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صنعت لوله و پروفیل فوالدی با برخورداری از انواع مختلف محصول می تواند 

نقش بسـیار موثری را در توسـعه اقتصادی کشـورها ایفا کند. طیف وسـیع صنایع 

مصرف کننـده این گونـه محصـوالت نشـان می دهـد صنعـت لولـه و پروفیل فـوالدی 

یکـی از پایه هـای توسـعه صنعتـی بـه شـمار مـی رود؛ ساختمان سـازی، سوله سـازی، 

ماشین سازی، خودروسازی، صنایع غذایی، ادوات کشاورزی، لوازم خانگی، صنایع 

بـادوام، مبلمـان، جاده سـازی، پل سـازی، انتقـال نفـت، گاز و آب، صنایع پتروشـیمی 

و... به عنوان مهم ترین محل های مصرف لوله و پروفیل فوالدی شناخته می شوند. 

این یعنی لوله و پروفیل فوالدی در همه ابعاد زندگی از ساخت در و پنجره فوالدی 

گرفتـه تـا مبـل و صندلـی اداری و حتـی سـوله های بسـیار بـزرگ کارخانه هـا کاربـرد 

دارنـد. اهمیـت لولـه و پروفیـل در حـوزه مصـرف باعـث شـده تـا در کشـور مـا تعـداد 

زیادی کارخانه در این صنعت احداث شود. تخمین زده می شود بیش از 25میلیون 

تـن ظرفیـت فعـال در ایـن صنعـت ایجـاد شـده اسـت و هـر کـدام از ایـن کارخانه هـا 

حدود 10 هزار تن تا بیش از یک میلیون تن در سال ظرفیت دارند.

ممکن است در نگاه اول وضعیت صنعت لوله و پروفیل کشور با توجه به تعدد 

تولیدکنندگان و تنوع محصول، مناسب به نظر برسد اما توانایی تولید یک وجه این 

صنعت بوده و صنعت لوله و پروفیل هم در تامین مواد اولیه و هم در بخش مصرف 

بـا مشـکالت متعـددی مواجـه اسـت. تنهـا مـاده اولیـه تولیـد لولـه و پروفیـل انـواع 

تولیـدی  ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  فـوالدی  ورق هـای 

کارخانه ها، ورق به اشکال گوناگون قوطی، پروفیل و لوله فوالدی درمی آید.

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، سال 1400 تنها 8.5 میلیون تن انواع 

ورق فـوالدی )گـرم، سـرد، گالوانیـزه و قلع انـدود( در کشـور تولیـد و تقریبـا به همین 

میزان مصرف شـده اسـت. اگر حدود 30 تا 35 درصد از ورق تولید شـده در کشـور 

بـه مصـرف صنعـت لولـه و پروفیـل فـوالدی برسـد، ایـن یعنـی تنهـا حـدود 2.5 تا سـه 

میلیون تن ورق فوالدی در دسترس این صنعت قرار گرفته است. به عبارت دیگر 

بـا توجـه بـه ظرفیـت 25 میلیـون تنی نصب شـده در صنعت لوله و پروفیـل، به طور 

متوسـط تنهـا 10 تـا 15 درصـد از ظرفیـت ایـن صنعـت مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را 

دریافـت می کنـد و فعـال محسـوب می شـود. بـه ایـن موضـوع بایـد رشـد فزاینـده 

قیمت مواد اولیه را نیز اضافه کرد. به طوری که در سال 1394 قیمت هر کیلوگرم 

ورق فـوالدی دو هـزار تومـان بـود امـا اکنـون ایـن میـزان بـه بیـش از 20 هـزار تومـان 

رسیده است. با این قیمت بسیاری از تولیدکنندگان لوله و پروفیل که ظرفیت 

و توانایی پایینی دارند، قادر به تامین مواد اولیه خود به میزان کافی نیستند 

و به زودی از چرخه تولید حذف می شوند. در نتیجه، شاهد کاهش تولید لوله 

و پروفیل فوالدی هستیم.

معضل اساسی که نه تنها صنعت لوله و پروفیل فوالدی، بلکه اکثر صنایع 

را درگیر خود کرده، رکود اقتصادی است که همه ابعاد مصرف فوالد را در بر 

گرفتـه و هـر سـال شـاهد کاهـش مصـرف فـوالد در کشـور هسـتیم. بـه عبـارت 

دیگر، اگر در 6 سـال گذشـته قیمت ورق فوالدی 10 برابر شـده باشـد، باید در 

مقابـل آن، درآمدهـای اساسـی جامعـه و نقدینگـی شـرکت ها نیـز 10 برابـر شـده 

باشـد تـا توانـی بـرای خریـد فـوالد وجـود داشـته باشـد. در حالـی کـه حداکثـر 

افزایـش درآمدهـای اساسـی جامعـه پنـج برابـر بـوده و نقدینگـی شـرکت ها نیـز 

چندان افزایش نیافته است. بنابراین تورم ایجاد شده، کاهش مصرف و خرید 

فوالد را در پی داشته است.

در سـال های گذشـته، مجوزهای بی شـماری در حوزه صنایع پایین دسـتی 

فـوالد بـه متقاضیـان بـدون آمایـش و پایـش بـازار، هـم در حـوزه مواد اولیـه و هم 

بـازار محصـوالت داده شـده و امـروزه، یکـی از گرفتاری هـای صنعـت لولـه و 

پروفیل فوالدی، همین موضوع است. همواره تولیدکنندگان کوچک از کمبود 

مواد اولیه، ضعف نقدینگی، ناتوانایی در صادرات و... گالیه دارند. در حالی 

کـه بـرای تولیدکننـدگان بـزرگ وضعیـت متفاو ت اسـت؛ این تولیدکننـدگان با 

توجـه بـه ظرفیـت درج شـده در پروانـه بهره بـرداری، سـهمیه بیشـتری از مـواد 

اولیه را به خود اختصاص می دهند و با توجه به در اختیار داشتن تعداد زیاد 

خطـوط تولیـد، می تواننـد بـه محصـوالت خـود تنـوع بخشـند؛ این گونه کـه در 

صورت نبود تقاضا برای یک یا چند محصول معمولی در حوزه لوله و پروفیل، 

آن ها قادر به تولید محصوالت دیگر و حتی بازارسـازی جدید هسـتند. ضمن 

اینکـه تولیدکننـدگان بـزرگ لولـه و پروفیـل در حـوزه صـادرات بسـیار تواناتـر از 

واحدهای کوچک هسـتند. این یعنی در صورتی که برای محصول، متقاضی 

داخلی وجود نداشته باشد، تولیدکننده می تواند محصول خود را صادر کند.

بـرای جلوگیـری از زیـان بیشـتر، بهتـر اسـت دولـت به دنبال چاره اندیشـی 

اساسـی بـرای واحدهـای کوچـک تولیدکننـده لوله و پروفیل باشـد. بسـیاری از 

ایـن واحدهـا در حـال حاضـر بـا کمتـر از 10 درصـد ظرفیـت و زیـان فعالیـت 

ویـژه  بـه  تولیـدی  واحدهـای  پایـش صحیـح  بـا  می توانـد  دولـت  می کننـد. 

واحدهـای زیـان ده، تمهیداتـی را بـرای آن هـا فراهم کند کـه واحدهای تولیدی 

بتوانند به سمت سرمایه گذاری های جدید ازجمله مشارکت در سرمایه گذاری 

بـا شـرکت های بـزرگ بـرای افزایـش ظرفیت یا تولید محصوالت خـاص و جدید 

سـوق یابنـد. عالوه برایـن، افزایـش عرضه های مـواد اولیه صنعت لوله و پروفیل 

کـه از چنـد مـاه گذشـته شـروع شـده، تـداوم یابـد زیـرا افزایـش عرضـه موجـب 

می شـود کـه تولیدکننـدگان قدرتمنـد بـا تامیـن مـواد اولیـه خـود، محصوالتـی 

درخـور هـم بـرای بازارهـای داخلـی و هـم صادراتـی تولیـد کننـد و ظرفیت های 

واقعی این صنعت شکوفا شود.

چراغ نیم سوز تولید

سعیدفتاحیمنش



فــوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی



گفت و گوی ویژه

شماره  215          اردیبهشت ماه  1401

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

6

سوءمدیریت در تامین انرژی، آسیب رسان تر از تحریم
عبداللـه تیموری نیـا، مدیرعامـل شـرکت ذوب روی اصفهـان در گفت وگـو بـا » فلـزات آنالین«:

گسترش نیافتن تکنولوژی فرآوری   
خاک سولفیدی 

صنعـت روی در داخل کشـور از اهمیت 
فراوانی برخـوردار اسـت و تولیدکنندگان 
شمش روی طی سـالیان اخیر توانسته اند 
علی رغـم وجود مشـکالت فراوانـی مانند 
افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و حامل های 
انـرژی، عملکـرد درخشـانی در ارزآوری و 
همچنین اشـتغال زایی داشـته باشـند. در 
تولیدکننـدگان  فعالیـت  اسـاس  واقـع، 
شـمش روی، صادرات است و شرکت های 
بـزرگ فعـال در ایـن حـوزه موفـق بـه 
صـادرات 100 هزار تن محصول در سـال 
معـادل بـا حـدود نیـم میلیـارد دالر درآمد 
ارزی بـرای کشـور شـده اند. در همیـن 
راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« بـا عبـداهلل تیموری نیا، 
مدیرعامـل شـرکت ذوب روی اصفهـان 
گفت وگو کرده اسـت که متن کامـل آن را 

در ادامه خواهید خواند:
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ظرفیت اسمی شرکت ذوب روی اصفهان   
چقدر است و چه میزان از آن فعال است؟

ظرفیت تولید شـمش روی شـرکت طبق پروانه 

بهره برداری، پنج هزار تن در سـال بوده که در حال 

حاضـر، بالـغ بـر 80 درصد این ظرفیت فعال اسـت. 

عالوه براین، محصوالت جانبی نیز در این مجموعه 

تولید می شود.

مـواد اولیـه این شـرکت چگونـه تامین   
می شود؟ آیا چالشی در این زمینه دارید؟

ماده اولیه مورد نیاز شرکت، خاک و کنسانتره 

طریـق  از  آن  عمـده  قسـمت  کـه  اسـت  معدنـی 

شرکت باما که سهامدار عمده ذوب روی اصفهان 

و متعهـد بـه تامیـن آن اسـت، در اختیـار شـرکت 

قـرار می گیـرد. مـواد افزودنـی نیـز تقریبـا همگـی 

داخلـی اسـت و بـه صـورت ریالـی از بـازار داخلـی 

خریداری می  شوند.

در خصـوص فراینـد و تکنولـوژی تولید   
محصول در این شرکت توضیح بفرمایید.

فرایند تولید شمش روی در کارخانه ذوب روی 

اصفهان مشابه با سایر تولیدکنندگان داخلی، روش 

هیدرومتالورژی است. در این روش، ابتدا کنسانتره 

یـا خـاک خـام روی در مخـازن لیچینـگ بـا افزایـش 

اسـید سـولفوریک، حـل و بـه محلـول سـولفات روی 

تبدیـل می شـود. پـس از فیلتراسـیون و جداسـازی 

اجزای نامحلول، محلول فیلتریت طی دو مرحله به 

منظـور جداسـازی ناخالصی هـای مضـر، تصفیـه و 

محلول حاصل به قسمت الکترولیز هدایت می شود 

و در اثـر عبـور جریـان بـرق مسـتقیم با ولتـاژ و آمپراژ 

الزم، فلز روی بر سطح کاتدها رسوب می کند و در 

بـه  کاتـد  سـطح  از  24سـاعته،  زمانـی  فاصله هـای 

جـدا  خالـص  روی  جنـس  از  ورقه هایـی  صـورت 

می شوند. این ورقه ها پس از عبور از کوره ذوب، به 

شکل شمش هایی به وزن 25 کیلوگرم و دارای حک 

استاندارد، بسته بندی و آماده فروش می شوند.

عملکرد ایـن شـرکت را در زمینه تولید و   
در سـال 1400 چطـور  فـروش محصـول 

ارزیابـی می کنید و  چه برنامه هایـی را در این 
خصوص برای سال جاری در نظر دارید؟

سـال 1400، سـالی بسـیار سـخت بـرای صنایـع 

مختلـف بـه ویژه صنعت روی بـود. افزایش قیمت 

حامل هـای انـرژی و کمبـود آن بـه خصـوص برق که 

گاهی اوقات بعضی از واحدهای تولیدی ناچار به 

کاهش 90 درصدی تولید و در واقع خاموش کردن 

خطوط تولید خود می شـدند، ضربات سـنگینی را 

بـه شـاغالن ایـن صنعـت اعـم از کارگـر و کارفرمـا 

وارد کرد. نگاه اجمالی به آمار تولید شمش در این 

سـال و مقایسـه آن بـا سـال های قبـل ، مویـد ایـن 

واقعیت است.

سـال گذشـته بـرای شـرکت ذوب روی اصفهـان 

نیـز سـال بسـیار پـر زحمـت و پـر ریسـکی بـود امـا از 

آنجایـی کـه مسـائل و مشـکالت تـا حـدی از قبـل 

پیش بینی شـده بود، خوشـبختانه به تولید شـرکت 

بـه لحـاظ کمـی لطمه چندانـی وارد نشـد و به لحاظ 

کیفـی نیـز اصال کاهشـی نسـبت به قبل نداشـتیم. 

بـا تولیـد 9 هـزار تـن شـمش در ایـن سـال  شـرکت 

نسبت به سال قبل از آن، علی رغم کمبودهای ذکر 

شده، فقط 3 درصد کاهش تولید داشت. در زمینه 

فـروش نیـز کاهـش محسوسـی نسـبت به سـال قبل 

نداشتیم و تنها اختالف با سال قبل حدود 20درصد 

فـروش داخلـی بـود کـه بنـا به برخـی دالیل جایگزین 

فـروش خارجـی شـد. برنامـه و بودجـه در نظر گرفته 

شده برای سال جاری، ادامه سیاست حفظ تولید و 

عدم تاثیرپذیری از شرایط خارجی است و پیش بینی ها 

و سـرمایه گذاری های الزم بـرای نیـل به این مقصود 

نیز انجام شده است.

بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت ذوب روی   
اصفهان فعالیت چشمگیری در حوزه صادرات 
دارد، در خصـوص اسـتراتژی شـرکت در این 

حوزه مهم توضیحاتی بفرمایید.
سایـــر  ماننـــد  اصفهـــان  روی  ذوب  شرکـــت 

تولیدکننـدگان بـزرگ روی، مبنـای تجـارت خـود را 

فـروش صادراتـی قـرار داده اسـت. فـروش داخلـی بـه 

جز موارد خاص و محدود، جایی در استراتژی تجاری 

شـرکت ندارد . فروش صادراتی، امتیازات فراوانی را 

سال گذشته برای شرکت 
ذوب روی اصفهان نیز 

سال بسیار پر زحمت و پر 
ریسکی بود اما از آنجایی 
که مسائل و مشکالت تا 

حدی از قبل پیش بینی شده 
بود، خوشبختانه به تولید 

شرکت به لحاظ کمی لطمه 
چندانی وارد نشد و به لحاظ 

کیفی نیز اصال کاهشی 
نسبت به قبل نداشتیم
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توجـه  قابـل  مقادیـر  خـروج  از  ثانیـا  اسـت؛  روی 

کنسـانتره سـولفوره از کشـور کـه عمـال یـک مـاده 

نیمه خـام اسـت، جلوگیـری و ضمـن تولیـد ارزش 

را وارد کشـور کـرد.  بیشـتری  ارز   ، باالتـر  افـزوده 

توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت کـه مـا در 

صنعت روی هنوز ضعف بسیار شدیدی در حلقه 

دوم تولیـد یعنـی فـرآوری داریـم و از بیـن بـردن این 

ضعف جز با تقویت واحدهای فرآوری پر ظرفیت، 

محقـق نخواهـد شـد. دانـش فنـی ایـن کار کامـال 

مشـخص و در دسـترس و سـودآوری آن نیز تضمین 

شده است.

مقایسـه شـما از کیفیت روی تولید شده   
خارجـی  مشـابه  نمونه هـای  بـا  داخـل  در 
چیسـت و آیـا می تـوان بـه حضـور موفـق 
شـرکت های ایرانـی در بازارهـای بین المللی 

امیدوار بود؟
واقعیـت امـر آن اسـت کـه ایـن مهـم از مرحلـه 

امیدواری عبور کرده و کامال محقق شده است. در 

حـال حاضـر، شـمش بـا خلـوص باالتـر از 99.95درصد 

)شـمش High Grade ( تولیـد ایـران هیـچ تفاوتـی بـا 

نمونه مشابه سایر کشورها ندارد و با همان قیمت که 

قیمـت روز بـورس فلـزات لنـدن )LME(  اسـت، در 

بازارهای جهانی به فروش می رسـد.

تاثیـر تحریم ها بر عملکرد شـرکت ذوب   
روی اصفهان را چطور ارزیابی می کنید؟

اگـر منظـور همـان تحریم هـای خارجـی اسـت ، 

بنگاه هـای  تمـام  ماننـــد  نیـز  شـرکت  ایـن  طبعـــا 

اقتصـادی متاثـر از اعمـال آن هـا شـده و همـواره در 

صـدد پیـدا کـردن راه حل هایی بـرای مقابله با آن ها 

بـوده اسـت. تاکنـون نیـز اجـازه نـداده اسـت ایـن 

و  کمیـت  و  فعالیـت  بـر  منفـی  تاثیـر  تحریم هـا، 

امـا چنانچـه همـه شـاهد  کیفیـت تولیـد بگـذارد 

هسـتیم، در بسـیاری از مـوارد تاثیرگـذاری منفـی 

از  شـدیدتر  مراتـب  بـه  داخلـی  تحریم هـای 

تحریم هـای بین المللـی بوده اسـت. کدام مشـتری 

شرکت توزیع برق یا گاز، نسبت به تولیدکننده ای 

کـه ارز آفریـن و اشـتغال آفرین بـوده و دارای نقشـی 

فعـال در تعدیـل و کاهـش بـار تحریم هـای جهانـی 

اسـت، ارجعیـت دارد کـه بـه محـض کمبـود بـرق، 

اولیـن گروهـی که مشـمول طرح های گرانـی انرژی 

یا کاهش مصرف یا حتی خاموشی قرار می گیرند، 

در  روی  تولیدکننـده  هسـتند؟  تولیدکننـدگان 

بـرای شـرکت از جملـه دسترسـی بـه بازارهای جهانی 

کـه محدودیـت خریـد نداشـته و همـواره مشـتریان 

تولیدات کالن هستند، استفاده از معافیت مالیاتی 

در فروش صادراتی که بالطبع سود خالص شرکت را 

افزایش می دهد و همچنین در اختیار داشتن منابع 

ارزی برای واردات دستگاه ها و تجهیزاتی که شرکت 

در مقاطعی از کشورهای خارجی تهیه می کند به 

ورود  نیـز  کالن  بعـد  در  داشـت.  خواهـد  همـراه 

سـاالنه در حـدود 30میلیـون دالر ارز بـه کشـور و 

تبدیل کامل آن به ریال در سیستم بانکی و رسمی، 

بـه ویـژه در سـال های اخیـر کـه صـادرات کاال از 

جملـه نفـت و میعانـات گازی بـه لحـاظ تحریم هـا 

کاهش قابل توجهی داشـته و موجب کاهش ارز و 

افزایـش نـرخ تسـعیر آن شـده اسـت، تاثیـر بسـزایی 

در کنترل بازار ارز دارد.

خاک اکسـیدی مورد نیـاز تولیدکنندگان   
شـمش روی در حال پایان است و تکنولوژی 
فرآوری خاک سـولفیدی نیز در کشـور وجود 
ندارد. تفسـیر شـما در این رابطه چیسـت و 
آیـا واردات خـاک معدنـی می توانـد راهکار 

مناسبی باشد؟
واردات خـاک در شـرایطی کـه دو معـدن بزرگ 

و پایـدار بـا ذخایـر بسـیار بـاالی سـرب و روی در 

کشـور داریـم، چـه معنـا و دلیلـی دارد؟ آیـا جـز ایـن 

اسـت که با این اقدام، بازار واسـطه گری و داللی را 

داغ و قیمت خاک وارداتی را بیشتر خواهیم کرد؟ 

تکنولـوژی فـرآوری خـاک سـولفیدی بـه طـور کامـل 

در کشور وجود دارد و حتی یکی از تولیدکننده های 

بـزرگ داخلـی قسـمتی از تولید خود را بـا این روش 

انجام می دهد.

تنهــا محدودیــت موجـود، گسـترش نیافتـــن 

ایـن تکنولــوژی اسـت. در حالـی کـــه می تـــوان بـا 

سرمایه گذاری مناسب در زمانی نه چندان طوالنی، 

واحدهـای فـرآوری متناسـب را راه  انـدازی کـرد و 

عـالوه بـر تبدیـل خاک به اکسـید قابل اسـتفاده در 

کارخانه هـای تولیـد روی، اوال مقـدار قابـل توجهـی 

اسید سولفوریک به دست آورد که در حال حاضر 

از عوامـل بسـیار تاثیرگـذار در قیمـت تمـام شـده 
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سال1400، برق را پنج برابر و گاز را 21 برابرگران تر از 

سـال 1399 خریـداری کـرده اسـت. ایـن معضـل بـه 

همیـن میـزان نیـز اکتفا نشـد و در مقاطـع فراوانی، 

تولیدکننـده را ناچـار کردنـد برقـی را کـه پیش تـر از 

بورس یا نیروگاه پیش خرید کرده و هزینه آن را هم 

کامـل پرداختـه بـود، مصـرف نکنـد. مگـر در سـال 

1389 پـس از اجـرای طرح هدفمندی یارانه ها، یکی 

از اهداف استفاده از نقدینگی حاصل از این طرح 

بـرای احـداث نیروگاه های جدید برق عنوان نشـد؟ 

این نیروگاه ها کجا تاسیس شده اند که برق تولیدی  

آن ها به دست ما نمی رسد؟

انتظـار شـما از مسـئوالن چیسـت و آیا   
دولـت همکاری هـای الزم و سـازنده را بـا 

بخش خصوصی دارد؟
تولیدکننـده تمـام تـوان خـود را در بخش تولید 

ازجمله تامین نیروی انسانی ، نقدینگی الزم برای 

انـواع سـرمایه گذاری ، ابـزار کار و تجهیـزات مـورد 

نیـاز، مـواد اولیـه ، دسترسـی بـه بـازار فـروش و... 

صـرف می کنـد اما بعضی نهاده ها و لوازم هسـتند 

که تامین آن ها در هیچ جای دنیا در توان و وظیفه 

تولیدکننده نیست. تولیدکننده روی به طور ذاتی 

تـوان تولیـد بـرق و گاز و نفـت و آب را نـدارد. ایـن 

مـوارد، امکانـات اولیه ای هسـتند کـه باید از طریق 

دسـتگاه های دولتـی در اختیـار تولیدکننـده قـرار 

بگیرنـد. وقتـی بـه تولیدکننـده مجـوز اجـرای یـک 

طرح داده می شود، متولیان امر تعهد کرده اند در 

قبـال ارائـه ایـن مجـوز، امکانـات اولیـه را )بالطبع با 

متقاضـی  اختیـار  در  متعـارف(  شـرایط  و  قیمـت 

اجـرای طـرح قـرار دهنـد. حـال چگونـه اسـت کـه با 

پیدایـش هـر مشـکلی در ایـن زمینه هـا، تمـام بار به 

دوش تولیدکننـده می افتـد و ایـن امکانـات از او 

دریغ می شـود؟ آیا این عملکرد با نگرش توسـعه ای 

و شعارهای حمایت از تولید و کارآفرینی، مغایرت 

کامل و زاویه 180 درجه ای ندارد؟

چشـم انداز شـما از آینده صنعت روی در   
کشـور چیسـت و آیا طرح توسـعه خاصی را 

مد نظر دارید؟
امروزه مــا در حال زیسـتن در قرن 21 هسـتیم؛  

قرنـی کـه متفکـران و دانشـمندان و دولتمـردان 

طوالنی مـــدت  و  کوتاه مـــدت  بـــرای  نخبگـــان  و 

برنامه ریـزی می کننـد. تـا آنجایـی که امـکان ادامه 

حیات انسان را در کرات دیگر منظومه شمسی به 

طـور جـدی مـد نظـر قـرار داده انـد . امـروز، فاصلـه 

زیـادی از زمانـی کـه دانه را در زمین می کاشـتیم و 

باقـی را بـه دسـت تقدیـر می سـپردیم کـه آیـا بـاران 

خواهـد باریـــد تـا محصـول حاصــل شــود یـا خیـر، 

گرفته  ایـم. آینـده هـر فعالیت و صنعتـی را عملکرد 

امـروز خـود مـا خواهـد سـاخت . چشـم انداز آینده، 

یـک اتفـاق نیسـت کـه صرفـا پیش بینـی کـرده و بـه 

انتظـار آن بنشـینیم . بایـد ابتـدا بررسـی کنیـم کـه 

خـود ما می خواهیم چگونه باشـد و سـپس بـرای آن 

طرح ریـزی کـرده و اجـرا کنیـم. تحقـق ایـن مهم در 

گـرو عملکـرد خـود مـا اسـت تـا بـا اسـتفاده از تمـام 

امکانات به موجودیت در بیایند.

 معدن سرب و روی مهدی آباد سال ها است که 

بـدون اقـدام جـدی، در کشـاکش حرف ها و شـعارها 

غیرفعـال باقی مانده اسـت. علی رغـم وعده های هر 

سـاله کـه در مجامـع مختلـف دربـاره بهره بـرداری 

کماکـــان  داده می شـــود،  معـــدن  ایـــن  از  وسیـــع 

و  کـه در سـال ها  را دارد  مهدی آبـاد همـان حالـی 

دهه هـای قبل داشـت. معـدن سـرب و روی انگوران 

بـر  تولیدکننـدگان  دوش  از  را  بـاری  دیگـر  عمـال 

نمـی دارد و آن سـهمیه قطره چکانـی خاک سـال های 

قبـل هـم بـه طـور کلـی از تولیدکنندگان دریغ شـد و 

در حـال حاضـر اگـر درآمدی نیز داشـته باشـد، صرفا 

بـرای همـان شـرکت دولتـی بـوده کـه معـدن را بـه 

تمامـی در تصاحـب و تصـرف خـود گرفتـه اسـت. 

بدون شـک اگر همین رویه و سیاسـت های مغایر با 

توسعه حاکم بوده و تغییری در نگرش ها و مشی ها 

حاصل نشـود، آینده روشـنی پیش روی این صنعت 

قـرار نـدارد  امـا اگـر بـه تولیدکنندگانـی که سـه دهه 

اســــت بـی هیـــچ چشمداشتـــی در ایـــن صنعـــت 

سرمایــــه گذاری مالـــی، فکـــری، عمـــری و عملـی 

کرده انـد و آن را بـدون حمایـت دولتـی از صفـر بـه 

150هزار تن تولید سالیانه و 100 هزار تن صادرات در 

سال معادل با حدود نیم میلیارد دالر درآمد ارزی و 

اشـتغال مسـتقیم بالغ بر 10 هزار نفر رسـانده اند، بها 

داده شـده و نقطـه نظـرات آن هـا شـنیده و جـدی 

گرفته شود، این صنعت می تواند یکی از بومی ترین 

و پایدارترین صنایع و همچنین یکی از مستحکم ترین 

پایه های اقتصاد غیرنفتی کشور باشد.
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فــوالدفــوالد

عرضه و تقاضا در بازار فوالد همخوانی ندارد

سال 1400 برای صنعت فوالد بدشگون بود

ثبـات در بازار با افزایش حجم عرضه مواد اولیه



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی
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مدیرعامل شـرکت صنعـت تجارت پردیـس آذربایجان گفت: عرضـه و تقاضای مـواد اولیه در 
بـازار متعادل نیسـت و دولـت عرضه مواد اولیـه را محدود به بـورس کاال کرده، اقدامـی که خود به 

تنهایی موجب متضرر شدن برخی شرکت های فوالدی شده است.

عرضه و تقاضا در بازار فوالد همخوانی ندارد
اهمیت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس  

مدیرعامل شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان:

صمـد مهـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«عنوان کرد: شرکت 

صنعـت تجـارت پردیس آذربایجـان در سـال 1392 با 

هدف تولید 300 هزار تن بیلت فوالدی در سال آغاز 

به کار کرد. در حال حاضر با 900 نفر نیروی انسانی 

و در سـه شـیفت کاری بـه تولیـد بیلـت فـوالدی بـا 

بـا طـول  ابعـاد 150*150 میلی متـر  گریـد 5SP در 

12متـر می پردازیـم. خوشـبختانه مجموعـه مـا بـه 

این مرحله اکتفا نکرده است و اقدام به راه اندازی 

خـط نـورد بـرای تولیـد مقاطـع طویـل فـوالدی نظیـر 

میلگرد کرده ایم.

میان عرضه و تقاضا توازن نیست  
پردیـس  تجـارت  صنعـت  شـرکت  مدیرعامـل 

آذربایجـان مطـرح کـرد: 90 درصـد آهـن اسـفنجی و 

10درصـد ضایعـات آهنـی مـورد نیاز خـود را از طریق 

بورس کاالی ایران تامین می کنیم که متاسفانه در 

تامیـن ایـن مـواد به ویژه آهن اسـفنجی با مشـکالت 

متعـددی روبـه رو شـده ایم؛ بـه طـوری کـه عرضـه و 

تقاضـای آن در بـورس بـا یکدیگـر همخوانـی نـدارد و 

شـرکت های  تقاضـای  بـا  متناسـب  محصـول  ایـن 

نمی شـود.  ایـران عرضـه  بـورس کاالی  فـوالدی در 

دولـت عرضـه مـواد اولیه را محدود به بـورس کاالی 

شـده  منجـر  مسـئله  همیـن  و  اسـت  کـرده  ایـران 

شـرکت های فـوالدی محصـوالت خـود را بـه صـورت 

در  کننـد.  عرضـه  کاال  بـورس  در  قطره چکانـی 

حقیقـت، وضعیـت بـازار فـوالد بـه حـدی نامطلـوب 

اسـت کـه بـه ازای هـر کیلوگـرم، معـادل هـزار تومان 

ضرر می کنیم.

