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شـرکت های بـزرگ حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی در سـال های اخیـر رونـد بسـیار 

خوبی را در کسـب درآمد و سـودآوری طی کرده اند. تخمین زده می شـود درآمد این 

شرکت ها تا پایان سال جاری به بیش از 350 هزار میلیارد تومان و سودآوری آن ها نیز 

150 هزار میلیارد تومان برسد. اگر درآمدهای سال جاری را به سود انباشته شرکت های 

بزرگ در سال های گذشته اضافه کنیم، به ارقام بسیار قابل توجهی خواهیم رسید 

که در صورت استفاده صحیح از این منابع، بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 

حل خواهد شد.

به طور حتم یکی از راه های رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه گذاری در جهت 

تولید و ایجاد اشتغال است. از این رو، دولت ها به دنبال جذب سرمایه گذاری با ارائه 

تسـهیالت و معافیت هـا هسـتند. پیش تـر در کشـور مـا، اغلـب سـرمایه گذاری های 

صنعتی دولتی بودند و با توجه به این موضوع، اغلب سرمایه گذاری ها به سرانجام 

نمی رسـیدند زیـرا مهم تریـن هـدف دولـت از سـرمایه گذاری، ایجـاد اشـتغال و رفـع 

بیـکاری بـود و بـه پارامترهـای اقتصـادی سـرمایه گذاری ها بـه ویـژه سـودآوری توجـه 

چندانی نداشت. با تغییر رویکرد دولت در سال های اخیر و کاهش سرمایه گذاری های 

دولتی، بخش خصوصی متولی سـرمایه گذاری در صنعت شـد اما این بخش باز هم 

به ویژه برای تامین مالی از بانک ها، به دولت وابسته بود و اغلب سرمایه گذارانی که 

از بانـک تسـهیالت اخـذ کردنـد، بـه دلیـل عـدم توانایـی در بازپرداخت اقسـاط وام، با 

شکست مواجه شدند. به مسائل یاد شده باید برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر 

بـه ویـژه در حـوزه تجـارت و مالیـات را  اضافـه کـرد. همچنیـن عـدم اطـالع از قوانیـن 

بین المللـی سـرمایه گذاری خارجـی و مسـائل بانکـی نیـز موانـع مهمـی در زمینـه 

سـرمایه گذاری خارجـی بودنـد. هـر چنـد کـه تحریم هـا در سـال های اخیـر بـه عنـوان 

مهم ترین موانع سرمایه گذاری خارجی مطرح شده اند اما شرایط اقتصادی نامتوازن 

بـه ویـژه افزایـش نـرخ ارز و تـورم نیز در این سـال ها موجب شـده بسـیاری از پروژه ها از 

جدیـد،  قیمت هـای  بـا  نتوانـد  سـرمایه گذار  و  شـوند  خـارج  بـودن  اقتصـادی 

سـرمایه گذاری و سـاخت پـروژه را ادامـه دهـد. متاسـفانه دوره سـاخت بسـیاری از 

پروژه های صنعتی بنا به دالیل یاد شده طوالنی شد و حتی بسیاری نیز کنار گذاشته 

شـدند. خودتحریمی هایـی کـه بعضـی از سـازمان ها و دولتمـردان هـم در حـوزه 

سیاسـت گذاری و هـم در حـوزه اجـرا بـرای سـرمایه گذاران به وجـود آوردند، به مراتب 

بیـش از تحریم هـا بـر سـرمایه گذاری ها تاثیـر منفـی داشـت و به همین دلیل شـاهد 

کاهش سرمایه گذاری های صنعتی به ویژه در حوزه مگاپروژه ها بودیم.

در حـال حاضـر، قوانیـن و مقـررات سـرمایه گذاری بـه ویـژه در حـوزه پولـی و 

بانکی به گونه ای است که حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، بسیاری از بانک ها 

بـه دلیـل مشـکالت مالـی، قـادر بـه ارائـه تسـهیالت مالـی سـنگین بـه ویژه بـرای 

مگاپروژه ها نیسـتند و سـرمایه گذاران نمی توانند در حجم باالیی تسـهیالت از 

بانک اخذ کنند. عالوه براین، سرمایه گذاری در پروژه های کالن بلندمدت است 

و برخـی از بانک هـا نمی تواننـد ریسـک زمان پروژه را بپذیرنـد. از این رو، با ابتکار 

شرکت های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی، سودهای انباشته و کسب شده 

ایـن شـرکت ها قـرار اسـت صـرف سـرمایه گذاری های جدیـد و اجـرای 48 پـروژه 

بـزرگ صنعتـی شـود. تخمیـن زده می شـود حجـم ایـن سـرمایه گذاری ها بـه 

از  ایـن حجـم  19میلیـارد دالر معـادل 500 هـزار میلیـارد تومـان برسـد. قطعـا 

سرمایه گذاری در کوتاه مدت توسط دولت یا حتی جذب سرمایه  خارجی غیر 

قابل انجام است و شرکت های بزرگ پیشگام این سرمایه گذاری شده اند.

یکی از مهم ترین اقداماتی که در رابطه با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 

بایـد صـورت گیـرد، تسـهیل صـدور مجـوز از سـوی سـازمان های مرتبـط اسـت. 

سرعت صدور مجوز از سوی نهادهای ذی ربط می تواند سرعت اجرای پروژه ها 

را دوچنـدان کنـد. همچنیـن با توجه به تامین نقدینگی اجـرای پروژه ها از محل 

سـود شـرکت ها، ضروری اسـت صدور ضمانتنامه های بانکی سـرعت بیشـتری 

یابد و حتی برخی قوانین بانکی در این زمینه تغییر یابند. از سـوی دیگر، خود 

شرکت ها نیز باید برای اجرای پروژه های خود، با دقت همه پارامترهای اقتصادی 

ازجمله سودآوری را در نظر بگیرند. زمان اجرای پروژه، مکان اجرا، تامین کنندگان 

قطعات، ماشـین آالت و دسـتگاه ها، فراهم شـدن زیرسـاخت های اساسـی مانند 

بـرق، گاز، آب، راه هـای دسترسـی و... از دیگـر نکاتـی اسـت کـه بایـد هـم توسـط 

دولـت و هـم توسـط تولیدکننـدگان بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار گیرد. همچنین 

آمایش سرزمینی دقیق با توجه به پتانسیل ها و امکانات هر استان حائز اهمیت 

است. شرایط داخلی به ویژه وضعیت بازار در حوزه نیز باید در سرمایه گذاری ها 

مـد نظـر قـرار گیـرد. اگـر در سـرمایه گذاری بـرای تولیـد محصولـی خـاص، نیـاز 

اولیـه در جهـت  اقدامـات  از هم اکنـون  بایـد  باشـد،  تولیـد  از  داخلـی کمتـر 

بازارسازی ها و بازاریابی ها برای آن محصول هم در داخل و هم در دیگر کشورها 

انجام شود. ضمن اینکه بعضی طرح ها به مواد اولیه نیاز دارند که باید برای این 

موضوع نیز از االن چاره اندیشی صورت گیرد.

اگر طرح های در حال اجرا به بهره برداری برسند، قطعا تحول بسیار عظیمی 

هـم در تولیـد و هـم در اقتصـاد کشـور ایجـاد خواهنـد کـرد. همچنیـن مـردم هـر 

منطقه از این طرح ها با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم منتفع خواهند شد. با 

این حال، بی گدار به آب زدن شرکت ها در سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های 

تکـراری بی حاصـل، تنهـا باعـث هدررفـت منابـع می شـود و سـرمایه گذاری را به 

شکست منتج خواهد کرد. همچنان که بسیاری از طرح ها با چنین سرنوشتی 

مواجه شدند و ده ها هزار طرح نیمه تمام رها شدند. با این حال، حسن تدبیر در 

اجرای این طرح ها می تواند به ایجاد ثروت برای سهامداران آن و مردم بینجامد 

و در مقابل، سوءتدبیر تنها باعث از بین رفتن سرمایه ها خواهد شد.

حسن تدبیر

سعیدفتاحیمنش
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قطعـی گاز و بـرق در سـال جاری سـبب کاهـش تولید فوالد شـده و مغایرت با تامیـن انرژی چشـم انداز صنعت فوالد کشـور دارد. 
بنابرایـن تولیـد 55 میلیـون تـن فوالد در سـال 1404 نیز در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. در حالی که وظیفه فوالدسـازان تنها تولید 
فـوالد اسـت اما برخی مسـئوالن انتظـار دارند شـرکت های بزرگ ایـن صنعت به حـوزه تولید بـرق و گاز نیز وارد شـوند. موضوعی 
کـه هـدف شـکل گیری شـرکت های فوالدی نبـوده و اکنـون آن ها را درگیـر این موضوع کرده اسـت. ضمـن اینکه در هنـگام کمبود 
بـرق و گاز در کشـور، اولیـن صنعتـی که با قطعـی مواجه می شـود، فوالد اسـت. در این خصـوص، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با مجتبی شـعبانی، مدیرعامل شـرکت پارس فوالد سـبزوار گفت وگو داشـته اسـت که متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند:

مجتبی شعبانی، مدیرعامل شرکت پارس فوالد سبزوار در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

عملکرد موفق در سودآوری و تولید
انتظار برقراری عدالت در توزیع گاز را داریم  
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در خصـوص شـکل گیری پـارس فـوالد سـبزوار  ◄

توضیحاتی بفرمایید.

شـرکت فـوالد سـبزوار جـزو طرح هـای هفتگانـه 

فوالدی بود که کلنگ احداث آن در سال 1386 به 

زمیـن زده شـد و تـا سـال 1393 ایـن طـرح پیشـرفت 

50 درصدی داشـت. از آن سـال دولت با مدیریت 

سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی 

ایـران )ایمیـدرو(، بـرای طرح هـای فـوالدی هفتگانـه 

ازجملـه فـوالد سـبزوار، بـه دنبـال جـذب مشـارکت 

رفت. خوشبختانه پس از جذب مشارکت طی دو 

سـه سـال بعد، نخسـتین محصول فوالد سـبزوار در 

بهمـن مـاه سـال 1396 تولیـد شـد و ایـن شـرکت بـه 

بـه  سـال 1397  مـاه  اردیبهشـت  در  رسـمی  طـور 

بهره برداری رسید. 

ظرفیـت اسـمی کارخانـه حـدود 800 هـزار تـن 

آهن اسـفنجی در سـال اسـت که در سـال نخسـت 

بهره بـرداری توانسـتیم 600 هـزار تـن محصول تولید 

کنیـم و پـس از آن، تولیـد مطابـق بـا ظرفیت اسـمی 

بـوده اسـت. البتـه در یکـی دو سـال اخیـر بـه دلیـل 

کمبود گاز در زمسـتان و کمبود برق در تابسـتان، 

تولیـد آهـن اسـفنجی در پـارس فـوالد سـبزوار دچار 

چالـش شـده و میـزان تولیـد بـه 740 تـا 750 هزار تن 

در سال رسیده است. 

عملکـرد ایـن مجموعـه در سـال جـاری چگونـه  ◄

بوده است؟

شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار در سـال جـاری بـا 

بـورس شـد. همچنیـن در  وارد  نمـاد »فسـبزوار« 

سـال جاری نیز توانسـتیم آهن اسـفنجی خود را در 

بـورس کاال عرضـه و معاملـه کنیـم. در ایـن رابطـه، 

نخسـتین شـرکتی بودیم که امسـال آهن اسـفنجی 

خـود را در بـورس کاال عرضـه کردیـم. شـرکت پارس 

فـوالد سـبزوار در حـال حاضـر حـدود دو میلیـون 

سـهامدار خرد دارد. سـال مالی شـرکت 30 آذر ماه 

بوده و در سـال مالی گذشـته یعنی از اول دی ماه 

سال 1399 تا 30 آذر ماه امسال، به همت همکاران 

در بخش هـای سـایت و فـروش، حـدود دو هـزار و 

600 میلیـارد تومـان سـود بـرای شـرکت شناسـایی 

شـده اسـت. انتظـار داریـم پس از یـک هفته بعد از 

برگزاری مجمع عمومی و تقسـیم سـود سهامداران 

که تا پایان سال جاری خواهد بود، سود سهامداران 

حقیقی و خرد پرداخت شود. 

مـواد اولیـه شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار چگونـه  ◄

تامین می شود؟

شرکت باالدستی پارس فوالد سبزوار، اپال کانی 

اپـال پارسـیان  پـارس اسـت کـه 60 درصـد شـرکت 

سنگان را در اختیار دارد و فعالیت اصلی آن، تولید 

بـا  گندلـه و تامیـن مـواد اولیـه شـرکت مـا اسـت. 

شرکت تامین کننده یک قرارداد بلندمدت 25 ساله 

بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـه امضـا رسـاندیم و ایـن 

شـرکت تعهـد داده اسـت مـواد اولیـه مـا را در مدت 

قـرارداد تامیـن کنـد. بنابرایـن در تامیـن مـواد اولیـه 

هیچ مشـکلی نداریم. همچنین در راسـتای کاهش 

هزینه هـا و کاهـش بـار ترافیکـی جـاده ای در اسـتان، 

حمل مواد اولیه از سـنگان به صورت ریلی انجام و 

به طور مستقیم به سایت ارسال می شود. 

بـرای تولیـد آهـن اسـفنجی از کـدام تکنولـوژی  ◄

استفاده می کنید؟

تکنولوژی میدرکس، اروپایی بوده و در کشـور 

بومـی نشـده اسـت و تجهیزاتـی کـه بـرای احـداث 

یـک کارخانـه احیـا مسـتقیم بـه روش میدرکـس بـه 

کار مـی رود، همگـی وارداتـی و اروپایـی هستنـــد. 

البتـه برخـی فرایندهـای ایـن تکنولـوژی در کشـــور 

توسط برخی تولیدکنندگان تغییر یافته، اما اساس 

واحدهـــای احیـــا مستقیـــم همچنـــان تکنولـــوژی 

میدرکس است. 

فراینـد احیـا مسـتقیم گندله با توجـه به مزیت 

و فراوانی گاز در ایران، مورد اقبال سـرمایه گذاران 

فوالدی قرار گرفته اسـت و اغلب زنجیره فوالد نیز 

بر پایه همین تکنولوژی توسـعه یافته اند. البته در 

دو سـال اخیـر واحدهـای احیـا مسـتقیم بـا چالـش 

کمبـود گاز مواجـه شـدند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

فرایند احیا مستقیم در تولید فوالد در بیشتر نقاط 

دنیـا کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه طـور 

مثال در چین همچنان روش کوره بلند و اسـتفاده 

از کک و زغال سنگ برای تولید فوالد غالب است. 
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فـروش محصـوالت ایـن شـرکت بـه چـه صـورت  ◄

انجام می شود؟

شـرکت پـارس فـوالد سـبزوار تمـام محصـوالت 

خـود را در بـورس کاالی ایـران عرضه می کرد اما به 

دلیـل قطعـی گاز، عرضه این شـرکت در بورس کاال 

بـه مـدت دو مـاه متوقـف شـد. از اواخـر بهمـن ماه 

بـا توجـه بـه وصل شـدن مجدد گاز، عرضـه خود در 

بـورس کاال را از سـر گرفـت و بـا عرضـه 10 هـزار تـن 

آهـن اسـفنجی، بـا حـدود 50 هـزار تـن تقاضا مواجه 

شد و توانست همه عرضه خود را معامله کند. 

چالش هـای قطعـی گاز چـه مشـکالتی را بـرای  ◄

واحدهـای احیـا مسـتقیم پدیـد آورد؟ بـرای برطـرف 

شدن این مشکل چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

در حالـی کـه ایـران دومیـن ذخایـر گازی اثبات 

شـده دنیـا را در اختیـار دارد امـا طـی هشـت سـال 

گذشته، هیچ سرمایه گذاری جدیدی برای توسعه 

زیرساخت های گاز انجام نشده است. در دی ماه 

امسال، سمینار چالش گاز در صنعت فوالد برگزار 

و مشـکالت احتمالـی ناشـی از قطعـی گاز در آن 

جلســــه بـا معاونــــان وزارت نفــــت مطــــرح شـد. 

هدف گذاری هـــای صـــورت گرفتـــه بـرای صنعـت 

فـوالد، دسـتیابی بـه تولید 55 میلیون تن فـوالد در 

افـق 1404 اسـت. اگـر بـه سـرمایه گذاران صنعـت 

فـوالد از ابتـدای ایـن هدف گـذاری گفتـه می شـد 

کـه زیرسـاخت های انـرژی ماننـد بـرق و گاز را بایـد 

خود تامین کنند، قطعا هیچ یک از سرمایه گذاران 

حاضر به سـرمایه گذاری در این حوزه نمی شـدند. 

وظیفـه نهادهـای باالدسـتی بخـش خصوصـی ایـن 

اسـت کـه زیرسـاخت های انـرژی تولیدکننـدگان را 

تامیـن کننـد ولـی واقعیـت امـر آن اسـت کـه ایـن 

مهـم بـه ویـژه در سـال های اخیـر بـه خوبـی محقـق 

نشده است.

بنا به گفته مسـئوالن وزارت نفت، باید حدود 

25 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری جدیـد در حـوزه 

زیرساخت های گازی صورت گیرد تا این وزارتخانه 

بتوانـد تولیـد کنونی خود را حفظ کنـد. در مقابل، 

طـی ایـن مـدت سـرمایه گذاری های متعـددی در 

صنعت فوالد بر پایه مزیت گاز انجام شـده و این 

سرمایه گذاری با کمک بخش خصوصی و دولتی 

بـه سـرانجام رسـیده اسـت. اکنـــون بـــا توجـه بـه 

کمبــــود زیرساخت هــــا، صنــــایع انـــرژی بر دچـــار 

مشکل شده اند.

در مذاکراتی که با مسئوالن شرکت گاز انجام 

دادیم، عنوان کردند که وزارت نفت گازرسانی به 

در  را  کوچـک  روسـتاهای  و  شـهرها  از  بسـیاری 

دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. در حالـی که در 

ایـن گازرسـانی ها، بـه موضوعـات مهمـی همچـون 

هدررفـت گاز در منـازل توجـه نشـد زیـرا در منازل 

بازدهـی  کـه  می شـود  اسـتفاده  بخاری هایـی  از 

بسـیار پایین و هدررفت انرژی بسـیار باالیی دارند 

و همیـن امـر، مصـرف گاز را افزایـش داد و چالشـی 

را برای صنایع مصرف کننده به وجود آورد. 

مشـکل دیگـر تامیـن گاز، قیمـت آن اسـت. در 

حالـی کـه قیمـت گاز منازل بـه ازای هر متر مکعب 

بـرای صنعـت فـوالد  80 تومـان اسـت، همیـن گاز 

مکعـب  متـر  هـر  ازای  بـه  تومـان   600 و  یک هـزار 

قیمت گذاری می شود.

مشکل کمبود آب را برخی شرکت های معدنی 

بـا تاسـیس کنسرسـیوم مشـترک از خلیـج فـارس تـا 

کارخانه ها برای تولید محصول برطرف کردند. در 

در  سـرمایه گذاری ها  ایـن  نبـود  قـرار  کـه  حالـی 

انجـام  تولیدکننـدگان  خـود  توسـط  زیرسـاخت ها 

شود. به طور حتم اگر سرمایه گذاران اطالع داشته 

باشـند که برای تامین زیرسـاخت ها باید دسـت به 

کار شوند، قطعا بهتر عمل می کردند. 

پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری های جدید در 

صنعت گاز از سوی فوالدسازان به دولت ارائه شده 

و حتـی بحـث واردات گاز از ترکمنسـتان نیز مطرح 

اسـت کـه در ایـن رابطـه، دیدارهایـی نیـز بـا سـفیر 

ترکمنسـتان در ایران صورت گرفت. دیگر پیشـنهاد 

برخـی  عنـوان هدررفـت در  بـه  از گازی  اسـتفاده 

در سال مالی گذشته یعنی از اول 
دی ماه سال 1399 تا 30 آذر 

ماه امسال، به همت همکاران در 
بخش های سایت و فروش، حدود 
دو هزار و 600 میلیارد تومان سود 
برای شرکت شناسایی شده است
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میادین شناخته می شود، است. همچنین پیشنهاد 

مشـارکت در توسـعه میادیـن گازی بـه فوالدسـازان 

داده شـد. در حالـی کـه هـدف و ماموریـت اصلـی 

بـه  دسـتیابی  و  فـوالد  تولیـد  فـوالدی  شـرکت های 

متاسـفانه  اسـت.  شـده  تعییـن  پیـش  از  اهـداف 

فوالدسازان چاره ای جز مشارکت در این امر ندارند. 

هیچ تولیدکننده ای تمایل ندارد به جز حرفه اصلی 

خود، در سایر حوزه ها فعالیت کند. 

طرح هـای  ◄ چـه  سـبزوار  فـوالد  پـارس  شـرکت 

توسعه ای را در دستور کار قرار داده است؟

مهم تریـن برنامـه حـال حاضـر شـرکت، افزایـش 

یـک  بـه  کنونـی  تـن  هـزار   800 از  تولیـد  ظرفیـت 

میلیـون و 100 هـزار تـن در سـال بـوده کـه اقدامـات 

اولیـه همچـون مطالعـات مقدماتی آن انجام شـده 

بـه ظرفیـت  فـوالدی  طـرح  یـک  اسـت. همچنیـن 

800هـزار تـن بـه صـورت فاینانـس در دسـت اقـدام 

داریـم کـه فاینانـس آن باطـل شـده امـا سـهامدار 

اصلـی بـه دنبـال آن اسـت کـه پیش پرداختـی کـه 

قبـال بـرای فاینانس طـرح داده بود، بازگرداند و یک 

مگامـدول احیـا مسـتقیم به ظرفیت یـک میلیون و 

760 هزار تن در منطقه سبزوار احداث کند. البته 

مشـکالت  توسـعه ای،  طـرح  ایـن  احـداث  راه  در 

متعـددی بـه ویـژه در حـوزه زیرسـاخت هایی مانند 

برق و گاز وجود دارد. با این حال، امیدوار هستیم 

بـا رایزنی هایـی کـه انجـام می دهیـم، بتوانیـم ایـن 

مشـکالت را برطـرف کنیـم. تمام تالش ما در سـال 

آتـی ایـن اسـت کـه باالتریـن سـود قابل دسـتیابی را 

به سهامداران برسانیم. 

سخن پایانی... ◄

بـرق و گاز میـان  انـرژی  انتظـار داریـم توزیـع 

مصرف کننـدگان بـه صـورت عادالنـه انجـام شـود. 

متاسـفانه بـه محـض کمبـود بـرق و گاز، نخسـتین 

اقدامـی کـه بـه ذهـن مسـئوالن امـر می رسـد، قطـع 

کـردن بـرق و گاز تولیدکننـدگان فـوالد اسـت. بـه 

آبـان مـاه امسـال، شـبانه از  طـوری کـه در هفتـم 

فـوالد  پـارس  شـرکت  گاز  منطقـه ای  گاز  شـرکت 

سبزوار را به یک باره قطع کردند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گاز در فراینـد تولید آهن 

بـه کار مـی رود.  اولیـه  مـاده  بـه عنـوان  اسـفنجی 

متاسفانه برخی از مسئوالن شرکت گاز هنوز درکی 

از اهمیـت گاز در تولیـد آهـن اسـفنجی بـه عنـوان 

ماده اولیه ندارند و در پاسخ به قطعی گاز، سوخت 

جایگزین را پیشنهاد می دهند! در حالی که گاز در 

فراینـد احیـا مسـتقیم هیـچ جایگزینـی نـدارد و ایـن 

فراینـد بـر اسـاس گاز طبیعـی طراحـی شـده اسـت. 

قطعـی گاز واحدهـای احیـا مسـتقیم باعـث کمبود 

بـه  شـوک  آمـدن  وارد  و  کشـور  در  محصـول  ایـن 

واحدهای مصرف کننده شده که نتیجه آن کاهش 

آهـن  قیمـت  رفتـن  بـاال  و  تقاضـا  افزایـش  عرضـه، 

اسفنجی و شمش فوالدی در بازار کشور است. 

مشکل دیگر تامین گاز، قیمت آن 
است. در حالی که قیمت گاز منازل 

به ازای هر متر مکعب 80 تومان 
است، همین گاز برای صنعت فوالد 
یک هزار و 600 تومان به ازای هر 

متر مکعب قیمت گذاری می شود
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بحران انرژی مانع پیشرفت مجموعه نشد

محدودیت فروش صادراتی القایی ها
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مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: خوشـبختانه شـرکت فوالد خوزسـتان علی رغم زیان ناشـی از اعمال محدودیت انرژی طی 
10 ماه گذشته، به دلیل استفاده از تکنولوژی و دانش فنی نیروهای متخصص توانسته است کل عملکرد سال 1399 را پوشش دهد.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:

بحران انرژی مانع پیشرفت مجموعه نشد
به دنبال تکمیل زنجیره فوالد هستیم  

امیـن ابراهیمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار داشـت: 

صنعت فوالد کشور عمدتا با سه چالش اساسی که 

به این ترتیب شامل، معدن، عدم تعادل و توازن در 

و  انـرژی  بحـران  نهایـت،  در  و  فـوالد  زنجیـره 

زیرسـاخت ها مواجه اسـت که کمبود گاز و برق به 

آتـی  سـال های  در  صنعـت  ایـن  چالـش  مهم تریـن 

تبدیـل خواهـد شـد. اتفاقـی کـه طـی 11 ماهـه سـال 

جـاری هـم در حـوزه بـرق و هم در حوزه گاز به وجود 

آمـد، تقریبـا منحصـر به فرد بـود؛ به طوری کـه زیان 

سنگینی را به زنجیره صنعت فوالد وارد کرد.

افت تولید فوالد در سال 1400  

مدیرعامـل شـرکت فوالد خوزسـتان عنـوان کرد: 

طـی 10 مـاه امسـال تولیـد فـوالد در کشـور بـه حـدود 

26 میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود تا 

پایان سـال 1400 به حدود 28 تا 29 میلیون تن برسـد 

کـه 10 تـا 12 میلیـون تـن از میزانـی که طی سـال های 

گذشته در صنعت فوالد هدف گذاری شده است، 

کمتر خواهد بود. به طور تقریبی، محدودیت های 

انـرژی زیانـی بالغ بر هشـت میلیـارد دالر بر صنعت 

فوالد تحمیل کرده است.

مصـرف  محدودیـت  اعمـال  خصـوص  در  وی 

انرژی برای صنایع فوالدی، خاطرنشان کرد: مصرف 

بـرق در صنعـت فـوالد تقریبـا 10 درصـد مصـرف کل 

کشور است و همچنین مصرف گاز در این صنعت 

به کمتر از 5 درصد می رسد، اما متاسفانه با توجه 

بـه سیاسـت گذاری هایی کـه در ایـن حـوزه صـورت 

پذیرفتـه، صنعـت فـوالد اولیـن صنعتـی اسـت که با 

قطعی برق و گاز مواجه می شود. طی 10 ماه گذشته 

تاکنـون، شـرکت فوالد خوزسـتان حـدود 660هزار تن 

تولید به واسطه کمبود برق یعنی نزدیک به 12 هزار 

و 500 میلیـارد تومـان فـروش که معادل چهـار هزار و 

500 میلیـارد تومـان عدم النفـع می شـود را از دسـت 

داده است.

خرید آهن اسفنجی به دلیل کمبود گاز  

فـوالد  در  گاز  مصـرف  میـزان  بـه  ابراهیمـی 

خوزستان پرداخت و گفت: با توجه به اینکه میزان 

گاز مصرفی فوالد خوزستان حدود چهار هزار و 700 

تـا چهـار هـزار و 800 مترمکعـب در روز اسـت امـا 

متاسفانه با توجه به اعمال محدودیت ها در انتهای 

پاییز و ابتدای زمسـتان امسـال، با افت حدود 30 تا 

هم اکنـون  شـدهیم.  مواجـه  مصـرف  درصـدی   40

میزان مصرف گاز در شرکت به حدود سه هزارو300 

تا سـه هزار و 400 مترمکعب در روز رسـیده اسـت و 

تولیـد  افـت  باعـث  انـرژی  میـزان  کاهـش  ایـن 

آهن اسـفنجی مجموعـه شـده اسـت کـه بـه تبـع آن، 

فوالد خوزستان برای اولین بار مجبور به خرید آهن 

اسفنجی می شود. در واقع، کسری ناشی از کمبود 

آهـن اسـفنجی را از بـازار تامیـن می کنیـم کـه در 

نتیجه، تاثیرات خود را بر قیمت تمام شده گذاشته 

و هزینه هـا و قیمـت تمـام شـده محصـوالت را بـه 

خصوص در دو فصل آخر سال افزایش داده است.

وی بیـان کـرد: علی رغـم تمامـی مشـکالت بـه 

وجـود آمـده، مجموعـه فـوالد خوزسـتان بـه همـت 

تکنولـوژی و دانـش فنـی و نیروهـای متخصـص و 



فــوالد

هفتهنامه

15
 é شماره  é 206 اسفند ماه 1400

فعال تقریبا در 10 ماه سال 1400 توانست کل عملکرد 

سال 1399 را پوشش دهد و امیدوار هستیم در پایان 

سـال جـاری رشـد خوبـی در تولیـد و فـروش داشـته 

باشـیم و اتفاقـات مثبتـی در حـوزه سـودآوری بـرای 

سهامداران ایجاد شود.

استراتژی فوالد خوزستان در حوزه باالدست  

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان ضمن یادآوری 

سـه چالـش اساسـی در صنعـت فـوالد، اذعـان کـرد: 

تامین مواد اولیه یکی از مهم ترین مشکالت شرکت 

قطعـی  ذخایـر  میـزان  اسـت.  خوزسـتان  فـوالد 

سنگ آهن کشور حدود 3.3 میلیارد تن است که بر 

اسـاس افـق 1404، حـدود 170 میلیـون تـن سـنگ آهن 

در سـال مصـرف می شـود. بنابرایـن طـی سـال های 

آتی با کمبود سنگ آهن مواجه می شویم و حداکثر 

13 تـا 14 سـال بیشـتر سـنگ آهن نخواهیـم داشـت. 

