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صنعـت سـیم و کابـل ایـران سـابقه 50 سـاله دارد و 80 درصـد نیـاز ایـن کشـور به 

انواع سیم و کابل توسط شرکت های داخلی تامین می شود. با این وجود، در حالی 

شاهد رشد و شکوفایی تولید در صنعت سیم و کابل در طی سالیان اخیر بوده  ایم 

کـه متناسـب بـا آن، معضـالت و چالش هـای فـروش در ایـن صنعت، در هـر دو حوزه 

داخلی و بین  المللی افزایش یافته و تولیدکنندگان را با خسارت های سنگینی مواجه 

کرده است.

کیفیت مرغوب و استانداردسازی انواع محصوالت سیم و کابل، دو مولفه مهمی 

است که باید مورد توجه تولیدکنندگان این صنعت قرار گیرد و این یکی از معضالتی 

است که امروزه صنعت سیم و کابل با آن مواجه شده زیرا تامین الزم و کافی مفتول 

مسـی به عنوان ماده اولیه مورد نیاز تولید سـیم و کابل در داخل کشـور باعث شـده 

است برخی از صنعتگران بدون در اختیار داشتن اطالعات تخصصی و به امید تولید 

و سودآوری هرچه بیشتر، وارد این عرصه شوند و محصوالت فاقد کیفیت و استاندارد 

را تولید و در بازار عرضه کنند که این امر با توجه به کاهش قدرت خرید مشـتریان، 

موجـب افـت سـهم تولیدکننـدگان معتبـر در بـازار داخلـی شـده اسـت. در حالـی کـه 

مبنای حضور در صنعتی که به واسطه نقش الکتریسیته و مخابرات، حضور پررنگ و 

تاثیرگذاری در زندگی بشر دارد، در اختیار داشتن دانش فنی، تکنولوژی و ماشین آالت 

روز دنیا است.

نوسـان نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه سـبب شـده اسـت میزان تولید سـیم و 

کابل هـای تقلبـی و غیراسـتاندارد بـا درجـه خلـوص پایین مس و قیمت کمتر در بـازار 

افزایـش یابـد. در حالـی کـه همیـن محصـوالت پـس از توزیـع در بـازار در برخـی از 

واحدهـای صنعتـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. از آنجایـی کـه ایـن محصـوالت از 

کیفیت و استاندارد الزم برخوردار نیست و در واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی 

کاربرد دارد، بنابراین ممکن است ایمنی این مجموعه ها به خطر بیفتد و آسیب های 

جدی به تاسیسـات برقی و مکانیکی آن ها وارد شـود. آتش سـوزی سـاختمان پالسـکو، 

کلینیک سینا اطهر، برج المیرا و... تنها نمونه ای از این اتفاقات ناگوار است که در 

طی آن، بسیاری از هموطنان بی گناه جان خود را از دست دادند. 

در این راستا دولت، سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی استاندارد باید 

دستورالعمل های مشخصی را جهت استانداردسازی انواع سیم و کابل تبیین، 

صادر و بر نحوه اجرای آن نظارت کنند تا شاهد خسارات مالی و جانی کمتری 

در ایـن زمینـه باشـیم اما متاسـفانه اقدامات اساسـی مـورد نیـاز در این خصوص 

انجـام نمی شـود و تنهـا بعضـی از تولیدکننـدگان مطـرح سـیم و کابـل در کشـور 

استانداردهای الزم را اجرا می کنند. 

نکتـه قابـل توجـه اینکـه سـیم و کابل هـای تقلبـی و بی کیفیـت عمـر مفیـد 

کوتاهـی دارنـد و بعـد از مـدت کوتاهی، به صورت فله ای جمـع آوری و به عنوان 

ضایعـات توسـط برخـی دالالن خریـداری و سـوزانده می شـود. از آنجایـی کـه در 

کشـور مـا بـه مقولـه بازیافـت اهمیـت چندانـی داده نمی  شـود، بنابرایـن شـاهد 

بازیافـت غیـر اصولـی این محصوالت و در نهایت، آسـیب های زیسـت محیطی 

هستیم. در حالی که اگر نظارت های الزم جهت تولید سیم و کابل های مرغوب 

انجام شـود، طبیعتا شـاهد کاهش میزان ضایعات سـیم و کابلی خواهیم بود و 

چرخه بازیافت نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

در خصـوص معضـل فـروش سـیم و کابـل در بـازار داخلـی، بایـد گفـت کـه 

بسـیاری از تولیدکننـدگان سـیم و کابـل از نحـوه انعقـاد قـرارداد بـا سـازمان های 

دولتـی گالیه منـد هسـتند و بـاور دارنـد کـه ایـن قراردادهـا کامـال یک طرفـه عقد 

می شود. بندهای تعریف شده در این قراردادها به نحوی است که تولیدکنندگان 

عمدتـا بـا توجـه بـه افزایـش تورم و قیمت مس در گذر زمـان، با ضرر و زیان مالی 

روبه رو می شوند و بازپرداخت مبلغ قرارداد با عنایت به شرایط حاکم در کشور 

هیچ صرفه اقتصادی ندارد. بر همین اسـاس، بسـیاری از تولیدکنندگان سـیم و 

کابـل بـا توجـه بـه اینکـه بایـد شـرایط مالـی خـود را در جهـت خریـد مـواد اولیـه، 

پرداخت حقوق کارگران و... مرتفع سازند، قید قرارداد با سازمان های دولتی را 

زده انـد. در ایـن راسـتا نیـاز اسـت تـا دولـت بازنگـری کلـی در نحـوه انعقـاد ایـن 

قراردادها داشته باشد. 

همچنین با توجه به ذخایر چشمگیر مس در ایران و عملکرد تحسین برانگیز 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در مقـام متولـی نخسـت صنعـت مس کشـور ، 

انتظار می رود صادرات محصوالت مسـی به  ویژه سـیم و کابل به  راحتی انجام 

شـود و افزایـش سـهم ایـران در بازارهـای بین المللـی ایـن محصـوالت را بـه همـراه 

داشـته باشـد. در حالـی کـه قوانیـن وضـع شـده در حـوزه صـادرات ماننـد رفـع 

تعهدات ارزی از یک سـو و تحریم های مالی و بانکی از سـوی دیگر سـبب شـده 

است صادرکنندگان سیم و کابل با چالش های بسیاری مواجه شوند و صادرات 

محصول به کشورهای همسایه نظیر عراق به  سختی صورت گیرد که در چنین 

شرایطی نیز لزوم حمایت دولت با وضع بخشنامه های جدید در راستای تسهیل 

صادرات و کاهش ریسک معامالت بین المللی احساس می شود.

بند بازی روی سیم

محمدرضا طارمی
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مزیت هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
بـودن  دارا  کشـور،  فـوالد  صنعـت 
چرخـه کامـل تولیـد از مـواد اولیه تا 
محصـوالت نهایی اسـت. این مزیت 
در سـال های گذشـته باعـث شـده 
بود، ایـران به تدریج خـود را در میان 
10 تولیدکننـده بـزرگ این محصول 
در دنیـا قرار دهد و از یـک واردکننده، 
بـه یـک صادرکننـده تبدیل شـود. با 
وجـود اینکـه قیمـت فـوالد در دنیـا 
برخـی  قیمـت  امـا  یافتـه  کاهـش 
همچـون  فـوالدی  محصـوالت 
ورق های فـوالدی در کشـور ما بعضا 
بـه  جهانـی  بازارهـای  از  گران تـر 
و همیـن مسـئله  می رونـد  فـروش 
باعـث شـده اسـت تولیدکننـدگان 
برخی محصـوالت فـوالدی همچون 
از دسـت  بـا خطـر  ورق گالوانیـزه، 
بـازار  در  صادراتـی  مزیـت  رفتـن 
مقابـل  در  همسـایه  کشـورهای 
محصـوالت چینـی مواجه شـوند. در 
این رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلی »فلزات آنالین« با عباسـعلی 
ناصحـی، مدیرعامل شـرکت مجتمع 
فـوالد دشتسـتان گفت وگـو داشـته 
اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند: 

عباسعلی ناصحی، مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد دشتستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«: 

مواد اولیه گران، مزیت صادراتی محصول را 
از بین می برد

 به دنبال زنجیره کامل تولید ورق گالوانیزه هستیم  
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شـرکت  ◄ فعالیـت  سـابقه  دربـاره  توضیحاتـی 

مجتمع فوالد دشتستان، و محصوالت آن بفرمایید. 

مجتمـع فـوالد دشتسـتان پیـش از ورود بـه حـوزه 

تولیـد، سـابقه فعالیـت تجـاری داشـته اسـت و ایـن 

شـرکت حـدود 15 سـال در زمینـه صنعـت فـوالد بـه 

تجارت می پرداخت. با این حال، به تدریج از فعالیت 

تجاری به سمت فعالیت صنعتی متمایل شدیم. به 

طوری که حدودا یک سال است که فاز نخست خط 

بـه  فـوالد دشتسـتان  تولیـد ورق گالوانیـزه شـرکت 

ایـن واحـد تولیـدی در  بهره بـرداری رسـیده اسـت. 

شـهرک صنعتـی زاویـه  واقـع در شهرسـتان زرندیـه 

گالوانیـزه  نـورد  قـرار دارد. مجتمـع  اسـتان مرکـزی 

دشتستان راد دارای خط تولید ورق های اسیدشویی 

نورد سرد آنلینگ و گالوانیزه، گالوانیزه رنگی و مرکز 

خدمـات در محـل کارخانـه اسـت. همچنیـن بـرای 

بهره بـرداری از فـاز دوم و سـوم نیـز تمـام سـالن های 

مربوطه سـاخته شـده و تجهیزات و ماشـین آالت نیز 

خریداری شده اند. امیدوار هستیم تا پایان سال 1401 

دو فاز یاد شده به بهره برداری برسند. 

فـوالد  مجتمـع  اول  فـاز  از  بهره بـرداری  بـرای 

دشتسـتان کـه هـداف آن، تولیـد ورق هـای گالوانیـزه 

بـود، حـدود 700 میلیارد تومان سـرمایه گذاری انجام 

دادیـم. نکتـه جالـب توجـه در خصـوص این طـرح، آن 

است که بدون استفاده از تسهیالت بانکی اجرا شد 

و تمـام ایـن سـرمایه گذاری از آورده نقـدی مدیـران و 

سـهامداران شـرکت تامیـن شـده اسـت. فـاز دوم نیـز 

تاکنـون 60 درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت و 

هنـوز هـم بـرای بهره بـرداری از فازهـای دوم و سـوم از 

هیچ گونه تسهیالت بانکی استفاده نکرده ایم. در این 

راسـتا، تـالش کرده ایـم هیـچ بـار مالـی بـرای دولـت 

نداشته باشیم.

بـرای کارخانـه فـوالد دشتسـتان در فـاز نخسـت 

حدود 500 نفر اشتغال ایجاد شده است. با بهره برداری 

از فاز دوم و سوم تا پایان سال آینده، انتظار می رود 

400 نفر دیگر در کارخانه مشغول به کار شوند. 

چـه طرح هـای توسـعه ای را در دسـتور کار قـرار  ◄

داده اید و چه میزان پیشرفت داشته اند؟

در فـاز نخسـت، ظرفیـت تولیـد ورق گالوانیـزه 

384هـزار تـن در سـال اسـت. در فـاز دوم قصـد داریم 

بـه میـزان 500 هزار تن ورق  اسیدشـویی تولید کنیم. 

ضمـن اینکـه در فـاز سـوم ظرفیت تولیـد 250 هزار تن 

ورق سـرد مطـرح اسـت. همان طـور کـه گفتـه شـد، 

بـرای  و دسـتگاه های الزم  ماشـین آالت، تجهیـزات 

اجـرای فازهـای بعـدی خریـداری شـده اند. هم اکنون 

فرایندهـای مالـی خریـد و انتقـال ایـن دسـتگاه ها در 

حـال انجـام اسـت و پیش بینـی می شـود نصـب و 

راه انـدازی فازهـای دوم و سـوم تـا پایـان سـال 1400 بـه 

سرانجام برسد. 

ظرفیـت فعـال شـرکت فـوالد دشتسـتان بـه چـه  ◄

میزان است؟

از آنجـا کـه سـال ها تجربـه فعالیـت تجـاری در 

زمینـه فـوالد و ورق گالوانیـزه فـوالدی داشـتیم و بـا 

ایـن صنعـت  در  تولیـد  وارد حـوزه  کامـل  آشـنایی 

از  سـال  یـک  از  کمتـر  اینکـه  وجـود  بـا  شـدیم، 

بهره بـرداری و شـروع تولیـد می گذرد، ظرفیت فعال 

شـرکت بیـش از 80 درصـد اسـت و تـالش خواهیـم 

کـرد تـا پایـان سـال جـاری میـزان تولیـد بـه ظرفیـت 

اسـمی کارخانـه برسـد. در ایـن رابطـه، برنامه ریـزی 

کرده ایـم بـرای سـال آینـده بتوانیـم میـزان تولیـد را 

حتی از ظرفیت اسمی فراتر ببریم. 

چه گریدهایی از ورق گالوانیزه در شرکت شما  ◄

تولید می شود؟

تولیـد ورق گالوانیـزه بـر اسـاس گریدهـای ورق و 

نوع پوشش روی است. در حال حاضر، شرکت فوالد 

دشتستان ورق هایی با گرید DX55 ساختمانی تولید 

می کنـد که میزان تقاضـا برای این محصول مطلوب 

ارزیابی می شود.

از چـه مـواد اولیـه ای بـرای تولیـد ورق گالوانیزه  ◄

استفاده می کنید؟

مهم تریـن مـاده اولیـه تولیـد ورق گالوانیـزه، ورق 

سـرد فوالدی اسـت که قرار اسـت در فاز دوم و سـوم 

کارخانه، عمال مواد اولیه خود را تولید کنیم. در حال 

حاضر، مواد اولیه خود را از شرکت های فوالد مبارکه 

و فوالد غرب آسـیا تامین می کنیم. امیدوار هسـتیم 

در فاز نخست، ظرفیت تولید ورق 
گالوانیزه 384 هزار تن در سال است. 
در فاز دوم قصد داریم به میزان 500 
هزار تن ورق  اسیدشویی تولید کنیم. 

ضمن اینکه در فاز سوم ظرفیت تولید 
250 هزار تن ورق سرد مطرح است
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در پایـان سـال آینـده بتوانیم مواد اولیـه خود را تامین 

کنیم. دیگر ماده اولیه مهم برای تولید ورق گالوانیزه 

شمش روی است.

انجـام  ◄ صورتـی  چـه  بـه  روی  شـمش  تامیـن 

می شود؟ آیا چالشی در این خصوص دارید؟

خوشـبختانه کشـور مـا یکـی از دارنـدگان مطـرح 

ذخایـر روی اسـت و تولیدکننـدگان ایـن فلـز نیز فعال 

هستند. در این زمینه شمش روی را هم از بورس کاال 

و هم از بازار آزاد تامین می کنیم. میزان مصرف روی 

در شـرکت فوالد دشتسـتان در هر ماه حدود 300 تن 

است. در بازار کمبود شمش روی به هیچ وجه وجود 

ندارد اما متاسفانه نوسان قیمت در این زمینه بسیار 

زیـاد بـوده و قیمـت ایـن فلـز بـه شـدت افزایـش یافتـه 

اسـت. بـه طـوری کـه قیمـت شـمش روی در بـازار 

حدود 83 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اسـت و با 

احتساب مالیات بر ارزش افزوده، قیمت آن به بیش 

از 92 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم می رسـد. 

ناگفته نماند که علت افزایش قیمت روی در کشور 

ما، رشد قیمت های جهانی این فلز به ویژه طی چند 

ماه اخیر بوده است. 

بـا چـه چالش هایـی  ◄ تامیـن ورق سـرد فـوالدی 

همراه است؟

در حـال حاضـــر، قیمت هـــای جهــــانی خــودرو 

کاهـش یافتـه اسـت و قیمـت بسـیاری از محصوالت 

فوالدی نیز به تبــع قیمت نفت دچار افت شده انــد. 

ایـن در حالـی اســــت کــــه در کشــــور مــــا هنــــوز 

سیاست گذاری به سمت کاهش قیمت نرفته است. 

بـه طـوری کـه قیمـت ورق فـوالدی کاهـش نمی یابد. 

ضمن اینکه برای تامین ورق سرد به شدت با چالش 

مواجه هستیم زیرا با سهمیه نسبتا کمی که شرکت 

فـوالد مبارکـه در اختیـار شـرکت مـا قـرار داده اسـت، 

نمی توانیـم میـزان تولیـد باالیـی داشـته باشـیم و بـه 

چالـش برخورده ایـم. بـرای جبـران کمبـود سـهمیه و 

افزایـش تولیـد، عمـده ورق سـرد مـورد نیـاز خـود را از 

بازار آزاد تامین می کنیم. ناگفته نماند که بخشی از 

خرید ورق سـرد از بورس کاال شـامل سـهمیه شـده و 

بخـش دیگـر شـامل آن نمی شـود. ضمـن اینکـه بـرای 

پرکـردن ظرفیت تولید خود به تامین ماهانـه 32 هزار 

تن ورق سرد نیاز داریم. این در حالی است که میزان 

سـهمیه در نظـر گرفتـه شـده بـرای خریـد ورق سـرد 

فوالد مبارکه برای شرکت فوالد دشتستان حدود سه 

هـزار و 600 تـن اسـت کـه تنهـا 10 درصـد از ظرفیـت 

اسمی شرکت  را کفاف می دهد. 

کشـورهایی  ◄ چـه  شـما  صادراتـی  مشـتریان 

هستند؟ آیا قصد گسترش بازار صادراتی را دارید؟

از آنجـا کـه سـابقه فعالیت تجـاری در حـوزه ورق 

گالوانیزه داشـتیم، میان مشـتریان داخلی و خارجی 

کامـال شـناخته شـده هسـتیم. بنابرایـن هنگامـی که 

برای نخستین بار تولیدات خود را به مشتریان عرضه 

کردیم، از آن استقبال کردند و آن را مورد مصرف قرار 

دادنـد. ضمـن اینکه در این مدت تمام تـالش خود را 

به کار بسته ایم تا محصولی را با بهترین کیفیت روانه 

بـازار مصـرف کنیـم. همچنیـن محصـول شـرکت مـا 

بازارهـای کشـورهای  بـه  و عمدتـا  اسـت  صادراتـی 

سـوریه و عـراق صادرات داریـم. عالوه براین در تالش 

ارمنسـتان،  ماننـد  کشـورهایی  بـازار  بـه  هسـتیم 

ازبکسـتان و... نیـز وارد شـویم کـه مذاکـرات جهـت 

صادرات به این کشورها در جریان است. 

روی  ◄ پیـش  امـر صـادرات  در  چـه چالش هـای 

فوالد دشتستان قرار دارد؟

در صورتـی کـه مـواد اولیـه بـه موقـع بـه شـرکت 

فــــوالد دشتستــــان برســـد، درخواســـت مشتریـــان 

صادراتـی بـرای محصـوالت مـا بسـیار بـاال اسـت. بـا 

ایـن حـال بـا توجـه بـه کاهـش جهانـی قیمـت فـوالد، 

قیمت ورق گالوانیزه نیز در بازارهای جهانی کاهش 

یافته است. این در شرایطی در بازارهای دنیا اتفاق 

می افتد که قیمت ورق فوالدی در کشور ما همگام 

با دنیا کاهش نیافته است و این محصول گران تر از 

مصرف کننـدگان  دسـت  بـه  جهانـی  قیمت هـای 

می رسـد. بنابرایـن تولیـد محصـول از ایـن ورق نیـز 

گران تـر از بازارهـای جهانـی بـرای تولیدکننـده تمـام 

بازارهـای  بـرای  بالقـوه  تهدیـدی  و می توانـد  شـده 

صـــادراتی تولیدکننـــدگان ایرانـــی باشـــد. اخیــرا 

قیمت های ورق صادراتی چین به قیمت ورق تولید 

شـده در کشـور ما نزدیک شـده اسـت. در حالی که 

قبال شرکت ما راحت تر از مشتریان صادراتی تقاضا 

دریافـت می کـرد. عالوه برایـن، کرایـه حمـل ورق از 

کشـور مـا نسـبت به دیگر کشـورها کمتـر بـود و این 

امـر، رقابت پذیـری ورق هـای صادراتـی شـرکت مـا را 

در مقابـل سـایر رقبـا بـه ویـژه چیـن افزایـش مـی داد. 
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هم اکنـون قیمـت مـواد اولیـه ورق گالوانیـزه چیـن 

کاهـش یافتـه و بـه تبـع آن، قیمـت تولیـد این کشـور 

پایین آمده است. بنابراین می تواند با ورق گالوانیزه 

دیگر کشورها ازجمله کشور ما در بازارهای جهانی 

دوردست یعنی در بازار عراق نیز رقابت کند. این در 

حالـی اسـت کـه عـراق در همسـایگی کشـور مـا قـرار 

دارد و ممکـن اسـت بـه دلیـل کاهـش رقابت پذیـری، 

بازار عراق را به چینی ها بدهیم. 

مشـتریان  بـا  معاملـه  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

بـه  صرفـا  تحریمـی،  مسـائل  بـه  توجـه  بـا  خارجـی 

صـورت نقـدی انجـام می شـود. البتـه در معاملـه 

پیش پرداخت 20 تا 30درصدی از مشتریان صادراتی 

اخذ می شـود و پیش از حمل، تسـویه نهایی صورت 

می گیـرد. بنابرایـن مشـکلی در تسـویه هزینه هـای 

صادراتـی نداریـم. ایـن صـادرات در شـرایطی اتفـاق 

می افتد که اعتبارات بانکی و اعتبارات اسنادی به 

دلیـل تحریم هـا مسـدود شـده و همـه معامـالت بـه 

صورت نقدی انجام می شود. 

یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان، عرضه ارز 

در سـامانه نیمـا اسـت. در صورتـی کـه صادرکننـده 

بتوانـد بخشـی از ارز صادراتـی خـود را بـرای مصـارف 

خـود اسـتفاده کنـد، بخشـی از مشـکالت شـرکت ها 

حـل می شـود. ضمـن اینکـه از مسـئوالن درخواسـت 

داریـم کـه نـرخ ارز را یکسان سـازی کننـد و دسـت 

صادرکننده را برای تسویه ارز باز بگذارند. از یک سو، 

تولیدکننـده نقشـی در قیمـت مـواد اولیـه نـدارد و از 

سـوی دیگـر، نـرخ ارز نیمایـی و قیمـت فـروش تقریبا 

تثبیت شده است. ضمن اینکه تنها به تولیدکننده 

بابت هزینه های مختلف فشار وارد می شود.

انتظار شـما از مسـئوالن و دولتمردان به عنوان  ◄

یک تولیدکننده چیست؟

تولیدکننـده انتظـار دارد کـه بـه طـور دائـم مـواد 

اولیـه بـه کارخانـه تزریـق شـود تـا تولیـد جریـان یابد و 

شرکت بتواند بازار خود را بیابد و در زمینه بازرگانی 

نیـز فعـال باشـد. مجتمـع فـوالد دشتسـتان در زمینه 

بازرگانی با توجه به سابقه فعالیت خود هیچ مشکلی 

نـدارد امـا عمده مشـکل شـرکت در زمینه تولیـد و به 

ویژه تامین مواد اولیه است که به میزان بسیار کمی 

از بورس در اختیار ما قرار می گیرد. همچنین برخی 

قوانیـن تحمیلـی بـه ویـژه در زمینـه عرضـه در بـورس 

وجـود دارد. در صورتـی کـه مشـکالت یـاد شـده بـه 

گونـه ای برطـرف شـوند کـه تمـام تمرکـز خـود را روی 

تولید و بازرگانی بگذاریم، به رشد و توسعه شرکت ما 

تولیدکننـده کمـک خواهـد کـرد و  یـک  بـه عنـوان 

می توانیـم برنامه هـای متعـددی را اجـرا کنیـم و در 

همیـن حـال بـا فعالیـت بازرگانـی مناسـب، بـه دنبـال 

توسعه بازارهای داخلی و صادراتی باشیم.

بایـد توجـه داشـت بسـیاری از کارخانه هایـی کـه 

ورشکسـت شـده اند، به دلیل عدم فعالیت بازرگانی 

مناسـب نتوانسـتند محصـوالت خـود را به موقـع در 

بازار به فروش برسانند. خوشبختانه فعالیت بازرگانی 

شـرکت فـوالد دشتسـتان بسـیار قـوی و دارای سـابقه 

چندین ساله است و تنها در این میان، برخی قوانین 

و مقـررات دسـت و پاگیـر و همچنیـن چالـش تامیـن 

مواجـه  کنـدی  بـا  را  فعالیـت  توسـعه  اولیـه،  مـواد 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  داریـم  توقـع  می کننـد. 

تجـارت در مـورد فراینـد تامیـن مـواد اولیـه بیشـتر به 

فکر تولیدکنندگان باشد و به آن ها کمک کند.

برای پرکردن ظرفیت تولید خود به 
تامین ماهانه 32 هزار تن ورق سرد 

نیاز داریم. این در حالی است که 
میزان سهمیه در نظر گرفته شده 

برای خرید ورق سرد فوالد مبارکه 
برای شرکت فوالد دشتستان حدود 

سه هزار و 600 تن است که تنها 
10 درصد از ظرفیت اسمی شرکت  را 

کفاف می دهد
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میزان حمل ریلی در کشور پایین  تر از استانداردهای جهانی است

از بین رفتن مزیت صادراتی لوله و پروفیل به دلیل رشد قیمت ورق
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مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه بـرای صنعت لولـه و پروفیل باعث شـده اسـت تا میـزان تولید در ایـن حوزه به شـدت کاهـش یابد و 
تولیدکننـدگان نتواننـد طی یکی دو سـال اخیر، سـال های خوب گذشـته را تکرار کنند. قیمـت ورق فـوالدی در داخل از قیمـت ورق در 
کشـورهای همسـایه بیشـتر بوده و همین مسـئله تولید محصول و صادرات آن را به چالش کشـیده اسـت. به طوری که میزان صادرات 
لولـه و پروفیـل کشـور تقریبا به صفر رسـیده و تحریم نیـز بر کاهش صـادرات موثر بوده اسـت. در این شـرایط، برخی تولیدکنندگان 
به جای تسـلیم شـدن، بـه دنبال تولید محصوالت خـاص دارای تقاضـای باال رفته اند کـه الزمـه آن، واردات ماشـین آالت و تجهیزات 
جدیـد و به روزرسـانی خطوط تولید اسـت. در ایـن رابطه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با احمـد صابری، مدیرعامل 

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری گفت وگو کرده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

مدیرعامل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری:

به سمت تولید محصوالت خاص خواهیم رفت  

از بین رفتن مزیت صادراتی لوله و پروفیل 
به دلیل رشد قیمت ورق

خـارج خواهـد بـود و بـرای صـادرات محصـوالت خود 

نمی توانیم با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنیم. در 

مجموع، امسال، سال خوبی برای تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل نبوده است.

وضعیـت تامیـن مـواد اولیـه چگونـه اسـت؟ آیـا  ◄

تامین ورق به موقع انجام می شود؟

هم قیمت عرضه باال است و هم به خاطر نوع 

عرضه، میان خریداران در بورس کاال رقابت انجام 

می شـود که به دلیل رقابت صورت گرفته، قیمت 

بـه  عرضـه  می یابـد.  افزایـش  شـدت  بـه  معاملـه 

صورت نامنظم صورت می گیرد و هم اینکه میزان 

وضعیـت صنعـت لولـه و پروفیـل کشـور را در  ◄

ایـن  آیـا  می کنیـد؟  ارزیابـی  چگونـه  جـاری  سـال 

صنعت رونق داشته است؟

متاسـفانه صنعت لوله و پروفیل کشـور در سـال 

1400 با رکود در بخش مصرف مواجه بود و در همین 

حـال نتوانسـتیم ماننـد سـال های گذشـته صـادرات 

داشـته باشـیم. علت کاهش صادرات در سـال جاری 

نیـز بـه گران تـر بـودن تامیـن مـواد اولیـه یعنـی ورق 

فوالدی در کشور برمی گردد.

قیمت ورق داخلی گران تر از قیمت این محصول 

در کشـورهای دیگر ازجمله ترکیه اسـت و این کشـور 

ورق خـود را بـه صنایع مصرف کننده داخلـی ارزان تر 

به فروش می رساند. همچنین اگر یک مصرف کننده 

قصد واردات ورق گرم به کشور را داشته باشد، باید 

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، کرایه حمل و نقل و 

عـوارض وارداتـی را پرداخـت کند کـه در این صورت، 

واردات نیز صرفه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین 

تولیـد محصـول بـا ورق داخلـی و صادراتـی گران تـر از 
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تقاضـا از میـزان عرضـه بیشـتر اسـت. به ایـن موارد 

می تـوان وجـود واسـطه ها را نیـز اضافـه کـرد کـه بـا 

تقاضـای بـاال در زمـان عرضـه، بـه افزایـش قیمـت 

دامـن می زننـد. همچنیـن معامـالت که تـا پیش از 

امسـال به صورت اعتباری و نقدی انجام می شـد، 

بـه یـک بـاره بـه صـورت نقـدی تغییـر یافتـه اسـت. 