صنعـت،  وزارت  متاسـفانه  داد:  ادامـه  وی 

معـدن و تجـارت نیـز بـا آگاهـی کامـل نسـبت بـه 

فـــوالد،  تولیـــدکنندگان  گریبـــان گیر  موضوعـــات 

تاکنـون اقـدام مثبتـی در ایـن زمینـه انجـام نـداده 

اسـت. بعضی سـازوکارهای بی ثبات کننده وزارت 

صمـت سـبب شـده اسـت کارخانه هـای دولتی که 

موظـف بـه عرضـه آهـن اسـفنجی در بـورس کاال 

هسـتند، همـه محصـول تولیـدی خـود را بـه بـورس 

نیاورنـد و ایـن موضـوع یکـی از عوامل کمبود مواد 

اولیـه در بـورس کاالی ایـران، در مقابـل تقاضـای 

زیاد است.

کمبود انرژی، مانع توسعه صنعت فوالد  
مهـدی، تامیـن انـرژی را دیگـر چالـش شـرکت 

صنعـت تجـارت پردیـس آذربایجـان عنـوان کـرد و 

گفت: از ابتدای سال 1400 با مشکالت کمبود برق 

مواجـه بودیـم؛ بـه گونه ای که قطعی هـای مکرر برق 

در تابستان طی 82 روز خسارت های چشمگیری به 

مجموعه وارد کرد. ضمن اینکه کمبود گاز، دومین 

معضل جدی واحدهای تولیدی در این زمینه است 

اما شـرکت ملی گاز از ابتدای آذر ماه سـال قبل نیز 

بـا ارسـال نامـه  ای خواسـتار کاهـش مصـرف انـرژی یا 

عبـارت دیگـر، کاهـش تولیـد این شـرکت شـده بود. 

بـرق  سـازمان  و  نیـرو  وزارت  از  حـال  همیـن  در 

منطقـه ای پیگیـر حـل بحـران ایجـاد شـده بودیـم اما 

متاسـفانه تاکنـون هیـچ اقدامـی از جانـب دولـت 

صورت نپذیرفته اسـت. بنابراین همچنان خواستار 

حمایت دولت برای تامین برق مورد نیاز شرکت های 

فوالدی هستیم.

صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس  
مدیرعامـــل شرکـــت صنعـت تجـارت پردیـس 

آذربایجـــان در خصــــوص عمـــده مشتریـــان ایـــن 

مجموعـه، اظهـار کـرد: خوشـبختانه شـرکت مـا به 

دلیـل اینکـه تمامـی شـمش های فوالدی خـود را به 

تبدیـل می کنـد،  میلگـرد  یعنـی  نهایـی  محصـول 

محصـوالت  فـروش  بـرای  مشـتری  جـذب  نگـران 

خود نیستیم.

وی به تشـریح وضعیت بازار پرداخت و تصریح 

کـرد: در گذشـته محصـوالت خود را به کشـورهایی 

صـادر  ارمنسـتان  گرجسـتان،  ازبکسـتان،  نظیـر 

می کردیـم امـا بـا توجـه بـه مسـدود شـدن تجـارت با 

ایـن کشـورها، صـادرات بیشـتر به شـهرهای اربیل و 

سلمانیه کشور عراق صورت می گیرد.

مهـدی اضافـه کـرد: متاسـفانه بـازار صادراتـی 

جـذاب  ایرانـی  تولیدکننـدگان  بـرای  قبـل  ماننـد 

نیسـت؛ بـه طـوری کـه کشـور گرجسـتان بـه دلیـل 

تحریم هـای موجـود همـکاری  الزم را نشـان نـداد و 

محصوالت فوالدی مجموعه ما را بازگرداند. معتقد 

هسـتیم بهبود ارتباطات تجاری با سـایر کشورها به  

می توانـد  فـارس  خلیـج  حاشـیه  کشـورهای  ویـژه 

موجب توسعه صنعت فوالد شود. 
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مدیرعامل شـرکت شـمش ریـزان البرز گفت: متاسـفانه در سـال گذشـته سـودآوری و تولید 
مطلوبی را تجربه نکردیم و شاهد بدترین وضعیت بازار نسبت به سال های پیش بودیم.

سال 1400 برای صنعت فوالد بدشگون بود
مدیرعامل شرکت شمش ریزان البرز:

خلیـل قربـان زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

شـمش ریـزان البـرز بـا ظرفیـت تولیـد 60 هـزار تـن 

محصـول در سـال، در سـال 1385 آغـاز بـه کار کـرده 

اسـت. ایـن مجموعـه بـا در اختیـار داشـتن 210 نفـر 

نیروی انسانی، در سه شیفت کاری به تولید بیلت 

فـوالدی بـه ابعـاد 125*125 میلی متـر بـا اسـتفاده از 

کـوره القایی مشـغول اسـت. این محصـول در تولید 

مقاطـع طویـل از جملـه، نبشـی، میلگـرد، تیرآهـن و 

ناودانی مصرف دارد.

مدیرعامل شرکت شمش ریزان البرز با اشاره به 

تامین مواد اولیه از منابع مختلف، عنوان کرد: طی 

یـک سـال گذشـته دو تـا سـه هـزار تـن آهن اسـفنجی 

که اصلی ترین ماده اولیه واحدهای القایی است را 

از بورس کاالی ایران تامین می کردیم اما متاسـفانه 

سهمیه مورد نظر مجموعه قطع شده است و اقدام 

بـه تامیـن مـواد اولیـه از بـازار آزاد می کنیـم. اکنـون 

سهمیه فوالدسازان القایی، جیره بندی شده است و 

به تعبیری فشار صنایع باالدستی بر القایی ها سبب 

شد سهمیه ای به تولیدکنندگان القایی تعلق نگیرد 

که همین مسئله کاهش میزان تولید مجموعه را به 

همراه داشته است.

تولیـد  فراینـد  در  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 

نیـز  آهنـی  ضایعـات  از  اسـتفاده  فـوالدی،  شـمش 

ضـروری اسـت کـه آن را از شـهرهای قزویـن و تهـران 

تامین می کنیم و عمده آن اضافات شـمش فوالدی 

اسـت. تاکنـون بـا توجـه بـه قیمت جهانـی ضایعات 

آهنـی و مقرون بـه صرفه نبودن هزینه هـای  گمرکی، 

اقدام به واردات قراضه آهنی نکرده ایم.

قربـان زاده، کمبـود مواد اولیه و کمبود انـرژی را 

عمده تریـن مشـکالت شـرکت بیـان کـرد و گفـت: 

همچنان مشکالت کمبود انرژی برای صنعت فوالد 

به قوت خود پابر جا اسـت و شـاهد افزایش بیش از 

پنج برابری قیمت سوخت های فسیلی همچون گاز 

و همچنیـن رشـد هفـت برابری قیمت بـرق طی یک 

سال گذشته بودیم.

نبود تعادل در بازار فوالد  
در  البـرز  ریـزان  شـمش  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص مشـتریان این شـرکت، اذعان کرد: بیشـتر 

مشـتریان شـرکت مـا در شـهر قزویـن و حومـه آن 

هستند که به صورت نقدی و پیش پرداخت با آن ها 

بـه معاملـه می پردازیم.

وی به توضیحاتی درباره وضعیت بازار شمش 

برخـالف  متاسـفانه  گفـت:  و  پرداخـت  فـوالدی 

ماه هـای  در  بـود  پیش بینـی شـده  کـه  مـا  انتظـار 

بهمـن و اسـفند سـال 1400 فـروش مطلوبـی داشـته 

باشـیم امـا عکـس آن اتفـاق افتـاد و یکـی از بدتریـن 

سال هـــا را پشـــت سـر گذاشتیـــم. بـه طـوری کـــه 

نتوانسـتیم چـه در بخـش فـروش و چـه در بخـش 

تولید به تعهدات خود پایبند باشیم. مشکالت به 

وجـود آمـده ناشـی از کمبـود مـواد اولیـه و نبـود 

تعادل در بازار است.

قربان زاده در ادامه تصریح کرد: متاسـفانه بازار 

فوالد با فراز و نشیب فراوانی همراه بوده و غیر قابل 

دارد  امـکان  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت؛  پیش بینـی 

تنهـا در سـه مـاه  یـک سـال  تولیدکننـده در طـول 

سـوددهی مطلوبی داشـته باشـد. در حال حاضر به 

دلیل مشـکالت ناشـی از کمبود بسـیار شـدید مواد 

اولیه، رشـد قیمت آن و هزینه  تمام شـده محصول، 

قـادر بـه تولیـد بـا تمـام ظرفیـت خود نیسـتیم و تنها 

یکی از چهار کوره موجود فعال اسـت. ضمن اینکه 

در تالش هسـتیم که حداقل بتوانیم مبلغ فروش را 

بـا هزینه هـای تامیـن مـواد اولیـه، حقـوق و دسـتمزد 

و... سـر به سـر کنیم و تعدیل نیرو نداشـته باشـیم. 

البتـه تعدیـل نیـرو یکـی از راه هـای عبـور از بحـران 

بـه  توجـه  بـا  امـا در حـال حاضـر  اسـت  اقتصـادی 

سـرمایه گذاری انجـام شـده، گرفتـن ایـن تصمیـم، 

منطقی نیست.

صادرات شمش فوالدی در آینده نزدیک  
در  البـرز  ریـزان  شـمش  شـرکت  مدیرعامـل 

مجموعـه،  ایـن  اولویت هـای  و  اهـداف  خصـوص 

مطرح کرد: مقرر شـده اسـت، در سـال جاری فروش 

صادراتـی داشـته باشـیم که اقداماتـی در این زمینه 

انجام شده و قرار است به صورت آزمایشی، بخشی 

از بیلت فوالدی خود را به کشورهایی همچون عراق 

و سـوریه صـادر کنیـم تـا شـرایط بازارهـای صادراتـی، 

گمـرگ و راه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه 

کشور را بسنجیم.

تمـام  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  تولیدکننـده  ایـن 

برنامه ریـزی شـرکت شـمش ریـزان البـرز معطوف به 

افزایش تولید شده است؛ این یعنی بیشترین تمرکز 

مجموعـه مـا بـر ایـن اسـت کـه بتوانیـم مـواد اولیـه 

مورد نیاز خود را بدون هیچ گونه مشـکلی، تامین و 

همچنیـن بتوانیـم میـزان تولیـد خـود را بـه ظرفیـت 

اسمی نزدیک کنیم.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد پروفیل مشـهد گفـت: افزایش حجـم عرضه های ورق گـرم فوالدی 
در ماه هـای اخیـر هم ثبات نسـبی را در بـازار مواد اولیـه و محصوالت صنعت لولـه و پروفیل ایجاد 

کرده و هم اینکه تامین مواد اولیه راحت تر شده است.

ثبات در بازار با افزایش حجم عرضه مواد اولیه
مدیرعامل شرکت فوالد پروفیل مشهد عنوان کرد:

اصغـر ره پیمـا در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، بیـان کـرد: سـال 

1400 بـرای برخـی شـرکت های حـوزه لولـه و پروفیـل 

بـا  ایـن شـرکت ها توانسـتند  پررونـق سـپری شـد و 

صـادرات محصـوالت خـود بـه کشـورهای همسـایه، 

ضمـن جبـران کمبـود تقاضـا و رکـود بـازار داخلـی، 

ارزش افزوده نسبتا خوبی را کسب کنند.

وی تاکید کرد: شـرکت فوالد پروفیل مشـهد در 

سـال 1400 بـه ویـژه در بحـث صـادرات قوطی هـا و 

پروفیل هـای فـوالدی بسـیار فعـال بـود و رونق نسـبتا 

خوبی را تجربه کرد. البته ناگفته نماند که تا پایان 

کشـورهای  صادراتـی  بازارهـای  وضعیـت  مـاه  آذر 

همسـایه مناسـب بـود امـا از آن زمـان تـا پایـان سـال 

1400 وضعیـت بازارهـای صادراتـی کمـی بـا تالطـم 

همراه شد.

در  مشـهد  پروفیـل  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

تولیـد  و ظرفیـت  شـرکت  ایـن  خصـوص وضعیـت 

خاطرنشـان کرد: مجموعه ما به صورت تقریبی در 

هـر سـال قـادر بـه تولیـد 125 هـزار تـن محصـوالت 

قوطـی و پروفیـل فـوالدی اسـت که ایـن میزان تولید 

با فعالیت در هر سه شیفت کاری به دست خواهد 

آمـد امـا در حـال حاضـر ماهانـه بـا یـک شـیفت سـه 

هـزار و 500 تـن محصـول تولیـد می کنیـم کـه تقریبـا 

برابر با ظرفیت اسمی در هر شیفت است و بنابراین 

یک سوم ظرفیت فعال داریم.

ره پیما تصریح کرد: به دلیل سـرمایه در گردش 

پاییـن اکثـر تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل بـا مشـکل 

تولیـد پایین نسـبت بـه ظرفیت مواجه هسـتند زیرا 

بـه شـدت  اولیـه در سـال های اخیـر  قیمـت مـواد 

افزایـش یافتـه و بـه همیـن دلیـل سـرمایه در گـردش 

ناکافـی بـه تولیدکننـده اجـازه نمی دهـد بـا ظرفیـت 

مناسب فعالیت کند.

این تولیدکننده با اشاره به نحوه تامین مواد اولیه 

صنعـت لولـه و پروفیـل فـوالدی، عنـوان کـرد: ورق 

فـوالدی را بـه عنـوان مـاده اولیـه بایـد به طور کامـل از 

بـورس خریـداری کنیـم کـه البتـه در سـال گذشـته با 

چالـش همراه بـود. به طوری که برای همه واحدهای 

مصرف کننده ورق فوالدی سـهمیه مشـخص شده و 

به دلیل سـهمیه بندی، شـرکت فوالد پروفیل مشـهد 

نتوانست به موقع و به میزان کافی مواد اولیه خود را 

از بورس کاال خریداری کند.

وی اضافه کرد: سهمیه بندی ها مطابق با ظرفیت 

اسـمی و توانایـی تولیـد انجـام نشـدند و هـر شـرکت 

میـزان محـدودی قادر به خرید از بـورس بود. به طور 

مثال، شرکت فوالد پروفیل مشهد پنج خط تولید در 

اختیار دارد اما به طور کلی هر ماه 220 تن سـهمیه 

بـرای هـر خـط در نظـر گرفتنـد و بـه ایـن ترتیـب، 

سـهمیه ماهانـه شـرکت مـا بـه یـک هـزار و 100 تـن 

می رسـید کـه متاسـفانه بسـیار کمتـر از ظرفیـت 

اسـمی و توانایـی واقعـی شـرکت مـا بـود. سـهمیه 

اختصاص یافته به ما حتی یک دهم ظرفیت اسمی 

از دی مـاه سـال  سـاالنه نمی رسـید. خوشـبختانه 

گذشـته بـا توجـه به تغییـر رویکرد دولت نسـبت به 

صنایع مصرف کننده ورق گرم فوالدی تغییر کرد و 

سـهمیه بندی ورق فـوالدی برداشـته شـد. بـه نظـر 

می رسـد در سـال جـاری تامیـن مـواد اولیـه از بـورس 

به مراتب راحت تر از سال گذشته باشد.



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

17         اردیبهشت ماه  1401       شماره  215

ورق  بـزرگ  عرضه کننـده  کـرد:  اذعـان  ره پیمـا 

فوالدی در کشور از زمستان سال گذشته، برخالف 

رونـد قبلی اقدام به عرضه سـنگین ورق فـوالدی در 

بـورس کاال کـرد کـه متشـکل از ورق تولیـد داخـل و 

ورق وارداتی بود. با توجه به این موضوع در ماه های 

کـه سـقف سـهمیه بندی  بهمـن سـال 1400  و  دی 

برداشـته شـد، توانستیم به خوبی مواد اولیه خود را 

سـقف  برداشـتن  حتـم  طـور  بـه  کنیـم.  خریـداری 

سـهمیه بندی و افزایـش حجـم عرضه هـا بـا توجـه 

تالطم های بسـیار شدید بازار در گذشـته، می تواند 

بـه ایجـاد ثبـات در بـازار کمـک کنـد و عرضه هـای 

زمسـتان سـال 1400 که عموما بیش از 300 هزار تن 

در عرضه اتفاق افتادند، به مهار تالطم بازار کمک 

شـایانی کـرد و اکنـون تـا حـد زیـادی بـازار تثبیـت 

شده است.

تولید با یک سوم ظرفیت اسمی  
مدیرعامـــل شـرکت فـــوالد پروفیـــل مشهـــد در 

خصـوص محصـوالت این شـرکت، بیان کـرد: از ورق 

گـرم فـوالدی بـا ضخامـت دو تـا سـه میلی متـر برای 

تولید محصول استفاده می کنیم. هم اکنون بیشتر 

محصــــوالت شرکـــت مـا را قوطـــی و لولـه تشـکیل 

می دهـــد. در محصـــوالت قوطـی قـــادر بـه تولیـد 

محصوالتی از قطر 20 در 20 تا 40 در 80 سـانتی متر 

هستیم. همچنین می توانیم لوله هایی با قطر دو تا 

چهار اینچ تولید کنیم.

وی عنـوان کـرد: ورق گـرم فـوالدی را به صورت 

رول تامین و به کارخانه وارد می کنیم. ابتدا ورق در 

ضخامت  های مورد نظر توسط دستگاه رول بازکن، 

بـاز و بـه دسـتگاه قیچـی نواربـری منتقـل و نـوار در 

عرض هـای مختلف بریده می شـود. رول بـرش داده 

شـــده مجـــددا بـه صـــورت کالف پیچیـــده شـــده 

درمی آیـد و سـپس بـه خـط تولیـد انتقـال می یابـد. 

سپـــس دو طـــرف ورق بـــرش داده شـــده توســــط 

غلتک هـای افقـی و عمـودی دسـتگاه فرمینـگ، در 

مرحلـه جـوش چنـد مرتبـه بـه هـم نزدیـک شـده، لبه 

آن ها با دستگاه جوش القایی فرکانس باال به یکدیگر 

جوش داده شـده و لوله خام تولید می شـود. پس از 

آن لولـه بـه قسـمت فرمینـگ و سـایزینگ انتقـال 

می یابد و با عبور از چندین غلتک و تبدیل شدن به 

محصـول نهایـی قوطـی یـا لوله، در قسـمت بـرش به 

ابعـاد تنظیـم شـده بـرش داده می شـود و در صـورت 

لزوم پس از انجام تسـت های مورد نیاز بسـته بندی 

شده و آماده تحویل به بازار است.

ره پیمـا ادامـه داد: در صورتـی کـه پروفیـل بـه 

صـورت بـاز باشـد، مرحلـه جـوش حـذف می شـود و 

تنهـا در بخـش فرمینـگ، پـس از انجـام عملیـات و 

رسـیدن به محصول مورد نظر، تنها برش سـایزینگ 

انجام می شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد پروفیـل مشـهد تاکیـد 

کـرد: محصـوالت شـرکت مـا در صنایـع مختلفـی 

کاربرد دارند. به طور مثال، پروفیل های باز با مقاطع 

U و Z در نوع ساختمانی جهت چهارچوب درب های 

چوبـی، MDF و قـاب اطـراف پنجره هـا بـر روی نمـای 

بیرونـی سـاختمان ها، بـه کار می رونـد. همچنیـن از 

آنجایی که قوطی های مربع و مسـتطیل ویژگی هایی 

نظیـر قابلیـت فرم پذیـری، جوش پذیـری، مقاومـت و 

دقت ابعادی و کیفیت سـطحی عالی دارند، امکان 

استفــــاده از آن هــــا در مصـــارفی همچــــون ساخـــت 

ماشـین آالت صنعتـی، سازه هــــای تقویــت کننـــده، 

ساخت قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و در و پنجره 

و ساختمان سـازی فراهـم می شـود. در همیـن حـال، 

لوله های درزدار برای انتقال مايعات، توليد پروفیل های 

مـورد  فلزی  سازه های  و  مصنوعات  ساخت  قوطي، 

استفاده قرار می گیرد.

از تکنولوژی داخلی استفاده می کنیم  
این تولیدکننده لوله و پروفیل فوالدی خاطرنشان 

کرد: تمام دستگاه ها و تکنولوژی های مورد استفاده 

در شرکت ما ساخت داخل هستند. این تکنولوژی ها 

مشابه خارجی اسـت و محصوالتی که با استفاده از 

تکنولـــوژی داخلــی تولیــــد می شونـــد، در بازارهای 

بین المللی قابل رقابت هستند. تاکنون برای صادرات 

بـــه دیگـر کشورهــــا بابـــت کیفیــــت محصـــول و 

رقابت پذیـری مشـکلی نداشـتیم. ضمـن اینکـه دو 

خـط در حـــال احـــداث داریـم و بـه دنبـال گسـترش 

فعالیت هـــا خـــود هستیـــم. با بهره بـــرداری از ایـــن 

خطـوط، ظرفیـت تولیـد شـرکت 130 هـزار تـن دیگـر 

مجموعه ما به صورت 
تقریبی در هر سال قادر 
به تولید 125 هزار تن 

محصوالت قوطی و پروفیل 
فوالدی است که این 

میزان تولید با فعالیت در 
هر سه شیفت کاری به 

دست خواهد آمد
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افزایـش می یابـد و محصـوالت چهـار و 6 اینچ از لوله 

به تولیدات مجموعه اضافه می شود.

صادرات به کشورهای آسیای میانه  
ره پیما با اشـاره به فروش صادراتی شـرکت فوالد 

پروفیل مشهد، بیان کرد: محصوالت خود را هم در 

فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای  هـم  و  داخـل  بـازار 

می رسـانیم امـا توجیـه اقتصادی فعالیت شـرکت ما 

در تداوم صادرات است. شرکت در استان خراسان 

رضوی واقع شده و به مرزهای شرقی و شمال شرقی 

کشور نزدیک است. به همین دلیل صادرات توجیه 

اقتصـادی باالیـی دارد. از ایـن رو محصـوالت خـود را 

ازبکسـتان،  قزاقسـتان،  ماننـد  کشـورهایی  بـه 

ترکمنسـتان و... صـادر می کنیـم. البتـه بـه کشـور 

افغانسـتان نیز محصول خود را صادر می کردیم اما 

و  تغییـر  بـه  توجـه  بـا  مـاه سـال گذشـته  از مـرداد 

تحـوالت سیاسـی رخ داده در ایـن کشـور، صـادرات 

بـه  صـادرات  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  شـده  متوقـف 

کشورهای آسیای میانه را ادامه می دهیم.

از صادرکننـدگان  وی تصریـح کـرد: بسـیاری 

کشـور مـا بـا قوانیـن تجـارت آشـنا نیسـتند و بـه 

همیـن دلیـل رونـد صادرات آن هـا با توجه به تعدد 

دسـتورالعمل ها متوقـف یـا کند می شـود اما برای 

و  قوانیـن  بـا  مطابـق  ابتـدا  همـان  از  صـادرات 

مقررات و دسـتورالعمل های صادراتی عمل کردیم 

دیگـر  برخـالف  شـد  باعـث  موضـوع  همیـن  و 

صادرکننـدگان بـا چالـش جـدی در زمینه قوانین و 

و  اطالعـات  اگـر  قطعـا  نشـویم.  مواجـه  مقـررات 

دانـش صادرکننـدگان در زمینـه قوانیـن و مقررات 

بـه  بـا صـادرات  رابطـه  بـه روز شـود، مشـکلی در 

ویژه بازگشت ارز نخواهند داشت.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد پروفیل مشـهد مطرح 

بـر  بـورس کاال  کـرد: قیمت گـذاری ورق گـرم در 

اساس نرخ ارز نیمایی انجام می شود. تولیدکننده ای 

کـه ورق گـرم خـود را از بـورس تامیـن کنـد، موظف 

بـه فـروش محصـول بـا همیـن نـرخ و صـادرات آن بـا 

نرخ ارز نیمایی و در نهایت بازگشـت ارز اسـت. در 

حالـی کـه بـرای تامیـن ورق از بـازار آزاد بایـد خریدار 

نرخ ارز بازار آزاد را در نظر بگیرد. از این رو هنگامی 

کـه تولیدکننـده ورق خود را از بـازار آزاد خریداری و 

محصـول تولیـد کنـد، نمی توانـد صـادرات را بـا نـرخ 

ارز نیمایـی انجـام دهـد و بنابرایـن ناچـار بـه توقـف 

صادرات است. در صورتی که یک تولیدکننده آشنا 

بـه قوانیـن و مقـررات صادراتی به ویژه بازگشـت ارز 

بـه سیسـتم بانـک مرکـزی باشـد، قطعـا بـا مشـکل 

مواجه نمی شود.

روند کنونی تامین مواد اولیه حفظ شود  
چالش هـای  مهم تریـن  خصـوص  در  ره پیمـا 

گفـت:  فـوالدی،  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان 

پاییـن  نسـبتا  تولیدکننـدگان  گـردش  در  سـرمایه 

اسـت و بعضـا نمی تواننـد بـه میزان مـورد نیاز خود 

مـواد اولیـه تامیـن کننـد. عالوه برایـن، تغییـر نحوه 

از چالش هـای  یکـی دیگـر  اولیـه هـم  مـواد  خریـد 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل اسـت. در گذشـته 

مصرف کننـدگان ورق گـرم بـه طـور مسـتقیم قـادر 

بـه خریـد از تولیدکننـده اصلـی بودنـد و همین امر 

هم رونق نسـبی صنعت لوله و پروفیل را در داخل 

در پـی داشـت و هـم اینکـه بـا مشـکالت کنونـی از 

قبیـل سـهمیه بندی و بـازار سـیاه و حضـور دالالن 

مواجـه نبودیـم. البتـه همان طـور کـه گفتـه شـد از 

ابتدای زمسـتان سـال گذشته سهمیه بندی اعمال 

نمی شـود امـا مشـخص نیسـت کـه آیا رونـد کنونی 

تـداوم دارد یـا نـه. بـه نظـر بـا تـداوم رونـد کنونـی 

مشـکل تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای تولیـدی حـل 

خواهد شد.
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مدیرعامـل شـرکت روزان قطعـه تاک گفـت: با توجه به تحریم هـای اقتصـادی، وضع عوارض 
صادراتـی و همچنیـن دسترسـی نداشـتن بـه تجهیـزات و تکنولـوژی  روز دنیـا، نمی تـوان آینده 

روشنی را برای صادرات محصوالت فلزی متصور بود.

صادرات در هاله ای از ابهام
مدیرعامل شرکت روزان قطعه تاک عنوان کرد:

جدید باشند که در نهایت به ضرر تولیدکننده تمام 

خواهـد شـد. در حالـی کـه اگـر مـاده اولیـه با قیمت 

تقریبا ثابتی به دسـت تولیدکنندگان برسـد، فرایند 

تولید بر اسـاس یک زمان بندی مشـخص و در کمال 

آرامـش انجـام خواهد شـد و تولیدکننـده دغدغه ای 

بـرای افزایـش یـا کاهـش هیجانـی قیمت مـواد اولیه 

نخواهـد داشـت. افزایـش قیمـت حامل های انـرژی، 

چالـش دیگـری اسـت کـه در ماه هـای مختلف سـال 

گریبان گیر تولیدکنندگان شده است.

ایـن تولیدکننـده تصریـح کـرد: اسـاس فعالیـت 

مجموعه ما، ریخته گری آلومینیوم در کوره های دوار 

بوده که سوخت آن ها گاز است. بنابراین زمانی که با 

محدودیـت مصـرف گاز مواجـه می شـویم، بـه ناچـار 

کوره هـا را خامـوش می کنیـم و بـه دنبـال آن، میـزان 

از سـوی دیگـر،  پیـدا می کنـد.  نیـز کاهـش  تولیـد 

سـهمیه سـوخت مجموعه از آذر ماه سـال 1400 قطع 

شـده و افزایـش چنـد برابـری قیمـت گاز باعـث شـده 

اسـت روز به روز بر مشـکالت تولید افزوده شـود. در 

حالـی کـه مـا نیازمنـد حمایـت و همکاری هـای الزم 

مسئوالن در خصوص تامین انرژی مورد نیاز مجموعه 

سـخت گیری های  و  موانـع  عمـل  در  امـا  هسـتیم 

بی مورد آن ها در حال افزایش است.

شیـــــرآالت  تولیـــد  فراینــــد  خصــــوص  در  وی 

آلومینیومی، اظهار کرد: فعالیت شرکت روزان قطعه 

تاک سفارش محور است و انواع قطعات آلومینیومی 

مانند شیرآالت آتش نشانی بر اساس سفارش مشتری 

در مجموعـه تولیـد می شـود. ضایعـات آلومینیومـی 

پـس از خریـداری و ورود بـه کارخانه، داخل کوره های 

همیـن دلیـل میـزان تولیـد مجموعـه را بـه حداقـل 

رسانده ایم تا دچار ضررهای مالی بیشتری نشویم.

مدیرعامـل شـرکت روزان قطعه تـاک در ارتباط 

بـا نحـوه تامیـن مـاده اولیـه، عنـوان کـرد: قراضـه 

در  استفــــاده  مـــورد  اولیـــه  مـــاده  آلومینیـــومی، 

مجموعـه اسـت کـه مـا آن را از بـازار آزاد خریـداری 

می کنیـــم. متاسـفانه وضعیـت بـازار ضایعـات در 

داخـــل کشــور چنــدان مساعــد نیســـت و قیمـــت 

مشـخصی نیـز بـرای انـواع ضایعـات آلومینیومـی 

وجـود ندارد که همین مسـئله، تولیدکننـدگان را با 

مشکل مواجه کرده است.

افزایش قیمت ماده اولیه و حامل های انرژی  
در  موجـود  چالش هـای  بـه  ادامـه  در  کاظم لـو 

زمینه تولید قطعات آلومینیومی اشاره کرد و گفت: 

نوسـان قیمـت مـاده اولیه، مهم ترین چالشـی اسـت 

کـه بیشـتر تولیدکننـدگان طـی سـالیان اخیـر بـا آن 

مواجه بوده اند. این امر باعث سردرگمی آن ها شده 

اسـت و بایـد هـر روز در انتظـار اعـالم یـک قیمـت 

عزت الّله کاظم لو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت روزان قطعـه تـاک از سـال 1391 در زمینـه 

ریخته گری آلومینیوم فعالیت دارد و کارخانه آن در 

شهرک صنعتی لیا واقع در استان قزوین قرار گرفته 

است. ظرفیت تولید مجموعه، 28 هزار تن در سال 

بـه دلیـل مشـکالت موجـود در بخـش  کـه  اسـت 

تولیـد، قـادر بـه تحقـق ایـن میـزان نیسـتیم. در حـال 

حاضر، 10 نفر در مجموعه مشغول فعالیت هستند 

و محصـوالت نهایـی کارخانـه، شـیرآالت و اتصـاالت 

آتش نشانی است.

