بهبود از جمله 6 سیگما پروژه هایی تعریف 

شـده کـه چندیـن سـال اسـت در حـال اجـرا و پایـش 

هسـتند و بـه دلیـل توجـه  شـرکت گل گهـر بـه انگیزه 

پرسـنل، انگیزه هـا را هـم در بعـد مـادی و معنـوی 

جهت دهـی کـرده و بـه همیـن دلیـل مشـارکت در 

مدیـر گندله سـازی شـرکت گل گهـر بـا بیـان اینکـه ظرفیـت اسـمی گندله سـازی شـماره یـک، پنـج میلیون تـن اسـت ولی با 
برنامه ریـزی و تـالش همـکاران و بهـره دار، باالی 6 میلیـون تن در سـال یعنی 20 درصد بیشـتر از ظرفیت اسـمی تولید می کنیم، 

گفت: این میزان یک رکورد کمی در بخش تولید گندله با کارخانه موجود به حساب می آید.

در تولید گندله به لحاظ کمی و کیفی رکورد زده ایم
مدیر گندله سازی شرکت گل گهر:
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نظام های بهبود خیلی خوب بوده است.

رفیعیـان دربـاره نظام های نویـن کار مثل نظام 

نگهـداری، تعمیـرات و بهره بـرداری تصریح کرد: ما 

خوشبختانه تقریبا به روزترین سیستم ها را در این 

زمینـه داریـم و گل گهـر یکـی از پیشـروهای نظـام 

سیسـتمی کردن گردش کار اسـت که بر اسـاس آن 

تمـام فعالیت ها بـه صورت مکانیزه پیش می رود و 

از گـردش  یـک سـری  باعـث حـذف  رونـد  همیـن 

بهـره وری و سـرعت  بـاال رفتـن  کارهـای دسـتی و 

انجام کار شده است.

مدیر گندله سازی شرکت گل گهر درباره کیفیت 

در  در گندله سـازی گفـت:  تولیـد شـده  محصـول 

کیفیـت محصـول، وظیفـه و الگویـی داریـم کـه بـر 

مبنای آن نگاه، کامال بر محور مشتری مداری است.

وی در ادامـه افـزود: در کیفیـت مـوارد مختلفی 

موثـر اسـت، کنسـانتره ای کـه بـه گندله سـازی وارد 

می شـود تـا فراینـد گندله سـازی، تجهیـزات و نیـروی 

انسانی در این امر نقش دارند.

رفیعیـان عنـوان کـرد: بازخوردهایـی کـه از واحـد 

فروش دریافت می کنیم و واحد کنترل فرایند بر این 

رونـد تاثیـر دارد کـه ایـن واحـد هـم بـا آزمایشـگاه و 

مشتری در ارتباط است هم در ورودی با مواد اولیه و 

واحد فرآوری ارتباط دارد.

مدیر گندله سـازی شـرکت گل گهر تصریح کرد: 

کیفیـت در گندله سـازی بـه دسـتورالعمل و رویـه و 

جلسـات  در  روز  هـر  کـه  دارد  نیـاز  دائـم  کنتـرل 

بررسـی  ریـز  بـه  ریـز  را  کیفـی  مـوارد  صبحگاهـی 

می کنیـم تـا عـدم انطباق هـا بررسـی و اصـالح شـود. 

همچنیـن در شـیفت تولیـد، ناظـر تولیـد داریـم کـه 

عالوه بر کمیت، وضعیت کیفی را کنترل می کند.

ـــ

شناسایی 54 محدوده معدنی در سیستان و بلوچستان

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو گفت: با اکتشـافات اولیه انجام شـده، 54 محدود معدنی امیدبخش در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
شناسایی شده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در جریان سفر 

به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، اظهار داشـت: 25 

درصد عملیات اکتشـافی در حال انجام در کشـور 

به استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که 

تاکنون 90 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی در این 

اسـتان توسـط ایمیـدرو و شـرکت های تابعـه در حـال 

انجام است.

وی افزود: بیشترین فعالیت اکتشافی ایمیدرو 

در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است  و 

گزارش کامل این پهنه ها تا پایان دی ماه به سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ارائه می شود.

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو بیان کـرد: در حال 

حاضـر، بـرای برخـی پهنه هـا پروانـه اکتشـاف صـادر 

شـده و بـرای برخـی دیگـر، اقدامـات الزم در حـال 

انجـام اسـت و پیش بینـی می کنیـم ظـرف سـه تـا 

چهار سال آینده، محدوده های جدید پرپتانسیلی را 

برای استان معرفی کنیم.

جعفری عنوان کرد: تاکنون 350 میلیارد تومان 

هزینـه اکتشـافی در منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان 

انجـام شـده و ایـن هزینه هـا در مرحلـه اکتشـافات 

تفصیلی نیز ادامه خواهد یافت.

وی اضافـه کـرد: بـرای حـوزه اکتشـاف به عنـوان 

یـک بخـش پایـه ای از فراینـد توسـعه بخـش معـدن و 

انجـام  بـرای  محدودیتـی  هیـچ  معدنـی،  صنایـع 

اکتشافات نگذاشته ایم و این موضوع نیز در استان 

سیستان و بلوچستان مطرح است.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو تصریـح کـرد: بـا 

توجـه بـه امیدهـای حاصـل شـده در بخـش حفـاری 

هسـتیم  امیـدوار  شـده،  شناسـایی  محدوده هـای 

ذخایـر قابـل توجهـی از مـواد معدنـی بـا ارزش کـه 

اغلب شامل طال، مس و ... است، حاصل شود.

جعفری اذعان کرد: از جمله نتایج این اکتشافات، 

شناسایی معدن مس - طال جانجا است که حفاری 

فاز اکتشافات عمومی و تفصیلی آن به اتمام رسیده 

و ذخایر آن مشخص شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:

وی ابراز کرد: این معدن برای جذب سرمایه گذاری 

بـه فراخـوان رفتـه و امیـدوار هسـتیم قبـل از پایـان 

آن  سـرمایه گذار  و  مشـخص  مزایـده  برنـده  سـال، 

شروع به  فعالیت کند.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو خاطرنشـان کـرد: 

اکتشـافات جدید در اسـتان سیسـتان و بلوچستان، 

توسـعه  نتیجـه  و در  معـادن جدیـد  بـه شناسـایی 

اقتصادی و اجتماعی منطقه منجر خواهد شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت فوالد سـنگان، علی امرایی با اشـاره 

بـه ثبـت 10 درصـد رکـورد روزانـه بیـش از ظرفیـت 

اسـمی  در این شـرکت اظهار داشـت: به رغم 27 روز 

قطع کامل برق در نیمه نخست امسال و همچنین 

در مجموع حدود 40 روز محدودیت مصرف برقی، 

میزان تولید شرکت به سه میلیون و 300 هزار تن در 

مـدت یـاد شـده رسـید کـه معـادل تولیـد کل سـال 

گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با اشاره به ثبت 

رکورد ماهانه بیش از 470 هزار تن در سـال گذشـته 

در ایـن شـرکت، تصریـح کـرد: البتـه محدودیت گاز 

یکـی از موانـع تولیـد در فـوالد سـنگان اسـت؛ بـه 

گونه ای که 27 روز طی هشـت ماه گذشـته بر روند 

تولیـد ایـن شـرکت موثـر بـوده و اگـر محدودیت گاز 

رفـع شـود، بیـش از ظرفیـت اسـمی  کـه بالـغ بـر پنـج 

میلیون تن است، تولید خواهیم داشت.

وی بـا بیـان اینکـه فوالد سـنگان در شـمال شـرق 

و  اقتصـادی  توسـعه  بـه  منجـر  و  احـداث  کشـور 

زیرسـاختی در ایـن منطقـه شـده اسـت، خاطرنشـان 

کـرد: کارخانـه گندله سـازی مـا بـا 10 درصـد بیـش از 

ظرفیت اسمی  در حال فعالیت است؛ به طوری که 

روزانـه بیـش از 17 هـزار تـن را پشـت سـر گذاشـته 

است.

امرایـی در مـورد میـزان تولیـد با توجه به چالش 

کمبـود گاز در زمسـتان امسـال گفـت: در صـورت 

تامین گاز مصرفی، تولید فوالد سنگان تا پایان سال  

جاری به بیش از پنج میلیون تن خواهد رسید؛ این 

درحالـی اسـت کـه هم اکنـون ظرفیـت ایـن کارخانـه 

پنـج میلیـون تـن اسـت و 10 درصـد بـاالی ظرفیـت 

تولید می کند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان همچنیـن در 

مـورد تامیـن بـرق مصرفـی کارخانـه بـرای سـال های 

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـنگان گفـت: برای دسـتیابی بـه 55 میلیون تن فـوالد بر اسـاس سـند چشـم انداز 1404، دولت باید 
تمهیدات الزم را برای برون رفت از چالش های کمبود انرژی و ریل اتخاذ کند.

ضرورت برون رفت صنایع معدنی از چالش انرژی و ریل
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان:
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آتـی افـزود: در ایـن زمینـه فراخوانـی از سـوی دولت 

ارائـه شـده کـه بر اسـاس آن تمامـی  فوالدسـازان وارد 

موضوع تامین برق خواهند شد.

وی تصریح کرد: چنانچه به ظرفیت نیروگاه های 

در دست ساخت که از پیشرفت فیزیکی برخوردارند، 

توجه می شد سریع تر به نتیجه می رسیدیم تا اینکه 

نیروگاه جدید احداث شود.

بـه گفتـه امرایـی، اگـر از چهـار سـال گذشـته بـه 

فکر احداث نیروگاه بودیم هم اکنون چالش کمبود 

بـرق در کشـور ایجـاد نمی شـد  و کل صنایـع بـا ایـن 

مشکل مواجه نبودند.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان در مورد چالش 

کمبود گاز صنایع نیز عنوان کرد: وزارت صمت نیز 

باید برای این امر استراتژی داشته باشد؛ به گونه ای 

کـه تمامـی  صنایع در پاالیشـگاه ها سـهامدار شـوند، 

زیرا مشکل کمبود گاز در سال های آینده نیز ایجاد 

خواهد شد.

