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قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی طی چند ماه اخیر 

نوسـان زیـادی داشـت و ایـن نوسـان ها حتـی پیـش از جنـگ 

جنـگ،  ایـن  وقـوع  بـا  بـود.  شـده  آغـاز  اوکرایـن  و  روسـیه 

نوسان های قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی تشدید شد 

و ایـن جنـگ افزایـش قیمت غیر عـادی را در بازار این محصول 

رقـم زد. گفتنـی اسـت کـه دو کشـور اوکرایـن و روسـیه جـزو 

شـمار  بـه  جهانـی  بازارهـای  در  زغال سـنگ  عرضه کننـدگان 

می رونـد و تخمیـن زده می شـود بـا وقـوع ایـن جنـگ، حـدود 

150میلیون تن زغال  سنگ از چرخه عرضه جهانی خارج شد.

ابتـدای  کـه  بسـیار مرغـوب کک شـو  قیمـت زغال سـنگ 

زمسـتان سـال گذشـته کمـی بیـش از 200 دالر بـه ازای هـر تـن 

بـود، در ایـن دوره حتـی 600 دالر بـه ازای هـر تـن را نیـز تجربـه 

کـرد. بـا ایـن حـال، مشـخص بـود زغال سـنگ نیـز ماننـد دیگـر 

کامودیتی هـا کـه افزایـش قیمـت غیـر قابـل بـاوری را تجربـه 

کرده بودند، کاهش قیمت خواهد داشـت؛ چراکه بسـیاری از 

صنایـع انرژی بـر نمی تواننـد بـا قیمت هـای نجومـی فعالیـت 

بـر صنایـع مصرف کننـده  نیـز  رکـود  و  ادامـه دهنـد  را  خـود 

زغال سنگ حاکم شده است. 

در صنعـت زغال سـنگ دو نـوع محصـول داریـم کـه یکـی 

از آن هـا زغال سـنگ حرارتـی اسـت و بـرای تامیـن انـرژی بـه 

زغال سـنگ  نیـز  دیگـر محصـول  مـی  رود؛  کار  بـه  بـرق  ویـژه 

متالورژیکی یا کک شـو اسـت و در صنایع فلزی به ویژه فوالد 

کاربـرد دارد. در حـوزه زغال سـنگ حرارتـی بـا توجـه بـه جنگ 

زیـرا  آمـد  وجـود  بـه  جدیـدی  تقاضـای  اوکرایـن،  و  روسـیه 

تعـدادی از کشـورهای اروپایـی کـه انـرژی خـود را از طریـق 

واردات گاز از روسـیه تامیـن می کردنـد، بـا توجـه بـه تـداوم 

جنگ و تحریم واردات گاز از روسیه، استفاده از زغال سنگ 

حرارتـی بـرای تامیـن انـرژی را بـه میـزان قابـل توجهـی افزایش 

دادند و طبیعتا تقاضای بسـیاری از جانب برخی کشـورهای 

افزایـش  بنابرایـن شـاهد  ایجـاد شـد.  ایـن حـوزه  اروپایـی در 

قیمـت زغال سـنگ حرارتـی بودیم کـه حتی در برخی مناطق، 

قیمـت آن از زغال سـنگ کک شـو نیـز باالتـر رفـت. هرچند در 

یکـی دو مـاه اخیـر بـا اینکـه قیمت زغال سـنگ حرارتی تعدیل 

قیمت هـای  محصـول  ایـن  بـرای  همچنـان  امـا  اسـت  شـده 

نجومـی نسـبت بـه گذشـته مشـاهده می شـود. ضمـن اینکـه 

در ایـن بـازار تعـادل هنـوز وجـود نـدارد زیـرا تقاضـا بـه شـدت 

افزایش یافته و عرضه نسبت به آن پایین تر است.

شـرایط  کک شـو،  و  متالورژیکـی  زغال سـنگ  حـوزه  در 

متفـاوت بـود و بـا اینکـه در ایـن حـوزه نیـز طـی زمسـتان سـال 

گذشـته افزایـش قیمـت رخ داد و بعضـا برخـی انـواع مرغـوب 

زغال سـنگ قیمت هـای غیـر قابـل بـاور 600 دالر بـه ازای هر تن 

را تجربـه کردنـد، امـا از اواسـط بهـار امسـال قیمت هـا مجـددا 

کاهشی شد و تعادل در این حوزه به وجود آمد. ناگفته نماند 

کـه بـه دلیـل رکـود جهانـی ناشـی از افزایـش صـادرات فـوالد 

روسـیه بـا قیمت هـای بسـیار پاییـن و اعمـال محدودیـت بـرای 

صنایـع در چیـن، تولیـد فـوالد و بـه تبـع آن مصـرف زغال سـنگ 

نیـز کاهـش یافـت. بـه همین دلیل قیمت زغال سـنگ کک شـو 

در بازارهـای جهانـی تعدیـل شـد. در اواسـط تیـر مـاه، در میـان 

انـواع زغال سـنگ، نازل تریـن نـوع آن به قیمت 230 تـا 240 دالر 

بـه ازای هـر تـن مـورد معاملـه قـرار گرفت )کیفیت زغال سـنگ 

ایـران از ایـن نـوع باالتـر اسـت( کـه هنوز نسـبت به قبل قیمت 

باالیـی اسـت زیـرا سـال گذشـته ایـن نـوع زغال سـنگ با قیمت 

بـه نظـر می رسـد  تـن معاملـه می شـد.  ازای هـر  بـه  100 دالر 

قیمـت ایـن محصـول در آینـده حتـی تـا 180 دالر بـه ازای هـر تـن 

ز غوغای جهان فارغ

سعید صمدی
دبیر انجمن زغال سنگ ایران



سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

5         تیر ماه  1401        شماره  224 

نیـز کاهـش یابـد. همچنیـن قیمـت زغال سـنگ مرغـوب کـه تـا 

600دالر افزایـش یافتـه بـود، اکنـون بـه حـدود 350 تـا 400 دالر بـه 

ازای هر تن رسیده است و پیش بینی می شود این قیمت تا 300 

دالر به ازای هر تن نیز تعدیل شود.

در حـال حاضـر در مقطعـی قـرار داریم که تقاضای جهانی 

زغال سـنگ بـه دلیـل کاهـش تولیـد فـوالد بـا افـت مواجـه شـده 

فـوالد و  تولیدکننـده  بـه عنـوان بزرگ تریـن  زیـرا چیـن  اسـت 

بزرگ تریـن مصرف کننـده زغال سـنگ بـا بحـران رکـود دسـت و 

پنجـه نـرم می کنـد و برخـی از فوالدسـازان چینـی بـه دلیـل 

محدودیت های دولت و رکود تولید خود را کاهش دادند و یا 

تعطیل شـده اند. گفتنی اسـت که این شـرایط موقتی اسـت و 

بـرای  تقاضـا  رشـد  شـاهد  مجـددا  و  مانـد  نخواهـد  پایـدار 

برخـی  اکنـون  چراکـه  بـود.  خواهیـم  دنیـا  در  زغال سـنگ 

محدودیت های فعالیت های صنعتی در چین لغو شده است 

و صنایع به وضعیت عادی خود بازگشته اند.

بـا اینکـه در بسـیاری از کشـورها، صنعـت زغال سـنگ در 

تـب و تـاب افزایـش و کاهـش قیمـت بـود، امـا در کشـور ما این 

ایـن  قیمـت  زیـرا  نشـد  حـس  چنـدان  و  نـداد  رخ  نوسـان ها 

محصـول در کشـور مـا به گونه دیگری قیمت گذاری می شـود 

و مسـیر متفاوتـی را از دنیـا طـی می کنـد. زغال  سـنگ جـزو 

معـدود کامودیتی هایـی اسـت کـه قیمـت آن در کشـور مـا 

جهانـی  قیمت هـای  نوسـان های  بـه  ارتباطـی  هیـچ  تقریبـا 

زغال سـنگ نـدارد و حـدود 30 درصـد قیمـت معاملـه شـمش 

فـوالد خوزسـتان در بـورس کاال نرخ گـذاری می شـود. هرچنـد 

قیمت فوالد که مصرف کننده این محصول به شـمار می رود، 

بـه نوعـی بـا قیمت هـای جهانی و منطقـه ای و نـرخ ارز نیمایی 

ارتبـاط دارد. بـا ایـن حـال زغال سـنگ در کشـور مـا بـا توجـه بـه 

نوع قیمت گذاری، همچنان نتوانسته است از مزایای افزایش 

قیمت در بازارهای جهانی بهره مند شـود. به همین دلیل این 

صنعـت در کشـور مـا بـه تدریـج دچـار بحـران شـده اسـت. بـه 

گونـه ای کـه قیمـت زغال سـنگ در کشـور مـا تیـر مـاه امسـال 

نسـبت به سـال گذشـته کمی کاهش یافته اسـت و تولید این 

محصـول در کشـور نیـز در همیـن مـدت نسـبت بـه سـال قبـل 

افت را نشان می دهد. 

بـازار کشـور مـا حـدود  هم اکنـون قیمـت زغال سـنگ در 

چهار میلیون تومان به ازای هر تن معادل 150 دالر بوده که با 

وجود کیفیت باالتر، حدود 30 تا 40 درصد از بی کیفیت ترین 

مصرف کننـدگان  اگـر  حـال  اسـت.  کمتـر  دنیـا  زغال سـنگ 

را  مرغـوب  کیفیـت  بـا  زغال سـنگ  واردات  قصـد  داخلـی 

داشـته باشـند، بایـد حـدود 350 دالر بـه ازای هـر تـن هزینـه 

در  کک شـو  مرغـوب  زغال سـنگ  قیمـت  بنابرایـن  کننـد. 

دارد.  جهانـی  قیمت هـای  بـا  معنـاداری  فاصلـه  مـا  کشـور 

مـا زغال سـنگ حرارتـی  کـه در کشـور  اسـت  بـه ذکـر  الزم 

تقاضـای چندانـی نـدارد و بنابرایـن قیمـت آن نیـز معمـوال 

نوسان کمی نشان می دهد.

وضعیـت صنعـت زغال سـنگ در کشـور مـا بی ارتبـاط بـا 

بازارهـای متالطـم و رو بـه بـاالی جهانـی، در سـال 1400 نسـبت 

به سـال قبل از آن حدود 7 درصد کاهش رشـد را تجربه کرده 

بـود. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در گذشـته تنهـا 10 درصـد از 

مصـرف زغال سـنگ را واردات تشـکیل مـی داد امـا ایـن میـزان 

اکنون به حدود 50 درصد رسـیده اسـت و با ادامه افت تولید 

زغال سـنگ، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه باز هم شـاهد افزایش 

مصرف کننـدگان  بـه  زیـاد  هزینه هـای  تحمیـل  و  واردات 

زغال سنگ کک شو در کشور باشیم.

اخیـر  ماه هـای  طـی  مـا  کشـور  در  زغال سـنگ  صنعـت 

ایـن  فعـاالن  زیـرا در کوتاه مـدت،  نداشـت  وضعیـت خوبـی 

صنعـت بـه دلیـل نـوع قیمت گـذاری، عـدم برخـورداری از 

بـا  متـداول،  تـداوم چالش هـای  و  قیمت هـای جهانـی  رشـد 

مشـکل مواجـه خواهنـد شـد و در ادامـه، در میان مـدت نیـز 

تولیدکننـدگان فـوالد بـه روش کوره بلند ضربه خواهند خورد 

زیـرا بـه همـان نسـبت کـه میـزان تولید زغال سـنگ در کشـور 

کاهـش یابـد، ایـن تولیدکننـدگان ناچـار بـه واردات و صـرف 

هزینه هـای هنگفـت خواهـد شـد. گفتنـی اسـت کـه یکـی از 

تولیدکننـدگان فـوالد کـه واردات زغال سـنگ کک شـو انجـام 

مـی داد، در سـال قبـل بـه دلیـل افزایـش قیمـت ایـن کاال در 

بازارهـای جهانـی و افزایـش هزینـه واردات، علی رغـم افزایش 

قیمـت فـوالد در بـازار داخلـی، بـا کاهـش سـود مواجـه شـد. 

علـت ایـن موضـوع نیز به کاهش تولید زغال سـنگ در کشـور 

بازمی گشـت و راهـی بـه جـز واردات ایـن محصـول بـا قیمـت 

بسیار باالتر از بازارهای جهانی باقی نمی ماند. 

بهتریـن راه رشـد صنعـت زغال سـنگ در کشـور، بازنگـری 

مجـدد در قیمت گـذاری ایـن محصـول هماننـد سـایر صنایـع 

تـا  اسـت  جهانـی  قیمت هـای  بـا  مطابـق  فلـزی،  و  معدنـی 

قیمـت  از  برخـورداری  بـا  بتواننـد  حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان 

مناسـب محصـول خـود، زمینـه را برای توسـعه فعالیت و رشـد 

تولید فراهم آورند.
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حسین کاظمی مهر، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع فوالد و نورد آسین ابهر در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فوالد هستیم
اجرای پروژه بزرگ فوالدی بدون اخذ وام  

یکـی از راه های توسـعه یافتگی کشـورها، تکمیل زنجیره هـای تولید و ایجـاد ارزش 
افـزوده حداکثـری اسـت و از این رو، کشـورهای توسـعه یافته بیشـتر روی محصوالت 
نهایـی و های تـک، تکیه می کنند که توانسـته اند سـهم قابـل توجهی از اقتصـاد دنیا را 
از آن خـود سـازند. در ایـن زمینـه الزم اسـت کـه صنعت فوالد کشـور نیز بـا توجه به 
مزیت هـا و پتانسـیل های موجود، به سـمت توسـعه محصـوالت نهایی و ایجـاد ارزش 
افـزوده بیشـتر در ایـن صنعـت حرکـت کنـد. در این رابطـه خبرنـگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با حسـین کاظمی مهـر، نایب رئیـس هیئت مدیره شـرکت 
مجتمـع فـوالد و نـورد آسـین ابهر به گفت وگو نشسـته اسـت که متـن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:



گفت و گوی ویژه

         تیر ماه  1401        شماره  224 

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

9

توسعه ای را در صنعت فوالد در پیش گرفت؟
کشـورهای مختلـف بـرای توسـعه در صنعـت 

انتخـاب می کننـد.  را  فـوالد مسـیرهای متفاوتـی 

بسیاری از کشورهای صنعتی مسیر توسعه کمی را 

گذرانده انـد و دیگـر تولیـد فـوالد خـود را افزایـش 

نخواهند داد. این کشورها بیشتر به سمت توسعه 

کیفـی صنعـت فـوالد و تولید محصوالت خـاص در 

این صنعت رفته اند و صنایع های تک خود را فعال 

حـال  در  کشـورهای  بـرای  مسـیر  ایـن  کرده انـد. 

توسـعه کامال متفاوت اسـت. این کشـورها توسـعه 

کمـی را در دسـتور کار قـرار داده انـد. ایـران نیـز بـه 

صنایـع  کـه  توسـعه  حـال  در  کشـور  یـک  عنـوان 

های تـک خـود را فعـال نکـرده اسـت، چـاره ای نـدارد 

جز اینکه صنایع سنگین خود همچون بخش معدن 

و صنایـع معدنـی بـه ویـژه فـوالد و حتی پتروشـیمی 

مزیـت  حوزه هـا  ایـن  در  زیـرا  کنـد  فعـال  را  خـود 

داریـم. بـه دلیـل مزیت  هـای زیـادی کـه در حـوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی داریـم، اگـر دولـت بتوانـد 

این بخش را تقویت کند، می توانیم در دنیا حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.

باید توجه داشت توسعه در صنعت فوالد زمانی 

اتفـاق می افتـد کـه بتوانیـم از پتانسـیل ها و امکانات 

موجود حداکثر بهره برداری را ببریم. ایران نیز با توجه 

توجهـی در  قابـل  پتانسـیل های معدنـی  اینکـه  بـه 

سـنگ آهن دارد، از مزیـت فراوانـی انـرژی برخـوردار 

بوده و همچنین در نقطه مناسبی از دنیا قرار گرفته 

است، هر بخش را که می تواند تقویت کند، باید به 

همـان سـمت بـرود و صنعت فـوالد نیز یکی از همین 

بخش هـا اسـت. صنعـت فـوالد پایـه صنایـع دیگـر بـه 

ویـژه حـوزه های تک به شـمار مـی رود. در صورتی که 

توسـعه صنعـت فـوالد بـه طـور کامـل رقـم بخـورد، 

می توانـد بـه سـمت صنایـع های تک و توسـعه کیفی 

این صنعت گام برداشت.

هـر کشـور بـه دنبـال بهره بـرداری از مزیت هـای 

خـود بـوده و کشـور مـا هنـوز بـه مزیت هـای صنایـع 

های تک نرسیده است زیرا از تکنولوژی های روز دنیا 

صنعـت  یـک  عنـوان  بـه  فـوالد  مانده ایـم.  عقـب 

کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  و مزیت محـور  منبع محـور 

می توانیم روی آن سرمایه گذاری کنیم و این صنعت 

وضعیت صنعـت فوالد کشـور را در حال   
ایـن  و  می کنیـد  ارزیابـی  چگونـه  حاضـر 

صنعت در چه شرایطی قرار دارد؟
صنعـت فـوالد در کشـور مـا جزو صنایع پیشـرو 

اسـت و شـرایط چندان نامناسـبی ندارد. همچنین 

از مناطـق دارای شـرایط مسـاعد  کشـور مـا یکـی 

جهـت سـرمایه گذاری و پیشـرفت در ایـن صنعـت 

اسـت. در صنعت فوالد باید دو عامل در کنار هم 

آنکـه سیاسـت گذاری های  دیـده شـوند. نخسـت 

کلـی در ایـن صنعـت بـا سـرعت تصحیح شـوند؛ به 

ایـن صـورت کـه دولـت در صنعـت فـوالد بـه طـور 

مسـتقیم دخالـت نکنـد و تنها بـرای این صنعت به 

صـورت ناظـر باشـد. موضـوع دیگـر برای پیشـرفت 

صنعـت فـوالد تقویت زیرسـاخت ها اسـت و دولت 

بـه تقویـت زیرسـاخت ها کمـک کنـد کـه در ایـن 

آن  بـه  زمینـه متاسـفانه طـی چنـد سـال گذشـته 

بـا  متناسـب  زیرسـاخت ها  و  بـود  نشـده  توجهـی 

پیشـرفت صنعـت، رشـد نکردنـد. در حـال حاضـر 

کمبـود زیرسـاخت هایی ماننـد گاز، بـرق، حمـل و 

فـوالد  صنعـت  ویـژه  بـه  صنایـع  همـه  بـرای  نقـل 

مشکالت عدیده ای را به وجود آورده اند. 

را  فـوالد  صنعـت  وضعیـت  کـه  دیگـری  اتفـاق 

سیاسـت گذاری های  می دهـد،  قـرار  تحت الشـعاع 

لحظـه ای اسـت. در ایـن زمینـه نیـز دولـت بایـد از 

سیاست گذاری لحظه ای پرهیز کند. در همین حال 

زنجیره صنعت فوالد کشور به سمت تکمیل شدن و 

ایجاد ارزش افزوده بیشـتر برود که برای این امر الزم 

اسـت صنعت فوالد کشـور دسـت از خام فروشـی در 

حلقه هـای باالدسـت بـردارد و بـر خام فروشـی کمتـر 

بیـش از گذشـته نظـارت شـود. در ادامـه محصوالت 

زنجیره فوالد به سمت تکمیل شدن پس از حلقه های 

بیشـترین  کـه  ریخته گـری  و  ذوب  یعنـی  میانـی 

صـادرات را انجـام می دهنـد، بـرود و شـاهد ایجـاد 

ارزش افـزوده بیشـتر بـرای صنایـع تبدیلـی و تکمیلی 

شـکوفایی  و  رشـد  شـاهد  صـورت  ایـن  در  باشـم. 

روزافزون در این صنعت خواهیم بود. 

توسـعه در صنعـت فـوالد از چـه اهمیتی   
اسـتراتژی  بایـد  چـرا  و  اسـت  برخـوردار 

صنعت فوالد در کشور ما 
جزو صنایع پیشرو است 

و شرایط چندان نامناسبی 
ندارد. همچنین کشور 
ما یکی از مناطق دارای 
شرایط مساعد جهت 

سرمایه گذاری و پیشرفت 
در این صنعت است. در 

صنعت فوالد باید دو عامل 
در کنار هم دیده شوند
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می تواند پله ای برای رسیدن کشور ما به شرایط بهتر 

و توسعه بیشتر باشد. 

چـه هدف گذاری هایـی برای توسـعه در   
صنعـت فـوالد انجام شـده اسـت؟ بـه نظر 
شـما بـا اتخـاذ چـه رویکـردی توسـعه در 
و  اهـداف  بـا  مطابـق  فـوالد  صنعـت 

پیش بینی ها محقق می شود؟
سیاسـت گذاری ها برای صنعت فوالد کشـور در 

سـال های اخیـر بسـیار متغیـر بـوده اسـت و اکنـون 

نمی تـوان هدف گـذاری مشـخصی را از سـوی دولت 

برای این صنعت مشاهده کرد. اگر سیاست گذاری 

و هدف گـذاری صنعـت فـوالد کشـور بـه طـور واضـح 

از  پـس  یکـی  فـوالدی  بـود، کارخانه هـای  مشـخص 

دیگـری تعطیـل نمی شـدند. بـه نظـر می رسـد دولت 

بـرای صنعـت فـوالد کشـور هیـچ سیاسـت  اکنـون 

مشخصی را دنبال نمی کند. البته شعارهایی مبنی 

بـر حمایـت از صنعـت فـوالد داده می شـود امـا بهتـر 

بـاز شـود.  پـای تولیدکننـدگان فـوالد  از  بنـد  اسـت 

چالش هایـی همچـون قطعـی بـرق و گاز و کمبـود 

زیرساخت های حمل و نقل دست و پای فوالدسازان 

را حتـی بـرای فعالیت هـای روزمـره بسـته اسـت و بـا 

ایـن مشـکالت نمی تـوان بـه اهـداف و چشـم اندازها 

دسـت یافـت. تولیدکننـدگان فـوالد اکنـون بـه فکـر 

برنامـه  اجـرای  و  هسـتند  خـود  روزانـه  فعالیـت 

بلندمـدت بـا توجـه بـه کمبـود زیرسـاخت ها کمـی 

دور از ذهن به نظر می رسد. 

و    تاریخچـه  توضیحاتـی در خصـوص 
شـکل گیری مجتمـع فـوالد و نـورد آسـین 

ابهر بفرمایید؟
بـا توجـه بـه اینکه در گذشـته چند واحد فـوالدی 

در اختیار داشتیم، تصمیم گرفتیم مواد اولیه را خود 

تولیـد کنیـم. از ایـن رو به دنبال تکمیل زنجیـره فوالد 

هسـتیم. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه یـک واحد تولید 

ورق گالوانیـزه و یـک واحـد تولیـد لولـه فـوالدی در 

اختیـار داشـتیم. بـا توجـه بـه کمبـود مـواد اولیـه در 

کشـور، ایـن احسـاس نیـاز در سـهامداران و مدیـران 

واحدهای یاد شده به وجود آمد که به سمت تکمیل 

زنجیـره و احـداث واحدهـای باالدسـت صنایـع مـورد 

اشـاره برویم. در نتیجه احداث واحدهای نورد سـرد، 

ورق گالوانیزه، ورق رنگی و لوله بدون درز در دستور 

کار قرار گرفت. 

چـه طرح هایـی را برای ایـن مجتمع در   
نظـر گرفته اید؟ چه ظرفیتی خواهند داشـت 

و هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارند؟
برای مجتمع آسین ابهر مجوز احداث یک واحد 

نـورد سـرد بـه ظرفیـت 250 هزار تن را اخذ کردیـم. در 

ادامـه بـه دنبـال احـداث یـک واحـد ورق گالوانیزه به 

ظرفیـت 150 هـزار تن، ورق رنگی به ظرفیـت 100 هزار 

تـن و لولـه بـدون درز فـوالدی به ظرفیـت 250 هزار تن 

خواهیم بود. در این راسـتا زمین مورد نظر سـال های 

قبل در استان زنجان خریداری شد و سه سال است 

کـه اجـرای پروژه هـای یـاد شـده آغـاز شـدند. ناگفتـه 

نمانـد کـه اجـرای همـه پروژه هـا را بـه یکبـاره آغـاز 

نکردیم، بلکه فاز به فاز و واحد به واحد جلو می رویم. 

فـاز نخسـت مجتمـع آسـین ابهـر مربـوط بـه 

واحـد لوله سـازی اسـت کـه ظرفیـت آن در 

ابتدا 140 هزار تن است و مقرر شد در این 

بـرای  فـوالدی  درز  بـدون  لولـه  واحـد 

مصـارف نفـت، گاز و پتروشـیمی و 

دیگر صنایع مهم تولید شود. سایز 

لوله هـا در ایـن واحـد از دو تـا 6 

اینچ خواهد بود.  الزم به ذکر 

تولیـد  میـزان  کـه  اسـت 

لوله هـای بـدون درز در 

کشـور مـا بسـیار کـم  

فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  شـرکت  سـه  تـا  دو  و  بـوده 

می کنند. در حالی که میزان مصرف بسیار بیشتر از 

میـزان تولیـد اسـت و بـه واردات ایـن نـوع لوله ها نیاز 

داریـم. از ایـن رو، احـداث یـک واحد تولید لوله بدون 

درز فـوالدی ضمـن ایجـاد ارزش افـزوده بـاال، می تواند 

بخـش عمـده ای از نیـاز کشـور بـه ایـن محصـول را 

برآورده و از واردات بی نیاز کند. نکته قابل توجه این 

است که در واحد لوله سازی، خط تولید لوله نسبت 

به سایر تولیدکنندگان این حوزه کامل تر شده است. 

در صورتی که شرایط مهیا باشد، امیدوار هستیم فاز 

نخسـت ایـن واحـد در اواخر مهر ماه یـا اوایل آبان ماه 

سـال جـاری بـه بهره بـرداری برسـد. در حـال حاضـر به 

دنبـال رسـاندن کارخانـه به مرحله تسـت های سـرد و 

ایـن  اجـرای موفقیت آمیـز  از  پـس  و  گـرم هسـتیم 

تسـت ها، کارخانـه بـه طـور کامل به مـدار تولیـد وارد 

خواهـد شـد. در همیـن حـال گـرد فـوالد آلیـاژی بـرای 

تولید لوله بدون درز مورد نیاز است که خوشبختانه 

ایـن محصـول در کشـور مـا توسـط چندیـن فوالدسـاز 
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تولیـد می شـود و نگرانـی خاصـی بابـت تامیـن مـواد 

اولیه نخواهیم داشت.

در حـوزه نـورد سـرد و گالوانیـزه نیـز تعـدادی از 

امـا  دسـتگاه ها و ماشـین آالت خریـداری شـده اند 

همان طـور کـه گفتـه شـد، قصـد داریـم پروژه هـا را 

یکـی پـس از دیگـری پیـش ببریـم. بنابرایـن اقـدام 

خاصی در این حوزه ها به جز احداث زیرسـاخت ها 

و سـاخت سـوله انجام ندادیم و منتظر بهره برداری 

از فـاز نخسـت مجتمـع هسـتیم. ضمـن اینکـه در 

حـوزه تجربـه چندانی نداریم و با بهره بـرداری از فاز 

نخسـت، قصـد داریـم نیروهـای مـورد نظـر را بـرای 

فازهـای بعـدی جذب کنیـم و آموزش دهیم تا برای 

بهره بـرداری از نـورد سـرد مشـکل خاصـی نداشـته 

باشـیم. بـه محـض اینکـه پـروژه لوله سـازی بـه اتمام 

برسـد کـه ارزش افـزوده قابـل توجهـی دارد، پـروژه 

نـورد سـرد بـا ظرفیـت 250هـزار تـن را آغـاز خواهیـم 

کـرد و پـس از اتمـام آن، پـروژه ورق گالوانیـزه بـه 

ظرفیـت  بـه  رنگـی  ورق  و  تـن  هـزار   150 ظرفیـت 

100هزار تن را انجام خواهیم داد.

بـه طـور تقریبی حـدود 80 درصد از تجهیزات و 

ماشین آالت مجتمع از خارج و بهترین تکنولوژی های 

بـه  هـم  نیم نگاهـی  البتـه  تامیـن شـدند.  دنیـا  روز 

توانمندی های تامین کنندگان داخلی داشتیم و هر 

قطعـه یـا دسـتگاهی کـه مشـابه آن در داخـل تولیـد 

می شـد را از همیـن داخـل خریـداری کردیـم. علـت 

اسـتفاده از تکنولـوژی وارداتـی بـرای مجتمـع آسـین 

ابهـر ایـن اسـت کـه کشـور مـا تجربـه چندانـی در 

اجـرای پروژه هـای نورد سـرد با تکنولوژی های جدید 

نداشته است. 

مهم تریـن چالش های اجـرای طرح های   
توسـعه ای در صنعت فـوالد را به ویژه هنگام 

اجرای طرح های خود، چه می دانید؟
یکـی از مسـائلی کـه بـرای اجـرای پـروژه مجتمع 

اخـذ  عـدم  دادیـم،  قـرار  توجـه  مـورد  ابهـر  آسـین 

تسـهیالت از بانک هـا بـوده اسـت و منتظـر بانک هـا 

برای دریافت وام نماندیم. واقعیت امر آن است که 

وقتی یک پروژه بزرگ تولیدی تعریف می شود، باید 

بتوانند از منابع بانکی تامین مالی شوند. متاسفانه 

بـا توجـه بـه شـرایطی کـه کشـور در آن قـرار دارد، 

بانک ها نتوانستند منابع مالی مورد نظر ما را تامین 

کننـد. همچنیـن اگـر قـرار بـود بـرای تامیـن مالـی از 

بانـک منتظـر بمانیـم، احتمـاال اجـرای پـروژه زمـان 

بیشتری به طول می انجامید. به همین دلیل تامین 

مالـی را از آورده نقـدی سـهامداران انجـام دادیـم و 

روی پای خود ایستادیم.

مسـائل  ابهـر،  آسـین  مجموعـه  دیگـر  چالـش 

زیسـت محیطی اسـت. در حـال حاضـر شـرایط بـرای 

اجرای پروژه های تولیدی به ویژه از نظر زیست محیطی 

مجوزهـای  اخـذ  اینکـه  ضمـن  اسـت.  شـده  دشـوار 

زیست محیطی روز به روز سخت تر می شود.

درنهایت دیگر چالش شرکت تامین زیرساخت های 

اجـرای پروژه هـا بـه ویژه برق و گاز اسـت و کشـور در 

این زمینه ضعف هایی دارد. البته مکانی که در آن 

پـروژه مـا اجـرا می شـود، از قبل تا حـدودی آماده بود 

و زیرساخت هایی نیز در آن وجود داشت. 

از آنجا که تجربه فعالیت در صنعت فوالد را طی 

سـال های قبل کسـب کـرده بودیم، دیگـر چالش های 

موجـود را شناسـایی و بـه سـرعت برطـرف کردیـم کـه 

خوشـبختانه بـا مشـکل قابـل توجهـی بـه جـز اخـذ 

مجوزهـای زیسـت محیطی مواجـه نشـدیم. ناگفتـه 

نمانـد کـه مسـئوالن اسـتان زنجـان نیـز بـرای اجـرای 

هرچـه سـریع تر ایـن پـروژه بـا مـا حداکثـر همـکاری را 

داشتند و به ما در این مسیر کمک کردند.

مجتمـع فـوالد و نـورد آسـین ابهـر چه   
چشـم اندازی را در درازمـدت بـرای خـود در 

نظر گرفته است؟
همواره تالش خواهیم کرد در میان بزرگان صنعت 

فوالد کشور قرار بگیریم. همچنین به دنبال آن هستیم 

که با به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا پیش برویم. 

عالوه بر این، در تالش هستیم محصوالت با کیفیت 

بـه  و  کنیـم  تولیـد  بیشـتر  افـزوده  ارزش  و  بـاال 

مصرف کنندگان تحویل دهیم. در همین حال یکی از 

اهداف ما جلوگیری از خام فروشی در زنجیره فوالد 

و  صنعـت  ایـن  در  بیشـتر  افـزود  ارزش  ایجـاد  و 

اشتغال زایی است تا یک گام دیگر به صنعتی شدن 

و رفتن به سمت صنایع های تک برداریم.

در حال حاضر شرایط 
برای اجرای پروژه های 
تولیدی به ویژه از نظر 
زیست محیطی دشوار 

شده است. ضمن 
اینکه اخذ مجوزهای 

زیست محیطی روز به روز 
سخت تر می شود
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فــوالدفــوالد

تولیدکنندگان هیچ پشتوانه ای ندارند

سازمان ها با تولیدکنندگان همکاری کنند

نقش دست های پشت پرده در تالطم بازار
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری آذر گـداز سوشـیانت گفت: تولیدکننـدگان در 
کشـور مـا تنهـا هسـتند و بایـد بـه تنهایی بـار همه مشـکالت صنعـت فوالد بـه ویـژه پرداخت 

هزینه های انرژی، اجرای طرح های توسعه ای، افزایش تولید محصول و.... را بر عهده بگیرند.

مدیرعامل شرکت صنایع ذوب و ریخته گری آذر گداز سوشیانت:

می شـود.  محسـوب  کوچـک  شـرکت های  جـزو 

بنابراین باید به سمت اجرای طرح های توسعه ای و 

افزایـش ظرفیـت تولیـد در حـوزه نـورد حرکـت کنیم 

که در این رابطه یک طرح توسـعه با ظرفیت حدود 

100 هزار تن در نظر گرفته ایم.

نراقـی اضافـه کـرد: هزینـه انـرژی کـه یـک واحـد 

تولیـدی در حـوزه نـورد فـوالدی مصـرف می کنـد، 

ممکن است حدود 50 تا 60 درصد بهای تمام شده 

بـه  می تـوان  انـرژی  بـر  عـالوه  دهـد.  تشـکیل  را 

هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان نیز 

اشـاره کـرد و سـایر هزینه هـای مترتـب را نیـز همـه 

تولیدکننـدگان متحمـل می شـوند. هـم واحدهـای 

خود را پوشش دهند و به ادامه فعالیت خود بپردازند. 

در این شرایط انتظار می رود تولیدکنندگان نتوانند 

بـا تمـام ظرفیـت خـود تولیـد کننـد و حداکثـر 20 تـا 

30درصد ظرفیت اسمی فعال باشد.

تولیدکننده کوچک در معرض   
تعطیلی است

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

در  تولیـد  کـرد:  خاطرنشـان  گـداز سوشـیانت  آذر 

مقیاس پایین برای حوزه نورد پاسخگوی هزینه های 

جـاری نیسـت و تولیدکننـدگان کوچـک بـه احتمـال 

زیاد مجبور به تعطیلی شـوند. البته شـرکت ما نیز 

جواد نراقی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: اکثر شرکت های 

فوالدی حوزه پایین دسـت و نورد در آسـتانه تعطیلی 

قرار دارند. وضعیت نابه سامان بازار، سوخت رسانی، 

برق، تامین مواد اولیه نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، 

قیمت ها تولیدکنندگان فوالدی کوچک را به ناچار به 

سمت تعطیلی سوق می دهد.

وی افـزود: تنهـا تولیدکنندگانـی در بـازار باقـی 

بـه  را  جدیـدی  محصـول  کـه  مانـد  خواهنـد 

مصرف کننـدگان و مشـتریان عرضـه کننـد و یـا اینکـه 

مشتری ثابت خود را داشته باشند که با خرید محصول 

از فوالدسـاز، حداقـل بتواننـد بخشـی از ظرفیت هـای 

تولیدکنندگان هیچ پشتوانه ای ندارند
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کوچـک و هـم واحدهـای بـزرگ بایـد ایـن هزینه هـا را 

پرداخـت کننـد. بـا ایـن حـال، هنگامـی کـه تیـراژ و 

حجـم تولیـد افزایـش می یابـد، ایـن هزینه هـا کاهـش 

می یابد و تولیدکننده سـود بیشـتری را خواهد برد. 

