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وضع عوارض صادراتی، یکی از راه های کنترل بازار توسـط دولت های مختلف 

در دنیـا اسـت. در ایـران نیـز اواخـر سـال 1400، زمزمه هایـی مبنـی بـر وضـع عـوارض 

صادراتـی از جانـب وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت مطـرح شـد کـه در آن زمـان بـه 

مرحلـه اجـرا نرسـید. طـی چند روز گذشـته، ایـن وزارتخانه بخشـنامه ای را مبنی بر 

دریافت این عوارض از صادرکنندگان محصوالت معدنی و فلزی ابالغ کرده که بر 

اسـاس ایـن دسـتورالعمل کـه مشـخص نیسـت بـر چـه مبنایـی تدویـن شـده اسـت، 

عـوارض صادراتـی بـر پایـه تغییـرات قیمت های صادراتی این محصوالت نسـبت به 

قیمـت مبنـا محاسـبه و دریافـت خواهـد شـد. مشـخص نیسـت چرا مبنـای قیمت 

برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب کشور منتهی به دی ماه سال گذشته در نظر 

گرفتـه شـده و چـرا مـدت زمـان اجـرای آن به مدت دو ماه اسـت؟ ابهامات گوناگون 

در این رابطه و همچنین نبود منطق و فرمول شفاف در خصوص میزان عوارض هر 

کـدام از محصـوالت زنجیره هـای فلـزی و معدنـی، اعتـراض اکثـر تولیدکننـدگان و 

انجمن های صنفی را به همراه داشته است.

صدور دستورالعمل های مختلف در کشورهای گوناگون، همواره محتاطانه و 

با بررسی شرایط اقتصادی و امکانات موجود و همچنین هم اندیشی با کارشناسان 

و انجمن هـای تخصصـی انجـام می شـود امـا بـه نظـر می رسـد کـه دولـت طبـق یک 

سیاسـت از پیـش تعییـن شـده و بـدون مشـورت با متخصصان و همچنیـن در نظر 

نگرفتن شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و بین المللی محصوالت معدنی و فلزی، 

دست به اجرای چنین بخشنامه ای زده است. در حالی که با توجه به تنش های 

میان کشورهای روسیه و اوکراین و افزایش چشمگیر قیمت کامودیتی ها، فرصت 

مناسـبی بـرای تولیدکننـدگان داخلـی فراهـم شـده اسـت تـا بتوانند ضمـن افزایش 

صـادرات محصـوالت معدنـی و فلـزی کـه حـدود 20 درصـد از صـادرات غیرنفتـی 

کشـور را شـامل می شـود، ارزآوری بیشـتری داشـته باشـند. بـا وضـع عـوارض در 

چنیـن شـرایطی کـه صادرکننـدگان ایـن محصـوالت درگیـر چالش هـای مالیاتـی و 

بازگردانـدن ارز نیـز هسـتند، طبیعتـا از انگیـزه آن ها برای رقابـت در بازارهای 

جهانی کاسته خواهد شد.

از آنجایـی کـه در داخـل کشـور مـازاد تولیـد محصـوالت فلـزی همچـون 

فـوالد وجـود دارد و بخشـی از عرضـه  ایـن محصـوالت در بـورس کاال معاملـه 

نمی شـود، تولیدکننـده طبـق قانون می تواند محصول خود را صـادر کند. در 

این میان، با وضع عوارض صادراتی، تولیدکنندگان صادرات محور به سمت 

بـازار داخلـی سـوق پیـدا خواهنـد کـرد کـه ایـن مسـئله منجـر بـه افزایـش 

رقابت پذیـری، تضعیـف فـروش و در نهایـت، ضربه به تولیدکنندگان کوچک 

و متوسـطی کـه تنهـا در بـازار داخلـی فـروش داشـتند، خواهـد شـد. ضمـن 

نیـز وجـود دارد.  قاچـاق  نظیـر  آمـدن معضالتـی  بـه وجـود  احتمـال  اینکـه 

همچنیـن ایـن اقـدام دولت تاثیر چندانی در تثبیت قیمت ها نیـز ندارد زیرا 

قیمـت محصـوالت معدنـی و فلـزی در کشـور همـواره تحـت تاثیـر بازارهـای 

جهانی و نرخ دالر اسـت که با کاهش ارزآوری، این وابسـتگی بیشـتر خواهد 

شـد. بنابرایـن اگـر دولـت قصد کنترل قیمت هـا را دارد، بهتریـن راه حل برای 

آن، تثبیـت نـرخ ارز خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر، کاهـش قیمـت از طریـق 

محـدود کـردن صـادرات و افزایـش رقابـت در بـازار داخلـی بـا فـرض آن کـه 

ممکن باشد، ملموس نخواهد بود و این تصمیم، نیاز اقتصاد کشور به ارز را 

تشدید می کند که اثرات سوء زیادی به همراه دارد.

کشور چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری و اقتصادی ایران، برنامه 

جامع و مدونی را از حدود 30 سال قبل در راستای تولید و صادرات کاالهای 

نیمه سـاخته فلـزی ماننـد مقاطـع تخت مسـی، آلومینیومی، میلگـرد فوالدی 

و... تدویـن کـرده اسـت تـا بـا در اختیـار گرفتـن بازارهـای جهانـی، در قـدم 

بعدی، این سیاسـت را برای محصوالت نهایی و پیشـرفته پیاده سـازی کند. 

بنابرایـن انتظـار مـی رود در شـرایطی کـه صنایع پایین دسـتی کشـور در تولید 

محصوالتـی نظیـر خـودرو و لـوازم خانگـی توانایـی رقابـت بـا تولیدکننـدگان 

خارجـی را ندارنـد و صنایـع مصرف کننده فلزات و محصوالت معدنی مانند 

صنعـت سـاختمان بـا رکـود مواجـه اسـت، دولـت بـه جـای سدسـازی در برابر 

صـادرات، بـا حمایـت از صنایـع یـاد شـده، اقـدام بـه ایجـاد تقاضـای هدفمنـد 

کنـد زیـرا صـدور بخشـنامه های خلق السـاعه و قیمت گذاری هـای دسـتوری 

که هر بار آتش آن به خرمن یکی از حلقه های زنجیره می افتد، به مرور زمان 

موجب افول ظرفیت های ایجاد شده و از درون تهی شدن صنایع معدنی و 

فلـزی کشـور خواهـد شـد. ایـن موضـوع را نیز نباید فراموش کـرد که محدود 

و  تولیدکننـدگان  دسـتاوردهای  رفتـن  هـدر  بـه  موجـب  صـادرات،  کـردن 

صادرکنندگان در بازارهای جهانی و بی نتیجه شدن بازاریابی های مستمر و 

هوشمندانه آن ها در شرایط تحریمی می  شود؛ چراکه تقاضا در هیچ کشوری 

بـدون پاسـخ نخواهـد مانـد و مزیت هـا و شکسـت های هـر تولیدکننـده در 

حافظه بازارهای بین المللی ثبت خواهد شد.

دوستی خاله خرسه!

محمدرضا طارمی
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صادرات بر لبه پرتگاه
محسن بهزادی، مدیرعامل گروه صنعتی پارس نوین در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

افزایـش بی رویه قیمـت مواد اولیه، نوسـان نرخ ارز و صدور بخشـنامه های پی درپـی دولت در 
حـوزه تجارت خارجی، بسـیاری از تولیدکننـدگان را با چالش هـای فراوانی مواجه کرده اسـت اما 
در چنین شـرایط سـخت اقتصـادی نیز بعضی شـرکت های دانش بنیان با تکیه بـر تکنولوژی روز 
و اعتمـاد بـه مختصصـان ایرانی، اقـدام به تولید محصوالتـی کرده اند کـه پش از این به کشـور 
وارد می شـد. در ایـن خصـوص، خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با محسـن 
بهـزادی، مدیرعامـل گـروه صنعتی پـارس نویـن که یکی از شـرکت های فعـال در زمینـه تولید 
انـواع مقاطـع مسـی اسـت، به گفت وگو نشسـته اسـت. وی ضمـن انتقاد بـه وضع عـوارض بر 
صـادرات فلـزات و محصـوالت فلـزی، پیامـد ایـن تصمیـم را محرومیـت از رقابـت در بازارهای 

بین المللی دانست. متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:
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توضیحاتی در خصـوص زمینه فعالیت و   
ظرفیت تولید شرکت بفرمایید.

گـروه صنعتـی پـارس نویـن فعالیـت خـود را در 

زمینه کشـش و سـایزینگ انواع لوله های مسـی در 

سـال 1376 آغـاز کـرده اسـت. کالف و شـاخه های 

مسـی در اندازه هـای 3.4 و 5.8 اینـچ در مجموعـه 

مـا تولیـد می شـود کـه توانسـته ایم در گـذر زمـان، 

تکنولـوژی تولیـد ایـن محصـوالت کـه از ابتـدا در 

اختیار شرکت صنایع مس شهید باهنر بوده است 

را بومی سـازی کنیـم. ظرفیـت تولیـد مجموعـه در 

ابتـدا 500 کیلوگـرم در روز بـود و اکنـون، میـزان 

تولیـد بسـتگی به شـرایط موجـود در صنعـت دارد. 

در حـــال حاضـــر، بـا توسعـــه و گستـــرش فعالیـت 

شـرکت، در حـــال تولیـــد قالب هـــای مسـی و انواع 

کابلشـوهای مسـی هستیـــم. بـه طـور کلـی، حـوزه 

فعالیـــت گـروه صنعتـــی پـارس نویـن، تولیـد انـواع 

مقــاطـــع خاص مســـی اســـت کــــه از کاربردهـــای 

خاصـی برخـوردار هسـتند و هـر شـرکتی توانایـی 

تولید آن ها را ندارد.

مـواد اولیـه مورد نیاز شـما چیسـت و از   
چـه طریقـی آن را تامیـن می کنیـد؟ آیـا بـا 

چالش خاصی در این زمینه مواجه هستید؟
مـس، عمـده مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در خـط 

تولیـد ایـن شـرکت اسـت کـه آن  را از شـرکت های 

معتبـری نظیـر صنایـع مس شـهید باهنـر خریـداری 

می کنیم و سایر مواد اولیه مورد نیاز نیز از بازار آزاد 

تهیه می شـود. تولیدکنندگان در زمینه تامین مواد 

اولیـه، بـا چالش هـای فراوانـی روبـه رو هسـتند کـه 

ازجملـه آن هـا می تـوان بـه کمبـود نقدینگـی اشـاره 

کـرد. ضمـن اینکـه بانک هـا و موسسـات مالـی در 

ضمانـت  دریافـت  و  تسـهیالت  اعطـای  خصـوص 

بانکی، همکاری الزم را با بنگاه های تولیدی ندارند. 

تولیدکننـدگان از یـک سـو، بـا کاهـش نقدینگـی و 

افزایـش قیمت هـا مواجـه هسـتند و از سـوی دیگـر، 

تحویـل مـواد اولیـه خریـداری شـده از کارخانجـات 

بـزرگ تولیـدی نیـز همـواره بـا تاخیـر انجـام می شـود 

کـه بـر همین اسـاس، ما نمی توانیـم از تمام ظرفیت 

تولید خود بهره ببریم.

در خصـوص تکنولـوژی و فراینـد تولید   
محصـول در گـروه صنعتـی پـارس نویـن 

توضیحاتی بفرمایید.
واحـد  ایـن  در  محصـول  هـر  تولیـد  تکنولـوژی 

تولیـدی همچـون ظرفیـت تولیـد آن هـا بـا یکدیگـر 

تولیـد  بـرای مثـال، در تکنولـوژی  متفـاوت اسـت. 

لوله های مسی، تغییر شکل و حالت به تغییر ماهیت 

برتـری دارد. عالوه برایـن، عمـده فعالیـت گـروه  آن 

صنعتــــی پــــارس نویــــن در قالــــب پیمانکــــاری و 

مشـتری محور اسـت. مــواد اولیه بر پایه مس شـامل 

کالف، ورق و مفتــــول مـــس پـــس از خریـــداری بـه 

واحدهـای تولیـــدی کارخانـه، منتقـــل و بـر اســـاس 

سـفارش مشـتری و نـوع محصـول، وارد چرخـه تولیـد 

می شـوند. انـــواع کابلشـــوهای مســی از سایـــز 10 تـا 

یک هزار میلی متر در استانداردهای مختلف و انواع 

لوله هـای مسـی در قالـب کالف و شـاخه در ابعـاد 

گوناگون در واحد کشش و سایزینگ مجموعه تولید 

می شـود. انواع پروفیل های مسـی مورد اسـتفاده در 

کوره هـای القایـی نیـز یکـی دیگـر از محصـوالت مهم 

تولید شده در گروه صنعتی پارس نوین است.

عمده مشـتریان محصوالت این شرکت   
چه صنایعی هستند؟ 

صنایـع فـوالد، بـرق و خـودرو، مشـتریان اصلی 

پـارس نویـــن هستنـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه 

پروفیل های مسی پیش از تولیــد در مجموعه ما، 

از کشورهــــای هنــــد و چیـــن وارد می شــــد کــــه 

خوشبختانه ما توانستیم با بهره گیری از دانــش و 

تکنولـوژی تولیـد ایـن محصـول، قدم هـای مثبتـی 

در راسـتای خودکفایـی تولیـد آن در داخـل کشـور 

برداریم و در حال حاضر، تولیدکننده پروفیل های 

مسـی مورد اسـتفاده در کوره های القایی هستیم. 

بسـیاری از کارخانه هـای فـوالدی در گذشـته، از 

سوخت هـــای فسیلی در فراینــــد ذوب استفــــاده 

می کردنـــد امـا اکنـون در بیشـتر آن هـا، کوره هـای 

قــــوس الکتـــریکی و القـــایی مــورد استفـــاده قرار 

می گیـــرد کـــه پروفیـــل مسی مـــورد استفـــاده در 

پـارس  گـروه صنعتـی  توسـط  کوره هـا  ایـن  کویـل 

نوین تامین شده است.

تولیدکنندگان در زمینه 
تامین مواد اولیه، با 

چالش های فراوانی روبه رو 
هستند که ازجمله آن ها 

می توان به کمبود نقدینگی 
اشاره کرد. ضمن اینکه 

بانک ها و موسسات مالی در 
خصوص اعطای تسهیالت 
و دریافت ضمانت بانکی، 

همکاری الزم را با 
بنگاه های تولیدی ندارند
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تولیدی افزایش یافته است و ما عالوه بر پرداخت 9 

درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیات مشـاغل را 

نیز پرداخت می کنیــم. اگــر قــرار باشــد در شرایطی 

کـه اکثـــر تولیدکنندگان با کمبـود نقدینگی مواجه 

دهـد،   انجـام  را  اقدامـی  چنیـن  دولـت  هسـتند، 

بنابراین هیچ سودی برای تولیدکننده باقی نخواهد 

مانـد و امـکان رقابـت در بـازار جهانـی را از دسـت 

خواهیـم داد. عمـده کاتـد تولیـد شـده در داخـل بـه 

سـایر کشـورها صـادر می شـود و اگـر دولـت بـرای 

صـادرات ایـن محصـول عـوارض 5 درصـدی در نظـر 

و  تولیـد  کاهـش  شـاهد  مـا  نهایـت  در  بگیـرد، 

معضلـی  خام فروشـی،  بـود.  خواهیـم  درآمدزایـی 

و  معـدن  حـوزه  در  اخیـر  سـالیان  طـی  کـه  اسـت 

بـا آن مواجـه بوده ایـم و مشـخص  صنعـت کشـور 

نیسـت دولـت در حالـی که هنـوز این چالـش را رفع 

نکـرده اسـت، بـر چـه اسـاس به دنبـال وضع عـوارض 

صادراتـی اسـت؟! ایـن اقـدام برخالف شـعار امسـال 

مبنـی بـر »تولیــــد، دانش بنیـــان و اشتغـــال آفرین« 

اســــت و صادرکننـدگان بـا اجـرای ایـن بخشـنامه، 

متحمل خسارت های فراوانی خواهند شد.

برخی معتقد هسـتند دولت بـدون توجه   
به مشـکالت تولیدکنندگان به منظور جبران 
کسـری بودجـه، تصمیـم بـه اجـرای چنین 
ایـن  بـا  آیـا  اسـت؛  گرفتـه  بخشـنامه ای 

موضوع موافق هستید؟
بـا  اخیـر  ماه هـای  طـی  دولـت  کـه  آنجایـی  از 

کیفیـت محصـوالت    از  ارزیابـی شـما 
تولیـدی در گـروه صنعتـی پـارس نویـن با 

نمونه های خارجی چیست؟
از دو دهـه  بیـش  نویـن  پـارس  گـروه صنعتـی 

سابقه فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع مقاطع 

مسـی ماننـد کابلشـو، پروفیـل، لولـه، تسـمه و سـایر 

هیـچ  کرده ایـم  تـالش  همـواره  مـا  دارد.  اتصـاالت 

تفاوتـی در ارائـه محصـوالت تولیـدی بـه مشـتریان 

مختلـف قائـل نشـویم و برنامه های مـدون و از پیش 

تعریف شده ای را برای تولید محصوالت مورد نیاز 

مشتریان داشته باشیم. خوشبختانه از آنجایی که 

درجـه خلـوص مـس موجـود در کشـور از باالتریـن 

میزان کیفیت در سـطح قاره آسـیا برخوردار اسـت، 

بنابرایـن محصـوالت تولیـد شـده در مجموعـه مـا از 

بیشترین کیفیت مورد نیاز برخوردار هستند و اگــر 

دولــــت حمایت هــــای الزم را در زمینـــه تولیــــد و 

صادرات داشـته باشـد، توانایی رقابت با کشورهای 

مطـرح جهان را داریم.

همـکاری گـروه صنعتی پـارس نوین با   
شرکت های خارجی چگونه است؟

پروفیل هـای مسـی تولیـد شـده در مجموعـه ما 

توسـط فوالدسـازان افغانسـتان و عراقـی خریـداری 

تحریم هـای ظالمانـه طـی  اعمـال  البتـه  می شـود. 

سالیــــان اخیــــر علیـــه صنعــــت و اقتصـــاد کشــور، 

فرصت های طالیی صادرات محصول به کشورهای 

همسـایه و آسـیای میانـه را از مـا گرفتـه اسـت. در 

همیـن راسـتا، دولت بایـد اقدامـات الزم جهت رفع 

مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه مهـم را در دسـتور 

کار خود قرار دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت   
اخیرا اقـدام به وضـع عوارض 

محصـوالت  بـر  صادراتـی 
کـرده  فلـزی  و  معدنـی 
اسـت. نظـر شـما در این 

خصوص چیست؟
در حال حاضر، قیمت انواع 

واحدهـای  انـرژی  حامل هـای 

کسـری شـدید بودجه مواجه بوده، به نظر می رسـد 

بـه دنبـال جبـران آن از جیـب تولیدکننـدگان اسـت. 

تولیدکننده در حالی که هزینه های مختلف اعم از 

بیمه، مالیات، حقوق و دستمزد را پرداخت می کند 

و بــــه دنبـال اشتغـــال زایی و درآمـــدزایی بیشتـــر بـا 

استفـــاده از صـــادرات محصـــول اســـت، حـال بایـد 

مبلغـی را هـم بـه عنوان عـوارض صادراتـی به دولت 

پرداخـت کنـد. ضمـن اینکـه برخـی واسـطه ها در 

کشـور بدون هیچ دغدغه ای، به صورت غیرقانونی 

در حال فعالیت هستند که سودآوری بیشتری نیز 

از واحدهای تولیدی دارند و متاسفانه اقدام خاصی 

نیـز در مقابلـه بـا آن هـا انجـام نمی شـود. عملکـرد 

کشـورهای مطـرح صنعتـی دنیـا مانند چیـن در این 

زمینـه متفـاوت اسـت و دولـت بـا در نظـر گرفتـن 

یارانـه و مشـوق های مالیاتـی، تولیدکننـدگان را بـه 

سـمت صادرات بیشـتر محصول هدایت می کند و 

تولیدکننده پس از اینکه توانست بازارهای جهانی را 

ایجـاد  در دسـت بگیـرد، در راسـتای سـوددهی و 

ارزش افزوده بیشـتر حرکت می کند.

مهم تریـن مشـکالت تولیدکننـدگان   
؟ چیست

عمـــده ترین معضـــل تولیـــدکنندگان، افزایـــش 

شدید قیمــت مـــواد اولیـــه طی ماه هـــای اخیـــر و 
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کاهـــش حجم نقدینگــی اســـت. در همیــن راستا، 

باید صنایع باالدستی همکاری مستمر و سازنده ای 

با واحدهـــای متوســـط و کوچک صنعتـــی داشتـــه 

باشـند و همچنین سـهمیه مشخصی جهت تامین 

مـــواد اولیـــه به واحدهـــای تولیدی اختصاص پیدا 

کنـد. تسـهیل شـرایط واردات ماشـین آالت جدیـد 

جهـت به روزرسـانی خطـوط تولیـــد، دیگـــر اقـــدام 

مهمی اســـت کــه بایــد در دستــور کار دولت قرار 

بگیـرد؛ چراکـه عمـده ماشـین آالت صنعتـی مـورد 

اسـتفاده در داخل کشـور، فرسـوده هسـتند و باید 

اقدامـات اساسـی در راسـتای جایگزینـی آن هـا از 

طریق واردات انجام شـود.

تاثیر تحریم های اعمال شده طی سال های   
اخیر در صنعت را چطور ارزیابی می کنید؟

اعمـال تحریم هـای مختلف علیه کشـور، فارغ 

تجـارت  را در حـوزه  زیـادی  اینکـه چالش هـای  از 

ایجاد کرده، سـبب رشـد و شـکوفایی صنعت شـده 

اسـت؛ چراکـه پیـش از ایـن، محصوالت بی کیفیت 

بـه کشـور وارد می شـد و در بخش هـای  خارجـی 

مختلـف صنعت مورد اسـتفاده قـرار می گرفت اما 

اعمـال تحریم هـا  باعث شـده اسـت فعاالن صنعتی 

در راسـتای خودکفایی در تولید حرکت کنند و به 

بـوم  و  مـرز  ایـن  متخصصـان  کوشـش  و  همـت 

محصـوالت باکیفیتـی تولیـد شـود. البتـه اگـر قـرار 

باشد در چنین شرایطی که تحریم ها روز به روز در 

حال افزایش اسـت و شـرکت ها به سـختی موفق به 

صـادرات محصـول بـه بعضـی کشـورهای همسـایه 

اگر قرار باشد در شرایطی 
که اکثر تولیدکنندگان با 
کمبود نقدینگی مواجه 
هستند، دولت چنین 

اقدامی را انجام دهد،  
بنابراین هیچ سودی برای 
تولیدکننده باقی نخواهد 
ماند و امکان رقابت در 
بازار جهانی را از دست 

خواهیم داد

نظـر  بـرای صـادرات در  نیـز  می شـوند، عوارضـی 

گرفته شود، ما توانایی رقابت در بازار جهانی را از 

دست خواهیم داد. 

چشـم انداز گـروه صنعتی پـارس نوین   
چیسـت و آیـا طـرح توسـعه ای خاصی در 

دست اجرا دارید؟
دانـش  از  بهره منـدی  بـا  هسـتیم  تـالش  در 

متخصصان شرکت، بر کیفیت محصوالت تولیدی 

خود اضافه کنیم و همچنین بتوانیم ضمن افزایش 

میـزان ظرفیـت تولیـد، فرصت های جدید شـغلی را 

ایجاد کنیم. امیدوار هستیم همکاری های الزم در 

ایـن زمینـه از جانـب مسـئوالن و همچنیـن بانک هـا 

جهـت اعطـای تسـهیالت صـورت پذیرد تـا بتوانیم 

طرح هـای توسـعه مدنظـر خـود را اجـرا کنیـم و در 

پیشرفت صنعت کشور سهیم باشیم. 

تحلیـل شـما از آینـده صنعت مـس در   
کشور چیست؟

اگــــر اقدامـــات الزم در راستـــای ممانعـت از 

خام فروشی و به دنبـال آن تولید محصوالت دارای 

ارزش افـــزوده در کشـــور انجـام شـــود، می تــــوان 

آینـــده روشـنی را بـرای صنعـت مس متصور شـد. 

تحقــــق ایـن مهـــم، مستلــــزم حمایــــت تمـــام قـد 

مسـئوالن از بخـش خصوصـی اسـت و شـرایط بایـد 

بـه نحـوی باشـد تـا تولیدکنندگان بتواننـد با خیال 

آسـوده، محصـوالت خـود را در بازارهـای جهانـی 

عرضه کنند.
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رئیـس انجمن نوردکاران فـوالدی ایران گفت: دریافت عـوارض صادراتی از تولیدکنندگان فوالد آن 
هم در شـرایطی که بازارهای منطقه ای و جهانی با کمبود مواجه شـده، منطقی نیسـت و ممکن اسـت 

همین بازارهای کنونی را نیز از دست دهیم.

رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران عنوان کرد:

از دست رفتن بازارهای صادراتی

احمـد خـوروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیـان کرد: دولت 

یـک بخشـنامه جدیـد بـرای حـوزه معـدن و صنایـع 

معدنـی ابـالغ کـرد کـه طـی آن تاکیـد شـد کـه بـه 

منظـور تنظیـم بـازار داخلـی و جلوگیـری از کمبـود 

احتمالـی، از صـادرات محصـوالت معدنـی و فلـزی 

در  دولـت  متاسـفانه  می شـود.  دریافـت  عـوارض 

تنظیـم و ابـالغ ایـن بخشـنامه خلق السـاعه جدیـد از 

بـه ویـژه انجمـن نـوردکاران  انجمن هـا، تشـکل ها و 

فوالدی ایـران نظرخواهی نکرد.

وی افــــزود: در انجمــــن نــــوردکاران فــــوالدی، 

تولیدکننـــدگانی حضـــور دارنــد که محصــول نهایی 

فـوالدی را تولیـد می کننـد و در جریـان ابـالغ چنیـن 

بخشنامـــه ای از ســــوی دولـــت قــرار نداشتنـــد. این 

بی خبری انجمن های تخصصی یکی از نواقص اصلی 

ابالغ بخشنامه ها از سوی دولت به شمار می رود.

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی ایـران تاکیـد 

کـرد: ابـالغ و اجـرای بخشـنامه دریافـت عـوارض از 

صادرات محصوالت معدنی و فلزی قطعا می تواند 

در عملکـــرد و سوددهـــی واحدهـــای تولیدی تاثیر 

منفی داشته باشد. 

خــــوروش خاطــرنشــــان کــــرد: همــان طـــور کـــه 

تولیدکننـدگان بـه مسـئوالن صنعـت و معـدن اعـالم 

کردنـد، تولیـد داخـل و تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای 

تولیـدی بایـد در اولویـت نخسـت قـرار گیـرد. ضمـن 

اینکـه محصـوالت بایـد با قیمـت مناسـب در اختیار 

مصرف کنندگان داخلی قرار گیرد. با این حال، وضع 

عوارض بر صادرات به شکلی که در بخشنامه عنوان 

شده، غیر کارشناسی و غیر منطقی است و عادالنه 

ارزیابـی نمی  شـود. انتظـار می رود مسـئوالن محترم 

در بازنگری این بخشنامه، بیش از وضع حاضر به این 

امر دقت کنند.

وی بـا اشـاره بـه فرمایـش رهبـری مبنـی بـر لـزوم 

پرهیـز از خام فروشـی، تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان 

کشـور مـا بایـد مـواد اولیـه و مـواد خـام از جملـه فوالد 

خـام را نبایـد صـادر کننـد. از یک سـو، ظرفیت تولید 

فوالد خام کشور به 32 میلیون تن می رسد و از سوی 

دیگر، به همین میزان نیز ظرفیت نصب شده حوزه 

نـورد در کشـور وجـود دارد امـا مصـرف داخلـی فـوالد 

کشـور در بهتریـن دوران بـه 18 میلیـون تـن رسـید و 

اکنـون 12 تـا 15 میلیـون تـن در سـال اسـت. بنابرایـن 
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میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی مازاد بر 

بـر صـادرات  اعمـال عـوارض  و  اسـت  نیـاز داخلـی 

نـدارد،  محصولـی کـه مصرف کننـده ای در کشـور 

باعث می شود همه زحماتی که تولیدکنندگان برای 

یافتـن بازارهـای صادراتـی در طـول سـالیان گذشـته 

کشـیده اند، بـه بـاد بـرود. ضمـن اینکـه بـا خـروج یـک 

صادرکننـده از بـازار، بـه دسـت آوردن بـازار دیگـر و یـا 

بازگشت به همان بازار بسیار دشوار خواهد بود زیرا 

بـازار بیـکار  بـه محـض خـروج یـک شـرکت از  رقبـا 

نخواهنـد بـود و بالفاصلـه آن بازار را تسـخیر خواهند 

کرد و جایگزین شرکت خارج شده خواهند شد.

فرصت طالیی صادرات فوالد  
رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی ایـران بـا بیـان 

اینکـه جنـگ روسـیه و اوکرایـن، دو تولیدکننـده و 

صادرکننـده بـزرگ فـوالد دنیـا را از بـازار حـذف کرد، 

گفـت: اوکرایـن یکـی از صادرکننـدگان محصـوالت 

فوالدی به منطقه خاورمیانه محسوب می شود و با 

شـروع جنـگ از بـازار منطقـه خـارج شـد. ایـن اتفـاق 

یـک فرصـت اسـتثنایی و شـاید تکرارنشـدنی بـود تـا 

بازارهـای  بـه  بتواننـد  ایرانـی  فـوالدی  شـرکت های 

جدیـدی در منطقـه محصـول خـود را صـادر کننـد 

ولـی متاسـفانه بـا بخشـنامه ابـالغ شـده و تصمیمی 

بـرای  فاجعـه ای  شـد،  گرفتـه  دولـت  سـوی  از  کـه 

واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه صنعت فوالد به 

وجود خواهد آورد.

خـوروش اظهـار کـرد: انجمن نـوردکاران فـوالدی 

بارهـا اعـالم کـرده دولـت برای تنظیـم بـازار و صدور 

انجمن هـای  و  تشـکل ها  همـه  بـا  بایـد  بخشـنامه، 

تخصصـی کـه بـه نوعی نماینـده واحدهـای تولیدی 

هستند، نظرخواهی کند و بتواند از تولیدکنندگان 

راهکاری را بگیرد که بتواند بازار را به صورت واقعی 

تنظیم کند. نتیجه این تنظیم واقعی بازار، معقول 

و منطقـی شـدن قیمت هـا خواهـد بـود. اگـر دولـت 

قصـد دارد از تامیـن مـواد اولیـه در داخـل اطمینـان 

عـوارض  دریافـت  از  بهتـری  راه هـای  قطعـا  یابـد، 

صادراتی از محصوالت معدنی و فلزی وجود دارد. 

وی اذعـان کـرد: دریافـت عـوارض صادراتـی از 

تولیدکننـدگان بـه نوعـی خصمانـه اسـت و نتیجـه 

مطلـــوب نهــــایی را بـــه دولـــت و تولیــدکننـــدگان 

نخواهد داد. ممکن اسـت اجرای این بخشـنامه به 

صـورت مقطعـی و لحظـه ای بـرای دولـت نتیجـه 

بدهـد امـا در درازمـدت بـه زیـان تولیدکننـدگان و 

دولت خواهد بود. 

ساز و کار تنظیم بازار وجود دارد  
رئیس انجمن نوردکاران فوالدی با اشاره به وجود 

سـاز و کار بـورس بـرای تنظیـم بازار، بیـان کرد: در 

صورتی کـــه یک محصول در بورس کاال عرضه شـود 

امـا متقاضـی نداشـته باشـد و معاملـه نشـود، آن کاال 

مـازاد تلقـی شـده و می توانـد بـدون دریافت عـوارض 

صـادر شـود. در حالـی کـه ایـن سـاز و کار از مدت هـا 

قبل در کشـور وجود داشـته و شـرکت ها خود را با آن 

تنظیـم کرده انـد امـا دولـت قصـد دارد از هـر گونـه 

صادراتی که توسط تولیدکنندگان صورت می گیرد، 

عوارض دریافت کند. 

خـوروش عنـوان کرد: در زنجیره فـوالد، باالترین 

عـوارض بـه صـادرات شـمش فـوالدی و کمتریـن بـه 

میلگـرد  همچــون  نهـــایی  محصـــوالت  صـــادرات 

اختصـــاص یافتـــه و طبیعـــی اســـت کـــه نوردکاران 

فـوالدی نسـبت بـه سـایر حوزه هـای زنجیـره فـوالد 

امـا در هیـچ کشـوری  ببیننـد  را  آسـیب  کمتریـن 

مشـاهده نمی شـود که در مورد محصول نهایی که 

مصرف کننده داخلی ندارد، عوارض وضع شود.

