ویژهنامه الکترونیکی گروه مالی گردشگری با نگاه بر معدن و صنایع معدنی

نگاهی به عملکرد و برنامههای گروه مالی گردشگری در بخش معدن و صنایع معدنی

ضلعجدید معدن وفوالد

دکتر مهدی جهانگیری که درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری سخن می گفت،
افزود :از زیر مجموعه های گروه مالی گردشــگری در مجموع  ۸شــرکت شامل شرکت های نگین گردشگری،
فوالد صنعت بناب ،پرستیژلند ،میکامال کیش ،مجموعه تفریحی گردشگری آیلند ،احیا استیل فوالد بافت و
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و لقمان آماده ورود به بورس هستند.

تولید فوالد به روش میدرکس یا پرد؟

صفحه6

هلدینگ گسترش صنایع و معادن
ماهان بهدنبال رتبه جدید

صفحه9

قیمتگذاری دستوری رانتزاست
صفحه8
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دکتر مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری خبر داد

فوالد و معدن گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس

با هدف مردمی کردن اقتصاد  ۸شــرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشــگری در صف ورود به بورس قرار دارند که عایدی همه
آنها نصیب سهام بانک گردشگری(وگردش) و شرکت "سمگا" می شود.
دکتر مهدی جهانگیری که درجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشــگری سخن می گفت ،افزود :از زیر
مجموعه های گروه مالی گردشگری در مجموع  ۸شرکت شامل شرکت های نگین گردشگری ،فوالد صنعت بناب ،پرستیژلند،
میکامال کیش ،مجموعه تفریحی گردشــگری آیلند ،احیا اســتیل فوالد بافت و هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و
لقمان آماده ورود به بورس هستند.
وی ادامه داد :ســهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری که بیشترین سهام آن متعلق به بانک گردشگری است ،دارایی های
ارزشمندی دارد که ورود آن به بورس در بازار توافقی پذیرش شده است.
همچنین بخش اعظم سهام شرکت های پرستیزلند ،فوالد صنعت بناب و میکامال کیش که متعلق به گروه مالی گردشگری
و بانک گردشگری است ،در دست بررسی و آماده ورود به بورس هستند .شرکت احیاء استیل بافت نیز به زودی وارد بورس
می شود.
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رئیس گروه مالی گردشــگری تصریح کرد :هر هشت شرکت یاد شده همگی از شرکت های ارزشمند گروه مالی گردشگری و
بانک گردشــگری محسوب می شــوند و عایدی ورودی این شرکت ها نصیب سهام بانک گردشگری (وگردش) و همچنین
شرکت "سمگا" خواهد شد.
جهانگیری از اعتماد متقابل سهامداران حقیقی و حقوقی بانک گردشگری تشکر کرد و گفت :حمایت شرکت های حقوقی از
سهامداران حقیقی و خرد در  ۲ماه گذشته سبب شد تا سهامداران خرد همچنان وفادار باقی بمانند.
وی اقدامات بانک گردشگری در خصوص شفافیت و اطالع رسانی به موقع را یک حرکت مثبت و رو به جلو خواند و گفت:
حمایت از سهامداران حقیقی و خرد که به بانک اعتماد کردند و حتی با وجود بسته بودن نماد ،وفادار ماندند ،باید از سوی
بانک هم همین اعتماد و وفاداری وجود داشته باشد.
جهانگیری بر ضرورت تشــکیل باشگاه ســهامداران در موعد مقرر تاکید کرد و افزود :توسعه خدمات کارمزدی ،تداوم حضور
موفق در حوزه ارز و فضای بین الملل و همچنین حمایت از سهامداران حقیقی و خرد ،سرلوحه فعالیت های بانک گردشگری
در سال  ۱۳۹۹قرار گیرد.
وی اظهار کرد :حوزه خدمات کارمزدی بانک به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و موفقیت های بانک در حوزه ارز و فضای
بین الملل که متمایز با سایر بانک هاست ،در سال  ۹۹نیز سرلوحه فعالیت ها قرار داشته باشد.
وی در پایان از رئیس هیات مدیره بانک گردشــگری خواســت تا تکالیف جلســه مجمع عمومی را به عنوان تکالیف هیات
مدیره پیگیری کند .این گزارش حاکیست :حدود  ۹۵درصد از زیرساخت های فاز یک مجموعه تفریحی گردشگری آیلند به
مســاحت  ۷۵۰هکتار انجام شــده و زیرساخت ها برای اجرای فاز  ۲نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام است .همچنین ۱۱
پروژه از  ۲۴پروژه در دست اجرای این مجموعه آماده بهره برداری شده است .مجموعه آیلند به مساحت  ۱۴۰۰هکتار منطقه
ویژه اقتصادی محسوب شده و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت است.
بر اســاس این گزارش ،شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نیز یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
صنایع و معادن ماهان و بازوی اجرایی آن در بخش معدن اســت که در حال حاضر عملیات اســتخراج و فروش سنگ آهن
از توده معدنی شماره  ۵گل گهر سیرجان را برعهده دارد.
همچنین پروژه شرکت پارس میکا تحت نام تجاری میکامال بزرگترین و مجهزترین مجموعه تجاری تفریحی در جزیره زیبای
کیش است که در زمینی به وسعت  ۳۵هزار مترمربع با زیربنای بیش از  ۲۰۲هزار در  ۷طبقه شامل دوطبقه پارکینگ مسقف
با ظرفیت بیش از  ۱۰۰۰خودرو و  ۵طبقه با کاربری تجاری و تفریحی قرار دارد.
بر اساس این گزارش ،هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) با نام هلدینگ ماهان فعالیت خود را از سال
 ۱۳۹۰با هدف رشــد و اعتالی صنعت و معدن کشــور آغاز کرده و هدف نهایی آن سرمایه گذاری در صنایع و معادن به امید
تبدیل شدن به قطبی مؤثر درتحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در این حوزه است.

madan24.com

3

آبان 1399

ویژهنامه الکترونیکــی
گروه مالی گردشگری

بانگاهبرمعدنوصنایعمعدنی

www.tourismgroup.ir

مهندس مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معان ماهان سیرجان در گفتگو با معدن  24خبر داد

گرهگشایی از معدن شماره  5گلگهر

مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان گفت :سال گذشته  2.1میلیون تن
سنگ آهن از معدن شماره  5منطقه گل گهر استخراج شد و برنامه امسال ما استخراج سه میلیون تن

