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تالش مشترک آمریکا، روسیه و چین 

درباره برجام
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وزیر امور خارجه عراق:
مذاکرات ایران-عربستان نشانه تالش  ما 

برای حل مشکالت منطقه است
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سه شنبه 2 آذر  1400- 17 ربیع الثانی 1443 -  23 نوامبر  2021 - سال بیستم - شماره  5585-  12 صفحه - 5000 تومان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

در غرب، احزاب مردم را 
سازماندهی می کنند
 اما ما بسیج را داریم

میزان واردات با ارز ترجیحی در هفت ماه امسال به 16.4میلیون تن کاال رسید
جهش سنگین واردات با ارز 4200 تومانی

روند نزولی بستری و فوت ناشی از کرونا در کشور

آمار مرگ ومیر روزانه کرونا سرانجام دو رقمی شد

رئیس پلیس راهور ناجا بدون اشاره به محدودیت های کرونایی آمار داد

کاهش 1600 نفری تعداد کشته شدگان تصادفات

احمد توکلی و مصباحی مقدم پاسخ می دهند

مجمع تشخیص مصلحت؛ منفعل و ساکت یا فعال و پرتحرک؟!

در سال جاری حجم واردات کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۹۰ درصد افزایش داشته است، همین روند رو به رشد موجب شد دولت درخواست افزایش 
ســقف اســتفاده از ارز ترجیحی در سال جاری را مطرح کند. به گزارش ایسنا، در بودجه سال جاری هشت میلیارد دالر جهت تامین ارز کاالهای اساسی پیش بینی شده 
بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارز ترجیحی طوری بوده که هشت میلیارد دالر تقریبا تمام شده است که البته باید به آن 

واردات بیش از یک میلیارد دالری واکسن را نیز اضافه کرد.

گروه حوادث: رئیس پلیس راهور ناجا با اشــاره به کاهش ۱۶۰۰ نفری تعداد کشــته شدگان در سال ۹۹ گفت: براساس آمار ۵۱ درصد فوت شدگان در صحنه تصادفات، 
۶درصد در طول راه و ۴۴ درصد بر اثر تروما جان خود را از دست می دهند. او البته توضیح نداد که دلیل اصلی کاهش این آمار، نه بهبود شرایط جاده ها یا رعایت قوانین رانندگی، 
بلکه کاهش قابل مالحظه سفرها به خاطر کرونا بوده است! سردار  کمال  هادیانفر در همایش طرح زمستانی ۱۴۰۰ گفت: یکی از اقدامات پلیس اجرای طرح های فصلی است که 

پلیس با همکاری ۸ دستگاه در فصول مختلف اجرا می کند. وی ادامه داد: اگرچه یک ماه تا شروع زمستان باقی مانده اما شرایط زمستانی در...
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ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی برای رونــق روز افزون 
تولید فروآلیاژها در ســطح کشور، زمینه ســاز تامین نیازهای 
داخلی و افزایش تدریجی صادرات این محصوالت است. دکتر 
حسن اصغرزاده، مدیرعامل شرکت بازرگانی »آذراندیشان صبا 
اســتیل« در گفت وگو با ماهنامه تخصصی پردازش با بیان این 
مطلب گفت: افق روشنی پیش روی تولید و بازرگانی محصوالت 
فروآلیــاژی قرار دارد که تمرکز بر اســتراتژی افزایش ظرفیت 

تولید فوالد کشور به ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ موجب شده 
تا برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصوالتی با ارزش افزوده 
باال، برنامه ریزی مناســب نشود و صنایع فروآلیاژ کشور پس از 
حدود دو دهه فعالیت در تامین نیاز داخلی عاجز باشد اما این 
روند به تدریج در حال تغییر اســت. او یکی از نشــانه های این 
تغییر را اهمیت روز افزون به فروآلیاژها می داند و بیان می کند: 
فروآلیاژها در صنایع فوالدی برای ایجاد خاصیت های ویژه روی 

