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فلـز سـرب از خـواص مهمـی ماننـد مقاومـت بـه خوردگـی، چکش خـواری و 

انعطاف پذیـری بـاال برخـوردار اسـت و بـر همیـن اسـاس کاربـرد فراوانـی در صنایـع 

مختلف اعم از الکترونیک، سرامیک، شیشه و ساخت تاسیسات و تجهیرات نظامی 

دارد. چین، بزرگ ترین تولیدکننده سرب در جهان است و استرالیا، ایاالت متحده 

آمریکا، پرو و مکزیک به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. بر اسـاس طرح جامع 

سرب و روی که در سال 1399 تدوین و منتشر شد، ظرفیت تولید شمش سرب در 

ایـران در حـدود یـک میلیـون تـن بـرآورد شـده اسـت. در حالـی کـه تولیـد واقعـی این 

صنعـت در همـان سـال بـه 204 هـزار تـن رسـید و رتبـه 19 جهـان را بـه خود اختصاص 

داد. این یعنی تنها حدود 20 درصد ظرفیت اسـمی تولید شـمش سـرب فعال بوده 

اسـت. آمـار منتشـر شـده حاکـی از آن اسـت کـه تولیدکننـدگان سـرب در کشـور بـا 

چالش هـای فراوانـی طـی سـالیان اخیـر مواجـه بوده انـد کـه ایـن امـر، امـکان افزایـش 

تولید این فلز را دشوار ساخته است. باتری فرسوده، بیش از 80 درصد و کنسانتره 

سـرب، در حدود 20 درصد ماده اولیه مورد نیاز تولید شـمش را تشـکیل می دهند. 

عدم تامین کافی باتری فرسوده، مهم ترین معضل در صنعت سرب کشور بوده که 

منجر به تعطیلی بیش از 90 درصد واحدهای تولیدکننده شمش شده است.

در حالـی کـه فعـاالن ایـن صنعـت نیازمنـد باتـری فرسـوده بـرای تولیـد سـرب 

هسـتند، خریـد و بازیافـت باتـری از عرضـه آن پیشـی گرفتـه و همیـن امـر منجـر بـه 

کاهـش محسـوس ایـن مـاده اولیـه در سـطح بـازار شـده اسـت. مادامـی کـه باتـری 

فرسوده کافی برای تولید شمش سرب در کشور وجود ندارد، شرکت های تولیدی 

چاره ای جز واردات آن ندارند و بر همین اساس اقدام به ورود موقت کاال می کنند. 

در واقـع تولیدکننـدگان مکلف انـد ضمـن واردات باتـری، 60 درصـد شـمش خـود را 

صـادر کننـد کـه بـا وجود قوانین دسـت و پا گیـر در واردات و اعمال بخشـنامه های 

جدید در صادرات، به نظر می رسد ورود موقت باتری نیز مقرون به صرفه نباشد. 

چراکـه در حـال حاضـر فـروش شـمش سـرب صادراتـی بـا قیمتـی در حـدود 65 هـزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم انجـام می شـود و شـمش خالـص در بـازار داخلـی، در 

حدود 72 هزار تومان به همین مقدار قابلیت فروش دارد. بنابراین فروش شمش در 

بازار داخلی سود بیشتری را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد که این مهم با تامین 

بـا حضـور  ایـن در حالـی اسـت کـه  باتـری فرسـوده فراهـم می شـود.  کافـی 

شرکت های بزرگ تولیدکننده باتری نو که اقدام به خرید و بازیافت باتری های 

فرسوده می کنند، تولیدکنندگان سرب توانایی رقابت پذیری چندانی را برای 

تامین  باتری مورد نیاز خود ندارند.

 در چنین شرایطی، فعاالن این صنعت می توانند از کنسانتره سرب برای 

تولیـد شـمش اسـتفاده کننـد کـه بـه دنبـال آن، ارزش افـزوده حاصـل از تولیـد 

شـمش با اسـتفاده از کنسـانتره نسـبت به باتری فرسوده بیشتر خواهد بود. با 

این وجود باید در نظر داشت صادرات کنسانتره به سایر کشورها مانند چین 

در حالـی انجـام می شـود کـه از یـک سـو، ذخایـر معدنی سـرب کشـور محدود 

اسـت و از سـوی دیگـر تکنولـوژی فـرآوری خـاک سـولفوره تنهـا در یکـی از 

شـرکت های تولیدکننـده شـمش وجـود دارد. بـر همیـن اسـاس، تولیدکنندگان 

سـرب قـادر بـه تامیـن کنسـانتره کافـی خـود نیسـتند و گاهـی اوقات اقـدام به 

واردات آن از کشـورهایی همچـون ترکیـه و مراکـش می کننـد که در این زمینه 

نیز با چالش هایی اعم از عوارض گمرگی، مالیات و ... روبه رو هستند .

آالیندگی سـرب، یکی دیگر از معضالت موجود اسـت که شـرایط تولید را 

بـرای فعـاالن ایـن صنعـت دشـوار سـاخته اسـت. کشـورهای پیشـرفته اروپایـی 

ضمـن اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز دنیـا جهت بازیافت فلزات غیرآهنـی، از 

پسـماند سـرب در راه سـازی، ساختمان سـازی و ... اسـتفاده می کنند. این در 

حالی اسـت که مقوله مهم بازیافت در کشـور ما مهجور باقی مانده اسـت و 

دانـش و تکنولـوژی الزم بـرای بازیافت پسـماندهای فلزی به ویژه سـرب وجود 

ندارد. به دنبال این معضل، تولیدکنندگان داخلی نمی توانند پسـماند سـرب 

باقی مانـده را امحـا کننـد و طبـق قانـون تبییـن شـده از سـوی سـازمان محیـط 

زیسـت، باید آن را به بعضی شـرکت های مشـخص بفروشـند. نکته قابل تامل 

اینکه این شـرکت ها، اقدام به امحای سـرب در مناطق اطراف شـهرهای بزرگ 

می کنند که این امر می تواند آثار سوء در محیط زیست داشته باشد. افزایش 

هزینه حامل های انرژی، چالش مهم دیگری اسـت که تولیدکنندگان سـرب با 

آن دست وپنجه نرم می کنند. از آنجایی که ذوب باتری فرسوده در کوره های 

دوار بـا اسـتفاده از گاز انجـام می شـود و هزینه هـای مرتبـط بـا تولیـد همچـون 

نیروی انسانی، بیمه، مالیات و ... در حال افزایش است، بنابراین با چندبرابر 

واحدهـای  از  بسـیاری  تعطیلـی  شـاهد  انـرژی،  حامل هـای  قیمـت  شـدن 

تولیدکننده سرب هستیم.

بـا توجـه بـه سـهم عمـده باتـری فرسـوده در تولیـد شـمش سـرب کشـور، بـا 

تسـهیل وارات مواد اولیه و نیز قراضه سـرب از کشـورهای همسایه، می توانیم 

گام های مثبتی را جهت دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده در طرح جامع 

سـرب و روی برداریـم. ضمـن اینکـه الزم اسـت توسـعه و گسـترش صنایـع 

پایین دسـت نیـز بـه منظـور ایجاد تـوازن میان تولید، مصـرف و صادرات سـرب 

در دسـتور کار مسـئوالن قرار گیرد تا بتوانیم کورسـوی امید را دل فعاالن این 

صنعت زنده نگه داریم.

مرگ تدریجی سرب

محمدرضا طارمی
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سهمیه بندی مواد اولیه به تولید ضربه زد
فاطمـه موحـد، مدیرعامـل شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه )فـوالد موحـد( در گفت وگو بـا »فلزات آنالین«:

صنعت لوله و پروفیل کشـور به شـدت به وضعیت مواد اولیه وابسـته اسـت و قیمت و چگونگی عرضه مواد 
اولیـه تعییـن می کند که صنعـت لوله و پروفیل در چه وضعیتی قرار داشـته باشـد. در سـال های اخیـر با توجه 
به سـهمیه بندی، افزایش قیمت و نحوه عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس کاال، بسـیاری از تولیدکنندگان 
لولـه و پروفیـل با کاهش میزان تولید نسـبت به ظرفیت مواجه شـدند و نتوانسـتند توانایی هـای واقعی خود را 
مطابـق بـا ظرفیت شـکوفا سـازند. ضمـن اینکه رکـود بر بـازار مصرف لولـه و پروفیـل کشـور و حتی برخی 
کشـورهای همسـایه به دلیل شـیوع ویروس کرونا حاکم شد و این مسـئله نیز به کاهش میزان تولید انجامید. 
بـا ایـن وجود برخـی تولیدکنندگان مطرح و قدیمی توانسـته اند با حفظ سـبد محصوالت خود بـا توجه به نیاز 
مشـتریان و تولیـد بـر اسـاس اسـتانداردهای داخلـی و بین المللی فعالیت خـود را ادامـه دهنـد. در این رابطه 
خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با فاطمه موحد، مدیرعامل شـرکت صـدرا پروفیل کاوه )فوالد 

موحد( گفت وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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توضیحاتی در خصوص پیشـینه شـرکت   
صـدرا پروفیل کاوه )فوالد موحد( و فعالیت های 

آن در زمینه های گوناگون بفرمایید.
نخستیــــن  کــــاوه  پروفیــــل  صــــدرا  شرکــــت 

تولیدکننــــده انـــواع لولــــه و قوطـــی پروفیـــل در 

آذربایجــان شرقی محسوب می شــود. فعالیت این 

شـرکت در سـال 1374 با خرید زمینی به مسـاحت 

85 هزار متر مربع شـروع و با ایجاد سـالن اصلی و 

و  دسـتگاه ها  سـپس  شـد.  آغـاز  اداری  سـاختمان 

ماشین آالت تولیدی یکی پس از دیگری از داخل و 

نصــــب شدنــــد.  و  از کشــــور خریــــداری  خـارج 

خوشبختانـــه بیـــتش از 70 درصـــد از قطعـــات و 

دستگاه هـــای ایــــن کارخانــــه شامـــل خـــط لولــــه، 

و  متخصصیـن  توسـط  شـیت  ورق  چهارچـوب، 

مهندسـین کشـور سـاخته شـده کـه بـر ایـن اسـاس 

قـادر بـه تولیـد سـاالنه 60 هـزار تـن انـواع محصـول 

راه انـدازی  و  نصـب  بـا  هسـتیم.  پروفیـل  و  لولـه 

دستگاه های این کارخانه توسط صنعتگران کشور، 

نخستین مرحله تولید با حضور آقای شافعی وزیر 

محتـرم وقـت صنایـع افتتـاح شـد و به بهره بـرداری 

ایـن  مسـتمر،  فعالیـت  سـابقه  سـال   27 رسـید. 

مجموعـه را بـه یکی از تولیدکنندگان برند و مطرح 

تبدیـل کـرده  آذربایجـان شـرقی  اسـتان  در سـطح 

است. در این سال ها فعالیت های مجموعه گسترش 

یافتـه و تولیـد محصـوالت از جملـه چهارچـوب و 

پروفیل هـای سـاختمانی درب و پنجـره بـر اسـاس 

اسـتانداردهای 17003-1 و 2-1300 بـه کارنامـه ایـن 

مجموعه اضافه شد.

این شـرکت چـه محصوالتـی در زمینه   
لولـه و پروفیـل تولید می کنـد، ظرفیت تولید 
این شـرکت در محصوالت گوناگـون به چه 
میـزان بـوده و این شـرکت با چنـد درصد از 

ظرفیت مشغول به فعالیت است؟
لولـه،  زمینـه  در  کاوه  پروفیـل  صـدرا  شـرکت 

قوطی پروفیل، چهارچوب ، زد، ورق شیت فعالیت 

دارد کـه ظرفیـت تولید شـرکت پنج هزار تـن در ماه 

اسـت کـه در سـال بـه 60 هـزار تـن می رسـد. در ایـن 

بـه تولیـد محصـوالت پروفیـل و لولـه  رابطـه قـادر 

ضخامت با ضخامت دو تا سه میلی متر و قوطی و 

پروفیل هایـی بـا قطـر 10 در 20 سـانتی متر تـا 90 در 

90سـانتی متر هسـتیم. در حـال حاضـر بـا 30 درصد 

ظرفیـت اسـمی فعالیـت می کنیـم کـه مشـکالت 

تامین مواد اولیه یکی از علل این موضوع است.

مـواد اولیـه این شـرکت چگونـه تامین   
می شـود؟ آیـا چالشـی در خصـوص تامین 

مواد اولیه وجود دارد؟
برای تولید محصول در شرکت، انواع ورق گرم 

تـا   1.8 ضخامت هـای  و   ST37 گریـد  بـا  فـوالدی 

3میلی متـر را بـه کار می بریـم کـه این مـواد اولیه از 

شـرکت های فـوالد مبارکـه اصفهـان، فـوالد اهـواز و 

فوالد گیالن تامین می شود. درحال حاضر دغدغه 

صنعـت فـوالد تامیـن مـواد اولیـه، قیمـت گـذاری و 

تامین انرژی به شمار می رود.

فـروش شـرکت شـما بـه چه صـورت   
انجـام می شـود؟ آیـا صـادرات هـم دارید؟ 
یـا  فـروش  زمینـه  در  چالش هایـی  چـه 

صادرات محصوالت وجود دارد؟
محصوالت با کیفیت عالی و قیمت مناسب به 

فـروش می رونـد؛ چـرا که دارای اسـتانداردهای ملی 

و تنوع در تولید پروفیل، لوله، چهارچوب هسـتیم. 

ضمن اینکه محصوالت بنا به درخواست مشتری با 

داده  تحویـل  متفـاوت  ضخامـت  و  خـاص  طـول 

می شـود. تمـام توجـه مـا بـه بـازار داخلـی معطـوف 

است و به صورت مستقیم صادرات نداریم. از این 

رو با چالش های صادراتی مواجه نیستیم.

مشـتریان    عمـده  حاضـر  حـال  در 
محصوالت شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه چه 
صنایعی هسـتند و چه محصوالتـی از لوله و 

پروفیل را خریداری می کنند؟
لوله و پروفیل های تولیدی شـرکت فوالد موحد 

با توجه به تنوع آن ها، در صنایع در و پنجره سازی، 

بـه کار می رونـد. عمـده  کشـاورزی و سـاختمانی 

مشتریان فوالد موحد آهن فروشان استان آذربایجان 

شرقی و استان آذربایجان غربی هستند.

شرکت صدرا پروفیل 
کاوه نخستین تولیدکننده 
انواع لوله و قوطی پروفیل 

در آذربایجان شرقی 
محسوب می شود. فعالیت 

این شرکت در سال 
1374 با خرید زمینی به 

مساحت 85 هزار متر مربع 
شروع و با ایجاد سالن 
اصلی و ساختمان اداری 

آغاز شد
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نقـش تکنولـوژی را در صنعـت لولـه و   
پروفیـل چگونه ارزیابـی می کنیـد و با توجه 
به این موضـوع از چـه تکنولوژی هایی برای 

تولید محصول بهره می برید؟
تکنولوژی تاثیر به سزایی در وضعیت فوالد دارد 

چـرا کـه بازارهـای فعلـی بـه بازارهـای رقابتـی تبدیـل 

شده و هر تولیدکننده ای که بتواند قیمت تمام شده 

پایین تری داشته باشد، قطعا می تواند سهم بیشتری 

از بـازار را کسـب کنـد. هـر واحد تولیدی بـازار هدف 

تـا بـر اسـاس  دارد و بـرای آن برنامه ریـزی می کنـد 

تکنولوژی روز دنیا از تجهیزاتی استفاده کند که در 

کاهـش قیمـت تمـام شـده  تاثیرگـذار باشـد. در ایـن 

تکنولـوژی  توسـعه  و  تحقیـق  واحـد  وجـود  میـان، 

سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه از تکنولـوژی روز و 

نیروهـای متخصـص بـا تسـلط کامـل بـر فرایندهـای 

تولیـد محصـوالت بهـره  می بـرد تـا بتوانـد محصول 

مورد نیاز خریداران را تضمین کند. این شرکت به 

و  جدیدتریـن  از  خـود  محصـوالت  تولیـد  منظـور 

سـطح  در  تکنولوژی هـا  و  دسـتگاه ها  به روزتریـن 

بـه جلـب  بتوانـد  نهایـت  تـا  اسـتفاده کـرد  جهـان 

رضایت مشـتریان بپردازد. از این رو، شـرکت صدرا 

پروفیل کاوه از بهترین دستگاه های ساخت کشور 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  می کنـد.  اسـتفاده  انگلیـس 

اسـتفاده از تکنولـوژی روز بـرای تولیـد محصول در 

بهـره وری تاثیـر بسـیار زیـادی می گـذارد، بـه همین 

و  محصـول  باالتـر  کیفیـت  از  می توانیـم  دلیـل 

بهره وری بیشتر استفاده کنیم.

به عنوان یک تولیدکننـده لوله و پروفیل،   
با چـه چالش هـای دیگـری دسـت و پنجه 

نرم می کنید؟
تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل ایـن روزهـا بـرای 

تـداوم فعالیـت خـود بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه 

هـم  فعلـی  وضعیـت  همیـن  بـا  اگرچـه  هسـتند، 

توانسـته ایم سـبد محصوالت خود را تا حدی حفظ 

در  کـه  رونـدی  بـا  اخیـر  سـال های  طـی  کنیـم. 

خصـوص نحوه عرضه هـای ورق گرم در بورس کاال 

به ویژه برای سـهمیه بندی مشـاهده شد، هیچ یک 

از کارخانه هـای لولـه و پروفیـل نتوانسـتند بـه طـور 

کامـل با ظرفیت اسـمی خـود محصول تولید کنند 

و حتی تولید آن ها مداوم باشد. در بهترین شرایط 

می تـوان گفـت 20 تـا 30 درصـد نیازهای شـرکت ما 

از طریق عرضه های ورق گرم در بورس کاال تامین 

می شـود و از ایـن رو، ناچـار هسـتیم باقـی نیاز خود 

بـه مـواد اولیـه را از بـازار آزاد و بـا قیمـت بسـیار باال 

تامین کنیم که در نتیجه سود زیادی برای شرکت 

به همراه نخواهد داشت. هر چند که سهمیه بندی 

فعالیـت  روی  آن  اثـر  امـا  نمی شـود  اعمـال  دیگـر 

شرکت ها قابل مشاهده است.

بـرای    را  آینـده ای  و  چشـم انداز  چـه 
شرکت فوالد موحد در نظر گرفته اید؟

مجموعـه صـدرا پروفیـل کاوه بـا برخـورداری از 

نیروهای متخصص و کارآمد با تالش روز افزون در 

راسـتای تولید با بهترین نوع مواد اولیه و باالترین 

انـواع  کیفیـت محصـوالت پروفیلـی و اسـتاندارد 

مشـتریان  نیـاز  پاسـخگوی  دنیـا  روز  پروفیل هـای 

اسـت. همچنین به دنبال جلب رضایت مشـتریان 

بـا تاکیـد بر کیفیت محصوالت، افزایـش بهره وری، 

رفـع نقـاط ضعـف و تقویـت نقـاط قـوت هسـتیم. 

ضمـن اینکـه افزایـش تـوان رقابتـی بـا اسـتفاده از 

فرصت های کسـب و کار و مدیریت و پیاده سـازی 

بـا  و  شـرکت  در   ISO کیفیـت نظام هـای  اسـقرار 

قطـب  در  تولیـد  موانـع  حـذف  و  اشـتغال  ایجـاد 

پیشـرفت  جهـت  در  آذربایجـان  و  ایـران  صنعـت 

کشـور با تکیه بر اهداف شـرکت را در دسـتور کار 

قرار داده ایم.
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فــوالدفــوالد

فوالدسازان در حصار تصمیم های غلط مسئوالن

تبدیل تهدید به فرصت در ارفع

افزایش سرسام آور هزینه های تولید
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مدیرعامل شـرکت ذوب گسـتر ابهر گفـت: واحدهای ذوب القایـی فوالد، تکلیف خـود را در قبال 
سیاسـت های دولـت نمی داننـد و هر روز بـا موضوع تازه ، دسـتورالعمل جدید و اتفـاق غیر مترقبه ای 

از سوی دولت و سازمان های دولتی مواجه می شوند که فعالیت آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

فوالدسازان در حصار تصمیم های غلط مسئوالن
مدیرعامل شرکت ذوب گستر ابهر مطرح کرد:

جمشید عسگری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت مـا از سـال 1386 بـا ظرفیـت اسـمی سـاالنه 

31هـزار تـن در زمینـه تولیـد انواع شـمش کم کربن و 

پرکربن و شمش آلیاژی فعالیت می کند. در واقع با 

توجه به سـفارش مشـتریان، در ابعاد مختلف نظیر 

150 در 150 و 125 در 125 میلی متری با طول 6متری 

و 12 متـری بـه تولیـد بیلت فوالدی و همچنین فوالد 

آلیاژی می پردازیم. به طور تقریبی روزانه بین 80 تا 

100 تن شمش فوالدی تولید می کنیم.

آشفتگی قیمت گذاری در زنجیره فوالد  
مدیرعامل شـرکت ذوب گسـتر ابهر با اشـاره به 

منطقـی نبـودن اختـالف قیمـت میـان مـواد اولیه و 

محصوالت در بورس کاال، اذعان کرد: در گذشته با 

توجه به روندی که در پیش گرفته  بودیم، با کاهش 

هزینه هـای اسـتهالک و سـربار، هزینه هـای تولیـد 

شـرکت را پوشـش می دادیـم امـا در حـال حاضـر کـه 

باید شاهد اختالف قیمت معقول در بورس باشیم، 

قیمت گـذاری  دسـتوری  صـورت  بـه  اولیـه  مـواد 

می شـود و متاسـفانه اختالف قیمت مناسبی میان 

شمــــش فــــوالدی و مــــواد اولیــــه وجــــود نـــــدارد. 

قیمت گـذاری دسـتوری بـه  عنـوان یکـی از عوامـل 

تاثیرگذار باعث شده است واحدهای ذوب نتوانند 
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هزینه تولید واحد خود را تامین کنند.

وی در ادامه مطرح کرد: قراضه آهنی به عنوان 

مـاده اولیـه بـا شـمش فـوالدی اختـالف قیمتـی در 

حـدود 800 تومـان تـا یـک هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم دارد. ناگفته نماند کـه در بازار معامالتی 

19 اردیبهشت ماه، شمش فوالدی با قیمت 16 هزار 

و 700 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و بـا احتسـاب 

مالیـات بـر ارزش افـزوده آن معاملـه شـد کـه ایـن 

تـا   400 اولیـه  مـواد  بـا  نیـز  شـده  کشـف  قیمـت 

500تومان اختالف دارد.

عسـگری بـا بیـان اینکـه آهـن اسـفنجی و قراضـه 

آهنی مورد نیاز مجموعه را هم از بازار داخلی و هم 

از طریـق واردات تامیـن می کنیـم، گفـت: مدتـی 

اسـت با توجه به ضعف زیرسـاخت های تجاری، در 

تامین مواد اولیه خارجی خود بازمانده ایم.

وی اذعـان کـرد: بـازار قراضه آهنی دارای تالطم 

و  اسـت  همـراه  قیمتـی  نوسـانات  بـا  و  بـوده 

قیمت گـذاری  ضایعـات آهنـی توسـط افـراد خاصـی 

انجـام می شـود. در واقـع، یک بنـگاه ضایعاتی بزرگ 

بـه  اقـدام  ضابطـه  بـدون  کـه  اسـت  تهـران  در 

مشـخص  و  می کنـد  آهـن  قراضـه  قیمت گـذاری 

نیسـت توسـط چـه افـرادی مدیریـت می شـود. در 

حـال حاضـر، مجموعـه مـا نمی توانـد قراضـه آهنـی 

مـورد نیـاز خـود را بـه راحتـی تامیـن کنـد. چراکـه بـا 

توجـه بـه افزایـش روزبـه روز قیمت ضایعـات آهنی، 

هیـچ بنگاهـی حاضـر بـه فـروش محصـول خـود بـه 

واحدهای القایی نیست.

مدیرعامـل شـرکت ذوب گسـتر ابهـر گفـت: بـا 

توجه به قیمت قراضه آهنی در جهان، این ماده اولیه 

را حدودا با قیمتی معادل 13 هزار و 400 تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم می توانیـم از بازارهـای جهانـی تامیـن 

کنیـم، در صورتـی کـه قیمـت قراضـه آهنـی در بـازار 

داخلـی بـا 13 هـزار و 600 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

معاملـه می شـود کـه با احتسـاب 5 درصـد هدررفت 

آن، حـدودا 14 هـزار و 300 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

برای مجموعه ما تمام می شود. 

زمین گیری صنعت فوالد  
عسـگری بـا تاکیـد بـر سـریال ناپایـداری صنعت 

بازار قراضه آهنی دارای 
تالطم بوده و با نوسانات 

قیمتی همراه است و 
قیمت گذاری  ضایعات آهنی 
توسط افراد خاصی انجام 

می شود. در واقع، یک بنگاه 
ضایعاتی بزرگ در تهران 

است که بدون ضابطه 
اقدام به قیمت گذاری 
قراضه آهن می کند و 

مشخص نیست توسط چه 
افرادی مدیریت می شود

نظـام  کـرد:  عنـوان  دولت هـای گذشـته  در  فـوالد 

اقتصادی باید بر اسـاس عرضه و تقاضا شـکل بگیرد 

امـا زمانـی کـه قیمت گـذاری بـه صـورت دسـتوری 

تعیین می شود، تولید فوالد برای فوالدسازان مقرون 

به صرفه نخواهد بود. در واقع وضعیت تولید فوالد 

بـه گونـه ای دگرگـون شـده کـه امیـدی به بهبـود این 

وضع نیسـت و علی رغم اینکه 20 سـال در این حوزه 

فعالیـت کرده ایـم امـا توانایـی ادامـه تولیـد بـا ایـن 

شرایط را نداریم و به دلیل محدودیت های به وجود 

آمده، ناچار به توقف تولید هستیم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب گسـتر ابهر بیـان کرد: 

در گذشـته مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 

شـامل کنسـانتره، گندلـه، آهـن اسـفنجی و شـمش، 

سـهمیه بندی شـده بـود تـا مـواد اولیـه عادالنه میان 

فوالدسازان توزیع شود اما به یک بار وضعیت تغییر 

کـرد و بـا اعمـال قیمت گـذاری دسـتوری، بایـد بـه 

عنـوان مثـال، شـمش فـوالدی بـا قیمـت 14 هـزار و 

800تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و میلگـرد بـا قیمت 

17هـزار و 400 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـورس 

کاالی ایران عرضه شود.

افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی  
عسـگری مطرح کرد: متاسـفانه در سـال 1400 با 

کمبـود شـدید انـرژی مواجه بودیم، بـه طوری که به 

ترتیـب بـا قطـع بـرق و گاز در فصل هـای تابسـتان و 

تولیـد  افـت  سـبب  کـه  شـدیم  روبـه رو  زمسـتان 

مجموعه شد. در حالی که قطعی برق صنایع، سال 

گذشته 110 کارخانه فوالد را به تعطیلی کشاند، گویا 

امسال زودتر از موعد سال های گذشته، محدودیت ها 

شروع می شود. در واقع ابالغیه های وزارت نیرو در 

خصوص محدودیت مصرف برق در حال ارسـال به 

واحدهـای بـزرگ فـوالدی کشـور اسـت و مقـرر شـده 

مصـرف بـرق در ماه هـای خـرداد، تیـر و شـهریور بـه 

نصـف کاهـش یابد و در مـرداد ماه نیز کارخانه های 

بـه طـور کامـل بـه صـورت اجبـاری تعطیـل شـوند. 

واحدهـای  آب  قیمـت  جلسـه ای  طـی  همچنیـن 

فوالدسازی را 6 برابر کردند.

گفـت:  ابهـر  گسـتر  شـرکت ذوب  مدیرعامـل 

متاسفانه دولت بدون هیچ گونه هماهنگی و برنامه  



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  218          خرداد ماه  1401 14

اقـدام بـه صـدور بخشـنامه های متعـددی مبنـی بر 

در  می کنـد،  انـرژی  مصـرف  محدودیـت  اعمـال 

مـاه  چنـد  از  ابالغیـه  طـی  می توانـد  کـه  صورتـی 

قبل تـر، فوالدسـازان را در جریـان قـرار دهـد تـا آن هـا 

چاره اندیشی کنند.

قیمـت  سرسـام آور  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 

طـی  گذشـته  در  کـرد:  اذعـان  انـرژی،  حامل هـای 

نامـه ای مبنـی بر اعمـال افزایش تعرفه برق، تکلیف 

تولیدکننـدگان را مشـخص می کردنـد امـا اکنـون به 

صورت ناگهانی با وجود اینکه محصوالت به فروش 

رفتـه و هزینه هـا بـرآورد قیمتـی شـده اسـت، وزارت 

نیرو قبضی مبنی بر مابه التفاوت قیمت برق با ماه 

گذشـته را بـرای واحدهـای تولیـدی صـادر می کنـد 

شـــده  تمـــام  هزینه هـــای  افزایــــش  سبــــب  کــــه 

تولیدکنندگان می شود.

عسگری در ادامه با توجه به افزایش قیمت گاز 

طی یکی دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: موضوع 

دیگـر افزایـش قیمـت گاز اسـت کـه بـا چندیـن برابر 

شـدن قیمـت آن، واحدهـای تولیـدی را بـا مشـکل 

همـراه کـرده اسـت، بـه طـوری کـه قیمـت گاز در 

سـال1400 نسـبت بـه سـال 1399 رشـد پنـج برابـری 

داشـت و در مقطعـی بـا وجـود اینکـه قیمـت گاز 

فاکتـور شـده را پرداخـت کـرده بودیـم امـا مجـدد 

بـر  مبنـی  تومـان  میلیـون  قیمـت 370  بـا  قبضـی 

مابه التفاوت قبض قبل، آن هم برای استفاده از پنج 

بخـاری در واحـد تولیـدی صـادر شـد. ضمـن اینکـه 

سـوخت  از  دسـتگاه ها  و  تجهیـزات  مابقـی  بـرای 

گازوئیل اسـتفاده می کنیم. در حقیقت این فرایند 

تولیـد  شـده  تمـام   هزینـه  افزایـش  و  زیـان  سـبب 

واحدهای ذوب القایی می شود؛ واحدهای کوچکی 

همچون ذوب گستر ابهر توانایی ایستادگی در برابر 

مشکالت متعدد را ندارند.

مدیرعامل شرکت ذوب گستر ابهر اذعان کرد: 

فوالدسـازان، تکلیـف خـود را در قبـال سیاسـت های 

دولـت نمی داننـد و دچـار سـردرگمی شـده اند. در 

حقیقـت زمانـی کـه اقـدام بـه روشـن کـردن کوره هـا 

می کنیـم، بـا تردید مواجه هسـتیم کـه آیا می توانیم 

بدون اسـترس 15 تن ماده اولیه را به شـمش فوالدی 

تبدیل کنیم و با فروش محصول خود، قیمت برق را 

یـک  بایـد وضعیـت  یـا خیـر؟ چـرا  پرداخـت کنیـم 

تولیدکننـده بـه ایـن حد برسـد؟! تمامی فوالدسـازان 

را  گاز  و  بـرق  قیمـت  چگونـه،  دولـت  نمی داننـد 

محاسبه می کند.

