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کشور ما بعد از تجربه دو سال آبی نسبتا خوب از لحاظ بارندگی، از سال 1399 

وارد دوره خشکسـالی شـده اسـت. بـا اینکـه در سـال آبـی اخیـر تـا کنـون بیـش از 

156میلی متـر بـارش داشـتیم و وضعیـت بارش هـا بـه مراتـب در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال آبی گذشـته، 20 درصد بیشـتر شـده اما متاسـفانه نسـبت به میانگین 

مورد انتظار، بیش از 26 درصد کاستی بارندگی وجود دارد و در دومین سال پیاپی 

خشـکی قـرار داریـم. بـا رخ دادن دومیـن سـال خشـکی در کشـور، میـزان آب هـای 

سـطحی و زیرزمینـی بـه طـور قابـل توجهـی کاهـش یافتـه و حتـی میـزان آب پشـت 

سـدهای کشـور از سـال گذشـته پایین تر و حدود 40 درصد ظرفیت آن ها اسـت. به 

این ترتیب، از نظر تامین آب، سال بسیار سختی در پیش داریم.

طی 20 سال گذشته، همواره چالش تامین آب حتی برای مصارف شهری وجود 

داشـته و در سـال های اخیـر تشـدید شـده اسـت امـا در ایـن میـان، صنایـع ازجملـه 

صنعـت فـوالد در نـوک پیـکان اتهـام مصـرف آب هسـتند. بـه طوری که هر سـال که 

خشکسـالی در کشـور رخ می دهـد، فشـار بـر صنعـت فـوالد بـرای کاهش مصـرف یا 

حتی توقف تولید کارخانه ها بیشتر می شود. در حالی که طبق آمارها، از 90میلیارد 

متر مکعب آبی که در کشور ما ساالنه مصرف می شود، سهم صنعت تنها 2درصد 

بـوده و سـهم صنعـت فـوالد حتـی بـه 0.5 درصـد هـم نمی رسـد. از ایـن رو نمی تـوان 

هرگـز بخـش صنعـت را متهـم بـه مصـرف بی رویـه آب و برداشـت از ذخایـر آبـی 

زیرزمینـی و سـطحی کـرد. در حالـی کـه بخـش کشـاورزی بیـش از 90 درصـد از آب 

کشور را مصرف می کند و اغلب کشت های صورت گرفته حتی در مناطق خشک 

و کم آب کشور به صورت سنتی انجام می شود که هدررفت 70 درصدی آب را به 

همـراه دارد. ضمـن اینکـه در مناطـق کـم آب، محصوالتـی همچـون برنـج کشـت 

می شـود کـه بیشـترین مصـرف آب را بـه خـود اختصـاص می دهـد. الزم به یـادآوری 

اسـت کـه بسـیاری از شـرکت های بـزرگ فـوالدی در مناطـق مرکـزی کشـور زمانـی 

احـداث شـدند کـه در وهلـه نخسـت هیـچ شـهری در نزدیکـی آن ها وجود نداشـت، 

دوم اینکـه میـزان بارندگـی و آب هـای سـطحی و زیرزمینـی در دسـترس بـه 

مراتـب فراوان تـر از االن بـود؛ سـوم آنکـه کشـاورزی در آن مناطـق گسـترش 

چندانـی نداشـت. در حالـی کـه بـا افزایـش جمعیـت شـهرها و مهاجـرت بـه 

شهرهای مجاور صنایع فوالدی، کشاورزی نیز در آن مناطق رونق یافته است.

میـزان متوسـط جهانـی مصـرف آب بـرای تولیـد هـر تـن کنسـانتره، گندله، 

آهن اسفنجی، فوالد خام و محصوالت فوالدی به ترتیب، یک، یک، 0.5، پنج و 

یـک متـر مکعـب اسـت. در سـال 1400، میـزان تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن 

51میلیون تن، گندله 50 میلیون تن، آهن اسـفنجی 30 میلیون تن، فوالد خام 

28 میلیون تن و محصوالت فوالدی نیز 19 میلیون تن ثبت بود. به این ترتیب، 

بـا توجـه بـه میـزان متوسـط مصـرف آب بـه ازای هـر تـن و نیـز میـزان تولیـد 

محصوالت زنجیره فوالد، در مجموع 275 میلیون متر مکعب برای تولید همه 

محصـوالت زنجیـره فـوالد کشـور طـی سـال 1400 مصـرف شـده امـا نکتـه قابـل 

توجـه ایـن اسـت کـه بسـیاری از شـرکت های بـزرگ و کوچـک زنجیـره فـوالد بـه 

دنبال بازچرخانی و اسـتفاده مجدد از پسـاب های صنعتی و خانگی رفته اند. 

ضمـن اینکـه دوشـرکت گل گهـر و چادرملـو کـه تولیدکننـده 27 میلیـون تـن 

کنسانتره و 16 میلیون تن گندله و یک میلیون تن فوالد هستند، در خط انتقال 

آب خلیـج فـارس مشـارکت کرده انـد و میـزان مصرف آب سـطحی و زیرزمینی 

آن ها صفر اسـت. در همین حال، حدود پنج میلیون تن از فوالد خام کشـور در 

کنـار سـواحل خلیـج فـارس تولیـد می شـود کـه آب مصرفـی آن هـا بـا اسـتفاده از 

آب شیرین کن اختصاصی تامین شده است و بنابراین نقشی در مصرف آب های 

سـطحی و زیرزمینـی ندارنـد. ضمـن اینکـه شـرکت های بـزرگ فـوالدی بـه دنبال 

مصرف صفر آب خام و استفاده کامل از پساب های خانگی و صنعتی هستند. 

دو رویکـرد در رابطـه بـا صنعـت فـوالد و مصـرف آب مطـرح شـده اسـت؛ 

نخست آنکه شرکت های فوالدی و معدنی به کنار سواحل انتقال یابند؛ دوم 

اینکه طرح های انتقال آب از دریا به مرکز کشور اجرا شود. در رابطه با رویکرد 

نخست، در صورتی که حتی نیمی از زنجیره فوالد به سواحل انتقال یابد، در 

این صورت باید به دنبال حمل حجم قابل توجهی از مواد اولیه در هر سال به 

سـواحل باشـیم کـه تحقـق ایـن امـر، بـا توجه به زیرسـاخت های کنونـی حمل و 

کـه  هـر چنـد  نظـر می رسـد؛  بـه  غیـر ممکـن  تقریبـا  جـاده ای  و  ریلـی  نقـل 

ظرفیت های جدید فوالدی در مناطق سواحل جنوبی کشور جانمایی شده اند. 

در خصـوص رویکـرد دوم نیـز تجربـه خـط نخسـت انتقـال آب خلیـج فـارس در 

کشـور نشـان داده کـه می تـوان خطـوط متعـدد دیگـری نیـز از سـواحل تـا مرکـز 

کشـور اجـرا کـرد و در ایـن راسـتا، چهـار خـط دیگـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

هم اکنـون کشـورهای حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس و دریـای عمـان نزدیـک بـه 

یک میلیارد متر مکعب آب دریا را در هر سال برای مصارف صنعتی، شرب و 

کشـاورزی شیرین سـازی می کننـد و کشـور مـا نیـز نبایـد از ایـن قافلـه عقـب 

بماند. با شیرین سـازی آب دریا در مقیاس بسـیار باال، عالوه بر اینکه صنعت 

می توانـد از آب شـیرین شـده بهـره ببـرد، می تـوان از ایـن آب بـرای مصـارف 

کشاورزی و شرب نیز استفاده کرد.

سهم ناچیز فوالد از مصرف آب

سعید فتاحی منش



فــوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی
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آینده سازی صنعت فوالد در هرمزگان
عطاللـه معروفخانـی، مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان در گفت وگـو بـا »فلزات آنالین«:

مطابـق بـا اسـناد باالدسـتی، تولید فـوالد در سـال 1404 باید بـه 55 میلیون تن برسـد که 
بخـش عمـده ای از ایـن هدف گذاری در سـواحل جنوبی ایران رقـم خواهد خورد. در این راسـتا، 
طرح هـای توسـعه ای مختلفـی در ایـن بخـش از کشـور در حـال اجـرا اسـت و فوالدسـازان 
علی رغـم معضـات ناشـی از تحریـم و محدودیت هـای انـرژی، بـرای تحقق این چشـم انداز 
تـاش می کننـد. به طـوری که شـرکت فـوالد هرمـزگان، بـه عنـوان پیشـرفته ترین کارخانه 
فـوالدی کشـور، عـاوه بر اینکه موفق شـد در سـال 1400 عملیـات احداث چهـار طرح عظیم 
فـوالدی را به طور رسـمی آغـاز کند، رکوردهای تولیدی درخشـانی را نیز به ثبت رسـاند. در این 
رابطـه خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنایـن« با عطـاهلل معروفخانـی، مدیرعامل 

شرکت فوالد هرمزگان به گفت وگو نشسته که متن کامل آن در ادامه آمده است:
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شـرکت فوالد هرمزگان در سـال 1400   
چه رکوردهایی را از خود بر جای گذاشت؟

فوالد هرمزگان در سال 1400 توانست چند رکورد 

تولیدی را هم در فوالدسـازی و هم در آهن اسـفنجی 

بـه ثبـت برسـاند. در بخـش فوالدسـازی، رکوردهـای 

تولید روزانه و ماهانه شـرکت جابه جا شـد. به طوری 

کـه توانسـتیم در یـک روز 6 هـزار و 597 تـن تختـال 

تولید کنیم که باالترین میزان تولید روزانه محسوب 

می شود. همچنین در آذر ماه نیز 147 هزار و 591 تن 

تختـال تولیـد کردیم کـه این میزان نیز رکورد شـرکت 

در تولیـد ماهانـه بـوده اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه در 

شرکت در ماه های مهر و اردیبهشت نیز رکورد تولید 

تختـال بـه ثبـت رسـیده بـود. تولید تختـال سـال 1400 

فوالد هرمزگان به یک میلیون و 442 هزار تن رسید. 

در واحـد احیـا مسـتقیم نیـز یک رکـورد تاریخی 

کسب کردیم و توانستیم یک میلیون و 713 هزار و 

348تن آهن اسفنجی تولید کنیم. خوشبختانه هر 

دو مدول احیا مستقیم شرکت در سال 1400 رکورد 

تولید خود را جابه جا کردند و با تولید بیش از 850 

هـزار تـن در سـال، بیـش از ظرفیت اسـمی خود آهن 

اسفنجی تولید کردند. 

فـوالد هرمـزگان در حوزه هـای مختلـف دیگـر به 

ویـژه مصـارف مـواد اولیه و مواد افزودنی نیز شـاهد 

رکوردهایی بود و توانسـت مصرف نسـوز خود را هم 

در کوره هـای قـوس، پاتیل هـای فـوالدی و تاندیـش 

ریخته گـری کاهـش دهـد و بـه 5.38 کیلوگـرم بـه 

ازای هر تن مذاب برسـاند. کاهش مصرف نسـوز با 

توجـه بـه حجـم تولیـد بـر کاهـش قیمـت تمام شـده 

تاثیر بسزایی گذاشته است.

فـوالد  نیـز  درآمـد  و کسـب  فـروش  بخـش  در 

یـک  فـروش  از  توانسـت   1400 سـال  در  هرمـزگان 

میلیون و 495 هزار تن تختال و سایر محصوالت به 

درآمـد 220 هـزار و 865 میلیـارد ریالـی دسـت یابـد 

کـه ایـن میـزان درآمد، رشـد 64 درصدی نسـبت به 

سال 1399 داشته است.

قطعـی بـرق در سـال 1400 چـه اثری   
بر عملکرد فوالد هرمزگان داشت؟

همان طـور کـه گفتـه شـد، در سـال گذشـته یـک 

میلیـون و 442 هـزار تـن تختـال تولیـد کردیـم کـه بـا 

توجه توقف تولید و خاموشی ناشی از کمبود برق، 

174 هـزار تـن از تولیـد را از دسـت دادیـم. بـه طـوری 

کـه بـه علـت قطعی بـرق در تابسـتان مجبور شـدیم 

شـات دان انجـام دهیـم و 80 هـزار تـن تولیـد نیـز بـه 

دلیل شات دان از دست رفت. نکته قابل توجه این 

اسـت کـه اگـر رکوردهـای تولیـد فـوالد هرمـزگان در 

سـال 1400 را در نظـر بگیریـم کـه همگـی بیـش از 

140هـزار تـن در مـاه رقـم خوردنـد، اگـر ایـن توقفـات 

رخ نمـی داد بـه تولیـد یـک میلیـون و 700 هـزار تـن 

فـوالد  شـده،  نام گـذاری  اشـتغال آفرین« 
هرمـزگان در این سـه مقوله چـه رویکردی 

را اتخاذ کرده است؟
فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه 

فوالدسـازی کشـور کـه از تکنولـوژی روز دنیـا بهـره 

می بـرد، همـواره رویکرد دانشـی اتخاذ کرده اسـت. 

در  هـم  پیاپـی  تولیـدی  رکوردهـای  بـه  دسـتیابی 

فوالدسـازی و هـم در احیـا مسـتقیم نشـان می دهـد 

این شرکت همواره دانش را سرلوحه خود قرار داده 

اسـت. بـه طـوری کـه شـرکت فـوالد هرمـزگان سـال 

1401 را با دو رکورد تاریخی آغاز کرد و هم در تولید 

تختال و هم در آهن اسفنجی رکوردشکنی کردیم. 

و  هـزار   150 تاریخـی  رکـورد  بـه  مـاه  فروردیـن  در 

از  باالتـر  درصـد   20 کـه  رسـیدیم  تختـال  495تـن 

ظرفیـت اسـمی ماهانـه یعنـی 125 هـزار تـن اسـت. 

عالوه بر این، 165 هزار و 101 تن آهن اسفنجی تولید 

کردیم که باالترین میزان تولید در یک ماه شرکت، 

در تاریـخ فعالیـت محسـوب می شـود. در بخـش 

فوالدسـازی، کاهـش توقفـات اضطـراری و کاهـش 

پـاور آن کوره هـای قـوس الکتریـک، افزایـش سـرعت 

ریخته گری و اسـتفاده بهینه از زمان ها برای تولید 

و آماده به کاری تجهیزات، ماده اولیه با کیفیت و 

همچنیـن پشـتیبانی و نیـز حمـل و نقـل بـه موقـع و 

اسـت.  رکـورد  ایـن  کسـب  فنـی  دالیـل  از  سـریع 

همچنیـن اسـتفاده کـردن از زمـان بـا روش افزایـش 

بـه کاری  آمـاده  تولیـد و  افزایـش سـرعت  ریـت و 

تجهیزات در بخش احیا مستقیم باعث رکوردشکنی 

در تولید آهن اسفنجی شده است.

در حـوزه شـعار سـال نیـز هرمـزگان از سـال های 

ملـی  همایش هـای  در  شـرکت  بـه  اقـدام  گذشـته 

صنعـت فـوالد و کسـب تجربـه از دیگـر شـرکت ها و 

نیز برگزاری همایش های مرتبط با حوزه ریخته گری 

کنفرانـس  دومیـن  برگـزاری  اسـت.  کـرده  مـداوم 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم در پایان سال 1400 

و نیـز برگـزاری رویـداد علم داده حاکـی از رویکردی 

دانش بنیان از سوی فوالد هرمزگان است. 

هدف از برگزاری دومین کنفرانس فوالدسـازی 

و ریخته گری مداوم از سـوی شـرکت در سـال 1400، 

و  دانشـگاه  و  صنعـت  بیـن  موثـر  ارتبـاط  ایجـاد 

در بخش فروش و کسب 
درآمد نیز فوالد هرمزگان 
در سال 1400 توانست از 
فروش یک میلیون و 495 

هزار تن تختال و سایر 
محصوالت به درآمد 220 
هزار و 865 میلیارد ریالی 

دست یابد

تختـال رسـیده بودیـم. در صورتـی که مطابـق با نرخ 

فروش سال 1400، قیمت تختال را حدود 15 میلیون 

تومان به ازای هر تن در نظر بگیریم، این یعنی بیش 

از سـه هـزار و 900 میلیـارد تومـان از فـروش فـوالد 

هرمزگان کاسته شده است و اگر حاشیه سود فوالد 

هرمـزگان نیـز 30 درصـد باشـد )کـه بیشـتر اسـت( 

یعنـی حـدود یـک هـزار و 300 میلیـارد تومان از سـود 

شرکت و سهامداران کاسته شد. خسارات ناشی از 

کمبـود انـرژی گاز و بـرق، واحـد احیـای مسـتقیم را 

نیز تحت تاثیر قرار داد و در این بخش به میزان 38 

حـال  ایـن  بـا  امـا  داد  رخ  تولیـد  توقـف  تـن  هـزار 

توانستیم رکورد سالیانه را ارتقا دهیم.

بـا توجه به اینکه سـال 1401 از سـوی   
دانش بنیـان،  »تولیـد،  عنـوان  بـا  رهبـری 
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دانشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری بـا سـپردن 

بـه واقعیـت تبدیـل  را  ایده هـا  پروژه هـا حمایـت و 

می کند و در تالش است نخبه پروری را در دستور 

کار قرار دهد.

در بحـث ایجـاد اشـتغال نیـز فـوالد هرمـزگان 

عـالوه بـر اینکـه بیـش از یـک هـزار نفـر بـه صـورت 

مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است، 

بـا اجـرای طرح هـای توسـعه ای بـه دنبـال اشـتغال 

بیشتر است. کلنگ زنی چهار طرح بزرگ به ارزش 

بیـش از 10 هـزار میلیـارد تومان در سـال 1400 نشـان 

می دهد همواره به توسعه تولید و افزایش اشتغال 

را پیگیـری می کنیـم. عملیـات اجرایـی طرح هـای 

مدول سـوم آهن اسـفنجی با ظرفیت 900 هزار تن، 

واحـد تولیـد گازهـای صنعتـی بـا ظرفیـت 10 هـزار 

نرمـال متـر مکعـب بر سـاعت اکسـیژن، سـیلوهای 

ذخیـره آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت 28 هـزار تـن و 

احیـا مسـتقیم شـرکت سـتاره سـیمین  مگامـدول 

هرمـز بـا ظرفیـت یـک میلیـون و 700 هـزار تـن در 

تومـان  میلیـارد  هـزار   10 ارزش  بـه  مجموعـا  سـال 

طرح هایـی بودنـد کـه توسـط شـرکت مـا در سـال 

بـه  کـه  صورتـی  در  و  شـدند  کلنگ زنـی   1400

بهره بـرداری برسـند، بیـش از دو هـزار نفـر اشـتغال 

ایجاد خواهند کرد.

در  توسـعه ای  طرح هـای  کـه  اسـت  گفتنـی 

فوالدی هرمزگان در سال 1400 در حالی آغاز شدند 

صنعتـی  تجربیـات  اشـتراک گذاری  بـه  همچنیـن 

شرکت های بزرگ در حوزه فوالدسازی و ریخته گری 

مـداوم بـوده اسـت کـه خوشـبختانه ایـن اهـداف تا 

حدود زیادی محقق شـدند. ضمن اینکه از سراسـر 

و  فـوالد  حـوزه  خبـره  کارشناسـان  پذیـرای  کشـور 

دانشـگاهیان بودیـم کـه نقطـه نظـرات خـود را در 

و  فوالدسـازی  حـوزه  عملکـرد  بهبـود  بـا  رابطـه 

ریخته گری مداوم ارائه کردند.

دیگر رویداد مهم فوالد هرمزگان در سال 1400، 

برگـزاری رویـداد علـم داده بـود کـه برگـزاری آن بـا 

هـدف ارائـه نقشـه راه فـوالد هرمـزگان در مسـیر 

در  شـرکت  ایـن  ظرفیت هـای  و  دیجیتـال  تحـول 

بـا  شـرکت کنندگان  آشـنایی  داده،  از  بهره بـرداری 

آخریـن دسـتاوردهای علمـی و عملـی در حـوزه علم 

داده و ایجاد فضای همکاری بین صنایع، شرکت های 

مجـری خدمـات علـم داده و دانشـگاه ها در سـطح 

استان و کشور صورت گرفت.

همچنیـن فـوالد هرمزگان همکاری گسـترده ای 

را با شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف 

آغاز کرده و بازدیدهایی را نیز برای این شرکت ها از 

فـوالد هرمـزگان ترتیـب داده اسـت. هـدف اصلـی 

شـرکت از ایـن همـکاری، بومی سـازی دانـش فنـی و 

کـه  اسـت  فـوالد  تولیـد  مسـائل  بـه  پرداختـن 

شـرکت های دانش بنیـان قـادر بـه برطـرف کـردن آن 

از  عملـی  صـورت  بـه  هرمـزگان  فـوالد  هسـتند. 

که طی 10 سـال گذشـته از افتتاح این شـرکت، هیچ 

طـرح توسـعه ای آغـاز نشـده بـود. ایـن طرح هـا بـا 

افزایـش ظرفیـت ذوب و ریخته گری ادامه خواهند 

یافـت و در آینـده ای نـه چنـدان دور، شـاهد شـروع 

پـروژه نـورد گـرم به ظرفیت سـه میلیـون و 500 هزار 

تن خواهیم بود.

انتظار شـما به عنوان یـک تولیدکننده از   
مسـئوالن امر برای تسـهیل در امـر تولید و 
تسـریع در اجـرای پروژه هـا جهـت اهداف 

یاد شده چیست؟
در شـرایط کنونی انتظاری جز حمایت از سـوی 

مسـئوالن نداریم. همان طور که گفته شـد در سـال 

گذشـته حـدود 10 درصـد از تولیـد بـه دلیـل کمبـود 

انـرژی از دسـت رفـت و در ایـن شـرایط توقـع داریـم 

که مانند سـال گذشـته، قطعی سراسـری برق برای 

صنعت فوالد تکرار نشود. انتظار دیگری که داریم 

ایـن اسـت کـه مسـئوالن از صـدور بخشـنامه ها و 

بـه  هـم  آن  تولیـد  مقـررات مخـل  و  قوانیـن  وضـع 

بـرای  تعرفـه  وضـع  کننـد.  پرهیـز  یکبـاره  صـورت 

صـادرات در شـرایطی ابـالغ شـده که صنعـت فوالد 

دومیـن حـوزه ارزآور کشـور پـس از نفـت بـه شـمار 

می رود. بنابراین بخشـنامه های این چنینی تنها به 

حتـی  و  ارزی کشـور  درآمدهـای  رفتـن  از دسـت 

بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.
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نیمی از ظرفیت تولید فعال است

تولید، قربانی دستورالعمل ها

افزایش بی منطق قیمت ضایعات آهنی
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مدیرعامـل گـروه اطلـس گفت: چالش هـای صنعت فـوالد در سـال 1400 و همچنیـن ابتدای 
سال جاری باعث شده تنها با نیمی از ظرفیت اسمی آن هم در یک شیفت کاری فعالیت کنیم.

نیمی از ظرفیت تولید فعال است
مدیرعامل گروه اطلس:

علی فراهانی مجد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

اطلـس بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن هلدینگ هـای 

تولیـدی، خدماتـی و تجـاری در سـال 1392 فعالیـت 

خود را در عرصه های گوناگون آغاز کرده و تاکنون در 

پروژه هـا و شـرکت های متعـددی شـامل داروسـازی، 

فناوری اطالعات، هتل داری، صنعت فوالد و حمل و 

نقل مواد معدنی سرمایه گذاری های متعددی انجام 

داده اسـت. بـه عبـارت بهتـر، گـروه اطلـس بـا هـدف 

و  معدنـی  در حوزه هـای صنعتـی،  سـرمایه گذاری 

بازرگانی فعالیت می کند.

وی افـزود: در حـوزه فـوالد، گـروه اطلـس چهـار 

کاوه  فـوالد  شـامل  کـه  دارد  زیرمجموعـه  شـرکت 

سمنان، فوالد اطلس آسیا و فوالد اطلس گلستان در 

حوزه تولید و فوالد اطلس پاسارگاد در حوزه حمل و 

نقل و تامین مواد معدنی و فوالدی می شوند.

رئیـس هیئـت مدیـره فـوالد اطلـس گلسـتان در 

خصـوص فعالیت هـای این شـرکت خاطرنشـان کرد: 

کارخانـه فـوالد اطلـس گلسـتان در بنـدر گـز اسـتان 

گلسـتان در سـال 1387 بـه بهره بـرداری رسـید. ایـن 

شـرکت بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه داشـت، در سـال 

1399 به گروه اطلس واگذار شد. الزم به ذکر است 

کـه ایـن شـرکت در گذشـته  تولیـدی فـوالد معـراج 

کردکـوی نـام داشـت امـا پـس از واگـذاری بـه فـوالد 

اطلس گلستان تغییر نام داد.

فراهانـی مجـد ادامـه داد: شـرکت فـوالد اطلـس 

گلسـتان در زمینـه تولیـد محصـوالت طویل فـوالدی 

همچون میلگرد و مقاطع فوالدی می پردازد و ظرفیت 

تولید ساالنه 500 هزار تن دارد. این شرکت برای بیش 

از 100 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و بیـش از 300 نفـر بـه 

صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرعامـل گـروه اطلـس با اشـاره بـه محصوالت 

تولیـدی فـوالد اطلس گلسـتان، عنوان کـرد: در حال 

تـا  سـایز 12  از  فـوالدی  میلگردهـای  انـواع  حاضـر، 

38میلی متر با گرید A3 را در فوالد اطلس گلستان 

تولیـد می کنیـم و با توجـه به میزان و ظرفیت تولید 

در این مجموعه، توانستیم نیاز شمال و شمال شرق 

کشـور بـه ویـژه اسـتان گلسـتان را تـا حـد زیـادی بـه 

ایـن  رویکردهـای  از  یکـی  کنیـم.  تامیـن  میلگـرد 

مجموعـه، ایجاد اشـتغال برای مردم محلـی، ارتقای 

سـطح دانـش و اقدامـات توسـعه ای بـه ویـژه ارتقـای 

کیفیت محصوالت است.

وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه فـوالد اطلـس 

گلسـتان در شـمال کشـور واقع شـده، به کشـورهای 
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آسیای میانه نزدیک است. از این رو برنامه داریم به 

کشـورهای آسـیای میانـه و شـمال کشـور همچـون 

ترکمنستان، ارمنستان، قرقیزستان و... محصوالت 

خود را صادر کنیم.

مدیرعامـل گـروه اطلـس تصریـح کـرد: مجتمـع 

فـوالد کاوه سـمنان بـه عنـوان دیگـر شـرکت تولیـدی 

زیرمجموعه، در سـال 1392 به بهره برداری رسـید و 

ایـن شـرکت را نیـز در سـال 1398 خریـداری کردیـم. 

دارای  و  شـده  واقـع  سـمنان  اسـتان  در  مجتمـع 

ظرفیـت تولیـد 150 هـزار تـن مقاطـع طویـل فـوالدی 

همچون میلگرد است که شامل سایزهای هشت تا 

20 میلی متـر می شـود. گفتنـی اسـت که میلگـرد با 

سایزهای هشت و 10 با گرید A2 و سایزهای باالتر با 

گرید A3 تولید می شوند.

فراهانـی مجـد بیـان کـرد: بـرای این شـرکت در 

نظـر داریـم خطـوط جدیـدی را راه انـدازی کنیـم و 

ظرفیـت تولیـد آن را افزایـش دهیـم. بـر ایـن اسـاس 

چندیـن پـروژه در زمینـه فروآلیاژ، تولید مـواد اولیه 

و محصوالت نهایی در نظر گرفته شده است.

وی مطرح کرد: شـرکت اطلس فوالد آسـیا دیگر 

شرکت زیرمجموعه به شمار می رود که پیش از در 

اختیـار گرفتـن آن، شـرکت نیـکا پرنیـان پـارس نـام 

داشـت. این شـرکت در حال حاضر در اسـتان قزوین 

قـرار دارد و ظرفیـت نهایـی آن دو هـزار و 500 تـن در 

روز است اما هم اکنون تنها با یک شیفت و نیمی از 

ایـن  محصـول  می کنـد.  فعالیـت  اسـمی  ظرفیـت 

شرکت نیز میلگرد فوالدی است.

اطلـس  فـوالد  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

گلستان اظهار کرد: از دیگر شرکت های زیرمجموعه، 

فـوالد اطلـس پاسـارگاد اسـت کـه در حـوزه تامیـن و 

حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت در زنجیره فوالد 

فعالیت می کند.

