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 راه سخت معدن و فوالد در 1400
تصمیمات بخش معدن و صنایع معدنی در ســال ۹۹ در حوزه بازار و تولید از ســوی سیاســتگذار تا 
حدودی مغایر سال جهش تولید و ناهمسو با شعار تدبیر و امید بود .بازتاب این سیاستگذاری غلط 

سبب شد تا مسیل جریان مذاب بیشتر روانه سرمایه گذار و فعال اقتصادی شود تا ماده معدنی.
ایــن جریان مذاب  یک مســیر را هدف قرار داد و آن تنهــا پیکره نیمه جان بخش خصوصی معدن 
بود که این گروه را ویران کرد و اگر در سال ۱۴۰۰ ادامه یابد دامنه تخریب آن گسترده تر خواهد شد.
وضع عوارض غیر کارشناسی ،چرتکه اندازی برای صادرات فوالد، محدویت گسترده برای صادرات برخی 
از محصوالت معدنی بدون استفاده در داخل،قيمت گذاری دستوری،ايجاد شکاف و دو دستگی بین 
تشکل ها ی معدنی و فوالدی و ده ها مورد دیگر سبب شد تا این جریان مذاب بجای هدایت در معدن به معدنکار و فوالد 
ســاز تحمیل شود. هم اکنون بسیاری از کارشناســان و تولید کنندگان اعتقاد دارند در سال ۱۴۰۰ نمی توانیم شاهد تغییرات 
گسترده در این حوزه باشیم چراکه بعید است بایدن رییس جمهور ایاالت متحده به یک باره تحریم ها را لغو کند و از سویی 

دولت و مجلس با تصمیمات اخیر خود هیچ عالمت مثبتی را برای بهبود وضعیت پیش رو نشان نداده است.
از ســویی در صورت کنترل نقدینگی با یک ابر تورم در ســال ۱۴۰۰ روبرو خواهیم بود که ماحصل سبب رشدافسار گسیخته 
قیمتها و حقوق و دستمزد خواهد شد که اگر سیاستگذار مسیر صحیح را انتخاب نکند سال ۱۴۰۰ به دره مرگ فوالد و معدن 

و سایر صنایع منتهی خواهد شد.
بهنود دامغانی/ مدیر مسئول سایت تحلیلی خبری معدن بیدار 24
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رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت

تاکید »رهبری« برای انتقال آب خلیج فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان های 
شرقی و فالت مرکزی ایران 24 اسفند را یکی از روزهای ماندگار و تاریخی در تاریخ چند هزار ساله کهن ایران زمین نامید. 

علیرضا رزم حسینی در این آیین در حضور رئیس جمهور با بیان این مطلب، افزود: امسال با همه تنگناها و تحریمهای ظالمانه 
دشمنان اما با به ثمر نشستن رویایی ناباورانه انتقال آب از دریا به صحرا سالی ماندگار در تاریخ تابناک ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه قطعه اول خط انتقال آب از هرمزگان به معادن گل گهر در استان کرمان آبان ماه امسال افتتاح شد، بیان 
کرد: امروز قطعه ۲ و ۳ این خط از گل گهر به مس سرچشــمه به طول ۱5۰ کیلومتر و از مس سرچشــمه به اردکان به طول 

55۰ کیلومتر و در کل با طول خط انتقال ۸۲۰ کیلومتر از خلیج فارس تا اردکان افتتاح می شود.
خط انتقال امید هدیه ای برای نســل آینده و اتفاقی بزرگ در تاریخ 

ایران است
وزیر صنعت، معــدن و تجارت این خط انتقال را که به خط انتقال 
امید نامگذاری شده است، هدیه ای برای نسل آینده و اتفاقی بزرگ 

در تاریخ ایران دانست.
تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انتقال آب

رزم حسینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انتقال 
آب، تصریح کرد: ایشــان در سال ۱۳۹7 در سخنرانی خود فرمودند 
که انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی و شــرق کشور اتفاق و 
کاری بسیار مهم و حائز اهمیت است و از مسئولین خواستند که به 

صورت جدی در این حوزه وارد شوند.
تحقق دستورات رییس جمهور در خصوص ورود بخش خصوصی در تولید آب

وی همچنین با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص این پروژه گفت: رییس جمهور نیز از مسئولین خواسته بودند 
کــه بخــش خصوصی را در تولید آب برای ایجاد بازار مبادله ای بدون دخالت دولت تشــویق نمایند. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه خدای ســبحان را شــاکریم که این رویایی ناباورانه محقق شده است اضافه کرد: با انتقال ۸۲۰ کیلومتر 
)خط اول( همزمان خط دوم از همین مســیر از هرمزگان به اســتان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول یک هزار 
و 55۰ کیلومتر خواهد رفت. رزم حســینی یادآوری کرد: البته حدود ۳5 درصد از این خط به طول ۴۰۰ کیلومتر انجام شــده 
است که نکته حائز اهمیتی است. وی با اشاره به خط سوم از این انتقال ادامه داد: خط سوم از استان هرمزگان به اصفهان 
به طول ۹۲۰ کیلومتر خواهد رفت که اقدامات اجرایی برای انجام آن نیز صورت گرفته اســت. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: خط چهارم انتقال نیز برای استان سیستان و بلوچستان از مسیر چابهار تا زابل به طول ۸۲۰ کیلومتر خواهد بود 

که توسط شرکت های بزرگ صنایع معدنی و پتروشیمی انجام میشود.
دستاوردهای ابرپروژه مهم و استراتژیک انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان

رزم حســینی همچنین با اشــاره به دستاوردهای این ابر پروژه مهم و اســتراتژیک گفت: تأمین آب پایدار و جدید، تحول 
اقتصادی با توجه به فعالیت شــرکت های بزرگ معدنی و پتروشــیمی در مسیر انتقال، محرومیت زدایی و توسعه متوازن، 
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تثبیت جمعیت در شرق کشور و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی، اشتغال پایدار و استفاده شهرک ها و نواحی صنعتی 
در طول مسیر از آب پایدار از دستاوردهای این ابر پروژه ملی می باشد.

آبادانی هر چه بیشتر سواحل مکران با خط 4 انتقال آب
وی همچنین با اشــاره به توجهات مقام معظم رهبری و ریاســت جمهوری در خصوص توسعه سواحل مکران تصریح کرد: 
خط ۴ این پروژه مهم ســبب آبادانی هرچه بهتر سواحل مکران و استفاده پروژه های مهم مستقر در این منطقه ژئوپلتیکی 

از این آب می باشد.
ضرورت افزایش سهم کشورمان از شیرین سازی آب خلیج فارس

وزیر صمت با اشــاره به الزامات اجرای این پروژه، گفت: کشــورهای حاشیه خلیج فارس روزانه ۲۶ میلیون متر مکعب از آب 
شــیرین دریا اســتفاده می کنند و سهم ما با اجرای این پروژه مهم ۶۰۰ هزار متر مکعب در روز خواهد بود که فاصله زیادی با 

رقم استفاده کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم، پس افزایش سهم کشورمان از آب خلیج فارس از الزامات می باشد.
رزم حســینی در ادامه از همت اســتانداران 7 اســتان درگیر با این پروژه، بخصوص استان هرمزگان که در بدو شروع پروژه 
همکاری خوبی داشته است، تشکر کرد. وی همچنین از پیگیری های نمایندگان 7 استان در مجلس، وزیر نیرو، رئیس سازمان 
محیط زیست و صندوق توسعه ملی که مقدمات کار را فراهم آورده است، تقدیر به عمل آورد. وزیر صمت در ادامه با تشکر 
از توجهات جدی رئیس جمهور به این پروژه مهم، گفت: رئیس جمهور در ســال ۱۳۹۶ از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی 
برای شــروع کار ۴۰۰ میلیون دالر بودجه اختصاص داد که تاکنون ۲۸۰ میلیون دالر آن را استفاده کرده ایم و تاکیدات رئیس 
جمهور برای شروع عملیات اجرایی خطوط دوم و سوم و همچنین خط چهارم به سیستان و بلوچستان نیز قابل تقدیر است.

رزم حســینی در پایان با اشــاره به دیداری که در سال ۱۳۹۸ با مقام معظم رهبری داشته است، گفت: در آن دیدار در مشهد 
ایشان از اجرای پروژه انتقال آب بسیار خرسند بودند و دستور دادند که در این راستا تمامی اقدامات الزم و مورد نیاز انجام 

شود که به حول و قوه الهی این موضوع نیز به خوبی و با خرسندی ایشان در حال انجام است.
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فرمان »روحانی« برای انتقال
آب خلیج فارس به چادرملو

آیین بهره برداری از قطعه سوم پروژه عظیم طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به مجتمع صنعتی چارملو در شهرستان 
اردکان با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور برگزار شــد. در این مراسمی که به همین مناسبت در محل مخازن آبگیری 
مجتمع صنعتی چادرملو برگزار گردید، مهندس ناصر تقی زاده در گزارشــی به تشریح تأثیرات مهم این طرح در استان یزد و 
صنایع این منطقه گفت: قبل از هر چیز بهره برداری کامل از خط ۱ پروژه شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس را به مقام 
معظم رهبری و مردم استان یزد آنهم در یکی از خجسته ترین ایام که مبعث پیامبر عظیم الشان اسالم و اعیاد شعبانه است، 
تبریک عرض می کنم. وی همچنین از ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم صمت و مجلس محترم به ویژه رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس که با حمایت های خود روند اجرایی و عملیاتی شدن پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس و همچنین تامین 

مالی منابع تسریع بخشیدند تشکر و قدردانی کرد.
مهندس تقی زاده در گزارش خود افزود: شرکت چادرملو به عنوان یکی از سه سهامدار عمده ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس 

و یکی از متولیان اصلی طرح، نقش اثرگذاری در 
نیل به این دســتاورد بزرگ داشته است. شرکت 
چادرملو که طرح ها و برنامه های بزرگی در جهت 
توسعه و اکتشاف در دست اقدام دارد نیازمند بهره 
گیری از منابع پایدار آب می باشد چرا که آب یکی 
از بزرگ ترین چالش های بزرگ شرکت های صنعتی 
و معدنی است. وی پروژه انتقال آب خلیج فارس 
را فرصت مغتنمی برای مشگل گشــایی دانست 
و گفت: با همین هدف ۳ شــرکت بزرگ معدنی 
و صنعتــی چادرملو، گل گهر و مس سرچشــمه 

تصمیم بزرگی را اتخاذ کردند که در تاریخ این سرزمین بی سابقه بود. مدیر عامل چادرملو گفت: قطعه سوم خط ۱ که امروز 
افتتاح شــد، از مجتمع مس سرچشمه کرمان تا صنایع فوالدی در منطقه اردکان استان یزد در حدود ۳7۰ کیلومتر می باشد 
که انشــعابی هم به مجتمع معدنی چادرملو به طول ۱5۰ کیلومتر کشیده می شود. وی تصریح کرد: دبی آب انتقالی به این 
منطقــه ۲ مترمکعب بر ثانیه از طریــق لوله هایی به قطر ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰ میلیمتر می باشــد و 7 مخزن ۱۱۰ هزار مترمکعبی نیز 
برای ذخیره ســازی آب احداث شده اســت که برای سالها تامین کننده آب پایدار برای صنایع خواهد بود. مهندس تقی زاده 
در ادامه از مرحوم پاشــایی فام؛ مدیرعامل وقت بانک سپه، محمد جالل مآب،مدیرعامل وقت گل گهر، محمود نوریان مدیر 
عامل وقت شرکت چادرملو و آقایان مرادعلی زاده، بنی اسدی و دکتر یاری مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 
بعنوان انسان های شجاعی که جسارت به خرج دادند و گام های اول را برای این پروژه ملی برداشتند تقدیر و تشکر کرد. وی 
همچنین با اشاره به اینکه، بسیاری معتقد بودند این پروژه توجیه اقتصادی ندارد. اما با ایمان و باور و جسارتی که در بین 
بنیانگذاران این طرح وجود داشت، این ریسک بزرگ انجام شد افزود: نباید فراموش کنیم این پروژه عظیم در اوج تحریمها 
محقق شد. موفقیت این پروژه تنها به انتقال آب شیرین به فالت ایران و شرق کشور خالصه نمی شود بلکه موضوع مهم که 
از دستاوردهای این طرح عظیم است و باید به آن توجه داشت، انتقال فناوری است. نزدیک به ۱۹۰ شرکت سازنده و پیمانکار 
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توانمندی های خودشــون رو به منصه ظهور رساندند و اکنون ما صاحب توان فوق العادهای برای ساخت قطعات مورد نیاز 
از جمله ابر پمپها هستیم و انشاهلل در نظر داریم ساخت ممبران های آب شیرین را هم داخلی سازی کنیم که مقدمات آن در 
حال اجراســت. ناصر تقی زاده همچنین در این مراســم گفت: امروز بسیار خرسندم که خطوط دوم و سوم این طرح هم با 
حمایت های دولت محترم و شخص رئیس جمهور و جناب آقای رزم حسینی که تصمیم شجاعانه برای تداوم این طرح بزرگ 
ملی برای انتقال آب به فالت مرکزی و شرق کشور گرفتند تشکر کنم و ما کاماًل از آن حمایت میکنیم، چرا که معتقدیم اکنون 
این توانمندی در کشــور به اثبات رسیده که می توان با  سرمایه گذاری شرکت های بزرگ سود آور و بخش خصوصی، نه تنها 
به عمران و آبادانی کشور سرعت ببخشیم بلکه باری از روی دوش دولتها نیز می توانیم برداریم. این پروژه عماًل ثابت کرد که 
اگر نظام به این نتیجه برسد که توسعه را از حالت دولتی خارج کند و این مهم را به شرکت های خصوصی محول کند امری 

شدنی و مثمر ثمر برای کشورخواهد بود.
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 رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در گفت وگو با معدن24: 

محصول »مهدی آباد« 1400  به بازار می آید 
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( گفت: گرچه سال 99 با وجود همه سختی ها 
و مشــکالت به ویژه تداوم تحریم ها و پاندمی کرونا بســیار پرچالش بود، اما ایمیدرو تالش کرد در سایه دو استراتژی کالن 

خود که همانا "توسعه" و "توانمندسازی" است، سیاست هایی همچون بومی سازی و تعمیق ساخت داخل را پیگیری کند.
»وجیه اهلل جعفری« در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ درخصوص سال ۹۹ با وجود همه سختی ها و مشکالت 
به ویژه تداوم تحریم ها و پاندمی کرونا، افزود: ابتدا الزم می دانم تقدیر و تشکر خود را در این سال پرچالش، تقدیم یکایک 
عزیزان کادر درمانی کنم که شــبانه روز برای ســالمت مردمان این مرز و بوم، جانانه تالش کرده اند و از خودگذشتگی وصف 
ناشــدنی نشان داده اند. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت:  ســال ۹۹ دوران دشواری های متعدد برای بخش تولید و توسعه 
بود. درگیری بدنه نیروی انسانی در تمامی سطوح از مدیریت عالی، ارشد تا کارشناسی و کارگری- با همه گیری و اوج گرفتن 

بیماری کرونا، از جمله چالش های اصلی ســال ۹۹ به 
شمار می آید. 

وی اظهار داشــت: اکنون می توان گفــت که ایمیدرو 
تالش کرد راهبری حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه 
شــرکت های بزرگ را ابتدا به صیانت از نیروی انسانی 
معطوف سازد. چنین امری در واقع در قالب مسوولیت 
اجتماعــی نمود پیدا کرد به طــوری که این مجموعه 
عالوه بر تهیه و ارسال کمک های بالعوض به نهادها و 
ســازمان های بهداشت و درمان، اقدام به تامین منابع 
مالی خرید ماسک،  دستکش و سایر اقالم بهداشتی کرد 
و به طور خالصه کمک های خود و این مجموعه را روانه 
۶۴ دانشــگاه علوم پزشکی سراسر کشور کرد. جعفری 
بیان داشت: به طور خالصه امسال، سالی پرچالش بود 

اما با همت تمامی نیروی انسانی و مسوولیت پذیری بدنه معدن و صنایع معدنی، پشتیبانی و حمایت وزارت صنعت معدن 
و تجارت و دولت، اقدامات موثری در این حوزه رقم زده شد. 

وی ادامه داد: به بیان دیگر باید همزمان با مبارزه با این ویروس عالم گیر، مسائل تولید و توسعه نیز مد نظر قرار می گرفت 
به طوری که در بخش تولید شاهد رشد قابل مالحظه ای شدیم و بخشی همچون احیا و فعال سازی معادن کوچک، به هدفی 
بیش از رقم پیش بینی شــده دســت یافتیم. در همین شرایط، شرکت ها تالش کردند عالوه بر منطقه فعالیت خود،  به سایر 

استان های مجاور نیز خدمات رسانی کنند که این امر جای سپاس فراوان و خدا قوت دارد.
فرصت سازی از تحریم با بومی سازی و تعمیق ساخت داخل 

رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه در پاسخ به اینکه ارزیابی حضرتعالی از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی با احتمال یک 
فضای بازتر سیاسی بین المللی و برداشته شدن احتمالی تحریم ها چیست؟ یادآوری کرد: کشورمان همواره تحت تحریم های 
غیرانسانی بوده است. شاید از همین روست که سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش روی اقتصاد کشورمان قرار گرفته است. 
وی اظهار داشت:  در واقع با این سیاست، ایمیدرو تالش کرده در سایه دو استراتژی کالن خود که همانا "توسعه" و "توانمندسازی" 
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اســت، از یک سو سیاست هایی همچون بومی ســازی و تعمیق ساخت داخل را پیگیری کند و از دیگر سو اقدام به برگزاری 
دوره های آموزشی برای بخش خصوصی و  همکاری مستمر با دانشگاه ها و مراکز علمی و ... در بسیاری از بخش ها کند.

جعفری خاطرنشان کرد:  هدف از این برنامه ها، توانمند شدن حوزه معدن و صنایع معدنی و به حداقل رساندن آسیب های 
تحریم است. با اینحال چنانچه فضایی برای توسعه همکاری ها باز شود، به طور حتم منافع بیشتری نصیب حوزه معدن و 

صنایع معدنی می شود. 
وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما در این مسیر، تاکید بر فعالیت های اکتشافی، استفاده از دانش روز در اکتشاف در 
عمق و به روز آوری دانش و تجهیزات اســت. کشــور ما اکنون به ســبب کاهش برخی منابع فعلی معدنی، نیاز به اکتشاف 

در عمق دارد که چنین امری در فضای همکاری های بین المللی، ثمربخش برای هر دو طرف ایرانی و خارجی خواهد بود. 
به گفته این مقام مســئول، همچنین تنوع ســازی منابع مالی، باز شدن مسیرهای تامین سرمایه و دسترسی به منابع ارزی، 

راهگشا در توسعه این حوزه از اقتصاد کشورمان است.
طرح های توسعه ای ایمیدرو در سال 1400

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، تکمیل و به اتمام رساندن پروژه هایی که فعال بوده اند، یکی از مهمترین اولویت های ایمیدرو است. 
همچنین ورود به مراحل تکمیلی اکتشاف و حتی فعال کردن ظرفیت های جدید معدنی برای تولید، باالبردن تولید معادن 
فعلی، به حداقل رساندن فاصله بین ظرفیت تولید و تولید واقعی در زنجیره های فوالد، مس،  آلومینیوم و طال و نیز تقویت 

زیرساخت ها، بخش دیگری از برنامه پیش روی ایمیدرو است. 
جعفری بیان داشت: سال ۱۴۰۰ همچنین اوج گیری ساخت نخستین کارخانه فراوری در بزرگ ترین معدن روی ایران )مهدی 
آباد( اســت. این معدن که به مدت ده ها ســال چشم انتظار راه اندازی بوده، در آینده نزدیک هدایت گر صنعت روی ایران و 

تامین کننده بزرگ خوراک این صنعت می شود. 
وی گفت: در حال حاضر کنسرسیوم بخش خصوصی، کارفرما، وزارت صنعت معدن و تجارت، دستگاه ها و سازمان های استانی 
در یزد و شهرستان مهریز، شبانه روز در حال فعالیت برای راه اندازی فاز نخست به ظرفیت تولید ۲۰۰هزار تن کنسانتره روی 

هستند. امکانات جانبی این پروژه در حال تکمیل شدن است و عملیات ساخت نیز در حال اجراست.
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 سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

ورود معدن به بورس کاال در سال 1400

معاون طرح و برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 422 شــرکت صنعتی و معدنی آمادگی و عالقه خود را برای ورود 
به بازار سرمایه یا انتشار اوراق اعالم کرده اند که از این تعداد 224 شرکت عقد قرارداد با نهادهای مالی و 172 شرکت تنظیم امیدنامه 

و گزارش توجیهی داشته اند. 
»سعید زرندی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: ۸۶ شرکت در سال جاری در هیات های پذیرش بورس 
و فرابورس به تایید رســیده اند که 55 شرکت )۶۴ درصد( وابسته به بخش صنعت و معدن است. وی بیان داشت: امسال ۱۶5 هزار 
میلیارد ناموت اوراق بدهی منتشــر شــده که ۸.۲ هزار میلیارد ناموت آن با سهم پنج درصدی برای تامین مالی شرکت های صنعتی و 
معدنی بوده است. زرندی ادامه داد: سهم بنگاه های صنعتی و معدنی از انتشار اوراق بدهی از ۲ هزار و ۴5۰ میلیارد ناموت معادل ۲.5 
درصد کل در ســال گذشــته، به حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ناموت معادل پنج درصد در ۱۱ ماهه امسال رسید و بیش از سه برابر 
رشد داشت. وی خاطرنشان کرد: مصوبه هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه های دارای 
رتبه بندی اعتباری مناسب، موجب استقبال بنگاه های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسویه فرآیند را در پی 
داشــته است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اضافه کرد: در یک ماه اخیر سه هزار و 7۰۰ میلیارد ناموت تامین مالی بدون ضامن 

و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.
سهم معدنی ها در بورس کاال

وی یادآوری کرد: اکنون ۸۰ درصد کل ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
به محصوالت صنعتی، معدنی و پتروشیمی اختصاص دارد. زرندی اظهار داشت: از ۹ 
هزار و 5۰۰ میلیارد ناموت اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کاال از ابتدا 
)سال ۹۳( تا امروز، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ناموت مرتبط با محصوالت صنعتی، معدنی 
و پتروشــیمی بوده که به معنای سهم 7۲ درصدی است. وی گفت: با پیگیری های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقدامات خوب بورس کاالی ایران، استفاده بخش 

تولید از اوراق سپرده کاالیی و اوراق خرید دین کاالیی به زودی عملیاتی می شود.
معافیت مالیاتی و تاسیس شرکت سهامی عام پروژه

به گفته این مقام مســوول، با هدف تقویت روند تشــکیل سرمایه در کشــور و اجرای پروژه های توجیه پذیر، پیگیری های الزم از 
طریق نمایندگان مجلس در دســتور کار قرار گرفت و در نهایت با اخذ تایید کمیســیون تلفیق صندوق پروژه و شرکت سهامی عام 
پروژه از مالیات معاف خواهند بود. وی افزود: شرکت های سهامی عام پروژه ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد 

مقاومتی هستند که با تعامل وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ابتدای بهمن ماه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است.
1400، سال ورود حوزه معدن به بورس کاالست 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل مطلوبی میان بورس کاال و وزارت صمت شکل گرفته و معتقدیم 
ســال ۱۴۰۰ فرصت ویژه ای اســت تا وزارت صمت با تمرکز بر بورس کاال، حوزه معدن و مزایده های بزرگ این بخش را به بورس 
بیاورد. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق بیانات رهبر معظم انقالب، حوزه تولید تنها 
راه نجات کشور در شرایط فعلی است که خوشبختانه به دلیل همکاری های مثبتی که با بازار سرمایه و بورس کاال داشته ایم جهت 
گیری های خوبی در این زمینه شکل گرفته است. زرندی گفت: در ابتدا باید اعالم کنم که در زمان روند صعودی بورس و اکنون که 
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بازار سهام در مدار ریزشی قرار دارد، در شورای عالی بورس بر روی موضوعی تاکید و اعتقاد داشتیم که اگر بورس در خدمت تولید 
و بخش واقعی اقتصاد قرار نگیرد نمی تواند در مســیر هدفی که برای آن تعیین شده است نقش آفرینی کند. زرندی خاطرنشان 
کرد: باید همه جهت گیری ها را در استفاده از ابزار علمی و جدیدی که در کشور شکل گرفته و متناسب با ادبیات دنیا است و منجر 
به رشــد بخش واقعی اقتصاد شــود را به کار بگیریم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در جهت 
گیری کالن وزارت صمت استفاده از موضوع یا توان بازار سرمایه به عنوان رکن اساسی، شناخته شده است، بنابراین از اواخر سال 
۹۸ مدل تغییر ســاختاری را در مجموعه وزات صمت در پیش گرفتیم و دفتر تامین منابع مالی را شــکل دادیم با این رویکرد که 
بتوان ابزارهای نوینی را در خدمت تولید کنندگان قرار دهیم. زرندی گفت: تولیدکنندگان ایران در حوزه فنی بسیار رشد کرده اند اما 
متناســب با این رشد در حوزه اصالح ساختارهای مالی آماده نیستند؛ بنابراین در دو سال گذشته تمرکز خود را در ترویج، توسعه 
و نگاه جدید به بازار ســرمایه و اســتفاده از این ظرفیت قرار داده ایم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشــت: در حوزه بازار ســرمایه با حمایتی که توسط شورای عالی بورس صورت گرفت و با مصوبه سران، معافیت مالیاتی را برای 
شــرکت هایی که به سمت بازار ســرمایه روی آورده بودند لحاظ کردیم و امیدواریم که این موضوع به دلیل استقبال های صورت 
گرفته تمدید شود. وی افزود: امروز به ۴۲۲ شرکت جدیدی که فراخوان داده بودیم به سمت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه روی 
آورده اند که با آنها به نتیجه های مثبتی رســیدیم. زرندی گفت: از این تعداد ۲۲۴ شــرکت با نهاد مالی قرارداد امضا کردند که این 

اتفاق خوبی است زیرا وارد مرحله اجرا شدند.
ارتباط تنگاتنگ بورس کاال با خانواده صنعت و معدن

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کاال اشاره کرد و افزود: فعالیت های خود را در حوزه بورس کاال 
شروع کردیم و معتقدیم سال ۱۴۰۰ فرصت ویژه ای است تا بر این بورس تمرکز داشته ایم و در حوزه معدن مزایده ها را به این 
ســمت بیاوریم. زرندی اظهار داشت: ســهم صنعت و معدن 5۳ درصد و پتروشیمی ۲7 درصد از معامالت بورس کاالست به 
عبارتی ۸۰ درصد معامالت بورس کاال مربوط به خانواده صنعت و معدن اســت و باید از این ظرفیت باال نهایت بهره را برد. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شــهریور ماه ســال ۱۳۸۲ بحث بورس فلزات مطرح شده بود و 
این اقدام پایه ای بود که در مجموعه وزارت صنعت شــکل گرفت، این اقدام در سال های بعد تکمیل و در نهایت بورس کاالی 

فعلی شکل گرفت.
اهمیت توسعه ابزارهای جدید بورس کاال

وی به راه اندازی معامالت آتی نقره و حراج باز در بورس کاال اشــاره کرد و افزود: تشــویق حضور تولید و صنعت در بورس کاال 
نیازمند تنوع ابزارهای مالی است که امروز روش حراج باز گام مثبتی برای ثبات آفرینی و آرامش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان 
حوزه صنعت در زمان انجام معامالت است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف گذاری 
بر روی حوزه نقره از جمله صنایع اســتراتژیکی اســت که برنامه ریزی جدی را بر روی آن داریم، افزود: برنامه ریزی الزم را برای 
تولید 7۰ تن مصنوعات نقره ای و صادرات ۲۰ تن را برای ســال ۱۴۰۰ انجام داده ایم که این موضوع نیازمند نگاه و فکر جدی 
است. وی افزود: در هر ۱۰۰ گرم تولید مصنوعات نقره می توان ۱۸۰ نفر اشتغال مستقیم را ایجاد کرد. زرندی با بیان اینکه در 
حوزه تســهیل معامالت باید بیشــتر اقدام کرد، گفت: نگاه به تامین مالی مانند به کار گرفتن اوراق ســلف به خوبی در حوزه 
مجموعه بورس کاال انجام شده است. وی افزود: نگاه تضمین تعهدات نیازمند بازنگری است و آمادگی همکاری بیشتر داریم 
تا به ســمت نظام عرضه و تقاضا محور حرکت کنیم. وی در بخش پایان ســخنان خود اظهار داشت: برای توسعه حوزه اوراق 
بهادار و بورس کاال آماده همکاری هســتیم، امســال هدف گذاری کردیم تا برای جهت گیری جدید در حوزه بورس اوراق ۱۰ 
هزار میلیارد ناموت اوراق منتشــر کنیم که تاکنون نزدیک به ۹ هزار میلیارد ناموت محقق شــده است. زرندی خاطرنشان کرد: 
در برنامه بودجه ســال ۱۴۰۰ شــرکت های سهامی عام پروژه مصوب شد که این موضوع هم فرصتی مناسب برای شکل گیری  

سرمایه گذاری های بزرگ با استفاده از بستر بازار سرمایه است.
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به رغم تمام محدودیت های حاصل از شرایط شیوع کرونا، شاهد رشد 14 درصدی کاتد و 18 درصدی آند نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هستیم.  اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال 
جاری تا پایان بهمن ماه 225 هزار و 787 تن کاتد و 324 هزار و 160 تن آند تولید شــده که بیانگر این اســت شرکت مس از 

تولید سال گذشته قاطعانه عبور کرده است.
 مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشــاره به تحریم 
این شــرکت و عنصر مس افزود: در این شــرایط وجود برخی 
مشکالت طبیعی بوده ولی علیرغم این مشکالت موفقیت های 
خوبی بدســت آمده است که می توان یکی از این موفقیت ها 
را در حوزه اکتشــافات حفاری۹۱ هزار متری دانست که به امید 
خدا تالش خواهیم کرد تا پایان ســال به ۱۰۰ هزار متر برسیم. 
سعدمحمدی با اشاره به انتشار کارنامه ۱۱ ماهه شرکت مس از 

شرایط مطلوب این شرکت در حوزه تولید و فروش خبر داد.
وی با قدردانی از زحمات صادقانه پرسنل شرکت که در این شرایط 
خاص انجــام وظیفه می کنند گفت: یقین دارم با حمایت های 
مسئولین عزیز و تالش های پرسنل، شرکت به سمت دستیابی 

به رکورد های تاریخی جدیدی در حرکت است.
رشد 101درصدی سود عملیاتی شرکت مس در 9 ماهه نخست 

سال جاری
 مدیرعامل شرکت مس گفت: این شرکت براساس گزارش ۹ ماهه تفسیری مدیریت مبلغ ۸۶۹ ریال برای هر سهم سود محقق 

کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۱درصدی داشته اشت.
ارتقای 2 برابری درآمد شرکت مس در افق 1404

اردشیر سعدمحمدی گفت: خوشبختانه این شرکت در حال حاضر دو میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون یورو به عالوه ۳۰ 
هزار میلیارد ناموت در قالب ۲۹ طرح در دست اجرا دارد.

