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رئیس کل گمرک ایران در آستانه روز ملی صادرات 
از اعطای تسهیالت و مشوق های بیشتر گمرکی به 
صادرکنندگان با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال 

در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی گمرک ایران، مهدی 
میراشرفی، قبول ضمانت بانکی برای کاالهایی که در 
تولید کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند، 
و  ترکیه  کشورهای  با  مرزی  مشترک  دروازه  ایجاد 
افغانستان به منظور حذف کنترل های مجدد گمرکی 
تبدیل  آتی،  های  ماه  در  ایران  صادراتی  کاالهای 
موارد  در  کتبی  نامه  ضمانت  به  نقدی  نامه  ضمانت 
زمان  تا  نفتی  های  فرآورده  صادرات  ارزش  اختالف 
رفع اختالف را از جمله تسهیالت و مشوق های جدید 
امیداوری  ابراز  و  عنوان  صادرکنندگان  برای  گمرک 
کرد که با همکاری سازمان های ذی ربط در تجارت، 
برطرف تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان   مشکالت 

 شود.

ایران  گمرک  داشت:  اظهار  میراشرفی  مهدی  دکتر 
برای ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه 
و افغانستان در ماه های باقی مانده سال گفت وگوهای 
الزم را انجام داده و امیدواریم این موضوع محقق شود 
و یا به این سمت پیش برویم که این امر در کنترل 
های مرزی می تواند به شدت باعث تسهیل تجارت 
شود و کنترل ها از دوگانگی به کنترل واحد در مرز 
کاال  عبور  تسهیل  مورد  در  افزود:  تبدیل شود.وی 
)ترانزیت( در مرز، بحث گسترش کنوانسیون تیر به 
سمت شرق و جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار 
دارد، به این نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر 
که یکی از مهمترین کنوانسیون های تسهیل کننده 
در حمل کاالست، از یک کنوانسیون اروپایی به یک 
ایران  و  است  تبدیل  حال  در  جهانی  کنوانسیون 
تأثیرگذار در گسترش  به عنوان یک کشور بسیار 
این کنوانسیون به شرق دنیا می تواند نقش مؤثری 

داشته باشد. عضویت کشورهای هند، ...

از سوی رییس کل گمرک ایران؛

تشریح جزییات مشوق های تازه گمرک 
برای صادرکنندگان
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»بازارچه  افتتاح  برنامه  از  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
گوهرسنگ مشهد« تا اوایل آذر و »بازارچه گوهرسنگ تهران« 

تا 15 اسفند امسال خبر داد.

افتتاح 2 بازارچه گوهرسنگ در مشهد و تهران
 تا پایان امسال

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در جلسه 
این مطلب  بیان  با  شورای سیاستگذاری سنگ های قیمتی 
گفت: پس از منویات مقام معظم رهبری درباره جلوگیری از 
خام فروشی سنگ های معدنی قیمتی و تاکید رئیس جمهور 
بر توسعه آن، این حوزه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، اقدام ایمیدرو برای توسعه 
و »خاص«  »ارزشمند«  کار  یک  عنوان  به  را  ها  گوهرسنگ 

تلقی کرده و آن را تایید کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته 
در حوزه گوهرسنگ ها، برای باروری کامل و استقرار آن در 
نهادهای  است  نیاز  و  بوده  مستمر  پیگیری  نیازمند  کشور، 
مربوطه همچون بانک مرکزی، گمرک و غیره حمایت کنند تا 
این اقدامات به نتیجه مطلوب برسد.وی افزود: توسعه صنعت 
بازارچه مشهد با حمایت آقای رزم  اندازی  گوهرسنگ و راه 
حسینی، استاندار وقت خراسان رضوی با شتاب پیش می رود 
و امیدواریم با رای اعتماد مجلس به ایشان برای سکانداری 
با  کشور  در  را  صنعت  این  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 

سرعت پیش ببریم.

اقدامات توسعه ای ایمیدرو برای گوهرسنگ ها
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه با همکاری و حمایت 
بخش دولتی و خصوصی، اقدامات مطلوبی در حوزه گوهرسنگ 
ها صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیالت صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و آموزش تکنسین فرآوری 
در استان های مورد فعالیت کنونی با همکاری انجمن ها، از 
جمله برنامه های این سازمان برای توسعه گوهرسنگ هاست.

وی ادامه داد: برای تاسیس اتاق گوهرسنگ و فلزات گرانبها 
در فرودگاه امام خمینی، 2 میلیارد تومان اختصاص داده شده 
اکتشافات  غربالگری  برای  مناسبی  اقدامات  است. همچنین، 

10 استان در حال انجام است.
غریب پور خاطرنشان کرد: ایمیدرو نمایشگاهی برای عرضه 
ماشین آالت گوهرسنگ ها با حضور فعاالن این حوزه در آبان 

و در فضای باز برگزار می کند.

طوفان فکری توسعه گوهرسنگ ها در استان ها
محمد جواد پیش بین، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت 
و بازار سنگ های قیمتی ایران در این جلسه با بیان اینکه 
طوفان فکری در استان ها برای توسعه گوهرسنگ ها ایجاد 
شده است، گفت: در زمینه بازار گوهر سنگ، قرار است در هر 
بازارچه  تاسیس  برای  قم  استان  ایجاد شود.  کارگروه  استان 
اعالم آمادگی کرده و استان خراسان جنوبی نیز زمینی برای 

این منظور از سازمان اوقاف دریافت کرده است.
خراسان  رضوی،  )خراسان  استان   6 در  اکنون  افزود:  وی 
گوهر  خانه  همدان(  و  غربی  آذربایجان  فارس،  قم،  جنوبی، 
)اردبیل،  دیگر  استان  در 4  و  ایم  اندازی کرده  راه  را  سنگ 

کرمان، اصفهان و یزد( نیز تاسیس خواهد شد.

تامین ماشین آالت تراش سنگ برای آموزش
جلسه  این  در  ایران  معدن  خانه  رئیس  بهرامن،  محمدرضا 
گفت: برای توسعه آموزش و اجرا، ماشین آالت تراش سنگ 
و امکانات مورد نیاز برای این منظور به طور کامل خریداری 

شده است.
سازمان  رئیس  موفق،  ایرج  کنفرانسی،  ویدیو  این جلسه  در 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان، محمدِکشتی آرای، رئیس 
وحید  ایران،  اصناف  اتاق  جواهر  و  تخصصی طال  کمیسیون 
احد نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ابراهیم حبیب 
الهی، نماینده هیات اجرایی کنسرسیوم ایجاد بازارچه صنعت 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان، محمد سرجوقیان، 
معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، صابر 
گذاری  سرمایه  بیمه  صندوق  مدیره  هیات  عضو  سنایی، 
هیات  نماینده  کاظمی،  امیرکامیار  معدنی،  های  فعالیت 
اجرایی کنسرسیوم ایجاد بازارچه صنعت سنگ های قیمتی 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  قربانی،  اصفهان،  قیمتی  نیمه  و 
شهید بهشتی، رفیعی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، محمد آقاجانلو، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع 
معدنی ایمیدرو و عباس رنجبر، مدیر اکتشاف ایمیدرو حضور 
داشتند و به ارائه روند پیشرفت برنامه های توسعه این صنعت 

اشاره کردند.