کنتـرل  بـه  قـادر  بـزرگ  تولیدکننـدگان  بنابرایـن 

هزینه های تولید هستند.

وی تصریـح کـرد: هنگامـی کـه یـک تولیدکننده 

مـاده اولیـه خـود را بـه کارخانه وارد می کنـد، حدود 

دو تـا سـه روز زمـان می بـرد تا محصول تولیـد و روانه 

بازار شود. ممکن است در همین زمان، قیمت های 

صـورت  هـر  در  و  باشـند  داشـته  نوسـان  فـوالد 

تولیدکننـده بـه نوعـی متضـرر می شـود. زیـرا اگـر 

قیمت محصول نهایی کاهش یابد و قیمت شمش 

تولیدکننـده ضـرر  شـود،  مواجـه  افزایـش  بـا  فـوالد 

خواهد کرد. قیمت شمش باال رود، یک هفته زمان 

می برد که قیمت نبشـی یا سـایر محصوالت نوردی 

افزایـش یابـد. در ایـن میـان تولیدکننـده محصـول 

نهایی به دلیل این نوسانات با ضرر مواجه می شود.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

از  بسـیاری  کـرد:  اذعـان  سوشـیانت  گـداز  آذر 

تولیدکنندگان کوچک حوزه نورد، به دلیل نوسانات 

شـدید بـازار و عـدم توانایـی در مدیریـت هزینه هـا 

ناچـار بـه تعطیلـی کارخانه خـود شـدند. زیرا تـداوم 

زیـان تولیدکننـده بـرای مـدت طوالنی، تولیدکننده 

ترجیـح خواهـد داد کـه کارخانه را تعطیـل و از ادامه 

زیـان جلوگیـری کنـد تـا بـازار بـه یـک ثبـات نسـبی و 

حداقلی برسد. طی چند سال گذشته بازار فوالد با 

بـوده و همـواره  نوسـان های شـدید مواجـه  همیـن 

وضعیت بازار بدتر شده است.

نراقـی اذعـان کرد: مشـکل دیگـر تولیدکنندگان 

که آن ها را نسبت به ادامه فعالیت دلسرد می کند، 

کمبود انرژی اسـت. به طور مثال، اداره گاز اسـتان 

مرکـزی بـه شـرکت مـا نامـه زده اسـت کـه در فصـل 

زمسـتان بـه دنبـال سـوخت جایگزیـن باشـیم. اگـر 

تولیدکننـده قصـد جایگزینی گاز به عنوان سـوخت 

اصلی با مازوت را داشـته باشـد، آیا تضمینی وجود 

و  دارد کـه سـازمان های حفاظـت محیـط زیسـت 

منابع طبیعی جلوی فعالیت تولیدکننده را نگیرند؟ 

قطعا ادامه کار برای هر تولیدکننده ای بدون تامین 

انرژی غیر ممکن خواهد بود.

وی بـا اشـاره بـه دیگـر هزینه هـای تولیـد، ادامـه 

داد: قیمـت حامل هـای انـرژی هـر سـال نسـبت بـه 

سـال قبـل بـه طـور فزاینـده افزایـش یافتـه اسـت. بـه 

طـور مثـال سـال قبـل در بهـار قبـض گاز شـرکت مـا 

14میلیون تومان بود اما در سـال جاری 140 میلیون 

تومان قبض گاز برای ما صادر شده است. همچنین 

هـر مـاه شـاهد صـدور قبـض چهـار میلیـون تومانـی 

بـرای بـرق بودیـم کـه ایـن میـزان در سـال جـاری بـه 

بیـش از 15 میلیـون تومـان رسـیده اسـت. بـه ایـن 

ترتیـب بهـای انـرژی بـرای یـک واحـد تولیدی نسـبتا 

کوچـک در زنجیـره فـوالد کشـور تنهـا در یـک سـال 

چند برابر شـده اسـت. به این هزینه ها باید افزایش 

حقوق در سال جاری و آموزش نیروی انسانی را نیز 

اضافـه کـرد. چراکـه معموال نیروهای انسـانی جدید 

بـرای بـه کارگیـری در خـط تولیـد بایـد دو تـا سـه مـاه 

آمـوزش ببیننـد که ایـن امر برای تولیدکننده هزینه 

خواهد داشت. تولیدکننده برای آموزش این نیروها 

باید هزینه کند. ممکن است نیروی تازه استخدام 

شـده پـس از مـدت کوتاهـی، کار را رهـا کنـد که این 

امـر عـالوه بـر اینکـه بـرای شـرکت بابـت جانشـینی 

نیروی از دست رفته هزینه خواهد داشت، کارفرما 

بایـد تمـام حقـوق کارگـر را پرداخت کند. متاسـفانه 

بـه کارفرمـا بـه گونـه ای نـگاه می شـود کـه گویـا حق 

کارگر را نمی دهد.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

اگـر  حتـی  کـرد:  مطـرح  سوشـیانت  گـداز  آذر 

جدیـد  تکنولوژی هـای  واردات  قصـد  تولیدکننـده 

نـوردی و تولیـد محصـوالت جدیـد را داشـته باشـد، 

شـرایط کشـور و بـه ویـژه تحریم هـا اجـازه ایـن کار را 

نمی دهـد. در ایـن شـرایط تنها تولیدکننـدگان بزرگ 

دولتـی و شـرکت های بسـیار بزرگ حـوزه نورد بخش 

خصوصـی قـادر بـه فعالیـت و تـداوم تولیـد خواهند 

بـود. در حالـی کـه هـر کارخانـه جـدا از کوچکـی یـا 

میـان  و  بـازار  در  را  خـود  جـای  مقیـاس،  بزرگـی 

مصرف کنندگان دارد. اگر قرار است تولیدکنندگان 

کوچـک بـا فشـارهای وارده، تعطیل شـوند، نیازی به 

این همه فشار نیست و با یک ابالغ و دستورالعمل، 

همه واحدهای کوچک را تعطیل کنند.

تولید در مقیاس 
پایین برای حوزه نورد 
پاسخگوی هزینه های 

جاری نیست و 
تولیدکنندگان کوچک به 
احتمال زیاد مجبور به 

تعطیلی شوند
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بـرای  پشـتوانه ای  هیـچ  کـرد:  اذعـان  نراقـی 

تولیدکننـدگان وجـود نـدارد کـه بتوانـد بـه آن امیـد 

داشته باشد. تولیدکننده دیگر هیچ یارانه یا امکانات 

خاصی را از دولت دریافت نمی کند که بتواند برای 

ادامه فعالیت خود به آن امید ببندد. در حال حاضر 

کشـورهای  و  ایـران  در  انـرژی  حامل هـای  قیمـت 

همسـایه تقریبا یکسـان شـده اسـت. در حالی که در 

گذشـته نه چندان دور، انرژی فراوان و ارزان، یکی از 

در  سـرمایه گذاری  بـرای  ایـران  اصلـی  مزیت هـای 

صنعـت فوالد محسـوب می شـد. تولیدکننـده از هر 

جهت تحت فشار قرار دارد و با توجه به رسالتی که 

برعهـده گرفتـه اسـت، بایـد بـه فعالیت خـود حتی با 

وجود مشکالت فراوان ادامه دهد.

تولید نبشی خاص  
مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

آذر گـداز سوشـیانت بـا اشـاره بـه فعالیت هـای ایـن 

بـه  شـرکت گفـت: خوشـبختانه شـرکت مـا هنـوز 

مرحله تعطیلی نرسیده است و با چنگ و دندان به 

فعالیـت خـود ادامـه می دهیـم. در این رابطـه از یک 

اسـتفاده  روسـی  گریـد  بـا  فـوالدی  شـمش  نـوع 

می کنیم که البته گرید آن 5SP بسیار خاص است 

و بـا ایـن نـوع گریـد کـه در کشـور تولیـد می شـود، 

متفـاوت اسـت. بـا توجه به آنالیز و نـوع گریدی که 

فرسـتادیم،  فـوالدی  شـمش  از  مشـتریان  بـرای 

خوشبختانه مورد تایید قرار گرفته است. تمام این 

شمش از بازار آزاد تامین می شود.

وی افزود: شرکت صنایع ذوب و ریخته گری آذر 

گداز سوشیانت بیشتر نبشی فوالدی تولید می کند 

و ایـن محصـول بـه طور کامل صنعتی اسـت. نبشـی 

شـرکت مـا در دکل سـازی بـرای انتقـال بـرق بـه کار 

می رود. برای سـاخت دکل های انتقال برق از نبشـی 

سـایز 3 تـا نبشـی سـایز 24 اسـتفاده می شـود. بـا ایـن 

حال شرکت ما نبشی سایز 40 تا 90 را تولید می کند.

نراقـی در خصوص نوع سـایزبندی نبشـی عنـوان 

کـرد: هـر نبشـی از دو بـال تشـکیل می شـود. بـه طـور 

مثال، منظور از نبشی سایز 3 در بازار، محصولی است 

که طول هر بال آن از مرکز به دو طرف سه سانتی متر 

باشد. هر چه سایز نبشی بیشتر باشد، طول بال آن 

نیـز بیشـتر خواهـد بـود. در همیـن حـال هـر سـایز 

نبشـی نیـز بـا توجـه بـه ضخامـت آن، دسـته بندی 

می  شـود. بـه طـور مثـال بـه یـک نبشـی بـا طـول سـه 

سـانتی متر و ضخامت سـه سانتی متر، نبشـی 3 در 

3 گفته می شود.

اجرای طرح توسعه به ظرفیت 100 هزار تن  
مدیرعامل شرکت صنایع ذوب و ریخته گری آذر 

گـداز سوشـیانت بـا بیـان اینکـه یـک طـرح توسـعه بـا 

ظرفیـت 100 هـزار تـن در دسـت اقـدام داریـم، گفت: 

شـرکت در مـکان کنونـی، قابلیـت طـرح توسـعه را به 

دلیـل وسـعت کـم کارگاه نـدارد. از ایـن رو، اقـدام بـه 

خریـد یـک زمیـن در یکـی از شـهرک های صنعتـی 

اطـراف اراک کردیـم کـه نسـبت بـه ایـن شـهر فاصلـه 

بیشتری دارد. یکی از مشکالت اجرای طرح توسعه 

شرکت ما همین فاصله با شهر است. کارگاه کنونی 

اکنون در فاصله پنج کیلومتری شهر قرار دارد.

طـرح  اخـذ مجـوز  بـرای  کـرد:  وی خاطرنشـان 

توسـعه بـه سـازمان های مربوطـه مراجعـه کردیـم و 

گفتـه شـد کـه در همیـن مـکان کارگاه طـرح توسـعه 

اجـرا شـود زیـرا مجوزهـای الزم را دارد. در حالـی که 

کارگاه کنونـی وسـعت کمـی دارد و نمی تـوان طـرح 

توسـعه بـا ظرفیـت 100 هـزار تنـی را در آن اجـرا کـرد. 

در  جدیـد  طـرح  کـه  کرده ایـم  درخواسـت  اکنـون 

فاصلـه 27.3 کیلومتـری شـهر اجـرا شـود. درسـت 

است که این طرح نیز همچنان کمتر از 30 کیلومتر 

مصوب سازمان حفاظت محیط زیست برای فاصله 

کارخانه هـای صنعتـی از شـهر اسـت. بـا ایـن حـال 

22کیلومتـر دورتـر از کارگاه فعلـی نسـبت بـه شـهر 

تـا  کشـید  طـول  مـاه  چهـار  حـدود  بـود.  خواهـد 

مسئوالن مربوطه را برای اجرای این طرح در فاصله 

یاد شده قانع کردیم. قطعا دور شدن کارخانه جدید 

از شهر به سود محیط زیست است و می توان طرح 

توسـعه را در مکان جدید اجرا کرد. به نظر می رسـد 

برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر برای احداث 

کارخانه ها وجود دارد که به طور دقیق و تخصصی، 

کارشناسـی نشـده اند و بهتـر اسـت ایـن قوانیـن بـه 

طور مطلوب تری تفسیر و اجرا شوند.

نراقـی اذعـان کـرد: نـورد فـوالد نسـبت بـه سـایر 

صنایـع حاضـر در اسـتان مرکـزی همچـون صنعـت 

آلومینیوم، آالیندگی به ویژه پسـاب کمتری دارد و 

خطر چندانی برای محیط زیست ندارد زیرا پساب 

نورد فوالدی مانند دیگر صنایع، سمی، اسیدی و... 
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نیسـت کـه بـرای محیـط زیسـت خطرنـاک باشـد. 

نهایت آلودگی این صنعت در حوزه آب، اکسـیدی 

کردن آن و سفت شدن خاک اطراف است.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

آذر گـداز سوشـیانت تاکیـد کـرد: یک کارخانـه نورد 

نیـاز بـه مکان زیـادی دارد و هر چه ظرفیت کارخانه 

نیز باالتر باشد، نیاز به وسعت مکان بیشتر احساس 

می شـود. همان طـور کـه بیـان شـد، بـرای کارخانـه 

بـرای  بایـد  زیـرا  اسـت  مهـم  بسـیار  فضـا  نـورد، 

ظرفیت های باالتر، تعداد نیروهای بیشتری مشغول 

به کار شوند تا خط تولید بهتر هدایت شود. از این 

رو، یکی از فواید بسیار مهم اجرای طرح توسعه ای، 

ایجاد اشتغال باالتر نسبت به کارگاه کنونی است.

وی تاکیـد کـرد: اجـرای پـروژه بـا ظرفیـت باالتر 

نیـز می توانـد از تعطیلـی کارگاه کنونـی جلوگیـری 

تعطیلـی محسـوب  از  فـرار  راه  نوعـی  بـه  و  کنـد 

می شـود. بایـد بـه سـمت بزرگ تـر شـدن فعالیـت و 

تولید بیشـتر برویم. با بزرگ تر شـدن مقیاس تولید 

شرکت، هزینه ها نبست به کارگاه کوچک سرشکن 

خواهـد شـد و تولیـد در مقیـاس باالتـر پاسـخگوی 

هزینه ها خواهد بود.

تولید محصول خاص برای مشتری خاص  
نراقی تصریح کرد: محصول شرکت صنایع ذوب 

و ریخته گری آذر گداز سوشیانت بسیار خاص است 

و نخسـتین شـرکتی بودیـم کـه نبشـی های صنعتـی 

برای ساخت دکل انتقال برق را تولید کردیم. بسیاری 

از سـازندگان دکل هـای انتقـال بـرق کشـور مشـتریان 

میـان  در  مـا  شـرکت  نبشـی  هسـتند.  مـا  شـرکت 

مصرف کنندگان شـناخته شـده اسـت و در سال های 

فعالیت توانستیم اعتماد دکل سازان را برای محصول 

از  برخـی  کـه  می شـود  یـادآور  کنیـم.  جلـب  خـود 

سـازندگان دکل تا پیش از فعالیت شـرکت ما، نبشـی 

مـورد نیـاز خـود بـرای سـاخت دکل را بـه کشـور وارد 

می کردند. حتی برخی نبشی های تولید داخلی نیز 

برای ساخت دکل جواب نداد و سازندگان دکل برای 

مشـکل  بـه  کشـور  از  خـارج  در  پـروژه  اجـرای 

برمی خوردند.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب و ریخته گـری 

آذر گـداز سوشـیانت ادامـه داد: برخـی کشـورهای 

همسایه از استانداردهای اروپایی برای ساخت دکل 

اسـتفاده می کنند و از این رو، نبشـی مورد استفاده 

را  اروپـا  اسـتانداردهای روز  بایـد  در سـاخت دکل 

داشته باشد. به همین دلیل نمی توان با بسیاری از 

نبشـی های فوالدی سـاخت داخل در دیگر کشورها 

مقصـد  کشـور  بـرای  و  سـاخت  بـرق  انتقـال  دکل 

اسـتانداردهای ایران قابل قبول نیسـت. رسـیدن به 

تـالش  بـا  نبشـی  صنعـت  در  اسـتانداردها  ایـن 

همـکاری  نیـز  و  شـرکت  کارکنـان  شـبانه روزی 

شـرکت های دکل سـاز حاصل شـده اسـت و این مهم 

بـه سـود صنعـت بـرق خواهـد بـود. عـالوه بـر ایـن، 

قبـول  مـورد  جدیـد  کارخانـه  در  تولیـدی  نبشـی 

نیـز  و  محصـول  صـادرات  بـرای  دیگـر  کشـورهای 

ساخت دکل برق است. به عبارت دیگر، تولید این 

نـوع نبشـی ها یـک نـوع ابتـکار در صنعـت فـوالد 

محسوب می شود.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالین« مبنی بـر انجام صـادرات، 

انجـام  را  صـادرات  مسـتقیم  صـورت  بـه  گفـت: 

نمی دهیم اما محصولی که تولید می کنیم، توسط 

بـه ویـژه دکل سـازان، در دیگـر  مصرف کننـدگان و 

کشـورها بـه ویـژه عمـان، ترکمنسـتان و عـراق مـورد 

استفاده قرار می گیرد و به بیان دیگر، صادرات غیر 

مسـتقیم داریم. کشـورهای همسـایه و حتی ترکیه، 

نـورد فـوالدی بـرای تولید نبشـی ندارند و بـرای آن ها 

راحت تـر  نهایـی  صـورت  بـه  محصـول  ایـن  خریـد 

اسـت. ضمن اینکه کشـورهای همسـایه به سـادگی 

هر محصولی را قبول نمی کنند.

نراقی عنوان کرد: اجرای طرح توسعه ای شرکت 

ما نه تنها به افزایش تولید و افزایش کیفیت نبشـی 

منجـر می شـود و بـرای خـود ما فوایـد زیـادی دارد، به 

صنایـع مصرف کننـده نیـز منفعـت زیـادی خواهیـم 

رسـاند. ضمـن اینکـه در شـرایط کنونـی کـه کشـور بـا 

کمبود برق دست و پنجه نرم می کند، تولید نبشی 

فوالدی برای ساخت دکل می تواند به رونق و توسعه 

صنعـت بـرق کشـور کمـک شـایانی کنـد و بـه نوعـی 

کمبـود بـرق در کشـور با اجـرای طرح های توسـعه ای 

در این صنعت کاهش یابد.

شرکت در مکان کنونی، 
قابلیت طرح توسعه را به 
دلیل وسعت کم کارگاه 

ندارد. از این رو، اقدام به 
خرید یک زمین در یکی 
از شهرک های صنعتی 
اطراف اراک کردیم که 

نسبت به این شهر فاصله 
بیشتری دارد
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مدیرعامـل شـرکت تولیـدی بازرگانـی ورق آرتا گفـت: تولیدکننـدگان دغدغه ای بـه جز حفظ 
اشـتغال و ایجـاد فرصـت شـغلی بـرای کشـور ندارنـد و اگـر سـازمان ها همـکاری الزم را بـا 
تولیدکننـدگان بـه عمل نیاورنـد، کارخانه ها تعطیل می شـوند که نتیجـه آن جز ایجـاد بحران های 

اجتماعی برای کشور نخواهد بود.

سازمان ها با تولیدکنندگان همکاری کنند

عبداله مکارمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

وضعیـت صنعـت لولـه و پروفیل در چنـد ماه اخیر 

مناسب نبود و بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه 

تعطیـل شـدند و یـا در آسـتانه تعطیلـی قـرار دارنـد. 

ضمن اینکه در تابستان که معموال فصل ساخت و 

سـاز و رونـق صنعـت فـوالد اسـت، رکـود پیش بینـی 

البتـه شـروع شـده اسـت و وارد آن  می شـود کـه 

نشـده  عمیـق  رکـود  هنـوز  حـال  ایـن  بـا  شـده ایم. 

اسـت. تقاضـا بـرای محصـوالت فوالدی به ویـژه در 

حوزه محصوالت ورق فوالدی و پروفیل، به شـدت 

کاهش یافته است.

موضـوع  قبـل  سـال  دو  یکـی  از  افـزود:  وی 

مذاکـرات برجام توسـط دولت ها پیگیری می شـود 

از  بـه سـرانجام نرسـیده اسـت. بسـیاری  و هنـوز 

فعـاالن بـازار اسـتراتژی صبـر و نظـاره را در قبال این 

شـرایط اتخاذ کرده اند. فعاالن بازار منتظر هسـتند 

تا مذاکرات به نتیجه برسد و جهت گیری بازار در 

حاضـر  حـال  در  شـود.  مشـخص  ارز  نـرخ  مقابـل 

قیمت هـای بـازار بـا رکودی که اتفاق افتاده اسـت، 

کاهشـی بـوده و ایـن کاهـش قیمـت در عرضه هـای 

کامـال  کاال  بـورس  در  فـوالدی  محصـوالت  اخیـر 

مشهود است.

مدیرعامل شـرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق 

آرتـا خاطرنشـان کـرد: ممکـن اسـت با توافـق مجدد 

هسـته ای، نـرخ ارز در کشـور کاهـش یابـد کـه ایـن 

امـر می توانـد بـه کاهـش بیشـتر قیمت هـا منجـر 

شـود. البتـه توافـق هسـته ای روزنـه ای بـرای حـل 

مشـکالت کشـور ناشـی از تحریـم خواهـد بـود. در 

مقابـل، بـا عـدم توافق ایـران و 5+1، افزایش نرخ ارز 

در کشـور و ادامـه رکـود قابـل پیش بینـی اسـت. از 

این رو، بازار در انتظار نشسـته تا نتیجه مذاکرات 

مشـخص شـود. اکنـون در بـازار رکـود وجـود دارد و 

نمی تـوان  مذاکـرات  نتیجـه  شـدن  مشـخص  تـا 

تخمیـن دقیقـی از وضعیـت بـازار و صنعـت لولـه و 

پروفیل ارائه داد.

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق آرتا:
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و قالب تیرچه برای سـاخت و سـاز تولید می کند اما 

بـه دلیـل وضعیـت بـازار تنهـا بـا یک چهـارم ظرفیـت 

اسـمی فعالیـت می کنیـم. شـرکت هایی کـه طـرح 

توسعه دارند، ساختمان سازی ها و پروژه های فعال در 

سـاخت و سـاز، جـزو مشـتریان شـرکت مـا محسـوب 

می شـوند زیـرا برای سـاخت کارخانه هـا و کارگاه های 

تولیدی، سوله، سقف و تیرچه حاصل از ورق فوالدی 

مورد اسـتفاده قرار می گیرد. متاسـفانه طی یکی دو 

سال گذشته بسیاری از طرح های در دست اقدام در 

حـوزه سـاخت و سـاز تعطیـل شـده اند و یـا بـه کنـدی 

محصـوالت  بـرای  تقاضـا  بنابرایـن  می رونـد.  پیـش 

شرکت ما به طور محسوسی کاهش یافته است.

تکنولوژی ماشین آالت در ایران بومی   
شده است

مدیرعامل شـرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق 

آرتـا بـا اشـاره بـه تفاوت محصول این شـرکت با لوله 

و پروفیـل، عنـوان کـرد: دسـتگاه های تولیـد لولـه و 

تفـاوت  مـا  شـرکت  دسـتگاه های  بـا  پروفیـل 

محسوسـی دارنـد و اساسـا مجـزا هسـتند. چراکـه 

مراحل تولید لوله و پروفیل با تولید ورق سـوله، زد 

و قالـب تیرچـه یکسـان نیسـتند. برای تولیـد لوله و 

پروفیـل نیـاز بـه اسـتفاده از قالـب و فرمینـگ بـرای 

سایزبندی لوله و پروفیل است. پس از قالب بندی 

در  نظـر،  مـورد  ابعـاد  اسـاس  بـر  پروفیـل  یـا  لولـه 

صورتـی کـه پروفیـل بسـته، قوطـی یا لولـه محصول 

نهایـی باشـد، بایـد آن را بـا دسـتگاه های دیگـر بـه 

صـورت درزدار جـوش داد و بـا بـرش محصول، لوله 

و پروفیل آماده عرضه به بازار است.

وی ادامـه داد: دسـتگاه های سوله سـازی و زد 

برخالف دسـتگاه های لوله و پروفیل تنها خم کاری 

انجـام می دهـد و  اسـاس سـفارش مشـتری  بـر  را 

نیـازی بـه قالب گیـری در تولیـد محصـول نیسـت. 

برای تولید پروفیل زد می توان از دو خط و دستگاه 

اسـتفاده کـرد. نخسـت دسـتگاه پـرس بـرک بـه کار 

داده  بـرش  گیوتیـن  بـا  فـوالدی  ورق  کـه  مـی رود 

می شـود و بـا پـرس بـرک پروفیـل زد تولیـد شـود. 

و  خـم کاری  دسـتگاه های  بـا  می تـوان  همچنیـن 

فرمینـگ، بـه ورق بـه گونـه ای فشـار وارد شـود کـه 

افزایش عرضه ورق فوالدی در   
شرایط رکود

مکارمی با اشـاره به فعالیت شـرکت تولیدی و 

بازرگانـی زریـن ورق آرتـا عنـوان کـرد: شـرکت مـا از 

ورق گـرم بـه عنـوان ماده اولیه اسـتفاده می کند و 

داریـم،  اختیـار  در  کـه  تجهیزاتـی  از  اسـتفاده  بـا 

برخـی  بـا  مرتبـط  محصـوالت  و  سـوله  سـاخت 

انجـام  را  ورق  از  حاصـل  سـاختمانی  سـازه های 

می دهیـم. در حـال حاضـر مـواد اولیـه خـود را از 

بورس کاال تامین می کنیم.

وی یـادآور شـد: تامیـن مـواد اولیـه در صنعـت 

لوله و پروفیل یکی از ارکان اصلی رونق این صنایع 

محسـوب می شـود. در سـال های گذشـته میـزان 

عرضـه ورق گـرم در بـورس کاال نسـبت بـه تقاضـا 

کـم بـود و همیـن امـر منجـر بـه رقابـت و افزایـش 

قیمـت می شـد امـا اکنـون که حجم عرضـه افزایش 

یافتـه اسـت، دیگـر تقاضایـی در مقابـل آن وجـود 

ندارد و خبری از رونق بازار نیست. ضمن اینکه در 

گذشـته خریـد ورق گـرم از بـورس سـهمیه بندی 

بـه میـزان  بـود و متقاضیـان نمی توانسـتند  شـده 

دلخـواه و مـورد نیـاز خود خرید انجام دهند اما در 

حـال حاضـر سـهمیه بندی برداشـته شـده اسـت و 

سـفارش های  و  توانایـی  بـا  متناسـب  متقاضیـان 

خود، مواد اولیه را خریداری می کنند.

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق آرتا 

نیـاز  کـه مصرف کننـدگان  زمانـی  در  کـرد:  اذعـان 

داشتند و تفاضا برای محصوالت لوله و پروفیل در بازار 

وجود داشـت، عرضه های مواد اولیه در بورس کاال به 

میـزان تقاضـا نبـود و همـواره در بـازار التهـاب وجـود 

داشـت. با این حال رکود بر بازار حاکم شـده و تقاضا 

بـرای خریـد ورق فـوالدی نیز کاهش یافته اسـت. این 

در حالی اسـت که پیش از این شـرایط، بازار تقاضای 

خوبی داشت و میزان تولید بسیار بیشتر از وضعیت 

کنونـی بـود. متاسـفانه شـرایط بـازار از اختیـار فعـاالن 

صنعـت فـوالد خـارج اسـت و تولیدکننـدگان لولـه و 

پروفیل نیز چاره ای جز صبر در این وضعیت ندارند.

میزان پایین تولید نسبت به ظرفیت  
مکارمی تصریح کرد: شرکت ما سوله، پروفیل زد 

 فعاالن بازار منتظر هستند 
تا مذاکرات به نتیجه برسد 
و جهت گیری بازار در مقابل 

نرخ ارز مشخص شود. 
در حال حاضر قیمت های 
بازار با رکودی که اتفاق 

افتاده است، کاهشی بوده 
و این کاهش قیمت در 

عرضه های اخیر محصوالت 
فوالدی در بورس کاال کامال 

مشهود است
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شـکل زد )Z( بـه خـود بگیـرد. در همیـن حـال ورق 

و  رول بازکـن  گیوتیـن،  بـا دسـتگاه های  نیـز  سـوله 

مجـددا گیوتیـن تولیـد می شـود. الزم بـه یـادآوری 

تولیـد  هـم  کرکـره  ورق  گذشـته  در  کـه  اسـت 

می کردیـم کـه بـا توجـه بـه نبـود بـازار و تقاضـای 

مناسب، تولید این محصول را نیز کنار گذاشتیم.

مکارمی با تاکید بر اینکه صنعت لوله و پروفیل تا 

حـد زیـادی از واردات تکنولـوژی بی نیاز شـده اسـت، 

بیـان کرد: اکنون صنعت ماشین سـازی کشـور بـه آن 

حـد رسـیده اسـت کـه می توانـد اکثـر دسـتگاه های 

تولید لوله و پروفیل را تولید کند. به طوری که بیش 

از 90 درصد این دسـتگاه ها و قطعات متعلق به آن از 

داخل کشـور قابل خریداری اسـت. خوشـبختانه این 

دسـتگاه ها بـا نمونه های مشـابه خارجی قابـل رقابت 

بـوده و حتـی در برخـی مـوارد از آن هـا بهتر اسـت. در 

حـال حاضـر اغلـب ماشـین آالت فرمینـگ و تولیـد 

پروفیـل در بـازار چینـی هسـتند کـه کیفیـت الزم را 

ندارنـد. بنابرایـن تولیدکننـدگان ماشـین آالت لولـه و 

پروفیل بازار خود را در کشور پیدا کرده اند و صنعت 

لوله و پروفیل نیز به خوبی از این موقعیت برای رشد 

بهره برده است. با این حال برخی کشورهای اروپایی 

دسـتگاه های مـدرن لولـه و پروفیـل را تولیـد کرده انـد 

که قابلیت های بسـیار باالیی دارند. البته در شـرایط 

کنونی که تحریم هستیم، امکان واردات دستگاه های 

مدرن از کشورهای اروپایی نیست.

لزوم همکاری سازمان ها با تولیدکننده  
مدیرعامل شـرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق 

آرتـا بـا اشـاره بـه مشـکالت تولیدکننـدگان، مطـرح 

کرد: تامین مالی، افزایش حقوق و بیمه، مهم ترین 

چالش هـای تولیدکننـدگان هسـتند. ضمـن اینکـه 

بـرای  را  مشـکالتی  نیـز  مالیاتـی  اداره هـای 

بـا  رابطـه  در  وجـود می آورنـد.  بـه  تولیدکننـدگان 

مالیات به نظر می رسـد برخی بدون ضابطه اقدام 

دفاتـر حسـاب  بررسـی  بـدون  مالیـات  تعییـن  بـه 

تولیدکنندگان می کنند و تولیدکننده با هر روشی 

هـم کـه بخواهـد، نمی تواند مالیات تعیین شـده را 

تغییـر دهـد؛ مگـر اینکـه از روش هـای غیـر قانونـی 

نیـز  بیمـه  بـا  رابطـه  در  همچنیـن  کنـد.  اقـدام 

مشکالتی وجود دارد که نخستین مورد آن افزایش 

حـق بیمـه از سـوی دولـت اسـت و هـم اینکـه در 

برخـی مـوارد، بـا توجـه بـه تـرک کار برخـی کارگران، 

بیمه سختگیری های بی موردی نسبت به کارفرما 

نشان می دهد.

وی اضافـه کـرد: تامیـن مالی و اخذ تسـهیالت 

تولیدکننـده  بـرای  بـزرگ  یـک چالـش  بـه  بانـک  از 

تولیدکننـده  یـک  اگـر  حتـی  اسـت.  شـده  تبدیـل 

در  دهـد،  انجـام  مالـی  تامیـن  بانـک  از  بتوانـد 

بازپرداخـت اقسـاط وام نیـز چالش هـای بسـیاری 

وجود خواهد داشـت. متاسـفانه اکثر وام هایی که 

بـه تولیدکننـده داده می شـود، بـا مشـکل شـرعی 

مواجـه هسـتند و بانـک بـه هـر نحـو ممکـن تـالش 

برابـر  چنـد  را  اقسـاط  وام گیرنـده،  از  می کنـد 

دریافـت کنـد. بـه طـور مثـال اگـر وام گیرنـده برای 

تاخیـر  خـود  وام  بازپرداخـت  در  کوتاهـی  مـدت 

کنـد، جریمـه و دیرکـرد بـا عنوان سـود مرکـب به آن 

حتـی  دنیـا  در  بانکـی  هیـچ  کـه  می گیـرد  تعلـق 

چنیـن  گرفتنـی  بـه  اقـدام  ربـوی،  بانک هـای 

سودهایی از تولیدکننده نمی کنند.

مکارمـی تاکیـد کـرد: حتـی بـا وجـود اعتـراض 

سـوی  از  جریمه هایـی  چنیـن  اعمـال  بـه  نسـبت 

سیسـتم بانکـی، بـه وام گیرنـده گفتـه می شـود کـه 

چنیـن جریمه هایـی بـه صـورت سیسـتمی صـادر 

می شـوند و در اختیـار بانـک نیسـت. در حالـی کـه 

بـا یـک دسـتورالعمل بسـیار سـاده می تـوان چنیـن 

سـود حرامی را از سیسـتم بانکی کشـور پاک کرد و 

جامعه را از این پول های کثیف نجات داد.

مدیرعامل شـرکت تولیدی بازرگانی زرین ورق 

بـه جـز  آرتـا اذعـان کـرد: تولیدکننـده دغدغـه ای 

اشـتغال  زایی و ایجاد فرصت شـغلی برای جوانان و 

جامعـه نـدارد و این انتظار می رود که سـازمان های 

کمتـر  تولیدکننـده  بـه  نسـبت  تولیـد  بـا  مرتبـط 

سختگیری کنند. در صورتی که تولید از بین برود 

و کارخانه هـا تعطیـل شـوند، جامعه با خطر بیکاران 

مواجـه می شـود که می تواند معضل های زیـادی را 

برای کشور به وجود آورد.

دستگاه های لوله و 
پروفیل تنها خم کاری را بر 
اساس سفارش مشتری 
انجام می دهد و نیازی 
به قالب گیری در تولید 

محصول نیست. برای تولید 
پروفیل زد می توان از دو 
خط و دستگاه استفاده کرد
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مدیرعامـل مجتمع فوالد کویر با اشـاره به اینکه مجتمع فـوالد کویر، یکـی از صادرکنندگان بزرگ 
محصوالت فوالدی در کشـور و صادرکننده نمونه ملی اسـت، گفت: توانسـتیم ارز مورد نیاز برای اجرای 

پروژه  فوالدسازی و تجهیزات را از محل صادرات تامین  کنیم.

تامین ارز واردات تجهیزات با صادرات
راه اندازی کارخانه فوالدسازی مجتمع فوالد کویر در 1402  

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر مطرح کرد:

احمـد خـوروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« اظهـار کـرد: طـرح 

کارخانـه  احـداث  و  کویـر  فـوالد  مجتمـع  توسـعه 

فوالدسازی برای تولید شمش های آلیاژی، بزرگ ترین 

طـرح فـوالد آلیـاژی در ایـران و خاورمیانـه اسـت. ایـن 

پـروژه دربـر دارنـده کوره هـای قـوس الکتریکـی بـه 

ظرفیت 180 تن در هر ذوب، دو واحد کوره پاتیلی هر 

یک به ظرفیت 180 تن و دو واحد گاز و اکسیژن زدایی 

بـه ظرفیـت هـر یک 180 تن، تجهیزات حمل مـذاب و 

سیسـتم فـوق پیشـرفته تصفیـه دود و غبـار اسـت. 

