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شركت صنعتی معدنی سنگ آهن آفتاب
توليد كننده كنسانتره سنگ آهن با عيار ٦٦ درصد

چالش های فوالد و معدن درسال۹۹

مسوولیت محدود

چنانچه استراتژی کشور در سال آتی نیز جلوگیری از صادرات حلقه های باالدستی زنجیره فوالد مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
باشد، دولت می تواند بدون دخالت مستقیم در بازار و تنها با برقراری هارمونی بین زنجیره های باالدستی و پایین دستی فوالد، سیاست گذاری نماید 
تا همه این بخش های زنجیره به موازات هم توسعه یابند و مازاد تولید ایجاد نگردد که منجر به صادرات شود اما درصورت عدم برقراری تناسب در 

زنجیره، پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع این چالش، استفاده از ساختار بورس کاال برای عرضه ی محصوالت معدنی است.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایمیدرو تا پایان امسال، 3.6 میلیارد دالر طرح در بخش معدن و صنایع 
معدنی افتتاح می کند. رضا رحمانی در آیین بهره برداری از کارخانه تولید شمش طالی بردسکن در خراسان 
رضوی گفت: امروز افتتاح هر واحد صنعتی و هر واحد تولیدی در سطح کشور، همانند فتح یک خاکریز دشمن 

در جنگ اقتصادی است.
وی افزود: در نقاط مختلف کشــور شــاهد بهره برداری از طرح های مختلف هســتیم و فقط در بخش های 
متعدد صنعتی و معدنی طی چند روز گذشته و در ایام مبارک دهه فجر، ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح به بهره 
برداری رسیده است. رحمانی تصریح کرد: با این حال تعداد دیگری از طرح های مهم نیز در نوبت افتتاح قرار 
دارند که از جمله آنها می توان به طرح بزرگ آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان 
اشــاره کرد که به زودی و در حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: این طرح بزرگ 
صنعتی به تنهایی قادر خواهد بود حجم تولیدات آلومینیوم در کشور را به 2 برابر میزان قبلی افزایش دهد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به نگرانی یک عده نسبت به اثرات تحریم ها روی بخش های مختلف 
صنعتی کشــور از جمله نســاجی و...، گفت: همین آلومینیوم جزو اولین گروه از تحریم ها بود، با این حال این 
صنعت رشــد خوبی داشته و خوشحالیم که برخالف تصورات دشمن، طرح بزرگ آلومینیوم جنوب به زودی 
آماده بهره برداری می شود. رحمانی همچنین با اشاره برنامه سفر اخیر خود به استان البرز برای افتتاح طرح 
استحصال عناصر نادر خاکی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کشور گفت: تعداد معدودی از کشور ها 

به این فناوری دسترسی دارند و این مهم، نشان از توان صنعت ما برای رشد و پیشرفت در سطح جهانی است.
J  ٢٢ میلیارد دالر، ارزش تولیدات معدنی و صنایع معدنی

وی اضافه کرد: ذخایر معدنی به عنوان یک نعمت خدادادی در اختیار ما است و امروز مجموع ارزش تولیدات معدنی و صنایع معدنی کشور، 22 میلیارد 
دالر است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: محدودیت های به وجود آمده به سبب تحریم ها، اهمیت فراوان این حجم از تولیدات معدنی و صنایع 
معدنی را در کشور نشان می دهد که اگر خدای نکرده به این تولیدات دسترسی نداشتیم، با مشکالت عدیده ای مواجه می شدیم و البته در بخش صادرات نیز 
تولیدات معدنی ما به خصوص حوزه فوالد دارای نقش برجسته ای است. رحمانی با اشاره به تعدادی از طرح های بزرگ معدنی در کشور از جمله طرح 
ذوب مس خاتون آباد، طرح تولید اســید خاتون آباد، طرح فوالد زرند، فوالد ســنگان و...، افزود: یکی از برنامه راهبردی که در سال جاری در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به آن توجه شده، توسعه معدنی و صنایع معدنی در سطح کشور است که یکی از زیر برنامه های این محور، توجه به فعال سازی معادن 

کوچک در سطح کشور است.
J  پیاده سازی نقشه راه کشور برای نخستین بار

وی تصریح کرد: برای نخستین بار، نقشه راه معدن در کشور طراحی و درحال پیاده سازی است و در مجموع، همه اقدامات در حال انجام در سطح کشور در 
حوزه معادن و صنایع معدنی با برنامه ریزی از پیش تعیین شده است.

J  شناسایی بیش از ٦٠ نوع ماده معدنی در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعابیر حضرت امام خمینی )ره( و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری درباره محدود سازی درآمدهای کشور از 
محل درآمدهای نفتی گفت: یکی از گزینه های اصلی این اتفاق بزرگ حوزه معادن و صنایع معدنی است، خوشبختانه خداوند ظرفیت بسیار ارزشمندی در 

این حوزه به کشور ما عطا کرده است که از جمله آن می توان به شناسایی بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی در کشور اشاره کرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: اکتشافات اخیر ثابت کرده است که ذخایر کشور در حوزه معادن بسیار بیشتر از حجم موجود است و باید این نکته را در نظر داشت 
که عموم اکتشــافات  معدنی انجام شــده تاکنون سطح االرضی بوده و اکتشافات اساسی هنوز به صورت تحت االرضی انجام نشده و معادن عمقی چندان 
مورد توجه قرار نگرفته اند. وی افزود: در این خصوص سازمان زمین شناسی کشور، سازمان ایمیدرو و همچنین کنسرسیومی متشکل از صنایع بزرگ معدنی 

کشور برنامه های ویژه ای در دستور کار دارند.
J  تکمیل زنجیره فلزات اساسی

رحمانی همچنین از تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساســی، نوسازی معادن و توسعه فعالیت های اکتشافی به عنوان برنامه های اصلی محور توسعه 
معادن و صنایع معدنی کشور در سال جاری و سال های پیش رو خبر داد. وی ادامه داد: خوشبختانه بیشتر سرمایه گذاری انجام شده در حوزه معدنی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

افتتاح 3.6 میلیارد دالر طرح در ایمیدرو تا پایان امسال
افتتاح رسمی آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری بیش از ١۵ هزار میلیارد تومان؛ به زودی
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و صنایع معدنی کشور از سوی بخش خصوصی و با کمترین وابستگی ممکن به منابع دولتی است. رحمانی گفت: توجه به اصل خود کفایی از دیگر 
اولویت های این وزارتخانه در این حوزه به شــمار می آید و فراموش نشــود که در گذشته و در برخی از موارد، وابستگی های اساسی به خارج از کشور 

داشتیم.
J  امضای تفاهم نامه تامین کک سوزنی و اسفنجی با وزارت نفت به ارزش یک میلیارد دالر

وی تصریــح کــرد: در تامین الکترود گرافیکی مورد نیــاز صنعت فوالد نیز با تنگناهایی مواجه بودیم که پیش از بروز هر نــوع بحرانی در این حوزه، با اتخاذ 
تمهیدات الزم، راه اندازی واحد صنعتی مرتبط در مرحله تکمیل شدن نهایی است و حتی طی چند روزه گذشته با امضای تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نفت در خصوص تامین کک سوزنی و اسفنجی از محل تولیدات داخلی به عنوان ماده اولیه صنعت الکترود به امضا رساندیم که 

ارزش قرارداد آن بالغ بر یک میلیارد دالر است.
J  تحریم ها فرصتی برای قطع وابستگی ها

رحمانی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید شرایط سخت امروز نه تنها ما را متوقف نکرده است بلکه تبدیل به فرصت های بزرگی در راستای قطع وابستگی 
های کشــور به ســایر کشورها شده اســت. وی اعالم کرد: توجه به تمامی این برنامه ها از مرحله اکتشاف تا توســعه صنایع معدنی تحت عنوان انقالب 
معدنی یکی از محورهای اساسی فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت در سال جاری است و برخی از اقدامات انجام شده در این حوزه کاماًل چشمگیر 
و قابل توجه است. به عنوان نمونه در حوزه مس از بدو تأسیس این صنعت در کشور تا کنون هیچ واحد تولید اسید مس در کشور راه اندازی نشده بود 

این در حالی است که خوشبختانه این واحد اخیراً با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در مس سرچشمه به بهره برداری رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه اندازی این واحد در گام نخست با اولویت گذاری های زیست محیطی انجام شده و در گام بعدی استحصال اسید در 

دستور کار است.
J  استقبال از سرمایه گذاران برای توسعه معادن کوچک

رحمانی تاکید کرد: برای توسعه معادن کوچک از حضور مردم عزیز کامال استقبال می کنیم و این تجربه موفق همه کشورهای توسعه یافته است و در همین 
راســتا انعقاد قراردادهای بلندمدت برای خرید تضمینی و به قیمت روز تولیدات معادن کوچک از طرف شــرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی یکی از 

گام های حمایتی ما برای توسعه معادن در سطح کشور است.
وی اضافه کرد: بســیاری از معادن کوچک ما در مناطق محروم و کم برخوردار قرار دارند که این امر مورد توجه ویژه ما در راســتای جذب ســرمایه گذاران و 
هدایت آنها به این بخش ها است لذا از تمامی سرمایه گذاران در این خصوص دعوت می کنیم و سعی خواهیم کرد تا با انجام حمایت های الزم به توسعه 

پایدار این بخش، کمک بیشتری کنیم.
J  توجه به ۳ مولفه در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری برخی تاکیدات خود در خصوص روند فعالیت معادن و صنایع معدنی بزرگ در سطح استان ها و شهرستان ها 
افزود: 3 مولفه اصلی در این خصوص برای ما دارای اهمیت فراوانی است نخست اینکه این واحدها باید حتماً حساب های مالی و گردش مالی خود را 

به استان های محل استقرار خود انتقال دهند و فراموش نشود که این اتفاق می تواند به تحول منطقه کمک بسیاری کند.
رحمانی ادامه داد: در گام بعدی و در جذب نیرو، باید اولویت نیروهای تحصیل کرده و جویای کار خود منطقه باشد و همچنین تامین و تدارکات واحدهای 
بزرگ معدنی و صنایع معدنی است که باید حتما با اولویت محل استقرارشان باشد و این سیاست در راستای بهره گیری از تمامی ظرفیت های استان ها، 

شهرستان ها و مناطق مختلف کشور چه به لحاظ نیروی انسانی و چه در راستای مسئولیت توسعه ای کشور دنبال می شود.
J  ضرورت ملموس بودن اقدامات برای مردم

وی تاکید کرد: با تحقق این اهداف نتایج ســرمایه گذاری ها و اقدامات انجام شــده در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشــور به طور خاصی 
برای مردم ملموس بوده و در جاهایی که نیازمند حمایت ویژه آنها نیز هستیم به طور مسلم می توانیم از این فرصت به صورت بهینه تری بهره مند شویم.

J  توجه ویژه به توسعه صنعت طال و جواهر
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه صنعت طال و جواهر در سطح کشور گفت: ظرفیت خوبی در این حوزه در کشور وجود 
دارد و در شــرایط حاضر کشــور بیش از گذشته به توسعه این صنعت نیازمند هستیم و خوشبختانه هم اکنون 2 واحد بزرگ در خراسان و استان اصفهان در 
حوزه سنگ های قیمتی، طال و جواهرات در دست اجرا هستند. وی با اشاره به ابتکار انجام گرفته در خصوص انتخاب کارخانه تولید شمش طالی بردسکن 
به عنوان معین یکی از دهستان های منطقه، گفت: این مدل در سطح کشور قابل انجام است و البته نباید فراموش کرد که همه واحدهای صنعتی، معدنی 

و تجاری ما در قبال مسئولیت های اجتماعی خود همواره پیشقدم هستند.
J  هر شغل یک پروژه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اعتقاد بنده بر این مبناست که امروز ایجاد یک شغل در کشور خود یک پروژه به 
شمار می آید و هرجا فرصتی برای اشتغال زایی در کشور وجود دارد باید به سرعت درآن ورود و اقدام کنیم و البته معتقدم که بخش صنعت و معدن ظرفیت 
های خوبی به عنوان موتور محرک در ایجاد اشتغال دارند. رحمانی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور در شرایط حاضر، مکلف به رعایت سیاست ارزی 

کشور هستیم و در این خصوص واحدهای تولیدی و صادراتی ما نیز باید همراهی کنند. 
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قائم مقام ایمیدرو از نیاز 1.5 میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی برای تامین ماشین آالت این حوزه طی سال های آتی خبر داد. عباس نعیمی در 
نشست هم اندیشی “طرح تامین ماشین آالت و تجهیزات معدن و صنایع معدنی” که با حضور نمایندگان سه شرکت گل گهر، ملی مس و چادرملو برگزار 
شد، افزود: در این طرح نیازهای پیمانکاران بزرگ معادن توسط ایمیدرو مورد پایش قرار می گیرد. وی افزود: در حال حاضر پیمانکاران این بخش از توان مالی 
باال برخوردار نیســتند و از ســوی دیگر روند توسعه معدن و صنایع معدنی باید ادامه یابد. این عضو هیات عامل ایمیدرو گفت: در این زمینه ایمیدرو آمادگی 

دارد تا با مشارکت شرکت های بزرگ، اقدامات الزم برای تامین مالی و بسترسازی برای تحقق این مهم را به سرانجام برساند.
J  آمادگی شرکت های بزرگ برای تامین ماشین آالت

نعیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهتمام شرکت های بزرگ معدنی همچون چادرملو، ملی مس و گل گهر برای تامین ماشین آالت این بخش، 
اظهار داشت: این شرکت ها آمادگی خود را برای تامین ماشین آالت این بخش به ویژه نیازهای مجموعه خودشان، اعالم کرده اند. وی با بیان اینکه تا اواسط 
اسفندماه امسال نیازهای شرکت ها به ماشین آالت و تجهیزات این حوزه مشخص می شود، افزود: در این راستا شرکت ها می توانند مدل های تامین مالی 

خود را اعالم کنند و ایمیدرو حمایت های الزم برای واردات ماشین آالت مورد نیاز شرکت ها را خواهد داشت.
J  نقش حمایتی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت هایی معدنی

قائم مقام ایمیدرو با اشــاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در تامین ماشــین آالت مجموعه های معدن و صنایع معدنی، عنوان کرد: در بخش معادن 
کوچک، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نقش حمایتی خود را با ارایه تسهیالت ایفا می کند. نعیمی ادامه داد: از سوی دیگر سه شرکت 

چادرملو، گل گهر و ملی مس حمایت های الزم در تحقق اهداف این طرح را دنبال خواهند کرد.
J  تامین ارز توسط ایمیدرو

وی گفت: ایمیدرو در زمینه تامین ارز مورد نیاز این طرح مشارکت خواهد داشت. بنابر این گزارش، در این نشست محمد نوریان مدیرعامل شرکت چادرملو، 
حامد عسکری زاده مشاور ارشد امور اجرایی مدیرعامل شرکت گل گهر و علی محمدی عضو هیات مدیره شرکت ملی مس حضور داشتند.

نعیمی اعالم کرد:

نیاز 1.5 میلیارد دالری معدن و صناییع 
معدنی برای تامین ماشین آالت

اعالم آمادگی شرکت های چادرملو، ملی مس و گل گهر در تامین ماشین آالت 
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 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بعنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( عهده دار بخشی از فعالیت 
های آن ســازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، اســتخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ می باشد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی 
از مجتمع ها و طرح های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به این شــرکت تفویض شــده است. این شرکت در سال 1392 و هم راستا با سیاست های اصل 
44 قانون اساســی و با هدف توســعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی در کشور برنامه استراتژی خود را تدوین نمود. پس از تدوین استراتژی اهداف شرکت 

مشخص و اقدامات زیر انجام گردید.

J   :برون سپاری مدیریت و راهبری مجتمع و معادن تابعه
در سال 1393 شرکت اقدام به تدوین و پیاده سازی استراتژی ها و سیاست های اجرایی جدید نمود و با هدف تهیه و تولید انواع مواد معدنی مورد نیاز کشور 
و توسعه پایدار بخش معدن در مناطق کمتر توسعه یافته و جهت استفاده از توان بخش خصوصی، برون سپاری مدیریت و راهبری مجتمع های تابعه خود 
را به فعاالن و سرمایه گذاران بخش، هدف گذاری نمود و در همین راستا مجتمع های فروکروم جغتای، نفلین سینیت کلیبر، سرب نخلک، فسفات اسفوردی، 

سنگ آهن جالل آباد، سنگ آهن گل گهر، کک سازی زرند و سنگ آهن سیرجان در قالب قراردادهای بلند مدت به فعاالن و سرمایه گذاران واگذار نمود.
در سال جاری نیز راهبری مجتمع پتاس خور و بیابانک به بخش خصوصی واگذار شده است. 

اجرای سیاست واگذاری و برون سپاری مدیریت و راهبری مجتمع ها به بخش خصوصی منجربه افزایش تولید شده و این رشد تولید از انجام سرمایه گذاری 
های جدید، اصالح خطوط و ... محقق شده است. 

اقدامات ایمپاسکو در سال 98
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افزایش اشتغال یکی از نتایج مثبت در واگذاری مجتمع های تابعه ایمپاسکو می باشد، به طور مثال قبل از واگذاری مجتمع سرب نخلک به بخش خصوصی 
15۰ نفر در مجتمع سرب نخلک مشغول به کار بود، در حالیکه بعد از واگذاری شاهد جهشی بیش از 2 برابر در تعداد نیروی شاغل در این مجتمع هستیم. 

J  :توسعه عملیات اکتشافی در پهنه های کشور
با واگذاری مجتمع های تابعه به بخش خصوصی، تمرکز شرکت بر اکتشاف پهنه های اکتشافی کشور متمرکز شد.  این شرکت طی سال های 97 تا 98 موفق 
به دریافت 33 پروانه اکتشاف در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، همدان و آذربایجان شرقی شده که در دست اقدام و تکمیل 
مطالعات اکتشــافی است.  تا پایان دی ماه ســال جاری، 13 پهنه اکتشافی به مساحت 27 هزار کیلومتر مربع خاتمه یافته است. این پهنه ها در استان های 

خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان و زنجان واقع شده اند. 
در حال حاضر، 11 پهنه به مساحت 36 هزار کیلومتر مربع، در مراحل پایانی تنظیم گزارش نهایی و ارسال به سازمان های صنعت، معدن و تجارت است.

در ســال 98، 1۰ پهنه اکتشــافی به مســاحت 53 هزار کیلومتر مربع از سوی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان های کهکیلویه و بویراحمد، 
اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیالن، فارس، خراسان رضوی و جنوبی و چهارمحال و بختیاری دریافت شده که با برگزاری مناقصه های 

مربوطه، مشاوران این پهنه ها مستقر و مشغول فعالیت هستند. 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تا پایان آبان ماه سال جاری 3۰ هزار متر حفاری در بخش های زغال سنگ، سنگ آهن و پلی متال انجام داده است. 

در بخش زغال سنگ، برنامه حفاری 1۰۰ درصد محقق شد.

J  :طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو برای اجرای طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی از طرح 
های اقتصاد مقاومتی در سال 98، فعالیت خود را در 4 حوزه بسیج کمک های دولت برای راه اندازی طرح، شناسایی سرمایه گذاران، شناسایی سرمایه پذیران 

و دارندگان مجوزهای محدوده های معدنی و همکاری انجمن ها و تشکل ها متمرکز کرده است.
در بخش معادن کوچک مقیاس تاکنون 133 معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته، 32 معدن فعال شده، همچنین در 473 معدن بررسی های کلینیکی 

از قبیل شناخت مشکالت موجود در معدن و عارضه یابی صورت گرفته است. 

دستاوردهای طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شامل موارد زیر می باشد:
• آمایش به روز، دقیق و جامع از معادن کوچک مقیاس کشور به تفکیک استانی

• ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دســتگاه های اجرایی مانند ایمیدرو، معاونت معدنی  وزارت صمت و ســازمان صمت استان ها، صندوق بیمه سرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه معدن، انجمن ها و تشکل های ملی و استانی و ...

• همکاری گسترده با انجمن ها و بنگاه های بخش خصوصی در تصمیم سازی و عملیات طرح
• همکاری و حمایت در ایجاد و توسعه بیش از 8 استارتاپ تخصصی معدن و صنایع وابسته

• ایجاد شفافیت و اطالع رسانی گسترده تمامی فعالیت ها به منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی بنگاه های تولیدی بخش معدن
• حمایت از تولیدات دانش بنیان با انجام پروژه های پژوهشی و هم چنین برگزاری کارگاه های آموزشی در این زمینه

J  :فعالیت های پژوهشی
واحد پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 98 موفق به انعقاد 6  قرارداد جدید پژوهشی در زمینه فناوری های جدید در بخش معدن و 
12 تفاهمنامه پژوهشی و آموزشی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شده است. همچنین در سال جاری 5 طرح پژوهشی با اثربخشی باال با موفقیت به 

پایان رسیده که 2 مورد آن با موفقیت اجرایی و مابقی در حال برنامه ریزی برای اجرای صنعتی می باشد. 
با توجه به سیاســت حمایت از پایان نامه های دانشــجویی در زمینه های فناوری های بخش معدن، از ابتدای ســال 98 تاکنون 15پایان نامه دانشجویی در 

موضوعات مورد نیاز شرکت مورد حمایت قرار گرفته است. 