وی با بیان اینکه تراز گاز در کشور منفی است، 

افـزود: هم اکنـون کل گاز مصرفـی در صنایع کشـور 

کمتـر از 15 درصـد اسـت و بـه دلیـل ارزش افـزوده و 

ارزآوری صنایـع مختلـف بایـد ایـن صنایـع حتـی در 

پاالیشگاه ها در این زمینه ظرفیت سازی کنند.

از  یکـی دیگـر  را  ریـل  امرایـی، چالـش کمبـود 

چالش هـای موجـود در صنعـت فـوالد بـرای حمـل 

مواد اولیه دانست و افزود: هم اکنون روزانه 17هزار 

تـن تولیـد در فـوالد سـنگان صـورت می گیـرد کـه از 

ایـن میـزان فقـط 9 هـزار تـن را می توانیم با ریل حمل 

کنیـم و امـکان جابه جـا کـردن بیشـتر از ایـن میـزان 

برای ما وجود ندارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان تاکیـد کـرد: 

بـرای برون رفـت از چالـش کمبـود ریـل بایـد راه آهـن 

شـمال بـه جنـوب کشـور دو ریلـه شـود کـه فـوالد 

مبارکه در این زمینه مشارکت دارد.

سـند  اهـداف  تحقـق  بـرای  کـرد:  اذعـان  وی 

چشـم انداز 1404 و تحقـق دسـتیابی بـه 55 میلیـون 

چالش هـای  بـرای  الزم  تمهیـدات  بایـد  فـوالد  تـن 

پیش روی صنایع ازجمله ریل و گاز اندیشیده شود.

امرایـی در مـورد برنامه هـای آتـی شـرکت فـوالد 

سـنگان خاطرنشـان کـرد: بـرای سـال آینـده افزایـش 

ظرفیت کارخانه گندله سازی از پنج به 7.5 میلیون 

تن و همچنین دستیابی به ظرفیت اسمی  کارخانه 

کنسانتره از برنامه های فوالد سنگان است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان بـا بیـان اینکـه 

فـوالد سـنگان کم صرف تریـن واحـد تولید کنسـانتره 

در مصـرف آب کشـور اسـت، افـزود: 80 درصـد آب 

مورد اسـتفاده در فوالد سـنگان از طریق بازچرخانی 

نظـر داریـم 20  تولیـد برمی گـردد و در  بـه چرخـه 

درصد باقی مانده از طریق پساب تامین شود.

وی در مورد نقش فوالد سنگان در تکمیل زنجیره 

فـوالد مبارکـه تصریـح کرد: طـی مذاکراتی با ایمیدرو 

درصـدد هسـتیم تـا در زمینـه حفـاری و اکتشـافات 

مشـارکت داشـته باشـیم؛ به طوری که در بلند مدت 

معـدن سـنگان بـه کنسرسـیومی  از سـرمایه گذاران 

واگذار شود از این رو تا آن زمان مطالعات اکتشافی و 

گسترده ای را انجام خواهیم داد.

امرایـی خاطرنشـان کـرد: هم اکنـون 30 درصـد 

از مـواد اولیـه برعهـده فـوالد سـنگان اسـت و در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی از جملـه گندلـه، 

کنسـانتره، اکتشـاف و سـنگ در صدد برنامه ریزی 

و توسعه هستیم.

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان، در 

زمینه فوالد از جمله آهن  اسـفنجی و فوالدسـازی با 

توجـه بـه اینکـه از زیر مجموعه هـای فـوالد مبارکـه 

هستیم برنامه ای برای ورود نداریم.

وی تاکید کرد: اسـتراتژی این شـرکت توسعه و 

کـه  گونـه ای  بـه  اسـت،  معـدن  حـوزه  بـه  ورود 

هم اکنـون قـرارداد 25 سـاله بـا ایمیـدرو داریـم، امـا 

بـه دلیـل نداشـتن معـدن، ورود مـا بـه ایـن حـوزه 

کامال مشخص نیست.

امرایـی ادامـه داد: بـرای دسـتیابی بـه اهـداف 

چشـم انداز فوالد مبنی بر دسـتیابی به 55 میلیون 

تن فوالد ما باید کارخانه ها را به ظرفیت برسانیم از 

ایـن رو افزایـش ظرفیـت توسـعه گندلـه و کنسـانتره، 

یکی از برنامه های ما برای تحقق این سند است.

خاطرنشـان  سـنگان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه عـالوه بـر پیشـتازی در 

فـوالد کشـور، در تحقـق زیرسـاخت های  صنعـت 

تولیـد 55میلیـون تـن فـوالد نقـش بی بدیلـی دارد؛ 

در صورت تامین گاز مصرفی، تولید 
فوالد سنگان تا پایان سال  جاری به 
بیش از پنج میلیون تن خواهد رسید، 

این درحالی است که هم اکنون ظرفیت 
این کارخانه پنج میلیون تن است و 

10درصد باالی ظرفیت تولید می کند
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در همیـن راسـتا، زیرسـاخت شـبکه ریلـی اهمیـت 

ویـژه ای دارد چراکـه بیـش از 17 هـزار تـن گندله در 

عمـال  کـه  می شـود  تولیـد  سـنگان  فـوالد  شـرکت 

9هزار تن آن از طریق شـبکه ریلی منتقل می شـود 

و شرکت فوالد مبارکه پیگیر مشارکت در طرح های 

بـه  ریلـی شـمال  شـبکه  مطالعاتـی دوخطه سـازی 

جنوب کشور است.

وی با اشـاره به هزار و 850 نفر اشـتغال مسـتقیم 

در فـوالد سـنگان گفـت: جانمایـی ایـن شـرکت در 

منطقه مرزی شرق کشور باعث اشتغال زایی بیش از 

هـزار نفـر در سـال گذشـته شـده کـه یکـی از مزایـای 

فـوالد سـنگان در شـرق کشـور اسـت و بـا همـکاری 

شـرکت فـوالد مبارکـه چهـار بانـده کـردن پـروژه ملـی 

جاده تربت حیدریه به خواف در حال اجرا است.

امرایـی بـا اشـاره بـه پیشـتازی ایـن شـرکت در 

مسـئولیت های اجتماعـی تصریـح کرد: بـا همراهی 

شـرکت فـوالد مبارکـه هفـت مدرسـه در ایـن منطقه 

احداث شده و طی تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی 

مـدارس منطقـه، هفـت مدرسـه دیگـر در دسـت 

ساخت است.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با اشاره به طرح 

مطالعه آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف عنوان 

اشـتغال و  بـا توسـعه کارآفرینـی،  ایـن طـرح  کـرد: 

حمایـت از مشـاغل خانگـی و کوچـک برکاتـی بـرای 

منطقه داشته است.

وی در مورد سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن 

ایـن زمینـه در حـال رایزنـی  افـزود: در  افغانسـتان 

هستیم تا به بازار افغانستان وارد شویم.

بـرای  کامـل  آمادگـی  مـا  امرایـی،  گفتـه  بـه 

سـرمایه گذاری در معـادن سـنگ آهن افغانسـتان را 

داریم، اما این همکاری منوط به تعامل سیاسی بین 

دو کشور است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان بـا بیـان اینکـه 

ظرفیـت معـادن افغانسـتان پنـج برابـر معـادن ایـران 

معـــادن  زمینـــه  در  الزم  مطالعــات  افـزود:  اسـت، 

افغانستــــان صــــورت گرفتــــه اســــت و از تمـــــامی 

 توانمندی ها و ذخایر معدنی این کشور اطالع داریم.

وی در ادامه از دولت خواسـت معادن بزرگ به 

شـرکت های بزرگـی کـه در زنجیـره فـوالد فعالیـت 

دارند و از توان مالی، تخصص و  اهلیت برخوردارند، 

واگذار شـود تا بتوان به تحقق 55 میلیون تن فوالد 

در افق 1404 کمک کرد.

امرایی، همچنین خواستار تسریع در واردات 

واگـن و لوکوموتیـو از سـوی دولـت شـد و تاکیـد 

تجهیـزات  و  ماشـین آالت  واردات  بایـد  کـرد: 

پیشـرفته معدنی تسـهیل شـود زیرا این امر به یک 

چالش در کشور بدل شده، زیرا با توجه به فرسودگی 

در  ظرفیـت  حداکثـر  از  اسـتفاده  ریلـی  نـاوگان 

کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان افزود: بوروکراسی 

بـرای واردات ریـل و  ماشـین آالت معدنـی زمان بـر 

است و موجب اتالف منابع مالی می شود.

وی همچنیـن بـا انتقـاد از بنـد الـف مـاده 43 

قانـون برنامـه ششـم اظهـار کـرد: بـر اسـاس این بند 

تخریـب  موجـب  کـه  معدنـی  صنایـع  و  معـادن 

روسـتاها و ایجاد مشـکالت شـوند، باید یک درصد 

از محـل فـروش خـود را در منطقـه مورد نظر هزینه 

بـرای  قانـون  ایـن  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  کننـد، 

شرکت هایی است که پروانه بهره برداری از معادن 

و اسـتخراج و بهره بـرداری را دارنـد و شـامل حـال 

فوالد سنگان نمی شود، زیرا ما معدن نداریم.

مدیـرعامــــل شرکـــت فـــوالد سنگــان در پایـــان 

خاطرنشـان کـرد: مـا سـنگ مـورد نیـاز را از ایمیـدرو 

مـا  سـوی  از  فـرآوری  فقـط  و  می کنیـم  خریـداری 

صـورت می گیـرد از ایـن رو قانـون یـاد شـده شـامل 

حال ما نمی شود.

برای دستیابی به اهداف چشم انداز 
فوالد مبنی بر دستیابی به 55 میلیون 

تن فوالد ما باید کارخانه ها را به 
ظرفیت برسانیم از این رو افزایش 
ظرفیت توسعه گندله و کنسانتره، 

یکی از برنامه های ما برای تحقق این 
سند است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، در راسـتای اجـرای توافـق وزارت »صنعـت، 

معـدن و تجـارت« و وزارت »نیـرو« در زمینـه ایجـاد 

حداقـل 10 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی 

توسـط شـرکت های صنعتـی و معدنـی، تفاهم نامـه 

تکمیـل فـاز دوم نیـروگاه سـمنان بـه ظرفیت اسـمی 

شـرکت  فی مابیـن  مـاه،  آذر  در 29  مـگاوات   366

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـه عنـوان 

کارفرمـا و گـروه مپنـا )بـه عنـوان مجـری برنامـه( بـا 

حضـــور امیرحسیـــن نــــادری، مدیرعامـــل شرکـــت 

اعضـا  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

هیئـت مدیـره ایـن شـرکت، سـید زمـان حسـینی، 

مجـری طرح هـای نیروگاهـی صنایع معدنـی وزارت 

نیـرو و عبـاس علی آبـادی، مدیرعامـل گـروه مپنـا بـه 

امضا رسید.

