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 وقتی صحبت از یک فرد متخصص و کاردان با ســابقه اجرایی باال در حوزه معدن و صنایع معدنی می شود، بی شک وجیه 
اله جعفری یکی از نام هایی است که بالدرنگ به ذهن فعاالن این بخش می رسد.

مســوول دلســوز و کاربلدی که از ۱7 آذرماه ۹۹ سکاندار ایمیدرو، این سازمان توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی شده 
و در جهت رفع نیاز کشــور به محصوالت و فرآورده های معدنی با تاکید بر بهینه ســازی نظام اقتصادی کشور در این بخش 

تالش می کند.
وجیه اهلل جعفری معاونت ســابق امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت و مدیرعاملی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران را در سوابق کاری خود دارد. وی همچنین سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

را نیز در کارنامه دارد. به مناســبت فرا رســیدن دهم تیرماه روز صنعت و 
معدن، طی مصاحبه ای مشروح با این مدیر توانمند دولتی آخرین برنامه ها 
و اقدامات ایمیدرو برای بسترسازی توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی، 
برنامه های اکتشافی، داخلی سازی و کاهش وابستگی به خارج و راه اندازی 

طرح ها در سال ۱۴۰۰ را به گفت وگو نشستیم.
 در راستای ایجاد بسترها و زیرساخت مورد نیاز زنجیره معدن و صنایع 
معدنی سال چه اقداماتی در دستور کار است؟ همچنین در راستای توسعه 
معادن و صنایع معدنی بر اساس فناوری های نوین چه اقداماتی در برنامه 

است و تاثیرات برداشته شدن تحریم ها بر آن چیست؟ 
جعفری-  برنامه ای  ایمیدرو طی ســال ۱۴۰۰ در دو بخش »توســعه« و 

»توانمندسازی« قابل بررسی است. 
در بخش توســعه، شــروع عملیات اجرایی چهار طرح بزرگ فوالد، زغال سنگ و نفلین با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد 
دالر،  تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق 5۶ معدن  کشــور، توســعه مناطق ویژه المرد، پارسیان، کاشان و خلیج فارس با 
هدف جذب سرمایه گذار در بخش صنایع معدنی کشور، تعریف و اجرای طرح های بخش معدن و صنایع معدنی در مناطق 
کمتر توسعه یافته کشور و شروع عملیات اجرایی سه خط انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی و اصفهان و از دریای 

عمان به سیستان و بلوچستان مورد توجه است. 
همچنین در بخش توانمندســازی، افزایش ســرمایه صندوق بیمه به میزان ۹۰۰ میلیارد ناموت )رسیدن سرمایه صندوق به 
یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ناموت(، برگزاری 3۰۰ دوره آموزشــی مورد نیاز بخش خصوصی و ۶ دوره میان مدت تربیت تکنسین، 
عقد قرارداد و توسعه همکاری با بیش از ۲۴ دانشگاه سراسر کشور، حمایت از توسعه گوهرسنگ ها و حمایت از ایجاد بازارچه 

و فرآوری آنها و حمایت از بومی سازی و ساخت داخل، در شمار برنامه های این سازمان قرار دارد.
این سازمان طی سال جاری بیش از یک هزار میلیارد ناموت در زیربناهای بخش معدن هزینه خواهد کرد.

ایمیدرو هم در طرح ایجاد زیربناها برای معادن کوچک فعالیت دارد و هم از طریق شرکت های زیرمجموعه در حال فعالیت 
برای توســعه زیربناهای بخش معدن اســت که از جمله می توان به انتقال آب از خلیج فارس به استان های شرقی کشور و 

احداث راه آهن سیرجان- کرمان اشاره کرد.

وجیه اله جعفری در گفتگوی اختصاصی با سایت خبری معدن 24 مطرح کرد:

تمرکز ایمیدرو بر »توسعه« و »توانمندسازی« در سال 1400
 تالش برای بومی  سازی یک میلیارد دالری
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برنامه های اکتشــافی ایمیدرو در ســال 1400 را بیان بفرمایید و برای توسعه اکتشــافات به سمت اکتشافات عمیق چه 
اقداماتی در دستور کار دارید؟ 

جعفری- اجرای بیش از ۸۰۰ متر حفاری در کشور در سال جاری و توسعه وسیع فعالیت های اکتشافی و همکاری با سازمان 
زمین شناسی با هدف تکمیل ژئوفیزیک های موردنیاز کشور از اهم برنامه های اکتشافی سازمان است. 

در راستای بومی سازی و کاهش وابستگی به خارج در سال 1400 چه اقداماتی در دستور کار خواهد بود؟ 
ایمیدرو از ابتدای سال گذشته، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را به واحدهای تابعه ابالغ و اهداف عملیاتی 
از شرکت های زیرمجموعه دریافت و پایش می کند. طبق برنامه ریزی انجام شده، بومی سازی بیش از 5۰۰ میلیون دالر 
قطعه و فرایند تولید شده است و  طبق برآورد انجام شده با احتساب بومی سازی هایی که در طرح های توسعه صورت 
می گیرد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل 

ایجاد شد. 
برای سال جاری نیز رقم یک میلیارد دالر صرفه جویی حاصل از بومی سازی و توسعه ساخت داخل پیش بینی می شود. 

چه طرح هایی در سال 1400 از سوی ایمیدرو راه اندازی می شود؟
میزان ســرمایه گذاری در طرح های سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دالر می رسد که اشتغال زایی پنج هزار نفری را به 

دنبال خواهد داشت.
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معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اکتشافات جدید در سطح کشور در محدوده های 
مزایده ای و با مشخص شدن منابع جدید آهن، می توان تأمین خوراک و دستیابی به 55 میلیون تن فوالد در سال 

که برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ می باشد را پوشش داد.
از زمان حضور »اسداهلل کشاورز« در سمت معاونت 
معــدن و صنایع معدنــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، شــاهد حرکت های خوبی در ســطح این 
وزارتخانه در بخش معدن بودیم. شــخصیتی که به 
عنوان فردی سالمت محور شناخته شده و به شفافیت 
در عملکرد شهره اســت، لذا می توان انتظار داشت 
بخش معدن و صنایع معدنی به جایگاه واقعی خود 

دست یابد.
کشاورز که سال ها در بخش اکتشافات کشور فعالیت 

کرده، از سابقه ای طوالنی برخوردار است.
وی که پیش از این، مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر اکتشــاف 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بوده، فردی استخوان خرد کرده در بخش معدن و صنایع معدنی و آشنا به امور بوده 
و انتظار می رود طرح ها و پروژه های خوبی برای صادرات مواد معدنی مازاد کشــور ارائه کند. به مناســبت فرا رسیدن 
دهم تیرماه روز ملی »صنعت و معدن«، با این مدیر کارکشته و کاربلد دولت همراه شدیم و برخی مسائل اساسی حوزه 

معدن و صنایع معدنی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم که در ادامه می خوانید.
طرح آزادسازی پهنه ها و معادن راکد و غیرفعال پس از سال ها در دستور کار قرار گرفت. درخصوص ارزش و اهمیت 

این طرح و برنامه ریزی های انجام شده برای آزادسازی و مزایده آنها توضیح بفرمایید.
 با عنایت به بلوکه شدن ۱۶ هزار و ۸3۰ فقره محدوده و معادن که از سال های گذشته به صورت غیرفعال بوده و احصاء 
شده است و چنین پتانسیل باالی معدنی در سطح کشور دراختیار وزارت صمت قرار داشته است، با برنامه ریزی مناسب 
تعداد پنج هزار و ۸۶۶ فقره که بالمعارض بوده یا مخالفتی از سوی دستگاه اجرایی ذی صالح نداشته اند، در 3۱ استان 
شناســایی و در ســامانه کاداستر با رنگ متمایز مشخص گردید و با اطالع رسانی عمومی و دعوت مردم برای سرمایه 

گذاری در حوزه معدن بصورت مزایده اقدام شده است. 
اهمیت این طرح را می توان در فعال سازی محدوده ها و معادن غیرفعال، سرمایه گذاری در بخش معدن، اشتغال زایی، 

تامین مواد اولیه کارخانجات و ایجاد واحدهای صنایع معدنی جدید نام برد.
 با توجه به حضور دستگاه هایی همچون منابع طبیعی، انرژی اتمی، محیط زیست و ... همچنین معارضان محلی، 
اجرایی شدن کامل این طرح و دستیابی به اهداف تا چه اندازه امید می رود؟ سهم مکتشفین و بهره برداران در عدم 

تحقق برنامه ها در این مناطق و بلوکه شدن پهنه ها را چطور ارزیابی می کنید؟
 تعداد پنج هزارو ۸۶۶ فقره محدوده و معادنی که در مزایده قرار گرفته، به نحوی انتخاب شــده اســت که محدوده ها 
بالمعارض بوده و عدم مخالفت دســتگاه اجرایی را داشــته باشد تا بتوان زمان ورود سرمایه گذاران در حوزه معدن را 

معاون معدنی وزارت صمت خبر داد: 

 برنامه چشم انداز تولید 55 میلیون تنی فوالد قابل تحقق است
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سهل و آسان کرد. به طور قطع با مشخص شدن برندگان مزایده محدوده ها و معادن غیرفعال و انجام عملیات اکتشاف 
در این محدوده ها، به نوعی ذخایر جدید معدنی به ذخایر کشور اضافه می گردد. ضمنًا این معاونت به نحوی برنامه 
ریزی کرد که پس از واگذاری مزایده، کار را رها نکرده و اقدامات برندگان مزایده در انجام عملیات اکتشــافی را رصد 
و در صورت لزوم راهنمایی و توصیه الزم انجام شــود. لذا برای رســیدن به هدف اصلی، نظارت پس از واگذاری نیز در 

دستور کار این معاونت قرار دارد.
وزارت صمت و این معاونت با برنامه ریزی انجام شــده برای نخســتین بار، برگزاری چنین مزایده به صورت عموم در 
3۱ اســتان را با این تعداد محدوده و معادن انجام داده اســت و در این مزایده از همه واحدهای صنایع معدنی که 
واحدهای فوالدی را نیز در برمی گیرد خواســته در سرمایه گذاری در حوزه معدن ورود کنند تا بتوانند مواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای خود را از طریق اســتخراج در معدن تأمین کنند. با اکتشــافات جدید در سطح کشور در محدوده های 
مزایده ای و با مشخص شدن منابع جدید آهن، می توان تأمین خوراک و دستیابی به 55 میلیون تن فوالد در سال که 
برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ می باشد را پوشش داد. ضمنًا از دیگر برنامه های این معاونت، تهیه بسته های سرمایه گذاری 
معادن غیرفعال در اســتان ها اســت . لذا شرکت های بزرگ می توانند با شرکت در این مزایده ها برنامه ریزی الزم برای 