وی تصریـح کـرد: قیمـت گاز صنعـت فـوالد در 

سـال 1400 افزایـش یافـت و قـرار بـود برابـر 30 درصـد 

مجتمع هـای  بـه  تحویلـی  خـوراک  گاز  قیمـت 

پتروشـیمی محاسـبه شـد. از این رو نرخ دریافتی از 

صنعـت فـوالد بـه ازای فـروش هـر متـر مکعـب گاز 

طبیعـی را معـادل 792 تومـان تعییـن کردنـد امـا در 

عمـل اتفـاق دیگـری افتـاد و قبض هـای صـادر شـده 

حاکـی از قیمـت سـه هـزار تومانـی بـه ازای هـر متـر 

تـالش فوالدسـازان،  مـاه  بـود. طـی 10  مکعـب گاز 

دولـت مجبـور بـه تشـکیل کمیتـه رفـع موانـع تولید 

شـد و در نهایت اعالم کردند بخشـنامه ابالغ شـده 

بـه درسـتی اجـرا نشـده اسـت زیـرا بـر اسـاس قانـون 

بودجـه 1401، قیمـت گاز مجتمع هـای احیـای فـوالد 

معـادل نـرخ خـوراک گاز مجتمع های پتروشـیمی ها 

برابر 10 درصد نرخ مذکور باید محاسبه شود. حتی 

بـاز هـم واحدهـای ذوب  بـا قیمت گـذاری جدیـد 

متضرر می شوند و با افزایش پنج برابری قیمت گاز 

مواجه خواهند شد.

ایـن  بـر  فـوالد  تولیدکننـدگان  افـزود:  عسـگری 

موضـوع نیـز اتفـاق نظـر دارنـد کـه قوانیـن داخلـی 

بخـش  ناکارآمـدی  و  اسـت  تحریم هـا  از  سـخت تر 

قابـل  انـرژی  قیمت گـذاری حامل هـای  در  دولتـی 

گالیـه  مهم تریـن  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  مشـاهده 

بخشـنامه های     صـدور  بـه  دولـت  از  فوالدسـازان 

متعددی بوده است.

مدیرعامـل شـرکت ذوب گسـتر ابهر بیـان کرد: 

تصمیمـات خلق السـاعه باعـث شـده تـا واحدهـای 

تولیـدی بـا مشـکل روبـه رو شـوند؛ بـه نحوی کـه اگر 

ایـن شـرایط ادامـه پیـدا کنـد، جهـت جلوگیـری از 

واحـد  تعطیلـی  جـز  چاره ایـی  فـراوان  آسـیب های 

تولیـدی نخواهیـم داشـت. چراکـه زمانـی کـه تولید 

نداشته باشیم، متضرر نیز نخواهیم شد.

بازار فوالد هنوز ناپایدار است  
عسگری اظهار کرد: به دلیل کمبود نقدینگی، 

ناچـار به دریافت تسـهیالت بانکی خواهیـم بود اما 

متاسـفانه بـا وجود وضعیـت ناپایدار صنعت فـوالد، 

واحدهـای القایـی توانایـی بازپرداخـت تسـهیالت 

بانکی آن هم با سودهای باال را ندارند؛ به طوری که 

اگر در بازه زمانی قادر به تولید محصوالت نباشیم 

و نتوانیـم بـه تعهـدات خـود عمـل کنیـم، تمامـی 

حساب های بانکی مسدود می  شود.

مدیرعامل شرکت ذوب گستر ابهر عنوان کرد: 

از ابتـدای اسـفند مـاه 1400 تـا 20 فروردیـن مـاه 1401، 

تولیـد مجموعـه بـار دیگـر رونـق گرفتـه بـود امـا از 

زمانـی کـه مصوبـه عـوارض صادرتـی زنجیـره فـوالد 

صادر شـد، قیمت شـمش فوالدی به پایین ترین حد 

معمول رسـید. از سـوی دیگر قیمت شمش فوالدی 
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بـه  و مجـدد  برابـر شـد  تقریبـا  آهنـی  بـا ضایعـات 

تعطیلی روی آوردیم.

صادرات به امارات و هند  
عسـگری بـا انتقـاد بـه وضـع عـوارض صادراتی، 

اظهار کرد: متاسـفانه دولت با اعمال بخشـنامه ها 

و دستورالعمل های متعددی ازجمله وضع عوارض 

صادراتی بر زنجیره فوالد باعث شده است نتوانیم 

بـه آسـانی در بازارهـای جهانی به تجـارت بپردازیم 

و بـه  ناچـار مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را بـا ارز آزاد 

تامین کنیم.

وی ادامــــه داد: در گذشتـــه سقـــف فــــروش 

محصـوالت مـا در بـورس کاال برداشـته شـده بود اما 

اکنون عالوه بر اینکه باید تمامی محصوالت خود را 

مطابـق بـا دسـتورالعمل در بـورس عرضه کنیم، تنها 

کـه  بپردازیـم  بـه صـادرات  در صورتـی می توانیـم 

محصوالت در بورس کاال مشـتری نداشـته باشند و 

مازاد تلقی شوند.

ابهـر تصریـح  مدیرعامـل شـرکت ذوب گسـتر 

کـرد: متاسـفانه علی رغـم اینکـه 20 روز مانـده بـه 

تعطیـالت نـوروزی 1401 مراحـل ادارای را آغـاز کـرده 

بودیـم امـا بـه تازگـی کـد ثبـت سـفارش کاال بـرای 

صـادرات محصـوالت فـوالدی شـرکت ارسـال شـده 

است. در واقع، بیش از 60 روز این فرایند زمان بر به 

طول انجامید.

وی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه تحریم هـای اعمـال  

شده علیه ایران باید با مذاکره و رایزنی های متعدد 

بـا شـرکت های خارجـی، در صـدد دور زدن تحریم ها 

باشـیم تـا بتوانیم با اسـتفاده از این مذاکـرات انجام 

نظیـر  کشـورهایی  بـه  را  خـود  محصـوالت  شـده، 

امارات و هند صادر کنیم. همچنین مقرر شده بود 

بخشـی از تولیـد فـوالد زنگ نـزن را بـه کشـور هنـد 

صادر کنیم.

مدیرعامل شـرکت ذوب گسـتر ابهر خاطرنشان 

کـرد: نیـکل، یکـی از مواد اولیه تولید شـمش آلیاژی 

را بـا قیمـت یـک میلیـون و 200 هـزار تومـان در هـر 

کیلوگـرم بـا ارز آزاد و همچنیـن قراضـه آهنـی را بـا 

قیمـت جهانـی و بـا ارز 28 هـزار تومـان خریـداری 

می کنیـم و پـس از پرداخت مالیات بـر ارزش افزوده 

و فروش محصوالت خود، باید ارز به دست آمده را 

بـه نـرخ 23 هـزار تومـان در سـامانه نیمـا بـه ثبـت 

رسـاند کـه در ایـن زمینـه بـه طـور حتـم تولیدکننـده 

متضرر می شود.

فاجعه بزرگ برای واحدهای القایی  
وی بـه فعالیـت 110 واحـد تولید فـوالد القایی در 

کشـور اشـاره کرد و افزود: متاسـفانه با اشـتغال زایی 

37 نفـــر نیــروی انسـانی، از پــــس مخـــارج تولیـد 

برنیامدیـم و بـه ناچـار نیروهـای شـرکت را بـه 6 نفـر 

کاهش دادیم.

عسگری، افزایش 57 درصدی حقوق  کارگران را 

فاجعه بسـیار بزرگی برای واحدهای کوچک القایی 

عنـوان کـرد و گفـت: یـک کارگـر از 12 ماه سـال، تنها 

هشت ماه فعالیت می کند، یعنی یک واحد القایی 

بـرای هـر کارگـر باید ماهانه 11 میلیـون تومان حقوق 

پرداخـت کنـد. در ماه گذشـته، نزدیک 300 میلیون 

تومـان مبلـغ پرداختـی ذوب گسـتر ابهر بـه کارگران 

بـود امـا احتمـاال بایـد مبلغـی معـادل 550 میلیـون 

تومان در ماه آینده پرداخت کنیم.

ابـراز  بـا  ابهـر  مدیرعامـل شـرکت ذوب گسـتر 

تاسف بیان کرد: متاسفانه مشکالت صنعت فوالد 

می رسـد  نظـر  بـه  و  اسـت  شـده  تنیـده  هـم  در 

مسـئوالنی که این سـازوکارها را به اجرا در می آورند 

و برای فوالدسازان تصمیم گیری می کنند، صنعتگر 

نیستند؛ به طوری که دولت به فکر تبعات تعطیلی 

کارخانه های فوالدی نیست.

وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: زمـــانی کـــه یـک 

کارخانه فوالدسازی تعطیل شود، حدود 40 تا 50نفر 

نیروی کار مستقیم و 150 نیروی غیرمستقیم بیکار 

می شونــــد. عـــالوه بـــر ایــــن مــــوارد، بایـــد حـــدود 

پنج میلیون تومان به ازای هر کارگر بیمه بیکاری از 

سـوی تامین اجتماعی تعلق گیرد؛ در واقع با وجود 

چنین شرایطی تولید دیگر به صرفه نیست.

عسـگری با بیان اینکه اگر سـاعات کار کارگران 

را به سـه شـیفت کاری افزایش دهیم، قادر خواهیم 

بود تا 50 نفر نیروی انسانی در واحدهای تولیدی را 

به کار بگیریم، گفت: متاسفانه با توجه به وضعیت 

برنامه هـای  نمی توانیـم  زمانـی  هیـچ  فـوالد،  بـازار 

بلندمـدت و چشـم اندازی بـرای ذوب گسـتر ابهـر 

داشته باشیم. در نهایت در خوشبینانه ترین حالت 

می توانیـم برنامه یک سـاالنه بـرای مجموعه در نظر 

بگیریـم، آن هـم بـه شـرطی کـه اتفاقـی تـازه ای در 

صنعت فوالد پیش نیاید؛ چراکه تولید ما بر اسـاس 

برنامه پیش نرفت و از تولید خود بازماندیم.  

وی عنوان کرد: شـرکت طرح افزایش ظرفیت و 

توسـعه خطـوط را در دسـتور کار خـود قـرار داده بود 

اما با توجه به وضعیت ناپایدار بازار فوالد و افزایش 

دفعـات قطعـی برق در کشـور و پیامدهای غیرقابل 

جبـران بـرای ایـن صنعـت، نمی تـوان طـرح توسـعه 

جدیدی را عملیاتی کرد.

مدیرعامل شرکت ذوب گستر ابهر در پایان با 

اشـاره بـه اعمـال فشـار دولـت بـر بخـش خصوصـی، 

اظهار کرد: متاسفانه نوسان های قیمتی گریبا ن گیر 

بـازار فـوالد شـده کـه تعویـق تمامـی برنامه هـای از 

پیـش تعییـن شـده را بـه همـراه داشـته اسـت. در 

واقـع، تمامـی فوالدسـازان در حصـار تصمیم هـای 

غلط مسـئوالن اسـیر شـده اند و هیچ راه گریزی در 

ایـن میـان وجـود نـدارد. طـوری کـه بـا تـداوم ایـن 

وضعیت باید شاهد تعطیلی ها تدریجی کارخانه های 

فـــوالدی و ایحــــاد بحران هــــای متعـــددی در ایـــن 

صنعت باشیم.

متاسفانه دولت با 
اعمال بخشنامه ها و 

دستورالعمل های متعددی 
ازجمله وضع عوارض 

صادراتی بر زنجیره فوالد 
باعث شده است نتوانیم به 

آسانی در بازارهای جهانی به 
تجارت بپردازیم و به  ناچار 
مواد اولیه مورد نیاز خود را با 

ارز آزاد تامین کنیم
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مدیرعامـل شـرکت آهـن و فوالد ارفع گفـت: ارفع برای سـال 1401 در نظـر دارد با توجه به 
احتمـال قطعـی بـرق در فصـل تابسـتان، در همین زمـان بزرگ ترین پروژه سـال جـاری خود را 
اجـرا کنـد و ظرفیـت تولید 800 هـزار تنی واحد فوالدسـازی خـود را 25 درصـد افزایش دهد و 

به یک میلیون تن رساند.

تبدیل تهدید به فرصت در ارفع
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع مطرح کرد:

مجتبی مهری نژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

خوشـبختانه در فروردیـن مـاه سـال 1401، بـا توجـه بـه 

کیفیـت مطلوب مـواد اولیه خریـداری شـده و از همه 

مهم تر انگیزه باالی پرسنل توانمند شرکت آهن و فوالد 

ارفع توانسـتیم بدون اینکه با قطع برق مواجه شـویم، 

تولید 85 هزار و 170 تن شمش فوالدی و 99هزار تن آهن 

اسفنجی در این ماه را به ثبت رسانیم.

بـا  متاسـفانه  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 

توجـه بـه توقـف فعالیـت واحـد احیـا مسـتقیم در 

اردیبهشـت ماه، نتوانسـتیم به رکورد قبلی شرکت 

مـاه  یـک  در  فـوالدی  شـمش  تـن  هـزار  یعنـی 85 

برسـیم، اما به طور حتم به نسـبت اردیبهشـت ماه 

سـال های پیـش، میـزان تولیـد چشـم گیری خواهیم 

داشـت کـه احتمـاال بیـن 80 تـا 81 هـزار تن تولید به 

ثبت می رسد.

ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در   
سال جدید

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع عنوان کرد: 

بـرای اولیـن بـار در فـوالد ارفع پس از ثبـت دو رکورد 

پیاپـی تولیـد روزانـه در فروردیـن  مـاه، توانسـتیم بـه 

باالتریـن رکـورد تولیـد روزانـه تاریـخ شـرکت بـا ثبت 

٢١ذوب و تولیـد فـوالد خـام بـه میـزان سـه هـزار و 

٢٨٣تـن در ٢٦ اردیبهشـت مـاه ١٤٠١ دسـت یابیـم. 

ثبـت رکـورد تولیـد روزانـه یـک اتفاق بسـیار مهم در 

فـوالد ارفـع اسـت؛ چراکـه زمـان هـر ذوب بـه طـور 

قابـل توجهـی کاهـش یافتـه و ایـن موضوع بسـیار با 

ارزش و مهمی برای مجموعه است.

مهری نژاد با اشـاره به اینکه حتی رکوردشـکنی 

تولید فوالد در فروردین می تواند زمینه رسـیدن به 

تولیـد یـک میلیـون تـن را فراهـم کنـد، اذعـان کـرد: 

تولیـد یـک میلیـون تـن فـوالد بـا یـک واحـد 800 هزار 

تنـی ذوب بسـیار دشـوار اسـت امـا تولیـد 85 هـزار 

تـن در فروردیـن مـاه نشـان داد ایـن توانایـی در ارفع 

وجود دارد.

ایـن  بـه  تولیـد  اسـتمرار  ادامـه داد: شـرط  وی 

میزان، عدم قطعی برق و گاز، تامین به موقع مواد 

اولیه و فراهم شدن همه شرایط است که متاسفانه 

در یکی دو سال اخیر اتفاق نیفتاد. الزم به یادآوری 

اسـت که در سـال 1399 تولید شـمش فوالد در ارفع 

بـه 817 هـزار تـن یعنـی 17 هـزار تـن باالتـر از ظرفیت 

اسـمی رسـید. ایـن یعنـی پتانسـیل افزایـش تولیـد 

بیش از ظرفیت اسمی وجود دارد.
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1450 میلیارد تومان پروژه در دست   
اقدام داریم

مدیرعامـــل شـرکت آهـــن و فــــوالد ارفــــع در 

خصوص برنامه و اولویت شـرکت طی سـال جاری 

تصریـح کـرد: ارفـع در سـال 1401، حـدود یـک هزار 

و 450 میلیـارد تومـان پـروژه در دسـت اقـدام دارد 

افزایـش ظرفیـت  اولویـت شـرکت،  کـه مهم تریـن 

مهـم  پروژه هـای  البتـه  اسـت.  فوالدسـازی  واحـد 

دیگـری بـه ویـژه در حـوزه زیرسـاخت ها در دسـت 

اقدام داریم.

مهری نـژاد اضافـه کـرد: در حـال حاضـر ظرفیت 

اسـمی شـرکت ما در فوالدسـازی 800 هزار تن اسـت 

و بنـــا داریــم بـا توقـف تولیـد طـی فصـل تابسـتان با 

توجـــه بـه احتمــال قطعـی بــــرق، ظرفیـــت واحـــد 

بـه  و  دهیـــم  افزایـــش  درصـــد  را 25  فوالدســـازی 

یک میلیـون تن برسـانیم. برنامـه داریـم از 20 تیر ماه 

که خاموشی ها برای صنعت فوالد اعمال می شود، 

افزایش ظرفیت فوالدسازی را عملیاتی کنیم و این 

پروژه تا پایان مرداد ادامه خواهد یافت.

وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه از 

سـال های گذشـته داشـتیم، زمـان اجـرای پـروژه و 

توقف فعالیت را مقارن با هم در نظر گرفتیم تا از 

زیان احتمالی به شرکت بابت قطعی برق و توقف 

تولیـد جلوگیری شـود. البته قطعـی برق هنوز قابل 

پیش بینـی نیسـت و ایـن امـکان وجـود دارد حتـی 

زودتـر از فصـل تابسـتان قطعـی بـرق بـرای صنعـت 

فـوالد اعمـال شـود. هم اکنـون در حـال رایزنـی بـا 

وزارت نیـرو هسـتیم تـا قطعـی بـرق مجموعـه ارفـع 

دقیقــــا بـــا زمــــان اجـــرای پـــروژه یکســـان باشـــد. 

امیدواریـم ایـن موضـوع مـورد موافقـت مسـئوالن 

مربوطه قرار گیرد.

تامین مواد اولیه با کیفیت در اولویت است  
مدیرعامـل شـرکت آهـن و فـوالد ارفع بیـان کرد: 

اصلی ترین هزینه ای که در سال گذشته به شرکت 

تحمیـل شـد، بـه دلیـل خرید آهن اسـفنجی بـود. از 

ایـن رو افزایـش ظرفیـت واحـد احیا مسـتقیم که در 

سال گذشته انجام شد، می تواند در سال جاری از 

خرید مجدد آهن اسـفنجی و تحمیل هزینه جدید 

بـه شـرکت جلوگیـری کنـد. ضمن اینکه تولیـد مواد 

اولیـه با کیفیـت برای افزایش تولید فوالدسـازی در 

اختیار خود شرکت خواهد بود.

مهری نـژاد ادامـه داد: یکـی از اقدامات مهم ما در 

سـال های اخیـر، خریـد گندله با کیفیـت بوده اسـت. 

زیرا گندله ای که در بورس کاال عرضه می شود، با عیار 

65 درصد است؛ در حالی که عیار گندله دریافتی ما 

از چادرملو 66.3 درصد بوده و کیفیت باالتری دارد که 

هم می تواند هزینه های کمتری به شرکت وارد کند و 

هـم اینکـه بـه تولید محصول با کیفیت بیشـتر کمک 

کند. ضمن اینکه گندله از چادرملو به طور مستقیم با 

نـوار نقالـه بـه شـرکت منتقـل می شـود کـه خـود از 

هزینه هـای حمـل کاهـش می دهـد. بنابرایـن هـم بـه 

صرفـه اسـت کـه از چادرملـو مـواد اولیـه خـود را تامین 

کنیم و هم اینکه عیار باالتری دارد.

وی بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال در اختیـار گرفتـن 

معـدن هسـتیم، گفت: اقدامـات اولیه و مطالعاتی 

را در خصـوص ورود بـه بخـش معـدن و باالدسـت 

فـوالد انجـام داده ایـم کـه در بخـش معدن اقـدام به 

تشـکیل معاونـت معدنـی کرده ایـم. امیدواریـم هم 

در اکتشافات معدنی و هم در بحث مذاکراتی که 

با دسـتگاه های حاکمیتی انجام می دهیم، بتوانیم 

برای تکمیل زنجیره فوالد معدن در اختیار گیریم و 

مواد اولیه خود را تامین کنیم.

برای اولین بار در 
فوالد ارفع پس از ثبت 
دو رکورد پیاپی تولید 

روزانه در فروردین  ماه، 
توانستیم به باالترین 

رکورد تولید روزانه تاریخ 
شرکت با ثبت 21ذوب 
و تولید فوالد خام به 

میزان سه هزار و 283تن 
در 2٦ اردیبهشت ماه 

1401 دست یابیم
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مدیرعامـل شـرکت پروفیل مهـرگان گفت: بـه جای اینکه شـاهد کاهش هزینه هـای تولید و 
کمـک بـه تولیدکنندگان جهت تـداوم فعالیت آن ها باشـیم، همواره با افزایش آن مواجه هسـتیم 

که می تواند ادامه فعالیت را دچار مشکل سازد.

افزایش سرسام آور هزینه های تولید
مدیرعامل شرکت پروفیل مهرگان مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مهـرگان  حسـن علی 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: 

صنعت لوله و پروفیل فوالدی در رکود مطلق به سر 

می بـرد و تمایلـی از سـوی خریـداران بـرای مصـرف 

بیشـتر این محصوالت فوالدی مشـاهده نمی شـود. 

زمانـی کـه رکود بر بازار حاکم اسـت، تولیدکنندگان 

ناچار به صرف هزینه هستند اما درآمد آن ها کفاف 

هزینه هـا را نمی دهـد. این موضوع منجر به کاهش 

تولید و ظرفیت فعال تولیدکنندگان می شود.

وی افـزود: متاسـفانه بـه دلیـل افزایـش تـورم، 

و  داده  دسـت  از  را  خـود  خریـد  قـدرت  جامعـه 

محصـوالت فـوالدی نیـز از سـبد خریـد خـارج شـده 

اسـت. بسـیاری از افـراد جامعـه ترجیـح می دهنـد 

نقدینگی خود را صرف مایحتاج روزانه کنند. تورم، 

نقدینگـی جامعـه و تولیدکننـدگان را می بلعـد و هـر 

بیـرون  باشـد،  داشـته  وجـود  نقدینگـی  کـه  آنچـه 

می کشـد. بنابرایـن از افزایـش شـدید تـورم چیـزی 

عاید جامعه و تولیدکننده نمی شود.

ورق در بازار آزاد ارزان تر است  
مدیرعامـل شـرکت پروفیـل مهـرگان بـا اشـاره بـه 

توانایـی تولید این شـرکت، خاطرنشـان کـرد: ظرفیت 

سـال  در  تـن  هـزار   38 حـدود  مـا  شـرکت  تولیـد 

محصوالت لوله و پروفیل فوالدی اسـت. در صنعت 

لولـه و پروفیـل بیـش از 130 کارخانـه کوچـک و بـزرگ 

فعالیـت می کننـد که با رکـود، تـورم و افزایش هزینه 

دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. بـه همیـن دلیـل بـرای 

از  جلوگیـری  بـازار،  در  خـود  محصـوالت  فـروش 

هزینه هـای بیشـتر و تعطیلـی کارخانـه، قیمت هـای 

پایین تـری را اعـالم می کننـد که این موضوع بـه بازار 

مصـرف و نیـز خـود تولیدکنندگان ضربه می زنـد زیرا 

برخی تولیدکنندگان دیگر تاب و توان کاهش قیمت 

را ندارند و به طور مداوم از تولید خود کم می کنند 

و در نهایت نیز مجبور به تعطیلی می شوند.

مهـرگان یـادآور شـد: پیـش از عرضه هـای جدیـد 

در بـورس کاال، 330 تـن سـهمیه خریـد ورق گـرم 

داشـتیم کـه بـا توجـه بـه تغییـر شـیوه عرضـه، دیگـر 

سـهمیه بندی وجـود نـدارد امـا نکتـه قابل توجـه این 

اسـت کـه در بـازار آزاد قیمـت ورق ارزان تـر از بورس 

مـاه  اردیبهشـت  بـه طـور مثـال، در میانـه  اسـت. 

قیمت تمام شـده خرید ورق گرم از بورس 24 هزار 

و 400 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود امـا قیمـت 

خرید همین ورق از بازار آزاد ارزان تر است.

وی اذعـان کـرد: از بـازار آزاد هـم می تـوان بـدون 

فاکتـور ورق خریـداری کـرد و فرار مالیاتی داشـت و 
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هـم اینکـه کاال در اسـرع وقـت بـه دسـت خریـدار 

می رسـد. در حالـی کـه بـا خرید از بـورس به صورت 

نقدی/ اعتباری، باید میزان مشخصی از نقدینگی 

در حساب باقی بماند و کاال سه ماه بعد به خریدار 

تحویل داده می شود. ضمن اینکه با خرید اعتباری 

گرفتـار بهـره بانکـی هسـتیم. در نتیجـه بسـیاری از 

مصرف کننـدگان ترجیـح می دهنـد ورق مـورد نیـاز 

خود را از بازار آزاد تامین کنند.

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل مهـرگان بـر رکـود در 

بازار مصرف محصوالت فوالدی تاکید کرد و گفت: 

عرضـه و تقاضـای محصـوالت فـوالدی بـا یکدیگـر 

همخوانـی نـدارد و تقاضـای جدیـد بـرای مصـرف 

فـوالد وجـود نـدارد. گفتنـی اسـت کـه محصـوالت 

شـرکت مـا بیشـتر از ورق گـرم دو میلی متـر تولیـد 

می شوند. با این حال تا ورق 2.5 میلی متر نیز برای 

تولیـد محصـول بـه کار می بریم. ضمن اینکه عمدتا 

پروفیل فوالدی در سایزها و ضخامت های گوناگون 

تولید می کنیم.

قدرت رقابت صادراتی را از دست دادیم  
بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات  مهـرگان در پاسـخ 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکه آیا صـادرات می توانـد راهی 

بـرای برون رفـت از وضعیـت کنونـی باشـد، عنـوان 

کـرد: بـرای صـادرات رقبـای قدرتمنـدی در منطقـه 

ازجمله ترکیه وجود دارند. تولیدکنندگان این کشور 

بـرای تولیـد محصـوالت لولـه و پروفیـل از ورق هـای 

بسـیار نـازک بهـره می برنـد کـه معمـوال یـک شـاخه 

پروفیـل 40 در 80 سـانتی متر، وزن بسـیار کمتـری 

نسـبت بـه نمونه هـای کشـور مـا دارد. ضمـن اینکـه 

تکنولـوژی برخـی از تولیدکننـدگان ورق فـوالدی در 

کشـور بسـیار قدیمی و مربوط به 40 تا 50 سـال قبل 

اسـت. همچنین ورق دیگر تولیدکننده نیز منطبق 

بـا اسـتاندارد نیسـت و تولیـد محصـول از ورق آن بـا 

ورق استاندارد فاصله دارد.

ورق  تولیدکننـده  یـک  تنهـا  کـرد:  اضافـه  وی 

کـه  می کنـد  فعالیـت  مـا  کشـور  در  اسـتاندارد 

نمی توانـد همـه محصـوالت خـود را بـه تولیـد ورق 

نـازک اختصـاص دهـد و مصرف کننـده ورق ناچـار 

است برای تولید محصول از ورق ضخیم تر استفاده 

کنـد. بـه طـور مثـال، یک محصـول مشـخص از ورق 

تولیـد داخلـی 23 کیلوگـرم وزن دارد، در حالـی کـه 

بـا اسـتفاده از ورق خارجـی  وزن همیـن محصـول 

محصـول  خریـدار  یعنـی  ایـن  اسـت.  16کیلوگـرم 

خارجـی بایـد هزینـه کمتـری نسـبت بـه محصـول 

کشـور مـا پرداخـت کنـد. حـال اگـر مصرف کننـده 

قصد داشـته باشـد محصول را در سـاخت یک سـازه 

بـه کار ببـرد، قطعـا خریـد محصـول نازک تـر، ارزان تر 

تمـام می شـود و بهـای کمتـری برای خریـد پرداخت 

خواهد کرد. از این رو، محصول کشور ما به حاشیه 

مـی رود و اسـتفاده از ورق ضخیم تـر در تولیـد نیـز با 

توجـه بـه افزایـش وزن محصـول، بـه کاهـش قـدرت 

رقابت در بازار جهانی می انجامد.

شرایط ناامیدکننده است  
دیگـر  بـه  مهـرگان  پروفیـل  مدیرعامـل شـرکت 

مشکالت بخش تولید در کشور اشاره کرد و گفت: 

هزینه های حمل و نقل در کشور به طور سرسام آور 

افزایـش یافتـه اسـت. متاسـفانه بـه جـای آنکـه بـه 

تولیـد  هزینه هـای  کـه  شـود  برنامه ریـزی  گونـه ای 

کاهـش یابـد، امـا عکـس آن اتفـاق می افتد و همـواره 

شـاهد افزایـش هزینه هـا هسـتیم. نمونـه آن افزایـش 

بیـش از 35 درصـدی قیمـت حمـل و نقـل اسـت کـه 

در سـال جدید رخ داد. به این موضوع باید افزایش 

50 تـا 60 درصـدی حقـوق و دسـتمزد را نیـز اضافـه 

کرد. این افزایش قیمت ها منطق ندارد و تولیدکننده 

با گرانی ها نمی تواند تاب آورد.

مهرگان وی با ابراز ناامیدی نسبت به آینده، بیان 

کـرد: متاسـفانه شـرایط بـه گونـه ای پیـش رفتـه کـه 

تولیدکننـده تنهـا قـادر بـه گذرانـدن امـور اسـت و از 

توسعه باز می ماند. شرایط بسیار بغرنج و ناامیدکننده 

است. تولیدکننده به جای اینکه تنها به وظیفه خود 

عمـل کنـد، هـر روز شـاهد شـرایط جدید اسـت که بر 

وی و سایر تولیدکنندگان تحمیل می شود. هزینه های 

تولیـد بـه صـورت روزانـه افزایـش می یابـد. بـه طـور 

مثـال، قیمـت یـک متـر مکعـب آب سـال 1400 حـدود 

300 تومـان بـه ازای هـر متـر مکعـب بـود اما امسـال با 

500 درصـد افزایـش بـه یـک هـزار و 800 تومـان بـه ازای 

هر متر مکعب رسیده است.

پیش از عرضه های 
جدید در بورس کاال، 

330 تن سهمیه خرید 
ورق گرم داشتیم که 

با توجه به تغییر شیوه 
عرضه، دیگر سهمیه بندی 
وجود ندارد اما نکته قابل 
توجه این است که در 
بازار آزاد قیمت ورق 

ارزان تر از بورس است
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مدیرعامـل شـرکت پروفیل و فـوالد آپادانا گفت: افزایش قیمـت مواد اولیه در یکی دو سـال اخیر 
حتی با وجود برداشـته شـدن سـهمیه بندی و آزاد شـدن خرید، موجب شـده تولیدکننده دیگر توانی 
بـرای خریـد مـواد اولیه نداشـته باشـد و فعالیت همچنـان زیر ظرفیت اسـمی انجام شـود که این 

موضوع به زیان دهی و بعضا تعطیلی کارخانه ها منجر شده است.

تولیدکننده توانی برای خرید مواد اولیه ندارد
مدیرعامل شرکت پروفیل و فوالد آپادانا:

بازار سیاست زده است  

سـعید دوغـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: دو سال 

اسـت که صنعت لوله و پروفیل فوالدی در رکود به 

سـال  از  نـدارد.  مناسـبی  وضعیـت  و  می بـرد  سـر 

گذشته تقریبا اکثر تولیدکنندگان این حوزه با توجه 

و  شـدند  زیـان  دچـار  خریـدار،  نبـود  و  رکـود  بـه 

متاسـفانه خریداری برای محصوالت لوله و پروفیل 

فوالدی پیدا نمی شود.

