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اقتصاد مانند یک جریان در حال حرکت است و از دستورات تبعیت نمی کند. 

اگر دولت ها و سیاست گذاران بتوانند خود و قوانین و مقررات را با جریان اقتصاد 

هماهنگ کنند، رشـد و توسـعه اقتصادی رقم خواهد خورد. بسـیاری از کشـورها به 

دنبـال ایجـاد ثبـات در جریـان اقتصـاد هسـتند کـه ایـن مهم بـا سیاسـت گذاری ها و 

قوانین و مقررات شفاف به وجود می آید.

جـذب سـرمایه گذاری و تولیـد در شـرایطی رقـم خواهـد خـورد کـه اقتصـاد و بـه 

ویژه سیاست گذاری اقتصادی ثبات داشته باشد و سرمایه گذار اطمینان یابد که 

بازگشت سرمایه با اطمینان انجام خواهد شد. البته نوسان در اقتصاد وجود دارد 

اما زمانی مشـکل بیشـتری پیش می آید که با شـوک های شـدید اقتصادی مرتبط با 

سیاست گذاری مواجه می شویم. 

اقتصـاد کشـور مـا در یـک دهـه گذشـته همـواره بـا شـوک های متعـددی بـه ویـژه 

تحریم های متعدد مواجه بوده است. به طوری که در این مدت شاهد رشد 30برابری 

نرخ ارز بودیم اما بدتر از اثرات تحریم شوک های سیاست گذاری های کالن اقتصادی 

بوده است. سرمایه گذاران قطعا می توانند حتی با رشد 30 برابری نرخ ارز کنار بیایند 

اما هرگز کنار آمدن با بی ثباتی در سیاست گذاری ممکن نیست.

سیاسـت گذاری های ناگهانـی ممکـن اسـت ماننـد یک شـوک شـدید بخشـی از 

سـرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین احتمال دارد سـرمایه گذاران 

جدیـد را از حضـور در بخـش تولیـد منصـرف کنـد. نمونـه بسـیار بـارز ایـن نـوع 

سیاسـت گذاری ها را می تـوان در اعمـال عـوارض صادراتـی بر محصـوالت معدنی و 

فلـزی در اواخـر سـال قبـل و ابتـدای سـال جـاری بـه بهانـه احتمـال کمبـود در بـازار 

داخلـی بـا توجـه بـه افزایـش قیمت هـای جهانـی مشـاهده کـرد. اعمـال عـوارض 

صادراتـی موجـب شـد تـا صادرات برخی از کاالها از کشـور توجیه اقتصـادی خود را 

از دست بدهد. به همین دلیل تولیدکننده صادرات خود را متوقف کرد و به همین 

راحتـی بـازار صادراتـی کـه پـس از سـال ها زحمـت بـه دسـت آمـده بـود، از بیـن 

رفت. همچنین خریدار که مشاهده می کند صادرکننده ایرانی نمی تواند به 

قول خود پایبند باشد، به سمت دیگر تولیدکنندگان همچون چینی و روسی 

خواهد رفت. در نهایت اینکه بازگشت به بازار از دست رفته بسیار دشوار و 

حتـی غیـر ممکـن اسـت. بـه ایـن ترتیـب اثـر یـک تصمیـم ناگهانـی می توانـد تـا 

سـال ها روی بخـش تولیـد باقـی بمانـد. در حالی که به راحتی می شـد با اتخاذ 

تدابیـر مناسـب همچـون الـزام عرضـه در بـورس و نظـارت بیشـتر بـر چرخـه 

مصرف، مجوز صادرات را صادر کرد تا هم تولیدکنندگان بتوانند به صادرات 

خود ادامه دهند و هم اینکه بازار صادراتی از دست نرود.

سیاست گذاری اشتباه دیگر که در دو سال اخیر بیشتر خود را نشان داده 

قطعی برق اسـت. سـال گذشـته در اوایل تابسـتان به یکباره و به دلیل کمبود 

بـرق در کشـور تصمیـم گرفتـه شـد بـرق صنعـت فـوالد کـه تنهـا یک دهـم بـرق 

کشـور را مصـرف می کنـد، قطـع شـود. اثـر قطعـی دو تا سـه ماهـه برق صنعت 

فوالد کاهش پنج میلیون تومانی تولید نسبت به برنامه پیش بینی شده بود. 

ایـن یعنـی بیـش از 75 هـزار میلیـارد تومـان از درآمـد و حـدود 30 هـزار میلیـارد 

تومان سـود صنعت فوالد از دسـت رفت. در حالی که مطابق با باید به تولید 

55 میلیون تن فوالد در افق 1404 برسیم اما قطعی برق این چشم انداز را غیر 

قابل دستیابی کرده است.

دیگـر سیاسـت گذاری نادرسـت، ممنوعیـت و یـا محدودیـت در واردات 

ماشین آالت معدنی به بهانه وجود تولیدکننده داخلی است. متاسفانه بیش 

از 18 دسـتگاه ماشـین آالت بـا عمـر بیـش از 20 سـال در معـادن کشـور فعالیـت 

می کننـد. بـرای ایـن میـزان دسـتگاه سـاالنه میلیون هـا لیتـر سـوخت یارانـه ای 

داده می شود که با توجه به فرسوده بودن آن ها می توان گفت عالوه بر اینکه 

شاهد کاهش بهره وری و تولید در معدن خواهیم بود، میلیون ها لیتر سوخت 

نیـز هـدر خواهـد رفـت. کارشناسـان اعتقـاد دارنـد بـا نوسـازی ماشـین آالت 

معدنـی، بـه میـزان 100 هـزار میلیـارد تومـان صرفه جویـی از کاهـش مصـرف 

سوخت حاصل خواهد شد. به عالوه اینکه بهره وری و تولید در معادن افزایش 

خواهد یافت اما متاسفانه همچنان شاهد محدودیت در واردات ماشین آالت 

معدنی جدید به کشور هستیم که این موضوع می تواند حتی سرمایه گذاری های 

جدید را در معادن کشور به خطر اندازد.

سرمایه گذاری در جایی اتفاق خواهد افتاد که آرامش وجود داشته باشد 

در فضایـی کـه سـرمایه گذار از فـردای خـود خبـر نـدارد و نمی تواند حتی برای 

داد.  خواهـد  ترجیـح  قـرار  بـر  را  فـرار  کنـد،  برنامه ریـزی  خـود  کوتاه مـدت 

تولیدکننـده و سـرمایه گذار قبـل از هـر چیـز نیـاز بـه آرامـش روانـی دارنـد و این 

آرامش تنها با آرامش و تثبیت سیاست گذاری ها و حمایت از تولیدکننده رقم 

خواهد خورد. همچنین ضروری است که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 

کالن کشور با مشورت و کمک تولیدکنندگان و سرمایه گذاران انجام شود تا 

دیگـر شـوک های ناگهانـی بـر بخـش معـدن و صنایـع معدنـی و به ویـژه اقتصاد 

کشور اثر منفی نگذارد.

اثر یک تصمیم ناگهانی 

سعید فتاحی منش
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سـجاد غرقـی، مدیرعامـل شـرکت مجریـان توسـعه معـادن آسـیا )متمـا( در گفت وگو بـا »فلزات آنالین«:

خطر کمبود مواد اولیه معدنی در کشور
واردات ماشین آالت معدنی به سرعت آزاد شود  

در چنـد سـال گذشـته به دلیـل عـدم واردات ماشـین آالت معدنـی جدید به کشـور، بخش معـدن با چالـش بزرگ 
فرسـودگی 18 هزار ماشـین آالت مواجه شـده و همین امر هزینه هـای معدنکاری، مصرف سـوخت و هزینه های تعمیر و 
نگهداری این ماشـین آالت را باال برده اسـت. ضمن اینکه هر سـال شـاهد تقاضای 11 هزار دستگاه ماشین آالت معدنی 
هسـتیم که در داخل تولید نمی شـوند و این میزان تقاضا در سـه تا چهار سـال آینده به بیش از 25 هزار دسـتگاه خواهد 
رسـید. متاسفانه بسـیاری از ماشین آالت فرسوده شـده و با توجه به افزایش هزینه های معدنکاری، ممکن است بسیاری 
از معـادن کوچـک تعطیـل شـوند و در پی آن، معادن متوسـط و حتی معـادن بزرگ نیز بـا افزیش هزینه، بـا زیان مواجه 
شـوند. در نهایت عدم واردات ماشـین آالت جدید معدنی به کمبود مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی کشـور خواهد 
انجامیـد. در ایـن رابطـه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با سـجاد غرقی، مدیرعامل شـرکت مجریان 

توسعه معادن آسیا )متما( گفت وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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گمانه هـای  فواصـل  شناسـایی  بـر  عـالوه  حفـاری، 

مرحلـه قبـل، حـدود 100 هـزار تن ماده معدنی جدید 

کشـف شـد. نکتـه دیگـر ایـن کـه نتایـج اکتشـافات 

 IOC نشـان می دهـد کـه سـاختار ذخیـره بـه صـورت

بوده و در کنار ذخایر سنگ آهن، ذخایر مس نیز در 

عمـق وجـود دارد و بـا توجـه به وضعیت معـدن، این 

احتمـال وجـود دارد کـه در دهـه آینـده فعالیـت، 

احتمـال زیرزمینـی شـدن ذخیره هم هسـت. تجربه 

ما به خوبی نشان داد روش ژئوفیزیک مورد استفاده 

بـوده،  کارامـد  و  کم هزینـه  بسـیار  )مگنتومتـری( 

به ویـژه آن کـه میـزان حفاری مورد نیاز به دلیل کم 

بـودن تغییـرات عیـاری سـنگ آهن نسـبت بـه دیگر 

فلزات، پایین است. بیشترین هزینه انجام گرفته، 

را  بـوده کـه 86 درصـد کل هزینه هـا  مغزه گیـری 

و  آنالیـز  و  مهندسـی  هزینه هـای  و  شـده  شـامل 

در  را  هزینـه  درصـد   14 مجمـوع  در  ژئوفیزیـک 

برگرفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل بـه نظـر می رسـد 

اسـت  بهتـر  اکتشـافی  هزینه هـای  کاهـش  بـرای 

بیشـترین بررسـی و هزینـه ممکـن پیـش از انجـام 

حفاری هـا صـورت بگیـرد تـا بیشـترین نتیجـه را در 

پـی داشـته باشـد. نکتـه آخـر در خصـوص تجربـه 

اکتشـافات در معدن مروارید اینکه با به روزسـازی 

تمامی هزینه های انجام شده، اکتشاف قطعی هر 

تـن مگنتیـت مـدل شـده کمتـر از یـک هـزار تومـان 

هزینه دربر داشته است.

سـنگ آهن مرواریـد بـه دسـت آمـد. بـه نحـوی کـه 

اکنـون میـزان بـرآورد ذخیـره از 220 هـزار تـن سـال 

سـال 1400  در  تـن  میلیـون  از 24  بیـش  بـه   ،1385

رسـیده اسـت. بـه ایـن ترتیـب بـا اکتشـافات انجـام 

شـده میـزان ذخیـره نسـبت بـه ابتـدای کار بیـش از 

100برابـر شـده اسـت. تـالش مـا در انجـام عملیـات 

اکتشـاف در معـدن سـنگ آهن مرواریـد، در مرحلـه 

اول با هدف شناسـایی روند رگه های آهن در عمق، 

با اسـتفاده از دیتاهای مگنتومتری، مدل سـازی سه 

بعـدی مگنتیـت تـا عمـق حـدود 300 متـری زمیـن 

انجـام شـد کـه بـه دلیـل تیـپ رگـه ای و بـه خصـوص 

نزدیـک بـودن رگه ها به همدیگر، در برخی مـوارد دو 

یـا سـه رگـه نزدیـک بـه هـم بـه شـکل یـک تـوده نشـان 

داده شـد. بـا ایـن حـال عمـق گسـترش رگه هـا را بـه 

خوبی تشخیص دادیم که در این مرحله از اکتشاف 

بسـیار کمک کننـده بـود. در ایـن مرحله بـه ازای هر 

100 متر حفاری، 200 هزار تن مگنتیت کشف شد و 

حفاری های تکمیلی برای مشخص کردن پراکندگی 

عیار ماده معدنی در دستور کار قرار گرفت. مرحله 

بعدی اکتشافات در سال های 1399 و 1400 با هدف 

افزایـش دقـت و شناسـایی دقیق تـر شـکل رگه هـا، 

پراکندگی عیار ماده معدنی و کشف ذخایر جدید 

انجـام گرفـت. در ایـن مرحلـه بـه ازای هـر 100 متـر 

و    تاریخچـه  توضیحاتـی در خصـوص 
شـکل گیری گـروه معدنـی متمـا بفرمایید. 
ایـن شـرکت چـه میـزان ذخیره معدنـی در 

اختیار دارد؟
گروه معدنی متما، شعار »معدنکاری مسئوالنه 

بـه منظـور ارتقـای رفاه و معیشـت مـردم« را از سـال 

1385 در راس اهـداف طوالنی مـدت خـود قرار داده 

و همـواره بـر آن پایبنـد بـوده اسـت. به طـوری که در 

سیاسـت گذاری های  شـده  بیـان  شـعار  راسـتای 

نـه  و  اسـت  سـرمایه گذاری  اکتشـاف  »عملیـات 

هزینه«، »در اولویت بودن توسعه پایدار و عملیاتی 

کـردن مسـئولیت های اجتماعی یـک ارزش اسـت و 

نه مسئله« و »حضور فعال در تشکل ها و تبادل نظر 

با قانون گذاران و دولتمردان در راستای شناسایی و 

حل مشـکالت حوزه معدن و صنایع معدنی کشـور 

یک ضرورت است نه برنامه« در اولویت های کاری 

ایـن گـروه قـرار گرفـت. گـروه معدنـی متمـا در نظـر 

دارد به الگوی موفق کشوری با به کارگیری دیدگاه 

عملیات اکتشـاف سـرمایه گذاری است و نه هزینه 

تبدیل شود.

از نظر انجام و توسعه اکتشافات، سال 1400 در 

گـروه معدنـی متما، سـالی موفق و یک نقطه عطف 

در ایـن مجموعـه محسـوب می شـود زیـرا عملیـات 

اکتشـاف که یک مرحله در بین سـال 1385 تا 1392 

و بـار دیگـر از سـال 1398 تـا 1400 انجـام شـده بود، به 

ثمر نشست و تخمین نسبتا دقیقی از ذخایر معدن 
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در    را  معدنـکاری  چالـش  مهم تریـن 
کشـور چـه می دانید؟ چـه راهـکاری را برای 

حل این چالش پیشنهاد می دهید؟
یکی از سیاسـت گذاری های گروه معدنی متما، 

حضـور فعـال و موثـر در کمیسـیون ها، تشـکل ها و 

انجمن های معدنی در راستای تبادل نظر و هم افزایی 

با مجلس و دولت به منظور رفع یا کاهش مشکالت 

حوزه معدن و صنایع معدنی است که مواردی مانند 

»نایب رئیسی کمیسون معادن و صنایع معدنی اتاق 

بازرگانی ایران«، »نایب رئیسـی کمیسـون صنعت و 

معـدن اتـاق بازرگانـی تهـران«، »عضویـت در هیئـت 

دوم«،  دوره  در  ایـران  سـنگ آهن  انجمـن  مدیـره 

اسـتان  معـدن  خانـه  مدیـره  هیئـت  در  »عضویـت 

زنجان« و »عضویت در هیئت مدیره اتحادیه تولید و 

از  ایـران«  معدنـی  محصـوالت  صادرکننـدگان 

فعالیت هـای تشـکلی مدیرعامـل ایـن گـروه معدنـی 

اسـت. رویکـرد اصلـی بـرای مـوارد یـاد شـده، صرفـا 

مطـرح کـردن چالش هـای اساسـی بخـش معـدن به 

ویـژه معـادن کوچک مقیـاس بـوده و در ایـن راسـتا 

کشـور  معـدن  بخـش  اصلـی  چالش هـای  از  یکـی 

مسئله »کمبود و فرسوده بودن ناوگان تجهیزات و 

ماشین آالت سنگین معدنی و لزوم اولویت بخشی 

سـال  از  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  آن هـا«  تامیـن  بـه 

بیـن  متعـددی  جلسـات  و  نشسـت ها  گذشـته 

تامین کننـده  و  تولیـد  شـرکت های  دولتمـردان، 

تجهیـزات و ماشـین آالت معدنـی و فعـاالن حـوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی برگـزار شـده اسـت و امـا تا 

بـه امـروز نـه تنهـا مشـکل مذکـور حـل نشـده، بلکـه 

پیچیده تر هم شده است. 

واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه آمـار و ارقـام نشـان 

انجـام شـده، فقـط  می دهـد کـه طبـق برآورد هـای 

»معـادن کوچک مقیـاس« در سـال گذشـته نیـاز بـه 

تامیـن بیـش از 11 هـزار دسـتگاه جدیـد داشـتند کـه 

ایـن  کـه  بـوده  عملیاتـی  حمـل  افزایـش  جهـت 

نبـوده  تولیـد  افزایـش  و  نوسـازی  بـرای  دسـتگاه ها 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه 

هدف گـذاری افـق 1404 جهـت تولید مـواد معدنی، 

نیاز به بیش از 25 هزار دسـتگاه معدنی داریم تا از 

کنیـم.  جلوگیـری  صنعـت  ایـن  شـدن  زمین گیـر 

ارزیابی ها نشان می دهند که برای تامین تجهیزات 

بـر  بالـغ  سـرمایه  بـه  نیـاز  مـورد  ماشـین آالت  و 

در صـورت  کـه  دارد  وجـود  نیـاز  دالر  1.5میلیـارد 

تامیـن تـا افـق 1404 ارزش افزوده پنج میلیـارد دالری 

را در حـوزه تولیـدات معدنـی و 22 میلیـارد دالری را 

در حـوزه زنجیـره فـوالد رقـم خواهـد زد. از سـویی، 

و  معدنـی  مـواد  ایـن  عمـده  بخـش  تامیـن  جهـت 

اسـتخراجی، ظرفیت ها در صنایع پایین دسـت مثل 

سـنگ های سـاختمانی، مـس و فـوالد ایجـاد شـده 

اسـت در صورتی کـه ایـن ظرفیـت اسـتخراج نشـود، 

بخش عمده ای از این صنایع برای تامین مواد اولیه 

بـه مشـکل خواهنـد خـورد. بـا ایـن حـال ارزیابی هـا 

نشـان می دهنـد کـه حمایت های جزیـره ای همـواره 

بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده است و 

بـرای  ایـن راسـتا محدودیت هـای وارداتـی کـه  در 

حمایـت از تنهـا تولیدکننـده ماشـین آالت معدنی و 

بـه مشـکل  از خصوصی سـازی  پـس  راهسـازی کـه 

برخـورده بـود، باعـث شـده تـا نیـاز معـادن تامیـن 

نشـود. ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق صورت هـای 

مالـی، ایـن شـرکت در سـال های 1398 و 1399 بـه 

ترتیب تنها 30 و 29 دستگاه تولید کرده است که از 

ایـن تعـداد فقـط یـک دسـتگاه لـودر و بیل مکانیکـی 

تولید شـده که قابلیت اسـتفاده در بخش معدن را 

بقیـه دسـتگاه ها مختـص بخش هـای  داشـته اند و 

کشـاورزی و راه سـازی بوده اند. در واقع این مسـئله 

نشـان دهنده فاصلـه بسـیار زیاد تولید داخـل با نیاز 

زنجیـره معـدن اسـت. ایـن در حالی اسـت که عالوه 

بر ارقام یاد شـده، در شـرایط کنونی بیش از 18 هزار 

دسـتگاه در معادن کشـور باالی 20 سـال عمر دارند 

کـه بـه شـدت نیازمنـد تامیـن قطعـات و نوسـازی 

اسـت. بنابرایـن همـه ایـن آمـار و ارقـام بیانگـر ایـن 

واقعیـت هسـتند کـه اگـر در اسـرع وقـت راهـکار 

عملیاتی اندیشیده نشود، آمار معادن تعطیل کشور 

در دو سـال آینـده بـه بیـش از هشـت هـزار معـدن 

خواهـد رسـید و بخـش اعظمـی از صنایـع معدنـی و 

صنایـع وابسـته بـه این بخش بـه طورکامل زمین گیر 

خواهد شد.

حقیقت امر این است که از یک طرف بررسی ها 

شـرکت های  دنیـا  تمـام  در  کـه  می دهنـد  نشـان 

تولیدکننده ماشین آالت معدنی محدود هستند؛ از 

طرف دیگر، عمدتا از برندهای مطرح جهان استفاده 

می کنند. اینکه تصور شـود باید همه  چیز در داخل 

ساخته شود تصور درستی نیست. چرا که هم اکنون 

ظرفیـت تولیـدات داخـل کمتـر از یـک  بیسـت هزارم 

نیاز بازار است، اما قوانین حاکم، واردات بخش قابل 

توجهی از ماشین آالت را ممنوع کرده است تنها به 

این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالی 

کـه ظرفیـت داخـل وجـود نـدارد. بـه طـوری کـه بـر 

اســــاس بخشنامـــه  ســـال گذشتـــه بهره بـــرداران و 

پیمانـکاران حـوزه معـدن بـرای واردات ماشـین آالت 
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معدنـی از یـک طـرف بـا محدودیـت قـدرت موتـور 

باالی 300 اسـب بخار برای بیل مکانیکی، 350 اسـب 

بخار برای لودر و 365 اسب بخار برای بلدوزر روبه رو 

بوده انـد. از طـرف دیگـر، در صورتـی کـه یـک فعـال 

معدنـی بـه مجـوز واردات بیـش از دو دسـتگاه را از 

یـک  بـه خریـد  ملـزم  دریافـت می کـرد،  وزارتخانـه 

دستگاه از تولیدکنندگان داخلی بود که به  نوعی از 

تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت قابل توجهی انجام 

می شـد. بـا ایـن حـال سـال جدیـد در 26 اردیبهشـت 

ابالغیـه  عنـوان  تحـت  جدیـدی  بخشـنامه  مـاه، 

سـوی  از  معدنـی  ماشـین آالت  واردات  شـیوه نامه 

سرپرسـت محتـرم دفتـر ماشـین آالت و تجهیـزات 

کشـاورزی، سـاختمانی و معدنـی ابـالغ شـد کـه بـر 

تامیـن  و  واردات  مسـیر  جدیـد  بخشـنامه  اسـاس 

ماشـین آالت معدنـی در مقایسـه بـا سـال گذشـته نه 

تنهـا تسـهیل نشـده اسـت، بلکـه سـخت تر هـم شـده 

بود. به طوری که بهره برداران و پیمانکارن معدنی با 

محدودیت قدرت موتور باالی 350 اسب بخار برای 

بیل مکانیکی، 390 اسب بخار برای لودر و 320 اسب 

همچنیـن  و  می شـدند  روبـرو  بلـدوزر  بـرای  بخـار 

بهره بـرداران و پیمانکارن معدنـی در ازای واردات هر 

از  دسـتگاه  یـک  خریـد  بـه  ملـزم  دسـتگاه  یـک 

تولیدکنندگان داخلی بودند. این در حالی است که 

از یک طرف بیش از 98 درصد معادن ایران کوچک و 

متوسط مقیاس است و ماشین آالت با سایز بزرگ در 

اکثریت معادن ایران کاربردی ندارد و از طرف دیگر 

شـرکت های تولیدکننـده داخلـی، توانایـی و ظرفیـت 

تولیـد و تامیـن ایـن حجـم از ماشـین آالت مـورد نیـاز 

فعالین معدنی را ندارند. بنابراین با علم به موارد یاد 

شـده، خوشـبختانه مدیرکل دفتر بهره برداری معادن 

وزارتخانـه بالفاصلـه در 28 اردیبهشـت مـاه، یعنـی 

دو روز پـس از شـیوه نامه قبلـی، در قالـب یـک نامـه 

رسـمی خطـاب بـه سرپرسـت دفتـر ماشـین آالت و 

تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی با بیان با 

هفت بند و دلیل موجه مخالفت این وزارتخانه را با 

بخشنامه جدید اعالن کرد.

بنابراین پیشنهاد می شـود واردات ماشین آالت 

تشـریفات  بـدون  پیمانـکاران  و  معدنـکاران  بـرای 

خاصـی آزاد شـود. چـرا کـه در شـرایط کنونـی عمـال 

صنعت معدنکاری کشور در حال زمین گیر شدن و 

افـت تولیـد اسـت که بخـش عمـده ای از آن به  دلیل 

نبـود ماشـین آالت و عـدم توانایـی تولیـد کننـدکان 

داخلی در راستای تامین تقاضای موجود است.

کـه  بعـدی  زنجیره هـای  کـه  آن  مهـم  نکتـه   

مصرف کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل 

خواهنـد شـد. در واقـع نـوع سـاز و کار شـرکت های 

تجهیـزات  همـه  سـاخت  روی  نبایـد  تولیدکننـده 

از  ماشـین آالت  ارزش  زنجیـره  روی  بلکـه  باشـند، 

سـاخت قطعات و سـرویس و خدمات باشـد که این 

مسـئله بسـیار می توانـد اقتصـادی و موثر باشـد )به 

از  تامیـن قطعـات بیـش  بـرای تجهیـز و  خصـوص 

18هزار دسـتگاه ماشـین آالت معدنی مسـتهلک در 

معـادن کشـور(؛ امـا تاکیـد بـر ایـن اسـت کـه کل 

دسـتگاه های سـنگینی کـه فنـاوری باالیـی دارد و 

وابسـته بـه زنجیره هـای فنـی قبـل اسـت در داخـل 

ایـن  بـروز  موجـب  موضـوع  همیـن  شـود؛  تولیـد 

اتفاقات می شـود کـه واردات ماشـین آالت محدود 

شده و تولید داخل هم رخ نمی دهد. 

بـرای    متمـا  شـرکت  اصلـی  رویکـرد 
توسـعه پایـدار و مسـئولیت های اجتماعـی 

چیست؟
در مجموعه گروه معدنی متما، در تالش برای 

تشکیل خانواده ای بزرگ، متشکل از معدن، جامعه 

و طبیعـت هسـتیم. از ایـن رو بهینه تریـن راهـکار را 

بـرای فعالیـت معـدن و سـرمایه گذاری در منطقـه، 

ازجملـه  ذی نفعـان  همـه  کـه  میدانیـم  راهـکاری 

روسـتای  مـردم  شـرکت،  پرسـنل  سـهامداران، 

ایـن  از  دولتـی،  نهادهـای  و  مشـتریان  مرواریـد، 

سرمایه ملی منتفع شود. از این رو مسئولیت پذیری 

در قبـال جنبه هـای زیسـت محیطی، اجتماعـی و 

خـود  وظیفـه  را  اقتصـادی  فعالیـت  فرهنگـی، 

و  آمـوزش  راه،  ایـن  در  همچنیـن  می دانیـم. 

توانمندسـازی اهالـی روسـتای مرواریـد بـه عنـوان 

یکی از ارکان برنامه های بخش مسئولیت اجتماعی 

گـروه معدنـی متمـا بـه طـور مسـتمر در حـال انجام 

اسـت. بـه طـوری کـه در شـرایط کنونـی بیـش از 34 

درصد از مردان 18 تا 54سـاله روسـتای مروارید در 

معدن سـنگ آهن مروراید این گروه مشـغول به کار 

هستند. همچنین در راستای توسعه جوامع محلی 

بـا محوریـت بانـوان، ایـن گـروه کارگاه هـای آمـوزش 

آشـپزی و دسـر، آموزش خیاطی، آموزش گلیم بافی 

و آموزش کدبافی را در روستای مروارید دایر کرده 

اسـت کـه بـه طـور متوسـط از هـر خانـوار روسـتایی 

یک بانو در یکی از این کارگاه ها مشغول به آموزش 

و فعالیت است.
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فــوالدفــوالد

دولت ترمز صنعت فوالد را کشید

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

قمار واردات
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مدیرعامـل شـرکت فوالد بناب گفت: متاسـفانه دولت با اعمال بخشـنامه های متعدد ترمز رشـد 
و توسـعه صنعـت فوالد را گرفت و با توجه بـه اینکه طی دو ماه گذشـته در بازارهای صادراتی حضور 

کم رنگی داشتیم، به طور عملی بازارهای جهانی را به روسیه واگذار کردیم.

دولت ترمز صنعت فوالد را کشید
بازارهای جهانی را به روسیه واگذار کردیم  

مدیرعامل شرکت فوالد صنعت بناب:

محمـد کشـانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت فـوالد بنـاب بالـغ بـر 20 سـال سـابقه تولیـد 

دارد. ایـن شـرکت بزرگ تریـن شـرکت ذوب و نـورد 

بخش خصوصی به ویژه در اسـتان آذربایجان شـرقی 

اسـت کـه بـا دارا بـودن دو خـط ذوب و هفـت خـط 

نورد به تولید شـمش و محصوالت فوالدی همچون 

میلگرد می پردازد.

در  بنـاب  صنعـت  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

گفـت:  بنـاب  فـوالد  شـرکت  وضعیـت  خصـوص 

متاسـفانه بـا وجـود اینکـه تکنولـوژی فـوالد بنـاب از 

کشور ترکیه وارد شده اما هم اکنون مستهلک شده 

و نسـبت بـه سـایر تکنولـوژی  و فناوری هـای بـه روز و 

متداول در صنعت فوالد، عقب مانده است.

وی، توضیحاتـی در خصـوص رویکـرد شـرکت 

فـوالد صنعـت بنـاب دربـاره بومی سـازی ارائـه داد و 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه آغـاز تحریم هـا، ایـن شـرکت 

همچون سایر شرکت های فوالدی در بخش ساخت 

اقدامـات  اسـت  توانسـته  یدکـی  لـوازم  قطعـات، 

موثـری را بـه ثمـر و وابسـتگی خـود را بـه خریدهـای 

خارجی به حداقل رساند.

چالش همیشگی تامین مواد اولیه  
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران، تامین مواد اولیه را یکی از مشـکالت اساسـی 

فـوالد بنـاب عنـوان کرد و افزود: شـرکت فوالد بناب 

بـه زنجیـره  درسـت ماننـد سـایر شـرکت هایی کـه 

صنایـع باالدسـت متصل نیسـتند، برای تامیـن مواد 

اولیه خود با چالش روبه رو شـده که از اساسـی ترین 

مشکالت این شرکت به شمار می رود.

بـه  توجـه  بـا  بنـاب  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

تولیـد 1401  میـزان  و  سـال گذشـته  مالـی  گـزارش 
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تقاضایی در بازار وجود ندارد  
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

بنـاب  داخلـی صنعـت  فـروش  بـازار  دربـاره  ایـران 

عنوان کرد: با توجه به الزام تولیدکنندگان فوالد به 

عرضـه محصـوالت در بورس کاال، این شـرکت تالش 

کـرده اسـت عرضه های مناسـبی را در بـورس کاالی 

ایـران داشـته باشـد و محصـوالت خـود را در بـورس 

کاال عرضـه کنـد امـا وضعیـت عرضه هـا و قیمت ها، 

نشـان دهنده این اسـت که متاسـفانه به دلیل اینکه 

فـروش  و  خریـد  نـدارد،  وجـود  بـازار  در  تقاضایـی 

مطلوبـی صـورت نمی پذیـرد. همچنیـن در بحـث 

فـروش بـا مشـکالت متنوعـی مواجـه هسـتیم؛ اگـر 

محصـوالت بـه صـــورت دستـــوری در بـــورس کاال 

عرضـه نشـود و بـه صورت آزاد باشـد، فـوالد بناب به 

آسـانی می تواند بودن هیچ محدودیتی محصوالت 

خود را به مشتریان بفروشد.

وی بیــــان کــــرد: قیمـــت گذاری دستـــوری و 

انحصـاری کـه در عرضـه مـواد اولیـه به وجـود آمده، 

را  عدیـده ای  مشـکالت  نـورد  صنعـت  در  به ویـژه 

ایجاد کرده است.

چالش کمبود انرژی  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت بنـاب گریزی 

بـه کمبـود انـرژی زد و افـزود: طـی دو سـال اخیـر، 

کمبود انرژی ازجمله برق، آب، گاز به یکی دیگر از 

بزرگ تریـن چالش هـای صنعـت فـوالد تبدیـل شـده 

است، به طوری که در فصل تابستان با کمبود برق 

و زمسـتان نیـز بـا کمبـود گاز مواجـه هسـتیم. در 

صورتی که این فرایند قابلیت پیش بینی بود، یعنی 

زمانی که کشـور به سـمت توسـعه در حرکت اسـت 

و بـا آگاهـی از ایـن موضـوع که میزان تولید صنعت 

فـوالد ایـران تـا 20 سـال آینـده یعنـی سـال 1404 بـه 

55میلیـون تـن برسـد، مسـئوالن مربوطـه در بخـش 

انــــرژی می توانستنـــد اقدامـــات موثـــری جهــــت 

جلوگیری از کمبود انرژی صورت دهند. متاسفانه 

امسال نیز با کمبود برق روبه رو هستیم.

کشانی تصریح کرد: عالوه بر این، صنعت فوالد 

بـا مشـکالت زیرسـاختی نظیـر حمـل و نقـل مواجـه 

شـده کـه بـه صـورت متـوازن رشـد نکـرده اسـت. 

فوالد بناب اکنون با 5۰ 
درصد ظرفیت اسمی، 
محصول تولید می کند 

که اگر بتوانیم مواد اولیه 
با کیفیت و با قیمت 

مناسب تر را تامین کنیم، تا 
حدودی می توان اقداماتی 
جهت افزایش حجم تولید 

صورت داد

تصریح کرد: فوالد بناب اکنون با 50 درصد ظرفیت 

اسمی، محصول تولید می کند که اگر بتوانیم مواد 

اولیـه بـا کیفیـت و بـا قیمـت مناسـب تر را تامیـن 

کنیـم، تا حـدودی می تـوان اقداماتی جهت افزایش 

حجم تولید صورت داد.

وی در ادامه تاکید کرد: فوالد پس از پتروشیمی 

مختلـف  کشـورهای  در  پرمصـرف  مـاده  دومیـن 

جهـان اسـت. بـر اسـاس نیازمندی هـای روز دنیـا و 

مصـارف جهانیـان، می توان پیش بینی کرد سـالیان 

متمـادی رشـد مطلوبـی در انتظـار صنعـت فـوالد 

ایـران به ویـژه در سـال های اخیـر توانسـته  باشـد. 

اسـت خـود را بـا شـرایط جهانـی تطبیـق و همچنیـن 

توانسـت طـی ایـن مـدت، بیشـترین میـزان رشـد 

تولیـد فـوالد خـام را به خود اختصـاص دهد. عالوه 

برتـر  ایـن، همچنـان عنـوان دهمیـن فوالدسـاز  بـر 

جهـان بـه ایـران تعلـق دارد. بـا توجـه بـه افـق 1404 

مطابـق بـا برنامه ریـزی صورت پذیرفتـه، امیدواریم 

به هدف 55 میلیون تنی فوالد برسیم.

