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معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان :منطقته در
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیستت

حال فعالیت سیمان پینند گلستان تحت مدیریت اداره منابع طبیعی

است سیمان خبر

استان گلستان :منطقه در حال فعالیت سیمان پیتننتد
گلستان تحت مدیریت اداره منابع طبیعی است



مشکل اصلی صنعت سیمان تنها رکند نیست



افزایش  4برابری حفاری اکتشافی در شرکت تهیه و

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با بیان اینکه اداره
منابع طبیعی نسبت به صدور مجنز برداشت از ارتفاعات نیلکنه اقدا کرده است ،گفت:
اداره مذکنر تقاضای تنقف برداشت از اانب محیط زیست را رد کرده است.
به گزارش سیمان خبر ،مجتبی حسینی معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست

تنلید مناد معدنی

استان گلستان در گفتگن با خبرنگار گروه ااتماعی باشگاه خبرنگاران انان ،در خصنص



رشد  77درصدی صادرات فنالد در  4ماهه امسال

تقاضای مرد و اداره محیط زیست برای نجات نیلکنه اظهار داشت :کارخانه سیمان پینند



افزایش رقابت پذیتری در بتازار اتهتانتی بتا اد تا
فنالدسازان

گلستان با اخذ مجنز در سال  58الی  58در انار نیلکنه شروع به فعالیت کرده است.
وی گفت :بنابر پایش و کنترل مستمر اداره محیط زیست و نتایج آزمایشگاه معتمد از
بررسی آالینده های این کارخانه تمامی منارد در حد استاندارد بنده و فعالیت آن از نظر

شاخص کل بنرس اوراق بهادار تهران

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان و گچ و آهک در تاریخ5938/68/67 :
نماد