این موضوع مهم به یک دغدغه اساسی بلندمدت 

هـم بـرای صنعـت فـوالد و هـم بـرای شـرکت فـوالد 

خوزستان تبدیل شده است.

وی، گریزی به اقدامات فوالد خوزستان در حوزه 

معـدن زد و گفـت: خوشـبختانه اقدامـات مطلوبـی 

توسـط مجموعه در حوزه معدن صورت پذیرفته که 

در این راستا شرکتی را با عنوان »توسعه معادن فوالد 

بازرگانـی،  »حـوزه  شـامل  اهدافـی  بـا  خوزسـتان« 

تامین سنگ  و کنسانتره«، »سرمایه گذاری در حوزه 

اکتشاف« و همچنین بحث »خرید معدن و ورود به 

استخراج معدنی« است، تاسیس کرده ایم.

ابراهیمی درباره میزان پیشرفت فوالد خوزستان 

در بخـش معـدن، اذعـان کـرد: در حـوزه معدنـی بـا 

تشـکیل تیم هـای تحقیقاتی مختلف، تمرکز خـود را 

بـر معـادن کوچک مقیـاس معطـوف کرده ایـم و 

کوچـک  معـدن  چنـد  قالـب  در  هسـتیم  امیـدوار 

بتوانیـم یـک واحـد کنسـانتره موبایلـی را تاسـیس و 

بخشـی از کنسـانتره مـورد نیـاز مجموعـه را از ایـن 

طریق تامین کنیم.

بهره برداری از پهنه شماره 5 محدوده   

آباده -جازموریان تا سال آینده

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان خبر داد: در 

محدوده آباده-جازموریان در پهنه شماره 5 توانستیم 

پروانه اکتشاف محدوده را دریافت کنیم و امیدوار 

هستیم آن را تا پایان سال 1401 به مرحله بهره برداری 

برسانیم. در حقیقت توانستیم به ذخایر امیدبخشی 

یابیـم. در حـال  ایـن محـدوده معدنـی دسـت  در 

حاضـر، در حـوزه سـنگان خـواف دارای 2.5میلیـون 

تـن کنسـانتره و همچنیـن 2.5 میلیـون تـن گندلـه 

هستیم که با پیگیری های صورت پذیرفته، افزایش 

ظرفیت و دو برابر کردن این ظرفیت ها را در دستور 

کار خـود قـرار داده ایـم. همچنیـن در حـوزه معدنی، 

در خـارج از کشـور نظیـر کشـور افغانسـتان و سـایر 

کشـورها نیـز اقداماتـی توسـط ایـن شـرکت در حـال 

مطالعـه اسـت کـه آخریـن اطالعـات متعاقبـا اعـالم 

خواهد شد.

اتصال حلقه ها به یکدیگر، راهکار نجات   

صنعت فوالد

ابراهیمی، آخرین قدم شـرکت فوالد خوزسـتان 

در حـوزه معدنـی را مشـارکت بـا کنسرسـیوم های 

بزرگ معدنی دانسـت و افزود: همانگونه که رهبر 

معظـم انقـالب در آخریـن دیـدار بـا تولیدکننـدگان 

تاکیـد کردنـد، ضـرورت دارد دخالـت دولـت در 

حـوزه فـوالد محـدود و تنظیـم بـازار ایـن صنعـت 

بـه دسـت خـود فوالدسـازان سـپرده شـود. یکـی از 

مدیریـت  فـوالد،  صنعـت  نجـات  راهکارهـای 

حلقه هـا و ادغـام و اتصـال تولیدکننـده بـه  اتصـال 

می توانیـم  رابطـه،  ایـن  در  اسـت.  مصرف کننـده 

صنایع کوچک و بزرگ را به یکدیگر اتصال دهیم و 

به نوعی ادغام کنیم.

ورود به حوزه پایین دست  

پایـان،  مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

توسـعه همزمـان زنجیـره فـوالد را اقدام بعـدی فوالد 

خوزستان دانست و اظهار کرد: خوشبختانه شرکت 

فـوالد خوزسـتان ورود بـه صنایـع  پایین دسـتی را در 

دستور کار و اولویت نخست خود قرار داده است و 

برنامه دارد طرح لوله سـازی خود را از طریق شـرکت 

فوالد اکسین، اجرا کند و در واقع، یک زنجیره کامل 

از اسلب تا لوله توسط فوالد خوزستان ایجاد شود.

یکی از راهکارهای نجات صنعت 
فوالد، مدیریت اتصال حلقه ها 
و ادغام و اتصال تولیدکننده به 

مصرف کننده است
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رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت صبـا راد محور گفـت: با همفکـری مدیـران وزارت صمـت، سـرانجام صادرات شـمش فـوالد برای 
کارخانه هـای ذوب القایـی آزاد شـد امـا در مـدت زمانی محـدود آن هم فقـط تا پایان سـال جاری، اجـازه صادرات محصـوالت برای 
واحدهـای القایـی را صـادر کردنـد، آیـا در این مـدت کوتاه امکان فراهم سـازی سـازوکارهای صادرات شـمش فوالد ایـن واحدها به 

سایر کشورها مقدور است؟

حمیـد باقریـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار داشـت: از 

سال 1368 یعنی تقریبا 32 سال در حوزه صنعت در 

بخش قطعات خودرو فعالیت کرده ایم که متاسفانه 

بـا سیاسـت های غلـط دولت های سـابق کـه واردات 

قطعـات خـودرو را آزاد کردنـد، بـا شکسـت مواجـه 

شـدیم و بـه ناچـار رویه و مسیـــر خـود را در حوزه 

ریخته گری قطعات خودرو تغییر دادیم.

وی افزود: دوباره در این مرحله نیز با کارخانه هایی 

خودروسـازی در نحـوه معامـالت و فـروش قطعـات بـا 

چالش هـای فراوانـی روبـه رو شـدیم کـه در نهایـت از 

سال 1385 با ظرفیت 6 هزار تن به تولید شمش فوالد 

)بیلـت( در ابعـاد 120 در 120 میلی متـر روی آوردیـم و 

همچنیـن بـا توجـه بـه سـفارش مشـتریان بـه صـورت 

آلیـاژ کـروم و  بـا  بـه تولیـد فوالدهـای  اقـدام  نقـدی 

 CK60 و CK45 همچنین شمش های آلیاژی همچون

نیـروی  نفـر  داشـتن 100  بـا  شـرکت  ایـن  می کنیـم. 

انسانی، در سه شیفت کاری فعالیت می کند.

واحدهـای القایـی، ریشـه های صنعت   

فوالد هسـتند

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت صبـا راد محـور بـا 

اشـاره بـه اینکـه مـواد اولیه مورد نیـاز این مجموعه 

از بازار آزاد تامین می  شود، خاطرنشان کرد: اغلب 

بـه دلیـل آلیـاژ و کربـن موجـود در قراضـه آهنـی، 

شـامل  را  تولیـد  فراینـد  در  خـوراک  70درصـد 

می شـود امـا متاسـفانه بـا قیمـت 11 هـزار و 500 تـا 

12هـزار تومـان اقـدام به تامین قراضه آهنی از طریق 

بازار آزاد می کنیم.

باقریـان تصریـح کـرد: در چنـد ماه اخیر، قیمت 

تمام شده شمش تولیدی کارخانه های ذوب القایی 

از قیمـت فـروش آن در بـورس کاال پیشـی گرفتـه 

شـده شـمش  تمـام  قیمـت  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛ 

فـوالدی حـدود 15 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

بود اما این محصول به قیمت نهایی حدود 12 هزار 

و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاالی 

ایـران عرضـه شـد زیـرا دولـت خواسـتار بهبـود بـازار 

شـمش فـوالدی توسـط واحدهـای القایی بـود. با این 

مجـوز  دولتـی  بـزرگ  شـرکت های  بعضـی  حـال، 

صـادرات دارنـد اما در حالی که پیـش از این، دولت 

کارخانه هـای  توسـط  فـوالدی  شـمش  صـادرات  از 

رئیس هیئت مدیره شرکت صبا راد محور مطرح کرد:

محدودیت فروش صادراتی القایی ها
ضرورت صدور مجوز واردات آهن قراضه  
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القایی جلوگیری کرده بود.

جلسـه  در  صمـت  وزارت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

هم اندیشـی بـا بیـش از 50 کارخانـه ذوب القایـی بـه 

مذاکـره پرداخـت، گفـت: مدیـران واحدهـای ذوب 

القایـی در ایـن نشسـت، مشـکالت و موانع تولیـد را 

مطـرح کردنـد و با همفکـری مدیـران وزارت صمت، 

بـرای  تولیـدی  فـوالد  شـمش  صـادرات  باالخـره 

کارخانه هـای ذوب القایـی آزاد شـد؛ امـا در مـدت 

زمانی محدود آن هم فقط تا پایان سال جاری، اجازه 

صادرات محصوالت برای واحدهای القایی را صادر 

کردنـد، آیـا در ایـن مـدت کوتـاه امـکان فراهم سـازی 

سـازوکارهای صـادرات شـمش فـوالد ایـن واحدهـا به 

سایر کشورها مقدور است؟ متاسفانه در این زمینه، 

وزارت صمـت و بـورس کاالی ایـران بـه گونـه ای عمل 

کرده انـد کـه واحدهـای القایـی دیگـر تـوان فعالیـت 

تـن شـمش توسـط  ندارنـد. حـدود هفـت میلیـون 

واحدهـای القایـی تولیـد می شـود و هـزاران میلیـارد 

تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این 

واحدهـا انجـام شـده امـا سیاسـت گذاری ها باعـث 

برهـم خـوردن تعـادل در ایـن بخـش از زنجیـره فـوالد 

شـده اسـت. در حالـی کـه واحدهـای القایی، ریشـه 

صنعت فوالد محسوب می شوند.

رئیس هیئت مدیره شرکت صبا راد محور عنوان 

کـرد: کارخانه هـای فـوالد بـه دو بخـش خصولتـی و 

خصوصی تقسیم بندی می شوند و مدیران دولتی با 

سـهامی که در اصل سـرمایه مردم هسـتند و انتظار 

سود معقول دارند، به راحتی اقدام به سرمایه گذاری 

می کننـد. در حالـی کـه واحدهـای القایـی بخـش 

خصوصـی در بالتکلیفـی مانـده اسـت و مسـئوالن یـا 

هنـوز متوجـه عمـق فاجعـه نشـده اند و یـا در خـواب 

غفلـت بـه سـر می برنـد. در واقـع، بـرای آن هـا مهـم 

شـود.  سـرمایه گذار  نصیـب  سـودی  کـه  نیسـت 

متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که ارزش سهام 

ایـن مدیـران در بـورس کاهـش زیـادی داشـته و در 

مقابـل، سـرمایه مـردم در بـورس کاالی ایـران از بیـن 

رفتـه اسـت و بـه آسـانی نظم بـازار را بـه هم زده انـد؛ از 

طرفـی نیـز با تخلـف آشـکار بـورس در قیمت گـذاری 

شمش و اسلب که حدود دو هزار و 500 تومان قیمت 

اسلب را باالتر در نظر گرفته اند، مواجه هستیم.

خطر تعطیلی در کمین فوالدسازان القایی  

باقریان با اشاره به واحدهای القایی که ظرفیت 

تولیـد هفـت میلیـون تـن شـمش فـوالدی را دارنـد، 

برابـر  دو  ایـران  در  فـوالدی  شـمش  تولیـد  گفـت: 

مصـرف داخلـی اسـت، امـا در حـال حاضـر، رونـد 

تولید شمش فوالدی، به طور حتم تاثیر مستقیم بر 

بازار گذاشـته و باعث کسـری این محصول در بازار 

داخلی شـده اسـت؛ در حالی که نباید قیمت فوالد 

در ایـران تـا ایـن حـد نوسـان داشـته باشـد. زمانی که 

مصـرف فـوالد در بـازار داخلـی بیـن 14 تـا 15 میلیون 

تـن و از آن طـرف نیـز تولیـد فـوالد دو برابـر مصـرف 

داخلی اسـت، به طور قطع بازار شـمش فوالدی باید 

در وضعیـت ثابتـی قـرار می گرفـت امـا تصمیم های 

مسـئوالن، مانـع بهبـود وضعیـت واحدهـای القایـی 

شده است. متاسفانه به دلیل اینکه با ایجاد همین 

نوسـانات بـازار، سـودهای هنگفتـی نصیـب برخـی 

افــــراد می شــــود و متاسفانـــه وزارتخانـــه بـا ایـن 

بـازار  همچـون  را  فـوالد  بـازار  سیاسـت گذاری ها، 

نامتعادل خودرو پیش می برد.

وی اضافـه کـرد: متاسـفانه وزارت صمـت، بـه 

عواقـب تصمیم هـا و مصوباتـی کـه بـرای واحدهـای 

القایـی در نظـر می گیـرد، فکـر نمی کنـد. همچنیـن 

سازمان تعزیرات با واحدهای تولیدی درگیر است و 

اعمـال  بـه  موظـف  را  تولیـدی  واحدهـای  تمامـی 

دستورالعمل های ظالمانه و بدون کارشناسی صادر 

شـده می کنـد کـه در پـی آن، اکثـر 110 کارخانه هـای 

تولیـد شـمش فـوالدی بـه روش القایـی در معـرض 

تعطیلی قرار گرفته اند.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت صبـا راد محـور بـا 

تاکیـد بـر نبـود شـفافیت در قیمت گـذاری، تصریح 

کرد: مبنای قیمت گذاری در بورس کاال، 95 درصد 

قیمـت شـمش صادراتـی در نظـر گرفته می شـود. با 

قیمت صادراتی 550 دالری شمش فوالدی، قیمت 

پایه در بورس حدود 12 هزار و 500 تومان به ازای هر 

کیلوگـرم به دسـت می آید که تولیدکننـدگان با این 

قیمـت محصـول خـود را در بـورس عرضـه می کننـد 

اما متاسفانه با اینکه قیمت شمش و اسلب تفاوت 

10 دالری دارنـد امـا اسـلب در بـورس کاال، 14 هـزار و 

قیمت گـذاری  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان   500

اگر قراضه آهنی به اندازه نیاز 
واحدهای القایی در بازار موجود 

باشد، واحدهای القایی به هیچ وجه 
از آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه 

خود استفاده نمی کنند
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می شـود. بنابرایـن مبنـای قیمت گذاری مشخـــص 

نیســــت و تبعیــــض در ایــــن رابطــــه وجــــود دارد. 

مسـئوالن برای مسـائل مطرح شده پاسخ مشخصی 

بـــه تولیدکننـــدگان ارائــــه نمی دهنــــد زیــــرا اکثـر 

تولیدکننـدگان اسـلب دولتـی هسـتند و تمایـل بـه 

کسـب سـود بـا عرضـه محصـوالت بـه قیمت هـای 

باال دارند.

شغل بیش از 20 هزار نفر از دست خواهد رفت  

باقریـان اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط کنونی، 

مجبور به توقف خط تولید و عقب نشینی از فرایند 

تولیـد طـی 6 مـاه آینده خواهیم بود. صبـا راد محور 

با ظرفیت بسیار محدودی فعالیت خود را آغاز کرد 

و در چند سـال اخیر، ظرفیت شـرکت را توسـعه داد 

و زیرسـاخت هایی جهـت تولیـد 50 هـزار تـن شـمش 

فـوالدی در سـال را فراهـم آورد امـا شـرایط نامسـاعد 

بازار فوالد و از سـوی دیگر، قیمت گذاری دسـتوری 

باعـث  بـورس،  در  فـروش  و  خریـد  جهـت  دولـت 

تعدیل نیمی از نیروی انسانی مجموعه ما شد. در 

حقیقـت، وضعیـت القایی هـا بـه نحـوی نامطلـوب 

است که متاسفانه در آینده نزدیک احتمال دارد ما 

نیز کارخانه را تعطیل کنیم.

این فعال صنعت فوالد بیان کرد: با شدت گیری 

بحـران یـاد شـده، متاسـفانه همه واحدهـای القایی 

مجبـور بـه توقـف فعالیـت خـود خواهنـد شـد؛ بـه 

طـوری کـه واحـد تولیـدی مـا طـی 50 روز گذشـته 

تعطیـل بـود و بقیـه واحدهای القایی به دلیل حفظ 

نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه می دهند اما 

در حقیقـت معتقـد هسـتیم کـه این رویه اشـتباه و 

بـرای  اسـت  موظـف  دولـت  اسـت.  ضررآفریـن 

تمامی واحدهای تولیدی که بیمه کارکنان خود را 

جهـت مواجهـه بـا بحران هـا پرداخـت می کننـد، به 

تمامـی کارکنـان تعدیـل شـده از کار، بیمـه بیکاری 

اختصاص دهد.

راد محـور  رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت صبـا 

تاکید کرد: در حقیقت، دولت موظف اسـت برای 

چـه  هـر  القایـی،  واحدهـای  زیـان  و  ضـرر  کاهـش 

سـریع تر حمایـت واقعـی از ایـن واحدهـا داشـته و 

قـدردان آن هـا باشـد. اگر فوالدسـازان القایی تاکنون 

بـا تمـام مشـکالتی همچـون کمبـود مـواد اولیـه و 

انرژی به فعالیت خود تداوم بخشیده اند، به نوعی 

کمک کننــــده دولــــت و اقتصــــاد کشـور بوده انـد. 

بنابرایـن نبایـد بـه واحدهـای القایـی ظلـم شـود. اگر 

یک سـرمایه گذار اقدام به سـرمایه گذاری در سـایر 

کشـورها کنـد، آن هـا فـرش قرمـز بـرای کارآفریـن و 

سرمایه گذار پهن می کنند.

شـرایط  بایـد  چـرا  گفـت:  ادامـه  در  باقریـان 

فعالیت تمامی واحدهای القایی با سیاست گذاری 

وزارت صمـت بـه چالـش کشـیده شـود؟ امنیـت 

کشـور در گـرو امنیـت شـغلی نیـروی انسـانی بوده 

کـه بـه حـق، سـرمایه اصلـی کشـور هسـتند اسـت؛ 

اگر 20 هزار یا 30 هزار نیروی انسـانی شـغل خود را 

از دسـت بدهنـد، یـک ناهنجـاری اجتماعـی بـرای 

کشور ایجاد می شود.

بـه اینکــــه تمـــامی واحدهـــای  بـا اشــــاره  وی 

تولیدکننـــده آهـــن اسـفنجی، شمــــش فــــوالدی و 

نـوردکاران نیـز بـا مشـکالت متعـددی دسـت وپنجه 

نـرم می کننـد، افـزود: شـرکت های خصولتـی، تنهـا 

واحدهایـی در زنجیـره فـوالد هسـتند کـه بـا کمتـر 

مشـکالتی مواجـه هسـتند و منابـع مالـی فراوانـی 

دارنــــد کـــه در صـــورت لــــزوم بـا حمایـــت دولـت 

مشکالت خود را مرتفع می کنند.

جای خالی سیاست های شفاف و   

بلندمدت

رئیس هیئت مدیره شرکت صبا راد محور ضمن 

یـادآوری اینکـه صنعـت فـوالد نیازمنـد دورنمایـی 

جامـع اسـت، مطـرح کـرد: اگـر امـروزه مقـرر شـد 

تصمیـم و مصوبـه ای توسـط دولـت دربـاره صنعـت 

فوالد کشـور ابالغ شـود، ضرورت دارد چشـم اندازی 

در این بخش، حداقل تا پنج سال آینده تبیین شود. 

تصمیم هایی که یک شبه و در اتاق های فکر مافیای 

فوالد گرفته می شوند، صرفا به پیکره تولید کشور و 

همه واحدهای القایی ضربه سنگین می زند.

وی ادامه داد: اگر دولت خواستار کمک رسانی 

بـه تولیدکننـدگان باشـد، بایـد مبنـای قیمت هـای 

سـاختار  یـک  اسـاس  بـر  اسـلب  و  فـوالدی  شـمش 

مشـخص در بـورس کاالی ایـران تعییـن شـود کـه 
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چرا باید شرایط فعالیت تمامی 
واحدهای القایی با سیاست گذاری 

وزارت صمت به چالش کشیده شود؟

امکان رقابت تنها برای تولیدکنندگان اسلب فراهم 

تولیـد شـمش  بـه  کـه  القایـی  و واحدهـای  نباشـد 

فوالدی می پردازند نیز بتوانند مواد اولیه مورد نیاز 

خود را تامین کنند.

قراضه آهنی کافی در بازار وجود ندارد  

باقریان در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر ادعـای برخـی 

کارشناسان که گفته می شود واحدهای القایی باید 

از قراضـه آهنـی در فراینـد تولیـد اسـتفاده کننـد، 

اذعان کرد: ادعای برخی صاحب نظران در خصوص 

الـزام واحدهـای القایـی بـه اسـتفاده از قراضـه آهنی 

پروانـه  مجـوز  کـه  زمانـی  در  ولـی  اسـت  درسـت 

بهره بـرداری از وزارتخانـه بـه مجموعـه مـا اختصاص 

یافـت، آهـن اسـفنجی بـرای تولیـد شـمش فـوالدی 

آهـن  از  اسـتفاده  از سـوی دیگـر،  وجـود نداشـت. 

راندمـان  افـت  باعـث  تولیـد  فراینـد  در  اسـفنجی 

تولید، هدرفت انرژی و آسیب فراوانی به کوره های 

القایـی می شـود. اگـر قراضـه آهنـی بـه انـدازه نیـاز 

واحدهـای القایـی در بـازار موجـود باشـد، واحدهای 

القایی به هیچ وجه از آهن اسفنجی به عنوان مواد 

اولیه خود استفاده نمی کنند.

اقتصاد بدون دولت  

رئیس هیئت مدیره شرکت صبا راد محور ضمن 

یـادآوری اینکـه مقـام معظـم رهبری نیـز در دیـدار با 

موجـود  وضعیـت  از  صنعتگـران  و  تولیدکننـدگان 

اقتصـاد کشـور راضـی نبودنـد، گفـت: دخالت هـای 

نابه جا و ناکارآمد دولت باعث به هم خوردن تعادل 

در اقتصـاد شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه اگـر دولـت 

اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، به جرات 

می تـوان گفـت ایـن بخش بهتـر از دولت به بهبود و 

ساماندهی وضعیت حال حاضر می پردازد.

چرا کل زنجیره باید مالیات بر ارزش افزوده   

بپردازند؟

وی با بیان اینکه باید درصدد حذف ریشه فساد 

از اقتصاد کشور بود، عنوان کرد: با خروج سرمایه از 

ایـران و سـرمایه گذاری در سـایر کشـورها، مشـکالت 

تولیدکنندگان و صنعتگران مرتفع نخواهد شد و ما نیز 

از کشـور  بـه خـروج سـرمایه  اقـدام  بـه هیـچ وجـه 

نمی کنیـم و تـا حـل کامـل مشـکالت واحـد تولیـدی 

خـود بـه فعالیـت خـود تـداوم می بخشـیم. دولـت 

موظف به حل مشکالت واحدهای تولیدی است.

باقریان با اشاره به اینکه هیچ کدام از بخش های 

زنجیـره فـوالد خوشـنود بـه آسـیب سـایر بخش هـای 

ایـن زنجیره نیسـتند، مطـرح کـرد: دولـت از ابتدای 

زنجیره  فوالد از تمامی شرکت های فوالدی 9 درصد 

ایـن  می کنـد.  دریافـت  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 

بـه دلیـل جبـران هزینـه  افـزوده  بـر ارزش  مالیـات 

بـازار،  در  محصـوالت  عرضـه  حیـن  در  پرداختـی 

چنـدان بـرای تولیدکننـدگان منفعتـی نـدارد امـا در 

حقیقت برای مصرف کننده نهایی وضعیت به این 

صـورت نیسـت زیـرا  در هـر مرحله از زنجیـره فوالد، 

9درصد مالیات محاسبه می شود.

ایـن فعـال صنعـت فـوالد تاکیـد کـرد: چـرا بایـد 

مصرف کننـده نهایی متضرر شـود؟ اگـر دولت قصد 

کنترل قیمت ها را داشـته باشـد، ضرورت دارد طمع 

خـود را کاهـش دهـد و 9 درصـد مالیـات بـر ارزش  

افـزوده را فقـط در حیـن عرضـه محصـوالت نهایـی به 

مصرف کننـده دریافـت کنـد. اگـر دولـت مصمـم به 

کاهش و کنترل قیمت ها و اخذ مالیات واقعی است، 

راه حـل سـاده و عملـی آن وجـود دارد. همان طـور کـه 

پروانـه سـاختمان صـادر می شـود و کنتـرل در آغـاز 

عملیات اسـت، از سـازنده بخواهد که تمامی خرید 

آهن آالت آن باید داری فاکتور رسمی باشد و 9 درصد 

ارزش افزوده را در آن مرحله از مصرف کننده دریافت 

شود. خوشبختانه در حال حاضر، با هوشمندسازی و 

سیستمی شدن فرایندها، این امکان فراهم است و با 

این عمل، دولت حداقل می تواند 15 درصد قیمت ها 

را کاهش دهد؛ به شرط اینکه 9 درصد مالیات ارزش 

افـزوده را از تمـام زنجیـره حـذف و فقـط در مرحلـه 

از  فـوالد  واقعـی  مصـرف  و  سـاختمان  سـاخت 

مصرف کننـده نهایـی بگیـرد. اگـر عـزم دولـت در 

کاهـش قیمت هـا راسـخ باشـد و فقـط شـعار فریبنـده 

نباشـد، کنتـرل اینکـه فـوالد مصرفـی از چـه مرجعـی 

خریداری شده و آیا مالیات ارزش افزوده آن پرداخت 

شده یا خیر، کار بسیار راحتی است.
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مدیرعامـل شـرکت توسـعه برق ایـران گفت: کابل  خودنگهـدار آلومینیومـی در واقع یک محصـول خاص و منحصربه فـرد در صنعت 
سیم و کابل است که به دلیل کاربرد آن در خطوط انتقال برق، باید تمام مشخصه های استانداردها در تولید آن رعایت شود.

حسـین حاجـی بابایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

اظهـار  آنالیـن«،  پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

داشـت: شـرکت توسـعه بـرق ایـران از سـال 1382 در 

زمینه تولید انواع کابل های خودنگهدار آلومینیومی 

در زمینـی بـه مسـاحت 20 هـزار متـر مربـع واقـع در 

شهرک صنعتی شمس آباد فعالیت می کند. شرکت 

ایـن  تولیـدی  محصـوالت  اصلـی  مشـتری  توانیـر، 

مجموعه است و 70 نفر در شرکت توسعه برق ایران 

به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولیــد  شرکت 

توسعــه برق ایــران، بیـــان کـــرد: ظرفیـــت روزانــــه 

تولید مجموعـــه، 22 تــن اســت کــه امکان افزایش 

آن در صــــورت تامیــــن مـــواد اولیــــه و سفـــــارش 

مشتری وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه برق ایران در ارتباط با 

کاربـــرد محصوالت تولیـــد شــــده در ایـــن شـرکت، 

عنـوان کـرد: کابل های خودنگهـدار آلومینیومی در 

شبکه توزیع برق کشور استفاده می شود. استفاده 

از ایـن کابل هـا در شـبکه توزیـع نیروگاه هـای بـرق، 

ضمن جلوگیری از سـرقت سـیم  و کابل های مسـی، 

میزان تلفات و خسـارت های مالی و جانی ناشـی از 

ایـن امـر را از 20 درصـد بـه حـدود 5 درصـد کاهـش 

می دهـد. در حـال حاضــر، بـرآورد مالـی حاصـل از 

سـرقت کابل های مسـی در کشـور حداقل یک هزار 

میلیـارد تومـان اسـت کـه بـا توجـه بـه ارزان تـر بـودن 

قیمـــت آلومینیـــوم، ایــــن کابل هـــای خودنگهـــدار 

می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای انـواع کابل هـای 

مسی گران قیمت باشد.

وابستگی قیمت مواد اولیه به بازارهای   

بین المللی

حاجـی بابایـی در ادامـه بـه نحـوه تامیـن مـاده 

اولیه و چالش های موجود در این زمینه اشاره کرد 

مـا،  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـاده  اصلی تریـن  گفـت:  و 

شـمش آلومینیومـی 99.8 درصـد اسـت کـه آن را از 

بـورس کاالی ایـران تامیـن می کنیـم. روکـش کابلی 

 XLPE مـــورد استفـــاده در کابل هـــا نیـــز از جنــس

داخلـی  تولیدکننـده  شـرکت  چنـد  از  کـه  اسـت 

خریداری می شود.

وی اضافـه کـرد: عـدم ثبـات قیمـت، مهم تریـن 

چالشـی اسـت کـه در تامیـن مواد اولیه بـا آن مواجه 

هستیم. با فرض اینکه شرایط تولید در ایده آل ترین 

حالـــت ممکــــن از نظـــر نیـــروی انســـانی، انـــرژی، 

تجهیـزات و ماشـین آالت و... قـرار داشـته باشـد، 

تغییـــر روزانـــه قیمـــت آلومینیـــوم کـه بـر اسـاس 

قیمت گـذاری ایـن فلـز در بـورس فلـزات لنـدن رخ 

می دهـد، تمـام برنامه هـای تولید را مختل می کند. 