تامین مواد اولیه خود را انجام دهند. 
ایــن معاونت دارای چهار دفتر تخصصی در حوزه های امور اکتشــاف، بهره برداری از معادن، صنایع معدنی و 
نظارت بر امور معادن اســت که این دفاتر تخصصی با برگزاری جلســات متعدد و نیز در شورای عالی معادن به 
دنبال مصوبه های الزم در راســتای ریل گذاری درســت در حوزه معدن و صنایع  معدنی هستند که همه امور و 
اتفاقات حوزه معدن در تمامی وجوه اعم از سرمایه گذاری، اکتشاف، بهره برداری، بازار، صادرات و غیره را رصد 
و در راستای سهل و آسان کردن فعالیت های معدنی و صنایع معدنی با درنظر گرفتن زمان، اقدامات الزم انجام 

می شود.
ضمنًا این معاونت با شــرکت در کمیســیون صنایع و معادن مجلس با همفکری و کمک از نمایندگان محترم مجلس 

شورای اسالمی، به دنبال تحقق کمک به فعالیت های معدنی و لغو مصوبه های دست و پاگیر است.
تاثیر احیاء مجدد برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم ها بر بخش اکتشافات کشور چه خواهد بود؟ این مهم تا 

چه اندازه می تواند یاری رسان بخش در استفاده از فناوری های روز، رفتن به اکتشافات عمقی و ... باشد.
با توجه به حساســیت دستگاه هایی مانند سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست و 
نیز قرارگرفتن مواد معدنی در عمق، قطعًا نیاز به اکتشــافات عمیق می باشد تا شکل و طراحی مناسبی برای استخراج 

مواد معدنی انجام گیرد که این امر با استفاده از ماشین آالت و فناوری های روز دنیا امکان پذیر است. 
لذا در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم ها می توان از ماشین آالت روز و تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه معدن 
در راستای اکتشافات در عمق و نیز آسیب حداقل به منابع طبیعی، گام برداشت. بر این اساس، استفاده از این ابزارآالت 

فنی و تکنولوژی پیشرفته ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن را کاهش خواهد داد.
در نهایت، اســتراتژی وزارتخانه برای توســعه اکتشافات و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق سند چشم انداز 
1404 این حوزه و دســتیابی به 55 میلیون تن فوالد چیســت؟ چه برنامه هایی برای جبران عقب ماندگی ها در این 

حوزه پیش بینی شده است؟
صــادرات صنایع معدنی یعنی تولید محصول از مــواد معدنی،  لذا در صورتی که هر ماده معدنی یا محصول صنایع 

معدنی که در کشور به عنوان مواد اولیه واحد تولیدی دیگری نباشد قابلیت صادراتی دارد.
توجه به این موضوع، فعالیت شرکت های تجارتی معدنی، کسب سهم از بازار جهانی و نیز ارزآوری برای کشور را محقق 

می کند.
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 به گزارش معدن۲۴، دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده و اختصاص 
این روز فرصت مغتنمی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، 

زیرا این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حایز اهمیت است.
در همین راســتا و به همین مناســبت، در گپ و گفتی با دکتر »سعید زرندی« معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برخی از مهمترین موضوعات و برنامه های این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله تولید و صادرات 

و برداشته شدن احتمالی تحریم ها و احیاء مجدد برجام را به گفت وگو نشستیم.
برای رفع کمبودهای توسعه زنجیره فوالد در افق 1404 و حفظ  سهم و نقش ایران در بازارهای جهانی، همچنین پاسخگویی 

به نیازهای داخلی چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟
دکتر زرندی- برنامه ای تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر« را در دست اجرا داریم. با شرکت های بزرگ تفاهم 

کردیم و این شرکت ها در حال سرمایه گذاری قابل توجهی برای ظرفیت سازی 
بیشــتر در حلقه های کمتر سرمایه گذاری شده  زنجیره  هستند. این حلقه ها 
عمدتا شامل اکتشاف، فراوری و تولید کنسانتره، آهن اسفنجی، اسلب و ورق 

فوالدی و محصوالت آلیاژی هستند.
هرچند در بخش ذوب القایی کوچک مقیاس و نورد مقاطع طولی اعالم کردیم 
این بخش اشــباع اســت، اما اگر واحدی به ویژه از طریق تغییر خط موجود 
نســبت به تغییر محصول بیلت به اسلب و یا تولید محصوالت آلیاژی اقدام 

کند، حداکثر حمایت به عمل خواهد آمد.
به منظور توســعه صادرات محصوالت بخــش معدن و صنایع معدنی چه 
استراتژی ها و برنامه هایی وجود دارد و چه تسهیالتی در نظر گرفته خواهد شد؟
 در حال حاضر با توجه به نرخ باالی ارز، صادرات جذابیت مناســبی دارد. رفع 
موانع و تسهیل امور در دست اجراست. به عنوان مصداقی از این موضوع، به 

نامه اخیر دفتر صنایع معدنی می توان اشاره کرد که به موجب آن، نیاز به تایید هر باره صادرکننده توسط وزارتخانه در سامانه 
فرامرزی گمرک EPL وجود ندارد )نامه ۶۰/۸۱3۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰3/۲۰(. اما توجه به این نکته مهم است که محصوالت فوالدی 

نیز به نوعی ماده خام محسوب می شوند و باید به سمت ایجاد ارزش افزوده حداکثری حرکت کرد.
لذا باید سرمایه گذاری ها به سمت تولید محصوالتی نظیر ورق ضدزنگ و آلیاژی سوق داده شود و ضمن تسهیل در صادرات  
محصوالت فوالدی، تمرکز حمایت ها بر صادرات کاالهای مصرفی و ســاخته شده از این محصوالت باشد )نظیر لوازم خانگی، 
ترانسفورماتور و...( که این مهم نیز با برقراری ارتباط بین منافع تولیدکنندگان محصوالت ساخته شده از فلزات اساسی از یک 

سو و تولیدکنندگان کاالهای مصرفی مرتبط از سوی دیگر امکان پذیر است.
در راستای تامین مالی بیشتر برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه از طریق بازار سرمایه، اقدامات خوبی از پارسال 

آغاز شده است. در این زمینه و برنامه ها و اقدامات توضیح بفرمایید.
تســهیل در صدور مجوز از طریق خوراک وارداتی با توجه به احتمال رفع کامل تحریم ها و بهبود شــرایط بین المللی، از جمله 

مهمترین برنامه هایی است که اجرایی می شود.

معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صمت در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

رونمایی از مسیر جدید توسعه فوالد در ایران
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به همین منظور بهمن ماه پارســال تفاهم نامه ســه جانبه بین وزارت صنعت، ســازمان ایمیدرو و بانک صنعت و معدن به 
منظور استفاده از ظرفیت های مالی شرکت های مرتبط با وزارتخانه برای تامین مالی واحدها و پروژه های اولویت دار بخش 

صنعت و معدن امضا شد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه کمک به رونق ســرمایه گذاری و تامین مالی واحدها و پروژه های بخش صنعت و معدن و 

حمایت از اشتغال دراین حوزه است.
تاثیر احیاء مجدد برجام و برداشــته شــدن احتمالی تحریم ها بر بخش معدن و صنایع کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
این مهم تا چه اندازه می تواند یاری رســان بخش در اســتفاده از فناوری های روز، رفتن به اکتشافات عمقی و دستیابی به 

اهداف زنجیره فوالد در افق 1404 باشد.
خوشبختانه با توجه به توانمندی واحدهای تولیدی در حوزه معدن و صنایع معدنی، این بخش در دوران تحریم  تاثیرپذیری 
کمی داشته و در عین حال سهم قابل توجهی از  ارز مورد نیاز را نیز تامین کرده است. به هر حال رفع تحریم، تبادالت بانکی 

و خرید تجهیرات معدنی را تسهیل خواهد کرد.
برنامه های امســال وزارتخانه درخصوص مجوز ســاخت و احداث واحدهای فوالدی را عنوان بفرمایید و این طرح چه 

تاثیری بر توسعه زنجیره فوالد خواهد داشت؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه های گذشــته با تفویض اختیار حداکثری به ســازمان های اســتانی، کاهش موانع و 
ضوابط غیرضروری )مانند الزام رعایت حداقل ظرفیت یا اخذ موافقت اولیه زیرساخت و محیط زیست قبل از صدور مجوز(، 
هدایت متقاضیان جوازتاســیس در صنایع میانی و پایین دســت به سمت تکمیل زنجیره از طریق اکتشاف گام های خوبی 

در این مسیر برداشته است.
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شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات یکی از پنج شرکت بزرگ سرمایه گذاری در ایران است که سرمایه گذاری در 
بخش های اســتخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی معادل ۹۰ درصد ترکیب دارایی های شرکت را در سال گذشته تشکیل 
می دهند. این شــرکت از ســهامداران عمده مجموعه های بزرگ معدنی و فوالدی ایران از قبیل شرکت های معدنی و صنعتی 
گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شرکت ملی مس، معدنی و صنعتی صبانور، مجتمع فوالد خراسان، 

آهن و فوالد ارفع است. 
در روزهای اخیر، استقرار مدیریت جدید در این شرکت، آغاز تدوین استراتژی جامع برای هلدینگ و به ویژه نگاه مشارکت جویانه 

در حوزه برنامه ریزی استراتژیک این مجموعه بزرگ با شرکت هایی 
چون گروه سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن 
اصفهان و.... می تواند به منزله نقطه عطفی در فعالیت ها و ورود 

به فصل دیگری از توسعه این شرکت قلمداد شود. 
در ادامه مصاحبه ما را با دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل جدید 
این مجموعــه درباره وضعیت تولید در زنجیره فوالد کشــور و 
همچنین طرح های توسعه شرکت های گروه »ومعادن« می خوانید:
وضعیت زنجیره فوالد کشــور را در راستای تحقق چشم انداز 

1404 چگونه می بینید؟
برای تحقق برنامه افق ۱۴۰۴، ظرفیت سازی الزم در بخش فرآوری 
کنسانتره و تولید گندله آهن، باالتر از میزان مورد نیاز انجام شده؛ 
بطوری که در موازنه زنجیره فوالد در سال ۱3۹۹ بر اساس ظرفیت 

اسمی، مازاد کنسانتره سنگ آهن حدود ۸ میلیون تن و مازاد گندله حدود ۱۲ میلیون است. در این بخش کار خوبی انجام 
شده لیکن جهت حصول توازن در زنجیره، در بخش آهن اسفنجی، الزم است در تکمیل و عملیات اجرای طرح های در دست 

اجرا سرعت عمل بیشتری اعمال شود.
در خصوص شــمش فوالدی، ظرفیت ســازی الزم برای تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام محقق شده و باتوجه  به 

نیاز داخلی در این بخش، امکان صادرات نیز پیش بینی شده است.
در بخش مقاطع طولی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی، ظرفیتی که ایجادشده بسیار باالتر از مقدار هدف گذاری شده 