بـا  فعـاالن صنعتـی  سـال 1400،  افـزود: در  وی 

معضالت بسیاری در زمینه تولید مواجه بوده اند و 

ایـن امیـد وجود داشـت که بـا روی کار آمدن دولت 

جدیـد، تغییـرات مثبتـی در ایـن خصـوص حاصـل 

شود اما تا به امروز، اتفاق خاصی رخ نداده است و 

همچنان باید منتطر بهبود شرایط موجود باشیم. به 
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 اگر ماده اولیه با قیمت 
تقریبا ثابتی به دست 
تولیدکنندگان برسد، 

فرایند تولید بر اساس یک 
زمان بندی مشخص و در 
کمال آرامش انجام خواهد 
شد و تولیدکننده دغدغه ای 

برای افزایش یا کاهش 
هیجانی قیمت مواد اولیه 

نخواهد داشت

دوار کـه توسـط یـک مشـعل گـرم می شـود، ذوب و 

می شـود.  ریختـه  مختلـف  قالب هـای  در  سـپس 

صـورت  صافـکاری  و  سردسـازی  عملیـات  سـپس 

می پذیـرد و در ادامـه محصـول نهایی بسـته بندی و 

بـرای مشـتری ارسـال می شـود. البتـه از آنجایـی کـه 

شـمش چدنـی نیـز در مجموعـه مـا تولیـد می شـود، 

کوره های موجود از ظرفیت محدودتری برای ذوب 

ضایعات آلومینیومی برخوردار هستند و باید دقت 

نظر بیشتری حین فرایند تولید قطعات آلومینیومی 

به کار گرفته شود.

محدودیت تولید در کوره های دوار  
مدیرعامـل شـرکت روزان قطعه تـاک در ادامه 

دوار  کوره هـای  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اذعـان 

بـرای نصـب گران تـر هسـتند و نگهـدای آن هـا نیـز 

دشـوارتر اسـت، بنابرایـن مـا چـاره ای جـز تولیـد بـا 

یـک ظرفیـت محـدود نداریـم. چراکـه در صـورت 

وقـوع هرگونـه عیـب در ایـن کوره هـا، بایـد هزینـه 

هنگفتـی را صـرف تعمیـر آن هـا کنیـم کـه بـا توجـه 

مسـئله ای  چنیـن  امـکان  موجـود،  نقدینگـی  بـه 

وجـود نـدارد و بنابرایـن بـا بیشـترین دقـت الزم، 

محصول را تولید می کنیم.

تاثیر مستقیم جنگ روسیه و اوکراین بر   
قیمت آلومینیوم

کاظم لـو در ارتباط با فعالیـت در حوزه صـادرات، 

اظهـار کـرد: شـرایط صنعـت آلومینیـوم در کشـور بـه 

نحوی است که نمی توان از لحاظ کیفی، آینده ای را 

برای صادرات محصوالت آلومینیومی متصور شـد. 

و  کیفیـت  بـا  محصـوالت  تولیـد  بـرای  مـا  چراکـه 

استاندارد آلومینیومی، نیازمند تجهیزات و تکنولوژی  

روز دنیا جهت هستیم و اعمال تحریم ها طی سالیان 

اخیر، مانع بزرگی در برابر تحقق این امر بوده است. 

از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا 

اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصوالت فلزی 

کرده که مشـمول محصوالت آلومینیومی نیز شـده 

اسـت. بنابرایـن اگـر قـرار باشـد تولیدکنندگانـی کـه 

محصـوالت خـود را بـه منظـور ارزآوری بیشـتر روانـه 

بازاهـای صادراتـی می کننـد، موظـف بـه پرداخـت 

عـــوارض باشنـــد، شاهـــد از دســـت دادن بازارهـای 

منطقه ای و در نهایت، کاهش درآمد تولیدکنندگان 

داخلی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت روزان قطعه تاک در خصوص 

تاثیـر تحریـم  بـر صنعـت، خاطرنشـان کـرد: تحریـم، 

منجـر بـه افزایـش نـرخ دالر و بـه دنبـال آن، قیمـت 

مـواد اولیـه شـده اسـت. امیـدوار هسـتیم بـا رفـع 

تحریم ها، بازار ارز به ثبات نسـبی دسـت پیدا کند 

تا در نهایت شاهد رونق تولید در کشور باشیم.

وی در ادامه به تاثیر جنگ روسـیه و اوکراین بر 

قیمـت آلومینیـوم اشـاره کـرد و گفـت: از آنجـا کـه 

بزرگ ترین شـرکت تولیدکننده آلومینیوم جهـان در 

کشور روسیه قرار دارد و قیمت این فلز استراتژیک 

طی ماه های اخیر روند رو به رشدی داشته و تا مرز 

چهـار هـزار دالر نیـز پیشـروی کـرده اسـت، بنابرایـن 

ادامـه ایـن تنش هـا بـه هیـچ وجـه بـه نفـع صنعـت 

آلومینیـوم نخواهـد بود و تولیدکننـدگان را در نقاط 

مختلف دنیا با مشکل مواجه خواهد کرد.

سوخت واحدهای کوچک تولیدی   
سهمیه بندی شود

در  دولـت  عملکـرد  از  انتقـاد  ضمـن  کاظم لـو 

حمایـت از بخـش خصوصـی، گفـت: قیمـت گاز به 

یک باره در سال گذشته چندین برابر شده است و 

مـا از مسـئوالن اداره گاز و سـازمان صمـت اسـتان 

درخواسـت کرده ایـم تـا بـرای مثال، سـهمیه 6 ماهه 

بـرای سـوخت مـورد نیـاز مجموعـه در نظر گیرند تا 

بتوانیـم برنامه ریـزی مشـخصی بـرای تولیـد داشـته 

باشـیم امـا متاسـفانه این درخواسـت ما مـورد تایید 

قـرار نگرفـت. بـه نظـر می رسـد مسـئوالن بـه جـای 

اینکه موانع موجود در بخش تولید را رفع کنند، به 

دنبال مانع تراشی برای تولیدکنندگان هستند.

وی در پایان یادآور شد: اگر قرار باشد شرایط به 

همیـن نحـو ادامـه پیـدا کنـد، ما چـاره ای جز تعطیل 

کـردن مجموعـه نخواهیـم داشـت کـه نتیجـه آن، 

بیـکاری کارگـران شـاغل در کارخانـه خواهـد بـود. 

بـه  بیشـتری  توجـه  داریـم دولـت  انتظـار  بنابرایـن 

واحدهـای کوچـک صنعتی داشـته باشـد تـا بتوانیم 

تولید را همچنان زنده نگه داریم.
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مدیرعامل شـرکت پیشـتاز آلومینیوم سـپیدار مرکزی گفت: فعاالن صنعـت آلومینیوم علی رغم 
اینکـه با مشـکالت بسـیاری در تولید مواجه هسـتند، همزمان با رسـیدن فصل تابسـتان، باید در 

انتظار قطعی برق باشند که این مسئله، در نهایت منجر به توقف خط تولید خواهد شد.

خطر قطعی برق در کمین تولیدکنندگان مقاطع آلومینیومی
مدیرعامل شرکت پیشتاز آلومینیوم سپیدار مرکزی هشدار داد:

مختلـــف کشـــور همچـــون استـــان تهـــران ارسـال 

می شـود. الزم به ذکر اسـت که تمامی دستگاه ها و 

ماشین آالت موجود در خط تولید مجموعه، داخلی 

هستند و خوشبختانه مشکل خاصی در استفاده از 

آن ها نداریم.

وضع عوارض صادراتی، مغایر با   
حمایت از تولید است

این تولیدکننده مقاطع آلومینیومی در خصوص 

فعالیـت در حـوزه صـادرات، گفـت: مـا بـه صـورت 

مستقیم در این حوزه حضور نداریم اما محصوالت 

تولیدشـده توسـط برخـی واسـطه ها خریـداری و بـه 

کشـور عـراق صـادر می شـوند. تولیدکننـدگان طـی 

سالیان اخیر با مشکالت بسیاری در بخش صادرات 

همچـون وضـع عـوارض مختلف مواجـه بوده اند که 

این مسئله مغایر با شعار حمایت از تولید است و به 

نظـر می رسـد مسـئوالن خیلـی بـا تولیـد قانونمنـد 

موافق نیستند.

حبیبی در همین راستا اضافه کرد: شرایط تولید 

و تجارت در کشور به نحوی است که تولیدکنندگانی 

کـه تصمیم به فعالیت هدفمنـد در چارچـوب قانون 

دارند، مهجور شـده و شـرایط برای جوالن دالل فراهم 

شـده اسـت. در حالـی کـه تولیدکننـدگان علی رغـم 

وجود مشـکالت فراوان سـعی در ادامه فعالیت خود 

دارنـد، متاسـفانه سـازمان های مختلـف اعـم از امـور 

بـورس کاال بـا قیمـت مصـوب، سـبب شـده اسـت تـا 

بتوانیم بر اساس میزان نیاز خود، مواد اولیه را تامین 

کنیم و با وجود این شرایط مطلوب، تمایلی به خرید 

از بـازار آزاد نداریـم. چراکـه تمامـی مراحـل خریـد در 

بورس کاالی ایران شفاف است و ما به دنبال فعالیت 

قانونمند در مسیر تولید هستیم.

علـی حبیبـی در ادامـه بـه پرداخـت هزینه هـای 

مرتبـط بـا مالیات اشـاره کرد و گفـت: در سـال 1400، 

مبلغی حدود دو میلیارد تومان را به عنوان مالیات 

بـر ارزش افـــزوده پرداخـــت کردیـــم؛ چراکـه هـدف 

اصلـــی مــــا، تولیـد در چارچـــوب قانـــون اسـت امـا 

متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از تولیدکنندگان نه 

تنهـــا اقـــدام بـه پرداخـــت مالیات هـــای مختلـف 

نمی کنند، بلکه اقدام به ثبت و صدور فاکتورهای 

غیررسمی فروش محصول خود می کنند که همین 

امر باعث شده است ما بسیاری از مشتریان خود را 

در بازار از دست دهیم.

وی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد محصـول، مطرح 

کـــرد: در ابتــــدا عملیــــات ریختــــه گری شمـــش 

آلومینیوم در کوره های مخصوص انجام می شود و 

پس از سردسـازی در قالب های تعبیه شـده، سـپس 

وارد مرحله اکستروژن می شود. در ادامه، عملیات 

شـکل دهی انجـام و وارد واحـد رنـگ می شـود تـا بـر 

در  و  شـده  رنـگ کاری  مشـتری،  سـفارش  اسـاس 

نهایـت پـس از بسـته بندی، بـرای مشـتریان در نقاط 

علی حبیبی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، عنـوان کـرد: در شـرکت 

پیشـتاز آلومینیـوم سـپیدار مرکـزی، طراحـی و تولید 

انواع مقاطع آلومینیومی صنعتی و ساختمانی انجام 

می شود. این مجموعه در شهرک صنعتی حاجی آباد 

واقـع شـده کـه در حـال حاضـر، 50 نفر در آن مشـغول 

فعالیـت هسـتند و محصـول نهایـی کارخانـه، تیغـه 

کرکره های برقی مورد استفاده در واحدهای مختلف 

تجاری و اداری است.

شـرکت،  ایـن  تولیـد  ظرفیـت  خصـوص  در  وی 

مطـرح کـرد: ظرفیـت تولیـد مجموعـه، 27 هـزار تـن 

انواع مقاطع آلومینیومی اسـت که در حال حاضر با 

بیش از 50 تا 60 درصد آن مشغول فعالیت هستیم. 

همچنین طرح ریخته گری آلومیینیوم و آلیاژهای آن 

را در دسـت اجـرا داریـم کـه علی رغـم آماده سـازی 

شرایط مورد نیاز و به دلیل پاره ای از مشکالت، هنوز 

موفق به اجرای آن نشده ایم.

خرید قانونمند شمش آلومینیوم از   
بورس کاالی ایران

مدیرعامـل شـرکت پیشـتاز آلومینیـوم سـپیدار 

مرکزی در ارتباط با نحوه تامین مواد اولیه، بیان کرد: 

شـمش آلومینیـوم مـورد نیـاز را از بـورس کاالی ایـران 

خریداری می کنیم. خوشبختانه عرضه کافی شمش 

توسـط شـرکت های بـزرگ ماننـد آلومینـای ایـران در 
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مالیاتـی کشـور و ... همـواره چـوب الی چـرخ تولیـد 

می گذارند و در واقع شرایط را همان طور که دلخواه 

خود آن ها است، پیش می برند. در حالی که این امر، 

کامال مغایر با وعده های مختلف مسئوالن مبنی بر 

حمایـت از بخـش تولیـد اسـت و مشـخص نیسـت بـا 

از  از حمایـت  ایـن شـرایط، مسـئوالن چطـور  وجـود 

تولیدکنندگان سخن می  گویند!

قیمـت  افزایـش  چالـش  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

حامل های انرژی، اظهار کرد: افزایش قیمت برق و 

گاز واحدهـای صنعتـی، معضلـی اسـت کـه تمـام 

تولیدکننـدگان بـا آن طـی ماه هـای مختلـف سـال 

مواجـه هسـتند. در حـال حاضـر بـه مـا اعـالم شـده 

اسـت کـه بـا توجه به نزدیک شـدن بـه روزهای گرم 

سـال، احتمـال سـهمیه بندی و قطعـی بـرق وجـود 

دارد! ایـن در حالـی اسـت کـه انـرژی بـرق، نقـش 

بسـزایی در تولید محصول در شـرکت ما دارد و در 

صورتـی کـه حیـن فراینـد تولیـد قطـع شـود، دچـار 

ضررهـای مالـی فراوانـی خواهیـم شـد. بـرای مثـال، 

عملیـات تزریـق آلومینیوم کـه در دمـای 400 درجه 

سـانتی گراد خمیـر می شـود، بـا حجـم پنـج هـزار تـن 

در دسـتگاه اکسـتروژن در حـال انجـام اسـت کـه 

ناگهان برق مجموعه قطع می  شـود. در این شـرایط 

ما به ناچار سه تا چهار ساعت زمان را صرف خارج 

و سـرد کـردن خمیـر بـه دسـت آمـده در دسـتگاه از 

دسـت خواهیـم داد و اگـر قـرار باشـد قطعـی مکـرر 

بـــرق طـی چنــــد روز متـــوالی رخ دهـــد، مـــا عمـال 

نمی توانیـم هیـچ محصولـی تولیـد کنیـم و در واقـع 

ناچار به تعطیل کردن خط تولید خواهیم شد.

با قطعی برق، ناچار به تعطیل کردن   
مجموعه هستیم

مدیرعامـل شـرکت پیشـتاز آلومینیـوم سـپیدار 

مرکزی در ادامه به عدم حمایت مسئوالن اشاره کرد 

و گفـت: مسـئوالن اداره بـرق بـا عنایـت کامـل بـه 

اهمیـت ایـن انـرژی در تولیـد مقاطـع آلومینیومـی، 

بازهم اقدام به قطعی آن می کنند. زمانی هم که ما 

نسـبت بـه ایـن موضـوع معتـرض می شـویم، با پاسـخ 

غیرمنطقی از جانب آن ها مواجه می شویم که گویا 

اصـال خسـارت های حاصـل بر دسـتگاه ها و کوره های 

مجموعه اهمیتی ندارد. ما سال گذشته، دو تا سه ما 

مجموعـه را بـه همیـن علت تعطیل کردیم تا بیـش از 

این متحمل ضرر نشویم و مشخص نیست در چنین 

شـرایطی، چـه کسـی پاسـخگوی نیـاز و تامیـن مالـی 

کارگـران شـاغل در مجموعـه خواهـد بـود. ما همـواره 

دغدغـه پرداخـت حقـوق و دسـتمزد نیـروی انسـانی 

شاغل در شرکت را داشته ایم و در سخت ترین شرایط 

امـا  خـود هسـتیم  تعهـدات  ایفـای  بـه  پایبنـد  نیـز 

متاسفانه مسئوالن هیچ توجهی به این مسئله ندارند 

و مـا از هم اکنـون در هـراس از قطعـی بـرق در فصـل 

تابسـتان هسـتیم کـه امیدواریـم ایـن امـر به کمترین 

میـزان ممکـن برسـد. مـا حاضـر بـه پرداخـت پیـش از 

موعـد قبـوض بـرق و گاز هسـتیم و مشـکل خاصـی با 

افزایش قیمت آن و حتی مواد اولیه نداریم اما قطعی 

بـرق منجـر بـه توقـف خـط تولیـد خواهـد شـد و از 

ایـن  در  را  الزم  تمعیـدات  داریـم  تقاضـا  مسـئوالن 

خصوص بیندیشند.

حبیبـی در ارتبـاط بـا تاثیـر تحریم هـا بر صنعت 

آلومینیـوم، بیـان کـرد: تحریم هـای خارجـی تاثیـر 

چندانـی بـر فعالیت مجموعه ما نگذاشـته اسـت و 

ایـــن زمینــــه، ناشـی از  عمـــده مشـکالت مـــا در 

تحریم هـــای داخلی اســـت. البتـــه افزایــش قیمت 

قالب هـای مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد که همگی 

از جنس فوالدهای آلیاژی هسـتند، منجر به ایجاد 

مشکالتی شده است اما در حالت کلی، اگر معضالت 

موجـــود در داخـــل کشـــور رفـــع شود و مسئــوالن 

حمایت های الزم را از فعاالن بخش خصوصی داشته 

باشند، شاهد توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم 

در کشور خواهیم بود.

وی در پایـان یـادآور شـد: قدم هـای مثبتی طی 

10سـال اخیر در صنعت آلومینیوم کشـور برداشته 

شـــده اســـت و مـا قابلیـــت رقابـــت بـا کشورهـــای 

منطقـه مانند ترکیـه را داریم. به دنبال همین، اگر 

شـرایط بهبود پیدا کند، طرح های توسـعه بسیاری 

را در نظـر داریـم کـه در آینـده نزدیـک آن هـا را اجـرا 

خواهیم کرد.
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منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 
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بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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مـــسمـــس

صادرات در پیچ و خم رفع تعهد ارزی

تولید، اولویت دولت ها نیست
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مدیرعامل شـرکت آتابای تبریز گفت: با توجه به رکود حاکم بر صنعت سـاختمان کشـور، به دنبال 
عرضـه محصـوالت تولید شـده در بازارهای صادراتی هسـتیم که دولت با وضـع موانعی همچون رفع 

تعهدات ارزی، شرایط را برای ما دشوار ساخته است.

صادرات در پیچ و خم رفع تعهد ارزی
مدیرعامل شرکت آتابای تبریز مطرح کرد:

بـا  گفت وگـو  در  خسروشـاهی  فرجـی  مهـدی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان 

کرد: شرکت آتابای تبریز، زیرمجموعه گروه صنعتی 

خسـرو نیکـو پـالس اسـت کـه از سـال 1392 در زمینـه 

تولید اتصاالت و شیرآالت برنجی فعالیت می کند. 

ابتدا حدود سه سال در شهر استانبول ترکیه فعالیت 

داشـتیم و از سـال 1395، فعالیـت خـود را در داخـل 

ایـران ادامـه دادیـم. تعـداد نیـروی انسـانی شـاغل در 

گـروه صنعتی خسـرو نیکـو پـالس 400 نفر اسـت و در 

حـال حاضـر، 140 نفـر در مجموعـه آتابـای مشـغول 

فعالیت هستند. انواع لوازم و اتصاالت برنجی مورد 

استفاده در صنعت ساختمان مانند اتصاالت کوپلی، 

پرسی، رزوه ای، کلکتور و لوازم جانبی در این شرکت 

تولید می شود.

خرید برنج از صنایع مس شهید باهنر  
وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان 

کرد: برنج، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید محصوالت 

مجموعـه اسـت کـه آن را از شـرکت های معتبـری 

همچـون صنایـع مس شـهید باهنر تامیـن می کنیم. 

امـکان خریـد ماده اولیه از بـورس کاالی ایران برای ما 

فراهم نیست و بر همین اساس، اقدام به تامین آن از 

طریق بازار آزاد می کنیم که خوشـبختانه با توجه به 

مقاطـع  تولیدکننـده  شـرکت های  مثبـت  عملکـرد 

برنجی، مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

بـا  ارتبـاط  در  تبریـز  آتابـای  مدیرعامـل شـرکت 

ظرفیت تولید، مطرح کرد: میزان ظرفیت تولید یک 

هزار و 500 تن انواع اتصاالت و شیرآالت برنجی است 

کـه در حـال حاضـر بـا 80 درصـد آن مشـغول فعالیـت 

هستیم. البته شرایط تولید بستگی به حجم نقدینگی 

و تامیـن کافـی مـواد اولیـه دارد و ما همـواره در تالش 

هستیم با ظرفیت کامل به تولید خود ادامه دهیم.

فرجـی در ادامـه بـه بررسـی شـرایط حاکم بر بـازار 

آلیـاژی پرداخـت و گفـت: از  محصـوالت مسـی و 

فعـاالن صنعـت  بـا  طـور مسـتقیم  بـه  کـه  آنجایـی 

ساختمان در تماس هستیم و متاسفانه ساخت و ساز 

در کشور طی سالیان اخیر با رکود مواجه بوده است، 

بنابرایـن در سـال 1400 رونـق خاصـی را در بازار داخلی 

شـاهد نبودیـم و سـعی کردیـم کـه از طریـق بازارهـای 

صادراتی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست 

پیـدا کنیـم. امیـدوار هسـتیم بـا اجـرای طـرح ملـی 

مسـکن و برنامـه دولـت بـرای احـداث شـهرک های 

مسکونی جدید، شاهد رونق ساخت و ساز و به دنبال 

آن، بازار محصوالت برنجی باشیم.

دولت در راستای تسهیل صادرات   
قدم بردارد

وی در خصـوص فعالیـت در حـوزه صـادرات و 

چالش هـای موجـود در آن، اظهـار کـرد: محصـوالت 

شـرکت آتابـای بـه کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیـه، 

آذربایجـان، ترکمنسـتان، گرجسـتان و عـراق صـادر 

می شـود. با توجه به شـرایط حاکم بر تولید داخلی و 

اقتصـاد کشـور، بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه دنبـال 

عرضه محصوالت خود در بازارهای صادراتی هستند 
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قادر به تامین لوازم یدکی مورد نیاز هستیم  
فرجـی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه فراینـد تولیـد 

اتصــاالت برنجــی، بیــان کـرد: شـمش برنجـی پـس از 

ورود به کارخانه، در دو خط تولید مورد استفاده قرار 

می گیــرد. در یـک بخـــش، پـس از ذوب شمـــش در 

آن،  ســردســـازی  و  قالـب گیــــری  و  کــــوره  داخـــل 

عملیات های ماشین کاری و آبکاری انجام شده و در 

نهایـت قطعـه مـورد نظـر بـر اسـاس سـفارش مشـتری 

مونتـــاژ می شــود. در بخــش دیگــر، پــس از مراحــل 

ریخته گـــری شمـــش، عملیات هــای فــورج گـــرم، 

شکل دهی، شات  پالست و سندپالست انجام شده و 

قطعـه مـورد نظــر بـه دسـت می آیــد. ضمــن اینکــه 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در خـط تولید مجموعه، 

همگـی خارجـی و تولیــد کشورهــای ایتالیـا، آلمـان، 

تایوان و ترکیه هستند و از آنجایی که سابقه فعالیت 

سـه سالـــه در کشــور ترکیـــه را داشته ایــم، بنابرایــن 

مشـکلی در زمینـه تامیـن قطعـات بدکـی مـورد نیـاز 

ماشین آالت مجموعه نداریم.

همکاری نکردن سازمان های دولتی با   
بخش خصوصی

وی همچنین مشکالت موجود در بخش تولید را 

حل نشـدنی دانسـت و تاکید کرد: تولیدکنندگان با 

و  بخشنامـــه  وضـــع  بـــا  دولـــت  متاسفانـــه  امـا 

دستورالعمل های مختلف مانند رفع تعهدات ارزی، 

شـرایط را برای صادرکنندگان دشـوار ساخته است. با 

توجه به صنفی که ما در آن مشغول فعالیت هستیم، 

مبـادالت تجـاری عمدتـا بـر پایـه نـرخ ریـال انجـام 

می شود و زمانی هم که می خواهیم با استفاده از ارز 

دولتـی اقـدام بـه صـادرات کنیـم، چالـش رفـع تعهـد 

ارزی باعث می شود قید چنین معامله ای را بزنیم که 

به دنبال آن، مشتریان و رقابت در عرصه بین المللی 

را از دست خواهیم داد.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد: رفع تعهد ارزی، 

معضل بزرگی است که باعث شد ما در اواسط سال 

گذشـته، ناچـار بـه صـادرات محصـول بـا نـرخ ریـال 

شـویم کـه در واقـع صرفـه اقتصادی چندانی بـرای ما 

ندارد. این در حالی است که یک تولیدکننده واقعی 

نمی توانـد محصـوالت خـود را بـا وجـود ایـن چالـش 

صـادر کنـد و از سـوی دیگـر، شـاهد صـادرات همیـن 

محصـوالت توسـط عـده ای پیله  ـور در نقاط مختلف 

مـرزی کـه متعـد بـه رفـع تعهـد ارزی نیـز نیسـتند، 

هسـتیم. ایـن مسـئله، عکـس شـعار حمایـت از تولید 

است که منجر به جوالن بیشتر واسطه ها و دالالن در 

سطح بازار می شود و امیدوار هستیم دولت با توجه 

بــه شعـــار ســـال مبنـــی بـــر »تولیــــد، دانش بنیـان و 

اشـتغال آفرین«، یـک بازنگـری اساسـی در زمینـه رفع 

تعهدات ارزی انجام دهد.

مدیرعامل شرکت آتابای تبریز در ارتباط با تاثیر 

تحریـم بـر صنعـت مـس کشـور، گفـت: ایـن صنعت 

خوشبختانه طی سالیان اخیر نسبت به سایر صنایع 

به خودکفایی دست یافته و تحریم های خارجی تاثیر 

چندانی بر این صنعت نداشته است. افزایش قیمت 

مـاده اولیـه و نوسـان نـرخ ارز، دو چالـش مهمـی بـوده 

کـه گریبان گیـر تولیدکننـدگان طـی سـال های اخیـر 

شـده اسـت و به نظر می رسـد رفع تحریم ها نیز تاثیر 

چندانی در خصوص کاهش قیمت ها نداشته باشد. 

البته صنعت کشور در حال حاضر نیازمند مراودات 

تجـاری بیشـتری اسـت و در صـورت لغـو تحریم هـا، 

می توانیـم بـه برقـراری روابـط تجـاری بـا کشـورهای 

مختلف جهان امیدوار باشـیم که این امر در نهایت 

به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

از آنجایی که به طور 
مستقیم با فعاالن صنعت 

ساختمان در تماس هستیم 
و متاسفانه ساخت و ساز 
در کشور طی سالیان اخیر 
با رکود مواجه بوده است، 
بنابراین در سال 1400 
رونق خاصی را در بازار 

داخلی شاهد نبودیم

چالش هـای بسـیاری در زمینـه تولیـد اعـم از بیمـه، 

مالیات و... روبه رو هستند و از آنجایی که نمی توان 

بـه راه حـل منطقـی بـرای رفـع آن ها دسـت پیـدا کرد، 

بنابرایـن مـا بـه نوعـی معضـالت را رهـا کرده ایـم و 

چـاره ای نیـز جـز ایـن نداریـم. در سـال 1396 در حالـی 

که در راستای اجرای طرح توسعه مجموعه، نیازمند 

جـذب نیــروی انســانی جدیـــد بودیـــم، اقـــدام بـــه 

اشتغال زایی برای 80 نفر کردیم و دولت قرار بود تا دو 

سال، نیروهای انسانی جدید جذب شده را معاف از 

پرداخـت مالیـات کنـد امـا نه تنها ایـن اقـدام صورت 

نپذیرفت بلکه بر مشکالت ما در خصوص پرداخت 

حـق بیمـه و مالیـات افـزوده شـد. واقعیـت امـر ایـن 

است که ما انتظار هیچ حمایت و همکاری از جانب 

سـازمان های دولتـی همچـون تامین اجتماعـی، امور 

مالیاتی کشور و... را نداریم و امیدوار هستیم آن ها 

نیـز بـا وضـع بخشـنامه و دسـتورالعمل های جدیـد، 

چوب الی چرخ تولیدکنندگان نگذارند.

مدیرعامـل شـرکت آتابـای تبریـز در همین راسـتا 

اضافـه کـرد: متاسـفانه ایـن واقعیتـی غیرقابـل انـکار 

اسـت کـه گویـا سـازمان های دولتـی نمی خواهنـد بـا 

تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی همـکاری و تعامـل 

وجـود  بـا  تولیدکننـده  باشـند.  داشـته  سـازنده ای 

مشکالت مختلف باید انواع مالیات ها مانند ارزش 

افـزوده، مشـاغل و... را پرداخـت کنـد و نکتـه جالـب 

اینکـه صادرکنندگان، مطابق قانون معـاف از مالیات 

ارزش افـزوده هسـتند امـا بـاز هـم بـه هـر نحـوی بایـد 

مالیـات خـود را پرداخـت کنند که این مسـئله نقض 

قانون است! کافی است تولیدکننده تنها یک روز در 

پرداخت مالیات تاخیر داشته باشد و آن زمان است 

کـه جریمه  هـای مختلفـی را جهـت دیرکـرد پرداخـت 

مالیات در نظر می گیرند و از فعالیت تولیدکننده در 

بخش هـای مختلـف جلوگیری می کننـد. ایـن امر به 

هیچ وجه منصفانه نبوده و  همه چیز به کام دولت و 

به ضرر تولیدکننده است.

ایـن تولیدکننـده در پایـان یـادآور شـد: در حـال 

حاضـر، طـرح توسـعه ای را بـرای مجموعـه در نظـر 

نداریم و امیدوار هستیم با بهبود شرایط مختلف در 

آینـده نزدیـک، بتوانیـم اقداماتـی را در ایـن خصـوص 

انجام دهیم.
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یک تولیدکننده شـمش مسـی گفـت: تا زمانـی که دولت دغدغـه اصلی تولیدکننـدگان بخش 
خصوصی را درک نکند، شـاهد افزایش معضالت موجود در حوزه تولید و تعطیلی بیشـتر واحدهای 

کوچک مقیاس خواهیم بود.

تولید، اولویت دولت ها نیست
یک تولیدکننده شمش مسی:

یـک تولیدکننـده شـمش مسـی در گفت وگـو بـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان 

کـرد: مشـکالت تولیـد طـی سـالیان اخیـر بـه قـدری 

افزایش یافته است که بسیاری از تولیدکنندگان، هیچ 

تمایلـی بـه فعالیـت در ایـن عرصـه ندارند و بـه دنبال 

سرمایه گذاری در زمینه های دیگر هستند. در واقع، 

بـاور اشـتباهی بـه وجـود آمده اسـت کـه عامل اصلی 

ایجاد معضالت، تحریم است. این در حالی بوده که 

تولید در کشـور ما، دچار خودتحریمی شـده اسـت. 

