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کشـور،  معـدن کاری  بخـش  اصلـی  چالـش  حاضـر  حـال  در 

فرسـودگی و کمبـود ماشـین آالت معدنـی اسـت. این موضـوع در 

تمامـی حوزه هـای معـدن کاری مشـاهده می شـود و پیمانـکاران 

مواجـه هسـتند.  زیـادی  بـا چالش هـای  زمینـه  ایـن  در  معدنـی 

همچنیـن  و  بزرگ  مقیـاس  معـادن  در  نیـز  ماشـین آالت  کمبـود 

بـاالی  عمـر  می شـود.  دیـده  کوچک مقیـاس  و  متوسـط  معـادن 

ماشـین آالت معدنـی بـه بزرگ تریـن چالـش ایـن حوزه تبدیل شـده 

اسـت. تخمیـن زده می شـود عمـر متوسـط ماشـین آالت معدنـی 

حـدود 20 سـال باشـد و اگـر ایـن ماشـین آالت فرسـوده جایگزیـن 

نشوند، حفظ تولید نیز به چالش خواهد افتاد.

در سـال های گذشـته بـه دلیـل مشـکالت ارزی و صـادرات، 

اولویـت  در  معـدن  و  نگرفـت  خوبـی صـورت  بـه  ارز  تخصیـص 

تخصیص ارز قرار نداشت؛ در حالی که معدن یکی از بخش های 

مهـم و تولیـدی بـا ارزش افـزوده بـاال بـه شـمار مـی رود. بـرای رفـع 

چالش کمبود ماشین آالت معدنی دو راه بیشتر نداریم؛ نخست 

تکیـه بـر تـوان داخلـی و دیگـری واردات اسـت. اسـتفاده از تـوان 

داخـل بـرای معـادن بـزرگ تقریبا غیر ممکن اسـت و در این زمینه 

تولید انجام نمی شود. اغلب تولید داخلی ماشین آالت، مناسب 

معـادن متوسـط و کوچک مقیـاس اسـت و راهـی بـه جـز واردات 

برای تامین ماشین آالت معادن بزرگ مقیاس وجود ندارد. 

از طرفی صدور بخشنامه های متعدد و متناقض زمینه واردات 

بیشـتر  سـردرگمی  بـه  معدنـی  ماشـین آالت  نشـدن  وارد  و 

تولیدکننـدگان ماشـین آالت و مصرف کننـدگان دامـن زد. در ایـن 

رابطه تعریف نادرست از توان تولید داخلی باعث شد روند تامین 

ماشین آالت طوالنی شود و نتوانیم به موقع تامین نیاز کنیم. زیرا 

در خصوص توان تولید داخلی دچار اشتباه شده ایم. از آنجایی که 

تولیـد ماشـین آالت معدنـی فراینـد پیچیـده ای دارد، هیـچ یـک از 

تولیدکنندگان بزرگ نیز نمی توانند همه اجزای ماشین آالت خود را 

تولیـد کننـد و بایـد بخشـی از آن را از شـرکت دیگـری تامیـن کنند. 

ضمن اینکه تولیدکنندگان زمان بسیاری را برای تولید یک محصول 

انجـام  توسـعه  و  تحقیـق  آن  اجـزای  تمامـی  روی  و  می گذارنـد 

می دهنـد. سـپس بـا تسـت نهایـی محصـول در شـرایط مختلـف و 

جـواب گرفتـن در ایـن تسـت ها، ماشـین آالت آمـاده عرضـه به بـازار 

مصـرف خواهـد بـود. بـه طـور حتـم تولیدکننـدگان ماشـین آالت 

معدنی داخلی نمی توانند به سرعت محصول خود را تولید و روانه 

بازار کنند و تولید یک محصول ایده آل نیازمند زمان است. 

همچنیـن در حـوزه پیمانـکاری معدنـی، درآمـد حاصـل شـده 

هیچ تناسـبی با هزینه های صرف شـده ندارد و این موضوع یکی 

از چالش هـای بـزرگ بخـش معـدن محسـوب می شـود. بایـد توجه 

داشـت کـه تـورم عمومـی کشـور بیـش از 50 درصـد اسـت و اگـر 

پیمانـکار روی کاغـذ 15 تـا 20 درصـد سـود کسـب کنـد، عمـال 

سـودی نخواهـد بـرد و از تـورم عقـب می مانـد. کاهـش درآمـد 

پیمانـکاری معدنـی باعـث می شـود کـه حتـی تعمیـر و نگهـداری 

ماشـین آالت معدنی نیز با گذشـت زمان دشـوار و هزینه بر شـود. 

نتوانـد  پیمانـکار  شـد  خواهـد  باعـث  موضـوع  ایـن  همچنیـن 

بـه  توجـه  بـا  تامیـن کنـد. طبعـا  را  ماشـین آالت جدیـد معدنـی 

هزینه هـای زیـاد جـاری و هزینه هـای ماشـین آالت جدید معدنی، 

چاره ای جز واردات ماشین آالت دست دوم باقی نمی ماند.

بـرای افزایـش سـهم معـدن در اقتصـاد و سیاسـت گذاری بـرای 

بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کالن، نیازمند شناخت عمیق 

ماهیت این بخش و نقش موثر آن در اقتصاد هستیم که تحقق این 

امـر، در سـایه شناسـایی ردپاهـای اصلـی بخـش معـدن در حوزه های 

مختلف اقتصاد ملی مقدور خواهد شد. مطابق مشاهدات علمی 

صـورت گرفتـه در ارتبـاط بـا بخـش معـدن شـیلی و کانـادا می تـوان 

دریافت که در هر دو کشور، سیاست های حمایتی هدفمند و موثر 

کار  دسـتور  در  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش  ارتقـای  جهـت 

سیاسـت گذاران قرار داشـته و اقدامات جدی جهت حفظ و جذب 

سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی در معـادن بزرگ مقیـاس صـورت 

نیازمند طرحی نو
 در معدن کاری هستیم

علی خطیبی
مدیرعامل شرکت معدنی و 

راهسازی مبین
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پذیرفتـه اسـت. در حالـی کـه بـا توجـه بـه تحریم هـای ایـران، نـه تنهـا 

شرکت های خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند بلکه با اتخاذ 

سیاست های انقباضی و دستورالعمل های خلق الساعه، برنامه ریزی 

را بـرای سـرمایه گذاران معدنـی از جملـه پیمانـکاران بـزرگ معـادن 

تـا حـدی کـه حفـظ  بزرگ مقیـاس کشـور دچـار مشـکل کرده انـد؛ 

وضعیت موجود نیز برای آن ها دشوار است.

پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار 

کارفرمایان حضور دارند و اشتغال پایدار متوازنی بالغ بر 30 هزار 

نفـر را در ایـن بخـش ایجـاد کرده انـد کـه ناشـی از سـرمایه گذاری 

هنگفتـی بـوده کـه توسـط آن هـا صـورت پذیرفته اسـت. بر اسـاس 

سـالنامه آمـاری 1399 معـادن در حـال بهـره بـرداری کشـور، تولیـد 

اسـاس  بـر  اسـت.  بـوده  تـن  میلیـون   440 حـدود  معدنـی  مـواد 

محاسـبات، برآورد تناژ باطله برداری و اسـتخراج کشـور در همین 

سـال، حـدود 1.4 میلیـارد تـن بـوده اسـت که در افق تولیـد 1404 با 

تولیـد 700 میلیـون تـن مـواد معدنـی، بایـد بالـغ بر 2.3 میلیـارد تن 

باطله برداری و استخراج در سال انجام شود.

در سـال 1399 از کل باطله بـرداری و اسـتخراج کشـور، حـدود 

700 میلیـون تـن آن )معـادل 250 میلیـون مترمکعـب( مربـوط بـه 

بـر اسـاس  بـوده اسـت.  بـزرگ مـس و سـنگ آهن کشـور  معـادن 

مترمکعـب  هـر  ازای  بـه  بزرگ مقیـاس  معـادن  در  محاسـبات 

بخـش  در  سـرمایه گذاری  یـورو   5.5 بـه  سـال،  در  اسـتخراج 

ماشـین آالت نیاز اسـت و به عبارتی در معادن بزرگ مقیاس مس 

توسـط  سـرمایه گذاری  یـورو  میلیـارد   1.4 حـدود  سـنگ آهن،  و 

پیمانکاران بزرگ صورت گرفته است.

بـا فـرض 50 درصـد نوسـازی و  افـق تولیـد 1404،  بـر اسـاس 

توسـعه نـاوگان بـا 40 درصـد قیمـت ماشـین آالت معدنـی نـو، بـه 

مبلـغ 600 میلیـون یـورو صرفـا جهـت نوسـازی و توسـعه نـاوگان 

معـادن بـزرگ مقیـاس مـس و سـنگ آهن نیـاز خواهـد بـود. ایـن در 

بـزرگ  پیمانـکاران  انسـانی  نیـروی  هزینه هـای  کـه  اسـت  حالـی 

معدنـی تـا 100 درصـد افزایـش یافتـه و همچنین هزینه مـواد ناریه 

حـدود سـه برابـر شـده اسـت. بدیهـی اسـت در چنیـن شـرایطی، 

عـالوه بـر نبـود توانایـی پیمانـکاران بـزرگ بـرای نوسـازی نـاوگان، 

حفـظ وضعیـت موجـود بـدون تخصیص تعدیالت نرخ کار توسـط 

کارفرمایان امکان پذیر نخواهد بود. 

بررسـی  هزینـه عملیـات معـدن کاری در کشـورهای هـدف 

نشـان می دهـد کـه نـرخ عملیات معـدن کاری در ایـران پایین تر از 

نـرم جهانـی بـوده و یکـی از عوامـل اصلـی، پایین تـر بـودن قیمـت 

سـوخت مصرفـی ماشـین آالت اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در 

بسـیاری از معـادن بـزرگ دنیـا، طراحی هـای معدنـی بـر اسـاس 

اسـتفاده از ماشـین آالت بسـیار بزرگ صورت می گیرد. همچنین 

نـرخ تاثیـر حقـوق و دسـتمزد پیمانـکاران معدنی در ایران نسـبت 

بـه دیگـر کشـورها پایین تـر اسـت، هـر چنـد کـه در ایـران، نیـروی 

انسـانی بهـره وری پایین تـری دارد. بـا ایـن حـال بـه عنـوان نمونـه، 

نرخ عملیات معدن کاری در معدن مس آژاکس کانادا 1.32 دالر 

بـر تـن، معـدن مـس خـوزه ماریـا آرژانتیـن 1.63 دالر بـر تـن، معـدن 

مـس کارچیـکا قزاقسـتان 1.71 دالر بـر تـن، معـدن طـالی بریگـز 

آمریـکا 1.18 دالر بـر تـن، معـدن مـس بـوآ برزیـل 1.32 دالر بـر تـن، 

مس موریسون کانادا 1.45 دالر بر تن، مس اوا کانادا 1.44 دالر بر 

تـن و مـس مونـت میلیـگان کانـادا دو دالر بـر تـن بـوده و میانگیـن 

بررسـی،  مـورد  معـادن  در  معـدن کاری  عملیـات  هزینـه  وزنـی 

1.56دالر بر تن محاسـبه شـده اسـت. این در حالی اسـت که نرخ 

معـدن کاری پیمانـکاران در ایـران بـه حـدود 1.6 دالر بـر تـن بـا نرخ 

سـوخت یارانـه ای و دسـتمزد کنونـی نیـروی انسـانی می رسـد. 

همچنیـن بالـغ بـر 60 درصـد هزینه  هـای معـدن کاری در کشـور 

هزینـه  بابـت  ارزی  بخـش  مترتـب  هزینـه  و  اسـت  بـوده  ارزی 

عـوارض و گمـرک، هزینـه حمـل و بارگیـری و همچنیـن حقـوق 

ورودی ماشـین آالت ، بیش از 15 درصد اسـت.  نکته قابل توجه 

ثبـات  دارای  مطالعـه،  مـورد  هـدف  کـه کشـورهای  اسـت  ایـن 

سیاسـت گذاری در بخش معدن هسـتند. شـاید به نظر برسد که 

هزینـه انـرژی و نیـروی انسـانی بیشـتری نسـبت بـه ایـران دارنـد، 

بنابراین نرخ عملیات معدن کاری آن ها باالتر از ایران است! 

متاسفانه تصمیمات غیر کارشناسانه و غیر اصولی در مواردی 

باعث می شـود به تولید ضربه بزنیم. در حالی که بالغ بر 30 هزار 

نفـر در معـادن بـزرگ مقیـاس کشـور صرفـا در قالـب پیمانـکاران 

ایـن آمـار، اشـتغال در  بـه  معدنـی مشـغول بـه کار هسـتند کـه 

بخش های دیگر معادن نیز باید افزوده شود. باید توجه داشت به 

دلیل تحریم های ظالمانه، کشـور درگیر مشـکالت عدیده ای بوده 

است و در همین سال ها معادن، کمک های شایانی در زمینه های 

مختلـف اعـم از صـادرات، درامدزایی ارزی، اشـتغال زایـی و...، به 

اقتصاد کشـور داشـته اند. در نهایت اگر بخواهیم در حوزه معدن 

و صنایع معدنی توسعه اتفاق بیفتد و اشتغال این بخش نیز حفظ 

و توسـعه یابـد، بایـد ضمـن حمایت هـای جـدی سیاسـت گذاران و 

کارفرمایـان از ایـن بخـش در جهـت تسـهیل واردات ماشـین آالت 

خط تولید، به طور جدی تعدیالت مناسب نرخ کار به پیمانکاران 

معدنی اختصاص یابد تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را 

حفظ و توسعه دهند.
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سروش پرچمی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پرچمداران صنعت سپاهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در تولید، فروش و سودآوری توقف ناپذیر هستیم
بومی سازی قطعات خاص در آینده نزدیک  

اگرچـه تحریـم و برخـی محدودیت هـا و موانـع اقتصادی باعث شـده اسـت بخش 
معـدن و صنایـع معدنی کشـور بـا چالش هـای فراوانی طی سـالیان اخیر مواجه شـود 
امـا در ایـن بین، برخـی شـرکت های دانش بنیان با تکیـه بر دانش و تـوان متخصصان 
داخلی، گام بزرگی را در راسـتای کاهش این مشـکالت و همچنین بومی سـازی قطعات 
جملـه شـرکت های  از  سـپاهان  صنعـت  پرچمـداران  برداشـته اند. شـرکت  خـاص 
دانش بنیـان فعـال در صنعت کشـور اسـت که اقدامـات ویـژه ای را در راسـتای تامین 
نیـاز صنایـع فلـزی کشـور به ویـژه فوالد بـه بعضـی تجهیـزات و قطعات انجـام داده 
اسـت. در ایـن رابطـه، خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با سـروش 
پرچمـی، نایـب رئیـس هیئـت مدیره شـرکت پرچمـداران صنعـت سـپاهان گفت وگو 

کرده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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مسـتقل در حـال فعالیـت هسـتند، بـه پیشـرفت 

مـدت  ایـن  طـی  فـروش  و  تولیـد  در  100درصـدی 

دست پیدا کرده اند.  

آیـا در تامیـن مـاده اولیـه بـا چالـش    
خاصی روبه رو  هستید؟

محصـوالت  اصلـی  و  پایـه  مـاده  مـس،  کاتـد 

تولیـدی یکـی از مجموعه هـای هلدینـگ پرچمـی 

اسـت و از آنجایـی کـه ایـران از لحـاظ ذخایـر مـس 

جایگاه و شـرایط مطلوبی دارد، بر همین اسـاس در 

تامین ماده اولیه با مشکل خاصی مواجه نیستیم. 

خوشـبختانه کاتـد مـس بـه میـزان کافـی در بـورس 

تولیدکننـدگان  و  می شـود  عرضـه  ایـران  کاالی 

می تواننـد نیـاز خـود را بـا توجـه بـه میـزان تولیـد 

تامین کنند.

در خصـوص فراینـد و تکنولـوژی تولید   
محصـول در شـرکت پرچمـداران صنعـت 
عمـده  بفرماییـد.  توضیحاتـی  سـپاهان 
مشـتریان محصـوالت شـما چـه صنایعـی 

هستند؟
 فراینـد تولیـد بر اسـاس مهندسـی معکـوس در 

این شـرکت انجام می شـود. بومی سازی قطعات بر 

و  می پذیـرد  صـورت  دنیـا  روز  تکنولـوژی  اسـاس 

تکنولـوژی سـاخت بسـیاری از قطعـات متعلـق بـه 

کـه  اسـت  سـپاهان  صنعـت  پرچمـداران  شـرکت 

اختـراع آن هـا را ثبـت کرده ایـم. ضمـن اینکـه طـرح 

آینده پژوهـی را در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم تـا 

بتوانیم طراحی و تولید قطعات را بر اساس شرایطی 

انجـام  بیفتـد،  اتفـاق  آینـده  کـه ممکـن اسـت در 

دهیـم. ایـن مراحـل شـامل فرایندهـای تهیـه مـواد 

اولیـه، ریخته گـری، فورجینـگ و ماشـین کاری های 

خـاص اسـت کـه بـر اسـاس آن، قطعـات مـورد نیـاز 

و  تکنولـوژی  تدویـن  زمینـه  در  می شـود.  تولیـد 

توسـعه فنـاوری، بـا صنایع مختلفی همچـون فوالد، 

نفـت، گاز و پتروشـیمی در حـال همکاری هسـتیم. 

ضمـن اینکـه فوالدسـازان، مشـتریان اصلـی قطعات 

مسـی تولیـدی هسـتند کـه به صـورت ویژه بـا آن ها 

همکاری می کنیم.

توضیحاتی در خصـوص زمینه فعالیت و   
سـبد محصوالت تولیدی شرکت پرچمداران 

صنعت سپاهان بفرمایید.
شـرکت پرچمـداران صنعـت سـپاهان در زمینـه 

سـاخت و بومی سـازی قطعـات مـورد اسـتفاده در 

صنعـت فوالد به ویژه قطعات مسـی فعالیـت دارد. 

ایـن شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1389 آغاز کرده 

است و در ادامه با توسعه و ارائه خدمات به سراسر 

کشور، به دنبال تاسیس یک هلدینگ عظیم به نام 

هلدینگ پرچمی هستیم. شرکت های زیرمجموعه 

ایـن هلدینـگ، همگـی دانش بنیـان هسـتند کـه در 

حوزه هـای مختلـف فعالیـت می کننـد. در یکـی از 

توسـط  دانش بنیـان  مسـی  قطعـات  مجموعه هـا، 

متخصصـان داخلـی تولیـد می شـود و در مجموعـه 

دیگـر، در حـال فعالیـت در حـوزه آمـوزش و تدویـن 

تکنولـوژی و توسـعه فنـاوری هسـتیم. ضمـن اینکـه 

تولید سیم جوش و الکترودهای صنعتی در دستور 

کار یکی دیگر از مجموعه های هلدینگ پرچمی قرار 

دارد کـه پـس از اقدامـات الزم در حـوزه بازرگانـی، 

شـد.  خواهـد  آغـاز  خـاص  محصـوالت  ایـن  تولیـد 

فعالیت این مجموعه در مرحله ثبت برند قرار دارد 

و استعالم خرید تجهیزات برای راه اندازی کارخانه 

انجام شده است. در حال حاضر، این سه مجموعه 

در هلدینگ پرچمی مشـغول فعالیت هسـتند و به 

طـور حتـم در ادامـه بـا توسـعه و گسـترش فعالیـت 

هلدینگ، مجموعه های دیگری به هلدینگ پرچمی 

اضافه خواهند شد.

شـرایط تولیـد و فـروش محصـوالت   
شـرکت در سـال 1400 را در مقایسـه بـا 
سـه ماهـه ابتدایـی سـال جـاری چگونـه 

ارزیابی می کنید؟
بـا توجـه بـه اسـتراتژی های هلدینـگ در حـوزه 

فروش، توسـعه تکنولوژی و بازاریابی، خوشـبختانه 

به پیشـرفت چشـمگیری در این زمینه دسـت پیدا 

کرده ایـم و موفـق شـده ایم رشـد 20 تـا 30 درصـدی 

از زیرمجموعه هـای هلدینـگ  یکـی  فـروش را در 

طـی سـه مـاه ابتدایـی امسـال تجربـه کنیـم. ضمـن 

اینکـه سـایر مجموعه هـای هلدینـگ که بـه صورت 

از آنجایی که ایران از 
لحاظ ذخایر مس جایگاه 
و شرایط مطلوبی دارد، بر 
همین اساس در تامین 

ماده اولیه با مشکل خاصی 
مواجه نیستیم
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اسـتراتژی شـرکت پرچمداران صنعت   
سپاهان در زمینه بومی سازی چیست؟

شـرکت پرچمداران صنعت سـپاهان، پیشـتاز 

و پیشـرو در تولید قطعات وارداتی بوده اسـت و 

مـا خوشـبختانه توانسـته ایم گام هـای موثـری در 

بومی سازی و خودکفایی قطعات مصرفی در صنایع 

فلزی به  ویژه فوالد برداریم. به دلیل اعمال تحریم ها، 

عالوه بر ساخت قطعه، تکنولوژی و ماشین آالت مورد 

نیاز را به کمک دانش روز دنیا و مهندسـی معکوس 

بومی سـازی کرده  ایـم. بـر همیـن اسـاس از ابتـدای 

فعالیت شرکت، برنامه ریزی مدونی در تولید قطعات 

بـا ارزش افـزوده بیشـتر بـه منظـور تامیـن نیـاز بـازار 

داخلی داشته ایم و در ادامه به دنبال حضور موثر در 

بازارهای بین المللی بوده ایم. در حال حاضر به دنبال 

صـادرات محصـوالت شـرکت بـه کشـورهای ترکیـه و 

حاشـیه خلیـج فـارس هسـتیم و اسـتراتژی مجموعـه، 

ارزآوری هرچه بیشتر از بازارهای صادراتی است. در 

واقع ما چندین سال با بومی سازی قطعات، از خروج 

ارز جلوگیـری کرده ایـم و هم اکنـون بـه دنبـال حضـور 

موثر در حوزه صادرات و ارزآوری به کشور هستیم.

 ایـن شـرکت چـه برنامه ریزی هایی در   
حـوزه صـادرات داشـته اسـت و هم اکنون با 

چه مشکالتی در این حوزه مواجه هستید؟
زیرمجموعــــه   شرکت هــــای  کـــه  آنجایـی  از 

هلدینگ پرچمی همگی دانش بنیــــان هستنــــد و 

رسـیدگی بـه امــــور شرکت هــــای دانش بنیـان در 

سـال جـاری در دسـتور کار مسئـــوالن قـرار گرفتـه 

اســـت، بنابرایــــن چالـش خاصـــی در ایـن زمینـــه 

نداریـــم. مهم تریـــن معضلی که در ایــن خصوص 

وجـود دارد، نبـود روابـط تجـاری و بیـن بانکـی بـا 

بـرای  را  بـــوده کـه شرایـــط  کشـورهای مختلـــف 

صادرکنندگان دشوار ساخته است. جابه جایی پول 

در چنین شـرایطی، به سـختی امکان پذیر اسـت و 

را تحت الشـعاع  همیـن مسـئله شـرایط صـادرات 

قرار داده است.

با توجـه به نام گذاری امسـال با محوریت   
دانش بنیـان، آیـا دولت حمایت هـای الزم را از 
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تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی بـه ویـژه 
شرکت های دانش بنیان به عمل می آورد؟ 

خوشـبختانه اقدامـات مناسـبی در حمایـت از 

شرکت های دانش بنیان طی سالیان اخیر انجام شده 

اسـت. بـا توجـه بـه شـعار امسـال مبنـی بـر »تولیـد، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین«، به نظر می رسد باید در 

انتظـار نتایـج خوبـی در ایـن زمینه باشـیم. البته باید 

توجه داشـت که این شـعار به یکباره محقق نخواهد 

شد و در حال حاضر اتفاق خاصی رخ نداده است اما 

می توانیـم امیـدوار بـه توسـعه و پیشـرفت در تولیـد 

دانش بنیان ضمن کاهش چالش های موجود باشـیم 

تـا حـالوت حاصل از تولید افزایش پیدا کنـد. افرادی 

که در تولید مشغول فعالیت هستند، عالقه بسیاری 

بـه ایـن بخـش دارنـد و تمـام تـالش آن هـا ایـن اسـت تا 

بتوانند ضمن توسعه و پیشرفت در تولید، موفقیت 

حاصـل از فـروش محصـوالت خـود را احسـاس کنند. 

در حالـی کـه اهمیـت بخـش تولید بیـش از پیـش در 

هسـتیم  امیـدوار  اسـت،  شـدن  کمرنگ  تـر  حـال 

سـرمایه گذاری های جذابـی در ایـن بخـش صـورت 

پذیرد تا ضمن رونق روابط تجاری و بازرگانی در تولید، 

بـه کشـورهای مختلـف  را  بتوانیـم صـادرات خـود 

افزایـش دهیـم؛ چراکـه رونق و توسـعه تولید، نیازمند 

برقـراری ارتبـاط بـا دیگر تولیدکنندگان جهان اسـت و 

باید این مهم در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد.

نوسـان قیمـت مـس در بـورس فلزات   
لنـدن طـی روزهـای اخیـر، چـه تاثیـری بر 

فعالیت شرکت گذاشته است؟
قیمـت مـس طـی چنـد هفتـه اخیـر، در حدود 

220 تـا 250 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  بـوده  ایـران  کاالی  بـورس 

کاهـش قیمـت کامودیتی هـا در بازارهای جهانی، 

قیمـت آن بـه 200 هـزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

در  تولیـد  کـه  آنجایـی  از  اسـت.  رسـیده  نیـز 

مجموعـه مـا سـفارش محور محسـوب می شـود و 

هزینـه چندانی را برای مشـتریان بـه همراه ندارد، 

بر همین اسـاس نوسـان قیمت مس، تاثیر بسزایی 

بـر تولیـد محصـوالت نداشـته اسـت. شـرکت های 

مـا  محصـوالت  اصلـی  مشـتریان  فـوالدی،  بـزرگ 

هسـتند و نوسـان قیمت ماده اولیه نمی تواند در 

تولید و فروش این محصوالت تاثیرگذار باشد.

تولیدکننـدگان    چالش هـای  مهم تریـن 
محصوالت معدنی و فلزی  چیست و نقش تحریم 

در صنعت مس را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمانی که ما به دنبال اجرای طرح های توسعه ای 

جدید همگام با دانش و فناوری روز تولید هستیم، با 

سـازمان های  سـری  یـک  جانـب  از  مقاومت هایـی 

دولتـی و شـرکت های خصولتـی مواجـه می شـویم. 

ضمن اینکه تغییرات دائم مدیریتی در این سازمان ها، 

سبب ایجاد مشکالت فراوانی شده است و امیدوار 

هستیم نگاه کارشناسانه ای به مقوله تولید و استفاده 

از دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد شـکل بگیـرد. ایـن 

معضـالت هـم در بخـش معـدن و هم صنایع معدنی 

وجود دارد که رفع آن ها، نیازمند مدیریت صحیح و 

بـه کارگیـری از دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد اسـت و 

اگـر مدیریـت کارشناسـانه در بخش معـدن و صنایع 

معدنی شکل بگیرد، ما توانایی رقابت پذیری در این 

زمینه ها را دارا هستیم.

چشـم انداز شـرکت پرچمداران صنعت   
سپاهان چیسـت و آیا طرح توسـعه ای را در 

دست اجرا دارید؟
توسـعه، مهم تریـن اولویـت شـرکت پرچمـداران 

صنعـت سـپاهان اسـت کـه بـرای تحقـق ایـن مهـم، 

جـذب نیروهـای انسـانی متخصـص و به کارگیـری از 

دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد را در دسـتور کار خـود 

قرار داده ایم. ضمن اینکه حضور چشمگیر خود را در 

نمایشـگاه های بین المللـی آغـاز کرده ایـم و سـودآوری 

مناسبی در فروش محصوالت خود طی سالیان اخیر 

داشته ایم. تمام تالش مدیریت هلدینگ پرچمی این 

اسـت که با مدیریت صحیح و به کارگیری از نیروی 

انسـانی متخصـص و دانـش روز تولیـد، بـه یکـی از 

تولیدکننـدگان برتـر جهـان تبدیـل شـویم. هلدینـگ 

پرچمی، به موفقیت های بسیاری در صنعت کشور 

در آینده نزدیک دست خواهد یافت و تقویت روابط 

توسـعه  و  رشـد  در  تسـریع  بـه  منجـر  بین المللـی، 

مجموعه های این هلدینگ خواهد شد

تمام تالش مدیریت 
هلدینگ پرچمی این است 

که با مدیریت صحیح 
و به کارگیری از نیروی 

انسانی متخصص و دانش 
روز تولید، به یکی از 

تولیدکنندگان برتر جهان 
تبدیل شویم
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برای صنعت فوالد کشـور از سـال های گذشـته اهداف و چشـم انداز 1404 در نظر گرفته شـده 
اسـت کـه بایـد طبق آن بـه تولید 55 میلیـون تن فوالد دسـت یابیم اما رسـیدن به ایـن هدف در 
دو سـال اخیـر بـا توجه بـه چالش هایی کـه گریبان این صنعـت را گرفته اسـت، دور از دسـترس 
جلـوه می کنـد و توسـعه صنعت فـوالد به ویـژه در گرو تامیـن انرژی مانده اسـت. فوالدسـازان با 
چالـش تامیـن انرژی درگیـری زیادی داشـته اند و در سـال جاری بـه این چالش، وضـع عوارض 
بـر صـادرات نیـز افزوده شـد. در ایـن رابطه خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
امیـن ابراهیمـی، مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان در خصـوص چالش های این شـرکت برای 
ادامـه فعالیـت و طرح هـای توسـعه ای به گفت وگو نشسـته اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند:

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

داشت اما سهم این شرکت به 10 تا 12 درصد رسیده 

اسـت. برای اینکه سـهم فوالد خوزسـتان را در کشـور 

حوزه هـای  در  توسـعه  طـرح  چندیـن  کنیـم،  احیـا 

باالدسـت، پایین دسـت و هـم بـرای تثبیـت و ارتقـای 

تولیـد و درنهایـت بـرای احـداث نیـروگاه بـرق، صنایع 

نسوز و... تعریف کرده ایم.

در حـال حاضـر حـدود 144 پـروژه کوچک و بزرگ 

در زمینه هـای یـاد شـده در دسـت اقـدام داریـم کـه 

ارزش روز ایـن پروژه هـا بـه بیـش از 30 هـزار میلیـارد 

تومـان می رسـد. ایـن پروژه هـا عمدتـا بـرای تکمیـل 

ظرفیـت تولیـد طراحـی شـده اند و باعـث تثبیـت 

شـد.  خواهنـد  آینـده  در  خوزسـتان  فـوالد  تولیـد 

پـروژه  شـرکت،  اقـدام  دسـت  در  پـروژه  مهم تریـن 

اسـلب عریـض اسـت کـه اجـرای آن از سـال گذشـته 

شروع شد و با اتمام آن، فوالد خوزستان قادر خواهد 

در کشـور در اختیار دارد. این شـرکت در گذشـته نه 

تولیـد  را  کشـور  فـوالد  از  درصـد  دور، 25  چنـدان 

می کـرد و سـهم قابـل توجهی در صنعـت فـوالد ایران 

توضیحاتـی در زمینه طرح های توسـعه در   
دست اقدام شرکت فوالد خوزستان بفرمایید.

شـرکت فـوالد خوزسـتان رتبـه دوم تولید فـوالد را 

عوارض صادراتی، شاه بیت بخشنامه های خلق الساعه
توسعه صنعت فوالد زیر سایه ابرچالش ها  
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بود انواع اسلب عریض را برای صنایع حیاتی کشور 

تولید کند. قابل ذکر است که اسلب تولید شده با 

و  و 200  هـزار  دو  عـرض  دارای  پـروژه  ایـن  اجـرای 

ضخامـت 300 میلی متـر خواهـد بـود. همچنیـن بـه 

 X85 تـوان تولیـد گریدهـای بـاالی اسـلب بـه ویـژه

دست خواهیم یافت.

اجـرای پـروژه اسـلب عریـض بـرای شـرکت فـوالد 

خوزسـتان از دو جنبـه بسـیار مهـم اسـت؛ نخسـت 

آنکـه قصـد نوسـازی خـط تولیـد را داریـم زیـرا خـط 

ریخته گـری کنونـی شـرکت، قدیمی اسـت و عمری 

بالـغ بـر 40 سـال دارد. دوم اینکـه خـط جدیـد فـوالد 

ارزش  دارای  تولیـد محصـوالت  وارد  را  خوزسـتان 

افزوده می کند.

در فـوالد شـادگان نیـز اجـرای چندیـن پـروژه را در 

دسـتور کار قـرار داده ایـم که اجرای پروژه فوالدسـازی 

ایـن مجموعـه بـا ظرفیـت 800 هـزار تـن در اولویـت 

است. خوشبختانه این پروژه در حال حاضر 75درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد که امیدوار هستیم تا ابتدای 

سال 1402 به بهره برداری برسد. در کنار آن، یک طرح 

1.2 میلیـون تنـی تولیـد اسـلب بـرای فـوالد شـادگان 

تعریف کرده ایم که منابع مالی آن از محل طرح های 

هفت گانه فوالدی تعیین شده بود. در این پروژه نیز 

محصول نهایی اسلب عریض است. در نهایت اینکه 

بـا اصالحاتـی کـه در فراینـد تولیـد فـوالد خوزسـتان 

اتفـاق خواهـد افتـاد، مجمـوع ظرفیـت تولیـد فـوالد 

شـرکت بـه همـراه فـوالد شـادگان بـه 6 میلیـون تـن 

خواهد رسید.

بـرای تامیـن مـواد اولیـه پروژه هـای فوالدسـازی، 

پـروژه زمـزم 2 را تعریـف کرده ایـم کـه ظرفیـت تولیـد 

یـک میلیـون و 750 هـزار تـن آهـن اسـفنجی خواهـد 

داشـت. ایـن پـروژه نیـز در حـال حاضـر حـدود 75 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوار هستیم این 

پروژه نیز تا اواسط سال جاری وارد مدار تولید شود تا 

بتوانیم کمبود آهن اسفنجی را برای تامین مواد اولیه 

پروژه های فوالدسازی جبران کنیم.

با توجه محدودیت های تامین برق در سـال های 

اخیر به سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه وارد شده ایم. 

در ایـن رابطـه قـرارداد احـداث نیـروگاه را نیـز منعقـد 

کرده ایـم و انتظـار داریـم در سـال آینـده بتوانیـم فـاز 

نخست این نیروگاه را وارد مدار کنیم و کسری ناشی 

از برق تا حدودی جبران شود.

در رابطه با فعالیت های معدنی نیز اقداماتی را 

صـورت داده ایـم و چندیـن پروژه تعریـف کرده ایم که 

شامل خرید معدن و عملیات اکتشافی می شود. در 

ایـن حـوزه نیـز هدف گـذاری مناسـبی انجـام شـده 

است و به محض اینکه از این اقدامات نتایج اولیه را 

گرفتیم، به اطالع سهامداران خواهیم رساند.

اجـرای پروژه هـای فـوالد خوزسـتان با   
چه چالش هایی مواجه است؟

برای صنعت فوالد کشور، تولید 55 میلیون تن 

فـوالد در افـق 1404 در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در 

حـال حاضـر ظرفیـت نصب شـده بـرای این صنعت، 

بـه حـدود 45 میلیـون تـن می رسـد. بنابرایـن به نظر 

می رسد رسیدن به هدف یاد شده، دور از دسترس 

مـدت  در  مـی رود  انتظـار  همچنیـن  نباشـد. 