امیرحسـین نادری در این مراسـم که نخسـتین 

تفاهم نامه در زمینه ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی 

توسـط شـرکت های صنعتی و معدنی کشـور بود با 

یـادآوری شـرایط و محدودیت هـای تحمیل شـده در 

بخش تامین انرژی به حوزه معدن و صنایع معدنی 

گفت: شرکت »ومعادن« در راستای حمایت و رفع 

چالش های کشور در زمینه تامین برق به ویژه برای 

بخش معدن، سـرمایه گذاری در این خصوص را در 

دستور کار خود قرار داد.

مدیرعامــــل شرکـــت سرمایـــه گذاری توسعـــه 

معـادن و فلـزات در ادامـه ضمـن تشـکر از پیگیری و 

تـالش همه دسـتگاه ها و سـازمان ها بـرای انعقاد این 

تفاهم نامـه افـزود: تامیـن انـرژی بـه عنـوان یکـی از 

اولویت های شـرکت اسـت و امیدواریم با مدیریت 

و تـالش گروه مپنا، شـاهد بهره بـرداری این پـروژه در 

رفـع  بـر  عـالوه  تـا  باشـیم  شـده  پیش بینـی  زمـان 

گام  معدنـی،  صنایـع  و  معـدن  حـوزه  چالش هـای 

موثری در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداریم.

در ایـن جلسـه همچنیـن سـید زمـان حسـینی، 

مجـری طرح هـای نیروگاهـی صنایع معدنـی وزارت 

جایـگاه خـوب شـرکت  و  تـوان  بـر  تاکیـد  بـا  نیـرو، 

»ومعـادن« و گـروه مپنـا، انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را 

دو  چندجانبـه  همـکاری  و  تـالش  اراده،  حاصـل 

وزارتخانـه صمـت و نیـرو، شـرکت »ومعـادن«، گـروه 

مپنا، و ایمیدرو دانست و نسبت به عملیاتی شدن 

هر چه سریع تر این پروژه ابراز امیدواری کرد.

عبـاس علی آبـادی، مدیرعامـل گروه مپنا نیز در 

ادامـه جلسـه بـا مهـم شـمردن توسـعه زیرسـاخت ها 

بـرای تامیـن انـرژی، افزایـش بهـره وری را نیـز یکـی از 

چالش هـای  و  موضوعـات  حـل  بـرای  الزم  شـرایط 

مربـوط بـه تامیـن انـرژی در کشـور دانسـت و ایجـاد 

مشوق در همه بخش های صنعتی و شهری را برای 

افزایش بهره وری مهم برشمرد.

الزم بـه توضیـح اسـت در حـال حاضـر میـزان 

پیشـرفت فـاز دوم نیـروگاه سـمنان از نظـر حجمـی 

حـدود 75 درصـد و از نظـر مالـی حـدود 45 درصـد 

معـادن  و  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  و  بـوده 

حـدود 79 میلیـون یـورو بـرای تکمیـل ایـن پـروژه در 

قالـب تامیـن تجهیـزات، انجام طراحی، مهندسـی، 

نصـب و راه انـدازی دو واحـد توربیـن ژنراتـور گاز 

کالس E پیشـرفته )MGT70 )3 بـه ظرفیـت نامـی 

366 مگاوات، سرمایه گذاری کرده است.

در راسـتای اجـرای توافـق وزارت صمـت و وزارت نیـرو در زمینـه ایجـاد ظرفیـت جدیـد نیروگاهی توسـط شـرکت های صنعتی و 
معدنـی، نخسـتین تفاهم نامـه  با ارزش تقریبی 79 میلیون یورو بین شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات و گروه مپنا 

برای تکمیل فاز دوم نیروگاه سمنان به امضا رسید.

امضای نخستین تفاهم نامه ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی
سرمایه گذاری 7۹ میلیون یورویی »ومعادن« در تکمیل فاز دوم نیروگاه سمنان  
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به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شاتا، علی 

رسـولیان بـا بیـان ایـن مطلـب در نشسـت مشـترک با 

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که فراهم 

آوردن زمینه اسکان و آرامش کارگران، کمبود نیروی 

کار در شـهرک های صنعتـی را جبـران خواهـد کـرد، 

اظهار داشـت: باید شـرایط، تسـهیالت و مشوق های 

الزم تعریف و برنامه ریزی شود تا کارفرما و صنعتگر 

بـرای حفـظ نیـروی کار خـود متقاضـی ایجاد مسـکن 

برای کارگران باشد.

وی افـزود: در حـال حاضـر نزدیک به یک میلیون 

نفـر در بیـش از 48 هـزار واحـد تولیـدی مسـتقر در 

شـهرک ها و نواحی صنعتی کشـور اشتغال دارند که 

بـا توجـه بـه ایـن حجـم و گسـتردگی، تامین مسـکن و 

آسـایش آن هـا از طریـق کاهـش هزینـه رفـت و آمـد و 

ترافیک برای ما امری مهم تلقی می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 

کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران ادامـه داد: در 

حال حاضر 11 محور با 55 شهرک صنعتی در کشور 

شناسـایی شـده اسـت کـه با توجـه به اشـتغال حدود 

ایـن شـهرک ها، 220 هـزار واحـد  نفـر در  365 هـزار 

مسکونی برای سکونت آن ها مورد نیاز است.

رسـولیان یـادآور شـد: همچنیـن بالـغ بـر 55 هـزار 

ـ ایوانکـی شناسـایی  نفـر در محـور صنعتـی تهـران 

شـده اند کـه تـا کنـون تعداد سـه هـزار و 800 نفـر آن ها 

برای استقرار و سکونت در شهر جدید ایوانکی اعالم 

آمادگی کرده اند.

امیـدواری کـرد: همـکاری مشـترک  اظهـار  وی 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و 

شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد، فرصـت مناسـبی را 

بـرای هـر دو بخـش در جـذب نیـروی انسـانی بـرای 

واحدهای صنعتی و ارتقا شهرهای جدید فراهم کند.

آمادگی صدور پروانه ساخت شهرک های مسکونی 

برای واحدهای صنعتی متقاضی را داریم

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با 

تاکیـد بـر این کـه ایجـاد پیونـد بیـن بخـش اسـکان و 

صنعـت و اشـتغال همـواره ضـروری بـوده و بایـد از 

ابتدای سیاسـت احداث شـهرهای جدید در کشـور 

مـد نظـر قـرار می گرفـت، گفـت: در شـرایط فعلـی 

کشـور کـه قیمـت مسـکن در کالنشـهرها بـه شـدت 

افزایش داشته، این مهم برعهده ماست تا برنامه ریزی 

دقیـق و منسـجمی بـرای تامیـن مسـکن اقشـار کـم 

درآمد، به  ویژه در محورهایی که دارای شـهرک های 

صنعتی و به دنبال آن قشـر گسـترده ای از کارگران و 

شاغالن در آن حوزه هستند، داشته باشیم.

حبیب اله طاهرخانی عنوان کرد: در حال حاضر 

11 محـور صنعتـی در نقـاط مختلفـی از کشـور وجود 

دارد که خوشبختانه در جوار برخی از آن ها، شهرهای 

جدیدی مانند سهند، بینالود، ایوانکی، پرند و … در 

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیان ایـن که اسـکان کارگـران در مناطـق همجـوار شـهرک های صنعتی بـه کاهش 
هزینه هـای بخـش صنعـت منجر می شـود، گفـت: در بیـن 832 شـهرک و ناحیه صنعتی درحـال بهره بـرداری در کشـور، برخی از 

شهرک های بزرگ در تهران، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و...، با کمبود کارگر مواجه هستند.

جبران کمبود نیروی کار در شهرک های صنعتی با فراهم 
آوردن زمینه اسکان کارگران
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گذشـته مکان یابی و احداث شـده اند پس هم اکنون 

ظرفیت الزم برای سـاخت مسـکن مورد نیاز شاغالن 

شهرک های صنعتی برای آن ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: شرکت عمران شهرهای جدید 

آمادگی دارد که در محورهایی که شهر جدید و یا 

ظرفیـت سـاخت مسـکن در نزدیکـی آن هـا وجـود 

نـدارد را مبنـای مطالعه هـای جدیـد بـرای احـداث 

شـهر و یا شـهرک های جدید قرار داده و در دسـتور 

کار خود بگذارد.

مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  گفتـه  بـه 

نیـروی  اسـتقرار  جدیـد،  شـهرهای  عمـران  شـرکت 

شـاغل در شـهرک های صنعتـی در مناطـق مذکـور 

قطعـا فوایـد بسـیاری در کاهش ترافیک، هزینه های 

تردد، مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش ایمنی 

به همراه داشته و کارایی صنعت و اقتصاد را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.

طاهرخانـی همچنیـن به نمونه های موجود در 

کشـور بـرای الگوبـرداری نیـز اشـاره کـرد و ادامـه 

داد: خوشـبختانه شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد 

بـا اخـذ دسـتورالعمل ترویج شهرک سـازی در سـال 

گذشـته ایـن امـکان را دارد کـه بـا صـدور پروانـه 

مورد نیاز، مجوز سـاخت شـهرک های مسـکونی را 

بـه خـود شـهرک های صنعتـی واگـذار کـرده تـا این 

الگوهـای  بـا  بـه  طـور مسـتقل متناسـب  واحدهـا 

را  موجــــود، شهرک هــــای مسکـــونی  استانـــدارد 

احـداث و ضمـن توسـعه برند خـود، مدیریت آن را 

نیز برعهده بگیرند.