این امر باعث شده است برخی تولیدکنندگان که 

بـه دنبـال تامیـن مـواد اولیـه با هر قیمتی هسـتند، 

بـه  نیـز  پـای دالالن  و  بزننـد  بـه هـر کاری  دسـت 

معامـالت بیـش از گذشـته بـاز شـود. دالل نیـز بـا 

توجـه بـه خرید تولیدکننـده از بورس، سـهم خود را 

یـا بـه صـورت ورق یـا بـه صـورت نقـدی از معاملـه 

برمـی دارد و ایـن ورق نیـز در بـازار آزاد بـه فـروش 

مـی رود کـه بـازار سـیاه ورق را در کشـور بـه وجـود 

آورده است.

متاسفانه دالالن به میزان زیادی در قیمت گذاری 

ورق به ویژه برای معامالت دخیل هستند و قیمت 

فـروش در بـازار سـیاه یعنـی خـارج از بـورس را نیـز 

تعیین می کردند. به این ترتیب، ورق در بازار سیاه 

گران تـر از بـورس کاال معاملـه می شـود. توجه به این 

نکتـه ضـروری اسـت کـه قیمـت پایـه ورق شـرکت 

فـوالد مبارکـه در بـورس نیـز کمـی بـاال اسـت و بـرای 

کـه قصـد صـادرات محصـوالت  مصرف کننـده ای 

کنونـی  قیمت هـای  بـا  ورق  تامیـن  دارد،  را  خـود 

از  بسـیاری  دلیـل،  همیـن  بـه  نیسـت.  به صرفـه 

شـرکت ها نتوانسـته اند هماننـد سـال های گذشـته، 

محصوالت خود را به دیگر کشورها صادر کنند.

بـه  ◄ اقـدام  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 

بـرای  فـوالدی  ورق  عرضـه  نـوع  تقسـیم بندی 

مصرف کنندگان مختلف کرده است؛ آیا این اقدام 

می تواند به کاهش التهابات بازار ورق کمک کند؟

این تقسـیم بندی چنـدان تفاوتی در بـازار ایجاد 

نکـرده و قیمت هـا و شـرایط بـازار بهتر نشـده اسـت. 

دور،  چنـدان  نـه  در گذشـته  کـه  یـادآور می شـود 

شـرکت فـوالد مبارکـه کـه تامین کننـده اصلـی ورق 

و  توزیـع  امـور  زمـام  اسـت،  کشـور  در  فـوالدی 

راستی آزمایی واحدهای مصرف کننده ورق فوالدی 

را در دسـت داشـت و به ظرفیت سـنجی واحدها به 

همـراه نماینـده سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

استانی و تشکل مربوطه می پرداخت. این شرکت از 

ایـن طریـق، مشـتریان و مصرف کننـدگان واقعـی را 

شناسـایی می کـرد و ایـن امـر باعـث می شـد بـه هـر 

واحـد تولیـدی بـه انـدازه تـوان آن ورق داده شـود. بـا 

وجـود جـواب دادن ایـن روش برای تنظیم بـازار ورق 

در سال های اخیر، مسئوالن وزارت صنعت، معدن 

ایـن محصـول دسـت  بـاره روی  بـه یـک  و تجـارت 

گذاشـتند و فـوالد مبارکه نیز چـاره ای جز تبعیت از 

ایـن  زیـرا  نداشـت  شـده  صـادر  دسـتورالعمل های 

شرکت باید بر اساس دستورالعمل ها محصول خود 

را در بـورس کاالی ایـران عرضـه کنـد. بـا این حال در 

ورق  خریـد  بـه  موفـق  افـرادی  اغلـب  کاال،  بـورس 

بـه  بنابرایـن  نیسـتند.  تولیدکننـده  کـه  می شـوند 

تنظیـم بـازار ورق بـر اسـاس تقسـیم بندی خریـداران 

در بورس کاال نمی توان چندان خوشبین بود. حتی 

شـده  خریـداری  ورق  بعضـا  می شـود  مشـاهده 

خودروسازان سر از بازار آزاد در می آورد. برای سایر 

قابـل  موضـوع  همیـن  بیـش  و  کـم  نیـز  خریـداران 

مشـاهده اسـت. در حالـی کـه اگر زمام تنظیـم بازار 

بـه مصرف کننـدگان واقعـی و فـوالد مبارکـه سـپرده 

و  شـد  خواهـد  بهتـری حاصـل  نتایـج  قطعـا  شـود، 

مصرف کننـدگان مشـکل چندانـی بـا ایـن موضـوع 

ندارنـد. هنگامـی کـه تنظیـم بـازار از فـوالد مبارکه و 

مصرف  کننـدگان سـلب شـود، دیگـر ایـن شـرکت بـه 

عنوان عرضه کننده هیچ شـناختی از خریدار ندارد 

و چـاره ای جـز فـروش بـه آن در بـورس کاال نیسـت. 

هنگامـی که تولیدکننده واقعی قـادر به تامین ورق 

از بـورس کاال نیسـت، بـه ناچـار بـه بـازار آزاد روی 

مـی آورد تـا ورق خـود را از ایـن طریـق تامیـن کند اما 

این ورق گران است و هزینه تولید با استفاده از این 

ورق افزایش می یابد که در نتیجه تولیدکننده قادر 

به صادرات با ورق تامین شده از بازار آزاد نیست.

وضعیـت صـادرات صنعـت لولـه و پروفیـل چـه  ◄

اثری بر تولیدکنندگان گذشته است؟

و  لولـه  تولیدکننـدگان  اغلـب  در سـال جـاری، 

پروفیـل ازجملـه شـرکت مـا از صـادرات بازماندنـد و 

نتوانستند همچون گذشته صادرات داشته باشند. 

هم قیمت عرضه باال است و هم به 
خاطر نوع عرضه، میان خریداران در 
بورس کاال رقابت انجام می شود که 
به دلیل رقابت صورت گرفته، قیمت 

معامله به شدت افزایش می یابد
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تولیـد لولـه و پروفیـل بسـیار بیش از مصـرف داخلی 

اسـت زیـرا بـا توجـه بـه رکـود بـه وجود آمـده در بـازار 

مصـرف داخلـی، تولیدکننـدگان لوله و پروفیـل برای 

حفـظ تولیـد خود، حتما به صادرات نیـاز دارند. اگر 

تولیدکننـدگان نتواننـد محصـوالت خـود را صـادر 

کننـد، نمی تواننـد تولیـد حداقلـی خـود را انجـام 

دهنـد. از ایـن رو، کاهـش صـادرات اثـر بـدی روی 

وضعیت آن ها گذاشـته که به وضوح در آمار تولید 

ایـن صنعـت قابـل مشـاهده اسـت. اگـر کارخانه هـا 

قبال با دو شیفت به فعالیت می پرداختند، اکنون با 

یـک شـیفت هـم نمی تواننـد میـزان تولیـد مناسـبی 

داشـته باشـند. تولیدکننـده بـه بـازار صادراتـی نیـاز 

دارد و ایـن بـازار نبایـد بـه هـر دلیـل مسـدود شـود. 

بنابرایـن نیـاز داریـم توجه مسـئوالن به صـورت ویژه 

به صادرات باشد و برای رسیدن به این منظور، باید 

به گونه ای برنامه ریزی صورت بگیرد که بخشـی از 

لوله و پروفیل تولیدی صادر شود.

شـرکت نـورد لولـه و پروفیـل در سـال 1400، چـه  ◄

شرایطی را تجربه کرده است؟

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قبال با عنوان 

خـاور سـوله فعالیـت می کـرد کـه حـدودا 30 سـال 

سابقه در صنعت لوله و پروفیل داشت اما در اواخر 

دهـه 80 نـام شـرکت را تغییر دادیم. ظرفیت اسـمی 

تولید شـرکت نورد لوله و پروفیل صابری به صورت 

تک شیفت حدود 500 هزار تن در سال است اما اگر 

بتوانیـم مـواد اولیـه را به میـزان کافی تامین کنیم و 

صـادرات انجـام دهیـم، تولیـد در دو شـیفت کاری 

انجـام می شـود و قطعـا ظرفیـت تولیـد از میـزان یـاد 

شده فراتر خواهد رفت. با این وجود در حال حاضر 

بـا یـک شـیفت کاری و 50 درصـد ظرفیـت اسـمی 

می توانیـم  اکنـون  هسـتیم.  فعالیـت  بـه  مشـغول 

روزانه 700 تا 800 تن محصوالت لوله و پروفیل تولید 

کنیـم و میـزان تولیـد شـرکت در هـر سـال بـه 230 تـا 

250 هزار تن می رسـد. این میزان تولید در شـرایطی 

تحقـق می یابـد کـه بـازار مصـرف کشـش و تقاضـای 

الزم را داشته باشد.

بـه  بیشـتر  مـا  شـرکت  کنونـی  محصـوالت 

پروفیل هـای چنـد ضلعـی اختصـاص می یابـد. البتـه 

لولـه نیـز تولیـد می کنیـم کـه عمدتـا داربسـتی و 

صنعتـی اسـت. لوله هـای حـوزه انتقـال نفـت و گاز را 

تولید نمی کنیم و جای تولید این محصوالت در سبد 

تولید شرکت ما به شدت خالی است.

آیـا طـرح توسـعه در دسـتور کار قـرار داده ایـد؟  ◄

این طرح توسعه چه تحولی را ایجاد می کند؟

حتمـا تولیدکننـده بـرای بقـای خـود بـه اجـرای 

طرح هـای توسـعه ای نیازمنـد اسـت و ایـن موضوع 

را در شـرکت دنبـال می کنیـم. البتـه طـرح توسـعه 

در تولیـد پروفیـل معمولـی نخواهد بـود. هم اکنون 

یک دستگاه در خط تولید نصب کرده ایم که عالوه 

بـر پروفیل هایـی با ضخامت 12 میلی متـر، می تواند 

سـتون هایی بـا ضخامـت ورق 20 میلی متـر بـا قطـر 

500 در 500 میلی متـر تولیـد کنـد. امیدوار هسـتیم 

ایـن خـط تولیـد طـی چنـد مـاه آتـی بـه بهره بـرداری 

برسـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن دسـتگاه جدیـد 

لولـه و  بـار اسـت کـه در صنعـت  بـرای نخسـتین 

پروفیل به کشور وارد شده است و نمونه مشابه آن 

وجود ندارد و حتی در دنیا نیز بسیار کمیاب است 

و تعـداد آن بـه انگشـتان یـک دسـت نیـز نمی رسـد. 

بنابرایـن می تـوان بـا ایـن دسـتگاه جدیـد محصوالت 

خاصی را تولید کرد.

می توانیـم  توسـعه،  طـرح  اجـرای  صـورت  در 

حتـی لوله هـای نفـت و گاز را نیـز تولیـد کنیـم و بـه 

کامـل  مـا  شـرکت  محصـوالت  سـبد  ترتیـب،  ایـن 

می شـود. در صورتی که دسـتگاه ها و ماشـین آالت 

جدیـد در سـوله در نظـر گرفتـه شـده راه انـدازی 

از  بیـش  مراتـب  بـه  تولیـد  میـزان ظرفیـت  شـود، 

اینکـه فضـای  بـود. ضمـن  میـزان کنونـی خواهـد 

بزرگ تـر  کنونـی  کارخانـه  نسـبت  بـه  نیـز  جدیـد 

اسـت. بـا ایـن حـال، بـا دسـتگاه جدیـد بـه دنبـال 

محصـوالت ریـز یعنـی لوله و پروفیل سـبک و نازک 

نخواهیـم بـود و بیشـتر محصـوالت بـزرگ و خـاص 

تولید خواهیم کرد. به طوری که تولید قوطی ها و 

تولیـد  کشـور  در  کـه  را  قطـور  چهارپهلوهـای 

داد.  خواهیـم  قـرار  کار  دسـتور  در  نمی شـود، 

عالوه براین، به سمت تولید لوله های خاص که در 

کشور قابل تولید نیستند، خواهیم رفت.

متاسفانه دالالن به میزان زیادی 
در قیمت گذاری ورق به ویژه برای 

معامالت دخیل هستند و قیمت 
فروش در بازار سیاه یعنی خارج از 

بورس را نیز تعیین می کردند. به این 
ترتیب، ورق در بازار سیاه گران تر از 

بورس کاال معامله می شود
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مقرر شـده اسـت در افـق 1404 به 25 هـزار کیلومتر خطوط ریلی برسـیم که در 
حال حاضر با این میزان فاصله معناداری وجود دارد و از همین ظرفیت کنونی نیز آن  طور که باید و شاید استفاده نمی شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان:

میزان حمل ریلی در کشور پایین  تر از 
استانداردهای جهانی است

مرتضـی یزدخواسـتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشـت: چالش های زیادی در صنعت فوالد کشـور 

وجود دارد که همواره در همایش ها و نمایشگاه ها از 

سـوی فعـاالن ایـن صنعـت بـه آن پرداختـه می شـود. 

یکـی از مهم تریـن ایـن چالش هـا، حمـل و نقـل اسـت 

که در این رابطه، شـرکت ذوب آهن برای نخسـتین 

بار در کشور توانست ریل را تولید کند.

وی افـزود: در حـال حاضـر، حـدود 14 هـزار و 

500کیلومتـر در کشـور ریل گـذاری شـده اسـت. در 

حالی مقرر شده بود در برنامه افق 1404 به 25 هزار 

کیلومتر برسـیم. مشـخص نیسـت که در سـه سـال 

آینـده بـه این تفاوت در ریل گذاری خواهیم رسـید 

یا خیر. در این برنامه، سهم شرکت های فوالدی از 

ریل گـذاری بـرای راه آهـن و حمـل و نقل سـه هزار و 

780 کیلومتـر بـوده اسـت. ایـن یعنـی بـرای آنکه به 

هـدف تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد دسـت یابیـم، 

بایـد فوالدسـازان کشـور سـه هـزار و 780 کیلومتـر 

ریل گذاری می کردند.

عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن خاطرنشان 

کرد: به طور متوسط طی چند سال گذشته، در هر 

سـال حـدود 230 کیلومتـر ریل گـذاری شـده اسـت. 

در حالی که این میزان ریل گذاری، با هدف تعیین 

ترتیـب  ایـن  بـه  دارد.  زیـادی  بسـیار  فاصلـه  شـده 

فوالدسازان برای حمل و نقل با چالش بزرگی هم در 

حال حاضر و هم در افق 1404 برای رسیدن به تولید 

55 میلیون تن فوالد مواجه هستند.

یزدخواستی تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر 

ایـن اسـت کـه طـول خطـوط ریلـی در کشـور مـا بـا 

کشـورهایی نظیـر ترکیـه و اوکرایـن یکسـان اسـت اما 

حجـم بـاری کـه ایـن کشـورها در خطـوط ریلـی خـود 

جابه جا می کنند، چندین برابر ما اسـت. سـوال این 

است که چرا چنین اتفاقی در کشور ما نمی افتد؟

وی اضافه کرد: کشور ما دارای منابع متعددی 

همچون سنگ آهن، زغال سنگ، گاز و آب است. در 

حالی که فوالدسـازان کشـور طی یکی دو سال اخیر 

بـا چالـش قطعـی گاز و بـرق مواجه شـده بودنـد و در 

تامین مواد اولیه خود مشکل داشتند. ضمن اینکه 

میزان حمل و نقل ریلی در کشور ما بسیار پایین تر 

از استانداردهای جهانی است.

عضو هیئت مدیره شـرکت ذوب آهن اصفهان 

بـرای  اولیـه  مـواد  تامیـن  چالـش  بـه  اشـاره  بـا 

بـا  هم اکنـون  آهـن  کـرد: ذوب  بیـان  فوالدسـازان، 

چالش تامین مواد اولیه مواجه است. ضمن اینکه 

همـه یافتـن مـواد اولیه بـرای ذوب آهـن یک چالش 

بـزرگ بـوده و در همیـن حـال، انتقـال آن بـه شـرکت 

چالش مهم دیگر است.

یزدخواسـتی اضافـه کـرد: اخیـرا ایمیـدرو چنـد 

جلسه برای تامین مواد اولیه فوالدسازان برگزار کرده 

است و امیدوار هستیم در این جلسات، برای تامین 

مـواد اولیـه نتیجـه بگیریـم. در ایـن رابطـه، نهادهـای 

ذی ربط باید به موضوع تامین مواد اولیه وارد شوند 

و همانند برخی حلقه ها که سهمیه بندی اعمال شد، 

برای ذوب آهن نیز سهمیه در نظر گرفته شود.
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بازار آلومینیوم به ثبات نسبی رسیده است
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مدیـر فـروش و بازرگانی مجتمع صنایـع آلومینیوم جنوب گفت: از زمان ورود سـالکو بـه بازار آلومینیوم، کمک شـایانی به مصرف کنندگان 
شـده اسـت زیـرا قبـل از آن، رقابت هـای شـدیدی در بـازار به وجـود می آمـد و مصرف کننـدگان به میزان کمتری می توانسـتند شـمش 

آلومینیومی خریداری کنند و معموال تا 30 درصد قیمت ها به شکل رقابتی افزایش پیدا می کرد.

بازار آلومینیوم به ثبات نسبی رسیده است
مدیر فروش و بازرگانی سالکو:

اسـحاق مرادیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص رویکرد 

در  شـمش  فـروش  بـرای  شـده  تبییـن  اسـتراتژی  و 

بازارهـــای داخلــی و بیـــن المللی، اظهــار داشـت: از 

ابتـدای تاسـیس مجتمـع صنایـع آلومینیوم جنـوب، 

مبنای کار، فروش صادراتی شمش آلومینیومی بوده 

ولـی بـــا توجـــه بـه حجـــم تقاضـــای بــازار داخـــل و 

درخواسـت هایی کـه در زمینـه تامیـن نیـاز صنایـع 

پایین دستی آلومینیوم از سوی وزارت صمت به این 

شرکت ارسال شده است، در هر هفته، دو تا سه هزار 

تـن شـمش آلومینیومی در بـورس کاالی ایـران عرضه 

می کنیم. ظرفیت اسمی سالکو، 300 هزار تن در سال 

بوده و با توجه به اینکه میزان تولید مجتمع در حال 

عنـوان  بـه  آینـده،  مـاه  چنـد  طـی  اسـت،  افزایـش 

بزرگ تریـن تولیدکننـده آلومینیوم کشـور به ظرفیت 

اسمی تعیین شده خواهیم رسید.

وی در خصوص جایگاه مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنـوب در بازارهـای صادراتـی، اذعان کرد: هم اکنون 

کشـورهای ترکیـه، امـارات و چیـن ازجملـه بزرگ ترین 

مشتریان شمش های آلومینیومی سالکو هستند. این 

شـرکت بـه دلیـل درجـه خلـوص بـاالی شـمش های 

تولیدی خود و همچنین تولید شـمش در قالب های 

پنجـاه پونـدی و یـک هـزار پونـدی، جایـگاه خـود را در 

منطقـه تثبیـت کـرده اسـت. عالوه برایـن، خـط تولید 

بیلـت و اسـلب آلومینیومـی را راه انـدازی کرده ایـم و 

آلومینیومـی  محصـوالت  ایـن  خریـد  بـرای  تقاضـا 

افزایش یافته است. فقط انجام برخی مراحل اداری 

باقـی مانـده اسـت کـه بـا بـه اتمـام رسـیدن آن هـا، تـا 

یـک مـاه آینـده فـروش بیلـت و اسـلب آلومینیومـی 

سالکو آغاز خواهد شد.

                                                       

بهبود معامالت آلومینیومی در بورس کاال  

مدیر فروش و بازرگانی مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنـوب در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلـزات آنالین« 

مبنی بر اینکه دلیل کاهش حجم معامالت در برابر 

میـزان حجـم بـاالی عرضـه محصـوالت آلومینیومی 

در نیمـه نخسـت سـال 1400 چـه بـود، مطـرح کـرد: 

شـرایط تغییر کرده اسـت و طی دو ماه اخیر، میزان 

عرضـه و معامـالت آلومینیومـی مطلوبـی را شـاهد 

بودیم و شـرایط مطلوب تر شـده است؛ چراکه میزان 

خرید مصرف کنندگان در ازای ارزان تر شدن قیمت 

عرضه هـای آلومینیومـی، بـه شـکل رقابتـی افزایـش 

یافته است. در واقع، مصرف آلومینیوم به اندازه ای 

رشـد پیـدا کـرده کـه حتـی بـا وجـود حجـم بـاالی 

عرضه هـا، میـزان تقاضـا نیـز رشـد دو تـا سـه برابـری 

پیدا کرده است.
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مرادیان تصریح کرد: در بازه زمانی در اردیبهشت 

ماه سال جاری، میزان عرضه های شمش آلومینیومی 

مطلـوب بـود امـا مقـدار معامـالت بـه نصـف میـزان 

عرضه و حتی کمتر رسـیده بود. بعضی از شـرکت ها 

میـزان مشـخصی از شـمش آلومینیومـی خـود را دپو 

کـرده بودنـد و برخـی دیگـر نیـز بـا نـگاه بـه بازارهـای 

جهانی و نوسان قیمتی که به عنوان مثال، زمانی که 

میـزان رشـد در یـک ماه یک هـزار دالر بود، بر این باور 

استوار شدند که قیمت آلومینیوم افزایش بیشتری 

پیدا خواهد کرد؛ پس باید خرید شمش داشته باشند 

و ذخیـره ای مطمئـن برای تولیـد در روزهای آتی خود 

فراهم کنند.

وی ادامـه داد: نوسـانات در بـازار جهانـی تاثیـر 

خود را گذاشته است زیرا کشور چین سیاستی را در 

پیـش گرفتـه بـود تا تولید آلومینیـوم در این کشـور را 

کاهـش دهـــد کـه دلیــــل اصلـی ایـن تصمیـــم گیری، 

مصـرف بـاالی برق این صنعت بـود. در ایران به دلیل 

ارزان  بـودن قیمـت حامل هـای انـرژی، تولیـد افزایـش 

پیـدا کـرده اسـت. طـی ماه های بعـد شـرکت روس آل 

نیز برای ورود به بازار ترکیه، مالیات تعیین کرده که 

بـرای آن هـا مقرون به صرفـه نبود؛ به همین دلیـل، این 

صنایـع پایین دسـتی آلومینیـوم در ترکیـه بـه بـازار 

آلومینیـوم ایـران هجـوم آوردنـد و ایـن عمـل سـبب 

افزایش تقاضای آلومینیوم شد. ضمن اینکه در حال 

حاضر، صنایع پایین دستی آلومینیوم از شرایط فروش 

بسـیار مطلوبی برخوردار هسـتند؛ به همین نسـبت 

خرید باالتری هم دارند.

سالکو به ثبات بازار کمک کرد  

مدیــــر فـــروش و بازرگانـــی سالکـــو در خصـــوص 

ارزیابـی وضعیـت کنونی بازار و نقش این شـرکت در 

مسـئله تامیـن مـواد اولیـه بـرای صنایـع پایین دسـت 

شـرکت های  گفتـه  بـه  کـرد:  عنـوان  آلومینیومـی، 

مصرف کننـده شـمش، از زمـان ورود سـالکو بـه بـازار 

آلومینیــوم، کمک شایانی به آن ها شده است؛ چراکه 

قبـل از آن، رقابت هـای شـدیدی در بـازار بـه وجـود 

می آمــــد و مصرف کننــــدگان بـــه میـــزان کمتـــری 

می توانسـتند شـمش آلومینیومی خریداری کنند و 

معموال تا 30 درصد قیمت ها به شکل رقابتی افزایش 

پیـدا می کـرد. البتـه پارامترهایـی نظیـر رشـد قیمـت 

لنـدن و ضریـب دالر  فلـزات  بـورس  آلومینیـوم در 

نیمایی نیز تاثیرگذار هستند. سالکو با وارد شدن به 

میـدان رقابـت سـبب شـد تـا تـب بـازار آلومینیـوم 

فروکش کند اما کماکان به علت شرایط موجود حتی 

بـا وجـود فـروش مطلـوب ایـن شـرکت ها و همچنیـن 

کاهـش و افزایـش یافتـن قیمـت آلومینیـوم در بـازار 

جهانـی، هنـوز تقاضـا بـاال اسـت. ایـن سـطح از تقاضـا 

برای شـمش آلومینیومی در بازار جهانی نیز افزایش 

یافتـه کـه همان طـور کـه عنـوان شـد به علـت کاهش 

تولید آلومینیوم توسط چین و به وجود آمدن معضل 

کمبــــود مــــواد اولیــــه بـــرای سایـــر تولیـــدکنندگان 

محصوالت آلومینیومی در جهان، تقاضاها به سوی 

بازار ایران سرازیر شده است. همچنین یکی دیگر از 

دالیل تقاضای بازار برای خرید شمش آلومینیومی از 

شـرکت سـالکو، کیفیت باالی شـمش تولید شـده در 

این شرکت است.

»آلوم شهر«، آرمان شهری برای   

صنایع پایین دسـتی

مرادیان در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از 

احـداث صنایـع پایین دسـتی آلومینیـوم طـی پـروژه 

»آلوم شهر« در منطقه اقتصادی المرد که قرار است 

خوراک خود را از سالکو تامین کنند، چیست، اذعان 

کـرد: ایـن صنایـع، جـزو صنایـع تبدیلـی  محسـوب 

می شـود و از اسـتقرار شرکت ها در این منطقه بسیار 

استقبال به عمل آمده است؛ چراکه با بهره برداری از 

این طرح، خام فروشی آلومینیوم جلوگیری می شود و 

تولیـد آلومینیـوم در ایـن منطقـه بـه سـمتی خواهـد 

رفـت کـه سـبب فـروش محصـوالت آلومینیومـی بـا 

ارزش افزوده باالتر شود و صرفا فروش شمش مد نظر 

قرار نگیرد.

وی یـادآور شـد: در سراسـر کشـور کارخانجـات 

مختلفـی در زمینـه تولیـد محصـوالت آلومینیومـی 

فعالیت دارند و چون قلب صنعت آلومینیوم استان 

اراک است، در حالت عادی این کارخانه ها در اقصی 

نقـاط کشـور هزینه هـای سـنگینی بـرای حمل ونقـل 

صرف می کنند اما صنایع پایین دستی آلومینیوم در 

این منطقه، دیگر احتیاجی به حمل ونقل در مسافت 

خط تولید بیلت و اسلب آلومینیومی 
را راه اندازی کرده ایم و تقاضا برای 

خرید این محصوالت آلومینیومی 
افزایش یافته است
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طوالنـی ندارنـد و بـا تحویـل مـذاب آلومینیـوم از 

سـالکو بـه جـای شـمش آلومینیومـی جامـد، هزینـه 

حمـل بـرای هـر دو طـرف بـه شـدت کاهـش پیـدا 

می کند. در منطقه ویژه اقتصادی المرد، هم بحث 

مالیات برای تولیدکنندگان وجود ندارد و هم اینکه 

این منطقه از نظر جغرافیایی، نزدیک به دریا است؛ 

بنابرایـن تولیدکنندگان محصوالت آلومینیـوم برای 

صادرات محصوالت خود راحت تر می توانند اقدام 

کننـد و هزینـه حمل محصـول نهایی نیز بـرای آن ها 

حذف می شود.

تولید بیلت و اسلب آلومینیومی  

مدیر فروش و بازرگانی مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنـوب در ارتبـاط بـا متقاضیـان محصوالت اسـلب و 

بیلت آلیاژی تولید شده در مجتمع صنایع آلومینیوم 

آلیـاژی  بیلـت  و  اسـلب  مصـرف  گفـت:  جنـوب، 

آلومینیومی در بازار داخلی بسـیار باال اسـت و حتی 

مصرف کنندگان این محصوالت با کمبود آن مواجه 

هسـتند و همیشـه در بـورس، شـاهد رقابـت بسـیار 

بیلـت  و  اسـلب  معاملـه  و  عرضـه  سـر  بـر  باالیـی 

آلومینیومی هسـتیم و همچنین مشـتریان هم دو تا 

سه ماه در نوبت هستند تا بتوانند این محصوالت را 

خریـداری کننـد. قطـری که برای بیلت آلومینیومی 

سـالکو در نظر گرفته شـده، 11 اینچ بوده که مناسـب 

صـادرات اسـت امـا در صـدد هسـتیم کـه بـه سـمت 

تولید بیلت آلومینیومی با سایزهای هفت تا هشت 

اینـچ برویـم تـا بتوانیـم نیـاز بـازار داخلـی را هـم تامین 

کنیم. بیشترین مصرف بیلت آلومینیومی مختص 

شرکت های نورد آلومینیومی است.