خوشبختانه مجتمع فوالد کویر پتانسیل تولید کلیه 

فوالدهای آلیاژی را دارد.

وی در ادامـه افـزود: در حـال حاضـر، سـاخت و 

تامیـن حـدود 50 تـا 70 درصـد از تجهیـزات و نیـز 

خدمات احداث فونداسیون ها و ساختمان ها، نصب 

و راه انـدازی سیسـتم های اصلـی و فرعـی ایـن طـرح 

بـزرگ انجـام شـده اسـت. مهندسـی و طراحـی ایـن 

کارخانه با اسـتفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا و بر 

اسـاس اسـتانداردهای بین المللی و تامین تجهیزات 

تمامـا اروپایـی و پیشـرفته صـورت پذیرفتـه اسـت که 

امیدواریم در سال 1402 راه اندازی شود.

مشکالت داخلی و خارجی واردات تجهیزات  
خصـوص  در  کویـر  فـوالد  مجتمـع  مدیرعامـل 

مشـکالت تامیـن قطعـات، تجهیـزات و ماشـین آالت 

مشـکالت  متاسـفانه  کـرد:  اظهـار  فـوالد،  صنعـت 

داخلی و خارجی برای واردات تجهیزات باعث شـد 

با مشقت فراوان، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 

از مشـکالت  غیـر  واقـع  در  وارد کرده ایـم.  را  خـود 

تحریمی و بین المللی، سیاست های داخلی نیز منجر 

به محدودیت واردات دستگاه ها شده است.

تمامـی مسـائل  کـرد: خوشـبختانه  عنـوان  وی 

زیرسـاختی اعم از آب، برق و گاز از قبل تامین شـده 

است و در این زمینه با هیچ مشکلی مواجه نیستیم. 

همچنیـن بـا همـکاری چنـد بانـک توانسـتیم تمامـی 

مسـائل مالـی را برطـرف و تسـهیالت بانکـی را بـرای 

شرکت اخذ کنیم.

امکان تامین ارز واردات تجهیزات با ارز   
حاصل از صادرات

خـوروش بـا اشـاره بـه اینکـه مجتمـع فـوالد کویـر، 

صادرکننده نمونه استان اصفهان شد، گفت: مجتمع 

فوالد کویر در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال 

1400 اصفهـان، بـه عنوان صادرکننده ممتاز اسـتانی با 

دریافـت تندیـس و لـوح، بـه عنـوان صادرکننده نمونه 

انتخـاب شـد و مـورد تقدیـر قـرار گرفت. به طـوری که 

تمامـی ارز مـورد نیـاز بـرای اجـرای پروژه ها و تامین 

تجهیزات را از محل صادرات تامین می کنیم.

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر در پایان در پاسـخ 

بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالین« مبنی بر اینکه وضعیت بازار میلگرد چگونه 

اسـت، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه پیگیری هـای وزارت 

صمت، طی دو تا سه هفته گذشته استراتژی بسیار 

مطلوبی در خصوص سامان دهی بازار میلگرد اتخاذ 

افـت قیمت هـای  کـه  نمانـد  ناگفتـه  اسـت.  شـده 

جهانـی فـوالد، خوشـبختانه هیـچ اختاللـی در تامین 

مواد اولیه واحد میلگرد ایجاد نکرده است.
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مدیرعامـل شـرکت لولـه و اتصـاالت چدنـی )کالچ( گفت: علی رغـم اینکه سـال های طوالنی بر 
چشـم انداز تولیـد 55 میلیـون تـن در سـال در افـق 1404 تمرکـز شـده بـود امـا به دلیـل برخی 
سیاسـت گذاری ها و دخالت دسـت های پشـت پرده، رسـیدن به این چشـم انداز غیرممکن شـده و 

تالطم های زیادی در بازار فوالد به وجود آمده است.

نقش دست های پشت پرده در تالطم بازار
مدیرعامل شرکت لوله و اتصاالت چدنی )کالچ( مطرح کرد:مدیرعامل شرکت لوله و اتصاالت چدنی )کالچ( مطرح کرد:

سـید رضـا شهرسـتانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

با توجه به مصرف سـالیانه فوالد در کشـور، تا سـال 

1399 هـر سـال نسـبت بـه سـال گذشـته بـا افزایـش 

تولید در کشـور روبه رو بودیم و حتی در سـال 1399 

نیـز بـه تولیـد 30 میلیـون تن فوالد رسـیدیم. گفتنی 

است که حتی برای سال 1400 تولید 34 میلیون تن 

برنامه ریـزی شـده بـود کـه میـزان تولیـد در سـه مـاه 

ابتدای سال گذشته، به همان نسبت یعنی با رشد 

حـدود 12 درصـدی همـراه شـد امـا از آغـاز بـه کار 

دولـت جدیـد یعنـی از تیـر ماه سـال 1400 نسـبت به 

سـال 1399 نـه تنهـا نتوانسـتیم رکوردشـکنی داشـته 

باشـیم بلکـه شـاهد کاهـش 4 تـا 16 درصـدی تولیـد 

بودیـم کـه در نهایـت طی 12 ماهه سـال ١4٠٠ بالغ بر 

27 میلیـون و 900 هـزار تـن شـمش فـوالدی )اسـلب، 

بیلت و بلوم( تولید شد.

چدنـی  اتصـاالت  و  لولـه  شـرکت  مدیرعامـل 

)کالچ( تصریـح کـرد: بـر اسـاس چشـم انداز تولیـد 

55میلیـون تـن در سـال در افـق 1404، برنامه ریـزی 

بـرای سـال جـاری، 38 میلیـون تـن تولیـد پیش بینـی 

شـده بـود کـه اگـر بـا افـت تولیـد شـمش فـوالدی 

مواجه نشـویم شـاهد تغییر محسـوس شـرایط تولید 

هم نخواهیم بود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در پاسخ 

بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

مشـکل اصلی واحدهای القایی چیسـت، بیان کرد: 

آهـن اسـفنجی، مـاده اصلـی تولیـد فـوالد بـه روش 

القایـی اسـت کـه بـه دلیـل گـران بـودن، واحد هـای 

تولیـد القایـی بـا مشـکل جـدی مواجـه شـده اند. هـر 

چنـد کـه اسـتفاده از درصد باالی آهن اسـفنجی در 

کوره هـای القایـی، عالوه بر اینکه اسـتهالک کـوره را 

بـاال می بـرد، بـا افزایش دمای ذوب مصرف انـرژی را 

نیز افزایش می دهد.

ضرورت تامین زیرساخت های مناسب   
برای واردات قراضه آهنی

شهرسـتانی بـا تاکیـد بـر اینکـه اکنـون واردات 

قراضـه آهنـی بـه کشـور انجـام نمی شـود، گفـت: در 

حـال حاضـر کمبـود آهـن قراضـه در کشـور به شـدت 

احسـاس می شـود و واردات قراضه آهنی نیز مگر در 

موارد خاص، به سختی صورت می پذیرد؛ متاسفانه 

زیرساخت های مناسب برای واردات ضایعات آهنی 

فراهـم نشـده اسـت. در ایـن زمینـه بـه دلیـل افزایـش 

هزینـه حمـل و نقـل بایـد برنامه ریـزی دقیقـی بـرای 

تخلیه و ترخیص قراضه آهنی و همچنین سازوکاری 

برای فراوری  قراضه آهنی در بنادر ایجاد شود.

وی افـزود: فوالدسـازان بـه دلیـل قیمـت بـاال و 

کمیاب بودن قراضه فوالدی، ترجیح می دهند که از 

آهن اسفنجی با عیار باال استفاده کنند اما متاسفانه 

با ساز و کاری که وزارت صمت در پیش گرفته است 

و با توجه به قیمت های مهندسـی شـده، اسـتفاده از 

آهن اسفنجی توجیه اقتصادی ندارد.

پیامد عوارض صادراتی در ابتدای   
سال جاری

عـوارض  اعمـال  بـه  اشـاره  ضمـن  شهرسـتانی 

کـرد:  اظهـار  جـاری،  سـال  ابتـدای  در  صادراتـی 
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یک شـبه  و  غلـط  بسـیار  تصمیمـات  متاسـفانه 

دولتمـردان، اعـم از اعمـال عـوارض صادراتـی کـه به 

صـورت ناگهانـی تعرفه هـای سـنگین بـر صـادرات 

محصـوالت زنجیـره فـوالد را ابـالغ کردنـد، منجـر بـه 

افـت و خیـز شـدید بـازار فـوالد شـد. در واقع با توجه 

بـه رشـد قیمـت جهانی فـوالد، ایـران می توانسـت از 

ایـن فرصـت بهره منـد شـود و سـودآوری و ارزآوری 

کـه  آورد  ارمغـان  بـه  کشـور  بـرای  باالیـی  بسـیار 

از  باعـث  صادراتـی  عـوارض  بخشـنامه  متاسـفانه 

دست رفتن مشتریان در بازارهای جهانی شد.

وی بـا ابـراز تاسـف عنـوان کرد: اکنون شـاهد این 

هستیم که به دلیل دامپینگ کشور روسیه، قیمت  

جهانی فوالد افت پیدا کرده که باعث بروز مشکالت 

متعددی در صنعت فوالد ایران شده است.

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران ادامـه 

داد: متاسـفانه دولتمـردان بـه جـای آنکـه مطابـق بـا 

بـرای  خصوصـی  بخـش  تشـکل های  از  قانـون 

تصمیم گیـری و صـدور بخشـنامه مشـورت بگیرند، 

پشـت  دولتمـردان  ایـن  کـه  هسـتیم  آن  شـاهد 

درب هـای بسـته بـرای صنعـت فـوالد تصمیماتـی 

ناگهانـی می گیرنـد کـه عواقب بسـیار سـنگینی در 

پی خواهد داشت.

به خطر افتادن جایگاه کوره های القایی  
چدنـی  اتصـاالت  و  لولـه  شـرکت  مدیرعامـل 

)کالچ( مطـرح کـرد: علی رغم اینکه سـالیان طوالنی 

بر اجرای سـند چشـم انداز تولید 55 میلیون تن در 

سـال در افـق 1404 برنامه ریـزی شـده بـود، اکنـون 

دسـتیابی  کـه  می کنـد  اعـالم  صمـت  وزارت 

هدف گذاری امکان پذیر نیست. این سیاست گذاری 

در حالـی اتفـاق افتـاده اسـت کـه در خـط مشـی این 

بـدون  و  ناگهانـی  تصمیم گیـری  نبایـد  سـازمان 

مطالعات کارشناسی شده گرفته شود.

ممنوعیـت  تازگـی  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

فعالیـت کلیـه کارخانه هـای ذوب القایـی و حتـی 

کمتـر  طرح هـای  دارای  شـرکت های  محدودیـت 

توسـعه یافتـه و یـا بـدون پیشـرفت به ویـژه در حـوزه 

ذوب القایـی را مطـرح کرده انـد. در صورتـی کـه در 

تمـام دنیـا، ذوب القایـی یـک تکنولوژی جدیـد و در 

حـال رشـد اسـت. بـه طـور مثـال در کشـور هنـد بـا 

تولید 100 میلیون تن فوالد خام، بیش از 30 میلیون 

تن آن به روش کوره القایی تولید می شود.

در  ایـران  فـوالد  تولیدکننـدگان  انجمـن  عضـو 

خصـوص مزایـای کـوره القایـی اظهار کرد: همچنین 

بـه تازگـی عنـوان شـده اسـت کـه کوره هـای القایـی 

مصرف باالی انرژی و تاثیر زیادی بر محیط زیست 

القایـی  کوره هـای  مزایـای  کـه  در صورتـی  دارنـد. 

آلودگـی  بـر  تاثیـر  بـه سـایر کوره هـا، عـدم  نسـبت 

محیط زیست و مصرف پایین انرژی آن ها است.

شهرسـتانی، مهم تریـن چالـش کوره هـای قـوس 

الکتریکـی را تامیـن الکتـرود گرافیتـی عنـوان کـرد و 

بـا  کشـور  در  گرافیتـی  الکتـرود  تامیـن  گفـت: 

چالش هایی رو به رو اسـت و تهیه این کاال به آسـانی 

میسـر نمی شـود، بـه همیـن دلیـل الکتـرود گرافیتی 

مـورد نیـاز شـرکت های دارای کـوره قـوس تمامـا از 

طریق واردات تامین می شود.

تالطم در بازار فوالد  
عضـو انجمن تولیدکننـدگان فوالد ایران با اشـاره 

بـه دخالـت دسـت های پشـت پـرده در بـازار فـوالد، 

بیـان کـرد: وضعیـت کنونـی صنعـت فـوالد نشـان  

 دهنـده  احتمـال دخالـت برخـی دسـت های پشـت 

پـرده در تالطـم بـازار ایـن صنعت اسـت؛ بـه گونه ای 

بـه  کـه  می شـود  عملیاتـی  سـازوکاری  عمـدا  کـه 

نابـودی بخشـی از صنعـت فـوالد بینجامـد. بـه طور 

مثـال، 110 کارخانـه تولیـد شـمش فـوالدی بـه روش 

القایـی فعالیـت می کننـد کـه همـه آن هـا متعلـق به 

بخش خصوصی است.

شهرسـتانی در پایـان اظهـار کـرد: کارخانه هـای 

القایـی بـرای بیـش از 20 هـزار نفـر اشـتغال ایجـاد 

کرده انـد کـه با سیاسـت گذاری غلط، صنعـت فوالد 

ایـن  بـا  و  رفـت  خواهنـد  بیـن  از  القایـی  روش  بـه 

تعطیلـی  احتمـال  شـده،  اتخـاذ  کـه  تصمیم هایـی 

بسـیاری از کارخانه هـای القایـی وجـود دارد.به طور 

از  دسـت  القایـی   ذوب  کارخانه هـای  اگـر  حتـم 

فعالیت بردارند، به دلیل کمبود شـمش فوالدی در 

نمی تواننـد  نیـز  بـزرگ  شـرکت های  داخلـی،  بـازار 

محصوالت خود را صادر کنند.

 فوالدسازان به دلیل قیمت 
باال و کمیاب بودن قراضه 

فوالدی، ترجیح می دهند که 
از آهن اسفنجی با عیار باال 
استفاده کنند اما متاسفانه 
با ساز و کاری که وزارت 

صمت در پیش گرفته است 
و با توجه به قیمت های 
مهندسی شده، استفاده 
از آهن اسفنجی توجیه 

اقتصادی ندارد
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مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب آذرخش گفت: متاسـفانه طی دو مـاه اخیر به دلیل قطعـی برق و 
رکـود در بـازار فـوالد، تولید شـمش فوالدی با مشـکل مواجه شـده اسـت و در این شـرایط قـادر به 

برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت ها حتی در کوتاه مدت نیستیم.

در بازار متالطم قادر به برنامه ریزی نیستیم
مدیرعامل شرکت صنایع ذوب آذرخش:

آن ها فعال است و در صورت مهیا بودن شرایط بازار، 

می توانیم مجددا محصوالت فوالدی خود را به بازار 

مصرف روانه کنیم.

امام  دوست با تاکید بر اینکه اکنون بازار واقعی 

و سـالم در صنعـت فـوالد وجـود نـدارد، بیـان کـرد: 

بورس کاال بهترین مکان برای کشف قیمت و عرضه 

محصوالت در یک بستر شفاف است. اکنون شاهد 

نبـود یـک نظـام قیمت گـذاری شـفاف بـر پایه تعـادل 

میـان عرضـه و تقاضـا و همچنیـن دارای افـت و خیـز 

متاسـفانه  هسـتیم.  محصـوالت  قیمـت  کاذب 

قیمت گـذاری دسـتوری بـه ایجـاد رانـت عظیـم برای 

برخی سودجویان و در مقابل آن، زیان هنگفتی برای 

بسیاری از تولیدکنندگان منجر شده است.

مدیرعامـل شـرکت صنایـع ذوب آذرخـش با بیان 

فـوالد  صنعـت  بـه  دسـتوری  قیمت گـذاری  اینکـه 

آسـیب زیـادی زده اسـت و معنایـی نـدارد، گفـت: 

قیمـت شـمش فـوالدی و مـواد اولیـه در یـک هفته به 

میزان 15 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین 

شد اما در مقابل، در عرضه هفته بعد در بورس کاال 

تومـــان  و 800  هــــزار  فــــوالدی 12  شمـــش  همیـــن 

قیمت گـذاری شـد که تفـاوت زیادی میان قیمت ها 

در دو هفته پیاپی وجود دارد. این نوسـانات قیمتی 

مجتبـی امـام  دوسـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: 

و  بـه سـفارش مشـتریان  بـا توجـه  در حـال حاضـر 

کشـش مشـتریان در بازار مصرف، شـمش فوالدی با 

گریدهـای 5SP و 3SP و همچنیـن فـوالد آلیـاژی بـا 

گریـد CK45، از سـایز 6 تـا 12 متـر در مقطـع 100 در 

ابعـاد  و  میلی متـر  در 150  و 150  در 120   120 ،100

استاندارد تولید می کنیم.

بازار فوالد راکد است  
مدیرعامل شـرکت صنایع ذوب آذرخش با بیان 

اینکه بازار فوالد آرام و راکد است و تغییر محسوسی 

در قیمت هـا مالحظـه نمی شـود، گفـت: بـازار فوالد 

بـه شـدت زیـان ده شـده اسـت. وضعیـت اسـفناک 

نیـروی  سـرمایه  نقدینگـی،  میـزان  بـر  فـوالد  بـازار 

مسـتقیم  تاثیـر  مجموعـه  فنـی  دانـش  و  انسـانی 

گذاشـت؛ بـه طـوری کـه در حـال رفتـن بـه سـمت 

تعطیل شدن هستیم.

وی اظهـار کـرد: متاسـفانه طـی دو مـاه اخیـر بـه 

دلیـل قطعـی بـرق و کسـادی بـازار فـوالد، تولیـد قابـل 

توجهـی نداشـتیم و بـا ظرفیـت بسـیار محـدودی بـه 

دارای سـه  مـا  اکنـون شـرکت  پرداختیـم.  فعالیـت 

دسـتگاه کـوره ذوب فـوالد بـوده کـه تنها یک کـوره از 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

25         تیر ماه  1401        شماره  224 

بـار  بـه  بـرای تولیدکننـدگان  زیان هـای هنگفتـی را 

خواهـد آورد. در واقـع زمانـی کـه بـا احتسـاب بـرآورد 

هزینه ها، قیمت تمام شده تولید بیش از قیمت مواد 

اولیـه و حتـی محصـول نهایـی می شـود، دیگـر تولیـد 

برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.

روسیه، عامل تهدید بازار فوالد ایران  
مدیرعامل شـرکت صنایع ذوب آذرخش با اشـاره 

به از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی ایران 

روسـیه  کـرد:  اظهـار  گذشـته،  مـاه  سـه  دو  طـی 

تخفیف هـای 15 تـا 20 درصـدی بـرای فـوالد خـود در 

نظر گرفته و قیمت فوالد صادراتی این کشور نسبت 

بـه ایـران ارزان تـر شـده اسـت امـا اکنـون بـا اعمـال 

تخفیـف 40 درصـدی بـر محصـوالت فـوالدی، بـازار 

ایـران عمـال از بیـن خواهـد رفـت. در حقیقت بـازاری 

که سال ها برای رسیدن به آن زحمت زیادی کشیده 

شـده بـود، توسـط کشـور دیگـری تصاحـب و زیـان آن 

پرداخت شـده اسـت. به  همین  دلیل مشتریان بزرگ 

فـوالد ایـران، ترجیـح می دهند فوالد مورد نیاز خـود را 

به روسیه سفارش دهند و روانه بازار کنند.

وی ادامه داد: کاهش قیمت در بازارهای جهانی 

باعث شد عرضه و تقاضا در بازار فوالد کشور به هم  

ریخته و تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند؛ به طوری 

کـه هیـچ کـدام از تولیدکننـدگان حاضـر بـه فـروش 

محصوالت خود با زیان نیستند.

این تولیدکننده شمش فوالد تصریح کرد: اوضاع 

خوبـی بـر بـازار حاکـم نیسـت و قیمت هـا دائمـا در 

نوسان است. به گونه ای که شمش فوالدی با قیمت 

15 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم، قراضه آهنی به 

ازای هـر کیلوگـرم 13 هـزار و 500 تومـان و همچنیـن 

هزینه هدررفت مواد اولیه نیز دو هزار تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم بـرای تولیدکننده شـمش فـوالدی تمام 

می شـود. بنابرایـن کاهـش قیمـت بیـش از ایـن بـرای 

بـرای  فـوالد  بـازار  و  نیسـت  مقـدور  تولیدکننـدگان 

بسیاری از تولیدکنندگان زیان ده شده است.

کمبود مواد اولیه نداریم  
امـام  دوسـت دربـاره نحـوه تامیـن مـواد اولیـه 

شرکت صنایع ذوب آذرخش خاطرنشان کرد: مواد 

اولیـه مـورد نیـاز واحـد تولیـدی خـود را بـه صـورت 

آهـن  تولیدکننـده  کارخانه هـای  از  مسـتقیم 

اسـفنجی، از طریق مزایده ها و همچنین به ندرت 

از بورس کاال، تامین می کنیم. هم اکنون با کمبود 

مـواد اولیـه در بـازار مواجه نیسـتیم بلکـه در بحث 

قیمت گـذاری مـواد اولیـه بـا مشـکالت متعـددی 

روبه رو هستیم.

ایـن تولیدکننـده، عمده تریـن مشـتریان شـرکت 

صنایـع ذوب آذرخـش را شـرکت های نـوردی عنـوان 

کرد و گفت: محصوالت نهایی خود را در بورس کاال 

عرضـه می کنیـم و بـه صـورت مسـتقیم محصـوالت 

نهایـی خـود را بـه تمـام شـرکت های نـوردی از جملـه 

میلگرد، نبشی و... می فروشیم.

از راه اندازی پروژه های توسعه ای صرف   
نظر کردیم

در  آذرخـش  ذوب  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص برنامـه و اولویت هـای شـرکت اظهـار کـرد: 

افزایـش حجـم تولیـد شـرکت و کامـل کـردن چرخـه 

کار  دسـتور  در  برنامه هـای  ازجملـه  محصـوالت 

مجموعـه بـه شـمار مـی رود کـه متاسـفانه تمامـی 

طرح هـای توسـعه مجموعه بـه تعویق افتاده اسـت و 

پیشـرفتی ندارنـد؛ از ایـن رو نمی توانیـم برنامه ریـزی 

خاصی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: شرکت ما به دلیل مشکالتی که 

بیان شد، تصمیم به تعطیلی موقتی واحد تولیدی را 

داشت؛ در حال حاضر نیز از خرداد ماه سال جاری با 

اعمال محدودیت های مصرف برق، وضعیت شرکت 

نامساعد شده است و در بازه زمانی نامناسبی برای 

فعالیت تولیدی، از چرخه تولید خارج شدیم.

امـام دوسـت در پایـان مطـرح کـرد: متاسـفانه 

علی رغـم اینکـه از سـال 1400 دو پـروژه ریخته گـری 

فوالد و چدن آماده افتتاح هستند و هیچ مشکلی این 

در زمینه از طرف ما وجود ندارد و شرایط تولید مهیا 

از  فـوالد،  بـازار  بـودن  راکـد  دلیـل  بـه  امـا  اسـت 

راه اندازی این دو پروژه صرف نظر کردیم. متاسـفانه 

بـا  آغـاز کنیـم،  پـروژه تولیـدی خـود را  ایـن دو  اگـر 

آمـدن  وارد  باعـث  کـه  می شـویم  مواجـه  شکسـت 

خسارت های جبران ناپذیر به مجموعه می شود.

روسیه تخفیف های 15 تا 
۲0 درصدی برای فوالد 

خود در نظر گرفته و قیمت 
فوالد صادراتی این کشور 
نسبت به ایران ارزان تر 
شده است اما اکنون با 

اعمال تخفیف 40 درصدی 
بر محصوالت فوالدی، 
بازار ایران عمال از بین 

خواهد رفت
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مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیـل رضا گفت: بـا اینکه تولید برخی دسـتگاه ها و ماشـین آالت 
لوله و پروفیل در کشـور بومی شـده اسـت اما همچنـان برای تولید محصوالت خـاص صنایع ویژه 

همچون خودروسازی، به واردات تکنولوژی و ماشین آالت خاص نیاز داریم.

استفاده از تکنولوژی خاص برای تولید 
محصوالت خاص

مدیرعامل شرکت لوله و پروفیل رضا مطرح کرد:

مهـدی صادقـی جـزی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

قطعـی بـرق در صنعـت فـوالد مشـکالت زیـادی را 

بـرای تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان ایـن حـوزه 

پدیـد مـی آورد. اکنون شـرایط تولید بسـیار دشـوار و 

همـه  علـت  بـر  مزیـد  نیـز  بـرق  قطعـی  و  کشـنده 

مشکالت موجود شده است.

وی افزود: با توجه تامین مواد اولیه، هزینه های 

باالی تولید و تورم اقتصاد، ممکن است تولیدکننده 

یـک پـروژه یـا فعالیتـی را بـا چشـم انداز مشـخصی 

آغـاز کنـد امـا در میانـــه کار، قطعـی بـــرق گریبـــان 

تولیدکننـده را بگیـرد. بـه طـور مثـال، اگـر در هنگام 

تولیـد بـرق یـک کارخانـه لولـه و پروفیـل قطـع شـود، 

تنظیمات خط تولید به هم می خورد.

زیان جبران ناپذیر قطعی برق  
مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیـل رضـا اذعـان 

کـرد: تولیدکننـده لولـه و پروفیـل در هـر شـروع یـا 

توقـف خـط تولیـد خـود، بخشـی از مـواد اولیـه را از 

دسـت می دهـد و هدررفـت دارد. برخـی از اوقـات، 

بـه دلیـل قطعـی بـرق در هنـگام فراینـد تولیـد، درز 

جوش لوله ها با مشکل مواجه است و یا دو سر ورق 

برای تولید لوله جوش داده نمی شود یا اینکه جوش 

ضعیـف اسـت. لولـه مـورد نظر از نظر مشـتری قابل 

قبـول نیسـت و تولیدکننـده باید لولـه را به ضایعات 

آهنـی تبدیـل کنـد. ضایعاتی کـه از این طریق تولید 

می شـود، بهـای بسـیار کمتـری در مقایسـه بـا ورق 

دارد. در حـال حاضـر قیمـت ورق گالوانیـزه در بـازار 

بیـش از 30 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم و ورق 

سـرد حـدود 25 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

اسـت اما قیمت ضایعات آهنی حداکثر به 12 هزار 

بنابرایـن  می رسـد.  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان 

تولیدکننـده بـا هدررفـت ورق فـوالدی، زیـان نسـبتا 

قابل توجهی را متحمل می شود.

بـرای  بـرق  قطعـی  اگـر  کـرد:  تصریـح  صادقـی 

تولیدکننده تکرار شـود، زیان های جبران ناپذیری به 
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شـرکت ها و صنعـت وارد خواهـد شـد. متاسـفانه 

تولیدکننـدگان راهـی بـرای خـروج از ایـن وضعیت و 

چاره ای جز پذیرش ندارند. کمر تولیدکننده زیر بار 

قطعی برق و زیان های ناشی از آن خم شده است.

کاهش تقاضای لوله و پروفیل  
مدیرعامل شرکت لوله و پروفیل رضا با اشاره به 

وضعیـت نابه سـامان صنعـت لوله و پروفیل فـوالدی 

در کشـور، خاطرنشـان کـرد: لولـه و پروفیـل بـه طـور 

کـه  دارد  صنعتـی  و  سـاختمانی  مصـرف  معمـول 

وضعیت تقاضا و مصرف این محصوالت در کشـور 

رو به کاهش است. به طور مثال لوله های گالوانیزه 

اسـتفاده  گلخانـه ای  سـازه های  سـاخت  بـرای 

می شوند. هنگامی که سرمایه گذار در یک گلخانه 

از یـک سـو نتوانـد به موقع تامین مالی پـروژه خود را 

دیگـر،  سـوی  از  و  دهـد  انجـام  بانک هـا  طریـق  از 

براوردهـای آن هـا در موعـد مقـرر انجام نشـود، قطعا 

نمی توانـد ریسـک خریـد لولـه گالوانیـزه را بپذیـرد و 

تقاضایی برای این محصول داشـته باشـد. به همین 

سـبب، تولیدکننـده لولـه گالوانیـزه نیـز بـا مشـاهده 

کاهـش تقاضـا، میـزان تولیـد خـود را کاهـش خواهـد 

داد. در صورتـی کـه وضعیـت به همین منوال پیش 

برود، نمی توان آینده روشنی را برای صنعت لوله و 

پروفیل متصور شد.

وی بـا بیان اینکه قیمت محصوالت فـوالدی در 

بازارهـای جهانـی بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت، 

اضافه کرد: در حال حاضر قیمت مد نظر خریداران 

لولـه و پروفیـل در بازارهـای جهانـی بسـته بـه نـوع 

محصول، حدود 600 تا 700 یورو به ازای هر تن درب 

کارخانـه اسـت؛ در حالـی کـه یـک تولیدکننـده در 

ایـران کـه محصـول فـوالدی بـا باالتریـن کیفیـت را 

تولید می کند و کیفیت آن نیز مورد تایید خریداران 

قـرار گرفتـه اسـت، محصـول خـود را بـا قیمـت تمـام 

شـده یـک هـزار یـورو بـه ازای هـر تـن تولیـد می کند. 

کـه  اسـت  ایـن  می آیـد  پیـش  کـه  سـوالی  حـال 

تولیدکننده در این شرایط چگونه می تواند محصول 

خـود را در بازارهـای جهانـی بـه فـروش برسـاند؟ در 

حال حاضر صادرات به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان 

مقـرون بـه صرفـه نیسـت و قیمـت فـروش صادراتـی 

محصـوالت لولـه و پروفیـل در کشـور مـا حـدود 30 

درصد نسبت به قیمت های جهانی باالتر از انتظار 

خریـداران خارجـی اسـت. بنابرایـن تولیدکننـدگان 

ایرانی شانسی برای صادرات ندارند.

کمبود ورق فوالدی  
مدیرعامل شرکت لوله و پروفیل رضا در خصوص 

تامین مواد اولیه صنعت لوله و پروفیل گفت: انواع 

ورق فوالدی ماده اولیه تولید لوله و پروفیل به شمار 

مـی رود. متاسـفانه ظرفیـت تولیـد انـواع ورق هـای 

فوالدی به ویژه ورق گرم در کشور متناسب با تقاضا 

و مصـرف پیـش نرفتـه اسـت و همـواره شـاهد فزونـی 

تقاضـا بـر عرضـه در بـازار بودیـم. ناگفتـه نمانـد کـه 

شـرکت پوشـش لوله رضا از ورق گالوانیزه و ورق سـرد 

برای تولید محصول اسـتفاده می کند اما ماده اولیه 

ایـن دو نـوع ورق نیـز ورق گـرم فـوالدی اسـت. در 

گذشـته برای خرید ورق از بورس کاال، سـهمیه بندی 

خریـد بـرای مصرف کننـدگان اعمـال می شـد کـه در 

مورد ورق های مورد نیاز شرکت ما بیشتر این ورق ها 

به خودروسازها می رسید و آنچه که از مواد اولیه به 

شرکت پوشش لوله رضا می رسید، کفاف نیاز تولید 

و بـازار داخلـی را نمـی داد. در ضمن خرید این ورق ها 

از بـورس نیـز بـا چالش هایـی همـراه بـود کـه از جملـه 

آن هـا می تـوان بـه کـم بـودن عرضـه، افزایـش تقاضـا و 

رقابت، افزایش قیمت و وجود برخی شرکت های غیر 

تولیدکننده و دالل اشاره کرد. بنابراین مجبور هستیم 

بخشی از نیاز خود را که سهمیه قانونی شرکت بود، 

از بازار آزاد و از دست همین دالل ها تهیه کنیم.

صادقـی یـادآور شـد: چند سـال قبـل برای تامین 

مواد اولیه به ویژه ورق سرد واردات از قزاقستان نیز 

انجام می دادیم. در آن زمان می توانستیم به اندازه 

نیاز و مصرف ورق فوالدی سفارش دهیم و مشکلی 

بـا  امـا  نداشـت  وجـود  اولیـه  مـواد  کمبـود  بابـت 

تحوالت رخ داده در کشـور به ویژه افزایش نرخ ارز 

و تحریم هـا، ناچـار به تغییر مسـیر تامین مـواد اولیه 

شـدیم کـه از آن زمـان تاکنـون بـا کمبـود مـواد اولیـه 

مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت لوله و پروفیل رضا با تاکید بر 

کاهـش میـزان تولیـد لولـه و پروفیـل فـوالدی، تصریـح 

تولیدکننده لوله و پروفیل در 
هر شروع یا توقف خط تولید 
خود، بخشی از مواد اولیه را 
از دست می دهد و هدررفت 
دارد. برخی از اوقات، به دلیل 
قطعی برق در هنگام فرایند 
تولید، درز جوش لوله ها با 
مشکل مواجه است و یا دو 
سر ورق برای تولید لوله 

جوش داده نمی شود
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کرد: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه با تنها 

30 درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند و 

در صـورت ادامـه ایـن شـرایط، بـاز هـم شـاهد کاهـش 

تولید و حتی تعطیلی برخی کارخانه ها خواهیم بود. 

تقاضا برای محصوالت لوله فوالدی بسیار کم است و 

رونق چندانی در این حوزه مشاهده نمی  شود. با این 

حـال بـرای همیـن تقاضـای کـم نیـز مشـکالت تامیـن 

مواد اولیه وجود دارد.

وی بیـان کـرد: شـرکت پوشـش لولـه رضـا در حال 

حاضـر تمرکـز خـود را بـر تولیـد لولـه گالوانیـزه از ورق 

گالوانیـزه و لوله هـای صنعتـی از ورق سـرد فـوالدی 

گذاشته است. در ورق سرد از گرید ST12 استفاده 

می کنیـم. همچنیـن ورق گالوانیـزه بـا پوشـش روی 

بـا  بـر متـر مربـع  سـنگین یعنـی حـدود 275 گـرم 

ضخامت هـای یـک، 1.5 و دو میلی متـر را بـرای تولید 

لوله به کار می بریم.

تکنولوژی تولید محصوالت خاص بومی   
نشده است

صادقـی در خصوص تکنولـوژی مورد اسـتفاده در 

صنعت لوله و پروفیل، گفت: خوشبختانه از تکنولوژی 

روز دنیا برای تولید لوله درزدار استفاده می کنیم که از 

خـارج تامیـن می شـوند. متاسـفانه در ایـن زمینـه بـه 

واردات وابسته هستیم که برخی اوقات تامین قطعات 

از خـارج مشـکل اسـت زیـرا بـا افزایـش نـرخ ارز در 

سـال های اخیـر، خریـد دسـتگاه ها و قطعـات یدکـی 

مرتبط با آن ها برای برخی تولیدکنندگان دشوار شد و 

یـا دو قطعـه  یـک  بـرای  نمی تـوان  در همیـن حـال 

کوچک اقدام به سفارش گذاری و واردات کرد.

مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیـل رضـا اضافـه 

کرد: دسـتگاه های تولید لوله و پروفیل بسـیار بزرگ 

هسـتد و واردات آن هـا بـه ویـژه اخذ مجوزهـای الزم 

ممکن است زمان زیادی به طول انجامد. همچنین 

اختصـاص ارز نیمایـی و یـا ارز آزاد بـه واردات ایـن 

دسـتگاه ها نیـز محـل سـوال اسـت. اگـر ارز نیمایـی 

بـرای واردات تعلـق گرفـت، تامیـن ماشـین آالت و 

دسـتگاه ها ارزان تـر انجـام می شـود. همچنیـن در 

صورتی که ارز نیمایی یافت نشود، واردکننده ناچار 

بـه تامیـن ارز از بـازار آزاد اسـت و در نتیجـه، تامیـن 

ماشـین آالت گران تـر خواهـد بـود کـه حتـی ممکـن 

است واردکننده از واردات صرف نظر کند.

دشـواری های  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  عنـوان  وی 

واردات، برخی سازندگان ماشین آالت و دستگاه های 

تولیـد لولـه و پروفیـل بومی سـازی شـده اند. بـا ایـن 

و  وارداتـی  دسـتگاه های  میـان  تفاوت هایـی  حـال 

داخلـی وجـود دارد و آن بـه روز بـودن دسـتگاه های 

وارداتـی اسـت. ضمـن اینکـه بـا دسـتگاه های بومـی 

شـده نمی تـوان محصـوالت خـاص صنعـت لولـه و 

پروفیـل را تولیـد کـرد. در ایـن رابطه شـرکت پوشـش 

وارداتـی  دسـتگاه های  روز تریـن  بـه  از  رضـا  لولـه 

اسـتفاده می کنـد و می توانـد بهتریـن و دقیق تریـن 

لوله ها را برای مصارف صنعتی تولید کند.

تولید محصول با باالترین استاندارد  
صادقـی بـا اشـاره بـه مشـتریان شـرکت پوشـش 

لولـه رضـا، خاطرنشـان کـرد: در شـرکت پوشـش لوله 

آلمـان تولیـد  بـا اسـتاندارد  رضـا، محصـوالت لولـه 

می شـوند. از آنجـا که تکنولوژی شـرکت مـا وارداتی 

اسـت، ناچـار هسـتیم همـه قطعـات را نیـز از طریـق 

واردات تامین کنیم. شـرکت ما با توجه به اینکه از 

تکنولوژی روز دنیا اسـتفاده می کند، قادر به تولید 

بهترین و باکیفیت ترین لوله ها برای مصرف کنندگان 

صنعتـی بـه ویـژه تولیـد خـودرو اسـت و لوله هـای 

شـرکت مـا بـرای تولیـد کمک فنـر خودروهـا مـورد 

اسـتفاده قرار می گیرد. ویژگی مهم لوله های تولید 

شـده ایـن اسـت کـه محصـول بایـد از صافـی سـطح 

مناسب برخوردار بوده و داخل آن نیز پلیسه برداری 

شده و بدون اوولیته باشد. همچنین لوله گالوانیزه 

نیز به عنوان دیگر محصول، برای ساخت سازه های 

ساختمانی به ویژه گلخانه ها به کار می رود.

تامین مواد اولیه رونق را تضمین می کند  
مدیرعامـل شـرکت لولـه و پروفیـل رضـا تاکیـد 

کـرد: صنعـت لولـه و پروفیـل بـه تامیـن مـواد اولیـه 

وابستگی زیادی دارد. اگر تامین مواد اولیه در این 

صنعت به خوبی انجام شـود، رونق خواهد داشـت 

و در غیـر ایـن صـورت، شـاهد تعطیلـی تدریجـی 

تعطیلـی آن خواهیـم بـود. بـرای ایجـاد رونـق در ایـن 

صنعـت، نیازمنـد افزایـش تولیـد مـواد اولیـه یعنـی 

انواع ورق های فوالدی به ویژه ورق گالوانیزه و ورق 

تولیـد  کـه  صورتـی  در  همچنیـن  هسـتیم.  سـرد 

داخلـی کفـاف تامیـن مـواد اولیـه را نـداد، مجـوز 

واردات را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل بدهند تا 

تولید تداوم یابد.

وی در پایـان مطـرح کـرد: شـرایط صنعت به طور 

کلی به تصمیم گیری های دولتمردان بستگی دارد. 

انتظار می رود شرایط برای رونق تولید با تصمیم های 

اساسی از سوی دولتمردان مهیا شود. اکنون به دلیل 

کشـور  بـه  فـوالدی  ورق  واردات  تحریـم  شـرایط 

امکان پذیر نیست زیرا مشکل انتقال ارز وجود دارد. 

بنابراین برخی مسائل از اختیار تولیدکنندگان خارج 

سـوی  از  اساسـی  تصمیم گیری هـای  بـه  و  اسـت 

دولتمردان نیاز دارد.
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مدیرعامل شـرکت فرآوری سـنگ آهن پارس گسـتر زنگان مطرح کـرد: برای ایجـاد تعادل در 
زنجیـره فوالد نباید تنها توزیع سـود را در نظـر گرفت؛ بلکه باید عدالت در سـود یعنی برخورداری 

واحدهای تولیدی از سود متناسب با سرمایه گذاری را لحاظ کرد.

لزوم توزیع عادالنه سود در کل زنجیره فوالد
مدیرعامل شرکت فرآوری سنگ آهن پارس گستر زنگان مطرح کرد:

حمیـد فغفـوری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

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

به تغییرات رو به رشد قیمت محصوالت در بورس 

کاال، بازار کنسانتره سنگ آهن پس از چهار ماه رکود 

در وضعیـت نسـبتا خوبـی قـرار گرفتـه کـه امـکان 

بهبود شرایط باز هم فراهم است.

وی با اشاره به اینکه اگر بازار معامالت و خرید 

و فـروش کنسـانتره در تیـر مـاه 1401 پایـدار می ماند، 

کـرد:  اضافـه  بودیـم،  مواجـه  تعطیلـی  بـا  قطعـا 

خوشـبختانه تنهـا اتفـاق مثبتی کـه برای شـرکت ما 

نسـبت بـه گذشـته ایجـاد شـد، جهـش بـازار خرید و 

شـد  باعـث  کـه  بـود  معامـالت  رونـق  و  فـروش 

امیدوارانه مسیر تولید را ادامه دهیم.

ایـن تولیدکننـده در ادامـه افـزود: شـرکت های 

گندله سـازی و فوالدی ها عمده مشـتریان شرکت ما 

هسـتند اما متاسـفانه اکنون وضعیت کارخانه های 

کنسانتره  و گندله سازی مطلوب نیست.

پـارس  سـنگ آهن  فـرآوری  شـرکت  مدیرعامـل 

اولیـه،  مـواد  تامیـن  نحـوه  دربـاره  زنـگان  گسـتر 

خاطرنشـان کـرد: سـنگ آهن مـورد نیـاز خـود را از 

معـادن اطـراف محیط کارخانه تامین می کنیـم. در 

اختیـار  در  کـه  معدنـی  بـه  توجـه  بـا  حاضـر  حـال 

گرفتیم، منتظر تکمیل اکتشاف معدنی هستیم اما 

حصول نتیجه نهایی در این فرایند زمان بر است.

وی عنـوان کـرد: اکنـون با توجه بـه الزام عرضه 

محصوالت در بورس، در حال دریافت کد بورسی 

از  تولیـدی خـود هسـتیم. در همیـن حـال  واحـد 

طریـق واسـطه ها و شـرکت های تجـاری محصـوالت 

بـه  مشـتریان  و  نهایـی  مصرف کننـدگان  را  خـود 

فروش می رسانیم.

توزیع سود در زنجیره فوالد عادالنه نیست  
فغفـوری بـا بیـان اینکـه حـال بـازار فلـزات خـوب 

نیسـت، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تـورم حاکـم بـر 

اقتصـاد کشـور و علی رغـم اینکـه نباید تـورم تنها به 

بخش و یک کاال محدود شـود اما متاسـفانه در کل 

زنجیـره فـوالد ایـن تـورم بـه صـورت عادالنـه میـان 

تمامی بخش ها به درستی توزیع نمی شود.

وی بر ضرورت توزیع عادالنه سود در کل زنجیره 

فوالد تاکید کرد و گفت: تمامی تولیدکنندگان فوالد 

ایـن سـود را بـه سـمت ابتـدای زنجیـره تامیـن یعنـی 

سـوق  گندله سـازان  و  کنسانتره سـازان  معـدن دار، 

داده انـد، در صورتـی کـه ایـن شـرایط تغییـر نکنـد، 

سیستم نمی تواند پایدار و ماندگار باشد.

فغفوری مطرح کرد: متاسـفانه موضوعی به نام 
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توزیع سود یکسان در زنجیره وجود ندارد. معدنی ها 

نسـبت به فوالدی ها بیشـترین سـود را در دنیا دارند 

بنابـر ایـن بایـد بـه دنبـال توزیـع عادالنـه سـود در کل 

زنجیره باشیم. بر این اساس، ایجاد تعادل در زنجیره 

فـوالد تنهـا بـه معنـای توزیـع سـود در زنجیـره فـوالد 

نیست بلکه به معنای برخورداری از سود مناسب و 

متناسب با میزان سرمایه گذاری است.

این تولیدکننده در ادامه بیان کرد: فوالدسازان 

بـه ویژه شـرکت های دولتـی بزرگ به گونـه ای اقدام 

بـه قیمت گـذاری مـواد اولیـه می کننـد کـه تنهـا بـه 

سود آن ها تمام شود.

پـارس  سـنگ آهن  فـرآوری  شـرکت  مدیرعامـل 

گسـتر زنـگان در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« دربـاره بازار فروش محصوالت، عنوان کرد: 

در حـال حاضـر تـا حـدودی خریـدار بـرای کنسـانتره 

سنگ آهن در بازار وجود دارد اما متاسفانه چگونگی 

و مبنای واقعی برخی از معامالت مشخص نیست.

کشف نرخ شفاف و رقابتی تعیین شود  
شـرکت های  از  برخـی  کـرد:  بیـان  فغفـوری 

سنگ  آهنی به دنبال قیمت گذاری روی بهای تمام 

شـده محصوالت خود با نرخ های جهانی هسـتند و 

برخی هم با توجه به اعداد و ارقامی که در سـامانه 

کدال برای شمش فوالد خوزستان منتشر می شود، 

معامالت خود را بر اساس ضرایب مرتبط با آن پیش 

می برند تا سـود و درآمد بیشـتری کسـب کنند. در 

ایـن میـان ضـروری اسـت همـه معامـالت بـر اسـاس 

رشد یا افت قیمت های جهانی انجام شوند.

وی با انتقاد از ضرایب قیمت گذاری سنگ آهن 

در بـورس اظهـار کـرد: تعییـن قیمـت سـنگ  آهن در 

بـازار داخـل بـه شـکل مسـتقیم بـه نـرخ جهانـی ایـن 

محصـول وابسـتگی نـدارد امـا بـا توجـه به اثرگـذاری 

بهـای سـنگ  آهن بـر قیمت جهانـی فـوالد و در ادامه 

بهـای فـوالد در بـازار داخـل، ایـن افـت و خیز قیمتی 

در بازار داخل نیز تا حد اندکی اثرگذار می شود. در 

واقـع بایـد کشـف قیمـت در بـورس کاال بـا توجـه بـه 

قیمت هـــای جهانـی صـورت پذیـــرد. در غیـــر ایـــن 

صـورت هیـچ نتیجـه و فایـده ای بـرای آینده صنعت 

نخواهد داشت.

قادر به اجرای طرح های توسعه ای نیستیم  
پـارس  سـنگ آهن  فـرآوری  شـرکت  مدیرعامـل 

گسـتر زنـگان بـا اعـالم اینکـه بـا توجـه بـه وضعیـت 

بـازار، قـادر بـه اجـرای طرح های توسـعه ای نیسـتیم، 

گفت: طرح توسـعه مجموعه ما وابسـته در اختیار 

گرفتـن معـدن بـرای تامیـن مـاده اولیـه بـود کـه تـا 

حـدودی ایـن فراینـد صـورت پذیرفت و کارخانـه در 

این زمینه همچنان قابل توسعه و گسترش است.

وی تصریح کرد: اکنون تکمیل خطوط کنسانتره و 

فرآوری مواد معدنی و احداث کارخانه گندله سـازی 

ازجمله برنامه های توسـعه شـرکت فرآوری سنگ آهن 

پارس گسـتر زنگان اسـت. تاکنون پیشرفت فیزیکی 

امـا  نداشـتم  گندله سـازی  واحـد  احـداث  دربـاره 

خوشـبختانه در زمینـه خطـوط فـرآوری مـواد معدنی 

حدود 60 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم. در 

واقـع بـا توجـه بـه شـرایط بـازار، بـه سـختی می توانیـم 

تولیـد را انجـام دهیـم؛ بـه طـوری کـه اکنـون گندله و 

کنسـانتره در بـازار داخلـی بـا فاصلـه قیمـت بسـیار 

اندکی به فروش می رسند.

فغفـوری اضافـه کـرد: طـی دو سـال گذشـته، 

صـادرات مـواد معدنـی خـام ممنـوع شـده اسـت و 

فـروش  بـه  بـزرگ معدنـی در صـورت  شـرکت های 

نرفتن محصول نهایی خود در بورس کاال، می توانند 

اقدام به صادرات کنند.

آینده خوبی در انتظار صنعت فوالد نیست  
پـارس  سـنگ آهن  فـرآوری  شـرکت  مدیرعامـل 

گستر زنگان بر لزوم برقراری شایسته ساالری تاکید 

کـرد و گفـت: از دولـت محتـرم انتظـار داریـم، نـگاه 

واقع بینانـه بـه بخـش تولیـد و اقتصاد کشـور داشـته 

شـده  کارشناسـی  نظـرات  از  همچنیـن  باشـد. 

انجمن ها و فعاالن متخصص این حوزه بهره  ببرد.

وی در پایـان اظهـار کـرد: هـر چـه سـریع تر بایـد 

راهـکاری بـرای جلوگیـری از رانـت و فسـاد در حـوزه 

معدنی دیده شود. متاسفانه آینده خوبی در انتظار 

صنعت فوالد نیست. به طوری که دستورالعمل ها 

به آن شـکل که باید اجرا نمی شـود و هر شـرکتی که 

رانـت و نفـوذ بیشـتری داشـته باشـد، می توانـد بـه 

فعالیت بپردازد.

با توجه به تورم حاکم بر 
اقتصاد کشور و علی رغم 
اینکه نباید تورم تنها به 
بخش و یک کاال محدود 
شود اما متاسفانه در کل 
زنجیره فوالد این تورم 
به صورت عادالنه میان 

تمامی بخش ها به درستی 
توزیع نمی شود
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مدیرعامل شـرکت فـرآوری پیروان غدیر یزد گفـت: اکنون که بازار فوالد با توجـه به افزایش اختالف 
قیمت آهن اسـفنجی و شـمش فوالدی، در وضعیت مناسـب تری نسـبت به فروردین و اردیبهشت ماه 

قرار دارد اما قطعی برق مانع تداوم تولید شده و از رونق بازار شمش فوالدی کاسته است.

بهبود تولید به شرط برطرف شدن قطعی برق
مدیرعامل شرکت فرآوری پیروان غدیر یزد مطرح کرد:

عنـوان کـرد و گفـت: از 11 تیـر مـاه سـال جـاری، بـا 

تولیـد  اسـتان، سـاعات  بـرق  اداره  ابـالغ  بـه  توجـه 

مجموعه ما محدود شـده اسـت و ناچار به فعالیت 

از سـاعت 12 شـب تا 8 صبح  به صورت تمام وقت 

و  خاموشـی  بـا  بـار  اوج  سـاعات  در  روز  طـی  و 

محدودیت مصرف برق مواجه هستیم؛ یعنی عمال 

مجموعـه مـا در بیشـتر اوقـات تعطیـل اسـت و بـا 

ظرفیت پایینی فعالیت می کنیم.

خواجـه منصـوری بیـان کـرد: اکنـون بـا یک جـواز 

هسـتیم.  فـوالدی  شـمش  تولیـد  حـال  در  تاسـیس 

متاسفانه تاکنون به دلیل مشکالت حقوقی و مسائل 

محیط زیستی نتوانستیم پروانه بهره برداری خود را از 

سـازمان های مربوطـه اخـذ کنیـم و در مراحـل اداری 

ثبت آن قرار داریم تا در صورت رفع مشکالت، پروانه 

بهره برداری خود را به ثبت برسانیم.

ایـن تولیدکننده شـمش فـوالدی اضافه کـرد: در 

فـرآوری  طـرح  یـک  فـوالدی،  شـمش  تولیـد  کنـار 

نـام مجموعـه فـرآوری  بـه  بازیافـت فـوالد و چـدن 

پیـروان غدیـر یـزد نیـز بـه ثبـت رسـیده کـه در حـال 

حاضـر بـه دلیـل مشـکالت سـرمایه در گـردش در 

بالتکلیفی مانده است.

وی بـا اشـاره بـه میـزان تولیـد شـرکت فـرآوری 

پیروان غدیر یزد یادآور شـد: در پنج ماهه سـال 1400 

حـدود پنـج هـزار تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرده 

بودیـم امـا در سـال جـاری نیـز بـه دلیـل قطعـی بـرق، 

پایین تر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنیم.

مهدی خواجه منصوری در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

شـرکت فرآوری پیروان غدیر یزد با دو دسـتگاه کوره 

10 تنی بیلت فوالدی در ابعاد مختلف نظیر 125 در 

125 و 150 در 150 میلی متـری بـا گریدهـای 3SP و 

5SP تولید می کند.

یـزد  پیـروان غدیـر  فـرآوری  مدیرعامـل شـرکت 

افزود: شرکت فرآوری پیروان غدیر یزد از سال 1397 

به پیمانکار سپرده شده بود و ماهیانه مبلغ ثابتی را 

به عنوان اجاره بها دریافت می کردیم اما از شهریور 

ماه 1400، اداره کارخانه را مجدد در اختیار گرفتیم.

وی در ادامـه قطعـی بـرق را بزرگ تریـن مشـکل 

فوالدسازان به ویژه واحدهای تولیدی در استان یزد 
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مدیرعامـل شـرکت فـرآوری پیـروان غدیـر یـزد 

اظهـار کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل اینکـه بـه تازگـی 

فعالیـت خـود را آغـاز کردیـم، تاکنـون نتوانسـتیم 

پروانه بهر ه برداری به ثبت برسـانیم و به ناچار آهن 

اسـفنجی مورد نیاز فرایند تولید را با قیمت 100 تا 

150 تومـان باالتـر از قیمـت معامالت بـورس کاال از 

شرکت های بازرگانی خریداری می کنیم.

خواجـه منصـوری بـه مشـتریان شـرکت فـرآوری 

پیروان غدیر یزد اشـاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 

مقاطع نوردی در اطراف استان یزد، بیشتر مشتریان 

شرکت ما هستند. البته از تهران و قم نیز مشتریان 

خاص خود را داریم.

صنعت فوالد در رکود به سر می برد  
مدیرعامـل شـرکت فـرآوری پیـروان غدیـر یزد با 

بهبـود  فـوالدی  تولیـد شـمش  اینکـه شـرایط  بیـان 

اینکـه  علی رغـم  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  یافتـه 

صنعـت فـوالد در حـوزه مصـرف در رکـود بـه سـر 

می بـرد، بـا ایـن وجـود اکنـون بـازار فوالد بـا توجه به 

افزایـش اختـالف قیمـت آهـن اسـفنجی بـه عنـوان 

ماده اولیه با قیمت محصول یعنی شمش فوالدی، 

و  بـه فروردیـن  در وضعیـت مناسـب تری نسـبت 

کـه  شـرطی  بـه  امـا  دارد  قـرار  مـاه  اردیبهشـت 

بـرای  محصـوالت  دهـد  اجـازه  بـرق  محدودیـت 

فروش تولید شوند.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: اگـر محصـوالت بـه 

موقـع مطابـق بـا برنامـه تولیـد شـود، فعالیـت بـرای 

فوالدسـازان کامـال مقـرون به صرفـه خواهـد بـود امـا 

متاسفانه با توجه به روند تولید کنونی، نمی توانیم 

هزینه هـای تولیـد و ثابـت اعـم از حقـوق کارگـران را 

پرداخت و پوشش دهیم.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش  
مدیرعامـل شـرکت فـرآوری پیـروان غدیـر یـزد بـا 

بیان اینکه اکنون مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه 

در گـردش داریـم، گفـت: در حال حاضر حدود 9 ماه 

از احیـای مجـدد کارخانـه فـرآوری پیـروان غدیـر یـزد 

می گذرد که طی این مدت با مشکالت مالی شدید 

روبه رو شدیم. در یک ماه اخیر شرایط تولید مجموعه 

مـا رو بـه بهبـودی بـود امـا متاسـفانه در زمانـی کـه از 

رکود خارج شـدیم با قطعی برق گریبان شـرکت ما را 

گرفت. در واقع، زمانی که فرصتی خوبی برای رشد 

تولید و توسعه فعالیت فرآوری پیروان غدیر یزد ایجاد 

شده بود، متاسفانه مشکالت متعدد همچون قطعی 

بـرق بـرای مجموعـه مـا مشکل سـاز و مانـع تـداوم 

حرکت رو به جلوی ما شد.

وی، کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص را دیگـر 

مشکل واحد تولیدی خود دانست و اذعان کرد: در 

حـال حاضـر بیشـتر شـرکت های فـوالدی در منطقـه 

یـزد بـا کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص دسـت  و 

پنجه نرم می کنند.

تالش برای دستیابی به ظرفیت   
اسمی تولید

خواجـه منصـوری در خصـوص برنامـه و اولویـت 

سـال جـاری شـرکت فـرآوری پیروان غدیر یـزد عنوان 

اجـرای  تولیـد،  اسـمی  ظرفیـت  بـه  رسـیدن  کـرد: 

کـوره  یـک  افـزودن  و همچنیـن  توسـعه  طرح هـای 

القایـی جـزو برنامه هـای توسـعه ای شـرکت مـا اسـت 

که امیدواریم بتوانیم با این شرایط ظرفیت تولیدی 

خود را افزایش دهیم.

لزوم توزیع عادالنه محدودیت برق در   
منطقه ها

مدیرعامل شـرکت فرآوری پیروان غدیر یزد در 

پایـان اظهـار کـرد: انتظـار داریـم سـاز و کاری بـرای 

بـه طـوری کـه  تعییـن شـود؛  بـرق  توزیـع عادالنـه 

بسـیاری از کارخانه هـای بـزرگ فـوالدی در برخـی 

مناطق استان یزد بدون کمترین مشکلی به تولید 

می پردازنـد امـا در مناطـق دیگـر، تولیدکننـدگان با 

قطعی و محدودیت برق مواجه می شوند. همچنین 

خواستار کاهش سخت گیری ها و بروکراسی اداری 

بـه  هسـتیم،  بانـک   از  تسـهیالت  دریافـت  بـرای 

طوری که اگر بتوانیم تسـهیالت مورد نیاز خود را 

دریافـت کنیـم، بـه طـور حتـم واحـد تولیـدی مـا به 

بهره بـرداری می رسـد و می توانیـم عـالوه بر افزایش 

بـرای مـردم  ایجـاد اشـتغال بیشـتر  تولیـد، شـاهد 

استان یزد باشیم.

انتظار داریم ساز و کاری 
برای توزیع عادالنه برق 
تعیین شود؛ به طوری که 
بسیاری از کارخانه های 
بزرگ فوالدی در برخی 
مناطق استان یزد بدون 
کمترین مشکلی به تولید 
می پردازند اما در مناطق 
دیگر، تولیدکنندگان با 

قطعی و محدودیت برق 

مواجه می شوند
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چاره ای جز تعدیل نیروی انسانی نداریم

صنعت آلومینیوم مغفول مانده است
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حمید هوشـمندنیا، تولیدکننـده پروفیل آلومینیومی گفت: حقوق نیروی انسـانی در سـال جاری، 
در حالـی 57 درصـد رشـد پیـدا کرده اسـت که ما شـاهد افزایش سـایر هزینه  های تولیـد اعم از 
قیمـت مـواد اولیـه و حامل های انـرژی هسـتیم و در صورتی که تغییـری در شـرایط تولید حاصل 

نشود، در ادامه ناچار به تعدیل نیروی انسانی خواهیم شد.

چاره ای جز تعدیل نیروی انسانی نداریم

بـا خبرنـگار  حمیـد هوشـمندنیا در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

هزینه هـای تولیـد در سـال گذشـته بـه ویـژه قیمـت 

حامل هـای انـرژی، بـه شـدت رشـد پیـدا کـرد و ایـن 

رونـد در سـه ماهـه سـال جـاری نیـز ادامـه یافـت. 

قیمت گاز، حداقل 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرد 

و قیمت برق با رشد چشمگیری مواجه شده است. 

از سـوی دیگـر، حقـوق نیروی انسـانی نیز بـا افزایش 

ایـن  و  مواجـه شـده  جـاری  سـال  57 درصـدی در 

مسـئله، بـه شـدت شـرایط فعالیـت کارفرمایـان را 

تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. بـا افزایـش دسـتمزد 

نیـروی انسـانی، چـاره ای جـز تعدیـل نیـرو در ادامـه 

فعالیـت نخواهیـم داشـت. اگرچـه در حـال حاضـر 

تمام تالش خود را برای حفظ نیروی انسـانی شـاغل 

در مجموعـه بـه کار گرفته ایـم امـا نوسـان قیمـت 

آلومینیوم در بورس فلزات لندن و همچنین افزایش 

نـرخ دالر، باعـث خواهـد شـد کـه ناچـار بـه تعدیـل 

نیروی انسانی شویم. ضمن اینکه با افزایش قیمت 

تمام شده محصول به دنبال رشد هزینه  های تولید، 

مشـتریان مجموعـه بـا کاهـش محسوسـی روبـه رو 

تامیـن  چالـش  بـا  آن،  دنبـال  بـه  کـه  اسـت  شـده 

نقدینگی کافی برای ادامه فعالیت روبه رو هستیم.

قطعی برق به تولید پروفیل ضربه زد  
وی افـزود: قطعـی بـرق واحدهـای صنعتـی از 

حدود دو هفته پیش آغاز شده است و برق کارخانه 

یک روز در هفته، به طور کامل قطع می شود. سود 

حاصل از تولید پروفیل آلومینیومی، در حدود 15 تا 

18 درصـد اسـت و زمانـی کـه برق مجموعه یـک روز 

تولیـد در حـدود 18  کامـل قطـع می شـود، میـزان 

درصد کاهش پیدا می کند. بنابراین سود حاصل از 

تولیـد بـا ایـن میـزان کاهـش در یـک روز سربه سـر 

بـرای  اقتصـادی  صرفـه  مسـئله  ایـن  و  می شـود 

تولیدکننـده نـدارد. ایـن در حالی اسـت که کارفرما 

موظـف اسـت حقـوق نیروی انسـانی خـود را در روز 

تعطیـل پرداخـت کنـد و همچنیـن هزینـه ای را برای 

نگهـداری تجهیـزات و ماشـین آالت در نظـر بگیرد و 

بـر همیـن اسـاس می تـوان گفت قطعی بـرق به ضرر 

تولیدکننـده تمـام خواهـد شـد. ضمـن اینکـه اگـر 

بخواهیـم بـه دنبال قطعـی برق در روزهای یکشـنبه 

هـر هفتـه، تولید خـود را به روز جمعه منتقل کنیم، 

بـاز هـم بـا هزینـه مضاعفـی مواجـه خواهیـم شـد. 

چراکه باید هزینه اضافه کاری و تعطیل کاری را برای 

مسـائل،  ایـن  تمامـی  و  بگیریـم  نظـر  در  کارگـران 

مشکالت خاص خود را دارد.

در  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده  ایـن 

خصوص وضعیت صنعت آلومینیـوم، عنوان کرد: 

عـالوه بـر چالش هایـی کـه پیش تـر بـه آن هـا اشـاره 

شـد، قیمـت آلومینیـوم در بورس فلـزات لندن نیز 

رونـد کاهشـی طـی روزهـای اخیـر داشـته و قیمـت 

آن بـه حـدود دو هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن 

قیمت گـذاری  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  رسـیده 

آلومینیـوم بـر اسـاس بـورس فلـزات لنـدن صـورت 

می پذیـرد، بـر همیـن اسـاس اگـر یـک تولیدکننـده 

بـرای مثـال مـاده اولیـه خـود را زمانـی کـه قیمـت 

آلومینیوم حدود دو هزار و 800 دالر به ازای هر تن 

بـوده اسـت خریـداری کرده باشـد، بنابرایـن با زیان 

هنگفـت مالـی تنهـا در تامیـن مـواد اولیـه مواجـه 

خواهد شد و موجودی انبار وی نیز به شدت ضرر 

خواهـد دیـد. بنابرایـن از هـر لحـاظ بـا چالـش در 

تولیـد مواجـه شـده ایم و امیـدوار هسـتیم بتوانیـم 

همچنان به فعالیت خود ادامه بدهیم.

خرید شمش از بورس،   
مقرون به صرفه  نیست

هوشـمندنیا در ارتبـاط بـا تامیـن مـاده اولیـه، 

مطـرح کرد: شـمش آلومینیومـی، ماده اولیـه مورد 

اولیـه،  مـاده  تامیـن  اسـت.  پروفیـل  تولیـد  نیـاز 

بسـتگی بـه شـرایط تولیـد دارد و بـر همیـن اسـاس 

آزاد و همچنیـن  بـازار  از  بـه خریـد شـمش  اقـدام 

ترجیـح  البتـه  می کنیـم.  ایـران  کاالی  بـورس 

می دهیـم بـا توجـه به قیمـت کمتر شـمش در بازار 

آزاد نسبت به تاالر صنعتی بورس، خرید خود را از 

شـمش  عرضـه  چراکـه  دهیـم.  انجـام  بـازار 

توسـط چنـد شـرکت  بـورس کاال  آلومینیومـی در 
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کشـورهای جهان وجود ندارد، نمی توانیم نسـبت به 

خوش بیـن  آلومینیـوم  پایین دسـتی  صنایـع  آینـده 

باشـیم. خام فروشـی، معضل بزرگی اسـت که صنایع 

مختلـف کشـور بـا  آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد و 

ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر مـا بـه دنبـال توسـعه 

صنعـت آلومینیـوم هسـتیم، باید نسـبت به تولیـد و 

صـادرات محصـوالت نهایـی اقـدام کنیـم تـا ضمـن 

ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر، با این معضل نیز 

مقابله کنیم. به همین منظور باید سیاسـت گذاری 

کالن در ایـن زمینـه انجـام شـود تـا تولیدکننـدگان 

بتوانند با آسودگی خاطر نسبت به صادرات محصول 

اقدام کنند.

نیازمند گسترش مراودات بین المللی   
هستیم

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در خصوص 

نقـش تحریـم در صنعـت آلومینیـوم، عنـوان کـرد: 

صـادرات محصـول بـه کشـورهای مختلـف، نیازمند 

تضمین است که متاسفانه تحریم های خارجی، این 

امـر را تحت الشـعاع خـود قـرار داده اسـت. در واقـع 

همـواره نمی توانیـم تحریـم را دور بزنیـم و  صـادرات 

محصـول در چنیـن شـرایطی بـا ریسـک باالیی همـراه 

بوده و ممکن است صادرکننده تمام سرمایه خود را 

از دست بدهد.

هوشـمندنیا در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه فرایند تولیـد پروفیل چگونه 

اسـت، گفـت: شـمش خریـداری شـده را بـه بیلـت 

آلومینیومـی تبدیـل می کنیـم و ایـن محصول پـس از 

عملیـات اکسـتروژن، بـه شـکل پروفیـل در می آیـد. 

تولیـدی  پروفیـل  مشـتری،  سـفارش  بـر  بنـا  سـپس 

رنگ کاری شده و به استان های مختلف کشور مانند 

تهـران، شـیراز، اصفهـان و... ارسـال می  شـود. ضمـن 

اینکـه 80 درصـد ماشـین آالت مجموعـه داخلـی و 20 

درصـد خارجـی اسـت و چالشـی در زمینـه تامیـن 

قطعات یدکی مورد نیاز نداریم.

وی در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم مسئوالن 

توجـه بیشـتری بـه تولیـد و فعـاالن بخـش خصوصـی 

داشـته باشـند تـا بتوانیـم همچنـان بـه فعالیـت خـود 

ادامه دهیم.

جهانـی  بازارهـای  تکلیـف  تـا  کرده انـد  متوقـف 

مشـخص شـود. برخـی از تولیدکننـدگان زمانـی کـه 

قیمـت شـمش کاهـش پیـدا می کنـد، نسـبت بـه 

خرید آن اقدام و زمانی که قیمت آن افزایش یافت، 

محصول خود را می فروشـند. همین مسـئله بازار را 

نامتعادل خواهد کرد و مشتریان نیز با وجود قیمت 

باالی محصول، نسبت به خرید اقدام نمی کنند.

هیچ انتظاری از دولت نداریم!  
نکـردن  حمایـت  از  انتقـاد  هوشـمندنیا ضمـن 

مسئوالن از تولید، تصریح کرد: متاسفانه وعده های 

مسـئوالن در زمینـه حمایـت از تولیـد، در حد شـعار 

است و ما تا به امروز، هیچ حمایتی از جانب دولت 

نشده ایم. واقعیت امر این است که انتظاری نیز در 

ایـن خصـوص نداریـم و سـعی می کنیـم بـه فعالیـت 

قانونمند خود ادامه دهیم. مالیات بر ارزش افزوده، 

یکی از مهم ترین چالش های تولید است و مشخص 

نیست اخذ مالیات از تولیدکنندگان بر چه اساسی 

صـورت می پذیـرد. در حالی که ما تمام فاکتورهای 

فـروش خـود را بـه صـورت قانونـی ارائـه می کنیم اما 

مسئوالن این سازمان به کوچک ترین بهانه، مالیات 

را چندین برابر افزایش می  دهند.

وی در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت آلومینیـوم، 

اذعـان کـرد: صنعـت آلومینیـوم از آینـده روشـنی در 

جهـان برخـوردار اسـت امـا از آنجایـی کـه مـراودات 

سـایر  و  ایـران  بیـن  مناسـبی  اقتصـادی  و  تجـاری 

بـزرگ تولیدکننـده شـمش همزمـان بـا افت جهانی 

قیمـت آلومینیـوم، طـی یـک تـا دو هفتـه اخیـر بـا 

کاهـش همـراه بـوده و همیـن امـر منجـر بـه افزایش 

رقابـت و در نهایـت قیمـت شـمش در بـورس شـده 

اسـت. برای مثال اگر قیمت شـمش آلومینیوم در 

بـورس حـدود 70 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

باشـد، قیمـت آن در بـازار آزاد حدود 68هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم خواهـد بـود و ایـن اختـالف 

از  بعضــــی  می  شــــود  باعــــث  تومانــــی  دوهـــزار 

تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار 

آزاد خریـداری کننـد. متاسـفانه رقابـت کاذبی که 

در  آلومینیـوم  جهانـی  قیمـت  کاهـش  دلیـل  بـه 

بـورس شـکل گرفتـه اسـت، بـه هیـچ وجـه بـه سـود 

صنایع پایین دستی آلومینیوم نیست و تنها منجر 

به افزایش قیمت شمش در سطح بازار می شود.

وی تصریـح کـرد: عـالوه بـر تولیـد پروفیـل، تیغـه 

کرکـره آلومینیومـی نیز در مجموعه تولید می شـود. 

ضمن اینکه محصوالت ما توسط واسطه ها به کشور 

عـراق صـادر شـده و بـه دنبـال فعالیـت مسـتقیم در 

عرصه صادرات نیستیم.