سعدمحمدی با بیان این مطلب گفت: امیدوار هستیم با اجرای این طرح ها تا سال ۱۴۰۴ شرایط درآمد شرکت مس را از ۲ 
میلیارد دالر در شرایط فعلی، به ۴ و نیم میلیارد دالر ارتقا دهیم و با اجرای این طرح ها جزو ۱۰ شرکت برتر دنیا در تولید مس 
قرار بگیریم. وی افزود: همدلی در شــرکت باعث شــده در سال آینده کارخانه کنسانتره دره آلو و دره زار و فلوتاسیون سرباره 
وارد مدار شــود، مفهوم این موضوع ۴۰۰ هزار تن کنســانتره است که ارزش این عدد نیز ۸۰۰ میلیون دالر است که با ارز ۲۲ 
هزار تومانی حدود ۱7 هزار میلیارد ناموت اســت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد: طرح های شرکت ملی 

صنایع مس ایران در مسیری کاماًل شفاف و مشخص و خوبی ریل گذاری شده است.
وی تصریح کرد: پاالیشــگاه، کارخانه کنســانتره ۳۰۰ هزار تنی به همراه اکتشافی که در سریدون شکل می گیرد و همچنین 
احداث فاز ۲ تغلیظ میدوک، فاز ۳ تغلیظ سونگون و کارخانه فلوتاسیون حاصل از سرباره های ذوب خاتون آباد بیانگر روند رو 
به جلویی است که در حال طی کردن هستیم و نشان می دهد که شرکت مس حرف های بزرگتری را در دنیا می تواند بزند.

سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مس تشریح کرد

چشم انداز مس در سال 1404
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سعدمحمدی ادامه داد: با انجام پروژه های جدید مس، میزان ظرفیت کنسانتره به دو میلیون و 5۰۰هزار تن افزایش می یابد 
و خوشحالیم که استان های یزد ، اردبیل، آذربایجان غربی و محدوده ای از سیستان و بلوچستان، استان های جدید ما هستند 
که در آینده به تولیدات مس اضافه خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای 
رو به رشــد دنیا در بازارهای جهانی، شرکت مس برنامه ریزی کرده تا بتواند میزان تقریبا دو درصد از سهم فروش بین المللی 
دنیا را از آن ایران کند، ورود به بازار ترکیه عملیاتی شده و کیفیت مس ما در دنیا به 5-۹ معروف است و مس با عیار ۹۹.۹۹۹ 
تولید می شــود . ســعدمحمدی یادآور شد: در حال حاضر در دنیا ۲۳ میلیون و ۹۰۰هزار تن مس تولید می شود، ۹ میلیون و 
۸۰۰هزار تن در چین و سهم تولید مس ایران ۱.۱ درصد تولید دنیاست و به همین دلیل ارتقای دو برابری را در دستور کار داریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید بر اینکه سال آینده سه کارخانه جدید کنسانتره در کرمان شامل درآلو، دره زار 
و معدن 7۲هزارتنی حاصل از ســرباره های مس افتتاح خواهیم کرد، گفت: روش ipcc برای اولین بار در معدن سرچشــمه 
اجرا می شــود که سیستم انتقال بار کامال مکانیزه شکل می دهد و از نظر ایمنی انتقال پیوسته بار صورت می گیرد که معادن 
بزرگ دنیا از این سیســتم استفاده می کنند. سعدمحمدی ادامه داد: ۴۰ دستگاه تراک جدید ۱۳۶تنی بار برای تجهیز ناوگان 
سرچشمه خریداری شده و به دنبال این هستیم که تراک های ۲۴۰ تنی برای اولین بار در ایران، در سرچشمه راه اندازی کنیم و 
به بقیه معادن انتقال دهیم تا هزینه های بارگیری و حمل و نقل و استخراج کاهش یابد. سعدمحمدی به پروژه های شرکت 
مس در بخش ورزش نیز اشــاره و عنوان کرد: ســه ورزشگاه در استان کرمان در دست احداث است و برنامه ریزی شده تا در 
سه ماه اول سال آینده یک ورزشگاه ۳۰هزار نفری در کرمان و ۱5هزار نفری مدرن در رفسنجان و یک ورزشگاه ۱5هزار نفری در 
شهربابک افتتاح شود. وی اضافه کرد: 7۰ زمین چمن مصنوعی هم در روستاهای این استان اجرا شده است تا برای جوانان 

عالقه مند به ورزش کاری انجام شده باشد و این حمایت ها ادامه خواهد داشت.
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به مناسب 23 اسفند، سالروز آغاز احداث ذوب آهن اصفهان

داستان تأسیس ذوب آهن اصفهان به روایت رضا نیازمند
دولت ایران، قبل از جنگ بین الملل دوم با آلمان ها قرار گذاشــت که یک کارخانه 15 هزار تنی ذوب آهن در ایران بســازند. 
آلمان ها تعدادی ساختمان در کرج احداث کردند ولی جنگ بین الملل دوم شد و انگلیس ها ماشین آالت و وسایل کارخانه 

ذوب آهن را در راه ) دریای مدیترانه( مصادره کردند و به مصر بردند و نگذاشتند آن کارخانه ساخته شود.
 در دهه ۱۳۰۰، مهندس شــریف امامی وزیر صنایع و معادن شــد و با آلمان ها مذاکراتی کرد و قرار شــد قرارداد ساخت یک 
کارخانه بزرگ تر ذوب آهن را امضا کنند،کارشناسان آلمانی آمدند. شریف امامی به عده ای از جمله من مأموریت داد با آن ها 

مذاکره و قرارداد را آماده کنیم، مدتی طول کشید تا قرارداد آماده شد.
 قرار شد که روز بعد ساعت ۹ به دفتر وزیر در وزارت 
اقتصاد بیایند. عکاس ها هم بیایند که عکس بگیرند 
و شریف امامی قرارداد را رسمًا امضا کند. فردا همه 

آماده بودند ولی آلمان ها نیامدند. 
شریف امامی گفت تلفن کنید هتل هیلتون ببینید 
کارشناسان کجا هستند. هتل گفت دیشب آلمان ها 
لوازم خود را جمع کردند حســاب هتل را دادند و 

رفتند! به هر صورت قرارداد امضا نشد.
بعد فهمیدیم که از دفتر رییس جمهور آلمان به آن ها 
تلفنی دســتور داده اند که قرارداد را امضاء نکنید و 
چندی بعد معلوم شــد که رییس جمهور آمریکا به 
رییس جمهور آلمان گفته کارشناسان شما رفته اند 
ایران قرارداد تأســیس ذوب آهن امضاء کنند! اگر 
قرارداد را امضاء کنند ما آهن های تولیدی مان را که 

در شیکاگو درست میکنیم نمیتوانیم بفروشیم. دستور بدهید کارشناسان برگردند. به این ترتیب آن ها هم برگشتند و رفتند!
این موضوع شده بود یک عقده برای ما در وزارت صنایع تا این که به دالیلی روس ها آمدند و خیلی به شاه نزدیک شدند! شاه 
برای این که توده ای ها را ساکت کند، به مسکو رفت و یک قرارداد همکاری صنعتی با دولت شوروی بست که روس ها بیایند 
و در ایران ذوب آهن بســازند و عالوه بر آن یک کارخانه ماشین ســازی هم در اراک بسازند و یک لوله گاز بکشند از چاه های 
نفت در جنوب ایران تا روســیه که گاز ایران به روســیه منتقل شود.خالصه قرار شد که در مقابل هزینه اجرای برنامه های باال 

توسط روسیه ما به آن ها گاز بدهیم.
آن طرف رودخانه ارس، روسیه است و روس ها که گاز می بردند،کنتور داشت. طبق آن کنتور بانک مرکزی ایران قیمت صادارت 
گاز به ایران را می نوشت که ما این قدر از آن ها طلب داریم. روس ها هم وقتی که ماشین آالت را به ما تحویل می دادند بانک 

مرکزی قیمت آن را در دفاترش می نوشت تا حسابها پایاپای شود.
من هنگام مذاکرات حضور داشــتم چه در مورد ذوب آهن که عضو هیأت بودم و چه در مورد ماشین سازی اراک که شخصًا 
خودم خریدار بودم. روس ها ۲۰۰ نفر فرستادند ایران که همه کمونیست بودند. همه مهندسین الزم از روسیه آمدند چون ما 
این جا مهندس کافی برای ذوب آهن نداشتیم. باید روس ها زغال از معادن ایران تهیه کنند عالوه بر آن ذوب آهن مقداری 



اسفند           1399 16
ویژه نامه الکترونیــــــکی
نــــــــــــــــــــوروزی 1400

www.madan24.com

آب می خواســت همه این کارها مهندس با تجربه الزم داشــت. همه مهندسین از شوروی می آمدند. به این ترتیب پس از 
سال ها که روابط ایران و شوروی همیشه غیردوستانه بود اوضاع و روابط بین ایران و شوروی خوب و دوستانه شد.

روس ها هم الحق و االنصاف خوب کار می کردند و اصاًل دنبال کمونیست بازی نبودند. روس ها قول داده بودند و گفته بودند 
مطمئن باشید که ما کمونیست بازی و جاسوس بازی در نمی آوریم. باالخره بعد از یک عمر عدم اطمینان و دشمنی روس ها 
با ما رفیق شــده بودند. در عین حال ما خیلی خوشــحال بودیم که اگر آمریکایی ها ناراحت بشوند مانعی ندارد چون آمریکا 
روی انگلســتان نفوذ داشــت ولی نمی توانست روی شوروی اعمال نفوذ کند و این موجب شده بود که ایران تا حدی آزادی 

عمل داشته باشد و بتواند برنامه های خود را با شوروی بدون اعمال نفوذ آمریکا اجرا کند. 
خوبی قرارداد ما با روســیه این بود که ماشــین آالت ذوب آهن و ماشین سازی اراک و لوله کشی سرتاسری گاز تا روسیه را 

روس ها می دادند و ما به جای آن به آن ها گاز می دادیم. آن هم گازهایی که ما می سوزاندیم. 
آن زمان آبادان هوایش تاریک بود. چون گاز چاه های نفت را می سوزاندند و هوای آن ناحیه بسیار ناسالم شده بود. بدین 
ترتیب رابطه با روسیه خیلی خوب و به نفع مملکت بود. در عین حال ما مسأله را از آمریکا مخفی نگه می داشتیم که دخالت 
نکنند و روابط ما را با روس ها خراب نکنند. از نظر سیاســی هم مهم بود که مخفی باشد چون آمریکایی ها فکر می کردند که 

ما ممکن است در دامن روس ها بیفتیم.
محمد یگانه در کتاب خاطراتش مفصل این قضیه را نوشته است. او نوشته که یکی از قدم های اولیه برای توسعه صنعت، 
تهیه فلزات پایه است که عبارت باشد از آهن، آلومینیوم و مس. این سه فلز را باید داشته باشید تا بتوانید مملکت را صنعتی 

کنید بدون این ها نمی شود مملکت را صنعتی کرد.
ذوب آهن توســط روس ها درست شد. مس سرچشــمه را هم من راه انداختم و آلومینیوم را هم من در اراک درست کردم.
اولین قطعه آلومینیوم و فوالد را که در ایران تهیه شــد به عنوان یادگار به من دادند که اکنون در اتاق کارم دارم. بدون این 
فلزات هیچ مملکتی نمی تواند بگوید که ما در راه صنعتی شدن قدم برداشته ایم. سازمان گسترش که تأسیس شد قرار شد 
صنایع سنگین و فلزات پایه و صنایع سرمایه بر را این سازمان درست کند مانند همین آلومینیوم سازی، ماشین سازی اراک 

و تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز. 
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نفوذ آمریکا بر آلمان
عماًل آمریکا )فاتح جنگ بین الملل دوم( روی دولت آلمان )کشــور شکســت خورده در جنگ بین الملل دوم( نفوذ بسیاری 
اعمال میکرد. این اعمال نفوذ دو بار در ایران به وضوح دیده شــد. هر دو این اعمال نفوذها در مورد موافقت ایران و آلمان 
برای تأسیس ذوب آهن در ایران بود. در هر دو بار کروپ آلمان با ایران به توافق رسیده بودند و قرارداد تأسیس ذوب آهن 
آماده برای امضا بود که رییس جمهور آمریکا به رییس جمهور آلمان تلفن می کند و دستور میدهد که قرارداد را امضا نکنید. 
در مورد قرارداد ذوب آهن با شــورویها نیز )گرچه تمام مذاکرات محرمانه صورت میگرفت( ولی آمریکاییها که دیده بودند 
تعدادی کارشــناس روس به ایران )وزارت اقتصاد( میآیند و میروند، بو برده بودند که ما مشــغول مذاکره با روسها هستیم. 
آمریکاییها ســعی کردند دکتر یگانه را به ســفارت آمریکا برای شام دعوت کنند و داستان را از او بپرسند. یگانه دعوت را قبول 
نمیکند. آنها بعد عالیخانی را به سفارت دعوت کردند تا به این بهانه از او بیش تر بپرسند. عالیخانی که احتمال میداد آمریکاییها 
میخواهند از او درباره قرارداد ذوب آهن با روســها ســؤال کنند مهندس اصفیا )رییس سازمان برنامه ( را هم همراه خود به 
ســفارت آمریکا می برد. هنوز قرارداد امضاء نشده بود ولی وقتی سفیر آمریکا مسأله را پیش می کشد عالیخانی می گوید ما 

امروز قرارداد را امضاء کردیم. بدین ترتیب دیگر آمریکاییها نتوانستند در آن اعمال نفوذ کنند. 
منبع: کتاب تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند،چاپ دهم، ) ۱۹۱-۱۹۴ (، انتشارات لوح فکر.
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گروه مالـی و گردشگری
پیشــــرو در توسعـــه
معدن و صنایع معدنی
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در گفتگوی اختصاصی معدن 24 با محمد حسین بصیری مطرح شد: 

مصائب تعطیلی معدن شماره 5 گل گهر
برای هلدینگ ماهان

 مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معدن24، به بیان برنامه های 
توسعه ای این هلدینگ، همچنین مشکالت ایجاد شده برای آن از جمله تعطیلی معدن گل گهر )5( با بهره های مالکانه ایمیدرو 

و چند برابر شدن حقوق دولتی پرداخت.
دکتر »محمد حسین بصیری« در این گفت وگو اظهار داشت: هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان یک مجموعه جوان 

اســت که از زیرمجموعه های آن معدن گل گهر 5 با ظرفیت 
سالیانه سه میلیون تن قابل اشاره است و ذخیره ۳۲ میلیون 

تنی با بیش از دو هزار نفر اشتغالزایی دارد.
به گفته وی، کارخانه آهن اسفنجی در بافت نیز از زیرمجموعه های 
هلدینگ اســت که که سنگ آهن را از گل گهر5 دریافت و به 
گل گهر یک سوآپ می کند و در مقابل گندله دریافت می کند، 
این گندله نیز به بافت حمل شــده و در تولید آهن اسفنجی 

مصرف می شود.
بصیری ادامه داد:  پس از آن، بر اساس سهمیه تعیین شده از 
ســوی وزارت صمت، 5۰ درصد این آهن اسفنجی به کارخانه 
بناب برای تبدیل شدن به شمش ارسال می شود تا مجدد در 
کارخانه های فوالد بناب به انواع مقاطع فوالدی تبدیل شود.

وی یادآور شد: پارسال کارخانه آهن اسفنجی بافت به ظرفیت 
تولید ۸۰۰ هزار تن راه اندازی شد که در آن دو کارخانه یک میلیون تنی آهن اسفنجی و ۲.5 میلیون تنی گندله سازی در نظر 

گرفته شده و با حضور رییس جمهوری افتتاح شد، اما هنوز نتوانسته ایم فاینانس ۲7۰ میلیون یورویی آن را جاری کنیم.
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشان کرد: کارخانه ۸۰۰ هزار تنی بافت سالیانه سه هزار میلیارد 
ناموت فروش دارد، آهن اســفنجی آن به بناب ارســال می شــود که ظرفیت آن ۴5۰ هزار تن در سال است و نزدیک به یک 

میلیون تن نورد هم در آن تعریف شده است؛ بر این اساس حدود 5۰ درصد ظرفیت خالی شمش در آن وجود دارد.
وی گفت: کارخانه بناب از دو زیرمجموعه تشکیل شده که اولی، کوره های قوس الکتریک است که از طریق میکس شدن با 

قراضه به تولید شمش می پردازد و دومی، کوره های القایی است که آهن اسفنجی را به شمش تبدیل می کند.
تفاهم نامه 20 هزار میلیارد تومانی با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

بصیری اظهار داشت: از ابتدا که کارخانه بافت آغاز به کار کرد، برای ساخت آن با قرارگاه سازندگی خاتم قرارداد داشتیم و در 
طرح توسعه این مجموعه نیز قرارگاه حضور دارد؛ اکنون یک تفاهم نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی با قرارگاه منعقد شده که به 

مرور جاری می شود.
وی با اشــاره به کمبود اکسیژن برای طرح توسعه کوره ها در بافت، خاطرنشان کرد: به همین منظور طرح »اکسیژن پلنت« 

آغاز شده که جزو طرح های توسعه ای مجموعه است.
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مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان با اشاره به طرح توسعه ذوب در مجموعه، تامین آب و توسعه راه آهن 
تا داخل کارخانه را دیگر طرح های توسعه ای هلدینگ عنوان کرد که سال آینده به انجام خواهند رسید.

وی، ســاخت دو کارخانه ذوب شــاهین و ذوب شــهریار را دیگر طرح های توسعه ای توصیف کرد که برای سال ۱۴۰۰ توسعه 
زیرســقفی آنها در دستور کار است و پس از آن ســایر طرح های توسعه ای در قالب تفاهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی با قرارگاه 

عملیاتی خواهند شد.
بصیری ادامه داد: از جمله این طرح ها، کارخانه فروســیلیس و کارخانه ذوب ۱.۴ میلیون تنی اســت تا آهن اسفنجی بافت 

که به تولید می رسد را بتوانیم به شمش تولید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون این هلدینگ، صادرکننده نمونه منطقه است و با جاری شدن طرح های توسعه به برخی کشورهای 

همسایه، صادرکننده نمونه کشوری هم خواهیم شد.
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان، همچنین راه اندازی کارخانه نوستالژیک »جمیل کو« در بافت را از 
دیگر برنامه های توسعه ای مجموعه برشمرد که شست و شوی پشم گوسفند و کرک بز در آنها جاری است و با توسعه این 
مجموعه به دنبال اشــتغالزایی بیشتر در منطقه و اقتصادی کردن کارخانه ها هستیم، همچنین در حال مطالعه هستیم 
تا کارخانه های پایین دستی، تولید قطعات و انجام تعمیرات را در بافت تعریف کنیم تا این منطقه کمتر توسعه یافته را 

بیشتر توسعه دهیم.
وی تاکید کرد:  در مجموع، طرح های هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در سه محور توسعه، صیانت و حمایت تعریف 

شده است و به جد به دنبال توسعه صنعت هستیم تا تکمیل زنجیره تولید را محقق کنیم.
بصیری گفت:  اکنون نبود کارخانه کنســانتره در مجموعه سبب وابستگی مان شده و هر چند در دوره معاونت پیشین امور 
معادن وزارتخانه با ساخت کارخانه کنسانتره موافقت نشد، اما اکنون دوباره به دنبال کسب مجوز برای آن هستیم؛ هرچند 

مجوز ۳۸۰ هزار تنی کنسانتره را داریم، اما جوابگو نیست و نیازمند ظرفیت ۲.5 میلیون تنی هستیم.
وی بیان داشت: در بحث زیربنایی نیز اکنون برای انتقال برق از فاصله ۱۱۰ کیلومتری به مجموعه، باید همه مراحل مالکیت 
اراضی مردم، ســاخت پست های برق و انتقال را خودمان به انجام برسانیم، عالوه بر آن گازکشی به مجموعه نیز میلیاردها 

ناموت هزینه دارد و فقط برای آب با توجه به نزدیک بودن سد، مشکلی نداریم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان تاکید کرد:  در طرح های توسعه ای، به شدت به دنبال توسعه همه زنجیره 

فوالد هستیم و حتی اکتشاف در زمینه های مس، سرب و روی و سایر فلزات را دنبال می کنیم.
 کنسرسیوم »پایا«

وی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم »پایا« با عضویت ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و فوالدی که هلدینگ گسترش صنایع و معادن 
ماهان هم یکی از اعضای آن است، خاطرنشان کرد: این کنسرسیوم به دنبال اکتشافات در کشور هستند و پهنه هایی را نیز 

در اختیار گرفته، اما اجازه مالکیت ندارند و باید پس از اکتشاف به مزایده بگذارند.
ورود به بورس

بصیری گفت:  این هلدینگ در ادامه برنامه های خود به دنبال وارد کردن همه طرح های خود به بورس اســت تا به سهامی 
عام تبدیل شــود، در این راســتا از بخش معدن خود کار را آغاز کردیم که تاکنون ۸۰ درصد اقدام های الزم برای معدن بافت 

انجام شده و به احتمال زیاد در آغاز سال ۱۴۰۰ وارد بورس خواهد شد.
وی افزود:  ســال آینده همچنین معدن ســنگ آهن گل گهر 5 و شرکت احیا استیل بافت وارد بورس شده و به سهامی عام 

تبدیل می شود.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان با اشاره به گران بودن انرژی در کشورهای همسایه که فعالیت ذوب را 
بــرای آنهــا غیراقتصادی می کند، از طرحی خبر داد که در قالب آن می توان برخی مواد معدنی و معادن آنها را با قیمت اندک 
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خریداری کرد یا در طرح هایشان مشارکت کرد و تحقق این مهم می تواند صنایع پایین دستی را در این هلدینگ فعال کند؛ 
این طرح در مرحله مطالعه است.

 استراتژی صیانت
وی گفت:  در استراتژی صیانت، در حقیقت با ورود به بورس حفظ و ارتقای حقوق سهامداران دنبال می شود و به این منظور 
در حال کار کردن روی یک سیســتم کنترل و نظارت هســتیم تا با کنترل های مالی و بودجه ای بتوانیم مجموعه ای شفاف و 

سالمت داشته باشیم.
بصیری همچنین با اشــاره به اســتراتژی حمایت، یادآور شد: در گذشــته زیرمجموعه ها کمتر با هم هماهنگ بوده و 
جزیره ای عمل می کردند، اما اکنون در هلدینگ با حمایت از واحدها به دنبال ایجاد یک هارمونی هستیم تا مثال اگر 
کارخانــه بافــت روزی نیازمند اورهال و توقف ۱۰ تا ۱5 روزه بود، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز آن با کارخانه بناب و 

... هماهنگ باشد.
تعطیلی معدن گل گهر یک با بهره های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در ادامه به یک مشکل قدیمی این مجموعه با ایمیدرو اشاره کرد و گفت: ۲۰ 
درصد مالیکیت کارخانه احیا استیل از آن ایمیدرو، ۲۰ درصد متعلق به بانک صنعت و معدن و ۶۰ درصد دیگر متعلق به بخش 
خصوصی است، همچنین در معدن گل گهر 5 نیز ۴۰.5 درصد متعلق به ایمیدرو و 5۹.5 درصد متعلق به مجموعه ما است.
وی بیان داشــت: علی الظاهر ما باید ۴۰ درصد ســنگ آهن یا فروش آن را به ایمیدرو بدهیم، اما بر اساس فرمول که مبنای 
محاســبه ارز آزاد بوده و از قیمت های یو متال اســتفاده می کنند، بیش از ۸5 درصد درآمدمان را باید به ایمیدرو بدهیم، در 

حالی که شراکت شان ۴۰.5 درصد است.
بصیری اظهار داشت: اوایل کار معدن گل گهر 5 از این طریق به شدت زیان ده بود، اما آن را به سایر حلقه های تولید می بردیم 
تا کمی ســود ده باشــد، اما اکنون که مبنای محاســبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد 

تومانی، اما بیش از ۲5۰۰ میلیارد ناموت آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم.
وی ادامه داد:  عالوه بر آن حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده 
شــده است که توان پرداخت ان را نداشتیم و حتی درخواســت اقساطی شدن پرداخت آن را کردیم و در نتیجه به بحران 

خورده ایم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشان کرد: در این زمینه با وزرای پیشین صمت، همچنین معاونان 
وزیر جدید مکاتبه داشــته ایم و جالب این است که مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید و آقایان سرقینی و اسماعیلی معاونان 
پیشین امور معادن وزارتخانه نیز به ما حق می دهند که در صورت ادامه این مسیر حتما ورشکست خواهیم شد، اما تاکنون 
هیچ اقدامی انجام نشده است و به تازگی با رزم حسینی، وزیر جدید صمت نیز مکاتبه کرده ایم و از رییس هیات عامل ایمیدرو 

وقت مالقات برای مطرح کردن مشکل درخواست کرده ایم.
وی تصریح کرد:  در ســال موســوم به »جهش تولید«، انتظار می رود موانع از ســر راه تولیدکنندگان برداشته شود، نه اینکه 

مشکالتی اضافه شود.
بصیری گفت:  اکنون دو هفته ای است که معدن گل گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله سازی آن نیز تعطیل شده 

یا تولید آن کاهش می یابد و بر این اساس بحرانی جدید در پیش داریم.
وی تاکید کرد:  انتظار می رود ایمیدرو با دارا بودن سهم ۴۰.5 درصدی، به همین میزان سنگ آهن تولیدی یا درآمد آن را 
بردارد و شرایط به گونه ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می دهیم، یعنی ۱.5 
برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکالت 

افزوده است.
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 زمانیان، مدیرعامل فوالد بافت:

 لزوم تمرکز بر سرمایه گذاری در دوران پساتحریم
مدیرعامل فوالد بافت معتقد است: سرمایه گذاری در قسمت های حساس این صنعت نظیر تامین سنگ آهن و مواد کمکی 
فوالدســازی در دوره پساتحریم در درجه اول قرار دارد و در قدم دوم، صادرات محصوالت نهایی و جلوگیری از خام فروشی و 

ایجاد ارزش افزوده که می تواند کمک شایانی به احیای واحدهای تولید محصوالت نهایی فوالد کند. 
به گزارش معدن۲۴، سالی که گذشت با توجه به تداوم تحریم ها و شیوع کرونا سال سختی برای اکثر واحدهای تولیدی کشور 
بود. مجتمع فوالد بافت در این راستا با برنامه ریزی گسترده و تولید مداوم توانست تا حدودی اثرات ناشی از پاندمی کرونا 
را رفع کند. این شــرکت با هدف تولید پایدار اقدام به احداث واحد احیای شــماره ۲ به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و گندله سازی 
شماره ۱ به ظرفیت ۲.5 میلیون تن کرد. در سند چشم انداز ۲۰ ساله مجتمع صنعتی بافت، عالوه بر توسعه واحدهای موجود، 
احداث واحدهای ذوب و ریخته گری و تولید محصوالت نهایی فوالد ســازی و همین طور تامین مواد اولیه ســایر واحدها 
در دســتور کار قرار گرفته و در دست بررسی اســت. در این زمینه، نحوه فعالیت شرکت در شرایط دشوار سال ۹۹ و احتمال 

گشایش های اقتصادی و رفع تحریم ها در سال ۱۴۰۰ با آقای مهندس زمانیان مدیرعامل فوالد بافت به گفت وگو نشستیم.
سال 99 با وجود همه سختی ها و مشکالت به ویژه تداوم تحریم ها و پاندمی کرونا چگونه گذشت؟ ارزیابی شما از این سال 

چیست و در خصوص نحوه فعالیت ها و اقدامات و تولیدات در واحد متبوع خود توضیح بفرمایید.
زمانیان: در بســیاری از مراجع معتبر پاندمی کرونا به 
بحران )Crisis( موســوم اســت و این بحران دارای 
درس های بسیار متنوعی بوده است. سالی که گذشت 
با توجه به تمامی مشکالت و همه سختی ها به ویژه 
تحریم های ظالمانه، درس های بســیار بزرگی با خود 
همراه داشت که در اینجا به برخی از آن ها که به صنعت 