است که بیانگر اشباع بودن این حلقه از زنجیره تولید است.
نکته بســیار حائز اهمیت این اســت که برای تحقق چشم انداز ۱۴۰۴، ما ســاالنه به ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم، 
درحالیکه ظرفیت تولید کشور ۱۴۰ میلیون تن در سال است و با این حساب، هر ساله به میزان ۲۲ میلیون تن کمبود سنگ 

آهن داریم، بنابراین گلوگاه اصلی زنجیره فوالد کشور تأمین سنگ آهن و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است.
وضعیت هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این زنجیره چگونه است و در چه موقعیتی قرار دارد؟

در حال حاضر عمده سرمایه گذاری این شرکت در زنجیره سنگ آهن و فوالد متمرکز است؛  بیشترین سهم بازار شرکت های 

در گفتگو با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات مطرح شد:

دو رویکرد مهم »ومعادن«
تنوع در محصول، توازن در تولید
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زیرمجموعه »ومعادن« در تولید کنسانتره و گندله است. بنا داریم با همکاری و هماهنگی شرکای استراتژیک خود نظیر گروه 
سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری غدیر برنامه ای متمرکز جهت ایجاد توازن در زنجیره تولید را به طور جدی دنبال کنیم. 
همچنین بر اساس استراتژی های جاری برای ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصوالت و ورود به عرصه تولید فلزات استراتژیک 

آینده خواهیم کوشید. 
اخیرًا تفاهم نامه ای با گروه سرمایه گذاری امید امضا کرده اید؛ در مورد این تفاهمنامه توضیح دهید؟

شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه ســرمایه گذاری امید، دو هلدینگ بزرگ معدنی در سطح کشور 
هســتند که ســهام عمده شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر، چادرملو و گهرزمین به این دو تعلق دارد. امضای 
این تفاهم نامه کمک خواهد کرد که در راهبری شــرکت های زیرمجموعه هماهنگی و مشارکت بیشتری داشته باشیم. 
قطعا این هماهنگی و سیاستگزاری مشترک هم افزایی و بهره وری بیشتر این شرکتها را هم در مدیریت کالن شرکتها و 
هم در تعاملی که با یکدیگر می توانند داشته باشند افزایش خواهد داد. اهمیت این مشارکت استراتژیک زمانی روشن 
تر می شــود که در نظر بگیریم ســهم »ومعادن« و گروه امید مجموعًا در زنجیره فوالد کشور، بالغ بر ۶5 درصد از تولید 
کنســانتره، حدود ۴۰ درصد از تولید گندله، ۲۴ درصد از تولید آهن اســفنجی، ۱۲ درصد از فوالد خام و 5 درصد از تولید 

محصوالت فوالدی است.
تدوین سند برنامه ریزی توسعه مشترک این دو هلدینگ بزرگ صنعتی و معدنی بهانه ای است تا دو شرکت نهایت همکاری 
و همفکری را با یکدیگر داشــته باشــند. اعتقاد داریم این همکاری در درجه اول منافع سهامداران هر دومجموعه و در نگاه 

کالن، توسعه بیشتر صنعت کشور را در حوزه معدن و صنایع معدنی در پی خواهد داشت. 
اجرای طرح های توسعه شرکت های گروه چه تاثیری بر تولید در زنجیره فوالد خواهد گذاشت؟ کمی در این باره توضیح 

دهید.
در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید کنســانتره و گندله در منطقه گل گهر به ترتیب ۲۶.۹ و ۱۹.5 میلیون تن اســت که در 
صورتی که طرح های توسعه گهرزمین به مرحله اجرا برسد، این میزان به ۲۸.۴ و ۲۲ میلیون تن می رسد. ما برای تحقق این 
میزان تولید کنسانتره، به ۴5 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم که با توجه به برنامه استخراج منطقه، امکان تولید این میزان 
ســنگ آهن تا ۱5 ســال آینده وجود دارد. با توجه به کمبود سنگ آهن جهت تأمین خوراک پایدار کنسانتره و گندله سازی 
در منطقه گل گهر و همچنین نیاز به تأمین بخشــی از نیاز کنســانتره کشور، احداث واحد جدید کنسانتره و گندله سازی با 
چالش های جدی رو به رو خواهد بود. در حال حاضر مجموع ظرفیت واحدهای احیاء موجود در منطقه گل گهر 7.۲ میلیون 

تن است که در صورت تحقق طرح های توسعه به میزان ۱۲.۴ میلیون تن خواهد رسید.
همچنیــن مجموع ظرفیت واحدهای احیاء در منطقه چادرملو 5.۱ میلیون تن اســت که با توجه به کمبود ۴ میلیون تنی 

گندله برای رسیدن به این میزان تولید آهن اسفنجی، احداث واحد ۴ میلیون تنی گندله سازی توجیه پذیر بنظر می رسد.
در منطقه گل گهر، مجموع ظرفیت واحدهای فوالدی و تولید محصول نهایی به ترتیب 5.5 و ۶.3 میلیون تن اســت که با 
اجرای طرح های توسعه این مقدار به 5.۸ و ۶.۶ میلیون تن خواهد رسید. همان طوری که قبال اشاره شد ظرفیت برای تولید 

محصول نهایی بسیار بیشتر از هدفگذاری است.
شــرکت چادرملو چندین طرح توسعه در دســت اجرا دارد که با اجرای این طرح ها، ظرفیت تولید کنسانتره، گندله و آهن 
اســفنجی به ترتیب به ۱۱.۴، ۱۲.5 و 7.۸ میلیون تن ارتقاء می یابد. ســرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح ها چیزی حدود 

۱ میلیارد یورو است.
با فرض تولید ۱۱.۴ میلیون تن کنســانتره در ســال و با احتساب ذخایر D۱۹ ، شرکت حدود ۸ سال سنگ آهن مورد نیاز را در 
اختیار دارد و برنامه ریزی شده این شرکت با توسعه اکتشافات و استفاده از منابع دیگر شده مواد اولیه خود را برای سالهای 

آتی تامین نماید. 
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شما چه راهکارهایی برای برون رفت از چالش های فعلی زنجیره فوالد پیشنهاد می دهید و چه اقداماتی را انجام داده اید؟
چالش اصلی زنجیره فوالد در حال حاضر تامین مواد اولیه اســت. ســرمایه گذاری و توجه ویژه به بخش اکتشــاف جهت 
تامین مواد اولیه مناسب و کافی و استفاده از دانش و فناوری مدرن می تواند تا حد زیادی نگرانی هایی را که در این حوزه 

وجود دارد،  برطرف کند. در این خصوص برنامه های مهمی در زمینه اکتشاف داریم که در زمان مناسب اعالم خواهد شد.
مورد دیگری که الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد مسئله تأمین زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل است. توسعه 
حمل و نقل ریلی و دریایی امکان دسترســی آســان و بصرفه را به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و امر مبادله در 
ســطوح ملی و بین المللی را تســهیل می کند. از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص 
مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود. در این زمینه هم سرمایه گذاری های مهمی در قالب یکی از 
شرکتهای زیرمجموعه بنام شرکت مدیریت بین المللی همراه )جاده، ریل، دریا( شده و اقدامات زیربنایی مهمی را دنبال می کنیم.
بســیار امیدواریم با استقرار دولت جدید همراهی های بیشتری برای پشتیبانی از صنعت کشور و رفع موانع تولید در حوزه 

معدن و صنایع معدنی صورت گیرد. اقداماتی چون: 
۱- عدم اعمال محدودیت در صادرات محصوالت در میان مدت و امکان اســتفاده مســتقیم و بدون واســطه از درآمدهای 

صادراتی جهت تامین مالی واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی
۲- اصالح قوانین مالیاتی؛ افزایش مالیات بر تقسیم سود و کاهش مالیات بر افزایش سرمایه و درآمد شرکت ها

3- عدم دخالت دولت در تنظیم قیمت ها و پرهیز از قیمت گذاری دستوری
۴- تامین مالی ارزی صنایع غیرصادراتی متضرر از تحریم ها با ارائه تسهیالت ارزی با سود و کارمزد پایین
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دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس آمار تولید، تا پایان خردادماه 
ســال جاری موفق به تولید 75 هزار و 57۹ تن کاتد مس شــد که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۹.5 

درصدی برخوردار شده است.
سعدمحمدی با اعالم این خبر و ضمن قدردانی از تالش های پرسنل غیور و تالشگر شرکت مس برای حفظ جریان صعودی 
در تولید، گفت: شرکت مس همچنین تا پایان خرداد ماه سال جاری ۹۴ هزار و۹۹5 تن آند مس تولید کرده است. مدیرعامل 
شرکت مس تصریح کرد: همچنین مقایسه آمار تولید آند شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده افزایش 

3.5 درصدی است.
به گفته ســعدمحمدی تولید کنسانتره مس نیز در این 
دوره  زمانی، رشــد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل تجربه کرده است، به طوری  که شرکت مس تا 
پایان خردادماه 3۲۲ هزار و ۸۰۱ تن کنسانتره مس تولید 

کرده است.
مدیرعامل شــرکت مس در ادامه اظهار داشت: تا پایان 
خردادماه امسال تولید مس محتوی معدنی شرکت ملی 
صنایع مس ایران از مجتمع های مس سرچشمه، میدوک 
و سونگون، درمجموع 7۸  هزار و 7۲۹ تن بوده است که 
در برابر برنامه تعریف شده رشد 5 درصدی داشته است. 
سعدمحمدی با بیان این که کل استخراج شرکت مس در 
طی این بازه  زمانی درمجموع 5۲ میلیون و ۶۲۱ هزار تن 
بوده است، گفت: این میزان استخراج در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته رشد ۲5 درصدی را نشان می دهد. وی با اشاره به تولید محصول جدید اسید سولفوریک در کارخانجات 
شــرکت مس اظهار داشــت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۱۶ هزار و 7۱ تن اسید تولید شده که 3.۶ برابر تولید سال گذشته 
است. سعدمحمدی در پایان به ثبت رکورد جدید در خردادماه امسال در مجتمع مس سرچشمه اشاره کرد و گفت: کارخانه 
ذوب سرچشمه در این ماه ۲3 هزار و ۲۶ تن آند تولید کرده است که رکورد جدیدی در تاریخ این کارخانه محسوب می شود.

تراک های سنگین در مس سرچشمه بومی سازی شدند
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه بومی سازی و پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی در تولید اشــاره کرد و گفت: چهار دستگاه کامیون ١٢٠تنی اسقاطی در مجتمع مس سرچشمه بومی سازی 

شده و به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرعامل شــرکت مس افزود: خوشبختانه همکاران ما توانستند سیستم های برقی این کامیون ها را با طراحی کامال ایرانی 

مجددًا با هزینه پایین راه اندازی کنند.
سعدمحمدی خاطرنشان کرد:چهار دستگاه آماده شده و دو دستگاه دیگر در حال راه اندازی است.

وی افزود: در سال٩٩ بیش از یک میلیارد ُتن اکتشاف جدید با ذخیره عیار نیم درصد داشتیم و امیدوار هستیم که این رقم 
را در سال۱۴۰۰ ارتقا دهیم.