ایـن فعال صنعت آلومینیـوم در ادامه به کاهش 

قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی اشـاره کرد 

و گفـت: همزمـان بـا افزایش نرخ بهره در بانک های 

جهانـی، قیمـت کامودیتی هـا بـه ویـژه فلـزات بـا 

کاهش همراه شده است. بر همین اساس بسیاری 

از تولیدکننـدگان داخلـی، تامیـن مـاده اولیه خـود را 
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مدیرعامل شـرکت صنایع شـریف تهران گفـت: در حالی که آلومینیـوم روند روبه رشـدی را در 
بـازار جهانـی طی می کنـد و کاربـرد آن در صنایع مختلف در حال افزایش اسـت، اقدامـات الزم از 
جانب مسـئوالن در راسـتای توسـعه صنایع پایین دستی آلومینیوم در داخل کشـور انجام نمی شود 

و بر همین اساس نمی توان آینده روشنی را برای این صنعت استراتژیک متصور شد.

صنعت آلومینیوم مغفول مانده است
مدیرعامل شرکت صنایع شریف تهران:

یـک قیمـت مشـخص خریـداری کنیـم و بـه دنبـال 

نوسان قیمت، در ادامه با ضرر مالی مواجه شویم.

در  تهـران  شـریف  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

شـمش  کـرد:  بیـان  اولیـه،  مـواد  تامیـن  خصـوص 

آلومینیومـی مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد خریـداری 

می کنیـم و بـا توجـه بـه شـرایط خریـد مـاده اولیـه از 

بـورس کاال، ترجیـح می دهیـم شـمش را از بـازار آزاد 

تامین کنیم.

شریفی در ارتباط با سبد محصوالت تولیدی این 

شـرکت، اذعـان کـرد: انـواع قطعـات لولـه ای از جنـس 

صنعـت  در  آن  عمـده  کاربـرد  کـه  آلومینیـوم 

خودروسـازی اسـت، در مجموعـه تولیـد می شـود و 

ایـن  اصلـی  داخلـی، مشـتریان  بـزرگ  خودروسـازان 

محصـوالت هسـتند. ضمـن اینکـه از تجهیـزات و 

ماشین آالت داخلی در خط تولید استفاده می کنیم.

وی در ادامـه بـه چالش هـای مختلـف در تولیـد 

اشـاره کـرد و گفـت: عـالوه بـر نوسـان قیمـت مـواد 

اولیه، با چالش افزایش قیمت حامل های انرژی طی 

اگـر  واقـع  در  شـده ایم.  مواجـه  اخیـر  سـال  یـک 

تولیدکننده تمایل به صادرات محصول خود داشته 

باشـد، ایـن معضـل باعث خواهد شـد نتوانـد در این 

عرصـه حضـور یابد. چراکه تولید محصول بر اسـاس 

یـک قیمـت مشـخص بـرای حامل هـای انـرژی انجام 

می شـود و زمانـی کـه قیمـت بـرق و گاز بـه یک بـاره 

سـایر  افزایـش  بـا  همزمـان  می کنـد،  پیـدا  رشـد 

هزینه هـای تولیـد، تولیدکننـده قـادر بـه رقابـت در 

بازارهای بین المللی نخواهد بود.

ایـن تولیدکننـده لولـه آلومینیومـی در پاسـخ بـه 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه فرایند 

تولیـد محصـول در ایـن شـرکت به چه صورت اسـت، 

اظهار کرد: شمش آلومینیومی در خط تولید به بیلت 

تبدیل می شود و در ادامه عملیات اکسترود صورت 

می پذیرد. سپس لوله آلومینیومی حاصل شده و پس 

از بـرش و ماشـین کاری، بـه قطعـه مـورد نظـر تبدیل و 

پس از بسـته بندی، برای خودروسـازان مطرح کشـور 

ارسال می شود.

شـریفی ضمـن اشـاره بـه افزایش دسـتمزد نیروی 

انسانی در سال جاری، تصریح کرد: رشد 57درصدی 

نداشـته  حاکـم  شـرایط  در  بسـزایی  تاثیـر  حقـوق، 

اسـت؛ چراکـه ایـن افزایـش دسـتمزد، در حـدود 10 تـا 

15درصـد قیمـت تمـام شـده محصـول بـه شـمار 

می آید و چالش مهم این بخش، تمایل نداشـتن به 

فعالیت نیروی انسانی در بخش تولید و گرایش به 

شغل هــــای غیــــر مولــــد بــــوده کـــه بــــه دنبـــال 

سیاست گذاری های نادرست مسئوالن در گذر زمان 

شکل گرفته است.

وی در پایـان بـا انتقـاد از حمایـت نکردن دولت 

از تولیـد، یـادآور شـد: متاسـفانه دولـت از تولیـد 

تولیـد طـی  حمایـت نمی کنـد و شـاهد تضعیـف 

سـالیان اخیـر هسـتیم. اگرچـه تحریم هـای خارجـی 

بی تاثیر در شـرایط حاکم نبوده اند اما واقعیت امر 

ایـن اسـت کـه مـا درگیـر خودتحریمـی شـده ایم و 

متاسفانه هیچ سازمان مشخصی نیز در این زمینه 

نیست. پاسخگو 

احمـد شـریفی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

نوسـان قیمـت آلومینیـوم در بازارهـای جهانـی و 

کشـور،  داخـل  در  دالر  نـرخ  افزایـش  همچنیـن 

تولیدکننـدگان را در تامیـن مـواد اولیـه بـا چالـش 

مواجه کرده است. این معضل منجر به سردرگمی 

اکثـر فعـاالن صنعتی شـده و عملکـرد آن ها را تحت 

قـرارداد  تولیدکننـده  یـک  اسـت.  داده  قـرار  تاثیـر 

فروش را طبق قیمت روز مواد اولیه تنظیم می کند 

و زمانـی کـه موعـد تحویـل سـفارش فـرا می رسـد، 

ممکن است قیمت آلومینیوم رشد و یا کاهش پیدا 

کند. در حالی که قیمت ماده اولیه همواره در حال 

نوسـان اسـت، نمی توانیـم برنامه ریـزی مشـخصی 

بـرای تولیـد و فـروش محصـول داشـته باشـیم و ایـن 

بزرگ ترین مشـکلی اسـت که اکثر تولیدکنندگان با 

آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی افـزود: قیمـت آلومینیـوم بـه دنبـال جنـگ 

روسـیه و اوکرایـن بـه شـدت رشـد پیـدا کـرد و بـه مـرز 

چهـار هـزار دالر بـه ازای هـر تن در بورس فلزات لندن 

رسـید. در ادامـه قیمـت ایـن فلـز کاهـش یافـت و در 

حال حاضر به حدود دو هزار و 400 دالر به ازای هر تن 

رسیده است. متاسفانه نوسان قیمت فلزات اساسی 

ریسـک پذیری  کاهـش  باعـث  آلومینیـوم  ماننـد 

تولیدکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه است و 

در حال حاضر ما ترجیح می دهیم که برای تامین آن 

اقدام نکنیم تا شرایط بازار به یک تعادل نسبی دست 

پیـدا کنـد. چراکه ممکن اسـت امروز آلومینیـوم را با 
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مـــسمـــس

تولید شمش مسی مقرون به صرفه نیست

حال بازار سیم الکی خوش نیست
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مدیرعامل شـرکت مس کاران جوان گفت: نوسـان شـدید قیمـت مس در بازار جهانی و رشـد 
چشـمگیر قیمت گاز در داخل، باعث شـده اسـت بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش مسی ناچار به 
توقـف تولید شـوند و به نظر می رسـد اگر شـرایط به همین شـکل ادامه پیدا کند، شـاهد تعطیلی 

اندک فعاالن این صنعت در آینده نزدیک خواهیم بود.

تولید شمش مسی مقرون به صرفه نیست
مدیرعامل شرکت مس کاران جوان:

محمدپارسا کامیار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: شـمش 

مس با عیار 99.95 درصد در شرکت مس کاران جوان 

تولیـد می شـود. قیمت  گذاری مـس بر اسـاس بورس 

فلـزات لنـدن صـورت می پذیـرد و از آنجایـی کـه نـرخ 

دالر همـواره رونـد افزایشـی داشـته اسـت، در حـال 

حاضـر تولیدکننـدگان شـمش مـس بـا نوسـان قیمـت 

ماده اولیه روبه رو هستند. ضمن اینکه قیمت نهایی 

شمش در بازار داخلی نسبت به بازار صادراتی کمتر 

اسـت و بـر همیـن اسـاس، سـودآوری خاصـی عایـد 

تولیدکنندگان داخلی نمی شـود. اگرچه هنوز موفق 

به حضور در بازارهای بین المللی نشـده ایم و شـمش 

مـس تولیـد شـده را بـه سـایر اسـتان ها بـه ویـژه زنجان 

ارسال می کنیم.

تولید شمش مسی در کوره های دوار  
وی افـزود: از سـرباره مسـی بـه عنـوان مـاده اولیه 

در تولید شمش استفاده می کنیم. در واقع سرباره را 

از مجتمع مس سرچشمه تحویل می گیریم و شمش 

مـس بـا خلـوص بـاال را تحویـل ایـن مجتمـع عظیـم 

صنعتـی می دهیـم. بـرای تولیـد شـمش از کوره هـای 

دوار اسـتفاده می کنیـم و تولیدکنندگانـی کـه امکان 

دسترسی به مواد سرد و یا کنسانتره دارند، این مواد 

را در کـوره دوار ذوب می کننـد. عیـار مـس ایـن مواد 

بیـن 30 تـا 50 درصـد بـوده و مـات مس سـرد شـده که 

به رنگ سیاه است، پس از تکمیل ذوب، سرباره گیری 

می شـود. در ادامـه شـعله کـوره خامـوش شـده و در 

داخـل مـذاب هـوا دمیـده می شـود تـا مـواد مزاحـم 

سوخته و از بین برود. در این مرحله مس با عیار بالغ 

بر 90 درصد تولید و پس از سـرباره گیری، مس تولید 

شـده بـه شـکل شـمش ریخته گـری می شـود. الزم بـه 

ذکـر اسـت سـرباره های تولیـد شـده در ایـن مرحلـه، 

سـیلیس بـار نامیـده می شـود کـه عیـار مـس آن در 

حـدود 10 درصـد بـوده و در حالـت کلـی، میزان تولید 

شـمش در داخـل مجموعـه، وابسـته بـه تامیـن مـواد 

اولیه از مجتمع مس سرچشمه است و ما تولید خود 
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را بر همین اساس تنظیم می کنیم.

مدیرعامل شـرکت مس کاران جوان مطرح کرد: 

کوره هـای مـورد اسـتفاده در مجموعه، همگی تولید 

داخل هستند و نکته مهم در این زمینه، آنالیز شمش 

تولیدشـده توسـط مجتمـع مـس سرچشـمه اسـت. 

یعنـی اگـر عیـار شـمش از عیـار مـد نظـر ایـن مجتمع 

پایین تـر باشـد، ایـن محصـول به شـرکت عـودت داده 

می شـود و  بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد بیشـترین 

دقـت را در تولیـد محصـول بـه کار ببریم. با دسـتگاه 

آنالیـز، امـکان بررسـی میـزان خلوص شـمش مسـی با 

دقت باال  فراهم اسـت اما تامین این نوع تجهیزات، 

هزینـه بسـیار باالیـی دارد و برای تمام تولیدکنندگان 

امکان خرید چنین دستگاه هایی وجود ندارد.

توقف تولید همزمان با افزایش ناگهانی   
قیمت گاز

کامیـار در خصـوص افزایـش قیمـت حامل هـای 

انـرژی، عنـوان کرد: رشـد قیمت حامل هـای انرژی به 

ویژه گاز، ضربه سختی را به تولید مجموعه وارد کرد؛ 

بـه گونـه ای کـه در حـدود چهـار تـا پنـج مـاه، ناچـار به 

تعطیـل کـردن مجموعـه شـدیم و کوره هـای مـورد 

اسـتفاده در خـط تولیـد را خامـوش کردیـم. افزایـش 

قیمـت گاز منجـر بـه تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای 

کوچک مقیـاس شـده اسـت و  مـا بـا توجـه بـه قـول 

مسـاعدت شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، فعالیت 

خود را دوباره شروع کردیم. قیمت گاز در اواخر سال 

1399، در حـدود 80 تـا 90 تومـان بـه ازای هـر متـر 

مکعـب بود که سـپس قیمت آن بـه 800 تـا 900 تومان 

به ازای هر متر مکعب در اواسط سال گذشته رسید 

و در حـال حاضـر، قیمـت گاز به حـدود دو هـزار و 400 

تا دو هزار و 500 تومان به ازای هر متر  مکعب افزایش 

یافته است. در حالی که گاز، نقش مهمی در تولید 

شـمش مسـی دارد و افزایـش چنـد برابـری آن بـه ضرر 

تولیدکننـدگان تمـام خواهـد شـد، مـا این مسـئله را با 

شرکت گاز استان کرمان مطرح کرده ایم اما با توجه 

به اینکه قیمت گاز تمام واحدهای صنعتی رشد پیدا 

کـرده اسـت، چـاره ای جـز پرداخت این مبلغ نداریم و 

امیـدوار هسـتیم در ادامـه شـاهد تعدیل قیمـت گاز 

برای واحدهای کوچک تولیدی باشیم.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: اسـاس کار مـا، 

بازیافت سرباره مسی و تولید شمش است و به نظر 

می رسـد قیمـت گاز واحدهـای تولیدکننـده شـمش 

مـس بایـد متفـاوت از واحدهـای فعـاالن در صنعـت 

فوالد و حتی سـیمان باشد. بر همین اسـاس ضرورت 

دارد یـک بازنگـری در ایـن زمینـه صـورت پذیـرد تـا مـا 

ناچار به پرداخت هزینه هنگفت گاز نباشیم. ضمن 

اینکـه در حـال حاضـر بـا چالـش قطعـی بـرق مواجـه 

هسـتیم و قیمـت بـرق نیز با افزایـش فراوانی در سـال 

جـاری همـراه بوده اسـت. اگرچـه افزایش قیمت برق 

بـه انـدازه رشـد قیمـت گاز تاثیرگـذار نبوده اسـت اما 

همزمـان بـا قطعـی بـرق در روزهـای گـرم تابسـتان، 

ناچار به توقف تولید می شویم.

چاره ای جز تعدیل نیروی انسانی   
نداشتیم

این تولیدکننده شـمش مسـی در ارتباط با نقش 

نیـروی انسـانی در تولیـد، تصریـح کرد: تعـداد نیروی 

انسـانی شـاغل در شـرکت مس کاران جوان در حدود 

100 نفـر طـی دو تـا سـه سـال قبـل بـود و ایـن تعـداد در 

حال حاضر به بیش از 50 درصد کاهش یافته است. 

هزینه هـای بخـش تولیـد بـه قـدری افزایـش یافتـه که 

ادامـه فعالیـت در چنیـن شـرایطی، صرفـه اقتصـادی 

نـدارد. مـا در حـال حاضـر حـدود 9 میلیـارد تومـان بـه 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بدهـکار هسـتیم و 

بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  شـرکت  ایـن  خوشـبختانه 

همـکاری  کشـور،  در  اساسـی  فلـزات  صادرکننـده 

سـازنده ای را بـا مـا در ایـن مـدت داشـته اسـت. بـر 

همیـن اسـاس خـود را موظـف می دانیـم تا تولیـد را با 

حداکثر توان ادامه بدهیم و امیدوار هستیم بتوانیم 

نیروی انسانی شاغل در مجموعه را حفظ کنیم.

کامیار ضمن انتقاد از شرایط تولید، تصریح کرد: 

اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، 

تولیـد مقـرون بـه صرفـه نخواهـد بود. مـا چـاره ای جز 

ادامـه فعالیـت خـود بـه منظور تامین نقدینگـی الزم 

نداریم و امیدوار هستیم قیمت گاز در آینده نزدیک 

کاهـش پیـدا کنـد. نوسـان قیمـت مـس در بـورس 

فلـزات لنـدن بـه گونـه ای اسـت که بـا کاهش قیمت 

جهانی مس، قیمت این فلز در داخل افزایش می یابد 

قیمت  گذاری مس بر 
اساس بورس فلزات 
لندن صورت می پذیرد 

و از آنجایی که نرخ دالر 
همواره روند افزایشی 

داشته است، در حال حاضر 
تولیدکنندگان شمش مس 
با نوسان قیمت ماده اولیه 

روبه رو هستند
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و این در حالی است که باید یک ساز و کار مشخصی 

بـرای تعییـن قیمت مس در بازارهـای داخلی در نظر 

گرفته شود. نوسان نرخ دالر نیز منجر به سردرگمی 

تولیدکنندگان محصوالت مسی شده است و به نظر 

می رسد در صورتی که تحریم ها لغو شود و نرخ دالر 

به ثبات مشخص برسد، بخش عمده ای از مشکالت 

فعاالن صنعت مس مرتفع خواهد شد.

شرایط دشوار تولید شمش مس در   
استان کرمان

وی در ادامـه بـه تعطیلـی واحدهای تولیدکننده 

شـمش مسـی اشـاره کـرد و گفـت: تعـداد 27 واحـد 

تولیدکننده شمش مسی در استان کرمان ثبت شده 

است که متاسفانه در حال حاضر، تنها چهار واحد از 

ایـن تعـداد مشـغول فعالیـت هسـتند. اگرچـه امکان 

دسترسـی بـه مـواد اولیـه مورد نیـاز در اسـتان کرمان 

فراهم است اما باید در نظر داشت شرایط دشوار آب 

و هوایـی، آلودگی هـای زیسـت محیطی، فعالیـت در 

بـه سـختی کار  مناطـق محـروم و دورافتـاده و...، 

تولیدکننـدگان ایـن اسـتان افـزوده اسـت و بـر همیـن 

اساس نمی توان نسبت به تعلق گرفتن سهیمه مواد 

اولیه به فعاالن صنعتی اسـتان کرمان خرده گرفت. 

ضمن اینکه آمار مبتالیان به سرطان و همچنین مرگ 

و میـر در ایـن اسـتان بـه دلیـل آالینده هـای صنعتی و 

مشکالت زیست محیطی نسبت به سـایر استان ها، 

به شـدت افزایش یافته اسـت و بر همین اسـاس باید 

تولیدکننـدگان محصـوالت مسـی در ایـن اسـتان از 

برخی مزایا نسبت به سایر همکاران برخوردار باشند.

مدیرعامـل شـرکت مـس کاران جوان در پاسـخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالین« مبنی بر اینکه نقش 

تحریـم در صنعـت مـس را چگونـه ارزیابی می کنید، 

اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکه ایـران به عنوان یکـی از 

بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 

مسـی در خاورمیانـه شـناخته می شـود و همچنیـن 

معادن غنی از مس در نقاط مختلف کشـور کشـف 

شده است، به نظر می رسد تحریم های خارجی تاثیر 

چندانی در این صنعت نداشـته باشـد. البته نوسـان 

نرخ دالر، چالش مهمی است که اکثر تولیدکنندگان 

بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد و امیدوار هسـتیم 

هرچه سـریع تر توافقات الزم در مذاکرات هسـته ای 

حاصل شود تا شاهد رفع تحریم ها و کاهش معضالت 

موجود باشیم.

لزوم مقابله با خام فروشی در صنعت  
کامیـار آینـده صنعـت مـس در داخـل کشـور را 

روشن ارزیابی و تاکید کرد: اگر اقدامات الزم جهت 

مقابله با خام فروشی کنسانتره معدنی انجام شود و 

در راستای تولید و صادرات هرچه بیشتر محصوالت 

مسـی حرکـت کنیم، می توانیم نسـبت به آینـده این 

صنعت در داخل کشور امیدوار باشیم. در حالی که 

همین محصوالت در آینده می توانند بازیافت شوند 

و مـس موجـود در آن هـا، دوبـاره در صنعـت مـورد 

استفاده قرار بگیرد. نکته قابل تامل اینکه کنسانتره 

مسی به کشورهایی مانند چین صادر می شود و در 

قالب محصول تمام شده با قیمت چند برابر گران تر 

به داخل کشـور  برمی گردد. بر همین اسـاس مقابله 

بـا خام فروشـی، امـر بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد در 

دستور کار مسئوالن ذی ربط قرار بگیرد.

وی در ارتباط با اهمیت بازیافت، بیان کرد: اگر 

امـکان دسترسـی بـه دانـش و تکنولـوژی روز بازیافت 

محصوالت آهنی و غیرآهنی در داخل کشـور فراهم 

شـود، بـه راحتـی می توانیـم بـا بازیافـت صحیـح و 

اصولی، دوباره از این محصوالت در صنعت استفاده 

و ایجـاد ارزش افـزوده کنیـم امـا متاسـفانه ایـن امکان 

برای تولیدکنندگان داخلی فراهم نیست و از ضایعات 

آن طور که الزم اسـت، اسـتفاده کاربردی نمی شـود. 

قطعات الکترونیکی که تنها چند گرم مس در داخل 

آن ها به کار رفته است، می توانند بازیافت شوند و از 

مس آن ها در تولید محصوالت مسـی اسـتفاده کرد. 

ایـن همـان اتفـاق مهمـی اسـت کـه در کشـورهای 

پیشـرفته صنعتی جهان رخ داده اسـت و متاسـفانه 

حمایت های الزم از بازیافت کنندگان فعال در داخل 

کشور صورت نمی پذیرد.

مدیرعامـل شـرکت مـس کاران جـوان در پایـان 

یادآور شد: امیدوار هستیم مسئوالن از تولید حمایت 

بیشـتر  ادامـه شـاهد تعطیلـی هرچـه  تـا در  کننـد 

واحدهای تولیدی کوچک نباشیم و بتوانیم با حداقل 

ظرفیت تولید، به فعالیت خود ادامه بدهیم.

اگرچه افزایش قیمت برق 
به اندازه رشد قیمت گاز 
تاثیرگذار نبوده است اما 
همزمان با قطعی برق در 

روزهای گرم تابستان، ناچار 
به توقف تولید می شویم
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مدیرعامل شـرکت الک سـیم گفت: کاهـش قیمت مس در بـورس فلزات لندن و نوسـان نرخ 
ارز در بـازار داخلـی، باعث شـده اسـت تولیدکنندگان سـیم الکی بـا چالش هایـی در زمینه تامین 

مواد اولیه و فروش محصول نهایی روبه رو شوند.

حال بازار سیم الکی خوش نیست
مدیرعامل شرکت الک سیم:مدیرعامل شرکت الک سیم:

سـعید مهـدی زاد در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« بیان کـرد: در حال 

از شـرایط مسـاعدی  حاضـر صنعـت سـیم و کابـل 

برخوردار نیسـت. از یک سـو، نوسـان قیمت مس در 

بورس فلزات لندن )LME( که به کمتر از هشت هزار 

دالر به ازای هر تن در بازارهای جهانی رسـیده اسـت 

و از سوی دیگر نوسان نرخ ارز در داخل کشور، باعث 

شـده اسـت تولیدکننـدگان صنعـت سـیم و کابـل بـا 

چالش های فراوانی روبه رو شوند. ضمن اینکه همین 

مسئله باعث سردرگمی مشتریان در سطح بازار شده 

اسـت و بـر همیـن اسـاس می تـوان گفت شـرایط بـازار 

چندان مناسب نیست و ثبات الزم نیز در این زمینه 

وجود ندارد.

نیـاز تولیـد  وی در خصـوص مـاده اولیـه مـورد 

مـورد  اولیـه  مـاده  مـس،  کـرد:  عنـوان  سـیم الکی، 

اسـتفاده در تولیـد سـیم الکـی اسـت. اگرچـه قیمت 

جهانـی ایـن فلـز طـی روزهـای اخیـر بـا کاهـش مواجه 

شـده و بـه کانـال هفـت هـزار دالر در بـورس فلـزات 

لندن رسیده است اما با توجه به نحوه قیمت گذاری 

مـس در بـازار داخلـی و تفاوت قیمت ایجادشـده، در 

خریـد  بـه  چندانـی  تمایـل  مشـتریان  حاضـر  حـال 

محصـوالت مسـی بـه ویـژه سـیم الکی ندارنـد تـا در 

زمـان مناسـب و پـس از ایجـاد ثبـات الزم در بـازار، 

نسبت به خرید اقدام کنند.

مدیرعامـل شـرکت الک سـیم در ارتبـاط بـا نحـوه 

تامیـن مـاده اولیه، مطرح کرد: مس مورد نیـاز خود را 

از بـورس کاالی ایـران خریـداری می کنیـم. در واقـع 

ترجیـح می دهیـم مـاده اولیـه خـود را به طور کامـل از 

ایـن تـاالر صنعتـی تامیـن کنیـم و تمایـل چندانـی بـه 

خرید از بازار آزاد نداریم.

مهـدی زاد در ادامـه بـه کاربـرد سـیم الکی اشـاره 

کرد و گفت: کاربرد عمده سیم الکی در الکتروموتورها، 

موتورهـای بـرق، کنداکتورهـا، قطعـات خـودرو و... 

انـرژی  کـه  بخش هایـی  تمـام  در  واقـع  در  اسـت. 

الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود، شاهد 

به کارگیری از این محصول هستیم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه فرایند تولید سـیم الکی به چه نحوی 

است، تصریح کرد: مفتول مسی هشت میلی متری 

پـس از کشـش طـی چنـد مرحلـه، بـر اسـاس سـفارش 

مشـتری در ایزولـه الک قـرار می گیـرد و در نهایـت 

سیم الکی تولید می شود. در واقع تولید محصول در 

شـرکت الک سـیم، بر اسـاس سـفارش مشـتری انجام 

می شـود که حجم تولید نیز با توجه به این سـفارش، 

متفاوت است.

بـه  اشـاره  ضمـن  سـیم الکی  تولیدکننـده  ایـن 

حمایـت نکـردن دولـت از بخـش خصوصـی، اذعـان 

کـرد: دولـت، وعده هـا و شـعارهای بسـیاری را در 

زمینـه حمایـت از تولیـد می دهـد امـا در عمـل، مـا 

شـاهد حمایتـی از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی 

نیسـتیم و به نظر می رسـد وعده های مسئوالن تنها 

در حد شعار است.

مهـدی زاد در ارتبـاط بـا چالش هـای موجـود در 

بخـش تولیـد، اظهـار کـرد: اکثـر تولیدکننـدگان بـا 

افزایـش قیمـت حامل های انرژی طـی ماه های اخیر 

مواجـه شـده اند. ضمـن اینکـه همزمان بـا آغاز فصل 

تابسـتان، بـا قطعـی بـرق واحدهـای صنعتـی مواجـه 

هسـتیم و ایـن معضـل، عملکـرد تولیدکننـدگان را 

تحت تاثیر قرار داده است. در بخش نیروی انسانی 

نیـز خوشـبختانه چالش خاصـی نداریم و نکته مهم 

در ایـن زمینـه، افزایـش 57 درصدی دسـتمزد اسـت 

کـه بـا توجـه بـه قیمت تمام شـده محصـول و فروش 

آن در بازار، کمی شرایط پرداخت حقوق را با مشکل 

مواجه کرده است.

ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  خصـوص  در  وی 

از  کـرد:  اضافـه  تولیـد،  خـط  در  اسـتفاده  مـورد 

ماشین آالت داخلی و خارجی در تولید سیم الکی 

اسـتفاده می کنیم و اگر شـرایط الزم برای صادرات 

محصـول فراهـم شـود، در ایـن حـوزه نیـز فعالیـت 

خواهیم داشت.

وی در پایـان یـادآور شـد: در حـال حاضـر بـا 70 تا 

80 درصـد ظرفیـت تولیـد مشـغول فعالیـت بـوده و 

امیدوار هسـتیم حمایت های الزم از تولیدکنندگان 

صـورت پذیـرد تـا بتوانیـم بـا حداکثـر تـوان بـه تولیـد 

ادامه بدهیم.
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سرب و رویسرب و روی

صنعت سرب مرده است!

در صنعت روی پیشرو هستیم
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مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان گفت: در حالی با تعطیلی بسـیاری از واحدهای تولیدی 
شـمش سـرب مواجه هسـتیم که قیمت تمام شـده این محصول در بازار داخلی، از قیمت کنسـانتره 
عرضه شـده در بورس کاالی ایران کمتر اسـت و بر همین اسـاس ضرورت دارد یک بازنگری اساسـی 

در قیمت گذاری شمش سرب انجام شود.

صنعت سرب مرده است!

کوچک مقیـاس بایـد به نحوی باشـد که همزمان با 

متوجـه  مالـی  زیـان  تولیـد،  هزینه هـای  افزایـش 

مالیاتـی  مسـئوالن  متاسـفانه  و  نشـود  مجموعـه 

کشور، توجهی به این مسئله ندارند.

مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان عنوان 

کـرد: بـه دلیـل اینکه قـادر به تامین مـاده اولیه مورد 

نیـاز خـود نبودیـم و نقدینگـی کافـی بـرای پرداخـت 

دسـتمزد کارگـران را نداشـتیم، ناچـار بـه تعطیلـی 

شرکت شدیم. این در حالی است که ما امیدوار به 

ادامـه فعالیـت خـود بـدون در نظـر گرفتـن کمتریـن 

سـود حاصـل از تولیـد هسـتیم و عالقـه فراوانـی بـه 

بخـش تولیـد داریـم. تولیدکننـدگان شـمش سـرب، 

تمام تالش خود را طی سـالیان اخیر برای پیشـرفت 

عادالنـه  و  داده انـد  انجـام  صنعـت  ایـن  توسـعه  و 

نیست که به دنبال تامین نشدن ماده اولیه، ناچار 

به توقف فعالیت خود شوند.

از صادرات کنسانتره سولفوره سرب   
جلوگیری شود

دوسـتی در خصـوص چالـش تامیـن مـواد اولیـه، 

مطرح کرد: عیار و قیمت خاک معدنی عرضه شده 

در بـورس کاالی ایـران، چنـدان مناسـب نیسـت و بـا 

توجـه بـه اینکـه عمده خـاک عرضه شـده در ایـن تاالر 

صنعتی سولفوره است و تکنولوژی فرآوری این خاک 

نیز در داخل گسترش نیافته است، بر همین اساس 

شـاهد صـادرات کنسـانتره سـولفوره سـرب بـه چیـن 

هستیم. در حالی که تولیدکنندگان شمش سرب به 

شـدت نیازمنـد خـاک معدنـی هسـتند و بایـد مـاده 

اولیـه کافـی در اختیـار آن هـا قـرار بگیـرد، کنسـانتره 

سولفوره به راحتی به خارج از کشور صادر می شود و 

دست فعاالن صنعت سرب از ماده اولیه، کوتاه باقی 

مانده است. حال این سوال مهم مطرح می شود که 

با توجه به اینکه معادن غنی از خاک معدنی سرب و 

روی در استان های مختلف کشور همچون زنجان و 

یزد وجود دارد، چرا تولیدکنندگان شمش باید اقدام 

به واردات خاک از سایرکشورها مانند ترکیه و مراکش 

کنند که هزینه های مختلفی اعم از گمرک، مالیات 

و... شامل حامل آن ها شود؟

پروانـه  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  وی 

بهره بـرداری شـرکت مسـیح سـرب ایرانیـان بـا عنوان 

بازیافت سرب صادر شده است. سرباره باقی مانده 

از  کـه  ایـران  و روی  ملـی سـرب  تولیـد شـرکت  از 

کنسـانتره معدنی با عیار 60 درصد سـرب اسـتفاده 

را  آن  اسـتحصال 100 درصـدی  توانایـی  و  می کنـد 

نـدارد، در حـدود 7 تـا 8 درصـد سـرب وجـود دارد. 

طبـق کنوانسـیون بـازل، ایـن سـرباره بایـد بـه قـدری 

فـرآوری شـود تـا میـزان سـرب موجـود در آن بـه صفر 

کاهش پیدا کند و سپس در بخش های دیگر مانند 

ساختمان سـازی و... مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد امـا 

متاسـفانه سـرباره ایـن شـرکت نـه تنهـا در اختیـار 

بلکـه  نمی گیـرد  قـرار  تولیـدی  کوچـک  واحدهـای 

همـراه بـا حجـم انبوهی از فلزات سـنگین، در بسـتر 

رودخانـه زنجـان رود دپـو شـده کـه همیـن مسـئله 

منجـر بـه افزایـش سـرطان و مـرگ و میـر در اسـتان 

زنجـان شـده اسـت. حجـم سـرباره دپوشـده آنقـدر 

زیـاد اسـت کـه اگـر یک فرد آگاهی کامل نسـبت به 

هـادی دوسـتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مهم تریـن چالشـی کـه تولیدکنندگان شـمش سـرب 

طـی سـال گذشـته بـا آن دسـت وپنجه نـرم کردنـد، 

تامیـن مـاده اولیـه بود. شـمش با اسـتفاده از سـرباره  

تولیـد  ایرانیـان  سـرب  مسـیح  شـرکت  در  سـرب 

می شـود و متاسـفانه منبـع مشـخصی بـرای تامیـن 

مـواد اولیـه در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. بـا توجـه بـه 

از  خـاک  سـهمیه  بـود  قـرار  مسـئوالن،  وعده هـای 

معدن انگوران داشـته باشـیم که متاسـفانه این امر 

محقـق نشـد و بـه همیـن دلیل از سـرباره های سـرب 

کـه از کوره هـای شـرکت های تولیدکننـده باتـری نـو 

باقی می ماند و عیار کمی هم دارد، در تامین سرب 

مـورد نیـاز خـود اسـتفاده می کنیـم. از سـوی دیگـر، 

قیمـت گاز واحدهـای صنعتـی در سـال پیـش، بـه 

شـدت رشـد پیـدا کـرد کـه بـه دنبـال آن، بسـیاری از 

کارگاه های کوچک مقیاس ناچار به تعطیلی شدند. 

مگـر درآمـد یـک واحـد تولیدکننـده شـمش سـرب 

پرداخـت دسـتمزد  بتوانـد ضمـن  تـا  اسـت  چقـدر 

کارگـران، هزینـه گاز معـادل 150 میلیـون تومـان در 

یک ماه را پرداخت کند؟

تولیـدی  کارگاه هـای  از  بسـیاری  افـزود:  وی 

شـمش سـرب به شـکل سـنتی مدیریت می شـوند؛ 

در حالـی کـه دریافـت مالیـات از تولیدکننـدگان، 

مدرن و به روز شـده اسـت. با توجه به درآمدزایی 

تـا  ایـن واحدهـای صنعتـی، ضـرورت دارد  انـدک 

نسـبت بـه اخـذ مالیـات از آن هـا تغییراتـی صـورت 

واحدهـای  از  مالیـات  اخـذ  کاز  و  سـاز  پذیـرد. 
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سـرب در بـورس افزایـش پیـدا کنـد و یـا از قیمـت 

کنسانتره عرضه شده در بورس کاسته شود تا بتوانیم 

اختالف قیمت حدود 10 هزار تومانی ایجاد شده در 

بورس و بازار را جبران کنیم.

ایـن فعـال صنعت سـرب ضمن اشـاره به اهمیت 

نظارت بر بازار، اظهار کرد: حضور واسطه ها در بازار، 

شـرایط فروش شـمش را دشـوار کرده اسـت. این افراد 

همـواره بـه دنبـال خریـد شـمش بـا قیمتـی کمتـر از 

بـورس هسـتند و زمانـی کـه یـک تولیدکننـده نتوانـد 

محصـول خـود را در بـازار داخلـی بفروشـد و یـا روانـه 

بازارهـای صادراتـی کنـد، می توان گفـت که در عمل 

بازنـده خواهـد بـود. پیـش از اینکـه هزینه هـای تولید 

مانند گاز، بیمه، مالیات و... افزایش یابد، بعضی از 

تولیدکننـدگان شـمش محصـول خـود را به واسـطه ها 

می فروختنـد تـا بـه سـود اندکـی در این زمینه دسـت 

پیـدا کننـد امـا در حـال حاضـر  سـود چندانـی عایـد 

تولیدکنندگان نمی شود و شرایط تولید آنقدر دشوار 

شده است که نمی توان به سودآوری امید داشت.

