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کمبود انرژی برق در کشور طی دو سه سال گذشته به یکی از معضل های بزرگ 

صنعت تبدیل شده است. به دلیل قیمت گذاری دولتی و نبود سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در صنعت برق، متاسفانه این صنعت متناسب با نیاز و افزایش تقاضا، رشد 

نکـرده و همیـن امـر موجـب شـده اسـت کـه در فصل هـای گـرم سـال همـواره شـاهد 

خاموشـی های گسـترده در کشـور باشـیم. اوایل خرداد ماه سـال گذشته، شرکت های 

فوالدی با قطعی های پراکنده برق مواجه شدند اما از اوایل تیر ماه، با مصوبه شورای 

امنیـت ملـی کشـور، بـرق صنعـت فـوالد بـه جهـت پایـداری شـبکه توزیـع مشـترکان 

خانگی به طور کامل قطع شد و فوالدسازان می توانستند تنها با 10 درصد دیماند برق 

مصرفـی خـود فعالیـت کننـد. ایـن یعنـی بـه طـور عملی تولیـد فوالد کشـور حتـی در 

واحدهای فوالدی بزرگ متوقف شد. 

در همه کشورها صنعت، برق بیشتری نسبت به بخش خانگی مصرف می کند 

و قیمـت بـرق صنعتـی از بخـش خانگـی کمتـر اسـت. ضمن اینکـه دولت هـا به دلیل 

اشتغال زایی صنعت و مصرف مداوم برق، یارانه هایی را برای صنعت لحاظ کردند. از 

طرفی، سرانه مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر میانگین جهانی است؛ در حالی که 

قیمت آن ارزان تر از برق مصرفی صنایع محاسبه می شود. به عبارت بهتر، ایران جزو 

ارزان تریـن عرضه کننـدگان بـرق بـه بخـش خانگـی در دنیـا اسـت. متاسـفانه مصـرف 

خانگی برق در سال های اخیر به شدت با رشد مواجه شده و این موضوع سبب فشار 

مضاعف به صنعت شـده اسـت. به طوری که عرضه نشـدن برق کافی به صنعت و 

در نتیجه، کاهش تولید، مانع رشد صنعتی کشور شده است.

تامین نشـدن برق مورد نیاز در تابسـتان و قطعی های پیاپی آن برای شـرکت های 

فوالدی در حالی اتفاق می افتد که این صنعت باید مطابق با سند چشم انداز 20ساله 

کشور در افق 1404 به تولید 55 میلیون تن فوالد دست یابد. خوشبختانه این صنعت 

در ظرفیت سازی به وعده های خود عمل کرده و فوالدسازان کشور می توانند تا مدت 

یـاد شـده، بـه ظرفیـت مـورد نظـر برسـند اما ظرفیت سـازی در صنعـت فوالد یـک وجه 

ماجرا بوده و وجه منفی برای این صنعت، کمبود انرژی است.

در سه تا چهار سال اخیر، صنعت فوالد کشور توانست رتبه خود را در دنیا ارتقا 

دهد و به رتبه دهم رسـاند. همچنین مطابق با سـند چشـم انداز، باید این صنعت با 

تولید 55 میلیون تن فوالد به رتبه هفتم رسد. الزم به یادآوری است که تولید فوالد 

کشـور در سـال 1399 به بیش از 30 میلیون تن رسـید و جایگاه صنعت فوالد در رتبه 

دهم تثبیت شد اما متاسفانه قطعی برق این صنعت در سال گذشته موجب 

شد تولید فوالد مطابق با انتظارات و برنامه پیش نرود زیرا بنا بود رشد بیش از 

10 درصدی در تولید فوالد اتفاق افتد و به بیش از 33 میلیون تن برسد. در حالی 

که طی سال 1400، تولید فوالد کشور حدود 28 میلیون تن بود. این یعنی بیش 

از 8 درصد از تولید فوالد کشور نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و به این 

ترتیب، معادل پنج میلیون تن از تولید برنامه ریزی شده صنعت فوالد کشور از 

دسـت رفـت. در صورتـی کـه قیمـت فوالد را متوسـط 15 هـزار تومان بـه ازای هر 

کیلوگـرم در نظـر بگیریـم، بـا کاهش 5.5 میلیون تنی تولیـد فوالد در سـال قبل، 

فوالدسـازان کشـور بیـش از 82 هـزار میلیـارد تومـان از درآمـد خـود را از دسـت 

دادند. همچنین اگر حاشیه سود فوالدسازان را مطابق با ترازنامه بسیاری از آن ها 

حـدود 30 درصـد لحـاظ کنیـم، ایـن یعنـی 25 هزار میلیـارد تومان از سـود خالص 

صنعت فوالد کشور کاسته شد. 

در کاسـتی های انـرژی نخسـتین صنعتـی کـه مـورد هـدف قـرار می گیـردو 

قربانـی می شـود، صنعـت فـوالد اسـت؛ در حالـی کـه ایـن صنعت مقصر کمبود 

انرژی نیست و راه حل را جای دیگری باید جست وجو کرد. نکته قابل توجه این 

است که حتی فوالدسازان و شرکت های بزرگ معدنی کشور داوطلب احداث 

10 هـزار مـگاوات نیـروگاه جدیـد شـده اند. در حالـی کـه برای احـداث هر نیروگاه 

سیکل ترکیبی برق با ظرفیت 500 مگاوات باید حدود هفت هزار میلیارد تومان 

هزینـه کـرد، بـرای تولیـد 10 هزار مگاوات باید بیش از 140 هزار میلیـارد تومان در 

شرایط کنونی هزینه شود. به این ترتیب، فوالدسازان باید هر چه سود خالص در 

سـال های آتـی کسـب می کننـد، صـرف امـر غیـر مرتبـط بـا آن هـا یعنـی احـداث 

نیـروگاه کننـد. در حالـی کـه ایـن سـود کسـب شـده می توانسـت صرف توسـعه 

صنعت و اشتغال زایی در صنعت فوالد شود، فوالدسازان باید بخش عمده ای از 

سود خود را صرف احداث نیروگاه کنند که طی دوره چهار ساله به بهره برداری 

می رسد. بنابراین انتظار می رود صنعت فوالد همچنان در تابستان سال جاری و 

سـال های آتی با محدودیت انرژی مواجه شـود. امسـال نیز مطابق با نامه  هایی 

که سازمان های برق منطقه ای یکی پس از دیگری به فوالدسازان ارسال کرده اند، 

بـاز هـم شـاهد قطعـی بـرق خواهیـم بـود. بـه طـور مثـال، در یکـی از نامه هـا از 

فوالدسـاز خواسـته شـده از خـرداد مـاه تـا پایـان شـهریور ماه، مصـرف برق خـود را 

50درصد کاهش دهد و در مرداد ماه نیز تولید خود را متوقف کند.

بـا کاهـش تولیـد دوبـاره فـوالد کشـور و نیـز محدودیـت تامیـن انـرژی در 

سـال های آتـی، انتظـار مـی رود عـالوه بـر اینکـه بـه اهـداف تعییـن شـده در سـند 

چشـم انداز برای صنعت فوالد کشـور نرسـیم، جایگاه دهمی کشـور نیز به خطر 

افتد زیرا رقبای خارجی صنعت فوالد کشور هرگز به نظاره نخواهند نشست و 

قطعا افزایش تولید خواهند داشـت. به نظر می رسـد حوزه تامین انرژی کشـور 

نیازمند چاره اندیشـی اساسـی اسـت و همانند اقداماتی که طی چند روز اخیر 

برای حذف ارز 4200 تومانی از کاالهای اساسی و جلوگیری از توزیع رانت گرفته 

شـد، در صنعـت بـرق نیـز بـه تصمیم های شـجاعانه ازجمله افزایش قیمـت برق 

بخش خانگی و سرمایه گذاری های جدید نیاز داریم.

قیمت برق،  نیازمند تصمیم شجاعانه

سعید فتاحی منش



فــوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی



گفت و گوی ویژه

شماره  217          اردیبهشت ماه  1401

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

6

نیازمند بازنگری در حقوق دولتی معادن هستیم
کیهـان گوهریـن، مدیرعامـل شـرکت توسـعه و فـرآوری مـس مسـکنی در گفت وگو بـا »فلزات آنالین«:

کاتـد مـس، اصلی ترین محصـول زنجیـره تولید این فلز اسـت کـه فعالیـت تولیدکنندگان 
محصـوالت مسـی بـه تولید این مـاده اولیـه وابسـتگی دارد. تولیدکننـدگان کاتد در کشـور ما، 
انگشت شـمار هسـتند و تکنولوژی در این زمینـه اهمیت زیادی دارد زیـرا رقابت پذیری محصول 
را افزایـش می دهـد. شـرکت مس مسـکنی یکی از شـرکت های فعـال در این حوزه اسـت که 
مـاده اولیـه خود را نیـز از طریق معدن کاری تامیـن می کند. در این رابطـه، خبرنگار پایگاه خبری 
و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا کیهـان گوهریـن، مدیرعامل شـرکت توسـعه و فـرآوری مس 

مسکنی به گفت وگو نشسته که متن کامل آن در ادامه آمده است:
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و    تاریخچـه  توضیحاتـی در خصـوص 
فعالیـت شـرکت توسـعه و فـرآوری مـس 

مسکنی بفرمایید.
شـرکت توسـعه و فرآوری مس مسـکنی با هدف 

ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی و رونق بخشی 

بـه مناطـق محـروم بـا انجـام فعالیت هـای معدنـی 

)اکتشاف، استخراج و فرآوری( در سال 1391 تاسیس 

شـد. حفـظ و صیانـت از ذخایـر معدنـی کشـور از 

طریـق اکتشـاف سیسـتماتیک و اصولـی، اسـتخراج 

حداکثـری و رعایـت معیارهـا و ضوابـط ایمنـی در 

بـدو  از  ایـن شـرکت  معـادن، مهم تریـن معیارهـای 

تاسیس بوده است.

 همزمـان تاسـیس ایـن مجموعـه، معـدن مـس 

مسـکنی بـه ایـن شـرکت، واگـذار و با تجهیـز کارگاه و 

ارسـال ماشـین آالت معدنی، اسـتخراج مـاده معدنی 

مس از این معدن آغاز شد. بالفاصله بعد از استخراج 

مـس از ایـن معـدن، راه انـدازی اولیـن کارخانـه مـس 

کاتد در استان اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفت 

و کارخانـه فـرآوری مـس کاتـد مسـکنی در زمینـی به 

وسـعت 10 هکتار و به روش تانک لیچینگ به دسـت 

اولیـن  رسـید.  بهره بـرداری  بـه  متخصـص  جوانـان 

محصـول مجموعـه، مـس کاتـد 99.99 درصـد بود که 

در بهمن 1393 وارد مرحله تولید شد. 

شـرکت    تولیـدی  محصـوالت  سـبد 
توسـعه و فرآوری مس مسـکنی چیسـت و 

عمده مشتریان شما چه صنایعی هستند؟
مـس کاتـد بـا عیـار 99.99 در ابعـاد یک هـزار در 

800 میلی متـر بـه وزن تقریبـی 70 کیلوگـرم، عمـده 

محصـول تولیدی در شـرکت اسـت. ضمـن اینکه از 

همـان ابتـدا بـا تولیدکننـدگان لولـه، سـیم و کابل به 

صـورت  بـه  مـس  کاتـد  مصرف کننـدگان  عنـوان 

مستمر همکاری داشته ایم.

تکنولـوژی تولیـد کاتـد در این شـرکت   
چیسـت و آیـا این تکنولوژی تفـاوت خاصی 

با نمونه های دیگر دارد؟
کاتـد مـس بـه دو روش اصلـی پیرومتالـورژی و 

پیــــرو  روش  می شــــود.  تولیـــد  هیدرومتالــــورژی 

روش  و  سـولفیدی  سنگ هـــای  بـــرای  متالـــورژی 

هیدرومتالـورژی بـرای سـنگ های اکسـیدی مـس 

کاربـرد دارد. از آنجـا کـه بخش عمده ذخایر سـنگ 

مـس دنیـا و ایـران از نـوع سـولفیدی اسـت، عمـده 

روش  از  کشـور،  و  دنیـا  در  مـس  تولیدکننـدگان 

پیرومتالـورژی برای تولید کاتد اسـتفاده می کنند. 

بـه چهـار قسـمت  اگـر معـادن را  بـه طـور مثـال،  

مسـاوی تقسـیم کنیم، سه چهارم آن ها سولفیدی و 

یک چهارم دیگر، اکسیدی خواهد بود. 

نقـش  ذوب  کـوره  پیرومتالـورژی،  روش  در 

روش،  ایـن  در  دارد.  تولیـد  فراینـد  در  را  مهمـی 

سـنگ های سـولفیدی از طریق فلوتاسـیون، ذوب و 

پاالیـش بـه کاتـد تبدیـل می شـوند. مرحلـه ابتدایـی 

تولید در روش پیرومتالورژی که تولید کنسانتره به 

کمک فلوتاسیون است، فرایند پیچیده ای ندارد و 

خیلی هم هزینه بر نیست. به همین دلیل برخی از 

شـرکت های خصوصـی تنهـا کنسـانتره مـس را بـه 

کمـک روش فلوتاسـیون تولیـد می کنند و محصول 

خـود را در اختیـار کارخانجـات ذوب تولیدکننـده 

روش  ثانویـــــه  مرحلــــه  می دهنــــد.  قــــرار  کاتــــد 

پیرومتالورژی به دلیل نیاز به کوره و سپس پاالیش، 

هزینـه باالیـی را شـامل می شـود. بـه همیـن دلیـل 

بهتـر اسـت تـا تنـاژ مـاده اولیـه )کنسـانتره( ورودی 

ایـن روش صرفـه  بـه  تولیـد  فراینـد  تـا  باشـد  زیـاد 

اقتصادی داشته باشد. 

در روش هیدرومتالورژی، از فرایند اسیدشویی 

استفاده می شود که مرحله اول اجرای آن، عملیات 

انحـالل در اسـید اسـت.  از آنجایـی کـه مـا در حـال 

حاضـر در معـدن مسـکنی از سـنگ های اکسـیدی 

مـس بـه عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده می کنیـم، در 

روش  بــــــه  محصـــــول  تولیــــد  فراینـــــد  نتیجــــه 

هیدرومتالورژی است.

ارزیابـی شـما از عرضـه کاتـد مـس در   
بورس کاالی ایران چیست؟

بـورس کاالی ایـران، یـک تاالر معامالتی اسـت 

کـه میـزان عرضـه و تقاضـا بـرای انـواع محصـوالت 

با توجه به شرایط 
اقتصادی جهان در زمان 
همه گیری ویروس کرونا، 
صنعت مس دچار افت 
و خیزهای فراوانی در 

بازارهای داخلی و خارجی 
شده است که در نهایت 
شاهد افزایش عرضه، 
تقاضا و قیمت این فلز 

استراتژیک هستیم
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طـی    مـس  جهانـی  قیمـت  نوسـان 
ماه های اخیـر، چه تاثیری بر میـزان فعالیت 
شـرکت توسـعه و فـرآوری مـس مسـکنی 

گذاشته است؟
شـرایط فعلی صنعت مس به گونه ای اسـت که 

هـر روز شـاهد افزایش قیمت هـای داخلی و خارجی 

هسـتیم امـا رونـد صعودی قیمت ها بـر میزان تولید 

محصول در مجموعه تغییری ایجاد نکرده است. به 

جـرات می تـوان گفـت که امسـال در فرایند تولید با 

مشکل خاصی مواجه نشده ایم اما شرایط نابسامان 

موجود به شدت بازار فروش را تحت تاثیر قرار داده 

اسـت. از یـک سـو، مشـتریان توقـع عیـار بـاالی کاتد 

مـس را دارنـد و از سـوی دیگـر، قیمـت تمـام شـده 

کاتـد مـس با خلـوص باال بـرای آن ها صرفه اقتصادی 

ندارد همچنین. برای صادرات کاتد مس نیز شرایط 

ویــــژه ای تعریــــف شــــده اســــت؛ بــــه طـوری کــــه 

تعییـن  را  معاملـه  هـر  سرنوشـت  مـس،  ویـژه  بـه 

می کنـد. پیـش  از اینکـه قیمـت جهانـی مـس بـا 

افزایـش چشـمگیری مواجـه شـود، رابطـه منطقـی 

بیـن عرضـه و تقاضـای ایـن محصـول حاکـم بـود و 

شـرکت ملی صنایع مس ایران که اغلب پنج هزار 

تـن کاتـد در ایـن تـاالر صنعتـی عرضـه می کنـد، بـا 

میـزان تقاضـا و عرضـه پنـج هـزار تنـی نیـز مواجـه 

می شـد امـا از زمانـی کـه قیمـت کاتـد بـه ازای هر 

کیلوگـرم فراتـر از 230 هـزار تومـان رفتـه، میـزان 

یافتـه  کاهـش  قبـل  نسـبت  بـه  معاملـه  و  تقاضـا 

اسـت. در واقـع، میـزان خریـد در مقابـل پنـج هزار 

تـن عرضـه کاتـد مـس ناچیـز اسـت. در مجمـوع 

می تـوان گفـت افزایـش  قیمت هـا، میـزان رقابـت 

در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایران را به شـدت 

تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد و میـزان تقاضـا نیز با 

افت چشمگیری همراه می شود.

تولیدکننده باید محصول خود را ابتدا در بورس کاال 

عرضـه کنـد و در صورتـی که فـروش محصول انجام 

نشد، مجوز صادرات برای آن واحد صادر می شود. 

در حالت کلی، رشد قیمت ها فشار مضاعفی را به 

مشـتریان وارد کـرده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه پیش تـر 

هزینـه محصـول را یک  جـا و به صـورت نقد پرداخت 

می کردنـد امـا هم اکنـون شـاهد واریـز آن طـی چنـد 

نقدینگـی  تامیـــن  ایـن مسئلـــه  مرحلـه هستیــــم. 

واحدهای تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار داه است و 

روند خرید و پرداخت به کندی پیش می رود.

با چـه چالش هایـی در تولیـد کاتد مس   
مواجه هستید؟

تامیـن مـواد اولیـه خـط تولید، مهم ترین چالشـی 

است که اکثر تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و ما 

نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتیم. اگرچه همـواره 
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تمهیدات الزم را در راسـتای تامین کافی مواد اولیه 

اندیشـیده ایم و سیاسـت های خاصی را در مجموعه 

اتخاذ کرده ایم تا بتوانیم بر مشکالت احتمالی غلبه 

کنیم. معضل دیگری که در این صنعت وجود دارد، 

موضـوع حقـوق دولتـی معادن اسـت. تـا سـال 1396، 

حقـوق دولتـی معـدن را بـر اسـاس اسـتخراج سـنگ 

معدن محاسبه می کردند؛ در صورتی که این حقوق 

اکنـون طبـق کاتـد مـس تولیـدی بـرآورد می شـود و 

اختـالف قیمـت هنگفـت ایجادشـده بیـن اسـتخراج 

سـنگ و کاتـد مـس، بـه هیـچ وجـه صرفـه اقتصـادی 

تومـان حقـوق  نـدارد. در سـال 1396، 150 میلیـون 

دولتی پرداخت می کردیم و در حال حاضر، این مبلغ 

حدود 10 برابر شده است! ما به عنوان یک تولیدکننده 

از ابتـدای فعالیـت خـود تـا هم اکنـون، کوچک تریـن 

حمایتی را از هیچ سازمان دولتی دریافت نکرده ایم و 

بدون اخذ کمترین وام و تسهیالت بانکی به فعالیت 

خـود ادامـه داده ایـم. بنابرایـن پرداخـت ایـن مبالـغ به 

عنوان حقوق  دولتی، ناعادالنه است.

از طرفـی، وزارت صنعــــت، معـــدن و تجـــارت 

اعـالم کـرده بـود کـه معـدن د اران بـه دلیـل اینکـه 

نمی تواننـد در راسـتای جلوگیـری از خام فروشـی، 

اقدام به صادرات سـنگ معدنی کنند، در صورت 

احـداث واحـد فـرآوری و تولیـد محصـول، مشـمول 

معافیـت مالیاتـی و حقـوق دولتـی می شـوند امـا بـا 

راه انـدازی خـط فـرآوری، همچنـان باید بـرای حقوق 

دولتی و مالیات به وزارتخانه های صمت و اقتصاد 

و دارایی پاسخگو باشیم.

در واقع، طبق قانون شرکت توسعه و فرآوری مس 

مسکنی از معافیت مالیاتی وزارت صمت برخوردار 

است اما وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات بر درآمد را 

طلـب می کنـد و احقـاق حـق در ایـن زمینـه بسـیار 

دشـوار و زمان گیر اسـت. به نظر می رسـد که دولت 

بـه جـای اینکـه از تولیدکننده در جهت اشـتغال زایی 

حمایـت کنـد، بـه دنبـال مانع تراشـی در ایـن زمینـه 

اســـت. عـــدم حمایــــت دولـت، فقـط شـامل حـال 

تولیدکنندگان مس نیســت بلکه کم لطفی مسئوالن 

شامـــل حامـــل تمـام صنایـــع پایین دسـتی فعـال در 

صنعت مس و سایر حوزه ها نیز شده است.

اهداف و چشـم  انداز شـرکت توسـعه و   
فرآوری مس مسکنی چیست؟

شرکت ما برای تولید کاتد از روش تانک لیچینگ 

اسـتفاده می کنـد و اسیدشـویی در مخـازن عظیـم 

انجـام می شـود. از آنجایـی کـه سـنگ های مصرفـی 

مـا نیـز کم عیـار هسـتند، همـواره در تـالش هسـتیم 

بــــر  عـــالوه  نیـز  هیپ لیچینـــگ  روش  از  کـه 

تانک لیچینـگ بهره منـد بشـویم تـا بتوانیـم میـزان 

تولیـد را تـا حـد امـکان افزایـش دهیـم. مطالعـات 

گسترده در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در 

ایـن زمینـه در حـال انجـام اسـت. عالوه برایـن در 

سال هـــای اخیـــر در سنگ هــــای اسـتخراجی خود، 

مشـاهده  نیـز  سـولفیدی  رگه هـای  از  شواهـــدی 

می کنیم و به دنبال آن هستیم تا با انجام مطالعات 

کارخانــــه  احــــداث  نهایــــت  در  و  آزمایشگاهــــی 

فلوتاسـیون و تولید کنسـانتره مـس و راه انـدازی خط 

بـرای  را  تـازه ای  موفقیـت  پیرومتالـورژی،  تولیـد 

شرکت به ارمغان آوریم.

بـا توجـه بـه اهمیـت مـس در سـایر   
صنایع، تحلیل شـما از آینده صنعت مس در 

کشور چیست؟
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی جهـان در زمـان 

همه گیـری ویـروس کرونـا، صنعت مس دچـار افت 

و خیزهـای فراوانـی در بازارهـای داخلـی و خارجـی 

شـده اسـت کـه در نهایـت شـاهد افزایـش عرضـه، 

تقاضا و قیمت این فلز استراتژیک هستیم. از سوی 

دیگـر، رشـد و پیشـرفت تکنولـوژی در زمینـه تولیـد 

خودروهـای برقـی و اسـتفاده کمتـر از سـوخت های 

فسیلی نیز خبر از افزایش قیمت هرچه بیشتر مس 

را می دهـد کـه می توانـد موقعیـت مناسـبی بـرای 

جهـش تولیـد و فـروش تولیدکننـدگان داخلـی مـس 

تلقـی شـود. همچنیـن مـس بـه عنـوان یک شـاخص 

اقتصـادی نیـز تلقـی می شـود زیـرا بـه دلیـل کاربـرد 

فراوانـی کـه دارد، می توانـد نشـان دهنده سـالمت 

اقتصادی یک کشـور نیز باشـد. امیدوار هسـتیم با 

توسـعه  فلـز سـرخ، شـاهد  ایـن  اهمیـت  بـه  توجـه 

صنعت مس در کشور در آینده نزدیک باشیم.

شرایط فعلی صنعت مس 
به گونه ای است که هر روز 
شاهد افزایش قیمت های 
داخلی و خارجی هستیم 
اما روند صعودی قیمت ها 
بر میزان تولید محصول 

در مجموعه تغییری ایجاد 
نکرده است
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مدیرعامـل شـرکت ذوب و نورد کرمان گفت: رشـد قیمت مواد اولیه و انـرژی به افزایش هزینه  
تولید منجر شده است و تعدادی از واحدهای فوالدی، فعالیت خود را متوقف کرده اند.

تولید فوالد سود کافی ندارد
نوسان قیمت مواد اولیه فوالدی  

مدیرعامل شرکت ذوب و نورد کرمان:

حمیـد رحیمـی  در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مجتمع ذوب و نورد کرمان در سـال 1374 در زمینه 

تولیـد شـمش فـوالدی به وسـیله ماشـین ریخته گری 

پیوسـته فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. هم اکنـون بـا یک 

کارخانـه  فوالدسـازی بـه ظرفیـت 100 هزار تـن در حال 

در   150 مقطـع  سـطح  بـا  فـوالدی  بیلـت  تولیـد 

150میلی متـر و طـول 12 متـر توسـط دو کـوره القایـی 

15تنی هستیم. همچنین با دارا بودن یک واحد نورد 

گرم، مقاطع طویل یعنی میلگرد به ظرفیت 500هزار 

تـا 40 میلی متـر در گریدهـای  تـن از سـایز هشـت 

A3،A2 و A4 فعالیـت خـود را گسـترش داده ایـم. 

انسـانی در  نیـروی  بـا 450  توانسـتیم  خوشـبختانه 

سه شیفت کاری طی سال 1400، میزان تولید مقاطع 

طویـل را هفـت برابـر کنیـم؛ یعنـی بـه 520 هـزار تـن 

رسـانیم تـا عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده میلگـرد در 

جنوب شرق کشور را از آن خود کنیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب و نـورد کرمـان تصریح 

تدریـج  بـه  مجموعـه  سیاسـت گذاری های  کـرد: 

باعـث افزایـش ظرفیـت مجموعـه شـد؛ بـه طـوری 

کـه طـی یـک سـال گذشـته، ظرفیت تولیـد خطوط 

نـورد شـرکت 70 هـزار تـن بوده اسـت اما با توسـعه 

بـرای  نیـرو  جـذب  حـال  در  گـرم،  نـورد  خطـوط 

مجموعه هستیم.

نبود ثبات در بازار فوالد  
مـاده  عمده تریـن  را  اسـفنجی  آهـن  رحیمـی، 
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مصرفـی مجموعـه عنـوان کـرد و گفـت: ایـن مـاده 

اولیـه را بیشـتر از شـرکت هایی نظیـر توسـعه آهـن و 

فـوالد گل گهـر، مجتمـع فـوالد نی ریـز و معدنـی و 

صنعتـی چادرملـو تامیـن می کنیـم. در واقـع مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود را هـم از بـورس کاالی ایـران و 

هـم از طریـق بـازار آزاد تهیـه می کنیـم. آهـن قراضـه 

نیز جزو مواد اولیه مورد استفاده این شرکت است.

وی با بیان اینکه شرکت ذوب و نورد کرمان در 

سال 1400، به دلیل نوسان قیمت آهن اسفنجی، به 

تعمیـرات و اورهـال دسـتگاه های سـوق پیـدا کـرده  

است، افزود: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در 

تعییـن  دسـتوری  صـورت  بـه  ایـران  کاالی  بـورس 

می شـود، محصـوالت بـا قیمـت واقعـی خـود عرضه 

نمی شـــود و در نهایــــت، ایــــن رونــــد، زیــــان دهی 

واحدهـای تولیـدی را بـه همـراه دارد؛ بـه طـوری کـه 

طـی دی مــــاه ســــال گذشتــــه مجبـــور بـه توقـــف 

فوالدسازی شدیم و تنها با فروش میلگرد به فعالیت 

خود ادامه دادیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب و نـورد کرمـان مطـرح 

کرد: طبق دستورالعمل های پیشین وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، قیمت آهن اسفنجی باید 50 درصد 

قیمـت شـمش فـوالدی تعییـن شـود امـا شـرکت های 

بـزرگ تولیدکننـده آهـن اسـفنجی ایـن سـازوکار را رد 

کرده انـد و تمایـل دارنـد پایـه محاسـبه قیمـت آهـن 

اسفنجی بر اساس قیمت پایه کشور هند تعیین شود 

کـه ایـن فراینـد باعـث کاهـش شـدید تفـاوت قیمـت 

آهن اسفنجی و شمش فوالدی شده است.

ایـن تولیدکننده محصـوالت فوالدی ادامـه داد: 

عرضـه آهـن اسـفنجی در بـورس کاال بـا قیمت هـای 

پایـه جدیـد از سـوی شـرکت های دولتـی که صاحب 

معـدن هسـتند، قیمت گـذاری قبلـی به طـور کامل 

تغییر کرده است و این سازوکارها موجب زیان دهی 

بخـش  کـه  طـوری  بـه  بخـش خصوصـی می شـود؛ 

خصوصـی هیچ گونـه دخـل و تصرفـی در ایـن فراینـد 

ندارد و باید تابع این دستورالعمل ها باشد. تا زمانی 

بـه  فـوالد  زنجیـره  محصـوالت  قیمت گـذاری  کـه 

صـورت دسـتوری تعییـن شـود، دولـت بـه صـورت 

عملـــی نمی توانــــد هیچ گونــــه کمکی بــــه بخــــش 

خصوصی کند.

تا زمانی که قیمت گذاری 
محصوالت زنجیره فوالد 
به صورت دستوری تعیین 

شود، دولت به صورت عملی 
نمی تواند هیچ گونه کمکی به 

بخش خصوصی کند

هدف گذاری برای صادرات  
رحیمی درباره عمده مشـتریان شـرکت ذوب و 

نـورد کرمـان، ادغـان کرد: با توجه به اینکه محصول 

نهایی این مجموعه، میلگرد است، هم فروش جزئی 

و هـم فـروش کلـی داریـم و از مـردم تـا شـرکت های 

محسـوب  مـا  مشـتریان  جـزو  پیمانـکاری  بـزرگ 

می شـوند. بقیـه محصـوالت نهایـی خـود را نیـز در 

بورس کاالی ایران عرضه می کنیم.

وی دربـاره فـروش صادراتـی این شـرکت، مطرح 

کـرد: بـا توجـه بـه نزدیکی با مرزهای آبی و شـرقی، با 

کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان 

به صادرات میلگرد می پردازیم. همچنین به تازگی 

کشـور تاجیکسـتان نیـز بـه جمـع کشـورهای هـدف 

صادراتی ما اضافه شد.