وی یادآور شد: به  طور مثال، شهر جدید ایوانکی 

بـا برخـورداری از اراضـی دولتـی و بدون معـارض، این 

شـرایط را دارد تـا بـا واگـذاری اراضـی به  صورت نقد و 

اقسـاط، زمیـن مـورد نیـاز بـرای سـاخت شـهرک های 

مسکونی را واگذار و با واحدهای صنعتی هماهنگی 

الزم را داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسـازی اظهار کرد: از سـوی 

دیگـر، مدیـران کارخانجـات مسـتقر در شـهرک های 

صنعتـی می تواننـد از مسـکن های احـداث شـده در 

شهرهای جدید به  عنوان خانه دوم خود بهره برده و 

در آن سـکونت داشـته باشـند چراکه تالش ما بر این 

اسـت تـا از کیفیـت بـاال در سـاخت و حضـور اقشـار 

و  شـهرها  در  سـکونت  بـرای  اجتماعـی  گوناگـون 

شهرک هـــای جدیـد استفـــاده کــــرده و از برچسـب 

عناوین خاص تحت عنوان شهرهای کارگری و … به 

این مناطق جلوگیری کنیم.

طاهرخــــانی در پایــــان بــــا تاکیــــد بـر این کـــه 

ذی نفعـان اصلـی سیاسـت ایجـاد شـهرهای جدیـد، 

شـاغالن شـهرک های صنعتی در خارج از محدوده 

کالنشـهرها هسـتند، تصریـح کـرد: حـوزه اسـکان و 

اشـتغال بایـد بـرای حفـظ ایـن سیاسـت بـا یکدیگـر 

یـک  مبادلـه  بنابرایـن  باشـند.  داشـته  همـکاری 

تفاهمنامه راهبردی بین دو مجموعه با دستور کار 

ایـن پیونـد بسـیار ضـروری  ایجـاد  بـرای  مشـخص 

خواهد بود.

ایـن نشسـت، تعـدادی از مدیـران ارشـد دو  در 

مجموعـه بـه ارائـه گزارشـی از آخریـن اقدامـات انجـام 

شـده پیرامـون احـداث مسـکن در مناطـق همجـوار 

شهرک های صنعتی و معرفی ظرفیت ها و فرصت های 

سرمایه گذاری در شهرهای جدید پرداختند. 

ـــ

آغاز کار سرمایه گذار در معدن مس جانجا

عضـو مجمع نمایندگان مردم سیسـتان و بلوچسـتان در مجلس شـورای اسـالمی گفت: وزیر صنعـت، معدن، تجـارت وعده ورود 
و آغاز فعالیت سرمایه گذار در معدن مس جانجا سیستان تا پایان بهمن ماه جاری را داده است.

حبیب اللـه  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

دهمـرده در حاشـیه بازدیـد رئیـس هیئـت عامـل 

ایمیدرو از پروژه های معدنی و صنایع وابسـته آن 

در منطقـه سیسـتان، اظهـار داشـت: معـدن، یکی 

از ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان و خصوصا 

معـادن  ایـن خطـه  در  و  اسـت  منطقـه سیسـتان 

فراوانی وجود دارد که کار خاصی برای بهره برداری 

از آن هـا تاکنـون انجـام داده نشـده کـه نمونـه آن 

معدن مس جانجا است.

مـس  معـدن  شـبیه  معـدن  ایـن  افـزود:  وی 

رفسـنجان بـوده و ذخیـره فراوانـی دارد.در سـنوات 

اخیـر آغـاز بهره بـرداری از یـک پهنـه ایـن معـدن در 

اولویت کار قرار گرفته و با توجه به گفته های وزیر 

صنعت، معدن و تجارت در پاسـخ به سـواالت بنده 

در مجلـس شـورای اسـالمی، بـه آینـده ایـن معـدن 

امیدوار هستم .

و  سیسـتان  مـردم  نماینـدگان  مجمـع  عضـو 

بلوچستان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: بر 

اساس وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود و 

آغـاز فعالیـت سـرمایه گذار در معـدن مـس جابجـا 

سیسـتان تا پایان بهمن ماه جاری را شـاهد خواهیم 

بود و براسـاس برآورد اولیه در گام اول یک هزار نفر 

در این عرصه مشغول به فعالیت خواهند شد.

بر اساس گزارشی از فارس، دهمرده خاطرنشان 

کرد: برخالف سایر معادن، 30 تا 40 درصد از سهام 

این معدن مربوط به مردم سیستان خواهد بود.
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بـه گـزارش فلـزات آنالیـن«، علی اکبـر کریمـی 

در شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی 

استان مرکزی اظهار داشت: بورس کاال یک امکان 

بـرای اقتصـاد کشـور بود که شـکل گرفـت و مزایای 

زیـادی را می توانـد بـرای اقتصـاد کشـور بـه همـراه 

داشـته باشـد. ایـن امـکان یـک مزیـت بـزرگ بـرای 

تولید است.

وی بـا بیـان اینکـه اگرچـه عمـر بـورس کاال در 

کشـور کمتـر از 20 سـال بـوده، امـا سـابقه بـورس در 

دنیـا زیـاد اسـت، افـزود: خوشـبختانه رونـد فعالیت 

بورس کاال در ایران و کلیت بازار سرمایه دائم رو به 

کـه  داشـته  همـراه  بـه  مزیت هایـی  و  بـوده  رشـد 

مهم ترین آن ها حذف واسـطه ها و کاهش نوسـانات 

بـازار و حداقـل کـردن ریسـک بـرای تولیـد کننـده، 

امکان انجام معامالت نقدی و... بوده است.

نماینـده مـردم اراک، خنـداب و کمیجـان در 

مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: برای حرکت از 

سـمت بـازار سـنتی بـه یـک بـازار مـدرن در حـوزه 

تامین کاال، از بورس کاال و ابزار موجود در این بورس 

استفاده می شود.

کریمـی بیـان کرد: در سـال 97، جهـش بزرگی را 

در قیمت ارز شاهد بودیم و شرایط از تک نرخی به 

سـمت چند نرخی حرکت کرد و مهم ترین مشـکل، 

و  آمـد  وجـود  بـه  خریدهـا  در  کـه  بـود  رانتـی 

سـهمیه بندی خریدهـا ایـن رانـت را تشـدید کـرد، 

بنابرایـن مشـکالت زیـادی در ایـن خصوص از سـوی 

تولیدکننـدگان مطـرح شـد کـه این مـوارد بـه تدریج 

در وزارت صمـت پاالیـش شـده و در حـال حاضـر بـه 

تدریـج ایـن رانت هـا کاهـش یافتـه و در حـال حاضـر 

سـهیمه ها در حـال حـذف شـدن اسـت تـا شـرایط 

نماینـده مـردم اراک، خنـداب و کمیجـان در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: با توجه بـه فعالیـت واحدهای پایین دسـتی صنعت 
آلومینیـوم و انبـوه شـرکت های قطعه سـاز در اسـتان مرکزی و اینکه بیـش از 30 درصد صنعت آلومینیوم کشـور در اسـتان مرکزی 

فعال است، پس انتظار می رود تاالر اختصاصی معامالت آلومینیوم در اراک ایجاد شود.

ایجاد تاالر اختصاصی معامالت آلومینیوم در اراک

پایـداری ایجـاد شـود. همچنیـن انتظـار مـی رود بـا 

توجـه بـه مشـکالت موجـود، سـازوکارهای الزم برای 

پاسخگویی به تقاضای واحدهای خرد ایجاد شود.

مرکــــزی  استـــــان  در  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 

عرضه کننـدگان بزرگـی در حـوزه بـورس کاال وجــــود 

ایـــــن استــــان محــــل استقــــرار بزرگ تریـن  دارد و 

تولیدکننده آلومینیوم کشـور یعنی شـرکت ایرالکو 

اسـت، اضافـه کـرد: با وجود واحدهای پایین دسـتی 

صنعت آلومینیوم و انبوه شرکت های قطعه ساز در 

استان و اینکه بیش از 30 درصد صنعت الومینیوم 

کشـور در اسـتان مرکـزی فعـال اسـت پـس انتظـار 

می رود تاالر اختصاصی معامالت آلومنیوم در اراک 

ایجاد شود تا مرکزیت صنعت آلومینیوم برای اراک 

فراهم شود.

کریمی گفت: طرح توسـعه، تولید و نظارت بر 

زنجیره فوالد در مجلس تصویب شده تا هر بخشی 

از فـوالد را خواسـتیم صـادرات کنیـم، پیـش از آن در 

بـورس کاال عرضـه شـود و اگـر متقاضـی در داخـل 

نداشت به عنوان مازاد تولید صادر شود.

نظـری،  ایسـنا، علیرضـا  از  اسـاس گزارشـی  بـر 

نماینـده خمیـن در مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در 

ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه قول هایـی مبنـی بـر رفع 

سـوی  از  بـورس  حـوزه  در  موجـود  نگرانی هـای 

مسـئولین مربوطـه داده شـده اسـت، مطـرح کـرد: 

آنچـه کـه در سـطح کالن کشـور مشـاهده می شـود 

و  تفاهـم  و  کشـور  در  جـدی  اراده  یـک  از  حاکـی 

همدلی برای رفع مشکالت تلنبار شده و فشارهای 

مضاعف در حوزه های مختلف است.
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در  همـکاری  توسـعه  از  اسـتقبال  ضمـن  وی 

قالب تفاهم نامه با شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معـادن و فلـزات سـهامدار عمـده شـرکت صنایـع 

فـوالد کردسـتان ابـراز امیدواری کـرد: این دیدار به 

نقطه عطف گسترش تعامل در حوزه های مختلف 

بانکی و مالی تبدیل شود.

تعامل سازنده با بانک تجارت برای اجرای   

طرح های استان های کم برخوردار

شرکــــت  مدیرعامــــل  نــــادری،  امیرحسیــــن 

سـرمایه گذاری توسـعه صنایع و معادن نیز در این 

نشسـت گفت: اکنون همکاری ما با بانک تجارت 

در زمینه هـای مختلـف برقـرار اسـت و بـا توجـه بـه 

طرح های معدنی و صنایع معدنی بزرگ در سـطح 

کم برخـوردار  اسـتان های  در  خصـوص  بـه  کشـور 

همچون سیسـتان و بلوچسـتان و کردستان، تعامل 

سازنده با این بانک که از سیستم کارآمد مناسبی 

برخـوردار اسـت بـه اجرای به هنگام پروژه ها کمک 

خواهد کرد.

