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صنایع معدنی

آزادسازی معامالت سولفور مولیبدن در بورس کاال کارآیی ندارد  

تداوم تولید مولیبدن زیر تیغ رقابت
سیاس�تهای جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت و لغ�و محدودیتهای تقاضا برای
ثبتس�فارش خرید سولفور مولیبدن از بورس کاال ،زمینه رش�د قابلتوجه رقابت برای
خرید این محصول از بورس کاال را فراهم کرده است.
ای�ن روزها رقابته�ا بهقدری ش�دت گرفتهاند ک�ه در معامالت هفته اخیر س�ولفور
مولیب�دن ،رقابت  ۵۴درصدی از قیمت پایه ش�کل گرفت .ب�دون تردید تولید مولیبدن
با وجود چنین قیمتهایی دیگر توجیهپذیر نیس�ت .همین موضوع نیز اعتراض و گالیه
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت مولیبدن را بهدنبال داشته است.
به اعتقاد تصمیمگیران ،قیمتها باید در فضایی آزاد و با توجه به عرضه و تقاضا کشف
شود .اما تولیدکنندگان مولیبدن میگویند آزادسازی قیمتها در شرایطی که ارتباط ما
با سایر کشورها محدود شده است ،امکانپذیر نیست .تداوم این روند به نابودی فعالیت
صنایع تولیدکننده مولیبدن منجر میش�ود و باید هرچه سریعتر چارهای برای رفع آن
اندیشیده شود.

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

اقتصاد آزاد در شرایط تحریم ،کارآیی ندارد
مس��عود کالنترمجد ،دبیر انجمن تولیدکنندگان
و صادرکنن��دگان مولیب��دن در گفتوگو با
ضمن انتقاد به سیاس��تگذاریهای اشتباه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در حوزه صنعت مولیبدن
و تاثی��ر منف��ی آن ب��ر عملک��رد تولیدکنن��دگان
مولیب��دن ،گفت :وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
در نام��های که تیرماه به ش��رکت بورس کاال ایران
ابالغ کرد ،تخصیص سولفور مولیبدن بهعنوان ماده
اولیه واحدهای مولیبدنی در قالب سهمیهبندی را
لغو کرده اس��ت .در ادامه تعدادی از ش��رکتهای
دارای پروانه بهرهبرداری مولیبدن را برای دریافت
سولفور مولیبدن به بورس معرفی و اعالم کرده که
هریک از این ش��رکتها میتوانند برای خرید کل
التهای ارائهش��ده ثبتسفارش کنند اما در هفته
فقط امکان خرید  ۲الت را دارند.
چنانچه ش��رکتی بی��ش از  ۲الت بخرد ،جریمه
میش��ود و برای  ۴هفته از خری��د محروم خواهد
شد( .گفتنی است سولفور مولیبدن در بورس کاال
در قالب الت عرضه میشود و هر الت  ۱۰تن وزن
دارد .درحالحاض��ر هر هفت��ه  ۱۲الت یعنی ۱۲۰
تن سولفور مولیبدن از طریق معامالت بورس کاال
عرضه میشود).
وی اف��زود :ای��ن دس��ت مصوب��ات ب��دون هیچ
هماهنگی با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مولیبدن اجرایی شدهاند .درحالیکه براساس قانون
بهبود مس��تمر فض��ای کس��بوکار ،وزارتخانهها و
س��ازمانهای دولتی موظفند در تصمیمگیریهای
خود از نظرات انجمنهای تخصصی استفاده کنند.
کالنترمجد با اش��اره به سیاست جدید وزارتخانه
در نحوه تخصیص س��ولفور مولیبدن به واحدهای
تولیدکنن��ده مولیب��دن ،آن را غیرکارشناس��ی و
اش��تباه دانست و گفت :ش��رکتها برای خرید هر
 ۱۲الت سولفور مولیبدن ثبتسفارش میکنند اما
درنهایت تنها امکان خری��د  ۲الت را دارند؛ یعنی
موج رقابتی برای خرید س��ولفور مولیبدن ش��کل
میگیرد که به ضرر خریداران است.