وی افـزود: با توجه اتفاقات سیاسـی بـه ویژه در 

مـورد اجـرای برجـام و تغییـر دولـت، طـی دو سـال 

و  نشسـته اند  انتظـار  در  بـازار  همـه  گویـا  اخیـر 

اسـتراتژی صبـر و نظـاره را در پیـش گرفته اند. ضمن 

اینکـه در سـال جـاری بـا توجـه بـه تعطیـالت ابتدای 

سال و ماه مبارک رمضان در پی آن، وضعیت تقاضا 

در بـازار چنگـی بـه دل نـزد و همچنـان رکـود وجـود 

داشت. در همین حال همه منتظر اتفاقات سیاسی 

مرتبط با برجام هستند تا با این اتفاق برنامه ریزی های 

خود را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت پروفیل و فوالد آپادانا با اشاره 

بـه مشـکالت بازارهـای صادراتـی، عنوان کـرد: رکود 

در بازارهـای صادراتـی و کشـورهای همسـایه نیـز 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

21         خرداد ماه  1401       شماره  218

کاهش قدرت خرید  
مدیرعامـل شـرکت پروفیـل و فـوالد آپادانـا بیـان 

کـرد: از زمسـتان سـال گذشـته بـا توجـه بـه افزایـش 

میزان عرضه ورق در بورس کاال، دیگر سهمیه بندی 

خریـد بـرای مصرف کننـدگان بـه ویـژه حـوزه لولـه و 

پروفیـل اعمـال نمی شـود و متقاضیـان می توانند به 

هـر میـزان کـه تمایـل دارنـد کـه البتـه منطبـق بـا 

ظرفیـت اسـمی اسـت، ورق گـرم سـفارش دهنـد. 

متاسفانه طی دو سه سال گذشته به قدری قیمت 

نقدینگـی  کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش  اولیـه  مـواد 

شرکت ها کفاف تامین مواد اولیه به میزان ظرفیت 

وجـود دارد و بـازار مصـرف ایـن کشـورها نیـز بـا افت 

مواجه شده است. هر چند که صادرات محصوالت 

فوالدی از کشور ما با چالش هایی برای صادرکنندگان 

همـراه اسـت و بـه همیـن ترجیـح دادیـم صـادرات 

نداشته باشیم.

با 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنیم  
دوغـی در خصـوص وضعیـت شـرکت پروفیـل و 

فـوالد آپادانـا خاطرنشـان کـرد: ظرفیت شـرکت ما به 

صـورت اسـمی 65 هـزار تـن در سـال اسـت؛ ضمـن 

اینکه یک شرکت دیگر با عنوان پروفیل فوالد خلیج 

فـارس بـا ظرفیـت 40 هـزار تـن در سـال در اختیـار 

داریم. اما در هر دو مجموعه یاد شـده با 30 درصد 

ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنیم. سابق بر این 

شـرکت های مصرف کننـده ورق گـرم فـوالدی بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه خـود سـهمیه داشـتند کـه میـزان 

این سـهمیه برای شـرکت ما تنها 30 درصد ظرفیت 

اسمی بود. چرا که میزان تولید ورق گرم در کشور 

کمتـر از مصـرف و تقاضـای موجـود بوده و به همین 

دلیـل، سـهمیه ای که به شـرکت ها تعلـق می گرفت، 

پایین تر از ظرفیت اسمی بود. نظام سهمیه بندی و 

از  برخـی  اولیـه  مـواد  قیمـت  بی رویـه  افزایـش 

تولیدکنندگان لوله و پروفیل را به تعطیلی کشـاند. 

در همیـن حـال، آن دسـته از تولیدکنندگانـی کـه در 

شرایط کنونی باقی مانده اند، تنها با کمتر از 30درصد 

ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند.

وی در خصــــوص محصـــوالت دو مجموعــــه 

تصریح کرد: در شرکت پروفیل و فوالد آپادانا انواع 

بیشـتر  کـه  می کنیـم  تولیـد  پروفیـل  و  قوطـی 

قوطی های دو در دو میلی متر تا 140 در 140 میلی متر 

هسـتند و بیشـتر مانـور مـا در ایـن مجموعـه روی 

تولید قوطی فوالدی است. در شرکت پروفیل فوالد 

خلیج فارس تنها لوله درزدار فوالدی تولید می کنیم. 

تاسـیس  تـازه  ایـن مجموعـه  بـرای  در حـال حاضـر 

توانسـتیم اسـتاندارد مصـرف آب را اخـذ کنیـم و در 

ادامـه بـه دنبـال اخـذ سـایر اسـتانداردهای الزم بـه 

ویژه اسـتاندارد مصرف گاز هسـتیم. در این شرکت 

قـادر بـه تولیـد لوله هـای نـازک با مصارف خانگـی از 

ضخامت 0.5 تا 6 اینچ هستیم.

با توجه اتفاقات سیاسی 
به ویژه در مورد اجرای 

برجام و تغییر دولت، طی 
دو سال اخیر گویا همه 

بازار در انتظار نشسته اند و 
استراتژی صبر و نظاره را 

در پیش گرفته اند

اسـتاندارد نبـودن مـواد اولیـه و محصـول، ترجیـح 

بـا  کـه  کننـد  خریـداری  را  محصولـی  می دهنـد 

استفاده از ورق استاندارد تولید شده باشد.

اغلـب  افـزود:  دیگـر  مثالـی  ذکـر  بـا  دوغـی 

تولیدکننـدگان ورق مشـتریان خاص خـود را دارند و 

بـه همیـن دلیـل محصولـی کـه از ورق آن هـا تولیـد 

می شـود نیـز دارای مشـتری خـاص اسـت. بـا ایـن 

و  لولـه  خریـداران  و  اکثـر مصرف کننـدگان  وجـود 

پروفیل برای محصول تولید شـده با ورق اسـتاندارد 

سفارش گذاری می کنند.

بازار فوالد سیاست زده است  
دوغـی بـه سـخت گیری سـازمان های مرتبـط بـا 

تولیدکنندگان اشـاره کرد و گفت: برخی سـازمان ها 

همچـون اداره مالیـات، به نظر می رسـد بیش از حد 

در برخورد با تولیدکنندگان سخت گیری می کند و 

نیاز است در این رابطه بازنگری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: مشکل دیگر صنعت در کشور ما 

سیاست زدگی است و به نظر می رسد رفتار بازار در 

از  بسـیاری  اسـت.  سیاسـت  بـا  آمیختـه  کشـور 

تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان بـرای کوچک ترین 

فعالیت خود چشم به سیاست دوخته اند و با اندک 

تغییری در آن، رفتار خود را تغییر می دهند. اگر این 

رفتـار از بـازار از هـر دو سـمت یعنـی تولیـد و مصـرف 

کنار برود، بازار آرامش پیدا می کند. در فضای دارای 

ثبات و آرامش، تولیدکننده می تواند فعالیت خود را 

بـه صـورت عـادی انجـام دهـد و مصرف کننـده نیز با 

توجـه بـه آرامـش ایجـاد شـده، بـرای فعالیـت خـود 

برنامه ریـزی خواهـد کـرد. در فضـای دارای ثبـات و 

آرامـش بـه دور از سیاسـت، تولیدکننـده می توانـد 

مطابق با ظرفیت اسمی تولید کند.

مدیرعامل شرکت پروفیل و فوالد آپادانا در پایان 

بـا  اقتصـاد و سیاسـت  تـا زمانـی کـه  تاکیـد کـرد: 

یکدیگـر درآمیختـه باشـد، نمی تـوان از تولیدکننـده 

انتظـار فعالیـت عـادی داشـت و مشـکالت بـه قوت 

خـود باقـی اسـت. شـرایط بـه گونه ای پیـش رفته که 

تولیدکننـدگان حـوزه لولـه و پروفیـل نمی تواننـد بـه 

افزایـش تولیـد و افزایـش ظرفیـت بیندیشـند و طرح 

توسعه داشته باشند.

را نمی دهـد. بـا اینکـه وضعیـت تامیـن مـواد اولیـه 

بهتـر شـده و سـهمیه بندی و سـایر محدودیت هـا 

وجود ندارد، اما قیمت ها به شـدت افزایش یافته و 

دیگـر مصرف کننـده توانـی بـرای خریـد مـواد اولیـه 

حتی به اندازه نصف ظرفیت اسمی ندارد.

محدودیت در تامین مواد اولیه  
مدیرعامل شرکت پروفیل و فوالد آپادانا به تعدد 

و  کـرد  اشـاره  بـازار  در  گـرم  ورق  عرضه کننـدگان 

بـا  گفـــت: تنهــــا یـک عرضـــه کننـــده ورق گــــرم 

اسـتانداردهای الزم در کشـور وجـود دارد. بـه طـور 

از  یکـی  از ورق  اسـتفاده  بـا  مثـال، محصولـی کـه 

عرضه کنندگان تولید می شود، تغییر زیادی در وزن 

و ضخامت دارد و مشتریان لوله و پروفیل با توجه به 
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آلومینیومآلومینیوم

نیازمند حمایت از واحدهای کوچک مقیاس هستیم

رقابت بدون حمایت ممکن نیست
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مدیرعامل شـرکت بهینه سـازان بلوریـن گفت: در شـرایطی که با کاهش ایجـاد فرصت های 
شـغلی در کشـور طی سـالیان اخیر مواجه هسـتیم، شـرکت های صنعتی کوچک می توانند نقش 

موثری در اشتغال زایی داشته باشند.

نیازمند حمایت از واحدهای کوچک مقیاس هستیم
مدیرعامل شرکت بهینه سازان بلورین:

پایـگاه  بـا خبرنـگار  رجائـی در گفت وگـو  علـی 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

چالش هـای  بـا   1400 سـال  در  آلومینیـوم  صنعـت 

تولیدکننـدگان محصـوالت  بـود و  بسـیاری همـراه 

آلومینیومی، سال دشواری را سپری کردند. نوسان 

قیمت مواد اولیه، مهم ترین چالشی است که اکثر 

تولیدکنندگان با آن در سال گذشته مواجه شدند و 

وجـود  تولیـد  بـرای  مشـخص  برنامه ریـزی  امـکان 

نداشت. از آنجایی که صنعت ساخت و ساز نیز با 

رکود نسبی همراه است و تولید و فروش محصوالت 

مجموعـه نیـز رابطـه مسـتقیم بـا ایـن صنعـت دارد، 

سـال  در  مطلـوب  فـروش  بـه  نتوانسـتیم  بنابرایـن 

گذشـته دسـت پیدا کنیم. ضمن اینکه انبوه سـازی 

و همچنین نوسـازی در سطح کالن انجام نمی شود 

و امکان فعالیـــت در پروژه هـــای سـودآور نیز فراهم 

نیسـت. اگرچـه ممکــن اســـت شـرایط تولیـــد بـرای 

واحدهــــای کوچک مقیـــاس مساعــــد باشــــد امــــا 

شرکت های بزرگ نتوانستند فعالیت چشمگیری در 

سال قبل داشته باشند.

امیدوار به بهبود صنعت ساختمان سازی   
هستیم

وی افـزود: بررسـی مجوزهـای صـادر شـده در 

حـوزه سـاخت و سـاز طـی سـال گذشـته، حاکـی از 

رکود ادامه دار صنعت ساختمان است که بر همین 

اسـاس نمی تـوان انتظـار فروش مطلـوب محصوالت 

شـرکت را داشـت. شـرایط تولید به نحوی اسـت که 

کارفرمایـان بـه دنبـال ادامـه فعالیـت و بقـای خـود 

هستند و امید چندانی به سودآوری مطلوب ندارند. 

اگـر بخواهیـم شـرایط تولیـد را بـر اسـاس فاکتورهـای 

اقتصـادی بررسـی کنیـم، بسـیاری از فعـاالن بایـد از 

ایـن عرصـه خـارج شـوند و بـه دنبـال سـرمایه گذاری 

در بخش هـای دیگـری باشـند امـا عالقه منـدی بـه 

ایـن  تولیـد و همچنیـن شـرایط دشـواری کـه طـی 

سال ها متحمل شده ایم، باعث شده است همچنان 

ایـن بخـش فعالیـت کنیـم و امیـدوار هسـتیم  در 

بتوانیم نقش موثری در تولید داشته باشیم.

در  بلوریـن  بهینه سـازان  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص محصـوالت تولیدی این مجموعـه، مطرح 

کـرد: انـواع نمـا، در و پنجـره آلومینیومی در شـرکت 

تولید می شود و 11 نفر به صورت مستقیم مشغول 

به کار هسـتند. اسـاس فعالیت شرکت بهینه سازان 

مجموعـه  تولیـد  و  اسـت  مشـتری محور  بلوریـن، 

بسـتگی به میزان سـفارش مشتری دارد.

رجائی در ارتباط با تامین مواد اولیه و چالش های 

موجود در این زمینه، بیان کرد: پروفیل آلومینیومی، 

عمده  ماده اولیه مورد اسـتفاده در خط تولید اسـت؛ 
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خاصـی به منظـور کاهش دغدغه تولیدکننـدگان از 

جانب مسئوالن صورت نپذیرفته است.

افزایش قیمت آلومینیوم زیرسایه جنگ  
رجائی در خصوص تاثیر جنگ روسیه و اوکراین 

بـر قیمـت جهانـی آلومینیـوم، اظهـار کـرد: روسـیه 

بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیوم در جهان است و 

همزمان با آغاز جنگ این کشور با اوکراین، قیمت 

ایـن فلـز بـه یکبـاره تـا مرز چهار هـزار دالر رشـد پیدا 

کـرد امـا بـه مـروز زمـان کاهـش یافـت و در حـال 

حاضـر نیـز بـه حـدود دو هـزار و 900 دالر رسیــــده 

اســـت. از آنجـــایی کـــه قیمـــت گذاری آلومینیوم 

بر پایه بورس فلزات لندن )lme( انجام می شـود و 

نرخ ارز در داخــل کشــور دائمـــا بــــا نوســان همــراه 

محصــــوالت  تولیـــدکننـــدگان  بنابرایــــن  اســــت، 

آلومینیومی دچار سـردرگمی شـده اند. برای مثال، 

یـک تولیدکننـده، آلومینیـوم مـورد نیـاز خـود را بـا 

نرخ روز دالر که 25 هزار تومان اسـت، خریداری و 

نـرخ ارز طـی چنـد روز بـه 29 هـزار تومـان افزایـش 

پیدا می کند. بر همین اساس نمی تواند برنامه ریزی 

مشخصی برای تولید محصول خود داشته باشد و 

مسـئوالن بایـد اقدامـات الزم جهـت ثبات نـرخ ارز 

را انجام دهند.

وی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد محصـول، تصریـح 

کرد: پروفیل آلومینیومی پس از ورود به خط تولید به 

نوسان قیمت مواد اولیه، 
مهم ترین چالشی است 
که اکثر تولیدکنندگان 
با آن در سال گذشته 
مواجه شدند و امکان 
برنامه ریزی مشخص 

برای تولید وجود نداشت

آزاد  بـازار  از  را  نیـاز  مـورد  یـراق آالت  اینکـه  ضمـن 

خریداری می کینم. پروفیل آلومینیوم از دو شـرکت 

مطـرح داخلـی تامیـن می شـود کـه نوسـان قیمـت، 

چالـش اصلـی ما در این زمینه اسـت. قیمت پروفیل 

آلومینیوم در سال گذشته افزایش پیدا کرد و همین 

مسئله منجر به مشکالتی در بخش تولید شد.

چالش قطعی برق در تابستان  
وی در ادامـه بـه چالـش قطعـی بـرق واحدهـای 

صنعتـی اشـاره کـرد و گفـت: قطعی بـرق، مهم ترین 

معضـل واحدهـای تولیدی بـه ویـژه در روزهای گرم 

پروفیـل  تولیدکننـدگان  اینکـه  اسـت. ضمـن  سـال 

آلومینیومـی بـا مشـکالت بیشـتری در ایـن زمینـه 

روبـه رو هسـتند و زمانـی که مـاده اولیه مورد نیاز ما 

در زمـان مقـرر تامیـن نمی شـود، بنابرایـن در تولیـد 

محصـول و تحویـل آن بـه مشـتری بـا مشـکل مواجـه 

می شویم. متاسفانه قطعی برق، کلیه زنجیره تولید 

یـک محصـول از تهیـه مـواد اولیه تا فـروش محصول 

نهایـی را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و مـا علی رغـم 

پیگیری هـای فـراوان از جانب سـازمان های ذی ربط، 

همچنان شاهد ادامه این معضل در تولید هستیم. 

ضمن اینکه سهمیه بندی برق نیز تاثیر چندانی در 

بایـد  می رسـد  نظـر  بـه  و  نـدارد  موجـود  شـرایط 

راهکارهـای اساسـی در زمینـه تامیـن برق مـورد نیاز 

صنایع اندیشـیده شود.

مدیرعامـل شـرکت بهینه سـازان بلوریـن ضمـن 

اشـاره بـه حمایت نکـردن دولت از بخش خصوصی، 

مطـرح کـرد: حـدود 15 سـال از آغـاز فعالیـت مـا در 

بخـش تولیـد می گـذرد که طـی این مـدت، حمایت 

خاصی را از سوی دولت ندیده ایم. واقعیت امر این 

است که هیچگاه به دنبال حمایت دولت نبوده ایم 

و اگـر مسـئوالن چـوب الی چـرخ مـا نگذارنـد، بـه 

فعالیـت خـود ادامـه خواهیـم داد. همزمـان بـا آغـاز 

شـیوع ویروس کرونا در سراسـر جهان از اواخر سـال 

1398، بـا مشـکالت فراوانـی در بخـش تولیـد مواجه 

شـدیم امـا دولـت از تولیدکنندگان حمایـت نکرد. با 

توجـه بـه رشـد بیـش از پیـش معضـالت زیـر سـایه 

کرونا، ما همچنان هزینه های مرتبط با تولید مانند 

بیمـه، مالیـات و ... را پرداخـت کرده ایـم و حمایـت 

بـر  سـپس  برشـکاری می شـود.  قطعـات کوچک تـر 

اساس سفارش مشتری، این قطعات در ابعاد مدنظر 

و در قالب نما و پنجره، به یکدیگر متصل می شوند. 

ضمن اینکه ماشین آالت مورد استفاده در خط تولید، 

سـاخت کشـور ترکیه اسـت و مشـکل خاصی در این 

زمینـه نداریـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه محصـوالت 

تولیدی ما در حدود دو تا سه سال قبل توسط برخی 

از مشتریان خریداری و به کشور عراق صادر می شد.

اهمیت واحدهای تولیدی کوچک در   
درآمدزایی

ایـن تولیدکننـده در و پنجـره آلومینیومـی بیـان 

کـرد: واحدهـای کوچک مقیـاس یسـیاری در سـطح 

انسـانی  نیـروی  تعـداد  بـا  کـه  دارد  وجـود  کشـور 

محدود در حال فعالیت هستند. در شرایطی که با 

کاهـش ایجـاد فرصت هـای شـغلی در کشـور طـی 

سـالیان اخیـر مواجـه هسـتیم، بنابرایـن شـرکت های 

در  موثـری  نقـش  می تواننـد  کوچـک  صنعتـی 

اشـتغال زایی و درآمدزایـی داشـته باشـند. اگرچـه 

ادامه فعالیت این شـرکت ها منوط به بهبود شـرایط 

امـا  اسـت  تولیـد  هزینه هـای  کاهـش  و  اقتصـادی 

معتقـد هسـتیم تـا زمانـی کـه امـکان ادامـه فعالیت 

وجــــود دارد، تولیــــد خود را حفـــظ کنیـــم. اگرچـــه 

واحدهـای کوچک مقیـاس در صـــورت زیان دهـی، 

چـــاره ای جـــز تعطیلـــی ندارنــــد و درآمـــد آن هـا بـه 

اندازه ای نیست که قابلیت تحمل ضررهای مالی را 

داشـته باشـند. یکـی از مسائــــل تاثیـــرگذار در ایـن 

زمینه ، رشد 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران 

است که شرایط را برای کارفرمایان دشوار می کند. 

چراکـه در کنـار ایـن مسـئله، سـایر هزینه های تولید 

نیـز اعـم از مـواد اولیـه، آب، بـرق و ... افزایـش یافتـه 

و  حقـوق  از  میـزان  ایـن  افزایـش  پذیـرش  و  اسـت 

دستمزد باورپذیر نیست.

از  امیـدواری  ابـراز  ضمـن  پایـان  در  رجائـی 

بهبـود شـرایط تولیـد در آینده، یادآور شـد: شـرایط 

تولید در کشـور در سـال های گذشته دشوار شده 

اســـت و امیـدوار هستیـــم بـــا همکـــاری متقابـــل 

دولت و بخش خصوصی، شـاهد بهبود شـرایط در 

ماه های آینده باشیم.
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مدیرعامـل شـرکت پـگاه آلومینیـوم اراک تولیدکننـده پروفیـل آلومینیومـی گفت: اگـر دولت 
حمایت هـای الزم از تولیدکننـدگان بخش خصوصی را به عمل آورد و شـرایط صـادرات را هموار 
سـازد، توانایی رقابت با کشـورهای پیشـرو در صنعت آلومینیـوم وجود دارد. در غیـر این صورت، 

نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در بازارهای بین المللی باشیم.

رقابت بدون حمایت ممکن نیست
مدیرعامل شرکت پگاه آلومینیوم اراک:

محسـن رحیمـی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت پـگاه آلومینیـوم اراک فعالیـت خـود را در 

زمینـه تولیـد پروفیـل و بیلـت آلومینیومـی از سـال 

سـالیانه  تولیـد  ظرفیـت  اسـت.  کـرده  آغـاز   1387

10هـزار تـن اسـت کـه در حـال حاضـر بـا 20 درصـد آن 

مشـغول فعالیـت هسـتیم. تعـداد نیـروی انسـانی 

شاغل در مجموعه نیز 60 نفر است.

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در بخـش 

اولیـه،  مـاده  قیمـت  نوسـان  کـرد:  بیـان  تولیـد، 

مهم ترین معضلی است که اکثر تولیدکنندگان طی 

ماه هـای اخیـر بـا آن مواجـه بوده انـد. نوسـان قیمـت 

شـد  باعـث  گذشـته  سـال  در  آلومینیـوم  شـمش 

داشـته  تولیـد  در  برنامه ریـزی مشـخصی  نتوانیـم 

باشیم. موجودی مواد اولیه شرکت در ابتدای سال 

1400 در حـدود 200 تـن بـود کـه طـی 12 مـاه  سـال 

گذشـته بـه 100 تـن کاهـش پیـدا کـرد. از آنجایـی که 

قیمت شـمش دائما در حال نوسـان اسـت، بنابراین 

چاره ای جز ثبت سفارش و در ادامه تولید محصول 

نداشـتیم. ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از افزایـش 

یکبـاره قیمـت آلومینیـوم، تولیـد انبـوه داشـتیم و 

سـپس قرارداد خود را با مشـتریان منعقد می کردیم 

اما در سال گذشته، ناچار به تعطیلی خط تولید در 

بعضی از شیفت های کاری شدیم.

با شرکت های ترکیه ای تعامل خوبی داریم  
در  اراک  آلومینیـوم  پـگاه  شـرکت  مدیرعامـل 

همیـن راسـتا اضافـه کـرد: همزمـان بـا آغـاز جنـگ 

روسـیه و اوکرایـن و رشـد قیمـت آلومینیـوم تـا مـرز 

تولیدکننـدگان  مشـکالت  دالر،   800 و  هـزار  سـه 

محصوالت آلومینومی نیز افزایش پیدا کرد اما در 

حـال حاضـر قیمـت ایـن فلـز بـه دو هـزار و 900 دالر 

کاهـش یافتـه و بـازار جهانـی نسـبتا متعـادل شـده 

اسـت. اگرچه این جنگ، بازار فوالد، مس، سـرب و 

روی را تحـت تاثیـر قـرار داد و در یـک برهـه زمانـی، 

شـاهد نوسـاناتی در قیمت هـای جهانـی بودیـم. ما 

سـفارش های بسـیاری را در همـان زمـان از سـوی 

شـرکت های ترکیـه ای دریافـت کردیـم کـه دلیل آن 

نیـز عـدم صـادرات بیلت از چین به این کشـور بود 

و بـه همیـن دلیـل، تولیدکنندگان ترکیه ای چـاره ای 

جز خرید بیلت از ما نداشتند.

رحیمـی در ادامـه بـه چالـش قطعـی بـرق اشـاره 



آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

29         خرداد ماه  1401       شماره  218

معضل پس از انتقادات و پیگیری های فراوان رفع شد 

و امیدوار هستیم صادرات در ادامه سال جاری رونق 

بـا رشـد صـادرات،  باشـد. چراکـه همزمـان  داشـته 

درآمدزایی و ارزآوری به داخل کشور نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد.

شاهد بروکراسی های اداری در دریافت   
وام هستیم

در  موجـود  چالش هـای  خصـوص  در  رحیمـی 

زمینـه تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه 

افزایـــش قیمـــت مـواد اولیـــه، اقـدام بـه دریافـت 

بـه  امـا همچنـان موفـق  بانکـی کردیـم  تسـهیالت 

دریافـت آن نشـده ایم. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه 

حمایت از تولیــد، در حد یک شعــار است و در عمل 

نمی شـــود.  تولیدکننـدگان  از  حمایتـی  هیـــچ 

تسـهیالت  دریافـت  بـرای  اداری  بروکراسـی های 

بانکی باعث شـده اسـت بسـیاری از تولیدکنندگان 

قیـد آن را بزننـد و بـه دنبـال جایگزیـن دیگـری بـرای 

تامیـن کاهـش نقدینگـی باشـند. زمانی که حسـاب 

جـاری شـرکت از گـردش مالـی مناسـبی برخـوردار 

بـود، مسئـــوالن یـک بانـک دولتـــی وعـده اعطـای 

تسـهیالت را ظـرف سـه روز دادنــــد امـا زمانـی کـه 

سـرمایه در گـردش مجموعـه کاهـش پیـدا کـرد و 

نیازمنـد دریافـت تسـهیالت بـرای رفـع معضـالت 

موجـود بودیـم، همـان افـراد همکاری هـای الزم را بـه 

عمل نیاوردند.

 همزمان با آغاز جنگ 
روسیه و اوکراین و رشد 
قیمت آلومینیوم تا مرز 
سه هزار و 800 دالر، 

مشکالت تولیدکنندگان 
محصوالت آلومینومی نیز 

افزایش پیدا کرد

کـرد و گفـت: بـرق نقـش بسـزایی در ریخته گـری 

قطـع  بـرق مجموعـه  کـه  زمانـی  دارد.  آلومینیـوم 

می شـود، ناچار به خاموش کردن کوره ها هسـتیم و 

شرایط ریخته گری فراهم نیست. متاسفانه در سال 

گذشته، متحمل ضرر 500 میلیون تومانی ناشی از 

قطـع ناگهانی برق شـدیم. علی رغم آنچـه در جدول 

زمان بنـدی اعالم می شـد، شـاهد قطعی بـرق خارج 

از زمان مشـخص شـده بودیم و درسـت هنگامی که 

اقـدام بـه تولیـد محصـول می کردیـم، ایـن معضـل 

منجر به خاموشی دستگاه ها و در نهایت خسارات 

جبران ناپذیـری می شـد. اعتـراض و شـکایت خـود را 

هیـچ  امـا  کردیـم  اعـالم  موضـوع  ایـن  بـه  نسـبت 

پذیـرش  جـز  چـاره ای  و  نبـود  پاسـخگو  سـازمانی 

زیان های هنگفت مالی نداشتیم.

  DC تولید بیلت آلومینیومی در کوره
وی در ارتباط با فراید تولید محصول، اظهار کرد: از 

روش ریخته گری سـرمایش مسـتقیم در تولید بیلت 

آلومینیومی اسـتفاده می کنیـم. در ایـن روش، مذاب 

درون کـوره از طریـق دریچه هـای انتقـال و توزیع که با 

جدارهـای نسـوز در بدنـه کـوره پوشـش داده شـده  

اسـت، بـه واحـد گاززدایـی و در ادامـه فیلتراسـیون 

منتقل می شود و در نهایت بیلت آلومینیومی پس از 

عملیات خنک کاری در ابعاد مختلف از هشت تا 20 

اینـچ تولیـد می شـود. ضمـن اینکه بعضی تجهیـزات 

مورد نیاز پزشکی و صنایع نظامی را در شرکت تولید 

می کنیم. ماشـین آالت مورد اسـتفاده در خط تولید، 

عمدتـا سـاخت داخـل هسـتند و بـه منظـور تولیـد 

بعضـی قطعـات خـاص، از دسـتگاه خارجـی اسـتفاده 

می کنیم که خوشبختانه چالش خاصی برای تعویض 

قطعات یدکی مورد نیاز نداریم.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی ضمن اشاره 

بـه اهمیـت صـادرات، تاکیـد کـرد: پروفیـل و بیلـت 

صـادر   عـراق  و  ترکیـه  کشـورهای  بـه  را  تولیدشـده 

می کنیـم و بـه دنبـال توسـعه همکاری هـای خـود بـا 

سایر کشورها هستیم. اگرچه صادرات نیز چالش های 

مختـص بـه خـود را دارد و وضـع عـوارض صادراتـی از 

سوی دولت در ماه گذشته، ضررهای مالی فراوانی را 

بـه حـوزه صـادرات تحمیـل کـرد. خوشـبختانه ایـن 

وی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حمایت 

از بخـش خصوصـی، اذعـان کـرد: دولـت ترکیـه بـا 

تولیدکننـدگان  از  تخصیـص مشـوق های مختلـف 

حمایت می کند. شرایط تولید در بعضی کشورهای 

همسـایه بـه نحـوی اسـت کـه تولیدکننـده دغدغـه 

خاصـی را در تمامـی مراحـل تولیـد ندارد و به همین 

دلیـل، مـا بـه دنبـال سـرمایه گذاری در کشـورهای 

عمان و ترکیه هستیم. متاسفانه وعده های مسئوالن 

چیـزی جـز شـعار نیسـت و هیـچ گاه جامـه عمـل بـه 

وعده هـای آن هـا پوشـانده نمی شـود. تعـداد مدیران 

دلسـوز و متخصـص در صنعـت کشـور بـه شـدت 

ـ مسئلـــه باعـــث مشـکالت  کاهـش یافتـه و همینــ

فراوانـی در تولیـــد شـده اسـت. در حالـی کـه اگـر 

امکانـات الزم بـرای تولیدکننـدگان داخلـی فراهـم 

و  همسـایه  کشـورهای  بـا  رقابـت  توانایـی  شـود، 

همچنین اروپایی نیز وجود دارد. اگرچه شرکت های 

خارجـی از تکنولـوژی روز دنیـا بـرای تولیـد محصول 

اسـتفاده می کننـد امـا در صورتـی کـه حمایت هـای 

الزم از تولیدکنندگان داخلی انجام شود، به راحتی 

بگیریـم.  دسـت  را  خاورمیانـه  بـازار  می توانیـم 

پـگاه  شـرکت  در  تولیدشـده  پروفیـل  جدیدتریـن 

آلومینیوم اراک به منظور کارشناسی های بیشتر به 

کـه  شـدیم  متوجـه  و  شـد  ارسـال  هلنـد  کشـور 

ایـن محصـول از اسـتانداردهای الزم  خوشـبختانه 

برخـوردار  بین المللـی  بازارهـای  در  عرضـه  جهـت 

است اما مادامی که مسئوالن از ما حمایت نکنند، 

نمی توانیم پروفیل تولیدشده را به کشورهای معتبر 

صادر کنیم .