غریب پور در جلسه شورای سیاستگذاری سنگ های قیمتی خبر داد:

افتتاح 2 بازارچه گوهرسنگ
 در مشهد و تهران تا پایان امسال
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دکتر حسین اطمینان، مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در گفت وگو با ما ضمن تشریح فعالیت کلی معادن با 
اعالم این که چادرملو از جمله شرکت هایی است که زنجیره  فوالد 
اختیار دارد و همواره نگرش مدیران  را در  تا شمش  از معدن 
ارشد سازمان در راستای ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده در 
است ذخایر  آنچه که مشخص   ، تصریح کرد  زنجیره فوالداست، 
فعلی چادرملو رو به اتمام است و حداکثر تا 3سال آینده ذخیره 
دارد، لذا یکی از وظایف ما شناسایی تامین کنندگان سنگ آهن 
از معادن کوچک  مقیاس منطقه و یا سایر تامین کنندگان سنگ 

است.
ورود  بدو  از  مدیریت جدید شرکت،  این که  به  اشاره  با  وی 
دستور موکد بر تهیه و خریداری سنگ آهن های موجود در بازار 
نیز ضمن  ما  را داده  است و  به ویژه معادن کوچک  مقیاس  و 
فراخوان، فاز شناسایی را به اتمام رسانده ایم، گفت: هم اینک در 
حال مذاکره با فروشندگان سنگ هستیم و پیش بینی می شود 
بین 3 تا 5 میلیون تن از طریق منابعی خارج از شرکت و ترجیحا 
از معادن استان یزد تهیه شود ولی چنانچه صرفه اقتصادی داشته 

باشد، از سایر مناطق نیز خریداری خواهد شد.
اطمینان افزود: البته ما چون کنسانتره،گندله و آهن اسفنجی 
را با نرخ مصوب به فروش می رسانیم، لذا دستمان برای خرید 
سنگ آهن به هر قیمتی بسته است، این شرکت راه حلی در این 

قیمت گذاری،  استاندارد  مکانیزم های  اساس  بر  و  تهیه  زمینه 
مذاکرات خود را با 4 تا 5 ساپالیر اصلی آغاز و با برخی از این 
تامین کنندگان به توافق رسیده و عملیات دریافت سنگ شروع 

شده است.
بودن  از دستوری  بازرگانی شرکت چادرملو همچنین  مدیر 
نرخ ها و سهمیه ها انتقاد کرد و آن را مانعی بر سرراه ایجاد باالنس 

عرضه و تقاضادر صنایع معدنی کشور برشمرد.
بسیار  عرضه  توجیه  دستوری  نرخ های  با  است،  معتقد  وی 
برای کنسانتره  نرخ دستوری  اعمال  بر  قرار  اگر  و  است  پایین 
باشد، شرکت های تولید کننده کنسانتره نیز انتظار دارند خرید 
سنگ هم دستوری باشد، در حال حاضرمعدن داران و فروشندگان 
نرخ جهانی  به  را  خود  سنگ آهن  هستند  تالش  در  سنگ آهن 
به فروش برسانند ولی ما موظف به عرضه محصول با نرخ دولتی 
هستیم که خود زمینه کاهش درآمدها و لطمه به صنایع معدنی 

کشور است.
اطمینان با تاکید بر این که باید نرخ ها و ضرایب اصالح شود 
در  کنسانتره  قیمت  امروز  افزود:  نیست،  متصور  دیگری  راه  و 
به قیمت های جهانی 10 درصد، گندله 7 درصد  ایران نسبت 
و اسفنجی 3 درصد کمتر است، لذا پیشنهاد ما اصالح قیمت ها 
به شکل منصفانه و پلکانی با هدف جلوگیری از ورود شوک به 

بازار است.

چادرملو امسال
 330 هزار تن شمش فوالدی صادرکرد 
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همچنین  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
بحث تحریم های فعلی و مشکل خرید تجهیزات را یادآور شد و 
تصریح کرد که نقطه قوت ما،بومی سازی است که تا حدود بسیار 
در  مثال،  عنوان  به  کرده ایم.  خنثی  را  تحریم ها  بحث  زیادی 
بخش کنسانتره و برخی دیگر ازبخش های کارخانجات مربوطه، 
به خودکفایی کامل رسیده ایم و تقریبا به خارج وابسته نیستیم، 
بنابراین شرکت چادرملو یکی از پیشگامان موفق بومی سازی است.
وی با اعالم این که چادرملو همواره محصوالت خود را از طریق 
بورس عرضه می کنند و اولویت را در تامین نیاز های کارخانجات 
یک  حاضر  حال  در  شرکت  این  گفت:  است،  داده  قرار  داخلی 
میلیون تن شمش تولید می کند که تمامی فروش داخلی را از 
طریق بورس به فروش می رساند و بخشی را نیز با هدف تامین ارز 

به خارج از طریق مزایده صادر می کند.
او از برندسازی محصوالت این شرکت )ثبت جهانی که در شرف 
تکمیل است( خبر داد و گفت: شمش چادرملو در بازارهای جهانی 
با نام CMIC عرضه می شود و صرفا نیز از طریق مزایده به فروش 
می رسد.این شرکت از ابتدای سال تا کنون بیش از 330 هزار تن 
شمش به ارزش بیش از 118 میلیون دالر صادرات داشته است، 
ضمن آنکه چادرملو در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز یکی 
از موفق ترین شرکت های معدنی و صنعتی کشور محسوب می گردد.

شرکت های  موفق ترین  از  یکی  شرکت  این  افزود:  اطمینان 
معدنی و صنعتی کشور است که تاکنون به تمام تعهدات خود 
در خصوص تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات و ثبت آن در 
سامانه نیما عمل کرده و از این که در این شرایط بحرانی توانسته 

است بخشی از نیاز ارزی کشور را مرتفع سازد، برخود می بالد.
به  اشاره  با  بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  مدیر 
غالب  سهامدار  خود،  تولیدات  بر  عالوه  مجموعه  این  این که 
شرکت هایی نظیر ارفع، سرمد ابرکوه، غدیرایرانیان و... است، و نیز 
توسعه شرکت های  از طرح های  از رسالت های آن حمایت  یکی 
زیرمجموعه می باشد، گفت: سهام عمده شرکت سرمدابرکوه با 
تولید 450 هزار تن میلگرد متعلق به این مجموعه است که با 
حمایت های مالی و فنی صورت گرفته مقرر شده در آن شرکت 
تکنولوژی های  از  تولید کالف گرم که یکی  و  توسعه ذوب  طرح 

جدید صنعت فوالد محسوب می شود، به مرحله اجرا درآید.
وی تمرکز بر اکتشاف بر پهنه های جدید را از جمله مهم ترین 
اولویت ها و دغدغه های مدیریت ارشد دانست و تصریح کرد که 
یکی از اصول مهم در معادن در کنار استخراج، موضوع اکتشافات 
محسوب  تکنیکال  و  تخصصی  موضوع  خود  نوع  در  که  است 

می شود، ضمن آن که چون اکتشافات هزینه بر است و گاها جذابیت 
زیادی برای بخش خصوصی ندارد، لذا به نظرمی رسد که باید دولت 
اگر  مثال  بگیرد  درنظر  برای بخش خصوصی  زیادی  مشوق های 
پهنه ای اکتشاف شد، بخش خصوصی هم در آن مشارکت کند 

و سهیم شود.
اطمینان هم چنین در خصوص معدن D19 نیز اظهار امیدواری 
کرد بزودی با همکاری دستگاههای ذیربط بهره برداری از آن آغاز 
شود. مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ادامه 
و در پاسخ به این سوال که اساسا چرا معدنکاران وارد فاز تولید 
مواداولیه  تامین  بزرگ  معادن  ابتدا وظیفه  مگراز  فوالد شده اند، 
فوالدسازان کشور نبوده است، گفت: اگر در چرخه  تولید فوالد، 
میزان  وهم چنین  قیمت ها  و  داشت  وجود  سود  عادالنه  تقسیم 
عرضه و فروش محصوالت اجباری نبود و درنتیجه بازار منطبق بر 
عرضه و تقاضا شکل می گرفت، شاید هیچ معدنکاری از حیطه کار 
معدن خارج نمی شد. ولی وقتی یک معدنکار با احداث یک کارخانه 
اسفنجی، شمش می توان جبران هزینه های معدنکاری را نماید ، 

بسیار طبیعی است که به آن سمت حرکت  کند.
اطمینان معتقد است اگر سهمیه بندی وجود نداشته و شرکت ها 
بر اساس عرضه و تقاضا وظیفه هماهنگی را برعهده می گرفتند، 
بسیاری از معضالت حل، سود نیز عادالنه تقسیم و جلوی وارد 

شدن زیان نیز گرفته می شد.
وی افزود: نتیجه این تصمیمات غیرکارشناسانه و چرخه معیوب 
است که باعث می شودمعدنکار به فکر تولید فوالد و فوالدساز نیز 