کشـانی در خصـوص نحـوی تامیـن مـواد اولیـه 

فـوالد بنـاب اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت 

فوالد بناب زیرمجموعه هلدینگ شـرکت گسترش 

صنایع و معادن ماهان اسـت، بخشـی از مواد اولیه 

از  را  اسـفنجی  آهـن  یعنـی  نیـاز خـط ذوب  مـورد 

شـرکت احیـا اسـتیل بافـت تامیـن می کنیـم و بقیـه 

مـواد اولیـه مـورد نیازی یعنی شـمش فـوالدی هم از 

طریـق بـازار و هـم بـورس کاالی ایران تامین می شـود 

که برای خطوط نورد مجموعه استفاده می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعت بناب با اشـاره 

از  فـارغ  فـوالد،  صنعـت  بـزرگ  مشـکل  دیگـر  بـه 

بخشنامه های متعددی که توسط سیاست گذاری های 

بـا  غلـط دولـت صـادر می شـود، خاطرنشـان کـرد: 

بررسـی زنجیره تامین مشـخص می شـود در ابتدای 

زنجیره یعنی حوزه اکتشـاف و سـنگ آهن به شـدت 

عقـب افتاده ایـم، بـه طـوری کـه اگـر بـرای رفـع ایـن 

چالـش، راهـکار و اقدامـات عملـی صـورت نپذیـرد، 

تمامی ظرفیت های شـکل  گرفته، بالاثر خواهد شـد 

کـه  چـرا  داشـت.  نخواهـد  بهره بـرداری  قابلیـت  و 

توازن میان تولید فوالد برقرار نیسـت و به شـدت با 

کمبود سنگ آهن در کشور مواجه هستیم.
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آن روبـه رو شـده، ایـن اسـت کـه بـا توجه به اینکه طی 

دو ماه گذشته در بازارهای صادراتی حضور کم رنگی 

داشتیم، به آسانی کشورهایی همچون روسیه و چین 

جـای ایـران را گرفته انـد و تهدیـد بسـیار بزرگـی بـرای 

صنعت فوالد ایران شده اند.

وضعیت اسفناک بازارهای صادراتی  
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایـران بـا بیـان اینکـه شـرکت فـوالد بنـاب نیـز از ایـن 

قاعده مستثنی نیست، افزود: مجتمع فوالد بناب 

توانسـته بود بازارهای ترکیه و عراق را تحت تصرف 

خـود درآورد و صـادرات بسـیار مطلوبـی بـه ایـن دو 

کشـور تـا پایـان سـال 1400 انجـام دهد. به طـوری که 

بـا توجـه به نوع محصوالت با کیفیـت که در جهان 

شناخته شده است، توانستیم هم با قیمت و هم به 

میـزان کافـی به صـادرات محصـوالت بپردازیـم. اما 

متاسفانه از فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه که 

شـاهد عـوارض صادراتـی بودیـم و تاکنـون کـه در 

خرداد ماه به سـر می بریم، شـاهد اتفاقی خاصی در 

برخـی  حـال  همیـن  در  نبودیـم.  صادراتـی  بـازار 

مشتریان صادراتی انتظار دارند که محصول خود را 

با قیمت های پیشنهادی روسیه و حتی کمتر از آن 

عرضه کنیم که با این قیمت ها صادرات حداقل در 

کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت بنـاب بـا بیـان 

اینکـه برنـد ایـن شـرکت در بازارهای جهانی شـناخته 

شـده اسـت، مطـرح کـرد: محصـوالت فـوالد بنـاب 

صادرات محور و برای مشتریان و خریداران صادراتی 

کامال شـناخته شـده است. تقریبا بخش عمده ای از 

بازارهای عراق، ترکیه و سوریه را تامین می کنیم. به 

طـور حتـم بـا مرتفـع شـدن مشـکالت صادراتی، قـادر 

خواهیم بود نیمی از محصوالت خود را صادر کنیم.

چشم اندازها و برنامه های 14۰1  
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایـران در خصـوص چشـم اندازها و برنامه هـای 1401 

عنوان کرد: برنامه 1401 فوالد بناب بر این است که 

بـا همیـن خطـوط  اقـدام بـه تولیـد محصـوالت بـا 

کیفیـت کنیـم که قطع به یقین افزایش تولیـد را در 

پیـش خواهیم داشـت. همچنیـن احداث یـک کوره 

ذوب بـرای تولیـد شـمش فـوالدی و یک خط نـورد 18 

اسـتند را بـرای تولیـد محصـوالت طویـل فـوالدی در 

از  پـس  امیدواریـم  کـه  داده  ایـم  قـرار  کار  دسـتور 

راه اندازی این دستگاه ها، به ظرفیت اسمی شرکت 

اضافـه شـود. مزیتـی کـه اسـتفاده از ایـن خطـوط 

جدیـد دارنـد ایـن اسـت که باعـث کاهش ضایعات، 

افزایش تولید و ایجاد تنوع محصول می شوند.

صنعت فوالد، حامی دولت  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت بنـاب تاکیـد 

کـرد: تولیدکننـدگان فـوالد رسـالت و وظیفـه اصلـی 

خود یعنی تولید محصوالت با کیفیت را به درستی 

انجـام می دهنـد. از سـوی دیگـر حامـی دولـت و 

اقتصـاد کشـور هسـتند؛ بـه طـوری کـه بـا توجـه بـه 

میـزان صـادرات، صنعـت فـوالد پـس از پتروشـیمی 

دومین صنعت ارزآور کشور محسوب می شود.

وی در پایان اظهار کرد: عالوه بر این موارد، افزایش 

تولید با رشد اشتغال همراه است و ما به عنوان کارگر 

وظیفه خود را به درستی انجام می دهیم. امیدواریم 

بتواننـد حمایـت  در صحنـه سیاسـت، دولتمـردان 

مناسب و به موازات آن، زیرساخت های الزم را فراهم 

کنند که این صنعت توسـعه محور بتواند همچنان 

پایدار باشد و ارتقا یابد.

همچنین این صنعت در سایر حوزه ها با چالش های 

متفاوتی دارد.

ترمزگیری دولت برای صنعت فوالد  
عضـو هیئـت مدیره انجمن تولیدکننـدگان فوالد 

ایران با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان اظهار کرد: 

بر اسـاس آمار تولید و مصرف فوالد در کشـور، تولید 

کنونی فوالد در کشور حدود 30 میلیون تن و مصرف 

داخلـی 15 میلیـون تـن اسـت، یعنـی نیمـی از تولیـد 

فوالد در داخل کشور قابل مصرف خواهد بود و باید 

محصوالت فوالدی مازاد در کشور صادر شوند.

وی در ادامه بیان کرد: ایران رشد و عملکرد قابل 

مالحظه ای را در صادرات داشته است و در سال های 

اخیـر توانسـت مـازاد تولید خـود را به کشـورها صادر 

کنـد امـا متاسـفانه دولـت بـا اعمـال بخشـنامه های 

متعدد ترمز رشد و توسعه صنعت فوالد را گرفت. در 

قصـد  صنعـت  ایـن  کـه  زمانـی  هـر  دولـت  واقـع 

شتاب گیری و اوج  داشته است، با سنگ اندازی های 

متعدد در زمینه صدور بخشنامه و قوانین و مقررات 

دسـت و پاگیـر، موانـع بزرگـی بـرای صادرکننـدگان 

محصوالت فوالدی ایجاد می کند.

روسیه و چین، تهدیدی بزرگ برای   
صنعت فوالد ایران

مدیرعامـل شـرکت فـوالد صنعـت بنـاب اذعـان 

کرد: طی دو سال گذشته، بازارهای جهانی همچون 

بازارهـای آسـیای میانـه در انحصـار صادرکننـدگان 

ایرانـی بـود امـا بـا توجـه بـه اتفاقـات میـان روسـیه و 

اوکرایـن و همچنیـن اعمـال عـوارض صادراتـی کـه از 

طـور عملـی  بـه  تعییـن شـد،  جـاری  ابتـدای سـال 

بازارهای جهانی را به روسیه واگذار کردیم.

ایـن تولیدکننـده ادامـه داد: در حقیقـت بـرای 

انـرژی  یـک  نیازمنـد  جدیـد،  بـازار  بـه  دسـتیابی 

قصـد  مجـدد  اگـر  حتـی  بـود،  خواهیـم  مضاعـف 

داشـته  هـم  را  رفتـه  دسـت  از  بـازار  بازپس گیـری 

باشیم، حتما باید انرژی مضاعف تری مصرف شود، 

البته اگر بتوانیم این امر را محقق کنیم.

وی توضیحاتی درباره چالش بزرگ صنعت فوالد 

ارائه داد و گفت: هم اکنون چالشی که این صنعت با 

احداث یک کوره ذوب 
برای تولید شمش فوالدی 
و یک خط نورد 18 استند 
را برای تولید محصوالت 

طویل فوالدی در دستور کار 
قرار داده  ایم که امیدواریم 

پس از راه اندازی این 
دستگاه ها، به ظرفیت 

اسمی شرکت اضافه شود
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مدیرعامل شـرکت تعاونی پرشـین فوالد ابهـر گفت: افزایش عرضه مواد اولیه، تسـهیل شـرایط 
خرید و برداشـتن سـهمیه بندی بـرای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در شـرایط کنونی کـه تقاضایی در 
بـازار بـرای محصوالت فوالدی نیسـت، تاثیری بـر وضعیت مصرف کننـدگان و کارخانه هـای در حال 

تعطیلی نمی گذارد و آن را می توان به نوشدارو بعد از مرگ سهراب تعبیر کرد.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
مدیرعامل شرکت تعاونی پرشین فوالد ابهر مطرح کرد:

ناصـر حیـدری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: وضعیت 

صنعـت لولـه و پروفیـل به انـدازه ای وخیم اسـت که 

امـکان دارد دو تـا سـه مـاه آینـده کارخانـه را تعطیـل 

کنیم. تورم در کشور بسیار زیاد است و تولید دیگر 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. جامعه مصرف کننـده توان 

خریـد محصـوالت فـوالدی را نـدارد و اغلـب مـردم 

تنها به فکر گذران امور خود هستند.

وی افـزود: سـاخت و سـاز بـه عنـوان بزرگ تریـن 

مصرف کننـده محصوالت فوالدی به طـور کامل در 

رکـود بـه سـر می بـرد؛ پروژه هـای دولتـی بـا توجـه بـه 

شـرایط بودجـه ای کشـور تعطیـل شـده اند. بنابرایـن 

و  لولـه  ویـژه  بـه  فـوالدی  بـرای محصـوالت  تقاضـا 

پروفیـل بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت و برخـی از 

تولیدکننـدگان این حـوزه به دنبال تعطیلی کارخانه 

خود هسـتند. شـرکت تعاونی پرشـین فوالد ابهر نیز 

در صـورت تـداوم شـرایط موجـود ناچـار اسـت خـط 

تولید خود را تعطیل کند.

افزایش عرضه ورق گرم در شرایط رکود  
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد ابهر با 
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نسـبی داشـت. البتـه اکثـر تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیل حدود دو تا سـه سـال گذشـته شـاهد رونق 

نسـبی بـازار بودنـد. شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد 

ابهـر نیـز سـه شـیفت بـه تولیـد محصـول مشـغول 

بـود. امـا از آن زمـان تاکنـون، اکثـر تولیدکننـدگان 

لوله و پروفیل با کاهش شدید تولید مواجه شدند. 

شـرایط بازار به گونه ای پیش رفته اسـت که میزان 

تولیـد شـرکت مـا طـی دو سـال، بـه یک دهم کاهش 

پیدا کرد و تنها در یک شـیفت فعالیت می کنیم. 

ضمـن اینکـه ترجیـح داده ایـم تولیـد را از انبـوه بـه 

سـفارش محور تغییـر دهیـم. زیـرا اولویـت نخسـت 

ما حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری افراد شاغل 

در کارخانه است.

حیـدری تصریـح کرد: در بـازار، پروفیل تقاضای 

بهتـری از سـایر محصـوالت دارد کـه بیشـتر شـامل 

سـایزهای 20 در 20 و 20 در 30 میلی متـر اسـت. 

شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد ابهر با توجـه به تامین 

می توانـد  تولیدکننـده،  چنـد  از  خـود  اولیـه  مـواد 

محصوالت متنوعی تولید کند.

رقابت منفی در بازار صادرات ایجاد   
شده است

مدیرعامل شـرکت تعاونی پرشـین فوالد ابهر در 

پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکه صادرات تا چه حد می تـوان به رونق 

صنعـت لولـه و پروفیـل کمـک کنـد، عنـوان کـرد: 

متاسـفانه بـه قـدری رقابـت منفـی در بـازار صنعت 

لوله و پروفیل زیاد شده است که اکثر تولیدکنندگان 

نمی تواننـد از فـروش محصول خود هـم در بازارهای 

داخلـی و هـم در بازارهـای صادراتـی سـود ببرنـد. 

هـدف اکثـر کارخانه هـا از صـادرات محصـول دیگـر 

کسـب سـود و کسـب بـازار نیسـت؛ بلکـه آن هـا تنها 

قصـد فـروش محصـول خـود و ادامـه فعالیـت بـه هر 

قیمتـی حتـی بـا ضـرر اسـت. ضمـن اینکـه برخـی از 

تولیدکننـدگان بـه دنبـال حفـظ سـهمیه مـواد اولیـه 

هسـتند. بنابرایـن وضع صـادرات لولـه و پروفیل نیز 

چندان تعریفی ندارد.

وی تاکید کرد: در بازارهای جهانی طی دو سه 

مـاه اخیـر شـاهد افـت شـدید قیمت هـا بودیـم و بـا 

ساخت و ساز به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده 
محصوالت فوالدی به 

طور کامل در رکود به سر 
می برد؛ پروژه های دولتی با 
توجه به شرایط بودجه ای 

کشور تعطیل شده اند

اشـاره بـه کم اثـر بـودن افزایـش عرضـه مواد اولیـه در 

بورس، خاطرنشان کرد: افزایش عرضه مواد اولیه در 

بـورس کاال و تسـهیل شـرایط خریـد آن بـا برداشـتن 

سهمیه بندی، در شرایط کنونی دیگر چندان سودی 

تولیدکننـدگان نخواهـد داشـت و ماننـد  بـه حـال 

نوشـدارو بعـد از مـرگ سـهراب اسـت. آن زمـان کـه 

تقاضای محصوالت لوله و پروفیل در کشـور نسـبتا 

زیـاد بـود، عرضه مواد اولیه یعنـی ورق گرم فوالدی 

در بورس کاال به صورت قطره چکانی انجام می شد 

و تولیدکنندگان لوله و پروفیل برای تامین مواد اولیه 

دردسر زیادی داشتند.

حیـدری اضافـه کـرد: اکنـون کـه دیگـر بازارهای 

پررونق لوله و پروفیل در کشور وجود ندارند، عرضه 

مـواد اولیـه افزایـش یافتـه اسـت. مصرف کننـده بـا 

توجـه بـه تـورم و افزایـش قیمـت فـوالد، دیگـر توانـی 

بـرای خریـد نـدارد. یـادآور می شـود تولیدکننـدگان 

فـروش محصـول،  و  تولیـد  از  پـس  پروفیـل  و  لولـه 

می توانستند به صورت اعتباری محصول خود را به 

فـروش برسـانند و حتـی در صـورت فـروش نقـدی، 

هزینه به سرعت از سوی خریدار پرداخت می شد. 

در صورتـی کـه ایـن رونـد ادامه پیـدا کند، به تدریج 

شـاهد تعطیلی کارخانه های دیگر از صنعت لوله و 

پروفیل خواهیم بود.

وی بـا ذکـر مثالـی در خصوص افزایش قیمت ها، 

عنوان کرد: قیمت یک شاخه قوطی پروفیل 6 متری 

با سایز 40 در 80 میلی متر در گذشته نه چندان دور 

حداکثـر 60 هـزار تومـان بـود امـا اکنـون ایـن میـزان به 

بیش از 600 هزار تومان رسیده است. با توجه به اینکه 

حقوق یک کارگر در سال جاری حدود هفت میلیون 

تومـان تعییـن شـده اسـت، آیـا ایـن کارگـر می تواند به 

راحتی یه شاخه قوطی پروفیل معمولی برای مصارف 

مرسوم مانند تعویض و نوسازی در و پنجره خانه خود 

را خریداری کند؟

تولید محصول به یک دهم گذشته   
کاهش یافت

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد ابهـر 

بـه  را  خـود  در گذشـته محصـوالت  کـرد:  اذعـان 

رونـق  بـازار  زیـرا  می کردیـم  تولیـد  انبـوه  صـورت 
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توجـه بـه عـدم افـت قیمـت مـواد اولیـه در بـازار 

داخلـی و اعمـال عـوارض بـر صـادرات محصـوالت 

فـوالدی در دو مـاه نخسـت امسـال، صـادرات نیـز 

کاهـش یافـت. با اینکه قیمت ورق گرم فـوالدی در 

دنیـا کاهـش یافـت، ایـن کاهش قیمت در کشـور ما 

هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و تولید و 

یـا صرفـه  صـادرات محصـول از مـواد اولیـه گـران، 

اقتصادی چندانی نخواهد داشت و یا اینکه با ضرر 

همراه خواهد بود.

حیدری اضافه کرد: تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

بـرای فـروش محصـول از سـود خـود می گـذرد. ایـن 

یعنی یک تولیدکننده که باید هزینه هایی همچون 

مالیات بر ارزش افزوده، حمل مواد اولیه، هزینه های 

تولیـد، بـرق، گاز، آب، حقـوق کارکنـان و... را بـرای 

بهـای تمـام شـده در نظـر بگیـرد، چـاره ای نـدارد جـز 

اینکه برای فروش خود هیچ سودی را لحاظ نکند و 

قیمـت نهایـی فـروش خـود را قیمـت ورق بـه اضافـه 

هزینـه تولیـد محاسـبه کنـد. متاسـفانه بـا شـرایط 

کنونـی اکثـر تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل در زیـان 

قـرار دارنـد. زمانـی کـه تولیـد بـا زیان دهـی همـراه 

اسـت، هـر چـه تولیـد و فروش بیشـتر باشـد، بـه طور 

حتـم زیـان انباشـته بیشـتر خواهـد بـود. در نهایـت 

زیان دهـی فـراوان تولیدکننـده را به سـمت تعطیلی 

کامل سوق خواهد داد.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد ابهر با 

اشـاره بـه وضعیـت نامناسـب تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیـل گفـت: یکی دیگـر از اهداف تولیدکنندگان 

لولـه و پروفیـل بـرای فـروش محصـول، بازپرداخـت 

اقسـاط تسـهیالت، پـاس کـردن ال سـی ها، پرداخـت 

حقوق و سنوات کارگران است.

تولیدکنندگان بزرگ تر، زیان بیشتری   
می دهند

حیــــدری تصریـــح کـرد: تولیـــدکنندگان بـزرگ 

مشکالت بیشتری هم دارند و هم اینکه دچار زیان 

بیشتری می شود. به طور مثال اگر یک کارخانه دو 

سه خط تولید داشته باشد، حداکثر 30 تا 40 نفر در 

آن شـاغل خواهنـد بـود و بـا توجـه بـه حجـم تولیـد، 

نسـبت بـه یـک کارخانـه کـه بیـش از 10 خـط تولید و 

زیانـی کمتـری را متحمـل  اشـتغال دارد،  نفـر   100

می شود. در چند ماه اخیر، برخی از تولیدکنندگان 

برنـد خـود  بـه  توجـه  بـا  کـه  پروفیـل  و  لولـه  بـزرگ 

می توانستند لوله و پروفیل را با قیمتی باالتر از سایر 

تولیدکنندگان در بازار به فروش برسانند، اکنون به 

فـروش  بـه  کـه حتـی حاضـر  رسـیده اند  وضعیتـی 

محصـول خـود بـا قیمتـی کمتـر از قیمـت بـازار و 

تولیدکنندگان کوچک هسـتند.

وی تاکیـد کـرد: اغلـب تولیدکنندگان بـزرگ که 

هزینـه و زیـان بیشـتری می دهنـد، از بـازار حـذف 

خواهند شد. زیرا نقدینگی تولیدکنندگان تقریبا در 

یـک سـطح اسـت و اغلـب شـرکت های کوچـک کـه 

هزینه های تولید و زیان کمتری دارند، در بازار باقی 

می مانند. در این رابطه شرکت تعاونی پرشین فوالد 

ابهـر نیـز تولیـد خـود را تـا حـد زیـادی کاهـش داده 

اسـت تـا حداقـل در بـازار بمانـد امـا به نظر می رسـد 

کـه ایـن روند زیان دهی تـداوم خواهد یافت و ناچار 

بـه تعطیلـی کارخانـه خواهیـم بـود. البتـه وضعیـت 

فعلـی یعنـی تولیـد بـا کمتـر از 10 درصـد ظرفیـت 

اسمی تفاوت چندانی با تعطیلی کامل ندارد.

هدف گذاری ها در حد شعار است  
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی پرشـین فـوالد ابهر با 

اشاره به شعارها و هدف گذاری های دولتی به ویژه 

طـرح احـداث یـک میلیـون مسـکن در سـال، بیـان 

کرد: اجرای طرح بزرگ احداث یک میلیون مسکن 

در سـال حداقل با شـرایط کنونی غیر ممکن به نظر 

می رسد. زیرا خرید مسکن حتی به صورت ارزان از 

اگـر  افـراد جامعـه خـارج اسـت.  از  تـوان بسـیاری 

دولت قصد ارائه تسـهیالت در قالب خرید مسـکن 

مثـال دو میلیـارد تومـان بـه مردم با نرخ سـود بسـیار 

پایین را داشـته باشـد، در این صورت باید اقسـاط آن 

پـس  از  مـردم  کـه  کنـد  تعییـن  میـزان  چـه  بـه  را 

بازپرداخـت آن برآینـد. در صورتـی کـه بازپرداخـت 

اقسـاط مسـکن را 10 سـاله بـا نـرخ سـود صفـر در نظر 

بگیریـم، وام گیرنـده بایـد بـرای هـر قسـط بیـش از 

16میلیون تومان پرداخت کند. کدام یک از اقشـار 

کم درآمد هدف طرح ملی مسکن قادر به بازپرداخت 

این اقساط خواهند بود؟

شرایط بازار به گونه ای 
پیش رفته است که میزان 
تولید شرکت ما طی دو 

سال، به یک دهم کاهش 
پیدا کرد و تنها در یک 
شیفت فعالیت می کنیم. 

ضمن اینکه ترجیح 
داده ایم تولید را از انبوه به 
سفارش محور تغییر دهیم
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مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیل کبیـر تبریز گفت: بـه دلیل تحریم هـا، واردات مـواد اولیه به 
ویژه ورق زنگ نزن بسـیار دشـوار شـده اسـت و بـا توجه به چالش هـای و ریسـک هایی که وجود 
دارد، از ابتـدای ثبـت سـفارش تا دریافت کاال ممکن اسـت گاهـی اوقات تا 6 ماه بـه طول انجامد 

و واردکننده نمی داند که آیا کاالی وارداتی را دریافت خواهد کرد یا خیر.

قمار واردات

اشـاره بـه اینکـه تمام مـواد اولیه ورق هـای زنگ نزن 

و  لولـه  کـرد: شـرکت  اسـت، خاطرنشـان  وارداتـی 

ورق  واردات  جـز  چـاره ای  تبریـز  کبیـر  پروفیـل 

زنگ نـزن بـرای تولیـد محصـول نـدارد. واردات هـر 

محصولی در شـرایط کنونی با چالش همراه اسـت. 

وجـود  محصـول  سـفارش  ثبـت  از  چالش هـا  ایـن 

دارنـد و تـا تحویـل کامـل بـه سـفارش دهنده ادامـه 

می یابنـد. در ایـن فراینـد بـرای هـر مرحلـه ماننـد 

تهیـه و حوالـه ارز، هزینـه حمـل بـا کشـتی، گمـرک 

و... چالش وجود دارد.

حمداللهـی بـا اشـاره دیگـر مشـکالت تولیـدی 

عنوان کرد: متاسـفانه برخی از مواد اولیه وارداتی 

کـه بـه کشـور مـا از مبـدا چیـن فرسـتاده شـد، غیـر 

تولیدکننـده  از  مثـال  بـه طـور  بودنـد.  اسـتاندارد 

گریـد 304 درخواسـت شـد، امـا بـه جـای آن گریـد 

201 فرستاده شد که غیر استاندارد است.

تمام مراحل واردات چالش برانگیز است  
مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیل تبریز تصریح 

کرد: از ابتدای ثبت سفارش، صرافی از زمانی که 

ارز حوالـه می شـود، از واردکننـده تعهـد می گیـرد 

کـه اگـر ایـن ارز بـه تامین کننـده فرسـتاده شـود امـا 

بـه مشـکل برخـورد و بلوکـه شـد، هیـچ مسـئولیتی 

متوجـه صرافـی نخواهد بود. این یعنـی واردکننده 

تمـام پولـی را کـه ارسـال می کنـد، همیشـه ریسـک 

بازگشـت آن بـدون مشـکل بسـیار بـاال اسـت و بـه 

اسـماعیل حمداللهـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

شـرکت لولـه و پروفیـل کبیـر تبریـز در زمینـه تولید 

محصـوالت زنگ نـزن برای آسانسـور، لـوازم خانگی 

و برخـی مصرف کننـدگان لولـه و پروفیـل زنگ نـزن 

فعالیـت می کنـد. در ایـن صنعـت رونـق چندانـی 

مشـاهده نمی شـود زیرا تولید محصوالت یاد شـده 

بـه ویـژه آسانسـور کـه عمـده فعالیـت ما را تشـکیل 

می دهـد، وابسـتگی زیـادی بـه صنعـت سـاخت و 

ساز دارد و متاسفانه این صنعت در رکود است.

بـازار آسانسـور، بیشـتر  افـزود: اکنـون در  وی 

بـه کار  گریدهـای 201، 316، 304 و 430 زنگ نـزن 

می رود که دو گرید آخر، بیشتر تولیدات را تشکیل 

در  کـه  ورق هایـی  داشـت  توجـه  بایـد  می دهنـد. 

آسانسـور اسـتفاده می شـوند، اسـتاندارد دارند. در 

حال حاضر دو گرید 430 و 304، تنها استانداردهای 

موجـود بـرای آسانسـور هسـتند که هـر تولیدکننده 

باید به آن ها ملزم باشـد. در مکان های خشـک و با 

می شـود.  اسـتفاده  گریـد 430  از  پاییـن،  رطوبـت 

همچنیـن در مکان هـای دارای رطوبـت بـاال گریـد 

304 به کار می رود.

تمام مواد اولیه وارداتی است  
مدیرعامل شـرکت لوله و پروفیل کبیر تبریز با 
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واردات ورق طرح دار به اسم ورق خام!  
مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیـل تبریـز اذعان 

کـرد: اخیـرا مشـکلی کـه بـرای شـرکت مـا بـه وجـود 

آمـده، توسـط برخـی تاجـران ورق زنگ نـزن اسـت. 

ایـن تجـار، ورق هـا را بـه صورت رنگی و طـرح دار به 

اسـم ورق زنگ نزن خام را به کشـور وارد می کنند. 

متاسـفانه در گمـرک ورق هـای طـرح دار و رنگـی بـا 

ورق زنگ نزن کد تعرفه جداگانه ندارند و همه این 

ورق هـا بـا یـک کـد بـه کشـور وارد می شـوند. از این 

رو، برخـی افـراد، ورق طـرح دار و رنگـی را بـا همـان 

تعرفـه ورق زنگ نـزن خـام بـه کشـور وارد و عـوارض 

آن را پرداخـت می کننـد. شـرکت لولـه و پروفیـل 

تبریز ناچار به مقابله و رقابت با این شرایط است. 

با اینکه پیگیر این مشـکل شـدیم و به سـازمان های 

مربوطـه نیـز مراجعـه کردیـم، امـا هنـوز نتوانسـتیم 

نتیجه مطلوب را بگیریم.

استرس تولیدکنندگان در هر لحظه   
از تولید

در داخـل کشـور، رکـود در بـازار بیـش از هـر 

چالـش دیگـری تولیدکننـده را آزار می دهد. فرایند 

اداری  بروکراسـی های  ویـژه  بـه  داخـل  از  واردات 

ثبـت سـفارش و گمـرک نیـز دیگـر چالـش عمـده مـا 

محسـوب می شـود. بـه طـور مثال از ثبت سـفارش 

در سـامانه ها تا تخصیص ارز از سـوی بانک مرکزی 

ممکـن اسـت حداقـل یک ماه زمـان ببرد. همچنین 

فاصله ثبت سفارش تا دریافت کاالی وارداتی نیز 

زیـاد اسـت. ممکـن اسـت در ایـن زمـان نـرخ ارز 

دچـار نوسـان شـدید شـود؛ یعنـی با کاهش نـرخ ارز 

تولیدکننـده ای کـه بـا نـرخ ارز بـاال ثبـت سـفارش 

کـرده اسـت، در هنـگام تولیـد و تحویـل محصـول 

ناچـار شـود محصـول خود را با قیمـت پایین تری به 

دسـت مصرف کننده برسـاند. همچنین در هنگام 

بـا  ارز  تامیـن  در  اسـت  ممکـن  ارز،  نـرخ  افزایـش 

مشـکل مواجـه شـویم. از ایـن رو، افزایـش و نوسـان 

بـه  شـدت  بـه  اخیـر  سـال  چنـد  در  ارز  نـرخ 

تولیدکنندگانـی کـه بـه واردات مواد اولیه وابسـته 

هسـتند، ضربـه زد و میـزان تولیـد آن هـا را به نصف 

و حتی کمتر از قبل کاهش داد.

عبارت بهتر نوعی قمار محسوب می شود.

بـا  ارز  واریـز  از  بعـد  مرحلـه  داد:  ادامـه  وی 

ریسـک باال، حمل کاال با کشـتی اسـت که به دلیل 

تحریم، این فرایند نیز ریسک زیادی دارد. به طور 

مثـال برخـی از بنـادر اجـازه پهلوگیـری کشـتی ها و 

کاالهـای تحریمـی را نمی دهنـد. یـادآور می شـود 

کـه پیـش از تحریم هـا، کاال پـس از 20 تا 25 روز بعد 

از ثبـت سـفارش و واریـز پـول بـه کشـور می رسـید. 

در شـرایط کنونـی واردکننـده ناچـار اسـت کاالی 

خـود را از چنـد مسـیر بگذرانـد تـا گرفتـار تحریـم 

نشـود. فراینـد ثبـت سـفارش تـا تحویـل کاال اکنون 

ممکن است حتی به 6 ماه هم برسد.

تولید سفارش محور است  
حمداللهی در خصوص نحوه تولید محصول در 

شرکت لوله و پروفیل کبیر تبریز مطرح کرد: پس از 

اینکـه ورق زنگ نـزن بـه مجموعـه بـه صـورت کالف 

وارد شـد، ابتدا به شـیت تبدیل می شـود. سـپس با 

استفاده از ماشین آالت مخصوصی که در مجموعه 

وجود دارد، روی سطح ورق شیت شده، طرح ایجاد 

می کنیـم کـه ایـن طـرح می توانـد هـم بـه صـورت 

کامال صاف و آینه ای و یا به صورت خش دار و مات 

باشـد. همچنیـن بخشـی دیگـر از ورق ها بـه صورت 

مشـتریان  سـفارش  و  سـلیقه  بـا  مطابـق  طـرح دار 

درمی آید. ضمن اینکه قابلت و امکانات رنگ کردن 

ورق به صورت مسی، دودی، طالیی را توسط دیگر 

ماشـین آالت موجود داریم که عمده سـفارش های 

بـا توجـه بـه جذابیـــت، طالیی رنـگ اســـت. ایــــن 

رنگ آمیزی به صورت کوتینگ و تحت خأل صورت 

می گیـرد در نهایـت یک روکش پی وی سـی نیـز روی 

ورق بـه منظـور جلوگیـری از افتادن خط و خـش، زده 

می شـود تـا بـرای خـم کاری در صنایـع دیگـر قابـل 

استفاده باشد.

وی اضافـه کـرد: ورق وارداتـی به صورت کویل 

ممکـن اسـت دچـار شکسـتگی یـا اعوجـاج در حین 

اولیـه  مـواد  از  بخشـی  بنابرایـن  شـود.  حمـل 

خواه ناخواه دچار استهالک می شود. همچنین در 

هنـگام تولیـد نیـز بخشـی از ورق دچـار اسـتهالک 

شده و کنار گذاشته می شود.

از ابتدای ثبت سفارش، 
صرافی از زمانی که ارز 

حواله می شود، از واردکننده 
تعهد می گیرد که اگر این 
ارز به تامین کننده فرستاده 
شود اما به مشکل برخورد 
و بلوکه شد، هیچ مسئولیتی 
متوجه صرافی نخواهد بود
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مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نورد غدیـر یزد گفت: قیمت گذاری دسـتوری برخـالف روند 
بـازار بـه ایجـاد اختالل و عـدم تعـادل در زنجیره تولیـد فوالد منجر می شـود و تولیدکننـدگان در 

شرایط عدم تعادل در زنجیره نمی توانند به تولید محصول مانند شرایط عادی بپردازند.

بندبازی با چشمان بسته

علیرضا سوزنکار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان کـرد: بـا 

عمدتـا  فـوالد  تولیدکننـدگان  اینکـه  بـه  توجـه 

بـه نحـوی  شـرکت های دولتـی هسـتند، در واقـع 

مواد اولیه در بورس مطابق خواسـته این شـرکت ها 

قیمت  گـذاری می شـود. بـر اسـاس قوانیـن موجـود 

عرضـه  بـورس  در  کـه  اولیـه ای  مـواد  کشـور،  در 

می شـوند، از شـمول قیمت گذاری خارج هسـتند؛ 

امـا مشـاهده می شـود عکـس ایـن موضـوع اتفـاق 

بـه  منجـر  قیمت گـذاری  در  دخالـت  می افتـد. 

روال  در  اختـالل  و  بازارهـا  در  نوسـانات  افزایـش 

روزمره عرضه و تقاضا شده است.

دست هایی پشت پرده بازار فوالد  
مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

بـا تاکیـد بـر اثـر منفـی افزایـش قیمـت ارز بـر بخـش 

تولیـد، بیـان کـرد: امـروزه در زنجیـره فـوالد یعنـی از 

کنسـانتره تـا محصـول نهایـی، به ویـژه حلقـه پرسـود 

آهـن اسـفنجی گرفتـار برخـی سـودجویان صنعـت 

فوالد هستیم. در حقیقت شرکت های تولیدکننده 

آهـن اسـفنجی می تواننـد بـا گـردش بـاالی مالـی، 

تصمیم گیرنده و تعیین  کننده قیمت مواد اولیه در 

سراسر کشور باشند.

آهـن  قیمـت  تـا دو سـال گذشـته،  افـزود:  وی 

اسـفنجی بـر اسـاس 50 درصـد قیمـت شـمش فـوالد 

خوزستان تعیین شده بود اما متاسفانه شرکت های 

خصولتـی بـا رایزنی هـای متعـدد قیمـت ایـن مـاده 

اولیـه فوالدسـازان را بـه بیـش از 70 درصـد قیمـت 

شمش فوالد خوزستان رساندند.

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

ادامـه داد: آهـن اسـفنجی جـزو حلقه هـای مفقـوده 

صنعـت فـوالد اسـت کـه بـه دلیل عـدم تعـادل میان 

قیمـت شـمش و آهـن اسـفنجی بـه یکـی از مشـکل 

اساسی و زیان ده بودن تولیدکنندگان صنعت فوالد 

منجر شده است.