بروکراسی های گمرکی  

مرادیــان خواستـــار شـد: اگـــر وزارت صمـــت و 

سـازمان گمـرک کشـور بتواننـد همـکاری بیشـتری با 

شرکت ها داشته باشند تا مواد اولیه آلومینیومی که 

خریـداری شـده بـه راحتـی تبدیـل بـه محصـوالت بـا 

ارزش افـــزوده شـــده و بـــه روش ورود موقـــت کــــاال 

صـادرات شونـــد. اگــــر ایـــن اتفـــاق بیفتـــد، قطعـــا 

خام فروشـی بسـیار کمتری صـورت خواهـد گرفت و 

همچنیـن ارزش افـزوده باالتـری بـرای محصـوالت بـه 

وجود خواهد آمد. چراکه صنایع پایین دستی بیشتر 

تقویـت شـده و می تواننـد بـه سـود بیشـتری از محـل 

فـروش محصـوالت برسـند و صـادرات نیـز تقویـت 

می شود و به واسطه ارزآوری، معضالتی که پیرامون 

قیمـت دالر در کشـور وجـود دارد نیـز بیـش از پیـش، 

قابـل کنتـرل خواهـد بـود؛ چراکـه ارز بیشـتری وارد 

کشـور می شـود و بسـیاری از صادرکننـدگان مجبـور 

هستند مقادیر زیادی از ارز حاصل از فروش صادراتی 

محصـوالت را در سـامانه های ارزی وارد کننـد. بایـد 

بسیاری از بروکراسی های اداری دست وپاگیر مربوط 

به امور گمرکی را حذف کنند.

وی در تکمیــل صحبـــت خــــود اظهــــار کــــرد: 

تولیدکننـدگان بـرای خـروج شـمش آلومینیومـی از 

کشــــور، بایــــد تاییدیه هـــای گوناگونـــی را اخــــذ و 

بروکراسـی های پر پیچ و خم را طی کنند. رفع موانع 

تولید نباید فقط در حد شعار باقی بماند و مسئوالن 

امر برای رشد تولید و پیشرفت واقعی آن، باید در این 

زمینـه بـا تولیدکننـدگان تعامـل و همـکاری بیشـتری 

داشتـــه باشنـــد. ظرفیـــت تولیـــد مجتمـــع صنایـــع 

آلومینیـوم جنـوب میـزان کمـی نیسـت؛ بزرگ تریـن 

کارخانـه تولیدکننـده شـمش بـا داشـتن تکنولـوژی 

بـه روز، اگـر بـه مرحلـه تولید با ظرفیت کامل برسـد و 

از آن صـورت بگیـرد، می توانیـم  حمایت هـای الزم 

ظرفیت های دیگر را نیز فعال سازی کنیم و تاثیر آن را 

در تمام صنایع ببینیم.

جلوگیری از خام فروشی  

مدیـر فـروش و بازرگانـی سـالکو در تشـریح ایـن 

خام فروشـی  میـزان  می تـوان  چگونـه  کـه  موضـوع 

آلومینیوم را کاهش داد، مطرح کرد: در حال حاضر، 

شـرکت ها بـرای دریافت شـمش صادراتـی از کارخانه 

سـالکو بـا مشـکل روبه رو هسـتند؛ بـه طوری کـه برای 

ورود موقت کاال در گمرک چالش های فراوانی را باید 

پشـت سـر بگذارند و وزارت صنایع هم مجوز الزم را 

بـه آن هـا ارائـه نمی دهـد. مـا نیـز مجـاز بـه درصـد 

مشخصی عرضه در بازار داخلی هستیم و مابقی آن 

بایـد صـادر شـود. تولیدکننـدگان هـم بایـد بتواننـد 

شمش های صادراتی را از ما خریداری کرده و آن را به 

روش ورود موقت کاال وارد کشور کنند و با تبدیل به 

در صدد هستیم که به سمت تولید 
بیلت آلومینیومی با سایزهای هفت تا 
هشت اینچ برویم تا بتوانیم نیاز بازار 

داخلی را هم تامین کنیم
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محصـوالت مختلـف آلومینیومـی و آلیـاژی، نظیـر 

پروفیل آلومینیومی، بتوانند این محصوالت را صادر 

کننـد تـا ایـن زنجبـره در سراسـر کشـور بـه صـورت 

پیوسته ادامه پیدا کند؛ نه اینکه شرکت های خارجی 

شمش های ما را خریداری و محصول تولید می کنند 

و مجددا محصول تولید شده را به ما بفروشند!

تخفیف برای مشتریان  

مرادیـان در مـورد محـل قرارگیـری شـرکت سـالکو 

نسبت به سایر تولیدکنندگان که اکثرا در مرکز کشور 

مستقر هستند و تاثیر این امر در فروش محصوالت، 

خاطرنشـان کـرد: بـه هـر جهـت، هزینـه حمـل شـمش 

سالکو برای مشتریان که در مرکز کشور قرار گرفته اند، 

زیـاد اسـت و آن هـا بایـد هزینـه سـنگینی بـرای خریـد 

شمش از سالکو و بردن به خطوط تولید خود بپردازند 

ولی مجتمع آلومینیوم جنوب با ابتکاری که به خرج 

داده است، هزینه حمل را محاسبه کرده و در قیمت 

تمـام شـده محصـول، بـرای مصرف کنندگان تخفیف 

قائـل شـده اسـت تـا بـرای آن هـا صرفـه اقتصـادی در بر 

داشـته باشـد. ضمـن اینکـه کیفیـت و خلوص شـمش 

سالکو، جزو مزیت های آن است.

اهمیت فعال سازی معادن بوکسیت در   

جنوب کشور

مدیر فروش و بازرگانی مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنوب به واردات پودر آلومینای به عنوان ماده اولیه 

مصرفـی بـرای تولیـد آلومینیـوم اشـاره کـرد و گفـت: 

نزدیک به 90 درصد از آلومینای مورد نیاز را از طریق 

واردات تامین می کنیم زیرا تولید داخل این محصول 

در کشـور بـه میـزان کافـی نیسـت. بـه علـت وجـود 

تحریم هـای متنـوع علیـه کشـور، بـرای واردات ایـن 

مـاده اولیـه بایـد هزینـه سـنگینی را پرداخـت کنیـم. 

ظرفیـت تولید شـرکت آلومینـای ایـران به عنوان تنها 

تولیدکننده پودر آلومینا در کشور، اصال کافی نیست 

و بـه همیـن جهـت، دولـت بایـد همـت کنـد و از ایـن 

شـرکت حمایت هـای بیشـتری را بـه عمـل آورد. اگـر 

فعال سازی معادن فراوان دارای ذخیره بوکسیتی که 

در جنوب کشور داریم، هرچه سریع تر در دستور کار 

وزارت صمـت قـرار گیـرد، معضـل کمبود آلومینا نیز 

رفـع خواهـد شـد و بـه جـای خریـد با قیمت گـزاف از 

معـادن مسـتقر در کشـورهای دیگـر، آن را از منابـع 

داخلی تامین نیاز می کنیم و شاهد کاهش چشمگیر 

ارزبری نیز خواهیم بود.

وی تاکیـد کـرد: قطعـا تامیـن آلومینـا از منابـع 

داخلـی، قیمـت تمـام شـده شـمش را نیـز کاهـش 

می دهـد زیـرا هزینـه حمل بین المللی بسـیار افزایش 

یافته است که سبب افزایش قیمت شمش تولیدی 

نیـز خواهـد شـد کـه متاسـفانه جایـی بـرای تخفیـف 

باقـی نمی گـــذارد. همچنیــن بـا بهره بـــرداری از ایـن 

معـادن، بـرای تعـداد زیـادی از افـراد جامعـه می تـوان 

اشتغال ایجاد کرد.

کـه  بـاره  ایـن  در  گفت وگـو  ایـن  پایـان  در  وی 

سـرمایه گذاری در معـادن داخلـی بوکسـیت صرفـه 

اقتصـادی دارد یـا واردات آن، اذعـان کـرد: قطعـا برای 

تولیـد بوکسـیت، سـرمایه گذاری روی منابـع داخلی 

صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به واردات آن خواهد 

داشـت. چـون طبـق مطالعـات زمین شناسـی اخیـر، 

ذخایر زیادی در کشور موجود بوده و این تحقیقات 

بـرای  البتـه  اسـت.  شـده  انجـام  ایمیـدرو  توسـط 

اکتشاف، استخراج و بهره برداری و همچنین احداث 

کارخانجـات زمـان طوالنـی الزم اسـت اما اگـر وزارت 

صمـت بـه عنـوان طـرح اولویـت دار بـه ایـن موضـوع 

بپردازد، فرایندهای مربوطه، سرعت بیشتری خواهند 

گرفت و زودتر به بهره برداری خواهند رسید.
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دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد
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مدیرعامل شـرکت بیسـت بسـپار آپادانا گفت: تعهدات ارزی، مقوله ای اسـت که باید مورد بررسـی مجدد قرار بگیرد تا صادرکنندگان 
با خیال آسوده تری به فعالیت خود ادامه دهند.

دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد
برنج لوله های پنج الیه 58 درصد مس دارد  

مدیرعامل شرکت بیست بسپار آپادانا:

محمــــود توسلــــی کجانــــی در گفــت وگـــو بـــا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، 

اظهار داشت: شرکت بیست بسپار آپادانا فعالیت 

خود را در سـال 1385 در شـهرک صنعتی سـه راهی 

مبارکـه اصفهـان در زمینـه تولیـد لولـه و اتصـاالت 

آب  مخـازن  و  پنج الیـه  اتصـاالت  و  لولـه  تک الیـه، 

پلی اتیلـن آغـاز کـرده اسـت. در حـال حاضـر نیـز 

تعـداد 150 نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه در 

حال فعالیت هستند.

وی در خصـوص میـزان ظرفیت تولید مجموعه، 

بیـان کـرد: ظرفیـت تولیـد در بخـش لولـه و اتصـاالت 

تک الیه هفت هزار و 500 تن در سال و در بخش لوله 

و اتصاالت پنج الیه سـه هزار تن در سـال بوده و تولید 

بخـش قابـل توجهـی از ایـن میـزان ظرفیـت بـه لطـف 

اسـت.  یافتـه  تحقـق  همـکاران  همـت  و  تـالش 

محصوالت تولیدشـده در مجموعه ما دارای کاربرد 

فراوانی در سیستم لوله کشی و آب رسانی واحدهای 

ساختمانی بوده و از این جهت همواره مورد استفاده 

فعاالن صنعت ساختمان و تاسیسات قرار می گیرد.

استفاده از لوله و اتصاالت برنجی  

مدیرعامل شرکت بیست بسپار آپادانا در ادامه 

بـه نحـوه تامین مـاده اولیـه و چالش های موجـود در 

ایـن زمینـه اشـاره کـرد و گفـت: شـمش برنجـی بـه  

عنـوان مـاده اولیـه در تولیـد لولـه و اتصـاالت مـورد 

استفاده قرار می گیرد که ما آن  را از طریق بازار آزاد 

و بـا خریـد از واحدهـای تولیدکننـده شـمش برنجـی 

تامیـن می کنیـم. اگرچـه عمده تامیـن مواد اولیـه از 

طریـق خریـد در بـورس کاال صـورت می پذیـرد اما ما 

مشـکل خاصـی در ارتبـاط با خرید شـمش برنجـی از 

بـازار آزاد نداریـم. ضمـن اینکـه رانت خاصـی در این 

زمینـه وجـود نـدارد و نحـوه تامیـن مـاده اولیـه بـرای 

شـرکت های فعـال در زمینـه تولیـد لولـه و اتصـاالت 

چندالیه یکسان است. در حالی که متاسفانه رانت 

و فسـاد در زمینـه تامیـن مـاده اولیـه محصـوالت 

پلیمری به شدت دیده می شود و ما را با مشکالت 

فراوانی مواجه ساخته است.

تولید لوله پنج الیه آلومینیومی و مسی  

توسـلی در ارتبـاط با فراینـد و تکنولوژی تولید 

محصـول، عنـوان کـرد: لوله هـای بـدون درز در ایـن 

مجموعه به روش اکستروژن تولید می شود. اتصاالت 

اتصـاالت  و  تزریقـی  قالب گیـری  از طریـق  تک الیـه 

پنج الیـه بـه روش فورجینـگ و سـپس ماشـین کاری 

مـورد  ماشـین آالت  اینکـه  تولیـد می شـوند. ضمـن 
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اسـتفاده در مجموعه به  غیر از خط تولید اتصاالت 

پنج الیـه و دسـتگاه تزریـق تک الیـه ، همگـی تولیـد 

داخل کشور هستند. لوله پنج الیه از دو الیه پلیمر، 

دو الیـه چسـب و یـک الیـه آلومینیـوم تشـکیل شـده 

اسـت؛ بـه نحـوی کـه الیـه داخلـی و خارجـی پلیمـر 

بـوده کـه ایـن الیه هـا بـا الیـه میانـی کـه آلومینیومـی 

است، تلفیق می شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه کیفیـت 

محصـوالت تولیـدی ایـن مجموعـه را بـا نمونه هـای 

مشـابه داخلـی و خارجـی چطـور ارزیابی می کنید، 

واردات  از  بسـیاری  زمـان  مـدت  کـرد:  اذعـان 

نمونه هـای خارجـی لولـه و اتصـاالت چندالیـه بـه  

و  اقتصـادی  مختلـف  تحریم هـای  اعمـال  دنبـال 

سیاسی در داخل کشور می گذرد و در حال حاضر 

نیـز هیـچ نیـازی بـه واردات ایـن محصـول وجـود 

نـدارد. خوشـبختانه شـرکت بیسـت بسـپار آپادانـا 

عملکـرد قابـل قبولـی در زمینـه تولیـد انـواع لولـه و 

اتصاالت چندالیه در داخل کشور داشته و همواره 

یکـی از برندهـای مطـرح داخلـی در این حـوزه بوده  

بـه  اقـدام  مجموعـه،  توسـعه  راسـتای  در  اسـت. 

تولیـد انـواع اتصـاالت پنـج الیـه کرده ایـم کـه بـرای 

تولیـد آن از شـمش برنـج بـا میـزان مـس 58 درصـد 

کـه کامـال قابلیت فرم پذیری جهت تولیـد را دارد، 

استفاده می کنیم.

صادرات به عراق  

ایـن تولیدکننـده لولـه و اتصـاالت در ارتبـاط بـا 

فعالیـت در حـوزه صـادرات، اظهـار کـرد: کشـورهای 

عـراق و افغانسـتان، دو همسـایه ای هسـتند کـه مـا 

محصوالت خود را به این کشورها صادر می کنیم اما 

با توجه به اتفاقات سیاسی رخ داده در افغانستان و 

روی کار آمـدن طالبـان، صـادرات بـه ایـن کشـور را 

متوقف کرده  و در حال حاضر عراق کشـور هدف ما 

در ایـن حـوزه اسـت. اگرچـه بحـث تعهـدات ارزی، 

صادرکننـدگان را بـا مشـکالت فراوانـی در ایـن زمینـه 

مسـئوالن  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  کـرده  مواجـه 

تمهیـدات الزم را در خصـوص رفـع و تسـهیل ایـن 

چالش بیندیشند.

اثر مخرب تحریم بر تولید  

مدیرعامل شـرکت بیست بسـپار آپادانا در ادامه 

تاثیـر تحریم هـای اعمال شـده بـر فعالیـت واحدهای 

کوچـک صنعتـی را مخـرب برشـمرد و مطـرح کـرد: 

تحریم، تاثیر گسترده  و فراوانی بر فعالیت مجموعه 

ما گذاشته است. به نحوی که در زمینه تامین ماده 

اولیـه مخصوصـا محصـوالت پلیمـری بـا مشـکالت 

فراوانی مواجه شده  و بر همین اساس، میزان ظرفیت 

تولید ما به شدت کاهش یافته است. در این شرایط 

نیاز اسـت ماده اولیه مورد نیاز به کشـور وارد شـود و 

مادامی که ما با تحریم  مواجه هستیم، واردات نیز به  

سختی انجام خواهد شد. بنابراین در تامین نقدینگی 

و گشـایش اعتبـاری بـا مشـکل روبـه رو هسـتیم و در 

نهایت تولید نیز دچار مشکل خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما پیش از اعمال این تحریم های 

ظالمانـه، بـا کشـور کره جنوبـی در ارتبـاط بودیـم و 

واردات محصول از این کشور با رعایت کلیه نکات و 

الزامات قانونی صورت می پذیرفت که در نهایت به 

رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می انجامید 

اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و این در 

حالـی اسـت کـه مـا در بخـش تولیـد لولـه و اتصـاالت 

پنج الیـه بـه حلقـه اسـتیل نیـاز داریـم کـه بایـد آن را از 

طریق واردات از کشورهای دیگر تامین کنیم ولی به  

دلیل وجود تحریم ها، قادر به انجام این کار نیستیم. 

در صـورت انجـام واردات نیـز بـا هدررفـت زمانـی 

بسـیاری مواجه می شـویم که این امر به هیچ  وجه به 

نفع ما نیست و منجر به ایجاد مشکالت فراوانی در 

زمینه تولید می شود.

عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان  

توسـلی ضمن اشـاره به عدم همکاری مسـئوالن 

و سـازمان های مربوطـه در راسـتای حـل مشـکالت 

صنعت، اظهار کرد: سـازمان ها و مسـئوالن مربوطه 

نقـش حمایتـی خـود از تولیدکننـدگان را به  درسـتی 

شـدن  پیچیده تـر  باعـث  حتـی  و  نمی کننـد  ایفـا 

وضعیت موجود نیز می شـوند. خوشـبختانه شرایط 

فعلی مجموعه ما به  نحوی است که هیچ نیازی به 

جانـب  از  اقدامـات حمایتـی  و  بانکـی  تسـهیالت 

مراجع باالدستی نداریم و نیازمند حمایت آن ها هم 

نیسـتیم. مسـئوالن وزارت صمـت بایـد در راسـتای 

تسهیل تجارت برون مرزی قدم های مثبتی بردارند 

تـا بـا تحقـق یافتـن ایـن مهـم، بسـیاری از مشـکالت 

حاکم بر صنعت کشور حل شود.

در  آپادانـا  بسـپار  بیسـت  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص طـرح توسـعه ایـن مجموعـه، عنـوان کرد: 

توسـعه همـواره یکـی از اهـداف بلندمـدت مـا در 

طـی ایـن سـال ها بـوده اسـت و نـگاه ویـژه ای بـه  این 

موضـوع داریـم. در تـالش هسـتیم طـی یـک تـا دو 

مـاه آینـده، میـزان ظرفیـت تولیـد لولـه و اتصـاالت 

پنج الیـه را افزایـش دهیـم کـه اقدامـات الزم در این 

داده ایـم. گسـترش ظرفیـت  انجـام  نیـز  را  زمینـه 

تولیـد فعلـی مجموعـه، مهم تریـن برنامـه ای اسـت 

کـه در آن هدف گـذاری کردیـم و امیـدوار هسـتیم 

بتوانیـم بـا تحقـق یافتـن ایـن مسـئله، محصـوالت 

جدیدی را در مجموعه تولید کنیم.

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: ما همواره سـعی 

کرده ایـم رونـد رو بـه رشـد تولیـد مجموعـه را در 

چنیـن شـرایط سـخت سیاسـی و اقتصـادی کشـور 

عـدم  و  بی توجهـی  بـا  همـواره  امـا  کنیـم  حفـظ 

رو بـه رو  ذ ی ربـط  دسـتگاه های  همکاری هـای  الزم 

شـده ایم و بـه  نوعـی در میدان تولید تنها هسـتیم. 

برخـی سیاسـت گذاری اشـتباه و غیرموجـه باعـث 

شـده اسـت تولیدکننـدگان از حضـور در این عرصه 

دلسـرد شـوند. بنابرایـن نیـاز اسـت مسـئوالن توجـه 

بیشـتری بـه صنعـت کشـور داشـته باشـند زیـرا در 

روانـی  و  مـادی  مشـکالت  بـر  صـورت  ایـن   غیـر 

تولیدکننـدگان افـزوده می شـود و چرخـه تولیـد بـه  

سختی خواهد چرخید.

بحث تعهدات ارزی، صادرکنندگان 
را با مشکالت فراوانی در این 

زمینه مواجه کرده است و انتظار 
می رود مسئوالن تمهیدات الزم 

را در خصوص رفع و تسهیل این 
چالش بیندیشند
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توسعه فعالیت های صبانور در شمال استان کرمان
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مشـاور عالی مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور و مجری طرح اکتشـاف سـرب و روی کرمان گفت: شـرکت توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور فعالیت های خود را در حوزه معدن و اکتشـاف گسـترش داده و پهنه های اکتشـافی سـرب و روی را در شـمال 
اسـتان کرمـان در اواخـر سـال 1396 در اختیار گرفتـه و پس از فعالیت های پی جویی سـطحی توانسـته ایم 12 آنومالی بـا اهمیت را 

در این مناطق شناسایی کنیم.

توسعه فعالیت های صبانور در شمال استان کرمان
12 آنومالی با اهمیت سرب و روی شناسایی کرده ایم  

مشاور عالی مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:

200 کیلومتر مربع در شهرستان های کوهبنان و راور 

انجـام  بـه  موفقیـت  بـا  کرمـان  اسـتان  شـمال  در 

رسـاندیم و در ایـن مرحلـه هفـت هـزار و 800 متـر 

گمانـه اکتشـافی در فـاز اول شناسـایی شـده و  در 

محدوده 250 کیلومتری در حال اجرا است.

شناسایی آنومالی های جدید سرب و روی  

مشاور عالی مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و 

صنعتـی صبانـور افـزود: اکتشـافات را بر پایه آخرین 

نیروهـای  از  اسـتفاده  و  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای 

متخصـص و خبـره داخلـی انجـام دادیـم کـه عمـده 

فعالیت هـا بر پایه مشـاهدات عینـی و پیمایش های 

زمینی استوار بوده و با انجام عملیات صحرایی به 

نتیجه رسیده است. خروجی این اکتشافات منجر 

بـه ایـن شـد کـه توانسـتیم 12 آنومالـی روی و سـرب 

راور  و  کوهبنـان  شهرسـتان های  در  را  مسـاعد 

شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این گستره جغرافیایی از 

گذشته های بسیار دور عملیات اکتشاف، استخراج 

و استحصال فلزات و محصوالت سرب و روی انجام 

می  گرفـت. تولیـد توتیـا یـا ترکیـب اکسـید روی از 

جمله این محصوالت استراتژیک دوران کهن بوده و 

منطقه کوهبنان به خاطر تولید این محصول شهرت 

جهانی داشته است. این ماده که خاصیت دارویی 

احـد علیخانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

پهنـــه  پی جویـــی  و  شناســـایی  فـاز  فعالیت هـــای 

اکتشافی شماره 14 را با مساحتی بالغ بر یک هزار و 
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داشـته از ایـن منطقـه بـه کشـورهای اروپایـی و چین 

صـادر می شـد و ایـن موضـوع در متـون قدیمـی بـه 

ویژه جهانگردان اروپایی آمده است.

مجــری طــرح اکتشــاف ســرب و روی کرمــان 

تاکید کرد: این منطقه پتانسیل بسیار باالیی داشته 

است. در حالی که تاکنون اکتشافات سیستماتیک 

در آن صورت نگرفته است اما شرکت صبانور برای 

نخسـتین بار این اکتشـافات سیسـتماتیک را انجام 

پشـتکار  و  دانـش همـکاران  بـا  و خوشـبختانه  داد 

نیروهـای شـرکت توانسـتیم 12 آنومالـی مسـاعد کـه 

قابلیت ثبت هم داشتند را شناسایی کنیم.

ثبت پنج محدوده در سامانه کاداستر و   

اخذ دو پروانه اکتشافی

علیخانـی ادامـه داد: این 12 آنومالی را در قالب 

پنج محدوده اکتشـافی در سـامانه کاداسـتر وزارت 

صمت ثبت کردیم و توانستیم در مورد دو محدوده 

پروانـه اکتشـاف دریافـت کنیـم. در خصـوص سـه 

محـدوده دیگـر اسـتعالم همـه ارگان هـا اخـذ شـده و 

ایـن  اتمـی مانـده و  انـرژی  تنهـا اسـتعالم سـازمان 

سـازمان هم به صورت مشـروط اعالم موافقت کرد 

است و فعالیت های اکتشافی با نظارت کارشناسان 

انجـام اسـت و سـازمان  سـازمان یادشـده در حـال 

انرژی اتمی روی آنومالی ها نظارت کافی را دارد.

وی اضافه کرد: فعالیت های اکتشافی را در این 

12 آنومالـی بـه صـورت جـدی آغـاز کردیـم و بـرای 

تمامـی آنومالی هـای مـورد نظـر عکس هـای دقیـق و 

نقشـه های توپوگرافی و زمین شناسـی با استفاده از 

عملیـات  ادامـه  در  شـد.  تهیـه  پهپـاد  تکنولـوژی 

ژئوفیزیـک بـه روش IP-RS بـر روی ایـن محدوده هـا 

انجام و براسـاس نتایج بررسـی های زمین شناسـی و 

گمانـه  حفـاری  و  راه سـازی  عملیـات  ژئوفیزیکـی، 

طراحـــی و در حـــال انجــــام اســـت تـا بـا حفـــر ایـــن 

گمانه های پیشران بتوانیم حداکثر طی  9 ماه آینده 

حفـاری را در ایـن مناطـق تکمیل نمـوده و مطالعات 

الگینگ یا چاه پیمایی روی گمانه ها انجام دهیم.

قصد احداث کارخانه فراوری داریم  

مشاور عالی مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و 

صنعتـی صبانـور تصریـح کـرد: در صورتـی کـه ایـن 

مطالعـات بـه رگه هـا و ذخایـر قابـل توجهـی برخـورد 

را در منطقـه  اکتشـافی خـود  فعالیت هـای  کنـد، 

گسـترش خواهیـم داد. خروجـی نهایی فعالیتی که 

در این منطقه قرار اسـت انجام شـود این اسـت که 

بتوانیم تحولی را در منطقه استان کرمان و جنوب 

اسـتان یـزد انجـام دهیـم؛ بـه طـوری کـه ایـن منطقـه 

بتوانـد خـود را بـه عنـوان قطـب سـوم سـرب و روی 

کشور مطرح کند.

مجـری طـرح اکتشـاف سـرب و روی کرمـان 

عنـوان کـرد: بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره شـود کـه 

شـمال  در  زیـادی  روی  و  سـرب  متروکـه  معـادن 

سـایر  و  یـزد  اسـتان  جنـوب  و  کرمـان  اسـتان 

استان های همجوار وجود دارد )حداقل 130 معدن 

نبـود  بـه دلیـل  ایـن معـادن متروکـه  متروکـه( کـه 

کارخانه فراوری در مدار تولید قرار ندارند. به این 

معـادن  ایـن  در  اشـتغال  از  زیـادی  حجـم  ترتیـب 

مغفول مانده است.

علیخانـی اذعـان کرد: با اینکه مجوزهای اولیه 

را بـرای احـداث کارخانـه فـراوری اخـذ کردیـم امـا 

بایـد میـزان ذخایـر معدنـی و خـوراک مـورد نیـاز 

کارخانـه بـه حـدی برسـد کـه حداقـل بتـوان 40 تـا 

50درصـد ظرفیـت کارخانـه را از منابـع در اختیـار 

شـرکت صبانـور تامیـن نمـود. باقی مانـده خـوراک 

نیـز از معـادن فعـال و متروکـه در منطقـه تامیـن 

خواهـد شـد؛ بـه گونه ای که تمامی معـادن متروکه 

در  را  بزرگـی  تحـول  می تـوان  و  می شـوند  فعـال 

منطقه شاهد بود.

پتانسـیل ها و  ایـن منطقـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

کـرد:  عنـوان  دارد،  خوبـی  بسـیار  ظرفیت هـای 

صبانور برای اسـتفاده از این پتانسـیل ها وارد شـده 

اسـت. البتـه امیـدوار هسـتیم دیگـر مجموعه های 

توانمنـد نیـز بـه فعال سـازی پتانسـیل های منطقـه 

شـمال کرمـان و جنـوب اسـتان یـزد وارد شـوند و 

اکتشـافات سیسـتماتیک را انجـام دهنـد تـا همـه 

بتوانیم منشا خیر و برکت برای این استان ها و کل 

کشور باشیم.

برآورد اولیه پس از اکتشافات عمقی  

مشاور عالی مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و 

صنعتـی صبانـور در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

خبـری »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر بـرآورد اولیـه از 

میـزان ذخایـر، بیـان کـرد: در ایـن مقطـع نمی تـوان 

منطقـه  معدنـی  ذخایـر  میـزان  از  دقیقـی  بـرآورد 

داشـت؛ چراکـه ممکـن اسـت میـزان خطـا در بـرآورد 

وجـود داشـته باشـد. در ایـن رابطـه بایـد گمانه هـای 

اکتشـافی به صورت عمقی حفر شـوند و مطالعات 

تکمیلی روی آن ها صورت گیرند تا بتوان به تخمین 

درسـت و قابـل قبولـی از میـزان ذخایـر اسـتخراجی 

دست یافت.

کرمـان  روی  و  سـرب  اکتشـاف  طـرح  مجـری 

مطـرح کـرد: در حـال حاضـر اکتشـافات بـه صـورت 

سطحی و حفر ترانشه ها انجام شده و به رخنمون ها 

و رگه هـای اولیـه ذخایـر دسـت پیـدا کرده ایـم؛ امـا 

چـه  و  عمقـی  چـه  تـا  رگه هـا  ایـن  اینکـه  تخمیـن 

ضخامتی پیش رفته اند، نیازمند مطالعات تکمیلی 

و پیمایش های عمقی است.