نوسـان قیمـت ماده اولیـه، افزایش قیمت حامل های 

انـرژی، پرداخـت انـواع مالیـات و... تنهـا بعضـی از 

چالش های موجود در زمینه تولید است.

وی افزود: در سال 1397، اداره مالیات ما را ملزم 

به عرضه ارز در سامانه نیما کرد. زمانی که اقدام به 

ایـن کار کردیـم، ایـن اداره درخواسـت سـود حاصـل از 

این عرضه را از ما کرد و این در حالی اسـت که سـود 

حاصل از آن، باید به تولیدکننده اختصاص پیدا کند. 

عالوه برایـن، سـازمان امـــور مالیـــاتی کشـــور، انـــواع 

مالیات هـا را برای تولیدکننگان در نظر می گیــرد کــه 

علی رغــــم پرداخــــت آن هــــا، ســــود خاصــــی عایــــد 

تولیدکننده نمی شود و با وجود این شرایط، مشخص 

نیسـت مسـئوالن بـر چـه اسـاس از حمایـت از تولیـد 

سخـن می گوینــد.

ایـن فعـال صنعتـی در ارتبـاط بـا شـرایط دشـوار 

واردات، عنـوان کـرد: در سـال 1398، مـا اقـدام بـه 

واردات ضایعات مسـی از کشـور ترکیه کردیم. در 

حالــــی کـــه کارخانـــه در حالـــت نیمه تعطیـل قـرار 

داشـت و مـا بـه مـدت پنـج مـاه در انتظـار صـدور 

مجوزهـای الزم از جانـب مسـئوالن بودیم، نماینده 

سازمان صمت استان پس از حضور در مجموعه و 

مشـاهده شـرایط حاکـم بـر فضـای کارخانـه، بـه مـا 

هشـدار داد که نمی توانیم چنین اقدامی را انجام 

دهیـــم. همیـــن مسئلـــه باعـــث شـــد ما بازارهــای 

بین المللـی را از دسـت داده و مـورد تمسـخر طرف 

خارجی قرار بگیریم.

وی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، 

مطرح کرد: یکی از بزرگ ترین چالش های موجود در 

تولید، افزایش قیمت گاز است. 42 کوره در مجموعه 

ما تعبیه شـده اسـت که با توجه به افزایش قیمت و 

محدودیـت در مصـرف گاز، مـا ناچـار بـه اسـتفاده از 

تنها یک کوره هستیم. زمانی که ما توانایی پرداخت 

هزینه هـای مختلـف تولیـد شـامل دسـتمزد، بیمـه، 

مالیـات و... را نداریـم، چگونـه می توانیـم هزینه گاز 

مصرفی مجموعه که طی یک سال در حدود 20 برابر 

شده است را پرداخت کنیم؟

ایـن تولیدکننـده شـمش مسـی ضمـن انتقـاد از 

شـرایط موجـود، اظهـار کـرد: چـرا شـرکتی که در سـال 

1390 رقمـی بالـغ بـر 40 میلیـون دالر درآمـد صادراتـی 

داشـته اسـت، در حـال حاضـر بایـد تنهـا 100 هـزار دالر 

درآمـد حاصـل از صـادرات محصـول داشـته باشـد؟ 

معـدن  و  صنعـت  حـوزه  در  مسـئوالنی  متاسـفانه 

مشـغول به کار هسـتند که هیـچ اطالعـی از دغدغه 

تولیدکنندگان بخش خصوصی ندارند و تنها به فکر 

سـود و منفعت خود هسـتند. شـرایط حاکم بر تولید 

کشـور بـه نحوی اسـت که اگر تولیدکننـده تمایل به 

صـادرات محصـول خـود داشـته باشـد، بایـد عـوارض 

پرداخـت کنـد کـه ایـن مسـئله، در تقابـل حمایـت از 

تولید است. در حالی که هدف از صادرات محصول، 

درآمدزایـی و اشـتغال زایی بیشـتر بـوده، دولـت بـه 

دنبـــال مانـــع تراشی در ایـــن زمینـــه اســـت. چنـــد 

اعتبـار  بـه   1399 سـال  در  خارجـی  سـرمایه گذار 

مجموعـه مـا وارد کشـور شـدند امـا زمانی که قوانین 

حاکـم در حـوزه تجـارت خارجـی را دیدنـد، کشـور را 

تـرک کردنـد و مـا به طور کامل بازارهای بین المللی را 

از دست دادیم.

وی در پایـان یـادآور شـد: بسـیاری از واحدهـای 

کوچـک تولیـدی طی سـالیان اخیـر ناچار به تعطیلی 

مجموعـه و بـه دنبـال آن، بسـیاری از کارگـران بیـکار 

شده اند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 

مسـئوالن آگاهی کامل نسـبت به شـرایط موجود در 

تولید کشـور دارند و مشـخص نیسـت چرا اقدامات 

الزم در راستای بهبود آن را انجام نمی دهند. اعطای 

تسـهیالت در ایـن شـرایط هـم نمی توانـد دردی را از 

تولید دوا کند و روز به روز به حجم مشکالت موجود 

افزوده خواهد شد.
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صنعت سرب در چنگال مافیا

عرضه مواد اولیه در بورس نتایج مثبتی در بر خواهد داشت
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مدیرعامـل شـرکت امین الماس انگـوران گفت: با توجه به اینکه صنعت سـرب به دسـت عده ای 
خـاص افتـاده اسـت و بسـیاری از واحدهـای کوچک مقیـاس در تامین مـواد اولیه خود دچار مشـکل 

شده اند، شاهد تعطیلی روزافزون تولیدکنندگان شمش سرب هستیم.

صنعت سرب در چنگال مافیا
مدیرعامل شرکت امین الماس انگوران هشدار داد:

حسـن دویـران در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین«، عنوان کـرد: در 

سـال 1389 فعالیـت خـود را بـه عنـوان اولیـن واحـد 

تولیدکننـده شـمش سـرب از کنسـانتره در شـهرک 

صنعتـی انگـوران آغـاز کردیـم امـا بـه دنبـال کاهش 

مـواد اولیـه و همچنیـن حمایـت نکـردن مسـئوالن 

استان زنجان از تولیدکنندگان شمش سرب، ناچار 

به تعطیلی شرکت امین الماس انگوران شدیم.

وی افزود: در سال های ابتدایی فعالیت مجموعه، 

سهمیـــه خـاک معـــدنی مشـخصی بـه هـــر واحـــد 

تولیـدی تعلـــق می گرفـــت و بـر همیـن اســـاس مــــا 

برنامه ریزی مشخصی برای تولید شمش داشتیم. 

تاییـد  بـه  تولیـد شـده در مجموعـه  عیـار شـمش 

آزمایشـگاه های معتبـر کشـور، 99.99 درصـد و از 

کیفیـت بسـیار باالیـی برخـوردار بـود. تولیـد ایـن 

محصـول را در حالـی در سـال 1392 در یـک منطقـه 

محـروم و در دشـوارترین حالـت ممکـن آغاز کردیم 

در  فعالیـت  بـه  تمایـل  سـرمایه گذاری  هیـچ  کـه 

شـهرک صنعتی انگوران را نداشـت و شـرایط تولید 

زمـان  آن  در  موجـود  کنسـانتره  از  سـرب  شـمش 

فراهـم نبـود. علی رغـم وجـود تمامـی مشـکالت و 

موانع موجود، به فعالیت خود ادامه دادیم اما در 

اداری  بروکراسـی های  و  رانـت  گرفتـار  نهایـت، 

فراوان در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز شدیم 

و تصمیم به تعطیل کردن مجموعه گرفتیم.

عرضه و قیمت گذاری نامناسب   
خاک معدنی

در  انگـوران  المـاس  امیـن  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص دالیـل تعطیلـی ایـن مجموعـه، بیـان کـرد: 

شـرایط تخصیـص خـاک معدنـی کافـی بـه واحدهای 

کـه  اسـت  چالشـی  بزرگ تریـن  کوچک مقیـاس، 

تولیدکننـدگان شـمش سـرب طـی سـالیان اخیر بـا آن 

مواجه بوده اند. در واقع، عملکرد متولی اصلی توزیع 

و قیمت گـذاری خـاک معدنـی بـه نحـوی بـود کـه 

کـه  مـا  تولیـدی همچـون  واحدهـای  بـه  متاسـفانه 

می توانسـتیم بیشـتر از ظرفیـت اسـمی مجموعـه، 

محصـول تولیـد کنیـم، خـاک معدنـی کمتـری تعلـق 

خـاک  بـرای  کـه  قیمتـی  عالوه برایـن،  می گرفـت. 

معدنی اعالم می  کنند نیز مقرون به صرفه نیست و 

حتـی از قیمـت خـاک وارداتـی هم بیشـتر اسـت. در 

خـاک اکسـیدی مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد شـمش 

سـرب، عیـار مشـخصی از بعضـی عناصر ماننـد نقره 

وجـود دارد کـه بایـد در زمینـه قیمت گـذاری خـاک 

معدنی لحاظ شود. برای مثال، این خاک را بر اساس 

نقـره   500ppm و  سـرب  درصـد   80 تـا   70 آنالیـز 
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می فروشـند امـا در حقیقـت، خلـوص خـاک فروختـه 

شـده از ایـن میـزان کمتـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 

هزینه ای که از تولیدکننده برای خرید خاک معدنی 

دریافت می کنند، بر اسـاس عیار باالی سـرب و نقره 

است اما آنالیز خاک فروخته شده در آزمایشگاه، خبر 

از پاییـن بـودن عیـار ایـن عناصـر می دهد و مشـخص 

نیسـت چـرا هیـچ نظـارت و بررسـی در ایـن زمینـه از 

جانب مسئوالن انجام نمی شود.

نظارت بر بازار کافی نیست  
دویـران در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: مسـئله 

قیمت گـذاری و خلـوص خاک معدنـی را بـه ادارات 

مختلف اسـتان همچـون صنعت، معـدن و تجارت، 

بازرسی، مالیات و... گزارش دادیم اما هیچکس به 

این موضوع توجه نکرد و آن قدر شـرایط تولید برای 

ما سـخت و دشـوار شـد که علی رغم داشـتن سـابقه 

حدود 30 ساله در این زمینه، ناچار به تعطیل کردن 

مجموعه شدیم. نبود نظارت صحیح و کارشناسانه 

بـر فعالیـت واحدهـای تولیدکننـده شـمش سـرب 

باعـث شـده اسـت بعضـی تولیدکنندگان کـه مجوز 

اسـتفاده از کنسـانتره برای تولید محصول را دارند، 

از ضایعـات باتـری فرسـوده و بعضـی دیگر که مجوز 

اسـتفاده از ضایعـات را بـرای تولید شـمش دارنـد، از 

کنسانتره استفـــاده کننـــد. مشخـــص اســـت اگـــر 

نظارت هـــای کافـــی در خصـــوص چگونگی مصرف 

مـواد اولیـه وجـود نداشتـــه باشـــد، تولیدکننـدگان 

واقعی به مرور زمان از عرصه رقابت در بازار حذف 

خواهند شد و جای خود را به افراد ناکارآمد که تنها 

به فکر منفعت خود هستند، خواهند داد.

وی در ادامه شـرایط تولید در کشـور را مطلوب 

ارزیـــابی کـــرد و گفـــت: بـا توجـــه بـه پاییـــن بـودن 

هزینه هـای مختلـف تولیـد اعـم از نیـروی انسـانی، 

انـرژی و...، در صورتـی کـه دانش و اطالعات کافی 

بـه منظـور تولیـد انـواع محصـوالت فلـزی و معدنی 

نیـز وجـود داشـته باشـد، فعالیـت در ایـن عرصـه 

به صرفـه خواهـد بـود امـا متاسـفانه در حـال حاضـر، 

شـرایط تولید در کشـور به نحوی اسـت که بسیاری 

از افراد صرفا به منظور کسب درآمد بیشتر و بدون 

اطـالع قبلـی از وضعیـت موجـود، پای به این عرصه 

می گذارند و منجر به ایجاد رانت و فسـادهای مالی 

ضربـه  صنعـت  بدنـه  بـه  نهایـت،  در  و  می شـوند 

می زنند. همین امر نیز منجر به تعطیلی مجموعه 

امیـن المـاس انگـوران شـد و امیـدوار هسـتیم در 

آینده، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت سرب 

کشور نباشیم.

نیازمند واردات خاک اکسیدی هستیم  
این فعال صنعت سـرب ضمن اشـاره به واردات 

خــاک اکسیـــدی، مطــــرح کـــرد: از آنجایـــی کـــه 

تولیدکنندگان کشـور از خاک اکسـیدی برای تولید 

شـمش سـرب و روی اسـتفاده می کننـد و ذخایـر 

معدن سرب و روی انگوران نیز در حال اتمام است، 

از  اکسـیدی  خـاک  واردات  جـز  چـاره ای  بنابرایـن 

کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیـه وجـود نـدارد. در 

سـال 1392 یعنـی زمانـی کـه سـهمیه مشـخصی از 

بـه مجموعـه مـا اختصـاص  خـاک معـدن انگـوران 

داشت، متاسفانه یا خاک را به ما تحویل نمی دانند 

و یـا میـزان سـهمیه اختصصـاص یافتـه را بـه شـدت 

کاهش می دادند. وقتی که نسبت به این موضوع 

اعتراض می کردیم، با پاسـخ های غیرمنطقی و دور 

از حقیقت مسـئوالن امر مواجه می شـدیم که برای 

مثـال، ذخیـره معـدن انگـوران تمـام شـده اسـت! در 

حالی که شهرک صنعتی انگوران در چند کیلومتری 

ایـن معـدن واقـع شـده اسـت و مـا همچنـان شـاهد 

هسـتیم.  معـدن  ایـن  ذخایـر  از  بی رویـه  برداشـت 

متاسفانه این واقعیتی انکارناپذیر است که صنعت 

سـرب و روی بـه دسـت عـده ای خـاص افتـاده کـه 

آن هـا، همـان مافیـای ایـن صنعـت هسـتند و تولیـد 

سرب را از رونق انداخته اند.

باتری هـای  از  اسـتفاده  بـا  ارتبـاط  در  دویـران 

فرســـوده در تولیـــد شمـــش سـرب، اظهـــار کـرد: 

شـمش  کـه  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  متاسـفانه 

سـرب را بـا اسـتفاده از ضایعـات کـه همـان باتـری 

فرسـوده اسـت، تولیـد می کننـد نیز با کمبـود ماده 

اولیـه روبـه رو شـده اند. در حالـی که اگـر ماده اولیه 

تمـام  میـان  در  قانونمنـد  و  عادالنـه  صـورت  بـه 

و  دالالن  دســــت  شـــود،  توزیـــع  تولیدکننـــدگان 

سـودجویان در بـازار کوتـاه خواهـد شـد و می توانیم 

شـاهد رشـد و بهبود شـرایط حاکم بر صنعت سـرب 

کشور باشیم.

به حمایت مسئوالن امید نداریم  
وی در خصـوص چشـم انداز صنعـت سـرب در 

کشـور، خاطرنشـان کـرد: صنعـت سـرب و روی از 

قدمتی چندین ساله در تاریخ این کشور برخوردار 

اسـت و شـرکت های معتبـر و شناخته شـده ای در 

ایـن عرصـه مشـغول فعالیـت هسـتند. بنابراین اگر 

دولـت حمایت هـای الزم را از واحدهـای کوچـک 

صنعتـی بـه عمـل آورد و مواد اولیه مورد نیـاز را در 

اختیار آن ها قرار دهد، می توان چشـم انداز روشـنی 

را بـرای ایـن صنعـت متصـور شـد. البتـه وعده های 

مسـئوالن در زمینـه حمایـت از تولیـد تنهـا در حـد 

شـعار بـوده و ایـن واقعیـت، بـه وضـوح طی سـالیان 

اخیر مشاهده شده است.

مدیرعامل شرکت امین الماس انگوران در پایان 

یادآور شد: زمانی که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، 

مسـئوالن وقـت اسـتان وعده هـای فراوانـی را بـه مـا 

دادنـد و وقتـی نیازمنـد حمایـت آن هـا بودیـم، دریغ 

بـه  عالقمنـد  کـه  اشـخاضی  بـه  بنابرایـن  کردنـد. 

فعالیـت در عرصـه تولیـد هسـتند، توصیه می  شـود 

کـه اگـر از پشـتیبانی و توانایـی مالـی الزم جهـت 

حضـور در ایـن عرصـه برخـوردار هسـتند، ریسـک 

چنیـن اقدامـی را بپذیرنـد. در غیـر ایـن صـورت، بـه 

هیچ وجه دلخوش به حمایت و وعده های مسئوالن 

نباشند و در حوزه دیگری سرمایه گذاری  کنند.

شرایط تخصیص 
خاک معدنی کافی به 

واحدهای کوچک مقیاس، 
بزرگ ترین چالشی است 
که تولیدکنندگان شمش 
سرب طی سالیان اخیر با 

آن مواجه بوده اند
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بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش روی کشـور طی سـالیان اخیر با چالش تامین خاک معدنی و به 
دنبـال آن، کاهـش تولیـد مواجه شـده اند. از آنجایی که حجم ذخیره معـدن سـرب و روی انگوران نیز 
بـه عنـوان تنهـا اصلی ترین تامین کننده خـاک اکسـیدی رو به پایان اسـت، عرضـه و معامالت خاک 
معدنی، به شـفافیت و نظارت بیشـتری نیاز دارد. این امر از زمان اجباری شـدن عرضه همه محصوالت 
زنجیره هـای فلـزی ازجملـه سـرب و روی در بـورس کاالی ایـران، تـا حـدودی محقـق شـده اما با 
چالش هایـی همراه اسـت. خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« طـی گفت وگویی، نظر 
امین صفری، معاون توسـعه معدنی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات را جویا شـده که 

شرح آن در ادامه آمده است:

عرضه مواد اولیه در بورس نتایج مثبتی 
در بر خواهد داشت

امین صفری، معاون توسعه معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

باشـد. چراکـه  همـراه  نوسـاناتی  بـا  نیـز  بـورس  در 

صنعـت مهمـی ماننـد روی، نیـاز بسـزایی بـه خـاک 

معدنـی در تولیـد محصـول دارد و در حـال حاضـر، 

منابـع تامیـن خـاک روی مـورد نیـاز ایـن صنعـت در 

داخـل کشـور بسـیار محـدود اسـت. از سـوی دیگر، 

شرایط تولید در کارخانه های فعال در صنعت روی 

متفـــاوت بـــا سایـــر صنایـــع ماننـــد فـوالد اســـت و 

واحدهـای کوچک مقیـاس بسـیاری در زمینه تولید 

انـواع محصـوالت در حـال فعالیـت هسـتند که نیاز 

مبـرم بـه خـاک معدنی دارند. پیش از این، سـهمیه 

مشخصی از خاک روی به این واحدها تعلق می گرفت 

و در حـال حاضـر عرضـه ایـن محصـول تنهـا از طریـق 

بورس انجام می شود.

اگرچه به نظر می رسـد با کشـف ذخایر جدید و 

بهره بـرداری از منابـع موجود همچون معدن سـرب و 

روی مهدی آبـاد، صنعـت روی در آینـده دچـار یـک 

تحـول اساسـی شـود و وضعیـت صنایـع پایین دسـتی 

روی طی سال های آینده، بهبود پیدا کند. چراکه ما 

نیازمنـد گسـترش تولیـد در بخـش پایین دسـت روی 

مانند گالوانیزاسیون و سایر محصوالت جانبی اعم از 

بهداشـتی و شـیمیایی هسـتیم و به نظر می رسـد به 

انتظـار  آینـده روشـنی در  ایـن مهـم،  وقـوع  دنبـال 

صنعت روی کشور خواهد بود. قیمت روی طی یک 

سـال اخیر حدود 50 تا 60 درصد افزایش یافته اسـت 

که این امر نشان از اهمیت این صنعت و اثربخشی 

آن در سایر صنایع دارد و بر همین اساس باید به آینده 

درخشان صنعت روی امیدوار باشیم.

بـا ایـن وجود، آیـا میزان تقاضـا و حجم   
معامالت صورت گرفته در بورس را مناسـب 

ارزیابی می کنید؟
کمبـود مـواد معدنی، تاثیر مسـتقیم بـر عرضه و 

تقاضای خاک روی مورد نیاز تولیدکنندگان در بورس 

خواهد گذاشت. معادن اندکی مانند انگوران، نخلک 

و بامـا وجـود دارنـد که بخشـی از خاک معدنـی آن ها 

ماننـد معـدن بامـا صـرف تامیـن خـوراک واحدهـای 

تولیـدی وابسـته می شـود و بخـش دیگـر نیـز ماننـد 

معدن انگوران در بورس کاالی ایران عرضه می شود. 

ایـن در حالـی اسـت کـه تعهـدات بلندمدتـی نیـز در 

خصوص تامین خاک روی از جانب این معادن وجود 

تحلیل شـما از عرضه خاک معدنی روی در   
تاالر صنعتی بورس کاالی ایران چیست؟

عرضـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع مختلـف از 

طریـق بـورس کاالی ایـران در حـال انجـام اسـت و ایـن 

مسئله تنها منحصر به صنعت روی نیست. در واقع، 

با اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 

برنامه ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران، عرضه تمام محصوالت معدنی باید از 

طریـق بـورس انجـام شـود. این یک اقدام هدفمنـد از 

جانـب وزارت صمـت بـوده اسـت کـه نتیجـه آن در 

بلندمـدت مشـخص خواهـد شـد و بـه نظـر می رسـد 

شـاهد تاثیـر مثبـت آن در رویکـرد صنایـع معدنـی و 

فلزی خواهیم بود.

معدنـی  مـواد  ظرفیـت  میـزان  کـه  آنجایـی  از 

موجود در کشور محدود است و تقاضای باالیی نیز 

برای آن وجود دارد؛ بنابراین عرضه در بورس کاالی 

ایران به خوبی توانسته است با شفاف سازی فرایند 

معامله این محصول، ساز و کار مشخصی را در این 

زمینه ایجاد کند. البته به نظر می رسـد با توجه به 

حجـم محـدود منابـع خاک معدنـی روی، عرضـه آن 
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باالدسـت تـا پایین دسـت شـود امـا اگـر قـرار باشـد 

بخشی از زنجیره به صورت دستوری قیمت گذاری 

شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. البته باید 

در نظر داشـت دولت به تولیدکنندگان شـمش روی 

یارانه هایـی را در زمینـه تامیـن انـرژی و... اختصـاص 

تولیـد  بـه کاهـش هزینه هـای  می دهـد کـه منجـر 

نسـبت بـه سـایر کشـورهای جهـان شـده اسـت و بـر 

همیـن اسـاس، دولـت گاهـی اوقـات بـه دلیل شـرایط 

خاصـی کـه کشـور در آن قـرار دارد، ناچـار بـه وضـع 

عـوارض در بخش هـای مختلف همچون صـادرات و 

واردات می شـود کـه قطعـا بـر سـودآوری و عملکـرد 

آن ها در تولید محصول موثر است.

بعضـی از تولیدکننـدگان شـمش روی با   
توجـه به عیـار و حجـم خاک معدنـی عرضه 
شـده در بورس کاالی ایران، اقـدام به واردات 
این ماده اولیه از کشـورهای همسایه می کنند. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
واردات خاک معدنی اقدام بسـیار خوبی اسـت 

که تاثیر مثبت بر صنعت سرب و روی کشور خواهد 

گذاشـت. اگـر ایـن اقـدام بـه صـورت سیسـتماتیک 

انجـام شـود و برنامه ریـزی بلندمـدت در اجـرای آن 

وجود داشته باشد، قطعا شاهد آثار مطلوبی در آینده 

خواهیـم بـود. در همیـن راسـتا، دولت بایـد با در نظر 

بـــرای  الزم  مشــوق هـــای  و  تسهیــــالت  گرفتـــن 

تولیدکننـدگان و بـا کاهـش و یـا حـذف تعرفه هـای 

گمرکی، نسبت به واردات خاک معدنی اقدام کند. 

درسـت ماننـد اقدامـی کـه دولـت چیـن در خصوص 

واردات سنگ آهن از کشورهای مختلف به ویژه ایران 

انجـام داد و توانسـت انقـالب عظیمـی را در تولیـد 

فوالد جهان ایجاد کند. در حال حاضر، اقدامات الزم 

از جانـب دولـت در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت و 

تولیدکننـدگان بخش خصوصی بـرای ادامه فعالیت 

خـود، ناچـار بـه واردات خـاک روی مـورد نیاز از سـایر 

کشـورها هسـتند. باید در نظر داشـت ممکن اسـت 

ایـن امـر منجـر بـه رقابـت مخـرب و سـوء اسـتفاده 

کشورهای خارجی همچون ترکیه شود. بنابراین اگر 

دولـت همکاری هـای الزم را در زمینـه واردات خـاک 

معدنـی بـا فعـاالن بخـش خصوصـی داشـته باشـد، 

شـاهد ایجـاد ارزش افـزوده و اشـتغال زایی بیشـتر در 

صنعت روی کشور خواهیم بود.

آینده صنعت روی کشـور را درخشـان   
می بینید؟

چشم انداز مثبتی را می توان برای صنعت روی و 

همچنین مس نسـبت به سـایر صنایع مانند فوالد و 

آلومینیـوم متصور شـد. بـا ورود معـدن سـرب و روی 

مهدی آباد به مدار تولید با ظرفیت تولید 200 هزار تن 

که بسیار تحسین  برانگیز است، شاهد تغییر و تحول 

اساسی طی سال جاری در این صنعت خواهیم بود. 

چراکه با این اتفاق، بسیاری از صنایع پایین دستی و 

جانبـی روی کشـور از اسـتان زنجـان بـه اسـتان یـزد 

منتقل خواهند شد و رتبه جهانی ما نیز به دنبال این 

مهـم، بهبـود پیـدا خواهد کـرد. بنابرایـن باید از سـال 

1401 بـه بعـد، در انتظـار اتفاقـات خوبـی در صنعـت 

روی کشور باشیم.

دارد و بنابرایـن ممکـن اسـت عرضـه آن هـا در بـورس 

تاثیر مثبتی بر معامالت داشته باشد. از سوی دیگر، 

برخـی صاحبـان صنایـع علی رغم اینکه نیاز مبـرم به 

خاک معدنی دارند، به دالیل مختلف اقدام به خرید 

از بورس نمی کنند که این مسـئله بر شـرایط معامله 

در بورس تاثیر می گذارد. اگرچه این مسائل به نوعی 

حـل شـدنی اسـت و بـه مـروز زمـان رفـع و مقاومـت 

بخش های مختلف اعم از دولتی و خصوصی در این 

زمینـه شکسـته خواهد شـد. بـه هر حال تـا زمانی که 

کنسـانتره معـدن سـرب و روی مهدی آبـاد وارد مـدار 

تولید نشود، با کمبود خاک معدنی در کشور مواجه 

خواهیـم بـود کـه ایـن امـر منجر بـه اختالالتی نیـز در 

زمینـه عرضـه و تقاضـا و در نهایـت، معاملـه خـاک 

معدنی در بورس شـده اسـت. مادامی که در تامین 

خـاک روی واحدهـای تولیـدی فعـال در ایـن صنعـت 

محدودیـت وجـود دارد، نمی تـوان انتظـار ثبـات در 

فرایند معامله خاک معدنی داشت و به نظر می رسد 

در نیمه دوم سال جاری و با تولید 200 هزار تن خاک 

معدنـی از معـدن سـرب و روی مهدی آبـاد که معادل 

بـا 90 هـزار تـن شـمش اسـت، بـه یک تعادل نسـبی در 

این زمینه دست خواهیم یافت.

نحـوه قیمت گذاری خاک معدنـی روی را   
چگونه ارزیابی می کنید؟

در خصـوص قیمت گـذاری خـاک روی، همـواره 

بخشـنامه های متعـددی صـادر می شـود کـه در حال 

حاضـر مشـخص نیسـت آخریـن وضعیـت آن چگونـه 

اسـت اما در حالت کلی، قیمت جهانی روی بر پایه 

بـورس فلـزات لنـدن )LME( اسـت و قیمـت خـاک 

معدنی تحویلی از معادن مختلف مانند انگوران به 

صاحبـان صنایـع نیـز بـر اسـاس قیمت هـای جهانـی 

محاسبه می شود. بنابراین تولیدکنندگان محصوالت 

مختلف مانند شـمش روی باید بتوانند محصوالت 

خـــود را بـر پایـــه قیمـــت جهـــانی عرضـــه کننـــد و 

قیمت گذاری دستوری در این زمینه نمی تواند موثر 

واقـع شـود. قیمت گـذاری دسـتوری زمانی می تواند 

تاثیرگذار باشد که کشور در شرایط خاص قرار گرفته 

و دولـت چـاره ای جـز اجـرای آن نـدارد کـه این امر نیز 

باید شـامل تمامی بخش های زنجیره یک صنعت از 
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تحلیـــلتحلیـــل

گام بلند فوالد خوزستان در نخستین ماه 1401

رشد درآمد فروردین ماه »هرمز« نسبت به سال گذشته

رکوردشکنی ارفع در تولید آهن اسفنجی و شمش فوالدی
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شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت طی فروردیـن مـاه سـال 1401، بهترین عملکرد سـال های 
فعالیـت خـود در تولید محصـوالت فوالدی را به ثبت رسـاند و در مجموع با تولیـد 351 هزار تن بیلت، 

بلوم و اسلب فوالدی، رکورد تولید ماهانه خود را جابه جا کرد.

گام بلند فوالد خوزستان در نخستین ماه 1401

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، فوالد خوزستان ازجمله شرکت هایی 

است که با برخورداری از کادر مدیریت و تیم فنی 

قـوی در بخش هـای مختلـف، هر زمان که خبـری از 

محدودیت هـای انـرژی نباشـد، آمـاده رکوردشـکنی 

مـاه سـال جـاری  فروردیـن  ایـن شـرکت در  اسـت. 

توانست برای نخستین بار به رکورد تولید 351 هزار 

تـن فـوالد خـام اعـم از بیلـت، بلـوم و اسـلب فـوالدی 

دست یابد و در همین حال، در تولید آهن اسفنجی 

دلیـل  بـه  وجـود،  ایـن  بـا  کنـد.  رکوردشـکنی  نیـز 

محدودیت های ایجاد شده و وضع عوارض صادراتی 

در فروردین ماه، صادرات شـرکت فوالد خوزسـتان و 

بسیاری از شرکت های فوالدی به طور قابل توجهی 

کاهش یافت.