باقی مانـده ظرفیت هـای در دسـت اقـدام کنونـی 

بتواننـد ظرفیـت تولیـد فـوالد را بـه 55 میلیـون تـن 

چنـد  بـا  میـزان،  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  برسـانند. 

ابرچالش مواجه هسـتیم.

یکـی از چالش هـای بسـیار مهـم توسـعه صنعـت 

فوالد، کمبود مواد اولیه است. در حال حاضر ذخیره 

سنگ آهن کشور حدود سه میلیارد و 300 میلیون تن 

برآورد می شـود که در صورت رسـیدن تولید فوالد به 

55 میلیـون تـن هدف گـذاری شـده، احتمـاال ذخایـر 

کنونـی 10 تـا 15 سـال بـرای تولیـد فـوالد کشـور کافـی 

خواهد بود زیرا در آن زمان مصرف سنگ آهن کشور 

سـاالنه بـه بیـش از 160 میلیـون تـن خواهـد رسـید. 

عـدم  فـرض  بـا  کشـور  سـنگ آهن  ذخایـر  بنابرایـن 

اکتشـاف جدید تا سـال 1420 جوابگوی صنعت فوالد 

از  اینکـه ذخایـر خوبـی در کشـور  بـا  بـود.  خواهـد 

سنگ آهن وجود دارد اما متاسفانه فعالیت اکتشافی 

به صورت سیستماتیک انجام نشده است. متاسفانه 

زنجیـره فـوالد جهـت درسـتی نداشـته و شـرکت های 

معدنی و تامین کنندگان سـنگ آهن، خود به سـمت 

تکمیـل زنجیـره فـوالد و احداث کارخانه های فـوالدی 

رفته انـد و بنابرایـن بخشـی از سـنگ آهن بـه مصـرف 

آن ها می رسد.

در ابتدای سال جاری یک 
بخشنامه خلق الساعه در 
خصوص وضع عوارض 
بر صادرات فوالد ایران 

وضع شد که شاه بیت همه 
بخشنامه ها به شمار می رود. 
به طوری که ممکن است از 
این بخشنامه در سال های 
آینده به عنوان یک نمونه 

بخشنامه نادرست همچون 
ارز 4200 تومانی یاد شود
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چالـش تامیـن مـواد اولیه طی چند سـال اخیر با 

توجه به اینکه صنعت فوالد با چالش های جدیدتری 

درگیـر شـده اسـت، در اولویـت دوم قـرار می گیـرد 

زیرا یکی از مهم ترین چالش هایی که همه صنایع را 

بـرق و گاز  انـرژی  قـرار داده، کمبـود  تاثیـر  تحـت 

است. محدودیت های برق اکنون مهم ترین چالش 

صنعت فوالد کشور به شمار می رود. در تابستان با 

کمبود برق مواجه هسـتیم و هم در سـال گذشـته و 

هم در سـال جاری، زیان های قابل توجهی از جانب 

کمبـود بـرق متوجـه صنایـع فـوالدی شـده اسـت. 

بـرای  همچنـان  بـرق  محدودیت هـای  متاسـفانه 

ادامـه دارد. در سـال های گذشـته  فـوالد  صنعـت 

سـرمایه گذاری متناسـب بـا افزایـش مصـرف اتفـاق 

بـرق مواجـه  بـا کمبـود  بـه همیـن دلیـل  نیفتـاد و 

هسـتیم. ضمن اینکه شـرکت های فوالدی و معدنی 

پیشگام احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه برق جدید 

شده اند. امیدوار هستیم نیروگاه هایی که مقرر شد 

شـرکت های فـوالدی احـداث کننـد، طـی چند سـال 

آینـده در مـدار تولیـد قـرار گیـرد و کمبـود بـرق را 

جبران کند. از آنجا که تولید فوالد کشور نسبت به 

شـده  کمتـر  چشـم انداز  در  شـده  تعییـن  اهـداف 

است، بنابراین کمبود مواد اولیه برای صنعت فوالد 

بـه حاشـیه رفـت و اکنـون کمبـود انـرژی مهم تریـن 

چالش محسوب می شود.

کمبود گاز دیگر چالش صنعت فوالد به شمار 

می رود در سال  های گذشته گاز یکی از مزیت های 

مهـم صنعـت فـوالد کشـور محسـوب می شـد. بـه 

طوری که یکی از اصلی ترین عوامل سرمایه گذاری 

در صنعـت فـوالد کشـور همیـن مزیـت گاز بـوده 

اسـت. در مقابل، از سـویی طی سـال های گذشـته 

در حوزه استخراج و بهره برداری از گاز سرمایه گذاری 

دیگـر،  سـوی  از  و  نگرفـت  توجهـی صـورت  قابـل 

مختلـف  حوزه هـای  در  کشـور  در  گاز  مصـرف 

افزایـش یافـت. بنابرایـن در زمسـتان نیـز بـا کمبـود 

گاز مواجه هستیم.

ناگفتـه نمانـد که علت عـدم سـرمایه گذاری در 

حوزه انرژی نوع قیمت گذاری دستوری در این حوزه 

بـوده اسـت. مزیـت رقابتـی انـرژی در کشـور مـا بـه 

بزرگ تریـن چالـش فوالدسـازان تبدیل شـده اسـت. به 

عبارت دیگر، انرژی چالش کمبود مواد اولیه را برای 

فوالدسازان کنار زده و دغدغه ها اکنون تامین انرژی 

در کوتاه مدت است.

چالش دیگر صنعت فوالد، لجستیک و حمل و 

نقـل محسـوب می شـود. البتـه بـا توجـه بـه میـزان 

چالـش  فـوالد،  صنعـت  کنونـی  ظرفیـت  و  تولیـد 

نشـده  حـاد  صنعـت  ایـن  بـرای  هنـوز  لجسـتیک 

ظرفیـت  افزایـش  بـه  لجسـتیک  حـوزه  در  اسـت. 

حمـل ریلـی و جـاده ای نیـاز داریـم و اگـر قرار باشـد 

بـه اهـداف تعییـن شـده در سـند چشـم انداز 1404 

برسـیم، بـه طـور حتـم در ایـن حـوزه نیـز بـا چالـش 

مواجه خواهیم شد.

یکی از مهم ترین ابرچالش هایی که فوالدسـازان 

را در سال جاری درگیر خود کرد، در حوزه قوانین و 

بـوده  دولتمـردان  یکبـاره  تصمیم هـای  و  مقـررات 

بخشـنامه  یـک  جـاری  سـال  ابتـدای  در  اسـت. 

خلق السـاعه در خصـوص وضع عـوارض بر صـادرات 

فوالد ایران وضع شـد که شـاه بیت همه بخشنامه ها 

بـه شـمار مـی رود. بـه طـوری که ممکن اسـت از این 

بخشـنامه در سـال های آینـده بـه عنـوان یـک نمونـه 

بخشـنامه نادرسـت همچـون ارز 4200 تومانـی یـاد 

شود. بخشنامه اعمال عوارض صادراتی آسیب های 

بسـیار قابـل توجهـی بـه صنعـت فـوالد کشـور وارد 

کـرد. این بخشـنامه عمـال جذابیت سـرمایه گذاری 

صنعت فوالد کشور را بخش خصوصی دور کرد.

امیـدوار هسـتیم اتفاقـات مثبتـی هـم در سـطح 

وزارت صمت و هم در حاکمیت به ویژه برای نگاه به 

صنعت فوالد رخ دهد زیرا مطالعات نشان می دهد 

دنیا حداقل 40 تا 50 سال آینده به تولید فوالد با روش 

کنونـی ادامـه خواهـد داد و نیـاز دنیـا بـه فوالد تـداوم 

دارد. بنابرایـن نبایـد بـه سـادگی از بازارهـای جهانـی 

خارج شویم.

ممکـن اسـت در نـگاه اول طرح هـای   
توجیه پذیـر  فـوالد  صنعـت  در  توسـعه ای 
بـه  نیـروگاه  احـداث  امـا تحمیـل  باشـند 
فوالدسـازان کـه خـارج از تـوان تخصصی 
آن ها اسـت، غیر کارشناسـی به نظر برسد. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
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احـداث  موافـق  فوالدسـازان  از  بسـیاری  قطعـا 

نیروگاه در شرایط عادی نیستند. میزان مصرف برق 

صنعـت فـوالد بـه طـور تقریبـی در کل سـال ثابـت 

اسـت. با این حال مصرف برق در کشـور در تابسـتان 

افزایـش می یابـد کـه ایـن موضـوع بـه دلیـل افزایـش 

10درصـدی مصـرف بخـش خانگـی اسـت. بـه طبـع با 

توجه به رشـد جمعیت، تغییر سـالیق و عدم کنترل 

دقیـق در حـوزه مصـرف، رشـد قابـل توجهـی را در 

مصرف برق خانگی شـاهد بودیم. از آنجا که قیمت 

سـرمایه گذاری  بـوده،  دسـتوری  صـورت  بـه  بـرق 

متناسب با مصرف انجام نشده است.

فوالدسـازان بـرای تامیـن بـرق خـود در پیـک سـه 

ماهه مصرف ناچار به احداث نیروگاه شده اند. البته 

وزارت صمـت قـول تامیـن بـرق را به فوالدسـازان داده 

است که با احداث نیروگاه های جدید، با مازاد تولید 

برق مواجه خواهیم شـد. با این وجود، مناسـب ترین 

راه حـل بـرای پایـان یافتـن ایـن وضعیـت، پرداخـت و 

سـامان دادن بـه نظـام مصـرف اسـت و بایـد در ایـن 

رابطـه الگوسـازی و فرهنگ سـازی مناسـبی را بـرای 

مصرف کننـدگان انجـام داد. در حـال حاضـر نظـام 

حاکـم بـر مصـرف خانگی به صورت تنبیهی اسـت و 

در صـورت افزایـش مصـرف، قیمـت بـرق نیـز افزایش 

خواهـد یافـت. تجربـه ثابت کرده اسـت کـه این الگو 

کارایی چندانی ندارد. در مقابل نظام تشویقی بهتر 

از نظـام تنبیهـی جـواب می دهـد. در صورتـی کـه بـا 

هوشمندسازی کنتور برق خانگی، مصارف پنج ساله 

و  بگیریـم  نظـر  در  الگـو  عنـوان  بـه  را  خانـوار  یـک 

مصرف کننده ای که کمتر از الگو برق مصرف کند را 

تشـویق بـه فـروش بـرق بـه فوالدسـازان به قیمت های 

بـه  کـه  انـرژی  سـیر  ترتیـب  ایـن  بـه  کـرد.  جهانـی 

فوالدسازان خواهد رسید و منافعی که بخش خانگی 

از کاهش مصرف خواهد برد، تحول عظیمی در نظام 

یـک  باعـــث  و  آورد  خواهـــد  وجــــود  بـــه  مصـرف 

فرهنگ سازی جدید در بخش خانگی خواهد شــد. 

بـه  مجبـــور  دیگــــر  فوالدســـازان  اینکـــه  ضمـــن 

سرمایه گذاری های سنگین در نیروگاه برق نخواهند 

بود. با این حال این فرایندها در بروکراسی های اداری 

وزارتخانه هـا پیش نمی رود.

و    جـاری  سـال  در  خوزسـتان  فـوالد 
سـال های آتـی چـه چشـم اندازی را بـرای 

خود ترسیم کرده است؟
شـرکت فـوالد خوزسـتان برنامه ریـزی خـود را بـر 

اساس تولید سه میلیون و 800 هزار تن فوالد مطابق با 

ظرفیت اسـمی لحاظ کرده اسـت. باید توجه داشـت 

کـه در سـال جـاری احتمـاال با افزایـش 10 هزار میلیارد 

تومانـی هزینه هـا مواجه شـده ایم امـا در طرف مقابل 

درآمـد افزایـش نیافتـه اسـت کـه علـت آن کاهـش 

قیمـت فـوالد در بازارهـا بـه دلیـل فضـای ایجـاد شـده 

ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه در 

بازارهای جهانی بود. به طور طبیعی عوارض این امر 

بـه بـازار داخلـی نیـز کشـیده شـده اسـت و قیمت هـا 

رونـد نزولـی پیـدا کرده انـد. در حالـی کـه هزینه هـای 

مختلـف همچـون حامل هـای انـرژی و قیمـت تمـام 

شـده افزایـش چشـمگیری داشـت. الزم بـه یـادآوری 

است که قیمت تمام شده تولید فوالد خوزستان در 

سال گذشته به طور متوسط هشت هزار و 800 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم محصـول بـود؛ در حالی که این 

میزان اکنون به حدود 11 هزار و 800 تومان به ازای هر 

کیلوگرم رسیده است. این اتفاقات باعث شد هیچ 

یـک از فوالدسـازان نتواننـد در ابتـدای سـال جـاری 

بودجه هـای خـود را بـه موقع به بـورس اطالع دهند و 

عـوارض صادراتـی موقتـی نیـز بـه عـدم چشـم انداز 

روشن برای سال جاری دامن زد.

احتماال با توجه به کمبود برق بخشـی از تولید 

یعنـی در حـدود 400 هـزار تـن محصـول از دسـت 

مـی رود امـا تمـام تـالش مـا در فـوالد خوزسـتان ایـن 

اسـت کـه بتوانیـم بخشـی از سـود سـال گذشـته را 

کسب کنیم. امیدوار هستیم تعهداتی که نسبت 

بـه سـهامداران داریـم، برطـرف کنیـم. همچنیـن در 

اجـرای پروژه هـای توسـعه ای، بـا توجه به اینکه فوالد 

خوزسـتان قطـب دوم تولیـد فـوالد در کشـور اسـت، 

این شرکت در چند سال گذشته فعال نبوده است. 

بنابرایـن شـدت اجـرای پروژه های توسـعه ای به ویژه 

پروژه هـای نیمـه تمام را افزایش خواهیـم داد که هم 

به درآمدزایی بیشتر مجموعه و هم به تداوم تولید 

کمک خواهند کرد.

فوالدسازان برای تامین 
برق خود در پیک سه ماهه 

مصرف ناچار به احداث 
نیروگاه شده اند. البته وزارت 
صمت قول تامین برق را به 
فوالدسازان داده است که با 
احداث نیروگاه های جدید، 
با مازاد تولید برق مواجه 

خواهیم شد
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بـا توجه بـه اهمیت فلز اسـتراتژیک آلومینیـوم در صنایع مختلـف، تولیدکننـدگان داخلی تمام 
تـوان خـود را جهت رشـد و توسـعه بیشـتر این صنعـت علی رغم چالش هـای فـراوان در بخش 
معـدن و صنایـع معدنی بـه کار گرفته اند. شـرکت آلومینای ایـران به عنوان تنهـا تولیدکننده پودر 
آلومینـا در سـطح خاورمیانـه، بـه خوبـی توانسـته اسـت بـا مدیریـت هوشـمندانه و برنامه ریزی 
بلندمـدت بـر این مشـکالت غلبه کند و اقدامـات چشـمگیری را در حوزه بومی سـازی انجام دهد. 
در ایـن رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با تورج زارع، مدیرعامل شـرکت 

آلومینای ایران گفت وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

آن دست  و پنجه نرم کرده اند، استفاده از تجهیزات 

اعمـال  اسـت.  معدنـی  فرسـوده  ماشـین آالت  و 

تحریم های اقتصادی از یک سو و قانون منع واردات 

ماشـین آالت معدنـی از سـوی دیگـر، باعـث شـده 

اسـت بسـیاری از معـدن کاران ناچـار بـه اسـتفاده از 

دسـتگاه های قدیمـی شـوند. اگرچـه هدف گـذاری 

جهت تولید تجهیزات و ماشین آالت معدنی توسط 

تولیدکنندگان داخلی مانند هپکو به نفع صنعت و 

معدن کشور خواهد بود اما الزم است یک بازنگری 

واردات  همچـون  خارجـی  تجـارت  قوانیـن  در 

که عملیات های مختلف معدنی را در بزرگ مقیاس 

انجـام می دهنـد، از تابسـتان سـال قبـل بـا چالـش 

تامیـن مـواد ناریـه روبـه رو شـده اند. اگرچـه شـرکت 

ظرفیت هـای  اسـت  کـرده  تـالش  ایـران  آلومینـای 

تـا ضـرر  کنـد  فعـال  معـدن  حـوزه  در  را  مختلفـی 

کمتـری متوجـه شـرکت در ایـن زمینـه شـود؛ چراکه 

صنعت آلومینیوم، یک صنعت توقف  ناپذیر اسـت 

دسـترس  در  همـواره  کافـی  اولیـه  مـواد  بایـد  و 

تولیدکنندگان این صنعت قرار داشته باشد. مشکل 

دیگـری کـه معـدن کاران کشـور طـی سـالیان اخیر با 

ارزیابـی شـما از ابرچالش هـای بخـش   
معدن در کشور چیسـت و چه راهکارهایی را 

جهت رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟
مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی  حاضـر  حـال  در 

نیـاز  مـورد  ناریـه  مـواد  تامیـن  معـدن،  بخـش 

معدن کاران است و بسیاری از فعاالن این بخش در 

تامیـن چاشـنی بـه منظور اجـرای عملیات انفجـار و 

آتش بـاری بـا مشـکل مواجـه شـده اند. این معضـل از 

حدود دو سال قبل شکل گرفته است و پیش از آن، 

چالشـی در این زمینه وجود نداشـت. معدن کارانی 

متنوع سازی محصوالت آلومینیومی با مدیریت ابرچالش ها
با کمبود مواد ناریه روبه رو هستیم  
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ماشـین آالت نـو و حتـی کارکـرده از جانب مسـئوالن 

ذی ربـط صـورت پذیـرد تـا شـاهد کاهش تاثیر هرچه 

بیشـتر این ابرچالش در بخش معدن باشـیم. تامین 

از  دیگـر  یکـی  معدنـی،  ماشـین آالت  سـوخت 

معضالت مهم در این بخش است و فعاالن معدنی 

کشـور در تامیـن گازوئیـل مـورد نیـاز تجهیـزات بـا 

مشـکل روبـه رو هسـتند و در حـال حاضـر گازوئیـل 

کافی به منظور رفع نیاز معدن کاران وجود ندارد.

از سـوی دیگـر، معـدن کاران کشـور از دانـش و 

تکنولوژی روز دنیا در عملیات های معدنی استفاده 

انقـالب  وقـوع  شـاهد  کـه  حالـی  در  نمی کننـد؛ 

صنعتی چهارم در سطح جهان هستیم و معدن کاری 

و  مکانیزاسـیون  راسـتای  در  مـدرن،  دنیـای  در 

دیجیتالی شدن حرکت می کند که از ماشین آالت 

بـا حجـم اسـتخراج بسـیار زیـاد بـرای کاهـش قیمت 

تمـام شـده مـواد معدنـی در ایـن بخـش اسـتفاده 

می شود. در چنین شرایطی، متاسفانه معدن کاران 

داخلی از ماشین آالت قدیمی که ساخت حدود 50 

سـال قبـل اسـت، اسـتفاده می کننـد و از تکنولـوژی 

اگرچـه  نمی شـود.  اسـتفاده  معـادن  در  دنیـا  روز 

قیمـت پاییـن انـرژی در داخـل کشـور تا مدتی پیش 

یـک مزیـت محسـوب می شـد امـا بـه مـروز زمـان 

شـاهد از بیـن رفتـن ایـن مزیـت هسـتیم و بـه نظـر 

می رسـد بخش معدن کشـور در ادامه با مشـکالت 

دیگـری نیـز مواجـه خواهـد شـد. بـا ایـن وجـود اگـر 

می خواهیـم  همچنـان در بخـش معـدن فعالیـت 

کنیم، باید اجرای هدفمند عملیات اکتشاف را در 

مصـرف بـرق کـه همـان فصـل تابسـتان محسـوب 

می شود، در بخش صنایع معدنی صورت نپذیرفته 

بـا  مرتبـط  می توانـد  آن،  از  بخشـی  کـه  اسـت 

مثـال،  بـرای  باشـد.  بـرق  تولیـد  در  تنوع  بخشـی 

می توانیـم از انـرژی خورشـیدی همزمـان بـا پیـک 

مصـرف بـرق در روزهـای گرم سـال بـرای تامین برق 

متاسـفانه  کـه  کنیـم  اسـتفاده  صنایـع  نیـاز  مـورد 

برنامه ریزی های الزم در این زمینه نیز انجام نشده 

اسـت و باید تمهیدات الزم برای تامین برق صنایع 

معدنی اندیشیده شود. مگر حاشیه سود واحدهای 

صنعتی چقدر است که ناچار به کاهش تولید 20 تا 

30 درصـدی خـود بـه دنبـال قطعـی بـرق می شـوند؟ 

کاهـش تولیـد واحدهای صنعتی، تبعات خـود را به 

همـراه خواهـد داشـت و منجـر بـه غیـر اقتصـادی 

شدن صنایع خواهد شد. از سوی دیگر، دانش فنی 

مـورد اسـتفاده در صنایـع معدنـی بـه روز نیسـت و 

ضـرورت دارد کـه اقدامـات الزم بـرای به روزرسـانی 

دانش و تکنولوژی این صنایع انجام شود. اگر ما به 

دنبال رقابت پذیری با کشـورهای صنعتی و توسـعه 

یافتـه در سـطح جهـان هسـتیم، بایـد دانـش فنـی و 

تکنولوژی تولید را به روزرسانی کنیم. اگرچه نقش 

تحریم را در این زمینه نمی توان نادیده گرفت و این 

معضـل، امـکان دسترسـی بـه دانـش روز تولیـد را از 

فعاالن صنعتی کشور سلب کرده است. البته باید 

در نظر داشـت که در این شـرایط، شـرکت آلومینای 

ایران موفق به بومی سازی بسیاری از قطعات مورد 

نیاز خود زیر سایه تحریم شده است. اگر به دنبال 

توسـعه و پیشـرفت صنایـع معدنـی کشـور هسـتیم، 

بایـد مـراودات تجـاری و اقتصـادی سـازنده بـا سـایر 

نقاط جهان داشته باشیم که در ادامه مسیر تولید، 

امیدوار هسـتیم این مهم محقق شـود. حمل و نقل 

از موانعـی اسـت کـه  یکـی دیگـر   ، مـواد معدنـی 

تولیدکنندگان صنایع معدنی با آن مواجه هستند. 

شرکت آلومینای ایران در منطقه جاجرم واقع شده 

است و ما با چالش حمل و نقل بوکسیت مورد نیاز 

روبـه رو هسـتیم؛ چراکـه  منطقـه  ایـن  در  کارخانـه 

زیرساخت های الزم و کافی برای دسترسی به محل 

امـر،  ایـن  تحقـق  و  اسـت  نشـده  تامیـن  کارخانـه 

همکاری سازمان های دولتی را می طلبد.

دستور کار خود قرار دهیم و تکنولوژی معدن کاری 

چالش هـای  اگرچـه  کنیـم.  روزرسـانی  بـه  را 

زیسـت محیطی و منابـع طبیعـی نیـز در ایـن بخـش 

سـازمان محیـط  اوقـات  گاهـی  و  مطـرح می شـود 

زیست اقدام به تعطیل کردن یک معدن که باید به 

فعالیت خود ادامه دهد، می کند. متاسفانه دانش 

و اطالعات کافی در خصوص حفظ محیط زیست و 

و  نـدارد  وجـود  معـدن  بخـش  در  طبیعـی  منابـع 

بنابرایـن بایـد یک بازنگری اساسـی در قانـون  معادن 

بـا حـوزه محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی  مرتبـط 

صـورت پذیـرد تـا بتوانیـم در راسـتای توسـعه هرچـه 

بیشـتر معـادن حرکـت کنیـم. بـر همیـن اسـاس باید 

در  معـدن کاری  بـا  ارتبـاط  در  کافـی  مطالعـات 

بزرگ مقیاس صورت پذیرد و اگر ارزش معدن کاری 

در یـک منطقـه وجـود داشـته باشـد، باید تمهیدات 

الزم در خصـوص مسـائل زیسـت محیطی و منابـع 

اگـر  و  شـود  اندیشـیده  منطقـه  آن  در  طبیعـی 

معدن کاری در یک منطقه از ارزش چندانی برخوردار 

نیسـت، باید اقدامات بازدارنده نسـبت به تخریب 

منابع طبیعی انجام شود.

در حـال حاضـر صنایع معدنی کشـور با   
چـه ابرچالش هایـی مواجه هسـتند و چگونه 

می توان با آن ها مقابله کرد؟
قطعـی بـرق، مهم تریـن معضلـی اسـت کـه در 

حـال حاضـر در بخـش صنایـع معدنـی بـا آن روبـه رو 

پیـک  بـرای  واقـع ظرفیت سـازی الزم  هسـتیم. در 
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نقـش صـادرات را در کاهـش اثرگذاری   
ابرچالش های بخش معـدن و صنایع معدنی 
چگونه ارزیابی می کنید و اسـتراتژی شـرکت 

آلومینای ایران در این حوزه چیست؟
اقتصـاد هـر کشـوری بـرای ادامـه حیـات خـود، 

نیازمنـد برقـراری ارتباط تجاری با سـایر نقـاط جهان و 

زیـرا  اسـت  فلـزی  و  معدنـی  مـواد  انـواع  صـادرات 

همزمـان بـا توسـعه صـادرات، ارزآوری بیشـتری بـه 

داخل کشـور انجام خواهد شـد و باید اقدامات الزم 

جهـت تثبیـت قوانیـن در ایـن حـوزه مهـم صـورت 

پذیـرد. اگـر به دنبال تغییر قوانین در حوزه صـادرات 

هسـتیم، بایـد یـک برنامه ریـزی جامـع در بلندمـدت 

داشـته باشـیم و نسـبت بـه اعمـال قوانیـن جدیـد در 

پایان برنامه زمان بندی شده اقدام کنیم. برای مثال، 

اگر قرار است میزان مشخصی از آالیندگی صنایع در 

پنج سـال آینده در نظر گرفته شـود، باید از هم اکنون 

ابـالغ آن بـه فعـاالن بخـش معـدن و صنایـع معدنـی 

صورت پذیرد تا تولیدکنندگان بتوانند طی این مدت 

کننـد.  برنامه ریـزی  مهـم  ایـن  تحقـق  راسـتای  در 

خوشبختانه میزان تولید آلومینیوم در داخل کشور، 

بیـش از نیـاز واحدهـای تولیـدی اسـت و بـر همیـن 

اساس تولیدکنندگان، نسبت به صادرات محصوالت 

خـود اقـدام می کننـد. شـرکت آلومینـای ایـران نیـز 

برنامه ریـزی جامـع و مدونـی را در ایـن حـوزه داشـته 

اسـت و بیش از 50 درصد محصوالت این شـرکت به 

منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز وارداتی و همچنین 

تامین ارز ، به خارج از کشور صادر می شود . شرکت 

آلومینای ایران عملکرد قابل قبولی را در این حوزه از 

خود به ثبت رسانده است.

آیا دولـت حمایت هـای الزم را به منظور   
و  معـدن  بخـش  ابرچالش هـای  کاهـش 
صنایـع معدنـی از تولیدکننـدگان داخلی به 

عمل می آورد؟
در ابتـدا بایـد مشـخص شـود کـه مفهـوم واژه 

حمایـت چیسـت و آیـا برنامه ریزی هـای الزم جهـت 

حمایت از تولیدکنندگان انجام شـده اسـت یا خیر. 

بـه نظـر می رسـد که هیچ حمایتـی از تولیدکنندگان 

صورت نمی پذیرد و تغییری در بخش های مرتبط با 

تولیـد ایجـاد نشـده اسـت. اخـذ مالیـات بیشـتر از 

تولیدکنندگانی که نقش بسزایی در اشتغال زایی و 

ارزآوری بـرای کشـور داشـته اند، یکـی از معضالتـی 

اگرچـه  دارد.  وجـود  زمینـه  ایـن  در  کـه  اسـت 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  در  برنامه ریزی هایـی 

تجارت برای حمایت از تولید انجام شـده اسـت اما 

و  نمی شـود  حمایـت  تولیدکننـدگان  از  عمـل  در 

تحمـل شـرایط سـخت  بایـد ضمـن  تولیدکننـدگان 

اقتصادی، روی پاهای خود بایستند. در حال حاضر 

امکان تامین ماده اولیه برای شرکت آلومینای ایران 

از بزرگ ترین معدن بوکسـیت کشـور به دالیل واهی 

هیـچ  متاسـفانه  و  نیسـت  فراهـم  زیسـت محیطی 

حمایتی از ما در این زمینه نشده است.

شـرکت آلومینای ایران چه تمهیداتی را   
بـرای مقابله با ابرچالش هـای صنایع معدنی 

در سال جاری اندیشیده است؟
شرکت آلومینای ایران، هدف گذاری و استراتژی 

ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  بلندمـدت  در  را  مشـخصی 

ابرچالش هـا در نظـر گرفتـه اسـت. مـا تمامـی نقـاط 

ضعـف و قـوت شـرکت را طـی ایـن مـدت شناسـایی 

کرده ایـم و توانسـته ایم ضمـن ارزیابـی ابرچالش هـای 

موجود، به تولید خود ادامه دهیم. باید توجه داشت 

کـه صنعت آلومینیوم، متفـاوت از صنعت فـوالد به 

شمار می آید و این صنعت از مزایای کمتری نسبت 

به فوالد برخوردار اسـت. برای مثال، بخش عمده ای 

ایـران،  آلومینـای  نیـاز شـرکت  مـورد  اولیـه  مـواد  از 

وارداتی است؛ در حالی که امکان دسترسی آسان به 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز فوالدسـازان در داخـل کشـور 

وجـود دارد. پـودر آلومینـا، آنـد و کریولیـت کـه مـواد 

آلومینیـوم  تولیدکننـدگان  نیـاز  اولیـه اصلـی مـورد 

هستند، به داخل کشور وارد می شود و خوشبختانه 

شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده پودر 

آلومینا، از واردات این ماده اولیه بی نیاز است اما در 

زمینه تامین بوکسیت، با چالش جدی مواجه هستیم 

و ایـن در حالـی اسـت کـه فوالدسـازان بـه راحتـی 

داخلـی  معـادن  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  سـنگ آهن 

کشـور تامیـن می کننـد. بـر همیـن اسـاس شـرکت 

آلومینـای ایـران، منابع تامین مـاده اولیه خود را در 

گـذر زمـان افزایـش داده اسـت و در حـال حاضر در 

پنـج اسـتان کشـور فعالیـت داریـم. ضمـن اینکـه 

دانش فنی مورد نیاز معدن کاری را در اختیار بخش 

خصوصـی قـرار داده ایـم و هم اکنون 15 تـا 20درصد 

از معـادن بخـش  نیـاز شـرکت،  مـورد  اولیـه  مـواد 

خصوصی تامین می شود.

همچنین توسعه در بخش های مختلف کارخانه 

اقدامـات  و  داده ایـم  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را 

چشـمگیری در حوزه بومی سـازی انجام شـده است. 

در حـال حاضـر بیـش از 95 درصـد قطعـات مورد نیاز 

شرکت آلومینای ایران در داخل کشور تولید می شود 

و بیـش از 52 شـرکت داخلـی در حـال همـکاری بـا 

مجموعه برای ساخت این قطعات هستند. بر همین 

اسـاس همـواره برنامه ریزی هـای الزم را بـرای آینـده 

شرکت در دستور کار خود قرار داده ایم و به دنبال 

متنوع سـازی در سـبد محصـوالت تولیـدی شـرکت 

تولیـد  جهـت  را  خـود  تـالش  تمـام  و  هسـتیم 

محصـوالت جدیـد بـه کار خواهیـم گرفـت. شـرکت 

آلومینـای ایـران طـی هشـت سـال اخیـر، عملکـرد 

از  خیره کننـده ای را در بخش هـای مختلـف اعـم 

طرح هـای  اجـرای  و  معـادن  راه انـدازی  اکتشـاف، 

توسـعه داشـته اسـت و امیـدوار هسـتیم بتوانیـم بـا 

برنامه ریـزی کارشناسـانه بـا وجـود تـورم و افزایـش 

هزینه هـای تولید، همچنـان به روند روبه رشـد خود 

ادامه دهیم.

دانش فنی مورد استفاده 
در صنایع معدنی به روز 
نیست و ضرورت دارد 
که اقدامات الزم برای 
به روزرسانی دانش و 
تکنولوژی این صنایع 

انجام شود
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معـدن و صنایـع معدنی، یکـی از حوزه  های مهـم و تاثیرگذار در تولید و تجارت کشـور به شـمار 
می آیـد و بخـش عمـده ای از صادرات غیرنفتی کشـور را به خود اختصاص داده اسـت. بـا این وجود 
ابرچالش هایـی در ایـن حـوزه بـه مـرور زمان شـکل گرفته اسـت که شـرایط حضور موثـر فعاالن 
معدنـی و صنعتـی در ایـن عرصـه را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت. در ایـن میان، شـرکت های 
دانش بنیـان می تواننـد با تکیـه بر دانـش متخصصان داخلی و بومی سـازی محصـوالت تخصصی، 
گام مهمـی را در جهـت کاهـش اثرگـذاری ایـن ابرچالش هـا بردارند. شـرکت دانـش پرتو نقش 
جهـان، یکـی از شـرکت های مطرح در زمینـه تولید انواع محصوالت تخصصی مسـی اسـت که در 
راسـتای اجـرای طرح توسـعه، بـا چالش هایی از جانب سـازمان های دولتی مواجه شـده اسـت. به 
همیـن منظور، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« با مجید رحیمی، مدیرعامل شـرکت 

دانش پرتو نقش جهان به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

دولت در راستای کاهش مشکالت صنایع 
معدنی قدم بردارد
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ارزیابـی شـما از ابرچالش هـای صنایـع   
معدنی و فلزی کشور چیست و چه راهکارهایی 

را جهت رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟
یکـی از مهم تریـن ابرچالش هـای معـادن کشـور، 

کامل نشـدن زنجیره تولید اسـت. معادن فراوانی در 

سـطح کشـور کشـف شـده اسـت کـه غنـی از انـواع 

معدنی همچون سنگ آهن، سنگ مس و... هستند. 

میـزان ذخایـر ایـن معادن در نقاط مختلف مشـخص 

شـده و اقدامـات مناسـبی جهـت اسـتخراج از آن هـا 

انجام شده است. اگرچه ممکن است حین استخراج 

از معادن، با مشکالت زیست محیطی مواجه شویم 

اما ضرورت دارد برنامه ریزی های الزم جهت کاهش 

ایـن معضـالت در دسـتور کار فعـاالن معدنـی قـرار 

طـی  معدنـی  مـواد  متاسـفانه خام فروشـی  بگیـرد. 

سـالیان اخیـر، بـا افزایش مواجه شـده و  ایـن در حالی 

اسـت کـه بایـد از خام فروشـی به منظـور ایجـاد ارزش 

افـزوده بیشـتر در ایـن بخـش جلوگیـری شـود. آثـار 

مخـرب ناشـی از ایـن معضـل در آینده نمایـان خواهد 

تولیـد  راسـتای  در  بایـد  اسـاس  همیـن  بـر  و  شـد 

محصـوالت نهایـی از مـواد خام حرکت کنیـم. اگر به 

دنبال مدیریت و مهار ابرچالش های معدن و صنایع 

محصـوالت  تولیـد  زنجیـره  بایـد  هسـتیم،  معدنـی 

معدنـی و فلـزی ادامـه پیـدا کنـد و از تکنولوژی هـای 

جدید جهت فرآوری مواد معدنی در تولید محصول 

استفاده شود؛ چراکه این مقوله منجر به ایجاد ارزش 

افـزوده بیشـتر خواهـد شـد و از لحـاظ اقتصـادی و  

دانـش فنـی، کمـک شـایانی به فعاالن معدنی کشـور 

خواهد کرد. در حال حاضر به کارگیری از دانش فنی 

و تکنولـوژی روز دنیـا در فـرآوری و تولیـد محصـوالت 

معدنـی، یکـی از مسـائل مهمـی اسـت کـه بایـد در 

دسـتور کار فعـاالن ایـن بخـش قـرار بگیـرد و صـادرات 

محصـول نهایی به جای مـواد خام معدنی، می تواند 

ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، ارزآوری مطلوبی را 

برای کشور به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی 

تولید و صادرات محصوالت معدنی و فلزی می تواند 

ضمن رقابت در عرصه بین المللی، زمینه ساز معرفی 

دانش و تکنولوژی داخلی شود که این امر در نهایت 

به نفع اقتصاد و تولید کشور خواهد شد.

