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ترامپ فکر می کند که نفت سعودی ها می تواند جایگزین نفت 
ایران شود و قیمت نفت را پایین بیاورند اما می بینند هنوز به آن 
روز نرسیده اند. نفت ایران باالی بشکه ای هشتاد دالر شده است.

معــاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که شــاخص 
استاندارد در صنعت، تولید، صادرات، واردات امری ضروری است 
و هیچ کس حاصر نیســت کاالیی که از حداقل های استاندارد 
برخوردار باشد را استفاده کند، در جنبه های فرهنگی و سیاسی 
هم ایجاب می کند استاندارد رعایت شود که باید شاخص هایی 
در این زمینه داشته باشیم چون استاندارد در این ها تاثیرش در 

زندگی مردم کمتر از استاندارد در کاالها نیست.
اسحاق جهانگیری در مراسم روز جهانی استاندارد، گفت: روز 
استاندارد فرصت مناسبی است که تاملی در ضرورت شاخص هایی 
که زندگی مردم را بهتر می کند داشــته باشــیم و هدف اصلی 
اســتاندارد و کارهایی که در این زمینه انجام می شود این است 

که زندگی از هر جهت برای مردم با کیفیت تر و بهتر باشد.
وی ادامه داد: دســتگاه های اجرایــی نهادهای مدنی بخش 
خصوصی فعال در تولید و خدمات باید نقد و بررســی داشــته 
باشند که در امر استاندارد این اتفاق افتاده و افق های بزرگتر را 
باید ترسیم کنند تا به آن دسترسی یابند. همانطور که شاخص 
استاندارد در صنعت، تولید، صادرات، واردات امری ضروری است 
و هیچ کس حاصر نیســت کاالیی که از حداقل های استاندارد 
برخوردار باشد را استفاده کند، در جنبه های فرهنگی و سیاسی 
هم ایجاب می کند استاندارد رعایت شود که باید شاخص هایی 
در این زمینه داشته باشیم چون استاندارد در این ها تاثیرش در 

زندگی مردم کمتر از استاندارد در کاالها نیست.
جهانگیری افزود: باید متناسب با شرایط جدیدی که در دنیا 
در بخش تولید به وجود می آید فعال اقتصادی و تولیدی کشور 

را آماده کنیم.
وی با اشــاره به شرکت های برتر دنیا که در زمانی بزرگترین 
شرکت ها در اقتصاد جهانی بودند، گفت: این شرکت ها به مرور 
به شرکت هایی تبدیل شدند که مسائل فیزیکی در آن ها حداقل 
جایگاه را داشــتند و در بخش های آی تی و آی سی تی تالش 
کردند، آینده دنیا به این ســمت رفته است. یک واحد تولیدی 

وقتی موفق است که فناوری های جدید را بر عهده بگیرد.
رئیس شــورای مبارزه با تحریم خاطرنشــان کرد: وقتی کاال 
می خواهد به مقصدی حرکت کند بیش از اینکه توجه کنند که 
این کاال کجا تولید شــده می پرسند استانداردها و کیفیت این 
کاال چگونه است. آن موضوعی که کمک می کند که کاالهای ما 
در بازارهای مختلف ورود پیدا کند، سختگیری هایی است که در 
اســتاندارد انجام می دهند و سپس بحث قیمت است که قیمت 
برای کسی که می خواهد صادرات و واردات انجام دهد، اهمیت 
بیشتری دارد ولی کیفیت می شود موضوع حاکمیت. حاکمیت 

و هر دولت و کشوری به این توجه می کند که کاالها باید از این 
حداقل های استاندارد که معتبر جهانی است برخوردار باشند تا 

بتواند بروز پیدا کنند.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان کشور سعی کرده اند در فرآیند 
تولید به استاندارد و کیفیت توجه داشته باشند. مسئوالن کنترل 
کیفیت در کارخانه ها حضور دارند. بخش صادرات غیرنفتی ایران 
روند خیلی خوبی گرفته است. ما بعد از انقالب فقط فرش و پسته 
صادرات داشــتیم و امروز می بینیم که صادرات محصوالتی که 

دانش سطح باالتری در آنها دارد، افزایش داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کاالهای دانش بنیان گفت: 
تعداد شــرکت های دانش بنیان چند هزار شرکت است و تالش 
کردند به ســمتی بروند که در محصوالتشــان دانش روز وجود 
داشــته باشد و ما به این موضوع باید توجه داشتیم. من بخش 
خصوصی را توانمند می دانم. ما توسعه مان را با آمریکای التین 
همزمان آغاز کردیم و چه شد که آنها به اهدافی در این زمینه 
رســیدند و ما نرسیدیم؟ آیا ضعف در سیاستگذاری یا در بخش 

خصوصی بود؟
جهانگیری ادامــه داد: مطالعات می گوید بخش خصوصی ما 
مناســب است و این ســرعت ما و عدم استمرار سیاست ها بود 
که باعث این امر شــد. کشورهایی موفق شدند که سیاست های 
درســت و مستمر را داشــتند و بوده اند کشور هایی که کودتا و 
انقالب در آنها رخ داده ولی سیاست هایشان عوض نشده است.

وی با اشاره به شرایط خاص تحریم گفت: تحریم یک شرایط 
غیرعادی به کشــور تحمیل کــرده و یک طرف آمریکا و طرف 
دیگر مردمی هستند که تاریخ نشان داده در بازه های مختلف در 
برابر زورگویی ایستاده اند. این شرایط می طلبد که سیاست های 
مشخص اتخاذ شــود و هدف آنها این است که منابع درآمدی 
ایران کم و امکان انتقال نداشته باشد و امکان ورود کاال به کشور 
از بین برود و هدف دیگر آنها این است که مردم تحت فشار قرار 
بگیرند و علیه حاکمیت و دستگاه و حکومت خود اعتراض کنند.
معاون اول رئیس جمهور ابراز داشــت: هدف ما هم این است 
کــه منابع درآمدی خود را افزایش دهیم. در این جنگ ممکن 
اســت بخشی از منابع ما از بین برود. آمریکا ادعا کرده صادرات 
نفت ما صفر می شود و بعضی کشورها هم با آمریکا هم صدایی 
کرده اند و در همین روزهایی که به سیزده آبان نرسیده ایم خرید 
نفت را صفر کرده اند. حتما مردم انتظار دارند مسئوالن بگویند 
که ما موفق شدیم علیرغم همه این ها باید میزان صادراتمان را 

در حد قابل قبولی در بخش نفت داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ما شــرکای جدیدی در دنیا پیدا کردیم ما با 
شــرکای ســنتی خود مذاکره کردیم. آمریکا بداند کشور مورد 
تحریــم، تحریم ها را دور می زند، ازجملــه اتفاقاتی که آمریکا 
نمی خواست بیافتد افزایش قیمت نفت بود. ترامپ فکر می کند 

که نفت ســعودی ها می تواند جایگزین نفت ایران شود و قیمت 
نفت را پایین بیاورند اما می بینند هنوز به آن روز نرســیده اند. 
نفت ایران باالی بشــکه ای هشتاد دالر شده است. ما اگر نصف 
نفت گذشــته خود را هم صادر کنیم درآمد نفت گذشته مان را 

به دست می آوریم.
وی با بیان اینکه بخشی  از درآمد ما منابع غیر نفتی ما بوده 
است، خطاب به تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان 
گفت: یک مقطع شــما مطالباتی دارید و مسئوالن هم موظفند 
پاسخ دهند اما یک وقتی است که مردم و کشور از شما مطالبات 
دارند که االن آن زمان اســت. بخش خصوصی دلســوز به فکر 
این اســت که کشــور از جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیاید و 
این اخذ کردن ســود بیشتر هنر نیست پس وطن دوستی برای 

چه موقع است؟
جهانگیــری با تاکید بر اینکه صادر کنندگان خوب به صحنه 
آمدند گفت: فقط در بعد چرخه اقتصاد انتظار بیشتر است. این 
یک دوره ای است و ما دوره تحریم در ایران را می توانیم تعریف 
کنیم که چقدر باشــد که طوالنی یا کوتاه باشد. این دوران می 
شود جوری تعریف شود که چند ماهه تمام شود راهش این است 
که دلسوزان کشور پای کار بیایند و با فشارهای روانی دشمن در 
بازی قرار نگیریم که منافع ملت در آن نیست. نفت را می توانیم 
در حد خوبی صادر کنیم و پولش می تواند در دسترس قرا بگیرد.

وی با اشــاره به جهت گیری مــردم در زمان تحریم در خرید 
کاالهــای داخلی گفت: اتفاقی کــه افتاده کاالهای خارجی که 
جزو نیازهای ضروری نیســت اجازه ورود ندارند که زمانی وارد 
می شــد. اگر شرایط عادی شــود همان اتفاق می افتد اما زمان 
تحریم باید برنامه ریزی شــود که ارز چطور به واردات کاالهای 
خارجی اختصاص پیدا کند. این که گفته می شــود تهدید را به 
فرصت تبدیل کنیم شــدنی اســت، با همین تحریم می شود از 
دلش فرصت به وجود آورد که حمایت از تولید داخلی از جمله 
آن است. قیمت ها را نباید غیر واقعی باال برد. نباید به ملت ظلم 

کرد و قیمت باید متناسب افزایش پیدا کنند.
جهانگیری گفت: کیفیت نباید کاهش پیدا کند و تولیدکننده 
ملی کســی است که با قیمت مناسب و کیفیت مناسب کاال را 
عرضه کند. ســازمان های ما هم باید متناسب با تحریم چابک 
شوند. باید بروکراسی کشور در آنجاهایی که مانع ایجاد می کند 

کنار زده شود.
وی با اشــاره به جلسه، ســران سه قوه در حضور مقام معظم 
رهبری گفت: بنده هم در آن جلسه حضور داشتم. رهبری گفتند 
آن قوانین که مانع است در جلسه سران سه قوه شناسایی و حذف 
شوند من مطمئن هستم مدیران کشور اینطور خواهند بود و در 
مجموعه استاندارد همه با انگیزه کار می کنند و موسسه استاندارد 

به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای داشته است.

معاون اول رئیس جمهور خبر داد:

اقتصاد ایران
 در شراکت با 
شرکای جدید
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رضا رحمانی درنخستین روزکاری خود ضمن شنیدن دغدغه 
ها و پیشنهادات تشکل های صنعتی و صادرکنندگان ونمایندگان 
اتاق بازرگانی از اختصاص دفتری درستاد وزارتخانه به تشکلها و 
اتاق بازرگانی خبرداد و افزود:حمایت از تولید داخل از مهمترین 
اولویتهای وزارت صمت است و در بخشنامه های صادر شده اگر 

گرهی باشد حتما باز می کنیم .
وی تصریح کرد: بپذیریم که شــرایط امروز ما شرایط خاصی 
است و در این شرایط بنا داریم جلسات ویژه ای را تا آخر هفته 
جاری و حتی روزاربعین به صادرات و رفع مشکالت این بخش 

اختصاص دهیم .
رحمانی افزایش ظرفیت تولید در بسیاری ازرشته های صنعتی 
را مطلــوب توصیف کرد و ادامــه داد: برنامه هایی را برای حل 
مشکالت مربوط به حوزه بازار و تولید ، تامین و حفظ واحدهای 
موجود و نیز حفظ تولید و اشتغال پیش بینی کردیم تا کاالهای 

مورد نیاز عموم مردم تولید و تامین شود .
وی در ادامه از جمع بندی نظرات و مشکالت بخش خصوصی 
حاضر در جلسه، در قالب گزارش جامع و تقدیم به رییس جمهور 
خبر داد و گفت: واردات بدون انتقال ارز جزو پیشنهادات امروز 

بود و حتما طی روزهای آینده با اطالع از آمار مربوط به حوزه 
تولیــد ، صــادرات و واردات و .. در ایــن زمینه تصمیم گیری 

خواهیم کرد .
گفتنی اســت در جلســه امروز تشکلهای بخش خصوصی با 
وزیــر صنعت ، معدن و تجارت، پیشــنهاداتی در جهت برون 
رفت از مشــکالت فعلی صنایع ارایه کردند که بیشترین موارد 
به برداشتن پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان وبرابری نرخ ارز 
، رفع و حل مشــکالت بخشنامه های متضاد و مخل امر تولید 

وصادرات اشاره داشت.

نشست هم اندیشی رحمانی با صادرکنندگان و صاحبان صنایع
نسخه رحمانی برای رفع گره های صادراتی

قایم مقام ایمیدرو در همایش HSEE)ممیزی عملکرد( اعالم 
کرد: تدوین دســتورالعمل های مشخص، نظارت های مداوم و 
صحیــح و به ویژه توجه به مقوله آموزش از جمله عوامل موثر 

در تحقق برنامه های بخش ایمنی معادن است.
 اردشــیر سعدمحمدی در این همایش که در محل ایمیدرو 
برگزار شد افزود: در بحث ایمنی معادن، ما نیاز مبرم به سیستمی 

منسجم داریم.
وی با بیان اینکه محوراصلی برنامه ها در بخش ایمنی توجه 
به مقوله آموزش است، اظهار کرد: در این زمینه مهم ترین بحث 
در دنیا؛ افزایش سطح آموزش هدفمند است که باید مورد توجه 

مدیران این حوزه باشد.
سعدمحمدی ادامه داد: ساختار صحیح در روند فعالیت های 
معدنی دیگر موضوع کلیدی در بخش ایمینی محسوب می شود. 
اگر برنامه اکتشافی صحیح نباشد، قطعا طراحی دارای ایراداتی 

بوده و به تبع آن پیمانکار دچار خطا شده است.
وی افــزود: بنابراین نظارت های مداوم و صحیح در بحث 
ایمنی ضروری اســت. قایم مقام ایمیدرو ضمن اشــاره به 
ارزش نهادن به حوزه HSEE در مجموع های معدنی کشــور 
گفت: توجه مدیران مجموعه ها به مدیریت ایمنی ضرورتی 
انکار ناپذیر اســت چراکه این موضوع با جان انسان ها گره 

خورده است.

بیشترین حوادث معدنی در کشورهای در حال توسعه ■
سعد محمدی تاکید کرد: تدوین دستورالعمل های مشخص 
و ارتقا بخش بازرســی در این حوزه ضرورت هایی هستند که 

باید در اولویت برنامه های مدیران قرار بگیرد.

وی با اعالم اینکه بیشتر حوادث معدنی در کشورهای در حال 
توسعه اتفاق می افتد اظهار کرد: 50 تا 60 درصد حوادث ناشی 
از کار در ایران مرتبط با بخش ساختمان است و در حوزه معدن 
و صنایع معدنی دنیا، چین باالترین میزان مرگ و میر را دارد.

قایم مقام ایمیدرو در همایش HSEE اعالم کرد:
آموزش و نظارت، عوامل موثر در تحقق برنامه های بخش ایمنی معادن 

محمد شــریعتمداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی 
در دوره دوازدهم ریاســت جمهوری بود که سهمش از خوان 
گســترده دولت، وزارتخانه حساس و عریض و طویل صنعت، 
معدن و تجارت شــد. اما عملکرد شریعتمداری طی یک سال 
گذشــته آنقدر پرحاشــیه و ناکارآمد بود که صدای دوست و 

دشمن را درآورد.
شریعتمداری هرچند ســعی کرد با تقسیم منابع و مناصب 
وزارت صمت بین افراد و گروه های مختلف سیاسی دل همه را 
بدست آورد، اما ترکیب چینش مهره های وزارتخانه متبوعش 
آنچنان ناهمگون بود که از وزارت صمت یک شیر بی یال اشکم 
بر جای گذاشت و نوسانات ارزی، شتاب افول مرد سابق امنیتی 

و همکار قدیمی روحانی را پرشتاب کرد.
تخلفات گسترده در ثبت سفارش خودروهای وارداتی، داماد 
پرحاشــیه و بدهکار بانکی، سهامدار بودن در شرکت متخلف 
پرشــیا خودرو، استفاده از مهره های مسئله دار در وزارتخانه و 
درگیری با باند واعظی در داخل دولت، تنها بخش کوچکی از 
حاشــیه های حضور یک ساله ی شریعتمداری در وزارت صمت 
بود که در نهایت حسن روحانِی کم تحرک را وادار به تغییر در 

رأس این وزارتخانه نمود.
 هرچند همــگان به این یقین رســیده اند که روحانی مرد 
روزهای سخت و امور دشوار اجرایی نیست، اما چوب استیضاح 
مجلس بر ســر کابینه، رئیس دولــت را مجبور به ترمیم وزرا 
نموده که در این میان داســتان شریعتمداری قدری متفاوت 
است. کابینه روحانی کاماًل دوشقه است؛ در یک سو #واعظی 

و باندش و در سوی دیگر #جهانگیری و اعوانش.
در دولت دوازدهم، شــریعتمداری در طیف جهانگیری قرار 
دارد و این مســأله موجب اختالف و ناهماهنگی شــدید بین 
شــریعتمداری و واعظی شده است که پاردرمیانی روحانی در 
یکســال گذشته نیز نتوانست موجب کاهش تعارضات گردد و 
در نهایت رئیس دولت را ناچار به حذف شــریعتمداری نمود. 
اما حذف شــریعتمداری، رفیق ســال های دور و رئیس ستاد 

انتخاباتی، برای روحانی امری آسان نبوده و نیست.
در این میان، ســناریوی حذف شــریعتمداری از ســوی 

روحانی، جالب و درس آموز است! در روزهایی که مجلس عزم 
خود را برای اســتیضاح وزیر صمت جزم کرده بود، روحانی 
فرصت را غنیمت شــمرد و بمنظور حذف شریعتمداری با 
کمترین هزینه، به او اصرار نمود تا از وزارت صمت اســتعفا 
دهد تا بعنــوان وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی 
شــود! هم روحانی و هم شــریعتمداری نیک می دانند که 
معرفی وزیری که در آســتانه اســتیضاح قرار دارد بعنوان 
وزیر جدید یک وزارتخانه حســاس دیگر، احتمال موفقیت 
بســیار کمی دارد و از اینروست که شریعتمداری در مقابل 
اســتعفا تا روز آخر مقاومت نمود و با قهر و دلخوری مجبور 

به پذیرش استعفا از وزارت صمت شد، چون می داند جلسه 
رای اعتمادش بعنوان وزیر کار، در واقع همان جلسه استیضاح 
وزیر صمت اســت و با جوی که در مجلس وجود دارد، عدم 
رأی اعتماد به شریعتمداری بعنوان وزیر کار، امری محتوم 

و نزدیک به یقین است.
لــذا روحانی با معرفی شــریعتمداری بعنوان وزیر کار، توپ 
اخراج شــریعتمداری از کابینه را در زمین مجلس انداخته و 
عزلــش از وزارت را بدلیل عــدم رای اعتماد نمایندگان ملت 
می داند و ســعی میکنــد گالیه های اصالح طلبــان و رفیق 

امنیتی اش را به حداقل برساند.

خداحافظ 
مرد پر حاشیه 
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دولت برای استفاده از نظرات تشکل های بخش خصوصی در تدوین  ■
استراتژی ها و سیاست گذاری ها چه رویکردی دارد؟

دولت برای اســتفاده از نظرات بخش خصوصی به ویژه در حوزه 
سیاســت گذاری های مربوط به هر بخش تکالیف قانونی دارد. در 
این زمینه شــوراهای گوناگونی در کشــور به ویژه در بخش معدن 
و صنایع معدنی فعالیت دارند و به طور مرتب با دولت نشســت های 
مختلفی را برگزار می کننــد. معاونت معدنی نیز به طور معمول با 
استفاده از نظرات تشکل های بخش خصوصی سیاست گذاری هایی 
را انجام می دهد. تشکل اصلی در بخش معدن، خانه معدن است که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره با آن در ارتباط است. طبیعتا 
سایر تشکل ها نیز برای تصمیم گیری ها به وزارتخانه دعوت می شوند. 
حتی در شورای عالی معادن دوعضو از 11عضو این شورا به بخش 
خصوصی تعلق دارد که یکی از آن ها نماینده خانه معدن و دیگری 
نماینده اتاق بازرگانی ایران اســت. از این رو، در تصمیم گیری های 
مربوط به بخــش معدن که باالترین مرجع در این حوزه اســت، 
دوعضو از بخش خصوصی نظرات این بخش را به طور کامل منتقل 
می کنند و حتی در برخی مواقع، دو عضو یادشده می توانند در دفاع 
از منافع بخش خصوصی و حق و حقوق آن ها، روی نظرات شــورا 
تاثیر اساسی بگذارند. طبیعی است که شورای عالی معادن در نظر 
دارد امور معادن متعلق به بخش خصوصی تســهیل شود؛ بنابراین 
تجربیات بخش خصوصی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. در عین 
حال نشست های گوناگونی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
دیگر تشکل های بخش خصوصی برای مشورت و تصمیم گیری های 
اساسی برگزار می شود. به عنوان نمونه، خانه معدن، انجمن سیمان، 
انجمن ســنگ و... به وزارتخانه دعوت می شوند. انجمن فوالد نیز 
به عنوان یک تشــکل فعال در تصمیم گیری ها مشــارکت دارد. اما 

نکته مهم در این میان این اســت که انجمن ها نباید 
انتظار داشته باشــند تمام خواسته های آن ها به طور 
کامل مورد پذیرش قرار گیرد. به طور قطع، تصمیمات 
دولت متاثر از پیشنهادات تشکل هاست، اما با توجه 
به محدودیت ها نمی توان همه پیشنهادات را عملیاتی 
کرد. بخشی از خواسته های تشکل ها منطبق با مقررات 
نیســت. اگر قوانین جاری کشور اجازه دهد، نظرات 

تشکل ها پذیرفته می شود.
آیا دولت برای پذیرش نظرات تشکل ها مالحظاتی  ■

را در نظر می گیرد؟ چرا دولت نمی تواند بخش هایی از 
مطالبات تشکل ها را بپذیرد؟

دولت برای پذیــرش نظرات بخش خصوصی هیچ 
مالحظه یا سفارشی را در نظر نمی گیرد. همان گونه که 
پیش از این نیز بیان شد، پذیرش برخی خواسته های 
تشکل ها، خالف قانون است. به عنوان نمونه، مجلس 
شورای اسالمی در قانون بودجه سال97، حدود هزار 
میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن را گنجانده است. 
این موضوع یک قانون اســت و در جدول درآمدهای 
عمومی کشــور قرار می گیرد و دولــت نیز به عنوان 

مجری باید همه بندهای آن را اجرا کند. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت معدنی 

این وزارتخانه به عنوان متولی بخش معدن، باید به هر نحو ممکن 
ایــن میزان درآمد را برای دولت وصــول کند. هنگامی که دولت 
حقوق دولتی را متناســب با بودجه به هــر بخش اعالم می کند، 
تشــکل های بخش خصوصی به آن اعتراض می کنند. تغییر حقوق 
دولتی معادن ازســوی دولت به معنای آن است که معاونت معدنی 
به عنوان مجری قانون باید جلوی قانون مصوب مجلس بایستد. در 
حالــی که معاونت معدنی هرگز چنین اقدامب را انجام نمی دهد و 
مجوز آن را نیز ندارد. با این حال دولت در بخش هایی که مجاز به 
تغییر مصوبات و قوانین و مقررات جاری کشور است، براساس برخی 
نظرات تشکل های بخش خصوصی عمل می کند و در سیاست های 
اجرایی آن حوزه نیز نظرات تشکل ها اعمال می شود. باز هم تاکید 
می شــود که دولت هرگز نمی تواند براساس نظر بخش خصوصی 

خالف قانون عمل کند.
چرا برخی اعتقاد دارند در بدنه دولت مراکز تصمیم گیری برای  ■

مصوبات بسیار است و تشکل ها در برخی مواقع نمی دانند سیاست گذار، 
مجری و... کیست؟ 

سیاســت گذاری و اجرای سیاست های معدنی کشور در حیطه 
اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این وزارتخانه 
دارای چندین معاونت است که هر یک از آن ها ابزارهای اجرایی 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ایمیدرو یکی 
از ابزارهــای اجرایی این وزارتخانه اســت. در عین حال، معاونت 
اقتصادی و بارزگانی نیز دیگر بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به شمار می رود. خوشبختانه همکاری بسیار خوبی میان 
بخش های گوناگون وزارتخانه در جریان اســت. این هم فکری ها 
به ویژه در چند ماه گذشــته روند خوبی داشــته است. اما مجری 
نهایی سیاست های دولت در امور معدن، معاونت معدنی است. اگر 
سازمان یا نهاد دیگری در این زمینه فعالیت دارد، در 
کنار معاونت معدنی اســت و در مقابل آن قرار ندارد. 
عالوه این، بورس کاال نیز تنها مجری مقررات است و 
مصوبات و دستورالعمل های وزارتخانه را اجرا می کند.