بنـا بـه ایـن گـزارش، طـرح تکمیل زنجیـره فوالد 

در استان کردستان شامل ایجاد ظرفیت استخراج 

سـاالنه 4.5 میلیـون تـن سـنگ آهن، ظرفیـت تولیـد 

سـاالنه 2.5 میلیـون تـن کنسـانتره، 2.5 میلیـون تن 

گندله، 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی و یک میلیون 

تن فوالدسـازی و ورق نورد گرم فوالدی در دسـت 

اجرا است.

مدیرعامـل شـرکت صنایع فوالد کردسـتان با بیـان اینکه به نقطه عطف گسـترش تعامـل در حوزه های مختلف بانکـی و مالی تبدیل 
شود. اعالم کرد: راهکارهای توسعه همکاری میان شرکت صنایع فوالد کردستان و بانک تجارت 28 آذر ماه بررسی شد.

مدیرعامل شرکت صنایع فوالد کردستان اعالم کرد:

بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان صنایع فوالد 
کردستان و بانک تجارت

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، محمدرضـا احمـدی بـه همـراه 

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسعه معادن و 

فلـزات و معاون هـای آن مجموعـه در نشسـتی بـه 

میزبانـی مدیرعامـل بانـک تجـارت اظهـار داشـت: 

طرح تکمیل زنجیره فوالد کردستان زمینه مطلوبی 

بـرای سـرمایه گذاران جهـت توسـعه صنعـت فـوالد 

بـه عنـوان یک صنعت اسـتراتژیک در منطقه غرب 

کشـور اسـت کـه تحـوالت اقتصـادی و اجتماعی را 

در این منطقه به همراه دارد.

وی ادامـه داد: شـرکت صنایـع فوالد کردسـتان 

بـا بانـک تجـارت سـابقه تعامـل مناسـبی داشـته و 

امیدوار هستیم در طرح های آتی نیز از حمایت های 

بانک تجارت بهره مند شویم.

استقبال بانک تجارت از توسعه همکاری   

با صنایع فوالد کردستان

بانـک  مدیرعامـل  آثـار،  فیـض  اخالقـی  هـادی 

تجـارت در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه صنعت 

فـوالد سـتون توسـعه پایـدار کشـور اسـت، گفـت: 

ایجـاد زنجیـره تولیـد و فـرآوری سـنگ آهن و فوالد با 

توجـه بـه ظرفیت هـای عظیـم اقتصـادی کشـور و 

فرصت هـای صادراتـی، می توانـد ضمـن کارآفرینی 

اقتصـاد  پایـدار  توسـعه  بـر  ارزش افـزوده،  ایجـاد  و 

کشور نیز نقشی بی بدیل ایفا کند.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد هرمزگان، مجتبی مهری نژاد، 

عضو  هیئت  مدیره و  عطالله معروفخانی، مدیرعامل 

شرکت فوالد هرمزگان 26 آذر ماه از خط تولید این 

شرکت بازدید کردند.

فـوالد هرمـزگان  عضـو  هیئـت  مدیـره شـرکت 

اظهــــار داشــــت: در ســـال پشتیبــــانی تولیــــد و 

مانع زدایی ها پرسـنل زحمتکش فوالد هرمزگان دو 

رکـورد مصـرف نسـوز در پاتیـل و تاندیـش کسـب 

کرده انـد کـه رکـورد قبلـی پاتیل مربوط به شـهریور 

99 بـه مصـرف 1.6 کیلوگـرم مصـرف نسـوز بـر تـن 

مـذاب بـود کـه در مهـر مـاه 1400 بـه مصـرف 1.4 

کیلوگـرم مصـرف نسـوز بر تـن مذاب دسـت یافته 

و در تاندیـش نیـز رکـورد قبلـی مربـوط بـه فروردیـن 

99 بـه مصـرف 1.9 کیلوگـرم مصـرف نسـوز بـر تـن 

مـذاب در مهـر مـاه 1400 بـه مصـرف 1.7 کیلوگـرم 

مصرف نسوز بر تن مذاب نائل گشتیم.

مجتبی مهری نژاد ضمن تقدیر از کارکنان این 

شـرکت عنـوان کـرد: مـا نیـاز بـه حرکت جهـادی در 

تولیـد و  حمایـت از تولیـد و  توسـعه داریـم کـه ایـن 

موضوع در  فوالد هرمزگان توسط عطالله معروفخانی 

بـه نحـو  مطلوبـی پیگیـری و  انجـام شـده اسـت و 

جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان خاطرنشـان 

در  هم اکنـون  متعـال  پـروردگار  عنایـت  بـا  کـرد: 

زمینـه کاهـش نـرخ مصـارف نسـوز پاتیـل در ایـران 

مقام اول را داریم و با توجه به رکوردزنی های مهر 

ایـن رونـد سـالیانه 120  مـاه و در صـورت تثبیـت 

نسـوز  مـواد  خریـد  هزینـه  کاهـش  ریـال  میلیـارد 

خواهیم داشت.

معروفخانـی، اجـرای پروژه هـای افزایش ظرفیت 

بهبـود  و  پایـش  و  نسـوز  پروفایـل  بـا اصـالح  پاتیـل 

مستمر را در کسب این رکورد بسیار موثر  دانست.

بـا تقدیـر از تالش هـای صـورت گرفتـه در  وی 

کسب رکوردهای اخیر تاکید کرد: با تالش و  همدلی 

و کار تیمی و اعتماد به نیروهای متخصص می توانیم 

تخصـص  و   تـوان  و  دهیـم   انجـام  بزرگـی  کارهـای 

کارشناسان فوالد هرمزگان قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد: 

موقعیـت  و   هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  عملکـرد 

اسـتراتژیک آن باعـث شـد تـا نـگاه توسـعه در  ایـن 

صنعت به سمت استان هرمزگان باشد.

عضـو  هیئت  مدیره شـرکت فـوالد هرمزگان ضمن ارائه گزارشـی از  وضعیـت تولید در بازدید از خط تولید شـرکت، گفت: در سـال 
1400 پرسنل زحمتکش فوالد هرمزگان دو رکورد مصرف نسوز در پاتیل و تاندیش کسب کرده اند.

کسب دو  رکورد مصرف نسوز در پاتیل و  
تاندیش فوالد هرمزگان
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داخلـی تامیـن کنیـم، هـر چند که شـاهد مشـکالت 

بسیار هستیم و شرایط روز به روز بدتر شده است.

وی ادامـه داد: ذوب  آهـن بـه  عنـوان یـک بنگاه 

اقتصـادی اگـر بـه نتیجـه برسـد کـه امـکان تامیـن 

پایدار مواد اولیه از داخل نیسـت، 100 درصد برای 

واردات مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود برنامه ریـزی 

می کنیـم، چـرا کـه چرخـه بـزرگ فعالیـت سـه کوره 

نباید متوقف شود.

معـاون بهره بـرداری ذوب  آهــــن اصفهــــان بـه 

مشـکالت موجـود بـر سـر راه واردات مـواد اولیـه و 

قیمت گـذاری دسـتوری مـواد فوالدی اشـاره کرد و 

گفـت: زمانـی کـه صحبـت از بـورس بـرای خریـد 

محصوالت فوالدی می کنیم به معنای قیمت آزاد 

و رقابتـی اسـت کـه بایـد قیمـت محصـول براسـاس 

عرضه و تقاضا در بورس مشخص شود.

توالئیــــان بــــا تاکیــــد بـر اینکـــه اگـــر در مـورد 

قیمت گـذاری محصـوالت فـوالدی صحبـت کنیـم 

یعنـی از اسـاس بـورس را قبـول نداریم، اظهار کرد: 

اگرچـه در دوره ای بـه اشـتباه توسـط مسـئوالن در 

بحث قیمت گذاری دخالت هایی شـده، اما دیر یا 

زود بایـد محدودیت هـا برداشـته شـود و فوالدی هـا 

بتواننـد هماننـد بازارهـای جهانـی حتـی اگـر الزم 

شـد مـواد اولیـه خـود را از خـارج وارد و یـا در داخل 

تامیـن کننـد و در نهایـت قیمـت محصـوالت  خـود 

براساس قیمت های جهانی تعیین شود.

وی بیـان کـرد: به طـور 100 درصد واردات مواد 

اولیـه مشـکالتی را بـرای فوالدی ها ایجـاد می کند، 

امـا ایـــن مانـــع حرکـــت ذوب  آهــــن و توقـف ایـن 

صنعت نخواهد شد.

در  اصفهـان  آهـن  ذوب   بهره بـرداری  معـاون 

پایان تصریح کرد: استراتژی ذوب آهن تامین مواد 

اولیه خود به هر قیمــت است هر چند امیدواریم 

بـا کمک هـای مختلف مـواد اولیـه از منابع داخلی 

تامین شود.

معـاون بهره بـرداری ذوب  آهـن اصفهـان با بیان اینکه موجـودی مواد اولیـه ذوب  آهن برای تولیـد به معنای واقعی تنهـا برای چند 
روز اسـت، گفـت: ذوب  آهـن اگـر به نتیجه برسـد که امکان تامیـن پایدار مواد اولیه از داخل نیسـت، بـرای واردات مـواد اولیه مورد 

نیاز خود برنامه ریزی می کند.

رکورد 50 ساله تولید ذوب  آهن را جابه جا می کنیم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

بـا  توالئیـان  آهـن، مهـرداد  عمومـی شـرکت ذوب 

تاکیـد بـر اینکـه کـوره بلنـد قلـب ذوب  آهن اسـت، 

اظهـار داشـت: در آغـاز سـیکل تولیـد فـوالد ابتـدا 

بایـد چـدن تولیـد شـود و بعـد در فراینـدی چـدن 

بـه هـر دلیـل  اگـر  امـا  فـوالد می شـود،  بـه  تبدیـل 

امـکان تولیـد چـدن به عنوان ماده خـام برای تولید 

فـوالد را نداشـته باشـیم، طبیعتـا تولیـد ذوب  آهـن 

کاهش می یابد.

وی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه، کمبود 

آب و انـرژی کـه موجـب کاهـش تولید کوره ها شـده 

کوره هـا  کامـل  ظرفیـت  از  نتوانسـته ایم  و  اسـت 

اسـتفاده کنیـم، گفـت: بـا وجـود تمـام مشـکالت بـا 

توجه به فعالیت سه کوره بلند در تالش هستیم تا 

پایـان سـال 1400، رکـورد تولیـد ذوب  آهـن کـه مربوط 

به سال 93 ثبت بود را بشکنیم.

