
عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

یکشنبه 10 تیرماه1397/ 1 ژوئن2018

نقشه »شریعتمداری«
 برای صادرات غیر نفتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی 
گام مهمی در جهت اجرایی کردن برنامه های دولت با هدف تحقق اهداف از پیش 
تعیین شــده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش 21 درصدی 
سالیانه صادرات است. به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب، 
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خصــوص اعالم مواضع خود درباره برجام، 
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خورده بود.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصویب بسته حمایت 
از صــادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت اجرایی کردن 
برنامه های دولت با هدف تحقق اهداف از پیش تعیین شده 
در قانون برنامه ششــم توسعه کشور مبنی بر افزایش 21 

درصدی سالیانه صادرات است.
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب، 
افزود: توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثر گذاری 
آن بــر صادرات غیر نفتی در بخش هــای مختلف اعم از 
تغییر در گروه های کاالیی و خدماتی صادراتی و بازارهای 
هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه 
با بسته های حمایتی ســال های گذشته است و توجه به 
هدفگذاری های میزان صادرات درسال 1397 در حوزه های 

کاالیی- خدماتی و کشوری حایز اهمیت خواهد بود.
وی با اشــاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال 97 
کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن 
13 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق های صادراتی، 
تصریح کرد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسالمی و 
دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیر نفتی به 
عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور واجد اهمیت است.

پرداخت مشوق های غیرمستقیم، اولویت اصلی بسته  ■
حمایت از صادرات غیر نفتی

وزیر صنعت،  معدن و تجارت پرداخت مشــوق های غیر 
مستقیم را اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی 
دانست و با اشــاره به تجارب سالهای گذشته درخصوص 
پرداخت جوایز مستقیم و بهره وری پایین اینگونه پرداختها 

و همچنین مشــکالت مترتب به پرداخت جوایز مذکور، 
جوایــز و پرداختهای مســتقیم را فقط در حوزه صادرات 
خدمات فنی و مهندســی دانسته و سایر پرداخت ها را از 

نوع مشوقهای غیرمستقیم توصیف کرد.
فعالیت های 9 گانه مندرج در بسته حمایت از  ■

صادرات غیر نفتی
شــریعتمداری به فعالیت های 9 گانه مندرج در بســته 
حمایت از صادرات غیر نفتی جهت پرداخت مشوق های 
صادراتی اشاره کرد و گفت: این فعالیت ها شامل حضور در 
نمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه 
اختصاصــی در بازارهای هدف، کمک به راه اندازی مراکز 
فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای 
هدف، پرداخت یارانه ســود تســهیالت صادرکنندگان و 
نظام لجســتیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازسازی 
و نوســازی آنها )در قالب اعتبارات تملــک دارایی های 
ســرمایه ای(، کمک به تبلیغات ، بازاریابی ، اطالع رسانی 
آمــوزش و فرهنگ ســازی در حوزه صــادرات، پرداخت 
مشــوق صادراتی به کاال و خدمات با اولویت خدمات فنی 
و مهندســی اولویت دار، کمک به برقراری خطوط منظم 
ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه های ثبت 
نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت 
و توســعه خوشه های و شبکه  سازی در بنگاه های کوچک 
و متوســط صادراتگرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق 

ضمانت صادرات ایران است.
وی در ادامه تصریح کرد: ســعی شــده است با استفاده 

از نظــرات متخصصــان و کارشناســان و صادرکنندگان 
حوزه های مختلف، نســبت به درج عناویــن تمامی زیر 
فعالیت های مرتبط با مشوق های صادرات، با هدف کمک 
بــه فعالیت هایی که به نحوی با صادرات غیر نفتی مرتبط 

هستند، اقدام شود.
اولویت پرداخت مشــوق های غیرمستقیم ایجاد ارزش 

افزوده و تولیدات دانش بنیان است
وزیر صنعت،  معدن و تجارت توجه به زیرســاخت های 
صادراتی از یکسو و فعالیت های ترویجی از سوی دیگر را 
از دیگر اولویت های پرداخت مشوقهای صادراتی دانست و 
گفت: اولویت پرداخت مشوق های غیر مستقیم ایجاد ارزش 
افزوده و همچنین تولیدات دانش بنیان اســت و خواهان 
توجه واحدهای تولیــدی- صادراتی به تولید صادراتی با 
ارزش افزوده باال بــا هدف امکان رقابت در بازارهای بین 
المللی از یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر 
هستیم.شــایان ذکر است که پنجاه و دومین جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دستور کار برنامه حمایت از 
توســعه صادرات غیر نفتی روز دوشــنبه با حضور تمامی 
اعضای ســتاد و به ریاســت معاون اول رییس جمهوری 
برگزار شد و در آن ضمن بررسی برنامه حمایت از توسعه 
صادرات غیر نفتی در سال 97 ،  بسته حمایت از صادرات 

غیر نفتی تصویب شد.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با هدف تحقق صادرات 
غیر نفتی 53.8 میلیارد دالری در ســال 1397 تدوین، 
تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

نقشه »شریعتمداری« 
برای صادرات غیر نفتی
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دولت آمریکا اواسط اردیبهشت ماه در خصوص اعالم مواضع 
خود درباره برجام، خروج خود از این تفاهم نامه را اعالم کرد؛ 
تفاهم نامه ای که تمام سازمان های بین المللی مفاد آن را تایید 
کرده و امضای کشورهای صاحب قدرت اروپایی پای آن خورده 

بود.
هر چند که ترامپ به دنبال همراه سازی کشورهای اروپایی برای 
خروج از برجام است، اما تاکنون هیچ یک از کشورها حاضر به 
خروج از این توافق نامه نشدند. اما مساله ای که مطرح است، 
واکنش و عکس العمل شرکت های خارجی با تهدیدهای آمریکا 
است. بر این اساس، باید دید خروج آمریکا از برجام چه آثاری 

در اقتصاد ایران خواهد داشت.
البته مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
معتقد است که »شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی پیش روی 
کشور وجود دارد، جدید نیست و اقتصاد ایران سال هاست با این 
شرایط روبه رو است. در هر دوره نیز در مقابل تحریم ها راهکاری 
اندیشیده شده است.« اما به باور وی، »در شرایط فعلی باید 
وحدت داخلی داشته باشیم، دعواهای جناحی را کنار بگذاریم، 
روسای قوا به یکدیگر نزدیک شوند و دقت کنیم که اولین و 
مهم ترین مساله، توطئه هایی است که براساس تحریم ایجاد 
می شود.« آنچه در ادامه می خوانید، بخش هایی از گفت وگو 
با مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

کافه خبر خبرگزاری خبرآنالین است.
***

بعد از این که آمریکا از برجام خارج شد، به اعتقاد  ■
تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی شرایط جدیدی پیش 
روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت و باید برای این 
شرایط آماده بود. شما چه تحلیلی از موقعیت اقتصادی 

آتی ایران دارید؟
مــن بحث را این گونه شــروع می کنم که تحریم و فشــار 
اقتصادی ای که پیش روی کشور وجود دارد، جدید نیست و 
در حقیقت از ابتدای پیروزی انقالب این شرایط وجود داشته 

است؛ البته در زمان های مختلف این وضعیت نوسان دارد.
نکته ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که نسبت 
به گذشته پیش بینی می شود که فشارها تشدید شود. البته 
مســووالن در دوران های مختلف راهکارهایی برای این که 
کشــور بتواند از نظر اقتصادی پیشرفت کند، در نظر گرفته 
و حرکــت کرده اند. من مطمئنم اگر مــا وحدت داخلی را 
داشته باشیم، دعواهای جناحی را کنار بگذاریم، روسای قوا 
به یکدیگر نزدیک شوند و دقت کنیم که اولین و مهم ترین 
مساله، توطئه هایی است که براساس تحریم ایجاد می شود، 
می توانیم مشــکالت را کاهش دهیم. در عین حال، واقعیت 
را باید بپذیریم که تحریم ها به طور قطع بر اقتصاد ما بی اثر 
نیست و باید برای آن راهکار پیدا کنیم. مانند فردی که بیمار 
اســت و اگر ما به او بگوییم بیماری نداری، اشتباه است. ما 
باید راهکار درمان بیماری را پیدا کنیم تا بهبود حاصل شود.

 شما عنوان کردید در مقاطع مختلف تحریم ها وجود  ■
داشته و در هر مرحله یک راهکاری برای آن تدارک 
دیدیم. در شرایط فعلی به نظر شما وضعیت ما بهتر از 
گذشته است که تحریم ها روی ما تاثیر منفی نگذارد یا 

این که بدتر؟
مــن این بخــش از صحبت خود را با یک خاطره شــروع 
می کنم. طی سال های 1362 و 1363، ما هم با جنگ مواجه 
بودیــم و هم بنادرمان را از دســت داده بودیم، بنادر اصلی 
مثل خرمشهر و آبادان. در بند امام)ره(  تردد به خوبی انجام 
نمی شد، زیرا عراق در ورودی بندر بود و با موشک می زد، در 
نتیجه با حمایت نیروهای هوایی و دریایی باید تردد صورت 

می گرفت. در نتیجه ما فقط بندرعباس را داشتیم.
من در آن زمان معاون وزیر راه بودم. به خاطر دارم بحثی 
پیش آمد که تنگه هرمز بســته شود. همان موقع نیز بیش 
از 30، 40 کشــتی از کاالهای اساســی مثــل برنج و اقالم 
خوراکــی تا کاالهای صنعتی و مواد اولیه کارخانه ها بود. در 
آن مقطع ما یک گزارشــی به نخست وزیر دادیم و ایشان به 
ســران قوا ارائه دادند و تصمیمات ویژه ای گرفته شد. برای 
مثــال، ما تصمیم گرفتیم که در ترکیــه یک بندر را اجاره 
کنیم و بعضی از کشــتی ها را به آن جا فرســتادیم. کامیون 
هم در کشــور کم بود و کامیون های ترک از بنادر ترکیه تا 
داخل کشــور می آمدند. حتی به خاطردارم در چند ماه اول 
تا مرکز کشــور نیز می آمدند. درست است تبعات اجتماعی 

داشت، اما بعدا حل شد.
من می خواهم بگویم بنا به مقاطع مختلف تصمیماتی گرفته 
شد و آن مقطع نیز یک چنین بحرانی را داشتیم. ایران در دوره 
سازندگی یک شرایطی داشت. در دولت اصالحات نیز اتفاقاتی 
افتاد. در دولت دهم نیز تحریم شدیم. تفاوتی که این دوران ها 
با یکدیگر داشت، این بود که در دولت دهم گفته می شد که 
مصوبات کاغذپاره است و خود ما در تحریم ها پیش تاز شدیم.

مــن اعتقاد دارم ما االن 45 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
داریــم و ابزارهای خوبی نیز برای مذاکره روی میز اســت. با 
توجه به جایگاه و اقتدار ایران در منطقه، باب مذاکره هم باب 
قدرتمندی است، ولی این که چگونه می شود از شرایط استفاده 
کرد، جزو مسایلی است که سیاسیون و دولت و حاکمیت باید 
منافع ملی را در نظــر بگیرند. ولی از نظر داخلی من اعتقاد 

دارم که وضعیت کشور خیلی قدرتمندتر از گذشته است.
یعنی شما معتقدید ما از لحاظ فنی و صنعتی مشکلی  ■

برای مقابله با تحریم ها نداریم و اگر مشکلی وجود دارد، 

سیاسی است؟
این طور نیســت که مشکلی وجود نداشته باشد. من گفتم 
مشکالت کمتر است. ببینید ما اصال کشور بسته ای نیستیم 
و باید در صادرات، واردات، تولید و فناوری و منابع مالی در 
جهت توسعه کشــور حرکت کنیم. در حال حاضر کشور ما 
نرخ بیکاری باال دارد. البته خوشــبختانه توانســتیم تورم را 
کنترل کنیم، ولی باید بپذیریم برای ایجاد اشــتغال، توسعه 
و دستیابی به نرخ های هدف گذاری شده در سند چشم انداز، 
نیازهای مالی داریم. از ســوی دیگر، باید قبول کنیم در دنیا 
جابه جایی ها وجود دارد. ما امکان صادرات و تولید داریم، ولی 
برای جابه جایی پول به سیستم بانکی بین المللی باید وصل 

شویم و این جزو ظرافت های ماجراست.
در حوزه مربوط به بانک ها و FATF، گروهی معتقدند  ■

که FATF جزئی از نفوذ غرب در سیستم مالی ما است و 
به منظور برداشت از اطالعات درون عمل می کند و اصال 
توطئه ای برای این کار است. شما تصور می کنید اگر ما 
نتوانیم با سیستم های مالی دنیا کار کنیم، کسانی که با 
پیوستن ما به FATF مخالفت می کنند، خودشان تا چه 

اندازه ما را به سمت تحریم ها هل می دهند؟
واقعیتی که وجود دارد، این اســت که در همه کشورها به 
خصوص کشــورهای پیشرفته دنیا با هر تصمیمی یک سری 
موافق و مخالف وجود دارد. برای مثال، در رابطه با تصمیماتی 
کــه دولت آلمان برای حمایــت از برجام می گیرد، بعضی از 
گروه های سیاســی در درون این کشــور اعتقاد دارند منافع 
آلمان در این است که با منافع آمریکا نزدیک تر باشد. باالخره 
احزاب مخالف وجود دارد. در کشور ما نیز به دلیل دیدگاه های 
مختلفی که وجود دارد، همه می توانند نظرات مخالف و موافق 
را در همه موارد مثل این موضوع داشــته باشند. ولی به نظر 

 کرباسیان: در شرایط سخت، دعواهای جناحی را کنار بگذاریم

نباید از FATF بترسیم 
 معدن و صنایع معدنی کمترین ضربه پذیری را از تحریم ها خواهند داشت ■
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می رســد که دوســتان ما و همه کسانی که دلسوز 
کشور هستند، باید واقع بینانه تر مسایل را ببینند.

من مثالــی می زنم. در حــوزه اینترنت و فضای 
مجازی نکاتی این روزها در خبرها، فیلم ها و رسانه ها 
مطرح می شود. شرایط کنونی این گونه است که دیگر 
اطالعات به صورت خیلی سری و جهانی نیست. اگر 
هم اطالعاتی منتشر نمی شود، شاید مصالحی وجود 
دارد. در نتیجه ما چــه در FATF ورود کنیم و چه 

ورود نکنیم، اطالعات ما را دنیا دارد.
خاطره ای تعریف می کنم. من چند سال رییس کل 
گمرک بــودم. به خاطر دارم در یک مقطعی تیمی 
گذاشتم که گزارش دقیق تری از قاچاق کاالی کشور 
تهیــه کند. ما آماری در داخل کشــور گرفتیم که 
واردات ما از دوبی چقدر اســت و یک رقمی حاصل 
شد. من در آن دوره مالقاتی با رییس گمرک دوبی 
داشتم و آمار صادرات دوبی به ایران را از مسیرهای 
مختلف گرفتم. یکی مسیر مستقیم ما بود که کاال از 
طریق سیستم گمرکی وارد می شد. یکی هم سیستم 
قاچاق لنچی بود و یکی هم مسیری بود که کاال به 
ترکیه می رفت و از مسیر کردستان عراق وارد می شد. 
آماری که آنها داشتند، سه برابر رقمی بود که ما در 
گمرک حساب کرده بودیم که واردات از دوبی داریم.

یعنی دو سوم قاچاق بود. ■
این نشان دهنده این است که دنیا اطالعات را دارد. 
من معتقدم باید حفاظت خود را از مسیرهای درست 

داشته باشیم و نباید از FATF بترسیم.
 وضعیت معدن و صنایع معدنی را در شرایط  ■

کنونی چطور ارزیابی می کنید؟
من اعتقــاد دارم حوزه معــدن و صنایع معدنی 
کمترین فشار تحریم روی آن وارد خواهد شد، چون 
مواداولیه این بخش داخلی است و خوشبختانه در 
مرحله ای قرار گرفتیــم که تولید داخلی روی پای 

خود است.
 اما در حوزه واردات تجهیزات و امکانات احتماال 

مشکالتی به وجود خواهد آمد.
همــه صنایع ما به تجهیزات و امکانات نیاز دارند، 
ولی من معتقدم حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت 
به حوزه های دیگر مشکل کمتری دارد. برای مثال، 
حوزه معدن اصال قابل قیاس با حوزه خودرو نیست 
و ضربه پذیری بیشــتری دارد. ولی معدن و صنایع 

معدنی کمترین ضربه پذیری را خواهند داشت.
 این صحبتی که شما داشتید در رابطه با تولید  ■

است، اما بخش عمده ای از درآمدها حاصل 
فروش است. در این بخش چه وضعیتی خواهیم 

داشت؟
توان صادراتی کشــور در حــوزه معدن و صنایع 
معدنی بســیار خوب اســت. 20 درصــد صادرات 
غیرنفتی در ســال 1396 مربــوط به حوزه معدن 
و صنایع معدنی بوده اســت. این عدد بسیار بزرگ 
است، به خصوص زمانی که شما نقش معدن و صنایع 
معدنی را در تولید ناخالص داخلی حســاب کنید، 
می بینید حدود 5 تا 6 درصد است. البته این سهم 
جای رشــد دارد. در همین یکی، دو ماه اول ســال 
1397 هم تولید مــا بهتر بوده و هم صادرات بهتر 
بوده اســت. اما در صورتی که سیستم بانکی نتواند 
نســبت به جابه جایی پول اقــدام کند یا اروپایی ها 
نیز همراهی نکنند، ما مشــکل پیدا می کنیم. زیرا 
بازارهای جدیدی که ظرف یکی، دو ســال گذشته 
بعــد از برجــام در حوزه صنایع معدنی به دســت 
آمد، بخشــی به بازارهای اروپا و حتی تا بازار کانادا 
بازمی گردد و این بازارها اگر محدود شــوند، مشکل 

ایجاد خواهد شد.
خوشــبختانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ایمیدرو کمیته  ویژه ای برای این مســایل تشکیل 
دادیم و به طور روزانه مسایل پیگیری می شود. در 
کل به نظر می رسد بحران های سختی را کشور در 
دوران های مختلف پشت سر گذاشته و اگر همدلی 
و وحدت داخلی وجود داشــته باشــد و ســرعت 
تصمیم گیری به موقع داشــته باشیم، می توانیم از 

این شرایط عبور کنیم.
 در دوره ای صحبت از این بود که معدن جای  ■

نفت را در اقتصاد ایران بگیرد. با توجه به موقعیت 
جدید ایران، تصور می کنید یک چنین هدفی قابل 

تحقق خواهد بود؟
ببینیــد، این که معدن بتواند جای نفت را بگیرد، 
من به عنوان یک کارشناس نمی پسندم، چون نفت، 
گاز، سنگ آهن، زغال سنگ و طال جزو معدن هستند. 
و بهره برداری از آن به طور قطع باید مثبت باشــد. 
اما نکته ای که وجود دارد، این اســت که در حوزه 
معدن باید فعال عمل کرد تا در تولید ناخالص ملی 
وابستگی به نفت کمتر شود و بتوانیم تنوع محصول 

داشته باشیم.
در ســال 1396 حدود 45 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتــی بود و 20 درصــد و نزدیک به 9 میلیارد 
دالر به معدن و صنایع معدنی مربوط می شود. این 
نشــان می دهد که در این مسیر اقتصاد کشور قرار 

گرفته است.
همان طــور که می دانید، در ســال های 1390 و 
1391 صــادرات در حوزه فوالد حدود یک میلیون 
تن بوده و حتی در ســال های قبــل از آن، 1388 
یــا 1389 نزدیک به 6 میلیون تــن واردات فوالد 
داشتیم. در صورتی که در سال 1396 واردات کمتر 
از 2 میلیون تن و تنها اقالم خاص فوالدی بوده که 
در داخل کشــور قابل تولید نبوده است و حدود 9 
میلیون تن صادرات داشتیم. در سال 1392 صادرات 
سنگ آهن به صورت خام 23 میلیون تن بود که در 
ســال 1396 حدود 18 میلیون تن بود و 5 میلیون 
تن آن کنستانتره بوده است. یعنی فراوری شده بوده 
است. ما در سال 1396 صادرکننده آهن اسفنجی 
بودیم. این نشان می دهد که کشور در مسیر خوبی 
حرکت می کند. با توجهی که ســازمان ایمیدرو در 
چند سال گذشته به حوزه اکتشاف داشت، پیش بینی 

آینده روشنی برای کشور داریم.
یک واقعیت وجــود دارد و این که یک میلیون و 
600 هزار کیلومتر وسعت کشور است و میزانی که 
اکتشاف در کشور شده است، اکثر معادن روباز است 
که تازه آن هم کامل نشده است. 250 هزار کیلومتر 
را ما انجام داده ایم و هنوز جای کار وسیع وجود دارد. 
همچنین معادن عمیــق و زیرزمینی، جزو معادنی 
اســت که اصال در کشور روی آنها کار نشده است. 
ما فقط دو حفاری در فالت مرکزی انجام دادیم که 
به بیش از 2 میلیارد تن ذخیره سنگ آهن رسیدیم 
و باید االن کار کنیم. این ها نشــان می دهد کشور 
پتانسیل های وسیعی دارد تا تعادل بین درآمد نفت 

و گاز و معدن برقرار شود.
سرمایه گذاری  ■ میزان  درباره  اطالعاتی   

خارجی در بعد بخش معدن در دوره پسابرجام 
می دهید؟

بعد از برجــام چند اتفاق افتاد. نخســت این که 
شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به ایران 
آمدند. صادرات ما به دنیا و اروپا شروع شد و در کنار 
آن، نکته بسیار مهم، تکنولوژی بود. ما در بعضی از 

حوزه ها نمی توانستیم پروژه اجرا کنیم، برای مثال 
در حوزه تیتانیوم سال ها این پروژه خوابیده بود، اما 
ما به راه انداختیــم. در بخش های دیگر نیز همین 
شــرایط را داشتیم. در رابطه با مسایل مالی نیز در 
اقالم کمتر از 100 میلیون یورو یا 150 میلیون یورو 
پروژه های خوبی اجرا شد؛ حاال یا با تامین مالی، یا 
فاینانس یا سرمایه گذاری مشترک. اما متاسفانه بعد 
از تغییر دولت در آمریکا، دولت جدید این کشور و 
جمهوری خواهان شروع به تهدید بانک ها و بیمه های 
اروپایی کردند، بنابراین واقعیت این است که بعضی 

از سرمایه گذاری ها در مراحل کند پیش رفت.
حتــی اگر به خاطر داشــته باشــید، در ســفر 
رییس جمهــور به اروپــا، ایمیدرو قــراردادی را با 
شرکت های ایتالیایی در حد چند میلیارد دالر نوشت. 
ما شرکت مشترک تشکیل دادیم و براساس همان، 
پروژه هایی تعریف شد، ولی کند پیشرفت. دلیل آن 
هم این بود که سیســتم بانکی اروپا همراهی ای که 
باید می داشــت، نداشت، ولی در پروژه های کوچک 

یا متوسط کارهایی صورت گرفت.

در کل در ســال 1396 نزدیــک بــه 2 میلیارد 
دالر پروژه هــای ایمیدرو افتتاح شــد و پیش بینی 
ما این اســت که در سال 1397 این رقم به حدود 
6 میلیارد دالر خواهد رســید. در حال حاضر همه 
پروژه های نیمه تمام در حال راه اندازی و افتتاح است 
و پروژه های جدید نیز طبق زمان بندی پیش می رود. 
ما امیدواریم در سال 1397 پروژه های بزرگ و خوبی 
مانند کنستانتره 5 میلیون تنی سنگان و 2.5 میلیون 
تنی گندله ســنگان افتتاح شود. امیدواریم پروژه 6 
هزار تنی شــمش آلومنیوم جاجرم تــا مهرماه به 
بهره برداری برسد. چند کارخانه مس نیز وجود دارد 
که برای شرکت های خارج از ایمیدرو است و امسال 
به بهره برداری خواهد رسید. اولین فوالدسازی ما از 
هفت طرح فوالدی در اواخر امسال در سپیددشت 
به بهره برداری خواهد رسید. به هرصورت پروژه های 

خوبی وجود دارد.
 در حال حاضر زمزمه های ترک برخی از  ■

شرکت های بزرگ بعد از تهدیدهای ترامپ 
شنیده می شود. فکر می کنید وضعیت حضور 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه معدن چگونه 

خواهد بود؟
به نظر من نکته بســیار مهمی که وجود دارد، 
این اســت که چقدر اروپا می تواند روی قول های 
خود بایستد. خوشبختانه مذاکرات خوبی با 4+1 
صورت گرفته اســت، بنابراین پیش بینی ما این 
اســت که بتوانند نتایج خوبی به دست آورند. اگر 
اروپا روی حرف های خود بایستد، به نظر می رسد 
شرکت های بزرگ چند ملیتی که منافع اصلی شان 
در درون آمریــکا و با آمریکا باشــد، با ایران کار 
نخواهند کرد، چــون تنبیه هایی که خزانه داری 
آمریکا برای این شــرکت ها قــرار داده، موجب 
می شود که ریســک را نپذیرند. ولی شرکت ها و 
بانک های متوسط و بانک هایی که مستقل هستند 
و منافع مشترک با آمریکا نداشته باشند، به طور 
قطع می توانند با ایران کار کنند. این به نظر من 
کافی اســت. یعنی ایران می تواند حرکت خود را 

با قوت ادامه دهد.
ظرف هفته های گذشته یکی از شرکت های ما برای 
وســایل اصلی تولید خود توانست به جای شرکت 
بزرگ بین المللــی آلمانی که گفته بود با ایران کار 
نمی کند، شرکت مناسب دیگری را جایگزین کردند.

 همه صنایع ما به 
تجهیزات و امکانات 

نیاز دارند، ولی من 
معتقدم حوزه معدن 

و صنایع معدنی 
نسبت به حوزه های 

دیگر مشکل کمتری 
دارد. برای مثال، 
حوزه معدن اصال 

قابل قیاس با حوزه 
خودرو نیست 

و ضربه پذیری 
بیشتری دارد. ولی 

معدن و صنایع 
معدنی کمترین 
ضربه پذیری را 
خواهند داشت

 ما اصال کشور 
بسته ای نیستیم و 
باید در صادرات، 
واردات، تولید و 

فناوری و منابع مالی 
در جهت توسعه 

کشور حرکت کنیم. 
در حال حاضر کشور 

ما نرخ بیکاری 
باال دارد. البته 

خوشبختانه توانستیم 
تورم را کنترل 
کنیم، ولی باید 

بپذیریم برای ایجاد 
اشتغال، توسعه و 

دستیابی به نرخ های 
هدف گذاری شده 
در سند چشم انداز، 
نیازهای مالی داریم
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لطفاً به طور فشرده در مورد شرکت سرمایه گذاری توسعه  ■
معادن و فلزات توضیح بفرمایید؟

همان طور که از نام شــرکت مشخص است اغلب فعالیت های 
صورت گرفته طی سال های اخیر در این شرکت بیشتر در حوزه 
فلزات و معادن بوده است اما بنا به آنچه در اساسنامه آمده است، 
شــرکت می تواند در فعالیت های غیر از حــوزه معدن و صنایع 

معدنی وارد شود.
البته مدیران قبلی شــرکت به اعتقاد بنده راه صحیحی را در 
ســال های گذشــته پیش گرفته بودند و لزوماً در حوزه معادن و 
صنایع معدنی فعالیت داشــتند در تمام دنیا شرکت هایی موفق 
هستند که در یک حوزه تخصصی خود را تقویت کنند این موضوع 
سبب مدیریت متمرکز باهدف ارتقاء سطح کیفی بنگاه بخصوص 

در حوزه آموزش نیروی انسانی و بازار می شود.
بــا وجودی که 64 نوع مــاده معدنی در کشــور داریم ولی 
بیشــتر ســرمایه گذاری های ایــن مجموعه بــر روی معادن 
ســنگ آهن و زنجیره فوالد بوده اســت. جهت گیری جدید ما 
افزایش تنوع پرتفولیوی شــرکت و اضافه شدن پلی متال ها به 
سبد محصوالت شــرکت به منظور افزایش سودآوری و کاهش 
ریسک سرمایه گذاری اســت.هم اکنون سهام دار عمده ما گروه 
فوالد مبارکه با مالکیت 39 درصد ســهام و دارای ســه کرسی 
در هیئت مدیره این شــرکت است.صندوق عشایر با حدود 20 
درصد و شصتا با 10 درصد و صندوق فوالد با 3 درصد و بانک 
پاســارگاد با 5 درصد و تامین سرمایه آرمان با حدود 7 درصد 
دیگر سهامداران شرکت معادن و فلزات هستند و الباقی سهام 
هم در اختیار ســایر اشخاص حقیقی و حقوقی است که تعداد 

آن ها به حدود 55 هزار نفر می رسد.
خوشبختانه ســهامداران شرکت دیدگاه کاماًل مثبتی به روند 
توســعه ســرمایه گذاری درا ین شــرکت دارند و از این بابت از 

پشتیبانی خوب آنان برخورداریم.
به سرمایه گذاری بر روی پلی متال ها اشاره کردید آیا  ■

برنامه ای برای سرمایه گذاری بر روی طال دارید؟
به غیراز ســنگ آهن قصد سرمایه گذاری بر روی مس و طال و 
سرب و روی را داریم. در این راستا پهنه اکتشافی راور کرمان را 
به مســاحت 1250 کیلومترمربع در اختیار گرفته ایم که عمده 

یافته های این پهنه سرب و روی و مس است.
برای ســرمایه گذاری در زمینه طال درخواســتی مستقیماً به 
وزارت صنعت و معدن و تجارت و ایمیدرو ارســال شده است تا 
بتوانیم وارد ســرمایه گذاری در محدوده های با ظرفیت مناسب 
شــویم.همان طور که می دانید سرمایه گذاری در طال نسبت به 
دیگر مواد معدنی از حساســیت باالتری برخوردار است چراکه 
موضوع تکنولوژی فرآوری و استحصال آن پیچیدگی های خاصی 
دارد به همین منظور برای ورود به این حوزه باید دقت بیشتری 
به خرج داد.از طرفی ســرمایه گذاری در سایر فلزات نادر را هم 
در برنامــه داریــم که این امر عالوه بر بهــره گیری از امکانات 
ارزشمند دانشــی و علمی کشور، مستلزم اســتفاده از  دانش 
تجربی کشورهای توســعه یافته درزمینه معادن پلی متال هم 
خواهد بود، اگر چه اعتقاد داریم متخصصان ایرانی درزمینه این 
فنــاوری مطالعات فراوانی را انجام داده اند که می توانیم از توان 

آن ها بنحو احسن بهره ببریم.