مدیرعامل شرکت پگاه آلومینیوم اراک در پایان 

یـادآور شـد: امـروزه بسـیاری از افراد که تولیدکننده 

نیز نیسـتند، اقدام به اخذ مجوز تولید می کنند و 

پس از آن، سوء استفاده های بسیاری را از این طریق 

اعم از دریافت  تسهیالت کالن بانکی انجام می دهند. 

واقعـی  تولیدکننـدگان  اینکـه  علی رغـم  متاسـفانه 

نیازمنـد حمایـت دولـت بـرای کاهـش هزینه هـای 

تولیـد هسـتند، شـاهد جـوالن دالالن در ایـن بخـش 

هستیم. امیدواریم مسئوالن ذی ریط اقدامات الزم 

را بـرای مقابلـه بـا دالالن انجـام دهنـد تـا اندکـی از 

مشکالت بخش تولید کاسته شود.



آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  218          خرداد ماه  1401 30

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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مـــسمـــس

بازار سیاه ضایعات سیم و کابل

سودآوری به حداقل رسیده است
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مدیرعامل شـرکت گسـترش توسـعه صنعـت نـور خاورمیانه فجر گفـت: در حالی کـه فروش 
ضایعات سـیم و کابل مسـی باید از طریق مزایده انجام شـود، شـاهد جـوالن دالالن و فروش آن 

در سطح بازار هستیم.

بازار سیاه ضایعات سیم و کابل

علی شادباد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

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

توسعه صنعت نور خاورمیانه فجر فعالیت خود را در 

زمینه بازیافت سیم و کابل مسی در سال 1392 آغاز 

کرده است. جداسازی سیم مسی از روکش PVC در 

ایـن مجموعـه، توسـط یـک دسـتگاه شـریدر انجـام 

می شـود. ظرفیـت تولیـد مـس ایـن شـرکت، سـاالنه 

720تن اسـت که به دلیل کمبود مواد اولیه، قادر به 

تحقق کامل آن نیستیم.

جوالن دالالن در بازار ضایعات سیم   
و کابل

نـور  صنعـت  توسـعه  گسـترش  مدیرعامـل 

خاورمیانـه فجـر در خصوص چالش های موجـود در 

تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: در حالی کـه فروش 

ضایعـات سـیم و کابـل بایـد از طریـق مزایـده انجـام 

شـود، متاسـفانه بعضـی ادارات ضایعـات خـود را بـا 

قیمـت کمتـر بـه دالالن می فروشـند و در ادامـه ایـن 

اشـخاص اقـدام بـه فـروش آن بـا قیمـت بیشـتر در 

سـطح بـازار می کننـد کـه همیـن مسـئله منجـر بـه 

ایجاد بازار سـیاه ضایعات سـیم و کابل شـده اسـت. 

از سوی دیگر، سازمان محیط زیست نظارت کافی 

بـر نحـوه بازیافـت سـیم و کابل را نـدارد و گرانـول آن 

توسـط دالالن در طبیعـت سـوزانده می شـود کـه در 

زیسـت  محیطی  عـوارض  ایجـاد  باعـث  نهایـت 

همچون آلودگی هوا خواهد شد.

شـادباد در همین راسـتا تصریح کرد: شـرایط بازار 

بـه نحـوی اسـت کـه امکان دسترسـی تولیدکنندگان 

واقعی به ضایعات سـیم و کابل وجود ندارد و جوالن 

دالالن در بازار سیاه باعث شده است دست آن ها از 

مواد اولیه مورد نیاز کوتاه شود. همچنین از آنجایی 

که نظارت کافی بر نحوه استفاده از ضایعات سیم و 

کابـل وجـود نـدارد، برخـی از افـرادی کـه در مزایـده 

ضایعات سیم و کابل برنده می شوند، اقدام به فروش 

آن بـا قیمـت باالتـر در بـازار می کننـد کـه ایـن امـر 

دسترسـی تولیدکننـدگان واقعـی بـه مـواد اولیـه را 

دشـوار کـرده اسـت. بـر همیـن اسـاس اگـر مـا بتوانیم 

ضایعـات مـورد نیاز را تامین کنیم، بازیافـت را انجام 

خواهیـم داد. در غیـر ایـن صـورت، ناچـار بـه تعطیلی 

مجموعه هستیم.

نیازمند بازیافت صحیح ضایعات هستیم  
وی در خصـوص شـرایط حاکـم بـر بـازار ضایعـات 

سـیم و کابـل مسـی، اظهـار کـرد: آنچـه کـه بایـد در 

بازیافت ضایعات سیم و کابل مورد توجه قرار بگیرد، 

امـا  پـاک اسـت  بـه محیـط زیسـت و هـوای  توجـه 

مهـم  مقولـه  دو  ایـن  بـه  خاصـی  توجـه  متاسـفانه 

نمی شـود و سـود حاصـل از معاملـه ضایعات در بـازار 

سـیاه، از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه آالیندگـی آن 

برخوردار است. در حال حاضر، چندین هزار تن سیم 

اعـم از سـاختمانی، خودرویـی و... در داخـل کشـور 

تولید می شود که باید پس از استفاده در یک مدت 

زمـان مشـخص، بازیافـت شـوند. در حالـی کـه مـا 

نیازمنـد بازیافـت صحیـح ایـن محصـوالت هسـتیم، 

از ضایعـات در کوره هـای  متاسـفانه حجـم زیـادی 

سـوزانده  و  دپـو  صنعتـی  بـزرگ  شـهرهای  اطـراف 

می شود. در ادامه، دود حاصل از سوختن گرانول، بر 

بایـد توجـه  ایـن مناطـق می افزایـد.  آلودگـی هـوای 

داشت این دود، بسیار خطرناک تر از سیانور و کامال 

سرطان زا است و بسیاری از افراد اطالع کافی نسبت 

به این فاجعه زیست محیطی ندارند.

برخی از افرادی که در 
مزایده ضایعات سیم و کابل 

برنده می شوند، اقدام به 
فروش آن با قیمت باالتر 

در بازار می کنند که این امر 
دسترسی تولیدکنندگان 

واقعی به مواد اولیه را دشوار 
کرده است
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جای خالی نظارت در بازار ضایعات   
سیم و کابل

مدیرعامل گسترش توسعه صنعت نور خاورمیانه 

فجر ضمن تاکید بر اهمیت نظارت صحیح مسئوالن 

بـر فراینـد بازیافـت، مطـرح کـرد: در حالـی کـه 

کشورهای پیشرفته اروپایی به دنبال بازیافت اصولی 

ضایعـات و در نتیجـه کاهـش آلودگـی هـوا هسـتند، 

هنـوز امکانـات و تکنولـوژی الزم بـرای بازیافـت در 

داخل کشور فراهم نیست. برای مثال، کانادا یکی از 

کشورهای شناخته شده در این حوزه است که انواع 

قطعات الکترونیکی با استفاده از روش های نوین در 

این کشور بازیافت می شوند اما این مقوله در کشور 

ما مغفول مانده اسـت. این در حالی اسـت که انواع 

ضایعـات سـیم و کابـل معمـوال در انبارهایـی حومـه 

شـهرهای بزرگ دپو می شـوند که اگر آتش سـوزی در 

داخل آن ها رخ دهد، فاجعه بزرگی رخ خواهد داد. بر 

همیـن اسـاس می تـوان جـای خالـی نظـارت را در ایـن 

مـی رود  انتظـار  و  کـرد  احسـاس  خوبـی  بـه  بخـش 

مسـئوالن نظـارت بیشـتری بـر بـازار ضایعـات فلـزی 

داشته باشند.

شـادباد در ادامـه بـه فراینـد بازیافـت ضایعـات 

سـیم و کابـل اشـاره کـرد و گفـت: در حالـت کلـی، 

مـواد  آن  طـی  کـه  اسـت  فراینـدی  مـس  بازیافـت 

مصرف شده مانند سیم و کابل به منظور جلوگیری 

از هدررفـت مـواد سـودمند بالقوه، به محصـوالت و 

مواد تازه کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا 

و بـه نوعـی محیـط زیسـت تبدیـل می شـود. فراینـد 

کـه  اسـت  مـدرن  و  بـه دو روش سـنتی  بازیافـت 

متاسـفانه مـا شـاهد اجـرای روش سـنتی کـه همـان 

سـوزاندن سـیم و کابـل اسـت در بیشـتر واحدهـای 

کوچـک تولیـدی در داخـل هسـتیم. ایـن روش در 

کامـل  آگاهـی  کـه علی رغـم  اجـرا می شـود  حالـی 

نسـبت بـه آالیندگـی حاصـل از آن، بـاز هـم شـاهد 

تـداوم بازیافـت بـه روش سـنتی هسـتیم. در حالـی 

که ما در داخل مجموعه با اسـتفاده از روش مدرن 

که همان استفاده از تجهیزات و ماشین آالت است، 

اقدام به بازیافت سیم و کابل می کنیم. چراکه این 

روش عالوه بر حفظ مسائل زیست محیطی، مقرون 

بـه صرفـه و بـا اشـتغال زایی نیز همـراه اسـت. در این 

روش روکش موجود از سیم جداسازی شده و سپس 

درون مخزن شریدر ریخته می شود. در ادامه، مس 

موجـود، خـرد و آمـاده اسـتفاده مجـدد در صنایـع 

اینکـه تجهیـزات مـورد  مختلـف می شـود. ضمـن 

اسـتفاده در مجموعـه نیـز تولیـد داخـل اسـت و در 

صـورت تامیـن مـواد اولیـه، می توانیـم بـه بهتریـن 

شکل ممکن بازیافت سیم و کابل را انجام دهیم.

مسئوالن آگاهی الزم را نسبت به   
اهمیت بازیافت ندارند

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنـی بـر اینکـه آینـده بازیافـت در کشـور را چطـور 

ارزیابـی می کنیـد، بیـان کرد: با توجه به حجـم باالی 

ضایعات سیم و کابل تولید شده در کشور، به راحتی 

می  تـوان بـا راه انـدازی یـک واحـد کوچـک تولیـدی بـا 

استفاده از تجهیزات مدرن و همزمان با اشتغال زایی 

و درآمدزایی، اقدام به بازیافت اصولی ضایعات کرد. 

البتـه ایـن مهـم نیازمنـد شـناخت کافـی نسـبت بـه 

از  بسـیاری  متاسـفانه  کـه  اسـت  بازیافـت  فراینـد 

مسـئوالن آگاهـی الزم نسـبت بـه آن را ندارنـد و بـر 

همیـن اسـاس نمی تـوان انتظـار توسـعه و پیشـرفت 

صنعـت بازیافـت در کشـور را داشـت. جـای خالـی 

مسـئوالن کارآمـد کـه بتواننـد اقدامـات اساسـی در 

راسـتای تحـول صنعـت بازیافـت در داخـل کشـور را 

انجام دهند، به شدت احساس می شود و با روی کار 

آمـدن دولت هـای جدیـد، مـا همچنـان شـاهد ادامـه 

حضور مدیران ناالیق در بخش صنعت هستیم. یک 

میلیون خودروی فرسوده در حدود 15 سال پیش، از 

حوزه حمل و نقل عمومی کشـور خارج و وارد چرخه 

بازیافت شـد که اقدام جهادی مناسـبی در راسـتای 

مقابلـه بـا آلودگـی هـوا بـود و امیـدوار هسـتیم شـاهد 

ادامه این تصمیم های سازنده در کشور باشیم.

مدیرعامــــل گستـــرش توسعـــه صنعـــت نـــور 

خاورمیانـــه فجـــر در پایـــان یادآور شــد: با توجه به 

اهمیـت بازیافـت در صنایــــع مختلـــف بـه ویـــژه 

فلـزات، دولـت بایـد بـه دنبـال اسـتفاده از دانـش و 

تکنولـوژی روز بـــا بـه کارگیری متخصصــان داخلی 

باشــد تـا بتوانیـم بهـره وری سودمنـــد از ضایعـات 

موجود را داشته باشیم.
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مدیرعامـل شـرکت کیـان مـس جـوزم گفـت: بـا توجه بـه تـورم حاکم بـر اقتصاد کشـور، 
درآمدهـا چندان مسـاعد نیسـت و در بهتریـن حالت ممکن، سـود حاصل از تولید بـا هزینه های 

آن سربه سر می شود.

سودآوری به حداقل رسیده است
مدیرعامل شرکت کیان مس جوزم:

بلکه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکالت فراوانی 

مواجـه شـوند. بـا توجـه بـه تـورم حاکـم بـر اقتصـاد 

کشـور، درآمدهـا نیـز چنـدان مسـاعد نیسـت و در 

بـا  تولیـد  از  سـود حاصـل  ممکـن،  حالـت  بهتریـن 

هزینه های مرتبط با آن سربه سر می شود. شرایط به 

نحـوی اسـت کـه اگـر خـط تولیـد کارخانـه بـه مدت 

یک ماه متوقف شـود، ما با بدهکاری حداقل سـه تا 

چهـار میلیـارد تومانـی مواجـه خواهیـم شـد و ایـن 

مسئله ادامه فعالیت را بسیار دشوار خواهد کرد.

رفیعی در ادامه به فرایند تولید در این مجموعه 

اشاره کرد و گفت: کنسانتره مس به روش فلوتاسیون 

در شـرکت کیـان مـس جـوزم بـه دسـت می آیـد. در 

واقع هدف از فلوتاسیون، پرعیارسازی خاک معدنی 

بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از آن اسـت. بـرای مثـال، 

عیـار مـس موجـود در 100 کیلوگـرم خاک، 0.5 تـا 0.6 

درصـد اسـت کـه پـس از فرایند فلوتاسـیون بـه 25 تا 

30 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. در این روش ابتدا 

بـا  عملیـات خردایـش انجـام می شـود و در ادامـه 

افـزودن برخـی مـواد شـیمیایی، فلوتاسـیون یـا همان 

بـه منظـــور  شناورســـازی در سلول هـــای موجـــود 

پرعیارسازی مس انجام می شود. الزم به ذکر است 

تمامـی دسـتگاه ها و ماشـین آالت موجـود در  کـه 

مجموعـه داخلـی هسـتند و مشـکل خاصـی در ایـن 

زمینه نداریم.

چالش تامین قطعات یدکی  
وی ضمن اشاره به تاثیر تحریم بر صنعت مس، 

تصریـح کـرد: زمانـی کـه بعضـی از قطعـات مـورد 

استفاده در خط تولید معیوب می شوند، ما چاره ای 

جز واردات آن ها نداریم. اگرچه می توانیم اقدام به 

تعمیـر آن هـا کنیـم امـا با توجه به اینکـه این قطعات 

زمـان مصـرف مشـخصی دارنـد، بنابرایـن بـا 20 تـا 

حسـین رفیعـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت کیـان مـس جوزم فعالیـت خـود را در زمینه 

تولیـد کنسـانتره مـس در سـال 1386 در شـهر بابـک 

آغـاز کـرده اسـت. در حـال حاضـر 60 نفـر بـه صورت 

مستقیم در مجموعه مشغول فعالیت هستند.

وی در خصوص ظرفیت تولید و نحوه تامین مواد 

اولیه، بیان کرد: ظرفیت تولید مجموعه، 300 هزار تن 

در سـال اسـت کـه در حـال حاضـر بـا یـک سـوم آن 

مشـغول فعالیت هسـتیم و امیدواریم تا بتوانیم این 

میـزان را بـه 500 هـزار تـن نیـز افزایـش دهیـم. ضمـن 

اینکه خاک معدنی مورد نیاز را از شرکت ملی صنایع 

قـرارداد،  اسـاس  بـر  و  می کینـم  تامیـن  ایـران  مـس 

کنسـانتره مـس را تحویـل ایـن شـرکت می دهیـم. از 

آنجایی که »فملی« یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

مـس کشـور اسـت، بنابرایـن چالش خاصـی در زمینه 

تامیـن مـواد اولیـه نداریـم و بـه دنبـال اجـرای طـرح 

توسعه جهت اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید با 

حمایت شرکت مس هستیم.

کاهش نقدینگی، تولید را دشوار   
کرده است

مدیرعامل شرکت کیان مس جوزم در ارتباط با 

کـرد:  بیـان  تولیـد،  بخـش  در  موجـود  چالش هـای 

کاهـش  و  سـو  یـک  از  تولیـد  هزینه هـای  افزایـش 

نقدینگی از سوی دیگر باعث شده است نه تنها ما 
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افزایش هزینه های تولید از 
یک سو و کاهش نقدینگی 
از سوی دیگر باعث شده 

است نه تنها ما بلکه بسیاری 
از تولیدکنندگان با مشکالت 

فراوانی مواجه شوند

30برابر قیمت واقعی اقدام به واردات این قطعات 

می کنیم. در حالی که اگر تحریم ها وجود نداشت، 

با فروش عمده این قطعات در سطح بازار، قیمت ها 

قیمـت  اینکـه  جالـب  نکتـه  می شـد.  متعادل تـر 

قطعـات تولیـد شـده در داخـل نیز به شـکل عجیبی 

افزایـش پیـدا کـرده و بـه عنـوان مثـال، قیمـت یـک 

بلبرینـگ دو میلیـون تومانـی بـه 10 میلیـون تومـان 

بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

قیمت گـذاری مـس بر اسـاس بـورس فلزات لنـدن و 

رشـد قیمـت جهانـی مـس کـه بـه حـدود 9 هـزار و 

400دالر رسیده، افزایش نرخ دالر نیز تولیدکنندگان 

کنسـانتره مـس را بـا چالـش روبـه رو کـرده اسـت و 

تولید در چنین شرایطی مقرون به صرفه نیست.

این تولیدکننده کنسـانتره مسـی اضافه کرد: ما 

همـکاری متقابـل و سـازنده ای با شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران داریـم و فعالیـت مجموعه به ایـن صورت 

اسـت کـه خـاک معدنـی را از ایـن شـرکت خریـداری 

می کنیم و سپس کنسانتره مس را تحویل می دهیم. 

شـرکت ملـی مـس کنسـانتره تولیدشـده را با نـرخ ارز 

نیمایـی از مـا خریـداری می کنـد و بـا نـرخ ارز آزاد بـه 

فروش می رساند. بر همین اساس سود چندانی عاید 

ما نمی شود و نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیم بر فعالیت 

مجموعه ما دارد.

مثبـت  را  مـس  صنعـت  چشـم انداز  رفیعـی 

ارزیابـی کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـای 

جهانـی مـس، قیمـت ایـن فلـز افزایـش پیـدا کـرده 

است و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دار 

باشـد. بـر همیـن اسـاس می تـوان آینـده روشـنی را 

بـا  می رسـد  نظـر  بـه  و  شـد  متصـور  آن  بـرای 

شـاهد  بتوانیـم  صنعـت،  ایـن  در  سـرمایه گذاری 

اشتغال زایی و ارزآوری بیشتری برای کشور باشیم.

به دنبال تولید کنسانتره با عیار باال هستیم  
وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه کیفیت کنسانتره مس تولیدشده در 

مجموعه خود را چطور ارزیابی می کنید، اظهار کرد: 

کیفیت خاک معدنی که از شرکت ملی صنایع مس 

ایـران دریافـت می کنیـم، بسـیار مرغـوب اسـت و بـر 

همیـن اسـاس کنسـانتره ای کـه در مجموعـه تولیـد 

می کینم، از عیار باالتری نسبت به نمونه های مشابه 

کنسـانتره  چراکـه  اسـت.  برخـوردار  محصـول  ایـن 

تولیـدی بایـد بـه شـرکت مـس تحویـل داده شـود و از 

صادرکننـده  بزرگ تریـن  شـرکت  ایـن  کـه  آنجایـی 

محصـوالت فلزی کشـور اسـت، بنابراین چـاره ای جز 

تولید محصول با بیشترین میزان کیفیت نداریم.

مدیرعامل شرکت کیان مس جوزم ضمن تاکید 

بـر اهمیـت نظـارت دولـت بـر بـازار ارز، بیـان کـرد: از 

لنـدن  فلـزات  بـورس  اسـاس  بـر  مـس  کـه  آنجایـی 

قیمت گذاری می شود و نرخ ارز تاثیر بسزایی در این 

زمینـه دارد، بنابرایـن از بانـک مرکـزی انتظـار داریـم 

نظارت های الزم در سطح بازار جهت تثبیت نرخ ارز 

را انجـام دهـد. زمانـی کـه نرخ ارز در داخل کشـور به 

یک   بـاره چنـد برابـر شـد، مـا ناچـار به تعطیلـی دو خط 

تولید و متحمل ضرر 12 میلیارد تومانی در سال 1397 

شـدیم. در حالـی کـه اگـر یـک نـرخ واحـد بـرای ارز در 

برنامه ریـزی  می توانـد  تولیدکننـده  بگیرنـد،  نظـر 

مشـخصی بـرای تولیـد خـود داشـته باشـد و متحمـل 

چنین زیان های مالی هنگفتی نخواهد شد.

قطعی و گرانی برق  
رفیعـی در ادامـه بـه چالـش قطعـی بـرق اشـاره و 

تاکید کرد: یکی از مهم ترین معضالت بخش تولید، 

قطعی حامل های انرژی به ویژه برق است. مادامی 

کـه بـه روزهـای گرم سـال نزدیک می شـویم، باید در 

انتظـار سـهمیه بندی و قطعـی بـرق باشـیم. از سـوی 

دیگر، هزینه برق مجموعه در سال گذشته 10 برابر 

شـد و بـه نظـر می رسـد  قیمـت بـرق در سـال جـاری 

دوباره افزایش پیدا کند. با این شرایط، تولیدکننده 

نیـز چـاره ای جـز پرداخـت قبـض صادرشـده نـدارد و 

اگـر در زمـان مقـرر اقـدام بـه پرداخـت آن نکند، برق 

مجموعـه قطـع خواهـد شـد و در نهایـت ظرفیـت 

تولید کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در پایـان یـادآور شـد: افزایـش 200 هـزار تنـی 

ظرفیت تولید را جهت اجرای طرح توسـعه در نظر 

گرفته ایـم کـه در صـورت تاییـد شـرکت ملـی صنایع 

مس ایران، با اشتغال زایی 70 تا 80 نفر همراه خواهد 

بـود کـه امیـدوار هسـتیم هرچـه زودتـر موفـق بـه 

اجرای آن شویم.
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جوالن دالالن با استفاده از جواز تولیدکنندگان

ضرورت بازنگری در واردات باتری فرسوده
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مدیرعامـل شـرکت تدبیر صنعت آینـدگان قرن گفـت: در حالی که تولیدکننـدگان داخلی به 
شـدت نیازمند باتری فرسـوده برای تولید شـمش سـرب هسـتند، شاهد واسـطه گری در این 

زمینه هستیم.

جوالن دالالن با استفاده از جواز تولیدکنندگان
مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن هشدار داد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حسـینی  اسـفندیار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین«، بیـان کرد: 

صنعـت سـرب در سـال 1400 بـا چالش هـای فراوانـی 

عملکـرد  بـر  مسـتقیم  تاثیـر  کـه  بـود  همـراه 

تولیدکنندگان شمش سرب گذاشت. کاهش عرضه 

باتـری فرسـوده کـه مـاده اولیه مورد نیـاز برای تولید 

شـمش اسـت، مهم ترین معضل ما در سـال گذشـته 

تعـداد  بـازار،  بـر  حاکـم  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  بـود. 

از  فرسـوده  باتـری  بازیافت کننـده  و  تولیدکننـده 

همیـن  کـه  اسـت  گرفتـه  پیشـی  آن  عرضه کننـده 

تولیـدی  واحدهـای  زیان  دهـی  بـه  منجـر  مسـئله 

شـمش سـرب در سـال قبـل شـد و سـود حاصـل از 

تولیـد بـه حـدود 0.1 تـا 0.2 درصـد رسـید کـه بـه هیچ 

وجه مقرون به صرفه نیست.

تعطیلی بیش از 95 درصدی واحدهای   
تولیدی شمش سرب

وی افزود: از سـوی دیگر، خرید شـمش سرب از 

طریق واسطه ها به جای تولیدکنندگان واقعی انجام 

می شـود. مشـخص اسـت کـه در چنیـن شـرایطی، 

سـود حاصـل از تولیـد بـه جیـب واسـطه ها خواهـد 

رفـت و در نهایـت همـه چیـز بـه ضـرر تولیدکننـده 

تمام می شود. متاسفانه این اتفاق منجر به تعطیلی 

بسـیاری از واحدهـای تولیدکننـده شـمش در سـال 

1400 شـد. در واقـع، شـرکت های تولیدکننـده باتـری 

نو، به جای خرید ماده اولیه از تولیدکنندگان واقعی 

مانند شـرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن، به سـراغ 

واسطه هایی که از قبل تعیین شده اند و مدت های 

طوالنـی اسـت کـه بـه صـورت غیرقانونـی در ایـن 

زمینه فعالیت دارند، می روند و از این طریق ضمن 
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کاهش عرضه باتری 
فرسوده که ماده اولیه مورد 

نیاز برای تولید شمش 
است، مهم ترین معضل ما 

در سال گذشته بود

دور زدن قوانین موجود، به راحتی به تولید محصول 

می پردازنــــد. بـــه جـــرات می تـــوان گفــت جــتوالن 

واسـطه ها در بـازار، قـدرت مانور را از تولیدکنندگان 

شـمش گرفتـه اسـت کـه ایـن اتفـاق از اواخـر سـال 

1399 آغاز و تا همین لحظه نیز ادامه داشته است. 

زمانـی کـه یـک تولیدکننـده نتوانـد محصـول نهایی 

جـز  چـاره ای  برسـاند،  فـروش  بـه  بـازار  در  را  خـود 

تعطیلـی نخواهـد داشـت و بـه همیـن علت بیـش از 

95 درصد واحدهای تولیدی شمش سرب به ورطه 

تعطیلی کشیده شده اند.

مدیرعامل شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن در 

ادامـه بـه قوانیـن دسـت و پاگیـر موجـود در صنعـت 

سـرب اشـاره کـرد و گفـت: دولـت از خـرداد مـاه سـال 

گذشـته اقدام به افزایش پلکانی قیمت گاز کرد که 

بهـای گاز مصرفـی مجموعـه در حـدود چهـار برابـر 

افزایش یافت. متاسفانه قیمت گاز در سال جاری به 

میزان 10 برابر رشد پیدا کرد و این در حالی است که 

مـا چنـد هفتـه قبـل اقـدام بـه پرداخت مابه التفـاوت 

قبـض گاز صادرشـده بـرای سـال گذشـته کردیـم کـه 

قیمت گاز، از 200 تومان به ازای هر متر مکعب به دو 

هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، برخی 

از تولیدکننـدگان شـمش در سـال گذشـته اقـدام بـه 

کسب مجوز ورود موقت کاال کردند و این مجوزها را 

در اختیـار واسـطه های عراقـی قـرار دادنـد. ایـن امـر، 

بـه  را  تولیدکننـدگان داخلـی  قـدرت رقابت پذیـری 

منظـور تامیـن مـاده اولیـه از کشـورهای همسـایه بـه 

اشـخاص،  ایـن  اسـت؛ چراکـه  داده  کاهـش  شـدت 

تولیدکنندگان واقعی نیستند و از مجوز صادر شده 

نیز برای واسطه گری  استفاده می کنند.

ورود موقت، دست واسطه ها را باز   
گذاشته است

حسینی در خصوص شرایط و مراحل ورود موقت 

از  بسـیاری  کـرد:  عنـوان  سـرب،  صنعـت  در  کاال 

تولیدکننـدگان شـمش سـرب بـا کسـب مجـوز ورود 

موقت کاال، اقدام به واردات باتری فرسوده به عنوان 

ماده اولیه می کنند و در ادامه مکلف به صادرات 60 

درصـد شـمش سـرب تولیـدی خـود هسـتند. ایـن در 

حالـی اسـت کـه عمـده اشـخاصی کـه مجـوز ورود 

موقت کاال دارند، تولیدکننده واقعی شمش نیستند 

و اگرچـه موفـق بـه دریافـت پروانـه بهره بـرداری نیـز 

شـده اند اما هدف از این اقدام، تنها واردات باتری و 

بـه  بتواننـد  تـا  اسـت  شـمش  صـادرات  ادامـه  در 

سـوددهی در ایـن زمینـه دسـت پیدا کننـد. در واقع 

ایـن افـراد، مجـوز خـود را در اختیـار واسـطه ها قـرار 

می دهنـد و آن هـا اقـدام بـه واردات باتـری فرسـوده 

می کننـد. از آنجایـی کـه ظرفیـت تولیـد منـدرج در 

پروانه بهره  برداری این مجموعه ها از سـایر شـرکت ها 

ماننـد تدبیـر صنعـت آینـدگان قـرن بیشـتر اسـت، 

بنابرایـن مـا ناچـار بـه خریـد باتـری فرسـوده بـا قیمـت 

دلخواه از آن ها هسـتیم. در چنین شـرایطی، صاحب 

جـواز و همچنیـن واسـطه ها بـه سـود مـورد نظـر خـود 

دست پیدا می کنند و این تولیدکننده واقعی است 

که متحمل ضررهای مالی فراوانی می شود.

وی ضمن انتقاد از جای خالی نظارت در صنعت 

سـرب، تصریـح کرد: متاسـفانه کارشناسـی های الزم 

جهـت صـدور مجـوز ورود موقـت بـه شـرکت های 

اسـت.  نشـده  انجـام  سـرب  شـمش  تولیدکننـده 

مسئوالن امر باید در ابتدا شرایط تولید در یک واحد 

صنعتـی اعـم از نیـروی انسـانی، هزینـه حامل هـای 

انرژی، دارایی، مالیات و... را بررسـی کنند و سـپس 

مجوز واردات موقت را صادر کنند. بر همین اساس، 

ظرفیـت اسـمی منـدرج در پروانـه بهره بـرداری یـک 

شـرکت نباید معیار ورود موقت باشـد که متاسـفانه 

ایـن چالـش در واحدهـای تولیـدی اسـتان قـم وجـود 

دارد. برای مثال، ظرفیت تولید شرکت تدبیر صنعت 

آینـدگان قـرن 21 هـزار تـن در سـال اسـت کـه با نیروی 

انسانی بالغ بر 50 نفر طی سال های گذشته مشغول 

فعالیت هستیم. نکته جالب اینکه مسئوالن، مجوز 

دو تـا سـه هـزار تن بـرای واردات باتری برای مجموعه 

مـا صـادر می کننـد؛ در حالی که این میـزان برای یک 

شرکت با ظرفیت اسمی 15 هزار تن، سه برابر و تعداد 

نیروی انسـانی شـاغل در آن، چهار تا پنج نفر اسـت. 