معـاون بهره بـرداری ذوب  آهـن اصفهـان عنـوان 

کـرد: رکـورد تولیـد ذوب  آهـن در سـال 93 حـدود دو 

میلیون و 706 هزار تن چدن بود، اما اگر در سه ماه 

پایانـی امسـال اتفـاق ویـژه ای رخ ندهـد، امیدواریـم 

رکورد 50 ساله ذوب  آهن را جابه جا کنیم.

توالئیـان دربـاره اینکـه آیـا بـه دنبـال رایزنـی بـا 

سـهمیه  دریافـت  بـرای  صمـت  وزارت  و  مجلـس 

سـنگ آهن هماننـد آنچـه در سـال 98 اتفـاق افتـاد، 

هسـتید یـا خیر؟ گفت: همواره بـه دنبال پیگیری و 

رایزنی تامین سـهمیه مواد اولیه ذوب  آهن همانند 

سـال 98 هسـتیم و امیدواریم مواد اولیه خود را چه 

منابـع  از  زغال سـنگ  چـه  و  سـنگ آهن  بحـث  در 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران، 

اظهـار  مطلـب،  ایـن  بیـان  بـا  رضـا عظیمـی  سـید 

احیـــا،  طـرح  انجـــام شـــده  اقدامــــات  داشــــت: 

فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 9ماهه 

سـال 1400 سـه محـور کلـی دارد کـه پایـش بیـش از 

یـک هـزار و 700 محـدوده معدنی، انجـام اقدامات 

کلینیکـی و ایجـاد پتانسـیل اشـتغال مسـتقیم را 

شامل می شود.

وی افزود: پایش بیش از یک  هزار و 700 محدوده 

معدنی در 21 استان هدف بر اساس آمار و اطالعات 

اخذ شـده از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسـط 

مشـاور طـرح، یکـی از اقدامـات مهـم انجـام شـده در 

سال جاری است.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس 

بیـان کـرد: انجـام اقـدام کلینیکـی 415 معـدن بـا 

همـکاری صـورت گرفتـه از جانب کارگروه اسـتانی 

طـرح احیـا، دیگـر کاری اسـت کـه در سـال جـاری 

انجام شده است.

عظیمی با بیان اینکه مرتفع کردن موانع اداری، 

جملـه  از  و …  محلـی  معارضـان  سـرمایه گذاری، 

مهم تریـن اقدامات انجام شـده اسـت، عنـوان کرد: 

نتیجـه اقـدام کلینیکـی امسـال منتـج بـه احیـا و 

اظهـارات  بـا  مطابـق  و  شـده  معـدن  توسـعه 392 

کارگروه هـای اسـتانی سـازمان  های صمـت، معـادن 

مورد نظر به چرخه تولید بازگشتند.

اشـتغال   پتانسـیل  ایجـاد  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

به عنوان سومین اقدام انجام شده در راستای احیای 

معادن کوچک مقیاس، اذعان کرد: پتانسیل اشتغال 

مسـتقیم برای بیش از سـه هزار و 100 نفر ایجاد شـده 

اسـت. ضمـن اینکـه قابلیـت افزایـش ظرفیـت تولیـد 

بیـش از 18 هـزار تـن مـواد معدنـی مختلـف بـا احیا و 

توسعه معادن مذکور در 9 ماهه سال جاری به دست 

و  شـرایط  وجـود  بـا  اقدامـات  ایـن  کـه  آمـده 

محدودیت های کرونایی انجام شده است.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس 

تصریح کرد: شناسـایی، معرفی و حمایت از ایجاد 

روش هـای  از  دیگـر  یکـی  زیرسـاخت  ها  توسـعه  و 

مهــــم در احیــــا، فعــــال سازی و توسعــــه معــــادن 

کوچک مقیاس است.

عظیمی اضافه کرد: باتوجه به آمار احصا شده و 

ارسالی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، 

130 پـروژه راه سـازی و 49 پـروژه برق رسـانی بـه طـرح 

احیـا معرفی شـده اسـت که پـس از اجـرای پروژه  های 

مذکـور توسـط مجـری طـرح ایجاد زیربناهـای معادن 

بزرگ و مناطق معدنی، 503معدن فعال، توسعه یافته 

و 421 معدن غیرفعال، احیا خواهد شـد. در مجموع 

از اجـرای پروژه هـای  924 معـدن فعـال و غیرفعـال 

زیرساخت منتفع خواهند شد.

اقدامـات طـرح در  از دیگـر  اظهـار کـرد:  وی 

راسـتای فعال سـازی معـادن انعقـاد 37 تفاهم نامـه 

سـرمایه گذاری، علمـی، پژوهشـی و دانش بنیـان و 

معرفی 124 پروژه به صندوق بیمه سـرمایه گذاری 

فعالیت هـای معدنـی جهـت اخـذ تسـهیالت بـوده 

اسـت. بـه طـوری کـه در حـال حاضـر 50 طـرح در 

حال پیگیری و صدور بیمه نامه هستند. همچنین 

حمایـت و مدیریـت مجموعه هـای دانش بنیـان و 

پلتفـرم  و  اسـتارتاپ   9 از  بیـش  بـه  جهت دهـی 

معدنـی نیـز از مجموعـه اقدامـات انجـام شـده در 

طرح احیا بوده است.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس 

خاطرنشـــان کــــرد: نتیجــــه احیـــا و فعـــال سازی 

791معدن از ابتدای طرح تاکنون، ایجاد پتانسـیل 

13هزار و 400 نفر شـغل مسـتقیم و افزایش بیش از 

29میلیـون تـن تولیـد سـالیانه بـرای بخش معـدن و 

صنایـع معدنـی بـوده و مهم تریـن نکتـه، رصـد ایـن 

معـادن و حمایـت مسـتمر در قالـب پایـش مسـتمر 

در قالـب ایـن طـرح بـرای آینـده و توسـعه آن هـا بـه 

لحـاظ فنـی، کیفـی و کمـی در سـازمان های مرتبط 

با بخش معدن است.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس از احیا و فعال سازی 791 معدن در کشور از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد.

فعال سازی و احیای 7۹1 معدن در ۹ ماهه 1400
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت گل گهـر، علـی 

پورمعصومـی اظهـار داشـت: برنامـه تولیـد شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر در سـال جـاری 27.3 

میلیون تن در نظر گرفته شده است که شامل 15.5 

میلیـون تـن کنسـانتره سـنگ آهن و 11.8 میلیـون تـن 

گندلـه اسـت و ایـن برنامـه تولیـد در مقایسـه بـا سـال 

قبل با افزایش نسبت به برنامه اعالم شده در بخش 

کنسانتره و گندله، سیاست گذاری شده است. این 

افزایش نسبت به برنامه تولید سال قبل در شرایطی 

محقـق شـده اسـت کـه تمامـی خطـوط بـا بیـش از 

20درصد از ظرفیت اسمی در حال تولید هستند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه خشکسـالی 

موجود در منطقه و کشـور از لحاظ بارندگی، فشـار 

بیشـتری در مورد کاهش و صرفه جویی در مصرف 

شـرکت  ویـژه  بـه  تولیـدی  مجموعه هـای  بـه  بـرق 

گل گهـر در سـه مـاه دوم سـال وارد شـد، افـزود: بـا 

برنامه ریزی های انجام شده توانستیم این مسئله را 

مدیریـت کـرده و از تمـام ظرفیـت و توان کارخانه ها 

بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده کنیـم. بر ایـن اسـاس، در 

پایـان آبـان ماه سـال جـاری با وجـود محدودیت های 

مصرف برق و همچنین مشکالت مربوط به ویروس 

کرونا توانستیم بیشتر از برنامه تولید کنیم.

معـاون بهره بـرداری شـرکت گل گهـر با تاکید بر 

اینکـه کیفیـت محصول امسـال در مقایسـه با سـال 

گذشـته در تولیـد کنسـانتره و گندلـه رو بـه افزایش 

بوده، ادامه داد: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

تولیـد  ظرفیت هـای  افزایـش  مسـیر  در  همـواره 

کنسانتره و گندله گام برداشته است. به طوری که 

امروز این شرکت از هفت خط تولید کنسانتره و یک 

خـط فـراوری غبـار بـا ظرفیتـی حـدود 16 میلیـون تن 

برخـوردار اسـت. همچنین این شـرکت هم اکنـون از 

دو خط تولید گندله با ظرفیت جمعا 12 میلیون تن 

و  معدنـی  شـرکت  گفـت  می تـوان  می بـرد.  بهـره 

صنعتـی گل گهـر در حـال حاضر تولیـد 32 درصد از 

کل کنسـانتره و 24 درصـد از کل گندلـه مـورد نیـاز 

کشور را برعهده دارد و قطب تامین مواد اولیه این 

منطقـه  البتـه سـهم  صنعـت محسـوب می شـود، 

بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر از تولید کشـور در 

بخش کنسانتره 43 و گندله 31 درصد است.

و  معدنـی  شـرکت  کـرد:  اظهـار  پورمعصومـی 

 15.5 تولیـد  جـاری  سـال  بـرای  گل گهـر  صنعتـی 

میلیون تن کنسانتره و 11.8 میلیون تن گندله را در 

دسـتور کار قرار داده اسـت که از این میزان تا پایان 

هشت ماهه سال 1400 تولید 10 میلیون و 574 هزار 

تن کنسانتره و هشت میلیون و 260 هزار تن گندله 

محقق شـده اسـت. در حوزه فروش محصوالت نیز 

ایـن شـرکت بـرای امسـال، فروش سـه میلیـون و 650 

هزار تن کنسانتره و 11 میلیون و 860 هزار تن گندله 

را در دسـتور کار قرار داده اسـت که تا پایان هشـت 

ماهه سال جاری، فروش یک میلیون و 864 هزار تن 

کنسـانتره و 6 میلیون و 984 هزار تن گندله محقق 

شده است.