سیاست گذاران  ■ می کنند  اعالم  تشکل ها  برخی 
آن ها را برای اعالم نظر فرا می خوانند و نظرات آن ها را 
به عنوان نمونه درباره فرمول قیمت گذاری و نحوه عرضه 
محصوالت در بورس کاال جویا می شوند؛ اما در نهایت 
تصمیمات بدون اعمال نظر تشکل ها نهایی می شود؛ شما 

در این باره چه نظری دارید؟
خوشبختانه سیاست وزارتخانه درباره فلزات به ثمر 
نشسته است. همه تشکل ها هم در بخش پایین دست 
و هم در بخش باالدســت، نگران وضعیت بازار بودند. 
آن ها اعالم می کردند که تفاوت قیمت فلزات اساسی 
در بــازار آزاد با قیمت اعالمــی در بورس کاال، زیاد 
است. وزارتخانه اوایل شهریور اعالم کرد سقف رقابت 
برای معامالت مس و آلومینیوم برداشته شده است. 
وقتــی این اتقاق افتاد، برخالف انتظار همه که تصور 
می کردند رقابت موجب افزایــش 3 برابری قیمت ها 
می شــود، شــرایط به گونه دیگری رقم خورد. درباره 
مفتول مســی پس از رقابت قیمت به 42هزار تومان 

رسید، در حالی که در بازار آزاد این قیمت فقط52هزارتومان بود. 
در نتیجــه قیمت بازار آزاد نیز افت پیــدا کرد. درباره آلومینیوم 
نیز پس از عرضه بدون ســقف رقابت، یک عرضه 17هزار تومان 
و دیگــری 19هزار تومان به فروش رســید. ایــن یعنی فلزات با 
قیمت رقابتی به فروش می رســند. با این اقدامات تشــکل های 
بخش خصوصی دیگر چه انتظاری دارند؟ این سیاست هم به نفع 
عرضه کننده و هم به نفع خریدار اســت. در این شرایط دیگر هیچ 
تولیدکننده ای از نبود رقابت گالیه نمی کند و خریدار نیز معترض 

قیمت نیست.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که هر یک از تشکل ها 
نظرات متفاوتی دارند. از یک ســو تشــکل های پایین دســت از 
گران فروشی شکایت می کنند و ازسوی دیگر، تشکل های باالدست 
خواهان قیمت گذاری با نرخ ارز ثانویه هستند. دولت برای اینکه 
هر دو بخش متضرر نشوند، قیمت پایه را قرار داد و هر دو طرف 
این اختیــار را دارند که برای قیمت معامله به چانه زنی بپردازند 
و خریداران نیز درباره محصول رقابت  کنند. این سیاســت اکنون 
به ثمر نشسته اســت. به عنوان نمونه، قیمت میلگرد در بازار آزاد 
حدود 6500تومان بود که پس از اجرای این سیاست، اکنون قیمت 
آن به 3900 تومان رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه از این به 
بعد اسامی خریداران نیز افشا می شود که به درخواست تشکل ها 
بوده است. در صورتی که تشکل ها به یک خریدار ایراد وارد کنند، 
به ســرعت با آن خریدار برخورد می شود. در عین حال این گونه 
نیســت که خریدار پس از معامله رها شود، بلکه 3هفته بعد باید 
محصول خود را در بورس عرضه کند. این مســاله نیز باعث شده 
تقاضای متفرقه و کاذب در بازار به شدت کاهش یابد. اکنون فقط 
خریداران واقعی در این بازار حضور دارند. از 20شــهریور مبنای 
معرفی واحدها به بورس کاال برای خرید، سامانه بهین یاب است.

عده ای معتقدند به دلیل اینکه دولت در برخی زنجیره ها دارای  ■
بنگاه و شرکت است، بنابراین به آن ها بیشتر بها می دهد. نظر شما در 

این زمینه چیست؟
به طور مشخص یکی از انجمن هایی که بنگاه های شبه دولتی در 
آن حضور دارند، انجمن تولیدکنندگان فوالد اســت. شرکت های 
بــزرگ و کوچک با یکدیگر این انجمــن را اداره می کنند. دولت 
در این تشــکل نفعی ندارد که بخواهد در سیاست  گذاری های آن 
دخالت کند. در حال حاضر، شرکت های بزرگی مانند فوالدمبارکه، 
ذوب آهن و فوالدخراسان از اعضای هیات مدیره این انجمن هستند. 
این در حالی است که در سیاست گذاری جدید، اگر دولت بخواهد 
جلوی آن ها بایســتد و این شرکت ها نیز وابسته به دولت باشند، 
به معنای ایستادن دولت در مقابل آن هاست. در حالی که دولت 
نیازی ندارد که در مقابل این شرکت ها قرار گیرد. در صورتی که 
پیشــنهاد این تشکل نیز منطقی باشد، دولت به طور حتم، از آن 
حمایــت می کند. دولت به همه اطمینان می دهد که تشــکل ها 
بسیار مهم هســتند. اما به هر حال نمی توان تمامی خواسته های 
تشــکل ها را اجرایی کرد زیرا در کنار پیشنهاداتی که از تشکل ها 
دریافت می شــود، قوانین و مقرراتی وجود دارند که باید به آن ها 

نیز عمل کند.
منبع: ماهنامه اخبار فلزات

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

دولت نمی تواند همه نظرات 
تشکل ها را بپذیرد 

تشکل های بخش خصوصی یکی از مهم ترین بازوهای اجرایی برای سیاست گذاری کشور هستند 
و همواره به دولت برای تدوین استراتژی راهنمایی و مشاوره می دهند. در ایران نیز تشکل های 
گوناگونی به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش های مختلف وجود دارند که در چند 
سال گذشته تالش کرده اند صدای خود را به گوش مسئوالن برسانند. جعفر سرقینی می گوید 

با آنکه تکلیف قانونی دولت است که برای سیاست گذاری ها از تشکل ها نظرخواهی کند، اما بنا 
به دالیلی مانند محدودیت های قانونی نمی توان همه نظرات را پذیرفت. سرقینی همچنین می افزاید 
دولت هیچ نفعی در هیچ تشکلی ندارد؛ بنابراین دلیلی نمی بیند که به سود بخشی از زنجیره 

سیاست گذاری خود را تغییر دهد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

سیاست گذاری و اجرای 
سیاست های معدنی 

کشور در حیطه اختیارات 
وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار دارد. این 

وزارتخانه دارای چندین 
معاونت است که هر یک 
از آن ها ابزارهای اجرایی 

سیاست های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
هستند. ایمیدرو یکی از 

ابزارهای اجرایی این 
وزارتخانه است. در عین 
حال، معاونت اقتصادی و 
بارزگانی نیز دیگر بازوی 

اجرایی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به شمار 

می رود
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از برنامه های اصلی شرکت در سال 96 بهره گیری از توان بخش 
خصوصی در طرح اکتشــافی بود که قطعاً با ارائه محدوده های 
هدف جدید در بخش طال و مس و کانی های فلزی ادامه خواهد 
یافت و امید است این مشارکت در سرمایه گذاری منجر به توسعه 

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 مناطق پرخطر یا مناطقی که 
بخــش خصوصی تمایل به حضور در آن ها ندارد را نیز می توان 
از اولویت های شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 
1396 نام برد. به منظور توسعه فعالیت پژوهشی در حوزه هایی 
مانند زغال سنگ، کک، آنتیموان، کرومیت و فروکروم با افزایش 
بودجه پژوهشــی و اجرای طرح های توســعه از طریق جذب 
ســرمایه بخش خصوصی از دیگر برنامه های صورت گرفته این 
شرکت در سال گذشته محسوب می شوند. همچنین دستیابی 
به اهداف تولید برنامه ریزی شــده مجتمع ها و طرح های تحت 
مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و واگذاری امور 
بهره بــرداری مجتمع ها از طریق عقــد پیمان های مدیریتی و 
افزایش ایمنی در جهت کاهش حوادث و ارتقای سطح ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست )HSE( در مجتمع های تحت پوشش 
در کنار افزایش فعالیت در جهت صادرات محصوالت معدنی از 

دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته به شمار می روند.
فعالیت های اکتشافی و حفاری انجام شده ■

بیش از 600 هزار متر حفاری طی ســال های 81 تا 96 در 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام شده است. 

ایمپاسکو طی فعالیت های اکتشافی خود تاکنون موفق به اخذ 
48.560 کیلومتر مربع پهنه اکتشافی شده که مقدار 37900 
کیلومتر مربع خاتمه یافته و 35359 در مرحله اجرا می باشد. 
مطالعه تعداد 51 هدف اصلی جهت اخذ پروانه اکتشاف جدید 

حاصل از پهنه های خاتمه یافته نیز در دستور کار قرار دارد.
در مجموع 680 هزار متر حفاری در شرکت تهیه تولید مواد 
معدنی ایران طی سال های 1381 تا 1396 انجام شده و از این 
میزان، 270 هزار متر حفاری طی بازه 1392 تا 1396 حفاری 

مغزه گیری به انجام رسیده است. 
از کل حفاری به عمل آمده طی سال های 1381 تا 1396، 
28 درصد مرتبط با اکتشــاف زغالسنگ و مابقی به حوزه های 
فلزی )سنگ آهن و پلی متال( می باشد و در حال حاضر تعداد 
زیادی از گزارشات نهایی )19 مورد( فعالیت اکتشافی به سازمان 

صمت اســتان ها و یا ســتاد وزارت جهت صدور گواهی کشف 
جدید و یا ارتقاء ذخیره گواهی کشف فعلی ارسال شده است. 
امیدواریم تا پایان سال 1400 تعداد 28 گواهینامه کشف، 30 
پروانه اکتشاف و 137 هزار و 300 متر حفاری صورت گیرد. 

برون سپاری مجتمع ها و طرح ها ■
در بخش برون ســپاری فعالیت های ایمپاســکو و ایمیدرو 
)مجتمع ها و طرح های تحت مدیریت ایمپاسکو( 6 مجتمع و 
19 طرح تحت مالکیت ایمپاسکو می باشد که 5 مجتمع و 13 
طرح واگذار شده و یک مجتمع و 6 طرح در دست واگذاری است. 
در بخش برون ســپاری طرح های ایمیدرو ) تحت مدیریت 
ایمپاسکو( 5 طرح واگذار شده و 9 طرح در دست واگذاری است. 
توجه به این نکته ضروری اســت که با واگذاری مجتمع های 
تحت پوشش شرکت 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  ■
سیاست کلی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز 
همراســتا با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی 
بــوده و آن دعوت از ســرمایه گذاران خارجی و داخلی برای 
اجــرای طرح های توســعه ای در مجتمع ها و معــادن تابعه 
اســت. این شرکت با در نظر گرفتن این اصل مهم، ماموریت 
 خود را بــا مثبت کردن نگــرش »پیمانــکار ـ کارفرما« به
»راهبر ـ ســرمایه پذیر« تغییر داده اســت. بر همین اساس 
ســرمایه 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، نمایشــگاه و جلسات 
متعدد زمینه شناخت و آگاهی سرمایه گذاران را از طرح ها و 
معادن فراهم آورده است و در آن ها فعالیت ها با هدف توسعه 

و خصوصی سازی انجام می پذیرد.

 مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد:

عملکرد ایمپاسکو در سال 96

امروزه کشــور چین را باید عاملی تاثیر گذار در صنعت 
فوالد دنیا دانست که به تنهایی سالیانه بیش از 800میلیون 
تن فوالد تولید می کند و هم تقاضای عظیم داخلی و هم 
تقاضــای خارجی را جوابگو اســت . میبینیم که هرگونه 
نوسات اقتصاد چین یا تکانه های خارجی که به نحوی بر 
اقتصاد چین تاثیر می گذارند، بر صنعت حیاتی فوالد این 
کشــور هم تاثیر می گذارنــد . این حجم از تقاضای چین 
قیمت هــای جهانی را تحریک می کند و بازارهایی صرفا 
مخصوص تامین صنعت فوالد چین در حال فعالیت است . 
حــال با این اوصاف و حجم عرضه و تقاضا در چین باید 
اقتصــادی نوظهور و درحال توســعه ای به نــام هند را با 
جمعیت 1میلیارد و 358 میلیون نفر در کنار چین بزرگ 
اضافه کرد . نخســت وزیر هند به دنبال توسعه زیرساخت 
های کشــور و حرکت این کشور به سمت تبدیل شدن به 
اقتصادی جهانی اســت و به این منظور در حال ساخت و 
نوســازی زیر ساخت های عمرانی این کشور است تا بستر 
الزم برای پیشــرفت اقتصادی را فراهم کند. صنعت فوالد 
هم که از صنایع مادر و مهم می باشد درحال ایفای نقش 
بســیار مهمی در هند است و باید به دقت این صنعت در 

هند رصد شود . 
در این تحلیل ابتدا وضعیت صنعت فوالد هند را بررسی 
کرده و ســپس تحلیلی پیرامون آینده بازارفوالد و زنجیره 

آن ارائه خواهد شد. 
هندوستان سومین تولید کننده فوالد دنیا در سال 2017 
بــود و بخش صنعت فوالد بخش عمده ای از تولیدات این 
کشــور را تشــکیل می دهد . هنــدو دارای صنعت فوالد 
بســیار پیشــرفته با تکنولوژی مدرن می باشد و همواره 
برای مدرن سازی مداوم و ارتقاع  به سطح باالتری تالش 
می کنند . صنایع فوالد هند به ســه دســته تقسیم می 
شود : تولیدکنندگان عمده، تولید کنندگان اصلی و تولید 

کنندگان ثانویه.
در سال 2017 تولید فوالد خام هند 102،34 میلیون تن 
بود و احتماال در ســال 2018 مقدار 104،98 میلیون تن 

تولید خواهد کرد. صادرات فوالد در سال 2017 به میزان 
17 درصد افازیش داشــت و به 9،62 میلیون تن رسید در 
حالی که در سال 2016  مقدار 8،24 میلیون تن صادرات 

کلی این کشور بود .
صنایع فلزی و بخش های معدنی و قسمت های مرتبط با 
آن  با توجه به نیاز این کشور در سالهای اخیر شاهد سرمایه 
گذاری ها و پیشرفت های بسیاری بود به طوریکه در دوره 
ی زمانی آپریل 2000 تا ژوئن 2018 صنایع متالوژی هند 
سرمایه مستقیم 10،84 میلیارد دالر را جذب خود کرده اند.

اخیرا خبرهایــی پیرامون تقاضای باالی هندی ها برای 
واردات سنگ آهن شنیده می شود و ما شاهد آهن هستیم 
که در ســایر بخش ها، این کشور خود دست به کار شده 
تا زنجیره فوالد را بــه طور کامل در اختیار گیرد .باید به 
چنــد نکته در مورد صنعت فوالد هند توجه کرد، هند به 

دنبال کسب درآمد و صادرات از صنعت فوالد خود نیست 
و همانطور که می بینید مقدار بسیار کمی از تولیدات خود 
را صادر کرده است و اکثر آن را داخل کشور مصرف کرده  
پس نبایــد به افزایش تولیدات هند از این زاویه نگاه کرد 
که امکان افزایش عرضه جهانی وجود دارد اتفاقا برعکس 
بســیار برای زنجیره فوالد این افزایش تولیدات هند خوب 
اســت زیرا باعث تقاضا برای ذغال سنگ، سنگ آهن و ... 
در زنجیره فوالد  می شود که قطعا برای صنعت خوب بوده 

و قیمت ها را تقویت می کند . 
بــه نظر باتوجه به رشــد رواز افزون ایــن صنعت و نیاز 
هرچه بیشــتر به این ماده اصلی، صنعــت فوالد، قطعا از 
صنایــع برتر جهان خواهد بود و چرخــه ی فوالد اعم از 
سنگ آهن، الکتروگرافیتی و ... روزهای خوبی را در آینده 

خواهند داشت .

هندی ها چگونه ابر قدرت فوالدی می شوند؟

 مدیرعامل فوالد مبارکه دربارۀ تحریم فوالد مبارکه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: پیشتر 
نیز آمریکا صنعت فوالد ایران و گاز و پتروشیمی را تحریم کرده بود؛ در نتیجه این اتفاق موضوع 
تازه ای نیست. مهندس حمیدرضا عظیمیان در گفت وگو با عصرمعدن با بیان این مطلب در ادامه 
افزود: متأســفانه نام بردن از فوالد مبارکۀ اصفهان و چندین شرکت در فهرستی که منتشر شده 
ممکن است برخی محدودیتها را برای فوالد مبارکه ایجاد کند؛ البته ما نیز با راهکارها و ظرفیت های 

قانونی به مقابله با تحریم میرویم تا نتواند مشکالتی برای شرکت ایجاد کند.
مدیرعامــل فوالد مبارکه با بیان این مطلب افزود: البته این موضوع نیازمند برخی هماهنگی ها 
با مراکز دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با آنها نیز گفت وگو می کنیم تا بتوانیم 
راهکاری پیدا کنیم. ما در اولین فرصت راهکارهای خود را برای مقابله با تحریم تهیه می کنیم و 
آن را به اطالع همۀ مصرف کنندگان، ســهامداران و کسانی که با فوالد مبارکه در ارتباط هستند 

قرار خواهیم داد.
وی دربــــــارۀ اقدامات این شــرکت گفت: هماهنگی های الزم را در داخل کارخانه و با دولت 
محترم انجام می دهیم و آن را اعالم می کنیم. مهندس عظیمیان ادامه داد: ما ســعی می کنیم 
تأثیر اقدام خصمانۀ آمریکا را که از حربۀ تحریم علیه کشورها استفاده می کند، به حداقل برسانیم 

و آثار آن را بر شرکت به کمترین میزان ممکن برسانیم.
وی در پاســخ به این ســوال اینکه تحریم ها تا اندازه ای می تواند بازارهای ایران را در اروپا و 
کشورهای عراق و افغانستان تحت تأثیر قرار دهد نیز گفت: همان گونه که اشاره کردم، تحریمها 
موضوع جدیدی نیست و اکنون تنها اسم شرکت فوالد مبارکه در فهرست آمده است؛ بنابراین ما 

مذاکرات خود را با طرف های قرارداد خود ادامه می دهیم و راهکارها را برای تدوام و حفظ بازار در 
کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه در دست خواهیم داشت. از سوی دیگر با توجه به مذاکراتی 

که دولت با گروه 1+4 داشته و در حال انجام است از ظرفیت های آن استفاده خواهیم کرد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد:

فوالد مبارکه از راه کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می کند 
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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از عملکرد 
تمامی واحدهای شــرکت در نیمۀ نخست سال جاری گفت: هدف 
کارکنان در سال جاری دست یابی به ظرفیت اسمی کارخانه و تولید 
یک میلیون و 500 هزار تن فوالد خام است که با همراهی مدیران 
و کارکنان زحمت کش فوالد هرمزگان، تمامی تالش خود را برای 

تحقق این هدف به کار خواهیم بست.
فرزاد ارزانی در بخش نخست سخنان خود ارتقای ایمنی در فوالد 
هرمزگان را نتیجۀ به کارگیری روزافزون دستورالعمل های ایمنی و 

بازرسی های حین کار دانست.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با تأکید بر این که در شش ماهۀ 
اول سال جاری، تولید آهن اسفنجی با تحقق 99/1 درصد برنامه به 
874 هزار و 297 تن افزایش یافته است، گفت: تولید این محصول 

در سال گذشته 799 هزار و 354 تن بوده است.
وی روند کاهشی مصرف انرژی در فوالد هرمزگان را بسیار ارزشمند 
 Kwh/ton دانست و گفت: مصرف ویژۀ برق واحد احیا مستقیم از
dri 01/1 که متوسط سال 96 است به Kwh/ton dri 92/0 در 
شش ماهۀ نخست ســال 97 کاهش یافته است. همچنین مصرف 
 Gj/ton 10 به/Gj/ton dri 00 ویژۀ گاز طبیعی واحد احیا نیز از

dri 75/9 کاهش یافته است.
ارزانی در ادامه با اشاره به رکوردهای درخشان واحد فوالدسازی 

گفت: در شش ماهۀ اول سال جاری، تولید تختال در شرکت فوالد 
هرمزگان با 43 هزار و 672 تن افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به 735 هزار و 942 تن رسیده است.
وی با تأکید بر این که مصارف نســوز، اکســیژن، برق و الکترود 
گرافیتی نیز در این شــرکت کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: 
مصرف الکترود در کوره های قوس الکتریکی از kg/ton 98/1 در 
سال 96 به kg/ton 8/1 کاهش یافته که این امر موفقیتی چشمگیر 

در واحد فوالدسازی است.
او بازدهی کوره های قوس الکتریکی فوالد هرمزگان را 81/5 درصد 
و بازدهی ریخته گری را 97/1 درصد اعالم کرد و افزود: در این دو 
بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش مواجه بوده ایم.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به پروژه های در دست اقدام فوالد هرمزگان گفت: در مدیریت 
مهندسی کارخانه 175 پروژه از معاونت تکنولوژی و توسعه، معاونت 
خرید، معاونت بهره برداری، معاونت منابع انسانی، حراست و روابط 
عمومی در دســت اقدام اســت. همچنین در واحد کنترل کیفی 
و آزمایشــگاه ها، آنالیزهای الزم جهت کاهــش تعداد آزمون های 
انجام شده در آزمایشگاه فوالدسازی و احیا مستقیم به منظور کاهش 

هزینه ها در حال انجام است.
فرزاد ارزانی با اشاره به روند روبه رشد دستاوردهای اجرای نظام های 

مشارکتی در فوالد هرمزگان گفت: در نیمۀ نخست سال جاری میزان 
مشارکت کارکنان در نظام مشارکتی کارت سبز به 57 رسیده است.
وی اقدامات انجام شــده در مهندســی صنایع شرکت را چنین 
 ISO برشــمرد: پیاده ســازی نظام مدیریــت ایمنی و بهداشــت
 ISO 2018:45001؛ پیاده ســازی نظام مدیریت زیست محیطی
2015:14001؛ ارتقای ســرآمدی سازمانی از طریق نهایی سازی 
خودارزیابی تعالی ســازمانی و اســتخراج پروژه های بهبود مهرماه 
97؛ نهایی ســازی و تکمیل اظهارنامۀ تعالی سازمانی مهرماه 97؛ 
طراحی نقشۀ راه تعالی سازمان )سه ساله(؛ ممیزی صدور گواهی نامۀ 
 EFQM در مهرمــاه 97؛ تمدید عضویت در بنیاد ISO50001
 EFQM در نمایندگی  R4E اروپا؛ ثبت نام جهت ارزیابی ســطح
اروپا؛ اجرای ممیزی داخلی ISO50001 در شهریورماه 97 و ... .