 رقابت منفی ادامه دارد

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مولیبدن گفت :از زمان اجرای این سیاست جدید

برای فروش مواد اولیه ،با توجه به شرایط
موجود شاهدیم که یک شرکت فقط برای
افزایش قیمت پایه و متضرر کردن س��ایر
رقبا و خارج ش��دن آنها از گردونه تولید،
رقابت کاذب ایجاد میکند حتی با وجود
اینکه قصد خرید ندارند.
کالنترمجد در پاسخ به سوالی مبنی بر
دالیل اتخاذ این تصمیم اظهارکرد :بیتدبیری بدنه
کارشناس��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت زمینه
این دست مشکالت را فراهم کرده است.
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن
چالشهای ناش��ی از این تصمیمگیری اشتباه را به
متولیان امر در بورس کاالی ایران و وزارت صنعت،
معدن و تجارت اع�لام کردهاند و مکاتبات در این
زمینه ادامه دارد.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مولیبدن افزود :این اقدام به بهانه شفافس��ازی در
روند قیمتگذاری اجرایی ش��ده اس��ت .اما مگر با
عرضه ۱۲الت س��ولفور مولیبدن در بورس کاالی
آنهم تنها با یک ش��رکت عرضهکننده انحصاری،
امکان ش��فافیت وج��ود دارد؟ چراکه مقدار عرضه
فقط حدود  ۲۰درص��د ظرفیت واحدهای تولیدی
است.
کالنترمج��د همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد:
درحالحاضر عرضه س��ولفور مولیب��دن به قدری
محدود اس��ت که حتی وقتی ش��رکت ملی صنایع
مس ایران ،محصولی بیکیفیت هم عرضه میکند،
باز هم خریداران ناچار به خرید آن هستند و حتی
روی آن رقابت انجام میشود.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مولیبدن افزود :شرکت ملی مس حدود  ۲۳درصد
از محصول سولفور مولیبدن خود را خارج از بورس
در اختیار یک شرکت خاص قرار میدهد.
اما به اعتقاد ما همه تولیدات این شرکت باید در
بورس عرضه شوند.
وزارتخانه نیز در پاس��خ ب��ه اعتراض ما میگوید:
محصول خودشان اس��ت و حق انتخاب دارند .این
در حالی اس��ت که معدن در ایران جزو انفال است
و مالکیت ملی دارد .بهعالوه آنکه اگر شما بهدنبال

شفافسازی هستید ،باید با همه یکدست
برخورد کنید.
وی اف��زود :قبل از تغییر روند اختصاص
مواد اولیه از ش��رایط س��همیهای به خرید
رقابتی ،ش��رکتها با کمت��ر از  ۲۰درصد
ظرفیت خود فعالیت میکردند؛ در چنین
فضایی ،رانتی وجود ن��دارد که بخواهد از
بین برود .وقتی تولیدکنندهها با ظرفیت به مراتب
پایینتری از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند،
روند تولید این مجموعهها حتی به س��وددهی هم
نمیرسد ،چه برسد به رانت!
ای��ن فعال صنع��ت مولیب��دن تاکید ک��رد :این
دس��ت اقدام��ات نهتنه��ا ش��فافیت را در خرید و
فروش مولیب��دن افزایش نمیدهد ،بلکه واحدهای
تولیدکننده را به مسیر نابودی میکشاند .بهعنوان
مثال ،در معامالت هفته اخیر سولفور مولیبدن در
رین��گ معامالتی بورس کاال ت��ا  ۵۴درصد رقابت
انجام ش��د .خرید مواد اولیه ب��ا چنین قیمتهایی
توجیه اقتصادی ندارد و کامال به ضرر تولیدکننده
است.
کالنترمجد همچنین افزود :ش��رکت ملی صنایع
م��س ایران ت��ا  ۱۶تیر ،هر هفت��ه  ۱۵الت (۱۵۰
تن) سولفور مولیبدن عرضه میکرد اما اکنون این
عرضهه��ا به  ۱۲الت ( ۱۲۰ت��ن) در هفته کاهش
یافته است .همین کاهش عرضه نیز از دیگر دالیلی
بود که سطح رقابت را افزایش داد.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مولیبدن گف��ت :چنانچه بخواهیم این مش��کل را
ریش��های بررس��ی کنیم ،به این نکته میرسیم که
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در طول س��الهای
گذش��ته بدون توجه به محدودیتهای کش��ور در
تامی��ن مواد اولی��ه مورد نیاز ای��ن صنایع اقدام به
صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید کرد.
کالنترمجد با بیان اینکه س��ال  ۹۱ستاد تنظیم
ب��ازار مصوب��های را تنظی��م کرد که براس��اس آن
واحدهایی که با کمتر از  ۴۰درصد ظرفیت فعالیت
میکنند ،امکان افزایش ظرفیت نداش��ته باشند و
واح��د جدیدی هم احداث نش��ود .اگ��ر فردی هم
بهدنب��ال احداث واحد جدیدی اس��ت ،تعهد بدهد