فوالدسازان سال بدی را پشت سر گذاشتند  
مدیرعامـل گـروه اطلـس بـا اشـاره بـه وضعیـت 

صنعـت فـوالد کشـور در سـال 1400، عنـوان کـرد: 

صنعـت فـوالد سـال خوبی را پشـت سـر نگذاشـت و 

بـه  گوناگونـی  فشـارهای  مختلـف،  زمان هـای  در 

تولیدکننـدگان  وارد شـد. قطعی هـای بـرق و گاز در 

تابسـتان و زمسـتان سـال گذشـته بـه همـراه گـران 

عملکـرد  بـر  منفـی  اثـر  انـرژی،  حامل هـای  شـدن 

تولیدکننـدگان در ایـن سـال گذاشـت. به این مـوارد 

می تـوان افزایـش قیمـت حمـل و نقـل را نیـز اضافـه 

کرد. متاسفانه در این شرایط قیمت های محصوالت 

فوالدی به صورت دستوری پایین نگاه داشته شد و 

قیمت تامین مواد اولیه با قیمت محصوالت نهایی 

همخوانی نداشت.

فراهانی مجد ادامه داد: قطعی برق در تابستان 

دو مـاه بـرای تولیدکننـدگان فـوالد کشـور بـه ویـژه 

نیـز  زمسـتان  در  و  افتـاد  اتفـاق  بخـش خصوصـی 

حـدودا بـا 40 روز قطعـی گاز مواجـه بودیـم. در ایـن 

مـدت تمـام کارخانه هـا بـه طـور کامـل تعطیل شـده 

نداشـتیم.  تولیـدی  فعالیـت  گونـه  هیـچ  و  بودنـد 

نتیجه تعطیلی کارخانه های فوالدی، کاهش عرضه 

فـوالد در کشـور و افزایـش قیمـت بـه صـورت کاذب 

بـوده اسـت. در همیـن حـال، تولیدکنندگانـی کـه 

قراردادهـای فـروش داخلـی و صادراتی منعقد کرده 

بودند، نتوانسـتند به تعهدات خود در موعد مقرر 

عمل کنند و متاسـفانه مشـتریان صادراتی را نیز از 

دست دادیم.

وی تاکید کرد: اثر منفی قطعی برق و گاز در هر 

سـه کارخانه زیرمجموعه گروه اطلس مشـهود بود و 

عمـال بخشـی از تولیـد در ایـن کارخانه هـا از دسـت 

رفـت. ضمـن اینکه کارخانه های یاد شـده با نیمـی از 

ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد اطلس گلستان 

به دیگر چالش شرکت های تابعه اشاره کرد و گفت: 

شمش های فوالدی با سایزهای 120 در 120میلی متر و 

اولیـه  مـواد   5SP گریـد  بـا  میلی متـر  در 150   150

شـرکت های تابعـه را تشـکیل می دهنـد امـا در حـال 

حاضـر شـمش از بـازار آزاد ارزان تـر تامیـن می شـود. 

البته اگر قیمت در بورس پایین باشد، اقدام به خرید 

خواهیم کرد. برخی کارخانه های تولیدکننده شمش 

فوالدی، محصول خود را ارزان تر به فروش می رسانند 

و همیـن امـر باعـث شـده تا مواد اولیـه خـود را از بازار 

از  دیگـر  برخـی  کـه  چنـد  هـر  کنیـم.  تامیـن  آزاد 

محصـوالت فـوالد مانند ورق گرم، قیمـت عرضه در 

بورس کاال ارزان تر از قیمت بازار آزاد است.

شرکت فوالد اطلس 
گلستان در زمینه تولید 

محصوالت طویل فوالدی 
همچون میلگرد و مقاطع 

فوالدی می پردازد و 
ظرفیت تولید ساالنه 

500 هزار تن دارد
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فراهانی مجد اذعان کرد: تولیدکنندگان شمش 

فـوالدی در زمـان عرضـه ملـزم بـه فـروش محصـول 

خـود بـه کارخانه هـای نـوردی هسـتند امـا برخـی از 

تولیدکننـدگان گاهی اوقات به یکبـاره حجم زیادی 

از شمش فوالدی را در بورس کاال عرضه می کنند و 

با آگاهی از شرایط بازار و اینکه کارخانه های نوردی 

همـه شـمش عرضـه شـده را خریـداری نمی کننـد، 

شـمش باقی مانـده از معامـالت بـورس بـه عنـوان 

محصـول مـازاد تلقـی می شـود. عرضه کننـده ایـن 

اختیـار را خواهـد داشـت کـه محصـول مـازاد را یـا 

خـارج از بـورس بـه فـروش برسـاند و یـا اینکـه آن را 

صـادر کنـد؛ در نتیجـه، بـه نوعـی مهندسـی عرضـه 

اتفاق می افتد.

وی خاطرنشـان کـرد: مصرف کننـدگان بـا هیـچ 

یـک از بازارهـای فـروش اعم از بورس کاال یا بازار آزاد 

مشـکلی ندارند. مشـکل نـوردکاران عدم همخوانی 

قیمـت مـواد اولیه یعنی شـمش فـوالدی با محصول 

یعنی میلگرد است و به نظر شمش با قیمت باال به 

مصرف کننده فروخته می شود.

توقف صادرات  
مدیرعامـل گـروه اطلـس بیـان کـرد: از آنجـا کـه 

هیـچ یـک از شـرکت های زیرمجموعـه مـواد اولیـه 

خود را از بورس کاال خریداری نمی کنند، الزامی به 

عرضـه محصـول خـود در بـورس ندارنـد و بـر همیـن 

اسـاس عرضـه در بـورس انجـام نمی شـود و محصول 

خـود را در بـازار آزاد بـه فـروش می رسـانیم. یکـی از 

مشـتریان عمده ما نیز در حال حاضر متروی تهران 

آن  بـه  را  خـود  محصـول  هم اکنـون  کـه  اسـت 

نیـز شـرکت های  مـا  می فروشـیم. دیگـر مشـتریان 

ساختمانی و مصرف کنندگان میلگرد هستند.

بـه  نسـبت  هم اکنـون  بـازار  کـرد:  اضافـه  وی 

میلگردهـای نازک تـر بـه ویـژه سـایزهای هشـت و 

بـر  عـالوه  زیـرا  دارد  بیشـتری  تمایـل  10میلی متـر 

اینکه تولید این سایزها از عهده اغلب کارخانه های 

نـوردی خـارج اسـت، ایـن سـایزها در بـازار بـا عنوان 

ریزبار شـناخته می شـوند و به دلیل سـبکی بیشـتر 

مشـابه،  اسـتحکام  و  سـایزها  سـایر  بـه  نسـبت 

از  حـال،  همیـن  در  دارنـد.  بیشـتری  مشـتریان 

میلگردهـای ریزبـار می تـوان در تولیـد تیرچه بلوک 

که با سایر سایزها قابل تولید نیست، استفاده کرد. 

ضمـن اینکـه قیمـت میلگردهـای ریزبـار نسـبت به 

میلگردهـای متوسـط و سـنگین یعنـی 16، 18، 20 و 

باالتـر حـدود یـک هزار تا یک هـزار و 500 تومان باالتر 

اسـت. بـه همیـن دلیـل تولیـد محصـوالت ریزبـار 

بـرای نـوردکاران ارزش افـزوده بیشـتری را بـه وجود 

خواهد آورد.

فراهانی مجد عنوان کرد: همان طور که پیش از 

ایـن نیـز بیـان شـد، صـادرات را متوقـف کرده ایـم اما 

این مهم را از طریق تجار و کارگزار انجام می دهیم. 

تمایـل  صـورت  در  تاجرهـا  کـه  صـورت  ایـن  بـه 

محصـوالت شـرکت های زیرمجموعـه را بـه صـورت 

Exwork یـا فـروش از درب کارخانـه خریـداری و 

صـادر می کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـه دلیـل 

مشکالت ناشی از قطعی برق و تعطیلی کارخانه و 

همچنیـن چالش هـای بازگشـت ارز به کشـور، دیگر 

صـادرات را بـه صـورت مسـتقیم در دسـتور کار قرار 

بـا چالش هـای  نخواهیـم داد. متاسـفانه صـادرات 

بایـد  و  اسـت  همـراه  تولیدکننـده  بـرای  متعـددی 

تولیدکننده به چند دستگاه اجرایی و نظارتی برای 

صـادرات خـود پاسـخگو باشـد کـه بـا توجـه بـه ایـن 

موضوع، عطای صادرات را به لقای آن بخشیدیم و 

ترجیح دادیم به دردسرهای صادرات وارد نشویم.

طرح تولید شمش و ورق فوالدی در   
دستور کار است

رئیـس هیئـت مدیـره گـروه اطلـس در خصـوص 

تصریـح  تابعـه  شـرکت های  توسـعه ای  طرح هـای 

کـرد: مهم تریـن طـرح توسـعه گـروه، احـداث یـک 

یـک  ظرفیـت  بـه  فـوالدی  شـمش  تولیـد  کارخانـه 

میلیـون تـن در سـال اسـت. بـرای این طـرح در حال 

آماده سـازی زیرسـاخت ها هستیم که در این رابطه 

زمیـن مـورد نیـاز خریـداری شـده و به دنبـال تامین 

مالـی طـرح هسـتیم. ضمـن اینکـه قصـد داریم یک 

کارخانـه تولیـد ورق گرم فـوالدی با ضخامت دو تا 

شـهرک  مازنـدران  اسـتان  در  را  میلی متـر  هشـت 

صنعتـی بهشـهر احـداث کنیـم کـه بـرای ایـن طرح 

نیـز ظرفیـت تولیـد 750 هـزار تـن در سـال در نظـر 

گرفته شده است.
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عضـو هیئـت مدیـره ذوب آهـن بیسـتون کرمانشـاه گفـت: در گذشـته وزارت صمـت حامـی 
تولیدکننـدگان بـود امـا اکنـون بـا ابـاغ دسـتورالعمل های دسـت وپاگیر و همچنیـن قیمت گذاری 

دستوری، موانع بزرگی بر سر راه تولید قرار داده و موجب ضرر تولیدکنندگان فوالدی شده است.

تولید،  قربانی دستورالعمل ها
عضو هیئت مدیره ذوب آهن بیستون کرمانشاه عنوان کرد:

تولیدکنندگان شده است.

شکری عنوان کرد: در کجای دنیا مواد اولیه با 

نرخ هـای بیشـتر از قیمـت واقعـی کـه بـه صـورت 

دسـتوری از سـوی دولت تعیین شـده اسـت، عرضه 

می شود و افزایش هزینه تولید و ضرر تولیدکننده را 

بـه همـراه دارد؟ در کجـای دنیـا قیمـت مـواد اولیـه 

نزدیـک بـه قیمـت محصـول نهایی تعیین می شـود؟ 

در هیچ کشـوری بدون مشـورت با فعاالن اقتصادی 

گرفتـه  بخـش  آن  بـرای  تصمیمـی  بخـش،  یـک 

نمی شود. هر حــوزه اقتصــادی کـــه دستـــوری عمــل 

کنیم، این مشکالت به وجود می آید.

عضو هیئت مدیره ذوب آهن بیستون کرمانشاه 

بـا بیـان اینکـه بـورس کاالی ایـران دسـتمایه وزارت 

صمت شـده اسـت، گفت: این وزارتخانه در گذشته 

حامـی تولیدکننـدگان بـود. در واقـع، پـس از تصویب 

مجلــــس شــــورای اسالمــــی در راستــــای طــــرح 

کوچک سازی دولت، دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع 

و معادن ادغام شدند و اکنون وزارت صنعت، معدن 

و تجارت به دلیل اینکه خود را موظف به کنترل بازار 

و قیمت ها می داند، به صورت واقعی از بخش تولید 

حمایت نمی کند.

تصمیم گیری های غلط موجب التهاب   
بازار می شود

شـکری بـا انتقـاد بـه دسـتورالعمل های ابالغـی 

کـرد:  تاکیـد  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 

متاسـفانه وزارت صمـت بـا بخشـنامه های متعددی 

کـه بـا فرمـول نادرسـت بـه بـورس کاالی ایـران دیکته 

می کنـد، باعـث وارد شـدن آسـیب های فراوانـی بـه 

بدنه صنعت می شود.

وی افـزود: بـه عنـوان مثـال، قیمـت تیرآهـن در 

مقایسه با قیمت شمش فوالدی 500 هزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم ارزان تـر در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه می شـود؛ در صورتـی کـه در هیـچ بـازاری 

محصـوالت بـه ایـن  گونـه دادوسـتد نمی شـود. ایـن 

سازوکارها نشان می دهد به هیچ عنوان راهکارهای 

تعییـن شـده از جانـب وزارت صمـت صحیح نبوده 

است. به طوری که در ابتدا تمامی تولیدکنندگان 

ملـزم بـه عرضـه محصـوالت در بـورس کاالی ایـران 

بـه  توجـه  بـا  عرضه هـا  ایـن  در  کـه  شـده اند 

دستورالعمل، دامنه مثبت و منفی 3 درصد لحاظ 

می شـود. این یعنی زمانی که تقاضا برای محصول 

وجـود نداشـته باشـد، در عرضـه بعـدی بایـد قیمت 

عرضـه 3 درصـد کاهـش یابـد؛ بـه طور حتـم با توجه 

ایـن  اجـرای  جامعـه،  و  فـوالد  بـازار  نوسـانات  بـه 

دستورالعمل منطقی نیست.

عضو هیئت مدیره ذوب آهن بیستون کرمانشاه 

در پایـان اظهـار کـرد: اکنـون فشـار دوچندانـی بـر 

تولیدکننـدگان تحمیــــل شـــده اســـت کـــه نتیجـــه 

تصمیم هــای غلط وزارت صمت اسـت. بـــه تدریـــج 

بعضـی واحدهـای فـوالدی بـه تعطیلـی کشـیده اند و 

متاسفانه دو ماه آینده که بازار فوالد تقاضای مطلوبی 

خواهـد داشـت، بـا کمبود فوالد مواجـه خواهیم بود. 

در آن زمـان، هـر سـازوکاری کـه جهـت جلوگیـری از 

می شـود،  اجـرا  دولـت  سـوی  از  قیمت هـا  افزایـش 

بی ثمر خواهد بود.

جهانـدار شـکری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

صورت تعریف سـاختار مناسـب، بورس کاالی ایران 

بهترین بسـتر برای شـفافیت در معامالت اسـت اما 

بیشـتر از پتانسـیل های کنتـرل قیمـت آن اسـتفاده 

می شـود. در واقـع بـورس کاال بـه عنـوان یـک ابـزار 

جهـت کاهـش قیمـت محصـوالت در ایـران تعریـف 

شده است.  

پیامد قیمت گذاری دستوری  
بیسـتون  آهـن  ذوب  مدیـره  هیئـت  عضـو 

کرمانشاه بیـــان کـــرد: از یک ســـو، دستـــورالعمل  هــا 

تمـــامی تولیدکننـدگان را ملـزم بـه عرضـه تمامـی 

مـواد اولیـه در بـورس کاالی ایـران کـرده اسـت و از 

سـوی دیگـر، قیمت گذاری هـا بـه صورت دسـتوری 

تعیین می شود. در صورتی که تولیدکنندگان، همه  

محصـوالت خـود را در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

نکنند، مشمول جریمه می شوند. این مسائل نشان 

می دهـد کـه رویـه اجـرا شـده از سـوی سـازمان های 

مربوطه سالم نیست و معامالت با منطق و مطابق 

فرضیات صحیح صورت نمی گیرد.

وی تصریــــح کــــرد: در حقیقــــت بــا توجــه بــه 

دستورالعمل ابالغ شــده از ســوی وزارت صمـــت، 

بعضـی معامالت که دارای شـفافیت نبـود، اکنون 

و  بـازار  تنظیـم  ابـزاری جهـت  و  اهـرم  عنـوان  بـه 

کنترل قیمت ها اسـتفاده می شـود؛ در واقع پیامد 

هـم  بـه   و  آشـفتگی  دسـتورالعمل ها،  ایـن  منفـی 

برنامه هـای  و  محاسـبات  تمامـی  ریختگـی 
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مدیرعامل شـرکت الوند فوالد آریـا گفت: به دلیل نبود نظارت و مدیریت واحـد در بازار ضایعات 
آهنی، قیمت گذاری  سلیقه ای توسط بعضی بنگاه ها موجب رشد بی رویه قیمت ها شده است.

افزایش بی منطق قیمت ضایعات آهنی
مدیرعامل شرکت الوند فوالد آریا مطرح کرد:

مواجـه اسـت؛ بـه طـوری کـه تعـداد اندکـی بنـگاه 

خـود  انحصـار  در  را  آهنـی  قراضـه  بـازار  ضایعاتـی، 

درآورده اند. در حقیقت به دلیل نبود نظارت الزم بر 

این حوزه، قیمت گذاری  ضایعات توسط افراد خاصی 

هـر  بنـگاه داران  مثـال،  عنـوان  بـه  انجـام می شـود. 

کیلوگـرم قراضـه آهنـی را بـا قیمـت پنـج هـزار تومـان 

خریـداری و بـا قیمـت 13 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم به واحدهای القایی عرضه می کنند.

وی در ادامـه تصریـح کرد: تولیدکنندگان ذوب 

القایـی طـی نامه هایی که بـه انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران ارسـال کردند، خواسـتار تبییـن تدابیری 

امـا متاسـفانه  ایـن مشـکل شـدند  در جهـت حـل 

بـازار  نامسـاعد  وضعیـت  پیگیـر  هرچـه  تاکنـون 

ضایعـات آهنـی از جانـب دولـت و وزارت صمـت 

بودیـم، اقـدام سـودمندی انجـام نشـده و ایـن بـازار، 

جوالنگاه دالالنی شـده اسـت که روز  به روز نسـبت 

به فوالدسـازان سـود بیشتری به دسـت می آورند. از 

طرفـی واحدهـای القایـی ناچـار بـه خریـد ضایعـات 

آهنی با قیمت گزاف هستند.

فروش بدون فاکتور قراضه فوالدی  
مدیرعامل شرکت الوند فوالد آریا با بیان اینکه 

علـی ضمیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

الوند فوالد آریا در سال 1390 با ظرفیت 50 هزار تن در 

در   150 فـوالدی  بیلـت  تولیـد  حـوزه  در  سـال، 

150میلی متـر بـه طـول 6 متـر راه اندازی شـده اسـت. 

در حال حاضر این شـرکت در سـه شـیفت کاری و در 

اختیار داشـتن دو کوره القایی 12 تنی چهار بوته ای، 

مواد اولیه کارخانه های مقاطع نورد از جمله، میلگرد، 

نبشـی، ناودنی، تسـمه را تامین می  کند.

وی ادامـه داد: متاسـفانه تاکنـون نتوانسـتیم بـه 

ظرفیت اسمی خود برسیم و میزان تولید این مجتمع 

فـوالدی را بـه سـقف 80 درصـد اسـمی رسـاندیم و در 

واقع حدود 40 هزار تن در سال تولید داریم.

انحصار در بازار ضایعات آهنی  
مدیرعامـل شـرکت الونـد فـوالد آریـا در خصوص 

نحـوه تامیـن مـواد اولیه این مجموعه، تشـریح کرد: 

آهـن اسـفنجی مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاال و 

گاهـی بـازار آزاد تهیـه می کنیـم. قراضـه آهنـی نیـز 

بخشی از مواد اولیه مصرفی کارخانه الوند فوالد را 

شامل می شود.

ضمیـری دربـاره وضعیت نامطلـوب بـازار قراضه 

آهنـی، بیـان کـرد: با توجه به منابع محدود ضایعات 

فـوالدی در کشـور، دسترسـی بـه ایـن مـاده اولیـه بـه 

آسانی میسر نیست و تامین آن با مشکالت فراوانی 
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حتـی باید مالیات محصولی کـه خریداری می کند 

را بپردازد که واحدهای القایی را به جای سوددهی 

با ضرر مواجه می کند.

مدیرعامل شرکت الوند فوالد آریا در ادامه بیان 

قیمـت  بـا  فـوالدی  شـمش  حاضـر،  حـال  در  کـرد: 

15هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در بورس 

کاالی ایران عرضه شده است که با احتساب برآورد 

هزینه هـا و اعمـال 9 درصد مالیات بـر ارزش افزوده، 

قیمـت تمام شـده محصـول مـا 14 هـزار و 300 تومان 

محاسـبه می شـود؛ متاسـفانه تولیدکننـدگان بخش 

بـرای  از هیچ گونـه حمایـت تسـهیالتی  خصوصـی 

ایجـاد اشـتغال و ارزش  افـزوده برخـوردار نیسـت و 

تمامـی نیازهـای مالـی خـود را از سـرمایه شـخصی 

تامین کرده اند.

ضمیری با بیان اینکه اکنون با سابقه چند ساله 

افـزود:  مانده ایـم،  بالتکیـف  وضعیـت  در  تولیـد 

وضعیت بازار فوالد بسیار نامطلوب شده است؛ به 

طـوری کـه قیمت شـمش فـوالدی با ضایعـات آهنی 

تقریبـا برابـر اسـت. حاضـر هسـتیم کارشناسـان بـا 

تجربـه ایـن حوزه قیمت های تمام شـده محصوالت 

مـا را بـرآورد و قیمـت  نهایـی فـروش محصـوالت را 

مشخص کنند. اکنون علی رغم داشتن 130 نیرو در 

حـال تعطیلـی واحـد تولیدی هسـتیم؛ آن هـم به این 

و  داریـم  قـرار  بالتکلیفـی  وضعیـت  در  کـه  دلیـل 

نمی دانیم به چه نحوی باید به فعالیت خود ادامه 

دهیم. ضمن اینکه تولیدکننده از سوی هیچ نهادی 

فعالیـت  ادامـه  و  بیرونـی  چالش هـای  حـل  بـرای 

راهنمایـی نمی شـود و ایـن وضعیـت بالتکلیفـی بـه 

تولیدکننـده آسـیب می زند.

وی اشـاره ای به طرح توسـعه الوند فوالد آریا کرد 

و گفت: اجرای طرح توسعه ای با ظرفیت 35 هزار تن 

را از ابتدای سال جاری آغاز کرده ایم که تا خرداد ماه 

به مرحله پایانی خود خواهد رسید.

کاهش سودآوری و اشتغال در پی   
تصمیم های غلط

مدیرعامـل شـرکت الونـد فـوالد آریـا در خصـوص 

وضـع عـوارض صادراتـی توسـط وزارت صمت و تاثیر 

آن بـر عملکرد شـرکت های فـوالدی، خاطرنشـان کرد: 

در شـرایطی که کشـورهایی همچون چین و ترکیه با 

اعطای مشـوق های صادراتی در تالش هسـتند جای 

خالـی روسـیه و اوکرایـن در بـازار جهانـی فـوالد را پـر 

عـوارض  تعییـن  بـه  اقـدام  صمـت  وزارت  کننـد، 

صادراتـی بـه صـورت پلکانـی کـرده کـه بـرای شـمش 

فوالدی هم این عدد بیشـتر از آهن اسـفنجی اسـت. 

پروژه هـای  در  فعالیـت  هم اکنـون  کـه  صورتـی  در 

عمرانی نظیر ساختمان سازی، تونل سازی و... کاهش 

یافته و در واقع صنایع مصرف کننده فوالد، در رکود 

به سر می برند.

این تولیدکننده شمش فوالدی تاکید کرد: زمانی 

کـه عرضـه فـوالد در بـازار داخلـی نسـبت بـه تقاضـا 

بیشـتر اسـت، ضـرورت دارد شـرکت های فـوالدی بـه 

صـادرات محصـوالت خـود بپردازنـد و بایـد قوانیـن 

صادراتی از ثبات الزم برخوردار باشند. صنعت فوالد 

اقتصـاد کشـور  ارزآوری  بسـزایی در  نقـش  همـواره 

داشته اما به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی و غلط 

وزارت صمـت، بـا ضـرر مواجـه شـده اسـت و بعضـی 

واقـع،  در  شـده اند.  تعطیـل  فوالدسـازی  واحدهـای 

دولـت بـه جـای مشـوق های صادراتی، عـوارض وضع 

کرده اسـت که سـبب تعدیل نیرو و کاهش تولید در 

این صنعت می شـود.

تاکنون هرچه پیگیر 
وضعیت نامساعد بازار 
ضایعات آهنی از جانب 
دولت و وزارت صمت 

بودیم، اقدام سودمندی 
انجام نشده و این بازار، 
جوالنگاه دالالنی شده 

است که روز  به روز نسبت 
به فوالدسازان سود 

بیشتری به دست می آورند

در بـازار ضایعـات بـه دلیـل فـرار مالیاتـی فاکتـوری 

صـادر نمی شـود، گفـت: در بـازار ضایعـات آهنـی، 

بـدل  و  رد  عرضه کننـدگان  سـوی  از  فاکتـوری 

نمی شـود تـا زیـر بار پرداخت مالیـات ارزش افزوده 

گـردن  بـه  را  خـود  مسـئولیت  ایـن  رو،  از  نرونـد؛ 

واحدهای القایی می اندازند.

وی اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه تاکیـد مقـام معظـم 

رهبری بر ضرورت حمایت از بخش تولید، متاسفانه 

در ایـن زمینـه سـازوکار وزارت صمـت برخـالف ایـن 

ماجـرا اسـت؛ در واقـع بـه جـای اینکـه وزارت صمـت 

حامی تولیدکنندگان و تسهیل  کننده تولید باشد، با 

صدور دستورالعمل های بدون اساس در مسیر تولید 

سنگ اندازی می کند.

بازار فوالد آشفته است  
ضمیـری مطرح کرد: شـیوه قیمت گـذاری مواد 

اولیه در بورس کاال شفاف نیست و این امر موجب 

اختالف قیمت حداقلی بین مواد اولیه و محصوالت 

اسـاس  بـر  اسـت.  شـده  فـوالد  زنجیـره  در  نهایـی 

ابالغیه وزارت صمت، تمامی واحدهای تولیدکننده 

مـواد اولیـه بایـد کل محصـوالت خـود را در بـورس 

کاالی ایران عرضه کنند. از طرفی، آهن اسفنجی را 

بـا قیمـت 10 هـزار و 400 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

بنابرایـن  کرده انـد.  قیمت گـذاری  کاال  بـورس  در 

قیمـت مـواد اولیـه و شـمش فـوالدی در بـازار بسـیار 

نامتقارن است.

در  دیگـر  توجـه  قابـل  نکتـه  کـرد:  تشـریح  وی 

خصوص مشـکالت تامین مواد اولیه، این اسـت که 

بایـد مالیـات بـر ارزش افـزوده را بـا توجـه بـه میـزان 

فـروش پرداخـت کـرد امـا در صـورت صـادر نشـدن 

فاکتـور خریـد مـواد اولیه، عالوه بر مالیات بـر ارزش 

افـزوده ای کـه همیشـه بایـد از طـرف تولیدکننـده 

پرداخـت شـود، بـا توجـه بـه صـادر نشـدن فاکتـور 

خرید از سوی بعضی بنگاه های ضایعاتی، بار دیگر 

بایـد مابه التفـاوت مالیـات بـر ارزش افـزوده تولیـد و 

فروش را هم پرداخت کنیم. به عنوان مثال 50 هزار 

تـن شـمش فـوالدی در بـورس کاالی ایـران معاملـه 

شده که باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده آن را 

نیـز پرداخـت کـرد. بـه ایـن معنـی کـه تولیدکننـده 
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معـاون بازرگانـی شـرکت آذر فـوالد امین گفـت: در شـرایطی که اختـاف قیمت مـواد اولیه و 
محصـول نهایـی بسـیار کـم اسـت، تولیدکنندگان محصـوالت نـوردی از پـس هزینه هـای خود 

برنمی آیند و همواره در زیان خواهند بود.

ضرر تحمیلی بر نوردکاران
معاون بازرگانی شرکت آذر فوالد امین عنوان کرد:

حسـین نایـب درختـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« عنـوان کرد: 

طبق دسـتورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

تولیدکنندگان فوالد باید همه محصوالت خود را در 

بورس کاال عرضه کنند اما صحیح نیست که این امر 

فـــوالدی  محصـــوالت  تولیدکننــــدگان  همــــه  از  را 

درخواســت کـرد. ضمـــن اینکـه در بـورس کاال هـم 

تولیدکننـده و هـم مصرف کننـده بایـــد کارمـــزد و 

هزینه هـای بورسـی را پرداخت کنند کـــه بـه افزایش 

قیمـــت فـــروش منجـــر می شـــود امـــا زمـــانی کـه 

تولیدکننده محصوالت خود را بدون واسطه و به طور 

مستقیم به مصرف کننده می فروشد، هزینه ای بابت 

کارمزد وجود ندارد.