وی خاطرنشان کرد: در بخش فناوری اطالعات چند پروژه انجام شد 
که برخی از آن ها عبارت اند از: استقرار سیستم Price List جهت 
اعتمادسازی بیشتر مشتریان با مشخص کردن پارامترهای تأثیرگذار 
در قیمت؛ استقرار سیستم نوین آزمایشگاه؛ راه اندازی سیستم حمل 
مکانیزه جهت افزایش ســرعت بارگیری محصول؛ برقراری ارتباط 
سیســتم های اتوماسیون اداری شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد 

مبارکه؛ راه اندازی زیرساخت BI )هوش تجاری( و ... .
مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأکید بر این که در طراحی و توسعۀ 
محصوالت )R&D( نیز فعالیت های گســترده ای انجام  شده است 
گفت: برقراری تعامالت گســترده با بیشتر دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری سراسر کشور، فراخوان بیش از 20 پروژۀ پژوهشی با 
هدف آینده پژوهی صنعت فوالد و افزایش ارزش افزودۀ محصوالت 
تولیدی، همکاری گســترده با واحد تحقیق و توسعۀ فوالد مبارکه 
و تعریف و انجام پروژه های پژوهشــی مشــترک و عقد تفاهم نامۀ 
همکاری پژوهشــی با پژوهشــکدۀ فوالد در جهــت رفع نیازهای 
پژوهشی شرکت فوالد هرمزگان از طریق تعریف پروژه های پژوهشی 
مشترک و بازنگری و تدوین گردشکارهای واحد تحقیق و توسعه با 
همکاری واحد R&D شرکت فوالد مبارکه از مهم ترین فعالیت های 

این بخش است.
وی ســهم فوالد هرمزگان در حجم معامالت محصول تختال در 
بورس کاال را 45 درصد معادل 255 هزار تن اعالم و خاطرنشــان 
کرد: در شش ماهۀ نخست امثال 706 هزار و 240 تن تختال فوالد 

هرمزگان به بازار داخل و خارج عرضه شده است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به نقش فوالد هرمزگان در امر 
اشــتغال زایی، تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت را 1590 نفر 
اعالم کرد و افزود: در این شــرکت بیش از 2 هزار نفر نیز در قالب 

شرکت های پیمانکاری مشغول کارند.
ارزانی در ادامه ضمن قدرانی از قهرمانی تیم فوتسال هرمزگان در 
چهارمین دورۀ مســابقات کارگری استان هرمزگان و موفقیت های 
فرزندان کارکنان که موفق به کســب مدال در مسابقات کشوری و 
جهانی شده اند، اظهار امیدواری کرد خانوادۀ فوالد هرمزگان همواره 

در همۀ عرصه ها خوش بدرخشند.
وی در ادامه، تعهد فوالد هرمزگان به مسئولیت های اجتماعی خود 
را فرصتی برای خدمت به جامعه دانست و اضافه کرد: در ماه های گرم 
سال با خارج کردن یکی از کوره های واحد فوالدسازی از مدار تولید 
از تولید 7000 تن اسلب چشم پوشی کردیم تا مردم شریف استان در 
رفاه بیشتری باشند. ضمن این که این شرکت با مشارکت در جشن 
گلریزان ســتاد دیه )آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد(، مشارکت 
در ضیافت ماه مبارک رمضان و طرح تکریم مددجوهای هالل احمر 
استان هرمزگان، مشارکت در طرح تکریم ایتام با همکاری کمیتۀ 
امداد امام خمینی )ره( و ســایر اقدامات مشابه همواره تالش کرده 

است به جامعۀ خود خدمت کند.

عملکرد درخشان فوالد هرمزگان
 در نیمۀ نخست سال 1397
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سعید عسکرزاده دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو  با 
معدن 24  درخصوص محتوای جلسه انجمن با  معاون اموربندری 
و اقتصادی و مناطق آزاد ســازمان بنادر و دریانوردی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرددر روز یکشنبه 22 مهر ماه جلسه ای 
با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن، شــرکت های 
درگیر در امر صادرات و مسئولین مرتبط در سازمان امور بنادر 
و دریانوردی جمهوری اســالمی ایران در دفتر دکتر حسن زاده 
معــاون اموربندری و اقتصادی و مناطق آزاد ســازمان بنادر و 
دریانوردی جمهوری اســالمی ایران تشکیل شد. در این جلسه 
مشــکالت فعلی و راهکارهای عبور از آنها بررســی و موارد زیر 

مورد توافق قرار گرفت.
1-  استفاده از ظرفیت ریلی و ظرفیت خالی بندر امام خمینی 
برای پهلوگیری کشــتیها مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد با 
حمایت وزارت راه تخفیف هایی در این زمینه درنظر گرفته شود 
تا اعضــای انجمن بتوانند کاالی خود را با حمل ترکیبی )ریلی-

جــاده ای( ده درصد ارزانتر از حمل زمینی به بندر عباس به بندر 
امام خمینی برسانند.

2-  مقرر شد عالوه بر اسکله های موجود و علیرغم اختصاص دو 
اسکله دیپ درفت )برای ایجاد امکان پهلوگیری کشتیهای فله بر 
سوپرامکس بیشتر( که با توجه به مذاکرات قبلی و پس از حضور 
نمایندگان انجمن در بندرعباس به ظرفیت حمل اضافه شده بود، 

یک اسکله دیگر نیز به بارگیری فله اختصاص یابد.
3-  چنانچــه یک خط کشــتیرانی تضمین کار بلندمدت برای 
ایران و حمل ســنگ آهن ایران را بدهد سازمان آمادگی دارد تا 

50 درصد در همه هزینه های خود تخفیف بدهد.

 open 4-  چنانچه شــرکتهای معدنی برای تولید کانتینرهای
top سرمایه گذاری کنند، سازمان نیز تجهیزات الزم برای تخلیه را 
تامین خواهد کرد تا سرعت تخلیه به شکل چشمگیری افزایش یابد.

5-  چنانچه شرکتهای عضو انجمن به دلیل مهیا نبودن اسکله 
مجبور به شیفتینگ گردند. این شیفتینگ اداری محسوب شده و 
هزینه ای نخواهد داشت. بدیهی است اعضای محترم برای این امر 
می بایست با انجمن هماهنگ بوده و انجمن خود را موظف میداند 

موضوع را برای اعضای خود پیگیری و حل نماید.
6-  انجمن دغدغه های خود درخصوص محوطه انبار را مشخص 

نموده و به سازمان اعالم نماید.  چنانچه انجمن مستنداتی مبنی 
بر عدم صالحیت انبارداران ارائه نماید، سازمان در راستای اصالح 
اقدام خواهد کرد. همچنین چنانچه انجمن شــرکتی را متشکل 
از صاحبان بار معرفی کند ســازمان آمادگی دارد زمین مورد نیاز 

برای انبار را واگذار کند.
با توجه به موارد شــش گانه فوق از شــرکتهای فعال در حوزه 
صادرات ســنگ آهن درخواســت داریم که چنانچه نواقصی در 
عضویت آنها در انجمن وجود دارد به سرعت رفع نمایند تا انجمن 

بتواند خدمت الزم را به اعضای محترم ارائه کند.

سعید عسکر زاده در گفتگو با معدن 24خبر داد
۶توافق انجمن سنگ آهن و  سازمان بنادر برای بهبود صادرات

انجمن سنگ آهن ایران با هدف بهبود صادرات با سازمان بنادر و دریانوردی جلسه مشترک برگزار کرد 

ابوتراب فاضل مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب شد
سیدابوتراب فاضل، قائم مقام مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره ذوب آهن اصفهان به سمت 
مدیرعاملی شرکت فوالد بناب منصوب شد، گرچه همچنان به عنوان عضو غیرموظف در ذوب آهن 
فعالیت خواهد داشت.به گزارش فلزات آنالین و به نقل از ایلنا، یکی از مدیران یک شرکت سلبریتی 
فرابورس، به مدیرعاملی مجتمع فوالد صنعت بناب منصوب و جایگزین اسکویی »سرپرست شرکت« 
شد. سیدابوتراب فاضل، قائم مقام مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره ذوب آهن اصفهان به سمت 
مدیرعاملی شرکت فوالد بناب منصوب شد، گرچه همچنان به عنوان عضو غیر موظف در ذوب آهن 

فعالیت خواهد داشت.
 رشد قیمت ذوب ■

در طول دوره حضور این مدیر در ذوب آهن، قیمت سهام این شرکت از 688 ریال به 3981 ریال 
هم رســید؛ »478 درصد رشد« که البته این رشد همزمان با رشد سایر سهم های بازار سرمایه هم 
بود، اما میزان این رشــد بســیار بیشتر از رشد تعداد کثیری از شرکت ها بود که این نشان می دهد 
ذوب تفاوت هایی با سایر شرکت ها داشته و این رشد مهیج و چند صد درصدی، فقط مرهون رشد 
دسته جمعی سهم های بازار سرمایه نبوده و در داخل خود شرکت هم توسط مدیران جدید از جمله 

ابوتراب فاضل، اتفاقات مثبتی رخ داده است.
 اصالح ساختار مالی ■

از نظر ساختار مالی، تحوالت شگرفی در ذوب آهن رخ داد و ساختار مالی شرکت اصالح شد. به 
طوری که شرکت توانست برای بار دوم افزایش سرمایه داشته باشد و به زودی 600 میلیارد تومانی 
خواهد شد و این اصالح ساختار مالی مدیون تالش های مدیران جدید شرکت است که البته در این 

میان، ابوتراب فاضل نقش پررنگی در این اصالح ساختار مالی داشت.
 تعامل باسهامداران ■

گفتنی است که، هرچند شرکت ذوب آهن که شرکت تولیدی بوده لکن سعی شده در مدت حضور 
وی در ذوب آهن؛ روابط با ســهامداران به عنوان شــرکت پذیرفته شده در بازار سهام تسهیل پیدا 

کند، تا جایی که شــرکت توانست پتانسیل های نهفته 
خود را آشکار نماید.

 فوالد بناب در یک نگاه ■
کنسرســیوم فوالد صنعت بناب با مشــارکت بانک 
گردشــگری و شــرکت های ســرمایه گــذاری نگین 
گردشگری ایرانیان، توسعه فناوری اطالعات گردشگری 
ایران، تجارت بین الملل هم وطا آریا، گسترش صنایع 
و معادن ماهان و توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس 

کیمیا در اواخر ســال 90 تشکیل و مجتمع فوالد بناب را با چهار شرکت در حال تولید و دو پروژه 
در حال اجرا از گسترش فوالد تبریز خریداری کرد و به این ترتیب مجموع فوالد بناب در زمینی به 
مســاحت 140 هکتار از هلدینگ قبلی خود منفک و یکی از شرکت های تابعه یعنی مجتمع فوالد 

صنعت بناب به عنوان هلدینگ جدید این مجموعه معرفی شد.
 چشم انداز ■

بهبود مستمر و تعالی عملکرد، ورود به فرابورس و عرضه سهام شرکت به مردم، تکمیل پروژه های 
نیمــه تمام و زنجیره تولید فوالد،تولید اقتصــادی 2 میلیون و 500 هزار تن محصوالت فوالدی از 
برنامه های آتی فوالد صنعت بناب است که با حضور مدیرت جدید رنگ تازه ای به خود خواهد گرفت.

اعضای هیئت مدیره ■
غالمرضا خالقی؛ علی اکبر میرلوحی؛ اسکویی ، روشن رنجبرصباغ؛ و قهرمان صمدی؛ اعضای هیات 
مدیره شــرکت بودند که از این پس سید ابوتراب فاضل به جای اسکوئی »سرپرست شرکت« عضو 
هیات مدیره خواهد بود.گفتنی اســت، در اواســط مرداد ماه در پی استعفای محمدرضا ادریسی از 
مدیرعاملی مجتمع فوالد صنعت بناب و تایید خبر مذکور توسط فرماندار بناب، اسکویی سرپرستی 

این مجتمع را عهده دار شده بود.

افزایش 41 درصدی تولید کنسانتره فسفات
میزان تولید کنســانتره فسفات اسفوردی طی 6 ماهه نخست امسال، 41 درصد افزایش یافت.

مجتمع فسفات اسفوردی از ماه فروردین تا پایان شهریور 97، بیش از 43 هزار و 504 تن کنسانتره 
فسفات تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال قبل، 30 هزار و 810 تن بود. میزان تولید این 
شــرکت نســبت به برنامه )21 هزار و 40 تن(، 107 درصد رشد نشان می دهد. همچنین میزان 
ارسال و فروش کنسانتره فسفات شرکت فسفات اسفوردی طی مدت مذکور، 3 هزار و 121 تن 
بود. این شرکت طی 6 ماهه نخست امسال، 171 هزار و 793 تن ماده معدنی استخراج کرد بنا 
به این گزارش، مجتمع فسفات اسفوردی از جمله شرکت های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی وابسته به ایمیدرو، در 35 کیلومتری شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است.

گزارش 6 ماهه 97 اعالم شد:

افزایش 17درصدی تولید سنگ آهن 
فرآوری شده شرکت های بزرگ

میزان تولید دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ معدنی طی 6 ماهه نخست 
97 افزایش یافت. تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 
22 میلیون و 105 هزار و 655 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه 
ســال گذشته، 18 میلیون و 855 هزار و 227 تن بود که حاکی از افزایش 17 درصدی تولید 

این محصول است.
از ایــن میزان، شــرکت های »گل گهر« 7 میلیون و 899 هــزار و 865 تن، »چادرملو« 4 
میلیون و 434 هزار و 59 تن، »سنگ آهن مرکزی« 2 میلیون و 681 هزار و 368 تن، »توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 2 میلیون و 529 هزار و 951 تن، »گهر زمین« 2 میلیون 
و 239 هزار و 758 تن، »اپال پارسیان سنگان« یک میلیون و 437 هزار و 973 تن، »صنعتی 
و معدنی توســعه ملی« 596 هزار و 553 تن و »جالل آباد« 286 هزار و 128 تن کنســانتره 

سنگ آهن تولید کردند.
افزایش 17 درصدی تولید دانه بندی ■

بنا به این گزارش، 5 شرکت بزرگ معدنی طی 6 ماهه نخست امسال، 2 میلیون و 863 هزار 
و 11 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته 

)2 میلیون و 437 هزار و 253 تن(، 17 درصد رشد نشان می دهد.
از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان »یک میلیون و 167 هزار و 590 تن«، سنگ آهن 
مرکــزی »888 هــزار و 414 تن«، فالت مرکزی »512 هزار و 31 تن«، چادرملو 232 هزار و 

افزایش 4 درصدی تولید شمش طال در موته744 تن و میشدوان »62 هزار و 232 تن« تولید کرده است.
مجتمع طالی موته از ابتدای فروردین تا پایان شهریور 97، افزون بر 240 کیلوگرم طال تولید کرد. این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته، 231 کیلوگرم بود.میزان تولید این شرکت نسبت به برنامه )158 کیلوگرم(، 

52 درصد رشد نشان می دهد.مجتمع 
طالی موته با بازنگری در تولید طی 
ســال های اخیر، توانســت میزان 
تولید خود را از ظرفیت حدود 300 
کیلوگرم به 380 کیلوگرم در سال 95 
و 602 کیلوگرم در سال 96 برساند.

بنا به این گــزارش، مجتمع طالی 
موته در 7 کیلومتری شــمال غرب 
روستای موته از توابع شهر میمه در 

استان اصفهان واقع است.

میدکــو در افق 1404 ســهم 8 میلیون تنــی در تولید 
کنســانتره، 7.5 میلیون تنی در تولید گندله، 3 میلیون تن 

آهن اسفنجی، 4.2 میلیون تن فوالد در کشور دارد.
اتمام 90 درصد پروژه های میدکو تا پایان سال جاری/ پروژه 
های 20 هزار میلیاردی میدکو تا سال آینده به اتمام می رسد
مهندس علی پالیزدار، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیــره هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو( ضمن 
تشریح سهم میدکو در صنعت فوالد ایران گفت: میدکو فعالیت 

خود را از سال 88 آغاز کرد و دهمین سالی است که به حیات 
خود ادامه می دهد و امســال 90 درصد پروژه های میدکو 
تمام می شود که یک رکورد در صنایع معدنی کشور است.

پالیزدار تصریح کرد: شــرکت در حــال حاضر به تولید 8 
میلیون تن کنسانتره، 7.5 میلیون تن گندله، یک میلیون تن 
آهن اسفنجی، 1.1 میلیون تن فرآوری زغال سنگ، 800 هزار 
تن کک متالورژی و 24 هزار تن فرو سیلیسیوم دست یافته 
و تا پایان ســال، دو واحد فوالدسازی شامل فوالد بردسیر به 

ظرفیت یک میلیون تن و فوالد زرند با ظرفیت 1.7 میلیون 
تــن، یک واحد 400 هزار تنــی آهک و دولومیت و نیز یک 
واحد 1.1 میلیون تنی فرآوری زغال سنگ در منطقه طبس 
به اتمام می رســد. با اتمام تمامی طرح ها ســهم میدکو در 

تولید آهن اسفنجی 3 میلیون تن خواهد شد.
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ میدکو 
ادامــه داد: از میان این پــروژه ها، طرح فوالد بوتیا باقی می 
ماند که امیدوارم تا ســال آینده به بهره برداری برسد. وی با 
بیــان اینکه به باور من یــک زیبایی کامل در صنایع معدنی 
کشور در میدکو به وقوع پیوسته و توانسته این را اثبات نماید 
اظهار داشــت: اگر هدف را شناخته و حواشی را بزداییم، در 
کنار حمایت های یک سیســتم قدرتمند مالی می توان در 

این شرایط دشوار نیز به نتیجه مطلوب رسید.
پالیزدار در خاتمه گفت: در واقع پروژه های میدکو با حدود 
20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به اتمام خواهد رسید 
و نقش زرینی را در بخش صنعت و معدن کشور ایفا خواهد 
کرد و گویای پتانسیل ها و ظرفیت های باالی کشور است.

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ میدکو خبر داد:
اتمام 90 درصد پروژه های میدکو تا پایان سال جاری
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شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان )سهامی عام( به عنوان 
یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی 
گردشگری، باهدف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های 

تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور تاسیس شده است.
این هلدینگ، فعالیت خود را از سال 1390 باهدف رشد و اعتالی 
صنعت و معدن کشور آغاز کرده است و هدف نهایی آن سرمایه 
گذاری در صنایع و معادن به امید تبدیل شدن به قطبی مؤثر 
درتحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در حوزه 

صنعت و معدن است.
شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ شامل شرکت توسعه 
فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، شرکت احیاء استیل 
فوالد بافت، مجتمع فوالد صنعت بناب و شرکت جمیل کرک 
بافت  است، سایت خبری و تحلیلی معدن 24 با بابک علیزاد 
شهیر، معاون فنی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در 
مورد آخرین وضعیت طرح ها و برنامه های این شرکت گفتگو 

کرده است که مشروح آن در پی می آید:
***

لطفًا در مورد آخرین طرح های اجرایی شرکت بگویید. ■
اســتخراج سنگ آهن از معدن شماره 5 گل گهر به ظرفیت 
2/5 میلیون تن در سال، استخراج سنگ آهن از معدن شماره 
2 گل گهر به ظرفیت 3 میلیون تن در ســال، احداث کارخانه 
تولید آهن اسفنجی بافت به ظرفیت 800 هزار تن در سال  و 
تولید میلگرد و پروفیل های ســاختمانی فوالد صنعت بناب به 
ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال از جمله مهمترین طرح های 

جاری شرکت هستند.
لطفاً در مورد آخرین وضعیت طرح های توسعه توضیح فرمایید. ■

شــرکت گسترش صنایع و معادن ماهان با دارا بودن معادن 
ســنگ آهن و مجتمع فوالد صنعت بناب ، در راستای تکمیل 
زنجیره فوالد طرح ها و پروژه های ذیل را تعریف کرده و آخرین 

وضعیت پیشرفت آن به شرح ذیل است
احداث کارخانه احیاء مســتقیم به ظرفیت اسمی 800 هزار 

تن در سال در شهر بافت کرمان:
پیشــرفت فیزیکی این طرح  85 درصد بوده و از اوایل سال 

1398 به بهره برداری و آهن اسفنجی تولید خواهد شد.
احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت 2.5 میلیون تن در 
سال و کارخانه بریکت گرم به ظرفیت 800 هزار تن در سال در 
منطقه بافت کرمان، این کارخانه ها در حال طراحی مهندسی 
بوده  و طی برنامه ریزی های انجام شــده طی سه سال آینده 

احداث و راه اندازی خواهد شد.
احداث کارخانه کنسانتره سازی به ظرفیت اسمی 2.5 میلیون 
تن در ســال در منطقه گل گهر ســیرجان در حال مطالعات 

امکانسنجی می باشد.
در مورد تولید و توسعه فوالد چه برنامه هایی دارید. ■

برنامه تولید و توسعه فوالد شرکت گسترش صنایع و معادن 
ماهان، شامل برنامه کوتاه مدت و بلند مدت است.