 رشد 10 درصدی تولید اسلب  
نمودار 1 نشان می دهد که شرکت فوالد خوزستان 

و  1401، 188هـزار  سـال  مـاه  فروردیـن  در  توانسـت 

789بیلت و بلوم تولید کند که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته 4 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 1400، 

181هزار و 650 تن بیلت و بلوم تولید کرده بود.

در فروردیـن مـاه سـال جاری، »فخـوز« 162 هزار و 

356 تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه 

سـال قبل، با رشـد 10 درصدی همراه بوده اسـت. این 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته طـی همیـن 

مدت، 147 هزار و 351 تن اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی فروردیـن مـاه 

امسـال، 422 هـزار و 178 تـن گندلـه تولیـد شـد. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیـش، 505 هـزار و 

905تن گندله تولید کرده بود.

»فخـوز« در فروردیـن مـاه سـال 1401 توانسـت 

373 هـزار و 392 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کنـد کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

رشـد 5 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

مـدت مشـابه سـال 1400، 354 هـزار و 124 تـن آهـن 
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اسفنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

خوزستان در ماه مورد بررسی به 351 هزار و 145 تن 

رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه 

سـال پیش، از رشـد 6 درصدی برخوردار اسـت. این 

شـرکت طی همین مدت در سـال 1400 توانسـته بود 

329 هزار و یک تن محصول فوالدی تولید کند.

رشد 11 درصدی فروش اسلب در   
بازار داخلی

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

خوزسـتان در فروردیـن مـاه سـال 1401، 70 هـزار و 

650تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار داخلـی بـه فـروش 

رسـاند. فـوالد خوزسـتان در فروردیـن مـاه سـال 1400 

موفق شده بود 77 هزار و 499 تن بیلت و بلوم را در 

بازار داخلی بفروشد.

»فخوز« طی فروردین ماه سـال جاری، 53 هزار 

و 195 تـن اسـلب را در بـازار داخلـی فروخـت کـه این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، از رشد 

11 درصدی برخوردار است. این شرکت در فروردین 

مـاه سـال قبـل، 47 هـزار و 954 تـن اسـلب را در بـازار 

داخلی فروخته بود.

مجمـوع فـروش داخلـی محصـوالت فـوالدی 

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی فروردیـن ماه امسـال 

بـه 123 هـزار و 845 تـن رسـید. ایـن شـرکت طـی 

همین مدت در سال 1400، توانسته بود 125 هزار 

و 453 تـن محصـول فـوالدی را در بـازار داخلـی بـه 

فروش رساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در فروردیـن مـاه سـال 

1401، موفـق بـه فـروش 55 هـزار و 71 تـن بیلـت و 

بلـوم در بازارهـای صادراتـی شـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سال گذشته موفق شده بود 118 هزار 

و 394 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتی به 

فروش رساند.

»فخـوز« در فروردیـن مـاه سـال جـاری، پنچ هزار 

و 127 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد. این 

شرکت در فروردین ماه سال پیش، 30 هزار و 175 تن 

اسلب صادر کرده بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان 
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1401مبلغ فروش محصوالت فوالد خوزستان در فروردین ماه سال -3نمودار
بلوم و بیلت اسلب مجموع

طـی فروردیـن سـال 1401 بـه 60 هـزار و 198تـن رسـید. 

این شـرکت طی همین مدت در سـال قبل، 149 هزار 

و 383 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش 

رسانده بود.

مـاه  فروردیـن  در  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد 

در  بیلـت  و  بلـوم  تـن   721 و  هـزار   125 امسـال، 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. 

این شرکت در فروردین ماه سال 1400 در مجموع 
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195 هزار و 893تن بلوم و بیلت فروخته بود.

بررسـی،  مـورد  مـاه  در  شـد  موفـق  »فخـوز« 

58هـزار و 322 تـن اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی بـه فروش رسـاند. این شـرکت در فروردین 

مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 78 هـزار و 943 تـن 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصوالت 

فوالدی شرکت فوالد خوزستان در فروردین ماه سال 

1401 بـه 184 هـزار و 43 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال پیـش توانسـته بـود 274 هـزار و 

836 تن محصول فوالدی بفروشد.

رشد 21 درصدی درآمد حاصل از   
فروش بلوم و بیلت در بازار داخلی

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در فروردیـن مـاه 

سـال 1401 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار 

داخلـی، 10 هـزار و 233 میلیـارد و 422 میلیـون ریـال 

درآمـد کسـب کنـد کـه این میزان نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال پیـش، از رشـد 21 درصـدی برخـوردار 

بـوده اسـت. فـوالد خوزسـتان در فروردیـن مـاه سـال 

1400 توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 

ریـال  هشـت هـزار و 400 میلیـارد و 534 میلیـون 

درآمد داشته باشد.

»فخـوز« در فروردیـن مـاه سـال جـاری، هشـت 

هـزار و 357 میلیـارد و 961 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش اسـلب در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنده 

25درصـد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه 

سـال گذشـته، 6 هـزار و 660 میلیـارد و 271 میلیـون 

ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

مجموع درآمد شرکت فوالد خوزستان از فروش 

بـه  امسـال  مـاه  فروردیـن  در  محصـوالت  داخلـی 

18هزار و 591 میلیارد و 383 میلیون ریال رسید که 

پیـش،  سـال  مـاه  فروردیـن  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  23درصـد 

و  هـزار  بـود 15  توانسـته  سـال 1400  مـاه  فروردیـن 

فـروش  از  ریـال درآمـد  میلیـون  و 805  60میلیـارد 

داخلی محصوالت خود داشته باشد.

فـوالد خوزسـتان طـی فروردیـن مـاه سـال 1401 

موفـق بـه کسـب درآمد هفت هـزار و 851 میلیارد و 

191 میلیـون ریالـی از محـل صـادرات بیلـت و بلـوم 

پیـش،  سـال  مـاه  فروردیـن  ایـن شـرکت طـی  شـد. 

14هـزار و 829 میلیـارد و 988 میلیـون ریال درآمد از 

صادرات بیلت و بلوم به دست آورده بود.

»فخـوز« در فروردیـن مـاه سـال جـاری موفق شـد 

721 میلیـارد و 448 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد. ایـن 

شـرکت در سـال گذشته طی همین مدت توانسته 

بـود چهـار هـزار و 50 میلیـارد و 583 میلیـون ریـال 

صادراتـی  بازارهـای  در  اسـلب  فـروش  از  درآمـد 

کسب کند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در فروردین ماه 

امسـال، به هشـت هزار و 572 میلیارد و 639میلیون 

ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت فـوالدی دسـت 

یابد. این شرکت در فروردین ماه سال قبل، 18 هزار و 

880 میلیـارد و 571 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات 

محصوالت فوالدی کسب کرده بود.

فـوالد  بلـوم  و  بیلـت  فـروش  از  درآمـد حاصـل 

طـی  صادراتـی  و  داخلـی  بازارهـای  در  خوزسـتان 

فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه 18 هـزار و 84 میلیـارد و 

613 میلیون ریال رسید. این شرکت توانسته بود در 

سـال 1400 طی همین مدت، 23 هزار و 230 میلیارد 

و 522 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش بیلـت و بلـوم 

داشته باشد.

»فخوز« در فروردین ماه سال جاری توانست از 

فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی، 9هزار 

و 79 میلیارد و 409 میلیون ریال درآمد حاصل کند. 

شـرکت فوالد خوزسـتان در فروردین ماه سـال پیش، 

10 هـزار و 710 میلیـارد و 854 میلیـون ریـال درآمد از 

فـروش اسـلب در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

دست آورده بود.

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  درآمـد  مجمـوع 

شـرکت فـوالد خوزسـتان در مـاه مـورد بررسـی بـه 

27هزار و 164 میلیارد و 22 میلیون ریال رسید. این 

شـرکت در فروردین ماه سـال گذشـته، توانسـته بود 

33 هـزار و 941 میلیـارد و 376 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

مجموع تولید محصوالت 
فوالدی شرکت فوالد 
خوزستان در ماه مورد 
بررسی به 351 هزار و 
145 تن رسید که این 

میزان در هم سنجی با مدت 
مشابه سال پیش، از رشد 
6 درصدی برخوردار است
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شـرکت فوالد هرمـزگان در فروردین ماه سـال 1401 توانسـت با فـروش 114 هزار تن محصول 
در بازارهـای داخلـی و صادراتی، 17 هزار و 11 میلیارد ریال درآمد کسـب کند که این میزان درآمد رشـد 

74 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

رشد درآمد فروردین ماه »هرمز« 
نسبت به سال گذشته

رشد 11 درصدی تولید محصول  
نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد هرمزگان 

توانسـته اسـت در فروردین ماه سـال 1401، 150 هزار و 

494 تـن تختـال فـوالدی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد 3 درصدی 

برخـوردار اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1400، 145 هزار و 150 تن تختال تولید کرده بود.

»هرمـز« در فروردیـن مـاه امسـال موفق به تولید 

14 هـزار و 530 تـن سـایر محصـوالت فـوالدی شـد کـه 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 

رشـد 502 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت در 

تـن سـایر  پیـش دو هـزار و 410  مـاه سـال  فروردیـن 

محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

مجموع تولید فوالد هرمزگان طی نخستین ماه 

سال جاری، به 164 هزار و 929 تن رسید که این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 11 درصدی 

مـاه سـال  فروردیـن  ایـن شـرکت در  اسـت.  داشـته 

گذشـته توانسـته بـود 147 هـزار و 560 تـن محصـول 

تولید کند.

میزان فروش »هرمز« 58 درصد   
افزایش یافت

بـر اسـاس نمـودار 2، شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

فروردیـن مـاه سـال جـاری توانسـت 112 هـزار و 146 تن 

تختال فوالدی خود را در بازارهای داخلی و صادراتی 

بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میزان در مقایسـه بـا مدت 

مشـابه سـال قبل، حاکی از رشـد 58 درصدی اسـت. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته موفـق بـه   
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1401میزان تولید محصوالت فوالد هرمزگان در فروردین ماه سال  -1نمودار 
سایر اسلب فوالدی مجموع

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

طـی  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

سـال اخیـر نشـان داده اسـت کـه در صـورت  دو

برطـرف شـدن محدودیت هـا آمـاده رکوردشـکنی 

اسـت. به طوری که این شـرکت سـال گذشـته در 

چهـار مـاه توانسـت رکـورد ماهانـه تولیـد تختـال 

خـود را جابه جـا کنـد. ایـن رونـد در فروردیـن مـاه 

امسـال نیـز تکـرار شـد و فوالد هرمزگان موفق شـد 

بـا تولیـد 150 هـزار تن تختال در یک ماه، 20درصد 

تنـی  هـزار  ماهانـه 125  اسـمی  از ظرفیـت  باالتـر 

خـود ایـن محصـول را تولیـد کنـد. همچنیـن دیگر 

رکورد فوالد هرمزگان در واحد احیا مسـتقیم رقم 

خورد و این شـرکت توانسـت بیش از 165 هزار تن 

آهن اسفنجی تولید کند.
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مجمـوع، 9 هـزار و 752 میلیـارد و 853 میلیـون ریـال 

درآمد کسب کند.

همان طـور کـه در نمودار 4 مشـخص اسـت، نرخ 

تختـال شـرکت فـوالد هرمـزگان در فروردین مـاه 1401، 

تـن  هـر  ازای  بـه  ریـال  هـزار   887 و  میلیـون   150

قیمت گـذاری شـد. در حالـی کـه فروردیـن مـاه سـال 

قبل، نرخ تختال این شـرکت 137 میلیون و 929 هزار 

ریال به ازای هر تن قیمت گذاری شده بود.

فروش 70 هزار و 698 تن تختال در بازار شده بود.

و  هـزار  دو  امسـال،  مـاه  فروردیـن  در  »هرمـز« 

530تن سایر محصوالت فوالدی را در بازار داخلی به 

فروش رسـاند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، رشـد 61 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن 

بـود  توانسـته  سـال 1400  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت 

یک هزار و 572 تن سایر محصوالت فوالدی را در بازار 

داخلی به فروش برساند.

فـوالد  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هرمـزگان در فروردیـن مـاه سـال 1401، بـه 114 هـزار و 

676 تـن رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  گذشـته، 58  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال قبـل 

توانست بود در مجموع 72 هزار و 270 تن محصول 

را در بازار بفروشد.

رشد 73 درصدی درآمد حاصل از   
فروش  تختال

نمـودار 3 نشـان می دهد شـرکت فـوالد هرمزگان 

و  هـزار   16 توانسـت   1401 سـال  مـاه  فروردیـن  در 

921میلیارد و 470 میلیون ریال درآمد از فروش تختال 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل، 73 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت توانسـته بـود در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 

9هـزار و 751 میلیـارد و 370 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش تختال کسب کند.

»هرمـز« در فروردیـن مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

کسـب درآمـد 90 میلیـارد و 177 میلیـون ریالـی از 

فروش سایر محصوالت فوالدی شد که این میزان در 

هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، رشد پنج هزار 

و 980 درصدی دارد. این شرکت در فروردین ماه سال 

1400 توانسـته بـود یـک میلیـارد و 483 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش داخلـی سـایر محصـوالت فـوالدی 

داشته باشد.

مجمـوع درآمد شـرکت فوالد هرمـزگان در اولین 

ماه امسال به 17 هزار و 11 میلیارد و 647 میلیون ریال 

رسـید کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مدت مشـابه 

سـال قبل، 74 درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت 

در  بـود  توانسـته  گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن   در 
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پـس از عملکـرد درخشـان شـرکت آهن و فـوالد ارفـع در فـروش و صـادرات طی سـال 1400، 
فروردیـن ماه سـال 1401 نیز برای این شـرکت با رکوردشـکنی همراه بـود و رکوردهای ماهانه تولید 

آهن اسفنجی و همچنین شمش فوالدی جابه جا شد.

فـوالد ارفـع در فروردیـن مـاه سـال 1401 توانسـت 

85 هـزار و 59 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کنـد کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 

7درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سـال 1400، 79 هزار و 425 تن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

بـه  ارفـع در فروردیـن مـاه سـال جـاری موفـق 

تولید 98 هزار و 672 تن آهن اسـفنجی شـده اسـت 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

گذشته، از رشد 30 درصدی برخوردار بوده است. 

این شـرکت در فروردین ماه سـال قبل توانسـته بود 

75 هزار و 505 تن آهن اسفنجی تولید کند.

ارفـع در  فـوالد  و  آهـن  تولیـد شـرکت  مجمـوع 

فروردین ماه امسـال به 183 هزار و 731 تن رسـید که 

این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، 

رشـد 18 درصدی را نشـان می دهد. ارفع در فروردین 

تـن  و 930  هـزار  بـود 154  توانسـته  سـال 1400  مـاه 

محصول تولید کند.  
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1401میزان تولید محصوالت ارفع در فروردین ماه سال -1نمودار 
آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

فروردیـن مـاه امسـال رکوردهـای تولیـدی خـود را 

افزایـش  بلنـدی را در جهـت  جابه جـا کـرد و گام 

رکوردهـای  برداشـت.  محصـول  فـروش  و  تولیـد 

ایـن مـاه  بـرای ارفـع در  بـه دسـت آمـده  تولیـدی 

شـامل 85 هـزار تـن شـمش فـوالدی و 98 هـزار تـن 

آهن اسفنجی بودند.

رشد 18 درصدی تولید فروردین ماه   
نسبت به سال گذشته

نمودار 1 حاکی از آن اسـت که شـرکت آهن و 

رکوردشکنی ارفع در تولید آهن اسفنجی و شمش فوالدی
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فروش 37 هزار تنی شمش فوالدی  
نمـودار 2 نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 

توانسـت  مـاه سـال 1401  ارفـع در فروردیـن  فـوالد 

28هـزار و 65 تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلی 
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و 926 تن شمش فوالدی شده است.

مجمـوع فـروش داخلی و صادراتی شـرکت آهن 

و فوالد ارفع در فروردین ماه سـال جاری به 37 هزار 

و 991 تن رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال پیش، رشد 20درصدی را نشان می دهد. 

ارفـع در فروردیـن مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 

31هزار و 551 تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش رساند.

کسب درآمد 415 میلیارد تومانی ارفع   
از فروش داخلی

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فـوالدی خـود در 

بـازار داخلـی طـی فروردیـن مـاه سـال 1401 توانسـت 

چهار هزار و 158 میلیارد و 615 میلیون ریال درآمد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  درصـدی   22 رشـد  پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400 

موفق شده بود سه هزار و 400 میلیارد و 326میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

در  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  همچنیـن 

فروردیـن مـاه امسـال، یـک هـزار و 355 میلیـارد و 

510 میلیـون ریـال درآمـد از فروش شـمش فوالدی 

در بازارهای بین المللی کسب کرد.

و داخلـی شـمش  فـروش صادراتـی  کل درآمـد 

فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در فروردین ماه سال 

جـاری بـه پنـج هـزار و 514 میلیارد و 125میلیـون ریال 

رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از رشد 62 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت 

در فروردیـن مـاه سـال 1400، سـه هـزار و 400 میلیـارد و 

326میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نـرخ فـروش 

شمش فوالدی ارفع در فروردین ماه سال 1401 در بازار 

داخلـی بـه 134 میلیـون و 777 هـزار ریـال بـه ازای هر 

تن رسید که نسبت به فروردین ماه سال قبل با رشد 

ایـن شـرکت در  قابـل توجهـی همـراه شـده اسـت. 

فروردیـن مـاه سـال گذشـته شـمش خـود را در بـازار 

داخلـی بـه نـرخ 131 میلیـون و 734هـزار ریال بـه ازای 

هر تن در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

بفروشـد. این شـرکت توانسـته بود در فروردین ماه 

سـال 1400، 31 هـزار و 551 تـن شـمش فـوالدی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند. همچنیـن ارفـع در 

نخسـتین ماه سـال جاری موفق به صادرات 9 هزار 
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شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردیـن مـاه سـال 1401 موفق شـد با کسـب درآمد 
897میلیـارد و 564 میلیـون ریالی از فـروش صادراتی 347 تن محصول، رشـد 87 درصدی درآمد 

صادراتی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کند.

افزایش درآمد صادراتی »فباهنر« 
نسبت به سال گذشته

در فروردین ماه امسال حاصل شد؛

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد شرکت صنایع مس شهید 

باهنـر طـی فروردیـن مـاه سـال جاری نشـان می دهد 

فروش و درآمد حاصل از صادرات محصوالت مسی 

بـه مـدت زمـان مشـابه سـال  ایـن شـرکت نسـبت 

گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است.

رشد 272 درصدی تولید تسمه و   
ورق مسی

نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر در فروردین ماه سال 1401 توانسته است 

228 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 250 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

سال قبل، موفق به تولید 65 تن لوله مسی شده بود.

جـــاری  ســـال  مـــاه  فروردیـــن  در  »فباهنـــر« 

توانسـت 203 تن مقاطع مسـی تولید کند که این 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

نشـان از رشـد 65 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 123 تن مقاطع مسـی 

تولید کرده بود.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

امسال موفق شد 421 تن تسمه و ورق مسی تولید 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال 1400، 272 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در فروردیـن مـاه سـال پیـش، 113 تـن تسـمه و ورق 

مسی تولید کرده بود.

سـال  مـاه  فروردیـن  در  »فباهنـر«  همچنیـن 

1401، 40 تن لوله برنجی تولید کرده است.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردین 

ماه سال جاری، 392 تن مقاطع برنجی تولید کرد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، حاکـی از 

رشد 136 درصدی است. این شرکت در فروردین 

مقاطـع  تـن   166 بـود  توانسـته   ،1400 سـال  مـاه 

برنجی تولید کند.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

برنجـی  ورق  و  تسـمه  تـن   431 توانسـت  امسـال 

تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال 1400، 82 درصد رشـد داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال قبـل، 236 تـن 

تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مـاه  فروردیـن  در  »فباهنـر«  تولیـد  مجمـوع 

سـال 1401 بـه یـک هـزار و 715 تـن محصـول رسـید 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

پیش، 144 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شرکت 

در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، توانسـته بـود در 

مجموع 703 تن محصول تولید کند.

فروش »فباهنر« 9 درصد افزایش یافت  
نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده که شـرکت صنایع 

مس شهید باهنر در فروردین ماه سال 1401 توانسته 

64 تـن لولـه مسـی را در بـازار داخلـی بـه فـروش 

رسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیش، 433 درصد افزایش داشـته است. این 

لولـه  12تـن  قبـل،  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت 

مسی در بازار داخلی فروخته بود.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 
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سـال جاری موفق به فروش 135 تن مقاطع مسـی 

در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال 1400، 221 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

گذشـته، 42 تـن مقاطـع مسـی در بـازار داخلـی به 

فروش رسانده بود.

»فباهنـر« در فروردیـن مـاه امسـال توانسـته 

بـازار  در  را  مسـی  ورق  و  تسـمه  تـن   177 اسـت 

داخلـی بـه فروش رسـاند. این شـرکت در فروردین 

مـاه سـال پیـش، 435 تـن تسـمه و ورق مسـی در 

بازار داخلی فروخته بود.

همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر 

موفـق شـد در فروردیـن مـاه سـال 1401، دو تن لوله 

برنجی را در بازار داخلی بفروشد.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

بـازار  سـال جـاری، 214 تـن مقاطـع برنجـی را در 

مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  فروخـت.  داخلـی 

بـازار  در  را  برنجـی  مقاطـع  تـن   232 قبـل،  سـال 

داخلی معامله کرده بود.

»فباهنـر« در فروردیـن مـاه امسـال موفـق بـه 

فروش 226 تن تسـمه و ورق برنجی در بازار داخلی 

شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال پیـش، 545 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400 توانسـته 

بود 35 تن تسمه و ورق برنجی را در بازار داخلی 

به فروش رساند.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردین 

ماه سال 1401، 818 تن محصول را در بازار داخلی 

بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان، نشـان از رشـد 

8درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

قبـل،  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  دارد. 

758تن محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شرکـــت مـــس شـهید باهنـر در فروردیـن مـاه 

سـال جـاری، 161 تــن لولـه مسـی را روانـه بازارهای 

صادراتی کـــرد کـــه ایـــن میـــزان در هم سنجی بـــا 

مـــدت مشابـــه ســـال پیـــش، رشـــد 52 درصــدی 

داشتـــه اســت. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه سـال 

گذشـته، 81 تـن لولـه مسـی در بازارهـای صادراتی 

معامله کرده بود.

»فباهنـر« در فروردیـن مـاه امسـال توانسـت 

47 تـن مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   104 قبـل،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن ماه سـال 1400، 

موفـق بـه فـروش 23 تن مقاطع مسـی در بازارهای 

صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در فروردین ماه 

سـال 1401، موفق شـد 139 تن تسـمه و ورق مسـی را 

در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، از 

رشـد 85 درصدی برخوردار بوده اسـت. این شرکت 

در فروردین ماه سـال گذشـته، 75  تن تسـمه و ورق 

مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنـر در فروردیـن مـاه امسـال بـه 347 تـن 

رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال گذشـته، حاکـی از رشـد 45 درصـدی اسـت. 
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این شرکت در فروردین ماه سال پیش توانسته بود 

238 تن محصول روانه بازارهای صادراتی کند.

سـال  مـاه  فروردیـن  در  »فباهنـر«  همچنیـن 

1401 توانسـته اسـت 512 تن محصول خدماتی در 

آلیـاژی عرضـه  انـواع محصـوالت مسـی و  زمینـه 

کنـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 
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عرضـه  خدمـات،  ارائـه  ذیـل  محصـول  تـن   532

کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

فروردیـن مـاه سـال جـاری بـه یـک هـزار و 677 تـن 

محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 9 درصد رشـد داشـته است. این 

شرکت در فروردین ماه سال 1400 توانسته بود یک 

هزار و 528 تن محصول را به فروش رساند.

رشد 49 درصدی درآمد شرکت مس   
شهید باهنر

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردیـن مـاه 

سال 1401 توانست درآمد 169 میلیارد و 396میلیون 

ریالی از فروش لوله مسی در بازار داخلی به دست 

آورد که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، 553 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت 

در فروردیــــن مـــاه ســـال گذشتـــه، 25 میلیـــارد و 

912میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار 

داخلی کسب کرده بود.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

سـال جاری موفق به کسـب درآمد 359 میلیارد و 

120 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازار 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابـــه ســـال پیـــش، 299 درصـــد رشـــد را نشـــان 

می دهـــد. ایـــن شرکـــت در فروردیـــن مـــاه ســـال 

گذشته، 89 میلیارد و 862 میلیون ریال درآمد از 

فـــروش مقاطـــع مسـی در بـازار داخلـی بـه دسـت 

آورده بود.

توانسـت  امسـال  مـاه  فروردیـن  در  »فباهنـر« 

544میلیـارد و 490 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسـمه و ورق مسـی در بازار داخلی کسـب کند. این 

و  هـزار  یـک  قبـل،  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت 

35میلیارد و 790 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه 

و ورق مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردین 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 6 میلیـارد 

و 808 میلیـــون ریالـی از فـــروش لولــه برنجـی در 

بازار داخلی شـده اسـت. این شـرکت در فروردین 
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ماه سال گذشته توانسته بود درآمد هشت میلیارد 

و 802 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در 

بازار داخلی به دست آورد.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

ریـال  میلیـون  و 236  میلیـارد  جـاری، 423  سـال 

درآمـد از فـروش مقاطـع برنجـی در بـازار داخلـی 

کسـب کـرد کـه این میـزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال قبل، 20 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

این شـرکت در فروردین ماه سـال 1400، 351میلیارد 

مقاطـع  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   298 و 

برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در فروردیـن مـاه امسـال موفـق بـه 

کسب درآمد 635 میلیارد و 704 میلیون ریالی از 

فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

739 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سال گذشته توانسته بود 75 میلیارد 

و 738 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق 

برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر توانسـت در 

فروردیـن مـاه سـال 1401، دو هـزار و 148 میلیـارد و 

فـروش محصـوالت  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   754

خـود در بـازار داخلـی به دسـت آورد کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 54 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن 

و  میلیـارد   587 و  هـزار  یـک  گذشـته،  سـال  مـاه 

402میلیـون ریـال درآمـد از فروش محصوالت خود 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

مـاه  فروردیـن  در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

سـال جـاری توانسـت 425 میلیـارد و 354 میلیـون 

بازارهـای  لولـه مسـی در  فـروش  از  ریـال درآمـد 

صادراتی کسـب کند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 143 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

پیـش، 174 میلیـارد و 917 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کرده بود.

»فباهنر« در فروردین ماه امسال، 123 میلیارد 

و 791 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع مسـی 

در بازارهای صادراتی به دست آورد که این میزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 145 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن 

مـاه سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد 50 میلیارد 

و 367 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع مسـی در 

بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در فروردین 

مـاه سـال 1401 درآمـد 348 میلیـارد و 419 میلیـون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتی کسـب کرد که این میزان در هم سـنجی 

با مدت مشابه سال پیش، نشان از رشد 103درصدی 

دارد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 

171 میلیـارد و 337 میلیـون ریـال درآمـد از تسـمه 

دسـت  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  مسـی  ورق  و 

آورده بود.

مجمـوع درآمد فروش صادراتی »فباهنر« در 

فروردین ماه امسال به 897 میلیارد و 564میلیون 

بـه  نسـبت  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  رسـیده  ریـال 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 87 درصـد رشـد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

پیـش توانسـته بـود 479 میلیـارد و 488 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش صادراتـی محصـوالت خـود 

کسب کند.

همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 

فروردیـن مـاه سـال جاری، 200 میلیـارد و 150میلیون 

ریـال درآمـد از ارائـه خدمـات در زمینـه محصـوالت 

مسـی و آلیـــاژی کســـب کـــرد کـــه ایـن میــزان در 

هم سـنجی با مدت مشـابه سال 1400، نشـان از رشد 

87 درصدی دارد. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

قبـل، 106 میلیـارد و 860 میلیون ریـال درآمد از ارائه 

خدمات به دست آورده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی 

و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در 

فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه سـه هـزار و 246 میلیـارد و 

468 میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 49 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 

1400 توانسته بود دو هزار و 173میلیارد و 750 میلیون 

ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش شرکت 
مس شهید باهنر در 

فروردین ماه سال جاری 
به یک هزار و 677 تن 
محصول رسید که این 
میزان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، 9 درصد 
رشد داشته است
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سایررسانههاسایر رسانه ها

تنها 0.5 درصد از ذخایر مس کشور استخراج می شود

نگاه گل گهر در تولید محصول با کیفیت، رقابتی است

پیاده سازی 23 راهبرد روان سازی پروژه در شرکت ملی فوالد
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رئیـس انجمـن مس ایران گفـت: هر چند بیش از 17 میلیارد تن ماده معدنی در کشـور کشـف 
شـده اسـت امـا در حال حاضـر تنها 7 درصد از اکتشـافات انجام شـده متعلق به کانـی مس بوده 
و ایـن درحالـی اسـت که بـر اسـاس برآوردهای انجام شـده، ایـران در رتبه پنجـم ذخایر معدنی 

مس قرار دارد.

تنها 0.5 درصد از ذخایر مس کشور استخراج می شود
رئیس انجمن مس ایران:

از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات  گـزارش  بـه 

انجمـن مـس ایـران، هـر چنـد بیـش از 17 میلیـارد 

تن ماده معدنی در کشـور کشـف شـده اسـت اما 

در حـال حاضـر تنهـا 7 درصد از اکتشـافات انجام 

شـده متعلـق بـه کانـی مـس بـوده و ایـن درحالـی 

اسـت کـه بر اسـاس برآوردهـای انجام شـده، ایران 

در رتبـه پنجـم ذخایـر معدنی با داشـتن بیش از 5 

درصد از ذخایر مس دنیا قرار دارد. همچنین در 

قابـل  رتبـه  دارای  نیـز  شـده  تصفیـه  مـس  تولیـد 

توجه 19 است.

بـه گفتـه  ایـن ظرفیت هـا و همچنـان  بـا تمـام 

کارشناسان، تنها 0.5 درصد از ظرفیت های اقتصادی 

اکتشـافات تـا صادرات مـس، مورد بهره بـرداری قرار 

می گیـرد کـه ظرفیـت اندکی در مقابل اسـتخراج به 

صورت میانگین 10 درصدی کشورهای دیگر است. 