نا شرکت

حجم معامله

آخرین معامله

قیمت

تغییرات

درصد تغییرات

سدور

سیمان دورود

4،868،486

5938/68/67

555

-48

-4٩39

سشرق

سیمان شرق

5،888،794

5938/68/67

5،685

-٨5

-٨٩88

سکارون

سیمان کارون

495،945

5938/68/67

9،٨8٨

٨

6٩68

سپاها

سیمان سپاهان

495،676

5938/68/67

5،686

-94

-9٩68

سفارس

سیمان فارس و خنزستان

457،835

5938/68/67

5،988

-٨5

-5٩43

ستران

سیمان تهران

٨33،384

5938/68/67

5،583

-9

-6٩58

سغرب

سیمان رب

595،588

5938/68/67

٨،666

-83

-9٩٨8

ساراب

سیمان داراب

5٨5،935

5938/68/67

5،685

-٨5

-٨٩89

سیدکن

تنسعه صنایع سیمان

564،559

5938/68/67

5،658

-56

-6٩3

سشمال

سیمان شمال

569،784

5938/68/67

5،478

-57

-5٩59

سکرما

سیمان کرمان

75،585

5938/68/67

٨،866

-78

-٨٩58

سرود

سیمان شاهرود

8٨،534

5938/68/67

5،8٨8

8

6٩99

سخنز

سیمان خنزستان

48،666

5938/68/67

٨،569

-86

-٨٩٨5

سکرد

سیمان کردستان

95،976

5938/68/67

5،559

-85

-4٩79

سپاها

سیمان سپاهان  -تقد

٨8،666

5938/68/67

87

-5

-56٩87

سبهان

سیمان بهبهان

59،5٨6

5938/68/67

55،736

885

8٩55

ذسباقر

سیمان باقران

59،545

5938/68/67

886

6

6

سقاین

سیمان قاین

55،768

5938/68/67

55،565

88٨

8٩53

ذسجا

سیمان رب آسیا

٨،٨٨8

5938/68/67

543

-9

-6٩98

ذسبزوا

سیمان سبزوار

5،466

5938/68/67

88٨

5

6٩58

سخزر

سیمان خزر

839

5938/68/67

٨،839

-545

-4٩74

سهرمز

سیمان هرمزگان

986

5938/68/67

9،568

-534

-4٩89

سمازن

سیمان مازندران

5٨5

5938/68/67

5٨،568

-897

-4٩78

کدما

معدنی دماوند

6

5938/68/68

7،358

6

6
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محیط زیستی مشکلی ندارد.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با بیان اینکه منطقه در حال فعالیت کارخانه مذکنر تحت
مدیریت اداره منابع طبیعی است ،افزود :کارخانه سیمان با اخذ مجنز از اداره منابع طبیعی به برداشت معدن از ارتفاعات
نیلکنه پرداخته که در حال حاضر منجر به بر هم خنردن سیما و منظر این منبع طبیعی شده است.
حسینی تصریح کرد :اداره محیط زیست طبق چارچنب وظایف خند وارد عمل شده و بعد از بررسی برداشت بیش از حد مجاز
کارخانه سیمان نسبت به میزان ذکر شده در مجنز صادره از سنی اداره منابع طبیعی دست یافته است.
صفحه شماره ٨

وی ادامه داد :کارخانه سیمان به تخریب وسعتی حدود  4هکتار بیش از مجنز خند اقدا به برداشت کرده بند که از لحاظ
یکشنبه

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان بیان داشت :بنابر این اقدا

یرقانننی مسئنالن کارخانه

سیمان ثبت و ضبط و به دادگاه ارااع داده شده است.
حسینی افزود :اما از آنجایی که متنلی این محدوده ،منابع طبیعی است ،بنابراین اداره مذکنر باید در حد وظایف خند وارد
عمل شده و ادامه کار را پیگیری کند.
وی تاکید کرد :اعتراض مرد و تقاضای آنها مبنی بر تنقف برداشت از ارتفاعات نیلکنه بنده که البته کامال به اا و درست
است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظ محیط زیست استان گلستان گفت :ما نیز خناستار تنقف برداشت از ارتفاعات نیلکنه
هستیم ،اما اداره منابع طبیعی با تقاضای ما منافقت نکرده است.

مشکل اصلی صنعت سیمان تنها رکند

نیست سیمان خبر

ادید بدون تناه به پراکندگی اغرافیایی یکی دیگر از مشکالت حال و آینده این صنعت است.
این عامل نتیجه خنش بینی گذشتگان از رشد اقتصادی و فشاری سیاسی به اهت ایجاد اشتغال در بعضی از مناطق کشنر،
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مشکل اصلی صنعت سیمان تنها رکند حاکم بر اقتصاد کشنر نیست بلکه مازاد عرضه بر تقاضا با بهرهبرداری از کارخانجات

خبرنامه صنایع معدنی

قانننی پیگیری کردیم.

رشد دانش فنی این صنعت بدون تناه به ظرفیت تقاضا در کشنر و همچنین دروننگر بندن روند
اهانی حاکم بر این صنعت است که این امر ناشی از باال بندن هزینههای حمل ونقل این کاال (حجیم
بندن) در مقایسه با اکثر کاالهای تجاری است و درواقع چنین ویژگی مناب محدود شدن تجارت اهانی
سیمان شده است.
تغییر الگنی مصرف و اایگزینی ساختمان های پیش ساخته و یا سایر محصنالت ادید ساختمانی نیز
تاثیر ناچیزی بر فرآیند مصرف سیمان خناهد گذاشت .با این حال عد نیاز به بازاریابی در گذشته و
اهمیت نقش آن در تغییر گرایش تنلید به گرایش بازار و ابر رقابتی بندن بازار این صنعت در سه
سال گذشته منابات انگ قیمتی و تشدید کاهش سند و افزایش زیان شرکتهای سیمانی را فراهم
نمنده است.
از آنجایی که تنانایی کسب رتبه ی دو و سن اهانی تنلید سیمان در کشنر امکان پذیر میباشد در صنرت بی تناهی به
Pg. 2
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تحقیقات بازاریابی کمی و کیفی تنسط تنلیدکنندگان این کاال به عننان ازء کنچک بازاریابی این محصنل نمیتنان به بازارهای
اهانی ورود کرد  .نبند زیر ساخت های الز حمل و نقل و متمرکز بندن کارخانجات سیمان در مرکز کشنر و نداشتن برندینگ
در این صنعت شرایط صادرات به کشنرهای مصرف کننده سیمان را میسر ننمنده است و صنعتی که در اشتغالزایی
مستقیم و یرمستقیم در کشنر تاثیرگذار میباشد با بحران ادیدی منااه گشته است.
ظرفیت کنننی  36میلینن تنی ،پیشبینی مصرف داخلی  96تا  46میلینن تنی ،عد دستیابی به پیشبینیهای صادراتی و
شرایط منطقه ای نشان از انباشت کلینکر و سیمان و تنقف خطنط تنلیدی این صنعت در ماههای آینده را میدهد که البته
تالشهای هلدینگ های سیمانی با همراهی انجمن صنفی صنعت سیمان به اهت مدیریت بازار تنانسته نقش آفرینی نماید و
می بایست دولت همانگننه که سریع ًا در مقابل حل بحران صنایع دیگری مثل صنعت خندرو واکنش نشان میدهد ،ضروری
صفحه شماره 9