فلزات به کار می رود و در سایه نقش هایی چون اکسیژن زدایی، 
آلیاژی سازی و عمل تلقیح آنها در ریخته گری آهن، ویژگی های 
منحــر به فردی در محصول نهایی به وجود می آورد. اصغرزاده 
ادامه می دهــد: همین نقش های ویــژه در تولید محصولی با 
ارزش افزوده باالتر، اهمیت فروآلیاژها در صنعت فوالد کشــور 
را به خوبی نشان می دهد و پاسخی روشن برای چرایی واردات 
فروآلیاژها و سرمایه گذاری کشورهای خارجی از جمله هندی ها 
در زمینه تولید فروآلیاژ در ایران محسوب می شود. مدیرعامل 
آذراندیشــان صبا اســتیل، افزود: اهمیت فروآلیاژهای دارای 
کاربرد در صنایع فوالد از جمله فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرو 
کرومیوم و فروسیلیسیم روز به روز در حالی افزایش می یابد که 

فروآلیاژ  فعالیت صنایع  بیشتر 
کشور روی تولید فروسیلیسیم 

و فروکروم متمرکز است.
حقیقــت  در  گفــت:  وی 
تولید ایــن محصوالت همگام 
با افزایش ظرفیت تولید فوالد 
کشور گسترش یافته و مصرف 
داخلی قابل توجه آن، مســیر 
را  آن  ارزآوری  و  صــادرات 
دشوار کرده اما در مقابل بیش 
واردات  ارزش  درصــد   ۸۵ از 
فروآلیاژها مربوط به فرومنگنز 
و فروسیلیکومنگنز است و در 
حــال حاضر ســاالنه بیش از 
3۴۰ میلیون دالر برای تامین 

فروآلیاژهای مورد نیاز صنایع فوالد نیــاز ارزی وجود دارد. به 
گفته او، برای تولید هر تن فوالد به طور متوسط چهار کیلوگرم 
فروسیلیس اســتفاده می شود و همچنین نیاز صنایع فوالد به 
انواع فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز به طور متوسط حدود پنج 
کیلوگرم بــه ازای تولید هر تن فوالد اســت بنابراین با فرض 
تولید 3۰ میلیون تن فوالد در ســال ۱3۹۹، میزان نیاز ساالنه 
کشــور به فروســیلیس حدود ۱۲۰ هزار تن و به فرومنگنز و 
فروسیلیکومنگنز حدود ۱۵۰ هزار تن است؛ این در حالی است 
که در کشور ۱۵۰ هزار تن فروسیلیس تولید می شود اما تولید 
فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز در کشور کمتر از ۹۰ هزار تن بوده 
و تنها در ســال ۱3۹۸ بیش از ۲۶۵ هزار تن از این محصوالت 

وارد کشور شده است.
وجود دانش بومی برای ایجاد صنایع فروآلیاژ

مدیرعامل شــرکت بازرگانی آذراندیشان صبا استیل اضافه 

می کند: صنعت فروآلیاژ کشور پس از دو دهه به سطح باالیی 
از بومی سازی دست یافته و از نظر دانش فنی تا حدود زیادی 
به شرکت های خارجی بی نیاز شده است؛ همین مزیت باتوجه 
به تحریم هــای اقتصادی و نرخ ارز، یکــی از نقاط قوت رونق 
تولید در صنایــع فروآلیاژی و در نهایت صادرات فروآلیاژها به 

شمار می رود.
اصغرزاده، با اشــاره به اینکه برخی تجهیزات و مواد خاص 
این صنعت از جمله »نسوزهای کربنی« به طور طبیعی وارداتی 
اســت، ادامه می دهد: با وجود این دانش، تــوان احداث یک 
کارخانه فروآلیاژ در داخل کشــور وجود دارد و همین موضوع 