J  :چشم انداز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
براساس چشم انداز تعریف شده، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تا سال 14۰4 از طریق هم افزایی با بخش خصوصی توانمند، به یک شرکت معدنی 

مرجع در اکتشاف، یک شرکت کارآمد در استخراج و فرآوری و یک شرکت نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور تبدیل خواهد شد. 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

6 ا سفندماه           1398 1۰
ویژه نامه سمپوزیوم فوالد ۹۸ 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

139811           6 ا سفندماه
ویژه نامه سمپوزیوم فوالد ۹۸ 

شــرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس ) ســهامي خاص ( به عنوان یک شرکت مادر تخصصي و تنها هلدینگ معدني شرکت 
سرمایه گذاري پارسیان در زمینه صنعت معدن و با هدف ایجاد زنجیره تامین و تولید آهن و فوالد ، در سال 1385 تاسیس و در 
این راستا طي سرمایه گذاري در شرکتهاي شرکت اپال پارسیان سنگان و پارس فوالد سبزوار ، به عنوان سهامدار عمده این شرکتها 
، فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت عالوه بر سرمایه گذاري درشرکت ها ، خود نیز به صورت مستقیم  اقدام به بهره برداري از 
معادن متعددي کرده است . افتتاح کارخانه هاي تولید گندله به ظرفیت 5 میلیون تن در بهمن 1396 توسط معاون اول محترم 
رئیس جمهور و نیز آهن اسفنجي پارس فوالد سبزوار با ظرفیت هشتصد هزار تن در اردیبهشت 97  توسط ریاست محترم جمهور 
، بخشــي از دستاوردهاي این شرکت تا پایان سال 1397 بوده است . در سال 98 شرکت اپال کاني پارس طي پذیرش در مناقصه 
استخراج سنگ آهن سنگان به ظرفیت 6۰ میلیون تن - طي کنسرسیومي با مدیریت این شرکت- توسعه خود را گسترش داده و جهت انجام تمامي فعالیت 
هاي ذکر شده که شامل سرمایه گذاري در معادن ، سرمایه گذاري در زنجیره فوالد )شامل سنگ آهن ، کنسانتره،  گندله(و انجام خدمات اکتشاف ،استخراج 
و فرآوري مواد معدني مي باشد ، ماشین آالت پیشرفته و متعددي را نیز تاکنون خریداري ، اسمبل و راه اندازي کرده است که از آن جمله مي توان به موارد 
: بیست و چهار دستگاه دامپتراک 136 تن ، چهار دستگاه شاول PC4۰۰۰ با ابعاد باکت 15 متر مکعب خریداري شده از شرکت کوماتسو آلمان ،  یک دستگاه 
اسالپنر SLEIPNER خریداري شده از کشور فنالند جهت انتقال شاول ها به جبهه کارهاي استخراجي ، سه دستگاه حفاري DI55۰ خریداري شده از شرکت 
سندویک سوئد براي انجام عملیات حفاري آتشباري ، اشاره کرد.  با توجه ارزش افزوده چشمگیر ایجاد شده براي سهامداران این شرکت طي فعالیت هاي 

فوق ، درج و پذیرش سهام شرکت اپال کاني پارس در بورس اوراق بهادار 
- به عنوان یک هلدینگ مالي - از اقدامات دیگر آتي این شرکت تا پایان سال 1398 به شمار مي رود .  

شرکت فرآوری اپال کانی پییشگام در 
استخراج و ایجاد ارزش افزوده سنگ آهن
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مشاور میدکو گفت: برای توسعه صنعت فوالد باید به کل زنجیره آن به عنوان 
یک کل نگاه کرد و حرکت متوازن از ابتدا تا انتهای زنجیره داشت. »رضا اشرف 
سمنانی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: فوالد 
از جمله صنایعی است که برپایه مزیت های نسبی در کشور برنامه ریزی شده 
و توســعه یافته اســت. به گفته وی، در این صنعت همه مــواد معدنی مورد 
نیاز، انواع انرژی و 5۰ ســال تجربه، همچنیــن بازارهای داخلی و منطقه ای را 
در اختیار داریم، به طوری که توانســتیم از یک واردکننده به صادرکننده تبدیل 
شــویم. اشرف سمنانی خاطرنشــان کرد:  در هر کشــوری که ساخت و سازها 
توسعه یافته، صنعت فوالد نخستین صنعتی است که به آن نیاز وجود داشته 
و خواهد داشت. وی به برنامه جامع فوالد اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به 
اهداف تعریف شده و توسعه صادرات، باید واحدهای موجود با بهره وری باال 
کار کنند، از نظر فناوری به روز شده، هزینه های خود را کاهش داده و محصوالت متنوع تری تولید کنند، همچنین در این راستا باید از حداکثر توان تولید داخل 
استفاده کرد. مشاور میدکو ادامه داد: همچنین واحدهای جدیداالحداث باید به جدیدترین فناوری های روز تجهیز شوند تا قدرت رقابتی باالتری داشته باشند. 
وی بیان داشت: به طور مثال در گاز طبیعی مزیت داریم، یا باید بهترین نوع فناوری را بکار بگیریم تا دوستدار محیط زیست باشد؛ اما در عمل بجز فناوری پرد، 

هیچ فناوری در این صنعت از خودمان نداشته ایم.
J  چالش های صنعت فوالد

اشرف سمنانی در ادامه به چالش های این صنعت اشاره کرد و گفت: در بررسی مسائل صنعت فوالد باید به آن به عنوان یک زنجیره کامل نگاه کرد، همانطور که 
در گذشــته در موضوع ذوب آهن، کارخانجات و معادن آن با هم و در کنار هم دیده می شــد. وی اضافه کرد: باید به تناسب توسعه صنعت فوالد، به همان میزان 
اکتشافات مان توسعه یابد، زیرا تامین ماده معدنی باید در اولویت قرار بگیرد، به همین دلیل باید اکتشافات را وسیعتر و در مناطقی گستره تر دنبال کرد تا در قدرت 
رقابتی این صنعت موثر باشد. مشاور میدکو در موضوع ارتقای فناوری ها به ارتباط خوب صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: امروز بحث نانو فوالدها در صنعت 
فوالد و نانو متریال ها در معادن مطرح است و بسیاری صنایع در ُبعد صنایع مخصوص و تمیز، مصرف کننده فوالد هستند، همچنین پایه صنایع ساختمان سازی، 
زیرساخت های اساسی، صنعت ریلی و غیره فوالد است. وی خاطرنشان کرد:  صنعتی سازی فوالد در کشور به خوبی دنبال شده و می توان آن را ارتقا داد. اشرف 
ســمنانی تاکید کرد:  امروز کشــورهای منطقه و همسایگان، به دلیل افزایش جمعیت یا تخریب ها و جنگ های داخلی و خارجی همگی در حال توسعه اند و می 
توانند به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت کمک کنند. وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران می تواند در ساخت واحدهای صنعتی، بهره برداری های 
صنعتی و دادن محصوالت در کل زنجیره صنعت فوالد نقش بی بدیلی در منطقه داشته باشد. مشاور میدکو یادآوری کرد:  شاید در همه کشورهای اطراف ایجاد 
یک صنعت به صرفه نباشد، زیرا شاید مزیت نسبی الزم را نداشته باشند، اما ایران با در اختیار داشتن همه مواد اولیه، گاز طبیعی و غیره از چنین ظرفیتی برخوردار 
است. وی گفت: پتانسیل زنجیره کامل فوالد ویژه ایران است، تازه این در شرایطی است که اکتشافات کافی در کشور انجام نشده و در این زمینه جای کار زیادی وجود 
دارد. این فعال معدنی تصریح کرد:  هرچند در شــرایط کنونی با توجه به موجودی مواد اولیه، حرکت این صنعت قابل قبول اســت اما در ادامه راه باید زنجیره این 
صنعت متوازن باشد. وی یادآور شد: برخی کارخانجات فوالدسازی در مناطقی واقع شده اند که مواد معدنی در آن وجود ندارد، همچنین شبکه های زیرساختی 
باید برای ظرفیت های باالتر این صنعت آماده شــود و ظرفیت هایمان باید رقابتی و متوازن باشــد تا حداکثر ارزش افزوده را در طول زنجیره داشــته باشیم. مشاور 
میدکو تاکید کرد:  از آنجایی که صنایع کشور نیازمند توسعه هستند، هرچه به سمت فوالدسازی صنعتی حرکت کنیم و بطور نمونه فوالدهای تمیز، آلیاژی و غیره 
تولید کنیم، ارزش افزوده باالتری خلق خواهد شد. وی ادامه داد: باید تنوع بازار را در این صنعت دنبال کنیم که راهکار آن افزایش بازار داخلی به ویژه در مصرف 

کنندگان داخلی نظیر ساختمان و صنایع است و در کنار آن به وسیعتر کردن بازارهای منطقه ای بیندیشیم.

لزوم حرکت متوازن در زنجیره فوالد

واحدهای فوالدی جدید با مدرنترین 
فناوری روز ساخته شوند
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حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه،در جلسۀ تدوین اهداف و استراتژی های شرکـــــت در ســــــال 99، در جمــــــع معاونان و مدیران فوالد 
مبارکه از تولید متوازن و پایدار، تأمین پایدار مواد مصرفی و تجهیزات، برقراری تـــــــوازن در ورودی و خـــــروجـــــی شرکت و راندمان تولید، چابک تر 
کردن و منعطف تر شدن فرایند و اهتمام بیشتر برای احداث نورد گـــــرم 2 فــــوالد مبارکــــه به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت در سال پیش رو نام 

برد. بخش هایی از سخنان مهندس عظیمیان را در این جلسۀ دوروزه پی می گیریم.
J  تولید متوازن و پایدار

باید با عنایت به نیاز بازار  و ارزش افزوده ای که تولید محصول برای شرکت و ذی نفعان به بار می آورد، خطوط تولید را به کار گیریم. این امر باعث می شود 
بتوانیم همچنان بر اساس سفارش مشتری و نیاز بازار تولید کنیم.

J  تأمین پایـــــدار تمام مواد مصرفی و تجهیزات
ســال گذشــته موضوع تأمین الکترود برای شرکت به یک بحران تبدیل شده بود و مدیریت شــرکت آن را  بزرگ ترین  مسئلۀ موجود  در راه تولید می دید. 
تاجایی که موجودی الکترود به 4۰ روز،  1۰ روز،  8 روز و حتی 2 روز کاهش یافت، اما الکترود موردنیاز تأمین شــد و شــرکت بدون وارد آمدن هیچ گونه 

توقف به خطوط تولید از بحران یادشده خارج شد و از این حیث در وضعیت امنی قرار گرفت.
البته نگرانی برای تأمین مواد اولیه همچنان وجود دارد، اما برای ســال آینده، موضوع وارد کردن کنستانتره یا گندله در هیئت مدیرۀ شرکت مطرح شده و 
در حال بررســی اســت. اگر معدن کاران تمرکز خود را بر اکتشاف و استخراج بیشتر گذاشته بودند، چنین مشکلی برای کشور و فوالدسازان پیش نمی آمد، 

بنابراین برای تأمین مواد اولیه باید تالش شبانه روزی و ویژه داشته باشیم.
اگر افت تولید در شرکت های فوالدسازی ناشی از  تحریم، نبودن تجهیزات و الکترود گرافیتی و یا کمبود گاز و برق در فصل سرد سال و کمبود آب به دلیل 

ازسوی حمیدرضا عظیمیان تشریح شد

استراتژی فوالد مبارکه در سال99
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خشک سالی بود، به اندازۀ عدم تخصیص سنگ آهن، فوالدسازان را عذاب نمی داد، چراکه کشور ما سرشار از منابع معدنی است. با ادامۀ این روند ممکن 
است در سال آینده با کاهش 15 تا 18 درصدی تولید مواجه شویم و این مسئله برای چرخۀ تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است.

فوالد مبارکه در تولید تختال از دنیا عقب نیست، ولی در تولید انواع ورق نتوانسته همپای دیگر کشورهای جهان حرکت کند. دلیل این امر آن است که در 
12 سال گذشته نورد گرم 2 را نداشتیم. حضور سایر رقبای خارجی در بازارهای داخلی نیز  این نگرانی ها را تشدید می کند، بنابراین باید با احداث خطوط 

تولید جدید شرایطی فراهم کنیم که واردات هر نوع ورق به کشور اساسا برای واردکنندگان به صرفه نباشد.
در همۀ بخش ها باید توســعه داشته باشیم. باید مکانیسم هایی ایجاد شود که فوالد مبارکه در مسیر توسعه و صاحب تکنولوژی شدن و توسعۀ پایدار و 
متوازن قدم بردارد. حتما باید تمام حلقه های زنجیره به طور یک جا دیده شــود. باید محصوالت ویژه، با کیفیت بهتر و ســطح تکنولوژی باالتر  تولید کنیم. 
باید با همفکری، همت و همدلی و خرد جمعی مســائلمان را حل کنیم. این راهبرد در توان مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه اســت، پس باید مشکالت را 

کنار بزنیم.
J  برقراری توازن و تعادل در ورودی و خروجی شرکت

ورودی و خروجی شــرکت مشــخص است. برای پیشگیری از هرگونه کســری بودجه باید به طور کامال علمی و حساب شده در این دو بخش توازن برقرار 
باشد. برای عبور از گذرگاه باید از منابع در اختیار حداکثر استفاده را بکنیم.

J  انتظار می رود همه کمک کنند تا با مدیریت هزینه، تمام هزینه های غیرضروری حذف شود
پرچم دار مدیریت منابع مالی شــرکت در وهلۀ اول تک تک کارکنان هســتند که با تولید اقتصادی و کاهش هزینه های تولید در این سنگر تالش می کنند. 
در وهلۀ بعد و به طور ویژه تر، معاونت اقتصادی و مالی اســت که در خط مقدم جبهه در حال تالش و مجاهدت اســت. سیستمی موفق است که بتواند 
از منابع مالی در اختیار خود با بهترین شــکِل بهره وری اســتفاده کند. انتظار می رود همه کمک کنند تا  تا با مدیریت هزینه، تمام هزینه های غیرضروری 

حذف شود.
63 درصد منابع مالی شرکت به تأمین مواد و تجهیزات اختصاص می یابد. باید در این حوزه نیز کنترل ها همچنان باقوت انجام شود. ضمن این که باید به 

خاطر داشته باشیم بهره وری یعنی درست هزینه کردن، نه کم خرج کردن.
این که فوالد مبارکه بزرگ ترین فوالدســاز کشــور و خاورمیانه است مایۀ افتخار اســت، اما نباید به آن مغرور شویم و به آن بسنده کنیم. همچنین نباید در 
سایۀ کسب برخی موفقیت ها دست از تالش روزافزون برداریم. مدت زمان اجرای پروژه ها و روند اجرای کارهای در دست اقدام باید با بهره وری حداکثری 

کاهش یابد. نباید فراموش کنیم که فوالد مبارکه سرمایۀ مردم ایران و امانتی در دست ماست.
J  سیستم باید چابک تر و منعطف تر باشد

هر روز  مســئله های جدیدی پیش روی سازمان قرار می گیرد؛ اما به خاطر داشــته باشیم سیستماتیک بودن فرایندها در فوالد مبارکه باید همچنان نقطه 
قوت و عامل بقا باشد، نه این که در جاهایی به گلوگاه تبدیل شود.

فوالد مبارکه سازمان بسیار گسترده ای است. باید مراقب باشیم این بزرگی همچنان نقطۀ قوت باشد، نه اینکه مانند وزنه ای سنگین به پای چابکی سازمان 
آویزان شــود. فوالد مبارکه یک بنگاه اقتصادی بزرگ اســت که هر حرف و کنش آن در بازار ســرمایه در اقتصاد کالن کشور تأثیرگذار است. فوالد مبارکه 
صنعت ســاز اســت و طبیعتا وقتی عملکرد یا خروجی بزرگی ارائه می کند، راهبردها و موضوعات زیادی را در سطح کالن به خود معطوف می کند. این 

شرکت منافع اقتصادی زیادی برای بخش های مختلف کشور به همراه می آورد.
باید هدف همۀ مدیران و کارکنان سازمان همچنان تعالی سازمان باشد،حتی اگر در برخی روش ها اختالف نظر داشته باشیم. به هرحال باید باهم متحد، و 
در برابر اهداف سازمان متعهد باشیم. ازآنجا که قلب همۀ ما برای سازمان می تپد، حتی گاهی اختالف نظرها به نتایج بسیار درخشانی منتهی می شود. از 
ابتدای قبول  مسئولیت در فوالد مبارکه همواره استفاده از خرد جمعی را در دستورکار قراردادیم؛ چراکه وقتی دموکراسی در شرکت حاکم باشد، به یقین 

از آفت ها دور خواهد ماند.
J  فوالد مبارکه در آستانۀ یک کار بسیار بسیار بزرگ است

فوالد مبارکه با احداث نورد گرم 2 در آستانۀ یک کار بسیار بسیار بزرگ است که موفقیت های حداکثری و حتی در کورس رقابت جهانی ماندن شرکت را 
تضمین می کند. شــروع این پروژۀ بزرگ در حال طی مراحل پایانی و تشــریفات اداری است. مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در این راستا باید کمر همت را 

محکم تر از همیشه ببندند و عزمی جزم تر از همیشه داشته باشند و این پروژه را طی 9۰۰ روز  اجرا کنند.
در این شــرایط ســخت اقتصادی که جامعۀ ما به شــدت به رونق تولید و افزایش امید نیاز دارد، به طورقطع احداث نورد گرم2 خواهد توانســت این دو 
مأموریت بزرگ را به انجام رســاند، چراکه طی اجرای فرایند، نیروی انســانی زیادی در قالب پیمانکاران و شــرکت های ســازنده و تأمین کنندۀ خدمات و 

قطعات به کار گرفته خواهند شد. نورد گرم
شمارۀ 2 توسعۀ جدیدی در شرکت نیست، بلکه تکمیل طرح شهید خرازی است که به نام سردار سرافراز شهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شده است.
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J  حسین حقگو
همان طوری که در اخبار آمده است اخیرا موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی نیز تاکنون 
در جهت بررسی موضوع و نیز تهیه و تدارک سازوکارها و ابزار و منابع الزم برای تحول در این وضعیت با همکاری و همراهی تنگاتنگ خانه معدن صورت 
پذیرفته است. پروژه ای که به گفته مجری طرح تاکنون »حدود 12۰۰ معدن در قالب 28۰ پروژه را مورد بررسی قرار داده که برای ۴77 معدن اقدام کلینیکی 

صورت گرفته و برای احیای آنها راه حل ارائه شده است. از این میان 133 معدن نیز احیا شده است.«
همان طوری که مجری طرح به نقل از فعاالن بخش معدن عنوان داشته مواردی همچون تامین مالی، زیرساخت، فرآوری، کمک های تکنیکال و فنی از جمله 
مهم ترین مشــکالت فعاالن حوزه معدن اســت، اما به نظر می رسد این مشکالت خود ریشه در مسائلی پیچیده تر و برآمده از نگرش ناصحیح به این حوزه و 

ضعف در سیاست گذاری های کالن دارد؛ معضلی که البته تنها مختص حوزه معدن نیست.
چنانکه بســیاری از کارشناسان، بزرگ ترین مشکل توسعه اقتصادی و صنعتی کشــور را ضعف در سیاست گذاری می دانند؛ به طوری که در مانیفست بخش 
خصوصی که چندی پیش از ســوی اتاق ایران منتشــر شــد در این باره آمده است که »فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست گذاری که مبتنی بر علم 
اقتصاد و مورد اجماع سیاســت گذاران کشــور باشد، منجر به شکل گیری سیاســت گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است.«  در این چارچوب اگر 
قرار باشــد بخش معدن با ذخایر بیش از ۶۰ میلیارد تنی از ۵۰ نوع ماده معدنی و اشــتغال مســتقیم حدود 13۵ هزار نفری توسعه یابد، الزم است در حوزه 
سیاســت گذاری این بخش تحوالت اساســی صورت گیرد. ضرورتی که یک نمونه آن در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درباره حوزه اکتشاف چنین 
عنوان شده است: »سیاست های وزارت صمت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی و تقویت شرکت های خصوصی در 
این حوزه چندان موفق نبوده است؛ اول آن که شاهد شکست هماهنگی در سیاست گذاری بخش اکتشاف هستیم و دیگر آنکه بازیگران عمده در فعالیت های 
ناشی از تعریف پهنه های اکتشافی سازمان های توسعه ای، شرکت های دولتی و شبه دولتی است؛ به طوری که این سازمان ها در نهایت با انجام فعالیت های 
اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می کنند و…«)بررسی و تحلیل تصدی گری دولتی 
در معادن ایران – بهمن 98 ( در واقع عامل تعطیلی و عدم فعالیت بسیاری از معادن و بنگاه های صنعتی مرتبط در این عرصه، سیاست گذاری ها و قوانین و 
مقررات نامناسب از مرحله اکتشاف تا استخراج و فرآوری و بازار مصرف است که حل آنها با حضور بخش خصوصی واقعی در محیطی رقابتی و در تعامل 
و پیوند با جهان جهت جذب تکنولوژی و ماشین آالت و دانش فنی و منابع مالی در ذیل نظارت های غیرمداخله گرایانه دولتی امکان پذیراست؛ واال چه بسا 
درست در همان روزهایی که با زحمات فراوان و بذل حمایت های دولتی، معادنی به چرخه فعالیت باز می گردند، گروهی دیگر از معادن از در دیگر اقتصاد 

خارج شده و تعطیل و متروکه شوند!