است که برای حل مشکالت این صنعت وارد عمل شند.

نقل به صادرات سیمان ،مشنق های صادراتی ،کاربردهای ادید بتن و فرهنگ سازی آن و ایجاد برند مشترک ،یا
کنسرسین های صادراتی و ایجاد نمایندگی در کشنرهای هدف به همراه مدیریت بازارمیتناند تا حدودی مشکالت این
صنعت را حل نماید.

افزایش  4برابری حفاری اکتشافی در شرکت تهیه و تنلید مناد

معدنی ایمیدرو

مدیر عامل شرکت تهیه و تنلید مناد معدنی ایران خبر داد :میزان حفاری اکتشافی این شرکت طی سالهای اخیر  4برابر
شده است.
به گزارش روابط عمنمی سازمان تنسعه و ننسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،وایه ا ...اعفری که به مناسبت هفته دولت
سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت :با تناه به تنسعه فعالیتهای اکتشافی انجا شده طی  8ساله اخیر در  9حنزه
کاری شامل سنگ آهن ،ز ال سنگ و پلی متال و شنرابهها از رقم  ٨٨هزار متر در سال  36به  56هزار و  866متر در
انتهای سال  34رسید.
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خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

راهکارهایی مثل تغییر الگنی مصرف ،سرمایه گذاری در بخش گردشگری ،استفاده از رویههای بتنی ،پرداخت یارانه حمل و

وی افزود :نتایج اکتشاف ذخایر ادید نشان می دهد که در حنزه ز ال سنگ کک شن و حرارتی حدود  986میلینن تن در
محدودههای البرز مرکزی و ایران مرکزی (شهرستان طبس) و نیز حدود  966میلینن تن سنگ آهن در ایران مرکزی (استان
های یزد و کرمان) اکتشاف شده است .در حنزه پلی متال و شنرابهها نیز با دریافت پهنههای اکتشافی ادید تاکننن 3
میلینن تن ذخیره کانسنگ طال و حدود  ٨8هزار تن ذخیره ادید آنتیمنان ،افزوده شد.
مدیر عامل شرکت تهیه و تنلید مناد معدنی ایران با بیان اینکه این شرکت در سال  3٨در لیست
واگذاریها قرار داشت ،گفت :با تالش وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس هیات عامل سازمان تنسعه
و ننسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سایر مسئنالن ،سرانجا در سال  39این شرکت
از لیست واگذاری ها خارج شد و امنر اارایی بخش معدن ایمیدرو به این شرکت به عننان »بازوی
اارایی« سپرده شد.
وی ادامه داد :از سال  ، 3٨اقداماتی همچنن افزایش تنلید محصنالت مجتمع های تحت پنشش
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شرکت ،حل و فصل و تسنیه نهایی  8فقره دعاوی مهم شرکت ،تدوین استراتژی شرکت ،راه اندازی
دوباره کارخانه پتاس خنر و بیابانک ،ثبت رکنرد ادید عملیات حفاری اکتشافی  ،پیش راه اندازی پاالیشگاه قطران زرند،
دریافت بخش زیادی از مطالبات معنقه شرکت و یره انجا شد.
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اعفری با اشاره به تدوین استراتژی ادید شرکت از اواخر سال  3٨تدوین و اارایی شدن آن درسال  39با فرض دولتی
ماندن شرکت ،تصریح کرد :تدوین این استراتژی حدود  5ماه زمان برد و بیش از  96نفر از مدیران و کارشناسان شرکت در
تدوین این استراتژی حضنر فعال داشتند .البته مشاور حقیقی و نماینده سازمان تنسعه و ننسازی معادن و صنایع معدنی
ایران نیز در راهبری آن ،شرکت را همراهی کردند.
به گفته وی ،شرکت تهیه و تنلید مناد معدنی در معادن زیر مجمنعه خند طی سه سال گذشته ،درمجمنع  ٨میلینن و 766
هزار تن خاک روی 554 ،هزار تن کنسانتره فسفات ٨8 ،هزار تن کنسانتره آهن 95 ،هزار تن کنسانتره نفلین سینیت784 ،
کیلنگر شمش طال 4 ،میلینن و 486هزار تن سنگ آهک دانه بندی 8 ،هزار تن کنسانتره سرب 588 ،هزار تن کک متالنرژی
و  5٨هزار تن فروکرو آلیاژی تنلید کرد .این شرکت عالوه بر محقق ساختن برنامه ها ،در سال  34نیز در همه واحدهای خند
صفحه شماره 4