فلزات  ■ و  معادن  هلدینگ  سرمایه گذاری  نحوه 
در سرمایه گذاری معادن جدید چیست؟ آیا مستقیمًا 

سرمایه گذاری خواهید کرد؟
این هلدینگ معموال به طور مستقیم سرمایه گذاری نخواهد کرد 
و سیاست بر این است تا از طریق شرکت های زیرمجموعه خود 
نظیر شــرکت صبانور که 88 درصد سهام را در اختیار داریم به 
این امور وارد شویم. به طور مثال در پهنه اکتشافی راور کرمان از 

طریق شرکت صبانور سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت. 
حتی ممکن است برخی سرمایه گذاری ها را از طریق شرکت گل 

گهر که 22 درصد سهام آن را در اختیار داریم یا سایر شرکت های 
سرمایه پذیر بر حسب مورد انجام گردد.

هم اکنون اغلب طرح های معدنی با توجه به حجم سرمایه گذاری 
ها از طریق شرکت صبانور اجرا می شود اما اگر طرحی نیازمند 
حجم باالی ســرمایه گذاری بوده و از توان مالی شرکت صبانور 
خارج باشــد به طورقطع با شرکت های چادرملو و گلهگر که در 

آن ها سهام خوبی داریم مطرح خواهد شد.
آیا هلدینگ معادن و فلزات طرح سرمایه گذاری مشترکی  ■

را با غول های سنگ آهنی ایران نظیر چادرملو و گل گهر انجام 
داده است؟

بله ما به تازگی به صورت مشترک یک شرکت حمل ونقل ترکیبی 
تأسیس کرده ایم.

همان طور که می دانید برای تولید 55 میلیون تن فوالد با مشکل 
اساسی زیرســاخت در داخل روبرو هستیم که برای رسیدن به 
شرایط ایده آل نیاز به 14 میلیارد دالر سرمایه گذاری وجود دارد.

در افــق 1404 و بــرای تولید 55 میلیون تن فوالد باید 165 
میلیون تن ســنگ آهن تولید و به محل های مصرف برسانیم. از 
سویی این موضوع برای گندله و کنسانتره سنگ آهن هم صدق 
می کند. هم چنین بخشی از فوالد باید از طریق زمین و یا بنادر 
کشور صادر شود. برای رفع چالش فوق شرکت ترکیبی حمل ونقل 
به صورت مشترک با سرمایه گذاری امید، چادرملو، گل گهر، گهر 
زمین و سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی تأسیس گردید. با 
این طرح اولین اقدام مشترک با غول های سنگ آهنی برای کاهش 
موانع حمل فوالد و مواد معدنی و در راستای توسعه ملی کشور 

در افق 1404 برداشته شده است.
هم اکنون توافقنامه مشــترکی بین این شــرکت حمل ونقل و 
سازمان بنادر کشور منعقد شده است.200 هکتار زمین در اسکله 
شهید رجایی برای این منظور اختصاص خواهد یافت. برنامه داریم 
یک پایانه مجهز و کاماًل مکانیزه حمل برای پهلوگیری کشتی های 
150 هــزار تنی ایجاد کنیم تا هزینه حمل فوالد و ســنگ آهن 
صادراتی به دلیل باال رفتن ظرفیت های کشــتی کاهش یابد. در 
حال حاضر ظرفیت کشــتی های حمل در بندرعباس حدود 70 
هزار تن است که این موضوع سبب افزایش هزینه حمل نسبت 

به سایر کشورها شده است.
متأسفانه مدیریت قیمت تمام شده در ایران قابل مقایسه با سایر 
کشــورها نیست و به همین جهت در رقابت جهانی دچار آسیب 
می شویم پیامد این وضعیت افزایش هزینه و کاهش درآمد است. 
حال در شرایط فعلی اگر هزینه های باالی حمل هم اضافه کنیم 
خواهید دید که قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی نسبت به سایر 

رقبا به شدت کاهش می یابد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات یکی  از بزرگترین شرکت های بورسی و 
معدنی در ایران است. این شرکت طی سالهای گذشته سرمایه گذاری در سنگ آهن و 
زنجیره فوالد استراتژی اصلی خود قرار داده بود اما به تازگی با افزایش پورتفو سرمایه 
گذاری جهت گیری جدیدی را در حوزه فلزات غیرآهنی نظیر مس، سرب، روی و طال  

آغاز کرده است. عزیزاله عصاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
در گفتگوی اختصاصی با معدن 24  معتقد است که باید در حوزه اکتشافات معادن تحول 
اساسی ایجاد کنیم به طوری که تشکیا هلدینگ بزرگ اکتشافی معادن با محوریت معادن 

فلزات در برنامه قرار گرفته است. متن کامل گفتگو عزیزاله عصاری در پی می آید:

در گفت وگو با عزیزاله عصاری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح شد:

تغییر مسیر سرمایه گذاری در »ومعادن«

برای سرمایه گذاری در زمینه طال درخواستی مستقیمًا 
به وزارت صنعت و معدن و تجارت و ایمیدرو ارسال شده 
است تا بتوانیم وارد سرمایه گذاری در محدوده های با 

ظرفیت مناسب شویم
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طرح مشترک حمل ونقل ترکیبی با شرکت های بزرگ  ■
معدنی چه زمانی آغاز می شود؟

مطالعات اولیه این طرح رو به اتمام است و اگر به تائید سازمان 
بنادر برسد به سرعت مراحل اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.

سرمایه گذاری در این طرح حدود 300 میلیون یورو است که 
اگر طرح را در سال جاری شروع کنیم می توانیم در سال 1400 
از فاز نخســت مجهزترین پایانه حمل مواد معدنی در حاشــیه 

آب های جنوب کشور بهره برداری کنیم.
با را ه اندازی این پایانه  شاهد بارگیری کشتی های 150 هزار 
تنی خواهیم بود که این مهم ســبب کاهش  چشــمگیر هزینه 

صادرات محصوالت زنجیره فوالد می شود.
هم اکنون پهلوگیری کشتی های 350 هزار تنی سنگ آهن در 
استرالیا به مقصد چین انجام میگردد بطوریکه هزینه حمل برای 
شرکت های استرالیایی به مقصد چین تنی 5.5 دالر عنوان شده 
است درصورتی که هزینه حمل سنگ آهن با کشتی های موجود 
از ایران به چین به دلیل ظرفیت های پایین کشتی ها حدود 14 

دالر است که این مهم قدرت رقابت ما را کاهش می دهد.
همان طور که می دانید شرکت های چادرملو و گل گهر و  ■

فوالد مبارکه اصفهان برنامه دارند 10 میلیون فوالد در منطقه 
مکران تولید کنند آیا شرکت معادن و فلزات در این طرح 

مشارکت خواهد داشت؟
شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات از ابتدای این 
تصمیم در جلسات مشترک سنگ آهنی ها و فوالدسازان حضور 
فعال داشت.احتمال سرمایه گذاری ما در طرح مکران وجود دارد 
اما اعتقادداریم نمایندگان هلدینگ در این طرح بزرگ فوالدی 
حضور دارند و این کفایت می کند بااین حال در شــرایط خاص، 

امکان سرمایه گذاری مستقیم ما هم وجود دارد.
به اعتقاد بنده سرمایه گذاری صنایع بزرگ در کنار آب های آزاد 
یک مدل منطقی است که بایستی خیلی زودتر به آن توجه می 
شد.همچنین مذاکرات اولیه با شرکت های بزرگ اروپایی اس ام 
اس ودانیلی و پرایمتالز برای مشارکت در تولید 10 میلیون تن 

فوالد در مکران در جریان است.
به تازگی کنسرسیوم بزرگ اکتشافی با محوریت معادن  ■

و فلزات تأسیس شده است در این خصوص بیشتر توضیح 
دهید؟

کنسرسیوم بزرگ اکتشافی با مشارکت شرکت های فوالدی و 
معدنی برای اولین بار در کشور با محوریت هلدینگ توسعه معادن 
و فلزات پایه گذاری شد. سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی 
با همفکری ایمیدرو و حمایت جدی آقای دکتر کرباســیان در 

اولویت قرار دارد. با این اقدام ســکان سرمایه گذاری در اکتشاف 
به بخش خصوصی واگذار می شود.

هیئت اجرایی این کنسرسیوم با مشارکت فوالد مبارکه اصفهان، 
فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، گل گهر، میدکو، چادرملو، 

صبانور و سرمایه گذاری امید شکل گرفته است.
اولین جلســه هیئت اجرایی این کنسرسیوم با رئیس محترم 

هیئت عامل ایمیدرو آقای دکتر کرباسیان برگزار شد.
مقرر شــد در آینده این کنسرســیوم به یک شــرکت بزرگ 
اکتشافی تبدیل شود و شرکت ها به تناسب میزان سرمایه گذاری، 

سهامدار آن گردند.
طبق توافق اولیه مقرر است تا پهنه های بزرگ اکتشافی کشور 

با تسهیالت ویژه ای به این کنسرسیوم واگذار شود. ِ
آیا شرکت معادن و فلزات در حوزه زنجیره فوالد به طور  ■

مستقیم اقدامی انجام داده است؟
بلــه به تازگی با مشــارکت ایمیدرو از طریق شــرکت صبانور 
ســرمایه گذاری را برای تولید 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی در 
غرب کشور آغاز کرده ایم که سهم سرمایه گذاری صبانور در این 

طرح حدود 20 درصد است.
در مورد طرح کک سازی طبس بگویید؟ ■

ایــن کارخانه به ظرفیت تولیــد 450 هزار تن کک متالورژی 
بــا ســرمایه گذاری 300 میلیــارد تومــان در طبــس یکی از 
زیرمجموعه های معادن و فلزات است که در آستانه بهره برداری 
قرار دارد و قرار است زغالسنگ موردنیاز آن را از منابع داخلی و 

مخلوطی از زغالسنگ کیفیت باالی خارجی تأمین کنیم.
در حــال حاضر بازار داخلی این محصول رو به رونق اســت و 
صاحبان کوره های بلند خریدار اصلی این محصول هســتند از 

طرفی از بازار صادراتی مطلوبی هم برخوردار می باشد.
در ایــران کم و بیش 30 در صد تولیــد فوالد به روش کوره 
بلند-که انرژی را از طریق زغالسنگ تأمین می کنند – و حدود 
70 در صد توسط احیا مستقیم و گاز صورت می گیرد. این نسبت 

در جهان کاماًل برعکس است؛ بنابراین بازار جهانی همواره نیازمند 
کک است و بازار صادراتی جذابی برای آن وجود دارد.

همچنین در صورت کســب اطمینان کافی از بازار کک برنامه 
داریــم تا ظرفیــت تولید کک را در طبس بــه یک میلیون تن 

افزایش دهیم
آیا محصول کک کارخانه طبس را صادر خواهید کرد؟ ■

اولویت تولید در این کارخانه صادرات است اما در صورت نیاز 
بــازار داخل حاضریم با رعایت قیمــت جهانی کک را در داخل 

بفروشیم.
آیا در شرایط فعلی با آزادسازی قیمت سنگ آهن و زنجیره  ■

فوالد موافق هستید؟
طی ســال های اخیر سنگ آهنی ها انگیزه فراوانی برای فروش 
محصول باقیمت جهانی داشتند اما صنعت فوالد کشور ظرفیت 
آزادسازی قیمت سنگ آهن را ندارد چراکه قیمت تمام شده فوالد 
در ایران باالست. به همین منظور وزارت صمت برای کنترل قیمت 
مواد اولیه فوالد ناچاراً با هدف حمایت از صنایع وارد عمل می شود 

و قیمت ها را کنترل می کند.
هم اکنون شــرایط برای آزادسازی قیمت سنگ آهن به دلیل 
شرایط خاص فوالدسازان فراهم نیست اما این موضوع در مورد 
کک صحت ندارد چون مصرف آن در ایران به اندازه ســنگ آهن 

نیست.
شما به تازگی سرمایه گذاری در صنعت کاتالیست را آغاز  ■

کرده اید در این خصوص توضیح می فرمایید؟
ســرمایه گذاری جدی در صنعت کاتالیســت را آغاز کرده ایم 
به طوری که کاتالیست های اسیدسولفوریک این شرکت در صنعت 

مس کشور با پاسخ مثبت روبرو شده است.
اما هنوز تمام کاتالیست های تولیدی ما از سوی شرکت مس 
مورد مصرف قرار نگرفته و شرکت اتوتک هم فعاًل ریسک استفاده 
از کاتالیست ها ی ایرانی را نمی پذیرد و این موضوع نیاز به زمان 
دارد. هم چنین یکی از برنامه های مهم شرکت، تولید کاتالیست 

های مخصوص احیاء مستقیم فوالد است.
صنعت کاتالســیت در ایران سرمایه بر است اما به بازار داخل 
بسیار خوش بین هســتیم. از سوی دیگر کاتالیست های ایرانی 
باید کیفیت خود را حفظ کنند تا جایگزین مشابه وارداتی شوند.
پیشــنهاد می شــود تولیدکنندگان کاتالیســت در داخل در 
هــم ادغام تا محصول ایرانی با قدرت بیشــتری در بازار داخل 
حضورداشته باشد. این مهم باعث جلوگیری از هدر رفتن پتانسیل 
های شرکتهای ایرانی خواهد شد، البته مشروط بر حفظ کیفیت 

این کاالی استراتژیک، این مدل پاسخگو خواهد بود. 

هم اکنون توافقنامه مشترکی بین این شرکت و سازمان 
بنادر کشور منعقد شده است. 200 هکتار زمین در اسکله 
شهید رجایی برای این منظور اختصاص خواهد یافت. 

برنامه داریم یک پایانه مجهز و کاماًل مکانیزه حمل برای 
پهلوگیری کشتی های 150 هزار تنی ایجاد کنیم تا هزینه 

حمل فوالد و سنگ آهن صادراتی به دلیل باال رفتن 
ظرفیت های کشتی کاهش یابد
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مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملــو با تاکید بر دســت یابــی به اهداف فراتــر از برنامه 
وموفقیتهــای این شــرکت گفت: نیل به  اهــداف پیش بینی 
شده، از جمله اجرای برنامه های استخراج و تولید محصوالت. 
پوشش 109 درصدی درآمد هر سهم در سال 1396. استفاده 
بهینــۀ مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی 
و صنعتی چادرملو و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخِل 
لــوازم، تجهیــزات و قطعات یدکِی مصرفــی در مجتمع های 
تولیدی، حاصل تالش کلیۀ کارکنان و همراهی صاحبان سهام 

و سیاستهای اتخاذ شده توسط هیأت مدیره بوده است .
وی گفــت. چادرملو تنها در ســال 1396 بالغ بر 550 قلم ، 
قطعات و لوازم مصرفی وارداتی را ســاخت داخل نموده است و 
تاکنــون 10 هزار و745 قلــم قطعات و لوازم یدکی را از منابع 
داخلی تأمین و جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج کرده است .

مدیر عامل چادرملو همچنین با اشاره به پروژه های مطالعاتی، 
تحقیقـاتی و پـــژوهشی شرکت بـا هدِف کـاهِش مصـارف و 
هزینه ها، بهینه ســازی و کاهِش مصرف انرژی، استفاده از فن 
آوری هــای جدید، انجام اصالحــات در خطوط تولید و بومی 
سازی افزود: در سال گذشته بیش از 65 هزار نفر ساعت، دوره 
های آموزشِی کارکنان امانی و پیمانکاران، و 12 هزارو 500 نفر 
ساعت،   دوره هاِی کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، 
در گرایشــهای استخراج ، فرآوری و تولید در تداوم برنامه های 
ارتباط صنعت با دانشــگاه در مجتمع هــای معدن و صنعتی 

چادرملو، برگزار گردیده است.
عملکرد تولید در سال  1396  : ■

مهندس نوریان در ادامه در خصوص عملکرد تولید شــرکت 
در ســال گذشته گفت : در سال 1396 میزان استخراج سنگ 
باطله 72 میلیون و 660 هزارتن و مقدار سنگ آهن استخراج 

شده ، معادل 15 میلیون و 195 هزار تن بوده است. 
همچنین مقدار 9 میلیون و 389  هزار تن کنســانتره سنگ 
آهـــن تـولید نموده که 25 درصد فراتر از ظرفیت اسمی بوده 
است. وی سایرمحصوالت تولیدی چادرملو را شامل تولید گندله 
به میزان 3  میلیون و 517 هزار تن ، ســنگ آهن دانه بندی 
515 هزار و 300 تن و شــمش فوالد به میزان 428 هزار تن 

، عنوان کرد.
نوریان همچنین اقدامات انجام شده و عوامل موثر در اجرای 
برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن در سال  1396 

را بدلیل، کـاهش تـوقفات بـــرنامه ای و افزایش بهره وری و 
ساعات کار مفید، به میزان 21درصد . 

- افزایش ضریب بازیافت از 61 درصد طبق محاسبۀ ظرفیت 
تولید کارخانه ، به 65/4 درصد.

- افزایش گروه های تعمیرات و تسریع در برنامه های تعمیراتی 
استفاده حداکثری از لوازم ساخت داخل دانست

طرحهای بهره برداری شده در سال 1396  و در دست تکمیل:
مهندس نوریان سپس با اشاره به طرح های بهره برداری شده 
شرکت در سال 96  شامل  طـرح احداث کارخانۀ فوالد چادرملو 
به ظرفیت 1 میلیون تن و قابل ارتقاء تا 1 میلیون و 300 هزار 
تن- طرح افزایش ظرفیت کارخانۀ گندله سازی از 3 میلیون و 
400 هزار تن به 4 میلیون تن و طرح تأمین آب از محل اجرای 
شبکه فاضالب شهرستان اردکان، به تشریح طرح های در دست 
اقدام شرکت پرداخت و گفت : طـرح احداث کارخانۀ احیاء )آهن 
اسفنجی( با ظرفیت 1 میلیون و 550 هزارتن  مهمترین طرح 
چادرملو است که بالغ بر 10 هزارو 633 میلیارد ریال پیش بینی 

سرمایه گذاری برا ی اجرای آن بعمل آمده است .
پیشــرفت فیزیکی این طرح تا پایان سال 1396، 87  درصد 
بوده و انتظار می رود  راه اندازی آزمایشــی  این پروژه تا پایان  

نیمه اول سال جاری انجام گیرد.

طرحهای آتی شرکت : ■
مدیر عامل چادرملو از جمله طرح های آتی که در دورنمای 
توســعه شرکت ترسیم شده اســت را، استفاده از پهنه معدنی 
آنومالی دی -  ســاخت کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 
4 میلیون تن در سال با برآورد سرمایه گذاری حدا اقل 9 هزار 
میلیارد ریال با  استفاده از فاینانس خارجی که مذاکرات اولیه 

آن نیز به عمل آمده است.
و همچنین طرح احداث کارخانۀ نورد با ظرفیت 1 میلیون و 
200 هزار تن در سال با پیش بینی  سرمایه گذاری حداقل به 

میزان 3 هزار میلیارد ریال عنوان کرد .
مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای تولید فوالد :
محمود نوریان سپس به طرح های مشارکتی چادرملو اشاره 
کرد و گفت : در راســتای مصوبات هیــأت مدیره و در جهت 
مشارکت با بخشهـای خصوصی، این شرکت اقدام به مشارکت 
در سرمایۀ شرکت آهن و فوالد غدیر ایـــرانیان بـه میزان 30 
درصد، شـرکت آهـن و فوالد ارفع به میزان 43 درصد و شـرکت 
صنـــایع آهـن و فوالد َسرمد اَبرکوه به میزان 65 درصد سهام 

نموده است.
چادرملو در اجرای طرح احداث کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی 
با ظرفیت 30 هزار تن در ســال ، به میزان 27 درصد در سهام 

آن ، مشارکت نموده که در مرحلۀ قبل از بهره برداری است.
همچنیــن در اجراِی مصوبۀ هیأت مدیرِه، شــرکت چادرملو 
در طرح  انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی کشور، به 

میزان 22 درصد مشارکت دارد.
هـــدف از اجزای این طرح، شیرین سازی و انتقال آب نمک 
زدائی شــده به میزان 500 میلیون متر مکعب در سال در سه 
فاز جهت تأمین بخشی از نیازها و مصارف آب مجتمع هـــای 
تـولیدی در حـال بهره برداری و طرح های توسعۀ سنگ آهن 
گل گـــهر ، معـادن مـــس سرچشمه و سنگ آهن چادرمـلو 

می باشد. 
برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس مبلغ 62 هزارو 651 

میلیارد ریال ، هزینۀ پیش بینی شده است.
 یادآوری می شود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 
1396 موفق شــد، رتبۀ دّوم گروه اکتشــاف ، استخراج و بهره 
برداری معادن ، در رتبه بندی 500 شــرکت بزرگ کشور را به 
دست آورد و در مجمع عمومي سالیانه صاحبان سهام خود مبلغ 

330 ریال سود برای هر سهم تقسیم کند.

محمود نوریان خبر داد:

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی
 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1396
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 نظارت بر ساخت پروژه های فوالدی
 بهره برداری از پروژه های کنسانتره

 اجرا و ساخت پروژه های فوالدی

 

آدرس : تهران،اتوبان کردستان )جنوب به شمال(،خیابان 
 3،واحد 42(،پالک 33حسیه پور )

 شماره تماس :

88357149 

88631554 
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لطفا به طور فشرده در مورد عملکرد میدکو طی 5 سال گذشته  ■
توضیح بفرمایید؟

بهتر است که ما از نیمه ی دوم سال 87 شروع کنیم، ما تقریبا 
ده سال قبل از صفر و پایه شروع کردیم و به تدریج تعداد پروژه 
های ما افزایش پیدا کرد که اکنون 35 پروژه داریم که شامل 
کارخانجات صنایع معدنی، معادن و محدوده های اکتشافی است 
و باید بیان کرد که تاپایان سال 97 تقریبا تمام پروژه های ما 
به اتمام خواهد رســید، البته تعدادی هم تا االن )خرداد97( 
به بهره برداری رســیده است و شاید فقط فوالد بوتیا به دلیل 
تاخیر در تأمین منابع مالی در ســال 98 به بهره برداری برسد. 
ما به هر صورت به برنامه ریزی که انجام داده بودیم رسیده ایم. 

اولویت میدکو طی 5 سال آینده بر روی کدام بخش های معدن  ■
و صنایع معدنی خواهد بود ؟

اوال ما در تالش هســتیم طی 5 ســال آینده واحد هایی که 
در حال بهره برداری است را به حداکثر ظرفیت برسانیم بخش 
مهم دیگری از کار ما بازپرداخت تسهیالتی است که برای این 

پروژه ها از داخل و خارج از کشور دریافت کرده ایم . 
به احتمال فراوان بیشتر کار توسعه میدکو در بخش اکتشاف 
و معــدن متمرکز خواهد بود و اگر مــاده ی معدنی به غیر از 
سنگ آهن و مس باشد هم به دنبال اکتشاف آن هستیم، اگر 
در فلزات دیگر هم ماده معدنی قابل توجهی شناســایی کنیم 
و قابلیت سرمایه گذاری داشته باشد حتما سرمایه گذاری الزم 

را خواهیم داشت .
در سال 97 چه طرح هایی از میدکو راه اندازی خواهد شد ؟ ■

در ســال 97 تمامی طرح ها به اتمام خواهد رسید. دو طرح 
گندله سیرجان و بوتیا سال گذشته تمام شده و به بهره برداری 
رســیده ولی هنوز افتتاح رسمی نشــده است و نیز خط دوم 

فروسیلیس همدان راه اندازی و در مرحله تولید می باشد. 
 مس کاتد شــهر بابک، فوالد بردســیر، فوالد زرند، آهک و 
دولومیــت در کرمان و همچنیــن فرآوری زغال در طبس هم 

امسال کارهای مربوط به راه اندازی آن ها انجام خواهد شد .
لطفا در مورد حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در میدکو  ■

توضیحاتی ارائه بفرمایید .
حجم کل ســرمایه گذاری ما باید به 22 هزار میلیارد تومان 
برسد که حدودا تا االن 18 هزارمیلیارد تومان از آن انجام شده 
اســت و بقیه نیز در دســت انجام می باشد که قسمت عمده 
آن به پروژه بوتیا بر می گردد چون حجم ســرمایه گذاری 530 

میلیون یورویی در آنجا صورت گرفته اســت و در سال 98 به 
بهره برداری خواهد رسید .

لطفا در مورد برنامه و عملکرد تولید در سال 96 بگویید . ■
ما به برنامه و بودجه رســیدیم و از لحاظ تعهدات مالی هم 
به اهداف خود نائل شدیم که البته در مجمع عمومی سال 97 

هم اعالم شد .
تولیدات میدکو در سال 97 به چه میزان خواهد رسید؟ ■

ما سال به سال در تالش هستیم به ظرفیت طراحی شده خود 
نزدیکتر بشویم و حتما با اتمام پروژه های جدید به ظرفیت های 

تولیدی جدیدی خواهیم رسید. 
آیا برنامه ای برای اکتشافات دارید ؟  ■

ما 5 پهنه ی اکتشافی را در دست اقدام داریم که 3 مورد در 
استان کرمان، یکی در استان قزوین و یکی هم در استان اردبیل 
می باشد و هر 5 پهنه  را بر اساس شرح خدماتی که دولت به ما 
اعالم کرده بود به اتمام رساندیم و به صنایع و معادن استانهای 
ذی ربط اعالم کردیم و منتظریم که به ما پروانه اکتشاف بدهند 
که در اســتان اردبیل صادر شده و از نظر من بهترین عملکرد 
را صنایع و معادن اســتان اردبیل داشته است . هم اکنون هم 
در اردبیل یک پروژه اکتشــاف تفصیلی برای یک ذخیره مس 
در حال انجام است . در کرمان هم از سه پهنه که شامل مس، 
زغالســنگ و سنگ آهن اســت، منتظر پروانه اکتشاف آن ها 
هستیم.در قزوین هم محدوده ای شامل آلونیت شناسایی شده  
است که این پروژه هم هنوز پروانه اکتشاف کسب نکرده است .