ایـن تولیدکننـده نیـز تنهـا یـک هزار تن شـمش سـرب 

تولیـد می کنـد و باقی مانـده باتـری خود را به واسـطه 

می فروشـد و مـا نیـز بـرای اینکـه بتوانیـم مـاده اولیـه 

مورد نیاز خود را تامین کنیم، ناچار به خرید از همین 

واسطه ها هستیم.
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مختلـف اشـاره و بیـان کـرد: سـرب، از کاربردهای 

فراوانـی در صنایـع مختلـف برخـوردار اسـت کـه 

داده  اهمیـت  آن هـا  بـه  مـا  کشـور  در  متاسـفانه 

نمی شـود و ایـن نگـرش بـه وجـود آمـده اسـت کـه 

سـرب، یـک صنعـت آالینـده اسـت. در حالـی کـه 

بسـیاری از کشـورهای مطـرح اروپایـی از یـک الیـه 

نـازک سـرب در سـقف های سـاختمانی بـه منظـور 

افزایـش اسـتحکام اسـتفاده می کننـد و ایـن فلـز 

نقش مهمی در ساخت تجهیزات نظامی دارد.

تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  دیگـر،  سـوی  از   

شمش سرب با چالش امحای پسماندهای موجود 

در داخـل کشـور روبـه رو هسـتند. مـا تمـام تـالش 

بـا  موجـود  پسـماندهای  امحـای  جهـت  را  خـود 

کمتریـن میـزان خسـارت بـه محیـط زیسـت انجـام 

می دهیـم امـا حجـم ناچیـزی از سـرب پـس از ایـن 

فراینـد باقـی می ماند که با توجه به تاکید سـازمان 

محیـــط زیســـت، ناچـــار بـه تحویــل آن بـا قیمـت 

محـــدود بـــه واحدهـــای بازیافــت کننــــده ســـرب 

هستیم. در حالی که این شرکت ها نیـز ســرب را با 

قیمت دو میلیون تومان به ازای هر تن خریــداری 

می کننـد و نه تنهـا اقــدام به امحـای آن نمی کننــد، 

بلکــه ســرب را در مناطــــق دور افتـــاده در اطــراف 

شـهرهای بـزرگ خـاک می کننـــد. در کشورهـــای 

پیشـرفته اروپایـی بـا علـم بـه اینکـه امـکان امحـای 

بـه  راه سـازی  فلـز در  ایـن  از  نـدارد،  سـرب وجـود 

استفاده از خاک معدنی بهتر از باتری   
فرسوده است

مدیرعامـل شـرکت تدبیر صنعت آینـدگان قرن 

در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی 

بـر اینکـه شـرایط تولید شـمش سـرب بـا اسـتفاده از 

باتـری و خـاک معدنـی را چطـور ارزیابـی می کنید، 

اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه کمبـود باتـری فرسـوده در 

داخل، به نظر می رسـد تولید شـمش با اسـتفاده از 

بـه ذکـر  البتـه الزم  دارد.  بهتـری  بازدهـی  خـاک 

اسـت کـه در ایـن بخـش نیـز مـا شـاهد خام فروشـی 

بـرای  خـاک  تهیـه  امـکان  و  هسـتیم  کنسـانتره 

تولیدکننـدگان شـمش نیـز دشـوار شـده اسـت. بـر 

همیـن اسـاس، برخـی از فعـاالن این صنعـت، اقدام 

ماننـد  همسـایه  کشـورهای  از  خـاک  واردات  بـه 

مرغوب تـر  کیفیـت  و  ارزان تـر  قیمـت  بـا  ترکیـه 

می کنند و رغبتی به خرید خاک معدنی از بورس 

کاالی ایران ندارند.

حسینی ضمن انتقاد از نگاه غیرکارشناسانه به 

صنعـت سـرب در کشـور، گفـت: دولـت نـه تنهـا از 

تولیدکنندگان شـمش سرب حمایت نمی کند بلکه 

بعضـی  جانـب  از  فـراوان  کارشـکنی های  شـاهد 

سـازمان ها در این صنعت هسـتیم. متاسفانه دانش 

کافـی در زمینـه بازیافـت ضایعـات بـه ویـژه باتـری 

فرسـوده در کشـور وجـود نـدارد و بـه نظـر می رسـد 

برخـی از مسـئوالن نمی خواهنـد تولیدکننـدگان بـه 

ایـن فنـاوری دسـت پیـدا کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت 

کـه امـکان خریـد باتـری فرسـوده خشـک بـرای هیـچ 

شـرکتی وجـود نـدارد؛ چراکـه بنـا بـر اعـالم سـازمان 

محیط زیسـت، تکلیف آب اسـیدی باتری فرسـوده 

پیش از خریداری توسط واحدهای تولیدی مشخص 

نیسـت و بـر همین اسـاس، تولیدکننـدگان را مکلف 

بـه خریـد آب اسـیدی و خنثی سـازی بـا اسـتفاده از 

دسـتگاه های مکانیزه کرده اند. کارشناسـان سازمان 

محیط زیسـت، همکاری های الزم با تولیدکنندگان 

شمش سرب را ندارند و همین مسئله شرایط را برای 

تولید دشوار کرده است.

امکان امحای پسماند سرب وجود ندارد  
صنایـع  در  سـرب  کاربـرد  بـه  ادامـه  در  وی 

مسئوالن امر باید در 
ابتدا شرایط تولید در یک 
واحد صنعتی اعم از نیروی 
انسانی، هزینه حامل های 

انرژی، دارایی، مالیات و... را 
بررسی کنند و سپس مجوز 
واردات موقت را صادر کنند

عنـوان مـاده اولیـه مـورد نیـاز زیرسـاخت های الزم 

استفاده می شود.

این تولیدکننده شـمش سـرب در ارتباط با تاثیر 

نوسان نرخ ارز بر قیمت سرب، مطرح کرد: افزایش 

از  بسـیاری  کـه  اسـت  مهمـی  چالـش  دالر،  نـرخ 

تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و ما نیز ناچار به 

تغییـر چندبـاره قیمـت شـمش در طـول یـک روز بـه 

قیمـت  واقـع  در  هسـتیم.  ارز  نـرخ  نوسـان  دلیـل 

مشـخصی بـرای شـمش وجـود نـدارد و بـر همیـن 

اسـاس، تولیدکننـدگان دچـار سـردرگمی شـده اند. 

همچنین یک استاندارد مشخص برای تولید شمش 

تولیدکننـدگان  کـه  دارد  وجـود  جهانـی  سـطح  در 

مکلف به رعایت آن هسـتند. بنابراین سـازمان های 

امـور  در  نبایـد  زیسـت  محیـط  ماننـد  غیرمرتبـط 

مربوط به تولید شمش سرب به ویژه حوزه بازرگانی 

ورود کنند تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را به 

صورت هدفمند انجام دهد.

چشم انداز روشنی برای صنعت سرب   
وجود ندارد

حسینی چشـم انداز صنعت سـرب را نامناسب 

ارزیابـی و تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط حاکـم بـر 

صنعـت سـرب، نمی تـوان آینـده روشـنی را بـرای آن 

متصـور شـد. متاسـفانه تعـداد شـرکت هایی کـه بـه 

اسم تولید وارد این عرصه می شوند و در ادامه تنها 

به فکر فاکتورسازی و منفعت خود هستند، در حال 

افزایش است که این مسئله، عملکرد تولیدکنندگانی 

که هدفی جز اشتغال زایی و درآمدزایی برای تعداد 

محدودی کارگر ندارند را تحت تاثیر قرار می دهد. 

نـه تنهـا در صنعـت سـرب بلکـه در  ایـن معضـل، 

بسـیاری از صنایـع دیگـر نیـز وجـود دارد و امیـدوار 

هستیم با گذشت زمان شرایط کمی بهتر شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضــر با 30 تا 

40 درصد ظرفیت تولید مشـغول فعالیت هسـتیم 

و امیدواریـم در صورتـی کـه شـرایط بهبـود پیـدا 

کنـد، بـا تمـام تـوان بـه تولیـد خـود ادامـه دهیم که 

از  دولـت  حمایــت  مستلـــزم  امــــر،  ایــــن  تحقـق 

واحدهـای تولیـــدی و همکــاری سازنـــده بــا فعــاالن 

بخــش خصوصی است.
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معـاون توسـعه معادن و صنایع معدنـی »ومعادن« گفـت: کمبود باتری فرسـوده، مهم ترین 
چالـش تولیدکننـدگان شـمش سـرب در داخل کشـور اسـت کـه ضـرورت دارد دولـت هرچه 

سریع تر اقدامات الزم در راستای تسریع واردات آن را انجام دهد.

ضرورت بازنگری در واردات باتری فرسوده

امیـن صفـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـمش 

سـرب در داخـل کشـور عمدتـا بـا اسـتفاده از مـواد 

ثانویه که همان باتری فرسوده است، تولید می شود 

و خـاک معدنـی، سـهم 20 درصـدی از تولیـد ایـن 

بـه  شـدت  بـه  سـرب،  صنعـت  دارد.  را  محصـول 

وابسـته  سـایر کشـورها  از  فرسـوده  باتـری  واردات 

اسـت و سیاسـت گذاری های لحظـه ای در زمینـه 

تـا  اسـت  شـده  باعـث  اولیـه،  مـاده  ایـن  واردات 

تولیدکنندگان شـمش بـا چالش  هـای فراوانی مواجه 

شوند. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در روند تولید و 

قیمت شمش سرب، تاثیر مستقیم بر شرایط حاکم 

در صنعـت روی خواهـد گذاشـت. چراکـه سـرب 

بخـش مهمـی از مـواد اولیه مورد نیاز این صنعت را 

شـامل می شـود و بر همین اسـاس، تاثیر بسـزایی در 

تولید روی و مواد جانبی آن دارد.

وی افـزود: در زمینـه تولیـد سـرب بـا اسـتفاده از 

خاک معدنی، بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز 

تولیدکنندکان، از معدن سـرب و روی انگوران تامین 

می شود که متاسفانه ذخایر اکسیدی این معدن نیز 

رو به پایان است. امیدوار هستیم تا پایان سال جاری، 

شـاهد بهره بـرداری از معـدن سـرب و روی مهدی آبـاد 

باشـیم تـا بتوانیـم بـا تولید کنسـانتره کافـی، خـوراک 

مورد نیاز فعاالن صنعت سرب را تامین کنیم. بدون 

شـک، راه انـدازی ایـن معـدن بـه توسـعه و پیشـرفت 

صنعت سرب کمک شایانی خواهد کرد که تاثیر آن 

در سایر صنایع مانند روی نمایان خواهد شد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن« 

عنـوان کـرد: وضع قوانین و بخشـنامه های جدیـد در 

صـادرات و واردات، یکـی از مهم تریـن چالش هـای 

موجـود در صنعـــت ســـرب اســـت.  بنابرایـن بایـد 

اقدامات الزم جهت تثبیت شـرایط موجود در حوزه 

تجارت خارجی کشور انجام شود تا تولیدکنندگان و 

سـرمایه گذاران بتواننـد برنامه ریـزی حداقـل یـک تـا 

دوسـاله در ایـن صنعـت داشـته باشـند. در واقـع اگر 

قرار باشد قوانین هر چند ماه یک بار دستخوش تغییر 

شود، بنابراین تولیدکننده بالتکلیف خواهد شد که 

ایـن مسـئله بـه نفـع صنعت کشـور نیسـت. باید یک 

چشـم انداز مشـخص در درازمـدت بـرای صـادرات و 

واردات در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان مختلف 

بتواننـد بـا خیـال آسـوده تری بـه فعالیـت خـود در این 

بخش بپردازند.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن« 

تصریح کرد: در همین راستا باید یک فرمول مشخص 

برای تعیین عوارض صادراتی و وارداتی تعریف شود 

فلـزات،  جهانـی  نـرخ  افزایـش  صـورت  در  تـا 

تولیدکننـدگان سـردرگم نشـوند. چراکـه این مسـئله، 

دغدغـه بسـیاری از فعاالن صنعتـی به ویـژه در حوزه 

سرب و روی است که عالوه براین، با معضالت فراوان 

بعضـی  دخالـت  هسـتند.  روبـه رو  نیـز  دیگـری 

را  شـرایط  سـرب،  صنعـت  در  دولتـی  سـازمان های 

دشـوارتر از قبـل کـرده اسـت و چـاره ای جـز بازنگـری 

باتـری  واردات  سیاسـت گذاری  نحـوه  در  اساسـی 

فرسوده وجود ندارد.

وی در پایان یادآور شد:  در طرح جامع سرب و 

روی، چشم انداز 20 ساله برای صنعت سرب در نظر 

گرفتـه شـده اسـت. دو صنعـت سـرب و روی بـه 

صـورت جداگانـه در ایـن طـرح  بررسـی شـده اند و 

بـرای هـر کـدام از ایـن فلـزات، طرح هـا و برنامه هـای 

مجزایـی تعریـف شـده اسـت. امیـدوار هسـتیم ایـن 

طرح به عنوان یک سند باالدستی، هرچه سریع تر از 

ابـالغ و  جانـب وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

تعییـن تکلیـف شـود. چراکـه الزم اسـت تـا نقـش 

جداگانـه  صـورت  بـه  خصوصـی  بخـش  و  دولـت 

تعریف و وظایف هرکدام مشخص شود تا در آینده 

نزدیـک بتوانیـم شـاهد رونـق دوبـاره صنعـت سـرب 

کشور باشیم.
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بورس و اقتصادبورس و اقتصاد

توسعه از معدن، برندسازی یکپارچه، تولید پایدار



بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  218          خرداد ماه  1401 48

هلدینگ میدکو با اسـتراتژی ایجـاد یکپارچگی در زنجیره تولید و اسـتفاده از تیم مدیریتی قوی و 
مجـرب در حـوزه معدن و صنایع معدنی توانسـته در مـدت کوتاه فعالیت خود، بسـیاری از طرح های 

توسعه ای را به ثمر برساند و برند خود را به عنوان یکی از 100 شرکت برتر ایران مطرح سازد.

توسعه از معدن، برندسازی یکپارچه، تولید پایدار

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، بخش معدن یکی از مزایای اصلی 

کشـور مـا محسـوب می شـود و ایـران از دیربـاز بـه 

عنوان یکی از کشـورهای معدنی و دارای پتانسـیل 

طـی  اسـت.  شـده  معرفـی  زمینـه  ایـن  در  فـراوان 

سـال های اخیـر نیـز بـا توجـه بـه اکتشـافات صـورت 

معدنـی،  مناســب  پتانسـیل های  یافتـن  و  گرفتـه 

بخش هـای  توسـط  متعـددی  سـرمایه گذاری های 

مختلف دولتی و خصوصی انجام شــده و ثمره این 

فـــوالد،  ویــــژه در زنجیـــره  بـــه  سرمایه گذاری هــــا 

خودکفایـی کشـور از واردات محصـوالت فـوالدی 

بـوده اسـت. در همیـن حـال بخـش معـدن و صنایـع 

معدنـی بـه گـواه بسـیاری از کارشناسـان می توانـد 

بهتریـن جایگزیـن بـرای درآمدهـای نفتـی باشـد و 

حضـور سـرمایه گذاران بـه همـراه مدیـران موفـق در 

ایـن حـوزه، می توانـد کشـور را در رسـیدن بـه درآمـد 

صفـر نفتـی و ایجـاد ارزش افـزوده از بخـش معـدن 

یاری کند.

یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد ارزش افزوده 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنی، ایجاد یکپارچگی 

در زنجیره تولید است. یکپارچگی در زنجیره تولید به 

معنـای آن اسـت کـه همه حلقه های زنجیـره در یک 

صنعت به صورت تسبیح وار به یکدیگر وصل باشند 

و گسسـت و جدایـش میـان آن هـا وجـود نداشـته 

باشـد. بـه طـوری کـه محصـول هـر واحـد، خـوراک 

واحد بعدی بوده و این روند تا محصول نهایی ادامه 

یابـد. نکتـه مهم دیگر در خصـوص عوامل موفقیت 

یـک زنجیـره، اتصـال آن بـه بـازار مصـرف اسـت. پـس 

می تـوان گفـت عوامـل موفقیـت در بخش معـدن و 

صنایع معدنی شامل سرمایه گذاری توسط گروه های 

توانمنــــد مالــــی و اقتصـــادی، مدیریــت باتجربـــه، 

اکتشاف و بهره برداری از معدن، احداث واحدهای 

بـه بازارهـای  تـا محصـول نهایـی و اتصـال  فـراوری 

هدف داخلی و صادراتی است.

توانمندی باالی هلدینگ میدکو در   
معدنکاری

کـه  توانمنـدی  و  بـزرگ  شـرکت های  از  یکـی 

تولیـد،  زنجیـره  در  یکپارچگـی  ایجـاد  بـا  توانسـته 

طرح هـای توسـعه متعـددی را در حـوزه معـدن و 

صنایـع معدنـی اجـرا کنـد، شـرکت مـادر تخصصـی 

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 

اسـت. ایـن شـرکت بـا بهره منـدی از پشـتوانه مالـی 

قوی و همچنین مدیران بسـیار مجرب حوزه معدن 

و صنایـع معدنـی، توانسـته طـی عمـر نسـبتا کوتـاه 

خود، پله های ترقی را با سرعتی دوچندان یکی پس 

از دیگـری بپیمایـد و طرح هـای خـود را در ایـن حـوزه 

بـه ثمـر برسـاند. اسـتفاده از کادر مدیریتـی بسـیار 

مجرب و علمی، به کارگیری نخبگان حوزه معدن و 

صنایـع معدنـی، اسـتفاده از منابـع مالـی مطمئـن 

همـراه بـا طرح هـای توجیهـی فنـی و اقتصـادی قوی 

موجـب شـده ایـن شـرکت در مـدت نسـبتا کوتـاه 

فعالیـت خـود، در میـان 100 شـرکت برتـر ایـران قـرار 

گیـرد و شـرکت های زیرمجموعـه آن نیـز بـا توجه به 

عملکرد خوب در زمینه های مختلف، موفقیت های 

بسیاری کسب کردند.

هلدینـگ میدکـو شـعار خـود را »توسـعه مـا از 

معـدن آغـاز می شـود« قـرار داده و در چشـم انداز 

خـود تبدیـل شـدن بـه »هلدینـگ معدنـی و صنایـع 

معدنی برتر در خاورمیانه با کالس جهانی« را دیده 
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اسـت. همچنیـن هـدف ایـن شـرکت »ارتقـای ارزش 

سـهام سـهامداران، رضایـت ذی نفعـان، ارتقـای رتبه 

و  پایـدار  ارزش  »ایجـاد  آن  ماموریـت  و  جهانـی« 

بلندمدت برای سهامداران از طریق طراحی، اجرا و 

توسعه معادن و صنایع معدنی«، »ایجاد مدل برای 

توسـعه معـدن و صنایـع معدنـی« و »ارتقـای سـطح 

مدیریت، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی« 

عنـوان شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس هلدینـگ میدکـو 

سـه گـروه شـرکت را بـا عنـوان شـرکت های تولیـدی، 

شرکت های خدماتی و شرکت های بازرگانی تاسیس 

کرده است.

شـرکت های تولیـدی هلدینـگ میدکـو عبارتند 

از فوالد زرند ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان، فوالد 

بوتیـای ایرانیـان، بابـک مـس ایرانیـان، فروسـیلیس 

غرب پارس، فراوران زغالسنگ پابدانا و گسترش و 

نوسـازی معـادن خاورمیانه. همچنین شـرکت های 

خدماتـی میدکـو شـامل مهندسـی معیـار صنعـت 

خاورمیانه، سـاختمانی گسـترش و نوسازی صنایع 

ایرانیــــان )مانــــا(، کاراوران صنعـــت خاورمیانـــه، 

سـمنگان ترابـر ایرانیـان، توسـعه سـاخت و نصـب 

آبیـک،  ماناسـاز  گسـترش  فلـزی  و  بتنـی  صنایـع 

پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان و شرکت مدیریت 

ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان 

می شود. ضمن اینکه این شرکت سه زیرمجموعه 

در حوزه بازرگانی با عنوان شرکت بازرگانی آفتاب 

درخشـان خاورمیانه، شـرکت GMI Project Ltd و 

شرکت WMY در اختیار دارد.

70٦ میلیون تن ذخیره معدنی میدکو  
هلدینگ میدکو شـعار خود را توسـعه از معدن 

قـرار داده و بـر ایـن اسـاس چندین معـدن در اقصی 

معـادن  شـامل  کـه  دارد  اختیـار  در  کشـور  نقـاط 

سنگ آهن، مس، زغال سنگ، سیلیس، دولومیت و 

آهـک در سـه اسـتان کرمـان، یـزد و همـدان قـرار 

دارنـد. ذخایـر معدنـی میدکـو بـه 706 میلیـون تـن 

می رسـد. معـادن سـنگ آهن میدکـو تنها در اسـتان 

کرمان واقع شده اند که شامل آنومالی های 2، 4 و 

6 گل گهـر بـه صـورت مشـارکتی و جالل آبـاد زرنـد 

هسـتند. ایـن معـادن در حـال حاضـر 337 میلیـون 

تـن ذخیـره سـنگ آهن دارند. دو معدن چاه موسـی 

و چاه فیروزه )به صورت مشـارکت( نیز مجموعا از 

149 میلیـون تـن ذخیـره مـس برخـوردار هسـتند. 

همچنیـن ذخایـر معادن مواد کمکی میدکو شـامل 

تـن  میلیـون   4.3 زغال سـنگ،  تـن  میلیـون   210

سیلیس، چهار میلیون تن دولومیت و یک میلیون 

تن آهک می شوند.  

 میدکو در معادن دیتول. 1جدول 

 محصول معدن

تغییر استخراج  1911 1011
ماده معدنی 

 )درصد(

تغییر 
برداری باطله

 )درصد(
استخراج ماده 

 (معدنی )تن
برداری باطله

 )تن(

استخراج 
ماده معدنی 

 )تن(

برداری باطله
 )تن(

 7717 0512 070,151 550,115 212,777 511,551 سنگ مس یمس چاه موس
 -7110 -1515 0,571,155 502,520 5,007,055 55,705 هروزیچاه ف

 5517 127 57,170 5,151 75,552 51,205 زغال خام 0 زغالسنگ طبس
 -00 5510 552,701 77,511 71,111 5,075,511 سنگ آهک آهک ممرادکو

 5115 0175 55,011 7,551 505,011 017,711 سنگ دولومیت ممرادکو تیدولوم
 _ -117 1 50,111 1 55,711 سنگ سیلیس کوارتز روانسر کرمانشاه
 _ -710 1 2,111 1 5,011 کوارتز نهاوند همدان

 5گهر گل
 آهنسنگ

5,105,105 25,051,157 7,071,120 10,101,225 05- 5010 
 0117 5215 0,212,075 5,010,150 5,072,557 5,175,257 7گهر گل

 21 515 50,522,555 1,107,750 77,771,507 1,051,757 جالل آباد
 0121 1828 1181988119 189198919 11181818181 1182288901 مجموع

 9129 2188818911 18882188191 برداریمجموع استخراج و باطله
 

  

رشد 37 درصدی عملیات معدنکاری   
میدکو

جدول 1 نشان می دهد هلدینگ میدکو در سال 

1400 توانست در مجموع 122 میلیون و 712 هزار تن 

عملیـــات معـــدنی انجـام دهـــد کـــه 10 میلیـــون و 

882هزار تن آن استخراج مواد معدنی و 111 میلیون 

و 929 هـزار تـن دیگـر باطله بـرداری بـوده اسـت. در 

مجمــــوع هـــم استخـــراج مـــاده معــــدنی و هــــم 

باطله بـرداری میدکـو در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 

1399 بـا رشـد همـراه بـوده اسـت. بیشـترین میـزان 

استخراج مربوط به ماده معدنی سنگ آهن و پس از 

آن مس بوده است.

تولید محصول در میدکو 3.5 درصد   
رشد یافت

هلدینگ میدکو در ادامه زنجیره تولید معدنی 

خـود 20 واحـد فـراوری را در زنجیـره سـنگ آهن و 

فـوالد، مـس، زغال سـنگ و کک، فروآلیـاژ، آهـک و 

 2 جـدول  در  اسـت.  کـرده  احـداث  دولومیـت 

واحدهـای  از  شـرکت  ایـن  کـه  می شـود  مشـاهده 

تولیدی خود در سال 1400 توانست حدود 15میلیون 

تـن محصـول تولیـد کنـد. در حالـی که میـزان تولید 

و  میلیـون   14 حـدود   1399 سـال  در  شـرکت  ایـن 
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در  هلدینـگ  ایـن  اقدامـات  و  موفقیت هـا  کـرد. 

سال های اخیر فراوان بوده و پیامد این اقدامات را 

وجـود  بـا  حتـی  تولیـد  افزایـش  در  می تـوان 

محدودیت هـای انـرژی، کاهـش حـوادث کاری و 

و  گواهینامه هـا  کسـب  کار،  در  ایمنـی  افزایـش 

جوایـز متعـدد از سـوی ایـن هلدینگ و شـرکت های 

بهـره وری  افزایـش   ،1400 سـال  طـی  زیرمجموعـه 

افزایـش  و  معـادن  عیـار  کاهـش  بـا  حتـی  تولیـد 

سـاخت  بـه  توجـه  و  بومی سـازی  باطله بـرداری، 

داخل، توجه به مسئولیت  های اجتماعی در سطح 

محلی و کشوری، آموزش مستمر نیروی انسانی و 

برگـزاری دوره هـای متعدد تخصصـی در این زمینه 

و مهم تـر از همـه، قـرار گرفتـه هلدینـگ میدکـو در 

 41 رتبـه  کسـب  بـا  ایـران  برتـر  شـرکت   100 بیـن 

مشاهده کرد.

هلدینگ میدکو طی سـال 1400 توانسـته از نظر 

کسـب درآمد و سـودآوری سـال درخشـانی را پشـت 

سـر بگـذارد. ایـن شـرکت در مـدت یاد شـده بیش از 

30 هـزار میلیـارد تومـان فـروش تلفیقـی ناشـی از 

فعالیـت شـرکت های زیرمجموعـه و شـرکت اصلـی 

داشـت. ایـن در حالـی اسـت کـه طـی سـال 1399 

فروش تلفیقی شرکت کمی بیش از 12 هزار میلیارد 

فـروش  درصـدی   150 از  بیـش  رشـد  بـود.  تومـان 

تلفیقی در هلدینگ میکو نشان می دهد طرح های 

میدکو یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید و با 

به ظرفیت رسیدن این پروژه ها در سال های آتی باز 

هم شاهد رشد فروش این هلدینگ خواهیم بود.

مهم ترین برنامه های میدکو در سال 1401  
میدکـو در سـال 1401 برنامـه دارد 134 میلیـون 

تـن عملیـات اسـتخراج و باطله بـرداری از معـادن، 

اکتشـافی،  پهنـه   11 در  فعالیـت  گسـترش 

74میلیـون تـن عملیـات معدنـکاری و 20 میلیـون 

و  میلیـون   17 تولیـد  و  معدنـی  مـواد  حمـل  تـن 

800هـزار تـن محصـول را انجـام دهـد. ایـن شـرکت 

خـود  امسـال  برنامه هـای  در  برنامـه  همچنیـن 

بهره بـرداری از نیـروگاه بـرق بوتیـا، کارخانـه تولیـد 

شـمش منیزیـم، دیواترینـگ مجتمـع کنسـانتره و 

گندلـه زرنـد و درایـر کنسـانتره ایـن مجتمـع را در 

دستور کار قرار داده است.

 

 دکویم یبرداردر حال بهره یهامحصوالت در کارخانه دیتول. 8جدول 

 عملکرد تولید )تن( محصول
 تغییر )درصد( 5077 5511

 511 5,512,251 5,717,552 کنسانتره
 -510 5,771,017 1,750,005 گندله

 5117 257,552 051,712 آهن اسفنجی
 5115 505,171 755,000 شمش فوالدی
 2110 750,517 572,527 کک متالورژی

 1510 2,710 57,052 قطران
 5515 751,710 007,055 زغال فراوری شده

 -5115 77,005 71,150 فروسیلیس
 5110 7,555 7,277 لوله مسی
 1511 5,705 51,101 کاتد مسی

 5510 550,727 705,575 آهک و دولومیت پخته
 921 1080128101 1081898111 مجموع

 

400هـزار تـن بـوده اسـت. بیشـترین میزان تولیـد در 

میدکو به محصوالت سنگ آهنی همچون کنسانتره 

و گندله اختصاص دارد که هر یک حدود 6 میلیون 

تن در سـال گذشـته تولید شده اند. همچنین تولید 

شـمش فوالدی بیش از 900 هزار تن و آهن اسـفنجی 

نیز حدود 840 هزار تن بوده است.

ایـن  و  دارد  ادامـه  همچنـان  میدکـو  توسـعه 

را در حوزه هـای  پـروژه  شـرکت در حـال حاضـر 9 

نیـروگاه  بوتیـا،  مسـتقیم  احیـا  همچـون  مختلـف 

بوتیا، فاضالب کرمان و... پیش می برد. پیشرفت 

ایـن 9 پـروژه از 28 تـا 87 درصـد اسـت و بـه نظـر 

می رسـد امسـال می توانیـم شـاهد افتتـاح یکـی دو 

پروژه توسط میدکو باشیم.

عوامل موفقیت میدکو  
همان طـور کـه پیش تـر نیـز بیـان شـد، یکـی از 

عوامل اصلی موفقیت هلدینگ میدکو استفاده از 

و  معـدن  عرصـه  در  باتجربـه  و  حرفـه ای  مدیـران 

صنایـع معدنـی اسـت کـه طـی سـال ها فعالیـت در 

این حوزه، توانستند تجلی و عصاره تجربیات خود 

برسـانند.  ظهـور  بـه  معظـم  هلدینـگ  ایـن  در  را 

همچنیـن میدکـو از نیروهـای متخصـص و مجـرب 

علمـی در زمینه هـای مختلـف اسـتفاده می کنـد. 

این شرکت در سال 1400 به طور متوسط 15 هزار و 

500 نفر در واحدهای مختلف اشتغال ایجاد کرده 

منطقـه  همـان  بومـی  آن هـا  درصـد   97 کـه  بـود 

بوده انـد. ضمـن اینکه در میدکو بیـش از 50 درصد 

کارکنـان مـدرک تحصیلـی باالتـر از دیپلـم دارنـد و 

میانگیـن سـن 60 درصـد از ایـن کارکنـان کمتـر از 

35سال بوده و بنابراین جوان محسوب می شوند.

هلدینگ میدکو در سال 1400 اقدامات موثری 

را در جهت افزایش بهره وری و توسعه سیستم های 

اطالعاتـی و مدیریتـی صـورت داد. از جملـه ایـن 

اقدامـات می تـوان بـه توسـعه زیرسـاخت شـبکه و 

نظارت تصویری، نگهداری و پشتیبانی زیرساخت 

شـبکه و سیسـتم نظارت تصویری، برقراری امنیت 

تصویـری  نظـارت  سیسـتم  و  شـبکه  زیرسـاخت 

هلدینـگ میدکـو و پیاده سـازی و اسـتقرار راهـکار 

جامـع یکپارچـه اطالعاتی میدکـو )MIDRP( اشـاره 
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مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

افزایش 129 درصدی سرمایه »ومعادن«

انتظار بازار برای کاهش قیمت
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مجمع عمومی فوق العاده شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات با حضور سـهامداران 
این شرکت تشکیل شد و مجمع با افزایش سرمایه 129 درصدی این شرکت موافقت کرد.