باید به منافع تولیدکنندگان و   
سهامداران توجه شود

رئیـس انجمـن نـوردکاران فـوالدی ایـران یـادآور 

شـد: تولیدکننـدگان فـوالد بـرای صـادرات و فـروش 

محصـول خـود در بازارهـای صادراتـی بـا مشـکالت 

بسیاری مواجه هستند و بعضا برای رسیدن به یک 

بـازار سـال ها تـالش می کننـد. هـر بـازار صادراتـی به 

ویـژه بـرای محصوالت فوالدی که با مشـقت بسـیار 

به دسـت آید، با چنین دسـتورالعمل هایی از دسـت 

برود، رسیدن مجدد به این بازار دشوار و حتی غیر 

ممکن خواهد بود. با اجرای این بخشنامه، عالوه بر 

از دسـت رفتـن بخشـی از سـود صـادرات، ممکـن 

اسـت صادرکننـدگان نتواننـد بـه برخـی از بازارهـا 

بازارهـا از  ایـن  محصـوالت خـود را صـادر کننـد و 

دست برود. 

وی تاکیــــد کـــرد: ممکــــن اســـت بسیـــاری از 

تولیدکنندگان محصول خود را در بازارهــای صادراتی 

ابـــالغ چنیـــن  بـــا  و  باشنـــد  کــــرده  پیـــش فــــروش 

بخشنـامه هـــایی و ناتوانــــایی صــــادرات محصـــول 

پیش فـروش شـده، بدقـول خواهنـد شـد و در صـورت 

تـداوم ایـن اتفـاق، بـازار از دسـت خواهـد رفـت. به 

طور مثــال، یکی از تولیــدکنندگان پس از سال ها به 

بازارهای صادراتی بسـیار خوب دسـت یافته است 

بـا اعمـال عـوارض بـر صـادرات، تحـت فشـار  امـا 

شدید قرار گرفته و بالتکلیف برای تداوم صادرات 

یا قطع آن مانده است. 

خوروش تاکید کرد: دولت می تواند با انجمن ها 

و تشـکل های تخصصی حوزه صنایع معدنی و فلزی 

مشورت و مشکالت تولیدکنندگان را در بخش های 

مختلـف برطـرف کنـد. در ایـن مشـورت خواهی ها 

قطعا تولیدکنندگان و دولت به راهکارهای مطمئنی 

رسـید.  خواهنـد  مشـکالت  شـدن  برطـرف  بـرای 

همچنیـن امیـدوار هسـتیم تصمیمـات بـه گونـه ای 

اتخـاذ شـوند کـه منافـع همـه تولیدکننـدگان بـه ویژه 

سـهامداران خـرد شـرکت های سـهامی عـام در بورس 

دیده شود.

با خروج یک صادرکننده از 
بازار، به دست آوردن بازار 

دیگر و یا بازگشت به همان 
بازار بسیار دشوار خواهد بود 
زیرا رقبا به محض خروج 
یک شرکت از بازار بیکار 

نخواهند بود و بالفاصله آن 
بازار را تسخیر خواهند کرد 
و جایگزین شرکت خارج 

شده خواهند شد
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عضـو هیئت مدیـره انجمن نـوردکاران فوالدی ایـران گفت: بـا صدور دسـتورالعمل های یک 
شـبه و غیـر کارشناسـی نمی تـوان بـازار را کنتـرل کـرد و قیمت هـا را پاییـن آورد زیرا بـازار و 

اقتصاد دستورپذیر نیست.

بازار را با دستور نمی توان کنترل کرد
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران:

کریـم رحیمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

بخشـنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

بـر دریافـت عـوارض از  بـازار مبنـی  سـتاد تنظیـم 

صـادرات محصـوالت معدنـی و فلـزی پـر از ایـراد و 

ابهام اسـت و مشـخص نیسـت دولت با چه هدفی 

این بخشنامه را صادر کرده و مبنای قیمت ها برای 

اخـذ عـوارض را دی مـاه سـال 1400 قـرار داده اسـت. 

همچنیـن اعـداد و ارقامـی که برای اخذ عـوارض در 

بـرای  یـا  ندارنـد  مبنایـی  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر 

صنعت و معدن کشور ابهام وجود دارد.

بـا  صنعـت  فعـاالن  کـه  مشـکلی  افـزود:  وی 

بخشـنامه صادر شـده دارند این است که متاسفانه 

مفاد این بخشنامه پشت درهای بسته گرفته شده 

و تبعـات ایـن نـوع تصمیم گیری ها بـرای صنعتگران 

تاکنون گران تمام شده است.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن نـوردکاران فـوالدی 

ایران خاطرنشان کرد: برای تدوین چنین بخشنامه ای، 

انتظـار می رفـت دولـت مطابـق بـا مـاده دوم قانـون 

بهبـود مسـتمر فضـای کسـب و کار از تشـکل ها و 

انجمن هـای تخصصـی مرتبـط اسـتعالم می کـرد و 

از  سـپس  می خواسـت.  را  انجمن هـا  ایـن  نظـرات 

انجمن هـا دعـوت بـه عمـل مـی آورد تـا در جلسـات 

کارشناسی مرتبط با تدوین بخشنامه شرکت کنند.

رحیمـی اذعـان کـرد: متاسـفانه در بخشـنامه 

دریافـت عـوارض از صـادرات نـه تنهـا از هیـچ یک 

از تشـکل ها و انجمن هـای تخصصـی نظرخواهـی 

نشـد، بلکـه پـس از ابـالغ ناگهانـی اعـالم شـد کـه 

ایـن تصمیـم سـال گذشـته گرفتـه شـده اسـت و تـا 

دو تـا سـه مـاه آینـده اجـرا می شـود. در حالـی کـه 

اکثـر شـرکت های صادرکننـده تعهـدات صادراتـی 

را  خـود  صادراتـی  قراردادهـای  قبـل  از  و  دارنـد 

منعقد کرده اند.

وی اضافـه کـرد: مشـکلی کـه در رابطـه بـا اجـرای 

بخشنامه اخذ عوارض صادراتی وجود دارد این است 

که مبنای محاسبات قیمت کاالها دی ماه نسبت به 

قیمت روز لحاظ شده است. در حالی که صحیح تر 

بـود کـه مابه التفـاوت قیمـت در نظـر گرفتـه  ایـن 

می شد. به طور مثال، سال قبل قیمت یک محصول 

فوالدی در بازارهای صادراتی، 600دالر به ازای هر تن 

بـود و اکنـون قیمـت آن بـه 700 دالر بـه ازای هـر تـن 

رسـیده اسـت. در ایـن بخشـنامه، عـوارض بـر اسـاس 

قیمـت 700 دالری دریافـت می شـود. در حالـی کـه 

بهتـر اسـت طبق مابه التفـاوت ایجاد شـده یعنـی 100 

دالر، عوارض گرفته شـود. متاسـفانه این موضوع در 

نظـر گرفتـه نشـده اسـت و تبعـات ایـن تصمیـم بـرای 

صنعت و صادرات کشور بسیار گران خواهد بود.

حاشیه سود پایین حوزه نورد  
عضـو هیئـت مدیـره انجمـن نـوردکاران فـوالدی 

ایران تصریح کرد: یکی از چالش هایی که حوزه نورد 

در کشـور بـا آن مواجـه شـده، حاشـیه سـود بسـیار 

و  فـوالدی  شـمش  میـان  قیمـت  تفـاوت  و  پاییـن 

محصـوالت نهایـی اسـت. بـه طـور متوسـط در سـال 

گذشته این تفاوت قیمت همواره کمتر از 8 درصد 

بوده اسـت. در حالی که میزان عوارض وضع شـده 

روی محصـوالت نهایـی فـوالدی 5 درصـد خواهـد 

بـود. سـوالی کـه مطـرح می شـود این اسـت که مگر 

و  شـمش  قیمـت  مابه التفـاوت  از  نـوردکار  یـک 

محصول نهایی به چه میزان سـود می رسـد که قرار 

است از آن عوارض هم گرفته شود؟ در سال جاری، 

حقوق و دستمزد 57 درصد افزایش یافته است و به 

آن بایـد افزایـش قیمـت بـرق، گاز و سـایر اقـالم و 
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قطعـات یدکـی مـورد نیـاز واحدهـای تولیـدی را نیـز 

اضافه کرد.

رحیمی عنوان کرد: متاسفانه برخی از مسئوالن 

بـدون نظـر و کار کارشناسـی انتظـار دارند قیمت ها 

ثابـت بمانـد یـا بـه میـزان سـال قبل کاهـش یابـد؛ در 

حالی که با توجه به افزایش قیمت های کنونی، این 

امر به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

فعالیت تولیدکنندگان رصد می شود  
وی با اشاره به ساز و کار بورس کاال برای تامین 

نیـاز داخـل و صـادرات، مطـرح کـرد: یکـی دیگـر از 

اعتـراض  موجـب  کـه  بخشـنامه  ایـن  ایرادهـای 

و  بـه سـاز  فـوالد شـده، بی توجهـی  تولیدکننـدگان 

کارهـای از پیـش تعیین شـده اسـت. تولیدکنندگان 

فـوالد فـارغ از دولتـی یـا خصوصی بـودن، مجبور به 

عرضـه محصـوالت خود در بـورس کاال شـده اند. در 

در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  راسـتا  ایـن 

سـال های اخیـر اقـدام بـه راه انـدازی سـامانه جامـع 

تجارت کرده و تولیدکنندگان را مجبور کرده است 

تمـام اطالعـات خـود اعـم از تولید، فـروش مصرف و 

هزینه هـا را در آن وارد کننـد. حتـی شـرکت ها بـرای 

ایـن منظـور مجبور شـدند یکی یا دو نفـر از کارکنان 

خود را تمام وقت به سامانه جامع تجارت اختصاص 

بـه  ایـن سـامانه، ورود و خـروج کاالهـا  دهنـد. در 

شـرکت ها و همچنیـن موجـودی انبارهـا بـه صـورت 

آنالیـن قابـل رصـد اسـت. بنابرایـن ایجـاد یـک سـاز و 

کار جدید برای تولیدکنندگان قابل درک نیست.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن نـوردکاران فـوالدی 

ایران اظهار کرد: تولیدکنندگان فوالد به طور مرتب 

محصـوالت خـود را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

می کننـد. در صورتـی کـه بـرای عرضه محصـوالت، 

بـر  مـازاد  آن کاال  باشـد،  تقاضایـی وجـود نداشـته 

مصـرف تلقـی می شـود و می توانـد مجـوز صـادرات 

دریافـت کنـد. ضمن اینکه کاالی مـازاد از پرداخت 

عـوارض معـاف اسـت. حال باید پرسـید کـه چرا یک 

بخشـنامه دیگـر صـادر شـده اسـت مبنـی بـر اینکـه 

حتـی  یعنـی  خـود  صـادرات  بـرای  صادرکننـدگان 

محصولـی کـه مـازاد بر نیـاز داخل و مصـرف داخلی 

است، عوارض پرداخت کنند؟

رحیمـی اضافـه کـرد: اگـر مسـئوالن نگران رشـد 

قیمت کاالها در بازار داخلی هسـتند، قطعا اعمال 

عوارض بر صادرات کاالها راه حلی منطقی به نظر 

نمی رسـد. راهکار منطقی این اسـت که مواد اولیه 

به میزان کافی عرضه شود و به دست مصرف کننده 

واقعـی برسـد. وقتـی کـه کاالی نهایـی تولیـد شـد، 

بخـش  یعنـی  واقعـی  مصرف کننـده  ماهیـت 

خصوصـی رقابـت اسـت و در ایـن رقابـت ممکـن 

اسـت قیمت هـا بـه انـدازه کافـی پاییـن آیـد. ضمـن 

البتـه  شـد.  خواهـد  برقـرار  تعـادل  بـازار  در  اینکـه 

قیمـت تمـام شـده نیز بـه مدیریت تولیدکننـدگان، 

ارتقـای تکنولـوژی، بهـره وری و... بازمی گـردد. بـه 

ایـن ترتیـب هـم محصـول نهایی بـه میزان کافـی در 

بـازار وجـود خواهـد داشـت و هـم اینکـه بـا ایجـاد 

تعـادل در بـازار، از افزایـش قیمـت بیشـتر جلوگیری 

خواهد شد. در نتیجه، دغدغه گرانی قیمت ها در 

بازار نیز برطرف می شود.

فرصت سوزی آشکار  
وی بـا اشـاره بـه روند عـوارض صادراتی در دیگر 

کشورهــــا، گفــــت: در کشورهـــای پیشرفتــه بـــرای 

جلوگیـری از هدررفـت سـرمایه ملـی برای صـادرات 

مـواد خـام و نیمه خـام عـوارض وضـع می شـود؛ نـه 

محصـول نهایـی. بـا توجـه بـه تنـش میـان روسـیه و 

اوکرایـن، بهترین فرصـت برای صـادرات محصوالت 

نهایی فوالدی برای کشور ما فراهم بود تا بتوانیم از 

ایـن فرصـت بـرای بازارسـازی جدید اسـتفاده کنیم. 

در شـرایطی کـه تولیدکننـدگان فـوالد کشـور سـال 

گذشـته بـا قطعـی بـرق، گاز و شـیوع ویـروس کرونـا 

مقابلـه می کردنـد، صـادرات در سـال جاری فرصتی 

بـود کـه بتواننـد عقب ماندگی هـای خود را جبـران و 

نسـبت بـه ایجـاد اشـتغال، توسـعه و اصـالح خطـوط 

تنهـا  نـه  متاسـفانه  کـه  کننـد  اقـدام  خـود  تولیـد 

فرصت سـازی نشـد، بلکـه فرصـت ایجـاد شـده را از 

دست خواهیم داد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن نـوردکاران فـوالدی 

اقتصـاد، دسـتورپذیر  تاکیـد کـرد:  پایـان  ایـران در 

نیسـت و نمی تـوان یـک شـبه بـا اجبـار قیمت هـا را 

کاهـش داد. بـورس یک پلتفرم معامالتی اسـت که 

باید معامالت خارج از دستور در آن صورت گیرد و 

قیمت واقعی کاالها کشف شود. سرکوب قیمت ها 

ممکـن اسـت در مقاطـع زمانـی کوتـاه راه حـل فوری 

باشـد امـا در بلندمـدت نمی تـوان آن را ادامـه داد و 

بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
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رئیـس انجمن تولیدکنندگان سـنگ آهن ایران گفـت: وضع عوارض صادراتـی بر محصوالت 
معدنـی و فلـزی برخالف تصـور دولت، خسـارت های جبران ناپذیـری را به بدنه صنعـت فوالد و 

سایر صنایع معدنی کشور وارد خواهد کرد.

بازنده، مصرف کننده نهایی است
امیدواریم مجلس وارد عمل شود  

رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران:

مهـرداد اکبریـان در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

متاسـفانه مصوبـه جدیـد وزارت صمـت مبنـی بـر 

وضـع عـوارض صادراتـی تنهـا مختـص محصـوالت 

زنجیـره فـوالد وضـع نشـده و برای محصـوالت خارج 

از زنجیـره نیـز اعمـال شـده اسـت. در حقیقـت ایـن 

دسـتورالعمل چنـد ایـراد قانونـی دارد و بـا توجـه بـه 

وضعیت اقتصادی کشـور، تصمیم کامال اشـتباهی 

ایـن  ماهیـت  کـه  طـوری  بـه  می شـود؛  محسـوب 

تصمیـم را بـه صـورت موقت در بـازه زمانی دو ماهه 

اعالم کرده اند.

سنگ  اندازی در مسیر صادرات  
رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن ایـران 

بیـان کـرد: از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه تنـش میـان 

جهانـی،  قیمت هـای  رشـد  و  روسـیه  و  اوکرایـن 

تمامـی کشـورها از فرصـت بـه دسـت آمـده بـرای 

توسـعه بازارهـای صادراتـی اسـتفاده می کننـد. بـا 

احتمـال  بهانـه  بـه  دولـت  شـرایط،  ایـن  بـه  توجـه 

کمبـود محصـوالت فـوالدی در فصـل تابسـتان، بـا 

وجـود اینکـه بیـش از 30 میلیـون تن فـوالد خام در 

کشـور تولیـد می شـود و تنهـا 16 میلیون تـن آن در 

داخـل کشـور مـورد مصـرف قـرار گرفتـه و در ایـن 

زمینه دو برابر نیاز کشـور، مازاد تولید فوالد خام 

وجــود دارد، با اعمــال عوارض صــادراتی به جــای 

فـــــوالدی،  شرکت هــــای  بــــرای  مشــــوق   ایجــــاد 

مانع تراشی می کند.

شـرکت های  کـه  صورتـی  در  داد:  ادامـه  وی 

فـوالدی بایـد بـا خیـال آسـوده اقـدام بـه دادوسـتد و 

تجارت کاال کنند، دولت هر بار با صدور بخشنامه های 

جدیـد، سـنگ اندازی می کنـد تـا اهـداف مـورد نظر 

در صنعت فوالد محقق نشود و این تصمیم منطقی 

به نظر نمی رسد.

اکبریــــان با طـــرح پرسشـــی تصریـــح کــرد: چرا 

وزارت صمــــت مبنـــای وضـــع عـــوارض بر قیمـــت 

کاالهـــای صـــادراتی کشـــور را از دی  مـــاه سال 1400 

اعمـــال کـــرده اســـت؟ در صورتـی کـه اگـر قـرار بـه 

وضـع دسـتورالعمل جدیـد اسـت، باید شـرایط فعلی 
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مدنظر قرار گیرد و نباید عطف به ماسـبق شـود. بر 

اسـاس قانـون، تولیدکننـدگان پـس از ابـالغ مصوبـه  

جدیـد، یـک فرصـت سـه مـاه جهـت انجـام کارهـای 

کـه  دارنـد  هزینـه  بـرآورد  پیش بینـی  و  معوقـه 

متاسـفانه ایـن سـاز و کار در خصـوص وضـع عـوارض 

صادراتی عملیاتی نشده است.

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن ایـران با 

تاکیـد بـر اینکـه این گونـه تصمیم ها می تواند سـبب 

ضرر در بخش تولید شود، گفت: طبق قانون، جهت 

ابالغ هرگونه بخشنامه جدید باید مشورت های الزم 

با تشکل و انجمن های صنفی مربوطه انجام شود که 

متاسـفانه هیچ گونـه مشـورتی بـا بخـش خصوصـی و 

تشکل های فعال در این زمینه انجام نشده است.

وی در خصوص تاثیر بخشنامه وزارت صمت بر 

وضعیت بازار، اظهار کرد: دولت طی سـالیان اخیر 

بـه بهانه هـای مختلـف همچـون جلوگیـری از رشـد 

قیمـت  محصـوالت و دفـاع از مصرف کننـده نهایـی، 

دستورالعمل هایی همچون عوارض صادراتی را تدوین 

و ابـالغ می کنـد؛ در حالـی کـه ایـن قوانیـن بـر خـالف 

تصـور دولـت، نمی تواند در میان مدت و بلندمدت 

تاثیر مثبتی از خود بر جای بگذارد بنابراین آسـیب 

و خسـارت های جبران ناپذیـری کـه بـه دنبـال اعمال 

این سیاست به بدنه صنعت فوالد و صنایع معدنی 

وارد می شـود، از مزایای آن بیشـتر خواهد بود و این 

مصرف کننـده نهایـی اسـت کـه در نهایـت متضـرر 

خریـدار  کـه  مصرف کننـده  چراکـه  شـد.  خواهـد 

میلگـرد، تیرآهـن، خـودرو و... اسـت، بایـد محصـول 

مـورد نیـاز را بـا قیمـت دوچنـدان خریـداری  کنـد و 

متاسفانه سیاست های دولت در این زمینه تاکنون 

هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته است.

اکبریان همچنین یادآور شد: تنظیم بازار فوالد 

و کنترل قیمت محصوالت فوالدی، هیچ  نیازی به 

دریافـت عـوارض صادراتـی از شـرکت های فـوالدی 

ندارد؛ چراکه دولت می تواند با اجرای راهکارهای 

جایگزیـن کـه بارهـــا توسـط انجمـــن  و تشکل هـــای 

مربوطه به وزارت صمت ارائه شده است، مشکالت 

قیمـــت  افزایـــش  از  و  ســـازد  مرتفـــع  را  موجـــود 

محصوالت جلوگیری کند.

ضرورت حمایت دولت از بخش   
خصوصی

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان سـنگ آهن ایران 

تولیـد و  افزایـش  بـرای  بایـد  اذعـان کـرد: دولـت 

ارزآوری، حمایت هـای الزم از بخـش خصوصـی را 

داشـته باشـد؛ چراکه این یک رابطه دوطرفه است 

و هـر چقـدر تولیـد افزایـش پیـدا کنـد، منجـر بـه 

افزایـش درآمـد ناخالـص ملی و اشـتغال زایی خواهد 

شد و در ادامه با ارزآوری بیشتر، قیمت محصوالت 

در بازار کنترل می شود.

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حمایت 

بازیگـر  دولـت،  کـرد:  اظهـار  تولیدکننـدگان،  از 

اصلـی اعمـال عـوارض صادراتـی و افزایـش قیمـت 

اسـت؛ بـه طـوری کـه اگـر زنجیـره فـوالد را بـه دو 

بخش باالدسـت و پایین دسـت تقسـیم بندی کنیم، 

دولـت مالـک 80 درصـد زنجیره فـوالد یعنی صنایع 

باالدسـتی بـوده و تنهـا 20 درصـد انتهایـی زنجیـره 

متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت. بنابرایـن اگـر 

قرار است مشکالت موجود در زنجیره فوالد مرتفع 

شـود، دولـت ابتـدا بایـد عملکـــرد خـود را بررسـی 

کنـــد و می تـــوان گفـــت کــه نیــت دولت از وضع 

عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و فلزی، 

جبـران بعضـی کاسـتی ها در کوتاه مـدت اسـت و 

هیچ برنامه ای برای بلندمدت ندارد.

اکبریـــان در پایـــان به تشریـــح نتایـــج جلسه با 

مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسیــون  نماینـدگان 

شــورای اسالمی پرداخــت و گفت: ایرادات وارد بر 

بخشنامه عوارض صادراتی به نماینـــدگان مجلــس، 

ارائــه و قــرار بر ایـــن شــد تا تشکل ها با تشکیل یک 

راهـکار  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در  گردهمایـی، 

مناسـبی جهـت حـــل بحـــران بـه وجـود آمـده ارائـه 

شـورای  مجلـــس  نماینـــدگان  همچنیـــن  دهنـــد. 

اسـالمی این موضوع را پیگیری خواهند کرد و در 

همیــن رابطه قرار شد جلسه دیگری با وزیر صمت 

برگزار شـــود تـــا وی شـخصا پیگیر این ماجرا شـود. 

امیـدوار هسـتیم مجلـس شـورای اسـالمی بتوانـد 

دولت را برای لغو این بخشنامه یا اعمال اصالحات 

الزم قانع کند.

طبق قانون، جهت ابالغ 
هرگونه بخشنامه جدید 
باید مشورت های الزم 
با تشکل و انجمن های 

صنفی مربوطه انجام شود 
که متاسفانه هیچ گونه 

مشورتی با بخش 
خصوصی و تشکل های 
فعال در این زمینه انجام 

نشده است
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عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فوالد ایـران گفت: وضـع ناگهانی عـوارض صادراتی، توسـعه 
صنعـت فـوالد را در نطفـه خفه می کند و نه تنهـا کمکی به کنترل بـازار فوالد نخواهـد کرد، بلکه 

منجر به تنزل جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.

شبیخون دولت به صنعت فوالد
»انحصار« در عصر توسعه!  

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان کرد:

احمـد دنیانـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: تولید 

فـوالد یکـی از عوامـل تاثیرگـذار در اقتصاد کشـور به 

شـمار می رود و موجب توسـعه و پیشـرفت صنعتی 

کشور شده است. بیش از 30 میلیون تن فوالد خام 

در کشـور تولیـد می شـود کـه تنها 16 میلیـون تن آن 

در داخـل کشـور مـورد مصـرف قـرار می گیـرد؛ ایـن 

یعنـی دو برابـر نیـاز کشـور، مـازاد فـوالد خـام وجـود 

دارد. در سـال گذشـته، 9.6 میلیـون تـن فـوالد روانـه 

بـرای  دالر  میلیاردهـا  کـه  شـد  خارجـی  بازارهـای 

اقتصاد کشور ارزآوری به همراه داشت.

وی اذعـان کـرد: متاسـفانه دسـتورالعمل جدیـد 

وزارت صمت مبنی بر اعمال عوارض صادراتی برای 

شـرکت های فـوالدی تصمیـم بسـیار غلـط و تـا حـدی 

غیرکارشناسی است که علت این تصمیم گیری نیز 

مشـکوک بـه نظـر می رسـد. در حقیقـت، این ابالغیه 

تنها یک شـبیخون دولتی می تواند نام گذاری شـود. 

معتقد هستیم اعمال عوارض صادراتی تاثیر منفی بر 

صنعت فوالد خواهد گذاشت.  

تنزل جایگاه ایران در بازارهای جهانی  
عضـو انجمـن فـوالد ادامـه داد: اعمـال عـوارض 

صادراتی معایب متفاوتی دارد. در هیچ کجای دنیا بر 

صادرات، عوارض وضع نمی شود؛ مگر اینکه با اعمال 

ایـن عـوارض قصـد کنتـرل بـازار داخلی خـود را داشـته 

باشند. وضع عوارض صادراتی نه تنها کمکی به کنترل 

قیمـت فـوالد در بازار داخلی نمی کند، بلکه منجر به 

تنزل جایگاه ایران در بازارهای جهانی می شود.

بایـد  صمـت  وزارت  اینکـه  بیـان  بـا  دنیانـور 

پاسـخگوی محرومیـت فوالدسـازان ایرانـی از رقابت 

بـه  بـا توجـه  افـزود:  باشـد،  بازارهـای صادراتـی  در 

درگیـری میـان روسـیه و اوکرایـن و رشـد قیمت هـای 

جهانـی، فرصتـی پیش آمده اسـت تا تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران بتواننـد خـالء موجـود در بـازار جهانـی 

فـوالد را پـر کننـد. ایـران نیـز آمادگـی ایـن امـر را پیدا 

کرد و توانسـت به چندین بازار جدید ورود کند اما 

متاسـفانه ابـالغ ایـن بخشـنامه، سـد بزرگـی در برابر 

و  اسـت  شـده  فـوالدی  محصـوالت  رقابت پذیـری 

اکنـون رقبـای ایـران همچـون ترکیه و چیـن در تالش 

هستند تا با افزایش عرضه فوالد، بازارهای جهانی را 

به سیطره خود درآوردند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حتـی اگـر بعدتـر، وزارت 

صمت متوجه پیامدهای منفی این بخشنامه شود، 

از  را  بازارهـای صادراتـی  ایـران فرصـت رقابـت در 

فراینـد  یـک  اسـت، گفـت: صـادرات  داده  دسـت 

پیچیده و علمی است که صادرکنندگان جهت پیدا 

کردن بازار مطلوب، اقدام به بازارسازی می کنند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه 

مطـرح کـرد: اخیـرا معـاون وزیـر صمـت در ایـن بـاره 

اعـالم کـرده وزارتخانـه بـا وضـع عـوارض صـادرات 

خواهـان افزایـش قیمـت محصـوالت فـوالدی بـرای 

مشـتریان خارجـی اسـت نـه بازارهـای داخلـی. ایـن 

سـخنان بـه قـدری غیـر معقوالنـه اسـت کـه بیشـتر 

جنبـه شـوخی دارد! بـه طـور حتـم، بـه محـض اینکـه 

قیمت  محصوالت فوالدی از محدوده قیمتی مورد 

نظـر مشـتری باالتـر رود، رقبـا جـای مـا را خواهنـد 

بخـش  در  صنعتـی  کـه  زمانـی  واقـع،  در  گرفـت. 

صـادرات دچـار خلـل شـود، بـازار صادراتی خـود را از 

بـه هیـچ عنـوان امـکان تمدیـد  دسـت می دهـد و 

بازارهـای جهانـی و خریـداران خارجـی وجود نـدارد. 

مگر صد سـال پیش اسـت که انحصار وجود داشـته 

باشـد؟! دنیـا در حـال توسـعه بـوده و در حال حاضر، 

38 میلیـون تـن تولیـد فـوالد ترکیـه تمامـی بازارهـای 

صادراتی را قبضه کرده است.

مبنای غیر کارشناسی عوارض   
صادراتی فوالد

دنیانـور بـا انتقـاد از میـزان عـوارض صادراتـی 

تعییـن شـده بـرای زنجیـره فـوالد، تصریح کـرد: طبق 

عـوارض  صمـت،  وزارت  جدیـد  دسـتورالعمل 

صـادرات مـواد اولیـه، در حالـی کـه کشـور با کمبود 

آهـن اسـفنجی مواجـه اسـت، 11 درصـد و عـوارض 

صـادرات شـمش فـوالدی، 17 درصـد کل قیمـت این 

محصوالت تعیین شده است.

ایـن کارشـناس صنعـت فـوالد خاطرنشـان کـرد: 

ایـن تصمیـم، مبنـای کارشناسـی نـدارد. کشـور در 

راسـتای توسـعه اقتصـادی و اشـتغال زایی گام هـای 

مثبتی برداشـته اسـت اما دولت متاسـفانه با ابالغ 

این دستورالعمل خلق الساعه و غلط، بخش تولید را 

در نطفه خفه می کند و آخرین نفس های این بخش 

را هم می گیرد.
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تولیدکننـدگان شـمش روی علی رغـم اعمـال تحریم های شـدید اقتصـادی طی سـالیان اخیر، 
عملکـرد رو بـه رشـدی را در زمینه صـادرات به ثبت رسـانده اند امـا در حالی که شـرکت های بزرگ 
تولیدکننـده شـمش روی عـزم خـود را برای رشـد و توسـعه صـادرات هرچه بیشـتر این محصول 
جـذب کرده انـد، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اخیرا بـا صدور بخشـنامه ای، عـوارض صادراتی 
بـرای محصـوالت معدنی و فلـزی وضع کرده اسـت که واکنش بسـیاری از فعاالن حـوزه صنعت و 
معدن کشـور را به همراه داشـته اسـت. شـرکت ذوب روی اصفهان، یکی از شرکت های برجسته در 
زمینـه تولید شـمش روی اسـت که با صـادرات این محصـول، زمینه اشـتغال و ارزآوری مناسـبی را 
بـرای کشـور فراهم سـاخته اسـت. اجرای بخشـنامه ابالغ شـده از سـوی وزارت صمـت، می تواند 
تاثیر منفی بر عملکرد این شـرکت داشـته باشـد. خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
در ایـن زمینـه با عبـداهلل تیموری نیا، مدیرعامل شـرکت ذوب روی اصفهان گفت وگو کرده اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

سایه شوم عوارض بر صنعت روی
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عملکـرد شـرکت ذوب روی اصفهان در   
حـوزه صـادرات را در سـال گذشـته چطـور 
ارزیابـی می کنیـد و برنامـه شـما در سـال 

جاری در این زمینه چیست؟
سـال گذشـته  در  اصفهـان  روی  شـرکت ذوب 

بیشـتر از 80 درصـد فـروش شـمش خـود را بـه صورت 

صادراتی انجام داد و طبق مقررات، تمامی ارز حاصل 

از صـادرات در سیسـتم بانکـی تبدیـل بـه ریـال شـد. 

البتـه در سـال 1399 ایـن عـدد 100 درصـد بـود کـه در 

سال گذشته، مقداری از فروش به دنبال برخی دالیل 

به صورت داخلی انجام شـد. در سـال جاری تصمیم 

بر این است که مانند سال 1399 تمام فروش شرکت 

در قالب صادرات باشد.

بـا توجـه بـه صـدور بخشـنامه جدیـد   
عـوارض  وضـع  بـر  مبنـی  صمـت  وزارت 
صادراتی بـرای محصوالت معدنـی و فلزی، 
شـرایط صـادرات شـمش روی را در سـال 

جاری چطور ارزیابی می کنید؟
صادرات، فرایند پیچیده  است که باید با صبر و 

تامل وارد آن شد. انبوه مشکالت و ریسک ها از اولین 

مراحـل شـامل بازاریابـی و مذاکرات با مشـتری هایی 

کـه تاکنـون از محل هـای دیگـر نیـاز خـود را تامیـن 

می کرده انـد تـا ثبـت سـفارش و رزرو و در نهایـت 

رساندن کاال به دست مشتری و تصفیه  حساب ها، 

پیـش پـای صـادر کننـده قـرار دارد. همچنین اعمال 

تحریم های مختلف طی سالیان اخیر، این فرایند را 

به مراتب پیچیده تر کرده و ضریب ریسک برگشت 

پـول را هـم بـاال بـرده اسـت. از سـوی دیگـر، رشـد 

بی سـابقه و ناگهانـی قیمـت مـواد اولیـه و نهاده ها و 

انـرژی از حـدود دو سـال قبـل، از حاشـیه سـود تولید 

این فلز به طور ملموسی کاسته و عمال انگیزه بسیار 

اندکـی بـرای ادامه کار دسـت اندرکاران این صنعت 

باقی مانده است.