افق روشنی پیش روی این صنعت قرار می دهد.
به گفتــه وی، افزایش تمایل 
بــه ســرمایه گذاری در صنایع 
فروآلیاژی نه تنها در داخل کشور 
بلکــه در میان ســرمایه گذاران 
خارجــی نیــز به دلیــل پایین 
بودن هزینه های تولید در ایران 
افزایش یافته و در پی آن نه تنها 
چندین واحــد تولیدی از جمله 
کارخانه های کابی آلیاژ ماکو، رام 
پارس فروفوالد، گالب سرخ ساوه 
توســط هندی ها راه اندازی شده 
از  نیز  بلکه پروژه های دیگــری 
سوی سرمایه گذاران خارجی در 
حال اجراست. وی ادامه می دهد: 

افزایش  ایــن 
تمایل به ســرمایه گذاری نویدبخش رونق 
تولید و شــکوفایی بازار فروآلیاژهاست و 

شــرکت های بازرگانی فعال در زمینه 
تامین این محصــوالت را نیز به لحاظ 

کمی و درآمدزایی شکوفا خواهد کرد.
رقابت پذیری با وجود 

مصرف باالی انرژی
اصغــرزاده معتقــد اســت: صنعت 
فروآلیــاژ در ردیــف صنایــع پرمصرف 
انرژی قرار دارد اما با وجود افزایش قیمت 

حامل های انرژی، قیمت بــرق برای تولید 
فروآلیاژ در ایران نســبت به سایر کشورها ارزان تر 

است و برهمین اساس این صنعت رقابت پذیری خود را حفظ 
کرده اســت. او با اشــاره به مصادیقی از مصرف باالی برق در 

صنایع فروآلیاژی ادامه می دهد: تولید هر تن فوالد حدود نیم 
مگاوات برق نیاز دارد اما برای تولید هر تن فروسیلیس با کوره 
قوس الکتریکی به ۹ مگاوات و برای تولید هر تن فرومنگنز به 

سه مگاوات برق نیاز است.
وی بیان می کند: کیفیت مناسب و پایین بودن هزینه های 
تولید فروآلیاژ در ایران از مولفه های رقابت پذیری این محصوالت 
در بازارهای مختلف داخلی و خارجی است. مدیرعامل شرکت 
بازرگانی »آذراندیشان صبا اســتیل« معتقد است که توسعه 
صنایع فروآلیاژی به موازات افزایش ظرفیت تولید فوالد کشور 
به ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ اجتناب ناپذیر اســت و مرکز 
پژوهش های مجلس نیز نسبت به این موضوع مهم توجه جدی 

دارد.

دکتر حسن اصغرزاده، مدیرعامل شرکت بازرگانی »آذراندیشان صبا استیل« تاکید کرد:

لزوم توجه به تولید و بازرگانی فرو آلیاژها با هدف توسعه صنایع فلزی و معدنی کشور

دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، اتوبان پیامبر اعظم)ص(، بعد از پمپ بنزین پردیس، کوی عمارت جنوبی، ساختمان آذراندیشان صبا استیل
 +98 4136607805   +98 4136607806   +98 9120192965

info@Saba-Steel.com
www.Saba-Steel.com

* فروآلیاژها             * ضایعات آهن          * شمش فوالدی، بلوم و اسلب         * آهن اسفنجی، بریکت و گندله سنگ آهن         * انواع مقاطع نوردی

آذر اندیشـان صبا اسـتیل
تامین کننده مواد اولیه کارخانه های فوالدی )ذوب و نورد(

مدیرعامل شرکت بازرگانی 
آذراندیشان صبا استیل: 

صنعت فروآلیاژ کشور پس از دو دهه به سطح 
باالیی از بومی  سازی دست یافته و از نظر دانش 

فنی تا حدود زیادی به شرکت های خارجی بی نیاز 
شده است؛ همین مزیت با توجه به تحریم های 

اقتصادی و نرخ ارز، یکی از نقاط قوت رونق 
تولید در صنایع فروآلیاژی و در نهایت صادرات 

فروآلیاژها به شمار می رود

پیگیری وعده لبنیاتی دولت بعد از سه ماه 

»شنبه ارزانی لبنیات« هنوز نیامده است!