اردشیر سعدمحمدی در گفتگو با معدن 24 مطرح کرد:

بهار پر بار شرکت مس در تولید
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تا 4 سال آینده، شرکت مس جزو 10 کشور برتر دنیا در تولید مس خواهد بود
مدیرعامل شــرکت مس در ادامه با اشــاره به برنامه های توسعه ای شرکت خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران در 
راستای وظایف و تعهدات اخالقی که برای اقتصاد کشور برعهده دارد در مسیر صعودی، سرمایه گذاری می کند و به وظایفش 

عمل می کند. در این راستا، شرکت ۱۰۱هزار میلیارد ناموت برای اجرای پروژه در صنعت مس سرمایه گذاری کرده  است.
وی ادامه داد: ظرف 3 تا ۴ سال آینده، شرکت مس جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در تولید مس خواهد بود و درآمد شرکت به ۴.5 

میلیارد دالر خواهد رسید.
سعد محمدی تاکید کرد: شرکت مس نیازمند وفاق و همدلی، یکرنگی و دوستی است تا بتواند این مسیری را که برای خود 

تدوین کرده، با موفقیت طی کند.
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مهندس تقی زاده /مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار آن، ظرفیت باالیی برای توسعه اقتصادی و قرار گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان 
را برای ما فراهم کرده است که می توان با مدیریت منسجم و کارآمد، بکارگیری نیروهای متخصص، استفاده از فناوری های 
نوین، ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان ، شرکت های صنعتی نوآور، به رشد و توسعه این 

بخش از اقتصاد کشور بیاندیشم .
وجود بســیاری از معادن در نقاط کم برخوردار کشــور قابلیت انکار ناپذیری برای توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و 
انسانی اینگونه مناطق فراهم نموده است که می توان با برنامه ریزی منسجم و اصولی و برداشتن موانع و بروکراسی اداری 

از این ظرفیت بالقوه  به نحو احسن بهره برداری کرد و رونق کسب وکار را در میهن اسالمی به ارمغان آورد.
از سوی دیگر با تأسی به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اتکاء به تولید داخلی، بهره برداری از معادن مزایایی مانند 
ایجاد اشــتغال در مناطق محروم ، احداث تاسیســات زیر بنایی از قبیل جاده ، خطوط راه آهن ، برقرســانی، آبرسانی، امور 

بهداشتی و آموزشی و... دارد  که کل جامعه از آن بهره مند می شوند.
ضمن تبریک این روز به تمامی فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی، آرزو می نمائیم دســت اندرکاران و تصمیم گیرندگان 
امور اقتصاد و توسعه کشور با نگاهی عمیقتر به جایگاه  معادن و صنایع معدنی آینده ای روشن و امید آفرین  را برای این 

بخش از اقتصاد کشور رقم زنند.

اکتشاف پیشران توسعه معدن و صنعت 
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واحد احیاء مستقیم فوالد سفیددشت با ثبت سومین رکورد 
متوالی تولید ماهیانه، بهار 1400 را پشت سر گذاشت

    

  با تولید ۸۲۱۴5 تن آهن اســفنجی در ســومین ماه از فصل بهار، رکورد تولید این محصول در واحد احیاء مســتقیم فوالد 
سفیددشت نسبت به آخرین رکورد ثبت شده در اردیبهشت ماه همین سال، به میزان ۱۰۴5 تن ارتقا یافت. 

دکتر ایمان سلیمانی مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت در تکمیل این خبر افزود: با تولید این میزان محصول در خرداد 
ماه، عالوه بر ثبت سومین رکورد متوالی در تولید ماهیانه، تولید تجمعی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز به میزان ۱۲ درصد 

مازاد بر برنامه محقق گردید.
 وی همچنین با اشاره به عملکرد موفقیت آمیز بزرگترین واحد صنعتی استان در ارزیابی سالیانه مجمع امور شرکتهای گروه 
فوالد مبارکه، کســب این گونه موفقیت ها را مرهون تالش شــبانه روزی کارکنان، پیمانکاران، تامین کنندگان و سایر شرکای 

کسب و کار شرکت دانست. 
ایمان سلیمانی با تقدیر از حمایتهای سهامداران شرکت )فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو( در جهت دستیابی به توفیقات پی 

در پی این شرکت، برای آغاز تولید تختال در واحد فوالدسازی و ریخته گری تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.
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نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الزامات ۱۰گانه توسعه معدن کاری در کشورمان، 
گفت: در کشــور ما معدن کاری به هیچ وجه متناسب با ذخایر و ثروت عظیم انباشته شده صورت نمی گیرد و مردم ایران، از 
فرصت بزرگ خلق و تولید ثروت معدنی، ایجاد انباشت سرمایه  مولد و در پی آن سرمایه گذاری های بزرگ توسعه ای از درآمد 
حاصله، محروم شده اند. »سجاد غرقی«  در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت و 
معدن افزود: سهم فرآورده های معدنی در اقتصاد دنیا حدود 5 درصد است که در کشورهای معدنی نظیر تاجیکستان سهم 
بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به 5.5 درصد، در شیلی به ۹ درصد و در استرالیا به ۱۰.۴ درصد می رسد. سهم بخش 
معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما رقم ناچیز ۹۸ صدم درصد بوده و این در حالی است که در بدبینانه ترین حالت ایران 
صاحب یک درصد ذخایر معدنی جهان و از جمله کشورهای غنی معدنی محسوب می شود. این بدان معناست که فرصت 

افزایش دست کم بیش از پنج برابری درآمد خود از بخش معدن دور از دسترس نیست.
وی گفــت: ذخایر معدنی هرچند از لحاظ ماهیت، به مانند نفت جزئی از 
منابع طبیعی محسوب می شوند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی گسترده 
)به طور عمده در مناطق کم برخوردار(، اشــتغال زایی باالتر و همچنین عدم 
انحصار دولتی و صنعتی )وجود هزاران معدن دار در کشــور(، پتانســیل 
تاثیرگذاری بســیار بیشتری نسبت به نفت در توزیع ثروت ناشی از تولید 
برای مردم کشــور دارد. غرقی بیان داشت: با این حال قوانین، رویکردها و 
استراتژی های معدن کاری در کشور به گونه ای تنظیم شده که مانع توسعه 
این صنعت بوده و فقط در جهت افزایش درآمد دولت یا تامین ارزان نهاده 
برای حلقه های پایین تر بوده اســت. وی ادامه داد: به عنوان نمونه حقوق 
دولتی معادن از حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ناموت ســال ۹7، به ۱۰ هزار 
میلیارد ناموت در بودجه ســال ۱۴۰۰ رسیده که هیچ تناسبی با رشد واقعی 

این بخش ندارد. در همین زمان، ده ها بخشنامه  ضد توسعه ای به منظور محدود کردن فعالیت معادن از جمله وضع عوارض 
و تیک های صادراتی، مشمول قرار دادن همه معادن در تبصره ۴3 قانون برنامه ششم و غیره صادر شده است.

نایب رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  خاطرنشــان کرد: برای تولید و دستیابی به این ثروت و 
ورود به باشگاه کشورهای معدنی، نیازمند »انقالب معدنی« در کشور هستیم. از این رو به منظور دستیابی به شعار »تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« در حوزه معدن و همچنین ایجاد انقالب معدنی با هدف توسعه قابل توجه اقتصادی کشور و 
افزایش اشتغال زایی، پیشنهاداتی در دو بخش کلی »رویکردها و اولویت ها« و »نهاده سازی و حمایت های حقوقی« تنظیم 

شده است. 
الف. رویکردها و اولویت ها

1- تغییر استراتژی  بر اساس ارزش افزوده
وی گفت: امروزه در کشــورهای بزرگ معدنی دنیا، بر اســاس اســتراتژی زنجیره ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی 
بر ارزش افزوده )میزان ســتانده باقی مانده پس از کســر نهاده ها( تنظیم گری انجام می شود و لزوما به سمت تکمیل 
همه حلقه ها و زنجیره های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی روند. برای نمونه دو کشــور استرالیا و برزیل به عنوان 

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: 

10 الزام توسعه صنعت معدن کاری ایران
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صاحبان بزرگ ترین ذخایر ســنگ آهن دنیا، جهت کســب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده 
خود را هر ساله صادر می کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فوالد آلیاژی، های تک و مرغوب صرف می شود. 
یکی از مصادیق رویکرد غیراقتصادی در ایران به ارزان فروشــی اجباری سنگ آهن و سوبسیدهای سنگین انرژی برای 
تحقق شــعار »مبارزه با خام فروشی« است که در عمل سبب ایجاد ارزش افزوده منفی در بخش مهمی از زنجیره های 
معدنی-صنعتی و به ویژه زنجیره آهن و فوالد به عنوان پیشران معادن و صنایع کشور شده است. غرقی اظهار داشت: 
در ســال های گذشته تاکید بر شعار »مبارزه با خام فروشی« واجد ابهامات فراوانی بوده و آسیب های زیادی به بخش 
معدن و کل اقتصاد کشــور وارد کرده است. زیرا شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، 
وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و غیره باید مبنای تصمیمات اســتراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود 
باشــد و نمی توان یک سیاســت را همواره برای همه رشته ها در پیش گرفت.  وی افزود: برای نمونه اعمال غیرقانونی 
عوارض صادراتی ۲5 درصدی )از قیمت صادراتی و نه سود( و محدودیت کلیک صادرات )امضای طالیی(، ارزش ماهانه 
صادرات سنگ آهن از ۱57 میلیون دالر در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دالر در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در 
جهت حمایت از بخش فوالدسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خالف انتظار سیاست گذاران، در عمل کمکی به تامین 
نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش 5۰ درصدی واردات 

برخی محصوالت فوالدی در سال ۹۹ بودیم.
2-توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

نایب رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان داشــت: حمایت های قانونی و مالی دولت ها در 
معادن بزرگ مقیاس متمرکز شــده و اصوال قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها هیچ نسبتی با شرایط معدن کاری در مقیاس 

کوچک نداشته اند. 
وی گفت: این درحالی اســت که ۸5 درصد اشــتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس انجام شده و این معادن 73 
درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده اند. افزایش اشتغال زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی های 
عمومی بنگاه های کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور 
محسوب می شوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک 

مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
3-توسعه اصولی اکتشافات

غرقی ادامه داد: در حالی که در چین و اســترالیا ســالیانه بین پنج تا هشت میلیون متر حفاری اکتشافی صورت می گیرد، از 
آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در ایران از سال ۱3۱7 تا ۱3۹۸، در کل حدود ۶ میلیون متر حفاری انجام شده است. از این رو 

الزم است با رویکردی اصولی از جمله پیشنهادات ذیل، جهشی در حوزه اکتشافات صورت گیرد:
آزادسازی اطالعات مقدم بر آزادسازی پهنه ها و محدوده ها: 

اطالعات پایه معدنی به طور وســیعی در سازمان زمین شناسی، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت تهیه و محبوس شده اند. 
الزم است پیش از آزادسازی محدوده ها و پهنه ها، نسبت به آزادسازی این اطالعات در جهت توسعه اکتشافات اقدام شود.