از معدود امتیازهای موجود می توان به معافیت 

در  و  صادراتـی  عـوارض  نبـود  صـادرات،  مالیاتـی 

اختیـار داشـتن مقـداری ارز بـرای برخـی نیازهـای 

وارداتـی اشـاره کـرد کـه اگـر ایـن انـدک امتیـازات 

باقی مانـده هـم از صادرکننـده سـلب شـوند، اراده 

رشد بی سابقه و ناگهانی 
قیمت مواد اولیه و نهاده ها 
و انرژی از حدود دو سال 
قبل، از حاشیه سود تولید 
این فلز به طور ملموسی 

کاسته و عمال انگیزه بسیار 
اندکی برای ادامه کار 

دست اندرکاران این صنعت 
باقی مانده است

چندانـی بـرای ادامه تولید و صادرات باقی نخواهد 

مانـد و واحدهـای تولیـدی بـا خطـر جـدی کاهـش و 

حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شـد. صادرات 

شـمش روی طی سـالیان اخیر در حدود 100 هزار تن 

بـرآورد شـــده اســـت کـه ارزش دالری آن بـر اســـاس 

قیمـت امروز جهانـی )LME( در حدود 450 میلیون 

دالر محاسـبه می شـود. این رقم در شـرایط تحریمی 

امـروز کـه ارز حاصـل از فـروش نفـت به عنوان اولین 

و باالتریـن درآمـد ارزی کشـور نسـبت بـه سـال های 

قبــــل از تحریــــم چنـــد برابـــر کاهش یافتـــه، رقمی 

تعییـن کننـــده اســـت و تزریـــق ایـــن مقـدار ارز بـه 

سیسـتم بانکـی، آثـار مثبت زیـادی را به همـراه دارد  

امـا بـا اجرایـی شـدن ایـن بخشـنامه، شـاهد سـقوط 

شـدید در میـزان صـادرات محصـول و همچنیـن ارز 

حاصل از آن خواهیم بود.

بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش روی   
حسـاب ویژه ای بر صـادرات این محصول و 
درآمدزایـی از ایـن طریـق بازکرده انـد. در 
چنین شـرایطی، آیا این اقـدام وزارت صمت 

را مثبت ارزیابی می کنید؟
امیـد اصلـی تولیدکننـدگان بـزرگ شـمش روی 

همـواره بـه صـادرات این محصول بوده اسـت. به این 

دلیل که مقدار مصرف شـمش روی در داخل کشـور 

حـدود یـک سـوم تولیـد آن اسـت و ادامـه فعالیـت 

تولیدکنندگان در صورتی تضمین خواهد شد که دو 

برابر میزان فروش داخلی، صادرات داشته باشند. بر 

همین اساس، تالش تولیدکنندگان طی سالیان اخیر 

ایـن بـوده اسـت کـه بـا ارتقـای تکنولـوژی و نـوآوری،  

محصولـی را تولیـد کننـد که بـه لحاظ کیفی نقصی 

نداشـته و توان رقابت با بازار تولید جهانی را داشـته 

باشد. خوشبختانه این تالش نتیجه بخش بوده است 

و در حـال حاضـر، شـمش HG تولیـد ایـران بـا قیمـت 

جهانی به فروش می رسد. 

فاصلـه چندانـی بـا زمانـی کـه بـازار شـمش روی 

ایران در انحصار شمش نیزه ای قزاقستان بود، نداریم 

امـا امـروزه نـه تنهـا تولیدکننـدگان مصـرف داخلـی 

شـمش روی را تامیـن می کننـد، بلکـه دو برابـر آن نیز 

صـادر مـی شـود. در چنیـن شـرایطی، هـر اقدامی که 

مانع و محدودیتی را در مسیر صادرات ایجاد کند و 

اندک حاشـیه سـودی که از این طریق به دسـت آمده 

را از بیـن ببـرد ، یقینـا منجـر بـه کاهـش شـدید تولید، 

صـادرات و حتـی توقـف و از دسـت دادن بازارهـای 

جهانی خواهد شد.

به نظـر می رسـد دولت بـا ایـن اقدام،   
بـه دنبـال تامیـن کسـری بودجـه اسـت؛ 
درحالـی کـه تولیدکنندگان شـمش روی با 
توجـه به وجـود چالش های مختلـف اعم از 
مشـکالت  بـا  و...  معدنـی  خـاک  تامیـن 
فراوانـی روبـه رو هسـتند. تحلیـل شـما در 

این خصوص چیست؟
اگر واقعا این چنین باشد که البته بسیار عجیب 

بـه نظـر می رسـد، این بدترین پیشـنهاد بـرای جبران 

کسـری بودجـه اسـت؛ چراکـه بـه دنبـال اجـرای ایـن 

بخشـنامه، صـادرات چندانـی انجام نخواهد شـد تا 

عوارض آن به خزانه دولت واریز شود و بر مشکالت 

اقتصـادی و اجتماعـی کشـور افـزوده خواهـد شـد. 

ازجملـه ایـن معضـالت می  تـوان بـه محرومیـت از 

ارز صادراتـی،  توجهـی  قابـل  بـه مقـدار  دسترسـی 

گسترش خام فروشی و از دست دادن ارزش افزوده 

ناشی از تبدیل ماده خام معدنی به فلز، تعطیلی و 

کاهـش فعالیـت بسـیاری از واحدهای تولیـدی و به 
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دنبـال آن افزایـش نـرخ بیـکاری و در نهایـت تحمیـل 

پرداخـت بیمه بیـکاری به صندوق تامین اجتماعی 

در ازای دریافـت حـق بیمـه از همـان نیروهایـی کـه 

قبال شاغل بوده اند و... اشاره کرد.

دغدغه فعـاالن صنعت خصوصی روی را   
در مورد عوارض صادراتی چه می دانید؟

در ایـن کشـور، صنعتـی بـه نـام خودروسـازی 

وجود دارد که عملکرد آن تا به امروز کامال غیرقابل 

دفاع است و هیچ فرد یا نهادی، دفاع از این صنعت 

مختلـف  دسـتگاه های  و  نمی گیـرد  عهـده  بـه  را 

برخورد با آن را به گردن دیگری می اندازند. کیفیت 

پایین و قیمت بسیار باالی محصوالت، پیش فروش 

و خلـف وعـده در تحویـل محصـول به مشـتریان، به 

خطـر انداختـن امنیـت جانـی مصرف کننـدگان کـه 

دلخـراش  نمونه هـای  شـاهد  اخیـر  ماه هـای  طـی 

بسیاری از آن بوده ایم، تخریب آکرواکولوژی شهرها 

و بسـیاری از واقعیت هـای مشـابه، تنهـا بخشـی از 

معضـالت صنعـت خـودرو اسـت. محصـوالت ایـن 

صنعت هیچ گونه ارزش صادراتی ندارند و صادرات 

بسـیار محـدودی بـه چنـد کشـور فقیـر آن هـم بـا 

تخفیف هـای بسـیار بـاال انجـام می شـود کـه البتـه 

تاوان آن را متاسفانه خریدار داخلی می دهد. فریاد 

بـه  همـواره  نیـز  خودروسـاز  شـرکت های  اعتـراض 

آسـمان بلنـد اسـت کـه زیـان ده هسـتند و بـا وجـود 

چنین شـرایطی، مشـخص نیسـت چرا به تولید خود 

صنعـت  ایـن  دیگـر،  سـوی  از  می دهنـد!  ادامـه 

ورشکسـته که وجود آن موجب ممنوعیت واردات 

خودروی با کیفیت خارجی نیز شده است و آرزوی 

اسـتفاده از یـک خـودروی اسـتاندارد را بـه دل آحـاد 

حمایت هـای  از  اسـت،  گذاشـته  جامعـه  افـراد 

بی دریـغ دولتـی ازجملـه انحصار بـازار، انـواع یارانه، 

وام هـای کالن کم  بهره و حتـی در مواردی بالعوض، 

منفعـت می بـرد و روزبـه روز نیـز از تولیدکننـدگان 

واقعـی جهـان عقب تـر می مانـد. هر گونه تغییـر در 

آن  نهایـی  قیمـت  در  شـگرفی  تاثیـر  نیـز  ارز  نـرخ 

می گـذارد و علی رغـم اینکـه قرار بود خـودروی ملی 

در داخـل کشـور بی  تاثیـر از نـرخ ارز تولیـد شـود امـا 

امروز شاهد وابستگی شدید این صنعت به واردات 

و قطعـات وارداتـی هسـتیم. هـر سـال نیـز  قیمـت 

محصوالت چند باره تغییر می کند و قیمت خودرو 

طی 10 سال اخیر سر به فلک کشیده است.

در مقابل، صنعت روی با مقیاسی بسیار کوچک تر 

از ایـن صنعـت، فعالیـت خـود را از ابتـدا بـه صـورت 

کامـال بومـی و خصوصـی و غیروابسـته بـه دولـت و 

تجربـه ای در  بـه  و  کـرده  آغـاز  امتیازهـای دولتـی 

حـدود 30 سـال دسـت یافتـه اسـت. در حـال حاضـر 

نیز عمده تولیدکنندگان، شرکت های خصوصی و یا 

سهامی عام هستند و سرمایه گذاری های مختلف 

بـا  بانکـی  مشـارکت های  اسـت.  شـرکا  عهـده  بـر 

سـودهای متعـارف انجـام می شـود و هیـچ یارانـه  ای 

در هیـچ زمینـه ای نداشـته اند و زمیـن، آب، بـرق و 

سـوخت را بـه قیمـت آزاد خریده انـد کـه بـرای هـر 

مترمربـع زمیـن در بیابـان بـی آب و علـف کـه تنهـا 

اسم شهرک را یدک می کشند، مبالغ چند صد هزار 

تومانـی پرداخته انـد. عرضـه ماده معدنـی از معادن 

داخـل کشـور بـا قیمـت کمی منصفانـه نیز بـه آن ها 

دریغ شده است و از سال گذشته مشمول نرخ برق 

پنج برابری و گاز 21 برابری شده اند. برق پیش خرید 

قطـع  تابسـتان  در  را  نیـروگاه  یـا  و  بـورس  از  شـده 

کرده  انـد و دائـم آماج حمالت زیسـت محیطی بوده 

و اشـتباهات دیگـران نیـز بـر سـر آنـان شکسـته شـده 

اسـت امـا فعـاالن سـختکوش صنعـت روی در برابـر 

تمام این حمالت تاب آورده اند و تالش خود را برای 

استفاده بهینه از منابع موجود کرده اند.

تولیدکنندگان روی کیفیت محصول خود را به 

سـطح جهانی رسـانده و جایگاه خود را به خوبی در 

آسـیا  شـرقی  جنـوب  مخصوصـا  جهانـی  بازارهـای 

تثبیت کرده اند. در سال گذشته، 500 میلیون دالر 

ارز وارد کشور و نظام بانکی کرده اند و برای حداقل 

10 هزار نفر اشـتغال آفرینی مسـتقیم داشـته اند. در 

مقابـل تمـام ایـن خدمـات، تنها درخواسـت آن هـا از 

دولت و سـازمان های دولتی این اسـت که شـرایط را 

بـرای توسـعه کشـور فراهـم کننـد. چراکـه اگـر ایـن 

بخشنامه که از جانب متولیان امر و به ظاهر مدافع 

صنعتگـران اجـرا شـود، دیگـر چیـزی از صنعـت روی 

باقـی نخواهـد مانـد و از مسـیر توسـعه و پیشـرفت 

دورتر خواهیم شد

هر اقدامی که مانع و 
محدودیتی را در مسیر 

صادرات ایجاد کند و اندک 
حاشیه سودی که از این 
طریق به دست آمده را 
از بین ببرد ، یقینا منجر 
به کاهش شدید تولید، 

صادرات و حتی توقف و از 
دست دادن بازارهای جهانی 

خواهد شد



عوارض صادراتی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

23         اردیبهشت ماه  1401       شماره  213



عوارض صادراتی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  213          اردیبهشت ماه  1401 24

معـاون اجرایـی انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایران گفـت: وزارت صمـت مبنای وضع عـوارض بر 
قیمـت کاالهـای صادراتی ایـران را از هفتـه اول دی  مـاه ۱۴۰۰ که قیمت جهانی فـوالد در کف قیمتی 

خود قرار گرفته بود، مشخص کرد و به نظر می رسد قصد درآمدزایی برای خود را دارد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد: 

درآمدزایی دولت از اعمال عوارض صادراتی

وحیـد یعقوبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، عنـوان کـرد: 

ایران به عنوان دهمین فوالدسـاز برتر و پانزدهمین 

صادرکننـده ایـن کاالی معدنـی در جهـان مطـرح 

شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که وضـع عوارض 

بـر صـادرات فـوالد تاثیـر بسـیار منفـی بـر عملکـرد 

شرکت های فوالدی خواهد گذاشت. 

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

مطرح کرد: روسیه و اوکراین، از مهم ترین کشورهای 

تولیدکننـده و صادرکننـده فـوالد دنیـا هسـتند کـه 

درگیـری میـان ایـن دو کشـور و تحریم هـای اتفـاق 

افتاده در این زمینه، بازارهای جهانی را تحت تاثیر 

بـا  ایـران  بنابرایـن ضـرورت دارد  اسـت.  قـرار داده  

به کارگیـری تمـام تـالش خـود جـای خالـی ایـن دو 

کشور در بازارهای جهانی را پر کند و سهم بازارهای 

جهانـی خـود را افزایـش دهـد امـا اعمـال عـوارض 

صـادرات منجـر بـه کاهـش سـهم ایـران در بازارهـای 

جهانی می شود.  

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با وضع عوارض 

صادراتی سنگین، کشور در سال جاری با افت شدید 

صادرات فوالد مواجه شود. 

کنترل بازار فوالد به چه قیمت؟  
یعقوبی با یادآوری اینکه عوارض صادراتی باید بر 

روی کاالهایـی دارای کسـری در کشـور اعمـال شـود، 

بیان کرد: در حال حاضر، میزان تولید فوالد دو برابر 

تقاضـا و نیـاز واقعـی کشـور اسـت. هنـوز علـت ایـن 

تصمیم گیری برای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

مبهـم اسـت و می تـوان نتیجـه گرفـت وضع عـوارض 

صادراتی پایه علمی و کارشناسی ندارد.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیـا وضـع 

و  فـوالد  قیمـت  کنتـرل  بـر  تاثیـری  عـوارض  ایـن 

محصوالت فوالدی خواهد داشت، گفت: به فرض 

اینکه سـتاد تنظیـم بازار به جهت کنترل بـازار فوالد 

در فصـل تابسـتان کـه بـا قطعی بـرق صنایع فـوالدی 

عـوارض  وضـع  بـه  اقـدام  شـد،  خواهیـم  مواجـه 

صادراتی کرده اسـت که با کمبود و افزایش قیمت 

مـواد اولیـه و محصـوالت فـوالدی در کشـور مواجـه 

محقـق  هـدف  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  نشـویم 

بـازه  نمی شـود و اگـر هـم شـرایط فراهـم شـود، در 

کوتاه مدت عملیاتی می شود.  

افزایش قیمت محصوالت فوالدی   
طبیعی است

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

بـا بیـان اینکـه فـوالد به عنـوان یک کامودیتی از سـه 
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و  عرضـه  و  جهانـی  قیمت هـای  ارز،  نـرخ  مولفـه، 

تقاضای داخلی پیروی می کند، افزود: قیمت گذاری 

و  ارز  نـرخ  بـه  توجـه  بـدون  فـوالدی  محصـوالت 

طـور  بـه  نیسـت.  امکان پذیـر  جهانـی  قیمت هـای 

حتـم، زمانـی کـه بحـران روسـیه و اوکرایـن منجـر بـه 

رشد قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی 

شـده اسـت، قیمـت محصـوالت فـوالدی در بـازار 

مانـد. در  نخواهـد  باقـی  قبـل  ماننـد  نیـز  داخلـی 

حقیقـت، معایـب عـوارض صادراتـی از مزایـای آن 

بیشتر است.

یعقوبی عنوان کرد: متاسفانه قیمت محصوالت 

فوالدی در ایران از قیمت قراضه آهنی در بازارهای 

جهانی پایین تر اسـت. 

قاچاق فوالد  
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

بـه دیگـر معایـب عـوارض صادراتـی کـه  اشـاره  بـا 

تاکنون به آن پرداخته نشده است، خاطرنشان کرد: 

اعمال عوارض صادراتی سـبب افزایش قاچاق فوالد 

در کشور خواهد شد، یعنی این احتمال وجود دارد 

صـورت  بـه  آهنـی  قراضـه  عنـوان  بـه  ایـران  فـوالد 

غیرقانونی به کشورهای مختلف صادر شود. 

ایـن  نیـز  ادامـه داد: در حـال حاضـر  یعقوبـی 

فراینـد بـه صـورت محـدود صـورت می پذیـرد کـه 

وضـع عـوارض صادراتـی سـبب شـدت  گرفتـن ایـن 

فراینـد خواهـد شـد. بنابرایـن دسـتورالعمل جدیـد 

باعـث  و  اسـت  غلطـی  تصمیـم  صمـت،  وزارت 

در  فـوالد  تولیـد  کاهـش  و  صـادرات  محدودیـت 

کشور خواهد شد. 

وی یادآور شـد: سـال گذشـته قطعی برق و گاز، 

سبب افت شدید تولید و سودآوری فوالدسازان شد 

و پیش بینـی می شـود امسـال نیـز بـا قطع بـرق و گاز 

واحدهای فوالدی مواجه شویم. از یک سو، با توجه 

بـه هدف گـذاری افـق 1404 تاکنـون نزدیـک بـه 6 تـا 

عقـب  از هدف گـذاری  تولیـد  تـن  میلیـون  هفـت 

افتاده ایـم و از سـوی دیگـر، عـوارض صادراتـی نیـز 

موجـب تشـدید کاهـش تولیـد و عقب ماندگـی از 

برنامه می شود. 

یعقوبی تصریح کرد: بر اساس آخرین رده بندی 

منتشـر شـده در سـال 2020 میالدی، ایران همچنان 

جایگاه دهم را در تولید فوالد خام به خود اختصاص 

داده است. با توجه به اینکه صنعت فوالد به عنوان 

یکـی از شـاخص های رشـد و توسـعه کشـورها مـورد 

تصمیم گیـری  ایـن  پیامـد  قـرار می گیـرد،  ارزیابـی 

منجر به تنزل جایگاه ایران در صنعت فوالد در دنیا 

خواهد شد.

تئوری های ستاد تنطیم بازار   
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

تصریـح کـرد: اگـر دولـت بـه دلیـل نگرانـی از کمبود 

فوالد در فصل تابسـتان با اعمال محدودیت انرژی، 

اقـدام بـه وضـع عـوارض صادراتـی کـرده اسـت، دو 

ابهـام در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه هـدف سـتاد 

تنظیم بازار را زیر سوال می برد.

یعقوبی با طرح پرسشی عنوان کرد: چرا وزارت 

صمـت مبنـای وضـع عـوارض بـر قیمـت کاالهـای 

صادراتی ایران را از هفته اول دی  ماه 1400 مشخص 

کـرده  اسـت؟ در حالـی کـه هفتـه اول دی مـاه 1400، 

مصـادف بـا تعطیـالت سـال نو میـالدی و در آسـتانه 

تعطیـالت کشـور چیـن واقـع شـده و قیمـت جهانی 

فوالد در کف قیمتی خود قرار گرفته بود. 

وی اضافـه کـرد: چـرا عـوارض صادراتـی را در 

ابتـدای سـال جـاری اعمـال کردنـد؟ در حالـی کـه 

صادرکننـدگان از سـه مـاه قبـل اقـدام بـه صـادرات 

محصـوالت فـوالدی خـود کرده انـد و بـه معاملـه بـا 

کشورها پرداخته اند؟ اگر هم قرار است دستورالعمل 

جدیـد وزارت صمـت، اجـرا شـود، بایـد بـرای اول تیر 

مـاه ابـالغ می شـد. در حقیقـت اگـر دولـت قصـد 

تنظیم بازار داخلی را داشته باشد، می تواند قیمت 

مبنـای عـوارض صادراتـی را تغییـر دهـد؛ در واقـع 

اینکـه دولـت کمترین قیمت جهانی فـوالد در طول 

سـال را مبنـای خـود قـرار می دهـد و اقـدام بـه وضـع 

عوارض صادراتی می کند، هدف سـتاد تنظیم بازار 

را زیـر سـوال می بـرد. در نتیجـه، بیشـتر اذهـان را به 

اصلـی  هـدف  کـه  می شـود  معطـوف  سـمت  ایـن 

دولت از افزایش نرخ های جهانی فوالد، درآمدزایی 

اسـت و همچنین قصد شـراکت در سـود فوالدی ها 

به نفع خود را دارد.

 اگر دولت به دلیل 
نگرانی از کمبود فوالد در 
فصل تابستان با اعمال 
محدودیت انرژی، اقدام 

به وضع عوارض صادراتی 
کرده است، دو ابهام در این 
زمینه وجود دارد که هدف 
ستاد تنظیم بازار را زیر 

سوال می برد
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دبیـر انجمـن صنایـع مـس ایـران گفـت: وضـع عـوارض صادراتی بـر محصـوالت فلزی و 
معدنـی، ترمـز قطـار توسـعه صنعتـی را خواهـد کشـید و خسـارات جبران ناپذیری را بـر بدنه 

اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

ترمز قطار توسعه کشیده شد
دبیر انجمن مس ایران:

ابوالفضـل صالح آبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه 26976/60 

مـورخ 20 فرودیـن مـاه 1401 معاونـت معادن و فـرآوری 

مواد معدنی و نامه 28719/60 مورخ 22 فروردین ماه 

مدیـر کل دفتـر صنایـع معدنـی، نسـبت بـه اعمـال 

عـوارض 5 درصـدی بـر صـادرات محصـول نهایـی 

کاتد مس با عیار 99/99 درصد و همچنین کنسانتره 

مس دسـتور صادر کرده که این امر شـوک بزرگی بر 

پیکـره تولیـد صادرات محـور در صنعت مس کشـور 

بوده است.

وی افزود: طی سالیان اخیر، تولید مس در داخل 

کشور به بیش از دو برابر نیاز داخلی رسیده است و 

از سـوی دیگـر، در حـال حاضـر مصنوعـات مسـی و 

محصـوالت نیمه سـاخته صنعتـی فراوانی در کشـور 

تولیـــد می شـــود. ایـن محصـــوالت پـس از رفـع نیـاز 

داخلی و عرضه چند مرحله ای در بورس کاالی ایران، 

در نهایت باید در بازار صادراتی عرضه شوند.

دبیـر انجمـن مـس ایـران ضمـن اشـاره به اهمیت 

صنعـت مـس در کشـور، بیـان کـرد: صنعـت مـس 

همواره یکی از صنایع ارزآور و ارزشمند طی یک دهه 

اخیر بوده که بخش مهمی از سهم صادرات غیرنفتی 

کشور را تامین کرده است. در حال حاضر، به واسطه 

تبعات ناشـی از جنگ روسـیه و اوکراین و تالطم بازار 

جهانی فلزات ازجمله مس، فرصت مناسبی به وجود 

آمده است تا کشورهای تولیدکننده مس مانند ایران 

که مازاد بر نیاز داخل خود تولید دارند، با رقابت در 

بازار جهانی سهم خود را از کسری ایجاد شده افزایش 

دهنـد و اقدامـات الزم نسـبت بـه اثربخشـی بیشـتر 

کشـور بـر بـازار ایـن فلـز ارزشـمند و آتیـه دار را انجـام 

دهنـد؛ چراکـه ایـن مهـم می توانـد عـالوه بـر تبعـات 

مثبـت اقتصـادی، از لحـاظ سیاسـی و اجتماعـی نیـز 

کمک شایانی به کشور کند.

صالح آبـادی در ادامـه وضـع عـوارض صادراتـی بر 

محصـوالت فلـزی و معدنـی را نوعـی خودتحریمـی 

دانسـت و اظهـار کـرد: بـا وجـود ایـن شـرایط، وزارت 

صمت به عنوان متولی اصلی بخش صنعت، معدن 

و تجارت در کشـور، با اعمال و ابالغ بخشـنامه هایی 

افزایـش  )ارز ترجیحـی،  ایـن دسـت  از  خلق السـاعه 

عـوارض  وضـع  معـادن،  دولتـی  حقـوق  بی ضابطـه 

صادراتی و...( نه تنها کمکی به بهبود شرایط موجود 

نمونـه  بخشـنامه هایی،  چنیـن  وضـع  بلکـه  نکـرده 

مشخص خودتحریمـــی اســـت و باعـــث می شـــود 

خسـارات جبران ناپذیـری بـر بدنـه صنعـت و اقتصـاد 

کشور از جهات مختلف مانند کاهش تولید در گذر 

زمـان، کاهـش رغبت به سـرمایه گذاری های تولیدی 

بـه دنبـال عـدم ثبـات در قوانیـن مربوطـه، از دسـت 

رفتن فرصت کسب جایگاه در بازارهای موثر جهانی، 

تـالش مخـرب در دورزدن  و  و فسـاد  رانـت  ایجـاد 

خودتحریمی، کاهش اشتغال و فرصت های مناسب 

شـغلی بـه خصـوص در زمینه هـای تخصصـی صنایع 

باالدست مس و... وارد شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنـی بـر اینکـه آیـا دولـت بـا ابـالغ ایـن بخشـنامه بـه 

دنبال تامین کسری بودجه است یا خیر، مطرح کرد: 

به نظر می رسد دلیل موجهی در ابالغ این بخشنامه 

جـز کسـب درآمـد بیشـتر بـرای دولـت کـه همـواره 

هزینه هـــای آن در حـــال افزایــــش اســــت و نیـــاز بـــه 

نقدینگـی باالیـی دارد، وجـود نـدارد؛ چراکـه در حوزه 

فلزاتـی ماننـد مـس کـه مـازاد تولیـد در تامیـن نیـاز 

گزینـه  تنهـا  صـادرات  دارد،  وجـود  کشـور  داخلـی 

موجـود بـرای عرضـه محصـول تولیـد شـده اسـت. 

بنابرایـن بایـد حمایت هـای الزم بـرای جلوگیـری از 

توقـف چرخـه اقتصـادی شـکل گرفتـه، انجـام شـود و 

نباید با وضع عوراض مختلف و بدون در نظر گرفتن 

نظرات کارشناسـی، مانع زایی و سدسـازی در مسـیر 

تولید و رونق اقتصادی کشور ایجاد کرد زیرا این امر 

عکـس توصیه هـا و منویـات مقام معظم رهبـری طی 

سالیان اخیر است.

دبیـر انجمـن مـس ایـران در خصـوص تاثیـر ایـن 

بخشـنامه بر عملکرد شـرکت های مطرح تولیدکننده 

مس و محصوالت مسی، یادآور شد: در همین راستا، 

شـرکت هایی ماننـد شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، 

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر و سـایر شـرکت های 

عضو انجمن مس که صادرات محور هستند و بخش 

مهمـی از محصـوالت مـازاد نیـاز داخـل خـود را صـادر 

می کنند، دچار افت خواهند شد و سرمایه گذاری های 

توسـعه ای خـود را کـه در جهـت افزایـش درآمدهـای 

صادراتـی بـوده اسـت، بـه ناچـار مـورد بازبینـی قـرار 

خواهنـد داد. ایـن شـرکت ها در سـال 1400، عملکـرد 

درخشـانی در حـوزه صـادرات محصـوالت مسـی و 

آلیاژی داشتند و ابالغ این بخشنامه و سایر ابالغیه هایی 

از ایـن دسـت، تنهـا ترمـز قطـار در حال سـرعت گرفته 

توسعه کشور را خواهد کشید.
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رئیس سـندیکای صنایع آلومینیـوم ایران گفت: از آنجایی که صـادرات محصوالت آلومینیومی 
می توانـد زمینـه اشـتغال  و درآمدزایـی قابـل توجهـی را فراهـم کنـد، بنابرایـن وضـع عوارض 

صادراتی در چنین شرایط اقتصادی خطرآفرین خواهد بود.

تصمیم خطرآفرین

هوشنگ گودرزی در گفت وگو با پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلـزات آنالیـن«، در خصوص وضع عـوارض 

صادراتـی بـر محصوالت معدنی و فلزی، اظهـار کرد: 

امیـدوار هسـتیم بخشـنامه ای کـه در ایـن خصـوص 

توســــط وزارت صمــــت ابـالغ شــــده، بــــر اســــاس 

کارشناسی های  جامع و تخصصی تدوین شده باشد. 

آن طــــور کـــه مشخص اســت، مشورت هــای الزم با 

صاحب نظران، اعضای انجمن و همچنین سندیکای 

صنایـع آلومینیـوم در خصـوص اتخـاذ ایـن تصمیـم 

صـورت نپذیرفتـه اسـت و بـه نظـر می رسـد تصویب 

ایـن بخشـنامه از جانـب مسـئوالن بـر اسـاس یـک 

سیاسـت از پیـش تعییـن شـده باشـد. هنـوز دلیـل 

اصلـی ایـن تصمیـم وزارت صمت مشـخص نیسـت 

کـه چـرا بایـد بـرای صـادرات آلومینیوم خـام و حتی 

محصوالت آلومینیومی عوارض در نظر گرفته شود 

ایـن  مسـئله  صـورت  در  ابهاماتـی  کـه  مادامـی  و 

بخشـنامه وجـود دارد، نمی تـوان اظهـار نظـر قطعـی 

در این زمینه داشت.

وی افزود: این بخشنامه در شرایطی ابالغ شده 

اسـت کـه مـا بایـد در جهـت جایگزینـی صـادرات 

محصـوالت معدنـی و فلـزی بـا نفـت خـام حرکـت 

کنیم و شـعارهای بسـیاری نیز طی سـالیان اخیر در 

ایـن خصـوص عنـوان شـده اسـت. چراکـه صـادرات 

نفـت بـه نوعـی خام  فروشـی محسـوب می شـود امـا 

زمانی که اقدامات الزم برای تولید مواد پتروشیمی 

از نفت خام انجام شود، همزمان شاهد اشتغال زایی 

و ایجـاد ارزش افـزوده در حـوزه نفـت خواهیـم بـود و 

در راسـتای توسـعه اقتصـاد پایـدار حرکـت  خواهیـم 

کـرد کـه همیـن امـر در حـوزه معـدن و صنایـع فلـزی 

نیز صدق می کند.

رئیـس سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایـران بیـان 

کـرد: زمانـی کـه برای صادرات شـمش و محصوالت 

آلومینیومـی تولیـــد شـــده تعرفـــه   در نظـــر گرفتـه 

می شـود، در ادامـه شـاهد محدودیـت فعالیـت در 

سـطح بازارهـای جهانـی خواهیـم بود. چین، یکـی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در سطح جهان 

اسـت کـه دولـت ایـن کشـور بـرای صـادرات شـمش 

خـام، عـوارض مختلفـی را وضـع کـرده امـا به منظور 

صادرات محصوالت آلومینیومی، مزایای بسیاری را 

بـرای صادرکننـدگان در نظـر گرفتـه اسـت تـا بتوانـد 

ضمن تشویق تولیدکنندگان به منظور حضور فعال 

و موثـر در حـوزه صـادرات، شـرایط رقابـت در سـطح 

بازارهـای بین المللـی را فراهـم کند. هـدف از اجرای 

این مهم، جلوگیری از صادرات شمش خام و تبدیل 

آن بــــه محصـــوالت آلومینیـــومی اســـت تـــا ضمــن 

بـرای پرجمعیت تریـن کشـور  بیشـتر  اشـتغال زایی 

نیـز  بیشـتری  افـزوده  ارزش  و  درآمدزایـی  جهـان، 

حاصل شود.