ضرورت اصالح سیاست های معدنی 
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دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران●
هر چرخه تجاری و اقتصادی شــامل یک دوره رکود و یک دوره رونق اقتصادی است. 
به عبارتی رکود، پدیده ای طبیعی در اقتصاد هر کشــوری اســت، تمامی اقتصادهای 
دنیا در معرض دوره های رکود و رونق قرار دارند که اگر این دوره طوالنی شود، آنگاه 
ساختارهای تولید در آن کشورها، آسیب جدی خواهد دید و به بیماری رکود اقتصادی 
مزمن دچار خواهند شــد. بی شک به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، اقتصاد کشور 
مــا نیز در معرض خطر رکود قرار دارد به طوریکه رشــد اقتصــادی ایران در 9 ماهه 
ســال 1398 با در نظر گرفتن نفت برابر با منفی 7.6 درصد بوده است. طبق آمارهای 
بین المللی، ایران در مقایسه با ســال 2۰17 حداقل 5۰ میلیارد دالر درآمد نفتی خود 
را از دســت داده اســت و با تجدید تحریم های ایاالت متحده در اواسط سال 2۰18 ، 
صندوق بین المللی پول تخمین زده است که اقتصاد ایران طی ماه های مارس 2۰19 
تا  مارس 2۰2۰، تقریباً 1۰ درصد کاهش خواهد یافت. لذا باید اذعان کنیم که تداوم سال های رکودی، ساختارهای تولید و توان بخش های مختلف اقتصادی را مختل 
خواهد کرد.  بنابراین در این شرایط، تکیه بر بخش هایی که وابستگی کمتری به خارج دارند، می تواند راهگشا باشد. یکی از این بخش های ناجی کشور، بخش معدن و 
صنایع معدنی می باشد. اما متاسفانه سال 1398 با التهابات سیاست گذاری ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن 
و تحریم های مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن و فلزات ایران، وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور رقم نزد و تشعشات آن نیز به بخش های دیگر جامعه 
معدنی نیز سرایت کرد و رشد منفی را به جامعه معدنی کشور تحمیل کرد. به طوریکه رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1398 در بخش صنعت و معدن منفی 16 درصد 
)با احتســاب نفت( بوده اســت. بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل نیاز کمتر به تامین مواد اولیه از خارج از کشــور، تاثیرپذیری کمتری از تحریم ها خواهد داشت. 
مهم ترین نیاز این بخش به سایر کشورها، بیشتر در حوزه ماشین آالت و تکنولوژی می باشد که اکنون شرکت های داخلی با تکیه بر دانش بومی، به ساخت برخی از این 
قطعات اقدام کرده اند به طوریکه یک شرکت معدنی بخش خصوصی با  ساخت 13۰۰ قلم قطعه با یک دهم قیمت تمام شده، توانست بخش قابل توجهی از نیازهای 
خارجی خود را در داخل کشور تامین نماید.  باید خاطر نشان کرد که قرار نیست ایران به سمت انزوای همیشگی سیاسی و اقتصادی برود، شرکت های داخلی نیز در 
این مسیر قدم نمی گذارند. بلکه این دوران، یک دوره گذار است که باید با تکیه بر عزم ملی، اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران به دنیا ثابت گردد تا آن ها به دنبال بازار ایران 
بشتابند و بخش معدن در این مسیر، به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد. متاسفانه در سالی که گذشت این بخش چندان از الطاف دولت برخوردار نگردید. بخش معدن 
و صنایع معدنی به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته  اســت، هم از طرف دولت و حتی از طرف مردم نیز مورد بی توجهی قرار گرفته اســت، به طور مثال 
هر وقت مشــکل اقتصادی در جامعه ای بروز می کند ابتدا صدای اعتراض مردم بلند می شــود و کاالهایی که مردم ارتباط مستقیمی با آن دارند بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد اما در جامعه معدنی به دلیل آنکه مواد معدنی بطور مستقیم در سبد کاالی خانوار نقشی ندارد التهابات مردمی کمتر شامل حال آن شده و توجه مسئوالن 
به آن کمتر است. فعاالن حوزه معدن نیز مانند سایر فعاالن اقتصادی کشور درگیر مصائب تولید از جمله نوسانات دالر، تحریم ها، تورم، مشکالت تامین مالی و ...هستند، 
درنتیجه با افزودن فشاری مضاعف بر این بخش، بیم آن می رود که انگیزه سرمایه گذاری در این بخش از بین برود. همچنین باید اذعان کرد که نقش معدن در اقتصاد 
کشور، منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نمی گردد بلکه سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر داراست. 
در حال حاضر حدود چهار هزار معدن غیرفعال دارای پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه اکثر این معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
مثل استان های کردستان، سیستان و بلوچستان،  خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و ... قرار گرفته اند، لذا فعال سازی این معادن می تواند در کنار تولید و 

ایجاد ارزش افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد. بنابراین در این راستا، توجه به برخی سیاست ها در سال پیش روی ضروری می باشد.
J  اصالح ساختار حکمرانی بخش معدن

رشد تصاعدی تعداد بنگاه های معدنی در دو دهه گذشته و افزایش پیچیدگی مسائل مرتبط، نیازمند نظام تقسیم کاری جدید مبتنی بر شبکه ذی نفعان این بخش 
اســت. ساختار حکمرانی بهینه شــامل دولت، معدن کاران و تشکل های تخصصی، نظام مهندسی معدن و مجلس می باشد که می بایست به صورت مشترک و 
با اتکا به خردجمعی فعاالن این بخش به بررســی و سیاســت گذاری بپردازند که خوشبختانه با انتصاب به جا و شایسته ی دکتر »داریوش اسماعیلی« در جایگاه 
ســکانداری معاونت معدنی کشــور و بکارگیری نظرات متخصصان، پیشکســوتان، صاحب نظران، ذی نفعان و فعاالن اقتصادی معادن و صنایع معدنی، نقش 

مشورتی بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، در تصمیم سازی های دولت پررنگ تر خواهد شد.

الزامات توجه به معدن در سال پییش روی
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J   توسعه متوازن کلیه حلقه های زنجیره و عدم دخالت در بازار و  قیمت گذاری
چنانچه اســتراتژی کشور در ســال آتی نیز جلوگیری از صادرات حلقه های باالدستی زنجیره فوالد مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی باشد، دولت 
می تواند بدون دخالت مستقیم در بازار و تنها با برقراری هارمونی بین زنجیره های باالدستی و پایین دستی فوالد، سیاست گذاری نماید تا همه این بخش های زنجیره 
به موازات هم توسعه یابند و مازاد تولید ایجاد نگردد که منجر به صادرات شود اما درصورت عدم برقراری تناسب در زنجیره، پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع 
این چالش، اســتفاده از ســاختار بورس کاال برای عرضه ی محصوالت معدنی است. استفاده از این راهکار در صورت حذف قیمت گذاری دستوری و حذف تعیین 
سقف و کف قیمت که عامل اصلی نابسامانی فعلی در بازار محصوالت معدنی است، راهگشا است. به طوریکه ضمن تنظیم بازار و رفع نیاز داخلی، تولیدکننده ی 
معدنی و خریدار داخلی از مزایای اختالف قیمت داخلی و خارجی منتفع خواهد کرد. همچنین می توان با استفاده از توان و ظرفیت تشکل های بخش خصوصی 
نظیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، خانه ی معدن ایران، شورای آهن و فوالد، انجمن سنگ ایران و انجمن سرب و روی ایران، بر کم و کیف وضعیت 

عرضه و تقاضای زنجیره و صادرات، به شکل تخصصی نظارت داشت. 
J  سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی

توســعه زنجیره ارزش در بخش معدن، مســتلزم سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج اســت. در صورتی که این سرمایه گذاری انجام نشود، نمی توان با 
سیاست های تنبیهی حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش را ملزم به تولید ارزش افزوده بیشتر نمود.  سال ها شاهد آن بوده ایم که دولت، علی رغم درآمد باالی ارزی، 
ســرمایه گذاری مناســبی در صنایع تکمیلی نداشته است. بر اساس آمار دریافتي از سازمان زمین شناســي و اکتشافات معدني کشور، در 35 سال گذشته فعالیت 
چشمگیري در زمینه اکتشاف معادن انجام نشده است و از یك میلیون و 64۰ هزار کیلومتر مربع مساحت کشور، حدود 1۰۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف شده است 
که میزان ناچیزي )6 درصد از مســاحت کشــور( نسبت به مقیاس هاي جهاني به شمار مي رود. به طور مثال، چین در سال 2۰17، 5 میلیون متر حفاری اکتشافی 
با ســرمایه گذاری 1.3میلیارد دالر و اســترالیا در سال 2۰16، 8 میلیون متر حفاری اکتشافی با سرمایه گذاری 1.5میلیارد دالر داشته اند،  اما کشور ایران در تمام عمر 

فعالیت های معدنی تنها حدود 5 تا 6 میلیون متر حفاری انجام داده است. 
J  حمایت و توسعه معادن کوچک و متوسط مقیاس

مشــکل بســیاری از بنگاه های کوچک مقیاس تامین ســرمایه در گردش و نقدینگی اســت. بنابراین الزم اســت که دولت در این زمینه توجه بیشــتری نماید و 
سیاست گذاری های خود را متوجه بنگاه های کوچک مقیاس نماید که برخی از این سیاست گذاری ها به شرح زیر است.

1-طرح شناسایی و حمایت از »مناطق ویژه )نمونه( معدنی«  با هدف کاهش هزینه های عملیاتی معادن، زمینه سازی ورود معادن کوچک مقیاس به بازار سرمایه 
)تامین مالی( و تسهیل فضای کسب و کار معدنی.

2-- مجوز ورود ماشین آالت معدنی بدون گمرکی با عمر تا 15 سال )کاهش هزینه های عملیاتی(
3-امکان استفاده از پروانه معدنی جهت ترهین و ضمانت تسهیالت بانکی )تسهیل تامین مالی(
4-امکان ترهین محصوالت تولیدی جهت اخذ تسهیالت سرمایه در گردش )تسهیل تامین مالی(

5-احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی )کاهش هزینه های سربار(
6-رفع موانع صادراتی معادن کوچک مقیاس )حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس(

J  حذف غلِط نسخه ای واحد، برای وضع حقوق دولتی بر انواع مواد معدنی
یک نسخه واحد برای تمام معادن و مواد معدنی وجود ندارد، چرا که به عوامل بسیاری همچون میزان ذخیره، عیار)کیفیت(، تکنولوژی، بازارهای مصرف، تغییر 

الگوهای مصرف جهانی و ... بستگی دارد. لذا وضع عوارض می بایست بر اساس فرمولی منطقی که فاکتورهای متعددی را در خود دارد محاسبه گردد.
J  هزینه کرد درآمدهای معدنی دولت، جهت توسعه زیرساخت های بخش معدن

در الیحه بودجه ســال آتی در بخش معدن کشــور، شاهد رشد 89 درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم به طوری که رقم پیش 
بینی شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال 1398 از رقم 1۵۰۰ میلیارد تومان به رقم 282۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

از طرف دیگر براساس الیحه بودجه 1399 درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات کاالهای با ارزش افزوده پایین 2۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به 
عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال 2۵ برابر شده است. 

از سویی دیگر ارقام تبصره 2 و3 ماده ۶ قانون اصالح معادن نیز با رشد 233 درصدی، از رقم 1۵ میلیارد تومان در سال 1398 به ۵۰ میلیارد تومان در سال 1399 
افزایش یافته است. بنابراین امید است حداقل با درآمد بودجه ای فزاینده ای که برای سال آینده از بخش معدن، برنامه ریزی نموده اند، به همان میزان نیز شاهد 
ارائه خدمات زیرساختی به فعاالن این بخش باشیم و منابع این بخش صرف سایر امور جاری کشور نگردد، چراکه طبق قانون باید درآمد حاصل از بخش معدن 

که بخشی از آن شامل حداقل ۶۵ درصد حقوق دولتی است )تبصره »4« ماده »14« قانون معادن(، صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود.
در پایان، با رعایت موارد فوق در سال پیش روی، معادن می توانند یکی از کلیدهای اصلی برای دست یابی به آینده امید بخش و خروج موفقیت آمیز از این دوران 

گذار اقتصادی باشند.
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نویسنده: مریم آزیش●
سال 2۰2۰ در حالی آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی در واپسین روزهای 2۰19 میالدی از احتمال پایان جنگ تجاری میان 
این کشور و چین خبر داد، جنگی که بدون شلیک کوچکترین گلوله ای از ناحیه دو طرف میلیاردها دالر خسارت مالی روی دست دو طرف گذاشت. 
پس از انتشاراین توئیت بازارهای خسته از التهاب و ابهام کم کم جان تازه ای گرفتند و انتظار می رفت اوضاع بر وفق مراد باشد.  این نوید که چندان 
هم دیری نپایید سبب رونق بازارهای مالی شد و شاخص MSCI را که مبنایی برای نمایش رشد اقتصاد جهانی است در هفته اول ژانویه با افزایش 
3 درصدی روبرو کرد. در واکنش به این مساله بازارهای بورس آسیایی، وال استریت، فلزات لندن و شانگهای از این مساله به شدت استقبال کردند 

و سبز پوش شدند. همچنین قیمت اوراق قرضه نیزدر مقایسه با پاییز 2۰19 میالدی افزایش یافت.
در روزهای آغازین سال 2۰2۰ اوضاع بنظر خوب می رسید، تا اینکه حادثه ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا صورت گرفت، رویدادی 
که شــاید بتوان آنرا یکی از بزرگ ترین رویدادهای منطقه خاورمیانه توصیف کرد و به زعم شــمار زیادی از تحلیلگران سیاســی امنیت منطقه را در 

هاله ای از ابهام فرو برد. 
شــهادت سردار ســرافراز اســالم حاج قاســم ســلیمانی به همراه ابومهدی المهندس از فرماندهان مقاومت پس از عمری مجاهدت در حمله 
هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکایی در فرودگاه بغداد با اقدام تالفی جویانه ایران در حمله موشــکی به پایگاه نظامی عین االسد آمریکا در عراق 

روبرو شد و این تنش های سیاسی و نظامی منطقه را شعله ور تر کرد تا حدود زیادی بازار اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داد.
با انتشــار خبر ترور سردار سلیمانی، بازارهای آسیا به  افزایش نگرانی های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس بالفاصله واکنش نشان داد. بازارهای 
سهام ژاپن در اولین روز معامالت خود با سقوطی سنگین مواجه شدند. شاخص نیکی 98/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داد و شاخص تاپیکس 
هم 39/ 1 درصد ســقوط کرد. در جنوب آسیا کوســپی کره جنوبی 98/ ۰ درصد پایین آمد.  هانگ سنگ هنگ کنگ 1/ 1 درصد سقوط کرد و کامپوزیت 

شانگهای تقریبا بدون تغییر باقی ماند. شاخص سهام تداول عربستان حدود 2 درصد سقوط کرد و به پایین تر از 823۰ واحد رسید.
ســهام آرامکو هم به پایین ترین قیمت از زمان عرضه اولیه ســهام خود رسید و در ۵۵/ 3۴ ریال معامله شد. بازارهای سهام دبی بیش از 3 درصد 

تاثیر ویروس کرونا بر بازار کامودیتی ها 
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سقوط کردند، درحالی که شاخص بورس قطر 1/ 2 درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص سهام برتر کویت ۴ درصد سقوط کرد. شاخص کل 
ســهام مصر هم حدود ۵/ 2 درصد از ارزش خود را از دســت داد. بازار آمریکا نیز از این روند نزولی مســتثنی نبود. در وال استریت، همه شاخص ها 
روند نزولی داشــتند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با 81/ ۰ درصد ریزش نســبت به روز قبل و در سطح 28 هزار و 88/ ۶3۴ واحد بسته 
شــد. شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با 71/ ۰ درصد کاهش تا ســطح 8۵/ 323۴ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ریزش 79/ ۰ درصدی در سطح 77/ 9۰2۰ واحدی بسته شد.  قیمت های نفت نیز تحت تاثیر افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه 

خلیج فارس افزایش یافت و از مرز 7۰ دالر عبور کرد.
 پس از این نوبت به ویروس کرونا که نخست در چین و سپس با گسترش شیوع آن به بیش از2۰ کشور جهان همه بازارهای مالی و تجاری را متاثر 

کرد و خسارات مالی فراوانی را به جای گذاشت. 
اکنون چین که خرسند از امضای توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ تجاری با آمریکا بود و خود را برای سال جدید چینی آماده می کرد، مشغول 
دســت و پنجه نرم کردن با ویروس کشنده کرونا شــد که بنابر تازه ترین آمار کمیسیون بهداشت ملی چین شمار کل مبتالیان کرونا 73 هزار و ۴33 
نفر است که 72 هزار و ۴3۶ نفر از آنها در چین هستند. همچنین از این تعداد شمار کسانی که براثر کرونا فوت شده اند به یکهزار و 873 نفر رسیده 

است و 1۰ هزار و ۶1۵ نفر تاکنون درمان شده اند. 
 اکنون با آغاز ســال نوی در چین که می توانســت سبب رونق اقتصاد خسته از جنگ تجاری با آمریکا  به ویژه در زمینه گردشگری شود، کرونا نفس 
اقتصاد چین را گرفت. چین نه تنها در حوزه گردشــگری، بلکه در زمینه های دیگر حوزه اقتصادی از جمله بازار سهام، هواپیمایی ، صنعت و نفت 

و … با رکود شدید مواجه شد. کم کم پیشبینی کارشناسان از رونق اقتصاد جهانی رنگ باخت.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خوداعالم کرد اقتصاد جهانی در سال 2۰19 میالدی رشدی 2.9 درصدی را به ثبت رسانده که پایین 
ترین نرخ رشــد از زمان بحران مالی جهانی تاکنون بوده اســت و همچنین پیش بینی خود از رشــد اقتصاد جهانی در سال 2۰2۰ و 2۰21 میالدی را 
به ترتیب به 3.3 و 3.4 کاهش داده که علت اصلی آن کاهش بیش از حد انتظار رشــد اقتصادی هند و دیگر بازارهای نوظهور بوده اســت. اکنون 
با بروز بحران در دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین، که از قضا اولین تولید کننده فوالد هم در جهان به شــمار می آید، آینده اقتصاد جهانی به ویژه 

در زمینه بازار فلزات در ابهام فرو رفته است. 