انـدک  اسـتخراج  موضـوع  بـه  تنهـا  مسـئله  البتـه 

محـدود نمی شـود و طـی سـال های اخیـر بـه گفتـه 

کارشناسـان، ایـران برخـی از کشـورهای هـدف بـرای 

صادرات فلزات را از دست داده و فضای فعالیت را 

بـرای رقبـای خـود ماننـد هنـد، چیـن و... بیـش از 

در  ایـران  مثـال،  بـرای  اسـت.  کـرده  بـاز  گذشـته 

گذشـته بـه عنـوان یکـی از تامین کننـدگان شـرکت 

مـس دبـی شـناخته می شـد امـا اکنون هیچ سـهمی 

در آن بازار ندارد.

در ایـن رابطـه بهـرام شـکوری، رئیـس انجمـن 

مـس کشـور در خصـوص ظرفیت هـای مغفـول و از 

دالیل عقب نشـینی ایران از مقاصد صادراتی خود 

توضیح می دهد.

با توجـه بـه اینکـه قیمت گـذاری کانی   
مـس در دنیـا رونـدی افزایشـی بـه خـود 
گرفتـه اسـت، ایـن فلـز در ایـران در چـه 
وضعیتـی قـرار دارد؟ آیـا در سـال جـاری 
شـاهد رشـد بهای این مـاده اولیـه متاثر از 

قیمت های جهانی خواهیم شد؟
بـه هـر حـال، قیمت هـای داخـل کشـور متاثـر از 

قیمت های جهانی است اما بهای محصوالت ایرانی 

از قیمت های جهانی پایین تر است که بخشی از آن، 

به دلیل تبدیل نرخ اسـت که از ارز نیمایی اسـتفاده 

می کند. ارز نیمایی با ارز آزاد دارای اختالف قیمت 

اسـت امـا بـه طـور طبیعـی، افزایشـی کـه در دنیـا در 

ارتبـاط بـا مـس رخ می دهـد، بـه همـان میـزان ایـن 

افزایـش در داخـل کشـور نیـز اتفـاق خواهـد افتـاد. به 

طـور کلـی اختالفی که با قیمت مس جهانـی داریم، 

به دلیل تبدیل نرخ ارز است.

بـا توجـه بـه انتقـاد برخـی فعـاالن در   
درصـدی  افزایـش 57  از  کشـور  صنایـع 

دسـتمزدها و اعتقـاد بـه اینکـه بـا افزایش 
هزینه هـای تولیـد، بایـد قیمـت محصوالت 
نیـز رشـد یابـد، تاثیـر ایـن اتفاق بـر روی 

قیمت تمام شده کانی و فلز مس چیست؟
بـه طـور حتم افزایـش هزینه های تولید از جمله 

ســــود  حاشیــــه  کارگــــران،  دستمـــزد  رفتـــن  بـاال 

تولیدکننــدگان مـس در ایـران را کـم می کنـد و ایـن 

اتفاق اثرگذار اسـت؛ چرا کـــه به هـــر حال مشـاهده 

می شـــود حامل هـــای انـــرژی از جملـــه بـرق و گاز 

افزایش قیمــت داشته است. همچنین دستمزدها 

هم افزایش داشته که در نهایت تمامی هزینه ها را 

باال می برد.

به تازگی نیز هزینه حمل  و نقل تغییر پیدا کرده 

و قیمت هـا افزایـش پیـدا خواهـد کـرد کـه تمـام ایـن 

اتفاقات، حاشیه سود فعاالن را کاهش می دهد. در 

کنـار ایـن موضـوع نیـز دولـت تحـت عنـوان اینکـه 

قصـد دارد بـازار داخلـی را تنظیـم کنـد، دسـت بـه 

سیاسـت گذاری ها  ایـن  کـه  می زنـد  تغییراتـی 

بی منطـق اسـت؛ چراکـه صـادرات بـدون عرضـه در 

بورس، روی تمامی فلزات از جمله فوالد، مس، روی 

و... صـورت نمی گیـرد. در تمامی این فلزات، مازاد 

تولیـد داریـم کـه بایـد صـادر شـود. بـه طـور طبیعـی 

عوارضی وضع شـده اسـت که بخش زیادی از سـود 

فعاالن را کاهش می دهد.
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در حـال حاضـر عرضـه فلـز مـس در   
بـورس در چـه شـرایطی قـرار دارد؟ آیـا با 
توجـه به تغییـرات جهانی، شـاهد تغییراتی 

در حوزه بورس فلزات هم خواهیم شد؟
خیـر؛ تغییـر خاصـی رخ نخواهـد داد. بنابرایـن 

اســـاس  بـر  مــــادر،  صنــــایع  محصـــوالت  عرضــــه 

برنامه ریزی قبلی صورت می گیرد و تولیدکنندگان 

محصـوالت را عرضـه می کننـد کـه در نهایـت نیـز 

مصرف کننـدگان حضـور دارنـد و خریـد ادامـه دارد. 

ایـن فرمـول قیمـت مـس نیز متوسـط بـورس فلـزات 

لندن است که بر اساس ارز نیمایی تعیین می شود 

اما به طور شـفاف، بر اسـاس فرمولی که اشـاره شد، 

قیمت ها تعیین و با نوسان قیمتی کمتر از 5درصد، 

تعیین می شود.

در حـال حاضـر واردات مـس بـا توجه به   
ذخایر و تولیدات داخلی در چه شـرایطی است؟ 

آیا مس کاتد هم به کشور وارد می شود؟
گفتنی است مازاد بر نیاز داخلی تولید داریم 

و نزدیک به 50 درصد محصوالت تولیدی را صادر 

می کنیـم. بـر ایـن اسـاس، باید صنایع پایین دسـتی 

را حمایت کنیم که آن صنایع پایین دسـتی توسـعه 

پیدا کنند تا میزان صادرات را به حداقل برسـانیم 

و بخـش عمـده تولیـدات در داخـل کشـور مـورد 

مصـرف قـرار بگیـرد. واردات کاتـد مـس بـه طـور 

کلی انجام نمی شـود اما واردات کنسـانتره انجام 

می شـود و ظرفیت تبدیل کنسـانتره به کاتد مس 

خالــــی  ظرفیــــت  از  می تــوانیـــم  و  داریــــم  را 

کارخانه هـــای خود استفاده کنیم. همچنین مس 

در حال حاضر ظرفیت های خالی دارد و بسـیاری 

کنسـانتره  تولیـد  متوسـط  و  کوچـک  معـادن  از 

داشـته و بـه شـرکت های دیگـر محصـوالت خود را 

عرضه می کند.

با توجـه به افزایش قیمـت جهانی مس   
و ظرفیـت غنـی ذخایـر کشـور، چـه میزان 
محتمـل اسـت تولیـد مـس افزایـش یابد؟ 
حجم تولیـد و عرضه مس ایران بـه بازار در 

سال چقدر است؟
به طور کلی در دنیا به طور متوسـط بخشـی از 

ذخایر مس استخراج شده و در چرخه زنجیره تبدیل 

بـه کاالهـای ارزش افـزوده باالتـر مثـل کاتـد مـس، 

مفتول و سایر این محصوالت می شود اما متاسفانه 

ایـن اتفـاق در ایـران زیـر 0.5 درصـد اتفـاق می افتـد. 

بعضـی کشـورها نیـز بـاالی 10 درصـد از ذخایـر را 

استخراج می کنند.

بـا ایـن تفاسـیر بـه نظـر می رسـد بایـد بـه ایـن 

سمت برویم که حجم استخراج و صادرات به طور 

معناداری افزایش پیدا کند. با توجه به آینده مس 

بـا حـذف سـوخت های  ارتبـاط  بـه خصـوص در  و 

فسـیلی و حرکـت بـه سـمت اسـتفاده از انرژی هـای 

پـاک، الکتریکـی و برقـی، بـه طـور طبیعـی میـزان 

مصـرف برخـی از کانی هـا مثـل مـس افزایـش پیـدا 

کرده و در نتیجه، تقاضای مس باالتر خواهد رفت 

کـه ایـن موضـوع می طلبـد هرچـه زودتـر، ظرفیـت 

تولیـد مـس را افزایـش دهیـم؛ چراکـه ارزآوری مـس 

می تواند تا 10 میلیارد دالر افزایش یابد.

بـرای افزایش درآمدهـای ارزی حاصل از   
صـادرات مس باید چه اقداماتـی انجام داد تا 
حجم اسـتخراج معـادن از نیم درصـد فراتر 

برود و سهمی در بازار جهانی داشته باشیم؟
افزایـش درآمدهـای ارزی مشـروط بـر این اسـت 

کـه حمایت هـای کافـی صـورت بگیـرد تـا بتوانیـم 

ظرفیـت اسـتخراج و تولیـد را افزایـش دهیـم. بـا این 

معظـم  مقـام  کـه  نام گذاری هایـی  رغـم  بـه  حـال، 

رهبری برای هر سال می کنند، متاسفانه مسئوالن 

در این راستا اقدامی نکرده و گاهی حتی مشاهده 

در  سیاسـت گذاری ها  از  برخـی  کـه  اسـت  شـده 

جهت معکوس است. بنابراین به جای مانع زدایی، 

پشـتیبانی  و  می کننـد  ایجـاد  را  بیشـتری  موانـع 

کمتـری صـورت می گیـرد. بـه طـور مثـال، عوارضی 

که برای صادرات مس اخیرا وضع شد، مانع بزرگی 

برای فعاالن این حوزه ایجاد کرد. ابتدا باید مس به 

فـروش می رسـید، بعـد بـه فکـر درآمدهـای دولـت 

می افتادنـد. زمانـی کـه بـه علـت کرونـا قیمت هـا 

افـت کـرد، دولـت اقـدام مفیـدی انجـام داد؟ حـال 

که قیمت های جهانی رشد یافته و سود جهانی به 

تبـع آن، افزایـش پیـدا می کنـد، دولـت خـود را در 

افزایش سـود شـریک می داند! این رفتار منطقی به 

نظر نمی آید.

در حال حاضر ظرفیت نهفتـه ارزآوری از   
صادرات مس چه میزان برآورد می شود؟

مـس سـاالنه 10 میلیـارد دالر ظرفیـت ارزآوری 

دارد اما مشروط بر اینکه هم بتوانیم میزان استخراج 

را باال ببریم و هم تولید کاتد مس را در داخل کشور 
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افزایـش دهیـم. اگـر توانایـی تولیـد یـک میلیـون تـن 

کاتـد مـس را پیـدا کنیم، به طور طبیعـی می توان با 

ایـــن افزایـــش قیمت هـــا کـــه بـرای مـــس صـــورت 

می گیـرد، سـاالنه 10 میلیـارد دالر درآمـد ارزی بـرای 

کشور ایجاد کرد. در حال حاضر، 280 هزار تن کاتد 

مس در هر سال تولید می شود.

برای اینکه ظرفیت های خالی اسـتخراج   
مـس تکمیـل شـود، بایـد چـه اقداماتـی 

انجام داد؟
بـه طـور طبیعـی بایـد حجـم سـرمایه گذاری در 

این حوزه افزایش پیدا کند تا با ایجاد رغبت بیشتر، 

صاحبان سـرمایه به این حوزه ورود پیدا کنند. این 

مجموعـه کارهایـی اسـت که وظیفه انجـام آن ها بر 

عهده دولت ها است. اگر  بستر سرمایه گذاری های 

داخـل و خـارج از کشـور را آمـاده ارزیابـی کننـد و 

مناسـبات بـا دنیـا اصـالح شـود، بـه راحتـی می تـوان 

حجم ساالنه استخراج را افزایش داد.

بـه هـر حـال ذخایـر مـس ارزشـمند برای کشـور 

وجـود دارد کـه می توانیـم تولیـد را افزایـش دهیـم 

امـا بـه طـور طبیعـی نیـاز داریم که سـرمایه گذاری 

در حـوزه اکتشـاف های جدیـد افزایـش پیـدا کنـد. 

هـر روز یـک معـدن مـس بـه ذخایـر کشـور اضافـه 

می شـود و ذخایـر شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، 

ذخایر کشور را با توجه به اکتشافات خود افزایش 

داده اسـت. در حـال حاضـر معدنی در سیسـتان و 

بلوچسـتان واقـع شـده اسـت کـه وارد مـدار تولیـد 

خواهد شد و به طور کلی با سرمایه گذاری که در 

توسـعه اکتشـافات معدنی مس صـورت می گیرد، 

می توانیـم حجـم ذخایـر کشـــف شـــده و آمـــاده 

بهره برداری را بیشتر کنیم.

ضمـن اینکـه باید به این سـمت برویم که میزان 

اسـتخراج از ایـن ذخایر معدنی آماده بهره بـرداری را 

افزایـش دهیـم. همچنیـن بـه دنبـال آن نیـز ظرفیـت 

خالـی کارخانه هـای تولیـد کاتـد مـس را پـر کنیـم تـا 

بتوانیم مجموعه فعالیت های ذوب را توسعه دهیم 

و ظرفیت تولید یک میلیون تن کاتد مس در داخل 

کشـور را ایجـاد کنیـم. همیـن اقدامات را بایـد برای 

پایین دسـتی ماننـد صنایـع سـیم و کابـل،   صنایـع 

مفتول هـای مسـی و صنایعـی کـه مـس در آن هـا بـه 

کار مـی رود کـه شـامل تولیـد خـودرو، لـوازم خانگی 

و... می شود انجام دهیم تا ارزش افزوده این بخش 

بیشتر نصیب کشور شود.

امسـال صنعت مس با چـه چالش هایی   
مواجه است و برای رفع آن چه باید کرد؟

اولیـن چالشـی کـه تمـام بخـش معـدن را متاثـر 

می کند این اسـت که قانون معادن اجرا نمی شـود. 

سلسـله گزارش هایی در قالب خبر منتشـر می شود 

و قوانینـی اسـت کـه اجـرا نشـده یـا تـرک فعل هایـی 

اسـت کـه توسـط دولت هـا انجـام می گیـرد. بـرای 

معـادن  بهره بـرداری  پروانه هـای  منظـور  بـه  مثـال، 

وثیقه قبول نمی کنند که افراد بتوانند از تسهیالت 

بهره ببرند.

کـه  اسـت  بازدارنـده ای  عامـل  موضـوع  ایـن 

فعـاالن نمی تواننـد اقدام به سـرمایه گذاری کنند 

و بایــــد بـــه طـــور طبیعـــی از ظرفیت هـــای بانکی 

کمـک بگیرند اما بانـک، پروانه بهره برداری معدن 

را به رغـــم اینکـــه در قانــون توسط رئیس جمهور، 

معـــاون پارلمــــانی و حقـــوقی تاییـــد شــده است، 

قبـول نکـرده و در نهایـت وثیقـه ملـک از شـخص 

درخواست می شود.

یک فعال معدنی چگونه می تواند تمام سرمایه 

خود را در معدن که در قالب ذخیره و ماشین آالت 

اسـت، بـه عنـوان ملـک نـزد بانـک وثیقـه قـرار دهد؟ 

وی انبوه سـاز نبـوده و بـه طـور طبیعـی نمی توانـد از 

این تسـهیالت بهره ببرد. یا نحوه هزینه کرد حقوق 

دولتی است که به طور قانونی اجرا نمی شود.

نرم افـزار حقـوق دولتـی وجـود دارد کـه آن هـم 

اجرا نمی شـود. این هزینه ای اسـت که نباید مازاد 

بـر حقـوق دولتـی بـرای معـادن تحمیـل شـود کـه 

متاسـفانه این کار را انجام می دهند. یعنی خیلی 

از ایـن تـرک فعل ها توسـط دولت ها انجام می گیرد 

امـــا متاسفانـــه هیـــچ کســـی حتـــی مجلـــس کـــه 

قانون گـذار اسـت، بـه این موضـوع ورود نمی کند. 

یکـی از وظایـف دیگـر نظـارت بـر اجـرای قانون هـا 

اسـت کـه متاسـفانه مجلـس در اجـرای ایـن بخـش 

نیز کوتاهی می کند.

به طور کلی در دنیا به طور 
متوسط بخشی از ذخایر 
مس استخراج شده و 
در چرخه زنجیره تبدیل 
به کاالهای ارزش افزوده 

باالتر مثل کاتد مس، مفتول 
و سایر این محصوالت 

می شود اما متاسفانه این 
اتفاق در ایران زیر 0.5 

درصد اتفاق می افتد
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معـاون برنامه ریـزی و اجـرای پروژه ها شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: گزارش هـای دریافت 
شـده، رونـد افزایشـی پیشـرفت ماهانـه پروژه هـا و رونـد کاهشـی میانگیـن انحـراف از برنامه 

پروژه های اجرایی را نشان می دهند.

افزایش 10 برابری سرمایه گذاری در پروژه های 
توسعه فوالد خوزستان

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، میثم شهنیانی در 

فـوالد  شـرکت  پروژه هـای  رونـد  بررسـی  جلسـه 

خوزسـتان بـا حضـور »امیـن ابراهیمـی، مدیرعامـل 

شرکت«، »محمد نیکوکار، قائم مقام مدیرعامل در 

حـوزه بهره بـرداری و توسـعه« و جمعـی از مدیـران 

پروژه هـا اظهـار کـرد: گزارش هـای ارائـه شـده در ایـن 

جلسـه رونـد افزایشـی پیشـرفت ماهانـه پروژه هـا و 

رونـد کاهشـی میانگین انحراف از برنامـه پروژه های 

اجرایی به رغم افزایش بی سابقه کمی و کیفی آن ها 

در سال 1400 را نشان می دهند. 

پروژه هـا شـرکت  اجـرای  و  برنامه ریـزی  معـاون 

ایـن  دسـتاوردهای  بـه  اشـاره  بـا  خوزسـتان  فـوالد 

معاونت در سـال 1400 افزود: افزایش 7 درصدی در 

تعـداد پـروژه و 80 درصـدی در مبلغ سـرمایه گذاری 

نیـروگاه  بـزرگ  پـروژه  جملـه  از  پروژه هـا  سـبد  کل 

520مگاواتـی، افزایـش 31 درصـدی در تعداد پروژه و 

مبلـغ  در  برابـری(   10( درصـدی   27 و  هـزار  یـک 

از جملـه  سـرمایه گذاری شـروع پروژه هـای جدیـد 

تیکنـر   ،4 اکسـیژن  عریـض،  اسـلب  پروژه هـای 

اطـراف  تـوری  اجـرای  فوالدسـازی،  غبارگیرهـای 

انباشت و برداشت، توسعه بیلت یارد و ...، افزایش 

69 درصدی در تعداد پروژه و 186 درصدی در مبلغ 

جملـه  از  یافتـه  خاتمـه  پروژه هـای  سـرمایه گذاری 

 KV 33 پروژه هـای تکمیـل و راه انـدازی سـویچ گیر

حـد  رینـگ 6.6  احـداث  عملیـات  اصلـی،  پسـت 

فاصـل S9,S11، نصـب جرثقیـل 300 تـن، احـداث 

 300 VIP کنتـــرل زمـــان درب هـــای 3 و 4، جـاده

دسـتگاه، تقاطــــع هـــم سطـــح میــــدان بنکــــداران، 

دیوارهـای ضلـع شـرقی و غربـی مجتمـع، شـیفت 

سـرویس زمزم 2 و 3، یادمان شـهدا و نصب گنبد و 

گلدسـت های مسـجد فوالد خوزسـتان و...، افزایش 

41 درصـدی در تعـداد پـروژه و 88 درصـدی در مبلـغ 

سـرمایه گذاری پروژه هـای اجرایـی و بهبـود وضعیت 

پیشرفت فیزیکی آن ها به شرح زیر )علی رغم افزایش 

کمی(، افزایش 14 درصدی میانگین پیشرفت فیزیکی 

67درصـدی  کاهـش  اجرایـی،  پروژه هـای  ماهیانـه 

میانگین انحراف از برنامه پروژه های اجرایی، کاهش 

کل  بـه  زمانـی  الحاقیه هـای  نسـبت  درصـدی   34

سـاختمان  ماهـه  یـک  احـداث  اجرایـی،  پروژه هـای 

کنترل زمان درب چهار به عنوان رکورد در ساخت و 

ساز نسبت به موارد مشابه، از جمله اقدامات انجام 

شده به شمار می رود.

در این جلسه مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 

با قدردانی از پیگیری های عوامل پروژه، دسـتور ات 

الزم را بـرای تـداوم و بهبـود بیشـتر ایـن رونـد، بـه  

خصـوص در مـورد پروژه هـای بـزرگ از جملـه، پکیـج 

اسـلب عریض، مگا مدول آهن  اسـفنجی )زمزم 3(، 

کارخانـه اکسـیژن 4، خـط و پسـت 400 کیلـو ولـت و 

نیروگاه 520 مگاواتی را صادر کرد.

 ابراهیمـــی ادامـــه داد: همــــان طـــور کـــه در 

اهداف سـال 1401 برنامه ریزی شـده اسـت، باید در 

سـال جـاری 85 درصـد برنامـه اجرایـی را تـا پایـان 

بـه  پـروژه   29 برنامـه  طبـق  و  کـرده  محقـق  سـال 

بهره برداری برسد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین« و به نقـل از روابط 

گل گهـر،  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  عمومـی 

محمدحسـن شـکاری عنـوان کـرد: نظـر بـه اینکـه 

کیفیـت سـنگ معـدن همـواره ثابـت نیسـت و از 

منابع مختلفی تامین می شود، تولید کنسانتره ای 

کـه پارامترهـای کیفی باال، یکنواخت و با کمترین 

انحـراف از اسـتانداردها را داشـته باشـد، بسـیار 

مهم است.

وی ادامه داد: تولید محصول با کیفیت باالی 

پایـدار و نیـز تامیـن کمیـت کنسـانتره مـورد نیـاز 

اصلـی  رسـالت های  از  فـروش  بخـش  و  داخـل 

مدیریـت فـرآوری بـوده که تاکنون بـه خوبی انجام 

شده است.

شـکاری اظهار کرد: عدم تامین سـنگ به اندازه 

کافی و کیفیت مطلوب در منطقه جزو جدی ترین 

چالش هـای شـرکت در سـال های اخیـر بـوده اسـت . 

ارشـد  مدیـران  پی گیـری  بـا   1400 سـال  در  گرچـه 

شـرکت، سـنگ مـورد نیـاز کارخانه هـا تامین شـد اما 

این چالش هم چنان وجود دارد و نیازمند رسـیدگی 

اساسـی و رفـع پایـدار ایـن مشـکل اسـت کـه البتـه 

بـرای  موجـود  پهنه هـای  آزادسـازی  بـرای  پیگیـری 

تامین سـنگ بیشـتر و تهیه سـنگ از منابع مختلف 

کشور یکی دیگر از اقدامات شرکت گل گهر در این 

حوزه بوده است.

مدیـر فـرآوری مجتمـع گل گهـر در ادامـه بیـان 

کرد: چالش جدی و دیگر بخش تولید در سـال های 

مدیـر فـرآوری مجتمع گل گهر گفت: مدیریت فرآوری این شـرکت پنج کارخانه تولید کنسـانتره را 
در اختیـار دارد، بـه نحوی که گل گهر بزرگ ترین تولیدکننده کنسـانتره آهن کشـور اسـت و همچنین 

یکی از مرغوب ترین کنسانتره های کشور را نیز تولید می کند.

نگاه گل گهر در تولید محصول با کیفیت، رقابتی است

گذشـته مسـئله کمبـود بـرق بـرای صنایع اسـت که 

موجب توقفات ناخواسـته خطوط تولید و از دسـت 

رفتن بخش قابل تاملی تولید برای مجموعه ما نیز 

بـوده کـه در ایـن زمینـه در کنـار انجام پیگیری های 

و  مشـکل  ایـن  سـاماندهی  جهـت  در  مدیریتـی 

برنامه ریزی حداکثری برای این منظور، شرکت نیز 

بـه مـوازات در پـی حـل اساسـی ایـن چالـش و تامیـن 

پایدار انرژی در منطقه است.

وی گفـت: از آنجـا کـه کیفیـت متفاوت سـنگ 

در معادن مختلف در هر خط رفتار متفاوتی ایجاد 

می کنـد، بـر مبنـای اطالعـات دقیق آزمایشـگاهی و 

بـر اسـاس شناسـایی  و  تولیـد  مشـخصات خطـوط 

ویژگی هـای سـنگ معـادن، سـنگ ها بـه گونـه ای در 

خطوط تولید توزیع می شوند که بیشترین بازدهی 

و اسـتفاده حداکثـری از ریـکاوری سـنگ و حـذف 

سـولفور و دیگـر ناخالصی هـا را داشـته باشـند. ایـن 

اقدامات نتیجه بسـیار خوبی داشـته و باعث شـده 

تولیـد،  تـوان  حداکثـری  از  اسـتفاده  بـر  عـالوه 

هزینه های شرکت را نیز کاهش بدهد.

فـرآوری  مدیریـت  عملکـرد  دربـاره  شـکاری 

مجتمع گل گهر بیان کرد: علی رغم اینکه ریکاوری 

کل سنگ آهن در خطوط در سال گذشته نسبت به 

سنوات قبل کاهشی بوده و در کنار توقفات ناشی 

از بی برقـی می توانسـت باعـث کاهـش جـدی تولید 

شود اما با انجام کارهای مدیریتی و تیمی به موقع 

مانع کاهش تولید شدیم و نه تنها برنامه تولید سال 

مدیر فرآوری مجتمع گل گهر خبر داد:
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را محقـق کرده ایـم بلکـه بیـش از یـک درصـد نیـز از 

برنامه تولید افزایش داشتیم.

مدیــــر فــــرآوری مجتمــــع گـــل گهــــر دربــــاره 

دستاوردهای بخش فرآوری گفت: در سال 1400 در 

بخـش کنسـانتره شـرکت گل گهـر 20 رکـورد کمـی و 

19رکـــورد کیفـــی در زمینه تولید کنسانتره را ثبت 

کرده اسـت. رکوردهـای ثبـت شـده بـا وجـود همـه 

مشـکالت بـه دلیـل نـگاه کامـال رقابتـی گل گهـر در 

تولید محصول با کیفیت است .

بخـش  ایـن  دسـتاوردهای  سـایر  دربـاره  وی 

اذعـان کـرد: در برنامه ریـزی توقفـات و تعمیـرات 

خطوط تالش کرده ایم حداکثر بهره را از نرم افزارهای 

موجود و بروز ببریم تا یکی از بهترین برنامه ریزی ها 

را در ایـــن زمینـــه ارائـــه دهیـم و آمـــاده بـه کـــاری 

خطوط باال رود.

شـکاری مطـرح کـرد: اکنـون در تمامـی خطـوط 

بـاالی 90 درصـد آمـاده بـه کاری داریم که این باعث 

شـده علی رغم کاهش ریکاوری سـنگ های ورودی، 

و توقفـات ناشـی از بی برقـی بـرای صنایـع کشـور 

برنامه تولید به طور کامل محقق شود. همچنین در 

خصـوص برنامـه تولیـد سـال جـاری نیـز تمـام تـوان 

مجموعـه فـراوری بـرای محقـق کـردن برنامـه تولیـد 

سال و افزایش جدی کیفیت محصول جهت تامین 

حداکثری رضایت زنجیره فوالد خواهد بود.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـعید صمـدی با 

اعالم اینکه در قانون کشـورهای مختلف همیشـه 

تعرفه هــــایی بــــرای واردات تعییــــن می شــــود تــــا 

براسـاس آن رونـد ورودی کاال بـه کشـور منطقـی 

باشـد، گفت: در کشـورهای مختلف حمایت های 

الزم از تولید داخل صورت می گیــرد اما در کشــور 

گویـا وضـــع بـه گونـه ای دیگــــر اســـت و بـــه جــــای 

حمایـت، سنگ انــدازی هـــای مختلفـی پیـش پـای 

تولید قرار می دهند.

وی بـا تاکیـد بر اینکه پیـش از ابالغ قانون بودجه 

مشـمول  تولیـد  خطـوط  ماشـین آالت  واردات   1401

در  امسـال  افـزود:  بـود،  تعرفـه  پرداخـت  معافیـت 

تصمیمـی عجیـب دولت این معافیت را لغو کـرده و 

تولیدکننـده بایـد واردات ماشـین آالت و تجهیـزات 

مورد نیاز خود را مطابق تعرفه ها انجام دهد.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران تصریح کرد: ما در 

شـرایط تحریـم قـرار داریـم و پیـش از ابـالغ ایـن قانـون 

تولیدکننده با مشقت بسیار نسبت به تجهیز صنایع 

اقـدام می کـرد امـا نکتـه اینجـا اسـت مگر می تـوان با 

هزینه های باالی تولید، تعرفه واردات ماشین آالت و 

تجهیـزات را نیـز پرداخـت کـرد. ایـن تصمیم بـه جای 

حمایت از تولیدکننده ضدتولید است.

صمـدی بـا اعـالم اینکـه قـرار بـود بخش معـدن با 

حمایـت ویـژه دولـت مسـیر توسـعه را پیـش بگیـرد، 

گفـت: بـا اینگونـه تصمیمات نـه تنها روند توسـعه با 

سـرعت صـورت نمی گیـرد بلکه فعـاالن این بخش به 

سـختی محصـوالت را تولیـد و راهـی بـازار می کننـد 

حتـی اینگونـه تصمیمـات باعـث فـرار سـرمایه نیـز 

می شـود. چـرا کـه وقتـی تولید به صرفه نباشـد با چه 

توجیه اقتصادی سرمایه گذاری صورت می گیرد؟

بـه اعتقـاد وی، اعـالم اینگونـه اشـتباهات باعث 

می شـود در سـال آینده چنین تصمیم ضدتولیدی از 

سـوی دولـت گرفتـه نشـود امـا امسـال سـال سـختی 

برای تولیدکنندگان خواهد بود.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، بـر اسـاس بنـد ص 

و  ماشـین آالت  سـال 1401  بودجـه  قانـون  تبصـره 6 

تجهیـزات تولیـدی، صنعتـی، معدنـی و کشـاورزی 

مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

دبیـر انجمن زغال سـنگ ایران با انتقـاد از لغو معافیـت تعرفه واردات ماشـین آالت صنعتی و 
تولیدی گفت: با اینگونه تصمیمات غیرکارشناسی توسعه این صنعت مختل خواهد شد.

اختالل در توسعه با تصمیم غیرکارشناسی
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فوالد برای تامین ارز خود به شـدت دچار مشـکل 

خواهنـد شـد و ایـن موضـوع تولیـد مـا را هم تحت 

تاثیر قرار می دهد.