گودرزی مطرح کرد: اگرچه نحوه سیاست گذاری 

دولت هـای مختلف جهـان در حوزه تجـارت خارجی 

متفـاوت بـوده امـا در حـال حاضـر شـرایط اقتصـادی 

کشـور بـه نحـوی اسـت کـه نیازمنـد اشـتغال زایی و 

وضـع  بـا  باشـد  قـرار  اگـر  بیشـتر هسـتیم.  ارزآوری 

بخشنامه های جدید، محدودیت بیشـتری در حوزه 

صادرات محصوالت معدنی و فلزی ایجاد کنیم، در 

آینده نزدیک شـاهد وارد شـدن آسـیب های فراوان بر 

بدنه صنعت و اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی اذعـان کـرد: بـاور برخـی فعـاالن صنعتـی و 

اقتصـادی بـر ایـن اسـت کـه دولـت به منظـور تامین 

کسـری بودجـه در سـال جـاری، اقـدام به صـدور این 

بخشنامه کرده است که نمی توان ارزیابی مشخصی 

در ایـن خصـوص داشـت؛ چراکـه ایـن امـر مرتبـط بـا 

مشـخص  و  اسـت  دولـت  خـود  سیاسـت گذاری 

نیسـت چـه دالیلـی در گرفتـن ایـن تصمیـم دخیـل 

بوده انـد. بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه بیـش از 

57درصـد آلومینیـوم خـام جهـان در کشـور چیـن 

کشـور  ایـن  دولـت  و عالوه برایـن،  می شـود  تولیـد 

اقدام به خرید شمش آلومینیوم از سایر نقاط جهان 

می کند و کشـورهایی که صادرکننده این محصول 

هسـتند نیـز در تیـررس دولـت چیـن قـرار دارنـد. در 

حالـت کلـی، سیاسـت ایـن کشـور بـه منظـور ارتقا و 

ایجـاد  آلومینیـوم،  پایین دسـتی  صنایـع  پیشـرفت 

ارزش افـزوده و درآمدزایـی بیشـتر اسـت؛ بنابرایـن 

انتظـار مـی رود اهـداف سیاسـت گذاری های دولت 

در حوزه صنایع معدنی نیز مشخص شود.

پایـان  آلومینیـوم در  رئیـس سـندیکای صنایـع 

یادآور شد: اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه 

اسـت، بایـد در راسـتای حمایـت از فعـاالن معـدن و 

صنایع معدنی قدم بردارد تا تولیدکنندگان بتوانند 

ضمن تولید بیشتر و رشد درآمد حاصل از صادرات 

محصول، مالیات بیشتری را نیز به دولت بپردازند؛ 

به عبارت دیگر، دولت در سودآوری تولیدکنندگان 

موجـب  صادراتـی  عـوارض  وضـع  و  اسـت  سـهیم 

کاهش تولید و درآمد می شود.
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مدیر بازرگانی و فروش شـرکت سـهند خـودرو گفت: بـا توجه به اعمال تحریم هـای بین المللی و 
دشـواری تامیـن بعضی قطعات خـاص فـوالدی در داخل کشـور، حمایت از شـرکت های دانش بنیان 

می تواند زمینه ساز طراحی و ساخت این نمونه های خاص شود.

کلید توسعه قطعه سازی

مهـدی آیتی نیـا در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار کرد: شرکت 

سهند خودرو در سال 1381 فعالیت خود را در زمینه 

تولیـد قطعـات محـوری گیربکس خـودرو در شـهرک 

صنعتی زاگرس آغاز کرده اسـت. همچنین فعالیت 

تامیـن  و  مدیـره  هیئـت  تصویـب  بـا  شـرکت  ایـن 

زیرساخت های الزم در سال 1386 با عملیات حرارتی 

انـواع قطعـات فـوالدی بـا اسـتفاده از کـوره خـالء کـه 

مشـابه آن در سـطح خاورمیانـه وجـود نـدارد، ادامـه 

پیـدا کـرده اسـت. در حـال حاضر، 70 درصد فعالیت 

مجموعه در زمینه عملیات حرارتی و 30 درصد دیگر 

در  صنعتـی  مجموعه سـازی  و  سـاخت  زمینـه  در 

حوزه هـای مختلـف نظیـر خودروسـازی، هـوا و فضـا، 

نیروگاهـی و پاالیشـگاهی، لـوازم خانگـی و پزشـکی 

اسـت. تعـداد نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه به 

صـورت مسـتقیم 50 نفـر و بـه صـورت غیرمسـتقیم 

80نفر است.

عملیات حرارتی تحت خالء  
مدیر بازرگانی و فروش شـرکت سـهند خودرو در 

خصـوص فراینـد و تکنولـوژی عملیـات حرارتـی، بیان 

کـرد: تعـداد 15 کـوره در مجموعـه مـا جهـت اجـرای 

عملیات حرارتی ساخت کشورهای مختلف همچون 

مـورد  اصلـی  کـوره  کـه  دارد  ژاپـن وجـود  و  اتریـش 

اسـتفاده، سـاخت کشـور آلمـان اسـت و متخصصـان 

شاغل در مجموعه، آموزش  ها و دوره های الزم جهت 

واقـع  در  گذرانده انـد.  را  کوره هـا  ایـن  از  اسـتفاده 

عملیـات حرارتـی، گـرم شـدن و سـرد شـدن ناگهانـی 

فـوالد اسـت کـه منجـر بـه تغییراتـی در سـاختار آن 

می شـود. عملیـات حرارتی انواع قطعـات فوالدی بنا 

بـه سـفارش مشـتری و جنـس قطعـه در کوره هـای 

مختلـف موجـود در مجموعـه انجـام می شـود. برای 

مثـال، عملیـات حرارتی فـوالد K110 در کـوره خالء و 

فوالد M040 در کوره های اتمسفری انجام می شود و 

قطعـات  انـواع  عملیـات حرارتـی  کلـی،  حالـت  در 

فوالدی بستگی به ساختار و کاربرد آن فوالد دارد.

وی در ارتبـاط بـا تاثیـر تحریم هـا بر صنعـت فوالد 

از  یکـی   )BOHLER( بهلـر  کـرد:  عنـوان  کشـور، 

شرکت های مطرح تولیدکننده فوالد در سطح جهان 

اسـت کـه محصـوالت ایـن شـرکت پیـش از اعمـال 

تحریم هـای بین المللی، به میـزان کافی در کشـور ما 

وجـود داشـت امـا در حـال حاضر امکان دسترسـی به 

بعضی از گریدهای فوالدی مانند K340 و K490 که 

تنهـا مختـص بـه ایـن شـرکت اسـت، وجـود نـدارد و 

همین مسـئله بر عملکرد شـرکت های فعال در حوزه 

عملیات حرارتی تاثیر منفی گذاشـته اسـت؛ چراکه 

کاربـرد اصلـی ایـن گریدهـای فـوالدی در قالب هـای 

مورد اسـتفاده در عملیات حرارتی اسـت و اسـتفاده 

نکـردن از آن هـا، منجـر بـه کوتاهی عمر قالب خواهد 

شد. این در حالی است که کیفیت گریدهای فوالدی 

تولید شده در داخل کشور و حتی نمونه های وارداتی 

از کشورهای چین و ترکیه، به هیچ وجه مشابه نمونه 

بهلر آلمان نیست و بر همین اساس، صرفه اقتصادی 

خاصی برای شـرکت های مختلف جهت اسـتفاده از 

قالب های داخلی وجود ندارد.

آیتی نیا در همین راستا اضافه کرد: اگرچه امکان 

دسترسی به تکنولوژی ساخت انواع گریدهای خاص 

فـوالدی در داخـل کشـور وجـود دارد امـا متاسـفانه 

حمایت هـای الزم از واحدهـای تولیدکننـده در ایـن 

زمینه انجام نمی شـود و بنابراین ما ناچار به واردات 

نمونه هـای بی کیفیـت از خـارج کشـور هسـتیم. در 

حالی که حمایت مسئوالن از شرکت های دانش بنیان 

می تواند زمینه سـاز طراحی و سـاخت این نمونه های 

خاص در داخل کشور شود.

در بازار فوالد فضای رقابتی وجود ندارد  
مدیر بازرگانی و فروش شـرکت سـهند خودرو در 

ارتبـاط بـا کمبـود بعضـی گریدهـای فـوالدی، اذعـان 

کـرد: هـر کـدام از گریدهـای مختلـف فـوالد، دارای 

کاربرد خاصی است. در واقع شما نمی توانید از یک 

گرید مشخص در بخش های مختلف استفاده کنید 

امـا متاسـفانه در داخـل کشـور مـا و بـه دنبـال اعمـال 

تحریم های اقتصادی و دشواری تامین محصول مورد 

نیاز، برای مثال تنها از گرید فوالدی 2344 در زمینه 

گرمکار استفاده می شود؛ در حالی که در کشورهای 

معتبـر جهـان در عملیات هـای مختلـف همچـون 

فورج، اکسترود، دایکست و... از گریدهای متنوعی 

اسـتفاده می شـود. تحریم های اقتصادی سبب شده 

است تنوع گریدهای فوالدی در داخل کشور وجود 

بـازار محصـوالت  از سـوی دیگـر،  و  باشـد  نداشـته 

فـوالدی در انحصـار چنـد تولیدکننـده بـزرگ داخلـی 

اسـت که از حمایت کامل دولت برخوردار هسـتند و 

همین امر، امکان رقابت را از سایر تولیدکنندگان ربوده 

اسـت. اگـر ایـن محصـوالت از کیفیـت مدنظـر هـم 

برخـوردار نباشـند، چـاره ای جز تهیـه آن وجود نـدارد و 

همین امر منجر به کاهش رقابت و در نهایت، کیفیت 

قطعات تولیدی خواهد شد.
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وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت حمایـت دولـت از 

بخـش خصوصـی، تصریح کـرد: ایجاد فضـای رقابتی 

میان تولیدکنندگان قطعات فوالدی می تواند منجر 

بـه رونـق بـازار شـود. در همیـن راسـتا، دولـت بایـد 

حمایت های الزم از فعاالن بخش خصوصی را داشته 

باشــــد و کمی از نگاه جانب گرایانــــه نسبــــت بـــه 

شـرکت های بزرگ فوالدی کشـور فاصله بگیرد. نکته 

مهـم دیگـر این اسـت کـه کارخانجات بـزرگ فـوالدی 

کـه عمومـا آب بـر و انرژی بـر هسـتند، در اسـتان های 

مرکـزی کشـور واقـع شـده  کـه ایـن معضـل منجـر بـه 

ایجــــاد انـــواع مشـکالت زیسـت محیطی ماننــــد 

خشکسـالی و آلودگـی هـوا شـده اسـت. بنابرایـن نیاز 

بازنگـری اساسـی در زمینـه احـداث  اسـت دولـت 

کارخانه هـای فـوالدی در محـل مناسـب خود داشـته 

باشـد و اگـر ایـن اقدامـات از جانـب دولـت صـورت 

پذیرد، در یک بازه زمانی 20 تا 30 سـاله شـاهد رشـد و 

پیشرفت صنعت فوالد کشور خواهیم بود.

آیتی نیـا، عملیـات حرارتـی را در تولیـد قطعـات 

فوالدی فرایندی بسیار حیاتی دانست و اظهار کرد: 

تالش ما در مجموعه سهند خودرو این است که با 

موجـود،  کاسـتی های  و  مشـکالت  تمامـی  وجـود 

وظیفه خود را که همان اجرای عملیات حرارتی است، 

قطعـات  دهیـم.  انجـام  ممکـن  شـکل  بهتریـن  بـه 

فوالدی پس از ماشـین کاری و صاف کاری در جهت 

رسـیدن بـه سـختی مـورد نیـاز بایـد تحـت عملیـات 

حرارتی قرار بگیرند و رسـیدن به یک درجه سـختی 

مناسـب جهـت اسـتفاده از ایـن قطعـات در صنایـع 

مختلـف، امـری کامـال ضـروری اسـت. در حالی که 

اگر فرایند عملیات حرارتی به درستی انجام نشود، 

تمامـی زحمـات تولیدکننده به هدر خواهـد رفت و 

منجـر بـه ایجاد مشـکالت فراوانـی در مراحل بعدی 

تولید خواهد شد.

بهره گیری از تکنولوژی های جهانی  
مدیـر بازرگانـی و فروش شـرکت سـهند خـودرو با 

اشـاره به اهمیت فرایند عملیات حرارتی در سراسـر 

دنیا، مطرح کرد: نگاه عموم مردم به فرایند عملیات 

حرارتـی، یـک نـگاه سـنتی اسـت. در واقـع بـاور بر این 

اسـت که تعدادی حمام های نمک جهت انجام این 

فراینـد وجـود دارد کـه قطعـات فـوالدی پـس از قـرار 

گرفتن در داخل آن ها، به سـختی مورد نظر می رسـد 

و سپس وارد چرخه مصرف می شوند. در حالی که ما 

بـا  کرده ایـم  تـالش  خـودرو  سـهند  مجموعـه  در 

بهره گیـری از دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا کـه مـورد 

استفاده در کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه است، 

هم راسـتا بـا اسـتانداردهای جهانـی حرکـت کنیـم و 

امیدوار هستیم سایر شرکت های فعال در این زمینه 

نیـز چشـم انداز جهانـی بـه عملیـات حرارتـی داشـته 

باشـند. الزم به ذکر اسـت بعضی قطعات مورد نیاز 

جهـت عملیـات حرارتی در مجموعه ما بومی سـازی 

شـده اند و ما در تالش هسـتیم به سـمت خودکفایی 

در تولیـد حرکـت کنیـم تـا نیاز صنعت کشـور بـه این 

محصوالت را مرتفع سازیم.

وی در خصــــوص اجـــرای طـــرح توسعـــه ایـــن 

شرکت، عنوان کرد: در تالش هستیم با بهره گیری 

از جدیدتریـن تکنولـوژی عملیـات حرارتـی کـه در 

حال حاضــر در کشــور کانــادا مــورد استفــاده قرار 

گرفته اسـت، پیشـرفت چشـمگیری را در این حوزه 

ایجـــاد کنیـــم و بــه همیــن منظـــور، یک کارشناس 

کانادایـــی با تجربـــه 25 سالـــه در مجموعـه سهند 

خـودرو در آینـــده نزدیـک حضــور خواهـد یافـت تـا 

آموزش هـای الزم جهـت به  کارگیـری از این دانش و 

تکنولوژی را ارائه دهد.

اهمیت حمایت از شرکت های   
دانش بنیان

آیتی نیـا خواسـتار تسـهیل شـرایط تجـاری کشـور 

در  اسـتفاده  مـورد  قطعـات  عمـده  گفـت:  و  شـد 

کوره های این مجموعه خارجی هستند. این قطعات 

پـس از دوره مصـرف یـک تـا دو سـاله معمـوال نیـاز بـه 

تعمیـر و یـا تعویـض دارنـد. یعنـی در صورتـی کـه بـه 

تعویض این قطعات نیاز باشد، ما چاره ای جز واردات 

آن هـا نداریـم. متاسـفانه در ترخیـص کاال از گمـرک 

همکاری های الزم با تولیدکنندگان انجام نمی شود و 

همیـن مسـئله باعـث اختـالل در عملکـرد واحدهای 

مختلف تولیدی می شود. ما در حال حاضر، نیازمند 

یـک قطعـه خـاص هسـتیم کـه مسـئوالن گمـرک بـه 

مـدت سـه سـال اجـازه ورود قانونـی آن را نداده انـد و 

نهایتـا مـا محکـوم بـه پرداخـت جریمـه مالـی در ایـن 

زمینـه نیـز شـده ایم. واقعیت امـر این اسـت که ما به 

هیـچ حمایتـی از جانـب مسـئوالن نیـاز نداریـم و در 

صـورت مانع تراشـی نکـردن مسـئوالن، می توانیـم بـه 

بهترین شکل ممکن به فعالیت خود ادامه دهیم.

وی در پایــــان خاطرنشــــان کــرد: شرکت هــای 

دانش بنیان بسیاری در سطح کشور وجود دارند که 

بـا همـت و پشـتکار چنـد جـوان متخصـص احـداث 

شـده اند. اکثر این شـرکت ها انتظار خاصی از دولت 

ندارند و تنها خواسته آن ها، دخالت  نکردن بی مورد از 

جانـب مسـئوالن اسـت. امیـدوار هسـتیم بتوانیـم بـا 

بهره گیری از تکنولوژی جدید و ماشین آالت پیشرفته، 

قدم هـای مثبتـی را در راسـتای توسـعه و پیشـرفت 

صنعت قطعه سازی کشور برداریم و از هیچ کوششی 

در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
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مدیرعامـل شـرکت پـاالر تولیـد سـپاهان گفـت: علی رغـم وعده هـای فراوانـی کـه در خصوص 
مانع زدایـی در تولید داده می شـود، شـاهد افزایش روزافزون قیمت مواد اولیـه و هزینه های جاری مانند 

بیمه و مالیات هستیم.

مانع تراشی برای تولید
مدیرعامل شرکت پاالر تولید سپاهان عنوان کرد:

بـا  گفت وگـو  در  اصفهانـی  محمودیـان  سـعید 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

عنوان کرد: شرکت پاالر تولید سپاهان فعالیت خود 

را در سـال 1371 در زمینه تولید قطعات و قالب های 

آلومینیــــومی بـــه منظـــور استفـــاده در ریختـه گری 

دایکست آلومینیوم آغاز کرده است. ظرفیت تولید 

50 تن در سال است که این میزان از ابتدای فعالیت 

مجموعـه کمتـر بـود و بـه مـرور زمـان توانسـتیم آن را 

افزایش دهیم.

وی افـزود: مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده ما، عمدتا 

شـمش خالـص آلومینیومـی اسـت کـه بـا توجـه بـه 

بودجــــه ای کــه در اختیـــار داریـــم، آن را از بازار آزاد 

تامیـن می کنیم. شرکت هــایی که شمــش را از آن ها 

خریــداری می کنیــم، این محصـــول را با کیفیت هـای 

متنـــوعی بـــه تولیدکننـــدگان پاییـــن دستی عرضــه 

می کننـد کـه ایـن امـر در نهایـــت سبـــب کاهـــش 

کیفیـت محصـول تولیـدی خواهـد شـد. در تامیـن 

ماده اولیه از بازار آزاد، با چالش های فراوانی مواجه 

هسـتیم کـه مهم تریـن آن، نوسـان  پیاپـی قیمـت و 

دیگری نیز تغییر کیفیت شمش عرضه شده توسط 

تامین کنندگان آلومینیوم است.

مدیرعامـل شـرکت پـاالر تولیـد سـپاهان تصریـح 

کرد: معضالت بسیاری طی سالیان اخیر گریبان گیر 

تولیدکنندگان بوده اسـت که ازجمله آن ها می توان 

به کمبود نقدینگی، بروکراسی های اداری مربوط به 

بیمـه، مالیـات  و... اشـاره کـرد. شـرایط تولیـد در 

کشـور بایـد بـه نحوی باشـد که بـه عنوان یـک واحد 

کوچک تولیدی دارای ظرفیت کم نسـبت به سـایر 

تولیدکنندگان، بتوانیم بدون دغدغه، مالیات هایی 

که از جانب دولت تعیین شـده اسـت را به حسـاب 

خزانـه واریـز کنیـم امـا متاسـفانه شـرایط دشـوارتر از 

قبـل شـده اسـت. بیشـتر تولیدکننـدگان در تامیـن 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود دچـار مشـکل هسـتند و 

دولت باید در این زمینه حمایت های الزم را از آن ها 

داشته باشد.

سود بانکی با درآمد تولیدکننده   
همخوانی ندارد

محمودیان مطرح کرد: به منظور جبران کمبود 

بـرای  مالـی  موسسـات  و  بانک هـا  بـه  نقدینگـی، 

دریافت تسهیالت مراجعه کرده ایم اما نکته ای که 

در ایـن خصـوص وجـود دارد آن اسـت کـه سـودهای 

بانکی متناسـب با درآمد تولید نیسـت. همزمان با 

افزایـش قیمـت مـواد اولیـه، هزینه هـای مرتبـط بـا 

تولید و قیمت تمام شده محصول نیز افزایش پیدا 

می کند که سـبب کاهش قدرت خرید مشـتریان و 

افـت فـروش محصـوالت می شـود. از آنجایـی کـه 

قسـط پرداختـی بـه بانک هـا از محـل درآمـد فـروش 
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محصـوالت اسـت، وقتـی میـزان فـروش محصـول 

مطلـوب نباشـد، یـک تولیدکننـده چگونـه می توانـد 

اقساط تسهیالت دریافتی را همراه با سود کالن به 

بانک پرداخت کند؟

وی در خصـوص مشـتریان شـرکت پـاالر تولیـد 

سپاهان بیان کرد: عمده مشتریان ما از تولیدکنندگان 

لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، صنعتی و... هستند. 

قطعـات آلومینیومـی بـا اسـتفاده از شـمش تولیـد 

انجـام  نیـز  قالـب  می شـود و در کنـار آن، سـاخت 

می دهیم که در این زمینه نیازمند استفاده از فوالد 

آلیـاژی هسـتیم. فـوالد آلیـاژی مـورد نیـاز نیـز ماننـد 

شـمش آلومینیومـی، با کیفیت هـای متنوعی تولید 

می شـود و به دسـت مصرف کننده می رسـد که این 

مسـئله باعـث سـردرگمی واحدهـای تولیـدی شـده 

است. نکته قابل توجه این است که فوالد آلیاژی را با 

نام برندهای معتبر اروپایی در بازار می فروشـند؛ در 

حالی که تولید کشور چین است و  هزینه ای که یک 

تولیدکننـده بـه ازای خریـد فـوالد آلیـاژی می پـردازد، 

بیش از قیمت واقعی آن است که در درازمدت زیان 

قطعه ساز را به همراه دارد.

ایـن فعـال صنعتـی در ارتبـاط بـا تعـداد نیروهـای 

فعـال در ایـن شـرکت، اذعـان کـرد: در حـال حاضـر، 10 

نفر در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند 

و با توجه به شرایط تولید و چالش هایی که در زمینه 

فروش محصوالت داریم، تمام تالش خود را کرده ایم 

تا تعدیل نیرو نداشته باشیم و با تمام تمان به تولید 

ادامه دهیم.

شرایط تولید در کشور مساعد نیست  
محمودیان در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه آیا تولیـد را مقرون  به  صرفه 

می دانیـد یـا خیـر، مطـرح کـرد: متاسـفانه بـا توجـه 

شرایط نامطلوب اقتصــــادی کـــه بر کشـــور حاکـــم 

شـده اسـت، تولیـد را صرفـا می تـوان اتـالف وقـت، 

سـرمایه و انرژی تلقی کرد! چراکه سـختگیری های 

بیــش از حـــد دولــت در چنیــن شرایــط نامنــاسب 

اقتصـادی، سـودآوری مطلـوب را از تولیدکننـدگان 

سلب کرده است.

در  تولیـد  شـرایط  از  دولـت  کـرد:  اضافـه  وی 

داخـل کشـور بـه طـور کامـل آگاه اسـت امـا برنامـه 

مدونـی را بـه منظـور رفـع معضالت موجـود در این 

زمینـه تبییـن نکـرده اسـت و عموم بخشـنامه ها به 

ضـرر تولیدکننـده تمـام می شـود. در حالـی کـه در 

سـایر کشـورهای دنیـا، دولـت تمـام قـد ار تولیـد 

حمایـت می کنـد و تولیدکننـده هیچ دغدغـه ای را 

در مسـیر خـود نـدارد کـه متاسـفانه ایـن امـر در 

کشور ما کامال وارونه است.

نیازمند رفع موانع تولید هستیم  
این تولیدکننده مقاطع آلومینیومی اظهار کرد: 

تسـهیالت بانکـی ارائـه شـده به تولیدکننـدگان باید 

فقط در زمینه تولید صرف شود؛ چراکه در غیر این 

صورت باعث رانت و فساد مالی در جامعه خواهد 

شـد. بنابرایـن دولـت و مسـئوالن بانـک مرکـزی بایـد 

ایـن  قانونمنـدی را در  دسـتورالعمل و تبصره هـای 

راسـتا وضـع کننـد. ثبـات در تولیـد، الزمـه پویایـی و 

توسعه اقتصاد هر کشوری است تا با اشتغال آفرینی 

هرچـه بیشـتر، امیـد در میـان جوانـان افزایـش و بـه 

دنبال آن، مشکالت مالی و فساد در جامعه کاهش 

پیدا کند. همچنین کاهش ضریب مالیاتی تولید از 

20 درصـد بـه عـددی ماننـد 10 درصد، می تواند گام 

موثـری در رونـق تولیـد باشـد و در همیـن راسـتا باید 

همکاری های الزم از جانب سـازمان امور مالیاتی با 

کـه  شـود  انجـام  بخـش خصوصـی  تولیدکننـدگان 

متاسـفانه نه تنها ما شـاهد به وقوع پیوسـتن چنین 

امری نیسـتیم، بلکه درگیری های فراوانی با ادارات 

بیمه و تامین اجتماعی نیز داریم.

محمودیـان در پایـان یادآور شـد: علی رغم اینکه 

کارگـران در مجموعـه مـا مشـغول بـه کار هسـتند، 

نماینـده سـازمان تامیـن اجتماعـی پـس از بازرسـی 

حکـم جریمـه داده و گـزارش کـرده اسـت کـه برخـی 

افــــراد کــه موقــت اینجــا حضـــور داشته انــد، بیمه 

نشده انـــد. در حـــال حاضـــر، مبلــــغ یک میلیـــون و 

200هـزار تومـان بـه ایـن سـازمان بدهـکار هسـتیم که 

بابـت ایـن رقـــم انـدک، حکـــم تعطیلـی کالرخانـه را 

صـادر کرده انـد. امیـدوار هسـتیم اقدامـات دولـت و 

مسئوالن سازمان های مختلف در راستای پیشرفت 

و مانع زدایی در تولید باشد.

معضالت بسیاری طی 
سالیان اخیر گریبان گیر 
تولیدکنندگان بوده است 
که ازجمله آن ها می توان 

به کمبود نقدینگی، 
بروکراسی های اداری 

مربوط به بیمه، مالیات  و... 
اشاره کرد
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زالوهایصنعتسیموکابل
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مدیرعامل شـرکت مهندسـی ضیا گسـتر گفت: تولید سـیم و کابل های سـاختمانی تقلبـی و غیر 
اسـتاندارد، فضـای رقابت در بـازار این محصوالت را مسـموم و ناعادالنه کرده که ایـن امر هم به ضرر 
مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان سیم و کابل استاندارد خواهد بود و باید در این زمینه فرهنگ سازی 

و نظارت صورت بگیرد.

زالوهای صنعت سیم و کابل

بـا  گفت وگـو  در  امیـری  رضایـی  محمدرضـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

اظهـار کـرد: شـرکت مهندسـی ضیـا گسـتر در سـال 

1368 فعالیــــت خـــود را در زمینـــه اجـــرای انـــواع 

پروژه هـای مهندسـی در قالـب پیمانـکار  آغـاز کـرده 

است. عملیات احداث کارخانه سیم و کابل مسی 

با تصمیم هیئت مدیره در سال 1388 آغاز شد و در 

نهایت، این کارخانه در شـهرک صنعتی شـمس آباد 

در سـال 1392 بـه بهره بـــرداری رسـید. انـواع سـیم و 

کابل برق افشان مسی در نمره های مختلف در این 

مجموعـه تولیـد می شـود و هم اکنون 45 نفـر در آن 

مشغول فعالیت هستند.

وی در ارتبـاط بـا میـزان ظرفیـت تولیـد کارخانـه 

تولیـد سـیم و کابـل مسـی ضیـا گسـتر، بیـان کـرد: 

ظرفیـت تولیـد این کارخانه، یـک هزار و 200 تن اسـت 

کـه در صـورت تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه، قـادر بـه 

تحقـق ایـن میـزان ظرفیـت تولید خواهیم بود و سـبد 

محصـوالت ایـن واحـد تولیـدی، انـواع سـیم و کابـل 

مسی را شامل می شود.

کمبود نقدینگی، چالش اصلی در تامین   
ماده اولیه

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی ضیـا گسـتر در 

چالش هـای  و  اولیـه  مـاده  تامیـن  نحـوه  خصـوص 

موجـود در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: مفتول مسـی و 

گرانول PVC، عمده مواد اولیه مورد نیاز در صنعت 

سـیم و کابـل مسـی اسـت کـه مـا بـر اسـاس شـرایط 

تامیـن  مختلفـی  روش هــــای  بـه  را  آن هـــا  تولیـــد، 

می کنیـم. خریـد مفتـول از دو شـرکت  معتبـر ایـن 

حـوزه، هـدف نخسـت مـا در این خصوص اسـت که 

در صـورت انجـام نشـدن آن، ناچـار بـه خریـداری از 

بـازار آزاد هستیــــم. کمبــــود نقدینگـی، مهم تریــــن 

چالشـی اسـت کـه بـه دنبـال نوسـان نـرخ ارز طـی 

از  بسـیاری  شـده ایم.  مواجـه  آن  بـا  اخیـر  سـالیان 

مشـتریان ما، اقدام به خرید محصول با اسـتفاده از 

چک های مدت دار می کنند که این مسـئله، صرفه 

اقتصـادی چندانـی بـرای مـا نـدارد؛ چراکـه در بـازه 

زمانـی صـدور چـک تـا نقـد شـدن آن، قیمـت مـواد 

اولیـه بـه طـور دائمـی در حـال نوسـان اسـت و سـود 

خاصی عاید تولیدکننده نمی شود.

رضایی در ادامه به تشـریح فرایند تولید سـیم و 

کابل مسـی پرداخت و گفت: مفتول مسـی هشـت 

میلی متری پس از قرارگرفتن در دسـتگاه راد، تحت 

عملیــــات کشــــش قــــرار می گیــــرد و نازک کــــاری 

می شـود. در ادامه رشـته   سـیم های حاصل بسته به 

نوع و سفارش مشتری، تابانده و پس از روکش کاری، 
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بـرای ارسـال بـه نقـاط مختلـف کشـور بسـته بندی 

می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه عمـده محصوالت 

تولیـدی مـا در صنعـت خـودرو مـورد اسـتفاده قـرار 

در  اسـتفاده  مـورد  ماشـین آالت  اکثـر  و  می گیـرد 

مجموعـه، تولیـد داخـل هسـتند. تنهـا در یکـی از 

چینـی  ماشـین آالت  از  تولیـد،  خـط  بخش هـای 

استفاده می کنیم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه اررزیابی شما از مقایسه کیفیت سیم 

و کابل های تولیدی در شرکت مهندسی ضیا گستر با 

نمونه های مشـابه داخلی و خارجی چیسـت، مطرح 

کـرد: کیفیت محصوالت تولیدی در مجموعـه ما از 

بسـیاری از نمونه های مشـابه داخلی بهتر اسـت. از 

آنجایی که مفتول مسی تولید شده در داخل کشور 

از کیفیت مطلوبی برخوردار است، ما حتی توانایی 

رقابـت بـا شـرکت های خارجـی را نیـز داریـم. تنهـا 

تفاوت این محصوالت با نمونه های خارجی، گرانول 

مـورد اسـتفاده بـوده کـه معمـوال از کیفیـت کمتـری 

نسبت به آن ها برخوردار است.

نبود رقابت سالم در بازار سیم و کابل   
ساختمانی

این تولیدکننده سیم و کابل مسی ضمن اشاره به 

اهمیـت رعایت اصول اسـتاندارد، اذعان کـرد: تالش 

ما در شـرکت مهندسـی ضیا گسـتر، تولید محصول 

اسـتاندارد اسـت. دلیـل اصلـی حضـور مـا در عرصـه 

تولید سیم و کابل مسی مورد نیاز صنعت خودرو نیز 

همین امر است؛ چراکه امروزه به دنبال تولید سیم و 

کابل های ساختمانی تقلبی و غیر استاندارد، رقابت 

در بـازار ایـن محصـوالت عادالنـه نیسـت و توزیـع 

سـیم و کابل هـای جعلـی در خیابـان اللـه زار تهـران، 

تولیدکنندگان را از داشتن فضای رقابتی سالم محروم 

فعـاالن  از  بسـیاری  متاسـفانه  اینکـه  اسـت.ضمن 

صنعت سـاختمان و حتی خریداران عادی، اقدام به 

تهیه این محصوالت و اسـتفاده از آن ها در سـاخت  و 

سـاز می کننـد. در حالـی کـه ایـن افـراد می تواننـد بـا 

هزینه ناچیز، کیفیت و استاندارد این محصوالت را 

بسنجند و سپس اقدام به خریداری و استفاده از آن 

کننـد امـا از آنجایـی کـه عمـوم جامعـه از دانـش و 

اطالعـات کافـی در ایـن زمینـه برخـوردار نیسـتند، 

متاسفانه شاهد حوادث غیرقابل پیش بینی همچون 

آتش سوزی به دنبال استفاده از سیم و کابل های غیر 

مسـکونی،  واحدهـای  سیم کشـی  در  اسـتاندارد 

صنعتی و تجاری هستیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی ضیا گستر در همین 

راسـتا اضافه کرد: از آنجایی که اصول اسـتاندارد در 

تولید بسیاری از سیم و کابل های ساختمانی رعایت 

نمی شـود، مـا تصمیـم بـه حضـور و رقابـت در عرصـه 

سـیم و کابل هـای خودرویـی گرفته ایـم. تولیـد ایـن 

نوع سـیم و کابل نیز باید بر اسـاس اسـتانداردهای 

رعایـت  بـدون  ایـن محصـوالت  اگـر  و  باشـد  الزم 

اصول تعریف شـده تولید شـود، امکان فروش آن ها 

وجـود نخواهـد داشـت. چراکـه سـیم و کابل هـای 

مخصـوص  آزمایشـگاه های  در  دائمـا  خودرویـی، 

بـه  پایـش می شـوند و همیـن امـر منجـر  تسـت و 

ایجاد رقابت سالم و البته دشوار میان تولیدکنندگان 

این محصول شده است.

ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از   
سیم و کابل استاندارد

رضایی با اشاره به لزوم فرهنگ  سازی در تولید و 

مصـرف سـیم و کابـل در داخـل کشـور، تصریـح کـرد: 

بـازار سـیم و کابـل کشـور از محصـوالت تقلبـی و 

بی کیفیت اشباع شده است. در چنین شرایطی باید 

از  اسـتفاده  و  تولیـد  جهـت  الزم  فرهنگ سـازی 

محصـوالت اسـتاندارد و بـا کیفیـت انجـام شـود تـا 

شاهد مشکالت کمتری در این زمینه باشیم. از یک 

سو، چندین هزار کارگر در کارخانجات مختلف سیم 

و کابل سـازی مشـغول فعالیـت هسـتند کـه تمامـی 

سـعی و تـالش خـود را در راسـتای تولیـد محصـوالت 

استاندارد به  کار می گیرند. در حالی که تولیدکنندگان 

زیرزمینی می توانند عملکرد این افراد را تحت الشعاع 

قـرار دهنـد. از سـوی دیگـر، میلیون ها نفر قرار اسـت 

در واحدهـای مسـکونی سـاخته شـده بـا اسـتفاده از 

همین سیم و کابل های تقلبی ساکن شوند و این در 

حالـی اسـت کـه یـک اتصـال سـاده در جریـان بـرق، 

می توانـد حیـات همگـی آن هـا را بـه خطـر بینـدازد. 

بنابرایـن اگـر یـک فرهنگ سـازی صحیـح در تولیـد و 

بسیاری از مشتریان ما، 
اقدام به خرید محصول با 

استفاده از چک های مدت دار 
می کنند که این مسئله، 
صرفه اقتصادی چندانی 

برای ما ندارد؛ چراکه در بازه 
زمانی صدور چک تا نقد 

شدن آن، قیمت مواد اولیه 
به طور دائمی در حال نوسان 

است و سود خاصی عاید 
تولیدکننده نمی شود
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خرید سـیم  و کابل های اسـتاندارد در جامعه تعریف 

شـود، هـم بـه نفـع تولیدکننـده و هـم مصرف کننـده 

خواهد بود.

صـادرات،  حـوزه  در  فعالیـت  در خصـوص  وی 

اظهـار کـرد: محصـوالت مـا بـرای مـدت کوتاهـی بـه 

کشور عراق و افغانستان صادر می شد اما چالش رفع 

تعهـد ارزی کـه بیشـتر صادرکننـدگان بـا آن مواجـه 

هسـتند، سـبب شـد تا از ادامه فعالیت در این حوزه 

شـرایط  چنیـن  در  صـادرات  زیـرا  شـویم  منصـرف 

اقتصـادی و بـا وجـود قوانیـن سـخت گیرانه موجـود، 

صرفه اقتصادی خاصی ندارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی ضیا گستر در ادامه 

با تاکید بر اهمیت فرایند بازیافت ضایعات کابلی در 

داخـل کشـور، مطـرح کـرد: تولیدکننـدگان عـالوه بـر 

تولیـد محصـوالت اسـتاندارد و باکیفیـت، بایـد نـگاه 

ویژه ای هم به مقوله بازیافت داشته باشند. در حال 

حاضر، دستگاه های بازیافت ضایعات سیم و کابل در 

داخل کشور وجود دارد که ضمن جداسازی صحیح 

مـس و گرانـول، امـکان اسـتفاده مجـدد از سـیم را در 

چرخـه تولیـد فراهـم می سـازد. در حالـی کـه برخـی 

سودجویان اقدام به دپوسازی ضایعات سیم و کابل 

می کننـد و گرانـول آن هـا را در طبیعـت می سـوزانند 

که این امر در نهایت منجر به ایجاد انواع آلودگی های 

زیست محیطی خواهد شد.

زیان سهمگین قطعی برق  
رضایـی ضمن انتقاد از قطعی حامل هـای انرژی 

در بعضـی از روزهـــای ســـال، بیـــان کـرد: متاسـفانه 

شرایـــط در حـــال حاضــــر به نحـــوی اســـت کــه اگر 

تولیدکننده قــادر به پرداخــت قبــوض آب، برق، گاز 

و... نباشــــد، مسئـــوالن شهـــرک صنعتـــی از ادامه 

فعالیـت آن جلوگیـری خواهنـد کـرد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه کارخانـه تولیـد سـیم و کابـل جزئـی از این 

شهرک صنعتی است و باید تحت حمایت مسئوالن 

قرار داشته باشد اما در کمال تعجب، اگر شما تاخیر 

چند روزه در پرداخت قبوض انرژی داشـته باشـید، 

همیـن مسـئوالن اقـدام به قطـع آن می کننـد. جالب 

است بدانید نوسان یک ثانیه ای برق منجر به ضرر 

حداقـل 10 تـا 20 میلیـون تومانـی بـرای مجموعـه مـا 

می شـود زیـرا سـیم  در هنـگام کشـش پـاره و یـا کابل  

در هنگام اتصال، تکه می شود. همچنین در اثر این 

اتفاق، زمان زیادی را برای تولید از دسـت می دهیم 

و ناچار به آغاز مجدد فرایند تولید هستیم. ما چند 

بار این مسئله را با مسئوالن اداره برق مطرح کردیم 

ایـن  در  قانع کننـده ای  پاسـخ  هیـچ  متاسـفانه  و 

خصوص دریافت نشد.

وی افزود: کارشناسی های الزم در این زمینه نیز 

توسـط مسـئوالن اداره بـرق انجـام نمی شـود و حتـی 

ساعت خاصی را هم برای قطعی برق اعالم نمی کنند. 

در حالی که اگر زمان دقیق قطعی برق را از چند روز 

قبل اطالع رسـانی کنند، تولیدکننده تکلیف خود را 

خواهـد دانسـت و بـرای خـط تولیـد، یـک زمان بنـدی 

مشـخصی را تعریـف خواهـد کـرد اما در عمل شـاهد 

عکـس ایـن اتفـاق هسـتیم و مسـئوالن پـس از قطعـی 

برق، اقدام به ارسال پیامک زمان قطعی آن می کنند 

که دیگر هیچ فایده ای برای ما ندارد.

بـا  مهندسـی ضیـا گسـتر  شـرکت  مدیرعامـل 

اشـاره بـه عـدم حمایـت مسـئوالن از فعـاالن بخـش 

خصوصی، تصریح کرد: تنها انتظار ما از مسئوالن، 

حمایت است که آن هم هیچ گاه به وقوع نپیوسته 

اسـت. مـا چندیـن بـار در راسـتای افزایـش ظرفیـت 

تولیـد و اجـرای طـرح توسـعه، اقـدام به درخواسـت 

تسـهیالت بانکـی کرده ایـم کـه هر بـار با هـزاران اما 

و اگر روبه رو شده ایم. سازمان های مختلف همچون 

تامیـن اجتماعـی و امـور مالیاتی نیز همـواره چوب 

الی چـرخ تولیدکننـده می گذارنـد کـه تمامـی ایـن 

عوامـل، بـر مشـکالت واحدهـای صنعتـی افـزوده 

خواهـد کـرد. بنابرایـن دولـت و مسـئوالن ذی ربـط 

باید مستقیما پای درد دل تولیدکنندگان بنشینند 

و بدون هیچ واسـطه ای، در راسـتای رفع مشـکالت 

آن ها قدم بردارند.

بازیافت ضایعات در طرح توسعه  
رضایـی در خصـوص اجـرای طرح توسـعه، مطرح 

کرد: اگر حمایت های الزم جهت اعطای تسـهیالت 

کم بهـره بانکـی انجـام شـود، بـه دنبـال احـداث واحد 

بازیافت ضایعات سیم و کابل در مجموعه هستیم تا 

بتوانیم اقدامات مفیدی را در این حوزه انجام دهیم.

بازار سیم و کابل کشور 
از محصوالت تقلبی و 
بی کیفیت اشباع شده 

است. در چنین شرایطی 
باید فرهنگ سازی الزم 
جهت تولید و استفاده از 
محصوالت استاندارد و با 

کیفیت انجام شود تا شاهد 
مشکالت کمتری در این 

زمینه باشیم
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مدیرعامل شـرکت تولیدی ریخته گری آذر سـرب انگوران گفت: سـرب، از اهمیـت باالیی در میان 
صنایـع مختلف برخوردار اسـت و امکان توسـعه این صنعت در کشـور وجود دارد امـا به دنبال حمایت 

نکردن دولت شاهد نابودی آن طی ماه های اخیر هستیم.

دادخواهی نافرجام صنعت سرب

محرمعلـی شـیخ محمدی  فـرد در گفت وگـو بـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

تولیـدی  شـرکت  بهره بـرداری  پروانـه  کـرد:  عنـوان 

ریخته گـری آذر سـرب انگـوران در سـال 1388 صـادر 

شـــد و مـــا فعالیـــت خـــود را در زمینه تولید شمش 

سرب از سال 1392 در شهرک صنعتی انگوران واقع 

در استــــان زنجـــان آغـــاز کردیـــم. شـمش سـرب بـا 

استفاده از مواد خام و بازیافتی در خطوط جداگانه 

تولید می  شـود و میزان ظرفیت تولید این کارخانه، 

روزانه پنج تا 10 تن است که بستگی به تامین ماده 

اولیـه مـورد نیـاز دارد. در حـال حاضـر، 30 نفـر در 

مجموعه مشغول به فعالیت هستند که اگر شرایط 

تولیـد سـرب در کشـور بهبـود پیـدا نکنـد، ناچـار بـه 

تعدیـل بخشـی از نیـروی انسـانی شـاغل در شـرکت 

خواهیم بود.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، مطرح 

کرد: باتری فرسـوده، عمده ماده اولیه مورد اسـتفاده 

اسـت کـه مـا آن را از کارخانه هـای باتری سـازی تهیـه 

می کنیـم. همچنیـن بخشـی از مـاده اولیـه از معادن 

سـرب و روی کـه دارای خـاک اکسـیدی و سـولفیدی 

خـاک  از  بیشـتر  مـا  کـه  می شـود  تامیـن  هسـتند، 

اکسیدی در تولید شمش سرب استفاده می کنیم.

با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم  
مدیرعامل شرکت تولیدی ریخته گری آذر سرب 

انگـوران در ادامـه بـه چالش هـای موجـود در صنعـت 

سرب کشور اشاره کرد و گفت: معضالت فراوانی در 

صنعت سرب کشور وجود دارد که متاسفانه باعث 

شده است ما ناچار به تعدیل نیروی انسانی و کاهش 

ظرفیـت تولیـد شـویم. کمبـود مـاده اولیـه، مهم ترین 

چالشـــی اســت کـــه گریبــان گیر بیشتـــر فعاالن این 

صنعـت شـده اســـت و مشخـــص نیســـت تکلیـف 

باتری های فرسوده فراوانی که در داخل کشور وجود 

دارد، چه می شود که در نهایت دست تولیدکنندگان 

واقعـی شـمش سـرب از آن هـا کوتـاه اسـت. از سـوی 

دیگـر، در حالـی کـه تولیدکننـدگان داخلـی نیازمنـد 

خـاک معدنـی مرغـوب بـرای تولیـد شـمش سـرب 

هسـتند، این محصول به کشورهای همسـایه و حوزه 

خیلج فارس صادر می شود.

شیخ محمدی فرد ضمن انتقاد از افزایش قیمت 

بی رویـه حامل هـای انـرژی طـی سـالیان اخیـر، اظهـار 

دیگـر  از  انـرژی،  حامل هـای  قیمـت  افزایـش  کـرد: 

مشـکالتی اسـت کـه طی ماه هـای اخیـر بـا آن روبه رو 

شده ایم. بهای گاز مصرفی ماهیانه مجموعه در سال 

1399 مبلغ 20 میلیون تومان بوده و این رقم در سـال 

1400 بـه 200 میلیـون تومـان افزایش پیدا کرده اسـت. 

یـک واحـد تولیدکننـده کوچـک شـمش سـرب کـه بـا 

چالش های فراوانی نیز در فرایند تولید مواجه است، 

چگونـه می توانـد چنیـن هزینه هنگفتی را تنهـا برای 

گاز پرداخـت کنـد؟ گویـا مسـئوالن مبنـای محاسـبه 

میزان گاز مصرفی واحدهای کوچک صنعتی را برابر 

با شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 

قرار داده اند که این امر اصال منصفانه نیست و نهایتا 

منجـر بـه تعطیلـی و نابـودی تولیدکننـدگان شـمش 

ســـرب خواهـــد شـــد. همچنیــن بـا نزدیـک شـدن بـه 

روزهــــای گـــرم ســـال، بـــه زودی شاهـــد قطعی برق 

خواهیــم بـود کـه ایـن چالـش نیـز ضربـه شـدیدی بـه 

تولیدکننـــدگان وارد خواهـــد کـــرد و نیـــاز اسـت تـا 

اقدامـات الزم در راسـتای جلوگیـری از خسـارت های 

احتمالی انجام شود.

دریافت مالیات از هیچ!  
نداشـتن مسـئوالن  بـا همـکاری  ارتبـاط  وی در 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـا واحدهـای کوچـک 

صنعتی، اذعان کرد: متولیان امور مالیاتی در کشور، 

تولیدکننـده را بـه هـر شـکلی که دلخـواه آن ها اسـت، 

مجبور به پرداخت مالیات می کنند. زمانی که یک 

شـرکت نـه فاکتـور رسـمی خریـد و فـروش دارد و نـه 

محصولی را برای مشتری ارسال کرده است، چرا باید 

مشمول پرداخت مالیات شود؟ اگر یک تولیدکننده 

به میزان مواد اولیه مورد نیاز خود دست پیدا کند و 

خرید و فروش انجام دهد، باید فاکتور رسمی صادر 

کنـد و مالیـات آن را پرداخـت کنـد کـه ایـن امـر، 

اداره مالیـات  مسـتلزم بررسـی های کارشناسـانه تر 

اسـت. مالیات بر ارزش افزوده مجموعه ما طی سـه 

و  شـده  بـرآورد  تومـان  میلیـون  گذشـته، 300  سـال 

مشـخص نیسـت بـر چـه پایـه و مبنایی این محاسـبه 

انجام شـده اسـت. متاسفانه مسـئوالن ذی ربط هیچ 
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توجهـی بـه شـرایط تولیدکننـده نمی کننـد و تنهـا بـه 

دنبال دریافت مالیات، جریمه دیرکرد و... هستند.

ایـن فعـال صنعـت سـرب در خصـوص معضالت 

زیســـت محیطی ایـــن فلـــز، خاطرنشـــان کــرد: تمام 

واحدهـــای صنعتــــی مستقـــر در شهـــرک صنعتــی 

انگوران، تولیدکنندگان شمش سرب و روی هستند و 

در حالت کلی، فرایند تولید شمش دودزا است. اگر 

قرار بود تولید این محصوالت در مکان دیگری انجام 

شـود، بـه چـه علـت این محـدوده را به عنوان شـهرک 

صنعتـی در نظـر گرفته انـد و بـا عنایت به اینکه تمام 

واحدهـای تولیـدی مسـتندات الزم جهـت فعالیـت 

قانونـی در ایـن محـدوده را در اختیـار دارنـد، بنابراین 

مشـخص نیسـت بـه چـه علـت مسـئوالن سـازمان 

محیط زیست چوب الی چرخ تولیدکنندگان شمش 

سـرب می گذارنـــد. اگرچـه مـا بـا تعبیـه فیلترهـای 

مخصوصـــی در خـط تولیـــد، تمـام تـالش خـود را در 

آلودگی هــــای  بیشتــــر  هرچــــه  کاهـــش  راستــــای 

زیســت محیطی و در صورتــی که تخلفی نیز در این 

زمینه صورت پذیرد، همکاری های الزم را با سـازمان 

محیط زیست استان خواهیم داشت.

بیمه به دنبال تضییع حقوق کارگران  
شـیخ محمدی فـرد در ادامـه به انتقاد از عملکرد 

سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور پرداخـت و گفـت: 

حقوق دریافتی یک کارگر با سابقه کاری 20 ساله در 

شـرایط سـخت و در حالـی کـه حـق بیمـه خـود را طـی 

ایـن سـال ها بـه صـورت منظـم واریـز و در حـال حاضر 

درخواسـت بازنشسـتگی کـرده اسـت، 15 میلیـون 

تومـان در مـاه اسـت امـا مسـئوالن سـازمان تامیـن 

اجتماعی ضمن جریمه مجموعه ما و پس از بررسی 

فـراوان، حقـوق ایـن فـرد را به 6 میلیـون تومان کاهش 

داده انـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه چنیـن فـردی 

هزینه های بیمه، مالیات و... را پرداخت کرده است 

و با توجه به موقعیت شغلی خود در مجموعه، چنین 

حقوق دریافتی داشته است.

وی اضافـه کـرد: بـه دنبـال ایجـاد رانـت در توزیـع 

مواد اولیه، بسـیاری از واحدهای تولیدکننده کوچک 

شمش سرب تعطیل شده اند و یا در حال ورشکستگی 

هسـتند. ایـن در حالـی اسـت کـه معـدن سـرب و روی 

انگوران در 30 کیلومتری شهرک صنعتی واقع شده و 

جـای تعجـب اسـت کـه چـرا امـکان دسترسـی آسـان و 

قانونمند تولیدکنندگان سرب به ماده اولیه مورد نیاز 

وجـود نـدارد. قیمـت سـرب طـی ایـن سـال ها تغییـر 

چندانی نداشته و در حدود 60 هزار تومان متغیر بوده 

است. در حالی که هزینه های تولید، چند برابر افزایش 

داشـته اسـت و در چنیـن شـرایطی اگـر تولیدکننـده 

نقدینگی الزم جهت ادامه فعالیت را نداشـته باشـد، 

ناچار به تعطیلی مجموعه خود خواهد بود.

استفاده از کوره دوار در تولید شمش سرب  
مدیرعامــــل شرکــت تولیــدی ریختـــه گری آذر 

سـرب انگـوران در ارتبـــاط بـــا تکنولـــوژی تولیـد و 

ماشیـــن آالت مــــورد استفــــاده در ایـــن مجموعــه، 

اذعان کــرد: برای تولید شمش سرب از کوره هــای 

دوار استفـــــاده می کنیــــم و تمـام ماشیـــن آالت و 

تجهیـزات مـــورد اسـتفاده در خـط تولیـد، داخلـی 

هستند. اگرچه ما به دنبال بهره گیری از تکنولوژی 

روز دنیـا در فراینـد تولیـــد هستیـــم امـا متاسـفانه 

اعمـال تحریم هـــای خارجـــی، ایـن فرصـــت را از مـا 

سلب کرده است.

بـه  اشـاره  ضمـن  پایـان  در  فـرد  شـیخ محمدی 

حمایت نکردن دولت از تولیدکنندگان شمش سرب، 

یـادآور شـد: صنعـت سـرب و روی از اهمیـت فراوانی 

در بین صنایع دیگر برخوردار است که امکان توسعه 

آن در داخل کشور وجود دارد اما متاسفانه مسئوالن 

از دیربــــاز توجـــه چنـــدانی بـه ایـــن صنعـــت مهـم 

واحدهـای  از  بسـیاری  نهایـت،  در  کـه  نداشـته اند 

تولیدی کوچک تعطیل شـده اند. ما در طرح توسـعه 

خود به دنبال افزایش خط تولید شمش سرب بودیم 

اما با وجود چنین شـرایطی، نه توانسـتیم این طرح را 

اجـرا کنیـم و نـه قـادر به ادامه فعالیت هسـتیم. تنها 

امیـدوار بـه بهبود نسـبی شـرایط طـی ماه هـای آینده 

خواهیم ماند.
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صنایع مصرف کنندهصنایع مصرف کننده

تولیدکنندگانکوچک،چالشهایبزرگیدارند
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مدیرعامل شـرکت مهندسـی تقارن سـپاهان گفت: در حالی که بار اصلی صنعت کشـور در حوزه 
سـاخت و تولید قطعات و تجهیزات بر عهده تولیدکنندگان کوچک اسـت اما این تولیدکنندگان هنگام 

تدوین قوانین و مقررات توسط مسئوالن دیده نمی شوند.

تولیدکنندگان کوچک، چالش های بزرگی دارند
مدیرعامل شرکت مهندسی تقارن سپاهان:

محمدامین توکل در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: شرکت 

مهندسی تقارن سپاهان از سال 1382 فعالیت خود 

را آغـاز کـرد. همچنین این شـرکت به عنـوان یکی از 

بومی سـازی،  زمینـه  در  دانش بنیـان  شـرکت های 

خـاص  ماشـین آالت  و  قطعـات  تولیـد  و  طراحـی 

فعالیـت می کنـد و اسـتراتژی خودکفایـی در تولیـد 

قطعات پیچیده  استراتژیک و ایفای نقش به صورت 

شـریک راهبـردی صنایـع نفـت، گاز، پتروشـیمی و 

شـرکت  ایـن  اهـداف  بزرگ تریـن  ازجملـه  فـوالد 

محسوب می شوند.

وی افزود: شـرکت مهندسـی تقارن سـپاهان در 

طول فعالیت خود توانسـته اسـت با سرمایه گذاری 

در تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز، طراحـی و تولیـد 

از  اسـتفاده  و  تولیـد  دقیـق  و  مـدرن  ماشـین آالت 

سـرمایه انسـانی بـا تجربـه و متخصـص، در جهـت 

توسـعه دانـش فنـی در طراحـی مهندسـی و تولیـد 

بـرای مصرف کننـدگان بـه ویـژه شـرکت های نفـت و 

گاز و پتروشیمی گام های موثری بردارد.

سـپاهان  تقـارن  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشان کرد: در این سال ها با تکیه بر دانش فنی 

و تجربه مدیران و همچنین به کارگیری تکنولوژی های 

جدید توانسته است تعداد قابل توجهی از قطعات و 

ماشیـــن آالت مـــورد نیـــاز صنـــایع بـــزرگ کشـــور را 

بومی سـازی کنـد و ضمـن پرکـردن خـالء شـرکت های 

مهندسی خارجی در زمینه طراحی و تولید، به نوعی 

کشور را نیز از واردات این گونه قطعات و ماشین آالت 

بی نیــــاز ســــازد. ساخــــت و نصـــب موفقیــت آمیـــز 

در  مرحلـــــه ای  چنـــــد  سانتریفیــــوژ  پمـــپ هـــــای 

پاالیشـگاه های بـزرگ کشـور از جملـه ایـن مـوارد بوده 

که بعضا برای نخستین بار در کشور اتفاق افتادند. از 

این رو با توجه به بومی سازی تجهیزات و ماشین آالت 

استراتژیک به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور، 

موفق شدیم زمینه را برای اعتماد و اطمینان مدیران 

صنایع به توان مهندسی و تولید شرکت های داخلی 

را فراهم آوریم.
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به سمت تولید تجهیزات رفتیم  
تـوکل یـادآور شـد: پیـش از این، با عنوان شـرکت 

ریخته گـری کمـال سـپاهان بـه تولیـد محصـوالت 

طویل فوالدی با استفاده از شمش همچون میلگرد، 

تسـمه و... می پرداختیـم امـا بایـد توجـه داشـت که 

تولیـد محصـوالت فـوالدی در مقیاس پایین به هیچ 

عنـوان مقرون به صرفـه نبـود. بـه همیـن دلیـل ضمن 

تولیـد  سـمت  بـه  فـوالد،  تولیـد  گذاشـتن  کنـار 

محصـوالت نویـن و دانش بنیـان بـه ویـژه در زمینـه 

تجهیزات و ماشین آالت رفته ایم.

وی تصریـح کـرد: اکنـون در شـرکت مهندسـی 

تقارن سپاهان روی تجهیزاتی همچون کمپرسورهای 

از  گذشـته  در  کـه  می کنیـم  کار  چندمرحلـه ای 

بـا  می شـدند.  وارد  کشـور  بـه  آلمانـی  سـازندگان 

مهندسـی معکـوس و طراحـی مجـدد توانسـتیم ایـن 

بـا  قطعـه  ردیـف   60 از  بیـش  شـامل  تجهیـز 

مونتـاژ  هـم  روی  کـه  را  مختلـف  تکنولوژی هـای 

می شود بومی سازی کنیم. کمپرسور چندمرحله ای 

در حـال حاضـر در شـرکت پاالیـش نفـت بندرعبـاس 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. دیگـر تجهیـز مهـم 

پمـپ تغذیـه بویلـر یـا BFW اسـت کـه موفق شـدیم 

ایـن تجهیـز را نیـز بـرای شـرکت پتروشـیمی شـیراز 

بومی سازی کنیم. تجهیز یاد شده نیز در گذشته از 

آلمان به کشور وارد می شد.

سـپاهان  تقـارن  مدیرعامـل شـرکت مهندسـی 

تاکیـد کـرد: تمامـی مراحـل سـاخت ایـن تجهیـزات 

شـامل طراحـی آلیاژهـا، تکنولـوژی سـاخت و تولیـد 

آن هـا در شـرکت انجـام می شـود. در سـاخت ایـن 

محصـوالت مراحلـی همچـون تهیـه نقشـه بـا ابـزار 

اندازه گیری دیجیتال، تصحیح نقشه و تلرانس گذاری، 

تهیه ذوب و ریخته گری، تمیزکاری و سند بالست، 

ماشـین کاری، سـنگ زنی مونتاژ و در نهایت، تسـت 

هیدرواسـتاتیک بـه کار گرفته می شـود. مـاده اولیه 

تولید این تجهیزات بیشتر میلگرد و تا حدی شمش 

بـوده و تنـوع انـدازه و آلیـاژ نسـبتا زیـادی دارد زیـرا 

ممکن اسـت یک تجهیز از ده ها قطعه سـاخت شـود 

آلیاژهـای  و  اندازه هـا  قطعـات  ایـن  از  یـک  هـر  کـه 

مخصـوص بـه خـود را دارنـد. در این میـان، فوالدهای 

آلیـاژی از جملـه فـوالد زنگ نـزن و فـوالد ضـد سـایش 

مهم ترین مواد اولیه را تشکیل می دهند.

توکل در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

آلیـاژی و زنگ نـزن در  تولیـد فوالدهـای  بـر  مبنـی 

ضـد  فـوالد  کـرد:  عنـوان  سـپاهان،  تقـارن  شـرکت 

بـه شـکل های مختلـف ورق و  سـایش میکروآلیـاژ 

قطعـه از دیگـر محصـوالت شـرکت اسـت کـه نوعـی 

فـوالد هاردوکـس محسـوب می شـود. خوشـبختانه 

سـفارش دهنده ایـن محصول که شـرکت ملـی فوالد 

ایـران بـود، از کیفیـت آن ابـراز رضایـت کـرد. بـا ایـن 

حـال، عمـده فـوالد آلیـاژی تولید شـده در شـرکت بر 

و  تجهیـزات  سـاخت  بـرای  بـوده  سـفارش  اسـاس 

قطعات به کار می رود.

تولیـد  اولیـه  مـواد  تمامـی  کـرد:  اضافـه  وی 

محصـوالت در شـرکت مهندسـی تقـارن سـپاهان از 

داخـل تامیـن می شـود و بنابرایـن بـه نوعـی های تـک 

محسـوب می شـود. از ایـن رو در سـال های گذشـته 

بـا معیارهـا، دانش بنیـان شـویم.  توانسـتیم مطابـق 

تمامی فرایندهای تولید در شرکت ما بر اساس دانش 

فنـی صـورت می گیـرد و از طراحـی و اندازه گیـری 

قطعه تا ریخته گری، ماشین کاری، عملیات حرارتی و 

مونتـاژ قطعـات و سـاخت یـک تجهیـز پیشـرفته در 

دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  دانش محـور  مـا  شـرکت 

توانسـتیم قطعـات و ماشـین  آالت متعـددی را بـرای 

شـرکت های نفـت و گاز بومی سـازی کنیـم و چندین 

سفارش دیگر را در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی تقارن سپاهان ابراز 

کرد: پیچیدگی و استفاده از دانش فنی در ساخت 

قطعات و تجهیزات باعث می شود فعالیت در این 

حـوزه ارزش افـزوده نسـبتا زیـادی بـرای شـرکت در 

مقایسه با تولید محصوالت فوالدی به ارمغان آورد.

مواجهه تولیدکنندگان کوچک با   
چالش های گوناگون

توکل در خصوص مشکالت و چالش های بخش 

تولید، اظهار کرد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط 

نـرم  پنجـه  و  دسـت  زیـادی  مشـکالت  بـا  کشـور 

می کننـد. متاسـفانه بخـش عمـده ای قوانیـن وضـع 

شده در کشور ما مختص صنایع بزرگ بوده و کمتر 

منظـر  از  اسـت.  شـده  توجـه  کوچـک  صنایـع  بـه 

بـزرگ  صنایـع  بـه  بیشـتر  صنعـت  قانون گـذاران 

اختصـاص دارد. در حالـی که تولیدات شـرکت های 

کوچک و متوسط ارزش افزوده و حاشیه سود نسبتا 

زیـادی بـه همـراه دارد. بـا ایـن حـال تولیدکننـدگان 

کوچک و متوسط دیده نمی شوند.

وی تصریـــح کــــرد: در اخبـــار معمـــوال عملکـرد 

شـرکت های بـزرگ و محصـوالت عمـده مـورد توجـه 

قـرار می گیـرد و در ایـن میـان، نقـش شـرکت های 

کوچک همچــــون قطعــه سازهــــا، ریختــه گری هـــا و 

تامین کننـــدگان شرکت هــــای بزرگ نادیــده گرفتــه 

می شـود یا به آن ها پرداخته نمی شـود. قوانینی هم 

که مترتب بر صنایع بزرگ است، به صنایع کوچک 

تعمیم داده می شود و همین امر کار را بر شرکت های 

کوچک سخت می کند.

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی تقـارن سـپاهان با 

ذکـر مثالـی توضیـح داد: زمانـی که اعالم می شـــود 

تسهیـــالت بانکــــی در اختیــــار تولیـــدکننـــدگان و 

صنعتگـران قـرار می گیرد، بیشـتر این تسـهیالت به 

تولیدکنندگان بزرگ اختصاص می یابد و تولیدکنندگان 

کوچک سـهم نسـبتا کمی از این تسـهیالت دارند. 

بـه همیـن دلیـل فشـارهای زیـادی بـه تولیدکنندگان 

کوچک وارد می شود.

با مهندسی معکوس و 
طراحی مجدد توانستیم 
این تجهیز شامل بیش 
از 6۰ ردیف قطعه با 

تکنولوژی های مختلف را 
که روی هم مونتاژ می شود 
بومی سازی کنیم. کمپرسور 
چندمرحله ای در حال حاضر 

در شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس مورد استفاده 

قرار می گیرد
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصادی صنایع معدنـی و فلزی خلیج فـارس گفت: برنامه  جامعـی را به 
منظور توسـعه زیرسـاخت ها و جـذب سـرمایه گذاری تدوین کرده ایم کـه با محقق شـدن آن، زمینه 

برای اشتغال 2۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.

زمینه سازی برای اشتغال 20 هزار نفر
خلج طهرانی خبر داد:

خاطرنشان کرد: طرح انتقال پساب شهر بندرعباس 

به منطقه ویژه خلیج فارس در دسـت اقدام اسـت. 

ظرفیـت انتقـال پسـاب در ایـن طـرح 80 هـزار متـر 

مکعـب در روز اسـت کـه بـا بهره بـرداری از آن در 

آب  مکعـب  متـر  هـزار  حـدود 65  نزدیـک،  آینـده 

شـیرین و تصفیه شـده در اختیار صنایع این منطقه 

قـرار می گیـرد و ایـن آب بـرای کاربری هـای صنعتی 

در ایـن منطقـه اسـتفاده خواهـد شـد. طـرح انتقال 

پسـاب بندرعبـاس بـه منطقـه ویژه خلیج فـارس به 

رابطـه،  ایـن  در  و  شـد  پیگیـری  خـاص  صـورت 

توسـعه  و  تامیـن  شـرکت  تاسـیس  بـه  مبـادرت 

زیرساخت منطقه ویژه خلیج فارس کردیم.