نقـش تحریم هـا در این زمینـه را چطور   
ارزیابی می کنید؟

بـه نظـر می رسـد تحریـم، منجـر بـه خودکفایـی 

در بخش های مختلف به ویژه تولید شـده اسـت و 

می توانیـم تاثیـر آن را مثبـت ارزیابی کنیم. چراکه 

تولیدکننـدگان  اقتصـادی،  تحریم هـای  اعمـال  بـا 

داخلـی بـه تـوان خـود تکیـه کرده انـد و اعتمـاد بـه 

تولیـد محصـوالت جدیـد  منظـور  بـه  آن هـا  نفـس 

افزایش یافته است. در واقع تحریم، زمینه را برای 

رشـد و توسـعه بومی سـازی انواع محصوالت فلزی 

فراهـم سـاخته اسـت و بـر همیـن اسـاس می توانیـم 

متکـی بـه دانـش و تخصـص تولیدکننـدگان داخلی 

کشور باشیم.

در حال حاضـر تولیدکنندگان محصوالت   
مسی با چه چالش هایی مواجه هستند؟

قیمت مس در بورس فلزات لندن )LME( طی 

چهـار تـا پنـج سـال اخیـر، همـواره بـا نوسـان همـراه 

بوده است و به دنبال آن، تولیدکنندگان محصوالت 

مسی با چالش های فراوانی از جمله نوسان قیمت 

مـاده اولیـه روبـه رو شـده اند. نوسـان قیمـت مـس 

طـی ایـن مـدت، بسـیار زیاد بـوده و عملکـرد فعاالن 

ایـن صنعـت را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. تولید، 

وابسـته بـه تامیـن مـواد اولیـه کافـی اسـت و اگـر 

قیمت مواد اولیه رشد پیدا کند، تولید محصوالت 

نهایـی نیـز بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد. از سـوی 

دیگـر، افزایـش قیمـت مـس و بـه دنبـال آن رشـد 

قیمـت محصوالت مسـی، تاثیر مسـتقیم بـر فروش 

گذاشـته اسـت و از آنجایی که بازار کشـش افزایش 

قیمـت نهایـی را نـدارد، بنابرایـن ایـن امـر منجـر بـه 

کاهـش فـروش تولیدکننـدگان شـده اسـت. عرضـه 

عنـوان  بـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  مسـی  کاتـد 

مهم تریـن مـاده اولیـه مـورد نیاز تولیدکننـدگان این 

صنعـت، یکـی دیگـر از چالش هـای موجـود در ایـن 

زمینـه اسـت. دریافـت کـد بورسـی و سـایر مراحـل 

اداری بـه منظـور خریـد مـاده اولیـه از بـورس کاالی 

ایران، به قدری دشـوار و زمان بر اسـت که بسـیاری 

از تولیدکننـدگان ترجیـح می دهنـد مـس مـورد نیاز 

اگر به دنبال مدیریت و 
مهار ابرچالش های معدن و 
صنایع معدنی هستیم، باید 
زنجیره تولید محصوالت 
معدنی و فلزی ادامه پیدا 
کند و از تکنولوژی های 

جدید جهت فرآوری مواد 
معدنی در تولید محصول 

استفاده شود
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کننـد.  خریـداری  داخلـی  بـازار  از  را  خـود 

بروکراسـی های اداری فـراوان در زمینـه خریـد مـواد 

اولیـه از ایـن تـاالر صنعتـی، یکـی از ابرچالش هـای 

موجـود در صنعـت مـس بـه شـمار می آیـد و شـرایط 

تامیـن مـواد اولیه تولیدکنندگان محصوالت مسـی 

را دشوار  ساخته است.

تولیدکننـدگان    از  آیـا حمایت هـای الزم 
بخش خصوصی برای رفع ایـن ابرچالش ها از 

جانب دولت و مسئوالن صورت می پذیرد؟
حقیقـت امر این اسـت کـه در ظاهر اقداماتی 

برای حمایت از تولیدکنندگان انجام می شـود اما 

مقولـه  ایـن  بـه  نسـبت  اطالعـات الزم  و  آگاهـی 

وجـود نـدارد. زمانـی کـه یـک تولیدکننـده بـا تکیه 

ادامـه  خـود  فعالیـت  بـه  تخصـص  و  دانـش  بـر 

می دهـد و  بـه موفقیت هایـی نیـز در ایـن زمینـه 

دسـت پیدا می کند، بنابراین نباید مانع تراشـی از 

دچـار  تولیـد  تـا  پذیـرد  صـورت  مسـئوالن  جانـب 

نقـش جهـان،  پرتـو  اختـالل شـود. شـرکت دانـش 

یکـی از شـرکت های دانش بنیـان فعـال در کشـور 

بـه شـمار می آیـد کـه مفتخـر بـه تولیـد 16 نمونـه 

محصـوالت دانش بنیـان در صنعت کشـور اسـت. 

ما در تالش هستیم که با تکیه بر دانش متخصصان 

داخلی و بومی سـازی یک سـری محصوالت خاص، 

بـه  ناچـار  تـا  کنیـم  تامیـن  را  داخلـی  بـازار  نیـاز 

واردات این محصوالت از سـایر کشـورها نشـویم. 

در همیـن راسـتا ضـرورت دارد فعالیـت مجموعـه 

توسـعه پیـدا کنـد و اقدامـات الزم در ایـن زمینـه 

طـرح  اجـرای  جهـت  اسـت.  شـده  انجـام  نیـز 

کارخانـه  زیربنـای  افزایـش  دنبـال  بـه  توسـعه، 

بـا شـرکت شـهرک های  را  ایـن مسـئله  و  هسـتیم 

صنعتـی ایـران مطـرح کرده ایـم اما در پاسـخ اعالم 

امکان پذیـر  امـر  ایـن  متاسـفانه  کـه  اسـت  شـده 

نیسـت. ضمـن اینکـه بـرای افزایش ظرفیـت تولید 

مجموعه، رایزنی های الزم را با شـرکت برق انجام 

داده ایـم امـا مسـئوالن ایـن شـرکت اعـالم کرده انـد 

کـه در حـال حاضر با محدودیت توزیع برق مواجه 

هسـتیم و نمی توانیـم بـرق مـورد نیـاز مجموعـه را 

تامیـن کنیـم. همچنیـن زمانـی کـه بـرای دریافـت 

تسـهیالت بـه بانـک مراجعـه می کنیـم، متاسـفانه 

همـکاری الزم را بـا مـا بـه عمـل نمی آورنـد و امکان 

دریافت وام با سود پایین فراهم نیست. بر همین 

اسـاس، دولـت حمایـت خاصـی از تولیدکننـدگان 

بخـش خصوصـی بـه عمل نمی آورد و این در حالی 

اسـت کـه مـا می توانیـم بدون دخالت مسـئوالن و 

بـه  بهتریـن شـکل ممکـن  بـه  بخش هـای دولتـی، 

فعالیت خود ادامه دهیم.

بـا توجه بـه نام گذاری سـال 1401 به   
نـام »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، 
نقـش شـرکت های دانش بنیـان در کاهش 
ابرچالش هـای معدنـی را چطـور ارزیابـی 

می کنید؟
وظیفـه اصلـی شـرکت های دانش بنیـان، خلـق 

دانـش اسـت تـا بـا تکیـه بـر دانـش و تجربـه خـود، 

محصوالت تخصصی را تولید کنند. این شـرکت ها 

نقـش  کاهـش  در  بسـزایی  تاثیـر  می تواننـد 

ابرچالش هـای موجـود داشـته باشـند و تاثیـر تحریـم 

در تولیـد و اقتصـاد را کمرنـگ کننـد. بـه شـرطی که 

و  نپذیـرد  صـورت  دولـت  جانـب  از  مانع تراشـی 

تولیدکننـدگان گرفتـار بروکراسـی های اداری جهـت 

اجرای طرح توسـعه نشـوند. در واقع مسـئوالن باید 

را  دانش بنیـان  شـرکت های  از  الزم  حمایت هـای 

جهـت اجـرای طرح های توسـعه به عمل آورنـد و  در 

حالـی کـه امـکان اعطـای تسـهیالت بانکـی و تامیـن 

زیرسـاخت های الزم فراهـم اسـت، بایـد در اسـرع 

وقت در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرد. 

شـرکت دانش پرتو نقش جهان به دنبال آن اسـت تا 

بتوانـد بـا اجـرای طـرح توسـعه، فضـای مجموعـه را 

گسـترش دهـد و ضمـن افزایـش ظرفیـت تولیـد، بـه 

تنوع سـبد محصوالت تولیدی خود بیفزاید. ما در 

کـه  تخصصـی  محصـوالت  بومی سـازی  راسـتای 

تحریـم شـرایط تولیـد آن هـا را دشـوار سـاخته اسـت، 

حرکت می کنیم و امیدوار هستیم بتوانیم با گذر از 

سـد بزرگـی بـه نـام موانـع دولتـی، بـه اهـداف خـود 

دست پیدا کنیم.

وظیفه اصلی شرکت های 
دانش بنیان، خلق دانش 
است تا با تکیه بر دانش 
و تجربه خود، محصوالت 
تخصصی را تولید کنند. 
این شرکت ها می توانند 
تاثیر بسزایی در کاهش 

نقش ابرچالش های موجود 
داشته باشند



ابرچالش های صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

25         تیر ماه  1401        شماره  225 



ابرچالش های صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  225          تیر ماه  1401 26

صنعـت روی، یکی از صنایع مهم کشـور به شـمار می آید که نقش بسـزایی در اشـتغال زایی و 
ارزآوری حاصـل از صـادرات داشـته اسـت. علی رغـم اینکه تولیدکنندگان شـمش روی همـواره با 
تکیـه بر تـوان داخلی و غلبـه بر تحریم هـای خارجی، به فعالیت خـود در چنین شـرایط اقتصادی 
ادامـه می دهنـد اما به نظر می رسـد برخی ابرچالش هـای موجـود در صنایع معدنی و فلـزی، ادامه 
ایـن رونـد روبه رشـد را برای آن ها دشـوار سـاخته اسـت. در این رابطـه، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالین« با عبداهلل تیموری نیـا، مدیرعامل شـرکت ذوب روی اصفهان در خصوص 

این ابرچالش ها به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با » فلزات آنالین«:

نیـاورد امـا پرسـش اساسـی کـه تـا مدت هـا در افـکار 

عمومـی باقـی مانـد، این بود که آیا تمام مسـئوالنی 

کـه بـا بخـش صنعـت و معـدن سـر و کار دارنـد، از 

آشـنایی الزم بـا ایـن بخـش برخـوردار هسـتند و یـا 

ممکن است در بین آن ها، افرادی نیز حضور داشته 

مجـری  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  از  پیـش 

تصویری از یک معدن روباز در مانیتور پخش کرد و 

از  یکـی  چیسـت؟  ایـن  کـه  پرسـید  کاندیدهـا  از 

کاندیدهـا پاسـخ داد کـه گمـان می کنـم ایـن یک اثر 

تاریخـی باشـد! البتـه این شـخص در انتخابـات رای 

ارزیابـی شـما از ابرچالش هـای بخـش   
معـدن و صنایـع معدنـی چیسـت و چـه 
راهکارهایـی را بـرای رفع ایـن ابرچالش ها 

پیشنهاد می کنید؟
چنـد سـال قبـل در یکـی از مناظـرات انتخاباتـی 

غبار ابرچالش ها بر چهره تولید
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هـم  را  معـدن  یـک  دورنمـای  حتـی  کـه  باشـند 

ندیده اند؟ تصمیمات، بخش نامه ها و مصوباتی در 

این زمینه از جانب مسئوالن و سازمان های ذی ربط 

ابالغ می شود که گاهی آن قدر به دور از واقعیت های 

موجـــود بـه شمـــار می آینـــد و بـه معـــدن کاران و 

بـاور  در  کـــه  می رساننــــد  آسیـــب  صنعت گـران 

یـک  توسـط  تصمیـم  ایـن  نمی گنجـد  هیچکـس 

کارشـناس بـا تجربـه اتخـاذ شـده باشـد. یکـی از ایـن 

تصمیمات، وضع عوارض صادراتی در ابتدای سـال 

از چنـد مرحلـه  پـس  بـود کـه خوشـبختانه  جـاری 

تخفیف در نهایت لغو شد.

 از یک سـو، شـاهد تشـویق سـرمایه گذاران برای 

ورود بـه بخـش معادن متوسـط و کوچک مقیـاس در 

شـعار هسـتیم و از سـوی دیگـر، مشـکالتی ماننـد 

سـلب  واردات،  مقـررات  ماشـین آالت،  کمبـود 

و  زمان بـر  فرایندهـای  و  سـلیقه ای  صالحیت هـای 

رغبـت  معـادن،  کـردن  فعـال  در  پاگیـر  و  دسـت 

چندانـی بـرای ورود بـه ایـن حـوزه باقـی نگذاشـته 

است. چنانچه بارها این مسئله عنوان و تکرار شده 

انتظـار  اسـت،  باختـه  رنـگ  کالم  ایـن  دیگـر  و 

معدن کاران و صنعتگران این اسـت که دسـتگاهای 

دولتی همان قدر که در اخذ حقوق دولتی، مالیات 

و... جدیـت دارنـد، در تامیـن نیازهـای اولیـه  آن هـا 

اهتمـــام ورزنــــد. تنهــــا توقــــع ایــــن اســــت کــــه 

سرمایه گذاران این بخش را بدون هیچ حمایتی، به 

حـال خـود رهـا نکننـد تـا بتواننـد بـه فعالیـت خـود 

ادامه دهند و ضمن استخراج و فرآوری، کاالی خام 

را بـه محصـول نهایـی بـا ارزش افـزوده بیشـتر تبدیل 

کننـد و اشـتغال زایی، صـادرات و ارزآوری داشـته 

باشند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان می توانند 

حقوق دولتی، بیمه، مالیات و سایر تکالیف دولتی 

خود را پرداخت کنند. الزم به ذکر است که بعد از 

نفـت، بهتریـن منبـع بـرای تولیـد ناخالـص ملـی و 

ارزآوری، بخش معدن به شـمار می آید و در سراسـر 

جهـان، بخـش معـدن و صنایـع معدنـی جـزو یکـی از 

10شغل سخت محسوب می شود.

شـرکت ذوب روی اصفهـان بـه عنوان   
یکـی از بزرگ تریـن تولیدکنندگان شـمش 

روی، بـا چـه ابرچالش هایـی طـی سـالیان 
اخیـر مواجـه بـوده اسـت  و تمهیدات شـما 

جهت مقابله با آن ها چیست؟
شـرکت ذوب روی اصفهـان نیـز ماننـد سـایر 

فعـاالن ایـن حـوزه، بـا موانعـی مواجـه بـوده اسـت. 

متاسـفانه تمامـی موانـع و مشـکالت معـدن کار، 

بالفاصلـه بـه واحـد ذوب گـر کـه حلقـه سـوم ایـن 

صنعـت اسـت، انتقـال پیـدا می کنـد. صنعتگـران 

نیازمند سایر امکانات دیگر )به جز ماده معدنی( 

افزودنـی  مـواد  و  آب  سـوخت،  بـرق،  جملـه  از 

هسـتند کـه آن هـا را تحـت فشـار قرار داده اسـت. 

بروکراسـی های اداری و رفـت و آمدهـای پیاپـی به 

سازمان های دولتی نیز از دیگر چالش های موجود 

اخیـر،  سـالیان  طـی  اینکـه  ضمـن  اسـت.  بـوده 

افزایــــش  ملزومــــات  و  امکانـــات  ایــــن  تمامــــی 

قیمت های چند برابری داشـته اند و این در حالی 

اسـت که برای تولیدکنندگان شـمش روی، امکان 

فـروش  قیمـت  در  تعدیلـی  هیچ گونـه  انجـام 

نیسـت. باید توجه داشـت که قیمت فروش، تابع 

دو عامـل قیمـت جهانـی و نـرخ تسـعیر ارز اسـت 

اختیـار  حیطـه  و  اراده  از  خـارج  دو  هـر  کـه 

تولیدکننده اسـت. عالوه بر گران شـدن این اقالم، 

مشـکل کمبـود یـا در برخـی مـوارد نبـود آن هـا نیـز 

بـه طـور جـدی مطرح اسـت. قطعی بـرق و کاهش 

مصرف دسـتوری آن طی دو سـال گذشـته، تولید 

روی در داخـل کشـور را بـا کاهـش فراوانی رو به رو 

کـرده اسـت؛ چنانچـه آمارهـا نیـز خبـر از کاهـش 

30درصدی تولید می دهند.

شرکت ذوب روی اصفهان با تمرکز در بخشی 

کـه مدیریـت آن تـا حـدودی در اختیـار مجموعـه 

ایـن  از  پذیـری  تاثیـر  می کنـد  سـعی  اسـت، 

ابرچالش هـا را کاهـش دهـد. از جملـه این اقدامات 

می تـوان بـه اسـتفاده بیشـتر از کانی هـای معـادن 

شـرکت بامـا کـه در مجـاورت کارخانـه ذوب روی 

واقع شـده اسـت، اسـتفاده از فناوری پر عیارسازی 

بـرای اسـتفاده کـردن از کانی هـای کم عیـار، تالش 

در جهت کاهش مصرف مواد افزودنی با استفاده 

یـک  سـاخت  و  تحقیقاتـی  فعالیت هـای  نتایـج  از 

بـا ظرفیـت باالتـر از 10 مـگاوات در  نیـروگاه بـرق 

بعد از نفت، بهترین منبع 
برای تولید ناخالص ملی و 
ارزآوری، بخش معدن به 
شمار می آید و در سراسر 

جهان، بخش معدن و 
صنایع معدنی جزو یکی از 
10شغل سخت محسوب 

می شود
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داخـل کارخانـه اشـاره کـرد کـه آسـیب پذیری تولید 

از ناحیه قطع و محدودیت برق را در آینده نردیک 

کـوره  نصـب  همچنیـن  رسـاند.  خواهـد  صفـر  بـه 

سـوخت  کـوره  جایگزینـی  و  الکتریکـی  القایـی 

فسـیلی فعلی با آن در کارخانه، تاثیر قابل توجهی 

در راندمـان تولیـد بـا توجـه بـه قیمـت تمـام شـده 

خواهد گذاشت.

ایـن    شـکل گیری  در  تحریـم  نقـش 
ابرچالش هـا را تـا چه انـدازه موثـر ارزیابی 

می کنید؟
تاثیـر تحریم هـا در تمام ابعـاد از کوچک ترین تا 

تحریـم،  نیسـت.  انـکار  قابـل  حـوزه،  کالن تریـن 

باطنـی همـه  میـل  کـه علی رغـم  اسـت  واقعیتـی 

درگیـر آن هسـتیم. اگـر ایـن طور نبـود، این حجم از 

تـالش بـرای رفـع آن ها، مفهومی نداشـت و صورت 

نمی پذیرفـت. کشـوری بـا ایـن وسـعت و جمعیت، 

بایـد درآمـد کافـی ارزی داشـته باشـد. در غیـر ایـن 

صـورت ضمـن کاهـش ایـن درآمـد، چنین وضعیتی 

که در حال حاضر گرفتار آن هسـتیم، پیش خواهد 

آمد. اولین میوه سمی این درخت، تورم است که 

با سـرعتی شـگرف موجـب رکود، گرانـی، بیکاری و 

... می شود و صنایع مختلف و تولیدکنندگان نیز 

اعم از صنعتی، کشاورزی، دامی و امثال آن، زخم 

خود را از این تیغ برداشته اند.

بـا توجـه بـه اینکـه عمـده محصوالت   
تولیـدی شـما بـه خـارج از کشـور صـادر 
می شـود، تاثیـر حـوزه صـادرات را در ایـن 

زمینه چطور ارزیابی می کنید؟
ایـن مهـم را می توانیـم از دو زاویـه بازار فروش 

خارجـی و مقـررات و روندهـای صادراتـی بررسـی 

هیـچ  تاکنـون  اول، خوشـبختانه  نـگاه  در  کنیـم. 

در  روی  شـمش  مصـرف  و  نداشـته ایم  مشـکلی 

جهـان بسـیار  بیشـتر از آن چیـزی اسـت کـه در 

ایـران تولیـد می شـود. تاکنون همواره توانسـته ایم 

هـر مقـدار تولیـد را به مقاصد خارجـی خود صادر 

کنیـم امـا زمانـی که به مسـائل حوزه صـادرات در 

داخل کشـور می رسـیم، باز هم مشـکالت و موانع 

خودنمایـی می کننـد. درسـت تـا جایی کـه گاهی 

اوقات پیدا کردن کانتینر برای بار کردن شـمش، 

تبدیـل بـه یـک معضـل خواهـد شـد و بایـد بـرای آن 

از  حاصـل  ارز  تبدیـل  کـرد.  هزینـه  برابـر  چنـد 

صـادرات پـس از دریافـت آن از مشـتری نیـز یـک 

معضـل دیگـر بـه شـمار می آیـد و واقعیـت امـر ایـن 

اسـت که همواره دسـتخوش تصمیمات عجوالنه 

سـازمان های  و  مسـئوالن  جانـب  از  موقـت  و 

ذی ربط بوده است. صادرکنندگان انتظار خاصی 

ارز  می خواهنـد  فقـط  و  ندارنـد  زمینـه  ایـن  در 

حاصـل از صـادرات را بـه همـان قیمـت، تبدیـل بـه 

ریـال کننـد تـا نیازهـای آن هـا بـه طـور رسـمی، در 

توسـط  آزاد  بـازار  در  نـه  و  کشـور  بانکـی  شـبکه 

دالالن ارز رفع شود.

بـا توجـه بـه اهمیـت بخـش معـدن و   
صنایع معدنـی در جهان، آینـده این مهم در 

کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
آینـده بـه عملکـرد خود مـا بسـتگی دارد و هیچ 

اتفـاق خاصـی خـارج از اراده رخ نخواهـد داد. اگـر 

کمبودهـا، ارتبـاط ضعیـف دسـتگاه های دولتـی و 

سـازمان های تصمیم گیرنـده بـا بخـش خصوصـی و 

بـه  نکـردن  توجـه  و  معـدن کاران  و  صنعتگـران 

واقعیت ها و تمرکز دولت به دریافت سهم خود از 

معـادن باشـد، ایـن چـرخ با سـرعت کمتری نسـبت 

بـه گذشـته خواهـد چرخید. اگر همچنان بسـیاری 

زیسـت  دسـتورالعمل های  ویـژه  بـه  مقـررات  از 

محیطـی مبهـم و قابل تفسـیر بـه رای باقی بمانند، 

ریسـک سـرمایه گذاری همچنـان بـاال خواهـد بـود. 

اگـر بـرای معضـل جدیـد نیـروی کار کـه تامیـن آن 

بسـیار دشـوار به نظر می رسـد و مهاجرت و خروج 

فـارغ التحصیـالن و متخصصـان را از داخـل کشـور 

به همراه داشـته اسـت، تدبیری اندیشـیده نشود و 

در نهایت اگر تحریم و مشکالت ناشی از آن مانند 

مقولـه غبارگرفتـه »گـروه ویـژه اقـدام مالی« مرتفع 

نشـود، آینـده روشـنی بـرای ایـن بخـش نمی تـوان 

متصور شد.

قیمت فروش، تابع دو 
عامل قیمت جهانی و نرخ 
تسعیر ارز است که هر 
دو خارج از اراده و حیطه 
اختیار تولیدکننده است
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معـاون امور معـادن و صنایع معدنـی »ومعادن« گفت: اجرای پروژه ها با محاسـبات اقتصـادی و فنی 
آغـاز می شـود اما نبود ثبـات در قوانین و مقررات و صدور دسـتورالعمل های خلق السـاعه، ممکن اسـت 

اجرای بسیاری از پروژه ها را با چالش مواجه کند و محاسبات فنی و اقتصادی را به طور کلی تغییر دهد.

می کننـد و عملیـات اکتشـافات تکمیلـی را انجـام 

و  طراحی هـا  جانمایی هـا،  بتوانیـم  تـا  می دهنـد 

تسـت های تکنولـوژی را مشـخص کنیـم و بـر اسـاس 

نتایج مطالعات اولیه بتوانیم فرایند اجرایی و احداث 

کارخانه را آغاز کنیم.

وی تصریـح کـرد: اجـرای پـروژه مـس جانجـا در 

مسـیر خوبی قرار گرفته اسـت و این پروژه نسـبت به 

دیگـر پروژه هـای بـزرگ کـه اقدامـات اولیـه در آن هـا 

مـدت زمـان بیشـتری بـه طـول می انجامـد، بـه نظـر 

می رسد پروژه جانجا در زمان خوبی روی ریل اجرایی 

قرار گرفته است.

اجرای پروژه های توسعه ای در صبانور  
معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« در 

خصوص دیگر پروژه های مهم شرکت توسعه معادن و 

معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« مطرح کرد:

نبود ثبات در قوانین، ابرچالش اجرای پروژه ها

امین صفری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

شـرکت  کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـا توجـه بـه 

استراتژی ها، نقش و اهمیت شرکت در حوزه معدن و 

صنایع معدنی و فلزی کشور، پروژه های متعددی را 

در دست اقدام دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت بیشتر سهام 

شرکت های حوزه معادن و صنایع معدنی و فلزی را 

در اختیار دارد، در این بخش به فعالیت می پردازد 

و بـر همیـن اسـاس اکثـر پروژه هـا نیـز در ایـن حـوزه 

تعریف شده اند.

اجرای پروژه مس جانجا  
معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« با 

اشـاره به یکی از بزرگ ترین پروژه هایی که در در حال 

و  بزرگ  تریـن  از  یکـی  کـرد:  عنـوان  اسـت،  انجـام 

مهم ترین پروژه ها، معدن مس جانجا به شمار می آید 

کـه قـرار اسـت در ایـن معـدن بـا انجـام اکتشـافات 

تکمیلی و باطله برداری و سپس استخراج و در نهایت 

احداث کارخانه کنسـانتره مس به ظرفیت 130 هزار 

تن تکمیل شود.

صفـری مطـرح کـرد: خوشـبختانه در ایـن پـروژه 

قرارداد منعقد و شرکت مورد نظر و زمین برای انجام 

پروژه اختصاص داده شده است. همچنین مدیرعامل 

و هیئت مدیره شـرکت جهت تسـریع در فرایند های 

اداری تعییـن شـده اند. عالوه برایـن، برنامه ریـزی و 

زمان بندی فازهای اجرای پروژه مشخص شده است. 

در حال حاضر نیز تیم اجرای پروژه در معدن فعالیت 

فلـزات در حـوزه صنایـع معدنـی و فلـزی، اذعـان کـرد: 

پروژه های متعدد دیگری را در دست اقدام داریم که 

از جمله آن ها می توان به پروژه های صبانور اشاره کرد و 

کارخانه هـای فرآوری سـنگ آهن بـرای افزایش ظرفیت 

در حـال اجـرا اسـت؛ بـه طـوری کـه قـرار اسـت میـزان 

تولیـد کنسـانتره از یـک میلیـون و 600 هـزار تـن بـه 

میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. پنج 

صفری تاکید کرد: در صبانور پروژه ها در معادن 

مختلف مشخص شده اند. در هر سه معدن گاللی، 

شـهرک و باباعلـی پروژه هـای کنسـانتره تعریف شـده 

اسـت و ایـن کارخانه هـا در حـال طراحی هـای اولیـه 

هسـتند. همچنین در صبانور یک طرح یک میلیون 

تنـی بـرای احـداث کارخانـه گندله سـازی در دسـت 

اقـدام داریـم و ایـن پـروژه حـدود 30 درصـد پیشـرفت 

فیزیکی دارد. امیدوار هستیم تا سال آینده، عملیات 
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طبس، پروژه افزایش ظرفیت در دست اقدام است 

و در تالش هستیم باتری های آن را راه اندازی کنیم 

کـه هـم تامیـن زغـال و هـم تولیـد کک ایـن پـروژه را 

افزایش خواهیم داد.

وی تصریح کرد: تعدادی طرح اکتشـافی نیز در 

اسـتان های اردبیل، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان 

جنوبی در حال انجام است که این امر توسط شرکت 

یاقوت توسعه معادن و فلزات پیش می رود. به دنبال 

فعالیـت برون مـرزی هسـتیم کـه در واقـع بـا توجـه به 

نیـاز کشـور بـه مواد معدنـی در آینده، در کشـورهای 

قزاقستان، ترکیه و حتی سنگال نیز بررسی های اولیه 

انجام شده است.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

بـا  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  شـرکت  کـرد:  اضافـه 

طرح هایـی کـه در دسـت اقـدام دارد، در آینـده نـه 

چنـدان دور نقـش نخسـت و مهمـی را در صنایـع 

معدنی و فلزی کشور ایفا خواهد کرد.

ابرچالش های اجرای پروژه ها  
صفـری بـا اشـاره بـه چالش هـا و مشـکالت اجـرای 

پروژه هـا، اظهـار کرد: به طور حتم اجرای این پروژه ها، 

بـا چالش هایـی همـراه خواهـد بـود. بـه طـور مثـال در 

بخـش انـرژی، بـه شـدت با چالش کمبود بـرق مواجه 

خواهیـم بـود. بـرای رفـع این معضـل، در حال تـالش و 

برنامه ریزی هستیم تا به سمت انرژی های تجدیدپذیر 

یا انرژی های پاک پیش برویم زیرا از نظر سرزمینی و 

زیسـت محیطی با توجه به کمبود انرژی در کشـور، 

باید به این سمت حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: در رابطه با تامین انرژی، در حال 

سـاخت پـروژه گندله سـازی بـه اتمـام برسـد و شـاهد 

راه اندازی پروژه باشیم.

وی اذعـان کـرد: گفتنـی اسـت کـه پروژه هـای 

دیگـری بـرای صبانـور در حـوزه معـدن کاری و به ویژه 

اکتشـافات معدنـی در غـرب کشـور در حـال انجـام 

اسـت کـه امیـدوار هسـتیم بـا اجـرای ایـن پروژه هـا، 

صبانـور بـه قطـب جدیـدی در تولیـد سـنگ آهن در 

کشور تبدیل شود.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

در ارتبـاط بـا پروژه هـای ایـن شـرکت در حـوزه فـوالد، 

فـوالد  شـرکت  نیـز  فـوالد  بخـش  در  کـرد:  مطـرح 

کردسـتان، یکی از پروژه های در دسـت اقدام شرکت 

توسـعه معادن و فلزات خواهد بود. این پروژه شـامل 

احیا مستقیم به ظرفیت یک میلیون و 600 هزار تن و 

همچنیـن فوالدسـازی بـه ظرفیـت یـک میلیـون تـن 

است. پیمانکار ها در هر دو پروژه مشخص شده اند و 

بـه زودی عملیـات اجرایـی دو پـروژه و نیـز سـفارش 

تجهیزات عملیات سیویل آغاز خواهد شد.

صفـری اضافـه کـرد: پـروژه بعـدی »ومعـادن«، 

فـوالد اردبیـل اسـت کـه پیمانـکار آن مشـخص شـده 

است و عملیات اجرایی آن پیش می رود. خوشبختانه 

در ایـن پـروژه سـرعت اجـرا بـاال بـه نظـر می رسـد و 

پـروژه فـوالد اقلیـد نیـز در حـال اجـرا و پیمانـکاران 

مشخص شده است. ظرفیت این پروژه یک میلیون 

تن خواهد بود.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

تاکیـد کـرد: بایـد توجـه داشـت کـه اجـرای پروژه های 

فوالدسازی این چنینی، مناطق مختف کشور را چه از 

نظر اشتغال، چه از نظر توسعه اقتصادی و در نهایت 

از نظر توسعه انسانی به طور کامل متحول می کند.

پروژه های تجلی  
صفـری در ادامـه بـه پروژه های تجلی اشـاره کرد 

و گفت: تعدادی از طرح های »ومعادن« در شرکت 

تجلـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ابرکـوه یـزد، 

پـروژه آهـن اسـفنجی، فوالدسـازی و کالف تعریـف 

شده است. همچنین پروژه زغال سنگ در گلنرود و 

توسعه اکتشافات در مناطق مختلف کشور توسط 

تجلـی پیـش مـی رود. ضمـن اینکـه در کک سـازی 

انجـام برنامه ریزی هـای الزم هسـتیم زیرا اسـتفاده از 

انرژی خورشـیدی به عنوان سـوخت معدن و صنایع 

اسـت.  نداشـته  اقتصـادی  تاکنـون صرفـه  معدنـی 

بنابرایـن بـا توجـه به کمبود هایی کـه در صنعت برق 

وجود دارد، به طور حتم استفاده از انرژی تجدیدپذیر 

در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی صرفـه اقتصـادی 

خواهـد داشـت. امیـدوار هسـتیم بتوانیـم یـک طـرح 

و مدیرعامـل  تعریـف کنیـم  ایـن زمینـه  خـوب در 

هلدینگ نیز روی این موضوع تاکید جدی دارد.

معـاون امـور معـادن و صنایع معدنی »ومعـادن« 

خاطرنشـان کـرد: در بخـش نیـروی انسـانی در تمـام 

پروژه ها و حوزه های صنایع معدنی و فلزی، با کمبود 

نیروی متخصص مواجه هستیم. تالش می کنیم در 

پروژه هـا از نیروهـای جـوان اسـتفاده کنیـم و نسـل 

جدیـدی را در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی جهـت 

اجرای پروژه به وجود آوریم.

صفـری بـه یکـی از ابرچالش هـای حـوزه معـدن و 

صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های 

جـدی مـا در ایـن زمینه، نبود ثبات قوانین و مقررات 

در کشـور اسـت. با توجه به طرح هایی که در دسـت 

محاسـبات  بـا  پروژه هـا  از  یـک  هـر  داریـم،  اقـدام 

اقتصـادی پیش می روند. ثبات اقتصـادی و قوانین و 

مقـررات در هـر یـک از ایـن پروژه هـا تاثیـر می گـذارد. 

صـدور  مقـررات،  و  قوانیـن  تغییـر  همچنیـن 

بخشنامه های جدید و دستورالعمل ها نیز تاثیر قابل 

و  نتایـج  در  و  پروژه هـا  اجرایـی  رونـد  در  توجهـی 

ایـن مقولـه  آن هـا می گـذارد.  اجرایـی  شـاخص های 

اجـرای پروژه هـا را بـه صـورت جـدی بـا چالـش مواجـه 

کـرده اسـت. متاسـفانه بـرای ایـن امـر راهـکاری نیـز 

وجـود نـدارد؛ مگـر اینکـه بـا یـک خـرد جمعـی، بخـش 

خصوصـی و حاکمیـت بتواننـد ثبـات را در قوانیـن و 

مقررات ایجاد کنند.

وی بخـش حمـل و نقـل را نیز دیگر چالـش اجرای 

پروژه هـای معدنـی و فلـزی دانسـت و یـادآور شـد: 

کمبود ریل و راه آهن در کشـور بسـیار جدی اسـت و 

باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود. البته 

نیازمنـد ایـن هسـتیم بخش هایی کـه متولـی راه آهن 

هسـتند، بـرای توسـعه آن پیش قـدم شـوند تـا راه آهن 

توسعه پیدا کند.