تاکنون معادنی به میدکو واگذار شده است ؟  ■
معادنی را که هم اکنون در حال استخراج است بخشی را با 
گلگهر شریک هستیم به عنوان مثال معدن 2 و 6 را با گلگهر 
مشــارکت داریم که االن در مرحله آماده ســازی است البته 
معدن 2 اســتخراج هــم دارد، معدن جالل آباد و معدن زغال 
سنگ خمرود و معادن 2 و 3 طبس هم در مرحله آماده سازی 
هستند. البته ما همزمان با آماده سازی و باطله برداری قسمتی 

هم بهره برداری می کنیم.
آیا قصد سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور را دارید ؟ ■

بله هم اکنون در زمینه زغال سنگ و مس در حال مطالعاتی 
برای انجام فعالیت هســتیم و کشــورهای استرالیا و شیلی را 

مدنظر داریم.
با توجه به وضع تعرفه از طرف آمریکا و ایجاد کسری چین، به  ■

نظر شما چین با این موضوع چگونه می تواند برخورد کند ؟

ببینید چین هم در همه ی محصوالت چه فلزی و چه غیر 
فلزی به هر صورت شرایطی رو دارد که هر تغییری در ارتباط 
با چین اتفاق بیفتد کشورهای زیادی را تحت تاثیر قرار می 
دهد چون حجم تولیدات واقعا یک حجم بسیار باالیی است. 
اما کدام دسته از کشورها را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد 
؟ مثــال در زمینه فوالد مــا خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیریم 
به دلیل اینکه حجم تولید ما یا ظرفیت های ما در مقایســه 
بــا حجم و ظرفیتی که چین دارد خیلی زیاد نیســت و این 
موضوع نمی تواند مارا درگیر مشــکالت اساسی بکند. البته 
باید به این نکته هم توجه کرد که قیمت تمام شده چینی ها 
هم پایین است که این عامل مهم می تواند آن هارا در رقابت 
نگــه دارد. نکته ی مهم تر این اســت که به نظر آمریکایی ها 
زیاد نمی توانند در این موضوع و تعرفه ها مقاومت کنند یعنی 
در بلند مدت نمی توانند از تولیدات زیادی که در چین انجام 
می شود چشم پوشــی کنند چون نیازشان را باید به گونه ای 
برطرف کنند ببینید چین ساالنه حدود 800 میلیون تن فوالد 
تولید می کند، چقدر از این تولید را خودش مصرف می کند؟ 
باید توجه شــود که بخشی از این تولید صادراتی بوده است 
و برای این قسمت صادراتی، نیاز وجود دارد و کشور دیگری 
نمی تواند این نیــاز را برطرف کند لذا این تعرفه ها در بلند 

مدت هم برای چین اثر ندارد .
با توجه به احتمال بازگشت تحریم ها، به نظر شما چه تاثیری بر  ■

روی صنایع معدنی و فلزی خواهد گذاشت ؟
بخش معدن و صنایع معدنی در بحث تحریم کمترین آسیب  ■

را می بیند به دلیل اینکه این صنعت وابسته به مواد معدنی داخلی 
است.

ببینیــد در صنعت معدن و محصوالت معدنی باید به نکاتی 
توجــه کرد، ابتدا مواد اولیه که در داخل ما کامال دسترســی 
داریم و مشکلی برای تامین نداریم، قسمت دوم ماشین آالت 
و تجهیزات است که از طرق مختلفی می شود به دست آورد و 
در این مورد هم مشکلی نیست و قسمت سوم وجود نرخ های 
بین المللــی برای محصوالت معدنی و فلزی اســت. ببینید هر 
محصولی که نرخ جهانی داشــته باشــد دیگر مهم نیست که 

شما آن محصول را در داخل به فروش برسانید یا در خارج. 
تحریم های سیســتم بانکی هم در نقل و انتقاالت ارز تاثیر 
می گــذارد ولی راه هایی وجود دارد کــه می توان اثرگذاری را 

کاهش داد .

در گفتگو معدن 24 با دکتر علی اصغر پورمند اعالم شد:

تشریح اولویت های میدکو در 5 سال آینده
بخش معدن و صنایع معدنی در بحث تحریم 
کمترین آسیب را می بیند به دلیل اینکه صنعت 
وابسته به مواد معدنی داخلی است. دکتر علی اصغر 
پورمند مدیرعامل هلدینگ معدن و صنایع معدنی 
خاورمیانه در گفت و گویی با معدن 24 معتقد است 
که تحریم های سیستم بانکی هم در نقل و انتقاالت 
ارز تاثیر می گذارد ولی راه هایی وجود دارد که می 
توان اثرگذاری آن را کاهش داد. پورمند می گوید 
تمرکز میدکو در طی 5 سال آینده بیشتر بر روی 
تکمیل ظرفیت های فعلی واحدهای زنجیره فوالد و 
مس و اکتشاف معادن خواهد بود. متن کامل گفتگو 
با مدیرعامل میدکو را در پی می خوانید.
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  نوســانات نرخ ارز در چهار ماهه اخیر چالشــی بزرگ در 
حوزه تولیدی و اقتصادی آهن و فوالد ایران ایجاد کرده است.

هم به لحاظ حفظ مناســبات و استمرار و برنامه ی افزایش 
تولید انواع مقاطع فوالدی و هم به لحاظ حفظ و توسعه سهم 
صادرات که پتانسیل واقعی صادرات در شرکتهای فوالد مبارکه، 
فوالد خوزستان، فوالد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خراسان و سایر شرکتهای بزرگ بخش خصوصی تولید فوالد 
ایــران وجود دارد، برای این شــرکتها دل نگرانیهایی را ایجاد 

کرده است.
این دل نگرانی و دغدغه بدلیل اعمال تعرفه گمرکی 25 درصد 
فوالد توســط امریکا که شامل اتحادیه اروپا و کانادا و مکزیک 
نیز می شــود. همچنین بدلیل اینکه کشورهای کره جنوبی، 
اســترالیا، برزیل و آرژانتین نیز مشمول تعرفه نمی شوند ولی 

واردات محصوالت فوالدی از این کشورها محدود می شود.

ولذا امکان و احتمال ســرازیر شــدن بخشی از محصوالت 
فوالدی کشــورهای مذکور به سمت بازارهای حوزه منا وجود 
دارد و علی االصول پتانســیل صادراتی محصوالتی محصوالت 
فوالد ایران باید مراقب وضعیتهای مذکور باشند. از طرف دیگر 
هم به لحاظ تاثیر هزینه های ارزی در قیمت تمام شده فوالد از 
قبیل الکتروگرافیتی، فروآلیاژهای وارداتی، قالب مسی، برخی 
از نســوزها مصرفی و قطعات یدکی ویژه که سهم آن از قبیل 
هزینه ها در قیمت تمام شــده حدود 15 درصد تا 20 درصد 
را بــه حوزه اختصاص می دهند. از طرف دیگر افزایش حدود 
15-20 درصد در سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده 
از طرف دیگر کاهــش قیمت 3-4 درصدی مقاطع فوالدی و 
ضرورت حفظ سهم بازار صادراتی و فروش ارز ناشی از صادرات 
با نرخ ارز ابالغی دولت به سیستم بانکی این دغدغه ها و نگرانی 

ها تا شش ماهه ی آتی وجود دارد.

برای کاهــش دل نگرانی از قبیل دغدغه های مذکور 
توجه اساسی به مواردذیل ضروری است.

1- ارتقاء همه جانبه بهره وری
2- کاهش قیمت تمام شده

3- تولیــد فوالدهای مخصوص و مهندســی آلیاژی که در 
تــوان بالقوه فوالد مبارکه، فوالد خوزســتان، فوالد هرمزگان، 
فوالد آلیاژی ایران، فوالد خراســان، فوالد پاســارگاد و سایر 
تولیدکنندگان فوالد کشــور وجود دارد که می توانند ســهم 

بازار صادراتی را افزایش دهند
4- استفاده هرچه بیشتر از ارز حاصل از صادرات برای واردات 
مواد و قطعات مورد نیاز تولید آهن و فوالد و ســرمایه گذاری 
های مربوط به احداث کارخانجات و اجرای پروژه های فوالدی 
مرتبط با صادرکنندگان بــا توجه به نرخ ارز ابالغی می تواند 

استمرار صادرات را موجه و تضمین نماید.

آسیب شناسی 
اوضاع فوالد 
ایران در
 6ماه آینده 

اسدا...فرشاد ■



12

13

عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

www.madan24.com

w
w

w
.m

ad
an

24
.c

om
دن

مع
 و 

ت
نع

 ص
وز

ت ر
ش

دا
زرگ

ت ب
سب

منا
ه 

ر ب
شو

ی ک
دن

مع
ع 

نای
 ص

ن و
عد

د م
کر

مل
ع

20
18

ئن
ژو

 1 
/13

97
ماه

یر
1 ت

ه 0
شنب

یک



12

13

عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

www.madan24.com

w
w

w
.m

ad
an

24
.c

om
دن

مع
 و 

ت
نع

 ص
وز

ت ر
ش

دا
زرگ

ت ب
سب

منا
ه 

ر ب
شو

ی ک
دن

مع
ع 

نای
 ص

ن و
عد

د م
کر

مل
ع

20
18

ئن
ژو

 1 
/13

97
ماه

یر
1 ت

ه 0
شنب

یک

فاز اول کار خانه کنسانتره سنگ آهن امیر سنگان پارسیان 
مرداد ماه 97 به بهره برداری می رسد.

ایمان عامری مدیر عامل شــرکت امیر سنگان پارسیان در 
گفتگو  با معدن 24گفت: فاز اول کارخانه 500 هزار تنی امیر 
سنگان پارسیان اوایل مراد ماه امسال به بهره برداری می رسد.

عامری افزود:70درصد ساخت این کارخانه در داخل صورت 
گرفته است و برخی از تجهیزات از کشور آفریقای جنوبی و 

یک شرکت اروپایی خریداری شده است.

وی تصریــح کرد:ورودی عیار ســنگ آهن در فاز اول کار 
خانه کنســانتره ســازی 58درصد و عیــار خروجی حدود 

67درصد است.
عامری در ادامه گفت: ســاخت فاز دوم کارخانه کنسانتره 
سنگ آهن شرکت امیر سنگان پارسیان به ظرفیت 500هزار 
تن در اوایل خرداد ماه امسال آغاز می شود و هم اکنون در 

حال تکمیل اسناد مناقصه هستیم.
وی افزود:برای ساخت فاز دوم کارخانه امیر سنگان پارسیان 

11پیمانکار اعالم آمادگی کرده اند .
عامری گفت:سیســتم فراوری فاز دوم کارخانه کنسانتره 
سازی امیر سنگان به روش فلوتاسیون است و در این فرایند 

عیار 40درصد را به باالی 66درصد خواهیم رساند.
گفتنی اســت مجموع سرمایه گذاری شرکت امیر سنگان 
پارســیان در فاز یک و دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن در 
ســنگان که بالغ بر یک میلیون اســت معادل 200میلیارد 

تومان برآورد شده است.

امیرسنگان پارسیان 
صاحب کارخانه 500هزارتنی کنسانتره سنگ آهن شد

داریوش اســماعیلی گفت: پیــرو پیگیری های کمیته 
معدنی مجلس، فراکســیون معدنی مجلس و کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی، شورای عالی 
اقتصاد در جلســه روز گذشــته خود »وضع عوارض بر 

صادرات کلیه مواد معدنی خام« را تصویب کرد.
وی با بیان اینکه این مصوبه از سال 97 عملیاتی می شود، 
افزود: برای کلیه مواد معدنی خام در سال اول 5 درصد، 
در سال دوم 8 درصد و در سال سوم 10 درصد عوارض 

وضع خواهد شد و به صورت پلکانی اعمال می شود.
رئیس کمیته تعامل دولت و مجلس در حوزه معادن و 
صنایع معدنی گفت: از وزیر »صنعت، معدن و تجارت«، 
معــاون معدنی وزیر »صنعت، معدن و تجارت« تشــکر 
می کنیم که طبق پیگیری ها چنین موضوعی را پیگیری 

کردند.
وی افزود: امیدوایم با این تصمیم شــاهد مواد معدنی 

خام صادر نشود.
رئیس فراکســیون معــدن مجلس تاکید کــرد: این 
فراکسیون در بخش حمایت از کاالی ایرانی همچنان بر 
فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث جلوگیری از خام 

فروشی تاکید دارد.
اسماعیلی پیشتر گفته بود: در رابطه با اعمال »عوارض 
آسیب رســان به خام فروشی« ابتدا مجلس قصد داشت 
از طریق الیحه بودجه ســال 97، پیش بینی های الزم را 
داشته باشد، اما از آنجایی که دولت به مجلس گفت این 
موضوع را در دســتور کار دارد و به زودی در این رابطه 

تصمیم گیری خواهد کرد متاســفانه در جلســه شورای 
اقتصاد گفته شــد که این موضوع به تعویق بیفتد. اگر تا 
یک ماه آینده عوارض »آسیب رســان به خام فروشی« از 
سوی دولت اعمال نشود حتما این موضوع در مجلس به 
شکل طرح مطرح خواهد شد تا ما بیش از این شاهد صادر 

کردن مواد خام معدنی نباشیم.

 شورای عالی اقتصاد با »وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام« موافقت کرد 



14

15

عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

www.madan24.com

w
w

w
.m

ad
an

24
.c

om
دن

مع
 و 

ت
نع

 ص
وز

ت ر
ش

دا
زرگ

ت ب
سب

منا
ه 

ر ب
شو

ی ک
دن

مع
ع 

نای
 ص

ن و
عد

د م
کر

مل
ع

20
18

ئن
ژو

 1 
/13

97
ماه

یر
1 ت

ه 0
شنب

یک

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران توانایی 
اجرا و تامین مالی طرحهای زنجیره فوالد را دارد.

بیژن ســرانجام مدیر عامل شرکت ســاختمانی گسترش و 
نوســازی صنایع ایران )مانا(روز یکشنبه در نشست خبری با 
اصحاب رسانه گفت: شرکت مانا بعنوان پیمانکار اصلی شرکت 
میدکو در شرایط تحریم بسیاری از طرحهای معدنی و صنایع 

معدنی میدکو را به بهره برداری رساند.
وی تصریح کرد:شــرکت مانا در ســال 57 توسط سازمان 
ایدرو تاسیس ودر سال 87 توسط بانک پاسار گاد این شرکت 

خریداری ودر اختیار هلدینگ میدکو قرارگرفت.
سرانجام افزود:7.5میلیون تن گندله ،10میلیون تن کنسانتره 
سنگ آهن و 4.5میلیون تن فوالد و800هزار تن کک متالورژی 
در شرکت میدکو هم اکنون تولید یا جز برنامه های آتی است.
وی گفت:بسیاری از طرحهای میدکو در شرایط سخت تحریم 

و با پیگیری بانک پاسار گاد انجام شد.
ســرانجام افزود:حوزه فعالیت مانا بیش تر در بخش اجرای 
طرحهای زنجیره فوالد و ســاختمان اســت و از ســال 88 
فعالیت خود را بطور جدی آغاز کرد  از 27طرحی که به ارزش 
2500میلیارد تومان در اختیار داشتیم حدود 13 فقره از آن را 
تحویل دادیم که مهم ترین آن طرح گندله سازی 2.5میلیون 
تنی زرند،کک ســازی زرند و طرح زغالشــویی طبس بود و 
پیشــبینی می شــود از 14طرح باقی مانده 9طرح به ارزش 

500میلیارد تومان در سال 97 به بهره برداری برسد.
ســرانجام گفت:طرح کارخانه آهک سازی،زغالشویی،طرح 
توسعه حرم امیر المومنین و چندین طرح احداث بیمارستان 
از جمله طرحهایی هستند که در شرکت مانا در حال اجرا است.
وی به احداث یک کارخانه 1.5میلیون فوالدتوسط شرکت 

مانا اشاره کرد و افزود:
فــوالد بوتیا به ظرفیت 1.5میلیون تن با همکاری شــرکت 
دانیلی ایتالیا توسط شــرکت مانا در حال اجراست بطوریکه 
تجهیزات این کار خانه در ایتالیا ســاخته می شود و در ایران 
اجرایی می شــود و پیش بینی می شــود این طرح در سال 
97به بهره برداری برســد. سرانجام افزود:با لغو برجام توسط 
ترامپ هنوز نامه ای یا صحبتی مبنی بر عدم همکاری دانیلی 

به شرکت مانا ارسال نشده است.
وی تصریح کرد:کشــور برنامه دارد تــا ظرفیت فوالدرا در 
افق1404به55میلیون تن برســاند این در شرایطی است که 

هم اکنون ظرفیت تولید فوالد کشــور بالغ بر 20میلیون تن 
است.در این راستا شرکت مانا این توانایی را دارد تا طرحهای 
زنجیره فوالد کشــور را بصورت EPCFاجرا کند یعنی عالوه بر 

اجرا تامین مالی هم انجام دهد.

سرانجام افزود:شــرکت های زیادی از آمریکای التین،کره 
وروســیه برای ســرمایه گذاری و تامین اعتبار در طرحهای 

فوالدی ایران اعالم آمادگی کرده اند.
وی گفت: یکی از برنامه های شرکت مانا در سال97 اجرای 
طرحهای زنجیره فوالد و بیمارســتانی بصورت اجرا و تامین 
مالی اســت چرا که اعتقاد داریم ایران از ظرفیت های باالیی 
برای ســرمایه گذاری داردو  کشورهای خارجی عالقه فراوانی 

برای حضور در بازار ایران دارند.
سرانجام اظهار داشت:توسعه طرحهای زیربنایی جز اهداف 
مهم شرکت مانا است و این شرکت بتازگی آمادگی خود را در 
یک طرح دو میلیارد دالری بصورت EPCF اعالم کرده است و 

در حال رایزنی برای ورود به این طرح هستیم.
وی ورود مانابه طرحهای آب رسانی طرحهای زنجیره فوالد 
را یکی از اهداف مهم خواند و گفت:طرح پاالیش و پاکســازی 
فاضالب شــهری کرمان با سرمایه گذاری 800میلیارد تومان 
با هدف تامین آب صنایع در شــرکت مانا اجرایی شده است 
همچنیــن در مناقصه بین المللی طــرح انتقال آب از دریای 

عمان به سنگان شرکت خواهیم کرد.
سرانجام تامین آب طرحهای زنجیره فوالد در سنگان مشکل 
خواند و اظهار داشــت: بتازگی شرکت های فعال در زنجیره 
فوالد سنگان با تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری توانستند 
آب مورد نیاز کارخانه های کنســانتره و گندله سنگ آهن را 

از سنگان تامین کنند.
مدیر عامل مانا در پایان گفت:برنامه داریم در سال 98 معادل 
4هزار میلیارد تومــان طرح در داخل و 2هزار میلیارد تومان 

طرح در خارج از کشور اجرا کنیم.

بیژن سرانجام خبرداد

آمادگی شرکت مانا برای اجرا و تامین مالی طرحهای فوالدی کشور 

کشور برنامه دارد تا ظرفیت فوالدرا در 
افق1۴0۴به55میلیون تن برساند این در شرایطی است 
که هم اکنون ظرفیت تولید فوالد کشور بالغ بر 20میلیون 
تن است.در این راستا شرکت مانا این توانایی را دارد تا 
طرحهای زنجیره فوالد کشور را بصورت EPCF اجرا کند 

یعنی عالوه بر اجرا تامین مالی هم انجام دهد
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ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( به عنوان یکی از ســازمان های توسعه ای کشور از 
نیمه دوم سال 92 با تجدیدنظر در استراتژی خود و با اعتقاد و 
باور به حضور بخش خصوصی در اقتصاد بخش معدن و صنایع 
معدنی، فصلی جدید را در برنامه ها و عملیات های اجرایی خود 
آغاز کرد و در نتیجه، طی این مدت توانست به نتایج ارزنده ای 
در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور دست پیدا کند. 
به طوری که از یک ســازمان  با طــرح های راکد تا نیمه اول 
ســال 92، به سازمان توسعه ای حقیقی تبدیل شد و توانست 
نقش خود را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در میان 

مسئوالن و مردم آشکار سازد. 
اجرای طرح های نیمه فعال و راکد با ســابقه چندین ساله و 
نیــز آغاز طرح های جدید در این دوره، واقعی بودن این باور و 
اعتقاد را نشان داد. اجرای طرح های 7 گانه فوالد استانی و به 
سرانجام رساندن تدریجی آنها- که دچار وقفه طوالنی شده بود- 
و نیز اجرای طرح های همچون 1.2 میلیارد دالری آلومینیوم 
جنوب و یک میلیارد دالری ســرب و روی مهدی آباد از جمله 
ایــن عملکرد ها بود. در همین حین، ایمیدرو با بهره گیری از 
مذاکرات موثر با شــرکت هــا و صاحبان فناوری داخلی و بین 
المللی، طرح های دیگری از جمله کارخانه های متعدد فرآوری 
ســنگ آهن در سنگان، تیتانیوم کهنوج، اسکله بندر پارسیان، 
زغالشویی البرز مرکزی، طرح 40 هزار تنی آلومینیوم جاجرم، 
، الکترود گرافیتی، آنتیموان سفیدابه، نیروگاه هرمز و هرمزان، 
طالی زرشــوران، پتاس خور و بیابانک، پاالیشگاه قطران زرند، 
4 طرح کنســانتره و گندله سازی سنگان، منطقه ویژه صنایع 
انرژی بر، تجهیز معادن گل گهر 4 – 5 – 6 ، زغالسنگ خمرود 
و تولیــد گرین کک را در کنار دیگر طرح های بخش معدن و 
صنایع معدنی به اجرا درآورد. در این میان بهره گیری از دانش 
ایرانی تولید آهن اســفنجی به روش پِِرد )PERED( گام موثری 
در عملی ساختن تکنولوژی ایرانی در زنجیره فوالد بود که سال 

گذشته در سه کارخانه احیای مستقیم نمایان شد.

سرمایه گذاری 5.3 میلیارد دالری ■
با شــروع دولت یازدهم در نیمه دوم ســال 92، طرح های 
متعــددی در بخش معدن و صنایع معدنــی، راکد و غیرفعال 
بودند. ایمیدرو با اســتراتژی جدیدی که طراحی و عملی کرد، 
حضور بخش خصوصی پررنگ دیده شد و در نتیجه توانست با 
مشارکت این بخش 32 هزار میلیارد تومان طرح را فعال کرده 
یا به اجرا درآورد. این اســتراتژی در راستای اقتصاد مقاومتی 
و گســترش حضور بخش خصوصی به اجرا در آمده است. طی 
ایــن مدت افزون بر 5.3 میلیارد دالر در نقاط مختلف کشــور 
پروژه وارد مدار تولید شد. در این میان ایمیدرو طی سال های 
93 تا 95، با مشــارکت بخش خصوصی، 27 طرح بزرگ را در 
بخــش معدن و صنایع معدنی به ارزش 3 میلیارد و 7 میلیون 
و 5 هزار دالر به بهره برداری رســاند که در نتیجه آن، برای 7 

هزار و 660 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.  

اقدامات ایمیدرو در سال 96 ■
افتتــاح بیش از 2.3 میلیارد دالر طرح  با اشــتغال 

4800 نفری
ایمیدرو طی سال 96 با مشارکت بخش خصوصی، 23 طرح 
در بخش معد ن و صنایع معدنی  به بهره برداری رســاند که 

نگاهی به اقدامات ایمیدرو طی سال های 92 تا 96

سرمایه گذاری 5 میلیارد دالری در راه اندازی طرح های 
معدنی و صنایع معدنی ایمیدرو

طرح های افتتاح شده سال های 93 تا 95
اشتغال مستقیمسرمایه گذاریعنوان طرحسالردیف

47.6800فاز یک طالی زرشوران - تولید 3 تن طال در سال11393

2
 پروژه مگا مدول احیاء مستقیم شماره 2 پروژه شهید خرازی -

450800تولید 1.5 میلیون تن فوالد درسال
2370پست 33/400 کیلووات مبارکه3
650طرحهای افزایش بهره وری آب و انرژی مبارکه4
3150سیمان ونزوئال - تولید1 میلیون تن سیمان در سال5

45.470میله گذاری آلومینیوم المهدی - تولید آند6
511250 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی7
126300واحد احیاء مستقیم فوالد بردسیر - میدکو8
1

1394

115پایلوت پترولیوم کک - تولید پترولیوم کک

2
 فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس -

30150افزایش ظرفیت از 6 میلیون تن به 12 میلیون تن
160300پاالیشگاه خاتون آباد - ظرفیت 100 هزار تن کاتد در سال3
51.2250پتاس خور بیابانک - تولید پتاس از شورابه ها4
107150کک سازی و پاالیشگاه قطران زرند - تولید قطران و کک5
185300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیط مس سونگون6
180300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیظ مس سرچشمه7
818.1400 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی8
1

1395

1.350آنتیموان سفیدابه - تولید نیمه صنعتی آنتیموان

2
 واحد احیاء مستقیم سپیددشت - تولید 800 هزار تن آهن

120300اسفنجی
3.350پایلوت تیتانیوم کهنوج - طرح نیمه صنعتی تولید تیتانیوم3

4
 ماشین ریخته گری شماره 5 مبارکه - تولید 1.8 میلیون تن

4302000فوالد در سال
1012500 طرح زیربنایی - برق رسانی و راه سازی معدنی5

6
 شرکت تاراز چهارمحال - تولید 330 هزار تن ورق گالوانیزه ویژه

52250و ورق گالوالوم
15100بریکت سازی مبارکه - تولید 60 تن بریکت در ساعت7
6.625واحد سولفور زدایی بخش ذوب و افزایش بهره وری مبارکه8

9
 فاز اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبي 500 مگاواتی سمنگان

315150سیرجان

10
 7 پروژه نوسازی و افزایش بهره وری شرکت ملی مس در

29020سرچشمه و خاتون آباد

11
 واحد سختی زدایی آب - افزایش بهره وری، 450 متر مکعب در

610ساعت گل گهر
3007.57660مجموع  ) میلیون دالر (
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از ارزش بیش از 2.3 میلیــارد دالری برخوردار بود. مجموع 
اشتغال مستقیم این طرح ها نیز 4850 نفر بود. در این میان،  
3 واحد احیای مستقیم فوالدهای استانی با دانش فنی ایرانی 
)PERED( افتتاح شدند. همچنین 10 میلیون تن ظرفیت تولید 
گندله و 2.5 میلیون تن ظرفیت تولید کنســانتره سنگ آهن 

در مجتمع معدنی سنگان به بهره برداری رسید.

تولید محصوالت معدن و صنایع معدنی در سال 96 ■
تولید و صادرات فوالد

شرکت های فوالد ساز کشور از ابتدای ماه فروردین تا پایان 
اســفند سال گذشــته، 21 میلیون و 884 هزارتن فوالد خام 
تولید کردند. این رقم در سال 95، معادل 18 میلیون و 466 

هزار تن بود که حاکی از رشد 19 درصدی است.
عالوه بر این طی 12 ماهه ســال 969، 19 میلیون و 776 
هزار تن انواع محصوالت فوالدی )کالف، تیرآهن، ورق عریض، 
میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره( در کشور 
تولید شد. میزان تولید این محصوالت در سال 95، 18 میلیون 
و 151 هزار تن بود که نشان دهنده افزایش 9 درصدی است. 
طی ســال 96، 161 هزارتن مس، 337 هزار تن آلومینیوم، 
240 هزار تن آلومینا و 58 میلیون تن سنگ آهن تولید شد.

صادرات 10.7 میلیارد دالری ■
سال گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران به 
بیش از 10.7 میلیارد دالر رسید. این رقم صادرات 22درصد 
از کل صادرات کشور را در برگرفت. در این میان برای نخستین 
بار، صادرات فوالد ایران با 39 درصد رشد به رقم 9.48 میلیون 
تن در ســال 96 رســید. در همین مدت رشد 300 درصدی 
صادرات آهن اســفنجی و 10.4 درصدی سیمان محقق شده 
اســت. طی این مدت 713 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد 
که نســبت به آمار سال گذشــته )172 هزار تن(، حاکی از 
افزایــش 315 درصــدی صادرات این محصول اســت. بدین 
ترتیــب کل صادرات زنجیره فــوالد از 9 میلیون و 208 هزار 

تن نیز عبور کرد.