معـاون بازرگانـی شـرکت آذر فـوالد امیـن تصریـح 

کـرد: در حقیقـت زمانـی کـه وزارت صمـت تمامـی 

تولیدکننـدگان حـوزه نـورد را ملـزم بـه عرضـه همـه 

محصـوالت نهایـی خـود در بـورس کاالی ایـران کـرده 

اسـت، ایـن وزارتخانـه بایـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن 
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تولیدکننـدگان را بـا قیمـت مصـوب یعنـی حداقـل با 

اختـالف 12 درصـد، قیمت گـذاری و تولیدکننـدگان 

مـواد اولیـه را نیـز ملـزم بـه عرضـه بـا قیمـت مصـوب 

کند. همچنین تولیدکنندگان موظف به عرضه 70 تا 

80 درصـد از محصـوالت خـود در بـورس کاال شـدند. 

بـه طـور مثـال اگـر تولیدکننـده ای 10 هـزار تـن شـمش 

فـوالدی تولیـد کـرد، می تـوان انتظـار داشـت هفت تا 

هشت هزار تن از محصوالت خود را در بورس کاالی 

ایران عرضه کند.

نایب درختان مطرح کرد: در سال جاری، شمش 

فـوالدی را بـا قیمـت 16 هـزار و 200 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم از بـازار آزاد خریـداری کردیـم؛ ایـن در حالی 

اسـت کـه اگـر این محصـول را از بـورس کاال با قیمت 

17 هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم تامین کنیم، 

حـدود 800 تومـان نیـز بـرای کرایه به این قیمت حمل 

احتسـاب هزینـه کرایـه حمـل   بـا  اضافـه می شـود. 

بـا  فـوالدی  یـک کیلوگـرم شـمش  محصـول، خریـد 

قیمتـی حـدود 18 هـزار تومـان بـرای شـرکت آذر فوالد 

امین تمام می شود اما از سوی دیگر، محصول نهایی 

خود یعنی میلگرد را با قیمت 18 هزار تومان به ازای 

هر کیلوگرم به خریداران عرضه می کنیم.

استفاده از حساب شخصی  
معاون بازرگانی شـرکت آذر فوالد امین با انتقاد 

از وضعیـت نامسـاعد کارخانه هـای نوردی کـه با 40 

تـا 50 درصـد ظرفیـت اسـمی فعالیـت می کننـد، 

در  محصـول  کیلوگـرم  هـر  تولیـد  هزینـه  گفـت: 

شرکت ما بدون احتساب هزینه حمل ونقل، حداقل 

900 تومان و با احتساب هزینه حمل بار، یک هزار و 

500 تومان به ازای هر کیلوگرم اسـت. در حالی که 

اختـالف قیمـت مـواد اولیـه بـا محصـول نهایـی بـه 

کمتـر از یـک هـزار و 500 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم 

می  رسد. در این میان این سوال مطرح می شود که 

تولیدکننـدگان  چگونـه  سـازوکارها،  ایـن  وجـود  بـا 

محصوالت نهایی باید به تولید بپردازند؟

وی عنوان کرد: اگر هزینه های تولید از درآمد به 

دست آمده بیشتر شود، تولیدکنندگان متحمل ضرر 

پس انـداز  از  بایـد  تولیدکننـدگان  یعنـی  می شـوند؛ 

شخصی خود استفاده کنند و تاوان تصمیم های غلط 

و مداخله جویانه مسئوالن را هم دهد.

مـاه،  اردیبهشـت  در 11  افـزود:  درختـان  نایـب 

270هـزار تـن شـمش فـوالدی در بـورس کاالی ایـران 

عرضـه شـد کـه در مقابـل آن تنهـا 30 هـزار تن معامله 

صـورت گرفـت؛ در واقـع شـمش فـوالدی را به قیمت 

پایـه 17 هـزار و 200 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و از 

طرفی میلگرد فوالدی را به قیمت 18 هزار و 200 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگرم قیمت گـذاری کرده بودنـد. در 

حقیقت یک هزار تومان مابه التفاوت قیمت شمش 

با میلگرد بود.

معاون بازرگانی شرکت آذر فوالد امین خاطرنشان 

کرد: با توجه به اینکه در موقعیت جغرافیای شرکت 

آذر فـوالد امیـن، حداقـل 900 تومـان هزینه کرایـه بار و 

همچنیـن 900 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم حداقـل 

هزینـه تولیـد بـرای مجموعـه تمـام می شـود. بـه ایـن 

ترتیـب تولیدکننده محصـوالت نهایی با قیمت های 

بورس باید 800 تا یک هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

متحمل ضرر شود.

وزارتخانـه  اسـت  قـرار  اگـر  کـرد:  اظهـار  وی 

واحدهـای تولیـدی را ملـزم بـه عرضـه محصـول در 

بورس کاال کند، باید هزینه تمام شـده اعم از هزینه 

تولیـد، کرایـه حمـل و... را بـرآورد کنـد و بـا احتسـاب 

سود حداقلی، به قیمت گذاری محصوالت بپردازد.

ابهام دربازار فوالد  
نایب درختان در پایان با بیان اینکه بارها اسناد و 

مـدارک ارائـه کرده ایم که نشـان دهنده اشـتباه بودن 

سـازوکارهای تعیین شـده برای معامالت محصوالت 

بخـش  حاضـر،  حـال  در  گفـــت:  اسـت،  فـوالدی 

خصوصی بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال دارد اما 

متاسـفانه همان طور که پیش از این بیان شـد، پیامد 

دستورالعمل های بدون پایه و اساس سبب آسیب به 

واحدهــــای تولیــــدی می شــــود کــــه در نتیجــــه، 

ارزش افـزوده را از بیـن خواهـد بـرد. در واقـع قواعـد 

قیمت گـذاری بـا توجـه بـه دسـتورالعمل های کنونی 

مشخص نیست و بازار فوالد با وجود تبعیض آشکار 

در وضعیت بالتکلیفی به سر می برد.

اگر هزینه های تولید 
از درآمد به دست آمده 

بیشتر شود، تولیدکنندگان 
متحمل ضرر می شوند؛ 
یعنی تولیدکنندگان باید 

از پس انداز شخصی 
خود استفاده کنند و 

تاوان تصمیم های غلط و 
مداخله جویانه مسئوالن را 

هم دهد
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آلومینیومآلومینیوم

خام فروشی باید به حداقل برسد

از رقابت  در بازارهای جهانی باز مانده ایم
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مدیـر بازرگانی شـرکت سـیم راد سـما گفت: وضع عـوارض صادراتـی، اقدام خوبـی در جهت 
جلوگیـری از ارزان فروشـی شـمش آلومینیوم اسـت که اگـر این رونـد ادامه پیدا کند، بـه افزایش 

تولید و صادرات محصوالت پایین دستی منجر خواهد شد.

خام فروشی باید به حداقل برسد
صادرات زیر قیمت شمش به ترکیه  

مدیر بازرگانی شرکت سیم راد سما:

محسـن شیشـه گر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مهم ترین چالشی که طی سال 1400 در زمینه تولید با 

آن مواجه بودیم، عرضه شمش آلومینیومی صادراتی 

در بورس کاالی ایران بود. چراکه این امر منجر به از 

دسـت دادن بازارهـای صادراتـی مجموعـه سـیم راد 

سما شد و ما نتوانستیم محصوالت خود را به کشور 

عـراق صـادر کنیـم. در واقـع، عرضه شـمش صادراتی 

در بـورس بـا قیمـت تمـام  شـده کمتـری نسـبت بـه 

فـروش داخلـی انجـام شـد و بـه دنبـال آن، نماینـدگان 

شرکت های ترکیه ای اقدام به خرید آن و سپس تولید 

سـیم و کابـل کردنـد و بـا فـروش ایـن محصـوالت بـا 

قیمـت کمتر نسـبت بـه تولیدکننـدگان ایرانی، بـازار 

عراق بود را در دست گرفتند.

به دنبال رقابت بیشتر در بازارهای   
صادراتی هستیم

وی افــــزود: ایـــن اتفـــاق در حالــی رخ داد کــه 

تولیدکنندگان داخلی، شمش آلومینیومی مورد نیاز 

خود را با قیمت بیشتری نسبت به رقبای ترکیه ای از 

بـورس کاالی ایـران خریـداری می کردنـد و همین امر 

منجـر شـد مـا بـازار کشـور عـراق را از دسـت دهیـم. 

خوشـبختانه وضع عوارض صادراتی بر مواد اولیه به 

ویـژه شـمش آلومینیومـی در سـال جـاری، باعث رفع 

این چالش شد و در حال حاضر ما مشکل خاصی در 

زمینـه صـادرات محصـوالت خـود کـه همـان سـیم و 

کابل آلومینیومی است، به کشور عراق نداریم. وضع 

عـوارض صادراتـی، اقـدام مثبتـی از جانـب وزارت 

صمـت بـوده کـه کمـک شـایانی بـه فعالیـت هرچـه 

بیشتر ما در بازارهای صادراتی کرده است و امیدوار 

هستیم که این روند ادامه  یابد.

مدیر بازرگانی شرکت سیم راد سما وضع عوارض 

صادراتی را اقدامی موثر ارزیابی کرد و گفت: زمانی 

کـه مـا می توانیـم بـا اسـتفاده از شـمش در واحدهای 

کوچـک ، انـواع محصـوالت آلومینیومـی را تولیـد و 

سـپس صادر کنیم، چه دلیلی برای صادرات شـمش 

بـه صـورت خـام وجـود دارد؟ در واقـع با وضع عوارض 

صادراتی، هم از خام فروشی جلوگیری می کنیم و هم 

ارزآوری بیشتـــری از طریـــق صــادرات محصــوالت 

آلومینیومـی بـه دسـت خواهد آمد. ضمـن اینکه این 

امر با اشـتغال زایی همراه خواهد بود. در حال حاضر 

ما توانسته ایم گوی سبقت را از رقبای ترکیه ای خود 

برباییم و بازار کشور عراق را دوباره در دست بگیریم. 

در حالـت کلـی، بایـد بـه سـمت تولیـد و صـادرات 

محصوالت نهایی با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری 

از خام فروشـی مـواد اولیـه حرکـت کنیـم تـا بتوانیـم 

حضور موفقی در بازارهای بین المللی داشته باشیم.

تامین ماده اولیه از بورس کاالی ایران  
شیشه گر در خصوص تامین ماده اولیه از بورس 

کاالی ایران، بیان کرد: قیمت شمش آلومینیومی در 

بـازار آزاد از بـورس کاال کمتـر اسـت امـا مـا ترجیـح 

بـورس خریـداری کنیـم؛ چراکـه  از  می دهیـم آن را 

فرایند عرضه و تقاضا و در نهایت معامله در آن، کامال 

رسـمی و شـفاف اسـت و با فراهم شـدن امکان خرید 

اعتبـاری، مـا هیـچ مشـکلی در ایـن زمینـه نخواهیـم 

داشـت. ضمـن اینکـه بـه واسـطه همـکاری بـا یکـی از 

وزارتخانه های دولتی، باید فاکتور و سندهای رسمی 

در قبال خرید و فروش محصوالت خود صادر کنیم و 

بر همین اساس، ماده اولیه مورد نیاز خود را از بورس 
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زمانی که ما می توانیم 
با استفاده از شمش در 
واحدهای کوچک ، انواع 
محصوالت آلومینیومی را 
تولید و سپس صادر کنیم، 
چه دلیلی برای صادرات 
شمش به صورت خام 

وجود دارد؟

کاالی ایران خریداری می کنیم.

ایـن  بـا محصـوالت و مشـتریان  ارتبـاط  وی در 

شـرکت، عنوان کرد: زمینه فعالیت شـرکت سـیم راد 

سما، کابل سازی آلومینیومی است و در حال حاضر 

مشغول همکاری با وزارت نیرو هستیم.

شیشه گر ضمن مطلوب دانستن شرایط حاکم بر 

بازار سیم و کابل آلومینیومی، اضافه کرد: تحریم های 

مـا  فعالیـت مجموعـه  بـر  تاثیـر چندانـی  خارجـی، 

نگذاشته است. اگرچه لغو تحریم ها می تواند منجر 

بـه تسـهیل شـرایط صـادرات شـود و تاثیـر بسـزایی بـر 

تجارت خارجی کشور می گذارد. ضمن اینکه جنگ 

روسـیه و اوکرایـن نیـز بی تاثیـر بـر بازارهـای جهانی به 

ویژه صنعت آلومینیوم نبوده است که ما باید نگاهی 

مثبـت بـه ایـن اتفاق در داخل کشـور داشـته باشـیم. 

چراکه شرکت روسال به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

آلومینیوم جهان از سـوی سـایر کشـورها تحریم شده 

است و همین مسئله می تواند زمینه ساز رقابت سایر 

تولیدکننـدگان شـمش و محصوالت آلومینیومـی در 

بازارهای صادراتی باشد.

طراحی سامانه »اصالت کاال« جهت   
ارزیابی محصول

مدیربازرگانی شـرکت سـیم راد سـما در خصوص 

عرضـه و فـروش سـیم و کابل هـای غیراسـتاندارد در 

سطح بازار، اظهار کرد: از آنجایی که انواع کابل های 

تقلبـی بـا نـام ایـن شـرکت در سـطح بـازار بـه فـروش 

می رسـد، بنابرایـن سـامانه ای را تحت عنـوان اصالت 

کاال طراحی کردیم تا مصرف کنندگان بتوانند پس از 

خریـد محصـوالت و وارد کـردن کـد QR، همزمـان بـا 

ورود به سایت شرکت، اصالت کاالی خریداری شده 

را ارزیابـی کننـد. متاسـفانه پالک هـای آلومینیومـی 

تولیدشـده در مجموعـه مـا، بـا برندهـای جعلـی در 

سـطح بـازار بـه فـروش می رسـد و کابل های متفرقه با 

نام سیم راد سما به پیمانکاران برق فروخته می شود. 

بنابراین تصمیم گرفتیم تا از راه های قانونی مسئله را 

پیگیـری کنیـم. بـه سـازمان ملـی اسـتاندارد نیـز ایـن 

موضـوع را اطـالع دادیـم امـا نتیجـه مطلـوب حاصـل 

نشد و بر همین اساس، سامانه اصالت کاال را طراحی 

کردیم تا مشتریان با استفاده از آن، محصوالت اصلی 

تعـداد  را خریـداری کننـد.  راد سـما  شـرکت سـیم 

محصـوالت تقلبـی با برنـد سـیم راد سـما از تولیدات 

هسـتیم  امیـدوار  و  اسـت  بیشـتر  مجموعـه  خـود 

راه انـدازی ایـن سـامانه، اندکـی از حجـم مشـکالت 

موجود در این زمینه بکاهد.

وی در ادامـه بـه چالش هـای موجـود در بخـش 

تولیـد اشـاره کـرد و گفـت: آنچـه تولیـد را در داخـل 

کشـور تحت الشـعاع قـرار داده، تحریم هـای داخلـی 

است. حدود یک سال است که از یکی از بزرگ ترین 

سازمان های دولتی طلبکار هستیم و هنوز نتوانستیم 

طلـب خـود را از آن  دریافـت کنیـم. بنابرایـن ناچار به 

دریافـت تسـهیالت از بانک هـا و موسسـات مالـی 

شـدیم و از ایـن سـو، اگـر در بازپرداخـت اقسـاط خـود 

یک روز تاخیر داشته باشیم، با جریمه و برخورد بانک 

روبـه رو می شـویم. متاسـفانه شـرایط بـه نحوی اسـت 

کـه اکثر تولیدکنندگان بخش خصوصی چـاره ای جز 

دریافت تسهیالت برای ادامه تولید خود ندارند که 

این مسئله نیز معضالت خاص خود را به همراه دارد.

با کمبود نقدینگی مواجه هستیم  
کمبـود  سـما  راد  سـیم  شـرکت  مدیربازرگانـی 

نقدینگـی را مهم تریـن معضـل بخش تولیـد خواند و 

تاکیـد کـرد: چالش هـای فراوانی در زمینـه پرداخت 

حـدودی  تـا  کـه  دارد  وجـود  و...  بیمـه  مالیـات، 

می تـوان آن هـا را مدیریـت کرد اما کمبود نقدینگی 

به شـدت عملکرد تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار 

داده است و امیدوار هستیم شاهد بهبود شرایط در 

سـال جـاری و تامین نقدینگی مـورد نیاز برای تولید 

بیشتر باشیم. چراکه در حال حاضر امکان دریافت 

تسـهیالت از بانک هـا وجـود نـدارد و دولـت بایـد 

حمایت های الزم را از واحدهای کوچک تولیدی در 

دستور کار خود قرار دهد.

شیشه گر در پایان یادآور شد: صنعت آلومینیوم 

در کنــــار مـــس از چشم انـــداز روشنـــی در جهـــان 

برخوردار است و با توجه به روند رو به رشد قیمت و 

همچنیـن نقـش اسـتراتژیک آن در سـایر صنایـع، در 

صورت حمایت دولت از تولیدکنندگان محصوالت 

پایین دستی این صنعت، شاهد توسعه هرچه بیشتر 

آن در آینده نزدیک خواهیم بود.
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مدیرعامـل شـرکت پـارس آلومیـن گفـت: رویکـرد اکثـر دولت هـای جهـان، در نظـر گرفتن 
مشـوق های صادراتـی برای تولیدکنندگان اسـت؛ در حالی که قرار بود تولیدکننـدگان ایرانی عاوه 
بـر تحریم هـای بین المللـی با چالشـی به نـام عـوارض صادراتی نیز دسـت و پنجه نـرم کنند که 

خوشبختانه این فرایند ادامه نخواهد یافت.

از رقابت  در بازارهای جهانی باز مانده ایم
مدیرعامل شرکت پارس آلومین:

محمـد بهرامـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

چالش هـای  بـا   1400 سـال  در  آلومینیـوم  صنعـت 

بسیاری همراه بوده است اما برقراری روابط اقتصادی 

مناسب با کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه به 

منظــــور صـــادرات انـــواع محصــوالت آلومینیومـی، 

ازجملـه اتفاق های مثبت در این سـال بود. صـادرات 

بیلـت  و همچنیـن  عـراق  بـه  آلومینیومـی  پروفیـل 

آلومینیومی به ترکیه با افزایش چشمگیری در ســال 

گذشتـــه همــــراه شـــد کــــه این امــــر، رونــق صنعت 

آلومینیـوم و اشـتغال زایی و ارزآوری بیشـتر آن را بـه 

همراه داشت.

آشفتگی بازار آلومینیوم همزمان با جنگ   
روسیه و اوکراین

وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، همواره یکی 

از معضل هـای مهـم صنعـت آلومینیـوم طـی مـدت 

اخیر بوده است. همزمان با آغاز جنگ بین روسیه و 

اوکراین، قیمت این فلز به یک باره با افزایش حدود دو 

هـزار دالری همـراه شـد کـه شـرایط تامیـن مـواد اولیـه 

بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی را 

دشـوار سـاخت. چراکـه تحریـم شـرکت روسـال بـه 

عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده آلومینیـوم در سـطح 

جهـان، منجـر بـه کاهش عرضـه و افزایش تقاضـا و در 

نهایت، افزایش قیمت جهانی فلز آلومینیوم شد. این 

بازارهـای  تولیدکننـدگان در  رقابـت  توانایـی  اتفـاق 

بین المللـی را کاهـش داد و همچنیـن شـرایط بـازار 

داخلی را نیز آشفته کرد.

مدیرعامل شـرکت پارس آلومین در همین راسـتا 

تصریـح کـرد: نوسـان نـرخ ارز، از دیگـر چالش هایـی 

است که طی دو سال گذشته اکثر تولیدکنندگان با 

آن مواجـه بودنـد و اکنـون هـم بـه دلیـل وجـود ایـن 

نوسـان، نمی توانیـم بـرآورد مشـخصی از قیمـت مواد 

اولیه طی یک بازه زمانی معین داشته باشیم. در یک 

نگاه کلی می توان گفت سال 1400، سال خوبی برای 

صنعت آلومینیوم بود و امیدوار به ادامه این روند در 

سال جاری هستیم.

بهرامی در ادامه به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین 

بـر صنعـت آلومینیـوم اشـاره کرد و گفـت: این جنگ 

منجر به تحریم کشور روسیه و به دنبال آن، شرکت 

روسـال بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده آلومینیـوم 

جهان، شده و در نتیجه، قیمت مواد اولیه به شدت 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت. مشـخص اسـت در چنین 

شرایطی، توانایی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه 

کاهـش خواهـد یافـت. ضمـن اینکه بـه دنبـال اعمال 

تحریم های اقتصادی علیه ایران، جایگاه کشور ما در 

صنعـت آلومینیـوم جهان چندان مناسـب نیسـت و 

نداریـم.  پیشـرفته  بـا کشـورهای  تجـاری  مـراودات 

بنابراین جنگ میان این دو کشور نمی تواند تاثیری بر 

صنعت آلومینیوم ایران و دیگر کشـورهای همسـایه 

ماننــــد عــــراق و ترکیــــه کـــه مقصـــد اول صـــادراتی 

محصوالت ما نیز هستند، داشته باشد.

از لغو عوارض صادراتی خوشحال   
هستیم

وی در خصوص وضع عوارض صادراتی از جانب 

دولت، بیان کرد: دولت در سال جاری بخشنامه ای 

را مبنـی بـر وضـع عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت 

معدنـی و فلـزی ابـالغ کـرد کـه منجـر بـه اعتـراض 

بسیاری از تولیدکنندگان شد و خوشبختانه در حال 

حاضر این بخشنامه لغو شده است. از آنجایی که ما 

صادرکننـده پروفیـل و بیلـت آلومینیومـی هسـتیم، 

بنابرایـن از طریـق انجمـن آلومینیوم اسـتان مرکـزی و 

همچنین سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مکاتباتی 

را با مسئوالن انجام دادیم که ثمربخش نیز واقع شد. 

در واقع اگر این اتفاق ادامه پیدا می کرد، همین بازار 

محـدود صادراتـی بـه کشـور عـراق را نیـز از دسـت 

می دادیـم. چراکـه بـا اجـرای ایـن بخشـنامه در حدود 

بـازه زمانـی یـک ماهـه، بسـیاری از مشـتریان عراقـی 

نسبت به مقرون به  صرفه نبودن برقراری تجارت با ما 

هشـدار دادنـد و بـه دنبـال برقـراری ارتبـاط بـا سـایر 

رقیبان بودند.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی اضافه کرد: 

رویکــــرد اکثــــر دولت هـــای جهـــان، در نظــر گرفتــن 

مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگان است. برای 

مثـال، دولـت ترکیـه 17 درصد مشـوق صادراتـی برای 

تولیدکننـدگان ایـن کشـور در نظـر گرفتـه اسـت تا به 

صـادرات خـود رونـق بخشـد. مـا بعضـی از قالب هـا و 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از یـک شـرکت ترکیه ای 
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خریداری می کنیم و پس از برقراری ارتباط با مدیران 

ایـن شـرکت، متوجـه شـدیم کـه تولیدکننـدگان ایـن 

کشـور اگـر هیچ سـودی را برای صـادرات محصوالت 

خود در نظر نگیرند، همین 17 درصد مشوق صادراتی 

اعمـال شـده از جانـب دولـت ایـن کشـور، بـرای آن هـا 

سودآور خواهد بود. این در حالی است که دولت ما 

تصمیـم بـه وضـع 8 درصـدی عـوارض بـر صـادرات 

پروفیـل آلومینیومـی گرفتـه بـود کـه در مقایسـه بـا 

کشور ترکیه، نشان از ضرر 25 درصدی صادرات این 

محصول به بازار هدف یعنی عراق داشت.

صنایع پایین دستی آلومینیوم باید   
توسعه یابد

بـا ضـرورت توسـعه صنایـع  بهرامـی در ارتبـاط 

پایین دستی آلومینیوم، اظهار کرد: شرایط این صنایع 

به نحوی است که نیازمند رسیدگی اساسی از جانب 

پایین دسـت  بخـش  متاسـفانه  هسـتیم.  مسـئوالن 

صنعـت آلومینیـوم از لحـاظ دانش فنـی و تکنولوژی 

دارای ضعف های فراوانی است. در حالی که ایران با 

احداث یک کارخانه تولید آلومینیوم در استان اراک، 

نخسـتین کشـوری در محـدوده خاورمیانـه بـود کـه 

اقـدام بـه تولیـد انـواع شـمش و بیلـت آلومینیومـی 

ایـن  می کـرد و در واقـع، تولیدکننـده بـزرگ و برتـر 

محصـوالت در منطقـه بـود امـا متاسـفانه در حـال 

حاضـر مـا شـاهد عقب ماندگـی صنعـت آلومینیـوم 

هستیم و این در حالی است که می توانیم با حمایت 

دولـــت و سرمایـــه گذاری در این بخـــش، در مسیـــر 

توسعه صنعت آلومینیوم به ویژه حوزه پایین دستی 

قـدم برداریـم. باید توجه داشـت که تکنولـوژی مورد 

اسـتفاده در خطـوط تولیـد محصـوالت آلومینیومـی 

به روز نیست و مربوط به حدود 40 تا 50 سال گذشته 

است. اگرچه اقدامات مثبتی در راستای بومی سازی 

آن در داخل کشور انجام شده است اما اگر به دنبال 

توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم هستیم، باید از 

دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم.

وی در ادامه به تاثیر تحریم بر صنعت آلومینیوم 

کشـور اشـاره و عنـوان کـرد: تحریم، امکان دسترسـی 

شـرکت های داخلـی به دانش و تکنولـوژی روز دنیا را 

محدود کرده است و متاسفانه بسیاری از شرکت های 

معتبـر خارجـی در زمینـه ریخته گـری آلومینیـوم بـه 

روش دایکسـت، اکسـتروژن، فورجینـگ و... حتـی 

پاسـخ پیام هـای مـا را هـم نمی  دهنـد و هیـچ تعامـل 

مثبتـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. بـا فـرض اینکـه 

بتوانیـم بـا ایـن شـرکت ها ارتبـاط برقـرار کنیم، نوسـان 

نرخ دالر منجر به افزایش قیمت شدید دستگاه ها و 

ماشین آالت مورد نیاز در خطوط تولید شده است. 

برای مثال، در حال حاضر قیمت یک دستگاه پرس 

معمولـی چینی یک میلیون دالر معـادل 29 میلیارد 

تومـان اسـت کـه بـا هزینه نصـب و نگهـداری حدود 

30 میلیـارد تومـان در بـر خواهـد داشـت. بنابراین با 

توجه به افزایش هزینه های تولید طی سالیان اخیر، 

امکان خرید چنین دستگاه هایی برای تولیدکنندگان 

وجود ندارد.

اعطای تسهیات به تولیدکنندگان   
محصوالت آلومینیومی

مدیرعامـل شـرکت پـارس آلومیـن در خصـوص 

راهکارهـای موثـر در ایـن زمینـه، مطـرح کـرد: اعطای 

تسهیالت ارزان قیمت در بلندمدت زیر نظر دولت، 

می توانـد راهـکار مناسـبی جهـت توسـعه صنعـت 

آلومینیوم کشور باشد. البته در حدود 12 تا 13 سال 

پیش، بسیاری از افراد تسهیالت مختلفی را به اسم 

تولیـد گرفتنـد و آن را در سـایر امـور هزینـه کردنـد. 

بنابرایـن اگـر دولـت در راسـتای خریـد تجهیـزات و 

ماشـین آالت، اقــــدام بـه پرداخـــت تسهیـــالت بـه 

بایـد  ایـن صنعـت می کنـد،  در  فعـال  شـرکت های 

نظارت و پیگیری های الزم را داشـته باشـد تا بتوانیم 

شاهد توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم کشور در 

آینده نردیک باشیم.

بهرامی ضمن اشاره به معضل قطعی حامل های 

انـرژی، بیـان کرد: افزایش قیمت و قطعی بـرق و گاز، 

تبدیل به یکی از مسـائل جداناپذیر در صنعت شـده 

است. سال گذشته، هزینه گاز کارخانه در حدود 12 

تـا 13 برابـر افزایـش پیـدا کـرد کـه پـس از پیگیری های 

فـراوان از اداره گاز و همچنیـن اداره صمـت اسـتان 

مرکزی، موفق به کاهش بخشی از آن شدیم. در حال 

حاضـر نیـز اخطارهایی مبنی بر قطعی بـرق در فصل 

تابسـتان بـرای مـا صـادر شـده اسـت و عالوه برایـن، 

دغدغـه افزایـش قیمـت بـرق در سـال 1401 نیـز وجـود 

دارد. مشـکالت فراوانـی در تابسـتان سـال گذشـته 

همزمان با قطعی برق برای ما به وجود آمد که ناچار 

به خاموش کردن پنج تا 6 سـاعته دسـتگاه های خود 

در آن زمان شدیم و امیدوار هستیم شاهد کاهش این 

معضل در سال جاری باشیم.