تالش می کنیم در پروژه ها از 
نیروهای جوان استفاده کنیم 
و نسل جدیدی را در حوزه 

معدن و صنایع معدنی جهت 
اجرای پروژه به وجود آوریم
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مدیرعامـل شـرکت مسـبار کاوه گفت: کاهـش عرضه و افزایـش تقاضای کاتد مـس در بورس، 
باعث شـده اسـت در تامین ماده اولیه مورد نیاز خود دچار مشـکل شـویم و به دنبال آن، مشـتریان 

صادراتی خود را از دست داده ایم.

هفتـه مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود را تامیـن کنیـم. 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نیـز طی ایـن مدت، 

عرضـه کاتـد مـس را از پنـج هـزار تن به چهار هزار تن 

کاهش داد که این مسئله منجر به افزایش تقاضا و 

رقابـت کاذب در بـورس شـد. اگرچـه ایـن اتفـاق بـا 

سـودآوری بیشـتری بـرای شـرکت ملـی مـس همـراه 

بود اما مشتریان کاتد این شرکت را با معضل تامین 

شـد  باعـث  همچنیـن  و  کـرد  مواجـه  اولیـه  مـواد 

بازارهـای صادراتـی خـود را از دسـت بدهنـد؛ چراکه 

مشـتریان خارجـی، محصـوالت تولیـدی را بر اسـاس 

خریـداری  لنـدن  فلـزات  بـورس  در  مـس  قیمـت 

می کننـد و رقابت پذیـری کاذب و افزایـش قیمـت 

کاتد، به نفع صادرکنندگان داخلی نیست.

مدیرعامل شـرکت مسـبار کاوه بیان کرد: زمانی 

کـه قیمـت مـس در بـورس فلـزات لنـدن بـا نوسـان 

همـراه می شـود، تولیدکننـدگان داخلـی بایـد قـادر به 

مدیریـت شـرایط حاکـم در بـازار باشـند. هجینـگ 

مدیرعامل شرکت مسبار کاوه بیان کرد:

کاهش رقابت در بازارهای صادراتی زیر سایه چالش ها

احسـان رحمانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مهم ترین چالشی که تولیدکنندگان محصوالت مسی 

طـی یـک مـاه اخیـر بـا آن مواجـه شـده اند، کاهـش 

قیمـت مـس در بـورس فلـزات لنـدن بـوده اسـت. بـه 

دنبـال ایـن امـر، رقابـت در بـورس کاالی ایـران بـرای 

خرید کاتد 12 درصد رشد پیدا کرده است. با افزایش 

رقابت پذیری در این تاالر صنعتی، قیمت ماده اولیه 

به صورت کاذب رشد پیدا می کند و همین مسئله 

منجر به از دست دادن مشتریان صادراتی محصوالت 

شرکت مسبار کاوه شده است.

کاهش عرضه و افزایش تقاضای کاتد   
در بورس

بـا افزایـش 12 درصـدی رقابـت در  وی افـزود: 

بـورس کاالی ایـران، موفـق بـه خریـد کاتـد طـی سـه 

هفتـه گذشـته نشـدیم و در نهایـت توانسـتیم ایـن 

)Hedging(، یکـی از فرایندهـای موثـر در ایـن شـرایط 

است که متاسفانه دانش به کارگیری از آن، گسترش 

پیدا نکرده است و کشورهایی مانند ترکیه و عربستان 

بازارهای منطقه ای را در دست گرفته اند. البته نقش 

تحریم در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت و برای 

مثال، اگر یک تولیدکننده داخلی اقدام به راه اندازی 

دفتر فروش در یکی از کشـورهای حوزه خلیج فارس 

مانند امارات متحده عربی کند، از آنجایی که ثبت 

برند به نام ایران شـکل گرفته اسـت، باز هم موفق به 

همکاری دوجانبه با سایر کشورها نخواهد شد.

رحمانی تصریح کرد: قیمت فلزات اساسـی در 

بازارهای جهانی، همواره با نوسان همراه بوده است 

و تولیدکنندگان داخلی چاره ای جز مدیریت شرایط 

بازارهـای صادراتـی  بـه منظـور رقابـت در  داخلـی 

ندارند. در چنین شرایطی که ضرورت دارد نسبت 

بـه تسـهیل شـرایط تولیـد ماننـد تامیـن مـواد اولیـه 

اقـدام شـود امـا متاسـفانه عرضـه کاتـد در بـورس 
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از ایـن تـاالر صنعتـی وجـود نـدارد، بـر همیـن اسـاس 

شـاهد حجـم پاییـن معاملـه در بـوس و خرید مفتول 

خریـداران  واقـع  در  هسـتیم.  آزاد  بـازار  از  مسـی 

می تواننـد مفتـول مـورد نیـاز خـود را بـا صـدور چـک 

مدت دار از بازار آزاد تامین کنند اما اگر تصمیم به 

خریـد از بـورس داشـته باشـند، بایـد طـی سـه روز 

کاری نسـبت بـه تسـویه حسـاب خود اقـدام کنند. 

البتـه از آنجایـی کـه کاتـد مـس توسـط شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران تنهـا در بـورس عرضـه می  شـود، 

بنابراین چاره ای جز خرید کاتد از بورس نیسـت اما 

در زمینـه مفتـول مسـی، به راحتی می توان نسـبت 

به تامین آن از بازار آزاد اقدام کرد.

جای خالی کارشناسی در قطعی برق   
واحدهای صنعتی

وی در خصـوص قطعـی بـرق واحدهـای صنعتی 

طـی روزهـای اخیـر، تصریـح کـرد: بـرق مجموعـه بـر 

اسـاس برنامه زمان بندی شـده در سـال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، قطع می شود؛ درحالی 

کـه سـال پیـش، برنامه ریـزی مشـخصی بـرای قطعـی 

بـرق وجـود نداشـت و شـاهد قطعـی بـرق خـارج از 

روزهای اعالم شده بودیم که همین مسئله به تولید 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  کـرد.  وارد  ضربـه  شـرکت 

صنایـع  بـرق  قطعـی  جهـت  الزم  کارشناسـی های 

کاالی ایـران کاهـش پیـدا کـرده اسـت و  رقابـت 12 

درصـدی کـه از حاشـیه سـود چندانی نیز برخـوردار 

نیست، شکل گرفته است.

ضرورت تسهیل شرایط صادرات  
حـوزه  در  موجـود  مشـکالت  بـه  ادامـه  در  وی 

صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات در هیچ یک از 

کشورهای جهان به صورت نقدی انجام نمی شود و 

ایـن مهـم بـا اسـتفاده از سیسـتم های بانکـی صـورت 

بازارهـای  صـورت  ایـن  غیـــر  در  می پذیرد.چراکـه 

صادراتـی محـدود خواهـد شـد و متاسـفانه ما شـاهد 

این اتفاق در روابط تجاری کشـور هسـتیم؛ صادرات 

محدود به عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج 

فـارس شـده اسـت و ایـن کشـورها نیـز بـا مشـکالت 

بانکی مواجه هستند. بنابراین اگر به دنبال توسعه و 

گسترش صادرات در صنایع معدنی و فلزی هستیم، 

باید روابط بین بانکی با سایر کشورها تقویت شود و 

تحقـق نیافتـن ایـن مسـئله، منجـر بـه کاهـش قیمت 

محصـول در بازارهـای صادراتی خواهد شـد که سـود 

چندانی را عاید تولیدکننده نمی کند.

ایـن تولیدکننـده مفتـول مسـی در همیـن راسـتا 

اضافـه کـرد: صـادرات، پایـه و اسـاس فعالیت شـرکت 

مسـبار کاوه محسـوب می شـود و همـواره بـه دنبـال 

توسـعه ایـن مهـم طی سـالیان اخیـر بوده ایـم اما وضع 

قوانیـن خلق السـاعه و غیرکارشناسـانه در ایـن بخش، 

باعث شده است نتوانیم اهداف صادراتی خود را به 

طور کامل محقق کنیم. ضمن اینکه قوانین متعددی 

در این بخش وضع می شـود که نگاه کارشناسـانه به 

فعالیـت بخـش خصوصـی تعریف نشـده اسـت. این 

مشـکل، تنها مرتبط با فعاالن صنعت مس نیسـت و 

اکثر صنایع با آن دست و پنجه نرم می کنند. وضع 

عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنی و فلـزی در 

ابتـدای سـال جـاری، یکی از همین معضالت بود که 

خوشـبختانه با پیگیری تولیدکنندگان و انجمن های 

مربوطه لغو شد.

رحمانـی در ارتبـاط بـا عرضـه مفتـول مسـی در 

بورس کاالی ایران، مطرح کرد: اگرچه مفتول مسی 

عرضـه  ایـران  کاالی  بـورس  در  کافـی  میـزان  بـه 

می شود اما  از آنجایی که نقدینگی الزم برای خرید 

از  مـا  مثـال،  بـرای  اسـت.  نشـده  انجـام  مختلـف 

کوره های القایی در خط تولید استفاده می کنیم که 

بـه ایـن منظور، هفـت ژنراتور بـرق در کنـار دو ژنراتور 

یـدک در داخـل کارخانـه تعبیـه شـده اسـت. اگر برق 

کارخانـه بـه مـدت 15 دقیقـه قطـع شـود، کوره هـای 

موجود قابل استفاده نخواهند بود و  تولید را با چالش 

همراه خواهند کرد. بر همین اساس باید بررسی های 

الزم پیش از قطعی برق واحدهای مختلف صنعتی 

انجام شود تا تولیدکنندگان متحمل ضرر در تولید و 

فروش محصوالت خود نشوند. قطعی برق به مدت 

نفـع  بـه  وجـه  هیـچ  بـه  روز،  یـک  در  سـاعت   12

تولیدکنندگان مفتول نیست و برق کارخانجاتی که از 

کـوره القایـی در خـط تولیـد خـود اسـتفاده می کنند، 

نبایـد بـه ایـن میـزان قطـع شـود؛ چراکـه اگـر یکـی از 

ژنراتورهـا بـه دنبـال قطعـی بـرق از مـدار تولیـد خـارج 

شـود، مـا ناچـار هسـتیم یکـی از کوره هـای خـود را بـه 

طـور کامـل خامـوش کنیـم که این مسـئله به کاهش 

تولید منجر خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت مسـبار کاوه ضمـن اشـاره بـه 

حمایت نکردن دولت از تولید، بیان کرد: وعده های 

دولت و مسئوالن در زمینه حمایت از تولید، در حد 

شعار است و متاسفانه عملی نمی شود. برگشت ارز 

حاصل از صادرات، یکی از مسائلی است که قوانین 

آن همـواره دسـتخوش تغییـرات می شـود و دولت به 

جـای اینکـه حامـی صادرکننـدگان بخـش خصوصـی 

باشد، شرایط برگشت ارز را دشوارتر از قبل می کند. 

در شرایط تحریم، تولیدکنندگان نیازمند بازگشت ارز 

حاصـل از صـادرات خـود هسـتند و بـر همیـن اسـاس 

دولت باید در راسـتای تسـهیل شـرایط صادرات قدم 

بردارد. ضمن اینکه نوسان نرخ دالر، تاثیر مسقیم بر 

عملکرد صادرکنندگان گذاشته است و  ضرورت دارد 

ارز در  نـرخ  ثبـات  بـرای  را  تمهیـدات الزم  دولـت 

کوتاه مدت بیندیشـد.

رحمانی در پایان یادآور شد: صنعت مس قابلیت 

رقابت با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه را دارد و این 

در حالی است که تولیدکنندگان این کشور، بازارهای 

رقابتـی و صادراتـی را در دسـت گرفته انـد. امیـدوار 

هستیم با حمایت دولت و تدابیر کارشناسانه بتوانیم 

حضور موفقی در بازارهای صادراتی داشته باشیم.

برگشت ارز حاصل از 
صادرات، یکی از مسائلی 
است که قوانین آن همواره 

دستخوش تغییرات می شود 
و دولت به جای اینکه 

حامی صادرکنندگان بخش 
خصوصی باشد، شرایط 
برگشت ارز را دشوارتر از 

قبل می کند.
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مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب گفت: دولت از سال گذشته، اقداماتی جدی را در خصوص توسعه 
اکتشـافات سنگ آهن در دسـتور کار قرار داده اسـت اما باید توجه داشت اکتشـاف، فرایندی زمان بر است 

که موجب ایجاد شکاف در اکتشاف ذخایر و تامین سنگ آهن برای تولید فوالد خواهد شد.

در عمـل بـه معنای تحقق نیافتن ظرفیت های ایجاد 

سـرمایه گذاری های  هدررفـت  و  فوالدسـازی  شـده 

انجام  شده خواهد شد.

خطر در کمین صنعت فوالد  
مدیرعامـل مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب عنـوان 

کرد: زنجیره فوالد ایران، حتی در صورت تامین مواد 

اولیـه بـا چالش هـای جـدی در حـوزه زیرسـاخت ها 

مواجه است که آینده این صنعت را با خطرات جدی 

ظرفیت هـای  نیافتـن  توسـعه  می سـازد.  مواجـه 

نیروگاهـی متناسـب با رشـد تقاضـا و مصرف بـرق در 

کشـور، امـروز موجـب شـده اسـت تامیـن بـرق بـه 

چالشـی جـدی بـرای کشـور و صنعـت فـوالد تبدیـل 

شود. تاثیر معضل قطعی های برق صنایع فوالدی، به 

وضوح در کاهش 8 درصدی تولید فوالد در سال 1400 

نسـبت به سـال پیش از آن مشـهود اسـت و تداوم آن 

بـرای  را  توجهـی  قابـل  آتـی خسـارت  سـال های  در 

واحدهـای فعـال در ایـن صنعـت بـه دنبـال خواهـد 

توسـعه  بـه  کافـی  توجـه  نبـود  همچنیـن  داشـت. 

زیرسـاخت های حمـل  و نقـل، بـه  ویـژه در خصـوص 

حمـل و نقـل ریلـی نیـز دیگـر عامـل مهمـی اسـت که 

هزینه هـای اضافـی چشـمگیری را بـرای فوالدسـازان 

ایجاد می کند.

کشانی مطرح کرد: یکی از عوامل موثر بر بهای 

تمام شده و قدرت رقابت محصوالت، به کارگیری از 

تجهیـزات جدیـد مطابق بـا تکنولوژی های روز اسـت 

که موجب ارتقای بهره وری تولید و کاهش ضایعات 

می شود. در حال حاضر اغلب تجهیزات به کار رفته 

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب مطرح کرد:

اکتشاف، گلوگاه زنجیره فوالد ایران

محمـد کشـانی در گفت وگـو بـا پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: در حـال حاضـر 

ایـران،  فـوالد  و گلـوگاه صنعـت  اصلی تریـن چالـش 

اکتشـاف و تامین سـنگ آهن اسـت. به نظر می رسـد 

شـده،  انجـام  هدف گذاری هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه 

ظرفیت تولید فوالد ایران تا سال 1404 به 55 میلیون 

تـن برسـد امـا تحقق تولیـد این میـزان فـوالد در مدت 

زمان باقی مانده، به دلیل توازن نداشتن زنجیره فوالد 

و عدم توجه به توسعه اکتشافات و تامین سنگ آهن 

همگام با ایجاد ظرفیت های فوالدسازی، با تردیدهای 

بسیاری مواجه شده است.

اقداماتـی  از سـال گذشـته،  افـزود: دولـت  وی 

جدی را در خصوص توسعه اکتشافات سنگ آهن در 

دسـتور کار قـرار داده اسـت امـا بایـد توجـه داشـت 

اکتشـاف، فراینـدی زمان بـر اسـت کـه ایـن مسـئله 

موجـب ایجـاد شـکاف در اکتشـاف ذخایـر و تامیـن 

سنگ آهن برای تولید فوالد خواهد شد. مسئله ای که 

در صنایـع فـوالدی ایران، به تکنولوژی های قدیمی تر 

تعلـق دارد کـه ایـن مسـئله نیـز چالشـی مهـم بـرای 

صنعت فوالد ایران محسوب می شود.

لزوم تدوین استراتژی در صنعت فوالد  
مدیرعامـل مجتمـع فوالد بنـاب تصریح کـرد: در 

حال حاضر تولید فوالد ایران به حدود 30 میلیون تن 

می رسـد کـه از ایـن میـزان بیـن 13 تـا 14 میلیـون تـن 

جذب بازار داخلی و مابقی از کشور صادر می شود. 

بنابرایـن افزایـش تولید فوالد ایـران به 55 میلیون تن، 

مستلزم نگاهی جدی تر به گسترش بازارها و توسعه 

صادرات به کشـورهای همسـایه و آسـیای دور است. 

و  برنامه ریـزی  دولـت  تـا  اسـت  الزم  بیـن  ایـن  در 

آوردن  فراهـم  بـرای  را  مناسـبی  سیاسـت گذاری 

زیرساخت های صادرات فوالد انجام دهد تا صنعت 

فوالد ایران بتواند در کنار تامین نیاز داخل، زمینه ساز 

رشـد صـادرات و ارزآوری بـه کشـور شـود و بـه رشـد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

کشـانی در پایـان یـادآور شـد: صنایـع فـوالدی 

ایـران در حـال حاضـر با مشـکالت متعـددی مواجه 

هسـتند و معضل قطعی های برق و توقف اجباری 

تولیـد، آسـیب های بزرگـی را بـرای ایـن واحدهـا بـه 

دنبـال داشـته اسـت. در حالـی کـه صنعتگـران و 

فعاالن این عرصه در تالش برای توسعه فعالیت ها 

و رشد تولید خود هستند، از دولت انتظار می رود 

حمایت بیشتری را از صنایع فوالدی کشور داشته 

بـه  واحدهـا  ایـن  روی  پیـش   مشـکالت  تـا  باشـد 

حداقل برسد.
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یک کارشـناس صنعت فوالد گفت: در حال حاضر قیمت گذاری  غیرکارشناسـی توسـط افرادی 
کـه در کارنامـه کاری خـود تجربه هیچ فعالیتـی در حوزه صنعـت و معدن ندارند، صـورت می گیرد 

که این معضل، کلیه زنجیره تامین و تولید را دچار اختالالت غیرقابل جبران خواهد کرد.

واحد نخواهد داشت که به تبع آن، تبعات اجتماعی 

ناشـی از آرامـش و شـرایط جـاری و نرمـال کشـور را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.

فخرآبـادی تصریـح کـرد: ایـن شـرایط بـه  ویـژه در 

اسـتان هایی بـا ظرفیـت بیـکاری بـاال، اثـرات مخـرب 

بیشـتر و عمیق تری به همراه خواهد داشـت. در این 

شـرایط حتـی بـرای صـادرات محصـوالت نیـز بایـد 

مشوق هایی در نظر گرفته شود.

وی تاکیـد کـرد: فروخته نشـدن محصوالت یک 

واحـد تولیـدی با نرخ های نامتوازن مـواد اولیه، خط 

تولیـد را بـه دلیـل نبـود سـرمایه در گـردش متوقـف 

می کند. این دسـتورالعمل های کلی و خلق السـاعه 

است که به دالیل نامعلومی، سد راه تولیدکنندگان 

می شـود. حال این سـوال ایجاد مطرح اسـت که چرا 

برای آن چاره ای کارشناسانه اندیشیده نمی شود؟

کـرد:  اذعـان  فـوالد  صنعـت  کارشـناس  ایـن 

متاسـفانه در سـال جـاری، موانعـی بـر سـر راه تولید 

قـرار گرفـت کـه ضـرورت داشـت دولـت پیـش از 

اقدامات خود با فعاالن حوزه معدن، مشـورت های 

الزم را داشـته باشـد. مشـورت و همکاری با فعاالن 

و  کارشناسـان  از  متشـکل  کـه  خصوصـی  بخـش 

متخصصـان ایـن حـوزه اسـت و آن هـا آگاهـی کلـی 

چالش هـای  و  دغدغه هـا  مشـکالت،  بـه  نسـبت 

صنعـت فـوالد دارنـد، باعـث آسـیب کمتـر و اثـرات 

مفیدتـر بـرای کلیه صنعتگـران خواهد شـد. این در 

بـه  تشـویق  را  بخـش خصوصـی  کـه  اسـت  حالـی 

سرمایه گذاری می کنیم و پس از حضور فعاالن این 

و  اشـتغال زایی  خدمـت،  بـرای  میـدان  در  بخـش 

بـا  افـزوده بیشـتر در زنجیـره تولیـد،  ایجـاد ارزش 

ضرورت بازنگری در قیمت گذاری زنجیره فوالد

محمـد فخرآبـادی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

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

حاضـر قیمت گـذاری دسـتوری، عمده تریـن چالـش  

بخش معدنی و صنایع معدنی کشور است. در واقع 

قیمت گـذاری  غیرکارشناسـی توسـط افـرادی کـه در 

کارنامـه کاری خـود تجربـه هیـچ فعالیتـی در حـوزه 

صنعـت و معـدن ندارنـد، صـورت می گیـرد کـه ایـن 

معضل، کلیه زنجیره تامین و تولید را دچار اختالالت 

غیرقابل جبران خواهد کرد.

صنایـع  و  معـدن  زنجیـره  امـروزه  افـزود:  وی 

معدنی در این شرایط اقتصادی، غیرقابل پیش بینی 

اسـت؛ بـه طـوری کـه هیـچ جـای دنیـا بـا مشـکالت 

فراوانـی کـه گریبان گیـر صنعـت فـوالد ایـران شـده 

است، روبه رو نیستند. حتی با وجود تالطم موجود 

در برخی معادالت اقتصادی در دنیا که دستخوش 

نوسـان شـده اسـت اما تا این میزان با خودتحریمی 

مواجه نشده اند.

کـرد:  عنـوان  فـوالد  صنعـت  کارشـناس  ایـن 

شرکت های معدنی و صنعتی با تکیه بر بازار داخل و 

می بخشـند.  تـداوم  خـود  فعالیـت  بـه  صـادرات، 

متاسفانه زمانی که اساس مطالعات اقتصادی دولت 

بـر مبنـای صـادرات تعریـف می شـود، هنگامـی کـه 

در  تولیـدی  واحدهـای  از  تعـدادی  ایجـاد  بـرای 

منطقه ای خاص از کشـور اقدام می کنیم و آن پروژه 

بـه مرحلـه تولید می رسـد، متوجه دسـتورالعمل های 

خلق الساعه ای می شویم که به هیچ وجه قابل توجیه 

نیسـت.  در همیـن راسـتا محصولـی کـه در بـورس 

عرضـه می شـود و خریـدار داخلـی نـدارد، اگـر روانـه 

بازارهـای صادراتـی نشـود، خسـارتی جـز تعطیلـی آن 

تصمیماتـی بحرانـی کـه خـود در آن نقشـی نـدارد، 

آن هـا را بـه حـال خـود رهـا می کنیـم. در صورتـی که 

اقتصـاد  پیشـران  و صنایـع معدنـی  معـدن  بخـش 

اسـت و با متحول شـدن این بخش، سایر بخش های 

صنعتی و اقتصادی کشور فعال خواهد شد.

بالیی که قیمت گذاری دستوری بر سر   
صنایع آورد

فخرآبـادی اظهـار کـرد: با مشـاهده قیمت های 

دسـتوری در بـورس کاال، متوجـه خواهیـد شـد کـه 

در برخـی مـوارد، بهـای تمـام شـده محصـوالت از 

قیمـت مـواد اولیـه پایین تـر اسـت؛ بـه طـوری کـه 

بـورس کاال بایـد فضایـی امـن و شـفاف بـرای عرضه 

متاسـفانه  امـا  باشـد  معقـول  قیمت هـای  بـا  کاال 

برخـی از افـراد کامـال غیـر منطقـی، قیمـت را بـه 

تمامی تولیدکنندگان دیکته می کنند که حاصلی 

جـز معامـالت خـارج از بـورس و برگشـت بـه دوران 

قبل نخواهد داشت.

وی تصریـح کـرد: در یـک بـازه زمانـی، حداقـل 

فاصله قیمتی بین مواد اولیه و محصول در هر بخش 

از زنجیـره بـه  ویـژه فـوالد در بـورس کاالی ایـران حفـظ 

می شد اما متاسفانه اکنون این ساز و کار عرضه مواد 

اولیـه در بـورس کاال بـه درسـتی اجرا نمی شـود و باید 

این مهم مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد.

این کارشـناس صنعت فوالد در پایان یادآور شـد: 

بدون هماهنگی های الزم و منطق کارشناسانه، تامین 

مـواد اولیـه زنجیـره فـوالد بـه ثبـات نخواهـد رسـید و 

همین امر باعث خواهد شد که همواره دچار تنش و 

نابسامانی در تمامی شرکت های فوالدی باشیم.
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مدیرعامـل شـرکت فوالد تابـان کویر گفت: بازار فوالد ایران پیوسـته درگیـر تصمیم ها و صدور 
دسـتورالعمل های ناگهانـی و یک شـبه دولتمـردان شـده، بـه طوری کـه چالش هـای این صنعت 

منجر به دلسرد شدن تولیدکنندگان شده است.

بی مهری های دولت، عامل دلسردی تولیدکنندگان
مدیرعامل شرکت فوالد تابان کویر مطرح کرد:

محمدتقـی هوشـمند در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« عنـوان کرد: 

شـرکت فـوالد تابـان کویـر یکـی از زیرمجموعه هـای 

هلدینگ شـکفته اسـت که سه دسـتگاه کوره القایی 

20 تنی در اختیار دارد. در حال حاضر بیلت فوالدی 

در ابعـاد مختلـف نظیـر 100 در 100، 125 در 125 و 150 

در 150 میلی متری با گریدهای 4SP،3SP و 5SP و 

طـول 6 متـری تولیـد می کنـد. گفتنـی اسـت کـه 

قابلیـت فـوالد آلیـاژی بـا گریـد CK45 نیـز داریـم. 

اکنون با توجه به اعمال محدودیت و قطعی برق در 

دو شـیفت کاری 12 سـاعت بـه فعالیـت می پردازیـم 

که یک شیفت آن محدود است.

دربـاره  کویـر  تابـان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه اظهـار کـرد: تاکنـون مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز مجموعـه را از بـورس کاال تامیـن 

نکرده ایـم و آهـن اسـفنجی را بـه عنـوان مـاده اولیه، 

بـه صـورت مسـتقیم از کارخانه هـای تولیدکننده و 

همچنین قراضه آهنی را بازار آزاد تامین می کنیم. 

در واقـع در صـورت الـزام عرضـه محصوالت نهایی 

در بورس کاال می توانیم مواد اولیه مورد نیاز خود 

را از بورس تامین کنیم.

وی در ادامـــه افـــزود: نــــورد مقاطـــع فـــوالدی 

شـکفته، نـورد فـوالد خـاوران، فـوالد کبـکان، فـوالد 

المـاس یـزد، فـوالد فـرم تابـران و پروژه مجتمـع فوالد 

رشتخوار ازجمله زیرمجموعه این هلدینگ است و 

بـه دلیـل اینکه شـمش فوالدی شـرکت مـا به مصرف 

سـایر شـرکت های زیرگـروه در حـوزه نـورد خواهـد 

رسـید، خودمصـرف محسـوب می شـویم و تعهـدی 

نسبت به عرضه محصول در بورس کاال نداریم.

معضالت دائمی تولیدکنندگان  
هوشـمند، قیمت گذاری دستوری را مهم ترین 

چالـش فوالدسـازان عنـوان کـرد و گفـت: در حـال 

حاضر با کمبود مواد اولیه در بازار مواجه نیستیم 

امـا قیمت گـذاری دسـتوری بـرای مـواد اولیـه بـه 

 ویـژه آهـن اسـفنجی بـه عدم تعـادل در بـازار منجر 

شد؛ به طوری که اختالف قیمت آهن اسفنجی و 

شـمش فـوالدی باعـث خسـارت های هنگفتـی بـه 

تولیدکنندگان شده است.

مبنـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تولیدکننـده  ایـن 

نیسـت،  مشـخص  کاال  بـورس  در  قیمت گـذاری 

خاطرنشـان کـرد: قیمـت پایـه شـمش فـوالدی در 

بورس کاال، غیرکارشناسی و پیوسته در حال افت و 

پایـه  قیمـت  افـت  واقـع  در  اسـت.  قیمتـی  خیـز 

شـمش فـوالدی و احتمـال اسـتمرار رونـد کاهـش 

عرضـه در هفته   هـای بعـد باعـث شـد تـا برخـالف 

جریان کاهش عرضه، تقاضا افزایش داشـته باشـد. 

اکنـون تقاضـا بـرای خریـد محصـول نهایـی وجـود 

ویـژه  بـه  صنایـع  سـازوکار  دنیـا،  تمـام  در  نـدارد. 

واحـد  اسـتاندار  یـک  اسـاس  بـر  فـوالد  صنعـت 

مشخص می شود اما متاسفانه صنعت فوالد ایران 

بـا توجـه بـه قیمت گـذاری دسـتوری در وضعیـت 

بالتکلیفی مانده است.

مطـرح  کویـر  تابـان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: انجمن هـای تخصصـی تاکنون پیشـنهادهای 

کارشناسـی شـده خـود را در خصـوص جلوگیـری از 

ضرر و زیان کلیه تولیدکنندگان صنعت فوالد ارائه 

کرده اند که متاسـفانه مافیای آهن اسـفنجی مانع 

بهبود شرایط بازار شده است.

لزوم تقسیم عادالنه سود در زنجیره فوالد  
هوشـمند در خصـوص مافیـای صنعـت فـوالد 

اذعـان کـرد: قیمت گـذاری دسـتوری، تصمیمـات 

غلـط در بـورس کاال و عملکـرد ضعیـف آن باعـث 

شـده تنهـا تعـدادی از تولیدکنندگان زنجیره فوالد 

سـود ببرنـد و مابقـی زنجیـره ازجملـه ذوب القایی 

بخـش خصوصـی و نـوردکاران از سـود واقعـی بـه 

دور بمانند و حتی متضرر شوند. باید در زنجیره، 

تـا تولیـد  سـود بـه صـورت عادالنـه تقسـیم شـود 

منطقی باشد.

محدودیت برق فوالدسازان  
دربـاره  کویـر  تابـان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

محدودیت برق فوالدسـازان اظهار کرد: متاسـفانه 

از 15 خـرداد مـاه بـا قطعـی بـرق مواجـه شـدیم و بـر 

روبـه  خاموشـی  بـا  بـرق،  قطعـی  برنامـه  اسـاس 

شـده ایم و گاهـی اوقـات در سـاعاتی از شـب بـه 

فعالیت می پردازیم.

ایـن تولیدکننـده تصریـح کـرد: بـه دلیـل افت و 

خیـر و نامتعـادل بـودن بـازار فـوالد حـدود 40 نفـر 

نیروی انسانی را تعدیل کردیم.
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نتیجـه دو مـاه تـالش، وضعیـت صـادرات ایـران از 

ابتـدای سـال جـاری تغییـر کـرد و بـا اعمـال عـوارض 

صادراتـی نتوانسـتیم در ایـن زمینـه اقـدام موثـری 

داشته باشیم. به طوری که از زمستان سال گذشته 

پیگیر مراحل اداری برای صادرات محصوالت خود 

بودیم و با وجود اینکه مشتریان خود را هم داشتیم، 

نتوانستیم این فرایند را اجرا کنیم.

ایـن تولیدکننـده افـزود: صادرکنندگان موظف 

به بازگشـت ارز صادراتی خود با احتسـاب نرخ ارز 

ارز  قیمـت  بـودن  پاییـن  هسـتند.  نیمـا  سـامانه 

نیمایـی در مقایسـه بـا ارز آزاد، آسـیب هایی را بـه 

تولیدکننـدگان تحمیـل می کنـد؛ بـه طـوری کـه در 

در  و  حسـاب  آزاد  ارز  اولیـه،  مـواد  خریـد  زمـان 

صـادرات نـرخ نیمایـی محاسـبه می شـود کـه بـرای 

تولیدکنندگان تمام با زیان همراه خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد تابـان کویر اذعـان کرد: 

متاسفانــــه بــــازار فــــوالد ایــــران پیوستــــه درگیـر 

تصمیمـات ناگهانـی و یک شـبه وزارت صمـت شـده 

اسـت. در حـال حاضـر وضعیـت بـازار فـوالد به ویـژه 

برای ذوب القایی ها مشـخص نیسـت. به طوری که 

تولیدکننـدگان در وضعیـت بالتکلیفـی در خصـوص 

سـود و یـا زیـان خـود مانده انـد. اکنـون بـازار فـوالد 

غیرقابل پیش بینی شده و قیمت ها در مسیر عکس 

حرکت خواهند کرد.

در  سـود  تقسـیم  نحـوه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

زنجیـره فـوالد عادالنـه نیسـت و هـر کجا کـه افزایش 

قیمـت داریـم، انتهـای زنجیـره مـورد هجمـه قـرار 

فـوالد،  صنعـت  تولیدکننـدگان  تمامـی  می گیـرد. 

خواستار منطقی سازی سود در کل زنجیره فوالد از 

معـدن تـا محصول نهایی هسـتند. به طوری کـه در 

شـرایط رکـودی فعلـی، انتظـار می رفـت دولـت در 

زمینه تنظیم سـود در زنجیره تولید فوالد دسـت به 

اقداماتـی بزنـد. در حـال حاضـر کارخانه هـای ذوب 

القایـی بـا تزریـق 500 میلیـارد تومـان بایـد حداقـل 

حدود 4 درصد سود نصیب آن ها شود.

پتانسـیل  بـه  بـا توجـه  هوشـمند اظهـار کـرد: 

و  اشـتغال  افزایـش  توانایـی  کویـر،  تابـان  فـوالد 

ظرفیت اسـمی مجموعه وجود دارد. در شـرایطی 

کـه بایـد کارفرمایـان کمـک حال کارگران به سـتوه 

آمـده از اوضـاع نابه سـامان گرانـی و تورم حاکم بر 

صنعـت  چالش هـای  متاسـفانه  باشـند،  صنعـت 

شـده  تولیدکننـدگان  کـردن  دلسـرد  عامـل  فـوالد 

است. حدود 40 سال تجربه فعالیت داریم اما از 

تولید بیزار شده ایم. در واقع دالالن و واسطه گران 

بسیــــار  وضعیـــت  تولیدکنندگـــان  بــــه  نسـبت 

مناسب تری دارند.

مدیرعامل شرکت فوالد تابان کویر در پایان بیان 

کـرد: بخـش خصوصـی نیـازی بـه حمایـت دولـت 

قیمت هـای دسـتوری،  اصـالح  نـدارد. در صـورت 

مصرف کننـده نهایی می توانند میلگـرد را با قیمت 

12 هـزار تومـان خریـداری کنـد و همـه زنجیـره سـود 

مورد نظر خود را ببرند.

برنامه های توسعه فوالد تابان کویر  
برنامه هـای  و  اولویـت  خصـوص  در  هوشـمند 

توسـعه فـوالد تابان کویر اظهار کـرد: افزودن خطوط 

نورد و تولید انواع فوالدهای آلیاژی را در دستور کار 

خـود قـرار دادیـم، بـه طـوری که اکنـون فـوالد آلیاژی 

CK45 را تولیـد می کنیـم امـا متاسـفانه تاکنـون بـه 

دلیـل ناپایداری صنعت فـوالد، اقدام خاصی در این 

رابطه صورت نگرفته است.

یـک طـرح  افـزود: خوشـبختانه  ادامـه  وی در 

توسـعه تولیـد شـمش فـوالدی بـا یـک کـوره 20 تنـی 

در دسـت اقـدام داریـم کـه امیدواریـم تـا 20 روز 

آینده به بهره برداری برسد.

