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صفحه2

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.

به گزارش صدا و ســیما، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه ها 
و نهادهای دولتی، در پاســخ به پرسشــی در خصوص ادعای برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های 
انرژی در بودجه سال آینده تصریح کرد: خیر، چنین تغییراتی نداریم. وی همچنین درباره تصمیمات دولت در 
خصوص ارز ترجیحی نهاده های دامی گفت: در این خصوص صحبت هایی شده است و افرادی که دست اندرکار 
و مصرف کننده این نهاده ها هستند اعالم می کنند که این ارز به دستشان نمی رسد و خواستار این هستند که 
دولــت در این خصوص تصمیم بگیرد. میرکاظمی تاکید کرد: البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف 
یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به نحوی که، چون به دست مردم نمی رسد در سفره مردم قرار گیرد 
و شــکل آن ممکن اســت تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در 

حال مطالعه آن هستیم...

محمدباقر قالیباف در مراســم آغاز پنجمین اجالس سراسری استادان شبکه تربیتی صالحین بسیج 
در مشــهد گفت: جهاد تبیین، مهم اســت چون مردم، مهم هستند و آنها باید دین را حفظ کنند و در 
برابر حزب شــیطان بایستند و هر کجا که اسالم آســیب دیده است به خاطر این بوده است که مردم 
حضور نداشــتند. وی ادامه داد: دشــمن در دوران دفاع مقدس فهمید که نمی تواند از راه نظامی  با ما 
وارد جنگ و موفق شــود به همین خاطر تحریف و تحریم و به عبارتی جنگ رســانه ای و اقتصادی را 
ســازماندهی و پیاده ســازی کرد و در حال تغییر باور جوان هاســت و ضعف های ما را به سرعت بزرگ  

می کند و اینجاست که مجاهدت و جهاد تبیین، مهمترین کار است...

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

با 10 میلیون تومان هم زندگی نمی چرخد

قالیباف: 

اشتباه کردیم بسیج را 
به سمت اداری شدن بردیم

امروز برخی جوانان گمان می کنند
 اگر دوست از جنس مخالف نداشته باشند  اُُمل هستند

صنعت آلومینیوم به عنوان یک صنعت انرژی بر در کشور با دو 
چالش مهم تامین برق و تامین پایدار مواد اولیه روبه رو اســت. با 
توجه به نبود معادن غنی بوکسیت در کشور، تهیه مواد اولیه برای 
واحدهای تولید شمش آلومینیوم، چالش اساسی به  شمار می رود 
که در صورت نیافتن راهکاری برای آن، می تواند این صنعت را با 
بحرانی جدی مواجه کند. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب )سالکو( 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی  بر المرد جزو واحدهایی است 
که به تازگی وارد چرخه صنعت آلومینیوم کشور شده است. عمده 
مواد مصرفی این کارخانه پودر آلومینا، کک کلسینه  شده و قیر و 
محصوالت شرکت نیز شامل تولید شمش آلومینیوم، بیلت و اسلب 
است. کلنگ احداث مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب )سالکو( دی 
ماه سال ۱۳۹۴ زده شد و در سال ۱۳۹۸ به پایان  رسید. در سال 
۱۳۹۹ نخســتین بهره برداری از آن انجام  گرفت و در سال ۱۴۰۰ 