است که در نیمه نخست امسال  1.3میلیون تن آن محقق شده است« .مهدی بهرامی» در گفت وگو
با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی معدن 24افزود :این شرکت هم اکنون مجری طرح استخراج از معدن
شماره  5گل گهر است که در راستای سیاست های اصل  44قانون اساسی و استفاده از بخش خصوصی

برای اجرای طرح ها ،در سال  93و طی مزایده ای ،مجموعه مشارکت با رهبری شرکت گسترش صنایع

و معادن ماهان برنده آن شد .وی بیان داشت :معدن شماره  5با ذخیره اولیه  24میلیون تن ،طی 14

ســال به مجموعه مشارکت واگذار گردید و هدف تامین خوراک زنجیره فوالد در هلدینگ ماهان می
باشد .بهرامی اظهار داشت :معدن شماره  ۵بدلیل وجود ماده معدنی در عمق ،فاصله حمل و نسبت
باطله برداری باال و همچنین حق الســهم  40.5درصدی ایمیدرو ،معدن ســختی برای بهره برداری به

شمار می رود .وی گفت :طی دو سال ابتدایی ،حدود  20میلیون تن باطله برداری در این معدن انجام
شــد و از سال  96نیز عملیات استخراج از این معدن آغاز گردید؛ به این ترتیب آخرین معدن موجود
در منطقه گل گهر نیز از ســال  ۱۳۹۶به بهره برداری رسید .مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و

معادن ماهان سیرجان ادامه داد :با سرمایه گذاری بیش از هزار میلیارد تومانی ،تاکنون بیش از 85
میلیون تن باطله برداری از معدن انجام شده که منجر به استخراج پنج میلیون تن سنگ آهن شده

اســت؛ که نسبت باطله برداری از زمان اســتخراج در آن بیش از «سیزده به یک» می باشد و همین
مساله ،آن را به «معدنی ویژه» در منطقه گل گهر تبدیل کرده است.
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هدف تامین خوراک
زنجیره فوالد در
هلدینگ ماهان می
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وی خاطرنشــان کرد :سال گذشته  2.1میلیون تن ســنگ آهن از این معدن استخراج شد و برنامه امسال ما استخراج سه

میلیون تن (باالتر از هدفگذاری ایمیدرو) است که در نیمه نخست امسال  1.3میلیون تن سنگ و نزدیک به  ۲۰میلیون تن

باطله برداری صورت پذیرفته است که با توجه به باطله برداری خوبی که در شش ماهه نخست صورت پذیرفته امیدواریم
موفق به تولید سنگ آهن باالتر از هدفگذاری انجام شده بشویم.
برنامه های توسعه ای شرکت

بهرامی ،در ادامه درخصوص برنامه های توسعه ای این شرکت عنوان داشت :از ابتدای کار تاکنون در این پروژه هشت هزار
و  200متر اکتشاف به انجام رسیده و برنامه های اکتشاف تکمیلی جدید را نیز در دستور کار داریم .وی گفت :این برنامه ها
موجب افزایش ذخیره معدن به  36میلیون تن شده است ،همچنین در حال انجام مطالعه برای احداث کارخانه کنسانتره
سازی به منظور فرآوری سنگ آهن در راستای تامین خوراک در هلدینگ ماهان هستیم.
این فعال معدنی ،اشــتغالزایی مســتقیم حاصل شده در این شرکت را  800نفر برشمرد و خاطرنشان کرد:دست کم سه برابر
این رقم ،اشتغالزایی غیرمستقیم انجام شده است.
وی بیان داشت :همه محصول سنگ آهن تولیدی شرکت ،در کارخانجات گل گهر مصرف می شود.
بهرامی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت :با وجود اوج بحران کرونا ،رکورد تولید این شرکت در اسفند ماه  ۱۳۹۸شکسته
شد که بیشترین تولید ماهانه در پنج سال اخیر بوده است.
وی همچنین در خصوص تاثیر تحریم ها بر فعالیت شرکت ،خاطرنشان کرد :تحریم ها بر فعالیت پیمانکاران شرکت به ویژه
تامین ماشین آالت سنگین معدنی تاثیر داشته ،اما مشکل اصلی خودتحریمی ها و مقررات پیچیده در واردات ماشین آالت
و قطعات می باشد.
نحوه محاسبه حق السهم ایمیدرو و مشکالت بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در ادامه بیان داشت :از دیگر مشکالت جدی این شرکت
قرارداد آن با ایمیدرو است که نحوه محاسبه حق السهم  40.5درصدی سازمان بر اساس یک فرمول صادرات محور (وابسته
به نرخ ارز آزاد و قیمت جهانی سنگ) است.
وی توضیح داد :از مرداد  97با افزایش ناگهانی نرخ ارز ،قیمت های خارج از عرف بازار داخلی برای سنگ آهن کلوخه لحاظ
شــده ،به گونه ای که بعضا قیمت ســنگ آهن کلوخه باالتر از قیمت مصوب کنســانتره اعمال شده است که تدوام این امر
موجب ضربه جدی به امر تولید و همچنین ضرر و زیان این معدن و معادن مشابه خواهد شد.
بهرامی ادامه داد :معادنی مانند معدن  2و  4گلگهر و همچنین همه معادنی که از سال  93و در راستای سیاست های اصل
 44قانون اساســی و اســتفاده از بخش خصوصی برای اجرای طرح ها ،طی مزایده های مشابه واگذار شده اند ،نیز با این
شیوه محاسبه حق السهم متضرر خواهند شد.
وی افزود :اکنون بخش های خصوصی فعال در این معادن که اتفاقا سهم بسزایی در تولید دارند ،تمامی تولید خود
را در داخل کشور و کارخانجات زنجیره فوالد به مصرف می رسانند و درخواست همگی ،تعیین قیمت مصوب سنگ
آهن به مانند ســایر محصوالت زنجیره فوالد بر اســاس درصدی منطقی از قیمت شمش فوالد خوزستان در سامانه
کدال اســت تا همه ارکان زنجیره فوالد از ســنگ آهن تا محصول نهایی در راســتای جهش تولید بطور هماهنگ و
همسو حرکت کنند.
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مهندس سورنا زمانیان مدیرعامل شرکت احیاء استیل فوالد بافت در گفتگو با معدن  24تشریح کرد