ک��ه م��واد اولیه خ��ود را از طری��ق واردات تامین
کند .در س��ال  ۹۰هم میان انجمن تولیدکنندگان
و صادرکنن��دگان مولیبدن و دفت��ر صنایع معدنی
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت صورتجلس��های
تنظیم و مقرر ش��د که مجوز ب��رای احداث واحد
جدید صادر نش��ود .ام��ا وزارت صنع��ت ،معدن و
تج��ارت از آن زم��ان تاکنون باره��ا تخلف کرده و
حتی  ۴مجوز جدید نیز صادر کرده است.

 منافع تولیدکنندگان را ببینید

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان
مولیب��دن در ادام��ه تاکی��د ک��رد :متاس��فانه
سیاس��تگذاران در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اصال توجهی به تحقق ش��عار جهش تولید ندارند.
سیاس��تگذاری و تصمیمات اخذش��ده از س��وی
مس��ئوالن باید مبتنی ب��ر مناف��ع تولیدکنندگان
باش��د؛ ام��ا در عمل ای��ن موضوع اجرایی نش��ده
اس��ت .کما اینکه درحالحاضر شاهدیم تحتتاثیر
تصمیم��ات دولتیها ،ضرر و زی��ان قابلتوجهی به
تولیدکنندگان بخش خصوصی وارد میشود.
جه��ش تولید با ح��رف محقق نمیش��ود ،بلکه
باید برنامهریزی ش��ود .موانع و مشکالت شناسایی
و ب��رای رفع آن برنامهریزی ش��ود .اما متاس��فانه
نهتنها این اتفاق نیفتاده ،بلکه پش��ت درهای بسته
و بدون نظرخواه��ی از انجمنها و فعاالن صنعتی
تصمیمگیری میشود.
کالنترمجد در پایان خاطرنش��ان کرد :آزادسازی
فینفس��ه بد نیست اما آزادسازی شرایطی دارد که
این شرایط در اقتصاد بیمار ما که با جهان ارتباطی
ندارد و انواع محدودیتها در روابط تجاری و مالی
وجود دارد ،امکانپذیر نیست.
زمان��ی میتوانیم کش��ور را از منظ��ر اقتصادی
آزاد اداره کنی��م که ارتباط اقتص��ادی و تجاری با
دنیا بهطور کامل برقرار باش��د .اما محدودیتهای
کنونی ش��رایط را بهگونهای رق��م زده که واحدها
تنها میخواهند زنده بمانند.
س��همیهبندی برای ما همچ��ون اختصاص دادن
کوپن در دوران جنگ اس��ت .ما میخواهیم تولید
خود را ادامه دهیم و زنده بمانیم تا ش��رایط عادی
شود.