رشد ٨6درصد را به ثبت رساند.
یکشنبه
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :طی  4ماهه نخست امسال ،میزان صادرات فنالد کشنر  77درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمنمی سازمان تنسعه و ننسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،مهدی کرباسیان در نشست خبری به مناسبت
هفته دولت ،ضمن گرامی داشت یاد و خاطره راایی و باهنر به عننان خدمتگزاران ایثار و شهادت و با اشاره به اینکه بخش
معدن و صنایع معدنی از امله شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی است ،اظهار داشت :در  4ماهه امسال میزان صادرات این
بخش به  ٨٩4میلیارد دالر رسید که حاکی از رشد  99درصدی آن است.
در حنزه فنالد نیز صادرات با رشد  77درصدی از  5٩٨میلینن تن به  ٨میلینن تن افزایش یافت .رئیس هیات عامل ایمیدرو
یادآور شد :در سال گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی به  7٩٨میلیارد دالر رسید .وی درباره شرایط ماههای
نخستین دولت یازدهم گفت :هنگا تحنیل ایمیدرو در دولت ادید ،اتفاقات نامبارکی همچنن »واگذاری  ٨5هزار میلیارد
تنمان از امنال و شرکتهای تحت پنشش ایمیدرو به شرکتهای یر تخصصی به عننان رد دینن«» ،انحالل شرکت ملی
فنالد«» ،واگذاری  48درصد سها شرکت تهیه و تنلید مناد معدنی به بانکها« و »راکد ماندن طرحهای مختلف از امله 7
طرح فنالدی«رخ داده بند.

راستای النگیری از خا فروشی اارا کردیم .اکننن  95طرح نیز با سرمایهگذاری  7میلیارد و  966میلینن دالر نیز فعال شده
و در دست اقدا قرار دارد و در پایان سال  38تکمیل شده و به بهرهبرداری میرسد.
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وی ادامه داد :ما عالوه بر فعالسازی طرحهای راکد و نیمه فعال به ارزش  ٨46هزار میلیارد ریال ،طرحهای ادیدی را در
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رشد  77درصدی صادرات فنالد در  4ماهه

امسال ایمیدرو

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد :تا پایان امسال 4 ،واحد احیای مستقیم طرحهای فنالدی
سپید دشت ،میانه ،نی ریز و شادگان به بهره برداری می رسد که عملیات آزمایشی احیای مستقیم فنالد
سپید دشت شروع شده و در شهرینر ماه به بهرهبرداری میرسد .با افتتاح این واحدها 9 ،میلینن و
 ٨66هزار تن به ظرفیت آهن اسفجی کشنر افزوده میشند.
وی ادامه داد :ظرفیت فنالد مبارکه نیز از  8٩4میلینن تن به  7٩4میلینن تن افزایش می یابد.