با افزایش قیمت انرژی، تولید فوالد   
مقرون به صرفه نخواهد بود

مدیرعامل شرکت ذوب و نورد کرمان توضیحاتی 

را دربـاره اثـر افزایـش تعرفـه حامل هـای انـرژی بـر 

فعالیت شرکت و بهای تمام شده تولید ارائه کرد و 

گفت: اداره گاز اسـتان کرمان تعرفه گاز طبیعی را 

در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 1399 افزایـش داد؛ بـه 

طوری که طی دو سال گذشته برای هر متر مکعب 

گاز، 300 تومـان پرداخـت می شـد امـا در سـال 1400 

و  هـزار  دو  گاز،  مترمکعـب  هـر  مصـرف  بهـای 

100تومـان تعییـن شـد کـه نشـان دهنده رشـد چنـد 

برابـری قیمـت آن اسـت. قیمـت بـرق نیـز مشـمول 

رشد قیمت شده و در سال 1400 رشد چهار برابری 

را تجربـه کـرد. اگـر شـرایط بـه همیـن ترتیـب ادامـه 

داشـته باشـد اکثـر تولیدکننـدگان کـه از کوره هـای 

می کننـد،  اسـتفاده  القایـی  و  الکتریکـی  قـوس 

فعالیت خود را متوقف می کنند.

رحیمـی تاکید کـرد: بحران انـرژی و قیمت های 

سرسـام آور مـواد اولیـه سـبب شـده اسـت کـه تولیـد 

شمش فوالدی دیگر مقرون به صرفه نباشد.

وی ادامـه داد: در سـال گذشـته، وزارت نیـرو 

بخشـنامه ای مبنـی بـر قطـع بـرق و سـهمیه بندی 

مصرف آن توسط شرکت های فوالدی صادر کرد که 

بـه ناچـار بـا 10 درصـد ظرفیـت اسـمی مجموعـه بـه 
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فعالیت خود ادامه دادیم. از این رو، این دستورالعمل 

منجر به توقف واحد فوالدسـازی ما شـد؛ به طوری 

کـه طـی 6 مـاه نخسـت در سـال 1400 با تعطیلی این 

واحد مواجه بودیم.

مدیرعامل شرکت ذوب و نورد کرمان خاطرنشان 

کرد: با وجود اینکه این مجموعه دارای دو کارخانه 

تولیدی بوده اما دارای یک مجوز است که در سال 

قبـل، هـر دو کارخانـه بـا محدودیـت مصـرف بـرق و 

گاز مواجه شدند و در واقع، کمبود انرژی حدود 60 

درصد از ظرفیت تولید شرکت را دچار اختالل کرد. 

پیگیری هـای  برخـالف  زمینـه  ایـن  در  متاسـفانه 

صورت پذیرفته، اقدامی از سوی مسئولین صورت 

نگرفته است.

تعطیلی عمده واحدهای فوالدی در   
آینده نه چندان دور

رحیمـی عنـوان کـرد: قیمت گـذاری دسـتوری 

مـواد اولیـه و قطـع حامل هـای انـرژی، عمده تریـن 

مشکالت ذوب و نورد کرمان است. در خرید آهن 

اسفنجی از بورس کاالی ایران، این این ماده اولیه را 

بـا قیمـت 11 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم از 

بـورس کاالی ایـران خریـداری می کنیـم امـا هنـگام 

تعییـن  بـرای  فاکتورنویسـی،  و  هزینه هـا  بـرآورد 

قیمت هـا میـزان 9 درصد مالیـات بر ارزش افـزوده و 

5 درصد کرایه حمل و کارمزد بورس کاال به قیمت 

پایه اضافه می شود.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه های تولید فوالد 

موجب شده تا این امر، مقرون  به  صرفه نباشد و در 

صورت تداوم این وضعیت، در آینده نه چندان دور 

فوالدسـازان خصوصـی مجبـور بـه توقـف فعالیـت 

خود خواهند شد. راه حل خالصی از این شرایط، آن 

اسـت کـه واحدهـای متعلق به بخـش خصوصی، به 

تملک شـرکت های خصولتی درآینـد و زیرمجموعه 

از  بهره منـدی  بـا  بتواننـد  تـا  شـوند  آن هـا حسـاب 

حمایت دولت به وضعیت خود سامان بخشند.

بحران انرژی، مانع بزرگ طرح های توسعه  
در  کرمـان  نـورد  و  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص اولویت هـا و اهـداف ایـن مجموعـه، اذعان 

کرد: بر اساس جلسات متعددی که با معاون وقت 

اسـتانداری کرمان برگزار کردیم، عنوان شـد مشکل 

کمبود برق صنایع فوالدی تا چهار سال آینده ادامه 

خواهد داشت و اگر میزان مصرف واحدهای تولید 

از حـدی فراتـر رود، بـرق آن واحـد تولیـدی را قطـع 

خواهند کرد.

رحیمی بیان کرد: هنگامی که محدودیت های 

ناشـی از کمبـود انـرژی، 60 درصـد ظرفیـت تولیـد 

و  درآمـد  کنـد،  مواجـه  اختـالل  بـا  را  مجموعـه 

هزینه هـای شـرکت حتـی بـه نقطـه سـر بـه سـر نیـز 

نمی رسـند و پیش بینـی برنامه هـا را بسـیار سـخت 

می کنـد. مگـر اینکـه دولـت برنامـه ای هدفمنـد و 

جامع در جهت حل بحران انرژی تبیین کند.

وی عنوان کرد: قصد افزایش ظرفیت فوالدسازی 

را داشـتیم که متاسـفانه بـا محدودیت هـای مصرف 

انـرژی مواجـه شـدیم کـه منتظـر تصمیم هـای تـازه 

دولت در این باره خواهیم بود.

هر روز، یک چالش جدید  
مدیرعامـل شـرکت ذوب و نـورد کرمـان وظیفـه 

و  کیفیـــت  بـا  محصــــول  تولیـــد  را  تولیدکننــــده 

خدمت رسـانی بـه مـردم عنـوان کـرد و گفـت: در 

بخش تولید مشکالت بسیاری وجود دارد و هر روز 

بایـد منتظـر اتفاقـات ناگوار باشـیم. در یکـی دو ماه 

اخیر نیز شاهد وضع عوارض بر صادرات محصوالت 

فلـزی ازجملـه فـوالد بودیـم کـه موجـب التهـاب در 

بازار شده است.

رحیمـی در پایـان خاطرنشـان کـرد: سـازمان های 

امـور مالیاتی کشـور، تامین اجتماعـی و...، ازجمله 

نهادهایی هستند که با دستورالعمل های یک جانبه 

در مسـیر تولیدکننـدگان سـنگ اندازی می کننـد و 

همین مسـئله سـبب شـده اسـت تولیدکنندگان به 

سختی اقدام به تولید محصوالت با کیفیت  کنند.
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مدیرعامل شـرکت حدید صنعـت  داران گفت: چالش های کنونی که صنعت کشـور ما بـا آن مواجه 
است، باعث می شود قدرت تولیدکنندگان روز به روز کمتر شود و دیگر رمقی برای آن ها باقی نماند.

تولیدکننده،  بازنده است
مدیرعامل شرکت حدید صنعت داران:

مدیرعامل شرکت فوالد صنعت داران خاطرنشان 

کـرد: تولیدکننـده بایـد عـالوه بـر مواجهـه بـا تـورم، 

و  حقـوق  انـرژی،  ماننـد  هزینه هـا  سـایر  بتوانـد 

دستمزد، بیمه، مالیات و... را نیز بپردازد. بسیاری 

بـه  تقریبـا  کنونـی  شـرایط  بـا  تولیدکننـدگان  از 

بن بست رسیده اند.

افزایش تورم به کاهش قدرت خرید   
جامعه انجامید

زین العابدیـن تاکیـد کـرد: پودر کشـش را که در 

تولیـد محصـول اسـتفاده می کردیم، دو سـال قبل با 

هزینـه دو هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قابـل 

تامین بود؛ اما اکنون قیمت آن به 30 هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم رسـیده اسـت. همچنین فسـفات 

نیـز بـه عنـوان دیگـر مـاده افزودنـی بـرای تولیـد بـه 

قیمت 6 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری 

می شـد کـه اکنـون ایـن مـاده نیز به قیمـت 120 هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم قابل تامین است.

وی اذعـان کـرد: مشـتریان محصـوالت فـوالدی 

نیـز دیگـر ماننـد گذشـته تـوان خریـد با حجم بـاال را 

ندارند. به عنوان مثال، در گذشته برخی مشتریان 

قـادر بـه خریـد بـه میـزان بیـش از 10 تـن محصـول و 

حتـی 50 تـن بودنـد امـا بـه تدریـج حجم سـفارش ها 

کاهش یافت و اکنون سفارش بیش از یک کامیون 

محصول نداریم و تمام سفارش ها با حجم پایین از 

سوی مشتریان صورت داده می شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت داران اظهـار 

کرد: توان تولیدکنندگان در حوزه مفتول فوالدی به 

احمدرضا زین العابدین در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالیـن«، بیان کرد: 

بـا توجـه بـه افزایـش شـدید قیمت هـا طی سـال های 

اخیـر، قـدرت خریـد جامعـه بسـیار ضعیـف شـده 

خریـد  ماننـد گذشـته  نمی تواننـد  مـردم  و  اسـت 

انجـام دهنـد. تولیدکننـدگان نیـز از تـورم آسـیب 

دیده اند و نمی توانند به خوبی فعالیت کنند.

وی افـزود: کل زنجیـره صنعـت فـوالد بـا چالـش 

تـورم دسـت و پنجـه نـرم می کنـد؛ به طـور مثـال، در 

گذشته 10 تن محصول شرکت ما معادل یک کامیون 

بـازار بـه فـروش  بـه قیمـت 300 میلیـون تومـان در 

می رفـت. در حالـی کـه اکنـون ایـن میزان به بیـش از 

700 میلیـون تومـان رسـیده و خریـد محصـول نهایـی 

تقریبا از عهده بسیاری از افراد جامعه خارج است.
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یک دهم گذشته رسیده است و همه تقریبا پایین تر 

نیـز  بـازار  می کننـد.  فعالیـت  اسـمی  ظرفیـت  از 

و  تولیدکننـده  بـرای  آن  رونـد  و  اسـت  متالطـم 

مصرف کننده قابل پیش بینی نیست. ضمن اینکه 

بـازار در انتظـار سـرانجام برجـام اسـت. در صـورت 

امضـای دوبـاره برجـام، احتمـال دارد شـاهد ریـزش 

و  تولیدکننـده  باشـیم.  بـازار  در  قیمت هـا  شـدید 

مصرف کننده در وضعیت صبر و نظاره دسـت نگه 

می دارد تا به قطعیت برسد زیرا اگر خرید عمده ای 

را بـه قیمـت کنونـی انجـام دهـد، در صـورت ریزش 

بنابرایـــــن  می کنــــد.  ضــــرر  شدیــــدا  قیمت هــــا، 

تولیدکنندگان شدیدا در بن بست گرفتار شده اند.

اختالف قیمت زیاد در زنجیره فوالد  
زین العابدیـن بـا اشـاره بـه وضعیـت تولیـد ایـن 

بهره بـرداری،  پروانـه  طبـق  کـرد:  عنـوان  شـرکت، 

مجموعـه،  ایـن  فـوالدی  مفتـول  تولیـد  ظرفیـت 

و  دسـتگاه ها  بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت  تـن  43هـزار 

ماشین آالت نصب شده، توان تولید ما بیش از این 

میـزان ارزیابـی می شـود. متاسـفانه اکنـون میـزان 

تولید حتی به 15 درصد توان اسـمی هم نمی رسـد 

و به شدت کاهش یافته است.

وی تصریـح کـرد: مـاده اولیـه مـورد نیـاز بـرای 

تولیـد مفتـول فـوالدی، کالف میلگرداسـت کـه بـا 

میلگرد تفاوت دارد. میلگرد هم آج دار اسـت و هم 

بـه صـورت شـاخه در بـازار خریـد و فروش می شـود؛ 

ضمـن اینکـه بـرای سـاخت و سـاز کاربـرد دارد. در 

حالـی کـه کالف بـه صـورت میلـه پیچیـده شـده 

است و در صنایع متعددی به کار می رود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت داران مطـرح 

کـرد: اکنـون تمایل تولیدکنندگان به ادامه فعالیت 

کاهـش یافتـه اسـت. بـه طـور مثـال، اکنـون شـمش 

فـوالدی بـه قیمـت 15 تـا 16 هـزار تومـان بـه ازای هر 

کیلوگـرم در بـازار خریـد و فـروش می شـود و بهـای 

کالف صنعتـی 21 هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم است. بنابراین اختالف 40 درصدی میان 

ایـن دو محصـول وجـود دارد. البتـه ایـن قیمت هـا 

بـرای محصـوالت عمومـی هـر دو حلقـه از زنجیـره 

است و زمانی که یک محصول با گرید خاص برای 

مصرف کننـده خـاص همچـون خودروسـازی تولیـد 

می شـود، قیمت ممکن اسـت بسـیار متفاوت تر از 

بـه طـوری کـه قیمـت  باشـد.  اعـالم شـده  اعـداد 

هـزار  بـا گریدهـای خودرویـی 35  فـوالدی  کالف 

یعنـی  ایـن  اسـت.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان 

اختـالف بیـش از 100 درصـدی میـان دو حلقـه از 

زنجیـره وجـود دارد. مشـخص نیسـت ایـن اعـداد و 

اختـالف قیمت هـا بـر چـه اساسـی بـه وجود آمـده و 

هـر بخـش از زنجیـره بـرای گریدهـای خـاص خـود 

بدون حساب و کتاب قیمت گذاری می کند.

زین العابدیـن یـادآور شـد: پیـش از این، بخشـی 

از مـواد اولیـه خـود را از کشـورهایی نظیـر چیـن، 

کره جنوبـی و... وارد می کردیـم؛ در حالـی کـه از 

میلگـرد،  کالف  آلیـاژ  پیچیده تریـن  تـا  سـاده ترین 

کمتـر از 10 درصـد اختـالف قیمـت وجـود داشـت 

امـا در کشـور مـا میـان دو حلقـه از یـک زنجیـره، 

یعنـی شـمش و کالف، بیـش از 100 درصـد اختالف 

قیمت وجود دارد.

شـرکت  مصرفـی  گریدهـای  خصـوص  در  وی 

بیـان  تولیـد محصـول،  بـرای  حدیـد صنعـت  داران 

همچـون  گریدهایـی  را  مـا  مصـارف  عمـده  کـرد: 

حتـی  و   1038  ،CK12  ،CK10  ،1010  ،1008

گریدهای باالتر تشکیل می دهند.

احداث خط نورد گرم  
مدیرعامـل شـرکت حدیـد صنعـت داران اعـالم 

کرد: برای تامین مواد اولیه، یک خط نورد گرم نیز 

راه انـدازی کردیـم. ایـن خـط بـه صـورت اختصاصـی 

بـه  و  شـده  طراحـی  شـرکت  کارشناسـان  توسـط 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. قـرار بـود در ایـن خـط بـا 

استفاده از شمش های فوالدی 125 در 125میلی متر 

با طول دو متر، کالف تولید شود. علت راه اندازی 

خـط نـورد نیـز همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، 

بـرای  بـود.  کالف  و  شـمش  قیمـت  اختـالف 

تومـان  میلیـارد  چندیـن  خـط  ایـن  از  بهره بـرداری 

هزینه شـد اما متاسـفانه چون بازار در رکود به سـر 

می برد، تولید آن متوقف است.

وی اضافه کرد: ظرفیتی که برای این خط در نظر 

گرفتیم، نورد 300 عدد شـمش فوالدی در روز معادل 

 توان تولیدکنندگان در 
حوزه مفتول فوالدی به 
یک دهم گذشته رسیده 

است و همه تقریبا 
پایین تر از ظرفیت اسمی 

فعالیت می کنند. بازار 
نیز متالطم است و روند 

آن برای تولیدکننده 
و مصرف کننده قابل 

پیش بینی نیست
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60 تن بود. به این ترتیب، خط یاد شده حدود 20 هزار 

تـن ظرفیـت نـوردکاری داشـت و می توانسـت بخـش 

عمده ای از مواد اولیه شرکت را تامین کند.

صرف هزینه چند میلیارد تومانی برای   
واردات دستگاه

مدیرعامـل شـرکت حدیـد صنعـت داران بـا بیـان 

اینکه تنها محصول تولیدی این شـرکت، پیچ و مهره 

است، گفت: پیش از این، نحوه تولید پیچ و مهره در 

شـرکت مـا ابتدایی تـر بـود و بنابرایـن امـکان داشـت 

محصوالتی با کیفیت پایین تر و قیمت غیر رقابتی تر 

در مقایسـه بـا سـایر رقبـا تولیـد شـود. ضمـن اینکـه 

کیفیت محصوالت ما نیز مناسب سلیقه بازار مطابق 

با وضعیت روز نبود. همچنین برای تولید پیچ و مهره 

باید چند مرحله را به صورت جداگانه و با دقت کم 

طی می کردیم ولی اخیرا سفارش یک دستگاه بسیار 

جدید تولید پیچ و مهره را داده ایم که حتی به کشور 

وارد شده و در گمرک است.

ایـن  بـا به کارگیـری  تاکیـد کـرد:  زین العابدیـن 

دستگاه جدید، برخالف روش قبلی عالوه بر اینکه 

دقـت تولیـد محصـول بـه طـور چشـمگیری افزایـش 

می یابـد، چنـد مرحلـه تولیـد بـه صـورت یـک جـا، 

انجـام و زمـان تولیـد کـم می شـود. اسـتفاده از ایـن 

دستگاه مانند آن است که چند دستگاه تولید پیچ 

و مهره در روش قبلی همچون کشش، گرم کردن، 

سـرد کردن، سـوراخ کاری، پرداخت کاری و... که با 

دسـتگاه های گوناگون انجام می شـدند، توسط یک 

دستگاه انجام شود.

وی اذعـان کـرد: تامیـن دسـتگاه یاد شـده، برای 

مـا هزینـه چنـد میلیـون دالری بـه همـراه داشـت و 

بـرای  را  خـود  نقدینگـی  و  سـرمایه  عمـده  تقریبـا 

ایـن  اکنـون  کردیـم.  هزینـه  دسـتگاه  ایـن  واردات 

دسـتگاه در گمرک مانده اسـت و با توجه به صرف 

هزینـه زیـاد بـرای تامیـن آن و ترخیـص نشـدن آن، 

برنامـه  بـرای هرگونـه  انجـام  بـرای  را  خـود  انگیـزه 

توسعه ای از دست داده ایم. اگر هزینه ای که برای 

واردات ماشـین آالت پشـت گمـرک مانـده پرداخت 

زیـان  از  بودیـم،  کـرده  امـور  دیگـر  کردیـم، صـرف 

کنونی خارج می شدیم. به عبارت بهتر، نقدینگی 

و قـدرت شـرکت بـرای خریـد مـواد اولیـه کاهـش 

یافته است و نتوانسته ایم آن را جبران کنیم.

محصوالت خود را به فروشگاه های   
سراسر کشور ارسال می کنیم

مدیرعامل شرکت حدید صنعت داران مطرح کرد: 

پیچ و مهره های شـرکت ما از هشـت تا 20 میلی متر و 

گرید 3.6 تا 6.8 هستند. همچنین محصول خود را به 

طـور کامـل بـه بـازار اصلـی و فروشـگاه های تخصصـی 

ارسـال می کنیـم. شـرکت مـا در بـازار آهـن آالت یـک 

فروشگاه در اختیار دارد که پیچ و مهره تولیدی را به 

سراسر کشور و هر فروشگاهی که نیاز دارد، به فروش 

می رسـاند. این یعنی مصرف کننده و مشـتری ثابت 

نداریـم و خریـداران محصـول مـا، مصرف کننـدگان 

نهایـی هسـتند. ترجیـح دادیـم بـا مصرف کننـدگان 

قراردادی در ارتباط نباشیم.

وی بیـان کـرد: بـا اینکـه بـرای محصـوالت مـا از 

کشـورهای همسـایه، تقاضـا وجـود دارد امـا زمینـه 

زیـرا  نیسـت  فراهـم  مـا  شـرکت  بـرای  صـادرات 

مشـتریان خارجـی قیمـت خریـد خـود را حتـی از 

قیمـت تمـام شـده محصـول مـا پایین تـر پیشـنهاد 

داده انـد. بنابرایـن محصـول خـود را در بـازار داخلی 

به فروش می رسانیم.

بازار ضعیف شده است  
زین العابدیـن خاطرنشـان کـرد: تولیدکننـده در 

کشـور مـا بازنـده بـوده و تنهـا یـک نـام از آن باقـی 

مانـده اسـت؛ بـا توجـه بـه صـرف چندیـن میلیـارد 

سـوددهی  نظـر  از  دسـتگاه،  خریـد  جهـت  تومـان 

بسیار ضعیف شده ایم و نمی توانیم مانند گذشته 

مـواد اولیـه خـود را تامیـن کنیـم. اگر شـرایط بهتری 

برای شرکت ما فراهم می شد، حداقل می توانستیم 

برای 100 نفر اشتغال ایجاد کنیم.

وی عنـوان کـرد: بـازار در رکـود عمیقـی بـه سـر 

سـوددهی  می توانیـم  صورتـی  در  تنهـا  و  می بـرد 

داشـته باشـیم کـه روزانـه 100 تـن محصـول تولیـد 

کنیـم امـا متاسـفانه بـه دلیـل رکـود در بـازار، ایـن 

میـزان تقاضـا بـرای پیـچ و مهره وجود نـدارد ورمقی 

برای خریداران نیز باقی نمانده است.

بازار در رکود عمیقی 
به سر می برد و تنها 
در صورتی می توانیم 

سوددهی داشته باشیم که 
روزانه 100 تن محصول 
تولید کنیم اما متاسفانه 

به دلیل رکود در بازار، این 
میزان تقاضا برای پیچ و 
مهره وجود ندارد ورمقی 
برای خریداران نیز باقی 

نمانده است
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آلومینیومآلومینیوم

سردرگمی تولیدکنندگان آلومینیومی

توسعه پایدار، نیازمند مدیریت تخصصی است
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مدیرعامل شـرکت پیمان پروفیل آسـیا گفـت: همزمان با آغـاز جنگ روسـیه و اوکراین، قیمت 
آلومینیـوم بـه شـدت رشـد پیـدا کـرد و در حـال حاضر، بـا افت محسـوس قیمـت، بسـیاری از 

تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی سردرگم شده اند.

علی چراغی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، بیـان کـرد: شـرایط تولید 

طـی دو مـاه گذشـته بـه مراتب از سـال 1400 دشـوارتر 

نفـر  در  شـده اسـت. در حـال حاضـر، حـدود 120 

مجموعـه مشـغول فعالیـت هسـتند کـه بـا توجـه بـه 

افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز، مشخص 

نیسـت کـه بتوانیـم همچنـان با همیـن تعداد نیـروی 

انسـانی بـه فعالیت خـود ادامه دهیم. اکنون قیمت 

دالر دوبـاره افزایـش یافتـه و شـرایط بـازار بـه قـدری 

نابسمان است که امکان برنامه ریزی بلندمدت برای 

تولیـد وجـود نـدارد. متاسـفانه علی رغـم شـعارها و 

وعده های مسئوالن در جهت حمایت از تولید، شرایط 

در هـر سـال بدتـر از قبـل می شـود و نمی تـوان برنامـه 

مشخصی برای تولید داشت.

ضربه مهلک جنگ روسیه و اوکراین بر   
صنعت آلومینیوم

وی در خصـوص تامیـن مـاده اولیـه و چالش هـای 

موجود در این زمینه، عنوان کرد: شمش آلومینیوم، 

مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد این شـرکت 

ایـران خریـداری  بـورس کاالی  از طریـق  کـه  اسـت 

می شود. ما شمش را قبل از آغاز سال جدید، 95هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم خریـداری می کردیم اما 

در حـال حاضـر قیمـت آن در بـورس به حـدود 70هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت؛ یعنـی 

حـدود 25 هـزار تومـان بـه ازای خریـد هـر کیلوگـرم 

شـمش تنهـا در مـدت دو مـاه ضـرر کرده ایـم. قیمـت 

آلومینیـوم بـه دنبـال جنـگ روسـیه و اوکرایـن کامـال 

هیجانـی تـا مرز چهـار هزار دالر رشـد پیدا کـرد و حاال 

کـه تـب ایـن افزایش قیمت فروکش کـرده و به حدود 

دو هزار و 700 دالر رسیده است، طی این مدت کوتاه 

متحمـل زیـان مالـی شـدیدی شـده ایم. حتـی اگـر 

بخواهیـم بـا نـرخ کنونـی دالر بـه تولیـد خـود ادامـه 

دهیم، باز هم مشخص نیست قیمت آلومینیوم در 

آینـده چطـور خواهـد شـد و تولیدکننـدگان در چنیـن 

شرایطی سردرگم شده اند.

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا در ارتباط با 

وضـع عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و 

فلـزی، مطـرح کـرد: در مدتـی کـه ایـن بخشـنامه از 

جانب دولت وضع و اجرا شد، صادرکنندگان بخشی 

از مشـتریان خارجـی خـود را از دسـت دادنـد کـه ایـن 

امـر شـامل حـال مـا نیـز شـد. انـواع مقاطـع و پروفیـل 

آلومینیومی صنعتی، ساختمانی و آلیاژی تولید شده 

در مجموعه به کشـورهای عراق، افغانسـتان و ترکیه 

صـادر می شـود کـه پس از وضع عـوارض صادراتی، ما 

ناچـار بـه توقـف فـروش صادراتی محصول شـدیم اما 

خوشبختانه پس از لغو این بخشنامه، شرایط به مرور 

زمان بهبود یافته اسـت و امیدوار هسـتیم با تثبیت 

نرخ ارز و قیمت شمش آلومینیوم، بتوانیم صادرات 

خود را رونق بخشیم.

شرایط تولید بسیار دشوار شده است  
چراغـی در ادامـه بـه معضـل کمبـود و گران شـدن 

انرژی اشاره کرد و گفت: قیمت گاز طی سال گذشته، 

سردرگمی تولیدکنندگان آلومینیومی
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حـدود 20 برابـر رشـد پیـدا کـرد و از سـوی دیگـر، قـرار 

اسـت قیمـت بـرق نیـز در سـال جـاری افزایـش یابـد. 

متاسـفانه هزینه هـای تولیـد بـه طـور دائمـی در حـال 

افزایش اسـت و شـاید سـود حاصل از تولید ما با پنج 

امـا  باشـد  تفـاوت چندانـی نداشـته  سـال گذشـته 

هزینه هـای مرتبـط بـا تولیـد در حـدود 10 برابـر شـده 

است. افزایش حقوق و دستمزد کارگران، رشد قیمـت 

حامل هــای انــرژی، هزینــه نگهــــداری ماشیـــن آالت 

و... شرایـــــط را بـــــرای تولیدکننـدگان بیـش از پیـش 

دشوار ساخته است. تابستان سال گذشته خسارات 

فراوانـی را بـه دنبـال قطعـی بـرق در بخـش تولیـد و 

دستگاه های مجموعه متحمل شدیم. خسـارت 500 

تا 600 میلیون تومانی برای سیسـتم های کامپیوتری 

مجموعه که به دلیل نوسان برق آسیب دیدند، تنها 

بخشـی از زیـان حاصـل ناشـی از قطعـی بـرق بـوده 

است. ضمن اینکه کوره های موجود در کارخانه باید 

حـدود یـک تـا دو سـاعت پیشـگرم شـوند تـا بتوانیـم 

عملیات شمش ریزی را در آن ها انجام دهیم. گاهی 

درسـت زمانـی کـه مـا آمـاده اجـرای ایـن عملیـات 

هسـتیم، برق قطع می شـود و ما سـه تا چهار سـاعت 

زمان مفید را برای تولید از دست خواهیم داد.

وی با اشاره به عرضه شمش آلومینیوم در بورس 

کاالی ایران، تصریح کرد: زمانی که قیمت شمش در 

بـورس در حـدود 89 هـزار تومـان بـه ازای هر کیلوگرم 

بود، ما این محصول را برای مصرف سه ماه مجموعه 

خریـداری کردیـم. در حـال حاضـر، قیمـت شـمش به 

حـدود 70 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده 

اسـت و اگـر مـا بتوانیـم بـه میـزان تولیـد مدنظـر خود 

دسـت پیـدا کنیم، بـاز هـم در فروش محصول نهایی 

ضرر خواهیم کرد. در واقع، شفافیت ساز و کار خرید 

و فـروش مـاده اولیـه در بـورس مناسـب اسـت امـا 

نوسان قیمت جهانی آلومینیوم و همچنین نرخ ارز 

شرایط تولید را دشوار کرده است.

نرخ بهره وام های بانکی بسیار باالست  
ایـن تولیدکننـده مقاطـع و پروفیـل آلومینیومـی 

ضمن انتقاد از عملکرد دولت از تولیدکنندگان بخش 

خصوصـی، اظهـار کـرد: فعـاالن ایـن بخـش مدت هـا 

است که قید حمایت دولت را زده اند. ما مبلغ چهار 

بانـک  از  میلیـارد و 300 میلیـون تومـان تسـهیالت 

دریافـت کـرده بودیم که موعد تسـویه آن، چهاردهم 

فروردیـن مـاه سـال جـاری بـود. بـا توجـه بـه تعطیالت 

نوروز، ناچار به بازپرداخت آن طی دو تا سـه روز بعد 

شدیم که مبلغ هشت میلیون تومان بابت دیرکرد از 

ما دریافت کردند. این در حالی اسـت که دولت در 

بـرای  را  مشـوق هایی  ترکیـه  ماننـد  کشـورها  سـایر 

تولیدکنندگان خود در نظر می گیرد که همین مسئله 

منجر به توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم در این 

کشور شده است.

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  چراغـی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه ارزیابـی شـما از کیفیـت 

محصوالت آلومینیومی داخلی با نمونه های مشابه 

خارجـی چیسـت، بیـان کـرد: از آنجایـی کـه امـکان 

دسترسـی بـه دانـش و تکنولـوژی روز دنیا برای تولید 

انواع محصوالت آلومینیومی وجود ندارد و همچنین 

واردات ماشین آالت و دستگاه های جدید به سختی 

انجام می شود، بنابراین رقیبان همسایه گوی سبقت 

را از مـا ربوده انـد. زمانـی کـه یک تولیدکننده مصمم 

بـه واردات یـک دسـتگاه معمولـی چینی اسـت، باید 

هزینه های مختلف گمرکی، مالیاتی و... را پرداخت 

کنـد کـه صرقـه اقتصـادی چندانـی نـدارد. بـر همین 

تولیـد  خـط  در  داخلـی  ماشـین آالت  از  مـا  اسـاس 

قیمت آلومینیوم به دنبال 
جنگ روسیه و اوکراین 

کامال هیجانی تا مرز چهار 
هزار دالر رشد پیدا کرد و 
حاال که تب این افزایش 
قیمت فروکش کرده و به 
حدود دو هزار و 700 دالر 

رسیده است، طی این مدت 
کوتاه متحمل زیان مالی 

شدیدی شده ایم

مجموعــــه استفــــاده می کنیــــم و اگــــر مسـئوالن 

همکاری های الزم را برای واردات دستگاه های جدید 

داشـته باشـند، بـه دنبـال اسـتفاده از تجهیـزات و 

ماشین آالت به روز در خط تولید هستیم.