وی در پایان افزود: چندین پروژه بهبود کیفیت 

تعریـف شـده، از جملـه پـروژه بهبـود کیفیـت خـط 

چهـار کنسـانتره کـه دانه بندی، گوگـرد و رطوبـت را 

قرار اسـت اصالح کند و امیدوار هسـتیم این پروژه 

تا آخر امسـال به بهره برداری برسـد. همچنین پروژه 

بهبود کیفیت خطوط پنج و 6 و هفت که دانه بندی 

و بلین را اصالح می کند و تا شهریور ماه سال آینده 

بـه بهره بـرداری می رسـد. چنیـن اقداماتـی باعـث 

گندله سـازی  خـوراک  بهبـود  و  شـدن  مطلوب تـر 

باطله هـای  از  آب  بازیابـی  پـروژه  می شـود. ضمنـا 

کارخانجـات فـراوری یکی دیگر از پروژه هایی اسـت 

که در حال اجرا است.

معـاون بهره بـرداری شـرکت گل گهر گفت: نتیجه تالش ها و برنامه ریزی ها در هشـت ماه امسـال، ثبت 47 رکـورد در بخش معدنکاری، 
تولید کنسانتره، تولید گندله و افزایش کیفیت محصوالت با تکیه بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه بوده است.

نقش موثر گل گهر در تامین گندله و کنسانتره 
مورد نیاز فوالد کشور

معاون بهره برداری شرکت گل گهر عنوان کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

معـدن  از  بازدیـد  حاشـیه  در  محتشـمی پور  رضـا 

ایـن  در  نکتـه  مهم تریـن  داشـت:  اظهـار  رضـوان، 

سـفر، تامیـن ماشـین آالت معدنـی اسـت کـه در 

دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ضمـن اشـاره بـه پیگیـری جهـت رفـع موانـع 

موجود در معادن، بیان کرد: محدودیت هایی برای 

تامین ماشین آالت معدنی در کشور وجود دارد که 

این محدودیت ها به تولید معادن لطمه می زند.

وزارت  مـواد  فـرآوری  و  معـادن  امـور  معـاون 

صمـت عنـوان کرد: پـس از زلزله 23 آبان ماه، معدن 

رضـوان و کارخانـه کنسـانتره این معدن با خسـارات 

زیادی مواجه شد که مشکالت عدیده ای برای این 

معدن و کارخانه به وجود آمد.

محتشمی پور در ادامه ضمن اشاره به فعالیت 

مجـدد معـدن و پیگیـری رفـع مشـکالت به وجـود 

آمـده در کارخانـه کنسـانتره رضـوان، مطـرح کـرد: 

پیش بینی جهت افتتاح این کارخانه در دهه  فجر 

در دستور کار قرار گرفته است.

جبـران  بـرای  تـالش  تمـام  کـرد:  تصریـح  وی 

خسـارت زلزله اخیر و پیگیری مسـائل خرد موجود 

در معـدن رضـوان و مشـکالت تامیـن ماشـین آالت 

راه انـدازی  همچنیـن  و  معـادن  کلیـه  معدنـی 

کارخانـه کنسـانتره آهـن در دسـتور کار قرار گرفته 

اسـت کـه قطعا بـا راه انـدازی ایـن کارخانه، فرصت 

اشـتغال در حـوزه صنعـت  ایجـاد  بـرای  مناسـبی 

استان و کشور رقم خواهد خورد.

وزارت  مـواد  فـرآوری  و  معـادن  امـور  معـاون 

صمت، ضمن اشـاره به فرصت های معدنی اسـتان 

بـا  اقدامـات بسـیار خوبـی  ابـراز کـرد:  هرمـزگان، 

توجـه بـه فرصت هـای معدنـی در اسـتان، چـه از 

لحاظ فناوری و چه از لحاظ ظرفیت صورت گرفته 

اسـت و امیـدوار هسـتیم بـا بهره بـرداری از آن هـا 

نتایج خوبی را در استان و کشور شاهد باشیم.

صالحیـت  سـلب  خصـوص  در  محتشـمی پور 

معـادن، بیـان کرد: معادن فاقد فعالیت، در اجرای 

مـاده 20 قانـون معـادن از دارنـدگان ایـن مجوزهـا 

سلب می شود.

وی بـا توجـه بـه نقش معادن در توسـعه مناطق 

فعالیـت  اظهـار کـرد: عـدم  یافتـه،  توسـعه  کمتـر 

معادن پذیرفتنی نبوده و در صورت عدم فعالیت 

معادن سلب صالحیت شده و این معادن از طریق 

فرایند مزایده عمومی به متقاضیان و سرمایه گذاران 

واقعی واگذار خواهند شد.

وزارت  مـواد  فـرآوری  و  معـادن  امـور  معـاون 

صمت همچنین در نشست مشترک با تشکل های 

بخـش خصوصـی حـوزه معدن اسـتان هرمـزگان در 

خصوص حقوق دولتی معادن، بیان کرد: پرداخت 

حقـوق دولتـی یکـی از مهم تریـن مسـائل در حـوزه 

در  مهندسـی  نظـام  کمـک  بـا  کـه  اسـت  معـدن 

دستور کار قرار گرفته است.

محتشمی پور در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی 

بـا  و  اسـت  پیگیـری  حـال  در  کاداسـتر  سـامانه 

سـاماندهی ایـن سـامانه، اتصـال بـه ایـن سـامانه، 

در  و...  معـادن  ماشـین آالت  واحدهـا،  سـوخت 

سامانه کاداستر به روزرسانی خواهد شد.

معـاون امـور معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت، معدن و تجارت در سـفر خود به اسـتان هرمـزگان گفت: مهم تریـن نکته برای 
معادن، تامین ماشین آالت معدنی و پرداخت حقوق دولتی است.

پرداخت حقوق دولتی، مسئله مهمی است
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

اظهـار  اسـدی  حسـن  محمـد  ایمیـدرو،  عمومـی 

داشـت: عملیـات تجهیـز کارگاه و اجـرای طـرح در 

مسـیرهای حـد فاصـل زاهـدان تـا خـاش، مشـهد تـا 

و  آبگیـر  اجـرای  همچنیـن  و  حیدریـه  تربـت 

تاسیسات نمک زدایی را شامل می شود.

وی افـزود: زمیـن پـروژه واقـع در منطقـه آزاد 

چابهـار تحویـل پیمانـکار شـده و عملیـات تجهیـز 

کارگاه و اجرای پروژه در دو مسیر خط انتقال آغاز 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت تامیـن آب صنایـع و معـادن 

در خصـوص برنامه هـای آتـی در پـروژه فـوق، بیـان 

کرد: تا سه ماهه نخست سال آینده کل مطالعات 

بـه اتمـام رسـیده و بـه تدریج در مجمـوع 14 جبهه 

شیرین سـازی،  تاسیسـات  و  آبگیـر  سـاخت  در 

مسیرسازی و اجرای خط انتقال فعال خواهد شد.

جـاری  سـال  مـاه  دی  از  کـرد:  عنـوان  اسـدی 

برنامه ریـزی بـرای تامیـن ماهیانـه 25 تـا 30 هزار تن 

اختیـار  در  فلـزی  لوله هـای  تولیـد  جهـت  ورق 

تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شـود در راسـتای 

تحقـق منویـات رهبـری مبنـی بـر توسـعه سـواحل 

بـا عـزم جـدی  مکـران در چابهـار و شـرق کشـور 

دولـت سـیزدهم در کارگـروه سـتاد انتقـال آب دریا 

بـه ریاسـت معـاون اول رئیـس جمهـور، ایـن طـرح 

ملـی تـا پایـان سـال 1404 بـه صـورت فازبندی شـده 

به مرحله بهره برداری برسد.

الزم بـه ذکـر اسـت شـرکت های گل گهـر، فوالد 

مبارکـه، صنایـع ملـی مـس ایـران، چادرملـو، گهـر 

بـا  پارسـیان سـنگان  اپـال  زمیـن، فـوالد خراسـان و 

راهبـری ایمیـدرو در پروژه نمک زدایی و انتقال آب 

دریای عمان به اسـتان های سیسـتان و بلوچستان، 

خراسـان جنوبـی و رضـوی بـه عنـوان سـرمایه گذار 

مشارکت دارند.

پیـش از ایـن، خـط نخسـت انتقـال آب از خلیج 

فـارس بـه فـالت مرکـزی ایـران )در سـه قطعـه( بـا 

شـرکت های  سـرمایه گذاری  و  ایمیـدرو  راهبـری 

بـزرگ راه انـدازی و افتتـاح شـده بـود و اکنـون نـوار 

شرقی کشور میزبان خط جدید انتقال آب است.

عملیـات اجرای پروژه نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی و رضوی با صدور 
مجوزهای نهایی خرید و تحویل زمین، زیست محیطی، تخصیص برداشت آب و پدافند غیرعامل سرعت می گیرد.

عملیات اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان در شرق 
کشور آغاز شد

با راهبری ایمیدرو،

ـــ

برگزاری نشست تخصصی فناوری IPCC در چادرملو

نخسـتین نشسـت فنی-تخصصی جایگزینی روش مدرن بهره برداری از معادن )IPCC( در سـالن اجتماعات دفتر مرکزی شـرکت 
معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـا حضـور جمعـی از شـرکت های فعال در حـوزه معـدن و فـرآوری، مهندسـی معدن، ماشین سـازی، 

متخصصین دانشگاهی و انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در این 

نشست که به منظور بررسی تکنیک های مدرن در 

فرایند استخراج محصوالت معدنی از معادن عمیق 

و جایگزینـی روش هـای جدید به جای شـیوه فعلی، 

بـا هـدف کاهـش هزینه هـای تولیـد و بهره بـرداری 

برگـزار شـد، راهکارهـای اجرایـی آن در معـادن ایـران 

بررسی شد.

مهم تریـن مباحـث مطرح شـده در این نشسـت، 

توانمندی هـای  شـناخت  تکنولـوژی،  شـناخت 

شرکت های فعال در حوزه معادن ایران، نقاط ضعف 

و کمبود تجهیزات و توانمندی های داخلی بود که با 

توجـه بـه ضـرورت بهره گیـری معـادن از ایـن فنـاوری 

نویـن در آینـده کـه می توانـد اتـکا بـه ماشـین آالت 

سنگین و پر هزینه فعلی را از میان بردارد و از طرفی 

هزینه هـای انـرژی و سـوخت را کاهـش دهـد، ابعـاد 

مختلف استفاده از آن مورد ارزیابی و ظرفیت سنجی 

قرار گرفت.
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نشسـت  ایـن  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

تخصصـی بـا حضور علی قبـادی، مدیرعامل شـرکت 

چنـد وجهـی فـوالد لجسـتیک، صـادق تخمه چیـان، 

راه آهـن کشـور،   بازرگانـی  و  معـاون سـیر و حرکـت 

مرتضی پور عبدی، مدیر حمل ونقل صنعتی شرکت 

فوالد خوزسـتان، عابدین هادی نژاد، مدیر کل سـیر و 

حرکـت و نماینـدگان شـرکت ریل پـرداز سـیر، آذر مـاه 

1400 در ساختمان مرکزی راه آهن کشور برگزار شد. 