دوستی با تاکید بر لزوم بازنگری در قیمت گذاری 

کنسانتره سولفوره، عنوان کرد: تولیدکنندگان شمش 

سرب که اقدام به ورود موقت باتری می کنند، باید 

60 درصد شمش تولیدی را صادر کنند که بر اساس 

قانـون، معـاف از پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده 

هسـتند امـا در کمـال تعجـب، بایـد ایـن مالیـات را 

پرداخت کنند و این امر در ادامه منجر به از دسـت 

دادن بازارهای صادراتی و بین المللی خواهد شد. در 

حالـی کـه بـه نظـر می رسـد ضمـن توسـعه صـادرات، 

باید به دنبال ارزآوری بیشتر به داخل کشور باشیم؛ 

سـرب و سـرباره نداشـته باشـد، قادر به تشـخیص آن 

نخواهد بود.

مدیرعامل شـرکت مسـیح سـرب ایرانیان تصریح 

کـرد: اگرچـه ایـن سـرباره در ابتـدا پـس از برگـزاری 

قــرار  سـرب  بازیافت کننـدگان  اختیــار  در  مزایـده، 

می گرفت اما پس از مدتی این اقدام متوقف شـد و 

تولیدکننـدگان شـمش را بـا چالـش جدی تامیـن مواد 

اولیـه روبـه رو کـرد. در حالـی کـه اگـر ایـن حجـم از 

سـرباره در اختیـار فعـاالن صنعـت سـرب قـرار بگیـرد، 

از واحدهـای تعطیـل شـده، دوبـاره فعـال   بسـیاری 

خواهد شـد و اشـتغال زایی چند هزار نفری مسـتقیم 

امـا  ایـن صنعـت صـورت خواهـد پذیرفـت  نیـز در 

متاسفانه هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است و شاهد 

تعطیلـی روزافـزون کارگاه های تولیدی شـمش سـرب 

هستیم. اگرچه پیگیری و نامه نگاری های بسیاری را 

در این زمینه انجام داده ایم اما همچنان نتیجه مطلوب 

حاصل نشـده اسـت و سـرباره سرب در حاشیه یکی از 

رودهای مهم استان زنجان دپو می شود.

ضرورت کاهش قیمت کنسانتره در بورس  
دوسـتی در ادامـه بـه ضـرورت گسـترش فـرآوری 

کنسانتره سولفوره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 

دانـش و تکنولـوژی فـرآوری کنسـانتره سـولفوره در 

داخـل کشـور وجـود دارد امـا در حالـت کلـی، تولیـد 

شـمش بـه دلیـل افزایـش هزینه هـای تولیـد، صرفـه 

اقتصادی ندارد. کنسـانتره سولفوره سـرب حاوی 95 

درصـد نقـره اسـت کـه بسـیاری از کارخانجات تولید 

شمش، قادر به جداسازی نقره از سرب نیستند و به 

همین علت یا ناچار به فروش شمش با مقادیر  زیادی 

از نقره می شوند و یا این محصول را به مجموعه هایی 

کـه از تکنولـوژی بازیافـت نقـره برخـوردار هسـتند، 

تحویـل می دهنـد. در این صورت تولیدکننـده ناچار 

است هزینه جداسازی نقره از سرب را متقبل شود و 

بنابرایـن تولیـد در چنیـن شـرایطی مقرون به صرفـه 

نخواهـد بـود. در واقـع چالـش اصلـی ایـن اسـت کـه 

تولیدکنندگان شمش سرب باید کنسانتره را با قیمت 

و  کننـد  خریـداری  ایـران  کاالی  بـورس  از  جهانـی 

محصـول نهایـی را بـه نـرخ ریـال در بـازار  داخلـی بـه 

فـروش برسـانند. ضـرورت دارد کـه قیمـت شـمش 

چراکـه ایـن معضـل در نهایـت بـه صـادرات کشـور 

آسیب وارد خواهد کرد.

تولید شمش سرب در کوره های دوار  
تولیـد شـمش سـرب،  فراینـد  وی در خصـوص 

مطـرح کـرد: ریخته گری، فرایند اصلی تولید شـمش 

در داخـل کشـور اسـت و از کوره هـای دوار در تولیـد 

شـمش اسـتفاده می شـود. هـر کـوره در هر مرتبـه، به 

میـزان یـک تـن خـاک دریافـت می کنـد و بـا توجـه بـه 

تزریق خوراک کم عیار به این کوره ها و میزان سـرب، 

ممکـن اسـت از یـک تن خـاک، 30 کیلوگرم سـرب در 

روز حاصـل شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه اسـتفاده از 

امـا  نـدارد  اقتصـادی  توجیـه  کم عیـار،  اولیـه  مـواد 

مادامـی کـه مواد اولیه کافی فراهم نیسـت، چـاره ای 

جـز ایـن امـر وجـود نـدارد؛ چراکـه تمام صنعت تولید 

شـمش سـرب به ذوب وابسته اسـت. عالوه براین، به 

منظور  جلوگیری از نشـت آلودگی ناشـی از سـوخت 

سرب در هوا، از بگ فیلترهای مناسب و سیکلون دار 

بـه  ایـن طریـق دود حاصـل  بـه  اسـتفاده می شـود. 

صـورت اکسـید سـرب کـه یـک محصـول جانبـی بـه 

شـمار می آیـد، جمـع آوری شـده و دوبـاره بـه چرخـه 

تولید بازگردانده می شود. 

مدیرعامل شرکت مسیح سرب ایرانیان در پایان 

یادآور شد: واقعیت امر این است که اوضاع صنعت 

سـرب کشـور بـه هیـچ وجـه مسـاعد نیسـت و اگـر 

چـاره ای در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای 

کوچـک تولیـدی اندیشـیده نشـود، در ادامـه مسـیر 

شاهد نابودی کامل این صنعت خواهیم بود.
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مدیـر کارگاه تولیـدی آقاباقـری گفـت: در حالی که شـمش روی با عیـار 99.99 با بـه کارگیری از 
دانـش و تجهیزات جدید توسـط تولیدکنندگان داخلی تولید می شـود، دولت می تواند ضمن تسـهیل 

شرایط صادرات، زمینه را برای ارزآوری هرچه بیشتر به کشور فراهم سازد.

در صنعت روی پیشرو هستیم

مصرف گاز مجموعه بر اساس کنتور مشخص شده 

بود اما مسئوالن اداره گاز همکاری های الزم را با ما 

نداشـتند و تمـام سـرمایه در گـردش خـود را صـرف 

پرداخـت بدهـی گاز کردیـم. در ادامـه ناچـار شـدیم 

کوره های خط تولید را خاموش و مجموعه را تعطیل 

کنیم؛ چراکه افزایش قیمت گاز، ضربه سختی را به 

تولید مجموعه زد. عالوه براین، افزایش قیمت مواد 

اولیه، حقوق نیروی انسانی و...، باعث شد نتوانیم 

بـه فعالیـت خـود ادامـه دهیـم. هنـوز هـم دلیـل ایـن 

حجـم از افزایـش قیمـت گاز را نمی دانیـم و هیچ گاه 

ذی ربـط  مسـئوالن  سـوی  از  قانع کننـده ای  پاسـخ 

واحدهـای  نیـز  حـال حاضـر  در  نکردیـم.  دریافـت 

صنعتی با چالش قطعی برق مواجه بوده و در حالی 

کـه یـک یـا دو روز کامـل کاری تعطیل هسـتند، باید 

دسـتمزد نیروهـای انسـانی را حتـی در ایـن روزهـا 

پرداخت کنند.

بـا  ارتبـاط  در  آقاباقـری  تولیـدی  کارگاه  مدیـر 

فرایند تولید شمش روی، بیان کرد: شمش روی با 

اسـتفاده از روش هیدرومتالورژی در داخل کشـور 

روش  از  مـــــا  کــــه  حالــــی  در  می شـــود؛  تولیـــد 

پیرومتالـورژی بـرای تولیـد ایـن محصـول اسـتفاده 

می کردیـم. بـه همیـن منظـور، کوره های مـورد نیاز 

را از کشـور آلمان وارد کردیم و توانسـتیم با نوآوری 

و اسـتفاده از تجهیـزات روز دنیـا، شـمش روی را 

تولیـد کنیـم. در واقـع مـا ضایعـات روی بـه دسـت 

آمده از واحدهای گالوانیزاسیون را به شمش روی با 

ایـن  تحویـل  دوبـاره  و  تبدیـل  99.95درصـد  عیـار 

بـا واحدهـای  واحدهـا می دادیـم. همـکاری خوبـی 

گالوانیزاسـیون اسـتان اراک داشـتیم و از ضایعـات 

روی، بیشـترین بهـره را می بردیـم؛ بـه طـوری کـه در 

کنار تولید شمش روی، اکسید روی، سولفات روی 

و کلریـد روی، از ایـن ضایعـات بـرای تولیـد کودهای 

متاسـفانه  امـا  می کردیـم  اسـتفاده  نیـز  شـیمیایی 

سنگ اندازی های مسئوالن منجر به تعطیلی واحد 

تولید شمش روی شد.

آقاباقـری در خصـوص کاربـرد محصـوالت ایـن 

مجموعـه، مطـرح کـرد: روی از کاربـرد فراوانـی در 

بخش  هـای مختلـف ماننـد دکل هـای فشـار قـوی، 

کشتی سازی، لوله های گازرسانی، حفاظت کاتدی، 

رنگ سـازی، الستیک سـازی و لعـاب کاری برخـودار 

اسـت و توسـعه صنعـت روی، بایـد در دسـتور کار 

مسئوالن ذی ربط قرار بگیرد.

با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم  
وی در ادامـه بـه چالش هـای موجـود در تولیـد 

شـمش روی اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر، بـا 

توجـه بـه شـرایط اقتصـادی نامطلـوب کشـور کـه بـه 

دنبال نوسان نرخ ارز به وجود آمده  است، در تامین 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود بـا مشـکالت فراوانـی 

روبـه رو هسـتیم. مـواد اولیـه مـورد نیـاز مـا سـرباره 

گالوانیـزه اسـت و بـه علـت رکـودی کـه طـی چنـد 

اسـت،  آمـــده  وجـــود  بـه  بــــازار  در  اخیــــر  هفتـه 

تولیـد  حجـم  گالوانیـزه  محصـوالت  کارخانه هـای 

محصـوالت خود را به شـدت کاهـش داده اند که به 

امیـد آقاباقـری در گفت  وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: قیمت 

گاز واحدهای صنعتی در دو سـال قبل، 80 تومان به 

ازای هـر متـر مکعــب بــود. در ادامــه قیمــت آن بـه 

حدود 400 تومان به ازای هر متر مکعب در پایان سال 

1399 رسـید. از ایـن زمـان تـا صـدور قبـض گاز بعـدی 

مجموعـه، حـدود پنـج ماه به طـول انجامید و قیمت 

گاز بـه یک بـاره هشـت برابـر افزایـش یافـت و حـدود 

700تومان به ازای هر متر مکعب قیمت گذاری شد. 

در واقـع ایـن افزایـش قیمـت، از همـان زمـان صـدور 

آخریـن قبـض گاز در نظـر گرفتـه شـده بـود و ایـن در 

حالـی اسـت کـه اگـر مـا نسـبت بـه افزایـش چنـد 

برابـری قیمـت گاز مطلـع بودیـم، برنامه ریزی هـای 

الزم را در این زمینه انجام می دادیم. ما در آن زمان 

حدود 30 تا 40 میلیون تومان بدهی قبلی در قبض 

گاز داشـتیم کـه در کمـال تعجـب، ایـن مبلـغ نیـز 

همزمـان بـا افزایـش قیمـت گاز، هشـت برابـر شـد و 

ناچـار بـه پرداخـت حـدود 600  میلیـون تومـان تنهـا 

برای گاز مجموعه شدیم.

افزایش قیمت گاز به توقف تولید   
انجامید

وی افزود: در حالی که اعتراض خود را نسـبت 

به این موضوع اعالم کردیم، قیمت گاز در آبان ماه 

سـال گذشـته بـه حدود سـه هـزار تومـان بـه ازای هر 

متـر مکعـب رسـید و پیگیری هـای مـا نیـز در ایـن 

زمینـه نتیجه بخـش نبـود. در حالـی کــــه میــــزان 
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مسـئوالن بایـد در راسـتای حمایـت از تولیـد قـدم 

بردارنـد امـا بـه نظـر می رسـد که تعطیلـی روزافزون 

واحدهـای تولیـدی، هیچ اهمیتی بـرای آن ها ندارد 

و حمایت از تولید، در حد یک شعار است. دولت 

باید برای تولیدکنندگانی که در این شرایط سخت 

و  فـروان  مالـی  تقبـل ضررهـای  اقتصـادی، ضمـن 

افزایـش چشـمگیر هزینه های تولیـد، به تولید خود 

ادامـه داده انـد و باعث اشـتغال آفرینی برای تعداد 

محـدودی جـوان جویـای کار شـده اند، تسـهیالت 

ویـژه ای را در نظـر بگیـرد امـا نـه تنهـا شـاهد ایـن 

اتفـاق در سـال جـاری نیسـتم بلکـه شـرایط تولیـد 

بیش از پیش دشواره شده است.

کاهش نیروی انسانی خطرآفرین است  
وی در همین راسـتا اضافه کرد: زمانی که یک 

ادامـه  بـرای  الزم  نقدینگـی  نتوانـد  تولیدکننـده 

فعالیت خود را تامین کند، ناچار به تعدیل نیروی 

انسـانی شـاغل در مجموعه خواهد شـد. دسـتمزد 

کارگران در سال جاری، در حالی بیش از 50 درصد 

افزایش یافته است که همزمان با رشد هزینه های 

تولیـد، بسـیاری از کارفرمایـان قادر بـه پرداخت آن 

نیسـتند. زمانـی هـم کـه یـک کارگـر بیـکار شـود، 

ممکن است به دنبال شغل های غیرمولد برود که 

اجتماعـی  آسـیب های  ایجـاد  باعـث  مسـئله  ایـن 

خواهد شد.

آقاباقـری تصریـح کـرد: شـرایط تولیـد بـه نحـوی 

اسـت کـه اگـر مـا عالقه منـد بـه ایـن بخـش نبودیـم، 

دنبـال آن، میـزان ضایعـات تولیـد شـده توسـط ایـن 

کارخانه هـا نیـز افـت پیـدا کـرده اسـت. مهم تریـن 

معضـل موجـود پـس از نوسـان نـرخ ارز کـه در زمینه 

تولیـد شـمش روی بـه وجـود آمـده اسـت، افزایـش 

بی رویه قیمت مواد اولیه بوده که بیشترین نقش را 

در افـت تولیـد ایفـا می کنـد و گریبان گیـر نـه تنهـا 

تولیدکنندگان شمش روی بلکه سایر فعاالن صنعتی 

شـده اسـت. از آنجایـی کـه تعـداد تولیدکننـدگان 

شمش روی در کشور طی سالیان اخیر افزایش پیدا 

تولیدکننـدگان  کـه  زمانـی  بنابرایـن  اسـت،  کـرده  

بیشـتری در یـک عرصـه حضـور پیـدا کنند، بـه مواد 

اولیه بیشتری برای تولید شمش روی در کشور نیاز 

خواهـد بـود. همیـن مسـئله بـه شـدت در افزایـش 

قیمت مواد اولیه و کمیاب شدن آن، تاثیرگذار بوده 

اسـت. ضمـن اینکـه بـا افزایـش قیمـت در تمامـی 

بخش هـا، تولیـد در صنایـع مختلـف بـا چالش هـای 

فراوانـی مواجـه شـده اسـت و رونـق خود را از دسـت 

داده و علی رغـم تاکیـد بـر حمایـت از تولیـد، شـاهد 

رکود این بخش از ابتدای سال جاری هستیم.

ایـن فعـال صنعت روی ضمن اشـاره به اهمیت 

بـه کارگیـری از نیروهـای متخصـص در بخش هـای 

رفـع  بـرای  کـه  زمانـی  کـرد:  اذعـان  مختلـف، 

چالش های موجود به برخی از سازمان های دولتی 

ناپسـند و  بـا رفتـار  مراجعـه می کنیـم، متاسـفانه 

سـازمان  ها  ایـن  در  حاضـر  افـراد  غیرکارشناسـانه 

و  مقـام  در  وجـه  هیـچ  بـه  کـه  می شـویم  مواجـه 

جایـگاه تولیـد و تولیدکننـده نیسـت. در حالـی کـه 

تجهیزات و ماشین آالت مجموعه را می فروختیم و 

نسبت به سرمایه  گذاری در زمینه های دیگر اقدام 

می کردیم. تولیدکنندگان باید با معضالت مختلف 

مانند بیمه، مالیات و... دسـت وپنجه نرم کنند و 

در نهایـت سـود چندانـی عایـد آن هـا نخواهـد شـد. 

بسیاری از تولیدکنندگانی که از دستگاه کارت خوان 

بـه  موظـف  می کننـد،  اسـتفاده  خـود  کارگاه  در 

پرداخت مالیات در این زمینه هستند. این مسئله 

متاسـفانه منجر به قانون گریزی شـده اسـت و افراد 

مختلـف تـالش می کننـد کـه بـه هـر نحـو ممکـن، 

قانون را برای پرداخت نکردن مالیات دور بزنند.

مدیـر کارگاه تولیـدی آقاباقـری گفـت: شـمش 

و  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـا   99.99 عیـار  بـا  روی 

تجهیزات روز دنیا در داخل تولید و در ادامه توسط 

چنـد شـرکت معتبـر داخلـی به کشـورهای مختلف 

ماننـد ترکیـه صـادر می شـود کـه ارزآوری مطلوبی را 

بـرای کشـور بـه همـراه داشـته اسـت. در واقع ایـران، 

یکی از کشـورهای پیشـرو در صنعت روی است که 

اگر دولت حمایت های الزم را از فعاالن این صنعت 

بـه عمـل آورد، می توانیم به موفقیت هایی بسـیاری 

دست پیدا کنیم.

آقاباقـری در پایـان یـادآور شـد: صنعـت روی از 

چشـم انداز روشـنی در داخل کشـور برخوردار است 

واقعـی خـود  اگـر مسـئوالن ذی ربـط در جایـگاه  و 

تسـهیل  ضمـن  می تواننـد  باشـند،  داشـته  حضـور 

شرایط صادرات، زمینه را برای ارزآوری هرچه بشتر 

به داخل کشور فراهم کنند.
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چین، ستون اصلی تجارت جهانی نیکل

کنگو در مظن اتهام کسری بازار کبالت

افزایش تولید فوالد، جان دوباره ای به بازار مولیبدن بخشید
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حدود 57 میلیون تن سـنگ معدن و کنسـانتره نیکل طی سـال های ۲011 تا ۲0۲0 در سـطح جهان تجارت شـده 
اسـت. بررسـی آمـار تجارت نیکل معدنـی در یک دهـه اخیر، مبین این امر اسـت کـه از میان پنج تولیدکننـده بزرگ 
نیـکل، اندونـزی و فیلیپیـن بزرگ تریـن صادرکنندگان نیـکل معدنی در جهان هسـتند. چیـن، بزرگ تریـن واردکننده 
نیـکل معدنی جهان در دهه گذشـته به شـمار مـی رود و میزان تقاضای این کشـور تاثیـر غیر قابل انـکاری بر تجارت 
و قیمـت محصـوالت معدنی نیـکل دارد. اگرچه تجارت نیکل معدنی در سـال های اخیر نوسـان زیـادی را تجربه کرده 
اسـت امـا انتظـار مـی رود که میزان تولیـد و تجارت ایـن ماده معدنی در سـال های پیـش رو با توجه بـه پیش بینی ها 

مبنی بر افزایش تقاضا برای تولید باتری  خودروهای الکتریکی، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

چین، ستون اصلی تجارت جهانی نیکل
بررسی تجارت جهانی نیکل معدنی در دهه اخیر  

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، تجـارت نیـکل و اغلـب 

فلـزات بـه  شـدت تحـت تاثیـر مسـائل اقتصـادی و 

اسـتراتژی های اتخـاذ شـده توسـط تولیدکننـدگان و 

تجـاری  روابـط  و  محصـول  ایـن  مصرف کننـدگان 

است. در حالی که تجارت سنگ معدن و کنسانتره 

توجهـی  قابـل  سـیر صعـودی  سـال 2013  تـا  نیـکل 

معدنـی  مـاده  ایـن  تجـارت  سـال 2014  از  داشـت، 
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کاهـش محسوسـی پیـدا کـرد. دلیل اصلی ایـن امر، 

ممنوع شـدن صـادرات محصوالت معدنی فـرآوری 

نشـده نیـکل در کشـور اندونـزی در آن سـال بـود. 

اوایـل سـال 2014، دولـت کشـور اندونـزی بـه  علـت 

اسـتخراج بی رویـه نیـکل و صـادرات این محصول به  

را  نشـده  فـرآوری  نیـکل  صـادرات  خـام،  صـورت 

ممنـوع اعـالم کـرد که این قانـون تا اوایل سـال 2017 

پابرجا بود.

ممنوعیـت صادرات نیکل خـام از جانب دولت 

اندونـزی بـه  دلیـل نگرانـی از اتمـام ذخایـر نیـکل این 

کشـور نبـود بلکـه حجـم بـاالی اسـتخراج ایـن مـاده 

باعث شده بود تا میزان استخراج از ظرفیت فرآوری 

پیشـی بگیـرد و بخشـی از مـاده معدنـی اسـتخراج 

شـده بـدون فـرآوری بـه سـایر کشـورها بـه ویـژه چین 

انجـام شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تـا سـال 2014، 

و  معـدن  سـنگ  صـادرات  از  درصـد   90 حـدود 

کنسـانتره نیـکل از مبـدا اندونـزی بـه چیـن صـادر 

می شـد. دولـت ایـن کشـور بـا هـدف کسـب ارزش  

افـزوده ناشـی از فـرآوری نیـکل و تشـویق بـه تکمیـل 

زنجیـره ارزش و توسـعه واحدهـای فـرآوری، چنیـن 

سیاسـتی را در پیـش گرفـت کـه در نتیجـه کاهـش 

صادرات نیکل معدنی اتفاق افتاد.

عرضـه نکـردن سـنگ معـدن و کنسـانتره نیـکل 

توسـط بزرگ تریـن تولیدکننـده معدنـی ایـن مـاده، 

باعـث کاهـش قابـل توجـه تجـارت نیـکل از اوایـل 

سال 2014 تا اواسط سال 2017 شد. اگرچه با تعلیق 

قانـون بی نتیجـه منـع صادرات نیکل توسـط دولت 

اندونـزی، میـزان تجـارت ایـن مـاده از سـال 2017 

تـا   2019 سـال  در  و  کـرد  پیـدا  افزایـش  دوبـاره 

66میلیـون تـن نیـز افزایـش یافـت امـا هنـوز فاصلـه 

قابـل توجهـی با بیشـترین صادرات ثبت شـده طی 

یـک دهـه اخیـر، یعنـی 81 میلیون تن در سـال 2013 

بـه همه گیـری  توجـه  بـا  نیـز  دارد. در سـال 2020 

ویـروس کرونـا، میـزان تولیـد و تجـارت نیـکل در 

بـه حـدود  و  پیـدا کـرد  نزولـی  سـطح جهـان سـیر 

47.5میلیون تن رسید.

طـی یـک دهه اخیر، چیـن بزرگ ترین واردکننده 

به طـور  و  بـوده  نیـکل  معـدن  سـنگ  و  کنسـانتره 

میانگین، صادرات حدود 82.5 درصد از محصوالت 

معدنـی نیـکل بـه مقصد این کشـور بـوده اسـت. در 

نمـودار 1 بزرگ تریـن واردکننـدگان سـنگ معـدن و 

کنسـانتره نیـکل طـی سـال های 2011 تـا 2020 قابـل 

مشاهده است.

همان طـور کـه در نمـودار 1 مشـاهده می شـود، 

میـزان واردات نیـکل در سـطح جهـان تـا سـال 2013 

روند صعودی داشته است. همچنین، سهم چین از 

واردات جهانـی نیـکل رو بـه افزایـش بـوده و در سـال 

2013، حدود 87 درصد از کنسـانتره و سـنگ معدن 

نیکل به این کشـور صادر شـده اسـت. با ممنوعیت 

میـزان  اندونـزی،  کشـور  در  خـام  نیـکل  صـادرات 

صـادرات جهانـی ایـن مـاده افـت قابـل توجهـی پیدا 

کـرد و چیـن نیـز یکـی از بزرگ تریـن تامین کننـدگان 

خـود را از دسـت داد. ایـن امـر باعـث شـد تا سـهم 

بـه  حـدود  نیـکل در سـال 2015  از واردات  چیـن 

76درصـد برسـد. البتـه در مجمـوع سـهم چیـن از 

واردات جهانـی کنسـانتره و سـنگ معـدن نیـکل 

درصـد  حـدود 83   ،2020 تـا   2011 سـال های  طـی 

بوده است.

کاهش تقاضا از جانب چین به  عنوان بزرگ ترین 

مصرف کننده نیکل معدنی، تاثیر زیادی بر قیمت 

جهانـی نیـکل داشـت و قیمـت نیـکل در اوایل سـال 

2016 نسبت به ابتدای سال 2014، حدود 47 درصد 

کاهـش یافـت. ایـن امر نشـان دهنده نقش برجسـته 

تقاضای چین بر قیمت جهانی نیکل است.

اگرچـه طـی سـال های گذشـته نوسـان هایی در 

قیمـت نیـکل مشـاهده می شـود اما به نظر می رسـد 

کـه قیمـت جهانـی نیـکل در سـال های آتـی افزایـش 

بیشـتری داشـته باشـد. بـرای مثـال، ایـالن ماسـک، 

مدیـر عامـل یکـی از شـرکت های پیشـرو در تولیـد 
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خودروهـای الکتریکـی )تسـال(، درخواسـت افزایـش 

تولید نیکل را به  دلیل کاربرد گسـترده آن در تولید 

اگرچـه  اسـت.  داشـته  برقـی  خودروهـای  باتـری  

همچنـان صنعـت تولیـد فـوالد زنگ نـزن بـا اختـالف 

قابل مالحظه ای، بزرگ ترین مصرف کننده نیکل در 

جهـان به شـمار مـی رود امـا چنیـن سـخنانی توسـط 

افـراد تاثیرگـذار می توانـد بـر قیمـت یـک کاال تاثیـر 

داشته باشد.

طـی یـک دهـه اخیـر عـالوه  بـر چیـن، دو کشـور 

و  و کـره جنوبـی  ژاپـن  یعنـی  آسـیا  از شـرق  دیگـر 

کشورهای اروپایی اوکراین و مقدونیه شمالی دیگر 

واردکننـدگان بـزرگ سـنگ معـدن و کنسـانتره نیکل 

بوده انـد کـه در مجمـوع، بیـش از 99 درصد از نیکل 

معدنی جهان به این پنج کشـور صادر شـده اسـت. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه نـام کشـورهای ژاپـن و کـره 

جنوبی نیز میان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد زنگ نزن 

قابـل  حجـم  بـرای  دلیلـی  کـه  می شـود  مشـاهده 

مالحظه واردات نیکل به این دو کشور است.

هرچند در یک دهه اخیر، ژاپن دومین واردکننده 

بزرگ سنگ معدن و کنسانتره نیکل بوده است اما با 

نرخ رشد منفی واردات توسط این کشور و نرخ رشد 

قابـل توجـه واردات توسـط کـره جنوبـی و اوکرایـن، 

احتمـال اینکـه در سـال های آتـی سـهم کـره جنوبـی و 

اوکراین از واردات افزایش یابد، وجود دارد.

همـان  طـور کـه گفتـه شـد، اندونـزی بزرگ تریـن 

تولیدکننده نیکل معدنی در جهان به  شمار می رود 

و  معـدن  سـنگ  صـادرات  میـزان  بیشـترین  امـا 

کنسانتره نیکل در یک دهه گذشته توسط فیلیپین 

اندونـزی،  و  فیلیپیـن  از  پـس  اسـت.  شـده  انجـام 

کشـورهای نیوکالدونیـا، گواتمـاال و اسـترالیا دیگـر 

صادرکنندگان بزرگ نیکل در 10 سال اخیر بوده اند. 

نمودار 2 میانگین سـهم صادرکنندگان بزرگ سـنگ 

معدن و کنسانتره نیکل را در سال های 2011 تا 2020 

به  تصویر کشیده است.

همـان  طـور کـه در نمـودار 2 مشـخص اسـت، 

فیلیپین با میانگین حدود 57 درصد بیشترین سهم 

از صادرات جهانی سنگ معدن و کنسانتره نیکل را 

در اختیار داشـته اسـت. این در حالی اسـت که در 

سـال 2012 و پیـش از ممنوعیـت صـادرات نیـکل در 

صـادرات  از  فیلیپیـن  و  اندونـزی  سـهم  اندونـزی، 

جهانـی سـنگ معـدن و کنسـانتره نیـکل، بـه  ترتیـب 

حـدود 55 و 40 درصـد بـوده اسـت و بـا قانـون منـع 

بـه  تبدیـل  فیلیپیـن  اندونـزی،  نیـکل در  صـادرات 

یکه تاز صادرات نیکل شـد. در سـال 2016 نزدیک به 

80 درصد از صادرات سنگ معدن و کنسانتره نیکل 

در جهان از مبدا فیلیپین انجام شده است.

نیوکالدونیا در سال های اخیر استخراج و صادرات 

قابل توجهی از نیکل را انجام داده است و با توجه به 

نـرخ رشـد قابـل مالحظـه ای کـه صـادرات ایـن کشـور 

طـی یـک دهـه اخیـر داشـته اسـت، احتمـال افزایـش 

سهم این کشور از صادرات جهانی نیکل وجود دارد. 

همچنین، استرالیا در این بازه زمانی دارای نرخ رشد 

منفی در زمینه صادرات نیکل بوده است و احتمال 

خـروج ایـن کشـور از میـان پنج صادرکننده برتر نیکل 

اخیـر  سـال های  طـی  اینکـه  ویـژه  بـه   دارد.  وجـود 

کشـورهایی همچـون سـاحل عـاج، زیمبابـوه، ترکیـه، 

آلبانـی، فنالنـد و روسـیه، صـادرات قابـل توجهـی از 

سنگ معدن و کنسانتره نیکل انجام داده اند.

کاهش تقاضا از جانب 
چین به  عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده نیکل معدنی، 

تاثیر زیادی بر قیمت 
جهانی نیکل داشت و 

قیمت نیکل در اوایل سال 
۲01۶ نسبت به ابتدای 
سال ۲014، حدود 47 

درصد کاهش یافت
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پیش بینـی می شـود کبالت، به عنـوان یکی از مهم تریـن فلزاتی که در سـاخت باتری های قابل شـارژ کاربـرد دارد و 
تقاضـای آن بـرای خودروهـای برقـی افزایش یافته اسـت، بـازار رو به رشـدی را در آینـده تجربه کند. بیشـترین ذخایر 
کبالـت در پوسـته زمیـن به کشـور کنگـو تعلـق دارد. کبالت بـه عنوان محصـول جانبی فرایند اسـتخراج نیـکل و مس 
شـناخته می شـود. بنابراین تولید آن با بازار این دو فلز همبسـتگی باالیی دارد. از سـال ۲01۳ که کشـور کنگو قانون منع 
صـادرات کبالـت و مـس را بـه صـورت کنسـانتره وضع کرد، تجـارت این مـاده معدنی کاهـش پیدا کـرد اما پیش بینی 

می شود با لغو این قانون در سال ۲0۲0، بازار تجارت این ماده دوباره رونق بگیرد.

کنگو در مظن اتهام کسری بازار کبالت
تولید و تجارت جهانی کبالت  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، کبالـت مانند نیکل فقط بـه صورت 

ترکیب شیمیایی یافت می شود و در آلیاژهای مقاوم 

در برابر حرارت و آلیاژهای مغناطیسی مورد استفاده 

زمین شناسـی  سـازمان  گـزارش  بـه  می گیـرد.  قـرار 

ایاالت متحده آمریکا، حدود 60 درصد از کبالتی که 

سـاخت  در  می شـود،  اسـتخراج  جهـان  سـطح  در 

باتری های لیتیوم یون در ابزارهای پیشرفته )های تک( 

به کار می رود. کبالت یکی از سه فلزی است که در 

دمـای اتـاق فرومغناطیسـی هسـتند و بـه آرامـی در 

بـه صـورت  و  رقیـق حـل شـده  اسـیدهای معدنـی 

مستقیم با هیدروژن و نیتروژن ترکیب نمی شود اما 

در صورت حرارت دهی به آن با کربن، فسفر و گوگرد 

ترکیب خواهد شد.

اگرچه کبالت به صورت پراکنده در پوسته زمین 

یافت می شود اما تنها 0.001 درصد از پوسته را شکل 

اسـتخراج  مسـتقیم  طـور  بـه  مـاده  ایـن  می دهـد. 

نمی شود بلکه اغلب به عنوان یک محصول جانبی از 

استخراج سنگ معدن آهن، نیکل، مس، نقره، منگنز، 

روی و آرسـنیک که حاوی ردپایی از کبالت هسـتند، 

استحصال می شود.

وضعیت تولید معدنی کبالت به صورت سنگ 

و کنسانتره در بازه زمانی 2011 تا 2020 در جهان مورد 

بررسـی قـرار گرفـت و نتایـج آن در نمودار 1 به نمایش 

گذاشته شده است.

ذخایـر کبالـت در جهـان در سـال 2020 حـدود 

7.1میلیون تن گزارش شـده اسـت که از این میزان، 

کنگو با برخورداری از سه میلیون و 600 هزار تن، در 

صـدر ذخایـر ایـن مـاده معدنـی در جهـان قـرار دارد. 

همچنیـن اسـترالیا بـا یـک میلیـون و 400 هـزار تـن 

ذخایر کبالت، در جایگاه دوم جهان ایستاده است. 

کوبا با برخورداری از 500 هزار تن ذخایر کبالت، به 

عنـوان سـومین کشـور برتـر ذخایـر این مـاده معدنی 

در جهـان شـناخته می شـود. شـایان ذکـر اسـت کـه 

ذخایـر ایـن عنصـر طـی دهـه گذشـته، بـدون تغییـر 

باقی مانده است.

وضـوح  بـه  نیـز   1 نمـودار  در  کـه  طـور  همـان  

مشـخص شـده اسـت، میزان تولید معدنی کبالت 

از سـال 2011 تـا سـال 2020 رونـد صعـودی داشـته و 

سالیانه به طور متوسط حدود 4 درصد بر تولید آن 

افزوده شـده اسـت. به عبارتی دیگر، تولید معدنی 

کبالـت در جهـان از 98 هـزار تـن در سـال 2011 بـه 

140هزارتـن در سـال 2020 رسـیده اسـت. بـا توجه به 

اینکـه کنسـانتره کبالـت به عنوان محصـول جانبی 

در فراینـد اسـتخراج از معـادن مـس و نیـکل اسـت، 

قیمت این دو فلز بر تولید کبالت تاثیر می گذارد. 

ایـن تاثیـر زمانـی بیشـتر می شـود که قیمـت مس یا 
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نیـکل کاهـش یابـد. در ایـن صـورت مالـکان معـادن 

نیـز  را  معدنـی  کبالـت  تولیـد  می دهنـد  ترجیـح 

در  گفـت  می تـوان  کلـی  به طـور  دهنـد.  کاهـش 

چنیـن شـرایطی، اسـتخراج مـس و نیـکل و بـه دنبال 

آن کبالـت، توجیـه اقتصادی نـدارد. اگرچه با توجه 

بـه افزایـش روزافـزون خوردوهـای برقـی و کبالت به 

کار رفتـه در باتری هـای ایـن خودروهـا، پیش بینـی 

می شـود کـه در آینده تقاضا بـرای این ماده معدنی 

افزایش پیدا کند و آینده روشـنی برای این صنعت 

متصور شـده اسـت. همچنین صنایع به سـمتی در 

حال حرکت هستند که در سایر صنایع نیز افزایش 

تقاضا برای کبالت پیش بینی شده است.