عرضه قطرهچکانی سولفور مولیبدن
حبی��ب خوش��دلنیکخو ،مدیرعام��ل
ش��رکت رنگی��ن آه��ن در گفتوگ��و ب��ا
 ،کمب��ود عرضه س��ولفور مولیبدن
ازس��وی ش��رکت ملی صنایع مس ایران
را بزرگتری��ن چال��ش تولیدگنن��دگان
مولیبدن دانس��ت و افزود :در همین حال،
بیتدبیری تصمیمگیران و سیاستگذاران
در وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت بر
مشکالت فعاالن این صنعت میافزاید.
وی در تشریح این چالشها عنوان کرد :شرکت
ملی صنایع مس ای��ران بهعنوان تنها تولیدکننده
س��ولفور مولیبدن در کش��ور بی��ش از  ۲۰درصد
از س��ولفور مولیبدن را خودش مص��رف میکند.
باقیمان��ده آن را هم به ش��کل قطرهچکانی برای
مص��رف  ۲۰واحد تولیدی در ب��ورس کاال عرضه
میکند.
در چنین ش��رایطی ،رقابتی سنگین برای خرید
س��ولفور مولیبدن ش��کل میگیرد و این روند به

کس��ب منفعت هرچه بیش��تر ش��رکت
ملی مس و متضرر شدن تولیدکنندگان
مولیبدن منجر خواهد شد.
خوش��دل در ادام��ه تاکی��د ک��رد:
واحدهای تولیدکننده مولیبدن کش��ور
درحالحاض��ر فقط با  ۲۰درصد ظرفیت
اس��می خود فعالی��ت میکنند و در این
ش��رایط س��ودده نخواهند بود اما چون
نیروی انس��انی و تعهد خارجی داریم ،ناچاریم کار
را در بدترین شرایط ادامه دهیم.
مدیرعام��ل ش��رکت رنگی��ن آه��ن اف��زود:
تولیدکنن��دگان مولیبدن در اعتراض به ش��رایط
موجود و سیاس��تهای اشتباهی که زمینه متضرر
شدن فعاالن این صنعت را فراهم میکند ،جوانب
اعت��راض خود را به متولیان امر در وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت منتق��ل کردهاند اما گویی گوش
شنوایی برای آنها وجود ندارد.
بهنظر میرس��د ،رشد سهام شرکت ملی صنایع

م��س ای��ران و منفعت ای��ن مجموعه نس��بت به
ضرر تولیدکنندههای مولیبدن اهمیت بیش��تری
دارد.
خوش��دلنیکخو همچنین درباره تاثیر ش��رایط
موجود بر عملکرد تولیدکنندگان این بخش یادآور
شد :با تداوم شرایط موجود ،بهطور قطع واحدهای
تولیدکننده مولیبدن به سمت ورشکستگی پیش
خواهند رفت.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر صادراتی بودن
محصول تولید شده در این مجموعهها و تاثیر آن
بر س��وددهی این واحدها ،گفت :رشد نرخ ارز در
ماههای گذش��ته کمکی به ما نک��رده و تاثیری بر
سودآوری ما نداشته است ،چراکه به همان نسبت
قیمت خرید مواد اولیه تولید نیز توس��ط ش��رکت
صنایع ملی مس افزایش مییابد.
بهوی��ژه که ما باید ارز حاصل از صادرات خود را
نیز به سیستم دولت برگردانیم و با نرخ سامانه به
فروش برسانیم.

سخن پایانی

وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت باید ب هعنوان
نهادی بیطرف در تصمیمگیریهای خود منافع
تمام تولیدکنندگان را در نظر بگیرد.
در ش��رایط کنون��ی تصمیم��ات اتخاذش��ده
در ح��وزه ف��روش س��ولفور مولیب��دن به ضرر
تولیدکنندگان حلقههای پاییندستی است.
این واحدها از گذش��ته با چالش کمبود مواد
اولی��ه روبهرو بودهان��د و با ظرفیتهای بس��یار
پایینی فعالیت کردهاند.
در چنی��ن ش��رایطی ،اخذ تصمیم��ات جدید
ب��ه ضرر ای��ن تولیدکنندگان منتهی میش��ود؛
بنابرای��ن از متولیان ام��ر انتظار میرود با حفظ
بیطرفی زمینه ت��داوم فعالیت صنایع را آن هم
در شرایط دشوار کنونی فراهم کنند.