عدم ثبات در بازار فوالد  
سوزنکار با تشریح مشکل جدی تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی اظهار کرد: مشکل اول تولیدکنندگان 

آهـن اسـفنجی، کمبـود جـدی گندلـه اسـت. اکثـر 

تامیـن  هـدف  بـا  اسـفنجی  آهـن  کارخانه هـای 

فوالدسـازی مجموعـه خـود احـداث شـده اند؛ در 

حالـی کـه توسـعه کارخانه هـای ذوب القایی بدون 

در نظر گرفتن تامین مواد اولیه، در کشور صورت 

گرفته است. در واقع تولیدکنندگان آهن اسفنجی 

برای احداث مجموعه خود نیازمند سرمایه گذاری 

باالیـی خواهنـد بـود کـه حداقـل دو تـا پنـج سـال 

طـول  بـه  اسـفنجی  آهـن  کارخانـه  یـک  احـداث 

شـده  باعـث  عوامـل  همیـن  می انجامـد. 

تولیدکنندگان آهن اسـفنجی با قیمت های گزافی 

و در  کننـد  بـورس عرضـه  در  را  اولیـه  مـاده  ایـن 

نتیجـه باعـث بـروز مشـکالت متعـددی در مسـیر 

فوالدسازان شده است.

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیـر 

یـزد بـا اشـاره بـه معضل قیمت گـذاری، گفـت: در 

مهم ترین تبعات منفی 
فرایند قیمت گذاری 

دستوری به هم ریختگی 
تعادل تقاضا و قیمت ها در 
بازار است. همچنین به 
لحاظ کمی و کیفی ضرر 

زیادی به تولید وارد می شود 
که در ادامه چنین اتفاقی با 
برخی از تورم های کاذب 
کاالیی مواجه می شویم
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قیمت گذاری دستوری به هم ریختگی تعادل تقاضا 

و قیمت ها در بازار اسـت. همچنین به لحاظ کمی 

و کیفـی ضـرر زیـادی بـه تولیـد وارد می شـود کـه در 

ادامـه چنیـن اتفاقـی بـا برخـی از تورم هـای کاذب 

کاالیی مواجه می شویم.

حذف قیمت گذاری دستوری  
قیمت گـذاری  در  اینکـه  بیـان  بـا  سـوزنکار 

دسـتوری بـه بهانه حمایـت از مصرف کننده، زمینه 

ضرر و زیان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در بازار 

فراهـم می شـود، اظهـار کـرد: دخالـت نکـردن دولت 

در بـازار و قیمت گـذاری مـواد اولیه، بهترین راهکار 

ایجاد تعادل در زنجیره تولید اسـت. قیمت گذاری 

دسـتوری منجـر بـه اختـالل در سـازوکارهای ایجـاد 

شـده در بـازار و تعـادل در معامـالت می شـود، در 

حالی که بهتر اسـت در این زمینه تعیین قیمت از 

طریـق عرضـه و تقاضـا مـورد توجـه قرار گیـرد. انجام 

چنیـن اقداماتـی منجر به کاهش اختالفات قیمتی 

موجـود بیـن داخـل و خـارج می شـود و شـاهد ایجـاد 

از طریـق  قیمت هـا  تعییـن  و  معامـالت  شـفافیت 

عرضه و تقاضا خواهیم بود.

مقطـع کنونـی قیمت گـذاری دسـتوری در باعـث 

شـده تـا منافـع تولیـد فقـط بـرای صنایع باالدسـتی 

در  تقاضـا  عـدم  متاسـفانه  باشـد.  فـوالد  زنجیـره 

بـازار داخلـی بـرای فـوالد باعـث اختـالل در تامیـن 

منابـع مالـی شـرکت ها شـده اسـت و در ایـن میـان 

کیفیـت  بهتریـن  گذشـته  روز  چنـد  طـی  دالالن 

شـمش فـوالدی را بـه قیمـت قراضـه آهنـی در تاالر 

معامـالت مچینـگ خریـداری کردنـد و بـا سـود و 

قیمـت باالتـر و بـدون هیـچ مشـکلی، بالفاصلـه آن 

میـزان  قطعـا  می کننـد.  عرضـه  آزاد  بـازار  در  را 

پایین عرضه مواد اولیه و فروش شـمش فوالدی با 

قیمـت قراضـه آهنـی، تاثیـر بـه شـدت منفـی بـر 

صنعت فوالد می گذارد.

وی ادامـه داد: از آنجـا کـه فاصلـه میـان نـرخ ارز 

و  اسـت  شـده  ایجـاد  آزاد  بـازار  ارز  نـرخ  و  نیمـا 

قیمت گذاری محصوالت به ویژه فوالدی با نرخ ارز 

دالالن  برخـی  بـرای  می گیـرد،  صـورت  نیمایـی 

جذابیـت بـه وجـود می آید و این فرایند باعث ایجاد 

اختالل در صنعت فوالد می شود.

سیاست غلط قیمت گذاری دستوری  
سوزنکار در خصوص وضعیت شرکت فوالدسازی 

فعالیـت  تمامـی  کـرد:  عنـوان  یـزد  غدیـر  نـورد  و 

مجموعـه بـر تولیـد بیلـت فـوالدی در ابعـاد 125 در 

 5SP 4 وSP،3SP 125 و در طول 6 و 12 متر با گرید

متمرکز شـده اسـت. با توجه اینکه شـرکت ما اولین 

تولیدکننده فوالد القایی در منطقه است، بر اساس 

ازجملــــه  نــــوردی  مقاطــــع  مشتریــــان  سفــــارش  

تولیدکننـدگان نبشـی، ناودانـی، میلگـرد اقـدام بـه 

تولید محصوالت می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

توضیحاتی درباره نحوی تامین مواد اولیه ارائه داد 

و گفـت: 30 درصـد از قراضـه آهنـی و 70 درصـد از 

آهـن اسـفنجی مـورد نیـاز مجموعـه را از بـازار آزاد 

تامین می کنیم.

وی بـا توجـه بـه الـزام عرضه محصـوالت فوالدی 

در بورس کاال، اذعان کرد: این حرکت مثبت دولت 

جهت شفاف سازی معامالت، بسیار شایسته است 

اما به شـرطی که به درسـتی اجرا شـود؛ در واقع اگر 

اقدامات و تفکر خوب دولت به درستی پیاده سازی 

نشود، قطعا موجب ضرردهی تمامی تولیدکنندگان 

زنجیـره فـوالد خواهـد شـد. بـا توجه بـه میزان تعیین 

بـورس  را در  نهایـی  از محصـوالت  شـده، بخشـی 

عرضه می کنیم.

یـک  مثـال،  عنـوان  بـه  کـرد:  تصریـح  سـوزنکار 

تولیدکننـده آهـن اسـفنجی ماهانه با تولیـد 50 هزار 

تـن، 30 هـزار تـن در مـاه یعنـی هفتـه ای پنج هـزار تن 

آهـن اسـفنجی در بـورس کاال عرضـه می کنـد. در 

صورتـی کـه اکثـر تولیدکننـدگان شـمش فـوالدی 

باید تمامی محصوالت خود را در بورس کاال عرضه 

انجـام  درسـتی  بـه  قیمت گـذاری  فرمـول  کننـد. 

نمی شـود؛ بـه طـوری کـه طـی هفتـه اخیـر شـمش 

فوالدی با یک هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم 

اسـفنجی  آهـن  امـا  شـد  مواجـه  قیمـت  کاهـش 

قیمـت  افـت  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان   300

داشت. در همین حال عدم ایجاد تعادل در قیمت 

و کاهـش غیرموجـه ضرایـب موجـب کاهـش انگیزه 

تولیدکنندگان می شود.

فراینـد  منفـی  تبعـات  مهم تریـن  افـزود:  وی 
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ممنوعیت واردات قراضه آهنی  
مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

بـا اشـاره بـه ممنوعیـت واردات قراضـه آهنـی در 

کشـور، عنـوان کـرد: واردات قراضـه آهـن و ضایعات 

فلـزی بـه کشـور ممنوع اسـت و تعداد محـدودی از 

شـرکت های بـزرگ و ارگان هـای دولتـی می تواننـد با 

بـه  اقـدام  بروکراسـی سـخت،  بـا  و  مجـوز  داشـتن 

واردات کننـد. بـا توجـه بـه نوسـان و شـناور بـودن 

قیمـت ارز، تامیـن قراضـه آهنـی داخلـی نسـبت بـه 

قیمـت قراضـه خارجـی مقـرون به صرفه تر  اسـت. بر 

قراضـه  می دهنـد  ترجیـح  فوالدسـازان  اسـاس  ایـن 

آهنـی را در داخـل از کشـور تامیـن کنند اما با توجه 

به نوسان ارز، قیمت قراضه آهنی پایدار نبوده و در 

زمان هایی این سازوکار تغییر می کند.

برنامه زمان بندی قطعی برق استان یزد  
سـوزنکار بـا اشـاره بـه اعمـال محدودیـت  بـرق 

مصرفـی صنایـع فـوالدی اظهـار کـرد: متاسـفانه از 

تاریـخ 16 خـرداد مـاه سـال جـاری، برنامـه زمان بندی 

هفتگی مبنی بر اعمال محدودیت و خاموشی برق 

مصرفی 10 تا 90 درصد دیماند را دریافت کرده ایم.

وی با بیان اینکه طی سـال گذشـته، اسـتان یزد 

شـد،  مـگاوات   200 میـزان  بـا  خاموشـی  متحمـل 

گفـت: کل میـزان بـرق مصرفـی اسـتان یـزد بیش از 

ابتـدا 900 مـگا وات  985 مـگاوات اسـت کـه در 

خاموشـی ذکـر شـد. پـس از آن بـا اصـالح آیین نامـه 

اعالم کردند که استان یزد در سال جاری متحمل 

البتـه  اسـت.  مـگاوات   485 میـزان  بـا  خاموشـی 

تمامی فوالدسـازان نسـبت به محدودیت های برق 

اعمال شـده بر شـرکت های فوالدی اعتراض کردند 

ابالغـی  محدودیت هــــای  کــــه  شــــده  گفتــــه  و 

شـرکت های بـرق منطقـه ای بـه فوالدسـازان باعـث 

خواهد شد تا تقریبا تمام کارخانه های تولیدکننده 

فـوالد بـه ویـژه در بخـش خصوصـی حـدود سـه مـاه 

تعطیـل  شـوند یـا بـا کمتـر از 50 درصـد از ظرفیـت 

تولید، کار  کنند.

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

بـا تشـریح سـایر مشـکالت فوالدسـازان خاطرنشـان 

بخش هـای  اساسـی ترین  از  فـوالد  صنعـت  کـرد: 

صنعـت در کشـور بـوده کـه متاسـفانه طـی 15 مـاه 

گذشـته دچـار رکـود شـده اسـت. در حـال حاضـر بـا 

مشـکالت نقدینگی و کمبود نیروی کار متخصص 

دسـت  و پنجـه نـرم می کنیـم. فوالدسـازان به ویـژه 

واحدهای القایی در وضعیت نامطلوب و زیان دهی 

قـرار دارنـد کـه بـا وجـود ایـن شـرایط قـادر بـه تـداوم 

تولید نخواهند بود.

کمبود نیروی انسانی در صنعت فوالد  
جـزو  یـزد  اینکـه  بـا  کـرد:  تصریـح  سـوزنکار 

اسـتان های صنعتـی کشـور محسـوب می شـود و 

امـا اکثـر نیروهـای  دارای مشـاغل زیـادی اسـت، 

بومـی بـه دنبـال سـایر مشـاغل هسـتند. شـرکت ما 

بـه دلیـل مشـکالت متعـدد در ایـن زمینه، سـالیانه 

بیـن 20 تـا 30درصـد بـا جابه جایـی نیـروی انسـانی 

مواجه است.

وی با بیان اینکه در گذشته با کشورهای هند و 

پاکسـتان صـادرات داشـته ایم، افـزود: در سـال های 

پاکسـتان  و  هنـد  کشـورهای  بـه   1396 تـا   1395

صادرات انجام دادیم اما به دلیل مشکالت متعدد 

نتوانسـتیم به میزان کافی شـمش فوالدی در بورس 

کاال عرضـه کنیـم و بـه همیـن دلیـل کد بورسـی و به 

تبـع آن صـادرات مـا باطـل شـد. تاکنون نیـز به دلیل 

گوناگون به ویژه هزینه 11 درصدی برگشت ارز و ... 

اقدام به صادرات نکرده ایم.

بهره برداری از خط تولید کالف میلگرد   
در سال 14۰3

مدیرعامـل شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیر یزد 

در پایـان در خصـوص چشـم انداز و اسـتراتژی هایی 

شـرکت فوالدسـازی و نـورد غدیـر یـزد مطـرح کـرد: 

خوشـبختانه طرح توسـعه میلگرد کالف با ظرفیت 

سـالیانه 200 هـزار تـن را در دسـتور کار داریـم کـه 

برسـد.  بهره بـرداری  بـه  سـال 1403  در  امیدواریـم 

تولیـد میلگـرد در  احـداث کارخانـه  پـروژه   اکنـون 

تامیـن  زمیـن،  واگـذاری  مجوزهـا،  اولیـه  مراحـل 

سرمایه و... قرار دارد.

محدودیت های ابالغی 
شرکت های برق منطقه ای 

به فوالدسازان باعث 
خواهد شد تا تقریبا تمام 
کارخانه های تولیدکننده 
فوالد به ویژه در بخش 
خصوصی حدود سه ماه 
تعطیل  شوند یا با کمتر از 

5۰ درصد از ظرفیت تولید، 
کار  کنند
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مدیرعامـل شـرکت نـورد ایـوان غـرب گفـت: سـازمان های بـرق منطقـه ای بـرای تمـام 
تولیدکننـدگان فـوالد در سراسـر کشـور نامه قطعی بـرق را ارسـال کرده انـد و با توجه بـه رکود، 
تـورم، کاهـش صادرات و قطعی برق، به طور حتم تابسـتان امسـال بر تولیدکنندگان فوالد بسـیار 

سخت خواهد گذشت.

تابستان سختی در انتظار صنعت فوالد است
مدیرعامل شرکت نورد ایوان غرب:

محمـد عبـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: تشخیص 

روند بازار برای تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فوالد با 

توجـه بـه تحوالتـی کـه در چنـد مـاه اخیـر رخ داد، 

دشـوار شـده و چشـم انداز بـازار کمـی مبهـم شـده 

اسـت. بـه نظـر می رسـد تـورم در کشـور ادامـه یابد و 

انتظار نمی رود کاهش قیمت در بازار اتفاق بیفتد.

وی افـزود: بـه طـور حتـم بـازار جهانـی بـا کاهـش 

قیمتی که یکی دو ماه قبل آغاز شده، به کف قیمت 

برخورد کرده اسـت و به احتمال زیاد قیمت فوالد از 

وضـع کنونـی پایین تـر نمـی رود. بـا ایـن حـال رقابـت 

شدیدی بین تولیدکنندگان فوالد دنیا به ویژه روسیه، 

چین و ایران شکل گرفته که منفی است و متاسفانه 

فوالدسـازان ایران بیشـترین ضربه را از کاهش قیمت 

خورده انـد و ایـن رقابـت منفـی روی رونـد صـادرات 

ایران تاثیر بسزایی گذاشته است.

مدیرعامـل شـرکت نـورد ایـوان غـرب خاطرنشـان 

کـرد: تولیدکننـدگان در داخـل با رکود و تـورم به طور 

همزمـان مواجـه هسـتند. به این مشـکل باید قطعی 

بـرق را نیـز اضافـه کـرد کـه مانـع حرکـت رو بـه جلـوی 

صنعت فوالد می شود. با توجه به اینکه تولید شمش 

بـه خـود  را  بـرق  انـرژی  بیشـترین مصـرف  فـوالدی 

اختصاص می دهد و این بخش بیشتر هدف قطعی 

بـرق قـرار می گیـرد، کمبـود شـمش فـوالدی در بـازار 

پدیـد خواهـد آمـد و ایـن موضـوع بـر کارخانه هـای 

نـوردی و صنایـع پایین دسـت تاثیر منفی می گـذارد. 

به طوری که قیمت محصوالت نهایی فوالد افزایش 

پیدا خواهد کرد.

انتظار تورم وجود دارد  
عبـدی اذعـان کـرد: دولـت بـا اسـتفاده از ابـزار 

افزایـش  مهـار  قصـد  کاال  بـورس  در  قیمت گـذاری 

قیمـت فـوالد و بـه نوعـی مهـار تـورم را دارد و کاهـش 

قیمـت پایـه فوالد در دو سـه هفته اخیر نیـز حاکی از 

همیـــن موضـــوع اســـت. در حـــال حاضـــر اکثـــر 

کارخانه هـای تولید شـمش فوالدی به ویـژه در حوزه 

القایـی بـا زیـان فعالیـت می کننـد. بـا ایـن حـال تـا 

حـدی می تـوان از ابزارهـای موجـود در بـورس بـرای 

کاهـش قیمـت اسـتفاده کـرد زیـرا بـازار بیـش از ایـن 

توانایـی کاهـش قیمـت را نـدارد و تولیدکننـدگان 

شـمش فـوالدی نمی تواننـد بـرای مـدت طوالنـی بـا 

زیان دهی کار کنند.

وی ادامـه داد: بـه طـور حتـم زمانـی کـه قیمـت 

جهانی فوالد از کف قیمت خود عبور و افزایش پیدا 

کند، این روند کاهش قیمت نیز تغییر می یابد و باز 

هـم شـاهد افزایـش قیمـت خواهیـم بـود. از ایـن رو به 

نظـر می رسـد دیگـر شـاهد کاهـش قیمـت در بـازار 

نباشـیم و بـا توجـه بـه تحـوالت نـرخ ارز و مسـائل 

سیاسی، افزایش قیمت رخ نخواهد داد و انتظار تورم 

وجود خواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت نورد ایوان غـرب تاکید کرد: 

قیمت گـذاری محصـوالت فـوالدی در بـورس کاال با 

نـرخ ارز نیمایـی انجـام می شـود امـا در معامـالت 

معمول بازار بیشـتر نرخ ارز آزاد مورد محاسـبه قرار 

می گیـرد. در حالـی کـه نرخ ارز نیمایی در چند ماه 

سـامانه های  در  و  داشـت  ثبـات  تقریبـا  گذشـته 

موجـود بـه میـزان کمـی معامله شـد، شـاهد افزایش 

بی رویـه نـرخ ارز در بـازار آزاد و عبـور آن از 30 هـزار 

تومان بودیم.

قطعی برق گریبان صنعت فوالد را می گیرد  
عبـدی اضافـه کـرد: مشـکل قطعـی بـرق نیـز بـه 

زودی گریبـان تولیدکننـدگان فوالد کشـور را خواهد 

فـوالد در  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  بـه  و  گرفـت 

سراسـر کشـور از سـوی اداره هـای بـرق منطقـه ای 

نامه هایی مبنی بر اعالم زمان قطعی برق در اواخر 

بهـار و فصـل تابسـتان ارسـال شـده اسـت. بـه نظـر 

می رسـد بـه زودی بایـد شـاهد قطعـی سراسـری برق 

فوالدسازان باشیم که می تواند منجر به بهم ریختن 

تابسـتان سـختی در  بنابرایـن  بـازار داخلـی شـود. 

انتظـار صنعـت فوالد خواهد بـود زیرا هم کمبود در 

بـازار پدیـد خواهـد آمـد و هـم اینکـه بـا توقـف تولیـد 

فوالدسازان، آن ها ضرر زیادی متحمل خواهند شد. 

ضمـن اینکـه بـه شـرکت مـا نیـز برنامـه قطعـی بـرق 

اعالم شده است و هنوز فعالیت شرکت در شیفت 
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شـب و بـه صـورت تک شـیفت در هالـه ای از ابهـام 

قرار دارد. حتی اگر اجازه فعالیت در شـیفت شـب 

داده شود، هزینه های فراوانی به همه تولیدکنندگان 

تحمیل خواهد شد.

وی مطـرح کـرد: هیـچ کاهـش قیمتـی در بـازار 

دیـده نمی شـود و حتـی ممکن اسـت رکود هـم وجود 

داشته باشد. ضمن اینکه نمی توان رونق آن چنانی را 

بـرای بـازار فـوالد کشـور متصـور شـد. زیـرا پروژه هـای 

صنعتـی و حتـی سـاختمانی نیز بـا روند کندی پیش 

می رونـد. بـه ایـن مـوارد باید افزایش تـورم و به تبع آن 

افزایش هزینه های تولید را نیز اضافه کرد که به این 

ترتیـب همـه مولفه هـای تاثیرگـذار بر بـازار بـر افزایش 

قیمت داللت دارند.

مدیرعامل شـرکت نورد ایوان غرب تصریح کرد: 

ممکـن اسـت صـادرات یکـی از راه هـای برون رفـت از 

وضعیت کنونی باشـد که متاسـفانه این موضوع در 

انتهای سال قبل و دو ماه نخست سال جاری به دلیل 

وضع عوارض بر صادرات محصوالت فوالدی از سوی 

مسـئوالن مختـل شـد. هر چنـد کـه از ابتدای خـرداد 

مـاه دیگـر عـوارض بـر صـادرات اعمـال نمی شـود امـا 

بازگشـت به بازار صادراتی سـخت است. در صورتی 

بازارهـای صادراتـی  بـه  بتواننـد  کـه تولیدکننـدگان 

بازگردند، به طور حتم می توان شاهد رونق در تولید 

فوالد کشور بود.

به دنبال خرید اعتباری مواد اولیه   
هستیم

عبـدی در خصـوص فعالیـت ایـن شـرکت عنـوان 

کـرد: شـرکت نـورد ایـوان غـرب بـه عنـوان بزرگ تریـن 

فعالیـت  ایـالم  اسـتان  در  نـورد  حـوزه  تولیدکننـده 

می کند و به مدت دو سال متوقف شده بود. با این 

حال از سـال گذشـته تولید را مجددا از سـر گرفتیم. 

ضمـن اینکـه در حـال احـداث یـک کارخانـه تولیـد 

شمش فوالدی در همین استان هستیم که به زودی 

بـه بهره بـرداری می رسـد. ظرفیت تولیـد این کارخانه 

نیز 200 هزار تن در نظر گرفته شده است. با احداث 

ایـن واحـد تولیـدی، مـاده اولیـه حلقـه بعـدی یعنـی 

میلگرد را تامین خواهیم کرد.

وی افـزود: شـرکت نـورد ایـوان غـرب بیشـتر مواد 

البتـه  می کنـد.  تامیـن  آزاد  بـازار  از  را  خـود  اولیـه 

اقدامـات اولیـه را بـرای پذیـرش در بـورس کاال انجـام 

دادیـم. یـادآور می شـود که شـرکت ما حدود دو سـال 

تولیـد را متوقـف کـرده بـود و از ایـن رو بـا فعال سـازی 

مجـدد، بـه دنبـال حضور قدرتمندتـر در بازار بـه ویژه 

صادرات هستیم. در نظر داریم شمش فوالدی را که 

ماده اولیه ما محسوب می شود، به صورت اعتباری 

خریداری کنیم و با تولید و عرضه محصول در بورس، 

راه را برای صادرات آسان باز کنیم. گفتنی است که 

مجـوز صـادرات شـرکت های فـوالدی بـه ویـژه حـوزه 

نورد، منوط به عرضه محصول در بورس است.

مدیرعامـل شـرکت نـورد ایـوان غـرب بیـان کـرد: 

شـرکت ما به تولید میلگرد با گرید A3 از سـایز 12 تا 

25 میلی متر می پردازد که این محصول با استفاده از 

شمش فوالدی با گرید 5SP تولید می شود.

عبدی با اشاره به مصرف کنندگان میلگرد اظهار 

کـرد: مشـتریان شـرکت مـا بـا توجـه بـه افزایـش کرایـه 

حمـل در چنـد مـاه اخیـر بیشـتر آهن فروش هـا و تجار 

استان ایالم و استان های همجوار همچون کرمانشاه، 

از  البتـه حجـم کمـی  و همـدان هسـتند.  لرسـتان 

محصول نیز در اسـتان های خوزسـتان و فارس نیز به 

فروش می روند.

رویکرد حمایتی ندیده ایم  
مدیرعامـل شـرکت نـورد ایـوان غـرب بـا گالیـه از 

رویکرد سیاست گذاران نسبت به تولید، خاطرنشان 

کرد: با اینکه در کشور شعارهای زیبایی در حمایت 

از تولید داده می شود، اما در عمل شاهد آن هستیم 

که اتفاقی نمی افتد و حتی در برخی از مواقع، عکس 

آن عمل می شود. متاسفانه چه از سوی شرکت های 

بیمـه ای و تامیـن اجتماعـی و چـه اداره هـای مالیاتی، 

حمایتی از تولیدکنندگان صورت نمی گیرد. همچنین 

بروکراسی اداری نیز تولیدکنندگان را گرفتار می کند. 

صنعـت ناچـار اسـت بـا مسـائلی کـه بـه آن تحمیـل 
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از  برون رفـت  بـرای  راهـکاری  و  می شـود، کار کنـد 

مشـکالت موجـود به ویژه تـورم و افزایش هزینه های 

تحمیلی بیابد.

وی بـا ذکـر مثالـی عنوان کـرد: کرایه حمل و نقل 

در یکی دو ماه اخیر به شدت افزایش یافته و حقوق 

نیـز بیـش از 50 درصـد بـاال رفتـه اسـت. متاسـفانه 

پشـتوانه مالـی یـا قانونـی قوی بـرای حـوزه صنعت به 

ویـژه بخش خصوصی وجـود ندارد. بخش خصوصی 

نیز با دشـواری زیاد می تواند راهکاری برای خروج از 

وضعیت پیدا کند.

عبـدی تاکیـد کـرد: بایـد میـان همـه محصـوالت 

زنجیره فوالد فاصله قیمت معقول جهت سـوددهی 

زنجیره وجود داشته باشد تا هم از نظر سرمایه گذاری 

و هـم از نظـر هزینه هـا، تولید صرفه اقتصادی داشـته 

باشـد. در حـال حاضـر، احـداث یک کارخانه فـوالدی 

حـدود  پاییـن  نسـبتا  ظرفیـت  بـا  نـورد  حـوزه  در 

500میلیـارد تومـان هزینـه دارد و کارخانـه دار بایـد 

حداقل 100 میلیارد تومان نیز برای سرمایه در گردش 

داشـته باشـد. بنابراین یک سـرمایه گذار برای حضور 

در صنعت فوالد باید 600 میلیارد تومان هزینه کند. 

مشـکالت  بـــه  نسبـــت  نیـــز  جامعـــه  متاسفانـــه 

سرمایه گذاران آگاه نیستند.

مدیرعامل شـرکت نورد ایوان غرب تصریح کرد: 

اکنون فاصله میان قیمت شمش فوالدی و میلگرد به 

کمتـر از 5 درصـد رسـیده اسـت؛ در حالـی قـرار بـود 

فاصله قیمتی میان میلگرد و شـمش فوالدی بیشـتر 

شود. زیرا نوردکاران باید حداقل 5 درصد کرایه حمل 

و 3 درصد بابت اکسـید شـمش هزینه کنند. به این 

هزینه ها باید حقوق، انرژی، مالیات، بیمه و... را نیز 

اضافه کرد که همه تولیدکنندگان ملزم به پرداخت 

آن هسـتند. امـا مقـرر شـده بـود کـه فاصلـه قیمـت 

شـمش و میلگـرد 8 درصـد باشـد کـه متاسـفانه ایـن 

میزان کفاف هیچ یک از هزینه های تولید را نخواهد 

داد زیـرا نـوردکار بـه محـض تامیـن شـمش بـا همیـن 

میزان هزینه مواجه است.

حـوزه  در  فـوالدی  نـوردکار  کـرد:  اضافـه  وی 

میلگرد باید هزینه هایی را برای غلتک و روغن نورد 

پرداخـت کنـد کـه ایـن دو کاال در سـال جـاری بـا 

افزایش بیش از دوبرابری مواجه شده اند. این کاالها 

در یک سال اخیر سه مرتبه افزایش قیمت داشتند. 

این هزینه ها برای تولیدکنندگان از سـوی مسـئوالن 

امـر دیـده نمی شـود زیـرا آن هـا بـا شـرایط تولید آشـنا 

نیسـتند. همان طـور کـه گفته شـد، سـرمایه گذاری 

کارخانـه  یـک  سـاخت  بـرای  تومانـی  میلیـارد   600

فـوالدی حتـی بـا حاشـیه سـود 15 درصـد نیـز در 

تـا  نیسـت  هزینه هـا  پاسـخگوی  کنونـی  شـرایط 

از  منطقـی  و  معقـول  سـود  سـرمایه گذار  حداقـل 

سرمایه گذاری خود داشته باشد.

رونق ساخت و ساز به رونق صنعت   
فوالد می انجامد

عبدی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

آیـا  اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی 

هدف گذاری هـای صورت گرفته می تواند مشـوقی 

بـرای پیشـرفت صنعـت فوالد باشـد، گفت: یکـی از 

طرح هـای مشـوقی کـه ارائـه شـد، طرح سـاخت یک 

میلیون مسکن در سال بوده که متاسفانه تنها روی 

کاغذ مانده اسـت و حتی خود مطرح کنندگان نیز 

هنـوز  ندارنـد.  امیـد  آن  شـدن  عملـی  بـه  نسـبت 

فعالیت هـای اجرایـی ایـن طـرح آغـاز نشـده اسـت و 

خبری از شروع آن نیست.

اذعـان  غـرب  ایـوان  نـورد  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: طـرح سـاخت یک میلیون مسـکن حتـی روی 

ایـن طـرح یعنـی  بـزرگ اسـت. اجـرای  کاغـذ هـم 

روزانه باید شـاهد سـاخت و اتمام بیش از دو هزار 

و 700 مسـکن در کشـور باشـیم کـه اجـرای چنیـن 

طرحـی بـا بروکراسـی های اداری موجـود عمـال غیر 

ممکن است.

وی تاکید کرد: اگر شرایط مهیا و طرح مورد نظر 

اجرایی شود، به طور حتم شاهد رونق فراوان صنعت 

فـوالد در کشـور خواهیـم بـود. حتـی در صورتـی کـه 

سـاالنه 500 هـزار واحـد مسـکونی در کشـور سـاخته 

شود، در همه صنایع جنبی ساخت و ساز رونق ایجاد 

می  شـود. فعال سـازی سـاخت و سـاز عـالوه بـر فـوالد، 

در همـه محصـوالت فلـزی ماننـد مـس، آلومینیـوم، 

سرب و روی و نیز محصوالت معدنی مانند سیمان، 

مصالـح سـاختمانی و... اثـر قابـل توجهـی خواهـد 

داشـت. رونـق ده هـا صنعـت بـه رونـق سـاخت و سـاز 

وابسته است.

کاهش عرضه اعتباری  
بـا  تولیدکننـدگان  اکنـون  کـرد:  ابـراز  عبـدی 

مشـکالت عدیده ای دسـت و پنجه نرم می کنند و 

بانک هـا نیـز بـه عنـوان محـل تامیـن نقدینگـی، بـه 

سـختی تسـهیالت را در اختیـار تولیدکننـدگان قرار 

می دهند زیرا آن ها نیز از منابع کافی برای پرداخت 

تسـهیالت برخوردار نیسـتند. در حال حاضر عرضه 

مواد اولیه به صورت اعتباری به میزان بسیار کمی 

انجـام می شـود کـه آن محصـول با رقابت بسـیار باال 

به فروش می رود. با اینکه بانک ها به تولیدکنندگان 

بـرای خریـد مـواد اولیـه اعتبـار می دهنـد، امـا دیگـر 

بـه  را  خـود  محصـول  عرضه کننـده  شـرکت های 

صورت اعتباری در بورس عرضه نمی کنند.

مدیرعامـل شـرکت نورد ایـوان غرب مطـرح کرد: 

همـه تولیدکننـدگان انتظار تورم بیشـتر را دارنـد و به 

همیـن دلیـل از عرضـه اعتبـاری در بـورس خـودداری 

می کنند. از آنجا نوسان قیمت باال است، تولیدکننده 

نمی تواند ریسک عرضه اعتباری دو ماهه یا سه ماهه 

را بپذیرد. یادآور می شـود که در گذشـته با به وجود 

آمدن رکود در بازار، عرضه اعتباری بیشتر می شد و 

هـم بـه تولیدکننـده و هـم بـه مصرف کننـده جهـت 

ایجاد رونق کمک می کرد.

متاسفانه چه از سوی 
شرکت های بیمه ای و 
تامین اجتماعی و چه 

اداره های مالیاتی، حمایتی 
از تولیدکنندگان صورت 

نمی گیرد. همچنین 
بروکراسی اداری نیز 

تولیدکنندگان را 
گرفتار می کند
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عضـو هیئـت مدیـره مجتمـع فـوالد و نـورد آسـین ابهـر گفـت: تـورم افسارگسـیخته و 
تصمیم گیری هـای خلق السـاعه برای صنعـت فوالد، بـه سـرمایه گذاری ها و کارخانه هـای در حال 

تولید آسیب زده و چشم انداز کلی صنعت فوالد را برای فعاالن این صنعت مبهم کرده است.

فضای صنعت فوالد مبهم است
عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد و نورد آسین ابهر مطرح کرد:

حسـین کاظمی مهـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

صنعـت فـوالد در ایـن شـرایط اقتصـادی غیـر قابـل 

پیش بینـی اسـت و نمی تـوان تصویـر واضحـی از 

وضعیـت آن ارائـه داد. بـه طـوری کـه نـه می تـوان 

گفـت آینـده روشـنی در انتظـار ایـن صنعـت و نـه 

اینکـه آینـده ای تیـره و تـار را بـرای صنعـت فـوالد 

متصور شد.

وی افـزود: وضعیـت صنعـت فـوالد از مولفه هـا و 

متغیرهـای زیـاد اقتصـادی تاثیـر می پذیـرد کـه ایـن 

مولفه ها نیز در کشور غیر قابل پیش بینی حتی برای 

کوتاه مدت هسـتند. همچنین با توجه به اینکه کل 

نیسـت،  اقتصـادی کشـور مشـخص  سیاسـت های 

نمی توان صنعت فوالد را نیز پیش بینی کرد.

عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد و نورد آسـین 

ابهـر خاطرنشـان کـرد: یکـی از مولفه هـای اساسـی 

اقتصـادی و تاثیرگـذار روی صنعـت فـوالد نـرخ ارز 

است. با افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته و نیز 

جنگ روسـیه و اوکراین، فرصت بسـیار خوبی برای 

صـادرات محصـوالت فـوالدی بـه بازارهـای جهانـی 

فراهم شده بود. اما به یکباره مسئوالن دستورالعملی 

صـادر کردنـد کـه طبـق آن بـر صـادرات محصـوالت 

معدنـی و فلـزی ازجملـه فـوالد عوارض اعمال شـد. 

بـه کاهـش و حتـی  نـوع  بـه  ایـن سیاسـت گذاری 

توقف صادرات انجامید.