شروع 4 طرح بزرگ در سال 96 ■
همچنین در سال 96 ، چهار طرح بزرگ آغاز شد که منجر 
به اشتغال 2500 نفر شــده است. در این میان طرح احداث 
کارخانه کنسانتره روی مهدی آباد از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. همچنین پروژه تیتانیوم و بندر پارسیان نیز جزو طرح 

های اولویت دار ایمیدرو محسوب می شوند.
اکتشاف ذخایر جدید

تا قبل از شــروع دولت یازدهم، یکی از مسائلی که حوزه 
معدن و صنایع معدنی کشــور را با تهدید رو برو می کرد، 
کاهش ذخایر کشــف شده معادن بود و از این رو، از جمله 
دغدغه های اصلی ایمیدرو در دولت یازدهم، اجرای برنامه 
اکتشــاف بود. بنابراین، برنامه اکتشــاف از دولت یازدهم و 
با هماهنگــی و تفاهمنامه ای میان وزارت صنعت معدن و 
تجارت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
ایران شروع شد که اجرای آن را ایمیدرو بر عهده دارد. برنامه 
ریزی برای اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربع در اولویت قرار 
گرفت و این برنامه به طور جدی از بهار 93 آغاز شد. طبق 
آمارها، این میزان وسعت اکتشاف، تقریبا 2 برابر اکتشافات 
80 سال گذشته بوده است.  در سال 95 فاز شناسایی 100 
درصد پهنه ها به اتمام رسید و در برخی از این پهنه ها، فاز 
پی جویی و اکتشــافات عمومی نیز پیشرفت های مناسبی 
را طی کرده اســت. به طوری که 400 محدوده امیدبخش 
معدنی در 21 استان کشور مشخص شد و تا پایان سال96،  
نخستین دستاوردهای برنامه اکتشاف اعالم شد که حاکی 
از رشــد ذخایر عناصر ارزشــمند معدنی در کشور است. تا 
این مدت، حدود 500 میلیون تن سنگ آهن، 345 میلیون 
تن زغال کک شــو، 220 میلیــون تن زغال حرارتی، 103 

میلیون تن باریت، 21 میلیون تن بوکســیت، 30 هزار تن 
آنتیمــوان، 65 هزار تــن عناصر نادر خاکی و  42 تن طال، 

افزایش یافته است. 
مجموع هزینه های اکتشــافی ســازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته در 
ســال 96 به بیش از 1146میلیارد ریال رسید این در حالی 
است که در سال 95 در این بخش 1080 میلیارد ریال هزینه 
شــد. کل حفاری های انجام شــده در سال 96 به 119 هزار 
متر رسید در حالی که مجموع حفاری های دوره مشابه سال 

ماقبل، 105 هزار متر بود.
برنامه ایمیدرو در سال 97 ■

برنامه افتتاح 6.1 میلیارد دالر طرح در سال 97
ایمیدرو در ســال جاری )97( 33 طرح بــه ارزش بیش از 6.1 
میلیارد دالر به بهر برداری می رســاند. این طرح ها در بخش های 
مختلف زنجیره فوالد، زنجیره مس، آلومینیوم، سرب و روی، عناصر 
نادر خاکی و زیرســاخت ها است.طی سال 97 همچنین 14 طرح 
جدید یا مجدد فعال شــده، وارد عملیات اجرایی می شوند. ارزش 
این طرح ها به مرز 3.7 میلیارد دالر می رسد. این طرح ها مربوط 
به بخش های مس،  فوالد، زغالسنگ و طال است. برخی از این پروژه 
ها شامل بیلت آلومینیوم جاجرم، فاز دو زرشوران، معدن مس دره 
آلو، معادن مس تفت، آلومینای خلیج فارس و  فوالد مکران هستند.

طرح های افتتاح شده در سال 1396

سرمایه گذاری هدفعنوان طرح / پروژهردیف
اشتغال مستقیم)میلیون دالر(

233700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی اوپال – پارسیان  در سنگان1
250700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی مبارکه در سنگان2
220300تولید 2.5 میلیون تن کنسانترهکنسانتره توسعه ملی در سنگان3

فوالد استانی شادگان واحد احیا4
 تولید ساالنه یک میلیون تن

120200آهن اسفنجی

فوالد استانی میانه واحد احیا5
 تولید ساالنه یک میلیون تن

120200آهن اسفنجی

فوالد استانی نی ریز واحد احیا6
 تولید ساالنه یک میلیون تن

120200آهن اسفنجی

کنسانتره سنگ آهن جالل آباد- فکور صنعت7
 تولید 620 هزارتن کنسانتره

20250پرعیار

8
 احداث کارخانه کنسانتره )خط 7( - شرکت

معدنی و صنعتی گل گهر
 تولید 2 میلیون تن کنسانتره

76700در سال

9
 توسعه ذوب سرچشمه )تغییر تکنولوژی از

)ریورب به فلش
 ایجاد ظرفیت 280هزار تن

200150مس آندی از کنسانتره

احداث کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد10

 ظرفیت تولید 100 هزار تن
 مس کاتدي در سال به روش
 الکترو ریفاینینگ قابل افزایش

179150به 200 هزارتن

نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان11
 به ظرفیت 500 مگاوات تولید

350100برق
155100افزایش بهره وریسایر طرح های توسعه مس12

13
 تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن

191.950 کیلومتر راه سازیشورجستان
101.350 کیلومتر راه سازیتکمیل عملیات راه دسترسی به معادن الیگودرز14

15
 تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن سیمان

5.50.5550 کیلومتر راه سازیزابل
5.50.4350 کیلومتر راه سازیاحداث مسیر دسترسی به معادن طزره شاهرود16
100.950 کیلومتر راه سازیاحداث راه دسترسی به مهادن مهاباد17

 احداث زغالشویی18
 تولید 300هزار تن زغال کک

13200شو

19
 آماده سازی زیرساخت های منطقه ویژه صنایع

26)انرژی بر  المرد و پارسیان  )5پروژه
5100 راه اندازی مجدد معادن گلیران و گلندرود20
3 احداث باند دوم جاده خواف-سالمی21
194300 2.5 میلیون تن)گندله سازی بوتیا )میدکو22

 تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پروده طبس23
 200هزار تن زغالسنگ خام

32250کک شو

23294850مجموع



16

17

عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

www.madan24.com

w
w

w
.m

ad
an

24
.c

om
دن

مع
 و 

ت
نع

 ص
وز

ت ر
ش

دا
زرگ

ت ب
سب

منا
ه 

ر ب
شو

ی ک
دن

مع
ع 

نای
 ص

ن و
عد

د م
کر

مل
ع

20
18

ئن
ژو

 1 
/13

97
ماه

یر
1 ت

ه 0
شنب

یک

علیرغم مشکالت دشواریهای ایجاد شده توسط امریکا، 
اروپاییها از کیفیت محصول ایرانی استقبال کرده و آماده 
همــکاری همه جانبه اند بطوری کــه در جریان مذاکره 
هیات اعزامی فوالد خوزستان به آلمان و اسپانیا، یکی از 

بزرگترین قراردادهای فروش به امضا رسید.
 محمد کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان در بازگشت 
از سفر اخیر بهمراه هیاتی از مدیران و کارشناسان فروش 

گفت: این مذاکرات بمنظور بررســی راههای گســترش 
ارتباط تجاری صورت گرفــت و اروپایی ها اعالم کردند 
که آماده همه گونه همکاری هستند.کشانی افزود: گروه 
اعزامــی در این ســفر، مذاکرات مهمی با شــرکت های 
اشــمیت کلمنتس بیلبائو در اسپانیا و سالزگیتر در شهر 
دوســلدورف آلمان انجام داده اند. در نتیجه این توافقات 
مبلغ چشــمگیری قرارداد نیز منعقد شــده است.برپایه 

این گزارش، آقای زبل مدیرعامل ســالزگیتر آلمان گفت 
علیرغم مشــکالتی که شرکتهای اروپایی در شرایط پس 
از خروج امریکا از برجام با آن مواجه هستند، این شرکت 
آماده همه گونه همکاری است و از محصوالت با کیفیت 
فوالد خوزســتان اســتقبال می کند. وی گفت با افتخار 
اعالم داشــته که آنها مشتری پرو پا قرص شمش فوالد 

خوزستان هستند.

انعقاد بزرگترین قرارداد فروش فوالد خوزستان با آلمان و اسپانیا
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لطفا در مورد مهترین برنامه های خود در دوره مدیریت  ■
خودتان بگویید؟

طی 3.5 گذشته که بنده سکان مدیریت شرکت را بعهده گرفتم 
بیشتر به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداختیم.

تامین بوکسیت یکی از چالشهای  اساسی شرکت آلومینای جاجرم 
محسوب می شد

بنابراین تامین بوکسیت و توسعه اکتشافات با هدف تامین خوراک 
آلومینای جاجرم در برنامه قرار گرفت.

از ســوی با توجه به اینکه برنامه داریم یــک کارخانه آلومینیوم 
در جاجرم احداث کنیم نیاز به توســعه اکتشافات بیشتر از گذشته 
احســاس می شددر این راستا برنامه ریزی در اکتشافات معادن در 
استانهای یزدو سمنان و خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت.

در سال 94 در جاجرم و سمنان بالغ بر 16 هزار متر فعالیت های 
اکتشافی انجام دادیم.

در صورتیکه از ابتدای معدنکاری بوکســیت در ایران تا سال 94 
تنها 100 هزار متر حفاری انجام شده بود.

براساس حفاری های انجام شده از قبل و جدید توانستیم به ذخیره 
جدید 15 میلیون تنی بوکسیت در آلومینای جاجرم دست پیدا کنیم

در ســال های 95 و 96  روند حفاری ادامه داشــت ومعادل 20 
هزار متر حفاری را در دستور کار قرار دادیم که این میزان به پایان 

رسیده است.
و با توجه به نتایج  مجموع حفاری های اکتشــافی هم اکنون به 
ذخیره قطعی 40 میلیون تنی بوکسیت در شرکت آلومینای جاجرم 

دسترسی پیدا کرده ایم. 
طبق مطالعات کارشناســی صورت گرفته توسط مشاوران شرکت 
از 40 میلیون تن ذخیره کشــف شــده حدود 30 میلیون تن قابل 

استخراج است.
با توجه به ادامه استراتژی توسعه اکشتاف در شرکت برنامه داریم 

تا ذخیره قطعی بوکیست را به 60 میلیون تن در سال برسانیم.
این مهم ســبب خواهد شد تا فاز دو تولید آلومینا در جاجرم را با 

اطمینان خاطر بیشتری توسعه دهیم.
و بــا توجه به وجود ذخایر انژری در کشــور برنامــه داریم تا در 
اجرای فاز دوم آلومینای جاجرم از تکنولوژی جدید بایر سینترینگ 
اســتفاده کنیم که مطالعات تکمیلی توسط شرکت روسی و چینی 

آغاز شده است.

چه زمانی فار دوم آلومینای جاجرم را آغاز می کنید؟ ■
.اجرای فاز دوم آلومینای جاجرم زمانی آغاز می شود که به ذخیره 

قطعی 60 میلیون تن بوکسیت دست یابیم
البته شــرکت آلومینای جاجرم بتازگی اقدام به خرید بوکسیت از 
بخش خصوصی کرده است و تا کنون 120 هزار تن بوکسیت توانسته 
ایم خریداری کنیم با توجه به اینکه مصرف خوراک کارخانه آلومینا 
ســاالنه 800 هزار تن خاک است خرید 120 هزار تن بوکسیت از 
بخش خصوصی عدد باالیی است این مهم سبب فعال کردن معادن 

کوچک و توسعه اکتشافات می شود.
افق توسعه صنعت آلومینیوم را در ایران چگونه ارزیابی می  ■

کنید؟
با توجه به مزیت انرژی و بازار مطلوب در داخل توســعه صنعت 

آلومینیوم در ایران از افق روشنی برخوردار است.
باتوجه به راه انداری کار خانه آلومینیوم ســالکو در جنوب کشور 

و آلومینیوم جاجرم می در سال جاری می توانیم آینده خوبی طی 
سال های آینده برای این بخش ترسیم کنیم.

و این مقوله نشــان می دهد که بازار آلومینا از شــرایط مطلبوبی 
در سال های  آینده  در ایران برخودار است و بسیار پایدار است

.چشــم انداز بوکسیت .آلومینا و آلومینیوم در ایران کامال  مثبت 
است.

بنابراین معدنداران بوکیست می توانند نقش موثری در تامین 
مواد اولیه این صنعت داشته باشندو این اطمینان را به آنها می 
دهیــم که یک نگاه بلند مدت به و قابل اطمینان به این صنعت 

داشته باشند.
در مورد میزان تولید آلومینا در جاجرم در سال گذشته و سه  ■

ماه امسال بگویید؟
همانطور که می دانید شــرکت آلومینای جاجرم بزرگترین تولید 

کننده آلومینا در ایران و خاورمیانه است.
مهندسان ایرانی بعد از 20 سال تجربه به توانایی و تخصص باالیی 

در این صنعت دست یافته اند.
قبل ار اینکه میزان تولید اشــاره کنم الزم می دانم به چند اقدام 

مهم در کارخانه جاجرم اشاره کنم.
ما توانســنتیم با همــکاری ایمیدرو طرح بهینه ســازی کارخانه 

آلومینای جاجرم را در دستور کار قرار دهیم.
طرح رســوب زدایی در فراینــد تولید از اقدامــات مهم بود که 

اجرایی کردیم.

تجهیزات این فرایند را با هزینه 600 هزار یورو خریداری و توسط 
متخصصان داخلی نصب و راه اندازی شد.

نکته مهمی که باید اشاره کنم این است که افزایش ظرفیت 
در صنعت آلومینا بسیار دشوار و کامال متفاوت با سایر صنایع 

است.
افزایــش هزار تنی در تولید نیاز به برنامه ریزی منســجم دارد و 

اقدام دشواری است.
برای افزایش تولید در کارخانه جاجرم می توانســتیم با استفاده 
از ســنگ پر عیار و به اصطالح لقمه خوری تولید را افزایش دهیم 
اما این مقوله به توســعه پایدار کمکی نمی کرد و در سالهای آینده 
تامین خوراک کارخانه با مشــکل اساسی روبرو می شد و معدن با 

مشکالت اساسی روبرو می شد.
االن تولید کارخانه جاجرم با مدول 4 صورت می گیرد و بعبارتی 

نیامده ایم ابتدا پرعیار ها را استخراج کنیم.
در ســال گذشــته در یک اتفاق نادر با کمترین مدول بوکسیت 

بیشترین آلومینا را تولید کردیم.
اگر قصد داشــتیم با مدول 4.7 بوکسیت تامین کنیم بطور قطع 
20 هزار تن به تولید آلومینا اضافه می شــد اما در سال های آینده 
در معدن با مشــکل عیار ربرو می شــدیم و توسعه پایدار با مشکل 

ربرو می شد.
درسال گذشته توقفات تولید به حداقل ممکن  رسیدعالوه بر آن 
مصرف ســود هم که هزینه تامین آن بسیار گران هست را کنترل 
کردیم. .در ســال 96 با کمترین مدول بوکسیت که از لحاظ کیفی 
متوسط  است بالغ بر 241 هزار تن آلومینا تولید کنیم که از افزایش 

2درصدی برخوردار بود.
در صورتیکه اگر از مدول 4.7 بوکســیت استفاده می کردیم می 
توانســتیم 260 هزار تــن آلومینا تولید کنیم اما ایــن مقوله نگاه 

پایداری به معدن نبود.
امسال بهینه سازی خطوط توقفات را کاهش خواهیم داد

بطوریکه طی سه ماه امسال نسبت به سال گذشته 2درصد افزایش 
تولید داشــتیم و توانســتیم معادل 62 هزار تن آلومینا تولید کنیم 

شرکت آلومینیوم ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینا در ایران و جهان است. این شرکت 
طی 3.5 سال گذشته توسعه اکتشافات را در برنامه قرار داده است و تا کنون موفق به کسب 40 میلیون 

تن ذخیره قطعی بوکسیت برای تولید پایدار شده است.
طرح آلومینیوم جاجرم با ظرفیت 40 هزار تن در فاز اول و طرح تولید هیدرات ریزدانه از جمله طرحهای 
مهم این شرکت هستند سبب ارزش آفرینی باال برای این شرکت می شوند. سایت خبری معدن 24 

گفت و گویی با تورج زارع مدیرعامل شرکت آلومینای ایران کرده است که متن آن در پی می آید:
در گفتگو با تورج زارع مدیرعامل آلومینای ایران مطرح شد:

آغاز عصر طالیی معادن بوکسیت ایران با احیاء شرکت آلومینای ایران همانطور که مطلع هستید حدود 
چهار پیش شرکت آلومینای جاجرم با مشکالتی خاصی روبرو بود و دایما دچار تغییر و بحران مدیریتی 

می شد تا اینکه در سال 94 جنابعالی سکان مدیریت این شرکت را بعهده گرفتید.

تورج زارع در گفت وگو با معدن 24

عبور »جاجرم« از دره مرگ

باتوجه به راه انداری کار خانه آلومینیوم سالکو در 
جنوب کشور و آلومینیوم جاجرم می در سال جاری می 
توانیم آینده خوبی طی سال های آینده برای این بخش 

ترسیم کنیم. و این مقوله نشان می دهد که بازار آلومینا از 
شرایط مطلبوبی در سال های  آینده  در ایران برخودار 
است و بسیار پایدار است.چشم انداز بوکسیت .آلومینا و 

آلومینیوم در ایران کامال  مثبت است
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و بــه احتمال فراوان تولید آلومینا در شــرکت تا پایان 97 به 250 
هزار تن خواهد رسید.

آیا توان افزایش ظرفیت در جاجرم باز هم وجود دارد؟ ■
همانطور کی می توانید هزینه مصرف سود در کارخانه آلومینای 
جاجرم باالست  و سهم عمده ای در مخارج تولید آلومینا دارد.
بنابراین طرح بازیافت سود را در شرکت توسط متخصصان داخلی 
آغاز کردیم. همچنین طرح واشــر 5 را با هدف بازیابی سود از گل 
سیستم آغاز شده اســت باپایان این طرح می توانیم 1500 تن به 

ظرفیت فعلی اضافه کنیم.
البته نکته مهم در افزایش ظرفیت ها در شرکت آلومینای جاجرم 

پایدار بودن سیسیتم تولید است.
به هیچ عنوان دنبال افزایش تولید با لقمه خوری آن هم با استفاده 

از بو کسیت های پر عیار نیستیم.
در مورد طرحهای جدید شرکت بگویید چه برنامه هایی در  ■

پیش دارید؟
مهمترین طرحهای سرمایه بر جاری در شرکت آلومینای جاجرم 

طرح تولید آلومینیوم و هیدرات ریز دانه است.
در دنیا کشور های خاصی دانش تولید هیدرات ریز دانه دارند که 

ناپالتک آلمان از جمله آن است.
این محصول بیشتر در کابلهای برق و پلیمرها استفاده می شود.
ایــن طرح در مرحله نیمه صنعتی در شــرکت آلومینای جاجرم 
دربا ســرمایه گذاری 15 میلیارد تومان توسط متخصصان داخلی 

در حال احداث و انجام است
و امیدوتریم بخش زیادی از این کار تا پایان سال انجام شود

ظرفیت این واحد در فاز اول 5 هزار تن است
در حال حاضر هیدرات ریز دانه با قیمت های باال حدود یک یورو 
به کشور وارد می شود ومعادل2.5 برابر نرخ آلومینا است و راه اندازی 
این طرح می تواند ارزش افزوده فراوانی برای مجموعه تولید کند

در مورد طرح آلومینیوم جاجرم بگویید؟ ■
در ســال 94 که طرح کارخانه آلومینیــوم جاجرم را در اختیار 

گرفتیم حدود 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشت
پروژه شرایط مطلوبی برخوردار نبود.

بعد تحویل پروژه برنامه فعال سازی در در دستور کار قرار گرفت 
یــک قرار داد 33 میلیون یورویی با ان اف ســی چی برای اجرای 
عملیات منعقد کردیم. در حال حاضر این طرح که فاز اول آن 40 

هزار تن است 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مجموع ســرمایه گذاری در این طــرح 94 میلیون یورو و 160 
میلیارد تومان و از منابع داخلی شرکت و ایمیدرو  تامین شده است 

و انتظار می رود تا در مهرماه امسال راه اندازی شود.
در ایــن طرح 300 نفر بطور مســتقیم و هــزار نفر بصورت غیر 

مستقیم مشغول به کار هستند.
البته زیر ســاختهای این کارخانه برای سه فاز و هر فاز 40 هزار 

تن طراحی شده است.

 بازار آلومینا را چگونه ارزیابی می کنید؟ ■
آلومینا یک محصول اســتراتژیک با بازار جذاب است.تامین این 

محصول در جهان آسان نیست.
شرکت آلومینا در شرایطی که تولید کنندگان آلومینیوم نتوانند 
محصول وارد کنند شرکت آلومنیوم جاجرم همیشه حامی آنها بوده 
است. در حال حاضر دو سوم آلومینای کشور در سال باید وارد شود.

و تامین آن بسیار ضروری است چراکه اگر به دیگهای آلومینیوم 
مواد اولیه نرسد بطور قطع ماشین آالت خط با مشکل ربرو خواهد 

شد.
در شرایط فعلی توسعه اکتشافات بوکسیت و احداث کارخانه های 

آلومینا سازی در کشور ضروری است.
چراکه اعتقاد داریم افق بازار جهانی آلومینیوم بسیار مطلوب است 

و توسعه آلومینا بسیار ضروروی است.

درجلسه مشترک با حضور نمایندگان وزارت صنعت معدن 
وتجــارت، هیات مدیره انجمن زغالســنگ ایران ،مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان قیمت زغالسنگ پس از مذاکرات طوالنی 
با افزایش 20 درصدی از 510 هزارتومان سال گذشته به 612 
هزار تومــان به ازای هرتن افزایش یافت .این افزایش قیمت 
برای زغالســنگ خام تحویلی به کارخانه های زغالشویی 21 

درصد تعیین گردید .
نرخ جدید زغالسنگ از تاریخ 1397/4/1 اجرایی خواهد شد 
.تفاهم به دســت آمده در اولین روزهای فعالیت مدیر عامل 
جدید ذوب آهن نشــان از دوره خوب تعامل و همکاری بین 

معدنکاران زغالسنگ و ذوب آهن اصفهان دارد .
نرخ جدید زغالســنگ با قیمتهای جهانی زغالسنگ فاصله 
زیادی دارد و انجمن زغالسنگ در جهت تعامل با ذوب آهن 
بــا این نرخ موافقت نمود و با توجه به مذاکرات انجام شــده 
با معاونت محتــرم معدنی وزرات صنعت ،معدن وتجارت در 
سالجاری در جهت کمکهای ایمنی معادن زغالسنگ ،ایجاد 
پایگاه های امداد و نجات و کمک به نوسازی معادن و خرید 
تجهیزات مدرن و نهایتا تامین منابع زیر ســاختهای معادن 
زغالســنگ گامهای اساسی برداشته خواهد شد و معدنکاران 
زغالســنگ روی این برنامه ها خیلی حســاب باز کرد سعید 
صمدی افزود انجمن زغالســنگ پس از مطالعات اقتصادی و 
جلسات متعدد خواستار تعیین فرمول دائمی قیمت زغالسنگ 
بر مبنای 32 در صد قیمت شمش فوالد صادراتی  شده بود 
واز ایــن فرمول در جلســات مختلف با وزارت صنعت معدن 
و تجارت دفاع شــده بود ولی عمــال روی این فرمول اجماع 

حاصل نگردید اما انجمن زغالسنگ در جهت شفافیت ،پیش 
بینی پذیری و نهایتا حضور سرمایه گزارن در حوزه زغالسنگ 
خواستار تعیین فرمول بر اساس قیمتهای جهانی زغالسنگ با 

توجه به پارامتر های کیفی است .
ســعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت افزایش 
قیمت های جهانی زغالســنگ و افزایش نــرخ ارز صادرات 
زغالســنگ را جذاب کرده است و در ابتدای سالجاری اولین 

محوله صادراتی زغالســنگ ایران وارد بازار جهانی شد که با 
استقبال خوبی مواجه گردید و در حال حاضر در حال مذاکره 
جهت عقد قرارداد های بعدی صادراتی هستیم و در مجموع 
قیمت زغالسنگ صادراتی نرخ بهتری نسبت به قیمت زغال 
داخلی دارد و در آیند با افزایش صادرات توسعه معادن وتولید 
زغالســنگ با توجه به ذخیره قطعی یک میلیارد تنی شتاب 

خواهد گرفت.

سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران اعالم کرد

افزایش 20 درصدی قیمت زغالسنگ
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اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

برنامه های اجرا شده در سال 96 
از برنامه هــای اصلــی شــرکت در ســال 96 بهره گیری از 
تــوان بخــش خصوصی در طرح اکتشــافی بود کــه قطعاً با 
ارائه محدوده های هــدف جدید در بخش طال و مس و کانی 
هــای فلزی ادامه خواهد یافت و امید اســت این مشــارکت 
در ســرمایه گذاری منجر به توســعه هر چه بهتر فعالیت های 

اکتشافی شود. 
ادامه و تکمیل اکتشافات روباز و زیرزمینی، تحقیق و توسعه و 
بحث پژوهش از دیگر اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران در سال 1396 بوده است. 
عالوه بر این توسعه فعالیت های اکتشاف مواد معدنی مختلف 
در مناطــق پرخطر یا مناطقی کــه بخش خصوصی تمایل به 
حضور در آن ها ندارد نیز می توان از اولویت های شــرکت تهیه 

و تولید مواد معدنی ایران در سال 1396 نام برد. 
بــه منظور توســعه فعالیت پژوهشــی در حوزه هایی مانند 
زغال ســنگ، کک، آنتیموان، کرومیــت و فروکروم با افزایش 
بودجه پژوهشــی و اجرای طرح های توســعه از طریق جذب 
سرمایه بخش خصوصی از دیگر برنامه های صورت گرفته این 

شرکت در سال گذشته محسوب می شوند. 
همچنین دستیابی به اهداف تولید برنامه ریزی شده مجتمع ها 
و طرح های تحت مدیریت شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایــران و واگذاری امور بهره بــرداری مجتمع ها از طریق عقد 
پیمان های مدیریتی و افزایش ایمنی در جهت کاهش حوادث 
و ارتقای ســطح ایمنی، بهداشــت و محیط زیست )HSE( در 
مجتمع های تحت پوشــش در کنار افزایش فعالیت در جهت 
صــادرات محصوالت معدنی از دیگر اقدامات صورت گرفته در 

سال گذشته به شمار می روند.
 
برون سپاری مجتمع ها و طرح ها ■

در بخش برون ســپاری فعالیت های ایمپاســکو و ایمیدرو 
)مجتمع ها و طرح های تحت مدیریت ایمپاســکو( 6 مجتمع 
و 19 طرح تحت مالکیت ایمپاســکو می باشــد که 5 مجتمع 
و 13 طرح واگذار شــده و یک مجتمع و 6 طرح در دســت 

واگذاری است. 
در بخش برون ســپاری طرح های ایمیدرو ) تحت مدیریت 
ایمپاســکو( 5 طرح واگذار شده و 9 طرح در دست واگذاری 

است. 
توجه به این نکته ضروری است که با واگذاری مجتمع های 
تحت پوشــش شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عمال 
شاهد بهره وری باالتر این مجتمع ها هستیم. ضمن آنکه به عنوان 
یک نهاد دولتی می توانیم نظارت دقیق بر عملکرد مجتمع های 

واگذار شده را به نحو شایسته تری انجام دهیم.

دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی  ■
سیاســت کلی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز 
همراســتا با اصل 44 قانون اساســی مبنی بر خصوصی سازی 

بوده و آن دعوت از ســرمایه گذاران خارجــی و داخلی برای 
اجرای طرح های توســعه ای در مجتمع ها و معادن تابعه است. 
این شــرکت با در نظر گرفتن ایــن اصل مهم، ماموریت خود 
را بــا مثبت کردن نگرش »پیمانــکار ـ کارفرما« به »راهبر ـ 
سرمایه پذیر« تغییر داده است. بر همین اساس سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی مختلف با اطمینان از سود حاصله و در نظر 
گرفتن اهمیت اعتماد آن ها از طرف شرکت، تمایل بیشتری از 
خود نسبت به همکاری میان دو طرف نشان می دهند. عالوه بر 
این باید عنوان کرد که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
با برگزاری همایش، نمایشگاه و جلسات متعدد زمینه شناخت 
و آگاهی ســرمایه گذاران را از طرح هــا و معادن فراهم آورده 
اســت و در آن ها فعالیت ها با هدف توسعه و خصوصی سازی 

انجام می پذیرد. 
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امضای ضمانت شرکت مس بر تولید پایدار فلز سرخ ■
حیات و ممات صنایع معدنی به »پایداری تولید« وابسته است. 
تولید پایدار است که تضمین می کند یک صنعت به بقای خود ادامه 
خواهد داد یا از گردونه اقتصاد حذف خواهد شــد. تمامی طرح ها 
و برنامه های توســعه ای یک صنعت در سایه استراتژی پایداری و 
بقاست که جان می گیرد و اجرایی می شود. استراتژی تولید پایدار 
به ویژه زمانی اهمیت خود را بیش از گذشــته نشــان می دهد که 
منابع محدود یا غیرقابل دسترس باشند. در چنین شرایطی تک تک 
قدم های یک شرکت از اهمیت برخوردار است و پایداری تولید تنها با 
تکیه بر سیاست های هوشمندانه و آینده نگرانه به دست خواهد آمد. 
اســتراتژی تولید پایدار از دیرباز از مهم ترین اســتراتژی های 
شــرکت ملی صنایع مس ایران بوده اســت. اســتراتژی ای که با 
توجه به ضرورت صیانت از معدن به عنوان ثروتی ملی و متعلق به 
نســل های آینده، همواره مورد توجه و دقت مدیران شرکت مس 
قرار گرفته اســت. برنامه های تولیدی و توسعه ای شرکت مس در 
سال های گذشته در افق این استراتژی تعیین و اجرایی شده اند و 
اکنون اکتشاف، تولید، توسعه معادن و واحدهای ذوب و پاالیشگاه 
و... شرکت مس همگی در جهت تولید پایدار و در افق سال 1400 

در حال پیگیری است. 
ضربان تولید در شرکت مس تند می شود ■

تولید مس مهم ترین رسالت شرکت ملی صنایع 
مــس ایران اســت. در اجرای بهتر این رســالت 
ظرفیت هــا و نیازمندی هــای صنعــت و اقتصاد 
داخل و خارج از کشور همواره مدنظر بوده است. 
بر همین اساس و در سایه استراتژی تولید پایدار، 
بنی اســدی راد«، مدیرعامل شرکت  »محمدرضا 
ملی صنایع مس ایران به ترسیم چشم انداز توسعه 
پرداخت و گفت: »در شرایط کنوني ظرفیت ایجاد 
شده تولید کاتد در شرکت مس 450 هزار تن است 
کــه تالش خواهیم کرد تا افق 1405 تولید کاتد 
شرکت مس را به طور چشمگیري افزایش دهیم.« 
او با بیان این که سرانه فعلی تولید مس به ازای 
هر نفر از پرســنل مس 16.1 تن است، ادامه داد: 

»این میزان تولید در مقایسه با تولید 10.7 تنی سال 1392 ارتقا 
یافته اما برنامه ســال 1405 شرکت مس 22.5 تن تولید کاتد به 
ازای هر نفر اســت. با تحقق این میــزان تولید به ازای هر نفر در 
سال 1405 به متوسط سرانه تولید جهانی که نزدیک به 24 تن 

به ازای هر یک از پرسنل است، نزدیک می شویم.«
به گفته مدیرعامل شرکت مس هم اکنون ظرفیت تولید کنسانتره 
مس این شرکت 1.2 میلیون تن است که برای تحقق چشم انداز 
توسعه در افق 1400 باید تالش کنیم معادن جدیدي کشف کنیم 
تا مشــکلي براي تحقق این چشم انداز و افزایش تولید کنسانتره 

وجود نداشته باشد.
معــادن چهارگانه درآلــو،  دره زار، دره زرشــک و چاه فیروزه 
از مهم ترین پروژه های توســعه ای شــرکت مس هستند. »علی 
محمدی«، عضو هیأت مدیره شــرکت مس با اشــاره به اهمیت 
این معادن گفت: »از اواخر اسفند 1396 مدیرعامل شرکت مس 
و اعضای هیأت مدیره این شــرکت بر بهره برداری هرچه سریع تر 
از طرح های توســعه ای شرکت به ویژه معادن جدید همچون چاه 
فیــروزه، درآلو و دره زار تأکید داشــتند تــا در افق 1400 تولید 
کنسانتره شرکت مس متناسب با ظرفیت اسمی کارخانه های ذوب 
شرکت افزایش پیدا کند. افزایش ظرفیت تولید کنسانتره به میزان 
قابل توجهی بر سودآوری شرکت مس خواهد افزود و امکان توسعه 

پایدار را برای این شرکت فراهم خواهد کرد.« 
پیش بینی ها حاکی از آن است که تا پایان سال میزان پیشرفت 

در آماده سازی و تجهیز معادن در دره زار به 45درصد، در درآلو به 
62درصد و در چاه فیروزه به 46درصد می رسد.

تکمیل زنجیره تولید مس در آذربایجان ■
قریب به یک ســوم از تولید شــرکت ملی صنایع مس ایران در 
مس منطقه آذربایجان اتفاق می افتد. از همین رو توسعه و تکمیل 
زنجیره تولید مس در این منطقه یکی از دغدغه های همیشــگی 
مدیران مس بوده اســت. این موضوعی بود که مدیرعامل شرکت 
مس در مراسم معارفه مدیر جدید مجتمع مس سونگون مطرح کرد 
و گفت: »محور و رویکرد اساسی ای که هیأت مدیره شرکت مس 
تصمیم به انتخاب مهندس شریفی به عنوان مدیر جدید مجتمع 
مس آذربایجان گرفت بحث تســریع در روند پیشرفت طرح های 

توسعه ای صنعت مس در آذربایجان بود.« 
بنی اسدی راد افزود: »درخواست ما از ایشان این است که تا سال 
1400 کارخانه 100هزارتنی ذوب مجتمع مس سونگون راه اندازی 
شــود تا خواسته دیرین مردم آذربایجان مبني بر تکمیل زنجیره 

تولید محقق شود.« 
او همچنین با بیان  این که هم اکنون شــرکت مس در مســیر 
توســعه قرار گرفته  اســت و با تمام قدرت از طرح های توسعه ای 

پشتیبانی  می کند، گفت: »عالوه بر این در این دوره جدید و برای 
حفظ روند تولید پایدار در مجتمع مس ســونگون اصالح معدن و 
همچنین سرعت بخشیدن به فعالیت های اکتشافی باید در دستور 

کار قرار گیرد.« 
اکتشاف ضامن توسعه ■

یکی از چالش های معادن مس در دنیا، کاهش افت عیار معدن 
در گذر زمان و همچنین نبود ذخایر بزرگ مقیاس جدید اســت. 
شرکت مس نیز با توجه به این که وارد پنجمین دهه از عمر خود 
شــده، در سال های پیِش رو با چالش مشابهی مواجه خواهد شد. 
از همین روســت که این شرکت از ســال ها پیش پی جویی های 
گســترده ای را در سراسر کشــور آغاز کرده اســت. در کنار این 
کانسارهای اگزوتیک و پنهان نیز مورد توجه شرکت مس هستند 
که کشــف و بهره برداری آن ها نیازمند استفاده از فناوری های روز 
دنیاســت. در همین راستا شرکت مس قرارداد همکاري با یکي از 
مجموعه هاي معتبر بین المللي در منطقه شرق کشور برای اکتشاف 
ذخایر پنهان و مجموعه معتبر بین المللي JSC گرجستان - استرالیا 
در ارتباط با پروژه اکتشاف و بهره برداری ذخایر مس- طالی کم عیار 
بر پایه فناوری های نوین در منطقه شــمال غرب کشور را به امضا 

رسانده است. 
از ســال 1393 تاکنــون نیز مطالعات اکتشــافي در 57000 
کیلومتر مربع در سرتاســر کشــور به ویژه در استان های کرمان، 
آذربایجان شــرقي، سیستان و بلوچســتان و خراسان جنوبي در 

دســت انجام است. تعدادي از این پهنه ها به ویژه پهنه هاي استان 
کرمان و آذربایجان شرقي در مرحله اکتشافات تفصیلي - تکمیلي 
هســتند، به طوری که در بیش از 130.000 هکتار از این پهنه ها 
طي این مدت، مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمي و ژئوفیزیک به 
انجام رســیده و نقشــه های مربوطه تهیه شده است. همین طور 
در ایــن دوره در تعدادي از معادن و اندیس هاي معدني، حفاري 
مغزه گیري اکتشافي و حفاري ساختاري و هیدرولوژیکی به منظور 
کسب اطالعات ژئوتکنیکي و هیدرولوژیکی موردنیاز طرح توسعه 
معادن )در مجموع قریب به 230 هزار متر در استان های کرمان، 

آذربایجان شرقي و یزد( صورت پذیرفته است.
همچنین فعالیت های اکتشافي مورد نیاز برای اندیس هاي معدني 
کهنگ و محدوده اکتشافي ماهور در استان اصفهان و دره زرشک 
در استان یزد صورت پذیرفته و مراحل اکتشافات نهایي این مناطق 
در دست اقدام است. در استان سیستان و بلوچستان هم در معدن 
چهل کوره در حال حاضر فعالیت های اکتشافي مورد نیاز با رویکرد 

بررسي وضعیت امکان استخراج روباز در حال انجام است.
تولید مس رکورد زد ■

مجموعــه برنامه ها و اقداماتی کــه در پنجمین دهه از عمر 
شرکت ملی صنایع مس ایران انجام گرفته، این 
شرکت را در بهترین وضعیت تولیدی خود قرار 
داده است. رکوردهایی که شرکت مس از ابتدای 
ســال 1397 تاکنون بر جای گذاشته، گواهی 
اســت بر آمادگی کامل این شــرکت در جهت 
تحقق برنامه های توســعه ای خود. شرکت مس 
بر اساس آمار تولید، تا پایان اردیبهشت ماه سال 
جاری موفق به رشد تولید بیش از 10درصدی 
کاتد مس شد. این  شرکت تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری 33 هزار 500 تن کاتد تولید کرده 
اســت که در برابر برنامه تعریف شده 30هزار و 
280 تنی نشان دهنده رشد 10.5درصدی است. 
عالوه بر این، مقایســه تولید کاتد شرکت مس 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته )26هزار و 
190تن( بیان گر این است که تولید این محصول 
نهایی شرکت مس از افزایش 28 درصدی برخوردار شده است. 
بر اساس این گزارش، آند تولیدی شرکت مس نیز طی این دو 
ماه 45 هزار و 274تن بوده است که نسبت به برنامه تعریف شده 
39 هزار و 592تنی افزایش 14درصدی داشته است. همچنین 
مقایسه آمار تولید آند شرکت مس در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته )32هزار و 500 تن( نشان دهنده افزایش 39 درصدی 
اســت. عالوه بر این، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1397 تولید 
مس محتوی شرکت ملی صنایع مس ایران از مجتمع های مس 
سرچشمه، میدوک و ســونگون، درمجموع 53 هزار و 336 تن 
بوده است که در برابر برنامه تعریف شده 49هزار و 1460تنی، 
رشد 8.5درصدی داشته است. مقایسه آمار تولید مس محتوی 
شرکت مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )521هزار 

و 488 تن( نشان دهنده افزایش 3.6درصدی است.
تولید کنسانتره مس نیز طی این دوره  زمانی، رشد 10درصدی 
را تجربه کرده اســت؛ به طوری که طی این مدت، شرکت مس 
213 هزار و 396 تن نســبت به برنامه تعریف شــده 193هزار 
و 543تنی، کنســانتره مس تولید کرده اســت. همچنین کل 
استخراج شــرکت مس از مجتمع های سرچشــمه، میدوک، 
ســونگون و معادن دیگــر در طی این بــازه  زمانی درمجموع 
33 میلیــون و 708 هــزار تن بوده که در مقایســه بــا برنامه 
تعریف شــده 28 میلیون و 842 هزار تنی، از رشد 16درصدی 

برخوردار بوده است.

مروری بر استراتژی ها و دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران به بهانۀ روز صنعت و معدن

امضای ضمانت شرکت مس بر تولید پایدار فلز سرخ
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معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت گفت: تاکنون 70 درصد اختیار شــورای عالی معادن 
به اســتان ها واگذار شده اســت و 30 درصد دیگر در آینده به 
مناطق موفق و فعال در اجرای اهداف و وظایف تعیین شــده 

واگذار خواهد شد.
جعفر سرقینی روز پنجشنبه در چهارمین همایش ملی نقش 
معدن در توسعه کشور در یزد گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی 
که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن 

در استان ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: شورای یادشده امروز در تعامل با بخش های دیگر 
ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه ای تبدیل شده است و 
با توجه به پتانســیل باالی معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه 
اقتصادی ، تســهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در 
دســتور کار اســت . معاون وزیر صنعت در باره تشکیل جلسه 
شورای معدن در اســتان یزد تصریح کرد: اگر یزد هم در این 
خصوص خوب عمل کند و جلســات منظم برای حل مشــکل 

داشته باشد 30درصد مابقی اختیار هم تفویض خواهد شد.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه از مصادیــق اقتصاد مقاومتی ، 
بخش معدن اســت ، اظهار کرد: امروز تکنولوژی این بخش در 
کشــور بومی شد و بویژه در بخش های فوالد که البته توسعه 
هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاهها بوده و خواهد بود. 
سرقینی با اشــاره به تحریم های اخیر هم یادآور شد: اولویت 
اصلی این تحریم ها ، بخش معدن ایران اســت ولی با توجه به 
تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد امروز 

در تامین نیاز داخلی مشکلی نداریم.
وی افزود: عمده مشکل ما شاید در حوزه صادرات محصوالت 
باشد، امیدواریم با تالش بخش خصوصی و همراهی دولت این 
مشــکالت نیز کمتر به کشور آسیب برساند. عضو شورای عالی 
معادن کشــور در ادامه تصریح کرد: عمده تالش های دولت و 
این شــورا تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان 
دســتگاه های دولتی و خصوصی اســت تــا از تصدی گری ها 

کاسته شود.
معاون وزیر صنعت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد 
و ادامه داد: همین وضعیت موجب شــده تا این بخش اولویت 
اصلی دشمنان برای اعمال تحریم ها باشد به همین دلیل باید 
معدنکاران به فکر تأمین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه 

های گذشته در این خصوص به خوبی استفاده کنند.

 بخش معدن کشورها برای توسعه صنایع نوین معطل نشده است ■
ســرقینی با بیان اینکــه برخی معتقدند کــه بخش معدن 
مشکالتی زیست محیطی و آالیندگی هایی دارد و باید به سمت 
صنایع نو و کم آبخواه برویم ، ادامه داد: در این خصوص بخش 
معدن هیچ کشــوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل 
نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع محسوب می شود. 

وی در باره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استانها هم گفت: در 
قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص 
واریز شــود که باید در بخش معدن هزینه شود. عضو شورای 
عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش از سال قبل 

بهتر است و سهم استانها نیز از حساب پرداخت خواهد شد.

 مسایل معدن D19 چادرملو اردکان حل شد ■
یزد در آینده قطب سرب و روی می شود.  معاون وزیر صنعت 
با اشــاره به برخی اکتشافات اخیر در کشور یادآور شد: بر این 
اســاس 2 تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده 
است که در این میان 2 معدن بزرگ متعلق به استان یزد است. 
سرقینی از حل مشکالت معدن D19 در چادرملو اردکان خبر 
داد و افزود: حل مشــکالت معدنی در کشــور نیازمند همدلی 
و تعامــل بخــش های دولتی و خصوصی اســت که نمونه آن 
در آزادســازی محدوده ها بخوبی دیده شد. وی یکی از موارد 
را تعامل در باره پروانه های اکتشــافی دانست و گفت: تمدید 
پروانه اکتشاف معدنی بعد از 2 سال ممکن نیست و در بخش 
خصوصی هم پرونده های اکتشــافی که اقبل از ســال 1390 

بوده تمدید نمی شود.
وی با اشاره به ظرفیت های استان یزد در حوزه های معدنی 
و در بخــش ســرب و روی تصریح کرد: با توجه به تشــکیل 
کنسرسیومی ، یزد در سه سال آینده ، قطب بزرگ تولید سرب 
و روی کشــور خواهد شد. این مسئول با انتقاد از برخی رسانه 
ها در حاشــیه سازی برای خانه معدن کشور گفت: این خانه ، 
همراه و در کنار دولت است و به عنوان مادر تشکلهای معدنی 
محسوب می شــود. همچنین معاون وزارت صنعت ، معدن و 

تجارت و رئیس ســازمان زمین شناسی در همایش یادشده با 
تأکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاه های دولتی و بخش 
خصوصی گفت: این سازمان داده های حاصل از 58 سال فعالیت 

خود را رایگان در اختیار مردم قرار می دهد.
راضیه لک افزود: این ســازمان با وجود چندین دهه فعالیت 
علمی در سطح بین المللی، کمتر دیده شده است. وی مشکل 
اساسی را نبود همدلی الزم میان دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی عنوان کرد و گفت: همین امر موجب شده تا دستگاه 
ها در گذشــته هر کدام ، جداگانــه کارهای مربوط به خود را 
انجام دهند. رئیس سازمان زمین شناسی تصریح کرد: با توجه 
به مســئولیتی که عهده دار است، عالوه بر ایجاد همدلی میان 
این سازمان با سایر دستگاه ها و بخش خصوصی ، سعی دارد تا 
زمینه انتشار داده های زمین شناسی را فراهم کند. لک تأکید 
کرد: وزیر صنعت معتقد است، باید تفکر را تغییر داد و به توسعه 
بخش خصوصی نیز کمک کرد و الزمه آن ایجاد زمینه حضور این 
بخش در حوزه های بلوکه شده دستگاه ها و سازمانهاست. وی 
در این ارتباط ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با تشکل 
های بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت را 
حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد: با همین 
نگاه در برنامه چهار ســاله این بخش که بزودی ابالغ می شود 

وظایف هر بخش به خوبی تفکیک شده است.
چهارمین همایش نقش معدن در توســعه کشــور با رویکرد 
فرآوری مواد معدنی با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور ، 
موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و 
200 مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری 

اداره صنعت ، معدن و تجارت یزد برگزار شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

اختیار شورای عالی معادن به استان ها واگذار می شود
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اولین کارخانه کنسانتره سنگ آهن به روش خشک در سنگان به بهره برداری رسید.
هادی گلزار مدیر عامل شرکت احیا صنایع سپاهان در گفتگو با معدن 24گفت:اولین کارخانه 500هزار 
تنی کنسانتره سنگ آهن به روش خشک در سنگان به بهره داری رسید و با این روش می توانیم سنگ 

آهن های کم عیار را به 66.5درصد برسانیم.
وی تصریح کرد:سرمایه گذاری در این مجتمع توسط شرکت سفیر  و با همکاری یک شرکت دانش 

بنیان صورت گرفته است.
گلزار افزود:در تولید کنســانتره ســنگ آهن به روش خشک 90درصد در مصرف آب صرفه جویی و 
سبب کاهش 50درصدی حجم سرمایه گذاری می شود چرا بیش از نیمی از هزینه احداث یک کارخانه 

کنسانتره سنگ آهن مربوط به تامین آب و لوازم جانبی آن است.
مدیر عامل احیا صنایع خراسان در ادامه خاطر نشان کرد:کشور در افق1404 برنامه دارد 55میلیون 
تن فوالد تولید کند که متاســفانه با کســری 40میلیون تنی سنگ آهن ربرور است که یکی از دالیل 
کاهش روند سرمایه گذاری در حوزه مواد اولیه; کمبود آب است که پیشنهاد می شود برای رفع چالش 

فوق به سمت سرمایه گذاری در روش های فراوری خشک حرکت کنیم.
گلزار خاطرنشان کرد:با توجه به کمبود شدید آب در منطقه سنگان توسعه واحد های فراوری به روش 
خشک توصیه می شود. کارخانه 500 هزار تنی سفیر متعلق به شرکت احیاء صنایع سپاهان نمی باشد.

اولین کارخانه 500هزار تنی کنسانتره سنگ آهن
 به روش خشک در سنگان به بهره برداری رسید 

مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و 
مدیران عامــل فوالد مبارکه اصفهان، هرمزگان و 
استاندار هرمزگان، خرید سهام صبا فوالد خلیج 
فارس و ادغام آن در فوالد هرمزگان مورد توافق 
قرار گرفت. بهرام ســبحانی با بیان این مطلب به 
گفت: در جلســه مذکور حاضران به منظور حفظ 
منافع ملی، با ادغام شــرکت صبــا فوالد خلیج 
فارس و فوالد هرمزگان به طور یکپارچه به توافق 
رســیدند، فقط مکانیزم اجرایــی این امر باید از 

سوی صندوق بازنشستگی کشوری فراهم شود که به اندکی 
زمان نیاز است.

به گفته وی، از این پس براســاس یکپارچه شدن دو واحد 
تولیدی طرح های توسعه ای را تعریف خواهیم کرد. مدیر عامل 
فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه در طرح توسعه فوالد 

هرمزگان ظرفیت تولید از یک و نیم به سه میلیون تن افزایش 
خواهد یافت، تصریح کرد: در ادغام این شــرکت با صبا فوالد 
خلیج فــارس، ظرفیت مجموعه به تدریج به 10 میلیون تن 
خواهد رسید. بر اساس این گزارش، شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس )شــرکت فوالد ایسار پارس( در سال 83 تمام فعالیت 
خود را برای احداث یک واحد فوالد ســازی به ظرفیت نهایی 

4 میلیون تن بیلت و اسلب در منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس در 20 کیلومتری غرب 
بندرعباس واقع در استان هرمزگان متمرکز کرده 
اســت.  منطقه ویژه به دلیل داشتن امکانات ویژه 
بندری، ریلی، جاده ای، تجهیزات تخلیه و بارگیری 
مواد معدنی و نزدیکی به معادن ســنگ آهن گل 
گهر که عالوه بر ســنگ آهن و کنســانتره سنگ 
آهــن تولید کننده عمده گندله نیــز بوده و وجود 
منابع انرژی شامل آب، برق، گاز از ویژگی ممتازی 
برخوردار اســت.  مدیریت شرکت از تاریخ 25 آبان ماه سال 
88 به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور واگذار 
شــد و نام شرکت بر اساس مصوبه، مجمع عمومی فوق العاده 
تیر ماه همین ســال که به ثبت رســیده است به شرکت صبا 

فوالد خلیج فارس تغییر یافت.

توافق اولیه ادغام صبا فوالد خلیج فارس و فوالد هرمزگان 

در راستای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد در چشم انداز 1404، بخش خصوصی از طرح 
های آماده افتتاح زنجیره فوالد تا پایان سال جاری بهره برداری می کند.

گزارش آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح های زنجیره فوالد بخش خصوصی تا پایان سال 
گذشته حاکی از افتتاح 2 کارخانه گندله سازی و 2 کارخانه فوالدسازی تا پایان سال جاری است. 
افتتاح این کارخانه ها گامی است در راستای دستیابی به تولید55میلیون تن فوالد در چشم انداز 

1404 است.
آخرین وضعیت پیشرفت 2کارخانه فوالدسازی ذوب آهن آریان بوئین زهرا و مجتمع فوالد البرز 

ناب آرش تا پایان سال گذشته به ترتیب 83درصد و 75درصدگزارش شده است.
این کارخانه ها به ترتیب با ظرفیت تولید 550هزار تن فوالدخام در سال و یک میلیون تن فوالد 
خام در سال در راستای رسیدن به تولید 55میلیون تن فوالد تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

افتتاح2 کارخانه گندله سازی ■
در بخش گندله سازی نیز پیشرفت پروژه کارخانه گندله سازی شرکت فوالد تربت حیدریه80درصد 
اعالم شده و پیش بینی می شود این کارخانه با ظرفیت تولید ساالنه 2میلیون و500هزار تن گندله 

تا پایان شهریور سال جاری به بهره برداری برسد.
همچنین کارخانه گندله ســازی شــرکت صنعتی و معدنی توســعه ملی تا پایان سال گذشته 
71.9درصد پیشرفت پروژه داشت. پیش بینی می شود از این کارخانه با ظرفیت تولید 2 میلیون 

و 500هزار تن گندله تا پایان آذر97 بهره برداری شود.

در راستای رسیدن به چشم انداز1404روی می دهد:

برنامه بهره برداری از طرح های آماده 
افتتاح زنجیره فوالد بخش خصوصی
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صادرات انواع ســنگ آهن دانه بندی ،کنسانتره آهن ،گندله،آهن اسفنجی ، کرومیت،مس و 
زغال سنگ از بندر شهید بهشتی جابهار محقق شد. با راه اندازی ترمینال مواد معدنی در بندر 
شــهید بهشــتی چابهار امکان صادرات انواع سنگ آهن دانه بندی ،کنسانتره آهن ،گندله،آهن 
اسفنجی ، کرومیت،مس و زغال سنگ و نیز پهلوگیری کشتی های 100 هزار تنی در این بندر 
مهیاشد. محمد آرازش مدیر عامل شرکت توسعه تجارت زندگی گفت : با توجه به برخورداری 
این بندر از عمق باالی آبخور اســکله ها )14 تا 16 متر ( صاحبان معادن دولتی و خصوصی و 
تجار صادر کننده مواد زنجیره فوالدی می توانند با اســتفاده از مزیتهای رقابتی ایجاد شده در 
امر صادرات نسبت به سایر بنادر جنوبی بهره مند شوند . وی تصریح کرد:صادرات انواع سنگ 
آهن دانه بندی ،کنسانتره آهن ،گندله،آهن اسفنجی ، کرومیت،مس 
و زغال ســنگ و تمامی مصالح ساختمانی از این بندر امکانپذیر شده 
است، ضمناً مسافت حمل دریایی از این بندر به بنادر چین 610مایل 
نزدیکتر می باشــد که در حدود هر تن 2تا 2.5 دالر و نیز با احتساب 
حــدودا 5/ دالر تخفیف در انجام عملیات بندری به نســبت ســایر 
بنادرجنوبی کشورمان، اقتصادی تر میباشد که در نهایت به نفع صادر 
کنندگان خواهد شد. وی افزود: هیچ نگرانی براِی بار برگشت کامیونها 
وجود نخواهد داشت به طوری که هم اکنون بر حسب اعالم اداره کل 
گمرک و سازنان بنادر در استان 150هزار تن بار )کود شیمیایی-شکر 
خام- برنج و گندم ( برای حمل به حاشیه شرقی کشور در بندر شهید 

بهشتی و کالنتری موجود میباشد.

صادرات سنگ آهن و کرومیت
از بندر چابهار مهیا شد

 با راه اندازی ترمینال 
مواد معدنی در بندر 
شهید بهشتی چابهار 

امکان صادرات 
انواع سنگ آهن دانه 
بندی ،کنسانتره آهن 

،گندله،آهن اسفنجی ، 
کرومیت،مس و زغال 
سنگ و نیز پهلوگیری 
کشتی های 100 هزار 

تنی در این بندر مهیاشد
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 دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 
گفت: وزارت صنعت خواهان اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن 
دانه بندی و گندله است که با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی 

همخوانی ندارد و به مصلحت نیست.
»سعید عسکرزاده« افزود: موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ 
آهن چند سال است که از سوی دولت و بخش خصوصی مورد 
بحــث قرار گرفته و تحلیل هایی از ســوی دو طرف انجام می 
شود، حتی در پاره ای موارد کار به کمیته فنی شورای اقتصاد 

ارجاع شده، اما در نهایت نتیجه ای نداشته است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون طی پیشــنهادی از ســوی 
معاونــت امور معدنی وزارت صنعــت، معدن و تجارت عوارض 
10 درصدی برای ســنگ آهن دانه بندی، صفر درصدی برای 
کنسانتره و 15 درصدی برای گندله در نظر گرفته شده و بحث 

و تبادل نظر پیرامون این نرخ ها ادامه دارد.
وی یادآور شــد: اواخر سال گذشته جلسه شورای اقتصاد در 
این خصوص تشــکیل و همچنین بررسی موضوع از سوی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ســتاد زنجیره فوالد محول شد اما 
تاکنون نظر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 
ایران اخذ نشــده است. عسکرزاده تصریح کرد: نظر این انجمن 
خودداری دولت از وضع عوارض صادراتی بر ســه ماده معدنی 
یاد شده مطابق با نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ آهن 
ایران خاطرنشان کرد: سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و 
گندلــه به دلیل ورود به چرخه فرآوری و برابر تعریف ماده 37 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، 
ماده خام یا کاالی با ارزش افزوده پایین نیســت و تقاضا داریم 
تصمیم سازان مفهوم عام سنگ آهن را از مواد معدنی یاد شده 
مجزا بدانند. عسکرزاده یادآور شد: وقتی معدنی تعطیل می شود، 
بازگشت آن به فعالیت اولیه بسیار هزینه بر است، همچنین به 
 دست آوردن مشتریانی که در دوران تعطیلی از دست رفته اند، 

کار بسیار سختی است.
این مقام صنفی افزود: معادن سنگ  آهن حدود 60 درصد از 
کل ارزش  افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارند، در نتیجه 
علت تعطیلی آنها بسیار مهم است؛ دولت باید مشوق هایی را ارائه 

کند که از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود.
 )SME( وی تصریح کرد: ســهم بنگاه های کوچک و متوسط
در اشــتغال بخش معدن 83 درصد از کل سهم اشتغال و 65 
درصــد تولید مواد معدنی بخش معدن اســت، به همین دلیل 
حذف عــوارض به عنوان عالمت مثبت می تواند به ســرمایه 

گــذاران اطمینان دهد که در صورت تولید می توانند با اتکا به 
بازار صادراتی در معادن کوچک و متوسط سرمایه گذاری کنند.