 علیخانـی در پایـان اظهـار کـرد طـی 9 ماه آینده 

می تـوان بـرآورد اولیه از میـزان ذخایر ارائه کرد؛ اما 

نکتـه قابـل توجـه در خصوص منطقه این اسـت که 

ذخایـر و معـادن متروکـه پراکندگـی زیـادی دارند و 

تمامـی فعالیت هـا روی معـادن قدیمـی بـه صـورت 

می دهـد  نشـان  موضـوع  ایـن  کـه  بـوده  شـدادی 

منطقـه دارای پتانسـیل باالیـی اسـت و می تـوان بـه 

این آینده معدنی این منطقه امیدوار بود.

اکتشافات را بر پایه آخرین 
تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از 
نیروهای متخصص و خبره داخلی 
انجام دادیم که عمده فعالیت ها بر 

پایه مشاهدات عینی و پیمایش های 
زمینی استوار بوده و با انجام عملیات 

صحرایی به نتیجه رسیده است
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شـرکت فـوالد خراسـان بـا فروش بیـش از 600 هزار تـن محصول طی 9 ماه امسـال، توانسـت 76 هـزار و 685 میلیارد ریـال درآمد 
کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 55 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن«، شـرکت فـوالد خراسـان بـه عنـوان یکـی از 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد در کشور توانست طی دو 

سه ماه اخیر تا حدودی عقب ماندگی ناشی از قطعی 

برق در تابستان را جبران کند و تولید و فروش خوبی 

را به ثبت برساند. با این حال، تهدید قطعی گاز نیز 

برای این شرکت و دیگر فوالدسازان بزرگ در زمستان 

امسال وجود دارد که می تواند باز هم تولید و فروش 

آن ها را با چالش مواجه کند.

رشـد 6 درصـدی تولیـد محصـوالت   

سـاختمانی سـبک 

شـرکت فوالد خراسـان در 9 ماه سـال 1400 توانست 

یـک میلیـون و 175 هـزار و 900 تـن گندلـه تولیـد کنـد. 

»فخـاس« در سـال 1399 طـی همیـن مـدت حـدودا 

یک میلیون و 221 هزار و 971 تن گندله تولید کرده بود.

فوالد خراسان در 9 ماه سال جاری موفق به تولید 

903 هزار و 341 تن آهن اسفنجی شد. این شرکت در 

مـدت مشـابه سـال پیـش توانسـته بـود 943 هـزار و 

527تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخاس« در 9 ماه امسـال 264 هزار و 577 تن 

شـمش فـوالدی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در 9 مـاه 

تـن شـمش  و 447  هـزار  حـدود 326  سـال 1399، 

داخلی تولید کرد.

شرکت فوالد خراسان در 9 ماه سال 1400 توانست 

428 هـزار و 992 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

6 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه 

سـال قبـل، 402 هـزار و 275 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت فـوالد خراسـان در 9 مـاه 

امسال به دو میلیون و 772 هزار و 710 تن رسید. این 

شرکت در 9 ماه سال پیش توانسته بود دو میلیون و 

894 هزار و 220 تن محصول تولید کند.

صادرات فوالد خراسان 41 درصد رشد یافت  

شرکت فوالد خراسان در 9 ماه سال 1400 توانست 

34 هـزار و 712 تـن آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

رشد 55 درصدی درآمد »فخاس«
طی 9 ماه امسال رقم خورد؛
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سـبک سـاختمانی شـرکت فـوالد خراسـان در 9 مـاه 

امسال، به 353 هزار و 505 تن رسید. این شرکت در 

مـدت مشـابه سـال 1399، حـدود 360 هـزار و 896 تـن 

محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـا داخلـی و 

صادراتی فروخته بود.

شرکت فوالد خراسان در 9 ماه سال 1400، 600هزار 

و 121 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتی به 

فروش رسـاند. این شـرکت طی همین مدت در سـال 

قبل، 648 هزار و 420 تن محصول فروخته بود.

رشد 24 درصدی درآمد حاصل از فروش   

شمش فوالدی در بازار داخلی

شرکت فوالد خراسان در 9 ماه سال 1400 توانست 

دو هـزار و 781 میلیـارد و 743 میلیـون ریـال از فـروش 

آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 753درصد 

افزایـش را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 ماه سـال 

گذشـته، 325 میلیـارد و 736 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش آهن اسفنجی کسب کرده بود.

و  هـزار   16 امسـال،  مـاه   9 در  خراسـان  فـوالد 

288میلیـارد و 834 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

نشـان دهنده 24درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در 

سـال 1399 طـی همیـن مـدت توانسـته بـود از محـل 

فـروش شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی، 13 هـزار و 

132میلیارد و 261 میلیون ریال درآمد حاصل کند.

»فخـاس« در 9 مـاه سـال جـاری موفـق به کسـب 

39 هـزار و 988 میلیـارد و 716 میلیـون ریـال درآمد از 

فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـای 

داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش، 43 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در مدت مشابه سال 1399، 27 هزار و 895 میلیارد و 

415 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت سـبک 

1399، 226 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در 9 ماه سال 1399 توانسته بود 10 هزار و 624 تن آهن 

اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

فـوالد خراسـان در 9 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

در  فـوالدی  شـمش  تـن   925 و  هـزار   131 فـروش 

بازارهـای داخلـی شـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

گذشـته، 182 هـزار و 808 تـن شـمش فـوالدی در 

بازار داخلی فروخته بود.

»فخـاس« در 9 مـاه امسـال توانسـت 291 هـزار و 

868 تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

قبل توانسته بود 355 هزار و 21 تن محصوالت سبک 

ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شـرکت فوالد خراسـان در 

9 مـاه سـال 1400 بـه 458 هـزار و 505 تـن رسـید. ایـن 

شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، 548 هـزار و 453 تـن 

محصول در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

جـاری  سـال  مـاه  در 9  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

توانسـت 79 هـزار و 979 تـن شـمش فـوالدی را در 

بازارهـای صادراتـی به فروش برسـاند. این شـرکت در 

9ماه سـال 1399 توانسـته بود 94 هزار و 92 تن شـمش 

فوالدی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 فوالد خراسان همچنین در 9 ماه امسال موفق به 

سـبک  محصـوالت  تـن   637 و  هـزار   61 صـادرات 

ساختمانی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 949 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در 9 ماه سـال پیش توانسـته بود پنج هزار و 875 تن 

محصوالت سبک ساختمانی صادر کند.

مجموع صادرات شرکت فوالد خراسان در 9 ماه 

سـال 1400 بـه 141 هـزار و 616 تـن رسـید کـه ایـن میزان 

در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، 41 درصد 

سـال  مـاه  در 9  ایـن شـرکت  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

گذشته، 99 هزار و 967 محصول صادر کرده بود.

خراسـان  فـوالد  شـرکت  جـاری  سـال  مـاه  در 9 

211هزار و 904 تن شـمش فوالدی در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رساند. این شرکت در 9 ماه سال 

تـن شـمش در بازارهـای  گذشـته، 276 هـزار و 900 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 
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ساختمانی در بازار داخلی به دست آورده بود.

از  خراسـان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

فـروش در بـازار داخلـی طـی 9 مـاه سـال 1400 بـه 

59هـزار و 59 میلیـارد و 293 میلیـون ریـال رسـید 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه 

حاکی از رشـد 42 درصدی اسـت. این شـرکت در 

داخلـی،  بـازار  در  فـروش  از   ،1399 سـال  مـاه   9

41هـزار و 353 میلیـارد و 412 میلیـون ریـال درآمد 

کسب کرده بود.

فوالد خراسان در 9 ماه امسال 9 هزار و 704میلیارد 

و 609 میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدی در 

بازار صادراتی کسب کرد که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال پیش، 26 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

گذشـته، از صـادرات شـمش فـوالدی، هفـت هـزار و 

447 میلیـارد و 172 میلیـون ریـال درآمـد بـه دسـت 

آورده بود.

»فخـاس« در 9 مـاه سـال جـاری موفـق به کسـب 

هفت هزار و 921 میلیارد و 707 میلیون ریال درآمد از 

صـادرات محصـوالت سـبک سـاختمانی شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

ایـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش  و 457 درصـد  یک هـزار 

از صـادرات  شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 

محصوالت سـبک سـاختمانی، درآمد 508 میلیارد و 

597 میلیون ریالی کسب کرده بود.

درآمـد فـروش صادراتـی شـرکت فـوالد خراسـان 

و  میلیـارد  و 626  هـزار   17 ،1400 سـال  مـاه   9 در 

316میلیـون ریـال بـود کـه در هم سـنجی بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  سـال گذشـته، 121 درصـد  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـال پیـش، هفت هـزار و 

955 میلیـارد و 769 میلیـون ریـال درآمـد صادراتی 

به ثبت رسانده بود.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

شـرکت فـوالد خراسـان در 9 مـاه امسـال، 25 هـزار و 

993میلیارد و 443 میلیون ریال بود که در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال 1399، 26 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال قبـل، 20 هـزار و 

579 میلیـارد و 433 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شمش کسب کرده بود.

در 9 مـاه سـال جـاری، شـرکت فـوالد خراسـان 

توانسـت از فروش محصوالت سـبک ساختمانی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی، 47 هزار و 910 میلیارد 

و 423 میلیون ریال درآمد داشـته باشـد که نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیش، بیانگـر 68 درصد رشـد 

سـال  در  مـدت  همیـن  طـی  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشـته، 28 هـزار و 404 میلیـارد و 12 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی بـه 

دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در 9 مـاه 

سال 1400، حدود 76 هزار و 685 میلیارد و 609میلیون 

ریـال بـود کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه 

سـال قبـل، 55 درصد رشـد را نشـان می دهـد. درآمد 

ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1399، 49 هـزار و 

309میلیارد و 181 میلیون ریال بود.
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تامین گاز برای صنعت فوالد حیاتی است

در پنل تخصصی تامین پایدار گاز در زنجیره فوالد چه گذشت؟

نیازمند 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید در صنعت گاز هستیم
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صبـح یکشـنبه پنجـم دی ماه، پنـل تخصصی تامیـن پایـدار گاز در زنجیره فـوالد )پشـتیبانی، مانع زدایـی و سـرمایه گذاری( با حضور 
محمدیاسـر طیب نیا مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه، امین ابراهیمی مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان، حسـن سـید آبادی مشـاور 
مدیرعامل شـرکت ملی گاز، کسـری غفوری مدیرعامل شـرکت فوالد خراسـان، امیرحسـین نادری مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات و رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد.

در پنل تخصصی تامین پایدار گاز در زنجیره 
فوالد چه گذشت؟

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

انجمـن  دبیـر  پنـل،  ایـن  در  آنالیـن«،  »فلـزات 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران بـه عنـوان مجـری آن طـی 

سـخنانی اظهـار داشـت: چالش گاز مهم تـر از چالش 

برق است زیرا برای تولید برق نیز به گاز نیاز داریم و 

قطعی گاز می تواند به قطعی برق هم بینجامد.

وی افزود: فوالدسازان که متولی احداث 10 هزار 

مـگاوات بـرق بـرای صنعـت شـده اند، بـا چالـش گاز 

برای تامین برق مواجه شده اند.

خلیفه سلطان اذعان کرد: زنجیره معدن و صنایع 

معدنی برای چالش آب توانایی خود را برای مقابله با 

کمبود در خط انتقال آب خلیج فارس نشان داد.

ایـران  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  دبیـر 

خاطرنشـان کرد: 10 سـال قبل دولت اعالم کرد که 

میـزان تولیـد گاز دو برابـر شـده امـا از آن زمـان تـا 

کنـون اتفاقـی بـرای تولیـد گاز نیفتـاده و بـه طـور 

کامل در غفلت به سر بردیم.

هیچ برنامه ای برای تخصیص گاز وجود ندارد  

فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل  ابراهیمـی،  امیـن 

خوزستان دیگر سخنران پنل در خصوص چالش های 

داشـت:  اظهـار  رابطـه  ایـن  در  و  بـود  گاز  تامیـن 

صنعـت فـوالد کشـور بـا سـه چالـش بـزرگ مواجـه 

آن هـا اسـت. در سـال های  از  یکـی  بـوده کـه گاز 

گذشته صنایع فوالد و پتروشیمی در هنگام کمبود 

گاز دچار قطعی می شدند.

وی افزود: ایران، دهمین مصرف کننده انرژی در 

دنیا معادل 268 میلیون تن نفت خام بوده و سومین 

ایـران  همچنیـن  اسـت.  دنیـا  در  گاز  تولیدکننـده 

چهارمین مصرف کننده گاز دنیا به شمار می رود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: تولید گاز در کشور در 

و  میلیـارد مترمکعـب رسـیده  بـه 234  سـال 2020 

مصـرف نیروگاه هـا 34 درصـد، خانگـی 27 درصـد و 

صنعت 17 درصد از گاز تولیدی را مصرف می کنند. 

در ایـن میـان، صنعـت فـوالد 5 درصـد از گاز تولیـدی 

کشور را مصرف می کند.
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مدیرعامل شـرکت فوالد خوزستان تصریح کرد: 

در زمینه گاز دچار کمبود شده ایم و میزان مصرف 

علی رغـم  اسـت.  گرفتـه  پیشـی  تولیـد  میـزان  از 

سرمایه گذاری 100 میلیارد دالر در میدان گاز پارس 

جنوبـی، میـزان مصـرف رشـد بسـیار زیـادی داشـته 

اسـت و سـال گذشـته مصـرف روزانـه 850 میلیـون 

متـر مکعـب بـود کـه از میـزان تولیـد پایـدار روزانـه 

فراتر رفت.

وی بیـان کـرد: قطعـی بـرق در صنعـت فـوالد در 

سـال جـاری حـدود هشـت میلیـارد دالر زیـان بـه ایـن 

صنعت وارد کرد.

ابراهیمـی مطـرح کـرد: در زنجیـره فـوالد حـدود 

19.2میلیـارد متـر مکعـب بـرای دسـتیابی بـه تولیـد 

55میلیون تن فوالد در افق 1404 نیاز خواهیم داشت.

مدیرعامـل شـرکت فوالد خوزسـتان اذعـان کرد: 

به دلیل کمبود انرژی در فوالد خوزسـتان 530 هزار 

تـن از تولیـد را از دسـت دادیـم کـه معـادل 12 هـزار 

میلیـارد تومـان فـروش و چهار هزار میلیـارد تومان از 

سود است.

وی با بیان اینکه پیش  بینی می شود تا پایان سال 

جـاری 144 هـزار تـن از تولیـد معـادل یک هزار میلیارد 

تومـان از فـروش را از دسـت بدهیـم، عنـوان کـرد: 

مهم تریـن چالـش فوالدسـازان برای تامین انـرژی نبود 

چشـم انداز کوتاه مدت از سوی تولیدکنندگان انرژی 

اسـت و محدودیت هـا بـدون زمان بنـدی بـه یکبـاره 

اعمـال می شـوند. در ایـن رابطـه الزم اسـت متولیـان 

تامیـن انـرژی برنامـه قطعـی بـرق را بـه تولیدکنندگان 

فوالد بدهند تا آن ها بتوانند برنامه های خود همچون 

تعمیرات اساسی را انجام دهند.

فوالدسازان به انرژی های تجدیدپذیر روی آورند  

در ادامـه ایـن پنـل، حسـن سـید آبـادی، مشـاور 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: برای 

مشکل کمبود گاز با همه مسئوالن کشور جلساتی را 

برگزار کردیم و خوشـبختانه همه مسـئوالن برای حل 

ایـن مشـکل متفق القـول هسـتند و بـه دنبـال اعمـال 

راهکارهایی برای تامین گاز هستیم.

وی افـزود: مشـابه تامیـن آب صنایـع در مرکـز 

کشـور، فرصت هـای زیـادی بـرای سـرمایه گذاری در 

صنعـت گاز وجـود دارد کـه فوالدسـازان می توانند از 

طریق قانونی به این حوزه وارد شوند.

ایـران  گاز  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  مشـاور 

خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری در میادین گازی 

حـدود  می تـوان  کشـور  شـرق  شـمال  گاز  ترکمـن 

20میلیون متر مکعب گاز تولید کرد.

سـید آبـادی تصریـح کـرد: برخـی آمارهـا همچون 

میـزان ذخیـره گول زننـده هسـتند زیـرا تـا زمانـی کـه 

سرمایه گذاری صورت نگیرد، نمی توان از این ذخایر 

استفاده کرد.

وی بیـان کـرد: در زمینه تامیـن انرژی می توان به 

انرژی هـای تجدیدپذیـر همچـون انـرژی خورشـیدی 

روی آورد کـه بـا توجـه به صرفه جویـی در مصرف گاز 

بـه  را  شـده  صرفه جویـی  گاز  می تـوان  نیروگاه هـا 

فوالدسازان داد.

واردات گاز، مشکل فوالدسازان را حل می کند  

کسری غفوری، مدیرعامل شرکت فوالد خراسان 

دیگر سـخنران پنل تامین پایدار گاز در زنجیره فوالد 

)پشتیبانی، مانع زدایی و سرمایه گذاری( بود که طی 

سخنانی اظهار داشت: چالش کمبود گاز در صنعت 

فوالد برای فوالد خراسـان از همه بیشـتر شـروع شـد و 

از 20 آبان ماه امسـال شـرکت گاز اسـتانی نامه قطعی 

گاز را بـه شـرکت مـا فرسـتاد امـا بـا رایزنـی همچنـان 

توانستیم تولید خود را تداوم ببخشیم.

وی افـزود: شـرکت های بـزرگ در انتقـال آب بـا 

رقم هـای بسـیار زیادی سـرمایه گذاری کردنـد و حال 

انـرژی  حـوزه  در  هـم  و  بـرق  حـوزه  در  هـم  بایـد 

سرمایه گذاری کنند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خراسـان تاکیـد کـرد: 

فوالدسازانی که از آهن اسفنجی استفاده می کنند، 

هیچ سوخت جایگزینی نمی توانند استفاده کنند و 

گاز جزو خوراک اسفنجی محسوب می شود.

غفوری خاطرنشـان کـرد: همـواره اولویت قطعی 

گاز در کشـور فوالدسـازان هسـتند و عـالوه بـر اینکـه 

میزان تولید کاهش خواهد یافت، درآمد و سـود نیز 

کـم خواهـد شـد و فوالدسـازانی کـه صـادرات انجـام 

می دهند، به مشکل خواهند خورد.

وی تصریـح کـرد: مهم تریـن راهـکار کوتاه مـدت 

 تولید گاز در کشور در سال 2020 
به 234 میلیارد مترمکعب رسیده و 

مصرف نیروگاه ها 34 درصد، خانگی 
27 درصد و صنعت 17 درصد از گاز 

تولیدی را مصرف می کنند. در این 
میان، صنعت فوالد 5 درصد از گاز 

تولیدی کشور را مصرف می کند



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

44
é 1400  دی ماه é 198  شماره 

تامین گاز فوالدسازان، واردات گاز است و در انجمن 

فوالد این موضوع را پیگیری کردیم که متاسفانه بنا 

نتیجـه  بـه  را  موضـوع  ایـن  نتوانسـتیم  دالیلـی  بـه 

برسـانیم. بـا ایـن حـال فوالدسـازان می تواننـد متولـی 

واردات گاز شوند.

مدیرعامل شـرکت فوالد خراسـان عنوان کرد: در 

حـوزه مصـارف خانگـی بایـد بـه سـمت بهینه سـازی 

مصـرف برویـم و روش هـای دیگری برای تامیـن انرژی 

این بخش در نظر بگیریم.

غفوری بیان کرد: درسـت اسـت که شرایط فوالد 

بهتر از سـایه حوزه ها اسـت اما با اتفاقاتی که در این 

صنعت افتاده است، حتما این صنعت در سال های 

آتی با چالش مواجه خواهد شد.

وی اذعـان کـرد: قطـع گاز برای صنعت جهت 

تامین حوزه خانگی اشـتباه اسـت و می توان سـایر 

حوزه هـــــای مصـــرف کننـــده را نیــــز درگیــــر ایــــن 

موضوع کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد خراسان مطرح کرد: بعد 

از واردات گاز برای تامین، می توان ذخیره سـازی گاز 

را نیز در اولویت قرار داد. امروز 40 میلیارد دالر برای 

سرمایه گذاری در حوزه گاز نیاز داریم و در این رابطه 

حداقل 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری جهت پایداری 

وضع موجود نیاز داریم.

غفوری اظهار کرد: 11 میلیارد متر مکعب از گاز 

اسـتخراج شـده به از طرق مختلف به هدر می رود و 

می تـوان بـا سـرمایه گذاری در این حـوزه، از هدررفت 

آن ها جلوگیری کرد.

بــــرای  را  گـــاز  قیمـــت گــــذاری  وی گفــــت: 

مصرف کنندگان باید پلکانی کرد و کاربر خواهــد 

دانســـت که در صورت مصـــرف زیاد، هزینـــه آن 

را بیشتـــر خواهـــد پرداخــــت و در ایــــن زمینــــه، 

هوشمندســـازی کنتورهـــا نیـز توصیـه می شـــود. 

همچنیـــن کارت سوخـــت انــــرژی را نیـز می تـوان 

بـرای هـر خانـوار را تعریـف کـرد تـا میـزان مصـرف 

کنترل کرد.

فـوالد خراسـان خاطرنشـان  مدیرعامـل شـرکت 

کـرد: قانـون بیـان می  کنـد در هنـگام خلـل تامیـن 

انـرژی، صنایـع نبایـد در اولویـت قـرار گیـرد؛ قانـون 

صـورت  در  اسـت  موظـف  دولـت  مـی دارد  بیـان 

قطعی برق و گاز صنایع تولیدی، خسارات ناشی از 

این موضوع را جبران کند اما این اتفاق نمی افتد.

سرمایه گذاری مشترک فوالدسازان برای   

تامین انرژی

نــــادری، مدیـــرعامــــل شرکــــت  امیــرحسیــــن 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز به عنوان 

دیگر سـخنران این پنل، اظهار داشـت: در حوزه گاز 

به گلوگاه هایی رسـیدیم که ناشـی از عدم بهره وری 

مناسـب اسـت. هنوز جایگاه صنعت برای متولیان 

مشـخص نیسـت و ممکـن اسـت انرژی بـر و آب بـر 

باشـد امـا می تـوان بـرای تامیـن مایحتـاج عمومـی از 

صنعت استفاده کرد.

وی افـزود: صنعـت حـوزه ای اسـت که در شـرایط 

تحریم و نابه سامانی اقتصادی به کمک کشور آمده 

اسـت. قیمت هـای عجیبـی در حـوزه صنعـت فـوالد 

پدیـد آمـده اسـت کـه بـا صـادرات می تـوان از ایـن 

فرصت ها استفاده کرد.

نـادری اذعـان کـرد: اگـر صنعـت بـرای تولیـد بـا 

انرژی در تنگنا باشد، این حوزه نمی تواند تولید عادی 

خود را انجام دهد و صادرات کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات خاطرنشـان کـرد: از متولیـان حـوزه انـرژی 

را مشـخص  کشـور درخواسـت می شـود چالش هـا 

کننـد تـا بتوانیـم بـا سـرمایه گذاری مشـترک بتوانیـم 

گلوگاه هـا را برطـرف کنیـم. بـه طـور مثـال روش  هـای 

تامیـن انـرژی را می تـوان همچـون انتقـال آب خلیـج 

فارس به صورت خالقانه انجام داد و در این حوزه نیز 

سرمایه گذاری کرد.

همواره اولویت قطعی گاز در کشور 
فوالدسازان هستند و عالوه بر اینکه 

میزان تولید کاهش خواهد یافت، 
درآمد و سود نیز کم خواهد شد و 

فوالدسازانی که صادرات انجام 
می دهند، به مشکل خواهند خورد
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رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: قطعا مشـکل کمبود انرژی در زنجیره فوالد در کوتاه مدت قابل حل نیسـت و تولیدکنندگان 
فوالد نیز تالش می  کنند با کمک وزارتخانه های مربوطه این مشکل را حل کنند.

تامین گاز برای صنعت فوالد حیاتی است
سبحانی:

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، بهرام سـبحانی در سـمینار چالش 

گاز در زنجیـره فـوالد طـی سـخنانی اظهـار داشـت: 

تولیدکنندگان به سمت دستیابی به تولید 55میلیون 

حرکـت   1404 افـق  در  شـده  پیش بینـی  فـوالد  تـن 

می کردند اما چالش قطعی برق در تابستان و احتماال 

کمبـود گاز در زمسـتان رسـیدن بـه ایـن هـدف را بـا 

چالش مواجه کرده است.

رئیــــس انجمـــن تولیدکننـــدگان فـــوالد ایـــران 

خاطرنشـان کرد: کل مصرف گاز کشـور 800 میلیون 

متـر مکعـب و مصـرف فـوالد 30 میلیـون متر مکعب 

است. بنابراین میزان مصرف گاز صنعت فوالد کمتر 

از 5 درصد کل مصرف گاز کشور است؛ اما چرا باید 

فوالد قربانی کمبود گاز شود.

بـرای صنعـت  وی تصریـح کـرد: مصـرف گاز 

فـوالد بـه ویـژه بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی حیاتـی 

نتواننـد  فـوالدی  بـزرگ  شـرکت  های  اگـر  و  اسـت 

تولیـد خـود را انجـام دهند، مصرف کننـدگان آن  ها 

نیز نمی  توانند تولید کنند.

سـبحانی عنوان کرد: قطعی و کاهش تخصیص 

گاز در صنعـت فـوالد نمی توانـد مقطعـی باشـد؛ ایـن 

یعنی نمی توان کوره را به طور مداوم دچار قطعی و 

سـرد و گـرم کـرد زیـرا کـوره بـه ویـژه برای نسـوز دچار 

مشکل و تولیدکننده متحمل خسارت می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان کرد: 

روش هـای مختلفـی را می تـوان برای سـرمایه گذاری 

در حوزه انرژی به کار برد و فوالدسازان نیز می توانند 

در تامیـن انـرژی خـود مشـارکت کننـد. در گذشـته، 

شرکت ملی فوالد متولی این صنعت بود و هنگامی 

کـه بـرای افزایـش تولیـد را برنامه ریـزی می کـرد، بـه 

متولیان امر نیازهای خود از قبیل آب، برق، گاز، مواد 

اولیه و بودجه را اعالم می کرد و سازمان برنامه وقت 

نیز بودجه را در اختیار این شرکت قرار می گذاشت.

وی افـزود: از زمانـی کـه شـرکت ملـی فـوالد از 

برنامه ریـزی فـوالد کنـار رفـت، متولـی ایـن صنعـت 

مشخص نیست این صنعت متولی ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان 

کرد: از 10 سال گذشته که برنامه افق 1404 و رسیدن 

شـده،  مطـرح  فـوالد  تـن  میلیـون   55 تولیـد  بـه 

آیـا بـه ایـن برنامـه  سال هاسـت کـه سـوال می شـود 

خواهیـم رسـید؟ از نظـر ظرفیـت بـه 55 میلیـون تـن 

خواهیم رسید اما به میزان تولید خیر.

سبحانی تاکید کرد: گاز در تولید آهن اسفنجی 

هیـچ جایگزینـی نـدارد و نقـش احیـا کننـده گندلـه 

سـنگ آهن را ایفـا می کنـد کـه هیـچ مـاده ای جـز گاز 

طبیعی نمی تواند این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: در دنیا 75 درصد از تولید فوالد 

به روش کوره بلند با استفاده از زغال سنگ و 25درصد 

بـه روش احیـا مسـتقیم اسـت امـا در ایـران 75 درصـد 

احیا مستقیم و 25 درصد کوره بلند است.

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران تاکیـد 

کـرد: اگـر کشـور مـا گاز نداشـت، قطعـا به ایـن میزان 

تولید فوالد نمی رسیدیم و مزیت گاز باعث حرکت به 

این سـمت شـده است. ضمن اینکه زغال سنگ ایران 

چنـدان قابلیـت کک شـوندگی نـدارد و نمی تـوان بـه 

تولید فوالد به این روش تکیه کرد.

سـبحانی بیان کرد: اگر دنیا به سـمت کوره بلند 

رفته، به دلیل عدم مزیت در تولید به روش کوره قوس 

بوده و در صورتی که گاز با قیمت جهانی با فوالدسازان 

حساب شود، باید این صنعت را تعطیل کرد.

وی عنـوان کـرد: بـه ازای هـر تـن فـوالد 400 متـر 

مکعب گاز مصرف می شود و مصرف این صنعت به 

35 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. بنابراین 

با توجه به مصرف 800 میلیون مترمکعبی در کشور 

بـه صـورت روزانـه، تنهـا 5 درصد از مصرف کشـور به 

فوالد اختصاص دارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ابراز کرد: 

در حـوزه آب نیـز همیـن سیاسـت حاکـم اسـت و در 

حالـی کـه 92 درصـد آب کشـور را کشـاورزی و تنهـا 

2درصد را صنعت مصرف می کند، اما صنعت آماج 

حمالت کم آبی قرار می گیرد.

سـبحانی مطـرح کـرد: الزم اسـت بـه گونـه ای 

گازی،  محدودیت هـای  در  کـه  شـود  برنامه ریـزی 

صنعت فوالد در اولویت قرار نگیرد.
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معـاون برنامه ریـزی وزارت نفـت گفت: باید در هشـت سـال آینـده حداقل 80 میلیارد دالر سـرمایه گذاری در باالدسـت و پایین دسـت 
صنعـت گاز صـورت گیـرد تـا میزان تولیـد گاز از یک میلیـارد و 200 میلیون متر مکعب کنونی بـه یک میلیـارد و 350 میلیون متر مکعب 

افزایش یابد و میزان تولید حفظ شود.