اولویت بخشی به اکتشاف خوشه ای نسبت به اکتشاف پهنه ای:
 ۱۲ هزار پروانه بهره برداری معدن، عمدتا به صورت کوچک مقیاس در کشور وجود داشته که اکتشافات اولیه و تفصیلی در 
آنها صورت گرفته و زیرســاخت های حقوقی و عملیاتی اولیه ای مانند مجوزها و احداث جاده انجام شده است. این معادن 
نزدیک ترین مســیر برای افزایش ذخایر موجود و بهترین نقشه راه برای کشف معادن بزرگ ذخایر بوده و الزم است نسبت 
به امکان انباشــت سرمایه، فعال سازی و ایجاد مشوق های الزم جهت ایجاد اکتشافات خوشه ای، در کنار اکتشافات پهنه ای 

اقدام شود.
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افزایش قابل توجه بودجه سازمان زمین شناسی در جهت توسعه اکتشافات پایه: 
به عنوان ســرمایه گذاری عظیم و ضروری در بخش معدن کشــور محسوب می شود. طبیعتا در صورتی که از بخش معدن، 
درآمدزایی در حد صنعت نفت را انتظار داشته باشیم، الزم است بودجه های اکتشافی نیز به صورت متناسب افزایش یابد. 
اکنون بودجه ساالنه سازمان زمین شناسی آمریکا )USGS( حدود یک میلیارد دالر است. این در حالی است که بودجه سازمان 
زمین شناسی در ایران تنها حدود ۱۴۰ میلیارد ناموت )5.۸ میلیون دالر( است. به نظر می رسد جهت توسعه اکتشافات پایه ای، 

الزم است بودجه این سازمان، از محل حقوق دولتی ماخوذه دست کم به بیش از 5 برابر وضعیت موجود افزایش یابد.
4- اولویت بخشی به تامین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  اظهار داشت: بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی، بیش از 
۴3 درصد هزینه های عملیاتی معادن مربوط به ماشــین آالت اســتخراجی است. تامین به موقع و ارزان قیمت ماشین آالت 
معدنی، تاثیر قابل توجهی در اقتصادی شــدن ســرمایه گذاری، کاهش نرخ استهالک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره وری 
خواهد داشــت.  وی در عین حال گفت: با این حال برخی رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشــین آالت معدنی 
)هپکو( و ممنوعیت و محدودیت های وضع شده وارداتی به ویژه ماشین آالت دسته دوم، آثار فاجعه باری در بخش معدن 
به جا گذاشته است. تولید این شرکت در بهترین سال های فعالیت خود کمتر از ۲ هزار دستگاه بوده و البته در سال های اخیر 
به 3۰ دســتگاه در ســال نیز رسیده است که این اعداد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ۶ هزار معدن فعال )از ۱۲ هزار پروانه( در 

کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است. 
غرقی تاکید کرد: از این رو الزم است ضمن حمایت هوشمندانه و زمان بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیالت و 
انتقال تکنولوژی، واردات در این بخش نیز تسهیل شود. نکته قابل توجه آن که برخی از مسئوالن واردات ماشین آالت معدنی 
را با واردات خودرو مقایسه کرده، حال آن که ماشین آالت معدنی از نوع سرمایه گذاری و کمک به رونق تولید محسوب شده و 
با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به داللی و سفته بازی نخواهد شد.

ب. نهادسازی و حمایت های حقوقی
5- تشکیل وزارت معادن

وی در ادامه بیان داشت: مقام معظم رهبری در سال ۹۸ به این موضوع اشاره داشتند که »یکی از بهترین جایگزین ها برای 
صادرات نفت، حوزه معدن اســت«. با این دورنما و با توجه به نقش بی بدیل معدن در یک دهه آینده اقتصاد ایران، الزم 
اســت دگردیسی اساسی در مدیریت این بخش انجام شود؛ از این رو پیشنهاد می شود نسبت به تشکیل وزارت معادن به 
طور مســتقل اقدام شــود. نایب رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  یادآور شد: مدیریت ذخایر 
طبیعی در کشــورهای بزرگ معدنی اصوال به صورت متمرکز صورت می گیرد. در کشورهایی مانند شیلی و برزیل که همزمان 
دارای ذخایر نفتی و معدنی هستند، وزارت معدن و انرژی و در سایر کشورهایی مانند چین و استرالیا، وزارت منابع طبیعی 
)متشــکل از معادن، نفت، محیط زیست( شکل گرفته و اصوال مدیریت همزمان صنعت و معدن، به دلیل ماهیت متفاوت 

آنها از یکدیگر، در دنیا در دو وزارتخانه جدا از هم صورت می گیرد. 
وی ادامه داد: از این رو روش دوم تغییر نهادی در مدیریت حوزه معدن، ادغام بخش های منابع طبیعی، محیط زیست انرژی 

و معدن و تشکیل وزارت منابع طبیعی )Natural Resources( در جهت مدیریت یکپارچه آنهاست.
6- تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

به گفته غرقی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین 
و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در راستای اهداف کالن کشور 
شکل گرفته است. اما سرمایه 5۰۰ میلیارد تومانی این صندوق، حتی در صورتی که به وعده افزایش ۱۰۰ درصدی آن در سال 

۱۴۰۰ عمل شود، به هیچ وجه کفاف اهداف و وظایف تعیین شده را نمی دهد. 
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وی اظهار داشت: معنای سرمایه 5۰۰ میلیارد تومانی آن است که سهم سرانه هر معدن در ایران از این صندوق کمی بیش از 
۴۱ میلیون ناموت خواهد بود که در عمل هیچ کمکی به بخش معدن نخواهد کرد. از این رو پیشنهاد می شود زمینه دسترسی 

به منابع مالی دست کم به ۱۰ هزار میلیارد ناموت در سال و اعتبار هفت برابری آن فراهم شود.
7- بهره مندی معادن نمونه از امتیازات مناطق ویژه

غرقی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه عالمه طباطبایی، مناطق ویژه اقتصادی تاثیر اجتماعی و اقتصادی 
مثبتی روی مردم آن منطقه داشــته و ســبب کاهش فقر و افزایش رفاه می شود. از سوی دیگر پراکندگی جغرافیایی معادن 
و اســتقرار بســیاری از آنها در مناطق کم برخوردار، فرصت مهمی برای اشتغال زایی و توسعه منطقه ای فراهم می کند. از این 
رو در جهت توســعه معدنکاری اصولی و استاندارد الزم است نسبت به شناسایی محدوده های نمونه معدنکاری )بر اساس 
ضوابط تعریف شده از سوی نظام مهندسی معدن( اقدام کرده و این مناطق از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی بهره مند شوند.

8- رفع حبس 95 درصد از محدوده  های قابل کانی زایی
وی گفت: با کسر مناطق شهری، روستایی، صنعتی، نظامی، جاده ها و...، عملیات معدن کاری تنها در پنج درصد مناطق کانی زایی 
در کشــور در حال انجام بوده که نیمی از این ظرفیت نیز تعطیل، نیمه تعطیل یا در حال اکتشــاف اســت. در مقابل حدود 
7۹ درصد این مناطق در اختیار سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی و ۱۶ درصد در دست سازمان انرژی اتمی است. 
نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین شرایطی ذخایر غنی بسیاری کشف نشده و 
غیرقابل استخراج در کشور باقی مانده اند. این در حالی است که با تدوین ضوابط زیست محیطی، در بسیاری از کشورهای دنیا 
در میان جنگل ها معدن کاری در حال انجام بوده و پس از اتمام عملیات معدن کار نســبت به احیای وضعیت زیســت محیطی 
معدن اقدام می کند. همچنین ضوابط مشخص و شفافی در خصوص مناطق حبس شده توسط سازمان انرژی اتمی وجود ندارد.

9- سرمایه گذاری مجدد درآمد معادن در بخش
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون اصالح معادن )مصوب سال ۹۰(، ۶5 درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای 
اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱5 درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد 
زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد 

کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
غرقی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه 
بخش معدن، همواره کمتر از 5۰ درصد بوده )که صرف هزینه های جاری و عمومی می شود نه توسعه ای( است. همچنین وزارت 
جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است. از این رو پیشنهاد 
می شود ضمن ضرورت عمل به قانون و تخصیص ۱۰۰ درصد درآمدهای وصول شده بر اساس قانون، با تشکیل صندوق توسعه 
ملی معدنکاری در کشــور، نسبت به ســرمایه گذاری مجدد درآمدها در بخش معدن و به ویژه در حوزه اکتشافات و تامین 
ماشین آالت و همچنین افزایش بودجه سازمان زمین شناسی و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اقدام شود.

10- پنجره واحد مجوزهای معدنی
وی بیان داشــت: با وجود تاکیدات قانونی در ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد پنجره واحد صدور 
مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدن کاری و تمدید آنها، با پروسه ای بسیار 
طوالنی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است. ضروری است نسبت به راه اندازی این پنجره واحد و حذف مجوزها 

و فرایندهای غیرضروری اقدام شود.
تشکیل شعب ویژه معادن

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  اظهار داشت: قانون معادن ایران با 3۶ ماده و آیین نامه 
اجرایی آن با ۱3۶ ماده از جمله قوانین بسیار تخصصی در کشور محسوب می شوند. از سوی دیگر برآوردها نشان می دهد 
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در چند ســال گذشــته بیش از 3۰۰ بخشنامه و آیین نامه در حوزه معدن صادر شده و سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی 
نیز توافقنامه های داخلی برای تصمیم گیری در حوزه معدن امضا کرده اند. 