J  :نگرانی بازار کامودیتی
داده هــای آماری حاکی اســت چیــن در حال حاضر مصرف کننده حدود نیمی از کامودیتی های در جهان به شــمار می آید و همچنین ســهم 5۰ 
درصدی در مصرف جهانی مس و 6۰ درصدی در مصرف جهانی ســنگ آهن دارد. پس از افزایش نگرانی در خصوص چشــم انداز رشد اقتصادی 
چین، قیمت های ســنگ آهن، مس و نفت خام افت داشــتند. در مقابل، تقاضا برای دارایی های امن مانند طال و اوراق قرضه 1۰ ســاله خزانه داری 

آمریکا از اواسط ژانویه 2۰2۰ افزایش یافت.
چیــن همچنین یک تامین کننــده و مصرف کننده عمده فلزات پایه و همچنین وارد کننده عمده ســنگ آهن از بازارهــای دریایی برای صنعت فوالد 
داخلی خود است و تقریبا ۵3 درصد از تولید جهانی فوالد را نیز به خود اختصاص می دهد که سهم باالیی از مصرف سنگ آهن را رقم می زند. در 
نتیجه گسترش بیماری کرونا، قیمت فوالد و سنگ آهن ماه گذشته افت داشت به طوری که در این بازه زمانی شاهد افت بیش از 1۴ درصدی قیمت 
ســنگ آهن با درجه خلوص ۶2درصد در بازارهای جهانی بودیم. درحال حاضر قیمت این محصول در کانال 8۰ دالری قرار دارد درحالی که ســال 

قبل همین موقع قیمت باالتر از 9۰ دالر بود.
از اواخر ماه دســامبر2۰19 میالدی، قیمت فلزات آهنی به طرز چشــمگیری کاهش یافته و این موضوع برای همه کامودیتی های دیگر نیز دیده می 
شــود.  بنابراعالم موسسه رتبه بندی مودی، ریزشی شــدن قیمت ها بعد از یک دوره نسبتا افزایشی ناشی از اجرای فاز یک موافقت های تجاری بین 
چین و آمریکا مساله طبیعی به شمار می آید، اما در حال حاضر ویروس کرونا مهمترین دلیل ریزشی شدن بهای کامودیتی ها است. از سوی دیگر، 
در مورد ســنگ آهن باید گفت یک دلیل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن افزایش عرضه با بهبود نسبی سد باطله برداری واله برزیل و تدریجا افزایش 
ورودی ســنگ آهن از این معدن مهم به بازارهای جهانی اســت. این مساله در کنار شــرایط تولید فوالد و ویروس کرونا که تجارت این محصول را 
تحت تاثیر قرار داده باعث شده بازار سنگ آهن میل بیشتری به کاهش داشته باشد هرچند هفته گذشته بیش از یک درصد افزایش را در پرونده خود 

ثبت کرد اما اغلب کارشناسان این رشد را در نتیجه افت های قابل توجه هفته های اخیر می دانند که طبیعی است.
در پایان می توان گفت تاثیر واقعی ویروس کرونای ووهان بر اقتصاد چین و جهان با گذشــت زمان مشــخص می شــود. بدون شک مقامات چینی 
موفق به مهار این بیماری خواهند شد و پیش بینی می شود با عادی شدن شرایط برای بازارهای کامودیتی، بهای فلزات اساسی پس از تجربه دوره 

رکود، کم کم به روند افزایشی خود در میان مدت ادامه خواهند داد.
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درخواســت افزایش نرخ ســیمان به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده و امیدواریم 
ظرف چند روز آینده، افزایش نرخ ســیمان تعیین تکلیف و عملیاتی شــود.  در راســتای 
تصمیمات کارگروه تنظیم بازار در خصوص ســاماندهی صادرات سیمان، صادرات سیمان 
سفید از 1۵ اسفند ماه امسال صرفا با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کاالی ایران 
امکانپذیر است. ورود سیمان سفید به بورس کاال اتفاق مثبتی برای صنعت سیمان خواهد 
بود. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص بیان 
کرد: امیدواریم با ورود سیمان سفید صادراتی به رینگ بورس کاال قیمت ها شفاف تر شود. 
البته حدود 2 درصد از سیمان تولیدی در کشور، سیمان سفید است؛ ولی به هر حال ورود 
سیمان سفید به بورس کاال اتفاق مثبتی است. عرضه سیمان سفید در بورس کاال بیشتر به 
سبب رقابت منفی در بازار عراق، مورد درخواست قرار گرفت و انتظار می رود تاثیر این اقدام برای صنعت سیمان، مثبت باشد. شیخان در ادامه گفتگو با اشاره 
به افزایش هزینه های سیمانی ها اظهار کرد: افزایش کرایه های حمل، هزینه های سیمانی ها را افزایش داده و هزینه تعمیر قطعات و... نیز افزایش داشته 
اســت. طبق بررسی های انجمن، بهای تمام شده سیمان در ۶ ماه گذشــته حدود 3۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته و به همین علت درخواست افزایش نرخ 
سیمان به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده و امیدواریم ظرف چند روز آینده، افزایش نرخ سیمان تعیین تکلیف و عملیاتی شود. وی در خاتمه در رابطه 
با برخی اظهار نظرها در مورد افزایش قیمت بتن گفت: در حال حاضر قیمت سیمان در بازار داخل، نه تنها از قیمت مصوب باالتر نیست، بلکه حتی کمتر از 
قیمت های مصوب است. کرایه های حمل افزایش زیادی داشته و بخشی از کرایه های حمل به شرکت های سیمانی تحمیل می شود )در قالب تخفیف(. 

ضمن اینکه تاثیر قیمت سیمان در بهای تمام شده ساختمان با اهمیت نیست و افزایش قیمت سیمان توجیه منطقی برای افزایش قیمت امالک نیست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تاکیدکرد:

درخواست افزایش قیمت سیمان روی میز وزیر صمت!

مدیر عامل فوالد خوزستان اعالم کرد:

برنامه سرمایه گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومانی فوالد 
خوزستان برای طرح های توسعه

مدیر عامل فوالد خوزســتان اعالم کرد: این شــرکت برای اجرای طرح های فاز ۴ توسعه، 
حدود 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده است.

علی محمدی در جلســه شورای معاونان این شــرکت که با حضور رئیس هیات عامل 
ایمیدرو برگزار شــد، افزود: طرح های کنســانتره و گندله ســنگان و فوالد شــادگان از 
جمله طرح های توســعه فوالد خوزســتان اســت. وی افزود: به دنبال تکمیل زنجیره 
فوالد هســتیم که یکی از نیازها، تامین 13 میلیون تن کنسانتره است. تولید کنونی، 2.۵ 
میلیون تن است. مدیرعامل فوالد خوزستان با اشاره به اینکه این شرکت همواره نزدیک 
به ظرفیت کارخانه، تولید کرده اســت، تصریح کرد: میزان تولید تا پایان امســال به 3.8 

میلیون تن می رسد.
وی ادامه داد: میزان صادرات نیز تا االن یک میلیون و ۶8۰ هزار تن بوده اســت. محمدی خاطرنشــان کرد: برای تامین ماده اولیه، عالوه بر طرح های توسعه 
در سنگان، به دنبال معادن کوچک مقیاس و کارخانه های با ظرفیت پایین هستیم.وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای این شرکت در بخش زیست محیطی، 

کاهش ۶۰ درصد غبار به رغم افزایش ۶3 درصدی تولید است.
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»کیوان جعفری طهرانی« تحلیلگر ارشــد بین المللی صنایع معدنی و فوالد معتقد اســت از زمان حضور دکتر رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و در پی آن انتخاب مدیران شایســته و باتجربه برای شــرکت های تابعه، ضمن کسب موفقیت های چشمگیر در زمان تحریم های ظالمانه و سایر 

مشکالت، نویدبخش آینده ای روشن در این بخش است.
بخش معدن و صنایع معدنی در ســالی که گذشــت همچون سایر بخش های اقتصادی کشور، روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. شرایطی که بی شک 
اعمال تحریم های متعدد آمریکا در طول یک ســال و اندی گذشــته، یکی از اصلی ترین دالیل بروز محدودیت در عرصه های بین المللی را ایجاد کرد و این 
محدودیت ها همچنان ادامه دارد. با این وجود »کیوان جعفری طهرانی« تحلیلگر ارشد بین المللی صنایع معدنی و فوالد می گوید بخش معدن و صنایع 

معدنی در این شرایط عملکردی قابل قبول داشته و حتی می توان سال آینده را با وجود مشکالت اقتصادی کشور در این بخش روشن ارزیابی کرد.
به اعتقاد وی، انتخاب مدیران شایســته، با تجربه و متخصص ســبب شده تا عبور از شرایط سخت، آسان تر شده و در برخی موارد عملکردهایی درخشان در 
حوزه های فوالد، مس و غیره شاهدیم. این تحلیلگر بین المللی بازارهای فوالد و صنایع معدنی در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن 2۴ درخصوص 
عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98 و پیش بینی عملکرد این حوزه در سال 99 ، افزود: ارزیابی هر مجموعه از این حوزه وسیع که از محصوالت 
باالدستی شروع، سپس وارد فاز فرآوری شده، پس از آن وارد محصوالت میانی و محصوالت نهایی پایین دستی می شود، یک کار تخصصی و بحثی مفصلی 

است که شاید در قالب یک مصاحبه به درستی حق مطلب ادا نشود.
وی بیان داشت:  به همین دلیل به ناچار به ذکر فاکتورها و سرفصل های مهم و اصلی این فیلد بزرگ تخصصی و رشته های مهم و متفاوت زیرمجموعه آن 
بسنده خواهم کرد. جعفری طهرانی خاطرنشان کرد:  در سال های گذشته در حوزه شرکت های معدنی دولتی یا خصولتی، حوزه شرکت های فوالد دولتی 
و خصولتی، شرکت های بورسی سهامی عام و حتی شرکت های مهمی همچون شرکت صنایع ملی مس، شاهد تغییرات مدیریتی بزرگی بودیم و به ویژه 
تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در هر دوره سبب می شد شرکت های مهم این حوزه نیز متعاقب جابجایی های مدیریتی کالن، دستخوش تغییراتی شوند.
وی یادآور شد:  اینجانب به عنوان فردی که بیش از سه دهه در این حوزه در کشور حضور داشته و با جابه جایی ها و تغییرات مدیریت معدن و صنایع معدنی 

آشنایی دارم، بسیاری از اوقات فقط نظاره گر و نگران بودم و ریشه این نگرانی به وضعیت آینده آن صنایع در پی جابه جایی ها باز می گشت.
جعفری طهرانی ادامه داد: با این حال امروز بدون تعارف باید گفت از زمان حضور دکتر »رضا رحمانی« به عنوان مقام عالی وزارت صمت، سلســله جابه 

جایی ها و تغییرات مدیریتی اتفاق افتاد که نتایجی مثبت و اثربخشی در همه شرکت های بزرگ زیرمجموعه تا امروز به دنبال داشته است.

انتخاب های شایسته، نوید بخش
 آینده ای روشن در بخش معدن و صناییع معدنی 

کیوان جعفری طهرانی در گفت وگو با معدن ٢٤ خبرداد:
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وی اشاره کرد: در طول یک سال و اندی گذشته از راس هرم بخش معدن وزارتخانه با انتصاب دکتر »خداداد غریب پور« به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو 
گرفته تا شاخه های مختلف زیرمجموعه و شرکت ها از جمله حضور دکتر »سعد محمدی« در شرکت ملی مس، مهندس »مالرحمان« در شرکت گل گهر، 
مهندس »عظیمیان« در شرکت فوالد مبارکه، مهندس »یزدی زاده« در شرکت ذوب آهن اصفهان و سایر تغییر مدیریت ها و حتی بعضا حفظ مدیران قدیمی 
و با تجربه از جمله مهندس »نوریان« در راس شرکت چادرملو ،مهندس »جعفری« در راس شرکت ایمپاسکو و مهندس »کالنتری« در راس شرکت صبانور، 
شاهد انتخاب هایی حساب شده افرادی از بدنه این حوزه بودیم که مدیرانی متخصص و کامال آشنا به مسائل و مشکالت روز با تجارب ارزنده هستند و نتیجه 

آن رشد، شکوفایی و بروز خالقیت در این حوزه مهم اقتصادی کشور بود.
نامبرده خاطرنشان کرد: امروز نوآوری و خالقیت را در تک تک شرکت ها شاهدیم و به عنوان نمونه، فوالد مبارکه اصفهان به عنوان شرکت بزرگ فوالدساز 
در ســطح کشــور و خاورمیانه به یک شرکت تکنولوگ تبدیل شده و در زمینه خدمات اجتماعی، خالقیت های خوبی ارائه داده است. هر یک از شرکت های 

بزرگ دیگر نیز به نوبه خود این چنین بوده اند.
وی گفت:  در شــرکت ملی مس، از زمان حضور دکتر ســعدمحمدی بیشترین رشد و شکوفایی صنایع مس را شاهد بودیم، در سایر شرکت ها نیز همه روزه 

موفقیت های خوبی ملموس و قابل مشاهده است که نتیجه انتخاب درست مدیرانی با کفایت در راس هر مجموعه است.
جعفری طهرانی اظهار داشــت: این انتخاب ها که در هفته های گذشــته به حضور دکتر داریوش اســماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت ختم شده، 
همگی کمک کرده تا در شرایط سخت تحریم که مشکالت زیادی دست به گریبان کشور است، نه تنها پسرفتی در تولید، فرآوری و حتی صادرات محصوالت 
معدن و صنایع معدنی نداشــته باشیم، بلکه پیشرفت های قابل مالحظه ای نیز با خالقیت، نوآوری و دلسوزی مدیران در جهت صیانت از ذخایر معدنی و 

منابع کشورحاصل شود.
این تحلیل گر ارشد که با وجود تحریم ها مجددا جهت سخنرانی در کنفرانس های بزرگ بین المللی حوزه معدن، صنایع معدنی و فوالد در سال 2۰2۰ به 
عنوان یک ایرانی دعوت شده است، ادامه داد: شاید بتوان گفت یکی از بهترین کارنامه های هر یک از مدیران یاد شده و سایر مدیران در طول 3۰ الی 4۰ سال 

تجربه کاری حرفه ای و تخصصی شان در سال 98 رقم خورده و باید به همه آنان تبریک و دست مریزاد گفت.
در ادامه وی گفت: تحریم های ظالمانه آمریکا حتی مانع حضور اینجانب به عنوان یک  سخنران ایرانی  در کنفرانس های سال 2۰19 گشت، ولی همین خال 
عدم حضور اینجانب که کامال مشــهود بود باعث اعتراض بسیاری از ســخنرانان و مدعوین کنفرانس های متعدد گشت و برگزار کننده های کنفرانس ها را 

مجاب کرد که مجوز الزم برای سخنرانی اینجانب با استفاده از تبصره عدم تحریم در مورد شخصیت های علمی ایرانی را برای سال 2۰2۰ بدست بیاورند.
J  اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور در جهان

این تحلیلگر ارشد بین المللی بازارهای فوالد و صنایع معدنی با بیان اینکه امروز دنیا نظاره گر این موفقیت هاست، خاطرنشان کرد:  همه مطالبی که در جراید 
کشــور و شبکه های اجتماعی منتشــر می شود، با حساسیت زیادی از سوی جراید بین المللی ترجمه، مطالعه و تحلیل می شود که نشان می دهد فارغ از 
تحریم های آمریکا، ایران و بخش معدن و صنایع معدنی کشــورمان همچنان برای همه کشورهای منطقه و حتی کشورهای مطرح جهان اهمیت بسزایی 

داشته و با ریزبینی مشغول ممیزی و تحلیل رویدادهای آن هستند.
وی گفت:  هرچند شاهد امتیازدهی باالیی از سوی جراید بین المللی به موفقیت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیستیم )به دلیل احتمالی مورد 
خشم و غضب قرار گرفتن از سوی آمریکا و سایر متحدان(، اما معتقدم وقتی مطلبی در این حوزه بیان شده و بازخورد منفی ندارد، یعنی این موضوع مهم و 

مثبت بوده و همینکه عده ای آن را زیر سوال نمی برند نشان دهنده موفقیت آن است.
جعفری طهرانی با اشــاره به شــرایط سخت تحریم ها که بخش های نفت و پتروشیمی کشور را نیز به طور مستقیم درگیر کرده، افزود:  با این حال در حوزه 
تخصصی معدن و صنایع معدنی، از آنجایی که بخش خصوصی قابلیت مانور بیشتری داشته و مدیریت کالن بخش خصوصی همه هزینه های خود را با 

احتیاط و برنامه ریزی شده انجام می دهد، می توان چراغ خاموش تر از سایر بخش ها به ویژه در مقوله صادرات نقش ایفا کند.
وی تاکید کرد:  با توجه به همه موارد یاد شده، امسال سالی بسیار موفقیت آمیز در حوزه معدن و صنایع معدنی بوده و امید می رود رشد و شکوفایی شرکت 

ها با وجود مدیران کارآمد و با تجربه در راس هرم آنها تداوم داشته باشد.
کیوان جعفری طهرانی تاکید کرد:  تداوم حضور مدیران موفق در شــرکت های بزرگ، نشــان می دهد انتخاب مدیران کالن حوزه معدن و صنایع معدنی به 

آنچنان بلوغ فکری رسیده که با تغییر وزیر و معاونان مربوطه بسادگی دستخوش جابه جایی نمی شوند و مدیران خوب همچنان باقی می مانند.
به گفته وی، چنین رویکردی موجب دلگرمی نسل جوان کشور است که مطمئن باشند زحمات شان دیده شده و فرصتی برای اثبات توانمندی ها در جهت 

شکوفایی عملکرد شرکت ها به آنان داده می شود.
جعفری طهرانی خاطرنشان کرد:  در سال 99 با وجود همه مشکالت اقتصادی که کشور با آنها دست به گریبان است و بخشی از آن نیز به موضوع تحریم 
ها برمی گردد، اما فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی می توانند امیدوار باشــند که دغدغه کمتری از نظر وضعیت اقتصادی نســبت به سایر بخش های 

اقتصادی کشور خواهند داشت و سال موفقی برای این حوزه و خانواده بزرگ خواهد بود.
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مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران )یزد( به صادرات ۵8 هزار تنی محصول از این شرکت در 11 ماهه امسال اشاره کرد که در مقایسه با صادرات 39 هزار تنی 
پارســال 19 هزار تن رشــد داشــته است و پیش بینی کرد این شرکت ســال 98 را با صادرات بیش از ۶۰ هزار تنی و رشد 2۰ هزار تنی نسبت به پارسال به 

پایان برساند.
"علیرضا چایچی" در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 2۴ افزود: شرکت فوالد آلیاژی ایران )یزد( در اسفندماه سال 77 )حدود 21 سال 

پیش( به بهره برداری رسید، ظرفیت ابتدای این کارخانه 1۴۰ هزار تن تولید انواع مقاطع گرد، تسمه و چهارگوش بنا نهاده شد.
به گفته وی، دانش فنی این شرکت از شرکت بوهلر اتریش به عنوان معتبرترین تولیدکننده فوالد آلیاژی و مخصوص جهان، همچنین شرکت دانیلی ایتالیا 

به عنوان مهمترین سازنده خطوط فوالد سازی است.
چایچی ادامه داد: کارخانه مشــتمل بر چهار واحد اصلی یعنی واحد فوالدســازی شامل ســه کوره قوس ۴۵ تن، سه LF، خطوط VD و VOD ، دو خط 

ریخته گری و دو خط ریخته گری تک باری است.
 وی اضافه کرد: واحد دوم شــامل کارخانه نورد ســنگین است که در آن ابعاد گرد ۶۰ تا 2۰۰ میلیمتر، تسمه ها و چهارگوش های سنگین تولید می شود، 
در کارخانه نورد ســبک ابعاد 12 میلیمتر گرد تا ۶۵ میلیمتر، همچنین تســمه و چهارگوش های با اندازه پایین تر تولید می شود و باالخره در واحد چهارم 

واحد تکمیل کاری و عملیات حرارتی است که در آن انواع عملیات حرارتی مورد نیاز مشتریان اعم از آنیل، نرماالینرینگ و غیره انجام می شود.
این مســئول خاطرنشــان کرد: در این کارگاه چهار تست به صورت آنالین بر روی محصوالت شامل تست ابعاد، تست عیوب سطحی، تست عیوب داخلی 
و تست گرید روی تولیدات بر اساس نظر مشتریان انجام می شود، همچنین عملیات پیلینگ و پوست کنی از سطح در این کارخانه قابل انجام است و در 

نهایت محصوالت برای بسته بندی و انبار به واحد انتهایی ارسال می شود.
 مدیرعامــل فــوالد آلیاژی ایران )یزد( در ادامه در خصوص آمار و ارقام تولید فروش و صادرات شــرکت در 11 ماهه امســال گفت: تا پایان بهمن ماه در 

کارخانه فوالدسازی ۴۵3 هزار و ۵۰۰ تن فوالد مذاب تولید شد که در هم سنجی با پارسال 1۰ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران در گفت و گو با سایت خبری معدن ٢٤ مطرح کرد:

رشد ۱۹ هزار تنی صادرات 
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وی ادامه داد: در این مدت در کارخانه نورد ســنگین 17۴ هزار تن مقاطع و بیلت های ســنگین تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال )تولید 1۶7 
هزار و 8۰۰ تن محصول( چهار درصد رشد داشته است.