به فکر خرید معدن بیافتد.
اکتشافات  انجام  در  چادرملو  این که  بر  تاکید  با  اطمینان 
اجازه عملیات  انتظار دارد  و     اقصی نقاط کشور پیشگام است  در 
اکتشافی داده شود، افزود: امروز اگر از معادن و پهنه های جدید 
غافل شویم، چند سال دیگر شاهد اتمام ذخایر و درنهایت کاهش 
تولید فوالد خواهیم بود که این یک تهدید استراتژیک برای کشور 
است. بنابراین باید پهنه های معدنی کشور در اختیار تیم اکتشافی 
معادن قرار گیرد. این مهم راه برون  رفت از تهدیدهای فعلی است.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد 
که متاسفانه هم اینک تصمیم گیری در کشور ما زمان بر است، زیرا 
قرار بود امسال قیمت گذاری وضرایب قیمتی اصالح شود که تا 
به حال عملی نشده است. طبیعی است، در این فرآیند سهامداران 
متضرر می شوند.وی در پایان تاکید کرد که چکیده مباحث ما آن 
است که باید اجازه دهند بازار بر اساس انتخاب آزاد و رقابت آزاد 

شکل گیرد و تقریبا راهی جز این وجود ندارد.
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آیا تا به حال به عنوانی که برای روز 29 مهرماه در 
از  تقویم رسمی کشور ثبت شده، برخورده اید؟ بیش 
ملی  تقویم  در  عنوان »روز صادرات«  ثبت  از  دو دهه 
می گذرد؛ اتفاقی نمادین که می تواند از ابعاد و اهمیت 
حکایت  کشور  اقتصاد  و  مردم  برای  روز  این   »ملی« 

کند.
 اما در کشوری که برای دهه ها، مهم ترین منبع درآمد 
این  بوده،  نفت  صادرات  از  حاصل  منافع  اش،  صادراتی 
عنوان معنای دیگری می یابد؛ تاکید بر نقش صادرات و 
خروج از اقتصاد »تک محصولی« و نهادینه کردن باور به 
توانمندی تولیدکنندگان ایرانی برای حضوری رقابتی در 
تولید  از  وجهی  چند  نمایی  ترسیم  و  فرامرزی  بازارهای 
واقع  در  و  صادرات  بزرگداشت  چرایی  به  پاسخی  کشور 

صادرکنندگان است.
آن  جهانی،  بازارهای  در  کشورها  بقای  کلید  صادرات 
تــر  جهـــانی  روز  هر  کـــه  است  اقتصـــادی  در   هم 

می شود. 
از سویی در شرایط فعلی کشور با توجه به شیوه اعمال 
ناشی  آمده  پیش  و شرایط  آمریکا  ظالمانه ی  تحریم های 
از پیش  ما حیاتیتر  برای کشور  از شیوع کرونا، صادرات 

شده است.

فوالد؛ پرچمدار صادرات غیر نفتی
و  است  کشور  توسعه  و  پیشرفت  اصلی  محور  تولید 
افزایش تولید، نه تنها باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی 
صادرات  افزایش  آن  تبع  به  و  تولید  ارتقای  بلکه  است، 
افزایش منابع ارزی و کاهش مشکالت ناشی از کمبود ارز 

را به دنبال دارد.
تولید 1.4  با  فوالد خراسان«  اساس، »مجتمع  این  بر 
میلیون تن فوالد در سال گذشته توانست 7 درصد از تولید 
میلگرد کشور را به عنوان یکی از محصوالت نهایی به خود 

اختصاص دهد.
 این مجتمع همچنین 7درصد از تولید فوالد خام )تولید 
بلوم و بیلت(، 5درصد از آهن اسفنجی و 3درصد از کل 

تولید گندله ساالنه کشور را به نام خود ثبت کرده است.
شرایط  به  توجه  با  صادرات  حوزه  در  خراسان  فوالد 
اجرای  در  کشور،   در  عرضه  مازاد  وجود  و  داخل  بازار 
راهبرد »مدیریت اثربخش بازار« به عنوان یکی از اهداف 
اول سال 1399  حدود 70  ماه  در 6  استراتژیک خود، 
هزار تن از محصوالت خود را به برخی از کشورهای جهان 

صادر نموده است.
در شرایط کنونی اقتصادی، صادرات فوالد خام، یکی از 
مهم ترین گزینه هایی است که افزایش تولید شرکت ها 

مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان:

تشویق صادرات
 یک سیاست ضدتورمی است
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را توجیه پذیر ساخته و تأمین ارز مورد نیاز کشور را نیز 
باعث می شود. دشواری های پیش روی صادرات نفت خام 
ایران، در سال های اخیر صنعت فوالد را از جنبه ارز آوری 
به یکی از مهم ترین کانون های توجه دولت مبدل ساخته 
است. موضوعی که عالوه بر تامین منافع عمومی کشور، 
سودآوری افزون تری را هم برای سهامداران شرکت های 

فوالدساز محقق می سازد.

کاهش صادرات فوالد، تورم زا است
شرایط  به  اشاره  با  خراسان  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
کشور  که  شرایطی  در  ساخت:  خاطرنشان  کشور  اقتصاد 
به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز دارد، 
باید شرایط صادرات فوالد تسهیل و تاییدیه مجوز صدور 
محصول به موقع از سوی وزارت صمت صادر گردد  تا از 

این طریق ارز وارد کشور شود و بازار ارز به ثبات برسد.
به گفتهی کسری غفوری، شرکت های فوالدی در کنار 
پتروشیمی ها، بیشترین نقش را در ورود ارز به کشور دارند 
و در جلسه مدیران فوالدی و پتروشیمی های بزرگ کشور 
با ریاست محترم جمهور نیز همگان به این موضوع اذعان 
کردند و حتی رئیس جمهور عنوان کرد که صنعت فوالد 

یک گام از صنعت پتروشیمی جلوتر است.

سیاست  یک  صادرات،  تشویق  که  کنیم  تاکید  باید   
فوالد،  برای صادرات  ایجاد محدودیت  و  است  ضدتورمی 
عماًل تورم زا است.شایان گفتن است که تسهیل صادرات 
و تامین مواد اولیه، خواستهای جمعی از سوی فوالدگران 
تعدیل  از  جلوگیری  و  فوالد  بازار  سازی  متعادل  برای 

هزاران نیروی مشغول به کار در واحدهای فوالدی است.

رکوردشکنی در فصل کرونا
دوران  در  مجتمع  این  تولید  شرایط  مورد  در  غفوری 
همه گیری کرونا هم اظهار داشت: علی رغم این که مجتمع 
دلیل  به  جاری  سال  ابتدایی  روز   23 در  خراسان  فوالد 
وضعیت قرمِز شیوع کرونا در استان خراسان رضوی مجبور 
به تعطیلی و توقف تولید شد، اما در فصل بهار رکورد تولید 
را هم در تولید گندله و هم فوالدسازی شکستیم و فروش 
مجتمع در سه ماه نخست سال جاری به 1000 میلیارد 

تومان رسید.
با  و  اساس  همین  بر  افزود:  خراسان  فوالد  مدیرعامل 
وجود تحریم و بحران کرونا، پیش بینی می کنیم در سال 
رشد  کنار  در  و  کنیم  محقق  را  اهداف خود  همه  جاری 
به سال  نسبت  نیز 10 درصد  را  داخلی، صادرات  فروش 

گذشته افزایش دهیم.



مهر 1399

وژیه انمه  روز صادارت12

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور گفت: در سال 1398 توانستیم 
حدود 460 میلیارد تومان سود خالص از فروش 765 میلیارد تومانی کسب کنیم 

که نسبت به سال قبل از آن حدود 244 درصد رشد را نشان می دهد.
 محمد کالنتری در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور اظهار داشت: شرکت صبانور در سال 1376 با سرمایه اولیه 500 میلیون 
ریال تاسیس و در سال 1390 با نماد »کنور« وارد بازار فرابورس و در سال 1393 

وارد بازار دوم فرابورس تهران شد.
وی افزود: شرکت صبانور از حیث تولید سنگ آهن کنسانتره و گندله جزو 
10 شرکت برتر بورس ایران و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت یاد شده در 
غرب کشور است. موضوع اصلی فعالیت شرکت اکتشاف، استخراج و فرآوری 
سنگ آهن و تولید کنسانتره و گندله و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای رسیدن 