وی گفت: این موارد نشان می دهد کار قضاوت در حوزه معدن بسیار تخصصی و حساس است. از سوی دیگر پرونده های 
معدنی بعضا سال ها در دادگاه های کشور معطل مانده که این موضوع سبب تعطیلی معادن به عنوان انفال جامعه و ورود 
ضرر و زیان به کل جامعه می شود. از این رو پیشنهاد می شود ذیل دادگاه های ویژه اقتصادی، شعبه ویژه معدن در استان ها 

راه اندازی شود.
نتیجه گیری

غرقی در خاتمه بیان داشت: معدن کاری برداشت ثروت نیست؛ معدنکاری کشف و تولید ثروت محسوب می شود. این تصور 
که معدنکار برداشت کننده ثروت است، یک تصور پیشاصنعتی و سنتی است. معدن کاری در دنیای امروز واجد پیچیدگی های 
فنی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی اســت که از مرحله اکتشــاف آغاز شــده و در نهایت به تولید مواد اولیه صنعت و ثروت 
آفرینی می انجامد. وی افزود: در کشــور ما معدن کاری به هیچ وجه متناســب با ذخایر و ثروت عظیم انباشته شده صورت 
نمی گیرد و مردم ایران، از فرصت بزرگ خلق و تولید ثروت معدنی، ایجاد انباشت سرمایه  مولد و در پی آن سرمایه گذاری های 
بزرگ توسعه ای از درآمد حاصله، محروم شده اند. نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  تاکید 
کرد: ایجاد بستر نهادی و قانونی امن برای سرمایه گذاری، منجر به توسعه سریع و توقف ناپذیر بخش معدن خواهد شد که 
می تواند مطابق با توصیه رهبر انقالب، جایگزین صنعت نفت باشــد. توسعه این رشته، با توجه به پراکندگی جغرافیایی در 
مناطق محروم و مردمی و غیر انحصاری بودن آن، اثرات اجتماعی و اقتصادی ماندگاری خواهد داشت و منجر به بازتوزیع 
ثروت و کاهش شکاف های اجتماعی در مناطق مختلف خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که فضای کار معدن کاری 
تســهیل و بسترهای جذب سرمایه گذاری و توسعه بخش فراهم شــود، می توان از معدن کاران انتظار جدی تری داشت که 
نسبت به سرمایه گذاری در اکتشافات تفصیلی، بهره برداری اصولی از ذخایر با نگاه بلند مدت، به حداقل رساندن آسیب های 

زیست محیطی، همچنین بازسازی معدن و ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام کنند.



تیــــر           1400 25
ویژه نامه روز صنعت و معدن

www.madan24.com

17 تیرماه،  زمان افزایش سرمایه 14800 میلیارد ریالی میدکو
برپایه اطالعات سامانه کدال، زمان تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی برای 

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در ۱7 تیرماه آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ برپایه اطالعات سامانه کدال، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 
۰۰A-DPM-IOP-۰5۴ مورخ هفتم تیرماه ۱۴۰۰ و به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲ خرداد ماه ۹۹ ، جلسۀ 
هیات  مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴5۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد 
ریال )از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ  ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال( در روز پنجشنبه مورخ ۱7 تیرماه ۱۴۰۰  برگزار خواهد شد. 
شــرکت هلدینگ توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به صورت ۱۰۰ درصد خصوصی و سهامی عام به منظور سرمایه 
گذاری و توسعه در بخش معادن و صنایع معدنی کشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و پذیره نویسی عمومی 

و سرمایه یک هزار میلیارد ریال، در آذرماه سال ۱3۸۶ تأسیس و آغاز به کار کرده است. 
پیش از این سرمایه میدکو با افزایش سرمایه در ۱۱ مرحله به میزان ۴5 هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود که اکنون 

قرار است به ۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
این هلدینگ تخصصی با هدف سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فعالیت می کند. بدین ترتیب همه 

شرکت های تابعه در مجموعه میدکو تأمین کننده این هدف تخصصی هستند.
تقسیم سود 328 ریالی میدکو

برپایه گزارشــات سامانه کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت میدکو براساس آگهی منتشره در سامانه 
کدال در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۹ روز یکشنبه )مورخ 
دوم خرداد ماه ۱۴۰۰(  در محل ســالن اجتماعات شــرکت ميدکو، به نشاني تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خيابان 

رشيدي ) معارف سابق( پالک ۸  برگزار شد.
در این جلســه صورت های مالی شــرکت برای سال منتهی به 3۰ اسفندماه ۹۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و 

تصویب مجمع قرار گرفت .
بر اساس این گزارش، میدکو در سالی که گذشت سود خالص ۱73۶۹ میلیارد و ۶3۹ میلیون ریالی ثبت کرد که سود خالص 

هر سهم 3۸۴ ریال و سود نقدی هر سهم 3۲۸ ریال تعیین شد.
همچنین »رهيافت و همکاران«  به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شرکت و » ايران مشهود«  به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب و روزنامه  اطالعات نیز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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با رای دیوان عدالت اداری؛

 محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی های در معادن
تسویه شده باطل شد

کامران وکیل در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ درخصوص محاسبه مجدد و پرداخت حقوق دولتی های 
تســویه شده معادن از بخش نامه های دوران دکتر سرقینی افزود: ضوابطی که در آن زمان تصویب شده بود، خالف قوانین 

و مفاد قانون معادن در موضوع حقوق دولتی معادن بود.
وی بیان داشت: این تصمیمات در قالب چند دادخواست تهیه و به دیوان عدالت اداری احاله شد، اما در ادامه در پاسخ به 
شکایت ما به دیوان، وزارت صمت ادله عجیب و غریبی ارسال کرد به طوری که حتی تیم حقوقی وزارتخانه نیز از ارائه ادله 

آبکی برای دفاع متعجب بود؛ دالیلی که وجهه قضایی و حقوقی نداشتند و قابل قبول نبودند.
وکیل خاطرنشان کرد: در نهایت این موضوع در هیات تخصصی بررسی و به وزارت صمت اطالع رسانی شد که رای دیوان 

عدالت اداری به ابطال مصوبات خواهد بود.
وی ادامه داد: در سیستم اداری کشور عرف است وقتی مصوبه ای 
توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود، برای اینکه سوء سابقه 
ای برای دولتی ها باقی نماند خودشان اقدام به لغو آن می کنند.

دبیــر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی 
ایران اضافه کرد: از جمله، به تازگی دفتر مقررات ســازمان توسعه 
تجارت ابالغیه ای داده بود که عوارضی که تا پایان سال ۹۸ تاریخ 

انقضا داشتند، در سال ۹۹ نیز همچنان اخذ شود.
وی تصریح کرد: بــه این ترتیب بیش از یک هزار میلیارد ناموت 
عوارض صادراتی به ناحق و غیرقانونی از فعاالن بخش خصوصی 
گرفته شد و بعد که دیدند ما پیگیر این مساله شده و رای ابطال از 
دیوان عدالت اداری گرفتیم، ابالغیه دفتر مقررات سازمان توسعه 

تجارت را لغو و »کان لم یکن« تلقی کردند!
وکیلی گفت: وزارت صمت در سال های گذشته به صورت »باری 

به هر جهت« اداره شــده و هر مســئولی حسب صالحدید و منافع شخصی اش عمل می کرده، که نمی تواند اتفاقی باشد و 
فساد در این سیستم حاکم است.

وی با اشــاره به آثار منفی این مصوبات، تصریح کرد:  هرچند مصوبه های ناحق بازگشــته و رای به ابطال آنها داده شــده و 
پول هایی که به ناحق گرفته شده باز می گردد، اما نامالیمات و نابهنجاری هایی که در فضای کسب و کار معدنی ایجاد شد، 

همچنین فرار سرمایه منتج از این تصمیمات سلیقه ای و فسادآلود مسئوالن امر قابل جبران نیست.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران گفت: باید بررســی شــود که چرا آن زمان شورای عالی 
معادن، معاونت معدنی و ذی نفعان ضابطه ای خالف قانون تدوین کردند تا در نهایت اتحادیه محصوالت معدنی ایران از 

طریق قوه قضائیه و با زور و فشار آنها را مجبور به ابطال مصوبات کند؟
وی اظهار داشت:  این مساله حداقل درسی برای مسئوالن در آینده خواهد شد که نباید و نمی توان هر مطلب خالف واقعی 

را بخشنامه و اجرای آن را تحمیل کرد.
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دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: اگر دولت فعلی و دولت سیزدهم با بحث صادرات به صورت جدی و تشویقی 
برخورد کنند، توان هشت میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات فوالد در سال ۱۴۰۰ وجود دارد و اگر تحریم ها لغو شود، رکورد 
جدیدی در صادرات به ثبت خواهد رســید. به گزارش معدن۲۴، صنعت فوالد ایران در یک ســال گذشته روزهای پر فراز و 
نشیبی را تجربه کرد. در حالی که مطابق برنامه ریزی ها و طرح های توسعه ای موجود جایگاه دهمی کشور در جهان تثبیت 
شد اما همچنان با چشم انداز ۱۴۰۰ و دستیابی به رتبه هفتم برترین تولیدکنندگان فوالدی جهان فاصله داریم. همچنین سال 
گذشته می توانستیم در زمینه صادرات فوالد به توفیقات خوبی دست یابیم، اما به گفته کارشناسان برخی دخالت ها و صدور 
بعضی بخشــنامه ها مانع از تحقق این مهم شــد.  به مناسبت فرا رسیدن دهم تیرماه روز صنعت و معدن، در مصاحبه ای با 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درخصوص مسائل فراروی صنعت، تولید و صادرات و همچنین قیمت گذاری فوالد به 
بحث و گفت وگو نشستیم. "سید رسول خلیفه سلطان" در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ در خصوص عملکرد 

تولید و صادرات فوالد در ســال گذشته، افزود: بر اساس آمارها پارسال 
رشد تولید را در همه محصوالت فوالدی شاهد بودیم و از مرز تولید 3۰ 
میلیون تن گذشــتیم. وی، مقام دهم تولید فوالد ایران در جهان را در 
ســال گذشته یادآور شد و گفت: طی چهار تا پنج سال آینده می توانیم 

دو پله دیگر در این رده بندی جهانی باال بیاییم.
خلیفه ســلطان دستیابی به مقام هشتم تولیدکنندگان جهانی فوالد در 
افق ۱۴۰۴ را کمی دور از ذهن بر شمرد، اما خاطرنشان کرد: با رشد تولید 
فوالد  و برنامه ریزی مدون می توانیم مقام نهم را به دست آوریم و حتی 
برای مقام هشــتم خیز برداریم. وی ادامه داد: در مقوله صادرات، سال 
گذشته با وضع تحریم ها علیه صادرات فوالد و همچنین محدودیت های 
داخلی به دلیل بخش نامه ها و مقررات محدود کننده مواجه بودیم. این 

مقام صنفی اظهار داشت: در سالی که می توانستیم بین ۱5 تا ۲۰ درصد افزایش صادرات داشته باشیم، کاهش ۱5 درصدی 
صادرات اتفاق افتاد و ارزآوری قابل توجهی را از دست دادیم. وی گفت: در سال ۱۴۰۰ مهمترین چالش های پیش روی صنعت 
فوالد این است که از تولید و صادرات آن مقررات زدایی داشته باشیم، زیرا با توجه به فرصت طالیی به وجود آمده در جهان 
و افزایش تقاضا به دلیل واکسیناسیون عمومی بر علیه کرونا، می توانیم صادرات را افزایش دهیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران تاکید کرد: در افق ۱۴۰۴ باید بتوانیم حدود ۲۰ میلیون تن فوالد صادر کنیم، اما امروز از آن هدفگذاری به دور هستیم 
و باید زیرساخت های الزم برای نیل به این مهم فراهم، صادرات تقویت و مقررات محدود کننده صادراتی کنار گذاشته شود. 
وی تصریح کرد: باید خیال دولت راحت باشــد که مازاد تولید فوالد در کشــور داریم و برای تامین نیاز داخلی مشکلی وجود 
ندارد، لذا صادرات باید بیش از آنچه اکنون اســت توسعه یابد. خلیفه سلطانی پیش بینی کرد: امسال با برنامه های موجود 
و طرح هایی که وارد مدار تولید می شوند، بتوانیم به تولید حدود 33 میلیون تن فوالد برسیم. وی گفت: اگر دولت فعلی و 
دولت سیزدهم با بحث صادرات به صورت جدی و تشویقی برخورد کنند، توان هشت میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات 
فوالد در ســال ۱۴۰۰ وجود دارد و اگر تحریم ها لغو شــود، رکورد جدیدی در صادرات به ثبت خواهد رسید. این مقام صنفی 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