گفتنی است میزان تولید جهانی معادن کبالت 

از 144 هزارتـن در سـال 2019، بـه 140 هـزار تـن در سـال 

2020 میـالدی کاهـش یافـت کـه حاکـی از افـت 3 

درصدی اسـت. توقف تولید در معادن ماداگاسـکار 

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، از دالیل 

این کاهش عنوان شده است.

طـی مـدت یـاد شـده، تولیـد کبالـت در کنگـو به 

عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده کبالـت در جهـان بـه 

حدود 95 هزار تن رسیده است که نسبت به مدت 

مشابه سال 2019 )تولید 100 هزار تن(، کاهش را نشان 

صـدر  در  همچنـان  کنگـو  حـال  ایـن  بـا  می دهـد. 

تولیدکننـدگان جهانـی کبالـت قـرار دارد و 70 درصد 

تولیـد جهانـی این مـاده معدنی را بـه خود اختصاص 

داده اسـت. روسـیه بـا تولیـد 6.3 هـزار تـن کبالـت، 

دومیـن تولیدکننـده برتـر این مـاده معدنـی در جهان 

بود. استرالیا نیز با تولید 5.7 هزار تن در جایگاه سوم 

قرار گرفت.

چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده کبالـت 

تصفیـه شـده جهـان در سـال 2020 ، کبالـت را از 

بـا  ایـن کشـور  اسـت.  کـرده  تامیـن  کنگـو  معـادن 

مصـرف بیـش از 80 درصد کبالت جهان، بزرگ ترین 

مصرف کننـده جهانـی ایـن مـاده معدنـی نیـز بـوده 

اسـت. این در حالی اسـت که تولید معادن کبالت 

چین از 2.5 هزار تن در سال 2019 به 2.3 هزار تن در 

سال 2020 کاهش یافته است.

تجارت جهانی کبالت معدنی در قالب واردات 

جهانـی کنسـانتره کـه بـا کـد تعرفـه 2605 در جهـان 

تجـارت می شـود، در بـازه زمانـی سـال های 2011 تـا 

2020 مـورد بررسـی قـرار گرفته و نتایـج آن در نمودار 

2 ارائـه شـده اسـت. مطابـق بـا ایـن نمـودار میـزان 

واردات جهانـی کبالـت در طـی بـازه زمانـی مـورد 

بررسـی رونـد کاهشـی را پیمـوده اسـت و سـاالنه بـه 

طـور متوسـط حـدود 18 درصد از واردات کنسـانتره 

واردات  بیشـترین  اسـت.  شـده  کاسـته  کبالـت 

کنسانتره کبالت در جهان مربوط به چین و مراکش 

اسـت کـه هـر کـدام به ترتیـب، 82 و 11 درصد از کل 

واردات کنسانتره کبالت در سطح جهان را به خود 

اختصـاص داده انـد. پـس از بررسـی رونـد 10 سـاله 

صادرات جهانی کنسانتره کبالت، مشخص شد که 

کشـورهای کنگـو، هنگ کنـگ، زامبیـا و ایرلنـد بـه 

ترتیب بیشترین سهم از صادرات این محصول را به 

خود اختصاص داده اند.

کنگـو  کشـور  شـد،  اشـاره  کـه  طـور  همـان  

بیشـینه تولیـد کبالـت معدنـی را در سـطح جهـان 

دارد و از سال 2013 اقدام به ممنوعیت صادرات 

شـرکت های  تـا  کـرد  کبالـت  و  مـس  کنسـانتره 

معدنـی بـرای پـردازش و پاالیش سـنگ معدنی در 

کشور تشویق شوند. در همین راستا صادرات این 

محصـول رونـد کاهشـی را تجربـه کـرد امـا ظرفیـت 

ذوب ناکافـی باعـث شـد تـا طـی ایـن سـال ها از این 

ایـن  لغـو  ممنوعیـت چشم پوشـی شـود. منفعـت 

قانـون عـالوه بـر اینکـه صـادرات کنگـو را افزایـش 

داد، به اقتصاد زامبیا نیز کمک شـایانی کرد؛ چرا 

کـه ایـن کشـور، مـس و کبالـت کنگـو را فـرآوری 

می کنـد. بـا لغـو ایـن قانـون در سـال 2020، انتظـار 

مـی رود در آینـده ای نـه چنـدان دور تجـارت ایـن 

ماده دوباره رونق پیدا کند.
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بـا توجه به وابسـتگی تولید مولیبدن به صنعت فوالد و افت محسـوس صنعت فوالدسـازی چین به  عنـوان بزرگ ترین 
فوالدسـاز در جهـان پس از همه گیری ویـروس کرونا، تقاضای مولیبدن کاهش داشـت اما با مهار این ویـروس، بارقه های 
امید دوباره در صنعت مولیبدن روشـن شـده اسـت. مولیبدن فلزی دارای خواص منحصر به  فرد اسـت که در تولید آلیاژهای 
فوالدی از آن اسـتفاده می شـود. چین، شـیلی، آمریکا، پرو و کره جنوبی در زمزه بزرگ ترین فعاالن صنعت مولیبدن شناخته 
می شـوند. علی رغـم کاربـرد قابـل  توجه ایـن فلز در صنعت فوالدسـازی، تولیـد آن به  هیچ  عنوان وابسـته بـه این صنعت 

نبوده است و به  عنوان محصول جانبی در کنار برخی از فلزات مانند مس تولید می شود.

افزایش تولید فوالد، جان دوباره ای به بازار مولیبدن بخشید
بررسی تولید و تجارت جهانی مولیبدن  

اکسـیژن و آب در تماس قرار بگیرند، یون مولیبدن 

حاصـل محلـول خواهد بود. در صنعت، از ترکیبات 

مولیبـدن )حـدود 14 درصـد از تولیـد جهانـی ایـن 

عنصـر( در کاربردهـای فشـار و دمـای بـاال بـه  عنوان 

رنگدانه و کاتالیست استفاده می شود.

به گزارش سـازمان زمین شناسی ایاالت  متحده 

ذخایـر  حجـم  حاضـر  حـال  در   ،)USGS( آمریـکا 

مولیبـدن در سـطح جهـان 18 میلیـون تـن اسـت. 

عمـده ذخایـر مولیبـدن در چیـن، پـرو و آمریـکا واقـع 

اسـت و هر یک از کشـورها به ترتیب سـهم 46، 16 و 

15 درصـدی از کل ذخایـر جهـان مولیبـدن جهـان را 

در اختیار دارند. عالوه براین، میزان ذخیره 20 منبع 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، مولیبـدن از جمله فلزات واسـطه ای 

اسـت کـه در پوسـته زمیـن وجـود دارد امـا ایـن فلز به 

صـورت خالـص در طبیعـت یافـت نمی شـود بلکـه 

کانسنگ مولیبدن شامل ترکیباتی مانند مولیبدنیت 

)مولیبدن دی سولفید(، ولفنیت )سرب-مولیبدن( و 

پاولیـت )کلسـیم-مولیبدن( بـوده و سـنگ اصلـی آن، 

مولیبدنیت اسـت.

یکـی از مهم تریـن خـواص ایـن فلـز، بـاال بـودن 

دمای ذوب آن است. همچنین مولیبدن به آسانی 

ترکیبـات سـخت و پایـدار تشـکیل می دهـد و همین 

ویژگی سبب شده است تا عمده تولید جهانی این 

فلـز )حـدود 80 درصـد( در آلیاژهـای فـوالدی بـرای 

الکتریکـی،  رسـانایی  سـختی،  مقاومـت،  افزایـش 

مقاومت در برابر خوردگی و سایش استفاده  شود.

بیشتر ترکیبات مولیبدن حاللیت کمی در آب 

دارنـد امـا زمانـی که مواد معدنی حامل مولیبدن با 
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مولیبدن بزرگ در سطح جهان، حدود 10 میلیون تن 

حـدود  بیـن،  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  گـزارش 

5.4میلیون تن   به آمریکا تعلق دارد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه کنسـانتره ایـن فلـز، بـه  

عنوان محصول اصلی و محصول جانبی معدن کاری 

مس و تنگستن تولید می شود. برای درک بیشتر از 

وضعیـت تولیـد مولیبـدن، به بررسـی تولید معدنی 

آن در سـطح جهـان در بـازه زمانـی سـال های 2011 تـا 

2020 پرداخته شده و نتایج آن در نمودار 1 به نمایش 

درآمده است.

همان طـور کـه در نمـودار 1 نیـز نشـان داده شـده 

اسـت، تولیـد جهانـی مولیبـدن در بـازه زمانـی مـورد 

بررسـی، روند افزایشـی را طی کرده اسـت و از حدود 

260 هـزار تـن در سـال 2011، بـه 300 هـزار تـن در سـال 

2020 رسـیده اسـت. بـه طـور متوسـط سـالیانه میـزان 

تولیـد مولیبـدن در جهـان حـدود 1.4 درصـد افزایـش 

یافته است. با توجه به نمودار 1، کشور چین بیشترین 

سهم از تولید مولیبدن را در جهان به خود اختصاص 

داده اسـت. بـر اسـاس داده هـای موجـود، کشـورهای 

چین، شیلی، آمریکا و پرو هر یک به ترتیب سهم های 

40، 19، 16 و 10 درصـدی از کل حجـم تولیـد جهانـی را 

به خود اختصاص داده اند.

ارزیابـی  مرکـز  گـزارش  آخریـن  بـه  توجـه  بـا 

زمین شناسـی ایـاالت  متحـده آمریـکا در سـال 2015، 

تولیـد جهانـی مولیبـدن معدنـی در جهـان به حـدود 

235 هـزار تـن رسـیده کـه ایـن مقـدار کمتریـن میزان 

طی دهه اخیر است و در مقایسه با سال 2014، افت 

چشمگیری را تجربه کرد. در بررسی گزارش ارزیابی 

زمین شناسـی ایاالت  متحده آمریکا در سـال 2016، 10 

کشـور برتـر تولیدکننده مولیبـدن معدنـی در جهان، 

سـهم بیـش از 99 درصـد از مجمـوع تولیـد جهانـی 

مولیبدن را در دست داشتند. در این فهرست چین 

بـا بیشـترین ذخیـره، در جایـگاه نخسـت قـرار دارد. 

حجـم تولیـد مولیبـدن چیـن در سـال 2015، برابـر بـا 

83هزار تن گزارش شد که نسبت به سال 2016، افت 

20 هزار تنی را تجربه کرد.

بـا توجـه بـه جایگاه چیـن، می تـوان ادعا کـرد که 

بـازار مولیبـدن بـه شـدت بـه نوسـانات بـازار چیـن 

بسـتگی دارد و ایـن امـر بـه دلیـل حجـم بـاالی تولید 

آن  مصـرف  حجـم  بـه  بلکـه  نیسـت  کشـور  ایـن 

بازمی گـردد. چیـن دارای بزرگ تریـن صنعـت تولیـد 

فوالد در جهان اسـت که سـاالنه حجم بسیار زیادی 

مولیبـدن را بـرای تولیـد فـوالد مصـرف می کنـد و به  

عنـوان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننـده و در 

کل یکـی از بزرگ تریـن بازیگران بازار جهانی این فلز 

شناخته می شود.

در ایـن قسـمت بـه بررسـی صادرات کنسـانتره و 

سنگ معدن این محصول در بازه زمانی 2011 تا 2020، 

تجـارت  کلـی  ترسـیم شـمای  از  معیـاری  به عنـوان 

مولیبـدن پرداختـه شـده و نتایـج آن در نمـودار 2 ارائه 

شـده اسـت. روند صادرات کنسـانتره و سنگ معدن 

مولیبـدن طـی دهـه اخیـر صعـودی بـوده اسـت و از 

حـدود 260 هـزار تـن در سـال 2011، به حـدود 340 هزار 

تـن در سـال 2020 رسـیده کـه ایـن بـه معنـای افزایـش 

ساالنه 3 درصدی حجم صادرات جهانی کنسانتره و 

سنگ معدن مولیبدن است.

محصـول  ایـن  صادرکننـدگان  بزرگ تریـن 

کشـورهای شـیلی، آمریـکا، پـرو و هلنـد هسـتند که 

و 8  سـهم های 38، 18، 14  بـا  ترتیـب  بـه  یـک  هـر 

درصدی، نبض صادرات جهانی محصوالت معدنی 

مولیبدن را در دسـت دارند. بررسـی ها حاکی از آن 

اسـت که بزرگ ترین مصرف کننـدگان مولیبدن در 

جهـان چیـن، اتحادیـه اروپـا، ژاپـن و آمریـکا هسـتند 

که هر کدام از این کشورها 32 ،10 ، 26 و 9 درصد 

مـورد  را  جهـان  در  شـده  تولیـد  مولیبـدن  کل  از 

استفاده قرار می دهند.

معـدن  سـنگ  و  کنسـانتره  واردات  بررسـی  بـا 

مولیبدن در جهان در بازه زمانی یاد شـده، مشـخص 

شد که واردات این محصول نیز مانند صادرات طی 

بـازه زمانـی 10 سـاله رونـد افزایشـی را طـی کـرده و از 

314هـزار تـن در سـال 2011 بـه 357 هـزار تـن در سـال 

2020 رسیده است. به عبارتی دیگر، سالیانه به طور 

متوسـط یـک درصـد بـر حجـم واردات مولیبـدن در 

سـطح جهـان طـی دهـه اخیـر افـزوده شـده اسـت. 

کشـورهای  محصـول  ایـن  واردکننـدگان  بزرگ تریـن 

چین، شیلی، کره جنوبی و هلند هستند که هر کدام 

بـه ترتیـب سـهم 17 ،11، 11 و 9 درصـدی از واردات 

جهانی مولیبدن را به خود اختصاص داده اند.

در حال حاضر حجم ذخایر 
مولیبدن در سطح جهان 

1۸ میلیون تن است. عمده 
ذخایر مولیبدن در چین، 
پرو و آمریکا واقع است 
و هر یک از کشورها به 
ترتیب سهم 4۶، 1۶ و 

15 درصدی از کل ذخایر 
جهان مولیبدن جهان را در 

اختیار دارند
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بـه سـبب قرنطینه مربـوط به همه گیـری ویروس 

کرونـا، تقاضـای مولیبـدن در جهـان در سـال 2020 بـه 

شـدت کاهش یافت. این امر منجر به کاهش تولید 

فـوالد مصرف کننده اصلی مولیبـدن در جهان یعنی 

چین شد. اگرچه تقاضا برای مولیبدن کاهش یافت 

اما عرضه این محصول سـیر نزولی نداشـت. از دالیل 

این امر می توان به این موضوع اشـاره کرد که حدود 

66 درصد تولید معدنی مولیبدن، به  عنوان محصول 

جانبی در فرآوری سـایر فلزات انجام شـده اسـت. در 

واقـع تولیـد معدنـی مولیبـدن بـه تقاضـای بـازار آن 

بستگی چندانی ندارد.

در سـال 2020، افزایش عرضه جهانی کنسـانتره 

مولیبدن، همراه با کاهش تقاضا برای این محصول 

منجر به مازاد عرضه در بازار شد. بنابراین قیمت 

مولیبـدن بـه ویـژه در نیمـه اول سـال 2020 رونـد 

نزولـی داشـت. از نیمـه دوم سـال 2020 کـه بـا آغـاز 

ایمن سـازی افـراد در مقابـل کرونـا همـراه بـود، بازار 

فـوالد و فـوالد زنگ نـزن دوبـاره جـان گرفـت و بـه 

رونـد  مولیبـدن  بـرای  تقاضـای جهانـی  آن  دنبـال 

افزایشی پیدا کرد.

اگرچـه در سـال های اخیـر، همه گیـری ویـروس 

کرونا منجر به رکود بسیاری از بازارهای جهانی شده 

است اما با بازگشت چین به روال عادی پس از ماه ها 

درگیری با این بیماری و به اغما فرو رفتن صنعت این 

کشـور، موجـب رونـق دوبـاره صنایـع در ایـن کشـور و 

مولیبـدن شـد.  بـازار  مـازاد عرضـه  موجـب جبـران 

یش بینـی می شـود با توجه بـه نیـاز روزافزون صنعت 

ساختمان سـازی بـه فـوالد و نقـش مولیبـدن در تولید 

محصـوالت فوالدی،بـازار مولیبدن همچنـان در حال 

رشد باقی بماند.

 واردات این محصول 
نیز مانند صادرات طی 

بازه زمانی 10 ساله روند 
افزایشی را طی کرده و 
از ۳14هزار تن در سال 

۲011 به ۳57 هزار تن در 
سال ۲0۲0 رسیده است. 
به عبارتی دیگر، سالیانه به 
طور متوسط یک درصد بر 
حجم واردات مولیبدن در 

سطح جهان طی دهه اخیر 
افزوده شده است
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بر اسـاس اطالعات، بیشـترین منابع و ذخایر کروم در کشـورهای آفریقای جنوبی و قزاقسـتان واقع شـده اسـت و در 
زمینـه تامیـن تقاضـای جهانی کـروم معدنی، آفریقـای جنوبی نقـش اصلی را ایفـا می کند. ترکیـه، هند و فنالنـد پس از 
آفریقـای جنوبـی و قزاقسـتان، از دیگر تولیدکنندگان معدنی کروم در جهان به  شـمار می آیند. در زمینـه واردات کروم، چین 
بـا توجـه بـه اینکه بزرگ ترین تولید کننـده فوالد زنگ نـزن در جهان اسـت، دارای بیشـترین تقاضا برای کـروم معدنی در 
جهـان بـوده و در سـال های ۲011 تـا ۲0۲0 به تنهایـی مقصد حـدود ۸5 درصد از کـروم معدنی تجارت شـده در جهان 

محسوب می شود.

باز هم ردپای چین
بررسی نقش کشورها در تولید و تجارت جهانی کروم معدنی  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کاربرد کروم در تولید فوالد زنگ نزن 

اسـت و کشـورهای تولیدکننده این محصول، عمده 

تقاضای جهانی کروم را تشکیل می دهند. از طرفی 

ذخایـر معدنـی کرومیـت به  عنـوان مـاده اولیه تولید 

کروم، بیشتر در اختیار کشورهایی خاص قرار داشته 

آن هـا صـورت  توسـط  نیـز  جهانـی  عمـده عرضـه  و 

می گیرد. از این رو در سال های اخیر، بازارهای تولید 

و مصرف این محصول مشخص و ثابت بوده است.

مطابق با مطالعات انجام شده، بالغ بر 75 درصد 

از ذخایـر و 95 درصـد از منابع کرومیت جهـان در دو 

کشـور آفریقای جنوبی و قزاقسـتان واقع شده است. 

آفریقای جنوبی بزرگ ترین تولیدکننده کروم معدنی 

در جهان محسـوب می شـود و طی 10 سـال گذشـته، 

حدود 44 درصد از کروم معدنی جهان در این کشور 

و  جنوبـی  آفریقـای  بـر  عـالوه   اسـت.  شـده  تولیـد 

قزاقسـتان، کشـورهای ترکیه، هند و فنالند نیز دیگر 

جهـان  در  معدنـی  کـروم  بـزرگ  تولیدکننده هـای 

به شـمار می روند؛ به طوری  که در سـال 2020، بیش از 

88 درصـد از کـروم معدنـی جهـان توسـط ایـن پنـج 

کشور تولید شده است.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه کشـور زیمبابـوه نیـز در 

زمـره کشـورهایی بـه  شـمار مـی رود کـه ذخایـر قابـل 

توجهـی از کرومیـت دارد امـا بنا به دالیل سیاسـی و 

اقتصـادی طـی سـال های گذشـته، میـزان تولیـد و 

صـادرات کمـی نسـبت بـه ذخایـر موجـود داشـته 

است. البته دولت این کشور از سال 2015 با کاهش 

موانع موجود در صادرات سنگ معدن و کنسانتره 

کروم، باعث افزایش میزان صادرات آن شـده اسـت 

و بـا توجـه بـه روند موجود، این کشـور می تواند طی 

مهم تریـن  از  یکـی  بـه  تبدیـل  آتـی،  سـال های 

شـود.  جهـان  در  معدنـی  کـروم  صادرکننـدگان 

همچنین پاکستان نیز از دیگر کشورهایی است که 

در سـال های اخیـر صـادرات قابـل توجهـی از سـنگ 

معـدن و کنسـانتره کـروم انجـام داده اسـت و در 
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بیـن  در  می توانـد  تولیـد،  سـطح  افزایـش  صـورت 

صادرکنندگان بزرگ این ماده معدنی قرار بگیرد.

بـه   جهـان  سـطح  در  معدنـی  کـروم  تجـارت 

صـورت کنسـانتره یـا سـنگ معـدن انجام می شـود. 

همـان  گونـه که آفریقای جنوبی، ترکیه و قزاقسـتان 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان نیـکل معدنـی در جهـان 

بزرگ تریـن  نیـز  صـادرات  زمینـه  در  هسـتند، 

کشـورهای صادرکننـده سـنگ معـدن و کنسـانتره 

کـروم بـه  شـمار می روند. عالوه  بر کشـورهای فوق، 

عمـان و آلبانـی نیـز بـه  ترتیـب بـه  طـور میانگیـن، 

چهارمین و پنجمین صادرکننده بزرگ سنگ معدن 

 2020 تـا   2011 سـال های  طـی  کـروم  کنسـانتره  و 

بوده انـد. در نمـودار 1 میـزان صـادرات و سـهم پنـج 

کشور بزرگ صادرکننده کروم قابل مشاهده است.

همان طور که در نمودار 1 مشخص است، میزان 

تجـارت سـنگ معـدن و کنسـانتره کـروم، همچـون 

تولیـد معدنـی آن در بـازه مـورد بررسـی در مجمـوع 

صعـودی بـوده اسـت و تنهـا در سـال های 2014 و 2020 

نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. طی 

10 سـال گذشـته، متوسـط نرخ رشـد سـاالنه صادرات 

3.8 درصـد بـوده اسـت. آفریقای جنوبـی در این بازه 

زمانی، به  عنوان بزرگ ترین صادرکننده سنگ معدن 

و کنسانتره کروم به  طور میانگین تامین کننده بیش 

از 63 درصـد از تقاضـای جهـان بـوده اسـت و همراه با 

کشورهای ترکیه، قزاقستان، عمان و آلبانی نزدیک به 

87 درصـد از صـادرات کـروم معدنـی در جهـان را 

بخـش،  ایـن  در  توجـه  قابـل  نکتـه  داده انـد.  انجـام 

قرارگیری ایران در رتبه ششم بزرگ ترین صادرکنندگان 

سـنگ معـدن و کنسـانتره کـروم در سـال های 2011 تـا 

2020 بوده است.

در میـان پنـج کشـور صادرکننـده بـزرگ سـنگ 

معدن و کنسانتره کروم در جهان، آفریقای جنوبی 

تنهـا کشـوری اسـت کـه نـرخ رشـد سـاالنه مثبـت  

9درصدی داشـته اسـت و با توجه به میزان ذخایر و 

تولیـد، انتظـار مـی رود کـه طـی سـال های آتـی نیـز 

جایـگاه خـود را بـه  عنـوان اصلی تریـن تامین کننـده 

لـزوم  البتـه  کـروم معدنـی در جهـان حفـظ کنـد. 

حفـاری عمیـق و چالش های مرتبط بـا آن می تواند تا 

حـدودی میـزان تولیـد معدنـی آفریقـای جنوبـی را 

تحت تاثیر قرار دهد.

یکـی از عمده تریـن کاربردهـای کـروم در تولیـد 

فـوالد زنگ نـزن اسـت و چیـن بـه  عنـوان بزرگ تریـن 

بزرگ تریـن  جهـان،  در  زنگ نـزن  فـوالد  تولیدکننـده 

واردکننده سنگ معدن و کنسانتره کروم نیز به  شمار 

مـی رود. بـه همیـن دلیـل شـرایط اقتصـادی چیـن بـر 

میزان تقاضا و قیمت فوالد زنگ نزن اثر می گذارد که 

تاثیـر آن بـر قیمـت سـنگ معـدن کـروم نیـز ماننـد 

بسـیاری از مواد معدنی دیگر مشـهود اسـت. اگرچه 

طـی سـال های 2011 تـا 2020، میـزان صـادرات سـنگ 

معدن و کنسـانتره کروم به چین نوسـاناتی را تجربه 

کـرده اسـت امـا در مجمـوع نـرخ رشـد سـاالنه 4.3 

درصدی داشـته و تقاضای چین برای واردات سـنگ 

معدن کروم رو به افزایش بوده است.

پس از چین، روسـیه دیگر کشـوری اسـت که در 

10سـال گذشـته واردات قابل توجهی از سنگ معدن 

کـروم انجـام داده اسـت؛ هرچند میـزان واردات آن با 

چیـن قابـل مقایسـه نیسـت. میـزان واردات کـروم 

معدنـی روسـیه نیـز سـیر صعـودی داشـته و در بـازه  

زمانی10 ساله اخیر متوسط نرخ رشد ساالنه واردات 

ایـاالت  هنـد،  اسـت.  بـوده  درصـد   7.1 معـادل  آن 

متحـده و آلمـان، دیگـر کشـورهای بـزرگ واردکننـده 

کروم معدنی طی سال های 2011 تا 2020 بوده اند. در 

نمـودار 2 میانگیـن سـهم واردکننـدگان بـزرگ سـنگ 

معـدن و کنسـانتره کـروم طـی سـال های 2011 تـا 2020 

مشاهده می شود.

همان  گونه که در نمودار 2 مشخص است، طی 

سـال های 2011 تـا 2020، مقصـد حـدود 85 درصـد از 

کـروم معدنـی صادراتـی جهـان کشـور چیـن بـوده 

اسـت. روسـیه نیـز بـا حـدود 6 درصـد، میـزان قابـل 

توجهـی از واردات ایـن مـاده را انجـام داده اسـت و 

سایر واردکنندگان بزرگ شامل هند، ایاالت متحده 

و آلمـان سـهم یـک درصـدی را بـه  خـود اختصـاص 

بـازه زمانـی مـورد مطالعـه، صـادرات  داده انـد. در 

کنسـانتره کـروم به مقصد کشـورهای زیـادی انجام 

شـده اسـت امـا بـه  غیـر از کشـورهای مشـخص در 

جملـه  از  اندونـزی  ویـژه  بـه   و  ترکیـه   ،2 نمـودار 

کشـورهایی بوده انـد که واردات قابل مالحظـه ای از 

کروم معدنی داشته اند.

اندونـزی طـی سـال های 2011 تـا 2020، نـرخ رشـد 

کـروم  واردات  در  را  درصـدی  از 60  بیـش  سـاالنه 

معدنـی بـه  ثبـت رسـانده اسـت. ایـن کشـور کـه طی 

سـال های 2011 تا 2016 سـاالنه به طور میانگین نزدیک 

بـه پنـج هزار تن سـنگ معـدن کـروم وارد می کـرد، در 

سـال 2017 بـا جهشـی قابل توجه اقـدام بـه وارد کردن 

بیـش از 272 هـزار تـن کـروم معدنـی کـرد. اندونـزی 

روند صعودی خود را در واردات کروم معدنی حفظ 

کرده است و در سال 2020، میزان واردات این کشور 

به بیش از 438 هزار تن رسیده است. با توجه به روند 

طـی شـده، علی رغـم اینکـه اندونزی به  طور میانگین 

در بـازه مـورد بررسـی جـزو بزرگ تریـن واردکننـدگان 

در  مـی رود  انتظـار  اسـت،  نبـوده  معدنـی  کـروم 

سـال های آتـی پـس از چیـن، دومیـن واردکننـده بزرگ 

کروم معدنی در جهان لقب بگیرد.
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صنایع معدنی و فلزی

ضرورت ایجاد همگرایی در صنعت سیم و کابل

توسعه استانداردسازی در صنعت سیم و کابل

تقسیم 125 تومانی سود در مجمع »فخاس«
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امـروز یکشـنبه 1۲ تیر ماه، نشسـت خبری اولین کنگره سـالیانه صنعت سـیم و کابـل ایران و 
صنایـع وابسـته، با حضور احمدرضا شـاه مرادی و حسـین پیونـدی، اعضای هیئـت مدیره انجمن 

صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران برگزار شد.

ضرورت ایجاد همگرایی در صنعت سیم و کابل

سـیم و کابـل، ترکیـه و همچنیـن کشـورهای عربـی 

ماننـد اردن، عمـان و امـارات هسـتند. نکتـه قابـل 

توجه اینکه پنج شرکت از 10 شرکت برتر تولیدکننده 

سـیم و کابل جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارند 

کـه بیشـتر شـرکت های چنـد ملیتـی هسـتند و بـر 

همین اساس رقابت پذیری قابل توجهی در صنعت 

سیم و کابل در این منطفه شکل گرفته است.

مـاده  مفتـول مسـی،  کـرد:  شـاه مرادی مطـرح 

اولیـه مـورد نیـاز تولید سـیم و کابل در داخل کشـور 

وسـیله  بـه  آن  درصـد  کـه خوشـبختانه 100  اسـت 

تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. ضمن اینکه با 

توجـه بـه ارزان قیمـت بـودن انـرژی نسـبت بـه سـایر 

نیـروی  بـودن  دسـترس  در  همچنیـن  و  کشـورها 

انسـانی، تمـام نیـاز کشـور بـه سـیم و کابـل از بـازار 

داخلـی تامیـن می شـود و طـی چنـد سـال گذشـته، 

واردات ایـن محصـوالت بـه داخـل کشـور بـه صفـر 

رسیده است.

صنعت سیم و کابل مغفول مانده است  
بـر  تاکیـد  ضمـن  پیونـدی،  حسـین  ادامـه  در 

اهمیـت صنعت سـیم و کابل، اظهـار کرد: علی رغم 

نقـش مهـم ایـن صنعـت در بخش هـای مختلـف، 

متاسفانه صنعت سیم و کابل کشور مغفول مانده 

اسـت. در حالـی کـه بـا رسـیدن فصـل تابسـتان و 

روزهای گرم سـال با قطعی برق واحدهای صنعتی 

به ویژه فوالدی مواجه هستیم، اهمیت این صنعت 

استراتژیک بیش از پیش احساس می شود. در واقع 

ایـن روزهـا در حالـی صحبـت از تعطیلـی واحدهـای 

دلیـل  بـه  کشـور  در  صنعتـی  و  فـوالدی  بـزرگ 

قطعی هـای مکـرر بـرق می شـود کـه کمتـر کسـی به 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، امـروز یکشـنبه 12 تیـر مـاه 1401، 

نشست خبری اولین کنگره سالیانه صنعت سیم و 

کابـل ایـران و صنایـع وابسـته بـا حضـور احمدرضـا 

شـاه مرادی و حسـین پیوندی، اعضای هیئت مدیره 

انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان سـیم و 

کابـل ایـران و جمعـی از اهالـی رسـانه و رسـانه های 

تخصصی در محل این انجمن برگزار شد.

در ابتـدای ایـن نشسـت کـه بـه همـت انجمـن 

صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران 

برگزار شد، احمدرضا شاه مرادی، مدیرعامل شرکت 

سـامان اندیـش تجـارت ویسـتا بیـان کـرد: صنعـت  

سـیم و کابـل، یکـی از صنایـع اسـتراتژیک در کشـور 

اسـت کـه از کاربـرد فراوانـی در زمینه های مختلف 

ماننـد بـرق، الکترونیـک، مخابـرات، کابل هـای ابـزار 

دقیق، کابل های قدرت و... برخوردار است.

وی افزود: صنعت سیم و کابل، نقش بسزایی در 

حـوزه صـادرات و ارزآوری بـه داخـل کشـور دارد و  

بیشـترین حجـم صـادرات این صنعت به کشـورهای 

و همچنیـن  افغانسـتان  و  عـراق  ویـژه  بـه  همسـایه 

کشـورهای حـوزه خلیج فـارس و آسـیای میانـه انجـام 

می شود. اگرچه صادرات سیم و کابل به کشور ترکیه 

نیز صورت می پذیرد اما همزمان با اعمال تحریم های 

اقتصـادی علیـه کشـور، صـادرات این محصـوالت به 

کشورهای اروپایی کاهش یافته است.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل ایـران تصریـح کـرد: در 

واقـع می تـوان گفـت رقیبـان اصلـی مـا در صنعـت 
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تعـدادی از تولیدکننـدگان سـیم و کابـل بـا چالـش 

تامین مواد اولیه مواجه هسـتند، واسـطه های فعال 

در سـطح بـازار، اقـدام بـه خرید مـاده اولیـه از بورس 

کاالی ایـران و صـادرات آن می کنندکـه ایـن مسـئله 

باعـث می شـود تولیدکننـده واقعـی سـیم و کابـل 

به ناچـار مـاده اولیـه مورد نیاز خود را از بـازار آزاد و با 

پرداخـت 9 درصـد ارزش افزوده تامین کنـد و در این 

شرایط، صادرکننده ایرانی در مقایسه با صادرکننده 

گرفتـن  دسـت  بـه  بـرای  شانسـی  هیـچ  ترکیـه ای، 

بازارهای بین المللی مانند عراق را نخواهد داشت.

گرفتاری صادرکنندگان در پیچ و خم   
رفع تعهد ارزی

ایـن مقـام صنفـی اضافـه کـرد: رفع تعهـد ارزی، 

چالش مهم دیگری اسـت که تولیدکنندگان سـیم و 

بـا آن روبـه رو هسـتند و  کابـل در حـوزه صـادرات 

خصـوص  ایـن  در  الزم  تمهیـدات  دارد  ضـرورت 

از  مطلوبـی  ارزآوری  بتوانیـم  تـا  شـود  اندیشـیده 

باشـیم. همچنیـن  کابـل داشـته  و  صـادرات سـیم 

تعرفه هـای صادراتـی محصـوالت داخلـی بـه  قـدری 

است که در مقایسه با صادرکنندگان خارجی مانند 

اردنی که از تعرفه صادراتی صفر درصدی برخوردار 

در  رقابـت  بـه  قـادر  تولیـدی  کاالهـای  هسـتند، 

بازارهـای منطقه ای نیسـتند. تمامـی این معضالت 

بـه صـادرات سـیم و کابـل کشـور ضربـه زده اسـت و 

انتظـار مـی رود دولـت ضمـن بازنگـری در یک سـری 

اولیـه  مـواد  صـادرات  از  داخلـی،  سیاسـت های 

جلوگیری به عمل آورد. تغییر الگوی مصرف انرژی 

و توسـعه شـرکت های بـزرگ بـا ادغـام شـرکت های 

کوچـک، در شـرایطی کـه انـرژی ارزان قیمتـی را در 

بـه  را  ایـران  می توانـد  داریـم،  اختیـار  در  کشـور 

صادرکننده برتر در بازارهای منطقه ای تبدیل کند.

احمدرضـا شـاه مرادی در ادامـه بـه محورهـای 

اولیـن کنگـره سـالیانه صنعـت سـیم و کابـل ایـران و 

صنایـع وابسـته اشـاره کـرد و گفـت: بررسـی تولید و 

توزیـع سـیم و کابل هـای غیراسـتاندارد و همچنیـن 

چالش هـای صادراتـی موجـود در ایـن صنعـت، دو 

محور اصلی است که در این همایش مورد بحث و 

تبـادل نظـر قرار خواهد گرفـت. ضـرورت دارد ایجاد 

صنعت سیم و کابل، نقش 
بسزایی در حوزه صادرات 
و ارزآوری به داخل کشور 
دارد و  بیشترین حجم 
صادرات این صنعت به 
کشورهای همسایه به 

ویژه عراق و افغانستان و 
همچنین کشورهای حوزه 
خلیج فارس و آسیای میانه 

انجام می شود

بررسی موضوع اتالف انرژی برق می پردازد.