کاظمی مهر ادامه داد: یکی دیگر از پارامترهای 

موثـر بـر صنعـت فـوالد، تامیـن انـرژی بـه ویـژه بـرق 

است. اکنون که به فصل تابستان نزدیک شده  ایم، 

موضوع قطعی برق مطرح شـده و همه فعاالن این 

تابسـتان ها  زیـرا  اسـت.  کـرده  نگـران  را  صنعـت 

مواجـه  بـرق  قطعـی  مشـکل  بـا  فـوالدی  صنایـع 

هستند. همچنین صنعت فوالد مشکل کمبود گاز 

در زمسـتان را دارد. از ایـن رو نمی تـوان چشـم انداز 

روشـنی از وضعیـت صنعـت فـوالد حتـی در آینـده 

نزدیـک ارائـه داد. متاسـفانه در هیـچ زمانـی ماننـد 

وضعیـت کنونـی، عـدم ثبـات اقتصادی در کشـور 

رخ نداده است. اکنون نیز نرخ ارز هر روز نوســـان 

زیــــادی دارد و هیــــچ یـک از فعــــاالن اقتصــــادی 

نزدیـک  آینـده  بـرای  را  آن  وضعیـت  نمی تواننـد 

پیش بینی کنند.

تاثیر منفی بی ثباتی اقتصاد بر   
صنعت فوالد

عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد و نورد آسـین 

ابهـر تاکیـد کـرد: بی ثباتـی روی همـه صنایـع تاثیـر 

منفی گذاشته است. تولیدکنندگان بزرگ فوالدی 

بـا توجـه بـه قطعی برق با کمبود مـواد اولیه مواجه 

هسـتند. ضمـن اینکـه تولیدکننـدگان شـمش نیز با 

قطعی برق ناچار به تعطیلی فعالیت می شوند که 

ایـن موضـوع هـم حلقـه زنجیـره قبلـی آن هـا یعنـی 

آهن اسفنجی و هم صنایع پایین دستی یعنی نورد 

را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. یـادآور می شـود کـه 

سـال گذشـته بـرق برخـی از صنایـع بـزرگ فـوالدی 

حتی بدون اطالع قبلی قطع شد.

وی اضافـه کـرد: هنگامـی کـه یـک تولیدکننده 

هم با فضای بی ثباتی مواجه شـود، هم قطعی برق 

داشـته باشـد و هـم بـا کمبـود مـواد اولیـه دسـت و 

پنجـه نـرم کنـد، نمی توانـد بـه صـورت عـادی بـه 

فعالیـت بپـردازد. این یعنـی اگر ظرفیت تولید یک 

کارخانـه 200 هـزار تـن در سـال اسـت، شـرایط یـاد 

شده مانع از تحقق این ظرفیت خواهند شد.

کاظمی مهـر بـا اشـاره بـه وضعیـت تامیـن مـواد 

اولیـه در صنعـت فـوالد، گفـت: عمـده مـواد اولیـه 

صنعت فوالد در اختیار برخی کارخانه ها و صنایع 

بـزرگ اسـت. همچنین بخشـی از بـرای محصوالت 

فـوالدی کـه در بـورس عرضـه می شـوند، شـرایطی 
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ایجـاد شـده کـه برخـی قادر بـه خرید و تامیـن مواد 

آن نمی تـوان  بنابرایـن روی  نیسـتند.  آن  از  اولیـه 

محصـوالت  برخـی  اینکـه  ضمـن  کـرد.  حسـاب 

عرضـه  بـورس  در  منظـم  صـورت  بـه  فـوالدی 

نمی شـوند و تولیدکننـده از نحـوه و زمـان عرضه آن 

از  برخـی  همچنیـن  نـدارد.  اطالعـی  محصـوالت 

عرضـه  محـدودی  میـزان  بـه  فـوالدی  محصـوالت 

تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  رو  ایـن  از  می شـوند. 

محدود شده اند.

عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد و نورد آسـین 

ابهـر تصریـح کـرد: در گذشـته فضـای تامیـن مـواد 

اولیـه بـرای واحدهای تولید به ویژه در حوزه تولید 

تولیدکننـدگان  ایـن  و  بـود  بازتـر  گالوانیـزه  ورق 

می توانسـتند از چندیـن منبـع مـواد اولیـه خـود را 

تامیـن کننـد؛ حتـی مصرف کننـدگان ورق اختیـار 

امـکان  کنونـی  شـرایط  در  داشـتند.  نیـز  واردات 

بـرای  پایـدار  صـورت  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن 

مصرف کننـدگان ورق فـوالدی وجـود نـدارد. حتـی 

اگـر عرضه کننـدگان بـزرگ هم قصد داشـته باشـند 

را  مصرف کننـده  تولیـدی  واحدهـای  اولیـه  مـواد 

تامیـن کننـد، بـا توجـه بـه سـاز و کارهـای تعریـف 

شده امکان پذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اقتصاد یک علم است و در دنیا 

قوانیـن خـاص خـود را دارد امـا در کشـور مـا ایـن 

قوانین به ویژه به دلیل بی ثباتی در سیاست گذاری 

با شرایط محیطی سازگاری ندارند و به همین دلیل 

یـک تولیدکننـده نمی توانـد فعالیـت عـادی خـود را 

انجام دهد. تصمیم گیری برای تولیدکنندگان حتی 

در کوتاه مدت بسیار دشوار است.

کاظمی مهر بیان کرد: اگر تولیدکننده تصمیم 

بگیـرد بـرای یـک مـاه بـه صـورت ثابـت و بـا تمـام 

ظرفیـت بـه تولیـد محصـول بپـردازد، قطعـا در ایـن 

شـرایط امکان پذیر نیسـت و هر لحظه ممکن اسـت 

اتفاقات و تصمیم گیری های غیر تولیدی روی این 

موضوع تاثیر بگذارند. به طور مثال تولیدکنندگان 

فـوالد کشـور پـس از سـال ها توانسـتند محصـوالت 

خـود را حتـی در شـرایط تحریمـی نیـز بـه بازارهـای 

تولیدکننـده ای  اگـر  حـال  کننـد.  صـادر  جهانـی 

بتواند یک بازار جدید بیابد و به مشتری صادراتی 

جدیـد محصـول خـود را بـرای مـدت مشـخصی بـه 

فـروش برسـاند، دولـت بـه یکبـاره بـه دلیـل افزایـش 

قیمـت در داخـل جلـوی صـادرات را بگیـرد یـا روی 

آن عـوارض ببنـدد، چـه اتفاقـی بـرای تولیدکننـده 

خواهد افتاد؟

عضـو هیئـت مدیـره مجتمع فـوالد و نورد آسـین 

ابهر افزود: با جلوگیری یا سنگ اندازی در صادرات، 

تولیدکننده ای که وعده فروش محصول به مشتری 

خارجـی را داده اسـت، نمی توانـد بـه موقع محصول 

خـود را تحویـل دهـد و مشـتری نیـز پس از مشـاهده 

چنین وضعی از سوی صادرکننده ایرانی، قطعا بازار 

ایـران را رهـا خواهـد کـرد و دیگـر بـه تولیدکننـدگان 

ایرانی اعتماد نمی کند. باید توجه داشت بازگشت 

بـه بـازار صادراتـی از دسـت بـرود، بسـیار دشـوار و 

گاهی اوقات غیر ممکن است. عالوه بر این، زمانی 

کـه صادرکننـده نمی توانـد بـه وعده های خـود برای 

فروش به مشـتری خارجی عمل کند، بدنام خواهد 

بـازار بازگـردد. زیـرا  بـه آن  شـد و دیگـر نمی توانـد 

اطمینـان  بدقـول  بـه صادرکننـده  دیگـر  مشـتریان 

نخواهند داشت و در بازار، اطمینان حرف نخست 

را می زند.

وی مطـرح کـرد: در شـرایطی کـه صادرکننـده 

نمی توانـد کاالی خـود را بـه دلیـل تغییـر مـداوم 

قوانیـن و دسـتورالعمل ها صـادر کنـد، مقصـر ایـن 

وضـع نیسـت. بلکـه سیاسـت کالن کشـور باعـث 

ایجاد چنین وضعی می شود.

یک میلیون تن طرح توسعه در دستور   
کار داریم

کاظمی مهـر بـا اشـاره بـه تعطیـل شـدن برخـی 
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کارخانه های فوالدی به دالیل گوناگون، بیان کرد: 

شـرکت ورق سـپید ارمغـان یکـی از تولیدکننـدگان 

تقریبـا  اکنـون  کـه  بـود  گالوانیـزه در کشـور  ورق 

تعطیـل شـده اسـت. زیرا به دنبـال احداث چندین 

کارخانـه فـوالدی در اسـتان زنجان هسـتیم. در این 

رابطـه مجتمـع فـوالد و نـورد آسـین ابهـر تاسـیس 

ایـن  در  متعـددی  فـوالدی  پروژه هـای  کـه  شـده 

مجتمع در حال احداث است.

عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد و نورد آسـین 

ابهـر اذعـان کـرد: بـه دلیـل اینکـه نتوانسـتیم مـواد 

اولیه شرکت ورق سپید ارمغان را برای تولید ورق 

گالوانیـزه تامیـن کنیـم، تصمیم بـه تعطیلی موقت 

آن گرفتیم. ضمن اینکه توان خود را به جای خرید 

تـا  گذاشـتیم  پروژه هـا  اجـرای  روی  اولیـه  مـواد 

بتوانیـم مـواد اولیـه زنجیـره تولیـد را تامیـن کنیـم. 

البته ممکن اسـت شـرکت ورق سـپید ارمغان را با 

توجه به اجرای چندین پروژه دیگر، کنار بگذاریم.

یـک  زنجـان  اسـتان  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

زمیـن نسـبتا بـزرگ را خریـداری کرده ایـم کـه در آن 

پـروژه در صنعـت فـوالد  در حـال اجـرای چندیـن 

هسـتیم. یـک واحـد ورق سـرد فـوالدی بـه ظرفیـت 

500 هزار تن در دست احداث داریم که در پی آن 

یـک واحـد ورق گالوانیـزه بـه ظرفیـت 250 هـزار تـن 

در سـال احـداث خواهـد شـد. همچنیـن بـه دنبـال 

گفتنـی  هسـتیم.  نیـز  رنگـی  ورق  واحـد  احـداث 

اسـت کـه طـرح احـداث یـک کارخانـه تولیـد لولـه 

مانیسـمان بـه ظرفیـت 250 هـزار تـن در سـال در 

اسـت  قـرار  اول  فـاز  در  دارد.  قـرار  کار  دسـتور 

کارخانـه لولـه مانیسـمان با ظرفیت 140 هـزار تن به 

بهره بـرداری برسـد کـه حـدود 80 درصـد پیشـرفت 

فیزیکـی دارد و بـه احتمـال زیـاد تـا پایـان امسـال 

شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

عدم حمایت موثر از سرمایه گذار  
اصلـی  چالش هـای  خصـوص  در  کاظمی مهـر 

حتـی  تاکنـون  مـا  شـرکت  گفـت:  تولیدکننـدگان 

نتوانسته است یک ریال از بانک تسهیالت دریافت 

کند و تمام سرمایه گذاری انجام شده از نقدینگی 

سـهامداران بـوده اسـت. البتـه بـه نظر می رسـد اگر 

هم تالش می کردیم این اتفاق نمی افتاد. متاسفانه 

بـه دلیـل شـرایطی کـه شـیوع ویـروس کرونـا در دنیا 

پدیـد آورد، اجـرای طرح توسـعه شـرکت مـا به مدت 

دو سـال عقـب افتـاد. هـر چنـد کـه در زمـان اجـرای 

پروژه حمایتی از شرکت صورت نگرفت، اما مشکل 

عمـده ای نیـز پدیـد نیامـد. حتـی اگـر مشـکلی در 

اجـرای پـروژه پیـش آمـد، توانسـتیم بـا اسـتفاده از 

قانون بهبود فضای کسـب و کار و سـاز و کار سـتاد 

تسهیل، مشکل را حل کنیم.

عضـو هیئـت مدیـره مجتمع فـوالد و نورد آسـین 

ابهـر تصریـح کـرد: تامیـن زیرسـاخت ها بـر عهـده 

وظیفـه  اساسـا  کـه  حالـی  در  اسـت؛  تولیدکننـده 

تولیدکننده تامین زیرساخت نیست و تخصصی هم 

در  ویـژه  بـه  موضـوع  ایـن  نـدارد.  زمینـه  ایـن  در 

خصـوص بـرق بیشـتر به چشـم می خورد. متاسـفانه 

هزینه احداث زیرساخت برق بسیار سنگین است.

وی تاکیـد کـرد: همان طـور کـه پیش تر نیز اشـاره 

شد، وضعیت اقتصادی غیر قابل پیش بینی است و 

تاثیـر  فـوالدی  پروژه هـای  اجـرای  بـر  امـر  همیـن 

می گذارد. به طور مثال زمانی که احداث یک پروژه 

با پیش بینی میزان مشخصی از میزان هزینه کرد آغاز 

می شـود، در یـک بـازه زمانـی کوتـاه، بـا تـورم و شـرایط 

اقتصادی ممکن است هزینه کرد چند برابر شود. در 

این رابطه خرید تابلوی برق برای مجموعه آسین ابهر 

بیـش از 30 میلیـارد تومـان هزینـه داشـت کـه بـرای 

اجرای یک پروژه معمولی هم بسـیار سـنگین اسـت و 

این تابلوی برق هزینه نسبتا کمی از کل هزینه های 

یک سرمایه گذار را تشکیل می دهد.

کاظمی مهـر ادامـه داد: بـه دلیل اینکـه در نرخ 

هـر  بایـد  سـرمایه گذار  نـدارد،  وجـود  ثبـات  ارز 

هزینـه ای کـه در ابتـدای سـرمایه گذاری در نظـر 

آینـده چنـد برابـر  بـرای سـال های  بایـد  می گیـرد، 

کنـد. همچنیـن سـرمایه گذار بایـد تـا حـد امـکان 

تجهیـزات، دسـتگاه ها، ماشـین آالت، قطعـات و... 

را که بسـیار هزینه بر هسـتند، هر چه زودتر فراهم 

کنـد. متاسـفانه شـرایط سـرمایه گذاری در کشـور 

دشـوار شـده اسـت. امیـدوار هسـتیم کـه بتوانیـم 

افزایـش قیمت هـای  بـا  پـروژه  ادامـه اجـرای  بـرای 

کنونی دوام آوریم.

با جلوگیری یا سنگ اندازی 
در صادرات، تولیدکننده ای 
که وعده فروش محصول 
به مشتری خارجی را داده 
است، نمی تواند به موقع 
محصول خود را تحویل 

دهد و مشتری نیز پس از 
مشاهده چنین وضعی از 
سوی صادرکننده ایرانی، 
قطعا بازار ایران را رها 

خواهد کرد
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مدیرعامـل گروه بین المللی مهندسـی و توسـعه امید نور گفت: متاسـفانه برخی سـازمان ها به 
گونـه ای بـا سـرمایه گذار و تولیدکننده برخورد می کنند که گویی سـرمایه گذار غارتگر اسـت و این 

سازمان ها وظیفه دارند جلوی غارتگری را بگیرند.

سرمایه گذار غارتگر نیست
مدیرعامل گروه بین المللی مهندسی و توسعه امید نور:

فاطمـه علمـداری در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« عنـوان کـرد: گروه 

بین المللـی مهندسـی و توسـعه امیـد نـور بـا هشـت 

شرکت در زمینه های مهندسی و طراحی تجهیزات 

کارخانـه فـوالد و واحدهـای وابسـته بـه آن، سـاخت 

تجهیـزات و ماشـین آالت و نصـب، انجام پیمانکاری 

ساخت کارخانه های فوالد و صنایع، انجام مطالعات 

و توسـعه فناوری تولید فوالد، اخذ تسـهیالت بانکی 

جهـت شـرکت و شـرکت در مناقصـات جهـت اجرای 

پروژه های صنعتی فعالیت می کند.

مدیرعامل گروه بین المللی مهندسـی و توسـعه 

امیــــد نــــور افــــزود: ایـــن گــــروه صنعتـــی تمـــامی 

فـروش،  خریـد،  زمینـه  در  بازرگانـی  فعالیت هـای 

صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی 

اعم از ماشین آالت و تجهیزات صنعتی را عهد ه دار 

انجام می دهد.

وی بـه تشـریح شـرکت های زیرمجموعـه گـروه 

امیـد نـور پرداخـت و گفت: شـرکت فنی مهندسـی 

فـوالد قائـم امیـد نور، شـرکت گروه صنعتی تولیدی 

نوین فوالد سـیاه کوه، شـرکت بین المللی مهندسی 

و توسـعه امیـد نـور، شـرکت گسـترش فـوالد صالـح 

امیـد نـور، شـرکت بین المللـی مهندسـی و سـاخت 

امیـد نـور موعود، شـرکت توسـعه فنـاوری فـوالد نور 

قائـم، شرکــت گـروه بین الملـی بازرگانـی معـــدنی 

معرفـت موعـود، شـرکت بین المللـی مهنــدسی و 

جـــزو شرکت هــــای  میعـــاد  نـــور  عـــروج  ساخــــت 

زیرمجموعه گروه امید نور است.

نبود چشم انداز مشخص پیش روی   
سرمایه گذار

علمـداری ضمـن اشـاره بـه تبعـات منفـی نبـود 

سیاست گذاری مشخص و تصمیم گیری سلیقه ای، 

خاطرنشـان کرد: متاسـفانه سیسـتم یکپارچه ای در 

کشور برای تصمیم گیری وجود ندارد و هر سازمانی 

بـر اسـاس منافـع خود تصمیم گیری می کند کـه در 

نهایت منجر به هرج و مرج در صنایع می شود.

مدیرعامـل گـروه صنعتی امید نور تصریح کرد: 

تولیدکننـده در زمـان سـاخت و احـداث مجموعـه 

تمامـی هزینه هـای تولیـد را بـرآورد می کنـد. مثـال 

پیش بینـی قیمـت گاز در زمـان احـداث کارخانـه ما 

200 تومـان به ازای هـر متر مکعب بـود کـه در زمـان 

بهره بـرداری از خـط تولید شـرکت، دو هـزار تومان به 

ازای هر متر مکعب برای مجموعه تمام شد.

علمـداری بـا بیـان اینکـه در دی ماه سـال 1400، 

هـر  ازای  بـه  تومـان   700 و  هـزار  دو  گاز  قیمـت 

مترمکعـب محاسـبه شـد، افـزود: قیمـت بـرق نیـز 

در سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته بـا افزایـش 

چنـد برابـری همـراه شـد؛ در واقـع شـرکت توزیـع 

نیـروی بـرق در بهمـن مـاه سـال 1400، قیمت هـای 

مابه التفـاوت  احتسـاب  بـا  و  داد  افزایـش  را  بـرق 

بـرای  جدیـدی  قبـوض  سـال،  کل  بـرق  قیمـت 

واحدهای تولیدی ارسال کردند.

مدیرعامـل گـروه صنعتی امیـد نور اذعـان کرد: 

در سـال جـاری، 14 میلیـارد تومـان قبـض هزینه برق 

بـرای پـروژه صنعتـی امیـد نـور در شـهرک نیشـابور 

ارسـال کردنـد، در صورتـی سـال گذشـته هزینه برق 

نیشـابور در  نـور در شـهرک  امیـد  پـروژه صنعتـی 

مجمـوع یـک میلیـارد و 700 تومـان بـود. در واقـع 

هزینه هـا  مجموعـه  تولیدکننـده  و  سـرمایه گذار 

ازجمله تامین مالی و مشارکت بانک ها و... را برآورد 

هزینه کرده اما به یک باره با افزایش هشـت برابری 

قیمـت احـداث و انشـعاب بـرق روبه رو می شـود که 

می توانـد یـک پـروژه صنعتـی را کامـال غیراقتصـادی 

کنـد. همچنیـن بـه تبـع آن، مسـیر انتقال بـرق نیز با  

رشـد چنـد برابـری مواجه شـده کـه در نتیجه باعث 

ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکننده شد.
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سریال دنباله دار مشکالت تولیدکنندگان  
علمـداری بـا ابـراز تاسـف نسـبت بـه نامشـخص 

بـودن سیاسـت گذاری کالن کشـور، بیـان کـرد: طـی 

سالیانی، سیاست کالن کشور با توجه به تاکید رهبر 

معظـم انقـالب، معطـوف بـه تولیـد شـده اسـت امـا 

سیسـتم اجرایـی کشـور با اتخـاد تدابیـر نابخردانه به 

روز  هـر  نیسـت.  تولیـد  بـر  مبتنـی  عنـوان  هیـچ 

سرمایه گذار و تولیدکننده با موانع و مسائل متعددی 

هم در تامین مواد اولیه و هم با کمبود انرژی ازجمله 

بـرق، گاز، آب و بدهـی بانکـی روبـه رو می  شـوند کـه 

مانع اتمام پروژه صنعتی خواهند شد.

وی مطـرح کـرد: متاسـفانه پروژه هـای ناتمـام و 

نیمـه کاره در کشـور بـه  وفـور وجـود دارد. از سـوی 

توجیهـی، میـزان  یـک طـرح  بـا  تولیدکننـده  دیگـر 

مشخصی تسهیالت دریافت کرده است که اکنون 

بـا وجـود ایـن مسـائل، نمی توانـد پـروژه خـود را بـه 

سرانجام برساند.

مدیرعامـل گـروه صنعتـی امید نـور اظهـار کرد: 

تولیدکننـده بـا دنیایی از چالش هـا در صنعت فوالد 

مواجـه می شـود کـه در نتیجـه بـا شکسـت واحـد 

تولیدی و یا با سـودهای حداقلی و تبعات ناشـی از 

آن روبه رو خواهد شد.

علمـداری گفـت: بانک هـا نیـز بـا سـود مرکـب و 

مزایـده  و  حـراج  بـه  را  تولیـدی  واحـد  آن،  امثـال 

سـندهای ملـی می گذارنـد. در واقـع تولیدکننـده با 

نیت تولید محصول با کیفیت و سـودآور، اقدام به 

بـا  امـا  فـوالد می کنـد  سـرمایه گذاری در صنعـت 

حراج سرمایه خود مواجه می شود.

وی ضمـن مقایسـه سیسـتم بروکراسـی اداری 

کـرد:  اذعـان  توسـعه یافته،  کشـورهای  بـا  ایـران 

بـا  بانکـی  تسـهیالت  و  اداری  بروکراسـی  تمامـی 

کارمـزد انـدک به صورت اتوماتیک در کشـورهای 

توسـعه یافته، کمتر از یک ماه به طول می انجامد. 

در زمـان پـروژه بـا بررسـی و رصـد آن، اگـر دچـار 

افزایش قیمت هزینه ها در مسـیر پروژه شـوند، به 

سرمایـــه گـــــذار و تولیــدکننـــده بستــــه حمایتـــی 

پرداخت می کنند.

تغییر کیفیت محصوالت فوالدی  
بیـان  بـا  نـور  امیـد  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

چالش ترین مشکل جدید صنعت فوالد، اظهار کرد: 

بـا توجـه بـه اینکـه قیمت ها مـدام در حـال تغییرات 

بوده و به تبع آن، سـرمایه گذاری که تولیدکنندگان 

برای تولید انجام می دهند تحت تاثیر این نوسانات 

قـرار خواهـد گرفـت، ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه 

در نهایت اثرگذاری این اتفاقات، در کدام بخش به 

خوبی ملموس خواهد بود؟

علمـداری تصریـح کـرد: طبیعـی اسـت که همه 

این نوسانات، تاثیر مستقیمی بر کیفیت محصوالت 

نهایی می گذارد و با تغییر مواد اولیه، تولیدکنندگان 

اقـدام بـه کاهـش خلوص فوالد می کنند. متاسـفانه 

میـزان مقاومـت و کیفیـت فوالد با تغییـرات زیادی 

همراه اسـت. چرا که تولیدکننده برای جلوگیری از 

ضرر و زیان احتمالی، اقدام به کاهش کیفیت آن و 

یا ایجاد اختالف قیمتی در محصوالت کرده است.

گروه صنعتی امید نور در مسیر پیشرفت  
علمداری ضمن تشریح پنج طرح صنعتی گروه 

امیـد نـور، عنوان کـرد: هم اکنون در حـال راه اندازی 

یک واحد آهن اسفنجی در شهرک صنعتی اردکان، 

یک پروژه صنعتی گندله سازی و کنسانتره سازی در 

پـروژه  یـک  بیرجنـد،  شهرسـتان  جنوبـی  خراسـان 

عطـار  صنعتـی  شـهرک  در  فروسـیلیس  صنعتـی 

نیشابور، یک واحد ماشین سازی در شهرک صنعتی 

چنـاران و یـک واحـد لنت سـازی در شـهرک صنعتـی 

چناران هسـتیم. در واقع این پنج طرح مجموعه ما 

است که در مراحل مختلفی به سر می برند.

مدیرعامـل گـروه صنعتی امیـد نور اذعـان کرد: 

احـداث  را  گندله سـازی  کارخانـه  چنـد  تاکنـون 

کرده ایـم کـه پیمانـکار این پروژه ها بودیم. متاسـفانه 

کارخانه گندله سـازی امید نور را به دلیل شـرایط بد 

اقتصـادی و نابسـامان صنعت فـوالد واگـذار کردیم. 

واحـد کنسـانتره  گـروه صنعتـی امیـد نور نیز پـس از 

اینکه به بهر ه برداری رسد، قطعا شاهد دستاوردهای 

موثری خواهیم بود.
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چشم انداز گروه صنعتی امید نور  
مدیرعامـل گـروه صنعتی امید نور تصریح کرد: 

اگـر حمایـت الزم از گـروه صنعتی امید نـور صورت 

پذیرد، قادر خواهیم بود، عالوه بر تکمیل پروژه های 

نیمه کاره، فعالیت خود را گسترش و توسعه دهیم 

بـه دلیـل حمایـت نکـردن دولـت و مسـئولین  امـا 

مربوطه قادر نخواهیم بود مجوزها و تامین مالی که 

بایـد بـه موقـع بـه اتمـام برسـد را انجـام دهیـم. ایـن 

عامـل بـه طـور پیوسـته اثـر مسـتقیم بـر پیشـرفت و 

اهـداف پروژه هـای می گـذارد کـه متاسـفانه باعـث 

طوالنی شدن پروژه ها نیز می شود.

وی اذعان کرد: در تالش هستیم، واحدهای که 

در دسـت احـداث داریـم را بـه تولیـد رسـانیم و وارد 

زنجیره تولید کنیم. فاز بعدی که پس از تولید آهن 

اسفنجی در دستور کار قرار دارد، احداث کارخانه 

ذوب اســــت. در واقــــع قصـــد داریــــم تنهــــا یـک 

تولیدکننده عادی نباشیم و تکنولوژی هایی را به کار 

بگیریم که به صورت مستقیم، مصرف آب و انرژی 

را کاهش دهد.

علمـداری ادامـه داد: تـالش بـر ایـن اسـت کـه 

بـا  تاثیـرات مثبتـی در رعایـت مولفه هـای مرتبـط 

ایجـاد  عـدم  ماننـد  زیسـت   محیـط  از   حفاظـت 

آالینده هایـی کـه ممکـن اسـت بـر اثـر پسـماند فوالد 

و... در محیـط بـه وجـود بیاینـد را داشـته باشـیم. 

همچنیـن نیـاز اسـت کـه بـرای حفـظ سـرمایه های 

انسـانی مولفه هایـی کـه مطـرح بـوده اسـت را در 

برنامه تحقیقاتی گروه صنعتی امید نور قرار دهیم.

کاهش مصرف آب در کنسانتره سازی  
مدیرعامـل گـروه صنعتـی امید نور عنـوان کرد: 

از  یکــــی  اخیــــر،  طــــی سال هــــای  خوشبختانـــــه 

دسـتاوردهای گــــروه امیـــد نــــور، تمرکــــز بـر روی 

فعالیت هـای تحقیقاتـی در صنعـت فوالد اسـت. با 

توجه به اقلیم و شـرایطی موجود در کشـور، معادن 

کشور از نظر ژئوفیزیکی با بحران آب های زیرزمینی 

مواجـه هسـتند. گـروه امیـد نـور توانسـته اسـت در 

فـــوالد یعنـــی گندله سـازی،  سـه حلقـــه صنعــــت 

کنسـانتره و آهـن اسـفنجی بـه نوعی حـذف مصرف 

آب را عملیاتـی کنـد. ایـن فراینـد بـا همـکاری چنـد 

صـــرف  علی رغـــم  کـه  پذیرفتـــه  صـــورت  کشــــور 

ایجـاد  باعـث  زیـاد  زمـان  و  هنگفـت  هزینه هـای 

دسترسـی بـه دانشـی شـد کـه پیامـد مثبتـی بـرای 

گروه امید نور داشت.

بومی سازی صنعت فوالد  
علمـداری، توضیحـات دربـاره چشـم انداز گـروه 

بین المللی مهندسـی و توسـعه امید نور ارائه داد و 

خاطرنشـان کـرد: بومی سـازی صنعـت فـوالد، یکـی 

بـه عنـوان چشـم انداز  دیگـر از مسـائلی بـوده کـه 

مجموعـه مـا تدویـن شـده اسـت. در ایـن زمینـه در 

واحد ماشین سازی، با ساخت و مهندسی معکوس 

قطعـات صنعتـی و ماشـین آالت و یـا فناوری هـای 

دانش بنیان که توسط مهندسین مجموعه امید نور 

ماشـین  آالت  ایجـاد  بـه  اقـدام  اسـت،  شـده  اجـرا 

صنعتی می کنیم.

خط تولید آهن اسفنجی شهرک صنعتی   
اردکان به بهره برداری می رسد

واحـد  حاضـر،  حـال  در  کـرد:  بیـان  علمـداری 

تولیدی آهن اسفنجی در شهرک صنعتی اردکان در 

مرحلـه آزمایشـی بـه سـر می بـرد کـه تـا پایـان فصـل 

تابسـتان سـال جـاری بـه تولیـد تجـاری و محصـول 

پایـــدار دســـت می یابیـــم. همچنیـــن بـا توجـه بـه 

تولیـد  بـه  اقـدام  تولیـد  پارامترهـای  و  نوسـانات 

محصول با کیفیت می کنیم.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه یکـی از معضـالت 

اساسـی کشـور، یعنـی کمبـود آب، گـروه صنعتـی 

امیـد نـور اقـدام بـه بررسـی راهـکاری جهـت تولیـد 

آهـن اسـفنجی کـرده اسـت کـه کمتریـن میـزان آب 

ممکـن را نیـاز داشـته باشـد و بازدهـی بـه مراتـب 

از طرح هـای  قائـم  باالتـری خواهـد داشـت. طـرح 

بـازده  کـه  اسـت  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  در  بـه روز 

باالتـری نسـبت بـه روش هـای مشـابه دارد و هزینـه 

سـرمایه گذاری را کاهـش می دهـد. ایـن طـرح در 

یونسکو با نام شرکت امید نور ثبت شده است.

خود اتکایی گروه صنعتی فوالد سیاه کوه  
مدیرعامل گروه صنعتی امید نور با بیان اینکه 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز مجموعـه در داخـل کشـور 

تامیـن می شـود، گفـت: در کارخانـه آهـن اسـفنجی 

واقع در شهرک صنعتی اردکان، آهن  اسفنجی تولید 

می  شـود کـه بـرای تولیـد آن نیازمند گندله هسـتیم 

که این خوراک اصلی را از گندله سـازی های کشـور 

تامیـن می کنیـم. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه 

تمرکـز را در زنجیـره باالدسـت فـوالد گذاشـته ایم، بـا 

راه انـدازی مجموعـه گندله سـازی گـروه فـوالد سـیاه 

کـوه، نگرانـی بابـت تامیـن اساسـی ترین مـواد اولیـه 

مورد نیاز نخواهیم داشت.

علمـداری در ادامـه مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه 

حجم پایین تولیدات در کارخانه آهن اسفنجی، در 

صـورت الزامـی شـدن عرضه محصوالت فـوالدی در 

بورس همانند سایر تولیدکنندگان نسبت به عرضه 

محصـوالت اقـدام خواهیـم کرد اما با توجه به حجم 

زیـاد قراردادهـا بـا مشـتریان مدنظـر خـود، نیـازی به 

عرضه محصوالت در بورس نخواهیم داشت.
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گسترش و توسعه واحد ماشین سازی  
مدیرعامـل گـروه صنعتـی امید نـور اظهـار کرد: 

قصـد گسـترش و توسـعه واحـد ماشین سـازی گـروه 

امید نور را داریم که بتوانیم به سایر تولیدکنندگان 

هـم خدمـات ارائـه دهیـم. خوشـبختانه بـا برگـزاری 

جلسـات و هئیت هـا بـا دو کشـور در ایـن زمینـه در 

حـال مذاکـره هسـتیم و بـه زودی هئیتـی بـه ایـران 

خواهند آمد تا از نزدیک شـاهد موفقیت چشـمگیر 

گـروه صنعتـی امیـد نور باشـد. همچنیـن در صدور 

تکنولوژی در طرح ها به نتایج مثبتی دست یافتیم. 

امیدواریـم  و  داده ایـم  انجـام  را  غربـی  مذاکـرات 

بتوانیم به قرارداد تبدیل کنیم.

موازی کاری سازمان ها مخل تولید است  
مدیرعامـل گـروه صنعتی امید نـور در خصوص 

چالش هـا و موانـع تولیـد صنعـت فـوالد اظهـار کـرد: 

سـاماندهی  سیسـتم  یکپارچگـی  نبـود  متاسـفانه، 

صنایـع و یـک نظـام یکپارچـه در کشـور، مشـکالت 

عدیـده ای بـرای صنعتگـران ایجـاد کـرده اسـت کـه 

بـر  را  جبران ناپذیـری  آسـیب های  اوقـات  گاهـی 

تولیدکنندگان فوالد تحمیل می کند.

علمداری افزود: برخی مشکالت تولیدکنندگان 

و پیمانـکاران بسـیار طاقت فرسـا اسـت. متاسـفانه 

و  سـلیقه ای  تصمیم هـای  گرفتـار  فـوالد  صنعـت 

از  را  تولیدکننـده  کـه  اسـت  غیرکارشناسـی شـده 

رسالت اصلی خود دور کرده و آن را به حاشیه وارد 

می کند. متاسفانه هر تولیدکننده ای که قصد ورود 

به صنعت و بخش تولید را دارد، گرفتار گردبادهای 

تـو در تـو و پیچیـده نظـام اداری می شـود کـه بـه 

آسانی رهایی نمی یابد.

وی ادامه داد: برخی سازمان ها به صورت موازی 

در کنـار همدیگـر قـرار گرفتنـد و بـه ظاهـر در صـدور 

مجوزهـا و یـا تاییدهـای اسـتقرار یـک پـروژه یعنـی در 

اسـتقرار اولیـه، در طـی مراحـل پـروژه، انتهـای پـروژه، 

صدور پروانه های بهره برداری نقش دارند اما در عمل 

به منافع خود عمل می کنند. یک تولیدکننده برای 

صدور مجوز باید اقدام به تهیه سند تک برگی کند. 

در واقـع تولیدکننـدگان بایـد هـر اتفاقـی را در مسـیر 

احداث یک پروژه صنعتی و در نهایت برای رسـیدن 

پـروژه بـه فـاز بهره بـرداری انجـام دهنـد. بـا ایـن حـال 

سـازمان ها به صورت موازی عمل می کنند و ممکن 

یـک سـازمان، توسـط  اسـت مجـوز صـادر شـده در 

سازمان دیگر دچار مشکل شود.