وزارت صنعت،
معدن و
تجارت در طول
سالهای گذشته
بدون توجه به
محدودیتهای
کشور در تامین
مواد اولیه مورد
نیاز صنایع
اقدام به صدور
مجوز برای
احداث واحدهای
جدید کرد

قائممق��ام س��ازمان
توس��عه و نوس��ازی
معادن و صنایعمعدنی
ای��ران (ایمی��درو) از
رونمای��ی  ۳ط��رح
جام��ع فوالد (نس��خه
جدید و بهروز ش��ده)،
زغالسنگ و سرب و روی در نیمه دوم امسال
خب��ر داد .بهگ��زارش روابطعمومی س��ازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران،
عباس نعیم��ی با بیان این مطلب در جلس��ه
پایش طرحه��ای جامع معدن و صنایعمعدنی
اظهارکرد :با توجه به لزوم چش��مانداز روشن
ب��رای بخش معدن و صنایعمعدنی ،س��ازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران،
تدوین طرحهای جامع را اجرایی کرد.
وی اف��زود :طرح جامع فوالد با یک نس��خه
جدید و به روز ش��ده که کلیات آن به تازگی
با حضور معاون ام��ور معادن و صنایعمعدنی،
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت و رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو به
تصوی��ب رس��یده بود ،ت��ا پایان مهر امس��ال
رونمایی میشود.
قائممقام سازمان توس��عه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران با اش��اره به طرح جامع
س��رب روی ،تصری��ح کرد :این ط��رح مراحل
نهایی تایید را گذرانده و قرار است در همایش
«چش��مانداز صنایع فل��زات غیرآهنی ایران و
فناوریهای وابسته با نگاهی به تولید و بازار»
رونمایی شود.
وی ادامه داد :برای طرح جامع زغالس��نگ
نیز کل اطالعات مربوط به این معادن آماده و
در قالب طرح تدوین ش��ده و بهعنوان سند به
 ۴اس��تان دارای معادن زغالسنگ ابالغ شده
است.
بهگفت��ه این عضو هی��ات عام��ل ایمیدرو،
برنام��ه رونمایی از این ط��رح پس از برگزاری
جلس��ه و تایید نهایی مس��ئوالن ارشد وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،ت��ا پایان مهر انجام
میشود.

 طرحه�ای جامع طلا ،آلومینیوم و
مس در نوبت

نعیمی با اشاره به مراحل تدوین طرح جامع
طال گفت :مش��اور تدوین این ط��رح انتخاب
ش��ده و در حال اجراس��ت .طبق برنامهریزی
انجام ش��ده ،قرار اس��ت ط��رح جامع طال ۱۶
ماهه و در مهر  ۱۴۰۰نهایی شود.
وی ادامه داد :ط��رح جامع آلومینیوم نیز با
همکاری ش��رکت فوالد تکنیک و طی  ۱۴ماه
تدوین خواهد شد .قرارداد تدوین طرح جامع
مس نیز تا آبان امس��ال به مش��اور طرح ابالغ
میشود.
بنا ب��ه این گزارش ،مس��ئول ط��رح جامع
فوالد« ،شرکت ملی فوالد» ،طرح جامع سرب
و روی« ،ش��رکت س��رب و روی مهدیآباد»،
طرحهای جامع زغالس��نگ« ،شرکت تهیه و
تولید م��واد معدنی ایران» ،ط��رح جامع طال
«ش��رکت طالی موت��ه» و طرحه��ای جامع
آلومینی��وم و م��س ،مدیری��ت صنایع معدنی
ایمیدرو است.