نیز این مجموعه شیب صعودی خود را طی خواهد کرد.
اولویت؛ تولید یک میلیون تن

مدیرعامــل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب درباره عملکرد و 
نیازهای این شرکت، در گفت وگویی عنوان کرد: آلومینیوم جنوب، 
در مرحله نخســت با ظرفیت ۶۰ هزار تن آغاز به کار کرد و این 
ظرفیت تا پیش از ســال۱۴۰۰ به ۷۰ هزار تن تولید نیز رسید. تا 
پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ ظرفیت مجموعه به ۱۷۵ تن با ۱۵۱ دیگ 
رسید؛ البته پس از خرداد ماه به  دلیل محدودیت هایی که در زمینه 
برق در سراسر کشور اعمال شد، آلومینیوم جنوب تصمیم گرفت 
دیگ جدیدی را وارد مدار تولید خود نکند. البته در دو ماه گذشته 
)شــهریور و مهر ماه( نزدیک به ۱۷ دیگ را وارد مدار کرده ایم. در 
حال حاضر نیز در حال افزایش ظرفیت خود هســتیم و به ۲۰۰ 
هزار تن ظرفیت رسیده ایم که براساس برنامه ریزی های انجام  شده 
قرار است به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن دست پیدا کنیم. ظرفیت اسمی 
آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن است که به  صورت مرحله به مرحله 
به آن دست خواهیم یافت. مهدی زحمتکش با اشاره به طرح های 
توســعه ای آلومینیوم جنوب عنوان کرد: طرح اولیه در آلومینیوم 
جنوب رسیدن به ظرفیت یک میلیون تن است، در فاز نخست، با 
ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، فاز دوم و سوم نیز هر یک ۳۰۰ هزار تن و 
یک ۱۰۰هزار تن نیز برای ارتقا و دستیابی به هدف نهایی در نظر 
گرفته شده است، اما باتوجه به این موضوع که برای تامین برق و 
احداث نیروگاه هزار مگاواتی که برای آن در نظر گرفته شده بود، 
کار خاصی انجام نشده، اقدامی برای طرح های توسعه ای نخواهد 
شــد، ولی به محض آغاز احداث نیروگاه، طرح های توسعه ای نیز 
آغاز خواهد شــد، چرا که طرح های توسعه ای مطالبه سهامداران 

ما نیز است.
تامین برق، نیاز نخست کارخانه ها

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در پاســخ به این 
پرســش که اعمال محدودیت های برق در تابستان چه تاثیری بر 
عملکرد واحد شما در نیمه نخست سال جاری داشته است، گفت: 
تولید شمش آلومینیوم وابستگی شــدیدی به تامین برق دارد و 
به دلیل همیــن انرژی  بر بودن تولید این فلز، برنامه ایجاد نیروگاه 
نیز برای آلومینیوم جنوب در نظر گرفته شده بود. اما در تابستان 
جاری شاهد بودیم که به  واسطه قطع شدن برق، به برنامه تعیین 
 شده خود دســت نیافتیم. یکی از مهم ترین آثار قطع شدن برق 
این بود که قادر به افزایش ظرفیت خود طی این ماه ها نشــدیم. 
موضوع آن اســت که با ایجاد آلومینیوم جنوب، تامین برق آن به  
عنوان یک زیرساخت برای این واحد مغفول مانده است. زحمتکش 
در ادامه خاطرنشان کرد: البته کارهای مقدماتی تاسیس نیروگاه 

انجام شده است. شناســایی پیمانکاران نیز در دست اقدام است 
و هم اکنون دغدغه اصلی جذب ســرمایه گذار است. ایجاد نیروگاه 
دغدغه اصلی ماست و مقدم بر طرح های توسعه باید به فکر ایجاد 
نیروگاه باشیم، چراکه تا نیروگاه تعیین تکلیف نشود، نمی توانیم به 
توسعه فکر کنیم، زیرا با همین ظرفیت موجود نیز با مشکل تامین 

برق روبه رو هستیم.
تامین پایدار مواد اولیه؛ چالش مهم

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در پاســخ به این 
پرسش که آیا با کمبود مواد اولیه روبه رو نیستید، اظهار کرد: تامین 
مواد اولیه مهم ترین دغدغه تولید آلومینیوم در کشــور ماست. در 
کشور صنایعی همچون فوالد و مس در تامین مواد اولیه با مشکل 
خاصی روبه رو نیســتند، چراکه معادن غنی ای در زمینه فوالد و 
مس در کشور موجود است، اما صنعت آلومینیوم در زمینه تامین 
مواد اولیه بسیار آســیب پذیر است. تمام واحدهای آلومینیوم در 
کشــور برای تامین مواد اولیه خود، یک واحد جاجرم دارند. البته 
شاید معادن دیگری باشــند که به ظرفیت مورد نظر نرسیده اند 