طرح هایی برای النگیری از خا فروشی
KP-PU-NL-01-029-A

کرباسیان با بیان اینکه النگیری از خا فروشی ازو سیاسیت های اصلی دولت ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو است
و طبق برنامه ریزی ها خا فروشی تا پایان امسال کاهش قابل تناهی مییابد و در سال  38متنازن میشند ،تصریح کرد :در
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زنجیره فنالد ،طرح های راکد یا نیمه فعال کنسانتره و گندله فعال شد و پیشبینی میشند با راهاندازی طرحهای کرمان،
سنگان و بندرعباس ،تا پایان امسال  58میلینن تن به ظرفیت کنسانتره آهن کشنر اضافه شند .همچنین با بهرهبرداری از
طرحهای گندلهسازی ،ظرفیت این محصنل  ٨6میلینن تن افزایش مییابد.
وی ادامه داد :در بخش مس ،طی سال  39طرحهای کنسانتره مس سننگنن و سرچشمه با ظرفیت  966هزار تن تنسط معادن
رئیس امهنر افتتاح شد و امسال نیز طرح پاالیشگاه خاتنن آباد با ظرفیت  ٨66هزار تن کاتد و ذوب مس سرچشمه با
ظرفیت  ٨56هزار تن آند به مرحله بهرهبرداری میرسد( .هر  46تن خاک از معادن مس ،یک تن کنسانتره و هر  4تن
کنسانتره یک تن مس کاتد تنلید می شند که نشان دهنده ارزش افزوده و ایجاد اشتغال قابل تناه است).
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه اکتشافات معدن به عننان یکی از اقدامات بسیار ارزشمند ،در  ٨5استان کشنر با
صفحه شماره 8

قنت ادامه می یابد ،گفت :در سال گذشته 56 ،هزار متر حفاری شد که رکنرد محسنب میشند .میزان هزینه اختصاص داده

وی ادامه داد :از طرحهای فعال شده ،طرح آلنمینین اننب به ظرفیت  966هزار تن است که پیشبینی کردهایم قبل از 96
ماه به پایان برسد .برای تامین بنکسیت (ماده اولیه پندر آلنمینا) ،عالوه بر اینکه قرارداد معدن گینه برای  ٨8سال دیگر
تمدید شد و در برنامه ریزیها ،درصد برگزاری مناقصه بین المللی برای انتقال بنکسیت هستیم .وی ادامه داد :با شرکت
نالکنی هند نیز برای تاسیس واحدهای آلنمینین وآلنمینا در چابهار به تنافق رسیده ایم که قرار است کارگروه دو آن برای
پیگیری طرحها تا  ٨6روز دیگر تشکیل شند .همچنین ،با شرکت استرالیایی -برزیلی در حال مذاکره برای احداث کارخانه
تنلید بنکسیت هستیم.
کرباسیان به طرح احداث کارخانه تیتانین ( 596هزار تن کنسانتره و  76هزار تن سرباره) اشاره کرد و گفت :برندگان
مناقصه متشکل از شرکت های معتبر دارای فناوری به صنرت ای پی سی (مهندسی ،تامین تجهیزات و کاال و ساخت) مشخص
شده و در مهرماه عملیات اارایی شروع می شند .گزارش طرح نفلین سینیت تنسط یک مشاور آلمانی در حال تکمیل است و
برای انتخاب سرمایهگذار در نیمه دو سال اقدا میشند .در این طرح ،روسها برای سرمایهگذاری اعال آمادگی کردهاند.
وی ادامه داد :مناقصه فاز دو طالی زرشنران و افزایش ظرفیت از  9تن به  8تن در حال انجا است .با اکتشافات انجا
شده 46 ،تن به ذخایر قطعی این معدن افزوده شد .طرح فرآوری معدن مهدی آباد با برنده شدن کنسرسینمی از
تنلیدکنندگان ایرانی و خارای در حال اقدا است و قرار است تا یک ماه آینده از سنی مشاور طرح ،ضمانتنامهها ارائه
شند .همچنین طرح آنتیمنان سفیدابه در مرکز تحقیقات فراوری مناد معدنی ایران ،بنمیسازی ،ساخته و تجهیزات آن در
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یکشنبه

شده نیز  596میلیارد تنمان بنده است.