فوالد مرتبط می باشد اشاره خواهد شد:
الف( مدیریت ریســک: به طور عمومی ریســک ها 

)تهدیدات( از دو دسته هستند:
- ریسک هایی که شناخته شده اند ولی زمان وقوع ان 

)Known Unknown( مشخص نیست
)Unknown-unknown( ریسک هایی که نه شناخته شده اند و زمان وقوع آن ها نیز مشخص نیست -

ریســک بیماری کرونا و تاثیرات آن از دسته دوم است و همانطور که مستحضرید بسیاری از صنایع در دنیا تحت تاثیر قرار 
داده اســت. برای برخورد با چنین ریســک هایی ثبت درس آموخته های پس از آن بسیار دارای اهمیت است تا در شرایط 
مشــابه بتوان در مقابل این چنین ریسک هایی تاب تحمل تولیدکنندگان و صنعتگران را افزایش داد. برای پاسخ به ریسک 
هایی از این دســت نیازمند برنامه ریزی های طویل المدت و در نظر گرفتن بودجه های متناســب با آن بوده تا بتوان اثرات 
آن را تا حد الزم کم نمود.  در تحقیقی که روی میزان تولید فوالد در لهســتان در پادنمی کرونا انجام شــده است نشان می 
دهد که میزان تولید ماهیانه آن ها ۱۲ درصد و میزان تولید ســالیانه آن ها نســبت به سال ۲۰۱۹ حتی تا ۲۰ درصد کاهش 

داشته است )از ۱۰ میلیون تن در سال های گذشته به 7.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۰(
در کشــور ما عالوه بر پاندمی کرونا، تحریم از سوی دیگر اثرات بسیار نامطلوبی بر وضع صادرات نموده است که آمار ها نیز 
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حاکی از آن دارد. عملکرد وزنی صادرات از ابتدای سال تا انتهای بهمن سال ۱۳۹۹، برای فوالدسازان بزرگ کشور حدود ۱۲ درصد 
رشد منفی را نشان می دهد که خود تاثیرات پاندمی و تحریم ها را به روشنی نشان می دهد. در این تحقیق شرایط تولید 
فوالد در پاندمی کرونا با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ در لهستان نیز مقایسه شده و نتایج تولید فوالد در بحران اقتصادی به 

مراتب در مقایسه با پاندمی کرونا فاجعه بار تر بوده است.
ب( آنالیز تاثیر: مطمئنًا تاثیرات این بحران ها به ویژه تحریم ها و بیماری کرونا می تواند در دراز مدت بیشتر خود را نمایان 
سازد و مجتمع فوالد بافت در این راستا با برنامه ریزی گسترده و تولید مداوم توانسته است تا حدودی اثرات ناشی از پاندمی 
کرونا را مرتفع سازد. این شرکت با هدف تولید پایدار اقدام به احداث واحد احیای شماره ۲ به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و گندله 
ســازی شــماره ۱ به ظرفیت ۲.5 میلیون تن نموده است. همانطور که مستحضرید مانند این شرکت، شرکت های متعددی 
در کشور در بحث تولید فوالد اقدامات بسیار گسترده ای از تامین امکانات زیربنایی گرفته تا احداث واحدهای تولیدی مواد 
کمکی فوالدســازی و حتی واحدهای فوالدی از ابتدای زنجیره تا تولید محصول نهایی انجام داده اند. تمام این ها نشــان 
دهنده این است که کشور در بحران تحریم توانسته خود را در صنایع مختلف به ویژه صنعت فوالد سرپا نگه دارد بنابراین 

به نظر می رسد برای بحران دیگری به نام کرونا عماًل آمادگی نسبی نیز داشته است. 
 برنامه های اساسی صنعت فوالد

- به نظر می رســد برنامه اصلی صنعت فوالد در گام پیش رو بایســتی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج منابع 
معدنی به خصوص سنگ آهن باشد تا امکان تولید پایدار با توجه به برنامه طرح جامع فوالد عملی باشد )برنامه ای که الزم 

است تا مدت ها قبل روی آن تمرکز می شده است(.
- برنامه ریزی بلند مدت برای اســتحصال مواد آهنی از باطله های ســنگ آهن نیز می تواند در این راستا مدنظر قرار گیرد. 
بسیار از کشورهای بزرگ دنیا امروزه صادر کننده سنگ آهن هستند و با توجه به منابع کم سنگ آهن در کشور الزم است تا 

این مورد که از برنامه های تحقیقاتی ایمیدرو نیز است هر چه سریعتر با برنامه ریزی دقیق عملی گردد.
- فعال سازی صنعت مواد کمکی فوالدسازی نظیر الکترود گرافیتی، فروآلیاژها نیز می تواند با برنامه ریزی دقیق و اصولی و 

درس گرفتن از گذشته )به خصوص در بخش الکترود گرافیتی( کمک شایانی به پیشرفت صنایع فوالد نماید.
- کمک به احیای واحد های پایین دست فوالد )نوردکاران( در مقیاس کوچک

- تامین زیربناهای اساســی کشــور: با توجه به اینکه شاخص های کم آبی در طرح جامع فوالد حاکی از خشک سالی شدید در 
کشور را نشان می دهد عالوه بر استحصال آب از منابعی مانند دریا، استفاده از پسآب های تصفیه شده شهری در پروژه های 
مختلف فوالد می تواند کمک شایانی به تولید پایدار در سال های پیش رو داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده در سند 
چشــم انداز ۲۰ ســاله مجتمع صنعتی بافت، عالوه بر توسعه واحدهای موجود، احداث واحدهای ذوب و ریخته گری و تولید 
محصوالت نهایی فوالد سازی و همین طور تامین مواد اولیه سایر واحدها در دستور کار قرار گرفته و در دست بررسی می باشد.
ارزیابی حضرتعالی از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی با احتمال یک فضای بازتر سیاسی بین المللی و برداشته شدن 

احتمالی تحریم ها چیست؟
زمانیان:  قطعًا تحریم ها اثرات بسیار زیادی بر پیکره اقتصادی کشور گذاشته است اما باید بدانیم که در این کشور با همکاری، 
برنامه ریزی و همدلی نفرات متخصص می توان تا حد زیادی بر این مشکل فائق آمد. مسلمًا با وجود فضای باز سیاسی در 
گســتره بین المللی و کم شدن اثرات تحریم نخستین قدم سرمایه گذاری در قسمت های حساس این صنعت نظیر تامین 
ســنگ آهن و مواد کمکی فوالدســازی در درجه اول قرار دارد و در قدم دوم، صادرات محصوالت نهایی و جلوگیری از خام 

فروشی و ایجاد ارزش افزوده که می تواند کمک شایانی به احیای واحدهای تولید محصوالت نهایی فوالد کند.
در این شرایط مدیریت ریسک و انتقال کامل دانش فنی در بخش های حساس زنجیره فوالد نظیر فوالدسازی بسیار اهمیت 

دارد که با کم شدن تحریم ها بایستی در اولویت نخست همه مدیران متخصص صنعت فوالد قرار گیرد.
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مهدی بهرامی در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

 برنامه شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان در سال 1400
مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان گفت: استخراج سنگ آهن در این شرکت از ابتدای سال 99 تا پایان بهمن 
ماه به 2 میلیون تن رسید که در نظر داریم با اجرای برنامه های توسعه ای آن را در سال 1400 به 3 میلیون تن افزایش دهیم.
»مهدی بهرامی« در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ با اشاره به فعالیت این شرکت به عنوان مجری و بهره بردار 
معدن شماره 5 گل گهر از سال ۱۳۹۴، افزود: در این شرکت پس از دو سال حدود ۲۰ میلیون تن باطله برداری انجام شد تا به 
سنگ آهن برسد و از مردادماه سال ۹۶ بهره برداری از معدن آغاز شده است. وی اظهار داشت:  تاکنون نزذدیک به ۸۰ میلیون 
تن باطله برداری انجام و 5.۸ میلیون تن سنگ آهن استخراج شده که در کارخانه های زنجیره فوالد مستقر در منطقه گل گهر 
مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته بهرامی، ظرفیت قطعی معدن ۳۶میلیون تن با عیار متوسط 5۱ درصد است. وی، 
به موضوع اشتغال زایی مجموعه اشاره و خاطرنشان کرد: مجموع نیروی انسانی مشغول به کار در پروژه معدن 5 هم اکنون 
حدود 75۰ نفر به صورت مستقیم و در قالب شرکت های پیمانکاری، مشاورین و کارفرما است. مدیرعامل شرکت صنایع و 

معادن ماهان سیرجان اضافه کرد: همچنین بیش از ۲۰۰ دستگاه انواع ماشین آالت سبک و سنگین در پروژه به کار گرفته شده که سایالنه نزدیک به 
۴۰ میلیون تن عملیات معدنکاری در معدن را انجام می دهند.
رشد چشمگیر استخراج سنگ آهن و اشتغال نیروی انسانی

وی در ادامه به عملکرد این شرکت طی سال  ۹۹ اشاره کرد و گفت:  تا پایان بهمن ماه ۹۹ حدود ۳۳ میلیون تن باطله برداری و ۲ میلیون تن 
سنگ آهن استخراج شده که به ترتیب در باطله برداری رشد ۶۹درصدی و در استخراج سنگ رشد ۸5درصدی داشته است. بهرامی بیان داشت: 
همچنین در زمینه نیروی انسانی نیز شاهد رشد ۲5 درصدی اشتغال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم. وی توضیح داد: از اواسط سال 
۹۸ با استقرار دو پیمانکار جدید و توانمند، بخش معدنکاری با سرعت استخراج چشمگیری مواجه شد. این دو پیمانکار به مرور زمان و با تجهیز 
خود به ماشین آالت سنگین معدنی و جذب نیروهای الزم و حمایت مالی توسط این شرکت قادر شده اند در زمانی کوتاه به ظرفیت مطلوبی برسند. 

رتبه چهارم شرکت در زمینه ایمنی
مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان در ادامه با اشاره به عملکرد این شرکت معدنی در حوزه ایمنی عنوان کرد: این شرکت جزو 
معادن منظم گل گهر به شمار می رود و در ممیزی ایمنی سال ۹۸ که نتایج آن به تازگی اعالم شد، در بین ۴۴ شرکت تابعه سازمان توسعه و نوسازی 

معدن و صنایع معدنی )ایمیدرو( حائز رتبه چهارم شد.
برنامه ریزی برای تولید 3 میلیون تن سنگ آهن

وی در خصوص برنامه های سال ۱۴۰۰ این مجموعه نیز گفت: پیمانکاران از آمادگی کامل برخوردارند و همه زیرساخت ها برای تولید حداقل سه 
میلیون تن سنگ آهن در سال آینده وجود دارد. بهرامی ادامه داد: براین اساس قصد انجام اکتشافات جدید در معدن شماره 5 را داریم و امیدواریم 
بتوانیم در بحث توسعه نیز به جایگاه مطلوب تری برسیم و با دریافت مجوز، ساخت کارخانه کنسانتره را آغاز کنیم، چراکه احداث یک واحد کارخانه 
کنسانتره سازی جزو برنامه های این شرکت است. وی با اشاره به مشکالت تولید، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در کشور عدم توجه جدی مسووالن 
به بحث تولید است، البته در زمینه حمایت از تولید، صحبت و شعار بسیار داده می شود، اما در عمل و به عنوان نمونه شاهدیم که تولیدکننده موفق 
با مشکالت دست و پنجه نرم می کند و با اینکه تولید قابل توجهی در یک صنعت مهم دارد، برای حل مشکالتش شاهد اقدام جدی از سوی مسووالن 
نیست. مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان ادامه داد: جالب است مشاهده می کنیم مسووالن به صورت دائم در جلسه ها، همایش ها، 
افتتاح ها و ... حضور دارند که اگر این امور کمکی به مشکالت تولیدکنندگان می کرد، هم اکنون این همه مشکالت وجود نداشت و روز به روز بیشتر 
نمی شد، از این  رو باید روش ها را تغییر داد و در عمل حامی تولیدکنندگان بود، چراکه شعار کافی نیست. وی اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است 
که در شرایط کنونی یک تصمیم بد بهتر از تصمیم نگرفتن است و در همه فرآیند کار شاهد منفعل بودن مدیران هستیم. بهرامی اظهار داشت: همه 
ترجیح می دهند تصمیمی نگیرند، به عقیده اینجانب سیستم های نظارتی باید به کمک تولید بیایند و با حمایت از مدیران دولتی در راستای کمک 

به تولید بیشتر، به چابکی و سرعت عمل سیستم های دولتی در رفع مشکالت تولیدکنندگان کمک کنند.
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 گواهینامه CE مجتمع فوالد صنعت بناب برای
دومین بار برای صادرات بین المللی و اروپا تمدید شد 

در پایان ممیزی مجدد گواهینامه CE برای تمدید آن كه به درخواست این مجتمع انجام یافت، بر اساس ممیزی كه توسط 
نماینده شركت ددال صورت گرفت، این شركت برای دومین بار موفق به تمدید گواهینامه استاندارد محصول اجباری اتحادیه 

اروپا CE، برای محصوالت تولیدی خود شد. 
گفتنی اســت كه به منظور اعتبار دهی این گواهینامه هرســال یك دوره ممیزی مراقبتی انجام می گیرد و طی ممیزی انجام 
گرفته همه سیستم ها و فرآیندهای تولید و كیفیت محصول نهایی شامل مستندات، آزمایشگاه مركزی، كنترل كیفی، خطوط 
تولید و همه سوابق مربوطه مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت و باتوجه به اعالم سرممیزی، نظر به عدم مشاهده هیچگونه 

عدم انطباق، گواهینامه فوق مورد تمدید قرار گرفت. 
گواهی استاندارد CE عالوه بر الزامی بودن آن برای صادرات به کشورهای اروپایی، به عنوان یک مبنای جهانی برای صادرات 
کاال به ســایر کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز به شــمار می رود و دارندگان این استاندارد اجازه صدور محصول در بازرهای 

جهانی به ویژه اروپا را دارا می باشند. 
محصوالت نوردی تولید شده در شركت فوالد صنعت بناب با توجه به كیفیت باال، تنوع محصول و تعدد خطوط تولید برای 
عرضه محصول طبق نیاز مشــتریان در حداقل زمان بر اساس استانداردهای داخلی و مطابق با استانداردهای جهانی با نام 
تجاری شاهین بناب و با داشتن توان تولید میلگرد از سایز ۸ الی ۳۲ با گریدهای مختلف و انواع مقاطع فوالدی اعم از نبشی، 

تیرآهن، ناودانی و همچنین شمش فوالدی، كامل ترین سبد محصوالت فوالدی را تولید و روانه بازار های صادراتی می کند.
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فیلترینگ صادرات فوالد در سال 99 
تقی ممتازان/کارشناس فوالد

سال 1399 که با همه گیری بیماری ویروسی کرونا آغاز شده بود تا به انتهای سال تحت تاثیر آن قرار گرفت و علیرغم یافتن 
راه های مبارزه و ادامه فعالیت های اقتصادی کماکان رکوردهای ضعیف در سرتاسر دنیا حاکی از وحشت عمومی از این پدیده 

ناشناخته بود.
بخش صنعت و معدن کشــورمان نیز مانند سایر بخش های کشور از این همه گیری آسیب ها دید اما این تنها آسیب نبود 
و بی ثباتی وزارتخانه صمت و تغییر وزیر مربوطه، همچنین بالتکلیفی وزارتخانه بیش از چهار ماه آسیب جدی تری به این 

بخش مهم کشور زد.
تغییرات گسترده حداقل در دو مرحله گریبان مدیران و دستگاه های وابسته به این وزارتخانه را گرفت و صدور بخشنامه های 
غیر کارشناســی انــرژی زیادی از فعاالن این بخش خصوصا در زمینه صادرات گرفــت. ادامه بحث در مورد زنجیره فوالد و 
ادعاهای ذی نفعان این زنجیره همچنان بحث نخســت فوالدی ها و معادن بود و همانند سال های گذشته نیز بدون نتیجه 

دنبال شــد و این دفعه حتی مجلس شــورای اسالمی را نیز درگیر در 
این کالف پیچیده نمود تا ثابت شــود سرو شکل دادن به این معضل 
نیروی های سیاسی را نیزآشکارا وارد میدان کرده است. زنجیره ای که 
از ابتــدای معدن تا انتهای خط نورد فوالد بیش از ۶ یا 7 حلقه ندارد 
اما سال هاست نتوانسته تبدیل به یک قدرت واحد و پیش برنده شود 
و فرصت های زیادی را برای توســعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده از 
کشورمان گرفته است. هرچند واحدهای فوالدی هرکدام جداگانه برنامه 
توسعه خود را دنبال می کنند و افزایش ظرفیت تولید را ایجاد می کنند 
ولی افزایش ظرفیت صادرات یا به بیان بهتر افزایش ظرفیت مدیریت 
این صنعت عظیم مورد غفلت قرار گرفته است. دستگاه دیپلماسی نیز 

علی رغم شکل گیری معاونت تجاری اقتصادی آن هنوز نتوانسته به کمک صنعت و تجارت کشور بشتابد و هموار کردن راه 
صادرات و دفاع از صادرکننده همچنان اولویت این وزارتخانه نیست و زنجیره ای از فرصت های بی شمار که در این میان از 

کف صادرکنندگان خواهد رفت.
اضافه شدن سیستم بانکی کشوربه فیلترهای صادراتی قبلی نیز به مشکالت افزوده است و در شرایط ضعف تقاضای داخلی 
و شرایط مناسب بازارهای صادراتی تمرکز صادرکننده را برهم زده و با چرتکه گذاری در مسیر صادرات بعضا اصل صادرات را 
هدف می گیرد. مشکالت گمرکی و کارشناسی های همواره پرمساله امسال نیز معضل جدیدی بود و قیمت گذاری های دستوری 
و عجیب در میزان بدهی ارزی صادرکنندگان که برخواسته از قیمت کارشناسی محصول صادراتی است وحشت ارزی را بین 

صادرکنندگان به دنبال داشته و درآمدی که وجود ندارد را باید به بانک و گمرک متعهد گردند.
سال آینده نیز قطعا با موارد سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری و بحث گسترده تری در خصوص برجام همراه خواهد 
شد و بار سنگین سیاسی به بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشور تحمیل خواهد گردید و انتظار رشد بازارهای جهانی در 
صورت استقرار گونه های جدید ویروس کرونا نیز دور از ذهن می نماید.آنچه بیش از هرچیز دیگری در این سال ها بر اقتصاد 
و صنعت کشور سایه افکنده نه تحریم و نه فشار خارجی بوده است بلکه بی تدبیری و برخوردهای جناحی با تکیه بر منافع 
شخصی و تشکیالتی بوده و ادامه این روند می تواند به از هم گسیختگی نظام اقتصادی کشور منجر شود و باید دعا کنیم 

این اتفاق به نحوی خردمندانه پیشگیری و درمان شود.
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 همایون دارابی، کارشناس بورس خبرداد:

احتمال کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی در سال 1400
همایون دارابی، کارشناس بورس معتقد است: دورنمای تورم در بازار جهانی اقتصادهای بزرگ را به سمت اتخاذ سیاست های 
انقباضی و محدودکننده سوق می دهد، از این رو احتمال کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی وجود دارد. کم نیستند کارشناسان 
و متخصصانی که ریشه اصلی مشکالت اقتصادی و تولیدی کشور را نه در تحریم های ظالمانه خارجی، بلکه در محدودیت های 

داخلی و به قولی تحریم های داخلی می بینند.
 با اینکه مطابق بررسی های بانک جهانی امتیاز و رتبه خوبی در زمینه سهولت فضای کسب و کار در مقایسه با دیگر کشورها 
نداریم، اما مشکالت داخلی نیز دست کمی از مشکالت خارجی ندارد. کارشناسان معتقدند هرچه دغدغه های برون بنگاهی 
افزایش یابد، فضای کســب و کار نامطلوب تر خواهد شد که نمونه آن را در بروکراسی اداری، دشواری اخذ مجوزها، تغییرات 
ناگهانی قوانین و مقررات، مشکالت گمرکی، مالیات، تسهیالت بانکی، قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، ورشکستگی شرکت ها، 
قانون تجارت و غیره شاهدیم. در این راستا انتظار می رود هرچه تحریم های خارجی شدیدتر می شود، با ویژه دیدن شرایط 
فضا در داخل برای فعاالن اقتصادی ســهل تر و نگاه مســووالن نسبت به موضوعات عوض شود. در این زمینه و مسائل روز 

بازار سرمایه و بخش معدن و صنایع معدنی با همایون دارابی، کارشناس بورس و اوراق بهادار به گفت وگو نشستیم.
سال 99 با وجود همه سختی ها و مشکالت به ویژه تداوم تحریم ها و پاندمی 
کرونا چگونه گذشت؟ ارزیابی شما از این سال چیست و در خصوص نحوه 

فعالیت ها و اقدامات و تولیدات در واحد متبوع خود توضیح بفرمایید.
دارابی: سال ۹۹ سال واقعا سخت و فاجعه آلودی بود. بحران کرونا صدها 
هزار ایرانی را داغ دار عزیزان خود کرده اســت و رکود و مشــکالت شدید 
اقتصادی ناشــی از سیاست گذاری های اشــتباه داخلی و هم تحریم های 
سخت خارجی نیز موجب بروز مشکالت برای شمار بیشتری از خانواده های 
ایرانی شــده است. متاسفانه سیاســت های کالن اقتصادی در حوزه بازار 
سرمایه کامال ناپدیدار و اشتباه رقم خورد در حالی که در پنج ماهه نخست 
سال ۹۹کاهش نرخ بهره به بازار سرمایه کمک کرد تا به رونق نسبی برسد، 

اما چرخش سیاست ها و افزایش شدید نرخ بهره بازار سرمایه را با دوره ای کاهشی شدید مواجه کرد و موجب شد تا رکود 
ســنگینی بر همه بازارها از جمله بازار ســرمایه حاکم شود. در همین حال رخدادهای تلخی مثل ماجرای قیمت گذاری فوالد 
نیز به مشکالت بازار سرمایه افزود. روند اتفاقات سال ۹۹ بار دیگر نشان دادکه بخش عمده مشکالت در ایران زمینه داخلی 

دارد و در صورت سیاست گذاری درست می توان مشکالت خارجی را به میزان زیادی کم کرد.
ارزیابی شما از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1400 با احتمال یک فضای بازتر سیاسی بین المللی و برداشته 

شدن احتمالی تحریم ها چیست؟
دارابی: به نظر می رسد سال پر فراز و فرودی پیش روی بخش معدن باشد. از یک سو، برخی از خبرها در مورد احتمال اصالح 
قانون معادن که در آن بدعت های خطرناکی ممکن اســت طرح شــود، تا وضعیت بازار جهانی که اینک در اوج است، سال 
آینده شرایط سختی را می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه دورنمای تورم در بازار جهانی اقتصادهای بزرگ را به سمت اتخاذ 
سیاست های انقباضی و محدودکننده سوق می دهد. از این رو احتمال کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی وجود دارد. در عین 

حال کاهش تحریم ها و باز شدن بازارهای جدید مهمترین امیدواری سال آینده برای بخش معدن و صنایع معدنی است.
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جعفری، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

 سنگان؛ عسلویه دوم ایران
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن24 ، از ســنگان به عنوان عســلویه دوم کشور یاد می شود. منطقه ای که محدوده 
کانسارهای سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی و در فاصله 300 كيلومتري جنوب شرقي مشهد، 68 كيلومتري جنوب 
غرب  شهرستان تايباد، 40 كيلومتری شهرستان خواف و 18 كيلومتري شمال شرق شهر سنگان واقع شده است. این منطقه 

در حدود 50 كيلومتري مرز افغانستان قرار دارد. 
تاریخچه سنگان

نخستین مطالعات اکتشافی در سنگان در سال ۱۳5۴شمسی )۱۹75 میالدی( توسط شرکت باریت ایران انجام شد. مطالعات 
اکتشافی جدید و امکان سنجی اولیه شامل جغرافیایی، معدنی و متالورژی توسط شرکت ملی فوالد ایران از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹ 
انجام شد. با این حال، عملیات اکتشافات تفصیلی در کانسارهای غربی در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳7۲ توسط شرکت  BHP به عمل 
آمد و فعالیت های اکتشــافی در کانسارهای غربی، مرکزی و شرقی تا کنون ادامه دارد. در این زمینه، با مهندس »جعفری« 

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان به گفت وگو نشستیم.
وی اظهار داشــت: با توجه به جایگاه ویژه صنعت فوالد در اقتصاد و 
صنعت هر کشور به عنوان یک کاالی استراتژیک و یکی از فاکتورهای 
مورد توجه در زمینه شاخص توسعه یافتگی کشورهای جهان، سرمایه 
گذاری های مختلف در زمینه توسعه این صنعت صورت گرفته است. 
به گفته وی، طرحهای توسعه فوالد کشور مبنی بر رسیدن به تولید  55 
میلیــون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ و با توجه به برنامه های تولید تامین 

خوراک و مواد اولیه در کشور اجرا گردید ه است.
جعفری خاطرنشان کرد: براساس طرح جامع فوالد کشور، سهمیه در 
نظر گرفته شــده برای تولید ۱7.5 میلیون تن کنسانتره و ۱5 میلیون 
تن گندله در سال در منطقه سنگان به ایمیدرو اجازه داده است تا با 

همکاری بخش غیر دولتی نسبت به توسعه طرح های باال دستی فوالد در جوار معادن سنگ آهن سنگان اقدام کند.
وی گفت: از جمله این طرح ها که سالهای اخیر به آن توجه خاصی شده، طرح احداث کارخانجات کنسانتره و گندله سازی 
با اســتفاده از ذخایر معدنی معادن ســنگ آهن سنگان  است؛ این طرح در استان خراسان رضوی )شمال شرقی کشور( در 
فاصله  ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد ۱۶ کیلومتری سنگان از توابع شهرستان خواف قرار دارد که موقعیت ژئوپلتیک، 
اســتراتژیک و اقتصادی این منطقه، دولت را بر آن داشــته تا با پیگیری های جدی و قابل توجه به اجرایی کردن هر چه  

سریعتر آن بپردازند.
مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان ادامه داد: بهره مندی از این ظرفیتهای بالقوه و اجرای این طرح های حیاتی و زیر بنایی می 
تواند در حوزه اقتصادی و امنیتی تاثیرات بسزایی به همراه داشته باشد که از جمله مهم ترین آنها می توان به اشتغال زایی 
مستقیم و غیر مستقیم جهت فعالیت های تولیدی و خدماتی و افزایش جریان نقدینگی، توسعه پایدار، کمک به آبادانی و 

بهبود وضع معیشتی مردم منطقه و ...  اشاره کرد.
وی بیان داشت: معادن سنگ آهن سنگان دارای ذخیره ای  بیش از ۱.5 میلیارد تن سنگ آهن  با  عیار مناسب فرآوری و 
عناصر مزاحم کم و قابل جداسازی، شرایط  بسیار مناسب رخ نمونهای  سنگ آهن که هزینه های استخراج و باطلله برداری 
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را کاهش می دهد و یکی از منابع خدادادی در منطقه ســنگان اســت که با توجه  به نزدیکی معادن و کارخانجات در حال 
احداث به خطوط راه آهن سراسری، شرایط بسیار مناسب جهت حمل محصوالت  به بازارهای مصرف است. 