افزایش 129 درصدی سرمایه »ومعادن«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، مجمع عمومی فوق العاده شـرکت 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـا حضـور 

85درصدی سهامداران به منظور تصمیم گیری در 

تهـران  تـالش  سـالن  افزایـش سـرمایه در  خصـوص 

برگـزار شـد. ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئـت 

رئیسه در جایگاه رسمیت یافت.

توجیه افزایش سرمایه  
در ابتـدای ایـن مجمـع، اردشـیر سـعدمحمدی 

منشـی مجمـع و مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات بیان کرد: قیمت سهام شرکت 

47 درصد از ابتدای سال 1400 رشد یافت، در حالی که 

شاخص در این مدت 23درصد رشد داشت.

وی افـزود: در نظـر داریـم سـرمایه شـرکت را از 

و  هـزار  بـه 19  تومـان  میلیـارد  و 400  هـزار  هشـت 

200میلیـارد تومـان برسـانیم. بـر ایـن اسـاس افزایـش 

سـرمایه شـرکت به صورت زیر تحقق می یابد که از 

محـل سـود انباشـته 41 درصـد، از محـل مطالبـات 

موجود سهامداران 28 درصد و از محل آورده نقدی 

سـهامداران 31 درصـد محقـق خواهـد شـد. بـه ایـن 

و  هـزار   108 سـرمایه  افزایـش  مبلـغ  جمـع  ترتیـب 

428میلیارد ریال و معادل 129 درصد خواهد بود.

سعدمحمدی تصریح کرد: 70 درصد از پورتفوی 

شرکت را استخراج کانی های فلزی تشکیل می دهد 

و گل گهر بزرگ ترین شرکت زیرمجموعه آن محسوب 

زیرمجموعه هـای  ترکیـب  اینکـه  ضمـن  می شـود. 

و  سـنگ آهن  تولیدکننـدگان  بـه  عمدتـا  شـرکت 

محصوالت آن اختصاص دارد.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

افزایـش  موضـوع  کـرد:  اذعـان  فلـزات  و  معـادن 

شـد.  مطـرح  شـرکت  مدیـره  هیئـت  در  سـرمایه 

همان طـور کـه اشـاره شـد ایـن افزایـش سـرمایه از 

مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته 

خواهـد بـود کـه ابتـدا قـرار بـود جمعـا 11 هـزار و 

600میلیـارد تومـان افزایـش سـرمایه داشـته باشـیم 

اما سازمان بورس با 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن 

موافقت کرده است.

را  سـرمایه  افزایـش  ایـن  اهـداف  از  یکـی  وی 

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 

ماننـد صبانـور، گل گهـر، تجلـی توسـعه معـادن و 

فلـزات، کابل هـای شـهید قنـدی و... تلقـی کـرد که 

جمع کل مشـارکت افزایش سـرمایه در شـرکت های 

سرمایه پذیر هفت هزار و 400 میلیارد تومان است.

سـعدمحمدی بـا تاکیـد بـر پروژه های در دسـت 

اقـدام شـرکت های زیرمجموعـه، گفـت: پروژه هـای 

متعددی توسط شرکت های زیرمجموعه در دست 

اقـدام اسـت کـه ازجملـه ایـن پروژه هـا می تـوان بـه 

فـوالد کردسـتان و مـس جانجـا اشـاره کـرد کـه پـروژه 

مـس جانجـا در مرحلـه اقـدام قـرار دارد. بـرای پـروژه 

مس جانجا با ذخایر مس اکسـیدی سـر و کار داریم 

کـه می تـوان بـا اسـتفاده از تکنولـوژی لیچینـگ یک 

کارخانـه احـداث کنیـم. عملیـات اجـرای ایـن پـروژه 

نیز به زودی آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات تصریح کرد: به آینده صبانور با برنامه ریزی 

صـورت گرفتـه بسـیار خوش بین هسـتیم کـه ذخایر 

افزایش یابد و پتانسیل خوبی در منطقه وجود دارد. 

اقدامات اکتشافی با دستگاه های حفاری خریداری 

شده سرعت می یابد. ضمن اینکه پروژه های خوبی 

در زمینه کنسانتره و گندله در دو استان کردستان 

و همدان برای صبانور در دست اقدام داریم.

وی مطرح کرد: مجوز افزایش سرمایه 10 هزار و 

800 میلیـارد تومانـی اخـذ شـده و با رای سـهامداران 

در این جلسه اعمال خواهد شد و سرمایه شرکت از 

هشـت هـزار و 400 میلیـارد تومـان کنونی به بیش از 

19 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

سعدمحمدی با اشاره به سودده بودن پروژه های 

در دسـت اقـدام، عنـوان کـرد: حجـم نقدینگـی در 

کشور بسیار زیاد است و با توجه به شرایط کنونی، 

اگـر بتوانیـم منابـع را بـه سـرعت جـذب و آن را در 

پروژه هـای زیرمجموعـه ماننـد فـوالد اقلیـد، فـوالد 

کردسـتان، مـس جانجـا و... هزینـه کنیـم، مطمئنـا 

سود خوبی نصیب سهامداران می شود.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معادن و فلزات بیان کرد: تا پایان امسال سه هزار و 

500 میلیارد تومان در پروژه های زیرمجموعه هزینه 

می شـود. ضمـن اینکـه قـدرت جـذب سـرمایه در 
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پروژه ها بسـیار باال اسـت. با این حال هرچه سـرعت 

یابـد،  افزایـش  تجهیـزات  خریـد  و  منابـع  جـذب 

می توان به سودآوری بیشتر پروژه ها امیدوار بود.

وی ادامه داد: باید به استناد دقیق و سه بعدی 

کانسـارها نسـبت بـه اسـتخراج از آن هـا برنامه ریـزی 

کرد و از این رو تا زمانی که نسبت به ذخایر صبانور 

پیـش  برنامـه  بـدون  نمی توانیـم  نباشـیم،  مطمئـن 

برویم. از این رو صحبت از کنسانتره و گندله سازی 

پنـج میلیـون تنـی صبانـور زود اسـت. بـا ایـن وجـود 

نخسـتین بازدیـد از صبانـور و معـادن گاللـی انجـام 

شد تا اهمیت پروژه های صبانور مشخص شود.

سـعدمحمدی اضافـه کـرد: در فـوالد کردسـتان 

پروژه های خوبی در دست اقدام داریم و قراردادهای 

فوالدسـازی و احیا مسـتقیم منعقد شـده است و به 

سـمت اجـرای پـروژه پیش می رویـم. ضمن اینکه دو 

پهنـه در اسـتان کردسـتان را بـرای مجموعـه فـوالد 

صبانور دنبال می کنیم تا بتوانیم خوراک مجموعه 

را تا حدی تضمین کنیم. البته به نظر می رسـد این 

پـروژه بـرای مـواد اولیـه مشـکلی نداشـته باشـد. در 

فـوالد کردسـتان یـک پـروژه یـک میلیـون و 600 هـزار 

تنـی آهـن اسـفنجی و یـک پـروژه یـک میلیـون تنـی 

فوالدسازی در نظر گرفتیم.

»ومعـادن«  مدیرعامـل  صحبت هـای  از  پـس 

حسـابرس و بـازرس قانونـی شـرکت توجیـه خـود از 

افزایـش سـرمایه ایـن شـرکت را قرائـت کـرد و آن را 

بالمانع دانست. سپس سهامداران سواالت خود را 

از مدیران شرکت پرسیدند و مدیران نیز به سواالت 

مربوطه پاسخ های الزم را دادند.

تصویب افزایش سرمایه  
در این مجمع، پیشنهاد هیات مدیره »ومعادن« 

بـرای افزایـش 129 درصدی سـرمایه شـرکت به مبلغ 

108 هزار و 428 میلیارد ریال به تصویب سهامداران 

شـرکت رسـید. بدین ترتیـب سـرمایه ایـن هلدینـگ 

بزرگ سرمایه گذاری بازار سرمایه از حدود 84 هزار 

میلیـارد ریـال بـه بیـش از 192 هـزار میلیـارد ریـال 

خواهد رسید.

بـه  تصمیـم  حالـی  در  »ومعـادن«  سـهام داران 

افزایش سـرمایه شـرکت گرفتند که این هلدینگ با 

بـازده سـاالنه 37.8 درصـدی در سـال 1400، یکـی از 

سودآورترین شرکت های بورسی لقب گرفته است. 

پیش بینی می شـود سـود خالص این شـرکت با رشـد 

49 درصدی به 13 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

بـر اسـاس آخریـن ارزیابـی و رتبه بنـدی سـازمان 

مدیریـت صنعتـی کشـور کـه از شـرکت های برتـر 

کشـور در سـال IMI( 1400-100( انجـام شـده اسـت، 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات در 

ارزیابـی شـاخص های سـودآوری و عملکـرد از نظـر 

فـروش، دومیـن  بـازده  بـا 86 درصـد  فـروش  بـازده 

شرکت برتر در این بخش معرفی شده است.

همچنیـن در گـزارش ویـژه همایش شـرکت های 

برتر، شرکت »ومعادن« از نظر میزان فروش، با ثبت 

رقـم نزدیـک بـه 127.6 هـزار میلیـارد ریـال در شـمار 

10شرکت دارای بیشترین صعود رتبه قرار گرفت.

برنده شدن کنسرسیومی با محوریت »ومعادن« 

در مزایـده معـدن مـس و طـالی »جانجـا« در اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان، گسـترده شـدن قابـل توجـه 

فعالیت هـا و طرح هـای هلدینـگ در منطقـه غـرب 

کشـور و قـرار گرفتـن در جمـع هفـت شـرکت بـزرگ 

دیگـر  از  نیـز  ایـران  اقتصـادی  پیشـرفت  پیشـران 

دستاوردهای اخیر این مجموعه به شمار می رود.

و  اسـت شـرکت سـرمایه گذاری  بـه ذکـر  الزم 

توسعه معادن و فلزات با نماد بورسی »ومعادن«، از 

سـهام داران عمـده مجموعه هـای بـزرگ معدنـی و 

فوالدی ایران از قبیل شرکت های معدنی و صنعتی 

گل گهـر، معدنـی و صنعتـی چادرملـو، سـنگ آهـن 

گهرزمیـن، شـرکت ملـی مـس، معدنـی و صنعتـی 

صبانـور، مجتمـع فـوالد خراسـان، آهـن و فـوالد ارفع، 

پویـا انـرژی، کارخانجـات کابل سـازی شـهید قندی، 

تجلی توسـعه معادن و فلزات، گسـترش کاتالیست 

ایرانیـان، پرتـو تابـان معـادن و فلـزات و شـرکت کک 

طبس است.
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در هفتـه منتهـی به ٦ خرداد مـاه، بازار بیشـتر در انتظار کاهش قیمت بود و اغلـب معامالت صورت 
گرفته در این هفته یا کمتر از تقاضا بود و یا اینکه محصوالت در تاالر مچینگ به فروش رفتند.

انتظار بازار برای کاهش قیمت

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، در هفتـه منتهـی به 6 خـرداد ماه، 

محصوالت شرکت های منتخب این رسانه همچون 

کنسـانتره، گندلـه و شـمش فـوالدی چادرملـو، آهـن 

اسـفنجی، شـمش فوالدی و تختال فوالد خوزسـتان، 

آهـن اسـفنجی فـوالد نیریـز و توسـعه آهـن و فـوالد 

گل گهر و همچنین شمش فوالدی شرکت های ارفع 

و فوالد خراسان مورد معامله قرار گرفتند.

معامله 1500 تن آهن اسفنجی فوالد   
غدیر نی ریز

مجتمع فوالد غدیر نی ریز شنبه 31اردیبهشت 

مـاه، موفـق شـد یـک هـزار و 500 تـن آهـن اسـفنجی 

خـود را در رینـگ صنعتـی بـورس کاالی ایـران بـه 

فروش برساند.

می دهـد،  نشـان   1 نمـودار  کـه  همان طـور 

فـوالد غدیـر  مـاه، مجتمـع  شـنبه 31اردیبهشـت 

نی ریـز 10هـزار تن آهن اسـفنجی در تاالر صنعتی 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 

یـک هـزار تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه همیـن 

باقـی  شـرکت  ایـن  شـد.  انجـام  معاملـه  میـزان 

محصـول خـود را بـه تاالر مچینگ برد و با معامله 

بـه  را  خـود  معامـالت  جمـع  دیگـر،  تـن   500

یک هزار و 500 تن رساند.

بـه  را  خـود  محصـول  نی ریـز،  غدیـر  فـوالد 

قیمـت 99 هـزار و 124 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم 

معاملـه  قیمـت  کـه  کـرد  عرضـه  کاال  بـورس  در 

بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از معاملـه انجـام 

درآمـد  تومـان  868میلیـون  و  میلیـارد   14 شـده، 

کسب کرد.
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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گندلـه، 100 هـزار تـن کنسـانتره و 20 هـزار تـن شـمش 

فوالدی خود را به فروش برساند.

نمودار 4 نشـان می دهد شـنبه 31 اردیبهشـت 
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تن

لومیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی چادرم-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

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

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معامله 4000 تن آهن اسفنجی   
»توسعه آهن و فوالد گل گهر«

شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر شـنبه 

31اردیبهشـت مـاه توانسـت چهـار هـزار تـن آهن 

بـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  را  خـود  اسـفنجی 

فروش برساند.

همان طـور کـه نمـودار 2 نشـان می دهـد، شـنبه 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  مـاه،  31اردیبهشـت 

گل گهر 10 هزار تن آهن اسفنجی را در بورس کاالی 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن چهـار هـزار تـن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه همیـن میـزان، معاملـه 

صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خـود را بـه قیمـت 99 هـزار و 124 ریـال بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معامله انجام شده، 39 میلیارد و 649 میلیون تومان 

درآمد کسب کرد.

ارفع 15 هزار تن شمش فوالدی به   
فروش رساند

سـوم  سه شـنبه  امـروز  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 

خـرداد مـاه موفـق شـد 15 هـزار تـن شـمش فـوالدی 

خـود را در تـاالر صنعتـی بـورس کاالی ایـران مـورد 

معامله قرار دهد.

نمـودار 3 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، سه شـنبه سـوم خـرداد مـاه 15 هـزار تن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 15 هزار تنی مواجه شـد و به میزان عرضه، 

معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت  146 هـزار و 

562 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

معامالت صورت گرفته 219 میلیارد و 843 میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

1٦0 هزار تن محصول چادرملو معامله شد  
شـرکت  مـاه،  خـرداد   6 بـه  منتهـی  هفتـه  در 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو توانسـت 40 هـزار تـن 

مـاه، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 50 هـزار 

تـن گندلـه سـنگ آهن را در بـورس کاال ایـران عرضه 

کـرد کـه در مقابـل آن 40 هـزار تـن تقاضـا وجـود 
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داشت و به همین میزان، معامله انجام شد.

عرضـه  ایـن  در  چادرملـو  گندلـه  پایـه  قیمـت 

36هـزار و 792 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله افزایش نیافت. چادرملو توانست از 

معاملـه کنسـانتره خـود، 147 میلیـارد و 168 میلیـون 

تومان درآمد کسب کند.

نمـودار 5 نشـان می دهـد یکشـنبه یکـم خـرداد 

ماه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 100 هزار تن 

بـورس  بـاز  تـاالر حـراج  را در  کنسـانتره سـنگ آهن 

کاالی ایـران عرضـه کرد که در مقابـل آن 100 هزار تن 

تقاضـا وجـود داشـت و بـه میـزان عرضـه، معاملـه 

انجام شد.

قیمـت پایـه کنسـانتره چادرملـو در ایـن عرضـه 

29هـزار و 462 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمـت معاملـه افزایـش نیافـت. کچـاد توانسـت از 

معاملـه کنسـانتره خـود، 294 میلیـارد و 620 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان   6 نمـودار 

صنعتی چادرملو، سه شـنبه سـوم خـرداد مـاه 20هزار 

تن شمش بلوم فوالدی با گرید 5SP را در بورس کاال 

عرضه کرد که با تقاضای 10 هزار تنی مواجه شد و به 

همیـن میـزان، معاملـه صـورت گرفت. این شـرکت با 

معامله 10 هزار تن شمش دیگر در تاالر مچینگ، جمع 

معامالت خود را به 20هزار تن رساند.

چادرملو، شمش فوالدی را به قیمت 146 هزار و 

562 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمت معامله تغییری نیافت. این شرکت از معامله 

صـورت گرفتـه 293 میلیـارد و 124 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.

»فخوز« 55 هزار تن محصول معامله کرد  
شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی بـه 

6خرداد ماه، موفق شـد 11 هزار تن آهن اسـفنجی، 

20هـزار تـن شـمش فـوالدی و 24 هـزار تـن تختال را 

به فروش برساند.

نمودار 7 نشان می دهد شنبه 31 اردیبهشت ماه، 

شرکت فوالد خوزستان 20 هزار تن آهن اسفنجی را در 

بـورس کاالی ایـران عرضـه کـرد که در مقابـل آن 10هزار 

تـن تقاضـا وجـود داشـت و بـه همیـن میـزان معاملـه 
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت فوالد خوزستان-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله

 

  

۰

۲۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

تن

چادرملومیزان عرضه، تقاضا و معامله کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله

صـورت گرفـت. ایـن شـرکت سه شـنبه باقی محصول 

خـود را در تـاالر مچینـگ عرضـه کـرد که توانسـت یک 

هزار تن دیگر را به فروش برساند و جمع معامالت آهن 

اسفنجی این شرکت به 11 هزار تن رسید.

قیمـت  بـه  را  اسـفنجی  آهـن  فـوالد خوزسـتان 

96هـزار ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرد کـه 
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20 هزار و 500 تنی مواجه شد اما به میزان 11 هزار و 

900 تـن معاملـه صـورت گرفـت. ایـن شـرکت باقـی 

شـمش خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و بـا معاملـه 

هشـت هـزار و 100 تـن دیگـر، جمـع معامالت خـود را 

به 20 هزار تن رساند.

»فخوز«، شمش فوالدی را به قیمت 146 هزار و 

562 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. ایـن شـرکت از 

انجـام شـده، 291 میلیـارد و 312 میلیـون  معاملـه 

تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت   ،2 نمـودار  طبـق  همچنیـن 

خوزسـتان، سه شـنبه سـوم خـرداد مـاه 50 هـزار تـن 

تختال فوالدی را در تاالر حراج باز بورس کاال عرضه 

کـرد کـه بـا تقاضـای 24 هـزار تنی مواجـه و به همین 

میزان معامله انجام شد. 

فـوالد خوزسـتان، تختـال فـوالدی را بـه قیمـت 

164هـزار ریـال بـه ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 393 میلیـارد و 600 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

معامله 4500 تن شمش فوالدی »فخاس«  
سه شـنبه سـوم خرداد ماه، شـرکت فوالد خراسان 

موفـق شـد چهـار هـزار و 500 تـن شـمش بلوم فـوالدی 

خود را در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

نمودار 10 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسان 

سه شـنبه سـوم خرداد ماه، 15 هزار تن شـمش بلوم 

فوالدی را در دو بخش 10 هزار تنی و پنج هزار تنی 

در بورس کاال عرضه کرد که شمش 10 هزار تنی با 

تقاضـای چهـار هـزار و 500 تنـی مواجـه و بـه میـزان 

بـا  شـرکت  ایـن  شـد.  معاملـه  تـن   500 و  دوهـزار 

معاملـه دو هـزار تـن شـمش فـوالدی دیگـر در تـاالر 

مچینـگ، جمـع معامـالت خـود را بـه چهـار هـزار و 

500 تن رساند.

فخـاس شـمش فـوالدی را بـه قیمـت 146 هـزار و 

562 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضه کرده بود که 

قیمت معامله تغییری نیافت. این شرکت از معامله 

صـورت گرفتـه 65 میلیـارد و 952 میلیـون تومـان 

درآمد کسب کرد.  
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-10نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله تختال شرکت فوالد خوزستان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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تن

میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معاملـه بـدون رقابـت و افزایـش قیمـت انجـام شـد. 

شـده،  انجـام  معاملـه  از  توانسـت  شـرکت  ایـن 

105میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد کسب کند.

نمودار 8 نشان می دهد، شرکت فوالد خوزستان، 

سه شـنبه سـوم خـرداد مـاه، 20 هـزار تـن شـمش بلوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 
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صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی
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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



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  218          خرداد ماه  1401 64

مدیـرکل دفتـر صنایع معدنی وزارت صنعـت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدد بخشـنامه های 
دریافـت عـوارض صادراتی به  منظور تنظیـم بازار داخلی اسـت، گفت: وضع عـوارض صادراتی به 
منظـور تنظیم بازار لحظه ای یا در شـرایط حسـاس و خاص، توانسـته اسـت قیمت هـای داخلی و 

جهانی را به حالت تعادل برساند.

وضع عوارض صادراتی برای کنترل نوسان 
قیمت های جهانی در بازار داخلی

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از شـاتا، 

سیف الله امیــری مطـــرح کـــرد: بــا توجـــه به جنگ 

اوکراین و روسیه، به طور ناگهانی قیمت محصوالت 

فـــوالدی چندیـــن برابـــر افزایــــش یافـــت. بنابرایــن 

تولیدکننــدگان داخلی رغبتـی به عرضـه کاالی خود 

در داخل کشـور نداشـتند و تمایل آن ها به صادرات 

بیشـتر بـود. در چنیـن شـرایطی بـا توجـه بـه اینکـه 

تولیـد داخـل بـا مشـکل مواجهـه داشـت، عـوارض 

صادراتی وضع شد.

وی افــــزود: ایـــن بخشنامه هـــا بـــرای دریافـــت 

عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط 

اضطـرار وضـع  شـده اسـت زیـرا در چنیـن شـرایطی و 

زمانی که قیمت های جهانی به طور ناگهانی کم  و 

زیاد می شـود، این بخشـنامه ها اثرگذار خواهد بود. 

تعـدد ایـن بخشـنامه ها بـه این صورت اسـت کـه در 

ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسـط سـران قوا مصوب و 

در تاریـخ 20 فروردیـن  مـاه سـال جـاری توسـط سـتاد 

تنظیـم بـازار بـه  کل گمرکات کشـور ابالغ  شـد تا این 

عوارض را به  صورت پلکانی احصا کنند.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت 

تصریـح کـرد: در جلسـاتی کـه بـا گمـرکات کشـور 

عـوارض  ایـن  محاسـبه  بـرای  نرم افـزاری  داشـتیم، 

وجود نداشـت و در نهایت روش محاسـبات به این 

صــورت تغییـــر داده شـــد کـــه میــــزان درصد رشد 

سـنجیده و بـا درصـد عـوارض بـه آن ها اعالم شـود و 

آن را نیز به  صورت پلکانی دریافت کنند.

امیـری بـا بیـان اینکـه مصوبـات تنظیـم بـازار بـه  

صـورت پلکانـی بـوده و بـه همیـن علـت هـر لحظـه 

ممکن است بخشنامه ای در این مورد صادر کنیم، 

عنـوان کـرد: عـوارض تنظیـم بـازار بـرای ایـن بـود که 

هرلحظه قیمت ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته 

باشند، بتوانیم  نرخ های داخل را تنظیم کنیم. 

رشد عوارض با قیمت های جهانی   
مقایسه شد

وی ادامه داد: در دومین بخشـنامه ای که توسـط 

دفتـر صنایـع معدنـی در تاریـخ 22 فروردین  مـاه اعالم 

شـد، رشـد عـوارض را بـا قیمت هـای جهانـی مقایسـه 

کردیـم کـه اگـر قیمت هـای جهانـی رونـد صعـودی 

داشـت، عـوارض بـه  طـور قطـع افزایـش  یافتـه و اگـر 

قیمت های جهانی نزولی بودند، عوارض کاهش پیدا 

می کرد. در ابتدا قیمت مبنایی که در محاسبه دیده 

شد، نرخ هفته نخست دی  ماه سال 1400 بود. بنابراین 

در بخشـنامه دوم 69 ردیـف تعرفـه بـرای عـوارض، 

پس از محاسبه با قیمت های جهانی اعالم شد.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، 
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معـدن و تجـارت یـادآور شـد: غیـر از مصوبـات سـتاد 

تنظیم بازار، کارگروهی به نام کارگروه مدیریت بازار، 

بـه ریاسـت قائم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی 

نیز تشکیل شد که در ستاد تنظیم بازار این اختیار به 

ایـن کارگـروه داده  شـده کـه اگـر در بخشـنامه ها و 

دسـتورالعمل های صـادر شـده، ایـرادات و اشـکاالتی 

وجود داشت، آن ها را برطرف کند.

هر دو هفته یک بار تغییرات قیمت   
جهانی لحاظ می شود

امیری تاکید کرد: بنابراین دومین بخشـنامه ای 

که اعالم کردیم شامل 69 ردیف تعرفه بود که پس از 

محاسـبات و مقایسـه بـا قیمت هـای جهانی اعـالم و 

مقرر شد هر دو هفته یک بار اگر قیمت های جهانی 

تغییرات چشمگیری نداشته باشند، آن را تغییر داده 

و ابالغ کنیم، اما اگر قیمت های جهانی در طول این 

دو هفتـه  ناگهـان کاهـش یا افزایش پیدا کند، ممکن 

است بخشنامه دیگری صادر کنیم. این بخشنامه به  

منظـور تنظیـم بـازار بـوده و جهت جلوگیـری از ایجاد 

مشـکل در بـازار داخلـی، ایـن بخشـنامه بـه  صـورت 

پلکانی تغییر می کند.

پس از دو هفته عوارض بعضی کاالها   
به صفر رسید 

وی با اشـاره به بخشـنامه سـوم، ادامه داد: پس 

از حـدود دو هفتـه، از آنجـا کـه قیمت هـای جهانـی 

کاهـش پیـدا کـرد، بنابراین عـوارض بعضی کاالها به 

صفـر رسـید و از فهرسـت حـذف شـدند و مجمـوع 

کاالهـا 69 قلـم بـه 47 قلـم تغییر پیدا کـرد، البته اگر 

قیمت هـای جهانـی افزایش پیدا می کـرد این کاالها 

حـذف نمی شـدند و ممکـن بـود عـوارض آن هـا نیـز 

افزایش پیدا کند.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در تعیین عوارض 

صادراتـی، افزایـش و کاهـش قیمت هـای جهانی هر 

دو بـرای تنظیـم بـازار داخـل، مـد نظـر خواهـد بـود 

گفـت: در بخشـنامه چهـارم نیـز دوبـاره بـا توجـه به 

مشـمول  فهرسـت  جهانـی،  قیمت هـای  کاهـش 

عـوارض کاال بـه 27 قلـم کاهش پیدا کرده اسـت که 

البته اگر قیمت ها افزایشـی شـود، دوباره بخشنامه 

صادر خواهد شد.

امیـری بیـان کـرد: در بخشـنامه پنجم مربـوط به 

اجـرای  چگونگـی  نیـز  مـاه  فروردیـن    22 تاریـخ 

بخشـنامه های بعدی بیان  شـده اسـت، ممکن است 

مشکالتی در برخی بخشنامه های صادر شده باشد 

که این موارد در کارگروه مدیریت بازار مطرح  شده و 

پـس از تصویـب در ایـن کارگـروه و تغییراتـی کـه در 

در  را  آن  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  عـوارض  و  کاالهـا 

بخشنامه ای اعالم کردیم. در بخشنامه 6 نیز با توجه 

به کاهش دو هفته ای قیمت های جهانی، ردیف های 

کاهش عوارض از 22 به 11 کاهش پیدا کرده است.

عملکرد صریح و بی درنگ برای   
برقراری تعادل 

وی تصریـح کـرد: بنابرایـن علت اینکـه در عرض 

یـک مـاه چنـد بخشـنامه صـادر شـده، ایـن اسـت که 

این ها بخشنامه تلقی نمی شوند بلکه دستورالعمل 

تنظیـم بـازار بـه  منظـور تنظیـم بـازار داخلـی اسـت. 

بنابرایـن هـر لحظـه شـرایطی بـه وجـود بیایـد کـه بـه 

بـازار داخـل لطمـه بزنـد، بایـد مطابـق مصوبـه سـتاد 

تنظیـم بـازار، بـدون درنـگ جلـوی ایـن تغییـرات چـه 

افزایشـی و چـه کاهشـی را بگیریـم تـا بـرای تولیـد 

داخل مشکلی پیش نیاید.

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت با 

بیـان اینکـه ایـن عوارض هم افرایشـی و هم کاهشـی 

شـده،  مصـوب  عـوارض  ایـن  کـرد:  عنـوان  اسـت، 

عوارض تنظیم بازار لحظه ای یا در شرایط حساس و 

خاص اسـت. برای مثال در جنگ روسـیه و اوکراین، 

قیمت برخی از کاالها به اوج رسید و ما با استفاده 

از این عوارض توانستیم بازار را تنظیم کنیم.

امیـری یـادآور شـد: بـا وجـود بخشـنامه دریافـت 

عـوارض، قیمت هـای داخلـی و جهانـی به یک حالت 

تعادل رسیده و اکنون قیمت ها متعادل است و کاال 

در داخل کشـور به  وفور وجود دارد و مشـکلی ازنظر 

کاال نداریـم، عرضـه در بـورس کاال انجـام می شـود و 

تولیدکنندگان کاالی خود را خریداری کنند و کاالیی 

کـه خریـدار ندارنـد نیـز می تواننـد پـس از پرداخـت 

عوارض، صادر شوند.

در جلساتی که با گمرکات 
کشور داشتیم، نرم افزاری 
برای محاسبه این عوارض 
وجود نداشت و در نهایت 
روش محاسبات به این 

صورت تغییر داده شد که 
میزان درصد رشد سنجیده 

و با درصد عوارض به 
آن ها اعالم شود و آن را 

همچنین به  صورت پلکانی 
دریافت کنند
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مدیرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهان با بیان اینکه با رویه فعلی اکتشـاف تا 12 سـال 
آینده دیگر ذخایر آهن در کشـور نداریم، گفت: بهترین روش اکتشـاف برای تشـخیص ذخایر آهن، 
روش ژئوفیزیـک هوایـی اسـت، اما اصفهان جزو معدود اسـتان هایی بوده که اکتشـافات ژئوفیزیک 

هوایی را به صورت بسیار محدود انجام داده است.

اکتشافات ژئوفیزیک هوایی اصفهان محدود است
محدودیت ذخایر آهن در کشور  

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، رضـا اسـالمی درباره 

شناسـایی پهنه هـای معدنـی بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

شرکت های فوالدی همچون ذوب  آهن و فوالد مبارکه، 

اظهـار کـرد: ایـران بـه لحـاظ ذخایـر آهـن شناسـایی 

شـده در جهـان، رتبـه 11 را دارد و از نظـر تولیـد فـوالد 

با بیش از 29 میلیون تن فوالد جز 10کشور تولیدکننده 

فوالد جهان است. 

مبارکـه،  فـوالد  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

بزرگ تریـن کارخانـه فوالدسـازی کشـور سـاالنه بـه 

7.5میلیـون تـن سـنگ آهن نیـاز دارد، گفـت: زمانی 

این مقدار سنگ آهن را از معادن سنگ آهن چغارت، 

گل گوهـر، چادرملـو و سـنگان تامیـن می کـرد امـا از 

ایـن معـادن   خـود کارخانـه فوالدسـازی  کـه  وقتـی 

احـداث کردنـد، تولیدکننـده عمـده فـوالد کشـور 

چـون مبارکـه، ذوب  آهـن و فوالد خوزسـتان با چالش 

جدی تهیه مواد اولیه مواجه شدند.