 به گفته این مقام مســئول، در 11 ماهه امســال 2۰۰ هزار تن فوالد سبک تولید شــد که در هم سنجی با پارسال هشت درصد رشد داشته است، همچنین 
در کارخانه تکمیل کاری و عملیات حرارتی 1۴8 هزار و ۶۰۰ تن محصول تولید شــد که در مقایســه با 13۵ هزار و 1۰۰ تن محصول در 11 ماهه پارسال 1۰ 

درصد رشد داشته است.
وی گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال ۴9۰ هزار تن مذاب تولید می شود و در سال آینده این رکورد به ۵1۰ هزار تن افزایش خواهد یافت 

که به ظرفیت اسمی کارخانه نزدیک خواهد شد.
چایچی با اشاره به فروش محصوالت در 11 ماهه امسال خاطرنشان کرد: در این مدت ۴۰3 هزار تن انواع محصول در این شرکت به فروش رفته و حمل 

شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال هفت درصد رشد داشته است.
 این مقام مسئول در ادامه به رکورد ها و افتخارات فوالد آلیاژی یزد اشاره کرد و گفت: این شرکت موفق شد در 11 ماهه امسال چندین گواهینامه با ارزش 
را کســب کند که از جمله مهمترین آنها گواهینامه IATF یا الزامات خاص صنعت خودرو اســت که به عنوان نخستین شرکت فوالدی در ایران موفق به 

کسب آن شدیم.
وی بیان داشــت: این شــرکت همچنین به عنوان نخســتین شــرکت دانش بنیان برای چهار گروه از محصوالت مقاوم به حرارت، فوالدهای زنگ نزن و 

فوالدهای میکرو آلیاژ موفق به کسب گواهینامه دانش بنیان شده است.
چایچی همچنین در خصوص رکوردهای تولید و فروش شــرکت گفت: موفقیت های خوبی در 11 ماه امســال حاصل شد که از جمله رکوردشکنی تولید 

ماهیانه مذاب فوالدسازی در اردیبهشت ماه امسال با رکورد ۴8 هزار و 79۰ تنی قابل اشاره است.
 وی بیان داشــت:  در نورد ســنگین رکورد روزانه در تاریخ 27 فروردین امسال با تولید هزار و 73۴  تن محصول شکسته شد، همچنین در نورد سبک سه  
بار رکورد روزانه جابجا شد که آخرین آنها دهم بهمن ماه امسال با تولید هزار و 13۰ تن بود. در قسمت تکمیل کاری و عملیات حرارتی در شانزدهم آبان 

امسال رکورد 1۰۵۵ تن تولید به ثبت رسید.
چایچی در خصوص رکوردهای فروش و حمل شرکت نیز گفت: در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال سه هزار و ۶۵1  تن محصول به فروش رفت و حمل 

شد، همچنین رکورد ماهیانه فروش و حمل محصوالت متعلق به اردیبهشت ماه امسال با ۴8 هزار و ۴82 تن است.
وی در خصوص نوآوری ها و تولید گرید ها و سایزهای جدید در شرکت فوالد آلیاژی یزد گفت: در 11 ماه امسال بر اساس درخواست و نیاز مشتریان موفق 

به تولید 9 سایز جدید در اشکال گرد و تسمه در صنایع مختلف مصرف کننده داخلی شدیم.
مدیرعامــل فــوالد آلیاژی ایران )یزد( ادامه داد: با توجه به نیاز صنایع مهم و مادر نظیر خودروســازی، پتروشــیمی، شــیمیایی و صنایع مفتولی، 1۶ نوع  
فوالد جدید به محدوده گرید تولیدات شــرکت اضافه کردیمو اکنون شــرکت فوالد آلیاژی ایران افزون بر ۴۰۰  نوع فوالد مختلف را طراحی و تولید کرده 
و می تواند بر اســاس ســفارش مشتریان این گریدها را  باز هم توسعه داده و شرایط را برای بومی سازی محصوالت فوالدی که تاکنون از خارج تامین می 

شدند فراهم کند.
 وی یادآور شــد: شــرکت فوالد آلیاژی ایران ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم دارد که ارزش هر ســهم شرکت در تاریخ سی ام بهمن ماه از مرز 1۰۶۰ تومان 
گذشــت، این در حالی اســت که در پنجم فروردین ماه امســال ارزش سهام شرکت تنها 32۵ تومان بود که نشــان دهنده قدرت سهم و شرایط مطلوب 

فعالیت شرکت است.
چایچی اظهار داشــت: نگرانی اصلی شــرکت های فوالدی در تامین شارژ آهنی و آهن اسفنجی اســت، به دالیل مختلفی که خیلی هم توجیه شفافی 

نداشته در چهار- پنج ماه اخیر شرکت ها با کمبود در پاسخگویی به آهن اسفنجی مورد نیاز شرکت های فوالدی مواجه شدند.
وی گفت: اکنون قیمت های آهن اسفنجی به شدت رشد کرده و در مقایسه با شهریور ماه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد قیمت داشتیم.

مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران )یزد( اضافه کرد: ســهمیه هایی که به این شرکت از کارخانجات تولید کننده آهن اسفنجی داده می شده به شدت 
کم شده و دچار نگرانی هستیم.

 وی افزود: بیش از 2۰ شرکت تخصصی ابزار سازی، مفتولی، ریلی  پتروشیمی، خودروسازی و غیره به این شرکت وابسته اند و اگر کمکی در زمینه تأمین 
مواد اولیه دریافت نکنند ممکن اســت صنایع پایین دستی نیز دچار مشکل شــوند، بر این اساس از مسئوالن وزارت صنعت، معاونت معدنی وزارتخانه، 
رئیس هیات عامل ایمیدرو و ســایر دســت اندرکاران تقاضا داریم که به نحو مطلوب به شرکتهایی نظیر فوالد آلیاژی ایران کمک کنند تا بتوانند با شرایط 

مناسب و شایسته پاسخگوی صنایع پایین دستی باشند.
چایچی در پایان به موفقیت فوالد آلیاژی ایران در کســب تندیس و لوح صنعت ســبز کشــوری برای پنجمین بار و دومین ســال متوالی اشاره کرد که به 
عنوان شرکتی حامی و حافظ محیط زیست در کشور شناخته می شود و گفت: این شرکت با فضای 1۰۰ هکتاری حدود 3۰۰ هکتار فضای سبز آن را احاطه 

کرده است.
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اردشیر سعدمحمدی در مراسم بهره برداری از بزرگراه خواجه- 
ورزقــان از آخرین وضعیــت طرح های توســعه مجتمع مس 
سونگون خبر داد. به گفته مدیرعامل شرکت مس کارخانه آهک 
اهر با ســرمایه گذاری بالغ بر 11۰۰ میلیارد ریال در خردادماه 99 
به بهره برداری می  رســد. کارخانه آهک اهر در خردادماه 99 به 

بهره برداری می رسد
سعدمحمدی در ادامه با اشاره به پیشرفت عملیات احداث فاز 3  

تغلیظ افزود: برای این پروژه سرمایه گذاری بالغ بر 27۰۰۰ میلیارد 
ریال مورد نیاز اســت که رقمی نزدیــک 1۰.۰۰۰ میلیارد ریال آن 
تخصیص یافته که در قالب قطعات مورد نیاز تهیه و به مجتمع 

مس سونگون منتقل شده است.
وی همچنین با اشــاره به آغاز عملیات خاک برداری این پروژه از 
اوایل سال جاری اظهار داشت: طبق محاسبات انجام شده برای شروع عملیات اجرایی باید 3میلیون مترمکعب خاک برداری انجام شود که امسال به همت 

همکاران مجتمع مس سونگون به میزان یک میلیون و 8۰۰ هزار مترمکعب آن انجام شده است.
سعد محمدی ادامه داد: انشاهلل عملیات اجرایی ساخت این کارخانه تغلیظ 15۰ هزار تنی از تیرماه سال 99 آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت مس با اشــاره به تالش شرکت مس برای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید گفت: عالوه بر پروژه فاز 3 تغلیظ، کارخانه آهک اهر نیز در 
دست اقدام است که پیشرفت خوبی داشته است و تا خردادماه 99 به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای این پروژه 11۰۰ میلیارد ریال ســرمایه گذاری صورت گرفته اســت اضافه کرد: با بهره برداری از آن عالوه بر اشــتغال زایی و ایجاد منابع و 
گردش مالی در استان، آهک مورد نیاز کارخانه کنسانتره مجتمع مس سونگون از این کارخانه تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مس با اشاره به فعالیت های اخیر این شرکت در حوزه اکتشافات اظهار داشت: مطالعات اکتشافاتی خوب در این حوزه در حال انجام است 
که با این اکتشافات جدید به ذخایر خوب و مناسبی دست خواهیم یافت. در حال حاضر ایران با 34.5 میلیون تن مس خالص اکتشاف شده رتبه 8 دنیا را در 

اختیار دارد و تالش می کنیم با اکتشافات جدید به رتبه 7 جهان دست پیدا کنیم.
وی با اشــاره به پیشــرفت پروژه هیپ لیچینگ مجتمع مس ســونگون افزود: این پروژه 3۰۰۰ تنی تولید کاتد، به یاری خداوند در پایان سال آینده به مرحله 
بهره برداری خواهد رسید و اولین مس کاتدی آذربایجان در پروژه هیپ لیچینگ تولید خواهد شد و به سبد محصوالت مجتمع مس سونگون اضافه خواهد 

شد.
مدیرعامل شــرکت مس با اشــاره به کاهش 4۰۰ دالری قیمت مس در بازار جهانی نسبت به سال گذشته گفت: با تالش تمامی همکارانم توانستیم، ارزش 
دارایی های شــرکت را به بیش از 62۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده و برای ســهامداران بســتری مناسب برای ســرمایه گذاری ایجاد کنیم که صمیمانه به 

همکارانم خسته نباشید می گویم و به خاطر تمامی تالش هایشان در ثبت رکورد های تولیدی تشکر می کنم.
سعدمحمدی با اشاره به پیشرفت های فیزیکی پروژه های تکمیل چرخه تولید در مجتمع مس سونگون افزود: یقین بدانید عملیات اجرایی این پروژه ها انشاهلل 
در اوایل سال 99 آغاز خواهد شد و اقدامات الزم در خصوص انتخاب پیمانکار و ... انجام گرفته است و همچنین تالش خواهیم کرد تمامی قطعات و مصالح 

این پروژه را از داخل استان تأمین کنیم تا منابع و گردش مالی آن نصیب استان شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته درزمینه پیاده سازی نهضت بومی و داخلی سازی قطعات گفت: در این زمینه تفاهم نامه ها و قراردادهای الزم 
با ده شرکت دانش بنیان در استان منعقد شده است که از 1۰92 قطعه موجود در پنل داخلی سازی امسال، توانسته ایم بیش از 43۰ قطعه به دست توانمند 

صنعتگران و تولیدکنندگان استان ساخته شده و مابقی آن در حال مهندسی معکوس برای ساخت است.
وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با طرح های توسعه ای در حال اجرا در مجتمع مس سونگون، تحولی عظیم در گسترش و توسعه و خدمت به اقتصاد 

استان و امت شهیدپرور استان ایجاد کنیم و خطه آذربایجان به جایگاه استحقاقی خود دست یابد.

مدیرعامل شرکت مس در مراسم بهره برداری از بزرگراه خواجه-ورزقان:

کارخانه آهک اهر در خردادماه ۹۹ به بهره برداری می رسد
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مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه  از ابتدای سال جاری فروش ریل های کارکرده 
راه آهن ممنوع شــده است، گفت: این ریل ها در ساخت خطوط فرعی برای 
اتصال کارخانجات و مراکز بار به شبکه ریلی طبق بند 25 سیاست های کلی 

برنامه ششم استفاده می شود.
سعید رسولی با تأکید بر اینکه حمل ونقل ریلی ایمن ترین، پاک ترین و بهترین 
شــیوه حمل ونقل محسوب می شود، اظهار داشت: حمل ونقل ریلی در دنیا 
به دلیل ویژگی های منحصر به فرد  در توسعه و اثرگذاری در اقتصاد کشورها 

مورد توجه است.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  با تأکید بر اینکه  حمایت 
از تولید داخل و رونق تولید در حمل ونقل ریلی را در اولویت کاری خود قرار 
داده ایم، گفت: پیش بینی می شود سال آینده شاهد شکوفایی خوبی در حوزه 
تولیدات داخلی صنایع ریلی داشته باشیم. وی درباره استفاده شرکت راه آهن از ریل تولید داخل، برای احداث خطوط دوم ریلی ، بیان کرد: راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران اولین شرکتی بود که برای خرید ریل با ذوب آهن اصفهان قرارداد منعقد کرد، ما امروز قراردادی فعال با ذوب آهن به ظرفیت 4۰ هزار تن ریل 

داریم که 3 هزار تن  را تحویل گرفته ایم و در شبکه ریلی در حال استفاده است. 
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: همچنین برای توســعه همکاری ها با ذوب آهن در حوزه تأمین ریل و حمل ونقل مواد اولیه و 

محصوالت ذوب آهن، اخیراً تفاهماتی با مسؤوالن ذوب آهن داشته ایم.
J   در قبال دریافت ریل از ذوب آهن وجه نقد می پردازیم 

وی درباره نحوه پرداخت هزینه   ریل های دریافتی از ذوب آهن توســط راه آهن بیان کرد: ما با ذوب آهن در حوزه خرید ریل به صورت تهاتری عمل نمی کنیم، 
بلکه  در قبال خریدها، وجه پرداخت می کنیم و در قبال خدمات حمل ونقلی که به ذوب آهن می دهیم نیز وجه دریافت می کنیم.

رسولی ادامه داد: شرکت راه آهن بسته همکاری با کارخانجات فوالدی و معدنی تعریف کرده است و هدف اول ما حمایت از آنها بابت کاهش قیمت تمام 
شده آنها است، ضمن آنکه حمل و نقل محصوالت و مواد اولیه آنها را هم انجام می دهیم.

J  تفاهم با ذوب آهن درباره قیمت ریل
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران اظهار داشــت: آنچه که ما در شبکه ریلی پیاده می کنیم، بازســازی و نوسازی های خطوط ریلی است، 
همان طور که گفتیم در حال حاضر قرارداد 4۰ هزار تنی با ذوب آهن اصفهان داریم، 3 هزار تن را تحویل گرفته ایم و مابقی را در بازه زمانی مشخصی تحویل 

می گیریم.
وی بیان کرد:  امروز کار تولید ریل در شــرکت ذوب آهن رونق جدی دارد و همه چیز طبق روال مناســب در حال است، ذوب آهن استانداردها و مراحل فنی را 

به خوبی طی کرده  است و طبق آنچه اعالم کرده اند همه نیازهای ما را پوشش می دهند.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران افزود: وقتی مدعی حمایت از تولید داخل هستیم باید همه ابعاد را با توأم و با هم ببینیم تا بدین ترتیب  

تولیدکننده داخلی عالوه بر اینکه تولید مورد تعهد خود را انجام می دهد، مطمئن باشد  آینده ای روشن و جذاب برای تولیدات بعدی خود خواهد داشت.
J  فروش ریل های کارکرده راه آهن از ابتدای امسال ممنوع شد

رســولی درباره تحویل ریل های کارکرده شرکت راه آهن و امکان تحویل آن به ذوب آهن بابت تهاتر ریل، اظهار داشت: ریل هایی که در خطوط اصلی راه آهن 
فرسوده می شوند و برای سرعت ها  و ظرفیت های ترددی باال غیرقابل استفاده می  شوند، در بازسازی ها و نوسازی ها خطوط اصلی، با ریل نو تعویض می شوند؛ 
 از ابتدای سال 98 فروش این ریل ها در راه آهن ممنوع شد، شرکت راه آهن از این ریل های کارکرده  در خطوط فرعی برای اتصال شبکه ریلی به کارخانجات و 

مراکز بار استفاده می کند.
وی تأکید کرد:  اتصال مراکز بار و کارخانجات به راه آهن  در بند 25 سیاست های کلی برنامه ششم مورد تأکید مقام معظم رهبری  است.

فروش ریل های کارکرده راه آهن ممنوع شد

تفاهم با ذوب آهن درباره قیمت ریل
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محمدعلی دیبایی، مدیر توسعه بازار فناور کربن/ شرکت اکسیر خوارزمی●
»الگوهای قدیمی، پاسخ های قدیمی می دهند!« به عنوان یک شرکت دانش بنیان در بخش خصوصی، 
در اقتصاد به شــدت دولتی ایران، باید این جمله را سرلوحه تصمیم گیری های اصلی خود قراردهید تا 
بتوانید داعیه »الگوریتم توســعه پایدار« را داشته باشید و استراتژی های کلیدی خود را در زمان مناسب 
بهنگام کنید. تکرار تاریخچه پر فراز و نشیب موضوع »الکترودهای گرافیتی« در صنعت فوالد ایران، هم 
از حوصله این مقاله خارج است و به احتمال زیاد از حوصله خوانندگان محترم آن. اما شناسایی الگوی 
اجرا شده در سال های گذشته برای جلوگیری از تکرار اشتباهات و دست یابی به راهکار واقع گرایانه حل 
این مســئله، الزامی اســت. با نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در ده سال گذشته در این حوزه رخ داده است، 

موارد ذیل به عنوان مشخصه های اصلی این الگو روی می نمایند:
1. تعریف یک پروژه عظیم ملی

2. نیاز به سرمایه گذاری در سطح پروژه های ملی
3. تعیین دولت و شرکت های دولتی به عنوان مجریان پروژه

4. وابستگی انگیزه اجرای پروژه به میزان فشار از سوی صنعت فوالد )تغییرات شرایط تامین الکترودهای 
گرافیتی از تولید کنندگان خارجی(

تولید »کک ســوزنی« به عنوان ماده اولیه استراتژیک تولید »الکترود گرافیتی« به عنوان یکی از نیازهای 
اولویت یک صنعت کشور، از حدود یک دهه گذشته در دستورکار موسسین شرکت »فناور کربن اکسیر خوارزمی«، عضو هلدینگ HNT، قرار گرفته بود اما به دلیل وجود 
پارامتر های عدم قطعیت فراوان در این مســئله، این فعالیت ها به صورت متمرکز شــکل نگرفتند. تا اینکه در روزهای پایانی سال 1397، با تاکید و پیگیری های دلسوزانه 
»معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« این شرکت با هدف توسعه هرچه سریعتر فناوری تولید »کک سوزنی« و به تبع آن »الکترود گرافیتی« شکل گرفت و مراحل 
تقویت تیم فوق تخصصی، تولید در مقیاس آزمایشــگاهی، انجام تســت های مورد نیاز، ساخت پایلوت نیمه صنعتی با ظرفیت 5۰۰ تا 1۰۰۰ کیلوگرم در روز و بهینه سازی 
تجهیزات و شرایط عملیاتی برای دستیابی به مشخصاتی مشابه بهترین نمونه های خارجی، در مدت زمان کوتاهی با تالش شبانه روزی و گروهی به انجام رسیدند. دستیابی 
به این فناوری، در مقیاس پایلوت مورد توجه »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« به عنوان متولی حمایت و هدایت شرکت های دانش بنیان قرار گرفت و بعد 
از انجام تست های مختلف در داخل و خارج از کشور و سپس بهینه سازی فرآیند تولید بر مبنای نتایج بدست آمده، منتج به تایید »شرکت فناور کربن اکسیر خوارزمی« به 
عنوان یک مجموعه دانش بنیان و در نتیجه تدوین و تصویب طرح تولید واحد 2۰.۰۰۰ تن در سال شد. اما همگان آگاهند که این تازه آغاز راه است و عبور از این مرحله تا 
رسیدن به ساخت داخلی »الکترود گرافیتی« مسائل و مصائب فراوانی را به همراه دارد. تصمیم هوشمندانه »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« در هدایت این 
پروژه در مسیر تجربه موفق تولید کاتالیست با دانش فنی ایرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بارقه های امید را پر رنگ تر می کرد که این پروژه در بازه زمانی نسبتا 
کوتاهی به نتیجه خواهد رسید. حتی سهامداران »شرکت فناور کربن اکسیر خوارزمی« برای جلوگیری از تکرار تجربه های ناموفق گذشته، تصمیم گرفتند که تا حد امکان 
از تســهیالت دولتی اســتفاده نکنند و راهکارهای جایگزینی را جهت اجرایی شدن پروژه به شرکت »ایمیدرو« به عنوان متولی این امر پیشنهاد دادند. طرح پیشنهادی این 
شــرکت در مقیاسی متوسط و با ســرمایه گذاری بسیار اندک نسبت به معیار پروژه های ملی و البته سازماندهی چابک بخش خصوصی ارائه شد و با حضور جناب آقای 
دکتر ســتاری، معاون محترم رئیس جمهور، در بهمن ماه ســال جاری کلید خورد. در این مرحله، پیشــرفت کار و خصوصا تسریع انجام مراحل اولیه و رسیدن به تولید در 
کوتاه ترین زمان ممکن، نیازمند حمایت همه جانبه دولتی و برداشتن موانع موجود برای دستیابی به مدل اجرایی مناسب است. تقریبا بدیهی به نظر می رسد که، هنگامی 
که تا این حد به تحقق یک رویای طوالنی مدت که برای صنعت فوالد کشور به شدت حیاتی است، نزدیک شده ایم، تمام تالش ها با انگیزه¬ای ملی در راستای دستیابی 
به هدف غایی بومی سازی »الکترود های گرافیتی« هم راستا شوند. اما متاسفانه درست چند روز پس از کلنگ زدن کارخانه تولید »کک سوزنی« با ظرفیت 2۰ هزار تن در 
سال و سرمایه گذاری مورد نیاز کمتر از 5۰ میلیون دالر در »مجتمع پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه« متعلق به هلدینگ دانش بنیان HNT، خبری منتشر می شود 
که شوکه کننده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت، پروژه ملی و عظیمی را برای تولید کک اسفنجی و کک سوزنی در مقیاس بسیار بزرگ و با 
سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دالر!!! با امضاء تفاهم نامه ای آغاز می کنند. خبر به تنهایی و بدون اطالع از آنچه در ده سال گذشته در این حوزه رخ داده می توانست 
خبر مسرت بخشی باشد. لیکن دریغ که صاحبان فن و بزرگان صنعت، آگاهند که این الگو دقیقا همان الگویی است که در باال به مشخصات و پارامترهای تعیین کننده اش 
اشاره شد. مشخصاتی نظیر، مدیریت دولتی، سرمایه گذاری بسیار باال و … که مخالف نص صریح سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است. 
حال دقیقا در بزنگاهی واقع شــده ایم که تصمیم گیری صحیح و جســورانه در سطح مدیریت کالن اقتصادی کشور می تواند یکی از بزرگترین نیازهای استراتژیک ایران را 
به یک نقطه قوت برای کشور در منطقه و بلکه جهان بدل سازد و البته تصمیم گیری بر مبنای »الگوهای قدیمی« قطعا »پاسخ های قدیمی« و بلکه پاسخ هایی با زیان 

بسیار جدی تر را به همراه داشته باشد.