همه شرکت های مشارکت کننده در گندله و کنسانتره سازی سنگان
 جعفری تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، پنج  شرکت سرمایه گذار  نسبت به سرمایه گذاری برای احداث 
کارخانجات کنســانتره  و گندله ســازی  به میزان ۱7.5 میلیون تن کنســانتره و ۱5 میلیون تن گندله سنگ آهن در منطقه 

سنگان اقدام می کنند.
وی توضیح داد: این پنج شرکت شامل شرکت فوالد مبارکه: 5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله، شرکت توسعه فراگیر 

سناباد: ۲.5 میلیون تن کنسانتره و ۲.5 میلیون تن گندله، شرکت فوالد خراسان: ۲.5 میلیون تن 
کنسانتره، شرکت فوالد شرق کاوه: ۲.5 میلیون تن کنسانتره و  ۲.5 میلیون تن گندله و مشارکت 

ایمیدرو و بانک پارسیان5 میلیون تن کنسانتره  و 5  میلیون تن گندله اقدام کدند.
به گفته این مسئول، تعدادی از این کارخانجات همچون کارخانه کنسانتره سازی شرکت صنعتی و 
معدنی توسعه فراگیر سناباد و کارخانجات گندله سازی شرکت اپال پارسیان سنگان و فوالد سنگان 
به بهره برداری رســیده بود و با توجه به شعار سال که توسط رهبر معظم انقالب به سال »جهش 
تولید« نامگذاری شــد، در تاریخ ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۹ دو کارخانه عظیم تولیدی با اشتغال پنج 
هزار نفر در سنگان به بهره برداری رسید. وی اظهار داشت: این واحدهای تولیدی شامل کنسانتره 
و گندله سازی در مجتمع معدنی سنگان بصورت ویدئو کنفرانسی با فرمان رئیس جمهوری افتتاح 
شد که در شرایط تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و نیز بدون حضور حتی یک نفر مهندس 

خارجی افتتاح شده است. 
جعفری خاطرنشــان کرد: کارخانه های پنج میلیون تنی کنسانتره فوالد سنگان با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه و ۲.5 میلیون تنی سیمیدکو )صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد( با سرمایه گذاری 
فوالد خوزستان در راستای سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلوگیری از خام فروشی 
راه اندازی شد. وی افزود: با راه اندازی کامل کارخانجات منطقه سنگان حدود یک سوم مواد اولیه 
کارخانجات فوالدسازی کشور برای رسیدن به اهداف تولید 55 میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ تامین 
خواهد شــد. مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان ادامه داد: با سرمایه گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی برای احداث کارخانجات کنسانتره و گندله، ده ها هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم 

مشــغول به کار و منطقه ســنگان قطب تولید کنسانتره و گندله کشور خواهد شد. وی گفت: اکتشافات تفضیلی توده های 
اصلی معادن سنگان و طراحی های استخراجی و عملیات آماده سازی معادن و جاده های معدنی تکمیل و آماده استخراج 

با حداکثر ظرفیت می باشد که مواد اولیه کلیه کارخانجات شرکتهای سرمایه گذار منطقه را تامین خواهد کرد.  
به گفته این مســئول، مهمترين رويكرد و اهداف مجتمع ســنگان براي پنج سال آتي استخراج ۳۰۰ ميليون تن باطله و ۱۳۰ 
ميليون تن سنگ آهن است؛ قرارداد باطله برداري با مبلغ ۳۰ هزار ميليارد لاير نهايي شده و بر اين اساس طی ۲ سال آينده 

ظرفيت نهايي توليد كنسانتره در اين مجتمع به ۱7.5 ميليون تن و گندله سازي به ۱5 ميليون تن مي رسد. 
وی اضافه کرد: برنامه اكتشاف در وسعت ۱۶.5 كيلومتر مربع در سنگان آغاز شده كه با دستيابي به ذخاير جديد، بر مجموع 
سنگ آهن اين مجموعه افزوده مي شود. ميزان استخراج سنگ آهن در اين مجتمع طي سال گذشته با افزايش 5۳ درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به هشت ميليون و ۳۸۰ هزار تن رسيد. با استخراج اين ميزان سنگ آهن ۱۰۴ درصد 

اهداف مجتمع سنگان طي سال ۱۳۹۸ محقق گردید. 
جعفری اضافه کرد: هدف گذاري مجتمع سنگ آهن سنگان در سال ۱۳۹۹ استخراج ۱5.۲ ميليون تن سنگ آهن و ۳5 ميليون 

کارخانه های پنج 
میلیون تنی کنسانتره 

فوالد سنگان با سرمایه 
گذاری فوالد مبارکه 
و 2.5 میلیون تنی 
سیمیدکو )صنعتی 

و معدنی توسعه 
فراگیر سناباد( با 

سرمایه گذاری فوالد 
خوزستان در راستای 
سیاست های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
و جلوگیری از خام 

فروشی راه اندازی شد
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تن باطله برداري است و با آغاز به كار پيمانكاران جديد، برداشت ۴۳۰ ميليون تن سنگ آهن و باطله برداري طي پنج سال 
آينده در برنامه اصلي اين مجتمع قرار دارد.

وی گفت: اين مجتمع تامين ســنگ آهن مورد نياز كارخانه هاي كنسانتره اين منطقه و از طرفي دستيابي به ذخاير جديد را 
دنبال مي كند و با انتخاب پيمانكار اكتشاف در محدوده هاي كمتر اكتشافي، اكتشافات تكميلي به ميزان ۲۰ هزار متر را طي 

پنج سال آينده در دستور كار خود قرار داده است.  
مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان بیان داشت: توليد سنگ آهن دانه بندي شده از ديگر رويكردهاي اين مجتمع است. در اين 
راستا پس از طي مراحل قانوني، پيمانكاران براي چهار واحد سنگ  شكن جذب مي شوند كه با احتساب اين امر ظرفيت توليد 
محصول سنگ آهن دانه بندي در سنگان به ۱.۸ ميليون تن مي رسد. با شروع به  كار پيمانكاران در واحدهاي سنگ شكن براي 

۲5۰ نفر در اين بخش ها اشتغال ايجاد مي شود. 
احداث جاده سنگان تا تربت حيدريه

وی افزود: براي توســعه زيرساخت هاي منطقه سنگان احداث جاده ۱۴۰ كيلومتري سنگان تا تربت حيدريه با سرمايه گذاري 
هشت هزار ميليارد لاير و با مشاركت وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي مستقر در اين منطقه طي سال ۹۸ آغاز شده است 

همچنين يك جاده ۱۶ كيلومتري از محل معادن به بخش سنگان با سرمايه گذاري 5۰۰ ميليارد لاير در حال احداث است. 
جعفری ادامه داد: با توجه به تردد روزانه بیش از ۲۰۰ دســتگاه تريلي از اين مجتمع به ديگر نقاط كشــور، اجراي اين طرح 
نقش مهمي در توسعه زيرساخت ها و افزايش ايمني جاده اي و آرامش خاطر مردم منطقه دارد. بومي گرايي در جذب نيرو 
رويكرد مهم مجتمع سنگان است و بخش اعظم اشتغال ايجاد شده و در دست اقدام مربوط به نيروهاي بومي شهرستان هاي 

خواف، رشتخوار، تايباد و تربت جام است، مگر اينكه در صورت لزوم نيروي كار متخصص از ديگر نقاط جذب شود. 
چالش تامین آب

وی اظهار داشــت: مهمترين چالش مجتمع صنعتي ســنگان تامين آب است،  واحدهاي آهن اسفنجي و شمش بيشتر از 
ســاير بخش ها به آب نياز دارند و نياز فعلي ســنگان ۲۰ ميليون متر مكعب آب در سال است و انتقال آب از درياي عمان به 
اســتان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان رضوي در بلند مدت و بهره گيري از پساب شهر مشهد با طول خط 

انتقال ۲5۰ تا ۲۶۰ كيلومتر در كوتاه مدت براي رفع اين مشكل مورد نظر است.
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 محمد کالنتری، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی صبانور خبر داد:

 سود »صبانور« سه برابر شد
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی صبانور از تولید بیش از 4.5 میلیون تنی کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی از ابتدای امسال تا 
پایان بهمن ماه در این شرکت خبر داد. »محمد کالنتری« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: شرکت توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور )سهامی عام( اکنون بزرگترین تولید کننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله در غرب و شمال غرب کشور است. 
وی گفت: محصوالت تولیدی این شرکت شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله آهن است. کالنتری یادآور شد: شرکت 
توسعه معدنی و صنعتی صبانور جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( است، به 
طوری که حدود ۹۰ درصد ســهام شــرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور متعلق به شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
اســت. وی خاطرنشــان کرد: این شرکت دارای سه معدن است که در استان های همدان )یک معدن( و کردستان )دو معدن( قرار 
دارند و ظرفیت قطعی و احتمالی سنگ آهن آنها در مجموع نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
صبانور با اشاره به موفقیت های این شرکت در تولید محصوالت مختلف، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال با تولید دو میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن ســنگ آهن دانه بندی، رشــد ۲۰ درصدی در هم سنجی با پارسال به ثبت رسید. وی بیان داشت: در تولید کنسانتره نیز در 

مدت یاد شــده با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید، رشد ۱۰ درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ثبت شد. کالنتری تصریح کرد: در تولید گندله نیز با 

ثبت آمار 55۰ هزار تنی، ۱۰ درصد رشد به ثبت رسید.
پروژه های توسعه ای شرکت

وی در ادامه با اشــاره به پروژه های توســعه ای شرکت صبانور افزود: یکی از آنها 
پروژه یک میلیون تنی گندله سازی در کردستان )منطقه بیجار(  است که پیمانکار 
آن انتخاب و تجهیزات خارجی آن خریداری شده و کار آغاز شده است. مدیرعامل 
شــرکت معدنی و صنعتی صبانور خاطرنشان کرد: برای این پروژه ۱۲۰۰ میلیارد 
ناموت )۲۰ میلیون دالر و ۶۰۰ میلیارد ناموت(  سرمایه گذاری شده که از منابع داخلی 
شرکت تامین اعتبار شده است. وی گفت: این پروژه که برای بهره برداری از آن ۳۰ 

ماه زمان الزم است، برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت. کالنتری با اشاره به استارت پروژه کنسانتره سازی 
یک میلیون تنی در منطقه قروه کردســتان به عنوان دومین پروژه توســعه ای شرکت، بیان داشت: این پروژه مصوبه هیات مدیره 
شرکت را دریافت کرده که در حال اخذ مجوز ساخت آن از سازمان صمت استان کردستان، همچنین جانمایی مکان مناسب و تامین 
زیرســاخت های آب، برق، گاز و غیره برای آن هســتیم. وی با اشاره به نیاز به  ســرمایه گذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی برای این 
پروژه، ابراز امیدواری کرد که پس از شــروع، طی مدت زمان ۲۴ ماه به بهره برداری برســد که در این صورت اشتغال به کار مستقیم 

۲۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.
سود ناخالص بیش از 3 برابری شرکت 

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی صبانور در ادامه خاطرنشــان کرد: مجموع فروش شرکت تا پایان سال افزون بر ۲ هزار میلیارد 
ناموت خواهد بود که ۱۳۰۰ میلیارد ناموت سود عملیاتی خواهد داشت. وی افزود: با توجه به فروش بخشی از سهام »ومعادن«، سود 
5۰۰ میلیارد تومانی از این محل حاصل شده و در نتیجه سود خالص ۱۸۰۰ میلیارد تومانی و EPS ۶۰۰ تومانی حاصل خواهد شد. 
کالنتری با اشــاره به بیش از ســه برابر شدن سود ناخالص به دست آمده در مقایسه با سال ۹۸، تاکید کرد:  کل سود حاصله صرف  
ســرمایه گذاری در پروژه های یاد شده خواهد شد. وی همچنین از مشارکت ۲۰ درصدی صبانور با ایمیدرو در پروژه فوالد کردستان 
خبر داد و گفت: این پروژه در حقیقت متشکل از یک پروژه ۱.5 میلیون تنی آهن اسفنجی در بیجار و یک پروژه یک میلیون تنی 

فوالد در قروه است که مقرر شده تا 7۰ میلیارد ناموت از افزایش سرمایه آن را صبانور متقبل شود.
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 مدیر مرکز تحقیقات و فرآوری در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

ظرفیت پنهان کشور در فناوری معدن و صنایع معدنی 
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی گفت: با توجه توان و تخصص نیروهای داخلی و برخورداری از زیرســاخت های 
سخت افزاری مناسب، در صورت گشایش های سیاسی می توانیم به هاب خدمات پژوهشی معدنی و صدور خدمات فنی و 

مهندسی در منطقه تبدیل شویم.
دکتر »مجید وفایی فرد« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود: در ســال ۹۹ مرکز تحقیقات فرآوری 
مواد معدنی کمافی السابق فعالیت های گسترده ای در بحث آنالیز نمونه ها در پروژه های اکتشافی ایمیدرو داشته و برای سال 

آینده نیز با اعالم فراخوان به آزمایشگاه های همکار، به دنبال پوشش کامل آنالیز پروژه های این سازمان هستیم.
وی بیان داشت:  در سه سال گذشته حجم آنالیزهای نمونه های پهنه های اکتشافی انجام شده از سوی این مرکز بیش از ۱۴۰ 
هزار مورد بوده است، همچنین در بخش پروژه های فرآوری نیز چند پروژه با ایمیدرو تعریف شده بود که از جمله، پروژه »گل 

قرمز« آلومینای جاجرم به اتمام رسید.
وفایی فرد گفت: این پروژه که از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح پژوهشــی برتر ســال ۹۹ نیز برگزیده شده، و 

ثبت اختراع استحصال تیتانیوم و فلزات با ارزش از گل قرمز 
جاجرم انجامدشــد که از حدود سه سال قبل آغاز شده بود و 

امسال به سرانجام رسید.
وی با اشاره به سایر پروژه های پژوهشی تعریف شده از سوی 
این مرکز با ایمیدرو، خاطرنشان کرد: پروژه فرآوری زغال که در 
معادن زغال طبس انجام شــده رو به پایان است، همچنین 
پروژه قیر طبیعی در غرب کشــور دیگر پروژه ای بود که طبق 
موافقت نامه با ایمیدرو تعریف شــد و به اتمام رسید؛ در کنار 
آنها پروژه های دیگری با بخش های خصوصی و خصولتی و 
شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه نیز در حال انجام است.

کسب رتبه سوم آزمایشگاه های راهبردی کشور
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ادامه داد: این مرکز در ارزیابی شبکه آزمایشگاه های راهبردی کشور در سال ۹۹ که 

از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد، موفق به کسب رتبه سوم در بین ۳5۰ آزمایشگاه کشور شد.
وی گفت:  این مرکز تنها مجموعه دولتی اســت که در ۱۰ ســال گذشــته، همه ساله جزو رتبه های اول تا پنجم این رده بندی 

قرار گرفته است.
تاثیر تحریم ها و کرونا

وفایی فرد در ادامه با اشــاره به تاثیرگذاری کرونا بر فعالیت های این مرکز، اظهار داشــت: به دلیل فرآیند دورکاری و هچنین 
برخی تعطیلی ها در شرکت ها و مجموعه هایی که با آنها پروژه مشترک داشتیم، اجرای پروژه ها زمان بر شد و به تاخیر افتاد.
وی تصریح کرد:  بدتر از این مساله، تاثیر منفی افزایش نرخ ارز، تحریم ها و تورم بود که به دلیل تاثیر مستقیم بر قیمت مواد 
اولیه، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، همچنین لزوم به روز آوری یا اورهال کردن آنها، به شدت هزینه های مرکز را 

افزایش داد، در حالی که قیمت خدمات مرکز با یک نرخ مصوب و ثابت دولتی محسوب می شود.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ادامه داد: در حقیقت، درآمدهای مرکز به ریال و هزینه های آن عمدتا به دالر است 
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و وقتی قیمت تمام شده باال می رود، بر موازنه مالی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی فشار وارد می کند.
وی همچنیــن گفت:  به دلیل تداوم تحریم ها، تامین یک ســری قطعات و تجهیزات های تک آزمایشــگاه ها، کارگاه ها با 
مشــکل مواجه یا افزایش قیمت ۲ تا 5 برابری پیدا کرد، در برخی موارد نیز قطعات تجهیزاتی خارجی مورد نیاز مرکز متاثر 

از تحریم های ظالمانه بازگشت داده شد.
وفایی فرد خاطرنشان کرد:  در عین حال مدیران، متخصصان و مهندسان این مرکز سعی کردند با تکیه بر توان داخلی خود 
یا ســایر تامین کنندگان به رفع و رجوع مشــکالت بپردازند، اما در هر حال عمده موارد مرتبط با اجرای طرح ها و پروژه ها با 

مشکل تامین یا افزایش قیمت ها مواجه شد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت برای توسعه داخلی سازی و بومی سازی صنعتی باید زودتر در کشور آغاز می شد، افزود: این مهم 
در یک سال گذشته از سوی ایمیدرو و سایر شرکت ها و صنایع مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی به خوبی دنبال شد و 

امیدواریم گشایش های احتمالی سیاسی و رفع تحریم ها، سال آینده بر توسعه فناوری ها تاثیرگذار باشد.
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی تصریح کرد: ایران در عرصه های مختلف، توان تبدیل شدن به هاب خدمات فنی، 
مهندسی و توسعه ای را داراست و این مرکز نیز می تواند در حوزه تخصصی فرآوری مواد معدنی، نقش منطقه ای خود را در 

بین کشورهای همسایه و حتی آسیا ایفا کند.
وی یادآور شــد:  اکنون زیرســاخت های سخت افزاری مان در این حوزه قابل قبول بوده و از نظر نیروهای نرم افزاری و توان 
متخصصان داخلی در حد مطلوبی هستیم و به شرط گشایش در فضای روابط بین الملل، می توانیم همکاری ها و تعامالت 

خوبی را با دیگر کشورها ترتیب دهیم.
وفایی فرد تصریح کرد: تحقق این مهم، نفوذ در بدنه اقتصادی و توسعه ای آن کشورها را در پی خواهد داشت، ضمن اینکه 
متقابال می توان در جاهایی که توسعه کمتری داشته ایم، از توان و تخصص نیروهای خارجی استفاده کنیم و در مجموع به 

نفع بخش فنی و مهندسی و پژوهش و فناوری کشور خواهد بود.
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دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی:

خطر ظهور امضای طالیی در سال 1400
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران معتقد اســت آنچه طی ســال های گذشته 
بیشتر به بخش معدن و صنایع معدنی آسیب زده، نه تحریم ها و کرونا، بلکه مدیریت نامناسب داخلی و وضعی 

قوانین و مصوبه های نادرست بوده است. 
»کامران وکیل« در گفت و گو با ســایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود:  از ۱۰۰ درصد مشــکالت موجود بر سر راه 
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، شــاید تحریم ها ۲ درصد و پاندومی کرونا تنها یک درصد تاثیرگذار بوده 
و بیشترین مشکالت ناشی از سیاستگذاری های نامناسب داخلی است. وی بیان داشت: کرونا در ابتدای شیوع، 
فقط کمی ســطح تقاضا برای محصوالت را کاهش داد که آن هم در ســطح جهانی و همه کشــورها رخ داد و در 
زمینه تحریم ها نیز باید گفت که اکنون حدود ۱۰ ســال اســت که درگیر آن هســتیم و چیز جدیدی نبوده است. 
وکیل تصریح کرد: مشکل اصلی ما بی سر و سامان بودن شرایط داخلی و تصمیم گیری های نادرست است. این 
مقام صنفی به طور نمونه یادآور شــد: در ســال ۹۸ عوارضی بر صادرات محصوالت معدنی وضع شد، در حقیقت 

شورای عالی سران قوا به وزارت صمت اجازه داد برای چند ردیف 
محصوالت معدنی عوارض صادراتی تعیین کند. وی ادامه داد: 
در حالی که در مصوبه وضع عوارض صادراتی تا پایان ســال ۹۸ 
عنوان شــده بود، اما در سال ۹۹ نیز همچنان ادامه یافت. دبیر 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران 
در ادامه به شیوه نامه فوالد اشاره کرد که پس از حدود یک سال 
مذاکره و بحث و بررســی تصویب شد، اما هنوز ابالغ نشده با 
درخواست وزیر کار ســر از دفتر معاون اول رییس جمهوری در 
آورد و قرار شد تغییر یابد. وی اضافه کرد:  در بحث حقوق دولتی، 
سالهاست که اصرار داریم نرم افزار و مکانیسم مشخصی برای آن 
طراحی و تدوین شود تا تولیدکنندگان معدنی دست کم برای چند 

ســال تکلیف خود را بدانند، اما شاهد بودیم مصوبه ای را در روز پایانی حضور آقای اسماعیلی در معاونت معدنی 
وزارتخانه از نظر گذراندند که طی آن حقوق دولتی معادن بین 5 تا ۱۰ برابر شــد! وکیل به انتقاد شــدید از برخی 
بندهای اصالح قانون معادن پرداخت که در یک مورد، اکتشاف حین استخراج ممنوع اعالم شده است. وی ادامه 
داد: در حالی که قیمت پایه صادراتی سنگ آهن هماتیت کم عیار مورد استفاده در کارخانجات سیمان بین ۲ تا ۴ 
دالر در هر تن اســت، دولت خواستار واریز مبلغ 5۰ دالری در هر تن به سامانه نیما است و با وجود پیگیری های 
۶ ماهه هنوز نتیجه ای حاصل نشــده است. این مقام صنفی، همچنین گریزی به تعیین چهار سرپرست در طول 
یک ســال برای وزارت صمت زد و گفت: در نهایت وزیر جدید نیز با تغییرات متعدد مدیران خوب وزارتخانه به 
ویژه آقای غریب پور )رییس هیات عامل ســابق ایمیدرو( پرداخت که به نظر می رســد انگیزه ها در این تغییرات 
کمتر فنی و اجرایی بوده باشد. وی سال آینده را به دلیل مسائل یاد شده و وضع برخی قوانین و مصوبات مخل 
بخش معدن، همچنین وجود امضاهای طالیی، بدتر از امسال پیش بینی کرد و افزود: بطور معمول بخش معدن 

دیربازده است و وقتی قانونی تصویب می شود، نتیجه اش را ماه ها بعد شاهد خواهیم بود.
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مجتمع فوالد زرند، آخرین حلقه از زنجیره تأمین فوالد در مجموعه فوالد زرند ایرانیان است. هدف از ساخت اين مجموعه، 
توليد ساالنه ۱/7 ميليون تن فوالد )Billet( می باشد. پس از بهره برداری، کارآفرینی حدود ۲7۰۰ نفر به طور مستقیم و ۲7۰۰۰ 

نفر به صورت غیرمستقیم در این مجتمع صورت خواهد گرفت.
ناحیه حمل و انبارش مواد:

سيستم حمل و انبارش مواد جهت تأمین مواد اوليه و سوخت مورد نياز توليد آهن و فوالد، مورد استفاده قرار می گیرد. 
انتقال مواد اوليه در این واحد از طریق خط ریلی و کامیون صورت می گیرد.

ناحیه سینتر سازی:
سينتر سازي روشي است كه در آن پودر كنسانتره سنگ آهن به همراه مقداري كك و آهك تحت فشار و دما تبديل به قطعات 
5 تا ۱5 میلی متری می شود. این ناحیه با استفاده از یک ماشین آگلومراسیون با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن کلوخه در سال، 

نیاز مجتمع را به این ماده برطرف می سازد.
مواد اولیه مورد نیاز در فرایند سینتر سازی عبارت اند از:

کنســانتره سنگ آهن, سنگ آهن نرمه, مواد گدازآور)کمک ذوب( شامل آهک و دولومیت، مواد سوختی جهت تأمین حرارت 
شامل نرمه کک و زغال سنگ آنتراسیت، کانی های معدنی گوناگون از قبیل منگنز و سیلیس، کلوخه های برگشتی از سرندها، 

گردوغبار حاصل از فرایند تمیزکاری گاز کوره بلند، پوسته های اکسیدی ارسالی از واحد ریخته گری و نورد.
ناحیه اکسیژن :

در این ناحیه، گازهای مورد نیاز مجتمع از جمله گازهای نیتروژن، اکســیژن و آرگون از روش تقطیر برودتی هوا )جداســازی 
اجزاء هوا( تولید و در قسمت های مختلف کارخانه مصرف می شوند.

مجتمع فوالد زرند ایرانیان بال میدکو 
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ناحیه یوتیلیتی: 
 در این ناحیه انرژی های مورد نیاز مجتمع، شامل آب، برق، گاز، بخارآب و هوای فشرده تأمین می شود.

ناحیه کوره بلند: 
يكي از قدیمی ترین و متداول ترین روش های توليد آهن،كوره بلند اســت. امروزه در کوره های بلند از كك متالورژيكي جهت 
احيای آهن اســتفاده می شــود. محصول خروجي از كوره بلند نيز چدن مذاب اســت كه اين محصول پس از طي مراحل 
فوالدســازی در کوره های كنورتور و کوره های پاتيلي تبديل به فوالد خام می گردد. در این مجتمع از کوره ای با حجم مؤثر ۲ 

هزار مترمکعب استفاده می شود که ظرفیت تولید ساالنه آن ۱ میلیون و7۰۰هزار تن چدن خام است.
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری

واحد فوالدسازی، از چند بخش اصلی شامل میکسرها، واحد گوگرد زدایی، کنورتورهای تبدیل چدن مذاب به فوالد و واحد 
متالورژی ثانویه تشکیل شــده که واحد متالورژی ثانویه شــامل واحدهای کوره های پاتیلی و کوره های گاز زدایی تحت خأل 

می باشد.
چدن مذاب حاصل از فرآيند كوره بلند به میکســرهای اين واحد منتقل شــده و در این بخش نگهداری می شــود تا از افت 
دمای جلوگیری و ترکیب شیمیایی آن حفظ شده و همچنین وقفه ای بین فرایند کوره بلند و تولید فوالد مذاب پیش نیاید.

پس از فرایند کوره کنورتوری، فوالد مذاب جهت تصفیه بیشتر از ناخالصی ها و اکسیژن اضافی به کوره های پاتیلی و سیستم 
گاز زدایی تحت خأل منتقل می شــوند و با افزودن آلیاژهای مربوط و همچنین حذف گازهای باقیمانده، فوالدی با کیفیت 
مورد نظر تهیه می شود. مرحله نهایی، ریخته گری است. در این واحد مذاب به شمش هایی با طول ۶ و ۱۲ متر با مقطع های 

چهارگوش )بیلت( که محصول نهایی است تبدیل می شود.
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 استمرار موفقیت در شرکت فوالد آلیاژی ایران؛

تحقق اهداف در سال جهش تولید
خیزش به سوی افق 1404 

تداوم موفقیت در عرصه صنعت آن هم در شــرایط ســخت تحریم و کرونا، مأموریت ناممکنی بود که طی 11 ماه گذشته از 
سال 1399، در شرکت فوالد آلیاژی ایران تحقق یافت. به همین بهانه با دکتر »امیر جعفری« رئیس امور سهام و مجامع این 

شرکت گفت و گو کرده ایم: 
ســال 1399 با وجود همه ســختی ها و مشکالت به ویژه تداوم تحریم ها و پاندمی کرونا چگونه گذشت؟ ارزیابی شما از این 

سال چیست و در خصوص نحوه فعالیت ها و اقدامات و تولیدات در واحد متبوع خود توضیح بفرمایید؟
دکتر جعفری: با آغاز ســال ۱۳۹۹ و در حالی که احتمال برون رفت از شــرایط کرونایی با توجه به گرم شدن هوا می رفت، نه 
تنها شرایط رو به بهبود نگذاشت بلکه به شدت همه درگیر شد و شرایط اقتصادی سخت تر و کیک اقتصاد صنایع معدنی و 
فوالدی ایران در حال کوچک شدن بود که در این راسنا، می توان به دالیل متعددی مانند تنش های سیاسی، جنگ تجاری، 

بیماری کرونا و از همه مهمتر قیمت گذاری دستوری و دخالت 
دولت در بازار آزاد اشاره کرد. 

همچنین اعمال چندین بــاره تحریم های ظالمانه در حوزه 
فلزات اساسی، از یک سو بخش های داخلی و از سوی دیگر 
مبادالت اقتصادی را به شــدت تحت تأثیر قرار داد. به همه 
اینها باید رشــد فزاینده و سرســام آور قیمت های نهاد های 
تولیدی از جمله قراضه و اســفنجی را افزود؛ با این حال در 
شــرکت فوالد آلیاژی ایران با بهره گیری از اندیشــه و توان 
متخصصان شرکت و همراهی و همدلی همه همکاران جهت 
مقابله با این شرایط سخت، اقدامات مهم و غرورانگیزی در 
جهت حفظ و بهبود حاشیه سود شرکت با بایسته های تداوم 
رشد و ســودآوری همچون ارتقای سطح کیفی محصوالت، 

افزایش راندمان واحدهای مختلف تولیدی و کاهش میزان محصوالت نامنطبق شرکت صورت پذیرفت.
در همین مدت، شرکت فوالد آلیاژی ایران ضمن افزایش نزدیک به ۱۰درصدی تولید نسبت به سال ۱۳۹۸، اقدامات مطلوبی را 
در حمایت از صنایع پایین دستی و تأمین مواد اولیه شرکت های خودرویی، پیچ و مهره سازی و صنعت قطعه سازی با مدیریت 
مناسب و ایجاد تغییر در ترکیب فروش شرکت، سبد فروش شرکت با حداکثر ارزش افزوده بهینه نمود و این موفقیت ها در 
حالی رقم خورد که سال ۱۳۹۹ تحت شرایط کاماًل تورمی قرار داشتیم، به طوری که رشد قیمتی نهاده های تولید به مراتب از 

نرخ فروش محصوالت بیشتر بود.
همچنین باید اذعان داشــت که بیش از ۴۰ درصد افزایش ســود عملیاتی شــرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از 

مدیریت مناسب قیمت تمام شده و تغییر در ترکیب فروش شرکت بود. 
فرصت داخلی سازی از تهدید تحریم ها

مضاف بر اینکه طی ســال ۱۳۹۹ به واسطه تحریم ظالمانه، فرصت مناسبی برای بومی سازی تجهیزات شرکت فراهم شد، به 
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طوری که بستر تعامل سازنده با شرکت های دانش بنیان فراهم آمد و عامل رشد درون زای این صنعت گردید و صرفه جویی 
بالغ بر سه میلیون دالر عاید شرکت نمود. 