 استخراج حداقل 3 میلیون تن سنگ آهن در سال از معادن 
شماره 5 و 2 گل گهر ، تهاتر بخشی از محصول سنگ آهن 
با گندله جهت تامین خوراک کارخانه احیا مســتقیم بافت 
، تکمیل کارخانه احیا مســتقیم فــاز 1 طرح فوالد بافت تا 
آخر ســال 1397 و بهره برداری از اول سال 1398، تامین 
مواد اولیه مجتمع فوالد صنعت بناب و تولید شمش و انواع 
محصوالت فوالدی شــامل تیر آهن ، میلگرد و نبشی و... در 
مجتمع فوالد صنعت بناب از جمله برنامه های کوتاه مدت 

شرکت است.
تکمیــل و باالنس چرخه تولید فــوالد از اهداف بلند مدت 
هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان می باشد. استخراج 
ســنگ آهن از معادن 5 و 2 گل گهــر و عملیات خردایش و 
کنســانتره و گندله سازی و تولید بریکت گرم و آهن اسفنجی 
و نهایتاً تولید شــمش و فوالد )ساختمانی و آلیاژی(  به شرح 

ذیل برنامه ریزی شده است:
استخراج حداقل 3 میلیون تن سنگ آهن در سال از معادن 

شماره 5 و 2 گل گهر
احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت 2.5 میلیون تن در گل 

گهر سیرجان تا سال 1399
احــداث کارخانه گندله به ظرفیت 2.5 میلیون تن در بافت 

کرمان تا سال 1400
 PERED تکمیل کارخانه آهن اسفنجی ) احیا مستقیم به روش
(به ظرفیت 800 هزار تن در ســال در منطقه بافت کرمان تا 

آخر سال 1397
احداث کارخانه بریکت گرم به ظرفیت 800 هزار تن در سال 

در منطقه بافت کرمان تا سال 1400
تامین مواد اولیه  مجتمع فوالد صنعت بناب

تولید شــمش و انواع محصوالت فوالدی شــامل تیر آهن ، 
میلگرد و نبشی و... در مجتمع فوالد صنعت بناب

توسعه بازار داخلی و خارجی
برای صادرات فوالد برنامه هایی دارید.

یکی از اهداف اصلی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، 
تولید و صادرات مازاد بر نیاز داخلی به خارج از کشور می باشد. 
که در این راســتا بازار هدف خارجی شناســایی و محصوالت 
مجتمع فوالد بناب به کشورهای عراق و سوریه صادر می گردد.

همچنین طرح گسترش ذوب فوالد صنعت بناب با ظرفیت 
یک میلیون تن در دستور کار قرار دارد.

آیا برای ورود به بورس برنامه دارید؟ اگر در برنامه قرار دارد  ■
توضیح فرمایید.

اقدامات الزم جهت ورود به بورس در حال انجام است.

در گفتگوی معدن 24 با بابک علیزاد شهیر مطرح شد :

هلدینگ “ماهان” جدیدترین برنامه خود را در معدن و فوالد تشریح کرد 

مشکالت جاری تجارت مواد معدنی و فلزات صبح امروز با 
حضور هیئت رییسه اتاق ایران و چین بررسی شد.

مهراد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو  با 
معدن 24گفت:جلسه مشتر ک بررسی مشکالت جاری تجارت 
مواد معدنی و فلزات صبح امروز در اتاق ایران با حضور هیئت 
رییسه اتاق ایران و چین و نمایندگانی از ایمیدرو،انجمن تولید 
کنندگان سرب و ر وی، انجمن سنگ آهن ایران ،شرکت ملی 

مس و شرکت ملی فوالد ایران بر گزار شد.
وی تصریح کرد:در این جلسه به مشکالت تجاری بین ایران 
 وچیــن و افزایش احتمالی آن بعد از آغاز تحریم های آمریکا 
از 13آبانماه پرداخته شد.و تصمیم گرفته شد تا دولت ایران 

در این خصوص مذاکراتی را با سفارت چین داشته باشد.

اکبریان افزود:مقرر شــد تا اتاق ایران با راه اندازی دفتری 
در چین با هدف حفظ منافع تجار ایران راهکارهای اساســی 
اتخاذ کند. وی تصریح کرد:انجمن سنگ آهن در این جلسه 
پیشنهاد داد از کشور عمان بعنوان هاب معدنی منطقه برای 

تسهیل و حمل کشتی های معدنی و فلزی به چین استفاده 
مطلوب صورت پذیرد. رییس انجمن سنگ آهن خاطر نشان 
کرد:متاســفانه شرکت های بزرگ چینی برای همکاری های 
تجاری در حوزه معدن  وصنایع معدنی عقب نشینی کرده اند و 
جای خود را به شرکت های کوچک و متوسط داده اند.همچنین 
شرکت های بیمه ای چینی حمایت خود را از سرمایه گذاری 
های مشترک بنگاههای چینی در ایران به حداقل رسانده که 

باید برای این موضوع راهکار اساسی اتخاذ شود.
وی افزود:انجمن ســنگ آهن ایران در این جلسه پیشنهاد 
داد تا از سیاســت انجمن سنگ آهن در کاهش هزینه حمل 
کشتی ها الگوی سازی شود تا تجار مبالغ کمتری برای انتقال 

مواد معدنی و فلزی به چین پرداخت کنند.

مهرداداکبریان در گفتگوبا معدن 24خبر داد:
تشریح مراحل عبور از بحران تجاری ایران  وچین در معدن 

با راه اندازی خط ریخته گری مداوم کارخانه فوالدســازی 
بردســیر که با حضور مدیرعامل شــرکت میدکو و جمعی از 
مدیران و دست اندرکاران این مجموعه انجام پذیرفت، زنجیره 
تولید فوالد میدکو تکمیل و اولین شــمش فوالد تولید شد. 
اولین شمش فوالد کارخانه فوالدسازی مجتمع فوالد بردسیر 
روز دو شنبه مورخ 30 مهر ماه 1397  با حضور جناب آقای 

دکتــر پورمند و پس از تماس تلفنی ایشــان با جناب آقای 
دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس هیأت مدیره 
میدکو تولید و بهره برداری از این کارخانه آغاز شــد.مجتمع 
فوالد بردســیر به لحاظ اهمیت آن در شــکوفایی اقتصادی، 
اشــتغال زایی برای افراد بومی و افزایش تولید فوالد کشور با 
ظرفیت سالیانه 1 میلیون تن شمش فوالدی یکی از کارخانه 

های شرکت فوالد سیرجان ایرانیان است که به عنوان اولین 
مجموعه از هلدینگ میدکو به این مهم دست پیدا کرد.با راه 
انــدازی این مجتمع برای بیش از 600 نفر اشــتغال زایی به 
صورت مســتقیم ایجاد شده است.واحد تولید آهن اسفنجی 
این مجتمع به ظرفیت 1 میلیون تن در ســال بهمن ماه 93 

افتتاح و به بهره برداری رسیده بود.

میدکو 
از معدن تا 
شمش فوالد 

طبق اطالعات گمرکی ، در آگوست 2018، حدود 1.22 
میلیون تن)یک میلیون و دویســت و بیســت هزار تن( 
سنگ کرومیت و کنسانتره کرومیت وارد چین شده است.

 از طریق موزامبیک حدود 455076.224 تن)چهارصد 
و پنجاه و پنج هزار تن( سنگ کرومیت وارد شده و حدود 
582153.413 تن )پانصد و هشتاد و دو هزارتن( کرومیت 
و کنسانتره از طریق بنادر آفریقای جنوبی وارد شده است.

کرومیــت آفریقای جنوبــی و کرومیــت زیمبابوه از 
طریــق موزامبیک و آفریقای جنوبی صادر می شــود. و 
84.9درصــداز کل واردات کرومیت چیــن از آفریقای 

جنوبی و زیمباوه است.
طبق آمار: ■

حدود 65574.565 تن)ششــصد و پنجاه و پنج هزار 
تن( کرومیت از ترکیه وارد کرده است که 5.4 درصد از 

کل واردات را تشکیل می دهد.
همچنین حــدود 51000.851 تن)پنجاه و یک هزار 
تن( کرومیت از عمان وارد کرده اســت که 4.2 درصد از 

کل واردات را به خود اختصاص داده است.
از آلبانی به میزان 14421.816 تن)صدوچهل و چهار 
هزار تن( وارد شــده است که 1.2درصداز کل واردات را 
تشــکیل می دهد. حدود 13366.561 تن )صدوسی و 
سه هزار تن( ســنگ کرومیت از فیلیپین وارد شده که 
1.1درصداز کل واردات را تشکیل می دهد.اینطور بنظر 
میرسید که در ماه گذشته سهم ایران در بازار چین کمتر 

از یک درصد بوده است.

سهم ایران در بازار کرومیت چین کمتر از یک درصد است 
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آیا سیاست های تجاری دولت در بخش صادرات مواد معدنی  ■
موفق بوده است؟

و آیا وزارت صمت توانسته در دولت آقای روحانی گام موثری  ■
بردارد؟

عموم فعالین کســب و کار ســنگ آهن ایران در طی سالیان 
متمادی شبکه مالی پیچیده ای را با شرکای خود ایجاد کرده اند 
که امکان دارد با یک تصمیم نابجا و لحظه ای مانند وضع عوارض 
، افزایش حقوق دولتی، سیاســت هــای ارزی اخیر...، تمامی این 
ارتباطات قطع شــود و برای ایجاد دوباره ی این شبکه ها تالشی 
مضاعف الزم اســت که بعضا غیر قابل جبران خواهد بود. دراین 
شرایط از دولت توقع میرود که در تصمیم گیری هایش از فعالین 
حوزه ی صنعت و معدن از طریق تشکل های صنفی ذیربط از جمله 
انجمن ســنگ آهن ایران که اعضای آن در بدنه اجرایی صنعت و 
معدن قرار دارند نظرســنجی کند و پیشنهادات آنها را مورد تامل 
و بررسی بیشــتری قرار دهد. اتفاقی که علی رغم تالش های ما 
در خصوص سامانه ی نیما به وقوع نپیوست. در این باره می توانم 
بگویم سامانه نیما تمامی اطالعات ما را در دست کشورهایی نظیر 
آمریکا قرار داده و این باعث شده است که آنها پیش دستی کرده 
و بعضا از طریق مکاتبه با شرکت هایی که با آنها تبادالت تجاری 

داشتیم، شرکای تجاریمان را از کار با ما منصرف سازند.
بــه عنوان مثال طی مکاتباتی که با شــرکتهای خارجی تامین 
کننده تجهیزات داشــتند، نام شرکت های ایرانی از قبیل سنگ 
آهن احیا ســپاهان را ذکر کرده اند. این موضوع نشان دهنده ی 

دسترسی قوی آنها به اطالعات ماست.
دلیل این اتفاق چه چیزی می تواند باشد و به نظر شما چه راه حلی  ■

وجود دارد ؟

دولت ما دولت پیری اســت و ســطح آموزش ها بسیار پایین و 
تنها متکی به کارشناسان بدنه ی دولت است، هیچ گاه از مشاوران 

خبره و شرکت های مشاوره ای استفاده نشده.
شما فکر می کنید کارشناسان دولت چه کسانی هستند ؟ ■

کسانی هستند که از ابتدا در استخدام دولت بودند و از شرایط 
بازار و اقتصاد ایران خبر ندارند. ایراد اساســی دولت در شــرایط 
موجود، عدم استفاده از شرکتها و مشاورانی است که اقتصاد دنیا 

و تجارت بین الملل را تجربه کرده باشند.
نظر جنابعالی در مورد پیامدهای تحریم 13 سیزده آبان یعنی دور  ■

جدید تحریم ها چیست ؟
به نظر من، نباید دشــمن را دســت کم بگیریم و همین اتفاق 
اشتباه بزرگی اســت . بخش خصوصی بدبینانه ترین اتفاق را در 
نظــر میگیرد و بهترین روش را هم بــرای مقابله با آن اتخاذ می 
کنــد و البته اینگونه نخواهد بود که بگوییم وضعیت بدتر خواهد 
بــود و هیچ کاری و عکس العملی انجام ندهیم . ما دوران بدتری 
را هم داشــته ایم، بنده همیشه گفته ام روزهای سختی خواهیم 
داشــت ولی ما روزهای بدتر از این هم داشــته ایم و بزرگترین 
اشــتباهی که کماکان در حال انجام آن هســتیم این است که با 
وضع عوارض یا مســدود کردن صادرات مشکالت خود را بیشتر 
کنیم. باید به ســمت اقتصاد باز و جهانی شدن حرکت کنیم باید 
راهی که ترکیه در پیش گرفته است را برویم نه راه کوبا ونزوئال . 
به عنوان مثال وقتی به ترکیه فشار اقتصادی وارد می شود سریعا 
تجار کشــور وارد کار شده و به اقتصاد کمک می کنند در حالی 
که ما مســیر فعالیت تجار و بازرگانان را بسته ایم و به دلیل عدم 
اطمینان فقط به کارخانجات و شرکت های بزرگ اجازه تجارت و 
واردات مواد اولیه و مورد نیاز را دادیم به عنوان مثال فوالد مبارکه 

را موظف کردیم خودشان محصوالت مورد نیاز را وارد کند درحالی 
که کار اصلی کارخانه تولید است نه تجارت و بازرگانی مواد اولیه .
بحث دیگر این اســت که ما حتما در ادامه باید از حساب ها و 
بانک های مجازی اســتفاده کنیم و بانک مرکزی باید سریعا این 
مسائل را پی گیری کند. در صورتی که دسترسی ما محدود و یا 
قطع شــود، شرکت های ایرانی هیچ راه چاره ای جز حساب ها و 

بانک های مجازی نخواهند داشت.
بحث تعرفه صادرات کنسانتره سنگ آهن به کجا رسید ؟ آیا  ■

احتمال وضع دوباره محدودیت صادراتی وجود دارد؟
بحث تعرفه های صادرات کنســانتره و گندله مطرح است ولی 
تصمیم جدی اتخاذ نشــده است، البته مقصر اصلی این صحبت 
ها شــرکت های فوالدی هستند. قرار بر این بود که شرکت های 
فــوالدی خیلی زودتر بــه بخش خصوصی واگــذار و به معنای 
واقعی خصوصی بشــوند، این اتفاق ســبب می شد همه شرکت 
هــا با قیمت های جهانی به فعالیت بپردازند ولی در حال حاضر 
اختصاص سوبسید و پشــتیبانی قوی دولت همچنین خصولتی 
بودن آنها باعث شــده بســیار ضعیف و غیر بهینه عمل کنند و 
علیرغم اســتفاده از رانت دولتی قیمت تمام شــده آنها باالتر از 
میانگین جهانی باشــد. به عنوا ن مثال قیمت نفت و گازی و به 
طور کلی انرژی که در اختیار شرکت های فوالدی قرار می گیرد 
بســیار پایین تر از نرخ های جهانی است با این حال قیمت تمام 
شــده آنها بســیار باالتر از میانگین جهانی است. و این ها باعث 
شده که دولت همواره به صنایع باال دستی فوالد فشار بیاورد که 
به قیمت پایین تر به فوالدی ها مواد اولیه بفروشــند. در حالی 
که در دنیا ثابت شــده است که این کار باعث تضعیف و شکست 

صنایع باال دستی فوالد می شود .

سطح دسترسی آمریکا به اطالعات شرکت های 
معدنی  و فوالدی ایران افزایش یافته است 

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران

به نظر می رسد بدنه کارشناسی دولت برای تصمیگیرهای اساسی دچار افت و فرسودگی شده 
است بطوریکه نباید با تصمیمات غیر کارشناسی در صادرات مواد معدنی شبکه فروشی که سال 
ها ایجاد کرده ایم از بین ببریم.هادی گلزار عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو 
با معدن 24می گوید،حال زمان آن رسیده است که دولت و تولید کنندگان ایرانی سیاست اقتصاد 
آزاد را در تجارت مبنا قرا ر دهند که این مهم هم سبب عبور سریع از تحریم ها و دیگری سبب 
افزایش صادرات و ارز آوری می شود. متاسفانه اجرای طرح نیما سبب شده است تا اطالعات 
شرکت های معدنی و فوالدی ایرانی در اختیار آمریکایی ها قرار گیرد که مهم سبب قفل شدن 
روابط تجاری با برخی کشورها شده است. سایت خبری معدن 24گفتگویی با هادی گلزار عضو 

هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران کرده است که متن آن در پی می آید.

اعضای کمیته کرومیت و منگنز خانه معدن ایران تصمیمات 
خود را برای تشکیل انجمن ملی کرومیت و منگنز اعالم کردند.

در پنجمین نشست کمیته کرومیت و منگنز خانه معدن ایران 
که برگزار شد، تشکیل انجمنی ملی برای کرومیت و منگنز مورد 
تاکید قرار گرفت و دستورالعمل ساز و کار تشکیل این انجمن 

از سوی اعضای کمیته واکاوی شد.
در ابتدای این نشست مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن 
ایران تجربیات خود را در زمان بنیانگذاری انجمن سنگ آهن 
ایران مطرح کرد و مکانیزم شکل گیری یک انجمن ملی کارآمد 
و تاثیرگذار را برای اعضای کمیته کرومیت و منگنز تشریح کرد.

او با بیان اینکه رشد تولید و بازار کرومیت و منگنز هم مانند 
سنگ آهن نیازمند یک اتاق فکر است، مطرح کرد: تشکیل یک 
انجمن ملی برای معادن کرومیت و منگنز یک جریان دوسویه 
است زیرا هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان با صدای بلندتری 
مطالبــه خود را به دولت مطرح می کنند و هم از ظرفیت های 
یک کسب و کاری در بخش معدن به درستی استفاده می شود.

او ادامه داد: پیرو قواعدی که اتاق بازرگانی ایران برای تشکیل 
یک انجمن دارد، در ابتدا باید نامه درخواستی از صنف متقاضی 
بین 30 تا 50 شرکت یا شخصی که در عرصه تولید و صادرات 
کرومیت فعالیت دارد، نامه درخواســت خود مبنی بر اجماع و 
تبدیل به انجمن شدن را امضا کنند. در واقع تولیدکنندگانی که 
درخواست تشکیل انجمن را مطرح می کنند، ذی نفع هستند و 
از سویی برای تولید و عرضه محصول معدنی استراتژی دارند و 
بر مبنای آن سیاستگذاری خواهند کرد. در واقع انجمن باید هم 
منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده را در نظر بگیرد و 
مسیری مطمئن را به سیاستگذاران نشان دهد تا اعتماد دولت 
به بخش خصوصــی افزایش پیدا کند و حضور خصوصی ها در 

عرصه تصمیم سازی پررنگ شود.
اکبریان با بیان اینکه حضور یک انجمن در سیاستگذاری ها 
و تصمیم ســازی های دولت می تواند موثر واقع شــود، افزود: 
انجمن ها می توانند در استان های مختلفی که معادن در آنها واقع 
شده اند شعبات خود را راه اندازی کنند و جریان سیاستگذاری 
خود را در سرتاســر کشــور هدایت کنند. ضمن اینکه شرکت 

هایی می توانند برای تشکیل و عضویت یک انجمن درخواست 
مطرح کنند که دارای پروانه اکتشــاف یا بهره برداری معدن، 
جواز تاســیس، کارت اتاق بازرگانی یا کارت عضویت بازرگانی 

باشند و اهلیت آنها مورد تایید باشد.
در ادامه رحیمی عضو هیات رئیسه کمیته کرومیت و منگنز 
خانه معدن ایران با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت ارز در صادرات 
و همنشــینی های اخیر فعاالن عرصــه کرومیت و منگنز برای 
تشکیل انجمن و مباحث مطروحه اظهار کرد: با توجه به شباهت 
فعالیت در حوزه های کرومیت و منگنز به این نتیجه رسیدیم 
که معدنکاران کرومیت و منگنز دور هم جمع شوند و با تشکیل 
انجمــن مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه را مطرح 
کنند. در راســتای هم افزایی بیشتر از دیگر فعاالن معدنی که 
در این عرصه تخصص و فعالیت دارند، دعوت می کنیم تا نقطه 
نظرات خود را با ما در میان بگذارند و در شکل گیری انجمن ما 
را همراهی کنند. چرا که کمیته   کرومیت و منگنز به عنوان یکی 
از کمیته تخصصی خانه معدن ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک 

انجمن ملی  تخصصی را دارد و می تواند بهترین منبع اطالعاتی و 
نظرات کارشناسی معدنکاران فعال در این حوزه باشد.

موضوع دیگری که اعضای این کمیته به آن پرداختند، اقدامات 
انجام شده در رابطه با تغییرات قیمت های پایه صادراتی کرومیت 
بود و در ادامه مکانیزم قیمتگذاری یک محصول معدنی و ارزیابی 
های کارشناســی آن در انجمن و مباحــث مربوط به عوارض 
صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قرار شد با تشکیل 
انجمــن اهداف و مطالبات معدنکاران عرصه کرومیت و منگنز 

به زبان کارشناسی و فنی مطرح شود.
در پایان هیات رئیســه کمیته کرومیت و منگنز خانه معدن 
ایران تصمیم گرفتند متن پیش نویس اساسنامه را برای نشست 
بعدی تهیه کنند و از تمامی پیشنهادات متخصصان این حوزه 
در آن بهره مند شوند. از این رو آنها اعالم کردند فعاالن معدنی 
که در عرصه کرومیت و منگنز فعالیت دارند نظرات خودشان را 
در خصوص شکل گیری انجمن تا 15 آبان ماه به هیات رئیسه 

کمیته منتقل کنند.