گرفتار تحریم های داخلی هستیم  
وی در خصوص تاثیر تحریم بر صنعت آلومینیوم، 

عنـوان کـرد: تولیدکننـدگان داخلـی بیشـتر از آنکـه 

گرفتـار تحریم هـای خارجی باشـند، در حال دسـت و 

بـا تحریم هـای داخلـی هسـتند.  پنجـه نـرم کـردن 

سـازمان امور مالیاتی کشـور، هیچ توجهی به شـرایط 

تولیدکننـدگان نـدارد و هنگامـی که یک تولیدکننده 

نتوانـد بـه دالیـل مختلـف مالیـات خـود را پرداخـت 

کند، با جریمه هنگفت از سـوی این سـازمان مواجه 

خواهـد شـد. مـا همـواره به دنبـال پرداخت قانونمند 

امـا  بوده ایـم  تـا 1396  سـال 1390  از  مالیـات  انـواع 

علی رغـم ارائـه فاکتورهـای خریـد و فـروش رسـمی تـا 

سـال 1400، هنور مشـخص نیسـت چه مبلغی را برای 

مـدت چهار سـال مجموعـه در نظر گرفته اند که این 

مسئله برای ما قابل هضم نیست.

مدیرعامل شرکت پیمان پروفیل آسیا در ارتباط با 

اجـرای طـرح توسـعه، تصریـح کـرد: بـه دنبـال افزایش 

خط تولید کارخانه همراه با اشتغال زایی و درآمدزایی 

بیشـتر هسـتیم اما شـرایط تولید به نحوی اسـت که 

فعـال از اجـرای آن منصـرف شـده ایم و بـه افـرادی کـه 

قصـد حضـور در عرصـه تولیـد را دارنـد، پیشـنهاد 

می کنیم که به دنبال سـرمایه گذاری در بخش های 

دیگری باشند. چراکه تولیدکنندگان قدیمی نیز صرفا 

به دلیل عالقه به این بخش همچنان به فعالیت خود 

ادامه می دهند و واقعیت امر این است که تولید از 

رونق سالیان گذشته برخوردار نیست.

بسیــــاری  شـــد:  یـــادآور  پایـــان  چراغـی در 

از تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه های تولید، 

ناچـار بـه تعطیلـی مجموعـه خـود شـده اند و چالـش 

مالیات نیز به شدت عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار 

داده اســــت. بنابرایــــن امیــــدوار هستیـــم دولــــت 

قدیمـــی  تولیدکننـــدگان  از  را  الزم  حمایت هـــای 

داشته باشد تا بتوانیم همچنان به فعالیت قانونمند 

خود ادامه دهیم.



آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  217          اردیبهشت ماه  1401 24

یـک تولیدکننده قطعات آلومینیومـی گفت: تا زمانی که خالء حضور مسـئوالن متخصص و کارآمد 
در صنعت احساس می شود، نمی توانیم انتظار توسعه و پیشرفت خاصی را داشته باشیم.

آلومینیــــومی در  قطعــــات  تولیدکننــــده  یـک 

گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه خبری وتحلیلـی »فلزات 

آنالیـن«، عنـوان کـرد: شـرکت مـا فعالیـت خـود را در 

سـال 1379 در شـهرک صنعتـی ویالشـهر واقـع در 

نجف آبـاد اسـتان اصفهـان آغـاز کرده اسـت. ظرفیت 

تولید این مجموعه، هفت هزار تن قطعه آلومینیومی 

ایـن میـزان،  بـا 70 درصـد  در سـال اسـت و اکنـون 

قطعـات  تولیـد  و  سـاخت  طراحـی،  بـه  مشـغول 

آلومینیـــومی به  روش ریخته گـــری تحـــت فشــــار 

)دایکسـت( هسـتیم. در حـال حاضـر نیـز 60 نفـر بـه 

صورت مستقیم در شرکت مشغول به کار هستند.

وی افزود: در سال 1400، چالش های فراوانی را در 

تولیـد تجربه کردیـم. بروکراسـی های اداری، مهم ترین 

معضل این بخش اسـت که اکثـر تولیدکنندگان بـا آن 

دســـت و پنجـه نـرم می کننـــد. از سـوی دیگــــر، 

تحریم ها نیز مانع بزرگی برای رشـد و ارتقای تولید 

در کشـور هستنـــد. اگرچـــه علی رغـــم تمــــام ایـن 

مشکالت، ما هیچ یک از نیروهای شاغل در مجموعه 

خود را تعدیل نکردیم.

این تولیدکننده قطعات آلومینیومی بیان کرد: 

متاسـفانه هماهنگی هـای الزم میـان هیـچ یـک از 

ادارات و نهادهای دولتی در زمینه کمک به تولید 

و تولیدکننـدگان وجـود نـدارد و بـه همیـن جهـت، 

تولیـد  حـوزه  در  سـلیقه ای  قوانیـن  اعمـال  شـاهد 

هسـتیم .در اکثـر اوقـات هـر یـک از قوانیـن، قانـون 

دیگـری را نقـض می کنـد کـه ایـن مسـئله منجـر بـه 

آشـفتگی وضعیـت بـازار و تولید صنعت آلومینیوم 

در کشور شده است.

توسعه پایدار، نیازمند مدیریت تخصصی است

محدودیتی در تامین شمش   
آلومینیومی نداریم

این فعال صنعتی در خصوص نحوه تامین مواد 

اولیـه و چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، مطـرح 

کـرد: مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده درتولیـد قطعـات 

ریخته گـری، شـمش آلومینیـوم خالـص اسـت کـه 

توسط بعضی از شرکت های داخلی تولید می شود.  

مـواد اولیـه مـورد نیاز خـود را از طریق بـورس کاالی 

ایـران و بـازار آزاد تامیـن می کنیـم کـه تنهـا چالشـی 

آن مواجـه هسـتیم، شـرایط  بـا  ایـن زمینـه  کـه در 

پرداخـت و تامیـن نقدینگـی و اعتبـار مالـی اسـت. 

چراکـه خریـد نقـدی شـمش آلومینیومـی از بـورس 

کاالی ایران ، اندکی دشوار است.

تولیـد محصـول،  تکنولـوژی  بـا  ارتبـاط  در  وی 
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مطـرح کـرد: از ریخته گری تحت فشـار )دایکسـت( 

با استفاده از ماشین آالت خارجی جهت تولید انواع 

محصوالت شامل پوسته کالج، پوسته دیفرانسیل، 

پوسـته کیلومترشـمار، گیربکـس، کارتـر، درپـوش 

فراینـد  همچنیـن  می کنیـم.  اسـتفاده  و...  موتـور 

از ماشـین آالت  اسـتفاده  بـا  ماشـین کاری قطعـات 

CNC انجام می شود و محصوالت بر اساس سفارش 

مشتری در داخل مجموعه تولید می شود.

ایـن تولیدکننده قطعات آلومینیومـی در ادامه 

اظهار کــــرد: استفـــاده از ماشیـــن آالت خارجی در 

خطـوط تولیـد، بـــا مشـکالتی نیـــز همـــراه اسـت. با 

توجه به اعمال تحریم های شدید علیه کشور، باید 

هزینـه بسـیاری را بـرای تامیـن قطعات یدکـی مورد 

نیـاز از خـارج از کشـور پرداخـــت کنیـــم و ایـن در 

شرایطی است که به سختی می توانیم تحریم ها را 

دور بزنیـم و  قطعـه یدکـی مـورد نیـاز خـود را تامیـن 

کنیـم. در حالـی کـه اگـر موفـق بـه انجـام ایـن کار 

نشویم، ناچار به خرید و استفاده از قطعات چینی 

بی کیفیـت   و حتـی قطعـات دسـت دوم هسـتیم. 

متاسـفانه یکـی از مشـکالت مهـم در تولیـد، ارتباط 

و  اسـت  خارجـی  بـزرگ  شـرکت های  بـا  نداشـتن 

شـرکت هایی کـه مـا از آن هــــا طـی سال هـــای قبـــل 

دستگاه خریداری کرده ایم نیز حاضر به ارائه خدمات 

و برقراری مجدد ارتباط تجاری نیستند.

همکاری با شرکت های مطرح   
خودروسازی

خصـوص  در  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

مشـتریان محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت، تصریح 

بـا  همـکاری  مشـغول  حاضـر،  حـال  در  کـرد: 

خودروسـازان مطـرح کشـور هسـتیم و در ماه هـای 

اخیـر نیـز توانسـته ایم بـا یـک شـرکت سـاخت لـوازم 

خانگـی قـرارداد امضـا کنیـم. بـا توجـه به مشـکالت 

موجـود در زمینـه تولید که در سـال 1400 دامن گیر 

همـه تولیدکننـدگان شـده اسـت، خوشـبختانه مـا 

توانسته ایم نزدیک به هشت هزار تن و در برخی از 

بازه هـای زمانـی، بیـش از میـزان ذکـر شـده شـمش 

آلومینیومـی را تبدیـل به قطعات سفارشـی کنیم و 

به مشتریان خود تحویل بدهیم.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

توسـعه در شـرکت خـود،  اجـرای طـرح  بـر  مبنـی 

مطـرح کـرد: طرح هـای توسـعه ای را بـرای مجموعه 

در نظـر داشـتیم کـه بـا توجـه بـه شـرایط نامسـاعد 

تولید در کشور، نتوانستیم حتی بخشی از آن را به 

مرحله اجرا برسـانیم. ناتوانی در تامین منابع مالی 

و مهم تر از آن، نداشتن ارتباط با شرکت های معتبر 

خارجـی، تـوان اجـرای طرح هـای توسـعه ای را از مـا 

گرفته است.

پرداخت 25 درصدی مالیات مقرون به   
صرفه نیست

این تولیدکننده قطعات آلومینیومی در خصوص 

هـر  مشـخص  طـور  بـه  گفـت:  مالیـات،  پرداخـت  

تولیدکننـده ای بایـد برابـر قانون، مالیات بـر درآمد، 

مالیـات خریـد مـواد اولیـه و همچنیـن مالیـات بـر 

ارزش افزوده را پرداخت کند. متاسفانه با پرداخت 

9 درصـد مالیـات بـر ارزش افزوده و سـایر مالیات ها 

به سازمان امور مالیاتی کشور، سود مطلوبی عاید 

مـا نمی شـود. چراکـه در حالـت کلـی، هـر سـال باید 

25 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات به حساب 

دولت واریز کنیم.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم ضمـن انتقـاد از 

عملکـرد دولـت، تاکید کرد: از دولت انتظـار داریم 

که برای بررسی شرایط و اجرای قوانین مختلف در 

بخش تولید، از کارشناسان و متخصصان این بخش 

اسـتفاده کند و افراد ناکارآمد کنار گذاشـته شوند؛ 

چراکه حضور این اشخاص، منجر به ایجاد وقفه های 

طوالنـی در مسـیر تولیـد و همچنیـن اجـرا نشـدن 

از  قوانیـن موجـود می شـود. عالوه برایـن،  صحیـح 

آنجایـی کـه نهادهـای ذی ربـط هماهنگـی الزم را بـا 

یکدیگر ندارند، ما در سیستم های اداری نیز دچار 

مشکل هستیم و بیشتر مسئوالن، عالیق و سلیقه های 

مشـکالت  بررسـی  در خصـوص  را  خـود  شـخصی 

تولید و صنعت اعمال می کنند.

وی در پایان یادآور شد: تولید، بخش مهمی از 

اقتصـاد یـک کشـور اسـت و مادامـی کـه مسـئوالن 

ناکارآمـد در بخش هـای مختلـف حضـور دارنـد، 

نمی توان انتظار توسعه و پیشرفت را  داشت.

متاسفانه هماهنگی های 
الزم میان هیچ یک از 

ادارات و نهادهای دولتی 
در زمینه کمک به تولید و 
تولیدکنندگان وجود ندارد 
و به همین جهت، شاهد 

اعمال قوانین سلیقه ای در 
حوزه تولید هستیم
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منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 
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بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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مـــسمـــس

آشفته بازار سیم و کابل

راه توسعه را سد نکنید!
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مدیرعامل شـرکت نوتاش صنعت کشـاورز گفـت: علی رغم وجود بعضی نظارت هـا، همچنان انواع 
محصوالت تقلبی و غیراستاندارد در سطح بازار به فروش می رسد.

آشفته بازار سیم و کابل
مدیرعامل شرکت نوتاش صنعت کشاورز عنوان کرد:

هـادی کشـاورز در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

سـیم و کابـل در سـال 1400، ماننـد سـایر صنایـع بـا 

چالش های فراوانی همراه بود. مشکالت این صنعت 

در سـال گذشتـــه نسبـــت بـه سـال های قبـل از آن، 

افزایـش پیـدا کـرد و رشـد قیمت مـواد اولیه و نوسـان 

نرخ ارز، اکثر تولیدکنندگان را به دردسر انداخت. در 

یک نگاه کلی، سـال سـختی را در زمینه تولید پشـت 

سر گذاشتیم اما از عملکرد خود راضی هستیم.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، افـزود: 

مواد اولیه مورد نیاز مجموعه، مفتول مس و گرانول 

PVC است که از طریق بازار آزاد خریداری می شود. 

اگرچه امکان تامین مفتول از بورس کاالی ایران فراهم 

است اما به دلیل تفاوت قیمت این محصول در بازار 

آزاد و بورس، ترجیح می دهیم که آن را با قیمت کمتر 

از بـازار آزاد تامیـن کنیـم. عـالوه بـر قیمـت مناسـب، 

امـکان دسترسـی بـه مفتـول در بـازار آزاد مناسـب تر 

اسـت و هـر زمـان کـه تولیدکننـده بـه مـاده اولیه نیاز 

داشته باشد، می تواند اقدام به خرید آن کند.

امیدوار به رونق ساخت و ساز هستیم  
مدیرعامـل شـرکت نوتـاش صنعـت کشـاورز در 

ارتبـاط بـا ظرفیـت تولید ایـن مجموعه، عنـوان کرد: 

میزان ظرفیت تولید این شرکت 10 هزار تن در سال 

اسـت کـه بـا حـدود 10 درصـد آن مشـغول فعالیـت 

هسـتیم. چراکـه بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت جهانی 

نیـاز دچـار مشـکل  تامیـن مفتـول مـورد  مـس، در 

شـده ایم و امـکان کامـل فعـال بـودن ظرفیـت اسـمی 

وجود ندارد. همچنین 10 نفر به صورت مستقیم در 

کارخانـه مشـغول بـه کار هسـتند و انـواع سـیم های 

مسـی بـا سـطح مقطع هـای یـک تـا 75 میلی متـر در 

مجموعه تولید می شـود. کاربرد عمده محصوالت 

تولید شده این شرکت در صنایع ساختمانی است و 

امیـدوار هسـتیم بـا بهبـود سـاخت و سـاز، بتوانیـم 

میزان تولید خود را به منظور عرضه بیشتر محصول 

در بازار، افزایش دهیم.

تولید سیم و کابل های تقلبی رواج یافته است  
کشـاورز در ادامـه بـه اهمیـت تولیـد محصـول 

اسـتاندارد در صنعـت سـیم و کابـل اشـاره کـرد و 

گفـت: حـدود 6 تـا هفـت سـال پیـش، انـواع سـیم و 

کابل های اسـتاندارد در سـطح بازار فروخته می شـد 

و سـازمان ملی اسـتاندارد نیز نظارت مسـتمر بر این 

موضوع داشت اما متاسفانه به مروز زمان، تولید و 

عرضه سیم و کابل های تقلبی در سطح بازار افزایش 

پیدا کرد و شـرایط به نحوی شـده اسـت که در حال 

حاضـر شـاهد فـروش انواع این محصوالت در سـطح 

بازار هستیم. اگرچه تالش تولیدکنندگان واقعی بر 

مبنـای تولیـد انـواع سـیم و کابـل اسـتاندارد اسـت و 

آن ها از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی کنند 

اما همچنان عده ای هسـتند که با تولید زیرزمینی 

انواع سـیم و کابل و عرضه آن با برند جعلی، شـرایط 

بازار را ملتهب سـاخته اند. به نحوی که بسـیاری از 

پیمانکاران دولتی، همین محصوالت را خریداری و 

در پروژه هـای مختلـف اسـتفاده می کننـد. اگرچـه 

درج کـد 10 رقمـی اسـتاندارد کاال روی محصـول، 

اندکـی از مشـکالت موجـود در ایـن زمینـه کاسـته 

اسـت و بـه نظـر می رسـد بـه مـرور زمـان شـرایط نیـز 

بهتر خواهد شد.

مفتول مسی به میزان کافی در کشور   
وجود دارد

وی همچنیـن بـه بررسـی تاثیـر تحریم بر صنعت 

سـیم و کابـل پرداخـت و مطـرح کـرد: مهم تریـن تاثیر 

تحریـم بـر نـرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت مواد 

اولیه بوده است. این معضل نه تنها در صنعت سیم 

و کابـل بلکـه بـه وضـوح در اکثـر صنایـع کشـور دیـده 

می شود و قیمت نهایی سیم و کابل به دنبال افزایش 

قیمـت جهانـی مـس و همچنیـن نـرخ ارز در داخـل 

کشـور، افزایـش یافتـه اسـت امـا از آنجایـی کـه مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز این صنعت در داخل کشـور تامیـــن 

می شــود، بنابرایــن مشکل چندانــی برای تولیدکنندگان 

فعال در این صنعت به وجود نیامده است. طبیعتا 

رفع تحریم ها منجر به بهبود شرایط تولیــــد خواهـــد 

شــد و امیــدوار هستیــم با کاهش مشکالت موجود، 

شاهد پیشرفت صنعت سیم و کابل کشور باشیم.

این تولیدکننده سیم و کابل مسی در خصوص 

آینـده صنعـت مـس، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه نقـش 
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اکسـترودر صـورت می گیـرد و پـس از روکـش کاری، 

کابـل مـورد نظـر بـه دسـت می آیـد. البتـه بایـد توجـه 

داشـت کـه در ایـن مرحلـه، نـوع دسـتگاه، سـرعت و 

کشش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی 

دستگاه ها و ماشین آالت مورد استفاده در خط تولید 

مجموعه ساخت داخل هستند و خوشبختانه مشکل 

خاصی در این زمینه نداریم.

وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت نظـارت بـر نحـوه 

تولیـد و عرضـه سـیم و کابـل در سـطح بـازار، تصریـح 

کـرد: متاسـفانه تولیـد و فـروش سـیم و کابل هـای 

غیراسـتاندارد به قدری در بازار افزایش یافته اسـت 

که تنها راه مقابله با آن، نظارت و بازرسی های دقیق 

در سـطح بـازار اسـت. اگرچـه اخیـرا اقداماتـی بـه 

سـامانه های  طریـق  از  کاال  اصالـت  تاییـد  منظـور 

پیامکی و اینترنتی انجام شده است اما با این وجود 

هم امکان تقلب وجود دارد. بنابراین اگر حجم سیم 

و کابل هـای بـا کیفیـت تولیدشـده در سـطح بـازار 

افزایـش پیـدا کنـد، بـه مـرور زمـان شـرایط حاکـم بـر 

بازار نیز بهتر خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت نوتـاش صنعـت کشـاورز در 

ادامه به بررسی کیفیت سیم و کابل های تولید شده 

در داخـل کشـور در مقایسـه بـا نمونه هـای خارجـی 

مشابه پرداخت و عنوان کرد: اگر هزینه های مرتبط با 

تولیـد همـراه با قیمت مـواد اولیه کاهش پیدا کند و 

دولـت حمایت هـای الزم را از تولیدکننـدگان به عمل 

مهـم و اساسـی مـس در صنایع مختلف و همچنین 

افزایش تقاضای جهانی برای این فلز سرخ، می توان 

چشـم انداز مثبتی را برای این صنعت متصور شـد. 

در خصوص صنعت سیم و کابل نیز باید گفت اگر 

سـاخت و سـاز در کشـور از رکود حاکم خارج شـود، 

می توان آینده روشـنی را برای صنعت سـیم و کابل 

در نظـر گرفـت. البتـه از آنجایی که هزینه هنگفتی 

بـرای راه انـدازی یـک واحـد تولیـدی نیاز اسـت، باید 

ریسـک های مختلـف در زمینـه تولیـد نیـز در نظـر 

گرفتـه شـود. افـرادی که تصمیـم به سـرمایه گذاری 

در صنعـت سـیم و کابـل دارنـد، بایـد از تجربیـات 

دیگـران نیـز بهـره برنـد و بـا دانـش و اطالعـات کافـی 

وارد این عرصه شوند.

تولید سیم و کابل در دستگاه راد  
کشـاورز در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد سـیم و کابل، 

مـس هشـت  مفتـول  از  سـیم  تولیـد  بـرای  گفـت: 

میلی متری با درصد خلوص باال اسـتفاده می کنیم. 

مفتـول بـا اسـتفاده از دسـتگاه راد، کشـیده و نـازک 

می شـود و سـپس توسـط دسـتگاه اکسـترودر تابیـده 

می شود و این روند تا رسیدن به ضخامت مورد نظر 

در حـال تکـرار خواهـد بـود. دسـته های مسـی تابیـده 

شده وارد کوره شده و بعد از خنک و نرم شدن، سیم 

بـه دسـت می آیـد. همچنیـن اگـر قـرار به تولیـد کابل 

باشـد، عملیـات کابل کشـی بـا اسـتفاده از دسـتگاه 

آورد، قطعـا صنعـت سـیم و کابل هـای ایرانـی توانایـی 

رقابت با محصوالت مشابه سایر کشورهای همسایه 

مانند ترکیه را دارد. ضمن اینکه بسیاری از فعاالن این 

بعضـی کشـورها  بـه  را  خـود  صنعـت، محصـوالت 

همچون عراق صادر می کنند.

پرداخت به موقع مالیات  
کشاورز در خصوص پرداخت حق بیمه و مالیات، 

بـه منظـور  مطـرح کـرد: برنامه ریـزی مشـخصی را 

پرداخـت مالیـات داریـم و بـر همیـن اسـاس، مشـکل 

خاصـی در ایـن زمینـه وجود ندارد. تمام تـالش ما در 

راستای تولید قانونمند است و طی 10 سال فعالیتی 

که در این صنعت داشته ایم، همواره راس زمان مقرر 

اقـدام بـه پرداخـت مالیات کرده ایم. ضمن اینکـه در 

ادامـه  بـه منظـور  بانکـی  تسـهیالت  از  ایـن مـدت 

فعالیت خود، استفاده و اقساط آن را طبق زمان بندی 

معیـن پرداخـت کرده ایـم. البتـه دریافـت وام هـای 

بانکی بستگی به شرایط تولید دارد و تولیدکننده باید 

تمام جوانب را برای دریافت آن در نظر بگیرد.

وی در پایان یادآور شد: حدود دو ماه از آغاز سال 

1401 گذشته است و شرایط تولید آن چنان که وعده 

داده شـده، تغییـر نکـرده اسـت. امیـدوار هسـتیم در 

ادامـــه، شاهـــد حمایـت بیشتـــر دولـــت و کاهـش 

مشکالت موجود در صنعت باشیم تا نتایج مثبت آن 

به مرور زمان در اقتصاد کشور نمایان شود.
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مدیرعامل شـرکت مس سـیاه تک هرمزگان گفت: در حالی که کشـورهای پیشـرفته جهان به 
دنبـال بهره بـرداری هرچه بهتر از ذخایر مس هسـتند، بعضی از مسـئوالن کمر بـه تعطیلی معادن 

مس کشور بسته اند.

راه توسعه را سد نکنید!
مدیرعامل شرکت مس سیاه تک هرمزگان:

حسـن مطهـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مسـئوالن  سـنگ اندازی های  و  ناکارآمـد  مدیریـت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در 

سـال 1400 باعـث تعطیلـی شـرکت مـس سـیاه تـک 

هرمـزگان شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از 

معـادن اسـتان بـه دلیـل حمایت نکردن مسـئوالن به 

هیچکـس  متاسـفانه  و  رسـیده اند  نابـودی  ورطـه 

پاسخگوی این معضل نیست.

وی افـزود: علی رغـم اینکـه مـا بـه تمـام تعهـدات 

بـه دنبـال فعالیـت قانونمنـد  خـود عمـل کردیـم و 

مجموعـه بودیـم، بـا اعمـال مـاده 20 قانـون معـادن، 

پروانه بهره برداری معدن کنسانتره مس ما باطل شد. 

متاسـفانه معاونـت امـور معـادن و فـرآوری سـازمان 

سـمت اسـتان همکاری هـای الزم بـا فعـاالن معدنـی 

استان را ندارد و به جای اینکه از آن ها حمایت کند، 

در راستای تعطیلی معادن عمل می کند!

چالش های ناشی از  ماده 20 قانون معادن  
مدیرعامـل شـرکت مـس سـیاه تـک هرمـزگان در 

خصوص ماده 20 قانون معادن کشور، مطرح کرد: بر 

اساس قانون 20 معادن، معدن دارانی که نتوانند طی 

یک بازه زمانی مشخص، نسبت به تعهدات خود به 

در خصــوص  تجـــارت  و  معـــدن  وزارت صنعـــت، 

عملیات هـای مختلـف معدنـی عمـل کننـد، پروانـه 

بهره برداری آن ها باطل و با تایید شورای عالی معادن 

اسـتان، ملـزم بـه پرداخـت خسـارات ناشـی از اجـرا 

نکـردن تعهـدات خواهنـد شـد کـه در نهایـت، بـرای 

ادامه عملیات های مربوطه، فاقد صالحیت شناخته 

می شوند. این در حالی است که ما به کلیه تعهدات 

خـود نسـبت بـه وزارت صمـت اسـتان عمـل کردیم و 

هنـوز هـم مشـخص نیسـت بـه چـه علـت پروانه مـا را 

باطل کردند.

و  قانونـی  مراحـل  تمـام  مـا  کـرد:  بیـان  مطهـر 

الزم جهـت فعال سـازی معـدن را انجـام دادیـم و بـه 

دنبـال تولیـــد کاتـــد مــس بودیـــم تـا از خام فروشـی 

کنسانتره مس نیز جلوگیری کنیم. در همین راستا به 

دنبـــال دریافـــت تسهیـــالت بانکـی جهـــت خریـد 

تجهیـزات، ماشـین آالت و راه انـدازی خط تولید کاتد 

رفتیـم کـه پـس از طـی بروکراسـی  های اداری فـراوان، 

موفق به دریافت آن نیز نشدیم. در ادامه، درخواست 

تمدید پروانه بهره برداری معدن را مطرح کردیم که با 

مخالفـت مسـئوالن مواجـه شـدیم. ایـن در حالی بود 

که زیرساخت های الزم جهت فعال سازی معدن را با 

هزینـه ای حـدود سـه تـا چهـار میلیـارد تومـان فراهـم 

کـرده بودیـم تا بتوانیـم با احداث کارخانه تولید مس 

کاتد، هم محصول نهایی را تولید و هم از خام فروشی 

جلوگیری کنیم. حتی سرمایه گذار خارجی از کشور 

امارات جهت احداث کارخانه تولید کاتد نیز اعالم 

آمادگی کرد اما مسـئوالن با اعمال ماده 20، معدن را 

به مزایده گذاشتند. در ادامه به دنبال رفع مشکالت 

از طریـق معاونـت حقوقـی سـازمان صمـت اسـتان 

هرمـزگان رفتیـم کـه متاسـفانه موفـق بـه ایـن کار 

نشـدیم. پـس از اینکـه ایـن مسـئله را بـا اسـتانداری 

هرمزگان مطرح کردیم، بازرسان اعالم کردند که این 

معضـل تنهـا مربـوط به شـما نیسـت و چندین معدن 

دیگر نیز به دالیل مطرح شده از جانب معاونت امور 

معـادن و فـرآوری سـازمان صمـت اسـتان ناچـار بـه 

تعطیلی شده اند.

وی بـه اهمیـت حضـور مدیـران الیـق در حـوزه 

صنعـت و معـدن اشـاره کـرد و گفـت: از آنجایـی کـه 

تولیـــد نقـــش بسزایی در اقتصـــاد یک کشـــور دارد، 

بنابراین الزم است تا مدیران شاغل در بخش صنعت 

و معـــدن، دانـــش و آگاهـی الزم نسبـــت بـــه آن و 

چالش های موجود را داشته باشنــد. در حالی که ما 

شاهد هستیم بعضی از مدیران به دنبال اعمال نفوذ 

و روابط سیاسی در جایگاه های غیرتخصصی خود که 

از اهمیـت باالیـی نیـز برخوردار هسـتند، حضور پیدا 

می کننـد کـه متاسـفانه هیـچ شـناختی از صنایـع 
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معدنـی و فلـزی و همچنیـن دغدغه هـای فعـاالن این 

حـوزه ندارنـد کـه ایـن امـر در نهایـت بـه ضـرر تولید و 

اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

غفلت از فعال سازی معادن مس  
مدیرعامـل شـرکت مـس سـیاه تـک هرمـزگان در 

ادامـه ضمـن تاکیـد بـر کاربـرد فلـز مـس در صنایـع 

مختلـف، مطـرح کـرد: مـس، از اهمیـت فراوانـی در 

صنایع برخوردار اسـت که به دنبال افزایش تقاضای 

جهانی، شاهد رشد خیره کننده قیمت آن طی چند 

مـاه اخیـر بوده ایـم؛ بـه طـوری کـه قیمت فلز سـرخ به 

مرز 10 هزار دالر نیز رسـید. بر همین اسـاس می توان 

گفـت اهمیـت فلـز مـس در آینـده نزدیـک چنـد برابر 

خواهد شد و بسیاری از کشورها عالوه بر استفاده از 

ظرفیت های معدنی، به دنبال تولید آن با استفاده از 

بازیافـت ضایعـات خواهنـد بـود. این در حالی اسـت 

کـه بـا بهره بـرداری از ذخایـر مـس موجـود در کشـور، 

می توانیـم عـالوه بـر ارتقـای جایگاه جهانـی، به تولید 

هرچـه بیشـتر محصوالت مسـی کمک کنیـم امـا در 

عمـل شـاهد حمایـت نکـردن مسـئوالن و تعطیلـی 

معادن به ویژه در استان هرمزگان هستیم.

ایـن تولیدکننـده کنسـانتره مسـی بـا اشـاره بـه 

اهمیت بازیافت ضایعات فلزی، اظهار کرد: در حالی 

کـه کشـورهای پیشـرفته جهـان بـه دنبـال بازیافـت 

الکترونیکـی هسـتند،  قطعـات  از  ضایعـات مسـی 

آنچنـان کـه بایـد بـه ایـن مقولـه مهـم در کشـور مـا 

پرداختـه نمی شـود. بازیافـت قطعـات کامپیوتـری، 

موبایـل و... بـه منظـور جداسـازی مـس و اسـتفاده 

دوبـاره آن در صنعـت، نیازمنـد دانـش و تکنولـوژی 

خاصـی اسـت کـه با توجه به اعمال تحریم هـا، امکان 

دسترسـی به آن در داخل کشـور وجود ندارد. اگرچه 

این معضل در سایر فلزات اعم از آهنی و غیرآهنی نیز 

روز  دانـش  بـه  دسترسـی  امـکان  و  می شـود  دیـده 

بازیافت ضایعات آهنی، آلومینیومی و... نیز فراهم 

نیسـت. در حالـی کـه بـه عنوان مثـال، یک خـودروی 

فرسـوده در یک کشـور پیشـرفته صنعتی به بهترین 

شکل ممکن اسقاط وسپس تمام اجزای آن تکفیک و 

آهنـی و  بازیافـت می شـوند و قطعـات  نهایـت  در 

غیرآهنـی آن بـه منظـور اسـتفاده دوبـاره در صنعـت، 

وارد چرخه تولید می شود.