در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز شرکت فوالد آلیاژی ایران با توجه به شرایط کرونایی، با اهدای بالغ بر ۲5۰ تن اکسیژن، 
تهیه مخزن اکســیژن برای برخی بیمارســتان ها و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی، به یاری مدافعان سالمت 

شتافت و کمک های نقدی و غیر نقدی قابل توجه ای در راستای بهبود شرایط درمانی منطقه ای متقبل شد.
ارزیابی شما از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی با احتمال یک فضای بازتر سیاسی بین المللی و برداشته شدن احتمالی 

تحریم ها چیست؟
دکتر جعفری: بیراه نیســت اگر بگوییم وضعیت معدن کشــور در حال حاضر بدون متولی است؛ سال ها قبل یک طرح 
جامع فوالد تهیه شد و در همان زمان نیز مشکل کمبود مواد و سنگ آهن مشهود بود ولی حوزه معدن متولی مناسبی 
نداشت و هنوز هم ندارد. اکثر اکتشافات حوزه معادن و پهنه کشف شده مربوط به دهه های قبل و برخی بعد از انقالب 
است. آنچه احساس می شود، مغفول ماندن این حوزه است که نیازمند تصمیم گیری جسورانه در حوزه اکتشاف و صنایع 
معدنی می باشد. بخشی از مشکالت اکتشاف مربوط به بحث تحریم، کمبود تجهیزات، ماشین آالت و آزمایشگاه مدرن 
و مناسب است که در صورت مناسب شدن فضای سیاسی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، امکان  سرمایه گذاری 

در این حوزه ها وجود دارد. 
در مقام اهمیت این موضوع کافی است بدانیم کشور جهت تولید 55 میلیون تن فوالد در سال ۱۴۰۴ نیاز به ۱۶۰ میلیون تن 
ســنگ آهن دارد. عمده دلیل کمبود حداقل ۳۰ میلیون تن که مشــکل اساسی برای رسیدن به برنامه جامع ۱۴۰۴ است عدم 
اکتشاف طی سالیان گذشته بوده که ورود  سرمایه گذار خارجی را هم از نظر تأمین منابع مالی و هم دسترسی به تجهیزات 

حفاری عمیق ایجاب می نماید. 
آنچه به نظر دالیل اصلی بی توجهی به حوزه معدن شده، جدای از کمبود  سرمایه گذاری و تجهیزات، نبود مدیریت واحد و 
منســجم در این حوزه می باشد. حوزه معدن دغدغه حوزه وزارتی نبوده و با واگذاری معادن به اشخاص یا سازمان هایی که 
اهلیت الزم جهت بهره برداری نداشــته اند یا توانایی مالی مناســب جهت اکتشاف نداشته اند، بزرگترین لطمه به این بخش 

وارد شده است. 
بر اساس گزارشات، هم اینک در جهان کل ذخایر سنگ آهن قریب به ۱75 میلیارد تن است که با توجه به مصرف ۲.5 میلیارد 
تنی، پیش بینی ها از کفایت این میزان ذخایر تا 7۰ ســال آینده برای تولید فوالد و مصرف آن در جهان حکایت دارد. اما در 
ایران شرایط متفاوت است؛ اگر بخواهیم در سال ۱۴۰۴ به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم به حدود ۱۶۰ میلیون تن سنگ 

آهن نیاز داریم در حالیکه هم اینک تولید سالیانه سنگ آهن در کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است.
این موضوع شرایط دشواری را پیش روی حوزه معدن و صنایع معدنی قرار می دهد؛ ایران هم اینک براساس برآوردها ۳.۳ 
میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن دارد که تولید داخل فوالد در یک بازه ۱5 تا ۲۰ ساله تضمین می کند، این موضوع اهمیت 
بخش معدن و به خصوص حوزه اکتشاف را دوچندان می کند و نقطه کلیدی که می توان به عنوان پیش نیاز حیات صنعت 
فوالد کشــور در صورت کاهش تحریم متصور شــد، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، ماشین آالت تازه و دانش به روز در حوزه 

اکتشاف همچون سیستم های نوین اسکن ماهواره و علم GIS می باشد که بتواند این کمبود را جبران کند.
بنابر این در صورت هر گونه گشایش سیاسی در حوزه روابط بین المللی، باید با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در حوزه 
بهره برداری از دانش جدید و همچنین استفاده از پتانسیل ذخایر معدنی کشور های همجوار با  سرمایه گذاری مستقیم، 
جان تازه ای به این حوزه بخشید؛ چرا که بحران کمبود مواد نه تنها بخش فوالدی و معدنی کشور، بلکه در کل زنجیره 
فوالد، صنایع پایین دســتی را تحت تأثیر قرار داده و اثرات اقتصادی قابل توجهی بر ســطح تولید ناخالص ملی و رفاه 

اجتماعی کشور دارد.
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 سال 1399، اوج گیری فوالد خراسان از تولید تا مسئولیت اجتماعی

توانمندی،یکپارچگی سازمانی و چابکی در تصمیم گیری، 
سالی درخشان را برای فوالد خراسان رقم زد

مدیرعامل »مجتمع فوالد خراســان« با بیان این که صنایع فوالد کشور با توجه به تحریم های 
ظالمانه، شیوع کرونا و نیز محدودیت های شبکه توزیع انرژی نظیر برق و گاز و... با چالش های 
مختلفی رویارویی کردند، گفت: با این همه، مجتمع فوالد خراسان سالی درخشان و کم نظیر را 
با ثبت رکوردهای تولید، فروش، تامین مواد اولیه، ایفای مسئولیت های اجتماعی و امدادرسانی 
به جامعه پیرامونی و توسعه منابع انسانی خود پشت سر گذاشت. کسری غفوری افزود: بیالن ساالنه مجتمع، نشان می دهد 
که خانواده بزرگ فوالد خراســان با همدلی و هماهنگی کم نظیر خود توانستند کارنامه درخشانی را در جهت ارتقای تولید، 
حفظ منافع سهامداران و ذی نفعان خود و نیز خدمت رسانی به جامعه پیرامونی به ویژه شهروندان نیشابور بزرگ ثبت نمایند.

صعود و موفقیت در سال جهش تولید
 صعود بزرگ ترین شــرکت صنعتی شرق کشور در فهرســت ۱۰۰شرکت برتر ایران، موید این دیدگاه مدیرعامل فوالد خراسان 
است. جایی که به گفته این مدیر ارشد بزرگ ترین جبهه صنعتی شرق کشور، با وجود تعطیلی ۲۰ روزه در فروردین ماه ۱۳۹۹ 

و مشکالت ناشی از قطعی برنامه ریزی شده برق و گاز در زمستان برای ایجاد 
تعادل مصرف در شبکه توزیع، باز هم این شرکت توانست در طول سال ۱۳۹۹ 
چندین رکورد تولید خود را جا به جا کند. مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان 
اظهار داشت: همکاران من در واحد گندله سازی که نخستین حلقه از زنجیره 
تولید »مجتمع فوالد خراســان« اســت، در بهار امســال و علی رغم فترت 
یک ماهه تولید در فروردین ماه که به علت تعطیلی ناخواســته ی ناشی از 
شرایط کرونایی پیش آمد، توانستند به محض شروع به کار در ظرف دو ماه 
اردیبهشــت و خرداد ماه امسال دو بار رکورد تولید ماهانه خود را جا به جا 
کنند و در اردیبهشت ماه با ثبت باالترین میزان تولید خود از ابتدای راه اندازی 
این کارخانه ۱۸۰هزار و ۶۶۸ تن گندله تولید کنند و به فاصله یک ماه بعد از 

آن، در خردادماه تولید خود را به رقم بیش از ۱۹۰ هزار تن در ماه برسانند که باالترین میزان تولید ماهانه از زمان شروع 
به تولید این کارخانه است. وی افزود: رشد ۹۶درصدی تولید گندله در واحد گندله سازی شرکت، نیاز به تامین این ماده 
اولیه را از بیرون مجتمع کاهش داده و در ســال جاری ۶۱درصد کاهش تامین گندله از خارج مجتمع را شــاهد بوده ایم. 
کســری غفوری افزود: این حرکت رو به جلو در ســایر واحدها هم تکرار شــد به طوری که کارکنان پرتالش ناحیه ی احیا 
مستقیم شرکت هم در شهریور ماه با رسیدن به تناژ تولید ۱۳۱هزار 5۴7 توانستند باالترین رقم تولید ماهانه را در ۱۲ سال 
اخیر کسب کنند. در ناحیه فوالدسازی هم شاهد یک رکورد شکنی در تولید بودیم؛ دستیابی به رقم 5۱هزار و 7۹ تن تولید 
فوالد خام در واحد شــماره۲ فوالدســازی شرکت، باالترین میزان تولید این کارخانه را در سال های اخیر رقم زد. تامین به 
موقع مواد اولیه، تجهیزات، تعمیر و نگهداری مناسب، کاردانی، همدلی و غیرت مسئولیت کارکنان، هماهنگی بخش های 
پشتیبانی، پیمانکاران و کلیه ذینفعان و نیز حمایت قاطع هیات مدیره و انگیزه بخشی به همکاران از عواملی است که به 
گفته مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان منجر به رکوردشکنی در بخش های مختلف تولید مجتمع فوالد خراسان شده است.
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اوج گیری فروش و صادرات فوالدساز بزرگ شرق کشور
حمایت از منافع ســهامداران و پایدارســازی روند رشد یک شرکت را شــاید بیش از هر چیز بتوان در آیینه عملکرد بازرگانی 
آن به ارزیابی نشســت. مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان بیان کرد: خوشبختانه در سالی که گذشت مجتمع فوالد خراسان 
راهبردهای بازرگانی و حضور خود در بازار را به نحوی اداره کرد که منافع عمومی، ســودآوری برای ذینفعان و ســهامداران و 
تامین منابع مالی مجتمع یک نقطه اوج را نســبت به سال های گذشته پشت سر بگذارد. کسری غفوری با بیان این که اگر 
چه شیوع کرونا، تاحدی بر مصرف نهایی محصوالت فوالدی در داخل و خارج از کشور اثر گذار بوده، گفت: فاصله ی اندک با 
هدفگذاری فروش داخلی و تحقق هدف صادراتی شرکت نشان دهنده عملکرد مطلوب دپارتمان فروش شرکت بوده است 
و عالوه بر آن امســال یکی از شــفاف ترین کارنامه های فروش را در پیشــینه خود ثبت کردیم و رکورد ۳۱5 هزار و ۶۰۸ تن از 
مجصول نهایی شــرکت از طریق عرضه در بورس کاال، خدمت بزرگی به شــفافیت معامالت و حتی حمایت از منافع مصرف 
کنندگان به عنوان ذی نفعان پایدار مجتمع بود. به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، این شرکت با فاصله ی معنی دار 
از دیگر فوالد ســازان کشــور توانست رشد ۲۲۱ درصدی سود سهام را در۹ماه نخست سال ثبت کند که یک رکورد کم نظیر در 
زمینه سودآوری شرکت به شمار می رود. رشد ۹۲ درصدی حاشیه سود خالص، ۹۱درصد رشد حاشیه سود ناخالص و شناسایی 
قریب به ۲.5 برابر رشــد درآمد فروش در بورس کاال و نهایتال رشــد۲7 درصدی کل درآمد ریالی از اتفاقات شــایان توجه در 

عملکرد بازاریابی و فروش این شرکت معَظم تولیدی در یک سال اخیر بوده است. 
رکوردشکنی در تامین مواد اولیه همزمان با شفافیت و کاهش مصارف

مدیر جوان و با تجربه بزرگ ترین عضو باشگاه صنایع معدنی کشور با بیان این که در ماه های ابتدای سال، به علت »شیوع 
کرونا« فعالیت تامین کنندگان با چالش مواجه بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به تمهیدات در نظرگرفته شده، در 
پایان ســال ۱۳۹۸ »فوالد خراســان« نیاز خود به اغلب مواد اولیه را برای ماه های ابتدایی سال فراهم کرده بود. با این حال 
در ۹ ماه نخســت امســال شاهد ثبت سه رکورد بی سابقه بودیم، کارکنان پرتالش حوزه خرید، با تامین ۲۱۹ هزار و 5۹۳ تن 
کنسانتره سنگ آهن رکورد ماهانه تامین این ماده اولیه حیاتی را یک بار در آذر ماه ۲۰ هزار و ۱۶۸ تن ارتقا دادند و به دنبال 

آن ماه های دی و بهمن نیز این توفیق تکرار شد و همکاران من دو بار دیگر این رکوردشکنی را تکرار کردند.
مدیرعامل فوالد خراسان افزود: در عین حال کاهش نیاز به فروسیلیس و فرومنگنز نسبت به سال قبل که دلیل آن، استفاده 
از فروسیلیکو منگنزاست و یا کاهش تامین کک درشت در سال ۹۹، که پیامد رفتن یه سمت تامین کک از منابع با کیفیت 
باالتر و استفاده از کک ریز تزریقی )CPC( که دارای عیار باال، خاکستر پایین، مواد فرار پایین تر و بازدهی باالتر است، منجر 
به کاهش نیاز به این مواد اولیه و کاهش مصارف شــرکت بود. وی افزود: در ســال جاری با اجرای نظام شفافیت در تامین 

تجهیزات و مواد اولیه، تامین منافع عمومی و توزیع برابر فرصت ها میان تامین کنندگان بوده ایم.
آزمون استخدامی؛ عدالت، بی طرفی و شایسته گزینی

مجتمع فوالد خراسان در کنار همه این توفیقات و تالش های شبانه روزی، هفتمین آزمون استخدامی خود از بدو تاسیس را 
نیز برگزار کرد تا با پایبندی به راهبرد دیرینه جذب نیروی انسانی خود، یعنی رعایت بی طرفی، شایسته گزینی و عدالت در 
توزیع فرصت های شغلی را بار دیگر به اثبات رسانده و البته این بار توجهی بی سابقه به جذب جوانان بومی شهرستان های 
نیشابور، فیروزه و زبرخان داشته باشد. استخدام بیش ۲۰۰ نفر نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده از میان جوانان پرشور و 
توانمند منطقه در فرایندی تخصصی که توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( و کارشناسان زبده ی بی طرف 

صورت گرفت، بشارتی دیگر در سال پر تکاپوی این مجتمع در عرصه تولید و اشتغال بود. 
فوالد خراسان، یک همشهری حقوقی چابک و مسئولیت پذیر 

بحران کرونا، در کنار همه آسیب هایش یک نکته مهم را ثابت کرد؛ وجود شرکت های مسئولیت پذیر، دارای تمکن و برخوردار 
از نظام تصمیم گیری چابک می تواند در بحران های مشابه نقشی بی بدیل در مهار آسیب ها و پیش گیری از گسترش دامنه 
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بحران داشته باشد. مدیرعامل فوالد خراسان، که شرکت تحت مسئولیت او در مهار تبعات پاندمی کووید۱۹ با تصمیم گیری 
و اجرای موثر و به موقع برای کمک به آســیب دیدگان کرونا، حمایت از کادر درمان شهرســتان نیشابور و مدافعان سالمت 
و نیز همراهی با متولیان حاکمیت در شهرســتان کارنامه موفقی از خود به جا گذاشــت، تحسین مقامات ارشد کشور را نیز 
برانگیخت. دکتر ســعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی خطاب به کسری غفوری، مدیرعامل فوالد 
خراسان، به پاس کمک های انسان دوستانه در رفع مشکالت و یاری همنوعان در بحران شیوع کووید۱۹ سپاسگزاری کرده و 
نوشت: »همت و تالش در راستای خدمت به همنوعان موهبتی الهی است ُحسن تدبیر و نّیت جنابعالی در روزهای سختی 
که سالمت و امنیت روانی جامعه با ویروس کرونا در التهاب و نگرانی است، به یقین در زمره فعالیت های ماندگار خواهد بود.«

 اهدای »هزاران بسته ماسک« به شهرداری  و فرمانداری های نیشابور و فیروزه، مشارکت در »ضد عفونی کردن معابر و پارک ها 
و اماکن عمومی« نیشــابور، توزیع صدها »بســته معیشتی خواربار و اقالم بهداشتی برای اقشار نیازمند آسیب دیده از کرونا«، 
اهدای »ده ها دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند« بر اساس فهرست ادارات آموزش و پرورش شهرستان های نیشابور و فیروزه 

جهت اســتفاده از آموزش مجازی، کمک به تامین نیازهای 
»کادر درمان و مدافعان سالمت«، کمک به تامین »تجهیزات 
پزشکی، ماســک، گان و کیت حفاظت فردی«، صدها لیتر 
»مایع ضد عفونی کننده دست و سطوح«، راه اندازی ۲ پویش 
عمومی با مشارکت کارکنان، پیمانکاران و ذی نفعان شرکت 
برای کمک به نیازمندان و نیز تهیه تجهیزات بیمارســتانی، 
تجهیز آمبوالنس های اورژانس نیشــابور بخشی از حضور 
موثر فوالد خراســان در بحث مقابله با پیامدهای کووید۱۹ 
در شهرســتان بود. عالوه بر آن با دستور کسری غفوری، این 

شــرکت تامین رایگان اکســیژن مورد نیاز بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های نیشابور را تا پایان مقابله با این پاندمی بر 
عهده گرفته اســت. بدهی های گذشــته قبوض مصرفی هیات های ورزشی، با توجه به کاهش درآمد آنها بر اثر تعطیلی اماکن 
ورزشی از پیامدهای شیوع کرونا بود که در این زمینه نیز فوالد خراسان تا کنون در همیاری با اداره ورزش و جوانان و هیات های 
ورزشی نیشابور در دو نوبت مبلغ ۱میلیارد ریال به این مجموعه ها برای تامین هرینه جاری کمک بالعوض کرده است. به گفته 
مدیرعامل فوالد خراسان، حمایت از مشاغل بومی و هنرهای اصیل و سنتی از برنامه های این شرکت در قالب کمک به »ستاد 
اقتصاد مقاومتی« شهرســتان های نیشــابور، فیرووزه و زبرخان بوده است. وی افزود: احیای مشاغل دیرپا و دارای ریشه های 
سنتی و فرهنگی، بازاریابی برای تضمین فروش محصول نهایی از جمله تعهداتی است که در احیای مشاغل بومی، اشتغالزایی 
و ارتقای سطح اقتصاد محلی با کمک به توانمندسازی خانوارهای روستایی بر عهده گرفته ایم و تهیه ۱۰۰ دستگاه دار قالی توسط 
مجتمع فوالد خراســان و تحویل امانی آن به بافندگان، تهیه مواد اولیه و ابزار کار از طریق تفاهم نامه با شــرکت مرتبط، انعقاد 
تفاهم نامه برای تضمین خرید محصول نهایی از اقدامات مصوب و در حال اجرای ما در تعامل با ستاد مذکور بوده است. این 
فهرست را به آسانی نمی توان ختم کرد، چرا که راه اندازی کارگاه دوخت لباس صنعتی برای بانوان سرپرست خانوار در نیشابور 
و فیروزه و ســفارش ۶۰۰۰دست لباس کار صنعتی به این کارگاه ها، کمک به تجهیز مرکز تخصصی دام سبک شهرستان فیروزه 
از جمله با تهیه و اهدای دستگاه های پیشرفته سونوگرافی و الپاراسکوپی، که فعالیت نخستین مرکز تخصصی از این دست را 
در شهرستان های استان رقم زد، راه اندازی تیم والیبال فوالد نیشابور و نخستین حضور در لیگ دسته ۱ کشور که با حمایت این 
شــرکت به مرحله پلی آف بازی ها نیز راه یافت و نیز پویشــی که اخیرا و تا شب عید سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت و هدف آن 
کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی غیر عمد است، از کمک های دیگری است که نام فوالد خراسان را در سال جاری به عنوان 

پیشگام در امور نیکوکارانه در نیشابور مطرح کرده است.
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 مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم: 

قطعی گاز مانع افزایش تولید پودر آلومینا شد
ایران به جرگه 5 کشور تولیدکننده هیدرات ویژه می پیوندد

مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم گفت: به رغم افزایش بیش از 2.5 برابری تولید شمش آلومینیوم، اما کمبود و قطعی گاز 
سبب شد تا رشد تولید پودر آلومینا را در شرکت در سال 99 شاهد نباشیم. 

»تورج زارع« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: در سال ۹۹ بیش از ۲5 هزار تن شمش آلومینیوم 
در این شرکت تولید شد که در هم سنجی با سال ۹۸ افزایش بیش از ۲.5 برابری نشان می دهد. وی بیان داشت: همچنین 
در حوزه تولید پودر آلومینا، به رقم تولید ۲۳۳ هزار تنی رســیدیم که مشــابه تولید سال ۹۸ بود. این تولید به رغم قطعی گاز 
در برخی ایام فصول سرد سال محقق شد. مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم خاطرنشان کرد: هرچند همه زیرساخت های 
الزم برای تولید پودر آلومینا آماده است، اما وقتی گاز نباشد قادر به تولید نخواهیم بود، در صورتی که تامین گاز بدون وقفه 
ادامه می یافت، رشد 5 درصدی تولید آلومینا محقق می شد. وی یادآور شد:  حجم گاز در برخی روزها به یک بیستم حجم 
مورد نیاز تولید می رسید که بزرگترین ضربه را به تولیدات این شرکت وارد کرد و از جمله خسارت گرم و سرد شدن نسوزها 

غیرقابل جبران اســت. این مســئول تاکید کرد: انتظار می رود 
شرکت ملی گاز با وجود پرداخت دیماند از سوی مشتریان، نسبت 
به تامین کامل گاز مورد نیاز و جلوگیری از بروز خســارت های 
بعدی خود را متعهد بداند. وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه اکتشافات که همچنان جزو اولویت های شرکت است، 
ادامه داد: در سال جاری اکتشافاتی در پهنه های استان سمنان 
انجام و حدود ۱۴ محدوده امید بخش با پتانسیل شناسایی شد، 
همچنین فازهای بعدی اکتشاف در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت. 
زارع گفت: در حوزه آماده سازی معادن نیز فعالیت های خوبی 
به انجام رسید. وی یادآوری کرد: تامین بوکسیت به عنوان یکی 
از مشکالت همیشگی ما است، اما با آماده سازی حوزه معادن و 
اکتشافات و سایر برنامه های توسعه ای، در سال ۱۴۰۰ به راحتی 

می توانیم بوکسیت مورد نیاز شرکت که سالیانه حدود ۸5۰ تا ۹۰۰ هزار تن است را تامین کنیم. مدیرعامل شرکت آلومینای 
جاجرم با اشــاره به سایر برنامه های توسعه ای شــرکت در سال ۹۹، گفت: احداث واحد پنجم »واشر گل قرمز« یکی از این 
پروژه ها بود که در مرحله تســت و راه اندازی اســت که هزینه به روزساخت آن 5۰ میلیارد ناموت بوده است. زارع همچنین 
از اجرای پروژه هیدرات ویژه در این مجموعه خبر داد که یک محصول ویژه اســت و با اجرای آن، جمهوری اســالمی ایران 
به جمع پنج کشــور تولیدکننده این محصول که نوعی کندســوزکننده است و قبال از آلمان و کره جنوبی وارد می شده است، 
می پیوندد که تاکنون پیشــرفت ۶5 درصدی داشته است. وی خاطرنشــان کرد:  پروژه یاد شده، جزو مهمترین پروژه های 
شرکت در سال ۱۴۰۰ است که ۶5 میلیارد ناموت سرمایه گذاری برای آن انجام خواهد شد، دانش فنی آن حاصل کار تیم فنی 
و مهندســی شرکت است و اواسط ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم ادامه داد: همچنین در 
سالی که گذشت توسعه در واحد انحالل و واحد سود و تبخیر در حال اجراست، مشکل پایداری یکی از واحدهایی که از سود 
کاسنیک استفاده می کرد نیز برطرف شد و در مجموع پروژه های توسعه ای در کارخانه آلومینا پیشرفت قابل توجهی داشت.
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کسب 3 رتبه برتر از سوی شرکت
وی از کســب رتبه برتر این واحد از نظر »رشــد سریع« در بین 5۰۰ شرکت برتر کشور و رتبه بندی IMA۱۰۰ سازمان مدیریت 
صنعتی سال ۹۹ خبر داد و افزود:  آلومینای جاجرم همچنین موفق به کسب رتبه نخست جایزه بهره وری ایمیدرو و تندیس 

برنزین، همچنین رتبه برتر ایمیدرو در حوزه محیط زیست و ایمنی شد.
با وجود همه مشــکالت یاد شــده، اما زارع سال ۹۹ را سال خوبی برای مجموعه توصیف کرد که همه زیرساخت های حوزه 

های معدن، آلومینا و شمش آلومینیوم با یک رشد قابل قبول آماده شد.
زارع به جذب یک هزار و 5۰۰ نفر نیروی انسانی طی سه سال گذشته و اشتغال زایی جدید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای 

شرکت اشاره کرد.
برنامه های سال 1400

این مسئول در ادامه به اولویت ها و برنامه های سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه هیدرات ویژه، پروژه پرعیارسازی 
بوکسیت ها به روش واسطه سنگین، رسانیدن ظرفیت تولید آلومینیوم به ۴۰ هزار تن و افزایش تولید پودر آلومینا )به شرط 
تامین کافی گاز(، از جمله این اولویت هاســت. وی، همچنین به ابرپروژه فاز دوم تولید آلومینا از بوکســیت های کم عیار به 
عنوان دیگر پروژه های شــرکت اشــاره کرد که در صورت رفع تحریم ها اجرایی خواهد شد و گفت: در این پروژه بزرگ که با 
همکاری چینی ها اجرایی می شــود، دانش تولید پودر آلومینا به شــیوه سینترینگ کسب خواهد شد؛ هرچند در سال ۱۴۰۰ 

مطالعات تکمیلی آن ادامه خواهد یافت.
زارع تصریح کرد:  با اجرای این ابرپروژه، 5۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید پودر آلومینا )۲ برابر ظرفیت فعلی( اضافه خواهد شد 

که نیازمند صدها میلیون دالر سرمایه گذاری است.
وی در خاتمه به اجرایی شــدن اتوماســیون در امور شرکت اشــاره کرد که در دستور کار بوده و به روند کارها سرعت خواهد 

بخشید و افزود:  آموزش نیروی انسانی، ارتقای ایمنی و اشتغال زایی جزو اولویت های دیگر شرکت خواهد بود.
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الگوی موفق اکتشاف سنگ آهن 

سجاد غرقی/ مدیرعامل گروه معدنی متما و نائب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران

سال 1399 برای ما در گروه معدنی متما، سالی موفق و یک نقطه عطف در این مجموعه محسوب می شود، چه آنکه عملیات 
اکتشــاف که یک مرحله در بین ســال 1385 تا 92 و بار دیگر از ســال 1398 انجام شده بود به ثمر نشست و تخمین نسبتا 
دقیقی از ذخائر معدن سنگ آهن مروارید به دست آمد. به نحوی که اکنون میزان برآورد ذخیره از 220 هزار تن سال 85، به 

بیش از 22 میلیون تن رسیده است و با اکتشافات انجام شده میزان ذخیره صد برابر شده است.
تالش اخیر ما در انجام عملیات اکتشاف در معدن سنگ آهن مروارید، با مدیریت سرکار خانم مهندس حاجی ئی که بیش از 
۱۰ ســال اســت در حوزه اکتشاف در این مجموعه مشغول به سرانجام رسید و می تواند تجربه خوبی برای سایر شرکت های 
ایرانی باشد. در این مرحله با هدف شناسایی روند رگه های آهن در عمق، با استفاده از دیتاهای مگنتومتری، مدل سه بعدی 
مگنتیت تا عمق حدود ۳۰۰ متری زمین ســاخته شــد که به دلیل تیپ رگه ای و به خصوص نزدیک بودن رگه ها به همدیگر، 
در برخی موارد دو یا ســه رگه نزدیک به هم به شــکل یک توده نشان داده شد. با این حال عمق گسترش رگه ها را به خوبی 

تشخیص دادیم که در این مرحله از اکتشاف بسیار کمک کننده بود. به همین 
دلیل با روش آنومالی های مگنتومتری به صورت ترکیب با روش هندسی محل 
گمانه ها مشخص شد و اکتشاف مگنتیت بسیار امیدبخش بود. در این مرحله 
به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، ۲۰۰ هزار تنمگنتیت کشف شد و حفاری های تکمیلی 

برای مشخص سازی پراکندگی عیاری در دستور کار قرار گرفت.
مرحله بعدی اکتشافات در سال ۹۹ با هدف افزایش دقت و شناسایی دقیق تر 
شکل رگه ها، پراکندگی عیاری و کشف ذخائر جدید انجام گرفت. در این مرحله 
به ازای هر ۱۰۰ متر حفاری، عالوه بر شناســایی فواصل گمانه های مرحله قبل، 
حدود ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی جدید کشــف شد. نکته دیگر این که نتایج 
اکتشــافات نشان می دهد که ســاختار ذخیره به صورت IOC بوده و در کنار 

ذخائر سنگ آهن، ذخائر مس نیز در عمق وجود دارد و با توجه به وضعیت معدن، این احتمال وجود دارد که در دهه آینده 
فعالیت، احتمال زیرزمینی شدن ذخیره هم هست.