انجمن کرومیت و منگنز تاسیس می شود 
تاسیس انجمنی ملی برای کرومیت و منگنز
مطالبات معدنکاران عرصه »کرومیت و منگنز« به »زبان فنی« مطرح می شود

ســود هر سهم شــرکت با توجه به گزارش شش ماه 317 
ریال می باشد که نسبت به عملکرد شش ماه شرکت در سال 

1396 حدود 170 درصد رشد کرده است .
ســود خالص سه ماه دوم شرکت نسبت به سه ماه اول 60 

درصد پیشرفت کرده است عمده دلیل این افزایش مربوط به 
میزان فروش محصول می باشد .

نرخ فروش محصوالت اصلی شرکت نسبت به سه ماه اول به 
جز شمش فوالد تغییر محسوسی نداشته است زیرا محصوالت 

تولیدی شــرکت اعم از کنسانتره و گندله از اواسط شهریور 
مجوز خرید و فروش در بورس کاال داده شده است. که هنوز 
در صــورت های مالی انعکاس پیدا نکرده اســت . در نتیجه 
احتمال افزایش نرخ محصوالت در نیمه دوم سال وجود دارد .

افزایش ۶۰درصدی سود 
چادرملو در ۶ ماه 97 

طراحی، ساخت وراه اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
ایران انجام شــد. این اقدام با هدف جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و نیز صرفه جویی در هزینه های 
نگهداری باطله های صنعتی می باشــد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 
طراحی، ساخت وراه اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت با هدف رفع مشکل کمبود آب در صنایع 
معدنی و همچنین جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و نیز صرفه جویی در هزینه های نگهداری باطله های 
صنعتی، مراحل طراحی و ســاخت تیکنر خمیری در دو مقیاس آزمایشــگاهی و پایلوت توسط پایلوت مرکز 
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با مشــارکت دانشــگاه تهران در شهریورماه 1397 به اتمام رسید. نتایج 
آزمایش های انجام شــده توســط این دو تیکنر بر روی باطله سنگ آهن گل گهر نشان داد که درصد جامد 
ته ریز در تیکنر بنچ و پایلوت به ترتیب به حدود 57درصد و 65درصد رسید.این نتیجه حاکی از صرفه جویی 
حدود 15 درصدی آب در سیســتم تیکنر خمیری نسبت به تیکنرهای معمولی است و به دنبال آن کاهش 
خطرات زیست محیطی و هزینه های جاری صنایع را در پی دارد. ظرفیت جامد خشک این تیکنر در مقیاس 
بنچ 8.5کیلوگرم بر ســاعت و در مقیاس پایلوت 530 کیلوگرم بر ســاعت می باشد. الزم به ذکر است که با 
توجه به تجربیات حاصل شده در طراحی و اجرای این نوع تیکنرها، توانایی طراحی و ساخت تیکنر خمیری 

در مقیاس صنعتی در این مرکز به وجود آمد.

در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران صورت گرفت :
طراحی، ساخت و راه  اندازی تیکنر خمیری در مقیاس بنچ و پایلوت 
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آدرس ایمیل اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ردیف

www.esfahansteel.com شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 1

www.ksc.ir شرکت فوالد خوزستان 2

www.insigroup.com شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران 3

www.azsco.ir فوالد آذربایجان 4

www.khorasansteel.com مجتمع فوالد خراسان 5

www.fooladalborz.com کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز 6

ذوب آهن اردبیل 7

www.aligudars-steel.ir فوالد الیگودرز 8

www.esfahansteelco.com فوالد اصفهان 9

www.yazdrollingmill.com شرکت نورد فوالد صنعتي و ساختماني یزد 10

شرکت گروه صنعتي نورد نوشهر 11

www.iasc.co.ir فوالد آلیاژی اصفهان 12

www.kermansteelicom.com صنایع فوالد کرمان 13

سدید ریخته گر 14

فوالد تاکستان 15

www.nfk.ir شرکت نورد فوالد کرمانشاه 16

www.iranalloysteel.com فوالد آلیاژی ایران 17

www.boyersanat.com شرکت تولیدی بویر صنعت 18

www.kaavian.com فوالد کاویان 19

جهان صنعت فوالد 20

صنایع بین المللی دنا پارس آسیا 21

www.fhy.ir شرکت فوالد حدید یزد 22

www.siadden.com شرکت فوالد سیادن 23

www.qfoolad.ir فوالد قزوین 24

مجتمع فوالد پارس 25

www.ferrogilan.com مجتمع فوالد گیالن 26

www.viansteel.com شرکت مجتمع ذوب و ریخته گري فوالد ویان 27

www.msc.ir
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

28

نورد حدید طوس 29

www.nfgco.ir شرکت نورد فوالد گیالن 30

www.ghataat.com شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی 31

www.mitiranco.com ایمن تک طبرستان 32

www.mfth.co.ir شرکت مجتمع فوالدي توس حجت 33

www.kavirsteel.ir فوالد سپید فراب کویر 34

سهند استیل آریا 35

www.pooladkaf.com شرکت شیراز پوالد نورد 36

آدرس ایمیل اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ردیف

ذوب فوالد اردکان 37

www.fsjam.com فوالد سازان جم 38

www.shahroodsteelco.com فوالد شاهرود 39

www.kouhpayesteel.com صنایع فوالد کوهپایه 40

ماهکار فلز 41

ذوب فوالد نگین خلیج فارس 42

www.southsteelco.com مجتمع فوالد جنوب 43

www.sabasteel.ir صبا فوالد منظومه 44

نورد آریان فوالد 45

نورد فوالد کسری 46

www.seven-diamonds.com هفت الماس 47

www.aks-co.ir مجتمع فوالد امیرکبیر خزر 48

www.jahanfoulad-co.com شرکت مجتمع جهان فوالد غرب 49

www.ksrc.ir ذوب آهن و نورد کرمان 50

www.fzaco.com فوالدین ذوب آمل 51

www.mfbco.ir فوالد صنعت بناب 52

www.sanikaveh.com آهن و فوالد صنیع کاوه تهران 53

فرآیند فوالد پایدار 54

صنایع آلیاژی یزد 55

www.os-co.com فوالد ارومیه 56

فوالد خرم آباد 57

www.natanzsteel.com صنایع فوالد نطنز 58

www.arsco-steel.ir مجتمع فوالد اردکان 59

www.wasco-ir.com فوالد غرب آسیا 60

ذوب و نورد خلیج فارس 61

www.wasteelco.ir ذوب آهن البرز غرب 62

www.tanfiran.ir تعاونی نورد کاران فوالد ایرانیان 63

www.garmfelez.com صنایع تولیدی نورد گرم فلز 64

www.fpradin.com صنایع فوالد پردازان رادین 65

www.wasteelco.ir مجتمع فوالد البرز غرب 66

صنایع نورد پیشرو حدید 67

فرآوری ضایعات فوالدی احیاکار مبنا 68

www.ariazob.ir مجتمع فوالد آریا ذوب 69

www.irsteel.com مرکز خدمات فوالد ایران 70

فوالد میبد 71

www.sabasteel.ir صبا فوالد زاگرس 72

آهن و فوالد الوند 73

اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

مدیرعامــل بورس کاالی ایران گفت: بــا عرضه کل زنجیره 
تولید محصوالت در بورس کاال، روند معامالت در مسیر بهبود 
قرار می گیرد و گزارشگری به شیوه کامل تری انجام می شود.

حامد سلطانی نژاد، در نشستی که به میزبانی دادستانی تهران 
و با حضور مسووالن بازار سرمایه برگزار شد، گفت: بورس کاال 
با 150 پرســنل، وظیفه اش گزارشگری است که البته با وجود 
اینکه وظیفه ای نداشــتیم درخصوص مناطــق آزاد به حوزه 
نظــارت بر روند معامالت، ورود کردیم و 4 هزار میلیارد تومان 
برگه تشــخیص مالیاتی مشــخص شــد و برخی افراد ممنوع 

الخروج شدند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پاســخ به پرسش دادستان 
تهــران مبنی بر اینکه چه کرده اید که آهن هم به سرنوشــت 
محصوالت پتروشیمی مبتال نشود؟ گفت: با آزادسازی قیمت در 
ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیدند که از سیستم بازتوزیع 
اســتفاده کنند که درباره خوراک پتروشیمی ها به این نتیجه 

رسیده اند و ما آماده ایم ناهنجاری ها را برطرف کنیم.
ســلطانی نژاد افزود: تنظیم بازار به تقاضــا برمی گردد که با 
پاالیش سامانه بهین یاب، میزان تولید شرکت های پایین دستی 

نیز مشخص می شود.
مدیرعامل بورس کاال گفت: دولت نباید یارانه را در مکانیسم 

بازار دخالت دهد بلکه یارانه باید میان مردم توزیع شود.
وی با اشــاره به اینکه با عرضه کل زنجیره تولید محصوالت 
در بورس، روند معامالت در مســیر بهبود قرار می گیرد، افزود: 
در این شــرایط گزارشگری کامل تر و راحت تر می شود و در 
حوزه فوالد نیز با عرضه کل زنجیره محصول در بورس، شــاهد 

تعادل بازارها خواهیم بود.
ســلطانی نژاد گفت: در دو سال گذشــته 85 هزار کشاورز 
محصوالت خود را در بورس به فروش رساندند و دولت فقط به 

جــای پرداخت قیمت کل محصول، مابه التفاوت را می پردازد و 
در خصوص زعفران هم امکانی بوجود آمده اســت که کشاورز 
محصول خود را تحویل می دهد و روی تابلوی بورس به فروش 

برساند.
وی با اشاره به اینکه از مداخله در ساز و کار بورس باید پرهیز 
کرد، افزود: کشــف قیمت صحیح در بورس به تقاضا، عرضه و 
صادرات ارتباط دارد و معیار اینکه چه مقدار کاال می تواند صادر 

شود، باید تقاضاسنجی صورت گیرد.
در ادامه این نشســت معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق 
بهــادار هم گفت: مــا اگر به موارد تخلف برخوردیم شــکایت 
می کنیم که در همین خصوص 75 پرونده به دســتگاه قضایی 

ارسال کرده بودیم.
جعفر جمالی افزود: یکی دیگر از وظایف ما اطالع رســانی به 
مقامات قضایی و وظیفه دیگر ما گزارش های آماری و گزارشگری 
است و درخصوص پتروشــیمی ها پیگیری ما بود که منجر به 

حل مسئله شد.
وی گفت: ما فقط در بورس نگران این هستیم که قیمت گذاری 
صورت گیرد چرا که قیمت گذاری به حل مشکالت بازار و تعادل 

قیمت منجر نمی شود.
جمالی افزود: پرونده ای در خصوص کارگزاری مطرح کردیم 
که با استفاده از وجوه مشتریان به نفع خودشان عمل می کردند 

که این پرونده تحویل دستگاه قضایی شد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران

قیمت گذاری به حل مشکالت بازار و تعادل قیمت منجر نمی شود

مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان خبر داد: 

کل تولید سال 96، در شش ماهه نخست 
سالجاری رقم خورد

رشــد 85 درصــدی تولید شــمش 
آنتیموان در شــش ماهه اول سالجاری 

صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، نوید نیکو؛ مدیر 
مجتمع طرح های اکتشــافی و معدنی 
سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب 
گفت: این مجتمع تا پایان شــهریور  ماه 

سال جاری در حالی 3 هزار کیلوگرم شمش آنتیموان تولید کرد که این مقدار در مدت مشابه 
ســال قبل، 1620 کیلوگرم و در 12 ماهه سال 96 به مقدار 3050 کیلوگرم رقم خورده بود.
نیکو در ادامه افزود: همانگونه که پیش بینی می شــد با اقدامات و برنامه ریزی های صورت 
گرفته، هم اینک رکورد جدیدی در این مجتمع ثبت شــده و ما توانســتیم نسبت به برنامه 
نیز رشــد 53 درصدی را شاهد باشیم.مدیر مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و 
بلوچســتان از فعالیت های گســترده این مجتمع صنعتی و معدنی در آینده ای نزدیک خبر 
داد و تصریح کرد: گام های موثری در این راســتا انجام شده و طبق برنامه امیدواریم رسالت 
خود را در این اســتان به نحو شایســته ای انجام دهیم.گفتنی است فلز آنتیموان در صنایع 
مختلف از جمله الکترونیکی، پتروشیمی، نساجی، باطری سازی، شیمیایی، داروسازی، رنگ و 
نیز ساخت آلیاژهای محکم در برابر خوردگی و فرسودگی استفاده می شود. ذخایر آنتیموان 
کشور در استان سیستان و بلوچستان متمرکز است که تاکنون 25 هزار تن ذخیره قطعی با 

عیار 16 درصد در این استان شناسایی شده است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان:   

نخستین شهرک تخصصی صنایع معدنی
 در هرمزگان احداث می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری هرمزگان گفت: نخستین 
شهرک تخصصی صنایع معدنی در استان 

هرمزگان احداث خواهد شد.
دکتر ایرج حیدری در نشســت بررسی 
استقرار زیرساخت های احداث نخستین 
شهرک تخصصی صنایع معدنی در استان 
هرمزگان، عنوان کرد: نخســتین شهرک 

تخصصی صنایع معدنی در استان هرمزگان در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد توسط 
بخش خصوصی احداث می شــود. وی افزود: احداث این شــهرک تخصصی نقش بسزایی در 

شکوفایی و فعال سازی محدوده های معدنی در شهرستان حاجی آباد ایفا خواهد نمود.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توســعه منابع اســتانداری هرمزگان تصریح کرد: با احداث  
نخستین شــهرک تخصصی صنایع معدنی در منطقه سرچاهان حاجی آباد شاهد اشتغالزایی 

مناسبی در این شهرستان خواهیم بود.
حیدری خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی درگیر در احداث شهرک نظیر سازمان 
صنعت ، معدن  و تجارت ، آب منطقه ای ، برق منطقه ای ، شرکت شهرک های صنعتی ، منابع 
طبیعی ، شرکت گاز و امور اراضی نسبت به استقرار زیرساخت ها و صدور مجوزهای مورد نیاز 
طبق مقررات اقدام و موانع پیش روی اجرای طرح را برطرف و روند اجرای آن را سرعت بخشند.
وی گفت: فرمانداری حاجی آباد به صورت ویژه عملیاتی شدن این پروژه مهم که نقش بسزایی 

در توسعه این شهرستان دارد را با جدیت پیگیری و دنبال کند.

نقابة منتجي فوالذ إیران
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آدرس ایمیل اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ردیف

ماهنامه تخصصصی پردازش 74

www.parloco.com گروه صنعتی پارلو 75

کارخانه لوله و اتصاالت چدنی-کالچ 76

www.sabasteel.co صبا فوالد خلیج فارس 77

www.bisotounsteeli شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون 78

www.pfnsteel.com پاسارگاد فوالد نوید 79

مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه 80

www.sadrsteel.com صدر فوالد 81

www.masiha-co.com سازه صنعت مسیحا 82

abangangroup.com تولیدی صنعتی اصفهان در 83

www.sisco.midhco.com فوالد سیرجان ایرانیان 84

ذوب آهن آریان بوئین زهرا 85

فوالد شمس سپهر 86

دانا صنعت فجر 87

www.kimiasteelco.com مجتمع فوالد کیمیا 88

www.kpars.ir گسترش صنایع معدنی کاوه پارس 89

www.niksadraco.com نیک صدرای توس 90

www.golestansteel.com نورد فوالد گلستان 91

www.niksadrasteelco.com فوالد نیک صدرای طوس 92

www.semnanhrm.com نورد گرم سمنان 93

www.afasteel.com آذر فوالد امین 94

                                                                                 www.sirjanhadid.com
ذوب آهن وتولیدمیلگردسیرجان 

حدیدجنوب

ذوب آهن وتولیدمیلگردسیرجان حدیدجنوب 95

www.tarazmetal.com ورقهای پوششی دار تارازچهارمحال بختیاری 96

www.igisco.com آهن و فوالد غدیر ایرانیان 97

www.pascosteel.com ذوب آهن پاسارگاد 98

فوالدامیرکبیرکاشان 99

پرگاس استیل 100

www.sepehrsharg.com گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 101

www.ksnco.ir خیام فوالد نیشابور 102

www.cbasco.ir ورق خودرو چهار محال بختیاری 103

www.persiansteel.co گروه صنعتی پرشین فوالد آریا 104

                                                                                                           www.sfksteel.com
صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

صنایع فوالد کاوه تیکمه داش 105

www.hirbodsteel.com صنایع فوالد هیربد زرندیه 106

www.tavanavar.com فوالد توان آور آسیا 107

www.khazarsteel.com مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 108

شرکت روئین ساز اراک 109

www.berisco.com ذوب بریس 110

www.oxinsteel.ir فوالد اکسین خوزستان 111

آدرس ایمیل اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ردیف

نورد ایوان غرب 112

www. azfargroup.com صنعت ذوب آهن ارومیه 113

www.faicosteel.com فوالد البرز ایرانیان 114

صنایع فوالد کبکان 115

www.arfasteel.com آهن و فوالد ارفع 116

www.gambroncomplex.com شرکت ذوب آهن گمبرون 117

www.patron.group شرکت پات روشان نیکتا 118

www.paaico.com مجتمع صنعتی پارس آلیاژ البرز 119

www.fbc.ir گروه صنعتی فوالد بهمن 120

فوالد سراب 121

www.sarmadsteel.com آهن و فوالد سرمد ابرکوه 122

www.hirbodsteel.com صنایع ذوب فوالد امید آریان زرندیه 123

شرکت فوالد دژ پل آرین 124

www.qesdco.com توسعه فوالد قشم 125

سیما فوالد جهان 126

www.esfst.com مجتمع فوالد اسفراین 127

www.sdsteel.ir فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 128

www.sangan.ir صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 129

www.bisco.midhco.com فوالد بوتیای ایرانیان 130

فوالد زرند ایرانیان 131

azarmahan.com پوالد آذر ماهان 132

www.metilsteel.ir شرکت فوالد متیل 133

www.rooyandood.com مجتمع فوالدی روی اندود کاوه 134

www.baico-group.com آلیاژ صنعت برنا 135

www.kadasco.com فوالد کویر دامغان 136

www.kharazmi-rt.com گسترش فناوری خوارزمی 137

www.aks-ahvaz.ir مجتمع فوالد آتیه خلیج فارس 138

www.rouhinasteel.com فوالد روهینا جنوب 139

www.pardissteel.com پردیس صنعت زنده رود 140

فوالد سپهر ایرانیان 141

www.gisdco.com توسعه آهن و فوالد گل گهر 1

صنایع فوالد و چدن بهمن آسیا 42

www.chadormalu.com معدنی و صنعتی چادرملو 143

www.nabsteel.com فوالد ناب تبریز 144

مجتمع ذوب فوالد بارثاوا 145

نورد فوالد بارثاوا 146

احیا استیل فوالد بافت 147

info@sarirsp.com تعاونی سریر صنعت پایتخت 148

www.sjsco.ir مجتمع جهان فوالد سیرجان 149

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس در نامه به رییس سازمان بازرسی 
کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام 

متعلق به صندوق بازنشستگی فوالد شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی در نامه ای به قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور 
خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به 

صندوق بازنشستگی فوالد شد متن این نامه به شرح ذیل است؛

پورابراهیمی درنامه ی به سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد
تخلف در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فوالد

باسمه تعالی

جناب آقای قاضی سراج
رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور

با سالم؛
احتراماً با عنایت به مکاتبات انجام شــده )نامه شماره 42/106763/د مورخ ششم اسفندماه( به وزیر 
محتــرم امور اقتصادی و دارایی و نیز )نامه شــماره 42/103511/د مورخ 25 بهمن ماه96( به رییس 
محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار )مکاتبات پیوست( درخصوص موضوع تخلف شرکت های بورس 
و اوراق بهادار و ســپرده گذاری مرکزی در زمان فروش سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد، به استحضار  می رساند با گذشت بیش از یک سال از این اقدام و واگذاری سهام متعلق 
به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و تضییع حق هزاران بازنشسته فوالد در کشور متاسفانه 
هیچکدام از ارگان های دخیل در این موضوع پاسخگوی این وضعیت نمی باشند. لذا به دلیل بال تکلیف 
مانــدن این موضوع و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیش از 90 هزار نفر از بازنشســتگان صندوق 
فوالد کشور، امید است دستور  فرمایید این پرونده به شکل ویژه در دستور کار آن سازمان قرار گرفته 

و اقدامات قانونی در راستای جلوگیری از تضییع حق بازنشستگان مذکور انجام گردد.

محمدرضا پورابراهیمی
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی ایران در نیمه نخست امسال با رشد 9.5درصد به 5.1 
میلیارد دالر رسید. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، سهم زنجیره معدن از تجارت خارجی کشور 
طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 96، در حوزه صادرات و واردات، به 

ترتیب 22 و 7.5 درصد ثبت شده است.
صادرات 2.5میلیارد دالری فوالد ■

این گزارش می افزاید، طی این مدت 2.5 میلیارد دالر فوالد صادر شد که از نظر وزنی با جهش 
20درصدی به 5.5 میلیون تن رسید.

رشد 33درصدی ارزش صادرات مس ■
مس با 482میلیون دالر صادرات رشد 33درصدی داشته است و تمرکز بر صادرات کاتد به جای 

کنسانتره دلیل کاهش وزن صادرات مس بوده است.
رشد صادرات سیمان ■

بنابر این گزارش، سیمان با ارزش 315 میلیون دالری رشد 3 درصدی در صادرات را ثبت کرد.
مجموع تناژ صادرات ■

مجموع تناژ صادرات بخش معدن ایران با منفی 9.6 درصد کاهش وزنی داشــته اســت. دلیل 
این موضوع تمرکز مصرف بر روی داخل کشور و تغییر نیاز سنگ آهن چین از لحاظ عیار است.

کاهش واردات ■
این گزارش می افزاید، ارزش واردات محصوالت معدنی در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری 

داشته بطوریکه میزان آن در نیمه نخست امسال به حدود 715 میلیارد دالر رسیده است.