منطقه محرو زابل نصب شد .این در حالی است که با تناه به ظرفیت باالی معادن منطقه ،می تنان ظرفیت کارخانه را ٨
برابر کرد.
کرباسیان گفت :طرح عناصر نادر خاکی را در سال گذشته با حضنر رئیس سازمان انرژی اتمی افتتاح
کردیم و امسال در تالش هستیم آن را به صنرت نیمه صنعتی اارا کنیم .در بخش پژوهش ،بنداه را
در سال  34به  4برابر رساندیم .همچنین اعتبار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را از
 56میلیارد تنمان به  556میلیارد تنمان افزایش دادیم و  5٨قرارداد در مرحله عملیاتی قرار گرفت.
وی ادامه داد :طرح تنلید پتاس از شنرابه های خنر و بیابانک سال گذشته به تنلید رسید و  ٨طرح
انبی برای آن شروع شد .همچنین طرحهای شنرابه های قم و ترود نیز در حال عملیاتی است .در طرح
تنسعه منطقه ویژه پارسیان ،زمین به سرمایهگذاران واگذار شده و تاکننن  9شرکت بزرگ پتروشیمی
زمین دریافت کردهاند و طی  ٨6روز آینده نیز عملیات مناقصه این منطقه نیز آ از می شند.

KP-PU-NL-01-029-A



درخناست برای وا  4 -9میلیارد ینرویی
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رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه در برنامه ششم تنسعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و النگیری از خا فروشی
باید  96میلیارد ینرو برای بخش معدن و صنایع معدنی اذب شند ،گفت :چنانچه  9تا  4میلیارد ینرو در اختیار ایمیدرو به
صنرت وا قرار گیرد ،تا چند برابر می تنانیم سرمایه اذب کنیم ،البته در بخش هایی که بخش خصنصی آمادگی فعالیت
داشته باشد وارد نشنیم.
کرباسیان درباره سئنال یکی از خبرنگاران درباره منضنع ایمنی ،بهداشت و محیط زیست گفت :در این حنزه با سازمان محیط
زیست داریم .در منطقه بهرا گنر ،با رعایت کامل ضنابط زیست محیطی ،کار اکتشاف را انجا میدهیم .در منطقه زیرآب
مازندران برای اارای طرح کردآباد نیز همه مسائل زیست محیطی را رعایت میکنیم .وی همچنین ادامه داد :با تناه به وضعیت
رکند بخش معدن و صنایع معدنی خناستار کاهش حقنق دولتی تصنیب شده از  5٨66میلیارد تنمان به  866میلیارد تنمان
صفحه شماره 8

هستیم.
یکشنبه
گروه صنایع معدنی فنالد  -پیش تر امهنری اسالمی ایران به عننان چهاردهمین فنالدساز اهان معرفی شده بند ،اما در نیمه
نخست سال میالدی ااری ،ایران با رشد  ٨/8درصدی تنلید فنالد خند نسبت به مدت مشابه در سال  ٨658میالدی پس از
پشتسر گذاشتن مکزیک در رتبه  5٨اهان اای گرفت.
به گزارش ماین نینز ،با تناه به رکند حاکم اما تنلید و صادرات چرخه فنالد همچنان می چرخد .هرچند این صنعت بیشاز
پیش نیازمند تامین گردش مالی است .البته از سنی دیگر اد ا واحدهای کنچک و بزرگ فنالدسازی به ویژه در منطقه
خلیج فارس می تناند گا بزرگی برای دستیابی به اهداف صادراتی صنعت فنالد کشنر به شمار رود ،چراکه نزدیکی به دریا و
آبهای آزاد میتناند امتیاز ویژهای برای کارخانههای فنالدی کشنر محسنب شند.