تجربه ما به خوبی نشــان داد روش ژئوفیزیک مورد اســتفاده )مگنتومتری( بســیار کم هزینه و کارامد بوده، به ویژه آن که 
میزان حفاری مورد نیاز به دلیل کم بودن تغییرات عیاری ســنگ آهن نســبت به دیگر فلزات، پایین است. بیشترین هزینه 
انجام گرفته، مغزه گیری بوده که ۸۶ درصد کل هزینه ها را شامل شده و هزینه های مهندسی و آنالیز و ژئوفیزیک در مجموع 
۱۴ درصد هزینه را در بر گرفته اســت. به همین دلیل به نظر می رســد برای کاهش هزینه های اکتشافی بهتر است بیشترین 
بررسی و هزینه ممکن پیش از انجام حفاری ها صورت بگیرد تا بیشترین نتیجه را در پی داشته باشد. نکته آخر در خصوص 
تجربه اکتشافات در معدن مروارید این که با به روزسازی کلیه هزینه های انجام شده، اکتشاف قطعی هر تن مگنتیت مدل 

شده کمتر از هزار ناموت هزینه در برداشته است.
نکته بســیار مهم دیگر این که در مجموعه گروه معدنی متما، در تالش برای تشــکیل خانواده ای بزرگ، متشــکل از معدن، 
جامعه و طبیعت هستیم. از این رو بهینه ترین راهکار برای فعالیت معدن و سرمایه گذاری در منطقه را، راهکاری می دانیم که 
همه ذی نفعان از جمله ســهامداران، پرسنل شرکت، مردم روستای مروارید، مشتریان و نهادهای دولتی، از این سرمایه ملی 
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منتفع گردند. از این رو مسوولیت پذیری در قبال جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت اقتصادی را وظیفه 
خود می دانیم. همچنین در این راه، آموزش و توانمندسازی اهالی روستای مروارید به عنوان یکی از ارکان برنامه های بخش 
مسوولیت اجتماعی گروه معدنی متما به طور مستمر در حال انجام است. از این فرصت همچنین استفاده کرده و گزارشی 
در خصوص فعالیت کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، به ویژه حضور خود در کارگروه ذیل شورای عالی معادن 

خدمت همکاران و معدن کاران محترم ارائه می کنم. 
کارگروه شــورای عالی معادن نقش مهمی در تصمیم گیری عادالنه در خصوص پرونده های معدنکاران کشــور دارد و نظرات 
تخصصی این نهاد، زمینه ساز تصمیمات خرد و کالن در شورای عالی معادن است. از این رو تالش کردیم ساختار کارامدی در 
کمیسیون معادن اتاق ایران جهت بررسی دقیق و صحیح پرونده ها راه اندازی کنیم. در این راه بیش از ۳۰۰ پرونده با بیش از 
۶ هزار صفحه سند و مدرک به طور دقیق مطالعه شده است. بررسی این تعداد پرونده بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت زمان برده و 
کارشناسان حقوقی، فنی و اقتصادی نظرات خود را در این خصوص ارایه کرده اند. همچنین جهت تکمیل پرونده ها، به صورت 
مستقل با صاحبان پرونده ها، به ویژه در موارد سلب صالحیت تماس برقرار شد تا کوچک ترین مساله و نکته تاثیرگذاری از 
قلم نیفتد. در نهایت تمام تالش ما این بوده که ضمن رعایت قانون، بیشترین همکاری را با بخش خصوصی و معدن داران 

کشور داشته باشیم تا نسبت به فعال سازی و توسعه معادن اقدام کنند.
همچنین ما در کمیسیون معادن، با مدیریت و ابتکار آقای دکتر شکوری ریاست کمیسیون، تالش کرده ایم ایده »انقالب معدنی« 
را به عنوان راهکار توسعه پرسرعت و راهگشای بخش معدن مطرح سازیم. در این خصوص، ایران کشوری معدنی به شمار 
آمده و هر نقطه ای از این ســرزمین زرخیز، سرشــار از مواد معدنی است. با این حال پس از کسر عرصه های سکونت گاهی، 
نظامی، کشاورزی و صنعتی کشور تنها 5 درصد این خاک پهناور در قالب پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری در 
دسترس فعاالن معدنی قرار دارد. در این 5 درصد نیز اکتشافات به صورت کامال سطحی انجام شده و در حالی که اکنون مواد 
معدنی در دنیا از عمق بیش از ۱۰۰۰ متری استخراج می شود، متوسط حفاری در معادن کشور تنها 5۰ متر است. هدف گذاری 
افق ۱۴۰۴ در بخش معادن و صنایع معدنی نیز براساس همین اکتشافات سطحی در 5 درصد مساحت کشور انجام گرفته 

است و قاعدتا با پتانسیل های بسیار گسترده و چشم گیر کشور، فاصله ای باورنکردنی دارد.
عمده مابقی ۹5 درصد مساحت کشور در اختیار حبس سازمان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان انرژی اتمی 
است. اکنون مسووالن کشور به همان مساحت 5 درصدی اکتفا کرده و تمام برنامه های مرتبط با افق چشم انداز ۱۴۰۴ براساس 
آن برنامه ریزی شده است. این در حالی است که ظرفیت بسیار عظیمی مغفول مانده و شاید برای همیشه ارزش آن از بین 
بــرود. چرا که پیش بینی ها از روندهای تکنولوژیک و اقتصادی نشــان می دهد برخی ماده های معدنی در آینده با کاهش 
جدی در تقاضا مواجه شــده و در صورتی که امروز استخراج و صادر نشوند، به زودی ارزش اقتصادی و بازار خود را از دست 
خواهند داد. برای نمونه با توجه به ذخایر شناسایی شــده و همچنین میزان تولید فعلی سنگ های ساختمانی در کشور )که 
۹۳ درصد آن به مصرف داخل رسیده و 7 درصد آن صادر می شود(، ایران تا ۳۰۰ سال آینده دارای ذخیره سنگ خواهد بود. 
این درحالی اســت که به دلیل گســترش استفاده از مواد جایگزین از جمله شیشه، کامپوزیت، کاشی، سرامیک و سنگ های 
مصنوعی در نمای ساختمان ها، این سنگ ها طی چند دهه آینده ارزش خود را از دست می دهند. از همین روست که کشور 
ایتالیا به عنوان مهد ساخت تجهیزات و ماشین آالت فرآوری و تولید سنگ های ساختمانی کار شده، ساالنه ۲۲ درصد و کشور 
ترکیه 75 درصد از سنگ های استخراجی خود را به صورت خام صادر می کنند. ترکیه در همین همسایگی ما، از ِقَبل صادرات 
سنگ های ساختمانی، بیش از 5 میلیارد دالر از بازار ۲۴ میلیارد دالری این حوزه )۲۰ درصد( را ازآن خود کرده و این در حالی 

است که ایران با وجود ذخایر غنی و ارزشمند، تنها ساالنه ۳5۰ میلیون دالر )سهم ۱.۴ درصدی( درآمد صادراتی دارد.
امیدوارم سال ۱۴۰۰، آغازی برای توسعه روزافزون بخش معدن به عنوان گزینه اصلی و بسیار مهم جانشینی نفت در اقتصاد 

کشور، با حضور قدرتمند بخش خصوصی واقعی باشیم.
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 کارشناس ارشد بازار های بین المللی معدن و فوالد: 

توهم حذف تحریم ها در عصر بایدن 
لزوم اجرایی شدن سریعتر همکاری 25 ساله ایران و چین

تحلیلگر ارشــد حوزه معدن و صنایع معدنی و کارشــناس ارشــد بازار های بین المللی معدن و فوالد گفت: برخی صادرات 
غیرسیستماتیک در سال جاری به کشورهای همجوار که بعضًا از طریق تجاری که اشراف کامل به قوانین بین المللی نداشتند، 

سبب شد تا ناخودآگاه بازارهای هدف کور شوند، در حالی که زحمات زیادی برای نفوذ در این بازارها کشیده شده بود.
دکتر »کیوان جعفری طهرانی« در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: ســال ۹۹ سال بسیار سختی در همه 
کشورها از جمله ایران بود و به علت شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی همه بنگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی 

تاثیر پذیرفت.
وی بیان داشت: در این میان بیشترین تاثیرپذیری منفی در بخش خصوصی بود، زیرا بخش خصوصی کوچک تر و حساس 

تر بوده و متغیرهای بازار که به طور ناگهانی ظهور می کنند با شدت بیشتری بر این بخش تاثیرگذار می شوند.
جعفری طهرانی خاطرنشــان کرد: آغاز پاندمی کرونا در ایام پایانی ســال گذشته سبب شد تا بسیاری شرکت های خصوصی 

نســبت به تعدیل نیروهای شــان اقدام 
کننــد، زیرا پیش بینی ها حاکی از این بود 
که افت رشــد اقتصادی در همه کشورها 

اتفاق می افتد.
وی ادامــه داد: هر چند برخی کشــورها 
پس از ۶ ماه از این بحران خارج شــدند، 
امــا بحران در ســایر کشــورهای جهان 
همچنان ادامه یافت و بر روی فعالیت های 

اقتصادی شرکت ها تاثیر گذار شد.
کارشناس ارشد بازار های بین المللی معدن 
و فوالد یادآور شد: از سوی دیگر اما شاهد 

تداوم محدودیت های صادراتی و اســتمرار وضع عوارض صادراتی بودیم و عالوه بر آن، به دلیل تحریم ها بسیاری کشورها 
نیز تمایل به انجام معامالت با شرکت های ایرانی نداشتند.

وی اظهار داشت: اتفاق دیگر، تغییرات مدیریت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور و دولت بود که سبب شد تا تصمیم 
گیری ها در این بخش کوتاه مدت باشد و به دنبال خود تغییرات مدیریتی پیاپی در شرکت های دولتی و نیمه دولتی ایجاد 

کرد و موجب شد صادرکنندگان دولتی و خصوصی با محدودیت در فعالیت های خود مواجه شوند.
جعفری طهرانی ادامه داد: شرایط تحریم به گونه است که محدودیت هایی برای انجام معامالت ایجاد می کند از جمله طبق 
قانون، بخشــی از ارزش محموله های صادراتی از جمله محموله های زنجیره فوالد و یا ســایر محموله های بخش معدن و 
صنایع معدنی در زمان قرارداد بطور نقدی باید پرداخت شود و مابقی در زمانی که کشتی در حال بارگیری است و پیش از 
جدا شدن کشتی باید تسویه شود، این در حالی است که چنین روند معامالتی در جهان مرسوم نیست و بیشتر کشورهایی 

که در آنها تحریم وجود ندارد از طریق اعتبار اسنادی و LC معامله می کنند.
وی گفت: برخی از صادرکنندگان خصوصی و بعضی صادر کنندگان دولتی که با این شرایط بین المللی معامله می توانند کنار 
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بیایند، وجه قابل توجهی از ارزش محموله را پس از اینکه گزارش بازرســی نهایی آمد و پس از حرکت کشــتی در قبال اصل 
بارنامه و اصل گواهی کیفیت و کمیت شرکت بازرسی، دریافت می کنند.

 DHL تحلیلگر ارشــد حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: به علت مشــکالت کرونا، شرکت های پست سریع السیر مثل
حضور ندارند، البته شــرکت های کوچکتری بود که غیر مستقیم کار می کردند یا بسته های پستی شامل مدارک حمل کشتی 
را از طریق هواپیما به امارات می بردند تا به مقصد فرســتاده شــود، به طوری که قبل از رسیدن کشتی به بندر مقصد اسناد 
رســیده باشد، همچنین برخی از شرکت های بازرسی مثل »آرامکس« در ابتدای تحریم ها کار می کردند. وی اظهار داشت: ما 
دیدیم که در شــرایط محدودیت ها و همچنین تداوم تحریم ها، اســتفاده از این شرایط امکان پذیر نبود و به ویژه در اوایل 
سال که صادرات هنوز جریان داشت، این آمادگی برای خریدار وجود نداشت که اسکن رسمی اسناد را به عنوان مدرکی برای 
پرداخت قبول کند و چندین ماه طول کشید تا این موضوع جا بیفتد. جعفری طهرانی بیان  داشت: امروز روال طوری است 
که مشــکالت ســفر همچنان وجود دارد و ارسال محموله ها به علت محدودیت های هواپیماهایی که مستقیم به خاور دور 
پرواز  کنند )که اتفاقًا بیشترین صادرات معدن و صنایع معدنی ایران هم به همان منطقه انجام می شود و قباًل با پروازهای 
کریر یا هواپیمایی ایرانی به راحتی ارسال می شد( سبب شده تا به مشکل بربخوریم. وی اضافه کرد: امروز روال کار به گونه ای 
است که اسکن دیجیتالی مدارک را قبول می کنند هر چند برخی شرکت ها و کشورها هنوز آن را قبول ندارند که همین مساله 

یک معضل اساسی است و شرایط ناهماهنگ و غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده است.
کارشناس ارشد بازار های بین المللی معدن و فوالد اظهار داشت: در ماه های ابتدایی امسال، عدم انجام سفر و نبودن هواپیما 
برای ارسال مدارک برای صادرکنندگان ایرانی به یک معضل تبدیل شده بود که به جرات می توان گفت در چهار ماهه نخست 
امسال صادرکنندگان به شدت متضرر شدند. وی خاطرنشان کرد: مساله دیگر این بود که اگر در موضوع محموله های صادراتی 
مشکلی وجود داشت، امکان سفر و مذاکره کردن از ما گرفته شد زیرا اوایل کار به این راحتی و روانی نبود که از طریق ویدئو 
کنفرانس مشکالت را کاهش دهند و هنوز همه به این موضوع عادت نکرده بودند و همه اینها بر روند صادرات تاثیرگذار شد.

جعفری طهرانی تصریح کرد: امروز صادرات فوالد کشور نسبت به سال گذشته بین سه تا چهار میلیون تن کاهش یافته است، 
هر چند در این میان صادرات برخی محصوالت در ســال جاری با هدف تامین خوراک داخلی از جمله ســنگ آهن کاهش 

یافت، اما برای سایر اقالم صادراتی محدودیت ایجاد شد.
وی ادامه داد: یکی از محدودیت هایی که در ســال جاری به آن دامن زده شــد و مشخص شده چقدر در این زمینه بد عمل 

کردیم، صادرات برخی محصوالت از سوی بعضی صادرکنندگان به کشورهایی نظیر ترکیه بود.
کارشــناس ارشــد بازار های بین المللی معدن و فوالد توضیح داد: وقتی تحریم ها جدی شد، برخی از این صادرکنندگان برای 
اینکه راه خود را در بازار این کشور باز کنند، محصوالت را با قیمت های بسیار رقابتی عرضه می کردند که در نهایت سبب شد 
ترکیه عوارض ۲5 درصدی برای واردات شمش فوالد ایران بگذارد. وی افزود: این مساله در رابطه با کشور عراق نیز مشاهده 
شد که در نهایت سبب شد عراق نیز عوارض وارداتی برای برخی محصوالت فوالد ایرانی وضع کند که به طور نمونه عوارض 
واردات میلگرد به این کشــور ۹۰ دالر شــد. جعفری طهرانی ادامه داد: این وضعیت برای صادرات برخی محصوالت به کشور 
افغانستان نیز ادامه یافت و اکنون این کشور وضع عوارض وارداتی ۸5 دالری برای واردات میلگرد ایرانی را در برنامه دارد. 
وی گفت: هرچند کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی و کنترل بازارشان این قوانین را وضع می کنند، اما می توان گفت 
برخی صادرات غیرسیستماتیک به کشورهای همجوار که بعضًا از طریق تجاری که اشراف کامل به قوانین بین المللی نداشتند 

سبب شد تا ناخودآگاه بازار هدف را کور کنند، در حالی که زحمات زیادی برای نفوذ در این بازارها کشیده شده است.
کارشناس ارشد بازار های بین المللی معدن و فوالد تاکید کرد: بازار هدفی که در هر کشور برای صادرات محصوالت ایران ایجاد 
می شود، مایملک و اموال شخصی آن بنگاه دولتی یا خصوصی نیست، بلکه جزو سرمایه های ملی است و اگر قرار باشد یک 

بنگاه طوری عمل کند که سبب بسته شدن آن بازار شود، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
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وی تصریح کرد: امســال بخشــی از کاهش صادرات فوالد به این دلیل بوده که برخی بازارها به صورت سهوی و به 
علت عدم شــناخت کافی و عدم حرفه ای بودن افراد، از دســت رفته است و هیچ سازمانی نیز این مسائل را پیگیری 

نکرده است.
جعفری طهرانی ادامه داد: اگر قرار باشــد هر کس صادراتی را آغاز و بازاری را باز کند، اما به خود اجازه دهد به دلخواه خود 

مانور قیمتی در آن داشته باشد و در نهایت بسته شدن بازارها را رقم بزند، مسئول است و باید پاسخگو باشد.
وی گفت: امروز انتظار داریم این عوارض در بازارهای جنوب شرق آسیا نیز وضع شود که از جمله در تایلند، تایوان و ویتنام 
عوارض ۲5 تا ۳۰ درصدی برای واردات محصوالت نوردی کلیه کشورها وضع شده و قابل قبول است چون فقط مختص به 

ایران نیست، اما باید پذیرفت در بازار کشورهای همسایه عملکرد خوبی نداشتیم.
همکاری 25 ساله ایران و چین زودتر اجرایی شود

تحلیلگر ارشــد حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه در خصــوص تحریم ها گفت: هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که 
تحریم ها چه زمانی برداشته شده یا کاهش می یابد؟ اما باید همیشه خودمان را برای شرایط سخت و دشوار آماده کنیم.

وی بیان داشــت: اگر برای شرایط ایده آل ازجمله برداشته شدن کامل تحریم ها بخواهیم خودمان را آماده کنیم، اما این مهم 
محقق نشود ضربه شدیدی به بدنه اقتصادی کشور به ویژه صادرات خواهد زد.

جعفری طهرانی افزود: یکی از راه هایی که ســبب می شــود یک فضای بازتر سیاســی و رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود، 
قرارداد همکاری ۲5 ساله ایران و چین است و معتقدم در این زمینه حاکمیت باید زودتر تصمیم بگیرد و در زمان کوتاه آن 
را محقق کنند، زیرا طوالنی شــدن زمان ســبب می شود که کشورهای دیگر در این موضوع کارشکنی کنند که تا به حال بارها 
شــاهد کارشــکنی آنها نیز بوده ایم. وی تصریح کرد: با انگیزه و اعتقادی که از سوی بدنه حاکمیت وجود دارد این قرارداد به 

نفع و صرفه و صالح کشور است.
تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد:  اینجانب با سابقه حدود ۳۰ سال کار در عرصه بین المللی و رصد روزانه 
اطالعات بازار معدن و صنایع معدنی، اصرار و تاکید می کنم که در شرایطی که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به عنوان 

شریک تجاری بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپاست، این برنامه به صالح کشورمان خواهد بود.
وی بیان داشــت: کشــور چین به شــریک نخست تجاری هند در سال ۲۰۲۰ تبدیل شــده، این در حالی است که دو کشور 

مناقشه های مرزی دارند و رقیب اقتصادی یکدیگر به شمار می روند.
جعفری طهرانی ادامه داد: چین برنامه ریزی کرده که تا سال ۲۰۲5 به اقتصاد نخست جهان تبدیل شده و آمریکا را پشت 
ســر بگذارد و در مقابل هند نیز برنامه دارد تا ســال ۲۰۳۰ از آمریکا پیشی گرفته و به اقتصاد دوم جهان تبدیل شود؛ بر 
این اســاس با وجود اینکه این دو ابر قدرت اقتصادی در برخی موارد از جمله تولید و عرضه فوالد رقیب یکدیگرند، اما 
با تعریفی که از تقسیم بندی بازارهای جهانی دارند و هر یک، تولید و سهم عرضه و تقاضا را مشخص کرده اند به این 
یقین رسیده اند که حضور در بازارهای بین المللی نیاز به تعامل و سازش دارد و اختالفات مرزی سبب نمی شود که در 
ُبعد اقتصادی با هم بجنگند. وی اضافه کرد: امروز این دو کشور سیاست های خود را برای مقابله با آمریکا به عنوان قدرت 
اقتصادی بزرگ امروز جهان همســو کرده اند و معتقدم که ما نیز از این سیاســت باید به ظرافت استفاده کنیم با حفظ 
صرفه و صالح و نیازهای کشــور به تأمین نیازهای ســرمایه گذاری و مالی به ویژه در پروژه های معدن و صنایع معدنی 
بپردازیم. این تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه نیازمند حداقل ۹.5 میلیارد 
دالر  سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده ای، ریلی، بنادر، برق و غیره هستیم که نیازمند تامین منابع برای تحقق است.

وی تصریح کرد: معتقدم انتظار برای برداشــته شدن یکباره تحریم ها خوشبینانه است و دست کم در دوره ریاست جمهوری 
آقای بایدن این اتفاق بســادگی نمی افتد، در این زمینه باید واقع بین بوده و به دنبال راهکار جایگزین باشــیم تا بتوانیم 

برنامه های خود را پیش برده و بقای خود در بازارهای جهانی را تضمین کنیم.
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حسینقلی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی خبر داد:

رنج عوارض صادرات 
کشور از نبود دیپلماسی اقتصادی رنج می برد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان ســرب و روی گفت: در یک سال گذشــته و متاثر از مشکالت و تحریم های داخلی و خارجی، 
صادرات سرب و روی کشور با افت 15 درصدی مواجه شده و بسیاری بازارهای خارجی از دست رفته است.

»حسن حسینقلی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، کار را 
برای واحدهای تولیدکننده بسیار سخت کرده است، به طوری که با انواع و اقسام تحریم ها و مشکالت داخلی و خارجی از 
جمله در تامین ارز مواد اولیه، نقل و انتقال پول، گران شدن هزینه های حمل و نقل، دشواری های وارد کردن ارز به کشور، فروش 
ارزانتر محصوالت و غیره مواجهیم، این در حالی است که دولت نیز با باال بردن هزینه ها و غیره به مشکالت ما افزوده است.
وی تصریح کرد: امروز باید گفت که »کشــور از نبود دیپلماســی اقتصادی رنج می برد« و دولتمردان متاسفانه فقط به انجام 
امور سیاسی مشغولند، در نتیجه بسیاری بازارها که در چند سال گذشته با چنگ و دندان به دست آمده، به آسانی از دست 
رفته اســت. رییس اتحادیه تولیدکنندگان ســرب و روی ادامه داد: در این عدم توفیق، برخی اقدامات و تصمیم گیری ها از 
جمله اخذ عوارض صادراتی، صدور بخشنامه های بدون کار کارشناسی و یک شبه و غیره نیز تولیدکنندگان را به شدت تحت 

تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکــه تولیدکنندگان نیازمند حمایت های ویژه 
هستند نه اینکه هر روز از سوی دولت و مجلس تحت فشار 
باشــند، افزود: امسال حقوق دولتی معادن به یک باره چند 
برابر شــده، این در حالی است که شاهد رکود فعالیت های 
ساختمانی هستیم و دست کم چهار هزار معدن شن و ماسه 
و سنگ های ساختمانی و بین ۶ تا هفت هزار کارخانه سنگ 
وابسته به این صنعت هستند، رشدی وجود نداشته و بیکاری 
در این معادن و این بخش بیداد می کند. حسینقلی با اشاره 
به وضع عوارض صادراتی بر برخی محصوالت معدن و صنایع 

معدنی، یادآور شــد: در حالی که طبق مصوبه قرار بود این عوارض تا پایان ســال ۹۸ اخذ شود، اما تاکنون و در آستانه 
پایان ســال ۹۹ همچنان شــاهد اخذ این عوارض غیر اقتصادی، غیر کارشناسی و غیر قانونی هستیم. وی بیان داشت: 
اینکه از کنســانتره به صورت غیرقانونی عوارض گرفته می شود، سرمایه ها را از این بخش فراری داده یا سبب می شود 

سرمایه های جدید به این سمت نیاید.
این مقام صنفی گفت: در حالی که درآمدهای بسیاری تولیدکنندگان تا ماه ها پس از فروش محصوالت محقق می شود، 
سازمان امور مالیاتی خواهان دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز هست، همه اینها در حالی است که انتظار می رود وقتی 
بخش یا قسمتی می تواند اشتغالزا و پیشرو باشد، نباید با عوارض، مالیات و چند برابر کردن حقوق دولتی آن را تحت 

فشار قرار داد.
وی با اشــاره به تاکید دولت بر جلوگیری از خام فروشی، اظهار داشت: در این راستا برخی معادن، ساخت واحدهای 
فراوری را در دستور کار خود قرار دادند، حال پرسش اینجاست که آیا باید حقوق دولتی چنین معادنی را چهار تا پنج 
برابر کرد و آیا این مســاله به حق است؟ حسینقلی درخصوص سنگ آهن یادآور شد: در حالی که هر تن سنگ آهن 
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با قیمت ۳ تا ۴ دالر در هر تن صادر می شــده، اما با نامه »جعفر ســرقینی« معاون سابق امور معدنی وزارت صمت، 
عوارض ۶۸ دالری در هر تن برای آن در نظر گرفته شــده که تازه، پس از ثبت در دفاتر باید مالیات آن نیز پرداخت 
شده و ارز حاصل از صادرات آن هم به سامانه نیما بازگردانده شود؛ در این زمینه ده ها نامه و مکاتبه انجام شده، اما 

بی نتیجه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش معدن بسیار مظلوم است و هیچ کس به داد آن نمی رسد، تصریح کرد:  سال های ۹۸ و ۹۹ بدترین 
ســال هایی بوده که در دوران فعالیت حرفه ای خود در بخش معدن و صنایع معدنی با آن مواجه بوده ام و معلوم نیســت 

این مشکالت را چه کسی باید رفع کند؟
افت تولید روی در کشور

رییس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی اظهار داشت: مشکالت یاد شده سبب شد تا میزان تولید روی از ۲۲۰ هزار تن در 
ســال گذشــته به کمتر از ۲۰۰ هزار تن در سال جاری برسد و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز حدود هفت ماه است که 

مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به خوبی فراهم نکرده است.
وی در عین حال گفت: تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیازشــان را از ترکیه و دیگر نقاط تامین می کنند نیز با مشــکالت 

متعدد از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک مواجه اند.
سهم حدود 20 درصدی تحریم ها از مشکالت

این مقام صنفی خاطرنشان کرد:  در مجموع به اعتقاد اینجانب ۲۰ درصد مشکالت ناشی از تحریم های خارجی و ۸۰ درصد 
دیگر مشکالت داخلی و ناشی از جزیره ای فکر کردن سازمان هایی همچون محیط زیست، منابع طبیعی، امور مالیاتی، بیمه 

تامین اجتماعی و غیره است.
از دست رفتن بازار صادرات کرومیت

وی با اشاره به از دست رفتن بازارهای کرومیت کشور، گفت: در حالی که کرومیت مصرف داخلی ندارد و باید صادر شود، اما 
این ماده معدنی را به بهانه خام فروشی مشمول عوارض صادراتی کرده اند، حتی کنسانتره که ماده خام نیست و فعالیت های 

زیادی برای افزایش ارزش افزوده آن انجام می شود را جزو لیست یاد شده قرار داده اند.
حسینقلی تصریح کرد:  لیست یاد شده کامال غلط، غیرکارشناسی، غیرقانونی، برخالف برنامه پنج ساله توسعه و حتی برخالف 

قانون رفع موانع تولید است، اما متاسفانه مرکز رسیدگی و دادرسی در این زمینه در کشور وجود ندارد.
سال 1400 و احتمال لغو تحریم ها

وی درخصوص ســال ۱۴۰۰ و خوشبینی های به وجود آمده در راستای گشایش های سیاسی و احتمال لغو تحریم ها، گفت: 
اگر تفاهمی در فضای بین المللی انجام نشود، روال کنونی و مشکالت ارزی و تورم ادامه خواهد داشت.