مدیرعامـل گـروه صنعتـی امیـد نـور بیـان کـرد: 

تولیدکننـده پـس از مرحله بهر ه بـرداری از یـک پروژه 

بـا مشـکالت متعـدد مواجـه اسـت. در واقـع  نیـز 

کـه قصـد  فعالیـت  ابتـدای  از همـان  تولیدکننـده 

گرفتـن مجوزها بـرای احداث یک مجموعـه را دارد، 

پروانـه  بـه  مجـوز  تبدیـل  یعنـی  کار  انتهـای  تـا 

بهره برداری و ثبت سند درگیر خواهد بود. بنابراین 

بـه جـای اینکـه تمـام تمرکز تولیدکننده معطـوف به 

تولید محصول با کیفیت باشـد، باید صرف مسـائل 

بـه  اوقـات  گاهـی  کـه  شـود  اداری  بروکراسـی  و 

سـرمایه گذار بـه چشـم یـک غارتگـر نـگاه می کننـد. 

متاسـفانه با انواع و اقسـام برخوردهای غیر سـازنده 

یـک  بـه  کـه  می شـویم  مواجـه  دولتـی  ادارات  در 

معضل اساسی تبدیل شده است.

وی افزود: متاسـفانه سیسـتم یکپارچه  در کشـور 

وجـود نـدارد و تصمیم هـای جزیـره ای و جدایـی کـه 

دولتمردان برای صنعت فوالد کشور در نظر گرفته اند، 

اثر جبران ناپذیری بر این صنعت می گذارند.

مدیرعامل گروه بین المللی مهندسـی و توسـعه 

امید نور عنوان کرد: شـرط توسـعه کشـور و امنیت 

پایـدار در مناطـق مـرزی و سـایر منطقه هـا، توسـعه 

صنایع مادر است. با توجه به تاکیدات رهبر معظم 

انقالب طی سال های گذشته بر ضرورت و اهمیت 

بـا  سیاسـت گذاران  متاسـفانه  امـا  تولیـد  بخـش 

اصلـی  مانـع  و  مخـل  متعـدد  دسـتورالعمل های 

تولیدکنندگان می شوند.

علمداری در پایان اظهار کرد: برای حل مشکالت 

صنعت خواستار تشکیل کمیته و یک گروه متشکل از 

جنس تولیدکننده هستیم که با آگاهی کامل نسبت 

بـه تمـام ابعـاد، مسـائل و مشـکالت صنعـت فـوالد، 

راهکار موثر ارائه دهد. کارشناسـان برخی سـازمان ها 

که از مشکالت واقعی تولیدکنندگان آگاهی ندارند، 

قـادر نخواهنـد بـود گام مثبتـی بـرای بخـش صنعت 

بردارنـد. بخـش خصوصـی نیـز در ایـن مسـیر بایـد 

همگام با دولت باشد.

یکی از دستاوردهای گروه 
امید نور، تمرکز بر روی 
فعالیت های تحقیقاتی 

در صنعت فوالد است. با 
توجه به اقلیم و شرایطی 
موجود در کشور، معادن 

کشور از نظر ژئوفیزیکی با 
بحران آب های زیرزمینی 

مواجه هستند
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اینفوگرافیک: معرفی »ومعادن« و شرکت های 
سرمایه پذیر
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توسعه پشت درهای بروکراسی اداری

با تمام توان به تولید ادامه می دهیم
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علیرضا شـاه صنمی، تولیدکننده پروفیـل آلومینیومی گفت: در حالی که شـرایط بازارهای جهانی 
متاثـر از جنـگ روسـیه و اوکراین می تواند زمینه سـاز توسـعه صـادرات هرچه بیشـتر محصوالت 
آلومینیومـی شـود، بروکراسـی های اداری فـراوان و وضع دسـتورالعمل های خلق السـاعه، توانایی 

تحقق این مهم را از صادرکنندگان سلب کرده است.

توسعه پشت درهای بروکراسی اداری

بـا خبرنـگار  علیرضـا شـاه صنمی در گفت وگـو 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

تولید در سـال گذشـته با چالش های فراوانی همراه 

بود و سـنگ اندازی های مسـئوالن در سـال 1401 نیز 

ادامه داشته است. وضع قوانین خلق الساعه بدون 

کارشناسی های الزم در بخش صادرات باعث شده 

اسـت بسـیاری از تولیدکننـدگان بـا زیـان مالـی طـی 

سه ماهه ابتدایی سال جاری مواجه شوند. تجارت 

خارجـی کشـور بـه دنبـال وضـع دسـتورالعمل های 

ناگهانی از رونق افتاده است و در حالی که نیازمند 

ارزآوری بیشـتر در چنین شـرایط اقتصادی زیر سایه 

تحریـم هسـتیم، متاسـفانه همکاری هـای سـازنده با 

صادرکنندگان صورت نمی پذیرد.

وی افزود: قوانین دست و پاگیر بسیاری توسط 

مسـئوالن در بخـش تولیـد وضـع می شـود کـه ادامـه 

اسـت.  سـاخته  دشـوار  را  تولیدکننـدگان  فعالیـت 

تولیدکننـده در حالـی کـه با رشـد هزینه هـای تولید 

طـی ماه هـای اخیـر روبـه رو شـده اسـت و بایـد بـه 

دنبال بهبود شـرایط موجود باشـد، ناچار است برای 

مختلـف  سـازمان های  بـه  سـاده  مجـوز  یـک  اخـذ 

مراجعه کند که این مسئله منجر به هدررفت زمان 

و کاهـش پتانسـیل وی خواهـد شـد. بروکراسـی های 

اداره هـای  کارمنـدان  نکـردن  همـکاری  و  اداری 

ذی ربـط، یکـی از معضـالت بزرگـی اسـت کـه بـا آن 

مواجه هسـتیم و متاسـفانه هیچ چاره اندیشـی برای 

رفع این مشکل از جانب مسئوالن انجام نمی شود. 

در حالـی که مسـئوالن همـواره در خصوص حمایت 

از تولید سخن می گویند اما واقعیت امر این است 

که ما انتظار خاصی از مسئوالن نداریم و اگر چوب 

الی چـرخ تولیدکننـده نگذارنـد، می توانیم به تولید 

خود ادامه دهیم.

نگران قطعی برق طی روزهای آینده   
هستیم

در  اراک  پروفیـل  زریـن  شـرکت  مدیرعامـل 

بیـان  انـرژی،  افزایـش قیمـت حامل هـای  خصـوص 

کرد: تابسـتان سـال 1400 با قطعی برق در زمان های 

مختلـف روبـه رو شـدیم و این معضل در سـال جاری 

نیز آغاز شده است. متاسفانه متحمل خسارت های 

از  بسـیاری  و  شـده ایم  زمینـه  ایـن  در  فراوانـی 

تجهیزات و ماشین آالت مجموعه همزمان با قطعی 

نقـش  بـرق،  انـرژی  دیده انـد.  جـدی  آسـیب  بـرق 

بسـزایی در تولیـد محصـوالت آلومینیومـی بـه ویژه 

پروفیـل دارد و قطعـی بـرق در زمـان تولیـد، منجر به 

کاهـش عمـر مفیـد کـــوره های مـورد استفـــاده در 
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اختالف قیمت بین شمش و قراضه، ناچار به تولید 

پروفیـل بـا اسـتفاده از شـمش هسـتیم. ضمـن اینکه 

استفاده از قراضه نیز چالش های مختص به خود را 

دارد و باید کوره های خاصی برای این منظور درنظر 

گرفته شـود. سـازمان محیط زیسـت نیز مجوزهای 

الزم در این زمینه را به سادگی صادر نمی کند و به 

همیـن منظـور، تولیـد پروفیـل بـا اسـتفاده از شـمش 

مقرون به  صرفه تر است.

ضایعـات  بازیافـت  اهمیـت  بـه  ادامـه  در  وی 

آلومینیومـی اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه مقولـه 

بازیافت در صنعت کشور مهجور باقی مانده است 

زیسـت  محیـط  ویـژه  بـه  ذی ربـط  سـازمان های  و 

سـخت گیری های بسـیاری را در این زمینه به عمل 

می آورنـد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه تکنولـوژی 

الزم جهـت بازیافـت محصـوالت آهنـی و غیرآهنـی 

نیز به صورت گسترده در داخل وجود ندارد و برای 

مثال، قیمت یک کوره بازیافت قراضه آلومینیومی 

در حدود 200 تا 300 میلیون تومان است که با توجه 

به هزینه باالی تعمیرات و نگهداری، به کارگیری از 

آن صرفـه اقتصـادی نـدارد. اگـر دانـش و تجهیـزات 

روز دنیا در زمینه بازیافت در اختیار تولیدکنندگان 

تابستان سال 14۰۰ با 
قطعی برق در زمان های 

مختلف روبه رو شدیم و این 
معضل در سال جاری نیز 
آغاز شده است. متاسفانه 

متحمل خسارت های 
فراوانی در این زمینه 
شده ایم و بسیاری از 

تجهیزات و ماشین آالت 
مجموعه همزمان با قطعی 
برق آسیب جدی دیده اند

مجموعه و افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری آن ها 

می شـود. در حالی که این معضل در سـال گذشـته 

منجـر بـه زیـان 400 تـا 500 میلیونـی بـرای مجموعـه 

شد، نگران هستیم چنین اتفاقی در سال جاری نیز 

رخ دهـد و امیدواریـم بتوانیـم بـا ایـن معضل مقابله 

کنیـم. در حالـی کـه بایـد اطالع رسـانی الزم بـرای 

قطعـی بـرق انجـام شـود، مـا شـاهد ایـن معضـل در 

خـارج از برنامـه اعالم شـده در سـال قبل بودیـم. در 

برنامـه  از  خـارج  در  تولیدکننـده  اگـر   ،1401 سـال 

زمان بنـدی شـده اقـدام بـه تولید کنـد، برق مصرفی 

بـه میـزان دو برابـر محاسـبه خواهـد شـد و ایـن در 

طـی  کاری  شـیفت  سـه  در  مـا  کـه  اسـت  حالـی 

24ساعت مشغول تولید هستیم و با این شرایط باید 

هزینه هنگفتی را تنها برای برق مجموعه پرداخت 

کنیم. از سوی دیگر، قیمت گاز در سال گذشته به 

یکباره حدود هشت برابر رشد پیدا کرد و مشخص 

نیست بر چه اساسی قیمت گاز را افزایش داده اند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه گاز بسـیاری از واحدهـای 

تولیدی در زمستان سال پیش قطع می شد و تولید 

انواع محصوالت فوالدی، مسـی و حتی آلومینومی 

به شدت کاهش یافت.

شـاه صنمی در ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیـه در 

بـورس کاالی ایـران، مطـرح کـرد: شـمش آلومینومـی 

مورد نیاز خود را از بورس خریداری می کنیم. اگرچه 

عرضـه مـواد اولیـه در بـورس کاال باعـث شـده اسـت 

سـاماندهی مطلوبـی در ایـن زمینـه حاصـل شـود امـا 

تفاوت قیمت شمش آلومینیوم در بورس کاال و بازار 

آزاد، شرایط تامین ماده اولیه را با چالش مواجه کرده 

اسـت. عرضـه شـمش در بـورس بایـد بـه نحوی باشـد 

که خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی فراهم شود 

و بـه نظـر می رسـد شـرکت های بـزرگ عرضه کننـده 

شمش در این تاالر صنعتی، بیشتر به دنبال بازاریابی 

و سودآوری برای خود مجموعه هستند که به دنبال 

آن، بسـیاری از واحدهـای کوچک مقیـاس ناچـار بـه 

خریـــد مـــاده اولیــــه از بــــازار آزاد خواهنـــد شـــد. 

خوشـبختانه چالش خاصی در ارتباط با تامین ماده 

اولیه نداریم و به دنبال افزایش کیفیت محصوالت 

تولیـدی هسـتیم. اگرچـه از قراضـه آلومینیومی نیز 

بـرای تولیـد پروفیل اسـتفاده می کردیـم که به دلیل 

قـرار بگیرد، می توانیـم اقدامات سـازنده ای را انجام 

دهیـم. چراکـه بـازار ضایعـات در داخـل نسـبت بـه 

سایر کشورهای همسایه مانند ترکیه از رونق بهتری 

برخوردار است و در صورتی که تکنولوژی مورد نیاز 

در ایـن زمینـه فراهـم شـود، می توانیـم از قراضـه در 

تولیـد محصـوالت آلومینیومـی اسـتفاده کنیـم. در 

حالـی کـه سـایر کشـورها اقـدام بـه صـادرات انـواع 

قراضه می کنند و همین مسئله می تواند زمینه ساز 

توسـعه و گسـترش تولیـد بـا اسـتفاده از ضایعـات 

آلومینیومی شود.

آرامش به بازار جهانی آلومینیوم   
بازگشته است

ضمـن  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

بررسی بازارهای جهانی صنعت آلومینیوم، تصریح 

کـرد: جنـگ روسـیه و اوکرایـن در یـک بـازه زمانـی 

کوتاه مـدت، باعـث رشـد قیمـت آلومینیـوم تـا مـرز 

شـرکت  بزرگ تریـن  چراکـه  شـد.  دالر  چهارهـزار 

تولیدکننده آلومینیوم جهان یعنی روسال در کشور 

روسـیه واقـع شـده اسـت و ایـن شـرکت همزمـان بـا 

آغـاز جنـگ ایـن کشـور بـا اوکرایـن، اقـدام بـه کاهـش 

عرضـه جهانـی آلومینیـوم کـرد کـه منجـر بـه رشـد 

قیمـت چشـمگیر ایـن فلـز اسـتراتژیک شـد امـا بـا 

گذشـت زمـان، آرامـش نسـبی بـه بازارهـای جهانـی 

آلومینیـوم در  قیمـت  حـال حاضـر  و در  برگشـت 

حـدود دو هـزار و 700 دالر در بـورس فلـزات لنـدن 

)LME( است. به نظر می رسد نقش چین به عنوان 

بزرگ تریـن مصرف کننـده آلومینیـوم جهـان در ایـن 

بین پررنگ تر است و تاثیر بسزایی در تعیین قیمت 

قیمـت  افزایـش  اسـت.  داشـته  فلـز  ایـن  جهانـی 

حامل هـای انـرژی در قـاره اروپـا، ایـن فرصـت را بـرای 

تولیدکنندگان داخلی فراهم ساخته است تا بتوانند 

ضمن افزایش تولید محصوالت آلومینیومی، حضور 

موثـری در بازارهـای بین المللـی و صادراتـی داشـته 

باشـند. بنابرایـن دولـت می توانـد در ایـن شـرایط بـا 

حمایـت از صادرکننـدگان، بـه ارزآوری مناسـبی در 

داخل کشور دست پیدا کند.

شاه صنمی صادرات را عامل پیشرفت اقتصادی 

کشـور دانسـت و گفت: شـرکت زرین پروفیل آسیا 
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انسانی متخصص و غیرمتخصص، همواره به دنبال 

نگهداشـت نیروی انسانی شـاغل در مجموعه بوده 

اسـت و حقـوق کارگـران ماهیانـه و در زمـان مقـرر 

پرداخـت می شـود. نکتـه مهـم در ایـن زمینـه، خطـر 

کاهـش نیـروی انسـانی متخصـص طـی سـه تـا چهار 

سـال آینـده اسـت کـه بـه یـک معضـل همه گیـر در 

ازهم اکنـون  بایـد  و  شـد  خواهـد  تبدیـل  جامعـه 

تمهیدات الزم برای رفع این چالش اندیشیده شود 

و کارفرمایان باید برنامه ریزی مدونی برای مقابله با 

آن داشـته باشـند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری 

از فارغ التحصـالن بـه دنبال اشـتغال در بخش هایی 

غیـر از تولیـد هسـتند و افـرادی هـم کـه پـس از اخـذ 

مـدارک دانشـگاهی وارد ایـن عرصـه می شـوند، از 

تجربـه الزم بـرای فعالیـت در خـط تولیـد برخـوردار 

نیسـتند و تنهـا به سـطح دانـش و مـدرک خود اکتفا 

می کننـد. در واقـع بایـد آموزش هـای کاربـردی الزم 

در دانشگاه های کشور برای دانشجویان رشته های 

صنعتـی تـدارک دیـده شـود تـا آن هـا بتواننـد پـس از 

اتمـام تحصیـل خود، نقش موثرتـری در بخش تولید 

داشته باشند.

توانایی رقابت با کشورهای اروپایی   
را داریم

مدیرعامل شرکت زرین پروفیل آسیا در خصوص 

شـرایط بازار داخلی محصوالت آلومینیومی، تصریح 

کرد: اگرچه پروفیل آلومینیومی توسـط شـرکت های 

تولیـد  مرکـزی  اسـتان  در  ویـژه  بـه  داخلـی  فعـال 

می شـود امـا از آنجایـی کـه توانایـی مالـی مشـتریان 

کاهـش  شـاهد  بنابرایـن  اسـت،  کـرده  پیـدا  افـت 

داخـل  در  مشـابه  نمونه هـای  از  برخـی  کیفیـت 

هستیم. خوشبختانه صنعت آلومینیوم در کشور با 

پیشرفت قابل توجهی طی سالیان اخیر همراه بوده 

اسـت و بـر همیـن اسـاس امـکان رقابت پذیـری بـا 

کشـورهای مطرح اروپایی را دارا هسـتیم. بعضی از 

تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی اقدام به واردات 

تجهیزات و ماشین آالت جدید برای تولید محصول 

کرده انـد و پیشـرفت های خوبـی در ایـن خصـوص 

شـکل گرفته اسـت. اگر مسـئوالن حمایت های الزم 

را از فعـاالن بخـش خصوصـی در زمینـه بازاریابـی و 

شـک  بـدون  آورنـد،  عمـل  بـه  محصـول  صـادرات 

می توانیم رقابت خوبی با شرکت های مطرح اروپایی 

داشته باشیم. جای خالی حمایت از صادرکنندگان 

بـه شـدت در صنعـت کشـور احسـاس می شـود و 

نیازمنـد حمایت هـای گسـترده از جانـب دولـت در 

حوزه تجارت خارجی هستیم. ما به دنبال صادرات 

پروفیل به یک شرکت اسپانیایی بودیم که متاسفانه 

به دلیل نداشـتن حامی و روابط اقتصادی مناسـب، 

نتوانسـتیم با این شـرکت همکاری کنیم. به منظور 

برقـراری ارتبـاط بـا سـایر کشـورها، بـر تـوان و دانـش 

خـود تکیـه کرده ایـم و ایـن در حالی اسـت که دولت 

بایـد از تولیدکننـدگان داخلـی بـرای برقـراری روابـط 

تجاری حمایت کند.

شاه صنمی در پایان یادآور شد: حمایت از تولید، 

تنهـا خواسـته فعـاالن صنعتـی اسـت و اگـر دولـت 

حمایـت از صادرکننـدگان را در دسـتور کار خـود قرار 

دهد، به زودی شاهد توسعه صنعت کشور خواهیم 

بـود. امیـدوار هسـتیم بـا کاهـش مشـکالت در آینده 

نزدیـک، بتوانیـم طرح هـای توسـعه بیشـتری را اجـرا 

کنیـم و همـواره بـه دنبـال افزایـش تولیـد محصـوالت 

باکیفیت و استاندارد هستیم.

داشـته  بخـش صـادرت  بـه  ویـژه ای  نـگاه  همـواره 

اسـت و انـواع محصـوالت خـود را بـدون واسـطه بـه 

عـراق، افغانسـتان و کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس 

بایـد  دولـت  کـه  حالـی  در  می کنـد.  صـادر 

مشـوق هایی را بـرای صادرکننـدگان در نظـر بگیرد، 

عـوارض  وضـع  شـاهد  جـاری  سـال  ابتـدای  در 

صادراتی بر محصوالت فلزی بودیم که این مسئله 

ضربـه سـختی را بـه تولیـد وارد کـرد. مـا ضررهـای 

مالی فراوانی را به دنبال این اقدام دولت متحمل 

شـدیم و همچنـان بـه دنبـال جبـران خسـارت های 

پیـش آمـده هسـتیم. حـدود دو مـاه قبـل، در حالـی 

که تمام اقدامات الزم جهت صادرات محصول از 

دسـتورالعمل  دولـت  بـود،  شـده  انجـام  گمـرک 

پرداخـت عـوارض صادراتـی را ابـالغ کـرد و ما ناچار 

بـه توقـف صـادرات شـدیم و بعضـی از مشـتریان 

ایـن در حالـی  از دسـت دادیـم.  خارجـی خـود را 

اسـت کـه بـا وجـود تحریـم، مـا چـاره ای جـز افزایش 

صـادرات و بـه دنبـال آن ارزآوری بـه داخـل کشـور 

چـه  بـر  دولـت  کـه  نیسـت  امـا مشـخص  نداریـم 

اساسـی شـرایط را برای صادرکنندگان بیش از پیش 

دشوار می کند و امیدواریم در ادامه شاهد چنین 

اتفاقاتی در حوزه صادرات نباشیم.

لزوم آموزش نیروهای انسانی متخصص  
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اهمیـت نیـروی 

انسانی در تولید، اذعان کرد: توسعه و پیشرفت هر 

مجموعه، نیازمند نیروی انسانی فعال و متخصص 

اسـت. مادامـی کـه یـک شـرکت می توانـد ظرفیـت 

اجـرای  دنبـال  بـه  و  دهـد  افزایـش  را  خـود  تولیـد 

طرح هـای توسـعه ای بیشـتری اسـت، بنابرایـن تمام 

بـه کارگیـری و  تـالش خـود را در زمینـه جـذب و 

همچنین حفظ نیروی انسانی به کار خواهد گرفت 

تـا بـه رونـد رو بـه رشـد خـود ادامـه دهـد. اگرچـه در 

سـال جـاری، حقـوق کارگـران در حـدود 57 درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت امـا همزمـان بـا رشـد تـورم و 

قیمت کاالهای اساسـی، این افزایش دسـتمزد تاثیر 

نخواهـد  کارگـری  جامعـه  معیشـت  در  چندانـی 

گذاشـت. مدیریت شـرکت زرین پروفیل آسـیا با در 

نظـر گرفتـن پـاداش و مشـوق هایی بـرای نیروهـای 

در سال 14۰1، اگر 
تولیدکننده در خارج از برنامه 

زمان بندی شده اقدام به 
تولید کند، برق مصرفی 

به میزان دو برابر محاسبه 
خواهد شد و این در حالی 
است که ما در سه شیفت 

کاری طی 24ساعت 
مشغول تولید هستیم و 
با این شرایط باید هزینه 
هنگفتی را تنها برای برق 

مجموعه پرداخت کنیم
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هاشـم روغنی، تولیدکننده پروفیـل آلومینیومی گفت: اگرچه صنعت آلومینیوم با شـیوع ویروس 
کرونـا از یـک سـو و افزایش تنش هـای ژئوپلیتیکی از سـوی دیگر بـا نوسـان های فراوانی همراه 
بـوده اسـت اما تولیدکنندگان داخلـی همچنان مصمم به ادامـه تولید با بهره گیـری از حداکثر توان 

خود هستند.

با تمام توان به تولید ادامه می دهیم

مواجـه می شـویم که منجر به افزایش تقاضـا، رقابت 

کاذب و قیمت شمش می شود که در نهایت به ضرر 

تولیدکننده خواهد بود.

قطعی برق، منجر به کاهش تولید   
خواهد شد

مدیرعامـل شـرکت در رضـا عنـوان کرد: شـرکت 

توزیـع نیـروی بـرق مشـهد بـه تولیدکننـدگان اعـالم 

کرده اسـت که برق واحدهای صنعتی هر دوشـنبه 

تا پایان فصل تابستان قطع خواهد شد و تولیدکننده 

موظـف بـه اسـتفاده نکـردن از انـرژی بـرق طـی 12 

ساعت کاری است. در صورتی که طی مدت زمان 

مذکـور تولیدکننـده از برق اسـتفاده کنـد، با جریمه 

دو برابـری هزینـه مصـرف مواجـه می شـود. در واقع 

این اقدام خالف شعار حمایت از تولید است که به 

دنبال آن، ما یک شیفت کامل تولید را با قطعی برق 

از دست خواهیم داد. در حالی که باید درآمدزایی 

کافـی بـرای تامیـن هزینه هـای تولیـد اعـم از نیـروی 

انسـانی، مالیـات، انـرژی و... داشـته باشـیم و اگـر 

تولیـد خـود را حتـی بـرای یـک روز متوقـف کنیـم، با 

معضالت بیشتری روبه رو خواهیم شد.

روغنی ضمن اشاره به حمایت نکردن مسئوالن 

از بخـش تولیـد، تصریح کـرد: دولت، آگاهی کامل 

نسـبت بـه معضـالت بخـش تولیـد دارد و بـا ایـن 

هاشـم روغنـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: در حال 

طـی  تولیـد  هزینه هـای  افزایـش  دلیـل  بـه  حاضـر 

ماه هـای اخیـر، ناچـار بـه ادامـه فعالیت بـا 20 درصد 

قـدری  بـه  تولیـد  تولیـد هسـتیم. شـرایط  ظرفیـت 

دشوار شده است که می توانیم تنها در یک شیفت 

کاری فعالیـت کنیـم و همیـن امـر نیز بـا چالش های 

فراوانی همراه بوده است.

وی افـزود: افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و شـرایط 

فـروش نهایـی محصـول، منجـر به کاهـش سـودآوری 

شـده و قیمـت شـمش آلومینیومـی در بـورس کاالی 

ایران نیز همواره نوسان داشته است. از سوی دیگر، 

رشـد 57 درصـدی حقـوق نیـروی انسـانی در سـال 

جـاری، کارفرمایـان را در تنگنـای اقتصادی قـرار داده 

اسـت و بـه نظـر می رسـد شـرایط تولیـد بیـش از پیـش 

دشـوارتر شـود. چراکـه اگـر مسـائل مرتبـط بـا بیمـه، 

پاداش و... را نیز لحاظ کنیم، این افزایش دستمزد در 

حدود 80 درصد خواهد بود.  اگرچه مشـکل خاصی 

بـرای تامیـن مواد اولیـه از بورس نداریم اما زمانی که 

عرضـه شـمش آلومینیومـی در ایـن تـاالر صنعتـی بـه 

تعویق بیفتد، چاره ای جز خرید شمش از بازار آزاد با 

قیمت بیشتر نداریم. عرضه منظم شمش در بورس، 

باعـث ثبـات قیمـت ایـن مـاده اولیـه شـده اسـت و  

گاهی اوقات با کاهش عرضه در این رینگ صنعتی 
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کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در خصوص 

کـرد:  مطـرح  آلومینیـوم،  جهانـی  قیمـت  نوسـان 

قیمت گذاری آلومینیوم بر پایه بورس فلزات لندن 

)LME( انجام می شـود و نوسـان نرخ دالر در داخل، 

تاثیر مسـتقیم بر قیمت این فلز اسـتراتژیک داشـته 

اسـت. شـیوع ویروس کرونا طی دو سـال گذشته از 

یـک سـو و جنـگ روسـیه و اوکرایـن از سـوی دیگـر، 

باعـث شـد قیمـت آلومینیـوم تـا مـرز سـه هـزار و 

700دالر بـه ازای هـر تـن رشـد پیـدا کند اما با کاهش 

همه گیـری پاندمی کرونـا و فروکش کردن تنش های 

بـه  فلـز  ایـن  قیمـت  اروپـا،  قـاره  در  ژئوپلیتیکـی 

محدوده دو هزار و 600 دالر رسیده است. متاسفانه 

ارزش ریـال در داخـل کشـور افـت پیـدا کـرده و نـرخ 

دالر همـواره رونـد صعـودی داشـته اسـت. قیمـت 

فلزات اساسی طی سالیان اخیر با رشد چشمگیری 

مواجه شـده اسـت و تولیدکنندگان داخلی چاره ای 

جز پذیرش این قیمت ها ندارند.

صادرات پروفیل آلومینیومی به   
افغانستان

روغنـی در ارتباط با فعالیت در حـوزه صادرات، 

کشـور  در  طالبـان  حضـور  از  پیـش  کـرد:  اظهـار 

افغانسـتان، بخش عمده ای از محصوالت ما به این 

کشـور صـادر می شـد. ضمـن اینکـه مشـتریانی از 

کشور ترکیه و آلمان داشتیم که با اعمال تحریم های 

بیشـتر، نتوانسـتیم همـکاری خـود را ادامـه دهیـم. 

همچنیـن از تجهیـزات و ماشـین آالت داخلـی در 

تولید پروفیل اسـتفاده می کینم و امیدوار هسـتیم 

بتوانیـم بـا ثبـات شـرایط سیاسـی منطقـه، صـادرات 

خودرا  به افغانستان از سر بگیریم.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه اهمیـت صنعـت 

اسـتراتژیک آلومینیـوم، یـادآور شـد: آلومینیـوم از 

اهمیت فراوانی در سایر صنایع برخوردار و توسعه و 

پیشـرفت آن، مسـتلزم بهبود شـرایط کلی تولید در 

کشـور اسـت. اگرچه مشـکالت بخش تولید روز به 

روز در حـال افزایـش اسـت امـا مـا همچنـان محکم و 

استوار به تولید خود ادامه خواهیم داد و مصمم به 

افزایش کیفیت محصوالت تولیدی هستیم.

افزایش قیمت مواد اولیه 
و شرایط فروش نهایی 

محصول، منجر به کاهش 
سودآوری شده و قیمت 
شمش آلومینیومی در 

بورس کاالی ایران نیز 
همواره نوسان داشته است

وجـود بـاز هم حمایت های الزم را از تولیدکنندگان 

به عمل نمی آورد. اگرچه تسـهیالت بانکی با سـود 

18 درصـد در اختیـار تولیدکننـده قرار می گیرد اما 

سـود  بـا  آن  اقسـاط  بازپرداخـت  شـاهد  عمـل  در 

حـدود 32 درصـدی هسـتیم. ایـن مسـئله طـی یـک 

سـال فعالیــت، بـرای تولیدکننـده صرفـه اقتصـادی 

نـــدارد و  بــــه جـــای اینکـــه تسـهیالت بـا شرایـــط 

بازپرداخت مناسب در اختیار فعاالن صنعتی قرار 

بگیــــرد، سودهــــای کالن بانکـــی را بـــه ایـــن مهـــم 

اختصاص می دهنـــد. در حالـــی کـــه دولــــت باید 

تـورم حاکـم در تولیـد را کنتـرل کنـد، شـاهد رشـد 

چشـمگیر هزینه هـای تولیـد هسـتیم و  امیدواریـم 

مسـئوالن ذی ربط بتوانند کنترل شـرایط موجود را 

در دست بگیرند. ما یک دستگاه کارتخوان به نام 

شـخص تولیدکننـده را در داخـل کارخانـه جهـت 

فروش محصوالت در نظر گرفته ایم اما کارشناسان 

اداره مالیات تذکر داده اند که این دستگاه باید به 

نام واحد تولیدی که همان در رضا اسـت، باشـد و 

بـه دنبـال ایـن اتفاق محکوم بـه پرداخت جریمه به 

اداره مالیات شده ایم.

امیدوار به رونق صنعت ساختمان سازی   
هستیم

وی در ادامه به بررسی بازار پروفیل آلومینیومی 

پرداخت و گفت: رکود حاکم در صنعت ساختمان سازی 

پنجـره  و  در  و  پروفیـل  تولیـد  اسـت  شـده  باعـث 

آلومینیومی از رونق بیفتد. در حالی که اگر ساخت 

دنبـال  بـه  دولـت  و  شـود  خـارج  رکـود  از  سـاز  و 

سـنگ اندازی در ایـن بخـش ماننـد  اخـذ مالیـات از 

تولیدکننـدگان  تنهـا  نـه  نباشـد،  خالـی  خانه هـای 

محصـوالت آلومینیومـی بلکـه بسـیاری از مشـاغل 

دیگـر نیـز بـا گسـترش تولیـد و درآمدزایـی بیشـتری 

همـراه خواهنـد شـد کـه ایـن مسـئله به نفـع اقتصاد 

مـادر  جـزو صنایـع  اسـت. ساختمان سـازی  کشـور 

محسـوب می شـود و رونـق ایـن صنعـت بـه توسـعه 

سـایر صنایـع ماننـد فـوالد، سـیمان، بـرق و ... کمک 

شـایانی خواهد کرد. بر همین اسـاس ضرورت دارد 

مسـئوالن توجـه بیشـتری بـه ایـن صنعـت داشـته 

باشـند و افزایـش سـاخت و سـاز در نقـاط مختلـف 
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صنایع پایین دستی مس در انتظار حمایت دولت

عرصه بر تولیدکننده تنگ شده است



مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  221          خرداد ماه  1401 50

محمد صفاری خوزانی، تولیدکننده ورق مسـی گفت: توسـعه صنایع پایین دسـتی مس، سـبب 
رشـد اشـتغال و درآمدزایـی در ایـن صنعت خواهد شـد و بـر همین اسـاس ضـرورت دارد دولت، 

حمایت های الزم را از تولیدکنندگان این بخش به عمل آورد.

صنایع پایین دستی مس
 در انتظار حمایت دولت

مدیرعامل شرکت اخگر مس عنوان کرد:

محمـد صفـاری خوزانـی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

تولید با چالش های فراوانی طی ماه های اخیر مواجه 

بوده است. بروکراسی های اداری و سنگ اندازی های 

مسـئوالن مرتبـط، از جملـه معضـالت موجـود در این 

بخش به شـمار می آید که بسـیاری از تولیدکنندگان 

نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند. ما به دنبال به 

روزرسانی تجهیزات و ماشین آالت مجموعه در قالب 

اجـرای طـرح توسـعه از سـال 1399 بوده ایـم و پـس از 

پیگیری های فراوان از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

در ابتـدای سـال 1401، قـرار بـر ایـن شـد معضـالت 

موجود تا اواسـط خرداد ماه سـال جاری به طور کامل 

رفع شود. نمایندگانی از سازمان های صمت، محیط 

زیست، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی 

و... در این ستاد حضور دارند که همگی رای به حل 

مشـکالت مـا دادنـد امـا بـا گذشـت حـدود سـه مـاه، 

همچنان درگیر چالش های موجود هسـتیم و اجرای 

این طرح بالتکلیف باقی مانده است.

بالتکلیفی در اجرای طرح توسعه  
وی افزود: تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز را 

چند ماه قبل از کشـور چین به داخل وارد کرده ایم 

که متاسفانه هنوز موفق به ترخیص آن ها از گمرک 

زیســـــت  محیــــط  دیگـــــر،  ســــوی  از  نشده ایــــم. 

طـرح  اجـرای  بـرای  را  شـدیدی  سـخت گیری های 

توسـعه اعمال می کند و سـازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان نیز همکاری های مورد نیاز را در این 

زمینـه بـا تولیدکنندگان بـه عمل نمـی آورد. در حال 

حاضر برای ترخیص دستگاه های خریداری شده از  

گمـرک سـردرگم شـده ایم و اگـر موفـق بـه اجـرای آن 

نشـویم، گمرک اخطار صادر کرده اسـت که نسبت 

بـه عـودت تجهیـزات اقـدام خواهـد کـرد.  درحالی 

که تمامی اقدامات الزم جهت بهره برداری از طرح 

توسعه را به تنهایی انجام داده ایم و  از جانب هیچ 

سـازمانی حمایـت نشـده ایم، امیدواریـم در صورتی 

و  نگذارنـد  مـا  چـرخ  الی  چـوب  مسـئوالن  کـه 

مشکل تراشی نکنند، بتوانیم اشتغال زایی مطلوبی 

را در منطقه ایجاد کنیم و ظرفیت تولید مجموعه 

را افزایش دهیم.