با رشد بیش از 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
صادرات معدن و صنایع معدنی از

 5 میلیارد دالر عبور کرد

 وضعیت شــاخص های بخش معدن نشــان می دهد طی 5 ماه نخست امسال، به ترتیب 176 و 
236 فقره گواهی کشف و پروانه اکتشاف صادر شده و فوالد خام در بین محصوالت حوزه صنعت و 
معدن، بیشترین میزان رشد در تولید را ثبت کرده است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در بخش 
معدن تعداد 418 فقره اکتشاف، 176 فقره گواهی کشف و 236 فقره پروانه بهره برداری صادر شده 
اســت. تعداد پروانه اکتشاف نسبت به دوره قبل 13درصد رشد، گواهی کشف و پروانه بهره برداری 

به ترتیب 96 و 20 درصد کاهش داشته است.
طی 5 ماه ابتدایی امســال، از بین 45 محصول منتخب صنعتی و معدنی، 23 محصول رشــد و 
22محصول کاهش تولید داشته اند.میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی صادر 1926 نفر 
بوده که 14 درصد کاهش را نشان می دهد.میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در 4 ماهه نخست 
امسال، 225.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.

فوالد خام؛ رکورددار رشد تولید ■
این گزارش می افزاید در بخش تولید، انواع خودرو سواری 11.5 درصد و لوازم خانگی و سیمان 
به ترتیب 22.1 و 2.3 کاهش تولید داشته اند؛ این در حالی است که فوالد خام با 9.3 میلیون تن، 
108 درصد، بیشترین میزان رشد در بخش تولید را به نام خود ثبت کرده است.در 5 ماهه نخست 
امســال تعداد 32 طرح سرمایه گذاری خارجی معدنی، صنعتی و تجاری با مجموع سرمایه گذاری 
580.7 میلیون دالر، به تصویب هیات سرمایه گذاری رسیده است.همچنین طی این مدت، صادرات 
کاالهای غیرنفتی برابر 46.3 میلیون تن با ارزش 19.3 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به لحاظ وزنی کاهش 2.9 و به لحاظ ارزش یورویی 11.5 درصد کاهش داشته است.

وضعیت شاخص های صنعتی و معدن طی 5 ماه نخست 97 
منتشر شد

فوالد خام؛ پیشرو در “رشد تولید”

نقابة منتجي فوالذ إیران
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سید مصطفی سبزواری؛ تحلیل گر صنعت فوالد●
یکــی از مهمترین توصیه هــای راهبــردی در مقوله بازار 
صادراتی که جهت بررسی به دوســتان در واحدهای تولیدی 
شــمش فوالد پیشنهاد می شود، نگاه راهبردی و بلندمدت به 

بازار عراق می باشد.
بر اســاس گزارش های سازمان ملل، جمعیت عراق از حدود 
سی و پنج میلیون کنونی به بیش از هشتاد میلیون نفر در سال 

2050 خواهد رسید.
با در نظر گرفتن درآمدهای کالن ارزی عراق و جمعیت پایین 
در حال حاضر، این کشور به نوعی ثروتمند )در مقایسه با سایر 
همســایگان دارای مرز زمینی ایران( می تواند مهمترین بازار 

صادراتی کاال و خدمات ایران برای چندین دهه به شمار آید.
جمعیت عراق به لحاظ توزیع ســنی، به شدت جوان با هرم 

مثلثی با قاعده عریض می باشد که نشان از نیاز شدید این کشور 
به توسعه بخش زیرساخت و مسکن در حال حاضر و دهه های 
آتی دارد. بدین ترتیب چشم انداز مصرف محصوالت طویل در 

این کشور به شدت باالست.
مهمترین رقیــب محصوالت فوالدی ایــران در بازار عراق، 

محصوالت ترکیه است.
از جمله راهکارهایی که می تواند ابتکار عمل فوالد ما در بازار 
عراق باشــد، )با بررسی انواع ریســک های مرتبط( راه اندازی 

واحدهای نوردی به همراه شریک عراقی خواهد بود، که:
1 زمینه را برای تامین پایدار شــمش از طرف ایرانی )فروش 

محصول( فراهم می آورد.
2 عالوه بر نفوذ و کنترل بازار با اهرم شــریک محلی، بازار را 

از سیطره رقبای ترک بیرون خواهد آورد.

3 زنجیره ارزش را تا محصول نهایی گســترش خواهد داد و 
حاشیه سود را باال می برد.

4 بدلیل راه اندازی واحد تولیدی در این کشور، از سیاست های 
حمایتی دولت عراق برخوردار خواهد شد و در صورت برقراری 
تعرفه بر واردات شمش، حاشیه سود شرکت پایدار خواهد بود.

واحدهای نورد نســبت به فوالدسازی، یه سرمایه گذاری به 
شدت پایین تری نیاز دارد.

این راهکار، توسط بسیاری از شرکت های بزرگ فوالدسازی 
روســیه در اروپا و آمریکای شمالی برای چندین دهه در حال 
اجرا بوده اســت. همچنین برای واحدهای نوردی ایران جهت 
فروش محصول در این کشــور، راه اندازی دفاتر فروش محلی 
در شهرهای استراتژیک و دارای چشم انداز رشد و توسعه قابل 

بررسی و مورد توصیه می باشد.

لزوم نگاه بلند مدت به بازار فوالد عراق 
محمد کالنتری ،مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی صبانور●

 صبانور تا پایان سال96 به تولید 1.5 میلیون تن سنگ آهن 
دانه بندی شده، 1.1 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 140 
هزار تن گندله رسید. برنامه شرکت برای سال 97 افزایش بهره 
وری و رساندن تولید سنگ آهن به2.5 میلیون تن و کنسانتره 
سنگ آهن به 1.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت . همچنین 

در نظر داریم تولید گندله را به 500 هزار تن برسانیم ..
شــرکت صبانور در نظر دارد تا طرح جدید 1.5 میلیون تنی 
گندله را در ســال 97 در منطقه بیجار کردســتان آغاز کند 
و پیش بینی می شــود این طرح بــا توجه به برنامه ریزیهای 
صورت گرفته در سال 1400 به بهره برداری برسد. همچنین 
در صورت اخذ مجوزات زیســت محیطی، پروانه بهره برداری 
معدن سنگ آهن بیجار صادر خواهد شد و دراین صورت مجوز 
اســتخراج از این معــدن را از 750 هزار تن به دو میلیون تن 

افزایش خواهیم داد.
این شرکت در راســتای توسعه سرمایه گذاریهای معدنی و 
تنوع بخشیدن به سبد محصول به تازگی سرمایه گذاری خود 
را گسترش داده و با توجه به در اختیار گرفتن پهنه اکتشافی 
راورکرمان )1200کیلومتر مربع( با پتانســیل ســرب، روی و 
همچنین امکان سرمایه گذاری بر روی سایر فلزات پایه خصوصا 

مس و طال را نیزدر برنامه خود دارد..
صبا نور درسال 96حدود یک میلیون تن)90درصد(کنسانتره 
خود را صادر کرد. یکی از برنامه های مهم صبانور در سال 97 

توســعه اکتشافات تفصیلی )حفاری( در اطراف معادن وابسته 
به شــرکت صبانور در استان های کردســتان و همدان است 
که امیدواریم ذخایر قطعــی و احتمالی افزایش قابل توجهی 

داشته باشد.

در شرکت صبانور با هدف افزایش بهره وری و افزایش تولید، 
ســه بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آی تی و آموزش 
ایجاد شــده و اعتقاد داریم برای تعالی سازمانی این سه بخش 

باید تقویت شود

توسعه اکتشافات و افزایش تولید برنامه صبانور در سال 97 

افزایش سرمایه فوالد کاوه جنوب کیش، در راستای تسریع 
طرح های توسعه و حضور جدی و رقابتی در بازار

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از افزایش سرمایه این شرکت از 000/000/ 7 میلیون ریال به
000/000/ 15 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خبرداد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش در راســتای تکمیل فاز دوم 
فوالدســازی، تکمیل پروژه های تاسیســات جانبی و زیرســاخت و همچنین تکمیل پروژه 
آبشیرین کن هیات مدیره تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است.از دیگر اهداف شرکت اصالح 
ساختار مالی صورتهای مالی ، کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود نسبت مالکانه می باشد.

مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش افزایش ســرمایه با رویکرد تسریع در تکمیل 
فاز دوم فوالدســازی موجب افزایش تولید تا 2 میلیون و 400 هزار تن در ســال خواهد شد 
و از طرفی نیز همراه با این پروژه، پروژه های دیگری تاسیسات جانبی و زیرساخت ها، آب 
شیرین کن نیز همزمان به پیشرفت مطلوبی خواهند رسید که مزیت های رقابتی را تا سطح 

قابل توجهی افزایش خواهد داد.
با تزریق منابع مالی از طریق افزایش سرمایه به شرکت فاز دوم فوالدسازی این شرکت در 
نیمه دوم سال 98 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این محل میزان تولید در سال 
اول 200 هزار تن، در ســال دوم 700 هزارتن و 900 هزار تن در ســال سوم خواهد بود که 
به تبع آن فروش شرکت نیز تا سطح دو برابر در سال سوم افزایش خواهد داشت که موجب 

افزایش سوددهی در این بنگاه بزرگ تولیدی و اقتصادی خواهد شد.
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از تمامی سهامداران این شرکت خواست با تکمیل اطالعات 
خود در پرتال سهامداران این شرکت امکان بهره برداری مناسب در زمان افزایش سرمایه را 
برای خود فراهم کنند تا سهامداران بتواند از حق قانونی خود در اولویت خرید استفاده نمایند.

تداوم ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان

انجمن ذغال سنگ ایران از ازسرگیری ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان خبر داد.
انجمن ذغال ســنگ ایران از اول آبان ماه ارســال ذغال ســنگ به ذوب آهن اصفهان را 
متوقــف کرده و علت آن را افزایش بیش از 100 درصــدی در هزینه تجهیزات و ملزومات 
معادن، افزایش قیمت جهانی ذغال ســنگ و همچنین افزایش قیمت ذغال سنگ وارداتی 
بر مبنای نرخ ارز نیما عنوان کرده و خواستار تعیین نرخ جدید برای ذغال سنگ شده بود.
در چنین شــرایطی محمد مجتهدزاده - رئیس انجمن ذغال سنگ ایران - از ازسرگیری 
تحویل ذغال سنگ به کارخانه ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت:   با توجه به این که امکان 
تعیین قیمت عادالنه و مناسب برای ذغال سنگ تولید داخل از سوی معاونت معدنی وزارت  
صنعت، معدن و تجارت فراهم شده، ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان از روز پنجشنبه 

سوم آبان از سر گرفته شد.
وی با بیان این که فضای مذاکرات انجمن ذغال سنگ و ذوب آهن اصفهان امیدوارکننده 
اســت،  اظهار کرد: فعال در حال انجام مذاکرات فنی و اقتصادی بین انجمن ذغال ســنگ و  
ذوب آهن اصفهان هســتیم اما پیش بینی می کنم این مذاکرات پیش از پایان آبان ماه به 

نتیجه برسد.
مجتهدزاده خاطرنشــان کرد: در حال حاضر قراردادها تغییر پیدا نکرده و ذغال سنگ با 
همان قیمت گذشته ارسال می شود، اما پیش بینی می کنیم که برای تعیین قیمت مناسب 

به توافق برسیم.
رئیس انجمن ذغال سنگ ایران ابراز امیدواری کرد با جلساتی که برگزار خواهد شد شرایطی 
فراهم شود تا گشایشی در رفع مشکالت معادن ذغال سنگ فراهم شود و همزمان ذوب آهن 
نیز بتواند به صورت مستمر ذغال سنگ مورد نیاز این واحد را از منابع داخلی تامین کند.

گزارش تولید و فروش هفت ماهه فوالد خوزستان 
شــرکت فوالد خوزســتان در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه موفق به 
تحقق 880 میلیارد تومان فروش از ناحیه محصوالت خود شده است و به طور 
کلی تا کنون 5 هزار و چهارصد میلیارد تومان فروش محقق نموده اســت که 
با توجه به بهای تمام شــده 3 هزارو ششــصد میلیاردی، سود عملیاتی هزار و 
هشتصد میلیاردی را محقق نموده است. هرچند در این گزارش مقادیر تولید 
شده کاهش 28 درصدی داشته اما این کاهش از محل محصوالت اصلی مانند 
اســلب و بیلت نبوده است. مقادیر فروش نیز روی هم رفته نسبت به ماه قبل 
17 درصد کاهش داشــته است که عمدتا ناشــی از مقادیر فروش داخلی می 
باشــد اما مقادیر فروش صادراتی تقریبا 65 درصد رشد داشته است که ناشی 
از بولوم و بیلت صادراتی است. نکته قابل توجه این است که نرخ های فروش 
محصوالت داخلی شــرکت نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که دلیل آن 
محاسبه قیمت پایه محصوالت در بورس کاال توسط سامانه نیما می باشد. در 
بین محصوالت فوق،اسلب داخلی با 42 درصد و بلوم و بیلت داخلی با 27 درصد 
افزایش نرخ مواجه بوده اند. از طرفی نرخ فروش محصوالت صادراتی از جمله 
اســلب با 14 درصد کاهش مواجه بوده است هرچند نسبت به ابتدای سال و 
متوسط نرخ شش ماهه بیش از 65 درصد رشد داشته اند. در ماه شهریور ماه 
با توجه به نوسانات ارزی و نرخ های جهانی، نرخ اسلب صادراتی از دومیلیون 
تومان برای هر تن به چهارونیم میلیون تومان رســید که در مهرماه این رقم 

معادل سه میلیون هشتصد هزار تومان می باشد.
به طور کلی نسبت به ماه قبل فروش شرکت تغییر چندانی نداشته است اما 
نسبت به مهرماه سال 1396 نرخ های فروش بیش از 70 درصد و مبالغ فروش 
بیش از 100 درصد رشــد داشته اند. با توجه به روند تولید و فروش شرکت و 
بررســی نرخ های جهانی در محاتاطانه ترین حالت شرکت میتواند برای پایان 

سال بیش از 180 تومان سود به ازای هر سهم محقق نماید.
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 میزان تولید آند و کاتد مس شرکت صنایع ملی مس ایران طی 
6 ماهه نخست سال 97 به ترتیب 82 و 70 درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران، شــرکت های زیر مجموعه شرکت ملی 
صنایع مس ایران شــامل »مس سرچشمه« و »مس میدوک« 
از ابتــدای فروردیــن تا پایان شــهریور، 146 هزار و 836 تن 
مس آند تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه سال گذشته، 
80 هزار و 835 تن بود.میزان تولید کاتد شــرکت های »مس 
سرچشمه« و »مس میدوک« طی 6 ماهه نخست امسال، 114 
هزار و 695 تن بود. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، 67 
هزار و 582 تن بود.طی 6 ماهه نخست 97، شرکت های»مس 
سرچشــمه«، »مس سونگون« و »مس میدوک«، 595 هزار و 

651 تن کنسانتره مس تولید کردند. میزان تولید مدت مشابه 
ســال گذشــته، 540 هزار و 903 تن بود که حاکی از افزایش 
10 درصدی این محصول است.همچنین طی ماه های یاد شده، 
مجتمع مس سرچشــمه 2359 تن و مس سونگون 1172 تن 
»کنســانتره مولیبدن« تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت 
مشابه سال گذشته )2871 تن و 895 تن کنسانتره مولیبدن(، 
به ترتیب 18 درصد کاهش و 31 درصد رشد نشان می دهد.

سه مجتمع مس سرچشــمه، مس سونگون و مس میدوک 
طی مدت یاد شده، 27 میلیون و 332 هزار و 743 تن سنگ 
سولفیدی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
25 میلیون و 149 هزار و 960 تن بود که نشان دهنده افزایش 

9 درصدی تولید این محصول است.

گزارش تولید 6 ماهه شرکت صنایع ملی مس اعالم شد:

افزایش تولید شرکت ملی مس؛ آند 82 درصد و کاتد7۰ درصد

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ذخایر قابل توجهی 
از طال را در استان های مختلف کشور در دست دارد.

بهروز برنا؛ عضو هیات مدیره شرکت با بیان این مطلب گفت: 
شرکت عالوه بر موته به ذخایر قابل توجهی از طال در معادن 
بزمان، خونیک، هیرد، جانجار دســت یافته و در حال حاضر 
نیز اکتشافات عمومی را در مناطق ندوشن یزد، عشوند مالیر، 

کوه دم و شاتق در حال انجام است.
برنا در توضیح وضعیت فعلی ذخایر طال در کشــور گفت: 
اکنون 24 معدن طال فعال در کشــور داریم که ذخایر قطعی 
آنها 300 تن و ذخایر احتمالی شان 340 تن است که به زودی 

به استخراج 10 تن طال در سال نزدیک می شوند.
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با 
اشاره به وجود حداقل 16 زون طالیی در کشور گفت: بیش از 
هزار محدوده امیدبخش برای طال توسط سازمان زمین شناسی 
کشــف شــده که از این هزار محدوده، تعداد 100 محدوده 

اکتشافات به مرحله عمومی رسیده است.

وی در ادامه افزود: در 21 استان وجود طال به شکل اندیس، 
کانســار و یا معدن محرز شــده است و از این 21 استان 12 

استان به گواهی کشف و معدن رسیده اند.
برنا خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ساالنه در دنیا 3200 
تن طال استخراج می شود و 121 کشور در امر استخراج طال 
مشــارکت دارند که چین با 440 تن، بزرگترین تولیدکننده 
به شمار می رود و ایران با تولید ساالنه بیش از 5 تن در رتبه 

باالی 50 در جهان قرار دارد.
عضو هیات مدیره شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
اظهار داشــت: در حال حاضر ذخایــر قطعی طال در معادن 
ایران 300 تن اســت که توســط بخش خصوصی، دولتی و 

سرمایه گذاری خارجی در حال استخراج است.
برنا در ادامه گفت: ایمپاسکو در بخش آنتیموان و شورابه ها 

نیز موفقیت های چشمگیری به دست آورده است.
وی با اشــاره به درآمد 1.8 میلیارد دالری از دریاچه نمک 
ایالــت "یوتا" در آمریکا گفت: با بهره برداری از شــورابه های 
پتاس، قم و طرود عالوه بر فروش ماده معدنی قادر به جذب 

گردشگری معدنی نیز خواهیم شد.
برنا در پایان با تاکید بر بودجه های اکتشافی در فعالیت های 
معدنکاری یک کشــور گفت: در معدنکاری یک نسل تالش 
می کنند تا چندین نســل بتواننــد از ذخایر معدنی بهره مند 
شوند بنابراین هزینه های اکتشافی سرمایه ای برای نسل های 

بعدی خواهند بود.

عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:
ایمپاسکو متولی معادن طال در کشور می شود

 طی چند ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه نرخ ارز و در پی آن 
سهام شرکت های معدنی بودیم، اما مجددا شاخص ها عقب نشسته اند. 
امیر صباغ، معاون اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری ایمیدرو در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری فلزات آنالین در خصوص وضعیت 
شرکت های معدنی و فلزی در بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش 
نرخ ارز در چند ماه گذشــته، سهام شرکت های معدنی و فلزی نیز 
به شدت افزایش پیدا کرده اســت. بنابراین بهترین کاری که امروز 
صاحبان ســرمایه و نقدینگی می توانند انجام دهند، سرمایه گذاری 

در بازار سهام است. زیرا این بازار همچنان از دالر عقب تر است.
وی افزود: حتی اگر نرخ ارز را کشــف قیمت در سامانه نیما قرار 
دهیم، به نظر می رســد که قیمت سهام شرکت های معدنی و فلزی 

هنوز با دالر تنظیم نشده است.
صباغ  با بیان اینکه بزرگ ترین چالش مردم و صاحبان سرمایه آن 
است که از نرخ تورم عقب نیفتند، اظهار داشت: برای Hedge کردن 
تورم توصیه می شود که روی دالر سرمایه گذاری صورت نگیرد. زیرا 
تعیین نرخ دالر در اختیار برخی افراد اســت و سود نهایی را آن ها 

می برند نه مردم. بنابراین بازار ارز در کوتاه مدت بسیار پرریسک است.
معاون اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریح کرد: تنها 
بازاری که می توان روی آن در بلندمدت حســاب کرد، بازار بورس 
اســت. توصیه آن است که صاحبان نقدینگی و سهام به سمت بازار 
بــورس حرکت کنند. اگر صاحبــان نقدینگی قصد دارند که دالر و 
تورم را Hedge کنند، حتما روی شرکت هایی سرمایه گذاری کنند 
کــه بزرگ مقیاس و قیمت گذاری محصول آن ها دالرمحور اســت. 
بنابراین سودی که این شرکت ها توزیع می کنند، ضریبی از ارزهای 

بین المللی خواهد بود.
 وی در پایان توصیه کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت سهام و 
عقب نشینی آن در چند روز گذشته هنوز هم فرصت سرمایه گذاری 
وجود دارد، در نتیجه با نگاه بلندمدت می توان از تورم ایجاد شــده 
در کشــور عقب نمانند. صاحبان سرمایه اجازه ندهند که سرمایه ها 
در بانک، دالر، ســکه و... هزینه شود.جهانگیری گفت: کیفیت نباید 
کاهش پیدا کند و تولیدکننده ملی کسی است که با قیمت مناسب 
و کیفیت مناسب کاال را عرضه کند. سازمان های ما هم باید متناسب 

با تحریم چابک شــوند. باید بروکراسی کشور در آنجاهایی که مانع 
ایجاد می کند کنار زده شود.

وی با اشاره به جلسه، سران سه قوه در حضور مقام معظم رهبری 
گفت: بنده هم در آن جلسه حضور داشتم. رهبری گفتند آن قوانین 
که مانع اســت در جلسه سران سه قوه شناسایی و حذف شوند من 
مطمئن هســتم مدیران کشــور اینطور خواهند بود و در مجموعه 
استاندارد همه با انگیزه کار می کنند و موسسه استاندارد به اقتصاد 

مقاومتی توجه ویژه ای داشته است.