حسینقلی افزود: حتی اگر تفاهم نیز انجام شود، مشکالت تولیدکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا واردکنندگانی 
که اجناس، مواد اولیه و تجهیزات را با نرخ های باالی دالر وارد کرده اند، شــاید حاضر نباشــند با قیمت های پایین تر به 
تولیدکنندگان بفروشــند. وی تاکید کرد: در کل ما تولیدکنندگان بسیار به باز شدن فضای سیاسی بین المللی امید داریم 
و با آن موافقیم، زیرا ادامه دادن کار و فعالیت با وضع موجود بسیار سخت است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و 
روی ادامه داد:  در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با سختی و مشقت در حال کار کردن هستند و طبق قانون 
صادرکنندگان باید از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشــند، اما بر عکس بیشــتر تحت فشار قرار می گیرند. وی افزود: 
وقتی صادرکننده از مالیات معاف باشد، ارزی که وارد کشور می کند نیز معاف از مالیات خواهد بود و دریافت تسعیر ارز از 
آنان معنی ندارد، اما شاهدیم از سود تسعیر ارز صادرکنندگان مالیات می گیرند ولی اگر صادرکننده ضرر کرده باشد، زیان 
آن را نمی پذیرند!حســینقلی تاکید کرد:  در یک جمله باید گفت تولید و تولیدکننده در کشور بسیار مظلوم واقع شده اند 

و دادرسی هم وجود ندارد.
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مدیر فروش شرکت فوالد سرمد ابرکوه :

دولت در سیاست های تامین مواد اولیه نوردکاران بازنگری کند
با وجود تالش جدی انجمن نوردکاران فوالدی، همچنان چالش تامین مواد اولیه نوردکاران پابرجاســت و نیازمند بازنگری 

دولت در سیاست های اعمالی در ساماندهی بازار فوالد است.
علی صباح، مدیر فروش فوالد سرمد ابرکوه با اشاره به سیاست جدید در خصوص افزایش نرخ پایه محصوالت صادراتی 
تاکید کرد: سیاست گذاری هایی از این دست که با شیطنت هایی نیز همراه بود، تولیدکننده های صادرات محور را با مشکل 
مواجه کرده  اســت. مدیر فروش فوالد ســرمد ابرکوه با اشاره اینکه بزرگترین چالش حال حاضر شرکت و سایر نوردکاران 

فوالدی، تامین نیاز ماده اولیه )فوالد خام(اســت، تاکید کرد: در 
حالی که همه فرآیند و زنجیــره فوالد در داخل اتفاق می افتد، 
تاثیر و لحاظ قیمت جهانی باید به حداقل برســد، این در حالی 
است که چنین نیست و وزن تاثیر قیمت جهانی بر قیمت تمام 
شــده داخل همچنان باالست. مابه التفاوت قیمت های جهانی 
میلگرد با قیمت داخلی گواه شکاف جدی قیمت های داخلی با 

قیمت های جهانی است.
به گفته صباح بزرگترین مشــکل نوردکاران فوالدی تامین مواد 
اولیه )فوالد خام( اســت که با وجود تــالش جدی انجمن و 
رفع برخی مشــکالت، اما همچنان پابرجاســت. به گفته این 
مدیر نوردی تولید مقاطع بیش از نیاز داخل اســت و صادرات 
محصوالت نهایی از این دســت، ارزش افزوده بیشــتری را در 
زنجیره و صنعت به دنبــال دارد. وی البته تاکید کرد: بیش تر 
کارخانه هــای نوردی و تولیدکننده های پایین دســت به دلیل 
عدم تامین مواد اولیه )فوالد خام( به صورت نصفه یا یک سوم 
ظرفیت، فعالیت می کنند، زیرا که شــمش مورد نیاز برای ادامه 
تولید را ندارند و مجبورند بخشی از خط تولید خود را فعاًل به 
صورت موقت تعطیل کنند. صباح با اشــاره اینکه، فوالد سرمد 
ابرکوه در شــش ماه ابتدای امسال از برنامه اعالمی جلوتر بود، 
تاکید کرد: متاســفانه به دلیل مشکالت مربوط به تامین مواد 

اولیه و رکود طبیعی بازار )با توجه به شــرایط تحریمی و کرونایی( نتوانســتیم به برنامه مدنظر خود در شش ماهه دوم 
امســال دست پیدا کنیم. وی با بیان اینکه این شرکت و ســایر شرکت های نوردی به دلیل تامین ارز مجبورند برخی از 
بازارهای صادراتی همچون عراق را از دســت ندهند، تصریح کرد: با شرایط فعلی و اعمال افزایش نرخ پایه محصوالت 
صادراتی، به نظر می رســد صادرات در شــرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر اســت سیاست گذار با بازنگری در 
سیاست های فعلی، چالش های پیش روی تولیدکننده ها و به خصوص تولیدکننده های صادرات محور را از میان بردارد. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با سیاست های درست سیاست گذار در راستای رفع تامین نیاز مواد اولیه )فوالد خام( بتوان 

شاهد رفع چالش های نوردکاران بود.
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جوالن اقتصادی چین در ماه های کرونایی

چین یکی از ابر قدرت های اقتصاد جهان تا سال پیش در حالی منشا شیوع ویروس کرونا نام گرفت که در ادامه با همه گیر 
شــدن این ویروس و گســترش سریع آن در سرتاسر جهان که موجب تاثیر مخرب و منفی بر اقتصاد کشورهای جهان شده 
بود، کمتر کسی فکرش را می کرد که این کشور بتواند به این زودی کمر زیر این بار راست کند و به رشد اقتصادی خود برگردد.
اما عملکرد تجارت خارجی این کشــور در ماه فوریه ۲۰۲۱ و در بحبوحه ی روزهای کرونایی خیره کننده بوده اســت! عملکرد 
صادراتی چین در حالی در فوریه صعود ۶۰ درصدی ســاالنه داشــته که مطابق پیش بینی ها این عدد ۳۸.۹ درصدی بود) 

افزایش ۲۱ درصدی به نسبت پیش بینی ها!(.
و البته واردات به این کشــور در این ماه در شــرایطی به رشــد ۲۲ درصدی ساالنه رسیده است که خود پیش بینی ها از رشد 
۱5 درصدی خبر می داد. تراز تجاری دو ماهه چین هم حاال به ۱۰۳.۲5 میلیارد دالر رســیده که فرای انتظار 57.7 میلیارد دالر 

بازار است.
جالب توجه ترین نکته ی حایز اهمیت در مورد تجارت چینی ها این است که تجارت چین و آمریکا در دو ماه ابتدای امسال 

با جهش ۶۹.۶ درصدی به ۱۱۰ میلیارد دالر رسیده و سهم رشد صادرات چینی ها به ایالت متحده  ۶۰ درصد است.
همچنین در سال گذشته میالدی این کشور با کنار زدن آمریکا به بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا هم تبدیل شد. حجم 
تجاری میان چین و اتحادیه اروپا پارسال به 7۰۹ میلیارد دالر رسید؛ حجم کلی مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایاالت متحده 
در سال ۲۰۲۰ میالدی ۶7۱ میلیارد دالر بود. چین تنها اقتصاد بزرگ دنیا بود که در سال گذشته میالدی رشد اقتصادی را در 

دوران رکود تجربه کرد؛ بیشتر صادرات چین به اتحادیه اروپا شامل اقالم پزشکی و تجهیزات الکترونیکی بود.
صندوق بین المللی پول نرخ رشــد اقتصادی چین در ســال گذشــته را- بر اساس آخرین به روز رسانی خود که در ماه ژانویه 
منتشر کرد ۲.۳ درصد تخمین زده است. در سه ماهه اول سال گذشته میالدی )۲۰۲۰( اقتصاد چین به دلیل تعطیلی کسب 
و کارها با ســرعتی کم ســابقه و معادل ۶.۸ درصد کوچک تر شد ولی به تدریج این روند بهبود یافت. در دو دهه اخیر، چین 

شاهد رشد میانگین ساالنه ۹ درصد بوده است.
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رتبه بندی غول های معدنی در 2020
بر اســاس آخرین گزارش اس اند پی گلوبال شرکت های برتر معدنی جهان از نظر ارزش بازار مشخص شدند. در این گزارش 
شــرکت BHP، با ۱۳۰.۲7 میلیارد دالر در رتبه اول، ریوتینتو با ۱۰۸ میلیارد دالر در رتبه دوم و واله با 7۴.۳5 میلیارد دالر در 

رتبه سوم قرار گرفتند.
بر اساس آخرین اطالعات تحلیلی »اس اند پی گلوبال« شرکت های برتر معدنی جهان از نظر ارزش بازار مشخص شدند. در 
این گزارش شرکت BHP، با ۱۳۰.۲7 میلیارد دالر در رتبه اول، ریوتینتو با ۱۰۸ میلیارد دالر در رتبه دوم و واله با 7۴.۳5 میلیارد 

دالر در رتبه سوم قرار گرفتند.
اول: بی اچ پی

بی اچ پی بیلیتون BHP Billiton شرکت استخراج معادن بریتانیایی-استرالیایی است، که به عنوان بزرگترین شرکت معادن و 
فلزات جهان شناخته می شود و بیش از ۳۸ هزار کارمند در نقاط مختلف دنیا دارد.

این شــرکت با حدود ۲۴ میلیارد دالر از نظر میزان ســودآوری به عنوان سودآورترین شرکت معدنی جهان معرفی شده و از 
نظر حجم دارایی ها نیز در رده شرکت های برتر جهان قرار دارد. برخی کارشناسان، شرکت بی اچ پی بیلیتون را به دلیل ارزش 
بازار بسیار باالی آن، بزرگ ترین شرکت معدنی جهان می دانند. این شرکت همچنین در استرالیا بزرگ ترین سهم بازار را دارد.

جالب است بدانید بی اچ پی بیلیتون گزارشی از میزان تولیدات خود را برای فصل نخست سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ منتشر کرد که 
نشان می دهد این شرکت توانسته است در این مدت میزان ۶۶ میلیون تن سنگ آهن را تولید کند و میزان تولید سنگ آهن 
خود را در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به محدوده ای بین ۲۴۴ تا ۲5۳ میلیون تن برساند. البته تأثیر کرونا در عملیات اکتشافی و 
معدن کاری BHP تا ژوئن ۲۰۲۰ حدود ۳۴۸ میلیون دالر ضرر تخمین زده شــد که این امر به علت کاهش تولید و تعطیلی 

موقتی این شرکت مربوط می شود.
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دوم: ریو تینتو
رتبه دوم غول های معدنی جهان به ریوتینتو )Rio Tinto( اختصاص دارد. شــرکت بریتانیایی-اســترالیایی شرکتی 
است که در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی و فلزات نقش مهمی دارد. دفتر مرکزی آن در شهر لندن و دفتر 
مدیریتی آن در شهر ملبورن، استرالیا واقع شده است. ریو تینتو این شرکت در ۳5 کشور و در شش قاره جهان ردپای 
عملیاتی دارد. ولی بخش اعظم از فعالیت های آن، در کشــورهای استرالیا و کانادا متمرکز شده است. سهام ریو تینتو 

در بازار بورس نیویورک، بورس لندن و بورس اوراق بهادار استرالیا مبادله می شود.
این شــرکت در ســال ۱۸7۳ توســط هیو ماتسون تأسیس شــد، زمانی که یک کنسرســیوم چندملیتی از 
ســرمایه گذاران، اقدام به خریداری یک مجتمع معدن در منطقه ریو تینتو، واقع در اســتان اوئلوا، اسپانیا، از 

دولت اسپانیا نمود.
از آن زمان به بعد، این شــرکت از طریق یک ســری طوالنی از مالکیت ها و ادغام ها، توسعه یافت و در نهایت، به یک 
شــرکت تولیدکننده مواد اولیه بســیاری از کاالها، از جمله آلومینیوم، سنگ آهن، مس، اورانیم، زغال سنگ و الماس 

تبدیل شد.
ریوتینتو دارای ۱۶ معدن زنجیره ای در منطقه اســترالیای غربی اســت و ســهم مالکیت در بسیاری از معادن معروف 
جهان مثل معدن اسکوندیا )یکی از بزرگترین معادن مس جهان(، معدن کلیان )معدن طالی روباز در تپه های مرکزی 
کالیمانتان شرقی اندونزی(، معدن گراسبرگ )یکی از بزرگترین معادن مس و طال جهان در گینه نو(، معدن نورتپارکس 
)معدن طال- مس در گونامبیا( و.. را داراســت. این شــرکت همچنین  سرمایه گذاری های کلیدی خود را در طول سال 

۲۰۱۹ در پروژه های معدن مس کنکت در یوتا، ایاالت متحده انجام داده است.
با توجه به همه گیری کرونا در جهان تولید ریو تینتو در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ مختل نشد و برنامه تولید و توسعه 
آن طبق برنامه پیش رفت. با این حال، این شــرکت کاهش ۱۲ درصدی درآمد را نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۹ 

گزارش کرد.
سوم: واله

اما رتبه سوم گزارش »اس اند پی گلوبال« در زمینه شرکت های برتر معدنی جهان از نظر ارزش بازار به شرکت معروف 
واله )Vale( اختصاص دارد. شرکت معدن و فلزات برزیلی و چندملیتی که در زمینه استخراج سنگ آهن، گندله، نیکل، 
منگنز، زغال ســنگ، بوکســایت، کائولینیت و مس، همچنین پاالیش آلومینا و ساخت محصوالت ثانویه آلومینیمی 

فعالیت می کند.
این شرکت در اکثر رتبه بندی ها همیشه پس از شرکت بریتانیایی-استرالیایی بی اچ پی بیلیتون دومین شرکت استخراج 
معادن جهان محســوب می شود. همچنین بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن و گندله در جهان است و در زمینه تولید 

نیکل نیز پس از شرکت روسی نوریلسک نیکل رتبه دوم را دارد.
شرکت معدن واله در سال ۱۹۴۲ توسط دولت فدرال برزیل تأسیس شد و در حال حاضر دارای عملیات استخراج معادن 

در کشورهای فنالند، کانادا، استرالیا، مغولستان، آنگوال، آفریقای جنوبی، شیلی و پرو است.
شرکت واله همچنین در حوزه حمل ونقل نیز فعالیت گسترده ای دارد و مالک چندین بندر تجاری و پایانه دریایی 
در برزیــل بــوده و دارای بیش از ۱۴ هزار کیلومتر ریل آهن و ۸۰۰ لکوموتیو اســت. همچنین یکی از بزرگترین 
ناوگان های کشتیرانی کانتینری را در اختیار دارد و به عنوان بزرگترین شرکت خدمات لجستیکی برزیل شناخته 
می شود. این شرکت همچنین در زمینه تولید انرژی الکتریکی نیز فعال بوده و مالک ۹ نیروگاه هیدروالکتریکی 

در برزیل است.
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مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران:

مناقشه قیمت گذاری زنجیره فوالد حل نشده باقی ماند
رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: انتظار می رود در شرایط دشواری تامین سرمایه برای بخش معدن، دولت حمایت 
جامعی )مشابه حمایتی که در سال های گذشته از فوالدی ها انجام داد( از این بخش داشته باشد تا معدن بتواند همگام 

با فوالد ظرفیت سازی کند.
مهرداد اکبریان در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: سال ۹۹ با وجود تداوم تحریم ها و شیوع کرونا، 
سال سختی برای کل مردم و تولیدکنندگان بود. به گفته وی، آنچه بیشتر ما را در سال ۹۹ اذیت کرد در موضوع قیمت 
گذاری ســنگ آهن، کنســانتره و گندله در قیاس با فوالد بود، به طوری که کل سال ۹۹ را درگیر مباحث قیمتگذاری در 
زنجیره بودیم و دولت نیز نتوانست کمک خاصی داشته باشد. رییس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: حتی مجلس 
شورای اسالمی نیز در مقطعی به این مساله ورود کرد، اما تولیدکنندگان و بازار خیلی به نتایج این اقدامات خوش بین 
نیستند. وی گفت: این در حالی است که این مناقشه می توانست ابتدای سال حل شود و سود زنجیره به طور منصفانه 
در بین حلقه های مختلف زنجیره تقسیم شود. اکبریان یادآور شد: اکنون شمش فوالد بیشترین سهم را از فروش و سود 

در زنجیره دارد و در مقابل بیشترین فشار روی گندله 
سازان، معدنی ها و ســپس کنسانتره سازی ها بوده 
است. وی اضافه کرد: هر چند تالش زیادی انجام شد، 
اما این مشکالت هنوز حل نشده و امیدواریم در سال 
۱۴۰۰ با برخی تغییرات شاهد کاهش معضالت باشیم.

تولید حدود 100 میلیون تن سنگ آهن
ایــن مقام صنفی ادامــه داد:  در بین همه اخبار نگران 
کننــده، اما خبرهای خوبی در حوزه تولید داشــتیم به 
طوری که زنجیره فوالد به تولید ۳۰ میلیون تنی رسید و 
بازار داخل همچون یک لوکوموتیو قدرتمند، همه بخش 
معدن و صنایع معدنی را به دنبال خود کشــید. وی از 
تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن در سال ۹۹ خبر 

داد که حدود همین رقم نیز برای امسال پیش بینی شده بود. رییس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد:  دستیابی به این 
رقم، یک رکورد محســوب می شــود که بجز اندک صادرات سنگ های با عیار پایین و هماتیتی که آن هم به صورت زمینی به 

برخی کارخانجات سیمان عراق انجام شد، سایر سنگ آهن های تولیدی در داخل مصرف شد.
فشار روی معادن کوچک و متوسط

وی بیان داشت: اکنون در مجموع معادن بزرگ شرایط بهتری دارند، اما فشار بیشتر بر معادن کوچک و متوسط است و برای 
ســال ۱۴۰۰ نیز بیشترین نگرانی ما از این معادن است که عمده آنها در اختیار بخش خصوصی است. اکبریان اظهار داشت:  
در ســال ۹۹ افت و خیز نرخ ارز تاثیر زیادی بر فعالیت های معدن داران، تولیدکنندگان کنســانتره و گندله سازی ها داشت و 
مضاف بر آن، ممنوعیت های صادراتی دست این تولیدکنندگان را از ارز کوتاه تر کرد. وی بیان داشت: در حالی که تجهیزات، 
مواد اولیه و غیره با نرخ دالر آزاد وارد کشور می شود و عمده هزینه ها دالری است، اما در مقابل درآمدها در این بخش ریالی 

است و تناسبی با هم ندارند.
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احتمال لغو تحریم ها 
این مقام صنفی با اشــاره به تحریم ها و احتمال لغو آنها در سال ۱۴۰۰، گفت: برداشته شدن تحریم ها بخصوص تحریم های 
بانکــی و راه افتــادن مراودات با شــرکت های خارجی، کل جامعه را دچار تحول خواهد کرد، گردش پول راحت تر شــده و 
ارتباطات نزدیک تری در سطح بین الملل شکل خواهد گرفت. وی افزود:  در بخش معدن و سنگ آهن، یک سری مشکالت 
از جمله در تامین ماشــین آالت، اکتشاف، تجهیزات اکتشافی مدرن، حفاری ها و غیره وجود دارد که لغو تحریم ها می تواند 
کارگشــا باشــد. اکبریان ادامه داد: همچنین می توان از مشاوره شرکت های بزرگ معدنی در سطح جهان به ویژه در موضوع 

اکتشافات در کشور بهره برد.
مشکالت  سرمایه گذاری در بخش معدن

وی با اشــاره به مقوله مهم  ســرمایه گذاری، یادآوری کرد:  اکنون ســهم  سرمایه گذاری خارجی در معادن کشور صفر است و 
بانک های داخلی نیز عالقه و تمایل چندانی به حضور در این بخش ندارند. رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت:  در حقیقت 
بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را در حوزه های خدماتی که حاشیه سود باالتری دارند  سرمایه گذاری کنند تا موضوعی 
نظیر اکتشافات معدنی که ریسک باالیی به همراه دارد؛ بر این اساس اکثر سرمایه مورد نیاز بخش معدن از خود معادن و 
منابع داخلی شان تامین می شود که با محدودیت ها و مشکالتی همراه است. وی تاکید کرد: در این شرایط انتظار می رود 
دولت حمایت جامعی )مشــابه حمایتی که در ســال های گذشته از بخش فوالد انجام داد( از بخش معدن داشته باشد. به 
گفته این مقام صنفی، در ظرفیت سازی 55 میلیون تنی فوالد در کشور، در بخش صنعت حمایت های الزم به عمل آمده، اما 

بخش معدن به دلیل نبود اهتمام کافی از سوی دولت نتوانسته پا به پای آن پیش برود.
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سهم معدن در اقتصاد چقدر است؟ 
درباره جایگاه بخش معادن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش آنچنان 
که الزم اســت، تبیین نشده است. این درحالی اســت که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط 
اقتصادی کشور و رسیدن به توسعه پایدار پی برده اند. بخش معادن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد 

غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود معادن فراوان، اهمیت جایگاه واقعی آن در نظر گرفته نشده است. 
بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول شدن این بخش، سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور 
متحول خواهد شــد. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت و ســهم استراتژیک آن است. اگر صنعت 
فوالد، ســیمان، ســنگ، کارخانه های ســرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد 
مرتبط با آنان در کشور است. چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی گرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی 

قدرتمند و پر رونق نباش، بسیاری از ارزش افزوده های زنجیره مواد معدنی تا محصول نهایی ایجاد نمی شود. 
عبارت "استراتژیک بودن" بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق 
اهداف بلند مدت کشور می باشد. تحقق اهداف کالن برنامه ها و چشم انداز های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه راهبردی 
وزارت صمت، ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، نقشه راه معادن و ....تهیه و تدوین شده است، بدون اهتمام و توجه به بخش 

معادن نا ممکن خواهد بود.
 برخی از اهداف کمی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در چشم انداز 1404 عبارتند از :

- تولید فوالد: 55 میلیون تن
- تولید مس: ۴5۰ هزار تن 

- تولید آلومینیوم: ۱.5 میلیون تن 
- تولید روی: ۲۸۰ هزار تن 
- تولید سرب: 7۰ هزار تن

- تولید طال: ۱۲ تن 
- تولید سیمان: ۱۲۰ میلیون تن

چند نکته قابل توجه در مورد نیل به اهداف چشم انداز ؛
الف - هماهنگ بودن ارکان چشم انداز ؛

 توسعه و تولید مواد معدنی و زیرساخت ها، زنجیر  وار به هم متصل بوده و باید همه این عوامل هماهنگ با یکدیگر حرکت 
کنند تا نتایج مطلوب)نیل به اهداف افق ۱۴۰۴( حاصل شود.

ب - توجه به اقتصاد مقاومتی در چشم انداز ؛ 
پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب و همچنین سیاست های کلی چشم انداز ۱۴۰۴، توجه به اقتصاد مقاومتی و دفاع در برابر 

تحریم های ناجوانمردانه بین المللی اولویت اصلی این چشم انداز ها و اقتصاد کشور می باشد. 
ج - نقش استراتژیک معادن در چشم انداز ؛ 

 مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی )صنایع مادر( از جمله صنعت فوالد، مس، آلومینیوم و ... بدون تولید و فعالیت بخش معدن 
از فعالیت باز می ایستند. بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد که سر رشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی توان با 
درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد. بلکه از منظر اهمیت، با صنایع استراتژیکی همچون صنعت کشاورزی و 
تولید گندم قابل توصیف است که هرچند سهم ناچیز از تولید کشور دارد ولیکن حیات و بقاء دیگر صنایع به آن وابسته است.
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سهم معادن از تولید ناخالص داخلی در محاسبات بانک مرکزی کشور
در حال حاضر سهم معادن ) بدون صنایع معدنی ( در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی مانند نفت، کشاورزی و ... بسیار 
ناچیز و حدود ۱ درصد از اقتصاد کشور است ) گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۳۹۹ - جدول ذیل - بر مبنای قیمتهای جاری( .

 چرا سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ناچیز است؟
در سالهای اخیر تعاریف بسیاری برای سهم اقتصادی معدن از منابع گوناگون بیان شده است. دلیل این امر نبود یک فصل 
الخطاب در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی است. متاسفانه زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن 
تا انتهای آخرین حلقه ی صنایع معدنی در نظر گرفته نمی شــود و بخشــی )مرحله کنسانتره )تغلیظ ( به بعد را ( از صنایع 
معدنی و ارزش افزوده تولید شده آن را در زمره بخش صنعت )صنایع پایین دستی و غیر معدنی مثل؛ تولید قطعات خودرو 
و ...( و بخش دیگر ) ارزش افزوده ی صادراتی آن( را در زمره حوزه بازرگانی به حســاب می آورند. این اشــتباه، باعث پایین 

آمدن سهم معادن در اعداد و ارقام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش آن در اقتصاد کالن خواهد شد. 
به مثال تصویری زیر دقت کنید؛
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 امــروزه در اکثــر معادن دنیا در محدوده ی قانونی پروانه بهره برداری آنان تاسیســاتی برای جدایش، خردایش، فرآوری و 
متالورژی و ... مواد معدنی دیده می شود و این تاسیسات هرگز از معدن متمایز نیست. صنایع معدنی هم در قانون معادن 
و آئین نامه اجرایی آن و هم در ســطوح مختلف ســاز و کارهای اجرایی و فنی کشــور از معدن جدا نیستند. اما متاسفانه 
سالهاست که در حوزه ی محاسبات اقتصادی و حسابهای ملی از ریشه خود جدا مانده است. در مجموع علت کوچک بودن 

عدد سهم اقتصادی معادن در اقتصاد کشور ریشه در 7 عامل اصلی ذیل دارد :
۱- محاسبه نشدن سهم مواد معدنی که در زمره سنگ و مصالح ساختمانی قرار می گیرند ) تاثیر حدود ۰.5 درصد(

۲- در نظر نگرفتن سهم زنجیره صنایع معدنی بعد از کنسانتره ) تغلیظ( مواد معدنی )در حال حاضر برای این محصوالت کد 
صنعتی در نظر گرفته شــده اســت که با بازگشت آنها به بخش معادن حدود ۴ درصد با حضور نفت و گاز و حدود ۶ درصد 

بدون حضور نفت و گاز در محاسبات کلی، افزایش خواهد داشت.( 
GDP ۳- روش های گوناگون محاسبه ی

۴- منابع آماری متنوع و آمار متفاوت
5- به روز نبودن منابع آماری کشور و تغییرات زیاد اقتصادی در بازه زمانی کوتاه

۶- اطالعات و آمار غلط موجود در منابع آماری )تمام اطالعات موجود که مبنای محاسبات هستند هم در مرحله بارگذاری و 
هم در مرحله محاسبات اشتباه درج می شوند( 

7- محاسبه ی ارزش ریالی صادرات محصوالت معدنی در ارزش افزوده ی بخش های بازرگانی 
سهم حقیقی معادن از تولید ناخالص داخلی 

در حالی که اگر ارزش افزوده نهاده های معدنی که در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود محاسبه گردد این سهم، 
در گزارش ها به رقم 5 تا ۶ درصدی خواهد رسید. مثل آنچه در نتایج جدول ذیل که بر اساس قیمت های ثابت سال۹۰ و در 
نظر گرفتن سهم نفت و گاز درمحاسبه ی تولید ناخالص ملی آمده است )و قطعا با حذف نفت و گاز سهم معدن حداقل تا 

۲ درصد در شرایط کنونی فروش نفت بیشتر خواهد شد ( آمده است: 
سهم معدن از تولید نا خالص داخلی با در نظر گرفتن سهم صنایع معدنی و حضور نفت و گاز

 

* بر اساس داده های حساب های ملی و معدنی مرکز آمار ایران 
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نتیجه: 
همانطور که در نتایج محاســبات جدول فوق دیده می شود با اتفاقات اقتصادی اخیر بخصوص رکود ناشی از شیوع بیماری 
کرونا در کشــور و پایین آمدن ارزش افزوده کلی کشــور نسبت به سال ۹7۱۳، خوشبختانه سهم ارزش افزوده معادن، ناشی 
از افزایش تولید آن نه تنها کم نشــده بلکه رشــد نیز داشته است و همین امر باعث افزایش سهم اقتصادی معدن در تولید 
ناخالص داخلی )GDP( گردیده اســت )5.۳۴ درصد(. مجددا متذکر می شویم که تمام این درصد ها با حضور نفت و گاز در 

حسابهای ملی نمایش داده می شود که با حذف آنها قطعا این اعداد حداقل تا ۲ درصد افزایش خواهد یافت .
کارگروه تخصصی معدنی شهید خوشنویس
زمستان 1399
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سعید صمدی خبر داد

احتمال افزایش 40 درصدی نرخ زغال سنگ
سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران در خصوص وضعیت این صنعت در سال 1400 بیان کرد: صنعت زغال سنگ، در 
ســال 99، رونقی بی ســابقه را تجربه کرد و این رونق تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی، افزایش قیمت فوالد در داخل 
کشور و همچنین افزایش نرخ ارز محقق شد، در نظر داشته باشید که در فروردین ماه 99 قیمت پایه هر تن زغال سنگ یک 
میلیون و 100 هزار ناموت بوده و در بهمن ماه قیمت پایه زغال ســنگ به 2 میلیون و 700 هزار ناموت رســیده است این رشد 

قیمتی فوق العاده، تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت های تولیدکننده زغال سنگی داشته است.
وی در رابطه با پیش بینی قیمت ها در ســال آینده گفت: قیمت زغال ســنگ تحت تاثیر قیمت فوالد و نرخ ارز اســت و 
قیمت هایی که انتظار می رفت در سال ۱۴۰۰ به آن برسیم، امسال محقق شد اگرچه با توجه به چشم انداز کاهش احتمالی 
نرخ ارز، احتمال افت قیمت محصوالت فوالدی هم وجود دارد)قیمت زغال ســنگ بر مبنای ۲۶.5 درصد شــمش فوالد 
خوزســتان تعیین می گردد(؛ ولی صنعت زغال ســنگ ایران ۲ نقطه قوت مهم دارد که بر اساس این نقاط قوت، نه تنها 

احتمال افت قیمت زغال سنگ نمی رود؛ بلکه حتی 
شرایط بهتری هم برای شرکت های زغال سنگی رقم 

بخورد.
نکته قوت اول این است که دومین کارخانه فوالدی 
کوره بلند کشــور هم سال ۱۴۰۰ وارد مدار تولید شده 
و ساالنه تقاضای زغال سنگ یک میلیون تنی ایجاد 
خواهــد کرد. همانطور که می دانیــد ظرفیت تولید 
صنعت زغال ســنگ کشور ساالنه یک میلیون و 7۰۰ 
هزار تن اســت. تا کنون مشــتری عمده زغال سنگ 
کشور، شرکت ذوب آهن اصفهان با ساالنه ۲.5 میلیون 
تن تقاضا بوده اســت و امســال شرکت ذوب آهن 
اصفهان ۸۰۰ هزار تن از زغال سنگ مورد نیاز خود را 

از طریق واردات تامین کرد. با ورود کوره بلند میدکو، تقاضای زغال سنگ کشور یک میلیون تن افزایش خواهد یافت و این 
موضوع، قدرت چانه زنی زغال ســنگی ها را افزایش خواهد داد. به همین دلیل هم بحث ســهمیه بندی زغال سنگ مطرح 

شده و زغال سنگ ایران، برای مشتریان ارزشمندتر خواهد شد.
دومین نقطه قوت زغال ســنگ ایران هم این اســت که در حال حاضر قیمت آن تقریبا به اندازه قیمت های جهانی اســت و 
صادرات زغال ســنگ ایران توجیه پذیر نیســت؛ اما واردات زغال سنگ، هزینه قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل می کند. 
هزینه حمل و نقل زغال سنگ تقریبا 5۰ درصد قیمت زغال سنگ را تشکیل می دهد و دو شرکت فوالدی که در فرآیند تولید 
از کوره بلند استفاده می کنند )ذوب آهن اصفهان و یکی از زیر مجموعه های میدکو( در صورت واردات زغال سنگ برای تامین 
نیاز خود، باید هزینه ای بســیار باالتر از قیمت زغال ســنگ داخلی متحمل شــوند از این رو معتقدم زغال سنگ ایران حتی 
پتانسیل افزایش قیمتی تا ۴۰ درصد باالتر از قیمت های فعلی را هم دارد و با توجه به هزینه های واردات زغال سنگ، برای 
مشــتریان زغال سنگ داخلی حتی خرید زغال سنگ داخلی باالتر از قیمت های جهانی هم توجیه اقتصادی خواهد داشت. 

البته افزایش نرخ حقوق و دستمزد، هزینه های شرکت های زغال سنگی را هم افزایش خواهد داد.
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عملکرد شرکت های معدنی وفوالدی بورس تشریح شد

شاخص سازها در گروه معدنی و فلزی
هدیه لطفی: بورس تهران سال ۱۳۹۹ را با رکوردشکنی های قابل توجه، افت و خیزهای شدید شاخص کل بورس، فتح قله های 
جدیــد و در نهایت ثبت بازدهی بیش از ۱۴۲درصدی ســپری کرد. این امر که تثبیت جایــگاه بورس به عنوان برترین بازار  
ســرمایه گذاری در میان دیگر بازارها را به دنبال داشــت، با رکوردشکنی و برتری برخی صنایع همراه بود. به طوریکه شاخص 
گروه معدنی فعال در بورس و توانســت جایگاه برتر خود نســبت به دیگر بازارهای  سرمایه گذاری موازی را حفظ کند که در 
چنین شــرایطی دو گروه معدنی و فوالدی فعال در بورس توانســتند عملکردی به مراتب بهتر از شاخص کل بازار سهام ثبت 
کنند. به طوریکه در این میان شاخص صنعت معدنی عملکرد خیره کننده با ثبت بازدهی ۲۰۰درصدی را به نمایش گذاشت. 