تولید فوالد به روش میدرکس یا پرد؟

فوالد بافت یکی از هشت طرح ملی فوالد ایران بود که در سال  ۸۶و در دولت هشتم سنگبنای آن نهاده شد
مدیرعامل «احیاء استیل فوالدبافت» اعالم کرد :بیش از یک سال و نیم است که این واحد تولید آهناسفنجی وارد مدار

تولید شده و تاکنون حدود  ۹۲۲هزار تن تولید را به ثبت رسانده است« .سورنا زمانیان» ،مدیرعامل احیاء استیل فوالد بافت

درباره تاریخچه و عملکرد این واحد احیای مستقیم عنوان کرد :فوالد بافت یکی از هشت طرح ملی فوالد ایران بود که در
سال  ۸۶و در دولت هشتم سنگبنای آن نهاده شد .طرح بافق یزد بالفاصله از این  ۸طرح ،جدا و به بخشخصوصی واگذار

شد .در دولت دهم ،هیات وزیران مصوب کردند که بخش عمده سهام این واحدها در قالب سهامی خاص به بخشخصوصی
واگذار شوند .همه این طر حها بهغیراز میانه واگذار

شدند که ترکیب سهام آنها به ترتیب  ۶۰درصد بخش

خصوصی و مابقی دولتی است .فوالد بافت هم از این
قاعده مستثنی نبود .در سال  ۹۳حدود  ۶۰درصد سهام

فوالد بافت به مشارکت بخش خصوصی به نام گروه
«انتخاب» واگذار شد۲۰ ،درصد آن متعلق به بانک

صنعت و معدن و ۲۰درصد به سازمان ایمیدرو واگذار

شد که درمجموع ۴۰درصد سهام آن متعلق به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است.زمانیان در ادامه توضیح

داد :در سال  ۹۵با توافق سهامداران ،گروه سهامداران

«انتخاب» از مجموعه فوالد بافت خارج شد و بهجای
آن شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (هلدینگ

ماهان) که زیرمجموعه گروه مالی گردشگری است،

جایگزین شد و  ۶۰درصد سهام فوالد بافت متعلق به این شرکت شد .در زمان مشارکت قبلی از سال  ۹۳تا سال  – ۹۵احتماال

به دالیل اقتصادی -طرح متوقف بود .در سال  ۹۵سهامدار جدید عملیات اجرایی آن را آغاز کرد .در  ۲۸اسفند سال  ۹۷کارخانه

راهاندازی و در  ۱۸فروردین سال  ۹۸نخستین محصول کارخانه یعنی آهناسفنجی تولید شد .وی در ادامه با اشاره به این

موضوع که فوالد بافت در دو فاز طراحی شده است ،گفت :فاز نخست واحد احیای مستقیم با ظرفیت تولید  ۸۰۰هزار تن
آهن اسفنجی است که از سال  ۹۸وارد فاز تولید شده است.

فاز دوم در طرح اولیه فوالدسازی بوده که این طرح به دالیل مسائل زیستمحیطی ،کمبود آب و مسائل اقتصادی در سال
 ۹۵تغییر پیدا کرده و این تغییر طراحی در اسفند سال  ۹۸نیز نهایی شد .دبیرخانه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه،

این تغییر طراحی را به بانکمرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ کرد و فاز دوم فوالد بافت تبدیل به کارخانه
گندلهسازی  2.5میلیون تنی در سال و یک کارخانه دیگر آهناسفنجی به روش پرد با ظرفیت سالیانه  ۸۰۰هزار تن شد.

زمانیان توضیح داد :کنسرسیوم پیمانکاران فاز دوم شامل شرکت کارون دزدشت (بخش خصوصی) ،شرکت پدیده رویایقرن
(بخشخصوصی) و یک شرکت چینی از زیرمجموعههای فوالد چین است .عملیات اجرایی فاز دوم آغاز شده و طی چهار
سال باید این فاز راهاندازی و این دو کارخانه دیگر وارد مدار تولید شوند.
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از فوالد بافت تا قطب صنعتی شدن

مدیرعامل احیاء استیل فوالد بافت با اشاره به این موضوع که فوالد بافت زمینهای وسیعی را در اختیار دارد ،خاطرنشان کرد :با
توجه به زمینهای بسیاری که فوالد بافت در اختیار دارد ،از طریق مشاوران و افراد متخصص در حال مطالعه و بررسی هستیم
تا فوالد بافت را به قطب صنعتی در این منطقه تبدیل کنیم؛ به عبارت دیگر در حال مطالعه هستیم تا اگر صنایع دیگری نیز

قابلیت ایجاد و رشد داشته باشند در کنار این مجموعه ایجاد کنیم؛ البته این مطالعات و چشمانداز در افق  ۲۰سال آینده در نظر
گرفتهشده است.

مشکل تامین آب نداریم

مدیرعامل احیاء استیل فوالد بافت در پاسخ به این پرسش که با توجه به این موضوع که کرمان یک استان کویری و کمآب
بهشمار میرود در تامین آب این واحد با مشکل خاصی روبهرو نیستید ،عنوان کرد :صنایع فوالدی ،صنایع آببر بهشمار میروند

و با وجود کویری بودن استان کرمان ،اما بافت یک منطقه پرآب است .با توجه به این موقعیت با کمبود تامین آب روبهرو نبوده
و برای فاز دوم نیز روبهرو نخواهیم بود و قرارداد  ۳۰سالهای که با دولت در زمینه میزان تامین آب منعقد
کردهایم ،برای این واحد کافی است.

عملکرد فاز نخست فوالد بافت

زمانیان با اشاره به عملکرد فاز نخست فوالد بافت عنوان کرد :در سال اول پس از راهاندازی ،فراتر از
استاندارد تولید داشتهایم .مطابق استاندارد میدرکس تولید سال نخست ۶۰ ،درصد ظرفیت ساالنه است

که برای ظرفیت  ۸۰۰هزار تن ،رسیدن به  ۴۵۰هزار تن کافی بود که البته ما به تولید  ۵۸۳هزار تن نیز
دست یافتهایم .همچنین پیشبینی ما برای امسال آن است که به تولید  ۸۰۰هزار تن دست پیدا کنیم.