وی در پایان یادآور شـد: دولت از یک سـو به طور 

دائـم بحـث حمایـت از تولیـد را مطـرح می کنـد و از 

سوی دیگر، مانع تراشی هایی نیز در این زمینه دارد. 

در حالـی کـه توسـعه و پیشـرفت یـک کشـور در قبال 

رونق تولید است و امیدوار هستیم شعارهای دولت 

مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکننده تحقق یابد.
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مـــسمـــس

فشار حداکثری بر تولیدکنندگان کوچک

بومی سازی، تحریم را خنثی کرده است
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مدیرعامل شـرکت پویان بسـپار سـپاهان گفت: جوالن دالالن در سـطح بازار از یک سو و افزایش 
بی رویه قیمت ها از سـوی دیگر، سـبب شـده اسـت بسـیاری از تولیدکنندگان کوچک در تامین مواد 

اولیه مورد نیاز خود با چالش های فراوانی مواجه شوند.

فشار حداکثری بر تولیدکنندگان کوچک

محمـد علـی فردوسـی گلسـتان در گفت وگـو با 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

بیان کرد: شرکت پویان بسپار سپاهان از سال 1376 

در زمینـه تولیـد لولـه و اتصـاالت چندالیـه فعالیـت 

می کنـد و مهره هـای برنجـی مـورد اسـتفاده در ایـن 

اتصـاالت نیـز در مجموعـه تولید می شـود. کارخانه 

ما  در شهرک صنعتی هرند واقع در استان اصفهان 

قرار دارد و در حال حاضر، 28 نفر به صورت مستقیم 

در آن مشغول فعالیت هستند.

وی در خصـوص ظرفیـت تولیـد کارخانـه پویـان 

بسپار سپاهان، اظهار کرد: ظرفیت تولید مجموعه 

100 تن در سال است که در حال حاضر با 30 درصد 

آن در حـال فعالیـت هسـتیم؛ چراکـه کمبـود مـواد 

اولیـه باعـث شـده اسـت نتوانیـم بـه میـزان تولیـد 

مطلوب دست پیدا کنیم.

جوالن دالالن در بازار شمش برنجی  
در  سـپاهان  بسـپار  پویـان  شـرکت  مدیرعامـل 

ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیه و چالش های موجـود در 

ایـن زمینـه، مطـرح کـرد: شـمش برنـج، مـاده اولیـه 

مـورد نیـاز در تولیـد مهـره  اسـت کـه مـا آن را از بـازار 

آزاد و از واحدهـــای تولیـدکننـــده شمــش برنجــی 

خریـداری می کنیـم. اگرچـه عمـده مـواد اولیـه از 

طریق بورس کاالی ایران تامین می شـود اما مشـکل 

خاصی در ارتباط با خرید شمش از بازار آزاد نداریم. 

نوسان قیمت شمش برنج، مهم ترین چالش موجود 

در این زمینه بوده که آن هم به دلیل افزایش قیمت 

مس در ماه های اخیر است. جوالن دالالن در سطح 

بازار سـبب شـده اسـت قیمت شـمش به طور دائم 

در نوسـان باشـد و از آنجایـی کـه نظـارت کافـی در 

سـطح بازار نیز وجود ندارد، بنابراین این محصول با 

اختـالف از قیمـت واقعـی بـه دسـت تولیدکنندگان 

می رسـد. البتـه ایـن مشـکل تنهـا مختص به شـمش 

برنـج نیسـت و حضـور دالالن در سـطح بـازار، تاثیـر 

منفی بر قیمت سایر محصوالت نیز داشته است.

فردوسـی در خصـوص فراینـد تولید محصـول در 

ایـن شـرکت، بیـان کـرد: اتصـاالت تک الیـه در 6 خـط 

تولیـد و از طریـق قالب گیـری تزریقـی و اتصـاالت 

پنج الیه به منظور استفاده در سیستم های گرمایشی 

بـا  و سرمایشـی سـاختمانی بـه روش فورجینـگ و 

اسـتفاده از فرایندهـای ماشـین کاری و صـاف کاری 

تولیـد می شـوند. ضمـن اینکـه عمـده دسـتگاه ها و 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در مجموعـه، محصـول 

کشـورهای چین و تایوان اسـت و خوشبختانه چالش 

خاصی در این زمینه نداریم.

با قطعی برق، ناچار به تعطیلی خط   
تولید هستیم

وی در ادامه به معضل قطعی حامل های انرژی 

اشـاره کـرد و گفـت: تولیـد قطعـات در مجموعـه به 

صـورت مـداوم و بـدون توقف انجام می شـود و برق 

و گاز، تاثیر بسزایی در تداوم فرایند تولید دارند. ما 

بـرای اینکـه بتوانیـم به میـزان ظرفیت تولید مدنظر 

دسـت پیدا کنیم، در دو شـیفت 12 سـاعته و حتی 
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قیمت ها کنترل نمی شود  
وی ضمـن انتقـاد از نبـود نظـارت کافی بر بـازار، 

بیـان کـرد: زمانـی کـه نظارت هـای الزم بـه منظـور 

نـدارد،  وجـود  بـازار  سـطح  در  قیمت هـا  کنتـرل 

مشخص است که شرایط بازار نابسامان و قیمت ها 

صعودی شود. در واقع وضعیت به نحوی است که 

مـا بـرای مثـال، مـاده اولیه مورد نیـاز را برای مصرف 

دو ماه خریداری می کنیم و مشخص نیست که آیا 

بتوانیـم فعالیـت خـود را ادامـه دهیـم یـا خیـر! چـون 

نمی توانیم برنامه ریزی مشخصی برای تولید داشته 

باشیم و بنابراین محتاطانه، تنها به دنبال سرپا نگه 

داشـتن خـط تولیـد مجموعـه هسـتیم تـا بتوانیـم بـه 

تعهـدی کـه در قبـال مشـتریان خـود داریـم، بـه نحو 

احسن عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت پویان بسپار سپاهان در ادامه 

بـا ابـراز تاسـف از حمایـت نکـردن دولـت از بخـش 

خصوصـی، تاکیـد کـرد: دولـت بـا آگاهـی کامـل از 

شرایط حاکم بر صنعت کشور، به هیچ وجه از فعاالن 

بخش خصوصی حمایت نمی کند. ما سابقه ای بالغ 

بـر 20 سـال در بخـش تولیـد داریـم و چنـد بـار بـرای 

دریافت تسـهیالت اقدام کرده ایم اما هربار با موانع 

مختلـف مواجـه شـده ایم. اگـر مـا می توانسـتیم بـا 

دریافت تسـهیالت 100 میلیون تومانی در سـال های 

کار  بـه  مشـغول  تعطیـل  روزهـای  از  بعضـی  در 

هستیم. بنابراین زمانی که برق بدون اطالع قبلی 

قطـع می شـود، تمـام برنامه هـای مـا طـی یـک روز 

توقـف  بـه  ناچـار  و  کاری دچـار اختـالل می شـود 

تولید می شویم.

ایـن تولیدکننـده لولـه و اتصـاالت در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

تاثیـر تحریـم بـر فعالیـت ایـن مجموعـه را چطـور 

ارزیابی می کنید، اظهار کرد: تحریم، تاثیر مستقیم 

بـر تامیـن مـواد اولیـه پتروشـیمی و پلیمـری مـورد 

نیاز ما گذاشـته و تهیه آن مواد بسـیار دشـوار شده 

اسـت. امـکان خرید کاتالیزورهای مـورد نیاز وجود 

نــدارد و در صـــورت واردات هـــم بـه سختــی بــه 

دست تولیدکننـدگان می رســد. کشــور مــا، منبــع 

عظیم محصــوالت پتروشیمی و معــدنی اسـت اما 

متاسفانه باید در انتظار واردات بعضی مواد اولیه 

خلیـج  حـوزه  کشـورهای  و  جنوبـی  کـره  چیـن،  از 

فارس باشیم!

فردوسی در همین راستا اضافه کرد: در صورت 

لغـو تحریم هـا، نتایج مطلوبـی در زمینه تامیـن مواد 

اولیـه حاصـل خواهـد شـد و بـا دسترسـی بـه دانش و 

تکنولوژی ساخت محصوالت مختلف، دیگر نیازی 

بـه واردات از سـایر کشـورها نخواهـد بـود. در حـال 

حاضـر بـه دلیـل تولیـد نشـدن بعضـی مـواد اولیـه، 

شـاهد گران فروشـی در سـطح بـازار هسـتیم و اگـر 

امکان تولید این محصوالت در داخل کشـور فراهم 

شـود، بخـش عمـده ای از مشـکالت تولیدکننـدگان 

رفـــع خواهـــد شـــد. متاسفانـــه مافیـــای صنعـــت 

پتروشـیمی و رانتـی کـه در این صنعت وجـود دارد، 

باعث شـده اسـت دست بسـیاری از تولیدکنندگان 

کوچک مقیاس به مواد اولیه نرسـد. از سـوی دیگر، 

خرید از بورس کاالی ایران نیز شـرایط خاص خود را 

دارد که تنها بعضی از تولیدکنندگان امکان خرید از 

آن را دارنـد؛ بنابرایـن چـاره ای جـز خریـد از بـازار آزاد 

وجـود نـدارد. قیمت هـا نیـز بـه شـدت افزایـش پیـدا 

کرده است و کمبود نقدینگی، چالش مهمی است 

کـه گریبان گیـر بسـیاری از فعـاالن بخـش خصوصی 

شـده و تمام این مسـائل در نهایت به کاهش تولید 

منجر شده است.

جوالن دالالن در سطح 
بازار سبب شده است 

قیمت شمش به طور دائم 
در نوسان باشد و از آنجایی 
که نظارت کافی در سطح 

بازار نیز وجود ندارد، بنابراین 
این محصول با اختاف 
از قیمت واقعی به دست 

تولیدکنندگان می رسد

گذشـته به کسـب و کار خود رونق بخشـیم، در حال 

حاضر نیازمند 10 میلیارد تومان وام هستیم تا بتوانیم 

همچنـان به فعالیت خـود ادامه دهیم. پویان بسـپار 

سپاهان، شرکت مطرح و برگزیده سال 1395 از لحاظ 

»کیفیت تولید« اسـت که همواره در راسـتای تولید 

محصوالت باکیفیت  می کوشد اما در حال حاضر به 

دلیل کمبود مواد اولیه و نقدینگی، تنها با یک سوم 

ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم و اگر شرایط 

به همین روال ادامه پیدا کند، میزان تولید کمتر نیز 

خواهد شد.

پرداخت همیشگی مالیات  
فردوسی در خصوص معضالت موجود در زمینه 

پرداخت مالیات، عنوان کرد: مشخص نیست زمانی 

کـه بـا حدود یک سـوم میزان ظرفیت تولید مشـغول 

فعالیت هسـتیم، بر چه اسـاس باید مالیات بر ارزش 

افزوده هنگفتی را پرداخت کنیم. در حالی ملزم به 

تامیـن  در  کـه  هسـتیم  مالیات هـا  انـواع  پرداخـت 

نقدینگـی الزم جهـت پرداخـت حقـوق، بیمـه و... بـا 

مشـکالت فراوانـی دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم و 

متاسفانه مسئوالن هیچ توجهی به این مهم ندارند و 

تنهـا بـه فکـر منفعـت خـود هسـتند. بایـد بـه ایـن 

واقعیت تلخ اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان 

واحدهـای کوچـک صنعتـی ناچـار بـه فـروش ملـک و 

دارایی های خود شده اند تا بتوانند حقوق کارگران را 

بپردازند و تولید را زنده نگه دارند. به همین دلیل اگر 

قـرار بـه ادامـه ایـن شـرایط باشـد، ناچـار بـه تعطیلـی 

مجموعـه خواهیـم شـد؛ چراکـه توانایـی مالـی خریـد 

مـواد اولیـه و پرداخـت هزینه هـای جـاری تولیـد را 

نداریـم و هیـچ یـک از مسـئوالن نیـز بـه مـا کمـک 

نمی کنـد. اکنـون ناچار به فروش محصـوالت خود با 

قیمـت کمتـر هسـتیم تـا بتوانیم همچنـان در سـطح 

بازار فعالیت کنیم.

وی در پایان یادآور شد: به دنبال راه اندازی خط 

تولید لوله و اتصاالت سه الیه در قالب طرح توسعه 

هستیم و تمامی تمهیدات الزم در این خصوص نیز 

نتوانیـم  تـا زمانـی کـه  امـا  اندیشـیده شـده اسـت 

ضعـف نقدینگی خود را برطرف کنیم، بهره بـرداری 

از این طرح امکان پذیر نخواهد بود.
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مدیرعامـل شـرکت سـام کابـل گفـت: از آنجایی کـه مواد اولیـه تولید سـیم و کابل بـه میزان 
کافـی در داخـل کشـور وجود دارد و ماشـین آالت و دسـتگاه های مورد نیاز این صنعت طی سـالیان 

اخیر بومی سازی شده اند، بنابراین تحریم ها تاثیر چندانی بر این صنعت نداشته  است.

بومی سازی، تحریم را خنثی کرده است
مدیرعامل شرکت سام کابل:

اسـدالله شـیرانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

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

سـام کابـل فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد سـیم و 

کابل هـای مسـی در سـال 1360 در شـهرک صنعتـی 

عباس آباد آغاز کرده است.

وی در خصـوص فراینـد تولیـد محصـول در ایـن 

شـرکت، بیان کرد: مفتول مسـی هشـت میلی متری 

پـس از عملیـــات کشـــش، نازک کـــاری می شـــود و 

ضخامـت آن تـا 0.25 میلی متـر کاهش پیدا می کند. 

سـپس رشـته مفتول هـای بـه دسـت آمـده، تابانـده و 

آماده تولید می شوند. در ادامه با استفاده از دستگاه 

اکسـترودر و بـر اسـاس سـفارش مشـتری، محصـول 

نهایی به صورت سیم و یا کابل به دست می آید. به 

ایـن صـورت کـه اگـر محصـول مـورد نظر سـیم باشـد، 

مفتول هـــای تابانــده شـــده در  ایـــن دسـتگاه قـرار 

می گیرد و گرانول PVC از طریق قیف تعبیه شده در 

ایـن دسـتگاه، بـه داخـل تزریـق می شـود و سـیم مـورد 

نظـر از خروجـی دسـتگاه خـارج و خنـک کاری شـده و 

پس از بسته بندی، برای مشتریان ارسال می شود.

خرید مفتول از مجتمع مس سرچشمه   
رفسنجان

مدیرعامـل شـرکت سـام کابـل در ارتباط با تامین 

مواد اولیه و چالش های موجود در این زمینه، عنوان 

کـرد: مفتـول مس 60 درصد و گرانـول 40 درصد مواد 

اولیه مورد استفاده مجموعه را تشکیل می دهند که 

خوشـبختانه چالش خاصـی در خصوص تامیـن آن ها 

نداریـم. چراکـه مـس مـورد نیـاز را از مجتمـع مـس 

سرچشمه خریداری می کنیم و گرانول نیز در داخل 

مجموعـه و توسـط همـکاران تولیـد می شـود. اگرچـه 

امـکان خریـداری مـس از بورس کاالی ایران نیز وجود 

دارد امـا مـا ترجیـح می دهیـم مـس مـورد نیـاز خـود را 

خارج از بورس تهیه کنیم.

شـیرانی در ادامه به مشـکالت موجود در حوزه 

تولیـد اشـاره کـرد و گفـت: تامیـن نیـروی انسـانی 

کارآمـد، مهم تریـن چالشـی اسـت کـه طـی سـالیان 

اخیـر در تولیـد بـا آن موجـه بوده ایم. چراکه شـرایط 

اقتصادی در جامعه به نحوی است که بسیاری از 

جوانـان و نیروهـای جویـای کار ترجیح می دهند به 

جــای فعالیــت در حــوزه صنعـــت، در شغل هـــای 

غیرمولـد ماننـد رانندگـی، خریـد و فـروش ارز و... 

مشـغول به کار شـوند. از سـوی دیگر، اگر قرار باشد 

دسـتمزد کارگران به میزان 56 درصد افزایش پیدا 

کنـد، طبیعتـا کارفرمایان در تامین نقدینگـی الزم 

جهت پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار دچار 

مشکل خواهنـــد شـــد و مشخـــص نیســـت که در 

چنیـن شـرایطی افـراد شـاغل در مجموعـه خـود را 

حفظ کنند یا ناچار به تعدیل آن ها شوند.

سـام  تولیـد  ظرفیـت  میـزان  خصـوص  در  وی 

کابل، مطرح کرد: ظرفیت تولید مجموعه 15 هزار 

تـن در سـال اسـت و در حـال حاضـر مـا بـا 10 درصـد 

ایـن میـزان در حال فعالیت هسـتیم. کمبود عرضه 

افزایـش قیمـت  بـه دنبـال آن،  افزایـش تقاضـا و  و 

جهانـی مـس، باعـث شـده اسـت در تامیـن مـواد 

اولیه دچار مشـکل شـویم و از سـوی دیگر، صنعت 

ساختمان سـازی کشـور نیـز دچـار رکود شـده اسـت 

کـه همیـن مسـئله بـر میـزان تولیـد مجموعـه تاثیـر 

مستقیم داشته است.

برنامه مشخصی برای تولید سیم و   
کابل استاندارد وجود ندارد

مدیرعامـل شـرکت سـام کابـل ضمـن نامناسـب 

ارزیابی کردن شرایط تولید سیم و کابل، اذعان کرد: 

متاسـفانه شـاهد تولیـد و عرضـه انـواع محصـوالت 

بی کیفیت و غیراستاندارد در سطح بازار هستیم. از 

آنجایـی کـه قیمـت مـس رونـد افزایشـی بـه خـود 

گرفتـه اسـت و رقابـت باالیـی میـان تولیدکننـدگان 

جهت تولید و عرضه محصول در سـطح بازار وجود 

دارد، برخـی فعـاالن صنعـت سـیم و کابـل تنهـا بـه 
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برنامـه  هیـچ  و  هسـتند  محصـول  تولیـد  دنبـال 

مشخصی جهت افزایش کیفیت و رعایت استاندارد 

بـا مسـئوالن  بـار  را چندیـن  ایـن موضـوع  ندارنـد. 

و  گذاشـته ایم  میـان  در  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان 

علی رغـم اینکـه مسـئوالن این سـازمان آگاهی کامل 

نسـبت بـه ایـن مسـئله دارنـد، تنهـــا بـــه منظـــور 

جلوگیری از بیکاری کارگران این واحدها به سادگی 

از کنـار آن عبـور می کننـد. چراکـه از یـک سـو، اگـر 

قــــرار بـــه تعطیلـــی شرکت هـــایی کــه سیــم و کابـل 

بی کیفیـت و غیراسـتاندارد تولیـد می کننـد باشـد، 

بیکاری در سـطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و 

از سوی دیگر اگر از فعالیت این شرکت ها جلوگیری 

نشـود، میـزان عرضـه این محصوالت در سـطح بـازار 

افزایش خواهد یافت و در نهایت ما شاهد مشکالت 

فراوانـی در بخش هـای مختلـف ماننـد سیم کشـی 

ساختمان و... خواهیم بود.

شیرانی ضمن تاکید بر لزوم نظارت کافی بر بازار 

سـیم وکابل کشـور، تصریح کرد: نظارت های الزم در 

سطح بازار وجود دارد اما به دالیلی که پیش تر گفته 

شـد، چـاره ای جـز مدیریـت شـرایط کنونـی حاکـم بـر 

بـازار وجـود نـدارد. مجموعه ما از آزمایشـگاه مجهز و 

به روز جهت اجرای تسـت اسـتاندارد برخوردار است 

از معاونت هـای  یکـی  از جانـب  اخیـرا 40 نمونـه  و 

سازمان های مطرح کشور جهت تست به شرکت ما 

ارسال شد که تنها 14 نمونه آن از استانداردهای الزم 

برخـوردار بـود. مـا ایـن موضـوع را بـا مسـئوالن مطرح 

کردیـم و گویـا چـاره ای جـز پذیرفتـن ایـن واقعیـت که 

انـواع  اسـتاندارد،  کابل هـای  و  سـیم  کنـار  در  بایـد 

محصوالت بی کیفیت نیز تولید و عرضه شود، وجود 

ندارد. در حالی که تمام تالش ما با سابقه ای حدود 

40 سـال، تولیـد و توزیـع سـیم و کابـل بـا کیفیـت و 

استانـــدارد اســـت و متاسفانــــه فعالیـــت بعضـــی 

ندارنـد،  هـم  تولیـد  مجـوز  حتـی  کـه  شـرکت هایی 

عملکرد ما را تحت تاثیر قرار داده اند.

چالش خاصی در تامین قطعات یدکی   
نداریم

وی در ادامـه بـه شـرایط مطلـوب تامیـن قطعـات 

یدکی ماشین آالت خارجی مورد استفاده در مجموعه 

سام کابل اشاره کرد و گفت: تمام دستگاه های مورد 

اسـتفاده در شـرکت از کشـورهای خارجـی خریـداری 

شده است. ایتالیا، فرانسه، تایوان و چین کشورهایی 

هسـتند که ما اقدام به واردات ماشـین آالت از آن ها 

کرده ایـــم. الزم بـــه ذکـــر اســـت کــه تـالش کرده ایـم 

دستگاه های باکیفیت چینی را با صرف هزینه بیشتر 

خریداری کنیم و خوشبختانه شرایط به نحوی است 

که اگر قطعات مورد استفاده در این دستگاه ها دچار 

مشکل و یا خرابی شوند، امکان تهیه و تامین قطعات 

یدکی باکیفیت در داخل کشور وجود دارد و چالش 

خاصی در این زمینه نداریم.

مدیرعامـل شـرکت سـام کابـل ضمـن اشـاره بـه 

عـدم تاثیـر تحریم ها بر صنعت سـیم و کابـل، اذعان 

کـرد: از آنجایـی کـه امـکان تهیـه و تولید مـواد اولیه 

مـورد نیـاز صنعـت سـیم و کابـل در داخـل کشـور 

وجـود دارد و ماشـین آالت و دسـتگاه های مـورد نیاز 

ایـن صنعـت طـی سالیـــان اخیـر در داخـل کشـور 

تاثیـر  تحریم هـا  بنابرایـن  شـده اند،  بومی سـازی 

چندانـی بـر ایـن صنعـت نداشـته اند. البتـه اعمـال 

تحریم هـا منجـر بـه مشـکالتی در حـوزه صـادرات 

شـده اسـت کـه مـا امیدوار هسـتیم بـا رفع تحریم ها 

در آینـده نزدیـک، بتوانیم دوباره فعالیت خـود را در 

این زمینه بعد از حدود دو سال از سر گیریم.

توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی   
را داریم

شیرانی در ادامه به پتانسیل صنعت سیم و کابل 

کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان اشاره کرد 

و گفت: اگر اقدامات و نظارت های الزم در راسـتای 

قیمت گـذاری مشـخص در داخـل کشـور صـورت 

پذیرد تا تولیدکنندگان بتوانند مس مورد نیاز خود را 

بـا یـک قیمـت مصـوب خریـداری کننـد، کمیـت و 

کیفیت محصوالت تولید شده در صنایع  پایین دستی 

همچـون سـیم و کابـل افزایـش خواهـد یافـت و مـا 

توانایی الزم جهت رقابت با کشورهای مطرح جهان 

را دارا هستیم.

وی در ارتباط با اجرای طرح توسعه در مجموعه 

سـام کابـل، اظهـار کـرد: چندیـن طـرح توسـعه را بـه 

منظور افزایش وسعت و ظرفیت تولید مجموعه در 

نظر گرفته ایم اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، 

امیـدوار  و  نکرده ایـم  آن هـا  اجـرای  بـه  اقـدام  هنـوز 

هسـتیم بـا بهبـود شـرایط بتوانیـم ایـن طرح هـا را بـه 

مرحله اجرا رسانیم.

این فعال صنعت سیم و کابل در پایان یادآور شد: 

صنعت سیم و کابل نقش بسزایی در صنایع مختلف 

ازجملـه سـاخت و سـاز دارد و اگـر حمایت هـای الزم 

جهت توسـعه این صنعت از تولیدکنندگان به عمل 

آیـد، می تـوان آینـده روشـنی را بـرای صنعـت سـیم و 

کابل کشور متصور شد.
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سرب و رویسرب و روی

بالتکلیفی در تامین باتری فرسوده

صنعت روی پتانسیل خوبی برای ارزآوری دارد
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مدیرعامل شـرکت رایا ذوب سـپاهان گفت: از طرفی با توجه به کمبود باتری فرسـوده در بازار 
داخلـی مجبـور به واردات آن هسـتیم و از طرف دیگر، بـرای واردات باتری مورد نیاز به شـیوه ورود 

موقت، باید 60 درصد شمش تولیدی خود را به زیر قیمت بازار داخلی صادر کنیم.

بالتکلیفی در تامین باتری فرسوده
مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان عنوان کرد:

محسـن جانکـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

سـرب طـی سـالیان اخیـر توسـط گروهـی خـاص کـه 

همـان مافیـای ایـن صنعـت هسـتند، اداره می شـود. 

سـال 1400، سـال بسـیار دشـواری برای تولیدکنندگان 

شـمش سـرب بـود و همچنـان شـاهد رونـد ادامـه دار 

مشکالت موجود در سال جاری هستیم. تورم حاکم 

بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش قیمت حامل های 

انـرژی بـه ویـژه گاز، اکثـر فعـاالن صنعـت سـرب را 

زمین گیر کرده است. ضمن اینکه بر اساس تصویب 

قانـون جدیـد کـه البته هنوز بـه صورت رسـمی ابالغ 

نشـده، واردات پسـماندهای ویـژه بـه داخـل کشـور 

ممنوع شده است که باتری های فرسوده نیز در زمره 

ایـن گـروه قـرار دارد و اگر این قانون اجرا شـود، شـرایط 

صنعـت سـرب بحرانی تـر از حـال حاضر خواهد شـد. 

اگرچه رایزنی هایی در ارتباط با کسب مجوز واردات 

باتـری فرسـوده در حـال انجـام اسـت کـه امیـدوار 

هستیم در نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود.

چالش واردات باتری فرسوده  
وی افـزود: باتری فرسـوده به عنـوان ماده اولیه 

تولیـد شـمش سـرب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد 

کـه حجـم آن در داخـل کشـور بـه شـدت کاهـش 

جـز  چـاره ای  مـا  اسـاس  بـر همیـن  و  اسـت  یافتـه 

واردات آن نداریم. اگر قرار باشد بر اساس مصوبه 

جدیـد دولـت امـکان واردات ایـن مـاده اولیـه لغـو 

شـود، تولیدکننـدگان سـرب ناچـار بـه توقـف تولیـد 

پایانـی  روزهـای  بـه  کـه  حالـی  در  شـد.  خواهنـد 

اردیبهشـت ماه سـال 1401 نزدیک می شـویم، هنوز 

هیچ شرکتی موفق به دریافت مجوز برای واردات 

باتری فرسـوده نشـده اسـت. میزان عرضه سرب به 

شـدت کاهـش داشـته و تقاضـای آن افزایـش یافتـه 

کـه ایـن امـر منجـر بـه افزایـش بی رویـه قیمـت ایـن 

فلز در بازار داخلی شده است.