به محصوالت فوالدی و سایر عناصر فلزی است.
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور اضافه کرد: در سال 1376 
سرمایه شرکت 500 میلیون ریال بود که این میزان در سال 95 به سه هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
کالنتری در خصوص معادن تحت بهره برداری عنوان کرد: صبانور سه معدن 
باباعلی، گاللی و شهرک در دو استان کردستان و همدان در اختیار دارد که 
ذخیره معدن باباعلی 11 میلیون تن با سقف پروانه بهره برداری 600 هزار تن در 
سال دارای سنگ مگنتیت با عیار 38 درصد، معدن گاللی با ذخیره قطعی 25 
میلیون تن با سقف پروانه بهره برداری 250 هزار تن در سال دارای سنگ مگنتیت 
با عیار متوسط 42 درصد و معدن شهرک با ذخیره 44 میلیون تن )بزرگ ترین 
معدن متعلق به صبانور( با سقف پروانه بهره برداری یک میلیون و 125 هزار تن 
در سال دارای سنگ مگنتیت با عیار متوسط 47 درصد است. به طور کلی در سه 
معدن شرکت، 80 میلیون تن ذخیره قطعی و 70 میلیون تن ذخیره احتمالی و 

درمجموع 150 میلیون تن ذخیره سنگ آهن وجود دارد.
وی ادامه داد: شرکت صبانور سه کارخانه فرآوری سنگ آهن در اختیار دارد. 
نخستین کارخانه شرکت، کنسانتره کردستان به ظرفیت یک میلیون تن است که 
فاز نخست آن در اواخر سال 1392 و فاز دوم آن در سال 1396 به بهره برداری 

رسید. 
دیگر کارخانه نیز کارخانه همدان با ظرفیت اسمی 600 هزار تن در سال است 
که در آبان سال 1393 به بهره برداری رسید. سومین کارخانه نیز گندله همدان 
با ظرفیت اسمی 550 هزار تن در سال است که شهریور ماه سال 1395 به 

بهره برداری رسید.

وضعیت بازار سنگ آهن در جهان و ایران
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با اشاره به وضعیت بازار 
سنگ آهن در دنیا، بیان کرد: از سال 2000 میالدی قیمت سنگ آهن از 29 
دالر در هر تن طی پنج سال آینده به 65 دالر در هر تن رسید اما تا سال 2008 
قیمت این ماده معدنی به دلیل رشد تقاضای چین با جهش ناگهانی روبه رو شد و 
به 197 دالر در هر تن رسید. با این حال در سال 2008 قیمت سنگ آهن شیب 
نزولی گرفت و این امر به دلیل بحران اقتصاد جهانی رخ داد. البته در سال 2009 
مجددا قیمت سنگ آهن روند رو به رشد خود را از سر گرفت و در سال 2011 به 
187 دالر در هر تن رسید. با این وجود به دلیل رشد تولید سنگ آهن در دنیا، تا 
سال 2015 قیمت این ماده معدنی به شدت دچار افت شد و به 41 دالر در هر 
تن رسید. هرچند که قیمت سنگ آهن مجددا روند آرام صعودی در پیش گرفته 
و اکنون در مرز 100 دالر در هر تن قرار دارد. پیش بینی ها حاکی از آن است که 
قیمت سنگ آهن با ثبات نسبی مواجه خواهد شد و در سال آینده بین 90 دالر 

تا 100 دالر در هر تن در نوسان خواهد بود.
کالنتری در خصوص قیمت سنگ آهن در کشور، عنوان کرد: قیمت این ماده 
معدنی در کشور ما برمبنای شمش فوالد خوزستان محاسبه می شود که از سال 
1390 قیمت شمش فوالد خوزستان از 720 هزار تومان در هر تن به حدود چهار 
میلیون تومان در هر تن در سال 1398 رسید. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز 
قیمت شمش فوالد خوزستان چهار میلیون و 700 هزار تومان در هر تن بود. 
قیمت گندله 23.5 درصد و قیمت کنسانتره 16 درصد شمش فوالد خوزستان 

محاسبه می شود.
وی تصریح کرد: قیمت گندله سنگ آهن نیز به تبعیت از قیمت شمش فوالد از 
169 هزار تومان در هر تن در سال 1390 به حدود 940 هزار تومان در سال 
1398 رسید. این میزان در اردیبهشت ماه سال 1399 یک میلیون و 111 هزار 
تومان به ازای هر تن برآورد شده است. قیمت کنسانتره نیز از 90 هزار تومان در 
هر تن در سال 1390 به 640 هزار تومان در هر تن در سال 1398 رسید که این 
میزان در اردیبهشت سال جاری به 750 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است.

حال خوب صبانور در سال 1398
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، رشد تولیدات شرکت را 
مناسب دانست و خاطرنشان کرد: در سال 1395 در صبانور حدود یک میلیون 
و 128 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده تولید شد که به مرور افزایش یافت و 
در سال 1398 به رکورد دو میلیون تن رسید. این میزان نسبت به سال قبل از 

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور مطرح کرد:

رشد 244 درصدی سودآوری صبانور در سال 1398 
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آن حدود 16 درصد رشد نشان می دهد. این تولید توسط پیمانکار شرکت یعنی 
معدنکار صورت گرفت. تولید کنسانتره شرکت در سال 1398 به یک میلیون و 
125 هزار تن رسید که این میزان نیز نسبت به سال قبل از آن حدود 4 درصد 
افزایش دارد. تولید گندله در سال 1396 آغاز و در این سال به 211 هزار تن 
رسید. این میزان به 428 هزار تن در سال 1398 افزایش یافت که این میزان 

نسبت به سال 1397، حدود 45 درصد رشد نشان می دهد.
کالنتری اظهار کرد: در سال 1395 میزان فروش شرکت 187 میلیارد تومان 
بود که این میزان در سال 1398 به حدود 760 میلیارد تومان رسید. این میزان 
فروش نسبت به سال 1397، حدود 87 درصد رشد دارد. در سال 1398 مبلغ 
فروش کنسانتره 365 میلیارد تومان بود که 72 درصد نسبت به سال 1397 
افزایش یافت. مبلغ فروش گندله نیز حدود 400 میلیارد تومان بود که هم به 
دلیل رشد تولید و هم به دلیل رشد نرخ تولید رخ داد. فروش گندله در سال 

1398 حدود 100 درصد نسبت به سال 1397 افزایش یافت.
وی با بیان اینکه سوددهی شرکت صبانور مبلغ قابل توجهی است، مطرح کرد: 
سوددهی شرکت از 52 میلیارد تومان در سال 1395 به 460 میلیارد تومان در 
سال 1398 رسیده است. در سال جاری نیز حدود 133 میلیارد تومان سود 
پیش بینی شده است. سوددهی شرکت در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن 
حدود 244 درصد رشد دارد. ضمن اینکه سود هر سهم شرکت از 438 ریال به 
ازای هر سهم، در سال 1397، با رشد 260 درصدی، به حدود یک هزار و 567 

ریال به ازای هر سهم در سال 1398 رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با مقایسه سهام این شرکت 
با شرکت های هم گروه، عنوان کرد: بهای هر سهم صبانور حدود 552 تومان، 
شرکت چادرملو 452 تومان و شرکت گل گهر 725 تومان در ابتدای سال 1398 
بود. اما قیمت سهام صبانور تا آخر سال 1398 به دو هزار و 100 تومان به ازای 
هر سهم رسید اما قیمت سهام دو شرکت دیگر تقریبا به یک هزار و 100 تومان 
رسید. این یعنی قیمت سهام صبانور طی یک سال حدود پنج برابر و دو شرکت 

یاد شده تنها سه برابر شده است.
وی راجع به مشکالت عمده شرکت، اذعان کرد: کمبود آب در کارخانه کنسانتره 
شهرک، کمبود خوراک در کارخانه کنسانتره همدان، مشکالت تامین نقدینگی 
ارزی برای تامین مالی طرح های توسعه ای، وجود معارضین محلی و دولتی 
از سال های گذشته، صادرات،  بیمه ای  و  مالیاتی  اطراف سایت ها، مشکالت 
مشکالت مربوط به سد باطله و باطله های کارخانه های کنسانتره مهم ترین 

مشکالت شرکت صبانور بودند.