تامین مواد اولیه

وی در پاسخ به این پرسش که در زمینه تامین مواد اولیه با مشکل خاصی روبهرو نیستید ،تصریح کرد :در
زمینه تامین مواد اولیه مشکل خاصی وجود ندارد و این مواد در داخل برای ما قابل تامین است .سهمیه
یک میلیون و  ۲۰۰هزار تنی گندله برای فوالد بافت پیشبینی شده و در این زمینه کمبودی نداریم .البته

اگر با کمبودی هم روبهرو شویم ،بخشی از آن را سهامداران تامین خواهند کرد؛ چراکه یکی از سهامداران

فوالد بافت ،شرکت ماهان سیرجان است که آنومالی شماره  ۵گلگهر متعلق به این شرکت است .مدیرعامل

احیاءاستیل فوالد بافت همچنین ادامه داد :تمام تولید آهن اسفنجی فوالد بافت به مصرف داخل میرسد

و طی یک سال و نیم گذشته تاکنون  ۹۲۲هزار تن تولید داشتهایم.

با توجه به
زمینهای بسیاری
که فوالد بافت
در اختیار دارد ،از
طریق مشاوران
و افراد متخصص
در حال مطالعه و
بررسی هستیم تا
فوالد بافت را به
قطب صنعتی در
این منطقه تبدیل
کنیم

فناوری پرد نیاز به اصالح دارد

زمانیان همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به فناوری به کار گرفتهشده در فوالد بافت ،عملکرد این فناوری در واحد شما
چگونه بوده است ،گفت ۴ :طرح فوالد شادگان ،نیریز ،میانه و بافت با فناوری ایرانی پرد راهاندازی شدهاند .البته به اعتقاد من،

فناوری پرد با مشکالتی همراه است .مدیرعامل احیاء استیل فوالد بافت خاطرنشان کرد :مهمترین مشکل در فرآیند کار ،مشکل

طراحی و کمپرسورهای پروسس است و اشکال در کمپرسور ،سبب میشود که کل خط تولید از کار بیفتد .در حالی که در سیستم
میدرکس سه کمپرسور پروسس وجود دارد ،اگر یک کمپرسور از مدار خارج شود ،دو کمپرسور دیگر وارد مدار خواهند شد و خط
با ظرفیت پایینتر به تولید خود ادامه خواهد داد؛ اما در فناوری پرد به دلیل تککمپرسور و سانتریفیوژی بودن و همچنین

حساسیت باال به نرمه و ذرات ،نیاز به تمیزکاری دارد .در فاز نخست فوالد بافت برای  ۲۵۰نفر بهصورت مستقیم و برای حدود
 ۱۰۰نفر بهعنوان نیروی پشتیبان اشتغالزایی شده است .در آغاز عملیات فاز دوم فوالد بافت حدود  ۳۵۰نفر نیروی پیمانکار

مشغول به کارشدهاند که با اوج گرفتن کار این تعداد به یک هزار و  500نفر نیز افزایش پیدا خواهد کرد .پس از راهاندازی فاز
دوم ،پیشبینی میشود بین  ۸۰۰تا هزار نفر در این فاز نیز مشغول به کار شوند.
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معاون هلدینگ ماهان گفت

قیمتگذاری دستوری رانتزاست

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری گروه

مالی گردشگری ،باهدف سرمایهگذاری در طر حها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند
معاون هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان گفت :با در نظر گرفتن اینکه بخش معدن محمدحســین بصیری با بیان

اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است ،افزود :شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران

هزینه های دولت ،افزایش مالیات ،حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با اندکی دوراندیشی می توان
به این نتیجه رسید که این کار روش درستی نیست.

وی ادامه داد :با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکالت عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا ،تحریم های ظالمانه
و شرایط سخت تهیه ماشین آالت و لوازم یدکی ،حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخش نامه
ها ،آیین نامه ها و دســتورالعمل های بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه
ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند .این امر تاثیر بســزایی در برون
رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.

معاون هلدینگ “ماهان” به عنوان یکی از “شــرکتهای سرمایهگذاری گروه

مالی گردشگری” ،گفت :از جمله حمایت هایی که دولت می تواند در شرایط
کنونی اعمال کند ،کم کردن حقوق دولتی ،افزایش دوره تنفس برای معادن،

ایجاد تعدیالتی در قراردادهای استخراج و فروش ،ارائه سهمیه و مجوزهای

کوتاه مدت صادرات ،کاهش عوارض صادرات و غیره است .در شرایط فعلی،

حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشــور
خواهد شد.

بصیــری افزود :یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان به
عنــوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشــاره کرد ،پایین آمدن قیمت

تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بســیار کم تر از
قیمت واقعی اســت .لذا از آنجا که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع

معدنی مواجه اســت ،دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین
آالت ،از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی
حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت ،راه را برای شرکت های
فعال در این زمینه هموار کند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد :عالوه بر این ،بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ

و خصولتی اســت و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد .در این بین دولت با یادآوری تجارب غلط گذشــته باید از تکرار
اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصوالت صنایع معدنی در زنجیره تولید ،پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد
واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تالش کند.

هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان (ســهامی عام) بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی

گردشگری ،باهدف سرمایهگذاری در طر حها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند.
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مهندس ابراهیم صادقی مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معان ماهان در گفتگو با معدن  24خبر داد

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان بهدنبال رتبه جدید

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی گردشگری،

با هدف سرمایهگذاری در طر حها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور تاسیس شده است.

این هلدینگ ،فعالیت خود را از سال  1390با هدف رشد و اعتالی صنعت و معدن کشور آغاز کرده است و هدف نهایی آن سرمایه

گذاری در صنایع و معادن به امید تبدیل شــدن به قطبی مؤثر در تحقق بخشــیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله در این حوزه
است .در این زمینه با دکتر «ابراهیم صادقی» مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به گفت وگو نشستیم.

با توجه به ســرمایه گذاری های انجام شــده در هلدینگ ،درخصوص تبدیل شدن این سرمایه گذاری ها به قطب های موثر در

راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله توضیح بفرمایید.

دکتر صادقی) هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان به عنوان متولی سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن هلدینگ گروه
مالی گردشــگری که با فلســـفه تجمیع و هم افزایی توان فنی ،مهندســی و سرمایه ای به منظور كارآفرینی در سطح داخلی و بین

المللی تأسیس شده است ،می کوشد با بهره گیری از روش های فنی نوین و استفاده از نیروی انسانی مجرب ،توانمند و متخصص
به یکی از  10شرکت برتر در حوزه سرمایهگذاری و توسعه صنایع و معادن کشور تا سال  1404شمسی تبدیل شود.