نیازمند 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید در صنعت گاز هستیم
معاون برنامه ریزی وزارت نفت:

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، هوشـنگ فالحتیـان در سـمینار 

داشـت:  اظهـار  فـوالد  صنعـت  در  گاز  چالـش 

می تـوان 12 هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت بـرق اضافـه 

سـرمایه گذاری  مـگاوات  یـک  آنکـه  بـدون  کـرد؛ 

جدید صورت گیرد.

وی افـزود: ایـران و هنـد 55 درصـد از تولید آهن 

اسفنجی دنیا را مصرف می کنند و گاز تنها مزیت 

تولید فوالد ایران به شمار می رود.

خاطرنشـان  نفـت  وزارت  برنامه ریـزی  معـاون 

کـرد: بیـش از 75 درصـد مصـرف گاز صنعـت فـوالد 

در تولید آهن اسفنجی و 75 درصد مصرف برق در 

تولید شمش اتفاق می افتد.

فالحتیـان تصریـح کـرد: میـزان مصـرف گاز در 

صنعت فوالد کشـور طی پنج سـال اخیر 13 درصد 

پیش بینـی   1404 افـق  تـا  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

می شـود میـزان مصـرف گاز در این صنعت سـاالنه 

5 درصد افزایش یابد.

وی بیـان کـرد: تـراز گاز کشـور روزانـه منفـی 

200 میلیـون متـر مکعـب اسـت و حتـی تولیـد 700 

میلیـون متـر مکعبـی از پـارس جنوبـی نیـز کفـاف 

مصرف را نمی دهد.

معـاون برنامه ریـزی وزارت نفـت عنـوان کـرد: 

بـه  گذشـته  سـال  خانگـی  بخـش  گاز  مصـرف 

650میلیون مترمکعب در هر روز رسید و 100میلیون 

متر مکعب نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. 

ناترازی مصرف گاز در چهار سال آینده به 250میلیون 

متر مکعب روزانه خواهد رسید.

فالحتیـان تاکیـد کـرد: روش هـای تامیـن انـرژی 

واردات گاز، سـرمایه گذاری جدیـد و بهینه سـازی 

مصرف انرژی هستند که بحث واردات گاز احتماال 

منتفی است.

بـرق  بـرای 12 هـزار مـگاوات  وی اضافـه کـرد: 

نیـروگاه گازی نیازمنـد 75 میلیـون مترمکعـب گاز 

معـادل سـه فـاز پـارس جنوبی هسـتیم و اگـر نیروگاه 

سـیکل ترکیبی جدید باشـد به 40 تا 50 میلیون متر 

مکعب گاز نیاز خواهد بود.

داد:  ادامـه  نفـت  وزارت  برنامه ریـزی  معـاون 

نیـروگاه گازی  مـگاوات  و 700  حـدود هفـت هـزار 

هسـتند کـه سـیکل ترکیبـی نشـده اند و تبدیـل ایـن 

نیروگاه هـا بـه سـیکل ترکیبـی عـالوه بـر اینکـه میزان 

تولیـد بـرق را افزایـش خواهـد داد، بـه مصـرف گاز 

اضافـی نیـاز ندارد. بنابراین اولویت با این اسـت که 

صنعـت فـوالد در قالـب تفاهم نامه هایی، بخش گاز 

نیروگاه هـا را خریـداری کنـد و بـا هزینـه جزئـی، بـرق 

خود را تامین کند.

نیروگاه هـا  برخـی  کـرد:  اذعـان  فالحتیـان 

راندمـــان زیـــر 30 درصـــد دارنـــد و می تـــوان ایـــن 

نیروگاه ها را بازنشسته و نیروگاه جدید با راندمان 

باال احداث کرد.

وی ابراز کرد: همچنین می توان در بهینه سازی 

20میلیـون  زیـرا  کـرد  مشـارکت  خانگـی  مصـارف 

بخـاری در کشـور وجـود دارد کـه راندمان آن ها تنها 
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40 تـا 50 درصـد اسـت. میـزان هدررفـت انـرژی از 

ساختمان ها زیاد است و می توان این بخاری ها را با 

مدل هـای جدیـد بخـاری بـا راندمان بـاالی 90 درصد 

جایگزین کرد. فوالدسازان می توانند به این حوزه به 

عنوان مسئولیت اجتماعی وارد شوند.

معـاون برنامه ریـزی وزارت نفـت مطـرح کـرد: 

بایـد در هشـت سـال آینـده حداقـل 80 میلیـارد دالر 

سـرمایه گذاری صـورت گیـرد تـا میزان تولیـد گاز از 

یـک میلیـارد متـر مکعـب کنونـی بـه یـک میلیـارد و 

200میلیون و 350 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

دولت چاره ای جز افزایش قیمت گاز ندارد  

در ادامـه سـمینار چالـش گاز در صنعـت فـوالد، 

پنل پرسش و پاسخ چالش های گاز در صنعت فوالد 

با حضور فالحتیان، معاون وزیر نفت برگزار شد که 

فالحتیان در پاسخ به سوالی مبنی بر مشخص نبود 

متولـی انـرژی عنـوان کـرد: مسـئوالن مدیـر حادثـه 

هسـتند و در زمان عادی به مسـائل احتمالی توجه 

نمی کنند. هر بخش مسئولیت خود را انجام دهد 

اگـر  کنیـم.  برنامه ریـزی  بلندمـدت  بـه صـورت  و 

از نظـر  انـرژی رخ دهـد،  صرفه جویـی در مصـرف 

بـه فوالدسـاز  حقوقـی سـوخت صرفه جویـی شـده 

اختصاص خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوال کسری غفوری، مدیرعامل 

شـرکت فوالد خراسـان مبنـی بر امـکان واردات گاز 

خـود  اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  فوالدسـازان،  بـرای 

فوالدسـازان بتواننـد بـا رایزنـی واردات گاز را انجام 

دهند، وزارت نفت مخالفتی نخواهد کرد.

امیـن  سـوال  بـه  پاسـخ  در  نفـت  وزیـر  معـاون 

ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان مبنی 

بر امکان تامین گاز نیروگاه های احداث شـده، بیان 

کرد: در ابتدا باید بررسی شود که آیا امکان احداث 

نیروگاه در کنار فوالدساز با توجه به زیرساخت های 

منطقـه همچـون شـبکه سراسـری گاز، بـرق و امـکان 

تامین گاز با زیرساخت ها وجود دارد یا خیر. ممکن 

نظـر  از  کـه  گیـرد  قـرار  مکانـی  در  طـرح  اسـت 

زیرسـاختی امـکان تامیـن نداشـته باشـد. البتـه اگـر 

سـرمایه گذاری انجام شـود، حق فوالدسـاز است که 

گاز مورد نیاز را مطالبه کند.

فالحتیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر 

اینکـه بـا دارا بـودن ذخایـر گازی چـرا بایـد نـرخ گاز 

فوالدسـازان افزایـش یابـد، تاکیـد کـرد: نمی تـوان بـه 

پایـداری یـک صنعـت، صنعـت دیگـر را بـه  بهانـه 

نابودی کشاند. برای تولید گاز نیز باید سرمایه گذاری 

و هزینه شـود اما به بهای ارزان به فوالدسـازان داده 

می شود. در حالی که بهای گاز صادراتی 28 سنت 

معادل هشت هزار تومان است اما این گاز به بهای 

یک هزار و 500 تومان در اختیار تولیدکنندگان فوالد 

قرار می گیرد.

وی ادامه داد: یا دولت باید بتواند مابه التفاوت 

قیمـت گاز را از طـرق دیگـر جبـران کنـد یـا اینکـه 

چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد.

برای 12 هزار مگاوات برق نیروگاه 
گازی نیازمند 75 میلیون مترمکعب گاز 
معادل سه فاز پارس جنوبی هستیم و 
اگر نیروگاه سیکل ترکیبی جدید باشد 
به 40 تا 50 میلیون متر مکعب گاز نیاز 

خواهد بود
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در هفتـه منتهـی بـه 10 دی ماه، باز هم شـاهد کاهش بیشـتر تقاضا از سـوی متقاضیان فوالد بودیـم و برخی از عرضه هـای فوالدی به 
دلیـل نبـود تقاضـا روی تابلو ظاهر نشـدند. حتـی آن هایی که روی تابلـو آمدند، تقاضای کمتری نسـبت به هفته های قبل داشـتند و این 

موضوع نشان می دهد که متقاضیان گزینه صبر و نظاره را برای کاهش بیشتر قیمت ها اتخاذ کرده اند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن« در هفتـه منتهـی بـه 10 دی مـاه، 

عرضه شرکت های منتخب این رسانه در بورس کاال 

همچون آهن اسـفنجی شـرکت توسـعه آهن و فوالد 

گل گهر، شمش فوالدی شرکت  های فوالد خوزستان، 

فـوالد خراسـان، آهـن و فـوالد ارفـع و چادرملو، تختال 

فـوالد  و  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت های  فـوالدی 

خـودرو  ورق  شـرکت  گالوانیـزه  ورق  خوزسـتان، 

فـوالد  شـرکت  میلگـرد  و  بختیـاری  و  چهارمحـال 

خراسان مورد معامله قرار گرفتند. 

معامله 25 هزار تن آهن اسفنجی »توسعه   

آهن و فوالد گل گهر«

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

پنجـم دی مـاه توانسـت 25 هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان  طـور کـه نمودار 1 نشـان می دهد، یکشـنبه 

پنجـم دی مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

25هـزار تـن آهـن اسـفنجی را در بـورس کاالی ایـران 

عرضه کرد که در مقابل آن، 56 هزار تن تقاضا وجود 

انتظار کاهش قیمت فوالد از سوی متقاضیان
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

داشت و به میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، آهن اسفنجی 

خـود را بـه قیمـت 90 هـزار و 478 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم در بورس کاال عرضه کرد که قیمت معامله 

بـه 91 هـزار و 791 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش 

یافت. این شرکت از معامله انجام شده، 229میلیارد 

و 478 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تن شمش فوالدی چادرملو  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو دوشنبه 6دی 

مـاه توانسـت 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را در 

بورس کاالی ایران به فروش برساند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 

صنعتـی چادرملـو، دوشـنبه 6 دی مـاه 10 هـزار تـن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در دو بخـش 

پنج هـزار تنـی در بـورس کاال عرضـه کرد که هر یک با 

تقاضـای پنـج هـزار تنـی، مواجـه و این شـرکت موفق 

به انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

127هزار و 432 ریال و 127 هزار و 532 ریال به ازای 

هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معامله 

تغییـری نیافـت. ایـن شـرکت از معامـالت صورت 

گرفتـه، 127 میلیـارد و 482 میلیـون تومـان درآمـد 

کسب کرد.

»هرمز« 30 هزار تن تختال معامله کرد  

شـرکت فـوالد هرمزگان سه شـنبه هفتـم دی ماه، 

توانست 30 هزار تن تختال فوالدی را در بورس کاالی 

ایران به فروش برساند.

همان طور که نمودار 3 نشان می دهد، سه شنبه 

هفتـم دی مـاه، شـرکت فـوالد هرمـزگان 30 هـزار تـن 

تختـال فـوالدی خـود را در بـورس کاال عرضـه کـرد که 

در مقابل آن، 41 هزار و 60 تن تقاضا وجود داشت و به 

میزان عرضه، معامله صورت گرفت.

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
آهن اسفنجی خود را به قیمت 90 

هزار و 478 ریال به ازای هر کیلوگرم 
در بورس کاال عرضه کرد که قیمت 

معامله به 91 هزار و 791 ریال به ازای 
هر کیلوگرم افزایش یافت
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قیمـت عرضـه تختـال فـوالد هرمـزگان در بورس 

146 هـزار و 916 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 148 هـزار و 231 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگـرم رسـید. این شـرکت از معامله تختـال خود 

در بـورس کاال، 444 میلیـارد و 694 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

معامله سه هزار و 200 تن شمش فوالدی ارفع  

سه شنبه هفتم دی ماه، شرکت آهن و فوالد ارفع 

موفق شد سه هزار و 200 تن شمش فوالدی خود را در 

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

 نمـودار 4 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، سه شـنبه هفتـم دی مـاه 10 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 11 هزار و 200 تنی مواجه شد اما به میزان 

سه هزار و 200 تن معامله انجام شد.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 125 هـزار و 

567ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 40 میلیـارد و 161 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

»ورق خودرو« سه هزار تن محصول   

معامله کرد

بختیـاری  و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت 

سه شـنبه هفتـم دی مـاه موفـق شـد سـه هـزار تـن 

ورق گالوانیـزه خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

نمودار 5 نشـان می دهد شـرکت ورق خودرو 

چهارمحـــال و بختیــاری، سه شنبـــه هفتـــم دی 

مـــاه، سه هـــزار تـــن ورق گالوانیـــزه را در بـــورس 

کاال عرضـــه کـــرد کـه بـا تقاضـــای ســه هـــزار و 

100تنی مواجه شـــد و به میــــزان عرضه، معاملـــه 

صورت گرفت.

شـرکت ورق خـودرو محصـول خود را به قیمت 

263 هـزار و 577 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه 

و  هـزار   263 بـه  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

879ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. این شـرکت 

از معاملـه انجـام شـده، 79 میلیـارد و 163 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

تـن محصـول    هـزار   29 »فخـوز« 

فـوالدی فروخـت

شـرکت فوالد خوزسـتان سه شنبه هفتم دی ماه، 

29 هـزار تـن محصول مشـتمل بر 19 هـزار تن تختال و 

10 هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاالی 

ایران مورد معامله قرار داد.

همان طـور کـه نمـودار 6 نشـان می دهـد، شـرکت 

فوالد خوزسـتان، سه شـنبه هفتم دی ماه، 10 هزار تن 

شمش بلوم فوالدی را در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضـای 28 هـزار و 600 تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 

عرضه معامله صورت گرفت.  
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله ورق گالوانیزه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شرکـــت  می دهـــــد  نشــــان   9 نمـــودار 

خراسـان چهارشـنبه هشـتم دی مـاه در مجمـوع 

13هـزار و 46تـن میلگـرد را در بـورس کاال عرضـه 

کـرد کـه در مقابـل آن، 14 هـزار و 190 تـن تقاضـا 

وجود داشـت اما در مجموع 6 هزار و 468 تن آن 

مورد معامله قرار گرفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 134هزار 

و 768 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه تغییـر چندانـی نداشـت. ایـن 

و  گرفتـه، 87میلیـارد  صـورت  معاملـه  از  شـرکت 

170میلیون تومان درآمد کسب کرد.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 125 هزار و 

567 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـه 129 هـزار و 125 ریـال بـه ازای هـر 

کیلوگرم افزایش یافت. این شرکت از معامله انجام 

درآمـد  تومـان  میلیـون  و 125  میلیـارد  شـده، 129 

کسب کرد.

همچنین طبق نمودار 7، شرکت فوالد خوزستان، 

سه شـنبه هفتـم دی مـاه 40 هـزار تن تختـال فوالدی 

را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه با تقاضـای 13 هزار 

و 500 تنـی مواجـه و بـه همیـن میـزان نیـز معاملـه 

انجام شـد. این شـرکت باقی تختال خود را به تاالر 

مچینـگ بـرد و توانسـت پنـج هـزار و 500 تـن دیگر 

را معاملـه کنـد و جمـع معامالت خود را بـه 19 هزار 

تن برساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

146هزار و 916 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده 

بود که قیمت معامله تغییری نداشت. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 279 میلیـارد و 140 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 10 هزار تن محصوالت »فخاس« در   

بورس کاال

شـرکت فوالد خراسـان در هفته منتهی به 10 دی 

مـاه توانسـت سـه هـزار و 500 تـن شـمش و 6 هـزار و 

468تن میلگرد و مجموعا 9 هزار و 968 تن محصول 

خود را در بورس کاال معامله کند.

نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسان 

سه شـنبه هفتم دی ماه، پنج هزار تن شـمش بلوم 

بـا  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در  را  فـوالدی 

تقاضـای چهـار هـزار و 200 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میـزان دو هـزار و 200 معاملـه صـورت گرفـت. ایـن 

شـرکت باقی شـمش خود را به تاالر مچینگ برد و 

توانسـت یـک هـزار و 300تـن دیگـر را مـورد معامله 

قـرار دهـد و جمـع معامـالت شـمش خود را به سـه 

هزار و 500 تن برساند.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 121 هزار 

و 127 بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

از  شـرکت  ایـن  نیافـت.  تغییـری  معاملـه  قیمـت 

معاملـه انجـام شـده، 42 میلیـارد و 744 میلیـون 

 
۰

۲,۰۰۰
۴,۰۰۰
۶,۰۰۰
۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰
۱۴,۰۰۰
۱۶,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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سنگ آهن بازار را شوکه کرد

حمایت »ومعادن« از طرح های متناسب با نیاز بازار

فعالیت 16 واحد صنعتی با اشتغال زایی 13 هزار نفر
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـیف الله امیری 

در مـورد تدابیـر وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

در خصـوص قطـع احتمالـی بـرق و گاز صنایـع در 

گاز  قطـع  خصـوص  در  داشـت:  اظهـار  زمسـتان 

واحدهای سـیمانی تا جایی که ممکن بوده اسـت 

مخـازن آن هـا را پـر کرده ایـم. بـه عـالوه جلسـاتی بـا 

وزارت نفت داشته ایم تا بتوانیم مشکالت آن ها را 

تا حدی حل کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص شرکت های فوالدی 

جلسـات متعـددی را بـا شـرکت ملـی گاز و وزارت 

نفـت برگـزار کرده ایـم. آن هـا برنامـه ای بـرای کاهـش 

مصرف گاز و برق واحدها در زمستان ارائه داده اند، 

امـا بـه دلیـل عـدم امکان پذیرش آن، ما با مسـئولین 

ذی ربـط نامه نـگاری کرده ایـم و ایـن برنامـه اولیـه را 

نپذیرفتیـم و بـه همیـن علـت، مذاکـرات همچنـان 

ادامه دارد.

وزیر صمت پیگیر مشکل تامین گاز   

صنعت فوالد

صمـت  وزارت  معدنـی  صنایـع  دفتـر  مدیـرکل 

خاطرنشـان کـرد: وزیـر صمـت شـخصا پیگیـر مشـکل 

محدودیـت مصـرف گاز در زمسـتان هسـتند. مـا از 

طریق معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، جلساتی را 

با شرکت ملی گاز و وزارت نفت برگزار کرده ایم و پیگیر 

بـرای  کمتریـن خسـارت  تـا  هسـتیم  موضـوع  ایـن 

واحدهای فوالدی به وجود بیاید.

بررسی مشکالت واحدهای ذوب القایی  

امیری در خصوص نتیجه جلسـه هم اندیشـی با 

واحدهـای ذوب القایـی نیـز گفـت: واحدهـای ذوب 

القایی از روز نخست که فعالیت خود را آغاز کردند، 

از قراضه برای تولید استفاده می کردند، برای همین 

هـم بـا توجه به شـرایط قیمتـی و وضعیت خاصی که 

برای قراضه به وجود آمد، این واحدها مجبور شدند 

به استفاده از آهن اسفنجی روی آورند.

وی ادامـــه داد: قــرار بـــر ایـــن اســت کــه کل 

آهن اسفنجی در بورس کاال عرضه شود تا این واحدها 

بتوانند آهن اسفنجی را از بورس کاال خریداری کنند. 

بـا ایـن حرکـت، مشـکل واحدهـای تولیـدی مـا کمتـر 

خواهـد شـد زیـرا بـا افزایش عرضـه در بورس کاال قطعا 

قیمت هـا کاهـش پیـدا می کنـد و به تعـادل می رسـد. 

ضمن آنکه تولیدکنندگان می توانند به راحتی کاالی 

خود را تهیه کنند.

عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در   

بورس کاال

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت در 

خصـوص شـیوه نامه های تنظیـم بـازار اظهـار کـرد: بـا 

دسـتورالعمل جدیـدی کـه ارائـه شـده اسـت، تقریبـا 

و  مـی رود  کنــــار  موجـــود  شیوه نامه هـــای  تمــــام 

دستورالعمل جدید جایگزین آن ها می شود. ماحصل 

ایــــن دستورالعمـــل آن اســـت کـــه کلیـــه کاالهـــا و 

محصـوالت زنجیـره فـوالد بایـد در بـورس کاال عرضـه 

شـوند و هیـچ کاالیـی خـارج از بـورس نبایـد فروختـه 

شـود و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت گذاری هیچ 

مداخله ای نخواهند داشت.

بر اساس گزارشی از کاال خبر، امیری خاطرنشان 

کرد: در الگوی جدید، با دسته بنـــدی محصـــوالت 

بـه محصـوالت دارای مـازاد و دارای کسـری، شـرایط 

صـــادرات بـــرای هر محصــول مشخــص می شــود و 

دیگـر نیـازی بـه صـدور مجوزهــــای صــــادرات و 

تیک هـــای صادراتی نبـــوده و شرکت هـــا می تواننــد 

محصــــوالتی که در بــــورس کــاال عرضــه کرده اند 

اما معــــامله نشـــده اســـت را بــــه طـــور مستقیـــم 

صادر کنند.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمت در خصـوص شـیوه نامه های تنظیم بازار گفـت: با دسـتورالعملی که جدیدا ارائه شـده 
تقریبـا تمـام شـیوه نامه های موجود کنار می رود و دسـتورالعمل جدید جایگزین آن ها می شـود. ماحصل این دسـتورالعمل آن اسـت 
کـه کلیـه کاالهـا و محصـوالت زنجیره فـوالد باید در بورس کاال عرضه شـوند و هیـچ کاالیی خـارج از بورس نباید فروخته شـود و 

دولت و وزارتخانه نیز در قیمت گذاری هیچ مداخله ای نخواهند داشت.

خداحافظی رسمی با قیمت گذاری دستوری فوالد
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مطرح کرد:



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

57
 é شماره  é 198 دی ماه 1400

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت معدنی و صنعتی گل گهـر، ایمان 

عتیقـی اظهـار داشـت: با تالش و پیگیری مسـتمر 

ابتدایـی  مـاه   9 در  گل گهـر  کارآفرینـی  تیم هـای 

امسـال، یـک هـزار و 300 شـغل بـرای جوانان بیکار و 

و  سـیرجان  شـهرهای  در  خانـوار  سرپرسـت  زنـان 

بردسـیر از محـل تسـهیالت اشـتغال زایی گل گهـر 

ایجاد شده است. 

سـال  برنامـه  اسـاس  بـر  افـزود:  ادامـه  در  وی 

1400، پرداخت دو هزار فقره تسهیالت اشتغال زایی 

در دسـتور کار شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

بـه عنـوان معیـن اقتصـادی منطقـه هفـت اسـتان 

کرمـان شـامل شهرسـتان های سـیرجان و بردسـیر 

قــرار دارد. این برنامه در قالب تفاهم نامه همکاری 

بــــا بانـک قرض الحسنــــه رسالــــت و تفاهــم نامـــه 

جداگانه با بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید 

در حال پیگیری اسـت و با برنامه ریزی انجام شـده 

ایجاد دو هزار فرصت شغلی در سال جاری محقق 

خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت گل گهـر اظهـار امیـدواری 

کـرد: بـا همـکاری اسـتانداری، بانک رسـالت، بنیاد 

برکـت و صنـدوق کارآفرینـی امیـد تـا پایـان سـال 

1401، بیش از 6 هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل 

خـرد و کارگاه هـای کوچک در منطقه هفت اسـتان 

کرمان ایجاد خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: این شـرکت در 9 ماه گذشـته یک هزار و 300 شـغل در حـوزه اقتصاد مقاومتی در 
سیرجان و بردسیر ایجاد کرده است.

گام بلند گل گهر در اشتغال زایی طرح های اقتصاد مقاومتی

ـــ

سنگ آهن بازار را شوکه کرد

قیمت سنگ آهن تحت تاثیر دورنمای مازاد عرضه این ماده خام فوالدسازی در سال میالدی آینده، سقوط کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بهـای معامـالت 

سـنگ آهن در سـنگاپور طـی هفتـه جـاری حداکثـر 

3.6 درصـد کاهـش یافـت کـه بیشـترین کاهـش در 

بیـش از سـه هفتـه گذشـته و پـس از 6  هفتـه رشـد 

بود. سنگ آهن در ماه دسامبر از اقدامات مقامات 

چیـن بـرای تقویـت بخـش امـالک و انتظـارات بـرای 

اقدامـات محـرک مالـی بیشـتر و پیش بینـی بهبـود 

تولید فوالد در ماه جاری، پشتیبانی شده بود.

تحلیلگـران  گوئـو،  چااوهویـی  و  وانـگ  ژیلـو 

در  کـورپ«  کپیتـال  اینترنشـنال  چاینـا  »شـرکت 

یادداشتی اعالم کردند: ما تصور می کنیم عرضه و 

تقاضـای سـنگ آهن در سـال 2022 رشـد بیشـتری 

خواهـد کـرد. همچنین پیش بینی می شـود مصرف 

فـوالد در سـال 2022 بـه میـزان 1.2 درصـد نسـبت به 

سال گذشته کاهش پیدا کند که ناشی از فعالیت 

ضعیف تر بخش ساخت وساز و اهداف دولت چین 

بـرای مقابلـه بـا آالیندگی کربن و افزایش 25 میلیون 

تنی عرضه از سوی معدنکاران بزرگ است.

ایـن اظهـارات منعکس کننـده پیش بینی هـای 

برنامــه ریــــزی صنعــــت  و  تحقیقــــات  موسســــه 

کـه  کـرد  کـه خاطرنشـان  اسـت  چیـن  متالــورژی 

مصـرف فـوالد در سـال 2022 بـه میـزان 4.7 درصد 

کاهش پیدا می کند.

طبق آمار شـرکت مشـاوره »مای استیل«، تولید 

هفتگـی فـوالد در شـرکت های فـوالدی بـزرگ چیـن 

هفته گذشته به 8.9 میلیون تن رسید که 2.5درصد 

نسبت به هفته پیش از آن کاهش داشت.

تحلیلگـران شـرکت »چاینـا اینترنشـنال کپیتـال 

کورپ« تاکید کردند اگر سرمایه گذاری های ملکی 

بهبود بیش از حد مطلوبی پیدا کند یا محدودیت 

اعمـال شـده بـرای تولیـد فـوالد کمتـر از حـد انتظـار 

باشد، قیمت سنگ آهن ممکن است باالی 100 دالر 

در هر تن باقی بماند.

منفـی  تاثیـر  بازارهـا  روی  کـه  دیگـری  عامـل 

گذاشـت، اعالم باالترین آمار ابتال به ویروس کرونا 

در چیـن از ژانویـه بـود. شـیوع بیمـاری در اسـتان 

شنکسی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین 

چالش ها برای سیاست کووید صفر چین است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، بهـای معامـالت 

سنگ آهن در سنگاپور پس از رشد 6.3 درصدی که 

هفتـه گذشـته داشـت، در معامـالت روز جـاری 

2.6 درصد کاهش یافت و به 124 دالر و 15 سنت در 

هر تن رسید. قیمت ها در دالیان هم کاهش یافت، 

در حالی که بهای میلگرد و کویل گرم نورد فوالدی 

در بازار شانگهای کاهش یافت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی گـروه ملی صنعتـی فوالد 

ایران، در حکمی توسط علی آقامحمدی، ریاست محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه 

مجمع تشـخیص مصلحت نظام، نادر جعفر یوسـفی به عضویت کارگروه رفع موانع 

تولید و ریاست هسته تخصصی صنعت فوالد و صنایع انرژی بر منصوب شد.

یوسـفی با سـابقه 25 سـاله در زنجیره فوالد کشـور هم اکنون مدیرعامل گروه 

ملی صنعتی فوالد ایران است.

وی، عملکـرد موفقـی در گـروه ملـی صنعتی فـوالد داشـته و در دوره مدیریت 

یوسفی، این شرکت احیا شده است.

در حکمی توسـط ریاسـت کمیسـیون نظـارت دبیرخانـه مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام، نـادر جعفـر یوسـفی بـه عضویـت 
کارگـروه رفـع موانـع تولید و ریاسـت هسـته تخصصـی صنعت 

فوالد و صنایع انرژی بر منصوب شد.

انتصاب نادر جعفر یوسفی به 
ریاست هسته تخصصی صنعت 

فوالد و صنایع انرژی بر

ـــ

فعالیت 16 واحد صنعتی با اشتغال زایی 13 هزار نفر
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد:

بـا اجـرای برنامه هـای توسـعه ای و تامیـن زیرسـاخت ها در منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس، تعـداد قراردادهـای جدیـد 
سرمایه گذاری در این منطقه طی سال 99 تاکنون به 32 مورد رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، حسـن خلـج طهرانـی بـا بیـان ایـن 

مطلب، اظهار داشت: 32 قرارداد سرمایه گذاری در 

حال اجرای طرح در منطقه هسـتند و زیرسـاخت ها 

برای سرمایه گذاران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه 13 هزار نفر به صورت مستقیم 

در این منطقه ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند، 

عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 16 واحـد صنعتـی در 

حوزه های زنجیره فوالد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی 

در حال تولید محصول هستند.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس 

بیان کرد: جذب منابع جدید با تامین مالی ایمیدرو 

تا سه هزار و 500 میلیارد تومان در دستور کار است. 