بومی سازی »الکترود گرافیتی« تحقق یک رویا؟! 
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مهدی نقوی در گفت وگو با معدن٢٤ خبرداد:

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه از کاهش ارزبری 35 میلیون یورویی در این شرکت در سال جاری 
با اجرای برنامه های تعمیق داخلی سازی و ساخت داخل کردن هزار قطعه خبر داد. 

»سید مهدی نقوی« در گفت وگو با خبرنگار معدن2۴ افزود: موضوع بومی سازی از حدود 18 سال پیش 
در فوالد مبارکه آغاز شــده و طی این سال ها تجهیزات، قطعات یدکی، مواد اولیه و مواد مصرفی زیادی 

داخلی سازی شدند.
وی بیان داشــت: به طور کلی بیش از 65 درصد حجم خرید این شــرکت )از نظر تعداد( از اقالم داخلی 

انجام می شود که در برخی موارد تا 82 درصد هم رسیده است.
نقوی گفت: اقدامات خوبی در راســتای داخلی ســازی اقالمی که به عنوان قطعات بحرانی در شرکت 

شناخته می شود انجام شده و همه ساله در این زمینه هدفگذاری می شود.
وی از برنامه داخلی سازی دست  کم هزار قطعه یدکی در سال جاری خبر داد که این هدف تا پایان دی 

ماه محقق شد، در حالی که تا پیش از این، اقالم یاد شده از خارج کشور تهیه شده و تامین کننده داخلی برای آنها نداشتیم.
J  راه اندازی نخستین خط تولید داخلی فوالد مبارکه در سال ٩٩

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد:  بخش دوم فعالیت ها، بومی سازی فرآیندهای تولید است که از ابتدای امسال در دستور کار 
قرار گرفته است.

وی توضیح داد: در این پیوند، نقشه راه فناوری از ابتدای فرآیند تولید تا پایان چرخه تولید انواع ورق های پوشش دار مورد مطالعه قرار گرفته و در حال بررسی 
امکانات موجود در کشور برای تحقق این مهم هستیم.

نقوی خاطرنشان کرد: به این منظور، فرآیندهایی که در کشورمان بر مبنای فرآیند تولید فوالد طراحی و بومی سازی نشده را استخراج می کنیم و سال آینده 
نخستین خط تولید که طراحی داخلی داشته و ساخت قطعات آن از سوی صنعتگران داخلی انجام شده را راه اندازی خواهیم کرد.

J  اقدامات فوالد مبارکه در راستای فناور محور شدن
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با توجه به شرایط جدید شرکت فوالد مبارکه و شروع فاز جدید حرکتی آن به سمت فناور محور شدن 

در سال جاری، اقداماتی در این راستا و دستیابی به این هدف طراحی شده است.
»ســید مهدی نقوی« از ایجاد دپارتمان بومی ســازی در این معاونت خبر داد و افزود: هرچند از حدود 18 سال پیش فرآیند بومی سازی در فوالد مبارکه در 
دستور کار بوده و اقدامات زیادی در همین راستا انجام شده، اما این دپارتمان در سال جاری برای بومی سازی فرآیندها و پروسه تولید و همچنین بومی سازی 

تجهیزات و قطعات شکل گرفت.
نقوی خاطرنشان کرد: در راستای نیل به اقتصاد نسل چهارم و اقتصاد دیجیتال، با همراهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه تهران و فوالد 
مبارکه کنسرسیومی سه جانبه شکل گرفت و در همین راستا شعبه مرکز رشد و نوآوری فوالد مبارکه بخش اقتصاد دیجیتال در دانشگاه تهران راه اندازی شد.
وی بیان داشــت: همراهی و همگامی ســه دپارتمان اصلی مهندسی کارخانه، واحد R&D و واحد بومی سازی در کنار یکدیگر در معاونت تکنولوژی فوالد 

مبارکه، مسیر جدیدی برای افزایش توان فناورشدن مجموعه و ارتقای سطح داخلی سازی است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان از فعال سازی پژوهشکده صنعت فوالد با رویکرد تولید محصوالت جدید و کیفی خبر داد که گام نخست آن 

برداشته  و تجهیزاتی در این راستا برای دپارتمان تهیه شده تا محصوالت جدید طراحی کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سایت های مرتبط با بومی سازی و R&D برای دسترسی بهتر همه افرادی که می توانند به مجموعه فوالد مبارکه کمک کنند، 
توسعه داده شده است. نقوی اظهار داشت: اکنون در حال راه اندازی مرکز توسعه و نوآوری فوالد مبارکه در شهر اصفهان هستیم تا به کشف و جذب ایده 

های خالق در آنجا پرداخته و در نهایت به تجاری سازی ایده ها در فرآیند تولید کمک شود.

راه اندازی نخستین خط تولید داخلی 
فوالد مبارکه در سال 99
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مدیرعامل مجتمــع گندله ســازی مادکوش درباره ســرمایه گذاری ایــن واحد گفت: 
ســرمایه گذاری ارزی انجام شده 1۵7میلیون یورو و ســرمایه گذاری ریالی 3۰۰میلیارد 
تومان است. تا امروز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ نفر-روز ایجاد اشتغال کرده و 1۶۰ نفر 

نیز برای فاز یک جذب نیرو داشته ایم.
“علیرضا صمدی” در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن 2۴ از راه اندازی 
قریب الوقوع فاز نخســت واحد پنج میلیون تنــی گندله مادکوش خبر داد و افزود: این 
واحد گندله سازی که به دلیل برخی مشکالت در زمان خود به بهره برداری نرسید، اکنون 

در ایستگاه پایانی قرار گرفته، تست سرد آن انجام شده و در انتظار تست گرم است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون عملیات مکانیکال، نصب، ابزار دقیق و برق واحد مادکوش 
به پایان رســیده، تست سرد آن انجام شده و در مرحله شروع تست گرم قرار دارد و به 
محض تامین کنسانتره، وارد مرحله راه اندازی می شود. صمدی اظهار داشت: این پروژه 
هم اینک بیش از 98درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مواد اولیه مورد نیاز آن قرار است از سه معدن بزرگ تامین شود. به گفته این مقام مسئول، منابع مالی 
ارزی از طریق بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی به میزان 13۰ میلیون یورو و مابقی سرمایه مورد نیاز ارزی و ریالی از طریق صاحبان سهام تامین 
شــده اســت. وی ادامه داد: برخی تجهیزات اصلی خط تولید از سازندگان معتبر اروپایی تامین  شده و بخش هایی از مشترکات فاز دوم ایجاد شده است. این 
واحد به زودی و قبل از پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که فاز یک و دو هر کدام به طور اسمی 2.۵ میلیون ظرفیت دارند که تا 3.۴ میلیون تن در هر 

فاز قابل افزایش است و در مجموع دسترسی به ظرفیت تولید ساالنه هفت میلیون تن در آینده نزدیک برای این واحد قابل تحقق خواهد بود.
مدیرعامل مادکوش گفت: فاز 2 گندله سازی مادکوش نیز 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برق، آب و گاز مورد نیاز آن خریداری و نصب شده است.

J  تامین مواد اولیه
به گفته این مقام مسئول، برای این واحد تولیدی مهم ترین موضوع، تداوم تامین مواد اولیه است و در غیر این صورت، اینجا فقط یک قبرستان آهن است.

وی گفت: پیش از این مقرر بود از مواد اولیه وارداتی استفاده کنیم، اما به دلیل تحریم ها امکان پذیر نبوده یا بسیار سخت است و به صرفه نیست و باید به 
فکر تامین مواد اولیه از داخل باشیم.

صمدی در عین حال خاطرنشان کرد: البته به دنبال تامین کنسانتره تولید داخلی نیز بودیم و با تامین کنندگان داخلی هم مذاکره کردیم و روند تولید را مشروط 
به تخصیص دولتی نکردیم. وی تاکید کرد: آنچه مسلم است مادکوش یک واحد مگامدول با سه میلیون تن ظرفیت است و نمی توان کنسانتره مورد نیاز آن 

را از بازار داخلی تهیه کرد؛ این نکته ای است که باید در تخصیص های دولتی در نظر گرفته شود.
مدیرعامل مادکوش درخصوص توجیه اقتصادی واردات کنســانتره ســنگ آهن گفت: باید دید واردات کنسانتره در انتهای خط تولید چه قیمت تمام شده ای 
دارد؟ آیا فوالدی که قرار است تولید شود بازار داخلی دارد و اگر صادر می شود، نرخ صادراتی آن چقدر است؟ اینها عواملی است که صرفه اقتصادی واردات 

کنسانتره را مشخص می کند و باید کل زنجیره را ببینیم.
وی ادامه داد: امروز اگر بخواهیم کنســانتره وارد و گندله تولید کنیم، نرخ تمام شــده از نرخ اعالمی دولت برای فروش گندله باالتر خواهد بود، زیرا تحریم 

هزینه های حمل، انتقال پول و… را باالتر می برد و فروشنده وقتی می بیند متقاضی مواد از ایران است نرخ را باالتر اعالم می کند.
J  فروش گندله

صمدی یادآور شد: وقتی دولت تامین کننده کنسانتره ما می شود در فروش گندله نیز تابع سیاست های دولت هستیم. اگر خارج از سیستم دولتی، کنسانتره را 
تامین کنیم، بازهم واحدهای فوالدی همجوار را تامین خواهیم کرد.

وی درخصوص اســتحصال ذخایر ســنگ آهن هماتیتی استان هرمزگان و برنامه توسعه ای برای تولید کنسانتره گفت: سنگ آهن استان پایه هماتیتی دارد و 

علیرضا صمدی در گفت وگو با معدن٢٤ خبرداد:

بهره برداری قریب الوقوع گندله سازی مادکوش 
با سرمایه گذاری ارزی ۱۵۷میلیون یوروییی 
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برای فرآوری آن نیازمند آب هستیم.
مدیرعامل مادکوش ادامه داد: یا اینکه فناوری باید وجود داشته باشد که آن را به نوعی کنسانتره تبدیل کنیم که قابلیت مصرف در کارخانه های گندله  سازی 

داشته باشد که محصوالت آن خوراک واحدهای فوالدسازی به روش احیای مستقیم است؛ باید کل این زنجیره را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه درحال حاضر این دانش و قابلیت انتقال آن به کارخانه وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: شــاید دانش در دانشگاه یا شرکت هایی وجود داشته 
باشد، اما هنوز این شرایط ایجاد نشده که وارد فرآیند کاری معدن شود و سنگ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تا ۶7 درصد تبدیل کند که بتوان از آن گندله  تولید کرد. 

البته فناوری وجود دارد که سنگ آهن را به عیار ۶2 برساند.
صمدی گفت: گروه سرمایه گذاری ارزش، این فرآیند را پیش برده و حتی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قراردادی منعقد کرده تا معادن کوچک مقیاس 

را احیا و واحدهای کوچک مقیاس کنسانتره سنگ آهن ایجاد کنند.
وی بیان داشت: البته مادکوش توان مصرف کنسانتره آهن هماتیتی را دارد و می تواند از ۶۰ تا 1۰۰ درصد کنسانتره سنگ آهن هماتیتی را وارد خط تولید خود 
کند. این مســئول درخصوص تفاوت خط تولید گندله ای که ســنگ آهن مگنتیتی مصرف می کند، اظهارداشت: در فرآیند تولید تغییراتی ایجاد شده تا بتواند 
کنسانتره سنگ آهن هماتیتی را مصرف کند. وی ادامه داد: تولیدکنندگان سنگ آهن ادعا کردند که آمادگی استحصال سنگ آهن هماتیتی جنوب کشور که 
معموال دولتی ها مایل به ورود به آن نیســتند را دارند، اما ژنز ســنگ آهن هرمزگان به گونه ای است که دانش استحصال آن هنوز عملیاتی نشده، با این حال، 
استحصال و استخراج ادعا شده بدون واحد کنسانتره سازی به معنای صادرات سنگ آهن است. صمدی افزود: پس باید یک شرط برای هر فعالیت استحصال 
سنگ آهن بگذارند که سنگ استخراج شده صادر نشود. البته یک معدنکار در بخش خصوصی منافع خود را دنبال می کند؛ در همه جای جهان چنین است، 
این دولت ها هســتند که منافع کلی را دنبال می کنند و نیاز زنجیره های گوناگون را می بینند. وی بیان داشــت: در صنعت فوالد یک روش تولید برای تبدیل 

مستقیم سنگ آهن خام به آهن اســفنجی وجود دارد که SLRN نامیده می شود. دانشگاه 
شریف، دانشگاه های دیگر و حتی شرکت های فوالدی مانند همه واحدهای پژوهشی جهان 
اقدام هایی در این راســتا انجام داده اند. ما نیز به دنبال اســتفاده از نتایج پژوهش های اخیر 
برای تولید آهن اسفنجی هستیم. مدیرعامل مادکوش در ادامه ضمن تشکر از زحمات دکتر 
سرقینی و آرزوی موفقیت برای دکتر اسماعیلی، خاطرنشان کرد: از مجموعه مدیران ارشد 
زحمتکش وزارت صنعت،  معدن و تجارت انتظار می رود با حمایت از واحدهای تولید کننده 
داخلی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید، موجب رونق هر چه بیشتر و روزافزون در این 

بخش مهم اقتصاد کشور شوند.
J  واحدهای مختلف شرکت سرمایه گذاری ارزش

وی در ادامه درباره واحدهای مختلف شــرکت ســرمایه گذاری ارزش، گفت: این گروه یک 
معدن ســنگ آهن به نام مادکانسار دارد و سنگ آهن هماتیتی و گاه مگنتیتی تولید می کند. 

عمده محصوالت تولیدی این معدن به کارخانه های ســیمان اطراف ارســال می شــود و ایجاد واحد فرآوری و پرعیارسازی سنگ آهن دانه بندی شده نیز در 
دستور کار قرار دارد. صمدی ادامه داد: گروه ارزش، یک شرکت دیگر نیز به نام مادشیمی دارد که در سال 139۴ مجوز تاسیس یک واحد تولید کنسانتره آهن 

در منطقه ویژه بندرعباس برای آن شرکت صادر کرد، اما متاسفانه این مجوز در دوره های بعدی تمدید نشد و فعالیت آن متوقف شد.
به گفته وی، قرار بود این شرکت یک واحد با ظرفیت تولید سالیانه 2.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در کنار گندله سازی مادکوش ایجاد کند. حتی زمین مورد 
نیاز آن را در منطقه ویژه خریداری کردیم اما باوجود دستور صریح وزیر وقت صنعت،  معدن و تجارت، مجوز تاسیس کارخانه تمدید نشد. این در حالی است 

که این واحد قرار بود سنگ های گوناگون با چهار ژنز  سنگ آهن کشور شامل هماتیت تا مگنتیت را به کنسانتره با عیار ۶7 درصد برساند.
این مقام مسئول یادآور شد: در همان سال افزون بر 2۰ میلیون تن سنگ آهن )به طور عمده دانه بندی شده( از بندر شهید رجایی هرمزگان صادر شد، در حالی 
که این سنگ  آهن می توانست در این کارخانه به کنسانتره  تبدیل شود. میزان سنگ آهن خام مورد نیاز این واحد تولید کنسانتره حدود پنج میلیون تن در سال 

برآورد شد که می توانست معادن کوچک بسیاری که نهایت تولید سالیانه  آنها به ۵۰۰ هزارتن می رسید را فعال کند.
وی اضافه کرد: بحث پرعیارسازی باطله های معادن بزرگ مقیاس نیز مطرح بود، زیرا عیار سنگ آهن ورودی می توانست حدود 3۰ درصد باشد. ازسوی دیگر، 

برای مدیریت باطله های این کارخانه نیز فناوری استفاده در فرآیند تولید آسفالت با کیفیت باالتر بررسی شد.
صمدی بیان داشت: این گروه آمادگی دارد در صورت تمدید مجوز تاسیس و تامین منابع مالی مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کند. وی یادآوری 
کرد: در نوبت قبل یک شرکت اروپایی معتبر برنده مناقصه ما بود که اسناد و تضامین کافی برای تبدیل سنگ آهن با عیار حتی حدود 3۵ درصد به کنسانتره 
۶7 درصد را ارائه داد. یک کارگروه مهندسی نیز مدارک ارائه شده را بررسی و تایید کردند که این فعالیت قابلیت اجرا دارد. اگر آن زمان مجوز صادر می شد 

تا امسال این واحد کنسانتره سازی آماده بهره برداری بود و مشکلی برای تامین خوراک واحد گندله سازی مادکوش نداشتیم.
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صادق جاهد خطیبی/ مدیر عامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان
حمل و نقل یکی از اساســی ترین و حیاتی ترین بخش در اقتصاد کشــورها اســت. 
وجود زیر ســاخت مناســب برای حمل و نقل کاال به یک کسب و کار کمک می کند 
که بتواند با سایر رقبا رقابت نماید. حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از زیربخش های 
حمل و نقل، دارای نقش کلیدی در اقتصاد نســبت به روش های دیگر حمل و نقل 
اســت. براساس سند چشم انداز 2۰ ســاله و تا افق 1۴۰۴ باید سهم حمل و نقل ریلی 
برون شــهری در جابه جایی کاال از 1۰ به 3۰  درصد از کل حمل و نقل کشــور برسد. بر 
اســاس آمار رسمی وزارت راه، ســالیانه در کشور حدود 5۰۰ میلیون تن بار جا به جا 
می شــود، که این مقدار در حالت غیر رســمی) بدون بارنامه( تا 55۰ میلیون تن نیز 
تخمین زده می شود. یکی از دالیل عدم استقبال از حمل ریلی، سرعت پایین این نوع 
حمل و نقل می باشــد. درحال حاضر ســرعت تجاری باردرکشور۶کیلومتربرساعت 
است که بطورمثال حمل باردرمســیراصفهان تابندرعباس حدود ۵/۵روزطول می 
کشد. لذاتنهاراه حل این معضل افزایش سرعت انتقال باراست ،ویکی ازدالیل عدم استقبال ازحمل ریلی درهمین موضوع نهفته است. حجم کل بار جابه جا شده 
توسط سیستم حمل ونقل ریلی در سال 1397 برابر با 46 میلیون تن می باشد که یک درصد نسبت به سال 1396 کاهش داشته که از این میزان  حمل و نقل ریلی، در 
حدود 75 درصد ظرفیت به حمل سنگ آهن اختصاص یافته و بنابراین رفع مشکالت بویژه در حوزه سنگ آهن از اولویت های راه آهن به شمار می رود. الزم به ذکر 
اســت کاالهای معدنی و فلزی بترتیب دارای رتبه اول و چهارم در میزان حمل جاده ای بوده اند. که این خود نشــان دهنده حجم باالی حمل مواد معدنی در کشور 