شـکری یکی دیگر از پیامدهای محدود شـدن 

صـادرات محصـوالت نهایـی صنعـت فـوالد را از 

کـه  دانسـت  صادراتـی  بازارهـای  دادن  دسـت 

بـرای آن  صادرکننـدگان و تولیدکننـدگان سـال ها 

زحمـت کشـیده اند و خاطرنشـان کـرد: اکنـون کـه 

کشورهای منطقه دچار تنش هستند باید بازارهای 

صادراتـی بیشـتری را ایجـاد کنیـم اما متاسـفانه با 

تصمیم گیـری نادرسـت بازارهـای فعلـی را نیـز از 

دست خواهیم داد.

رئیــــس هیئــــت مدیــــره ذوب آهــــن بیستون 

کرمانشــــاه بــــا بیــــان اینکـــــه بــــا ایــــن شرایـــــط 

صادرکنندگان نمی توانند به قراردادهای صادراتی 

کـه از پیـش بـا کشـورهای مختلـف داشـتند هـم 

عمـل کننـد، عنـوان کـرد: ادامـه ایـن رونـد باعـث 

و صادرکننـدگان  تولیدکننـدگان  بـه  بی اعتمـادی 

ایرانی خواهد شد.

نهایـی  صـادرات محصـوالت  اهمیـت  از  وی 

فوالد در کشور یاد کرد و با بیان اینکه بسیاری از 

هسـتند،  محـور  صـادرات  فـوالد  بـزرگ  صنایـــع 

یادآور شــــد: هم اکنـــون نیز بــــا مــــازاد میلگـــرد و 

تیرآهـن مواجـه هسـتیم و کمبـود آن را می توان در 

عدم فروش بخش قابل توجهی از این محصوالت 

در بورس مشاهده کرد.

شـکری با انتقاد از این وضعیت و شـرایط بدی 

کـه بـرای صنایـع فـوالد ایجـاد شـده، تاکیـد کـرد: 

ادامـه ایـن رونـد صـادرات محصـوالت فـوالد را بـه 

صفـر نزدیـک می کنـد کـه چیـزی جـز رکـود صنایع 

رئیـس هیئت مدیره ذوب آهن بیسـتون کرمانشـاه با اشـاره به وضع تعرفه بـر محصوالت نهایی 
صنایـع فـوالد، گفـت: با ایـن روند هـم بازارهـای صادراتی را از دسـت می دهیـم و هم صنایـع فوالد 

زمین گیر خواهند شد.

تیغ تعرفه زیر گلوی صنایع فوالد

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، جهانـدار شـکری 

بـا بیـان اینکـه از ابتـدای امسـال بـرای صـادرات 

محصوالت نهایی صنایع فوالد کشـور تعرفه وضع 

دسـتورالعمل  ایـن  اردیبهشـت  اوایـل  از  و  شـده 

صدمـه  باعـث  رونـد  ایـن  گفـت:  شـده،  اجرایـی 

بـه صنایـع  بـه صـادرات کشـور و هـم  جـدی هـم 

فوالد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا برای صادرکنندگان 

مشـوق و جایـزه صادراتـی در نظـر گرفتـه می شـود، 

افـزود: متاسـفانه در کشـور شـاهد وضـع تعرفه هـای 

صادراتـی هسـتیم و بـا ایـن رونـد صـادرات صنایـع 

فوالد به شدت کاهش خواهد یافت.

ایـن فعـال صنعـت فـوالد از تبعـات ایـن تصمیم 

یـاد کـرد کـه در درجـه اول ارزآوری کشـور را آن هـم 

در ایـن شـرایط اقتصـادی کـه بـه شـدت بـه ارز نیـاز 

داریـم تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و گفـت: صنایـع 

فـوالد و پتروشـیمی بعـد از صنعـت نفت بیشـترین 

ارزآوری را بـرای کشـور دارنـد و حـاال بـا ایـن رونـد 

دیگر امکان ارزآوری برای آن ها وجود ندارد.

بیسـتون  آهـن  ذوب  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

کرمانشـاه ایـن وضعیـت را در کاهـش عرضـه ارز 

و...  نیمـا  جملـه  از  مربوطـه  سـامانه های  در 

پاییـن  کـه عرضـه  وقتـی  کـرد:  تاکیـد  و  دانسـت 

باشد، قیمت ارز هم باال خواهد رفت.

صـادرات  از  حاصـل  ارز  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

صنایـع فـوالد بـرای تامیـن مـواد اولیـه و تجهیـزات 

اسـت،  حیاتـی  نیـز  ایـن صنایـع  خـود  نیـاز  مـورد 

تاکیـد کـرد: بـا وضـع تعرفه هـای صادراتـی، صنایع 
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و از دست رفتن نیروی کار نخواهد داشت.

وی خواستار حذف کامل تعرفه صادرات برای 

محصـوالت نهایـی فـوالد شـد و عنـوان کـرد: تعرفـه 

برای مواد خام و اولیه مانند شمش، آهن اسفنجی، 

گندله و... باید برقرار باشد، آن هم با نظر مستقیم 

بخش خصوصی و انجمن فوالد تا از خام فروشـی و 

امـا  شـود  پیشـگیری  افـزوده  ارزش  رفتـن  بیـن  از 

محصوالت نهایی از این قاعده مستثنی هستند و 

نباید تعرفه داشته باشند.

ایـن فعـال صنعـت فوالد با بیـان اینکه با وجود 

تعرفه هـا  درصـد  گرفتـه  صـورت  کـه  انتقاداتـی 

مقـداری کاهـش داشـته، گفـت: بـا همیـن درصـد 

و  نیسـت  فراهـم  چنـدان  صـادرات  امـکان  هـم 

خواستار حذف کامل آن هستیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، شـکری بـر ایـن 

موضـوع هـم تاکیـد کـرد که هرگونـه تصمیم گیری 

بـرای صنعـت فـوالد بایـد بـا کسـب نظـر از فعـاالن 

ایـن بخـش و انجمن هـای تخصصـی مربوطه باشـد 

و  همچنیـن بـازه زمانـی مشـخصی تعییـن شـود تـا 

صادرکنندگان بتوانند در موعد مقرر به تعهدات 

خود عمل کنند.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیـه اللـه جعفـری در جلسـه 

پایـش برنامه ها و اقدامات شـرکت ملی فـوالد ایران 

عنوان کرد: شـرکت ملـی فوالد بـه منظـور تحقـق 

اهــــداف در طرح هـای فـوالدی، بایـد بــرای هـر 

پـروژه مشـکالت فعلـی و آتـی را مورد ســنجش قرار 

دهـد و پایـش امـور را بـه عنوان یـک اولویت ببیند.

وی بـا بیـان اینکـه در اصـالح سـاختار صنعـت فـوالد 

نگاه هـای مختلفـی وجـود دارد کـه از جملـه آن هـا 

در  گفـت:  اسـت،  زنجیـره  پایین دسـت  توسـعه 

پایین دسـت صنعـت فـوالد، ظرفیت هـای بسـیاری 

وجود دارد و باید برای آن رویکرد توسعه ای داشت.

معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجارت با اشـاره 

بـه اینکـه چهـار تـا 6 میلیـون تـن از شـمش فـوالد از 

طریـق کوره هـای القایـی در بخـش خصوصی تولید 

تـا  شـده  باعـث  شـرایط  ایـن  گفـت:  می شـود، 

شـرکت ها نیـاز بـه »آهـن قراضه« داشـته باشـند در 

اقدامـات  بـه  نیـاز  قراضـه  حـوزه  در  کـه  صورتـی 

بیشتری است.

جعفـری بـا تاکید بـر اینکه حوزه »آهـن قراضه« 

می تواند در زنجیره فوالد و توسعه آن نقش داشته 

باشد، اظهار کرد: مدیریت این بخش و هدایت آن 

به زنجیره فوالد از اهمیت باالیی برخوردار است و 

شـرکت ملـی فـوالد در این زمینـه، برنامه ریزی های 

الزم را داشته باشد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، بهره مندی شـرکت 

ملی فوالد از تسهیالت صندوق بیمه سرمایه گذاری 

پتانسـیل  از  اسـتفاده  در  معدنـی  فعالیت هـای 

»دانش بنیان هـا« را از دیگـر سیاسـت های توسـعه ای 

خواند و بر آن تاکید کرد.

در ایـن نشسـت مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد 

ایـران نیـز طـی سـخنانی گفـت: تعریـف پروژه هـای 

توسـعه ای برای ایجاد ظرفیت های مورد نیاز فوالد 

کیفی و فروآلیاژها و استفاده از تکنولوژی های روز 

بـرای تبدیـل سـنگ آهن کـم  عیـار بـه فـوالد خـام از 

جمله اقدامات شرکت ملی فوالد است.

محمـد آقاجانلـو افـزود: بررسـی احـداث بنـادر 

خـاص بـرای جمـع آوری قراضه خاورمیانه و بررسـی 

امـکان احـداث پروژه هـای پـرد پـالس از برنامه هـای 

این شرکت به شمار می رود.

وی گفـت: در حـال حاضـر شـاهد تولیـد آهـن 

اسفنجی در طرح های فوالدی هستیم و پروژه های 

فوالدسـازی سفیددشـت، قائنـات، میانـه، نی ریز و 

درصـد   70 از  بیـش  متوسـط  طـور  بـه  شـادگان 

پیشرفت فیزیکی دارند.

در این جلسه امیر خرمی شاد و جمشید مالرحمان 

از اعضای هیئت عامل ایمیدرو حضور داشتند.

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو از پیاده سـازی 23 راهبرد در جهت روان سـازی و تحقـق اهداف در 
شرکت ملی فوالد ایران خبر داد.

پیاده سازی 23 راهبرد روان سازی پروژه در شرکت ملی فوالد
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به گزارش »فلزات آنالین«، آخرین آمار ایمیدرو 

نشـان از افزایـش حـدود 23 درصدی صـادرات فوالد 

ایران در پایان سـال 1400 نسـبت به سـال پیش از این 

ایـران  فوالدسـازان  گذشـته  سـال  پایـان  در  دارد. 

تـن  هـزار   687 و  میلیـون   11 بـر  بالـغ  توانسـتند 

محصوالت زنجیره فوالد را به 59 کشور جهان صادر 

کننـد. ارزش ایـن میـزان صـادرات رقمـی فراتـر از 

7.4میلیارد دالر است.

ارزیابـی صـورت  گرفتـه طـی سـال  اسـاس  بـر 

گذشته، کشورهای چین، عراق، اندونزی، تایلند و 

امـارات پنـج بـازار کلیـدی صـادرات زنجیـره فـوالد 

ایـران بودنـد کـه بیـش از 76 درصـد کل صـادرات 

کشور را شامل شدند.

رشد صادرات فوالد امسال هم   
تکرار می شود؟

ایـران  فـوالد  انجمـن  اخیـرا  کـه  آمـاری  البتـه 

منتشر کرد، تا حدودی با آمارهای دولتی متفاوت 

بـود. بـر اسـاس گزارشـی کـه ایـن انجمـن منتشـر 

کـرد، مجمـوع صـادرات فوالد ایـران )فوالد میانی و 

محصـوالت فـوالدی( در سـال 1400، 11 میلیـون و 

84هـزار تـن بـود. یعنی حـدود 600 هزار تن کمتر از 

رقمی که ایمیدرو به آن اشاره داشت.

میـزان  رشـد  از  نشـان  آمـار  دو  هـر  گرچـه 

صـادرات فـوالد ایران در آخرین سـال قـرن 14 دارد 

امـا حفـظ و حراسـت از ارزآوری فـوالد شـاید نکتـه 

مهمـی باشـد کـه دولـت باید در سـال جدید به آن 

اهتمـام ورزد. در ایـن بیـن بـا توجـه بـه سرنوشـتی 

کـه در انتظـار صنایـع کشـور، ازجملـه فوالدی هـا 

اسـت، بعید به نظر می رسـد که این آمار در سـال 

جدید تکرار شود.

متاسـفانه قطعـی بـرق صنایـع طـی چنـد سـال 

اخیـر بـرای دولـت درس نشـد و امسـال نیـز پـس از 

پایـان مـاه رمضـان فوالدی هـا باید منتظر خاموشـی  

سراسـری باشـند. این اتفاقی در حالی رخ می دهد 

کـه طبـق اعـالم خبرگـزاری دولتـی عـراق، ایـران بـا 

ایـن کشـور بـر سـر تامیـن گاز و بـرق نیروگاه هـای 

آن ها به توافق رسیده است.

انتقـال فـوالد ایـران بـه سـوریه دیگـر موضوعـی 

اسـت که نه  تنها صادرات فوالد را تحت تاثیر قرار 

می دهـد، بلکـه می توانـد آن ها را تعطیلی بکشـاند. 

گویـا ایـن آخریـن راهـکار وزیـر صمـت بـرای تـداوم 

حیـات فوالدی هـا اسـت. البتـه فعـاالن صنعتی این 

راهکار را چندان جدی نگرفته اند و بعید است که 

چنین اتفاقی رخ دهد.

چینی ها فوالد ایران را در اختیار می گیرند؟  
حـال اگـر ایـن اتفـاق هـم رخ ندهـد، موضـوع 

فـوالد  تولیـد  زنجیـره  مهم تـر حضـور چینی هـا در 

ایران اسـت. چندی پیش شـهرام شریعتی، دبیرکل 

خانـه صنعـت و معدن تهـران گفت: »معـادن ایران 

بخشـی از قراردادهای سـرمایه گذاری چین و ایران 

طبق سند »25 ساله همکاری« هستند.

بـه ایـن معنـا اسـت کـه احتمـاال بهره بـرداری از 

بخشـی از معـادن سـنگ آهن ایـران هـم در اختیـار 

چینی هـا قـرار بگیرد اما این صحبت های شـریعتی 

آخریـن گـزارش آماری ایمیـدرو از صادرات 11 میلیـون و 687 هزار تن فوالد ایران در سـال 1400 
حکایت دارد، در حالی که 59 کشـور طی سـال گذشـته مشـتری فوالد کشـور بودند، به نظر می رسـد 

محدودیت های دولتی،  صادرات فوالد را در سال جاری با تنگنای جدی مواجه سازد.

عوارض صادراتی، تاجران فوالد را به دردسر انداخت
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را اظهـارات یکـی از اعضـای انجمـن تولیدکنندگان 

فوالد تکمیل می کند.

رضـا شهرسـتانی پیش تـر اعـالم کـرد: »چینی ها 

در تولید فوالد و احداث معادن  ایران سرمایه گذاری 

سـنگینی کرده انـد. گویـا ایـن سـرمایه گذاری هـم 

کمـک  بـه  آن هـا  نیسـت  قـرار  و  اسـت  مسـتقیم 

شرکت های فوالدی و معدنی بیایند.«.

کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه  صحبت هـا  ایـن  آیـا 

اختیـار  در  ایـران  فـوالد  صنعـت  عنـان  چینی هـا 

می گیرنـد؟ آیـا ایـن رونـد تاثیـر مسـتقیم روی افـت 

صادرات فوالد ایران نمی گذارد؟

جدی ترین مانع صادرات فوالد ایران  
سـال  از  کـه  شـده  مطـرح   مـوارد  از  گذشـته 

گذشـته هـم وجود داشـت، امسـال فعـاالن صنعت 

فـوالد بـا چالـش جدیـدی مواجـه شـدند؛ »افزایـش 

عوارض صادرات فوالد!«. شاید چالش هایی که به 

آن اشـاره شـد بـه شـکل غیرمسـتقیم روی موضـوع 

صـادرات اثرگـذار باشـند امـا ایـن اتفـاق بـر قلـب 

صادرات می نشیند.

صمـت  وزارت  گذشـته  روزهـای  طـی  البتـه 

اصالحیـه ای مبنـی بـر عـوارض صادراتـی منتشـر 

کـرد کـه نشـان مـی داد برخی محصوالت از شـمول 

نشـان  بررسـی ها  امـا  شـده اند  خـارج  عـوارض 

می دهد درست محصوالتی که جذابیت بیشتری 

بـرای صـادرات دارنـد، همچنـان دارای بیشـترین 

عوارض هستند.

بـه  عنـوان مثـال در آمـار انجمـن تولیدکنندگان 

فـوالد »بیلـت و بلـوم« و »اسـلب« بیشـترین میزان 

صـادرات را بـه خـود اختصـاص داده انـد؛ طوری  که 

از کل 11 میلیـون تنـی صـادرات فوالد و محصوالت 

آن هفـت میلیـون و 678 هـزار تـن بـه صـادرات 

بـا  ایـن محصـوالت میانـی اختصـاص دارد. حـال 

اصـالح تعرفه هـای صادراتـی بـاز هـم صادرکنندگان 

اسلـــب و بیلــــت بـه ترتیـــب بایـــد عـــوارض 17 و 

11درصدی بپردازند.

بـر اســـاس گزارشـــی از گستــــرش نیـــوز، ایـــن 

موضوعـی اسـت کـه نشـان می دهد تنهـا کاالهایی 

از مشمول عوارض حذف شده اند که شاید صادرات 

چندانی هم نداشتند. بر این اساس به نظر می رسد 

همیـن عـوارض صادراتـی هـم بن بسـتی جـدی در 

مسیر صادرات فوالد ایران باشد.

ـــ

به گزارش »فلزات آنالین«، حجت الله فیروزی 

در این باره عنوان کرد: یکی از برنامه های مهم در 

مجلس، تالش برای اصالح سیاست ها و ساماندهی 

بازار فوالد کشور است که در همین راستا اقداماتی 

با هماهنگی دولت و سـایر ذی نفعان این حوزه در 

دستور کار است.

وی بـا بیـان اینکـه باید اقدامی صـورت گیرد تا 

مطالبـات کل زنجیـره فعـاالن بـازار فـوالد بـه طـور 

معقول و همزمان برآورده شود، گفت: اگر زنجیره 

بـورس کاال عرضـه  تولیـد محصـوالت فـوالدی در 

شود هیچ نیازی به قیمت دستوری نیست و بازار 

تنظیـم و متعـادل خواهـد شـد؛ در همیـن زمینـه 

مجلـس از همـان ابتـدا بـا قیمـت دسـتوری فـوالد 

مخالـف بـود و خوشـبختانه ایـن نـگاه نیـز در حـوزه 

سیاست گذاری تضعیف شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 

پایان اظهار کرد: اگر کل فوالد کشور در بورس کاال 

عرضـه شـود، بـازار عرضـه و تقاضـا تعـادل خـود را بـه 

دست می آورد. همچنین با تحقق رشد عرضه ها به 

طور مستمر، عالوه بر تنظیم بهینه بازار، شفافیت 

نیز در این صنعت افزایش می یابد.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، گفتنـی اسـت 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در حاشـیه شـرکت 

در مراسـم راهپیمایـی روز قـدس گفـت: از زمـان 

بـرای  را  قواعـدی  سـیزدهم  دولـت  بـه کار  شـروع 

تنظیـم رفتـار فعاالن اقتصـادی در پیش گرفتیم که 

و  بریـزد  بهـم  و کار  آن کـه محیـط کسـب  بـدون 

برخورد قهری کنیم، بازار فوالد تنظیم شد؛ در این 

راسـتا عرضـه کامـل محصـوالت فـوالدی در بـورس 

کاال و بهره گیری از 20 ابزار بورسی را اجرا کردیم و 

شاهد تنظیم بهینه بازار و تعادل قیمت ها بودیم.

عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس گفت: با عرضه مسـتمر و مطلوب محصـوالت زنجیره 
فوالد در بورس کاالی ایران، نیاز داخل تامین و از مصرف کنندگان نیز حمایت می شود.

ساماندهی بازار فوالد با تمرکز عرضه ها در بورس کاال
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی منطقـه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسـن 

خلـج  طهرانـی در دیـدار با امام جمعه بندرعباس، با 

اشـاره بـه اینکـه متقاضـی سـرمایه گذاری در بخـش 

صنایـع معدنـی و فلـزی و پتروشـیمی وجـود دارد، 

مطـرح کـرد: شـرایط اسـتان هرمـزگان بـه خصـوص 

مطلـوب  بسـیار  سـرمایه گذاری  بـرای  بندرعبـاس 

اسـت؛ چراکه از نظر امکانات شـهری، وجود نیروی 

متخصص، دریا، فرودگاه، اتصال به خطوط ریلی و … 

شرایط خوبی را دارد.

کشـورهای  توسـعه  دروازه  را  بندرعبـاس  وی 

آسـیای میانـه دانسـت و افـزود: کشـورهای آسـیای 

میانـه، نـگاه ویـژه ای بـه بندرعبـاس دارنـد؛ چراکـه 

حـوزه  در  فراوانـی  از ظرفیت هـای  شهرسـتان  ایـن 

امـر،  همیـــن  و  بـــوده  برخـــوردار  سرمایه گـــذاری 

بندرعبـاس را بـه یکـی از بهتریـن نقـاط کشـور بـرای 

سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج  فارس 

بیان کرد: استان هرمزگان با ظرفیت تولید بیش از 

4.5 میلیـون تـن فـوالد رتبـه دوم در کشـور را دارا 

اسـت و متعهـد خواهیـم شـد کـه پـس از راه انـدازی 

طرح هـای فـوالدی در حـال اجـرا، بندرعباس به رتبه 

اول تولید فوالد کشور تبدیل شود.

خلج  طهرانی با اشاره به وسعت پنج هزار هکتار 

منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج  فـارس، عنـوان کـرد: 

و  محدودیت هـا  تمـام  وجـود  بـا  گذشـته  سـال 

چالش هـا، بیـش از یـک میلیـارد دالر صـادرات از این 

منطقه انجام شده است که شاخص قابل قبولی در 

شـرایط تحریم محسوب می شود.

وی، بـا بیـان ایـن نکته کـه 12 هزار نفر به صورت 

حـال  در  فـارس  خلیـج  ویـژه  منطقـه  در  مسـتقیم 

فعالیت هستند، اضافه کرد: با هدف گذاری انجام 

شـده می توان ارتزاق بیش از 100 هزار نفر در اسـتان 

هرمزگان را به صورت های مستقیم و غیر مستقیم 

تامین کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در 

پایـان بـا اشـاره بـه دغدغـه نماینـده ولـی فقیـه اسـتان 

هرمـزگان در خصـوص ایجاد نیروگاه های اختصاصی 

صنایع، خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت تولید و 

مصـرف بـرق در اسـتان هرمـزگان، شـرکت های فـوالد 

هرمـزگان و فـوالد کاوه جنوب کیـش در حال احداث 

نیروگاه های 500 و یک هزار مگاواتی هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج  فارس گفت: متعهد می شـویم بندرعباس پـس از راه اندازی 
طرح های فوالدی در حال اجرا، به رتبه اول تولید فوالد کشور تبدیل خواهد شد.

هرمزگان رتبه نخست تولید فوالد در کشور خواهد شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد خراسان، با همکاری »مجتمع 

فوالد خراسان« با تامین اعتبار مورد نیاز که از محل 

قـرارداد مشـارکت فـوالد خراسـان در تکمیـل طـرح 

تاسیسـات  از  نگهـداری  و  بهره بـرداری  احـداث، 

فاضـالب شـهر نیشـابور تامیـن شـد، شـرکت آب و 

فاضالب نیشابور سه طرح توسعه ای خود را با مبلغ 

200 میلیارد ریال اجرا می کند.

مدیرعامل آب و فاضالب نیشابور ضمن تقدیر از 

کسـری غفـوری، مدیـر عامـل شـرکت مجتمـع فـوالد 

خراسان اعالم کرد: با سرمایه گذاری شرکت مجتمع 

جمـع آوری  و  شـبکه  اجـرای  پـروژه  خراسـان،  فـوالد 

فاضـالب شـهر نیشـابور و احـداث تصفیه خانـه کـه 

سال ها متوقف شده بود، به اجرا در آمد.

به گفته اخویان، اعتبار الزم برای اجرای قرارداد 

»سـامانه  پیاده سـازی  و  نصـب  تجهیـزات،  خریـد 

تاسیسـات  بهره بـرداری  دیسـپچینگ  و  هوشـمند 

آب رسـانی نیشـابور« با شرکت دانش بنیان بهپویان 

بـه ارزش 60 میلیـارد ریـال، یکـی از ایـن پروژه هـای 

زیربنایـی در حـوزه مدیریـت بهینـه مصـرف آب در 

شهرستان است.

وی بـا اشـاره بـه اجـرای دو پـروژه دیگـر از محـل 

تامیـن اعتبار پرداختی توسـط این مجتمع افـزود: با 

پـروژه جمـع آوری و  تامیـن اعتبـار صـورت گرفتـه، 

انتقال آب هشت حلقه از چاه های شهر نیشابور به 

ارزش  بـه  غزالـی  مکعبـی  متـر  هـزار   10 مخـزن 

100میلیـارد ریـال و پـروژه عملیـات اجرایـی اصـالح، 

از  برکـه بی هـوازی خـط دوم  راه انـدازی  مرمـت و 

مـدول اول تصفیه خانـه فاضـالب نیشـابور بـه ارزش 

40 میلیارد ریال آغاز شد.

بـا  فاضـالب،  و  آب  پروژه هـای  آغـاز  عملیـات 

حضور امام جمعه شهر نیشابور، سرپرست معاونت 

اسـتانداری و فرمانـدار نیشـابور، مدیرعامـل آب و 

فاضـالب شهرسـتان و جمعـی از مدیـران شـهری در 

29فروردین ماه برگزار شد.

شـایان ذکـر اسـت مدیـر روابـط عمومی مجتمع 

فـوالد خراسـان اذعـان کـرد: آییـن کلنگ زنـی و  آغـاز 

پروژه »تکمیل شـبکه جمع آوری فاضالب و احداث 

تصفیه خانه پسـاب نیشـابور« با حضور وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در 25 اسفند ماه سال گذشته 

در محل سـایت مجتمع فوالد خراسـان برگزار شـد و 

همچنیـن اجـرای پـروژه تصفیـه پسـاب در راسـتای 

مسـئولیت های اجتماعـی مجتمـع فـوالد خراسـان، 

کـه بـا حـدود 12 هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری 

اجرا خواهد شد، بزرگ ترین طرح عام المنفعه فوالد 

خراسـان اسـت کـه بـا اجـرای آن 50 هـزار انشـعاب 

باقی مانـده  و 280 کیلومتـر شـبکه فاضـالب خانگـی 

شهروندان نیشابوری تکمیل شده و نیز تصفیه خانه 

مدرن پساب شهری آن با ظرفیت 40 هزار مترمکعب 

از هدررفـت و  بـا هـدف جلوگیـری  در شـبانه روز، 

بازچرخانی آن در صنایع، کشاورزی و سایر مصارف 

راه اندازی خواهد شد.

بـا همـکاری »مجتمع فوالد خراسـان« با تامین اعتبـار مورد نیاز کـه از محل قرارداد مشـارکت 
فـوالد خراسـان در تکمیل طـرح احـداث، بهره بـرداری و نگهداری از تاسیسـات فاضالب شـهر 
نیشـابور تامین شـد، شرکت آب و فاضالب نیشابور سه طرح توسـعه ای خود را با مبلغ 200میلیارد 

ریال اجرا می کند.

اجرای دو طرح زیربنایی و یک پروژه 
»دانش بنیان« آب نیشابور
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احسـان  سـید  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

بسـته  از  رونمایـی  مراسـم  حاشـیه  در  خانـدوزی 

از  کـرد:  عنـوان  بانکـی  راهبردهـای  و  سیاسـت ها 

فروردین ماه، سلسـله جلسـاتی با حضور متخصصان 

حـوزه بانکـی کشـور بـرای تدویـن بسـته راهبردهـای 

بانک هـای دولتـی برگـزار شـد و هـدف ایـن بود که 

بانکـی سـازگار  و  اقتصـادی  بـا شـرایط  بسـته  اوال 

باشــــد و همچنیـــن منطبــــق بر تکالیـــف قانـــونی 

بانک هـا و مصوبـات شـورای پـول و اعتبـار و بانـک 

مرکزی قرار بگیرد.

وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته، 

اولویت هایـی در نظـر گرفتـه شـود کـه ایـن اولویت ها 

از  حمایـت  جملـه  از  برنامه هایـی  محقق کننـده 

تولیدکننـدگان، مـردم و مصرف کنندگان تسـهیالت 

خـرد باشـند. همچنیـن شـفافیت در شـبکه بانکـی و 

مکانیزم هـای خـود اظهـاری ارتقـا پیـدا کند.

وزیـر اقتصـاد بـا بیـان اینکـه از ایـن پـس مـالک 

ارزیابـی بانک هـا نحوه اجرای این سیاسـت ها خواهد 

بـود، گفـت: محـور ارزیابـی بانک هـا از سـوی وزارت 

اقتصاد، این است که حرکت بانک ها در جهت منابع 

ملـی و سیاسـت گذاری دولـت منطبق بـر این احکام 

بـوده یـا خیـر و همچنیـن ایـن ارزیابی هـا بـه صـورت 

فصلـی منتشـر خواهد شـد و پایـان هر فصل، گـزارش 

ایـن  از  بانک هـا  یـا عقب ماندگـی  پیشـرفت  میـزان 

تکالیـف را بـه صاحب نظران شـبکه بانکی و رسـانه ها 

اعالم می کنیم.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم شبکه بانک های 

دولتـی اجـرای جـدی ایـن مصوبـات را در دسـتور کار 

قـرار دهنـد و اولویـت آن هـا حرکـت بـا در نظـر گرفتـن 

سیاسـت گذاری ها باشـد. بـه دنبـال ایـن هسـتیم که 

از  یـک بسـته  باشـند فقـط  بانک هـا اجـازه نداشـته 

فعالیت ها را برای سرمایه گذاری دنبال کنند.

وزیـر اقتصـاد تاکیـد کـرد: مهم تریـن هدفـی کـه 

دنبــــال می کنیـــم، ایـــن اســــت کــه بخـش مولـــد و 

دانش بنیان اقتصاد، بیشترین استفاده را از اعتبارات 

بانکـی داشـته باشـند و اعتبـارات بانکـی بـه بخـش 

نیازمند اقتصاد هدایت شود.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفاف سازی در 

شـبکه بانکی را از چند ماه گذشـته آغاز کرده اسـت، 

مطـرح کـرد: انتشـار صورت هـای مالـی و همچنیـن 

اعالم ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و 

به نوعی مسکن موقت است، بلکه یک مسیر دائمی 

بـرای شفاف سـازی اسـت کـه آن را در شـبکه بانکـی 

دنبال می کنیم.

لیسـت  اعـالم  از  پـس  کـرد:  اعـالم  خانـدوزی 

بدهکاران بانکی، مراجعات ابربدهکاران بانکی برای 

بازپرداخـت تسـهیالت افزایـش یافتـه و ادامـه دارد. 