تولیدکننده محکوم به نابودی است  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد تابـان کویـر بـا اعـالم 

آسـتانه  القایـی بخـش خصوصـی در  اینکـه ذوب 

ورشکسـتگی قرار دارد، تاکید کرد: بخشـنامه های 

ذوب  کارخانـه   110 تمـام  صمـت،  وزارت  متعـدد 

القایـی را بـه مـرز تعطیلـی کشـانده اسـت و تمـام 

100هزار شـغلی که به طور مسـتقیم و غیرمستقیم 

با آن ها در ارتباط هستند، نیز در معرض خطر قرار 

دارنـد. بـه طـوری فوالدسـازان در بخـش خصوصـی 

در آسـتانه ورشکسـتگی قـرار خواهنـد گرفـت. در 

بـه  محکـوم  خصوصـی  بخـش  تولیدکننـده  واقـع 

نابودی است.

هوشـمند اظهـار کـرد: مجموعه بـرای صـادرات 

شـمش فـوالدی تمام تـالش خود را انجـام داد اما در 
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مدیرعامل شـرکت آلومینیوم غدیر گسـتر توس گفت: در حالی از دانـش و تکنولوژی تولید قدیمی 
در صنایع پایین دسـتی آلومینیوم اسـتفاده می شود که برخی از کشورهای همسـایه مانند ترکیه، گوی 
سـبقت را از تولیدکنندگان داخلی ربوده اند و اگر به دنبال رقابت پذیری در بازارهای بین المللی هسـتیم، 

باید برقراری روابط تجاری با شرکت های مطرح جهان را در دستور کار خود قرار دهیم.

عقب ماندگی صنایع پایین دستی آلومینیوم   در تولید
مدیرعامل شرکت آلومینیوم غدیر گستر توس عنوان کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـربت داران  داوود 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: 

مقاطع مختلف آلومینیومی مانند لوله در شـرکت 

آلومینیـوم غدیـر گسـترش تـوس در حالـی تولیـد 

چالش هـای  بـا  تولیدکننـدگان  اکثـر  کـه  می شـود 

فراوانـی در بخـش تولیـد طـی سـالیان اخیـر مواجـه 

شـده اند و مهم تریـن آن، نوسـان قیمـت مـواد اولیـه 

بـوده اسـت. شـرایط تولیـد تـا پیـش از سـال 1392 در 

داخـل کشـور مسـاعد بـود امـا از ایـن سـال بـه بعـد، 

شـاهد افزایش هزینه های مختلف تولید هسـتیم و 

امـکان دسترسـی بـه مـواد اولیـه در بـازار داخلی نیز 

کاهش پیدا کرده است.

وی افـزود: از سـوی دیگـر، عرضـه مـواد اولیه در 

بـورس کاالی ایـران باعـث شـده اسـت زمانـی کـه بـا 

کمبـود مـواد اولیـه در سـطح بازار مواجه می شـویم، 

میـزان تقاضـا در بـورس و قیمت نهایی افزایش پیدا 

کند. در واقع سـاز و کار این تاالر صنعتی به نحوی 

است که تولیدکنندگان می توانند با کاهش عرضه، 

منجر به رقابت پذیری کاذب و افزایش قیمت ماده 

اولیه شوند و این مسئله در پایان به ضرر واحدهای 

کوچک مقیـاس تمـام خواهـد شـد. بـرای مثـال، اگـر 

قیمـت شـمش آلومینیومـی عرضـه شـده در بـورس، 

در  باشـد،  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار   70

صورتـی کـه میـزان عرضـه کاهـش و تقاضـا افزایـش 

پیدا کند، شمش در حدود 15 تا 20 درصد بیشتر از 

قیمـت پایـه عرضـه شـده در بـورس معاملـه خواهـد 

شـد. در چنین شـرایطی تولیدکنندگانی که توانایی 

مالـی الزم بـرای تامیـن مـاده اولیـه را ندارنـد، دچـار 

مشـکل خواهنـد شـد و ایـن مسـئله بـه تولیـد آن هـا 

ضربه سختی را وارد خواهد کرد.

سهمیه بندی مواد اولیه صنایع   
پایین دستی آلومینیوم

مدیرعامل شرکت آلومینیوم غدیر گستر طوس 

در خصوص چالش های تامین ماده اولیه، بیان کرد: 

به نظر می رسد که اگر سهمیه بندی برای تخصیص 

مـاده اولیـه بـر اسـاس ظرفیـت تولیـد هـر مجموعـه 

معضـالت  کاهـش  شـاهد  ادامـه  در  شـود،  انجـام 

موجـود در ایـن بخـش خواهیـم بـود. چراکـه در ایـن 

صورت رقابت پذیری کاذب در تامین ماده اولیه از 

بیـن خواهـد رفـت و بـه دنبـال آن، ثبـات در قیمـت 

نهایی ایجاد خواهد شد اما متاسفانه چنین اتفاقی 

بـرای  محصـول  قیمـت  و  اسـت  نـداده  رخ 

مصرف کننده نهایی نیز افزایش یافته است. عرضه 

شمش آلومینیوم در بورس کاالی ایران توسط چند 

شرکت بزرگ تولیدکننده داخلی، محدود به عرضه 

یک تناژ مشخص شده است و نمی تواند ساز و کار 

مناسـبی بـرای تامیـن مـاده اولیـه در بـازار باشـد. 

چراکـه در نهایـت 10 تـا 15 تولیدکننـدگان موفـق بـه 

خرید شمش آلومینیوم از این تاالر صنعتی خواهند 

شد و سایر تولیدکنندگان ناچار به تامین ماده اولیه 

از بـازار آزاد بـا قیمـت بیشـتر هسـتند. در چنیـن 

شـرایطی، سـود چندانـی عایـد آن هـا نخواهـد شـد و 

پرداخـت حقـوق  بـرای  نقدینگـی الزم  تنهـا  شـاید 

نیروی انسانی از این طریق تامین شود.

شـربت داران در همیـن راسـتا تصریـح کـرد: در 

حال حاضر صنایع پایین دستی آلومینیوم با معضل 

نـرم می کننـد و  اولیـه دسـت وپنجه  تامیـن مـواد 

خرید شمش از بورس کاالی ایران برای تولیدکنندگان 

کوچک مقیـاس نسـبت به واحدهـای بزرگ صنعتی 

بـه سـختی امکان پذیـر خواهـد شـد. در حالـی کـه 

واحدهـای کوچـک تولیـدی با تعداد محـدود نیروی 

انسانی، نیازمند تامین مواد اولیه برای ادامه تولید 

خـود هسـتند و  اگـر  شـمش و یـا بیلـت آلومینیومی 

کافـی در اختیـار آنهـا قـرار نگیـرد، ناچـار به تعطیلی 

خواهند شـد. ضمن اینکه قیمت شـمش آلومینیوم 

در بازار آزاد از بورس کاالی ایران بیشـتر اسـت و در 

مواقـع خاصـی، قیمـت مـاده اولیـه در سـطح بـازار از 

بـورس کمتـر خواهـد بـود. در واقـع زمانـی که تقاضا 

در بازار کاهش پیدا می کند، تولیدکنندگان شمش 

تـالش می کننـد بـا افزایـش عرضـه خـود، منجـر بـه 

ایجـاد ثبـات قیمـت در سـطح بـازار شـوند و در ایـن 
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افزایـش اسـت امـا چـاره ای جز ادامه تولیـد نداریم و 

آینـده  در  بخـش  ایـن  امیـدوار هسـتیم مشـکالت 

کاهش پیدا کند.

افزایش قیمت نهایی محصول با اعمال   
مالیات بر ارزش افزوده

مالیـات  اخـذ  بـه  اشـاره  ضمـن  شـربت داران 

هنگفت از تولیدکنندگان کوچک صنعتی، تصریح 

بـه  ناچـار  معضـالت،  برخـی  دنبـال  بـه  مـا  کـرد: 

تعطیلـی شـرکت در سـال 1396 شـدیم و تصمیـم 

گرفتیم در آن زمان نسبت به بازسازی تجهیزات و 

ماشـین آالت مجموعـه اقـدام کنیـم. بعـد از  یـک 

سـال، دوبـاره مجموعـه راه انـدازی شـد و زمانـی که 

متوجـه  کردیـم،  اقـدام  مالیـات  پرداخـت  بـرای 

جریمـه مالیاتی هنگفتی شـدیم. ایـن در حالی بود 

کـه هیـچ تولیدی طی مدت زمان مذکور نداشـتیم 

و علی رغـم ارائـه دفاتـر و اسـناد رسـمی، بـاز هـم بـا 

جریمه مالیاتی مواجه شدیم. متاسفانه مشکالت 

بخـش تولیـد بسـیار زیـاد اسـت و در حـال حاضـر با 

چالـش قطعـی بـرق طـی یـک هفتـه کاری مواجـه 

هسـتیم. مجموعـه مـا بایـد روزهـای شـنبه تعطیـل 

داشـته  روز  ایـن  در  فعالیتـی  هیـچ  نبایـد  و  شـود 

صـورت  تولیـد  بـرای  سـفارش  اگـر  البتـه  باشـیم. 

پذیـرد، ناچـار بـه فعالیـت در روز جمعـه می شـویم 

که این مسـئله به سـفارش مشـتری بسـتگی دارد. 

ضمـن اینکـه 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، 

منجـر بـه افزایـش قیمت تمام شـده محصول شـده 

اسـت و ضـرورت دارد یـک بازنگـری در اخـذ ایـن 

چراکـه اگـر ایـن هزینـه را پرداخـت نمی کردیـم، گاز 

بـه توقـف تولیـد  ناچـار  مجموعـه قطـع می شـد و 

می شـدیم. شـرکت آلومینیـوم غدیر گسـتر تـوس از 

سـال 1382 تولیـد خـود را آغـاز کـرده اسـت کـه مـا از 

ابتـدا نسـبت بـه پرداخـت به موقع قبـوض گاز، برق 

و... اقـدام کرده ایـم و  مشـخص نیسـت کـه بـر چـه 

اساسی بدهی قبلی در قبض گاز صادر شده لحاظ 

شـده اسـت. در نهایت ما برای پرداخت هزینه گاز 

مجموعـه، ناچـار بـه تقسـیط آن شـده ایم و در حالـی 

کـه تولیـد بـا قیمـت مصـوب گاز طـی چند مـاه قبل 

انجـام شـده اسـت، مـا باید هزینـه گاز را به نـرخ روز 

پرداخت کنیم.

ایـن تولیدکننـده لولـه آلومینیومـی در ادامـه بـه 

کاهـش نیـروی انسـانی اشـاره کـرد و گفـت: اگرچـه 

از  انسـانی در سـال جـاری بیـش  نیـروی  دسـتمزد 

50درصـد افزایـش یافتـه اسـت اما با توجه به تـورم و 

نظـر  بـه  جامعـه،  در  حاکـم  اقتصـادی  مشـکالت 

می رسـد ایـن افزایـش حقـوق نیـز تاثیـر بسـزایی در 

شرایط موجود نداشته است و در حال حاضر شاهد 

کاهـش نیـروی انسـانی در بخـش تولیـد هسـتیم. 

ضمـن اینکـه آرامـش روانـی الزم بـرای فعالیـت در 

بخـش تولیـد وجـود نـدارد و حقـوق پنـج تا 6 میلیون 

تومانـی در مـاه، پاسـخگوی نیـاز مالـی  یـک نیـروی 

دیگـر،  سـوی  از  نیسـت.  غیرمتخصـص  انسـانی 

تولیدکننده نیز نمی تواند به راحتی عرصه ای را که 

چندین سال در آن فعالیت داشته است، رها کند و 

به دنبال سـرمایه گذاری در بخش های دیگر باشـد. 

حـال  تولیـد همـواره در  کـه هزینه هـای  در حالـی 

زمـان قیمـت شـمش آلومینیـوم در بـازار، اندکـی از 

قیمـت بـورس کمتر خواهـد بود. برای مثـال، زمانی 

که قیمت نهایی شـمش آلومینیوم عرضه شـده در 

بـورس، 70 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت، 

قیمت آن در بازار حدود 67 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگـرم خواهـد بـود کـه ایـن اختـالف قیمـت سـه 

هـزار تومانـی شـمش، بـه نفع تولیدکننـدگان مقاطع 

آلومینیومی است.

همچنان متوجه ساز و کاز افزایش   
قیمت گاز نشده ایم!

حامل هـای  قیمـت  افزایـش  بـا  ارتبـاط  در  وی 

انرژی، عنوان کرد: از آنجایی که گاز نقش بسـزایی 

در ریخته گـری فلـزات دارد، افزایـش قیمـت آن بـه 

مصرفـی  گاز  قیمـت  اسـت.  زده  آسـیب  تولیـد 

مجموعـه در ابتـدای سـال گذشـته، ماهیانـه حـدود 

یـک میلیـون تومـان بـود امـا قیمـت آن در ادامـه بـه 

حـدود سـه تـا چهـار میلیـون تومان رشـد پیدا کـرد و 

پـس از پیگیری هـای فـراوان، متوجـه شـدیم که گویا 

مـا بدهـی قبلـی داشـته ایم. در حالـی کـه چنیـن 

مسـئله ای وجود نداشـت و در ادامه مشـخص شـد 

که قیمت گاز واحدهای صنعتی چند برابر افزایش 

گاز  مبنـای محاسـبه  کـه  اسـت. در حالـی  یافتـه 

واحدهـای صنعتـی مختلـف ماننـد پتروشـیمی و 

فـوالدی بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت امـا در نهایـت 

گازبهـای  محاسـبه  مبنـای  کـه  نشـد  مشـخص 

واحدهـای فلـزی چیسـت و مـا چاره ای جـز پرداخت 

هزینه هنگفت گاز با عنوان بدهی قبلی نداشتیم. 
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میـزان مالیـات انجـام شـود. چراکـه سـود خالـص 

حاصـل از تولیـد ، حـدود 3 تـا 4 درصـد اسـت و یک 

از  حجـم  ایـن  بـا  می توانـد  چگونـه  تولیدکننـده 

افـزوده را  بـر ارزش  سـودآوری، 9 درصـد مالیـات 

پرداخـت کنـد؟ ایـن مسـئله تاثیـر خـود را در بـازار 

مصرف کننـده  و  گذاشـت  خواهـد  نیـز  فـروش 

نهایـی ناچـــار اســـت کاالی مـــد نظــــر خــــود را بـا 

قیمت بیشـتری از بازار خریداری کند. متاسـفانه 

از سـال 1386 بـه بعـد، تولیـد بـا رکـود مواجه شـده 

اسـت و اخـذ 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، 

هـم بـه ضـرر تولیدکنندگان و هـم مصرف کنندگان 

تمام خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: اخـذ 9 درصد مالیات بـر ارزش 

افـزوده، زمانـی سـودمند واقع خواهد بود که جهت 

رفع مشکالت تولیدکنندگان هزینه شود. در حالی 

که مشخص نیست این حجم از دریافت مالیات از 

مودیـان مالیاتـی، صـرف چـه هزینه هایی می شـود و 

تنها میزان مالیات دریافتی در هر سال افزایش پیدا 

پیشـرفته  کشـورهای  در  تولیدکننـدگان  می کنـد. 

صنعتـی جهـان، خـود را موظف به پرداخت مالیات 

دولـت  آن،  پرداخـت  ازای  در  چراکـه  می  داننـد؛ 

امکانـات و خدمـات الزم را در اختیـار آن هـا قـرار 

می دهـد. از سـوی دیگـر، اکثـر کارکنـان شـاغل در 

سازمان های مرتبط با تولید مانند صنعت، معدن و 

تجـارت و همچنیـن مالیـات، از دانـش و اطالعات 

کافی در این زمینه برخوردار نیسـتند و بر همین 

اسـاس زمانـی کـه تولیدکننـدگان بـرای رفـع برخی 

مشـکالت بـه این سـازمان ها مراجعـه می کنند، نه 

تنها پاسـخ قانع کننده ای دریافت نمی کنند بلکه 

ممکـن اسـت در ادامـه نیـز سـردرگم شـوند و بــــه 

دنبــــال کاهــــش مراجعــــات حضــــوری بــــه ایــــن 

سازمان ها هستند.

نیازمند تکنولوژی روز دنیا در تولید   
محصوالت آلومینیومی هستیم

بـه  ادامـه  در  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

اهمیـت اسـتفاده از دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد 

اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه امـکان دسترسـی بـه 

دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا در داخـل کشـور فراهـم 

زمینـه  ایـن  در  بسـزایی  نقـش  تحریـم،  و  نیسـت 

گفـت  می تـوان  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  داشـته 

دچار عقب ماندگی در دانش روز تولید نسـبت به 

سـایر کشـورها بـه ویـژه ترکیـه هسـتیم و در بـازار 

مـا  نمی شـود.  دیـده  چندانـی  رونـق  نیـز  داخلـی 

را  توسـعه  طـرح  اجـرای  جهـت  الزم  تمهیـدات 

اندیشـیده ایم امـا از آنجایـی کـه اجـرای آن در ایـن 

شـرایط اقتصادی مقرون به صرفه نیسـت، بنابراین 

نتوانسـتیم اشـتغال زایی و درآمدزایـی بیشـتری از 

اجرای طرح توسعه داشته باشیم.

شـربت داران در ارتبـاط بـا کاربـرد محصـوالت 

تولیـدی ایـن مجموعـه، مطـرح کـرد: مشـتریان مـا 

صنایـع مختلفـی را شـامل می شـوند. شـرکت های 

ماشین سـازی کـه نیـاز بـه دریافـت قطعـات خاصـی 

برای تولید خوردروهای خود دارند و یا شرکت هایی 

بـا  آلومینیومـی  کـه در زمینـه تولیـد میلگردهـای 

آلیاژ هـای خـاص فعـال هسـتند، از جملـه مشـتریان 

محصوالت شرکت آلومینیوم غدیر گستر طوس به 

شـمار می آینـد. ایـن میلگردهـا بـه  طـور مشـخص بـه 

دلیل قابلیت تراشکاری که دارد، دارای کاربردهای 

مختلفی هستند و در تولید پیستون، سیستم ترمز 

اتومبیل و...، استفاده می شوند. ضمن اینکه فرایند 

تولید لوله های آلومینیومی در این شرکت به قالب 

سـفارش داده شـده و محصـول مـورد نظـر مشـتریان 

بسـتگی دارد و بـه صـورت سـنبه ماتریـس صـورت 

می پذیـرد. در واقـع بـه ایـن صـورت اسـت کـه در 

قالب های اکستروژن، بیلت آلومینیومی از ماتریس 

عبور کرده و به سنبه تزریق می شود.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه اهمیـت برقـراری 

روابـط تجـاری و اقتصـادی بـا کشـورهای پیشـرفته 

صنعتـی جهـان، یـادآور شـد: اگـر بـه دنبال توسـعه و 

پیشرفت در صنعت آلومینیوم کشور هستیم، باید 

روابط تجاری گسترده ای را با کشورهای توسعه یافته 

برقـرار کنیـم تـا بتوانیـم ضمـن اسـتفاده از دانـش و 

تکنولـوژی روز تولیـد، از روش هـای سـنتی فاصلـه 

بگیریم. امیدوار هستیم اقدامات سازنده ای در این 

زمینـه از جانـب مسـئوالن ذی ربـط انجـام شـود و 

تخصص و تعهد، روز به روز در سـازمان های دولتی 

افزایش پیدا کند.

اگرچه دستمزد نیروی 
انسانی در سال جاری بیش 
از 50درصد افزایش یافته 
است اما با توجه به تورم و 
مشکالت اقتصادی حاکم 
در جامعه، به نظر می رسد 

این افزایش حقوق نیز تاثیر 
بسزایی در شرایط موجود 

نداشته است و در حال حاضر 
شاهد کاهش نیروی انسانی 

در بخش تولید هستیم
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مدیرعامل شـرکت گیل راد شـمال گفـت: تولید و توزیع سـیم و کابل های غیر اسـتاندارد، یکی 
از دغدغه هـای مهـم فعـاالن صنعت سـیم و کابل کشـور اسـت که ضـرورت دارد فرهنگ سـازی 

الزم با همکاری مشترک سازمان های دولتی و بخش خصوصی در این زمینه انجام شود.

فرهنگ سازی در مصرف سیم و کابل استاندارد
مدیرعامل شرکت گیل راد شمال عنوان کرد:

احمـد عروجـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

سیاست گذاری اصلی اعضای هیئت مدیره انجمن 

صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در 

برگـزاری اولیـن کنگـره سـالیانه صنعـت سـیم و کابـل 

ایـران و صنایـع وابسـته، همگرایـی درون ایـن صنعت 

بـوده اسـت؛ چراکـه ضـرورت ایجاد همگرایی بیشـتر 

میـان فعـاالن صنعـت سـیم و کابـل، به شـدت از قبل 

سـالیانه  کنگـره  اولیـن  بنابرایـن  می شـد.  احسـاس 

صنعت سیم و کابل ایران با هدف بحث و تبادل نظر 

میـان تولیدکننـدگان و کارشناسـان ایـن صنعـت در 

زمینه های مختلف اعم از مسائل فنی، تکنولوژیکی، 

تولید، فروش و... برگزار شد.

وی افـزود: قدمـت صنعت سـیم و کابـل در داخل 

کشور، به 60 سال گذشته بازمی گردد که با احداث دو 

کارخانه پیش از انقالب اسالمی آغاز شد و همزمان با 

رشد و توسعه آن، میزان ظرفیت دو برابر بازار داخلی را 

کابل هـای  انـواع  حاضـر  حـال  در  می کنـد.  تامیـن 

حتـی  و  متوسـط  فشـار  فشـار ضعیـف،  مخابراتـی، 

کابل هـای 400 کیلوولـت نیـز در داخـل کشـور تولیـد 

می شود و این صنعت با ظرفیت تولید 99درصد از 

انواع سـیم و کابل های تولیدشـده در سراسـر جهان، 

به یک صنعت بومی تبدیل شده است.

مدیرعامـل شـرکت گیـل راد شـمال عنـوان کـرد: 

متاسـفانه صنعـت سـیم و کابـل طـی سـالیان اخیـر، 

مظلوم واقع شده است و چالش مهمی که هم اکنون 

فعاالن این صنعت با آن دست وپنجه نرم می کنند، 

تولید و توزیع سیم و کابل های غیر استاندارد است . 

بنابراین برگزاری اولین کنگره سالیانه صنعت سیم و 

کابـل ایـران و صنایـع وابسـته بـا هـدف بررسـی ایـن 

معضـل در دسـتور کار هیئـت مدیـره انجمـن صنفی 

کارفرمایـی تولیدکننـدگان سـیم و کابـل ایـران قـرار 

گرفـت کـه امیدوار هسـتیم به نتایج مطلـوب در این 

زمینه دست پیدا کنیم.

عروجی در ارتباط با مقابله با تولید و توزیع سیم 

و کابل های غیر استاندارد، مطرح کرد: ضرورت دارد 

فرهنگ سازی الزم در این زمینه انجام شود و باید در 

نظر داشت با اعمال جریمه و از این قبیل اقدامات از 

سـوی سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران، این معضل رفع 

نخواهـد شـد. طـی جلسـه ای کـه ما هفته گذشـته با 

وزیـر نیـرو داشـتیم، ایـن موضـوع را مطـرح کردیم که 

مقابله با غیر استانداردسـازی سـیم و کابل، نیازمند 

همکاری مشترک واحدهای دولتی و خصوصی است 

و قـرار بـر ایـن شـد کـه یک سـری کلیـپ در این زمینه 

توسـط انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان 

سـیم و کابل ایران سـاخته شـود که وظیفه پخش آن، 

با سازمان صدا و سیما خواهد بود.

وی تصریـح کـرد: ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت 

و  آگاهـی  بایـد  نهایـی  مصرف کننـده  کـه  اسـت 

شـناخت کافی را نسـبت به سـیم و کابل اسـتاندارد 

بـه  اگـر دانـش و فرهنـگ صحیـح  باشـد و  داشـته 

کارگیری از این محصوالت در جامعه گسترش پیدا 

کنـد، تولیدکننـدگان سـیم و کابـل غیـر اسـتاندارد 

نمی تواننـد محصـوالت خـود را بـه راحتـی در سـطح 

بازار به فروش برسانند.

مدیرعامـل شـرکت گیـل راد شـمال در خصـوص 

بازار مفتول مسی، اذعان کرد: مفتول مسی به میزان 

یـک هـزار تـن طـی هر هفتـه در بـورس کاالی ایـران به 

منظـور کشـف قیمت عرضه می شـود. امـکان خرید 

این محصول هم از طریق بورس و هم نمایندگی های 

شـرکت گیـل راد شـمال فراهـم اسـت و از آنجایـی کـه 

فراینـد خریـد مـواد اولیـه از بـورس کمـی هزینه بـر 

محسوب می شود، بیشتر شاهد خرید مفتول مسی 

از دفاتر مجموعه هستیم.

عروجـی اضافـه کـرد: کاتـد و مفتـول مسـی طـی 

ایـران  بـورس کاالی  در  شـفاف ترین حالـت ممکـن 

عرضـه می شـود کـه تطابـق کامـل بـا قیمـت مـس در 

بـورس فلـزات لنـدن و نـرخ ارز آزاد و نیمایـی دارد. 

اگرچـه مفتـول آلومینیومی نیـز در ایـن تاالر صنعتی 

عرضه می شـود اما ممکن اسـت از شـفافیت مفتول 

مسی برخوردار نباشد که البته ساز و کار مختص به 

خود را دارد.

وی در پایـان چشـم انداز صنعـت سـیم و کابـل را 

روشـن دانسـت و یـادآور شـد: آینـده صنعـت سـیم و 

کابل در ایران روشن است و اگر تحریم های اقتصادی 

علیـه کشـور رفـع و روابـط بـا کشـورهای پیشـرفته 

صنعتی جهان برقرار شود، می توانیم نسبت به آینده 

ایـن صنعت خوش بین باشـیم؛ چراکـه ایـران 5 درصد 

ذخایـر مـس دنیـا را دارا اسـت و یکـی از کشـورهای 

مطرح جهان در حوزه پتروشیمی به شمار می آید و بر 

همیـن اسـاس هیـچ کشـوری تـا شـعاع دو تا سـه هـزار 

کیلومتری ایران مانند ترکیه نباید سیم و کابل تولید و 

صـادر کنـد و امیدار هسـتیم بتوانیـم در این صنعت 

یکه تاز باقی بمانیم.
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مدیرعامـل تعاونـی مهـر افـالک آریا نیشـابور گفت: دولـت بایـد جریمه های مالـی هنگفتی را 
بـرای تولیدکننـدگان سـیم و کابل تقلبـی در نظر بگیـرد و به مدت سـه تا پنج سـال، افراد متقلب 
را از هرگونـه فعالیـت تولیـدی و تجـاری محـروم کنـد. ضمـن اینکـه بایـد جرایم کیفـری برای 
تولیدکننـدگان سـیم و کابـل غیـر اسـتاندارد در نظر گرفته شـود تا شـاهد کاهش ایـن معضل در 

آینده نزدیک باشیم.

نیازمند مقابله با برندربایی هستیم
مدیرعامل تعاونی مهر افالک آریا نیشابور:مدیرعامل تعاونی مهر افالک آریا نیشابور:

محسن محمدیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: قیمت 

مـس در بازارهـای جهانـی طـی سـال گذشـته، رونـد 

روبه رشـدی را طـی کـرد. از آنجایـی کـه نرخ دالر نیز 

بـا نوسـان همـراه بـود، صادرات سـیم و کابـل از رونق 

افتاد و فعاالن این صنعت نتوانستند حضور موفقی 

در ایـن عرصـه داشـته باشـند. از سـوی دیگـر، وضـع 

زمینـه  در  خلق السـاعه  و  جدیـد  بخشـنامه های 

و  پیـش دشـوار کـرد  از  بیـش  را  صـادرات، شـرایط 

قوانیـن متعـددی طـی سـال گذشـته، صـادر و در 

نهایت به ضرر تولیدکنندگان سیم و کابل تمام شد.

وی افزود: خوشبختانه شرایط صادرات طی سه 

ماهـه ابتدایی سـال جـاری، همزمان با ثبات قیمت 

صـدور  کاهـش  همچنیـن  و  ارز  نـرخ  و  مـس 

و  اسـت  یافتـه  بهبـود  جدیـد،  دسـتورالعمل های 

شرکت های صادرات محور به خوبی توانسته اند در 

ایـن حـوزه فعالیـت کننـد. ایـران، یکی از کشـورهای 

مطرح جهان در صنعت سیم و کابل است و امکان 

توسـعه و پیشـرفت هرچـه بیشـتر ایـن صنعـت در 

نیـاز  اولیـه مـورد  داخـل وجـود دارد؛ چراکـه مـواد 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل شـامل مـس و گرانـول 

تامیـن  داخلـی  بـازار  در  کافـی  میـزان  بـه   ،PVC

می شـود و همچنیـن دانش و تکنولوژی تولیـد انواع 

سـیم و کابـل، در اختیـار تولیدکنندگان داخلـی قرار 

گرفته است.

لزوم مقابله با خام فروشی مواد معدنی  
نیشـابور  آریـا  افـالک  مهـر  تعاونـی  مدیرعامـل 

عنوان کرد: خام فروشی، یکی از مهم ترین معضالت 

صنعـت و معـدن کشـور بـه شـمار می آیـد و اکثـر 

تولیدکنندگان طی سـالیان اخیر با آن دسـت وپنجه 

نـرم می کننـد. در حالـی که مـواد خام معدنی باید 

اختیـار  در  محصـول  تولیـد  و  فـرآوری  منظـور  بـه 

تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد و در ادامه نسبت 

بـه صـادرات محصـول نهایی اقدام شـود، متاسـفانه 

شـاهد صـادرات انـواع مـواد خـام معدنـی بـه سـایر 

کشورها مانند چین هستیم. در حال حاضر بسیاری 

از تولیدکنندگان کشور با چالش کمبود تامین مواد 

اولیـه روبـه رو هسـتند کـه بـه همیـن علت، ناچـار به 

تعطیلـی و یـا کاهـش شـیفت های کاری شـده اند و 

مسئوالن ذی ربط، باید اقدامات الزم جهت مقابله 

با خام فروشی را انجام دهند.

محمدیـان در ارتبـاط بـا مواد اولیه، مطـرح کرد: 

به دنبال کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای مفتول 

مسی و گرانول PVC در بورس کاالی ایران طی یک 
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در حالی که مواد خام 
معدنی باید به منظور 

فرآوری و تولید محصول در 
اختیار تولیدکنندگان داخلی 
قرار بگیرد و در ادامه نسبت 
به صادرات محصول نهایی 
اقدام شود، متاسفانه شاهد 

صادرات انواع مواد خام 
معدنی به سایر کشورها 

مانند چین هستیم

ماه اخیر، قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 

سـیم و کابـل افزایـش یافتـه اسـت. چراکـه کاهـش 

عرضـه مـواد اولیـه در بـورس، منجر بـه ایجاد رقابت 

بیشـتر و در نهایـت رشـد قیمـت خواهـد شـد. بـرای 

مثـال، در حـال حاضـر مفتـول مسـی بـا قیمتـی در 

حـدود 245 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در 

بـورس عرضـه می شـود کـه بـه دلیـل کاهـش عرضـه، 

اختـالف قیمـت 30 هـزار تومانـی بـرای خریـد ایـن 

ماده اولیه شـکل گرفته و تولیدکننده داخلی ناچار 

اسـت مفتـول مسـی مـورد نیـاز خـود را گران تـر از 

قیمـت ایـن محصـول در بازارهای جهانـی خریداری 

کنـد. ایـن مقولـه بـرای صادرکننـدگان بـه هیـچ وجه 

صرفـه اقتصـادی نـدارد و ایـن در حالـی اسـت کـه 

ایـران، یکـی از برتریـن کشـورهای جهـان در صنعـت 

مس و پتروشیمی محسوب می شود و تولیدکنندگان 

داخلـی نبایـد دغدغـه تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 

خود را داشته باشند.

وی تصریـح کـرد: عـالوه بـر سـیم و کابـل مسـی، 

انـواع سـیم و کابـل آلومینیومـی نیـز در تعاونی مهر 

افالک آریا تولید می شـود و البته باید توجه داشـت 

کـه رقابت پذیـری در زمینـه آلومینیـوم نسـبت بـه 

مـس کمتـر اسـت. چنـد روز قبـل، یکـی از مدیـران 

مطرح مجتمع های تولید مس کشور اعالم کرد که 

با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از برق، گاز 

و ...، تولیـد کاتـد مـس را محـدود خواهـد کرد. باید 

توجه داشت که همین مسئله می تواند شرایط بازار 

تولید و فروش مفتول مسی را دستخوش تغییر کند 

و مسـئوالن بایـد دقـت نظـر بیشـتری در ایـن زمینـه 

داشته باشند.

قطعی برق به صادرات سیم و کابل   
آسیب رساند

مدیرعامـل تعاونـی مهـر افـالک آریا نیشـابور در 

ادامه به قطعی برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و 

گفـت: قطعـی بـرق طـی چنـد هفتـه اخیـر، آسـیب 

جـدی بـه فعالیـت شـرکت های صادرات محـور وارد 

کرده است. در حالی که ما برای دو ماه آینده خود، 

قرارداد صادرات محصول به کشورهای حوزه خلیج 

فـارس، آسـیای میانـه، عـراق و افغانسـتان را منعقـد 

کرده ایـم امـا بـه دلیـل قطعی بـرق کارخانـه، ناچار به 

تعطیـل کـردن خـط تولید به مدت 24 سـاعت کاری 

طی هفته هستیم. تعطیلی چهار روز کاری طی یک 

افـت  نهایـت  در  و  تولیـد  کاهـش  بـه  منجـر  مـاه، 

صادرات خواهد شد و تولیدکنندگان را با مشکالت 

روز  کارخانـه،  بـرق  کـرد.  خواهـد  مواجـه  فراوانـی 

چهارشـنبه هـر هفتـه قطـع می شـود و نکتـه جالـب 

اینکـه مـا موظـف به پرداخـت کامل حقـوق کارگران 

در روزهـای تعطیـل هسـتیم. در حالـی کـه تولیـد 

مجموعه به طور کامل متوقف شـده اسـت اما باید 

تمام هزینه های تولید طی این روزها را بپردازیم.

محمدیان ضمن انتقاد از حمایت نکردن دولت 

از تولید، اذعان کرد: در حالی که دولت نسـبت به 

قطع کردن برق واحدهای صنعتی اقدام می کند و 

تمهیدات الزم در خصوص رفع مشکالت موجود را 

حامـی  کـه  گفـت  می تـوان  چگونـه  نمی اندیشـد، 

تولیدکننـدگان اسـت؟ متاسـفانه حمایـت از تولیـد، 

تنها یک شـعار اسـت که هیچ گاه عملی نشـده و در 

واقع از تولیدکنندگان حمایت نمی شود. همزمان با 

افزایـش هزینه هـای تولید، حقوق نیروی انسـانی در 

سـال جـاری نیـز بالـغ بـر 50 درصـد رشـد پیـدا کـرده 

اسـت. در چنیـن شـرایطی، دولـت می توانسـت حق 

تـا  دهـد  کاهـش  حقـوق،  افزایـش  ضمـن  را  بیمـه 

مشـکل  دچـار  دسـتمزد  پرداخـت  در  کارفرمایـان 

نشـوند. در حالـی کـه بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه 

دنبـال اجـرای طـرح توسـعه هسـتند و بایـد جـذب و 

افزایش تعداد نیروی انسـانی را در دسـتور کار خود 

قرار بدهند اما افزایش حقوق نیروی انسـانی باعث 

شـده اسـت تـا در تامیـن نقدینگـی بـرای اجـرای ایـن 

مهم دچار چالش شوند.