بـا تحقـق ایـن مهم، توسـعه و تکمیل زیرسـاخت های 

منطقه سرعت خواهد گرفت.

در  توسـعه  کـرد:  خاطرنشـان  طهرانـی  خلـج 

ایـن منطقـه اقتصـادی، تضمین کننـده  زیربناهـای 

سرمایه گذاری است که خوشبختانه نگاه ایمیدرو و 

ایـن هـدف،  فـارس در تحقـق  منطقـه ویـژه خلیـج 

توسعه ای است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنـی ایـران )ایمیـدرو(، بزرگ تریـن تولیدکننـده 

پاالدیـوم و نیـکل عیـار بـاال، از دسـتیابی بـه روش 

جدید برای محاسـبه ردپای کربنی )میزان انتشـار 

گازهای گلخانه ای( همه محصوالت خود خبر داد. 

ایـن روش مطابـق بـا اسـتانداردهای ISO 14040 و 

ISO 14044 است.

برلیـن، معـاون فـروش و توزیـع شـرکت  آنتـون 

داشـت:  اظهـار  خبـری  مصاحبـه  طـی  نورنیـکل 

نورنیکل به عنوان یک تولیدکننده پاسخگو و پایدار، 

وظیفـه خـود را بـه درسـتی می دانـد. همانطـور کـه 

ردپـای کربنـی محصـوالت شـرکت در سـال 2020 

میالدی نشـان می دهد، یکی از اولویت های اصلی 

نورنیکل این اسـت که بتواند به شـرکتی پیشـرو در 

معدنکاری و تولید فلزات با کمترین میزان انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای در ایـن صنعـت تبدیـل شـود. 

همچنیـن بـه دنبـال افزایـش تولیـد فلـزات اساسـی 

برای رسیدن به اقتصاد سبز هستیم.

روش محاسـبه ردپای کربنی نورنیکل در سـال 

2021 میـالدی توسـط شـبکه چنـد ملیتـی خدمـات 

 Ernst & Young Global Limited تخصصـی

ممیـزی و تاییـد شـد. انتشـار گازهـای گلخانـه ای 

مرتبـط بـا راه انـدازی برنامـه گوگـرد ایـن شـرکت بـا 

روش فوق اندازه گیری خواهد شد.

برنامـه گوگـرد یـک پـروژه زیسـت محیطی در 

مقیـاس بـزرگ اسـت کـه بـرای جـذب دی اکسـید 

گوگـرد منتشـر شـده در کارخانه متالـورژی نادژدا 

Nadezhda و کارخانه مس طراحی شده است.

انتشـار  برنامـه،  ایـن  کامـل  اجـرای  از  پـس 

دی اکسـید گوگـرد بـه ترتیـب تـا سـال 2023 میالدی 

45 درصد، تا سال 2025 میالدی 90 درصد و تا سال 

2030 میالدی 95 درصد نسبت به میزان انتشار در 

سال 2015 میالدی کاهش خواهد یافت.

کربنـی  ردپـای  حاضـر،  حـال  در  افـزود:  وی 

تولیـد نیـکل تصفیـه شـده در ایـن شـرکت معـادل 

8.1 کیلوگـرم دی اکسـیدکربن بـه ازای هـر کیلوگرم 

بـه  مـس  کیلوگـرم  هـر  تولیـد  بـرای  اسـت.  فلـز 

5.7کیلوگـرم و بـرای تولیـد هـر کیلوگـرم کبالـت 

کربـن  دی اکسـید  کیلوگـرم   19.2 شـده  تصفیـه 

تولید خواهد شد.

همچنیـن بـرای تولیـد هـر کیلوگـرم پاالدیـوم، 

کیلوگـرم،   20.9 ترتیـب  بـه  رودیـوم  و  پالتینـوم 

21.2کیلوگـرم و22.7 کیلوگـرم دی اکسـید کربـن 

منتشـر خواهد شـد. میزان انتشـار گاز دی اکسـید 

کربـن در تولیـد هـر کیلوگـرم طـال و نقـره در ایـن 

شرکت 2.6 کیلوگرم اعالم شده است.

معـاون فـروش و توزیـع شـرکت نورنیکل یـادآور 

ایـن شـرکت در  ردپـای کربنـی محصـوالت  شـد: 

بیشـتر فلـزات کمتـر از میانگیـن صنعت اسـت که 

علت آن سهم باالی تولید برق از منابع تجدیدپذیر 

انـرژی  منابـع  میـالدی،   2020 سـال  طـی  اسـت. 

بـرق  از مجمـوع مصـرف  تجدیدپذیـر 46 درصـد 

مـورد نیـاز گـروه و 55 درصـد مصـرف بـرق منطقـه 

صنعتی نوریلسک را تامین کرد.

برلیـن تصریـح کـرد: افزایـش سـهم مصـرف برق 

اولویت هـای  جـزو  صنعتـی  تولیـدات  بـرای  پـاک 

راهبردی شرکت نورنیکل به شمار می رود.

شـرکت معدنـکار مـس نورنیـکل روسـیه از تکنولـوژی جدید بـرای محاسـبه ردپـای کربنی )میـزان انتشـار گازهـای گلخانه ای( 
محصوالت خود رونمایی کرد.

رونمایی از روش جدید محاسبه ردپای کربنی 
در تولید مس
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات، امیرحسین نادری در جلسه معارفه هیئت 

مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی که 

برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه به نیاز بازار و ارتقا 

تولید داخلی، اظهار داشـت: شـرکت شـهید قندی 

باید همزمان بر تمامی ابعاد توسعه بازار و محصول 

توجه کرده و عالوه بر تولید محصوالت متناسب با 

نیاز روز ، آینده بازار را نیز پیش بینی و بر اساس آن 

طرح  ها و پروژه های جدید را تعریف می کند.

وی بـر لـزوم توجـه بـه سیاسـت های باالدسـتی 

در تعریف و اجرای طرح ها تاکید کرد و با یادآوری 

ذخایـر خـوب معدنی، ظرفیت های انسـانی و مالی 

مناسـب در کشـور، جلوگیـری از خام فروشـی مـواد 

معدنی را یکی از رسالت های بخش صنعت عنوان 

کرد و افزود: به  منظور استفاده بهینه و حداکثری 

از ایـن ثروت هـای علمـی و طبیعـی بایـد زنجیـره 

ارزش افـزوده مـورد توجـه قرار گیـرد و مواد معدنی 

پس از تبدیل به محصول به بازار عرضه شوند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات رصد بازار عرضه و تقاضا را برای تولید یک 

امـر حیاتـی بـرای واحدهـای تولیـدی موفـق خواند و 

عنـوان کـرد: عـالوه بـر بخش تقاضـای بـازار، تولید و 

عرضه نیز باید رصد شـده و مورد ارزیابی قرار گیرد 

و تـالش شـود تـا تولیـدات و بـه  دنبـال آن بازارهـای 

جدید را شناسایی کنیم.

نادری با بیان اینکه در گذشته مرکز کارخانه ها 

حوزه تولید بوده و امروز بخش مارکتینگ است، بر 

حمایت »ومعادن« از اجرای طرح های جدید دارای 

تاییدیه کارشناسان تاکید کرد و گفت: احصا تولید 

مورد نیاز بازار نخستین مرحله برای کارخانه موفق 

و پویـا اسـت و تولیـد بـر اسـاس نیازهـای شناسـایی 

شده طراحی و سپس راهبردها و استراتژی فروش آن 

تعیین و تعریف می شود.

وی در بخـش دیگـر ایـن جلسـه با یادآوری سـابقه 

کارخانجات شهید قندی و ظرفیت ها و پتانسیل هایی 

کـه در ایـن مـدت بـه دسـت آورده اسـت، بـه رویکـرد 

هلدینـگ مبنـی بـر حمایـت از ایـن مجموعـه بـزرگ 

تولیدی و پرداخت حدود دو هزار و 200 میلیارد ریال 

برای تقویت سرمایه در گردش آن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات همچنین تبدیل این شرکت را به یک واحد 

بـر  مبتنـی  حرکـت  و  مخابـرات  حـوزه  در  پیشـرو 

تقاضـای بـازار را از جملـه انتظـارات »ومعـادن« از 

شـرکت شـهید قنـدی عنـوان کـرد و افـــزود: یکـی از 

موضوعــــات مهمـــی کـــه کارخانه  هــای تولیـــدی و 

سرمایه گذاری باید به  آن توجه کنند، پتانسیل های 

منطقـــه و ظرفیت هـــای بومـــی اســـت. اسـتان یزد 

دارای پتانسیل انسانی و علمی قوی است و رسالت 

توسـعه در ایـن حـوزه بـر عهـده شـرکت هایی چـون 

شهید قندی است.

نـادری بـر ظرفیـت و تـوان اجرایی شـرکت شـهید 

قنـدی بـرای طرح هـا و پروژه هـای ملـی تاکیـد کـرد و 

خواسـتار اسـتفاده از تـوان سـایر بخش هـای تولیـدی 

فعال در این حوزه شد و خاطرنشان کرد: کشور از نظر 

دانـش و تخصـص سـرمایه های خوبـی دارد و بـرای 

اسـتفاده از آن هـا تولیـد و طراحـی محصـوالت بایـد 

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در جلسـه معارفه هیئت مدیـره جدید شـرکت کارخانجـات تولیدی 
شـهید قنـدی بـر اهمیـت بخـش مارکتینگ تاکید کـرد و تبدیـل این شـرکت را به یک واحد پیشـرو در حـوزه مخابـرات و حرکت 

مبتنی بر تقاضای بازار را از جمله انتظارات »ومعادن« از شرکت شهید قندی عنوان کرد.

حمایت »ومعادن« از طرح های متناسب با نیاز بازار
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بر اساس نیازهای بازار باشد.

سـعید صادقـی، معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بر 

شـرکت های هدینگ »ومعادن« نیز در این جلسـه با 

تاکیـد بـر ظرفیـت بـاالی کارخانجات شـهید قنـدی، 

اصالح و تغییر استراتژی های این صنعت را همگام با 

بازار جهانی شرط حفظ و توسعه بازار دانست و بیان 

کـرد: در دنیـای امـروز اسـتفاده از فلـزات بـا ارزش در 

صنعت مخابرات منسـوخ شـده است و این صنعت 

بـه سـمت کاهـش هزینـه  و افزایـش بهـره وری در حال 

حرکت است.

وی ارائـه ایده هـای نـو و محصـوالت جدیـد را 

بـرگ برنـده شـرکت های صنعتـی و تولیـدی عنـوان 

کـرد و ضمـن تاکید بر اهمیت موضوع مارکتینگ، 

اظهــــار کـــرد: گستــــرش بـــازار یک ضـــرورت برای 

شـرکت های تولیدی اسـت و برای دسـتیابی به این 

موضـوع بایـد محصـوالت جدیـد طراحـی و تولیـد 

شــــود کــــه ایــــن امـــر نیازمنـــد ارائـــه ایده هــای نو 

متناسب با تقاضای بازار است.

مرتضـی علی اکبـری، معـاون مالـی و اقتصـادی 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه و معادن نیز در این 

جلسـه بـــه اهمیـــت به روزرسـانی و توسـعه بخـش 

تولید کارخانجات شهید قندی تاکید و نسبت به 

ایجـاد تحـوالت مثبـت در ایـن کارخانجـات ابـراز 

امیدواری کرد.

اعضــای هیئـــت مدیـــره شرکـــت کارخانجـات 

شـهید قنـدی نیـز ضمـن تشـکر از توجه »ومعـادن« 

بـــه صنایع هـــای  تـک و پـــاک، کارخانجـات شـهید 

قنـدی را فرصـت خوبـی بـرای جـذب سـرمایه های 

خارجـی و تبدیـل شـدن بـه برنـد پیشـرو در حـوزه 

مخابرات کشور دانستند.

گفتنی است ایجاد شتاب دهنده برای حمایت از 

ظرفیت هـای علمـی و جوانـان و هدایـت نخبـگان و 

ظرفیت های علمی در مسـیر تولید محصوالت مورد 

نیاز کشور، تاکید بر ظرفیت  های منحصربه  فرد و بکر 

شرکت شهید قندی، لزوم افزایش بهره وری، استحصال 

مواد معدنی از قراضه های الکترونیکی و مواد بازیافتی، 

تعریف کارگروه های تخصصی برای طرح های جدید و 

از دیگـر  بـرای اجـرای پروژه  هـا  بـازه زمانـی  تعریـف 

مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

ـــ

احیای کارخانه صدر فوالد لرستان تا 
پایان سال جاری

استاندار لرستان:

اسـتاندار لرسـتان گفـت: بدهـی و مشـکالت کارخانه صدر فوالد تسـهیل شـده 
است و فعالیت آن تا پایان امسال از سر گرفته می شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« ،فرهـاد زیویـار در 

حاشـیه جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 

استان اظهار داشت: مشکالت شرکت صدر فوالد 

بـه صـورت ویژه مورد بررسـی قـرار گرفت و با توجه 

بـه تمهیـدات قبلـی در جلسـات گذشـته و رفـع 

مشـکل بـرق و گاز، موضـوع انسـداد حسـاب های 

بانکی این شرکت نیز برطرف شد.

وی در ادامــــه افــــزود: شرکــت صـدر فـوالد 

بدهی هایی به سـازمان مالیاتی، بانک های ملی، 

ملـت، تجـارت، کشـاورزی و سـپه داشـت کـه بـا 

همـکاری  بانک هـا بدهـکاری ایـن شـرکت در حـد 

اختیـارات سـتاد تسـهیل، اسـتمهال شـد و قـرار 

است در سال آینده، تقسیط بدهی انجام شود.

استاندار لرستان ادامه داد: سازمان مالیاتی نیز 

بـا حداکثـر همکاری در پرداخت بدهی و بخشـش 

جرائم آن موافقت کرده است.

زیویـار بیـان کـرد: بـا توجـه بـه برطـرف شـدن 

مشـکالت موجـود و طبـق وعـده مدیـران شـرکت، 

صدر فوالد تا پایان امسال آغاز به کار خواهد کرد و 

اشتغال در این واحد تولیدی از طریق اطالع رسانی 

عمومی اعالم می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، کارخانـه صـدر 

فوالد خرم آباد در زمان فعالیت ساالنه  600 هزار 

تن تولید داشـت و سـال 96 در برهه ای که گفته 

می شـد قـرار اسـت ایـن میـزان تولیـد 2.5 برابـر 

شـود نه  تنها وعده توسـعه کارخانه محقق نشـد، 

و  بانکـی  بدهی هـای  همچـون  مسـائلی  بلکـه 

کاهـش تولیـد، »صـدر« را بـه پاییـن کشـیدند و 

دسـت 180 کارگـر آن از سـفره های جمـع و جـور 

کارگری هم کوتاه شد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت فـوالد اکسـین، مدیـران بانک ملی 

خوزسـتان و مدیران فوالد اکسـین در روز دوشـنبه 

6 دی ماه با هم نشست همکاری برگزار کردند.

در ایـن جلسـه، مدیـر امـور مالـی شـرکت فـوالد 

شـرکت  اسـمی  ظرفیـت  داشـت:  اظهـار  اکسـین 

فوالد اکسین یک میلیون و پنجاه هزار تن در سال 

پـروژه  طـرح  اجـرای  عـدم  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت 

فوالدسـازی فـوالد اکسـین در حـال حاضـر محصول 

اولیه این شرکت که اسلب فوالد بوده از شرکت های 

فـوالد خوزسـتان، فـوالد مبارکـه و فـوالد هرمـزگان 

اسـمی  بـه همیـن دلیـل ظرفیـت  تهیـه می شـود، 

اکسین تاکنون محقق نشد.

وی افزود: از این رو پروژه فوالدسازی از اهمیت 

بسـیار باالیـی در تکمیـل زنجیـره محصـوالت ایـن 

شـرکت و همچنیـن اشـتغال زایی بـاال بـرای اسـتان 

برخوردار است.

اسماعیل حمید تصریح کرد: انتظار می رود از 

بانـک ملـی بـه عنـوان سـهامدار بـا ارائـه راهکارهای 

مناسـب در کنـار فـوالد اکسـین بـرای اجـرای ایـن 

پـروژه مهـم باشـد تـا ایـن شـرکت کـم نظیـر مسـیر 

توسعه خود را با صالبت طی کند.

مدیر امور مالی شرکت فوالد اکسین عنوان کرد: 

تا چند سال گذشته اکسین درگیر مسائل و مشکالتی 

بـوده کـه هم اکنـون برطـرف شـده و ایـن شـرکت بـه 

سـوددهی قابـل توجهـی رسـید و بـا تعامالتـی کـه بـا 

بانک تجارت صورت گرفته، اکسین مواد اولیه خود 

را مسـتقیما خریـده و بـه نوعـی یـک حرکت بـزرگ در 

ایـن شـرکت شـروع شـده و بـه یکـی از شـرکت های 

سرآمد در زمینه فوالد تبدیل شده است.

در ادامـه ایـن جلسـه مدیـر عامـل شـعب بانـک 

ملـی خوزسـتان بیان کرد: اکسـین مجموعـه قدر و 

بزرگـی اسـت و بانـک ملـی بـه عنـوان سـهامدار این 

هلدینگ فوالدی به دنبال برقراری تعامالت با این 

مجموعه زنده و پویا برای پیشبرد اهداف است.

احمـد بهـکار مـرام تاکیـد کـرد: مـا در مجموعـه 

بانـک ملـی در کنـار اکسـین هسـتیم و هـر کاری که 

پیرامـون تسـریع در اجـرای پروژه فوالدسـازی باشـد، 

انجام خواهیم داد.

گفتنـی اسـت در پایـان ایـن نشسـت مذاکرات 

مالـی  تعامـالت  برقـراری  خصـوص  در  تخصصـی 

صورت گرفت.

مدیـر امـور مالی شـرکت فوالد اکسـین در نشسـت مدیـران بانک ملی خوزسـتان و مدیران این شـرکت گفـت: انتظار مـی رود از 
بانـک ملـی به عنـوان سـهامدار با ارائـه راهکارهای مناسـب در کنـار فوالد اکسـین برای اجـرای طرح فوالدسـازی باشـد تا این 

شرکت کم نظیر مسیر توسعه خود را با صالبت طی کند.

حمایت سهامداران برای راه اندازی طرح فوالدسازی 
فوالد اکسین ضروری است
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به گزارش »فلزات آنالین«، غالمعلی راسـتی در 

دیـدار بـا مدیـر مجتمـع مـس سـونگون، ضمـن آرزوی 

توفیــق بـرای مدیــــر جدیــــد مـس سونگـــون در ایـن 

مسـئولیت، بـا بیـان اینکـه توسـعه معـادن و صنایـع 

معدنـی جـزو مهم ترین برنامه هـای محـوری وزارت و 

سازمـــان صمـــت در استـــان اسـت، اظهـار داشـت: 

آذربایجان شرقی رتبه اول ذخایر معدنی کشور را به 

خود اختصاص داده و وجود مس سـونگون موهبتی 

بزرگ برای توسعه هر چه بیشتر استان است.

وی بـــر تعامـــل و همراهـــی تمــامی مسئــوالن 

ارشــد استــان و مدیــران دستگاه هـــای متولی در 

رابطـــه با امـــر توسعـــه معـــادن و صنایـــع معدنی 

همزمـــان بـــا رعایـــت مسائـــل زیسـت محیطی و 

حفـظ منابـع طبیعـی تاکیـد کــــرد و افـــزود: تالش 

بیـش از پیـش در جهـــت توسـعه مـس سـونگون و 

مجموعـه  ایـن  در  فـرآوری  واحدهـای  ایجـاد 

ضروری بوده و با جذب سرمایه و همچنین ورود 

اسـتانداردهای جهانـی  در  نویـن  تکنولوژی هـای 

این مهم دست یافتنی است.

سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

آذربایجان شـرقی از پیگیری مسـتمر امور مرتبط با 

محیـط زیسـت و منابع طبیعی حـوزه معدنی مس 

سـونگون خبـر داد و تصریـح کـرد: ایجـاد واحدهای 

ذوب، تغلیـظ و فـرآوری در مجتمـع مـس سـونگون 

موجـب افزایـش میـزان اشـتغال در اسـتان شـده و 

طبـق برنامـه ارائـه شـده، توسـعه و تعمیـق سـاخت 

از  جلوگیـری  و  ارز  خـروج  عـدم  نهایتـا  و  داخـل 

واردات جزو اصول احداث آن خواهد بود.

مدیـر مجتمـع مس سـونگون نیـز در ایـن دیدار 

ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست سازمان صمت 

استان در ارتقای جایگاه صنعتی، معدنی و تجاری 

آذربایجــــان شرقــــی، اظهــــار داشــت: بــــا برگزاری 

عملیـات  قانونـی،  فرایندهـای  انجـام  و  مناقصـه 

اجرایـی فـاز سـه تغلیـظ کنسـانتره مـس در معـدن 

مـس سـونگون آغـاز شـده و مطالعـات فـاز چهار نیز 

در دست انجام است.

جهانگیـر رضـوی اضافـه کـرد: بـا راه انـدازی فـاز 

سه، خوراک مورد نیاز تولید مس کاتد 100 هزار تنی 

در سـال در مـس سـونگون تضمیـن خواهـد شـد کـه 

قصد داریم با تمهیدات پیش بینی شـده و پیشـبرد 

برنامه های عملیاتی این میزان را به 200 هزار تن در 

سال در فازهای بعدی توسعه افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت توسـعه معادن و صنایع 

معدنی در راستای ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در 

واحدهـای  ایجـاد  کنـار  در  کـرد:  اذعـان  اسـتان، 

فرآوری، ذوب و تغلیظ، احداث زیرساخت های الزم 

نقل وانتقـال  در  سـهولت  جهـت  آهـن  راه  نظیـر 

محصول نهایی و دسترسی امن و سریع به بازارهای 

جهانـی به ویـژه از طریـق مرزهـای اسـتانی بسـیار 

ضروری است که نهادهای مسئول در این خصوص 

بایستی حداکثر مساعدت را به کار گیرند.

 مدیـر مجتمـع مـس سـونگون تصریـح کـرد: بـا 

همراهی و هم افزایی تمامی دسـتگاه های مسـئول و 

پیگیـری مسـتمر مدیـران ارشـد اسـتانی و بـر اسـاس 

برنامه هـای دولت سـیزدهم در زمینـه ارتقای جایگاه 

تـالش  امـر  ایـن  معدنـی کشـور، در جهـت تحقـق 

خواهیم کرد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، رضـوی بـا اشـاره به 

ضـرورت بهره منـدی از توانمندی های علمی و فنی 

جامعه دانشگاهی استان در بخش معادن و صنایع 

معدنی، خاطرنشان کرد: استفاده از تکنولوژی های 

نوین در معادن و واحدهای فرآوری یک نیاز بوده و 

توانمنـد  و جامعـه  نخبـگان  بیشـتر  تعامـل هرچـه 

دانشگاهی و صنعتی و معدنی استان دستیابی به 

این توان را تحقق خواهد بخشید.

سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجان شـرقی با اشـاره بـه ضرورت حفـظ منابع طبیعـی و محیط زیسـت بر 
توسـعه مـس سـونگون بـه عنوان محور توسـعه اسـتان و عامـل ایجاد اشـتغال پایـدار در منطقه تاکید کـرد و گفـت: احداث خط 

تولید کاتد مس در سونگون یک تحول صنعت مس در استان است.

خط تولید کاتد مس در سونگون در حال احداث است
سرپرست سازمان صمت آذربایجان شرقی:
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، قطعی هـای گاز در 

زمسـتان و بـرق در تابسـتان صـدای اعتـراض فعاالن 

مدعـی   آن هـا  اسـت.  آورده  در  را  فـوالد  صنعـت 

هستند که سهم صنعت فوالد از مصرف گاز کشور 

حدود 5 درصد اسـت اما به محض بروز مشـکل در 

تامیـن انـرژی کشـور، اولیـن گزینـه ای کـه دولـت به 

سراغ آن می رود قطع سوخت فوالدسازان است. در 

حـال حاضـر، مصـرف گاز در بخش خانگی و تجاری 

در آستانه 600 میلیون مترمکعب قرار گرفته است 

بـه  گازرسـانی  توقـف  موجـب  مسـئله  همیـن  و 

صنایعی همچون فوالدی ها شده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد معتقد است، 

کشـور  انـرژی  و  سـوخت  تامیـن  در  مشـکل  بـروز 

هدف گذاری هـای صـورت گرفتـه در صنعـت فوالد 

را به چالش کشـیده اسـت، ظرفیت تولید ما باید تا 

سـال 1404 بـه 55 میلیـون تـن برسـد ولـی اگـر قـرار 

باشد زیرساخت های الزم برای تولید از جمله گاز و 

برق مورد نیاز فوالدسازان تامین نشود، هیچ گاه به 

این رقم تولید دست پیدا نمی کنیم.

چـوب سیاسـت گذاری های اشـتباه را   

تولیـد می خورد

به گفته بهادر احرامیان، کارخانجات کشـور در 

سـال جـاری نزدیـک بـه 80 روز با نوعـی از محدودیت 

گاز  محدودیـت  مـورد  در  و  بوده انـد  مواجـه  بـرق 

ایـن  کـه  مـی رود  انتظـار  سـرما  فصـل  در  طبیعـی 

محدودیت ها از بخش برق شدیدتر باشد.

وی ادامه داد: ایران با وجود اینکه سومین دارنده 

ذخایر گاز طبیعی در دنیا اسـت، اما در فصول سـرد 

سـال بـا کمبـود گاز مواجه می شـود. بخش زیـادی از 

ایـن کمبـود حاصـل سیاسـت گذاری های اشـتباه در 

سال های گذشته بود که متاسفانه چوب آن را بخش 

تولید کشور می خورد.  

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد همچنیـن 

هـدر رفـت بـاالی انرژی در کشـور را مـورد نقد قرار 

داد و گفـت: بیـش از 800 میلیـون مترمکعـب در 

میلیـون   520 از  بیـش  و  داریـم  گاز  تولیـد  روز 

مترمکعب آن مصرف بخش خانگی اسـت. باید با 

استفاده از ابزارهای قیمتی و همچنین استفاده از 

تجهیزات روز، مصـــرف گاز در بخــــش خانگـــی را 

کاهــــش داد. متاسفانــــه در سال هــــای گذشتــــه 

مباحثـی همچون بهینه سـازی مصـرف و همچنین 

استانداردسـازی خانه هـا بـرای جلوگیـری از هـدر 

رفـت انـرژی فراموش شـده و حاصـل آن رکود باالی 

مصرف در کشور ما است.

احرامیـان در ادامـه تصریـح کـرد: مصـرف گاز 

صنعـــت فـــوالد ایـــران در حـال حاضـــر 11 میلیـارد 

مترمکعـب در سـال اسـت و بـرای چنـد سـال آینده 

در جهـت تحقـق اهداف سـند چشـم انداز، مصرف 

گاز صنعــــت فـــوالد بایــــد بـــه بـاالی 20 میلیـــارد 

مترمکعب برسد.

استفاده از قانون معادن در حوزه گاز  

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود دربـاره 

چگونگـی حـل معضل کمبود گاز در کشـور، اظهار 

شـرکت های  ورود  بـرای  می توانـد  دولـت  کـرد: 

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فوالد گفت: حـدود 600 میلیون متر مکعـب از گاز در بخش خانگـی و تجاری مصرف می شـود، اما به 
دنبال مدیریت مصرف در آن ها نیستیم.

سهم 5 درصدی فوالد از مصرف گاز
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد:
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بخـش خصوصـی بـه حـوزه اسـتخراج و تولیـد گاز از 

قانون معادن استفاده کند؛ بدین  ترتیب که مخازن 

گازی را در اختیـار بخـش خصوصـی قـرار دهـد و در 

عـوض بهـره مالکانـه و حقـوق دولتـی دریافت کند. 

بخـش  ماننـد  مناسـب  فضایـی  ایجـاد  در صـورت 

معدن، امکان تکرار حرکت توسعه ای موفقی که در 

بخـش  توسـط  غیـره  و  مـس  سـنگ آهن،  بخـش 

خصوصـی صـورت گرفـت، بـه راحتـی در بخـش گاز 

کشور نیز وجود خواهد داشت.

بـه گفتـه عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد، 

دنیـا  کشـور   100 از  بیـش  در  حاضـر  حـال  در 

بخـش  توسـط  اکثـرا  و  طبیعـی  گاز  اسـتخراج 

خصوصـی کوچـک تـا بـزرگ صـورت می گیـرد در 

حالـی  کـه در اسـتخراج نفـت بخـش خصوصـی در 

کمتر از 30 کشـور دنیا حضور دارند. طبق تجربه 

بـه دسـت آمـده در جهـان در صنعـت گاز طبیعی 

امـکان حضـور بالقـوه اقتصـادی بخـش خصوصـی 

راحتـی  بـه  ایـران  ماننـد  کشـوری  در  مخصوصـا 

میسر می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از تحلیـل بـازار، احرامیـان 

همچنیـن وابسـتگی سـایر صنایـع بـه فـوالد را مـورد 

اشـاره قـرار داد و گفـت: صنایعـی نظیـر خـودرو، 

لـوازم خانگـی و غیــــره شدیــــدا بـه صنعـــت فـوالد 

وابسته اند و اگر مشکلی برای صنعت فوالد ایجاد 

شود، سریعا به سایر صنایع منتقل می شود.