آخریـن  اسـاس  بـر  قیمت گـذاری  اسـت  قـرار  اگـر 

مدیرعامل شرکت توسعه برق ایران تاکید کرد:

اهمیت رعایت اصول استاندارد در تولید 
کابل های خودنگهدار
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تغییرات در بورس فلزات لندن انجام شود، بنابراین 

بایـد سـایر هزینه هـا ماننـد دسـتمزد کارگـران نیـز به 

نـرخ دالر محاسـبه و پرداخـت شـود. قیمـت جهانی 

آلومینیوم در طی چند ماه اخیر، رشـد چشـمگیری 

داشـته و از مـرز سـه هـزار دالر عبـور کـرده اسـت. از 

سـوی دیگـر، قیمـت مـواد پتروشـیمی نیـز افزایـش 

100درصـدی داشـته اسـت و بـا توجـه بـه این شـرایط، 

باید یک ساز و کار داخلی در راستای تعیین قیمت 

مـواد اولیـه تعریـف شـود تـا تولیدکننـده بـا خیـال 

آسوده تری بتواند فعالیت کند.

ایـــن تولیـــدکننــــده تاکیــــد کــــرد: اگــــر یـک 

دستورالعمل مشخص برای قیمت گذاری در بازار 

داخلـی کشـــور تعریـــف شـــود، امـکان رقابـت نیـز 

فراهـم خواهـد شـد و تولیدکننـدگان می تواننـد در 

راستای توسعه و پیشرفت خود و همچنین افزایش 

بپردازنـد.  رقابـت  بـه  یکدیگـر  بـا  تولیـد،  ظرفیـت 

چراکه رقابت سـالم در گرو تامین مواد اولیه مورد 

نیاز است و بر همین اساس، باید یک رویه مستقل 

از بازارهای جهانی جهت تعیین قیمت مواد اولیه 

تعریف شود.

مدیرعامل شرکت توسعه برق ایران در ارتباط با 

تکنولوژی و فرایند تولید محصول، مطرح کرد: ابتدا 

مفتـول یـا راد آلومینیومـی بـه دسـت آمـده، تحـت 

عملیـات کشـش قـرار می گیـرد و بنـا بـه سـفارش 

مشـتری، بـه سـایزهای مختلـف تبدیـل می شـود. 

سـپس رشـته مفتول هـای حاصـل بـا توجـه بـه ابعـاد 

کابل مورد نظر تابانده و فشرده می شود. در ادامه، 

پـــس از روکــش کـــاری، محصـول نهــــایی بـه صورت 

قرقره، بسـته بندی و برای مشـتریان ارسال می شود. 

عمـده ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در مجموعـه ما، 

محصول کشورهای ژاپن و چین است و ماشین آالت 

داخلـی مـورد اسـتفاده نیـز از برتریـن شـرکت های 

تولیدکننده در کشور خریداری شده است.

مطابق استانداردهای جهانی محصول   

تولید می کنیم

حاجی بابایی در پاسـخ به سـوال خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

مقایسـه شـما از کیفیـت محصـوالت تولیـدی در 

شـرکت توسـعه بـرق ایـران بـا نمونه هـای داخلـی و 

خارجـی مشابــــه چیســـت، اذعـــان کـــرد: در ایـــن 

بـا  آلومینیومـی  مجموعـه، کابل هـای خودنگهـدار 

باالترین میزان کیفیت و استاندارد تولید می شود. 

در همین راستا، آزمایشگاه مجهز و پیشرفته ای را در 

نظر گرفته ایم و نمایندگان وزارت نیرو، نظارت دائم 

استانداردسـازی محصـوالت  فراینـد  بـر  و مسـتمر 

دارنـد. ایـن در حالی اسـت که اسـتاندارد کابل های 

تولیدی در مجموعه، برگرفته از 10 تا 12 دستورالعمل  

مختلـف جهانـی در ایـن زمینـه اسـت و بـر همیـن 

اسـاس می تـوان گفـت مـا بـا رعایـت 99 درصـدی 

استانداردهای بین  المللی، به راحتی توانایی رقابت 

با محصوالت خارجی مشابه را داریم.

سودجویی دالالن با عرضه محصوالت تقلبی  

وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اهمیـت رعایـت 

کشـور،  داخـل  در  محصـول  تولیـد  در  اسـتاندارد 

تصریح کرد: کابل  خودنگهدار آلومینیومی در واقع 

یک محصول خاص و منحصربه فرد در صنعت سیم 

مشـخصه های  تمـام  بایـد  کـه  اسـت  کابـل  و 

آن رعایـت شـود. در حـال  تولیـد  اسـتانداردها در 

حاضر، برای تولید پنج هزار کیلومتر از این محصول 

در بازه زمانی 6 ماهه، با وزارت نیرو قرارداد منعقد 

کرده ایـم و چـاره ای جـز تولیـــد کابـل بـا کیفیـت و 

اسـتاندارد جهـت اسـتفاده در صنعـت بـرق کشـور 

نداریم. این در حالی اسـت که نمونه بی کیفیت و 

غیراسـتاندارد ایـن محصول با قیمت کمتـر در بازار 

از  بسیــــاری  متاسفانــــه  و  اســـت  موجــــود  آزاد 

مصرف کنندگان این محصول، کمیت را به کیفیت 

ترجیـح می دهنـد و بـه دنبـال خریـد محصـول ارزان  

قیمـت هسـتند. اگـر ما ناچار بـه خرید محصولی از 

بـازار شـویم کـه خـود توانایـی تولیـد آن را نداریـم، 

همواره سعی در خرید باکیفیت ترین نمونه موجود 

آن در بـازار می کنیـم. ممکـن اسـت از یـک محصول 

مشخص، چند نمونه با مهر سازمان ملی استاندارد 

در بازار وجود داشـته باشـد اما مهم این اسـت که با 

داشـتن دانـش و اطالعـات کافـی، بهتریـن محصول 

خریـداری شـود. در حـال حاضـر، حضـور دالالن در 

بازار سیم و کابل سبب شده است مصرف کنندگان 

عدم ثبات قیمت، مهم ترین چالشی 
است که در تامین مواد اولیه با آن 

مواجه هستیم
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و  شـوند  منصـرف  اسـتاندارد  محصـول  خریـد  از 

کابل هـای ارزان قیمـت غیـر اسـتاندارد را خریـداری 

می کننـد. متاسـفانه همیـن معضل، تاثیـر منفی بر 

عملکرد تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل گذاشته 

اسـت. بنابراین باید اقدامات و بررسـی های الزم در 

راستای جمع آوری محصوالت تقلبی از بازار سیم و 

کابل انجام شـود تا شـاهد کمترین میزان اثرگذاری 

نقـش دالالن بـر فعالیت تولیدکنندگان محصوالت 

با کیفیت  باشیم.

تولید، پنجه به پنجه تحریم  

مدیرعامل شـرکت توسـعه برق ایران در ادامه به 

تاثیر تحریم های اعمال شده در صنعت سیم و کابل 

کشـور اشـاره کـرد و گفـت: جـو روانـی ایجـاد شـده 

نسـبت به شـرایط سیاسـی و اقتصادی کشـور باعث 

شده است بسیاری بر این باور باشند که کشور ما در 

سـخت ترین و بحرانی تریـن حالـت ممکـن قـرار دارد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دنبـال اعمـال تحریم های 

ظالمانـه، بسـیاری از فعـاالن صنعتـی در حوزه هـای 

مختلـف ماننـد صنعـت سـیم و کابـل در راسـتای 

خودکفایی در تولید قدم برداشته اند و اکنون شاهد 

نتایـج مثبـت ایـن امـر در محصـوالت تولیـد شـده 

هستیم. اگرچه الزم به ذکر است که نباید در چنین 

شـرایطی از کیفیـت ایـن محصـوالت نیز غافل شـد و 

تولیدکننـدگان همـواره بایـد نـگاه ویـژه ای به کیفیت 

محصـوالت تولیـدی خـود داشـته باشـند تـا صنعـت 

کشـور، در چنین شـرایط سـخت تحریمی، از واردات 

نمونه هـای مشـابه بی نیـاز شـود. همچنیـن دولـت و 

مسئوالن باید بازنگری اساسی در نحوه قیمت گذاری 

انواع مواد اولیه داشته باشند تا بتوانیم آثار تحریم ها 

در صنعت را هرچه بیشتر کمرنگ   کنیم.

عوارض صادرات باید کاهش یابد  

بـا فعالیـت شـرکت  ارتبـاط  بابایـی در  حاجـی 

توسـعه بـرق ایـران در حـوزه صـادرات، اذعـان کـرد: 

عراق، کشـور هدف ما در حوزه صادرات اسـت. با 

توجـــه بـه موقعیـــت استراتـــژیک کشـــور و شـرایط 

سیاسـی منطقـه، حـــوزه صـــادرات بـا چالش هـــای 

فراوانـی مواجـــه شـــده اســـت و بـر همیـــن اسـاس، 

بـه  اقـدام  کـه  تولیدکنندگانـی  بـرای  بایـد  دولـت 

صــــادرات محصــــول خـــود می کننـــد، تسهیــالت 

ویـژه ای را در نظـر بگیـــرد. کاهـــش و یـا معافیت از 

پرداخـت عـوارض صادراتی، می تواند یکی از همین 

مـوارد باشـد تـا تولیدکننـدگان به فعالیـت در حوزه 

صـادرات تشـویق شـوند. قوانیـن مرتبـط بـا حـوزه 

صادرات در کشـورهای همسـایه، بسیار سـاده تر از 

قوانیـن موجـود در کشـور مـا اسـت و اگـر از جانـب 

سیاست گـــذاران تمهیـــدات الزم در ایـــن زمینــــه 

اندیشیده نشود، شاهد قاچاق محصول به کشورهایی 

مانند ترکیه خواهیم بود.

و  تولیدکننـده، چشـم انداز صنعـت سـیم  ایـن 

کابــــل کشــــور را مثبــــت برشـمرد و تاکیـد کـرد: از 

آنجایـی کـــه تولیـــد سـیم و کابـل نقـش بسـزایی در 

بنابرایـن اگـر وزارتخانه هـای  صنعـت کشـور دارد، 

صمـت و امـور خارجـه در راسـتای تسـهیل شـرایط 

بـه  را  عـوارض صـادرات  و  بردارنـد  قـدم  صـادرات 

حداقل برسانند، می توانیم ضمن تامین نیاز داخلی 

کشـور در آینده نزدیک، شـاهد رشـد و پیشـرفت در 

حوزه صادرات این محصول مهم باشیم.

وی در خصوص اجرای طرح توسعه این شرکت، 

عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی کابل هـای 

آلومینیومـی خودنگهدار در صنعت بـرق، به دنبال 

افـزودن ماشـین آالت جدیـد و رشـد ظرفیـت تولیـد 

هسـتیم. اگرچــــه ایـن مسئلـــه بسـتگی بـه شـرایط 

اقتصـادی کشـور دارد و امیـدوار هسـتیم بـا بهبـود 

اوضاع، هرچه سریع تر این طرح اجرایی شود.

طلب 75 میلیارد تومانی از وزرات نیرو  

مدیرعامـل شـرکت توسـعه بـرق ایـران در پایـان 

خاطرنشـان کـرد: خواهـان آن هسـتیم کـه وزارت 

نیـرو هرچـه سـریع تر نسـبت بـه پرداخـت مطالبات 

ایـن  از  اقــــدام کنـد زیـــرا 75 میلیـارد تومـان  مـا 

وزارتخانه طلبکار هستیم و اگر نقدینگی مورد نیاز 

مجموعـه تـا پایـان سـال تامیـن نشـود، در تولید این 

محصـول مهـم دچـار مشـکل خواهیـم شـد. تولیـد 

نشدن الزم و کافی کابل های آلومینیومی خودنگهدار، 

ضربـــه سـختی بـــه بدنـه صنعـت بـرق کشـور وارد 

خواهد کرد.

اگر یک دستورالعمل مشخص برای 
قیمت گذاری در بازار داخلی کشور 

تعریف شود، امکان رقابت نیز 
فراهم خواهد شد
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مدیرعامـل شـرکت آلیاژسـازان زنجـان گفت: اگر ما می خواهیم در راسـتای پیشـرفت و جهانی شـدن قدم برداریـم، باید تغییرات 
اساسـی در نحـوه قیمت گـذاری اعمـال کنیـم تـا بتوانیـم از ایجاد رانـت در تمـام حوزه ها بـه ویژه صنعـت جلوگیری کنیـم زیرا با 

ایجاد رانت، بازار به دست عده ای خاص می افتد و در آخر همه  چیز به ضرر واحدهای کوچک صنعتی تمام خواهد شد.

تولید با قیمت گذاری دستوری نابود خواهد شد
مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مـرادی  روح الّلـه 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار 

داشـت: شـرکت آلیاژسازان زنجان فعالیت خود را 

در سـال 1371 در زمینـه بازیافـت فلـزات گران بهـا 

در شهرک صنعتی ناجی زنجان آغاز کرد. فعالیت 

مجموعـه بـا کسـب پروانـه بهره بـرداری جدیـد در 

زمینه تولید فلزات غیرآهنی در سال 1381 گسترش 

یافت و در حال حاضر، 15 نفر در مجموعه مشغول 

به کار هستند.

وی در خصوص میزان ظرفیت تولید مجموعه، 

بیـان کـرد: در شـرکت آلیاژسـازان زنجـان، ظرفیـت 

تولید شـمش طال 200 کیلوگرم، شـمش نقره دو تن، 

شمش پالتین و شمش پاالدیم هرکدام به میزان 100 

کیلوگرم، شمــــش مـــس 6 هـــزار تــن، اکسیــد روی 

هشـت هـزار تـن و شـمش سـرب 6 هـزار تـن در سـال 

اسـت. با توجه به کمبود مواد اولیه در این زمینه، 

بـا 10 تــــا 20 درصـــد ایـــن میـــزان ظرفیـــت مشـغول 

فعالیت هستیم.

چالش تامین مواد اولیه زیر سایه کرونا  

 مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان زنجان در ارتباط 

بـا نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای موجـود در 

ایـن زمینـه، عنـوان کرد: عمده مـواد اولیه مورد نیاز 

ما ضایعات فلزی شـامل مس و برنج اسـت که آن را 

از طریق بازار آزاد تهیه می کنیم. همچنین ضایعات 

قطعات الکترونیکی به منظور تولید فلزات گران بها، 

بخـش دیگـری از مـواد اولیـه مـورد نیـاز ما اسـت که 

شـیوع و گسـترش ویروس کرونا از یک سـو و اعمال 

تحریم های ظالمانه از سوی دیگر سبب شده است 

در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه بـا چالش هـای فراوانـی 

مواجـه شـویم. بـه همیـن علـت مـا ناچـار بـه واردات 

برخی از مواد اولیه به داخل کشـور هسـتیم که این 

مسـئله نیـز بـه دلیـل رفـع تعهـدات ارزی بـرای مـا 

دردسرسـاز شـده اسـت. تامیـن خـاک معدنـی مورد 

نیـاز مـا از کشـورهای ترکیـه و آذربایجـان صـورت 

می پذیرفـت و حتـی در مقطعـی اقـدام بـه واردات 

خـاک معــــدنی از کشــــور قزاقستــــان کردیـــم کــــه 

مشـکالت موجـود در حـوزه صـادرات سـبب شـد تـا 

این امر نیز متوقف شود.
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تولید شمش مس  

مرادی در ادامه به فرایند تولید محصول در این 

مجموعه اشاره کرد و گفت: فرایند اصلی تولید در 

مجموعه، روش پیرومتالورژی اسـت که ذوب مس 

و فرآوری آن  از طریق عملیات حرارتی و افزودن مواد 

کمکـی انجـام می شـود. بـه ایـن صـورت کـه شـمش  

مـس بـا عیـار مـورد نیـاز پـس از آماده سـازی اولیـه، 

تصفیه سازی و پرعیارسازی به دست می آید.

این تولیدکننده در خصوص فرایند تولید سـایر 

محصـوالت اذعـان کـرد: شـمش های حـاوی فلـزات 

گران بها بر پایه سـرب نیز به روش هیدرومتالورژی، 

اسـتحصال و اکسـید حاصـل نیـز بـه صورت اکسـید 

روی از طریـق فیلترهــــای موجـــود تولیـد می شـود. 

شمش های حاوی فلزات گران بها بر پایه سرب، پس 

از فراینـد ریفاینـری، تبدیـل بـه سـرباره حـاوی طـال، 

نقره، پالتین و پاالدیم می شـوند. سـرباره های حاصل 

در ادامـه تحت عملیـات قالب کاری قرار می گیرند 

فلـزات  نقـره حـاوی  فراینـد، شـمش  ایـن  از  پـس  و 

گران بهــــا پـس از انحـالل در اسیدهــــای خــــاص بـه 

منظور تنظیم PH به دست می آید.

بازیافت طال از ضایعات قطعات   

الکترونیکی

وی ضمن مقایسه محصوالت تولیدشده در این 

مجموعـه بـا نمونه هـای داخلـی و خارجـی مشـابه، 

مجموعـه  فعالیـت  اسـاس  و  پایـه  کـرد:  مطـرح 

آلیاژسـازان زنجـان، تولیـد فلـزات گران بهـا بـا عیـار 

99.99 درصـد اسـت کـه ایـن محصـوالت از قابلیـت 

از  مـا  برخـوردار هسـتند.  باالیـی جهـت صـادرات 

معدود شـرکت هایی در داخل کشـور هستیم که به 

بازیافـت  از  اسـتفاده  بـا  گران بهـا  فلـزات  تولیـد 

قطعات الکترونیکی پرداخته ایم و در حدود 30 سال 

اسـت کـه بـدون هیـچ پشـتیبانی خاصـی از جانـب 

نهادهای ذی ربط، مشغول فعالیت هستیم. اگرچه 

حمایت هـای الزم در ایـن زمینـه از جانـب مسـئوالن 

صـورت نمی پذیــــرد امــــا خوشبختانــــه در حــــوزه 

بازیافـت فلـزات گران بهـا، همپای کشـورهای حوزه 

اسـکاندیناوی در حـال فعالیـت هسـتیم و همـواره 

بـاالی  عیـار  بـا  محصـوالت  ایـن  تولیـد  در  سـعی 

99درصـد داریـم. کشـور ژاپـن، یکی از رقیبان اصلی 

مـــا در ایــــن زمینــــه اســــت که در بازی هـــای اخیر 

المپیـک اقـدام بـه سـاخت انـواع مـدال طـال، نقـره و 

برنز با استفاده از تکنولوژی بازیافت طال از قطعات 

و لوازم جانبی الکترونیکی کرد.

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان زنجان در پاسخ به 

سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه تحریم هـا تـا چـه انـدازه بـر عملکـرد 

مجموعه شما تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: زمانی 

کـه بحث تحریم مطرح می شـود، ذهنیـت ما اعمال 

انواع تحریم های خارجی اسـت. در حالی که کشـور 

ایـن روزهـا بیشـتر بـا مشـکالت ناشـی از تحریم هـای 

داخلـــی دست وپنجـــه نـــرم می کنـــد و تحریم های 

خارجـی تاثیـر چندانـی بـر صنعـت کشـور نداشـته 

اسـت. سـوء مدیریـت در حـوزه صنعـت، معـدن و 

محیط زیست در برخی از استان ها سبب شده است 

تولیدکنندگان با مشکالت فراوانی مواجه شوند. این 

در حالی است که ما به  دنبال توسعه و پیشرفت در 

تولیـد هسـتیم و همـواره تـالش می کنیـم رونـد رو بـه 

رشـد خـود را حفـظ کنیــــم امـا برخـی اقدامـــات و 

دخالت های غیرکارشناسانه و مغرضانه مانع پیشروی 

ما در تولیــد می شــود.

حمایت از تولید ملی یک شعار است!  

مرادی در همین راستا خاطرنشان کرد: در حالی 

کـه مسـئوالن کشـور دائمـا حـرف از حمایـت تولیـد 

ملـی می زننـد امـا در عمـل، شـاهد اتفاقـات دیگـری 

هسـتیم. ما مدت سـه سـال اسـت که به دنبال اخذ 

یـک مجـــوز بــــرای توسعــــه مجموعـــه هستیــم کـه 

متاسفانــــه در ایـــن مـــدت، بــــا سنگ انـــدازی هـای 

فراوانی از جانب مسـئوالن وزارت صمت و سـازمان 

محیط زیسـت اسـتان روبه رو شـده ایم. در حالی که 

معتقـد هسـتیم اگـر ایـن مراجـع دخالت خاصـی در 

بخش تولید نداشته باشند، می توانیم وظایف خود 

را بـه درسـتی انجـام دهیـم. بسـیاری از واحدهـای 

صنعتـی و تولیـدی بـه دلیـل اعمـال سیاسـت های 

نادرسـت و دخالت های نابه جا تعطیل شـده اند و یا 

در حال ورشکستگی هستند.

این تولیدکننده اضافه کرد: تورم در جامعه در 

شیوع و گسترش ویروس کرونا از 
یک سو و اعمال تحریم های ظالمانه 

از سوی دیگر سبب شده است در 
زمینه تامین مواد اولیه با چالش های 

فراوانی مواجه شویم
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حال افزایش اسـت که مشـکالت اقتصادی ناشی از 

این امر، تاثیر مستقیم بر عملکرد نیروهای انسانی 

شاغل در مجموعه های مختلف تولیدی و صنعتی 

خواهد داشت و باعث کاهش انگیزه الزم این افراد 

جهـت فعالیـت موثـر در حوزه صنعت خواهد شـد. 

متاسفانه بسیاری از نیروهای فعال و نخبه در حال 

مهاجـرت بـه کشـورهای همسـایه هسـتند و ایـن در 

حالـی اسـت کـه اگـر شـرایط الزم جهـــت توسعـــه 

صنعت در کشور فراهم شود، این افراد دیگر نیازی 

به مهاجرت به خارج از کشور نخواهند داشت.

وی تاکیـد کـرد: در زمینـه اجـرای طـرح توسـعه 

مجموعـه، متاسـفانه بـا همـکاری نکـردن بخش های 

مرتبـط مواجـه شـده ایم. در نهایـت ناچـار بـه طـرح 

شـکایت در دیوان عدالت اداری کشـور شـدیم و در 

انتظـار رای دادگاه تجدیـد نظـر هسـتیم که اگـر رای 

بـه نفـع مـا صادر شـود، طرح توسـعه ای کـه زیربنای 

آن بـه همـراه ماشـین آالت مـورد نیـاز فراهـم شـده 

اسـت را بـه  زودی اجرایـی خواهیـم کـرد. در صـورت 

در  انسـانی  نیـروی  حـدود 200  طـرح،  ایـن  اجـرای 

مجموعه ما مشغول به  کار خواهند شد و هدف ما 

از اجـرای ایـن طـرح توسـعه، چیـزی جـز کمـک بـه 

اشتغال زایی و تولید کشور نیست.

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان ضمن انتقاد 

فلـزات  بـازار  در  دسـتوری  قیمت گـذاری  نحـوه  از 

کشـور، تصریـح کـرد: بـه طـور مثـال، در کشـور ترکیـه 

نحوه محاسبه قیمت شمش روی، میزان قیمت این 

محصـول در بـورس فلـزات لنـدن بـه عـالوه 50 دالر 

اسـت. در کشـور مـا قیمت گـذاری در بـورس کاال 

انجام می شود و نحوه محاسبه آن، قیمت شمش در 

بـورس فلـزات لنـدن ضرب در نرخ ارز نیمایی اسـت. 

همین مسئله باعث ایجاد تفاوت قیمت محصول در 

ایـــران بـا ایـن کشـــور همسایـــه شــده کـه در پـی آن، 

ناخـودآگاه معضلـی به نام قاچاق کاال به  وجـود آمده 

اسـت. از سـوی دیگر، مشـخص اسـت که اگر چنین 

اختـالف قیمتـی وجـود داشـته باشـد، بـازار داخلـی 

محصـــول بـــه مـرور زمـــان از بیـــن خواهـــد رفـت و 

کشورهای همسایه بازار را در دست خواهند گرفت. 

بنابرایـن اگـر نحـوه قیمت گـذاری بـر اسـاس میـزان 

عرضه و تقاضا در بازار باشد، تولیدکنندگان به میزان 

مورد نیاز اقدام به خرید شمش خواهند کرد و ثبات 

قیمت مناسبی در بازار ایجاد خواهد شد.

باید سیاست های قیمت گذاری تغییر کند  

مرادی اذعان کرد: اگر ما می خواهیم در راستای 

پیشرفت و جهانی شدن قدم برداریم، باید تغییرات 

اساسی در نحوه قیمت گذاری اعمال کنیم تا بتوانیم 

از ایجـــاد رانـت در تمـــام حوزه هــا بـه ویـژه صنعـت 

جلوگیری کنیم. چراکه با ایجاد رانت، بازار به دست 

عـده ای خـاص می افتـد و در آخـر همـه  چیـز بـه ضـرر 

واحدهای کوچک صنعتی تمام خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: چشم انداز مثبتی برای 

آینـده صنعـت فلزات در جهان ترسـیم شـده اسـت. 

بنابراین اگر مسئوالن ما توجه بیشتری به این حوزه 

مهم داشته باشند و برنامه ریزی صحیح و جامعی را 

در این زمینه برای سـالیان آتی تبیین کنند، شـاهد 

رشـد و شـکوفایی روز افـزون ایـن صنعـت در کشـور 

خواهیـم بـود و از مشـکالت تولیدکننـدگان بـه مرور 

زمان کاسته خواهد شد.

کشور این روزها بیشتر با 
مشکالت ناشی از تحریم های 

داخلی دست وپنجه نرم می کند و 
تحریم های خارجی تاثیر چندانی بر 

صنعت کشور نداشته است
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پایه های صنعت سرب سست شده است



سرب و روی

هفتهنامه

36
é 1400  اسفند ماه é 206  شماره 

مدیرعامـل کارخانـه تولید شـمش سـرب صفایی گفت: تولیدکنندگان شـمش سـرب طی سـالیان اخیـر، با چالش هـای جدی در 
زمینه تامین مواد اولیه و هزینه های مربوط به حامل های انرژی مواجه شده اند.

پایه های صنعت سرب سست شده است
مدیرعامل کارخانه تولید شمش سرب صفایی:

حامـد صفایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

کارخانـه تولیـد شـمش سـرب صفایـی بـا اسـتفاده از 

ضایعات باتری فرسوده به تولید محصول می پردازد 

و ظرفیت تولید این کارخانه، ماهانه 500 تن شمش 

سرب است.

وی مطـرح کـرد: مشـکالت فراوانـی در زمینـه 

تولید شمش سرب برای تولیدکنندگان وجود دارد که 

ازجملـه آن هـا می تـوان بـه هزینـه بـرق و گاز مصرفـی 

اشـاره کرد. متاسـفانه ما نمی توانیـم اقدام خاصـی را 

در این خصوص انجام دهیم و همین مسئله منجر به 

وقفـه در فراینـد تولیـد و در نهایـت، زیان دهـی بـرای 

مجموعـه شـده اسـت. بحـث کمبـود و گرانـی انرژی 

موضـوع عامـی هسـت کـه سـایر صنایـع نیـز بـا آن 

دسـت و پنجه نرم می کنند. در حالی که مسـئوالن 

زیرسـاخت های الزم در راسـتای فعالیت آرام و بدون 

دردسـر تولیدکننـدگان را فراهـم نمی کننـد، انتظـار 

دارنـد هزینه هـای مضاعفـی بـرای مصـرف انـرژی بـه 

حساب دولت واریز شود؛ حتی کنتورهای این واحد 

تولیـدی دچـار خرابـی شـده امـا اقـدام بـه موقعـی از 

سوی ماموران اداره برق صورت نگرفته است.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب اضافـه کـرد: از 

یـک سـو، قیمـت مـواد اولیـه دائمـا در حـال افزایـش 

اسـت کـه ایـن امـر، تاثیـر مسـتقیم بـر قیمـت تمـام 

شده محصول دارد و از سوی دیگر، رشد هزینه های 

اسـت  شـده  باعـث  انـرژی  حامل هـای  بـا  مرتبـط 

بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعطیل کردن خط 

تولید و خانه نشینی شوند.  

چالــش تامیــن نقــدینگی در شرایــط   

اقتصادی سـخت 

مدیرعامل کارخانه تولید شمش سرب صفایی در 

خصوص چالش های موجود در زمینه تامین نقدینگی 

بـرای خریـد مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: هنـوز پروانـه 

بهره برداری این واحد صنعتی ثبت نشده زیرا مدت 

زیادی از اجرای این طرح تولیدی نمی گذرد. بنابراین 

با وجود مشکالت فراوان در زمینه تامین نقدینگی، 

نمی توانیم درخواست تسهیالت از بانک یا موسسات 

مالی داشـته باشـیم. چراکه برای دریافت تسهیالت 
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تولیـد، بایـد مجـوز پروانـه بهره برداری، اسـناد رسـمی 

گـردش مالـی و حسابرسـی و... به بانک تحویـل داده 

شـود و بر همین اسـاس فعال دسـت نگه داشـته ایم تا 

بتوانیم در ماه های آتی بعد از ثبت پروانه بهره برداری، 

اقدامات الزم را انجام دهیم. با توجه به این شرایط  و 

با عنایت به اینکه نتوانسـتیم از ابتدای سـال جاری، 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود را بـه میـزان کافـی تامیـن 

کنیم و آن طور که باید در حوزه تولید فعالیت داشته 

باشیم، موفق شدیم یک هزار تن شمش سرب، تولید 

و به بازار عرضه کنیم.

وی ادامـه داد: بخشـی از تولیـد شـمش سـرب 

باتـری  دریافـت  بـا  کارمـزدی  صـورت  بـه  را  خـود 

فرسـوده از مشـتریان خـود انجـام داده ایـم و بـه ایـن 

ترتیـب، سـعی در حفـظ فعالیـت خـود داریم. ضمن 

اینکـه توانسـتیم در سـال جـاری، دسـتمزد و بیمـه 

کارگران را تا حدی تامین و پرداخت کنیم.