عســکرزاده ادامه داد: فشــار آوردن بر حلقه ابتدایی زنجیره 
فــوالد نه تنها هیچ کمکی به حلقه هــای بعدی نخواهد کرد، 
بلکــه موجب پایین آمدن ظرفیــت تولید و در نهایت تعطیلی 
این حلقه را فراهم خواهد کرد. وی گفت: توسعه نیافتن بخش 
معدن به دلیل کاهش درآمدزایی یا دادن آدرس اشتباه دولت 
به معدنکاران و ترغیب غیر مستقیم آنها به ورود به حلقه های 

بعدی، به منزله تباه کردن این سرمایه است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ آهن 
ایــران توضیح داد: کاهش درآمدزایی ســبب می شــود تا در 
نهایت فوالدسازان از توسعه نیافتگی بخش معدن متضرر شوند 
و ورود معدنکاران به حلقه های بعدی نیز باعث می شــود که 
عالوه بر خالی ماندن دست فوالدسازان، به جای توسعه معدن 
و بویژه سرمایه گذاری در اکتشافات جدید، سرمایه معدنکاران 
در حــوزه ای غیر رقابتی و غیر اقتصادی به دلیل لحاظ نکردن 
ظرفیت معدن و بی توجهی به بازار فروش در درازمدت هدر برود.

وی اظهار داشــت: با وضع عوارض صادراتی بر ســنگ آهن، 
کنســانتره یا گندله و ارسال عالمت منفی به این حوزه با خام 
فــروش خواندن این صنعت، در عمــل معدن را به ایجاد ادامه 

زنجیره تشویق می کنیم.
عســکر زاده افزود: این اتفاق ســبب می شود که با ساخت 
واحدهایی تولیدی با هزینه تمام شــده باال و نامناسب به دلیل 
ضعف زیرســاخت ها و همچنین با دسترســی غیر رقابتی به 
بازارهــای صادراتی، در عمل موضوع مکان یابی و برنامه ریزی 
برای صادرات محصول با ارزش افزوده باال از ذهن پاک شــود، 
همچنین فوالدسازان را تحریک می کنیم که برای جلوگیری از 

کمبود سنگ در آینده به خرید معادن روی بیاورند.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: عوارض صادراتی ســبب 
تمایل نداشــتن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 
بــه تولید مازاد بر نیاز داخل برای صادرات می شــود که در 
نهایت کاهش تولید و کاهش درآمد حاصل از صادرات سنگ 
آهن و در نتیجه رشد نیافتگی و توسعه بخش معدن و صنایع 
فوالد کشور را به همراه دارد. این مقام صنفی تصریح کرد: این 
موضوع سبب می شود تا همچون گذشته رقیبان حرفه  ای از 
کشورهای چین، ترکیه و غیره بر شرکت ها و صادرکنندگان 

ایرانی پیشی بگیرند.
وی یادآور شــد: تجربه سال  های گذشته نشان می  دهد که 
شــرکت های ایرانی تولید کننده در ورود به بازارهای جدید و 
حفظ ســهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته  اند، از طرفی 
سیاســت های متغیر داخلی در حوزه اولویت  دهی به صادرات 
و برخی نگاه  های ناشی از منافع صنفی در نکوهش و فشار به 
صادرات محصوالت فوالدی در برخی موارد به از دســت رفتن 
بعضی بازارها و کم رنگ شــدن حضور مستمر تولید کنندگان 

اصلی در بازارهای هدف شده است.
عسکرزاده شدار داد: فسخ قراردادهای صادراتی و از دست رفتن 
بازارهای بین المللــی و کاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی 

شرایط صادرات است.
وی در پایان با اشــاره به خروج آمریــکا از برجام، گفت: در 
چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و همگانی برای توسعه 

صادرات و ورود ارز به کشور است.
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران افزود: هر قانون بازدارنده مثل 
وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان سنگ 
آهن برای صادرات می شود و از آنجایی که بخش خصوصی در 
هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال 
سود است، زحمات مربوط به انتقال کاال و ارز به حدی خواهد 
بود که شــاید دولت مجبور شــود مشوق های صادراتی اعمال 
کند؛ بر این اســاس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت 

بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.
به گزارش ایرنا، میزان ذخایر کنونی ســنگ آهن کشور سه 
میلیارد تن اســت. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 
400 میلیــون تن برآورد می شــود که بیش از 60 درصد آنها 
مصالح ســاختمانی است. پارسال بیش از 984 میلیون و 200 

هزار دالر سنگ آهن صادر شد.
بــر پایه اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شــمار معادن 
کشــور افزون بر 10 هزار واحد اســت که حدود 6 هزار معدن 

فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است. 

دبیر انجمن سنگ آهن ایران:

آدرس اشتباه به معدنکار ندهید 



28

29

عملکرد معدن و صنایع معدنی کشور به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن

www.madan24.com

w
w

w
.m

ad
an

24
.c

om
دن

مع
 و 

ت
نع

 ص
وز

ت ر
ش

دا
زرگ

ت ب
سب

منا
ه 

ر ب
شو

ی ک
دن

مع
ع 

نای
 ص

ن و
عد

د م
کر

مل
ع

20
18

ئن
ژو

 1 
/13

97
ماه

یر
1 ت

ه 0
شنب

یک

در نشستی که به منظور آشنایی نمایندگی کشور آلمان 
بــا توانمندی ها و فعالیت های هلدینگ ســرمایه گذاری 
توســعه معادن و فلزات در محل این شرکت برگزار شد،  
راههای گســترش همکاری های متقابل با شــرکت های 
آلمانی با توجه به شــرایط موجود مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
به گــزارش معدن 24،در این نشســت کــه با حضور 
»گریــت مینتــس« دبیر اول و رئیــس بخش اقتصادی 

سفارت جمهوری فدرال آلمان برگزار شد، عزیزاله عصاری 
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
ضمن معرفی مجموعه  شرکت های هلدینگ و طرح های 
در دســت اجرا،  پیشنهادات مبسوطی را در جهت توسعه 

مراودات فنی و اقتصادی بین طرفین مطرح کرد.
همچنین با تحلیل شــرایط فعلی،  در مورد راهکارهای 
عملی ارتقاء سطح همکاری با شرکت های آلمانی به ویژه 
در حوزه حمل ونقل ترکیبی و انرژی های تجدیدپذیر بحث 

و تبادل نظر بعمل آمد.
گفتنی اســت ایــن هلدینگ بزرگ معدنــی و فلزی، 
برنامه هــای ویژه ای را در توســعه گســتره فعالیت های 
معدنی خود در ســطح ملــی و بین المللی دنبال می کند 
که از آن جمله می توان به طرح احداث بزرگترین اســکله 
تخصصی معدنی و فوالدی در بندر شهید رجایی، محوریت 
کنسرسیوم بزرگ اکتشافی و شروع همکاری های متقابل 

بخصوص در صنایع معدنی با کشور استرالیا اشاره کرد.

گسترش همکاری آلمانی ها
 و  شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات 

 کرومیت ایران، کماکان 280-270 دالراست. بیش از یکماه 
و نیم ثبات قیمت جهانی رکورد جالبی را ثبت کرده. و این در 
حالی هســت که اکثر فعاالن بازار کرومیت، نسبت به افزایش 

قیمتهای جهانی خوشبین هستند.
قیمــت های خرید داخلــی ایران در یکماه و نیم گذشــته 
دشــتخوش تغییرات بود و به نوعی تغییرات اساسی در نحوه 

تعیین قیمتهای داخلی اتفاق افتاده است.
بــا ورود اولین محموله ی کرومیــت افریقای جنوبی جهت 
مصرف کارخانه ی فروکروم رفسنجان، ایران از صادرات کرومیت، 

به واردات کرومیت روی آورد.
به این معنــی که مصرف کننده های داخلــی ایران که دو 
کارخانه فروکروم رفسنجان و فروکروم جغتای سبزوار هستند، 
به دنبال تامین مواد اولیه به قیمت های جهانی و حتی واردات 

کرومیت هستند.

چشم انداز مصرف کرومیت برای دو سه سال آینده در ایران، 
سالیانه یک میلیون تن کرومیت هست، و این در حالی هست 
که بیشترین میزان صادرات کرومیت ایران در سالهای گذشته، 
در حدود چهارصد هزار تن بوده است. و در صورت تکمیل پروژه 

ها به ناچار وارد کننده ی کرومیت خواهیم بود.
مطمئنــا با توجه به احداث کارخانه های جدید در ایران این 

میزان مصرف نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به نیاز مبرم کارخانه های فروکروم ایران، به ســنگ 
کروم، معدنکاران میباست برنامه ریزی بهتری جهت اکتشاف و 
شناسایی ذخایر جدید داشته و بفکر افزایش عمر مفید معادن 
کرومیت باشند. برای ســرمایه گذاری در معادن کرومیت نیز، 
بهترین فرصت اســت و امیدواریم که با دورنمای مثبتی که در 
بخش معدنی کرومیت وجود دارد، شاهد ورود سرمایه گذاران 
قدرتمند و با برنامه در این بخش معدنی باشیم. و معادن کرومیت 

که ســالها مورد بی مهری و بی توجهی سازمانهای متولی بوده 
اند، مجددا با برنامه ریزی درست اکتشافی، حمایتی و سرمایه 

گذاری به چرخه ی معادن پرسود بازگردند.
نویسنده:مصطفی مالداری●

ثبات کم سابقه در قیمت جهانی کرومیت 

بزرگترین ریفرمر فوالدی کشور و خاورمیانه در مجتمع توسعه آهن و فوالد گلگهر با مشارکت 
شرکت های مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE ، مهندسی برسو به بهره برداری رسید.

همزمان با اعیاد سعید فطر، واحد کوثر مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر وارد مدار شد. این 
واحد با ظرفیت تولید سالیانه 2 میلیون تن آهن اسفنجی در سال به عنوان بزرگترین واحد ریفرمر 
ایران و منطقه شناخته می شود. از نکات حائز اهمیت در احداث و راه اندازی این مجتمع، استفاده 
از کاتالیست های ایرانی تولید شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو در قلب واحد ریفرمر می باشد.
شرکت نفت و گاز سرو پس از کسب نتایج موفق در بومی سازی محصول استراتژیک کاتالیست و 
به پشتوانه همکاری های موفق در مجتمع های فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان ، توانست 
اعتماد مجدد مدیران تصمیم ساز صنعت فوالد کشور را جلب نموده تا قلب بزرگترین ریفرمر کشور 
نیز با کاتالیست های ایرانی فعالیت نماید. شرکت نفت و گاز سرو بعنوان پیشگام تولید کاتالیست 
در ایران تا کنون توانســته است کاتالســیت های صنایع پتروشیمی، پاالیشی و فوالدی را بومی 
سازی نماید. در سال گذشته نیز از کاتالیست جدید بومی سازی شده تکنولوژی پرد PERED در 
دومین کنفرانس اسیتل پرایس با همکاری شرکت مهندسی معادن و فلزات MME رونمایی کند.

گروه رسانه ای “معدن 24” کسب این موفقیت را به صنعت فوالد کشور به ویژه مدیران مجموعه 
های توسعه آهن و فوالد گلگهر، شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE ، شرکت مهندسی 

برسو و شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو تبریک می گوید.

بزرگترین ریفرمر فوالدی کشور و خاورمیانه 
در مجتمع توسعه آهن و فوالد گلگهر به بهره برداری رسید 
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 مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور  تقســیم 18 تومان سود خالص به ازای هر سهم سال 

96 را تصویب کرد.
در این جلســه که با حضور اکثر ســهامداران شرکت برگزار 
شد، مهندس محمد کالنتری، مدیرعامل شرکت عملکرد سال 
گذشــته را تشریح کرد. وی چشــم انداز شرکت تا پایان سال 
1400 را تولید محصوالت با کیفیت باال و با باالترین سودآوری 
دانســت. به گفته وی تولید سنگ آهن به مقدار 4 میلیون تن، 
کنسانتره به میزان 2 میلیون تن و گندله به میزان 2 میلیون 

تن را از اهداف حجم تولید شرکت تا سال 1400 ذکر کرد.
مهندس کالنتری اعالم کرد: شــرکت صبانور در سه معدن 
باباعلی، گاللی و شهرک بالغ بر 80 میلیون تن ذخیره قطعی 
ســنگ آهن و حدود 70 میلیون تن ذخیره احتمالی داشــته 
و در مجمــوع دارای حدود 150 میلیــون تن ذخیره معدنی 

سنگ آهن است.
معرفی شرکت صبانور ■

* شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در سال 1376 با 
ســرمایه اولیه 500 میلیون ریال تاسیس و در سال 1390 با 
نماد »کنور« در بازار فرابورس پذیرش و در ســال 1393 وارد 

بازار دوم بورس تهران شد.
* شــرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور در حال حاضر 
از حیث تولید ســنگ آهن، کنسانتره و گندله حائز رتبه ششم 
کشــوری و بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مذکور در غرب 

و شمال غرب کشور است.

* موضوع اصلی فعالیت شرکت اکتشاف و استخراج از معادن 
سنگ آهن و فرآوری آن تا محصول کنسانتره و گندله و تکمیل 
زنجیره ارزش افزوده برای رسیدن به محصوالت فوالدی و سایر 

عناصر فلزی است.
سهامداران عمده شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 87/1 درصد 
سهام، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با 2/29 درصد سهام، 
شــرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با 1/94 درصد سهام 
و سایر ســهامداران با 8/66 درصد سهام از جمله سهامداران 

عمده توسعه معدنی و صنعتی صبانور هستند.
شرکت های زیرمجموعه

معدن کارباختر، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، ذوب 
آهن غرب کشور، معدن بار صبا، کشت و صنعت سبز آبی، تولید 
مواد آهن کردستان )راکد(، شرکت توسعه و تجارت بین المللی 
صبا )در حال تصفیه( و شرکت آینده سازان فوالد البرا )در حال 

تصفیه( از شرکت های زیرمجموعه صبانور هستند.
کارخانجات بهره برداری شده

کنسانتره کردستان:
فاز اول این کارخانه اواخر سال 92 و فاز دوم آن اوایل سال 
96 به بهره برداری رســیده اســت. ظرفیت تولید ساالنه این 
کارخانه یــک میلیون تن و جمع مخارج آن یک هزار و 200 

میلیارد ریال بوده است.
کنسانتره همدان:

ایــن کارخانه بــا ظرفیت تولید ســاالنه 600 هــزار تن و 

ســرمایه  گذاری 620 میلیــارد ریــال در ّآبان مــاه 1393 به 
بهره برداری رسیده است.

گندله همدان )اسدآباد( ■
این کارخانه که در شهریورماه 1396 به بهره برداری رسیده 
است 550 هزار تن در سال ظرفیت تولید دارد و جمع مخارج 

آن تا بهره برداری یک هزار و 361 میلیارد ریال بوده است.
مرور کلی و خالصه بر دستاوردهای مهم شرکت در  ■

سال مالی 96
1- پیشبرد طرح های توسعه ای از جمله تکمیل و بهره برداری 
از کارخانه های گندله سازی استان همدان و فاز دوم کنسانتره 
کردستان بدون هیچ گونه تحمیل هزینه مالی جدید و استفاده 

بهینه از منابع نقدینگی عملیاتی
2- افزایش ظرفیت تولید معادن ســنگ آهن و کارخانجات 
کنســانتره و نیل تدریجی به ظرفیت اســمی آنهــا با انجام 

اصالحات الزم مهندسی
3- بررســی و حذف فعالیت ها و مخارج فاقد ارزش افزوده و 
هزینه های تولیدی و پرســنلی و در نتیجه  افزایش بهره وری 

تولید
4- توسعه فعالیت اکتشافی بر روی معادن سنگ آهن شرکت 

و سایر عناصر فلزی شامل سرب و روی
5- تاکید و تمرکز بر فعالیت های زیســت محیطی و ایمنی 

کارگران و ارتقای سیستم های فناوری اطالعات.

ادامه در صفحه بعد

زنجیره فوالد در غرب توسط
 "صبانور" توسعه می یابد
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چالشهای پیش رو ■
1- مشکل کمبود آب کارخانه کنسانتره شهرک

2- مشکل کمبود خوراک کارخانه کنسانتره همدان
3- مشکالت مربوط به نیل به ظرفیت اسمی کارخانجنات 
تازه بهره برداری شــده )کنسانتره فاز دوم کردستان و گندله 

همدان(
4- مشکالت نقدینگی جهت تسویه بدهی های گذشته و نیاز 

به منابع مالی جهت طرح های توسعه ای
5- وجود معارضین محلی ودولتی اطراف سایت ها )به ویژه 

اداره منابع طبیعی و روستاییان و ...(
6- پرداخت بدهی های مالیاتی و بیمه ای ســنوات گذشــته 
)علیرغم کاهش تا 320 میلیارد ریالی تاکنون( و درگیری در 

هیات های حل اختالف و سایر مراجع قانونی مربوطه
7- پرداخت اقســاط سنگین ماهانه تســهیالت بانکی اخذ 

شده در گذشته
8- مشکالت ارزی مربوط به صاردات و واردات

9- تعیین تکلیف نهایی اختالف مالی مربوط به حقوق دولتی 
معادن استان کردستان

10- درگیــری در پرونده هــای حقوقی متعــدد )از جمله 
ســاختمان دفتر مرکزی، امالک کالرآباد، اداره منابع طبیعی، 

پیمانکاران ساخت و ...(
11- اخذ مجوزها و افزایش ظرفیت پروانه های بهره برداری 

و رفع مشکالت زیست محیطی
و ...

طرح ها و پروژه های در دست اقدام سازی سال 97 ■
نام طرح: گندله کردستان

ظرفیت ســاالنه تولید گندله کردســتان: یک میلیون تن و 
سرمایه این طرح 2.500 میلیارد ریال برآورد شده است.

در حال حاضر بررســی مجدد توجیه فنی و اقتصادی طرح 
آغاز شده و طی فرآیند اجرایی تهیه اسناد مناقصه و برگزاری 
آن و انتخاب  مشــاور مجرب و فنی پروژه صورت گرفته و در 

حال برگزاری تشریفات مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.
نام طرح: گوگردزدایی )فلوتاسیون( کنسانتره همدان ■

ظرفیت ســاالنه تولید: این طرح 300 هزار تن و سرمایه آن 
65 میلیارد ریال اســت. این طــرح برای کاهش میزان عنصر 
گوگرد در کنسانتره تولیدی همدان از محل سنگ آهن معدنی 

گاللی اجرا می شود.
نام طرح: فعالیت اکتشافی کرمان ■

با توجه به نوسانات شدید قیمت سنگ آهن در سنوات گذشته 
شرکت صبانور تصمیم به توسعه سرمایه گذاری های معدنی خود 

در معادن سرب، روی، مس و طال دارد.
پهنه اکتشــافی شــماره 14 راور کرمان با مساحت 1236 
کیلومتر مربع در شمال استان کرمان با پتانسیل ذخایر سرب 

و روی در حال فعالیت اکتشافی است.
مشارکت در طرح زنجیره فوالد کردستان ■

این شرکت 23 اردیبهشت ماه امسال تشکیل شده است.
موضوع فعالیــت آن در فاز اول؛ ایجاد کارخانه 1/6 میلیون 
تنی آهن اسفنجی در شهرستان قروه )با سرمایه بالغ بر 8.000 

میلیارد ریال( و در فازهای بعدی؛ در صورت جذب ســرمایه 
گذار، احداث واحد ذوب و نورد به ظرفیت یک میلیون تن

* مشارکت کنندگان در این طرح ایمیدرو با 44%، شرکت 
صبانور با 20%، شــرکت توســعه و تجهیز معادن امداد با 
20% و شرکت کیمیا معدن سپاهان با 16% سهم هستند.

اهداف کلی سال 1397 ■
* نیــل به ظرفیت اســمی کارخانجات و معــادن از طرق 
مهندسی مجدد فرآیند، تامین زیرساخت های الزم، تامین به 

موقع خوراک، بهره وری منابع انسانی و ...
* افزایش ســودآوری از طریق کاهش هزینه های عملیاتی 
)شامل هزینه های دستمزد، استهالک، مواد ولیه و ...( و کسب 

حداکثری ارزش افزوده فروش محصوالت
* پیشبرد طرح های توسعه ای و تکمیلی با خلق ارزش برای 

شرکت وتوسعه مطالعات اکتشافی جدید
* ارتقــای کیفیت زندگــی کارکنان با اطمینــان از وجود 
 فضــای ایمــن کاری و توســعه بــه بهبود کیفیــت زندگی

 کارکنان
* انجام مسوولیت های اجتماعی و مشارکت فعال در توسعه 

زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی
* توســعه پایدار و توجه به محیط زیست و نسل های آینده 
در برداشــت از معــدن و فرآوری محصــول )تبدیل به اولین 

معدن سبز کشور(
* توسعه محصوالت سبد تولیدی شرکت وگستره جغرافیای 

معادن )از جمله عناصر سرب، روی و طال(

تحصیالتسمتحقیقینمایندهاعضاء حقوقی هیئت مدیره

شركت ذوب آهن غرب كشور 

(سهامي خاص)
رئیس هیات مديرهوراحد ايرواني تبريزي پ

كارشناسي مکانیک

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

شركت كارخانجات تولیدي 

(سهامي عام)شهیدقندي
سیدامین مرعشي

نايب رئیس هیات 

مديره
كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم سیاسي

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و

(سهامي عام)فلزات
عضو هیئت مديرهمحمدرضا ممتاز

لیسانس و فوق لیسانس برق الکترونیک

MBAفوق لیسانس 

دني شركت بازرگاني معادن و صنايع مع

(سهامي خاص)ايران 
عضو هیات مديرهامیر دانايي

كارشناسي حسابداري

كارشناسي ارشد مديريت مالي

DBAدكتري 

شركت تولید مواد آهن كردستان

(سهامي خاص)
محمد كالنتري

مدير عامل و عضو 

هیات مديره

(متالورژي)كارشناسي مهندسي مواد 

كارشناسي ارشد مديريت مالي

MBAكارشناسي ارشد 

فروش سود و زیانتولید

سنگ آهن

کنسانتره

گندله

0

200،000

400،000

600،000

800،000

1،000،000

1،200،000

1،400،000

1،600،000

1394سال  1395سال  1396سال  1396بودجه سال 

1،028،184
1،129،647

1،340،609

1،453،312

تن-مقدار تولید سنگ آهن دانه بندی شده 

(سهامی عام)روند تغییرات سرمایه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 

0

500،000

1،000،000

1،500،000

2،000،000

2،500،000

3،000،000

1376 1384 1384 1386 1390 1392 1393 1394 1395 1396

500 5،000 16،156 20،000 80،000
240،000

1،036،422

2،036،422

2،936،422 2،936،422
مبالغ به میلیون ریال

سهامداران عاده شرکت

درصدتعداد سهامنام سهامدارردیف

2.577.806.23587/1(عام)شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات 1

67.138.7112/29(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري توسعه ملي2

57.102.9481/94(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر3

254.374.1068/66ساير سهامداران 4

%2.936.422.000100جمع
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قرار داد فروش اولین محصول کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
به روش خشــک در سنگان نهایی شــده است.محمد حسین 
صفوی مدیر عامل شــرکت پایســت معدن سفیر در گفتگو با 
معدن 24گفت:اولین کارخانه تولید کنســانتره سنگ آهن به 
روش خشــک برای تولید محصول با عیار 68درصد در ایران 
و جهان در ســنگان به بهره برداری رســید و محصول آن هم 
اکنون قابل عرضه در بازار اســت.وی تصریح کرد:ظرفیت این 
کارخانه 550هزار تن کنسانتره خشک با عیار 68درصد است 
و تمام تجهیزات آن توســط متخصصان داخلی ســاخته شده 
است و کامال ایرانی است.صفوی افزود.حجم سرمایه گذاری در 
این طرح با احتســاب هزینه های زیر بنایی بالغ بر 60میلیارد 
تومان اســت و زمان نصب و راه اندازی آن حدود 8ماه است.

وی گفت:گروه تحقیق و پژوهش سفیر حدود 4سال مطالعات 
مربوط به این طرح را انجام دادند و هم اکنون در مودول های 
200تــا 5میلیون تنی این طرح در مناطق کم آب و خشــک 

کشور قابل اجرا است.
صفوی خاطر نشــان کرد:این طرح برای اولین بار توســط 
چینی ها اجرا شــد با این تفاوت که خروجی عیار کنســانتره 
سنگ آهن در مدول چینی 64درصد است ولی در نوع ایرانی 

می توانیم کنسانتره 68 درصد تولید کنیم.
مدیر عامل پایســت سفیر تصریح کرد:عیار و وزن کنسانتره 
خروجی ســنگ آهن به روش خشــک همانند کنســانتره تر 
است و راندمان تفریبا یکســانی دارند. وی گفت:زمان تجهیز 
کارخانه یک میلیون تنی کنســانتره ســنگ آهن خشک بین 
6تا 8ماه اســت و نســبت به روش تر زمان کمتری نیاز است. 
صفوی افزود:امسال برنامه داریم در شرکت سفیر 350هزار تن 
کنسانتره خشــک تولید کنیم و این رقم در سال98به ساالنه 
550هزار تن میرسدوی گفت:خاک ورودی کارخانه کنسانتره 
 feo به fe خشــک سنگان برای سنگ های مگنتیت با نسبت

باالی 4است البته مطالعاتی را برای سنگ آهن هماتیتی آغاز 
و امیدواریم نتایج مثبتی حاصل شود.

صفوی افزود:هزینه سرمایه گذاری برای احداث کارخانه سنگ 
آهن به روش خشک کمتر است تر است و این مقوله یک نکته 

مثبت تلقی می شود .
وی به چالش تامین آب در کشــور اشاره کرد و گفت:دولت 
در شرایطی برنامه دارد که 55میلیون تن فوالد کند که کشور 
با مشکل اساســی تامین آب شیرین ربرو است و بجای اینکه 
برنامه خط انتقال آب از عمان به ســنگان در الویت قرار دهد 

بایــد به تکنولوژی های تولید فوالد و ســنگ آهن با کمترین 
آب مصرفی نگاه ویژه داشته باشد.صفوی گفت:کارخانه تولید 
کنسانتره وگندله در سنگان به دلیل کمبود آب با ظرفیت های 
پایین تولید می کنند و نباید فقط به ذخایر زیر زمینی و چاه 
های آب تکیه کرد چرا که این منابع جز دخایر استراتژیک برای 
نسلهای آینده است. وی افزود:از دولت تدبیر و امید خواستاریم 
تا نگاه ویژه به تولید کنندگان خصوصی زنجیره فوالد در منطقه 
سنگان داشته باشد و در شرایط فعلی نیاز به سنگ آهن و تامین 

زیر ساخت ها از چالشهای جدی این منطقه است.

آغاز فروش اولین کنسانتره سنگ آهن به روش خشک در سنگان

وضع عوارض بر صادرات ســنگ آهن در 
شــرایط کنونی مانند خود تحریمی است، 
چرا که با توجه به بازگشــت ارز به ســامانه 
نیما با قیمتی بسیار کمتر از نرخ های بازار 
آزاد و وضــع احتمالی عوارض، صادرات به 

صرفه نیست.
با این اقدام، دولت درخصوص تک نرخی 
کردن ارز و اجبار به بازگشت آن در سامانه 
نیما در واقــع تنبیهی برای صادر کنندگان 
در نظر گرفته و در مقابل واردات را تقویت 

می کند.
دولــت باید بازار را آزاد بگذارد تا نرخ ارز 
در شرایط عادی به تعادل برسد. این اقدام 
موجب دوگانگی شده و سردرگمی فعاالن 

را به دنبال داشــته است. با توجه به رشد هزینه ها از جمله 
هزینه های حمل و نقل که ســهم عمده ای در قیمت تمام 
شــده محصول صادراتی دارند در واقع هزینه های صادرات 
افزایــش یافته اما درآمد حاصل بــا نرخ ارز 4200 تومانی 
محاسبه می شــود و هزینه ها با درآمد مطابقتی ندارد و از 
سویی مشمول عوارض صادراتی نیز شده که وضع عوارض 
در چنین شــرایطی تنگ کردن عرصــه بر صادرکنندگان 

اســت. انتظار می رود دولت در چنین شرایطی برای تامین 
ارز مورد نیاز کشور راه های صادرات را باز کرده و گشایش 
ایجاد کند اما مشــخص نیســت واقعا به چه استنادی بر 
ســر راه صادرکنندگان ســنگ آهن هر روز موانع بیشتری 

گذاشته می شود.
از سویی سامانه نیما و شفافیت های حساب های بانکی با 
توجه به تشــدید تحریم ها در برخی موارد موجب مسدود 

شدن حساب ها و بسته شدن راه های صادرات می شود.