این شرکت با بهرهگیری از تجارب شرکتهای معدنی و فوالدی زیرمجموعه خود ،ضمن توجه به رشد و سودآوری مطلوب باهدف

ایجاد رضایت و خشــنودی تمامی ذینفعان ،تحقق چشــمانداز خود و توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور را نیز به شکلی جدی و

هدفمند دنبال می کند.

حوزه های فعالیت هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان به شرح ذیل می باشد:

 -1سرمایهگذاری هوشمندانه در بخش صنعت و معدن ،نقشآفرینی مشارکت جویانه و بهرهبرداری از ابزار نوین در تأمین مالی پروژهها
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 -2تکمیل زنجیره فوالد شامل استخراج سنگآهن از معادن و انجام فرآیندهای فرآوری و تولید کنسانتره و

گندله و تولید آهن اسفنجی و بریکت گرم

 -3تولید شمش و محصوالت فوالدی ساختمانی و آلیاژی

 -4تحقیقات و مطالعات تخصصی و ورود به حوزه معادن و فلزات رنگین و توسعه کارخانههای فرو آلیاژ

در راستای برنامه ها و تصمیمات وزارت صمت ،آیا تصمیمات کمک حال بوده برای توسعه سرمایه گذاری

ها یا خیر و چه درخواستی از مسئوالن مربوطه دارید.

دکتر صادقی ) این شرکت برای تکمیل و بهبود شرایط کسب و کار خود نیازمند رفع موانع و مشکالت زیر و

همیاری مسئوالن برای رفع آن می باشد:

* با توجه به رویه قیمت گذاری سنگ آهن در معدن شماره  5گل گهر که بر اساس فرمول صادرات محور(بر

حســب دالر و قیمت جهانی ســنگ) می باشــد ،در پی افزایش بی رویه نرخ دالر ،قیمت هر تن سنگ در
محاسبات حق السهم  ۴۰.۵درصدی ایمیدرو متاثر از این رشد ،دارای قیمت غیرمنطقی شده است ،به گونه
ای که بعضا قیمت هر تن ســنگ در فاکتورهای صادره به بیش از قیمت مصوب کنســتانتره سنگ آهن در

زنجیره قیمت گذاری فوالد شــده اســت .به طوری که استفاده از آن در چرخه تولید داخل را غیر اقتصادی

نموده است و درخواست این شرکت مطابق با نظر تمامی کارشناسان و سایر شرکت های درگیر و همچنین

مطابق با سیاست های کالن در تولید و جهش تولید ،تغییر رویه قیمت گذاری بر اساس درصدی از نرخ
شمش فوالد خوزستان به مانند سایر محصوالت زنجیره فوالد می باشد.

* الحاق الباقی ذخیره اکتشافی و همچنین ذخایر آتی اکتشافی در معدن  5به قرارداد فعلی

* با توجه به زنجیره فوالد در هلدینگ ماهان و سرمایه گذاری های عظیم توسط این هلدینگ ،ذخیره سنگ
آهن اختصاص یافته جهت تامین خوراک زنجیره بسیار ناچیز می باشد و در خواست این شرکت تخصیص

منابع معدنی جدید به خصوص در توده معدنی شماره  ۳جنوبی گل گهر می باشد.

* واگذاری پهنه ها و بلوک های اکتشافی به شرکت ماهان سیرجان جهت اکتشاف و بهره برداری از ذخایر جدید
* انحصار آتشــباری در منطقه گلگهر در اختیار شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و پیمانکار معدنکاری ایشان

(شــرکت آرمان گهر سیرجان) می باشــد و این انحصار و رانت ایجاد شده سبب شده است تا قیمت های
آتشکاری منطقه تفاوت فاحش با قیمت های سایر مناطق کشور داشته باشد و هزینه های زیادی را بر معادن

منطقه وارد آورده اســت ،لذا درخواســت اختصاص انبار ناریه به معدن شماره 5
آتشباری در منطقه برای افزایش راندمان معدنکاری و کاهش هزینه ها را داریم.

گل گهر و رفع انحصار

* واردات ماشــین آالت معدنی به دلیل قوانین گمرکی و بخش نامه های وزارت خانه به سختی انجام می

شود و این موضوع اثرات سوء بر تولید دارد و نیازمند تسهیل در رفع موانع گمرکی برای واردات انواع ماشین
آالت معدنی ،قطعات و الستیک می باشد.

* با توجه به تولید تقریبا نیمی از سنگ آهن کشور در منطقه گل گهر ،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با معافیت

های گمرکی برای این منطقه ،سبب جهش و رشد چشمگیر در تولید فوالد کشور می شود.

آخرین وضعیت ســرمایه گذاری های انجام شده در صنایع و معادن ،اینکه در کدام مناطق کشور انجام

شــده ،میزان ســرمایه گذاری ارزی و ریالی چقدر بوده و چه پیش بینی از اشتغالزایی این طرح ها دارید،
توضیح بفرمایید.
صادقی)

معدن سنگ آهن شماره  5گلگهر
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با توجه به رویه
قیمت گذاری
سنگ آهن در
معدن شماره 5
گل گهر که بر
اساس فرمول
صادرات محور(بر
حسب دالر و قیمت
جهانی سنگ)
می باشد ،در پی
افزایش بی رویه
نرخ دالر ،قیمت
هر تن سنگ در
محاسبات حق
السهم ۴۰.۵
درصدی ایمیدرو
متاثر از این رشد،
دارای قیمت
غیرمنطقی شده
است ،به گونه ای
که بعضا قیمت
هر تن سنگ در
فاکتورهای صادره
به بیش از قیمت
مصوب کنستانتره
سنگ آهن در
زنجیره قیمت
گذاری فوالد شده
است
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معدن سنگ آهن شماره  5گلگهر ،یکی از معادن  6گانه موجود در منطقه گلگهر سیرجان میباشد که در  60کیلومتری جنوب غرب

شهر سیرجان واقع شده است .این معدن مابین معادن شماره  2 ،1و  3گلگهر واقع شده است .راه دسترسی به معدن شماره  5از
طریق جاده اصلی سیرجان -نیریز -شیراز امکان پذیر است که پس از طی حدود  45کیلومتر  ،وارد مسیر اختصاصی مجموعه معادن

گلگهر شده و با طی حدود  14کیلومتر این جاده ،میتوان وارد محدوده گلگهر  5شد .شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان

سیرجان بعنوان نماینده مجموعه مشارکت (شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان ،سرمایه گذاری آتیه صبا ،شرکت مجتمع فوالد

صنعت بناب ،فاطر کوثران جنوب و راهســازی و معدنی مبین) در حال فعالیت در توده معدنی شــماره  5گل گهر می باشد .سهم

هلدینگ ماهان در این مجموعه  99.5درصد می باشد .زیربنای این پروژه  150هکتار بوده 10 ،هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در

ان به انجام رسیده و مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن هفت هزار و هشت نفر است.
معدن شماره  2گل گهر

معدن شماره  2گل گهر با زیربنای  145هکتار است که استخراج سنگ آهن در آن انجام می شود .سرمایه گذاری  180میلیارد ریالی

برای این پروژه انجام شده و مجموع اشتغال مستقیم و پایدار آتی آن پنج هزار و  600نفر است.