اقدامات عمده صبانور در سال گذشته
کالنتری تصریح کرد: صبانور در سال گذشته چند اقدام انجام داد. یکی از آن ها 
اجرای پروژه گندله سازی یک میلیون تنی کردستان و به روزآوری آن با قرارداد 
با شرکت چینی جهت تامین ماشین آالت و تجهیزات به ارزش 18 میلیون 
دالر و ثبت سفارش واردات تجهیزات و ماشین آالت موضوع قرارداد به صورت 
خط یکپارچه بود. همچنین کارخانه گندله سازی نیز با تولید بیش از 440 هزار 
تن محصول، به ظرفیت اسمی خود نزدیک شد و امیدواریم در سال جاری 

به ظرفیت کامل خود برسد. دیگر اقدام عمده مشارکت با گروه صنعتی زرین 
در حوزه سرب و روی و تاسیس شرکت توسعه معادن زرین صبا جهت ادامه 
اکتشافات پهنه راور کرمان، استخراج و برنامه ریزی برای احداث کارخانه فرآوری 
و تولید شمش روی در این استان بود. همچنین واحد فلوتاسیون کارخانه به 

ظرفیت رسید که مشکل گوگردزدایی آن نیز حل شد.
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور ادامه داد: اقداماتی در خصوص 
مشکالت بیمه ای، تخلیه سد باطله مجتمع کردستان، توسعه فضای سبز، انجام 
مسئولیت های اجتماعی و توجه به محیط زیست صورت گرفت. در عین حال 
مجوز سازمان محیط زیست کارخانه گندله سازی در دست احداث کردستان، 
تمدید پروانه بهره برداری کارخانه کنسانتره آهن شهرک به ظرفیت 325 هزار 
تن، دریافت تخصیص آب کارخانه کنسانتره شهرک، دریافت آب کارخانه در 
دست احداث بیجار، اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی 
از شرکت اس جی اس سوئیس، دریافت تقدیرنامه از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان شرکت نمونه در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ساخت 
دستگاه پایش آنالین محیط زیست و برگزاری همایش ایده های ارزش آفرین در 

دانشگاه تهران )یونیدرو( بوده است.
کالنتری خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از 130 دوره آموزشی برگزار شده 
که 45 درصد دوره های تخصصی، 26 درصد دوره های مدیریتی، 12 درصد در 
زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و 9 درصد مدیریت، و 8 درصد نیز به 

صورت عمومی بودند.

برنامه های صبانور برای سال 1399
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در خصوص برنامه های سال 
جاری این شرکت، اظهار کرد: در سال جاری قصد داریم تامین مالی پروژه 
گندله سازی کردستان را انجام دهیم که مهم ترین اقدام سال جاری نیز به شمار 
می رود. همچنین مدار خردایش کارخانه کنسانتره با دستگاه HPGR به منظور 
افزایش کمی و کیفی کنسانتره تولید صورت خواهد گرفت. در عین حال پروژه 
فیلترپرس در مجتمع کردستان به منظور صرفه جویی در مصرف آب و رفع 
مشکالت کمبود آب انجام خواهد شد. ضمن اینکه اکتشافات در محدوده های 

ثبتی کنونی معادن ادامه می یابد.
وی اضافه کرد: افزایش سودآوری شرکت از طریق کاهش هزینه های عملیاتی 
نیز در برنامه های سال جاری شرکت قرار دارد. همچنین توسعه سبد محصوالت 
تولیدی شرکت و گسترش جغرافیای معادن ازجمله سرب و روی و طال پیگیری 
می شود. به طوری که پهنه اکتشافی راور که بیش از یک هزار و 200 کیلومتر 
مربع است، به پنج بخش 250 کیلومتر مربعی تقسیم خواهد شد. الزم به ذکر 
است که طبق رای دادگاه، ارزش ذخایر رخنمون سطحی در این پهنه حدود 
17 میلیارد تومان است که با اکتشافات تکمیلی و کشف ذخایر عمقی، ممکن 
است به ده ها برابر افزایش یابد. در همین حال افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری 
معادن و نیز دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه ها از طریق مهندسی مجدد و 
خرید ماشین آالت معدنی و تجهیز خطوط تولید نیز دیگر برنامه ها به شمار 

می روند.



مهر 1399

وژیه انمه  روز صادارت14

آزمون  المللی  بین  رقابت  در  دیگر  بار  پارس  پتروشیمی  شرکت  آزمایشگاه 
مهارت تخصصی نمونه گاز طبیعی بین 71 آزمایشگاه از 35 کشور دنیا بعنوان تنها 
آزمایشگاه شرکت کننده از میهن اسالمی با ارزیابی شاخص آماری z از موسسه 

iis هلند موفق به کسب رتبه Excellent گردید.

توسط آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس صورت گرفت؛

موفقیت در کسب رتبه برتر
 در رقابت بین المللی 

آزمون مهارت نمونه گاز طبیعی

pars.p.c                             www.parspc.net  



مهر 1399

15 وژیه انمه  روز صادارت

آزاد ماکو گفت:  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  معاون 
طی 6 ماه نخست امسال حدود 34 میلیون دالر از تولیدات منطقه 
آزاد ماکو در حوزه کاال و خدمات صادر شده است. صادرات منطقه 
آزاد ماکو به کشور های آلمان، ترکیه، آذربایجان و عراق بوده است 
منطقه  این  در  را  صادرات  میزان  کرونا  وجود  با  کردیم  تالش  و 

افزایش دهیم
در  منطقه  این  در  سرمایه  جذب  میزان  درباره  جلیلی،  ابراهیم 
کاهش  به  منجر  کرونا  شیوع  داشت:  اظهار  کرونا  شیوع  پی 
سرمایه گذاری در برخی نقاط کشور شد، در عین حال تحریم های 
باعث  و  کرده  ایجاد  مشکالتی  سرمایه گذاران  برای  نیز  اقتصادی 
شود.  وارد  کشور  به  سختی  به  تکنولوژی  و  ماشین آالت  تا  شده 
انتظار داشتیم که میزان جذب سرمایه در منطقه آزاد  این رو  از 
صورت  که  تالش هایی  طی  خوشبختانه  اما  یابد  کاهش  ماکو 
کنیم. جذب  منطقه  این  به  بیشتری  سرمایه  توانستیم   گرفت، 

امسال  ماهه نخست  ماکو در شش  آزاد  داد: منطقه  ادامه  جلیلی 
توانست به ازای هر 7 روز کاری یک واحد تولیدی تاسیس و پروانه 

بهره برداری صادر کرده است. 
این درحالی است که در سال گذشته طی همین مدت، به ازای هر 
 10 روز کاری برای یک واحد تولیدی پروانه بهره برداری صادر می شد.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای صادر شده از سوی سازمان منطقه 
آزاد ماکو در زمینه های صنعتی و معدنی بوده  است، تصریح کرد: 
خوشبختانه با وجود شیوع کرونا امسال در منطقه آزاد ماکو رکورد 

راه اندازی کارخانه در بین دیگر مناطق آزاد شکسته شد.

علل افزایش سرمایه گذاری در ماکو
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو درباره 
کرد:  تصریح  ماکو  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  افزایش  علت 
سازمان منطقه آزاد ماکو طی این مدت فعالیت هایش را کم نکرد 
کردیم. بسترسازی  اقتصادی  فعالیت های  برای  خدمات  ارائه  با   و 

الکترونیکی  بسترهای  ایجاد  با  مدت  این  طی  داد:  ادامه  جلیلی   
ارائه دادیم. در 6 ماه گذشته  به تولیدکنندگان  را  تسهیالت الزم 
برسانیم. بهره برداری  به  را  ماسک  تولید  کارخانه   5  توانستیم 

 وی خاطرنشان کرد: اگرچه منطقه آزاد ماکو اعتباری برای کمک 
مالی به تولیدکنندگان در اختیار نداشت اما سعی کردیم راه رسیدن 

تولیدکنندگان در منطقه را به اعتبارات کشوری تسهیل کنیم.

 مشکالت صادرکنندگان در منطقه آزاد ماکو
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو درباره 
مشکالت صادرات در منطقه آزاد ماکو نیز بیان کرد: از ابتدای شیوع 

کرونا در کشور با مشکالتی رو به رو بودیم.
 اوایل سال مرزها بسته بود و این مسئله در صادرات منطقه آزاد 
ماکو نیز اثرگذار بود. پس از آن با وجود اینکه مرزها باز شده بود، 

انتقال پول دچار چالش شد.
ارزی  تعهدات  رفع  در حوزه  قوانین سختگیرانه ای  افزود:   جلیلی 
حاکم بود که موجب شد تا با پدیده جدیدی به نام قاچاق صادرات 
مواجه شویم، به این معنا که تولیدکنندگان دیگر از مبادی اصلی 
صادرات را انجام نمی دادند. میزان صادرات در کشور کم نشده بود 

اما آمار صادرات پایین آمده بودکه ناشی از قاچاق صادرات بود.
از  برخی  شد  موجب  صادرات  مشکالت  نیز  موارد  برخی  در 
ماه  اینکه طی 6  به  اشاره  با  بزنند. وی  را  قید آن  صادرکنندگان 
نخست امسال حدود 34 میلیون دالر از تولیدات منطقه آزاد ماکو 
در حوزه کاال و خدمات صادر شده است،گفت: صادرات منطقه آزاد 
ماکو به کشور های آلمان، ترکیه، آذربایجان و عراق بوده است و تالش 
 کردیم با وجود کرونا میزان صادرات را در این منطقه افزایش دهیم.
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: 
طی این مدت توانستیم قطب دیتا سنتر شمال غرب کشور را به 

بهره برداری برسانیم.
 این قطب با مصرف انرژی و با استفاده از سامانه های انرژی بر، دیتاهای 
کشور را جمع آوری می کند. ما می توانیم این کار را به کشورهای 
 خارجی هم توسعه دهیم و از این جهت ارزآوری خوبی هم داشته باشیم.

 جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه انرژی 
صادرات نداریم اما در صورتی که وزارت نیرو مجوز افزایش ظرفیت 
وجود  نیز  انرژی  صادرات  امکان  کند،  صادر  را  ماکو  نیروگاه های 

خواهد داشت.

 معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد؛

رشد 34 میلیون دالری صادرات کاالی تولیدی 
 از منطقه آزاد ماکو



مهر 1399

وژیه انمه  روز صادارت16

به طور عام و عرضه  بورس کاال   عرضه فوالد در 
اسلب به طور خاص ، در حال حاضر با چه مشکالت و 
چالش هایی مواجه است  ؟ به طور کامل توضیح دهید .
اول اینکه بر اساس ساختار فلسفه وجودی بورس،  وجود 
به ویژه در  فعالیتهای تجاری کشور  چنین مکانیزمی جهت 
زمینه عرضه محصوالت فوالدی بسیار ضروری می باشد،کشف 
در  معامالت  انجام   ، تقاضا   و  عرضه  مبنای  بر  عادالنه  نرخ 
محیطی امن و شفاف ،کاهش هزینه های فروش و ... از مزایای 
ویژه عرضه فوالد  کشور  به طور عام در بورس کاال به شمار 

می رود .
دستوری  سیاستهای  دلیل  به  گذشته  ماهه  چند  در  اما   
دولت در زمینه نحوه عرضه محصول اسلب در بورس کاال این 
مکانیزم از کارآیی الزم برخوردار نبوده است به طوریکه  وقتی 
توجه  با  واقعی  رقابت  بدون  اسلب   تقاضا محصول  و  عرضه 
کاال صورت  بورس  در  قبل،  از  شده  انجام  بندی  سهمیه  به 
گردد  تعیین  دستوری  به صورت  نیز  قیمت  و کشف  پذیرد 

،  مکانیزم بورس کاال ناکارآمد و غیر پویا  خواهد بود و  به 
هیچ وجه نمی تواند از کارآیی و اثر بخشی الزم برخودار باشد 
 . گیرد   قرار  اسلب  قیمت  محصول  واقعی کشف  مبنای  و 
طی سالیان گذشته تجربه نشان داده است سیاست  قیمتهای 
دستوری توسط  ابالغیه های های دولت  و اجرای آن مصوبات  
توسط تولید کنندگان از طریق عرضه در بورس کاال ، همواره 
با شکست مواجه  بوده است و حتی یک نمونه موفقیت آمیز 
آن برای مثال وجود ندارد ، چنین راهکارهایی ، نه تنها به  
کنترل قیمت در بازار و درمان بلند مدت صنعت فوالد کشور 
کمک نخواهد کرد ، بلکه سبب بروز مشکالت عدیده دیگری 
نیز خواهد شد ، اقتصاد یک علم است که پایه اش عرضه و 
اجرای  با  بورس کاال  اسلب در  ،   تصمیم عرضه  تقاضاست 
فرمول نحوه قیمت گذاری فعلی و میزان عرضه های تکلیفی 
به هیچ وجه پیامد مطلوبی  برای  مصرف کنندگان نهایی و 
تولید کنندگان  به دنبال نخواهد داشت و با عث مشکالتی 
زیادی خواهد شد لذا نمی تواند در یک بازه بلندمدت ادامه 

 مهندس ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

رشد 17درصدی عرضه محصول اسلب 
در 6ماهه نخست سالجاری

به گزارش چیالن ، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از رشد 17درصدی عرضه محصول اسلب 
در 6ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد  و گفت: با شروع ویروس 
کرونا در چند ماهه گذشته تا کنون، میزان تولیدات شرکت فوالد هرمزگان با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و  به هیچ وجه شاهد کاهش تولید در این شرکت نبوده ایم.
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داشته باشد . شرایط بازار را عرضه و تقاضا مشخص می کند  
چنانچه فرمولی تعیین شود و  با واقعیتهای بازار سازگار نباشد 
این  بر  بنا    . بود  نخواهد  دار  ادامه  نیز  موثرآن  پیاده سازی 
قیمت را نمی توان به صورت دستوری تعیین کرد زیرا بازار راه 

خودش را می رود . 

 به نظر شما ابطال معامالت در بورس کاال و همچنین 
تعیین سقف قیمتی چه پیامدهایی در پی دارد؟

در حال حاضر مرحله جدیدی در عرضه محصوالت فوالدی 
در بورس کاال ایجاد شده است به طوریکه پس از انجام  معامله 
فروشنده  و  از خریدار  اعم  معامله  دو طرف   ، گرفته  صورت 
منتظر تایید معامالت هستند  چرا که نهادهای نظارتی بخشی 

از معامالت را ابطال می کنند. 
تواند  می  معامالت  ابطال  ابزار  از  حد  از  بیش  استفاده 
خسارت بسیاری به خریدار و فروشنده وارد کند به طوریکه 
عرضه کننده را در برنامه تولید و فروش و همچنین خریدار 
را در تأمین پایدار مواد اولیه دچار مشکل می کند و مهم تر 
اینکه به اعتبار بورس که در قانون، محلی برای فاصله گرفتن 
از قیمت گذاری دولتی و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا 
بوده، آسیب وارد می کند. و این به معنای دخالت مستقیم 
دولت در اقتصاد و بازار است.بهترین سناریو آزادسازی قیمت 
به کمک نظام عرضه و تقاضا است.چنانکه پیش از این سازو 

کار بازار تعیین کننده قیمت بود

 چگونه میتوان ترتیبی اتخاذ کرد تا عرضه فوالد 
در بورس کاال شرایط بهینه را پیدا کند؟

تقاضا  و  عرضه  سیستم  دنیا  موفق  اقتصادهای  تمام  در 
تعیین کننده قیمت بوده که از این لحاظ بایستی ضمن عرضه 
های مستمر تولید کنندگان در بورس کاال جهت تامین نیاز 
در  گذشته  مانند  ها  گذاری  قیمت   ، داخل  بازار  تقاضای  و 
اختیار عرضه کننده و بر  اساس شرایط رقابتی بازار و سیستم 
عرضه و تقاضا باشد. و از قیمت های دستوری در این خصوص 

اجتناب کرد. 
اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و تعیین قیمت 
مواد اولیه و کشف قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال 
مداخله نکند فاصله قیمتی به وجود نمی آید  و از ایجاد رانت 
در اقتصاد جلوگیری می شود بنا بر این تنها راه ممکن آزاد 
سازی عرضه و تقاضا ست و مجددا تاکید می گردد چنانچه 
نهادهای نظارتی در روند معامالت بورس دخالت نکنند آن 
زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس کاال به عنوان 
یک بستر مبادله کاالی مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده 
و دولت نیز می تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و 

تقاضا، بازار را تنظیم کند.
واقعی  نیاز  با  متناسب  ها،  بایستی عرضه  از طرف دیگر   
صنایع پایین دستی انجام شود که انتظار می رود وزارت صمت 
بر اساس تولید واقعی شرکتها این موضوع را پایش نماید چرا 
که  الزام به عرضه بیش از تقاضای بازار شرکتهای تولید کننده 
را چه در تولید برنامه ریزی شده و چه در حضور موثر بازارهای 

صادراتی دچار مشکل خواهد کرد.  

 چه راهکارهایی برای تنظیم بازار فوالد کشور ارائه 
میدهد؟

نگاه به بازار فوالد بایستی یک نگاه جامع باشد بطوریکه این 
نگاه کل زنجیره فوالد را در برگیرد. 