وی در پایان با اشـاره به رشـد صادرات فوالد در 

سال جاری، اذعان کرد: بی برنامگی در تامین انرژی 

می تواند مسئله صادرات و بازارهای صادراتی ما را 

با مشـکل مواجه کند که باید خیلی سـریع تر فکری 

به حال آن کرد.

افزایش تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو

میزان تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو )انگوران و نخلک( طی 8 ماهه 1400 افزایش یافت.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، مجتمـع سـرب و روی انگـوران از 

ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه، 733 هزار و 377 تن 

مـاده معدنـی تولیـد کرد که در مقایسـه با رقم تولید 

مـدت مشـابه سـال گذشـته )618 هـزار و 625 تـن(، 

حدود 19 درصد رشد نشان می دهد.

همچنیـن طـی ایـن مـدت، 522 هـزار و 575 تـن 

مـاده معدنـی سـرب بـه شـرکت های داخلـی ارسـال 

شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 651 هزار 

و 834 تن بود که حدود 20 درصد کاهش یافت.

مجتمع سرب و روی انگوران در آبان ماه 76 هزار و 

65 تـن مـاده معدنـی تولیـد و 46 هـزار و 607 تن ارسـال 

کـرد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 

)67هزار و 695 تن تولید و 97 هزار و 293 تن ارسال(، به 

ترتیب 12 درصد افزایش و 52 درصد کاهش یافت.

افزایـش 31 درصـدی تولید کنسـانتره   

سـرب نخلک

شرکت سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا 

پایان آبان امسال، پنج هزار و 708 تن کنسانتره سرب 

تولیـد کـرد کـه در مقایسـه با رقم مدت مشـابه سـال 

گذشته )چهار هزار و 367 تن(، 31 درصد رشد یافت.

ایـن شـرکت طی هشـت ماهـه اخیـر، 138 هـزار و 

189 تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به آمار 

مـدت مشـابه سـال گذشـته )37 هـزار و 225 تـن(، 

271درصد افزایش یافت. میزان ارسال کنسانتره این 

شرکت نیز 6 هزار و 107 تن بود که در مقایسه با رقم 

مـدت مشـابه سـال گذشـته )هفـت هـزار و 227 تـن(، 

حاکی از کاهش 16 درصدی بود.

شـرکت نخلـک طـی مـاه آبـان 633 تـن کنسـانتره 

تولید، 14 هزار و 65 تن ماده معدنی اسـتخراج و یک 

هـزار و 51 تـن محصـول ارسـال کـرد کـه در مقایسـه با 

آمـار آبـان سـال گذشـته )تولیـد 785 تـن کنسـانتره، 

اسـتخراج سـه هـزار و 907 تـن مـاده معدنـی و ارسـال 

بـه ترتیـب 19 درصـد کاهـش،  تـن محصـول(،   862

260درصد و 22 درصد افزایش یافت.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران، اردشـیر سـعدمحمدی بـا 

بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت: شـرکت مـس طـی 

و  میلیـون   152 مجمـوع  در  جـاری  سـال  9ماهـه 

554تـن مـاده معدنـی اسـتخراج کـرده که بر اسـاس 

عملکرد معدنی نسبت به برنامه مدنظر جلوتر بوده 

و 8درصد رشد داشته است.

وی در خصـوص میـزان محصـوالت تولید شـده 

طـی ایـن مـدت عنـوان کـرد: طـی 9 ماهـه 1400 در 

سنگ سولفوری با تولید 40 میلیون 971 تن 2درصد، 

کنسانتره مس با تولید 924 هزار و 396 تن 5 درصد 

و کنسـانتره مولیبـدن بـا 59 هزار و 52 تـن 13 درصد 

رشد را شاهد بوده ایم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: 

در این مدت، 267 هزار و 15 تن آند تولید شده که 

از رشـد 6 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. همچنین 

تولیـد 216 هـزار و 334 تـن کاتـد بـا رشـد 5 درصـد و 

222 هـزار و 82 تـن مـس محتـوی بـا 4 درصـد رشـد 

نسبت به برنامه پیشی  داشته است.

سعدمحمدی در ادامه به عملکرد شرکت مس 

اشـاره کـرد و گفـت: کل  آذر مـاه سـال جـاری  در 

مـاه  آذر  در  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  اسـتخراج 

168هـزار و 74 تـن بـوده کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه رکورد هـای بـه دسـت 

آمده در میزان تولید شرکت ملی صنایع مس ایران 

طی 9 ماهه اول سال 1400 اذعان کرد: بر اساس این 

گزارش کنسـانتره مس کارخانه تغلیظ سرچشـمه از 

536 هـزار و 773 تـن از سـال 99 بـه 548 هـزار و 

885تن در 9 ماهه 1400 رسیده است.

مدیرعامـل شـرکت ملی صنایـع مس ایـران بیان 

تغلیـظ  کارخانـه  مـس  کنسـانتره  همچنیـن  کـرد: 

بـه  سـال 97  در  تـن  و 739  هـزار  از 115  میـدوک 

117هزار و 143 تن و کنسانتره و مس تولیدی شرکت 

ملـی صنایـع مـس از 905 هـزار و 441 تـن در سـال 99 

به 924هزار و 296 تن در 9 ماهه سال جاری رسید.

از  اینکـه  بیـان  بـا  پایـان  در  سـعدمحمدی 

ابتـدای امسـال تـا پایـان آذر مـاه سـال  جـاری آنـد 

تولیـدی کارخانـه ذوب خاتون  آبـاد از 90 هـزار و 

593 تن در سـال 99 به 94 هزار و 444 تن رسـیده 

تولیـدی  آنـد  راسـتا،  همیـن  در  گفـت:  اسـت، 

و  هـزار  از 263  ایـران  مـس  ملـی صنایـع  شـرکت 

71تـن در سـال 99 بـه 267هـزار و 15 تـا پایـان آذر 

ماه سال جاری رسیده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه موفق به ثبت رشد 5 درصدی در تولید کاتد شد.

»فملی« رشد 5 درصدی را در تولید کاتد تجربه کرد
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بـه گزارش »فلـزات آنالین«، محمد الهوتی در 

نشسـت هم اندیشـی اعضای اتاق بازرگانی ایران با 

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشـت: روش هایی 

کـه در دولـت قبـل بـرای بازگشـت ارز صادراتـی 

اعـالم کـرده بودنـد، کشـور را بـرای بازگشـت ایـن 

ارزهـا چهـار سـال معطل کردند. امـروز نیز به دلیل 

آزاد  بــــازار  و  نیمــــا  ارز  نــــرخ  فاحــــش  اختـــالف 

بخشـنامه های مربـوط بـه بازگشـت ارز صادراتـی 

ناکارآمد شده است.

وی افـزود: تـا زمانـی کـه ایـن اختـالف بیـن 

ارز نیمـــا و آزاد وجــــود دارد، 50 درصــــد  نـــرخ 

صادرکننـدگان بـا رفع تعهد ارزی مشـکل خواهند 

یـا  و  صـادرات  رهاسـازی  جـز  چـاره ای  و  داشـت 

اسـتفاده از روش هـای نامعقـول نخواهنـد داشـت 

و وقتـی بعـد از سـه سـال دولـت بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده کـه ارز ترجیحـی خسـران زیـادی به دنبال 

دارد؛ قطعـا ایـن اتفـاق در مـورد ارز نیما و آزاد نیز 

می تواند رخ دهد.

 رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران بیـان کرد: 

منظـور ایـن نیسـت که دولت نـرخ ارز نیما را بـه ارز 

آزاد برسـاند بلکـه مقصـود نزدیـک شـدن ارزهـا بـه 

همدیگر اسـت. متاسـفانه در حال حاضر در کشـور 

پنج نوع ارز داریم.

الهوتـی عنـوان کـرد: در کشـوری که نیاز بـه ارز 

داریـم، دولـت ارزآوران را جریمـه می کنـد و ارز را بـه 

نـرخ نیمـا از آن هـا می گیـرد و در اختیـار افـراد قـرار 

می دهـد کـه در نهایـت نیـز بـا نـرخ آزاد بـه دسـت 

مردم می رسد.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم باید نگاه ها 

بـه سـمت رفـع موانـع باشـد و اگـر تصمیمـی گرفتـه 

می شود، در اسرع وقت اجرا شود.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران خطـاب بـه 

رئیس بانک مرکزی، مطرح کرد: مراجعات متعددی 

بـه بانـک مرکـزی صـورت می گیـرد اما بانـک مرکزی 

پاسخگویی مناسبی به این افراد ندارد. درخواست 

داریم که ارباب رجوع در بانک مرکزی مورد تکریم 

قرار گیرد.

بر اسـاس گزارشـی از مهر، الهوتی خاطرنشان 

کــــرد: صادرکننـــدگان نمی تواننـــد وضعیت رفع 

تعهــــد ارزی، میـــزان بازگشـــت ارز صادراتـــی و 

میـــزان بدهـکاری خـــود را در سامانه هـــای بانـک 

مرکــزی ببیننــد. بنابرایــن  تقاضــا داریــم که هر 

چـــه سریع تـــر دستـــرسی صادرکننـــدگان بـــه این 

مسائل را باز کنید.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران با اشـاره به اینکه در کشـور نیاز به ارز داریـم اما متاسـفانه دولـت ارزآوران را جریمه می کند، 
گفت: باید در شرایط کنونی جامعه نرخ ارز آزاد و نیما به  یکدیگر نزدیک شوند.

مشکل صادرکنندگان با رفع تعهدات ارزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد:
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رئیـس کمیسـیون معـدن و صنایع معدنی اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی خراسـان رضوی گفت: در حـال حاضر، حوزه 
معدن استان با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه است و باید نظام آموزشی در این زمینه وارد عمل شود.

کمبود نیروی متخصص، مشکل اصلی حوزه معدن 
خراسان رضوی است

احمـــدرضا  آنالیــــن«،  »فلــــزات  گــــزارش  بــــه 

صفارطبسی در نشست تخصصی کمیسیون معدن 

و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار 

داشـت: نیـروی انسـانی یکـی از سـرمایه های بخـش 

یـک  نیـرو،  ایـن  پـرورش  و  می آیـد  به شـمار  معـدن 

اسـت.  حـوزه  ایـن  آینـده  بـرای  مهـم  ضـرورت 

بنابرایـن نبایـد اجـازه داد کمبـود نیـروی انسـانی در 

حــــوزه زمین شنــــاسی و معــــدن، موجـــب جـذب 

دانش آموختگان خارجی به کشور شود بلکه باید به 

تقویت نیروی داخلی پرداخت.

وی با اشاره به کمبود چشمگیر دانش  آموختگان 

مسلط به حوزه زمین شناسی و معدن، بیان کرد: باید 

بـه دنبـال چاره  اندیشـی در خصوص گسـترش شـمار 

دانش آموختـگان حـوزه صنعـت  و معـدن باشـیم و به 

جذب نیروی متخصص در این زمینه بپردازیم.

رئیـس کمیسـیون معـدن و صنایـع معدنـی اتـاق 

بازرگانـی خراسـان رضـوی عنـوان کـرد: امـروز بـرای 

فعاالن معدنی این دغدغه جدی وجود دارد که افراد 

متخصـص و تحصیل کـرده در حـوزه زمین شناسـی 

انـدک هستنـــد. بـه طـــوری کـه ورودی هـــای رشـته 

زمین شناسـی در دانشـگاه ها به شـدت کاهش یافته 

اسـت و خروجـی آن تقریبـا مایـل بـه صفـر اسـت و در 

کـه مطالعـات حـوزه زمین شناسـی جـدی  صورتـی 

گرفته نشود، بدون شک در آینده با بحران های بسیار 

بزرگی مواجه خواهیم شد.

صفارطبسـی بر ارائه آموزش های حوزه معدن از 

سطــــوح پاییــــن  تحصیلـی تاکیـــد و مطـــرح کـرد: 

از  بایـد  معـدن  و  زمین شناسـی  حـوزه  آموزش هـای 

مقطـع متوسـطه آغـاز شـود تـا دانش آمـوزان مشـتاق 

درس زمین  شناسـی، جذب بازار کار این رشـته شوند 

و در مقطع دانشگاهی نیز آن را ادامه دهند.

وی با اشاره به اهمیت تعریف نیاز دانشگاه های 

کشـور مبتنـی بـر نیازهـای بـازار کار، تصریـح کـرد: 

بخـش معـدن در زمـره حوزه هایـی اسـت کـه کیفیت 

دانـش تخصصـی نیـروی فعـال در آن بـر خروجـی کار 

تاثیر بسیار جدی دارد. بخشی از آموزش ها نیز باید 

بـه مـوازات رشـد ظرفیت هـای جـذب دانشـجو ارتقـا 

پیدا کند.

رئیـس خانـه معـدن خراسـان رضـوی نیـز در ایـن 

نشست با بیان لزوم اتصال دانشگاه با بخش صنعت 

 و معـدن، اظهـار کـرد: متاسـفانه تاکنـون بنا بـه دالیل 

مختلفـی اتصـال بیـن دانشـگاه و بخـش صنعـت و 

معدن رخ نداده است. با ایجاد همگرایی، باید زمینه 

تقویـت تعامـل و ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت را فراهـم 

آوریـم؛ چـرا کـه بـازار کار نیازمنـد نیروی متخصص با 

مهارت های کارآمد است.

غالمرضـا نازپـرور عنـوان کـرد: باید بـا همکاری 

اساتید دانشگاه  و فعاالن بخش خصوصی در حوزه 

صنعـت  و معـدن، برنامـه آموزش هـای کوتاه مـدت 

متناسـب با نیازهای منطقه تدوین و اجرا شـود که 

ایـن امـر می توانـد در محیط هـای کاری و آموزشـی 

بـه صـورت تئوری و عملی در فعالیت های معدنی 

همچــــون اکتشافــــات، مدل ســــازی، ژئوشیمــــی، 

ژئوفیزیک و... به افراد آموزش داده شود.
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وی در خصوص تقویت انگیزه دانشجویان رشته 

زمین شناسـی، خاطرنشـان کـرد: همچنیـن بـا ایجـاد 

ظرفیتـی بـرای گردهـم آمدن متخصصـان این بخش، 

می توان یک همگرایی خوب برای معرفی رشته های 

مرتبـط بـا ایـن بخـش رقـم زد و توامـان زمینـه ارتقـای 

تعامـالت مبتنی بـر دانش را فراهم کـرد. در این فضا 

می توان از حضور کارآفرینان موفق در بخش معدن و 

دانشـجویان ایـن رشـته بهـره گرفـت و بـه  نوعـی بـرای 

نسل جوان تر انگیزه سازی کرد.

نایـب رئیـس انجمـن تخصصـی معـادن و صنایـع 

معدنـی خراسـان رضـوی نیـز در ایـن نشسـت، اظهـار 

کرد: متاسفانه فاصله میان دانشگاه و فضای عملی 

معدن به قدری افزایش یافته است که دانشجویان از 

مقطع دبیرستان و دانشگاه هیچ رغبتی برای ورود به 

در  را  روشـنی  افـق  و  ندارنـد  زمین شناسـی  رشـته 

خصوص این رشـته برای خود ترسـیم نمی کنند. این 

مسـئله زنـگ  خطـری اسـت کـه طـی سـال های آینـده 

عواقب ناگواری ایجاد خواهد کرد.

آریوبرزن مافی اضافه کرد: فعالیت های معدنی 

چرخ اول بنای اقتصاد ایران است. اگر دانش آموزان 

در مقطـع دبیرسـتان بـه ارزش و اهمیـت ایـن رشـته 

پـی ببرنـد و متوجـه میزان تاثیرگـذاری آن در جامعه 

شـوند، حتما شـاهد اسـتقبال از رشـته زمین شناسی 

خواهیم بود.

محمـد رضـا افشـین، رئیـس اداره امـور معـادن 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان رضوی 

نیــــز در ایــــن نشســــت، بیــــان کــــرد: ابزارهــــای 

پیونددهنده صنعت و دانشگاه وجود دارد امـــا از 

ایـن ابزارهـا بـه  طـور صحیـح و عملیاتی بهره گیـــری 

صورت نگرفته است.

وی افـزود: متاسـفانه میـان دانشـگاه و بخـش 

صنعـت  و معـدن اعتمـاد وجـود نـدارد و بـه همیـن 

علـت تاکنـون موفق به برقـراری ارتباط میـان این دو 

حوزه نبوده ایم.

گـروه زمین شناسـی  محمـد وحیدی  نیـا، مدیـر 

دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست، اذعان 

کرد: در حال حاضر نگرانی نسبت به کمبود دانشجو 

بحـث  ایـن  و  دارد  وجـود  زمین شناسـی  رشـته  در 

می تواند برای آینده شاخه های شغلی که وابسته به 

این رشته هستند، نگران کننده باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه به درس زمین شناسی 

در مقطع دبیرستان به میزان کافی توجه نمی شود و 

روزبه روز از اهمیت این درس کاسته می شود.

وحیدی نیـا عنـوان کـرد: دانشـگاه های کشـور از 

جمله دانشـگاه فردوسـی از تجهیزات مطلوبی برای 

ایـن رشـته برخـوردار هسـتند و ظرفیـت زیـادی بـرای 

پـرورش دانش آموختـگان متخصـص و حرفـه ای در 

حـوزه زمین شناسـی دارنـد که متاسـفانه بالاسـتفاده 

باقی مانده  است.

علیرضا مظلومی، مدیر گروه رشته زمین شناسی 

دانشگاه پیام  نور مشهد هم در این نشست، اظهار 

مس خیـز  مناطـق  دارای  رضـوی  خراسـان   کـرد: 

متعـددی اسـت کـه بـرای افراد زیـادی اشـتغال زایی 

ایجـاد کـرده اسـت. بـا وجـود ظرفیت هـای بسـیار 

زیادی که در این استان وجود دارد، همچنان رشته 

دانشـگاهی بـا عنـوان معدن شناسـی وجـود نـدارد و 

جـذب نیـرو و فنـاوری بـه میـزان کافـی در خراسـان  

رضوی تقویت نمی شود.

وی افــــزود: می تــــوان از دانشجویــــان ماهــــر و 

متخصص برای انجام پروژه هایی که بخش خصوصی 

و معدنی پیشـنهاد می کند، اسـتفاده کرد. این مهم 

کمـک می کنـد تا مهارت تخصصی دانشـجویان نیز 

ارتقا پیدا کند.

مظلومـی تصریـح کـرد: در مناطقی از اسـتان که 

فعالیت های معدنی انجام می گیرد، نیاز شدیدی به 

نیروی کار وجود دارد. در شهرستانی مانند بردسکن 

امکان تاسیس آموزشگاه های فنی معدن وجود دارد 

و اگر اتاق بازرگانی و خانه معدن با ما همکاری کنند، 

قادر به تاسیس آموزشگاه فنی معدن و تربیت نیروی 

کار تخصصی برای این شهرستان و دیگر نقاط استان 

خراسان رضوی خواهیم بود.

بر اساس گزارشی از ایرنا، خراسان رضوی 46نوع 

مـاده معدنـی شـناخته شـده دارد. تاکنـون 900پروانه 

بهره برداری معدن در این استان صادر شده که از این 

از  بیـش  سـاالنه  اسـتخراج  بـا  معـدن  تعـداد 472 

اشـتغال  ظرفیـت  هسـتند.  فعـال  تـن  220میلیـون 

مسـتقیم معـادن و صنایـع معدنـی خراسـان رضـوی 

163 هزار نفر است.

باید با همکاری اساتید دانشگاه  و 
فعاالن بخش خصوصی در حوزه 

صنعت  و معدن، برنامه آموزش های 
کوتاه مدت متناسب با نیازهای منطقه 

تدوین و اجرا شود
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رضـا فتوحـی در 

نشسـت سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید خوزسـتان 

اظهار داشـت: به دنبال این هسـتیم که صنف های 

مختلف و تولیدی ها در خوزستان، هر کدام انجمن 

و خانـه تخصصـی خـود را داشـته باشـند از جملـه 

تشکیل خانه  تخصصی فوالد مدنظر است.

وی ادامـه داد: راه انـدازی خانـه فـوالد بـا توجـه به 

موجـب  در خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت   چنـد  وجـود 

اثرگـذاری بیشـتر بـرای حـل مشـکالت ایـن صنـف و 

رونق بیشتر تولید فوالد خواهد شد و کار به صورت 

تخصصی و فنی در این حوزه اداره می شود.

سرپرسـت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

خوزستان با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولیـد، مشـکالت پروژه هایـی کـه بـه هـر دلیـل راکـد 

مانده و یا تعطیل شده اند مورد بررسی قرار می گیرد، 

بـه  کمـک  بـرای  کـه  هسـتیم  ایـن  دنبـال  گفـت: 

تولیدکننـدگان موانـع آن هـا را که بیشـتر بحث مالی 

است برطرف کنیم.

فتوحی بیان کرد: در سـتاد تسـهیل و رفع موانع 

تولید، کارشناسـان مربوطه اظهار نظر می کنند و بر 

اسـاس اظهـار نظرهای کارشناسـی طرح هـا ارزیابی و 

بررسـی می شـود تـا طـرح رونـق بگیـرد و باعـث رشـد 

تولید شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماهیت این ستاد وظیفه 

داریـم ایـن موانـع را برطرف کنیم و باعث رونق تولید 

در استان شویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 

نیز اذعان کرد: شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان برای 

تمدید کارت بازرگانی خود به دلیل چک برگشتی که 

نزد فوالد خوزستان دارد با مشکل روبه رو است.

امیـر حسـین نظـری افـزود: واحدهـای تولیـدی 

کارت  تمدیـد  بـرای  دارنـد  برگشـتی  چـک  کـه  

بازرگانـی خـود و امـکان انجـام صـادرات الزم اسـت 

کـه مصوبـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد را 

دریافت کنند.

وی ادامه داد: این شرکت به دلیل چک برگشتی 

امـکان تمدیـد کارت بازرگانـی را نـدارد و بـه همیـن 

منظور امکان صادرات محصول خود را ندارد و ممکن 

است متحمل ضرر و زیان شود.

دومیـن  هم اکنـون  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت 

تولیدکننده فوالد خام در ایران اسـت. گروه توسـعه 

فراگیـر فـوالد خوزسـتان، صنعتـی و معدنـی توسـعه 

فراگیر سـناباد، صنعـت فوالد شـادگان، ایده پـردازان 

صنعـت فوالد،مهندسـین مشـاور پیشـگامان فـوالد 

جنوب، فوالد لجستیک، تامین آتیه فراگیر، توسعه 

پایـدار  اقتصـادی  توسـعه  وفـا،  فراگیـر  اقتصـادی 

فراگیر، توسعه صنعتی و معدنی ایساتیس و شرکت 

فـوالد  زیرمجموعـه  شـرکت های  از  اکسـین  فـوالد 

خوزستان هستند.

در نشسـت سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 

خوزسـتان، مشـکالت پنـج شـرکت تولیـدی از جملـه 

فوالد اکسین بررسی شد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، شـرکت فوالد اکسـین 

درخواسـت تمدیـد کارت بازرگانـی خـود بـا وجـود 

داشـتن چـک برگشـتی را داشـت کـه مصـوب شـد 

جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان فوالد خوزستان 

برای بررسی مشکل این شرکت برگزار شود.

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری خوزسـتان گفـت: خانه فـوالد به صـورت تخصصی برای شـرکت های 
فوالدی مستقر در استان خوزستان راه اندازی می شود.

خانه فوالد در خوزستان راه اندازی می شود
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آنالیـن«، حسـین حاجـی  بـه گـزارش »فلـزات 

بگلـو اظهـار داشـت: معـادن خراسـان شـمالی کـه 

ظرفیـت تولیـد باالیـی داشـته باشـند از معافیـت 

واردات  بـرای  مالیاتـی  قانـون   110 و   109 مـاده 

ماشین آالت برخوردار می شوند.

وی افـزود: بـا پیگیری هـای انجـام شـده، تاکنـون 

ماشـین آالت  واردات  درخواسـت  معـدن  هشـت 

داده انـد کـه پیگیـر هسـتیم بتواننـد از ایـن معافیـت 

برخوردار شوند.

وی خاطرنشـان کـرد: همچنـان زمـان بـرای انجام 

ایـن طـرح وجـود دارد و معـادن می تواننـد بـا افزایـش 

ظرفیـت تولیـد از مزیـت واردات ماشـین آالت بـدون 

پرداخت حقوق گمرکی برخوردار شوند.

حاجـی بگلو همچنیـن در خصوص بازرسـی های 

انجام شده طی دو هفته گذشته از سطح وا حدهای 

صنفی استان، گفت: طی دو هفته گذشته بیش از 

سـه هـزار مـورد بازرسـی توسـط بازرسـان مـا در سـطح 

استان انجام گرفت که 240 مورد از آن ها، مشترک با 

سـایر دسـتگاه ها بـود و منجـر بـه تشـکیل 195 فقـره 

پرونده شد.

شناسـایی  از  همچنیـن  مسـئول  مقـام  ایـن 

213واحد بدون پروانه کسـب در اسـتان خبر داد و 

افزود: از ابتدای امسال تاکنون 546 پروانه کسب 

در اسـتان ابطال و هزار و 953 پروانه کسـب صادر 

شده است.

در  پروانـه   79 تعـداد  ایـن  از  داد:  ادامـه  وی 

اسـفراین، 274 پروانه در بجنورد، 6 پروانه جاجرم، 

شـیروان،  پروانـه   55 جـرگالن،  و  راز  پروانـه   11

64پروانـه فـاروج، 19 پروانـه گرمه و 38 پروانه در 

مانه و سملقان ابطال شده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، حاجی بگلو تغییر 

کار فـرد از اتحادیـه ای بـه اتحادیـه دیگـر، فعالیـت 

نکردن شخص اصلی، فوت صاحب پروانه کسب، 

تغییـر محـل کسـب فـرد بـه شـهر یـا اسـتانی دیگـر، 

یـا سـایر مراجـع نظارتـی  ابطـال توسـط اتحادیـه و 

ماننـد بهداشـت و اماکـن و دالیلـی از قبیـل رکود و 

ابطـال  دالیـل  جملـه  از  را  بـازار  بـر  حاکـم  تـورم 

پروانه های کسب ذکر کرد.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اسـتان، در خراسـان شـمالی 33 هـزار و 422 واحـد 

صنفـی فعـال وجـود دارد که یک هـزار و 953 مـورد از 

آن ها طی امسال صادر شده است.

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت خراسـان شـمالی گفـت: تعدادی از معادن خراسـان شـمالی کـه ظرفیت تولیـد باالیی 
دارند از معافیت مالیاتی برای واردات ماشین آالت برخوردار می شوند.

معافیت مالیاتی برای واردات ماشین آالت 
تعدادی از معادن خراسان شمالی
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سالی خوب در انتظار تولیدکنندگان مس دنیا
به نظـر می رسـد سـال 2022 یک سـال فوق العـاده دیگر بـرای تولیدکنندگان مس در دنیا باشـد زیـرا رئیس جمهـوران چپ گرای 
دو کشـور پـرو و شـیلی بـا سـهم 40 درصدی در تولیـد مس دنیا، به شـدت طرفـدار افزایش حقـوق دولتی معادن مس هسـتند و 

این موضوع می تواند عامل افت سرمایه گذاری و رشد قیمت مس در بازارهای جهانی شود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از کاالخبر، 

تقاضـای چیـن نیز در سـال 2022 با ثبات بـوده و افت 

تقاضا ناشی از کاهش فعالیت های ساخت وساز این 

کشـور، بـا رشـد تقاضـا ناشـی از فاصله گیـری دنیـا از 

کربـن و تمرکـز بر برق و سـوخت های تجدیدپذیـر در 

تعادل خواهد بود.

بانک آمریکا می گوید بازار مس جهانی در سـال 

آینده همچنان کسری اندک داشته و قیمت متوسط 

مس 9 هزار و 813 دالر است.

ایـن بانـک معتقـد اسـت بـازار مـس از سـال 2023 

شاهد مازاد عرضه شده و قیمت ها به هشت هزار و 

375 دالر کاهش می یابد. 

بانـک JP Morgan نیـز می گویـد 40 درصد رشـد 

تقاضای مس در سـال 2022 ناشـی از رشـد انرژی های 

تجدیدپذیر و حرکت دنیا به سوی برق خواهد بود.

ـــ

مشارکت معادن و صنایع برای انتقال آب به بافق

نماینـده مـردم بافـق در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: معـادن بـرای انتقـال آب یـا باید مشـارکت داشـته باشـند یا خـود با 
برنامه ریزی، خطوط انتقال آب را به این شهرستان بیاورند.

به گزارش »فلزات آنالین«، محمدرضا صباغیان 

شـرکت  مدیرعامـل  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در 

ایـن  در  داشـت:  اظهـار  ایـران  مرکـزی  سـنگ آهن 

شهرسـتان همه چیز متاثر از سـنگ آهن اسـت، ولی 

در کنار کار استخراج معدن، کار توسعه ای برای آن 

انجام نشده است.