ایـن تولیدکننـده سـرب خاطرنشـان کـرد: فـروش 

صادراتـی سـرب حـدودا بـه قیمـت 63 هـزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم انجـام می شـود؛ در صورتـی کـه 

شـمش خالـص در بـازار داخلـی بـه قیمـت 70 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قابلیـت فـروش دارد. به 

همین دلیل فروش شمش سرب در بازار داخلی برای 

ما سود بیشتری دارد اما اگر بخواهیم از طریق ورود 

موقـت اقـدام بـه واردات باتـری فرسـوده باشـیم، بـا 

توجه به کیل مصرف، ناچار به صادرات 60 درصدی 

محصول تولیدی خود هستیم که این مسئله، منجر 

به کاهش سودآوری می شود.
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میزان عرضه سرب به 
شدت کاهش داشته 

و تقاضای آن افزایش 
یافته که این امر منجر به 
افزایش بی رویه قیمت 
این فلز در بازار داخلی 

شده است

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان در خصوص 

مافیای صنعت سـرب، عنوان کرد: قیمت سـرب بر 

اساس بورس فلزات لندن )LME( محاسبه می شود و 

افزایـش قیمـت آن طـی ماه هـای گذشـته، منجـر بـه 

رقابت پذیـری بیشـتر در سـطح بـازار شـده اسـت. از 

سـوی دیگـر، نـرخ دالر بـه طـور دائمی در حال نوسـان 

است و به دنبال آن، هیچکس حاضر به فروش باتری 

فرسوده نیست و این ماده اولیه در انبارهای مختلف 

دپو می شـود. ضمن اینکه مشـخص نیسـت در بازار 

داخلـی، قیمت گـذاری سـرب بـر چـه اساسـی انجـام 

می شـود و قیمـت روزانـه آن مـدام در حـال افزایـش 

اسـت. در واقـع بـا یـک محاسـبات سـاده می تـوان 

متوجه شد که ما سرب را با قیمت هفت هزار تومان 

گران تر از بورس فلزات لندن در داخل کشور خرید و 

فـروش می کنیـم کـه دلیـل آن حضـور مافیـا در ایـن 

صنعت اسـت. تعدادی از شـرکت های معدنی که با 

سازمان های دولتی در ارتباط هستند، تعیین کننده 

قیمـت نهایـی سـرب هسـتند کـه بـه مـرور زمـان بـا 

حـذف قیمت گـذاری بـر اسـاس بـورس فلـزات لنـدن 

)LME(، هـر قیمتـی کـه مدنظـر خـود آن هـا اسـت را 

تعیین می کنند.

تضعیف تولیدکنندگان کوچک در بازار  
طـی  کـرد:  تصریـح  راسـتا  همیـن  در  جانکـی 

سـالیان اخیـر، قدرت نمایـی تولیدکننـدگان بـزرگ،  

بـالی جـان صنعـت سـرب شـده اسـت. بـرای مثـال 

اگـر قیمـت پایـه عرضـه یـک کیلوگـرم سـرب، 65 

هـزار تومـان باشـد، شـرکتی کـه از حمایـت دولت و 

پشتیبانی مالی قوی تری برخوردار است و مالیات 

بـر ارزش افـزوده را پرداخـت نمی کنـد و معـاف از 

عوارض هـای مختلـف وارداتـی و صادراتـی اسـت، 

به راحتی با قیمت باالتر سرب را خریداری می کند 

کـه ایـن امـر موجـب خـارج شـدن تولیدکننـدگان 

کوچک از گردونه رقابت است.

وی در ادامـه بـه بررسـی تولیـد شـمش از خـاک 

معدنـی و باتـری فرسـوده پرداخـت و مطـرح کـرد: در 

حال حاضر، تولید شمش از باتری فرسوده نسبت به 

خـاک معدنـی، سـودآورتر اسـت؛ در حالـی کـه سـال 

1400، عکـس ایـن اتفـاق رخ داده بـود. در واقـع سـود 

حاصـل از تولیـد شـمش بـا اسـتفاده از باتـری، حـدود 

20درصد بیشـتر از خاک معدنی اسـت اما متاسفانه 

امکان دسترسـی به باتری فرسـوده به شـدت کاهش 

یافتـه اسـت و بـر همیـن اسـاس سـود چندانـی عایـد 

تولیدکنندگان نمی شود. از سوی دیگر، خاک معدنی 

توسط بعضی از واحدهای تولیدی از کشور ترکیه وارد 

می شـود و قیمـت آن نیـز صرفـه اقتصـادی دارد امـا 

گاهـی اوقات مشـاهده می شـود عیـار خـاک وارداتی 

کمتـر از رقمـی که تولیدکننـده خارجی اعالم کـرده، 

اسـت و بر همین اسـاس، واردات آن کمی ریسـک  به 

همراه دارد.

نیازمند دانش و تکنولوژی فرآوری خاک   
سولفیدی هستیم

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان در خصوص 

فراینـد تولیـد شـمش سـرب، عنـوان کـرد: بـه منظـور 

تولیـد محصـول، باتـری فرسـوده کـه خشـک و بـدون 

اسیــد اســـت، وارد خـط تولیــــد می شـــود و توســـط 

دستگاه هـــای مخصـــوص، بـــرش داده می شـــود. در 

ادامــــه، سـرب بـــه دســـت آمــده بـه همــراه بعضـی 

افزودنی هـا در داخـل کوره هـای دوار ریخته گـری و 

پس از حدود یک تا دو سـاعت زمان، سـرب مذاب از 

کوره خارج می شـود. سـپس با اسـتفاده از قالب های 

مخصوص و بر اساس سفارش مشتری، شمش سرب 

یـه دسـت می آیـد. ضمن اینکه عمده کاربرد شـمش 

سرب در صنایع نظامی، خودروسازی، باتری سازی و 

تجهیزات بهداشتی و پزشکی است.

وی ضمن اشـاره به وجود معادن سـرب در داخل 

کشـور، اظهـار کـرد: مشـخص نیسـت مادامـی کـه 

معـادن غنـی سـرب و روی ماننـد انگـوران در داخـل 

کشـور وجـود دارد، چـرا بایـد حـاک معدنـی از سـایر 

کشـورها وارد شـود؟ البتـه در حـال حاضـر شـرایط بـه 

نحوی اسـت که کنسـانتره سـولفیدی که فرآوری آن 

بسیار دشوار است را به واحدهای کوچک  تولیدی و 

کنسـانتره اکسـیدی کـه از سـهولت تولیـد و راندمان 

باالتـری برخـوردار اسـت را بـه بعضـی شـرکت های 

دولتـی اختصـاص می دهنـد. این در حالی اسـت که 

ذخیـره خـاک اکسـیدی معـدن انگـوران رو بـه پایـان 

است و تولیدکنندگان باید اقدام به تامین تجهیزات، 
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ماشـین آالت، دانـش فنـی و تخصصـی فـرآوری خـاک 

سولفیدی کنند.

جانکـــی در ارتبـــاط بـا چالش هـــای موجـــود در 

بخـش تولیـد، بیـان کـرد: کمبود مـواد اولیه، نوسـان 

نـرخ ارز، افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی و وضـع 

بخشـنامه های دسـت و پاگیـر، مهم تریـن معضالت 

موجود در صنعت سـرب کشـور اسـت. قیمت گاز 

پیش تـر 130 تومـان به ازای هر مترمکعب بـوده و در 

حـال حاضـر ایـن رقـم بـه 530 تومـان بـه ازای هـر 

مترمکعـب افزایـش یافتـه اسـت. مبلـغ قبـض گاز 

صادر شده برای مصرف دو ماه کارخانه، 440میلیون 

تومـان تعییـن شـده اسـت و مـا ایـن موضـوع را بـه 

در صـورت  کـه  دادیـم  اطـالع  گاز  اداره  مسـئوالن 

بـه ادامـه  قـادر  پرداخـت چنیـن هزینـه هنگفتـی، 

فعالیــــت نخواهیـــم بـود. در حالـــی کـــه همـواره بـا 

وعده هـای کاهـش قیمـت گاز مواجـه شده ایـــم. مـا 

می توانیـم همیـن مبلـغ را صـرف خریـد مـواد اولیـه، 

امیـدوار  و  کنیـم  و...  کارگـران  حقـوق  پرداخـت 

هسـتیم قیمـت حامل هـای انـرژی بـه ویـژه گاز در 

سال جاری کاهش پیدا کند.

صنعت سرب، گرفتار تحریم های   
داخلی شده است

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب در ادامـه به تاثیر 

کـرد:  تاکیـد  و  اشـاره  داخلـی  تحریم هـای  مخـرب 

واقعیـت امـر این اسـت که تحریم هـای خارجی تاثیر 

بسـزایی بـر صنعـت سـرب ندارد و بیشـتر مشـکالت 

نـگاه  اسـت.  داخلـی  تحریم هـای  از  متاثـر  موجـود 

سازمان محیط زیست به تولیدکنندگان شمش سرب 

کمی جانب  دارانه اسـت و کارشناسـان شـاغل در این 

سـازمان، دانش و اطالعات کافی را نسـبت به فرایند 

تولید شـمش سـرب ندارند. در واقع، بیشترین توجه 

افـراد بـه آالیندگـی صنعـت سـرب اسـت و متاسـفانه 

سـازمان محیط زیسـت نیز صرفا به این مقوله توجه 

می کند. بنابراین الزم اسـت تا کارشناسـان با حضور 

در چنـد کارخانـه تولیـد شـمش سـرب، از نزدیـک بـا 

فرایند تولید و روش های مورد استفاده جهت کاهش 

آالیندگی آشنا شوند و سختگیری های خود را کاهش 

دهند.  ما این مقوله که ذات صنعت سـرب آالینده 

اسـت، پذیرفته ایـم امـا تمـام تـالش خـود را جهـت 

کاهش آالیندگی با استفاده از سیستم های پیشرفته 

حـاوی بگ فیلتـر و خنک کننـده بـه کار گرفته ایـم و 

انواع آزمایش های فصلی و دوره ای به منظور بررسی 

میـزان آالیندگـی در مجموعـه انجـام می شـود. با این 

وجــــود، سازمـــان محیـــط زیســـت همچنـــان بـا مـا 

همکاری هـای الزم را بـه عمـل نمـی آورد و کمـاکان 

گرفتار چالش های دریافت مجوزهای گوناگون از این 

سازمان هستیم.

جانکی ضمن تاکید بر اهمیت صنعت سرب در 

سراسر جهان، عنوان کرد: سرب، کاربردهای فراوانی 

در سایر صنایع مانند نظامی، خودروسازی و پزشکی 

دارد و بـر همیـن اسـاس، نبایـد تنهـا بـه عنـوان یـک 

صنعت آالینده به آن نگاه کرد. دولت متاسفانه فقط 

از چنـد شـرکت بـزرگ فعـال در ایـن صنعـت حمایـت 

می کنـد و واحدهـای کوچک تولیـدی را به حال خود 

رها کرده است. در نهایت این امر منجر به تعطیلی 

بسـیاری از این واحدها شـده اسـت و در حال حاضر، 

مـا نیـز بـه ناچـار تولیـد خـود را متوقـف کرده ایـم تـا 

بتوانیم با تامین مطلوب مواد اولیه، به فعالیت خود 

ادامه دهیم.

اجرای طرح توسعه در صورت تایید   
سازمان محیط زیست

مدیرعامل شرکت رایا ذوب سپاهان در خصوص 

ظرفیـت تولید این مجموعه، تصریـح کرد: به منظور 

افزایش ظرفیت تولید رایا ذوب سپاهان از دو هزار و 

600 تـن بـه 20 هـزار تـن در سـال بـه دنبال اجـرای طرح 

توسـعه ای کـه مدت هـا پیـش آن را در نظـر گرفته ایم، 

هسـتیم. تجهیـزات و ماشـین آالت الزم بـرای اجـرای 

این طرح را فراهم کرده ایم اما همچنان با مخالفت هایی 

سـازمان  همچـون  مختلـف  سـازمان های  جانـب  از 

محیط زیست مواجه هستیم که امکان اجرای طرح 

توسعه را از ما گرفته است.

وی در پایان یادآور شد: اگر دولت حمایت های 

الزم را از فعاالن صنعت سـرب به عمل آورد، شـرایط 

بـه مـرور زمـان بهتـر خواهـد شـد امـا متاسـفانه ایـن 

صنعت توسط عده ای خاص که همان مافیا هستند، 

اداره می شود.

مشخص نیست مادامی 
که معادن غنی سرب و 
روی مانند انگوران در 

داخل کشور وجود دارد، 
چرا باید حاک معدنی از 
سایر کشورها وارد شود؟
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مدیرعامـل شـرکت مواد شـیمیایی پارس شـفق تبریـز گفت: صنعـت روی طی دو دهـه اخیر، 
رونـد رو بـه رشـدی داشـته اسـت و در صـورت حمایت دولـت از واحدهـای کوچک فعـال در این 

صنعت و همچنین صادرکنندگان، می توان شاهد شکوفایی در این عرصه بود.

صنعت روی پتانسیل خوبی برای ارزآوری دارد
مدیرعامل شرکت مواد شیمیایی پارس شفق تبریز:

محمدرضا شاهوردی زاده در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، عنوان کرد: 

زمینـه فعالیـت شـرکت مـواد شـیمیایی پـارس شـفق 

تبریـز، تولیـد ورق روی اسـت. ایـن شـرکت فعالیـت 

خود را در سال 1388 در شهرستان آذرشهر آغاز کرده 

اما در حال حاضر به دلیل پاره ای از مشکالت، تولید 

آن متوقـف شـده اسـت. در نظـر داریـم در صـورت 

بهبود شرایط اقتصادی، بتوانیم با حداقل ظرفیت به 

تولید خود ادامه دهیم.

وی در ارتبـاط بـا چالش هـای موجـود در بخـش 

تولیـد، بیـان کـرد: تولیدکننـدگان در ماه هـای اخیر با 

مشـکالت فراوانـی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و 

بسیاری از واحدهای تولیدی نیز تعطیل شده است. 

افزایـش قیمـت مـواد اولیه، مهم ترین چالشـی اسـت 

کـه مـا بـا آن دسـت و پنجه نرم می کنیـم و از آنجایی 

که قیمت هـــا مـــدام در حال نوسـان اسـت، بنابراین 

نمی توانیـــم برنامه ریــــزی مشخصـــی بــرای تولیـد 

محصول داشته باشیم. به همین علت یک ماه است 

کـه تولیـد را متوقـف کرده ایـم و ادامه فعالیت به این 

بسـتگی دارد کـه شـرایط حاکـم بـر بـازار چگونـه پیش 

رود. افزایـش قیمـت حامل های انرژی به ویـژه گاز، از 

دیگر معضالت صنعت بوده که گریبان گیر بیشـتر 

تولیدکننـدگان شـده اسـت. مگـر درآمـد یـک واحـد 

تولیـدی کوچـک چقدر اسـت که بخواهـد چند برابر 

آن، بابـت گاز مصرفـی هزینـه پرداخـت کنـد؟ مـا این 

موضـوع را با مسـئوالن اداره صمت و همچنیـن اداره 

گاز اسـتان مطـرح کرده ایـم امـا پاسـخ قانع کننـده ای 

دریافت نکردیم و مانند سایر تولیدکنندگان ناچار به 

پرداخت قبوض نجومی گاز هستیم. واقعیت امر این 

اسـت کـه تولیـد در چنیـن شـرایطی صرفه اقتصـادی 

نـدارد و متاسـفانه مسـئوالن هیـچ توجهـی بـه ایـن 

مسائل نمی کنند.

مدیرعامـل شـرکت مـواد شـیمیایی پـارس شـفق 

ایـن مجموعـه،  تولیـد  تبریـز در خصـوص ظرفیـت 

تصریـح کـرد: ایـن شـرکت توانایـی تولیـد 300 تـن ورق 

روی در سـال را دارد کـه تـا حـدود یـک مـاه پیـش، بـا 

کمتر از 10 درصد این ظرفیت فعالیت می کردیم و در 

صورتی که شرایط بازار به تعادل نسبی برسد، توانایی 

تولید بیشتر از آن را هم داریم. ضمن اینکه تجهیزات 

و ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد همگـی 

داخلی هستند و کاربرد ورق روی نیز در گالوانیزاسیون 

و صنعت آبکاری است.

شـاهوردی زاده در ادامه به اهمیت صنعت روی 

اشـاره کرد و گفت: صنعت روی کشـور خوشبختانه 

توانسته است با گذشت دو دهه، روند رو به رشدی 

داشـته باشـد. عـالوه بـر تامیـن نیـاز تولیدکننـدگان 

داخلی، عمده محصوالت تولیدی در این صنعت به 

ویـژه شـمش صـادر می شـود. در واقـع، صنعـت روی 

اشـتغال زایی و ارزآوزی مطلوبـی را بـرای کشـور بـه 

همراه داشته است اما متاسفانه حمایت های الزم از 

واحدهـای کوچـک فعـال در ایـن صنعـت بـه عمـل 

نمی آیـد و بـه همین دلیل، شـاهد تعطیلـی روز افزون 

این واحدها هستیم. در حالی که دولت باید با توجه 

بـه عملکرد مطلوب صادرکنندگان محصـوالت روی، 

توجه بیشتری به آن ها داشته باشد اما علی رغم بیان 

شعارهایی مبنی بر حمایت از تولید، از جانب دولت 

هیچ حمایتی از فعاالن بخش خصوصی نمی شود.

وی اعمال تحریم های مختلف را بر صنعت روی 

بی تاثیـر دانسـت و اظهـار کـرد: از آنجایـی کـه مـواد 

اولیـه مـورد نیاز تولیدکننـدگان روی در داخل کشـور 

تامین می شود، بنابراین تحریم ها تاثیر چندانی بر این 

صنعـت نداشـته اسـت. ضمـن اینکـه صنعـت روی 

می توانـد از طریـق صـادرات، ارزآوری مناسـبی بـرای 

کشـور داشـته باشـد که در نهایت بر رشـد اقتصادی 

تاثیـر خواهـد داشـت. البتـه امیـدوار هسـتیم هرچـه 

زودتـر تحریم هـا رفـع شـود تـا ضمـن بهبـود شـرایط 

اقتصادی، تولید نیز وضعیت بهتری را تجربه کند.

این تولیدکننده ورق روی در پایان یادآور شـد: 

بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی نیازمند 

حمایــــت دولـــت هستنـــد و از آنجایـی کـه آینـــده 

روشـنی در انتظار صنعـــت روی اسـت، بنابراین با 

حمایـت از واحدهـای تولیـدی کوچک فعال در این 

صنعــت، می تـــوان رونق بیشتـــری را در این حوزه، 

تجربــــه کــــرد و از بیکـــاری بسیــــاری از کارگــــران 

جلوگیری به عمل آورد.
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»کچاد« 39 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد



تحلیــل
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  216          اردیبهشت ماه  1401 46

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو در فروردین ماه سـال جـاری با فـروش 876 هـزار و 881 تن 
محصـول، 39 هـزار و 60 میلیـارد ریال درآمد کسـب کرد که این میزان درآمد نسـبت بـه فروردین ماه 

سال قبل 53 درصد رشد را نشان می دهد.

»کچاد« 39 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد
در فروردین ماه امسال،

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالین«، رکوردشـکنی در تولیـد و فروش به 

عادت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یکی 

دو سـال اخیر تبدیل شـده و این شـرکت در فروردین 

ماه سال 1401 نیز موفق عمل کرد. »کچاد« توانست 

در ایـن مـاه میـزان تولیـد کنسـانتره، گندلـه، شـمش 

فـوالدی و آهـن اسـفنجی را نسـبت بـه فروردیـن مـاه 

سال قبل افزایش دهد و در تولید ماهانه کنسانتره، 

گندله و شمش فوالدی نیز رکوردشکنی کند. ضمن 

اینکـه میـزان صـادرات فروردیـن مـاه این شـرکت نیز 

مطلوب و قابل توجه بوده است.

رشد 41 درصدی تولید گندله  
نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو توانسـته در فروردیـن مـاه سـال 

1401، 916 هـزار و 434 تـن کنسـانتره تولیـد کنـد کـه 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 6 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـال گذشـته طـی 

تـن  و 967  هـزار  بـود 862  توانسـته  مـدت  همیـن 

کنسانتره تولید کند.

چادرملو در فروردین ماه امسال موفقت به تولید 

سـه هزار و 352 تن آپاتیت شـد که این میزان نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، رشـد 297 درصـدی را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت طـی فروردیـن مـاه سـال 

1400 توانسته بود 843 تن آپاتیت تولید کند.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

فروردین ماه سال جاری، 393 هزار و 264 تن گندله 

تولیـد شـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

داشـته  درصـدی   41 رشـد  گذشـته،  سـال  مشـابه 

قبـل،  سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

278هزار و 428 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در فروردیـن ماه سـال 1401، 156 هزار و 

41 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد کـه در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 0.1 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، 

موفـق شـده بـود حـدود 155 هـزار و 877 تـن آهـن 

اسفنجی تولید کند.

تولید شـمش فوالدی شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو طـی فروردیـن مـاه امسـال بـه 108 هـزار و 

137تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 

قبل، 2 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت طی 

تـن  مـاه سـال گذشـته، 105 هـزار و 435  فروردیـن 
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شمش فوالدی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »کچـاد« در فروردیـن مـاه سـال 

1401 به یک میلیون و 577 هزار و 336 تن رسید که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 12 درصـد 

رشد داشته است. این شرکت در فروردین ماه سال 

1400 توانسـته بود یک میلیون و 403 هزار و 228 تن 

محصول تولید کند.

حجم فروش شمش چادرملو 71 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه 562 هـزار و 

918کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 

فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه فـروش رسـیده اسـت. 

چادرملـو در مـدت مشـابه سـال 1400، توانسـته بـود 

694 هزار و 298 تن کنسانتره به فروش برساند.

چادرملـو طـی فروردین ماه سـال جاری موفق به 

فـروش 161 تـن آپاتیـت شـد. ایـن شـرکت طـی همین 

مدت در سال 1400، 664 تن آپاتیت فروخته بود.

طـی فروردیـن مـاه امسـال، 204 هـزار و 234 تـن 

گندلـه توسـط شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

فروختـه شـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مدت 

درصـدی  رشـد 141  از  حاکـی  پیـش،  سـال  مشـابه 

اسـت. ایـن شـرکت، در فروردیـن مـاه سـال گذشـته، 

84 هزار و 707 تن گندله فروخته بود.

سـال  مـاه  فروردیـن  در  »کچـاد«  همچنیـن 

1400، 17هـزار و 715 تـن آهـن اسـفنجی بـه فروش 

رسانده است.

چادرملـو در فروردیـن مـاه سـال 1401 موفـق بـه 

فـروش پنـج هـزار و 668 تـن نرمـه گندلـه در بـازار 

داخلـی شـد کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سال پیش، رشد هفت هزار و 883 درصدی را نشان 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال قبـل، 

71تن نرمه گندله را در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین 

مـاه سـال جـاری موفـق بـه فـروش 73 هـزار و 536 تن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 27 درصد رشـد داشته 

سـال 1400  مـاه  فروردیـن  ایـن شـرکت طـی  اسـت. 

توانسته بود 57 هزار و 584 تن شمش فوالدی را در 
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بازار داخلی بفروشد.

»کچاد« در فروردین ماه امسال توانست 3هزار و 

364 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال قبل، رشد 912 درصدی را نشان می دهد. 

این شرکت در فروردین ماه سال پیش موفق به فروش 

سه هزار تن شمش فوالدی شده بود.

جمـع فـروش داخلی و صادراتی شـمش فـوالدی 
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چادرملـو در فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه 103 هـزار و 

900تن رسـید که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته، حاکی از رشد 71 درصدی است. این 

بـود  توانسـته  مـاه سـال 1400  شـرکت در فروردیـن 

60هـزار و 584 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

داخلی و صادراتی به فروش رساند.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتی چادرملو در 

ماه مورد بررسی به 876 هزار و 881 تن رسید که در 

هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، 2 درصد رشد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در فروردین ماه سـال 

قبـل توانسـته بـود 858 هزار و 39 تن محصـول را در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 125 درصدی درآمد حاصل از   
فروش شمش فوالدی

همان طـور کـه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـته در 

فروردیـن مـاه سـال 1401، از محـل فروش کنسـانتره، 

15هـزار و 786میلیـارد و 55 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کند که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 

5 درصـــد رشـــد داشتـــه اســـت. ایـن شرکـــت در 

فروردیـن مـاه سـال 1400 موفـق شـده بـود بـا فـروش 

کنسانتره، 15 هزار و 64میلیارد و 665 میلیون ریال 

درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی فروردیـن مـاه امسـال موفـق بـه 

کسـب درآمـد دو میلیـارد و 761 میلیـون ریالـی از 

آپاتیت شده است. این شرکت طی همین مدت در 

سال گذشته، 13 میلیارد و 944 میلیون ریال درآمد 

از فروش آپاتیت به دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

فروردیـن مـاه سـال جـاری، از فـروش گندلـه هشـت 

درآمـد  ریـال  میلیـون  و 352  میلیـارد  و 440  هـزار 

حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1400، 

ایـن  می شـود.  مشـاهده  رشـد  218درصـد  حـدود 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال پیـش از فروش گندله 

دو هـزار و 650میلیـارد و 568 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کرده بود.

همچنیـن »کچـاد« در فروردیـن مـاه سـال 1400، 

یک هزار و 195 میلیارد و 921 میلیون ریال درآمد از 

فروش آهن اسفنجی کسب کرده بود.

چادرملـو در فروردیـن مـاه سـال جـاری توانسـت 

نرمـه  فـروش  از  ریـال  92 میلیـارد و 935 میلیـون 

گندلـه در بـازار داخلـی درآمـد کسـب کنـد کـه ایـن 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 هزار 

و 377 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

فروردین ماه سال قبل، به درآمد 887 میلیون ریالی 

از فروش نرمه گندله در بازار داخلی رسیده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی فروردین 

مـاه سـال 1401 موفـق بـه کسـب درآمـد 11 هـزار و 

10میلیارد و 762 میلیون ریال از محل فروش شمش 

فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 78 درصد رشـد داشته است. این 

شـرکت توانسـته بـود طـی فروردیـن مـاه سـال 1400 

درآمد 6 هزار و 167 میلیارد و 685 میلیون ریالی از 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی کسب کند.

مـاه  کـه »کچـاد« در فروردیـن  اسـت  گفتنـی 

و  میلیـارد   727 و  هـزار  سـه  توانسـت  امسـال 

587میلیـون ریـال درآمـد از صادرات فروش شـمش 

فـوالدی داشـته باشـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

درصـدی   909 رشـد  از  پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه 

سال گذشته 369 میلیارد و 429 میلیون ریال درآمد 

از صادرات شمش فوالدی کسب کرده بود.

شـمش  صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

فوالدی شرکت چادرملو در فروردین ماه سال جاری 

به 14 هزار و 738 میلیارد و 349 میلیون ریال رسید 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1400، 

رشد 125 درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 6 هـزار و 537 میلیـارد و 

114میلیـون ریال درآمد از فروش شـمش فـوالدی در 

بازارهای داخلی و صادراتی به دست آورده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

چادرملـو در فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه 39 هـزار و 

60میلیارد و 492 میلیون ریال رسید که در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 53 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال گذشـته 

توانسـته بـود 25 هـزار و 463 میلیـارد و 99 میلیـون 

ریال درآمد به دست آورد.

مجموع تولید »کچاد« در 
فروردین ماه سال 1401 
به یک میلیون و 577 هزار 

و 336 تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش، 12 درصد رشد 
داشته است
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

بازار فوالد کمی تکان خورد

اینفوگرافیک: آمار معامالت محصوالت منتخب فوالدی شرکت بورس کاالی ایران
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پـس از دو سـه هفته کم رونقی معامات فـوالدی در بورس کاال، در هفته منتهی به 23 اردیبهشـت 
مـاه، وضعیـت بـازار کمی تغییر کـرد و معاماتی در بـورس صورت گرفـت؛ هر چند که بـاز هم میزان 
تقاضـا در مـورد بسـیاری از محصوالت، کمتـر از عرضه بـود. در این هفته، معامات مـواد اولیه کمتر از 

محصوالت جذابیت داشتند و محصوالت نهایی بیشترین تقاضا را به خود اختصاص دادند.

بازار فوالد کمی تکان خورد

تـن تقاضـا وجود داشـت و به همیـن میزان، معامله 

انجام شد.

فـوالد غدیـر نی ریـز، محصـول خـود را بـه قیمت 

100 هـزار و 566 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم در بورس 

کاال عرضه کرد که قیمت معامله بدون تغییر ماند. 

ایـن شـرکت از معاملـه صـورت گرفته، 50 میلیـارد و 

283 میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلــــزات آنالیــــن«، در معــــامالت ایــــن هفتــــه، 

محصوالت منتخـب ایــن رسانـــه همچــون، آهـــن 

اسفنجی فوالد غدیر نی ریــز و توسعه آهن و فوالد 

فــــوالدی  شمــــش  گل گهــــر،  گنـــدله  گل گهــــر، 

شرکت هـای فــوالد خوزستـــان، فـــوالد خراســان و 

چادرملـــو، تختـــال فــــوالد هرمزگــــان و فـــــــوالد 

خوزسـتان و میلگـرد فـوالد خراسـان مـورد معاملـه 

قرار گرفتند.

5000 تن آهن اسفنجی فوالد غدیر   
نی ریز معامله شد

مجتمع فوالد غدیر نی ریز یکشنبه 18اردیبهشت 

ماه، موفق شد پنج هزار تن آهن اسفنجی خود را در 

رینگ صنعتی بورس کاالی ایران به فروش برساند.