تامین مالی در اولنیت

آمارهای منتشرشده وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان می دهد ،سال گذشته مجمنع فنالد خا صادر شده کشنر به 5/4
میلینن تن رسید و امسال دستیابی به رقم  8میلینن تن هدف گذاری شده است .این افزایش ظرفیت باواند مشکالتی چنن

برای این صنعت پیشبینی کرد.
عضن انجمن تنلیدکنندگان فنالد ایران معتقد است :شرایط رکندی فعلی مانع تداو فعالیت می شند،
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رکند پیش بینی شده است .البته در صنرتی که اد ا فنالدسازها روی دهد می تنان رقابت پذیری بیشتری را در بازار اهانی

خبرنامه صنایع معدنی

افزایش رقابت پذیری در بازار اهانی با اد ا

فنالدسازان ماین نیوز

بنابراین دولت به عننان اولنیت نخست خند ،باید تامین سرمایه در گردش را برای واحدهای تنلیدی در
دستنر کار قرار دهد .به گزارش ایرنا ،بهمن قاسمی گفت :ظرفیت پیش بینی شده واحد فنالدی در
مدیریتش  ٨میلینن تن است و اکننن با تناه به وضعیت اقتصادی کشنر و افت فعالیت های عمرانی با
ظرفیت تنلید  56تا  58درصدی به فعالیت خند ادامه میدهد.
وی در ادامه یادآور شد :اوضاع اقتصادی کشنر مناب همراهی سازمان امنر مالیاتی با تنلیدکنندگان
شده و احتمال می رود مشکل این واحد تنلیدی با سازمان یادشده برطرف شند .قاسمی اضافه کرد:
شرایط کنننی در بعد داخلی و خارای برای فعالیت فنالدسازی مناب شد در فکر اد ا یا مشارکت این
واحد باشیم ،اما با واند استقبال از واگذاری  85درصدی سها این واحد تنلیدی ،تاکننن استقبال
الز نشده است .عضن انجمن تنلیدکنندگان فنالد ایران تصریح کرد :مشکل ادی نقدینگی مانع تداو فعالیت این واحد
میشند ،در عین حال اکننن بدهی سررسید گذشته نیز نداریم.
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قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد :بانک مرکزی اعال کرده در سال گذشته  4تریلینن و  576بیلیارد ریال ( 457هزار میلیارد
تنمان) تسهیالت در اختیار تنلید قرار داده و امسال این رقم به  8تریلینن و  866بیلیارد ریال خناهد رسید ( 886هزار
میلیارد تنمان) ،اما گزارش مشروحی در این زمینه برای اطالع عمن تاکننن منتشر نشده است .به گفته وی ،مزیت صادرات
تنلیدات فنالدی مناب شده رویکرد واحدهای فنالدساز کشنرمان به سمت بازارهای برون مرزی باشد ،این امر یک امتیاز
برای کارخانه های تنلیدکننده داخلی است ،اما نباید صنعت داخل را قربانی تامین نیاز شرکتهای خارای کرد .براساس سند
چشمانداز  5464ظرفیت تنلید فنالد کشنر باید به  88میلینن تن برسد که الزمه تحقق این مهم فراهم سازی ظرفیت 7٨
میلینن تنی کنسانتره سنگ آهن 58 ،میلینن تنی گندله و  84میلینن تنی آهن اسفنجی است .قاسمی خاطرنشان کرد :نرخ
سند تسهیالت که از سنی بانک مرکزی برای اارا به سیستم بانکی ابالغ می شند ،با نرخ عملکرد آنها متفاوت است و بانک ها
به شینهای عمل میکنند که تا  96درصد نرخ سند منرد محاسبه قرار میگیرد.

صفحه شماره 7

شینهای را به اارا میگذارد که اولنیت کاری مربنط به منافع آنها میشند .قاسمی پیش از این گفته بند ،ااراییسازی تنافق
براا نباید بستری برای واردات گسترده انناع کاال به ویژه تنلیدات فنالدی باشد .عضن انجمن تنلیدکنندگان فنالد ایران
خناستار اعمال تعرفه های الز از سنی دولت به منظنر حمایت از تنلیدات فنالدی کشنر شده بند و لزو افزایش تعرفه
واردات در این بخش را منرد تاکید قرار داد.