نمی خواهیم خام فروشی کنیم!  
مطهر تاثیر تحریم های خارجی بر صنعت مس را 

طـی  ایـن صنعـت  کـرد:  تصریـح  و  برشـمرد  ناچیـز 

سـال های اخیر به پیشـرفت های چشـمگیری دسـت 

یافته است و ما شاهد استفاده از فرایندهای جدید و 

روز دنیـا ماننـد الکترووینیـگ جهـت تولیـد کاتـد در 

شرکت های دانش بنیان هستیم اما واقعیت امر این 

اسـت کـه مسـئوالن حمایت هـای الزم را از جوانـان و 

دانش بنیان هـا بـه عمـل نمی آورنـد و همیـن مسـئله 

منجر به دلسردی آن ها در زمینه تولید می شود. در 

حال حاضر، دو هزار تن کنسـانتره اکسـیدی مس در 

انبار ما دپو شـده اسـت که ما می توانیم به راحتی و 

از طریق واسطه، آن را به مشتریان چینی بفروشیم اما 

هـدف مـا تولیـد محصول و جلوگیـری از خام فروشـی 

است که متاسفانه مسئوالن استانی همکاری الزم را 

در این زمینه ندارند.

وی در ادامـه دریافـت تسـهیالت بانکـی جهـت 

تولید محصول را امری ضروری دانست و تاکید کرد: 

منظـور  بـه  بلندمـدت  وام  تومـان  میلیـارد  اگـر 10 

راه انـدازی خـط تولید به ما اعطا کننـد، از تمام تالش 

سـال  یـک  مـدت  طـی  آن  بازپرداخـت  بـرای  خـود 

اسـتفاده خواهیـم کـرد. چراکـه صنعـت مـس طـی 

ماه های اخیر به سوددهی چشمگیری رسیده است 

و سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این صنعت، همراه 

بـا سـودآوری مطلـوب خواهد بود. چراکـه کاربرد این 

فلـز در صنایـع مختلـف در حال افزایش اسـت و برای 

مثال، ما شـاهد افزایش روزافزون اسـتفاده از مس در 

خودروهـای الکتریکـی کـه در آینـده بیشـتر از آن هـا 

خواهیم شنید، هستیم.

اکثر تولیدکنندگان درگیر بروکراسی های   
اداری هستند

یـک  تشـکیل  اهمیـت  بـر  تاکیـد  مطهـر ضمـن 

کارگروه تخصصی در حوزه معدن، مطرح کرد: اگر به 

دنبال اشـتغال زایی همراه با جلوگیری از خام فروشـی 

مـواد معدنـی هسـتیم، بنابرایـن باید تسـهیالت الزم 

بــــرای تولیــــد محصــــوالت نهـــایی را در اختیــــار 

تولیدکنندگان قرار دهیم. در سال 1397، مبلغ چهار 

میلیـارد تومـان بـرای راه انـدازی خـط تولیـد کاتـد در 

اختیار مجموعه ما گذاشته شد اما حدود سه سال، 

درگیر بروکراسی های اداری، ضمانت نامه های بانکی 

و... بودیـم و اکنـون توانایـی خرید یک بیل مکانیکی 

کـه قیمـت آن حـدود پنـج میلیـارد تومـان اسـت را 

نداریـم. در حالـی کـه اگـر مسـئوالن همـان سـه سـال 

قبل با ما همکاری های الزم را داشتند، می توانستیم 

با راه انـــدازی کارخانـــه، اشـتغال زایی و درآمدزایی 

بیشتری برای جوانان در سطح منطقه داشته باشیم.

وی در پایـان یـادآور شـد: رونـق تولیـد، حمایـت و 

پشتیبـــانی دولـــت را می طلبـــد و اگـــر قـــرار باشـد 

وعده هـای مسـئوالن تنهـا در حـد شـعار باقـی بمانـد، 

بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعطیلی مجموعه 

خود خواهند شد.
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سرب و رویسرب و روی

صادرات، قربانی آزمون و خطاها

تولید، امنیت اقتصادی ندارد
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مدیرعامل شـرکت نانو اکسـید روی پارس گفت: در حالی که می توانسـتیم با شـعله ور شـدن 
آتـش جنـگ روسـیه و اوکرایـن و کاهش عرضـه و افزایـش تقاضای فلـزات اساسـی در جهان، 
محصـوالت خـود را بـه کشـورهای مطـرح صـادر کنیـم، دولت بـا وضع عـوارض صادراتـی، این 

فرصت را از بین برد.

صادرات، قربانی آزمون و خطاها

پایـگاه  بـا خبرنـگار  بهنـام شـایان در گفت وگـو 

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

فعالیـت شـرکت »نانـو اکسـید روی پـارس«، تولیـد 

اکسـید روی صنعتـی، بهداشـتی و دارویـی اسـت. 

ضمـن اینکـه شـمش زامـاک و شـمش نقـره نیـز در 

می شـود.  تولیـد  نقـره«  اکسـید  »نانـو  مجموعـه 

ظرفیـت تولیـد نقـره، 250 تن در ماه و ظرفیت تولید 

اکسید روی، ماهیانه 150 تن است و در حال حاضر 

بـا همیـن میـزان ظرفیت مشـغول فعالیت هسـتیم. 

کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم قرار 

دارد و 40 نفر به صورت مسـتقیم مشـغول فعالیت 

در مجموعه هستند.

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیه و چالش های 

موجـود در ایـن زمینـه، بیـان کـرد: مـواد اولیـه تولید 

زاماک شامل شمش روی، آلومینیوم، مس و منیزیم 
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افزایش هزینه حمل و نقل، 
افزایش قیمت حامل های 

انرژی به ویژه گاز و نوسان 
نرخ ارز از دیگر مشکالت 

موجود است که اکثر 
تولیدکنندگان با آن دست و 

پنجه نرم می کنند

است که بخش عمده ای از آن ، از بورس کاالی ایران 

و بعضـی از مـواد اولیـه کـه در داخـل بـورس عرضـه 

نمی شـود را از بـازار آزاد خریـداری می کنیم. اگرچه 

قیمـت مـواد اولیـه در سـطح بـازار از بـورس کاالی 

ایران کمتر است و بر همین اساس ما پس از بررسی 

شـرایط موجـود، مـواد اولیـه مـورد نیـاز را خریـداری 

می کنیـم. برای مثال، قیمت شـمش آلومینیـوم در 

بازار آزاد از بورس کمتر است و از آنجایی که عرضه 

ایـن محصـول با حجم بـاال در بورس انجام می شـود، 

به دنبال خرید آن از بازار هستیم.

کاهش تحمیلی صادرات  
مدیرعامـل شـرکت نانـو اکسـید روی پـارس در 

ادامه به بررسی شرایط تولید در سال 1400 پرداخت 

و گفـت: شـرایط تولیـد در سـال گذشـته بـه مراتـب 

بهتـر از سـال جـاری بـوده اسـت. صدور بخشـنامه  و 

دستورالعمل های جدید در آغاز سال 1401 که وضع 

عـوارض صادراتـی بـر مـواد فلـزی یکـی از نمونه های 

آن اسـت، مشـکالت فراوانـی را بـرای تولیدکنندگان 

ایجاد کرد و ما بسـیاری از مشـتریان خارجی خود را 

طی همین مدت زمان کوتاه از دست دادیم. اگرچه 

خوشـبختانه ایـن بخشـنامه در ادامـه لغـو شـد امـا 

تاثیـرات منفـی در تولید محصوالت شـرکت برجای 

گذاشـت. در ایـام نـوروز نیز مشـغول تولیـد بودیم و 

خـود  محصـوالت  صـادرات  بـه  اقـدام  کـه  زمانـی 

کردیـم، بـه دنبـال وضـع عـوارض در گمـرک دچـار 

مشکل شدیم و متاسفانه خسارت های مالی فراوانی 

به مجموعه تحمیل شد.

شـایان در ارتبـاط بـا فعالیـت در حوزه صـادرات، 

مطرح کرد: انواع محصوالت شـرکت شـامل زاماک، 

اکسـید روی و کلرید آمونیم )نشـادر( به کشـورهای 

چین و هند صادر می شود. افزایش نرخ بهره فدرال 

رزرو آمریـکا و ریـزش قیمـت جهانی فلزات همزمان 

نتوانیـم  شـد  باعـث  صادراتـی،  عـوارض  وضـع  بـا 

محصـوالت خـود را روانـه بازارهای صادراتی کنیم و 

به دنبال آن، ضربه مهلکی به مجموعه وارد شد. در 

حـال حاضـر نیـز کـه قیمت هـای جهانـی بـه ثبـات 

رسیده  است، بسیاری از مشتریان خارجی تمایل به 

بنابرایـن می تـوان  و  ندارنـد  مـا  خریـد محصـوالت 

گفـت بخـش عمـده ای از بازارهـای صادراتـی را طی 

ایـن مـدت از دسـت داده ایـم. هنـوز هـم مشـخص 

نیست چرا دولت در چنین شرایطی، اقدام به وضع 

عـوارض بـر صـادرات آن هـم در یـک بـازه زمانـی دو 

ماهه کرد!

دولت از شرکت های صادرات محور   
حمایت کند

مشـکالت  بـه  اشـاره  ضمـن  تولیدکننـده  ایـن 

موجـود در صنعـت، تصریـح کـرد: شـرایط تولیـد بـه 

گونـه ای اسـت کـه شـاهد اعمال تصمیم هـا و عالیق 

عـوارض  وضـع  هسـتیم.  بخـش  ایـن  در  شـخصی 

صادراتـی بـرای مـدت دو مـاه، در واقـع یـک آزمـون و 

خطـا از جانـب مسـئوالن بـود کـه لطمـه شـدیدی بـه 

تولیـد وارد کـرد. در حالـی کـه کشـور در وضعیـت 

تحریـم بـه سـر می بـرد و نیازمنـد بازاریابـی جهـت 

صـادرت محصـول و ارزآوری هسـتیم، دولـت اقـدام 

بـه صـدور چنیـن بخشـنامه  ای کـرد. ایـن در حالـی 

از  حمایـت  شـعار  همـواره  مسـئوالن  کـه  اسـت 

مـا  و  را سـر می دهنـد  شـرکت های صادرات محـور 

فعالیت خود را بر همین اساس آغاز کردیم تا بتوانیم 

ضمـن تولید محصول با کیفیـت، حضور موفقی نیز 

در بازارهای بین المللی داشته باشیم. افزایش هزینه 

حمل و نقل، افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه 

گاز و نوسان نرخ ارز از دیگر مشکالت موجود است 

کـه اکثـر تولیدکننـدگان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 

می کننـد. حقـوق و دسـتمزد کارگـران نیز بـا افزایش 

57 درصـدی در سـال جـاری همـراه بـوده اسـت کـه 

کارفرمایـان را در تنگنـای اقتصـادی قـرار داده و در 

یک نگاه کلی، هزینه های تولید با رشد چشمگیری 

همراه بوده است.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه مقایسـه شـما از کیفیت محصوالت 

داخلـی بـا نمونه هـای خارجی چیسـت، اظهـار کرد: 

در حـال حاضـر، کیفیـت شـمش زامـاک مـا برابـر بـا 

کیفیت نمونه مشابه خارجی تولیدشده در کشورهای 

اروپایـی ماننـد بلژیـک و سـوئیس اسـت و نکته قابل 

توجه اینکه شرکت های خارجی با توجه به کیفیت 

باالی محصوالت تولیدی مجموعه، اقدام به خرید 
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شـمش از مـا کرده انـد. ایـن شـرکت ها از معتبرتریـن 

تولیدکنندگان شـمش زاماک در جهان هسـتند و از 

آنجایی که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین نتوانستند 

به تولید مطلوب خود دست پیدا کنند، بنابراین ما 

فرصت را مغتنم شمردیم و توانستیم شمش خود را 

بـه کشـورهای اروپایـی صـادر کنیـم. در حـال حاضر 

نیـز بـه دنبـال جـذب مشـتریان خارجـی پـس از لغـو 

ارزآوری  بتوانیـم  تـا  هسـتیم  صادراتـی  عـوارض 

مطلوبی داشته باشیم.

مشکالت یکی پس از دیگری ظاهر   
می شوند!

شـایان در خصـوص معضـل قطعـی حامل هـای 

انـرژی، عنـوان کـرد: همزمان بـا فرا رسـیدن روزهای 

گرم و سـرد سـال، شـاهد سهمیه بندی و قطعی برق 

و گاز هسـتیم. اثرهـای مخـرب حاصـل از این اتفاق، 

نخست شامل حال تولیدکنندگان صنعتی می شود. 

بـر همیـن اسـاس از ژنراتورهـای گازسـوز بـرای تامین 

بـرق مـورد نیـاز کارخانـه اسـتفاده می کینـم امـا از 

آنجایـی کـه اسـاس اسـتفاده از ایـن ژنراتورهـا گاز 

است، بنابراین با قطعی گاز نیز مشکل ما دوچندان 

می شود. در واقع تامین برق مجموعه با استفاده از 

ژنراتورهـای گازسـوز، توجیه اقتصـادی نـدارد و ما از 

هـر روشـی که برای کاهش معضالت موجـود اقدام 

می کنیم، باز هم با چالش جدیدی مواجه می شویم 

که ادامه فعالیت را برای ما دشوار ساخته است.

وی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد شـمش زامـاک، 

بیـان کـرد: از شـمش های روی، آلومینیـوم، مـس و 

منیزیـم در تولیـد زامـاک اسـتفاده می شـود. فراینـد 

تولید این محصول بسیار حساس است و باید حجم 

مشـخصی از ایـن فلـزات در یـک نقطـه ذوب معیـن 

ریخته گـری شـود. در واقـع، ابتدا مذاب آلومینیوم 

را تهیه و سپس مس خالص را به آن اضافه می کنیم. 

و  ذوب  جداگانـه  را  روی  شـمش  دیگـر،  سـوی  از 

مذاب به دست آمده را با یکدیگر مخلوط می کنیم 

تا در نهایت زاماک حاصل شود. ضمن اینکه کلرید 

آمونیـم تولیدشـده در مجموعه مـا از خلـوص 99.99 

برخوردار است و خوشبختانه توانستیم با تولید این 

محصول، بخش عمده ای از نیاز داخل را رفع کنیم. 

چراکـه پیش تـر ایـن محصـول از کشـور چیـن وارد 

نام هـای  بـا  محصـول  همیـن  متاسـفانه  می شـد. 

تجـاری خارجـی در سـطح بـازار به فروش می رسـد و 

هیچ نظارتی نیز بر این مسئله وجود ندارد. الزم به 

ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  تمـام  کـه  اسـت  ذکـر 

و  شـده اند  بومی سـازی  و  داخـل  تولیـد  مجموعـه 

چالش خاصی در این زمینه نداریم.

فعالیت تولیدکنندگان کوچک مقیاس با   
حداقل ظرفیت

مدیرعامل شرکت نانو اکسید روی پارس ضمن 

بخـش  از  حمایـت  در  دولـت  عملکـرد  از  انتقـاد 

خصوصـی، تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه شـعار امسـال 

دانش بنیـان«،  و  اشـتغال آفرین  »تولیـد،  بـر  مبنـی 

از  بیشـتری  حمایـت  دولـت  مـی رود  انتظـار 

تولیدکنندگان بخش خصوصی و به ویژه شرکت های 

دانش بنیان داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از 

واحدهای کوچک تولیدی با حداقل میزان ظرفیت 

تولید مشغول فعالیت هستند و تنها هدف آن ها در 

چنیـن شـرایط سـخت اقتصـادی، زنـده نگـه داشـتن 

تولیـد اسـت. شـرکت های دانش بنیـان کـه بـا هدف 

تولیـد محصـوالت جدیـد در حال فعالیت هسـتند، 

هیـچ انتظـاری جـز حمایـت دولـت ندارنـد و بـا ایـن 

حـال  در  روزانـه  تولیـد  بخـش  هزینه هـای  وجـود، 

افزایش است.

شـایان در ادامـه بـه چالش های موجـود در حوزه 

تجـارت بین المللـی اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه به 

اینکـه کشـور در شـرایط تحریـم قـرار دارد، برخـی از 

مشـتریان خارجـی ارز را بـه عـده ای از صرافـان کـه 

تحویـل  دارنـد،  کافـی  شـناخت  آن هـا  بـه  نسـبت 

می دهنـد. بنابرایـن امـکان همـکاری بـا صرافـی کـه 

مـد نظـر مـا اسـت، وجـود نـدارد و ناچـار بـه پذیـرش 

درخواسـت طرف خارجی هسـتیم. برای مثال، اگر 

قرار به واریز 500 هزار دالر به حساب شرکت باشد، 

از  انجـام می شـود.  ریـال  نـرخ  پایـه  بـر  واریـز  ایـن 

آنجایـی کـه ملـزم بـه ارائـه اسـناد و مـدارک معتبـر 

صادراتـی هسـتیم، بایـد ایـن مبلـغ را بـه ارز نیمایـی 

تبدیـل و در سـامانه ثبـت کنیـم. درحالـی کـه ارز 

نیمایـی بـرای مشـتریان خارجـی معنایـی نـدارد و 

همین مسئله منجر به ایجاد اختالف قیمت حدود 

سـه هـزار تومانـی ارز آزاد و نیمایـی می شـود کـه در 

نهایت به ضرر ما خواهد شد. همچنین این مسئله 

را در سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید اسـتان مطرح 

کرده ایـم کـه هنـوز بـه یـک جمع بنـدی مشـخصی 

نرسـیده اسـت و امیـدوار هسـتیم در آینـده شـاهد 

تسهیل شرایط صادرات در کشور باشیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت صنایع معدنی و 

فلزی در آینده جهان، مطرح کرد: با توجه به کاهش 

عرضـه و رشـد تقاضـای فلـزات اساسـی در جهـان، 

تولیـد  افزایـش  دنبـال  بـه  مختلـف  دولت هـای 

محصوالت معدنی و فلزی هستند. بر همین اساس، 

مسـئوالن باید برنامه ریزی مدونی در درازمدت در 

ایـن بخـش داشـته باشـند و از نظرهـا و تحلیل هـای 

جامع و سازنده کارشناسان و انجمن های تخصصی 

نیز استفاده کنند. ضمن اینکه الزم است دولت از 

مدیران کارآمد و متخصص در سازمان های مختلف 

بـه ویـژه صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتفاده کنـد تـا 

بخـش  تولیدکننـدگان  دغدغـه  بررسـی  ضمـن 

خصوصی، حمایت های الزم را از فعاالن صنعتی به 

عمل آورد.

 مواد اولیه تولید زاماک 
شامل شمش روی، 

آلومینیوم، مس و منیزیم 
است که بخش عمده ای 
از آن ، از بورس کاالی 

ایران و بعضی از مواد اولیه 
که در داخل بورس عرضه 

نمی شود را از بازار آزاد 
خریداری می کنیم
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یـک تولیدکننده شـمش روی گفت: سـود حاصل از تولید شـمش روی در داخل کشـور، تقریبا 
50 دالر بـه ازای هـر تن اسـت؛ در حالی که بسـیاری از رقبای خارجی به سـوددهی دو هزار و 500 

دالری در این زمینه دست پیدا می کنند.

تولید، امنیت اقتصادی ندارد
یک تولیدکننده شمش روی گفت:

یـک تولیدکننـده شـمش روی در گفت وگـو بـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، 

بیـان کـرد: خـاک اکسـیدی عرضـه شـده در بـورس 

کاالی ایران حاوی 2 تا 3 درصد ناخالصی اسـت که 

با حجم نسبتا کمی در این تاالر صنعتی عرضه و با 

توجـه بـه حجـم زیاد تقاضـا ، بالفاصله پـس از عرضه 

نیـز معاملـه می شـــود. از سـوی دیگـــر، در حــــدود 

هشـت مـاه اسـت کـه خـاک سـولفوری در بـورس 

عرضـه می شـود اما تقاضای چندانی بـرای آن وجود 

نـدارد و معاملـه ای نیز صورت نمی پذیرد؛ چراکه به 

غیـر از یـک شـرکت تولیدکننـده شـمش روی، خـط 

تولیـد و فـرآوری خـاک سـولفوره در کشـور وجـود 

بـا  را  شـمش  نمی تـوان  اسـاس  همیـن  بـر  و  نـدارد 

استفاده از این خاک تولید کرد.

وی افـزود: قیمـت خـاک اکسـیدی عرضه شـده 

در بـورس کاالی ایـران حتـی از نمونـه وارداتـی آن 

بیشـتر اسـت و بـه نظـر می رسـد مبنـای این قیمت، 

سوددهی کارخانجات تولید شمش روی است. در 

حالـی کـه هیـچ حاشـیه سـودی بـرای تولیدکنندگان 

شـمش روی در داخـل کشـور وجـود نـدارد و بیشـتر 

فعـاالن ایـن صنعـت چشـم بـه صـادرات محصـول 

دوخته انـد. نکتـه قابـل تامـل اینکه دولت بـا آگاهی 

کامـل بـه شـرایط حاکـم در صنعـت روی، اقـدام بـه 

وضـــع عـــوارض صادراتـــی بـر شمـــش می کنــــد کـه 

خوشبختانه این چالش پس از اعتراضات و پیگیری های 

فراوان طی هفته های اخیر، رفع شد.

این فعال صنعت روی عنوان کرد: اگر بخواهیم 

نـگاه خوش بینانـه ای بـه شـرایط موجـود در صنعـت 

روی داشـته باشـیم، امـکان سـوددهی 50 دالری بـه 

ازای تولید هر تن شمش برای تولیدکنندگان داخلی 

وجـود دارد. ایــــن در حالـــی اســـت کـــه سـوددهی 

بسـیاری از شـرکت های رقیب در سـایر کشورها، در 

حـدود دو هـزار و 500 دالر اسـت. چراکـه شـمش بـا 

بـا عیـار  اسـتفاده از خـاک سـولفوره تشـفیه شـده 

و  می شـود  تولیـد  شـرکت ها  ایـن  در  70درصـد 

ناخالصی بسیار ناچیزی در این خاک وجود دارد اما 

خـاک سـولفوره عرضـه شـده در بـورس کاالی ایـران، 

حـاوی ناخالصی هایـی مانند کادمیم و سـرب اسـت 

که این امر، فرایند تولید با استفاده از خاک موجود 

را دشوار می کند.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: مـا اعتـراض خـود را 

نسـبت بـه ایـن موضـوع کـه خـاک عرضـه شـده در 

بـورس حـاوی ناخالصی اسـت، عنـوان کرده ایم اما با 

پاسـخ غیـر منطقـی در ایـن رابطـه مواجـه شـده ایم. 

ضمـن اینکـه ناخالصی هـای دیگـری همچـون نیکل، 

کبالـت و منگنـز نیـز در خـاک سـولفوره وجـود دارد 

که برای استفاده از آن، باید فرآوری شوند. متاسفانه 

در عرضـه ایـن محصـول در بـورس، توجـه خاصـی به 

معاملـه  اسـاس،  همیـن  بـر  و  نمی شـود  مهـم  ایـن 

چندانی برای خاک سولفوره در بورس وجود ندارد.

این تولیدکننده شمش روی اظهار کرد: بیش از 

سـه دهـه از آغـاز فعالیـت صنعـت روی در داخـل 

کشـور می گذرد اما همچنان یک دسـتگاه خردایش 

سـنگ سـولفوره در معـادن سـرب و روی کشـور کـه 

بتوانـد سـایز خـاک را بـه 10 میلی متـر کاهـش دهـد، 

وجـود نـدارد. علی رغـم اینکـه صنعـت روی ارزآوری 

مناسـبی بـرای کشـور دارد، معـادن خـاک سـولفوره 

کماکـــان در انتظـــار یـک دستگـــاه خردایـــش بـرای 

همگـــن سازی ناخالصی هـــای موجـــود اســـت کـــه 

بتوانیـم بـه حداقـل میـزان روی مطلـوب بـرای تولید 

شـمش دسـت پیـدا کنیـم. متاسـفانه عیـار خـاک 

معدنی خریداری شـده از بورس با عدد اعالم شـده 

هم خوانـی نـدارد و ایـن بـه ضـرر تولیدکننـده اسـت. 

ضمـن اینکـه خـاک مخلـوط عرضـه شـده در بـورس 

کاالی ایران نیز از عیار مطلوبی برخوردار نیسـت و 

بـر همیـن اسـاس، بعضـی از تولیدکننـدگان شـمش 

بـه واردات خـاک معـــدنی از کشورهــــای  اقـــدام 

همسایه می کنند.

وی در پایـان یـادآور شـد: از آنجایـی کـه خـاک 

سولفوره حاوی ناخالصی هایی است، بنابراین مشتری 

خارجـی نیـز بـرای آن وجـود نـدارد و این محصول در 

نهایـت بـه صـورت باطله هـای معدنـی دپو می شـود 

کـه امیـــدوار هستیـــم بـا بـــه روز شـــدن دانـــش و 

تکنولــــوژی فـــرآوری خاک سولفـــوره، شاهد افزایش 

تولید و صادرات شمش روی باشیم.
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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر فروردین ماه سـال 1401 را با رکوردشـکنی در تولید گندله آغاز 
کـرد و توانسـت 22 هزار و 42 میلیـارد ریال درآمد از فروش 599 هزار تن محصـول در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسب کند.

درآمد 2200 میلیارد تومانی گل گهر
 در فروردین ماه

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در فروردین ماه سال جاری موفق شد چندین رکورد 

تولیـدی از خـود بـر جـای بگـذارد. بـه طـوری کـه در 

نخسـتین ماه سـال 1401، خطوط 1تا 7، کارخانه های 

و 2   1 گندله سـازی  و   مگنتیـت  فیـد  پلـت  غبـار، 

رکوردشـکنی های کیفـی را تجربـه کرده انـد. در ماه 

مـورد بررسـی، میـزان تولیـد کارخانـه گندله سـازی 

شماره 1، 563 هزار و 523 تن و کارخانه گندله سازی 

شـماره 2، 546 هـزار و 490 تـن ثبـت شـده و میـزان 

تولید هماتیت نیز 89 هزار و 552 تن بوده است که 

همگی رکوردهای قابل تقدیری به حساب می آیند.

رشد 4.7 درصدی تولید گندله در گل گهر  
و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 
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صنعتی گل گهر در فروردین ماه سال 1401 توانست 

یک میلیون و 110 هزار و 13 تن گندله تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

4.7درصد افزایش را نشـان می دهد. این شـرکت در 

فروردیـن مـاه سـال پیش توانسـته بود یک میلیـون و 

59 هزار و 988 تن گندله تولید کند.

گل گهر طی فروردین ماه سال جاری یک میلیون 

و 371 هـزار و 470 تـن کنسـانتره تولیـد کـرد. ایـن 

شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، یـک میلیـون و 

550 هزار و 397 تن کنسانتره تولید کرده بود.

شـد  موفـق  امسـال  مـاه  فروردیـن  در  »کگل« 

14هـزار و 902 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کند که این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، حاکی 

از رشـد 57 درصدی اسـت. این شـرکت در فروردین 

مـاه سـال گذشـته، 9 هـزار و 443 تـن گندلـه ریزدانـه 

تولید کرده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  تولیـد  مجمـوع 

گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال 1401 بـه دو میلیـون و 

496 هزار و 385 تن رسـید. این شـرکت در فروردین 

ماه سـال قبل موفق به تولید دو میلیون و 619 هزار 

و 828 تن محصول شده بود.

میزان فروش گندله ریزدانه 195 درصد   
رشد یافت

همان طـور کـه در نمـودار 2 مشـخص اسـت، 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن 

تـن   672 و  هـزار   389 توانسـت   1401 سـال  مـاه 

گندلـه سـنگ آهن را در بـازار داخلـی بـه فـروش 

سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  رسـاند. 

گذشـته توانسـته بـود 900 هـزار و 931 تـن گندلـه 

را در بازار داخلی بفروشد.

شرکت گل گهر در فروردین ماه سال جاری موفق 

به فروش 149 هزار و 300 تن کنسـانتره سـنگ آهن در 

بازار داخلی شـده اسـت. این شـرکت در فروردین ماه 

سال پیش توانسته بود 302 هزار و 718 تن کنسانتره 

را در بازار داخلی به فروش رساند.

امسـال،  مـاه  فروردیـن  در  شـد  موفـق  »کگل« 

هفـت هـزار و 929 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهای 

داخلی به فروش رساند که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 195 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در فروردیـن مـاه سـال 1400، 

دوهـزار و 685 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده بود.

گفتنی اسـت که گل گهر در فروردین ماه سـال 

تـن گندلـه را در  جـاری توانسـت 52 هـزار و 599 

همچنیـن  رسـاند.  فـروش  بـه  صادراتـی  بازارهـای 

مجمـوع فـروش گندلـه گل گهـر در فروردیـن مـاه 

امسال، 450 هزار و 200 تن بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصوالت 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن ماه 

سـال 1401 به 599 هزار و 500 تن رسـید. این شـرکت 

بـود  موفـق شـده  سـال گذشـته،  مـاه  فروردیـن  در 

یک میلیـون و 206 هـزار و 334 تـن محصـول را در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.
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اسـت از فـروش گندلـه در بـازار داخلـی 15 هـزار و 

434 میلیـارد و 492 میلیـون ریـال درآمـد کسـب 

 1400 سـال  مـاه  فروردیـن  در  شـرکت  ایـن  کنـد. 

داخلـی  بـازار  در  گندلـه  فـروش  از  بـود  توانسـت 
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1401نرخ فروش محصوالت گل گهر در فروردین ماه سال -4نمودار 
کنسانتره گندله

28هـزار و 659میلیـارد و 569 میلیـون ریـال درآمـد 

داشته باشد.

شرکت گل گهر در فروردین ماه سال جاری موفق 

و  میلیـارد   374 و  هـزار  چهـار  درآمـد  کسـب  بـه 

662میلیون ریالی از فروش کنسانتره در بازار داخلی 

شده است. این شرکت در فروردین ماه سال گذشته، 

پنـج هـزار و 719 میلیـارد و 158میلیـون ریـال از محـل 

فروش کنسانتره درآمد کسب کرده بود.

»کگل« در فروردین ماه امسال موفق به کسب 

126 میلیـارد و 568 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندلـه ریزدانـه در بازارهـای داخلـی شـده اسـت که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

909 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

فروردین ماه سال گذشته 12 میلیارد و 537 میلیون 

ریال درآمد از فروش گندله ریزدانه در بازار داخلی 

به دست آورده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در فروردیـن ماه 

سـال 1401 توانسـته اسـت دو هـزار و 107 میلیـارد و 

246 میلیـون ریـال درآمد از صـادرات گندله، درآمد 

کسب کند.