بازرگانـی راه آهـن  صـادق تخمه چیـان، معـاون 

از  ابـراز رضایـت  ایـران ضمـن  اسـالمی  جمهـوری 

عملکـرد شـرکت چنـد وجهـی فـوالد لجسـتیک در 

حمـل مـواد اولیـه شـرکت فـوالد خوزسـتان اظهـار 

کرد: فوالد لجستیک در سال های اخیر توانسته از 

بـا  سـناباد  و  گل گهـر  چادرملـو،  معـادن  مبـادی 

بهره گیــــری از یـک هـزار و 700 دستگــــاه واگـــن و 

حمـــل محصوالت فوالد خوزستان، رشد چشم  گیری 

در حمل ونقل ریلی داشته باشد. پیشینه  همکاری 

راه آهـن کشـور بـا شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه چهـار 

دهـه پیـش بـر می گـردد. در ایـن مـدت همـکاری 

نزدیـک و متقابـل میـان شـرکت فـوالد لجسـتیک و 

همـکاران راه آهـن، باعـــث توسعــــه و سهولــــت در 

نیــــاز شـرکت  مـــورد  مــــواد  و تخلیــــه  بارگیــــری 

فوالدخوزستان شده است. 

و  میلیـون  یـک  از  بیـش  حمـل  افـزود:  وی 

سـنگ آهن،  قبیـل،  از  محمـوالت  تـن  896هـزار 

کنسـانتره و دیگـر محصـوالت فـوالدی طـی هشـت 

ماه سـال 1400، نشـان از رشـد 4 درصدی حمل ونقل 

ریلی شرکت فوالد لجستیک است. 

در ادامه علی قبادی، مدیرعامل شـرکت چند 

وجهـی فوالد لجسـتیک گفت: همـکاری فی مابین 

بـا راه آهـن کشـور موحـب تسـهیل در ارسـال مـواد 

مورد نیاز شرکت های فوالدی شده است. 

زمان بنـدی  نظیـر،  مـواردی  داد:  ادامـه  وی 

حرکـت قطارهـای بـاری، دسترسـی بـه لوکوموتیـو و 

کاهـش هزینه هـای ناشـی از تاخیر قطارهـای باری، 

بـر کاهـش هزینـه خدمـات حمل ونقـل ریلـی، تاثیر 

بسزایی دارند. 

بر اساس این گزارش، برنامه ریزی و هماهنگی 

در مـورد اجرایـی کـردن حمـل ریلـی و جذب کامل 

خوزسـتان،  فـوالد  برنامـه  طبـق  معـادن  سـهمیه 

مهم ترین محورهای این نشست بود.

بـه منظـور بررسـی راهکارهـا و همـکاری فی مابیـن و همچنین ارائـه برنامه های حمل شـرکت فوالد خوزسـتان، نشسـت تخصصی 
مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک با معاونان راه آهن جمهوری اسالمی ایران انجام شد.

نشست تخصصی مدیرعامل شرکت چند وجهی 
فوالد لجستیک با معاونان راه آهن

ـــ

بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر مجوز واردات اعتباری توافق کردند

مدیـرکل روابـط عمومـی بانـک مرکزی از تشـکیل کارگروه مشـترک بانک مرکـزی و وزارت صمـت در عالی ترین سـطح و با هدف 
هماهنگی حداکثری سیاست ها و تدابیر ارزی و تجاری کشور خبر داد.

بـه گـزارش »فلزات آنالین«، مصطفی قمری وفا با 

اشـاره بـه هدایـت ارز حاصـل از صـادرات بـه چرخـه 

تجـاری کشـور در حسـاب شـخصی خـود در فضـای 

مجازی نوشت: در نخستین جلسه این کارگروه که به 

ریاسـت وزیـر صمـت و رئیس کل بانک مرکـزی برگزار 

شـد، دو موضـوع »مجـوز واردات اعتباری در سـامانه 

نیمـا« و »ایجـاد تعرفه های بیشـتر در رویـه واردات در 

مقابل صادرات خود« مورد توافق قرار گرفت. 

بر اسـاس گزارشـی از خبرگزاری صداوسـیما، بنا 

بانـک مرکـزی،  روابـط عمومـی  مدیـرکل  اعـالم  بـر 

نشسـت های ایـن کارگـروه مشـترک قـرار اسـت بـه 

صورت هفتگی برگزار شود.

جزئیات تصمیم مهم نخستین جلسه، به زودی 

اعالم خواهد شد.

ـــ
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، حسن خلج طهرانی اظهار داشت: 

در راسـتای رسـالت اصلی منطقه ویژه خلیج فارس، 

زیربناهای الزم به منظور جذب سرمایه گذاران را با 

تامین مالی ایمیدرو در دستور کار قرار داده ایم.

وی افـزود: بـرآورد اولیـه طـرح در خصـوص ایجـاد 

زیر بناهای احداث معابر، کانال های هدایت سیالب، 

آبرسـانی، برق رسـانی و گازرسـانی در حدود سه هزار و 

500 میلیـارد تومـان اسـت کـه در یـک دوره زمانی پنج 

ساله برنامه ریزی شده است و به ثمر خواهد نشست.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس 

خاطرنشـان کـرد: اکنون برنامه ریـزی فوق به ایمیدرو 

ارائـه شـده اسـت و بـه دنبـال جـذب منابـع از سـال 

در  توسـعه  سـایت  پروژه هـای  تـا  هسـتیم  جـاری 

بخش هـای آب و بـرق و گاز و زیربناهـای معابـر و 

کانال های سیالب را اجرایی کنیم.

بـرای  عامـل  مهم تریـن  افـزود:  طهرانـی  خلـج 

تامیـن  منطقـه،  در  جدیـد  سـرمایه گذار  ورود 

زیرسـاخت ها اسـت. به طور حتم تکمیل زیربناها، 

تضمین کننده سرمایه گذاری است که خوشبختانه 

نـگاه ایمیـدرو و منطقـه ویژه خلیج فارس در تحقق 

این هدف، توسعه ای است.

وی با بیان اینکه در کنار توسعه زیرساخت ها در 

منطقـه، انعقـاد قراردادهـای سـرمایه گذاری در حـال 

انجـام اسـت، گفـت: منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج 

فـارس دارای مزایـای متعـدد بـرای سـرمایه گذاران و 

تولیدکننـدگان اسـت و تسـهیالت ویـژه ای را بـرای 

سرمایه گذاران در نظر گرفته است.

خلج طهرانی اعالم کرد: با توسـعه زیرسـاخت ها 

در منطقه، جذب سرمایه گذار سرعت گرفته است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فارس از برنامه سـرمایه گذاری سـه هـزار و 500 میلیـارد تومانی ایمیدرو بـه منظور تامین 
زیرساخت های سایت توسعه منطقه ویژه خلیج فارس طی پنج سال خبر داد.

برنامه سرمایه گذاری 3500 میلیارد تومانی ایمیدرو برای توسعه 
زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس

راه اندازی طرح فوالدسازی اکسین اولویت همه برنامه های ماست

نایـب رئیـس هیئـت مدیره شـرکت فوالد اکسـین گفـت: برجسـته ترین موضوعی که می شـود در سـاختار فـوالد اکسـین به آن 
اشـاره کـرد، نیـروی انسـانی جـوان و متخصصی بوده کـه باعث ایجـاد نوآوری های بسـیار ارزشـمندی در حـوزه تولیـد ورق های 

منحصر به فرد این شرکت شده است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد اکسین، محمدحسین ایزدیان 

اظهـار داشـت: جدیدتریـن اتفـاق مبارکـی کـه در 

 API فوالد اکسین رقم خورد، تولید ورق استراتژیک

PSL2 5LX80 بود که با همکاری با فوالد مبارکه با 

موفقیـت نـورد شـد. به عبارت دیگـر، از آنجایی که 

همـان  کـه  شـرکت  ایـن  اولیـه  مـواد  از  بخشـی 

تختال هـای بـا اسـتاندارد API بـود، از فـوالد مبارکـه 

تامیـن می شـود. می تـوان گفـت مبارکـه و اکسـین 

شرکای مهم و خاصی در صنعت فوالد هستند.

نایـب رئیـس هیئـت مدیره فـوالد اکسـین تصریح 

 PSL2 5LX80 API کرد: در خصوص تولید ورق های

کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  مهـم  و  ارزشـمند  نکتـه 

جـوان  مدیرعامـل  همـراه  بـه  متخصـص  نیروهـای 

اکسـین کـه از دل همیـن نیروهـا برآمـده اسـت، بـا 

عملکـرد درخشـان توانسـتند تـا آذر مـاه سـال جـاری 

نزدیـک بـه یـک هـزار و 800 میلیـارد تومان سـود برای 

اکسین به ارمغان بیاورند. 

وی در پایان بیان کرد: راه اندازی پروژه فوالدسازی 

اکسـین از نظر افزایش اشـتغال در اسـتان و اسـتقالل 

فـوالد اکسـین بایـد محقـق شـود بـه جهـت اینکـه 

اصلی ترین منبع تامین کننده مواد اولیه یعنی فوالد 

مبارکـه بـه دنبال احداث و بهره بـرداری کارخانه نورد 

گـرم در دو سـال آینـده اسـت، از ایـن رو راه انـدازی 

نیـروی  کمـک  بـا  اکسـین  فـوالد  فوالدسـازی  پـروژه 

محتـرم  دولـت  کمک هـای  و  متخصـص  انسـانی 

اولویت مهم همه برنامه های شرکت است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد:

نایب رئیس هییت مدیره فوالد اکسین مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه
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سایـر رسانـه ها
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی
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