کمبود و افزایش قیمت باتری فرسوده  

صفایی در خصوص چالش تامین باتری فرسوده 

بـرای تولیـد شـمش سـرب، مطـرح کـرد: متاسـفانه 

صفـر تـا 100 مراحـل تامیـن باتـری فرسـوده بـا چالـش 

مواجه شـده اسـت. قیمت ضایعات باتری فرسـوده 

افزایـش یافتـه و قیمـت تنـاژ مـورد نیـاز آن، از میـزان 

نقدینگی این واحد تولیدی بیشتر است و به همین 

دلیـل مـا نمی توانیـــم بـه راحتـــی باتـــری فرســوده 

خریـــداری و دپـــو کنیــم. همچنیـن باتـری فرسـوده 

موجــود در بـازار نیـــز ناکـــافی اســـت. مهم تریــن 

مسـئله ای کـه در ایـن زمینـــه وجـــود دارد، توزیـع 

ناعادالنـه باتـری فرسـوده میـان واحدهـــای بـزرگ و 

کوچک صنعتی است. در چنین شرایطی اولویت با 

باتری ســـازان اســـت و در نهایــــت، تولیــدکننــدگان 

شـمش سـرب در تامین باتری فرسـوده دچار مشکل 

شده اند و برخی به واردات آن روی آورده اند.

از روش های نوین تولید استفاده نمی کنیم  

مدیرعامل کارخانه تولید شـمش سـرب صفایی 

در ادامـه بـه روش تولیـد شـمش سـرب در این واحد 

تولیـدی اشـاره کـرد و گفـت: روش تولیـد شـمش 

سـرب در این کارخانه کامال سـنتی اسـت و از هیچ 

ماشیـــن آالت و تجهیـــزات پیشرفتـــه ای استفــاده 

نمی کنیـم. دسـتگاه های پیش پا افتـاده و قدیمی را 

بـه منظـور تولیـد بـه کار گرفته ایـم و از کوره هـای 

سـنتی جهت ذوب و تولید شـمش سـرب اسـتفاده 

می کنیم. مشتریان ما متشکل از تمام صنایعی که 

از شمـــش ســـرب بـه عنـــوان مـــاده اولیــه اسـتفاده 

می کننـد، هسـتند کـه البتـه اصلی تریـن خریـداران 

شمش سرب، باتری سازان محسوب می شوند.

تولید مقرون به صرفه نیست!  

صفایی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه با توجـه به نظر اکثـر تولیدکنندگان 

دلیـل  بـه  تولیـد  حاضـر  حـال  در  اینکـه  بـر  مبنـی 

مشـکالت عدیـده ای کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، 

مقرون به صرفه نیست درست است یا خیر، تصریح 

کرد: متاسفانه این ادعا کامال درست است؛ شرایط 

بـه گونـه ای اسـت کـه اگـر شـما فعالیـت در عرصـه 

تولید را کنار بگذارید و مشـغول داللی شـوید، سود 

و درآمد بیشتری را به دست خواهید آورد. دریافت 

تسهیالت بانکی نیز نیازمند روابط خاص و سازمانی 

اسـت و ایـن امتیـازات مالـی و اعتبـاری بـه گروهـی 

مشـخص اختصـاص داده می شــود و  عمـال دســت 

سایر تولیدکننـــدگان از دریافـــت تسهیالت کوتـــاه 

شده است.

وی در همیـن رابطـه اضافه کـرد: به عنوان مثال، 

یـک فـرد کـه دارای ملکی به ارزش یک میلیارد تومان 

اسـت، اسـناد ملک را به بانک ارائه می دهد تا بتواند 

به میزان سه یا چهار میلیارد تومان وام دریافت کند. 

سـوال اصلی این اسـت که  زمانی که شـخصی دارای 

ملک با چنین ارزش مادی باالیی است؛ چه احتیاجی 

بـرای نحـوه  اهمیتـی  بانـک  واقـع  بـه وام دارد؟ در 

بازپرداخت اقساط توسط این فرد ثائل نخواهد شد و 

اگر از موعد بازپرداخت اقساط گذشته باشد، اقدام 

بـه مصـادره امـوال وی خواهـد کـرد. ایـن واقعیت تلخ 

باید بیان شود که حتی فرایند دریافت وام هایی که 

بـه عنـوان حمایت کننـده تولیـد مطـرح می شـود نیز 

مانعـی بـزرگ از ســـوی دولت هـــا و بانک هـــا تلقــی 

می شـود و مـا نیازمنـد بازنگـری  اساسـی در زمینـه 

قوانین بانکی کشور هستیم.

در حالی که مسئوالن زیرساخت های 
الزم در راستای فعالیت آرام و بدون 

دردسر تولیدکنندگان را فراهم 
نمی کنند، انتظار دارند هزینه های 
مضاعفی برای مصرف انرژی به 
حساب دولت واریز شود؛ حتی 

کنتورهای این واحد تولیدی دچار 
خرابی شده اما اقدام به موقعی از 
سوی ماموران اداره برق صورت 

نگرفته است
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قیمت گذاری دستوری، بالی جان صنعت خودروی کشور

تولیدکنندگان نقشی در بی ثباتی بازار ندارند
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دبیـر انجمـن صنایع همگـن نیرو محرکه و قطعه سـازی خـودروی کشـور گفت: اگر 
در صنایع خودروسـازی و قطعه سـازی کشـور به دنبال رسـیدن به آرامش هسـتیم، 
بایـد در نحـوه قیمت گـذاری خـودرو بازنگـری اساسـی داشـته باشـیم و بـا اصالح 
مدیریـت کالن صنعت خـودرو و ایجاد تعـادل در عرضه و تقاضای ایـن محصول، در 

مسیر توسعه این صنعت حرکت کنیم.

قیمت گذاری دستوری، بالی 
جان صنعت خودروی کشور

دبیر انجمن قطعه سازی خودروی کشور عنوان کرد:

آرش محبی نـژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، اظهـار داشـت: 

موضـوع ممانعـت از واردات خـودروی خارجـی بـه 

داخـل کشـور، مدت هـا اسـت کـه در سـطح جامعـه 

مطـرح شـده اسـت و ایـن مسـئله هیـچ ربطـی بـه 

حمایت از تولید داخلی و به نوعی رقابت پذیری در 

این عرصه ندارد. در واقع، محدودیت منابع ارزی و 

عـدم تخصیـص ارز کافـی بـه ایـن مهـم، منجـر بـه 

بـه داخـل  از واردات خـودروی خارجـی  جلوگیـری 

کشـور شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تفـاوت 

قیمـت ایجـاد شـده در بـازار خودروهـای وارداتـی و 

داخلی طی ماه های اخیر آنقدر افزایش یافته است 

بـه جـرات می  تـوان گفـت رقابـت خاصـی در  کـه 

عرصه خودروسازی کشور وجود ندارد.

وی افــــزود: بــــاور اکثریــــت اعضــــای انجمـــن 

قطعه سـازان ایـــران بـر ایـــن اســـت کـه ممنوعیـــت 

واردات کاالهـــای مجـــاز، امـــری کامـال اشتبـــاه و 

غیرکارشناسـانه بـوده و اتخـاذ تصمیمـات مقطعـی 

بـه ایجـاد  انـواع کاال، منجـر  در خصـوص واردات 

مشـکالت فراوانـی در سـطح جامعـه شـده اسـت. 

بنابرایــــن الزم اســـت اقدامــــات الزم در خصــوص 

ساماندهی واردات کاالهای مجاز از سوی مسئوالن 

ذی ربـط هرچـــه سریع تـــر انجــــام شــــود تـا بتوانیم 

شـاهد تاثیـرات مثبـت آن در روزهـای پسـاتحریم 

باشـیم. بـه ایـن منظور، دولـت نباید منابع محدود 

ارزی موجود در کشور را به واردات برخی کاالهای 

غیرضـروری کـه امـکان تولیـد آن در داخـل وجـود 

دارد، اختصاص دهد.

مردم توانایی خرید خودروی وارداتی را   

ندارند

دبیــــر انجمـــن قطعه سـازی خودروی کشـور در 

ادامـــه بیـــان کـــرد: مـا در برهـــه ای از زمـــان شـاهد 

واردات برخی کاالهای غیرضــروری با استفــاده از ارز 

دولتـی بوده ایــــم کــــه ایـــن مسئلـــه خسارت هـــای 

جبران ناپذیـری را بـه بدنـه اقتصـاد کشـور وارد کرده 

نیازمنـد  کـه کشـور  مثـال در حالـی  بـرای  اسـت. 

واردات برخـی کاالهـای ضـروری ماننـد دارو و انـواع 

نهاده هـای دامـی در شـرایط کرونایـی بـود، در کمال 

تعجـب شـاهد واردات انـواع خـودرو و لـوازم خانگی 

بی کیفیـت و حتـی بیـل و کلنـگ از کشـور چیـن آن 

هـم بـا اسـتفاده از ارز دولتـی بودیـم کـه اصـال جـای 

توجیه ندارد و برگرفته از کج سلیقگی برخی مدیران 

و مدیریت غلط منابع ارزی در داخل کشـور اسـت. 

ما امیدوار هستیم پس از حصول توافق هسته ای در 

ویـن و احیـای مجـدد برجـام، سـاماندهی واردات 

تمامـی کاالهـا بـه ویـژه خـودرو و قطعـات خـودرو بـا 

توجـه بـه رعایـت اصـل جلوگیـری از ضررپذیـری بـه 

تولیـــد داخلـــی در دستـــور کار دولـــت و نهادهــای 

مربوطه قرار بگیرد.

محبی نـژاد در ادامـه عنـوان کـرد: واقعیـت امـر 

ایـن اسـت کـه آزادسـازی واردات خـودروی خارجـی 

تنها به نفع عده ای خاص که توانایی مالی استفاده 

از ایـن خودروهـا را دارنـد، خواهـد شـد. چراکـه تـوان 

مالی و اقتصادی آحاد اقشار جامعه به دنبال اعمال 

تحریم هـا طـی سـالیان اخیـر بـه شـدت کاهش یافته 

اسـت و امـکان خریـد خـودروی خارجـی بـرای عموم 

مـردم وجـود نـدارد. بنابرایـن اگر قـرار اسـت واردات 

خودروی خارجی به داخل کشـور آزاد شـود، باید در 
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قوانیـن مربـوط بـه واردات تمامـی کاالهـای مجـاز 

بازنگـری صـورت بگیـرد تا بتوانیم شـاهد آثار مثبت 

ناشی از این اتفاق در آینده نزدیک باشیم. این به آن 

معنا است که دولت باید یک نرخ ارز واحد را برای 

واردات انواع کاالهای مجاز در نظر بگیرد. بر اساس 

آخرین مصوبات دولت، قرار است تعرفه واردات بر 

پایه نرخ ارز مبادله ای محاسبه شود و این در حالی 

اسـت که پیش تر با اسـتفاده از نرخ دولتی، واردات 

انواع کاال انجام می شد.

کاهش کیفیت خودروهای داخلی   

علی رغم افزایش قیمت!

دبیـر انجمـن قطعه سـازی خـودروی کشـور در 

ادامـه بـه انتقـاد از تولیـد خودروهـای بی کیفیـت 

داخلی پرداخت و گفت: کیفیت خودروهای داخلی 

تولید شده طی سالیان اخیر به شدت کاهش یافته 

اسـت و مـردم حـق دارنـد نسـبت بـه ایـن موضـوع 

معترض باشـند. در حال حاضـــر، توان مالی بیشـتر 

افـراد در جامعـه رونـد نزولـی بـه خود گرفته اسـت و 

حتـــی اگــــر خودروهــــای باکیفیــــت نیـــز توســـط 

توانایـی  مـردم  شـود،  تولیـد  داخلـی  خودروسـازان 

خریـد ایـن خودروهـا را نخواهند داشـت. چراکه این 

واقعیتی انکارناپذیر است که درآمد اقشار مختلف 

در جامعه هم راستا با رشد تورم، افزایش پیدا نکرده 

اسـت و بـر همیـن اسـاس نمی تـوان انتظـار خریـد 

خـودروی باکیفیـت را در چنیـن شـرایطی داشـت. 

چالـش مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه در شـرایط فعلـی، 

اختـالف قیمـت عجیبـی در بـازار خـودرو بـه دلیـل 

نحوه عرضه و تقاضای این محصول وجود دارد.

محبی نـژاد اذعـان کـرد: زمانـی که پایه و اسـاس 

تحویـل خـودروی صفـر از درب کارخانه قرعه کشـی 

باشد، مشخص است در چنین شرایطی عده ای که 

مصرف کننـده واقعی نیسـتند، باعـث ایجاد حباب 

قیمت در سطح بازار شوند و دست مصرف کنندگان 

واقعـی از خریـد خـودرو آن هـم بـا قیمـت مناسـب 

کوتـاه بمانـد. بنابرایـن الزم اسـت دولـت و وزارت 

نحـوه  راسـتای  در  اساسـی  بازنگـری  یـک  صمـت 

قیمت گذاری خودرو داشته باشند تا مردم بتوانند 

خـودروی مـد نظـر خـود را با قیمت مصـوب از درب 

کارخانـه خریـداری کننـد. چراکـه اگر این اتفـاق رخ 

دهد، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سـطح بازار 

نیـز متعـادل خواهـد شـد و مـا دیگـر شـاهد ثبت نـام 

چندمیلیـون نفـری بـرای خریـد تنهـا چندصدهـزار 

دسـتگاه خـودرو نخواهیـم بـود. بـرای مثـال، حـدود 

45میلیــــون نفـــر تنهــــا بـــرای خریـــد 575 هـزار 

دسـتگاه خـودرو در قرعه کشـی خودروهـای یکـی از 

خودروسـازان بزرگ کشـور در سـال گذشته ثبت نام 

کرده  بودند و مشخص است این تعداد جمعیت، از 

ایـن  در  شـدن  برنـده  بـرای  کمـی  بسـیار  شـانس 

قرعه کشـی برخـوردار خواهند بـود. ضمن اینکه این 

افـراد بـه دنبـال حفظ ارزش سـرمایه خود هسـتند تا 

خریـد خـودروی صفـر کیلومتـر. از سـوی دیگـر هـم 

قرعـــه کشی  ایــــن  برندگـــان  نیســــت  مشخــــص 

مصرف کننـدگان واقعـی هسـتند یـا خیـر و بنابرایـن 

مهمـی  محصـول  چنیـن  تقاضـای  و  عرضـه  بـازار 

همیشه دچار تشویش و التهاب است.

نیازمند بازنگری اساسی در نظام   

قیمت گذاری دستوری هستیم

وی در پایــــان خاطرنشـــان کــرد: چالــش اصلـی 

قیمت گــذاری  کشــــور،  خودروســــازی  صنعــت 

دسـتوری بـوده کـه منجـر به ایجاد التهـاب در بـازار 

عرضــــه و تقاضــــا و عـــدم رضایـــت تولیدکننـده و 

مصرف کننـدگان شـده اسـت. ایـن صنعت مهـم در 

کشـور روزهــای سـختی ماننـد هشـت سـال دفـاع 

مقـدس را بـه خـود دیـده اسـت و حتـی در چنیـن 

پیـکان  خـودروی  می توانستنـــد  مـردم  شرایـــطی 

خریـداری و بـه نحـو احسـن از آن اسـتفاده کننـد اما 

در حال حاضر شرایط به گونه ای است که با افزایش 

بـازار، امـکان  چشـمگیر حجـم تقاضـای کاذب در 

قیمـت  بـا  کارخانـه  از  صفـر  خـودروی  خریـداری 

مصوب، در عمل برای مصرف کنندگان واقعی وجود 

ندارد که این معضل، برگرفته از نظام قیمت گذاری 

بازنگـری اساسـی در نحـوه  بایـد  دسـتوری اسـت. 

بـا اصـالح  قیمت گـذاری خـودرو صـورت بگیـرد و 

مدیریـت کالن صنعـت خـودرو و ایجـاد تعـادل در 

بـه سـمت  ایـن محصـول مهـم،  تقاضـای  و  عرضـه 

توسعه این صنعت حرکت کنیم.

امیدوار هستیم پس از حصول 
توافق هسته ای در وین و احیای 
مجدد برجام، ساماندهی واردات 

تمامی کاالها به ویژه خودرو و 
قطعات خودرو با توجه به رعایت 
اصل جلوگیری از ضررپذیری به 

تولید داخلی در دستور کار دولت و 
نهادهای مربوطه قرار بگیرد
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مدیرعامـل شـرکت آذران فضـا نما گفـت: در صورتی کـه بازار فلـزات ثبات پیدا کنـد، تولیدکننـدگان محصوالت فلـزی می توانند با 
تکیه بر توان و تجربه خود که طی سال ها فعالیت به دست آورده اند، سایر موانع در مسیر تولید را برطرف سازند.

بهـرام کیانفـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با اشـاره به اینکه 

شـرکت آذران فضـا نمـا در زمینـه تولیـد کف هـای 

کاذب آلومینیومـی و فـوالدی فعـال اسـت، اظهـار 

داشـت: فعالیت خود را در سـال 1381 آغاز کردیم و 

در ادامه از سـال 1389 به صورت مسـتقل ادامه کار 

دادیـم. چراکـه تـا پیـش از ایـن زمـان، محصـوالت بـه 

مرکـزی  دفتـر  می شـد.  تولیـد  مشـارکتی  صـورت 

شـرکت در اسـتان تهران واقع شـده اسـت و کارخانه 

نیز در منطقه فشافویه قرار دارد. عالوه بر محصوالت 

فلـزی، محصـوالت دکوراتیـو سـاختمانی بـا جنـس 

PVC نیز تولید می کنیم.

وی اضافـه کـرد: کف هـای کاذب آلومینیومـی و 

فـوالدی در اتاق هـای سـرور، دیتاسـنترها، اتاق هـای 

مانیتورینگ، اتاق های برق و انواع پروژه های صنعتی 

در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها کاربرد دارند.

وی افزود: آلومینیومی که در تولید دیوارپوش ها 

بـه صـورت پروفیـل  قـرار می گیـرد،  اسـتفاده  مـورد 

است. در واقع ما شمش های آلومینیومی مورد نیاز 

خـود را خریـداری می کنیـم و بـا اسـتفاده از خدمـات 

بعضی واحدهای تولیدی، به پروفیل تبدیل می کنیم. 

میـزان مصـرف آلومینیـوم ایـن شـرکت بـرای تولیـد 

محصول، ماهانه نزدیک به هفت تا هشت تن است.

چالش نوسان قیمت  

مدیرعامـل شـرکت آذران فضا نمـا در ادامه بیان 

کـرد: ســال پرچالشـی را پشــت سـر گذاشته ایـــم و 

مهم ترین معضلی که برای تولیدکنندگان طی سال 

جـاری بـه وجـود آمـده، افزایـش قیمـت  مـواد اولیـه 

اسـت کـه سـبب شـده تـا آن هـا بـا کمبـود نقدینگـی 

مواجه شوند.

کیانفـــر ادامـــه داد: بـا توجــه بـه تجربیاتـی کـه 

تولیدکنندگان طی سال های گذشته در مسیر تولید 

بـه دسـت آورده انـد، بـه راحتـی می تواننـد نقدینگـی 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد امـا مسـئله مهـم ایـن 

است که چرا باید شرایط بازار، نوسانی پیش برود که 

در عـوض پیشـرفت در تولیـد، موانـع متعـددی بـه 

وجود بیایند؟

وی در تکمیـل صحبـت خـود مطـرح کـرد: بـرای 

مثـال، اگـر مـا بـا یـک مشـتری بـرای فـروش محصـول، 

قرارداد منعقد کنیم و در این قرارداد، مبلغ دریافتی 

از پیـش قیـد شـده باشـد، پس از تولید محصـول و در 

هنگام تحویل محصول به مشتری، به دلیل نوسانات 

قیمتی که در بازار وجود دارد، باید هزینه مضاعفی 

را بـرای خریـد آلومینیـوم بپردازیـم. به عبـارت دیگر، 

تولید با ضرر همراه شده است.

نقش واسطه ها در برهم زدن توازن بازار  

مدیرعامل شرکت آذران فضا نما گفت: یکی از 

عوامــــل مهمـــی کـــه باعـث ایجاد چنیــن نوسانات 

قیمتی در بـــازار شـــده، نقـــش موثـــر دالالن اسـت. 

بسیــاری از ایـــن افـــراد بـا خریـــد میـزان زیـادی از 

آلومینیـــوم، دپـــو کـردن آن  و در نهایـت، فـروش این 

مواد اولیه با قیمت باالتر به تولیدکنندگان در بازار 

آزاد، سـبب ایجـاد حبـاب قیمتـی می شـوند کـه اگر 

هر چه سـریع تر برای این معضل چاره ای اندیشـیده 

نشـود، قطعـا تعداد تولیدکنندگان ورشکسـته شـده 

افزایش پیدا خواهد کرد.

ممنوعیت واردات آلومینیوم آلیاژی  

وی اذعان کرد: عالوه براین، ممنوعیت واردات 

آلومینیـــوم آلیـاژی، چالـــش دیگـــری اسـت کـه ایـن 

روزهـا دامـان بسـیاری از تولیدکننـدگان محصوالت 

مدیرعامل شرکت آذران فضا نما:

تولیدکنندگان نقشی در بی ثباتی بازار ندارند
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چالش هـای یـاد شـده و وجـود موانـع مختلـف در راه 

تولیـد و فـروش  تولیـد، می تـوان گفـت کـه میـزان 

محصـوالت ما در سـال جـاری رضایت بخش بوده که 

آن هم به دلیل سـابقه و شـناس بودن شـرکت اسـت. 

مشـتریان خـاص خـود را کماکمـان حفـظ کرده ایـم و 

اعتماد مشـتریان به این شـرکت تاکنون از بین نرفته 

اســـت امـــا در مجمـــوع، اگـر افزایـش  قیمت هـــای 

پی درپـی بـه وجـود نمی آمـد، قطعـا از وضعیـت 

مطلوب تـری در زمینـه تولیـد و فـروش محصـوالت 

خود برخوردار بودیم.

در افزایش قیمت محصول آزاد نیستیم  

کیانفـر در ارتبـاط بـا منابـع تامیـن مـاده اولیـه، 

مطـرح کـرد: آلومینیوم مورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

تامیـن می کنیـم و از بـورس کاالی ایـران خریـد انجام 

نمی دهیـم. از مهم تریـن دالیـل مراجعـه نکـردن بـه 

بـورس کاال، پاییـن بـودن ظرفیـت تولیـد محصـوالت 

آلومینیومی در شرکت آذران فضا نما است.

مدیرعامل شرکت آذران فضا نما با اشاره به اینکه 

تولیــــد بــــا ســـودآوری سابــــق همــــراه نیســـت و 

بـا  اذعـان کـرد:  بـه نظـر نمی رسـد،  مقرون به صرفـه 

افزایـش قیمـت مـاده اولیـه و در ادامـه، قیمـت تمـام 

شـده محصـول، حاشـیه سـود تولیدکننـده کاهـش 

چشمگیری پیدا می کند و دلیل اصلی این است که 

یـک تولیدکننـده تـا یـک سـقف مشـخص، مجـاز بـه 

افزایش قیمت تمام شده کاال است و در صورتی که 

این رشد قیمت بدون برنامه پیش برود، مشتری هیچ 

تمایلی نسبت به خرید نشان نخواهد داد. بنابراین، 

تولیدکننده باید از حاشیه سود خود بکاهد تا بتواند 

به نسبت فروش بیشتری داشته باشد.

ایـن تولیدکننـده در پایان اجرای طرح توسـعه در 

شـرکت آذران فضـا نمـا بعید دانسـت و اظهار کـرد: با 

توجه به تمام چالش های موجود در حوزه تولید، اگر 

این شـرایط ناپایدار ادامه پیدا کند، قطعا نمی توانیم 

به داشتن طرح توسعه  بیندیشیم زیرا زیرساخت های 

مـورد نیـاز جهـت اجـرای طرح توسـعه آماده نیسـت. 

اکثـر تولیدکنندگانـی هـم کـه در حـال حاضر قـادر به 

ادامـه تولیـد هسـتند، صرفـا بـه دلیـل عالقـه عمیقی 

است که به حرفه خود دارند.

اگر ما با یک مشتری برای فروش 
محصول، قرارداد منعقد کنیم و 
در این قرارداد، مبلغ دریافتی از 

پیش قید شده باشد، پس از تولید 
محصول و در هنگام تحویل محصول 

به مشتری، به دلیل نوسانات قیمتی 
که در بازار وجود دارد، باید هزینه 
مضاعفی را برای خرید آلومینیوم 

بپردازیم. به عبارت دیگر، تولید با 
ضرر همراه شده است

آلومینیومی را گرفته است. تولیدکننده باید بتواند 

بـدون هیـچ دغدغـه خاصـی در تامیـن مـواد اولیـه، 

امـا  کنـد  برنامه ریـزی  محصـول  فـروش  و  تولیـد 

متاسـفانه هنوز نمی تـوان به آلومینیوم هـای آلیاژی 

با کیفیت دسـت پیدا کرد. در بهترین شـرایط و در 

صـورت وجـود ایـن مـــواد اولیـــه نیـــز بایـد هزینـه 

هنگفتی بابت خرید آن ها بپردازیم که عمال به نفع 

تولیدکننده نخواهد بود.

کیانفـر در خصـوص تکنولـوژی تولید کف های 

کاذب و دیوارپوش هـای آلومینیومـی ایـن شـرکت 

عنـــوان کـــرد: بـــرای تولیـــد ایـــن محصـــوالت، از 

ماشین آالت خارجی در خطوط تولید بهره می بریم 

ممنوعیت هـای  و  تحریم هـا  وجـود  دلیـل  بـه  کـه 

وارداتـی، در تامیـن قطعـات یدکـی آن هـا بـا مشـکل 

روبه رو هستیم.

کیانفر در پاسخ به این سوال که برای رفع مشکل 

واردات قطعات یدکی چه سیاستی را به کار برده اید، 

خاطرنشـان کـرد: راه هـای مختلفـی بـرای دور زدن 

تحریم هـا و واردات قطعـات مورد نیاز وجـود دارد اما 

بحـث هزینـه هـم در ایـن زمینـه مطـرح اسـت. بـرای 

اینکـه بتوانیـم یـک قطعـه یدکـی کوچـک را از کشـور 

چین وارد کنیم، ناچار به استفاده از پست بین المللی 

شدیم که این امر با افزایش حدود سه برابری هزینه 

پسـت نسـبت بـه قیمـت خـود قطعـه همـراه بـوده 

اسـت بـرای خریـد قطعات بزرگ تر نیـز میزان هزینه 

پست به نسبت اندازه قطعه، افزایش می یابد.

خواهان ایجاد شرایط پایدار در   

قیمت گذاری هستیم

مدیرعامـل شـرکت آذران فضـا نمـا در پاسـخ بـه 

اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  سـوال خبرنـگار 

وضعیـت فـروش محصـوالت خود را چگونـه ارزیابی 

می کنیـد، تصریـح کـرد: ذکر این نکته حائز اهمیت 

اسـت کـه اگـر شـرایط قیمت گـذاری پایـدار باقـی 

بمانـــد، قطعـــا فــروش بیشتـــر و ســـود مطلوب تـری 

خواهیـم داشـت امـا ایـن خواسـته تاکنـون بـرای ما و 

بسـیاری از تولیدکننـدگان به غیـر از عـده ای خاص، 

برآورده نشده است.

این صنعتگر در ادامه تاکید کرد: با توجه به تمام 
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عضـو انجمـن اقتصاددانان ایـران گفت: اگـر دولت پـس از رفع تحریم هـا به دنبال 
بهبود شـرایط اقتصادی کشـور اسـت، باید ضمن اتخاذ سیاسـت های ارزی مناسب 
جهت تسـهیل شـرایط صادرات، بـه وضعیت واردکننـدگان نیز توجه ویژه ای داشـته 
باشـد تـا بتوانیم در آینـده نه چندان دور، شـاهد بهبود و رشـد تراز تجـارت خارجی 

کشور باشیم.

نیازمند اتخاذ سیاست ارزی مناسب 
در حوزه تجارت هستیم

عضو انجمن اقتصاددانان ایران:

فرشـاد پرویزیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

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

صورتـی کـه مذاکرات وین به نتیجه مطلوب برسـد 

و تحریم هـا علیـه ایـران برداشـته شـود، شـاهد آثـار 

مثبتی در اقتصاد و تولید کشور خواهیم بود. ضمن 

اینکـه اگـر محصـوالت تولیـد شـده در داخـل کشـور 

توانایی رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشد، 

امـکان ارزآوری فراهـم خواهــــد شـــد و ایـن بـه نفـع 

تولیدکننده و اقتصاد کشور است.

وی افـــزود: در حـال حاضـــر، شـرایط تولیـــد در 

کشـــور به نحـــوی اســـت کـــه اکثـــر تولیدکنندگان 

نیازمند واردات مواد اولیه مورد نیاز خود هستند و 

ایـن مهـم در صنایـع فلزی و معدنی به وضـوح دیده 

می شـود. بـرای مثـال، برخـی مـواد اولیـه مهم تولید 

ورق فـوالدی در حـال حاضـر به کشـور وارد می شـود 

و ایـن در حالـی اسـت کـه امـکان تولیـد آن در داخـل 

وجـــود نـــدارد. بنابرایـــن در چنیـــن شـرایطی رفـع 

تحریم ها می تواند منجر به تسهیل در واردات مواد 

اولیـه و بـه دنبـال آن، رقابت پذیـر شـدن محصـوالت 

تولیـدی ماننـد ورق فـوالدی شـود. در این میان باید 

در نظر داشت واردات ممکن است به تولید برخی 

کاالهای باکیفیت و استاندارد داخلی آسیب بزند و 

همچنیـن منجـر بـه ایجـاد اختـالف قیمـت در بـازار 

شود که این امر به نفع اقتصاد کشور نیست.