مجموع درآمد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در فروردیـن مـاه سـال جـاری، 22 هـزار و 42 میلیـارد و 

968 میلیون ریال بوده است. این شرکت در فروردین 

ماه سـال پیش توانسـته بود 30 هزار و 723 میلیارد و 

437 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

رشد 30 درصدی نرخ فروش کنسانتره  
نمودار 4 حاکی از آن اسـت که شـرکت معدنی 

و صنعتـی گل گهـر در فروردیـن مـاه سـال جـاری، 

گندلـه را بـه نرخ 39 میلیون و 608 هـزار و 933 ریال 

بـه ازای هـر تـن و نیـز کنسـانتره را به نرخ 29 میلیون 

و 301 هزار و 152 ریال به ازای هر تن فروخته است. 

در حالـی کـه نـرخ فـروش گندلـه ایـن شـرکت در 

فروردیـن ماه سـال گذشـته، 31 میلیـون و 811 هـزار و 

59 ریـال بـه ازای هـر تـن و نـرخ فروش کنسـانتره نیز 

22 میلیـون و 432 هـزار و 75 ریـال بـه ازای هـر تـن 

بوده است. به این ترتیب، در نرخ گندله، 24درصد 

و کنسانتره، 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

1400، رشد اتفاق افتاده است.

کسب درآمد 15 هزار میلیارد ریالی   
گل گهر از فروش گندله

نمـودار 3 حاکـی از آن اسـت شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر در فروردین ماه سال 1401 توانسته 
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افزایش تولید آلومینا با استفاده از بوکسیت های کم عیار

همایش توسعه پایدار صنعت آلومینیوم
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مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران گفـت: بـه دنبـال افزایش ظرفیـت تولیـد پـودر آلومینا از 
بوکسـیت های کم عیار با بومی سـازی تولیـد و به منظور تامیـن کافی ماده اولیه صنعـت آلومینیوم در 

داخل کشور هستیم.

افزایش تولید آلومینا با استفاده از بوکسیت های کم عیار
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران عنوان کرد:

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

خبـری  نشسـت  در  زارع  تـورج  آنالیـن«،  »فلـزات 

نخسـتین همایش »بوکسـیت، آلومینا، آلومینیوم و 

همایـش  اولیـن  کـرد:  عنـوان  پایـدار«  توسـعه 

»بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار« در 

قـوت صنعـت  و  نقـاط ضعـف  راسـتای شناسـایی 

آلومینیـوم در داخـل کشـور برگـزار خواهـد شـد تـا 

بتوانیـم چالش هـای موجـود در ایـن صنعـت را بـا 

حضور متخصصان بررسی و شناسایی کنیم.

وی افـزود: شـرکت آلومینـای ایـران، تنهـا دارنـده 

زنجیـره کامـل تولیـد آلومینیـوم در کشـور بـوده و 

خوشبختانه توانسته است دانش فنی تولید آلومینا 

را بومی سـازی کنـد. ظرفیـت تولیـد پـودر آلومینـا در 

شرکت آلومینای ایران، 250 هزار تن در سال است که 

شـمش  تـن  هـزار   40 تولیـد  حـال  در  آن،  کنـار  در 

آلومینیوم در فاز نخست مجموعه هستیم و در نظر 

داریم با اجرای طرح توسعه، تولید این محصول را به 

120 هـزار تـن در سـال افزایـش دهیـم. حداقـل زمـان 

درنظرگرفته شـده برای تحقق این مهم، هشـت سـال 

اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بتوانیـم بـه ایـن حجـم از 

ظرفیت تولید دست پیدا کنیم. همچنین با توجه به 

انرژی بـر بـودن صنعـت آلومینیـوم، زیرسـاخت های 

الزم جهـت احـداث نیـروگاه و تامیـن بـرق نیـز فراهـم 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران بیـان کـرد: 

ظرفیـت تولیـد آلومینیـوم در کشـور 700 هـزار تـن در 

ســـال اســـت و جایـگاه کشـــور مـــا بـــا بهره بـرداری از 

واحدهای جدید طی سـه سـال گذشـته، از رتبه 21 به 

14 ارتقا یافته است و بر اساس استراتژی تعریف شده 

بـرای ایـن صنعـت، ظرفیـت تولیـد بـه یـک میلیـون و 

500هزار تن در آینده افرایش پیدا خواهد کرد.

زارع تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـرای تولیـد 

و  میلیـون  یـک  نیازمنـد  آلومینیـوم،  تـن  700هـزار 

400هـزار تـن پودر آلومینا هسـتیم که تنهـا 250 هزار 

تن در داخل تولید و باقی مانده آن از خارج از کشور 

وارد می شـود. بـه همیـن منظـور در حـال رایزنـی بـا 

شرکت  چینی به منظور تامین تکنولوژی استحصال 

پودر آلومینا از بوکسیت کم عیار هستیم تا بتوانیم 

ظرفیـت تولیـد 500 هـزار تـن از ایـن مـاده اولیـه را در 

داخـل کشـور ایجـاد کنیـم. همچنیـن برنامـه تولیـد 

800هزار تن پودر آلومینا در مناطق جنوبی کشور با 

نام آلومینای خلیج فارس با راهبری سازمان ایمیدرو 

در حـال اجـرا اسـت تـا بتوانیـم نیـاز کامـل کشـور بـه 

این محصول را مرتفع سازیم.

وی اضافـه کـرد: میـزان ذخیـره قطعـی در داخـل 

کشـور، 40 میلیـون تـن بـرآورد شـده کـه حـدود 30 

میلیـون تـن از آن بـه عنـوان بوکسـیت پر عیـار، قابـل 

استخراج است و 70 میلیون تن بوکسیت کم عیار در 

داخـل کشـور وجـود دارد کـه خوشـبختانه بـه دانـش 

تولید و استحصال آن دست پیدا کرده ایم و بر همین 

اسـاس بـه دنبـال تولیـد 500 هـزار تـن پـودر آلومینـا 

هستیم. چراکه این محصول کاربرد فراوانی در سایر 

صنایع مانند مواد شوینده دارد و بر همین اساس نیاز 

تولیدکنندگان مواد شوینده به آلومینا که در حدود 

40 هزار تن در سال است نیز توسط  شرکت آلومینای 

ایـران رفـع می شـود. همچنیـن از دیگـر کاربردهـای 

آلومینیوم نیز می توان به صنایع خودروسازی، حمل 

و نقل، ساختمان سازی و بسته بندی اشاره کرد.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران مطـرح کـرد: 

میزان تولید آلومینیوم در جهان حدود 68 میلیون تن 

بـرآورد شـده و از سـال 2010 تـا 2020 بـا رشـد تقاضـای 

6درصدی همراه بوده است. بر اساس پیش بینی های 

انجام شده تا سال 2100، مصرف آلومینیوم دو تا چهار 

برابـر خواهـد شـد. چراکـه ایـن فلـز از خـواص ویـژه ای 

نسـبت بـه سـایر فلـزات برخـوردار اسـت و می توانـد 

جایگزین مناسبی برای مس و نقره باشد. ضمن اینکه 

از قیمـت مناسـب تری نسـبت به فلـز مس برخـوردار 

اسـت و بـر همیـن اسـاس شـاهد افزایـش تقاضـای 

جهانی آن هستیم.

زارع در ادامه تاکید کرد: ایران از لحاظ موقعیت 

جغرافیایی و زمین شناسـی، جزو کشـورهای فقیر در 

زمینه منابع بوکسیت محسوب می شود. البته چند 

معدن بوکسیت کم عیار و نیز معدن نفلین سینیت 

کلیبر در داخل کشور وجود دارد که می توانند ماده 

اولیـه آلومینیـوم را تامیـن کنـد. در یـک نـگاه کلی، با 

توجه به مزیت انرژی ارزان در داخل کشور و با انجام 

فعالیت هـای دانش بنیـان، بایـد در راسـتای تولیـد 

هرچـه بیشـتر پـودر آلومینـا قـدم برداریـم تـا بتوانیم 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنعـت آلومینیـوم کشـور را 

تامیـن کنیـم. چراکه تولید آلومینا از بوکسـیت های 

کم عیـار یـک فراینـد دانش بنیـان اسـت و بـر همیـن 
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اساس به دنبال برنامه ریزی مدون جهت تامین این 

ماده اولیه هستیم. 

وی در ادامـه بـه محورهـای ایـن همایـش اشـاره 

کرد و گفت: تامین پایدار بوکسیت و توسعه زنجیره 

ارزش آلومینا و آلومینیوم، روش های نوین اکتشاف 

زیسـت،  بـا محیـط  بوکسـیت سـازگار  اسـتخراج  و 

وضعیـت ذخایـر بوکسـیت در کشـور، فناوری هـای 

نوین دوسـتدار محیط زیست، بهینه سازی مصرف 

انـرژی در زنجیـره تولیـد و تحلیـل بازارهـای فـروش 

داخلـی و صادراتـی، عمده محورهای این همایش را 

تشـکیل می دهـد. توسـعه پایـدار همـراه بـا رعایـت 

مسـائل زیسـت محیطی، از جملـه محورهـای اصلی 

ایـن همایـش اسـت کـه مـا آن را در دسـتور کار ایـن 

همایش قرار داده ایم زیرا معتقد هستیم این مسائل 

آلومینیـوم  صنعـت  در  باالیـی  بسـیار  اهمیـت  از 

برخـوردار اسـت. ضمـن اینکـه در ایـن همایـش بـه 

خواهیـم  اجتماعـی  مسـئولیت های  ایفـای  مقولـه 

پرداخت که اجرای این مهم، همواره در دستور کار 

ما قرار داشته است.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در پاسخ به این 

سوال که با توجه به انرژی بر بودن صنعت آلومینیوم، 

چه تمهیداتی را در زمینه تامین انرژی اندیشیده اید، 

بیـان کـرد: صنعـت آلومینیوم به عنـوان یک صنعت 

انرژی بر در سطح جهان شناخته می شود و بر همین 

در  انـرژی  بهینه سـازی مصـرف  اسـت  اسـاس الزم 

دسـتور تولیدکننـدگان آلومینیـوم قـرار گیـرد. چراکه 

کشور ما همواره با کمبود انرژی مواجه بوده است و 

سـال گذشـته آسـیب های بسـیاری در زمینـه قطعـی 

برق و گاز به شرکت آلومینای ایران وارد شد. در حال 

حاضر شرکت آلومینای ایران ساالنه 90 مگاوات برق 

مصرف می کند اما با اجرای فازهای توسـعه ای، نیاز 

ما به برق بیشتر خواهد شد. بنابراین در نظر داریم با 

توجـه بـه موقعیـت جاجـرم، از انـرژی خورشـیدی که 

یـک انـرژی پـاک اسـت، بـرای تولیـد برق با ظرفیـت 10 

مـگاوات اسـتفاده کنیـم و در کنـار آن، احـداث یـک 

نیروگاه سیکل ترکیبی برق با ظرفیت 160 مگاوات را 

در دسـتور کار قـرار داده ایـم. ضمـن اینکه برای تولید 

آلومینا، آب زیادی باید مصرف شود و جاجرم نیز در 

یـک منطقه کم آب قـرار دارد. بنابراین تالش کرده ایم 

میـزان مصـرف آب و انـرژی خـود را نسـبت بـه نـرم 

مصرف کاهش دهیم.

زارع در خصـوص صـادرات شـمش آلومینیـوم، 

شـمش  تـن  هـزار   200 گذشـته  سـال  کـرد:  عنـوان 

آلومینیوم به کشورهای همسایه مانند چین، عراق و 

ترکیـه صـادر شـد و پیش بینـی می کنیـم امسـال ایـن 

میـزان بـه 350 هـزار تـن افزایـش پیـدا کنـد. البتـه در 

سـایر محصـوالت آلومینیومـی همچـون بیلـت نیـز 

صـادرات داشـته ایم. از سـوی دیگـر، جنـگ روسـیه و 

اوکرایـن در ماه هـای گذشـته سـبب افزایـش قیمـت 

آلومینیـوم تـا مـرز چهـار هـزار دالر در هـر تـن شـد کـه 

توسـعه  بـرای  را  مناسـبی  فرصـت  مسـئله  همیـن 

داد.  قـرار  ایرانـی  اختیـار شـرکت های  صـادرات در 

اگرچـه ایـن جنـگ در ابتـدا بازار آلومینیوم را تحریک 

کـرد امـا بـا تثبیـت شـرایط، قیمـت آلومینیـوم رونـد 

نزولـی بـه خـود گرفـت و در حـال حاضـر به حـدود دو 

هزار و 700 دالر به ازای هر تن رسیده است.

وی در ارتبـاط بـا عرضـه سـهام شـرکت آلومینـای 

ایـران در سـازمان بـورس، مطـرح کـرد: سـود عملیاتی 

شـرکت آلومینـای ایـران در سـال گذشـته، یک هـزار و 

500 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن، 

رشـد 100 درصدی داشـته اسـت. همچنین اقدامات 

الزم بـرای عرضه اولیه شـرکت در بـورس اوراق بهادار 

به همراه نماد شرکت درج شده است و انتظار داریم 

کـه عرضـه اولیـه سـهام شـرکت آلومینـای ایـران در 

بورس در سال جاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در پایان یادآور 

شد: تمام تجهیزات کارخانه آلومینای ایران وارداتی 

بـوده اسـت امـا هم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات و 

قطعات مورد نیاز در کشـور بومی سـازی شده و قابل 

تامین است. نیروی انسانی فعال در شرکت، سه هزار 

و 500 نفر است که به دنبال جذب 500 نفر جدید در 

راستای اجرای طرح توسعه هستیم.
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نخسـتین همایش »بوکسـیت، آلومینا، آلومینیوم و توسـعه پایـدار« با حضـور رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو و فعاالن این صنعت با همت شرکت آلومینای ایران در هتل المپیک تهران برگزار شد.

همایش توسعه پایدار صنعت آلومینیوم
آلومینای ایران برگزار کرد؛

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»بوکسـیت،  همایـش  نخسـتین  آنالیـن«،  »فلـزات 

آلومینـا، آلومینیـوم و توسـعه پایـدار« صبـح امـروز 

شـرکت  همـت  بـه  مـاه  اردیبهشـت  سه شـنبه، 27 

آلومینـای ایـران و بـا حضـور تـورج زارع، مدیرعامـل 

شـرکت آلومینـای ایـران، وجیه الّلـه جعفـری، رئیـس 

هیئت عامل ایمیدرو، مسعود منصور، رئیس سازمان 

منابع طبیعی و آب خیزداری کشو، محمد پاک مهر، 

نماینده مجلس شورای اسالمی، هوشنگ گودرزی، 

رئیـس هیئـت مدیـره سـندیکای صنایـع آلومینیـوم 

ایران، محمد عطائی، مدیر قطب علمی معدن کشور 

و جمعی از کارشناسان، متخصصان و فعاالن صنعت 

آلومینیوم کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

محمـد عطائـی، دبیر علمی همایش در آغـاز این 

همایش، بیان کرد: توسـعه پایدار، ایجاد تعادل میان 

توسـعه و محیط زیسـت بوده که از سـه اصل محیط 

زیسـت، جامعـه و اقتصـاد تشـکیل شـده اسـت. بـر 

اساس پیش بینی های انجام شده، نرخ تولید معادن 

در سال 2030 روزانه به بیش از یک میلیون تن خواهد 

رسید و حفظ محیط زیست در این شرایط برای بشر 

امر بسیار مهمی است. همچنین پیش بینی می شود 

که در سال 2030 نزدیک به پنج هزار و 600 میلیارد تن 

باطلـه در اثـر عملیات هـای مختلـف معدنـی تولیـد 

راسـتای  در  بتوانیـم  بایـد  شـرایط  ایـن  در  و  شـود 

معدن کاری سبز در توسعه پایدار حرکت کنیم.

وی افـزود: هـر چنـد که اشـتغال، درآمـد، تولید و 

از پیامدهـای مثبـت معـدن کاری  ساختمان سـازی 

است اما این مسئله معضالتی هم دارد که از جمله 

آن هـا می تـوان بـه از بیـن رفتـن طبیعـت، جنگل هـا، 

منابـع آب، فرسـایش خـاک و آلودگـی هـوا اشـاره کرد. 

در حال حاضر محیط زیست دغدغه مهم بشر است 

و در بخش توسـعه پایدار و اقتصاد، محیط زیسـت و 

اجتمـاع فصـل مشـترکی هسـتند کـه دسـتیابی بـه 

اهـداف اقتصـادی بـرای حفظ ذخایر معدنـی در دنیا 

برای نسل آینده باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

مدیـر قطـب علمـی معـدن کشـور عنـوان کـرد: 

جمعیـت جهـان بـه سـرعت در حـال افزایـش اسـت و 

اسـتفاده از فناوری هـای نویـن و پیشـرفته بـر اسـاس 

نیازهای بشر به شدت احساس می شود. طبق آمار، 
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سازمان محیط زیست به مبلغ یک هزار و 500 میلیارد 

ریال در این خصوص به امضا رسانده ایم و همواره به 

دنبال بهینه سازی مصرف انرژی هستیم.

مدیرعامـل شـرکت آلومینـای ایـران در خصـوص 

اهداف نخسـتین دوره همایش »بوکسـیت، آلومینا، 

آلومینیوم و توسعه پایدار« مطرح کرد: تامین پایدار 

بوکسیت و توسعه زنجیره ارزش آلومینا و آلومینیوم، 

روش های نوین اکتشاف و استخراج بوکسیت سازگار 

بـا محیـط زیسـت، وضعیـت ذخایـر بوکسـیت در 

کشـور، فناوری هـای نوین دوسـتدار محیط زیسـت، 

بهینه سازی مصرف انرژی در زنجیره تولید و تحلیل 

بازارهای فروش داخلی و صادراتی، عمده محورهای 

این همایش را تشکیل می دهد. توسعه پایدار همراه 

با رعایت مسائل زیست محیطی، ازجمله محورهای 

اصلـی ایـن همایـش اسـت کـه مـا آن را در دسـتور کار 

این همایش قرار داده ایم و امیدوار هستیم با برگزاری 

ایـن همایـش، گام مثبتـی را در راسـتای توسـعه و 

پیشرفت صنعت آلومینیوم کشور برداریم.

در ادامـه ایـن همایـش، محمد پاک مهر، نماینده 

هـر فـرد در طـول عمـر خـود یـک هـزار و 343 تـن مـواد 

معدنی مصرف می کند و همچنین ساالنه به 17 تن 

مـواد معدنـی نیـاز دارد. بنابرایـن الزم اسـت در ایـن 

جایگاه برای آینده روشن بشر و حفظ محیط زیست، 

برنامه ریزی های مدونی ارائه شود.

در ادامه تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای 

ایران اظهار کرد: شـرکت آلومینای ایران تنها شـرکت 

تولیدکننده پودر آلومینا در کشـور اسـت. به منظور 

افزایـش تولیـد ایـن مـاده اولیـه مهـم، میـزان ذخایـر 

قطعـی پرعیـار بوکسـیت را به 40 میلیون تـن و ذخایر 

کم عیار را به 70 میلیون تن افزایش داده ایم. همچنین 

نیاز شرکت آلومینای ایران به بوکسیت، 900 هزار تن 

در سال است که در تالش هستیم پرعیارسازی آن را 

در سـال جـاری انجـام دهیـم تـا حرکـت رو بـه جلـو در 

راستای توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم کشور 

داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امسال با سرمایه گذاری بیش از 

دو هـزار میلیـارد ریـال، چهـار طـرح توسـعه را بـه اجـرا 

می رسـانیم و هیدرات هـای ویـژه، محصـول جدیـد 

شرکت است که در سال جاری به بازار عرضه خواهد 

شد. همچنین به دنبال افزایش ظرفیت تولید شمش 

آلومینیـوم از 40 هـزار تـن بـه 120 هـزار تن هسـتیم و از 

آنجایی که تولید آلومینیوم یک فرایند انرژی بر است، 

احداث نیروگاه سیکل برقی را در دستور کار داریم تا 

بتوانیم برق مورد نیاز مجموعه را تامین کنیم.

زارع ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت رعایـت قوانیـن 

محیـط زیسـت، گفـت: از آنجایی که حفـظ و رعایت 

مسـائل زیسـت محیطی همواره یکی از دغدغه های 

مهم شرکت آلومینای ایران است، تفاهم نامه ای را با 

مـردم بجنـورد در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح 

کـرد: صنعت آلومینیوم از اهمیـت و کاربرد فراوانی 

در سـایر صنایـع ماننـد سـاخت و سـاز، حمـل و نقـل 

هوایـــی، ریلـــی، کشتی ســــازی، خودروســـازی و... 

برخـــوردار اســـت. افزایــــش تقاضـــای جهـــانی فلـز 

آلومینیوم طی ماه های اخیر، منجر به رشد چشمگیر 

قیمت آن شده است و ما باید در راستای تولید هرچه 

بیشـتر آلومینیـوم جهـت اشـتغال زایی و درآمدزایـی 

بیشـتر حرکـت کنیـم. بنابرایـن، برگـزاری ایـن چنیـن 

همایش هایی در داخل کشور یک ضرورت است و با 

بررسـی چالش هـای موجـود، باید موانع تولیـد در این 

صنعت در سال جاری رفع شود.

وی تاکیـد کـرد: تامیـن زیرسـاخت های الزم ایـن 

صنعـت، همـواره یکـی از دغدغه هـای مهـم مـا در 

مجلس شـورای اسـالمی بوده اسـت. تامین آب، یک 

ضرورت در منطقه جاجرم و شـرکت آلومینای ایران 

اسـت کـه بایـد زیرسـاخت های الزم جهـت تامیـن آن 

فراهم شـود و ما به دنبال تحقق این مهم در مجلس 

شورای اسالمی هستیم. ضمن اینکه به منظور تامین 

گاز مورد نیاز شرکت آلومینای ایران، رایزنی های الزم 

را با شرکت گاز انجام داده ایم و تاکید جدی بر تامین 

گاز کافـی صنایــــع بـه ویـــژه آلومینیـــوم در مجلـس 

داشـته ایم. ضمن اینکه تکنولوژی تولید بوکسـیت با 

عیار پایین باید در شرکت آلومینای ایران بومی سازی 

شـود تـا بتوانیـم بـه تولیـد بیشـتر پـودر آلومینـا و فلـز 

آلومینیوم دست پیدا کنیم.

وجیه الّله جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو 

نیـز در بخـش دیگـری از ایـن همایـش بیـان کـرد: بـا 

توجـــه بـــه رشـــد ارزش افـــزوده در زنجیـــره صنایـع 
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مختلف، هم اکنون میزان صادرات صنایع  معدنی 

کشـور بـه بیـش از 12 میلیـارد دالر افزایـش یافتـه 

اسـت. در حـال حاضـر، 38 درصـد ارزش بازار بورس 

ایران به شرکت های معدنی اختصاص دارد و ارزش 

افـزوده ایـن بخـش در 6 سـال اخیـر 50 درصـد رشـد 

داشته است.

وی افزود: امروزه در کشور، حوزه معدن و صنایع 

معدنـی و زنجیـره هـای آن ماننـد فـوالد، آلومینیـوم و 

طـال  در توسـعه اقتصـادی بسـیار موثـر هسـتند و در 

حال حاضر ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری و 

اشتغال زایی در این بخش فراهم شده است.

جعفـری مطـرح کرد: تامین زیرسـاخت های الزم 

در صنعت آلومینیوم به ویژه برق از سال های قبل در 

ایمیدرو با همکاری وزارت نیرو آغاز شده است. این 

همکاری در بخش آب نیز با انتقال آب از خلیج فارس 

به نقاط مرکزی کشـور در حال پیگیری اسـت. ضمن 

اینکه استفاده از فناوری های نوین و جدید در زنجیره 

تولیـد آلومینیـوم می توانـد ارزش افـزوده بیشـتری را 

بـرای کشـور بـه وجـود آورد و صـادرات محصـوالت 

معدنی برای پایداری آن یکی از مهم ترین برنامه های 

ایمیدرو در این صنعت است.

وی با بیان اینکه نیازمند دانش فنی و تکنولوژی 

روز بـرای تولیـد محصـوالت پایین دسـتی آلومینیـوم 

هسـتیم، اضافـه کـرد: اکتشـاف صحیـح و عملیـات 

اسـتخراج مناسـب بایـد همـواره در صنعـت معـدن 

کشـور مـورد توجـه قـرار گیـرد و ایـن مسـئله یکـی از 

مهم ترین برنامه های ما در ایمیدرو است و در زنجیره 

بازیافت در صنعت آلومینیوم و فوالد باید مقدار آن 

به عدد صفر برسد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: ذخایر 

خوبـی بـرای تولیـد محصـوالت صنعت آلومینیـوم و 

پـودر آلومینـا داریـم و بـه دنبـال آن هسـتیم تـا بـرای 

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آلومینیوم از چهار 

منطقـه و بـه خصـوص منطقـه جاجـرم بتوانیـم پـودر 

آلومینای خود را تامین کنیم.

جعفـری یـادآور شـد: ایمیـدرو بـه عنـوان یـک 

سـازمان حاکمیتـی بـه دنبـال ایـن اسـت کـه زمینـه 

کشـور  در  معدنـی  فعالیت هـای  بـرای  مناسـب 

فراهـم شـود و وظیفـه مهـم مـا در ایـن حـوزه بسـیار 

سـنگین اسـت و باید از تمام داشـته های خود برای 

ارزش افـــزوده بیشتــری در صنایــع معــدنی کشور 

استفاده کنیم.

در ادامه، مسـعود منصور، رئیس سـازمان منابع 

طبیعی و آب خیزداری کشـور ضمن هشـدار نسـبت 

به عواقب نابودی محیط زیست، اظهار کرد: دانش 

و تکنولـوژی عملیات هـای معدنـی در کشـور باید به 

روز رسـانی شـود تا محیط زیسـت کمتر دسـتخوش 

تغییرات شود. در واقع ما موظف هستیم بستر الزم 

را بـرای توسـعه پایـدار بخش معـدن و صنایع معدنی 

فراهم کنیم و همواره بر فعال سـازی معادن غیرفعال 

تاکید داریم.

وی همچنین به حقوق دولتی معادن اشاره کرد 

و گفت: پرداخت حقوق دولتی معادن، مقوله مهمی 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی اسـت کـه بایـد 

توسط قانون گذار بازنگری شود. امیدوار هستیم در 

ایـن زمینـه، احیـا و بازسـازی معادن جدید در دسـتور 

کار قرار بگیرد.

هوشنگ گودرزی، رئیس هیئت مدیره سندیکای 

صنایـع آلومینیـوم نیـز در بخـش دیگـری از نخسـتین 

همایش »بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار« 

به اهمیت به کارگیری از دانش انجمن های تخصصی 

در امور مرتبط با معدن و صنایع معدنی اشـاره کرد و 

گفت: سیاسـت گذاری های اشـتباه دولت و مشاوره 

صاحب نظـران  و  تخصصـی  انجمن هـای  بـا  نکـردن 

صنعـت آلومینیـوم، چالـش اساسـی اسـت کـه بایـد 

مورد بررسی و به نوعی یک جراحی قرار بگیرد. برای 

مثـال، وضع عـوارض صادراتی در ابتدای سـال جاری 

باعث شـد بسـیاری از مشـتریان خارجی را از دسـت 

بدهیـم و ایـن مسـئله منجـر بـه رکـود در بـازار داخلی 

شـد. در حالـی کـه دولـت می توانسـت با مشـورت با 

بـه شـکل  تخصصـی،  انجمن هـای  و  صاحب نظـران 

مناسب تری این بخشنامه را اجرا کند.

وی اضافـه کـرد: انتظـار می رود تولید آلومینیوم 

علی رغـم اعمـال تحریم هـا در داخـل کشـور افزایـش 

پیـدا کنـد. چراکـه ایـن فلـز نقـش مهمـی در صنایـع 

شـرکت های  عملکـرد  خوشـبختانه  و  دارد  نظامـی 

تولیدکننده طی این سال ها روند رو به رشدی داشته 

اسـت. همچنین توسـعه صنایع پایین دسـت، مقوله 

بسـیار مهمی اسـت که باید در دوره های بعدی این 

سـندیکای  و  بگیـرد  قـرار  بررسـی  مـورد  همایـش 

آلومینیـوم نیـز همکاری هـای الزم در ایـن بخـش را 

خواهد داشت.

گودرزی در ادامه ضمن اشـاره به اهمیت تولید 

آلومینـا در کشـور، اظهـار کـرد: کاهـش واردات پـودر 

آلومینا و افزایش تولید ماده اولیه صنایع باالدستی و 

همچنیـن حمایـت از صنایع پایین دسـتی آلومینیوم 

بایـد در دسـتور کار دولـت قـرار بگیـرد. همچنیـن 

توسعه صنایع پایین دست، مقوله بسیار مهمی است 

که باید در دوره های بعدی این همایش مورد بررسی 

قـرار بگیرد و سـندیکای آلومینیوم نیـز همکاری های 

الزم در این بخش را خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم 

تاکیـد کـرد: بررسـی طـرح جامـع آلومینیـوم بایـد 

تسریع پیدا کند تا با ترسیم یک نقشه راه کارشناسانه، 

شـاهد افزایـش تولیـد ایـن فلـز اسـتراتژیک در داخـل 

کشور باشیم.

الزم به ذکر است در بخش هایی از این همایش، 

سـخنرانی های تخصصـی بـا محوریـت »بوکسـیت، 

آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار« توسط کارشناسان 

و متخصصان صنعت آلومینیوم انجام شد و در پایان 

نیز از برگزیدگان همایش تقدیر به عمل آمد.

 افزایـــش تقاضــای 
جهــانی فلز آلومینیوم 
طی ماه های اخیر، منجر 
به رشد چشمگیر قیمت 
آن شده است و ما باید 
در راستای تولید هرچه 
بیشتر آلومینیوم جهت 

اشتغال زایی و درآمدزایی 
بیشتر حرکت کنیم



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

57         اردیبهشت ماه  1401       شماره  217



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

شماره  217          اردیبهشت ماه  1401 58

چهارشـنبه 28 اردیبهشـت ماه 1401، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن 
و فـوالد ارفـع تشـکیل شـد و این مجمع به تقسـیم سـود 120 تومانی سـود به ازای هر سـهم به 

سهامداران رای داد.

تقسیم 120 تومانی سود در مجمع ارفع

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و 

فوالد ارفع با موضوع استماع گزارش هیئت  مدیره و 

سـال  مالـی  صورت هـای  تصویـب  قانونـی،  بـازرس 

)دوره( مالـی منتهـی بـه 29 اسـفند مـاه سـال 1400، 

انتخاب حسـابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه 

کثیر االنتشار، انتخاب اعضای هیئت  مدیره، تعیین 

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین 

حضـور  بـا  مـوارد  سـایر  و  مدیـره  هیئـت  پـاداش 

92.44درصد سهامداران در سالن تالش تهران برگزار 

شـد. ایـن مجمـع با حضـور اعضای هیئت رئیسـه در 

جایگاه رسمیت پیدا کرد.