توان ایران برای صادرات 8 میلیارد دالری فوالد در سال 1400
رکوردشکنی در صورت لغو تحریم ها
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یادآور شــد: تقاضای جهانی برای فوالد ایران تقاضای بســیار خوب است، زیرا فوالد ایران با کیفیت باال از سنگ آهن تولید 
می شود و برای تولید محصوالت صنعتی نیز مناسب است، لذا می توان صادرات این محصول را با خیال راحت توسعه داد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان کرد: گرانیگاه اصلی صادرات فوالد در حقیقت فوالد میانی و اسلب است 
که مازاد بر نیاز داخلی آنها باید صادر شود. وی یادآور شد: سال گذشته ۱۴ میلیون و 5۰۰ هزار تن شمش قابل عرضه داشتیم 
که اگر به صورت بهینه مدیریت می شد برای حدود هفت میلیون تن آن امکان صادرات وجود داشت، اما با بحث هایی که 
اتفاق افتاد متاســفانه به ســمت انبارها و تولید محصوالت پایین دستی رفت که خود محصوالت پایین دستی هم یک حد 
صادراتی دارد. خلیفه ســلطان گفت: پتانســیل صادراتی نورد طویل ایران بین سه تا چهار میلیون تن در سال است و باید 

برای بقیه این شمش و صادرات آن برنامه ریزی داشته باشیم.
عرضه سنگ آهن در بورس کاال 

 وی در ادامه در خصوص عرضه های اخیر سنگ آهن در بورس کاال اظهار داشت: اکنون از طریق شورای زنجیره آهن و فوالد سعی 
داریم تا به یک جمع بندی مشترک در زنجیره برسیم و با ارائه راهکار به دولت آینده کمک کنیم. این مقام صنفی، دلیل استقبال 
نشــدن از عرضه های اخیر ســنگ آهن در بورس کاال را قیمت پایه محصوالت در بورس عنوان کرد از قیمت بازاری که فوالدی ها 
می خرند باالتر اســت. وی ادامه داد: بر این اســاس طبیعی اســت که فوالدی ها از این موضوع استقبال نکنند، اما امیدواریم با 
گفتمان مشترکی که در شورای زنجیره آهن و فوالد صورت می گیرد این مساله نیز تا حدودی رفع شود. خلیفه سلطانی گفت: به 
طور طبیعی هر شــرکت به دنبال حداکثر ســازی منافع بنگاهی خودش است، اما باید سعی کنیم تا منافع ملی را جایگزین منابع 
بنگاهی کنیم یا الاقل راهی بیابیم تا منافع بنگاهی شرکت ها در راستای منافع ملی قرار بگیرد و به یک توافق در زنجیره دست یابیم.

دلیل افزایش نرخ شمش فوالد در بازار داخلی
وی درخصوص دلیل افزایش نرخ شمش فوالد در بازار داخلی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه پیش قیمت شمش در بورس 
کاال بین 75 تا ۸۰ درصد قیمت جهانی بود، اگر نگاهی به روند به ســه تا چهار ســال اخیر بیاندازیم هرگاه فاصله این چنینی 

بین قیمت داخلی و جهانی ایجاد شد، به تدریج خود بازار سعی کرده تا با تغییر مثبت این فاصله را کاهش دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: اما این اتفاق در یکی دو ماه اخیر حادث شد و از آنجایی که قیمت شمش 
داخلی بسیار پایین تر از قیمت شمش جهانی بوده، خودش را تعدیل مثبت کرده به قیمت های جهانی نزدیک شده است.

وی گفت: اگر دستکاری در بازار اتفاق نیفتد، دخالت انجام نشود، همچنین نگاه مقطعی از بازار فوالد برداشته شده )و حداقل 
در میان مدت به آن نگاه شود(، خود بازار وقتی نرخ های جهانی از نرخ صادراتی ایران فراتر برود تعدیل منفی خواهد کرد و 

از طریق تعادل عرضه و تقاضا به ثبات خواهد رسید.
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ســرمایه گذاری در طرح های معدن و صنایع معدنی، عالوه بر ایجاد اشتغال، از یک سو توسعه مناطق کم برخوردار، تقویت 
زیرساخت های کشور و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در پی داشته و از دیگر سو، با اجرای برنامه های آموزشی 
و همکاری با دانشــگاه ها و مراکز علمی، ســبب توانمند شدن بخش خصوصی شــده است. این سازمان در عین حال طی 
ســال های اخیر ماموریت های جدیدی از جمله صنعت گوهرسنگ ها، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی طراحی و 
اجرایی کرده اســت. سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، به ویژه در سالی که به نام »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین شده، اهداف فوق را در قالب دو استراتژی کالن "توسعه " و توانمندسازی" شکل می دهد. 
در این میان سرمایه گذاری و راه اندازی طرح ها، اکتشاف، فعال سازی معادن راکد، تنوع سازی در تامین مالی، بومی سازی، 

تقویت جایگاه صندوق بیمه فعالیت های معدنی، توسعه برنامه های آموزشی و... ذیل استراتژی های فوق انجام می شود.
سرمایه گذاری و اشتغال

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ارزش ســرمایه گذاری های ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( از ابتدا تاســیس تا پایان ســال ۹۹ به بیش از ۲۱.5 میلیارد دالر رسید. این میزان سرمایه گذاری در راستای 
سیاســت های کالن وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با مشــارکت بخش خصوصی انجام شده است. در سال جاری 

گزارش عملکرد ایمیدرو به مناسبت روز صنعت و معدن 

ایمیدرو؛ توسعه زیربناها، توانمندسازی و ماموریت های جدید 
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نیز با احتساب نزدیک بیش از یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون دالر، از ۲3.5 میلیارد دالر عبور می کند. در همین حال میزان 
اشــتغال ایجاد شــده از سال ۹۲ تا پایان ســال قبل به ۱۶7۰۰ نفر رسید. در سال ۹۹ با تکمیل و افتتاح طرح های جدید، 
بیش از 3.۴5 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی محقق و برای بیش از ۴۲۰۰ نفر شــغل به 

صورت مستقیم ایجاد شد.
امسال نیز برنامه راه اندازی بیش از ۱.۹ میلیارد دالر پروژه در برنامه قرار دارد که اشتغال مستقیم آن از 5هزار نفر عبور می کند.

جذب سرمایه از بخش خصوصی
یکی از اقدامات ایمیدرو طی ســال های اخیر تنوع بخشــی به تامین مالی طرح ها بوده به طوری که از سال ۹۲ برای چهل و 
هفت طرح، بیش از 7.۲ میلیارد دالر سرمایه از بخش خصوصی تامین شده که ۲.5 میلیارد دالر آن محقق شده و برای بیش 

از هفت هزار نفر شغل ایجاد شده است.
اکتشاف

انجام فعالیت های اکتشــافی به عنوان اقدامی پایه ای به منظور تامین خوراک واحدهای صنایع معدنی از جمله اقدامات 
اصلی ایمیدرو در حوزه "توسعه" بوده است. اکتشاف پهنه ها در فازهای شناسایی و پی جویی در 3۰ استان شامل ۱۰۴ پهنه 
در بیش از ۶۸۰ هزارکیلومتر مربع گســتره کشــور در حال اجراست که 7۰ درصد آن تکمیل شده است. نکته قابل توجه این 
اســت که محدوده های معدنی کشور شامل محدوده های اکتشــافی، گواهی کشف و پروانه های اکتشافی کمتر از 5درصد 
مساحت کشور است. از سوی دیگر طبق برنامه ایمیدرو، تا پایان سال جاری حفاری اکتشافی به مرز یک میلیون متر می رسد.

احیای 500معدن کوچک
طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل 
شــرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شــده اند، از آذر ماه سال ۹7 تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی شده است. 
معادن کوچک و متوســط به دلیل گســتردگی )۹۸.3درصد تعداد کل معادن کشور(، اشتغال زایی )۸5درصد سهم اشتغال 
معادن کشــور( و تولید )۶5درصد سهم تولیدات معدنی کشور( دارای اهمیت است و می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در 
بخش معدن و توســعه متوازن کشور، نقش بســیار مهمی ایفا کنند. با اجرای این طرح تا پایان سال ۹۸، تعداد ۱۴۶معدن 
در مناطق کمتر توســعه یافته احیا شــده و در سال ۹۹،  تعداد ۲53 معدن احیا و ۱۴ کارخانه فرآوری، احداث شد. همچنین 
از ابتدای امسال تا ۲3 خرداد ماه سال جاری نیز، ۱۰۱ معدن کوچک احیا و فعال شده است. بدین ترتیب تعداد کل معادن 

احیا شده بخش خصوصی از ابتدای اجرای طرح، به 5۰۰ واحد معدنی رسیده است.
راهبری شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری

طراحی نظام کنترل مدیریتی بر شرکت های بزرگ با هدف اولویت بندی در سرمایه گذاری و جهت دهی استراتژی های آنها، 
از ســوی ایمیدرو اجرایی شــده است. برنامه افزایش سرمایه شــرکت های بزرگ در سال ۹۹ با هدف حفظ سرمایه و تکمیل 

طرح های توسعه بیش از 3۹ هزار میلیارد ناموت بود.
شناسایی طرح های سرمایه گذاری 

ایمیدرو با هدف تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها، اقدام به شناسایی ۲۱5 هزار میلیارد ناموت )۱۰ میلیارد دالر( طرح بزرگ 
و متوســط مقیاس در حوزه معدن و صنایع معدنی )عموما واحدهای تابعه( کرده که به منظور تامین مالی بخش ریالی آن 

از روش  تاسیس و راه اندازی"شرکت سهامی عام پروژه" استفاده می کند.
درمدل یادشده ، حداقل ۶ شرکت سهامی عام پروژه زیرمجموعه شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ملی صنایع مس 
ایران، گل گهر، چادرملو و معادن تشکیل شده و طرح های مختلف موجود در قالب این شرکت ها دسته بندی و سهام شرکت های 
مذکور متناسب با پیشرفت مالی پروژه ها، در بورس به مردم عرضه می شود. تاکنون طبق همکاری هایی که با سازمان بورس 
در جریان اســت، نخســتین شرکت سهامی عام پروژه با نام "تجلی" در آستانه پذیرش در بورس است. با این اقدام گامی نو 
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در جهت استفاده از توان سرمایه های جامعه به منظور تامین مالی طرح های توسعه، رشد تولید و اشتغال صورت می گیرد. 
توانمندسازی و طریق هدایت منابع مالی به بانک های توسعه ای

ایمیدرو در نظر دارد با همکاری بنگاه ها و بانک ها، بخشی از  منابع حاصل از فروش را به سمت بانک های توسعه ای هدایت 
و منابع حاصله را صرف تامین منابع مالی مورد نیاز  تکمیل طرح های نیمه تمام کشور کند.