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو
بورس، امن ترین مکان برای سرمایه گذاری
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 کاووس قاســمی با اشــاره به روند مثبت رشد صادراتی 
مواد معدنی تا پایان سال 96 افزود: در بخش مواد معدنی با 
فرآیندهای اولیه 1.2درصد رشد صادراتی مشاهده می شود. 
عمده مواد صادراتی کشور در محصوالت معدنی سنگ آهن، 
کرومیت، ســنگ های تزئینی کارشده و کارنشده، سنگ گچ 

و... است.
به گفته وی در صادرات مواد معدنی کشورهای هدف بسته 

به نوع ماده معدنی صادره با هم تفاوت دارند.
قاســمی ضمن بیان این نکته تصریح کرد: در محصوالت 
معدنی که بعد مســافت در آنها اهمیت دارد عمده صادرات 
مواد معدنی به چین، هند، حاشیه خلیج فارس و عراق صادر 

می شود.
او در همین مورد اضافه کرد: اما در محصوالتی مانند شمش 
آهن، محصوالت فوالدی، مس و... بازار هدف دوردست تری 
دارنــد. به عنوان مثال شیشــه در اروپا هم بازار دارد، اما در 
مواد معدنی کشورهای نزدیک تر می رود. با این حال بیشترین 

رقم صادرات مربوط به صنایع معدنی است.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن با اشاره به رشد تولید 

معادن تا پایان ســال 96 گفــت: در بخش بهره برداری 
معــادن ارائه آمارها به صورت ماهانــه انجام نمی پذیرد 
و به علت بررســی ها و محاسباتی که الزم است در این 
صورت انجام گیرد این آمار ساالنه ارائه می شود و بنابراین 
 آماری که در حال حاضر در اختیار داریم مربوط به پایان 

سال 96 است.
قاسمی از شد 6درصدی تولید معادن در بخش سنگ های 
تزئینی خبر داد و گفــت: در این بخش 1200 معدن فعال 
وجود دارد که نسبت به سال گذشته رشد تولید قابل توجهی 
هم داشــته اند. همچنین در معادن فلزی نیز 4درصد رشــد 

مشاهده می شود
وی درهمین مورد توضیح داد: به طور کلی تعداد معادن تا 
پایان سال 96 ، 10هزار و 200 معدن بوده که از این تعداد 

بیش از 6هزار معدن فعال است.
به گفته قاسمی از لحاظ تعداد و نه حجم تولید، 60درصد 

معادن فعال هستند.
مدیرکل دفتر بهره بــرداری معادن در ادامه با بیان اینکه 
تعطیلــی معادن با توجه به شــرایط روز اقتصــادی تغییر 

می کند، توضیح داد: برای مثال در حال حاضر شــرایط روز 
اقتصادی به گونه ای است که مواد معدنی فلزی بازار مصرفی 
و قیمت های جهانی مناسبی دارد و همچنین صادرات نیز در 
این محصوالت دارای مزیت اســت. بنابراین تولید این مواد 
معدنی فلزی افزایش می یابد و در مقابل مصالح ســاختمانی 
به علت رکود مسکن افزایش نداشته و در برخی موارد کاهش 
نیز داشته است. این کم شدن مزیت برای تولید مواد معدنی 
ســاختمانی گاهی حتی باعث تعطیلی معادن شده است. به 
عبارت دیگر، تولید در آن معادن با توجه به شرایط اقتصادی 

مزیت نداشته و مجبور می شوند معادن را تعطیل کنند.
قاسمی در ادامه افزود: بنابراین تعطیل شدن معادن نتیجه 
کوتاهی بخش خاصی نیست و زنجیره شرایط اقتصادی و روز 

کشور حدود این فعالیت را تعیین می کند.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت مسافت در تولید معادن 
اضافــه کرد:از طرف دیگر محصوالت معدنی تا بعد خاصی از 
مسافت صرف اقتصادی برای تولید دارند و اگر مسافت بازار 
مصرف از حدی بیشتر باشــد معادن نیمه تعطیل یا تعطیل 

می شوند.

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت اعالم کرد:

روند افزایشی تولید فلزات در بخش معادن 
به گزارش معدن 24، در آخرین گزارش شــرکت ملی مس 
ایران، رکورد جدیدی برای تولد کاتد ثبت شد. در این گزارش 
که آمار تولیــد و فروش مهرماه را اعالم می کند، 22286 تن 
کاتد تولید شده است که نسبت به مجموعه تولید های گذشته 
بی سابقه است. اما در مقادیر فروش این شرکت با فروش 6328 
تن کاتد 12 درصد نســبت با ماه قبل با کاهش مقادیر فروش 
مواجه بوده اســت و همچنین نرخ های فروش کاتد نیز نسبت 
به شهریور ماه با کاهش 11 درصدی همراه بوده است. هرچند 

معامالت بورس کاال خالف این ارقام را نشان می دهد.
مقدار فروش شرکت نیز در مهرماه برابر با 122هزار تن بوده 
است و همچنان همچون دو ماه گذشته مقدار فروش کنسانتره 
مس صفر می باشــد. مجموع فروش شرکت در 7 ماهه به رقم 

650 هزار تن رســیده است که نســبت به مدت زمان مشابه 
گذشته با افت 28 درصدی همراه بوده است.

به طور کلی شــرکت در 7 ماه نخســت سال 4824 میلیارد 
تومان درآمد محقق نموده اســت که نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل بیش از 37 درصد رشــد داشته است. افزایش نرخ 
های فروش و کاهش متوسط مقادیر فروش از دالیل مهم این 

نرخ می باشد.
در صورتی که آمار بورس کاال را بر اساس تاریخ تحویل مالک 
قرار دهیم، شرکت فقط 14000 تن کاتد به ارزش 770 میلیارد 
تومان فروخته است که از منظر نرخ نیز بسیار فراتر از گزارش 
اعالمی است و شــرکت به هر حال بایستی این ما به التفاوت 

را شناسایی کند و از این محل سود شناسایی خواهد کرد.

در گزارش عملکرد شــش ماهه شرکت صنایع مس  با هنر، 
مجموعا 406 میلیارد تومان درآمد برای شــرکت محقق شده 
است که نسبت به دوره گذشته 63 درصد افزایش داشته است.

به گزارش معــدن 24،متعاقبا بهای تمام شــده نیز با 71 
درصد افزاش به 349 میلیارد تومان رســیده اســت. برآیند 
افزایش مقادیر مذکور منجر به تحقق سود ناخالص 57 میلیارد 
تومان شده است. هرچند سود ناخالص نسبت به دوره قبل با 
25 درصد افزایش روبرو بوده اســت اما تغییراات در سرفصل 
های غیر عملیاتی باعث شــده اســت که شرکت سود خالص 
32 میلیارد تومانی محقق نماید و نســبت به ســال قبل 29 
درصد کاهش را تجربه کند. تحقق سود 288 ریالی در شش 
ماهه نخســت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد 
کاهش داشــته یکی از دالیلی اســت که بازار به آن واکنش 

منفی داده است.
در مهرماه نیز شــرکت توانسته است با فروش 127 میلیارد 

تومانی نســبت به دوره قبل 27 درصد افزایش مبالغ فروش را 
محقق کند. در شهریور ماه سال جاری فروش شرکت به 100 
میلیارد تومان رسیده بود. مقدار فروش شرکت در مهر ماه برابر 
2600 تن می باشــد که نسبت به ســال گذشته با کاهش 8 
درصد ی مواجه بوده است. نرخ های فروش شرکت نیز نسبت 
به میانگین شش ماهه با رشد همراه بوده است. به عنوان مثال 

در 6 ماهه نخست سال میانگین نرخ فروش تسمه و ورق مسی 
42هزار تومان بوده است در حالیکه در مهرماه با نرخ 64 هزار 

تومان به فروش رسیده است.
به طور کلی شرکت در 7 ماه نخست سال 534 میلیارد تومان 
درآمد محقق نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بیش از 75 درصد رشــد داشته است. این رقم در مدت مشابه 

سال قبل حدود 303 میلیارد تومان می باشد.
بــا توجه به تحلیل های قبلی در معدن 24، انتظار می رود 
کاهش نرخ ارز اثر منفی بر سودآوری شرکت داشته باشد چرا 
که ساختار فروش این شــرکت نسبت به سال گذشته بسیار 
تغییر کرده است. تغییر در قرارداد ها و کاهش یک طرف ریسک 
در قرارداد ها باعث ششــده است که مس باهنر ساختار های 
قــراردادی خود را هم جهت با افزایش نرخ ارز در نظر بگیرد. 
در این صورت با کاهش نرخ ارز شرکت از جهت نرخ و از جهت 

حجم فروش می تواند متحمل ریسک شود.

در بررسی گزارش مهرماه ملی مس ایران تشریح شد:

مشکالت فروش یا تناقض نرخ های گزارش و بورس کاال 

کاهش نرخ ارز به ضرر مس باهنر است 
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نشست ” هم اندیشی، معرفی و بررسی ظرفیت ها و بسترهای 
فراهم شده برای حضور و ارتقا سهم ایران در بازار عراق” با حضور 
خانه معدن ایران و نمایندگان ســایر تشکل های اقتصادی در 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشســت که به درخواست اتاق مشترک ایران و عراق 
و بــا حضور خســروتاج معاون محترم وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شــد، ابتدا دکتر آل اسحاق رئیس محترم اتاق 
ایران-عراق آمار صادرات ایران به کشور عراق را طی چند سال 

گذشته بیان کردند.
به گفته ایشــان ارزش صادرات ایران به عراق بدون احتساب 
فرآورده های نفتی و صنعت توریسم، 3 میلیارد و 800 میلیون 
دالر بوده اســت. در 5 ماه گذشــته 7 میلیون و 100 هزار تن 
کاال و محصول به عراق صادر گردیده و میزان محبوبیت کاالی 
ایرانی در عراق نسبتا مناسب است. آل اسحاق هم چنین عنوان 
کردند که بدون ســازمان دهی و برنامه ریزی نمی توان حضور 
ثابت و مدام در بازارهای کشور عراق داشت که متاسفانه امروز 
ما بدون داشتن هدف، در حال صادرات به کشور عراق هستیم. 
اوضاع سیاسی به وجود آمده در عراق نیز اصال نمی تواند برای 
فعاالن اقتصادی نگران کننده باشــد زیرا در گذشته هم شاهد 
چنین موج هایی بوده ایم و در نهایت همه این اتفاقات به نفع 

تاجران ایرانی خاتمه یافته است.
میزان صادرات محصوالت معدنی به عراق )عمدتا گل حفاری، 

بنتونیت و گ(
رئیس اتاق ایران و عراق ادامه دادند که ســهم ایران در بازار 
عراق 17 درصد اســت والبته صرفا نماینــده و هیات تجاری 

فرستادن به عراق، نمی تواند راهگشای افزایش این سهم باشد.
در ادامه این نشســت جناب دکتر سیف، مدیر تشکل ها و 
مسئولیت های اجتماعی اتاق ایران عنوان کرد که نقش بنگاه 
های کوچک و متوســط در شرایط بحرانی اقتصاد کشورمان 
می تواند کلیدی باشــد. البتــه رعایت اصول اخالق حرفه ای 
در بازارها عامل ماندگاری و ثبات ایران بوده اســت.امیدواریم 
اعضای تشــکل ها همگام با ظرفیت های اتاق های مشترک 

بتوانند گام بردارند.
خســروتاج ریاست محترم ســازمان توسعه تجارت با مطرح 
کردن فرصت های اقتصادی پیش رو در کشــورهای همسایه 

به خصوص کشــور عراق، گزارشــی از وضعیت کلی طرح بازار 
ثانویه و سامانه نیما گفت؛ بنابر تعهدات ارزی ایجاد شده برای 
صادرکنندگان، از ابتدای امسال انتظار بر این بوده که درآمدهای 
صادراتی به چرخه اقتصاد کشور برگردد وبه همین منظور مقرر 
گردیدگروههای کاالیی پتروشیمی، فوالد و کانیهای فلزی ارز 
خودرا از سامانه نیما تامین کنند و دیگر گروه های کاالیی از راه 
های دیگر نیز بتوانند در جهت تامین ارز مورد نیاز خود استفاده 
کنند.در پایان این جلسه نمایندگان تشکل های اقتصادی زیر 
نظر اتاق ایران، پیشنهادات خود را در جهت بهبود اوضاع روابط 

اقتصادی با کشور عراق ارائه دادند.

گره گشایی برای ورود محصوالت معدنی و فوالدی به بازار عراق 

بازار عراق بهترین فرصت برای حضور تولید کنندگان فوالد 
و مواد معدنی ایرانی است. حمید حسینی دبیر کل اتاق ایران 
و عراق در گفتگــوی اختصاصی با معدن 24گفت:عراق طی 

40سال گذشــته همواره در گیر جنگ بوده 
است بطوریکه مسائل نظامی مربوط به آمریکا 
و داعش سبب از بین بردن زیر ساخت های 
این کشــور شده است.و به نظر می رسد بعد 
از 4دهه در حال حاضر شاهد ثبات نسبی در 

داخل این کشور هستیم.
وی تصریــح کرد:دولت عــراق برنامه دارد 
300میلیارد دالر در بازســازی این کشور و 
در بخش های مسکن ،جاده و امور زیر بنایی 

سرمایه گذاری کند.
حسینی افزود:با توجه به موضوع بازسازی 
عراق شرکت های تولید کننده فوالد ،مصالح 
ســاختمانی و فنی مهندسی می توانند از 
این فرصت طالیی اســتفاده کنند.از سویی 
عراق هم اکنــون در بحث حمل دریایی با 

محدودیت روبرو اســت. تمام ظرفیت حمل دریایی عراق 
معادل 600هزار کانتینرمعادل 12میلیون تن در سال است.

در صورتیکه نیاز عراق به واردات ســاالنه حدود 60میلیون 
تن است.بنابراین به اجبار باید حدود 15میلیون تن کاال را 
از ایران و بخشــی دیگر از کویت و ترکیه و کویت از طریق 

زمینی وارد کند
 وی تصریــح کرد:قبل از جنگ داعش بازار فوالد عراق یک 
بازار 4میلیارد دالری بود و هم اکنون با بازگشت ارامش شاهد 
جذابیت های بازار فوالد هســتیم و اعتقاد داریم کشورهای 
منطقه نمی توانند با ایران رقابت کنند وفوالد ســازان باید از 

این فرصت استفاده کنند.
حسینی گفت:در جنگ داعش 6میلیون عراقی آواره شدند اما 
با پایان جنگ از این تعداد 4میلیون نفر دوباره به کشور خود 

باز گشته اند.و باز سازی را در این کشور آغاز کرده اند.بطوریکه 
هم اکنون روزانه شــاهد واردات صدها کامیون شیشه،کاشی 
و سرامیک،آجر ازایران به مناطق کرکوک و موسل هستیم.از 
سوی باتوجه به اختصاص بودجه بازسازی در کردستان عراق 

باید نیم نگاهی به این منطقه داشته باشیم.
وی تصریح کرد:صادرات نفت عراق به 4.8میلیون بشــکه 
رسیده است و هم زمان بودجه این کشور برای بازسازی افزایش 
یافته است.که از میزان 4میلیون بشکه صادر می شود ودر امد 
حدود 80میلیارد دالری را وارد این کشور می کند.با توجه به 
اینکه 95درصد نیاز کشــور عراق از طریق واردات تامین می 

شود این مقوله بهترین فرصت برای فوالد سازان ایرانی برای 
ورود به بازارعراق است.

حســینی گفت:سهم ایران در بازار فوالد و معدن عراق هم 
اکنون 10درصد است اما این ظرفیت وجود 

دارد که سهم خود را به 50درصد برسانیم.
دبیــر اتاق ایران و عراق افزود:مدرن نبودن 
نظــام بانکی عراق یکی از چالشــهای اصلی 
تجارت با این کشور اســت.و مبادالت مالی 
کامال ســتنی است.از سوی خریداران عراقی 
بیشتر با دالر تجارت انجام می دهند   متاسفانه 
دینار هنوز بین دو کشور به رسمیت شناخته 

نشده است.
حسینی گفت:متاسفانه تجار فوالد ایران در 
بازار عراق حضور فعال نداشتند و اغلب کاالها 
درب مرز دو کشور بصورت نقد مبادله می شود 
و عدم حضور فوالد سازان ایرانی در بازار این 
کشــور یک چالش مهم محسوب می شود.از 
سویی تغییر مدام تعرفه های واردات به عراق 
یکی از موانع اصلی برای ورود به بازار این کشور محسوب می 
شــود اما در برابر این مشکال ت فوق می توانیم شاهد ده ها 

مزیت دیگر در بازار این کشور باشیم.
وی تصریح کرد:متاســفانه بنگاههای بزرگ کشور در بازار 
عراق حضور ندارند.و نبود برندها ســبب شده کاالهای ایرانی 
در بازار عراق به خوبی معرفی نشــود.و شــبکه فروش ایجاد 

نشده است.
حسینی گفت:دولت آینده عراق بطور قطع خالف سیاست 
های ایران عمل نخواهد کرد.وروابط اقتصادی ایران و آمریکا 

تحت تاثیر روابط سیاسی نیست.

آماده باش فوالد سازان ایرانی برای ورودبه بازار4میلیارد دالری عراق 
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 افزایش سطح تکنولوژی واحدهای تولید کننده روی در کشور 
به دلیل قدیمی بودن ماشین آالت و کاهش عیار خاک یک 
ضرورت محسوب می شود.دکتر امیر رحیمی مدیر عامل شرکت 
کالسیمین معتقد است که تکنولوژی BZSبا هدف افرایش بهره 
وری در این شرکت اجرا شده است.رحیمی می گوید سرمایه 
گذاری در محیط زیست از ضروریات این صنعت با هدف توسعه 

پایدار است.  متن کامل گفتگو با رحیمی را در پی بخوانید:
شرکت کالسیمین چه تکنولوژی هایی را  ■

در جهت توسعه تولیدات محصوالت خود پیاده 
سازی نموده است؟

در حال حاضر شرکت کالسیمین برای تولید 
ورق روی از تکنولوژی لیچ مســتقیم اسیدی 
و بــرای تبدیل ورق به شــمش از تکنولوژی 
کوره القایی استفاده می نماید همچنین برای 
جداسازی کنسانتره های سرب و روی از خاک 
معدنی از تکنولوژی هوی مدیا و فلوتاســیون 
استفاده می نماید.ضمنا شرکت با حذف کوره 
هــای دوار و جایگزینی کوره القایی، عالوه بر 
افزایش راندمان  حــدود 1/5 درصدی ذوب، 
موجب حذف آالیندگی های زیست محیطی 
ناشی از عملکرد کوره های دوار گردیده است.
در کارخانه تغلیظ نسبت به راه اندازی یک 
دستگاه هوی مدیای جدید با راندمان باال در 
بخش باالدستی فلوتاسیون جهت افزایش عیار 
سرب و روی در محصوالت بخش تغلیظ اقدام 
نموده اســت. این اقدام همزمان با پیش بینی 
کاهش شدید عیار مواد معدنی در سالهای آتی 

صورت گرفته است.
میزان به روز بودن تکنولوژی های فعلی موجود در صنعت  ■

سرب و روی کشور را چگونه ارزیابی می نمایید؟
تکنولــوژی های فعلی به کار رفته، تکنولوژی های قدیمی 
در این صنعت محسوب می شود و باید صنعت سرب و روی 
برای تولید شــمش روی و سرب به علت کاهش شدید عیار 
ورودی به سراغ تکنولوژی روز دنیا از جمله روش sx و... بروند.

تولیدکنندگان سرب و روی کشور چه اقداماتی در راستای  ■
حرکت به سمت صنعت سبز انجام داده اند؟

خوشبختانه به خاطر اهمیت مسائل زیست محیطی، تمامی 
مالحظات در این خصوص از جمله آزمایشــات خوداظهاری 
آالیندگی های خاک، هوا و آب مرتباً صورت می پذیرد و نتایج 
آنها با آزمایشــات سازمان حفاظت  از محیط زیست مقایسه 
شــده و  در صورت انحراف و یا عدم انطباق با استانداردهای 
مربوطــه، تجهیــزات و تمهیدات الزم بــرای رعایت اصولی 
مسائل زیســت محیطی خریداری، نصب و انجام می گردد. 
با احداث و بسترســازی مناسب و مورد تایید سازمان محیط 
زیست، شرکت سه منطقه را برای ذخیره سازی پسماندهای 
خروجی کارخانجات روی و پسماند هیدروکسید روی احداث 
و مورد بهره برداری قرار داده اســت. عالوه بر موارد فوق در 
راســتای صنعت ســبز با احداث و ایجاد سدهایی در مسیر 
هرزآب ها، از روان ســازی و حرکــت هرزآبهای کارخانجات 
روی جلوگیری شده است. همچنین با احداث دیوارهای حائل 
اطراف پسماندهای ذخیره شده و ایجاد سالن ذخیره کنسانتره 
خشک در کارخانه روی زنجان، از پراکندگی و حرکت آالینده 

ها به محیط اطراف جلوگیری شده است.
تکنولوژی موجود در پروژه BZS در چه سطحی قرار داشته  ■

و میزان تاثیرگزاری آن در عملکرد تولید را چگونه می دانید؟ 
چه موانع و مشکالتی در واردات و استفاده از تکنولوژی مذکور 

وجود دارد؟
برای استحصال روی موجود در پسماندهای ناشی از فرآیند 
انحالل در کارخانجات روی، انحالل اولیه پسماندها در اسید 
سولفوریک، فیلتراسیون آنها و ترکیب آنها با آهک از آخرین 
متدهــای موجود در این صنعت می باشــد که به تکنولوژی 
Basic Zinc Sulfide)BZS( معروف است. در واقع با بکارگیری 

این تکنولوژی می توان مجددا از پسماند های لیچ ، کنسانتره 
روی جهت تولید شمش بدست آورد. 