یا در دســت اکتشاف باشــند، اما تنها واحدی که هم اکنون مواد 
اولیه کارخانه های آلومینیوم را تامین می کنند، واحد جاجرم است. 
زحمتکش ادامه داد:  البته ظرفیت جاجرم بسیار محدود است و اگر 
تا پیش از این، خوراک ایرالکو و هرمزال و المهدی را تامین می کرد 
که ممکن بود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز آنها را پوشش دهد، با ورود 
ســالکو این آمار به ۵ درصد رسید. ظرفیت جاجرم ۲۰۰ هزار تن 
است که حدود ۸۰ هزار تن را به مصرف خود می رساند و ۱۲۰هزار 
تن را توزیع می کند و این میزان نیز شرایط خاص خودش را دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سالکو به ظرفیت ۳۰۰ هزار 
تن خود در ســال برســد به ۶۰۰ هزار تن پودر آلومینا نیاز دارد 
که تامین ۳۰ هزار تن آن از طریق جاجرم بســیار ناچیز و در حد 
۵ درصد اســت. از همین رو تامین مــواد اولیه یکی از بزرگ ترین 
چالش های واحدهای تولید آلومینیوم در کشــور به  شمار می رود 
و اگر فکری به حال آن نکنیم، بدون شــک این چالش، تبدیل به 
چالش بزرگ تری خواهد شد، بنابراین اگر به فکر تامین پایدار مواد 
اولیه برای آلومینیوم نباشیم، تمامی ارزش  افزوده ای که قرار است 

در این صنعت ایجاد شود، نصیب تاجرها خواهد شد. شرکت ما نیز 
طی یک سال گذشته بابت این موضوع متضرر شده  است. از سوی 
دیگر چشم انداز تامین مواد اولیه در دنیا، چشم اندار روشنی نیست. 
چین بزرگترین تامین کننده مواد اولیه آلومینیوم در دنیا است. ما 
اگر نتوانیم از کشورهایی که صاحب منابع غنی بوکسیت هستند، 
مانند گینه و اســترالیا و ... بهره بگیریم، نمی توانیم چشــم انداز 

روشنی برای تامین پایدار مواد اولیه متصور شویم.
 ۹۷ درصد مواد اولیه را وارد می کنیم

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ادامه داد: زمانی که 
قصد راه اندازی سالکو را داشتند، باید به موازات آن به فکر ساخت 
یــک واحد پودر آلومینا و احداث نیــروگاه نیز می بودند. با وجود 
تحریم ها و مشکالت، صنعت آلومینیوم کشور به  صورت مظلومانه 
و با استفاده از بازرگانان به فعالیت خود ادامه می دهد و از این بابت 
نتیجه دلخواهی نصیب تولیدکننده نمی شود. این صنعت سرمایه 
سنگینی می طلبد، به  گونه ای که همه قادر نیستند به این حوزه 
ورود پیدا کنند، زمانی که این امکان ورود برای همه وجود نداشته 