خلج طهرانی با اشـاره به اینکه با انتقال پسـاب و 

اجرای دو طرح دیگر در زمینه تامین آب شاهد ایجاد 

یک پتانسیل بسیار خوب برای منطقه خواهیم بود، 

اضافـه کـرد: در خصوص تامیـن آب مورد نیاز صنایع 

منطقه ویژه خلیج فارس، آب شیرین کن فوالد کاوه به 

زودی بـه بهره بـرداری می رسـد کـه مـازاد ظرفیـت آن 

حدود 25 هزار متر مکعب در روز خواهد بود. ناگفته 

نمانـد که ظرفیت این آب شـیرین کن حـدود 45 هزار 

متـر مکعـب در روز اسـت کـه حـدود 20 هـزار متـر 

مکعـب از آن توسـط خـود شـرکت فـوالد کاوه جنـوب 

حسن خلج طهرانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، اظهار کرد: منطقه 

ویژه خلیج فارس در رابطه با جذب سرمایه گذاری و 

احـداث زیرسـاخت ها طـی یکـی دو سـال گذشـته 

بسیار خوب عمل کرده است؛ به طوری که در حوزه 

حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی و ترکیبی شـاهد 

سرمایه گذاری های متعددی در سایت قدیم منطقه 

و بـه خصـوص سـایت توسـعه بوده ایـم. ازجملـه ایـن 

طرح هـا می تـوان به پـروژه واگن برگـردان برای انتهای 

خط ریلی راه آهن منطقه ویژه خلیج فارس اشاره کرد 

که تعمیرات آن به صورت اورهال کلی انجام شده و 

دو واگـن برگـردان تحـت سـرویس کامل قرار گرفتند. 

در نتیجـه اجـرای ایـن طرح ها، توقف هایـی که اتفاق 

می افتـاد یـا مشـکالتی کـه در فراینـد آن داشـتیم، بـه 

طور کامل برطرف شدند.

وی افـزود: در زمینـه حمـل و نقـل فراورده هـای 

نفتـی و معدنـی از طریـق دریـا نیز با توجه به توسـعه 

اسـکله کـه اخیـرا بـه بهره بـرداری رسـید، رشـد بسـیار 

خوبی داشتیم؛ به طوری که در یکی دو سال گذشته 

حـدود پنـج تـا پنج میلیـون و 500 هزار تن محصـول از 

منطقه ویژه خلیج فارس صادر شده است.

کمبود آب نخواهیم داشت  
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

اینکـه در خصـوص  بیـان  بـا  فـارس  فلـزی خلیـج  و 

زیرساخت های آب تمهیدات خوبی اندیشیده ایم، 
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مصرف خواهد شد.

آب شـیرین کن  یـک  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 

قدیمی در منطقه ویژه خلیج فارس نصب شده که 

سـرمایه گذار آن تغییـر کـرده اسـت و امیدواریـم در 

سـال جـاری سـرمایه گذاری مجـدد بـرای راه انـدازی 

آن اتفـاق بیفتـد. بـا راه انـدازی ایـن آب شـیرین کن، 

حـدود چهـار هـزار متـر مکعـب آب شـیرین بـه آب 

موجود در این منطقه اضافه می شود.

احداث ایستگاه گاز  
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس در خصوص تامین گاز نیز عنوان 

کرد: سال گذشته با اتصال منطقه ویژه خلیج فارس 

به خط هفتم سراسری گاز کشور یک انشعاب جدید 

دریافت کردیم که این موضوع ظرفیت بالقوه ویژه را 

بـرای ایـن منطقـه بـه وجـود آورده اسـت. در همیـن 

حـال، طرح هـای ایسـتگاه های 100 هـزار و 30 هزار متر 

بهره بـرداری  بـه  گذشـته  سـال های  در  را  مکعبـی 

برسانیم که امیدوار هستیم در سال 1401 یک ایستگاه 

جدیـد بـا ظرفیـت 50 هـزار متـر مکعـب در روز بـه 

ظرفیت های موجود اضافه کنیم. در این موضوع نیز 

باز هم شاهد ایجاد پتانسیل خوبی برای منطقه ویژه 

خلیـج فـارس خواهیـم بـود کـه توزیـع گاز را در ایـن 

منطقه افزایش خواهد داد.

توسعه نیروگاه های برق  
خلـج طهرانـی مطـرح کـرد: اتفاقـات مثبتـی که 

در زمینـه زیرسـاخت بـرق در منطقـه ویـژه افتـاده، 

نیـروگاه بـرق غدیـر اسـت کـه 130 تـا 140 مـگاوات آن 

در مدار قرار گرفته و در نهایت در طرح های توسعه 

10 هـزار مگاواتـی شـرکت های بـزرگ حـوزه معـدن و 

صنایـع معدنـی و فلـزی، حـدود دو هزار مـگاوات آن 

سـهم منطقـه ویـژه خلیـج فـارس اعالم شـده اسـت. 

ایـــن نیروگاه هـــا بـــا مشارکـــت شرکت هـــای فــــوالد 

هرمزگان و فوالد کاوه جنوب کیش احداث خواهد 

شـد. بـه ایـن ترتیـب، در زمینه برق نیـز اگر یک هزار 

مگاوات برق از طرح یاد شده در فازهای نخست به 

ظرفیت موجود اضافه شود، شاهد ایجاد پتانسیل های 

جدیـد ایـن منطقـه در زمینـه انـرژی خواهیـم بـود و 

نیازهـا در ایـن خصـوص بـرای طرح هـای توسـعه آتی 

برطرف خواهد شد.

اتصال سایت جدید به سایت قدیم  
از مهم تریـن  یکـی  تاکیـد کـرد:  خلـج طهرانـی 

برنامه هـای منطقـه ویـژه بـرای جـذب سـرمایه گذار 

جدید، توسعه سایت جدید و احداث زیرساخت های 

آن خواهـد بـود. در ایـن سـایت نیـز اقدامـات اولیـه 

صـورت گرفتـه اسـت. بـه طـوری کـه قانونـی شـدن 

و  پیرامــونی  دیـوار  احـداث  یعنـی  آن  محـدوده 

جاده هــای دستــرسی انجــام شــده اســت. در ایــن 

زمینه احداث پل دسترسی به سایت جدید شامل 

چهــــار دهنــــه پــــل و رمپ هـــای کنــارگـــذر پــل با 

تخصیـص اعتباری در حدود 80 میلیارد تومان در 

انتهای سـال گذشـته اجرایی شـده بخشـی از از آن 

در همـان سـال انجـام شـده اسـت. بـا احـداث ایـن 

پـل، سـایت جدیـد و قدیـم بـه طور کامـل با یکدیگر 

متصل خواهند شد.

وی اظهار کرد: برای سـال جدید نیز برنامه ریزی 

کرده ایـم حـدود 500 میلیـارد تومـان سـرمایه جهـت 

توسعه زیرساخت ها تخصیص داده شود تا اقدامات 

اولیـه جهـت توسـعه معابـر مهـار سـیالب ها احـداث 

ایستگاه گاز تامین آب و برق و گاز اجرایی شوند.

تدوین برنامه پنج ساله برای توسعه   
منطقه ویژه خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلـزی خلیـج فـارس خاطرنشـان کـرد: بـرای منطقـه 

ویـژه اهدافـی کالن و بـه صورت کلی در نظر گرفته 

شـده اسـت. ازجملـه ایـن اهـداف می تـوان بـه تولید 

10میلیون تن فوالد و تبدیل شدن آن به قطب نخست 

تولید فوالد در کشـور اشـاره کرد. همچنین از دیگر 

اهداف می توان افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم به 

500 هزار تن را نام برد.

خلج طهرانی افــزود: در سایت توسعه نیز تمرکز 

بیشتــر روی صنایــع پایین دستی و میان دستی است 

که انــرژی کمتــری را مصــرف می کننــد اما در زمینه 

اشتغــــال زایی و ایجــــاد ارزش افــــزوده از صنایــــع 

باالدستی بهتر هستند. منطقه ویژه خلیج فارس در 

این زمینه ها برای چشم انداز خود برنامه جامع دارد 

که آن را مورد بازنگری قرار داده اسـت و در شـورای 

آزاد در مراحـل تصویـب اسـت. در  عالـی مناطـق 

صورتـی کـه ایـن برنامـه تصویـب و اجرایـی شـود، بـه 

مرحلـه اجـرا می رسـیم کـه قطعـا اهـداف و برنامه ای 

کـه بـرای اشـتغال حـدود 20 هزار نفـر و ایجاد صنایع 

میان دستی و پایین دستی در سایت توسعه مدنظر 

قرار دادیم، تسهیل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پتانسیل های منطقه ویژه 

خلیـج فـارس بـرای جـذب سـرمایه گذار بسـیار بـاال 

اسـت، تصریـح کـرد: بـا برنامـه  ای که برای پنج سـاله 

آینـده داریـم، فضـای بسـیار مناسـبی را بـرای جذب 

سرمایه گــذاری ایجـــاد خواهیـــم کرد. منطقـه ویژه 

خلیـــج فارس بــرای سرمایــه گذاران شناخته شده و 

تقاضـــا بـــرای سرمایــه گذاری در آن بــه طــور قابــل 

توجهــی افزایـــش یافته اســت. در سال هــای آتی نیز 

باز هــم شاهــد افزایـــش تقاضــا برای سرمایه گذاری 

خواهیـــم بود. فضـــای مناسبـــی در منطقـــه ویـــژه 

خلیج فارس ایجــاد شـده تا عملکرد این منطقـــه، از 

استان هرمزگان فراتــر رود و بتوانند نقش پررنگی در 

اقتصاد ملی ایفا کند.

طرح انتقال پساب شهر 
بندرعباس به منطقه ویژه 

خلیج فارس در دست اقدام 
است. ظرفیت انتقال پساب 
در این طرح 8۰ هزار متر 
مکعب در روز است که با 
بهره برداری از آن در آینده 
نزدیک، حدود 6۵ هزار متر 
مکعب آب شیرین و تصفیه 
شده در اختیار صنایع این 

منطقه قرار می گیرد
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت سـنگ آهن گهرزمین با حضور صاحبان سهام این شرکت 
تشکیل شد و مجمع رای به تقسیم ۴۰۰ تومانی سود به ازای هر سهم داد.

تقسیم سود 400 تومانی در مجمع »کگهر«

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  آنالیـن«،  »فلـزات 

صاحبان سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین با حضور 

95 درصـدی سـهامداران در سـالن تـالش تهـران بـا 

بـازرس  و  اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیـره  موضـوع 

قانونی، تصویب صورت های مالی سـال )دوره( مالی 

منتهی به 30 آذر ماه سال 1400، انتخاب حسابرس و 

بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، تعیین 

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تقسیم 

سود و سایر موارد تشکیل شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئـت رئیسـه در 

جایگاه قانونی، قرائت دستور جلسه از سوی ریاست 

مجمـع عمومـی و معرفـی اعضـای هیئـت رئیسـه 

رسمیت یافت.

آهـن  سـنگ  شـرکت  مدیرعامـل  فـالح،  محمـد 

گهرزمیـن در ایـن مجمـع در خصـوص عملکـرد ایـن 

شـرکت در سـال مالـی 1399-1400 بیـان کـرد: سـال 

گذشته از سوی سهامداران، هیئت مدیره و مسئوالن 

اسـتان کرمـان بـه خوبـی حمایت شـدیم و توانسـتیم 

عملکرد خوبی از خود برجای بگذاریم. امیدواریم در 

سال جاری نیز این پشتیبانی ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: فروش شرکت گهرزمین در سال مالی 

گذشـته بسـیار خـوب بـود و بخشـی از ایـن عملکـرد 

خـوب در زمینـه فـروش و سـودآوری به دلیـل افزایش 

محصـوالت  قیمـت  داد.  رخ  جهانـی  قیمت هـای 

گهرزمین نیز از هیچ یک از شرکت های رقیب و دیگر 

تولیدکنندگان سنگ آهن کمتر نبود. اغلب فروش و 

سـوی  از  و  افتـاد  اتفـاق  بـورس  در  شـرکت  عرضـه 

انجمن های تخصصی نیز مورد تقدیر قرار گرفتیم.

مدیرعامــــل شرکــــت سنــــگ آهــــن گهــرزمیــــن 

خاطرنشــان کــرد: در بخش ایمنی، بهداشت و محیط 

زیسـت نیـــز اقداماتی را صورت دادیم که در اسـتان 

کرمان نمونه شد. همچنین تعاونی مسکن گهرزمین 

هم در اسـتان کرمان و هم در کشـور رتبه نخسـت را 

کسب کرد.

فالح تصریح کرد: برای جلب رضایت مشتریان و 

افزایـش اعتبـار شـرکت، آزمایشـگاه های گهرزمیـن به 

گونه ای وظایف خود را به خوبی انجام دادند که در 

استان به عنوان واحد نمونه معرفی شد و مورد تقدیر 

قرار گرفت.

شـرکت  توسـعه ای  در خصـوص طرح هـای  وی 

سـنگ آهـن گهرزمیـن عنـوان کـرد: مجـوز پروژه هـای 

متعددی همچون احداث کارخانه های گندله سازی، 

احیـا مسـتقیم و تولیـد آهـن اسـفنجی، فوالدسـازی و 

ورق فوالدی گرفته شده و در انتظار هستیم که برای 

شـروع، ایـن پروژه هـا را کلنگ زنـی کنیـم. ارزش ایـن 

پروژه ها به سـه میلیارد و 500 میلیون یورو می رسـد و 

قرار است برخی از این پروژه ها نیز با شرکت گل گهر 

بـه صـورت مشـارکتی اجـرا شـوند. انتظـار داریـم ایـن 

پروژه هـا در سـال جـاری کلنگ زنـی شـوند و امیـدوار 

هسـتیم بتوانیـم بـا اجـرای ایـن پروژه هـا شـاهد ایجـاد 

فرصت های شغلی خوبی در استان کرمان باشیم.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در ادامه 

مجمـع عمومـی ایـن شـرکت بـا اشـاره فعالیت هـای 

اکتشافی گهرزمین در نقاط مختلف استان کرمان و 

کشور، مطرح کرد: در پهنه اکتشافی جبال بارز میان 

بـم و جیرفـت بـه طـول 145 کیلومتـر و عرضـه 40 تـا 

45کیلومتر تقریبا بخش عمده ای از مطالعات اولیه 

به اتمام رسـیده اسـت و احتماال طی چند ماه آینده 

بهره بـرداری و اسـتخراج سـنگ از ایـن مناطـق را آغـاز 

خواهیم کرد.

فالح ادامه داد:  فعالیت اکتشافی در این مناطق 

بسیار دشوار بود زیرا منطقه دارای ارتفاعات بلند و 

در  حتـی  اکتشـاف  تیـم  و  اسـت  پربـرف  بعضـا 

زمسـتان های سـرد نیز فعالیت خود را در این منطقه 

تـا 16 هـزار  متوقـف نکردنـد. همچنیـن حـدود 15 

کیلومتـر پـرواز اکتشـافی در ایـن مناطـق انجام شـد. 

خوشـبختانه بـه 37 نقطـه پرامید رسـیدیم کـه از این 

تعداد حداقل پنج نقطه دارای ذخایر معدنی بسـیار 

خـوب هسـتند. امیـدوار هسـتیم وزارت صنعـت، 

معـدن و تجـارت چندیـن نقطـه از آن را بـه شـرکت 

واگذار کند.

وی اذعان کرد: شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در 

احـداث کارخانـه السـتیک فوق سـنگین نیز شـراکت 

دارد. برای این منظور زمینی جهت احداث کارخانه 

در نظر گرفته شده و زیرساخت هایی نظیر آب و سایر 

برخـی  بـا  فراهـم شـده اند. همچنیـن  نیـز  مجوزهـا 

کشـورها مشـغول مذاکـره بـرای تامیـن تجهیـزات و 

ماشـین آالت هسـتیم تا پـس از احـداث ایـن کارخانه، 

بتوانیم کشور را از واردات الستیک های فوق سنگین 

ماشین آالت بی نیاز کنیم.

مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن گهرزمین به دیگر 

فعالیت هـای شـرکت در زمینـه زیرسـاخت ها اشـاره 

کـرد و گفـت: در شـرکت جـاده ریـل دریـا سـهامدار 



مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

61         اردیبهشت ماه  1401       شماره  213

هستیم و این شرکت نیز فعالیت های خود را در سال 

گذشته افزایش داد. در حال حاضر شرکت جاده ریل 

دریـا در بنـدر شـهید رجایـی بـه دنبـال احـداث یـک 

مـواد  واردات  و  صـادرات  بـرای  تخصصـی  اسـکله 

قابـل  پیشـرفت  نیـز  پـروژه  ایـن  کـه  اسـت  معدنـی 

مالحظه ای دارد.

فالح با بیان اینکه به دنبال تحقق شعار تعیین 

شـده امسـال از سـوی رهبری هسـتیم، اظهار کرد: 

سـهامدار  معدنـی  کاوشـگران صنایـع  شـرکت  در 

هستیم و با توجه به شعار سال، این شرکت اکنون 

فعال تـر شـده و بـرای ایـن شـرکت نیـز برنامه هـای 

خوبی را در نظر گرفته ایم.

وی خاطرنشـان کرد: در معدن سـال گذشـته در 

حوضچه آب شـماره 1 با مشـکالتی مواجه شـدیم و با 

مهـار کـردن این حوضچـه و راه اندازی حوضچـه دوم، 

فاضـالب کارخانه هـا  از  آبگیـری  بـرای  را  اقداماتـی 

صورت دادیم. امیدواریم طی 18 ماه آینده که پروژه 

افتتاح شود، هر ثانیه 110 لیتر آب که تبخیر می شد و 

از دسـت می رفت، برای اسـتفاده مجدد به کارخانه 

بازچرخانی شود. این پروژه اکنون 20 درصد پیشرفت 

دارد و طبق برنامه پیش می رود.

مدیرعامـل شـرکت سـنگ آهـن گهر زمیـن یـادآور 

و  گندله سـازی  کارخانه هـای  گذشـته  سـال  شـد: 

کنسانتره سازی شرکت به بهره برداری رسید که البته 

زیـادی  کارخانه هـا مشـکالت  ایـن  راه انـدازی  بـرای 

وجود داشـت. خوشـبختانه مدیران شـرکت گل گهر 

بـرای برطرف شـدن این مشـکالت کمک هـای زیادی 

کردنـد و زیرسـاخت هایی همچـون گاز، آب و بـرق 

کارخانه ها با کمک گل گهر فراهم شدند.

فـالح تاکیـد کـرد: کارخانه هـای افتتـاح شـده در 

سال گذشته، تولید را برمبنای برنامه پیش بینی شده 

جلو بردند و توانستیم حداقل 10 تا 15 درصد از برنامه 

نیز بیشتر تولید کنیم.

وی تصریـح کـرد: شـرکت گهرزمیـن در موضـوع 

بومی سـازی بسـیار فعال عمل کرده و توانسته برخی 

تجهیزات و قطعات مصرف خود را بومی سازی کند 

کـه ایـن قطعـات بـرای نخسـتین بـار در کشـور بومـی 

شـده اند. بـه طـور مثـال سـاخت بال میـل در کشـور 

اتفاق نیفتاده بود و این قطعه همواره از خارج تامین 

می شده است. اکنون در اصفهان ساخت این قطعه 

بـه مراحـل پایانـی خـود رسـیده و بـه زودی وارد خـط 

تولیـد می شـود. همچنیـن سـاخت قطعـات دیگـری 

همچون HPGR نیز در کشور صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در پایان 

بیـان کـرد: بـه دنبـال بخشـودگی بخشـی از حقـوق 

دولتـی هسـتیم تـا بتوانیـم بخشـی از ایـن حقـوق 

دولتـی را در امـور عام المنفعـه هزینـه کنیـم. در 

بحـث مسـئولیت های اجتماعـی بـه ویـژه آمـوزش 

نیـروی انسـانی و پـرورش نخبـگان را در دسـتور کار 

تـا بتوانیـم نیروهـای نخبـه بومـی را  قـرار داده ایـم 

جذب کنیم.

در ادامـه مجمـع گهرزمیـن، حسـابرس و بـازرس 

قانونـی بندهـای خـود از صورت هـای مالی شـرکت را 

قرائت کرد و مدیران شرکت گهرزمین نیز پاسخ های 

خود را ارائه دادند و رئیس مجمع نیز تکالیفی را برای 

هیئت مدیره تعیین کرد.

در پایـان مجمـع گهرزمیـن، وانیـا نیک تدبیر به  

عنوان بازرس قانونی و حســابرس شرکت و آگاهان 

و همـکاران بـه  عنـوان بـازرس علی البـدل انتخـاب 

شــــد. روزنامــــه اطالعــــات بــــه عنـــوان روزنامـــه 

کثیراالنتشـــار شرکــــت تعییــــن شـــد. همچنیـــن 

صورت هـــای مالیــ منتهـــی بــه ســال مالـــی )دوره( 

30آذر ماه سـال 1400 مــورد تصویب قـــرار گرفـــت. 

ضمن اینکه مجمع گهرزمین 400 تومان به ازای هر 

سـهم معـادل بیـش از 10 هـزار میلیـارد تومـان سـود 

برای سهامداران تقسیم کرد.
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از سـال ۱396 کارخانه صدر فوالد لرسـتان در زمره واحدهای تعطیل شـده قرار گرفته، ۱8۰ کارگر 
ایـن مجموعـه بزرگ، بـا کوره های گـرم این واحـد خداحافظی کرده انـد و همچنان زندگی سـرد و به 

دور از اشتغالی را سپری می کنند.

گره کور کارخانه صدر فوالد لرستان

به گزارش »فلزات آنالین«، کارخانه صدر فوالد 

در زمان فعالیت ساالنه 600 هزار تن تولید داشت و 

در برهـه ای کـه گفتـه می شـد، قرار اسـت این میزان 

تولید  2.5 برابر شـود نه  تنها وعده توسـعه کارخانه 

بدهی هـای  همچـون  مسـائلی  بلکـه  نشـد  محقـق 

بانکی و کاهش تولید، موجب تعطیلی کارخانه شد 

و دسـت 180 کارگـر آن از سـفره های جمـع و جـور 

کارگری هم کوتاه شد.

در حالـی کـه علـل تعطیلـی صـدر فـوالد از زبـان 

ناتوانـی  و  بانکـی  بدهـی  و  مشـکالت  مسـئوالن، 

از  یکـی  همزمـان  می شـد،  عنـوان  سـرمایه گذار 

توسـط  کارخانـه  ایـن  در  رکـود  دالیـل  اصلی تریـن 

مدیران و هیئت مدیره آن، نبود سـرمایه در گردش 

کافی عنوان شد.

گرچـه جلسـات پـر تـب و تـاب ماه هـای اولیـه 

در  امیـدی  کارخانـه  تعطیلـی  از  پـس  مسـئوالن 

دل هـا روشـن کـرد امـا در نهایـت، صـدر فـوالد بـا 

انبوهـی از مشـکالت از یـاد رفـت و در عمـل کار 

نتیجـه بخـش و مفیـدی بـرای راه انـدازی دوبـاره 

کارخانه صورت نگرفت.

نبود سرمایه در گردش علت تعطیلی   
صدر فوالد

رئیـس کل دادگسـتری لرسـتان، تیـر مـاه سـال 

گذشـته در بازدیـد از کارخانـه تعطیـل شـده صـدر 

فـوالد کـه بـرای بررسـی مشـکالت صـورت گرفـت، 

گفت: موانع و مشکالت راه اندازی مجدد کارخانه 

در حال برطرف شدن هستند و کارخانه صدر فوالد 

بخـش خصوصـی  از طریـق  آینـده  مـاه  یـک  ظـرف 

فعالیت خود را از سر می گیرد.

تامیـن  عـدم  و  بدهـی  رزم،  محمـد  گفتـه  بـه 

سـرمایه در گـردش از دالیـل تعطیلـی کارخانه صدر 

فوالد بوده است.

وی بیـان کـرد کـه شـرکت صـدر فـوالد یـک مـاه 

بخـش  پیمانـکار  کاری  حق العمـل  طریـق  از  دیگـر 

خصوصی فعالیت خود را شـروع می کند و در غیر 

ایـن صـورت افـرادی از بخـش خصوصـی سـرمایه در 

ایـن  بـه عنـوان سـهامدار در  گـردش مـورد نیـاز را 

کارخانه تامین خواهند کرد.

سیلی سرخ وعده راه اندازی در سال ۱۴۰۰  
نماینـده مـردم خرم آبـاد و چگنـی در مجلـس 

شـورای اسـالمی نیـز شـهریور مـاه سـال گذشـته در 

خصـوص وضعیـت کارخانـه صدر فـوالد اعـالم کرد: 

سـرویس و راه انـدازی )اورهـال( ماشـین آالت و خـط 
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تولیـد کارخانـه راکـد آن بـه صـورت آزمایشـی آغـاز 

شده است.

به گفته مهرداد ویس کرمی به دنبال جلسه ای 

کـه 20 مـرداد مـاه سـال گذشـته در تهـران برگـزار و 

تعهداتـی کـه سـرمایه گذاران جدیـد داده بودنـد، 

اورهـال کارخانـه آغـاز شـده اسـت و مقـرر شـد ظرف 

حداکثر سه ماه، تعمیرات و به روزرسانی تجهیزات 

آن انجام شود.

ویس کرمی در آن زمان تصریح کرد: مقرر شده 

اسـت فعالیـت شـرکت در دو نوبـت کاری آغـاز و 

میلگـرد 12 و 18 بـه مـدت 15 روز تولیـد شـود ضمـن 

اینکـه در مـدت به روزرسـانی تجهیـزات، نیروها نیز 

آمـوزش الزم را خواهنـد دید، همچنین برنامه مالک 

جدیـد فـوالد ایـن اسـت کـه تا 4.5 میلیـون تن تولید 

در قسـمت ذوب کارخانـه داشـته باشـند کـه بـا این 

اوصاف بیش از دو هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد 

خواهد شد.

صدر فوالد در صدر واحدهای بدهکار   
بانکی در استان

همان زمان معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی 

آخریـن تحـوالت  لرسـتان در خصـوص  اسـتانداری 

کارخانه صدور فوالد گفت: سرمایه گذار قبلی این 

واحـد تولیـدی تاکنـون خلـع یـد نشـده و همچنـان 

نسـبت بـه راه انـدازی کارخانـه وعـده می دهـد امـا 

اقدام چندانی انجام نداده است.

اسـد عبداللهـی، بـدون اشـاره بـه میـزان بدهـی 

ایـن کارخانـه به بانک هـا افزود: قـرار بود بانک ها این 

واحـد تولیـدی را تملـک کننـد امـا تاکنـون اقدامـی 

صـورت نگرفتـه و از طرفـی کارخانـه هـم راه انـدازی 

نشـده اسـت و بـا تعـداد بسـیار کمـی کارگـر در حال 

اورهال است.

وی بـا بیــــان اینکــــه در خصــــوص وعده هـــای 

سرمایه گـــذار کارخانــــه و راه انــــدازی مجــــدد آن 

خوش بیـن نیســـت، گفـــت: صـدر فـوالد دو مشـکل 

اساسی دارد، نخست بدهی کالن به سیستم بانکی 

و دوم، طلبکارانـی کـه پیشـتر بـا پرداخـت مبالغـی 

محصـول صـدر فـوالد را خریـداری کـرده اما در عمل 

اکنـون  و  نگرفته انـد  تحویـل  کاالیـی  هیچگونـه 

خواسـتار دریافت مطالبات خود هسـتند. کارخانه 

صـدر فـوالد لرسـتان در کـوره وعده هـای نافرجـام 

ذوب شده و به دولت انقالبی امیدوار است که در 

راس آن شـخص رئیـس جمهـوری اعتقـاد قلبـی بـه 

راه اندازی واحدهای راکد و توجه به اقشـار ضعیف 

جامعه دارد.

مشکل حقوقی، پاشنه آشیل صدر فوالد  
فرهـاد زیویـار، اسـتاندار لرسـتان پنجـم دی ماه 

سال گذشته در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع 

موانـع تولیـد اسـتان اظهـار کرد: مشـکالت شـرکت 

صـدر فـوالد بـه صــورت ویـژه مــــورد بررســـی قــــرار 

گرفـت و بـا توجـه بـه تمهیـدات قبلـی در جلسـات 

گذشـته و رفع مشـکل برق و گاز، موضوع انسـداد 

حساب هــــای بانکـــی ایـــن شرکـــت نیـــز بـــه زودی 

برطرف می شود.

بـه گفتـه وی شـرکت صدر فـوالد بدهی هایی به 

سـازمان مالیاتـی، بانک هـای ملـی، ملـت، تجـارت، 

کشـــاورزی و سپـــه دارد کـه بـا همـکاری بانک هـا، 

بدهکــــاری ایـــن شرکـــت در حــد اختیـــارات ستــاد 

تسـهیل، اسـتمهال شـد و قرار اسـت در سـال آینده، 

تقسیط بدهی انجام شود.

زیویـار بیـــان کـــرد: بـا توجـــه بـــه برطـرف شـدن 

مشـکالت موجـود و طبـق وعـده مدیـران شـرکت، 

صدر فوالد تا پایان سال 1400 آغاز به کار خواهد کرد 

و اشتغال در این واحد تولیدی از طریق اطالع رسانی 

عمومی اعالم می شود.

نماینـده مـردم خرم آبـاد و چگنـی در مجلـس 

شـــورای اسـالمی بیـــان کـــرد: کارخانـــه صدر فوالد 

خرم آباد کـــه قرار بــــود اواخــر ســال گذشتــه احیا و 

راه انـــدازی شـــود، اردیبهشـــت امــسال وارد چرخـه 

تولید خواهد شد.

مهـــرداد ویــــس کرمـــی گفـــت: بنــــا بر اظهــار 

سـرمایه گذار ایـن طـرح، اورهـــال و پیش آماده سـازی 

دسـتگاه ها انجام شـده اسـت و با وجـــودی کـــه قرار 

بـود طـرح همزمـــان بـا دهـــه فجـــر ســـال گذشتـــه 

راه اندازی شود که محقق نشد.

وی عنـوان کـرد: سـرمایه گذار ایـن طـرح، دلیـل 

عدم راه اندازی را مشـکالت حقوقی و حسـاب های 

مســــدود عنــــوان کـــرده اســـت کـــه بر اســـاس این 

اظهارات، مواد اولیـــه تهیـــه و صـــدر فـــوالد آمـــاده 

راه اندازی شــده اما مشکل حساب هــای مسـدود به 

دلیــل بدهـی و ابهامـــات حقـوق و قضــــایی مانــــع 

فعالیت مجدد شده است.

نماینـده مـردم خرم آبـاد و چگنـی در مجلـس 

شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه سـرمایه گذار، وعده 

پایـان اردیبهشـت امسـال را بـرای راه انـدازی صـدر 

در  راه انـدازی  ایـن  داد:  ادامـه  اسـت،  داده  فـوالد 

مرحله نخسـت، تولید نورد اسـت که میلگرد توزیع 

می کند و ظرفیت اشتغال اندکی دارد.

همـان  مرحلـه،  ایـن  در  افـزود:  ویسـکرمی 

جدیـد  نیـروی  کمـی  تعـداد  بـا  قبلـی  نیروهـای 

مشـغول بـه کار می شـوند و در عیـن حـال تولیـد 

باالیـی همچـون  اقتصـادی  و درآمـد  نـورد، صرفـه 

ذوب ندارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی ادامـه داد: بایـد 

مالـی  مشـکالت  و  راه انـدازی  نـورد  تولیـد  مرحلـه 

برطـرف شـود و در فـاز بعـدی طـرح توسـعه بـا هدف 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  شـود  اجرایـی  آهـن  ذوب 

دستگاه های ذوب خریداری هم شده است، تحقق 

احیای طرح تسـریع خواهد شـد. حال باید دید گره 

کــــور بـــر ســـر راه شـــروع بـــه کار صــدر فـــوالد در 

اردیبهشـت مـاه محقـق می شــــود یـــا بایـــد بـــاز هم 

منتظر ماند؟

با توجه به برطرف شدن 
مشکالت موجود و طبق 

وعده مدیران شرکت، صدر 
فوالد تا پایان سال ۱۴۰۰ 
آغاز به کار خواهد کرد و 

اشتغال در این واحد تولیدی 
از طریق اطالع رسانی 
عمومی اعالم می شود
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عمومی شـرکت ملی صنایع مس ایران، علی رسـتمی 

در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن مس 

ایران که در محل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار 

شد، در خصوص توسعه صنعت مس عنوان کرد: باید 

بررسـی کنیم که آیا صنعت مس ایران همپای رقبای 

خـود  توسـعه یافتـه اسـت یـا خیر؟ اگر توسـعه یافته 

اسـت، دالیـل آن چـه بـوده و اگـر هـم توسـعه نیافتـه 

است، موشکافی و علت آن را پیدا کنیم.