5- تکنولوژی موجود در راه اندازی واحد SO چیست و میزان 
تاثیرگذاری آن در عملکرد تولید را چگونه می دانید؟ دیدگاه 
جنابعالی از مشــکالت موجود در واردات و به  کارگیری این 

تکنولوژی در کشور به چه نحوی است؟
در حال حاضر خط فلوتاســیون کارخانه تغلیظ شــرکت 
کالسیمین توانایی فلوتاسیون خاک معدنی کربناته )اکسیده( 
را دارد. با اجرای پروژه SO امکان فلوتاسیون خاک های معدنی 
مخلوط سولفوره  و کربناته و همچنین کارکرد همزمان خاک 
های معدنی ســولفوره و کربناتــه در 2 خط به طور جداگانه 
امکان پذیر خواهد شد. با اجرا و راه اندازی این طرح از ظرفیت 
پنجاه درصدی خالی خط فلوتاســیون استفاده خواهد شد و 
در صورت عدم طراحی، اجرا و راه اندازی این پروژه، به خاطر 
مســائل تحریم بعید بود این تکنولــوژی به راحتی از طرف 
شرکت های اروپایی در اختیار مجموعه قرار داده شود و با فرض 
امکان خرید تکنولوژی فوق، شرکت می بایست میلیاردها ریال 
هزینه صرف خرید، استقرار و بهره برداری تکنولوژی SO انجام 
می داد. خوشبختانه این پروژه با استفاده از توان متخصصان 
داخلی ، پرســنل فرآیندی و فنی کارخانه و همچنین مشاور 
داخلی، در حال تکمیل می باشد که انشاا... تا پایان امسال به 

بهره برداری می رسد.
تکنولوژی های به کار گرفته شده در راستای تولید نیکل،  ■

کادمیوم و کبالت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
در حــال حاضر در مجموعه کالســیمین تولید ورق نیکل 
با تکنولوژی SX )اســتخراج حاللی( بصورت پایلوت در حال 
بهره برداری می باشــد و صنعتی نمــودن فرآیندهای تولید 
نیکل،کادمیــوم و کبالت از روش اســتخراج حاللی در حال 

بررسی است. 
با مقایسه ایران با سایر کشورهای دنیا، صنعت تولید کنسانتره  ■

سرب در داخل کشور چه اقداماتی را در راستای کاهش آالیندگی 
های تولیدات خود انجام داده است؟

شرکت کالسیمین در خصوص کاهش آالیندگی ها، همانند 
کشــورهای بنام تولیدکننده کنسانتره ســرب، با استفاده از 
فیلترهای کیسه ای و الکترو استاتیکی با رعایت الزامات فوق 
به سمت و سوی صنعت سبز در حال حرکت می باشد و عالوه 
بر آن، در کارخانه تغلیظ با کنترل پساب های 
کارخانه، وجود حوضچه ها و سدهای بازیافت 
آب و محصوالت، انبارهای سرپوشیده کنسانتره 
های روی و ســرب، کنترل خروجی گازهای 
آالینده دودکش ها، با صاحبان بنام این صنایع 
رقابت می نماید. فلذا اقدامات فوق تاثیر بسزایی 

در روند کاهش آلودگی خواهد داشت.
را در  ■ شرکت کالسیمین چه سیاستهایی 

خصوص ایمنی و بهداشت اتخاذ نموده است؟
استانداردســازی کلیه فرآیندها و توجه به 
ایمنی و بهداشت پرسنل، ماشین آالت، مواد و 
محیط و هم چنین توجه ویژه به آلودگی های 
زیست محیطی و ارائه استراتژی ها در رفع و 

کاهش این آلودگی ها.
شرکت کالسیمین در زمینه سیستم مدیریت  ■

یکپارچه IMS چه فعالیتهایی را انجام داده است؟
شــرکت در سال 97 با رعایت کلیه شاخص 
های منــدرج در سیســتم مدیریت کیفیت 
ISO9001-2015((،  سیستم مدیریت محیط 
زیست ISO14001-2015(( و سیستم مدیریت 
ایمنی ، بهداشــت شــغلی ISO 45001-2018((، سیســتم 
مدیریت انرژی ISO50001-2011 ، توانســت با حداقل عدم 
انطباق ها نســبت به اخذ مجــدد و تمدید زمانی نظام های 

فوق اقدام نماید.
در همین راستا، استاندارد سازی روش های تولید به منظور 
کاهش هزینه های تولیــد و کاهش مصارف انرژی و کاهش 
خطاها و شکست های سیستماتیک و غیر سیستماتیک را در 
فرآیند های ســرب و روی برای اولین بار در کشور در دستور 
کار خود قرار داده و در حال تدوین می باشد.همچنین شرکت 
با ارائه روش های سیســتماتیک مدیریت ریســک در قالب 
اســتانداردهای کیفیت، ایمنی و بهداشــت در جهت کاهش 
شکست های پیش بینی نشده در جهت تصمیم گیری بهینه 
در خصوص مدیریت تغییر و ارتقاء ســطح فرآیندهای کاری 

اقدام نموده است.
در خصوص مدیریت انرژی چه فعالیتهایی را شرکت در برنامه  ■

کاری خود گنجانده است؟
شرکت با انجام ممیزی تفصیلی در راستای شناسایی نقاط 
ضعف، نسبت به شناسایی بارهای مکانیکی و برقی برای افزایش 
راندمان اقدام نموده اســت و با نصب کنترل های فرکانس و 
جایگزینــی گیربکس های مکانیکی جدید و همچنین  جمع 
آوری کلیه تجهیزات روشنایی کم  بازده و استفاده از تجهیزات 
روشنایی پربازده نســبت به بهینه سازی مصارف الکتریکی 
اقدام نموده است. از کارهای مهم دیگر در این بخش استارت 
نیروگاه داخلی شــرکت در فصل تابستان برای تامین بخشی 
از مصرف داخلی شــرکت می باشــد. الزم به توضیح  است 
در ســال های گذشته نسبت به حذف مصارف سوخت های 
هیدروکربن سنگین از جمله مازوت و گازوئیل در مشعل ها 
و بویلرهای صنعتی با جایگزینی ســوخت گاز اقدام گردیده 
که در این راستا توانستیم گواهینامه سیستم مدیریت انرژی 

ISO50001-2011 از شرکت توف نورد آلمان اخذ نماییم.

دکتر امیر رحیمی مدیر عامل کالسیمین

تکنولوژی تولید روی به دلیل کاهش عیار خاک باید تغییر کند 
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بلوک 31.6 درصدی شرکت فوالد اکسین خوزستان شامل یک میلیارد و 422 میلیون و 493 
هزار و 607 ســهم به قیمت پایه هر ســهم 2131 ریال و ارزش کل پایه 3 هزار و 31 میلیارد و 
333 میلیون و 876 هزار و 517 ریال امروز )دوشــنبه( توسط سازمان خصوصی سازی روی میز 
مزایده رفت، که این بلوک فوالدی به قیمت 460 میلیارد تومان به فوالدمبارکه به فروش رسید.
این بلوک شــرکت فوالد اکســین خوزســتان به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله با 
فاصله هر قســط شــش ماه، در حالی به وکالت از ســوی گروه ملی صنعتی فوالد ایران روی میز 
فروش رفت، که مبلغ سپرده شرکت در این مزایده 90 میلیارد و 940 میلیون و 16 هزار و 296 

ریال تعیین شده بود.
این گزارش می افزاید: ایجاد کارخانجات و تاسیســات فوالدی جهت ذوب، ریخته گری آهن و 

فوالدهای شمش، بیلت و... در ابعاد مختلف فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهند.

فوالد اکسین خوزستان به مبارکه رسید 

با احتمال قطع روابط بانکی میان بانک کونلون چین با تجار 
ایرانی، پکن در نظر دارد که یک سیســتم جدید بانکی برای 

ادامه همکاری های مالی و بانکی با تهران دایر کند.
منابع موثق در روز دوشنبه مورخ 29 اکتبر در پکن گفتند 
این سیســتم جایگزین در حال راه اندازی و تاسیس است و 
کارشناسان دو کشور تاکنون چندین نشست در مورد جزییات 

آن برگزار کرده اند.
این منابع با اشاره به اینکه بانک کونلون به دلیل فشارهای 
آمریکا اعالم کرده اســت روابط بانکی با ایران را از اول نوامبر 
تضمین نمی کند تاکید کردند این سیســتم که قرار اســت 
جایگزین بانک کونلون شود قرار است از اول نوامبر یا با تاخیر 

فعالیت خود را شروع کند.
در همیــن حال اتاق بازرگانــی ایرانیان مقیم چین نیز در 
نشستی با مسئوالن ایرانی و چینی خواستار تعریف خواسته 
های آنان در قالب سیســتم جدید شــده است به نحوی که 
مشکالت بانک کونلون در این سیستم جدید رفع شده باشد.
با این حال کارشناسان معتقدند در مدل جدیدی که چینی 

ها در نظر می گیرند نمی توان موردی غیر از تاســیس یک 
بانک جدید را در نظر گرفت در غیر این صورت راه های دیگر 

مشکل زا خواهند بود.
ممکن است ایجاد ساختارهای جایگزین از سوی چین مدتی 
به طول انجامد به همین دلیل پیش بینی می شود این سیستم 

جدید به سال 2019 میالدی موکول شود.
بانک کونلون یک صندوق اعتباری اســت که برای مبادله 
چین با ایران طراحی شده و در دوره قبل تحریمهای آمریکا 
علیه ایران نیز به دلیل ادامه فعالیت های تجاری با تهران مورد 

تحریم واشنگتن قرار گرفت.

تعریف سیستم جدید بانکی میان ایران و چین 

دکتر پیمان مولوی مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری●

در روزهای اخیر که در رســانه هــای داخلی خبر از تحریم 
اجالس سرمایه گذاری عربســتان صعودی معروف به داووس 
صحرا شــنیده می شــود ، قرارداد هایی به ارزش 56 میلیارد 

دالر در حوزه زیر ساختی عربستان سعودی به امضا رسید .
عربستان سعودی کشوری که رقیب سخت منطقه ای ایران 
اســت به مرور در حال ســرمایه گذاری کال در زیرساختهای ، 

انرژی، آب، اموزش ، حمل و نقل و البته بهداشت است.
در کشــاکش همین رویداد ها ترکیه آماده افتتاح بزرگترین 
فرودگاه جهان به عنوان فرودگاه استانبول است، فرودگاهی با 
گنجایش 200 میلیون مســافر در سال است و سرمایه گذاری 
بسیاری را در زیرساختهایش محقق کرده است که از مهمترین 
آنها ساخت 30 فرودگاه در عرض 15سال گذشته و همچنین 
1300 کیلومتر قطار برقی سریع السیر در بازه کمتر از 5 سال 
است و حال خود را برای پروژههای عظیم تری اماده می شازد.

در کشــور شــمال غربی یعنی آذربایجان نیز شاهد سرمایه 
گذاری مشترک داخلی و خارجی بر روی پروژه پانزده میلیارد 

دالری OGPC است.
لیست و سیاهه مگا پروژه ها در کشورهای همسایه ایران دور 
و دراز است و نکته اصلی تمامی آنها زیر ساختی بودن این پروژو 
ه ها و استفاده حداکثری نسلهای آتی این کشورها از انهاست.

نکته بســیار جالب دیگر حجم بسیار پایین پروژه های نیمه 
تمام در همین ســه کشور است ، پروژه ها یا شروع نشده اند و 
اگر هم شروع شده اند به سرعت هر چه تمام تر به اجرا و نقطه 
بهره برداری رسیده اند ، در صورتی که ما در ایران درگیر حجم 
بیش از 100 میلیارد دالر پروژه نیمه تمام از 10 درصد تا 80 

درصد پیشرفت کار هستیم .

نکته دیگر حائز اهمیت حجم درامد کشورهاست ، به غیر از 
عربستان سعودی که با بیش از 11 میلیون بشکه نفت صادراتی 
منابع نقدی بســیاری در کنار منابع درامدی بســیار ناشی از 
صندوق های سرمایه گذاری خود دارد ، ترکیه و آذربایجان به 

سهولت دسترسی به منابع ندارند.
امــا ایران ، در دو دهه گذشــته درامد نفتی ایران نزدیک به 
1000 میلیارد دالر بوده است، برای درک بهتر این رقم بیایید 

تا چند مگا پروژه بزرگ را در کشورهای دیگر بررسی کنیم:
بندر بوسان کره جنوبی ششمین بندر بزرگ جهان فقط 1.4 

میلیارد دالر هزینه در بر داشته است
پل 40 کیلومتری ماکائو بین چین و هنگ کنگ 20 میلیارد 

دالر برای دولت هنگ کنگ هزینه در بر داشته است.
فــرودگاه جدید المکتوم دبی با گنجایــش 200 هواپیما به 

ارزش 82  میلیارد دالر
پروژه 60 میلیارد دالری دبی لند در امارات متحده عربی

پروژه کراس ریل )قطار جدید شهری لندن( هزینه ای بالغ بر  ■
20 میلیارد دالر

قطار سریع السیر لس انجلی تا سانفرانسیسکو 70 میلیارد دالر
پروژه انتقال اب جنوب به شمال چین بالغ بر 78 میلیارد دالر
پروژه مزرعه بادی جوچان در چین معادل 15 میلیارد دالر

لیست پروژه ها بسیار دور و دراز است ، اما آنچه اهمیت دارد 
حرکت با ســرعت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در 

ایجاد زیر ساختها و یا بازسازی زیرساختهای قدیمی است .
در ایران چندین عامل مانع از سرمایه گذاری در زیرساختها و  ■

اجرای مگا پروژه ها در سالهای گذشته شده است:
1. عدم وجود یک دید منســجم به توسعه پایدار و استفاده 
حداکثری از درامدهای ارزی در توســعه زیرساختهای انرژی ، 

حمل و نقل، اموزش و بهداشت.

2. اتالف منابع به ســبب عدم وجود سیســتم بودجه بندی 
مبتنــی بر عملکرد و اولویت بنــدی پروژه ها با درصد اهمیت 

آنها در سطح ملی و منطقه ای و حتی فرا ملی
3. عدم امکان اســتفاده از منابع بین المللی در اجرا ، نظارت 

و تامین مالی پروژه ها 
4. عدم اهمیت دادن به پروژه های منطقه ای به گونه ای که 

تکمیل کننده حرکت رو به جلوی کشورهای همسایه باشد.
5. باال بودن ریســکهای اقتصاد کالن ایران ، ریســک های 
کشــور به گونه ای که رتبه اعتباری ایران از سال 2006 بدین 
سو همواره در یکی از بدترین رتبه ها بوده )بعد از امضای برجام 
رتبه اعتباری ایران صعودی بوده است که با تحریم های جدید 

شاهد افت مجدد ان هستیم(
6. عدم ارتباطات مالی و سرمایه گذاری بین المللی به سبب 
تحریم های اولیه و عدم امکان اســتفاده از منابع بین المللی و 

توسعه دهندگان بین المللی در پروژه های زیر ساختی
7. عدم به روز بودن دانش سرمایه گذاری و تامین مالی دست 
اندر کاران پروژه ها و دقت نکردن به مفهوم هزینه سرمایه پروژه

8. درگیــری دولتها با مباحث روز مره و نبود افق بلند مدت 
در اجرای مگا پروژه ها

9. نبود الگو و هدف در توسعه 
10. عدم تعیین کمی اهداف در تعریف مگا پروژه ها و سنجش 

روز به روز پیشرفت آنها
بدون سرمایه گذاری در زیر ساختها در ایران ، نسلهای آینده 
بالشک از نسل امروز ایران به سبب دسترسی به درامد 1000 
میلیارد دالری و عدم ســرمایه گذاری مناســب آن گالیه مند 
خواهند بود و در این راســتا ابران نیز بالشک از رقبای منطقه 
ای خود ترکیه و عربستان به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی 

پیشی نخواهد گرفت.

ماجرای مگاپروژه ها در ایران
نخستین جلسه دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکل 

ها با موضوع صادرات برگزار شد.
دکتر رحمانی، دیروز هم در جلســه با کارکنان و مدیران 
وزارت صمت مشورت با تشکل ها و حل مسائل صادرات را 

از اولویت های جدید این وزارتخانه اعالم کرده بود.
مهندس رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد نیز در این جلســه حضور دارد.که طی گزارشــی از 
جزییات درخواست فوالدی هابه وزیر صمت رمزگشایی کرد.

که طی یادداشتی از سوی وی تشریح می شود.
روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای 
فوالدی صادرکننده مجبور باشــند بیــش از قیمت واقعی 
صادرات محصوالتشــان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. 
یعنی تعهد نسبت به بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد!

در یکماه گذشــته واحدهای فوالدی صادرکننده از بابت 
صحیــح نبودن ارزش پایــه صادراتی در گمرک، حدود 15 
میلیــون دالر مازاد بر قیمت واقعــی صادرات، پیمان ارزی 
سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند. لذا کارگروه 
بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا نسبت به اصالح این 

نرخ ها اقدام کند.
مشــکل کارت های بازرگانی یکبار مصــرف در صادرات 

فوالد، با بخشــنامه الزام ارائه گواهــی مبدا در خردادماه تا 
حدود زیادی برطرف شد اما به واسطه بخشنامه های پی در 
پی بعدی و برداشــت های متناقض در گمرکات، یک هفته 

بیشتر دوام نیاورد.
صادرکنندگان فوالد به ناحق و به واســطه آمار اشــتباه 
متهــم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شــده اند در حالی 
که قضاوت ها بر اساس اطالعات نادرست و شاید جهت دار 
انجام می شــود! واحدهای تولیدی صادرکننده فوالد برای 
حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با 

روش های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی گردانند.
تولیــد هر تن فوالد 100 تا 120 دالر هزینه ارزی دارد که 
صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز همچون کک 
و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقالم 

این چنینی می شود.
در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط 
وام های ارزی فوالدســازان و همچنین تفاوت منشا ارز در 
کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدا واردات مواد اولیه 
و تجهیزات نشده اســت. به عبارت دیگر ارز صادراتی مثال 
یورو در اروپا است و صادرکننده علی رغم نیاز به یورو برای 
واردات کاالیی مثل الکترود، مجبور است آن را به سامانه نیما 
بازگرداند اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به 
درد واحد تولیدی برای واردات کاالی مورد نیازش نمی خورد!

در شــرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای 
صادراتی و ارزآوری هســتیم، باید مقررات به گونه ای باشد 
که واحــد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت 
ممکــن، از ارز صادراتی خود بــرای واردات مواد اولیه مورد 
نیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری 
همچون الزام به اخذ مجوز های متعدد در حداقل قرار گیرد 

تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.

فوالد سازان در گرداب خطای آماری 
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* ایران در اکتبر 2018 بالغ بر یک میلیون و 600 هزار تن سنگ آهن صادر کرد که باالترین 
میزان در سال 2018 است.

* صادرات سنگ آهن ایران نسبت به سپتامبر که یک میلیون تن بود 74.8 درصد رشد داشت.
* صادرات گندله ایران نیز در اکتبر 121 هزار تن بود و 8.3 درصد نسبت به ماه سپتامبر افت 

داشت. صادرات گندله ایران در ماه سپتامبر 132 هزار تن بوده است.
*  چین همچنان اصلی ترین خریدار ســنگ آهن ایران اســت که 1.5 میلیون تن در ماه اکتبر 

به این کشور صادر شد.

* هند که از ایران تنها کنسانتره وارد می کند حجم وارداتش 200 هزار تن بوده و صادرات به 
اندونزی نیز فقط  22 هزار تن بود.

*  مجموع صادرات سنگ آهن ایران در 7 ماهه اول سال 7 میلیون و 983 هزار و 300 تن بود 
و صادرات گندله هم به 253 هزار تن رسید.

* صادرات بیلت نیز در مدت مذکور 2 میلیون و 198 هزار و 250 تن و اســلب یک میلیون و 
86 هزار و 200 تن بوده است.

* صادرات ورق نیز 375 هزار و 435 تن و آهن اسفنجی 290 هزار تن گزارش شده است.

آمار صادرات زنجیره فوالد در 7ماهه گذشته منتشر شد

40 درصد معادن کشور غیر فعال یا نیمه فعال هستند
 معادن کوچک مقیاس نیازمند حمایت جدی هستند

طی 4 سال اخیر روی داد:
واگذاری ۶۶ هزار کیلومتر مربع 
پهنه اکتشافی به بخش خصوصی

مدیراکتشاف ایمیدرو خبر داد: از سال 93 تاکنون 66 
هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشــافی به بخش خصوصی 
واگذار شــده اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
علی اصغرزاده گفت: از ســال 93 تا کنون در مجموع از 
305 هزار کیلومتر پهنه های در اختیار ایمیدرو، 5 پهنه 
با مســاحت 66 هزار کیلومتر مربع به بخش خصوصی 
واگذار شــده و در 225هــزار کیلومتر مربع از پهنه ها 
فازهای شناســایی و پی جویی به اتمام رســیده و آزاد 
شــده و در 80هزار کیلومتر مربع پهنه جدید در حال 

انجام کار هستند. 
وی یادآور شــد: ایمیدرو طی سالهای اخیر عملیات 
اکتشافی وسیعی را به مساحت 305 هزار کیلومتر مربع 
آغاز و تا کنون400 ناحیه امیدبخش معدنی را شناسایی 
کرده است. اصغرزاده افزود: همچنین در بخش برداشت 
ژئوفیزیک هوایی پیشرفت خوبی حاصل شده و تا پایان 
شهریورماه 97 بیش از 16هزارکیلومتر مربع ژئوفیزیک 
هوایی انجام شده است. مدیراکتشاف ایمیدرو در ادامه 
خاطرنشــان کرد: طی شش ماه نخســت سال جاری 
عملیات حفاری 40هزار و 300 متر با ســرمایه گذاری 
اکتشــافی 39 میلیارد و 570 میلیــون تومان صورت 

گرفته است.

 مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ایمیدور گفت: در حال حاضر 40 درصد از مجموع معادن 
کشور بصورت غیر فعال و نیمه فعال هستند. 

به گزارش معدن نیوز، رضا عظیمی افزود: این معادن برای ادامه فعالیت خود به حمایت جدی نیاز دارند.
وی در ادامه اظهار داشت: معادن کوچک مقیاس ضمن اشتغال زایی، محرومیت زدایی و بسیاری موارد دیگر از توان تامین 

مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داخلی در شرایط تحریم برخوردارند.
مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ایمیدور ضمن اشاره به اینکه معادن بیشتر در مناطق محروم 
واقع هســتند، گفت: بر کســی پوشیده نیست که این طرح کمک شایانی به احیای مناطق محروم نیز خواهد کرد. وی ادامه 

افزود: برای احیای معادن کوچک مقیاس در کشور تاکنون تفاهم نامه های همکاری مختلفی به امضا رسیده است.
عظیمی تصریح کرد: انعقاد این تفاهم نامه ها در راستای افزایش سطح اشتغال، رشد تولیدات معدنی، رفع مشکالت معادن 
کوچک و در نهایت دســتیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور اســتفاده بهینه و بکارگیری از ظرفیت ها و توانایی های 

علمی ـ اجرایی موجود، منابع مالی، داده ها، اطالعات و نیروی انسانی بوده است.
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