تولید 4.6 شمش فوالد کشور در ارفع  
محسـن خسـروجردی، معـاون مالـی و اقتصـادی 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در خصـوص عملکـرد ایـن 

شـرکت طـی سـال 1400 بیـان کـرد: علی رغـم همـه 

مشکالت مانند قطعی برق و تحریم ها، شرکت ارفع 

توانسـت تمـام اهـداف خـود را محقـق سـازد. یکـی از 

و  مسـتقیم  احیـای  ظرفیـت  افزایـش  اهـداف  ایـن 

برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت فوالدسازی بود.

وی افـزود: ارفـع 4.6 درصـد تولیـد شـمش فـوالد و 

2.4درصد تولید آهن اسفنجی کشور را بر عهده دارد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت آهن و فوالد ارفع 

عنـوان کـرد: ارفـع در افـق 1404 خـود دسـتیابی بـه 

باالترین ارزش افزوده میان فوالدسـازان، دسـتیابی به 

1.8 درصـد از تولیـد شـمش فـوالدی و 4.4 درصـد از 

تولیـد آهـن اسـفنجی کشـور براسـاس برنامـه تولیـد 

55میلیـون تـن تولیـد فـوالد خـام در افـق 1404 در 

کشور، حضور در سایر رده های زنجیره فوالد و حرکت 

بـه سـمت تولید محصـوالت فـوالدی بـا ارزش افـزوده 

باالتر را در نظر گرفته است.

درصـدی   38 رشـد  کـرد:  تاکیـد  خسـروجردی 

فـروش، رشـد 68 درصـدی حجـم صـادرات و رشـد 

200درصدی درآمد صادراتی، ثبت باالترین صادرات 

در پنج سال گذشته، تولید فوالدهای کیفی، افزایش 

ضریـب خوش قولـی و تحویـل بـه موقـع محصـول بـه 

مشـتری، افزایـش ظرفیـت احیـا مسـتقیم و کسـب 

61درصـد درآمـد از فـروش داخلـی در بـورس کاال از 

موفقیت های ارفع در سال 1400 بوده است.

وی خاطرنشـان کرد:درآمـد عملیاتـی 9 هـزار و 

و  هـزار  یـک  عملیاتـی  سـود  تومـان،  600میلیـارد 

800میلیـارد تومـان و سـود خالـص ارفـع در سـال 1400 

حدود دو هزارمیلیارد تومان بوده است. سود به ازای 

هر سهم 168 تومان بود.

رشد 38 درصدی درآمد در سال 1400  
معاون مالی و اقتصادی شرکت آهن و فوالد ارفع 

بـا اشـاره بـه عملکـرد مالـی ایـن شـرکت در سـال 1400، 

تصریـح کـرد: درآمـد شـرکت 38 درصـد رشـد داشـت 

اما بهای تمام شـده 74 درصد رشـد داشـت و فاصله 

میـان درآمـد و بهـای تمـام شـده بـه وجـود آمـد و بـه 

همیـن دلیـل سـود سـال 1400 کاهـش یافـت. قیمـت 

تمـام شـده شـمش شـرکت در سـال 1400 میانگیـن 

10هزار و 800 تومان و قیمت تمام شده آهن اسفنجی 

6 هزار و 800 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است.

خسروجردی ادامه داد: سال گذشته واحد احیا 

مسـتقیم ارفـع بـه دلیـل پـروژه افزایـش ظرفیـت و 

قطعـی گاز و بـرق 77 روز تعطیـل بـود و اگـر ایـن 

تـن  هـزار  بـه 918  بخـش  ایـن  تولیـد  نبـود،  قطعـی 

می رسـید. در حالـی کـه تولیـد ارفـع در سـال قبـل 

708هزار تن بود.

وی اضافـه کـرد: تولیـد شـمش فـوالدی در سـال 

1400 بـه 770 هـزار تـن رسـید و تولیـد کاهـش یافـت. 

قطعـی  اگـر  و  بـود  بـرق  روزه  قطعـی 54  آن  علـت 

نداشتیم، تولید به 907 هزار تن می رسید.

کاهش سود سالیانه به دلیل خرید آهن   
اسفنجی

معاون مالی و اقتصادی شرکت آهن و فوالد ارفع 

مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه توقـف فعالیـت واحـد احیـا 

مسـتقیم، جهـت تـداوم تولیـد ناچـار بـه خریـد آهـن 

اسـفنجی از بازار شـدیم و بیش از 260 هزار تن از این 

محصول را خریداری کردیم. قیمت تمام شده خرید 

آهن اسـفنجی نسـبت به تولید آن به مراتب بیشـتر 

بـود و بـه همیـن دلیل کاهش سـود عملیاتی در سـال 

1400 رخ داد. در نتیجه سال 1400، 580 میلیارد تومان 

از سود خالص شرکت با توجه به تامین آهن اسفنجی 

و  هـزار  یـک  همچنیـن  رفـت.  دسـت  از  بـازار  از 

800میلیارد تومان از فروش شرکت با توجه به کاهش 

تولیـد شـمش فـوالدی کاهـش یافـت. بـه ایـن ترتیب، 

350 میلیـارد تومـان از سـود شـرکت نیـز از طریـق از 

دسـت رفـت. بـه ایـن موارد باید اضافه شـود کـه ارفع 

در سـال گذشـته، ماننـد دیگـر شـرکت ها بـا افزایـش 
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ایـن  انـرژی  تـورم مواجـه شـد و قیمـت حامل هـای 

شرکت بیش از 400 درصد افزایش یافت.

وی در ادامـه بیـان کـرد: فروش صادراتی ارفع طی 

داخلـی  فـروش  و  تـن  هـزار  سـال 1400 شـرکت 255 

470هـزار تـن بـوده اسـت. فـروش داخلـی بـا افـت امـا 

فروش صادرات با رشد 68 درصدی مواجه شد. درآمد 

فروش داخلی ارفع در سال قبل، 61 هزار میلیارد ریال 

و فروش صادراتی 34 هزار میلیارد ریال بود.

1400 میلیارد تومان پروژه در دست اقدام  
خسـروجردی در خصـوص پروژه هـای در دسـت 

اقـدام ایـن شـرکت گفـت: ارفـع در سـال 1401، حـدود 

یـک هـزار و 450 میلیـارد تومان پروژه در دسـت اقدام 

واحـد  ظرفیـت  افزایـش  آن  مهم تریـن  کـه  دارد 

فوالدسـازی از 800 هـزار تـن کنونـی به یک میلیون تن 

است. دیگر پروژه ها نیز شامل تهیه و ساخت و نصب 

سـیلو دوم ذخیـره آهـن اسـفنجی بـا نـوار نقاله هـای 

بـه  صنعتـی  گازهـای  سـرویس  پایـداری  مربوطـه، 

فوالدسـازی )طـرح توسـعه واحـد اکسـیژن(، اصـالح و 

بهینه سازی غبارگیرهای ناحیه فوالدسازی و سیستم 

اعالم و اطفاء حریق خواهد بود.

معاون مالی و اقتصادی شرکت آهن و فوالد ارفع 

پـروژه  شـامل  زیرسـاختی  پروژه هـای  کـرد:  اظهـار 

تصفیه خانـه آب خلیـج فـارس، احـداث جـاده شـرقی 

جدید مجتمع صنعتی، پروژه طراحی، تامین و اجرای 

خطـوط ریلـی منطقـه فـوالدی اردکان و فعالیت هـای 

نگهـداری و تعمیـرات زیرسـاخت، اصـالح جاده هـا و 

ساختمان ها هستند که اجرا خواهیم کرد. همچنین 

اقدامـات اولیـه و مطالعاتـی را در خصـوص ورود بـه 

بخش معدن و باالدست فوالد، احداث نیروگاه جهت 

پایـداری انـرژی و احـداث یـک واحـد فروآلیـاژ انجـام 

خواهیم داد.

اجرای پروژه افزایش ظرفیت در تابستان  
در ادامه مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

آهن و فوالد ارفع، مجتبی مهری نژاد، مدیرعامل این 

شـرکت بیـان کـرد: تمـام تـالش مـا ایـن اسـت کـه 

امسال رکوردهای تولیدی را به ثبت برسانیم. از این 

رو خریـد گندلـه بـا کیفیـت و عیـار 66 درصـد در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و هم اکنـون گندلـه بـا 

کیفیت خریداری می کنیم. صرفه اقتصادی ما در 

خریـداری  چادرملـو  از  را  گندلـه  کـه  اسـت  ایـن 

می کنیم و به همین دلیل در همین هفته از بورس 

گندله چادرملو را خریداری کردیم.

وی افـزود: در صورتـی کـه برق و گاز قطع نشـود، 

افت تولید نداشته باشیم و کارکنان با انگیزه باشند، 

بـدون پـروژه افزایـش ظرفیـت رکوردهـای تولیـدی بـه 

ثبت خواهند رسید. با این حال پروژه افزایش ظرفیت 

در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

ارفـع اذعـان  فـوالد  آهـن و  مدیرعامـل شـرکت 

بـدون  و  نبـود  مشـخص  گاز  شـرکت  رفتـار  کـرد: 

برنامـه عمـل کردنـد، به همین دلیل نمی توانسـتیم 

احیـا  خـط  بیندازیـم.  تعویـق  بـه  را  خـود  برنامـه 

کـه  شـد  متوقـف  پیش فـرض  ایـن  بـا  مسـتقیم 

بالفاصلـه بـه ظرفیـت تولیدی خواهیم رسـید و این 

مهم در فروردین ماه محقق شد.

مهری نژاد خاطرنشان کرد: پروژه فوالدسازی را از 

20 تیر تا پایان مرداد ماه اجرا خواهیم کرد که قطعی 

برق به طور حتم اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل 

از کاهـش تولیـد متضـرر نخواهیـم شـد. بـا ایـن حـال 

ممکـن اسـت در خـرداد مـاه و اوایـل تیـر مـاه نیـز بـا 

قطعی برق مواجه شویم.

در ادامه مجمع عمومی ارفع، حسابرس و بازرس 

قانونی بندهای خود از گزارش فعالیت هیئت مدیره 

شـرکت را بیـان کـرد و مدیـران و معاونـان ایـن شـرکت 

نسـبت بـه موضوعـات مطـرح شـده پاسـخ دادنـد. 

همچنیـن سـهامداران نیـز سـواالت خـود را مدیـران 

شـرکت در خصـوص عملکـرد مالـی آن طی سـال 1400 

پرسیدند و مدیران نیز به سواالت پاسخ دادند.

در پایـان مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت 

بـه  منتهـی  مالـی  صورت هـای  ارفـع  فـوالد  و  آهـن 

29اسـفند 1400 بـه تصویـب رسـید. موسسـه دش و 

همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و 

بهـراد مشـار بـه عنـوان حسـابرس و بـازرس قانونـی 

علی البدل انتخاب شدند. روزنامه های دنیا اقتصاد 

و جهان صنعت به عنوان روزنامه های کثیراالنتشـار 

انتخاب شدند.

سـود تقسـیمی معـادل 70 درصـد سـود خالـص 

کسـب شـده معـادل یـک هـزار و 400 میلیـارد تومـان 

اعالم شد. همچنین سود نقدی هر سهم 170 تومان 

بود که حدود 120 تومان به ازای هر سهم تعیین شد.

همـان  جدیـد  مدیـره  هیئـت  حقوقـی  اعضـای 

چادرملـو،  یعنـی  قبلـی  مدیـره  هیئـت  اعضـای 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات، نـورد و لولـه 

یاران، گروه امید و صبانور انتخاب شدند.

در پایان مجمع عمومی ارفع، این شرکت مجمع 

فوق العـاده ای بـه منظـور تطابـق اساسـنامه شـرکت با 

نمونه اساسنامه سازمان بورس تشکیل داد که مورد 

تایید سهامداران قرار گرفت.
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سایررسانههاسایر رسانه ها

تجلیل از برترین ها در بورس کاالی ایران

فعالیت معادن زغـال سنگ کرمان اصالح شـود

افزایش تراز اقتصادی مجتمع مس سونگون
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در نخسـتین همایـش تجلیـل از برترین های بـورس کاالی ایـران، از پنج چهره و 40 شـرکت 
برتر تقدیر شد.

تجلیل از برترین ها در بورس کاالی ایران

به گزارش »فلزات آنالین« و به نقل از کاالخبر، 

نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کاالی 

ایـران بـا حضـور مقامـات و مسـئوالن دولتی و بخش 

چهـره  پنـج  از  مراسـم  ایـن  در  و  برگـزار  خصوصـی 

تاثیرگذار و پیشکسوت حوزه کاالیی و از 40 شرکت 

تقدیر شد.

در ایـن مراسـم از »محمدرضـا پورابراهیمـی«، 

»مهدی کرباسیان«، »مصطفی طاهری«، »اردشیر 

سـعدمحمدی« و »محمـد رضوانی فـر« بـه عنـوان 

چهره های برتر تقدیر به عمل آمد.

عـالوه بـر تقدیـر از چهره هـا، شـرکت های »فـوالد 

مبارکه اصفهان«، »شرکت ملی صنایع مس ایران«، 

»فوالد خوزستان«، »ذوب آهن اصفهان« و »پاالیش 

نفـت اصفهـان« پنـج شـرکت برتـر بـه لحـاظ ارزشـی 

شناخته شدند.

همچنین شـرکت های برتر در حوزه پتروشـیمی 

شـامل »پتروشیمی شهید تندگویان«، »پتروشیمی 

بنـدر امـام«، »پتروشـیمی شـازند« و »پتروشـیمی 

بیسـتون« بودند که با اهدای لوح سـپاس و تندیس 

از آن ها تجلیل شد.

»شرکت پارس فوالد سبزوار« و »سرمایه گذاری 

سـیمان تامیـن« دو شـرکت عرضه کننـده پیشـرو و 

شرکت های »ورق خودروی چهار محال و بختیاری«، 

»معدنـی و صنعتـی چادرملـو«، »مجتمـع صنایـع 

آلومینیـوم جنـوب«، »فـوالد سـیرجان ایرانیـان« و 

»نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد« پنج شرکت 

بـا بیشـترین رشـد افزایـش حجـم و ارزش معامـالت 

بودنـد کـه تندیـس و لـوح یادبـود این مراسـم را از آن 

خود کردند.

انجمن هـای برتـر کـه همراهـی خوبـی بـا بـورس 

کاال در افزایـش شـفافیت و کشـف نـرخ عادالنـه 

کاالها داشـتند شـامل »انجمن صنفـی کارفرمایان 

پلیمـر  صنایـع  ملـی  »انجمـن  سـیمان«،  صنعـت 

ایران« و »انجمن سنگ آهن« بودند که از آن ها نیز 

تجلیل شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، »مجتمـع جهـان فـوالد 

سـیرجان«، »آهن و فوالد ارفع«، »فوالد کاوه جنوب 

کیـش«، »مجتمـع فـوالد خراسـان« و »صنایـع آهن و 

فوالد سـرمد ابرکوه« پنج مجتمع فوالدی بودند که 

نسبت فروش داخلی باالیی داشتند.

در ایـن مراسـم همچنیـن از »بانـک ملـت« بـه 

و  مشـتریان  بـه  خدمـات  ارائـه  در  پیشـرو  عنـوان 

عرضه کننـدگان بـورس کاال و دارای باالتریـن ارزش 

تراکنش های تسویه شده تجلیل شد.

هلدینگ های برتری که در این مراسم لوح گرفتند 

و از آن ها تقدیر شد، شامل »سازمان توسعه و نوسازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیـدرو(«، »صنایـع 

پتروشـیمی خلیـج فـارس«، »شـرکت سـرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )شسـتا(« و »شـرکت سـرمایه گذاری 

نفت، گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(« بودند.

»نفتـی جـی« به عنوان خریدار و فروشـنده برتر 

و »گیـل راد شـمال« بـه عنـوان بزرگ تریـن خریـدار 

بورس کاال معرفی شد.

»شـرکت تعاونی تامین نیاز مالمین اسـتان یزد« 

به عنوان تعاونی برتر، »توسعه آهن و فوالد گل گهر« 

بزرگ تریـن عرضه کننـده آهـن اسـفنجی، »معدنـی و 

صنعتی گل گهر« و »صنعتی و معدنی اپال پارسیان« 

گندلـه،  عرضه کننـدگان  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه 

»پتروشیمی کارون« به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده 

معامـالت،  ارزش  و  حجـم  نظـر  از  دانش بنیـان 

شـرکت  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  »نویدزرشـیمی« 

عرضه کننـده 100 درصـد خصوصـی و »شـرکت پلـی 

صنعـت  در  پیشـرو  شـرکت  عنـوان  بـه  اکریـل« 

پایین دست معرفی شدند.

»شـرکت معدنـی امـالح ایـران« بـه دلیـل عرضـه 

کامـل فـروش داخل بدون الزام حاکمیتـی در بورس 

کاال مـورد تقدیـر قـرار گرفـت و از »شـرکت نفـت 

سـپاهان« بـه عنـوان بزرگ ترین عرضه کننـده از نظر 

ارزش معامـالت و اولیـن عرضه کننـده روغـن پایـه و 

روغـن موتـور در بـورس کـه باعـث شـکل گیری ایـن 

بازار در بورس شد نیز تجلیل به عمل آمد.
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معـاون بهره بـرداری و طرح های توسـعه مجتمع معدنـی و صنعت آهن و فـوالد بافق یزد گفت: 
بـا همـت و پشـتکار مهندسـان ایرانـی و کارگران، تسـت گـرم خط تولیـد میلگـرد کالف در این 

مجتمع انجام و تولید انبوه آن آغاز و زمینه اشتغال 100 نفر فراهم شد.

آغاز تولید میلگرد کالف در مجتمع معدنی و 
صنعت آهن و فوالد بافق یزد

معـاون بهره بـرداری و طرح های توسـعه مجتمع 

معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق یزد، مجاورت با 

مزیت هـای  از  را  ایـران  مرکـزی  سـنگ آهن  معـدن 

عمده مجتمع آهن فوالد منطقه اعالم و اظهار کرد: 

بـا توجـه بـه اینکـه شـهر بافـق در مرکـز جغرافیایـی 

کشـور واقـع شـده، دسترسـی آسـان بـه تمـام نقـاط 

کشـور و همچنیـن همجـواری بـا جـاده ترانزیـت و 

شـبکه ریلـی، شـرایط ویـژه ای را بـرای ایـن مجموعـه 

فراهم کرده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: مدیریت و کارکنان این 

واحـد بـا تکیـه بـر دانش فنی و پشـتکار، بی وقفـه در 

توسـعه  مسـیر  در  بزرگـی  گام هـای  تـا  تالش انـد 

اقتصادی و شکوفایی صنعت کشور بردارند.

عملیـات  ادامـه  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  وی 

اجرایـی و بهره بـرداری از واحدهـای در حـال احداث 

این مجتمع، با در نظر گرفتن ارتقا سـطح بهره وری، 

توسـعه منابـع انسـانی و ایجـاد اشـتغال از مهم تریـن 

اهداف این مجموعه است. 

معاون مجتمع فوالد 800 هزار تنی بافق افزود: در 

نخستین گام تولید محصوالت فوالدی، کارخانه نورد 

میلگـرد ایـن مجموعـه بـا بهره  گیـری از مجهزتریـن و 

پیشـرفته ترین تجهیزات و فن آوری روز دنیا در سـال 

1394 با ظرفیت تولید ساالنه 550 هزار تن شد.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، سـال 1395 نخسـتین 

محموله میلگرد به میزان 10 هزار تن، از این مجتمع 

به کشور عراق آغاز شد و تا 70 درصد تولیدات این 

محصول به صادرات اختصاص یافت.

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق یزد 

در 13 کیلومتری بافق در مجاورت معدن سنگ آهن 

چغارت این شهر واقع است.

بـه گـزارش »فلـزات آنالین«، کیومـرث بهرامی 

آینـده  روز  چنـد  در  اقـدام،  ایـن  بـا  کـرد:  عنـوان 

میلگـرد کالف بـه صـورت انبـوه در ایـن مجتمـع 

بـازار  روانـه  و  تولیـد  فـوالد  و  صنعـت  و  معدنـی 

مصرف می شود.

وی، خـط تولیـد کالف ایـن مجتمع را با ظرفیت 

تولید 550 هزار تن کالف سـاختمانی و صنعتی در 

سـال عنـوان و خاطـر نشـان کـرد: ایـن طـرح زمینـه 

اشتغال مستقیم 100 نفر را فراهم کرده است.

معـاون بهره بـرداری و طرح هـای توسـعه مجتمـع 

معدنـی و صنعـت آهـن و فوالد بافق یزد با بیان اینکه 

میلگردها متناسب با کاربرد آن به صورت شاخه ای و 

کالف دسـته بندی می  شـود، تصریـح کـرد: میلگـرد 

کالف یکی از متداول ترین انواع میلگردها محسوب 

می شـود و بـه صـورت کالف هـای در هم پیچیـده ای 

است که استفاده  وسیعی در سازه های ساختمانی و 

صنعتی دارد.

بهرامـی از راه انـدازی کارخانـه نـورد میلگـرد این 

واحـد صنعتـی در چنـد سـال گذشـته خبـر داد و 

یـادآور شـد: میلگردهـای گریـد A3 در سـایز 8 بـه 

صورت چهار شـاخه، سـایز 10 به صورت سـه شـاخه، 

سـایز 14 به صورت دوشـاخه و سـایزهای 16 الی 32، 

تک شاخه در این مجتمع تولید می شود.

وی، بومی سـازی، انتقـال دانـش فنـی و جـذب 

300 نفـر پرسـنل بـرای فعالیـت در خط نورد میلگرد 

و تولیـد ایـن محصـول را از اقدامـات ایـن مجتمـع 

عنوان کرد.
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مدیرعامل شـرکت ذوب آهن گفت: کمبود مواد اولیه همچون سـنگ آهن و زغال سـنگ با کیفیت 
و نحـوه تامیـن و اختصـاص آن هـا، بهره وری شـرکت های فـوالدی به ویـژه ذوب  آهـن اصفهان را 

تحت الشعاع قرار می دهد.

نحوه اختصاص مواد اولیه، بهره وری شرکت های 
فوالدی را تحت الشعاع قرار می دهد

مدیرعامل شرکت ذوب  آهن اصفهان:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل ار روابـط 

عمومی شرکت ذوب آهن، سیف الله امیری، مدیر 

کل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت و هیئـت 

همـراه، ضمـن بازدیـد از خطـوط تولیـد ذوب  آهـن 

اصفهان، در نشستی با ایرج رخصتی، مدیرعامل و 

معاونیـن ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی، راهکارهـای 

تقویت و ارتقا سطح تعامالت را بررسی کردند

ایـرج رخصتـی بـا بیـان اینکـه وزارت صمـت بـه 

عنوان متولی معادن و مواد اولیه مورد نیاز صنایع 

در کشور محسوب می شود، گفت: این نشست ها 

و  مناسـب  راهکارهـای  انتخـاب  منظـور  بـه 

برنامه ریـزی کامل و جامعـی برای تعامل ذوب  آهن 

مراجـع  سـایر  و  صمـت  وزارت  ارکان  بـا  اصفهـان 

ذی صالح برگزار شد.

وی نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت 

جدید و با کیفیت را حایز اهمیت دانست و گفت: 

کمبـود مـواد اولیـه ماننـد سـنگ آهن و زغال سـنگ بـا 

کیفیـت و نحـوه تامیـن و اختصـاص آن هـا، بهـره وری 

شـرکت های فـوالدی بـه ویـژه ذوب  آهـن اصفهـان را 

تحت الشعاع قرار می دهد.

اینکـه  بـا بیـان  مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن 

ذوب  آهن اصفهان، سـنگ آهن معادن داخلی را به 

بهـای روز خریـداری می کنـد و در پرداخت قیمت 

آن نیز مشکلی ندارد، تاکید کرد: ذوب  آهن آماده 

اسـت تمـام زغال سـنگ تولیـد داخـل را هـم در یـک 

فرایند منطقی خریداری کند تا نیازی به صادرات 

آن نباشد.

رخصتـی واگـذاری پهنه های معدنی مـواد اولیه 

به ذوب  آهن اصفهان را مورد تاکید قرار داد و افزود: 

ذوب  آهن اصفهان برای سرمایه گذاری و شرکت در 

مزایـده واگـذاری معادن آمادگـی الزم را دارد و انتظار 

داریـم بـرای داشـتن معـدن و تامین پایدار مـواد اولیه 

مـورد نیـاز خـود، متولیان امر نیـز از این شـرکت بزرگ 

حمایت کنند.

مدیـرکل دفتـر صنایع معدنـی وزارت صمت نیز 

در ایـن نشسـت گفـت: در بازدیـد از خطـوط تولیـد 

شـاهد سـرزنده بودن و پویایی خطوط تولید کارخانه 

بـودم کـه نشـان رونـد رو بـه رشـد و آرامـش منطقـی 

حاکم بر کارخانه دارد.

وی تاکیـد کـرد: ذوب آهـن اصفهـان با اشـتغال 

نزدیک به 20 هزار نفر، الزم اسـت تولیدی پایدار و 

مـداوم داشـته باشـد و وزارت صمـت نیـز در ایـن 

را  الزم  حمایـت  اصفهـان  آهـن  ذوب   از  راسـتا 

و  خـوب  مذاکـرات  رابطـه  ایـن  در  کـه  می کنـد 

مثبتی نیز در حال انجام است.

امیری از نقش و تاثیر شرکت ذوب آهن در حفظ 

آرامش بازار با عرضه محصوالت متنوع و باکیفیت از 

سـوی ایـن شـرکت، قدردانـی کـرد و افـزود: مدیـران 

پیشین برای ذوب  آهن گام های خوبی برداشتند و با 

توجه به رویکرد و نگاه مدیریت جدید، چشم انداز و 

افق های روشنی برای حل ریشه ای مسائل و مشکالت 

در ذوب  آهن اصفهان وجود دارد.

وی، سـطح همـکاری و تعامـالت ذوب آهـن بـا 

وزارت صمت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: 

ذوب  آهـن بـا ایـن سـطح همـکاری و برنامه هایـی کـه 

بـرای سـال 1401 و سـال های آتـی تدویـن کـرده، در 

چشـم انداز پنـج سـاله بـه اهـداف مـورد نظـر خـود 

خواهـد رسـید، ضمـن اینکـه بـا رویکـرد جدیـد، بـرای 

دورنمـای  صمـت،  وزارت  بـا  آهـن  ذوب   تعامـالت 

امیدبخشی را می توان برای این شرکت متصور بود.

شـایان ذکـر اسـت؛ بـا توجـه بـه سـفر احتمالـی 

ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان و 

تاکیـد مقامـات عالـی اسـتان و وزارتخانه هـای کار و 

صمـت بـرای هماهنگـی هرچـه بیشـتر بـا ارکان فعـال 

عرصه های معدن، صنعت و عرضه کاال، این نشست 

برگزار می شود.
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل 

دریا )هیمکو(، محسـن نادری در حاشـیه دوازدهمین 

و  فـوالد  صنعـت  چشـم انداز  نمایشـگاه  و  همایـش 

سنگ  آهن ایران با تاکید بر ضرورت بررسی چالش ها و 

موضوعـات مرتبـط بـا صنایع مختلـف به منظـور ارائه 

راهکار و طرح های مناسـب و به روز مرتبط با آن حوزه، 

مطرح کرد: چنین رویدادهایی که با حضور شرکت ها 

و برندهـای بـزرگ ملـی و بین المللـی صنعـت فـوالد و 

حوزه های مرتبط برگزار می شود، عالوه بر اینکه بستری 

بـرای بررسـی موضوعـات مختلـف حـوزه فـوالد تلقـی 

می شـود، فرصتـی اسـت بـرای افزایـش تعامل، معرفی 

دسـتاوردها و پتانسـیل ها و همچنیـن ارائـه خدمـات 

شـرکت ها که در نهایت در تعیین سیاسـت های کلی 

در این حوزه نقش مهمی را ایفا می کند.

توسـعه  تـوازن  بررســـی  اینکـــه  بیـــان  بــــا  وی 

زیرسـاخت ها و طـرح جامـع فوالد یکـی از محورهای 

توسـعه  و  ایجـــاد  اســـت،  بــــوده  همایــــش  اصلـی 

زیرساخت هـــای حمـــل  و نقـــل را یـک موضـوع مهم 

بـرای صنایـع فـوالد و حـوزه معـدن توصیـف کـرد و 

افـزود: حـوزه لجسـتیک صنایـع و بخـش معـدن در 

کشـور متناسـب با تقاضای آن توسـعه پیدا نکرده و 

ایـن عـدم تـوازن بیـن عرضـه و تقاضـا، موجـب ایجاد 

و صنایـع  معـدن  بخـش  بـرای  متعـدد  چالش هـای 

معـــدنی شـــده اســـت کـه در صـورت اسـتمرار، این 

موضـوع می توانـد لطمـه جـدی بـه صنعـت معدنی 

کشور به ویژه حوزه فوالد وارد کند.

طبـق توضیحـات نـادری، مناسـب  ترین شـبکه 

حمـل  و نقـل برای بخش معدن، شـبکه ریلی بـوده و 

در حـال حاضـر بیشـترین سـهم در اسـتفاده از ایـن 

شبکه متعلق به بخش معدن است. بنابراین ایجاد، 

بهبود و توسعه شبکه ریلی به عنوان یک نیاز، مورد 

توجه شرکت های بزرگ معدنی کشور قرار گرفت و 

شرکت هایی همچون تجلی توسعه معادن و فلزات، 

گل گهـر، چادرملـو، سـنگ آهن گهرزمیـن و شـرکت 

سرمایه گـــذاری امیــد در قالـب شـرکت »هیمکـو« 

اقـدام بـه سـرمایه گذاری و اجـرای طرح هـای بـزرگ 

ملـی در حـوزه حمـل  و نقـل کردنـد. ایـن شـرکت در 

حوزه های سرمایه گذاری و ایجاد اسکله اختصاصی 

صـــادرات و واردات مـــواد معـــدنی و محصـــوالت 

فـوالدی، توسـعه و تجهیـز ناوگان هـای حمـل  و نقـل، 

انجـام فعالیت هـای خدماتـی، بازرگانـی و عمرانـی 

سـازه های  و  بنـدری  اسـکله های  ایجـاد  بـا  مرتبـط 

دریایی فعالیت دارد.