دامپینگ قیمت در شرایط تحریم  

کـرد:  بیـان  ایـران  اقتصاددانـان  انجمـن  عضـو 

تولیدکننـــدگان داخلـــی بایـــد بتواننـد محصوالت 

خـود را بـر پایـه قیمت هـای جهانـی تولیـد و عرضـه 

کننـد کـه تحریم هـای اقتصـادی، ایـن فرصـت را از 

آن ها گرفته اسـت. در چنین شـرایطی پدیده ای به 

نام دامپینگ قیمت رخ می  دهد و این به آن معنا 

اسـت کـه تولیدکننـده ناچـار به عرضـه محصوالت 

خـود بـا قیمتـی پایین تـر از قیمـت مصـوب در بازار 

می شـود. در صورتـی کـه قیمـت واقعـی محصـول 

رقـم دیگـری اسـت و چـون امـکان عرضـه و رقابـت 

محصـول در سـطح جهانـی وجود نـدارد، دامپینگ 

قیمـت و بـه دنبـال آن، چالش هایی همچون قاچاق 

کاال به وجود می آید.

پرویزیـان در ادامـه اضافـه کـرد: اتخـاذ سیاسـت 

مناسـب ارزی از جانـب دولـت می توانـد در چنیـن 

شرایطی منجر به بهبود شرایط تولید و اقتصاد شود. 

نرخ ارز باید متناسـب با شـرایط اقتصادی کشـور در 

نظـر گرفتـه شـود و اگـر دولـت بتوانـد نـرخ واحـدی را 

برای تجارت خارجی کشور تعیین کند، شاهد رشد و 

بهبود این شرایط خواهیم بود. صادرات و واردات، دو 

مقوله بسیار مهمی است که دولت باید نگاه ویژه ای 

به آن داشته باشد. در واقع، صادرات موفق در کشور 

ما زمانی رخ می دهد که اقدامات و برنامه ریزی های 

الزم در راستای واردت نیز از جانب مسئوالن مرتبط 

انجام شـود تا در نهایت به یک تراز تجاری معین در 

ایـن حـوزه دسـت پیـدا کنیـم. چراکـه اگـر مـا بـه یـک 

ثبــــات اقتصــــادی کالن در کشــــور برسیـــم، امکــان 

همزمـان تولیـد، صـادرات و واردات یـک محصـول 

متاسـفانه  کـه  دارد  وجـود  داخـل  در  مشـخص 

تحریم های اعمال شده از وقوع چنین اتفاق مثبتی 

جلوگیری کرده است.



بورس و اقتصاد

هفتهنامه

49
 é شماره  é 206 اسفند ماه 1400

صنعت خودرو کشور، پیر و فرسوده است  

وی مطـرح کـرد: صنعت خودرو، یکی از صنایع 

مهمی اســـت که آثــار تحریم به وضوح در آن دیده 

بهتــریــــن  از  یکـــی  مقـــام  در  آلمـــان  می شــــود. 

و صادرکننـدگان خـودرو در سـطح  تولیدکننـدگان 

خودروهـا  باکیفیت تریـن  تولیـد  بـر  عـالوه  جهـان، 

ماننـد بنـز، فولکـس واگـن و... اقـدام بـه واردات و 

عرضـه خودروهـای جدیـد و ارزان قیمـت چینـی و 

کـره ای در کشـور خـود کـرده اسـت. در واقـع، بـاور 

مسـئوالن اقتصادی این کشـور بر این اسـت که باید 

در کنـار تولیـد و صـادرات خودروهـای بـا کیفیـت و 

اسـتاندارد، واردات خودروهای ارزان قیمت از سـایر 

کشورها نیز صورت پذیرد تا ضمن ایجاد رقابت در 

صنعـت خـودرو، اقتصـاد ایـن کشـور نیـز به یـک تراز 

تجاری متعادل برسد. اتفاق مهمی که متاسفانه تا 

به امروز در کشور به وقوع نپیوسته است و سالیان 

سـال اسـت که ما متکی به تولید خودرو توسـط دو 

خودروساز بزرگ کشور هستیم.

ایـن کارشنـــاس اقتصـادی ادامـــه داد: واردات 

خودروهـای خارجـــی نیـــز مدت هـــا اســــت کـــه بـا 

چالش هـای فراوانـی مواجـه شـده اسـت و قوانیـن 

مختلفـی پیرامـون آن وضـع و اجرا می شـود که تاثیر 

چندانـی بـر شـرایط صنعت خـودرو نـدارد. در حالی 

که اگر انواع خودروهای باکیفیت خارجی به داخل 

کشور وارد شوند، این مسئله منجر به ایجاد رقابت 

بیـن خودروسـازان خواهـد شـد و از سـوی دیگـر، بـا 

در  می تـوان  خـودرو،  قطعـات  انـواع  تولیـد  رونـق 

صنعـت قطعه سـازی نیـز تغییـر و تحـوالت اساسـی 

ایجاد کرد.

عضو انجمن اقتصاددانــان ایـــران تاکیـــد کرد: 

اتخاذ تعرفه های مختلف مانند تعرفه گمرکی و... 

دسـت بسـیاری از تولیدکنندگان را جهت فعالیت 

در حـوزه تجـارت خارجـی بسـته و منجـر بـه ایجـاد 

هدررفت مالی و زمانی در این زمینه شـده اسـت. 

زمانـــی کــــه یـک تولیـــدکننده شرایـــط الزم بــرای 

صـادرات و واردات کاال را نـدارد، ناچـار بـه قاچـاق 

کاالی مورد نظر می شود و در نهایت، ارزش تولید 

کاالهــای داخلی کاهـــش پیـــدا می کنـــد. بنابراین 

دولـت بایـد در راسـتای کاهـش اعمـال تعرفه هـای 

مختلـف اقتصـــادی گام بـردارد و تمرکـز خـود را بـر 

تعییـن نـرخ واحـد ارز و تـالش در راسـتای حفـظ و 

ثبـات آن قـرار دهـد تـا ضمـن ایجـاد تعـادل در بـازار 

ارز، به رشد اقتصاد کشور برسیم.

نیاز معادن به ماشین آالت جدید  

پرویزیـان همچنیـن اذعـان کـرد: یکـی از دالیـل 

مهـــم عـــدم توسعـــه و پیشرفـــت معـادن و صنایـع 

معدنی کشور این است که ماشین آالت مخصوص 

حمـل و نقـل مـواد معدنـی در کشـور به میـزان نیاز 

وجود ندارد و ماشـین آالت در بخش های مختلفی 

همچـون حمـل و نقـل جـاده ای نیـز مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیرنـد. نکتـه جالـب اینکـه عمـده لـوازم 

یدکـی و مصرفـی ایـن ماشـین آالت هـم در داخـل 

کشـور تولیـد نمی شـود و تمـام ایـن قطعـات پـس از 

یـک دوره مصـرف، ممکـن اسـت دچار خرابی شـود 

و نیـاز بـه تعویـض داشـته باشـد. بنابرایـن در چنین 

شـرایطی معـدن کاران بـا مشـکالت گوناگونـی در 

اصـل و پایـه فعالیـت معدنی که همـان حمل و نقل 

است، مواجــه می شونـــد و در آخر هم هیچ توسعه 

و پیشرفــــت خاصــــی در حــــوزه معــــدن و صنایـــع 

معدنی کشور رخ نمی دهد.

وی خاطرنشــان کرد: اگرچه دولت با برگزاری 

مزایـده  واگـذاری معـــادن بـه بخـش خصوصـی، به 

دنبـال توسعـــه در ایـن صنعـت مهـم اسـت امـا تـا 

زمانی که تجهیزات و ماشـین آالت معدن و حمل 

و نقـل مـواد معدنـی بـه میـزان الزم و کافـی تامین 

و همچنیـــن بـــه روز نشونـــد، چنیـــن مهمـی رخ 

نخواهـد داد. بـرای مثـال، قیمـت تمـام شـده یـک 

کشنده معمولی چینی حدود 500 میلیون تومان 

اسـت امـا همیـن کشـنده پـس از واردات از چیـن، 

بـا قیمـت یـک میلیـارد و 500 میلیـون در داخـل 

کشـور فروختـه می شـود. در حالـی که اگر شـرایط 

مقـام  در  هپکـو  شـرکت  بـرای  الزم  امکانـات  و 

بزرگ تریـــن تولیدکننـــده ماشیــــن آالت سنگیــــن 

داخلی کشـــور فراهـــم شـــود، ما از واردات انــواع 

ماشین آالت سنگیــن معــدنی و صنعتــی بی نیـــاز 

خواهیــــم شـــد و ایـــن مسئلـــه کمـک شـایانی بـه 

اقتصاد کشور خواهد کرد.

رفع تحریم ها می تواند منجر به 
تسهیل در واردات مواد اولیه و 
به دنبال آن، رقابت پذیر شدن 
محصوالت تولیدی مانند ورق 

فوالدی شود
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سرمایه »کچاد« 115 درصد افزایش یافت

تصویب افزایش 100 درصدی سرمایه »کگل«

کاهش چشمگیر معامالت فوالد خام
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طبـق تصمیـم مجمـع عمومـی فوق العـاده صاحبان سـهام شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر، سـرمایه این شـرکت بـا افزایش 
100درصدی از 10 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تصویب افزایش 100 درصدی سرمایه »کگل«

عمومـی  مجمـع  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش 

سـرمایه 100 درصـدی ایـن شـرکت از 100 هـزار میلیـارد 

ریـال کنونـی بـه 200 هـزار میلیـارد ریـال بـا حضـور 

84سهامداران در سالن تالش برگزار شد. این مجمع 

با حضور اعضای هیئت رئیسه از سهامداران اصلی، 

حسـابرس و بـازرس قانونی، نماینده سـازمان بـورس و 

مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر در جایگاه رسمیت یافت.

ایمـان عتیقـی، مدیرعامـل شـرکت گل گهـر در 

خصوص تشکیل مجمع فوق العاده این شرکت اظهار 

داشـت: مجمع شـرکت به منظور افزایش سـرمایه از 

10هزار میلیارد تومان کنونی به 20 هزار میلیارد تومان 

تشـکیل شـده اسـت. درخواسـت شـده بـود کـه ایـن 

افزایش سرمایه به 30 هزار میلیارد تومان باشد اما به 

جهـت حمایـت از سـهامداران خـرد کـه نقدینگـی 

کمتری نسبت به سهامداران کالن دارند، تصمیم بر 

آن شـد کـه ایـن افزایـش سـرمایه بـه 20 هـزار میلیـارد 

تومان محدود شود.

وی افزود: این افزایش سرمایه پس از تصویب در 

شـرکت،  قانونـی  بـازرس  تاییـد  و  مدیـره  هیئـت 

درخواست تشکیل مجمع برای تصویب افزایش ارائه 

و مجمع فوق العاده شرکت به همین منظور تشکیل 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

خاطرنشـان کـرد: حـدود 6 هـزار میلیـارد تومـان از 

افزایـش سـرمایه کنونـی از محـل سـود انباشـته و 

چهارهـزار میلیـارد تومـان دیگـر از مطالبـات و آورده 

نقدی سـهامداران تامین شـده اسـت که امیدواریم 

این افزایش سرمایه برای شرکت باعث ایجاد خیر و 

برکت شود.

افزایـش  بـه محـل هزینه کـرد  بـا اشـاره  عتیقـی 

سـرمایه کنونـی تاکیـد کـرد: ایـن افزایش سـرمایه در 

جهـت افزایـش سـرمایه هشـت شـرکت زیرمجموعه 

در  سـرمایه  افـزاش  ایـن  اغلـب  اسـت.  گل گهـر 

شرکت های توسعه آهن و فوالد گل گهر، جهان فوالد 

سـیرجان و تجلی هزینه خواهد شـد. شـرکت توسـعه 

آهن و فوالد گل گهر هم اکنون یک طرح توسعه ذوب 

و نـورد ورق بـه ظرفیـت سـه میلیـون تـن در حـال اجـرا 

دارد کـه سـود حاصـل از اجـرای ایـن طـرح قابـل توجـه 

خواهد بود. شرکت جهان فوالد سیرجان نیز دو طرح 

فـوالدی را در دسـتور کار قـرار دارد و بـا تزریـق ایـن 

سـرمایه می توانیـم ایـن طرح هـا را بـه اتمام برسـانیم. 

عالوه برایـن، تجلـی نیـز دیگـر هـدف افزایش سـرمایه 

خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت شرکت گل گهر در سال 

جـاری، تصریـح کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 

سـهام شـرکت گل گهر حدود 50 درصد رشـد داشـته 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا میانگیـن شـاخص بـازار 

سـهام و سـایر بازارهـای مـوازی همچـون طـال و ارز، 

بسیار قابل توجه است.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

ادامـه داد: درآمـد شـرکت در 10 مـاه سـال جاری به 



مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

هفتهنامه

55
 é شماره  é 206 اسفند ماه 1400

بیـش از 38 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده و درآمـد 

شـرکت نسـبت به سـال گذشـته بیش از 80 درصد 

بـرای  کنونـی  سـرمایه  افزایـش  و  داشـته  افزایـش 

حمایـت  بـا  تنهـا  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای 

سـهامداران امکان پذیر خواهد بود. همچنین سـود 

شـرکت گل گهـر در سـال جـاری 86 درصـد نسـبت 

بـه سـال گذشـته افزایـش یافتـه اسـت. البتـه سـود 

شـرکت سـال گذشـته 135 هـزار میلیـارد ریـال بوده 

که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به 272هزار 

میلیارد ریال برسد.

بایـد  کارخانه هـا  توسـعه  بـرای  گفـت:  عتیقـی 

پشـتیبانی های الزم انجـام شـود. از ایـن رو بایـد بـرای 

توسعه ها به ویژه کارخانه ذوب سه میلیون تنی یک 

نیـروگاه احـداث شـود. ایـن نیـروگاه قـرار اسـت بـه 

صورت BOT احداث شود. از این رو احداث نیروگاه 

برق توجیه اقتصادی دارد.

وی اذعان کرد: وزارت نیرو اعالم کرده است که 

بـرق کارخانه هایـی کـه نیـروگاه ندارنـد، در هنـگام 

قـرار خواهـد  قطـع شـدن  اولویـت  در  بـرق  کمبـود 

داشـت. در صورتـی کـه بـرق کارخانه هـای کنونـی و 

ذوب در حـال احـداث کـه در آینـده بـه بهره بـرداری 

می رسد، قطع شود، خسارتی سنگین به شرکت وارد 

خواهد آورد که فروش یک ماه شرکت های مجموعه 

گل گهر معادل احداث یک نیروگاه خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

عنـوان کـرد: بایـد بـرای طرح هـای توسـعه ای نیـروگاه 

احـداث کنیـم و بسـیاری از شـرکت های فـوالدی و 

معدنی به احداث نیروگاه روی آورده اند تا در اولویت 

قطـع شـدن برق قرار نگیرنـد. قـرارداد احداث نیروگاه 

به گونه ای تنظیم شـده که هزینه ای متوجه شـرکت 

گل گهـر نخواهـد شـد و احتماال ایـن نیـروگاه در اوایل 

سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.

و  مالـی  معـاون  زیدآبـادی،  محمـود  ادامـه  در 

اقتصـادی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر طـی 

سـخنانی اظهـار کـرد: سـود شـرکت گل گهـر در 9 ماه 

سال جاری 86 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

یافتـه اسـت. سـود شـرکت گل گهـر در سـال گذشـته 

135 هـزار میلیـارد ریـال بـوده کـه امسـال پیش بینـی 

می کنیـم تـا پایـان سـال بـه 272 هـزار میلیـارد ریـال و 

سال آینده به 288 هزار میلیارد ریال برسد.

 وی اضافـه کـرد: سـهام گل گهـر از ابتـدای سـال 

جـاری از معـدود سـهام هایی بوده اسـت کـه بازدهی 

از  بازدهـی کلـی سـهام گل گهـر  و  مثبـت داشـت 

ابتدای سال جاری تاکنون 54 درصد بوده است.

سـپس بـازرس و حسـابرس قانونـی ضمـن تاییـد 

افزایـش سـرمایه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

طبق استانداردهای حسابرسی، بندهای خود از این 

افزایش سـرمایه را قرائت و محل این افزایش سـرمایه 

را اجـرای طرح هـای توسـعه ای شـرکت در توجیـه آن 

عنوان کرد.

شـرکت  فوق العـاده  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

معدنی و صنعتی گل گهر، افزایش سرمایه 100درصدی 

این شرکت از 100 هزار میلیارد ریال کنونی به 200 هزار 

میلیارد ریال به تصویب سهامداران رسید.

از ابتدای سال جاری تاکنون سهام 
شرکت گل گهر حدود 50 درصد رشد 

داشته که این میزان در مقایسه با 
میانگین شاخص بازار سهام و سایر 

بازارهای موازی همچون طال و ارز، 
بسیار قابل توجه است
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سـهامداران شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو با تشـکیل مجمـع فوق العـاده، رای بـه افزایش سـرمایه این شـرکت از 55 هزار 
میلیارد ریال به 119 هزار و 186 میلیارد ریال دادند.

سرمایه »کچاد« 115 درصد افزایش یافت
با رای سهامداران،

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و 

صنعتـی چادرملـو به منظور اسـتماع گـزارش هیئت 

مدیره و حسابرس در خصوص افزایش سرمایه، اتخاذ 

تصمیـم در خصوص افزایش سـرمایه و سـایر مـواردی 

کـه در صالحیـت مجمـع عمومـی باشـد، بـا حضـور 

سـهامداران برگـزار شـد.این مجمـع با حضـور اعضای 

هیئت رئیسه در جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه 

از سـوی ریاسـت مجمـع عمومـی و معرفـی اعضـای 

هیئت رئیسه رسمیت یافت.

ناصـر تقـی زاده، مدیرعامـل شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو، طی سـخنانی در توجیـه افزایش 

کنونـی  سـرمایه  داشـت:  اظهـار  کنونـی  سـرمایه 

چادرملـو 55 هـزار میلیـارد ریـال اسـت و قـرار اسـت 

63هـزار و 686 میلیـارد ریـال دیگـر بـه سـرمایه ایـن 

شـرکت اضافـه شـود تـا سـرمایه آن بـه 119 هـزار و 

186میلیـارد ریـال برسـد. البتـه پیشـنهاد و مصوبـه 

هیئـت مدیـره، افزایـش سـرمایه بـه 20 هـزار میلیـارد 

تومـان بـود کـه حتی بازرس قانونـی آن را تایید کرده 

بـود امـا بـه دلیـل رعایت حـال سـهامداران، صاحبان 

سهام تصمیم گرفتند که افزایش سرمایه به 11هزار 

و 900میلیـارد تومـان محـدود شـود و محـل آن سـود 

انباشته شرکت باشد.

افزایـش  تنهـا  ایـن  حتـم،  طـور  بـه  افـزود:  وی 

سـرمایه چادرملـو نخواهـد بـود و در سـال آتـی نیـز 

افزایـش سـرمایه خواهیـم داشـت کـه حتـی ممکـن 

است سرمایه شرکت به 20 تا 25 هزار میلیارد تومان 

افزایش یابد.

تقی  زاده تاکید کرد: افزایش سرمایه که به تایید 

مخـارج  از  بخشـی  اسـت،  رسـیده  بـورس  سـازمان 

سرمایه گذاری های چادرملو را تامین خواهد کرد که 

ازجمله آن ها می توان به گندله سـازی شـماره 2 اشـاره 

کــرد کـــه در حـــال اجـــرا اسـت. عالوه برایـــن، بـرای 

اکتشافات تکمیلی و تجهیز معدن D19 دستگاه های 

حفاری، ماشین آالت راه سازی و دامپتراک نیاز داریم 

که به بیش از 9 هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز دارند.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

خاطرنشـان کـرد: بخشـی از افزایـش سـرمایه کنونـی 

چادرملو در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه 

همچون آهن و فوالد ارفع، آهن و فوالد سرمد ابرکوه، 

الکتـرود  نویـن  فـوالد شـاهرود،  نهـان زمیـن،  کاونـد 

اردکان، آهـن و فـوالد غدیـر ایرانیـان و... هزینه کردیم 

که مجموع این افزایش سرمایه شرکت ها بیش از دو 

هزار و 700 میلیارد تومان خواهد بود. همچنین مبلغ 

یـک هـزار و 500 میلیـارد تومـان نیـز افزایـش سـرمایه 

شرکت های تجلی، صنایع معدنی عصر نوین بهاباد و 

کاوند نهان زمین را ثبت کردیم.

وی تصریـح کـرد: در شـرکت آهـن و فـوالد سـرمد 

ابرکوه یک طرح توسعه کالف میلگرد و ذوب 600هزار 

تنی در حال احداث است. همچنین در این شرکت 

یـک طـرح یـک میلیـون تنـی آهـن اسـفنجی در حـال 

برگزاری مناقصه داریم.

تقـی زاده بـا اشـاره بـه رونـد خـوب چادرملـو در 

سـال جـاری، عنـوان کـرد: تولیـد شـرکت در سـال 

جـاری بـه طـور مرتـب در حـال افزایـش اسـت و ایـن 

مهم در حالی اتفاق افتاد که در تابستان با یک ماه 

قطعی بــــرق و در زمستــــان با یک مـــاه قطعـــی گاز 

مواجــه بودیـــم. در مجمــــوع 4 درصــــد از برنامـه 

پیشنهـــادی در تولیــــد جلوتــــر هستیـــم. در تولید 

شمش فوالدی و کنسانتره از برنامه پیشــی گرفتیم 

امـا بـه دلیـل قطعـی گاز در تولیـد آهـــن اسـفنجی 

عقـب هستیـــم کـه بـــرای ایـــن محصــول نیـز تالش 

خواهیم کرد کاهش تولید جبران شود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

بیـان کـرد: سـود خالـص چادرملـو در 9 مـاه امسـال به 
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حدود 18 هزار و 200 میلیارد تومان رسـیده اسـت که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 

86 درصدی را نشان می دهد. چندین عامل در رشد 

سودآوری چادرملو دخیل بوده است که از جمله آن 

می تـوان بـه افزایـش قیمـت، افزایـش تولیـد و کنتـرل 

هزینه هـا اشـاره کـرد. کسـب ایـن سـود، نتیجـه کار 

تیمی همه عوامل شرکت بوده است.

وی در خصوص وضعیت سهام چادرملو در بازار 

سرمایه گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 

نماد »کچاد« ششمین شرکت بازار سرمایه محسوب 

می شـود و بـازده سـهام ایـن شـرکت در سـال جـاری 

33درصـد بـوده اسـت؛ در حالـی کـه بـازده کل بـازار 

سـرمایه در ایـن مـدت منفـی 2 درصـد ثبـت شـده 

است. به نظر می رسد چادرملو در بحث سهام، طی 

سال جاری روند قابل قبولی داشته است.

تقـی زاده اظهـار کـرد: امیدواریـم سـهامداران بـا 

افزایش سرمایه شرکت موافقت کنند زیرا همان طور 

کـه گفتـه شـد، چادرملـو چندین پـروژه تولیـدی را در 

دسـت اقـدام دارد کـه دو کارخانـه دو میلیـون تنـی 

بـه  اسـفنجی  آهـن  مگامـدول  سـوپر  واحـد  ذوب، 

ظرفیـت دو میلیـون و 200 هـزار تـن، دو نیـروگاه بـرق و 

یـک کارخانـه ورق فـوالدی مهم تریـن آن هـا هسـتند. 

طرح هـای  در  چادرملـو  سـرمایه گذاری های  حجـم 

توسعه بالغ بر سه میلیارد یورو برآورد می شود. از این 

رو، هـم در ایـن مرحلـه و هـم در مراحـل بعـد بـه طـور 

جـدی نیازمنـد افزایـش سـرمایه هـم بـرای نیـاز مالـی 

جهت اجرای طرح ها و هم افزایش اعتبار شرکت نزد 

بانک هـا بـرای اخـذ تسـهیالت هسـتیم. قـرار نیسـت 

بـرای اجـرای 90 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه در جیـب 

سهامداران دست کنیم و می  توانیم از منابع بانکی و 

سایر منابع مالی استفاده کنیم.

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

در خصوص وضعیت معدن D19 اظهار کرد: یکی 

از اصلی تریـن اقدامـات چادرملـو اکتشـاف اسـت. 

اکتشـافات  تکمیـل  دنبـال  بـه   D19 معـدن  در 

هسـتیم و هزینـه ایـن اکتشـافات از محـل منابـع 

جاری شـرکت خواهد بود زیرا اکتشـاف به تنهایی 

چنـدان هزینه بـر نیسـت. البتـه 50 درصـد معـدن 

D19 را در اختیار داریم.

وی اضافـه کـرد: چادرملـو جدیدتریـن تجهیزات 

اکتشـافی را ازجملـه هشـت دسـتگاه حفـاری عمیـق 

تهیـه کـرده و عملیـات اکتشـاف تکمیلـی عـالوه بـر 

معـدن D19 کـه بـا سـرعت در حـال انجـام اسـت، بـا 

سـازمان های مختلف برای اکتشـاف در حال مذاکره 

از کشـور  پهنه هایـی  امیدواریـم دولـت  و  هسـتیم 

همچون کویر مرکزی را به چادرملو و یا کنسرسیومی 

از شرکت های بزرگ واگذار کند تا عملیات اکتشافی 

چـه  شـود  مشـخص  و  کنیـم  آغـاز  سـرعت  بـا  را 

پتانسیل هایی در مناطق اکتشاف نشده وجود دارد. 

همچنیـــن در سایـــت معـــدن کنـــونی بـا تکمیـــل 

اکتشـافات، حدود 40 تا 50 میلیون تن ذخیره جدید 

اکتشـاف شـده اسـت. امیدواریـم در سـایت کنونـی 

حـدود 100 تـا 150 میلیـون تـن ذخیـره جدیـد کشـف 

کنیـم. اعتقـاد داریـم کویـر مرکـزی ایـران بیـش از 

یک میلیارد تن ذخیره سنگ آهن قابل اکتشاف است 

و این ذخایر تنها با عملیات اکتشافی قابل دسترسی 

خواهند بود.

تقـی زاده تاکیـد کـرد: بـا اینکـه مهم تریـن اقـدام 

جـاری مـا اکتشـاف خواهـد بـود امـا پروژه هایـی مهـم 

دیگری همچـــون فــوالد آلیتــاژی، نیـــروگاه، نســوز، 

فروآلیاژ، کنسانتره، نیروگاه خورشیدی، حمل و نقل 

ریلـی و جـاده ای و... را در دسـت اقـدام داریـم کـه 

بسیاری از آن ها آغاز شده اند، برخی دیگر به پیمانکار 

ابـالغ شـدند و برخـی دیگـر نیـز در آسـتانه انتخـاب 

پیمانکار قرار دارند.

پـس از گـزارش مدیرعامـل چادرملو، حسـابرس و 

بازرس قانونی شرکت بندهای خود از افزایش سرمایه 

چادرملو را قرائت کرد و آن را بالمانع دانست.

فوق العـاده شـرکت  پایـان مجمـع عمومـی  در 

ایـن  سـهامداران  چادرملـو،  صنعتـی  و  معدنـی 

شـرکت بـا افزایـش سـرمایه 63 هـزار و 686 میلیـارد 

ریالی و رسیدن آن به 119 هزار و 186 میلیارد ریال 

موافقت کردند.
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بـا افزایـش قیمـت محصوالت فوالدی در هفته گذشـته و نیـز قطعی گاز در یکـی دو ماه اخیر، خریـداران محصوالت فـوالدی به ویژه 
شـمش و تختـال در هفتـه منتهـی به 6 اسـفند ماه کمی عقب نشسـتند و از خرید انبوه دسـت برداشـتند. همچنین تختـال نیز بدون 

معامله ماند. 

کاهش چشمگیر معامالت فوالد خام

 

  

۰

۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

۶,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، در هفته منتهی به 6 اسفند ماه، 

محصـوالت فوالدسـازان منتخب این رسـانه شـامل 

شـمش فـوالدی شـرکت های چادرملو، ارفـع و فوالد 

خوزسـتان و میلگـرد فـوالد خراسـان مـورد معاملـه 

قرار گرفت.

15 هزار تن شمش فوالدی چادرملو معامله شد  

شـرکت  مـاه،  اسـفند  بـه 6  منتهـی  هفتـه  در 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـت در دو روز 

15هـزار تـن شـمش فـوالدی خود را در بـورس کاالی 

ایران به فروش برساند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

صنعتی چادرملو، دوشنبه دوم اسفند ماه 10 هزار 

بـا گریـد 5SP را قالـب  بلـوم فـوالدی  تـن شـمش 

معامـالت پریمیـوم در بورس کاال عرضه کرد که با 

تقاضای 10 هزار تنی مواجه و این شـرکت موفق به 

انجام معامله تمامی عرضه خود شد.

چادرملـو، شـمش  فوالدی را به قیمـت 129هزار 

و 961 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله تغییری نداشـت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 129 میلیـارد و 961میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   2 نمـودار 

مـاه  اسـفند  سـوم  سه شـنبه  چادرملـو،  صنعتـی 

20هـزار تـن شـمش بلوم فوالدی با گریـد 5SP را در 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 15 هـزار و 

انجـام  بـه  موفـق  شـرکت  ایـن  و  مواجـه  500تنـی 

معامله پنج هزار تن شمش فوالدی خود شد.

چادرملو، شـمش فوالدی را به قیمت 135هزار 

و 111 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

کـه قیمـت معاملـه افزایـش نیافـت. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفته، 67 میلیـارد و 555 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

ارفع هشت هزار تن شمش فروخت  

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هفتـه منتهی به 

6 اسـفند مـاه موفـق شـد هشـت هـزار و 100 تـن 

شمش فوالدی خود را در بورس کاالی ایران مورد 

معامله قرار دهد.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفع، دوشـنبه دوم اسـفند ماه پنج هزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در دو بخـش و قالـب معامـالت 

بـا تقاضـای  پریمیـوم بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

پنج هزار تنی مواجه شد و به میزان عرضه، معامله 

صورت گرفت.