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان با 

تاکیـد بـر اینکـه هر چند بنا نبود فوالدسـازان در امر 

معـدن و معـدن کاری وارد شـوند، امـا بـا توجـه بـه 

ایـن میـدان  چالـش پیش آمـده ناگزیـر وارد عرصـه 

شـدند، افـزود: بـر ایـن اسـاس طـی سـال 99، فـوالد 

مبارکه تفاهم نامه ای با سازمان زمین شناسی کشور 

امضـا کـرد کـه بـر اسـاس آن سـازمان زمین شناسـی 

کشـور مکلـف شـد در پهنـه ای بـه وسـعت 116 هـزار 

کیلومتـر کـه شـرایط مناسـب بـرای ذخایـر آهـن را 

داشـت از اسـتان قـم، اصفهـان و یـزد را بـرای ایـن 

شرکت مورد اکتشاف قرار دهد تا مشخص شود در 

کدام منطقه پتانسیل خوب آهن وجود دارد.

اسالمی  اضافـــه کـــرد: طی 180 اکیـــپ روز کار 

کارشناسـی و بیش از 800 سـاعت مطالعات دفتری، 

بیـش از 100محـدوده امیدبخـش معرفـی شـد کـه بـا 

برداشـت بیـش از 800 نمونـه آزمایشـگاهی و پـردازش 

داده های صحرایی، 40 محدوده اکتشافی که شواهد 

کانی زایی در آن مشاهده شدند، معرفی شد.

وی  بیان کرد: در حال حاضر تقریبا هیچ محدوده 

آزادی بـرای ثبـت وجـود نـدارد و تمـام محدوده هایی 

که به فوالد مبارکه معرفی شد، مزایده ای و در اختیار 

دولت است.  بنابراین اگر این شرکــت قصـــد برداشــت 

داشتـــه باشـــد، بایـــد در مزایده هایـی کــه از سـوی 

صمــت استان هـــا برگـــزار می شود شرکت کند تا در 

صـورت برنـده شـدن، محـدوده مـورد اکتشـاف در 

اختیار آن ها قرار گیرد.

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه بهترین روش اکتشاف برای تشخیص 

ذخایـر آهـن روش ژئوفیزیـک هوایـی اسـت، گفـت: 

اصفهان جزو معدود استان هایی است که اکتشافات 

ژئوفیزیک هوایی را به صورت بسـیار محدود انجام 

داده است.

اسـالمی تاکید کرد: حدود 6 سـال پیش توسـط 

سـازمان زمین شناسـی، نزدیـک چهـار هـزار کیلومتر 
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اکتشـاف خطـی بـا تقبـل و سـرمایه گذاری شـرکت 

فوالد مبارکه در منطقه انارک انجام شد.

وی گفت: اگرچه اسـتان های قم، یزد، سیسـتان 

و بلوچسـتان، کردسـتان، خراسـان در امر اکتشافات 

ژئوفیزیـک هوایی پرچـم داران این موضـوع بوده اند، 

اما متاسـفانه اصفهان در امر اکتشـافات ژئوفیزیک 

بایـد  البتـه  هوایـی کارنامـه بسـیار ضعیفـی دارد. 

عمده ذخایر آهنی استان از نوع اسکارنی باشد و ما 

نبایـد انتظـار ذخایـر آهـن پورفیـری چـون چادرملـو و 

سنگان را در اصفهان داشته باشیم.

مدیـرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهـان 

افـزود: در حـال حاضـر سـازمان زمین شناسـی کشـور 

محدوده ای به وسعت 9 هزار و 700 کیلومتر مربع را 

بـرای انجـام 40 هـزار کیلومتـر خطی پـرواز ژئوفیزیک 

هوایـی در منطقـه کاشـان بـرای فـوالد مبارکه تعریف 

و  هـزار  ایـن 9  در  مـا  عقیـده  بـه  کـه  کـرده  اسـت 

700کیلومتر مربع کانون مستعد آهن دار وجود دارد.

اسـالمی بـا بیـان اینکـه اگرچـه پهنه مـورد نظـر را 

معرفی کرده ایم و فوالد مبارکه نیز درخواست واگذاری 

هزینه هـای  کـرد:  تصریـح  اسـت،  داده  را  پهنه هـا 

اکتشـافات ژئوفیزیـک هوایـی بسـیار بـاال اسـت و هر 

کیلومتـر خطی، هزینه ای معـادل 100 یا 150یـورو دارد 

که هزینه بررسی 9 هزار و 700 کیلومتر پهنه مستعد 

نزدیک 150 میلیارد تومان است.

وی تاکیـد کـرد: فـوالد مبارکـه قبـول کـرده کـه 

تمـام ایـن هزینه هـا را تقبـل کنـد که پهنه مـورد نظر 

بـرای انجـام عملیـات اکتشـافی به نام فـوالد مبارکه 

اصفهـان بلوکـه شـود و تا این زمان هنـوز وزارتخانه با 

این موضوع موافقت نکرده است.

مدیـرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهـان 

تاکید کرد: با رویه فعلی اکتشـاف تا 12 سـال آینده 

دیگر ذخایر آهن در کشور نداریم و در آن زمان باید 

تمام نیاز سنگ آهن خود را وارد کنیم.

اسالمی با بیان اینکه امروز بسیاری از شرکت های 

فـوالدی همچـون فوالد مبارکه و ذوب  آهن به دنبال 

سـرمایه گذاری در پهنه هـای معدنـی در کرمـان، 

خراسـان و ... هسـتند، گفـت: در حـال حاضر هیچ 

محدوده آزادی نداریم و محدوده ها آزاد یا مزایده ای 

و یا در اختیار بهره بردار است.

وی با اعتقاد بر اینکه نباید فوالد مبارکه و یا ذوب  

آهـن بـه  عنوان دو شـرکت بـزرگ فـوالدی وارد کارهای 

معدنـی شـوند، مطـرح کـرد: همان گونـه کـه اشـتباه 

فـوالد کنـد؛  تولیـد  بـه  اقـدام  اسـت کـه معـدن دار 

هماننـد چادرملـو کـه بایـد تامین کننـده مـواد اولیـه 

باشـد و یـا سـنگان که خود تولیدکننده مـواد معدنی 

است و نباید هر دو به دنبال تولید فوالد باشند.

مدیـرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهـان 

گفـت: متاسـفانه امـروز کسـی کـه معـدن دار بـوده 

اقدام به تولید کارخانه فوالد کرده و به همین دلیل 

کارخانه هـای قدیمـی فـوالد همچـون فـوالد مبارکـه، 

ذوب  آهـن، فـوالد خوزسـتان و ... بـا مشـکل مـواد 

اولیه مواجه هستند.

اسـالمی بـا اشـــاره بـه عقـــد قـرارداد ذوب  آهـن 

اصفهان در سال 99 برای اکتشافات آهن در منطقه 

سمنــان، عنـــوان کـــرد: وسعــــت پهنـــه 23 هـزار و 

500کیلومترمربــــع بــــود و سازمـــان زمیـــن شناسی 

نمونه هــایی را کـــه بـــرای آهـــن مناســـب بـود را بـه 

ذوب آهـن معرفـی کـرد امـا بـاز همـان مشـکل فـوالد 

مبارکـه وجـود دارد و محدوده هـــای معرفی شـده به 

صـورت کلـی در دسـت دولـت بـوده اسـت و ایـن 

شـرکت بـزرگ فـوالدی هـم بایـــد منتظـــر برگـــزاری 

مزایده های وزارتخانه در این محدوده ها باشد.

وی تصریـح کـرد: امـروز ذوب  آهـن بـه  غیـر از 

سـازمان زمین شناسـی بـا دیگـر بخش ها بـرای تامین 

پهنه های معدنی تفاهم نامه امضا کرده است.

مدیـرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهـان 

تاکید کرد: یکی از دغدغه های شرکت های فوالدی، 

تامین مواد اولیه آن است و تمام این شرکت ها حاضر 

سیسـتان  همچـون  محـروم  مناطـق  در  هسـتند 

بلوچسـتان، کردسـتان و ... سـرمایه گذاری کننـد تـا 

محدوده های معدنی در آن شناسایی و بعد از کشف 

ذخایر، موجب تامین مواد اولیه آن ها شود.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، اسـالمی در پایـان 

یـادآور شـد: بـا رویـه فعلـی و ذخایـر روبه اتمـام آهن، 

اگر دولت در امر اکتشافات در عمق سرمایه گذاری 

نکنـد، در آینده هـای نه چنـدان دور بـا چالـش جـدی 

تامیـن مـواد اولیـه بـرای کارخانه هـای تولیدکننـده 

فوالد مواجه خواهد شد.

در حال حاضر تقریبا 
هیچ محدوده آزادی 

برای ثبت وجود ندارد و 
تمام محدوده هایی که 
به فوالد مبارکه معرفی 

شد، مزایده ای و در اختیار 
دولت است
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بومی سازی قالب های مسی با مشارکت ذوب آهن 
اصفهان و مس شهید باهنر

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهن اصفهان گفت: ریخته گـری مداوم قالب های مسـی به عنوان یکی 
از نیازمندی های اسـتراتژیک صنعت فوالد کشـور و سـپس صادرات آن، نویدبخش آینده ای روشـن 

در عرصه بومی سازی خواهد بود.

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت ذوب آهـن، مدیرعامل مس شـهید 

باهنـر و هیئـت همـراه، ضمـن حضـور در ذوب آهـن 

اصفهان با مدیرعامل شرکت ذوب آهن و تنی چند 

از مسئولین این کارخانه دیدار و گفت وگو کردند.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن در این نشسـت 

اصفهـان در  آهـن  سـوابق ذوب  بـه  اشـاره  ضمـن 

رشـد و توسـعه بخش های گوناگون کشور، گفت: 

ایـن صنعـت مـادر بـه عنـوان اولیـن تولیدکننـده 

تجربـه  و  فنـی  دانـش  پایـه  بـر  ایـران  در  فـوالد 

پرگهـر  مـرز  ایـن  جـای  جـای  در  خـود  پیشـگامان 

منشا خیر و برکت است.

وی افزود: از هر کسی که افتخار کار کردن در 

ذوب آهـن اصفهـان را تجربـه کـرده اسـت، سـوال 

ایـن  بـه  بـه نوعـی از احسـاس تعلـق خاطـر  کنیـد 

صنعت کلیدی کشور می گوید. کارخانه عظیمی 

که در صنایع، استراتژی تعریف کرده، ساخته و به 

بهره برداری رسانده است.

ایـرج رخصتـی در ادامـه بـه پـروژه ریخته گـری 

مـداوم قالب هـای مسـی بـا همـکاری شـرکت مـس 

شـرکت های  از  دوارت  شـرکت  و  باهنـر  شـهید 

زیرمجموعـه ذوب آهـن پرداخـت و تصریـح کـرد: 

در  بسـیاری  توانمندی هـای  از  مجموعه هـا  ایـن 

بخش هـای مختلف برخوردار هسـتند و می توانند 

با تعامل و هم افزایی بیشتر این تجهیز حساس که 

مـورد نیـاز صنایـع کشـور اسـت و هم اکنـون وارد 

داخلـی  تجربـه  و  دانـش  بـر  تکیـه  بـا  را  می شـود 

بومی سازی کنند و خودکفایی دیگری را در تاریخ 

صنعت به ثبت برسانند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ریخته گری 

از  یکـی  عنـوان  بـه  مسـی  قالب هـای  مـداوم 

نیازمندی هـای اسـتراتژیک صنعـت فـوالد کشـور و 

سـپس صـادرات آن، نویـد بخـش آینـده ای روشـنی 

در عرصه بومی سازی خواهد بود.

کـرد:  بیـان  آهـن  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

خنک کننده های مسی در دیواره های کوره بلند در 

مـس باهنـر ریخته گـری شـد و پـس از آن فورم هـای 

هـوای دم کـوره بلنـد سـاخته شـد و هم اکنـون نیـز 

ساخت قالب های مسی در دستور کار قرار دارد که 

البتـه ایـن اقـدام توسـط شـرکت مهندسـی و پویـش 

سـاخت ذوب آهـن از شـرکت های اقمـاری توانمند 

ایـن مجموعـه در سـال گذشـته نیز کلید خـورد که 
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می تواند با شرکت مس شهید باهنر در این زمینه 

تعامل داشته باشد.

مجیـد ضیایـی، مدیرعامـل مـس شـهید باهنـر 

ضمن تبریک رکوردهای درخشان ذوب آهن اصفهان 

در اواخـر سـال گذشـته و همچنیـن قطـع وابسـتگی 

ایران با تولید محصول دارای ارزش افزوده باالی ریل 

در ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی اظهـار کـرد: مـس 

شهید باهنر به عنوان صنایع جنبی مس با ظرفیت 

تولید ساالنه 65 هزار تن آلیاژهای مختلف مسی به 

صورت ورق، تسمه، لوله و مقاطع مختلف مسی و 

برنجی جایگاه بسیار خوبی را در تامین نیاز داخل و 

صادرات دارد.

وی افـزود: شـرکت مـس شـهید باهنر بـا توانایی 

تولید مس آلیاژی و همچنین ذوب آهن اصفهان به 

عنوان اولین تولیدکننده فوالد در ایران با دارا بودن 

کارگاه های ساخت مجهز، گزینه های بسیار خوبی 

برای ساخت قالب های مسی به شمار می روند. 

اشـاره  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبـری، تحریم هـا 

فرصت هـای بزرگـی را بـرای ایران اسـالمی رقم زد تا 

جوانان و مهندسین خالق این مرز و بوم قطعات و 

تجهیزاتی که در لیست تحریم دشمن قرار داشت 

را غرورآفرینانه در همین مرز و بوم بسـازند و برای 

رشد و توسعه ایران عزیز به کار بگیرند.

در ایـن جلسـه مقـرر شـد کار گـروه مشـترکی 

و  باهنـر  شـهید  مـس  اصفهـان،  آهـن  ذوب  از 

پـروژه  ایـن  طـرح  تدویـن  بـرای  دوارت  شـرکت 

تشـکیل شـود و سـپس این پروژه بزرگ به سـرعت 

در ریل اجرا قرار گیرد.  

شـایان ذکـر اسـت جلسـه بـا »مهـرداد توالییـان، 

معـاون بهره بـرداری« و »علیرضـا رضوانیـان، معاون 

برنامه ریــــزی و توسعـــه ذوب آهـــن اصفهـــان« و 

همچنیـن بازدیـد از کـوره بلنـد شـماره سـه، بخـش 

جملـه  از  نیـز  ریـل  تولیـد  کارگاه  و  فوالدسـازی 

برنامه هـای مدیرعامـل مـس شـهید باهنـر و هیئت 

همراه در ذوب آهن بود.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت فـوالد هرمزگان، ابتـدای ایـن دیدار 

عطاللـه معروفخانـی، روز ارتباطات و روابط عمومی 

را به دست اندرکاران این حوزه تبریک گفت.

ادامـه  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

ویژگـی روابـط خـوب را توانایی ایجاد ارتبـاط درون و 

برون سازمانی دانست و گفت: نقش روابط عمومی 

در سازمان های استاندارد، کمک به تصمیم گیری های 

مدیریتی و استراتژیک است.

وی، روابط عمومی فوالد هرمزگان را جزو روابط 

عمومی هـای صنعتـی اسـتاندارد کشـور و کارکنـان 

ایـن روابـط عمومـی را جهادگـران عرصـه بیـان کـرد و 

افـزود: افسـران جهـاد تبییـن در روابـط عمومی هـا و 

رسـانه ها مشـغول اند و شـما کارکنان روابط عمومی 

در این عرصه وظیفه سنگینی را در بیان واقعیات و 

روشـنگری جامعه در خصوص کسـب موفقیت ها و 

قدرت تولید داخل دارید.

و  عمومـی  روابـط  بـودن  بـه روز  معروفخانـی 

هماهنـگ بودن با پیشـرفت های فنـاوری و ابزارهای 

رسـانه ای را جـزو اسـتراتژی های مهـم روابط عمومی 

بـرای حفـظ جایـگاه خـود و کمـک بـه ارتقـای تعالـی 

سـازمان دانسـت و گفـت: همـه واحدهـای سـازمان 

باید در این راه یاری رسان روابط عمومی باشند.

مدیرعامل شـرکت فـوالد هرمزگان در دیدار با کارکنان روابط عمومی این شـرکت به مناسـبت 
روز روابـط عمومـی و ارتباطات، جهـاد تبیین را یک وظیفه دانسـت که نقش روابـط عمومی در آن 

راهبردی است.

نقش روابط عمومی در جهاد تبیین راهبردی است
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات، اردشیر سعدمحمدی در مراسم پاسداشت 

روز معـدن در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر، بیـان 

کرد: با حفاری های چند صد هزار متری طی سال 

نمی توانیـم در بـازار مـواد معدنـی بـا رقبایـی کـه 

سـاالنه میلیون هـا متـر حفـاری انجـام می دهنـد، 

رقابت کنیم و نیازمند توسـعه اکتشـافات معدنی 

در اعماق هستیم. اگر فرصت موجود برای گرفتن 

سـهم از بازار جهانی را از دسـت بدهیم، رقیبان به 

کننـد.  مـا  جایگریـن  را  خـود  می تواننـد  راحتـی 

بنابراین ناچار هستیم از تکنولوژی روز دنیا در این 

رابطه استفاده کنیم.

وی افـزود: متولـی بخـش اکتشـافات معدنـی 

در کشور مشخص نیست و هیچ سازمانی اختیار 

اکتشـافات  انجـام  بـرای  کافـی  بودجـه  و  تـام 

معدنـی را در اختیـار نـدارد. اولیـن دغدغه بخش 

بـرای  ایـران مرکـزی  اکتشـاف اسـت. در  معـدن، 

ارزیابـی اکتشـاف نداریـم و هـر سـازمانی از نـگاه 

اعـالم  می کنـد. اسـترالیا  خـود، میـزان ذخایـر را 

یک میلیارد و 500 میلیون دالر در بخش اکتشاف 

نظـر  از  ایـران  سـرمایه گذاری کـرده کـه مقایسـه 

حجم سـرمایه گذاری با چنین کشـورهایی، نزدیک 

بـه صفـر اسـت. بـه عنـوان مثـال، شـرکت گلنکـور 

در سـال گذشـته، 229 میلیـارد دالر گـردش مالـی 

داشته که این رقم غیر قابل مقایسه با شرکت های 

ایرانی  است.

توسـعه  سـرمایه گذاری  هلدینـگ  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات تصریـح کرد: در منطقه سـریدون، 

یکـی از شـرکت های بـزرگ خارجـی اعـالم کـرد کـه 

این منطقه دارای ذخایر مس نیست اما توانستیم 

بـا سـرمایه گذاری از محـل منابـع داخلـی شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران، سـه میلیـارد تـن اکتشـاف 

ذخیره مس سریدون  را داشته باشیم.

سـعدمحمدی بـا اشـاره بـه وضعیت اکتشـافات 

تـن  میلیـون  کـرد: حداقـل 160  عنـوان  سـنگ آهن، 

سـنگ آهن بـرای تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد نیـاز 

مـورد نیـاز اسـت کـه ذخایـر کنونـی فقـط تـا 18 سـال 

آینده می تواند پاسخگوی نیاز باشد. اگر قرار است 

جایـگاه معـدن ارتقـا پیـدا کنـد، نیـاز بـه برنامه  ریـزی 

برای انجام اکتشـاف وسـیع و عمیق داریم. با اشاره 

به وضعیت ذخایر مس کشور، در دنیا 870 میلیون 

تـن مـس خالـص داریـم کـه سـهم ایـران از ایـن حجـم 

باال 40 میلیون تن است. با اشاره به کمبود تکنسین 

و کارگـر ماهـر معدنـی در کشـور، تمـام تـالش ایـن 

اسـت که تا 10 سـال دیگر معدن کاری که در ارتباط 

بـا اسـتخراج زغال سـنگ دانـش کافی داشـته باشـد، 

بـه شـدت کمیـاب خواهـد بـود؛ چراکـه در پـرورش 

تکنسین کوتاهی کردیم.

وی اضافه کرد: معادن کشور از نظر تکنولوژی به 

شـدت از سـایر کشـورها، عقـب افتاده انـد و بـه  طـور 

حرفه ای فعالیتی نمی کنند. از این رو نیاز است تا با 

ایجاد ارتباط با شـرکت های بزرگ، این عقب افتادگی 

تکنولوژیکـی جبـران شـود. در واقـع بـه نرم افزارهـای 

جدیـد در بخـش معـدن نیـاز داریـم؛ چراکه هریـک از 

کانسـار ها از توابـع ریاضـی بهـره می برنـد. اگـر شـکل 

سه بعدی اکتشاف صحیح نباشد، چگونه می توانیم 

معدن مناسبی را طراحی کنیم.

مدیرعامـل هلدینگ معـادن و فلزات بیـان کرد: 

نیازمند تغییر نگرش در ذهن سیاست گذاران برای 

توسعه بخش معدن هستیم؛ چراکه هیچ بخشی در 

ایـران بـه انـدازه معدن سـودده نبوده اسـت و قدرت 

بـزرگ شـدن در کشـور را دارد. بـا توجـه بـه کمبـود 

زیرسـاخت ها در کشـور، نمی تـوان ایـن انتظـار را از 

معـدن کار داشـت کـه عالوه بر انجـام وظایف خود، 

موظف به تامین برق، آب و گاز خود نیز باشد. پس 

بهتر است این زیرساخت ها از سوی وزارتخانه های 

تخصصی ایجاد شود.

رشـته  دانشـجویان  بـه  خطـاب  سـعدمحمدی 

مهندسی معدن، یادآور شد: ارزش روز معدن را صرفا 

مهندسان معدن  می دانند و باید قدردان آن باشند. 

در بخـش معدن، حجم کارهای عقب افتـاده و انجام 

نشـده بـه انـدازه ای زیـاد اسـت کـه برای رسـیدگی به 

آن هـا، دچـار کمبـود نیرو هسـتیم. الزم به ذکر اسـت 

کـه در حـوزه اکتشـاف، نیروی حفـار نداریم و مجبور 

هستیم از نیروهای حفار ترکیه ای بهره ببریم.

مدیرعامل هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه معادن و فلزات گفت: توسـعه بخش معـدن در ایران، 
نیازمند تغییر ساختار چارت مدیریتی و تغییر نگرش در ذهن سیاست گذاران کشور است.

نیازمند تغییر ساختار در بخش معدن هستیم
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقل از شـرکت 

فوالد سنگان، علی امرایی ضمن تبریک به مناسبت 

آزادسـازی  سـالروز  مـاه،  خـرداد  سـوم  فرارسـیدن 

خرمشهر عنوان کرد: نیروهای تالشگر شرکت فوالد 

سنگان، این بار در دومین ماه از آغاز سال و در بهار 

ماهیانـه  تولیـد  رکـورد  باالتریـن  توانسـتند  تولیـد، 

گندله را با تولید 530 هزار تن ثبت کنند.

وی بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظم رهبری 

در اهمیت تولید، افزود: مجاهدان جبهه اقتصادی 

در شـرکت فـوالد سـنگان در لبیـک بـه رهنمودهـای 

رهبر معظم انقالب، توانستند باالترین میزان تولید 

بهره بـرداری  ابتـدای  از  شـرکت  ایـن  در  ماهیانـه 

تاکنـون را ثبـت و ایـن درحالـی اسـت کـه امسـال، 

رکوردهـا یکـی پـس از دیگـری شکسـته و »حماسـه 

تولید« در حال شکل گرفتن است.

بـا اشـاره بـه  مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـنگان 

فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: »حضرت 

آیت اللـه خامنـه ای تاکیـد کردنـد: خرمشـهرها در 

پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی 

کـه از جنـگ نظامـی سـخت تر اسـت.« کارگـران و 

مهندسان پرتالش ما در این شرکت، در اردیبهشت 

مـاه، رکـوردی بی سـابقه را از خـود نشـان دادنـد و 

ثابـت کردنـد، ایـن بـار جنـگ در جبهـه اقتصـادی 

گونـه،  مجاهـدت  تـالش  بـا  مـا  مسـلما  و  اسـت 

خرمشهرها را نیز فتح خواهیم کرد.

امرایی ادامه داد: تولید 530 هزار تن گندله در 

کـه  آمـد  دسـت  بـه  حالـی  در  مـاه  اردیبهشـت 

هم اکنون با تولید تجمیعی 15 میلیون تن گندله از 

ابتدای بهره برداری تاکنون، درصدد تحقق ظرفیت 

اسـمی ایـن کارخانـه در سـال جاری هسـتیم کـه این 

مهم نشـان از مسـئولیت پذیری سـازمانی اسـت که 

منتج به تحول و تعالی در این شرکت خواهد شد.

وی در پایـان ضمـن تبریک در دسـتیابی به این 

بـزرگ گـروه  بـه کلیـه همـکاران و خانـواده  رکـورد 

فوالد مبارکه، از خداوند متعال سربلندی و توسعه 

صنعت کشور را مسئلت کرد.

مدیرعامل شـرکت فوالد سـنگان گفت: تالشگران شـرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، باالترین 
رکورد تولید ماهیانه گندله را با 530 هزار تن، در اردیبهشت ماه سال جاری ثبت کردند.

ثبت باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله 
در فوالد سنگان
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به گزارش »فلزات آنالین«، طی صدور بخشنامه 

واردات ماشـین آالت معدنـی کـه به اعتقاد برخـی از 

فعـاالن بـرای حمایـت از یـک شـرکت خـاص معدنـی 

است، تنها بر واردات ماشین آالتی تاکید شده است 

که تولید داخل نداشته باشند. ابوذر جمشیدونـــد، 

سرپرســت دفتــر ماشیــن آالت و تجهیزات کشاورزی، 

ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

این ابالغیه را به شرح زیر صادر کرده است:

پیـرو جلسـه شـنبه 17 اردیبهشـت مـاه 1401 بـا 

و  معـادن  معاونـت  و  وزارت  عالـی  مقـام  حضـور 

فرآوری مواد، مقرر شـد نحوه بررسـی سـاخت داخل 

و ثبت سفارش ماشین آالت صنایع معدنی به شرح 

زیر انجام شود:

سـاخته  کشـور  داخـل  کـه  ماشـین آالتی   -1

نمی شـوند؛ شـامل ماشـین آالت منـدرج در جـدول 

شـماره یک. ثبت سـفارش این ماشـین آالت از جنبه 

ساخت داخل بالمانع است و امکان واردات آن ها از 

مسیرهای زیر مجاز است:

– بخـش بازرگانـی: منـوط بـه عقـد قـرارداد بـا 

بهره بـرداران و پیمانـکاران شـامل ماشـین آالت نـو و 

مستعمل با سال ساخت حداکثر پنج سال.

– مطابق با آیین نامه اجرایی قانون امور معادن.

2- سـایر ماشـین آالت کـه سـاخت داخـل دارنـد 

شامل ماشین آالت مندرج در جدول شماره دو؛

بـاالی  تعـداد  تامیـن  و  تسـریع  راسـتای  در 

ماشـین آالت مورد نیاز معادن، مقرر شـده اسـت به 

داخلـی،  سـازندگان  از  دسـتگاه  یـک  خریـد  میـزان 

واردات یک دسـتگاه انجام شـود. ثبت سـفارش این 

نـوع ماشـین آالت تحـت شـرح جـدول شـماره دو، 

منـوط بـه عقـد قـرارداد عملیاتـی )امضـای قـرارداد و 

تولیدکننـــده  شرکــت  بـا  پیـش پرداخــت(  انجــام 

احـراز  از  پـس  اسـت.  شـرایط  واجـد  ماشـین آالت 

قرارداد عملیاتی، به همان تعداد و مشخصات فنی 

دستگاه مورد قرارداد، مجوز واردات داده می شود.

در مـواردی کـه ایـن موضـوع مصـداق نداشـته 

باشد؛ مانند مواردی که نیاز به واردات یک دستگاه 

بـا  بایـد معـادل مبلـغ هزینـه واردات  وجـود دارد، 

قـرارداد  شـرایط،  واجـد  ماشـین آالت  تولیدکننـده 

عملیاتـی منعقـد و پیش پرداخت نیز پرداخت شـود 

تـا امـکان صـدور مجـوز واردات بـرای ماشـین آالت 

منـدرج در جـدول شـماره 2 وجـود داشـته باشـد. 

قرارداد با تولیدکننده داخلی باید به عنوان یکی از 

مـدارک الزامـی، بارگـزاری آن داخـل سـامانه جامـع 

تجارت صورت پذیرد.

بدیهـی اسـت دستگاه هـــای مشمـــول قانـون 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 

و  مسـتثنا  بنـد  ایـن  از  ایرانـی،  کاالی  از  حمایـت 

موظف به رعایت مفاد قانون، به خصوص مواد 5 و 

17 آن هستند. هرگونه ابهام در خصوص اجرای این 

پند، توسط این دفتر پاسخ داده می شود.

شیوه نامه جدید، تشدید مشکالت   
خودساخته پیشین معدن

در پی ابالغ شیوه نامه جدید واردات ماشین آالت 

رئیـس خانه معدن ایران طی ارسـال نامه ای بـه وزیر صمت، ابالغیه جدید ایـن وزارتخانه در رابطه 
با واردات ماشین آالت معدنی را مغایر با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست.

ابالغیه دردسرساز واردات ماشین آالت معدنی
مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان:
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معدنـی، خانـه معـدن ایـران طـی ارسـال نامـه ای بـه 

سـید رضـا فاطمـی  امیـن، وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجارت به مشـکالت واحدهای تولیدی در رابطه با 

واردات ماشـین االت معدنـی و نـو مسـتعمل اشـاره 

کـرده اسـت. مـوارد ذکر شـده در شـیوه نامه مذکور، 

با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به 

صـورت گسـترده اختـالف فـراوان دارد. عمـال ایـن 

شـیوه نامه، نه  تنها گره ای از مشـکالت خودسـاخته 

پیشـین حـوزه معـدن کشـور بـاز نخواهـد کـرد بلکـه 

موجـب سـخت تر شـدن اوضـاع و تشـدید موانـع بـه 

جای تسهیل و رفع موانع می شود.

محمدرضـا بهرامـن، رئیـس خانـه معـدن ایـران، 

ضمـن اشـاره بـه اینکـه نـاوگان ماشـین آالت معدنـی 

کشـور به دلیل عدم نوسـازی طی سـنوات گذشـته 

کـه متاثـر از شـرایط خـاص تحمیلـی و سیاسـت های 

انقباضـــی ارزی همـــراه بـا اولویت بنـــدی اشتبــاه و 

صدور بخشـنامه های متناقض، بسـیار مسـتهلک و 

فرسـوده شـده  اسـت، اظهـار کـرد: سیاسـت مزمـن 

شـدن عدم نوسـازی و واردات ماشین آالت معدنی، 

موجب کاهشـی شـدن خطرآفرین آمار تولید بخش 

معدن طی سال های اخیر شده است.