همان طور که نمودار 1 نشـان می دهد، یکشـنبه 

18 اردیبهشـت مـاه، مجتمـع فـوالد غدیـر نی ریـز 

10هـزار تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر صنعتـی بـورس 

کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن پنـج هزار 

»توسعه آهن و فوالد گل گهر« 3000 تن   
آهن اسفنجی معامله کرد

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر یکشـنبه 

18اردیبهشت ماه توانست سه هزار تن آهن اسفنجــی 

خــود را در بــورس کاالی ایـــران بــه فروش برساند.

همان طور که نمودار 2 نشان می دهد، یکشنبه 

18 اردیبهشـت مـاه، شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد 
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گل گهر 30 هزار تن آهن اسفنجی را در بورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن چهـار هـزار تـن 

تـن  بـه میـزان سـه هـزار  امـا  تقاضـا وجـود داشـت 

معامله صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسفنجی خود را به قیمت 100 هزار و 566 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

میلیـون  و 169  میلیـارد  انجـام شـده، 30  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد. 

گل گهر 70 هزار تن گندله معامله کرد  
 یکشـنبه 18 اردیبهشـت ماه، شـرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر 70 هزار تن گندله سـنگ آهن را در 

تاالر صنعتی بورس کاالی ایران به فروش رساند.

نمودار 3 نشان می دهد یکشنبه 18 اردیبهشت 

ماه، شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر 200 هزار تن 

گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضـه کرد 

کـه در مقابـل آن 70 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد و بـه 

میزان تقاضا، معامله انجام شد.

قیمت پایه گندله »کگل« در این عرضه 38هزار 

و 39 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه قیمـت 

معامله تغییری نکرد. این شرکت توانست از معامله 

تومـان  گندلـه خـود، 266 میلیـارد و 623 میلیـون 

درآمد کسب کند.

»کچاد« 20 هزار تن شمش فوالدی   
معامله کرد

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو سه شـنبه 

شـمش  تـن  هـزار  توانسـت 20  مـاه،  20اردیبهشـت 

فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران مـورد معاملـه 

قرار دهد.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   4 نمـودار 

مـاه  اردیبهشـت  سه شـنبه 20  چادرملـو،  صنعتـی 

20هـزار تـن شـمش بلوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در 

بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 6 هـزار تنـی 

مواجه شد و به همین میزان معامله انجام شد. این 

شـرکت باقی شـمش خود را در تاالر مچینگ عرضه 

 کرد که با معامله 14 هزار تن دیگر، جمع معامالت 

  

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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هرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گ-3نمودار
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

خود را به 20 هزار تن رساند.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 157 هزار و 

424 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود که 

قیمت معامله تغییری نیافت. این شرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 314 میلیـارد و 848 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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»هرمز« 41 هزار تن تختال فروخت  
شـرکت فوالد هرمزگان سه شـنبه 20 اردیبهشت 

مـاه، توانسـت 41 هـزار و 120 تـن تختال فـوالدی را در 

تـن تختـال فـوالدی خـود را در تـاالر حـراج بـاز بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن، 46 هـزار و 120 تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان 41 هـزار و 120تـن، 

معامله صورت گرفت.

قیمـت عرضـه تختـال فـوالد هرمـزگان در بورس 

166 هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود که قیمت 

معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معاملـه 

تختال خود در بورس کاال، 682 میلیارد و 592میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

84 هزار تن محصول »فخوز« معامله شد  
شرکت فوالد خوزستان سه شنبه 20 اردیبهشت 

مـاه، 84 هـزار و 880 تـن محصـول شـامل 46 هـزار و 

500 تـن تختـال و 38 هـزار و 380 تـن شـمش بلـوم 

فوالدی را در بورس کاالی ایران به فروش رساند.

همان طور که نمودار 6 نشـان می دهد، شـرکت 

مـاه،  اردیبهشـت   20 سه شـنبه  خوزسـتان،  فـوالد 

50هـزار تـن شـمش بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 25 هزار و 700 تنی مواجه 

شـد و بـه همیـن میـزان هـزار تـن معامله انجام شـد. 

این شرکت باقی شمش خود را به تاالر مچینگ برد 

و بـا معاملـه 12 هـزار و 680 تـن دیگر، جمع معامالت 

خود را به 38 هزار 380 تن رساند.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 154 هزار و 

60 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 591 میلیـارد و 282 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

همچنین طبق نمودار 7، شرکت فوالد خوزستان، 

سه شـنبه 20 اردیبهشـت مـاه 50 هـزار تـن تختـال 

فـوالدی را در تـاالر حـراج بـاز بـورس کاال عرضـه کـرد 

که با تقاضای 34 هزار و 500 تنی مواجه و به میزان 

19 هـزار و 500 تـن معاملـه انجـام شـد. ایـن شـرکت 

باقی تختال خود را به تاالر مچینگ برد و با معامله 

27 هـزار تـن دیگر، جمع معامله خـود را به 46هزار و 

500 تن رساند.

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

170هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگـرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شـرکت از 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال فوالدی شرکت فوالد هرمزگان-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طور که نمودار 5 نشان می دهد، سه شنبه 

20 اردیبهشـت ماه، شـرکت فوالد هرمزگان 50 هزار 
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معامله انجام شده، 790 میلیارد و 500 تومان درآمد 

کسب کرد.

هفته طایی »فخاس« در بورس کاال  
بـه  منتهـی  هفتـه  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

23اردیبهشـت مـاه توانسـت 29 هـزار تـن محصـول 

شـامل 25 هـزار تـن میلگـرد و چهـار هـزار تـن شـمش 

فـوالدی را در تـاالر صنعتـی بورس کاالی ایـران مورد 

معامله قرار داد.

نمـودار 8 نشـان می دهـد شـرکت فوالد خراسـان 

شـنبه 17 اردیبهشـت مـاه، 10 هـزار تـن شـمش بلـوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 

دو هـزار تنـی مواجـه و بـه همین میزان معامله شـد. 

ایـن شـرکت بـا معاملـه دو هـزار تـن شـمش فـوالدی 

دیگـر در تـاالر مچینـگ، جمـع معامـالت خـود را بـه 

چهار هزار تن رساند.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 152 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نیافت. این شرکت از معامله 

صـورت گرفتـه، 60 میلیـارد و 800 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

شـرکت  می دهـد  نشـان   9 نمـودار  همچنیـن 

فوالد خراسان شنبه 17 اردیبهشت ماه، پنج هزار و 

16 تن میلگرد خود را در تاالر صنعتی بورس کاالی 

ایران عرضه کرد که در مقابل آن، 11 هزار و 902 تن 

تقاضا وجود داشـت و همه میلگرد عرضه شـده به 

فروش رفت.

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 161هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 161 هـزار و 35 ریـال بـه ازای هـر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

تومـان  میلیـون  و 775  میلیـارد  شـده، 80  انجـام 

درآمد کسب کرد.

نمودار 10 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسان 

چهارشـنبه 21 اردیبهشـت مـاه، 20 هـزار و 20 تـن 

میلگـرد خـود را در تاالر صنعتی بـورس کاالی ایران 

عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 31 هـزار و 262 تـن 

تقاضا وجود داشـت و همه میلگرد عرضه شـده به 

فروش رفت.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

»فخاس«، میلگرد فوالدی را به قیمت 160 هزار 

ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بـود کـه 

قیمـت معاملـه بـه 160 هـزار و 982 ریـال بـه ازای هـر 

معاملـه  از  شـرکت  ایـن  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

صـورت گرفتـه، 322 میلیـارد و 286 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.
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اینفوگرافیک: آمار معامالت محصوالت 
منتخب فوالدی شرکت بورس کاالی 

ایران
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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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معـاون مالـی و اقتصادی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلـزات گفـت: امیدواریم با 
همـت و همکاری تمامی شـرکت های گـروه معادن و فلـزات با توجه بـه برنامه ریزی انجام شـده 
طرح هـای توسـعه ای »ومعادن« را به بهره برداری برسـانیم و گامی کوچک در راسـتای پیشـرفت 

و آبادانی کشور برداریم.

کارنامه درخشان »ومعادن« 
و برنامه های روشن پیش  رو

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، ایـن شـرکت )با نماد بورسـی »ومعـادن«( در 

حالی سال 1400 را به پایان رساند که اتفاقات مهمی 

در سـال گذشـته بـرای ایـن شـرکت رخ داد. شـاید 

مهم ترین آن ها عرضه اولیه سهام شرکت پروژه محور 

تجلی توسـعه معادن و فلزات در بازار سـرمایه بود. 

بـه نتیجـه رسـاندن  آینـده دار کـه وظیفـه  شـرکتی 

تعـدادی از مهم تریـن پروژه هـای معدنـی و صنایـع 

معدنـی را بـر عهــده دارد. عـالوه بر ایـن، »ومعادن« 

در ســــال 1400 تکمیـــل پروژه هــــای شرکت هــــای 

زیرمجموعه خود را نیز دنبال کرد و در عین حال با 

توجـه بـه تشـکیل دولـت سـیزدهم، گروهـی نیـز بـا 

عنوان »کارگروه پیشـرانان پیشـرفت ایران« با هدف 

تسـریع در به نتیجه رسـاندن پروژه های عظیم ملی 

و صنایـع  معـدن  ویـژه  بـه  در حوزه هـای مختلـف 

معدنـی تشـکیل شـد کـه »ومعـادن« و شـرکت های 

زیرمجموعـه آن نیـز در ایـن گـروه سـهمی کلیـدی 

دارنـد. در عیـن حـال مدیریـت »ومعـادن« نیـز در 

اواخـر سـال 1400 دسـتخوش تغییـر شـد و اردشـیر 

سعدمحمدی، جانشین امیرحسین نادری شد.

بـرای اطـالع از عملکـرد »ومعادن« در سـال 1400 

و برنامه هـای ایـن شـرکت در سـال 1401 بـا مرتضـی 

و  معـدن  حـوزه  کهنـه کار  مدیـران  از  علی اکبـری 

صنایـع معدنـی ایـران و معـاون مالـی و اقتصـادی 

فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

است، گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید:

عملکرد سـهام ومعادن در سـال 1400   
از نظـر شـاخص هایی مانند بازدهی، سـود و 
… چطـور بـود و وضعیـت آن را برای سـال 

1401 چطور پیش بینی می کنید؟
قیمت سهام شرکت )تعدیلی با افزایش سرمایه 

و سود نقدی( از هشت هزار و 673 ریال در ابتدای 

سـال 1400 بـه 11 هـزار و 950 ریـال در انتهـای سـال 

رسـید و 7.37 درصـد بـازده سـاالنه داشـت ایـن در 

حالـی اسـت کـه شـاخص کل در همیـن بـازه تنهـا 

دارای بازدهـی مثبـت 6.4 درصـد بود. سـود خالص 

»ومعـادن« )شـرکت اصلـی( در سـال 1399 برابـر بـا 

9هزار و 400 میلیارد تومان بود و پیش بینی می شود 

بـا توجـه بـه عملکرد شـرکت های گـروه در سـال 1400 

به حدود 13 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و رشد 

49 درصد را داشته باشد. این سود علی رغم تمامی 

محدودیت هایی که در سـال 1400 بود )قطعی برق، 

گاز و محدودیت هـای صادراتـی و غیـره(، حاصـل 

شده است.

طرح هـای    وضعیـت  آخریـن  دربـاره 
توسعه »ومعادن« و پیشـرفت فیزیکی آن ها 

توضیح بفرمایید
گـروه توسـعه معـادن و فلـزات پـس از تغییـرات 

بـه  داشـت   1400 سـال  ابتـدای  در  کـه  مدیریتـی 

سمت تحقق استراتژی های توسعه ای خود حرکت 

در  و  کـرد  پی ریـزی  را  مهمـی  طرح هـای  و  کـرد 

جهـت اجـرای آن گام برداشـت. از جملـه مهم ترین 

بـه  اجـرای شـرکت می تـوان  طرح هـای در دسـت 

موارد زیر اشاره کرد:

– برنـده شـدن در مزایـده معـدن مـس جانجا با 

یـک  تحـت  بـزرگ معدنـی  مشـارکت شـرکت های 

کنسرسیوم

اسـفنجی در  آهـن  تولیـد  احـداث کارخانـه   –

اقلید استان فارس به ظرفیت یک میلیون تن

– احـداث کارخانـه تولیـد آهن اسـفنجی در 

شرکــــت فــــوالد آرتاویــــل اردبیــــل بـــه ظرفیــــت 

یک میلیون تن

اسـفنجی در  آهـن  تولیـد  احـداث کارخانـه   –

فوالد کردستان به ظرفیت 1.6 میلیون تن

– احداث کارخانه ذوب و فوالدسـازی در فوالد 

کردستان به ظرفیت یک میلیون تن

– احـداث بلـوک دوم نیـروگاه گازی سـمنان بـه 
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ظرفیـت 366 مـگاوات و همچنیـن تکمیـل نیـروگاه 

خورشیدی شرکت پویا انرژی به ظرفیت 10 مگاوات

– احـداث کارخانـه گندلـه یـک میلیـون تنـی 

همدان در شرکت صبانور

– کارخانـه تولیـد کنسـانتره 2.5 میلیـون تنـی 

شرق فوالد خراسان

کدام طرح های توسـعه ای »ومعادن« در   
سـال جاری به بهره بـرداری خواهند رسـید 

و جزئیات آن ها چیست؟
پروژه هایی که عنوان شد در حقیقت پروژه هایی 

اسـت کـه »ومعـادن« بـه صـورت مسـتقیم در آن هـا 

سـرمایه گذاری می کنـد و یـا از طریـق شـرکت های 

کنترلـی خـود در آن هـا سـرمایه گذاری کـرده اسـت. 

بسـیاری از پروژه هـای دیگـر نیـز از طریق شـرکت های 

زیرمجموعـه گـروه در حـال برنامه ریـزی و اجرا اسـت 

کـه برخـی از آن هـا در سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

می رسند. برخی از پروژه هایی که طبق برنامه باید در 

سال 1401 به بهره برداری برسد عبارت اند از:

– بلـوک دوم نیـروگاه گازی سـمنان بـه ظرفیـت 

366 مگاوات تا پایان آذر ماه سال جاری

بـه  انـرژی  پویـا  نیـروگاه خورشـیدی شـرکت   –

ظرفیت 10 مگاوات تا پایان خرداد ماه سال جاری

– افزایـش ظرفیـت تولیـد شـمش فـوالد ارفـع از 

– صبانور، 827 میلیارد تومان

– گل گهر، 901 میلیارد تومان

– گهرزمین، 757 میلیارد تومان

– توسعه آهن و فوالد گل گهر، 500 میلیارد تومان

بخشـنامه اخیـر وزارت صمـت دربـاره   
عـوارض صـادرات بـر مـواد معدنـی چـه 
تاثیری بر عملکرد »ومعادن« و شـرکت های 

زیرمجموعه آن خواهد داشت؟
بخشـنامه اخیـر معـاون معـادن و فـرآوری مـواد 

وزارت صمـت در خصـوص اخـذ عـوارض بـر افزایش 

قیمت کاالهای صادراتی اذعان می دارد در صورت 

صـادرات و در صورتـی کـه نـرخ صادراتی نسـبت به 

نـرخ پایـه )هفتـه اول دی مـاه 1400( افزایـش یابـد 

بـه صـــورت پلکانـی و بـــر طبـــق جـدول ابالغـی از 

عـوارض   ،1401 سـال  در  صادرکننـده  شـرکت های 

صادراتـی اخـذ خواهـد شـد. گروه معـادن و فلزات با 

توجه به گستردگی سرمایه گذاری  ها خود در حوزه 

معدنـی و فلـزی، در بخـش فلـزات و در شـرکت های 

سـایر  از  تعـدادی  و  ارفـع  فـوالد خراسـان،  هماننـد 

شـرکت ها بـه طـور غیرمسـتقیم تاثیـر دارد امـا در 

بخـش معدنـی بـا توجـه بـه اینکـه صادراتـی در ایـن 

بخـش تاکنـون انجـام نپذیرفتـه اسـت، تاثیـر قابـل 

توجهـی بـر عملکـرد »ومعـادن« نخواهـد داشـت. 

هرچند شرکت های بورسی گروه در حال شفاف سازی 

در سامانه کدال هستند.

طرح هـای    از  دسـته  آن  سرنوشـت 
توسـعه ای »ومعـادن« کـه در قالـب گـروه 
پیشرانان پیشـرفت ایران مطرح شده و قرار 
اسـت دولت به طـور ویژه موانع اجـرای آن ها 

را برطرف کنید به کجا رسید؟
پیگیـری  حـال  در  جـدی  طـور  بـه  ایـن طرح هـا 

هسـتند کـه برخـی از ایـن پروژه ها توضیح داده شـد و 

در تـالش هسـتیم کـه بتوانیـم بـا همـت و همـکاری 

تمامـی شـرکت های گروه معـادن و فلـزات با توجه به 

بهره بـرداری  بـه  را  آن هـا  شـده  انجـام  برنامه ریـزی 

برسـانیم و گامـی کوچـک در راسـتای پیشـرفت و 

آبادانی کشور برداریم.

800 هـزار تـن بـه یـک میلیون تن تا پایان شـهریور ماه 

سال جاری

– احـداث کارخانـه فوالدسـازی و نـورد شـرکت 

توسـعه آهن و فوالد گل گهر به ظرفیت سـه میلیون 

تن در پایان سال جاری

اخیـرا افزایـش سـرمایه 138 درصدی   
»ومعادن« تایید شـد. این افزایش سـرمایه 

صرف چه مواردی خواهد شد؟
 افزایـش سـرمایه شـرکت از مبلـغ هشـت هـزار و 

400 میلیـارد تومـان بـه 20 هـزار میلیـارد تومـان در 

تاریـخ 10/01/1401 توسـط حسـابرس و بـازرس قانونـی 

شـرکت تاییـد شـد و از محـل مطالبـات حـال شـده 

سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته بود. از این 

افزایـش سـرمایه مبلـغ هشـت هـزار و 182 میلیـارد 

تومان صرف جبران مخارج انجام شـده )مشـارکت( 

در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر می شود 

و سه هزار و 418 میلیارد تومان آن در اصالح ساختار 

مالـی شـرکت مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. 

مهم ترین افزایش سـرمایه شـرکت های سـرمایه پذیر 

عبارت اند از:

– تجلی، سه هزار و 100 میلیارد تومان

– پرتو تابان معادن و فلزات، 990 میلیارد تومان

– پویا انرژی، 853 میلیارد تومان
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تـاالر دانـش مدیریت آمـوزش و توسـعه سـرمایه های انسـانی در ضلع شـرقی طبقه همکف 
ساختمان این مدیریت افتتاح شد.

بهره برداری از تاالر دانش ذوب آهن اصفهان 
با تجهیزات جدید

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، در آیین افتتاح این تاالر 

کـه چنـد تـن از مدیـران و سرپرسـتان شـرکت حضور 

داشـتند، احمـد سـلیمی، معـاون مالـی اقتصـادی 

ذوب آهـن اصفهـان، گفـت: بـا توجـه بـه وسـعت، 

قابلیت ها و امکانات جدید این تاالر، برای دوره های 

کاربردی و افزایش انگیزه و سـطح یادگیری کارکنان 

شرکت، مکان مناسبی است.

شـرکت ها  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 

همـواره در پـی کسـب مزیت های رقابتـی از طریق 

در  افـزود:  هسـتند،  یادگیـری  فرهنـگ  توسـعه 

مزیت های مربوط به منابع و سرمایه های انسانی، 

موضوعات دانش، هوشمندی و یادگیری اثربخش 

از همه مهم تر هستند. در این میان زیرساخت های 

سخت افزاری و نرم افزاری خاصی مورد نیاز است 

مـکان  چنیـن  ایجـاد  آن هـا  مهم تریـن  از  یکـی  کـه 

ذوب  ذی ربـط  معاونت هـای  کـه  اسـت  حرفـه ای 

آهـن اصفهــــان بـا هماهنگی بسیـــار مناســـب، این 

پـروژه را بـرای بهره منـدی کارکنـان شـرکت اجـرا و 

تکمیل کردند.

معاون مالی و اقتصادی شرکت در پایان نسبت 

به استفاده بهینه از این تاالر به منظور ایجاد تغییر 

و افزایش اثربخشـی فرایندهای آموزشـی در شـرکت 

ابراز امیدواری کرد.

بهرام امینی، مدیرآموزش و سرمایه های انسانی 

نیـز گفـت: بازسـازی و بهینه سـازی تـاالر دانـش از 

اهـداف قدیمـی ایـن مدیریـت بـود کـه بـا دسـتور 

مدیریـت  توسـعه  و  انسـانی  سـرمایه های  معـاون 

شـرکت از اواسـط سـال 1399 آغاز شـد و اواخر 1400 

به بهره برداری رسید.

وی بـا اشـاره بـه مراحـل نوسـازی تـاالر دانـش، 

افـزود: پیـش از نوسـازی، مشـکالت و کاسـتی های 

عدیده ای از قبیل نور، سرمایش، گرمایش و تجهیزات 

نامناسب و... باعث نارضایتی فراگیران می شد که 

با اصالح و تکمیل تاالر این نابسامانی ها برطرف شد 

امکانـات  جملـه  از  هـم  جدیـدی  قابلیت هـای  و 

چندرسانه ای نیز ایجاد شد.

محیطـی  از  تـاالر  ایـن  اکنـون  گفـت:  امینـی 

جـذاب و راحـت، امکانـات سرمایشـی، گرمایشـی 

دو  پنجره هـای  چندوجهـی،  روشـنایی  مناسـب، 

جداره عایق صدا، دیوارکوب ها و سـقف متناسـب 

صندلی هـای  و  میـز  اصفهـان،  شـهر  معمـاری  بـا 

آموزشی مناسب، سیستم های چندرسانه ای مدرن، 

شـبکه اینترنت پرسـرعت و سـایر امکانات حرفه ای 

برخوردار است.
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دفتـر مطالعـات اقتصـادی مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی، طـی گزارشـی به 
بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ماه  1400 بخش صنعت و معدن پرداخت.

بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن در اسفند ماه ۱۴۰۰

ایـن  آنالیـن«، در چکیـده  بـه گـزارش »فلـزات 

گزارش آمده است: تحلیل روند رشد بخش صنعت 

از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های 

خـرد و کالن اقتصـادی و یکـی از ارکان تصمیم گیری 

حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به 

بـر  تاثیـر نوسـانات سـطح فعالیـت صنعـت  دلیـل 

بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم 

اقتصـادی کوتاه مـدت مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به صورت 

ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های 

بورسـی را محاسبه می کند.

بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده در ایـن گـزارش، 

اهمیـت ایـن شـاخص بـه  روز بـرای اقتصـاد ایـران که 

تحــــوالت زیــــادی دارد، بیشتـــر خواهـــد بـــود زیرا 

بازخورد شـوک های وارد شـــده به اقتصـــاد ایــــران و 

واکنش هــای سیاسـت گذاران باید در تواتر کمتر از 

فصل مورد رصــد قرار بگیرد. این در حالی اســت که 

آمـار رسـمی بخـش حقیقـی بـه صـورت فصلـی و بـا 

تاخیر ارائه می شود.

در این گزارش تصریح شـده اسـت طی اسـفند 

صنعتـی  شـرکت های  تولیـد  شـاخص   ،1400 مـاه 

بورسـی نسـبت به ماه مشـابه سـال 1399،با کاهش 

5/8 درصدی و نسبت به ماه پیش از آن با کاهش 

4 درصـدی و در مجمـوع در سـال 1400 نسـبت بـه 

بـا کاهـش 9/1 درصـدی مواجـه شـده  سـال 1399 

اسـت. در ایـن مـاه 11 رشـته فعالیـت کاهـش در 

شاخص تولید و چهار رشته فعالیت افزایش اندکی 

در شـاخص تولیـد داشـته اند. رشـته فعالیت هـای 

خودرو و قطعات و شیمیایی )به جز دارو( با اختالف 

را در کاهـش شـاخص  بیشـترین سـهم  چشـمگیر 

تولیـد  شـاخص  همچنیـن  کردنـد.  ثبـت  تولیـد 

شـرکت های معدنی بورسـی نسـبت به ماه مشـابه 

سـال 1399، بـا افزایـش 7/41 درصـدی و نسـبت بـه 

بهمـن مـاه 1399، بـا افزایش 13.66 و در مجموع در 

سال 1400 نسبت به سال 1399 با افزایش 2/6درصدی 

مواجه شده است.

در گـزارش دفتـر اقتصـادی مرکـز پژوهش هـای 

مجلس ثبت شده است: طی اسفند 1400، شاخص 

فـروش شـرکت های صنعتـی بورسـی نسـبت بـه ماه 

مشـابه سـال قبل با کاهش 7/5 درصدی، نسبت به 

مـاه قبـل از آن بـا افزایـش 13 درصـدی و در مجمـوع 

افزایـش  بـا   1399 سـال  بـه  نسـبت   1400 سـال  در 

6درصـدی مواجـه شـده اسـت. در ایـن مـاه رشـته 

فعالیت هـای شـیمیایی )بـه جـز دارو(، فلـزات پایـه و 

کاهـش  در  را  سـهم  بیشـترین  قطعـات  و  خـودرو 

شـاخص فـروش و رشـته فعالیـت تجهیـزات برقـی 

بیشترین سهم را در باال نگه داشتن شاخص فروش 

نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل داشـتند. همچنین 

شـاخص فروش شـرکت های معدنی بورسـی نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته، با افزایش 6/33درصدی 

و نسـبت بـه مـاه قبـل از آن بـا افزایـش 6/83 و در 

بـا  بـه سـال 1399،  مجمـوع در سـال 1400 نسـبت 

کاهش 4/15 درصدی مواجه شده است.

بر اسـاس گزارشـی از ایلنا، در اسـفند ماه 1400، 

نـرخ رشـد ماهیانـه قیمـت فعالیت هـای صنعتـی 

بورسـی 3/1 درصد افزایش و رشـد نقطه  به  نقطه آن 

به 8/46 درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه 

شاخص قیمت 8/88 درصد افزایش یافته است.
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مدیرعامل شـرکت فـوالد اقلید پارس گفت: 48 پـروژه بزرگ صنعتی با عنوان گروه پیشـرانان 
پیشـرفت ایران قرار اسـت تا پایان دولت سـیزدهم به نتیجه برسـند کـه اجرای ایـن پروژه ها در 
راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعی و گسـترش اقتصـاد بدون نفـت در نقاط مختلف کشـور تحقق 
می پذیـرد و جانمایـی آن هـا عمدتـا در مناطق کمتر توسـعه یافته در نظـر گرفته شـده اند که فوالد 

اقلید پارس نیز یکی از آن ها است.

اجرای طرح فوالد اقلید در راستای تحقق 
عدالت اجتماعی

عزم بزرگان صنعت در توسعه مناطق کم برخوردار  

میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن از طریق 

دریافـت تسـهیالت بین المللـی و بخشـی دیگـر از 

و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  طریـق 

فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت 

بین المللی مهندسـی ایران )ایریتک( تامین خواهد 

شد که سهامداران شرکت محسوب می شوند.

وی بـا پیش بینـی مـدت  زمـان 36 ماهـه بـرای 

اجـرای پـروژه، افـزود: رویکـرد شـرکت  »ومعـادن« به  

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـرکت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، رضا شریفی 

بـا اشـاره بـه اینکـه »فـوالد اقلیـد پـارس« بـا ظرفیـت 

آهـن  تـن  هـزار   100 و  میلیـون  یـک   سـاالنه  اسـمی 

اسفنجی طراحی  شده است، گفت: جانمایی واحد 

فاصلـه  بـه  توجـه  بـا  شـرکت  ایـن  مسـتقیم  احیـا 

6کیلومتـری تـا ایسـتگاه راه آهـن، وجـود خـط انتقـال 

گاز فشـار قـوی )خـط انتقـال گاز بـه ارمنسـتان( و 

همچنین دسترسی مناسب به جاده های مواصالتی 

و فاصله مناسبی که اقلید با مراکز استان های یزد، 

فـارس و اصفهـان دارد، در 14 کیلومتـری شهرسـتان 

زمیـن   1400 مـاه  دی   یکـم  و  گرفـت  انجـام  اقلیـد 

100هکتاری کارگاه تحویل گرفته شد.