ارفع، شمش فوالدی را به قیمت های 130 هزار 

ازای هـر  بـه  ریـال  ریـال و 130 هـزار و 420  و 311 

کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه قیمـت معامـالت 

بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معامـالت انجام 

درآمـد  تومـان  میلیـون  و 177  میلیـارد  شـده، 65 

کسب کرد.

کـه  اسـت  آن  از  حاکـی   4 نمـودار  همچنیـن 

سه شـنبه سـوم اسـفند مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع چهـار هـزار و 800 شـمش فـوالدی خـود شـامل 

سـه هـزار و 100 تـن شـمش بلـوم )150*150( بـا گریـد 

3SP، همچنیـن یـک هـزار و 200 تـن شـمش بلـوم 

تـن   300  ،3SP گریـد  بـا   )150*150( کوتـاه  طـول 

شـمش بلـوم )200*200( بـا گریـد 3SP، یـک هـزار و 

200 تـن شـمش بلـوم طـول کوتـاه 5SP )150*150  و 

چادرملو، شمش  فوالدی را به قیمت 
135هزار و 111 ریال به ازای هر 
کیلوگرم عرضه کرده بود که قیمت 
معامله افزایش نیافت. این شرکت 

از معامله صورت گرفته، 67 میلیارد و 
555 میلیون تومان درآمد کسب کرد

)
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-5نمودار 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله

کوتـاه  طـول  بلـوم  شـمش  تـن   200 نهایـت  در 

)3SP )200*200 بـه قیمـت 135 هـزار و 111 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرد کـه تنهـا سـه هـزار و 

100 تـن شـمش بلـوم )150*150( بـا گریـد 3SP بـا 

تقاضـای چهـار هـزار تنی مواجه و به میـزان عرضه، 

معامله صورت گرفت. 

ارفـع، شـمش معاملـه شـده خـود را بـه قیمـت 

135 هـزار و 111 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

و  هـزار   135 بـه  معاملـه  قیمـت  کـه  بـود  کـرده 

571ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید. این شـرکت 

از معامالت صورت گرفته 42 میلیارد و 27 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

14 هزار تن شمش فوالدی »فخوز« معامله شد  

فـوالد  شـرکت  مـاه،  اسـفند  سـوم  سه شـنبه 

خوزسـتان توانسـت 14 هزار تن شمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور که نمودار 5 نشـان می دهد، شـرکت 

فوالد خوزسـتان، سه شنبه سـوم اسفند ماه، 20 هزار 

تـن شـمش بلوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضه کرد 

کـه بـا تقاضـای 15 هـزار و 500 تنـی مواجـه شـد و بـه 

میزان 14 هزار تن معامله صورت گرفت.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 135 هزار 

و 111 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 189 میلیـارد و 155 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

گفتنـی اسـت کـه فـوالد خوزسـتان 60 هـزار تـن 

تختـال در تـاالر حـراج باز عرضه کرده بود که بدون 

متقاضی و معامله ماند.

»فخاس« 10 هزار تن میلگرد فروخت  

چهارشـنبه چهـارم اسـفند مـاه، شـرکت فـوالد 

خراسـان توانسـت 10 هـزار و 32 تـن میلگـرد فوالدی 

خـود را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایران مورد 

معامله قرار دهد.

نمودار 6 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

چهارشـنبه چهـارم اسـفند مـاه، 10 هـزار و 32 تـن 

میلگـرد خـود را در تاالر صنعتی بـورس کاالی ایران 

عرضه کرد که در مقابل آن 17 هزار و 94 تن تقاضا 

وجـود داشـت امـا هشـت هـزار و 140 تـن از آن بـه 

فـروش رفـت. ایـن شـرکت بـا معاملـه یـک هـزار و 

892تـن دیگـر در تـاالر مچینگ، همه عرضـه خود را 

به فروش رساند.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 141هزار 

و 500 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 141 میلیـارد و 952 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.
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هفت هزار معدن در حال فعالیت و تجهیز در کشور است
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مدیرعامـل فـوالد صنعـت بناب، ایجاد زنجیره کامل فوالد در اسـتان آذربایجان شـرقی و شـمالغرب کشـور را نیاز اساسـی صنعت 
فـوالد در ایـن منطقه دانسـت و گفـت: ادامه فعالیت واحدهای فوالدی در اسـتان آذربایجان شـرقی و ایجاد بسـترهای توسـعه ای 
در ایـن منطقـه نیازمنـد توجـه جدی به تکمیـل زنجیره فـوالدی و ایجاد زنجیره ارزش اسـت تا بتواننـد به فعالیت ادامـه دهند و در 

جهت توسعه گام بردارند.

ایجاد زنجیره کامل فوالد ضرورت توسعه این 
صنعت در منطقه شمال غرب کشور

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب، محمد کشانی 

در دیـدار بـا هیئـت رئیسـه دانشـگاه آزاد اسـالمی 

بناب و معتمدین حامی علم و فناوری شهرستان با 

اشـاره بـه جایـگاه ویـژه بنـاب در حوزه هـای علمـی و 

صنعتـی اظهـار داشـت: شهرسـتان بنـاب بـه جهت 

بهره منـدی از صنایع مختلـف به ویژه صنعت فوالد 

نقش ویژه ای در اقتصاد و اشـتغال منطقه و کشـور 

دارد و بـا وجـود مراکـز علمـی و دانشـگاهی بـا ایجاد 

و  صنعـت  فی مابیـن  همکاری هـای  و  هم افزایـی 

دانشـگاه،  علم، تخصص و فناوری در کنار هم قرار 

گرفته و رشد، توسعه صنعت، تربیت نیروی کارآمد 

و عمل گرا را برای تعالی صنعت و تولید شهرسـتان 

میسر خواهد کرد.

مدیرعامل فوالد صنعت بناب، رشد و توسعه این 

صنعت در این منطقه را منوط به تکمیل زنجیره آن 

دانسـت و عنـوان کـرد: ادامـه فعالیـت واحدهـای 

فوالدی در استان آذربایجان شرقی و ایجاد بسترهای 

توسـعه ای در ایـن منطقـه نیازمنـد توجـه جـدی بـه 

تکمیل زنجیره فوالدی و ایجاد زنجیره ارزش است تا 

بتواننـد بـه فعالیـت ادامـه دهند و در جهت توسـعه 

گام بردارند.

وی، بومی سازی را امری مهم دانست و افزود: با 

توجـه بـه اهمیـت بومی سـازی، همـکاری صنعـت بـا 

دانشگاه باید منجر به این نتیجه شود که بومی سازی 

به صورت علمی و عملی صورت پذیرد و دانشگاه در 

راسـتای ارتقـای دانـش و کسـب تخصـص الزم در 

جهت به روز کردن تکنولوژی نقش ویژه ای را باید ایفا 

کنـد کـه در صـورت ورود تکنولوژی از خارج نیز باید 

سـاخت ماشـین آالت در داخـل و بـا تکیـه بـر تـوان و 

پتانسـیل داخلـی بـه منظـور ایجـاد اشـتغال و ارزش 

افـزوده صـورت پذیـرد، بـر همیـن اسـاس بومی سـازی 

نیاز ضروری صنعت فوالد و سایر صنایعی است که 

به توسعه فکر می کنند.

کشانی در خصوص اهداف و برنامه ریزی انجام 

شـده و وضعیـت فعلـی مجتمع فـوالد صنعت بناب 

نیز عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی صنعت فوالد 

در کشـور و رکـورد حاصـل از مشـکالت موجـود در 

زنجیره فوالد، وضعیت بازار و تامین انرژی، در تالش 

هسـتیم بـا مدیریـت هزینه هـا ،کاهـش قیمـت تمـام 

شـده و افزایـش بهـره وری، فعالیـت مجموعـه فـوالد 

بنـاب دچـار اختـالل نشـود و بـه فعالیـت خـود ادامـه 
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بهینه سـازی  بـرای  برنامه ریـزی  همچنیـن  بدهـد. 

خطـوط تولیـد، افزایـش 500 هـزار تنـی تـوان ذوب و 

800هـزار تنـی نـوردی مجموعه در دسـتور کار اسـت 

که با حفظ نیروی انسانی و توانمندسازی آن ها شرایط 

بهتـری را در آینـده شـاهد خواهیـم بـود و بـا ایجـاد 

طرح های توسعه ای امیدواریم فضای جدید اشتغال 

را نیز به وجود بیاوریم.

عضـو هیئـت مدیره انجمن تولیدکننـدگان فوالد 

بـا  بـرای همـکاری  پایـان از آمادگـی الزم  کشـور در 

دانشـگاه و سـرای فـوالد ایـن شهرسـتان خبـر داد و بـا 

تاکیـد بـر ایـن نکته کـه این همـکاری باید در راسـتای 

کاربـردی کـردن و عملگرایـی برنامه هـای آموزشـی و 

تحقیقاتـی صـورت گرفتـه و در صدد کمک به تولید 

اقتصادی و رشد و اعتالی واحدهای تولیدی برآید.

مهـدی عباسـقلی پور، سرپرسـت دانشـگاه آزاد 

اسـالمی بنـاب نیـز در ایـن دیـدار با اشـاره به تعامل و 

همکاری هـای فی مابیـن صنعـت و دانشـگاه گفـت: 

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحــــد بنــــاب بــــا ایجــــاد 

زیرسـاخت ها و بسـترهای الزم علمـی و کارگاهـی و 

تاسـیس سـرای نوآوری فوالد اقدامات مناسـبی را در 

یک سال اخیر انجام داده است که این امر به جهت 

یاری رساندن به صنعت فوالد شهرستان و منطقه با 

دیـد آینده نگـری روی داده اسـت و بـه منظـور ایجـاد 

مختلـف  بخش هـای  در  فی مابیـن  همکاری هـای 

علمی، پژوهشـی، سـاخت و طراحی قطعات آمادگی 

الزم برای همکاری را دارد.

عباس قلی پور با اشاره به وجود پتانسیل علمی و 

اساتید با سطح علمی باال در این مرکز افزود: دانشگاه 

آزاد اسـالمی بنـاب آمادگـی الزم بـرای تربیـت نیروی 

انسـانی ماهـر و کارآمـد کردن نیروی انسـانی موجود 

در شـرکت های تولیـدی بـه جهت ارتقـا دانش فنی و 

تخصصـی را دارد و ارتقـا سـطح علمـی نیروهـا در 

واحدهای تولیدی یکی از نیازهای اساسـی اسـت در 

این زمینه هم آماده همکاری در محیط دانشگاه بوده 

و همچنین در داخل مجتمع آماده برگزاری کالس های 

آموزشی و علمی هستیم.

سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی بنـاب، برنامـه 

برگـزاری همایش هـا و رویدادهـای مهـارت محـور و 

علمـی را از برنامه هـای در دسـتور کار سـرای نـوآوری 

فوالد و دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: اولین رویداد 

علمی و مهارت محور در حال حاضر با اعالم فراخوان 

و اخذ طرح ها و ایده های نوآورانه شرکت کنندگان کار 

بـا  نیـز  زمینـه  ایـن  و در  اسـت  کـرده  آغـاز  را  خـود 

متخصصین و مهندسین مجتمع فوالد صنعت بناب 

همکاری الزم را به عمل خواهد آورد.

ــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، بر اسـاس جدیدترین آمـار وزارت 

پاییـز  ماهـه  سـه  طـی  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

امسال، 310 فقره پروانه اکتشاف و 126 فقره گواهی 

کشـف صـادر شـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال 

فقـره  و 122  اکتشـاف  پروانـه  فقـره  گذشـته، 264 

گواهـی کشـف بـود کـه بـه ترتیـب حاکـی از رشـد 

17.4درصـدی و 3.3 درصـدی نسـب بـه مدت زمان 

سال مشابه است.

همچنیـن طـی پاییـز امسـال، 130 فقـره پروانـه 

بهره بـرداری صـادر شـد کـه نسـبت بـه آمـار فصـل 

نشـان  را  رشـد  درصـد   5.7 فقـره(   123( تابسـتان 

می دهـد. افـزون بـر ایـن، هزینـه عملیات اکتشـافی 

در مرحله گواهی کشف با افزایش 3.7 درصدی از 

حـدود یـک هـزار و 600 میلیـارد ریـال صـورت گرفتـه 

در فصل تابسـتان به حدود یک هزار و 659 میلیارد 

ریال در فصل پاییز رسید.

بـه گـزارش وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، از 

ابتـدای فروردیـن تـا پایـان آذر مـاه، 797 فقـره پروانـه 

اکتشـاف صـادر شـد کـه در مقایسـه بـا رقـم مـدت 

مشـابه سـال گذشـته )700 فقره(، 13.9 درصد رشـد را 

نشان می دهد.

همچنین طی 9 ماهه امسال، 355 فقره گواهی 

کشـف و 380 فقـره پروانـه بهره بـرداری صـادر شـد که 

نسـبت به رقم مدت مشابه سـال گذشته )368 فقره 

گواهی کشف و 462 فقره پروانه اکتشاف( به ترتیب 

3.5 درصد و 17.7 درصد کاهش یافته است.

از  اکتشـاف  عملیـات  هزینـه  میـان،  ایـن  در 

911میلیارد ریال 9 ماهه سـال 99 به حدود سـه هزار 

و 593 میلیـارد ریـال طـی 9 ماهـه امسـال رسـید کـه 

حاکی از افزایش 294 درصد افزایش هزینه عملیات 

اکتشاف است.

میـزان صـدور مجوزهـای معدنـی )پروانه اکتشـاف، گواهی کشـف و پروانه بهره بـرداری( در فصل پاییز نسـبت به فصل تابسـتان 
سال جاری افزایش یافت.

افزایش صدور مجوزهای معدنی در پاییز 1400
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حجت االسـالم  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

موسی فتوحی اظهار داشت: در آن زمان کارشناسی 

الزم بـرای واگـذاری ایـن معـادن انجـام نشـد و ایـن 

معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار می شد.

رئیس منطقه دوم سـازمان بازرسـی و بازرس کل 

خراسـان رضـوی افـزود: هزینه هـای دولـت در ایـن 

منطقـه بیشـتر از درآمـد بـه دسـت آمـده ناشـی از 

واگـذاری 29 معـدن آن اســـت و در حــــال حاضــــر 

بهره برداران تمامی پهنه دشـت بادخیز منطقه را به 

هم ریخته و مشکالت زیست محیطی برای ساکنان 

محلی بــــه وجــــود آورده انــــد و بار هـــا شاهـــد ایجاد 

از  زیـاد  ارتفـاع  بـه  تپه هایـی  و  عمیـق  گودال هـای 

خاک های نرم در این منطقه بادخیز بوده ایم.

وی گفت: در حال حاضر سود خالص فروش هر 

تن سنگ آهن معادن پالسری سنگان حدود 10میلیون 

ریال اسـت، اما بهره برداران مقدار ناچیزی به دولت 

عوارض معدنی می دهند.

دولـت،  کـرد:  تصریـح  فتوحـی  حجت االسـالم 

زمیـن، عرصـه و منابـع طبیعـی بیت المـال در ایـن 

منطقـه را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کـرده و بخش 

خصوصـی نیـز بـدون انجـام هزینـه خاصـی در ایـن 

سـنگ آهن  توجـه  قابـل  و  سرشـار  سـود  بـا  عرصـه، 

برداشت می کند.

رئیس منطقه دوم سـازمان بازرسـی و بازرس کل 

خراسـان رضـوی، سـرمایه گذاری بهره بـرداران بخـش 

خریـد  حـد  در  را  پالسـری  معـادن  در  خصوصـی 

خودرو هـای سـنگین معدنـی و بیل مکانیکـی عنوان 

کرد و ادامه داد: سود برداشت از این معادن تا حدی 

بـه  را  کار  بهره بـرداری،  پروانـه  کـه صاحبـان  اسـت 

پیمانـکاران درجـه دوم، سـوم و حتـی چهـارم واگـذار 

می کننـد و بهره بـردار اصلـی در دوره 20 سـاله مجـوز 

بهره برداری، سرمایه گذاری خاصی نمی کند.

وی اذعــــان کــــرد: در دوره آغــــاز واگـــــذاری 

بهره بـــرداری معــادن یعنـی بیـش از 20 سـال قبـل، 

قانـون اجـازه مـی داد تـا 30 درصـد درآمـد معـادن بـه 

ایـن  امـا  شـود،  دریافـت  دولتـی  عـوارض  عنـوان 

عـوارض از معـادن پالسـری سـنگان خـواف 3 درصـد 

تعیین شده بود.

رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی، تعیین مقدار 

ناچیـز بـه عنوان سـهم دولـت از این معـادن را تخلف 

آشکار دانســـت و افــــزود: از حـــدود دو ســــال پیـــش 

ایـــن موضـــوع ورود کــــرده و  بـه  بازرسـی استــــان 

توانسته ایم سهم دولتی را به 8 درصد برسانیم.

وی ادامه داد: عالوه بر آن، بهره برداران 29 معدن 

پالسـری منطقه سـنگان خواف طی قرارداد های پنج 

تا 20 ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر 

تخلفـات معدنـی نیـز داشـته اند، حتـی در مـواردی 

همـــان 3 درصـــد حقـــوق دولتـی را نیـز پرداخـــت 

نمی کردنـد بـه طوری که یکـی از بهره برداران از سـال 

93 این بدهی را به دولت پرداخت نکرده است.

اســـاس اعـالم سـازمان صنعـت، معـدن و  بـر 

تجـــارت خراســـان رضـوی، تعـداد معـادن پالسـری 

معـدن  خـواف 28  سـنگان  منطقـه  در  سـنگ آهن 

دارای پروانـه بهره بــــرداری بـا پنــــج میلیــــون تـن 

ظرفیـت اسـتخراج در سـال اسـت کـــه بهره بـرداران 

آن سرمایـــه گذاران بخــــش خصــــوصی هستنــــد، 

سـنگ آهن معـادن پالسـری بـه وسـیله خودور هـای 

سـنگین از پهنـه مسـطح دشـت برداشـت شـده و 

برای استفاده در واحد های ذوب آهن در کامیون ها 

بارگیری می شود.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

مجموعه معادن سـنگ آهن سـنگان خواف در استان 

خراسـان رضــوی بـا ذخیـــره یک میلیـارد تن یکی 

بـزرگ سنگ آهـــن جهــان و  از 10مجموعــه معدنـی 

تامین کننده خـوراک اولیه بـرای تولید 17.5 میلیون 

تن کنسانتره، 15میلیون تن گندله و پنج میلیون تن 

سنگ آهن در ایران است.

رئیـس منطقـه دوم سـازمان بازرسـی و بازرس کل خراسـان رضوی گفت: واگذاری معادن سـنگ آهن پالسـری سـنگان خواف به 
بهره برداران بخش خصوصی در دهه های 70 و 80 تخلف بوده است.

تخلف در واگذاری معادن سنگ آهن پالسری سنگان 
خواف به بخش خصوصی

بازرس کل خراسان رضوی مطرح کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، امیرعلی طاهـرزاده 

در دهمیـن کنفرانـس مهندسـی معـدن ایران کـه در 

شـهر زاهدان برگزار شـد، اظهار داشـت: تا پایان سـال 

99، میـزان ذخایـر معدنـی در ایـران 51 میلیـارد تـن 

برآورد شده است.

وی بـا بیـان اینکه ایران به لحـاظ مواد معدنی در 

رتبـه دهـم دنیـا قـرار دارد، افـزود: 28 درصـد از ارزش 

بورس در بخش معادن محقق شده است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

بیان کرد: معادن به اسـتقالل و کاهش وابسـتگی به 

نفـت، توسـعه متـوازن و محرومیت زدایـی و ارزآوری 

کمک می کند؛ به طوری که ارزآوری معادن در سال 

99، هشت میلیار دالر بوده است.

داود شهرکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست 

عنــــوان کـــرد: این کنفـــرانس و نمایشـگاه صنایـــع 

معــــدنی در معـــرفی ظرفیت هـــای استـــان نقــــش 

مهمـی دارد و زمینه هـای سـرمایه گذاری بسـیاری 

را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه سـرمایه گذاران مطمئن باشـند 

که می توانند از مرحله اکتشاف تا فرآوری در معادن 

استان حضور داشته باشند، گفت: شرط اینکه مردم 

در فعالیت هـای معدنـی سـهم داشـته باشـند لحـاظ 

شده است.

شهرکی با بیان اینکه بیشترین ذخایر معدنی را 

امسـال سیسـتان و بلوچسـتان داشـته اسـت، تصریح 

کرد: انتظاری که از این همایش داریم این اسـت که 

در حوزه ایمنی و بهره وری معادن فعالیت شود.

غالمرضـا رضایـی، رئیـس دانشـگاه سیسـتان و 

بلوچسـتان نیـز در ایـن نشسـت بیان کـرد: اسـتان در 

موقعیت زمین شناسی منحصر به   فردی قرار دارد و 

پتانسیل های فلزی و غیر فلزی این استان را تبدیل به 

بهشت معدنی ایران کرده است. 

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر به خصوص از 

سال 1400 در حوزه معادن استان فعالیت های خوبی 

آغاز شده است. 

رضایـی بـا بیـان اینکـه برخـی نقاط ضعـف مانند 

کمبود نیروهای متخصص در حوزه معادن سیستان 

و بلوچسـتان وجـود دارد، تصریـح کـرد: پایـگاه جامـع 

داده هـای اطالعاتـی در حـوزه معـادن و آزمایشـگاه 

مرکزی معدن نیاز این استان است. 

بر اســاس گزارشــی از ایرنـــا، سیــد امیــر اسعــد 

فاطمی، دبیـــر علمـــی کنفـرانس مهنـدسی معدن 

ایران نیز در این نشست با بیان اینکه پتانسیل های 

معدنی سیسـتان و بلوچسـتان نویدبخش افق های 

معـــدن در استـــان استــت، یـــادآور شـــد: دانشگاه 

استــــان می توانـــد مرکـــز پـرورش تحول آفرینـان در 

حوزه معادن باشد. 

مدیرعامـل شـرکت تهیـه و تولیـد مواد معدنی ایـران گفت: هفت هزار معدن در سـطح کشـور با اسـتخراج 510 میلیـون تن مواد 
معدنی در حال فعالیت و تجهیز است که منجر به اشتغال زایی برای 160 هزار نفر خواهد شد.

هفت هزار معدن در حال فعالیت و تجهیز 
در کشور است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 

حمیـد شـجاعی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: 

برنامه ریـزی بومی سـازی از زمانـی کـه در هلدینـگ 

فـوالد مبارکـه کلید خـورد، در ایـن واحد هم به عنوان 

یک رسالت در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: برنامه بومی سازی از مرحله طراحی 

تعریـف می شـود و تـا مرحلـه سـاخت تـداوم دارد و 

در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری این 

مهـم بـه عنـوان یک سیاسـت کلیـدی دنبال شـده و 

همچنان ادامه دارد.

و  چهارمحـال  خـودرو  ورق  شـرکت  مدیرعامـل 

بختیـاری در ادامـه افـزود: اکنـون سـاخت گریبکـس 

جرثقیل ها، رادیانتیوب ها و رکوپراتورهای کوره آنیل، 

چرخ هـای ماشـین جـوش و بیرینگ هـای حوضچـه 

مـذاب و... در حـال انجـام اسـت و سـاخت دیگـر 

قطعات نیز پیش بینی شده است.

شجاعی ضمن ابراز خوش بینی برای بومی سازی 

در زنجیره آهن و فوالد افزود: وزارت صمت می تواند 

یک بسـتر اطالعاتی طراحی و راه اندازی کند که در 

و  دارد  وجـود  توانمندی هایـی  چـه  کشـور  داخـل 

بـه  و  ارائـه شـود  درخواسـت شـرکت ها در سـامانه 

اشتراک گذاشته شود.

وی تصریـح کـرد: امـروز دیگـر نبایـد هـر شـرکتی، 

موضوع مهم بومی سازی را از صفر شروع کند، بلکه 

بـا تبـادل تجربیـات و دسـتاوردها در ایـن بخـش از 

اتـالف زمـان پرهیـز و بـا تبـادل اطالعـات در شـتاب 

بخشیدن به ساخت داخل کمک شایانی شود.

و  خـودرو چهارمحـال  ورق  مدیرعامـل شـرکت 

بختیاری در پایان تاکید کرد: بومی سازی امروز باید 

در اقتصـاد کشـور به شـکل سـازمان یافته مـورد توجه 

قرار گیرد، تا در رشد اقتصادی نقش بسزایی داشته 

باشـد و در حقیقـت باالتریـن کمـک دولـت بـه امـر 

بومی سازی، سازمان دهی این مسئله جدی است.

مدیرعامل شـرکت ورق خـودرو چهارمحال و بختیاری از صرفه جویی سـاالنه به میزان 
حـدود دو میلیـون دالر با بومی سـازی و سـاخت داخـل در این واحد صنعتی خبـر داد و 
گفـت: بومی سـازی امـروز باید در اقتصاد کشـور به شـکل سـازمان یافته مـورد توجه 

قرار گیرد تا در رشد اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

صرفه جویی دو میلیون دالری در قالب 
بومی سازی

ـــ

آغاز عملیات 
اجرایی پروژه 
احداث راه 

دسترسی به معادن 
مهاباد

پروژه احداث قطعه دوم راه دسترسی 
بـه معـادن سـنگ باریـت مهابـاد با 
سـرمایه گذاری ایمیدرو طی اسفندماه 

سال جاری آغاز خواهد شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از روابط 

عمومی ایمیدرو، طول این مسیر که در حدفاصل 

روستای بیرم و بره جو در استان آذربایجان غربی 

میـــــزان  اســــت.  کیلومتــــر  چهــــار  دارد،  قــــرار 

سـرمایه گذاری ایمیدرو در این پروژه 368میلیارد 

ریال تعریف شده است.

طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و 

مناطق معدنی )مجموعه تحت پوشش ایمیدرو( 

راهبری این پروژه را بر عهده دارد.

طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و 

مناطـق معدنـی بـا هـدف توسـعه زیرسـاخت ها، 

حمایت از سرمایه گذار داخلی، محرومیت زدایی، 

کمتـر  مناطـق  اقتصـاد  تقویـت  و  اشـتغال زایی 

توسعه یافته ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
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ـــ

گواهینامـه نظـام مدیریـت کیفیـت و ارتقـای ویرایـش ISO10015 بـه 2019 )راهنمای مدیریت شایسـتگی و توسـعه کارکنان( 
شرکت فوالد خوزستان به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

تمدید گواهینامه نظام مدیریت کیفیت و 
ارتقای ویرایش ISO10015 به 2019

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط  

گواهینامـه   خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

نظام هـای مدیریـت کیفیـت و راهنمـای مدیریـت 

سـرممیز  سـوی  از  کارکنـان  توسـعه  و  شایسـتگی 

شـرکت پایـش ارزیابـی و انطباق ایـران، به مدت یک 

سال تمدید شد.

قائـم مقـام مدیرعامـل در امـور بهره بـرداری و 

توسـعه و رئیس جلسـه در جلسـه اختتامیه ممیزی 

شـخص ثالـث، تمدیـد گواهینامـه نظـام مدیریـت 

کیفیـت و انتقـال ویرایـش ISO10015 بـدون ثبـت 

فـوالد  پایبنـدی شـرکت  از  نشـان  را  انطبـاق  عـدم 

خوزستان دانست.

محمـد نیکـوکار افـزود: نـکات قابـل بهبـودی 

پیشـرفت  از سـوی گـروه ممیـزی در جهـت  کـه 

اهـداف سـازمان مطـرح شـد بایـد مـورد بررسـی و 

اقدام قرار گیرند.

نظـام  در  مدیرعامـل  نماینـده  اکابـر،  محمـود 

مدیریـت یکپارچـه اظهـار کـرد: ممیـزی بـر اسـاس 

گواهینامه هـای  کسـب  مرجـع  اسـتانداردهای 

بین المللـی ایـزو 9001 و ایـزو 10015 در روزهـای یکـم و 

دوم اسـفند 1400 بـه صـورت مجـازی و بـا اسـتفاده از 

زیرسـاخت SKY ROOM از سـوی احمدی سرممیز 

شرکت پایش ارزیابی و انطباق ایران )توف نورد سابق( 

انجام شد.

وی در ادامه گفت: در این دوره ممیزی مواردی 

همچـون خـط مشـی سـازمان، اهـداف اسـتراتژیک، 

عملکرد کلی فرایندها و فرایندهای طراحی و توسعه 

محصـوالت،  کیفیـت  کنتـرل  جدیـد،  محصـول 

نگهـداری و تعمیـرات، تامیـن مـواد اولیـه، مصرفـی و 

قطعـات و تجهیـزات، آمـوزش و ممیـزی داخلـی و 

مصوبـات بازنگـری مدیریـت، مـورد ممیـزی شـخص 

ثالث قرار گرفت.