وی افزود: به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود 

ماشـین آالت معدنـی بـرای بهبـود شـرایط تولیـد و 

امـر،  مرتبـط  مختلـف  بخش هـای  تدبیـر  حسـب 

موضوع کارشناسی شده توسط بخش های تخصصی 

مختلـف، در دسـتور کار سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 

تولیـد قـرار گرفـت و در نهایت پس از بررسـی ها، طی 

برگــــزاری جلســـات ستـــاد تسهیــــل و همچنیـــن 

همه جانبـه بـا حضـور تولیدکننـدگان، بهره بـرداران و 

نماینـدگان بخش هـای مختلـف معدنـی کشـور و 

معاونـت معدنـی وزارت صنعـت، معدن و تجـارت، 

جلسـه  در  شـده  گرفتـه  تصمیم هـای  نهایـت  در 

31فروردیـن مـاه 1401 بـا تصویـب اکثریـت حاضـران، 

نهایـی و جهـت دسـتور اقدامـات الزم بـه معاونـان و 

مدیران مرتبط آن وزارتخانه، ابالغ شد.

رئیـس خانـه معدن ایـران تصریح کـرد: علی رغم 

مـوارد مطـرح شـده طـی جلسـات متعـدد، تنهـا بـا 

ابـالغ شـیوه نامه  گذشـت حـدود یـک مـاه، شـاهد 

شـماره  بـه  معدنـی  ماشـین آالت  واردات  جدیـد 

60/56615  در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1401 توسط 

سرپرسـت دفتـر ماشـین آالت معدنـی و تجهیـزات 

کشـاورزی، سـاختمانی و معدنـی به فعـاالن معدنی 

کشـور بوده ایم که موارد ذکر شـده داخل شـیوه نامه 

مذکـور کامـال بـا آخریـن مصوبه سـتاد تسـهیل و رفع 

موانع تولید اختالف فراوان دارد.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، بهرامـن در پایـان 

ضمـن تاکیـد بـر اینکـه مـوارد ذکـر شـده داخـل ایـن 

شـیوه نامه، می توانـد اثـرات منفـی عدیـده ای را در 

فعالیت های معدنی داشـته باشـد، خواسـتار شـد تا 

نسبت به بررسی اصالح مواردی، اقدامات اساسی 

و الزم صورت بپذیرد.

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان، سـامان 

مرتـاض در حاشـیه حضـور در نمایشـگاه بین المللـی 

معدن و صنایع معدنی کرمان بیان کرد: با توجه به 

نام گـذاری امسـال بـا عنـوان »تولیـد، دانش بنیـان و 

اشتغـــال آفریـــن«، شرکـــت ملـی صنایـــع مــس ایـران 

پتانسـیل زیـادی در زمینـه سـرمایه گذاری در زمینـه 

تکنولوژی های دانش بنیان دارد.

عضـو هیئـت  مدیـره شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران عنـوان کـرد: بـا عنایـت بـه راه انـدازی مرکـز 

نوآوری و شـتاب دهی شـهید سـتاری در رفسنجان، 

ما از تمـــام طرح هـــایی کــه به نوعـــی دانش بنیـــان 

هسـتند و بـا صنعـت و معـادن مـس ارتبـاط دارنـد، 

استقبال می کنیم و می توانیم حمایت کنیم تا این 

طرح های دانش بنیان به نتیجه مطلوب برسند.

مرتـاض یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان 

کرمان بهشت معادن لقب گرفته و دو قطب اصلی 

مـس و آهـن یعنـی سرچشـمه و گل گهـر در کرمـان 

واقـع اسـت، می توانیـم حمایـت خوبـی را در زمینـه 

زیرسـاخت تمـام مسـائل دانش بنیانی کـه در بخش 

صنعـت و معـدن در مرکـز نـوآوری شـهید سـتاری 

وجود دارد، داشته باشیم.

عضـو هیئـت  مدیره شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران گفـت: از تمـام طرح هایی که بـه نوعی 
دانش بنیان و با صنعت و معادن مس در ارتباط هستند، حمایت می کنیم.

حمایت »فملی« از طرح های دانش بنیان در زمینه 
صنعت و معدن
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، در حـال حاضـر بـا 

اسـتان  در  کـه  نـوردی  کارخانه هـای  بـه  توجـه 

پـا بـه عرصـه  اصفهـان و همچنیـن در کل کشـور 

جمعـــی  تولیـــد  ظرفیـــت  گذاشته انـــد،  وجــــود 

از تقاضـای  فوالدهـای سـاختمانی و عرضـه آن هـا 

بـازار پیشـی گرفتـه اسـت. ایـن موضـوع بـه اضافـه 

محصـوالت  صـادرات  بـرای  ناگهانـی  تصمیمـات 

فـوالدی، عرصـه را بـر کارخانه هـای فـوالد به شـدت 

تنگ کرده است.

از سـوی دیگـر بـا توجـه به نیـاز روزافـزون بخش 

صنعـت و معـدن کشـور بـه مقاطـع آلیـاژی و گـروه 

پنـج سـال  از حـدود  میلگردهـای سـاده صنعتـی، 

پیش با شروع تولید گرد با سایز 80 در نورد 650 و 

بعـد گردبـا سـایز 60 و 50 در نـورد 500 و متعاقبـا در 

سـال 1400 و در نـورد 300 گردهـای بـا سـایز 40 و 30 

بـا مـارک 70cr2 رقـم خـورد و گـرد بـا سـایز 25 بـا 

مـارک 70cr2 نیـز بـه تازگـی بـه سـبد محصـوالت 

شرکت اضافه شد.

در ایـن خصـوص بـا تنی چند از تالشـگران تولید 

گفت وگـو  بـاال  افـزوده  ارزش  دارای  محصـول  ایـن 

انجام شده که در ادامه می خوانید.

محمدامیـن یوسـف زاده، مدیـر مهندسـی نورد 

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در ایـن خصوص گفت: 

با توجه به ارزش افزوده باالی این محصوالت، عمال 

ذوب آهن ورود بسـیار مقتدارانه ای به بازار مقاطع 

برایـن برنامه ریـزی  بنـا  از خـود نشـان داد،  آلیـاژی 

کردیم در سال 1401 حداقل 10 پروفیل جدید و تماما 

از مقاطـع صنعتـی و بـا ارزش افـزوده بـاال را بـه سـبد 

محصـوالت شـرکت اضافه کنیـم که تعـدادی از این 

و  اسـت  آلیـاژی  گردهـای  همیـن  جدیـد  مقاطـع 

اسـاس  بـر   25 گـرد  شـدیم  موفـق  خوشـبختانه 

اسـتاندارد 10060 و سـتون تلرانـس fine کـه تقریبـا 

نصف تلرانس مجاز حالت نرمال است را تولید و به 

اعـالم می کنیـم  بـه صراحـت  بـازار عرضـه کنیـم. 

توانایی تولید انواع گردهای صنعتی از قطر 18 الی 

150 را بر اساس استاندارد مذکور و خواسته مشتری 

دارا هستیم.   

وی افـزود: ارزش افـزوده ایـن مقاطـع حداقـل 

2.5 برابر مقاطع ساختمانی است، بنابراین با توجه 

به محدودیت های ایجاد شده در تامین مواد اولیه، 

قیمـت بـاالی حامل های انـرژی و ... راهی به غیر از 

تولید ارزش آفرین و کاهش قیمت تمام شده وجود 

ندارد و در نتیجه تولید پروفیل های جدید را در هر 

ماه برنامه ریزی کردیم.

محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر شرکت نیز 

مدیر مهندسـی نورد شـرکت ذوب آهن اصفهان گفـت: توانایی تولید انـواع گردهای صنعتی از 
قطر 18 الی 150 و بر اسـاس اسـتانداردهای موجود و مطابق با درخواسـت مشـتری در ذوب آهن 

اصفهان وجود دارد.   

توانایی تولید انواع گردهای صنعتی در 
ذوب آهن اصفهان
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در ادامـه گفـت: بـا توجـه به ویژگـی خاص محصول 

70cr2 و بـه علـت بـاال بـودن درصـد کـروم در آن، 

نسبت به سایش مقاومت باالیی دارد و در عملیات 

فوالدسـازی و نـورد کنترل و بازرسـی های ویـژه بر آن 

اعمـال می شـود کـه در ایـن راسـتا مدیریت کیفیت 

شرکت در کلیه عملیات فوق حضور فعال و مستمر 

داشـته اسـت تـا ایـن محصـول کامـال سـالم و بـدون 

عیـب بـه دسـت مشـتری برسـد. الزم بـه ذکر اسـت 

این محصول در سایز 30 میلی متر در سال گذشته 

تولید شده است.

و  فنـی  مهرابـی، سرپرسـت خدمـات  علیرضـا 

تولیـد مدیریـت مهندسـی نـورد نیـز اضافـه کـرد: بـا 

دستور مدیرعامل شرکت تولید محصوالت صنعتی 

اسـتراتژی  یـک  عنـوان  بـه  کیفـی  فوالدهـای  و 

بلندمـدت در دسـتور کار مهندسـی نـورد، طراحـی 

کالیبر و تولید ذوب آهن قرار گرفت که در دو سال 

گذشـته اقدامـات موثـری انجام شـد و چند پروفیل 

صنعتـی جدیـد از جملـه آرک و ریـل زبانـه سـوزن 

تولید شد.

وی افـزود: تولیـد میلگـرد بـا سـایز 25 بـا گریـد 

آلیاژی 70cr2 به عنوان یک تولید مناسب در شرایط 

ویژه اقتصادی کشور و بر اساس شناسایی بازارهای 

هدف در بخش خدمات فنی تولید، فرایند طراحی 

و تولید کالیبرها و تکنولوژی تولید، مطابق با گراف 

و  غلتک هـا  آماده سـازی  و  تـراش  از  پـس  و  انجـام 

قطعات تکنولوژی و آرماتورکاری در کارگاه نورد  300 

با موفقیت تولید شد.

مدیریـت  تولیـد  و  فنـی  خدمـات  سرپرسـت 

مهندسی نورد تصریح کرد: یکی از مشکالت تولید 

ایـن گریـد از محصـول ایـن بـود کـه پـس از نـورد بـه 

دلیل باال بودن درصد کربن، احتمال ترک دار شـدن 

بـه خصـوص در سـایزهای پاییـن مثـل سـایز ،25 زیاد 

اسـت، بنـا برایـن بـا تمهیداتی که انجام گرفـت، این 

طبـق  عالـی  کیفیـت  بـا  و  تـرک  بـدون  محصـول 

استاندراد 10060 و با حداقل Ovality )بیضوی بودن( 

تحویل مشتری شد.

سـید جعفر رضویان، سرپرسـت کارگاه نورد 300 

نیـز در ادامـه عنـوان کـرد: پـس از تولیـد سـایزهای 

باالی این محصول میانی در کارگاه های نورد 650 و 

500 ، سـایز 25 آن بـا مـارک 70cr2 نیـز بـا بهتریـن 

بـا  مطابـق  نـورد 300  در  بـار  اولیـن  بـرای  کیفیـت 

درخواسـت مشتری تولید شـد که از آن برای تبدیل 

بـه گلوله هـای آسـیاب از طریـق عملیـات رول فـورج 

استفاده می شود.    

وی در پایان اظهار کرد: کارگاه نورد 300 توانایی 

تولید انواع میلگرد صنعتی با سایزهای کمتر از 32 

را دارد که با تولید آن ها ارزش افزوده بیشتری برای 

کارخانه رقم می خورد.

ـــ

آمارهـای  مطابـق  آنالیـن«،  »فلـزات  گـزارش  بـه 

رسمی منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

در سـالی که گذشـت، 28 میلیون و 40 هزار و 100 تن 

تـن   100 و  هـزار   205 و  میلیـون   25 و  خـام  فـوالد 

محصـوالت فـوالدی تولیـد شـد کـه در مقایسـه بـا 

افـت  و  درصـدی   2.1 کاهـش  ترتیـب  بـه  سـال99 

5درصدی را به همراه داشته است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، طـی 12 ماهه پارسـال، 

299 هـزار تـن کاتـد مـس در کشـور تولیـد شـد کـه 

نشـان دهنده رشـد 2.8 درصدی است. تولید شمش 

آلومینیوم با رشد 25.1 درصدی به 571 هزار و 100 تن 

رسـید. در ایـن مـدت، تولیـد پـودر آلومینـا بـا رشـد 

0.7درصـدی بـه 230 هـزار و 700 تـن ارتقا پیدا کرد. در 

سال 1400، همچنین یک میلیون و 474 هزار و 400 تن 

کنسـانتره زغال سـنگ تولید شـد که در هم سنجی با 

سال 1399، افت 12.8 درصدی نشان می دهد.

بر اسـاس گزارش های منتشـر شـده، شـرکت های بزرگ بخش معـدن و صنایـع معدنی موفق 
شـدند بیـش از 53  میلیون و 245 هـزار و 200 تن فوالد خـام و محصوالت فوالدی در سـال 1400 

تولید کنند.

53 میلیون تن فوالد خام و محصوالت فوالدی تولید شد



سایررسانهها
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

شماره  218          خرداد ماه  1401 76

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن«، دادخـدا سـاالری 

در نشسـت اقتصـاد مقاومتـی در محـل دادسـرای 

توسـعه  انقـالب کرمـان، عنـوان کـرد:  و  عمومـی 

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیرانه  مهـم  اقـدام  اشـتغال، 

اسـت و نقش بسـیار مهمی در کاهش جرایم دارد. 

حـــل مشکالت کشـــور در گرو روحیـــه جهـــادی و 

انقالبی مسـئوالن کشـور، به عبارتی بسیجی عمل 

درون  بـه  نـگاه  داخـل،  تولیـد  از  حمایـت  کـردن، 

کشـور و قطـع امیـد از خـارج از کشـور در تصمیـم 

گیرندگان و مسئوالن اجرایی است.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حمایـت از تولیـد باید از 

سـطح شـعار به عمل تبدیل شـود، بیان کرد: گاهی 

از  حمایـت  در  خوبـی  شـعارهای  مجریـان  توسـط 

تولیـد داده می شـود امـا در مرحلـه عمـل از بـاب 

مصلحت اندیشـی و بهانه هـای مختلـف، از زیر بار 

مسـئولیت شـانه خالـی می کننـد و تولیدکننـده را 

رها می سازند.

دادستـــان عمــومی و انقـالب مرکـــز استــــان 

کرمان با اشـاره به اینکه متاسـفانه در کشـور نفع و 

سـودهای میلیاردی در واردات و ضرر و مشـکالت 

در تولیـد اســـت، اضافـــه کـــرد: تولیدکننـدگان بـه 

عنــــوان ســــرداران و سربــــازان بی ادعـــای جنـگ 

دادسـتان عمومـی و انقالب مرکز اسـتان کرمان از حل مشـکالت پیـش روی معدن مـس درآلو با 
تدابیر قضایی خبر داد و گفت: با حل این معضالت،  زمینه اشتغال یک هزار نفر فراهم شده است.

حل مشکالت معدن مس درآلو

اقتصـادی، بی دفـاع و شـکننده در معـرض هـزاران 

ترکـش داخلـی و خارجـی هسـتند و بایـد هـم در 

جبهـه داخلـی و هـم در جبهـه خارج، بـرای دفاع از 

کشـور بجنگنـد. رانـت، قاچـاق، واردات، قوانیـن 

تعـــدد مراکــز  پاگیـــر اداری و مغایــــر،  دســـت  و  

تصمیم گیری و تصمیم سـازی بـــرای امـــر تولیـــد و 

اجرایـی  بـا ضمانت هـای  قوانیـــن حمایتـی  عـــدم 

کیفری، مشکالت بنیادی عرصه تولید هستند که 

باید برای حل آن ها فکر اساسی صورت گیرد.

سـاالری یادآور شـد: قوه قضاییه با درک شـرایط 

ویـژه و لـزوم حمایـت از تولیـد و سـرمایه گذاری در 

و  برخـــی سازمان هـــا  و مسئولیـــت  بـــار  کشـــور، 

دسـتگاه های اجرایـی کـه بایـد حامـی تولید باشـند 

اما در مسیر تولیدکنندگان مانع ایجاد می کنند را 

بـر دوش گرفتـه اسـت و توانسـته بـه خوبـی بخـش 

زیـادی از ایـن مشـکالت را رفـع کند کـه این اقدام، 

مراتـب تقدیـر تولیدکننـدگان از دسـتگاه قضایـی را 

نیز به دنبال داشته است.

بر اساس گزارشی از ایرنا، در این نشست علی 

رسـتمی، مدیرعامل شـرکت ملی صنایع مس ایران 

از گرفتـن تصمیم هـای راهگشـا در حـل مشـکالت 

معـــدن مـــس درآلـــو خبـــر داد و گفـــت: بـا رفـــع 

مشـکالت ایـن کارخانـه، زمینـه اشـتغال یـک هـزار 

نفـر فراهـم می شـود. حـدود 90 درصـد تجهیـزات 

ایـن معـدن نصـب شـده بـود و ادامـه ایـن کار منوط 

به تامین آب مورد نیاز آن بوده است.
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هسـتند. مـا در بخش هـای دولتـی و نیمـه دولتـی 

دسترسـی الزم بـرای پیگیـری فعالیت هـای خـود را 

داریـم و کاری کـه بایـد انجام بدهیم این اسـت که 

صـدای انجمـن و شـرکت های خصوصی باشـیم، آن 

هـم بـه دلیـل اینکـه ایـن دوسـتان دسترسـی الزم را 

ندارند و ما باید در کنار آن ها باشیم.

وی عمده تریـن مشـکل صنعـت فـوالد را عـدم 

داشـتن هم صدایی دانسـت و اظهار کرد: یکی از 

دنبـال  دارد  ضـرورت  انجمـن  ایـن  کـه  اهدافـی 

اسـت. در بخش هـای  یـک صدایـی  ایجـاد  کنـد، 

مختلـف صنعـت فوالد نقاط مشـترکی وجود دارد 

و نفـرات خبـره و تیم هـای کارشناسـی متعـددی 

هسـتند کـه می تواننـد در ایجـاد ایـن یـک صدایی 

و  فشـــــار  هرگونــــه  از  تــــا  باشنــــد  نقش آفریــــن 

دستورالعمل هــای ناصحیـح و موانـع شکل گیـــری 

تولید، جلوگیری کنند.

»امیـــن ابراهیمـــی، مدیرعامـــل شرکــت فــوالد 

خوزسـتان« بـا رای قاطـع به عضویت هیئت مدیره 

انجمن تولیدکنندگان فوالد درآمد. 

گفتنـی اسـت، مشـارکت در تصمیم سـازی و 

تعییـن راهبـرد صنعـت فـوالد از مهم تریـن مزایـای 

عضویت در انجمن است.

مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: زمانی که تنش اقتصـادی رخ می دهـد، ابتدا بخش 
خصوصـی دچار گسسـت می شـوند و مـا در بخش های دولتی و نیمـه دولتی دسترسـی الزم برای 

پیگیری فعالیت های خود را داریم و باید صدای انجمن و شرکت های خصوصی باشیم.

در انجمن باید صدای شرکت های 
خصوصی کوچک  باشیم

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

فـــوالد خوزستـــان، در مراســـم  عمـــومی شرکـــت 

انجمــــن  مدیــــره  هیئـــت  اعضــــای  انتخـاب 

تولیدکننـدگان فـوالد ایـران کـه 28 اردیبهشـت مـاه 

1401 برگـزار شـد، امیـن ابراهیمـی عنـوان کـرد: ایـن 

شـرکت دومیـن شـرکت و بزرگ تریـن تولیدکننـده 

فوالد خـــام در کشـــور است که جایگاه خاصــی در 

صـادرات کشـور داشـته و نقـش مهـم و  کلیـــدی را 

در اقتصاد برعهده دارد. 

اصلـی شکل گیـــری  داد: مشکـــل  ادامـــه  وی 

انجمن هــا بحـث هـم صدایی اسـت. ما متاسفانـــه 

در سال هــــای گذشتــــه چالش هــای متعــــددی در 

حوزه هـــای انـــرژی داشتیــــم کـــه امیــد اســـت بـا 

ایـن  رفـــع  انجمـــن شاهـــد  ایـن  همراهـی اعضـای 

چالش ها باشیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان با اشـاره به 

موانـــع بخـــش خصوصـــی گفــــت: در تنش هـــای 

تنیـده  هـم  بـه  مختلـف  زنجیره هـای  اقتصـادی، 

هستنــد، شرکت هـــای بـزرگ حلقه هــــای بـزرگ را 

تشـکیل می دهنـد و شـرکت های کوچک بـه عنوان 

حلقه های کوچک این زنجیره محسوب می شوند. 

ابراهیمـی افـزود: زمانی که تنش اقتصادی رخ 

می دهـد، ابتـدا حلقه هـای کوچـک دچـار گسسـت 

می شـوند کـه در  واقـع همـان بخـش خصوصـی مـا 
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

تولیدکننــــده  شرکت هــــای  ایمیـــدرو،  عمــــومی 

کنسـانتره سـنگ آهن از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان 

اسـفند مـاه 1400، حـدود 51 میلیـون و 538 هـزار و 

ایـن رقـم در  تولیـد کردنـد.  تـن کنسـانتره  هفـت 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 49 میلیون و 714 هزار 

و 445 تن بود.

از این میزان، شرکت های »گل گهر« 16میلیون 

و 450 هـــزار و 362 تـــن، »چادرملو« 12 میلیـــون و 

186هـــزار و 393 تـــن، »توسعـــه معـــادن و صنایـــع 

معدنی خاورمیانه« 6 میلیون و 101 هزار و 515 تن، 

»گهـر زمیـن« چهـار میلیـون و 912 هـزار و 196 تـن، 

»مرکزی« سه میلیون و 811 هزار و 291 تن، »توسعه 

فراگیـر سـناباد« دو میلیـون و 500 هـزار و 82 تـن، 

»اپـال پارسـیان سـنگان« دو میلیـون و 377هـزار و 

128تن، »صنایع معدنی فوالد سنگان«، یک میلیون 

و  میلیـون  یـک  »صبانـور«  تـن،  و 280  و 470هـزار 

347هزار و 942 تن و »جالل آباد« 380 هزار و 818 تن 

کنسانتره آهن تولید کردند.

طی سال گذشته، شرکت های بزرگ 16میلیون 

و 940 هزار و 301 تن کنسـانتره به شـرکت ها ارسـال 

کردند که در مقایسـه با رقم مدت مشـابه سـال 99 

)18 میلیون و 740 هزار و 188 تن(، حدود 10 درصد 

کاهش نشان می دهد.

مـاه،  اسـفند  آهـن در  تولیـد کنسـانتره  میـزان 

چهارمیلیون و 98 هزار و 857 تن بود که نسبت به 

رقم مدت مشـابه سـال 99 )سـه میلیون و 533 هزار 

و 903تن(، نزدیک به 16 درصد افزایش یافت.

افزایش 11٦ درصدی تولید و 2٦ درصدی   
ارسال دانه بندی

شـرکت های بـزرگ، از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان 

تـن  یـک میلیـون و 947 هـزار و 599  مـاه،  اسـفند 

سـنگ آهن دانه بنـدی تولیـد کردنـد کـه نسـبت بـه 

رقـم مـدت مشـابه سـال 99 )902 هـزار و 454 تـن(، 

116درصد افزایش نشـان می دهد. ارسـال سنگ آهن 

دانه بندی نیز با 26 درصد افزایش، از یک میلیون و 

784 هـزار و 519 تـن در سـال 99 بـه دو میلیـون و 

250هزار و 410 تن طی سال 1400 افزایش یافت.

میزان تولید کنسـانتره سـنگ آهن در سـال 1400 با حدود 4 درصد افزایش نسـبته به سـال قبل از 
آن، از 51 میلیون و 500 هزار تن عبور کرد.

تولید کنسانتره آهن از مرز 51 میلیون تن گذشت
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بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر، جعفر 

رفیعیـان عنـوان کـرد: مجموع تولیـد ماهانه گندله 

مجتمـع گل گهـر در اردیبهشـت ماه یـک میلیـون و 

110هـزار و 356 تـن بـود کـه رکـورد شـکنی در ایـن 

در  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  گرفتـه  زمینـه  صـورت 

نخسـتین مـاه سـال 1401، یـک میلیـون و 110 هـزار و 

کارخانـه  مـاه  تولیـد  شـد.همچنین  ثبـت  13تـن 

تـن  بـه میـزان 563هـزار و 623  یـک  گندله سـازی 

رکـورد ثبـت کـرد کـه ایـن عـدد در فروردیـن امسـال 

563 هزار و 523 تن بوده است.

وی افـزود: تولیـد ماهانـه گندله سـازی شـماره 

دو، یکی دیگر از ثبت رکوردهای اردیبهشت بوده 

کـه بـه میـزان 564 هـزار و 733 تن ثبت شـده و این 

واحـد رکـورد مـاه قبـل خـود را به میـزان 546 هزار و 

490 تن را شکسته است.

معاون بهره برداری مجتمع گل گهر، آخرین رکورد 

ماهانـه را مربـوط بـه کارخانـه هماتیـت دانسـت و 

گفـت: ایـن کارخانـه بـا تنـاژ 90 هـزار و 398 تـن رکـورد 

قبلی خود به میزان 89 هزار و 552 را شکسته است.

ثبت دو رکورد روزانه از دیگر دستاوردهای بخش 

تولید بوده است. بر این اساس رکورد روزانه کارخانه 

گندله سـازی یـک، در روز 16اردیبهشـت بـه میـزان 

21هزار و 214 تن و رکورد روزانه کارخانه گندله سازی 

دو، به میزان 19 هزار و 571 تن در روز 22 اردیبهشت 

ثبـت شـده اسـت امـا در بخـش کیفـی نیـز بـه گفتـه 

معاون بهره برداری مجتمع گل گهر رکورد ثبت شده 

است که شامل تولید ماه خطوط 1 و 2 و 3 کنسانتره، 

کارخانـه غبـار، پلـت فید مگنتیت و همچنین تولید 

ماه کارخانه گندله سازی بوده اند.

معـاون بهره برداری شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ثبت ٦ رکورد تولید و چهـار رکورد کیفی در 
اردیبهشت ماه سال 1401 در بخش های مختلف گل گهر خبر داد.

رکورد زنی مجتمع گل گهر در اردیبهشت ماه

ـــ

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومـی ایمیـدرو، در حالـی کـه میـزان واردات در 

فروردیـن مـاه 1401 بـا کاهـش 16 درصـدی همـراه شـد، 

بیشـترین ارزش صـادرات به زنجیـره فوالد اختصاص 

داشـت؛ بـه طـوری کـه ارزش صـادرات ایـن بخـش از 

506 میلیـون دالر عبـور کـرد و پـس از آن، زنجیره مس 

بـا ارزش صـادرات 110 میلیـون دالری در جایـگاه دوم 

قرار گرفت. رتبه بعدی صادرات به زنجیره آلومینیوم 

اختصـاص یافـت؛ بـه طـوری کـه ارزش صـادرات ایـن 

حوزه نیز به بیش از 41 میلیون دالر رسید.

از سـوی دیگـر، ارزش واردات بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی در فروردیـن ماه به 247 میلیـون دالر 

رسید که این رقم، یک درصد بیشتر از واردات مدت 

مشـابه در سـال گذشـته اسـت؛ در حالـی کـه حجـم 

واردات نیز با کاهش 2 درصدی مواجه شد.

از  بیـش  بـا  فـوالد  زنجیـره  مـدت  ایـن  طـی 

63میلیـون دالر، بیشـترین سـهم از واردات را در 

بـا  و کک  زغال سـنگ  آن  از  پـس  گرفـت.  اختیـار 

44میلیـون دالر، پـودر آلومینـا بـا 38 میلیـون دالر و 

انـواع فروآلیـاژ بـا 34 میلیـون دالر در جایـگاه بعدی 

واردات ایستادند.

بر اسـاس گزارش های منتشـر شـده در فروردین ماه امسـال، 8٦٦ میلیون دالر از تولیدات معدن 
و صنایع معدنی روانه بازارهای صادراتی شد.

صادرات صنایع معدنی 16 درصد رشد پیدا کرد
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اصالحـی در خـط تولید و کاهش توقفـات اضطراری 

و کاهـش پـاور آن کوره هـای قـوس الکتریـک، افزایش 

سرعت ریخته گری و استفاده بهینه از زمان ها برای 

همچنیـن  و  تجهیـزات  کاری  بـه  آمـاده  و  تولیـد 

پشتیبانی و نیز حمل ونقل به موقع و سریع، همگی 

در افزایش تولید نقش داشته اند.

معروفخانی در ادامه ارتقای کیفیت تختال های 

تولیدی در فوالد هرمزگان را از استراتژی های اصلی 

ایـن شـرکت خوانـد و گفـت: در اسـفند و فروردیـن 

مـاه، دو رکـورد پیاپـی در ارتقـای کیفیـت تختـال در 

فوالد هرمزگان به ثبت رسید.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ارتقـای کیفیـت تختـال 

باعـث تولیـد محصـول نهایـی بـا کیفیـت در صنایع 

پایین دستی خواهد شد و رضایت جامعه را از کاالی 

ایرانی در پی خواهد داشت، این افزایش کیفیت را 

ضامـن بقـا در بازارهـای جهانـی و حفـظ مشـتریان 

خارجی و افزایش صادرات خواند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان در پایـان بـا 

تاکیـد بـر لزوم تامین انـرژی، عنوان کرد: تمامی این 

برنامه هـا و پروژه هـا داخـل سـازمانی اسـت به نحوی 

کـه مـا راه را بـرای افزایـش تولیـد همـوار کرده ایـم اما 

کفه دیگر ترازو، تامین انرژی است.

معروفخانی، یاری دسـتگاه های ذی ربط را برای 

تامیـن انـرژی و جلوگیـری از توقـف تولیـد و خسـران 

صنایع پایین دستی خواستار شد.  

مدیرعامل شـرکت فوالد هرمزگان گفت: فوالد هرمزگان پس از کسـب رکورد کیفی تختال، رشـد 
7.1 درصـدی تولیـد این محصول در دو ماهه سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل را تجربه 

کرد و نشان داد کیفیت و کمیت را توامان پیش می برد.

جهش 7 درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان اعالم کرد:

بـه گـزارش »فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد هرمزگان، عطاالله معروفخانی 

بـا تاکیـد بر تحقق رشـد تولید در فوالد هرمـزگان، از 

تولیـد 295 هـزار و 198 تـن تختـال در فروردیـن و 

اردیبهشـت سـال جـاری خبـر داد و گفـت: تولیـد 

تختال در شـرکت فوالد در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال قبـل کـه 275 هـزار و 585 تـن بـوده از رشـد 

7.1درصدی برخوردار بوده است.

وی در ادامه بر تعهد فوالد هرمزگان به حمایت 

کمـی و کیفـی از تولیـد داخـل تاکیـد کـرد و افـزود: 

فـوالد هرمـزگان بـه عنـوان یـک شـرکت مـادر بـرای 

صنایـع زیرمجموعـه وظیفـه سـنگینی را در تحقـق 

دسـتور مقـام معظـم رهبـری در خصـوص افزایـش 

تولیـد داخـل و ارتقـای کیفیـت محصـوالت ایرانـی 

برنامه ریـزی دقیقـی  راسـتا  ایـن  برعهـده دارد، در 

صورت گرفته است. 

ادامـه  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

اظهار کرد: هماهنگی صحیح واحدهای مختلف از 

طریـق کمیته هـای هفت گانـه اسـتراتژیک، تکیـه بر 

تـوان شـرکت های تامین کننـده داخلـی، مدیریـت 

صحیح و جهادی مدیران عالی و میانی شرکت، در 

کنـار تهیـه مـاده اولیـه با کیفیـت، انجـام پروژه های 
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