وی اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر، افزایـش تـورم و 

مشـکالت اقتصـادی در جامعـه باعـث شـده اسـت 

رشد 57 درصدی حقوق نیز تاثیر بسزایی در شرایط 

موجود نداشته باشد. در واقع این افزایش دستمزد، 

به نفع کارفرمایان و نیروهای انسـانی نیسـت و هر 

دو قشـر را در تنگنای شـدید مالی قرار داده اسـت. 

در حـال حاضـر شـرایط تولیـد بـه نحـوی اسـت کـه 

نیروهـای انسـانی از انگیـزه الزم برای ادامه فعالیت 

در این بخش برخوردار نیستند و ما سعی می کنیم 
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بـا در نظـر گرفتـن پاداش های مختلف در این زمینه 

از  تـا چـه زمانـی می توانیـم  امـا  موثـر واقـع شـویم 

نیروهای انسانی حمایت کنیم؛ در حالی که همواره 

بـا مشـکالت مختلـف مواجـه هسـتیم. آیـا دولـت 

می پذیـرد کـه 7 درصـد حـق بیمـه نیـروی انسـانی را 

کـه بـر عهـده خـود شـخص اسـت، پرداخـت کنـد یـا 

خیر؟ در حالی که نیروهای انسانی نیازمند حمایت 

از جانب کارفرمایان هسـتند، صاحبان مشـاغل نیر 

بتواننـد  تـا  شـوند  حمایـت  دولـت  سـوی  از  بایـد 

اقدامـات سـازنده ای را در ایـن زمینـه انجـام دهنـد. 

بیمـه تکمیلـی، یکـی دیگـر از مشـکالت نیروهـای 

انسـانی اسـت کـه ضمـن افزایـش چشـمگیر هزینـه 

درمـان، بایـد مبلـغ هنگفتی را بـرای پرداخـت آن در 

نظر بگیرند که این مسئله بر مشکالت آن ها اضافه 

خواهد کرد.

اهمیت استانداردسازی در صنعت   
سیم و کابل

این تولیدکننده سیم و کابل مسی در خصوص 

اهمیت استانداردسازی، اظهار کرد: تولید و فروش 

سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد، یکـی از مهم ترین 

چالش هـای ایـن صنعـت بـه شـمار می آیـد. سـازمان 

بـه دلیـل کمبـود بودجـه و  ایـران  اسـتاندارد  ملـی 

همچنین نیروی انسانی متخصص، نمونه برداری از 

بـازار سـیم و کابـل را بـه حداقـل رسـانده اسـت. در 

واحدهـای  از  نمونه بـرداری  بـر  سـازمان  ایـن  واقـع 

تولیـدی کـه به صورت قانونمند فعالیت می کنند، 

متمرکز شده و  این در حالی است که ضرورت دارد 

کارشناسـان ایـن سـازمان نسـبت به نمونه بـرداری از 

واحدهـای زیرپلـه ای کـه سـیم و کابل های تقلبـی را 

تولید و روانه بازار می کنند، اقدام کنند. زمانی که 

یک شرکت معتبر تولیدکننده سیم و کابل، بالغ بر 

20 نیـروی انسـانی شـاغل در واحـد کنتـرل کیفیـت 

خـود دارد، چگونـه می توانـد محصـول بی کفیـت و 

غیر استاندارد تولید کند؟

محمدیان در همین راستا تاکید کرد: ما همواره 

به دنبال ایجاد یک برند معتبر در بازارهای داخلی و 

بین المللـی بوده  ایـم امـا متاسـفانه بـه دلیـل اینکـه 

نظارت های الزم از سـوی سـازمان ملی اسـتاندارد در 

زمینه استانداردسازی انجام نمی شود و نمونه برداری 

از سیم و کابل های تولیدی به شرکت های خصوصی 

واگـذار شـده اسـت، شـاهد تولیـد و فـروش بی رویـه 

محصوالت بی کفیت و غیر استاندارد در سطح بازار 

و  خیابـان اللـه زار تهران هسـتیم. چندیـن بار بـه اداره 

کل اسـتاندارد خراسـان رضـوی اعـالم کرده ایـم کـه 

محصوالت تقلبی با برند مهر الکتریک در سطح بازار 

به فروش می رسد که به هیچ وجه مرتبط با فعالیت 

مجموعه ما نیسـت اما متاسفانه مسـئوالن این اداره 

کل توجهی به خواسته ما نمی کنند و این در حالی 

است که نسبت به تولید و فروش سیم و کابل های 

تقلبـی نیـز آگاهـی کامـل دارنـد. نکتـه قابـل تامـل 

اینکـه مـا بـه همـراه دو شـرکت فعـال دیگر در اسـتان 

بـه  توجـه  بـا  کـه  خراسـان رضـوی عنـوان کرده ایـم 

کسـری بودجـه اداره کل اسـتاندارد، قـادر بـه تامیـن 

نقدینگی الزم برای نمونه برداری های الزم هستیم. 

صمـت،  سـازمان  نماینـدگان  حضـور  بـا  ادامـه  در 

تعزیـرات و اسـتاندارد، نمونه بـرداری از واحدهـای 

متقلب و غیر استاندارد صورت پذیرفت و این افراد 

در نهایـت بـه پرداخـت جریمـه یـک تـا دو میلیـون 

تومانی محکوم شـدند؛ در حالی که سـود هنگفتی 

از فروش سیم و کابل های تقلبی عاید این اشخاص 

اندکـی  و  خفیـف  جرایـم  چنیـن  و  شـد  خواهـد 

نمی تواند بازدارنده باشد.

لزوم وضع قوانین بازدارنده در مقابله با   
تولیدکنندگان متقلب

وی با اشـاره به اهمیت نظارت بر تولید سـیم و 

کابل  هـای غیـر اسـتاندارد، گفـت: در حـال حاضـر 

کشور ترکیه گوی سبقت را از تولیدکنندگان داخلی 

سـیم و کابـل در بازارهـای منطقـه ای ربـوده اسـت؛ 

چراکـه بـه نـدرت محصـوالت تقلبـی در ایـن کشـور 

تولیـد می شـود و اگـر چنیـن اقدامـی نیـز صـورت 

پذیـرد، بـا دخالـت نیروهـای انتظامـی و محلـی رفـع 

خواهد شـد. با پیگیری مسـئوالن این کشـور، سیم و 

جمـع آوری  بـازار  سـطح  از  شـده  عرضـه  کابل هـای 

می شـود و جرایـم هنگفـت مالـی نیـز بـرای واحـد 

تولیـدی غیـر مجاز در نظر گرفته می شـود. بنابراین 

مسـئوالن ذی ربـط در داخـل کشـور نیـز بایـد جرایـم 

در حالی که دولت نسبت 
به قطع کردن برق 

واحدهای صنعتی اقدام 
می کند و تمهیدات الزم در 
خصوص رفع مشکالت 
موجود را نمی اندیشد، 

چگونه می توان گفت که 
حامی تولیدکنندگان است؟
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معضل در آینده نزدیک باشـیم.

محمدیـان در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه کاربـرد سـیم و کابل هـای 

چـه  در  آریـا  افـالک  مهـر  تعاونـی  در  تولیدشـده 

صنایعی اسـت، عنوان کرد: محصوالت تولیدی در 

مجموعـه، کاربـرد سـاختمانی و همچنیـن صنعتـی 

دارنـد. ضمـن اینکـه مـا از تجهیـزات و ماشـین آالت 

خارجی که ساخت کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه 

اسـت، در تولیـد سـیم و کابـل اسـتفاده می کنیـم. 

اگرچـه بـه دلیـل تحریم هـای اقتصـادی، نمی توانیـم 

قطعـات یدکـی مـورد نیـاز خـود را تامیـن کنیـم و 

چاره ای جز دور زدن تحریم ها در این زمینه نداریم. 

تحریـم، امـکان دسترسـی بـه دانش و تکنولـوژی روز 

داخلـی  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  بـرای  را  دنیـا 

محـدود کـرده اسـت و بـر همیـن اسـاس نمی توانیـم 

نسبت به صادرات و حضور در بازارهای بین المللی 

اقـدام کنیـم. در حالـی کـه مشـتاق بـه حضـور در 

نمایشگاه های خارجی به منظور معرفی محصوالت 

خود هسـتیم، امکان همکاری با شـرکت های معتبر 

اروپایی زیر سایه تحریم فراهم نیست.

نسبت به آینده صنعت سیم و کابل   
خوش بین هستیم

وی در ادامـه بـه رقابت پذیـری صنعـت سـیم و 

کابـل اشـاره کـرد و گفـت: اگـر دولـت حمایت هـای 

الزم را از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورد و شرایط 

بـرای صـادرات سـیم و کابل به کشـورهای پیشـرفته 

فراهم شود، ایران می تواند به بزرگ ترین تولیدکننده 

و صادرکننـده سـیم و کابـل در خاورمیانـه تبدیـل 

شـود. کشـورهای اطراف ایران، در حال توسـعه و به 

شدت مصرف گرا هستند و اگر ما از این فرصت به 

بهتریـن شـکل ممکـن اسـتفاده نکنیـم، ترکیـه روز به 

روز پیشـرفت خواهد کرد و بازارهای منطقه را یکی 

پـس از دیگـری در دسـت خواهـد گرفـت. در حالـی 

که تولیدکنندگان این کشـور مس مورد نیاز خود را 

از شیلی و گرانول را از کره جنوبی وارد می کنند اما 

در حـال حاضـر، ترکیـه به یکی از صادرکنندگان برتر 

جهان تبدیل شده است.

مدیرعامـل تعاونـی مهـر افـالک آریـا نیشـابور در 

پایان یادآور شد: صنعت برق، نقش مهمی در توسعه 

و پیشـرفت کشـورهای مختلف دارد و سـیم و کابل، 

نقش بسزایی را در این زمینه ایفا می کند. همچنین 

و  فسـیلی  سـوخت های  مصـرف  کاهـش  شـاهد 

جایگزینـی آن بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر طی سـالیان 

اخیر هسـتیم و به نظر می  رسـد سـیم و کابل از آینده 

بسـیار روشـنی در جهـان برخـوردار خواهـد بـود کـه 

راهکارهـای توسـعه ایـن صنعت، بایـد در دسـتور کار 

مسئوالن قرار بگیرد.

سـنگین مالـی را بـرای برندربایـان مشـخص کـرده تـا 

افراد به راحتی نتوانند محصوالت غیر استاندارد را 

تولید کنند و در بازار به فروش برسـانند. متاسـفانه 

در حـال حاضـر بیـش از 80 درصـد سـیم و کابل هـای 

عرضه شـده در خیابان الله  زار تهران تقلبی اسـت و 

بـا برندهـای معتبـری کـه بـرای مثـال بـه الکتریـک 

خراسان ختم می شود، به فروش می رسد. در حالی 

اسـتاندارد و  باالتریـن میـزان  بـا  و کابـل  کـه سـیم 

کیفیـت در شـرکت های واقعـی تولیـد می شـود و 

مطـرح  برندهـای  بـه  نسـبت  مشـتریان  همچنیـن 

شـناخت کافـی دارنـد، محصـوالت تقلبـی بـا ایـن 

برندهـا در سـطح بـازار بـه فـروش می رسـد و بایـد 

توسـط  معضـل  ایـن  رفـع  بـرای  بازدارنـده  قوانیـن 

مسئوالن وضع شود.

نیشـابور  آریـا  افـالک  مهـر  تعاونـی  مدیرعامـل 

مطـرح کـرد: دولـت باید جریمه های مالی هنگفتی 

را بـرای تولیدکننـدگان سـیم و کابـل تقلبـی در نظـر 

بگیرد و به مدت سه تا پنج سال، افراد متقلب را از 

هرگونـه فعالیـت تولیـدی و تجـاری محـروم کنـد. 

ضمـن اینکـه بایـد اطالع رسـانی کافـی در خصـوص 

تولیـد یـک محصـول بـا برنـد تقلبـی در شـبکه های 

محلـی و مجـازی صـورت پذیـرد و همچنیـن جرایـم 

غیـر  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان  بـرای  کیفـری 

اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـود تـا شـاهد کاهش این 
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سرب و رویسرب و روی

بازارهایصادراتیراجدیبگیریم
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مدیرعامل شـرکت فرآوری فلزات پایه سـیماب گفت: با توجه به اینکه صنعت روی، نقش بسزایی 
در ارزآوری حاصـل از صـادرات شـمش روی دارد و قیمـت فلـزات در بازارهای جهانـی در حال کاهش 
اسـت، بنابراین می توانیم از این فرصت به بهترین شـکل بهره ببریم و بازارهای منطقه ای و صادراتی 

را تقویت کنیم.

بازارهای صادراتی را جدی بگیریم

نوسـان قیمـت اسـید سـولفوریک بـه عنـوان یکـی از 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیدکننـدگان شـمش، یکـی 

دیگـر از معضـالت فعـاالن ایـن صنعـت محسـوب 

می شود. افزایش قیمت گوگرد که توسط شرکت های 

پتروشـیمی انجـام می شـود، منجـر بـه رشـد قیمـت 

اسـید سـولفوریک و در نهایـت قیمـت تمـام شـده 

شـمش خواهـد شـد. در حالـی کـه پیش تـر قیمـت 

اسیدسولفوریک با توجه به ماهیت اسیدی بودن آن، 

بسـیار کمتـر بـود و در حـال حاضـر تولیدکننـدگان 

شمش باید بهای بیشتری را برای آن بپردازند.

ساز و کاز عرضه خاک روی در بورس   
مناسب نیست

وی افـزود: عیـار خـاک معدنـی عرضـه شـده در 

بورس کاالی ایران چندان مرغوب نیست که همین 

مسئله، یکی دیگر از معضالت فعاالن صنعت روی 

اسـداله قربانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« بیان کـرد: افزایش 

قیمـت حامل هـای انـرژی طـی ماه های اخیر، یکـی از 

مهم تریـن چالش هایـی اسـت که اکثر تولیدکنندگان 

روی بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. قیمـت گاز 

بـه  مـاه،  در  تومـان  میلیـون  هشـت  از  مجموعـه 

120میلیـون تومـان افزایـش یافتـه اسـت و مشـخص 

نیست قیمت گاز بر چه اساسی محاسبه می شود. 
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سـایر تولیدکنندگان نیز قرار بگیرد اما قیمت و عیار 

چنـدان  بـورس،  در  شـده  عرضـه  اکسـیدی  خـاک 

مناسـب نیسـت و بـر همیـن اسـاس تولیدکننـدگان 

شـمش اقـدام بـه واردات آن از سـایر سـایر کشـورها 

فـرآوری خـاک سـولفوره  واحدهـای  اگـر  می کننـد. 

بیشـتری در کشـور احـداث شـود، عـالوه بـر تبدیـل 

خاک به اکسید قابل استفاده در کارخانه های تولید 

اسـید  توجهـی  قابـل  مقـدار  بـه  می توانیـم  روی، 

سـولفوریک دسـت پیـدا کنیـم کـه در حـال حاضـر از 

اسـت.  روی  شـده  تمـام  قیمـت  در  موثـر  عوامـل 

از کشـور،  از خـروج کنسـانتره سـولفوره  همچنیـن 

جلوگیری خواهد شد و ضمن تولید محصول نهایی با 

ارزش افزوده باالتر، ارزآوری بیشتری خواهیم داشت.

وی در خصـوص صـادرات شـمش روی، تصریـح 

کرد: شـمش روی تولیدشـده در مجموعه ما توسـط 

بعضـی واسـطه ها بـه کشـور ترکیـه صـادر می شـود. 

البته پیش از این، صادرات شـمش به صورت تهاتر 

بـه کشـور ترکیـه انجـام می شـد و بـه ازای فـروش 

شـمش، خـاک معدنـی وارد می کردیـم امـا بـا ابـالغ 

بـه نحـوی  بخشـنامه های خلق السـاعه، تجـارت را 

پیچیـده کرده انـد کـه تولیدکننـده بـه جـای کسـب 

سـود از صـادارت، دچـار زیـان مالی نیز خواهد شـد. 

دلیـل ایـن امـر نیـز برنامه ریزی های اشـتباه از جانب 

از  کافـی  آگاهـی  و  دانـش  بـدون  مدیـران  بعضـی 

وضعیـت صـادرات صنایـع اسـت. رفـع تعهـد ارزی، 

یکـی دیگـر از چالش هـای مهم حوزه صادرات اسـت 

کـه منجـر بـه کاهـش رغبـت تولیدکننـدگان بـرای 

صـادرات محصـول خواهد شـد. نوسـان نـرخ ارز نیز 

باعـث سـردرگمی تولیدکننـدگان شـده اسـت و بـر 

همین اسـاس نمی توان برنامه ریزی مشـخصی برای 

صادرات داشـت. البته نقش تحریم را در این میان 

نباید نادیده گرفت و این معضل شـرایط صادرات را 

بیش از پیش دشوار ساخته است.

کاهش جهانی قیمت روی   
مدیرعامـل شـرکت فـرآوری فلزات پایه سـیماب 

اقتصـادی در  ثبـات  ایجـاد  بـه ضـرورت  ادامـه  در 

داخـل کشـور اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه ثبـات 

اقتصـادی الزم در داخـل کشـور وجـود نـدارد و در 

بـه شـمار می آیـد. ضمـن اینکـه گاهی اوقـات عرضه 

خـاک معدنـی در بـورس بـا رقابـت همراه می شـود و 

قیمـت آن بـه شـدت رشـد پیـدا می کنـد. از سـوی 

دیگـر، بـرای مثـال خاک روی با عیـار 11 درصد با یک 

و  می شـود  عرضـه  بـورس  در  مشـخص  قیمـت 

تولیدکننـده نیز بر اسـاس همین میزان عیـار، اقدام 

بـه خریـد از ایـن تاالر صنعتی می کنـد اما زمانی که 

آزمایشـگاه های  در  شـده  خریـداری  خـاک  عیـار 

تخصصی سنجیده می شود،  شاهد هستیم که رقم 

آن حـدود 8 تـا 9 درصـد اسـت. متاسـفانه مـا نیـز 

تجربه چنین اتفاق تلخی را داشـته ایم و با زیان یک 

میلیـارد و 500 میلیـون تومانـی بـه ازای خریـد یـک 

هـزار تـن خـاک مواجـه شـده ایم. اگرچـه در ادامـه 

اعتراض خود را نسبت به این مسئله به بورس کاال 

اعالم کرده ایم اما قراردادهای مالی به نحوی است 

که تولیدکنندگان نمی توانند اقدام موثری را در این 

خصوص انجام دهند.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوری فلزات پایه سـیماب 

عنوان کرد: ذخایر اکسیدی معدن بزرگ انگوران رو 

بـه پایـان اسـت و بسـیاری از تولیدکننـدگان روی، 

مراکـش  و  ترکیـه  از کشـورهای  واردات  بـه  اقـدام 

می کنند. نکته قابل توجه اینکه قیمت تمام شـده 

خاک وارداتی از قیمت خاک عرضه شده در بورس 

کمتر است و از آنجایی که تولیدکنندگان شمش از 

خاک اکسـیدی اسـتفاده می کنند، ضرورت دارد از 

و  شـود  جلوگیـری  سـولفوره  کنسـانتره  صـادرات 

میـان  سـولفوره  خـاک  فـرآوری  دانـش  همچنیـن 

واحدهـای تولیـدی گسـترش پیـدا کنـد تـا بتوانیـم 

ضمـن جلوگیـری از خام فروشـی، از واردات خـاک 

معدنی بی نیاز شویم.

ضرورت گسترش فرآوری کنسانتره   
سولفوره

قربانـی در ارتبـاط بـا اهمیـت فـرآوری کنسـانتره 

سـولفوره، مطرح کرد: بیشـترین حجم خاک معدنی 

خـاک  بـرای  ایـران  کاالی  بـورس  در  شـده  معاملـه 

سـولفوره اسـت و این نشان می دهد که خوشبختانه 

تولیدکننـدگان داخلـی بـه دانـش فـرآوری آن دسـت 

یافته اند. فقط الزم است که تکنولوژی آن در اختیار 

قیمت تمام شده خاک 
وارداتی از قیمت خاک عرضه 
شده در بورس کمتر است و 
از آنجایی که تولیدکنندگان 
شمش از خاک اکسیدی 

استفاده می کنند، ضرورت 
دارد از صادرات کنسانتره 
سولفوره جلوگیری شود و 

همچنین دانش فرآوری خاک 
سولفوره میان واحدهای 
تولیدی گسترش پیدا کند
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چنیـن شـرایطی نمی تـوان نسـبت بـه رونـق تولیـد و 

در  آمریـکا  مرکـزی  بانـک  بـود.  امیـدوار  صـادرات 

روزهـای اخیـر، اقـدام به افزایـش 0.75 درصدی نرخ 

بهره بانکی کرد که همین مسـئله، منجر به کاهش 

در  فلـزات  ویـژه  بـه  کامودیتی هـا  قیمـت  شـدید 

بازارهـای جهانی شـد. قیمـت روی در بورس فلزات 

لنـدن نیـز بـا این اقـدام ایاالت متحـده کاهش یافته 

است و در چنین شرایطی، اگر ما به دنبال توسعه و 

پیشرفت اقتصادی هستیم، باید بازارهای منطقه ای 

بتوانیـم ضمـن  تـا  از کشـور ترکیـه پـس بگیریـم  را 

افزایـش رقابت پذیری، در راسـتای تولیـد و صادرات 

بیشـتر شـمش حرکت کنیـم؛ چراکه این مهـم عالوه 

بر اشتغال زایی، منجر به ارزآوری بیشتر و در نهایت 

رشـد اقتصـادی خواهـد شـد و رونـق صـادرات کمک 

شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

قربانـی ضمـن اشـاره بـه مشـتریان شـمش روی، 

اذعـان کـرد: صنایـع آبـکاری و تولیدکنندگان اکسـید 

ایـن  مشـتریان  عمـده  و...،  مصنوعـی  چـرم  روی، 

شـرکت هسـتند و مـا از تجهیـزات و ماشـین آالت 

داخلـی بـرای تولید شـمش اسـتفاده می کنیـم. تمام 

قطعـات مـورد نیاز مانند گیربکس مخزن الکترولیز، 

طراحی و بومی سازی در داخل مجموعه شده است 

و بـا افتخـار از ایـن قطعـات در تولید شـمش اسـتفاده 

می کنیـم. فراینـد تولیـد شـمش روی نیز مانند سـایر 

تولیدکنندگان داخلی، روش هیدرومتالورژی است. 

ابتدا کنسانتره یا خاک خام روی در مخازن لیچینگ 

با افزایش اسید سولفوریک، حل و به محلول سولفات 

روی تبدیل می شود. پس از فیلتراسیون و جداسازی 

اجـزای نامحلـول، ایـن محلـول طـی چنـد مرحلـه بـه 

منظور جداسازی ناخالصی های موجود، تصفیه و به 

قسـمت الکترولیـز هدایـت می شـود. در اثـر عبـور 

جریـان بـرق مسـتقیم بـا ولتـاژ و آمپـراژ الزم که همان 

الکترولیـز اسـت، فلـز روی بـر سـطح کاتدهـا رسـوب 

می کنـد و در فاصله هـای زمانـی مختلـف، از سـطح 

کاتد به صورت ورقه هایی از جنس روی خالص جدا 

می شـوند. ایـن ورقه ها پـس از عبور از کـوره ذوب، به 

کیلوگـرم،   25 تـا   20 وزن  بـه  شـمش هایی  شـکل 

بسته بندی و آماده فروش می شوند.

خطر کاهش نیروی انسانی متخصص   
در کمین تولیدکنندگان است

این تولیدکننده شـمش مسـی در ادامه با اشـاره 

بـه قطعـی بـرق واحدهـای صنعتـی، تصریـح کـرد: 

بـرق  قبلـی،  اطالع رسـانی  بـا  هفتـه  هـر  دوشـنبه 

مجموعـه قطـع می شـود.  در چنیـن شـرایطی مـا 

چـاره ای جـز کاهـش تولید نداریم و موظف هسـتیم 

حقـوق نیـروی انسـانی را بـه طـور کامـل پرداخـت 

مشـکالت  و  تـورم  افزایـش  بـا  متاسـفانه  کنیـم. 

اقتصـادی، شـاهد خـروج نیـروی انسـانی از بخـش 

تولید هستیم. کارخانه ما در استان کرمانشاه قرار 

انسـانی  نیروهـای  از  یکـی  حـال حاضـر  و در  دارد 

غیرمتخصـص شـاغل در مجموعـه، دارای مدرکـی 

تحصیلی فوق لیسانس است که به ناچار نمی تواند 

در زمینه مورد عالقه خود فعالیت کند. متاسفانه 

حـال  در  تولیـد  بخـش  در  بـه شـدت  ایـن معضـل 

افزایـش اسـت و از آنجایـی کـه زیرسـاخت های الزم 

بـرای اشـتغال فارغ التحصیـالن جدیـد دانشـگاهی 

فراهـم نیسـت، شـاهد افزایـش گرایـش جوانـان بـه 

مشـاغل غیرمولـد هسـتیم. در چنیـن شـرایطی، مـا 

تمام تالش خود را برای حفظ نیروی انسـانی شـاغل 

در مجموعه خواهیم کرد و امیدوار هستیم بتوانیم 

همچنان تولید را زنده نگه داریم.

قربانـی ضمن انتقاد از حمایت نکـردن دولت از 

تولید، اذعان کرد: خاک مورد نیاز خود را از معادن 

خمیـن، یـزد، بروجـن و زنجـان تامیـن می کنیـم و بـا 

توجه به اینکه کارخانه در شهرک صنعتی قرار دارد 

و تمـام اسـتانداردهای زیسـت محیطی را در نظـر 

گرفته ایم، شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان از ما 

آالیندگـی  دلیـل  بـه  زیسـت  محیـط  سـازمان  نـزد 

شـکایت کرده اسـت. در حالی که نیازمند حمایت 

متاسـفانه  امـا  هسـتیم  شـرکت  ایـن  سـوی  از 

همکاری های الزم با ما صورت نمی پذیرد.

وی در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم با رشد 

و توسـعه تولیـد، شـاهد اشـتغال زایی بیشـتری در 

کشـور باشـیم تـا بتوانیـم ضمـن کاهـش معضـالت 

اجتماعـی ناشـی از بیـکاری، زمینـه را بـرای رونـق و 

تحول اقتصادی فراهم کنیم.

اگر ما به دنبال توسعه و 
پیشرفت اقتصادی هستیم، 

باید بازارهای منطقه ای 
را از کشور ترکیه پس 
بگیریم تا بتوانیم ضمن 

افزایش رقابت پذیری، در 
راستای تولید و صادرات 
بیشتر شمش حرکت کنیم
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آنالین«، صنعت فوالد از شـاخصه های اصلی رشـد 

اقتصـادی در کشـورهای توسـعه یافتـه محسـوب 

می شود و با توجه به پتانسیل های معدنی کشور، 

فوالد به عنوان یک صنعت پیشـران، نقش بسـزایی 

در ارزآوری و اشـتغال زایی دارد. هدف گـذاری و 

پیش بینـی چشـم انداز تولیـد 55 میلیـون تـن فوالد 

در سال 1404 نشان از توسعه سرمایه گذاری ها در 

ایـن صنعـت و نقش آفرینـی پررنگ تر صنعـت فوالد 

در اقتصاد ایران است.

از جملـه  ناحیـه سـیرجان  منطقـه گل گهـر در 

مناطـق معدنـی بـا پتانسـیل بـاال در کشـور به شـمار 

می آید که شـرکت های معدنی و صنعتی متعددی 

را در خـود جـای داده اسـت. شـرکت سـنگ  آهـن 

گهرزمیـن نیـز از جمله شـرکت های معدنی مسـتقر 

در این منطقه معدنی به محسوب می شود که در 

سـال های اخیـر، بـا افزایـش آمـار تولیـد سـنگ آهن 

از  یکـی  سـنگ آهن،  کنسـانتره  و  دانه بنـدی 

نقش آفرینـان مهـم در تامیـن ایـن مـاده اساسـی در 

صنعت فوالد کشور بوده است و در حال  حاضر نیز 

در زمره شرکت های بزرگ معدنی کشور قرار دارد.  

نقش پررنگ گهرزمین در تامین   
مواد اولیه

در این بین، نمی توان از نقش عمده و تاثیرگذار 

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن در تامیـن مـواد اولیـه 

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمین، نقـش بسـیار مهمـی در تامین مـواد اولیه مـورد نیـاز صنایع 
فوالدسـازی کشـور ایفا می کند. همچنین این شـرکت با برنامه ریزی هدفمند و مناسـب توانسـته 

است در توسعه، رونق اقتصادی و اشتغال زایی استان کرمان نقش بسزایی داشته باشد.

فرصت نقش آفرینی گهرزمین

زنجیـره فـوالد کشـور غافـل شـد. ایـن شـرکت کـه از 

یکی از بزرگ ترین معادن سـنگ آهن کشـور شناخته 

می شـود، نقـش بسـیار مهمـی در تامیـن مـواد اولیه 

مـورد نیـاز صنایـع فوالدسـازی کشـور ایفـا می کنـد. 

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن در سـال  های اخیـر 

توانسته است در زمینه تولید سنگ آهن دانه بندی 

 شـده و کنسـانتره عملکـرد مناسـبی داشـته باشـد. 

ارتقـای چشـمگیر آمـار تولیـد، درآمـد و سـودآوری 

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن در سـال های اخیـر 

حاکی از رویکرد توسعه محور این شرکت است.

در سال های اخیر صنعت فوالد به علل مختلف 

دچـار مشـکالت عدیـده شـده اسـت کـه رمقی بـرای 

تولیدکنندگان این صنعت باقی نگذاشته است. در 

واقـع چالش هـای انـرژی، حمـل و نقـل ریلـی، مشـکل 

تامیـن آب، معضـل تامیـن مـواد اولیـه، عـدم جـذب 

و...  دسـتوری  قیمت  گـذاری  سـرمایه گذار، 

مجموعه  ای قدرتمند از موانع را تشکیل می دهند تا 

چرخ صنعت فوالد نچرخد. همچنین با وجود اینکه 

شـرایط آب و هوایی و مشـکالت خرید ماشـین آالت، 

بهره برداری از کارخانه های منطقه گل گهر را دشوار 

کرده است. اگر برای این چالش ها چاره ای اندیشیده 

نشـود، در سـال های پیـش رو بـا ابرچالـش و بحـران در 

این صنعت مواجه خواهیم بود.

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن در راسـتای رفـع 

چالش هـای زنجیـره فـوالد و توجـه بـه امور اکتشـافی، 
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کـه  دارد  کار  دسـتور  در  را  متعـددی  برنامه هـای 

بی شـک فعالیـت ایـن شـرکت می توانـد در برطـرف 

کردن بخشی از مشکالت ناشی از کمبود مواد اولیه 

موثـر واقـع شـود؛ بـه طـوری کـه در 14 تیـر مـاه سـال 

جـاری، ایـن شـرکت در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف 

برنامه های توسعه ای خود و با سرمایه گذاری بالغ بر 

دو هـزار و 500 میلیـارد تومـان از خـط سـوم تولیـد 

کنسانتره با ظرفیت دو میلیون تن به صورت رسمی 

بهره برداری کرد. 

ثبت بیشترین رکورد تولید کنسانتره در   
گهرزمین

با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه سیرجان 

در طول سال، شاهد کلنگ زنی پروژه ها هستیم. در 

سـال 1400، بـه رغـم همـه چالش هـا، میـزان تولیـدات 

شرکت سنگ  آهن گهرزمین نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش داشته، به نحوی که در تولید 

تولیـد  در  و  درصـد   22.5 دانه بنـدی  سـنگ آهن 

کنسانتره 4.16 درصد افزایش تولید نسبت به سال 

مالی گذشته به ثبت رسیده است.

واسـطه  بـه  گهرزمیـن  شـرکت  مالـی  قـدرت 

اجـرای پروژه هـای توسـعه خـود بسـیار افزایـش پیدا 

کـرده اسـت و نـرخ رشـد اقتصـادی اسـتان به برکت 

بـوده  مثبـت  همیشـه  گهرزمیـن  چـون  معادنـی 

اسـت، به طوری که منطقه گل گهر 18 هزار کارگر 

را سـهامدار ایـن شـرکت کـرده کـه امیدواریـم ایـن 

فرایند ادامه یاید.

همچنین منطقه گل گهر با عظمتی فوق العاده 

40 درصـد پشـتیبانی از فـوالد کشـور را در اختیـار 

دارد. بیش از 22 هزار نفر در منطقه گل گهر و بیش 

از 6 هـزار نفـر در شـرکت گهرزمیـن مشـغول بـه کار 

هستند. در صورتی که تولید گهرزمین ادامه نیابد 

در آینده نه چندان دور، تولید به 50 درصد خواهد 

رسـید و 50 درصـد تولیـد از کار می افتـد؛ در ایـن 

وارد  کشـور  فـوالد  صنعـت  بـه  خسـارتی  صـورت 

می شود. بنابراین باید با اتخاذ راهکاری مانع خروج 

سنگ از منطقه شویم که تولید راکد باقی نماند.

بدیهی اسـت که اجرا و پیاده سـازی این طرح ها 

در راستای رفع موانع و چالش های صنعت فوالد در 

حوزه باالدست است و عالوه  بر نقش آفرینی بیشتر 

بـه  ایـن عرصـه،  شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن در 

توسـعه، رونـق اقتصـادی و اشـتغال زایی در مناطـق 

اطراف خود کمک می کند.

تحقق جهش تولید در بزرگ ترین   
معدن سنگ آهن خاورمیانه

شـرکت سـنگ  آهن گهرزمین در حلقه  نخسـت 

زنجیـره فـوالد قـرار گرفتـه اسـت و می توانـد در رفع 

چالش هـای ایـن صنعـت هوشـمندانه عمـل کنـد و 

بخشـی از مشـکالت مربوط به تامین مواد اولیه را 

سـنگ  آهـن  شـرکت  سیاسـت  سـازد.  برطـرف 

گهرزمیـن دربـاره برنامه هـای آتی تولید و همچنین 

اولویت هـای اصلـی ایـن شـرکت در بخـش تولیـد، 

و  تجهیـزات  از  صیانـت  معـدن،  متـوازن  توسـعه 

حفظ محیط زیست است.

در همین راستا، این شرکت برنامه های اکتشافی 

را در سـطح محلـی و در ابعـاد بزرگ تـر کشـوری در 

برنامه هـای آینـده خـود قـرار داده اسـت تـا در آینده با 

چالـش کمبـود ذخیـره سـنگ آهن مواجـه نشـود. ایـن 

شـرکت بهره بـرداری از بزرگ تریـن معـدن سـنگ آهن 

خاورمیانه را که امروز ذخیره زمین شناسی آن حدود 

تـن تخمیـن زده می شـود، مهم تریـن  649 میلیـون 

رسـالت خـود می دانـد و بـا جذب سـرمایه گذاری در 

اسـتخراج  افزایـش  و  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  جهـت 

اقتصادی از ذخایر معدنی کشور حرکت می کند.

ماموریت های مهم گهرزمین  
ادامـه  در  گهرزمیـن،  سـنگ  آهـن  شـرکت 

طرح هـای توسـعه  محـور خـود در بخـش معـدن، 

ارتقـای  جنوبـی،  بخـش  در  معـدن  توسـعه  طـرح 

معدنـی  ماشـین آالت  خریـد  معـدن،  بـرق  رینـگ 

تکنولـوژی  حـوزه  بـه  ورود  امکان سـنجی  و  برقـی 

»IPCC« را در دستور کار دارد.

از دیگـر ماموریت هـای مهـم گهرزمیـن می توان 

بـه تبدیـل منابـع و ذخایـر معدنـی بـه محصـوالت بـا 

ارزش افزوده بیشتر با بهره گیری از علم و تکنولوژی 

بـه روز بـا هـدف تامین نیازهـای زنجیره فـوالد، ایجاد 

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه قرارگیری 

خود و در نهایت، رشد درآمدهای ملی اشاره کرد.