در همین راستا گروه فلزات اساسی نیز با ۱۸۴درصد رشد شاخص همراه شد.
بررســی عملکرد شــاخص کل در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که بازار سرمایه علی رغم فراز و نشیب های زیادی که در سال ۱۳۹۹ 
داشــت ؛ توانسته بازدهی قابل قبولی به نســبت بازارهای موازی ایجاد کند. عوامل متعددی بر بازار سرمایه ایران تاثیرگذار 
اســت که بررســی برخی از اصلی ترین آنها از جمله قیمتهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری، نرخ ارز، مناقشات سیاسی 

داخلی و مسائل بین المللی میتواند چشم انداز مناسبی از روند آتی بورس به سهامداران ارائه دهد.
صعود بیشتر فوالدی-معدنی ها؟

در این میان تقریبًا تمام کارشناســان بازار ســرمایه، سهام شرکت های فوالدی و معدنی را جزو سهم های بنیادی می دانند که 
ریسک کمتری آن ها را تهدید می کند. شرکت های این گروه در چند سال اخیر عملکرد خوبی را داشته اند و با وجود مشکالت 
و تحریم ها توانسته اند روند رو به رشد خود را حفظ کنند. همانطور که عنوان شد با وجود چنین مسائل و مشکالتی این دو 

گروه توانستند، از بورس تهران سبقت گرفته و بازدهی باالتری را در کارنامه امسال خود ثبت کنند. 
در این میان برخی عوامل نظیر بهبود قیمت ها در بازار جهانی و چشــم انداز مثبت پیش بینی شــده برای آن توسط 
موسســات معتبر بین المللی و کاهش مناقشات سیاسی داخلی و خارجی که منجر به کاهش ریسک سیستماتیک 
و در نهایت نوید بخش رفع تحریم ها خواهد بود را می توان به عنوان فرصتی مناســب برای تداوم روند رشــد این 
دو گروه دانســت. از سوی دیگر به نظر می رسد نرخ ارز نیز میتواند تحت تاثیر کاهش ریسک سیستماتیک، روند با 
ثباتی را طی سال ۱۴۰۰ طی کند که این موضوع بر کلیت اقتصاد کشور و همچنین گروه های وابسته به این موضوع 
از جمله کامودیتی محورهای بورســی تاثیرگذار است. در کنار این موارد، گزارشات خوب شرکت ها را نمی توان نادیده 
گرفت؛ عملکردی که در صورت های مالی آنها منعکس شده و میتواند سوخت مناسبی برای تقویت رشد قیمتی سهام 

فوالدی و معدنی به شمار آید. 
البته همچنان برخی عوامل که در راس آن رفتارهای هیجانی فعاالن بازار سهام قرار دارد، می تواند به عنوان بزرگترین تهدید 
برای بازار ســهام و همچنین دو گروه فوالدی و معدنی به شــمار آید. به طوریکه همانطور که در ماه های اخیر مشاهده شد، 
به رغم مساعد بودن عوامل بنیادی و روند صعودی حاکم بر بازارهای جهانی، قیمت سهام دو گروه مزبور با افت مواجه شد. 
در راســتای چرایی این موضوع، تنها دلیل را می توان همان واکنش هیجانی ســهامداران به اخبارهای سیاســی و نه لزوما 

اقتصادی عنوان کرد.
انتظار برای پایان کرونا

از سوی دیگر این روزها انتشار اخبار مثبت از اثرگذاری واکسن های کرونا در کشورهای مختلف، امید به رونق گرفتن دوباره 
کســب وکارها و بازگشت مردم به زندگی عادی افزایش یافته است. بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز 
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معتقدند که پایان بحران کرونا خیلی دور نیســت و به زودی تقاضا برای انواع کاال با رشــد چشمگیری روبه رو خواهد شد. 
در همین راســتا انتظار تحلیلگران برای رشد تقاضا، به پیش بینی آنها مبنی بر افزایش قیمت بسیاری از کامودیتی ها منجر 

شده است.
فوالدی ها زیر ذره بین

صنعت فوالد یکی از تاثیرگذارترین صنایع کشور است که حدود ۹ درصد ارزش بازارسرمایه ایران را تشکیل می دهد. در همین 
راستا روند تولید محصوالت فوالدی بر اساس آمار منتشر شده از انجمن تولیدکنندگان فوالد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ 
صعودی بوده اســت. به طوری که رشــد ۱۱ درصدی در محصوالت میانی و رشد ۸ درصدی در کل محصوالت نهایی فوالد به 
ثبت رسیده است. در این میان به نظر می رسد یکی از مهمترین دالیل رشد مزبور، چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد در 
ســال ۱۴۰۴ است. در بازار سهام نیز عملکرد مطلوب نمادهای گروه با رشد ۱۸۴درصدی شاخص صنعت فلزات اساسی همراه 
شد. در این میان دالیل متنوعی زمینه ساز رشد مطلوب این نمادها شده است؛ تاثیرپذیری صنعت فوالدد از نرخ دالر سبب 
شد تا روندی مناسب در این زمینه تشکیل شود. همچنین با توجه به اتفاقات رخ داده به ویژه صحبت های مطرح شده در 
زمینه سیاست های بین المللی، میتوان نتیجه گرفت که بازار در حال انتظار ثبات در نرخ دالر است.  از سوی دیگر روند قیمتی 
در بازارهای جهانی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نمادهای این گروه است؛ با شروع سال نو در کشور چین، شاهد بازگشت 
خریداران به بازارها بودیم. در این میان بازگشت رونق ساخت و ساز، رشد نرخ فوالد در بازار جهانی را به دنبال داشت. البته 

در بازار داخلی قیمت شمش حدود ۲۰ درصد پایین تر از قیمتهای جهانی در حال معامله است. به 
این ترتیب انتظار می رود با تداوم رشــد قیمت ها در بازارهای جهانی و قیمت های مناسب کنونی 
سهام گروه فلزی، در سال ۱۴۰۰ شاهد ادامه رشد قیمتی در سهام این گروه باشیم. در این راستا باید 
تاکید شود که سهام گروه فلزات اساسی با توجه به نسبت قیمت به درآمد )P/E( مناسب و پایین 

آنها، می تواند گزینه مناسبی برای  سرمایه گذاری باشد؛ یک  سرمایه گذاری بنیادی و کم ریسک.
نگاهی به لیدرهای گروه

بررسی عملکرد نمادهای گروه فلزات اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه 
نشان از آن دارد که لیدر اصلی گروه یعنی فوالد مبارکه با ۱7۶درصد بازدهی همراه شده است. 

در این میان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موارد بر عملکرد فوالدی ها، قیمت گذاری دستوری 
محصوالت فوالدی بود که از سوی وزارت صمت اعالم شد. هر چند در نهایت با مخالفت های زیادی 
سیاســت گذاران، مدیران و تولیدکنندگان فوالد کشــور، به سرانجام نرسید و منتفی شد، اما تاثیر 

قابل توجهی بر عملکرد نمادهای مرتبط داشت. به طوریکه افت قیمت سهام مزبور را به تصویر کشید.
علیرضا رزم حسینی، طی نامه ای در دی ماه امسال نرخ دستوری برای فوالد در بورس کاال را ابالغ کرد. این نامه سرآغاز اعتراض 
جمعی از فعاالن این صنعت و همچنین ســهامداران فوالدی شد؛ درحالی که با افزایش قیمت فوالد در بازار کشمکش میان 
وزارت صمت و وزارت اقتصاد باال گرفته، بورس کاال نیز دستورالعمل وزارت صمت را درخصوص قیمت گذاری دستوری فوالد 
نپذیرفت. مقاومت بورس کاال در برابر اجرای قیمت گذاری صنایع تولیدی از جمله فوالد از سوی وزارت صمت تا جایی پیش 
رفته که ابالغیه وزارت صمت را به شــورای عالی بورس ارجاع داد. ســرانجام بعد از حدود یک ماه کشمکش، وزیر صمت از 

موضع خود کوتاه آمد و قیمت گذاری دستوری محصوالت فوالدی منتفی شد.
حرکت مس به سمت قله های جدید

دیگر لیدر گروه یعنی ملی مس ایران نیز با فراز و نشیب های زیادی در این سال همراه شد و در نهایت ۸۰درصد سوددهی 
قیمت را به نمایش گذاشت. پاندمی کرونا تاثیر مخرب شدیدی بر عرضه مس گذاشت چرا که بسیاری از معادن در آمریکای 
التین و کشــورهای شــیلی و پرو قرار دارند و وضعیت کرونا در آن مناطق رو به وخامت رفت. همچنین قرنطینه و تعطیلی 

در بازار سهام نیز عملکرد 
مطلوب نمادهای گروه 

با رشد 184درصدی 
شاخص صنعت فلزات 
اساسی همراه شد. در 

این میان دالیل متنوعی 
زمینه ساز رشد مطلوب 
این نمادها شده است
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کارخانجات چین نیز بر شدت این امر افزود و این عوامل باعث شد که در اوایل شیوع کرونا، قیمت جهانی مس تا ۴۶۰۰ دالر 
کاهش یابد. اما با گذشت زمان و بهبود نسبی اوضاع چین و جهان قیمت آن افزایش یافت و در پایان سال میالدی ۲۰۲۰ 
به حدود۸ هزار دالر رســید. این اواخر نیز رکوردشــکنی قیمت جهانی مس به قله های جدید رسید. در همین شرایط قیمت 
جهانی مس به سوی قیمت ۱۰ هزار دالر در تن خیز برداشته است. به این ترتیب میتوان ادعا کرد که چشم انداز این صنعت 
برای چند سال آینده کامال مثبت باشد. بانک گولدمن ساکس در تازه ترین برآورد خود از قیمت مس در سال ۲۰۲۰ اعالم کرد 
که با بهبود اقتصاد جهان و رشد تقاضا، این فلز تا سطح ۱۰ هزار و 5۰۰ دالر در هر تن افزایش خواهد یافت. گولدمن ساکس 
درباره دالیل این پیش بینی گفت: کاهش اکتشافات معدنی بزرگ که به احتمال کمبود این فلز دامن میزند، در کنار افزایش 
چشمگیر تولید خودروهای برقی و دیگر کاربردهای مس، از جمله عواملی هستند که به رشد قیمت آن کمک خواهند کرد. در 
همین حال، مدیر دارایی و کاالیی شرکت CPM معتقد است، در سال ۲۰۲۱ قیمت فلزات پایه روندی جهشی خواهند داشت. 
کارلوس سانچز گفت: در حال حاضر شاهد بازگشت عرضه و تقاضا به سطوح قبل از بحران کرونا هستند.در سال ۲۰۲۲ هم 
با رشــد قیمت ها، البته محدودتر، روبه رو خواهیم شــد. در این میان، مس جایگاه ویژه ای دارد و انتظار میرود که از مرز ۱۰ 
هزار دالر در هر تن عبور کند. یادآور می شود ایران با داشتن بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی متفاوت دوازدهمین کشور 
بزرگ معدنی جهان اســت که با ۳۶.۶ میلیون تن ذخایر مس، ۴.۲ درصد مس دنیا در را در اختیار دارد و در جایگاه هفتم 

دنیا ایستاده است. این امر می تواند جایگاه مناسبی برای آینده این صنعت را نوید دهد.
200درصد بازدهی در یک سال

همانطور که عنوان شــد گروه معدنی فعال در بورس تهران، عملکردی درخشــان را در ســال جاری ثبت کرد و با شاخص این گروه با 
۲۰۰درصد رشد، خوش درخشید. در این میان عملکرد دوقلوهای سنگ آهنی نیز بسیار قابل توجه بود. به 
طوریکه چادرملو از ابتدای سال جاری تا پایان ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۲5درصد سود نصیب سهامداران 
کرد. در همین راستا گل گهر نیز توانست بازدهی بیش از ۹۲درصدی را به نمایش گذارد. این در حالی است 
که امسال رکود١٣ساله تولیدگندله در چادرملو شکسته شد؛ در تاریخ ٢٣ اسفند ماه سال جاری بیش از سه 
میلیون و ششصد و شصت هزار تن گندله در چادرملو تولید شده که این میزان تولید از زمان راه اندازی این 
واحد، بی سابقه بوده است. بررسی های عملکرد گروه معدنی نشان می دهد که توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور نیز دیگر نماد این گروه بود که توانســت بازدهی ۲۳۲درصدی را در این مدت کســب کند و عنوان 
برترین نماد صنعت شــناخته شود.  از ســوی دیگر در حالی گروه معدنی در اوایل اسفندماه پذیرای نماد 
جدیــد فرآوري معدني اپال كاني پارس بود که نماد تازه وارد »اپال« در همین ۱۲ روز کاری فعالیت بیش 
از ۴۳درصد سوددهی را به نمایش گذاشت. در میان رویدادهای مهم این صنعت در سال جاری می توان 
به صدور 5۶۶ فقره پروانه بهره برداری معدنی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه اشاره کرد که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته، 7.۶درصد رشد نشان می دهد. همچنین در دوره ۱۱ ماهه امسال ۸۸7 فقره 
پروانه اکتشاف نیز صادر شده است. همچنین هزینه عملیات اکتشاف در این مدت با رشد ۲۸.۲ درصدی 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به یک هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر بررسی آمارهای منتشر شده از سوی 
وزارت صمت حاکی از تصویب یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت در ۱۱ ماهه 
امســال و رشــد ۱۱۳.۲ آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ است. این میزان سرمایه گذاری مربوط به ۱۳5 طرح و پروژه است که از 
این نظر نیز در هم سنجی با سال گذشته رشد ۶۴ درصدی نشان می دهد. ضمن اینکه بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از تولید ۴۶ میلیون و ۱۸۰ هزار و 5۴۲ تن کنســانتره آهن از ابتدای امســال تا پایان بهمن ماه اســت که ۶ درصد رشد 
نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بیشترین تولید کنسانتره آهن بین شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی کشور در این مدت 

به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تعلق گرفت که با تولید ۱5 میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸5۶ تنی رکورد دار شد.

گروه معدنی فعال در 
بورس تهران، عملکردی 

درخشان را در سال 
جاری ثبت کرد و با 
شاخص این گروه با 

200درصد رشد، خوش 
درخشید. در این میان 

عملکرد دوقلوهای 
سنگ آهنی نیز بسیار 

قابل توجه بود
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دبیرکل انجمن سنگ ایران در مورد مشکالت صادرات سنگ تزئینی می گوید:

بر باد رفته
دبیرکل انجمن سنگ ایران از کاهش 40 درصدی صادرات سنگ های تزئینی در سال 99 در مقایسه با پارسال ناشی از تداوم 

تحریم ها، پاندومی کرونا و سیاستگذاری های نادرست داخلی خبر داد.
»احمد شــریفی« در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: تداوم تحریم ها و شرایط نابسامان ناشی از شیوع 

کرونا همه شاغل تولیدی و اقتصادی را در سال ۹۹ متاثر کرد.
وی بیان داشــت: در بخش تولید و معادن ســنگ تزئینی، از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن متوسط تولید سال های گذشته به کمتر از ۹ 

میلیون تن در سال جاری رسیده ایم و حدود ۲ میلیون تن کاهش تولید به ثبت رسید.
این مقام صنفی یادآور شد: این کاهش در بخش فرآوری ۲۰ درصد و در بخش صادرات ۴۰ درصد اتفاق افتاد، به طوری که 
از صادرات حدود ۱.5 میلیون تنی واحدهای سنگ های تزئینی خام و فرآوری شده تا سال گذشته، اکنون با کاهشی چشمگیر 

به حدود یک میلیون تن رسیده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع تداوم تحریم ها، کاهش ارتباطات 
بین المللی، مشکالت جابجایی پول، معضالت حمل و نقل و 

غیره، افت شدید صادرات در این بخش را رقم زد.
شــریفی خاطرنشان کرد:  کاهش تولید و صادرات و در مقابل 
افزایش هزینه های جاری، سبب فشار مضاعفی به واحدهای 
تولیدی می شود، اما در سال ۱۴۰۰ امیدواریم با توجه به احتمال 
گشــایش های بین المللی در فضای سیاسی، شرایط بهتری را 

شاهد باشیم.
وی به رغم این امیدواری، تاکید کرد: متاسفانه برخی بازارهای 
صادراتی که در ســال های گذشــته به سختی به دست آورده 
بودیم، طی چند سال اخیر از دست رفت و به ویژه کشور ترکیه 

در بسیاری بازارها جایگزین ایرانی ها شد.
دبیرکل انجمن ســنگ ایران یادآور شــد:  در بازار جهانی ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دالری سنگ، هر کشور برای خود سهمی به دست 

آورده، اما رقبایی سرسخت و پرتوان در این بازار حضور دارند که به راحتی گوی سبقت را از دیگران می ربایند.
 ترکیه، رقیبی سرسخت برای ایرانی ها

وی با اشاره به ترکیه، گفت: در این کشور تولیدکنندگان انواع سنگ با برخورداری از حمایت های دولتیف، سوبسیدها و مشوق 
ها، در کنار امکانات، توانمندی و تجربه باالی خود، بازارها را از دست ایرانی ها خارج ساخته اند، به طوری که به دست آوردن 

مجدد این بازارها کار بسیار سختی است.
وزارت صمتی که حامی نبود! 

شریفی اظهار داشت:  در سال ۹۹ و با اتفاقاتی که در وزارت صمت شاهد بودیم، عمال هیچ حرکتی در راستای حمایت از تولید 
انجام نشد.

وی، به طور نمونه از مصوبه ســران ســه قوه برای وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات ســنگ های معدنی اشاره کرد که 
مقرر بود این مصوبه تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود، اما در عمل امسال هم ادامه یافت و وزارتخانه توان آن را نداشت که با 
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استمرار غیرقانونی آن برخورد کند. این مقام صنفی بیان داشت:  هر چند اخیرا موفق شدیم علیه این موضوع رای از دیوان 
عدالت اداری بگیریم و باید عوارض دریافت شده مجددا به واحدها بازگشت داده شود، اما همین مساله و ناتوانی وزارتخانه 

بسیاری واحدها را به تعطیلی و رکود کشاند.
وی افزود:  حتی وزارت صمت پاسخگو نیست که چرا در این زمینه و استمرار دریافت این عوارض به مراجع باالتر گزارش و 

اعتراض نکرده است.
 مشکالت سازمان منابع طبیعی

دبیرکل انجمن سنگ ایران همچنین، بزرگترین چالش و گره کار معدن داران را سازمان منابع طبیعی برشمرد و گفت: امروز 
این ســازمان خود را جایگزین قانون معادن کرده، به طوری که قانون را اجرا نمی کند، اجازه توســعه به واحدها نمی دهد، 
مجوزها را خودســرانه ابطال و معدن داران را به دســتگاه قضا معرفی می کند که همه این موارد توقف در کار معادن را به 

دنبال داشته است.
وی یادآوری کرد: تنها در بخش سنگ های تزئینی ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری و حدود هزار معدن غیرفعال وجود دارد، مقرر بود 
در سال ۹۹ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مورد از این معادن غیرفعال فعال شوند، اما نه تنها وزارت صمت حرکتی در این راستا انجام نداد، 

بلکه سیاست های اشتباه سبب شد تا دست کم ۲۰۰ معدن فعال دیگر غیرفعال شوند.
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اختالف قیمت مصوب داخلی و فوب صادراتی
سنگ آهن ایران و شاید کسری عرضه در 1400

قیمتهای صادراتی سنگ آهن ایران در بندرعباس در آخر هفته ی گذشته تا ۱دالر افزایش داشته و رشد هفتگی ۴.۶ درصدی 
را هم تجربه کرده است.

هم چنین از طرفی دیگر کنســانتره آهن عیار ۶۶ درصد فوب ایران معادل۱۶5دالر در تن است که نسبت به قیمتهای داخلی 
ابالغی وزارت صمت حدود ۹5.7دالر و یا ۱۳۸درصد ارزانتر می باشد!

در عین حال گزارشــات رســیده حکایت از حمل محموله های صادراتی سنگ آهن به سوی بندرعباس و اسکله شهیدرجایی 
دارد.از آنجایی که اخذ مجوز صادرات از وزارت صمت دشوار است، لکن برخی تجار سنگ آهن موفق به اخذ رای دادگاه در 
الزام دولت به صدور مجوز صادرات شده اند! شاید کاهش اختالف قیمت مصوب داخلی و فوب صادراتی راه حل درست و 

منطقی بنظرآید در غیر این صورت بازار داخلی به شدت با کسری عرضه سنگ آهن در سال ۱۴۰۰ مواجه خواهد شد!
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 سهم 5.2 درصدی پروژه های معدنی
از سرمایه گذاری مصوب خارجی تا پایان بهمن

در ۱۱ ماهه امســال برای ۱۳5 طرح و پروژه  سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید 
که در این میان طرح ها و پروژه های بخش معدن 5.۲ درصد آمار را به خود اختصاص دادند.

بررسی آمارهای وزارت صمت حاکی از تصویب یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت در ۱۱ ماهه امسال و رشد ۱۱۳.۲ آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

این میزان سرمایه گذاری مربوط به ۱۳5 طرح و پروژه است که از این نظر نیز در هم سنجی با سال گذشته رشد ۶۴ درصدی 
نشان می دهد. تفکیک بین بخشی پروژه ها نیز حاکی از آمار ۸۸.۹ درصدی تعداد طرح ها و پروژه های صنعتی، 5.۹ درصدی 

پروژه های تجاری و 5.۲ درصدی پروژه های معدنی است.
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برنامه ریزی چین برای به دست گرفتن ابتکار عمل
در قیمت سنگ آهن

روند  سرمایه گذاری چین در توسعه معادن خارجی برای تامین نیاز سنگ آهن مورد نیاز خود طی ۳۰ سال گذشته همبستگی 
شدیدی با قیمت این نهاده تولیدی داشته است. روند  سرمایه گذاری تا سال ۲۰۰۴ با توجه به ثبات قیمت تقریبا ناچیز بوده 
اما از سال ۲۰۰7 همزمان با شروع رشد قیمت سنگ آهن،  سرمایه گذاری در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. مجددا با 
شروع اصالح قیمت از سال ۲۰۱۴،  سرمایه گذاری در معادن خارجی سنگ آهن کاهش یافته است. وابستگی چین به سنگ 
آهن وارداتی در حدود ۸۰ درصد برآورد میشــود و هرگونه چالش در تامین این نیاز، صنعت فوالد این کشــور را با بحرانی 
عظیم روبرو خواهد ســاخت. وابستگی چینی ها به واردات و عدم  سرمایه گذاری مناسب در این حوزه، ابتکار تعیین قیمت 
سنگ آهن را از آنها گرفته و چین را مجبور به پذیرش سیاست قیمتگذاری معادن بزرگ دنیا نموده است. رشد قیمت سنگ 
آهن در سال گذشته موجب افت سودآوری فوالدسازان چینی و افزایش سودآوری معادن بزرگ مانند ریوتینتو شده است.
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جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

پروانه معادنی که در سال 1400 منجر به
اکتشاف و استخراج نشود، لغو می شود

 

با موافقت نمایندگان مجلس، چنانچه معادن واگذارشــده در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و 
از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود. 

نمایندگان در نشســت علنی مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص 
اصالح الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصالح اجزاء ۲ و ۳ بند )الف(، بند »د«، بند الحاقی 

5 و حذف جزء الحاقی بند الف تبصره )۱۸( این ماده واحده موافقت کردند.
نمایندگان با اصالح اجزاء ۲ و ۳ بند الف موافقت کردند که براساس آن؛ منابع یادشده از طریق سپرده گذاری در بانکها با 
اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه گذاری 
برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی با سازوکار 
تســهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه 

اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
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۳- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد)۱%( و نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت 
منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید براســاس دســتورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی)رئیس(، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت 

علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می شود.
یک نماینده از هر یک از کمیســیون های برنامه و بودجه و محاســبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به 

عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می باشد.
نمایندگان در ادامه با حذف جزء الحاقی به بند الف تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده بود: وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مکلف اســت تا پایان نیمه اول ســال ۱۴۰۰، فهرست جامع، مانع و کاملی از دارایی های نقدی و غیرنقدی و 
اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشــور در خارج از کشــور تهیه و 

به مجلس گزارش نماید.
نمایندگان با اصالح بند »د« تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده اســت: به شــرکت های تابعه وزارت نفت اجازه 
داده می شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد )۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از محل منابع داخلی خود برای 
کمک به ســرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و تولید، بار اول 
در حوزه های مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی ســوخت بنزین با سوخت گاز 
طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای 
محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند 
و با همکاری مســتقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در 
بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بالعوض، وجوه اداره شده یا تسهیالت ترجیحی براساس آیین نامه ای 
که به پیشــنهاد وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، 
اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند توســط وزارت نفت با همکاری ســازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به 

تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین با اصالح بند الحاقی 5 تبصره ۱۸ موافقت کردند که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مکلف اســت حداکثر ظرف مدت ســه ماه پس از ابالغ این قانون نســبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان 

اسفندماه ۱۳۹۹ اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی - تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر 
اشــخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته اســت چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر 
فی مابین استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرائی و شرکت های وابسته به آنها 
از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو 

و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذارشــده در ســال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان 

جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب 

اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
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 کاهش 5.2 درصدی تولیدات جهانی
چهارمین فلز پر مصرف دنیا در 2020

فلز ســرب از جمله پرمصرف ترین فلزات غیر آهنی محسوب می شود. خواص فیزیکی شیمیایی، ترکیبات و آلیاژهای متنوع 
این فلز باعث شــده تا در فهرســت فلزات پر مصرف قرار گیرد به طوری که از لحاظ مصرف بعد از آلومینیوم و مس در رتبه 

سوم قرار دارد. 
اما پیدایش ویروس کرونا بر روند تولیدی این فلز پر مصرف همانند دیگر فلزات بی تاثیر نبوده است و خسارات خود را به 
نوعی به آن وارد کرده اســت. آمارهای جهانی می گوید که ظهور این ویروس در دســامبر ۲۰۱۹ صنایع معدنی را حداقل برای 
نیمه ی اول ســال ۲۰۲۰ تحت شــعاع قرار داده اســت تا جایی که تولید فلز سرب در شش ماهه اول سال ۲۰۲۰ در قیاس با 
مدت مشــابه ۲۰۱۹ کاهش ۳.۴ درصدی داشــته است که دلیل آن چیزی جز همه گیری کووید ۱۹ در چین، هند و قزاقستان 

نبوده است. 
تولیدات سرب چین در سال گذشته ی میالدی به دلیل محدودیت های کرونایی و کمبود نیروی کار در معادن تا ۳.5 درصد 
و ۱ میلیون و ۹۸5 هزار تن افت داشته است. در استرالیا با وجود اینکه خسارات ناشی از کرونا بسیار محدود بود اما تولید 
سرب کاهش ۴.۲ درصدی داشته است و دیگر کشورهای تولید کننده ی فلز نقره ای سال ۲۰۲۰ را با کاهشی ۲۰۰ هزار تنی به 
نســبت ســال قبل ازآن پشت سرگذاشتند که از میان کاهش تولید قابل توجه به هند با ۱۴ درصد، پرو با ۸.۴ و آمریکا با ۶.۱ 

درصد مربوط بوده است.
اما از طرفی دیگر و با این حال پیش بینی تولیدات جهانی سرب برای حداقل ۴ سال آینده صعودی است و انتظار می رود که 
در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۴.۲ درصدی به 5 میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند، جایی که کشورهایی نظیر چین، استرالیا 
و پرو نقش تعیین کننده ای خواهند داشت و مجموع تولیداتشان را از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی ۲۰۲۱ به ۳ میلیون و ۳۰۰ 

هزار تنی ۲۰۲۴ خواهند رساند.
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ترکیه ثروتمندترین کشور جهان از نظر معادن بور
ترکیه با 7۳ درصد ذخایر بور کشوری ثروتمند از نظر این معادن است. اگرچه در خصوص تاریخچه کشف معادن بور در ترکیه 
اطالعات قطعی در دست نمی باشد ولی به راحتی می توان گفت که فعالیت های استخراج معادن بور به سال های ۱۸۰۰ می رسد.
شــبه فلز بور که از ســوی بخش های متفاوت در بیش از ۴۰۰ عرصه مورد اســتفاده قرار می گیرد، در بین معادن غنی و مهم 
ترکیه قرار دارد. از بور در صنایع دفاعی، شیشه ســازی، سرامیک سازی، کشاورزی، محصوالت نظافتی و بهداشتی و بسیاری 
دیگر از عرصه ها مورد استفاده قرار می گیرد. حتی ماده خام برخی از لوازم مورد استفاده در راکتورهای هسته ای از بور تولید 

می شود. به همین علت بور معدن ارزشمند آینده نامیده می شود.
اهمیت بور که موارد استفاده بیشماری دارد، عالوه بر استفاده در بسیاری از بخش های صنعتی، بدلیل اینکه یک ماده دوست 

با محیط زیست است، بیش از پیش فزونی می یابد. ترکیه با این معادن غنی کشوری بی مانند در جهان به شمار می رود.
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