کـرد:  عنـوان  مـس  اخگـر  شـرکت  مدیرعامـل 

قطعی بــــرق، یکی دیگـــر از معضـــالتی اســت کـــه 

آن  بـا  اخیـــر  ماه هـــای  طـی  تولیدکننـدگان  اکثـــر 

روبـــه رو بوده انــــد. بـه منظـــور تامیـــن سوخـــتت 

ژنراتورهای مجموعه، درخواست گازوئیل کرده ایم 

کـه پـس از پیگیری هـای فـراوان، همچنـان موفق به 

تامین آن نشـده ایم. در حالی که اعالم شـده اسـت 

فرایند اخذ پروانه بهره برداری از سه ماه به 15 روز 

شـاهد  همچنـان  امـا  اسـت  کـرده  پیـدا  کاهـش 
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تولیـد ایـن محصـول بـا واردات دسـتگاه های جدید 

هستیم. ورق مسی، محصول دیگری است که در 

دسـتی  صنایـع  در  و  می شـود  تولیـد  مجموعـه 

مختلـف ماننـد قلمزنی و میناکاری مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد. ضمن اینکه 50 درصد ماشـین آالت 

مجموعـه، سـاخت چیـن اسـت و با توجه به شـرایط 

تحریمـی، امـکان واردات تجهیـزات از کشـورهای 

اروپایی فراهم نیست.

این تولیدکننده ورق مسـی در ادامه به اهمیت 

صنایع پایین دستی مس اشاره کرد و گفت: متاسفانه 

حمایت های الزم از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی 

مـس بـه عمـل نمی آیـد و ایـن در حالـی اسـت کـه اگر 

مسئوالن توجه بیشتری به این بخش داشته باشند، 

می توانیـم بـا سـایر کشـورها رقابـت کنیـم. البتـه این 

مهـم نیازمنـد حمایـت دولـت اسـت و در غیـر ایـن 

صورت نمی توانیم امید چندانی به پیشرفت داشته 

باشیم. ما به دنبال تولید اسلب در مجموعه هستیم 

و بـه ایـن منظـور بایـد دسـتگاه های اتوماتیـک نـورد را 

خریـداری کنیـم امـا امـکان واردات تجهیـزات جدید 

فراهم نیست و ناچار به استفاده از تکنولوژی قدیمی 

ایـن  واردات  هسـتیم.  اسـلب  تولیـد  در  چینـی 

تجهیزات، نیازمند سـرمایه گذاری 50 تا 100 میلیارد 

تومانی است و تامین نقیدنگی الزم برای تحقق این 

امـر، نیازمنـد تسـهیالت و حمایـت دولـت اسـت که 

متاسفانه چنین مهمی رخ نمی دهد.

تحریم، ضربه سختی را به تولید وارد کرد  
صفـاری خوزانـی بـا اشـاره بـه تاثیـر تحریـم در 

صنعـت مـس، گفـت: تحریـم، تاثیـر مسـتقیم بـر 

عملکـرد تولیدکننـدگان محصوالت مسـی گذاشـته 

بـه  نـرخ ارز و دسترسـی نداشـتن  اسـت و نوسـان 

بازارهای منطقه ای از جمله آثار تحریم در این زمینه 

اسـت. ضمـن اینکـه بسـیاری از تولیدکننـدگان بـا 

چالش تامین قطعات یدکی زیر سایه تحریم مواجه 

هسـتند و امـکان بـه کارگیـری از دانـش و تکنولـوژی 

هسـتیم  امیـدوار  نیسـت.  فراهـم  نیـز  دنیـا  روز 

تحریم ها در آینده نزدیک لغو شود تا شرایط موجود 

نیز اندکی بهبود پیدا کند.

تولیـد داخلـی  یـادآور شـد: رونـق  پایـان  وی در 

می تواند در تمامی بخش ها اثرگذار باشد و  بر همین 

اسـاس دولت باید حمایت از تولید را در دسـتور کار 

خود قرار دهد. آینده روشنی در انتظار صنعت مس 

کشـور اسـت و برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه، 

برکات گسترده ای را برای کشور فراهم خواهد کرد.

هسـتیم بسـیاری از افـراد مـدت زمانـی طوالنـی را 

صـرف اجـرای ایـن مهـم می کننـد و در نهایـت نیـز 

نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

به دنبال خرید کاتد از بورس هستیم  
صفـاری خوزانـی در خصـوص تامیـن مـواد اولیه، 

مطـرح کـرد: کاتـد مـس مورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

خریداری می کنیم اما از آنجایی که این محصول به 

میزان کافی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در 

بـورس عرضـه می شـود، بـه دنبـال تامیـن آن از بـورس 

کاالی ایران هستیم. همچنین از ضایعات  مسی نیز 

برای تولید ورق و تسـمه اسـتفاده می کنیم که البته 

ایـن مسـئله بـه قیمـت کاتـد و قراضـه در سـطح بـازار 

بسـتگی دارد. در حال حاضر قیمت قراضه مسـی از 

کاتد بیشـتر اسـت و بر همین اسـاس به دنبال خرید 

کاتد از بورس هستیم.

شـرکت،  ایـن  محصـوالت  بـا  ارتبـاط  در  وی 

از محصوالتـی  یکـی  مسـی،  شـینه  کـرد:  تصریـح 

اسـت کـه در شـرکت اخگـر مـس تولیـد می شـود. 

جهـت  بـرق  تابلوهـای  در  محصـول  ایـن  کاربـرد 

هدایـت جریـان الکتریکـی بـه قطعه هـای مختلـف 

داخـل آن اسـت و مـا بـه دنبال به روزرسـانی فرایند 
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مدیرعامل شـرکت آذین مس رخشـان ماندگار، تولیدکننده شـمش مسـی گفت: نوسـان نرخ 
ارز بـه دنبـال اعمـال تحریم های اقتصادی از یک سـو و افزایـش قیمت حامل های انـرژی به ویژه 
گاز از سـوی دیگـر باعث شـده اسـت بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش مس یا ناچـار به تعطیل 

کردن خط تولید شوند و یا تولید را با حداقل میزان ظرفیت ادامه دهند.

عرصه بر تولیدکننده تنگ شده است

محسن محمودنژاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: با توجه به 

افزایـش هزینه هـای تولیـد در سـال 1400، ناچـار بـه 

توقـف تولیـد طـی سـه ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 

همچنیـن  و  اولیـه  مـواد  قیمـت  رشـد  شـده ایم. 

حامل های انرژی به ویژه گاز سبب شده است تولید 

شـمش را متوقـف کنیـم و در صورتـی کـه شـرایط 

بهبـود پیـدا کنـد، فعالیـت خـود را از سـر خواهیـم 

گرفت. هزینه گاز مصرفی مجموعه در سال جاری، 

یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است و چاره ای 

جز تعطیل کردن خط تولید نداشـتیم. از آنجایی که 

قیمت گـذاری مـس بـر اسـاس بـورس فلـزات لنـدن 

)LME( انجام می شود و نرخ دالر در کشور همواره با 

نوســـان همـــراه بـوده اســـت، بنابرایـن نمی توانیـم 

برنامه ریزی مشخصی در تولید داشته باشیم. قیمت 

مـس در زمانـی کـه تولیدکننـده اقدام به خریـد ماده 

اولیـه می کنـد بـا هنگامـی کـه بارگیـری و در نهایـت 

تخلیه آن در محل کارخانه انجام می شود، متفاوت 

است که این مسئله صرفه اقتصادی ندارد.

افزایش قیمت گاز به تولید ضربه زد  
وی افزود: متاسفانه گاز مصرفی تولیدکنندگان 

پتروشـیمی  صنایـع  مبنـای  بـر  فلـزی  محصـوالت 

محاسـبه می شـود و قیمت گاز طی یک سـال اخیر 

در حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است. مگر 

درآمـد یـک واحـد کوچک مقیـاس چقـدر اسـت کـه 

بتوانـد بخـش عمـده ای از آن را صـرف گاز کنـد؟ از 

سوی دیگر، وضع قوانین و دستورالعمل های دست 

و پاگیر سـبب شـده اسـت صادرات از رونق بیفتد و 

این در حالی اسـت که اگر شـرایط صادرات تسـهیل 

شـود، می توانیـم ضمـن ارزآوری بیشـتر بـه داخـل 

کشور، وضعیت موجود را ساماندهی کنیم. تحریم 

منجـر به کاهش صـادرات و افزایش عرضه محصول 

نیـز کشـش  داخلـی  بـازار  اسـت.  شـده  داخـل  در 

رقابت پذیـری بـاال را نـدارد و اگـر امـکان صـادرات 

فراهم شود، می  توانیم شمش را با عیارهای مختلف 

بـه سـایر کشـورها صادر کنیـم. در حـال حاضر ناچار 

بـه چنـد شـرکت داخلـی  را  هسـتیم شـمش خـود 

بفروشـیم و امیدواریم بتوانیم با رفع موانع موجود، 

شاهد رونق صادرات شمش باشیم.

مدیرعامـل شـرکت آذیـن مـس رخشـان مانـدگار 

عنـوان کـرد: شـمش مـس بـا عیـار 90 درصـد در ایـن 

مجموعه تولید می شـود که مشـتریان خاص خود را 

در داخـل دارد امـا نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه 

اگـر قـرار باشـد این محصول بـه خارج از کشـور صادر 

شـود، باید عیار آن افزایش یابد که با توجه به شـرایط 

موجود، امکان پرعیارسازی شمش کاهش پیدا کرده 

اسـت. در حـال حاضـر سـیم و کابـل به عنوان یکـی از 

پرمصرف ترین محصوالت صنعت مس به کشورهای 

مختلـف صادر می شـود. ماده اولیـه مورد نیاز تولید 

مفتول، کاتد مس است که با عیار مناسب در داخل 
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تومـان می کنـد، بایـد معـادل دو برابـر آن یـک سـند 

ملکـی را بـه عنـوان وثیقـه در رهن بانک قـرار دهد تا 

سـود چنددرصـدی  بـا  را  نظـر  مـورد  مبلـغ  بتوانـد 

دریافت کند. در حالی که به نظر می رسد کارمزد 

این تسـهیالت به قدری اسـت که اگر تولیدکننده 

آن را دریافـت نکنـد، مقـرون بـه صرفه تـر خواهـد 

بود. اگر یک فرد سـند ملکی چند میلیارد تومانی 

داشـته باشـد، دیگـر نیازی بـه دریافت وام نـدارد و 

بنابراین الزم است یک بازنگری در شرایط دریافت 

تسهیالت بانکی صورت پذیرد. متاسفانه بسیاری 

از تولیدکنندگان در سال های اخیر، ملک شخصی 

خود را به همین علت از دست داده اند و امیدوار 

اتفاقــــــات  چنیــــن  شاهــــد  آینــــده  در  هستیــــم 

ناخوشایندی نباشیم.

اخد مالیات هنگفت از تولیدکنندگان   
شمش مس

محمودنژاد در خصوص پرداخت مالیات، تصریح 

کرد: فلز مس در کنار طال، جزو گران ترین و ارزشمندترین 

فلزات در سطح جهان به شمار می آیند و تولید آن ها 

از سودآوری مطلوبی برخوردار است.بر همین اساس 

سـازمان امور مالیاتی اقدام به اخذ مالیات هنگفت 

از تولیدکنندگان شمش مسی می کند و هیچ توجهی 

بـه سـایر هزینه هـای تولیـد کـه بـه شـدت رشـد پیـدا 

کـرده اسـت، نـدارد. تولیدکننـده نیـز موظـف اسـت 

مالیات خود را طبق قانون پرداخت کند و در غیر این 

صورت با جریمه مالیاتی مواجه خواهد شد. به نظر 

می رسـد چـون قیمـت مـس و طـال همـواره در حـال 

افزایش است، بنابراین تولیدکنندگان شمش نیز باید 

مالیـات بیشـتری پرداخـت کننـد کـه بـه هیـچ وجـه 

چنیـن اتفاقـی رخ نمی دهـد و افزایـش هزینه هـای 

واحدهـای  از  بسـیاری  تعطیلـی  بـه  منجـر  تولیـد 

تولیدکننده شمش شده است.

وی در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت مـس، بیـان 

کرد: ایران از لحاظ ذخایر مس، جزو برترین کشورهای 

جهان به شمار می آید و اگر بهره برداری از این ذخایر 

به بهترین شکل ممکن همراه با سرمایه گذاری انجام 

پیشـرفت  بـه  آینـده  در  می تواینـم  بنابرایـن  شـود، 

چشمگیری در این صنعت دست پیدا کنیم. در حال 

تولید می شود و به دست تولیدکنندگان سیم و کابل 

مسـی می رسـد. در این شـرایط صادرات سـیم و کابل 

مقرون به صرفه است و ارزآوری مطلوبی را به همراه 

خواهـد داشـت؛ در حالـی کـه صـادرات شـمش مـس 

امکان پذیـر نیسـت و همیـن مسـئله تولیدکننـدگان 

شمش را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.

با کاهش نیروی انسانی متخصص   
روبه رو هستیم

محمودنژاد ضمن اشاره به معضل کاهش نیروی 

انسـانی در بخـش تولیـد، مطـرح کـرد: اگرچـه حقوق 

کارگران در سال جاری 57 درصد افزایش یافته است 

امـا همزمـان بـا رشـد تـورم و قیمت کاالهای اساسـی 

مانند مواد غذایی، بسیاری از افراد ترجیح می دهند 

در مشاغل غیرمولد فعالیت خود را ادامه دهند و بر 

همین اساس با کاهش نیروی انسانی مواجه هستیم. 

از سـوی دیگـر، افزایـش هزینه های تولید اعـم از مواد 

اولیه، برق و... سـبب شـده اسـت کارفرمایان نیز در 

تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز خـود بـا مشـکل مواجـه و 

ناچار به تعدیل نیرو و یا تعطیلی مجموعه شوند.

وی در ادامـه بـه فراینـد تولیـد شـمش مس اشـاره 

کـرد و گفـت: کنسـانتره خـاک معدنـی در داخـل 

کوره هـای دوار بـه مـات مـس بـا عیـار 50 تـا 60 درصد 

تبدیل می شـود و پس از اسـتحصال مات مس، عیار 

آن تـا 90 درصـد رشـد پیـدا می کنـد امـا از آنجایـی که 

هزینه های تولید افزایش یافته اسـت، بنابراین ذوب 

بـرای مـا صرفـه  بـه منظـور پرعیارسـازی  دوبـاره آن 

اقتصـادی نـدارد و ترجیـح می دهیم شـمش را تا عیار 

90درصد تولید کنیم.

از  انتقـاد  بـا  مسـی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

بخـش  تولیدکننـدگان  از  دولـت  نکـردن  حمایـت 

خصوصی، اذعان کرد: علی رغم وعده های مسئوالن 

مبنـی بـر حمایـت از تولیـد، متاسـفانه شـاهد عکس 

هسـتیم.  مسـئوالن  سـنگ اندازی  و  اتفـاق  ایـن 

تولیدکننـده موظـف اسـت قبـض گاز مجموعـه را 

ابتدای هر ماه پرداخت کند و اگر یک روز به تاخیر 

بیفتـد، گاز کارخانـه قطـع خواهـد شـد. زمانـی کـه 

بـرای  تسـهیالت  دریافـت  بـه  اقـدام  تولیدکننـده 

افزایـش سـرمایه در گـردش بـه میـزان پنـج میلیـارد 

 وضع قوانین و 
دستورالعمل های دست 
و پاگیر سبب شده است 
صادرات از رونق بیفتد و 

این در حالی است که اگر 
شرایط صادرات تسهیل 
شود، می توانیم ضمن 
ارزآوری بیشتر به داخل 
کشور، وضعیت موجود را 

ساماندهی کنیم
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حاضـر شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، بزرگ تریـن 

محسـوب  کشـور  در  اساسـی  فلـزات  صادرکننـده 

می شود و به تنهایی توانسته است ارزآوری مطلوبی 

را به داخل کشور داشته باشد.

مدیرعامـل شـرکت آذیـن مـس رخش مانـدگار در 

ادامـه بـه چالش هـای موجـود در بخـش معـدن اشـاره 

کـرد و گفـت: معـدن، حـوزه بسـیار مهمـی اسـت کـه 

متاسـفانه طـی سـالیان اخیـر بـه شـدت مهجـور واقع 

شـده اسـت و بیـش از 90 درصـد ظرفیـت معـادن غیر 

فعـال باقـی مانده انـد. واردات ماشـین آالت معدنـی، 

یکـی از دغدغه هـای اصلـی معـدن کاران اسـت کـه 

تصمیم مشـخصی برای آن اتخاد نمی شـود و فعاالن 

معدنی ناچار به اجاره ماشین آالت فرسوده هستند. 

تعرفه های گمرکی برای واردات ماشین آالت معدنی 

صرفه اقتصادی ندارد که به دنبال آن، شاهد فرسوده 

شـدن تجهیزات موجود هسـتیم. هزینه حمل و نقل 

مـواد معدنـی نیـز بـه شـدت افزایش یافته اسـت و بر 

همیـن اسـاس، سـرمایه گذاری خاصـی در ایـن بخش 

نیــــز صـــورت نمی پذیـــرد. خام فروشـــی، مهم تریـــن 

معضلـی اسـت کـه در معـادن کشـور بـا آن مواجـه 

هستیم و این در حالی است که اگر اقدامات الزم در 

خصوص توسعه صنایع پایین دستی فلزات مختلف 

تولیـد  شـود،  انجـام  و...  آلومینیـوم  مـس،  ماننـد 

محصول نهایی افزایش خواهد یافت و از خام فروشی 

مواد معدنی جلوگیری به عمل خواهد آمد. متاسفانه 

بعضـی از معـدن کاران اسـتان زنجـان، بـه جـای اینکه 

کنسانتره خود را به تولیدکنندگان داخلی بفروشند، 

اقدام به صادرات آن به کشورهایی مانند چین و هند 

می کننـد و مسـئوالن ذی ربـط نیز با عنایت کامل به 

این معضل، اقدامات الزم جهت مقابله با خام فروشی 

را انجام نمی دهند.

تحریم، نفس تولیدکننده را گرفته است  
محمودنـژاد تحریـم را عامـل افزایـش مشـکالت 

بخش تولید دانست و تاکید کرد: شرایط تولید روز به 

روز دشـوارتر از قبل می شـود و متاسـفانه شـاهد رشد 

تعطیلی واحدهای کوچک مقیاس طی ماه های اخیر 

بوده ایــــم. بـــرای مثــــال، اگـر قـــرار باشـــد واحدهـای 

خام فروشـی  دنبـال  بـه  مـس  شـمش  تولیدکننـده 

کنسـانتره تعطیـل شـوند، بنابرایـن ناچـار بـه واردات 

شـمش خواهیـم شـد. در حالـی کـه امـکان تولیـد این 

محصـول در داخـل کشـور فراهـم اسـت و ایـران جـزو 

10کشـور برتـر جهـان از لحـاظ ذخایـر مـس قـرار دارد. 

افزایـش نـرخ ارز نیـز چالـش مهـم دیگـری محسـوب 

می شـود کـه به دنبـال اعمـال تحریم های اقتصـادی، 

شـرایط تولیـد را بیـش از پیـش دشـوار سـاخته اسـت. 

زمانـی کـه نـرخ دالر طـی مـدت یـک هفتـه تغییـر 

می کنـد، تولیدکننـده چطـور می توانـد برنامه ریـزی 

مشـخصی بـرای تولید داشـته باشـد؟ در حـال حاضر 

نرخ دالر در بازار آزاد در حدود 31 هزار تومان است و 

قیمـت یـک تـن مـس در حـدود 300 میلیـون تومـان 

برآورد می  شود. اگر تولیدکننده  شمش، یک تن مس 

را بـا ایـن مبلـغ خریـداری کند و نـرخ دالر به یکباره به 

29 هزار تومان کاهش پیدا کند، بنابراین قیمت مس 

به حدود 280 میلیون به ازای هر تن افت پیدا خواهد 

کـرد کـه ضـرر 20 میلیـون تومانـی عایـد تولیدکننـده 

می شود. متاسفانه امکان برنامه ریزی مشخص برای 

تولیـد وجـود ندارد و نمی توانیم حتی نسـبت به یک 

ماه آینده خوش بین باشیم.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، اظهـار 

کـرد: کنسـانتره مـس تـا چنـد سـال پیـش بـه صـورت 

سـهمیه ای بـه واحدهـای تولیدکننـده شـمش تعلـق 

می گرفـت امـا بـر اسـاس قوانیـن جدیـد، در صورتـی 

تولیدکننده می تواند از این سهمیه استفاده کند که 

بومی یک اسـتان خاص باشـد. برای مثال، کنسـانتره 

مـس سرچشـمه تنهـا بـه واحدهـای فعـال در اسـتان 

کرمـان تعلـق پیـدا می کنـد و ایـن در حالی اسـت که 

پروانه بهره برداری بسیاری از تولیدکنندگان متعلق به 

نیـاز،  اسـتان ها اسـت. همچنیـن در صـورت  سـایر 

ضایعات مسی را از بازار آزاد تامین می کنیم و این امر 

بسـتگی بـه شـرایط بـازار دارد. بایـد در نظـر داشـت 

استفاده از کنسانتره مس نسبت به ضایعات مقرون 

بـه صرفه تـر اسـت و اگـر بتوانیم کنسـانتره مـورد نیاز 

تولیدکنندگان شـمش را فراهم کنیم، دیگر نیازی به 

ضایعات مسی نخواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت آذیـن مـس رخش مانـدگار در 

پایـان یـادآور شـد: نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، شـرایط 

تولیـد را بـه شـدت دشـوار سـاخته اسـت و حمایـت 

نکـردن مسـئوالن از تولیدکننـدگان بخش خصوصی، 

باعث دلسردی بسیاری از آن ها شده است. واقعیت 

امـر ایـن اسـت کـه اگـر ایـن افـراد سـرمایه خـود را در 

بخـش دیگـری بـه غیـر از تولیـد هزینه می کردنـد، به 

سـوددهی فراوانـی در گـذر زمـان می  رسـیدند و بـا 

مشـکالت کمتـری دسـت و پنجـه نـرم می کردنـد. 

امیـدوار هسـتیم شـرایط تولیـد، بحرانی تـر از سـال 

گذشته نشود و واحدهای فعال بتوانند تولید خود را 

حتی با کمترین میزان سوددهی ادامه دهند.
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سرب و رویسرب و روی

حیات صنعت سرب به واردات باتری وابسته است

ضرورت فرآوری کنسانتره روی سولفوره
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عسـگر بیرام نژاد، تولیدکننده شـمش سـرب گفت: شـرکت های تولیدکننده باتـری  نو که تنها 
منبع تامین مواد اولیه تولیدکنندگان شـمش سـرب از طریق اسـتحصال باتری فرسـوده هسـتند، 
اقـدام بـه خریـد دوباره این مـاده اولیه در سـطح بـازار می کننـد که بـه دنبـال آن، تولیدکنندگان 

شمش با کاهش باتری مواجه شده و چاره ای جز توقف تولید ندارد.

حیات صنعت سرب به واردات باتری وابسته است

لندن )LME( محاسـبه می شـود و از آنجایی که نرخ 

دالر نیز همواره با نوسـان همراه بوده اسـت، بنابراین 

تولید شمش صرفه اقتصادی چندانی ندارد. افزایش 

قیمـت حامل هـای انـرژی و حقـوق کارگـران در سـال 

1401 نیز بر مشکالت تولیدکنندگان افزوده است که 

بـه دنبـال آن، بسـیاری از واحدهـای تولیـدی شـمش 

سرب طی ماه های اخیر تعطیل شده اند. هزینه گاز 

مصرفی مجموعه طی یک ماه، حدود هشت میلیون 

تومـان در سـال گذشـته بـود امـا ایـن مبلـغ در سـال 

جـاری بـه حـدود 50 میلیـون تومـان رشـد پیـدا کـرده 

اسـت. از سـوی دیگـر، محدودیت هـای مصـرف بـرق 

واحدهـای صنعتـی بـا نزدیک شـدن بـه روزهـای گرم 

سال آغاز شده است و اگر تولیدکننده خارج از برنامه 

زمان بندی شده اقدام به تولید کند، با جریمه مواجه 

عسـگر بیرام نـژاد در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان کـرد: بـه 

دنبـال کاهـش عرضه باتـری فرسـوده در بـازار، ناچار 

بـه توقـف تولیـد خـود طـی یـک مـاه اخیـر شـده ایم. 

چراکـه بسـیاری از فعـاالن صنعـت سـرب از باتـری 

بـرای تولیـد شـمش اسـتفاده می کننـد و افزایـش یـا 

کاهـش میـزان تولیـد ایـن مجموعه هـا، بسـتگی بـه 

میـزان تامیـن مـواد اولیـه دارد. بـا توجـه بـه اینکـه 

امکان واردات باتری فرسوده طی چند سال اخیر به 

حداقـل کاهـش یافتـه و گاهـی نیـز بـه صفـر رسـیده 

اسـت، شـرکت های داخلـی باتری سـازی نیـز کـه بـه 

واحدهـای  اولیـه  مـواد  تامیـن  منبـع  تنهـا  عنـوان 

تولیدکننده شمش سرب شناخته می شوند، دوباره 

اقـدام بـه خریـد باتری هـای فرسـوده می کننـد و در 

نهایت دست تولیدکنندگان شمش سرب از رسیدن 

به ماده اولیه مورد نیاز کوتاه باقی می ماند.

روزهای دشواری در انتظار   
تولیدکنندگان است

وی افـزود: قیمـت سـرب بـر پایـه بـورس فلـزات 
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واردات باتری فرسوده 
همواره به صورت قانونمند 

انجام می شود و هر 
تولیدکننده ضمن تحویل 

مدارک خود به گمرک، تنها 
قادر به واردات حدود دو 

هزار تن باتری فرسوده در 
سال خواهد بود

می کـرد امـا بـه مـروز زمـان نه تنها ایـن اقدام متوقف 

شـد بلکـه در حـال حاضر کنسـانتره به عـده ای خاص 

اختصاص پیدا می کند و سایر افراد ناچار به واردات 

کـــــه  ترکیــــه می شونــــد. در شرایطــــی  از کشـــور 

تولیدکننـدگان شـمش بـا کمبـود مـاده اولیـه مواجـه 

هسـتند، اکثـر معـادن سـرب در کشـور، بـه صـادرات 

کنسـانتره به کشـورهایی مانند چین روی آورده اند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر شـرکت های مختلف به 

شـوند،  مجهـز  سـولفوره  کنسـانتره  فـرآوری  دانـش 

نیــــاز  مــــورد  تامیــــن خـــوراک  می توانیــــم ضمـــن 

تولیدکنندگان داخلی، از معضــل خـــام فروشی نیـــز 

جلوگیری کنیم.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: واردات باتـری 

فرسوده همواره به صورت قانونمند انجام می شود و 

هر تولیدکننده ضمن تحویل مدارک خود به گمرک، 

تنها قادر به واردات حدود دو هزار تن باتری فرسوده 

در سـال خواهـد بـود. البتـه ایـن امـر در حـال حاضر با 

ممنوعیت هایـی از جانـب برخـی سـازمان ها  ماننـد 

انـرژی اتمـی مواجـه شـده و ممکن اسـت باعـث رواج 

واردات غیرقانونـی باتـری شـود. بـا توجـه بـه اینکـه 

قیمت گــــذاری ســـرب طبـــق نــرخ جهانـی صــورت 

می گیـرد، بنابرایـن ایـن مسـئله دردسـرهای خـاص 

خودش را دارد که برای تولیدکننده مقرون به  صرفه 

نخواهد بود.

به دنبال کاهش آالیندگی در تولید   
شمش سرب هستیم

بـا  ارتبـاط  در  سـرب  تولیدکننـده شـمش  ایـن 

آالیندگـی صنعـت سـرب، اذعـان کـرد: نماینـدگان 

بـرای  سـازمان محیـط زیسـت هـر سـه مـاه یکبـار 

بازدیـد و بررسـی ماشـین آالت، کوره هـای گـردان و 

فیلترهـای هـوا بـه کارخانـه مراجعـه می کننـد و بـا 

وجـود  صـورت  در  نیـاز،  مـورد  تسـت های  انجـام 

هرگونـه مشـکل زیسـت محیطی کـه نتیجـه پخـش 

ذرات معلـق سـرب در هـوا و همچنیـن دودهـای 

ابـالغ  را  الزم  تذکـرات  اسـت،  فلـز  ایـن  بـه  آلـوده 

می کننـد. بـر همیـن اسـاس مـا تمـام تـالش خـود را 

بـه منظـور کاهش آالیندگی سـرب به کار گرفته ایم 

خواهد شـد. روزهای دشـواری در انتظار تولید اسـت 

کـه امیدواریـم بتوانیـم بـا مدیریـت و برنامه ریـزی 

صحیح از آن عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی شمش سرب بیرام نژاد 

بیان کرد: در حال حاضر 20 نفر به صورت مستقیم و 

غیرمسـتقیم در مجموعه مشـغول فعالیت هستند 

کـه موظف هسـتیم حقـوق آن هـا را ماهانـه و در زمان 

مقرر پرداخت کنیم. افزایش هزینه های تولید به ویژه 

حقوق، بیمه و مالیات باعث شده است که نتوانیم 

تعداد کارگران را افزایش دهیم و به دنبال حفظ همین 

تعداد نیروی انسانی هستیم. چالش عمده ای که در 

حـال حاضـر در صنعـت سـرب وجـود دارد، تامیـن 

نشدن باتری فرسوده طی یک تا دو ماه اخیر است و 

از آنجایی که اقدام به ورود موقت باتری برای تولید 

شـمش می کنیـم، موظـف بـه صـادرات 60 درصـد 

شـمش تولیـدی هسـتیم. در حالـی کـه اگـر باتـری 

شـود،  فراهـم  داخـل  در  کافـی  میـزان  بـه  فرسـوده 

می توانیم با قیمت تمام شده کمتری شمش را تولید 

کنیم و به فروش برسانیم.

ضرورت واردات باتری فرسوده  
بیــــرام نژاد در خصـــوص تامیـــن مـــواد اولیـــه و 

چالش هــای موجـود در ایـــن زمینـــه، مطـــرح کــرد: 

باتری هـای فرسـوده بـه میـزان اندکـی در بـازار داخلی 

وجـود دارد؛ بـه طوری که شـاید بتـوان از یک کارخانه 

فقـط تعـداد محـدودی باتری فرسـوده خریـداری کرد 

کـه ایـن میزان پاسـخگوی نیاز تولیدکنندگان شـمش 

سـرب نیسـت. ضرورت دارد به منظور تامین نیاز به 

باتـری فرسـوده، واردات آن تسـهیل شـود و همچنیـن 

نسـبت بـه عرضـه عادالنـه آن توسـط تولیدکننـدگان 

باتری نو، اقدامات الزم صورت پذیرد. از سوی دیگر، 

کـه روزی  انگـوران  اکسـیدی معـدن سـرب  ذخایـر 

بهشت تولیدکنندگان شمش بود نیز رو به پایان است 

و تکنولوژی فرآوری کنسانتره سولفوره نیز به صورت 

محدود در اختیار یک یا دو شرکت داخلی قرار دارد 

و هنــــوز گستـــرش پیـــدا نکــرده اســت. کنسانتـــره 

اکسیــدی سـرب طـی سال هــای پیــش بـــه صـــورت 

سـهمیه ای بـه تولیدکنندگان شـمش اختصـاص پیدا 
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و به دنبال آن هستیم حتی از دود حاصل شده نیز 

بهـــره وری کافــی داشتــه باشیــم. در حـال حاضــر، 

شرایط زیست محیطی مطلوبی در مجموعه وجود 

دارد؛ بـه طـوری کـه فیلتراسـیون های پیشـرفته ای 

بـرای جلوگیـری از نشـت آلودگـی صنعتـی و حتـی 

معدنـی در کوره هـای ذوب مجموعـه نصـب شـده 

اسـت. متاسـفانه این دیدگاه در جامعه وجود دارد 

که سـرب، یک صنعت آالینده اسـت. در حالی که 

این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست و از شمش 

سـرب می تـوان در صنایـع مختلف اسـتفاده بهینه 

کرد. کاربرد عمده سـرب در باتری سـازی و صنایع 

از  توسـعه یافته،  کشـورهای  در  و  اسـت  دفاعـی 

پسمانـــد آن نیـز در راه سـازی و ساختمــان ســـازی 

استفاده می کنند.

بیرام نژاد در ادامه به فرایند تولید شـمش سـرب 

اشـاره کـرد و گفـت: تولیـد شـمش سـرب از باتـری 

فرسـوده، بـه وسـیله کوره هـای ذوب باتـری و سـپس 

جداسـازی سـرب موجود در باتری صورت می گیرد. 

در حـال حاضـر، دو کـوره بلنـد با ظرفیت روزانـه 15 تا 

20 تـن در مجموعـه نصـب شـده اسـت کـه بـه طـور 

مرتـب مراحـل ذوب باتـری را انجـام می دهنـد. در 

ادامه با خروج مذاب حاصل از کوره و سردسازی آن، 

بـه  نسبـــت  مـــواد خـــاص،  یـک ســــری  افـزودن  بـا 

خالص سـازی 100 درصـدی شـمش اقـدام می کنیـم. 

چراکه شـمش سـرب تولیدشـده باید از حداکثر عیار 

مورد نیاز برخوردار باشد تا بتوانیم آن را صادر کنیم. 

در غیـر ایـن صـورت از صادرات آن جلوگیری به عمل 

خواهد آمد. ضمن اینکه از تجهیزات و ماشـین آالت 

داخلـی در مجموعـه اسـتفاده می کنیـم و چالـش 

خاصی در این زمینه نداریم.

لزوم به روزرسانی تکنولوژی   
بازیافت فلزات

وی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت بازیافـت فلـزات، 

اذعـان کـرد: کشـورهای پیشـرفته صنعتـی حداکثر 

استفاده را از ضایعات فلزی و غیرفلزی داشته اند و 

پس از بازیافت، نسـبت به اسـتفاده دوباره آن ها در 

صنعـت اقـدام می کننـد امـا متاسـفانه آن طـور کـه 

بایـد، نسـبت به این مهـم در داخل کشـور اقدامات 

اینکـه  علی رغـم  و  اسـت  نپذیرفتـه  صـورت  الزم 

ضایعـات بسـیاری در صنایـع مختلـف مانند سـیم و 

کابـل تولیـد می شـود، امکان بهـره وری بهینـه از آن ها 

فراهـم نیسـت. در صنعـت سـرب نیـز تولیدکننـده 

سـرب  سـرباره  امحـای  بـه  نسـبت  اسـت  موظـف 

باقیمانده از فرایند تولید شمش اقدام کند و بر همین 

از سـوی  کـه  اختیـار شـرکت هایی  را در  آن  اسـاس 

قـرار  اسـت،  شـده  تعییـن  زیسـت  محیـط  سـازمان 

می دهد. این مجموعه ها اقدام به چال کردن سـرب 

در مناطق دورافتاده حوالی شـهرهای بزرگ صنعتی 

می کننـد کـه می توانـد آثـار مخرب زیسـت محیطی 

در آینده داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تولیدی شمش سرب بیرام نژاد 

با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان، 

تاکید کرد: اگر قرار باشد شرایط تولید به همین شکل 

ادامـه پیـدا کنـد، قطـع بـه یقیـن تمـام تولیدکنندگان 

شـمش سـرب ناچـار بـه متوقف کـردن فعالیـت خود 

خواهند شد. مسئوالن ذی ربط باید نظارت های الزم 

در خصـوص عرضـه باتـری فرسـوده را انجـام دهند و 

از  اولیـه  مـواد  تامیـــن  زمینـــه  در  بایــــد  دولــــت 

تولیدکننـدگان حمایـت کنـد. متاسـفانه حمایـت از 

تولید، در حد یک شعار است و زمانی که تولیدکننده 

نیازمند حمایت دولت است، شاهد سنگ اندازی های 

بیشـتر در ایـن بخـش هسـتیم. بایـد در نظـر داشـت 

کـه اگـر یـک تولیدکننـده نتوانـد بـه فعالیـت خـود 

ادامه دهد، در ادامه تعداد زیادی کارگر بیکار و به 

مشـکالت جامعـه افـزوده خواهـد شـد. بنابرایـن از 

دولت می خواهیم حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان 

داشته باشد تا اندکی از معضالت موجود در بخش 

تولید کاسته شود.