باشد، ســبب ایجاد انحصار شــده و تعیین کننده نرخ مواد اولیه 
کسانی می شوند که وارد این حوزه شده اند. از این رو دولت باید در 
قالب یک نهادی، راهکاری برای حل این مشکل بیندیشد و با ایجاد 
یک شرکت بازرگانی، تامین پایدار مواد اولیه این صنعت را تضمین 
کنــد، چرا که در غیر این صورت ضربه ســنگینی به این صنعت 
وارد خواهد شد. زحمتکش در پاسخ به این پرسش که با بازیافت 
آلومینیوم نمی توان این کمبود مــواد اولیه را جبران کرد،  گفت: 
دیگ های آلومینیوم مانند کوره های فوالدی نیستند که بتوان برای 
آنها از ضایعات آلومینیوم استفاده کرد. البته برخی کوره های دستی 
می توانند از ضایعات آلومینیوم استفاده کنند، اما در کارخانه هایی 
همانند کارخانه ما، باید از پودر آلومینا اســتفاده کرد. وی با اشاره 
به این موضوع که بیشــتر مواد اولیه سالکو وارداتی است، عنوان 
کرد: ۹۷ درصد مواد اولیه را ما وارد می کنیم. وی در پاسخ به این 
پرســش که در زمینه واردات با مشکلی روبه رو نیستید، گفت: در 
زمینه واردات با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم، اما تمام تالش 
ما بر این است که به ظرفیت اسمی خود دست پیدا کنیم. صنعت 
آلومینیوم یک صنعت حساس است، برای نمونه اگر برق قطع شود 
و در این راســتا دیگی از کار بیفتد، ۵۰ تا ۶۰ درصد کیفیت خود 
را از دست می دهد، بنابراین دیگ ها همواره باید روشن باشند، از 
این رو همواره باید مواد اولیه و برق مجموعه تامین باشد. مدیرعامل 
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در ادامه با اشــاره به مهم ترین 
مشــکالتی که با آن روبه رو هستند، عنوان کرد: مشکالت بسیار 
است، اما یکی از مهم ترین مشــکالت ما در زمینه گمرک است. 
باتوجه به این موضوع که تقریبا تمام مواد اولیه ما وارداتی است که 
این مواد اولیه باید در اسرع  وقت ترخیص شود تا به دست ما برسد، 
ولی اعالم وصول و ترخیص آن نیز با روند وقت گیری همراه شده 
است. در زمینه صادرات نیز با همین مشکل روبه رو هستیم. اما در 
کل تامین پایدار مــواد اولیه و تامین برق بزرگ ترین چالش های 
صنعت آلومینیوم به شمار می روند. زحمتکش با اشاره به صادرات 
این مجموعه عنوان کرد: تا رسیدن به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، ۳۵ 
تا ۴۰ درصد محصوالت مــا باید به تامین داخلی اختصاص پیدا 
کند و ۶۰ تا ۶۵ درصد باید به  صورت تهاتری به بازارهای خارجی 
اختصاص یابد. در شــرایط فعلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تولیدات 
کارخانه در بورس کاال عرضه می شــود و بیش از ۴۰ درصد آن به 
صورت تهاتری صادر می شود. به فراخور نیاز و مطالبه بازار، ما در 
بورس کاال عرضه انجام می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا قیمت ها براساس عرضه و تقاضاســت، عنوان کرد: به صورت 
کلی در بازار به  دلیل تامین مواد اولیه این بازرگانان هســتند که 
تعیین کننده قیمت ها هستند. البته قیمت بورس براساس عرضه 
و تقاضاســت و به  صورت شــفاف انجام می گیرد و در این زمینه 
مشکلی وجود ندارد. مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 
همچنین یادآور شــد: باتوجه به راه انــدازی آلومینیوم جنوب و 
ظرفیت آن،  می توان چشم انداز مناسبی را برای صنایع پایین دستی 
به  ویژه در منطقه آزاد و المرد متصور بود. ایجاد ظرفیت ۷۰۰ هزار 
تنی تولید آلومینیوم در کشور، سبب اشتغال زایی ۴ تا ۵ هزار نفری 
به  صورت مستقیم خواهد شد و البته بیش از صد هزار شغل نیز در 
صنایع پایین دستی ایجاد خواهد کرد. کاربرد آلومینیوم در صنایع 
مختلف بسیار متنوع اســت و این موضوع می تواند باعث تحرک 
این صنعت در کشور شود. زحمتکش در پایان یادآور شد: صنعت 
آلومینیوم تنها صنعتی است که مواد اولیه را وارد کرده و محصولی 
را تولید و آن را با ارزش افزوده بیشــتر صادر  می کند و این صنعت 

مهم کشور، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب مطرح کرد:

تامیـن مواد اولیـه بـزرگ ترین چالـش صـنعت آلومینیـوم

مشکالت بسیار است، اما یکی از مهم ترین مشکالت ما در زمینه 
گمرک اســت. باتوجه به این موضوع که تقریبا تمام مواد اولیه ما 
وارداتی است که این مواد اولیه باید در اسرع  وقت ترخیص شود 
تا به دست ما برســد، ولی اعالم وصول و ترخیص آن نیز با روند 
وقت گیری همراه شده است. در زمینه صادرات نیز با همین مشکل 
روبه رو هســتیم. اما در کل تامین پایدار مواد اولیه و تامین برق 

بزرگ ترین چالش های صنعت آلومینیوم به شمار می روند.

فروش اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه ادامه دارد

از »وعده جبران خسارت مردم« 
تا »به پرتگاه بردن بورس« 

آیا می توان از »درآمدزایی« طرحی که »کارآیی« ندارد، چشم پوشی کرد؟

پیشنهاد حذف ممنوعیت تردد شبانه داده شد