شــرکت صنعتی و معدنی گهر پویش گام (به ســهامداری شــرکتهای صنعتی و معدنی گل گهر ،شرکت فوالد سیرجان ایرانیان و

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان) بهرهبردار معدن شماره  2گل گهر است که سهم هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان

در این مشــارکت  18درصد می باشــد .این معدن نیز در حال بهره برداری است .میزان استخراج سالیانه از این معدن سه میلیون

تن سنگ آهن می باشد.

کارخانه کنسانتره سنگ آهن

کارخانه کنســانتره سنگ آهن دارای زیربنایی به وســعت  145هکتار با حجم سرمایه گذاری  70میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم و

غیر مستقیم دو هزار و  400نفری است .ظرفیت و برنامه تولید منظم فوالد و اشتغالزایی و ارزش افزوده این صنعت استراتژیک و

مهم در کشور با در اختیار داشتن معدن سنگ آهن بیشتر می باشد .عالوه بر این تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن شامل کنسانتره،
گندله و آهن اسفنجی از راهکارهای افزایش سود دهی می باشد .بر این اساس برای تکمیل زنجیره فوالد در این هلدینگ نیاز به
احداث کارخانه کنسانتره در مجاورت معدن شماره  5گل گهر می باشد .موافقت اولیه از مراجع ذیصالح استان کرمان اخذ و برای

صدور مجوز نهایی در حال بررسی در وزارت صمت می باشد.
کارخانه احیاء مستقیم شماره  1فاز 1

طرح فوالد بافت یکی از طر حهای هفت گانه شــرکت ملی فوالد ایران اســت که در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به
محصوالت استراتژیک بهعنوان بزرگترین مجتمع فوالدسازی در جنوب شرق کشور در زمینی بالغبر  612هکتار احداث شده است.
این کارخانه با مشــارکت و ســرمایهگذاری هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان بهعنوان هلدینگ صنعت و معدن گروه مالی

گردشگری احداث شده و با تکمیل این پروژه ،آهن اسفنجی به ظرفیت  ۸۰۰هزار تن در فاز اول ،در سال  1398به بهره برداری رسید.
این کارخانه با فنآوری احیاء مستقیم به روش  PEREDکه توسط شرکت  MMEثبتشده ،ساخته شده است .خوراک این مجتمع
گندله اکسید آهن ( ) Pelletو محصول آن آهن اسفنجی (  ) DRIاست .این مجتمع در دو فاز شامل فاز  ( 1احیاء مستقیم شماره )1

در حال بهره برداری و فاز  ( 2احیاء مستقیم شماره  2و کارخانه گندله سنگ آهن) به بهره برداری می رسد .کارخانه احیاء مستقیم
شــماره  1فاز  1با زیربنای  620هکتاری با ســرمایه گذاری  120میلیون یورویی احداث شده و دو هزار و  100نفر به صورت مستقیم و

غیرمستقیم در آن اشتغال به کار دارند.

فاز دوم این مجتمع شامل کارخانه احیاء شماره  2به ظرفیت  800هزار تن آهن اسفنجی سرد و میزان سرمایه گذاری  700میلیون

یوآن و کارخانه تولید گندله سنگ آهن به ظرفیت  2.5میلیون تن با میزان سرمایه گذاری  1،042میلیون یوآن مطابق با فاینانس

اختصاص یافته از خط اعتباری چین می باشــد .میزان اشــتغال زایی در فاز  2احیاء برابر با  200نفر به صورت مستقیم و  1200نفر
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اشــتغالزایی غیر مستقیم و کارخانه گندله ســازی ( فاز  400 )2نفر به صورت مستقیم و  2400نفر غیرمستقیم می باشد.همچنین

میزان فاینانس اختصاص یافته برای ساختمان های پشتیبانی و جنبی  72میلیون یوآن می باشد.

هلدینگ مجتمع فوالد صنعت بناب

هلدینگ مجتمع فوالد صنعت بناب شامل كارخانجات ذوب و نورد از اواخر سال  1383در زمینی به مساحت  140هكتار در شهرک

صنعتی بناب و با امکانات زیربنایی اعم از دسترسی به جاده اصلی ،خط آهن ،نیروگاه ،خطوط انتقال گاز وآب آغاز كرد .در کارخانجات

ذوب شــاهین و ذوب شــهریار انواع شمش های فوالدی و آلیاژی تولید می شود .در خطوط نورد گرم کارخانجات هلدینگ انواع
میلگردهای آجدار در ســایزهای مختلف با كیفیت های AIIو  AIIIو همچنین انواع محصوالت آلیاژی در مقاطع مختلف از جمله

تیرآهن ،نبشــی و ناودانی تولید میگردد  .ظرفیت اســمی این مجتمع تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فوالدی  2،450،000تن و
ذوب و ریخته گری  600،000تن در سال می باشد که در بخش خصوصی مقام اول و در میان كل تولید كنندگان فوالد اعم از خصوصی

و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد سنگین و نیمه سنگین مقام چهارم را دارا میباشد.
 -1کارخانجات ذوب:

*مجتمع فوالد صنعت شهریار از نوع القائی با  5ست کوره القائی  20تنی و ظرفیت سالیانه  200،000تن

* مجتمع فوالد شاهین دارای یک کوره قوس الکتریکی پنجاه تنی و ظرفیت سالیانه  400،000تن
-2کارخانجات نورد:

* خطوط  1و  2شاهین متعلق به مجتمع فوالد شاهین با ظرفیت سالیانه  500،000تن
* خطوط  3و  4مجتمع فوالد صنعت بناب با ظرفیت سالیانه  650،000تن

* خطوط  5و  6مجتمع فوالد صنعت سهند با ظرفیت سالیانه  650،000تن

* خط ( 7هجده استند ) شاهین متعلق به فوالد شاهین با ظرفیت سالیانه  650،000تن
پروژه فوالد گسترش شهریار

پروژه فوالد گســترش شهریار با احداث کوره قوس الکتریکی با ظرفیت  1،450،000تن در سال برای ذوب ،احداث خط نورد سنگین
تولید تیرآهن با ظرفیت  700،000تن در سال و احداث خط تولید اسلب و ورق در سایزهای مختلف به ظرفیت  700،000تن در سال

ایجاد شــده اســت .جمع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این پروژه  500میلیون یورو است و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
هشت هزار و  400نفر در آن پیش بینی شده است.