از ابتــدای ســال و قبــل از اینکه برای 
صادرات ســنگ آهن عوارض وضع شــود 
مصرف کنندگان سنگ آهن در بازار داخلی 
بــدون هیچ گونه مشــکلی ســنگ مورد 
نیــاز خــود را تامیــن کرده و پــا به پای 
صادرکنندگان در خریدها رقابت داشــتند 
و این نشــان دهنده بازاری سالم و پویاست 
اما با وضع عوارض و محدود کردن صادرات 

رانت ایجاد می شود.
مصوبه شــورای عالی معــادن مبنی بر 
افزایش نرخ عوارض صادرات سنگ آهن هم 
اکنون در وزارت صمت است و ما همچنان 
در تــالش هســتیم تا با اســتناد به نتایج 
کارشناســی اجرای آن را ملغی کرده یا به 
وقت دیگری موکول کنیم. برخی فکر می کنند با رشد نرخ 
ارز در بازار شرکت های صادراتی منفعت زیادی می برند اما 
به این شــکل نیست. صادرکنندگان نیز مانند سایر فعاالن 
بازار در زمان ثبات بازار نفع بیشتری می برند و افت و خیز 
و نوسان های غیر طبیعی باعث خروج فعاالن سنگ آهن شده 
و تا زمانی که وضعیت ارز به این شــکل باشد نمی توان به 

آینده امیدوار بود.

نائب رئیس انجمن سنگ آهن

سنگ آهنی ها نباید دچار خود تحریمی شوند
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شرکت پایست معدن سفیر بعنوان یک مجموعه با 
نگ تفکر دانش بنیان و اولین تولید کننده کنسانتره س

آهن به روش خشک در ایران و جهان، عالوه بر 
طراحی و مشاوره در زمینه فرآوری مواد معدنی 
بخصوص تولید کنسانتره خشک سنگ آهن، اقدام به 
اختراع و ساخت تجهیزات جدید فرآوری در این 

ها در نوع خود زمینه نموده است که از تمامی جنبه
اخت است. تمامی مراحل طراحی و س منحصر به فرد

 به روش خشک سنگ آهنتجهیزات تولید کنسانتره 
 بر پایه دانش فنی متخصصان این مجموعه بوده است.

حفظ منابع ملی کشور بخصوص آب، حفظ محیط 
 4141زیست و تولید محصول مورد نیاز کشور تا افق 

های شرکت صنعت فوالد کشور از مهمترین اولویت
 باشد.پایست معدن سفیر می

 

نتره به روش هدف از طراحی و ساخت خط کنسا
خشک، حذف وابستگی خط تولید به مصرف آب و 
مرتفع نمودن معضل حاد تأمین آب در فرآیند تولید 
کنسانتره سنگ آهن، رونق این صنعت در مناطق خشک 

اولین باشد. و بیابانی کشور و افزایش اشتغالزایی می
واحد تولید کنسانتره سنگ آهن به روش خشک این 

در شهرستان  حال حاضرر د محدودشرکت با ظرفیت 
تا پایان سال طبق برنامه  خواف احداث شده است؛ که

 4311هزار تن و در سال  354ظرفیت این واحد به  4317
  خواهد رسید. تولید سالیانههزار تن  554 به ظرفیت

 (.Payest Mine Safir Co) معدن سفیرشرکت پایست 

 اولین تولید کننده کنسانتره سنگ آهن به روش خشک
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 لطفا در مورد عملکرد کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران  ■
از زمان تاسیس کمیسیون تاکنون توضیحاتی بفرمایید.

هشتمین دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
که در آبان ماه 1394، جهت حل مشکالت معدن کاران، ارتقا و توسعه 
پتانســیل های این صنعت و مهم تر از همه تغییر نگرش موجود نسبت 
به این بخش اقتصادی کشور، آغاز به کار نموده و همواره در تالش بوده 
تا بــا پیگیری اهداف و برنامه های خود، نقش موثری در روند بهبود و 
توسعه حوزه معدن ایفا نماید. در این راستا کمیسیون با اقدامات عملی 
خود مانند اصالح قانون معادن، انجام تحقیقات درخصوص روش های 
محاسبه حقوق دولتی، سهم بخش معدن در برنامه ششم توسعه کشور، 
طرح تخصیص بهینه آب به معادن کشــور، توانست نقش سازنده خود 

را به اثبات رساند.
این کمیســیون از زمان تاســیس همچنان در تالش بوده است تا با 
برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مقامات 
وزارتخانه، انجمن ها و اصناف و نشست های مشترک با سایر کمسیون 
تخصصی اتاق بازرگانی ایران، فضای معدنکاری کشور را تلطیف نماید 
و همچنین به نمایندگی از معدن کاران کشور در تصمیم گیری پیرامون 

مباحث چالش برانگیز این صنعت نقشی مؤثر ایفاء نماید.
از جمله مهمترین این نشست ها می توان به نشست تخصصی نقش 
توســعه زیرســاخت های حمل و نقل )جاده ای، ریلــی و دریایی( در 
قیمت گذاری محصوالت معدنی، نشســت تخصصی بررسی نرم افزار 
محاســبه حقوق دولتی معادن کشور، نشست تخصصی صندوق بیمه 
ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی در توسعه بخش معادن و صنایع 
معدنی، نشست تخصصی نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدنکاری 
، نشســت تخصصی بررسی چالش ها و فرصت های صنعت معدنکاری 
سنگ های ساختمانی ، نشست تخصصی چالش ها و فرصت های حمل 
و نقل در اقتصاد معادن، نشست بررسی و جمع بندی مطالبات فعاالن 
معدن وصنعت کشور از دولت دوازدهم، نشست بورس محصوالت معدنی، 
نشســت نقش و اهمیت برندینگ در حوزه معــادن و صنایع معدنی، 
نشست های تخصصی زنجیره ارزش آهن و فوالد، نشست های تخصصی 
اصالح قانون معادن و نشست های مشترک با کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی اشاره نمود. همانطور که از نام نشست های برگزار 
شده مشخص است، تنوع و پوشش مسائل مورد بحث از حوزه معدن تا 

صنایع معدنی، از نقاط قوت جلسات این کمیسیون می باشد.
شــایان ذکر است کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق از آغاز کار 

کمیســیون تا کنون بیش از 266 مقاله، گزارش، یادداشت، مصاحبه 
تخصصی و مرتبط با مباحث روز کشور در زمینه معدن در رسانه های 
مختلف کشور منتشر نموده و در بیش از 46 همایش، کنفرانس، کارگاه 

آموزشی ملی و بین المللی ارائه نموده است.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران چه اهدافی در مورد  ■

موضوعات کالن این بخش دنبال می کند؟
از اهــداف کلیدی کمیســیون می توان به آسیب شناســی وضعیت 
اقتصادي معدن و صنایع معدني کشــور از بعد انقالب تا اکنون، تبیین 
وضعیت معدن و صنایع معدني کشور در چشم انداز 1404، ترسیم نقشه 
راه توســعه، رشد و ارتقاي معدن و صنایع معدني کشور )ازنظر قوانین 
باالدستي کشور( و تشــکیل کنفدراسیون معدنی؛ متشکل از اعضای 
کلیه تشکل های خصوصی مربوط به بخش معدن، جهت تقویت نیروی 
بخش خصوصی در تصمیم گیری و اعمال نظر در این حوزه اشاره کرد. 
از طرح های بلند مدت این کمیسیون می توان به  طرح نرم افزار حقوق 
دولتی، طرح اصالح قانون معادن، طرح پایش زنجیره ارزش سنگ آهن تا 
فوالد و طرح تدوین استراتژی مدیریت منابع آب در معادن کشور اشاره 
نمــود. درحال حاضر طرح نرم افزار حقوق دولتی مورد پذیرش کمیته 
پژوهشی اتاق قرار گرفته است تا با بودجه اتاق بازرگانی به مرحله اجرا 
درآید و طرح اصالح قانون معادن نیز با بیش از 400 ســاعت مطالعه 
پیرامون مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای 
معدنی و همچنین بررسی مشکالت ناشی از ابهامات قانون معادن فعلی 
ایران به سرانجام رسید و جهت ارائه به دولت آماده می باشد. همچنین 
طرح تدوین استراتژی مدیریت آب در مرحله پژوهش در مرکز مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب با نظارت کمیسیون در حال انجام است و در 
نهایت طرح زنجیره ارزش آهن و فوالد از مســیر ســتاد فوالد در حال 

پیگیری اســت و کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز به 
عنوان عضوی از ستاد فوالد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه جانمایی 
کارخانجات فوالدی بر اســاس عرضه و تقاضای داخلی و دسترسی به 
زیرساخت، مواد اولیه و همچنین هدفمندی بازارهای صادراتی فوالد را 
در اختیار این ستاد قرار داده است. امید است این برنامه های بلندمدت 
مانند پروژه اصالح قانون معادن کشــور، بــا جدیت و اهتمام اعضای 

کمسیون به صورت کامل محقق گردد.
از دیگر برنامه های کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
ایران، تشــکیل کارگروه تحقیقاتي از نمایندگان اعضاي کمیســیون 
براي بررســي قانون معادن، مطالعات تطبیقي قوانین معدن در ایران 
و کشــورهاي توســعه یافته در حوزه معدن و صنایع معدني، ارتباط با 
ارگان های متناظر و دولتي براي مذاکره و تســهیل مشکالت معدن و 
صنایع معدني کشــور، پیگیري اجراي قوانین بهبود محیط کسب وکار 
و رفع موانع تولید و آیین نامه های آن ها، شناســایي و پیشنهاد حذف 

قوانین مزاحم در اتــاق بازرگانی ایران، تالش در جهت اصالح قوانین 
بانکي، گمرکي و مالیاتي در حوزه صنعت با همکاري سایر کمیسیون ها 
باهدف کنترل نمودن نرخ نوسانات تسهیالت ارزي، کمک در بهبود نظام 
تعرفه ای جهت افزایش مزیت رقابتي، ارتباط گسترده و هدفمند با مراکز 
آموزش عالي جهت تجاري نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلي در 
حوزه معدن، ارتباط مؤثر با نمایشگاه های بین المللی و داخلي در حوزه 
معدن، ارائه پیشــنهاد جهت برگزاري سمینارها و همایش های الزم به 
اتاق و تشــکل ها، برگزاری میزگردهــای فصلی با محوریت موضوعات 
چالش برانگیز روز در زمینه معادن و صنایع معدنی با حضور میهمانان 
و کارشناسان متصدی در تشکل های دولتی، مجلس و بخش خصوصی، 
رصد کلیه اخبار و حوادث تاثیر گذار بر این حوزه و تهیه گزارشات ماهانه 
و ارائه آن جهت استفاده و بهره برداری بخش ها و شرکت های خصوصی 
می توان عنوان نمود. همچنین جهت تحقق اهداف خود، کمیســیون 
معادن با نظر به مباحث چالشــی روز ایران، شناســایي توانمندی ها و 
پتانســیل های بالقوه و بالفعل معدن و صنایع معدني کشــور و تحلیل 
عملکرد 30 سال گذشته آن، تبیین فرصت ها و تهدیدهاي پیش روي 
معدن و صنایع معدني کشور، بررسي کارشناسانه و پیشنهادهاي اصالحي 
و اجرایــي در خصوص قوانین مرتبط با صنعت و معدن ازجمله: قانون 
اصل 44 )خصوصی ســازی شرکت های دولتي در حوزه معدن(، برنامه 
ششم توسعه، قانون معادن، قانون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع 

تولید، را در اولویت کاری خود قرار داده است.
آیا مصوبات این کمیسیون در سطح سیاست های کالن معدن  ■

قابل اجرا است؟
از آنجاییکه کمیسیون معادن و صنایع معدنی در ارتباط مستقیم و 
تنگاتنگ با وزراتخانه ها، مجلس، ادارات دولتی و سایر کمیسیون های اتاق 
بازرگانی می باشد و به طور منظم از نظرات و راهنمایی های آن ها بهره 
می برد، لذا امیدواریم تا در تبیین سیاست ها و  برنامه های کمیسیون از 
هرگونه بزرگنمایی دوری جسته تا انشاهلل با رویکرد واقعگرایانه و قابل 
اجرا، پیگیر مطالبات اعضای کمیســیون، فعالین معدنی و ســایر ذی 

نفعان این حوزه باشیم.
ازجمله دســتاوردهای مستقیم و غیر مســتقیم کمیسیون معادن 
و صنایع معدنی اتاق می توان به بخشــودگی حقــوق دولتی معادن، 
اصالحــات برخی از قوانین تامین اجتماعی، بررســی قانون معادن و 
درخواست جلسه با دولت، اصالح بخشی از ساختار دولت، تسهیل در 
امور گمرکی و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی ورود ماشین آالت و تجهیزات معدنی، 
ایجاد چشــم انداز و سند استراتژی توسعه معدنی، اعتراض به دریافت 
سهم یک درصد از فروش واحدهای معدنی، تخصیص آب در معادن و 

اصالح قانون معادن اشاره نمود.
به واقع بزرگترین هدف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، 
رسیدن به باالترین سطح از خودتنظیمی حوزه معدن می باشد که در 
ساده ترین و ناب ترین برداشت، رسیدن به مرحله ای از رشد و اثرگذاری 
است که کمیسیون قابلیت و صالحیت وضع مقررات، اجرای مقررات، 
پایــش و نظارت و الزام بر اجرای مقررات را پیدا نماید. بنابراین دولت 
نیز می تواند با اتکا و اطمینان به این نهاد تنظیم گر، از بار مسئولیت های 
خود بکاهد و به ســایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقاء رفاه اجتماعی 

است، بپردازد.
مصــداق بارز تالش جهت تحقق این مهم  را میتوان در فعالیت های 
مصمم کمیســیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشاهده نمود 
که با برگزاری جلسات منسجم و مداوم و نشست های تخصصی پیاپی 

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد:

رابطه بخش خصوصی و دولت در معدن
دکتر بهرام شکوری دانش آموخته اقتصاد و مدیریت است وی عالوه بر اینکه رییس کمیسیون معدن 
و صنایع معدنی اتاق ایران است مدیر عامل شرکت مبین بزرگ ترین شرکت پیمانکاری معدن در 

ایران است.
کمیسیون معدن ایران طی دو سال اخیر مطالعات عمیقی را بر روی اصالح قانون معادن انجام داده 

است  وبا بر گزار های نشست های تخصصی در حوزه زیر ساخت،حقوق دولتی ،تامین سرمایه در معدن 
و صنایع معدنی،اصالح مصرف انرژی و آب،اقتصاد معدن،برندیگ نقش اساسی در بازوی مشورتی  
دولت داشته است معدن 24با دکتر بهرامی شکوری استاد دانشگاه و رییس کمیسیون معدن و صنایع 

معدنی اتاق ایران گفتگویی کرده است که متن آن در پی می آید:

دکتر بهرام شکوری●
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران●

از اهداف کلیدی کمیسیون می توان به آسیب شناسی 
وضعیت اقتصادي معدن و صنایع معدني کشور از بعد 
انقالب تا اکنون، تبیین وضعیت معدن و صنایع معدني 
کشور در چشم انداز 1۴0۴، ترسیم نقشه راه توسعه، 
رشد و ارتقاي معدن و صنایع معدني کشور )ازنظر 

قوانین باالدستي کشور( و تشکیل کنفدراسیون معدنی؛ 
متشکل از اعضای کلیه تشکل های خصوصی مربوط به 
بخش معدن، جهت تقویت نیروی بخش خصوصی در 

تصمیم گیری و اعمال نظر در این حوزه اشاره کرد
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با نهادهای دولتی، ریاست جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس در صدد 
خودتنظیمی با مشارکت دولت می باشد.

این کمیسیون در مطالبه گری از دولت در بخش معدن و صنایع  ■
معدنی تا چه اندازه موفق بوده است؟

از آنجاییکــه اعضای کمیســیون با اتکا به رزومــه عملیاتی خود و 
تخصص های مرتبط، عضو کمیســیون معدن و صنایع معدنی شده اند 
و اشخاصی که به آنها رای می دهند، نیز در حوزه های اقتصادی کشور 
فعال هستند بنابراین متخصص بودن اعضای این کمیسیون، پتانسیل 
ارزشــمندی است برای دولت و مجلس تا بتوانند در سیاست گذاری و 
قانون گذاری کشور از نقطه نظرات کارشناسی این افراد بهره مند شوند 
که مطمئناً  خروجی آن باعث توسعه و تعالی کسب و کار در این بخش 
خواهد شد. در حال حاضر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 
با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود در خصوص اصالح قانون 
معادن ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی آن، 
الیحه بودجه در بخش معدن، الیحه برنامه ششم توسعه، قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی و همچنین حضور فعال در جلسات 

تصمیم گیری در این زمینه توانسته در سطح سیاست های کالن معدن 
گامی بلند بردارد.

لطفا در مورد مهمترین برنامه های کمیسیون معادن و صنایع  ■
معدنی اتاق توضیحاتی بفرمایید.

در حال حاضر اولویت   های کمیسیون شامل بررسی ساز و کار علمی 
و تعیین حقوق دولتی معادن، بررسی مشکالت بخش معدن با سازمان 
محیط زیســت در مراحل اکتشاف تا بهره برداری و ارتباط با ارگان های 
مرتبط )با همکاری کمیســیون آب و محیط زیست(، بررسی مشکالت 
بخــش معدن در صادرات مواد معدنی به عنوان مواد خام )با همکاری 
کمیسیون صادرات(، تدوین استراتژی توسعه معدنی کشور، تدوین برنامه 
نهضت فراوری و تکمیل زنجیره ارزش آفرینی معادن، تعیین وضعیت 
فعلــی و نیاز آبی بخش معدن کشــور و برنامه ریزی جهت تخصیص 

مناسب آب و تدوین نظام تخصیص مناسب می باشد.
همچنین کمیســیون با توجه به نتایج مطلوب از بازدیدهای استانی 
و برگزاری جلســات در اســتان های معدنی کشــور از جمله بازدید از 
کارخانجات صنایع ســرب و روی زنجان، بازدید از معدن سنگ آهن 

اســمالون، بازدید از ذوب آهــن اصفهان، در نظر دارد با درگیر نمودن 
هرچه بیشتر اعضای کمیسیون با مشکالت معدنی هر استان از طریق 
بازدیدهای اســتانی و برگزاری جلسات با اعضای کمیسیون معادن هر 
استان، به عملیاتی تر ساختن تصمیمات مورد اتخاذ در این حوزه به رفع 
بهتر و سریع تر موانع معدنکاری استان ها و درنهایت کشور کمک نماید.

در پایان باید خاطر نشــان ســاخت که برنامه های کمیسیون مانند 
پایش مســتمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی کشور، ارائه  
راهکارهای حمایتی جهت استفاده متولیان دولتی و حاکمیتی، توسعه 
فعالیت پژوهشی و ارائه راهکارهای علمی جهت توسعه بخش معدن و 
صنایــع معدنی صرفاً  از طریق همکاری اعضای محترم و اعالم نظرات 
و پیشــنهادات ایشان، قابل تحقق می باشد. بنابراین می توان با وحدت 
اعضای این حوزه، امید داشت به جای آنکه معدنکاران مطیع تصمیمات 
آنی دولت و سیاست گذاران شوند، دولت با بهره گرفتن از سیاست های 
مدون پارلمان بخش خصوصی معدنکاری کشــور در راســتای تحقق 
اهداف این بخش گام بردارد تا این حوزه از اقتصاد نیز به ســهم الیق 

خود از رشد اقتصادی برسد.

نشست تخصصی اصالح قانون معادن ■ نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های صنایع و معادن و  ■
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

جلسه  بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای عالی معادن در خصوص  ■
دپو فیلتر کیک روی

هشتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد ■

جلسه ستاد زنجیره فوالد ■نشست بررسی و جمع بندی اصالحات الیحه قانون معادن ■
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صادرات از چه اهمیتی برخوردار است و حضور  ■
پایدار در بازار صادراتی به چه الزاماتی نیاز دارد؟

اوج قدرت و هنــر تولیدکنندگان در عرصه صادرات به 
نمایش گذاشــته می شــود. چراکه امکان حضور و کسب 
سهم از بازار رقابت جهانی به منزله توانمندی یک شرکت 
اســت. برای حضور موفق در بازار بین المللی باید الزاماتی 
همچون کیفیت مناسب محصول، قیمت مناسب، خوش 
قولی به ویــژه در تحویل به موقع سفارشــات و وفاداری 
مورد توجه قرار گیرند و رعایت شوند. از میان الزامات یاد 
شــده، وفاداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سهم 
بســزایی در حفظ بازار صادراتی دارد؛ چرا که خریداران 
ترجیح می دهند از ادامه ارتباط با یک شرکت در آینده و 
در شــرایط مختلف اطمینان داشته باشند تا بتوانند برای 
تامین محصــول در بلندمدت برنامه ریزی کنند. برهمین 
اســاس باید تاکید کرد که نگاه کوتاه مدت، توسعه پایدار 

صادرات را تضمین نمی کند. 
چالش هایی  ■ چه  مابا  کشور  در  صادرکنندگان 

مواجه هستند؟ چگونه و با چه راهکاری می توان از 
صادرکنندگان حمایت کرد؟

صادرات منافع ملی کشور را به دنبال دارد و بنابراین باید 
حمایت همه جانبه از آن صورت گیرد. برای توسعه صادرات 
باید در قوانین مرتبط با حوزه صادرات تجدید نظر شــود. 
یعنی قوانین به گونه ای وضع شــوند که امکان صادرات را 

در بلندمدت تضمین کند.
وقتی سخن از صادرات به میان می آید، باید مستمر باشد. 
درنتیجه باید استراتژی های کشور به گونه ای تنظیم شود 
که تولیدکنندگان نگرانی از آینده فعالیت خود نداشــته 
باشــند. چراکه در عقد یک قــرارداد صادراتی، تعهداتی 
برای شرکت ها ایجاد می شود. بنابراین تولیدکنندگان باید 
از شرایط داخلی کشور، اطمینان داشته باشند تا در بازار 

جهانی، مطمئن و موفق حضور پیدا کنند.
عالوه بر مورد یاد شده، تسهیالتی به صادرات اختصاص 
یابد و از مشــوق های الزم استفاده شود. وضع مشوق های 
صادراتی، ارائه تســهیالت بانکی بــه صادرکنندگان و .... 
این امر را تســهیل می کند و موجبات توسعه آن را فراهم 

می آورد
در ادامه، شرایط باید به گونه ای مهیا شود تا در بازگشت 
پول صادرات به کشور، شرکت ها با توجه به شرایط جهانی، 
متضرر نشوند. بدون شک سود نهایی چنین حمایت هایی، 

به کشور باز خواهد گشت.
آیا همجواری با آب های آزاد و بنادر متعدد در  ■

کشور، مزیتی را برای صاحبان صنایع کشور به ویژه 
صنعت فوالد ایجاد کرده است؟

وجــود آب های آزاد در مرزهای جنوبی کشــور را باید 
پتانسیلی برای توسعه صنعت و صادرات دانست. هرچند 
از این پتانسیل، آن طور که باید استفاده نشده است. برای 
بهره گیری از مزیت یاد شــده باید بنادر کشــور مجهز به 

اسکله های اختصاصی برای صادرات شوند.
گفتنی است، حجم عظیم بیش از 50 درصدی صادرات 
و واردات کشــور از اسکله شــهید رجایی انجام می گیرد. 
اما این اسکله پاســخگو نیاز کشور نیست. عالوه برآن از 

همین اسکله، محصوالت صنعتی همچون فوالد و مایحتاج 
اساسی زندگی مردم همچون گندم، مبادله می شود. همین 
موضوع مشــکالت فراوانی را برای صاحبان صنایع فراهم 
می آورد. طبیعی است که در مشترک بودن بندرها، واردات 
گندم و برنج در اولویت قرار دارد و واردات و صادرت سایر 
محصوالت در رتبه های بعد قرار می گیرد. بر همین اساس 
پیشنهاد شــده که اسکله ای اختصاصی به صادرات فوالد 
اختصاص یابد. در ادامه نیز پیشنهاد شد تا اسکله  قدیمی 
منطقه ویژه الیروبی شــود و برای صــادرات فوالد مورد 

استفاده قرار گیرد.
عملکرد صادراتی فوالد هرمزگان را چطور ارزیابی  ■

می کنید؟ محصوالت خود را به چه کشورهایی صادر 
می کنید و چه اهداف صادراتی دارید؟

نیروی انســانی توانمند و متخصص، نزدیکی به دریای 
خلیج فاس، تولید محصوالت با کیفیت و همچنین ارتباط 
صحیح و وفادارنه با مشتری را باید از مهمترین امتیازات 
فوالد هرمزگان دانست که تسهیل کننده صادرات برای این 
مجموعه هستند و موجب شده اند تا این مجموعه در امر 

صادرات، موفق عمل کند.
شرکت فوالد هرمزگان از ابتدا با هدف صادرات احداث 
شد و صادرات به منزله امکان حیات آن است. در حال حاضر 
حدود 70 درصد محصوالت این شــرکت صادر می شود و 
30 درصد باقی مانده آن نیز برای تامین نیاز داخلی مصرف 
می شــود. بنابراین حذف صادرات را باید به منزله تعطیلی 

این واحد دانست.
توجه به ایــن نکته ضروری به نظر می رســد که فوالد 
هرمــزگان عالوه بر توجه به صــادرات، تامین نیاز داخل 
را نیز در اولویت خود قرار داده اســت. یعنی براساس نیاز 
داخل، میزان صــادرات تولیدات خود را تنظیم می کنیم. 
چراکه اولویت ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی اســت. 
در ادامه با توجه به ظرفیت کارخانه و سقف تولید، مابقی 
مازاد تولید را صادر می کند. این شرکت طی سال گذشته، 

حدود 500 هزار تن محصول را در داخل کشور به فروش 
رساند. حدود 1 میلیون تن دیگر را هم صادر کرد. محصول 
تولید شــده در این شرکت )یعنی اسلب( برای تبدیل به 
بیلت یا ورق به ســایر کشورها صادر می شود. کشورهای 
آسیای جنوب شــرقی، همچون تایلند، تایوان، اندونزی، 
مالزی، هند، کشورهای اروپایی همچون فرانسه، ایتالیا و 
... مقصد تولیدات فوالد هرمزگان هستند. فوالد هرمزگان 
در نظر دارد تا طی ســال 97، پس از تامین نیاز داخلی، 

مازاد تولید خود تا ظرفیت اسمی را صادر کند. 
عملکرد تولید شرکت فوالد هرمزگان را در طول یک  ■

سال گذشته، چطور ارزیابی می کنید؟ این شرکت چه 
برنامه هایی برای آینده در دست اجرا دارد؟

ظرفیت تولید فوالد هرمزگان برای یک سال، 1.5 میلیون 
تن برآورد می شود. میزان تولید این شرکت در سال 96، 
حدود یک میلیون و 408 هزار تن گزارش شــد. در سال 
جــاری نیز برای تولید به اندازه ظرفیت اســمی شــرکت 

برنامه ریزی انجام گرفته است. 
این واحد اجرای طرح های توســعه ای را در دستور کار 
خود دارد. بر همین اساس قراردادی با شرکت SMS برای 
تامین فاینانس خارجی به قیمت 250 میلیون یورو بسته 
است. با اجرای این پروژه، ظرفیت فوالد هرمزگان از 1.5 
میلیون تــن فعلی به 3 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 
مذاکرات اجرای این پروژه، انجام شــده، قرارداد آن بسته 
شــده و مبادالت نیز صورت گرفته است. در حال حاضر 
نیز در مرحله فاینانس خارجی هســتیم و تنها قسمتی از 
بوروکراسی های اداری در ایران و ایتالیا مانده است. بنابراین 
امید می رود در ســال جاری احداث واحد جدیدی فوالد 

هرمزگان برای تولید اسلب آغاز شود.
احــداث واحد دیگری برای تولیــد محصوالت نورد نیز 
در دســتور کار این شرکت قرار دارد و در ادامه طرح های 
توســعه ای پیگیری می شــود. هدف از این پروژه، تولید 

محصولی با ارزش افزوده باالتر است.