 واحد احیای مس�تقیم ف�والد قائنات
راهاندازی شد

قائممقام سازمان توس��عه و نوسازی معادن
و صنای��ع معدن��ی ای��ران (ایمی��درو) از آغاز
راهاندازی (تس��ت) سرد طرح احیای مستقیم
ف��والد قائن��ات توس��ط مهندس��ان داخلی از
ابتدای مهر خبر داد.
بهگ��زارش روابط عمومی ایمی��درو ،عباس
نعیم��ی در جلس��ه پایش طرحه��ای فوالدی
اس��تانی با اعالم این خب��ر گفت :واحد احیای
مس��تقیم طرح فوالد قائن��ات ۸۴.۷۱ ،درصد
پیشرفت دارد.
راهان��دازی مش��عل این واحد پ��س از اتمام
مرحل��ه راهاندازی تس��ت س��رد ط��ی  ۳ماه،
از نیم��ه نخس��ت دی م��اه آغاز ش��د و طبق
برنامهریزی ،در بهمن امس��ال ،بهطور رسمی
راهاندازی خواهد شد.
وی ادامه داد :واحد فوالدس��ازی قائنات نیز
اکنون  ۵۹.۶درصد پیشرفت داشته است و در
نیمه دوم سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد.
قائممقام سازمان توس��عه و نوسازی معادن
و صنای��ع معدنی ایران با بیان اینکه هر جا در
کشور به جوانان اعتماد کردیم و کار را به آنها
س��پردیم ،موفق بودیم ،تصریح کرد :در طرح
فوالد قائن��ات ،پیمانکار خارجی حضور نیافت
و درنتیجه ،به مهندس��ان جوان داخلی تکیه
شد .آنها توانس��تند عالوه بر احداث کارخانه،
در بومیسازی تجهیزات و قطعات نیز گامهای
مهمی بردارند.

گزارش خبری

افزایش
صادرات
محصوالت معدنی
فلزی

رئیس گروه معدن و صنایعمعدنی س��ازمان توس��عه تجارت ایران اعالم
کرد :براس��اس آمار رس��می گمرک ایران در  5ماه نخست سال  ،99حدود
 5میلیون تن اقالم معدنی فلزی کش��ورمان به ارزش یک میلیارد و 802
میلیون دالر صادر شده است .بهگزارش شاتا ،الهه مکری گفت :کاتد مس
بهعنوان با ارزشترین محصول صادراتی با متوسط قیمت  6415دالر هر
تن و پس از آن ش��مش روی با متوس��ط قیمت  1973دالر هر تن ،شمش
س��رب با متوس��ط قیمت  1667دالر هر تن و شمش آلومینیوم با متوسط

قیمت  15468دالر هر تن صادر ش��ده اس��ت .وی افزود :بیشترین کاهش
متوسط قیمت صادرات مربوط به شمش روی ( 535دالر هر تن) ،شمش
آلومینیوم ( 267دالر هر تن) ش��مش س��رب ( 250دالر هر تن) و س��نگ
و کنس��انتره مس ( 203دالر هر تن) اس��ت .مکری گفت :مهمترین مواد و
محصوالت معدنی فلزی صادرشده طی این دوره عبارتند از شمش فوالدی
در جایگاه نخست با  767میلیون دالر به وزن  2212هزارتن و پس از آن
کاتد مس به ارزش  263میلیون دالر ،محصوالت طویل فوالدی به ارزش

 238میلی��ون دالر ،ش��مش روی به ارزش  73میلی��ون دالر ،محصوالت
تخت نورد شده فوالدی به ارزش  56میلیون دالر ،سنگ و کنسانتره مس
و س��نگ و کنس��انتره آهن نیز به ترتیب به ارزش  51میلیون دالر و 50
میلی��ون دالر به ترتیب از باالترین ارزش ص��ادرات برخوردار بودهاند .وی
اضافه کرد 8 :محصول صادراتی یادشده در مجموع به ارزش  3710میلیون
دالر حدود  83درصد صادرات کل محصوالت معدنی فلزی  5ماهه  99را
به خود اختصاص دادهاند.

رونمایی از  ۳طرح جامع
فوالد ،زغالسنگ
و سرب و روی