می باشد، که باید ظرفیت بیشتری را در حوزه حمل ریلی به خود اختصاص دهد.
پیش بینی دولت برای حمل بار توسط شبکه ریلی در چشم انداز سال 14۰4 برابر با 2۰2 میلیون تن می باشد که از این میزان بار 1۰2 میلیون تن برای مواد 
معدنی و فوالدی می باشد و همچنین در سند چشم انداز طول شبکه ریلی کشور 25  هزار کیلومتر برآورد شده اســـت.، که در حـــال حاضـرکل خطوط 
ریلی )اصلی، فرعی ، مانوری ( در حدود 135۰۰ کیلومتر می باشد . بنابراین برای رسیدن بـــه سند چشم انداز احداث 12 هزار کیلومتر از ضروریات الزم  
اســت.برای دســتیابی به حمل ونقل فوالد در چشم انداز 14۰4 )به میزان 55 میلیون تن(، از مجموع 12 هزار کیلومتر خطوط توسعه، تا پایان سال 14۰4، 
سهم فوالد به میزان 1795 کیلومتر می باشد، که عالوه بر این 1255 کیلومتر از خطوط راه آهن نیز باید دوخطه بشود تا بتوان به اهداف سند چشم انداز 
در حمل و نقل ریلی دست یافت. الزم نیست که بگوییم در کشورهای پیشرفته برای حمل مواد معدنی از بخش ریلی اســـتفاده می شود، در حـــالی 
کـه در ایـران به علت باال بودن هزینه های حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای و دریایی این مقدار کمتر است. که این مهم به آماده نبودن تجهیزات و 
زیرســـاخت های ریلی کشور بر می گردد. به همین علت صنایع معدنی و فوالد از مزیت های راه آهن نمی توانند استفاده کنند که در نتیجه باعث باال 
رفتن هزینه تمـام شـده محصوالت شده و قابلیت رقابت در بازار بین المللی را نیز از بین می برد. کرایه حمل ریلی در بارنامه که حاصل جمع سه سهم 
خط، لوکوموتیو و واگن اســت، از ســال 139۰ تا 1397 با افزایش 121 درصدی همراه بوده است ولی به نسبت افزایش تورم رشد کمتری داشته است. در 
حال حاضر تعرفه پایه حمل مواد معدنی بصورت پایه 777.5 ریال به ازای هر تن-کیلومتر می باشــد. حال اگر بخواهیم عوامل مهم هزینه پایین حمل 
در ســایر کشورها نســبت به ایران را بررسی نماییم می توان به:  باال بودن ظرفیت واگن ها، بزرگتر بودن طول قطارها، سرعت باالتر قطارها، ترمینال های 
مجهز جهت تخلیه بار، سرعت بارگیری بیشتر، عدم فرسوده بودن خطوط ریلی و محدود نبودن ظرفیت عبور قطار در مسیر حمل اشاره نمود که سبب 
کاهش بهای تمام شده قیمت سنگ آهن در کشورهای دیگر می شود، به طوری که بهای تمام شده استخراج سنگ آهن در شرکت های بزرگ استرالیایی 

همچون bhp تا 15 دالر کاهش یافته است.
متاســفانه به علت عدم توســعه خطوط ریلی در کشور، آمارها نشان می دهد که در بازه زمانی 1386 تا 1396 سهم حمل و نقل ریلی حتی یک درصد هم 
افزایش نداشته در صورتی که در ازای تحقق 3۰ درصدی سهم ریلی در حمل بار مطابق محاسبات فنی صورت پذیرفته توسط معاونت بهره برداری و سیر 

و حرکت راه آهن، مطابق با آمار سال 1397 مقدار 33.4 هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت و هزینه های مرتبط آن کاهش صورت خواهد پذیرفت.

بررسی ظرفیت های حمل و نقل ریلی در کشور و تاثیر 
آن بر زنجیره فوالد کشور در افق 1404 
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الزم به ذکر اســت ســهم حمل و نقل ریلی در مقیاس تن- کیلومتر در حدود 13 درصد در ســال 1397 می باشد. این افزایش کمتر از یک درصد در این بازه 
طوالنی، علیرغم عدم افزایش حق دسترسی رخ داده است.

لذا حق دسترسی در حمل ریلی از سه بخش تشکیل شده است:
1-سهم لوکوموتیو

2-سهم واگن یا شرکت مالک واگن
3-سهم خط یا خالص راه آهن که به ازای هر ُتن ـ کیلومتر حمل ریلی بار

که در مجموع مبلغ کرایه حمل بار ریلی را تشکیل می دهد.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت حمل ریلی

1-برای افزایش سهم حمل و نقل ریلی می بایست پروسه واگذاری و اجاره واگن ها بسیار شفاف و همچنین سریع و بدون بوروکراسی صورت گرفته و تعداد 
واگن ها نیز اضافه شود. این مهم درحالی از سوی فعاالن حمل ونقل مطرح می شود، که مسئوالن راه آهن، افزایش سهم حمل و نقل ریلی در سطح کشور 
را منوط به تغییر الگوی مصرف در ترابری می دانند. لذا شاهد آن هستیم که راه آهن با تثبیت تعرفه دسترسی، سعی در رقابتی کردن آن با بخش جاده داشته 

تا با ایجاد سودآوری، بسترهای الزم برای ترغیب شرکت های ترابری را فراهم نمایند.
2-ارائه تسهیالت و کمک های یارانه ای

3-نوسازی خطوط ریلی: فرسودگی خطوط ریلی که باعث کندی سرعت حرکت و درنتیجه نبود قدرت رقابت درمقابل حمل جاده ای شده است.
4- در بخش حمل موادمعدنی بویژه سنگ آهن تعیین نقاط بارگیری و تخلیه از جمله مشکالتی است که در حمل ریلی با آن مواجهیم

5-دوره گردش باالی واگن ها یا به عبارت ملموس تر سرعت پایین سیر بار یکی از مشکالت واقعی و عمده در موضوع افزایش سهم ریلی سنگ آهن است. 
ســه بخش شــامل بارگیری واگن که در معادن و کارخانجات فوالدی  می باشند، بخش حمل واگن بارگیری شده که شرکت راه آهن مسئول آن می باشد و 
بخش تخلیه واگن که   شــرکت های فوالدی یا گمرکات و جایگاه های تخلیه هســتند در حوزه کاهش یا افزایش سرعت سیر بار نقش آفرینی می کنند، که 
نقطه ضعف اصلی عدم هماهنگی کامل این سه بخش است. بنابراین با هماهنگی میان این سه بخش می توان نسبت به افزایش سرعت سیر بار و گردش 
باالی واگن ها اقدام نمود. به طور مثال عدم هماهنگی باعث محدودیت ظرفیت عبور قطار در بعضی از مسیرهای مهم ریلی می شود. به عنوان مثال خط 

ریلی بافق تا میبد که چهارراه توزیع تردد قطارها بوده و به دلیل ترافیک باال از مشکالت موجود بر سر راه افزایش سهم ریلی است.
6-خرابی در حین تردد قطار ناشی از خرابی واگن های مالکین و لکوموتیوها که باعث انتشار زمان های تاخیر در کل شبکه می شوند و نیز نرخ کرایه باالتر از 
سیستم جاده ای در برخی مسیرهای ریلی حمل سنگ آهن از دیگر مشکالتی است که در جهت افزایش سهم حمل ریلی سنگ آهن وجود دارد. با رفع این 

موانع می توان ظرفیت حمل بار ریلی را افزایش داد.
7-برنامه افزایش ظرفیت شبکه از طریق دو خطه کردن و گشایش ایستگاهها از طرف راه آهن

بهرحال باتوجه به آنچه که دراین فرصت کوتاه عنوان شد؛امیدواریم درمدت۵سال باقیمانده تاافق 1۴۰۴،باهمکاری واحدهای صنعتی ،وزارت نفت ووزارت 
راه وشهرسازی اقدامات وعملیات توسعه ای تسریع یاید وخطوط وتجهیزات ریلی کشورمتناسب با نیازهاواهداف پیش بینی شده درکشورتامین شود.
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در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، از »مجتمع فوالد 
خراسان« به عنوان یکی از برترین صادرکنندگان خراسان رضوی 

در سال 1397تقدیر شد.
در آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه خراســان رضوی که عصر 
چهارشــنبه 23 بهمن مــاه و با حضور وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران در محل سالن همایش های »اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
خراسان رضوی« برگزار شد، از مجتمع فوالد خراسان به عنوان 
صادرکننده نمونه اســتان تقدیر شــد. در این مراسم، با حضور 
دکتر رحمانی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت، معاون بازاریابی 
و فــروش مجتمع فوالد خراســان، به نمایندگــی از  مدیرعامل 
شرکت، لوح تقدیر و تندیس صادرکننده نمونه را دریافت کرد. در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر، وزیر صنعت گفت: تحریم ها باعث افزایش صادرات و تولید 
کشــور شــدبه طوری که طی 1۰ ماه امسال تولید در بیشتر رسته ها روند افزایشی داشته است.. رضا رحمانی در جمع صادرکنندگان و کارآفرینان نمونه استان 
اظهار کرد: بخش تولید با دو بال پرواز می کند که یک بال فناوری و بال دیگر صادرات است و کشورهایی مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده اند که صادرات 
کاال را جدی گرفته اند. وی گفت: امسال از نظر این وزارتخانه، صادرات پیشران بخش تولید قرار گرفته و شرایط ایجاب می کند که صادرات جدی گرفته شود.
رحمانی افزود: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت محور راهبردی را برای توسعه تولید و صادرات در نظر گرفت که یکی از آنها توسعه صادرات 

است. وی ادامه داد: در 1۰ ماه امسال صادرات کشور از نظر وزن 18 درصد افزایش داشته که این رقم در خراسان رضوی 21 درصد بوده است.
وی با اشــاره به کاهش صادرات کاال طی این مدت از نظر ارزش گفت: دلیل این موضوع کاهش 3۰ درصدی پایه ارزش صادراتی در گمرک اســت و گرنه 

افزایش ارزش صادرات نیز با افزایش وزن آن برابر بود.
J  خودکفایی در تولید الکترود، نخستین گام برای شکست تحریم

وی با اشاره به رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودکفایی در تولید گفت: کشور در حوزه صنعتی وابستگی هایی به خارج داشته و دارد که برخی 
از آنها خطرناک بوده و تبدیل به گلوگاه شده است و یکی از این موارد مربوط به الکترود گرافیتی بود که دشمنان چند مرتبه ارسال آن به کشور را تحریم کردند.

رحمانی افزود: هرچند الکترود کافی به میزان 2 سال نیاز کشور وجود داشت، اما بعد از 2۰ سال موفق شدیم واحد تولیدی را که مونتاژ است در کشور احداث 
کنیم که این واحد تا پایان سال به بهره برداری می رسد. وی اظهار داشت: با وجود تحریم ها، امسال تولید فوالد در کشور نیز ۶.۵ درصد افزایش یافت.

وزیر صنعت گفت: ماده اولیه الکترود، کک سوزنی و اسفنجی است که در این زمینه تفاهم نامه ای به مبلغ یک میلیارد دالر با وزارت نفت منعقد شد تا دو 
شرکت فوالد و آلومینیم تولید کک اسفنجی و کک سوزنی را برعهده بگیرند. در ادامه این مراسم محمدحسن پارسا، معاون بازاریابی و فروش »مجتمع فوالد 
خراسان«، با اشاره به توانمندی های این شرکت در زمینه  صادرات، به ویژه کشورهای هم مرز با استان و منطقه آسیای میانه، گفت: حضور فوالد خراسان در 
نمایشگاه های بازرگانی و تخصصی کشورهای همسایه، حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت، استفاده از ظرفیت های ترابری دریایی، ریلی و جاده ای و نیز راهبرد 

مجتمع در تعریف مشتریان، به عنوان یکی از ذی نفعان کلیدی شرکت از جمله دالیل کسب توفیق در بازارهای خارجی بوده است.
به گفته حمیدرضا شــنوایی، مدیر صادرات فوالد خراســان، این شرکت در سال گذشته بالغ بر 1۶۰ هزار تن انواع محصوالت خود را به بازارهای هدف صادر 
کرده است. گفتنی است، درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های بازاریابی، مهارت های فنی و تخصصی شرکت در امر 

صادرات و عضویت در تشکل صادراتی، از جمله محورهای  ارزیابی عمومی برگزیدگان در این مراسم است.

تقدیر از »مجتمع فوالد خراسان« 
به عنوان صادرکننده نمونه استان 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

6 ا سفندماه           1398 4۰
ویژه نامه سمپوزیوم فوالد ۹۸ 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

139841           6 ا سفندماه
ویژه نامه سمپوزیوم فوالد ۹۸ 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان هرمزگان گفت: درخصوص آخرین وضعیت پایانه صادرات مواد 
معدنی اســتان هرمزگان، گفت: فعاالن حوزه مواد معدنی به دنبال احداث بندر اختصاصی هســتند و در این زمینه 

مقرر شده سازمان بنادر و دریانوردی طی سه روز آینده پیشنهادات خود را اعالم کند.
»خلیل قاســمی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: به دلیل وجود محصوالت نهایی 
معدنی در استان، همچنین نیاز بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور به یک بندر اختصاصی برای 
صادرات و واردات مواد معدنی، این مهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد. وی یادآور شد:  هرچند در منطقه ویژه برای 
واردات مواد اولیه بندر اختصاصی وجود دارد، اما برای صادرات چنین بندری نداریم که مقرر شــده ســازمان بنادر 

منطقه ای را برای ساخت چنین بندری معرفی کند.
J  سنگ آهن

قاسمی اظهار داشت: در استان هرمزگان دو موضوع اصلی سنگ آهن و کرومیت به شکل جدی دنبال می شود.
وی بیان داشت: سنگ آهن استان از نوع هماتیت است که پهنه بندی آن انجام شده و اکنون 6 هزار و 448 کیلومتر مربع از این پهنه ها در اختیار شرکت 
»سرمایه گذاری ارزش« قرار گرفته که کار مطالعاتی آن را آغاز کرده است. این مقام مسوول استان هرمزگان ابراز امیدواری کرد بتوانیم در زنجیره سنگ 
آهن که فناوری آن در کشور وجود دارد، در دستیابی به هدف تولید 1۰ میلیون تنی محصول نهایی فوالد نقش ایفا کرده، پتانسیل معدنی استان در حوزه 

ســنگ آهن را به حد مطلوب برســانیم و مواد اولیه مــورد نیازمان را داخلی 
سازی کنیم.

وی با بیان اینکه با فوالد هرمزگان در زمینه ســنگ آهن توافق جدیدی نشــده، 
اظهار داشــت: مقرر بود شــرکت مطالعه یک محدوده جدید را آغاز کند که این 
پهنه در اختیار شرکت سرمایه گذاری ارزش قرار گرفته و فوالد هرمزگان می تواند 

در این حوزه سرمایه گذاری کند.
J  کرومیت

وی با اشاره به کرومیت، خاطرنشان کرد: نخستین واحد کنسانتره سازی کرومیت 
به ظرفیت ســالیانه 1۰۰ هزار تن در ایام اهلل دهه فجر در شهرســتان حاجی آباد 
واقع در شمال هرمزگان افتتاح شد. قاسمی ادامه داد: اما به همین مقدار بسنده 
نکردیم و اکنون پهنه کامل کرومیت با کمک ایمیدرو در شهرســتان های الوان و 
بشاگرد در حال مطالعه است و امیدواریم تا اوایل اردیبهشت 99 به جمع بندی 
کامل مطالعاتی در این زمینه برســیم. وی درخصوص اقدامات انجام شــده در 
زمینه فرآوری کرومیت نیز گفــت: مجموع ظرفیت فرآوری این ماده معدنی در 
استان 2۰۰ هزار تن است که در همین راستا سه واحد با پیشرفت های فیزیکی 1۰ 
درصد، 3۰ درصد و 4۰ درصدی در حال احداثند و یک واحد دیگر هم به مرحله 
تولید رســیده اســت. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان 
خاطرنشان کرد:  در نظر داریم با کمک گروه سرمایه گذاری ارزش ظرفیت هدف 
گذاری شده پنج میلیون تنی را در این حوزه محقق کنیم تا حداقل به رفع نیازهای 

داخلی استان بپردازیم.

رئیس سازمان صمت استان هرمزگان: 

پایانه صادرات مواد معدنی در هرمزگان 
راه اندازی می شود 



w w w. m a d a n 2 4 . c o m

6 ا سفندماه           1398 42
ویژه نامه سمپوزیوم فوالد ۹۸ 

مدیرعامل شــرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 
)ســهامی عام( گفت: با توجه به قرارداد منعقد شده 
با چینی ها و آماده بودن زیرساخت های الزم در محل 
ساخت کارخانه، تجهیزات این پروژه از حدود پنج ماه 
آینــده به تدریج از چین به ایران منتقل خواهد شــد و 

امیدواریم تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن24، شرکت 
توســعه معدنــی و صنعتی صبانور )ســهامی عام( 
درحــال حاضــر بزرگتریــن تولید کننده ســنگ آهن، 
کنســانتره و گندله در غرب و شمال غرب کشور است. 
محصوالت تولیدی این شــرکت درحال حاضر شامل 
ســنگ آهن دانه بندی شده ، کنســانتره و گندله آهن 

است. شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام ( است.
این شــرکت دارای ســه معدن است که در استان های همدان و کردســتان قرار دارند و ظرفیت قطعی و احتمالی سنگ آهن آنها در مجموع نزدیک به 1۵۰ 
میلیون تن اســت. تولید ســالیانه این شرکت 2.۵ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی است و با ظرفیت 1.3 میلیون تن کنسانتره و ۵۵۰ هزارتن گندله، سالیانه به 

میزان 1.2 میلیون تن کنسانتره و همچنین ۵۰۰ هزار تن گندله تولید و روانه بازار داخلی کشور می کند.
J  طرح یک میلیون تنی گندله سازی صبانور

طرح یک میلیون تنی گندله سازی صبانور با تامین خدمات آب، برق و گاز آن بر مدار پیشرفت قرار گرفته است. این طرح که قرارداد آن در سال 2۰13 منعقد 
شده و پیش پرداخت هایی حدود پنج میلیون دالر بابت آن به شرکت چینی داده شده بود، مقرر بود در مجاورت مجموعه کنسانتره سازی شرکت تاسیس 

شود.
پس از تغییر مدیرعامل شرکت، این طرح به دلیل پایین بودن قیمت سنگ آهن به مدت پنج سال متوقف شد، زیرا آن زمان شرکت توان الزم برای ادامه کار را 
نداشت. اعمال تحریم های ظالمانه نیز سبب شد تا باز کردن ال. سی برای طرح متوقف شود، پس از آن فعالیت »کونلون« بانک چین متوقف شد که بر این 

اساس، مشکالت ناتوانی در تضمین طرح و همچنین مشکل انتقال ارز را به دنبال داشت.
پس از پنج سال، تصمیم بر ادامه انجام طرح از سوی هیات مدیره گرفته شد و با همان شرکت چینی که طراحی و مهندسی طرح را انجام داده بود رایزنی 
کرده و ادامه کار داده شد.  اکنون زیرساخت های آب، برق و گاز در محل جدید طرح واقع در سه راهی یاسوکند )در محل آهن کردستان(  در حال آماده سازی 

است، زیرا بررسی ها نشان داده این محل از نظر پارامترهای اقتصادی از بازدهی سریعتری برخوردار بوده و دسترسی آن به جاده ها بهتر است.
در همین زمینه، با مهندس »محمد کالنتری«، مدیرعامل این شــرکت به گفت وگو نشستیم تا از مراحل پیشرفت این پروژه و سایر برنامه های شرکت صبانور 

آگاه شویم.
J  .درخصوص پروژه گندله سازی شرکت توضیح دهید

مهندس کالنتری: صبانور پروژه یک میلیون تنی با نام گندله سازی کردستان را در دست اجرا دارد؛ البته حدود پنج سال پیش از این هم برای اجرا و راه اندازی 
این طرح اقدام و قراردادی با پیمانکاران چینی برای اجرای این پروژه به امضا رسیده و حدود ۴.۵ میلیون دالر هم برای مراحل مهندسی و ساخت آن پرداخت 

شده بود.

مدیرعامل صبانور در گفت وگو با معدن٢٤:

احتمال بهره برداری از گندله سازی 
صبانور تا دو سال آینده 
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در ادامه اما به دلیل مشکالت مالی، این طرح در همان مراحل اولیه متوقف شد. ما پس از گذشت پنج سال توانستیم این پروژه رها شده را دوباره زنده کنیم 
و با پیمانکاران چینی برای از سرگیری اجرای این پروژه وارد مذاکره شدیم.

J  وضعیت حال حاضر پروژه گندله سازی کردستان چیست و در در چه مرحله ای است؟
مهندس کالنتری: میلیون دالر نیز برای مهندسی و تامین کنندگان چینی به امضا رسیده و پیش پرداخت آن نیز به این پیمانکاران پرداخت شده است.

پیش بینی می شــود با شــروع به کار خط تولید گندله کردســتان، حدود 2۰۰ نفر به طور مستقیم جذب این واحد شوند که با توجه به نزدیکی محل ساخت 
کارخانه به شهرستان بیجار، اولویت نخست ما برای تامین نیروی کار، استفاده از نیروهای بومی همین منطقه خواهد بود.