همچنیـن بـا ابالغیـه بانـک مرکـزی و تکلیـف بودجـه 

1401، ایـن رونـد ادامـه خواهـد داشـت و در روزهـای 

آینـده خبرهـای بهتـری از وصـول مطالبات مشـکوک 

اعالم خواهیم کرد.

وی از بدهـی 300 هـزار میلیـارد تومانـی دولت به 

بانک ها خبر داد و گفت: وقتی از شبکه بانکی توقع 

داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند، باید 

مراقب باشیم که بانک ها دچار ناترازی نشوند. یکی 

از موضوعـات مهـم، پاییـن بـودن کفایـت سـرمایه 

بانک هـای دولتی اسـت کـه در بودجـه 1401 این مورد 

پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانک ها 

کمک می کند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، وزیـر اقتصـاد یـادآور 

شـد: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شـبکه 

بانکی هستیم که این مسئله نیاز به مصوبه شورای 

پـول و اعتبـار و بانـک مرکـزی دارد تـا بتوانیـم از ایـن 

طریـق درآمـد پایـدار بانک هـا و کارمـزد آن هـا را احیـا 

کنیـم تـا ناتـرازی کاهش پیدا کند و بانک ها تنها اتکا 

به نرخ باالی تسهیالت نشوند و در نهایت نرخ سود 

تسهیالت تا حدی تعدیل شود.

وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار تایید نشـده از سـوی سازمان حسابرسـی، در حال حاضر میزان بدهی 
دولـت به شـبکه بانکی 300 هـزار میلیارد تومان اسـت که در سـال جاری فرایند پرداخت بخشـی از 

این بدهی ها آغاز می شود.

بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها
وزیر اقتصاد مطرح کرد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو، علی 

رسـانه های  خبرنـگاران  بازدیـد  در  کرمـی  شـاه 

گروهی کشـور ضمن تشـریح نقش و جایگاه معدن 

چادرملــو در تامین مواد اولیه واحدهای فوالدسازی 

کشـور عنوان کرد: آنچه که در ســـال گذشتـــه در 

ایـن مجتمـع معدنـی روی داد، اتفاقـی کم نظیر در 

راندمان تولید بود.

وی افزود: با وجود گذشـت بیش از 20 سـال از 

ایـن  در  سـنگ آهن  فـرآوری  واحدهـای  فعالیـت 

مجتمـع، ظـرف دو سـال 2.5 میلیـون تـن افزایـش 

تولیـد در پنـج خـط فعـال داشـته ایم کـه رکـوردی 

بی نظیر در بین واحدهای مشابه است. 

جانشین مدیر مجتمع معدنی چادرملو تصریح 

کـرد: ایـن موفقیت مرهون تالش بی وقفه کارکنـان و 

کارگران سـخت کوش معدن و حمایت های بی دریغ 

و انگیزه بخشی مدیرعامل محترم بوده است. 

در ادامـه ایـن بازدیـد مدیـر معـدن سـنگ آهن 

چادرملـو در حاشـیه بازدیـد خبرنـگاران از مجتمـع 

چادرملـو اظهـار کـرد: در حـال حاضـر مـا در تـوده 

شـمالی و جنوبـی اسـتخراج داریـم و معـدن در سـه 

مـا  کاری  رویکـرد  ایـن  در  و  می کنـد  کار  شـیف 

باطلـه  و  سـنگ آهن  تـن  هـزار   160 حداقـل  روزانـه 

اسـتخراج می کنیـم کـه حـدود پنـج میلیـون تـن در 

مـاه اسـت و مـا برنامـه داریـم کـه امسـال مجمـوع 

اسـتخراج سـنگ آهن و باطله بـرداری را بـه حـدود 

61میلیون تن برسانیم.

صحرایـی بـا بیـان اینکـه معـدن چادرملـو مثـل 

معادن بزرگ دیگر جهان مکانیزه است، تصریح کرد: 

تمـام تجهیـزات ما به سیسـتم هوشـمند معدنکاری 

مجهز است که یک شرکت دانش بنیان دیسپچینگ 

آن را اجرا کرده و تمام دستگاه های ما در اتاق کنترل 

مانیتـور می شـوند و مانتیورینـگ تمـام تجهیـزات از 

نظر حمل بار، نوع بار کیفیت بار، ایمنی دستگاه ها و 

تجهیـزات حتـی سـرویس نگهـداری دسـتگاه ها بـه 

صـورت لحظـه ای و گزارش هـای ماهیانـه و سـالیانه 

ثبت و به مدیریت ها اعالم می شود.

وی خاطرنشـان کرد: در حال حاضر ما به دنبال 

چادرملـو  اطـراف  معـادن  در  تکمیلـی  اکتشـافات 

هسـتیم تـا بتوانیـم ذخیـره و عمـر معـدن را افزایـش 

دهیـم از ایـن رو در حـال حاضـر شـرکت چادرملـو 

اقـدام بـه تهیـه هشـت دسـتگاه حفـاری عمیـق تـا 

دوهـزار و 500 متـر کـرده اسـت کـه 6دسـتگاه آن 

هم اکنون در فعالیت هستند تا بتوانیم اکتشافات 

و  معـدن  ذخیـره  افزایـش  جهـت  در  را  تکمیلـی 

همچنین ذخایر جدید را شناسایی کنیم.

مدیـر معدن سـنگ آهن چادرملو تاکیـد کرد: ما 

در شرکت همچنین از معادن اطراف سنگ هایی که 

مناسـب و باکیفیت باشـند را خریداری می کنیم تا 

بتوانیـم ریـکاوری خوبـی داشـته باشـیم از ایـن رو 

دنبـال ایـن هسـتیم تا با توجه به هزینه هـای صورت 

گرفته در این مجموعه بتوانیم در پایداری و افزایش 

عمر معدن اقدامات مهمی را انجام دهیم.

صحرایـی در پایـان بـا بیـان اینکـه ذخیـره فعلـی 

معدن چادرملو حدود دو تا سـه سـال دیگر جوابگو 

اسـت اظهار کرد: با راه اندازی معدن D19 تا سـال 

1403 به ذخایر بیشتری دست پیدا کنیم.

جانشـین مدیر مجتمع معدنی چادرملو، افزایش تولید و شکسـتن رکوردهای پـی درپی را مدیون 
راهنمایی مدیریت محترم و تالش های کارگران و مهندسین دانست.

شکستن رکوردهای پی درپی، نتیجه تالش 
بی وقفه کارکنان
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، بـر اسـاس نماگـر 

اقتصادی کشـور، در سـه ماهه سـوم سـال 1400 که 

بانک مرکزی برای بخش های مختلف اقتصادی از 

جملـه بخـش سـاختمان منتشـر کـرده اسـت، تنهـا 

یـک هـزار و 300 فقـره پروانـه سـاختمانی در شـهر 

تهـران صـادر شـده بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه 

پروانه هـای  تعـداد  شـاخص  ایـن  کـه   1399 سـال 

سـاختمانی صـادر شـده، یـک هـزار و 700 فقـره بوده 

اسـت، کاهـش 23.6 درصـدی را نشـان می دهـد. 

تعـداد پروانه هـای سـاختمانی صـادر شـده در پاییز 

سـال 1399 نسـبت به تعداد پروانه های صادر شـده 

و  بـوده  کمتـر  نیـز  سـال1400  بهـار  و  تابسـتان  در 

سـاخت  و سـاز در کشـور در پاییـز سـال 1400، رونـد 

نزولی داشته است.

بـرآورد می شـود سـطح زیربنـای طبقات حاصل 

از این تعداد پروانه ساخت، یک میلیون و 900 هزار 

متر مربع باشد که 33.8 درصد کمتر از سه ماهه 

در   1400 سـال  پاییـز  در  اسـت.  سـال 1399  سـوم 

شهرهای بزرگ، 6 هزار و 300 و سایر مناطق شهری 

17 هـزار و 300 فقـره پروانـه سـاختمانی صـادر شـده 

کـه نسـبت بـه پاییـز سـال 1399، بـه ترتیـب 37.9 و 

27.1 درصـد کاهـش صـدور پروانـه سـاختمانی رخ 

داده است.

در کل مناطـق شـهری طـی پاییـز سـال پیـش، 

24هـزار و 800 فقـره پروانـه سـاخت صـادر شـده بود 

کـه 30 درصـد نسـبت بـه پاییـز سـال 1399 کاهـش 

داشته است. برآورد سطح زیربنای تعداد طبقاتی 

که از این 24 هزار و 800 پروانه ساختمانی در پاییز 

گذشته صادر شده بود، 17 میلیون و 800 هزار متر 

مربـع بـوده کـه رشـد منفـی 22.3 درصـدی نسـبت 

بـه پاییـز 1399 داشـته اسـت. در 9 ماهـه سـال 1400 

معادل چهار هزار و 500 فقره پروانه سـاختمانی در 

تهـران و 87 هـزار و 200 فقـره در کل کشـور صـادر 

شده است.

سطـــح زیربنــــای طبقـــات ساختـــه شــــده در 

پروانه های سـاختمانی 9 ماهه سـال 1400 در تهران، 

هفت میلیون متر مربع و در کل کشور 59 میلیون 

گفتنـی  می شـود.  بـرآورد  مربـع  متـر  هـزار   800 و 

در  سـاز  و  سـاخت   رشـد  میـزان  بیشـترین  اسـت 

پنج سـال اخیـر بـه سـال 1397 بـا صـدور 10 هـزار و 

900فقـره پروانـه سـاختمانی در تهـران و 143 هـزار و 

300 فقره در کل مناطق شهری کشور برمی گردد. 

و  میلیـون   14 معـادل   ،1397 سـال  در  همچنیـن 

300هـزار متـر مربع سـطح زیربنای طبقات سـاخته 

شـده در تهـران و 79 میلیـون و 400 هـزار متـر مربـع 

بـر اسـاس اعـالم بانـک مرکـزی در پاییـز سـال 1400، تعـداد یـک هـزار و 300 پروانـه 
سـاختمانی در شـهر تهـران صادر شـده که نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل از آن، کاهش 

23.6 درصدی داشته است.

رشد منفی ساخت  و ساز در پاییز 1400



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

73         اردیبهشت ماه  1401       شماره  215

در همـه مناطـق شـهری بـوده کـه بیشـترین میـزان 

ساخت  و ساز در پنج سال اخیر است.

با این حال بیشترین میزان رشد بهای خدمات 

ساختمانی به پاییز سال 1400 با رشد 59.4درصدی 

تعلـق دارد امـا میـزان رشـد شـاخص تولیـد مصالـح 

سـاختمانی پاییز سال گذشـته، معادل 40.7 درصد 

مصالـح  افزایـش  میـزان  بیشـترین  اسـت.  بـوده 

ساختمانی به سه ماهه دوم سال گذشته تابستان 

سـال 1400 اختصـاص دارد کـه 70.1 درصـد رشـد 

داشته است.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، هـدف از امضـای 

ایـــن تفاهــم نامـــه، توسعه اقتصـــاد دانش بنیان در 

فعالیت هـای مرتبـط بـا فنـاوری و نـوآوری معـادن، 

صنایع معدنی، صنایع شـیمیایی و پلیمری و مواد 

پیشرفته، با به کارگیری از ظرفیت های شرکت های 

دانش بنیان بوده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، گفتنـی اسـت بـر 

اسـاس ایـن تفاهم نامـه و بـرای اجرایـی کـردن مفـاد 

نماینـدگان  از  متشـکل  کمیتـه ای  شـد  مقـرر  آن، 

طرف هـا، فراینـد اجرایـی شـدن مفـاد تفاهم نامـه را 

به  صورت مستمر پیگیری کرده و تصمیمات الزم 

برای تدوین برنامه های اجرایی اتخاذ شود.

تفاهم نامـه همکاری میـان معاونت معادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعت، معدن و تجـارت و مرکز 
شـرکت ها و موسسـات دانش بنیـان معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری بـا هـدف توسـعه اقتصاد 

دانش بنیان در فعالیت های مرتبط با فناوری و نوآوری معادن، امضا شد.

همکاری معاونت معادن وزارت صمت و 
مرکز موسسات دانش بنیان

افت شدید صدور تعداد پروانه ساخت   
علی رغم آغاز نهضت ملی مسکن

رونـد کاهـش شـدید صـدور پروانه سـاختمانی 

در پاییـز سـال 1400، در حالـی اسـت کـه دولـت 

سـیزدهم با شـعار ساخت چهار میلیون مسکن در 

چهـار سـال کار خـود را از تابسـتان سـال گذشـته 

آغاز کرد.

گفتنـی اسـت در روزهـای اخیـر محمـد آئینی، 

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت 

بازآفرینـی شـهری، نسـبت به کنـدی صـدور پروانه 

سـاخت انتقـاد و عنـوان کرد: برخی شـهرداری ها تا 

17 ماه دیرتر از زمان درخواسـت، نسـبت به صدور 

پروانه های ساختمانی اقدام می کنند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهـر، علیرضـا زاکانـی، 

شهردار تهران نیز در 16 بهمن سال گذشته پس از 

گالیه رهبر معظم انقالب در 14 بهمن در دیدار با 

مسـکن،  وضعیـت  بـه  نسـبت  اقتصـادی  فعـاالن 

دسـتور صـدور قـرارگاه مسـکن در تهران بـا 6 محور 

را صـادر کـرد کـه یکـی از آن هـا کاهش زمـان صدور 

پروانه ساختمانی است.
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تسـلیمی  رضـا  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

پایـا فـوالد  عنـوان کـرد: شـرکت صنعتـی معدنـی 

کویـر یـزد در سـال 1396 بـا سـهامداری دو بخـش 

خصوصـی شـرکت فکـور صنعـت تهـران بـه عنـوان 

بزرگ ترین شرکت دانش بنیان تحقیقات و طراحی 

کارخانه های کنسانتره ایران و نیز غالمرضا شایقی 

فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و در اولیـن بـازه زمانـی 

صرفـا بـا هـدف ایجـاد اشـتغال در منطقـه اقـدام به 

ایجـاد کارخانه هـای زنجیـره تولیـد فـوالد کـرده امـا 

در سـال های بعـد اهـداف دیگـری را نیـز در کنـار 

خود دنبال کرده است.

وی اولیـن گام در ایـن خصـوص را تاسـیس خـط 

تولیـد یـک میلیـون تنـی کنسـانتره آهـن ذکر کـرد و 

دریافـت  و  حمایـت  بـدون  اقـدام  ایـن  افـزود: 

دو  سـرمایه گذاری  بـا  صرفـا  و  بانکـی  تسـهیالت 

بخـش خصوصـی مجموعـه بـا کلنگ زنـی کارخانـه 

کلنـگ  امـا  خـورد  کلیـد   1397 اردیبهشـت  در 

فعالیـت صنعتـی ایـن واحـد در مـرداد 97 بـه زمین 

خورد و موفق شد با ثبت رکورد ایجاد کارخانجات 

کنسـانتره در مهـر 99 افتتـاح و بـا ثبـت رکـوردی 

دیگر در آذر 99 به ظرفیت اسمی خود برسد.

بـه گفتـه ایـن مسـئول، شـرکت پایـا فـوالد در 

حـال حاضـر زمینـه اشـتغال مسـتقیم 400 نفـر و به 

صـورت غیـر مسـتقیم بـرای دو هـزار و 500 نفـر 

اشـتغال زایی کـرده امـا سـایر مجموعه هـای تابعـه 

در  را  شـغلی  فرصـت   640 حـدود  شـرکت  ایـن 

منطقه فراهم کرده است.

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی معدنـی پایـا فـوالد 

کویـر یـزد گفت: اکثر پرسـنل مجموعـه جزو اهالی 

روسـتاهای منطقـه هسـتند امـا بـه دلیـل تخصصی 

بـودن فعالیت هـای واحـد، بخشـی از پرسـنل اهـال 

بـا  امیدواریـم  کـه  هسـتند  کشـور  مناطـق  سـایر 

پیاده سـازی آموزش هـای حیـن کار در زمینـه ارتقـا 

علمی مردم بومی در آتیه نیز نقش آفرینی کنیم.

وی از تـالش ایـن مجموعـه صنعتـی معدنـی 

و  تسـهیالتی  رفاهـی،  خدمـات  توسـعه  جهـت 

مدیرعامـل شـرکت صنعتی معدنی پایـا فوالد کویر یزد با اشـاره بـه راه اندازی خـط دوم تولید 
کنسـانتره ایـن مجموعـه به ظرفیت یـک میلیون تن تا پایان سـال جـاری، گفـت: در حالی که به 
ازای تولیـد هـر یـک تن کنسـانتره به طـور اسـتاندارد، یک مترمکعـب آب مصرف می شـود، این 

میزان در پایافوالد به ازای هر تن کنسانتره 0.4 مترمکعب آب است.

افزایش ظرفیت تولید کنسانتره در پایا فوالد یزد
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بهداشـتی در منطقـه خبـر داد و بـه عنـوان نمونـه 

ایجاد مجتمع رفاهی خورشـید، ایجاد تصفیه خانه 

آب روستای ساغند و همچنین ایجاد جاده ساغند 

به چادرملو با سرمایه گذاری مجموعه که موجب 

کاهـش طـول مسـیر از 70 کیلومتـر بـه 40 کلیومتـر 

شده است را برشمرد.

خـط  ایجـاد  بـر  عـالوه  کـرد:  عنـوان  تسـلیمی 

تولید کنسانتره، با توجه به پتانسیل های منطقه و 

نیازهای صنعتی، یک خط تولید چهار میلیون تنی 

سنـــگ دانه بنــــدی نیـــز در بـــازه زمـــانی 11 مـــاه 

بـه  ایجـاد و در دی مـاه 1399  مجموعـه  ایـن  در 

بهره برداری رسید.

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی معدنـی پایـا فـوالد 

کویر یزد از در دستور اقدام قرار گرفتن ایجاد خط 

دوم کنسانتره این مجموعه به ظرفیت یک میلیون 

تن با همکاری استانداران قبلی و فعلی خبر داد و 

ابـراز امیـدوای کـرد کـه ایـن مجموعه تـا پایـان 1401 

به بهره برداری و تا اردیبهشت سال 1402 به ظرفیت 

اسمی خود برسد.

وی بـا اشـاره بـه فراهـم شـدن 180 فرصت شـغلی 

مسـتقیم و یـک هـزار و 500 اشـتغال غیرمسـتقیم بـا 

بهره بـرداری از خـط دوم ایـن مجموعه، گفـت: برای 

بــــه  آب  از شـعاع 30 کیلومتـــری  ایجـاد کارخانـه 

مجموعــــه منتقـــل شـــده و پســــت بـــرق 230 بـــه 

63کیلوولت با اعتبار 240 میلیارد تومان ایجاد و در 

ادامه به برق منطقه ای استان بخشیده شده است.

تسـلیمی بـا بیـان اینکـه بـه طـور اسـتاندارد بـه 

ازای هـر تـن کنسـانتره یـک مترمکعـب، آب مصـرف 

می شـود، خاطـر نشـان کـرد: خوشـبختانه در ایـن 

مجموعه به ازای هر تن کنسانتره  0.4 مترمکعب 

آب مصـرف می شـود و عـالوه بـر ایـن آبگیـری از 

باطلـه کارخانـه انجـام می شـود که با ایـن اقدامات 

نرخ مصرف آب به حداقل ممکن رسیده است.

مدیرعامـل شـرکت صنعتـی معدنـی پایـا فـوالد 

کویـر یـزد بـا اشـاره بـه تـردد روزانـه بـه طور متوسـط 

500 کامیـون در ایـن مجموعـه، اظهـار کـرد: بـرای 

اسکان پرسنل و رونق آبادانی روستا تاکنون بالغ بر 

پنـج هـزار مترمربـع منـازل مسـکونی، مهمانسـرا و 

خوابـگاه در سـاغند ایجـاد و زیرسـاخت های الزم 

برای آن ها تامین شده است.

وی همچنین از اخذ مجوز ایجاد یک ورزشگاه 

گفـت:  و  داد  خبـر  سـاغند  بـرای  هکتـاری  دو 

خوشبختانه موقعیت این مجموعه مشحص و در 

حال تملک زمین هستیم.

راستــــای مسئولیــــت  در  افــــزود:  تسلیمــــی 

اجتمـــاعی ایـن مجموعـه صنعتـی معدنـی تـالش 

شـــده در امـــورات آبادانـــی و رونـــق و زیباسـازی 

روسـتای سـاغند نیز مشارکــت داشتـــه باشـیم که 

در این رابطه عالوه بر محوطه ســـازی و بازســـای و 

سـاخت اسـتخر و آب انبـار سـاغند و فراهـم کـردن 

امـکان سـکونت معلمـان در روسـتا،  پیگیری جهت 

راه انـدازی یـک شـعبه و یـک باجه بانکی در منطقه 

انجام شد.

وی از ایجـاد یـک اورژانـس فـوق تخصصـی بـه 

همـت خانـواده شـایقی و تجهیـز آن بـه بروزتریـن 

آمبوالنـــس خبـــر داد و گفت: یک دستگاه خودرو 

کلیـه  بـا  آتش نشـان  نفـر   6 بـــا  نیـــز  آتش نشــــانی 

تجهیـزات روز و اسـتاندارد ایـران در منطقـه فعـال 

شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: مجموعه پایافوالد 

کویر در بحث زیست محیطی و منابع طبیعی نیز 

تاکنون 250 هکتار مرتع ایجاد کرده و کلیه مراحل 

انتهـای سـال 1402 برعهـده  تـا  را  آن هـا  نگهـداری 

گرفتـه کـه امیدواریم طی این مدت وسـعت آن به 

350 هکتار افزایش یابد.

وی یکـــی دیگــــر اقدامــــات ایـــن شرکــــت را 

مشـارکت در دو بانـده کـردن 30 کیلومتـر از محـور 

یـزد – طبـس ذکـر کرد و افـزود: ایجاد زیرگذاری به 

روز جهـت اتصـال ایـن محـور بـه محـور چادرملـو بـا 

اعتبـار 40 میلیـارد تومـان نیـز مدنظـر این مجموعه 

صنعتی معدنی است.

تسلیمی در پایان در مورد افق توسعه این شرکت 

نیز گفت: ایجاد یک خط دیگر تولید کنسانتره و یک 

خـط تولیـد گندلـه در افـق پنـج سـاله پایافـوالد و در 

چشم انداز 20 ساله شرکت نیز ایجاد زنجیره فوالد در 

استان دیده شده اما در عین حال ایجاد یک مجموعه 

فرهنگی سینمایی در منطقه را نیز در صورت پذیرش 

جامعه و منطقه دنبال خواهیم کرد.

ایجاد یک خط دیگر تولید 
کنسانتره و یک خط تولید 
گندله در افق پنج ساله 
پایافوالد و در چشم انداز 

20 ساله شرکت نیز ایجاد 
زنجیره فوالد در استان 

دیده شده است



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  215          اردیبهشت ماه  1401 76

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الّلـه جعفـری در نشسـت 

ویدئو کنفرانسـی با اعضای صندوق شـمش طالی 

ایمیـدرو بیـان کرد: ایمیـدرو با همکاری بانک ملت 

و سازمـــان بـــورس کاال، طـــرح تاسیـــس نخستیـــن 

صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه شمش طال را در 

کشور اجرایی می کند.

وی افـزود: بـا ایجـاد خزانـه داری در بانک ملت 

و نگهــداری شمـــش تولیـــدی طـالی زرشـوران، بـه 

ازای شـمش های نگهداری شـده، اوراق سپرده طال 

در مقیــاس هــــای کوچــــک )مثــــال 100 ســـوت یــــا 

0.1گرمـی( منتشـر و در سـامانه معامـالت بـورس 

کاال عرضه می شود.

اوراق سپرده به عنوان تضمین  
کـرد:  تصریـح  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 

عمـوم مـردم می تواننـد اوراق خریـداری شـده را بـه 

عنوان تضمین و وثیقه استفاده کنند. با این اقدام، 

جامعـه هـدف بـرای خریـد کاال بزرگ تـر می شـود و 

روند فروش شرکت زرشوران نیز به صورت مستمر 

انجام خواهد شد.

جعفـری مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه معـاف بـودن 

گواهی سپرده این صندوق از مالیات و ارزش افزوده، 

ورود عامـه مـردم بـه سـرمایه گذاری های خـرد در 

صندوق مذکور، جذاب خواهد بود.

وی ادامـه داد: فعالیـت ایـن صنـدوق به عنوان 

یـک الگـوی موفـق در دنیـا، بـا فراهـم کـردن زمینـه 

جمع آوری نقدینگی خرد و سرگردان، موجب پوشش 

بـه کاهـش  بـازار شـده و  نوسـانات تغییـر دالر در 

قاچاق طال نیز کمک می کند.

دو آزمایشگاه استاندارد برای اصالت کاال  
اینکـه  بیـان  بـا  ایمیـدرو  عامـل  رئیـس هیئـت 

ظرفیت صندوق شـمش طال، 250 کیلوگرم بوده و 

تـا پنـج تن قابلیـت افزایش دارد، گفـت: در صورت 

درخواسـت مشـتری، شـمش )بـاالی یـک کیلوگرم( 

از محـــل خزانـــه بانک در اختیـــار متقـــاضی قـــرار 

می گیـرد و در صـورت نیـاز بـه اطمینـان از اصالـت 

کاال، بـا هزینـه ایشـان، بـه یکی از دو آزمایشـگاه زیر 

البتـه  نظـر موسسـه اسـتاندارد معرفـی می شـود. 

سـازمان بـورس کاال هـر دو مـاه به صـورت تصادفی 

اقـدام بـه آزمایـش شـمش های ارسـالی از کارخانـه 

زرشوران می کند.

جعفـری یـادآور شـد: در مراحـل بعـدی، مسـیر 

ورود مجتمع طالی موته نیز به این صندوق فراهم 

خواهـد شـد. همچنیـن، مـی تـوان ایـن الگـو را بـرای 

سایر فلزات گران بها همچون نقره پیاده سازی کرد.

بــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در نشسـت مذکـور، 

مدیـرکل اداره خزانـه داری بانـک ملـت، سرپرسـت 

شـرکت گسـترش معـادن و صنایـع معدنـی طـالی 

زرشـوران، معاون عملیات و نظارت بر بازار شـرکت 

بـورس کاالی ایـران، معاون اقتصادی شـرکت بورس 

کاال، معاون مالی و اداری ایمیدرو، مدیر حقوقی و 

امـــور قراردادهــــای ایمیـــدرو و مدیـــر اقتصـــادی و 

توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو به صورت حضوری 

و ویدئو کنفرانسی حضور داشتند.

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو از امضـای قرارداد ایجـاد خزانه داری شـمش طال برای انتشـار 
اوراق سپرده در بورس کاال طی روزهای آینده خبر داد.

امضای قرارداد ایجاد خزانه داری شمش 
طال برای انتشار اوراق سپرده

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، اسماعیل زارعی کوشا، 

در مراسـم امضـای تفاهم نامـه سـرمایه گذاری در 

فـرآوری کامـل مـواد معدنـی بـا مدیرعامـل شـرکت 

ذوب آهـن اصفهـان، جلوگیـری از خام فروشـی مواد 

معدنی کردسـتان را مهم ترین دغدغه این روزهای 

خود برشـمرد و گفت: کردسـتان استانی توانمند با 

بیش از 18 نوع ماده معدنی است و در بخش های 

دیگر نیز پتانسیل های عظیمی دارد که باید از این 

و  محرومیـت  غبـار  زدودن  بـرای  توانمنـدی 

عقب ماندگی از سیمای استان بهره برد.

وی شـرایط کردسـتان بـرای سـرمایه گذاری بـا 

توجـه بـه وجـود امنیـت پایـدار و همـه جانبـه آن 

فوق العـاده و مطلـوب ارزیابی کرد و افزود: امنیت 

امـروز کردسـتان مثال زدنـی اسـت و ایـن امنیـت 

توسـط خود مردم و با هوشـیاری نهادهای امنیتی 

و نظامی و انتظامی حفظ و حراست می شود.

زارعـی کوشـا بـا بیـان اینکـه عـالوه بـر توجـه بـه 

توسـعه  بـرای  خـرد  و  خدماتـی  مشـاغل  بخـش 

بـاال زده ایـم،  صنعتـی کردسـتان آسـتین همـت را 

گفـت: مـا بـرای اسـتان پروژه هـای بـزرگ صنعتی را 

تعریـف کرده ایـم کـه یکـی از ایـن پروژه هـا فـرآوری 

آهـن  ذوب  شـرکت  توسـط  کردسـتان  سـنگ آهن 

اصفهان است.

استاندار کردستان اضافه کرد: امروز تفاهم نامه ای 

بـا شـرکت ذوب آهـن امضـا شـد تـا اولیـن گام هـا را 

بـرای توسـعه صنعـت، تولیـد و ایجـاد اشـتغال در 

کردستان محکم تر برداریم.

وی ابـراز امیـدواری کـرد: فـرآوری مواد معدنی 

و  افـزوده  ارزش  اسـتان  بـرای  سـنگ آهن  به ویـژه 

اشتعال پایدار ایجاد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه از امضای تفاهم نامه 

تامیـن  و  معـادن  شناسـایی  زمیـن،  واگـذاری  تـا 

احـداث  و  پـروژه  عملیاتـی شـدن  و  زیرسـاخت ها 

کارخانـه زمـان الزم اسـت، اظهـار کـرد: مهـم ایـن 

اسـت که ما قدم ها را درسـت و حسـاب شـده و در 

راستای صنعتی شدن کردستان برداریم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان نیـز در 

ایـن مراسـم وعـده داد کـه بعـد از امضـا تفاهم نامـه 

بـه عملیاتـی شـدن کار سـرعت خواهیـم بخشـید، 

طبیعـی  منابـع  و  ظرفیت هـا  کردسـتان  گفـت: 

فراوانـی دارد کـه ایـن مزیت هـا بـه سـرمایه گذاران 

برای کار انگیزه می دهد.

رخصتی با بیان اینکه احداث کارخانه فرآوری 

سـنگ آهن در کردسـتان طی سـه فاز اجرا می شـود، 

گفـت: ذوب آهـن اصفهـان در فـاز نخسـت هـزار 

میلیارد تومان در معادن کردسـتان سرمایه گذاری 

می کنـد و امیـد دارد در مـدت زمـان 18 ماه بتواند 

از معـادن سـنگ آهن کنسـانتره تولیـد و در فازهـای 

بعدی به تولید شمش برسد.

اسـتانداری کردسـتان و ذوب آهـن اصفهان پـس از برگزاری جلسـات و رایزنی هـای فراوان 
برای سرمایه گذاری در حوزه فرآوری مواد معدنی در کردستان تفاهم نامه امضا کردند.

اقدام ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد اولیه 
در کردستان
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