واحد پلنت تولید اکسیژن

احداث واحد پلنت تولید اکسیژن به ظرفیت  90میلیون متر مکعب در سال با سرمایه گذاری  40میلیون یورویی پیش بینی شده

است که زمینه اشتغال به کار  350نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می کند.
کارخانه فروآلیاژ

احداث کارخانه فروآلیاژ (فروسیلیس ،فرومنگنز ،فروسیلیکو منگنز)  50هزار تن در سال فروآلیاژ با سرمایه گذاری  30میلیون یورویی
پیش بینی شده که زمینه اشتغال به کار  210نفر را فراهم می کند.

شرکت جمیل کرک بافت

این هلدینگ عالوه بر فعالیت در حوزه صنعت و معدن ،پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تعیین
گروه مالی گردشــگری به عنوان معین اقتصادی منطقه بافت و ارزوئیه کارخانه جمیل کرک که یکی از کارخانه های تعطیل شــده

شهرستان بافت بوده را خریداری و نسبت به راه اندازی این کارخانه اقدام نمود .کارخانجات جمیل کرک بافت بهعنوان تنها مجموعه
کامل و یکپارچه صنعت کشمیر در ایران با زیربنای  11،000مترمربع در زمینی به مساحت  110،000مترمربع در کیلومتر  9جاده بافت
سیرجان شهرستان بافت واقع شده و دارای سالنهای سورتینگ ،شستشو ،موکشی و بستهبندی است .حجم سرمایه گذاری پیش
بینی شده در این پروژه  1.11میلیارد ریال است که زمینه اشتغال به کار مستقیم و غیرمستقیم  630نفر را فراهم می کند.
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وضعیت زنجیره تولید فوالد کشور

وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری تشکلهای مرتبط طرح توازن فوالد کشور را باهدف ایجاد ظرفیت تولید 55میلیونتن

فوالد خام در افق  1404تدوین نموده و وضعیت پروژههای زنجیره فوالد را بهصورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار میدهد.
حلقههای زنجیره فوالد شامل کنسانتره ،گندله ،آهن اسفنجی و شمش و مقاطع فوالدی است.

در بخش مقاطع طولی نظیر میلگرد ،تیرآهن ،نبشــی و ناودانی ،ظرفیت ایجادشــده بسیار باالتر از مقدار هدفگذاری شده
است که بیانگر اشباع بودن این حلقه از زنجیره تولید است.

در بخش شــمش فوالدی ،ظرفیتسازی الزم برای تحقق هدف تولید 55میلیونتن فوالد خام محقق شده و باتوجهبه نیاز
داخلی در این بخش ،امکان صادرات 14میلیونتن پیشبینی شده است.

در بخش آهن اسفنجی ،تسریع در تکمیل و عملیات اجرای طر حهای در دست اجرا ضروری است.

ظرفیتسازی الزم در بخش فراوری کنسانتره و تولید گندله آهن ،بهصورت مطلوب انجام شده است .هدف فراوری کنسانتره

در طرح توازن فوالد کشور 80 ،میلیون تن و تولید گندله آهن  76میلیون تن میباشد.
باتوجهبه کمبود سنگ آهن ،اکتشاف معادن جدید در دست اقدام است.
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سعید پورمحمدی معاون بهرهبرداری مجتمع فوالد صنعت بناب در گفتگو با معدن  24خبر داد

سال ثبت ركوردهای جدید تولید
با خود باوری در مجتمع فوالد صنعت بناب

ثبت پی در پی ركوردهای جدید با تالش و خودباوری در مجتمع فوالد صنعت بناب در سالجاری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب  ،ســعید پور محمدی معاون بهره برداری این مجتمع با اشــاره به ثبت

ركوردهــای جدید تولید در ســالجاری گفت  :تمركز بر فعالیت های تولیــدی  ،اصالح فرآیندها و بهره گیری صحیح از توان

داخلی  ،دانش و تجربه مهندسین جوان و كارگران پرتالش مجموعه با خود باوری و مدیریت بهینه  ،منجر به افزایش تولید
و ثبت ركوردهای جدیدی شده كه از بدو تاسیس این مجموعه بی سابقه بوده است .

معاون بهره برداری مجتمع فوالد صنعت بناب با اشــاره به برنامه ریزی انجام شــده برای رسیدن به ظرفیت باالی تولیدی

این شــركت افزود  :پتانســیل باالی این مجتمع به جهت وجود دو واحد ذوب و ریخته گری و خطوط متعدد نورد حاكی از

توان تولید ساالنه بیش از دو میلیون تن محصول فوالدی آن است ولی در گذشته موانع و مشكالتی باعث شده است كه

با درصد پائینی از این ظرفیت تولید صورت بگیرد اما با اقداماتی كه صورت گرفته است در نیمه نخست سال توانسته ایم
به میزان  360هزار تن تولید داشته باشیم كه نسبت به سال گذشته در مقایسه با مدت زمان مشابه افزایش  40درصدی را

شاهد بوده ایم و در واحد های ذوبی از ابتدای سال تا به حال چندین بار ركورد تولید سال های قبل شكسته شده و ماه به
ماه این ركوردها بهبود یافته اســت و در بخش نورد هم اتفاقی مشــابه روی داده و افزایش تولید راشاهد بودیم در مجموع
باید گفت كه به شعار سال كه همانا جهش تولید بوده به معنای واقعی عمل كردیم .
madan24.com
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پورمحمدی در خصوص موانع و مشكالت مربوط به عدم دستیابی به ظرفیت باالی تولید نیز عنوان كرد  :یكی از مشكالتی
كه معموال واحدهای فوالدی با آن دســت به گریبان هســتند تامین مواد اولیه است كه همیشه تولید كنندگان را با چالش

جدی مواجه كرده اســت مضاف بر اینكه گاها مشــكالت نقدینگی هم بر این مشــكل افزوده شده و عدم تامین مواد اولیه
باعث شــده اســت كه خطوط ذوب و نورد این مجموعه بصورت ظرفیت كامل فعالیت نكنند كه البته تالش های مجموعه

مدیریتی هلدینگ و مدیران مجتمع موثر واقع شــده است و امســال با تامین آهن اسفنجی از فوالد بافت از شركت های
زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در خطوط ذوب مشكل مواد اولیه تا حدودی

مرتفع شده است و در بحث مدیریت و اصالح فرآیندهای تولید نیز اقدامات موثری صورت گرفته كه ثمره آن افزایش تولید
و ثبت ركوردها بوده است.