فرزاد ارزانی خبر داد:

فوالد هرمزگان با اس ام اس آلمان سه میلیون تنی می شود
 با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه و با درنظر گرفتن میزان تولید 55 میلیون تن 
فوالد در سال 1404و سرانه مصرف آن، اهمیت صادرات بیش از پیش خود را نشان می دهد. تا جائی 
که برخی واحدهای فوالدی از ابتدا با هدف صادرات و با درنظر گرفتن چنین شرایطی احداث شده اند. 
این واحدها باید از هم اکنون برای حضور موفق در بازار رقابت بین المللی تالش کنند. پایگاه خبری، 

تحلیلی فلزات آنالین با هدف بررسی امکان توسعه پایدار صادرات با مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
به عنوان یک شرکت موفق در امر صادرات به گفت وگو نشسته است. فرزاد ارزانی اعتقاد دارد اوج 
قدرت و هنر تولیدکنندگان در عرصه صادرات به نمایش گذاشته می شود. متن کامل این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید
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فوالد مبارکــه اصفهان، از بزرگ ترین مجتمع صنعتی ایران 
اســت که با همت صنعتگران پایه گذاری شــده و توانســته 
دستاوردهای مهمی برای منطقه و کشور داشته باشد، به گونه ای 
کــه تولید محصوالت و ایجاد رشــد اقتصادی کمترین نتیجه 
فعالیت های این شــرکت در قیاس با دستاوردهای اجتماعی، 

فرهنگی و ایجاد توسعه کشور است. 
سعی شــرکت همواره آن بوده که بتواند در جوانب مختلف 
خود همچون اشــتغال زایی، توسعه زیرساخت ها، فعالیت های 
اجتماعی، توســعه ســالمت و ورزش در جامعه، ایجاد دانش 
و ســرریز آن به جامعــه و... عالوه بر ایجاد ســودآوری برای 
ســهامداران، رضایت برای مشــتریان و رفاه کارکنان، موجب 

ایجاد منافع برای آحاد جامعه شود. 
شــرکت فوالد مبارکه از شرکت های پیشرو ایرانی است که 
در زمینه تولید ورق های فوالدی فعالیت  می نماید. این شرکت 
با ماموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و 

اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان 
سازمانی جهان تراز حدود پنجاه درصد از مصرف فوالد کشور 
را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع 
فلزی ســبک، صنایع فلزی سنگین و لوله های انتقال سیاالت، 
صنایع بســته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع 

لوله و پروفایل تولید می نماید.
این شــرکت در سالهاي پس از رسیدن به ظرفیت اسمي با 
کسب تجربه و توانمندي اقتصادي براي پاسخگویي به نیاز روز 
افــزون بازار داخلي و خارجي و اســتفاده بهینه از تجهیزات و 
ماشین آالت تولیدي موجود اقدام به برنامه ریزي براي افزایش 
تولید در قالب طرح هاي توسعه نمود و با استفاده از منابع مالي 
حاصل از فروش داخلي و ارزي شــرکت و استفاده از اعتبارات 
مالي، ریالي و ارزي  اولین مرحله طرحهاي توسعه را اجرا نمود.
اگر بخواهیم آثار اشتغال زایي درگروه فوالد مبارکه را بررسی 
کنیم باید به 11،800 نفر به صورت اشتغال مستقیم در فوالد 

مبارکه برای تولید 7.2 میلیون تن ، 1650 نفر اشتغال مستقیم 
در فوالد ســبا برای تولید 1.6 میلیون تن، 2600 نفر اشتغال 
مستقیم در ظرفیت فعلی مجتمع فوالد هرمزگان ، 7000 نفر 
اشتغال در شرکت های خدماتی سه مجتمع فوالد سازی ، 600 
نفر اشتغال در کارخانه گندله سازی سنگان  بر اساس 5 میلیون 
تن و325000 نفر به صورت  اشتغال غیرمستقیم در گروه فوالد 
مبارکه اشاره داشت تا  جمع کل اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 
در گروه فوالد مبارکه به رقمی بالغ بر 350،000 نفر برسد. 

عالوه بر این برنامه ریزی جهت اشتغال زایی مستقیم و غیر 
مستقیم حدود 20،000 نفری در سرمایه گذاری های جدید 
ســنگان و اســتان چهار محال و بختیاری در دستور کار این 

شرکت قرار دارد.
بانگاه به تولید فوالد خام درگروه فوالد مبارکه، در می یابیم 
که این رقم تولید شــامل تولید فوالد مبارکه، سبا و هرمزگان 
مي باشد که در سال  1396 برابر با 8667 هزارتن ، سال 1395 
برابر با  7455 هزارتن بوده و برنامه ســال 1397 نیز رسیدن 

به تولید 9450 تن میباشد.
با بررسی عملکرد تولید سال 1396 و برنامه تولید سال 1397 
در فوالد مبارکه و فوالد ســبا برای تولید محصوالتی همچون 
گندله، آهن اســفنجی، تختال، کالف گرم، کالف سرد سخت، 
کالف قلع اندود، کالف گالوانیزه، کالف رنگي و نیز بخش حمل 
محصوالت مشخص میشود که درصد تحقق برنامه سال 1396 
در اکثر بخش ها از برنامه جلو تر بوده و  در گندله ســنگان، 
آهن اسفنجی سفید دشت و تختال هرمزگان نیز همین روال 

صادق است.
رشــد عملکرد تولید ســال 1396 نسبت به سال 1395 در 
گــروه فوالد مبارکه در بخش های ذکر شــده نیز از 3 تا 16 
درصد افزایش را نشــان میدهد و این در حالی است که رشد 
عملکرد تولید دو ماهه اول 1397 نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل در گروه فوالد مبارکــه در اکثر بخش ها عدد 16 یا 17 

در زمینه طرح های توسعه در حال احداث گروه فوالد مبارکه نیز میتوان به طرح های 
زیر اشاره نمود:

درصد پیشرفتپروژه/ طرح های در حال احداث

68کنسانتره سنگ آهن سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن

63فوالدسازی، ریخته گری فوالد سفیددشت با ظرفیت 1میلیون تن

87نیروگاه مقیاس کوچک سبا با ظرفیت 25 مگاوات

85شبکه تصفیه فاضالب شهرهای مجاور با ظرفیت 450 لیتر بر ثانیه

40تکمیل ساخت  کارخانه الکترود گرافیتی اردکان

شروع عملیات اجرایینورد گرم شهید خرازی با ظرفیت 3 میلیون تن

درمرحله پایانی قراردادتوسعه فوالد هرمزگان از ظرفیت  1.5 به 3 میلیون تن

چرخش استراتژی فروش
 فوالد مبارکه اصفهان در سال 96
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را نشان میدهد.
فروش داخلی فوالد مبارکـه در سالهای گذشته نشان میدهد 
که شــرکت در سال 1395 به میزان 6272 هزارتن و در سال 
1396 به میزان 7032 هزارتن در داخل کشور فروش داشته و 
برای سال 1397 برنامه فروش 7.6 میلیون تن محصول برنامه 
ریزی شــده اســت تا فوالدمبارکه عالوه بر تأمین بازار داخل، 
همچنان حضور خود در بازار های بین المللی را نیز حفظ نماید.
بر اســاس اطالعــات موجود، افزایــش 22 درصدی فروش 
داخلی ســال 96 نسبت به ســال 95 و کاهش 17 درصدی 
فروش صادراتی ســال 96 نسبت به سال 95  به جهت تامین 
نیاز داخل صنایع پایین دســت و صادرات حدود 18.5میلیون 
تن محصوالت فــوالدی تخت از ابتدا تا کنون و ارزآوری 7.7 
میلیارد دالری برای کشــور را به همراه داشته است که با این 
حساب شرکت فوالدمبارکه اصفهان توانسته در اقتصاد کشور 
ســهم به ســزایی ایفا نماید و با فروش حدود 80 میلیون تن 
محصوالت فوالدی از ابتدا تاکنون در بازارهای داخلی سهم قابل 
توجهی از نیاز بازار ایران به محصوالت فوالدی را برطرف کند.

ترکیب فروش محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در ســال 
1396 را میتوان 62 درصد محصوالت گرم، 18 درصد تختال، 
16 درصد محصوالت ســرد و 4 درصد محصوالت پوشش دار 

ذکر کرد.
شــرکت فوالدمبارکه اصفهان با تولید محصوالت جدید در 
جهــت جلوگیری از واردات در ســال 1396 توانســته بخش 
عمده ای از نیاز بازار را رفع نماید، بخشــی از این اقدام ها را 
میتوان طراحی و تولید گریدی جهت خطوط انتقال نفت و گاز 
محیط شــیرین، طراحی و تولید گریدی جهت ساخت مخازن 
سوخت نیروگاهی )حاوی کروم، نیکل، مس و فسفر(، طراحی 
و تولید گریدی جهت ساخت داکت های احیاء مستقیم، مقاوم 
به خوردگی اتمســفری حاوی عناصــر میکروآلیاژی و مس، 
نیــکل، کروم، طراحی و تولید گریدی جهت قابلیت کاربرد در 
دمــای باال تا حدود ) C 700 ( جهت تولید ســازه های مقاوم 
به حرارت- حاوی مولیبدن- ) لوله های واحد احیاء مســتقیم 
چادرملو (، طراحی و تولید گریدی جهت ساخت سیلندرهای 
گاز ) کپســول خانگی ( و طراحی و تولید گریدی جهت فوالد 
 Metal( گالوانیزه اســتحکام باال برای تولید عرشه فوالدسازی

deck( اشاره نمود.
عالوه برطرح های فوق پروژه های دیگری نیز در دست انجام 
است که بخشی از آنها عبارتند از : پروژه توسعه ظرفیت مجتمع 
فوالد سبا از 700 هزارتن به 1.6 میلیون تن کالف گرم ، پروژه 

احداث راه آهن مجتمع فوالد سبا و ایستگاه ریز
در زمینه کاهش مصرف آب ، فوالد مبارکه اصفهان اقدامات 
مهمی انجام داده اســت. در سال 1370آب مورد نیاز سالیانه 
برابر بــا40 میلیون مترمکعب)بر اســاس طراحي( و ظرفیت 

تولیــد فوالد خام 2.4 میلیون تن بوده که مصرف ویژه آب به 
عدد16.6 مترمکعب برتن بالغ می شــود. در ســال 1396آب 
مصرف شده 28 میلیون مترمکعب بوده و تولید فوالد خام طي 
ســال 1396 به 6.45 میلیون تن رسیده و مصرف ویژه آب به 
عدد 4.3 مترمکعب برتن رســیده و برنامه مصرف ویژه آب در 
سال 1397عدد 3.5 مترمکعب بر تن تعریف شده است که این 
مهم، یعنی 75 درصد کاهـش مصرف از طریق سرمایه گذاري 
در تصفیه و بازچرخانی آب مصرفي در خط تولید و اجرای ده 
هــا پروژه دیگر و با همت همه مدیران و کارکنان این مجتمع 

تولیدی بدست آمده است.
در زمینه اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه پساب شهرهای 
همجوار باید اشــاره کرد که شــرکت فوالدمبارکه اصفهان با 
ســرمایه گذاری 350 میلیارد تومانی اهداف مهمی را در نظر 
داشته که کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش سطح بهداشت 
در منطقه، افزایش رضایت ساکنین منطقه، تأمین پایدار بخشی 
از آب صنعتی مورد نیاز فوالد مبارکه )حداقل 450 لیتر بر ثانیه( 

و کاهش برداشت از آب رودخانه بخشی از این اهداف است.
مهمترین افتخارات اخیر فوالد مبارکه ■
کسب رتبه دهم در بین شرکتهای فوالدسازی دنیا براساس ●

 World Steel Dynamic گزارش
کسب عنوان Award Winner در ارزیابی EFQM  اروپا●
کسب عنوان سازمان سرآمد سال ●
کسب تندیس زرین تعالی سازمانی با باالترین امتیاز●
واحد نمونه استاندارد کشوری و استانی در سال 1395●

واحد نمونه کیفیت و استاندارد استانی و ملی از طرف اداره ●
کل استاندارد استان اصفهان

کسب عنوان برترین شرکت دانشی کشور و راهیابی به جایزه ●
مدیریت دانش )MAKE(آسیا

● TOYOTAکسب رتبه یازدهم شرکت برتر دانشی آسیا در کنار
SUMSUNG  ، و ... برای اولین بار در خاورمیانه

دریافــت لوح تقدیر از اولین جایزه مســئولیتهای اجتماعی ●
در کشور

کسب رتبه اول در جایزه بهره وری در صنایع معدني ایمیدرو●
کســب تندیس طالیی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان ●

برای اولین بار
کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه دهم در شاخص ●

ارزش افزوده در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایرانی 
راه اندازی اولین شرکت از مجموعه طرح های 7 گانه استانی ●

و تبدیل شدن به بزرگترین شرکت تولید کننده آهن اسفنجی 
در دنیا و همچنین تبدیل شدن ایران به بزرگترین کشور تولید 

کننده آهن اسفنجی

سود پرداختی سهام عدالت ■
شــایان ذکر اســت شــرکت فوالدمبارکه اصفهان با خرید 
18 درصد ســهم شرکت توســعه معادن و فلزات و دستیابی 
به حدود 40 درصد از کل ســهام شــرکت مذکور توانست در 
راستای توسعه توازن چرخه تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه 

گامی مهم بردارد.

سرمایه گذاری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
محل پروژهپروژه/ طرح

شهر اصفهانتکمیل ورزشگاه بزرگ 75 هزارنفری نقش جهان اصفهان

سه راه مبارکهاحداث پایگاه امداد جاده ای هالل احمر

شهر اصفهانمشارکت موثر در ساخت مصلی بزرگ اصفهان

شهر صفائیهآزاد سازی کنار گذر غرب به مساحت 5 هکتار

شهر مبارکهمشارکت موثر در ساخت حسینیه شهر مبارکه

شهر اصفهان مشارکت موثر در ساخت موزه دفاع مقدس اصفهان

شهر مبارکهبازسازی و توسعه اورژانس بیمارستان محمد رسول اهلل

تهرانحمایت از بنیاد بیماری های خاص

شهر مبارکهواگذاری ساختمان بهداری فوالد مبارکه در شهر مبارکه به بهزیستی
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سرحدی با اعالم این خبر گفت: مطابق با استراتژی شرکت 
مــس  و همچنین تعهد شــرکت مس به دولــت برای رفع 
کامل آالینده های زیست محیطی کارخانه اسید سرچشمه و 

خاتون آباد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به راه اندازی کارخانه فلش در سرچشمه افزود: 
با توجه به اتمام پروژه فلش سرچشــمه، راه اندازی کارخانه 
اســید سرچشمه در اولویت قرارگرفته است تا کارخانه اسید 
سرچشمه با ظرفیت 610 هزار تن تا پایان آذرماه سال جاری 

به بهره برداری می رسد.
به گفتــه مجری راه اندازی کارخانه اســید سرچشــمه و 
خاتون آباد برای راه اندازی کارخانه اســید در سرچشــمه و 
خاتون آباد و در بحث تدارکات خارجی هفت محموله تجهیزات 
خریداری  شــده است که دو محموله آن رسیده است و یک 

محموله دیگر در بندرعباس در حال ترخیص است.
وی افزود: تا اواسط مردادماه تجهیزات باقی مانده از آلمان و 
ایتالیا وارد سرچشمه و خاتون  آباد خواهند شد و خوشبختانه 

ازنظــر تأمین تجهیزات در حال حاضر هیچ مشــکلی وجود 
ندارد. ســرحدی با بیان این که در سرچشــمه با سرعت در 
حال انجام عملیات مربوط به نصب و راه اندازی هستیم گفت: 
هم اکنون ســازه کارخانه به اتمام رسیده است و داکتینگ و 
پایپینگ پروژه نیز 60 درصد انجام شــده اســت. وی با بیان 
این که برق کشی کارخانه اسید سرچشمه نیز آغاز شده است و 
پیش بینی ما این است که اواخر شهریور به پایان برسد، تأکید 
کرد: تمام تالشمان این است که تا آبان ماه تمامی امور اجرایی 
به پایان برسد و در آذرماه راه اندازی اولیه پروژه را شروع کنیم.

مجری راه اندازی کارخانه اســید سرچشــمه و خاتون آباد 
درباره وضعیت کارخانه اسید خاتون آباد گفت: کارخانه اسید 
خاتون آبــاد با ظرفیت 600 هزار تن در ســال 1/57 درصد 
پیشــرفت دارد که در بخش مربوط به سیویل پروژه بیش از 
95 درصد پیشرفت داشتیم و هم اکنون در حال نصب آجرهای 
ضد اسید کارخانه هستیم و پیش بینی ما این است که کارخانه 
اسید خاتون آباد تا اسفندماه سال جاری به بهره برداری برسد.

مجری راه اندازی کارخانه اسید سرچشمه و خاتون آباد درباره 
نگرانی هایی که در خصوص فروش اسیدسولفوریک تولیدی 
وجود دارد گفت: در این زمینه شــرکت همزمان با راه اندازی 
این پروژه در حال پیگیری دو استراتژی است. نخست این که 
مذاکرات جدی با چند شرکت خارجی و داخلی برای فروش 
کل اسیدســولفوریک تولید صورت گرفته است و با توجه به 
این که قیمت اســید نسبت به سال های گذشته افزایش یافته 

است این محصول خواهان زیادی دارد.
مجری راه اندازی کارخانه اســید سرچشمه و خاتون آباد در 
خصوص راهکار دوم گفت: عالوه بر این شــرکت مس به طور 
موازی در حال بررسی زمینه های ایجاد کارخانه کود شیمیایی 
است تا اسید سولفوریک تولیدی کارخانه اسید تبدیل به کود 

شیمیایی شود.
وی افزود: احداث ایــن کارخانه یک پروژه کامال اقتصادی 
اســت که در صورت اجرایی شدن، می تواند بخشی از واردات 

کود شیمیایی از خارج کشور را جبران کند.

رییس ســازمان نظام مهندسی معدن کشور در نشست خبری با 
اصحاب رســانه اظهار داشت: بازرسی از معادن کشور که تا پیش از 
این در اختیار دیگر بخش ها بود از سال 96  مجددا به سازمان نظام 
مهندس مهندســی معدن کشور داده شده و در حال تکمیل بودجه 
آن هستیم.نادعلی اسماعیلی دهج همچنین درباره تعداد طرحهای 
اکتشــافی تصویب شده از سوی این ســارمان را 1214 مورد اعالم 
کرد و گفت: اکنون 5919 مسئول فنی درکشور داریم که به نوعی 

نشان دهنده تعداد معادن فعال کشور است.
وی ادامه داد: تعداد مســئوالن فنی کانه آرایی در ایران تنها 50 
نفر است و ما در این رابطه اخیرا جلسه ای با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم که باید صنایع معدنی 

ما نیز درکشور نیز باید مسئول فنی داشته باشند.

وی ادامه داد: از ســال 96، صدور پروانه اشتغال منوط به شرکت 
در آزمون اســت که اولین دوره آن نیز در 38 دی ماه سال گذشته 
برگزار شد.وی به اقدامات انجام شده برای معادن زغال سنگ کشور 
نیز اشاره داشت و گفت: بعد از حادثه زمستان یورت، در مدت یک 
ماه 125 معدن بازرسی شدند و گزارش های آن آماده و به وزارتخانه 
تحویل داده شد.رییس سازمان نظام مهندسی معدن ضمن اشاره به 
نقش این سازمان در فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
های معدنی گفت: قرار است از این پس، انجام هرگونه فعالیتی در این 
صندوق مکانیزه شود.به گفته دهج ، اجرای طرح زمین گردشگری 
در دســتور کار سازمان نظام مهندسی معدن قرار گرفته و سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نیز موافقت خود را اعالم کرده اند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن :

طرح مسول فنی در بخش صنایع معدنی اجرایی می شود

سرحدی خبر داد:

پیشرفت 74 درصدی پروژه اسید سرچشمه
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مدیرعامل جهان فوالد سیرجان که در ابتدای  سال 
جاری عرضه موفق آهن اسفنجی در بورس کاال را برای 
نخســتین بار در کارنامه خود به ثبت رســاند، از ورود 
قریب الوقوع این شرکت به بورس اوراق بهادار خبر داد.

علی عباســلو با اشاره به این مطلب که مدت هاست 
در مجامع شرکت گل گهر موضوع ورود شرکت جهان 
فوالد سیرجان به بورس اوراق بهادار مورد اقبال عموم 
قرار گرفته است تصریح کرد: ما در فروردین توانستیم 
به طور کامل صورت های مالی سال 96 را جمع بندی 

کنیم و به مجمع اردیبهشت ماه برسانیم.
این رویداد نشــان می دهد که اطالعات مالی جهان 
فوالد سیرجان کامال دسته بندی شده و شفاف است.

وی در ادامه در خصوص عرضه های انجام شده آهن 
اسفنجی در سال جاری در بورس کاال نیز خاطر نشان 
کــرد: تکرار هر بار عرضه آهن اســفنجی جهان فوالد 
ســیرجان در بورس کاال نشان داد که  به دلیل کیفیت 
و قیمت متعارف آن، با چند برابری صف تقاضای چند 

برابری نسبت به میزان عرضه همراه بوده است.
علی عباســلو با اشاره به اینکه در سال 96 نسبت به 
ســال 95 رشد چشمگیری در پارامترهایی نظیر تولید 
،فروش ، صادرات و سود خالص پیش روی جهان فوالد 
قرار داشــت افزود:تولید در واحد آهن اســفنجی رشد 
بسیاری داشت به طوری که معادل 940 هزار تن آهن 

اسفنجی در این مجموعه به تولید رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که برای تامین بازارهای 
داخلــی و خارجی از چه اســتراتژی بهــره می برید 
خاطرنشان کرد: اساس فکری در جهان فوالد در زمینه 
فــروش ، ابتدا تامین نیاز داخلی کارخانه های فوالدی 
مد نظر است و سپس بر مازاد تولید برنامه ریزی برای 

صادرات انجام می دهیم .
وی در خصوص تولید میلگرد و دستیبابی جهان فوالد 

به تولید سایزهای 8 -32 این محصول اظهار داشت:
در حال حاضر در زمینه تولید میلگرد که خط تولید 
500 هزار تنی  است، بزرگ ترین تولید کننده جنوب 

شرق به شمار می رویم .
جهان فــوالد می تواند تمام بازار هــای این منطقه 
را تامیــن کنــد و به زودی در زمینه صــادرات آن به 
افغانســتان که از نظر مســافت و دسترسی از شرایط 
مطلوبی تا منطقه گل گهر دارد، برخوردار اســت. برای 
صادرات به ســایر کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز 
دسترســی به بندر عباس این امــکان را برای منطقه 

کامال مهیا می کند.
وی یادآور شد: اصلی ترین مزیت جهان فوالد سیرجان 
در تولید، حمل آســان گندله گل گهراز طریق تسمه 
نقاله اســت که به این نحو می توان اذعان داشــت که 
زنجیره تولید از ســنگ تا شمش در منطقه گل گهر، 
تنها منطقه ای در کشور محسوب می شود که زنجیره 

تولید فوالد را در یک محل به طور متمرکز داراست.
عباسلو افزود: نتیجه این مزیت نسبی تضمین تداوم 
تامین خوراک اســت و بر همین اساس در تامین مواد 

اولیه مشکلی نخواهیم داشت.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان با اشاره به پروژه های 
در دست اجرای این شرکت و اقداماتی که برای سرعت 
در پیشرفت آنها به انجام رسیده است ، گفت: در پروژه 
ذوب که خود شامل چند مرحله مجزا ست، خوشبختانه 
با پیشرفت 87 درصدی همراه هستیم . سرعت پیشرفت 
فیزیکی این پروژه به گونه ای بوده که ماهانه شاهد 4 

الی 5 درصد رشد فیزیکی بوده ایم حتی در تعطیالت 
نوروز 97 نیز توقف کار نداشتیم .

وی در خصوص این طرح یادآور شــد: انتظار ما این 
است که محصوالت مان از کیفیت باالیی برخوردار باشد 
چرا که تمام تجهیزات مان چه بخش ســاخته شده در 
داخل و چه بخش خارجی آن توســط سازندگانی مثل 
دنیلی ، تنووا، کانکســت و زیمنــس و ... که جملگی 
معروف هســتند خریداری شده است . از این رو تمام 

تالش مــا برای بهترین نحو برای بهره برداری مطلوب 
از طرح است.

وی گفت : در حال حاضر در مرحله تست و آزمایش 
پســت های برق و اجرای عملیات فلشینگ این پروژه 
هستیم و امیدواریم تا مهرماه سال جاری به مدار تولید 

وارد شویم.
عباسلو درباره ماشین آالت و تجهیزات ساخته شده 
داخلی پروژه ذوب یادآور شد: ساخت تجهیزات بخش 
داخلی رو به اتمام است و این بخش به تنهایی پیشرفتی 

معادل 90 درصد داشته است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ظرفیت تولید شمش 
یک میلیون تن برنامه ریزی شــده است ،افزود: معادل 
500 هزار تــن از آن را برای صادرات و مابقی را برای 
تبدیــل میلگرد و فروش میلگرد در بازار داخل و خارج 

تولید خواهیم کرد.
تحریم ها ما را متوقف نخواهند کرد ■

مدیرعامل جهان فوالد ســیرجان در خصوص وقوع 
تحریم های پیش رو به عنوان مانعی برای  پیشــرفت 
پروژه های در دست اجرا گفت: به دلیل رو به اتمام بودن 

پروژه ها ، با مشکل جدی روبرو نخواهیم شد. کما اینکه 
احداث کارخانه اول در فوالد سیرجان نیز در زمانی اجرا 
شد که تحریم ها به شدت امروز بود ولی با این وجود از 
توان ترکیبی خارجی و داخلی بهره گرفتیم و توانستیم 
این کارخانه را به بهترین نحو ممکن راه اندازی کنیم . 
تحریــم ها ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد. وی ادامه 
داد: تحریم ها البته باعث شــد تا بخشــی از تجهیزات 
مورد نیاز مانند هیدرولیک را در داخل کشور بسازیم.

این اتفاق توسط کارشناسان و متخصصان داخلی نه 
تنها در حوزه ســخت افزار بلکه در حوزه نرم افزار در 

کوتاه ترین زمان ممکن به حقیقت پیوست .
وی افــزود: مزیت بومی ســازی در این موارد در این 
است که هر زمان که نیاز به تغییر در سیستم ها باشد 

امکان آن مهیاست.
البته این مزیت بزرگی برای شــرایط فعلی صنعت ما 

به شمار می رود.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان با اشاره به این مطلب 
که اتکا به ساخت داخل از خروج ارز جلوگیری کرده و 
منجر به حفظ منافع ملی شده است خاطر نشان کرد:  
بهای تمام شــده هر دو سیســتم یادشده یعنی بومی 
سازی بخش نرم افزاری و دستگاه هیدرولیک ، تقریبا 
یک سوم قیمت تمام شده سیستم های خارجی محاسبه 
شــده است.ضمن اینکه اگر اشکالی در این سیستم ها 
رخ دهد با ســرعت باالیی قابل اصالح است. وی تاکید 
کرد که به هر حال اگر تحریم ها نیز مشــکالتی ایجاد 

کنند باید همانند گذشته در رفع آنها تالش کنیم .
بحران آب جبران شدنی است ■

علی عباسلو درباره بحران آب برای صنایع منطقه گل 
گهر و به ویژه برای جهان فوال د سیرجان و راهکار های 
پیش رو تصریح کرد:تامین آب برای پروژه ها از طریق 
چاه های آلوده شــده داخل شــهر سیرجان و سیستم 
تسویه فاضالب شهری که در حال انجام است و عالوه 
برآن انتقال آب از بندرعباس برنامه ریزی شده است.

وی دربــاره انجام فعالیت های زیســت محیطی نیز 
یادآور شد : با شناسایی گیاهان مستعد وشرایط اقلیمی 
منطقــه اقدام به درخت کاری و جنگل کاری به میزان 
100 هکتار کرده ایم که در برنامه کاری تا 200 هکتار 

نیز قرار دارد.

جهان فوالد سیرجان بورسی می شود

اساس فکری در جهان فوالد در زمینه فروش ، ابتدا تامین 
نیاز داخلی کارخانه های فوالدی مد نظر است و سپس 

برای مازاد تولید برنامه ریزی برای صادرات است

جهان فوالد می تواند تمام بازار های جنوب شرق 
کشور  را تامین کند و به زودی در زمینه صادرات آن 
به افغانستان که از نظر مسافت و دسترسی از شرایط 

مطلوبی تا منطقه گل گهر دارد، برخوردار است
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