مدیرعامـل شـرکت مدیریـت بین المللـی همـراه 

جـاده ریـل دریـا، احـداث اسـکله و پایانـه مـواد فلـه 

و  واگـن  تامیـن  رجایـی،  شـهید  بنـدر  در  معدنـی 

لوکوموتیو و همچنین توسعه شبکه ریلی کشور را به 

عنوان مهم ترین پروژه های »هیمکو« نام برد و تاکید 

کـرد: بـا اجـرا و بهره بـرداری از ایـن طرح هـا، نـه تنهـا 

شـاهد تسـریع و تسـهیل در حمـل  و نقـل نهاده هـای 

تولیــــد و عرضـــه محصـــوالت بـه بازارهـــای ملـی و 

مدیرعامـل هیمکـو گفـت: رویدادهایی که بـا حضور شـرکت ها و برندهای بزرگ ملـی و بین المللی 
صنعـت فـوالد و حوزه هـای مرتبـط برگزار می شـود، عالوه بر ایجاد بسـتری مناسـب برای بررسـی 
موضوعـات مختلـف حـوزه فوالد، فرصتـی بـرای افزایش تعامـل، معرفی دسـتاوردها، پتانسـیل ها و 
همچنین ارائه خدمات شـرکت ها اسـت که در نهایت در تعیین سیاسـت های کلی در این حوزه نقش 

مهمی را ایفا می کند.

کاهش هزینه و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی

بین المللـی می شـویم، بلکـه بـا کاهـش هزینه هـای 

تولید، قدرت رقابت شرکت های معدنی در عرصه های 

بین المللـی افزایش پیدا می کنـد. عالوه برایـن، از نظر 

محیط زیستی نیز موجب کاهش چشمگیر آلودگی  

خواهد شد.

گفتنی است که دوازدهمین همایش چشم انداز 

صنعت فوالد و سـنگ آهن ایران با حضور شـرکت ها و 

فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی از 19 اردیبهشت 

مـاه بـه مـدت سـه روز در محـل هتـل المپیـک تهـران 

برگـزار و بـا تاکیـد بـر موضوعاتـی چـون تـوازن توسـعه 

زیرساخت ها )حمل  و نقل، گاز، برق، آب و همچنین 

طرح جامعه فوالد، سیاست های حاکمیتی در نظام 

چالش هـای  فـوالد،  زنجیـــره  ارکــــان  قیمت گـذاری 

نهادهای مختلف )منابع طبیعی، محیط زیست( با 

بخـش معـــدن، اهمیـــت حـوزه اکتشـاف، امنیـت 

سـرمایه گذاری در ایـن حـــوزه و بررسـی طـرح جامـع 

اسـتراتژی توسـعه صنعتـی برگزار شـد.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد با بیان اینکه وضعیت فعلی معادن زغال سنگ کرمان بیشتر در 
حالت کارگاه داری است تا معدن داری، گفت: روند فعالیت این معادن باید به سرعت اصالح شود.

فعالیت معادن زغال سنگ کرمان اصالح شود

عامریـان گفـت: ایـن شـرکت بایـد حداکثـر تـوان 

خود را در راستای مشخص کردن وضعیت بدهی ها 

و تسویه آن ها قرار دهد.

وی بـا بیـان اینکـه اگـر مدیـر بـا تجربـه و کارآمـد 

باشــــد، می توانـــد موجـــب پیشرفـــت و توسعـــه و 

درآمدزایی شـود، گفت: یکی از بحران های صندوق 

بازنشسـتگی فـوالد، شـرکت زغال سـنگ بـود کـه بـا 

مدیریت جهادی این شرکت توانستیم این بحران ها را 

به نحوه احسن مرتفع کنیم.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت رفـع مشـکالت کارگـران 

زغال سـنگ کرمان گفت: باید به  دنبال راه حل های 

اساسـی، سـریع و کـم هزینـه باشـید و اتـاق فکـر بـرای 

طرح های پیشنهادی تشکیل بدهید.

برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی   
در زغال سنگ کرمان

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد گفـت: 

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، حسـین عامریـان 

مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  اعضـا  بـا  دیـدار  در 

شـرکت زغال سـنگ کرمـان بـا بیـان اینکـه شـرکت 

معـادن زغال سـنگ کرمـان بایـد نسـبت بـه اجـرای 

طرح هـای توسـعه ای ایـن شـرکت همـکاری الزم را 

داشته باشد، افزود: از طرح های جدید و تاثیرگذار 

حمایت می شود.

وی به مدیرعامل شـرکت زغال سـنگ دستور داد 

درصـدد تامیـن منابـع مالـی بـرای انجـام طرح هـای 

توسعه ای این شرکت و رفع مشکالت کارگران باشد.

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد اظهـار 

کـرد: بحـث مهندسـی منابـع مالـی در دسـتور کار 

قرار گرفته، بنابراین باید در اسرع وقت نسبت به 

امـور  کلیـه  امـا  شـود  اقـدام  مالـی  منابـع  جـذب 

اجرایی و درآمدزایی و پیشـرفت معدن وابسـته به 

جـذب پـول نیسـت و بایـد یـک اقـدام اسـتراتژیک 

انجام داد.

برنامه ریزی الزم برای استخدام نیروی انسانی جدید 

در شرکت زغال سنگ کرمان در حال انجام است که 

بایـد هـر چــــه سریع تـــر سـازکار الزم در ایـن زمینـــه 

مشخص شود.

وی ادامـه داد: ایـن سـازوکار پـس از تاییـد اعضـا 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ 

کرمـان بـه منظور تایید نهایی و انجام امـورات الزم 

و تاییـد مدیرعامـل بـه صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد 

ارسال می شود.

عامریـان عنـوان کـرد: صنـدوق فـوالد و شـرکت 

داالهو تمام حمایت خود را از طرح های پیشنهادی و 

کارشناسی شده، انجام می دهد.

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد در پایان 

افـزود: شـرکت زغال سـنگ کرمـان باید تمام تـالش و 

توان خود را در عمل به بیانات مقام معظم رهبری به 

کار گیرد و در راستای تحقق شعار سال 1401 حرکت و 

در این زمینه به صورت جهادی اقدام کنند.

صنـدوق  سـرمایه گذاری  شـرکت  سرپرسـت 

بازنشسـتگی فـوالد )داالهـو( نیـز در خصـوص جـذب 

نیروی انسانی، عنوان کرد: برخی از نیروهای فعال در 

معـادن زغال سـنگ کرمـان را می تـوان بازنشسـت و 

نیروی جوان جایگزین آن ها کرد.

علی بابایی ادامه داد: این امر سبب ایجاد انگیزه 

در پرسنل می شود.

معادن زغال سنگ هجدک راور   
مکانیزه می شود

اسـتان  زغال سـنگ  معـادن  شـرکت  مدیرعامـل 
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کرمان نیز بیان کرد: دو طرح نیم مکانیزه و مکانیزه 

بـرای معـدن هجـدک در دسـتور کار قرار گرفته که با 

اجـرای ایـن طرح هـا بـه صـورت مکانیـزه و با دسـتگاه، 

زغال سنگ را استخراج می کنیم.

محسن شریفی با بیان اینکه فعالیت مکانیزه در 

معادن زغال سنگ کرمان هزینه بر است افزود: باید 

از این ظرفیت به صورت مطلوب بهره ببریم.

وی عنـوان کـرد: در زمینـه مجموعـه اداری و 

سـتادی، مالـی، کمیسـیون و بهینه سـازی کارهـای 

خوبی انجام شده و از مهم ترین کارها در حال انجام 

اخـذ  فراینـد  بـه  بخشـیدن  سـرعت  و  زمان بنـدی 

مجوزهای معادن زغال حرارتی و غیره است.

اسـتان  زغال سـنگ  معـادن  شـرکت  مدیرعامـل 

کرمان ابراز کرد: یکی دیگر از مهم ترین کارها انجام 

امـور ایمنـی معـادن اسـت چـون زغال سـنگ یکـی از 

پرخطرترین معادن کشور است این فعالیت را هم در 

دستور کار قرار داریم.

شـریفی یـادآور شـد: نیـروی انسـانی ایـن شـرکت 

سـال ها کار کـرده و بخشـی از آن بایـد بازنشسـته و 

نیروی جدید جایگزین این افراد شود.

وی اضافـه کـرد: مشـکل نقدینگـی و سـرمایه 

در گـردش شـرکت زغال سـنگ کرمـان یکـی دیگـر 

از چالش هـا اسـت و همچنیـن خطـوط تولیـد مـا 

هزینـه دارد و نمی توانـد از حداکثـر ظرفیـت خـود 

استفاده کند.

مدیرعامـل شـرکت زغال سـنگ کرمـان مطـرح 

کـرد: بـا تجهیـز معـادن و کارخانـه بایـد بـا حداکثـر 

توان کار کنیم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، وی پیگیـری فـروش 

زغال سـنگ و قراردادهای فروش، کاهش جریمه های 

و  تجهیـز  و  مانیتورینـگ  نصـب سیسـتم  شـرکت، 

به روزرسانی معادن، تاسیس واحد مکانیک را از دیگر 

اقدامات جاری این شرکت برشمرد.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در دومیـن روز از 

بیسـت و ششـمین بین المللی نمایشـگاه نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشـیمی، مازیار زند، مدیرعامل شـرکت 

لولـه گسـتر اسـفراین و علیرضـا دانشـی، مدیرعامـل 

شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب، تفاهم نامـه 

همـکاری طرح کیفی یکپارچه سـازی فنـی لوله های 

نفت امضا کردند.

ایـن طـرح بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای 

صنایـع نفـت ایـران در بخـش تامین لوله های کینگ 

طراحی و تدوین شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین، 

تولیـد،  ظرفیـت  افزایـش  سـبب  طـرح  ایـن  اجـرای 

کاهـش ضایعـات و ارتقـای شـرایط کیفـی تولیـد ایـن 

کالی استراتژیک خواهد شد.

یکسان سـازی شـاخص های  افـزود:  زنـد  مازیـار 

ارزیابـی کیفـی محصـوالت در اندازه هـای مختلـف 

همچنین همگن شدن فرایندهای تکنیکی بازرسی و 

تولیـد لوله هـای خطوط انتقـال )الین پایپ( بـا اجرای 

این تفاهم نامه از این پس عملیاتی خواهد شد.

پیش از این نبود تمرکز سفارش گذاری های خط 

تولیـد در اندازه هـا و متغیـر بـودن آن عاملـی بـرای 

عدم دسترسـی به بهره وری حداکثری توان سـاخت 

این لوله های فوالدی صنعت نفت می شد که امید 

مـی رود بـا اجــــرای ایــــن طــــرح اهــــداف مشتــــرک 

مجموعه های تابعه وزارت نفت و وزارت صمت در 

پروژه های داخلی سـازی لوله های فوالدی بدون درز 

با ضریب بیشتری محقق شود.

زنـد، ابـالغ آغـاز رسـمی ایـن طـرح را محصـول 

هم افزایـی بیـن بخشـی و اعتمـاد وزارت نفـت بـه 

سازندگان داخلی محصوالت برشمرد و تصریح  کرد: 

ایـن توافـق زمینه سـاز تولیـد محصوالتـی بـا سـطح 

کیفی باالتر از استانداردهای الزم نظیر API است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، واحـد صنعتـی لولـه 

گسـتر اسـفراین تابعـه ایـدرو و وزارت صمـت و تنهـا 

مناطـق  شـرکت  و  نفتـی  بـزرگ  لوله هـای  سـازنده 

نفت خیـز جنـوب نیـز از بزرگ تریـن واحدهـای تابعه 

از  بیـش  تامیـن  و  تولیـد  کـه  اسـت  نفـت  وزارت 

60درصد نفت کشور را در اختیار دارد.

بـه  منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای صنایع نفـت ایـران در بخـش تامیـن لوله هـای کینگ، 
شرکت های لوله گستر اسفراین و مناطق نفت خیز جنوب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

اجرای طرح کیفی یکپارچه سازی فنی لوله های نفت



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  217          اردیبهشت ماه  1401 68

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی ایـران، 

شهاب الدین محمد راستانی طی بازدید جمعی از 

کارکنـان ایمیـدرو از کارخانـه و معـدن طـالی موته، 

عنـوان کـرد: حداکثـر تـا دو سـال آینـده بـا انجـام 

فعالیت هـای اکتشـافی و به مـوازات آن ها، طراحی 

و راه انـدازی خـط جدیـد تولیـد بـه رشـد 1.5 تـا دو 

برابــــری تولیــــد در کارخانــــه طالی موتـــه دســـت 

خواهیم یافت.

وی افـزود: کمبـود خـاک طـالی مـورد نیـاز در 

افزایـش  بـه  نیـاز  موتـه،  طـالی  مجتمـع  کارخانـه 

محدوده هـای اکتشـافی و در نهایـت افزایـش ذخایـر 

بهینه سـازی در خـط تولیـد را مـورد توجه مدیـران این 

مجتمـع قـرار داده اسـت زیـرا عیـار ذخایر موجـود در 

حال کم شدن است.

سرپرسـت مجتمـع طـالی موتـه بیـان کـرد: این 

مجتمـع برنامـه اکتشـاف تکمیلـی پنـج هـزار متری 

در معـادن مجتمـع طـالی موتـه را در برنامـه هـای 

ســـال 1401 خــــود دارد کـــه شامـــل دو هـــزار متـــر 

اکتشـاف در محـدوده معـدن چاه خاتون)شـرقی و 

غربی( ، یک هزار متر در معدن سنجده و دو هزار 

متر در معدن دره اشکی خواهد بود.

برنامـه اکتشـافی محدوده هـای تحـت اختیـار 

مجتمـع طـالی موتـه تـا پایان سـال جـاری نیز چنین 

اعـالم شـده اسـت: محـدوده اکتشـافی شـانق دو 

هزار متر، حسـن آباد یک هزار متر، حسـین آباد یک 

هزار متر و دره ساری یک هزار متر.

مجتمع طالی موته در حال حاضر 9 آنومالی دارد 

که برخی آنومالی های این مجتمع به دلیل مشکالت 

محیط زیستی به مرحله بهره برداری نرسیده است. 

قراردادهـای  انعقـاد  راسـتای  در  تعامالتـی  اگرچـه، 

مختلـف بـا سـازمان محیـط زیسـت در حـال انجـام 

اســــت. ایــن در حالــــی اســـت کـــه رفــــع مشکالت 

زیست محیطی و بهره برداری از آنومالی های یادشده 

در جهت دستیابی به توسعه کارخانه و اشتغال زایی 

در منطقه ضروری است.

استخراج 248 هزار تن ماده معدنی در   
سال1400

مجتمع طالی موته طی سال گذشته 248 هزار 

و 149 تن ماده معدنی با عیار 1.4 استخراج کرد که 

نشـان از پیشـرفت 108.6 درصدی نسـبت به برنامه 

پیش بینی شده دارد. این مجتمع در نظر دارد طی 

سـال 1401 برنامـه اسـتخراج مـاده معدنـی از معـادن 

خود را 220 هزار تن با عیار 1.3 قرار دهد. همچنین 

میـزان باطله بـرداری طی سـال جاری، سـه میلیـون و 

460 هزار تن خواهد بود.

میزان تولید شـمش طال در مجتمع طالی موته 

بـه  بـا رشـد 2.8 درصـدی نسـبت  طـی سـال 1400 

مـدت مشـابه سـال پیـش از آن بـه 330 کیلوگـرم 

برنامـه  از  تولیـد  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  رسـید. 

پیش بینی شده )280کیلوگرم( فراتر رفت و عملکرد 

117.9 درصدی محقق شد.

اهداف مجتمع طالی موته در سال 1401  
بعضـی اهـداف مجتمـع طـالی موتـه در سـال 

جـاری، افزایش ظرفیت تولیـد )خرید و بهره برداری 

تعمیـرات  جدیـد(،  گلولـه ای  آسـیاب  دسـتگاه  از 

سرپرسـت مجتمع طالی موته از برنامه اکتشـاف تکمیلی پنج هزار متری در معادن مجتمع طالی 
موته طی سال 1401 خبر داد.

استخراج بیش از 2۴۸ هزار تن ماده معدنی در سال 1۴00
مدیر مجتمع طالی موته خبر داد:

اساسـی و رابرینـگ جـداره داخلـی آسـیا، تقویـت 

فونداسـیون و پایه های اصلی آسـیا، کاهش مصرف 

انرژی کل مجتمع و نیز خرید سنسورهای جدید و 

اتوماسـیون سنسـورهای پایـش آنالیـن گاز سـیانور 

اعالم شده است.

توسـعه ای  طرح هـای  مجتمـع  ایـن  همچنیـن 

همچـون تعمیـر اساسـی و اصـالح سیسـتم داسـت 

فشارسـنج  اتوماسـیون  خردایـش،  واحـد  کالکتـور 

هیدروسـیکلون ها، حصارکشـی اطـراف کارخانـه بـا 

دیوارهای بتنی، سیستم سافت استارت آسیا و نیز 

برگزاری مناقصه عمومی و تعیین پیمانکار ساخت و 

نصب و راه اندازی سیستم تیکنر و استحصال طال از 

سـد باطلـه را در بخـش کارخانـه در اقدامـات سـال 

جاری خود قرار داده است.

بـر اسـاس این گـزارش، طی ایـن بازدید، جمعی 

ضمـن  تابعـه  طرح هـای  و  ایمیـدرو  کارکنـان  از 

مجتمـع  مدیـران  برخـی  و  سرپرسـت  بـا  نشسـت 

طـالی موتــــه، بـــه بحـــث و تبـادل نظـر در مـواردی 

و  ایمنـی  زیســت محیـــطی،  مسائـــل  همچــــون 

بهداشـت پرداختنـــد و سپـــس از معـدن، سـدهای 

باطلـه و بخش هـای مختلـف کارخانـه تولیـد طالی 

موته بازدید کردند.

گفتنـی اسـت واحد بهداشـت، ایمنـی، محیط 

بـه عنـوان  انـرژی مجتمـع طـالی موتـه  زیسـت و 

واحـد برتـر شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایران 

در سال 1400 انتخاب شده است.

مجتمع طالی موته در غرب اسـتان اصفهان و 

در جـاده گلپایـگان قـرار دارد و نخسـتین مجتمـع 

معدنی تولیدکننده طال در ایران به شمار می رود.
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و  صیانـت  کـرد:  اظهـار  زیسـت محیطی  مسـائل 

حفاظـت از محیـط زیسـت، اولویـت اصلی شـرکت 

ملـی مـس اسـت. هـر چنـد فعالیت هـای معدنـی 

ذاتـا بـا طبیعت گره خورده اسـت امـا اعتقاد داریم 

ظرفیت هـای  از  بهره منـدی  و  سـرمایه گذاری  بـا 

علمی و تجربی روز دنیا می توانیم آثار این فعالیت ها 

را به حداقل ممکن برسانیم.

بـا  بایـد  زمینـه،  ایـن  در  داد:  ادامـه  رسـتمی 

از دانشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان  دعـوت 

داخلـی و خارجـی و بـر اسـاس مطالعـات صـورت  

گرفته، در این حوزه وارد فازهای عملیاتی شویم.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری در طرح های تامین 

انرژی پاک و فراهم  کردن زیرساخت های مربوط به آن، 

گفـت: بـرای نصـب 300 مـگاوات بـرق خورشـیدی در 

استان آذربایجان شرقی برنامه ریزی کرده ایم.

مدیرعامـل شـرکت مـس، ایجـاد کارخانـه تولید 

شهرسـتان  در  گلوله سـازی  تولیـد  واحـد  و  آهـک 

مـس  مجتمـع  توسـعه  طرح هـای  بـرای  را  ورزقـان 

سونگون ضروری دانست.

رسـتمی بـا اشـاره بـه نام گـذاری امسـال از سـوی 

»تولیـــد، دانش بنیـان،  بـه  مقـــام معظـــم رهبـــری 

اشـتغال زایی«، افـزود: دنیـای فعلـی، دنیـای دانایی 

شده و امروز دانش به جای محصول خرید و فروش 

می شود و بخش اعظم دانش بنیان، صادرات دانش 

اسـت یعنـی مـا بایـد از خـاک شـروع کنیـم و بعـد از 

رشـد و توسـعه، بـه جـای صـادرات کنسـانتره و کاتد 

و... بـه مرحلـه ای برسـیم کـه دانـش و تجهیـزات 

صنعت مس را صادر کنیم.

مدیرعامل شرکت مس ضمن تقدیر و تشکر از 

اقدامـات اساسـی کمیتـه سـاخت داخـل مجتمـع 

مس سونگون، عنوان کرد: طبق گزارش ارائه شده، 

اقدامـات ارزشـمندی در ایـن زمینـه صورت گرفته 

اسـت امـا همـواره بایـد بـر این نکتـه دقت کنیم که 

شـرکت های دانش بنیان نیازمند حمایت هسـتند؛ 

افزایـش  شـاهد  آن هـا،  توانمندسـازی  بـا  کـه  چـرا 

کیفیـت محصـوالت سـاخت داخـل خواهیم بـود و 

امیدواریـم در آینـده نیـز شـاهد تعامـل بیشـتر بـا 

دانش بنیان ها باشیم.

مدیرعامل شـرکت ملی صنایـع مس ایران گفت: بـا اجرای برنامه های توسـعه ای در مجتمع مس 
سـونگون و دسـتیابی به تولیـد 400 هزار تـن کاتد، تراز اقتصادی مجتمع مس سـونگون در سـال از 

حدود 500 میلیون دالر به حدود چهار میلیارد دالر افزایش پیدا می کند.

افزایش تراز اقتصادی مجتمع مس سونگون

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

علـی  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  عمومـی 

تولیـد  نشسـت  در  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  رسـتمی 

مجتمع مس سونگون، از تالش جهادگرانه کارکنان 

شرکت مس در سنگر تولید قدردانی کرد.

وی گفـت: تنهـا شـما قـادر هسـتید کـه با توکل 

بـه پـروردگار متعال طرح های توسـعه را در مجتمع 

محقق کنید و این کار همت بزرگ می طلبد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: 

بایـد بـا جدیـت آسـتین ها را بـاال بزنیـم و وارد میـدان 

شویم و با توجه به اینکه همه ملزومات و بسترهای 

کار مهیا است، اگر نتوانیم به این مهم دست یابیم 

باید پاسخگو باشیم و یقین بدانید این ماموریت از 

واجبات برای ما محسوب می شود.

رسـتمی بـا اشـاره بـه معانـی آیـات تـالوت شـده 

»سـوره صـف« در ابتـدای جلسـه تولیـد، گفـت: دو 

نکته اساسی در معانی این آیات نورانی وجود دارد. 

نکته اول، همه موجودات و آیات الهی تسبیح گوی 

خداونـد متعـال هسـتند و بـر ایـن باوریـم تالش های 

شـبانه روزی همـکاران در شـرکت ملـی صنایـع مـس 

مصداق سـتایش، عبادت و بندگی بوده و باید قدر 

ایـن کارهـا را بدانیـم؛ چرا که جهاد به معنای واقعی 

بوده و باید فرصت دانست.

سـوره  ایـن  در  دوم  نکتـه  کـرد:  تصریـح  وی 

مبارکه، تاکید بر جامعه عمل پوشاندن به گفتار و 

رفتارهـا دارد و تـالش بـرای تحقـق برنامه ریزی های 

صـورت  گرفتـه را می رسـاند کـه ایـن امـر بایـد در 

طرح های توسـعه ای مجتمع مس سـونگون بیشـتر 

مورد توجه همه ما قرار گیرد.

مدیرعامـل شـرکت مـس بـا اشـاره بـه اهمیـت 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، وجیه الّلـه جعفـری رئیـس هیئت 

عامـل ایمیـدرو، در نشسـت تصویـب صورت جلسـه 

توسعـــــه  بــــرای  سازمـــــان،  ایــــن  سرمایه گــــذاری 

فعالیت هـــای معـــدنی و صنایــــع معـــدنی استــان 

آذربایجـان غربـی بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعه بخش 

معـدن و صنایع معدنی، 60 هزار میلیـارد ریال طرح 

تصویـب و امضـا شـد، اعـالم کـرد: در ایـن نشسـت، 

20بند در حوزه های اکتشـاف، توسـعه واحد فرآوری 

طال، استحصال امالح معدنی دریاچه ارومیه و …، 

تصویب و امضا شد.

وی افزود: بخش دیگری از بندها، در حوزه های 

زیرسـاختی از جملـه احـداث مسـیر دسترسـی بـه 

معادن و تامین برق، احداث واحدهای فرآوری طال، 

سـدیم،  کربنـات  و  هیدراتـه  آهـک  فروسـیلیس، 

احـداث ناحیـه صنعتـی طـال و جواهـر و همچنیـن، 

اجـرای طرح هـای بخـش معـدن و صنایـع معدنـی از 

طریـق طـرح تـام بـا پیگیـری ایمیـدرو و نیـز احیـای 

معادن راکد بود.

جزئیات برنامه های اکتشافی  
رئیس هیئت  عامل ایمیدرو با اشاره به جزئیات 

صورت جلسـه یـاد شـده در بخـش اکتشـاف، گفت: 

صــــدور پروانه هـــای اکتشـــاف بـرای 17 محـــدوده 

شناسـایی شـده در پهنه هـای متعلـق بـه ایمیـدرو 

و  زرشـوران(  آهـک  و  زرشـوران  )تکاب-پیرانشـهر، 

اسـتقرار شـرکت مهندسی مشاور توسـط ایمیدرو با 

بهره گیـری از متخصصـان بومـی طـی 20 روز پـس از 

ارائه پروانه های اکتشاف، از جمله این مفاد است.

دفاعیـه  جلسـه  برگـزاری  کـرد:  بیـان  جعفـری 

تـکاب- یافتـه  خاتمـه  و  شـده  مطالعـه  پهنه هـای 

سـونگون، ماکو 1، ماکو 2 و ارسـال نتایج آن به سـتاد 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت طـی یـک هفتـه و 

ارسـال درخواسـت ثبـت مجـدد از سـوی ایمیـدرو و 

صـدور پروانه اکتشـاف محدوده تنگستن-اشـنویه، 

بر اساس ظرفیت های قانونی شورای معادن استان، 

از دیگر بندهای تصویب شده است.

اکتشـافی  مطالعـات  تکمیـل  داد:  ادامـه  وی 

پروانه های اکتشاف و پهنه های آتی در سطح استان 

آذربایجـان غربـی طی یک سـال، انتقـال پروانه های 

اکتشــافی پلی متــــال گندمــــان و زاوه بــــوکان، از 

سازمــــان زمین شنــــاسی و اکتشافــــات معـــدنی به 

حـوزه  در  تکمیلـی  اکتشـافات  انجـام  و  ایمیـدرو 

اکتشاف انجام می شود.

رئیـس هیئـت  عامـل ایمیـدرو اضافه کـرد: انجام 

مطالعات ژئوفیزیک هوایی تا 20 هزار کیلومتر خطی 

در محـدوده تـکاب بـا تامین منابـع ایمیـدرو و اجرای 

سـازمان زمین شناسـی و انجـام مطالعـات غربالگـری 

معادن سـنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در راسـتای 

برنامه هـای  از  سـند ملـی گهرسـنگ، بخـش دیگـر 

ایمیدرو در استان آذربایجان غربی است.

طرح های احداث واحدهای فرآوری  
جعفری با اشـاره به برنامه های این سـازمان در 

رئیـس هیئـت عامل ایمیدرو از تصویـب و امضای 60 هـزار میلیارد ریال طرح برای توسـعه بخش 
معدن و صنایع معدنی بین ایمیدرو و استاندار آذربایجان غربی خبر داد.

تصویب اعتبار برای توسعه معدن و صنایع معدنی 
آذربایجان غربی
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اسـتان  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  فـراوری  حـوزه 

آذربایجـان غربـی، مطرح کرد: اجرای طرح توسـعه 

فاز 2 زرشوران و افزایش تولید شمش طال، احداث 

واحـد تولیـدی فروسـیلیس با ظرفیـت 12 هزار تن با 

تامیـن مـواد اولیه از منطقه انجام می شـود.

آهـک  تولیـدی  واحـد  احـداث  یـادآور شـد:  وی 

هیدراته بر پایه پروانه اکتشاف سنگ آهک زرشوران، 

انجـام مطالعـات امکان سـنجی احـداث یـک واحـد 

تولیـد کربنات سـدیم و تهیـه و واگـذاری حداقل یک 

بسـته سـرمایه گذاری هدفمنـد در راسـتای احیـای 

معادن راکد، از دیگر موارد است.

اقدامات زیرساختی  
رئیـس هیئـت  عامـل ایمیـدرو دربـاره برنامه های 

توسعه ای ایمیدرو در حوزه زیرساختی معادن، اذعان 

بـه  معـادن  دسترسـی  راه هـای  احـداث  کـرد: 

شهرستان های مهاباد و پیرانشهر تا پایان 1401، مسیر 

)بادکـی- و  )میرسه-گاگش-شهرسـتین(  دسترسـی 

چایپاره( تا نیمه نخسـت 1403 و همچنین مشـارکت 

مالـی اجـرای مسـیر تـکاب- دندی-زنجـان، با تامین 

مالـی منابـع ایمیـدرو و همـکاری شـرکت سـاخت و 

توسـعه زیربناهای حمل  و  نقل کشـور، از جمله این 

طرح ها است.

معدن؛ پیشران توسعه آذربایجان غربی  
آذربایجـان  اسـتاندار  معتمدیـان  محمدصـادق 

غربی، در این نشست با بیان اینکه بحث اکتشاف، 

مهم ترین چالش توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 

در این اسـتان اسـت، گفت: خوشبختانه بخش قابل 

توجهی از موانع پیشـروی اکتشـاف برداشـته شـده و 

باید مسـیر توسـعه باز شـود. پس از انجام اکتشافات 

نیز موضوع فرآوری را باید عملی کنیم.

وی افـزود: طبـق بیانـات رهبـری، خام فروشـی 

آسـیب جـدی بـه کشـور زده اسـت. پـس بایـد در 

زمینه فرآوری معادن کشور اقدام کنیم. با توجه به 

معـادن غنـی در اسـتان آذربایجـان غربی، این بخش 

می تواند پیشـران توسـعه شـود و سـهم قابل توجهی 

در ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.

در پایان نشست، این برنامه ها در قالب صورت  

رئیـس  جعفـری،  وجیه الّلـه  بیـن  همـکاری  جلسـه 

هیئـت  عامـل ایمیـدرو و محمدصـادق معتمدیـان 

استاندار آذربایجان غربی، امضا شد.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، سـیف الـه امیری، مدیـرکل دفتر صنایع معدنی 

وزارت صمت اصالحیه جدید جدول عوارض صادراتی را ابالغ کرد.

در نامـه امیـری خطـاب بـه عباس پـور، مدیـرکل دفتـر مقـررات صـادرات و 

واردات آمـده اسـت: بـا توجـه بـه تغییر قیمت هـای صادراتی به پیوسـت جدول 

اصالحـی جدیـد مشـمول اخـذ عـوارض صادراتـی بـه همـراه درصـد اخذ عـوارض 

کاالهای صنایع معدنی جهت اقدام الزم ایفاد می شود.

بـر ایـن اسـاس، طبق این اصالحیـه، عوارض صادراتی شـمش فوالدی )بیلت( 

بـه 2 درصـد و عـوارض صادراتـی اسـلب بـه 5 درصـد کاهـش یافـت. همچنیـن 

عـوارض صادراتـی محصـوالت تخـت و طویـل )انـواع ورق فـوالدی و میلگـرد و 

تیرآهن( نیز به موجب این اصالحیه به  طور کامل حذف شد.