وی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر با اتـالف 8 تا 16 

درصـدی بـرق مواجـه هسـتیم و ایـن در حالی اسـت 

کـه ضمـن بازسـازی و نوسـازی شـبکه فرسـوده بـرق، 

می تـوان جلـوی بخـش عمـده ای از قطعـی بـرق را 

گرفـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه نزدیـک بـه 10 هـزار 

مـگاوات کمبـود بـرق در کشـور وجـود دارد کـه بـا 

نوسـازی شـبکه انتقـال بـرق، می تـوان از 95 درصـد 

سرقت سیم و کابل جلوگیری کرد.

اهمیت صنعت سیم و کابل  
عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در ادامه به اهمیت 

صنعـت سـیم و کابـل در بخش  هـای مختلف اشـاره 

کـرد و گفـت: این صنعت می تواند نقش مهمی در 

بـرق  قطعـی  از  اعـم  اجتماعـی  معضـالت  کاهـش 

داشـته باشـد. ضمـن اینکـه صنعـت سـیم و کابـل، 

نقش کاربردی در صنعت ساختمان سازی دارد و از 

دیگـر کاربردهـای آن می تـوان به اسـتفاده مسـتقیم 

در صنعت خودروسـازی اشـاره کرد که با حرکت به 

کابل هـای  تولیـد  برقـی،  خودروهـای  تولیـد  سـوی 

شارژی بیشتر خواهد شد.

پیونـدی در ارتبـاط بـا اهمیت تولید سـیم و کابل 

استاندارد، بیان کرد: آتش سوزی ساختمان پالسکو و 

حوادثـی از ایـن شـکل کـه مطابق گزارش های رسـمی 

بیشـتر بـه دلیـل اتصال سـیم و کابل بـرق بوده اسـت، 

مهر تاییدی بر اهمیت صنعت سیم و کابل در کشور 

زد کـه ضـرورت دارد کارشناسـی های الزم در ایـن 

زمینه صورت پذیرد. متاسـفانه طبق آمار، در حدود 

40 درصد آتش سـوزی واحدهای سـاختمانی به دلیل 

ضعـف در کیفیـت سـیم و کابل هـای مـورد اسـتفاده 

اسـت کـه ایـن معضـل در کنگـره سـیم و کابـل، بـه 

صورت کامل تحلیل و بررسی خواهد شد.

وی در خصوص چالش های موجود در صادرات 

سیم و کابل،  تاکید کرد: سیم و کابل با استفاده از 

تولیـد  داخـل  در  آلومینیومـی  و  مسـی  مفتـول 

می شـود. مصـرف سـالیانه مـس در صنعـت سـیم و 

کابـل، سـالیانه 120 هـزار تـن و مصرف آلومینیـوم در 

این صنعت، 70 هزار تن در سال است. در حالی که 
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همگرایـی در صنعـت سـیم و کابـل، در دسـتور کار 

فعـاالن ایـن صنعـت قـرار بگیـرد و ایـن امـر مهم تریـن 

هـدف برگـزاری از اولیـن کنگـره سـیم و کابل ایـران و 

کابـل  و  سـیم  تولیـد  اسـت.  وابسـته  صنایـع 

غیراسـتاندارد نیـز در داخـل کشـور انجـام می شـود 

صـورت  بـه  امـر  ایـن  دالیـل  دارد  ضـرورت  کـه 

کارشناسـانه بررسـی شـود و در کنگره به این مسئله 

پرداختـه خواهـد شـد. ضمن اینکـه در این کنگـره از 

نخبـگان ایـن صنعـت طـی 60 سـال اخیـر تقدیـر بـه 

عمل خواهد آمد.

وی افزود: تولیدکنندگان سیم و کابل های تقلبی 

بـه قـدری در سـطح بـازار جـوالن می دهند که امـروزه 

بـا  نیـز  حتـی کارشناسـان سـازمان ملـی اسـتاندارد 

ایـن  شناسـایی  بـه  قـادر  فعلـی،  نمونه برداری هـای 

کاالهـای تقلبـی نیسـتند. عـالوه  بـر مشـکالتی کـه 

تولید سیم و کابل غیراستاندارد برای عرضه در بازار 

داخلی به وجود می آورد، متاسـفانه صادرات سـیم و 

کابل غیر اسـتاندارد از کشـور می تواند صادرات این 

بخش از محصوالت تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار 

دهد. بر همین اساس تولید، توزیع و صادرات سیم و 

کابل های غیر استاندارد، چالش مهمی است که باید 

در ابعاد مختلف به آن رسیدگی شود.

به دنبال حضور قدرتمند در بازارهای   
منطقه ای هستیم

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکنندگان سیم و کابل ایران تصریح کرد: امروز 

هیچ برند ایرانی شناخته شده ای در بازار کشورهای 

اطـراف نداریـم؛ در حالـی کـه تولیـد مـا بـر اسـاس 

آخریـن فناوری هـای روز جهـان انجـام می شـود و بـر 

در  را  منطقـه  بازارهـای  می توانیـم  اسـاس  همیـن 

و  دانـش  در  اگرچـه ضعف هایـی  بگیریـم.  دسـت 

تکنولوژی تولید سیم و کابل وجود دارد و در تالش 

هستیم در اولین کنگره سالیانه صنعت سیم و کابل 

ایران و صنایع وابسته به این مهم بپردازیم.

حسـین پیونـدی در ادامـه ایـن نشسـت مطـرح 

کرد: صنعت سیم و کابل کشور در آینده به سمت 

اسـتفاده هرچـه بیشـتر از آلومینیوم حرکـت خواهد 

کرد و به نظر می رسـد کابل برق مسـی کمتر تولید 

خواهـد شـد. ضمـن اینکـه باید گفـت آینده صنعت 

سیم و کابل در کشور روشن است و تولیدکنندگان 

سـیم و کابـل بـا تمـام تـوان بـه تولیـد خـود ادامـه 

خواهنـد داد تـا بـه بهتریـن نتایـج در ایـن صنعـت 

دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که مشکالت 

صنعت سیم و کابل تنها مرتبط با یک بخش مانند 

ایـن  دارد  ضـرورت  و  نیسـت  اسـتاندارد  سـازمان 

معضالت به صورت گسترده و در سطح کالن مورد 

بررسـی قـرار بگیـرد. امیدوار هسـتیم با برگـزاری این 

کنگـره، بـه نتایج مطلـوب در حـوزه صادرات سـیم و 

کابل و همچنین مسائل مرتبط با تولید سیم و کابل 

استاندارد دست پیدا کنیم.

ایـن نشسـت، احمدرضـا  از  در بخـش دیگـری 

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  شـاه مرادی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه تا چـه اندازه نسـبت به رفع 

چالش تولید و توزیع سـیم و کابل غیراسـتاندارد در 

کشور خوش بین هستید، یادآور شد: اقدامات الزم 

در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت و بایـد در دسـتور 

کار انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و 

کابـل ایـران قـرار بگیـرد. یکـی از برنامه هـای هیئـت 

مدیـره در ایـن زمینـه کـه پـس از برگـزاری ایـن کنگره 

اجرایـی خواهـد شـد، تقسـیم بندی کشـور بـه چنـد 

پهنه مشـخص اسـت که هر کدام از اعضا، مسـئول 

گرفتـه  نظـر  در  شـده  تعریـف  پهنه هـای  از  یکـی 

شـده اند و بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا تولیدکننـدگان 

مطرح سیم و کابل کشور در آن منطقه نیز به جمع 

اعضای انجمن بپیوندند. در این صورت می توانیم 

ملـی  سـازمان  همـکاران  بـا  را  منظمـی  جلسـات 

اسـتاندارد و همچنین قوه قضائیه داشـته باشـیم تا 

ضمـن بررسـی و نمونه بـرداری همزمـان از یـک تـا دو 

محصـول تقلبـی در تمـام پهنه هـا، نسـبت بـه اعالم 

جرم این واحدهای غیرقانونی اقدام کنیم.

الزم به ذکر اسـت که نخسـتین کنگره سـالیانه 

صنعـــت سیـــم و کابـــل ایـــران و صنایـــع وابستـــه 

ساعت 10 صبح روز سه شنبه 14 تیر ماه 1401 در هتل 

المپیـک تهـران آغـاز می شـود و تـا روز چهارشـنبه 

15 تیـر مـاه بـا برگـزاری پنل هـای تخصصـی ادامـه 

خواهد داشت.

رفع تعهد ارزی، چالش 
مهم دیگری است که 

تولیدکنندگان سیم و کابل 
در حوزه صادرات با آن 

روبه رو هستند و ضرورت 
دارد تمهیدات الزم در این 
خصوص اندیشیده شود 

تا بتوانیم ارزآوری مطلوبی 
از صادرات سیم و کابل 

داشته باشیم
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امـروز سه شـنبه 14 تیـر مـاه 1401، اولین روز از کنگره سـالیانه صنعت سـیم و کابـل ایران و 
صنایع وابسته به همت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران برگزار شد.

توسعه استانداردسازی در صنعت سیم و کابل

انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان سـیم و 

ایـن کنگـره، همگرایـی در  از برگـزاری  ایـران  کابـل 

صنعت سـیم و کابل اسـت که هیئت مدیره جدید 

ایـن انجمـن در دوره نهـم، نـگاه ویـژه ای به همگرایی 

درون صنعت سیم و کابل کشور دارد.

دنبـال  بـه   ،1400 سـال  ابتـدای  از  افـزود:  وی 

بـا  کارشناسـانه  نشسـت های  و  جلسـات  برگـزاری 

فعاالن صنعت سیم و کابل برای بررسی چالش ها و 

مشـکالت ایـن صنعـت بوده ایـم. بنابرایـن 6 کمیتـه 

اجرایی در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 

سـیم و کابـل ایـران بـه منظـور برگـزاری اولیـن کنگـره 

سـالیانه صنعت سـیم و کابل ایران و صنایع وابسـته 

ایـن  برجسـته  عامـل  از مدیـران  نفـر  بـا حضـور 60 

صنعـت شـکل گرفـت و از نیمـه دوم سـال گذشـته، 

مباحث اجرایی این مهم آغاز شد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، صبـح امـروز سه شـنبه 14 تیـر مـاه 

1401، اولین کنگره سالیانه صنعت سیم و کابل ایران 

و صنایـع وابسـته بـا حضـور عبـاس نـوری، مدیـرکل 

رئیـس  شـکرریز،  حسـن  تهـران،  اسـتان  اسـتاندارد 

نایـب رئیـس  هیئـت مدیـره، علیرضـا معتمدرسـا، 

احمدرضـا  و  پیونـدی  حسـین  مدیـره،  هیئـت 

شـاه مرادی، اعضـای هیئـت مدیـره و حمید مـرادی، 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم 

و کابـل ایـران و جمعـی از فعـاالن و تولیدکننـدگان 

صنعت سـیم و کابل در هتل المپیک تهران آغاز به 

کار کرد.

در  شـکرریز  حسـن  نشسـت،  ایـن  ابتـدای  در 

ارتباط با برگزاری اولین کنگره سالیانه صنعت سیم 

و کابـل ایـران و صنایـع وابسـته بیـان کـرد: هـدف 

امیدوار به حضور جوانان متخصص در   
صنعت سیم و کابل هستیم

رئیـس هیئت مدیره انجمن صنفـی کارفرمایی 

کـرد:  عنـوان  ایـران  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان 

برگـزاری 6 کارگاه آموزشـی در ایـن کنگـره، از جملـه 

بتوانیـم  تـا  اسـت  مراسـم  ایـن  ویـژه  برنامه هـای 

همگرایی بیشتری درون صنعت سیم و کابل ایجاد 

و تجربیات سازنده ای را به نسل بعد منتقل کنیم. 

در ایـن کنگـره، نـگاه ویـژه ای برای حضور جوانـان در 

هسـتیم  امیـدوار  و  داریـم  کابـل  و  سـیم  صنعـت 

متخصصـان  حضـور  از  را  بهـره  بیشـترین  بتوانیـم 

اندیشمند داخلی در این صنعت داشته باشیم.

بـا  ارتبـاط  در  معتمدرسـا  علیرضـا  ادامـه  در 

ضـرورت تشـکیل انجمـن سـیم و کابـل مطـرح کـرد: 

انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان سـیم و 
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آمادگـی  اسـتاندارد،  محصـوالت  توزیـع  و  تولیـد 

همـکاری را بـا ایـن انجمـن را داریـم. چراکـه اگـر بـه 

دنبال توسـعه و پیشـرفت در تولید و صنعت کشور 

هسـتیم، بایـد بـه دنبـال ریشـه یابی چالش هـا و رفـع 

آن ها باشیم و کاهش مصرف برق، یکی از مهم ترین 

معضـالت صنعـت سـیم و کابـل اسـت کـه ضـرورت 

دارد مـورد بررسـی کارشناسـانه اعضـای ایـن انجمن 

قرار بگیرد.

نـوری ضمـن اشـاره بـه معضـل کمبـود بـرق در 

اسـتان تهران، گفت: بر اسـاس جدیدترین گزارشـی 

که از سـوی مسـئوالن ذی ربط اعالم شده است، در 

حـال حاضـر بـا کمبـود سـه هـزار مگاواتـی بـرق در 

تهران مواجه هسـتیم که 500 مگاوات آن، با کاهش 

سـاعات اداری اسـتان جبـران خواهـد شـد و بـرای 

تامیـن کسـری دو هـزار و 500 مگاواتـی بـرق، بایـد 

انجمـن سـیم و کابـل ایـران وارد عمـل شـود تـا ضمـن 

استفاده از دانش و تکنولوژی روز تولید و بهره گیری 

از توان 100 درصدی شرکت های دانش بنیان و عضو 

ایـن انجمـن، بتوانـد اقدامـات الزم را انجـام دهـد. 

سـازمان ملـی اسـتاندارد نیـز حمایت هـای الزم را در 

ایـن زمینـه از انجمـن سـیم و کابـل ایـران بـه عمـل 

خواهـد آورد و از هیـچ تالشـی در راسـتای ترویـج 

فرهنـگ استانداردسـازی و کیفی سـازی در تولیـد 

دریغ نخواهد کرد.

ارشـد  مشـاور  آمـوزش،  کنگـره،  ایـن  ادامـه  در 

مدیرعامـل بانـک تجـارت در خصـوص خدمـات این 

بانـک بـه تولیدکننـدگان سـیم و کابـل، تصریـح کرد: 

صنعـت سـیم و کابـل، نقـش بسـزایی در صنعـت 

خودروسـازی دارد و تولیـد خـودرو نیازمنـد هشـت 

سـری تامیـن مالـی اسـت کـه سـامانه تعهـدات در 

بانـک تجـارت، یکـی از برنامه هـای ایـن بانـک جهـت 

همـکاری بـا تولیدکننـدگان و قطعه سـازان صنعـت 

خودروسازی بوده است.

تسـهیالت  تجـارت،  بانـک  کـرد:  اضافـه  وی 

ویـژه ای را بـه منظـور خریـد مـس و گرانـول از بـورس 

کاالی ایران برای تولیدکنندگان سـیم و کابل کشـور 

در نظـر گرفتـه اسـت. ضمـن اینکه تامین مالی قابل 

انتقـال، از دیگـر اقدامـات بانـک تجـارت بـه منظـور 

در حال حاضر با کمبود 
سه هزار مگاواتی برق در 
تهران مواجه هستیم که 

500 مگاوات آن، با کاهش 
ساعات اداری استان 

جبران خواهد شد و برای 
تامین کسری دو هزار و 
500 مگاواتی برق، باید 
انجمن سیم و کابل ایران 

وارد عمل شود

بـه منظـور بررسـی چالش هـا و بهبـود  ایـران  کابـل 

وضعیـت اقتصـادی کارفرمایـان و ارتقـای نقـش و 

جایـگاه صنعتـی و توسـعه و تامیـن منافـع ملـی ایـن 

صنعت در سال 1374 شکل گرفته است.

وی اضافـه کـرد: اولیـن کنگـره سـالیانه صنعـت 

سـیم و کابـل ایـران بـا هـدف همگرایـی درون ایـن 

بـا  ایـران  انجمـن سـیم و کابـل  بـه همـت  صنعـت 

حـال  در  کابـل  و  سـیم  صنعـت  فعـاالن  همـکاری 

برگزاری است. در این کنگره از متخصصان صنعت 

سـیم و کابـل و تولیدکنندگانـی کـه بـا اسـتفاده از 

و  توسـعه  در  دنیـا سـعی  روز  تکنولـوژی  و  دانـش 

پیشـرفت ایـن صنعـت داشـته اند، تجلیـل بـه عمـل 

خواهد آمد.

صنفـی  انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نایـب 

کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران تصریح 

کـرد: امیـدوار هسـتیم فعـاالن صنعـت سـیم و کابل 

کشور همکاری متقابلی با انجمن سیم و کابل ایران 

داشـته باشـند تـا بتوانیـم هرچـه بیشـتر در راسـتای 

توسعه این صنعت گام برداریم.

سـپس عبـاس نـوری در ارتبـاط بـا تولیـد و توزیع 

سـیم و کابـل غیـر اسـتاندارد در کشـور، اذعـان کرد: 

سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران، دوره تحولـی خـود را 

در بخـش کیفیـت در تولیـد آغـاز کـرده اسـت و از 

تولیدکنندگانـی کـه اسـتانداردهای الزم را در ایـن 

بخش در نظر می گیرند، حمایت خواهد کرد.

ضرورت توسعه فرهنگ استانداردسازی   
سیم و کابل

وی افـزود: ایـن سـازمان طـی ایـن دوره، ارتبـاط 

هرچـه بیشـتر بـا انجمن هـا، اتحادیه هـا و تشـکل های 

بخـش خصوصـی را در دسـتور کار خـود قـرار خواهـد 

داد که انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم 

و کابل ایران، یکی از این انجمن ها است و می توانیم 

راسـتای  در  را  سـازنده ای  و  مشـترک  اقدامـات 

کیفی سازی و جلوگیری از تخلف و تقلب در تولید و 

توزیع سیم و کابل غیر استاندارد انجام دهیم.

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان تهران اظهار کرد: در 

حوزه آموزش و پژوهش و ترویج فرهنگ استاندارد و 
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تسهیل خرید ماده اولیه تولیدکنندگان سیم و کابل 

از بـورس کاالی ایـران اسـت کـه در نهایـت منجـر به 

کاهش هزینه های تولید خواهد شد.

پیشرفت صنعت سیم و کابل در گذر زمان  
در بخش دیگری از این مراسـم نیز مسـعود آسـا، 

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت کابـل سـینا بـه تشـریح 

تاریخچـه صنعـت سـیم و کابـل کشـور پرداخـت و 

عنوان کرد: قدمت صنعت سیم و کابل در ایران به 

پیـش از انقـالب اسـالمی بازمی گـردد و این صنعت 

از پیشـینه قدیمـی در کشـور برخـوردار اسـت. در 

حالـت کلـی، صنعـت سـیم و کابـل ایـران را پـس از 

انقـالب اسـالمی می تـوان بـه چهـار دهـه مختلـف 

دسـته بندی کرد که نقش بخش خصوصی در دهه 

اول کمرنگ بوده و البته اتفاقات خوبی در دهه 60 

در این صنعت رخ داده است.

تولیـد  شـاهد   ،70 دهـه  اوایـل  در  افـزود:  وی 

کابل های مخابراتی در کشور بوده ایم که این مهم، 

تاثیـر بسـزایی در صنعـت مخابـرات داشـته اسـت و 

منجـر بـه رونـق ایـن صنعـت شـد. همچنیـن بخـش 

خصوصی در این دهه رشد یافت و توانست جایگاه 

ادامـه  در  کنـد.  ثبـت  صنعـت  ایـن  در  را  خـود 

و  شـد  تولیـد   80 دهـه  در  فشـارقوی  کابل هـای 

سـرعت  تولیدکننـده  واحد هـای  خصوصی سـازی 

بیشتری به خود گرفت.

عضو هیئت مدیره شرکت کابل سینا در ارتباط 

بـا توسـعه صنعـت سـیم و کابـل طـی سـالیان اخیـر، 

تاکیـد کـرد: در دهـه 90، شـاهد توسـعه و پیشـرفت 

شـرکت های  و  بودیـم  فشـارقوی  کابل هـای  تولیـد 

مطرحـی همچـون گیـل راد شـمال وارد عرصـه تولید 

مفتول مسـی شـدند. سـرمایه گذاری بیشـتر بخش 

خصوصـی بـه منظور تولیـد کابل هـای فشـارقوی، از 

جمله اتفاقات مهم در این دهه بوده است.

آسـا مطـرح کـرد: آینـده صنعـت سـیم و کابل به 

صنعت برق گره خورده اسـت و با توجه به اهمیت 

تولیـد خودروهـای برقـی و کاهـش مصـرف انـرژی 

فسـیلی، ضرورت دارد توسـعه این صنعت همزمان 

بـا بهسـازی و نوسـازی شـبکه توزیـع بـرق در داخـل 

کشور در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد.

بـه گـزارش خبرنـگار »فلـزات آنالیـن«، در ادامـه 

اولیـن کنگـره سـالیانه صنعـت سـیم و کابـل ایـران و 

هیئـت  یوسـف حسـن پور، عضـو  وابسـته،  صنایـع 

علمـی موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی، 

در ارتبـاط بـا سیاسـت تعرفـه ای سـال 1401 دولت در 

و  سـیم  واردات  کـرد:  اذعـان  کابـل،  و  سـیم  بـازار 

کابل های خارجی طی سالیان اخیر به داخل کشور، 

از ترکیه به شدت رشد و از چین روند کاهشی داشته 

اسـت. ترکیـه در حـال حاضـر بزرگ تریـن صادرکننـده 

سیم و کابل در خاورمیانه است که این مسئله، زنگ 

خطـری بـرای تولیدکننـدگان صنعـت سـیم و کابـل 

کشور به شمار می رود.

باید بازار منطقه را از کشور ترکیه پس   
بگیریم

وی تصریح کرد: به نظر می رسـد که اگر شـرایط 

بـه همیـن شـکل ادامـه پیـدا کنـد، شـاهد افزایـش 

واردات سیم و کابل قاچاق از کشور ترکیه به داخل 

خواهیـم بـود. متاسـفانه واردکننـدگان سـیم و کابـل 

باید مالیات بسیاری را به دولت پرداخت کنند که 

ضـرورت دارد بررسـی آن در دسـتور کار مسـئوالن 

ذی ربط قرار بگیرد.

در بخـش پایانـی روز نخسـت از اولیـن کنگـره 

سالیانه صنعت سیم و کابل ایران و صنایع وابسته، 

پنـل اسـتاندارد بـا محوریـت تولیـد و توزیـع سـیم و 

احمدرضـا  شـد.  برگـزار  اسـتاندارد  غیـر  کابـل 

شـاه مرادی در خصـوص برنامه هـای انجمـن سـیم و 

کابل ایران در این زمینه، گفت: کشور را به هفت 

منطقـه بـرای بررسـی تولیـد و توزیـع سـیم و کابـل 

غیـر اسـتاندارد  تقسـیم بندی کرده ایـم و امیـدوار 

بتوانیـم  انجمـن  اعضـای  همـکاری  بـا  هسـتیم 

اقدامـات الزم را بـرای استانداردسـازی در کشـور 

انجام بدهیم.

وی اضافه کرد: میان تخلف و تقلب در تولید و 

توزیـع سـیم و کابـل اسـتاندارد تفـاوت وجـود دارد و 

درخواست ما در انجمن سیم و کابل ایران این است 

کـه سـازمان اسـتاندارد ضمـن نظـارت بـر واحدهـای 

متخلف، در راستای مقابله با متقلبان این صنعت 

نیز گام های اساسی بردارد.

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در ادامه بیان کرد: 

ضـرورت دارد یـک لیسـت واحـد از تولیدکننـدگان 

سـیم و کابل های اسـتاندارد و غیر استاندارد تهیه و 

تدویـن شـود کـه در انجمـن سـیم و کابـل ایـران بـه 

دنبال تحقق این مهم هستیم.

تفاوت هادی مسی با هادی آلومینیومی   
)CCA(

شـاه مرادی یادآور شـد: متاسـفانه شاهد تولید و 

توزیـع سـیم و کابل هایـی بـا هـادی CCA بـه جـای 

دو  ایـن  کـه محـل مصـرف  هـادی مسـی هسـتیم 

محصـول بـا یکدیگر متفـاوت اسـت و ضـرورت دارد 

پیگیری های الزم در این زمینه نیز صورت پذیرد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه اولیـن کنگـره سـالیانه 

بـا  ایـران و صنایـع وابسـته  صنعـت سـیم و کابـل 

برگزاری پنل هایی پیرامون صادرات سـیم و کابل و 

چالش های موجود در این حوزه و تقدیر و تشکر از 

فعاالن و برگزیدگان این صنعت، روز چهارشنبه 15 

تیر ماه به کار خود پایان خواهد داد.

متاسفانه شاهد تولید و 
توزیع سیم و کابل هایی با 

هادی CCA به جای هادی 
مسی هستیم که محل 
مصرف این دو محصول 

با یکدیگر متفاوت است و 
ضرورت دارد پیگیری های 

الزم در این زمینه نیز 
صورت پذیرد
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت مجتمع فوالد خراسـان بـا حضور صاحبان سـهام این 
شرکت برگزار شد و سهامداران رای به تقسیم 1۲5 تومانی سود دادند.

تقسیم 125 تومانی سود در مجمع »فخاس«

کسـری غفـوری، مدیرعامـل شـرکت فـوالد خراسـان 

بیان کرد: فوالد خراسـان در سـال گذشـته پنج ماه و 

13 روز قطع برق داشت که خوشبختانه امسال این 

مشـکالت کمتـر شـده اسـت. ایـن شـرکت یکـی از 

رکـورد  و  بـوده  کاال  بـورس  در  فعـال  شـرکت های 

بیشترین فروش در آن متعلق به شرکت ما است.

وی افـزود: بـا افزایـش فـروش داخلـی و صادراتی 

در سال 1400، سود خالص شرکت بیش از 220درصد 

نسـبت به سـال 1399 رشـد داشـته اسـت. همچنین 

جدیـد  بازارهـای  توانسـتیم  بـار  نخسـتین  بـرای 

صادراتی را فتح کنیم به بازار صادراتی قزاقستان و 

سوریه و جمهوری چک وارد شویم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خراسـان ادامـه داد: بـا 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت فوالد 

خراسـان بـا موضـوع اسـتماع گـزارش هیئت  مدیـره و 

سـال  مالـی  صورت هـای  تصویـب  قانونـی،  بـازرس 

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

تقسـیم سـود، انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی، 

انتخـاب روزنامـه کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور 

اعضـای غیـر موظـف هیئـت مدیـره و تعییـن پـاداش 

هیئت مدیره در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

رشد 45 درصدی درآمد فوالد خراسان  
ایـن مجمـع بـا حضور اعضـای هیئت رئیسـه در 

جایـگاه قانونـی رسـمیت یافـت. در ادامـه مجمـع 

توجـه کمبـود بارندگـی و آب در کشـور، جهـت رفـع 

نگرانی کمبود آب، پساب شهر نیشابور را به مدت 

25 سـال خریدیم. حدود 40 درصد از این پسـاب به 

مصـرف مـا می رسـد و می توانیم باقی مانـده آن را به 

دیگر شرکت ها بفروشیم.

غفوری در خصوص وضعیت تولید این شـرکت 

عنوان کرد: فوالد خراسـان بیش از 6 درصد از سـهم 

تولید میلگرد در کشور، 5 درصد سهم تولید بلوم و 

بیلـت و 3 درصـد از سـهم تولیـد آهـن اسـفنجی در 

کشور را در اختیار دارد. در سال گذشته توانستیم 

یـک میلیـون و 250 هـزار تن گندلـه را با وجود توقف 

ثبـت  بـه  واحـد  ایـن  در  تولیـد  روز   135 از  بیـش 

برسـانیم. در واحـد فوالدسـازی نیـز 826 هـزار تـن 
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سال قبل از آن رشد داشته است.

غفوری در تشـریح برنامه درآمدی شـرکت فوالد 

خراسـان در سـال 1401 تصریـح کـرد: بـرای امسـال 

کسـب 181 هـزار میلیـارد ریـال درآمـد در نظر گرفته 

شـده کـه بـا بهـای تمـام شـده بـه میـزان 146 هـزار 

هـزار  میـزان 37  بـه  شـرکت  سـود  ریـال،  میلیـارد 

میلیـارد ریـال هدف گذاری شـده اسـت که سـود به 

ازای هـر سـهم در پایـان سـال 1401 حـدود 317 تومـان 

به ازای هر سهم خواهد بود.

بـه  اخیـر  سـایبری  حملـه  کـرد:  تاکیـد  وی 

شـرکت های بزرگ فوالدی، به فوالد خراسـان آسـیب 

نـزد و بـر فعالیت هـای شـرکت تاثیـر نگذاشـت. هـر 

چنـد کـه اصلی تریـن چالـش شـرکت در سـال جـاری 

قطعـی بـرق در تابسـتان و قطعـی گاز در زمسـتان 

خواهد بود.

کـرد:  بیـان  فـوالد خراسـان  مدیرعامـل شـرکت 

بـا  و  گذشـته  مصـوب  نـرخ  بـا  اولیـه  مـواد  تامیـن 

سهمیه بندی وزارت صمت دیگر امکان پذیر نیست 

اما در این خصوص وزارتخانه نامه ای به فوالدسازان 

نـداده اسـت کـه نـرخ مصـوب گذشـته ملغـی شـده 

است. با این حال سال گذشته توانستیم از صبانور 

بـه  نـرخ نزدیـک  بـا  اولیـه خـود را  از مـواد  بخشـی 

 فوالد خراسان در سال 
گذشته پنج ماه و 1۳ 

روز قطع برق داشت که 
خوشبختانه امسال این 
مشکالت کمتر شده 

است. این شرکت یکی از 
شرکت های فعال در بورس 
کاال بوده و رکورد بیشترین 

فروش در آن متعلق به 
شرکت ما است

شـمش فـوالدی بـا وجـود 153 روز توقـف تولید و نیز 

535 هزار تن محصوالت سبک ساختمانی با وجود 

47 روز توقف در مجتمع تولید شد. متاسفانه همه 

برنامه هایـی کـه بـرای سـال 1400 در نظـر گرفته شـد، 

به دلیل قطعی گسترده برق و گاز محقق نشد.

وی با اشاره به برنامه های این شرکت برای سال 

تولیـد   1401 سـال  بـرای  کـرد:  خاطرنشـان   ،1401

دومیلیـون تـن گندلـه، یـک میلیـون و 430 هـزار تـن 

آهـن اسـفنجی، یـک میلیـون و 200 هـزار تـن شـمش 

فوالدی و 600 هزار تن محصوالت سبک ساختمانی 

هدف گذاری شده است.

ادامـه داد:  فـوالد خراسـان  مدیرعامـل شـرکت 

تـن  هـزار   510 فـروش  جـاری  سـال  در  همچنیـن 

بـازار داخلـی و  محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

90هزار تن در بازار صادراتی، همچنین 319 هزار تن 

شـمش فـوالدی بـرای بـازار داخلـی و 260 هـزار تـن از 

ایـن محصـول برای فـروش در بـازار صادراتی در نظر 

گرفته شده است.

فـوالد  حاضـر  حـال  در  کـرد:  تاکیـد  غفـوری 

خراسـان از حـدود 971 هـزار تـن دپـوی کنسـانتره در 

انبـار برخـوردار اسـت و از جهـت تامین مواد اولیه با 

مشـکل خاصی مواجه نیسـتیم. در سـال قبل بهای 

درصـد  بـر 44  بالـغ  خراسـان  فـوالد  مصرفـی  مـواد 

افزایش پیدا کرد.

وی در خصـوص فـروش محصوالت مطرح کرد: 

سال 1400 نزدیک به 80 هزار تن میلگرد در بازارهای 

صادراتـی بـه فـروش رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسبت به سال قبل از آن بیش از 610 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. بـا توجـه بـه کاهـش تولیـد ناشـی از 

بازارهـای  در  فـوالدی  فـروش شـمش  بـرق،  قطعـی 

داخلـی و صادراتـی در سـال 1400 حـدود 30 درصـد 

کاهش نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.

درآمـد  بـه  خراسـان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خـوب ایـن شـرکت طـی سـال گذشـته اشـاره کـرد و 

گفـت: در سـال 1400، درآمـد صادراتـی شـرکت بـه 

ریـال حـدود 64 درصـد،  میلیـارد  هـزار  میـزان 23 

درآمـد فـروش داخلـی بـه میـزان 81 میلیـارد ریـال 

حـدود 42 درصـد و درآمـد کلـی شـرکت بـه میـزان 

105هـزار میلیـارد ریـال حـدود 45 درصـد نسـبت به 

مصوب تامین کنیم.

در ادامـه مجمـع عمومـی عـادی شـرکت فـوالد 

خراسان، حسابرس و بازرس قانونی بندهای خود از 

گـزارش هیئـت مدیـره را قرائـت کرد و هیئت مدیره 

بـه  شـرکت  ایـن  مدیـران  و  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

مسـائل مطرح شـده از سوی حسابرس پاسخ دادند. 

همچنیـن سـهامداران نیـز سـواالت خـود را دربـاره 

عملکـرد شـرکت مطـرح کردنـد که پاسـخ ها از سـوی 

مدیران ارائه شد.

تقسیم سود  
در پایـان مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

فـوالد خراسـان، صورت هـای مالـی منتهـی بـه دوره 

29اسـفند مـاه سـال 1400 مـورد تصویـب سـهامداران 

قـرار گرفـت. موسسـه حسابرسـی هشـیار بهمنـد به 

عنـوان حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی تعییـن 

شـد. همچنیـن روزنامـه خراسـان و دنیـای اقتصـاد 

بـرای انتشـار آگهی هـای فـوالد خراسـان بـه عنـوان 

روزنامـه کثیراالنتشـار انتخـاب شـدند. حـق حضـور 

اعضـای هیئـت مدیـره بـه ازای هـر مـاه حداقـل یـک 

جلسـه، سـه میلیـون و 850 هـزار تومـان بـه صـورت 

ناخالـص مشـخص شـد. سـود شـرکت در سـال 1400 

حـدود 29 هـزار 677 میلیـارد ریال بود که 50 درصد 

آن معـادل یـک هـزار و 250 ریـال بـه ازای هـر سـهم 

میان سهامداران توزیع شد.

تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه   
بورس

همچنیـن در ادامـه، مجمع عمومـی فوق العاده 

شـرکت فـوالد خراسـان بـه منظـور تصمیم گیـری در 

خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت 

با اساسـنامه سـازمان بورس برگزاری شـد که با توجه 

از  شـرکت  سـرمایه  افزایـش  مجـوز  اخـذ  عـدم  بـه 

مجمـع  کار  دسـتور  از  مهـم  ایـن  بـورس،  سـازمان 

افزایـش  مجـوز  اخـذ  بـا  تـا  شـد  خـارج  فو ق العـاده 

سـرمایه از بـورس، موضـوع در مجمـع فوق العـاده 

دیگـر بررسـی شـود. همچنیـن اساسـنامه شـرکت بـا 

بـا  سـهامداران  رای  بـا  بـورس  آیین نامـه  بـه  توجـه 

اساسنامه سازمان بورس تطبیق داده شد.
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