هیـچ  تاکنـون  شـد:  یـادآور  پایـان  در  بیرام نـژاد 

درخواستی از مسئوالن برای دریافت وام و تسهیالت 

نداشـته ایم و علی رغـم چالش هـای موجـود، به دنبال 

توسـعه و اخذ مجوز برای تولید سـایر فلزات بوده ایم 

نشـود،  ایجـاد  تولیـد  شـرایط  در  تغییـری  اگـر  امـا 

نمی توانیم اقدام سازنده ای انجام دهیم و امیدواریم 

با بهبود شرایط بتوانیم فعالیت خود را آغاز کنیم.

در شرایطی که 
تولیدکنندگان شمش با 
کمبود ماده اولیه مواجه 

هستند، اکثر معادن سرب 
در کشور، به صادرات 

کنسانتره به کشورهایی 
مانند چین روی آورده اند
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مدیرعامـل شـرکت افق گـداز زنگان گفـت: از آنجایی که عیـار خاک معدنی عرضه شـده در 
بـورس مناسـب نیسـت و بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش روی ناچار بـه واردات مـاده اولیه از 
سـایر کشـورها هسـتند، بنابراین ضرورت دارد تکنولوژی فرآوری کنسـانتره سـولفوره در داخل 

گسترش پیدا کند.

ضرورت فرآوری کنسانتره روی سولفوره

دانش فرآوری کنسـانتره سـولفوره نیز گسترش پیدا 

نکرده است. ضمن اینکه عیار خاک عرضه شده در 

بورس نیز مناسب نیست و بر همین اساس بسیاری 

واردات  بـه  اقـدام  روی،  تولیدکننـدگان شـمش  از 

خاک معدنی از ترکیه و برخی کشـورهای آفریقایی 

مانند مراکش می کنند. از آنجایی که قیمت گذاری 

روی بـر پایـه بـورس فلـزات لنـدن انجـام می شـود و 

نـرخ ارز نیـز رونـد رو بـه رشـدی طـی سـالیان اخیـر 

داشـته اسـت، بنابرایـن اگـر یـک تولیدکننـده بتواند 

فـرآوری  واحـد  احـداث  بـرای  الزم  سـرمایه گذاری 

کنسـانتره سـولفوره را انجام بدهد وعیار خاکی که 

مصـرف می کنـد نیز مناسـب باشـد، قیمتی کـه در 

نهایـت بـرای محصـول تولیـد شـده می توانـد تعیین 

کنـد، مناسـب و سـودآور خواهـد بـود. در غیـر ایـن 

صورت تولید در این شـرایط، صرفه اقتصادی ندارد 

و تولیدکننده با ضرر مواجه خواهد شد. 

مدیرعامـل شـرکت افق گداز زنگان عنـوان کرد: 

تامیـن مـاده اولیـه، مهم تریـن چالـش تولیدکنندگان 

طـی سـالیان اخیـر بوده اسـت. چراکـه در این زمینه 

به سرمایه  در گردش قابل توجهی نیازمند هستیم. 

بـا  کـه سـال های گذشـته می توانسـتیم  در حالـی 

مبلغـی در حـدود یـک میلیـارد تومـان، 100 تـن مـاده 

اولیه خریداری کنیم اما هم اکنون با همین بودجه، 

قـادر بـه تامیـن 10 تـن ماده اولیه خواهیم بـود. با این 

شـرایط مـا چـاره ای جـز تولیـد در یـک شـیفت کاری 

نداریم و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به دنبال این 

معضـل، تولیـد خـود را بـه حداقـل ممکـن کاهـش 

داده انـد و یـا متوقـف کرده انـد. قیمـت حامل هـای 

انرژی نیز به شدت رشد پیدا کرده است و در حال 

حاضر به دنبال سـهمیه بندی برق، دو روز در هفته 

سـید امیر میردامادیان در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

افزایـش قیمـت روی طـی 10 سـال اخیـر باعـث شـده 

اسـت بـا حداقـل میـزان ظرفیـت تولیـد بـه فعالیـت 

خـود ادامـه دهیـم. قیمـت خـاک معدنـی روی در 

هـر  ازای  بـه  تومـان   900 و  هـزار  یـک   ،1390 سـال 

کیلوگـرم بـود و در حـال حاضـر قیمـت آن بـه حـدود 

105 هـزار تومـان رشـد پیـدا کـرده اسـت. بـا توجـه به 

افزایش تورم و همچنین رشـد چشـمگیر هزینه های 

تولیـد در سـال جـاری، بـه نظـر می رسـد تهیـه خـاک 

معدنـی اکسـیدی از بـورس مقـرون بـه صرفـه و بـر 

کنسـانتره  فـرآوری  دارد  ضـرورت  اسـاس  همیـن 

سولفوره در اختیار تولیدکنندگان شمش قرار بگیرد.

وی افـزود: متاسـفانه بـه دلیـل سـوء مدیریـت، 

ذخایـر اکسـیدی معـدن انگـوران رو بـه پایان اسـت و 
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تامین ماده اولیه، 
مهم ترین چالش 

تولیدکنندگان طی سالیان 
اخیر بوده است. چراکه 
در این زمینه به سرمایه  
در گردش قابل توجهی 

نیازمند هستیم

مسـئله باعـث ایجـاد قیمـت کاذب در سـطح بـازار 

خواهد شد.

وی در ادامـه بـه نحـوه عرضـه شـمش روی در 

بـورس اشـاره کـرد و گفـت: در بـورس کاالی ایـران، 

شـمش روی با گریدهای 97، 98 و 99 درصد عرضه 

می شـود کـه هـر شـرکت بنـا بـه تولیـد محصـوالت 

خود، باید گرید مناسبی از شمش روی را خریداری 

کند. در حالت کلی، بیشتر تولیدکنندگان از گرید 

97 درصـد اسـتفاده می کننـد و در ایـن میـان هرچـه 

تعــــداد  کنــــد،  پیـــدا  افزایـــش  خلـــوص  درصـــد 

مصرف کننـدگان نیـز محدودتـر خواهد شـد. ضمن 

اینکـه برخـالف تصـور بسـیاری از فعـاالن صنعـت 

سـرب و روی، تفاوت چندانی میان قیمت بورس و 

بـازار آزاد وجـود نـدارد و بـر همین اسـاس در صورتی 

کـه امـکان خریـد از بـورس فراهـم نباشـد، می تـوان 

نسـبت بـه خریـد از بـازار آزاد اقـدام کـرد. البتـه باید 

توجـه داشـت کـه بـا توجـه بـه اختـالف کـم قیمـت 

روی در بورس کاال و بازار، انگیزه قابل توجهی برای 

خریـداران ایجـاد نمی شـود تـا مـاده اولیـه خـود را از 

این تاالر صنعتی تهیه کنند.

این فعال صنعت روی در پایان ضمن تاکید بر 

حمایت از تولید، یادآور شد: زمانی یک تولیدکننده 

می توانـد محصـول خـود را روانـه بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی کنـد که ضمن حمایت، شـرایط تولید نیز 

از  الزم  حمایت هـای  اگـر  امـا  شـود  تسـهیل 

تولیدکننده نشود و هزینه های تولید بیش از پیش 

افزایـش یابـد، نمی تـوان امیـد چندانی به توسـعه و 

پیشرفت تولید داشت

تولیـد را متوقـف کرده ایـم. در فصـل زمسـتان نیـز 

همزمـان با قطعـی برق، خسـارات جبران ناپذیری به 

تجهیـزات مجموعـه وارد می شـود و مـا در صـورت 

تامین نقیدنگی الزم، ناچار به جایگزینی کوره های 

جدیـد هسـتیم. در حالـی کـه بایـد حقـوق کارگـران 

خـود را بـه صـورت منظـم پرداخت کنیم و دسـتمزد 

نیروی انسانی نیز در سال جاری 57 درصد افزایش 

یافته اسـت، بنابراین توقف تولید به ضرر مجموعه 

تمام خواهد شد.

میردامادیـان در خصـوص معضـالت صنعـت 

اگرچـه صـادرات شـمش روی  روی، مطـرح کـرد: 

منجـر بـه ارزآوری بیشـتری بـه داخـل کشـور شـده 

اسـت امـا بـا توجه به اینکه قیمت گـذاری آن متاثر 

از بـورس فلـزات لنـدن و اتفاقـات جهانـی ماننـد 

جنگ روسیه و اوکراین است، بنابراین تولیدکنندگان 

نمی تواننـد برنامه ریـزی بـرای فـروش شـمش با یک 

قیمت مشخص داشته باشند. این در حالی است 

کـه مـاده اولیـه مـورد نیـاز فعـاالن ایـن صنعـت از 

داخل کشور تامین می شود و این مهم نباید متاثر 

از بازارهـای جهانـی باشـد. مادامـی کـه صـادرات 

نیـز  باالیـی  افـزوده  ارزش  پیـدا می کنـد،  افزایـش 

بـرای صادرکنندگان به همـراه دارد و این امر باعث 

بـازار  در  کاهـش عرضـه شـرکت های صادرکننـده 

داخلی می شود. از سوی دیگر، عرضه شمش روی 

در بـازار داخلـی بسـیار کـم اسـت و نیـاز بـازار را 

تامین نمی کند. بنابراین تولیدکنندگانی که موفق 

بـه صـادرات محصـول نمی شـوند، قیمـت عرضـه 

خـود در بـازار داخلـی را افزایـش می دهنـد کـه ایـن 
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نیاز روزافزون جهان به فلز سرخ

رخنه مصرف زیورآالت طال در تار و پود فرهنگ ایرانی
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منطقه آسـیا با سـهم 51 درصـدی طی سـال های 2۰11 تا 2۰19، بیشـترین نقـش را در تولید 
مـس تصفیه شـده بـازی کرد. عمـده دلیل باال بودن سـهم آسـیا، تولید بـاالی 9 میلیـون تنی کاتد 
مـس چین اسـت. چین، واقع در آسـیای شـرقی بزرگ ترین تولیدکننـده کاتد مس در سـال 2۰19 
بـود. همچنین، این کشـور متعهد شـده  اسـت میزان انتشـار کربـن را به صفر برسـاند. تحقق این 
 ،ICSG امـر، چیـن را بـه بزرگ ترین مصرف کننـده کاتد مـس تبدیل خواهـد کرد. بنـا به گـزارش

میزان ظرفیت مس تصفیه شده در دنیا تا سال 2۰24، از مرز 3۰ میلیون تن عبور می کند.

نیاز روزافزون جهان به فلز سرخ
بازار تولید کاتد مس در دست آسیا  

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالین« و به نقل از شـرکت مشـاوره اقتصادی آرمان 

آتورپـات، مشـاور طـرح جامـع مـس کشـور، تقاضای 

مـس تصفیـه  شـده کـه بعـد از فـوالد و آلومینیـوم 

پرمصرف ترین فلز جهان است، روز به  روز با رشد و 

توسـعه اقتصادی در حال افزایش اسـت. با توجه به 

تنـوع کاربـرد مـس بـه دلیـل ویژگی هـای منحصر به  

بـاال،  الکتریکـی  و  حرارتـی  رسـانایی  نظیـر  آن  فـرد 

مقاومـت بـه خوردگـی، شـکل پذیری و عمـر طوالنـی 

در صنایـع مصرف کننـده، رشـد ایـن صنایع )توسـعه 

اقتصـادی( موجـب افزایـش تقاضـای مـس تصفیـه  

شـده می شـود. بـه جـرات می تـوان ادعـا کـرد کـه 

سـاختمان،  صنایـع  جملـه  از  صنایـع  از  بسـیاری 

زیرسـاخت بـرق و مخابـرات و حمـل  و نقـل کـه بـه  

ترتیـب بیشـترین میـزان مصـرف مـس را بـه خـود 

اختصاص می دهند، به این فلز سرخ وابسته اند.

ظرفیت مس تصفیه  شده افزایش   
خواهد یافت!

 ،ICSG بـر اسـاس گـزارش موسسـه بین المللـی

میزان ظرفیت کاتد مس سـاالنه طی سـال های 2011 

تـا 2020 بالـغ  بـر 670 هـزار تـن افزایش یافت. ظرفیت 

این فلز سـرخ طی سـال های مذکور با شـیب مالیم، 

روند صعودی داشت و از 22 میلیون و 885 هزار تن 

در سـال 2011 بـه 28 میلیـون و 126 هـزار تـن در سـال 

2019 رسـید. همـگام بـا ظرفیـت، تولیـد مس تصفیه  

شـده نیـز رونـدی صعـودی داشـت. بـه  طـوری  کـه با 

نـرخ رشـد سـاالنه 3 درصـد از 18 میلیـون و 400 هـزار 

تـن در سـال 2011 بـه 23 میلیـون و 441 هـزار تـن در 

سال 2019 رسید.

بنا به پیش بینی این موسسه، ظرفیت کاتد مس 

در دنیـا در سـال 2024 نسـبت بـه سـال 2020، بـا نـرخ 

رشد ساالنه یک درصد از 28 میلیون و 900 هزار تن در 

سـال 2020 بـه 31 میلیـون تـن در سـال 2024 خواهـد 

طـور  بـه  بهره بـرداری  نـرخ  اسـت  گفتنـی  رسـید. 

میانگین طی سال های 2011 تا 2019 برابر 80درصد بود 

و از 80 درصد در سال 2011 به 83درصد در سال 2019 

رسید. انتظار می رود که نرخ بهره برداری متوسط در 

سـال 2024 نسـبت بـه سـال 2020، بـا یـک واحد درصد 

افزایش به 85 درصد برسد.

رشد تولید مس تصفیه  شده چین،   
سهم آسیا را در بازار جهانی افزایش داد

شـایان ذکر اسـت با توجه به اینکه تمام مناطق 

جهان از موهبت دفینه های این فلز سـرخ بهره مند 

نیسـتند و صنعـت ذوب و پاالیـش در سراسـر جهـان 

توسـعه نیافتـه اسـت، تولیـد مـس تصفیـه  شـده در 

مناطـق مختلـف متفـاوت اسـت. ایـن مناطـق در 

حـدود   ،2019 تـا   2011 سـال های  طـی  مجمـوع 

196میلیـون و 151 هـزار تـن کاتـد مس تولید کردند. 

بررسـی تولید مس تصفیه  شـده طی سـال های 2011 

تا 2019 نشان می دهد قاره آسیا به طور متوسط طی 

و  میلیـون   11 از  بیـش  سـاالنه  مذکـور،  سـال های 

166هزار تن مس تصفیه شده تولید کرد و بیشترین 

مناطـق  بیـن  در  تصفیـه  شـده  مـس  تولیـد  میـزان 

مختلف را به خود اختصاص داد. میزان تولید کاتد 

مس در آسـیا در سـال 2019 در مقایسـه با سـال 2018 

بالغ  بر 346 هزار تن افزایش داشت.

بعـد از قـاره آسـیا، قـاره آمریـکا بـا متوسـط تولیـد 

سـاالنه پنـج میلیـون و 114 هـزار تـن کاتـد مـس طـی 

سـال های 2011 تـا 2019، در جایـگاه دوم قـرار گرفـت. 

میـزان حجـم تولید مس تصفیه  شـده این منطقـه در 

سـال 2019 نسـبت بـه سـال 2018، حـدود 100 هـزار تـن 

افزایش داشت. قاره اروپا نیز با متوسط تولید بالغ  بر 

سه میلیون و 829 هزار تن کاتد مس در هر سال، رتبه 

کـرد.  تـا 2019 کسـب  سـال های 2011  طـی  را  سـوم 

گفتنی است میزان تولید مس تصفیه  شده قاره اروپا 

در سال 2019 نسبت به سال 2018، حدود 114هزار تن 

افزایـش یافـت. قاره های آفریقا و اقیانوسـیه هر کدام 
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بـه  ترتیـب طـی سـال های مـورد بررسـی دوره، بـه  طور 

متوسـط در هر سـال یک میلیون و 200 هزار تن و 483 

هزار تن مس تصفیه  شده تولید کردند.

مجمـوع تولیـد مـس تصفیه  شـده 20 کشـور برتر 

دنیا در سال 2019 برابر 22 میلیون و 150 هزار تن بود. 

چین با سهم 44 درصدی و تولید 9 میلیون و 700 هزار 

 
 شده چین، سهم آسیا را در بازار جهانی افزایش داد رشد تولید مس تصفیه

 جهان راسرس در پاالیش و ذوب صنعت و نیستند مندبهره سرخ فلز این هایدفینه موهبت از جهان مناطق تمام اینکه به توجه با شایان ذکر است
 520 حدود ،1152 تا 1155 هایسال طی مجموع در ن مناطقای. است متفاوت مختلف مناطق در شده تصفیه مس تولید است، نیافته توسعه
 طور به آسیا قاره دهدمی نشان 1152 تا 1155 هایسال طی شده تصفیه مس تولید بررسی. کردند تولید مس کاتد تن هزار 515 و میلیون
ده در ش و بیشترین میزان تولید مس تصفیه کرد تولید شده تصفیه مس تن هزار 500 و میلیون 55 از بیش ساالنه مذکور، هایسال طی متوسط

 افزایش تن هزار 020 بر بالغ 1158قایسه با سال در م 1152بین مناطق مختلف را به خود اختصاص داد. میزان تولید کاتد مس در آسیا در سال 
 .داشت

، در جایگاه دوم قرار 1152تا  1155های هزار تن کاتد مس طی سال 552بعد از قاره آسیا، قاره آمریکا با متوسط تولید ساالنه پنج میلیون و 
 با نیز اروپا هزار تن افزایش داشت. قاره 511حدود  ،1158نسبت به سال  1152شده این منطقه در سال  گرفت. میزان حجم تولید مس تصفیه

 میزان کسب کرد. گفتنی است 1152تا  1155ی هاسال طی را سوم رتبه سال، هر در مس کاتد تن هزار 812 و میلیون سه بر بالغ تولید متوسط
 به کدام هر اقیانوسیه و آفریقا هایقاره. یافت افزایش تن هزار 552 حدود ،1158 سال به نسبت 1152 سال در اروپا قاره شده تصفیه مس تولید

 .کردند تولید شده تصفیه مس هزار تن 280 و تن هزار 111 و میلیون یک سال هر در متوسط طور به دوره، بررسی مورد هایسال طی ترتیب
 

 2درصدی و تولید  22هزار تن بود. چین با سهم  511میلیون و  11برابر  1152کشور برتر دنیا در سال  11شده  مجموع تولید مس تصفیه
 افزایش درصد واحد پنج ،1155 سال با مقایسه در سهم این هزار تنی بیشترین سهم را در تولید کاتد مس دنیا داشت. همچنین 711میلیون و 

 50برابر  1155تولید کرد. سهم شیلی در سال  شده تصفیه مس تن هزار 111 و میلیون دو بر بالغ درصدی، 51 سهم با شیلی چین، از بعد. داشت
هزار تنی فلز سرخ،  111است. ژاپن با تولید یک میلیون و حدود، سه واحد درصد کاهش داشته  1155نسبت به سال  1152درصد بود که سال 

درصد در سال  7به  1155در سال  درصد 0شده از  کسب کرد. گفتنی است که سهم ژاپن در تولید مس تصفیه 1152مقام سوم جهان را در سال 
 سال در ایران. داد اختصاص خود به 1111 سال در را دنیا مس کاتد تولید بیستم رتبه درصدی، یک سهم با ایران افزایش داشت. همچنین 1152
 .بود دارا جهان شده تصفیه مس تولیدکنندگان بین در را مقام همین ،1155
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تنـی بیشـترین سـهم را در تولیـد کاتـد مـس دنیـا 

داشـت. همچنین این سـهم در مقایسه با سـال 2011، 

پنج واحد درصد افزایش داشت. بعد از چین، شیلی 

با سـهم 10 درصدی، بالغ  بر دو میلیون و 200 هزار تن 

مـس تصفیـه  شـده تولیـد کـرد. سـهم شـیلی در سـال 

2011 برابر 13 درصد بود که سال 2019 نسبت به سال 

2011، حـدود سـه واحـد درصـد کاهش داشـته  اسـت. 

ژاپـن بـا تولیـد یـک میلیـون و 500 هـزار تنـی فلـز سـرخ، 

مقام سـوم جهان را در سـال 2019 کسـب کرد. گفتنی 

اسـت کـه سـهم ژاپـن در تولیـد مـس تصفیـه  شـده از 

6درصد در سال 2011 به 7 درصد در سال 2019 افزایش 

داشـت. همچنیـن ایـران بـا سـهم یـک درصـدی، رتبـه 

بیسـتم تولیـد کاتـد مـس دنیـا را در سـال 2020 به خود 

اختصاص داد. ایران در سال 2011، همین مقام را در بین 

تولیدکنندگان مس تصفیه  شده جهان دارا بود.

39 سال مانده تا تحقق بزرگ ترین   
تعهد چین در خصوص تکنولوژی های سبز

 بـا توجـه بـه کاربـرد فلـز مس در صنایع متنـوع و 

لزوم مصرف آن در برخی کاربردها، انتظار می رود با 

رشـد تقاضـای جهانـی، تقاضا بـرای این فلز سـرخ نیز 

افزایـش پیـدا کنـد. مهم تریـن کاربـرد کـه از تقاضـای 

جهانـی مـس حمایـت می کنـد، تکنولوژی های سـبز 

ماننـد زیرسـاخت  نیروگاهـی انرژی هـای تجدیدپذیر 

بـادی( و صنعـت خودرو هـای برقـی  )خورشـیدی و 

است. چین یکی از کشورهایی است که به استفاده 

سـرمایه گذاری های  بـا  سـبز  تکنولـوژی  از  بهینـه 

هنگفتی روی آورده  است. این کشور در نظر دارد تا 

سـال 2060، خالـص انتشـارات کربنـی را بـه صفـر 

برسـاند. بنابرایـن، چیـن بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف 

بـرق،  تولیـد  بخـش  در  را  خـود  برنامه هـای  بایـد 

هیدورژن سـبز و تکنیک های جذب و ذخیره سـازی 

کربـن اجـرا کنـد. می تـوان ادعـا کـرد بـا تحقق یافتن 

این برنامه ها، چین بیشترین سهم را در بخش هایی 

از فناوری هـای پـاک همچـون خودروهـای برقـی و 

پنل هـای خورشـیدی پیدا می کنـد. به همین دلیل، 

انتظـار مـی رود چیـن بزرگ ترین مصرف کننده کاتد 

مس همچنان باقی بماند.
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ایـران بنـا به  دالیلی که ریشـه در تاریخ، فرهنگ و مذهب کشـور دارد و بـا نقش آفرینی زیورآالت 
و جواهـرات، کشـوری مهـم در صحنه تقاضای جهانی طال به   شـمار می رود. در مقابـل عرضه طال در 
ایـران بـه  خصـوص از محل معـادن، در سـطح جهانی چنـدان مطرح نیسـت؛ اگرچـه ظرفیت های 

بالقوه ای برای توسعه عرضه معدنی کشور نیز موجود است.

رخنه مصرف زیورآالت طال در تار و پود فرهنگ ایرانی
بررسی عرضه و تقاضای طالی ایران  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، مشـاور طـرح جامـع طـالی کشـور، 

تقاضای شمش طال در ایران به  طور قابل مالحظه ای 

بیـش از عرضـه آن بـوده و کسـری عرضـه شـمش در 

مقطعی به بیش از 120 تن در سال نیز رسیده است. 

تقاضای قابل توجه و با ثبات زیورآالت و جوهرات و 

وجـود محرک هـای اقتصـادی فـراوان در کشـور بـرای 

افزایش تمایل به سرمایه گذاری در بازار طال، موجب 

برتری همیشگی تقاضا بر عرضه بوده  است.

عرضه طال در ایران نیز به تبع جهان، از دو محل 

امـا  می شـود  تامیـن  بازیافتـی  و  معدنـی  عرضـه 

برخالف آنچه در جهان جریان دارد، عرضه معدنی 

در ایران سهم به  مراتب کمتری را نسبت به عرضه 

اگرچـه  می دهـد.  اختصـاص  خـود  بـه  بازیافتـی 

بـا توجـه بـه  بررسـی ها نشـان دهنده آن اسـت کـه 

ذخایر طالی کشـور و نرخ برداشـت بسـیار کمتر از 

میانگین جهانی، در صورت اهتمام کافی به توسعه 

تولید معدنی، این بخش می  تواند بخشی  از فاصله 

بین عرضه و تقاضای کشـور را پوشـش دهد و حتی 

از تولید بازیافتی نیز پیشی بگیرد.

بازیافـت طـال در ایـران بـه  طـور عمـده از محـل 

بازیافـت زیـورآالت و جواهـرات انجـام می شـود و 

دوبـاره در چرخـه تولیـد زیـور مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد. بـا توجـه بـه عـدم وجـود تکنولوژی هـای 

و  الکتریکـی  ضایعـات  بازیافـت  بـرای  اسـتاندارد 

الکترونیکی در ایران، بازیافت از این محل به  مقدار 

ناچیزی انجام می شود. در نمودار 1 مجموع عرضه 

طـالی معدنـی ایـران از سـال 2010 تـا 2019، به تفکیک 

معدنی و بازیافتی قابل مشاهده است.

مشـاهده  قابـل   1 نمـودار  در  کـه  طـور  همـان  

اسـت، مجمـوع تولیـد طـالی معدنـی کشـور طـی 

سـال های 2010 تا 2019 ابتدا با کاهش قابل توجهی 

روبـه رو شـده و از حـدود 35 تـن در سـال 2010 تـا 

حـدود 23 تـن در سـال 2015 کاهـش یافته اسـت. با 

توجـه بـه اینکـه عمـده تولیـد طـی ایـن سـا ل ها از 

محـل بازیافـت بـوده اسـت، کاهـش قابـل توجـه بـه  

دلیـل کاهـش تولیـد بازیافتـی اسـت و رشـد انـدک 

تولیـد معدنـی طـی این سـال ها نتوانسـته مانـع از 
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 2101 سال در که طوریبه است؛ بوده روروبه توجهی قابل هایقابل مشاهده است، تقاضای طال در کشور با نوسان 2طور که در نمودار  همان

 با سال این در تقاضا و افتاده اتفاق تندی شیب با 2105 سال تا تقاضا افزایش روند سال، این از پس. است رسیده ثبت به تنی 011 تقاضای
، ناگهان افت شدید تقاضا اتفاق افتاده و این کاهش 2104تن، به بیشینه مقدار خود در بازه مورد بررسی رسیده است. در سال  041حدود  مقدار

درصد بیشینه تقاضای ثبت شده  41تنی ثبت شده در این سال، تنها حدود  32طوری که تقاضای حدود ادامه داشته است؛ به 2101شدید تا سال 
 های پیشین چندان محسوس نیست.ورد بررسی است. پس از آن افزایش اندکی در تقاضا رخ داده که نسبت به کاهش سالدر بازه م

 55گذاری، سهم درصدی از مجموع تقاضا داشته و تقاضای سرمایه 17طور میانگین در بازه مورد بررسی، سهم  تقاضای بخش ساخت، به
 هب اگرچه های مورد بررسی نوسان اندکی را تجربه کرده است.و بخش از مجموع تقاضا طی سالدرصدی را به ثبت رسانده است. سهم این د

 ایران تصادیاق خاص شرایط اما بپذیرند اقتصادی وقایع از را متفاوتی تاثیرات گذاریسرمایه تقاضای و زیورآالت تقاضای است ممکن کلی طور
 گذاری یکسان باشد.تاده در تقاضا در هر دو بخش ساخت و سرمایهاف اتفاق هایافزایش و هاکاهش تا است شده موجب

دهنده آن است که بازار کشور همواره در حالت کسری عرضه قابل توجهی قرار داشته است. مقایسه عرضه و تقاضای شمش طالی ایران، نشان
تن در سال نیز رسیده  021ت و این کسری تا حدود تن بیش از عرضه بوده اس 14، تقاضا حدود 2102تا  2101های طور میانگین طی سالبه

 شود.دهنده آن است که بخش قابل توجهی از شمش مصرفی در کشور از طریق واردات انجام میاست. این موضوع نشان

 انتهای پیام//
 

 

 
ابتدا با کاهش قابل توجهی  2102تا  2101های قابل مشاهده است، مجموع تولید طالی معدنی کشور طی سال 0طور که در نمودار  همان
ها از لکاهش یافته است. با توجه به اینکه عمده تولید طی این سا 2103تن در سال  25تا حدود  2101تن در سال  53رو شده و از حدود روبه

مانع از کاهش  ها نتوانستهسالدلیل کاهش تولید بازیافتی است و رشد اندک تولید معدنی طی این یافت بوده است، کاهش قابل توجه بهمحل باز
 مجموع تولید شود.

های الطوری که اختالف ایجادشده با س با جهش همراه بوده است. به 2102، تولید با افزایش اندکی مواجه شده و در سال 2103پس از سال 
 کاهش و شدهعرضه مجموع از آن سهم افزایش موجب ها،سال این طی معدنی تولید مداوم رشد. است کرده جبران را زمانی بازه ابتدایی، این

. روند افزایش مداوم شودمی برآورد تن 52 حدود 2102 سال در عرضه مجموع. است کرده جبران را ابتدایی هایسال به نسبت بازیافتی تولید
افزایش پیدا  2102درصد در سال  22تا  2101درصد در سال  7تولید معدنی موجب شده است تا سهم تولید معدنی از مجموع عرضه از حدود 

 کند.

ین د ای تحت تاثیر فرهنگ و مذهب ایرانی قرار دارد. استفاده از زیورآالت طال از دیرباز در ایران رایج بوده وطور ویژه تقاضای طال در ایران به
اسالم نیز از دیگر دالیلی است که موجب شده تا همواره سطحی از تقاضای زیورآالت و جواهرات در کشور حفظ شود. از سوی دیگر، شرایط 
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کاهش مجموع تولید شـود.

پس از سال 2015، تولید با افزایش اندکی مواجه 

شـده و در سـال 2018 با جهش همراه بوده اسـت. به  

طوری که اختالف ایجادشـده با سـال های ابتدایی، 

ایـن بـازه زمانـی را جبـران کـرده اسـت. رشـد مـداوم 

تولید معدنی طی این سال ها، موجب افزایش سهم 

آن از مجمـوع عرضه شـده و کاهـش تولیـد بازیافتی 

نسـبت بـه سـال های ابتدایی را جبـران کرده اسـت. 

مجمـوع عرضـه در سـال 2019 حـدود 38 تـن بـرآورد 

می شود. روند افزایش مداوم تولید معدنی موجب 

شـده اسـت تا سـهم تولید معدنی از مجموع عرضه 

از حدود 7 درصد در سال 2010 تا 22 درصد در سال 

2019 افزایش پیدا کند.

تقاضـای طـال در ایـران بـه  طـور ویـژه ای تحـت 

تاثیر فرهنگ و مذهب ایرانی قرار دارد. استفاده از 

زیـورآالت طـال از دیربـاز در ایـران رایـج بـوده و دیـن 

اسـالم نیز از دیگر دالیلی اسـت که موجب شـده تا 

همواره سطحی از تقاضای زیورآالت و جواهرات در 

کشـور حفـظ شـود. از سـوی دیگـر، شـرایط خـاص 

اقتصاد کشور و تداوم تورم با نرخ های باال، تقاضای 

قابـل توجهـی را بـرای سـرمایه گذاری در طـال بـرای 

حفظ ارزش پول، به  وجود آورده است. البته این دو 

دلیـل بـرای متقاضـی طـال، منفـک از یکدیگـر نبـوده 

اسـت و در بسـیاری از مواقـع حتـی خرید زیـورآالت 

نیز با هدف حفظ سرمایه انجام می شود.

در نمـودار 2 تقاضـای طـالی کشـور بـه تفکیک 

مشـاهده  قابـل  سـرمایه گذاری  و  سـاخت  بخـش 

اسـت. منظـور از بخـش سـاخت، تقاضـای شـمش 

طـال بـرای سـاخت زیـورآالت و جواهـرات، ضـرب 

سـکه یـا اسـتفاده در صنعـت اسـت کـه اسـتفاده از 

طال در صنعت در ایران بسیار اندک بوده و از بین 

عمـده  سـهم  نیـز  سـکه  و  جواهـرات  و  زیـوراالت 

مربوط به زیور می شود.

همان  طور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، 

تقاضـای طـال در کشـور بـا نوسـان های قابـل توجهی 

 2010 سـال  در  کـه  به طـوری  اسـت؛  بـوده  روبـه رو 

تقاضای 106 تنی به ثبت رسـیده اسـت. پس از این 

سـال، رونـد افزایـش تقاضـا تـا سـال 2013 بـا شـیب 

تنـدی اتفـاق افتـاده و تقاضـا در ایـن سـال بـا مقـدار 

حـدود 140 تـن، به بیشـینه مقـدار خود در بـازه مورد 

بررسـی رسـیده اسـت. در سـال 2014، ناگهـان افـت 

شـدید تقاضـا اتفـاق افتـاده و ایـن کاهـش شـدید تـا 

سال 2016 ادامه داشته است؛ به طوری که تقاضای 

حـدود 52 تنـی ثبـت شـده در این سـال، تنهـا حدود 

40 درصد بیشـینه تقاضای ثبت شـده در بازه مورد 

بررسی است. پس از آن افزایش اندکی در تقاضا رخ 

داده که نسبت به کاهش سال های پیشین چندان 

محسوس نیست.

تقاضای بخش ساخت، به  طور میانگین در بازه 

مـورد بررسـی، سـهم 67 درصـدی از مجمـوع تقاضـا 

داشته و تقاضای سرمایه گذاری، سهم 33 درصدی 

را بـه ثبـت رسـانده اسـت. سـهم ایـن دو بخـش از 

مجمـوع تقاضـا طـی سـال های مورد بررسـی نوسـان 

اندکـی را تجربـه کـرده اسـت. اگرچـه بـه  طـور کلـی 

تقاضـای  و  زیـورآالت  تقاضـای  اسـت  ممکـن 

وقایـع  از  را  متفاوتـی  تاثیـرات  سـرمایه گذاری 

اقتصـادی بپذیرنـد اما شـرایط خاص اقتصـادی ایران 

موجب شـده اسـت تا کاهش ها و افزایش های اتفاق 

و  سـاخت  بخـش  دو  هـر  در  تقاضـا  در  افتـاده 

سرمایه گذاری یکسان باشد.