در حال حاضر قسمت های میانی و پایانی زنجیره فوالد به 
شدت تحت فشار نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت در مورد 
شرکت های بزرگ و بورسی می باشد و در حالیکه شرکت های 
خصوصی زیادی وجود دارد که تناژ قابل توجهی را جذب می 
نمایند و نیاز خود را از شرکت های بزرگ بورسی تأمین ولی 
محصول پایانی خود را خارج از بورس کاالعرضه می کنند که 
سبب ایجاد فاصله قیمتی مابین قیمت های بورس کاال و قیمت 
کف بازار می شوند.  بر اساس تجربه های سال های گذشته 
عرضه محصوالت فوالدی در  بازار، تعیین قیمت طبق فرآیند 
عرضه و تقاضا و فعال شدن فروش مچینگ و نیز  بازگشت به 
روال عادی عرضه در بورس کاال، باعث روند نزولی التهاب قیمت 
در بازار خواهد شد. و این امر در مجموع به نفع زنجیره فوالد 

کشور و بازگشت ثبات به بازار محصوالت فوالدی خواهد بود.
های  بخش  بین  عادالنه  سود  تقسیم  دیگر  مهم  موضوع 
مختلف زنجیره فوالد می باشد که بر اساس میزان سرمایه 

گذاری آنها بایستی تقسیم شود.

 عالوه بر حوزه بازار، مهمترین چالش های صنعت 
فوالد در شرایط جاری را در چه حوزه هایی می دانید؟ 

لطفا تشریح بفرمایید؟
یکی از مهمترین چالش های موجود صنعت فوالد کشور، 
هزینه باالی تولید فوالد در کشور می باشد هزینه باالی تولید 
فوالد از مهمترین چالش های تاثیر گذار این حوزه است.از 
یک سو عدم بروز رسانی تکنولوژی و از سویی افزایش هزینه 
با  مرتبط  خدمات  سایر  و  ونقل  حمل  انسانی،  نیروی  های 
زنجیره فوالد و پایین بودن بهره وری باعث شده  قیمت تمام 
افزایشی  روند  برای مصارف داخلی  شده محصوالت فوالدی 
پیدا نماید. این موضوع سبب زیان دهی شرکت ها گردیده 
و به بالطبع با خطر کاهش تولید و توقف روبرو می گردند و 
صنایع داخلی مرتبط با آنها نیز تعطیل خواهند شد و از طرفی 
بازارهای صادراتی نیز با مشکالتی در آینده روبرو خواهند شد.
یکی دیگر از چالش های مهم  صنعت فوالد تکمیل نبودن 
تفاوت  و  نهایی  محصوالت  تا  آهن  سنگ  از  تولید  زنجیره 
یارانه هایی که در نظر  به  با توجه  در میزان حمایت دولت 
می گیرد  می باشد ، تنش صنایع باال دستی به ویژه تولید 
کنندگان کنسانتره و گنذله با مصرف کننده پایین دستی بر 
سر تعیین قیمت یکی از چالش های مهم صنعت فوالد کشور 
می باشد. دیگر چالش صنعت فوالد کشور عدم تنوع در حوزه 
تولید محصوالت فوالدی  می باشد بطوریکه توجه عمده تولید 
کنندگان فوالد به انواع فوالدهای ساختمانی است، در حالیکه 
فوالدهای خاص با سود آوری باالیی که به همراه دارند می 

توانن شرایط بهتری را برای فعاالن این حوزه فراهم سازند.

و  موانع  چه  با  حاضر  حال  در  فوالد  صادرات   
مشکالتی روبروست؟
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المللی صادرات  بین  با وجود تحریم های  در حال حاضر 
فوالد ادامه دارد با این حال به دلیل فشار تحریم ها با هزینه 
های جدیدی برای صادرات مواجه هستیم .  وجود تحریم ها 
باعث شده  بسیاری از کشور های مختلف در شرایط برابر و 
تنها به دلیل ریسک های ناشی از تحریم تمایل چندانی به 
خرید از کشور ما نداشته باشند  این موضوع باعث محدود شد 
بازارهای صادراتی هدف و به دنبال آن کاهش قدرت چانه زنی 

در قیمت فروش محصوالت صادراتی خواهد بود .
همچنین تحریم ها، مراودات بانکی نقل و انتقال پول حاصل 
از فروش محصول را متاثر و پیچیده کرده و ضمن تحمیل هزینه 
هایی برای صادرات کنندگان و کاهش حاشیه شود، ریسک های 
متعددی در خصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن متوجه آنان 
می کند.عالوه بر موارد فوق در حوزه حمل و نقل، تحریم ها 
موجب ایجاد محدودیتهای جدی برای پهلوگیری کشتی در بنادر 
کشور برای حمل و نقل محصوالت صادراتی و کاهش سود ناشی 
از صادرات شده است که در شرایط غیر تحریمی صادر کنندگان 
چنین هزینه هایی را متحمل نمی شوند. موضوع مهمتر دیگر ی 
که مانع صادرات فوالد کشور شده است محدودیتهای داخلی می 
باشد ،  دولت نیز با محدود کردن صادرات از طریق آیین نامه ها 
و دستورالعمل های متفاوت به مشکالت جدیدی برای صادرات 

دامن زده است.
  لذا مانع در حال حاضر شرکتهای صادرکننده محصوالت 
فوالدی محدودیت های شدید داخل مرتبط با دستور العمل 
های متعدد ستاد تنظیم بازار ، نسبت به کاهش صادرات فوالد 
کشور و کاهش درآمد های ارزی بوده که  زنگ خطر برای 
صنعت فوالد کشور می باشد. فرایندهای محدود کننده متعدد 
داخل از جمله دریافت مجوزهای محموله به محموله از وزارت 
صمت و همچنین الزام به عرضه های تکلیفی در بورس کاال، 
باعث شده تا صادرات به سخت ترین امور شرکت های تولیدی 

فوالد کشور تبدیل شود.

چه  هرمزگان  فوالد  شرکت  در  فروش  و  تولید   
وضعیتی دارد ؟

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان سازمانی مطرح در صنعت 
فوالد کشور ، همواره  سعی نموده است  با به کارگیری رویکرد 
بهبود مستمر و استراتژی های توسعه سهم  بازار ، در راستای 
جلب نظر مشتریان بکوشد  و اهداف خود را در زمینه برنامه های 
تولید و فروش با دقت باالیی تدوین می نماید. در سال گذشته 
هم به دلیل  شناسایی صحیح بازارهای هدف ،روندی مطلوبی را 
در بازارهای داخلی و صادراتی تجربه نموده است که در مقایسه با 

سالهای گذشته تر با روند رو به رشدی داشته ایم.
با شروع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته تا کنون ،  میزان 
تولید ات شرکت با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ادامه 
داشته و  به هیچ وجه شاهد کاهش تولید در شرکت نبوده 
ایم  در زمینه صادرات محصول اسلب به بازارهای جهانی ، 
عملکرد صادرات شرکت طی سال گذشته و شش ماهه ابتدای 
در  هرمزگان  .فوالد  گردد  می  ارزیابی  مطلوب  جاری  سال 
جهت بهبود فاکتورهای قیمت ، کیفیت و پایداری در تامین 
محصول ، گام های زیادی برداشته است. سعی شده  است 
تا با اخذ گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی ، کیفیت 

طریق  این  از  و  داده  ارتقا  جهانی  مطلوب  به سطح  را  خود 
به عنوان یک برند،خود را در سطح جهانی مطرح نماید. در 
این ارتباط شرکت به منظور کسب بهترین نتیجه با توجه به 
شرایط پیش رو ، سناریو های مختلفی  را تهیه نموده و در 
دستور کار خود قرار داده است با این حال انتظار می رود با 
ارایه تسهالت ، تمهیدات و مشوق های صادراتی  بیشتر توسط  
دولت ،  حمایتهای الزم  از صادرات محصوالت فوالدی به ویژه 

محصول اسلب  به بازارهای جهانی به عمل آید  .
در زمینه تامین نیاز بازار داخل و پاسخ گویی مناسب به نورد 
کاران کشور که در نقشه استراتژی شرکت همواره  به عنوان  
اولویت اول و یک شاخص  اساسی، قلمداد شده، شرکت عملکرد 
بسیار مطلوبی داشته است به طوریکه فروش و عرضه  محصول 
اسلب طی سالهای گذشته  در بازار داخل هر ساله نسبت به دوره 