وی با اشـاره به اینکه کشـور ما بر روی کمربند 

جهانـی مـس قـرار گرفتـه اسـت، افـزود: 17 میلیـارد 

تن مواد معـــدنی کشـــف  شـــده مـــس داریـــم و با 

درنظر گرفتن معادن بخش خصوصی، در مجموع 

بالغ بر 20 میلیارد تن ماده معدنی کشف شده در 

کشور داریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اضافه 

کـرد: بـر این اسـاس تا 250 سـال آینـده، ماده معدنی 

مـاده  زمینـه  دنیـا در  رتبـه هفـت  دارای  و  داریـم 

معدنی کشف شده هستیم اما در تولید مس کاتد 

در جایگاه 19 دنیا قرار داریم.

رسـتمی با اشـاره به موفقیت برخی کشـورها در 

زمینه افزایش تولید مس، اظهار کرد: برخی کشورها 

چـون کنگـو و زامبیـا علی رغم وجود مشـکالتی چون 

مواجهـه بـا جنـگ، در زمینه میزان تولیـد از ما جلوتر 

هسـتند و باید بررسـی کرد که چرا دچار عقبگرد در 

صنعت مس کشور شده ایم؟

وی ضمن مقایسـه روند پیشـرفت صنعت مس 

بـا دیگـر صنایـع، تصریـح کـرد: در مقایسـه صنعـت 

مـس بـا صنایعـی مانند فوالد و آلومینیـوم دریافتیم 

صنعـت مـس همپـای سـایر فلـزات در ایـران توسـعه 

نداشته است.

مدیرعامـــل شرکـــت ملـــی صنایـع مـس ایـران با 

تاکیـد بـر ضـرورت وفـاق کامـل بـرای توسـعه مـس و 

گسـترش همکاری هـا، گفـت: شـرکت مـس آمادگـی 

همکاری با انجمن مس ایران را دارد. از مشارکت در 

پروژه هـــایی کـــه در راستـــای توسعــه صنعــت مس 

باشـد، قطعـا اسـتقبال خواهیـم کـرد. چراکـه معتقد 

هستیم صنعت مس به هر میزان توسعه پیدا کند، 

شرکت ملی مس توسعه خواهد یافت و منافع ما در 

توسعه صنعت مس است.

رسـتمی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت انتظـار دارد 

شـرکت هایی نظیـر مـس بـرای توسـعه و درآمدزایـی 

بیشـتر وارد عمـل شـوند، مطـرح کـرد: نـه  تنهـا بایـد به 

نقــــش خــــود واقـف باشیـــم بلکـه بایـد بـرای جبـــران 

عقب افتادگی صنعت مس دست به دست یکدیگر 

بدهیم تا موانع را از سر راه برداریم.

وی همچنین با اشاره به وجود سه هزار دستگاه 

ماشـین آالت و تجهیزات مورد نیاز در بخش معدن 

و صنعـت مـس، ابـراز کـرد: بایـد بـرای خریـد بیشـتر 

تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز و ضـروری ایـن 

صنعت، اقدام کنیم و برای توسـعه هر چه سـریع تر 

و بیشتر از کشورهای مختلف جهان کمک بگیریم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـا 

اشـاره بـه برنامـه تدویـن شـده 13 میلیـون یورویـی 

توسعه شرکت مس در مدیریت پیشین، بیان کرد: 

اجـرای ایـن برنامـه بـر دوش مـا  اسـت و مـا مصمـم و 

متعهد به اجرای آن هسـتم و از شـما هم می خواهم 

که ما را در این امر یاری کنید.

رسـتمی در ادامـه تامیـن آب و بـرق در صنعـت 

مـس را امـری ضـروری دانسـت و عنـوان کرد: بحث 

تامیـــن انـرژی بـــه  ویـــژه آب از جملـــه دغدغه هـای 

شرکت ملی مس است.

وی در ادامـــه از اعضـای هیئـت مدیـره انجمـن 

مـس ایـــران خواســـت تـا بـــازوی فکـری خوبـی بـرای 

بـوده و در زمینـه رفـع مشـکالت و موانـع  دولـت 

برخورد فعاالنه داشـته باشند.

گفتنی است در این جلسه بهرام شکوری، رئیس 

انجمـن مـس ایـران به همراه سـایر اعضـا و تعـدادی از 

فعـاالن صنعـت مـس ضمـن تبریـک انتصـاب علـی 

رستمی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 

ایـران، مطالبـی را پیرامـون مالیـات، عـوارض و حقـوق 

دولتی در بخش معدن مطرح کردند. در این جلسه 

بهـروز رحمتـی، معـاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت 

مس و سـعد عبدی، مدیر امور برنامه ریزی و نظارت 

شرکت مس نیز حضور داشتند.

مدیرعامـل شـرکت ملـی مس با اشـاره بـه روند توسـعه ای صنعت مـس در دهه گذشـته، گفت: 
شـرکت ملی صنایع مس ایران طی ۱۰ سـال گذشـته با کاهش سـرمایه گذاری مواجه بوده اسـت و 

باید به  طور قطع عقب ماندگی غیرعمدی ایجادشده را جبران کنیم.

متعهد به اجرای برنامه توسعه 13 میلیون یورویی هستیم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:
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عمومی مجتمع مس سرچشمه، این طرح مفهومی 

جدیـد پـس از انعقـاد توافقنامه ای بیـن باریک گلد، 

دولـت فـدرال پاکسـتان و دولـت محلی بلوچسـتان 

برای شروع مجدد این پروژه که از سال 2011 متوقف 

مانده است، مطرح می شود.

مارک بریستــاو، مدیر عامل شرکت باریک گلد 

عنوان کرد: مبــانی اصولی رکودیک از زمان تکمیــل 

مطالعــــه امکــان سنجـــی آن در ســـال 2010 تغییـــر 

چشـمگیری نداشـته اند و ایـن پـروژه همچنـان بـه 

عنـوان یـک عملیات فرآوری روباز مرسـوم می شـود 

که به تولید کنسانتره مس و طال خواهد پرداخت. 

با وجــود این، طــرح حاضــر برای رکودیک، یک طرح 

کارخانـه  یـک  بـا  کـه  بـوده  مرحلـه ای  دو  سـاخت 

40میلیون تنی در سال آغاز خواهد شد.

همچنیـن ایـن کارخانـه می توانـد طی پنج سـال 

ظرفیـت خـود را بـه دو برابـر افزایـش دهـد. هزینـه 

مرحلـه نخسـت، چهـار بیلیـون دالر و هزینـه مرحله 

دوم، سه بیلیون دالر خواهد بود. مطالعه امکا ن سنجی 

سـال 2010، فـرآوری 40 میلیـون تـن در سـال و عمـر 

56سالــــه بــــرای معــــدن و سرمایـــه گذاری ثابـــت 

3.3بیلیون دالری را در نظر گرفته بود.

وی افـزود: توسـعه مرحله بنـدی شـده، باعـث 

بهینه سـازی بازگشـت ها، مدیریـت سـرمایه ثابـت، 

کاهش ریسک اجرا و پیش انداختن تولید و جریان 

نقدی در بلندمدت خواهد شد. چنانچه همه چیز 

طبـق طـرح انجـم شـود، رکودیـک تـا سـال 2027 یـا 

2028 مشـغول بـه تولیـد خواهـد شـد. باریـک، یـک 

مطالعه امکان سنجی کامل روزآمد را بر مبنای این 

طرح مفهومی جدید آغاز خواهد کرد.

مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: از سال 2010، 

پیشرفت هـــای فنـاوری اساسـی در جایگزین هـای 

انرژی هـــای تجدیدپذیـر رخ داده انـد کـه بعضـی از 

آن ها مناسبت خوبی با این منطقه دارند. در طول 

ایـن مدت، جایگزین های متنوع خورشـیدی، بادی 

و باتـری کار مـورد ارزیابـی قـرار گرفته انـد. در ایـن 

میـان، توافق نامـه  منعقدشـده بیـن باریـک و دولـت 

پاکسـتان، زمینـه را بـرای اساسـنامه جدیـد و شـروع 

مجدد پروژه فراهم می کند.

طبق اساسنامه جدید، 50 درصد از سهام پروژه 

بـه شـرکت های دولتـی  باریـک، 25 درصـد آن  بـه 

پاکسـتان و 25 درصـد باقی مانـده بـه دولـت محلی 

بلوچسـتان تعلـق خواهـد داشـت و بـر همین اسـاس 

نیـــز اداره خواهـــد شـــد. این شرکـــت، شراکت های 

مشابهی در دیگــر کشورهـــا دارد کــه نشــان دادند 

می تواننـــد به عنـــوان تسهیــل کننـــده در توسعـــه 

اقتصادهای محلی عمل کنند.

توسـعه رکودیـک، بلوچسـتان را بـه بزرگ تریـن 

دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در پاکستان 

تبدیـل می کنـد و انتظـار مـی رود کـه ایـن پـروژه در 

طـول دوره هـای اوج سـاخت خـود، هفـت هـزار و 

500نفر را به کار بگیرد و در زمان تولید خود حدود 

چهار هزار شغل بلندمدت ایجاد کند.

بریستاو یـــادآور شــد: مــا در شرکــت می دانیــم 

کـه موفقیـت بلندمـدت بـه ایـن بسـتگی دارد کـــه 

مزایـای بـــه دســت آمـــده از تولیـد را عادالنـــه بـا 

دولت هـا و جوامـع محلـــی میزبـــان خـود تقسـیم 

کنیـم. بـه همیـن دلیل اسـت کـه قصد داریم سـهم 

بلوچسـتان از ایـن پـروژه بـه طـور کامـل، 10 درصـد 

پـروژه و 15درصـد توسـط دولـت پاکسـتان  توسـط 

تامیـن مالـی در نظـر گرفتـه شـود. بـه همیـن انـدازه 

بـرای مـا اهمیـت دارد کـه بلوچسـتان و مـردم آن از 

روز نخسـت شـروع پروژه دریافت کننده مزایای آن 

شـوند. حتـی پیـش از شـروع بـه سـاخت پـروژه، مـا 

طیفی از برنامه های توسعه اجتماعی را به اجرا در 

خواهیم آورد که با تعهدات پیشاپیش برای توسعه 

مهـــارت هــــای الزم بـــرای معـــدن کــــاری، بهبـــود 

آمـوزش و پـرورش، مراقبت هـای بهداشـتی، تامین 

غـذا و مهم تـر از همـه، دسترسـی به آب آشـامیدنی 

در منطقه ای که آب های زیرزمینی آن حاوی درصد 

باالیی از نمک هستند، پشتیبانی خواهند شد.

شـرکت معدن کاری »باریک گلد« واقع در فهرسـت بورس تورنتو، رئوس یک طرح بازنگری شـده 
برای پروژه مس طالی رکودیک در پاکستان را اعالم کرد.

تالش برای تولید در معدن مس 
طالی رکودیک پاکستان
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عمومـی ایمیـدرو، شـهاب الدیـن محمـد راسـتانی 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه تجربـه باالی مجتمـع طالی 

موتـه در زنجیـره تولیـد طـال، ایمیـدرو مسـئولیت 

تهیـه و تدویـن طـرح جامـع طـال را بـه عهـده ایـن 

مجتمع گذاشته است.

وی افـزود: مجتمـع طـالی موتـه بـا انتخـاب دو 

شرکت ایرانی، تهیه طرح جامع طال را در سال 1399 

آغـاز کـرد و ایـن مهم اکنون در مراحل پایانی اسـت. 

بـا اتمـام طراحـی و راه انـدازی سـامانه تحـت وب، 

طرح مذکور به اتمام می رسد و نقشه راه این صنعت 

برای اقدامات بعدی آماده خواهد شد.

برنامه ارتقای کیفیت شمش تولیدی  
سرپرست مجتمع طالی موته با اشاره به برنامه 

ارتقای کیفیت شمش تولیدی این مجتمع، گفت: 

با توجه به سیاسـت ابالغی ریاسـت محترم هیئت 

بهبـود کیفیـت شـمش  بـر  مبنـی  ایمیـدرو  عامـل 

تولیدی، قرار است با انتخاب مشاور و فراهم کردن 

زیرسـاخت های الزم، عیار شـمش به باالترین میزان 

یعنی از 999 به 999.9 افزایش پیدا کند.

محمد راستانی اظهار کرد: با شروع بهره برداری 

از معدن طالی دره اشکی در آذر ماه 1400 و موافقت 

ایمیدرو با پیشـنهاد طرح افزایش ظرفیت کارخانه، 

ایـن طـرح در دسـتور کار مجتمـع قـرار گرفـت و در 

اسفند ماه سال گذشته، پیش نویس اسناد مناقصه 

عمومـی طـرح بـرای انتخـاب مشـاور آمـاده شـد. در 

سـال جاری نیز مشـاور طبق روال قانونی انتخاب و 

فـاز مطالعاتـی و عملیاتـی افزایـش ظرفیـت کارخانه 

شروع خواهد شد.

وی در خصوص طرح ساخت مدار بازیابی آب و 

مـدار کربن گیـری، اذعـان کـرد: ایـن طـرح متشـکل از 

جدایش کربن فعال حاوی طالی انباشته  شده در سد 

باطلـه و آبگیـری باطلـه نهایـی ارسـالی بـه سـد باطلـه 

نشـدن  انجـام  دلیـل  بـه  طـرح  ایـن  قـرارداد  اسـت. 

تعهدات از سوی پیمانکار قبلی و درنتیجه پیشرفت 

فیزیکی پایین )14 درصد( از سال 1397، فسخ شده و 

انتخـاب  برگـزاری مناقصـه  اکنـون در مرحلـه دوم 

پیمانکار است.

کـرد:  اضافـه  موتـه  طـالی  مجتمـع  سرپرسـت 

بهره برداری از این طرح، نقش بسیار مهمی در تامین 

آب مورد نیاز، حفاظت از محیط زیست و همچنین 

بازیافـــت طالهـــای موجـــود در سدهـــای باطلـه ایـن 

باطلـه  کانسـنگ  تـن  میلیـون  )حـدود 1.8  مجتمـع 

خردشـده بـا عیـار متوسـط  0.4ppm و ذخیـره ای در 

حدود 700 کیلوگرم طال( خواهد داشت.

آغاز عملیات بهره برداری از معدن   
طالی شانق

محمد راستانی با بیان اینکه معدن طالی شانق 

از جملـه معـادن متعلق به شـرکت تهیه و تولیـد مواد 

معدنـی ایـران در جوار مجتمع طالی موته قـرار دارد، 

گفت: با واگذاری امور اجرایی این معدن به مجتمع 

طـالی موتـه، قـرار اسـت بـا تجهیـز آن طـی ماه هـای 

آینده، عملیات اجرایی و استخراج معدن آغاز شود.

وی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه قرارگیری کانسـار در 

زون آلتراسـیون و شـواهد موجـود، امیـد بـه افزایـش 

ذخیـره معـــدن بـاال بـــوده و قـــرار اســـت همزمـان بـا 

عملیـات اسـتخراج، عملیـات اکتشـاف تکمیلی نیز 

آغاز شود.

سرپرسـت مجتمع طالی موته گفت: بـا اتمام طراحی و راه اندازی سـامانه تحـت وب، طرح جامع 
طال به اتمام می رسد و نقشه راه این صنعت برای اقدامات بعدی آماده خواهد شد.

پیشرفت تدوین طرح جامع طالی کشور از مرز 
90 درصد گذشت

سرپرست مجتمع طالی موته:
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به گزارش »فلزات آنالین«، نقره به عنوان یکی از 

فلـزات گران بهـا در جهـان شـناخته می شـود و البتـه 

کاربردهای گسـترده ای در سـاخت انواع زیورآالت و 

ریزتراشه ها دارد. ذخایر سنگ معدنی چند فلزی که 

نقره از آن ها استخراج می شود، بیش از دو سوم منابع 

نقره جهان را تشکیل می دهد.

شرکت استخراج معادن لهستانی »کی جی اچ ام«، 

به  عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس و نقره 

در جهـان اسـت کـه بـا اسـتخراج 41.9 میلیـون اونـس 

نقره در سـال 2021، بیشـترین عملیات تولید نقره در 

سراسر جهان را انجام داده است.

معدن پلی فلزی »پناسکیتو نیومونت«، بزرگ ترین 

تولیدکننـده طـالی مکزیـک اسـت کـه 31.4 میلیـون 

اونس نقره در سال 2021 تولید کرده است و با افزایش 

13 درصدی در فهرست بزرگ ترین فعاالن تولید نقره 

در سراسر جهان، در رتبه دوم قرار دارد.

معـدن »دوکات« در روسـیه بـا 18.8 میلیـون 

اونـس تولیـد نقـره توانسـت در جایـگاه بعـدی قـرار 

بگیرد. این معدن با 3 درصد افزایش از 18.2میلیون 

اونـس سـال 2020 بـه 18.8 میلیـون اونـس در سـال 

2021 رسید.

معـدن »آنتامینـا« در پـرو بـا 18.2 میلیـون اونـس 

تولید نقره، در جایگاه چهارم قرار گرفت. این معدن 

در کوه های آند قرار دارد و یک معدن روباز است که 

عمـر آن 15 سـال تخمیـن زده می شـود کـه یکـی از 

بزرگ ترین معادن مس و روی در جهان است.

معـدن نقـره و طالی »سـن جولیان« در مکزیک با 

16.8 میلیون اونس، جایگاه پنجم را در این فهرسـت 

به دست آورده است. میزان تولید نقره در سال 2021 

در مقایسـه با سـال مالی 2020، به دلیل عیار باالتر از 

حد انتظار 26 درصد افزایش یافت.

معـدن »کانینگتـون« اسـترالیا بـا 14.4 میلیـون 

اونس نقره در رتبه 6 قرار گرفت. این معدن در سـال 

2005 بـا رکـورد 44 میلیـون اونـس نقـره در سـال، بـه 

عنـوان برترین هـای تولیـد نقره در جهـان بود کـه از آن 

زمـان تولیـد نقـره کاهـش یافـت امـا در سـال 2021 بـا 

افزایش 24 درصدی، به این جایگاه  دست یافت.

معــــدن »ساوسیتــــو« در مکزیـــــک بــــا تولیـد 

بـه  را  جایـگاه هفتـم  نقـره،  اونـس  میلیـون   12.4

دست آورد.

معدن »فرنیلو« در مکزیک با تولید 12 میلیون 

اونـس نقـره در جایـگاه هشـتم قـرار گرفت اما تولید 

نقـره در سـال 2021 نسـبت بـه گذشـته 8.2 درصـد 

کاهش یافت.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، معدن »کوالواسـی« 

شیلی با 9.6 میلیون اونس نقره در رتبه 9 قرار گرفت. 

ایـن معـدن در ارتفـاع زیـاد در شـیلی قـرار دارد و یـک 

معدن مس بزرگ است. این معدن، یکی از بزرگ ترین 

ذخایـر مـس در شـیلی و در جهـان اسـت کـه دارای 

معـدن  سـنگ  تـن  میلیـارد   3.93 تقریبـی  ذخایـر 

0.66درصد مس است.

معـدن »گرینز کریـک« در ایاالت  متحده آمریکا 

نیـز بـا 9.2 میلیـون اونـس نقـره در دهمین جایگاه این 

رتبه بندی قرار گرفت.

معادن برتر نقره جهان، بر اساس میزان تولید گزارش شده در سال 2۰2۱ رتبه بندی شدند.

غول های نقره ای جهان در سال 2021
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، مصطفـی رجبـی 

مشـهدی بـا بیـان اینکـه در تابسـتان سـال گذشـته، 

حـدود 15 هـزار مـگاوات ناتـرازی تولیـد و مصرف یا 

کسـری بـرق داشـتیم که بـا برنامه ریزی هـای جدی 

در زمینـه افزایـش تولیـد از نیروگاه هـای موجـود و 

همچنیـن سـاخت نیروگاه هـای جدیـد جبـران شـد، 

عنــــوان کـــرد: حــدود 6 هـــزار مگاوات مجمــوع 

نیروگاه هـــای جدیـــد و یــــا ارتقـــای ظرفیـت تولیـد 

نیروگاه هــای قدیمی اســت که می توانند با به  روز 

شـدن و نصـب تجهیـزات، تولیـد بیشـتری داشـته 

باشند اما همچنان ناترازی برق وجود دارد.

وی افزود: در کنار این موارد، برنامه ریزی های 

دیگـری نیـز بـرای اسـتفاده از نیروگاه هـای برق آبـی 

انجـام شـده و بـا وجـود اینکـه 10 درصـد از ظرفیـت 

این نیروگاه هـــا بـــه دلیــــل خشکســــالی بی سابقـــه 

نسبـــت بـــه ســـال گذشتـــه کاهـــش یافتــه اسـت، 

همچنـان از ایـن نیروگاه هـا بـرای تامیـن بـرق کمـک 

خواهیم گرفت.

بخـش  خصـوص  در  بـرق  صنعـت  سـخنگوی 

مصـرف نیز تصریح کـرد: عالوه بر برنامه ریزی های 

انجـام شـده در بخـش تولیـد، در بخش مصرف هم 

از طریق برنامه های تشویقی تدارک دیده شده در 

راستــــای صرفــه جویـــی مصـــرف بـــرق در تمامــی 

بخش هـای صنعـت، کشـاورزی، خانگـی و اداری و 

هماهنگی انجام شـده با وزارت صمت، بخشـی از 

ناترازی ها جبران خواهد شد.

رجبـی مشـهدی اظهـار کـرد: بـرای تامیـن بـرق 

در زمـان اوج مصـرف تابسـتان سـال 1399، حـدود 

10هـزار مـگاوات بـرق معـادل 17 درصـد از ظرفیـت 

در  امـا  می کردیـم  اسـتفاده  برق آبـی  نیروگاه هـای 

سـال 1400 بـه دلیـل خشکسـالی های گسـترده، ایـن 

میـزان بـه چهـار تا پنج هزار مـگاوات کاهش یافت. 

بـا ایـن تفاسـیر در سـال جـاری تـالش می کنیـم تـا 

بـرای زمان هـای خاصـی از حـدود هفـت تـا هشـت 

هـزار مـگاوات از ظرفیـت ایـن نیروگاه هـا اسـتفاده 

در  مشـترکان  الزم  همـکاری  مسـتلزم  کـه  کنیـم 

اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری خواهد بود.

مصـرف  رشـد  بـا  کشـور  در  کـرد:  اضافـه  وی 

بزرگـی  عـدد  کـه  هسـتیم  مواجـه  5/5درصـدی 

اسـت؛ در حالی که متوسـط 10 سـاله رشـد مصرف 

5 درصد بوده و در بخش صنعت، این عدد حدود 

11.5 درصد اسـت. یعنی از ابتدای سـال جاری در 

صنایـع بـزرگ ماننـد فوالد، آلومینیـوم و ... بیش از 

بیانگـر  و  داشـته ایم  بـرق  متوسـط  رشـد  برابـر  دو 

اختصـاص سـهم بیشـتری از بـرق بـه بخـش تولیـد 

اسـت کـه امیـدوار هسـتیم ایـن رقـم تـا پایـان سـال 

جاری ادامه داشته باشد

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران 

اذعـان کـرد: در خصوص واردات برق خوشـبختانه 

قراردادهایی با کشورهای ترکمنستان و ارمنستان 

منعقد شـده اسـت و به زودی از کشـور آذربایجان 

هـــم واردات خواهیــــم داشـــت کـــه در مجمـــوع 

می تـوان روی ظرفیـت واردات 500 تـا 600 مـگاوات 

بـــرق حســـاب کـــرد. هرچنـــد ایـن میـــزان واردات 

نسـبت بـه حجـم تقاضـا رقم بسـیار ناچیزی اسـت؛ 

چراکـه در سـاعات اوج مصـرف تقاضـا بـه حـدود 

70هـزار مـگاوات می رسـد امـا کمـک بسـیار خوبـی 

مدیرعامل شـرکت مدیریت شـبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با اشـاره به روند تولید برق 
در کشـور و برنامه ریـزی تامین بـرق برای مصارف صنعتـی و خانگی در روزهای گرم تابسـتان، گفت: 

ظرفیت تولید برق کشور برای افزایش حدود 6 هزار مگاوات برنامه ریزی شده است.

افزایش ظرفیت تولید برق کشور تا 6 هزار مگاوات
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، محسـن علیـزاده 

مطرح کرد: هفته گذشته بخشنامه ای توسط وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت دربـاره وضـع عـوارض بـه 

محصـوالت صادرات محـور ابالغ شـد که بالفاصله با 

واکنـش اهالـی بـازار سـرمایه، سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار مواجه شد.

وی افـزود: در ایـن بخشـنامه مقـرر شـده اسـت 

بـازار  تولیـدی صادرات محـور کـه  کـه محصـوالت 

خارجـی دارنـد، عوارضـی بـرای صـادرات پرداخـت 

کننـد. موضوعـی کـه با سیاسـت های کالن اقتصاد 

مقاومتـی مغایـرت دارد و حتـی می توانـد آسـیب 

جـدی بـه بـازار سـرمایه وارد کنـد. دلیـل توجیهـی 

افـراد ایـن اسـت کـه بـه دلیـل تنـش در کشـورهای 

کـه  دارد  وجـود  امـکان  ایـن  اوکرایـن،  و  روسـیه 

و سـیمان در کشـورها  فـوالد  ازجملـه  محصوالتـی 

قیمت باال داشـته باشـند و محصوالت صادراتی ما 

نتواند نیاز داخل را تامین کند و بیشتر صادر شود. 

تنها بر این اساس، عوارضی بر آن وضع کردند.

عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس خاطرنشـان 

کـرد: بـه نظر می رسـد این موضوع آسـیبی بـه بازار 

سرمایه وارد کند. برای مثال، یکی از شرکت ها در 

طول یک سال گذشته، بیش از یک هزار میلیارد از 

سـود سـهامداران ضرر کرده اسـت. با توجه به این 

وضعیـت، تعـدادی از نمایندگان به موضـوع عوارض 

بـر محصوالت صادرات محور واکنش نشـان دادند 

و از رئیـس جمهـور خواسـتند کـه بـه طور مسـتقیم 

بـه ایـن امـر ورود کـرده و جلـوی ابـالغ و اجـرای ایـن 

بخشنامه را بگیرد.

علیزاده مطرح کرد: هر چند همکاران حاضر در 

وزارت صمت اعالم کردند این بخشنامه کوتاه مدت 

و بـرای دو مـاه اجـرا می شـود اما همین مـدت هم آثار 

زیان بـار خـود را بـر بـازار سـرمایه بـه جـای خواهـد 

گذاشت. مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای 

کنتـرل بـازار سـرمایه اسـتفاده می کنـد و بـه همیـن 

علـت مقـرر شـده اسـت جلسـاتی بـه همـراه برخـی از 

حضـور  بـا  و  اقتصـادی  کمیسـیون  در  نماینـدگان 

کارشناسـان وزارت صمـت تشـکیل شـود تـا دالیـل 

توجیهی آن ها شنیده شود و ما هم دالیل خود را برای 

لغو این مصوبه بیان کنیم.

بر اساس گزارشی از ایسنا، وی در پایان یادآور شد: 

بعد از برگزاری این نشست، همکاران در وزارت صمت 

متقاعد می شوند که این بخشنامه را لغو کنند.

عضـو ناظـر مجلس در شـورای عالـی بـورس، وضع عـوارض به محصـوالت صادرات محـور را 
مغایر با سیاسـت های کالن اقتصاد مقاومتی دانسـت و گفت: تعـدادی از نمایندگان از رئیس جمهور 

خواستار ورود به این موضوع شدند تا جلوی ابالغ یا اجرای این بخشنامه گرفته شود.

درخواست نمایندگان برای حذف عوارض بر 
محصوالت صادرات محور

برای تامین بخشی از نیاز کشور است.

رجبی مشـهدی در خصوص ورود شـرکت های 

دانش بنیـان بـه حـوزه صنعـت بـرق کشـور، مطـرح 

کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط کشـور بـه لحـاظ تحریم ها 

در سـال های اخیر، همین شـرکت های دانش بنیان 

بودند که باعث شدند بتوانیم شاهد بهبود و ارتقا 

در بخش های مختلف صنعت برق باشیم.

بــــر اســـاس گزارشــــی از پایگـــاه اطالع رســـانی 

وزارت نیـرو، وی یـادآور شـد: موضـوع مهمـی کـه 

امسـال وزارت نیـرو بـه طـور خـاص و گسـترده روی 

آن متمرکـز شـده، اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های 

دانش بنیـان بـرای کاهـش مصـرف و تقاضـا اسـت. 

امکان استفاده از ظرفیت این شرکت ها در توسعه 

نیروگاه هـای داخلـی و شـبکه های انتقال، پتانسـیل 

بودجـه  در  خوشـبختانه  اسـت.  مناسـبی  بسـیار 

امسـال در مقایسـه با سـال گذشـته، تسـهیالت دو 

برابـری دو هـزار و 600 میلیـارد تومانـی بـرای ایـن 

شـرکت ها در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بتوانند در 

زمینه هـای مختلـف صنعـت بـرق کمـک کننـد و 

برنامه ریزی شـده اسـت تا در سمت مصرف کننده 

تجهیـزات  بازدهـی  بهبـود  راسـتای  در  تقاضـا  و 

اقدامات مناسبی انجام شود. امیدوار هستیم در 

شـرکت های  گسـترده  فعالیـت  شـاهد   1401 سـال 

دانش بنیان در صنعت برق باشیم.
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بـه گـزارش »فلزات آنالیـن«، هیئت عامل بانک 

فلـزات  صـدور  و  ورود  اجرایـی  ضوابـط  مرکـزی، 

گران بهـا را نهایـی و ابـالغ کـرد. در تاریـخ چهارم تیر 

مـاه سـال 98 بـود کـه شـورای پـول و اعتبـار آیین نامه 

ورود و فلـزات گران بهـا را بـا هـدف تسـهیل واردات 

شـمش و طـالی ذوب شـده، صــادرات مصنوعـات 

فلـــزات گران بهـــا و رفـــع موانـــع تسویــه تعهـدات 

صادراتی صادرکنندگان این مصنوعات مصوب کرد 

امـا همـان زمـان مقرر شـد ضوابـط اجرایی مـورد نیاز 

بـرای اجـرای ایـن آیین  نامـه را بانـک مرکـزی تدویـن و 

ابـالغ کنـد اما تعیین و ضوابط اجرایـی ورود و خروج 

فلـزات گران بهـا تـا اسـفند مـاه سـال گذشـته طـول 

کشـید تـا اینکـه 21 اسـفند مـاه، هیئـت عامـل بانـک 

مرکزی تصمیم نهایی خود را اعالم و به تازگی آن را 

برای اجرا ابالغ کرد.

براساس ضوابط جدید، ورود قطعی شمش فلزات 

گران بها شـامل طال، نقره و پالتین با سـه شـرط و البته 

رعایـت کامـل سـایر قوانیـن و مقـررات مربـوط ممکن 

خواهد بود. شـرط نخسـت ثبت سـفارش و اظهار آن 

در سـامانه جامـع تجـارت، شـرط دوم صـدور تاییدیـه 

انطباق شـمش وارداتی در سـازمان اسـتاندارد و شرط 

سوم هم انجام تشریفات گمرکی خواهد بود.

همچنین ورود موقت بـــرای پـــردازش شمـــش 

فلــــزات گران بهـــا و فلزات گران بهـــای ذوب شـده 

براساس مفاد تعیین شده در قانون امور گمرکی و 

آیین نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری است.

همچنیـن طبـق اعـالم نظـر بانـک مرکـزی از ایـن 

پس واردات فلزات گران بهای ذوب شده خام برای 

متقاضیان دارای مجوز تولید با رعایت کامل سـایر 

قوانین و مقررات به شـرط ثبت سـفارش و اظهار آن 

در سـامانه جامـع تجـارت، اخـذ مجـوز و تاییدیـه از 

وزارت صمـــت، صـــدور تاییدیـــه انطبـــاق فلـــزات 

گران بهــــای ذوب شـــده خــام وارداتـــی در سازمــان 

گمرکـی  تشـریفات  انجـام  همچنیـن  و  اسـتاندارد 

امکان پذیـر اسـت. واردات کاالهـای صنعتی فلزات 

گران بها هم مشروط به ثبت سفارش و اظهار آن در 

سامانه تجارت، اخذ مجوز از وزارت صمت و انجام 

تشریفات گمرکی شده است.

شروط صادرات  
آیین نامـه مصـوب تیـر مـاه سـال 1398 شـورای 

پـول و اعتبـار، تاکیـد دارد صـدور فلـزات گران بهـا 

به صورت شمش ذوب شده خام و مسکوک از کشور 

به هــــر نحـــو ممنـــوع بـــوده و فقـــط از طریق بانک 

مرکزی امکان پذیر است.

صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران بها شامل 

طال، پالتین و نقره امکان پذیر است. صادرات قطعی 

ایـن مصنوعـات ارزشـمند و گران بهـا به ثبت تقاضا و 

اظهـار محمولـه صادراتـی در سـامانه جامـع تجـارت 

مشـروط خواهـد بـود؛ بـه شـرط اینکه ایـن مصنوعات 

صادراتـی بـه  صـورت محصـول تکمیـل شـده و نهایی 

باشد. البته برای صادرات این مصنوعات، متقاضیان 

تقاضـای خـود را شـامل مشـخصات هویتـی،  بایـد 

مشخصـــات محمـــوله صـــادراتی و تعییـــن گمـرک 

تخصصـی بـه همـراه کل محمولـه صادراتـی بـه بانک 

مرکزی ارسال کنند تا نسبت به انجام امور کارشناسی 

ایـن مصنوعـات درخصـوص بررسـی ارزش افـزوده و 

همچنیـن محاسـبه ارزش ریالـی و ارزی آن و تعییـن 

میزان معوض شمش یا فلزات گران بهای ذوب شده 

در بانک مرکزی اقدام شود.

بـر اســاس گزارشـــی از ایلنـــا، آیین نامـــه فعلـی 

تاکیــــد دارد کـــه مصنوعـــات فلـــزات گران بهــــای 

صادراتـی در مـورد طـال و پالتین حداقل 5 درصد و 

در مـورد نقـره حداقـل 15 درصـد بایـد ارزش افزوده 

داشـته باشـد. صادرکننـدگان مصنوعـات سـاخته 

شـده بـا طـال، نقـره و پالتیـن بایـد تضمیـن بانکـی به 

بانـک مرکـزی ارائـه دهنـد و محمولـه صادراتـی هـم 

پلمـپ شـده و مجـوز صـادرات نیز با عنـوان گمرک 

تخصصـی شـامل مشـخصات هویتـی، مشـخصات 

محمولـه، میـزان تعهـدات ارزی و معـوض فلـزات 

گران بها و شـماره انحصاری پلمب شـده را از بانک 

مرکزی گرفته باشند.

بـر اسـاس ضوابـط جدید، ورود قطعی شـمش فلزات گران بها شـامل طـال، نقره و پالتین با سـه 
شرط و همچنین رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط ممکن خواهد بود.

مسیر واردات و صادرات فلزات گران بها اعالم شد
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به گزارش »فلزات آنالین«، علیرضا پیمان پاک در 

جلسه وبیناری با سفیر جمهوری بولیواری در ایران، 

معـاون وزیـر اکتشـاف در سـرمایه گذاری مجـدد و 

مدیـر کل دفتـر ادغـام و امور بین الملـل وزارت قدرت 

مردمـی توسـعه معـادن زیسـت محیطی ونزوئـال بـا 

اشـاره بـه فرصت هـای همکاری هـای معدنـی میـان 

ایران و جمهوری بولیواری بر گسـترش روابط تجاری 

دو کشور تاکید کرد.

وی بـا اشـاره بـه سـوابق همکاری هـای معدنـی بـا 

از  افغانسـتان،  و  قزاقسـتان  آفریقایـی،  کشـورهای 

اهمیـت کشـور ونزوئـال بـه لحـاظ ذخایـر معدنـی بـه 

عنوان یک کشور هدف نام برد.

رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران ضمـن 

اعالم موافقت با تشـکیل کارگروه مشـترک معدنی، 

در خصـوص تبـادل تجربیـات و همـکاری در خریـد 

سـایر سـنگ ها و فلزات مانند بوکسیت، آلومینیوم، 

پـودر آلومینـا و زغال سـنگ از ونزوئـال نیـز بحـث و 

گفت وگو کرد.

وی در ادامــــه پیشنهــــاد تشکیــــل کارگــــروه 

مقدماتـی بـه منظـــور تنظیـم و تهیـه پیش نویـــس 

سنـــد یادداشت تفاهم همکاری های معدنی میان 

وزارت صمـــت جمهـــوری اسالمی ایـــران و وزارت 

معـادن ونزوئـال را مطـرح کـرد کـه مـورد اسـتقبال 

طرف ونزوئالیی قرار گرفت. 

معـاون وزیـر معـدن ونزوئـال نیـز ضمـن اشـاره بـه 

لزوم تشکیل کارگروه معدن با هدف بررسی جزئیات 

قراردادهـای بخش هـای مرتبـط با کشـف و اسـتخراج 

معـادن دو کشـور، از امضـای سـند یادداشـت تفاهـم 

معدنـی میـان وزرای دو کشـور و درج تفاهمـات در 

سند پایانی اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 

اقتصادی فی مابین که در آینده نزدیک برگزار خواهد 

شد، خبر داد.  

در ادامه سفیر جمهوری اسالمی ایران در ونزوئال  

بـا بیـان اینکـه سـفارت ایـران در کاراکاس آمادگـی 

برقراری ارتباط بخش های دولتی فعال در این زمینه 

ماننـد سـازمان گسـترش و نوسـازی معـادن و صنایـع 

معدنی ایران و نیز بخش خصوصی را به طور مستقیم 

بـا وزارت معـادن ونزوئـال دارد، عنـوان کـرد: تمرکـز 

سفارت ایران بر حذف فرایند واسطه گری و بروکراسی 

در این زمینه است. همچنین به واسطه ذخایر بسیار 

متعدد فلزات در این کشور، امکان معرفی شرکت های 

توانمند وجود دارد. 

وی در ادامـه بـر لـزوم احیای توانایی این کشـور 

در  و  تاکیـد  سـنگ ها  و  فلـزات  ایـن  اسـتخراج  در 

ایـن  احیـای  از طریـق  بازگشـت سـرمایه  خصـوص 

ایرانـی  توسـط شـرکت های  پـروژه  انجـام  و  معـادن 

مباحثی را مطرح کرد. 

بـر اسـاس گزارشـی از ایلنـا، معـاون وزیـر در امـور 

معـادن و فـرآوری مـواد نیـز در ایـن جلسـه ابـراز کـرد: 

سـتاد وزارت صمـت، آمادگـی معرفـی شـرکت های 

پیشنهادی بخش دولتی و خصوصی و کنسرسیوم ها 

را در این زمینه دارد. 

در ادامـه نماینـده ایمیـدرو بـر اهمیـت امضـای 

قرارداد رسـمی در این زمینه تاکید و ضمن اشـاره به 

سـوابق مذاکرات انجام شـده، مطرح کرد: وجود یک 

قرارداد مکتوب در پیگیری مطالبات می تواند موثر 

واقع شود.

وی همچنیـن از برقـراری ارتبـاط بـا بخش هـای 

دولتـی ونزوئـال بـا هـدف راه انـدازی خطوط اسـتخراج 

فلزات و تبدیل آن به شمش خبر داد و خواستار ارائه 

اطالعـات فنـی توسـط طـرف ونزوئالیـی در خصـوص 

ویژگی های معادن این کشور شد.

زمینه هـای گسـترش همکاری های معدنی ایـران و جمهـوری بولیواری و همچنین امکان سـنجی 
مشـارکت شـرکت های ایرانـی در فراینـد اسـتخراج و خالص سـازی سـنگ ها و فلـزات مختلـف در 

جلسه ای به ریاست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مورد بررسی قرار گرفت.

گسترش همکاری های معدنی ایران و 
جمهوری بولیواری
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به گزارش »فلزات آنالین«، رضا تقی پور با اشـاره 

به گران شدن انواع میلگرد از کیلویی سه هزار و 700 

تومان در سال 98 به کیلویی 13 هزار و 500 تومان در 

مرداد 99، علت اصلی گرانی میلگرد را تاثیر عمومی 

اقتصـاد عنـوان کـرد و گفـت: فاصلـه بیـن قیمـت 

محصوالت فوالدی از درب کارخانه تا مصرف کننده، 

ساالنه چیزی حدود 180 میلیارد تومان است.

وی افـزود: کمیسـیون صنایـع مجلـس شـورای 

اسـالمی در مـرداد مـاه 99 بـا ارائـه طرحـی، دولـت را 

موظف به کنترل بازار داخلی با استفاده از ابزار های 

کنترلی کرد که متاسفانه این طرح اجرایی نشد!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسـالمی بیـان کـرد: در ایـن طـرح دولـت موظـف بود 

ابتـدا همـه محصـوالت را در بـازار بـورس وارد و در 

صـورت وجـود مـازاد نیـاز داخلـی، وزارت صمـت و 

بورس گواهی صادرات را صادر کند.

تقی پـور بـا بیـان اینکـه هم اکنـون تولیـد داخلـی 

محصوالت فوالدی دو برابر نیاز کشـور اسـت، افزود: 

ساالنه بیش از 31 میلیون تن انواع این محصوالت در 

کشـور تولید می شـود در حالی که نیاز داخل چیزی 

حدود 16 میلیون تن است.

وی مطرح کرد: متاسفانه، چون دولت سیاست 

مشـخصی بـرای تنظیـم صـادرات و بـازار داخلـی و 

افزایـش  باعـث  بی رویـه  صـادرات  نـدارد،  خارجـی 

قیمت در بازار داخلی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی تصریح کرد: مجلس با صادرات غیرنفتی از 

جمله محصوالت فوالدی به شرط تامین نیاز و تنظیم 

بازار داخلی موافق است.

تقی پـور در پایـان اخـذ عـوارض از صـادرات را راه 

حـل جلوگیـری از افزایـش قیمت هـا دانسـت و اظهـار 

کرد: با تصویب دولت فرایند اخذ عوارض پلکانی از 

صادرات آغاز شده است.

در ادامه رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن و فوالد 

اظهار کرد: بالتکلیفی در اجرای اکثر تصمیماتی که 

از قبـل گرفتـه شـده، موضوعـی اسـت که امـروز اکثر 

فعاالن اقتصادی با آن درگیرند.

رستگار افزود: چشم انداز ما برای سال 1404 تولید 

حدود 54 میلیون تن محصوالت فوالدی است.

وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس آمـار واقعـی، نیـاز 

داخـل بـه محصـوالت فـوالدی چیـزی حـدود 18 تـا 

20میلیـون تـن اسـت، افـزود: هم اکنـون حـدود 10 تـا 

اقسـام  و  انـواع  در  مصـرف  مـازاد  تـن  12میلیـون 

آهـن الت داریـم یعنـی اگـر قـرار اسـت گرانـی اتفـاق 

بـر  مبتنـی  و  اقتصـادی  توجیـه  بـا  بایـد  بیفتـد 

واقعیت هایی باشد که بیانگر افزایش میزان مصرف 

و یا هزینه تولید در این حوزه باشد.

رستگار گفت: متاسفانه دلیل اصلی ناتوانی در 

کنترل بازار، یکسری هزینه های جانبی مانند افزایش 

حقوق کارگران و بالتکلیفی ها است.

عرضه کنندگان عامل اصلی گرانی فوالد  
بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صـدا و سـیما، 

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهـن و فـوالد در پایـان بـا 

اشاره به عرضه نشدن محصوالت فوالدی در بورس، 

بیـان کـرد: وقتی که قیمت کاالیـی در بورس گران تر 

از بازار باشد، واحد های عرضه کننده که جزو صنف 

و اتحادیه هستند به دلیل خرید با نرخ باال، مجبور به 

عرضـه آن بـا قیمتی باالتر هسـتند که باعـث افزایش 

قیمت ورودی در شبکه توزیع می شود.

عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی گفت: اخذ عوارض از صـادرات، یکی از 
راهکار های جلوگیری از افزایش قیمت ها و تنظیم بازار داخلی است.

دریافت عوارض صادرات، راهکار جلوگیری از 
افزایش قیمت ها
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، علیرضـا شـهیدی 

عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه نیـاز روزافـزون کشـور بـه در 

اختیـار داشـتن اطالعـات پایـه جدیـد و هدفمنـد در 

حوزه علوم  زمین و اکتشاف ذخایر معدنی، درصدد 

هسـتیم بـا اجـرای منظـم و بهینـه بـزرگ پـروژه تحـول 

زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی با همکاری 

و  مشـاور  مهندسـان  دانش بنیـان،  مجموعه هـای 

پیمانـکاران ایـن حـوزه، تحـرک و پویایـی مبتنـی بـر 

دانش به  وجود آوریم.

وی بـا اشـاره بـه نام گـذاری امسـال بـه »تولیـد، 

دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« از سـوی رهبـر معظـم 

انقـالب، افـزود: براسـاس برنامه ریـزی انجام شـده در 

این سازمان، قرار است در دو برش دو ساله، اطالعات 

پایـه جدیـد در مقیـاس یک پنجاه هـزارم و در اولویـت 

نخسـت اکتشـافی و زیرسـاخت های عمرانی کشـور 

انجام شود.

رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر 

معدنـی کشـور تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه گسـتردگی 

فعالیـت و میـزان منابـع مالـی در اختیـار، نیـاز بـه 

برون سپـــاری خدمـــات دانش بنیـــان در حــوزه تهیـه 

نقشـه های زمین شناسـی، زمین شناسـی اقتصـادی، 

اکتشافات ژئوشیمیایی، عملیات ژئوفیزیک هوایی و 

امـری  آنالیـز نمونه هـای زمین شناسـی و اکتشـافی 

انکارناپذیــر اسـت که امیـــدوار هستیم با شناسایی و 

انتخـــاب مشــاوران، مجموعه هـــای دانش بنیــــان و 

متخصصـان ایـن حـوزه بتوانیـم بـه اهـداف از پیـش 

تعیین  شده دست پیدا کنیم.

شـهیدی اضافـه کـرد: امسـال و در دو مرحلـه، 

اقدام به انتشار فراخوان همکاری و مستندات مربوط 

به مناقصه های مورد نیاز و انتخاب مشاوران از میان 

مجموعه هـای متخصـص در حـوزه زمین شناسـی و 

اکتشاف خواهیم کرد که این موضوع با هدف ایجاد 

تحرک در منابع انسانی بخش معدن و زمین شناسی 

کشور خواهد بود.

معـاون وزیـر صمـت مطـرح کـرد: امیدواریـم بـا 

اجـرای درسـت و بـه  موقع زیربرنامه هـای پروژه تحول 

زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی در کشـور 

بتوانیـم مسـائل و محدودیت هـای مربـوط بـه تامیـن 

مـواد اولیـه معدنـی مـورد نیـاز صنایـع را حـل کنیـم و 

عمرانـی،  زیرسـاخت های  وضعیـت  بهبـود  شـاهد 

شهری و زیست محیطی کشور ازنظــر زمین شنـــاسی 

همه جانبــــه  مشارکـــت  بـا  امــر  ایـن  کـــه  باشیـــم 

متخصصــان، مشـــاوران، مجموعه های دانش بنیان و 

پیمانکاران ذی صالح قابل دستیابی خواهد بود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، فراخـوان همـکاری در 

حـوزه برون سـپاری خدمـات دانش بنیـان مـورد نیـاز 

سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنی کشـور و 

همچنین دریافت اسناد مناقصه، انتخاب مشاوران و 

انجام تشریفات قانونی آن از ابتدای اردیبهشت  ماه 

و  شـد  خواهـد  انجـام  مـاه  یـک  مـدت  بـه  امسـال 

متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای رسمی این 

سـازمان بـه آدرس www.gsi.ir یـا سـامانه تـدارکات 

الکترونیکی دولت در این فرایند شرکت کنند.

معـاون وزیـر صمت گفت: پروژه تحول زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایر جدید معدنی در کشـور، از 
ابتـدای دولت سـیزدهم و بـا هدف ایجاد تحـرک و پویایـی در مجموعه های دانش بنیان و مهندسـان 

مشاور طراحی و اجرا شده است.

طراحی پروژه تحول زمین شناسی با هدف پویایی 
مجموعه های دانش بنیان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـید رضـا فاطمـی 

امیـن بیـان کرد: سـال گذشـته، یک بخش جانبـی در 

روز ملـی صـادرات تعریـف شـد کـه در کنـار معرفـی 

دانش بنیـان  شـرکت  بـه 110  نمونـه،  صادرکننـدگان 

جوایـزی را اهـدا کردیـم. در سـال جدیـد و بـا توجـه بـه 

اینکه شـعار سـال نیز بر روی حوزه دانش بنیان تاکید 

بازنگـری معیارهـای  بـه طـور کامـل در حـال  دارد، 

صادرکننده نمونه هستیم تا شرکت های صادرکننده 

کاالی دانش بنیان از اهمیت بیشتری برخوردار و جزو 

سازندگان برتر محسوب شوند.

وی افـزود: تاکنـون صنایـع دانش بنیـان، بیشـتر 

عرضه محـور بوده انـد. یعنی یک شـرکت دانش بنیان 

محصـول، فراینـــد و خدمتـی را عرضـه می کـرد کـه 

هم اکنـون بایـد بـازاری را فراهـم کنیـم تـا ایـن صنایـع 

تقاضامحور شوند.

وزیـر صنعـــت، معـــدن و تجـارت تصریـح کـرد: 

و  ماننـد صنـــایع خودروســـازی  بـزرگ  شـرکت های 

معدنـی بایـد فراینـد خـود را اصـالح کننـد و کاهـش 

بـا  تـا  را اجرایـی کننـــد  افزایـش عرضـــه  و  قیمـــت 

پیاده سـازی فرایندهـای جدیـد، بـه سـمت تحقیـق و 

توسعه و کارهای دانش بنیان بروند. به همین منظور 

طـی یـک نشسـت هم اندیشـی، بیـش از 30 شـرکت 

بـزرگ در صنایـع مختلـف گـرد هـم آمدنـد و ایده ها و 

چالش های خود را مطرح کردند.

فاطمـی امیـن بـا بیـان اینکـه ایـن امـر می توانـد 

تحولـی را در حـوزه دانش بنیـان ایجـاد کنـد، اذعـان 

کــــرد: بـه عبــــارتی اگـر لوکوموتیـــو بزرگـــی ماننـــد 

دانش بنیـان را بـه حرکـت دربیاوریـم و آن ها تحقیق و 

توسـعه پیـدا کننـد، قطعـا وقتـی طرح هـای بزرگـی 

مطرح می شـوند، شـرکت های کوچک نیز می توانند 

در قالـب ایـن طرح هـا فعالیـت کننـد و ایـن تاثیـرات 

بزرگی در اقتصاد می گذارد.

وی بیان کرد: اگر در حوزه ای فعالیت دانش بنیان 

انجـام دهیـم امـا آن حوزه نتواند در مقیاس گسـترده 

تاثیرگـذار باشـد، فقط جنبه زیبایـی فناورانه محدود 

دارد. مهـم ایـن اسـت کار دانش بنیـان را بتوانیـم در 

اقتصاد کالن گسترش دهیم تا تاثیر قابل مالحظه ای 

در زندگی مردم داشته باشد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامه یـادآور 

شـد: بخشـی از کار، بـه الزاماتـی کـه می تـوان ایجاد 

کـرد مرتبـط اسـت. امـروز در شـرکت های معدنـی 

مطرح شـد وقتی یک فرآوری در مورد ماده معدنی 

را انجـام می دهیـم، معموال باطله ای ایجاد می شـود 

کـه در باطلـه ممکن اسـت مواد معدنـی دیگری هم 

وجود داشـته باشـد که اسـتحصال نشـوند یا فرآوری 

پاییـن سـبب عـدم انجـام آن باشـد. حتـی در مـاده 

سنگ آهـــن، آهــــن مـــورد نیـــاز نیـز بـه انـدازه کافـی 

استخراج نشود.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، ایـن مقـام مسـئول 

اظهـار کـرد: صنایـع در کنار اینکه تولیـد را به صورت 

عالوه برایـن،  بتواننـد  اسـت  مطلـوب  دارنـد،  انبـوه 

تولیدکننده ماشین آالت آن صنعت نیز شوند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: یکـی از اولویت هـای مهم در تجـارت خارجـی، حرکت به 
سمت صادرات کاالهای دانش بنیان در مقابل صادرات مواد خام یا نیمه خام است.

لزوم اصالح فرایند صنایع خودروسازی و معدنی
وزیر صمت عنوان کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـا توجـه بـه تکمیـل 

مطالعات فاز نخست محدوده اکتشافی سرب و روی 

آلبـالغ و تاکیـد بـر لـزوم صـدور هرچه سـریع تر گواهی 

کشف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

و همچنین با توجه به تشکیل شرکت تعاونی متشکل از 

اکثریت مردم منطقه به نام شـرکت توسـعه و عمران 

شهرستان اسفراین به منظور توانمندسازی و مشارکت 

جوامـع محلـی، اسـتفاده از ظرفیت هـا و فرصت هـای 

محلی موجود، محدودیت زدایی، اشتغال زایی پایدار و 

به حداقل رساندن تعارضات و آسیب های اجتماعی، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار صدور مجوز 

واگـذاری محـدوده اکتشـافی سـرب و روی آلبـالغ بـه 

تعاونی شرکت توسعه و عمران شهرستان اسفراین برای 

انجـام عملیـات پیمانـکاری متناسـب توانمنـدی و 

ظرفیت هـای مالـی و اجرایـی شـرکت مذکـور در ایـن 

محدوده شده است.

ایـن پیشـنهاد بـه اسـتناد تبصـره مـاده )5( قانـون 

تاسـیس شـرکت های تعاونـی توسـعه و عمـران طـی 

تفاهم نامه فی مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایـع معدنـی ایـران بـا شـرکت توسـعه و عمـران 

شهرسـتان اسـفراین انجام شده است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، پیشنهاد اشاره شده در 

حـال حاضـر در کمیسـیون اقتصـاد دولـت، مراحـل 

بررسی کارشناسی را طی می کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشـنهاد داد تا مجوز واگذاری محدوده اکتشـافی سرب و روی آلبالغ 
به تعاونی شرکت توسعه و عمران شهرستان اسفراین برای انجام عملیات پیمانکاری صادر شود.

واگذاری محدوده اکتشافی سرب آلبالغ به 
تعاونی عمران اسفراین

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، طبـق بیانیـه ایـن 

شرکت، تولید سه ماهه آن تحت  تاثیر توقف موقت 

عملیات در ماه مارس در نتیجه اعتصاب سراسـری 

حمل  و نقل در اسپانیا قرار گرفت.

این شرکت عنوان کرد: در حال بررسی عملیات 

و هزینه هـای خـود در نتیجـه توقـف موقـت در مـاه 

مـارس اسـت و انتظـار دارد کـه بتوانـد بـه  روزرسـانی 

جامع تری از تاثیرات بر عملیات را به عنوان بخشـی 

از فرایند گزارش دهی سه ماهه دوم سال مالی 2022 

ارائه کند.

بـر اســـاس گزارشـی از ایسنـــا، جـــان گاویدیـا، 

مدیرعامـــل ایـــن شرکت اظهار کرد: این یک ســـه 

ماهـــه چالـــش  برانگیز از نظر تولید در اسـپانیا به 

دلیل تاثیر بیماری کرونا بر نیروی کار، مشـکالت 

زنجیــــره تامیــــن در سراســـر اروپــــا و اعتصـــاب 

سراسـری حمـل  و نقـل در مـاه مـارس بـوده اسـت. 

کانال هــای زنجیره تامین از اوایل ماه آوریل فعال 

شدنـــد و تولیـــد دوبـــاره شـــروع شد و ما در حال 

نیمـه  بـرای  تولیـد  برنامـه  بهینه سـازی  و  بررسـی 

دوم سال هستیم.

بـر اسـاس گزارش های منتشـر شـده از شـرکت معدنـی »Orvana Minerals«، این شـرکت 
۱۰هـزار و ۵9۵ اونـس طـال در سـه ماهه دوم سـال مالـی 2۰22 در اسـپانیا تولید کرد کـه 33 درصد 

کاهش را نسبت به سه ماهه قبل نشان می دهد.

آخرین عملکرد معادن طال در اسپانیا
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، اخیـرا 

مطلبـی تحت عنـوان پاداش یک میلیـاردی چادرملو 

بـه اعضـای هیئـت مدیـره در تعـدادی از کانال هـای 

مجازی به گونه ای منتشـر شـده اسـت که مخاطب 

تصور کند اتفاق عجیب و کشف مهمی است.

الزم دیده شد جهت آگاهی بخشی و تنویر افکار 

عمومی به اسـتحضار برسـانیم، تعیین پاداش اعضای 

هیئت مدیره روالی اسـت که همه سـاله شـرکت ها بر 

اساس اساسنامه و طبق ماده 134 قانون تجارت مکلف 

هستند در مجمع عمومی سالیانه خود مبلغ آن را به 

تصویب برسانند. بنابراین بر اساس صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی سـالیانه شـرکت چادرملو مورخ 12 تیر 

ماه سال 1400 پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال به عنوان 

پـاداش اعضـای هیئـت مدیـره کـه تمامـا نماینـدگان 

سـهامداران عمـده حقوقـی هسـتند، به طور متوسـط 

برای هر نفر 200 میلیون تومان به تصویب رسید که آن 

وجـه  در  بلکـه  نمی گیـرد؛  تعلـق  شـخص  بـه  هـم 

شرکت های سهامدار عمده واریز می شود.

گفتنـی اسـت ایـن مصوبـات بـه طور شـفاف در 

رسـانه های تخصصـی بـورس و سـایت کـدال به طور 

متوالی منتشر می شود و چادرملو در سال گذشته 

موقـع  بـه  افشـای  دلیـل  بـه  برتـر  ناشـر  عنـوان  بـه 

اطالعـات شـرکت، بهبـود مسـتمر عملکـرد، افزایش 

هوشـمندانه  و  پرتـالش  مدیریـت  و  سـودآوری 

مجموعـه، از سـوی رئیـس سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار تقدیرنامه دریافت کرد.

تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره روالی اسـت که همه سـاله شـرکت ها بر اسـاس اساسـنامه 
و طبـق مـاده ۱3۴ قانون تجارت مکلف هسـتند در مجمع عمومی سـالیانه خود به صورت شـفاف 
مبلغ آن را به تصویب برسـانند و چادرملو نیز در مجمع عمومی خود در ۱2 تیر سـال گذشـته، این 

پاداش را به صورت شفاف تعیین کرد.

چادرملو، شفاف ترین شرکت فعال در بازار سرمایه

ـــ

از  آنالیـن«، علـی رسـولیان  بـه گـزارش »فلـزات 

احداث یک دفتر در کشور چین برای مبادله فناوری 

در صنایـع کوچـک خبـر داد و بیـان کـرد: بایـد در نظـر 

و  سـخت  چیـن  بـه  افـراد  خـروج  و  ورود  داشـت 

سـخت گیری در ایـن کشـور زیـاد اسـت و بـر همیـن 

اساس تبادل فناوری میان دو کشور کمتر بوده است.

به گفته وی، سال گذشته در این زمینه با آلمان 

تفاهم نامـه ای امضـا شـده اسـت و در حـال حاضـر 22 

نفر از بنگاه های کوچک و متوسط به این کشور برای 

برخـی  و  زیمنـس  شـرکت  از  بازدیـد  و  مذاکـره 

شرکت های بزرگ دیگر اعزام شده اند.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رئیس سازمان صنایع 

کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران با بیـان اینکه با 

این روش قابلیتی ایجاد شـده اسـت تا سـطح فناوری 

شـرکت های کوچـک و متوسـط ارتقـا پیـدا کنـد و از 

دانش و تکنولوژی شـرکت های بزرگ اسـتفاده شـود، 

مطـرح کـرد: همین معامله در ارتبـاط با کره ای ها نیز 

امضا شده است که مدتی به خاطر کرونا قطع ارتباط 

شـده بـود امـا امیـدوار هسـتیم ایـن امـر بـا کاهـش 

همه گیـری کرونـا دوبـاره عملیاتـی شـود. هـدف از 

اجرای این روش، انتقال فناوری بوده و در حال حاضر 

این ارتباط با اروپایی ها عملیاتی شده است.

رئیـس سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران از امضـای چند تفاهم نامه بـا آلمان، 
کره جنوبی و چین برای مبادله فناوری در بخش صنایع کوچک خبر داد.

مبادله فناوری در بخش صنایع کوچک با سایر کشورهای جهان
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به گزارش »فلزات آنالین«، بخش معدن در چند 

سال گذشته، شاهد بهبود قابل  توجهی در بازاریابی 

بـوده اسـت زیـرا قیمت هـای باالتـر و تولیـد جامـد، 

جریان نقدینگی را به سطوح بی سابقه رسانده است.

یـان تلفـر، مدیـر معـدن کانادایـی عنـوان کـرد: 

بسـیاری از تولیدکننـدگان در تـالش بـرای جـذب 

سـود  افزایـش  و  سـهام  بازخریـد  بـا  سـرمایه گذار 

سـهام، مرتکـب اشـتباه می شـوند و ایـن یـک رونـد 

پایدار برای این بخش نیست.

وی افزود: هیچ سرمایه گذاری پیدا نشده است 

که سـهام طال را برای سـود سـهام بخرد. تنها افرادی 

سـهام طـال می خرنـد که فکـر می کنند قیمت طال 

در حال افزایش است.

تلفـر بیـان کـرد: شـرکت های معدنـی بایـد بـه 

جـای بازخریـد سـهام، از ذخایـر رو بـه  رشـد خـود 

اسـتفاده کننـد و در شـرایط فعلـی، تنهـا راهـی کـه 

یک شـرکت قرار اسـت رشـد کند، فعالیت از طریق 

ادغام و تملیک است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، ایـن مدیـر معدنـی 

یادآور شد: بخش معدن، شاهد اوج قیمت طال بوده 

گران بهـا،  فلـزات  عمـده  ذخایـر  یافتـن  و  اسـت 

چالش برانگیزتر و گران تر خواهد شد و سرمایه گذاران 

طـال قصـد دارنـد بـا شـرکت هایی طـرف شـوند کـه در 

حال پیشرفت هستند.

شـرکت های معدنـی که به دنبـال جذب سـرمایه گذاران جدید هسـتند، باید به شـدت ذخایر خود 
را از طریـق ادغـام و تملیک که همان فرایند تلفیق شـرکت و دارایی هـا از طریق انواع مختلف معامالت 

مالی است، افزایش دهند.

راهکار جذب سرمایه گذار در شرکت های معدنی طال

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد سـنگان، علـی امرایی بـا اعالم 

این خبر عنوان کرد: این شرکت در فروردین ماه سال 

جاری و در طلیعه آغاز سـال نو توانسـت رکورد تولید 

روزانـه ایـن شـرکت را کـه در اسـفند مـاه سـال قبـل به 

دست آورده را جابه جا کند و با تولید 18 هزار و 588 

تن خبرساز شود.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان با اشاره به غیرت 

مثال زدنی کلیه کارکنان این شـرکت مطرح کرد: در 

حالـی کـه مـاه پربرکت مبـارک رمضـان نیز فرارسـید، 

کارکنـان سـاعی و بـا همـت این شـرکت توانسـتند در 

23فروردیـن بـا تولیـد 18 هـزار و 710 تـن گندلـه، رکورد 

تولید روزانه این شرکت را جابجا کنند.

امرایـی، بـا سـتایش از همـت و حمیت مجاهدان 

اقتصادی فوالد سنگان افزود: در سالی که به فرموده 

رهبر عظیم الشان انقالب سال »تولید، دانش بنیان و 

اشـتغال آفرین« نام گـذاری شـده اسـت، ایـن شـرکت 

بـاری دیگـر با ثبـت رکوردهای متعدد اثبـات کرد که 

راه پیشـرفت و توسـعه کشـور با تالش روزافزون و اتکا 

بـه خداونـد متعـال میسـر خواهـد شـد و مجـددا در 

24فروردیـن مـاه، بـا تولید 18 هـزار و 960 تن گندله در 

روز، نه تنها باالترین رکورد تولید روزانه این شرکت از 

ابتـدای راه انـدازی را ثبـت کردنـد، بلکـه توانسـتند 

رکورد ثبت شده روز قبل را نیز بشکنند.

وی در پایـان بـا آرزوی قبولـی طاعـات و عبـادات 

خاطـر نشـان کرد: کسـب رکوردهـای متعدد تولیدی 

کسب شده در این شرکت را خدمت تمامی همکاران 

سـخت کوش و البتـه تمامـی تالشـگران گـروه فـوالد 

مبارکه که دل در گروی پیشرفت و توسعه اقتصادی 

کشور دارند، تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

مدیرعامـل فـوالد سـنگان خبر داد: تالشـگران شـرکت صنایع معدنـی فوالد سـنگان با عزمی 
راسخ در جهت افزایش تولید، موفق شدند رکوردهای تولید گندله در این شرکت را جابه جا کنند.

رکوردشکنی فوالد سنگان در تولید گندله
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