مقایسـه عرضـه و تقاضـای شـمش طـالی ایـران، 

نشـان دهنده آن اسـت کـه بـازار کشـور همـواره در 

داشـته  قـرار  توجهـی  قابـل  عرضـه  کسـری  حالـت 

اسـت. به طـور میانگیـن طـی سـال های 2010 تـا 2019، 

تقاضا حدود 64 تن بیش از عرضه بوده اسـت و این 

کسـری تا حدود 120 تن در سـال نیز رسـیده اسـت. 

ایـن موضـوع نشـان دهنده آن اسـت کـه بخـش قابل 

توجهی از شمش مصرفی در کشور از طریق واردات 

انجام می شود.
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت فوالد هرمزگان برگزار شـد و این مجمع 
به تقسیم دو هزار و 4۰۰ ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران رای داد.

تقسیم 2400 ریالی سود در مجمع »هرمز«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه  »فلـزات 

شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا موضـوع اسـتماع گـزارش 

هیئـت  مدیـره و بازرس قانونی، تصویـب صورت های 

مالی سال )دوره( مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 

1400، تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، 

انتخـاب روزنامـه کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور 

اعضـای غیـر موظـف هیئـت مدیـره و تعییـن پـاداش 

هیئت مدیره در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضور اعضـای هیئت رئیسـه در 

جایگاه قانونی رسمیت یافت. عطاالله معروفخانی، 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در مجمع عمومی 

عادی این شرکت بیان کرد: فوالد هرمزگان با کمک 

هیئت مدیره، سهامدار عمده، معاونت ها و تمامی 

کارکنـان خـود توانسـت برخـی از رکوردهـای تولید و 

کسـب درآمـد را جابه جـا کنـد. کسـب ایـن رکوردها 

در حالی رقم خوردند که سـال گذشـته با چهار ماه 

قطعـی بـرق و دو مـاه کاهـش گاز مواجـه شـدیم. 

همچنیـن سـال گذشـته توانسـتیم پـس از 12 سـال 

بـه ارزش 10 هـزار  را  بـزرگ توسـعه ای  چهـار طـرح 

میلیارد تومان آغاز کنیم.

وی یادآور شـد: شـرکت فوالد هرمزگان با هدف 

تولیـد سـاالنه 1.5 میلیـون تن تختال احداث شـد و 

دو واحـد آهـن اسـفنجی بـه ظرفیـت یـک میلیـون و 

650هزار تن نیز دارد. ضمن اینکه تجهیزات جانبی 

دو واحد فوالدسازی و احیا مستقیم همچون انباشت 

و برداشت، آب شیرین کن به میزان سه هزار و 300متر 

بـرق،  توزیـع  ایسـتگاه مرکـزی  مکعـب در سـاعت، 

کارخانه اکسیژن و کارخانه آهک نیز در شرکت ایجاد 

شـده اسـت. فـوالد هرمـزگان توانایی تولید تختال به 

ضخامـت 200 تـا 250 میلی متـر، عرض 900 تـا دو هزار 

میلی متر و طور 6 تا 12 متر را دارد.

موفقیت های فوالد هرمزگان در سال 14۰۰  
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به افتخارات 

از  کـرد:  عنـوان  گذشـته،  سـال  در  شـرکت  ایـن 
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برگـزاری دومیـن کنفرانس بین المللی فوالدسـازی و 

ریخته گـری مـداوم، انتخـاب واحـد برتـر تحقیـق و 

وزارت  سـاالنه  ارزیابـی  اسـاس  بـر  کشـور  توسـعه 

صمت، تحویل موقت و بهره برداری از پروژه طراحی 

شـارژ  نـت  نقاله هـای  نـوار  راه انـدازی  و  و سـاخت 

بلوک هـای قـوس الکتریکی، پیاده سـازی فرایندهای 

امنیـت اطالعـات، راه  انـدازی سیسـتم مدیریـت بـا 

مشتریان، افزاش رضایت مشتریان از مشاوره فنی، 

افزایـش رضایـت مشـتریان از سـرعت رسـیدگی بـه 

نـوآور  برتـر  تندیـس  دریافـت  مشـتریان،  شـکایات 

کشـور و تولیـد دو نـوع محصـول جدیـد و مشـارکت 

در ساخت و خرید دستگاه XRF با یک سوم قیمت 

معادل 100 هزار یورو صرفه جویی ارزی اشاره کرد.

بـــــه  فــــوالد هرمـــــزگان  مدیرعامــــل شرکــــت 

دسـتاوردهای حوزه خرید نیز اشـاره کرد و گفت: با 

توجه به شـرایط تحریم و پیش بینی هایی که در این 

حـوزه بـرای بـازار مـواد اولیـه فـوالد هرمـزگان انجـام 

شـد، اقـدام بـه تدویـن اسـتراتژی های مناسـب در 

حـوزه تامیـن قطعـات یدکـی و ذخیـره مـواد اولیـه 

کردیـم. ایـن اقـدام عـالوه بـر ایجـاد شـرایط پایـدار 

باعـث افزایـش سـود عملیاتـی شـرکت شـد. فـوالد 

هرمـزگان در سـال قبـل در حـوزه خریـد اقدامـات 

متعـددی صـورت داد کـه شـامل خرید مطمئن برق 

از بخـش خصوصـی، تامیـن بـه موقـع فروسـیلیس از 

افزایـش  تولیـد،  توقـف  زمـان  در  مختلـف  منابـع 

موجودی گندله آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه 

و تامیـن منابـع مختلـف بـه منظـور ایجـاد دپـوی 

مطمئـن، کاهش بهای تمام شـده خرید مـواد اولیه، 

صرفه اقتصادی ناشـی از افزایش موجودی در سـال 

1400 بالـغ بـر 10 هـزار میلیـارد ریـال، انعقـاد قـرارداد 

بلندمدت حمل ریلی و تامین تجهیزات نمونه گیر، 

خریدهـای  افزایـش  و  خارجـی  خریدهـای  کاهـش 

داخلی به منظور حمایت از تولید داخل در اقالمی 

ماننـد پودرهـای ریخته گـری و جـرم سـرد کـوره را 

برای خرید صورت داد.

رشد 61 درصدی سود »هرمز«  
معروفخانـی بـا بیـان دسـتاوردهای حـوزه فروش 

مطـرح کـرد: شـرکت در سـال قبـل رشـد 61 درصدی 

از  بلوریـن  تندیـس  کسـب  شـرکت  افتخـارات 

نوزدهمیـن همایـش جایـزه تعالـی سـازمانی، کسـب 

برتـر در جشـنواره حاتـم، کسـب  عنـوان محصـول 

تندیس رضایتمندی مشتری، کسب عنوان شرکت 

برتر در جشنواره شهید رجایی استان، کسب عنوان 

مدیر ارزش آفرین در تحول توسـعه کسـب و کار در 

ارشـد  مدیـر  تندیـس  کسـب  سراسـری،  نشـریات 

ارتباط گستر، کسب جایزه مسئولیت های اجتماعی 

در حـوزه کرونـا، دریافـت تندیـس سـومین کنگـره 

مدیران حرفه ای، دریافت نشان عالی مسئولیت های 

اجتماعـی، دریافـت تندیـس همایـش ایـران مهربـان 

و... بوده است.

رکوردهای تولید و بهره برداری  
و  تولیـد  رکوردهـای  در خصـوص  معروفخانـی 

بهره برداری شـرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: 

دستاوردهای تولیدی فوالد هرمزگان در سال گذشته 

شـامل کسـب رکوردهـای تولیـدی در دو واحـد آهـن 

اسفنجی و مجموع تولید آهن اسفنجی، بومی سازی 

71 قطعـه و 28 تجهیـز اسـتراتژیک، کاهـش میـزان 

توقفات اضطراری،  دستیابی به رکورد تولید روزانه 

و ماهانه تختال، رکورد کاهش مصرف نسوز و انرژی 

و... بود.

وی تصریح کرد: از دستاوردهای فوالد هرمزگان 

بـه  می تـوان  پـروژه  اجـرای  و  تکنولـوژی  حـوزه  در 

مواردی همچون ابالغ قراردادهای طراحی، نصب و 

راه انـدازی پروژه هـای کارخانه هـای تولیـد گازهـای 

صنعتـی بـا ظرفیـت 10 هـزار نرمـال متـر مکعـب بـر 

سـاعت اکسـیژن، کارخانـه تولیـد آهـن اسـفنجی بـا 

ظرفیت 900 هزار در سال، احداث سیلوهای ذخیره 

آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت 28 هـزار تـن، همچنیـن 

سیستم سولفورزدایی برای مدول های احیا مستقیم، 

احداث تصفیه خانه پسـاب های صنعتی با ظرفیت 

280 متر مکعب آب تصفیه شده در ساعت، اصالح 

احـــداث  آب شیریــن کـــن،  پیش تصفیـــه  سیستـــم 

غبارگیر، احداث ساختمان مرکز داده، نهایی کردن 

و ارسـال اسـناد توسـعه کارگاه ذوب و ریخته گـری 

برای افزایش تولید زیر سطح تا دو میلیون تن و قرار 

مناقصـه،  فراینـد  در  ثانویـه  گاز  ایسـتگاه  گرفتـن 

کسب این رکوردها در 
حالی رقم خوردند که سال 
گذشته با چهار ماه قطعی 
برق و دو ماه کاهش گاز 

مواجه شدیم. همچنین سال 
گذشته توانستیم پس از 

12 سال چهار طرح بزرگ 
توسعه ای را به ارزش 1۰ 
هزار میلیارد تومان آغاز کنیم
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تصفیه خانـه پسـاب های صنعتـی، افزایـش ظرفیـت 

تولیـد کوره هـای قوس الکتریکی، افزایش نرخ شـارژ 

مـواد کوره هـای قـوس الکتریکـی در مرحلـه پایانـی، 

نمونه گیـر اتوماتیـک دمـای ذوب کوره هـای قـوس 

الکتریکی در مرحله نصب تجهیزات اشاره کرد.

وی ادامـه داد: فـوالد هرمـزگان همـراه بـا دیگـر 

شـرکت ها در پروژه هـای متعـددی مشـارکت کـرده 

واحـد  احـداث  آن هـا می تـوان  ازجملـه  کـه  اسـت 

در  آهن سـازی  مگامـدول  احـداث  آهـک،  تولیـد 

ارتقـای  و  نوسـازی  طـرح  هرمـز،  سـیمین  سـتاره 

تصفیه خانه بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده 

به صنایع نام برد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بـا اشـاره به 

عملکـرد محیـط زیسـتی ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: 

ایـن زمینـه  فـوالد هرمـزگان در  در سـال گذشـته 

موفق عمل کرد و توانست عملکرد محیط زیستی 

خـود را بهبـود بخشـد. اقداماتـی کـه در ایـن رابطه 

صورت داد شـامل بهبود سیسـتم مدیریت محیط 

زیست استاندارد ISO14001، طراحی نظــام مدیریت 

زیست محیطی پیمانکاران مستمر و نصب سامانه 

پایـــش آنالیــــن گازهـــای خروجـی در واحـد احیـا 

مستقیم می شود.

معروفخانی تصریح کرد: فعالیت های آموزشی 

و توسـعه منابع انسـانی صورت گرفته در سـال 1400 

برگـزاری دوره هـای تخصصـی و برگـزاری کالس های 

آموزشی بوده است.

 وی مهم تریـن برنامه هـا و تولیـد شـرکت فـوالد 

هرمزگان در سال 1401 را انعقاد قرارداد پروژه افزایش 

ظرفیـت زیرسـقف فوالدسـازی بـه دو میلیـون تـن، 

انعقاد قرارداد پروژه ایجاد ایستگاه گاز ثانویه جدید 

بـه مـوازات ایسـتگاه موجـود، اجـرای پـروژه کارخانـه 

تولید گازهای صنعتی به ظرفیت 10 هزار نرمال متر 

مکعـب در سـاعت، تحویـل موقـت پـروژه افزایـش 

ظرفیـت تولیـد کوره هـای قـوس الکتریکـی، اجـرای 

پروژه مدول سوم آهن اسفنجی به ظرفیت 900 هزار 

تـن در سـال، اجـرای پـروژه افزایـش تعـداد سـیلوهای 

و  جامـع  طـرح  تدویـن  و  اسـفنجی  آهـن  ذخیـره 

برنامه ریـزی نیـروی انسـانی را از جملـه مهم تریـن 

پروژه در دست اقدام فوالد هرمزگان در سال جاری 

عنوان کرد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان در پایـان از 

سـهامداران در خواسـت کـرد بـا پیشـنهادات هیئت 

مدیره جهت پیشبرد اهداف شرکت موافقت کنند.

در ادامه مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

فـوالد هرمزگان، حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی 

بندهای خود از گزارش هیئت مدیره و صورت های 

مالی شرکت را قرائت کرد و هیئت مدیره و مدیران 

شرکت نیز به آن پاسخ دادند. همچنین سهامداران 

سـواالت خـود را از مدیـران در خصـوص برنامه هـا و 

عملکرد فوالد هرمزگان پرسیدند و پاسخ های خود را 

دریافت کردند.

در پایـان مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

فوالد هرمزگان صورت های مالی منتهی به 29اسفند 

1400 به تصویب سـهامداران رسـید. موسسـه دش و 

بـازرس  و  مسـتقل  حسـابرس  عنـوان  بـه  همـکاران 

قانونـی اصلـی و موسسـه رازدار بـه عنوان حسـابرس 

مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب شدند. 

روزنامـه  دنیـای اقتصاد و گسـترش صمت به عنوان 

قابـل  سـود  شـد.  انتخـاب  کثیراالنتشـار  روزنامـه 

تقسـیم شـرکت 80 هـزار میلیـارد ریـال بـوده کـه 75 

درصـد آن معـادل دو هـزار و 400 ریـال بـه ازای هـر 

سهم میان سهامداران توزیع شد.

درآمـد را نسـبت بـه سـال قبـل از آن تجربـه کـرد و 

درآمـد بـه 216 هـزار میلیـارد ریـال رسـید. همچنیـن 

رشـد 71 درصـدی درآمـد داخلـی به میـزان 128 هزار 

فـروش  درآمـد  درصـدی   51 رشـد  ریـال،  میلیـارد 

صادراتـی بـه میـزان 87 هـزار میلیـارد ریـال و رشـد 

3درصـدی کسـب درآمـد محصـوالت دارای ارزش 

افزوده باالتر نسـبت به سـال 1399، توسـعه بازارهای 

صادراتـی جدیـد در مناطـق اروپـا، شـمال آفریقـا و 

آسـیای جنوب شرقی، دریافت تندیس صادرکننده 

برتر را حاصل کرد.

وی اضافـه کـرد: فـوالد هرمـزگان طبـق گـزارش 

ایمیدرو، یکی از برترین تولیدکنندگان فوالد کشـور 

بود و توانسـت 6.5 درصد از سـهم تولید فوالد خام 

کشور را از آن خود سازد و در رتبه چهارم بزرگ ترین 

تولیدکنندگان این محصول قرار گرفت.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد هرمـزگان بیـان کـرد: 

سـال گذشـته بهـای تمـام شـده تولیـد محصـول در 

فـوالد هرمـزگان 127 هـزار میلیارد ریال بود که رشـد 

65 درصـدی نسـبت بـه سـال قبـل از آن داشـت. بـه 

ایـن ترتیـب سـود خالـص فوالد هرمـزگان بـه 94 هزار 

میلیارد ریال رسـید که رشـد 63 درصدی نسبت به 

سـال قبـل از آن را نشـان می دهـد. در همیـن حـال 

سـود عملیاتـی شـرکت در سـال گذشـته 89 هـزار 

میلیارد ریال بود که 50 درصد نسبت به سال 1399 

رشد داشت.

اجرای پروژه های توسعه ای  
معروفخانـی بـا تاکیـد بر اجـرا و ادامـه طرح های 

توسـعه ای فـوالد هرمـزگان در سـال جـاری، اظهـار 

کـرد: فـوالد هرمـزگان چندین پـروژه توسـعه ای را در 

دست اقدام دارد که از جمله آن می توان به افزایش 

واحـد  ظرفیـت  افزایـش  ذوب،  واحـد  ظرفیـت 

ریخته گـری، احـداث واحـد تولیـد محصـول گـرم، 

احداث مدول سـوم واحد آهن سـازی، احداث واحد 

تولید اکسیژن و... اشاره کرد. عالوه بر این، افزایش 

ظرفیت سـیلوهای آهن اسـفنجی، توسـعه ایسـتگاه 

کاهـش فشـار گاز طبیعـی در دسـتور کار اسـت. 

همچنیـن در اجـرای پروژه هـا می تـوان بـه احـداث 

با توجه به شرایط تحریم 
و پیش بینی هایی که در 

این حوزه برای بازار مواد 
اولیه فوالد هرمزگان انجام 

شد، اقدام به تدوین 
استراتژی های مناسب در 

حوزه تامین قطعات یدکی و 
ذخیره مواد اولیه کردیم
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رئیـس هیئت عامـل ایمیدرو گفت: طی سـال های گذشـته، راهبـری واحدهایی همچون سـرب 
نخلـک، نفلیـن کلیبـر و فروکروم جغتای به بخش خصوصی واگذار شـده اسـت که ضمن مقایسـه 
عملکـرد ایـن مجموعه هـا در بخش هـای تولیـد، درآمدزایـی و اشـتغال زایی نسـبت به سـال های 

گذشته، می توان نتایج مثبت این مهم را ارزیابی کرد.

به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در معادن و 
صنایع معدنی هستیم

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

تحلیلـی  و  خبـری  پـاگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، امروز یکشـنبه 22 خرداد ماه 1401، 

رئیـس  جعفـری،  وجیه اللـه  هم اندیشـی  نشسـت 

هیئت عامل ایمیدرو با حضور بعضی از مدیران این 

سـازمان و جمعـی از اهالـی رسـانه در محـل سـازمان 

توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 

برگزار شد. در ابتدای این نشست، سمیه خلوصی، 

مدیـر برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ایمیـدرو در 

خصـوص اهمیـت بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، 

شـعاع   در  کشـور  معـادن  درصـد  کـرد: 90  عنـوان 

20کیلومتـری روسـتاها واقـع شـده اسـت و توسـعه 

معادن نقش بسزایی در پیشرفت مناطق دورافتاده 

و همچنین محرومیت زدایی آن ها ایفا خواهد کرد. 

بیـش از 12 میلیـارد دالر صـادرات در بخـش معدن و 

صنایع معدنی در سال 1400 صورت پذیرفته است و 

این بخش نیاز بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، 

لــــوازم خانگی، ساختمــان ســـازی و تمـــام صنــایع 

پایین دسـتی معـدن کشـور را تامیـن می کنـد کـه 

همزمـان بـا ایجـاد ارزش افزوده مناسـب، وابسـتگی 

کشـور بـه نفـت را کاهـش می دهـد. ارزش فـروش 

بخش معدن و صنایع معدنی در حدود 26 میلیارد 

دالر بـرآورد شـده اسـت و اگـر اهـداف تعریـف شـده 

ایـن بخـش در آینـده نزدیک محقق شـود، ایـن رقم تا 

40 میلیارد دالر رشد پیدا خواهد کرد. بخش معدن 

پیشـرو در زمینـه  و صنایـع معدنـی، جـزو صنایـع 

اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده و همواره 

نقـش موثـری در بـه کارگیـری از نیروهـای انسـانی 

داشته است.

اهداف استراتژیک ایمیدرو در یک نگاه  
وی در خصـوص اهـداف اسـتراتژیک ایمیـدرو، 

در  بهـره وری  و  رقابت پذیـری  ارتقـای  کـرد:  بیـان 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، مهم تریـن هـدف 

سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 

ایـران اسـت. بـه همیـن منظـور ایـن سـازمان افزایـش 

متـوازن ظرفیـت تولیـد محصـوالت زنجیـره فـوالد، 

سرب، روی و مس و توسعه واحدهای تکمیل کننده 

زنجیـره ارزش، افزایـش خوداتکایـی در فنـاوری و 

ساخت تجهیزات معدن و صنایع معدنی، افزایش 

ذخایـر معدنـی بـا تمرکـز بـر کانی هـای اولویـت دار، 

آلومینیـوم و طـال،  تامیـن  مدیریـت موثـر زنجیـره 

مشارکــت در تامیـــن زیرساخت هـــای مـــورد نیـاز 

معـدن و صنایـع معدنی، ارتقای تـوان پیمانکاران و 

سازندگان معدن و صنایع معدنی را در دستور کار 

خود قرار داده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در 

ادامـه بـه طرح هـای تکمیل شـده ایمیـدرو در سـال 

1400 بـا سـرمایه گذاری بیـش از 750 میلیـون دالر 

اشاره کرد و گفت: طرح جامع انتقال و ذخیره سازی 

کارخانـه  احـداث  و  اسیدسـولفوریک  صـادرات  و 

تولیـد آهـک پختـه و آهـک هیدراته اهر شـرکت ملی 

 ،2 خردایـش  واحـد  احـداث  ایـران،  مـس  صنایـع 

احداث واحد فرآوری غبار کارخانه تغلیظ به همراه 

تیکنـر مرکـزی، طـرح اجرای 15 کیلومتـر خط انتقال 

آب، طرح احداث واحد میکسرهای جدید کارخانه 

واحـد  احـداث  طـرح  یـک،  شـماره  گندله سـازی 

کوبینگ، طرح احداث پایل دوم سنگ آهن شکسته 
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و جاده ای برای 120 معدن را در سال 1401 در دستور 

کار خود قرار داده است.

ترویج و ارتقای شرکت های دانش بنیان   
در ایمیدرو

 مدیـر برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ایمیـدرو 

سـپس بـا اشـاره به اولویت های عملیاتی ایمیـدرو در 

تدوین و پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری در 

سال 1401، اظهار کرد: با توجه به نام گذاری سال 1401 

یعنی »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، ایمیدرو 

اقتصـاد  فنـاوری  توسـعه  ارتقـای  بـه  ویـژه ای  نـگاه 

دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 

جـــاری داشتـــه اســـت. ترویـــج، توسعـــه و ارتقـای 

شرکت های دانش بنیان مرتبط، انتشار و به کارگیری 

فناوری های نوین در زنجیره ارزش، ارتقای اکوسیستم 

و نوآوری شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی و 

افزایش نفوذ شرکت های دانش بنیان و تنظیم گری و 

را  دانش بنیـان  اقتصـاد  ارتقـای  در  مقررات زدایـی 

می تـوان از جملـه اولویت هـای ایـن سـازمان در ایـن 

زمینه برشمرد.

خلوصی در پایان به اقدامات دیگر ایمیدرو اشاره 

کـرد و گفـت: مبادلـه تفاهم نامـه متعـدد بـا سـایر 

توسـعه  هـدف  بـا  خصوصـی  بخـش  و  سـازمان ها 

نـوآوری  اولیـن مرکـز  افتتـاح  مرتبـط،  همکاری هـای 

معادن و صنایع معدنی )ایمینو( با هدف حمایت از 

سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در بخش معدن و 

صنایـع معدنـی پرداخـت و تصریـح کـرد: طبق اصل 

44 قانون اساسی، سازمان توسعه و نوسازی معادن 

در  را  بخـش خصوصـی  از  همـواره حمایـت  ایـران 

دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. افزایـش سـرمایه 

صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیت های معدنی 

از 140 میلیـارد تومـان بـه 500 میلیـارد تومـان طـی 

سالیـــان اخیــــر، جـــذب 15 سرمایـــه گذار بخـــش 

خصوصـی بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه، جـذب 

بیـش از 10 هـزار میلیـارد تومان منابع جهت تکمیل 

سـال  پایـان  تـا   1395 سـال  از  توسـعه  طرح هـای 

گذشـته، برگزاری 600 دوره آموزشـی و عقد قرارداد 

20 میلیـارد تومانـی پـروژه پژوهشـی تقاضـامحـــور، 

احیـــای 253 معـدن و احـداث 14 کارخانـه فـرآوری 

در سـال 1399 و شناسـایی و اولویت بنـدی هفـت 

هـزار و 100معـدن در سـال جـاری بـه همـراه احیـا و 

فعال سازی 453 معدن در سال 1400، احداث جاده 

دسترسی و خط انتقال برق برای بیش از 560معدن 

بخش خصوصی در سـال 1399 و 48 معدن در سـال 

پیش و توسعه مناطق ویژه انرژی بر پارسیان، المرد، 

کاشـان و توسـعه منطقـه ویـژه فلزی خلیج فـارس از 

اقدامـات ایمیـدرو در ایـن زمینه بوده اسـت. ضمن 

اینکه ایمیدرو هدف گذاری 30بسته سرمایه گذاری 

در زمینـه احیـا و فعال سـازی معادن کوچک مقیاس 

در سـال جـاری و همچنیـن احـداث خط انتقال برق 

کارخانه تغلیظ و نصب ریکالیمر و احداث کارخانه 

بازیابـی هماتیـت جدیـد شـرکت توسـعه معدنـی و 

صنعتـی گل گهـر، طـرح اصـالح فراینـد خردایـش، 

جایگزینی کوره و افزایش راندمان تولید در آنتیموان 

سفیدآبه، پروژه ساخت کارگاه تصفیه شمش موته، 

بهره بـرداری از معـدن طـالی دره اشـکی بـا ظرفیـت 

اسـتخراج سـاالنه 30 هـزار تـن مـاده معدنـی طـالی 

ایـن  موتـه و کنسـانتره فـوالد شـرق کاوه از جملـه 

طرح ها در سال گذشته بوده است.

برنامه ریزی مدون ایمیدرو در حوزه   
اکتشاف

خلوصـی ضمـن اشـاره بـه آمـار تولیـد در زنجیـره 

ارزش فلزات اساسـی کشـور، در ارتباط با برنامه های 

ایمیـدرو در حـوزه اکتشـاف، مطـرح کـرد: از ابتـدای 

تاسـیس سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن ایـران در 

سـال 1381، ظرفیـت تولیـد فلـزات اساسـی کشـور بـا 

رشـد قابل مالحظه ای همراه بوده اسـت. تولید فوالد 

بـه میـزان 5.4 برابـر، کاتـد مـس 2.4 برابـر و شـمش 

آلومینیـوم بـه میـزان 3.5 در ایـن مدت افزایش یافته 

است. اکتشاف، اساس و پایه فعالیت معدن و صنایع 

معدنـی محسـوب می شـود کـه ایمیـدرو طـی ایـن 

مـدت، نـگاه ویـژه ای بـه ایـن مقولـه داشـته اسـت. 

توسـعه و ارتقـای بانـک اطالعاتی مکان محـور GIS بر 

اساس استانداردهای جهانی، اکتشاف ذخایر پنهان و 

عمیـق بـا بـه کارگیـری از روش های نوین، اکتشـاف و 

فرآوری عناصر کمیاب و نادرخاکی با تکنولوژی های 

ویـژه، آمـوزش نیـروی انسـانی متخصـص، کمـک بـه 

تجهیز و به روزرسـانی ناوگان حفاری کشـور با کمک 

صنـدوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 

حمایـت از پیمانـکاران حفـاری و تهیه فهرسـت  بهای 

پیمانکاران، اجرای عملیات اکتشافی در کلیه معادن 

موجـود جهـت افزایـش تنـاژ ذخایـر معـادن موجـود 

برنامه اکتشـافی در دسـت طراحی، جلب مشـارکت 

و  اکتشـافی  فعالیت هـای  در  خصوصـی  بخـش 

برنامه ریـزی جهـت حمایـت و ارتقـای سـطح علمی و 

فنـی مشـاوران حـوزه اکتشـاف از جملـه اقدامـات 

ایمیدرو در این حوزه بوده است.

وی در ادامـه بـه تشـریح حمایـت ایمیـدرو از 
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اسـتارتاپ های معدنـی، تعریـف و عملیاتـی شـدن 

اولین گواهی سپرده طال با پشتوانه طالهای تولیدی 

از معادن، برگزاری همایش جایزه ملی بهره وری بخش 

معدن و صنایع معدنی با هدف ارتقای بهره وری این 

بخش، برتری ایمیدرو در جشنواره شهید رجایی برای 

در  معـدن  بخـش  نقدینگـی  هدایـت  بـار،  دومیـن 

بـا  تفاهم نامـه همـکاری  امضـای  بـا  تولیـد  راسـتای 

بانک های تجارت و صنعت و معدن و ارائه پنج هزار 

و 500 میلیـارد تومـان تسـهیالت بـه فعـاالن معـدن و 

صنایع معدنی و اسـتقرار سیسـتم مدیریت کیفیت 

IS09001 و اخذ گواهینامه از شرکت SGC، توسعه 

سـنگ های قیمتـی و نیمه قیمتـی و بـه کارگیـری از 

فنـاوری نسـل چهـارم  از سـایر اقدامات ایمیـدرو طی 

سالیان اخیر بوده است.

در ادامه این نشسـت وجیه الله جعفری، رئیس 

اهمیـت  بـر  تاکیـد  ضمـن  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت 

بخـش  بـا  همـکاری سـازنده رسـانه های تخصصـی 

معـدن و صنایـع معدنـی، بیـان کـرد: هم اندیشـی بـا 

اهالـی رسـانه همـواره منجـر بـه کاهـش ابهامـات و 

رشـد توسـعه بخش معـدن  و صنایع معدنـی خواهد 

شد و ایمیدرو به دنبال آن است تا روابط سازنده ای 

بـا اهالـی رسـانه داشـته باشـد. اکتشـاف، یکـی از 

اولویت های اصلی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

ایـران اسـت که ایمیـدرو برنامه ریـزی مدونی جهت 

سـاماندهی ایـن مهـم طـی سـالیان اخیـر داشـته و 

مرتبـط  بخش هـای  سـایر  بـا  را  الزم  همکاری هـای 

همچـون سـازمان زمین شناسـی و معاونت معـادن و 

فـرآوری مـواد معدنـی وزارت صمـت بـه عمـل آورده 

اسـت. اگرچـه مشـکالتی نیـز در بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی وجـود دارد امـا در تـالش هسـتیم بـا 

برگزاری جلسه های مشترک و منظم، سرمایه گذاری 

ایـن بخـش  پیشـرفت  و  توسـعه  بـه سـمت  را  الزم 

کاهـش  شـاهد  زمـان،  گـذر  در  تـا  کنیـم  هدایـت 

معضالت موجود باشیم.

نقش بخش خصوصی در توسعه معدن   
و صنایع معدنی

بخـش  فعالیـت  اهمیـت  بـه  ادامـه  در  وی 

خصوصـی در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی اشـاره 

کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ایمیدرو، همکاری 

بـا فعـاالن بخـش خصوصـی و هلدینگ هـای بـزرگ 

معدنـی جهـت توسـعه و پیشـرفت بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی اسـت و امیدواریـم طـی دو سـال 

افزایـش  بـا  بیشـتری  اکتشـافات  شـاهد  آینـده، 

سـرمایه گذاری در ایـن بخـش باشـیم. معـدن مس و 

طـالی جانجـا، نمونـه بـارز ایـن مهـم اسـت و در حـال 

حاضر شـاهد فعالیت گسـترده بخش خصوصی در 

ایـن معدن هسـتیم که بـا اشـتغال زایی و درآمدزایی 

در منطقـه همـراه بـوده اسـت. در واقـع بـر اسـاس 

اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی می تواند با 

همکاری سازمان های دولتی در بخش های مختلف 

سرمایه گذاری کند که البته باید توجه داشت این 

مهم با یک سری الزامات کلی به ویژه در مناطق با 

ریسـک بـاال همـراه اسـت. به همین منظـور ایمیدرو 

تمـام تـالش خـود را جهـت بسترسـازی الزم بـرای 

تحقق این مهم انجام داده و تاکنون سرمایه گذاری 

ایـن  توسـط  دالری  میلیـون   600 و  میلیـارد  هفـت 

سـازمان صـورت پذیرفتـه اسـت.  حضور موثر بخش 

خصوصـی در بعضـی معـادن ماننـد سـرب نخلـک، 

فروکـروم جغتـای و نفلیـن سـینیت کلیبـر کـه توجه 

چندانـی بـه آن هـا نمی شـد، بـه رشـد و اشـتغال زایی 

بیشـتر در ایـن مناطـق انجامیـد و در حـال حاضـر 

شاهد رشد سه برابری اشتغال، 6 برابری تولید، پنج 

برابـری میـزان ذخیـره و تغییـر روش اسـتخراج در 

معدن سرب نخلک هستیم.

بـه  اشـاره  ایمیـدر ضمـن  عامـل  هیئـت  رئیـس 

اهمیـت پژوهـش و فنـاوری در بخـش معدن و صنایع 

معدنی، تصریح کرد: در زمینه پژوهش و فناوری، به 

دنبـال تقویـت ایمینـو هسـتیم تـا بـا پـرورش نخبـگان 

معدنی، بتوانیم اقدامات سازنده ای را در این بخش 

انجـام دهیـم. چراکـه ایـن مهـم در نهایـت بـه توسـعه 

پژوهـش در بخـش فلـزات کمیـاب و کمتـر پرداختـه 

شده مانند آهک، خواهد انجامید. ایمیدرو به دنبال 

ایـن اسـت کـه بسـتر الزم جهـت گسـترش پژوهـش و 

فنـاوری در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی را فراهـم 

کند و امیدواریم شاهد نتایج مثبت در آینده نزدیک 

باشـیم. اگرچـه در ایـن زمینـه نیازمنـد همـکاری بـا 

سـازمان های دیگـر هسـتیم و بخـش خصوصـی نیـز 

می تواند نقش بسزایی در این بخش ایفا کند.

نیازمند بهینه سازی و صرفه جویی در   
مصرف انرژی هستیم

جعفری در پایان ضمن اشاره به اهمیت هدایت 

سـرمایه گذاری در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، 

از  انـرژی  بهینه سـازی و صرفه جویـی  یـادآور شـد: 

جملـه مسـائل مهمـی اسـت کـه ایمیـدرو آن را در 

دسـتور کار خـود قـرار داده و از آمادگـی الزم جهـت 

همکاری با سـایر سـازمان ها برای مدیریت این مهم 

جلسـه هایی  راسـتا  همیـن  در  اسـت.  برخـوردار 

بسـیاری بـا سـایر بخش هـای ذی ربـط انجـام شـده 

اسـت و ضرورت دارد بهینه سـازی انرژی در دسـتور 

کار صنایـع مختلف قرار بگیرد. همچنیـن در تالش 

هسـتیم زیرسـاخت های الزم جهـت توسـعه بخـش 

معـدن و صنایـع فراوانـی در تامیـن آب، بـرق، گاز و 

راهسـازی را فراهـم کنیـم. در زمینـه تامیـن آب، دو 

مجموعـه واسـکو و ایمواسـکو را تعریـف و در بخـش 

تامین برق، نشسـت هایی را با مسـئوالن وزارت نیرو 

برگزار کرده ایم و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل 

شـده اسـت. همچنیـن در زمینـه انـرژی بـرق، بـه 

دنبـال مدیریـت و تامیـن نیاز تولیدکنندگان داخلی 

هسـتیم و در صورتـی کـه نیـاز داخـل تامیـن شـود، 

در  مرتبـط  وزارتخانه هـای  همـکاری  بـا  می توانیـم 

خصوص صادرات نیز اقدام کنیم.

هم اندیشی با اهالی رسانه 
همواره منجر به کاهش 
ابهامات و رشد توسعه 
بخش معدن  و صنایع 

معدنی خواهد شد و ایمیدرو 
به دنبال آن است تا روابط 
سازنده ای با اهالی رسانه 

داشته باشد

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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