مزیت و منانع اد ا فنالدیها

تشکیل کنسرسین فنالدسازی در منطقه ویژه خلیج فارس به دلیل تسهیل حمل ونقل ،بهرهوری بیشتری را برای واحدهای
تنلیدکننده فنالد کشنرمان به همراه خناهد داشت .از سنی دیگر تجمیع واحدهای فنالد در کنار یکدیگر به معنای در کنار
هم قرار گرفتن تنانمندی های این واحدها خناهد بند که مسیر دستیابی به تنلید  56میلینن تن فنالد در حاشیه
خلیج فارس را همنار خناهد کرد .درحقیقت ایمیدرو و فنالدی ها نگرش خند را به سمت اد ا واحدهای فنالدسازی کشنر و
تشکیل کنسرسین در مناطق مزیت دار تغییر داده اند که این امر منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت پذیری خناهد
شد .در این باره محمدرضا بنی اسدی مدیرعامل گروه صنایع فنالدی صبح پارسیان اظهار کرد :در بحث اد ا چند منضنع و
به عننان »مزیت« مطرح است ،به عبارت دیگر ،زمانی که اد ا به گننه ای باشد که بتنان از خدمات یکدیگر استفاده کنند،
میتناند با مزیتهای خنبی همراه باشد.
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وی ضمن انتقاد نسبت به عملکرد هیات مدیره انجمن تنلیدکنندگان فنالد ایران گفت :هیات مدیره در دوره های مختلف

یکی از این مزیت ها می تناند در ارائه خدمات دهی باشد که این منضع می تناند با هزینه کمتری برای واحد همراه باشد.
بنی اسد در ادامه خاطرنشان کرد :نکته دیگر در رابطه با منضنع حمل ونقل است به ویژه در منطقه ویژه خلیج فارس این
منضنع می تناند بسیار مثمرثمر واقع شند و سبب کاهش هزینه های حمل ونقل در این منطقه باشد ،چراکه با یک حمل ونقل
بهتر و سریع تر می تنان کارها را به سرانجا رساند .برای مثال زمانی که گندله برای فنالدسازی
هرمزگان بار شند ،این امکان واند دارد تا ظرفیت خالی سایر واحدهای فنالدسازی در همان منطقه را
نیز پر کند .وی با اشاره به سایر مزیت های اد ا فنالدسازها عننان کرد :مزیت دیگر درباره تیم های
فنی و تخصصی در این واحدهاست که میتنانند در قالب یک تیم متخصص به یکدیگر کمک کنند.
مدیرعامل گروه صنایع فنالدی صبح پارسیان در ادامه به زیرساخت ها و افزایش بهره وری در این
زمینه نیز اشاره کرد و گفت :البته منضنع زیرساخت ها نیز در این باره مهم تلقی می شند .به ویژه در
منطقه ویژه خلیج فارس این منضنع مصداق پیدا می کند ،زیرا زمانی که با کمبند انرژی چنن برق و آب

KP-PU-NL-01-029-A

در فنالدسازی روبهرو هستیم ،اد ا میتناند در صرفه انیی انرژی منثر باشد .حتی با تناه به کمبند
آب ،فنالدسازی در منطقه ویژه می تناند بسیار منثر باشد که این هم می تناند یک مزیت در افزایش بهره وری بهشمار رود.
از این رو اد ا هم در بخش های خدماتی و هم در بخش های تخصصی و هم در زیرساختارها می تناند تاثیر مثبت به اا
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گذارد .بنیاسد در ادامه با اشاره به منانعی که برای اد ا فنالدیها واند دارد ،خاطرنشان کرد :البته در کنار این مزیتهایی
که برای اد ا فنالدیها واند دارد ،مهمترین مسئلهای که آنها را با مشکل منااه میکند ،منضنع سهامداری و مالکیت
آنهاست.

وی تاکید کرد :باید مراعیتی در این زمینه واند داشته باشد که این منضنع را ساماندهی کند .از اینرو باید در این زمینه
ارگان یا تیم تشکیل شند تا بتناند منضع مالکیت را حل و فصل کند ،اما چنن در این زمینه ازیرهای عمل میشند چندان
نمیتنان کاری درباره این مالکیتها پیش برد .بنابراین برای اد ا فنالدسازها باید بیش از پیش بر حل مشکل مالکیتها
تاکید شند ،چراکه زمانی که هلدینگ فنالدسازها ایجاد شند ،طبیعی است که تما این واحدها را سروسامان خناهد داد.
صفحه شماره 5
یکشنبه
 7شهرینر 5938
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