برنامه های توسعه  
برنامه هـای  نیـز  شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن 

متعـددی را در دسـتور کار خـود دارد کـه از جملـه 

مهم تریـن آن هـا می توان بـه احداث کارخانـه ذوب با 

ظرفیت تولید سـه میلیون تن در سـال و احداث سـه 

کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت هر یک 1.7 میلیون 

تن در سال اشاره کرد. با توجه به اینکه بخش مهمی 

از چالش هـای صنعـت فـوالد مربـوط بـه حـوزه تامیـن 

انرژی پایدار برق و آب است، این شرکت پروژه خط 2 

انتقال آب خلیج فارس، پروژه بازیابی آب از سدهای 

باطلـه و احـداث نیـروگاه 500 مـگاوات بردسـیر را در 

برنامه های توسعه خود قرار داده است.

در سـالیان اخیـر، یکـی از مهم تریـن برنامه هـای 

شـرکت سـنگ  آهـن گهرزمیـن، بومی سـازی قطعات 

خارجی بوده و دستاوردهای چشمگیری نیز در این 

زمینه داشته است.

گفتنی اسـت، شـرکت سـنگ  آهن گهرزمین در 

مسـیر طراحـی و اجـرای حلقه هـای بعـدی زنجیـره 

قـرار دارد.  اسـلب  و  اسـفنجی  آهـن  فـوالد، شـامل 

بهره برداری از طرح های یاد شـده ارزش افزوده قابل 

توجهی را برای منطقه و کشور ایجاد خواهد کرد.

 شرکت سنگ  آهن 
گهرزمین  برنامه های 

اکتشافی را در سطح محلی 
و در ابعاد بزرگ تر کشوری 
در برنامه های آینده خود 

قرار داده است تا در آینده 
با چالش کمبود ذخیره 
سنگ آهن مواجه نشود
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مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملـو در مجمع عمومی عادی سـالیانه این شـرکت، 
گفـت: چادرملـو مطابق بـا وظیفه ذاتی خـود بالغ بر چهـار میلیارد یورو طـرح در زنجیـره فوالد در 

دست اقدام دارد که اجرای بخشی از آن ها آغاز شده است.

وظیفه ما توسعه است

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 

بـا موضـوع  شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو 

اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونـی، 

مالـی  )دوره(  سـال  مالـی  صورت هـای  تصویـب 

منتهی به 29 اسـفند ماه سـال 1400، تقسـیم سـود، 

انتخـاب  قانونـی،  بـازرس  و  حسـابرس  انتخـاب 

روزنامـه کثیر االنتشـار، تعییـن حـق حضـور اعضای 

غیـر موظـف هیئـت مدیـره و تعیین پـاداش هیئت 

مدیره با حضور 83.5 درصدی سهامداران حقیقی 

و حقوقی در سالن تالش تهران برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضور اعضـای هیئت رئیسـه در 

ناصـر  ادامـه  یافـت. در  قانونـی، رسـمیت  جایـگاه 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل  تقـی زاده، 

چادرملـو  بـه تشـریح عملکـرد شـرکت چادرملـو در 

سال گذشته پرداخت و گفت: دو هزار و 700 میلیارد 

تومان در سال 1397، چهار هزار و 500 میلیارد تومان 

در سـال 1398، 17 هزار میلیارد تومان در سـال 1399 

و 26 هزار و 900 تومان سود شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو بـوده کـه بخشـی از ایـن میـزان ناشـی از 

افزایـش تـورم و تولیـد و همچنیـن بهبـود شـیوه های 

عملکردی شرکت است که خوشبختانه میزان قابل 

قبولی سود حاصل شد.

وی در ادامـه بـا بیـان ارتقـای رتبـه شـرکت در 

بـازار سـرمایه، اظهـار کـرد: چادرملـو در شـرکت از 

جایـگاه 10 بـه هشـت و سـپس بـه رتبـه 6 در بـازار 

بـا  پیـدا کـرده اسـت. خوشـبختانه  ارتقـا  سـرمایه 

تالش پرسـنل چادرملو، تولید این شـرکت علی رغم 

بـا   گذشـته  سـال  در  گاز  ویـژه  بـه  انـرژی  کمبـود 

12درصد رشـد همراه بوده و با افزایش 3.52درصد 
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شرکت چادرملو در دو 
زمینه اقداماتی انجام داده 
است؛ نخست در بحث 

اکتشاف که هشت دستگاه 
حفاری خریداری شده 

است که به شدت مشغول 
اکتشاف هستیم

شـدت  بـه  کـه  اسـت  شـده  خریـداری  حفـاری 

توافقاتـی  همچنیـن  هسـتیم.  اکتشـاف  مشـغول 

صورت پذیرفته که به زودی اعالم خواهد شد؛ به 

طوری که تا شـرکت 20 تا 30 سـال آینده با توجه به 

حرکـت  بـه  خـوب،  معدنـی  ذخایـر  بـه  دسـتیابی 

باشتاب خود ادامه خواهد داد.

رشد 70 درصدی درآمد چادرملو  
مدیرعامـل شـرکت چادرملو در خصـوص میزان 

فـروش ایـن شـرکت در سـال 1400 بیـان کـرد: فـروش 

داخلی شرکت در سال 1400، 39 هزار و 500 میلیارد 

تومان و مجموع فروش 44 هزار و 300 میلیارد تومان 

بوده است که بخشی از این میزان ناشی از افزایش 

تولیـد و فـروش و بخشـی دیگـر، رشـد نـرخ فـروش 

اسـت. ایـن شـرکت با رشـد 70 درصدی درآمـدی در 

سـال 1400 نسـبت بـه سـال قبـل از آن مواجـه شـد 

بـا  را  محصـوالت  تمامـی  توانسـتیم  خوشـبختانه 

قیمت مناسب در بازار به فروش برسانیم.

وی خاطرنشـان کـرد: 28 هـزار و 900 میلیـارد 

تومان سود ناخالص و 26 هزار و 200 میلیارد تومان 

سـود عملیاتـی چادرملـو بـود کـه در کل 26 هـزار و 

900 میلیارد تومان سود خالص کسب کردیم و این 

میزان نسبت به سال گذشته با افزایش 57 درصد 

مواجه شـد. به این ترتیب رشـد 57 درصدی سـود 

عملیاتی و رشـد 58 درصدی سـود خالص در سـال 

1400 نسبت به 1399 را تجربه کردیم. گفتی است 

در مقابل 44 هزار میلیارد تومان فروش، 61.02درصد 

حاشـیه سـود شـرکت بـود کـه نشـان دهنده سـود 

قابل قبولی است.

تقـی زاده تاکیـد کـرد: از ابتـدای سـال 1399 تـا 

کنـون 437 درصـد بـازده سـود شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو بوده است. همچنین ارزش بازار 

شـرکت بـا افزایـش 190 هـزار میلیـارد تومانی مواجه 

شده است.

طرح های توسعه چادرملو  
مدیرعامل شـرکت چادرملو به تشـریح پروژه ها 

و برنامه هـای آتـی شـرکت در دورنمـای سـه تـا پنـج 

احـداث  طـرح  گفـت:  و  پرداخـت  آینـده  سـال 

فروش در مدت روبه رو شدیم. در واقع سود خالص 

شرکت 48.7 درصد بوده است.

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

ایمیـدرو،  گزارش هـای  اسـاس  بـر  کـرد:  بیـان 

11میلیـون و 100 هـزار تـن کنسـانتره، سـه میلیـون و 

800 هـزار تـن گندلـه، یـک میلیـون و 50 هـزار تـن 

شـمش فـوالدی در سـال 1400 تولیـد کردیـم. بـه این 

داریـم.  تولیـد کنسـانتره  در  جایـگاه دوم  ترتیـب 

تـن  هـزار  و 700  میلیـون  سـه  چادرملـو  همچنیـن 

گندلـه در سـال 1399 تولیـد کـرده بـود کـه سـال 

گذشـته علی رغـم کمبـود بـرق، بـا افزایـش تولیـد 

2.12 درصـدی مواجـه بودیـم و توانسـتیم در ایـن 

زمینه جایگاه ششم را کسب کنیم.

وی ادامه داد: عالوه بر کمبود برق، متاسـفانه 

یـک مـاه بـا خاموشـی گاز مجتمـع صنعتـی مواجـه 

شـدیم کـه منجـر بـه افـت 8 درصـدی تولیـد آهـن 

اسـفنجی شـد. اکنون چادرملو با خاموشـی مواجه 

اسـت و در آینـده مجمـوع نیـاز بـرق مصرفـی بـه 

یک هزار و 800 میلیارد مگاوات خواهد رسید.

تقـی زاده در خصـوص میزان تولید شـمش فـوالد، 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه کمبود بـرق، یک میلیـون و 

50هزار تن شمش فوالدی تولید کردیم که می توانست 

به مراتب باالتر این ارقام باشد. البته ظرفیت اسمی 

فوالدسـازی چادرملـو یـک میلیـون تـن اسـت امـا ایـن 

میزان قابل افزایش بوده و امیدوار هستیم در صورتی 

که با خاموشی برق مواجه نشویم، با افزایش تولید در 

ایـن زمینـه مواجـه شـویم. سـال گذشـته چادرملـو در 

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهن جایـگاه دوم، در گندلـه 

جایگاه ششـم، در آهن اسـفنجی، جایگاه ششـم و در 

تولید شمش فوالدی نیز جایگاه هفتم را کسب کرده  

است. امیداوریم طی سه تا چهار سال آینده، جایگاه 

کشوری خود را ارتقا دهیم.

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

تمامـی  بـرای  مسـرت بخش  خبـری  اعـالم  ضمـن 

سهامداران، عنوان کرد: شرکت چادرملو به زودی 

در خصوص تامین ذخایر شرکت، خبرهای خوشی 

ایـن  رسـاند.  خواهـد  سـهامداران  اسـتحضار  بـه 

شـرکت در دو زمینـه اقداماتـی انجـام داده اسـت؛ 

نخسـت در بحـث اکتشـاف کـه هشـت دسـتگاه 
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کارخانـه گندله سـازی شـماره 2 بـا ظرفیـت تولیـد 

سـاالنه پنـج میلیون تـن و با سـرمایه گذاری حداقل 

بـرآوردی 205 میلیـون یـورو در قالب درون شـرکتی 

چادرملـو را در دسـتور کار داریـم کـه پیمانـکار ایـن 

اکنـون در تکمیـل  و  پـروژه مشـخص شـده اسـت 

فعالیت های مهندسی پروژه هستیم.

وی ادامـه داد: پیمانـکار و محـل احـداث طـرح 

ظرفیـت  بـا  اسـفنجی  آهـن  مگامـدول  احـداث 

سـرمایه ای  مخـارج  بـا  سـال  در  تـن  2.2میلیـون 

حداقـل بـرآورد 160 میلیون یورویـی در قالب درون 

شـرکتی چادرملـو مشـخص شـده اسـت. همچنیـن 

احـداث  نیـاز  مـورد  ماشـین آالت  خوشـبختانه 

بـا مخـارج سـرمایه ای حداقـل  اکسـیژن  کارخانـه 

14میلیـون یورویـی خریـداری شـده و هم اکنـون در 

حـال آغـاز عملیـات اجرایی برای تکمیل ظرفیت به 

سر می بریم.

بـا  کـرد:  اضافـه  چادرملـو  شـرکت  مدیرعامـل 

توانسـتیم  یـزد،  اسـتان  مسـئوالن  مسـاعدت 

آماده سـازی و انجـام اکتشـاف مقدماتـی، تفضیلـی 

معـدن D19 را همزمـان بـا اکتشـاف پیـش ببریـم و 

عملیـات باطله بـرداری را آغـاز کنیـم. امیدواریـم تـا 

دوسال آتی به سنگ آهن دست یابیم. همچنین در 

زمینه اکتشـافات چادرملو هشـت دسـتگاه حفاری 

پیشرفته خریداری کردیم که امیدواریم تا عمق دو 

هزار و 700 متر حفاری اکتشافی انجام دهیم.

وی بیـان کـرد: احـداث دو واحـد 10 مگاواتـی 

و  بهابـاد  منطقـه  در  شـرکت  خورشـیدی  نیـروگاه 

اردکان و یک 100 مگاواتی نیز در شهرسـتان یزد در 

ایـن زمینـه  قـرار دادیـم کـه در  دسـتور کار خـود 

پنل هـا خریـداری شـده اند و پیمانکار نصـب نیز در 

حال انتخاب قرار دارد.

کارخانـه  یـک  احـداث  خصـوص  در  تقـی زاده 

بـه  چادرملـو  کـرد:  اظهـار  نیـز  فروآلیاژهـا  تولیـد 

بررسـی نقاط ضعف صنعت فوالد پرداخت که در 

صورت کمبود آن اقدام به واردات کند. متاسفانه 

فروآلیاژ هـا یکـی از اصلی تریـن مشـکالت صنعـت 

فـوالد اسـت کـه فرومنگنـز 20 هـزار تـن، فرومنگنـز 

پرکربـن 30 هـزار تـن و فروسـیلیس یا 15 هـزار تن در 

مجمـوع 64 هـزار تـن فروآلیـاژ نیـاز داریـم. در ایـن 

کارخانـه  تجهیـزات  و  مشـخص  پیمانـکار  زمینـه 

ایجاد شده است.

وی دربـاره طـرح احـداث کارخانـه تولیـد انواع 

آجرهـا و اجـرام نسـوز کـوره مطـرح کرد: بـرای پروژه 

اجـرام نسـوز کـوره بـا ظرفیـت 140 هـزار تـن مـواد 

اولیه فرآوری شده، با بهترین شرکت های اروپایی، 

آلمانـی و ایتالیایـی مذاکراتـی صـورت گرفتـه و در 

این زمینه انتقال تکنولوژی در حال انجام است.

بـا  کـرد:  عنـوان  چادرملـو  شـرکت  مدیرعامـل 

توجـه اینکـه چادرملـو، دارای خطـوط انتقـال آب 

بـوده، کارخانـه ممبـران بـا ظرفیـت تولیـد 50 هـزار 

عـدد در سـال بـا مشـارکت شـرکت سـرمایه گذاری 

غدیر ازجمله طرح های توسعه ای به شمار می رود 

کـه چادرملـو اقدام به شیرین سـازی بخشـی از آب 

دریـا و آب شـور معـدن D19 کـرده اسـت. در ایـن 

رابطـه بایـد مجـوز بـرای شیرین سـازی ایـن معـدن 

بالغ بر 400 لیتر در ثانیه آب شور گرفته شود.

تقـی زاده دربـاره پروژه کارخانه دو میلیون تنی 

متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  گـرم  نـورد  ورق  ذوب 

ظرفیـت کـوره مـا در منطقـه اردکان کاهـش پیـدا 

کـرده اسـت. همچنیـن در حـال احـداث کارخانـه 

دومیلیون تنی ورق نورد گرم در خراسان هستیم.

وی اظهار کرد: کارخانه آهن اسفنجی آرتا فوالد 

مبین اردبیل با مشـارکت و سـهامداری 30 درصدی 

مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو احداث خواهد 

شـد. همچنین مشـارکت در پروژه های فوالد مطرح 

شده از جمله چابهار، هرمزگان و قشم را در دستور 

کار قـرار دادیـم کـه تاکنـون اقداماتـی در ایـن زمینـه 

صورت گرفته است.

کـرد:  اضافـه  چادرملـو  شـرکت  مدیرعامـل 

بـه  احـداث کارخانـه سـرباره در مجمـع صنعتـی 

ظرفیـت 100 هـزار تـن، احـداث کارخانـه باطلـه در 

مجتمـع معدنـی بـه ظرفیـت 100 هـزار تـن، ابـالغ 

قـرارداد احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبـی بـا مپنـا، 

تولیـد کنسـانتره،  واحدهـای  ایجـاد  مشـارکت در 

و  فرعـی  شـرکت های  بـا  اسـفنجی  آهـن  گندلـه، 

وابسته در سایر مناطق معدنی، مشارکت در پروژه 

اکتشـاف و اسـتخراج معـادن در منطقـه خـارج از 

بـه منابـع معدنـی  بـه منظـور دسترسـی  منطقـه، 
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پایدار از جمله برنامه های چادرملو است.

وی افـزود: احـداث یـک واحـد آهـن اسـفنجی در 

ابرکوه با ظرفیت یک میلیون تن و همچنین یک ذوب 

600 هـزار تنـی را در دسـتور کار قـرار داریـم کـه در 

این زمینه پیمانکار مشخص و عملیات اجرایی این 

پروژه ها آغاز شـده اسـت. همچنین فوالد میبد نیز 

بـه شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو واگذار شـد 

کـه قصـد بازسـازی، اصـالح و افزایش ظرفیـت آن را 

داریم. همچنین در تولید ریل های پرسرعت برای 

قصـد  و  مطالعـه  دسـت  در  طرحـی  راه آهـن 

سرمایه گذاری در این حوزه داریم.

تقی زاده با اشاره به وضعیت چادرملو در بهار 

بـه سـال  نسـبت  امسـال، گفـت: در سـال جـاری 

گذشـته بـا افزایـش 30 درصـدی فـروش و همچنیـن 

رشد 2 درصدی تولید مواجه شده ایم؛ این عملکرد 

نشـان دهنده آینـده خوبـی بـرای چادرملـو اسـت. 

و  توسـعه  پروژه هـای  در  سـرمایه گذاری  مجمـوع 

کـه  بـود  خواهـد  دالر  میلیـارد  چهـار  مشـارکتی، 

بخشـی از ایـن منابـع از داخـل و بخشـی از خـارج 

کشـور تامیـن شـده اسـت که بـا اجرای ایـن پروژه ها 

درآمـد شـرکت بـه بالـغ بـر دو میلیـارد دالر در سـال 

خواهد رسید.

هـزار   27 از  چادرملـو،  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 

میلیارد تومان سـود که سـال گذشـته حاصل شـده 

اسـت، 150 میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای مسـئولیت 

اجتماعی اختصاص داده شد.

تقـی زاده در خصـوص فـروش صادراتـی عنـوان 

کرد: با توجه به اینکه 10 درصد از توان چادرملو بر 

فـروش خارجـی معطـوف شـده اسـت، مجبـور بـه 

حضـور در بازارهـای جهانـی هسـتیم و مشـتریان 

بـرای  روسـیه  تخفیـف  علی رغـم  داریـم.  را  خـود 

مشـتریان بازارهای صادراتی، خوشـبختانه شـرکت 

معدنـی و صنعتـی چادرملو توانسـته اسـت تمامی 

محصوالت مورد نظر خود را صادر کند.

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو 

تاکید کرد: وظیفه ما توسـعه اسـت و خوشـبختانه 

مجتمـع  از  تکنولـوژی  انتقـال  بـرای  شـرکت  یـک 

معدنـی و صنعتـی چادرملـو بازدیـد بـه عمـل آورده 

اسـت کـه طـی دو هفتـه آینـده، تیـم ایرانـی بـرای 

بازدیـد و آمـوزش از کارخانه هـای این شـرکت اعزام 

خواهند شد.

تقسیم سود  
در پایان مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

مالـی  صورت هـای  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی 

منتهـی بـه 29 اسـفند مـاه سـال 1400 بـه تصویـب 

رسـید. موسسـه وانیـا نیک تدبیـر به عنـوان بازرس 

قانونـی و حسـابرس مسـتقل و روزنامه هـای دنیـای 

اقتصـاد و جهـان صنعـت بـه عنـوان روزنامه هـای 

کثیراالنتشار تعیین شد. همچنین اعضای حقوقی 

کنونـی هیئـت مدیـره شـرکت چادرملـو مجـددا بـه 

بـرای دوره  اعضـای جدیـد هیئـت مدیـره  عنـوان 

جدیـد انتخـاب شـدند. همچنیـن میـزان سـود بـه 

ازای هـر سـهم یـک هـزار و 590 ریـال سـود معـادل 

70.2 درصد سود خالص تعیین شد.

اصالح دو بند از اساسنامه ماده 19 و 49  
همچنیـن در ادامه، مجمع عمومی فوق العاده 

حضـور  بـا  چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

84.5درصـد از سـهامداران بـه منظـور اصـالح دو 

بنـد اساسـنامه مـاده 19 و 49 برگـزار شـد. مـاده 19 

شـرایط حضور در مجامع و مشـارکت در رای گیری 

عمومـی  سـهامداران  عمومـی  مجامـع  کلیـه  در 

ارائـه  بـا  وکیـل  طریـق  از  یـا  شـخصا  می تواننـد 

وکالت نامـه رسـمی و یـا قائـم مقـام قانونـی شـخص 

حقیقـی صاحـب سـهم و در خصـوص سـهامداران 

حقوقـی نیـز نماینده یا نمایندگان صاحب سـهم به 

یـا  و  عـادی  از  اعـم  وکالـت  مـدرک  ارائـه  شـرکت 

مجـاز  صاحبـان  امضـای  بـا  نمایندگـی  یـا  رسـمی 

هـر  رسـانند.  عمـل  بـه  حضـور  حقوقـی  شـخص 

سـهامدار برای یک سـهم فقط یک حق رای خواهد 

خواهـد  تغییـر  بـدون  فـوق  مـاده  تبصـره  داشـت. 

مانـد. همچنیـن مـاده 49 بـه شـرح زیـر اسـت کـه 

هئیـت مدیـره بایـد یک نفر شـخص حقیقـی از بین 

اعضـای خـود یـا خـارج از هئیت مدیـره را به عنوان 

مدیرعامل شرکت انتخاب کند. در نهایت اصالح 

اساسـنامه چادرملـو مطابـق بـا اساسـنامه بـورس بـا 

رای سهامداران تصویب شد.

در سال جاری نسبت به 
سال گذشته با افزایش 30 
درصدی فروش و همچنین 

رشد 2 درصدی تولید 
مواجه شده ایم؛ این عملکرد 

نشان دهنده آینده خوبی 
برای چادرملو است. مجموع 
سرمایه گذاری در پروژه های 
توسعه و مشارکتی، چهار 

میلیارد دالر خواهد بود
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مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر بـا حضور 82 درصـدی صاحبان 
سهام این شرکت تشکیل شد و سهامداران به توزیع 127 تومان سود به ازای هر سهم رای دادند.

مجمع »کگل« 127 تومان سود توزیع کرد

عتیقـی،  ایمـان  یافـت.  رسـمیت  قانونـی،  جایـگاه 

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 

در  شـرکت  ایـن  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 

خصـوص گـزارش فعالیت هـای هیئـت مدیـره بیـان 

کـرد: گل گهـر 42 درصـد از کنسـانتره و 30 درصـد از 

گندلـه کشـور را تولیـد می کنـد. سـال گذشـته بـا 

توانمنـدی خـوب کارکنـان شـرکت بـه ویـژه در حوزه 

فنی، با اهدافی که سهامداران تعیین کرده بودند، 

هـم در بخـش کنسـانتره و هـم در گندلـه افزایـش 

رکـورد  رابطـه کسـب 85  ایـن  تولیـد داشـتیم. در 

تولیـدی کمـی و کیفـی در سـال گذشـته باعث شـد 

گل گهـر امـروز جزو شـرکت های تولیدی برتـر در این 

تـالش 22 هـزار پرسـنل  بـا  ایـن مهـم  باشـد.  حـوزه 

شـرکت به همراه شـرکت های همکار و زیرمجموعه 

به دست آمد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 

موضـوع  بـا  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

قانونـی،  بـازرس  و  اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیـره 

تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 

به 29 اسـفند ماه سـال 1400، تقسـیم سـود، انتخاب 

روزنامـه  انتخـاب  قانونـی،  بـازرس  و  حسـابرس 

غیـر  اعضـای  حضـور  حـق  تعییـن  کثیر االنتشـار، 

موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره 

سالن وزارت کشور با حضور 82 درصدی سهامداران 

حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در جایگاه نخست تامین مواد اولیه   
صنعت فوالد هستیم

در  رئیسـه  هیئـت  اعضـای  حضـور  بـا  مجمـع 

شـرکت  درآمـــد  گذشتــــه  ســــال  افـزود:  وی 

53درصـد رشـد داشـت و بـه 49 هـزار میلیارد تومان 

رسید. همچنین در سال 1400 درآمد تلفیقی شرکت 

62 هـزار میلیـارد تومـان بـود و 47 درصـد نسـبت بـه 

سال 1399 افزایش نشان داد. در همین حال شرکت 

اصلی در سال گذشته 20 هزار و 800 میلیارد تومان 

سـود کسـب کرد و سـود تلفیقی شـرکت به 28 هزار 

میلیارد تومان رسید که 38 درصد رشد داشت.

عتیقـی خاطرنشـان کـرد: سـال گذشـته افزایـش 

سـرمایه داشـتیم و سـرمایه شـرکت در سال گذشته 

از 10 هـزار میلیـارد تومـان بـه 20 هـزار میلیـارد تومـان 

رسـید. ارزش دفتری سـرمایه گذاری های گل گهر با 

میلیـارد  و 600  هـزار  رشـد 75 درصـدی حـدود 11 

تومـان بـود کـه بـه 20 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده و 

بـرای ایـن میـزان طرح هـای توسـعه سـودآوری لحـاظ 
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را در دسـتور کار قـرار داده ایـم. ایـن امـر بـا توجـه بـه 

اینکـه تفاضـای بـازار بـرای صـادرات کمـی کاهـش 

وارد  کشـور  فـوالد  بـه  آسـیبی  امـا  اسـت  یافتـه 

نمی شود. دو تا سه پروژه در این رابطه تعریف شده 

اسـت کـه یکـی از آن هـا طـی سـه مـاه آینـده و یکـی 

دیگـر تـا پایـان سـال اجـرا خواهنـد شـد. اجـرای ایـن 

پروژه هـا محصـول گل گهـر را در سـطح ایـران و جهان 

از نظر کیفی رقابتی می کند.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 

سـرمایه،  بـازار  در  شـرکت  ایـن  خصـوص وضعیـت 

تصریـح کـرد: گل گهـر در بـازار سـرمایه از وضعیـت 

نفس گیـر،  بـازار  ایـن  در  و  اسـت  برخـوردار  خوبـی 

گل گهر در جدول شرکت های حاضر در بورس اوراق 

بهادار دو تا سـه پله رشـد داشـته است. هیچ شرکتی 

در بـازار سـرمایه بـه ایـن میزان رشـد نداشـته اسـت و 

تنهـا شـرکتی کـه در میـان 10 شـرکت برتـر از رشـد 

برخوردار شـد، گل گهر بود. عالوه بر این، با مقایسـه 

سـهام کگل بـا سـایر بازارهـای مـوازی ماننـد طـال، ارز 

و... سـهام شـرکت طـی یـک سـال گذشـته حـدود 90 

درصـد رشـد داشـته و از رشـد خوبـی برخـوردار بـوده 

است. همچنین سهام گل گهر نسبت به سایر بازارها 

باثبات تـر بـود و ایـن نشـان می دهـد بـازار سـرمایه بـه 

کگل اطمینان کامل و نگاه مثبت دارد.

اخیـر سـه  یـک سـال  کـرد: در  وی خاطرنشـان 

شـرکت خـود را در جهـت شفاف سـازی و ارتقـا وارد 

بـورس کرده ایـم کـه شـامل جهـان فـوالد سـیرجان، 

گهرترابـر و تجلـی بودنـد. هـر سـه شـرکت از آینـده 

خوبـی برخـوردار هسـتند و طرح هـای بسـیار خوبـی 

برای آن ها دیده شده است.

عتیقی به اسـتراتژی های اصلی گل گهر اشـاره 

کـرد و گفـت: هـر شـرکت بـر پایـه اسـتراتژی های 

برنامه ریـزی بنـا شـده اسـت. از ایـن رو در گذشـته 

گل گهـر  بـرای  گذشـته  در  خوبـی  اسـتراتژی های 

ایـن اسـتراتژی ها برگرفتـه از پنـج  تعریـف شـده و 

محـور اسـت که آینـده گل گهر را تضمین می کند. 

تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد با سـه میلیون تـن ورق 

فوالدی در دستور کار قرار دارد که جزو پروژه های 

شـاخص شـرکت مـا بـه شـمار مـی رود و همـه بـه آن 

توجـه داریـم. همچنیـن تامیـن سـنگ بـرای آینده و 

منطقه گل گهر تنها 
منطقه ای در ایران است 

که از سنگ آهن تا محصول 
نهایی را در اختیار دارد. این 
موضوع یک مزیت بسیار 

مهم برای این منطقه است 
که دیگر هزینه های حمل و 
نقل مواد اولیه و هزینه های 
پرسنلی به حداقل می رسد

نتیجـه  بـه  از  پـس  امیـدوار هسـتیم  اسـت.  شـده 

رسـیدن سـرمایه ها در طرح هـای توسـعه فـوالدی بـه 

ویـژه ورق فـوالدی، شـاهد رشـد چشـمگیر سـود 

طی دو سال آینده باشیم. این مهم با سرمایه گذاری 

خـوب و صبـر سـهامداران و همچنین هوشـمندی و 

حرفـه ای بـودن آن هـا بـه دسـت آمـده اسـت و آن هـا 

خوبـــی  جـــای  در  را  سهامــــداران  مالـی  منابـع 

سـرمایه گذاری کرده انـد. تمـام تـالش مـا این اسـت 

این منابع را در بخش های مختلف منطقه گل گهر 

بـرای افزایـش قابـل توجه سـود منطقـه و نیز برطرف 

شدن نیاز صنعت فوالد به مواد اولیه هزینه کنیم.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

تاکید کرد: منطقه گل گهر تنها منطقه ای در ایران 

را در  نهایـی  تـا محصـول  از سـنگ آهن  اسـت کـه 

اختیـار دارد. ایـن موضـوع یـک مزیـت بسـیار مهـم 

بـرای ایـن منطقه اسـت کـه دیگر هزینه های حمل و 

نقـل مـواد اولیـه و هزینه هـای پرسـنلی بـه حداقـل 

تـا محصـول  از سـنگ آهن  می رسـد. هنگامـی کـه 

نهایـی یعنـی ورق فـوالدی در یـک منطقـه تولیـد 

شـوند، از تولید سـنگ آهن تا محصول نهایی در این 

منطقه حداکثر 48 ساعت طول می کشد. این زمان 

بسـیار کـم، مزیـت بسـیار مهـم بـرای وجـه تمایـز 

زنجیـره  تولیدکننـدگان  سـایر  بـه  نسـبت  گل گهـر 

خواهد بود.

وی بـا اشـاره بـه رویکـرد توسـعه محور گل گهـر، 

عنوان کرد: در بحث توسعه، هم توسعه تولید و هم 

توسـعه زیرسـاخت ها را بـا هـم بـه صـورت همزمـان 

دیده ایـم؛ بـه ایـن صورت کـه در زیرسـاخت های آب، 

بـرق، گاز و ریـل مجموعـه طرح هـای توسـعه ای پیش 

می روند. در نهایت تکامل یک مجموعه تولیدی در 

بحـث  در  شـد.  خواهـد  دیـده  محصـوالت  تمـام 

پشتیبانی محصوالت در منطقه گل گهر چند شرکت 

را در این زمینه به صورت تخصصی برای پشتیبانی 

ایجاد کرده است و این شرکت ها در سطح کشور جزو 

بهترین ها هستند. این موضوع باعث شده است که 

امروز تخصصی ترین شـرکت های تولیدی در منطقه 

گل گهر قرار داشته باشند.

عتیقـی بـا تاکیـد بـر ادامـه طرح های توسـعه ای 

در گل گهر اضافه کرد: در سـال 1401 توسـعه کیفی 
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تداوم فعالیت گل گهر حیاتی است. در این رابطه 

کـه  هسـتیم  فعالیـت  حـال  در  محـور  پنـج  روی 

امیدواریم از این محورها تا یک سـال آینده نتیجه 

بگیریـم و بـه ایـن ترتیب تامین سـنگ بـرای خوراک 

گل گهر تضمین می شود.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

ادامه داد: فعالیت در معادنی را در خارج از کشور 

ماننـد آفریقـا، افغانسـتان تا اکتشـافات گسـترده در 

خـود منطقـه را در برنامـه داریـم و بـرای ایـن منظـور 

10دسـتگاه حفـاری تهیـه کرده ایـم کـه تـا آبـان مـاه به 

کشـور وارد می شـوند. با این دستگاه ها حفاری های 

اکتشـافی توسـط گل گهر سـرعت می یابد. امیدوار 

هستیم با این دستگاه ها بتوانیم ذخایر خوبی را در 

سـطح منطقه و کشـور کشف کنیم. در همین حال 

فعالیت زیرزمینی را در معادن منطقه گل گهر آغاز 

خواهیم کرد و نخستین معدن زیرزمینی سنگ آهن 

در کشـور طـی چهـار تـا پنج مـاه آینده آمـاده خواهد 

شـد. در ادامـه آنومالی هـای بیـن معـادن نیـز مـورد 

توجه قرار گرفته اند و به زودی خبرهای خوبی برای 

سـهامداران خواهیـم داشـت کـه پس از بررسـی های 

بیشتر اعالم خواهند شد.

وی تاکیـد کـرد: ثبـات و تـداوم فعالیـت هـر 

اسـت.  آن  بـودن  چندمحصولـی  بـه  شـرکت 

پیش بینی می شود تا یک سال و نیم آینده گل گهر 

بـه زودی از تک محصولـی بـودن خـارج خواهد شـد 

و مـس، طـال و آنتیمـوان نیـز بـه سـبد محصـوالت 

شرکت اضافه می شـــود. در ایــــن زمینـــه گل گهـــر 

در  طـال  و  مـس  ذخایـر  پرپتانسـیل ترین  از  یکــــی 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را در مزایـده برنـده 

شـد که امیدواریم بهره برداری از این معدن باعث 

ایجاد منفعت برای همه باشد.

عتیقـی بـه مسـیر چشـم انداز گل گهـر اشـاره و 

تصریـح کـرد: گل گهـر در موضوعـات دانش بنیـان 

بـرای معـادن هماتیتـی همراه با تیتانیـوم وارد شـده 

اسـت و در ایـن زمینـه دانشـگاه های برتـر بـا گل گهر 

همکاری می کنند. یکی از ویژگی های بارز گل گهر 

واحـد تحقیـق و توسـعه آن اسـت کـه توانسـت در 

میـان واحـد برتـر کشـور در زمینـه آهـن و فـوالد قـرار 

بـا دانشـگاه های برتـر کشـور قراردادهـای  بگیـرد و 

مهمی را امضا کند.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

تاکیـد کـرد: یـک تکنولـوژی بـرای اسـتحصال مجدد 

باطله هـا بـرای گل گهـر از آلمـان وارد کرده ایـم و طـی 

10سـال آینـده قصـد داریـم از باطله هـا بـرای تولیـد 

سنگ آهن استفاده کنیم. بخشی از این باطله ها در 

خط تولید به کار گرفته خواهند شـد که به صورت 

کنسانتره به تولید شرکت اضافه می کنند. این امر 

بـا کمـک کارشناسـان خبـره گل گهـر و اسـتفاده از 

کـه  اسـت  شـده  میسـر  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای 

توانسته اند از مواد معدنی کم عیار و باطله ها ارزش 

و دارایی را به گل گهر بازگردانند.

وی در پاسخ به سوال یکی از سهامداران مبنی 

بـر مـازاد بـودن گندلـه و اسـتراتژی گل گهـر در ایـن 

رابطه، بیان کرد: قطعا در کشور مازاد تولید گندله 

وجود دارد و در این رابطه صادرات را در دستور کار 

قـرار داده ایـم کـه بـه زودی سـه کشـتی صادراتـی 

محصوالت گل گهر برای مشـتریان ارسـال می شود. 