مدیرعامل شرکت فوالد اقلید پارس با تاکید بر 

اولویـت  در صـدر  زیسـت محیطی  مسـائل  اینکـه 

سرمایه گذاران و مجموعه شرکت قرار دارد، افزود: 

هـزار   6 حـدود  طـرح  ایـن  سـرمایه گذاری  میـزان 
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عنوان سهامدار 51 درصدی، توجه به کل زنجیره و 

اجـرای کامـل همـه حلقه هـای زنجیـره اسـت و بـا 

توجـه بـه سـودآوری و صرفـه اقتصـادی کـه در ایـن 

تکمیـل  بـرای  برنامه ریـزی  دارد،  وجـود  رویکـرد 

حلقه هـای دیگـر زنجیـره و اجـرای پروژه های زنجیره 

فوالد در این شهرسـتان و در سـطح اسـتان فارس در 

دستور کار قرار دارد.

شـریفی بـا اشـاره بـه انعـکاس خبر مهـم امضای 

تفاهم نامـه خریـد پسـاب میـان شـرکت فـوالد اقلیـد 

پارس با آبفای اسـتان فارس در جلسـه با اسـتاندار و 

دیگـر صنایـع مشـغول در اسـتان، بیـان کـرد: چالش 

کم آبی چالش مهمی در کشور به حساب می آید و 

اگـر بـا برنامه ریـزی و مدیریت در راسـتای اسـتفاده 

درسـت از ایـن مایـه حیـات پیـش نرویـم، حتمـا بـا 

بحران مواجه خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد اقلیـد پـارس بـا بیـان 

بـرای  شـهرها  فاضـالب  پسـاب  از  اسـتفاده  اینکـه 

مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز به  عنوان یک 

بـه شـمار  آب  موثـر در مدیریـت مصـرف  راهـکار 

مـی رود، مطـرح کـرد: ایجـاد یـک واحـد صنعتی که 

بتوانـد نیـاز آبـی خـود را از پسـاب تهیـه کنـد و هیچ 

چشمداشـتی بـه آب هـای زیرزمینـی و آب شـرب 

امنیـت  اقتصـادی،  ثبـات  بـرای  باشـد،  نداشـته 

منطقـه  اجتماعـی  عدالـت  برقـراری  و  اجتماعـی 

بسیار الزم و ضروری است.

بـزرگ  پـروژه  اینکـه تمـام 48  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

صنعتی که با همت گروه پیشرانان پیشرفت ایران 

قرار اسـت تا پایان دولت سـیزدهم به نتیجه برسند 

در راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعـی و گسـترش 

اقتصاد بدون نفت در نقاط مختلف کشـور اسـت، 

افـزود: تمامـی ایـن پروژه ها عمدتـا در مناطق کمتر 

توسـعه یافته در نظر گرفته  شـده اند که فوالد اقلید 

پارس نیز یکی از آن ها است.

شـریفی بـه اخـذ جـواز تاسـیس کارخانـه در ایام 

نـوروز 1401 اشـاره کـرد و گفـت: مـردم می تواننـد 

سـرعت انجـام مناسـبات اداری کـه ممکـن اسـت 

ماه هـا، انجـام آن زمـان ببـرد امـا در ایـن شـرکت بـا 

نماینـده  حمایت هـای  و  شـبانه روزی  تالش هـای 

اقلیـد، بـا سـرعت قابـل  توجهی به سـرانجام رسـیده 

اسـت، مـالک صداقـت ما قـرار دهند و با اعتماد به 

ایـن خدمتگـزاران خـود اجـازه دهنـد گذشـت زمـان 

نیـت حسـنه، عـزم راسـخ و اراده جهـادی مـا را بـه 

آن ها ثابت کند.

مدیرعامل شرکت فوالد اقلید پارس با بیان اینکه 

جـای هیـچ نگرانـی از بابـت تامیـن آب وجـود دارد، 

خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس تفاهم نامـه ای کـه در 

اسـتانداری فارس امضا شـده است، آبفای شهرستان 

60 لیتـر بـر ثانیـه از 140 لیتـر بـر ثانیـه خروجی پسـاب 

خود را به فوالد اقلید پارس می فروشد.

وی تاکیـد کـرد: مجموعه شـرکت فوالد اقلید و 

تمامی سهامداران شرکت، فرمایشات مقام معظم 

رهبـری و شـعار سـال 1401 »تولیـد، دانش بنیـان و 

اشـتغال آفرین« را سـرلوحه فعالیت هـای خـود قـرار 

بـا تولیـد دانش بنیـان، اشـتغال آفرینی  تـا  داده انـد 

تولیـد  بـا  و  بزننـد  رقـم  درازمـدت  در  را  پایـداری 

محصـوالت بـا کیفیـت عـالوه بـر تامیـن نیازهـای 

داخل، با حضور در بازارهای جهانی، ارزآوری مناسبی 

نیز برای کشور به ارمغان آورند.

شریفــــی بـــــا اشــــاره بــــه توانمنــــدی شرکـــت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـه  عنـوان 

سهامدار عمده شرکت فوالد اقلید، ابراز امیدواری 

کرد که با پتانسـیل و سـابقه درخشـان این هلدینگ 

بزرگ در پیشـبرد طرح های کالن معدنی و فوالدی 

در اقصـی نقـاط کشـور، مردم شـریف و والیت مدار 

اقلیــــد حــالوت ایــــن خدمــــت را بچشنـــــد و از 

گشـایش های اقتصـادی و رشـد فرهنگـی کـه ایجـاد 

خواهد کرد، بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت فوالد اقلید پارس در پایان با 

اشـاره بـه امیدافزایـی ایـن شـرکت در میـان مـردم 

منطقه و امیدوار کردن جوانان اقلیدی به اشتغال 

و تشـکیل زندگـی در موطـن آبـا و اجـدادی خـود، 

تصریح کرد: همواره از خداوند متعال خواسـته ایم 

کـه ایـن روزنـه امیـد را روشـنی  بخشـیده و بـا تیـم 

جـوان و متخصصـی که در مجموعه فوالد اقلید ما 

را همراهـی می کننـد، اتفاقـات مهـم و خوبـی را در 

شمال استان فارس رقم زنیم.

چالش کم آبی چالش 
مهمی در کشور به حساب 
می آید و اگر با برنامه ریزی 

و مدیریت در راستای 
استفاده درست از این مایه 
حیات پیش نرویم، حتما با 
بحران مواجه خواهیم شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، وزارت بازرگانـی 

آمریـکا روز دوشـنبه بـه وقـت محلـی در بیانیـه ای 

فـوالد  کارخانه هـای  بزرگ تریـن  از  برخـی  گفـت: 

بی رحمانـه  حملـه  از  را  ضربـه  بیشـترین  اوکرایـن 

پوتیـن بـه ایـن کشـور دیده انـد و کارخانـه فـوالد در 

ماریوپـول بـه نمـادی پایـدار از عـزم اوکرایـن بـرای 

مقاومت در برابر تجاوز روسیه تبدیل شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سـابق آمریکا در 

سـال 2018 تعرفـه 25 درصـدی بـر واردات فـوالد از 

کشورهایی از جمله اوکراین وضع کرد.

 قانون گـذاران هـر دو حـزب جمهـوری خـواه و 

دموکـرات در مـاه آوریـل از جـو بایـدن، رئیـس جمهور 

کنونی آمریکا خواسته بودند که تعرفه ها را لغو کند.

اوکرایـن سـیزدهمین تولیدکننـده بـزرگ فـوالد 

از  درصـد   80 حـدود  معمـوال  و  اسـت  جهـان  در 

تولیـد خـود را صـادر می کنـد. در مـاه گذشـته، 

کمیسـیون اروپـا تعلیـق یـک سـاله تعرفـه واردات 

همه کاالهای اوکراینی را پیشنهاد کرد.

اتاق بازرگانی آمریکا اعالم کرده است اوکراین 

در سال 2021 در مجموع 1.9 میلیارد دالر کاال به 

ایـن مقـدار کمتـر از  آمریـکا صـادر کـرده اسـت. 

0.1درصد از کل واردات آمریکا اما تقریبا 2.8درصد 

از کل صادرات اوکراین است.

قبـل از حملـه روسـیه، تقریبا نیمـی از واردات 

وزارت بازرگانـی آمریـکا اعـام کـرد که به دلیل آسـیب بـه صنعت فـوالد اوکراین ناشـی از حمله 
روسیه، تعرفه های واردات فوالد از اوکراین را به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آورد.

آمریکا تعرفه های واردات فوالد اوکراین را لغو می کند

آمریـکا از اوکرایـن فلزاتـی ماننـد آهـن، آهـن خـام و 

فـوالد بـود امـا آن هـا بخش کوچکـی از کل واردات 

کل فلزات آمریکا را تشکیل می دادند.

وزارت بازرگانـی آمریـکا همچنیـن گفت که از 

هـر 13 اوکراینـی یـک نفـر در صنعـت فـوالد ایـن 

کشـور مشـغول به کار هستند. فوالد و بخش های 

ناخالـص  تولیـد  از  درصـد   12 بـه  نزدیـک  مرتبـط 

داخلی اوکراین را تشکیل می دهند.

رئیـس جمهـوری روسـیه 21 فوریـه 2022 )دوم 

بـه  غـرب  بی توجهـی  از  انتقـاد  بـا   )1400 اسـفند 

نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل جمهوری های 

خلـق دونتسـک و لوگانسـک را در منطقـه دونباس 

به رسمیت شناخت.

پوتین سـه روز پس از آن، پنجشـنبه 24 فوریه 

)5 اسـفند 1400( نیـز عملیاتـی نظامـی کـه آن را 

»عملیـات ویـژه« خواند، علیه اوکرایـن آغاز کرد و 

بـه ایـن ترتیـب روابـط پرتنـش مسـکو - کی یـف بـه 

رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.

جنگ در اوکراین وارد سـومین ماه شـده اسـت 

و واکنش ها به تهاجم روسیه همچنان ادامه دارد.

هشـدار  مسـکو  ایرنـا،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

داده اسـت تجهیـزات نظامـی کـه آمریـکا و اروپـا 

در اختیار اوکراین قرار می دهند، موجب تشـدید 

مناقشه در اوکراین می شود و پیامدهای غیرقابل 

پیش بینی به دنبال دارد.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، علـی اکبر رضایی 

در همایش بررسی بازار کشور سنگال که با ارتباط 

ویدئو کنفرانسی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 

ایـن کشـور و نماینـدگان تعـدادی از مجموعه هـای 

صنعتـی البـرز همـراه بـود، بیـان کـرد: غـرب آفریقـا 

جمعیتـی نزدیـک بـه 400 میلیـون نفـر دارد و یـک 

منطقـه جمعیتـی مناسـب بـرای سـرمایه گذاری و 

توسعه صادرات ایران است.

وی افـزود: بیـش از 20 کشـور ازجملـه سـنگال، 

غنـا، سـاحل عاج، نیجریـه، مالـی و گینـه در غـرب 

آفریقا واقع شده است و از ظرفیت خوبی به لحاظ 

روابط تجاری برخوردار هستند.

رئیس اداره غرب و مرکز آفریقا در وزارت امور 

خارجه گفت: یکی از اهداف این همایش آشـنایی 

تجـار، فعـاالن اقتصـادی و اعضـای اتـاق بازرگانـی 

البـــرز بـا ظرفیت هـــای کشورهـــای غــرب آسیـــا بـه 

عنوان بازار هدف گسترده و جاذب برای صادرات 

تولیدات و محصوالت ایرانی است.

رضایـی بـا بیان اینکه بخش عمده ای از کاالها 

و محصــوالت مصــرفی از مـــواد غذایی گرفتـــه تــا 

ماشیــن آالت، صنایــع پتروشیمی، مشتقـات نفتی 

و دیگــــر محصــــوالت در سنگــال وارداتی اســـت، 

اظهــــار کــــرد: ایــــن مهــم فرصــت خوبــی را بــرای 

سرمایه گذاری شرکت هـــای ایرانــی فراهــم کــرده 

اســـت و شکوفـــایی تجـــارت خارجــی، به تبـــع آن 

توسعــه صــادرات و رونق تولیــد داخلی کشــور را 

رقم می زند.

وی بـا برنامه ریـزی بـرای برگـزاری همایش هـا و 

نشست هــــایی با حضـــور دیگـــر سفــرای ایـــران در 

کشورهای حوزه غرب آفریقا، مطرح کرد: با کمک 

مسـئوالن اتـاق بازرگانـی البـرز و در قالـب برگـزاری 

چنیـن همایش هایـی، ظرفیـت کشـورهای مختلف 

غـرب آسـیا را بـرای تجـار و فعـاالن اقتصادی اسـتان 

تشریح خواهیم کرد.

رئیس اداره غرب و مرکز آفریقا در وزارت امور 

خارجـه بـا اشـاره بـه تعامالتـی کـه میـان کشـورهای 

این حوزه و فعاالن اقتصادی ایران تاکنون در قالب 

برگـزاری همایـش یـا وبینـار بـا برخـی از اتاق هـای 

بازرگانی کشور از جمله اصفهان، کرمان و همدان 

رئیـس اداره غـرب و مرکز آفریقـا در وزارت امور خارجه گفت: صادرات ایران به قاره آفریقا در سـال 
1400 با 120درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به عدد یک میلیارد و 200 میلیون دالر رسید.

صادرات ۱.۲ میلیارد دالری ایران به آفریقا

برقرار شده است، اضافه کرد: خوشبختانه از سوی 

اتـاق البـرز نیـز ایـن فرصـت فراهـم شـد و بـه تعامـل 

بیشتر میان البرز و سنگال منجر می شود.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رضایی یادآور شد: 

اگر تنها بخشی از ظرفیت های ایران از جمله البرز 

به سـمت روابط اقتصادی با سـنگال سـرازیر شـود، 

جهـش قابـل توجهـی در روابط تجاری میـان ما و آن 

کشور ایجاد خواهد شد. سال 1400 نسبت به سال 

پیـش از آن، صـادرات ایـران بـه قـاره آفریقـا بالـغ بـر 

120درصـد افزایـش داشـت. بـه عبـارت دیگـر، رقـم 

صـادرات مذکـور برابـر یـک میلیـارد و 200 میلیـون 

دالر بـوده و ایـن مهـم، روزنـه و چشـم انداز خوبـی را 

بر این اساس در گسترش روابط میان ایران و سنگال 

ترسیم خواهد کرد.
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به گزارش »فلزات آنالین«، حجت االسالم اکبر 

احمدپـور فدکـی عنـوان کـرد: مجتمـع سـنگ آهن 

سـنگان خـواف بـه نمایندگـی از سـازمان گسـترش و 

نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایران )ایمیـدرو( و 

بـه نیابـت از دولـت، بـر فعالیت هـای شـرکت های 

سـرمایه گذار معدنـی بخـش خصوصـی در زمینـه 

انجـام تعهدهـا، سـاخت کارخانـه و مسـئولیت های 

اجتماعی و زیرساختی معدنی نظارت دارد.

وی ادامه داد: مجتمع سنگ آهن سنگان خواف 

نقـش راهبـری را در توسـعه اکتشـاف و اسـتخراج 

صـورت  در  کـه  دارد  منطقـه  ایـن  در  سـنگ آهن 

واگذاری به بخش خصوصی از انجام ماموریت های 

محوله خود باز می ماند.

نماینـده مـردم خـواف و رشـتخوار در مجلـس 

شـورای اسـالمی گفـت: باید فعالیت این معـادن به 

عنـوان یـک وظیفـه حاکمیتـی و نظارتـی همچنـان 

توسـط ایمیـدرو و بـه نیابـت از آن توسـط مجتمـع 

سـنگ آهن سـنگان خـواف نظـارت شـود تـا عـالوه بـر 

تکمیـل برنامه هـای توسـعه ای و شناسـایی ذخایـر 

در  موثـری  گام هـای  بتـوان  معدنـی  مـواد  جدیـد 

توسـعه منطقه برداشت.

احمدپـور افـزود: هم اکنـون بـا راه اندازی بیشـتر 

کارخانه هـای کنسـانتره در منطقه سـنگان و بعـد از 

چنـد دهـه فعالیت و صـرف میلیاردها تومان هزینه 

از محل بودجه دولت و بیت المال شاهد شکوفایی 

و توسـعه کیفـی فعالیت هـای ایـن بخـش هسـتیم و 

تنهـا در سـال گذشـته 18 میلیـون تـن سـنگ آهن و 

افـزون بـر 25 میلیـون تـن باطله بـرداری متناسـب بـا 

نیاز واحدهای تولیدی کنسانتره و تولید سنگ آهن 

مجتمـع  و  شـد  تولیـد  منطقـه  ایـن  دانه بنـدی  و 

سنگ آهن سنگان در بهترین شرایط تولید سنگ آهن 

قـرار دارد و از ثبـات کامـل بـرای انجـام تعهـدات 

پنـج  کارخانه هـای  خـوراک  تامیـن  بـرای  ایمیـدرو 

شرکت سرمایه گذاری برخوردار است. 

ایجـاد  از  آنجـا کـه هـدف  از  وی اضافـه کـرد: 

بنگاه هـای اقتصـادی و از جملـه دولتـی رسـیدن بـه 

نماینـده مـردم خواف و رشـتخوار در مجلس شـورای اسـامی گفت: واگذاری مجتمع سـنگ آهن 
سـنگان خـواف به عنوان تنهـا معدن دولتـی فعال این شهرسـتان به بخش خصوصی مانع توسـعه 

منطقه است و مسئوالن و دولتمردان باید از انجام آن خودداری کنند.

واگذاری مجتمع سنگ آهن سنگان خواف به بخش 
خصوصی، مانع توسعه منطقه است
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اهـداف کالن، تولیـد بـه همـراه بهـره وری حداکثـری 

در کنـــار وظایـــف زیست محیــطی و  مسئولیــت 

سـنگ آهن  مجتمـع  واگـذاری  بـا  اسـت  اجتماعـی 

سنگان خواف به شرکت خصوصی این مهم به نحو 

مطلوب فراهم نمی شود.

نماینـده مـردم خـواف و رشـتخوار در مجلـس 

شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه تاکیـدات رهبـر معظـم 

انقـالب در نام گـذاری امسـال بـه عنـوان »تولیـد، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« گفت: باید با توسعه و 

رونق تولید سنگ آهن در منطقه سنگان بستر تحقق 

شعار سال را در منطقه بیش از پیش فراهم کرد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، زمزمه های واگذاری 

مجتمـع سـنگ آهن سـنگان خـواف بـه عنـوان تنهـا 

معـدن دولتـی و تحـت پوشـش سـازمان گسـترش 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو( بـه بخـش 

خصوصـی )شـرکت تهیـه تولیـد مـواد معدنی ایـران( 

واکنش هایی در بین مسـئوالن شهرسـتان خواف به 

دنبـال داشـت و نماینـده مـردم خواف و رشـتخوار و 

مسـئوالن این شهرسـتان مخالفت خود را نسبت به 

این مسـئله اعالم کردند.

مجتمع سـنگ آهن سـنگان خواف به عنوان یک 

معـدن دولتـی بـه همـراه پنـج شـرکت معدنی بخش 

خصوصی در این منطقه فعالیت دارند.

مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با یک میلیارد 

تـن ذخیـره یکـی از 10 معـدن بـزرگ سـنگ آهن در 

تولیـد  بـرای  اولیـه  خـوراک  تامین کننـده  و  جهـان 

17.5میلیـون تـن کنسـانتره، 15 میلیـون تن گندله و 

پنج میلیون تن سنگ  آهن در ایران است.

درصـد   30 بـا  سـنگان  کانسـارهای  مجموعـه 

طـول  بـه  گسـتره ای  در  کشـور  سـنگ آهن  ذخایـر 

22کیلومتـر و عـرض 10 کیلومتـر در 300 کیلومتری 

جنوب شرقی مشهد، 40 کیلومتری جنوب شرقی 

شـهر خواف و 18 کیلومتری شـمال شـرقی سـنگان 

در جنـوب شـرقی خراسـان رضـوی و نزدیـک مـرز 

افغانستان قرار دارد. 

سـنگ آهن  معـادن  ایـن  ویژگی هـای  بارزتریـن 

امکان فعالیت های معدنکاری در طول 12 ماه سال، 

کاهـش  زمیـن،  سـطح  در  معدنـی  مـاده  وجـود 

هزینه هـای اسـتخراج و معدنـکاری و وجـود عناصـر 

نـــادر خاکـی اســت کـه با مشـارکت بخـش  دولتی و 

سـازمان توسـعه و نوسـازی صنایـــع و معـــادن ایـــران 

)ایمیــــدرو(، فــــوالد سنگــــان و تعــــدادی دیگــــر از 

شرکت هــــای بــــزرگ معـــدنی ایــران الگـــوی موفــق 

سرمایه گذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط 

کشور است.

ـــ

به گزارش  »فلزات آنالین«، ابالغیه های وزارت 

نیـرو در محدودیـت مصـرف بـرق در حـال ارسـال به 

واحدهـای بـزرگ فـوالدی کشـور اسـت و مقـرر شـده 

مصـرف بـرق در ماه هـای خـرداد، تیـر و شـهریور بـه 

نصف کاهش یافته و در مرداد ماه نیز کارخانه های 

به طور کامل به صورت اجباری تعطیل شوند

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری بـازار، ریشـه 

اصلی تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار در اعمال 

عـوارض صادراتـی بـه روی صنایـع انـرژی از جملـه 

فلـزات و فـوالد، همیـن محدودیت هـا و قطعـی برق 

در تابستان 1401 بود که ذخایر و انبارهای کشور از 

مواد اولیه خالی نباشد.

اباغیه هـای وزارت نیـرو در محدودیـت مصرف بـرق در حال ارسـال به واحدهای بـزرگ فوالدی 
کشور و حاکی از قطعی برق است.

قطعی برق در راه است
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معافیت هـا در هزینه هـا خیلـی کمتـر اسـت و اگـر 

قصـد خنثـی کـردن این اثرات را داشـه باشـیم، باید 

با تسهیل واردات، این مسئله را مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: پیش از اینکه این مصوبه طـــرح 

تعرفه هـای ماشـین آالت،  بـا کاهـش میـزان  شـــود، 

شـرایط بـرای واردات تغییـر جـدی کـرد. البتـه ایـن 

معتقـد  امـا  می کنـد  ایجـاد  را  هزینـه ای  مصوبـه 

هسـتیم در ترکیـب بـا بعضـی برنامه هـای دیگـر کـه 

آن هـا را دنبـال می کنیـم، اگـر در نهایـت منجـر بـه 

نـوع  ایـن  واردات  محدودیت هـای  شـدن  کمتـر 

ماشین آالت شود، تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

بـر اسـاس گزارشـی از خبرگـزاری صداوسـیما، 

ماشین آالت و تجهیزات معدنی، از جمله کاالهای 

سرمایه ای هستند که با تولید ثروت ملی و ایجاد 

اشـتغال در کشـور ارتبـاط مسـتقیم دارنـد کـه بـا 

حذف موانع و قوانین محدودیت زا، امکان بهره گیری 

از ذخایـر معدنـی و تکمیـل زنجیـره ارزش افـزوده 

افزایش پیدا می کند.

به منظور تشـویق و حمایت از سـرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشـین آالت و تجهیزات اکتشافی، 
اسـتخراجی و صنعتـی مورد نیـاز خط تولید عملیات و صنایع معدنـی که با مجـوز وزارت صمت انجام 
می شـود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هسـتند اما در بند »ص« تبصره 6 قانون بودجه سـال 
1401 کل کشـور، ایـن معافیت برداشـته شـده و تمامی ماشـین آالت و تجهیزات صنعتـی و معدنی 

مشمول پرداخت حق ورودی شده اند.

حذف یک مصوبه و چالش جدید معدن کاران

غرقـی،  سـجاد  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

نایـب رئیـس کمیسـیون معـادن اتـاق تهـران مطـرح 

کـرد: لغـو معافیـت مالیاتـی ماشـین آالت سـنگین 

معدنـی کـه بـه عنـوان ابـزار تولیـد صنایـع معدنـی 

هسـتند، بـه طـور مسـتقیم بـر افزایـش قیمـت ابزار 

تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می گذارد.

وی افزود: ماشین آالت سنگین معدنی به عنوان 

ابزار تولید و پیشران زنجیره صنعت و معدن کاری 

محسـوب می شـوند و بایـد تـالش کنیـم کـه هرچـه 

می توانیـم، هزینـه تولیـد را از طریـق کاهـش هزینه 

پایین تریـن  بـه  تولیـد  ابـزار  و  ماشـین آالت  تامیـن 

سطح ممکن برسانیم.

از ســـوی دیگـــر، احـــد علیخـــانی، کارشنـــاس 

معــدن نیـــز دربــــاره لغـــو مصوبــــه حقـــوق ورودی 

ماشین آالت و تجهیزات معدنی عنوان کرد: وضع 

قوانیـن یک طرفه، راهـکار حمایت از تولیدکنندگان 

و  تولیـــدکنندگان صنعتـی  و حتـی  ماشیـــن آالت 

معدنی نیست.

در همیـن راسـتا، رضـا محتشـمی پور، معـاون 

امـور معـادن و فرآوری مـواد وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت مطـرح کـرد: سـهم حـذف یـا بـودن ایـن 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه اللـه جعفـری در نشسـت 

بررسـی عملکـرد سـال گذشـته و برنامه هـای سـال 

1401 طـرح احیــــا، فعال ســــازی و توسعــــه معـادن 

کوچک مقیـاس، عنـوان کـرد: باید طرح هایـی را در 

بـا اقدامـات معیـن، تعـداد  اولویـت قـرار داد کـه 

زیادی معدن فعال و احیا شوند.

وی افـزود: بـه تناسـب طرح هـای زیربنایی انجام 

شـده، ضروری اسـت تا اثربخشـی آن ها بر فعال سـازی 

گذشـته،  سـال  طـی  شـود.  اندازه گیـری  معـادن 

453معدن در طرح احیا و فعال سازی معادن متوسط 

و کوچک مقیاس فعال شدند که اشتغال زایی سه هزار 

و 500 نفر را به همراه داشـت. این در حالی اسـت که 

از ابتـدای طـرح تـا کنـون، 852 معـدن احیـا  و تعـداد 

13هزار و 800 شغل ایجاد شده است که این امر منجر 

به رشد تولید 33 میلیون تنی استخراج خواهد شد.

ارائه 30 بسته سرمایه گذاری در سال جاری  
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: با توجه 

نیمـه  و  راکـد  معـادن  اطالعـات  کامـل  پایـش  بـه 

رئیـس هیئـت عامل ایمیـدرو گفت: بـا توجه به پایـش کامل اطاعـات معادن راکـد و نیمه تعطیل 
سراسـر کشـور و شناسـایی 850 معـدن جهت احیا و فعال سـازی در سـال جـاری، ارائه 30 بسـته 

پیشنهادی سرمایه گذاری در 19 استان را در دستور کار قرار داده ایم.

ارائه 3۰ بسته سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱
رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد:

شناسـایی  همچنیـن  و  کشـور  سراسـر  تعطیـل 

سـال  در  فعال سـازی  و  احیـا  جهـت  850معـدن 

جاری، ارائه 30 بستـــه پیشنهــادی سرمایــه گذاری 

در 19اسـتان در دسـتور کار قـرار دارد. همزمـان بـا 

سـیر تکمیـل و اطمینـان از صحـت اطالعـات، بایـد 

بسـته های فعال سـازی را تدویـن و هـر مـاه حداقـل 

یـک بسـته بـرای جـذب سـرمایه گذار بـه فراخـوان 

گذاشته شود.

جعفـری بـر لـزوم تقویـت رابطـه بیـن سـازمان 

صمـت اسـتان ها و طـرح احیـا بـه منظـور کسـب 

اطالعـات دقیق تـر و نظـارت بـر فعال سـازی معـادن 

تاکید کرد.

از سـوی دیگــر امیـــر طاهـــرزاده، مدیــرعامــــل 

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این 

نشسـت، یادآور شـد: تاکنون 179 پروژه زیرساختی 

ایـن  از  کـه  اسـت  شـده  تعریـف  معـدن   924 در 

میـزان، 421 معـدن در طـرح احیـای معـادن کوچک 

قرار دارند. بالغ بر 20 معدن در بندر خمیر اسـتان 

هرمـزگان از اجـرای پروژه هـای زیرسـاختی منتفع و 

فعال شده اند.