وی در پایان از توانمندی داخلی این شركت در بحث بومی سازی به عنوان یكی از مزیت های اصلی نام برد و افزود :وجود
دانش مهندسی باال و نیروی جوان كارآمد از مزیت های اصلی و با اهمیت این مجموعه است كه توانسته است در راستای

بومی سازی و طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز خطوط تولید كارنامه درخشانی را ارائه نماید و این شركت را از وابستگی
به خارج و مشكل تامین قطعات با توجه به تحریم ها و مشكالت ارزی بی نیاز كند كه در بی اثر سازی تحریم ها بر عملكرد

این واحد تولیدی نقش بســزائی را ایفا نموده اســت و با وجود مشكالت حاصل از شــیوع بیماری كرونا نیز در این راستا
فعالیتهای چشمگیری صورت گرفته است .

شــایان ذكر اســت كه مجتمع فــوالد صنعت بناب با بهره مندی از خطوط ذوب قــوس و القائی و خطوط متعدد نوردی با

خوشنامی در تولید محصولی با كیفیت ،پیشرو در بازارهای داخلی و خارجی در عرضه محصول بوده است و انواع مقاطع (
میلگرد آجدار از سایز  8الی  32با گریدهای مختلف  ،نبشی و تیرآهن ) را در قالب سبد كامل محصوالت فوالدی به مصرف

كنندگان داخلی و خارجی عرضه می كند.
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نگاهى بر شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ گسترش صنایع و معادن
فوالد صنعت بناب

هلدينگ مجتمع فوالد صنعت بناب شامل كارخانجات ذوب و نورد از اواخر سال  ۱۳۸۳در زميني به مساحت  ۱۴۰هكتار در

شهرک صنعتی بناب و با امکانات زیربنایی اعم از دسترسی به جاده اصلی ،خط آهن ،نیروگاه ،خطوط انتقال گاز وآب آغاز كرد.
جمیل کرک بافت

کارخانجات جمیل کرک بافت ب ه عنوان تنها مجموعه کامل و یکپارچه صنعت کشــمیر در ایران با زیربنای  ۱۱،۰۰۰مترمربع در

زمینی به مســاحت  ۱۱۰،۰۰۰مترمربع در کیلومتر  ۹جاده بافت ســیرجان شهرستان بافت واقع شده است و دارای سالنهای
سورتینگ ،شستشو ،مو کشی و بستهبندی است .این مجموعه باهدف شستشو و موکشی کرک خام منطقه (شهرستان بافت

که قطب تولید کرک در کشور و ازجمله بهترینهای این محصول در دنیاست) خریداری شده است.
صنعت نفت و گاز الوان

هلدینگ مهندسی و تکنولوژی صنعت نفت و گاز الوان با هدف سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت در شهریور ماه سال
 ۱۳۹۳و با تغییر نام شــرکت فرآیند کمال ارزش (ســهامی خاص) که در تاریخ  ۲۸/۱۲/۹۰به ثبت رسیده ،ایجاد گردیده است.

برخورداری از  ۱۹.۹۹درصد سهام شرکت گروه مهندسي فناوري نفت و گاز الوان (سهامی خاص) از دیگر فعالیت های بخش
انرژی و نفت وگاز شرکت بوده است.
madan24.com
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احیاء استیل فوالد بافت

طرح فوالد بافت یکی از طر حهای هشتگانه شرکت ملی فوالد ایران است که در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی
به محصوالت استراتژیک بهعنوان بزرگترین مجتمع فوالدسازی در جنوب شرق کشور در زمینی بالغبر  ۶۱۲هکتار احداث شده
اســت .این کارخانه با مشارکت و سرمایهگذاری شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان بهعنوان هلدینگ صنعت و معدن

گروه مالی گردشــگری در حال احداث بوده و با تکمیل این پروژه  ،آهن اســفنجی به ظرفیت  ۸۰۰هزار تن باقابلیت افزایش
تا یکمیلیون تن در سال ،تولید خواهد شد.
گهر پویش گام

توده شــماره  ۲گل گهر سیرجان یکی از پنج معدن ســنگآهن در حال کار مجموعه سنگآهن گل گهر است .این معدن در
 ۶۰کیلومتری جنوب غربی ســیرجان در اســتان کرمان واقع شده است و میزان ذخایر آن با توجه به فعالیتهای اکتشافی

انجامشده  ۶۲/۸میلیون تن سنگآهن با عیار متوسط  ۵۴درصد است .شرکت صنعتی و معدنی گهر پویش گام (به سهامداری

شــرکتهای صنعتی و معدنی گل گهر ،شــرکت فوالد سیرجان ایرانیان و شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان) بهرهبردار

معدن است که سهم شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در این مشارکت  ۱۸درصد می باشد.
توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

مجموعه معدنی ســنگآهن گل گهر ،در  ۵۰کیلومتری جنوب غرب شهرســتان ســیرجان واقعشــده است ،این کمپلکس

دربردارنده  ۶کانســار مجزای آهن اســت .کانسار شماره  ۵گل گهر یکی از کانسارهای ششگانه این ناحیه است که تقریب ًا در

فاصله ۱.۵کیلومتری شــمال غربی معدن شــماره  ۱گل گهر قرار دارد ،جهت اکتشاف آنومالیهای گل گهر ،یک شبکه برداشت
 ۱۰۰×۴۰متر در منطقهای به وسعت  ۷۴کیلومترمربع تحت پوشش عملیات ژئوفیزیکی قرار گرفت و کانسار شماره  ۵گل گهر

نیز معرفی گردید.
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