البتـه ایـن شـرایط پایـدار نیسـت زیـرا در سـال 1394 

بـرای کنسـانتره نیـز همین وضعیـت وجود داشـت. 

گندله جزو دارایی های شـرکت خواهد بود و هزینه 

تمـام شـده تولیـد آن بـا هزینـه سـال 1399 برابـری 

می کند که ارزش افزوده زیاد و حاشـیه سـود خوبی 

را بـرای شـرکت بـه همـراه خواهد داشـت. همچنین 

در ادامه تولید کیفی را در دستور کار قرار داده ایم 

در  رقابتی تـر  می توانـد  جدیـد  کیفـی  گندلـه  و 

بازارهای داخلی و جهانی بوده و متقاضیان بیشتری 

برای خرید آن وجود داشته باشد. با این حال تالش 

می کنیـم دپـوی گندلـه را در همیـن میـزان کنونـی 

نگاه داریم و یا اینکه با صادرات آن را کاهش دهیم.

عتیقـی در پاسـخ بـه سـوال دیگـر سـهامدار در 

 ،2 شـماره  معـدن  از  سـنگ  برداشـت  خصـوص 

خاطرنشـان کرد: برداشـت سـنگ در صورتی که در 

کل زنجیـره بـه کار گرفتـه شـود، بـرای مـا مقـرون بـه 

صرفه است. به طوری که سنگ آهن استخراج شده 

در زنجیره به محصوالت نهایی تبدیل و هزینه های 

خریـد سرشـکن می شـود کـه ایـن موضـوع بـا ارزش 

افزوده همراه خواهد بود.

عتیقـی در خصـوص سـوال یکـی از سـهامداران 

فعالیت در معادنی را در 
خارج از کشور مانند آفریقا، 

افغانستان تا اکتشافات 
گسترده در خود منطقه را 

در برنامه داریم و برای این 
منظور 10دستگاه حفاری 

تهیه کرده ایم که تا آبان ماه 
به کشور وارد می شوند
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علـت  کـرد:  بیـان  جدیـد،  نیـروگاه  احـداث  بـرای 

سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، تامین برق مورد 

کـه  اسـت. در صورتـی  توسـعه ای  نیـاز طرح هـای 

امروز برای تامین برق سرمایه گذاری انجام ندهیم، 

به دلیل اینکه شبکه برق کشور کمبود دارد، ممکن 

اسـت کل سـرمایه گذاری زیـر سـوال بـرود. الزم بـه 

ذکـر اسـت کـه طـرح توسـعه ورق فـوالدی بـه عنوان 

محصـول دارای ارزش افـزوده بـاال حـدود 100 هـزار 

میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری نیـاز دارد؛ در حالـی 

هـزار  هفـت  حـدود  بـه  بـرق  نیـروگاه  احـداث  کـه 

میلیـارد تومـان سـرمایه نیـاز دارد. نکتـه قابـل توجـه 

این بوده که شـرکت گل گهر تنها شـرکتی اسـت که 

پروژه هـای نیـروگاه خـود را بـه طـور کامـل بـه صورت 

ایـن روش، سـرمایه گذار  در  اجـرا می کنـد.   BOT

شرکت دیگری است که نیروگاه را احداث می کند. 

از محـل فـروش بـرق در مـدت مشـخص بـه شـبکه و 

گل گهر، هزینه به سرمایه گذار بازخواهد گشت.

خروج از سرمایه گذاری در استرالیا  
در ادامـه مجمـع، حسـابرس و بـازرس قانونـی 

شـرکت گل گهـر بندهـای خـود را از گـزارش هیئـت 

مدیره قرائت کرد و مدیران و معاونان شرکت نیز به 

آن ها پاسخ دادند. در این رابطه محمد زمانی، مدیر 

امـور مالـی شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 

پاسـخ به یکی از موارد مطرح شـده بیان کرد: پروانه 

بهره بـرداری شـرکت توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر 

دریافـت شـده اسـت و پروانـه بهره بـرداری نیـروگاه 

سـیرجان را نیـز در اختیـار داریـم و منتظـر بـه اتمـام 

رسیدن واگذاری زمین مورد نظر هستیم که مراحل 

اداری آن طی می شـود. خودتامینی نیروگاه بلوک 1 

یکی از برنامه های هیئت مدیره گل گهر و گهرانرژی 

اسـت کـه تامیـن بـرق تمامـی پروژه هـای منطقـه را 

انجام خواهد داد. تمام هماهنگی ها با وزارتخانه های 

مربوطه انجام شده است و امیدوار هستیم بتوانیم 

تا پایان امسال خودتامینی بلوک 1 نیروگاه گهرانرژی 

را دریافت کنیم.

وی در خصـوص دیگـر بنـد حسـابرس مبنـی بـر 

رفع تعهد ارزی، عنوان کرد: رفع تعهد ارزی شرکت 

گل گهـر و تمامـی شـرکت های زیرمجموعـه بـرای 

سـال 1400 بـه طـور کامـل انجـام شـده اسـت و هیـچ 

مشکلی بابت این موضوع وجود ندارد.

زمانی در خصوص وضعیت سـرمایه گذاری در 

سـال 1397  در  کـرد:  خاطرنشـان  اسـترالیا  معـادن 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـه همـراه چنـد 

استرالیـــا  یوگـــی  سنگ آهـــن  معـــدن  در  شرکـــت 

سرمایه گذاری انجام داد که به دلیل شرایط تحریم، 

انتقال سهام توسط دولت استرالیا قابل انجام نبود 

و بسـیاری شـرکت های سـرمایه گذار در ایـن معـدن 

یـا در حـال خـارج شـدن  و  یـا خـارج شـده اند  نیـز 

هسـتند. از آنجا که نمی توانسـتیم سـهام و سرمایه 

خود را در اسـترالیا با توجه به شـرایط تحریمی ثبت 

کنیم، تصمیم به خروج از سرمایه گذاری گرفتیم و 

را  آن  سـود  همـراه  بـه  سـرمایه گذاری  مبلـغ  تمـام 

دریافت کرده ایم.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  مالـی  امـور  مدیـر 

گل گهر با اشاره به صادرات این شرکت، تصریح کرد: 

در سال گذشته چهار کشتی صادرات انجام داده ایم 

کـه سـه مـورد آن در اسـفند مـاه سـال گذشـته اتفـاق 

افتـاد. خوشـبختانه موفـق شـدیم 23 میلیـون یـورو 

درآمـد از صـادرات طـی اسـفند ماه سـال قبل کسـب 

کردیم که تا پایان اردیبهشـت ماه امسـال تمامی ارز 

حاصل از آن به کشور بازگشته و وصول شده است.

تقسیم 127 تومان سود میان سهامداران  
و  معدنـی  شـرکت  عمومـی  مجمـع  پایـان  در 

صنعتـی گل گهـر صورت های مالی منتهی بـه دوره 

29 اسـفند مـاه سـال 1400 بـه تصویـب سـهامداران 

رسید. موسسه هشیار بهمند به عنوان حسابرس و 

بـازرس قانونـی انتخاب شـد. روزنامه های اطالعات 

و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار 

انتخاب شـدند. سـود قابل تقسـیم گل گهر 21 هزار 

میلیـارد تومـان بـود کـه بـا تصویـب سـهامداران 127 

تومان به ازای هر سـهم معادل 60 درصد سـود کلی 

شرکت میان سهامداران توزیع شد.

در ادامـه، مجمـع فوق العـاده شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر به منظور تطبیق اساسنامه شرکت 

با اساسنامه بورس تشکیل شد و با رای سهامداران، 

این مهم نیز به تصویب رسید.
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روز چهارشـنبه 22 تیر ماه، مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت سـرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات با حضور 81.93 درصدی صاحبان سـهام این شـرکت تشـکیل شـد و این مجمع به توزیع 40 

تومانی سود به ازای هر سهم به سهامداران رای داد.

تقسیم 40 تومانی سود در مجمع »ومعادن«

عملیاتی شرکت اصلی معادل 135 هزار و 40 میلیارد 

و 376 میلیـون ریـال اسـت کـه نسـبت بـه سـال مالی 

گذشـته 68 درصد افزایش را نشـان می دهد. افزایش 

34 درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت و افزایش 

205 درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت 

به سال مالی قبل کسب شده است.

سـعدمحمدی تصریح کرد: بررسـی روند تغییر 

قیمـت سـهام شـرکت از ابتـدای سـال 1400 تاکنـون، 

افزایـش حـدود 40 درصـدی آن را نشـان می دهد، در 

حالـی کـه طـی همیـن مـدت شـاخص کل بـورس 

14درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. در واقـع از 

ابتـدای سـال 1400 تاکنـون، ارزش بـازار »ومعـادن« 

51درصد رشد داشته است. ارزش بازار این شرکت 

و   هـزار  یـک  معـادل  جـاری  سـال  مـاه  تیـر   20 در 

119میلیارد و 930 میلیون ریال بوده است.

وی عنـوان کـرد: در پایـان خـرداد 1401، نسـبت 

قیمـت بـه NAV سـهم »ومعـادن« معـادل 61 درصد 

اسـت. سـود پایه هر سـهم »ومعادن« در سـال مالی 

از  و  بـوده  ریـال  میلیـون  و 642  هـزار  یـک  مذکـور 

گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  درصـدی   54 افزایـش 

برخوردار بوده است.

توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات بـا بیـان اینکـه 97 درصـد پرتفـوی 

شـرکت را مجموعه هـای پذیرفتـه شـده در بـورس 

تشـکیل می دهنـد، گفـت: سـهم گـروه شـرکت های 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات بـا 

منظـور  بـه  سـهامداران  از  درصـد   81.93 حضـور 

قانونـی،  بـازرس  و  اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره 

تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29اسفند 

و  قانونـی  بـازرس  و  انتخـاب حسـابرس  مـاه 1400، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضور اعضـای هیئت رئیسـه در 

جایگاه قانونی، رسمیت یافت. اردشیر سعدمحمدی، 

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلـزات بـه تشـریح خالصـه گـزارش هیئـت مدیـره 

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه پرداخـت و گفـت: 

سـود عملیاتـی شـرکت در سـال مالـی منتهـی بـه 

29اسـفند 1400، معـادل 173 هـزار  و 981 میلیـارد و 

افزایـش  رقـم  ایـن  اسـت.  بـوده  ریـال  دومیلیـون 

54درصـدی سـود عملیاتـی و افزایـش 56 درصـدی 

سود خالص هر سهم را نسبت به سال مالی قبل در 

پی داشته است.

وی در ادامـه افـزود: در پایـان سـال مالـی مذکـور، 

جمـع دارایی هـای شـرکت بـر اسـاس جـدول خالصـه 

ارقام ترازنامه تلفیقی معادل 438 هزار و 865میلیارد 

و 826 میلیـون ریـال اسـت کـه نسـبت بـه سـال مالی 

گذشته افزایشی معادل 74 درصد را نشان می دهد.

مدیرعامـل شـرکت »ومعـادن« بیـان کـرد: سـود 

هلدینـگ سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات، 

57درصـد از تولیـد کنسـانتره کشـور، 37 درصـد از 

و  مسـتقیم  احیـاء  درصـد   23 کنسـانتره،  تولیـد 

13درصد فوالدسازی کشور است.

بـه گفتـه وی، قطعی بـرق باعث کاهش مصرف 

گندله و کنسانتره و کاهش تولید فوالد شده است. 

پروژه های در دست اجرا  
سـعدمحمدی اظهـار کرد: فوالد اقلیـد پارس با 

سـرمایه  اولیـه 50 میلیـارد تومـان بـا هـدف اجـرای 

تنـی آهـن اسـفنجی در  پـروژه تولیـد 1.1 میلیـون 

اسـتان فـارس منطقـه اقلیـد بـا سـهامداری شـرکت 

مـا، چادرملـو و شـرکت مهندسـی ایـران )ایریتـک( 

ایـن پـروژه  تاسـیس شـد کـه سـهم »ومعـادن« در 

51درصد است.

فـوالد  صنایـع  شـرکت  طـرح  خصـوص  در  وی 

فـوالد  بیـان کـرد: طـرح شـرکت صنایـع  کردسـتان 

کردسـتان بـا هـدف اجـرا و تکمیـل پـروژه تولیـد آهـن 

اسفنجی و فوالد در منطقه غرب کشور اجرا شده و 

سـهم  بـودن  دارا  بـا  شـرکت  ایـن  در  »ومعـادن« 

کـرده  سـرمایه گذاری  طـرح  ایـن  در  56درصـدی 

عملیـات  شـروع  قـرارداد  حاضـر،  حـال  در  اسـت. 

منعقـد شـده اسـت و در پـروژه صبانـور نیـز بـرای 

بـرای تعییـن  کارخانـه کنسـانتره در حـال مذاکـره 

مشاوره هستیم.
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در  پروژه هـای  اهـم  کـرد:  اظهـار  اجـرا،  دسـت  در 

بـر  بالـغ   ،1400 سـال  در  شـرکت  اجـرای  دسـت 

624میلیـون یـورو در بخـش ارزی و 106 هزار میلیارد 

ریال در بخش ریالی )در مجموع 293 هزار میلیارد 

ریال( هزینه داشـته اسـت. همچنین اهم پروژه های 

در دسـت برنامه ریـزی شـرکت بـرای سـال 1401، در 

مجموع 217 هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد 

بـزرگ  مجموعـه  سـال،  دو  ایـن  طـی  کـه  داشـت 

»ومعـادن« راهبـری حـدود 500 هزار میلیـارد ریال را 

در کشور بر عهده دارد.

برنامه های اصلی شرکت »ومعادن«  
توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

معـادن و فلـزات ضمـن تشـریح برنامه هـای اصلـی 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات، 

عنـوان کـرد: تسـریع و تسـهیل طرح هـا و پروژه هـای 

نیمه کاره در سطح شرکت های فرعی و سرمایه پذیر، 

تکمیـل  و  توسـعه  طرح هـای  مالـی  منابـع  تامیـن 

زنجیـره تولیـد، تـالش جهـت توسـعه دانـش فنـی و 

تـوان  از  بهره گیـری  طریـق  از  گـروه  تکنولوژیـک 

دانشـگاه ها از طرح هـای توسـعه ای و دانـش فنـی 

تملـک دارایی هـا و شـرکت های  پیگیـری  شـرکت، 

ارزنـده ای کـه از جانـب دولـت و نهادهـای عمومی 

مزایده هـای  در  شـرکت  و  می شـوند  واگـذاری 

واگـذاری معـادن و محدوده هـای اکتشـافی، جـزو 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

فلـزات در خصـوص موضـوع مشـارکت شـرکت  و 

»ومعـادن« در معـدن مـس و طـالی جانجـا، مطـرح 

کرد: حجم سرمایه گذاری اولیه پیش بینی شده در 

ایـن پـروژه حـدود 350 میلیـون دالر بـرآورد می شـود. 

همچنین میزان درآمد ناشی از اجرای این طرح بعد 

از بهره بـرداری رقمـی  بیـن 400 تـا 450 میلیـون دالر 

پیش بینـی و هیئـت مدیـره معـدن جانجـا انتخـاب 

شده است.

سـعدمحمدی تصریح کرد: پـروژه »پویـا انرژی« 

با سه فاز نیروگاه خورشیدی، بلوک دوم گاز سمنان 

و تکمیل پسـت 400 کیلوولت و آتارویل و همچنین 

»صنعت گستر سورنا« و »مجتمع صنایع فروآلیاژ« 

هم در دست اجرا هستند.

وی افـزود: همچنیـن در حـال احـداث کارخانـه 

تولیـد تایـر بـرای پـروژه گسـترش صنایـع آریـا تایـر 

هامون هستیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات بـا اینکـه ورود بـه بخـش معـدن را جدی تـر 

دنبـال خواهیـم کـرد، گفـت: تـالش جهـت توسـعه 

فعالیت هـای اکتشـافی بـه منظـور کشـف معـادن 

جدیـد سـنگ آهن و عناصـر نـادر خاکـی و همچنیـن 

پیگیری تملک دارایی ها و شرکت های ارزنده ای که 

از سوی دولت و نهادهای عمومی واگذار می شود.

سعدمحمدی ضمن تشریح مهم ترین پروژه های 

برنامه هـای اصلـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه 

معادن و فلزات است.

سـعدمحمدی بیان کرد: 14 میلیون یورو بخش 

ارزی، 33 میلیـارد ریـال بخـش ریالـی و در مجمـوع 

217 هـزار میلیـارد تومـان بـرآورده هزینـه پروژه هـای 

شـرکت در سـال 1401 اسـت. تبدیل شـدن به برترین 

سرمایه گذار معادن و صنایع معدنی در خاورمیانه، 

چشـم انداز شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلزات است.

تقسیم سود  
در پایـان مجمـع عمومی عادی سـالیانه شـرکت 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، صورت های 

مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 به تصویب 

رسـید. موسسـه های بهراد مشـار و ایران مشـهود به 

عنـوان حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی اصلـی 

و  اقتصـاد  دنیـای  روزنامه هـای  شـدند.  انتخـاب 

صمت به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب 

شدند. اعضای حقوقی کنونی هیئت مدیره شرکت 

توسـعه معـادن و فلـزات دوبـاره بـه عنـوان اعضـای 

انتخـاب  دوره جدیـد  بـرای  مدیـره  هیئـت  جدیـد 

ازای هـر سـهم  بـه  شـدند. همچنیـن میـزان سـود 

40تومان معادل 28 درصد سـود خالص تعیین شـد. 

مجمع مبلغ 50  میلیارد ریال به مقوله مسئولیت های 

اجتماعی اختصاص داد.
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مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان در مجمع عمومی عادی سـالیانه این شـرکت گفت: توسعه و 
ظرفیت سـازی جهت تولید 55 میلیون تن فوالد میانی، افزایش سـهم فوالد در تولید ناخالص داخلی، 
عرضـه 36 میلیـون تن محصوالت فـوالدی معادل سـرانه 400 کیلوگـرم و صـادرات 19 میلیون تن 
محصـوالت نوردی، توسـعه زیرسـاخت های الزم جهت تحقق توسـعه متوازن و پایـدار و تخصیص 
سـاالنه 10 میلیـارد یـورو از صادرات محصوالت فـوالدی، پنج اولویت مهم و چشـم انداز صنعت فوالد 

کشور در افق 1404 به شمار می آیند.

چشم اندازهای صنعت فوالد در افق 1404

آهـن اسـفنجی، فـروش سـه میلیـون و 371 هـزار تـن 

محصـول اصلـی در بازارهـای داخلـی و خارجـی و 

صـادرات  تـن  هـزار  و 51  میلیـون  دو  رکـورد  ثبـت 

محصوالت فوالدی برای اولین بار در کشـور توسـط 

شرکت فوالد خوزستان رقم خورد.

مروری بر گذشته فوالد خوزستان  
ابراهیمـی در ادامـه بـه تشـریح اقدامـات شـرکت 

فوالد خوزسـتان پرداخت و گفت: بهینه سـازی سـبد 

محصوالت با هدف حداکثر سـازی سـود متناسب با 

نیـاز بـازار، اجـرای پروژه های توسـعه ای نظیـر احداث 

بـا   )3 )زمـزم  اسـفنجی  آهـن  مگامـدول  کارخانـه 

سـرمایه گذاری 37 هزار و 159 میلیارد ریال، احداث 

نیروگاه 520 مگاواتی برق با سرمایه گذاری 78 هزار و 

300 میلیـارد ریـال، احـداث کارخانـه اکسـیژن 4 بـا 

سـرمایه گذاری 9 هـزار و 450 میلیـارد ریـال، احـداث 

پکیـج متالـورژی ثانویـه و ماشـین ریخته گری اسـلب 

عریض با سرمایه گذاری 34 هزار و 716 میلیارد ریال 

از جمله فعالیت های شرکت فوالد خوزستان بود.

وی ادامه داد: احداث کوره شماره 7 فوالدسازی 

شرکت فوالد خوزستان با سرمایه گذاری 68 میلیون 

یـورو، نوسـازی کوره هـای فوالدسـازی شـرکت فـوالد 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت فـوالد خوزسـتان، 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد خوزستان 

درصـدی   72.29 حضـور  بـا   1401 مـاه  تیـر   22 در 

از  جمعـی  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای  سـهامداران، 

امـام  اجتماعـات  سـالن  در  شـرکت  ایـن  مسـئوالن 

خامنه ای مجتمع فرهنگی فجر اهواز برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضـور اعضـای هیئـت رئیسـه در 

جایـگاه رسـمیت یافـت. در ادامـه امیـن ابراهیمـی، 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به ظرفیت 

40 میلیـون تنـی تولیـد فـوالد کشـور، اظهـار کـرد: تـا 

پیـش از انقـالب، ظرفیـت تولیـد فـوالد کشـور یـک 

میلیون و 800 هزار تن بود، به لطف انقالب اسالمی 

ایـن رقـم بـه 40 میلیـون تن رسـید. میزان فـوالد تولید 

بـه  توجـه  بـا  کشـور   2021 میـالدی  سـال  در  شـده 

محدودیت هـای انـرژی، 28 میلیـون و 500 هـزار تـن 

بـود. فـوالد خوزسـتان بـا سـهم 10 درصـدی تولیـد، 

دومین تولیدکننده  فوالد میانی کشور است.

وی بـا اشـاره بـه تولید سـه میلیـون و 330 هزار تن 

شمش فوالدی در سال 1400، علی رغم محدودیت های 

انرژی، اظهار کرد: تولید پنج میلیون و 632 هزار تن 

گندله سـنگ آهن، تولید سـه میلیون و 390 هزار تن 

خوزسـتان بـا سرمایـــه گـــذاری 362 میلیـــون یـورو، 

اجـرای پروژه هـای بهینه سـازی و زیسـت محیطی، 

ارتقـا رکـورد تولیـد گندله سـازی 2 بـا تولید 12 هـزار و 

880 تـن، ارتقـا رکـورد تولیـد آهـن اسـفنجی مـدول 2 

پس از چهار سـال، ارتقا تولید روزانه شـمش فوالدی 

با تولید 13 هزار و 589 تن، دستیابی به رکورد تولید 

آهن اسفنجی در واحد احیا 2 با تولید هفت هزار و 

نـوع  از  پاتیـل  اسـالید گیت  بومی سـازی  تـن،   56

اولیـن  بـار در کشـور، سـاخت  اولیـن  بـرای   CS80

دسـتگاه گرانول پاش خودکار در کشـور، دسـتیابی به 

رکورد تولید ماهیانه شـمش فـوالدی در آبان مـاه 1400 

بـه میـزان 342 هـزار و 824تـن پـس از سـه سـال، ارتقـا 

تولید روزانه واحد زمزم 1 و 2 با تولید 6 هزار و 265تن 

پـس از دو سـال، افزایـش عمـر نسـوز کوره هـای فـوالد 

خوزسـتان بـا 826ذوب نیـز مجمـوع اقدامـات فـوالد 

خوزستان است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان بیـان کـرد: 

سـاالنه  تولیـد  رکـورد  ثبـت  مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه 

807هزار و 33 تن در شـرکت صنعت فوالد شـادگان 

بـرای اولیـن بیشـتر از تولیـد اسـمی کارخانـه، ثبـت 

رکورد تولید ماهانه 74 هزار و 620 تن و تولید روزانه 

دو هزار و 701 تن آهن اسـفنجی در شـرکت صنعت 
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ذخایر معدنی کشـور توسـعه پیدا نکنند و به سمت 

اکتشـاف و تملـک معـادن خـارج کشـور نرویـم، بـا در 

نظر گرفتن افق 1404 صنعت فوالد، ذخایر سنگ آهن 

تا سال 1417 کفاف می دهد. 

تهدیدهای صنعت فوالد  
ابراهیمـی، اجـرای طرح هـای توسـعه فـوالد در 

جنوب کشور به سبب دسترسی به آب های آزاد را 

افـزود: حرکـت  و  فـوالد دانسـت  اولویـت صنعـت 

توسعه فوالد از کویر محور به دریا محور، تسهیل در 

و  آزاد  بـه آب هـای  بـه سـبب دسترسـی  صـادرات 

دسترسـی بـه انـرژی  می توانـد آینده سـرمایه گذاری 

صنعـت فـوالد را ترسـیم کنـد . در ایـن بیـن فراهـم 

کـردن زیرسـاخت های کافـی )حمـل و نقـل ریلـی، 

تـوازن زنجیـره صنعـت و  بنـدر(، عـدم  جـاده ای و 

سـنگ آهن،  ویـژه  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  چالـش 

گاز  )بـرق،  انـرژی  منابـع  بـه  دسترسـی  مشـکالت 

طبیعـی و آب( و وضـع عـوارض بر صـادرات و حذف 

معافیـت  حـذف  قبیـل  از  صادراتـی  مشـوق های 

مالیاتـی عوایـد صـادرات، چالش هـای هسـتند کـه 

زنجیره تولید فوالد را تهدید می کنند.

نیروی انسانی، شاخص  توانمند فوالد   
خوزستان

ابراهیمـی، نیـروی انسـانی متخصـص، خـالق، 

تالشـگر و صاحـب دانـش صنعـت فـوالد را یکـی از 

فـوالد شـادگان، دسـتیابی بـه رکورد تولید کنسـانتره 

آهـن در دو سـال اخیـر بـه میـزان 247 هـزار و 810 تـن 

در شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد و 

باالترین رکورد تولید گندله از زمان تاسیس کارخانه 

در شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه فراگیر سـناباد 

از مناطـق  تـن، حمایـت  و 10  بـه میـزان 185 هـزار 

محروم و کمتر توسعه یافته، واکسیناسیون 98درصد 

از کارکنان و بازنشستگان و اختصاص بیش از 12هزار 

طرح هـای  اجـرای  بـرای  بودجـه  ریـال  میلیـارد 

زیسـت محیطی، تنها بخشـی از موفقیت های سال 

گذشته فوالد خوزستان بود.

خسارت 6 میلیاردی صنایع فوالدی به   
دلیل قطع برق

اعـالم  بـا  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خسـارت 16 هـزار میلیـارد تومانـی محدودیت هـای 

بـرق شـرکت، تصریـح کـرد: سـال گذشـته، 637 هزار 

تـن تولیـد شـمش فـوالدی برنامه ریـزی شـده و در 

مجموع تولید 12 میلیون تن فوالد، معادل 6 میلیارد 

دالر به دلیل محدودیت های انرژی از دست رفت.

ذخایر سنگ آهن ایران تا 16 سال   
دیگر به پایان می رسد

عضـو هیئت انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران، 

از  دیگـر  یکـی  را  سـنگ آهن  تولیـد  تـوازن  عـدم 

چالش هایـی صنعـت فـوالد عنـوان کـرد و گفـت: اگر 

شـاخص های توانمنـدی فـوالد خوزسـتان دانسـت و 

افزود: دسترسی مناسب به منابع انرژی و آب الزم 

توسـعه،  اجـرای طرح هـای  و  تولیـد  تـداوم  جهـت 

دسترسـی بـه آب هـای بین المللـی و برخـورداری از 

اسـکله اختصاصی جهت واردات و صادرات، تولید 

همزمـان محصـوالت تخـت و طویـل )بلـوم، بیلت و 

اسلب( و بازارهای استثنایی جهت اجرای طرح های 

اسـتراتژیک و مجاورت با مشـتریان کلیدی، تجارب 

ارزنـده و بومی سـازی فنـاوری و اسـتقرار نظام هـای 

تـوان  و  مزیت هـا  از  برخـورداری  و  مدیریتـی 

شـرکت های تابعـه فـوالد خوزسـتان از دیگـر نقـاط 

قوت شرکت فوالد خوزستان به شمار می آیند.

صادرات دو میلیون تنی محصوالت   
فوالد خوزستان

مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان از صـادرات 

دو میلیون تنی محصوالت فوالد خوزستان در سال 

مقـدار  باالتریـن  میـزان  ایـن  افـزود:  و  گفـت   1400

معـادل  کـه  اسـت  امـروز  بـه  تـا  شـرکت  صـادرات 

یک میلیـارد و 400 هـزار دالر بـرای کشـور ارزآوری بـه 

همـراه داشـته اسـت. از باقی مانـده سـه میلیـون و 

329هـزار تـن فوالد در سـال 1400، بیـش از 75 درصد 

اختصـاص  اسـتان  داخـل  نـوردی  شـرکت های  بـه 

یافت. بخشـنامه های محدود کننده  وزارت صمت 

پـول عمده تریـن  انتقـال  فراینـد  و سـخت تر شـدن 

چالش های بخش صادرات بودند.
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رشد چشم گیر درآمد فوالد خوزستان  
ابراهیمـی در خصـوص رشـد چشـم گیر درآمـد 

فـوالد خوزسـتان در پنـج سـال گذشـته، اظهـار کـرد: 

رونـد فـروش در چهـار سـال گذشـته )سـال 97(، از 

11هـزار و 330 هـزار میلیـارد ریـال بـه 500 و دو هـزار 

میلیـارد ریـال افزایـش پیـدا کـرد. از این میزان سـهم 

بـه  دالر  میلیـون   29 و  میلیـارد  یـک  از  صـادرات 

یک میلیارد و 300 میلیون دالر رسـید و سـهم فروش 

داخلی از 45 هزار میلیارد ریال به 193 هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.

مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان از رشـد 12 درصـدی 

سـود خالص فوالد خوزسـتان در سـال 1400 خبر داد و 

افزود: در سال منتهی به 29 اسفند 1400، سود خالص 

شرکت فوالد خوزستان به 12 هزار و 500میلیارد تومان 

رسـید. سـود خالـص تلفیقـی نیـز در همیـن مـدت بـا 

رشـد 20 درصـدی بـه 15 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده 

اسـت. حاشـیه سـود خالـص اصلـی بـه 25 و حاشـیه 

سـود خالـص تلفیقـی 29 درصـد اسـت. سـهم فـوالد 

خوزسـتان از درآمدهـای ارزی محصـوالت معدنـی و 

صنایع معدنی 10.6درصدبود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایـران بـا اشـاره بـه افزایـش سـرمایه 140 هـزار میلیـارد 

ریالی دو مرحله ای از محل سود انباشته، گفت: در 

افزایـش  پیـش،  سـال  مـاه  آبـان  فوق العـاده  مجمـع 

سـرمایه شـرکت از پنـج هـزار بـه 12 هـزار میلیـارد 

تصویـب شـد. در مرحلـه دوم نیـز کـه در مجمـع 

عمومی عادی سالیانه برگزار شد، سرمایه شرکت از 

12 هزار به 19 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. 

افزایـش سـرمایه از محـل سـود انباشـته، ارزان تریـن 

نوع افزایش سرمایه است.

پنج چشم انداز صنعت فوالد در افق 1404  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان در بخـش 

دیگـری در خصـوص اهـداف و چشـم انداز صنعـت 

فـوالد کشـور در افـق 1404، عنـوان کـرد: توسـعه و 

ظرفیت سـازی جهـت تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد 

ناخالـص  تولیـد  در  فـوالد  سـهم  افزایـش  میانـی، 

داخلـی، عرضـه 36 میلیـون تـن محصـوالت فـوالدی 

معادل سرانه 400 کیلوگرم و صادرات 19 میلیون تن 

الزم  زیرسـاخت های  توسـعه  نـوردی،  محصـوالت 

جهـت تحقـق توسـعه متـوازن و پایـدار و تخصیـص 

محصـوالت  صـادرات  از  یـورو  میلیـارد   10 سـاالنه 

فـوالدی، پنـج اولویـت اهـداف و چشـم انداز صنعت 

فوالد کشور در افق 1404 به شمار می آیند.

تقسیم سود  
در پایان مجمع گزارش فعالیت هیئت مدیره و 

صورت هـای مالـی تلفیقـی گـروه و شـرکت اصلـی 

بـر صـورت  اسـفند 1400، مشـتمل  بـه 29  منتهـی 

وضعیت مالی، صورت سـود و زیان، صورت سـود و 

زیـان جامـع، صـورت تغییـرات در حقـوق مالکانـه و 

صـورت جریان هـای نقـدی بـرای سـال مالـی منتهی 

موسسـه  رسـید.  تصویـب  بـه  مذکـور  تاریـخ  بـه 

حسابرسـی، حسـابداری و مشـاوره مدیریـت وانیـا 

نیک تدبیر به شناسـه ملی 10320721862 به عنوان 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 

به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی 

البدل شـرکت برای سـال مالی منتهی به 29 اسـفند 

تعییـن  اختیـار  همچنیـن  شـدند.  انتخـاب   1401

حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض شد. نزدیک به 

12 هـزار میلیـارد تومـان سـود، هفـت هـزار میلیـارد 

تومـان بـه افزایـش سـرمایه از محـل سـود انباشـته 

اختصـاص یافـت و از سـود باقی مانـده بـه ازای هـر 

سهم 33 تومان تقسیم شد.

بازرسان اعم از اصلی و علی البدل به این وسیله 

پیشـینه  سـوء  دارای  کـه  می کننـد  اقـرار  و  تعهـد 

کیفری نبوده و ممنوعیت های منـدرج در اصل 141 

قانـون اساسی و مـواد 111 و 147 الیحه اصالحی قانون 

نیسـت؛  بازرسـان  از  یـک  هیـچ  مشـمول  تجـارت 

و  معـدن  صنعـت،  اقتصـاد،  دنیـای  روزنامه هـای 

روزنامه هـای  عنـوان  بـه  ملـی  اقتصـاد  و  تجـارت 

کثیراالنتشار شرکت برای سال 1401 انتخاب شدند، 

معامـالت مشـمول مـاده 129 الیحـه اصالحـی قانون 

یادداشـت 40صورت هـای مالـی  بـه شـرح  تجـارت 

مـورد تنفیـذ مجمـع عمومـی قـرار گرفـت. مجمـع 

عمومـی از محـل سـود خالـص سـال جـاری شـرکت 

اصلـی بـه مبلـغ 125 میلیـون و 411 هـزار و 861 ریـال 

تعییـن شـد. مبلـغ 39 میلیـون و 402 هـزار ریـال )بـه 

ازای هـر سـهم 330 ریـال( ظـرف مهلـت مقـرر طبـق 

مفـاد مـواد 239 و 240 الیحـه اصالحی قانون تجارت 

مصـوب 1347 بـه سـهامداران پرداخـت می شـود. 

همچنیـن مبلـغ 6 هـزار میلیـون ریـال )ناخالـص( بـه 

اشـخاص  وجـه  در  مدیـره  هیئـت  پـاداش  عنـوان 

حقوقی عضو هیئت مدیره پرداخت شود.

اصالح ماده 19 اساسنامه سرمایه  
پایـان مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه  از  پـس 

بـا  فوق العـاده  مجمـع  خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت 

دسـتور جلسـه اصـالح مـاده 19 اساسـنامه سـرمایه 

برگزار شـد. با توجه به توضیحات ارائه شـده، مفاد 

مـاده 19 اساسـنامه ابالغـی سـازمان بـورس و اوراق 

بهادار مقرر شد که در مجامع عمومی، سهامداران 

حقیقـی می تواننـد بـه شـخصه یـا از طریـق وکیـل بـا 

ارائـه وکالـت نامـه رسـمی و یـا قائـم مقـام قانونـی 

خصـوص  در  و  سـهم  صاحـب  حقیقـی  شـخص 

سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص 

حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ) 

اعـم از عـادی یـا رسـمی( یـا نمایندگـی بـا امضـای 

صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم 

رسـانند. هر سـهامدار، برای هر یک سـهم فقط یک 

حق رای خواهد داشت.

اگر ذخایر معدنی کشور 
توسعه پیدا نکنند و به 
سمت اکتشاف و تملک 

معادن خارج کشور نرویم، 
با در نظر گرفتن افق 

1404 صنعت فوالد، ذخایر 
سنگ آهن تا سال 1417 

کفاف می دهد
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