مدیـر تضمین کیفیـت فوالد خوزسـتان اشـاره ای 

هـم بـه نقـاط قـوت ممیـزی داشـت و افـزود: کیفیت 

فراینـد طراحـی و اجـرای تعییـن نیازهـای مربـوط بـه 

شایستگی ها در سه سطح فردی، سازمانی و گروهی، 

ارزیابی و اثربخشی سه بسته فنی آموزشی طراحی و 

اجرا شده واحد آموزش بر  اساس مدل فیلیپس و نرخ 

بازگشـت سـرمایه که این موضوع اثر بخشـی خوب 

ایـن سـه بسـته را اثبـات کـرده اسـت، بومی سـازی 

اسـالید گیـت CS80 بـر اسـاس فراینـد بومی سـازی، 

طراحـی خـوب سـاختار تضمیـن کیفیـت بـه عنـوان 

متولـی سیسـتم های مدیریـت بـا توجـه بـه نیازهـای 

ایجـاد  فرایندهـا،  سـایر  از  آن  اسـتقالل  و  سـازمان 

زیرسـاخت مناسـب به منظور نگهـداری و انبـارش و 

کنترل موجودی انبارها از جمله انبار مواد شیمیایی، 

انجـام ممیـزی نظام منـد تجهیـزات اندازه گیـری و 

کالیبراسیون واحد توسط مدیریت اتوماسیون و ابزار 

دقیـق و ارائـه بازخوردهـای الزم بـه واحدهـا، انجـام 

تحلیل های خرد و کالن متناسب با اجرای عملیات و 

نیـز شناسـایی ریسـک ها و فرصت هـای اسـتراتژی و 

سـطح کالن فراینـدی توسـط مدیریـت اسـتراتژی و 

تعالـی سـازمانی، تقسـیم و توزیـع مناسـب مباحـث 

مربـوط بـه بازنگـری مدیریـت در کمیته هـای عالـی، 

ایجاد بستر الکترونیکی در ارتباط با تامین کنندگان و 

مشـخصات  ثبـت  در  رکـورد  ایجـاد  همچنیـن 

و  سـازنده  تعامـل  جـاری،  تامین کننـدگان در سـال 

ممیـزی  جلسـات  در  شـوندگان  ممیـزی  دوسـتانه 

مواردی هسـتند که از سـوی ممیزی به عنوان نقاط 

قوت در نظر گرفته شد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، علیرضا شـهیدی در 

چهلمیـن گردهمایی ملی علوم زمین که بـه صورت 

آنالین در سازمان زمین شناسی برگزار شد، با اشاره به 

تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری در گام دوم انقـالب، 

اظهـار داشـت: نیـاز کل کشـور بـه ایـن مطالعـات 

6میلیـون و 600 هـزار کیلومتـر خطـی و اولویـت مـا 

و  میلیـــون  دو  مساحـــت  بـــه  هوایـی  مطالعــــات 

750کیلومتـــر خطـــی اســت کــه تاکنون 640  هــزار 

کیلومتر خطی اجرایی شـده اسـت که در این زمینه 

عقـب هسـتیم. ایشـان در ایـن بیانـات ایـران را بـا دارا 

بـودن یـک درصـد جمعیـت جهـان، دارای 7 درصـد 

ذخایـر معدنـی جهـان دانسـتند و همچنیـن ابـالغ 

کردنـد بسـیاری از ظرفیت هـا دسـت نخـورده باقـی 

مانـده اسـت و سـازمان زمین شناسـی بـا توجـه بـه 

بیانـات گام دوم انقـالب هـدف خـود را در برنامـه 

کاری، اکتشاف ذخایر پنهان جهت باال بردن امتیاز 

ایران از نظر ذخایر معدنی در جهان قرار داده است.

وی بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه ایـن سـازمان در 

یـک بـازه زمانی کوتـاه می تواند این هدف را محقق 

کنـد، افـزود: ایـران تـا سـال 1320 سـازمانی را کـه 

متولـی بحـث زمین شناسـی و اکتشـاف باشـد، بـه 

طـور رسـمی نداشـته اسـت و بیشـتر مطالعـات در 

ایـن حـوزه عمومـا از طریـق زمین شناسـانی بـود کـه 

برای فعالیت های نفتی، فعال بودند.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشـور، آغـاز رسـمی کار ایـن سـازمان را از سـال 1338 

عنوان کرد و گفت: گستره فعالیت های این سازمان 

شامل تولید اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافات 

کشور در محیط های خشکی و دریایی، پایش ذخایر 

معدنـی و برنامه ریـزی هدفمنـد اکتشـافات، تولید و 

تحلیـل 800 الیه اطالعاتی مکان محـور در حوزه  علوم 

زمیـن و کشـف ذخایـر معدنـی، منشـایابی و پایـش 

مخاطرات زمین شناختی و مهندسی، پدیده شناسی 

تغییـر اقلیـم و بحران هـای ناشـی از آن، کشـف منابع 

آبی جدید، پایگاه ملی داده های علوم زمین و برقراری 

ارتباط علمی و فنی با مراکز علمی دنیا است.

شهیدی وظیفه حاکمیتی این سازمان را تولید 

اطالعات پایه علوم زمین و اکتشافات معدنی ذکر 

کـرد و ادامـه داد: مـا همـواره اعـالم کرده ایـم که در 

کشـور از طریق اکتشـاف مواد معدنی، خلق ثروت 

و از طریـق شناسـایی و پایـش مخاطـرات، از ثـروت 

کسـب شـده صیانـت می کنیـم و بـر همیـن اسـاس 

ایـن سـازمان در زمینـه شناسـایی منابـع معدنـی بـا 

هدف ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی، سهم 

7 درصـدی از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور را بـه 

خود اختصاص داده است.

تهیه نقشه زمین شناسی خاورمیانه از   

سوی ایران

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشـور بـا اشـاره به تولید اطالعـات پایه زمین شناسـی 

در این سـازمان، بیان کرد: در طول 62 سـالی که از 

تاسیس این سازمان می گذرد، چندین بار اقدام به 

اسکن زمین شناسی در کشور کردیم که یک بار در 

مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم بود که خروجی 

رئیس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور با بیان اینکه عمق پوشـش اکتشـاف در دنیا 73 متر اسـت و این میزان 
در ایـران بیـن نیـم تـا یک متر اسـت، گفـت: به منظـور افزایش عمـق اکتشـاف، مطالعـات ژئوفیزیک هوایـی را در این سـازمان 

اجرایی کردیم.

شناسایی ۸1 ماده و ۸9 تیپ ماده معدنی در ایران
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی عنوان کرد:
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آن نقشـه های یـک میلیونیـم و شـناخت اقلیم هـای 

مختلف تکتونیکی در کشور است.

این مقام مسـئول گام دیگر تهیه این اطالعات 

را، نقشـه های پایـه در مقیـاس 100 هـزار دانسـت و 

گفت: از سـال 1383 تاکنون توانسـته ایم در تمامی 

زمینه هــــا نقشه هــــا را در مقیــــاس یـک بیســـت و 

پنج هزار تهیه کنیم ولی از سـال جاری مقیاس کار 

در ایـن سـازمان تغییـر یافتـه اسـت و بـر اسـاس آن 

تقریبـا هیـچ محصولـی در سـازمان زمین شناسـی 

تهیـه نمی شـود کـه مقیـاس آن در سـلول های یـک 

بیست و پنج هزار قرار نگیرند.

رئیــــس سازمــــان زمیـــن شناسی و اکتشـــافات 

معـــدنی، بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن سازمـــان از دیربـــاز 

همکاری هـای خوبـی بـا مجامـع بین المللـی داشـته 

اسـت، خاطرنشان کرد: سـازمان زمین شناسی ایران 

به عنوان یکی از 9 سازمان زمین شنــاسی در جهــان 

شناخته شــده است و به همیـــن دلیل، کمیسیــون 

نقشه هــای زمین شناسـی دنیـا در یونسـکو، وظیفـه 

تولیـد اطالعـات پایه و نقشـه های زمین شناسـی در 

خاورمیانه را به سـازمان زمین شناسـی ایران واگذار 

کرده است.

بـه گفتـه وی، بـه واسـطه ایـن ماموریـت، تهیـه 

نقشـه های یک پنج میلیونیم خاورمیانه، تکتونیک 

نقشـه  لـرزه زمین سـاخت خاورمیانـه،  خاورمیانـه، 

متالورژنـی خاورمیانه، نقشـه زمین شناسـی جنوب 

غربی آسیا و تکتونیک افغانستان، ایران و پاکستان 

از سوی این سازمان اجرایی شده است.

برنامه های سازمان زمین شناسی در حوزه   

اکتشافات معدنی

مخاطـرات  زمینـه  در  مطالعـات  شـهیدی 

زمین شناسـی را از دیگـر زمینه هـای تحقیقاتـی ایـن 

سـازمان نـام بـرد و یـادآور شـد: اقدامـات مهمـی در 

ایـن حـوزه اجرایی شـده اسـت کـه امروز دو مـورد از 

اطلس هـای ملـی مخاطـرات زمین شناسـی در ایـن 

مراسم رونمایی خواهد شد.

وی بـه بیـان برنامه هـای اکتشـافی ایـن سـازمان 

پرداخت و با بیان اینکه بررسی نقشه های معدنی 

کشـور نشـان می دهد که تقریبا در گذشـته اجداد 

مـا بـه خوبـی از منابـع معدنی اسـتفاده می کردند، 

اظهار کرد: با کارهایی که در زون های بیست گانه 

کشـور انجـام شـد، تعـداد 349 برگـه 100 هـزار را در 

مسـاحتی بـه میزان 872 هـزار و 500 کیلومتر مربع 

مـورد بررسـی اکتشـافی قـرار دادیـم و خروجـی آن 

منجـر بـه ایـن شـد که بتوانیـم مناطقی از کشـور را 

که دارای پتانسـیل معدنی اسـتراتژیک مانند طال، 

مولیبدن و سرب و روی هستند، مشخص کنیم.

ایـن مقـام مسـئول اضافـه کرد: اطلس پتانسـیل 

مـواد معدنـی را  در سـال های 1391 و 1392 بـه چاپ 

رسـاندیم کـه در آن کلیـه محیط  های مناسـب برای 

مواد معدنی مختلف، مشخص شد و توانستیم به 

واسـطه ایـن اقـدام، سـرعت اکتشـاف بـرای بخـش 

خصوصی، میزان ریسک و سرعت زمان اکتشاف را 

کاهش دهیم.

شهیدی با بیان اینکه ایران جایگاه هفتم دنیا را 

از لحـاظ منابـع طبیعی، معدنـی و نفـت و گاز دارد، 

متالورژنـی  نقشـه های  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان 

خاورمیانـه کـه توسـط سـازمان زمین شناسـی تهیـه 

شـده اسـت و با توجه به نقشـه متالورژنی مربوط به 

ایـران، مشـاهده می شـود کـه محیط هـای مسـتعد 

کانه زایـی در دنیـا 48 مـورد اسـت کـه از ایـن تعـداد 

35 مورد در ایران وجود دارد. ضمن اینکه تیپ های 

معدنـی شـناخته شـده در دنیـا 114مـورد اسـت کـه 

89تیپ از آن ها در ایران شناخته شده است.

به گفته وی، تنوع مواد معدنی در دنیا حدود 

112 مورد است که در ایران 81 ماده معدنی کشف 

شـده که این امر نشـان دهنده آن اسـت که ایران با 

پتانسیل مواد معدنی مواجه است.

ایـن محقـق حـوزه زمین شناسـی بـا بیـان اینکـه از 

سال 1985 تا 2018 استخراج مواد معدنی از 9میلیارد 

و 500 میلیـون دالر بـه 17 میلیـارد و 700میلیـون دالر 

رسـیده اسـت و در ایـن بـازه زمانـی جهـان بـه سـمت 

اسـتفاده بهینـه از مـواد معدنـی حرکـت کرده اسـت، 

تصریح کرد: چین، آمریکا و روسیه سه کشور اول در 

استخراج مواد معدنی هستند.

شـهیدی با بیان اینکه در حال حاضر اکتشـاف 

نـدارد، گفـت: معضـل  بـه صـورت روبـاز معنایـی 

کشـور در زمینه اکتشـاف و اسـتخراج مواد معدنی 

اندیـس  کـه  زمانـی  از  اسـت.  معـادن  راه انـدازی 

شناسـایی تـا زمانـی کـه تبدیـل بـه معـدن شـوند، 

مـدت زمانـی کـه در دنیـا صـرف می شـود بـه طـور 

میانگیـن، هفـت سـال اسـت کـه ایـن زمـان در ایـران 

بسـیار طوالنـی اسـت و بـر ایـن اسـاس سـازمان بـا 

اجـرای طـرح تحـول زمین شناسـی، مـدت زمانـی را 

کـه مـا بـرای تهیـه اطالعـات پایـه و نقشـه ها صـرف 

می کردیـم، بـه میـزان 60 تـا 70 درصـد کاهـش داده 

اسـت. مـدت زمـان دو سـاله بـرای تهیـه نقشـه های 

پایه به هشت تا 12 ماه کاهش یافته است.

وی معضـل دیگـر کشـور در حـوزه اکتشـافات 

معدنـی را بی توجهـی بـه ذخایـر پنهـان نـام بـرد و 

ادامـه داد: ایـن در حالـی اسـت کـه از سـال 1960 بـه 

بعـد، دنیـا بـه سـمت اکتشـاف ذخایـر پنهـان خـود 

حرکت کرده است.

شـهیدی، میانگیـن عمـق پوشـش اکتشـاف در 

دنیا را 73 متر دانست و اضافه کرد: بیشترین این 

میزان مربوط به کشور آمریکا ) 223 متر( است که 

این میزان برای ایران بین نیم تا یک متر است.

بـر اســـاس گزارشـــی از ایسنـــا، رئیـــس سـازمان 

زمین شناسـی تاکیـد کـرد: بـه منظـور افزایـش عمـق 

اکتشـاف، مطالعـات ژئوفیزیـک هوایـی را در ایـن 

سازمان اجرایی کردیم. نیاز کل کشور به این مطالعات 

6 میلیـون و 600 هـزار کیلومتـر خطـی و اولویـت مـا 

مطالعـــات هوایـــی بـــه مساحــــت دو میلیـــــون و 

750کیلومتـــر خطـی اســـت کـه تاکنـون 640  هـزار 

کیلومتر خطی اجرایی شده است که در این زمینه 

عقـب هسـتیم و امیدواریـم تـا دو سـال آینـده ایـن 

هدف و اولویت اول کشور را به ثمر برسانیم.

ما همواره اعالم کرده ایم که در 
کشور از طریق اکتشاف مواد معدنی، 

خلق ثروت و از طریق شناسایی و 
پایش مخاطرات، از ثروت کسب 

شده صیانت می کنیم
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

در   1401 سـال  بودجـه  الیحـه  تغییـرات  موضـوع 

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، در جلسه 

سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولت به ریاسـت سـید 

ابراهیم رئیسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 

گزارشی از تغییراتی که نمایندگان مجلس شورای 

ایجـاد کرده انـد،  آینـده  بودجـه سـال  اسـالمی در 

ارائه دادند.

رئیـس جمهـور تاکیـد کرد که بودجـه با نگاهی 

واقع بینانه به درآمدها و منابع کشور دیده شود و 

چارچـوب  در  را  دولـت  سیاسـت های  مسـئوالن 

بررسـی الیحـه بودجـه در مجلـس شـورای اسـالمی 

پیگیری کنند.

کلیـه  در  ثبـات  ایجـاد  کـرد:  بیـان  رئیسـی 

متغیرهـای کالن اقتصـادی مـورد توجه قرار گیرد و 

همه سیاست های دولت در بودجه سال 1401 باید 

بـه گونـه ای باشـد تـا عـالوه  بـر ثبـات، سـبب رونـق 

سرمایه گذاری، تولید، کار آفرینی و اشتغال شود.

در ادامه این جلسـه گزارشـی از وضعیت بازار 

جمهـور،  رئیـس  و  شـد  ارائـه  قیمت هـا  رونـد  و 

وزارتخانه هـای صنعـت، معـدن و تجـارت و جهـاد 

کشـاورزی را ملـزم کـرد مراقبت هـای الزم را بـرای 

جلوگیـری از افزایـش قیمـت کاالهـای مصرفـی و 

اقالم خوراکی در ماه پایانی امسـال به عمل آورند 

و اجازه هیچگونه افزایش قیمت کاالها را ندهند.

همچنین در این جلسه موضوع تامین و پرداخت 

عیدی بازنشسـتگان مـورد توجه قرار گرفـت و رئیس 

جمهور،سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی 

را ملزم کرد حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را 

در اسرع وقت پرداخت کنند.

رئیـس جمهـور در جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولت بـا تاکید بر ضـرورت ایجاد ثبـات در کلیـه متغیرهـای کالن اقتصادی 
کشـور، گفـت: سیاسـت های دولـت در بودجـه سـال 1401 بـه گونـه ای تعریـف شـده اسـت تـا عـالوه بـر ثبـات، سـبب رونق 

سرمایه گذاری، تولید، کارآفرینی و اشتغال شود.

توجه به رونق سرمایه گذاری در سیاست های بودجه ای دولت

ـــ

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فارس عنوان کرد:

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی خلیج فـارس ارتقای سـطح تعامالت این منطقـه عظیم اقتصادی بـا راه آهن هرمزگان را سـبب 
بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی عنوان کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسـن 

خلج طهرانی در دیدار با حمید گوگوچانی، مدیرکل 

راه آهـن هرمـزگان، انتصـاب شایسـته  وی را تبریـک 

سـطح  ارتقـای  بی شـک  داشـت:  اظهـار  و  گفـت 

تعامـالت بـه بهبـود عملکـرد دو مجموعـه کمـک 

خواهد کرد.

وی در ایـن دیـدار بـر افزایـش ظرفیـت تخلیـه و 

بارگیـــری ریلی در ایـــن منطقــــه عظیـــم اقتصادی 

تاکیــد کــرد و افزود: کشورهایی می توانند در حوزه 

کسب  و کار و فعالیت های تجاری باقی بماننــد که 

زیرساخت های حمل  و نقلی خود را بهبود بخشند.

مدیرعامـل منطقـه ویژه اقتصـادی خلیج فارس 

در پایـان آمـوزش لوکوموتیورانان در راسـتای بهبود 

برنامه هـای  از  را  بارگیـری  عملیـات  در  تسـریع  و 

کل  اداره  و  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  مشـترک 

راه آهـن هرمـزگان عنـوان کرد و گفت: مناطق ویژه 

اقتصادی دارای مزایای متعدد برای سرمایه گذاران 

بـا  هسـتیم  امیـدوار  و  هسـتند  تولیدکننـدگان  و 

منویـات  بتوانیـم  عمـل  در  زیرسـاخت ها  ارتقـای 

مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، وجیه الّله جعفری 

در دیـــدار بـا معـــاون وزیـــر صنعــــت و توسعــــه 

زیرساخت قزاقستان در راستای برگزاری کمیسیون 

بــــه  بــــا اشـــاره  مشتـــرک اقتصــــادی دو کشـــور، 

تفاهم نامه های ایران و قزاقسـتان در حوزه معدن و 

صنایع معدنی، اظهار داشت: اسناد همکاری های 

پیشیــن معــدنی دو کشــور نیاز به پیگیری از سوی 

هــــر دو طـــرف دارد کـــه از همیـــن رو می تـــوان آن 

تفاهم نامه هـا را مـورد بازبینـی و پایـه همکاری هـای 

آتی قرار داد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان  کرد: بر همین 

ایرانـــی،  بـــود شرکت هـــای معـــدنی  قـــرار  اســـاس 

سرمایه گذاری هایی در بخش های مختلف معدنی 

قزاقسـتان از جملـه سـنگ آهن، بوکسـیت و سـرب و 

روی انجام دهند. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر تمایل به روزرسانی 

این تفاهم نامه ها و بررسی امکان ایجاد تفاهم نامه های 

جدیـد بـرای سـرمایه گذاری شـرکت های ایرانـی در 

قزاقستان  را داریم.

رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو تاکیـد کـرد: قطعـا 

پتانسیل موجود در هر دو کشور می تواند در راستای 

توسعه همکاری ها  مورد استفاده قرار گیرد.

بـه گفتـه وی، نشسـت تخصصـی کارشناسـان 

می تواند زمینه این امر را فراهم سـازد و ایمیدرو نیز 

قـــادر اســــت در فراینـــد همکاری هـــای دوجانبـــه 

نقش آفرینی کند.

معـاون وزیـر صمـت مطـرح کـرد: شـرکت های 

ایرانــــی بــــه سرمایــــه گذاری در ایجــــاد کارخانـــه 

کنسانتره در پروژه سرب و روی شاکیا در قزاقستان 

تمایــــل دارنـد کـــه در جلســـات کارشناسـی مـــورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش معدن، پنجره ورود شرکت های   

ایرانی به قزاقستان

زیرسـاخت  توسـعه  و  صنعـت  وزیـر  معـاون 

قزاقستـــان نیـــز در ایــــن دیـدار اظهـــار کـرد: ایـن 

وزارتخانـه می توانـد پنجـره ورود ایـران بـه بخـش 

معدن قزاقستان باشد. 

 روسـالن بایمیشـو یادآور شـد: با توجه به تجربه 

از  یکـی  در  قزاقستـــان  و  ایــــران  همـکاری  موفـــق 

پروژه هـای اسـتخراج مـس در قزاقسـتان و همچنیـن 

پتانسـیل های ایـران در بخـش معـادن و اسـتخراج 

در حوزه هـای  ایـران  بـا  همـکاری  بـه  تمایـل  آن هـا، 

مختلف معدنی را داریم.

وی افـزود: وزارت صنعـت و توسـعه زیرسـاخت 

قزاقستـــان نیـــز تمایـل بـه بازبینـــی و به روزرســانی 

تفاهم نامه هـای قبلـی )سـال 2016( دارد زیـرا دلیـل 

حضـور مـا در ایمیدرو نیز توسـعه همکاری هـا در این 

حوزه است.

بایمیشو ادامه داد: به زودی فهرست پروژه های 

نیازمنـد سـرمایه گذاری و فهرسـت همکاری هـا در 

اختیار کارشناسان جهت بررسی قرار خواهد گرفت 

تا تفاهم نامه های جدید همکاری آماده شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، طـی ایـن دیـدار مقـرر 

شــــد تصمیــــم گیری در خصــوص بــه روزرســانی 

تفاهم نامه های قبلی و بررسی مسائل و پتانسیل های 

ایجـــاد تفاهم نامه هــــای جدیــــد و سرمایـــه گذاری 

مختلــــف  پروژه هــــای  در  ایـــرانی  شرکت هــــای 

)ماشین آالت، حفاری، پیمانکاری و ...( بخش معدن 

قزاقسـتان در جلسـات کارشناسـی انجـام شـود. ایـن 

کمیسیون، متشکل از کارشناسان تخصصی معرفی 

شـده از سـوی دو کشـور طـی روزهـای آتـی تشـکیل و 

جلسات آن نیز برگزار خواهد شد.

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو در دیـدار با معاون وزیر صنعت و توسـعه زیرسـاخت قزاقسـتان ضمن تاکیـد بر لزوم به روزرسـانی 
اسناد و تفاهم نامه های معدنی پیشین دو طرف، از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در معادن این کشور خبر داد.

ایران آمادگی سرمایه گذاری در معادن قزاقستان را دارد
معاون وزیر صمت:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

محسن صالحی نیا در بازدید از کارخانه استراتژیک 

لولـه گسـتر اسـفراین از رشـد 270 درصـدی حجـم 

قراردادهای لوله گستر طی امسال خبر داد و اظهار 

داشـت: بـا اجـرای پـروژه نگهداشـت نفـت از سـوی 

وزارت نفـت، نیـاز بـه 216 هـزار تـن انـواع لوله هـای 

فوالدی بدون درز وجود داشت که با توافق ایدرو و 

شرکت ملی نفت ایران، مقرر شد داخلی سازی این 

حجم عظیم با استفاده از ظرفیت های کارخانه لوله 

گسـتر اسـفراین طـی برنامـه زمان بنـدی شـده و بـا 

اولویت های اعالمی مجموعه نفت انجام شود.

وی افـزود: بـرآورد صرفه جویـی ارزی ناشـی از 

تولیـد 27 هـزار تـن لوله هـای تولیـد شـده در سـال 

جـاری بیـش از مـورد نیـاز این قـرار داد 400 میلیون 

وقـت  تمـام  فعالیـت  بـا  تاکنـون  کـه  اسـت  یـورو 

کارگـران و متخصصـان لوله گسـتر اسـفراین محقق 

شده است.

معـاون نوسـازی و بهره بـرداری ایـدرو نیـز در این 

بازدید عنوان کرد: عالوه بر حجم تولید شـده سـال 

جـاری، حـدود 30 هـزار تـن انواع لوله هـای مورد نیاز 

در پروژه های رامشیر، منصـــوری، نرگسی، مـــارون، 

بی بی حکیمه، رسالت، دانــان، سعادت آباد، کبــود، 

فــــروزان، سیاهمکــــان اهــــواز 1 و 4، اهــــواز 2 و 5 

منصور آباد و … در دسـت تولید این واحد صنعتی 

قرار دارد.

نـوری امیـری همچنیـن بـا اشـاره به تمرکـز ایدرو 

در اجرای سیاست های توسعه ای وزارت صمت در 

جهـت افزایش ظرفیت تولیـد واحدهای تابعه ایدرو 

افزایـش حجـم، بهسـازی و  گفـت: برنامـه تکمیـل 

نوســـازی خطـــوط تولیــــد لولـــه گستـــر اسفـــراین با 

بهره گیـری از مجهزتریـن و به روزتریـن ماشـین آالت 

جهانـی در دسـتور کار ایـن سـازمان توسـعه ای قـرار 

دارد تـا شـرایط بهتـری فـوالدی بـرای تولیـد و حتـی 

صادرات فراهم شود.

کارخانـه اسـتراتژیک لولـه گسـتر اسـفراین تنهـا 

تولیدکننده انواع لوله های بدون درز در سایزهای 6 

تـا 16 اینـچ بـه فراخـور نیـاز حوزه هـای نفتـی کشـور 

تحریـم  از  ناشـی  فشـارهای  علی رغـم  کـه  اسـت 

توانسته است با تامین نیازهای استراتژیک صعنت 

نفت کشور مانع اختالل در فرایندهای استخراج و 

انتقال نفت شود.

رئیـس هیئـت عامـل ایدرو گفـت: در سـال 1400 ایـدرو از طریق کارخانه لوله گسـتر اسـفراین با تولید بیـش از 27 هزار تـن انواع 
لولـه فـوالدی بـدون درز جریانـی و جـداری مورد نیاز صنعت بـرای دومین سـال متوالی رکورد جدیـدی را برای خود به ثبت رسـانیده 

و انتظار می رود این رقم تا پایان سال به 30 هزار تن برسد.

400 میلیون یورو کاهش ارزبری با 
داخلی سازی لوله های بدون درز نفتی

رئیس هیئت عامل ایدرو خبر داد:
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به گزارش »فلزات آنالین«، محمد دره وزمی در 

مراسـم تکریم و معارفه سرپرسـت سـازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت کردسـتان، اظهـار داشـت: مولفـه 

اصلی توسعه هر استانی، بخش خصوصی است.

وی افـزود: هشـت سـال گذشـته کار تیمـی را 

شـروع و گفتمانـی را تعریـف کردیم کـه در ذیل این 

گفتمـان، مدیریـت بخشـی تحـت عنـوان صنعـت، 

معدن و تجارت در اسـتان در سـال 93 بر عهده من 

گذاشـته شـد و آن گفتمـان بـرای توسـعه در اسـتان 

کردسـتان صـورت گرفـت کـه بـه ایـن اعتقـاد و بـاور 

و شایسـته  نیازمنـد  کـه کردسـتان  بودیـم  رسـیده 

توسعه است.

رئیـس سـابق سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 

کردسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم اسـتان خواسـتار 

رفـاه و توانمنـدی و افزایـش درآمـد هسـتند، عنـوان 

سـطح  و  ایجـاد  را  شـغلی  توانسـتیم  هـرگاه  کـرد: 

توانمنـدی و رفـاه مـردم را افزایـش دهیـم، می تـوان 

گفت که رشد اقتصادی صورت گرفته است.

دره وزمـی اضافـه کـرد: الزمـه ایجاد اشـتغال برای 

جوانان و افزایش درآمد و رفاه، سرمایه گذاری است.

وی تصریـح کـرد: سـرمایه گذاران، دولـت و یـا 

بخـش خصوصـی هسـتند و بایـد زمینـه ای را بـرای 

جذب سرمایه گذار در استان فراهم کرد.

و   سـرمایه  زمیـن،  کـرد:  خاطرنشـان  دره وزمـی 

نیروی انسـانی مولفه های سـرمایه گذاری هستند. 

بـر ایـن اسـاس اگـر همـه ایـن مولفه هـا وجـود داشـته 

باشـد امـا سـرمایه اجتماعـی وجـود نداشـته باشـد، 

توسعه حاصل نمی شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، ایـن مقـام مسـئول 

خاطرنشـان کـرد: اسـتان کردسـتان در زمینـه معدن 

بـه  کـه  اسـت  باالیـی  بسـیار  ظرفیت هـای  دارای 

اقتصاد کشور نیز کمک می کند. حدود 700میلیارد 

تومان حقوق دولتی معادن اسـتان طی سـال جاری 

به حسـاب خزانه دولتی واریز شـده و این در حالی 

اسـت کـه در سـال 1392، ایـن رقـم چهـار میلیـارد و 

200میلیون تومان بود.

رئیس سـابق سـازمان صنعـت، معدن و تجارت کردسـتان ضمن اشـاره به ظرفیت هـای مطلوب این اسـتان در حوزه معـدن، گفت: 
حدود 700 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان طی سال جاری به حساب خزانه دولتی واریز شده است.

واریز ۷00 میلیارد تومان حقوق دولتی 
معادن کردستان به خزانه دولتی
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بـه گـزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشـمی پور 

در جلسه فعاالن حوزه صنایع معدنی استان زنجان، 

با اشـاره به اینکه برخی از موارد مطرح شـده، موارد 

مطلوبـی اسـت کـه می توانـد بـه شـفافیت بـازار و 

پیش بینی پذیـر بودن آن کمک شـایانی کنـد، اظهار 

داشـت: موضـوع تعارضـات بـا منابـع طبیعـی کـه 

اکتشـافات و اسـتعالم های معدنی را دچار مشـکل 

کرده است، پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم ماشین آالت 

حـوزه معـادن هـم پیگیـری می شـود، افـزود: در ایـن 

رابطــــه، شــــرط عملکــــرد معــــادن بــــرای واردات 

ماشین آالت حذف شده است. 