قبل  با رشد قابل توجهی مواجه بوده است .
جاری  سال  ابتدای  ماهه  شش  در  داخل  فروش  میزان   
نسبت به   مدت مشابه سال قبل  گواه این مطلب بوده و 
بینی می  و پیش  است  بوده  برخوردار  از رشد 17 درصدی 
گردد همین روند برای  ماههای اینده ادامه داشته باشد . در 
این ارتباط  شرکت فوالد هرمزگان،  نقشه استراتژی فروش 
خود را  معطوف به تامین پایدار محصول اسلب  و پاسخگویی 
حداکثری به  نیاز نورد کاران داخلی نموده و بستر مناسبی  را 
جهت  افزایش ظرفیت تولید آنها  واستفاده از تکمیل ظرفیت 

های خالی نورد کاران بوجود آورده است  . 
در این راستا شرکت سعی نموده است تامین نیاز صنایع 
به   تحویل  برای  کیفی  خاص  اسلب  به محصول   کار  نورد 
باعث   پایین دستی  کشور را مد نظر  قرار دهد که  صنایع 
صرفه جویی ارزی ، خودکفایی و عدم وابستگی به محصوالت 
خارجی و کاهش واردات و لزوم رونق تولید در صنایع  کشور 
خواهد شد  از طرفی اتخاذ فروش محصول اسلب کیفی به  
بازار داخل  نیز  برای شرکت باعث سود آوری، افزایش درآمد 
و ارتقا تکنولوژی خطوط  شرکت خواهد شد که تولید کپسول 
های گاز  CNG ، قطعات صنعتی با کربن باال،  ورق های 
رویه خودرو، صنایع کشتی سازی، فوالد های آلیاژی حاصل از 
نورد اسلب های کیفی و ... از جمله این دستاورد ها می باشد. 
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کاتالیست مصرفی واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی بندرامام به دست کارشناسان و متخصصان 
این شرکت بومی سازی شد.

حمایت  راستاي  در  و  تولید  جهش  سال  در  بندرامام  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام  بندر  پتروشیمی  شرکت  افتخارات   مجموعه  به  دیگری  زرین  برگ  ایرانی  صنایع  از 
، متخصصان و مدیران خود و همچنین  با تالش کارشناسان  این شرکت توانست  افزوده شد و 
مصرفی  های   کاتالیست  از  یکی  کشور  در  فعال  بنیان  دانش  شرکت   یک   همکاری   با 
کند. وارداتی  های  نمونه  جایگزین  کاربردی  تست  از  پس  و  تولید  را  اتیلن  پلی   واحدهای 
فرآیند  تولید این دسته از کاتالیست ها  بدلیل  حساسیت و ریسک باال تنها در انحصار  چند 
شرکت  اروپایی و امریکایی بود  اما متخصصان پتروشیمی بندرامام این  کاتالیست را پس از طی 
مراحل  مختلف و تست های آزمایشگاهی ، میدانی و پایداری در مردادماه سال جاري به مدت 50 

روز به راکتورهای  پلیمری تزریق و نهایتا با موفقیت کامل جایگزین کاتالیست وارداتی کردند. 
گفتني است پتروشیمي بندرامام با کسب این موفقیت ارزشمند و دست یابی به دانش فنی 
تولید این دسته از کاتالیست ها  عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور و استفاده حداکثري از 
توانمندی و ظرفیت های تولیدی شرکت های داخل کشور ، راه را برای داخلی سازی دو کاتالیست 

دیگر در واحد تولیدی مشابه هموارتر کرد.
شایان ذکر است پتروشیمي بندرامام همواره در راستاي تولید حداکثري ، بومي سازي قطعات و 
تکیه بر دانش متخصصان داخلي در تالش بوده است به طوري که در سال گذشته در کارگاه هاي 
این شرکت بیش از چهار هزار و 100 قطعه صنعتي به دست متخصصان داخلي ساخته و بومي سازي 

شد.

در سال جهش تولید توسط پتروشیمي بندرامام صورت گرفت؛

 بومي سازي کاتالیست واحدهای پلي اتیلن
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خوزستان،  اکسین  فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابراهیمی مدیرعامل این شرکت تولید محور به مناسبت روز 
اولین  بعنوان  اظهار کرد: فوالداکسین  صادرات طی سخنانی 
تولیدکننده ورق های فوالدی عریض و آلیاژی در خاورمیانه با 
مشارکت شرکت فوالد خوزستان و در راستای تأمین نیازهای 
ارزی خود در سال 1398 موفق شد ضمن افزایش 3 برابری 
مقدار صادرات و 5 برابری ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، به رکورد جدیدی در این زمینه نیز دست یابد. 
این شرکت  افزوده  ارزش  با  افزود:  ورق های تولیدی و  وی 
و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  اروپا،  اتحادیه  بازارهای  به 
در  مهم  این  گردید،  صادر   CIS میانه  آسیای  کشورهای 
ایاالت متحده  شرایطی تحقق یافت که تحریم های ظالمانه 
آمریکا بر علیه  ایران و قراردادن نام فوالد اکسین در فهرست 
تحریم ها، وضعیت دشواری را جهت صادرات و انتقال ارز و 

کشتیرانی رقم زده بود.
صادرات  استراتژی  تعریف  به  توجه  با  نمود:   بیان  ابراهیمی 
پایدار محصوالت تولیدی در نقشه استراتژیک شرکت و برنامه 
 10 حدود   1399 سال  در  است  مقرر  گرفته،  صورت  ریزی 
درصد از ورق های تولیدی به صادرات اختصاص یابد. هر چند 
وضع  قرنطیه،  سال،  اوایل  از  جهان  در  کرونا  پاندمی  شیوع 
باعث  مرزها  شدن  بسته  و  صادراتی،  مقاصد  در  محدودیتها 
و  کشور  فوالدی  محصوالت  صادرات  روند  در  اختالل جدی 
علیرغم  که  بنحوی  گردید  فوالداکسین  های  ورق  جمله  از 

وجود سفارش و انعقاد قرارداد با مشتریان خارجی، بارگیری 
انجام  کندی  با  یا  و  متوقف  صادراتی  محصوالت  ارسال   و 

می شد.
مدیرعامل فوالداکسین گفت: با رفع تدریجی محدودیتها و باز 
شدن برخی مرزهای کشور با همسایگان، صادرات ورق های 
این شرکت مجدداً آغاز و تا ابتدای مردادماه ادامه یافت لیکن 
تنظیم  ستاد  توسط  ورق  صادرات  ممنوعیت  اعالم  متأسفانه 
به  منجر  داخلی  بازار  نیاز  تأمین  با هدف  وزارت صمت  بازار 
تأمین  ریزی  برنامه  در  اختالل جدی  مجدد صادرات،  توقف 
منابع ارزی، نارضایتی مشتریان خارجی و خطر از دست دادن 

بازارهای صادراتی این شرکت گردید.
ایشان اشاره کرد: متأسفانه وزارت صمت تنظیم بازار داخلی 
فوالد را به صادرات شرکت ها گره زده است و با محدودیت 
های فعلی قطعاً صادرات فوالد کشور کاهش می یابد که این 
شرکت نیز از موضوع مذکور بی نصیب نمانده این در حالی 
است که مطابق با آمار و اطالعات، در حال حاضر حدود 50 
درصد از فوالد تولیدی کشور مازاد بر نیاز داخلی است و این 
ارزی  منابع  تأمین  در  کشور  به  کمک  جهت  فرصتی  مهم 

موردنیاز در فضای پرچالش ارزی می باشد.
سایر  و  صمت  وزیر  از  کرد:   خاطرنشان  پایان  در  ابراهیمی 
با  تولید  جهش  سال  در  رود  می  انتظار  کشور  مسئولین 
تصمیمات خود ضمن تسهیل صادرات زمینه الزم تحقق شعار 

سال جاری را فراهم آورند.

 به مناست روز صادرات مطرح شد:

با اعالم ممنوعیت صادرات ورقهای فوالد اکسین توسط ستاد تنظیم 
 بازار وزارت صمت، کشور از منبع ارزی مناسب محروم شد

www.oxinsteel.ir :وب سایت اینترنتی شرکت
 تلفن:06132909120

 آدرس: اهواز کیلومتر 10جاده بندر امام خمینی )ره(
کد پستی: 13111_61788
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