انعقـاد  مباحثـی همچـون  ایـن نشسـت،  طـی 

قـرارداد و رونـد اجـرای سـامانه سـتام و مشـکالت 

ایـن سـامانه، تکمیـل و اعتبارسـنجی  از  اسـتفاده 

اطالعات طرح و نحوه ارائه بسـته های پیشـنهادی 

سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  216          اردیبهشت ماه  1401 72

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، امیـن صفـری در خصـوص ایـن پـروژه مهـم 

معدنـی، مطرح کـرد: در پروژه مس جانجا، قرارداد 

ابالغ شـده و تحویل زمین نیز صورت گرفته اسـت 

و در اولین مرحله شروع کار، بحث اکتشافات در 

دسـتور کار قرار دارد. برای شـروع کار، باید بعد از 

انجـام مراحـل مقدماتـی، عملیات اکتشـاف انجام 

شــــده و طراحــــی کارخانــــه انجـــام و پــــس از آن، 

اسـتخراج از معـدن و همچنیـن احـداث کارخانـه 

آغاز شود.

وی بـا اشــاره بـه برنــــده  شــــدن کنسرسیــــوم 

متشکل از شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی در 

مزایـــده معـــدن جانجـــا، تصریـــح کـــرد: شرکـــت 

سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات رهبری این 

کنسرسیوم را بر عهده دارد که شامل شرکت های 

تجلـی،  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

سـرمایه گذاری  و  گهرزمیـن  گل گهـر،  چادرملـو، 

معاون توسـعه معادن و صنایع معدنی شـرکت سرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: معدن 
مـس »جانجـا« یکی از پروژه های مهم کشـور اسـت که شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 
فلـزات محوریت توسـعه و اجـرای آن را بـر عهـده دارد و بهره بـرداری از این ذخیـره، می تواند نقش 

مهمی در توسعه منطقه ایفا کند و با محرومیت زدایی، منجر به ارتقای فرهنگی و اجتماعی شود.

فعالیت های معدنی شرق کشور با توسعه 
»جانجا« جان تازه می گیرد

معاون هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد:

غدیـر اسـت و می تـوان گفـت ایـن مجموعه هـا یـک 

ابرشرکت معدنی توانمند را تشکیل داده اند.

معــــاون توسعــــه معــــادن و صنایـــع معدنــــی 

هلدینـگ »ومعـادن« گفـت: فلـز مس در سـال های 

اخیـر، با توجه به گسـترش تولیـد خودروهای برقی 

در جهـان دارای جذابیـت بیشـتری شـده و همیـن 

موضـوع توجهـات را بـه سـوی ایـن مـاده معدنـی 

متمرکـز کـرده اسـت. در خودروهـای معمولـی پنج 

تـا 6 کیلوگـرم مـس مصـرف می شـود؛ درحالـی  کـه 

تـا  برقـی، حـدود 70  ایـن مصـرف در خودروهـای 

80کیلوگرم است.

صفـری بـا اشـاره بـه ذخیـره معـدن مـس جانجا، 

بیـان کـرد:  ایـن معـدن ذخیـره بزرگـی دارد اما عیار 

آن کـم اسـت و ایـن موضـوع باعـث شـده سـرمایه 

مورد نیاز به شـدت افزایش پیدا کند اما با حضور 

ابرشـرکت  کـه می تـوان گفـت  بـزرگ  شـرکت های 

را  منطقـه  می توانـد  کرده انـد،  ایجـاد  را  معدنـی 

متحـول کـرده و محرومیت زدایـی را بـه عنـوان یـک 

مسئولیت اجتماعی، به خوبی انجام دهد.

وی یادآور شد: برنامه ما استفاده حداکثری از 

بومـی  نیروهـای  خصوصـا  منطقـه،  پتانسـیل های 

اسـت کـه می توانـد در توسـعه اجتماعـی بسـیار 

موثر واقع شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی ایمیدرو، مجتمع سرب و روی انگوران در 

سـال 1400، یـک میلیـون و 39 هـزار و 397 تـن مـاده 

معدنی اسـتخراج کرد که در مقایسـه با رقم مدت 

مشابه سال قبل از آن با میزان 886 هزار و 825 ن، 

17 درصد رشد را نشان می دهد.

مجتمـع سـرب و روی انگـوران در اسـفند مـاه 

مــــاده معــــدنی  هــــزار و 830  1400، حــــدود 93 

اسـتخراج و 63 هـزار و 635 تـن ارسـال کـرد کـه 

نسـبت بـه آمـار مـدت مشـابه سـال 1399 بـا میزان 

52 هزار و 855 تن اسـتخراج و 72 هزار و 247 تن 

بـه ترتیـب 78 درصـد رشـد و 12 درصـد  ارسـال، 

کاهش یافت.

همچنین، این مجتمع طی 12 ماهه سال 1400، 

حدود 715 هزار و 27 تن ماده معدنی به شرکت ها 

ارسـال کرد. این آمار در مدت مشـابه سـال پیش از 

مجتمع سـرب و روی انگوران در اسـفند ماه 1400، حدود 93 هزار و 830 تن ماده معدنی اسـتخراج 
و 63 هزار و 635 تن ارسـال کرد که نسـبت به آمار مدت زمان مشـابه سـال 1399 با میزان 52 هزار و 

855 تن استخراج و 72 هزار و 247 تن ارسال، به ترتیب 78 درصد رشد و 12 درصد کاهش یافت.

افزایش تولید و استخراج سرب و روی 
مجتمع های ایمیدرو

معاون هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد:

آن، حـدود 952 هـزار و 619 تـن بـود کـه حاکـی از 

کاهش 25 درصدی میزان ارسال است.

افزایش 16 درصدی تولید کنسانتره و   
258 درصدی استخراج نخلک

مجتمـع معدنـی سـرب نخلـک در سـال 1400، 

افزون بر 252 هزار و 744 تن ماده معدنی استخراج 

کـرد کـه در مقایسـه بـا رقم مدت مشـابه سـال قبل 

از آن بـه میـزان 70 هـزار و 673 تـن، حکایت از رشـد 

258 درصدی دارد.

نخلک همچنین طی مدت زمان مورد بررسی، 

هشـت هـزار و 874 تـن کنسـانتره سـرب تولید کرد 

کـه نسـبت بـه رقـم تولیـد شـده در سـال 1399 بـا 

درصـد   16 حـدود  تـن،   620 و  هـزار  هفـت  حجـم 

افزایش یافت.

میـزان تولیـد کنسـانتره مجتمـع معدنی سـرب 

نخلـک طـی اسـفند مـاه سـال گذشـته، 771 تـن و 

میـزان اسـتخراج 24 هـزار و 700 تـن بـود که با توجه 

بـه آمـار مـدت مشـابه سـال 1399 بـه میـزان 608 تن 

کنسـانتره و 16 هزار و 331 تن اسـتخراج، به ترتیب 

27 و 51 درصد رشد یافت.
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خــــام  فــــوالد  بـه  صنعتـــی  آب  مصــــرف  میــــزان 

3.7مترمکعب شد و میزان مصرف آب صنعتی به 

چـدن تولیـدی نیـز 3.3 بـوده اسـت کـه ایـن اعـداد 

بهترین رکورد تاریخ ذوب آهن در زمینه مصرف آب 

بـه ازای تولیـد بـه شـمار می رونـد و البتـه بـا اجـرای 

پروژه هـای توسـعه قطعـا در سـال های آتـی ایـن عـدد 

مجددا کاهش می یابد.

ایـن مقـام مسـئول گفت: همـه ایـن رویدادهای 

خـوب در سـال 1400 بـا وجـود چالش هـای بسـیار بـه 

ثمر نشست. کرونا در سال گذشته همچنان ادامه 

یافت، از روزهای اول سـال محدودیت شـدید آب را 

در تابسـتان داشـتیم کـه محدودیـت بـرق نیـز بـه 

عنـوان چالـش دیگـر بـه آن اضافـه شـد و توقفـات 

بسـیاری را بـه کارخانـه تحمیـل کـرد، کمبـود مـواد 

بـر آن  آهـن دار کـه همـواره مطـرح اسـت و عـالوه 

مشـکالت تامیـن زغـال داخلـی در ماه هـای پایانـی 

معـاون بهره بـرداری ذوب آهن اصفهان گفت: خوشـبختانه برنامه های شـرکت در سـال 1400 با 
وجـود چالش هـای بسـیار بـه ثمـر نشسـت و موفقیت های خوبـی حاصل شـد که نتیجـه عملکرد و 

مدیریت نیروی انسانی حرفه ای ذوب آهن است.

برنامه های شرکت با وجود چالش های بسیار 
به ثمر نشست

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

توالییـان در  آهـن، مهـرداد  عمومـی شـرکت ذوب 

خصـوص پروژه های صرفه جویی در بخش های مواد 

اکـران  لوله هـای  تعویـض  کـرد:  عنـوان  انـرژی  و 

دیگ هـای اوتیلیزاتـور کنوتـور شـماره دو و سـه کـه 

صرفه جویـی آب را در پـی داشـت و در جـذب چدن 

به فوالدسازی کمک کرد، با موفقیت انجام شد. با 

اجـرای ایـن پروژه نسـبت جذب چدن در مقایسـه با 

سـال گذشـته 103 درصـد رقـم خـورد و همچنیـن 

تعمیـرات کنورتـور سـه انجـام گرفـت که در آسـتانه 

راه انـدازی اسـت. ایـن اعـداد نوید می دهـد در کنار 

صرفه جویـی آب در سـال 1401 از نظـر جـذب چـدن 

نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم و در سال 

جـاری نیـز بتوانیـم در جـذب چـدن در فوالدسـازی، 

رکـورد جدیـدی ثبـت کنیم و نکته دیگر اینکه سـایر 

پروژه های تعمیراتی که در برنامه تعمیرات اساسی 

کارخانـه قـرار داشـت نیـز همـه بـه نحـو احسـن بـه 

سرانجام رسیدند.

وی در خصوص میزان مصرف آب در ذوب آهن 

اصفهـان نیـز گفـت: این شـرکت موفق شـد در سـال 

گذشـته، کمتریـن میـزان مصـرف آب را بـه نسـبت 

تولیـد در تاریـخ خـود داشـته باشـد بـه نحـوی کـه 
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مشـکالت،  ایـن  همـه  بـا  شـد.  مطـرح  سـال 

موفقیت های خوبی حاصل شد که نتیجه عملکرد 

و مدیریت نیروی انسانی حرفه ای ذوب آهن است.

در  اصفهـان  آهـن  ذوب  بهره بـرداری  معـاون 

خصـوص دو هـدف اصلـی سـال 1401 نیـز بیـان کـرد: 

مـرز تولیـد سـه میلیـون تـن چـدن را در ذوب آهن به 

عنـوان یـک هـدف مهـم در دسـتور کار قـرار دادیم و 

همزمـان بـا افزایـش کمـی، میزان تولیـد محصوالت 

دارای ارزش افزوده باال نیز طبق برنامه حداقل باید 

به 800 هزار تن برسد تا افزایش کمی و کیفی تولید 

را در کنار همدیگر داشته باشیم.

توالییـان عنـوان کرد: با توجه به افزایش شـدید 

بهـای آب، گاز و بـرق و به ویـژه در ماه هـای پایانـی 

سـال بهـای کک و زغـال در بـازار جهانـی افزایـش 

بسـیاری یافـت و مـواد اولیـه داخلـی هـم از افزایش 

شـرکت  پاداش هـای  نمانـد.  بی نصیـب  قیمـت 

درصدی از سود شرکت است و برای اینکه بتوانیم 

در سال 1401 اهداف کمی و کیفی را محقق کنیم 

بایـد  شـد  عنـوان  کـه  قیمت هایـی  بـه  توجـه  بـا 

صرفه جویـی را در بخش هـای مختلـف در دسـتور 

کار قـرار دهیـم. بهـای گاز و بـرق در مقایسـه با اول 

سـال 1400 تقریبـا هشـت برابـر شـده اسـت، قیمـت 

کک و زغـال تقریبـا دو برابـر شـده اسـت کـه همـه 

تاثیرگـذار هسـتند. بـرای اینکـه بتوانیـم کمتریـن 

تورم مصرف را داشته باشیم، باید بیشترین تولید 

را رقـم بزنیـم کـه همـت همـه بخش هـای مختلـف 

شرکت را می طلبد.

ـــ

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از شاتا، رضا 

کار  حـوزه  ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  محتشـمی پور 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  بـا  مشـترکی 

آغـاز شـده اسـت، عنـوان کـرد: رویـداد  جمهـوری 

فنـاوری  و  اینوتکـس، رویـداد مهـم علمـی  نزدیـک 

کشور است و سعی داریم شرکت های معدنی را در 

این رویداد مهم سهیم کنیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با 

بیان اینکه ظرفیت بازسـازی ماشـین آالت معدنی 

یـادآور شـد: شـرکت های  در کشـور وجـود دارد، 

توانمنـدی وجـود دارد کـه توانایـی ایـن کار را بـا 

تامیـن نیـروی انسـانی مجـرب دارنـد. البته برخی 

ماشیــن آالت معــدنی نیز به علــت نداشتن صرفه 

اقتصـادی یـا قدیمـی بودن ممکـــن اســت ظرفیت 

بازسـازی نداشته باشند. هم اکنون حدود 15هزار 

دسـتگاه ماشیـــن آالت معـــدنی بیش از 20 سـال و 

پنـج هـزار دسـتگاه از ایـن ماشـین آالت نیـز بـاالی 

30 ســــال ســــن دارنــــد و ظرفیــــت خوبــــی بــــرای 

بازســـازی ماشیـــن آالت پیـــش روی شرکت هـــای 

توانمند وجود دارد.

معـاون وزیـر صمـت، گلوگاه تحریمـی حوزه معـادن را انتقال فناوری به کشـور عنـوان کرد و 
گفـت: شـرکت های دانش بنیان حـوزه فناوری های معدنی، باید به سـمت تامین نیازهای کشـور 
در ایـن زمینـه حرکـت کننـد و البته تقاضـای زیادی نیـز بـرای ورود شـرکت های دانش بنیان به 
حـوزه معـدن وجـود دارد کـه اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان حـوزه فناوری های 

معدنی آغاز شده است.

فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری معدنی
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آنالیـن«، جـواد حاجیانـی  بـه گـزارش »فلـزات 

عنوان کرد: در اسفند ماه 1400 پنج واحد با نام های 

3 شـهید عباس پـور، 3 و 4 دز، 2 رودبـار لرسـتان و 

3گتونـد علیا، به ظرفیـت 855 مگاوات برای انجام 

قبیـل  از  فراوانـی  مشـکالت  بـا  سـاالنه  تعمیـرات 

نقدینگی و قطعات یدکی روبه رو بودند و چشم انداز 

روشنی برای اتمام به موقع تعمیرات ساالنه و ورود 

به مدار در پیک تابستان 1401 نداشتند.

وی ادامـه داد: بـر اسـاس دسـتور و پیگیری های 

وزیر نیرو و با برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت 

توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان آب و برق 

خوزستان و پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده، 

در  برق آبـی  واحدهـای  تمـام  سـاالنه  تعمیـرات 

اردیبهشت  ماه به اتمام رسید و همه واحدها آماده 

تولید برق در پیک تابستان شدند.

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره بــرداری 

و دیسپـــاچینگ بـرق آبـی شـرکت مدیریت منابــــع 

آب ایــران گفـــت: ایـن امــر مهـم پـس از تالش هـای 

همگانـی شبانـــه روزی همکــاران در حالــــی رقــــم 

می خورد که در هیچ زمانی از هشت سال گذشته، 

همـه نیروگاه هـای بـرق آبـی موجـود بـه  اتفـاق آمـاده 

تولید نبودند.

بـر اسـاس گزارشـی از مهر، نیروگاه هـای برق آبی 

یکـی از ارکان صنعـت نیروگاهـی کشـور اسـت که با 

در  کشـور  آبـی  منابـع  نسـبی  محدودیـت  وجـود 

سال های اخیر همواره نقشی اساسی در پایدارسازی 

شـبکه سراسـری بـرق و تامیـن بـار پیـک را بـه عهـده 

سـوخت  بـه  نیـازی  نیروگاه هـا  ایـن  اسـت.  داشـته 

ندارند و به لحاظ حفظ محیط  زیست و ذخایر آبی، 

یاری رسان مجموعه صنعت برق در کشور هستند.

نیروگاه هـای برق آبـی، انـرژی مـورد نیـاز خـود را 

برای تولید برق از جریان آب رودخانه ها با کانال های 

حاضـر  حـال  در  کـه  می کننـد  تامیـن  آب  انتقـال 

59نیروگاه برق آبی در قالب 162 واحد در ایران وجود 

دارد کـه بخـش عمـده آن از جریـان آب و یـا انـرژی 

پتانسیل آب پشت سدها و آب بندها است.

مدیـرکل دفتر توسـعه نظام های فنی،  بهره برداری و دیسـپاچینگ برق آبی شـرکت مدیریت منابع 
آب ایـران گفـت: تعمیـرات سـاالنه 132 واحـد نیروگاه هـای برق آبی کشـور بـه ظرفیت 12 هـزار و 

161مگاوات به پایان رسید.

افزایش ۱۲ هزار مگاواتی تولید برق کشور
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

مدیـر  گفتـه  بـه  خراسـان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

بـه  توجـه  بـا  سـیاالت  و  انـرژی  فنـی،  پشـتیبانی 

فرسـودگی تجهیزات کمپرسـور اکسـیژن، تعمیرات 

اساسـی کمپرسـور یاد شـده که چندین سال منتظر 

حضور کارشناسـان خارجی بود، در داخل شـرکت و 

با دانش بومی اجرا شد.

کارکـرد  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  قربانـی  رضـا 

کمپرسـورهای اکسـیژن در واحدهـای تفکیـک هـوا، 

عنوان کرد: تا پیش از این برای تعمیرات کمپرسور 

نیاز به حضور متخصصان شرکت سازنده آن بود که 

از  ارز  بـر صـرف هزینه هـای بسـیار، خـروج  عـالوه 

کشور را در پی داشت و تعمیرات آن نیازمند مدت 

زمـان طوالنـی بـود که موجب وقفه قابل توجهی در 

تولید می شد.

رئیس واحد گازرسانی و تولید اکسیژن مجتمع 

فوالد خراسان هم گفت: این کمپرسورها که یکی از 

وظایـف آن فشرده سـازی اکسـیژن تـا فشـار حداکثـر 

فـرد  بـه  منحصـر  تکنولـوژی  دارای  اسـت،  بـار   31

LABYRINTH کشـور سـوئیس اسـت و از صنایـع 

پیشرفته ) High-Tech(محسوب می شود.

تعمیـرات  اجـرای  دربـاره  ادامـه  در  صدقیـان 

اساسی کمپرسور بیان کرد: این تجهیز، اولین بار در 

سال 1394 و پس از گذشت 15 سال و کارکرد پیوسته 

از زمان شـروع به کار واحد اکسـیژن، به دلیل خرابی 

یکی از قطعات آن، از مدار خارج شده بود که قطعه 

معیـوب بـرای انجـام تعمیـرات بـه نماینـده شـرکت 

سـازنده در ایـران ارسـال و پـس از تعمیـرات برگردانده 

بـرای تعمیـرات اساسـی،  ایـن وجـود  بـا  بـود.  شـده 

کارشناسان شرکت سازنده خارجی به دلیل تحریم ها 

از حضور در کشور امتناع کردند. در پی عدم حضور 

کارشناسـان خارجی، تعمیرات اساسـی این قطعه به 

مناقصه گذاشته شد که به دلیل High-Tech بودن، 

تنها نماینده سابق شرکت سازنده با پیشنهاد قیمت 

بسیار باال در استعالم شرکت کرد.

سرپرسـت نت مکانیک واحد اکسـیژن مجتمع 

فوالد خراسـان اظهار کرد: پس از بررسـی فعالیت ها 

و سـوابق نماینـده شـرکت سوئیسـی در کشـور و بـا 

توجه به اینکه شرکت مزبور قبال چنین تعمیراتی را 

اعالمـی،  بـاالی  قیمـت  طرفـی  از  و  نـداده  انجـام 

سـرانجام ایـده انجـام اورهـال توسـط پرسـنل خـود 

واحد شکل گرفت.

شـهریارپور افـزود: پـس از بررسـی کلیـه مـدارک 

موجـود کمپرسـور و برگـزاری چندین جلسـه داخلی 

در واحد اکسـیژن و با حمایت معاون بهره برداری و 

اورهـال  سـیاالت  و  انـرژی  پشـتیبانی،  مدیریـت 

کمپرسـور اکسـیژن بـرای اولیـن بـار در دسـتور کار 

واحد قرار گرفت.

مدیر پشتیبانی، انرژی و سیاالت مجتمع فوالد 

خراسان، با قدردانی از گروه اجرایی افزود: همکاران 

ایـن  تعمیـرات  کامـل  اجـرای  بـا  توانسـته اند  مـا 

راسـتای  در  را  مهـم  قدمـی  حسـاس،  تجهیـزات 

بومی سـازی توانمندی های صنعتی در این شـرکت 

تولیـدی بـا موفقیـت بردارنـد و تجهیـز اورهال شـده 

نیـز در وضعیـت خوبـی بـرای از سـرگیری کار قـرار 

دارد. همچنیـن صرفه جویـی ارزی معـادل 66 هـزار 

یـورو، ارتقـای دانـش فنی همـکاران، صرفه جویی در 

زمان و هزینه ها از دستاوردهای این اقدام ارزشمند 

بوده است.

تعمیرات اساسـی کمپرسور اکسـیژن واحد »گازرسانی و هوای فشـرده« مجتمع فوالد خراسان 
با اتکا به خودباوری و توان داخلی کارکنان واحد اکسیژن با موفقیت انجام شد.

موفقیت کارشناسان فوالد خراسان در قطع 
وابستگی به خارج



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  216          اردیبهشت ماه  1401 78

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، میثـم مداحـی در جمـع 

مسـئولین، پیشکسـوتان و فعاالن ایمنی و بهداشـت 

شـرکت ذوب آهن، گفت: ما در جنگ همه جانبه با 

دشمن هستیم به نوعی نیازهای جدیدی برای تغییر 

ذائقه تولید می شود. 

وی افـزود: بـا تولیـد نیازهـای جدیـد، ارزش هـا بـه 

منفعت طلبی تبدیل شده است.

اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 

اصفهان تاکید کرد: بر اساس آموزه های دینی، کار و 

کارگـر از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت و هر کسـی 

برای رفاه خانواده، کار و تالش کند مانند مجاهد در 

راه خدا است.

مداحـی بیـان کـرد: ملـت ایـران در دوران کرونا با 

ایثـار در ایمنی و بهداشـت جامعه مشـارکت کـرده و 

فرهنـگ ایمنـی و بهداشـت ایرانی را بیـش از پیش به 

نمایش گذاشتند.

وی، ذوب آهن اصفهان را در خط مقدم جنگ 

اقتصــــادی بــــا دشمـــن دانســـت و تاکیـــد کــــرد: 

تالشگــــران ایــــن شرکــــت بــــا تولیـــد محصـوالت 

استراتژیک و مورد نیاز کشور، تحریم های ظالمانه 

دشمنان را بی اثر کردند.

اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 

اصفهـان بـا بیـان اینکـه ذوب آهـن اصفهـان از لحـاظ 

ایمنی و بهداشت شغلی سرآمد صنایع کشور است، 

افـزود: ایـن شـرکت در مقابلـه بـا ویـروس کرونـا نیـز 

برنامه ریـزی و اقدامـات خوبـی داشـت ضمـن اینکـه 

یاری گر جامعه پیرامونی و منطقه نیز بود.

مداحی تاکید کرد: صدمه نزدن به خود و دیگران 

از واجبـات و توصیه هـای دیـن مبیـن اسـالم اسـت 

بنابراین با رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی در 

محیـط کار بـرای صیانـت از وجـود خـود و هـم نوعـان 

باید حداکثر دقت را داشته باشیم.

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان گفـت: ذوب آهن اصفهان از لحـاظ ایمنی و 
بهداشـت شـغلی سـرآمد صنایع کشـور اسـت و در مقابله با ویروس کرونا نیز برنامه ریزی و اقدامات 

خوبی داشت؛ ضمن اینکه یاری گر جامعه پیرامونی و منطقه نیز بود.

ذوب آهن اصفهان، سرآمد صنایع کشور است

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملـو، ناصر 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل  تقـی زاده، 

چادرملـو در پنـل تخصصـی دوازدهمیـن همایـش و 

و سـنگ آهن  فـوالد  نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت 

ایران با نگاهی به بازار بر اهمیت انجام اکتشاف در 

صنعت فوالد کشـور، اظهار کرد: برای برون رفت از 

عـدم توسـعه متـوازن در زنجیـره تولید فـوالد، ایجاد 

کنسرسـیومی متشـکل از شـرکت های توانمنـد در 

جهت اکتشاف پهنه های جدید، الزم است.

وی در پایـان همچنیـن تغییـر رویکـرد توسـعه 

یـک  را  آلیـاژی  بـه سـمت فوالدهـای  فـوالد کشـور 

ضـرورت اجتناب ناپذیـر عنـوان و خاطـر نشـان کـرد: 

بایـد تسـهیالت الزم جهت برخـورداری شـرکت ها و 

و  نویـــــن  تکنولوژی هــــای  از  سرمایـــه گــــذاران 

زیرساخت هــــای الزم این صنعـــت فراهـــم شـــود تا 

بتوانیـــم در صحنـــه رقابت هـای بین المللـی باقـی 

مانده و خوش بدرخشیم.

مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملو گفت: بـرای برون رفت از عدم توسـعه متوازن 
در زنجیـره تولید فوالد، ایجاد کنسرسـیومی متشـکل از شـرکت های توانمند در جهت اکتشـاف 

پهنه های جدید، الزم است.

اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فوالد باشد
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اظهـار  و  تشـکر   1401 سـال  مـاه  فروردیـن  و   1400

امیــــدواری کــــرد کــــه در ســـال جـــاری اهـــداف 

بـا عنایـت  و  فـوالد هرمـزگان محقـق  اسـتراتژیک 

فـوالد هرمـزگان  و  تـالش سخت کوشـان  خداونـد 

رسـانده  ثبـت  بـه  تولیـد  از  جدیـدی  رکوردهـای 

خواهد شد.

 مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان با حضـور در واحد احیا مسـتقیم این شـرکت بر حفـظ روند 
افزایشی تولید تاکید کرد.

رکوردهای جدیدی در تولید به ثبت می رسانیم

ـــ

بـــه گـــزارش »فلـزات آنالیــــن« و بـــه نقـــل از 

خبرگـزاری صداوسـیما، رضـا محتشـمی پور در ایـن 

بخشـنامه خطاب به رؤسـای سـازمان های صنعت، 

جنـوب  همچنیـن  و  اسـتان   31 تجـارت  و  معـدن 

استان کرمان، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه 

ابالغیه هـای  پیـرو  اسـت:  کـرده  اعـالم  اقتصـادی 

و   1397 مـاه  بهمـن   9 مـورخ   289622/60 شـماره 

شماره 119134/60 مورخ 12 مرداد ماه 1399، تاکید 

می شود با عنایت به بند )ث( ماده 31 قانون نظام 

مهندسـی معـدن، واگـذاری مسـئولیت فنـی در 

فعالیت های معدنی اعم از اکتشـاف، بهره برداری 

و صنایع معدنی به کارکنان ستاد وزارت و سازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ها صـرف نظـر از 

وضعیت استخدامی )سربازان امریه، شاغلین پاره 

وقت و ...( ممنوع است.

اسـت:  آمـده  همچنیـن  بخشـنامه  ایـن  در 

کارکنـان سـایر سـازمان ها و شـرکت ها نیـز مشـمول 

 12/5/99 مـورخ   119134/60 شـماره  دسـتورالعمل 

صالحیـت دار  افـراد  به کارگیـری  الـزام  موضـوع 

)مسئول فنی( به صورت تمام وقت در فعالیت های 

معدنی می شوند.

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صنعت، معـدن و تجارت طـی بخشـنامه ای، واگذاری 
مسئولیت فنی در فعالیت های معدنی به کارکنان را ممنوع اعام کرد.

مسئولیت فنی معادن به متخصصین امر واگذار شود

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد هرمزگان، عطالله معروفخانی با 

حضور در شیفت شب واحد احیا مستقیم در دیدار 

بـا کارکنـان ایـن واحـد بـر لزوم تحقـق اهـداف از پیش 

تعییـن شـده مبنـی بـر افزایـش تولیـد در واحدهـای 

مختلف شرکت تاکید کرد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا اشـاره بـه 

فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه »کارگران، 

سـتون اصلی خیمه تولید و اقتصاد کشـور هسـتند« 

نقـش ایـن قشـر زحمتکـش در فـوالد هرمـزگان را پـر 

اهمیت دانست.

فـوالد  کارگـران  و  کارکنـان  تالش هـای  از  وی 

سـال  در  متعـدد  رکوردهـای  ثبـت  در  هرمـزگان 
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