علی یگانه فرد، رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این 

نشست با اشاره به اینکه عمده مشکل معادن استان 

پوشـش گـون اسـت، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه حـل ایـن 

مشکل در کشور، هنوز موردی به استان ابالغ نشده 

است و انتظار می رود بخشنامه اصالح شده  گون، به 

استان ابالغ شود تا مشکل این حوزه حل شود.

وی بـا تاکیـد بـر لـزوم پیگیـری جـدی مشـکالت 

فعـاالن حـوزه صنایـع معدنـی اسـتان زنجان از سـوی 

وزارتخانـــه، افـــزود: مشـکل گـــون طـــی سال هــــای 

متمـادی، مانـع از پیشـرفت در حـوزه معـادن اسـتان 

زنجان شده است.

رئیـس اتـاق بازرگانـی زنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

وضعیـــت معـــادن استـــان زنجـــان بـــا توجـــه بـــه 

سـرمایه گذاری های صـورت گرفتـه مطلـوب اسـت، 

تصریـح کـرد: حمایـت سـازمان صمـت از وضعیـت 

معادن در بخش دانش های روز، استفاده از فناوری، 

ماشـین آالت و ... بـا توجـه بـه سیاسـت دولـت در 

حمایـت از معـادن بایـد انجام شـود تا معادن اسـتان 

به سمت توسعه بیشتر حرکت کنند.

یگانه فـرد وجـود هشـت تـا 10 معـدن در مناطـق 

بعــدی استــان در حـوزه  حفاظــت شده را مشـکل 

معدنـی عنـوان کـرد و گفـت: ایـن موضـوع موجـب 

تعارضاتـی بـا سـازمان محیـط زیسـت شـده اسـت و 

امیـدوار هسـتیم بـا اصـالح مشـکالت مربوطـه، ایـن 

معادن نیز در استان زنجان فعال شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه عمده واحدهای سرب 

و روی کشـور در اسـتان زنجـان مسـتقر اسـت، بیـان 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه اسـتخراج خـاک از معـادن 

داخلـی جواب گـوی نیـاز معادن نیسـت، بسـیاری از 

واحدهای تولیدی خاک مورد نیاز خود را به صورت 

موقت وارد و به صورت شمش صادر می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان مطرح کرد: به همین 

خاطـر حـدود دو سـال اسـت کـه مشـکالت تعهدات 

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام مطالبات مطرح شـده از سـوی مسـئوالن و فعاالن 
حوزه معادن و صنایع معدنی اسـتان زنجان را پیگیری خواهیم کرد، گفت: بسـیاری از این مسـائل، درخواسـت و مطالبه ما در سـطح 

وزارتخانه است که با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

مطالبات فعاالن حوزه معدن با جدیت 
پیگیری می شود

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت:
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ارزی بـرای فعـاالن اقتصـادی اسـتان زنجـان در بخـش 

سـرب و روی بـه وجـــود آمـــده اسـت کـه بـا وجـود 

پیگیری های متعدد و گسـترده در سـطح کشـور، این 

مهم همچنان تعیین تکلیف نشده که امید است با 

توجه مسئوالن، این مشکل نیز حل شود.

یگانه فــــرد تعـــداد معــادن فعــال در استـان را 

275معـدن و معـــادن غیـــر فعـــال را 148 معـــدن 

عنــوان کرد.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه فعالیـت تشـکل های 

اتـاق بازرگانـی زنجـان در بخش های مختلف، خانه 

معـدن اسـتان زنجـان را از جملـه تشـکل های پویـا و 

فعـال اتـاق نـام بـرد و گفـت: خانـه معـدن اسـتان، 

مشـکالت و موضوعــــات مرتبـــط در استـــان را بـا 

جدیت پیگیری می کند.

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجـارت اسـتان زنجـان نیـز بـا بیـان اینکه مشـکالت 

مرتبط با صنایع معدنی و معادن اسـتان زنجان، به 

صـــورت ویـــژه جمع بنـــدی و در جلســـه ویـژه ای 

پیگیـــری شـــده اســـت، اظهـــار کـرد: از جملـه ایـن 

مشـکالت، می تـوان بـه مشـکالت مرتبـط بـا عرضـه 

در بـورس و خریـد خـاک بـرای واحدهـای سـرب و 

روی اشاره کرد.

وی تغییـــر تعرفه هـــای واحدهـــای الکترولیـــز، 

افزایـش قیمـت گاز واحدهـای تولیـدی و مشـکالت 

مرتبـط بـا ورود موقـت خـاک را از جملـه مشـکالت 

پیگیری شده در حوزه سرب و روی عنوان کرد.

خلیل قاسملو، معاون اقتصادی استاندار زنجان 

نیـز در ایـن جلسـه بـا تاکیـد بـر اینکـه خواسـته های 

حوزه معادن در استان زنجان خواسته های منطقی 

اسـت، گفت: درخواسـت واقعی کردن قیمت ها از 

جملـه مـواد اولیـه و مـواد واسـطه از مطالبـات مهـم 

فعـاالن ایـن حـوزه اسـت. چراکـه تخصیـص بهینـه 

منابـع زمانـی رخ می دهـد که قیمت ها واقعی و هر 

کدام سر جای خود باشد.

بـر اســـاس گزارشـــی از ایرنـا، شـماری از فعـاالن 

معدنی استان نیز مشکالت و دغدغه های خود را 

در بخش های مختلف مطرح کردنــد که مشکالت 

عرضـــه در بـــورس، قیمـت گذاری هــای دستــوری، 

تهیـه خـاک سـهمیه ای، لـزوم واردات ماشـین آالت 

جدیــــد مـــورد نیـــاز معـــادن، تغییـــر تعرفه هــــا در 

قیمـت حامل هـای  الکترولیـز،  ماننـد  بخش هایـی 

انرژی از جملـــه گاز معـــادن و واحدهـــای تولیدی، 

همکاری بیشـتر شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایـــران، مشـکالت مرتبـــط بـا ورود موقـــت و ... از 

جمله این مشکالت بودند.

ـــ

ثبت رکورد جدید تولید ماهانه در ذوب آهن اصفهان

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدی را در تولید ماهانه چدن مذاب با سه کوره بلند ثبت کنند.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمـــومی شـرکت ذوب آهـن، سختکوشـان مـا در 

صنعت فوالد کشـور با همت واالی خود، در بهمن 

مـاه بـا تولیـد 250 هـزار و 87 تـن چـدن مـذاب بـا 

متوسـط روزانـه هشـت هـزار و 336 تـن ایـن رکـورد را 

ثبت کردند.

شـایان ذکـر اسـت رکـورد قبلـی تولیـد ماهانـه 

چـدن بـا سـه کوره بلند مربـوط به فروردین ماه سـال 

1393 با متوسط روزانه هشت هزار و 314تن است.

تالشـگران ذوب آهـن بـا همـت خـود در بهمـن 

مـاه سـه رکـورد تولیـدی روزانـه نیـز ثبـت کردنـد. 

در 16 بهمـن مـاه رکـورد روزانـه تعـداد ذوب بـا دو 

کنورتور در بخش فوالدسازی ذوب آهن رقم خورد و 

در ایـن روز پـوالد مـردان ذوب آهـن در یـک شـبانه روز 

موفـق بـه تولیـد 61 تـن ذوب شـدند. رکـوردی کـه از 

سال 89 ارتقا نیافته بود.

همچنین تولید میلگرد N16 در یک شبانه روز 

نیـز بـا تولیـد دو هزار و 100 تن در بخش مهندسـی 

نـورد ایـن شـرکت شکستـــه شـد کـه رکـورد قبلـی 

مربوط به سال 88 بود.

در 21 بهمـن مـاه نیـز رکـورد روزانـه تولیـد چـدن 

مـذاب بـا سـه کـوره بلنـد در ذوب آهـن اصفهـان بـا 

تولید 9 هزار و 793 تن چدن شکسـته شـد که نوید 

ثبت رکورد ساالنه جدید در این شرکت را می دهد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد سـنگان، صنعـت فـوالد یـک 

صنعـت اسـتراتژیک اسـت و اطمینـان از صحـت 

عملکرد فرایندهای تولید و انطباق کلیه فعالیت ها 

بـــا استانــداردهـــای ملـی و بیــن المللـــی، یکـی از 

مهــم تریـــن جنبه هـــای تولیــــد در چرخـــه  تولیـــد 

محصوالتی فوالدی است. واحد مهندسی کیفیت 

از زیرمجموعه هـای معاونـت توسـعه و تکنولـوژی 

شامل دو بخش آزمایشگاه و کنترل کیفی بوده که 

وظیفـه آن، پشـتیبانی از خطـوط تولیـد در جهـت 

حفظ و ارتقا کیفیت محصول و همچنین مواد اولیه 

ورودی به شرکت است.

امیـد قـادری بـا اشـاره بـه این کـه ایـن پروسـه بـا 

نمونه گیـری از خطـوط تولیـد و انجـام آزمون هـای 

مـورد نیـاز بـر روی مـواد مختلـف انجـام می شـود، 

کار  ایـن  درسـت  و  کامـل  انجـام  داشـت:  اظهـار 

ایـن  برنامه ریـزی اسـت کـه  نیازمنـد پیش بینـی و 

کلـی  سیاسـت های  بـا  هم راسـتا  سـاله  هـر  واحـد 

شـرکت، اقدامـات و برنامه هـای مـورد نیـاز درحیطه 

وظایف خود را مشخص می کند.

وی با اشاره به عملکرد 10 ماهه واحد مهندسی 

کیفیـت فـوالد سـنگان در مقایسـه با سـال گذشـته، 

بیـان کـرد: بـا توجـه به ضرورت پشـتیبانی از خطوط 

تولید کنسـانتره عالوه بر گندله و همچنین بررسـی 

و نظارت کیفی بر سـنگ آهن ورودی در سـال 1400، 

کاری  دامنـه  بـه  جدیـد  آزمـون  نـوع  پنـج  تعـداد 

آزمایشگاه و همچنین ارائه گزارشات کیفی مربوط 

بـه سـنگ آهن و کنسـانتره تولیـدی بـه دامنـه کاری 

کنترل کیفی اضافه شد.

مدیـر مهندسـی کیفیـت شـرکت فوالد سـنگان 

بـا انجـام  عنـوان کـرد: در حـال حاضـر آزمایشـگاه 

45نـوع آزمـون منحصـر بـه فـرد بـه صـورت کلـی و 

روزانه بیش از 380 مورد نمونه گیری و آزمون )بیش 

از 120هـزار آزمـون در سـال( و کنترل کیفـی بـا ارائـه 

)حـدود  روز  در  متوسـط  بـه صـورت  گـزارش  پنـج 

یک هـزار و 600 گـزارش در سـال( بـه کار پشـتیبانی و 

نظارت بر کیفیت محصول می  پردازند. 

قادری دیگر اقدامات واحد مهندسی کیفیت را 

شامل بازنگری روش های اجرایی و دستورالعمل های 

کاری طبـق آخریـن ویرایـش اسـتانداردهای ISO و 

ASTM، تصدیـق و صحه گـذاری دسـتورالعمل های 

کاری، انجـام آموزش هـای تخصصـی حیـن خدمـت، 

بیـن  مقایسـات  در  شـرکت  پرسـنل،  بازآمـوزی 

آزمایشـگاهی، تدویـن و جاری سـازی برنامـه منظـم 

تضمیـن کیفیـت و کالیبراسـیون تجهیـزات، ایجـاد 

تعییـن   ،Is-suite در  کیفـی  گزارشـات  سیسـتم 

اهـداف کیفـی بـرای فراینـد تولیـد و محصـول بـه 

صورت سـاالنه و ارائه گزارشـات ماهیانه و سـاالنه و 

در نهایـت بازدیـد از شـرکت های تامیـن  کننـده و 

کیفیـت  بـا  اولیـه  مـواد  جـذب  جهـت  در  تـالش 

مناسب دانست.

وی دربـاره حضـور واحد مهندسـی کیفیـت در 

راندمـان  در  آن  نقـش  و  فوالدسـازی  واحدهـای 

مدیر مهندسـی کیفیت شـرکت فوالد سـنگان ضمن اشـاره به اهمیت نقش واحد مهندسـی کیفیت در واحدهای فوالدسـازی و تاثیر 
آن در راندمـان کیفیـت ایـن واحدها، گفت: مهندسـی کیفیت به عنوان چشـم های باز واحـد تولیدی عمل می کند و با بررسـی و کنترل 

عوامل موثر، موجب ارتقای کیفیت می شود.

مهندسی کیفیت همانند چشم های باز 
واحد تولیدی عمل می کند

مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان:
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مهندسـی  کـرد:  تصریـح  واحدهـا،  ایـن  کیفیـت 

کیفیت به عنوان چشم های باز واحد تولیدی عمل 

می کند و با بررسی و تحت نظر داشتن دائمی مواد 

اولیه، محصوالت، ارائه گزارشات و بازخوردهای به 

موقـع مانـع انحـراف کیفیـت از مقادیـر اسـتاندارد 

مشـخصه های  تعییـن  و  هدف گـذاری  بـا  و  شـده 

کیفـی )بـا همکاری دفتر فنی تولیـد( در ابتدای هر 

سـال )با توجه به اهداف سـال قبل و شـرایط موجود( 

موجب ارتقا کیفیت می شود.

مدیـر مهندسـی کیفیـت شـرکت فـوالد سـنگان 

سـایر  ماننـد  نیـز  سـنگان  فـوالد  در  کـرد:  اضافـه 

شـرکت های تولیـدی آگاهـی از کیفیـت مـواد اولیـه 

مصرفی جهت انجام صحیح تنظیمات فرایند تولید 

ضرورت داشته و با توجه به اینکه محصول نیز باید 

طبـق الزامـات مشـتری تولیـد شـود، عوامـل کیفـی 

محصول نیز باید مشخص بوده و با توجه به این دو 

فراینـد، تولیـد انجـام شـود. ایـن مبیـن نقـش بسـیار 

مهـم آزمایشـگاه و کنتـرل کیفـی و تاثیـر پیوسـته و 

دائمی آن بر راندمان کیفیت است.

قـادری، مهم تریـن افتخـارات ایـن واحـد را اخـذ 

اسـتاندارد تاییـد صالحیـت آزمایشـگاه )ایـزو 17025( 

دانست و مطرح کرد: آزمایشگاه فوالد سنگان موفق 

شد تنها سه سال پس از راه اندازی شرکت به عنوان 

اولیـن آزمایشـگاه در منطقـه صنعتـی سـنگان آن را 

کسـب کنـد و در حـال حاضـر تنها آزمایشـگاه دارای 

گواهینامه ایزو 17025 در منطقه است. عالوه براین، 

ایـن آزمایشـگاه در مقایسـه بیـن آزمایشـگاهی نیـز بـا 

موفقیـت حاضـر شـده و در سـه سـال گذشـته در 

آزمـون مهـارت )PT( بـا حضـور 27 آزمایشـگاه معتبر 

فـوالدی از سراسـر کشـور موفـق بـه کسـب درجـه 

عالی )امتیاز 100 از 100( شده است.

وی بـا اشـاره بـه برنامه های آتی واحد مهندسـی 

کیفیـت فـوالد سـنگان، اذعان کرد: سـاخت پایلوت 

مهندسـی  واحـد  همـکاری  )بـا  کنسـانتره  پلنـت 

ایـزو 17025،  اسـتاندارد  دامنـه  افزایـش  کارخانـه(، 

توسـعه دامنـه کاری آزمایشـگاه و کنترل کیفـی در 

بخش روانکارها و نصب نمونه گیر های اتوماتیک در 

)بـا همـکاری واحـد مهندسـی  کارخانـه کنسـانتره 

کارخانه( از جمله برنامه های آتی این واحد است.

ـــ

بهمن ماه پر رکورد گل گهر

بـا تـالش، کارکنان و پیمانکاران و پشـتیبانی همه مدیریت ها سـه رکـورد کیفیت و 10 رکـورد تولید در بخش های مختلف شـرکت 
گل گهر در بهمن ماه 1400 ثبت شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر، کارخانه گندله سـازی یـک و دو به ترتیب 

هـر کـدام بـا تناژ 563 هـزار و 423 تن و 546 هزار و 

219 تن در ماه گذشته رکورد زدند.

تنـاژ  بـا   4 خـط  فـرآوری  بخـش  در  همچنیـن 

تنـاژ  بـا  و 7  و 6  تـن و خطـوط 5  265هـزار و 417 

646هزار و 421 تن رکورد ماه قبل خود را شکستند.

گفتنی است تولید ماه کارخانه فرآوری غبار به 

میزان 98 هزار و 828 تن و برای کارخانه هماتیت با 

تناژ 88 هزار و 703 تن ثبت شد.

همچنیـن در بخـش کیفیـت، خطـوط 1 و 2 و 3، 

پلت فید مگنتیت و کارخانه فرآوری غبار در بهمن 

ماه رکورد زدند.

در بخش تولید روزانه نیز کارخانه خط چهار در 

روز دهم بهمن با تناژ 10506 رکورد زد.

غبـار در  فـرآوری  کارخانـه  بـرای  رکـورد  ایـن 

26بهمـــن، بـا تنـــاژ پنـــج هـزار و 37 تـــن و بـــرای 

کارخانـه گندله ســــازی دو در روز 27 بهمــــن بـا 

تنـاژ 19 هـزار و 562 تـن و در 28 بهمـن بـا تنـاژ 

19هزار و 566 تن ثبت شد.

مــــاه مجموعـه  تولیــــد  شایــــان ذکــــر اســــت 

گندله سـازی نیـز بـا تنـاژ یـک میلیـون و 109 هـزار و 

642تن ثبت شد.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

80
é 1400  اسفند ماه é 206  شماره 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، محمدرضا یزدان پناه در 

و  ریخته گـری  کارگاه  داشـت:  اظهـار  ارتبـاط  ایـن 

مدل سـازی بـا همـکاری سـایر واحدهـای معاونـت 

ساخت مجموعه )برنامه ریزی-تکنولوژی-ترمیست( 

بـرای اولیـن بـار در کشـور موفـق بـه سـاخت فـک 

قیچی 250 تنی کارگاه نورد 650 شد.

وی افـزود: پرسـنل شـرکت ذوب آهـن بـا چهـار 

ماه تالش شبانه روزی موفق به طراحی، تکنولوژی، 

و  حرارتـی  عملیـات  ریخته گـری،  مـدل،  سـاخت 

ماشـین کاری این قطعه شـدند که تاکنون از کشور 

روسیه وارد می شد.

وی افـزود: مکانیـزم مذکـور جهـت بـرش نهایـی 

شـمش گـرم چهارگوش بـا دمای یک هـزار و 100درجه 

سـانتی گراد و حداکثـــر ضخامـــت 170 میلی متـــر 

استفاده می شود و عهده دار تغذیه شمش مورد نیاز 

بـرای کارگاه هـای نـورد 300 و 350 اسـت کـه طبیعتـا 

حائز اهمیت بسیار باالیی بوده و یکی از مکانیزم های 

استراتژیک کارگاه نورد 650 محسوب می شود.

بهمــــن خجستـــه بخــــت، سرپرســـت کارگــاه 

ریخته گـری و مدل سـازی مدیریـت مهندسـی نـت 

قیچـی  فـک  کـرد:  عنـوان  خصـوص  ایـن  در  نیـز 

متحـرک باالیـی بـه وزن نیمـه سـاخته هفـت هـزار و 

 )1200×1100×350( تقریبـی  ابعـاد  و  کیلوگـرم   250

میلی متـر و بـا وزن مـذاب ریختـه شـده 9 هـزار و 

500کیلوگـرم کـه طراحـی آن توسـط دفتـر طراحـی 

مهندسی نورد انجام شده است، از جمله تولیدات 

کارگاه های ساخت در مجموعه مدیریت مهندسی 

بـه شـمار می آیـد کـه طـی چندیـن  نـت کارخانـه 

فرایند شامل تکنولوژی و برنامه ریزی، مدل سازی و 

ریخته گـری، عملیـات حرارتـی و ماشـین کاری بـه 

مراحـل  تمامـی  و  اسـت  رسـیده  نهایـی  نتیجـه 

بومی سازی آن بر پایه دانش فنی و تجربه متخصصان 

داخلی انجام گرفته است .

وی ادامه داد: از نکات حائز اهمیت در ساخت 

قطعـه مذکـور می تـوان به تکنولوژی سـاخت مدل و 

قالـب ریخته گـری آن اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه 

پیچیدگی های ابعادی و هندسـی آن، سـاخت مدل 

مجموعـه  ایـن  مدل سـازان  نـوآوری  و  خالقیـت  بـا 

مطابق با اسـتانداردهای روز دنیا و به صورت چهار 

تکه و با چهار عدد جعبه ماهیچه، برای اولین مرتبه 

انجام گرفت و به منظور افزایش خواص مکانیکی و 

همچنین افزایش طول عمر قطعه مذکور، در مرحله 

ریخته گری، با ابتکار عمل متخصصان این مجموعه 

و  قالب گیـری  فراینـد  در  داخلـی  مبردهـای  از 

ریخته گری آن بهره گرفته است.

الزم بـه توضیـح اسـت کـه نمونـه اول سـاخته 

شـده توسـط ایـن مدیریـت، کلیـه مراحـل ارزیابـی 

کیفیت و تست نهایی و عملیات نصب و بهره برداری 

را گذرانده است و تائیدیه های الزم توسط بهره بردار 

)مدیریت مهندسی نورد( را کسب کرده است.  

مدیـر نگهـداری و تعمیرات و کارگاه های سـاخت شـرکت ذوب آهن گفت: به همت تالشـگران و متخصصان مدیریت مهندسـی نت 
ذوب آهن اصفهان، فک قیچی متحرک مکانیزم برش گرم 250 تنی کارگاه نورد 650 بومی سازی شد.

بومی سازی فک قیچی متحرک مکانیزم برش 
گرم 250 تنی کارگاه نورد ۶50
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نگاهی به توانمندی های مهندسی نت  

یزدان پنـاه بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مدیریـت بـه 

عنـوان متولـی بومی سـازی قطعات و تجهیـزات در 

سـطح کارخانـه، از بـدو تاسـیس کارگاه های سـاخت 

بسـیار  خدمـات  منشـا  تاکنـون،   1347 سـال  از 

ارزشـمندی بـوده اسـت، گفـت: سیاسـت سـاخت 

حداکثـــری داخـــل کارخانـــه و استفـــاده از کلیـــه 

ظرفیت ها و توانمندی های این مجموعه و پشتوانه 

بیـش از نیـم قـرن تخصـص و تجربـه نیروهـای ایـن 

مدیریـت کـه همـواره زبـان زد کلیـه صنعتگـران در 

اقصی نقاط کشـور اسـت، منجر به سـاخت بیش از 

387 هـزار عــدد قطعـــه در سـال 1399 و نیـز ثبـت 

رکورد هشـت میلیون و 400 هزار عـــدد قطعـــه طی 

20سال گذشته شده است.

مدیــــر نگهــــداری و تعمیــــرات و کارگاه هــــای 

همـکاران،  شـبانه روزی  تـالش  بـا  گفـت:  سـاخت 

قصـد داریـم تـا پایـان اسـفند مـاه و بـا عبـــور از مـرز 

تولیـد 405 هـزار عـدد قطعـه، رکـورد تولیـد دوازده 

سـال گذشـته را در مجموعـه کارگاه هـای سـاخت 

ذوب آهن ارتقا دهیم.

وی در ادامه عنوان کرد: ساخت مکانیزم های 

سـنگین و فـوق سـنگین و پیچیـده نظیـر لـدل تـارت 

و  بازسـازی   ،8 و   7 شـماره  ریخته گـری  ایسـتگاه 

نوسـازی کـوره بلنـد شـماره یـک، سـاخت عدسـی 

میکسرهای یک هزار و 300 تنی، ساخــت 168 عدد 

درب فلکسـیبل باطـری شـماره 3، سـاخت قطعـات 

مجموعـه هـوای دم کـوره بلنـد شـماره 1، 2 و 3، 

بلنـد،  بارگیـری کـوره  سـاخت تجهیـزات سیسـتم 

سـاخت خنک کننده هـــای چــدنی کـــوره بلندهـا، 

ساخت رتور بارگیر آگلومراسیــون، ساخت پاتیل های 

130 تنی فوالد، ساخت دریچه های هـــوای گـــرم و 

ســــرد کــــوره بلندهـــا، طراحـــی و ساخـــت انـــواع 

مـداوم،  ریخته گـری  ایسـتگاه های  تاندیش هـای 

سـاخت ستاره خردکن آگلوماشین های شـماره 1، 2، 

ریومپینـگ  تجهیـزات  و  قطعـات  سـاخت  و 4   3

ایسـتگاه ریخته گـری شـماره 7 و صدهـا مـورد دیگر 

بـا دسـتان  بـار در کشـور و  اولیـن  بـرای  کـه همـه 

توانمند پرسنل مجموعه معاونت ساخت مدیریت 

مهندسـی نت طراحی و سـاخته شده اند، افتخاری 

بـزرگ در کارنامـه عملکـرد 53 سـاله ایـن مجموعـه 

محسوب می شود.

یزدان پنـاه در ادامـه بـا اشـاره بـه توانمندی هـای 

مدیریـت  تعمیـرات  معاونـت  پرسـنل  کم نظیـر 

مهندسی نت، از بومی سازی 100 درصدی، در اجرای 

تعمیرات کارخانه ذوب آهن اشاره کرد.

مدیـــر نگهـــداری و تعمیــــرات و کارگاه هـــای 

سـاخت از دیگـر اقدامـات ایـــن مجموعـــه در ســـال 

جاری در راستای بومی سازی تجهیزات تامین شده 

از خـارج از کشـــور، بـه ساخــت اسـکیپ کـوره بلند 

شـماره 2 بـرای اولیـن بـــار در کشـــور اشـاره و اذعـان 

کـرد: امیدواریــم سـاخت ایـن مکانیـزم حسـاس و 

حیاتـی بخـش کـوره بلنـد کـه تاکنـون از کشـورهای 

روسـیه و اوکرایـن خریـداری می شـد، تا تیرمـاه 1401 

به اتمام برسد.

پرسنل شرکت ذوب آهن با چهار ماه 
تالش شبانه روزی موفق به طراحی، 
تکنولوژی، ساخت مدل، ریخته گری، 
عملیات حرارتی و ماشین کاری این 

قطعه شدند که تاکنون از کشور 
روسیه وارد می شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، 9 شـرکت بـزرگ کشـور از ابتدای 

فروردیـن تـا پایـان دی مـاه، 31 میلیـون و 358 هزار و 

276 تن گندله سنگ آهن تولید کردند. این رقم در 

مدت مشابه سال گذشته، 25 میلیون و 992 هزار و 

340 تن بود.

از این میان، شرکت های »گل گهر«، 10 میلیون 

و 370 هـــزار و 761 تــــن، »توسعـــه معـادن و صنایـع 

معدنـی خاورمیانـه« چهـار میلیـون و 780 هـزار و 

216تن، »صنایع معدنی فوالد سـنگان« سـه میلیون 

و 385 هـزار و 712 تـن، »چادرملـو« چهـار میلیـون و 

152 هزار و 181 تن، »گهر زمین« دو میلیون و 969هزار 

و  دومیلیـون  سـنگان«  پارسـیان  »اپـال  تـن،  و 732 

736هـزار و 382 تـن، »مرکزی« دومیلیـون و 669 هزار 

و 510 تـن، »صنعتـی معدنی توسـعه فراگیر سـناباد« 

939 هزار و 332 تن و »صبانور« 354 هزار و 449 تن 

تولید کردند.

رشد 10 درصدی ارسال  

همچنیـن، شـرکت های بـزرگ معدنـی طـی 10 

ماهه امسال، 15 میلیون و 411 هزار و 586 تن گندله 

بـه شـرکت ها ارسـال کردنـد کـه در مقایسـه بـا رقـم 

مدت مشابه سال گذشته )13 میلیون و 948هزار و 

191 تن(، 10 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش تولید و ارسال دی ماه  

و  میلیـون  دو  مـاه  دی  مـاه  در  شـرکت ها  ایـن 

709هـزار و 20 تـن گندلـه »تولیـد« و یـک میلیـون و 

444هـزار و 520 تـن محصـول »ارسـال« کردنـد کـه 

نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته )دومیلیون 

و 706هزار و 918 تن »تولید« و یک میلیون و 258هزار 

و 401 تـن »ارسـال«(، بـه ترتیـب حاکـی از رشـد حـدود 

0.01 درصدی و 15 درصدی است.

شـرکت های بـزرگ طـی 10 ماهه سـال 1400، 31 میلیـون و 358 هـزار و 276 تن گندله سـنگ آهن تولید کردند که ایـن میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 21 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش 21 درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ

ـــ

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر

مجمـع عمومـی فوق العاده شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهـر با حضور هیئـت مدیره و نمایندگان صاحبان سـهام این شـرکت 
به منظور افزایش سرمایه برگزار شد.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر، در 

ایـن مجمـع محمـد محیاپـور، مدیرعامـل و نایـب 

پیرامـون  گزارشـی  ارائـه  بـا  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

وضعیـت فعلـی شـرکت، پروژه هـا و فعالیت هـای 

جـاری اظهـار داشـت: هـدف از افزایـش سـرمایه، 

بهبود سـاختار مالی، اجرای پروژه  ها و بهینه سـازی 

تولید شرکت است.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه آهن و 

بـا حضـور هیئـت  مـاه  اسـفند  اول  فـوالد گل گهـر 

مدیـره، مدیرعامـل، معاونیـن، جمعـی از مدیـران و 

ریاسـت  بـه  و  اسدالله فرشاد در محل دفتر تهران برگزار شد.نماینـدگان صاحبـان سـهام شـرکت 
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