بـر اسـاس اصالحیه جدیـد مدیرکل دفتر صنایـع معدنـی وزارت صمت، عوارض شـمش و آهن 
اسفنجی به 2 درصد و عوارض اسلب به 5 درصد کاهش یافت.

کل محصوالت فوالدی از جدول عوارض 
صادراتی حذف شدند
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلـزات، در بازدیـد اردشـیر سـعدمحمدی از پـروژه 

گندله سـازی صبـا امیـد، رونـد پیشـرفت فیزیکـی 

پـروژه و چالش هـا و مشـکالت موجـود، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با همراهی معاونین »ومعادن« 

و  صبانـور  و  تجلـی  شـرکت های  عامـل  مدیـران  و 

بـا پـروژه  جمعـی از مسـئولین شـرکت های مرتبـط 

برگـزار شـد، گزارش مبسـوطی توسـط مجریـان طرح 

ارائـه شـد. در گـزارش یـاد شـده پیشـرفت فیزیکـی 

طـرح حـدود 26 درصـد اعـالم شـد و کارهـای انجـام 

همـراه  بـه  طـرح  مختلـف  بخش هـای  در  شـده 

مستندات مربوطه و چالش ها و موانع موجود مورد 

بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات ضمـن قدردانـی از تالش هـای انجـام شـده 

توسـط عوامل و مجریان طرح، رهنمودها و مواردی 

را جهت پیشبرد بهتر کار مطرح کرد.

رونـد  تسـریع  بـر  تاکیـد  ضمـن  سـعدمحمدی 

تولیـد  هـدف  تحقـق  بـرای  گفـت:  طـرح  اجـرای 

55میلیون تن فوالد خام در سـال 1404 که در سـند 

توسعه ایران اسالمی عنوان شده، نیاز است ساالنه 

به میزان 78 میلیون تن گندله در کشور تولید شود 

مدیرعامل شـرکت سرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: شـرکت صبا امید غرب خاورمیانه 
در حـال تکمیـل عملیات اجـرای فاز اول پروژه گندله سـازی بـه ظرفیت یک میلیون تن و آماده سـازی 
شـرایط بـرای اجرای فاز دوم پروژه به منظور دسـتیابی به ظرفیت تولیـد مجموعا دو میلیون  تن گندله 

در سال است.

روند تکمیل زنجیره فوالد در غرب کشور 
سرعت  می گیرد
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و اجـرای طـرح احـداث کارخانـه گندله سـازی صبـا 

امید غرب از جمله پروژه هایی است که در راستای 

انجـام ایـن مهـم و تکمیـل زنجیـره آهـن و فـوالد در 

استان کردستان برنامه ریزی شده است. با توجه به 

سـرمایه گذاری های مهمـی کـه در غـرب کشـور در 

صـورت  هلدینـگ  توسـط  کردسـتان  فـوالد  قالـب 

تامیـن خـوراک کارخانـه  بـرای  گرفتـه، الزم اسـت 

یادشـده، طـرح گندله سـازی صبـا امیـد غـرب، در 

زمان بندی پیش بینی شده به نتیجه برسد.

بـا حفـظ  پـروژه  بـه سـرعت اجـرای  افـزود:  وی 

اسـتانداردهای کمی و کیفی باید افزوده شـود و ما 

ایـن  تامیـن مالـی الزم را در  هرگونـه پشـتیبانی و 

خصوص انجام خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات توجـه ویـژه بـه موضـوع ایمنـی کار را از 

اولویت های اجرای طرح برشمرد.

سـعدمحمدی با تاکید بر لزوم اسـتفاده به جا و 

بهینه از منابع منطقه، مجریان طرح را به استفاده 

از پسـاب بـرای تامیـن آب کارخانـه و آینده نگـری در 

خصـوص سـایر نیازهای کارخانه به ویـژه تامین برق، 

برنامه ریزی در خصوص اسـتخدام و آموزش نیروی 

انسانی با اولویت نیروهای محلی فراخواند.

دو  کارخانـه  احـداث  طـرح  می شـود  یـادآوری 

میلیون تنی گندله سازی صبا امید غرب خاورمیانه 

پیشـرفت  پیشـران  48 گانـه  پروژه هـای  جملـه  از 

اقتصـادی کشـور اسـت کـه در زمینـی بـه مسـاحت 

28 هکتـار واقـع در بخـش کرانی شهرسـتان بیجار با 

فاصلـه 40 کیلومتـری معـادن صبانـور در حـال اجـرا 

است و سهامداران اصلی آن را دو شرکت زیرمجموعه 

»ومعادن« یعنی »شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانور« و »شـرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات« 

تشکیل می دهند.

لزوم توجه ویژه به موضوع اکتشاف  
مدیرعامـل »ومعـادن« در ادامـه سـفر خـود بـه 

اسـتان کردسـتان از مجموعـه کارخانـه یـک میلیون 

تنـی تولیـد کنسـانتره و معـادن شـهرک نیـز بازدیـد 

کـرد. در ایـن برنامـه، طـرح جامـع اکتشـاف 1401 در 

محدوده هـای باباعلـی، گاللـی، شـهرک، ظفرآبـاد و 

صاحب سقز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامـه، مدیـران مجتمـع صبانـور در خصوص 

تولیـد کنسـانتره در مجموعـه،  بـه رشـد  رو  رونـد 

گزارش مفصلی را ارائه کردند.

تالش هـای  از  قدردانـی  ضمـن  سـعدمحمدی 

صـورت  گرفتـه و بـا تاکیـد بر توجه جدی و عملیاتی 

بـه موضـوع اکتشـاف بـه عنـوان اولیـن و مهم تریـن 

قـدم در توسـعه فعالیت هـای صبانـور از مسـئولین 

برنامـه  وقـت  اسـرع  در  خواسـت  مجموعـه  ایـن 

عملیاتی خود را در موضوع اکتشاف ارائه کند.

وی افـزود: هلدینـگ »ومعـادن« از ظرفیت های 

خود برای تامین تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز 

در  حفـاری  و  اکتشـاف  عملیـات  تسـریع  جهـت 

شـرکت صبانـور و سـایر شـرکت های زیرمجموعـه 

استفاده خواهد کرد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات خاطـر نشـان کـرد: بـرای باالبـردن 

بهـره وری تولیـد کارخانـه کنسـانتره، الزم اسـت از 

تیم های فنی و ظرفیت های مشاوره و مجموعه های 

دانش بنیـان به درسـتی اسـتفاده شـود تـا مشـکالت 

موجود کامال مرتفع شود.

سعدمحمدی از مدیران صبانور خواست برنامه 

جامـع صبانـور در سـه بخـش اکتشـاف، معـادن و 

کارخانه با زمان بندی مشخص تدوین و به هلدینگ 

ارائه شد.

سـعدمحمدی افـزود: الزم اسـت تمهیداتـی بـه 

کار گرفتـه شـود تـا فرصت هـای از دسـت رفتـه بـه 

واحدهـای  در  آب  یـا  بـرق  کمبـود  معضـل  خاطـر 

تولیدی به حداقل ممکن برسد.

انفجـار،  اصـالح  باطلـه،  فـرآوری  بهبـود  لـزوم 

طراحی ساختار معدن و تامین تجهیزات جدید در 

حمل ونقـل بـرای کاهـش هزینـه  تمـام شـده نیـز از 

جملـه موضوعاتـی بـود کـه در جلسـه بـا مسـئولین 

مجتمع مورد بحث قرار گرفت.

قابـل ذکـر اسـت مجموعـه معـادن شـهرک در 

شـمال شـرق اسـتان کردسـتان واقـع شـده و هفـت 

آنومالـی دارد کـه عملیات اسـتخراج از سـه آنومالی 

حـدود  دارای  محـدوده  ایـن  می گـرد.  صـورت  آن 

44میلیون تن ذخیره قطعی است.

هلدینگ »ومعادن« 
از ظرفیت های خود 

برای تامین تجهیزات 
و دستگاه های مورد نیاز 
جهت تسریع عملیات 
اکتشاف و حفاری در 

شرکت صبانور و سایر 
شرکت های زیرمجموعه 

استفاده خواهد کرد
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به گزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشـمی پور 

در مراسـم رویـداد ارائـه نیازهـای فناورانـه صنعـت 

معـدن در اینوتکـس 2022 بـا بیـان اینکـه صنایـع و 

بنگاه هـای بـزرگ چندین نقش در اقتصاد داشـته و 

مهم ترین تامین کنندگان صنایع کوچک در کشـور 

هسـتند، افـزود: می تـوان بـه اتـکا آن هـا، نیازهـای 

را  آن هـا  زیربنـای  و  کـرده  تامیـن  را  صنایـع دیگـر 

توسعه داد.

وی ادامه داد: در بخش صنایع پتروشیمی در 

یک دوره 30 ساله شاهد رشد نزدیک به 10درصدی 

سـالیانه بودیـم، زیـرا تامیـن مـواد اولیـه بـه  صـورت 

مناسـب و گسـترده ای در سـطح کشـور انجام شد، 

همیـن اتفـاق در بخـش صنایـع معدنـی هم افتـاد و 

صنایـع کوچـک و پایین دسـتی معدنـی در کشـور 

رشد قابل توجهی داشتند.

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت، 

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزیر صنعت، معـدن و تجارت گفت: امـروز در همه صنایـع به  ویژه 
صنعـت معدن، فنـاوری می تواند عالوه بر حل مشـکل ها تـا حد زیادی بهـره وری را نیـز افزایش دهد 

و یکی از بخش هایی که صنایع معدنی به آن نیاز دارند، توسعه فناوری در حوزه انرژی است.

نیاز صنایع معدنی به توسعه فناوری در حوزه انرژی
معاون معدن و فرآوری مواد وزیر صنعت:

چنیـن  در  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  تجـارت  و  معـدن 

حـوزه  نخبـگان  و  فنـاوران  می تـوان  رویدادهایـی 

فنـاوری و صنعـت معـدن را بـرای هم افزایـی میـان 

مسـائل  کـرد:  عنـوان  قـرارداد،  هـم  کنـار  آن هـا، 

بسیاری در بنگاه ها و صنایع وجود دارد که باید با 

هیـچ گاه  بنابرایـن  شـود؛  حـل  روش هـا  بهتریـن 

پرداختـن بـه موضـوع مهم و ویـژه ای مانند فناوری 

و  صنعـت  مشـکالت  از  چشم پوشـی  معنـای  بـه 

بخش های مختلف آن نیسـت.

محتشمی پور خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ 

بسیاری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارند 

که در نمایشگاه اینوتکس حضور پیدا نکردند زیرا نیاز 

به فناوری های جدید در این شرکت ها چندان وجود 

ندارد؛ تجربه ثابت کرده شرکت هایی که تحت فشار 

اقتصادی و مشکالت منابع قرار می گیرند، بیشتر از 

فناوری های جدید استقبال می کنند.

بازارهای بزرگ در اختیار شرکت های معدنی  
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت های بـزرگ معدنـی، 

بـازار بسـیار بزرگـی را در اختیـار دارند، تاکید کرد: 

حـوزه  در  بزرگـی  بسـیار  تقاضـای  معـدن  بخـش 

فناوری دارد و باید بتوانیم این تقاضا را فعال کنیم 
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و شـرکت های فنـاور و نـوآور، نیازهـای شـرکت های 

معدنـی را شناسـایی کـرده و بـرای پاسـخ بـه آن هـا 

برنامه ریزی کنند.

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت 

گفت: از سوی دیگر شرکت های بزرگ معدنی نیز 

و  نـوآور  شـرکت های  بـا  را  خـود  تعامـل  بایـد 

ارائه کننـدگان فناوری هـای جدیـد بیشـتر کننـد تـا 

میـان عرضـه و تقاضـای فنـاوری در صنعـت معـدن 

تعادل ایجاد شود.

محتشـمی پور ادامـه داد: واحدهـای فنـاور و 

مشـتاق  بسـیار  فنـاوری  ارائه کننـده  شـرکت های 

بـزرگ  شـرکت های  نیازهـای  و  تقاضاهـا  از  اطـالع 

معدنـی در حـوزه فنـاوری هسـتند، بنـا برایـن ایـن 

مسئله باید به  صورت جدی تر پیگیری شود.

وی بـا تاکیـد بر اینکه حضور شـرکت های بزرگ 

معدنـی در نمایشـگاه های بزرگـی ماننـد اینوتکـس 

فرصت مناسـبی برای فناوران حوزه صنعت ایجاد 

می کنـد، عنـوان کـرد: انتظـار مـی رود سـال آینـده 

شـرکت های معدنـی بـزرگ حضـور پررنگ تـری در 

نمایشـگاه اینوتکـس داشـته باشـند و ایـن حضـور 

سبب امیدواری فعاالن صنعت معدن شود.

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت 

افـزود: فنـــاوران جـــوان و امیدســـاز کشـــور بایـد 

را همراهـی کـرده و جوانـان  شـرکت های معدنـی 

مستعد و نخبه دیگر را نیز وارد میدان عمل کنند 

تا گره های این صنعت به دست آنان باز شود.

محتشـمی پور یـــادآور شـــد: صنعـــت معـــدن 

ظرفیت این را دارد که به  تنهایی نمایشگاه بزرگی 

در انـدازه اینوتکـس برگزار کرده و حجم عظیمی از 

تقاضـا را در بخـش عرضـه فنـاوری در کشـور ایجـاد 

از  ایمیـدور  اسـاس حمایت هـای  بـر همیـن  کنـد، 

شرکت های دانش بنیان و شرکت های ارائه  دهنده 

فناوری نیز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که تاکنون 

فنـاوری مسـئله جـدی مـا در حـوزه معدن، نبـوده و 

کنـون بررسـی و تحلیـل وضعیـت صنعـت معـدن 

نشان می دهد که نیاز واقعی این حوزه فناوری های 

جدید و نوآوری است.

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صنعـت 

همچنین گفت: توسـعه فناوری در کشـور بیشـتر 

از اینکـه نیـاز بـه منابـع مالـی داشـته باشـد بـه یـک 

بخـش  و  دارد  نیـاز  دوسـویه  همـکاری  و  همدلـی 

معدن این آمادگی را دارد که با کمک شـرکت های 

ارائه دهنـده فنـاوری ظرفیت هـای توسـعه ای را در 

کشور فراهم کند.

بخش معدن جزو صنایع مولد و توانمند  
محتشـمی پور، بخـش معـدن را یکـی از ارکان 

اقتصـادی کشـور دانسـت و افـزود: حـوزه معـدن 

سـابقه تاریخـی دارد و ایـن صنعـت زاینـده، مولد و 

تشـکل ها،  بلـوغ  شـاهد  اکنـون  و  اسـت  توانمنـد 

نظام هـای صنفـی و سـایر بخش هـای حـوزه معـدن 

هستیم که نسبت به سایر صنایع پیشرو هستند و 

ایـن فرصتـی بـرای ورود شـرکت های فنـاور به حوزه 

معدن به شمار می رود.

وی بـا بیـان اینکـه حـوزه معـدن ظرفیـت قانونـی 

مناسـبی نیز دارد، بیان کرد: سـال گذشـته بیش از 

از معـادن  20 هـزار میلیـارد تومـان حقـوق دولتـی 

دریافـت شـده اسـت کـه شـرکت ها بـر اسـاس قانون 

می تواننـد 20 درصـد از ایـن مبلغ را به جای پرداخت 

مستقیم به دولت، صرف توسعه فناوری کنند.

معـاون وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ادامه 

داد: فعـال نشـدن ایـن ظرفیـت بـه علـت نبـود یـک 

ایـن زمینـه و ایجـاد  برنامـه دقیـق و مشـخص در 

نشـدن سـاختارهای الزم بـوده اسـت، بنـا برایـن بـه  

مجموعــــه  از  سیاســـت گــــذار  دسـتگاه  عنـــوان 

اجرایـی معاونـت  فنـاوری در الیه هـای  پارک هـای 

علمــــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در الیــــه 

برنامه ریـزی و از شـرکت های فنـاور در الیـه طـرح و 

برنامه، ایده و پیشنهاد درخواست کمک می کنیم 

تا بتوانیم زیرسـاخت های نهادی توسـعه فناوری را 

ایجاد کنیم تا منابع یاد شده در مسیری درست و 

هدفمند صرف شوند.

اینکـه شـرکت های  یـادآوری  بـا  محتشـمی پور 

معدنـی عـالوه بـر پرداخـت حقوق دولتـی در حوزه 

مسـائل اجتماعـی نیـز هزینه می کنند، گفـت: این 

منابــــع می توانــــد صــــرف توسعـــه فنـــاوری شود، 

بنابرایـن مسـئله اصلـی مـا کمبـود نیسـت، بلکـه 

بخش معدن تقاضای 
بسیار بزرگی در حوزه 

فناوری دارد و باید بتوانیم 
این تقاضا را فعال کنیم 
و شرکت های فناور و 

نوآور، نیازهای شرکت های 
معدنی را شناسایی کرده 

و برای پاسخ به آن ها 
برنامه ریزی کنند
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طرح ها و ایده ها و خالقیت ها است.

وی اضافـه کـرد: البتـه موضـوع تحریم هـا نیـز 

بسـیار جـدی اسـت، خـود ایـن موضـوع تهدیـد و 

فرصـت اسـت. در برخـی مواقـع شـرکت های ارائه  

دهنده تکنولوژی بخش عمده ای از مسـیر را طی 

کرده انـد امـا نتوانسـته اند ایـده را به مرحله پایانی 

تحریـم  موضـوع  ایـن  اصلـی  عامـل  کـه  برسـانند 

بوده است.

معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صمـت 

عنوان کرد: به اعتقاد شخصی اصل تحریم، همان 

تحریـم فنـاوری اسـت؛ ایـن موضـوع فرصتـی ایجاد 

فنـاوری چاره اندیشـی  توسـعه  بـرای  کـه  می کنـد 

کنیـم و از سـوی دیگـر تهدیـدی ایجـاد می کنـد که 

در مسیر توسعه فناوری کند حرکت کنیم.

محتشـمی پور ادامـه داد: در بخـش اکتشـاف 

تقاضا برای فناوری های جدید بسیار باال است، در 

بـه  نیـاز جـدی  هـم  فـرآوری  و  بهره بـرداری  بخـش 

فناوری هـای جدیـد وجـود دارد. نبایـد فقـط بـرای 

یک بخش از صنعت معدن توسعه فناوری را پیش 

ببریم. تمامی بخش ها نیاز به فناوری دارند.

فن بازار، فرصتی مناسب برای   
شرکت های فناور

بـازار  فـن  کـرد:  عنـوان  صنعـت  وزیـر  معـاون 

فنـاور  شـرکت های  بـرای  مناسـبی  بسـیار  فرصـت 

اسـت؛ البته سـطح انتظارات از آن ها بسـیار بیشـتر 

بـوده و فـن بـازار بایـد بسـیار قوی تـر از نقطـه ای کـه 

اکنون قرار دارد، باشد؛ البته برای قوی تر بودن نیاز 

به پشتیبانی شرکت های متقاضی و بزرگ دارد.

محتشـمی پور اعـالم کـرد: اکنـون سـه بخـش 

معدنـی در وزارت صمـت وجـود دارد کـه شـامل 

معاونت معدنی، ایمیدرو و سـازمان زمین شناسـی 

هسـتند و در الیـه سیاسـت گذاری می توانیـم بـه  

صـورت مسـتقیم کمـک کـرده و در برخـی مواقع با 

اصـالح یـا تنظیـم مقـررات، بسـترهای الزم را فراهم 

کنیـم و ایـن سـه بخـش آمادگـی همکاری بـا تمامی 

شرکت های فناور را دارند.

وی تاکید کرد: اگر پیشنهاد پروژه و طرحی در 

رابطـه بـا تکنولـوژی ویـژه داریـد، می توانیـد آن را با 

هـم  اکتشـاف  و در حـوزه  ایمیـدرو مطـرح کنیـد 

به طور خاص، سـازمان زمین شناسـی فعالیت کرده 

و طرح های نوآورانه را بررسی می کند.

نیاز به یک تغییر رویکرد در حوزه معدن  
معـاون معـدن و فـرآوری مـواد وزارت صمـت با 

تاکیـد بـر اینکـه نیـاز به یک تغییـر رویکـرد در حوزه 

مـدل  امـروز  بـه  تـا  گفـت:  دارد،  وجـود  معـدن 

برنامه ریـزی بـرای اکتشـاف بـه ایـن صـورت بود که 

اعالم می شـد اگر کسـی توانسـته اسـت ردپایی از 

یـک مـاده معدنـی پیـدا کنـد، به ما اعـالم کند و ما 

فعالیـت  کـه  می دادیـم  او  بـه  را  اجـازه  ایـن  هـم 

اکتشافی را آغاز کند، اما در دنیای امروزی کسی 

از این روش ها اسـتفاده نمی کند، باید این روش ها 

را کنـار گذاشـته و اکتشـاف عمیـق و روش هـای 

جدید برای آن را در دستور کار قرار دهیم.

محتشـمی پور افـزود: موضـوع دوم ایـن اسـت 

کـه تـا بـه امـروز تمرکز ویـژه ای بر روی صنعـت فوالد 

داشتیم و قرار بود در سال 1404 به تولید 55میلیون 

تـن فـوالد در سـال برسـیم و اکنـون 80 درصـد برنامـه 

1404 در صنعت فوالد، آماده تولید است اما برنامه 

تولیـد تنهـا 30 درصـد تحقـق  یافتـه و علـت آن نیـز 

انـرژی اسـت کـه نشـان می دهـد در زمـان  بحـران 

برنامه ریزی توجهی به بحران انرژی نشده است.

وی بحـران امـروز و فـردای حـوزه معدن و صنایع 

معدنـی را انـرژی دانسـت و تصریـح کـرد: اکنون هم 

محصوالت انرژی بر صنعت معدن را در برنامه های 

توسـعه ای قـرار داده ایـم و هـم فرایندهـای تولیـد را 

هیچ وقـت ممیـزی انـرژی نکرده ایـم و ایـن شـرایط بـه 

یک گلوگاه مشکل زا تبدیل شده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، معـاون وزیـر صمـت 

خاطرنشان کرد: سال گذشته رشد اقتصادی کشور 

مثبت بود؛ اما یکی از معدود بخش هایی که رشـد 

منفـی را تجربـه کـرد، صنایع معدنی بـود و علت آن 

بـه بحـران انـرژی بازمی گشـت. صنایـع معدنـی در 

تابسـتان بـرق نداشـتند و در زمسـتان بـا کمبـود گاز 

روبـه رو بودنـد، بنابرایـن بایـد راهکارهـای حـل ایـن 

نقـش شـرکت های  اینجـا  و  کنیـم  پیـدا  را  مشـکل 

دانش بنیان و فناور پررنگ تر می شود.

سال گذشته رشد 
اقتصادی کشور مثبت 
بود؛ اما یکی از معدود 

بخش هایی که رشد منفی 
را تجربه کرد، صنایع 

معدنی بود و علت آن به 
بحران انرژی بازمی گشت
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بـه گـزارش  »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

قاطـع  رای  بـا  خراسـان،  فـوالد  شـرکت  عمومـی 

فـوالد  دسـت اندرکاران  و  تولیدکننـدگان  اکثریـت 

کشـور، کسـری غفـوری یـک کرسـی هیئـت مدیـره 

بزرگ تریـن تشـکل تولیدکننـدگان ایـران را بـه نـام 

مجتمع فوالد خراسان، تثبیت کرد.

در نشست مجمع عمومی »انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران« بـا رای اکثریـت قاطع شـرکت های عضو 

انجمـن  مدیـره  هیئـت  عضـو  عنـوان  بـه  انجمـن، 

تولیدکنندگان فوالد ایران انتخاب شد.

مجمع عمومی انجمن فوالد در 27اردیبهشـت 

ماه در هتل همای تهران برگزار شد. در ابتدای این 

جلسـه »ابوتراب فاضل، نماینده شـرکت چادرملو« 

بـه عنـوان رئیـس مجمـع انتخـاب شـد تا بـه همراه 

یزدانـی و طاهـری زاده بـه عنـوان دو ناظـر مجمع و 

»سیدرسـول خلیفـه سـلطانی« بـه عنـوان منشـی 

نشسـت، برگزاری مجمع و انتخابات دوره هشـتم 

انجمن را به انجام رسانند.

در ایـن مجمـــع کـه اعضــای جدیــــد هیئـــت 

مدیـره انجمـن فـوالد با رای شـرکت های عضو این 

انجمـــن انتخـــاب شدنــــد، مدیرعامـــل مجتمـــع 

فوالد خراســــان بـــا رای باال و کـم سابقـــه مدیــران 

فـــوالدی کشـــور، بـــه عضویـــت هیئـــت مدیـــره 

انجمن درآمد.

در نشسـت مجمـع عمومی »انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایران« با رای اکثریت قاطع شـرکت های 
عضو انجمن، کسـری غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراسـان به عنـوان عضو هیئت مدیره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران انتخاب شد.

کسری غفوری، عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران شد

ـــ

به گزارش »فلزات آنالین«، رضا محتشمی پور با 

برخـــی مسئـــوالن و کارشناســـان معــدنی کشـــور 

افغانسـتان در شـهر کابـل دیـدار و گفت وگـو کـرد که 

دیدار با اعضای خانه معدن افغانستان و خانه معدن 

کابـل، وزیـر معـادن و پترلیـوم و معاونـان، مسـئوالن 

قیمتـی  انجمـن سـنگ های  رئیـس  وزارت خارجـه، 

افغانستان و..،. ازجمله این دیدارها بود.

گسـترش فعالیــت شرکت هــای معــدنی ایران 

در افغانسـتان محــور اصلی رایزنی معاون معادن 

و فرآوری معادن وزارت صمت در جریان سـفر به 

افغانسـتان بــود و بنا اسـت رایزنی هـــا طی هفتـــه 

آتی در الیــــه کارشنـــاسی و بازدیدهـــای میدانـــی 

ادامه یابد.

معـاون معـادن و فـرآوری مـواد وزارت صمـت بـا 

اشـــاره به ایـــن سفـــر گفــت: در جریان این سفر در 

خصـوص همکاری هـــای معـــدنی و برخـــی موانـــع 

احتمالــی کــه به علت مقررات و برخی تصمیمات 

همچنیــــن  و  دارد  وجــــود  افغانستــــان  دولــــت 

ظرفیت هایـی کـه می توانـد نقـاط شـروع همـکاری 

معدنی تهران-کابل باشـد، گفت وگوی خوبی میان 

طرفیـن انجـام شـد. مقامـات افغانسـتان نسـبت بـه 

شـروع فعالیـت  شـرکت های معدنـی ایـران در ایـن 

کشور بسیار راغب هستند. البته برخی شرکت های 

ایرانـی ازجملـه شـرکت های بـزرگ نسـبت بـه مقوله 

تضمین امنیت افغانستان احتیاط دارند و از طرفی، 

در  ایرانـی  شـرکت های  ضابطـه  بـدون  حضـور 

افغانستان مورد توجه است.

معـاون معـادن و فـرآوری معـادن وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت با اشـاره به اینکـه مقامات 
افغانسـتان نسـبت به شـروع فعالیت  شـرکت های معدنی ایران در این کشور بسـیار راغب هستند، 

گفت: بنا داریم رایزنی ها طی هفته آتی در الیه کارشناسی و بازدیدهای میدانی ادامه یابد.

گسترش فعالیت شرکت های معدنی ایران در افغانستان
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بـه گـزارش  »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی ایـران، 

خدایـار کریم نـژاد عنـوان کـرد: طـرح 40 هـزار تنـی 

تولید کنسانتره نفلین سینیت کلیبر در چارچوب 

توسـعه منطقـه کلیبـر آذربایجان شـرقی، به منظور 

اشـتغال زایی بیشـتر و تولید با کیفیت باال اسـت و 

به روش تر عملیاتی شده که اکنون در حال انجام 

تست های راه اندازی است.

وی افـزود: شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 

ایران در چارچوب سیاست دولت، مبنی بر توسعه 

مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه و افزایـش اشـتغال زایی 

نسـبت به جذب سـرمایه گذار بخش خصوصی به 

راهبـری  و  معـادن  فـروش  و  اسـتخراج  منظـور 

مجتمع های تابعه خود اقدام کرده است. ایمپاسکو 

در ایـن روش، عـالوه بـر صیانـت از منافـع دولت به 

روش حفـظ مالکیـت واحدهـای معدنـی، موجـب 

می شـود وضعیت اقتصادی مجتمع ها بهبود پیدا 

تولیـد  افزایـش  و  توسـعه ای  فعالیت هـای  و  کنـد 

اشـتغال زایی  بـه  منجـر  خصوصـی  بخـش  توسـط 

بیشتر و جذب نیروی انسانی جدید خواهد شد.

معـاون بهره برداری و اکتشـاف ایمپاسـکو گفت: اجـرای طرح 40 هزار تنی تولید کنسـانتره نفلین 
سـینیت کلیبـر که با هد ایت شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایران توسـط بخش خصوصـی اجرا 

شده است، با هدف رقابت در بازارهای جهانی دنبال می شود.

تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف 
رقابت در بازار جهانی

ایمپاسـکو  اکتشـاف  و  بهره بـرداری  معـاون 

در  کلیبـر  سـینیت  نفلیـن  مجتمـع  کـرد:  مطـرح 

چارچـوب راهبـری ایمپاسـکو، سـال 1396 بـه بخش 

خصوصـی واگـذار شـد و تعـداد نیـروی انسـانی در 

زمـان واگـذاری 46 نفـر بـود کـه در سـرمایه گذاری 

بـه عمـل آمـده توسـط راهبـر سـال 1400، بـه 90 نفـر 

افزایش یافت. طبق اصل 44 قانون اساسـی، بخش 

برنامـه  بـا  و  داشـت  سـرمایه گذاری  منـع  دولتـی 

واگـذاری دو هـدف را دنبـال می کـرد؛ یکی رعایت 

قانـون و دیگـری، بسترسـازی برای مشـارکت بخش 

خصوصی. آمارهای اعالمی حاکی از آن اسـت که 

نفلیـن سـینیت در سـال  تولیـد کنسـانتره  میـزان 

گذشـته بـه رقـم حـدود هفت هـزار و 800 تن رسـید 

نیـز حـــدود  و میـــزان محصـــول فروختــــه شــــده 

هفت هزار و 400 تن ثبت شده بود.

کریم نـژاد یـادآور شـد: کیفیـت بـاالی محصـول 

تولیدی در قالب طرح 40 هزار تنی، کاهش باطله را به 

دنبـال دارد و بـاال بـودن بازدهـی تولیـد، سـبب کاهـش 

گـرد و غبـار ناشـی از فـرآوری شـده و ایـن امـر از مزایـای 

طرح محسـوب می شـود که جذب بیشـتر مشـتریان 

داخلی و خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. راهبر 

مجتمـع بـا انجـام برخـی اصالحـات در خطـوط قدیـم 

توانسته است دانه بندی و کیفیت محصول تولیدی را 

برابر با انتظارات بازار هدف، ارتقا بخشد.
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