وی افـزود: معـادن و صنایـع بـرای انتقـال آب یـا 

بایـد مشـارکت داشـته باشـند یـا خـود بـا همـکاری و 

برنامه ریـزی خطـوط انتقـال آب را بـه ایـن شهرسـتان 

بیاورند.

بـر اســـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

نماینـده مـردم بافـق در مجلـــس شـــورای اسـالمی 

خاطرنشـان کرد: باید در بحث آموزش، بیمارسـتان، 

فرودگاه، جاده سیروس آباد و دیگر مسائل و نیاز های 

ایـن شهرسـتان، شـرکت ها و معـادن حضـور داشـته 

باشند و با برنامه این کار ها را پیش ببرند.

صباغیان اظهار کرد: مطالباتی که مردم دارند 

ماننــــد ادامــــه پیــــدا کــــردن واحد هـــای تولیدی و 

صنعتی، تبدیل وضعیت همه کارگران و... همه بر 

اساس صورت جلسات و مستندات است.

وی در پایــــان بیــــان کــــرد: جــــذب بـــر اســـاس 

شایسـتگی ها، اعالم عمومی جذب نیرو و توجه به 

شـورای کارگـری از درخواسـت هایی اسـت کـه از 

مدیرعامل جدید داریم.
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ـــ

آمـار  بـر اسـاس  بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در هشت ماهه 

فـوالدی  مقاطـع طویـل  تولیـد کل  میـزان  امسـال 

)تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع( و 

را  تولیـد  کاهـش  میـزان  اسـفنجی کمتریـن  آهـن 

داشـته اند. در ایـن مـدت بـه ترتیب هفت میلیون 

و 386 هـزار تـن مقاطـع طویـل فـوالدی تولیـد شـده 

اسـت کـه نسـبت به هفـت میلیـون و 623 هزار تن 

تولیـدی طـی هشـت مـاه سـال گذشـته 3 درصـد 

افت تولید داشته است.  

ماهـه  هشـت  در  نیـز  اسـفنجی  آهـن  تولیـد 

امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه 

همین میزان )3 درصد( کاهش یافته و از 20میلیون 

و 704 هـزار تـن در مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه 

20میلیـون و 68 هـزار تـن طـی مـدت مذکـور سـال 

جاری رسیده است.

محصـوالت  تولیـد  جـاری  سـال  ابتـدای  از 

فـوالدی نیـز معـادل 12 میلیـون و 913 هـزار تن ثبت 

مـدت  در  آن  تولیـد  میـزان  بـه  نسـبت  کـه  شـده 

مشـابه سـال گذشـته )13 میلیـون و 883 هـزار تن(، 

7 درصد کمتر است.

همچنیـن در ایـن مدت 18 میلیـون و 529 هزار 

تـن شـمش فـوالدی )اسـلب، بیلـت و بلـوم( تولیـد 

شـده اسـت کـه نسـبت بـه 20 میلیـون و 597 هـزار 

تن تولید شده در مدت مشابه سال 1399، کاهش 

10 درصدی را نشان می دهد.

نهایـت  در  ایسـنا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

)ورق  فـوالدی  تخـت  مقاطـع  کل  تولیـد  میـزان 

گرم، ورق سرد و ورق پوشش دار( نیز از ابتدای 

و  میلیـون  پنـج  بـه  مـاه  آبـان  پایـان  تـا  امسـال 

527هـزار تـن رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه شـش 

آن در هشـت  تولیـدی  تـن  هـزار   260 و  میلیـون 

ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته، 12 درصـد کاهـش 

یافتـه اسـت کـه بیشـترین میـزان کاهـش تولیـد 

بـه  تولیـد  آمـاری  مقایسـه  ایـن  در  را  فوالدی هـا 

خود اختصاص داده است.

آمـار تولیـد فوالدی هـا نشـان می دهـد که از ابتدای سـال جـاری تا پایـان آبان مـاه، تمامـی فرآورده های فـوالدی اعم از شـمش، 
مقاطـع تخـت و طویـل، محصوالت و آهن اسـفنجی بـا افت تولید 3 تا 12 درصدی نسـبت به هشـت ماهه ابتدایی سـال گذشـته 

روبه رو شده اند که در این بین، بیشترین کاهش تولید متعلق به مقاطع تخت فوالدی بوده است.

افت تولید انواع فوالدها در هشت ماهه امسال
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به گزارش »فلزات آنالین«، حسین عبدی با بیان 

اینکـه صنعـت آلومینیـوم در ایـران از جمله صنایعی 

اسـت که وضعیت تولید آن در گذشـته بسـیار قابل 

توجـه بـوده اسـت، اظهار داشـت: متاسـفانه به دلیل 

تحریـم و کمبـود مواد آلومینـا، وضعیت ایـن روزهای 

صنعت آلومینیوم در کشور مناسب نیست.

وی افـزود: در حـال حاضـر، چهار شـرکت ایرالکو، 

المهدی و هرمزال به همراه آلومینای ایران و سالکو، 

از تولیدکننـدگان بـزرگ شـمش آلومینیـوم در کشـور 

محسوب می شوند.

ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اشـاره بـه ایـن 

مطلـب کـه شـرکت آلومینیـوم المهـدی، یکـی از 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان آلومینیـوم ایـران، بخـش 

عمـده تولیـدات خـود را از طریـق بـورس کاال بـه 

فروش رسانده و ضمن پاسخگویی نیاز بازار، مازاد 

آن را صـادر کـرده اسـت، عنـوان کـرد: ایـن افزایـش 

تولیـد بـه دلیـل وارد مـدار کـردن بخـش زیـادی از 

توسـط  شـرکت،  ایـن  مـدار  از  خـارج  دیگ هـای 

مهندسـین و کارگـران صنعـت آلومینیـوم در ایـن 

شرکت بوده است.

ادامـه رونـد  بـا  انتظـار مـی رود  ادامـه داد:  وی 

راه اندازی هـا در ایـن شـرکت میـزان تولیـد تـا پایـان 

امسال از مرز 170 هزار تن عبور کند.

عبدی به دیگر شرکت های تولیدکننده آلومینیوم 

اشـاره کرد و گفت: شـرکت جاجرم میزان ناچیزی از 

تولیـد آلومینیـوم را بـه خـود اختصـاص داده و تنهـا 

سـاالنه 70 هزار تن تولید می کند، شـرکت سـالکو هم 

با همکاری یکی از شـرکت های کشـور چین به مدار 

تولیـد رسـیده و سـاالنه 170 تـا 180 هـزار تـن شـمش 

خالـص تولیـد می کنـد؛ چراکـه ماشـین آالت بهتـری 

نسبت به شرکت های دیگر دارد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شرکت ایرالکو 

نیـز سـاالنه میـزان 175 تـا 185 هزار تن شـمش خالص 

آلومینیوم تولید می کند و مزیت این شرکت نسبت 

به سه شرکت دیگر این است که غیر از تولید شمش 

آلومینیــــومی  خالـص، دیگـر شمش هـــای مقاطـــع 

کارشـناس بـازار سـرمایه گفت: شـرکت آلومینیـوم المهدی به عنـوان یکـی از بزرگ ترین تولیدکننـدگان آلومینیوم ایـران، بخش 
عمده تولیدات خود را از طریق بورس کاال به فروش می رساند تا ضمن پاسخگویی به نیاز بازار داخل، مازاد آن را صادر کند.

آلومینیوم المهدی نیاز بازار داخل را از مسیر بورس کاال 
تامین  می کند

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

باالدستی را هم در دست تولید دارد که برای صنایع 

پایین دستی هم پرکاربر است.

وی ادامـه داد: در مجمـوع میـزان 700 هـزار تـن 

ظرفیـت تولیـد آلومینیـوم در کشـور وجـود دارد و 

سـاالنه حـدود 400 تـا 500 میلیـون دالر آلومینیـوم بـه 

کشـورهای چین، ترکیه، عراق و همچنین افغانسـتان 

صادر می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از کاالخبـر، بـه گفتـه عبدی، 

وجـود بحـران مـواد اولیـه بـرای تولیـد آلومینیـوم و 

همچنیـن سـو مدیریـت در این صنعت، باعث شـده 

این صنعت وضعیت خوبی نداشـته باشـد به طوری  

کـه اسـتخدام های بی رویـه موجـب شـده کارگـران 

زیادی به تناسب کاری که انجام می دهند، تولید و 

بهره وری مناسبی نداشته باشند.

کارشنــــاس بــــازار سرمایــــه خاطرنشـــان کــــرد: 

بسـیاری از شـرکت های بـزرگ در دنیـا، شـرکت های 

بزرگ آلومینا را شناسـایی کرده اند و سـهامدار آن ها 

شـده اند و اجـازه واردات مـواد آلومینـا را بـه کشـور 

ایـران نمی دهنـد کـه ایـن موضـوع بـه چالشـی بزرگ 

تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: تحریم از دیگر مسـائلی اسـت 

کـه به مشـکالت موجـود دامـن زده اسـت و در حال 

حاضـر تولیدکننـدگان برتـر جهـان همچـون برزیـل، 

جامائیکا، اسـترالیا، چین و هند ازجمله کشـورهایی 

هسـتند که محصوالت آلومینیومی را با گریدهای 

مختلـف تولیـد می کنند امـا ایران تنها از دو کشـور 

چین و جامائیکا می تواند مواد آلومینا را تهیه  کند.

یـادآور شـد: در حـال حاضـر، وضعیـت  عبـدی 

بنیـادی شـرکت های آلومینومـی در بـازار سـرمایه بد 
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نیست اما بهتر است با مدیریت درست و منطقی، 

برنامه هـا و سیاسـت گذاری های خـود را بـر اسـاس 

جـذب سـرمایه گذاری های بیشـتر در بـازار سـرمایه 

پیش ببریم.

ایـن کارشـناس بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن نرخ 

جهانـی گاز در اروپـا 350 تـا 400 دالر اسـت و ایـن 

نـرخ، نرخـی اسـت کـه تـا سـال 2022 ادامـه خواهـد 

داشـت، عنوان کرد: از آن جایی که نرخ گاز با نرخ 

تولیـد  ارتبـاط اسـت و 25 درصـد هزینـه  بـرق در 

آلومینیـوم از محـل انـرژی بـوده و فلـز انرژی بـری 

محسـوب می شـود، بـه همیـن دلیـل با افزایـش نرخ 

انـرژی، نـرخ جهانـی هـم بـاال خواهـد بـود و نوسـان 

قیمـت جهانـی بیـن دو هـزار و 700 تـا دو هـزار و 

800دالر اسـت که برآورد می شـود به سـه هزار و 300 

تا سه هزار و 400 دالر که سقف تاریخی آلومینیوم 

است، برسد.

تـا  اسـت  ایـن فرصـت خوبـی  تاکیـد کـرد:  وی 

طرح هـای توسـعه ای خـود را بـه سـرانجام رسـانده و 

وضعیت مدیریتی خود را بهبود دهیم.

اساسـی  فلـزات  عبـدی در خصـوص وضعیـت 

اذعـان کـرد: شـرایط انـرژی و نـرخ گاز در سـطح دنیـا، 

باعـث شـده کشـور چین به عنـوان تولیدکننـده 40 تا 

45 میلیون تن آلومینیوم، میزان تولید خود را کاهش 

دهـد و همچنیـن در اروپـا دو تـا سـه کارخانـه مهـم 

تعطیل شود.

کارشـناس بـازار سـرمایه تاکیـد کـرد: نـرخ دالر بـا 

ایـن  شـرکت های آلومینیومـی رابطـه دارد و بـرآورد 

است که در صورت صعود نرخ دالر، P/E شرکت های 

آلومینیومی در کشور سه تا چهار شود و این موضوع 

باعـث جذابیـت شـرکت ها بـرای سـرمایه گذاری در 

پرتفوی سرمایه گذاران خواهد بود که باید مدیریت 

درسـتی بـر آن شـود و منابـع بـه درسـتی و بـه سـمت 

بازار سرمایه هدایت شود.

ـــ

اقتصاد مقاومتی با ورود بخش خصوصی محقق می شود
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در بازدید 

سـردار محمـد نجـار، رئیـس سـتاد اقتصـاد مقاومتـی 

وزارت دفاع و هیئت همراه از مجتمع های معدنی و 

تشـریح  ضمـن  تقـی زاده  ناصـر  چادرملـو،  صنعتـی 

طرح هـای و پروژه هـای در دسـت اقـدام چادرملـو و 

اقدامات انجام شده در جهت رشد تولید و تالش های 

مسـتمر برای داخلی سـازی تجهیزات و قطعات مورد 

نیاز عملیات معدنکاران و صنایع فوالدی و نیز تامین 

نیازهای زیر سـاختی اظهار داشـت: برای پیاده سـازی 

اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار 

توسعـــه، مهم تریـــن اصـل اصـــالح تفکـر مدیریـــت 

اقتصادی از دولتی به بخش خصوصی است. 

وی افـزود: بـا متمرکز کردن توان سـرمایه گذاری 

و  موانـع  برداشـتن  و  اقتصـادی  بـزرگ  شـرکت های 

بروکراسـی های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسـهیالت 

در  چشـمگیر  تحولـی  شـاهد  می تـوان  حمایتـی 

زیرساخت های توسعه از جمله تامین آب، برق، گاز، 

جاده، راه آهن و سایر نیازهای اساسی بود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

تاکیـد کـرد: اکنون زمانی اسـت که بخش خصوصی 

به عنوان بازوان عملیاتی به یاری دولت برخیزد و در 

جهـت توسـعه و آبادانـی، محرومیت  زدایـی و ایجـاد 

اشتغال حرکت شتابنده ای را آغاز کند.

اقتصـاد  سـتاد  رئیـس  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

مقاومتـی وزارت دفـاع نیـز پـس از 

بازدیدهــــای خــــود بـا اشـــاره بــــه 

شرکــــت  چشمگیــــر  اقدامــــات 

معدنی و صنعتی چادرملو در دل 

کویر عنوان کرد: در این شرکت با 

تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد کارهــای 

بزرگـی صـورت گرفتـه و عـالوه بـر 

اشتغال زایی قابل توجه، بخشی از 

مشکالت اقتصاد کشور نیز مرتفع 

شده است.

افـزود:  نجـار  سـردار محمـد 

ایـن اقدامات ارزنده به جوانان و 

آیندگان امیدواری می دهد.  

وی گفت: تجربیات ارزشمندی در این شرکت و 

واحدهـای صنعتـی آن تجمیـع شـده اسـت کـه بـرای 

تعمیـم آن بـه سـایر مجموعه هـای صنعتـی نیـاز بـه 

همدلـی و حمایـت بیشـتر از سـوی دولـت اسـت تـا 

شـاهد شـکوفایی اقتصـادی و بالندگـی روزافـزون 

در کشور باشیم.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو گفـت: اکنون زمانی اسـت که بخـش خصوصی به عنـوان بازوان عملیاتـی به یاری 
دولت برخیزد و در جهت توسعه و آبادانی، محرومیت  زدایی و ایجاد اشتغال حرکت شتابنده ای را آغاز کند.
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بـا توجـه به ظرفیت های جدید تعریف شـده و میزان 

پیشرفت آن ها، افزایش سود قابل قبولی برای شرکت 

و سـهامداران پیش بینـی می شـود. همچنیـن بـازار 

سرمایه سال آینده شرایط بهتری خواهد داشت.

علی اکبـری در ادامـه از برنامـه ایـن شـرکت بـرای 

گسـترش فعالیـت در مناطـق غـرب، شـرق و جنـوب 

کشـور خبر داد: راه اندازی اولین شـرکت سـهامی عام 

پـروژه کشـور بـا عنـوان تجلـی از سـوی »ومعـادن« در 

جمـع آوری سـرمایه های خـرد و بـه کار گیـری آن در 

پروژه های بزرگ کشور تجربه موفقی بوده و مذاکرات 

اولیـه بـرای تاسـیس تجلـی 2 و تجلـی 3 در حـال انجام 

اسـت. امیدواریـم بتوانیـم بـا تامیـن منابـع جدیـد، 

پروژه های خیلی بزرگ را به مرحله اجرا برسانیم.

وی در پایـان صحبت هـای خـود به موضوع قطع 

احتمالی گاز برای صنایع فوالدی در برخی ایام فصل 

زمسـتان پرداخـت و اظهـار کـرد: صنایـع فـوالدی هـر 

سـال در ماه های گرم سـال با چالش قطعی برق و در 

ماه های سرد با محدودیت تامین گاز مورد نیاز خود 

مواجـه هسـتند که قطعـا این موضـوع بر تولید تاثیر 

دارد و ایـن موضـوع تـازه  ای نیسـت. برای امسـال نیز 

پیش بینـی اعمـال محدودیت مصـرف گاز بـرای بازه 

زمانـی یـک  مـاه وجـود دارد کـه ایـن محدودیت چون 

هـم در بخـش معـدن و هـم صنعـت اتفـاق می افتـد، 

ممکن است در توازن زنجیره تولید خللی ایجاد نکند 

اما به دلیل کاهش تولید، تعادل در عرضه و تقاضا را 

تحت تاثیر قرار می دهد. اگر واحدهای تولیدی دپو 

و ذخیـره کافـی بـرای ایـن بـازه زمانـی داشـته باشـند 

صنعـت فـوالد و صنایـع پایین دسـتی می تواننـد آثـار 

چنین چالش هایی را به حداقل برسـانند. همچنین، 

این نکته نیز قابل ذکر است که شرکت های فوالدی 

قابـل  تولیـد  افزایـش  کـه  اسـت  مدتـی  معدنـی  و 

مالحظـه ای را در برنامـه خـود داشـته ¬اند تـا در زمان  

را  تولیـد  از کسـری  مقـداری  گاز  یـا  بـرق  قطعـی 

جبران کرده باشند.

معـاون مالـی و اقتصادی شـرکت »ومعـادن« دربـاره تغییرات احتمالـی قیمت مواد اولیـه معدنی در آینـده گفت: قیمت هـا در حوزه 
فـوالد، همیشـه بـه قیمت جهانـی نزدیک بوده اسـت اما بـرای تامین کنندگان سـنگ آهن که مـاده اولیه بـرای تولید فوالد اسـت، 
اختـالف قیمـت بـازار داخلـی با قیمت جهانـی ملموس اسـت و همواره تـالش در جهـت افزایش ضریب شـمش فوالد بـه عنوان 

مبنای فروش، برای کاهش این اختالف قیمت وجود داشته است.

توسعه فعالیت  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
معاون مالی و اقتصادی شرکت »ومعادن« مطرح کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  معـادن  توسـعه  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری 

فلزات، مرتضی علی  اکبری اظهار داشت: برای سال 

1401 ایـن پیش بینـی را داریـم کـه قیمت  هـا افزایـش 

داشـته باشـد امـا بـا توجـه بـه تجـارب سـال های پیش 

احتماال نوسان زیادی در قیمت ها ایجاد نمی شود.

وی در خصـوص فعالیـت ایـن شـرکت در قالـب 

پروژه هـای جدیـد، بـا اشـاره بـه آغاز عملیـات اجرایی 

چندیـن طـرح توسـعه ای هلدینـگ گفـت: چندیـن 

شـامل  فـوالد  زنجیـره  حـوزه  در  توسـعه ای  طـرح 

فوالدسـازی، احیـا و نـورد بـا همـکاری شـرکت های 

گروه درحال پیگیری و اجراست و همچنین چندین 

پـروژه در چنـد شـرکت مسـتقل و بـه طـور مسـتقیم 

تعریف شده است.

معاون مالی و اقتصادی »ومعادن« با بیان اینکه 

تالش شـده تا  مواد اولیه پروژه های تعریف شـده در 

زنجیـره فـوالد توسـط مجموعـه گـروه داخلـی تامیـن 

ایـن  نیازهـای  تامیـن شـرایط و  شـود، تصریـح کـرد: 

پروژه ها به صورت جدی توسط شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات در حـال پیگیری اسـت و با 

توجه به وضعیت نقدینگی مناسب و شرایط حاکم 

بـر زنجیـره فـوالد، پیـش بینـی می شـود اجـرای ایـن 

طرح ها با سرعت و بدون چالش و توقف نسبت به 

گذشته انجام شود.

بـر اسـاس توضیحـات معـاون مالـی و اقتصـادی 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تنوع 

پرتفـوی و حجـم سـرمایه گذاری ایـن شـرکت در سـال 

1400 تغییرات مثبت و رو به افزایش داشته است که 
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بـود  خواهنـد  قـادر  نقـل  و  حمـل  مجموعه هـای 

نسبت به تبدیل توانمندی های بالقوه به بالفعل و 

اسـتفاده کامـل از نـاوگان حمـل و نقـل در اختیـار 

اقدام کنند.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس 

کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در ادامـه برقراری 

بـا  خـزر  دریـای  حـوزه  در  دریایـی  منظـم  خطـوط 

نرخ هـای حمـل و نقـل ترجیحـی، پیگیـری خریـد یـا 

اجاره کشتی های رو رو یا کامیون بر و همچنین تالش 

شـرکت های  خدمـات  اطالع رسـانی  جهـت  در 

کشتیرانی با هدف استفاده از فرصت ایجاد شده در 

حـوزه حمـل و نقـل صادراتـی را از جملـه اقدامـات 

سازمان توسعه تجارت ایران در طول دو ماه اخیر نام 

لجسـتیک  از  پشـتیبانی  و  حمایـت  گفـت:  و  بـرد 

کلیـه  هم فکـری  و  هم گرایـی  نیازمنـد  صادراتـی 

بخش های خصوصی و دولتی بوده و سازمان توسعه 

تجارت ایران نیز در این مسیر حرکت خواهد کرد.

گفتنی اسـت این جلسـه با هدف ارائه خدمات 

شـرکت های کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران و با 

حضـور ریاسـت کل سـازمان توسـعه تجـارت کشـور، 

دریانـوردی،  و  بنـادر  سـازمان  گمـرک،  نماینـدگان 

شرکت های کشتیرانی تابعه جمهوری اسالمی ایران 

و تعـدادی از صادرکننـدگان و اتحادیه هـای صادراتـی 

برگزار شد.

معـاون وزیـر و رئیـس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران در حاشـیه جلسـه ای که بـا هدف ارائه خدمات شـرکت های کشـتیرانی 
تابعـه  جمهـوری اسـالمی ایـران برگزار شـد، از پیگیری مجدانه سـازمان توسـعه تجارت ایـران در مرتفع کردن مشـکالت حوزه 

حمل و نقل دریایی کاالهای صادراتی خبر داد.

عزم جدی سازمان توسعه تجارت ایران در رفع مشکالت 
حوزه حمل و نقل دریایی کاالهای صادراتی

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

علیرضا پیمان پاک اظهار داشـت: از ابتدای دولت 

سـیزدهم، جلسـات و هماهنگی هـای متعـددی بـا 

جامعـه صادرکننـدگان، سـازمان های متولی حمل و 

نقـل و شـرکت کشـتیرانی ج. ا. ایـران برگـزار شـده و 

بخـش،  ایـن  مشـکالت  اسـتخراج  و  رصـد  ضمـن 

نسـبت بـه ارائـه راهکارهـای کاربـردی و همچنیـن 

پیگیری توسعه حمل و نقل صادراتی دریایی کشور 

اقدام شده است.

وی افـزود: الزم اسـت مشـکالت و تنگناهـا بـه 

صورت منطقه ای مورد بررسـی قرار گرفته و با توجه 

به تفاوت ساختار حمل و نقل صادراتی در جنوب و 

شـمال کشـور، ضمـن تالش بـرای تقویت کشـتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان ناوگان ملی کشور، 

اسـتفاده  نیـز  خصوصـی  بخـش  توانمندی هـای  از 

بهینه به عمل آورد.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران یـادآور 

میـان  رو  در  رو  جلسـات  نزدیـک  آینـده  در  شـد: 

صادرکننـدگان و شـرکت های کشـتیرانی بـه تفکیـک 

برگـزار شـده و تصمیمـات اتخـاذ شـده در هـر جلسـه 

مورد پیگیری قرار می گیرد.

از  اسـتفاده  بـدون  تصمیم گیـری  پیمان پـاک 

نظـرات ذی نفعـان حمـل و نقـل را مردود دانسـت و 

صادرکننـدگان  جامعـه  کـه  صورتـی  در  گفـت: 

نیازهای خود را به صورت کارشناسـی ارائه کنند، 
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به گزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشمی پور 

فعـاالن بخـش معـدن  و  بـا تشـکل ها  در نشسـت 

استــــان مرکـــزی اظهــــار داشـــت: فعالیــت بخش 

معـــادن بایـد به گونه ای باشـد کـه تامین نیازهای 

داخلـــی کشـــور مد نظـــر ویـــژه قرار بگیـــرد و الزم 

است از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب شناسی 

فعالیت هــــای معـــدنی بیشتــــرین بهره گیــــری را 

داشته باشیم.

وی تاکیـد کـرد: انجام مطالعات کارشناسـی در 

بخش فرآوری معادن و تامین ماشین آالت و همچنین 

ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی 

به رفع مشـکالت معدنداران با دسـتگاه های اجرایی 

ذی ربط در اولویت اقدامات قرار دارد.

معـــاون امــــور معـــادن و فـــرآوری مواد وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: در حـوزه فرآوری 

صنایـع معدنـی بـا گلوگاهـی تحـت عنـوان انـرژی 

مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه 

را بـا کاهـش مواجـه کـرده کـه بایـد ارزش افـزوده 

بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم.

محتشـمی پور بیان کرد: اکنون درآمد کشـور از 

دو ناحیه تحریم ها و محدود کردن درآمدهای نفتی 

و همچنیـن ارزش افـزوده مـورد تهدید واقع شـده که 

می تــــوان گفــــت سهــــم ارزش افــــزوده در بخـــش 

فرآورده هـای طبیعـی بـه دلیـل تغییـر تکنولـوژی بـه 

شدت کاهش یافته است.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه بخش معدن 

در اختیار فعاالن بخش خصوصی اسـت، از این رو 

در  نفـت  جایگزیـن  را  معـادن  فعالیـت  نمی تـوان 

کشــــور کـــرد و نـوع نگـرش حاکمیـــت کشـور نیـز 

موافق این امر نیست.

معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت 

معـدن و تجـارت بیـان کرد: شـماری از معـادن مودی 

مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه های 

نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از سوی 

مسئوالن امر اندیشیده شود.

وی خاطرنشـان کـرد: بحـث تامیـن مالـی معـادن 

باید در اولویت باشد و با توجه به اینکه سرمایه گذاری 

در بخش معدن پرریسک است، از این رو باید تامین 

مالی معادن که دغدغه بانک ها است به سطح قابل 

قبولی برسد.

معـــاون امـــور معـــادن و فـــرآوری مـواد وزارت 

صنعـت معـدن و تجـارت گفـت: نیـاز اسـت سـهم 

منطقی تـری از معـادن در اقتصـاد داشـته باشـیم و 

بایـد اذعـان داشـت افزایـش سـهم معـدن در تولیـد 

ثـروت ملـی بـا نـگاه درآمـدی بـه معـدن دو مقولـه 

متفاوت است.

محتشمــــی پور در خصـــوص حقـــوق دولتـــی 

معـادن نیـز عنوان کـرد: نگرش درآمـدی بودجه در 

سـال های اخیر، عدم شـفافیت  در بحث محاسـبه 

و همچنیـن پرداخـت نکـردن حقـوق دولتـی سـبب 

شـده ایـن امـر تلقی شـود که معـادن حقوق خـود را 

پرداخت نمی کنند.

وی اضافـــه کــــرد: ســـال گذشتـــه سهم حقوق 

دولتـی معـادن در بودجـه 10 هـزار میلیـارد تومـان 

بود اما اکنون پیشنهاد این رقم به 40 هزار میلیارد 

تصویـب  فراینـد  در  کـه  چنـد  هـر  رسـیده  تومـان 

امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت 

معـدن و تجـارت افـزود: اکنـون 0.9 درصـد از تولیـد 

ناخالـص داخـل )جـی دی پی( مربوط به بخش معدن 

است که نیاز است این رقم افزایش یابد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، ایـن مقـام مسـئول 

تصریـح کـــرد: ساالنـــه تامیـــن دو هـــزار دستگــــاه 

ماشین آالت معدنی مورد نیاز کشور است و چنانچه 

بخواهیـم ایـن کاسـتی را بـا ماشـین آالت مسـتعمل 

وارداتـی جبـران کنیـم یـک بازی دو سـر باخت اسـت 

چـرا کـه عـالوه بـر از بین رفتـن منابـع ارزی، نمی توان 

نیـاز معـادن را تامیـن کـرد بنابرایـن بایـد راهکارهـای 

ویژه ای در این راستا ارائه کرد.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در سـفر 

یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو 

در نشست تخصصی با فعاالن معدنی و صنعتی نیز 

شرکت کرد.

استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت 

کشور بیش از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و 

بزرگ دارد.

معـاون امـور معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت، معدن و تجـارت گفت: تقویـت صندوق توسـعه فعالیت های معدنـی نیازمند 
توجه ویژه است تا بتوان در راستای تامین نیازهای بخش معدن، گام های موثری برداشت.

صندوق توسعه فعالیت های معدنی باید تقویت شود
معاون وزیر صنعت اعالم کرد:
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