J  .درخصوص تامین مالی پروژه توضیح بفرمایید
مهندس کالنتری: به منظور تامین مالی این پروژه، شرکتی به نام صبا امید تاسیس کردیم که 7۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت معدنی و صنعتی صبانور 

و 3۰ درصد دیگر آن نیز در اختیار پامیدکو است.
در ماه های گذشته، همچنین دو محموله 1۰۰ هزار تنی کنسانتره صادرات داشته ایم که شهریورماه از بندر امام خمینی انجام شد. بخشی از درآمد حاصل از 

این صادرات برای تامین تجهیزات خط گندله سازی در نظر گرفته شده است.
J  .درخصوص مقصدهای فروش محصوالت و داخلی یا صادراتی بودن آنها توضیح بفرمایید

مهندس کالنتری: هدف گذاری امروز شرکت، بر تامین نیاز مواد اولیه شرکت های فوالدی داخلی است و برنامه ای برای صادرات نداریم.
سنگ آهن استخراجی ابتدا به کنسانتره تبدیل و در مرحله بعد، به صورت گندله درمی آید. بخشی از این محصوالت به صورت گندله و بخشی نیز به شکل 

کنسانتره به فروش می رسد.
اکنون عمده ترین خریداران گندله صبانور، شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد آذربایجان هستند و کنسانتره نیز به مجتمع فوالد خراسان ارسال می شود.

از آنجایی که امروز شــرکت های فوالدســاز داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید فوالد دچار مشکل جدی هستند، دولت با وضع تعرفه 25 درصدی 
تاکید دارد که محصوالت شــرکت های معدنی باید با اولویت تامین مواد اولیه شــرکت های فوالدسازی داخلی به فروش برسد. به همین دلیل صبانور گزینه 

صادرات را از برنامه های خود حذف کرد.
J   نظر شــما درباره قیمت های دستوری وضع شده برای کنسانتره و گندله چیست و آیا می تواند تامین کننده نیازهای شرکت های فعال در حوزه

معدن باشد؟
مهندس کالنتری: قیمت های پیشین در این زمینه چندان مطلوب نبود و همین موضوع هم باعث ترغیب بیش از پیش شرکت های معدنی برای صادرات این 
محصوالت بود ولی با جلسات مشترکی که شرکت های بزرگ معدنی همچون چادرملو و گل گهر با شرکت های بزرگ فوالدی داشتند، توافقاتی حاصل شد 

که تا حدی این مسئله به توازن نزدیک شد.
در پی این جلسات، قیمت کنسانتره تولید داخل، از میزان 1۴ درصد به حدود 1۶درصد قیمت شمش فوالد شرکت فوالد خوزستان رسید و قیمت گندله نیز با 

همین میزان رشد، از 21.۵ درصد به حدود 23.۵ درصد قیمت شمش فوالد خوزستان ارتقا یافت.
به عنوان مدیرعامل یک شرکت معدنی و صنعتی معتقدم قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله باید به طور طبیعی و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین 

شود، نه به صورت دستوری و بخش نامه ای. در این صورت فروش این مواد بر اساس پیشنهاد قیمت باالتر انجام می شود.
اگر این نظام برقرار شود، گندله و کنسانتره در کشور قیمت باالتری خواهند داشت و حاشیه سود مطلوب تری را نیز برای بخش معدن به همراه خواهد 

آورد.

دغدغه های ذوب  آهن اصفهان برای کمبود مواد اولیه رفع می شود؟ 
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست فعاالن اقتصادی کشور با مدیرعامل شرکت ذوب 
آهن: به زودی معدن بزرگ سنگ_آهن چاهگز با متوسط عیار ۵7 به سنگ آهن فالت مرکزی ایران واگذار و بخشی 

از دغدغه ذوب آهن در تامین سنگ آهن مورد نیاز، برطرف می شود.
با اصالحات فنی و تامین زغال_سنگ کارخانه کک طبس، کک مورد نیاز ذوب آهن هم به طور کامل تامین می شود.
تبدیــل مواد اولیه و خــام به محصول نهایی در برخی موارد بیش از 2۰۰ برابــر ارزش افزوده دارد؛ به عنوان مثال 
فروش هر تن مواد معدنی آهن دار فقط 2۵ دالر ارزآوری دارد اما ارزش هر شــمش فوالدی بیش از ۴۰۰ و میلگرد 

تا ۴۵۰ دالر است.
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هدیه لطفی
بورس تهران در ادامه روند پرشــتابی که از ابتدای ســال جاری در پیش گرفته بود، توانســت رکوردهای جدیدی را در کارنامه خود ثبت کند. به این ترتیب با کســب بازدهی بیش از 
129درصدی تا پایان دی ماه سال جاری، عنوان برترین بازار سرمایه گذاری در سال 98 را حفظ کرد. در همین راستا کارنامه صنایع فعال در این بازار نیز درخشان بود. به طوری که گروه 

فلزی سودی بالغ بر 1۰1درصد و معدنی ها نیز بازدهی 6۰درصدی را در این بازه زمانی کسب کردند. 
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در ماه های ابتدایی سال 98 بنا بر دالیلی از جمله وضعیت نامساعد حاکم در بازارهای جهانی و رکود حاکم در این بازارها ، دو صنعت 
فلزی و معدنی نتوانستند رشد قابل توجهی را در بورس تجربه کنند. هر چند انتظار می رفت با توجه به پتانسیل موجود در این دو گروه بزرگ کاالیی، روندی مناسب تر و رشد های به 
مراتب باالتری را در این دو گروه شاهد باشیم، ولی عوامل مزبور مانعی در جهت تحقق این امر شد. این در حالی است که از اواخر شهریورماه زمزمه هایی از توافق تجاری آمریکا و 
چین در بازارها مخابره شد و این امر سیگنالی مثبت در جهت تشدید رشد گروه های مرتبط با موضوع بود. به طوری که روند صعود شاخص گروه فلزات اساسی با شیب تندتری همراه 

شد. بر این اساس بازدهی 5۰درصدی این گروه در مهرماه با جهش قابل توجهی روبرو شد و در نهایت با افزایش 2برابری در 3ماه بعد به بیش از 1۰۰درصد تا پایان دی ماه رسید.
در کنار وضعیت بازارهای جهانی ، تشــدید شــرایط تحریمی نیز در نوســانات ایجاد شــده بر این صنایع بی تاثیر نبود. به طوری که وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر دی ماه از اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. در این لیست که بزرگترین تولیدکننده های فوالد،  فلزات و شرکت های معدنی ایران قرار دارند، سبب شده تا  نیاز به همبستگی بیشتر در صنایع 
و توجه بیشتر به توانمندی های داخلی بیش از هر زمان دیگری جلوه کند. بر این اساس به نظر می رسد تنها راه عبور از دور جدید محدودیت های بین المللی اعمال شده علیه ایران به 
تسهیل قوانین و مقررات صادراتی باز می گردد و متولیان این بخش باید در این خصوص گام های اساسی بردارند. هر چند براساس آمار اعالم شده، ایران با وجود اعمال محدودیت های 
جدید، توانسته به صادرات 1۰ تا 11میلیون تنی فوالد به ارزش ۵ میلیارد دالر دست پیدا کنند ولی برای توسعه این مسیر کاهش مقررات به منظور توسعه بازارهای صادراتی ضروری 
اســت. همچنین باید عنوان کرد که براســاس ســند چشم انداز 1۴۰۴، می بایســت زمینه صادرات 2۰ میلیون تنی فوالد فراهم شود. بر اســاس آمارها، امسال به ظرفیت تولید 37 تا 
38میلیون تن فوالد می رسیم و میزان تولید نیز 2۶میلیون تن خواهد بود. این موارد سیگنالی مثبت و امیدوار کننده در ایجاد شرایط مساعدتر برای دو صنعت فلزی و معدنی فعال 

در بازار سهام خواهد بود.
J  رصد فعالیت ١٠ماهه فوالدی ها

همانطور که عنوان شد گروه فلزات اساسی فعال در بورس از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه توانست با ثبت بازدهی بیش از 1۰1درصدی، عملکردی مناسب را در بین دیگر صنایع 
بورسی به ثبت رساند. در این میان آخرین گزارش مالی ارسالی شرکت های فعال در این صنعت مربوط به صورت های مالی پاییز و همچنین عملکرد یک ماهه دی این شرکت هاست. 
ولی بررســی کلی گزارش های پاییزی این صنعت چندان مطلوب نبود. البته در فصل پاییز نه تنها شــرکت های کوچک فعال در بازار ســهام بلکه بزرگان کاالیی نیز از روند مطلوب 
ســودآوری فاصله گرفتند. به این ترتیب شــرکت های بزرگ فوالدی نیز از این روند مســتثنا نبوده اند. تنها یک نماد مطرح فوالدی )فوالد ارفع( توانست در پاییز سودی بیشتر از فصل 
تابستان ثبت کند. در راستای چرایی این موضوع باید عنوان کرد که  افت قیمت فوالد در بازار جهانی، رکود دادوستدهای کاالیی در بازار داخلی و اصالح نسبی نرخ دالر نیمایی )به 
خصوص در ماه آبان( از یک سو درآمدهای فوالدسازان را متاثر ساخته و از سوی دیگر افزایش نرخ سنگ آهن و مواد مصرفی و رشد دیگر هزینه ها حاشیه سود این صنعت را باریک تر 
ســاخته اســت. این موارد در عملکرد شرکت  های فوالدی بی تاثیر نبود. با این حال باید گفت که بعید نیست سود این شرکت ها در فصل پایانی سال به طور محسوسی بهبود یابد. از 
یک طرف نرخ دالر نیمایی به بیش از 118۰۰ تومان رســیده )این عدد در پاییز در نزدیکی 11۰3۰ تومان بوده اســت( و از سوی دیگر قیمت فوالد در بازارهای مرجع به طرز محسوسی 
بهبود یافته و این مساله شامل فوالد صادراتی کشور نیز می شود. معامالت بورس کاال نیز دست کم در رابطه با محصوالت فوالدی به رونق نسبی بازگشته و همه این موارد می تواند 

عملکرد دو صنعت معدنی  و فلزی  فعال در بازار سهام بررسی شد

کارنامه 10ماهه بزرگان بورسی
بازدهی فلزی ها به بیش از ١٠٠درصد رسید؛ معدنی ها تا پایان دی ماه ٦٠درصد سود کسب کردند

 هایشرکت سرمایه افزایش در مشارکتو برای بوده  نقدی آورده و سهامداران شده حال مطالبات حلمزبور از م
 در مشارکت مخارج جبران و وابسته و فرعی شرکتهای در ای توسعه های طرح اجرای منظور به پذیر سرمایه
 جهت نیاز مورد گردش در سرمایه تأمینصرف خواهد شد. ضمن اینکه  پذیر سرمایه هایشرکت سرمایة افزایش

از جمله دیگر مصارف این افزایش  کیفیت بهبود و ساختی زیر ای،توسعه هایطرح اجرایو  آهن سنگ خرید
 سرمایه است.

دهد که این شرکت موفق به تحقق ماهه نخست سال جاری نشان می9در دوره « کگل»همچنین بررسی عملکرد 
 درصدی یافته است.31شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد هزار میلیارد تومان 6/3سود خالصی بالغ بر 
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در رشد سود زمستان این شرکت ها موثر باشد. هر چند که تحریم ها در شرکت های فوالدی تشدید شد ولی باید عنوان کرد که 11 شرکت بزرگ فوالد ساز از ابتدای فروردین تا پایان دی 
امســال، 5 میلیون و 884 هزار و 13۰ تن انواع فوالد صادر کردند. این رقم در مدت مشــابه سال گذشته حدود 4 میلیون و 715 هزار تن بوده است. این شرکت ها شامل فوالد مبارکه، 
فوالد خوزســتان، فوالد اکســین، فوالد آلیاژی ایران، فوالد هرمزگان، فوالد خراسان، فوالد کاوه جنوب، صبا فوالد، فوالد بناب، ذوب آهن اصفهان و چادرملو هستند. بررسی نمادهای 
فعال در گروه فلزی نشان از آن دارد که در این گروه فوالد مبارکه هر چند توانسته است تا پایان دی ماه بازدهی بیش از 75درصدی را کسب کند، ولی سود خالص آن در فصل پاییز 
به 2هزار و 695میلیارد تومان رســید که در مقایســه با میزان سود کسب شده در تابستان، 38درصد کاهش نشــان می دهد. همچنین »فوالد« در فصل پاییز فروشی بالغ بر 9هزار و 
579میلیارد تومان داشته است. البته باید عنوان کرد که فوالد مبارکه در دوره 9ماهه نخست سال جاری سود خالصی بالغ بر 1۰هزار و 838میلیارد تومان کسب کرده که در مقایسه 
با عملکرد مشــابه ســال قبل، 55درصد رشد نشان می دهد. این ارقام با سرمایه جدید »فوالد« محاسبه شده اســت. بر این اساس فوالد مبارکه در آذرماه موفق شد تا مجوز افزایش 
سرمایه 6۰/76درصدی را از سازمان بورس کسب کند. به طوری که سرمایه »فوالد« از 13هزار میلیارد تومان به 2۰/9هزار میلیارد تومان افزایش یافت. افزایش سرمایه مزبور از محل 
سود انباشته بوده و به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور ذخیرۀ الکترود مورد نیاز، جبران مخارج سرمایه اي انجام شده بابت تکمیل طرح هاي توسعه اي، مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت هاي سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه گذاري هاي بلندمدت صرف خواهد شد. فوالد خوزستان نیز از دیگر نمادهای فعال در گروه فوالدی 
بود که توانست بازدهی 4۰درصدی را از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه در کارنامه خود ثبت کند. در همین راستا »فخوز« نیز در فصل پاییز سود خالصی بالغ بر 232میلیارد تومان 
را کســب کرد که در مقایســه با سود 1۰35میلیارد تومانی فصل تابستان، کاهش 78درصدی را تجربه کرد. البته سود خالص »فخوز« در دوره 9ماهه نخست سال جاری به 2/4هزار 
میلیارد تومان رســیده و در مقایســه با 9ماهه سال 97 رشد 5درصدی یافته اســت.  فوالد کاوه جنوب کیش نیز در حالی توانست از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سودی بالغ بر 
1۰2درصد نصیب سهامداران کند که قرار است فاز دوم » کاوه « در بهار 99 به بهره برداری برسد. میزان ظرفیت تولید این طرح جدید یک میلیون و 2۰۰هزار تن است و  با افتتاح این 

طرح، ظرفیت تولید فوالد در این شرکت به 2 میلیون و 4۰۰ هزار تن خواهد رسید.
J  معدنی ها چه عملکردی داشتند؟

در گروه معدنی نیز فعاالن این بازار معتقدند که تشــدید تحریم های آمریکا و وضع عوارض صادراتی بر تولیدات معدنی و همچنین پیش بینی اســتمرار رشد منفی اقتصادی در سال 
آینده، موانعی بزرگ در رشد آتی بخش معدن خواهد بود، ولی در چنین شرایطی ایجاد راهکارهایی مشخص می تواند شرایط را تعدیل کند. در این راستا تعدیل در عوارض صادراتی و 
حقوق دولتی معادن یکی از مهمترین گزینه ها در جهت دستیابی به رشد این بخش است. البته  طبق گفته کارشناسان این بخش، ایران به لحاظ ظرفیت معدنی از جمله کشورهای 
پرپتانسیل در سطح دنیاست و امروز بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و حداقل ۵۰ میلیارد تن ذخیره قطعی در سطح کشور وجود دارد. در همین راستا بررسی 
روند معامالت گروه معدنی نیز نشان می دهد که این صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه توانست بازدهی 6۰درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند. در این میان رصد فعالیت 
دوقلوهای ســنگ آهنی قابل توجه اســت. نگاهی به عملکرد چادرملو در این بازه زمانی نشان می دهد که این شرکت از ابتدای سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده و در نهایت 
به بیش از 43درصدی بازدهی در دوره 1۰ماهه نخســت ســال جاری دست یافت. در این میان چادرملو در آبان ماه شاهد افتتاح کارخانه احیای مستقیم بود. پیش بینی شده است با 
افتتاح این کارخانه، میزان تولید آهن اسفنجی دراین واحد بزرگ فوالدی به ظرفیت اسمی خود یعنی یک میلیون و ۵۵۰ هزارتن برسد. همچنین »کچاد« در آذرماه شاهد ثبت افزایش 
ســرمایه مرحله دوم خود و رســید سرمایه از 4/4 هزار میلیارد تومان به 6 هزار میلیارد تومان بود. این افزایش سرمایه 37درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی بوده و 
صرف جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و احداث و بهره برداری از معادن جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد . 
همچنین بررسی عملکرد دوره 9ماهه چادرملو نشان از رشد 6۰درصدی سودسازی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. بر این اساس »کچاد« تا پایان آذرماه سال جاری 

سود عملیاتی بالغ بر 3/4هزار میلیارد تومان را محقق کرده که  در مقایسه با عملکرد مشابه سال قبل،  6۰درصد رشد یافته است. 
نگاهی به عملکرد دیگر شرکت معدنی فعال در بازار سهام یعنی گل گهر نیز نشان می دهد که این شرکت نیز در دوره 1۰ماهه نخست سال جاری بازدهی 31درصدی کسب کرده است. 
همچنین برنامه افزایش ســرمایه 1۰8 درصدی در دســتور کار این شرکت قرار دارد. ضمن اینکه شنیده ها از عرضه اولیه یکی از زیرمجموعه های »کگل« در بازار سهام خبر می دهد. 
در حالی ســرمایه »کگل« در تیر ماه ســال جاری از 3/6هزار میلیارد تومان به 4/8هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حال افزایش ســرمایه 1۰8درصدی این شرکت در راه است. بر 
این اساس قرار است سرمایه این شرکت از 4/8هزار میلیارد تومان کنونی به 1۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد. افزایش سرمایه مزبور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدی بوده و برای مشــارکت در افزایش سرمایه شــرکت هاي سرمایه پذیر به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي در شرکتهاي فرعي و وابسته و جبران مخارج مشارکت در افزایش 
سرمایة شرکت هاي سرمایه پذیر صرف خواهد شد. ضمن اینکه تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن و اجراي طرح هاي توسعه اي، زیر ساختي و بهبود کیفیت از 
جمله دیگر مصارف این افزایش سرمایه است. همچنین بررسی عملکرد »کگل« در دوره 9ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که این شرکت موفق به تحقق سود خالصی بالغ 

بر 3/6هزار میلیارد تومان شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 31درصدی یافته است.
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شرکت فر آوری مس درخشان تخت گنبد 

کد اقتصادی : ٤١١٣٧٧٧١٥٧٧١         شماره ثبت : ٣٨٩٥         شناسه مل� : ١٠٣٢٠٣٢٨٥٨٠

شروع فعالیت اکتشاف معدن مس تخت گنبد در سال ١٣٨٧          دریافت پروانه بهره برداری معدن در سال ١٣٨٤
شروع عملیات راه اندازی معدن و کارخانجات از سال ١٣٨٨ با مدیریت سهامداران جدید ١٠٠ درصد بخش خصوص�

احداث کارخانه لیچینگ و الکترووینینگ با ظرفیت تولید ٢٥٠٠ تن در سال ( مس کاتدی )
احداث فاز ١ کارخانه ت�لیظ با ظرفیت ١٢٠٠٠ تن در سال / سال ١٣٩٤        کارآفرین نمونه استان کرمان در سال ١٣٩٨

توسعه کارخانه ت�لیظ فاز ٢ با ظرفیت ٣٠٠٠٠ تن در سال ١٣٩٨ و افزایش ظرفیت به ٩٠٠٠٠ تن تا سال ١٤٠٠
احداث نیروگاه برق به ظرفیت ٤٠ مگاوات        احداث ٢ سد آبی 

احداث سد باطله با ظرفیت ١٥٠ میلیون تن     اشت�ال ١٠٠٠ نفر به طور مستقیم و بالغ بر ٤٠٠٠ نفر به طور غیر مستقیم 
افتخارات مجتمع معدن� مس درخشان تخت گنبد

دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه کشور در سال ١٣٨١
دریافت لوح تقدیر و تندیس صن�ت و معدن به عنوان واحد اکتشاف� نمونه استان در سال ١٣٨٩

دریافت لوح تقدیر و تندیس صن�ت و معدن به عنوان بهره بردار نمونه کشوری در سال ١٣٩٥
دریافت لوح تقدیر و تندیس صن�ت و معدن به عنوان واحد صن�ت� نمونه کشوری در سال ١٣٩٥ 

آدرس دفتر مرکزی : ایران ، تهران ، خیابان ولی�صر ، خیابان مقدس اردبیل� ، خیابان سنگر ، پالک ٢ 
info@copper-tgs.com          www.shincop.com          کد پست� : ١٩٨٥٩١٥٨٣٣