در این باره، نخستین تفاهم نامه بهمن ماه سال گذشته، با بانک صنعت و معدن به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ناموت )در قالب 3 
فاز( منعقد شــد و در ادامه طی ۲۲ جلســه با بانک ها، تفاهم نامه های جدیدی در حال تهیه است. امید است تا سقف ۲۰۰ 
هزار میلیارد ناموت منبع مالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام توســعه کشور تجهیز شود. اردیبهشت ماه امسال نیز تفاهم 

نامه ای با بانک تجارت به ارزش ۱5 هزار میلیارد ناموت نیز مبادله و عملیاتی شد.
صندوق بیمه فعالیت های معدنی

یکی دیگر از ابزارهای ایمیدرو برای حمایت از بخش خصوصی در توسعه معدن و صنایع معدنی، صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی است. در این راستا طی سال گذشته سرمایه صندوق از 35۰ میلیارد به 5۰۰ میلیارد ناموت افزایش یافت 

و در سال جاری، قرار است سرمایه صندوق بیمه با رشد 5۰۰ میلیارد تومانی به ۱۰۰۰ میلیارد ناموت، افزایش یابد.
ارزآوری 

یکــی از اثرات ســرمایه گذاری و 
توســعه بخش معــدن و معدنی 
ایجاد زمینه ای برای ارزآوری و در 
عین حال جلوگیری از خروج ارز از 
کشــور و تحقق اقتصاد مقاومتی، 
بوده اســت. در ســال ۹۹ به رغم 
تشــدید تحریم ها، این حوزه 7.۲ 
میلیــارد دالر ارزآوری حاصــل از 
صادرات برای کشــور داشت. این 
در حالی است که سال پیش از آن 
این حوزه توانســته بود نزدیک به 
۱۰ میلیارد دالر ارزآوری برای کشور 
ایجاد کنــد. این امر عالوه بر ورود 
ارز به کشــور، کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته 

است. انتظار می رود در سال جاری نیز شاهد افزایش ارزآوری این بخش از اقتصاد، برای کشور باشیم.
بومی سازی

ایمیدرو از ابتدای سال گذشته، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را بر مبنای اهداف کالن وزارت صنعت معدن و 
تجارت ابالغ و بر اساس آن عملکرد شرکت های زیرمجموعه را دریافت و پایش می کند. طبق برنامه ریزی انجام شده، بومی 
سازی بیش از 5۰۰ میلیون دالر قطعه و فرایند تولید در سال جاری انجام خواهد شد و با احتساب بومی سازی هایی که در 
طرح های توسعه صورت می پذیرد، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه 
توان ساخت داخل خواهیم داشت. سال گذشته نیز بیش از ۶۱7 میلیون دالر از محل اجرای سیاست های بومی سازی توسط 

شرکت های بزرگ، صرفه جویی ارزی ایجاد شد.
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زیربناها
تامین امور زیربناها برای بخش خصوصی از جمله آب، جاده، خط ریلی و برق، در راستای سیاست های توسعه ای ایمیدرو 
انجام می شود. در این میان تامین پایدار آب معدن و صنایع معدنی، از جمله اقدامات اساسی است که راهبری این مهم 
از سوی ایمیدرو و سرمایه گذاری آن از سوی شرکت های بزرگ و همکاری بانک ها صورت گرفت. در سال گذشته قطعات 
یک تا ســه خط انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران )سیرجان، سرچشمه و اردکان( افتتاح و سپس عملیات 
اجرایی 3 خط انتقال آب از خلیج فارس به استان های خراسان رضوی و اصفهان و همچنین از دریای عمان به سیستان 

و بلوچستان آغاز شد.
همچنین امســال، تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق برای 5۶ معدن، طراحی شــده و اجرایی می شود. مبادله 
تفاهم نامه احداث 77۸ کیلومتر راه آهن ســنگان بافق - ســنگان با ســرمایه گذاری ۸۱۰۰ میلیارد ناموت با وزارت 
راه و مشــارکت بخش خصوصی، شــروع عملیات اجرایی جاده ناحیه سنگان، با ارزش۸۰۰ میلیارد ناموت در قالب 
قرارداد مشارکت، مبادله تفاهم نامه احداث اتوبان المرد پارسیان با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ناموت در راستای 
اهداف توسعه ای ایمیدرو صورت می گیرد. طبق برآوردهای صورت گرفته، هزینه موردنیاز زیربناهای بخش معدن 
و صنایع معدنی به منظور تحقق اهداف چشــم انداز بیش از ۱۹ میلیارد دالر است که۶۸ درصد از این رقم مربوط 

به زنجیره فوالد است.
از سوی دیگر ایمیدرو توسعه مناطق صنایع انرژی بر را با تسهیالتی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، از ابتدای دهه 
۸۰ عملیاتی کرده اســت. در حال حاضر عالوه بر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب بندرعباس، توسعه 
مناطق ویژه المرد در جنوب اســتان فارس، پارســیان در غرب استان هرمزگان و نیز کاشان را با هدف جذب سرمایه گذار در 

بخش صنایع معدنی کشور را در حال اجرا دارد.
گوهرسنگ ها

این ســازمان حمایت از توســعه گوهرسنگ ها و حمایت از ایجاد بازارچه و فرآوری این نوع سنگ ها را نیز به عنوانی اقدامی 
جدید در راستای اهداف توسعه ای، از دو سال گذشته آغاز کرده است. سند توسعه صنعت گوهرسنگ ها، برنامه های عملیاتی 
و اصالحات و الزامات مورد نیاز آن با همکاری ذینفعان بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط، تهیه شده و مورد تایید 
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز قرار گرفته است. تاکنون با هدف توسعه این صنعت، بازارچه های گوهرسنگ در اصفهان 

و مشهد راه اندازی شده است.
همکاری با دانشگاه ها

بخشی از استراتژی "توانمندسازی" ایمیدرو در قالب همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و نیز برگزاری دوره های آموزش 
تخصصی اجرایی شــده اســت. در سال ۹۹ و ســال قبل از آن، ۶۰۴ دوره برای سطوح تکنیسین، کارگری و کارشناسی 
برگزار شد که ۱۰هزار و ۲۶۲ نفر را تحت پوشش قرار داد. این سازمان همچنین با هدف توسعه همکاری با مراکز علمی 
و دانشــگاهی، تصویب و عقد ۲۸ قرارداد پروژه های پژوهشــی به مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال، برگزاری دو جلسه شورای 
پژوهش ایمیدرو و بنگاه های منتخب بخش معدن و صنایع معدنی، همکاری با شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
در راســتای اجرایی کردن آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه ســال ۱3۹۹ و بررسی و تصویب 
پروپوزال های منتخب در کمیته تخصصی پژوهش، مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با انجمن مهندسی 
معدن ایران و دانشــگاه علم و صنعت ایران، تصویب ۹ پایان نامه تحصیالت تکمیلی تقاضا محور دریافتی از سامانه 
ســاتع به ارزش 3۹۰۰ میلیون ریال، حمایت از ۶ مورد همایش تخصصی و چاپ کتاب به ارزش 37۲ میلیون ریال و 
تامیــن اعتبار فرآیند حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به ارزش 

5۰۰۰ میلیون ریال را در کارنامه خود دارد.
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عملکرد گروه مالی گردشکری 
در حوزه معدن و صنا�یع معدنی
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سورنا زمانیان در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

فوالد بناب و برنامه ریزی برای ثبت رکورد 1.2 میلیون تنی 
در سال 1400 

فوالد بناب در حدود دو سال اخیر با رفع برخی موانع و مشکالت پیش رو از جمله تهاتر بدهی ها، اقدامات توسعه ای خوبی را 
در راستای تولید و صادرات در دستور کار قرار داده که خلق رشد تولید 7۲ درصدی در سال ۹۹ از جمله نخستین بارقه های این 
تحوالت بوده است. هلدینگ مجتمع فوالد صنعت بناب از چندین شركت بزرگ فوالدی در دو زیرمجموعه اصلی کارخانجات 
ذوب و نورد با هدف تولید انواع محصوالت فوالدی تشکیل شده است. این مجتمع با داشتن امکانات زیربنایی ایده آل اعم 
از دسترســی آســان به جاده اصلی، خط راه آهن، نیروگاه برق و خطوط اصلی انتقال گاز و آب، فعالیت خود را از اواخر سال 

۱3۸3 در زمینی به مساحت ۱۴۰ هکتار آغاز کرد.
کنسرســیوم فوالد صنعــت بناب با مشــارکت بانک 
گردشگری و شرکت های سرمایه گذاری نگین گردشگری 
ایرانیان، توســعه فناوری اطالعات گردشــگری ایران، 
تجارت بین الملل هم وطا آریا، گسترش صنایع و معادن 
ماهان و توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا در 
اواخر سال ۱3۹۰ تشکیل و مجتمع فوالد بناب را با چهار 
شرکت در حال تولید و دو پروژه در حال اجرا از گسترش 
فوالد تبریز خریداری کرد و به این ترتیب مجتمع فوالد 
بناب در زمینی به مساحت ۱۴۰ هکتار از هلدینگ قبلی 
خود منفک شد و به عنوان مجتمع فوالد صنعت بناب 
معرفی شــد. در پیش بودن روز صنعت و معدن بهانه 

ای شــد تا با گفت وگو با »سورنا زمانیان« مدیرعامل فوالد بناب، به بررسی عملکرد این شرکت در سال گذشته، استراتژی ها 
و برنامه های امسال بپردازیم.

عملکرد شرکت های تابعه شما در سال گذشته و حدود سه ماهه امسال چگونه بوده است؟
 در سال گذشته مجموعه فوالد بناب شامل شرکت های فوالد صنعت، شهریار، شاهین و سهند در مجموع ۸37 هزار تن تولید 

کردند که نسبت به سال ۹۸ از رشد مطلوب 7۲ درصدی برخوردار بود.
مجتمع فوالد بناب پس از ســال ها درگیری با بدهی های ســنواتی در حوزه های بانکی و مالی، با تدابیر خردمندانه و بجای 
ریاست گروه مالی گردشگری در سال ۹۹ با هماهنگی و اقدامات رهگشای بانک گردشگری، بدهی های خود را از طریق تهاتر 

با بانک ها تسویه کرد.
 برنامه های ســال 1400 شــرکت را با تمرکز بر برنامه های توسعه ای تشریح بفرمایید. بخصوص اگر در زمینه بومی سازی 

قطعات و تجهیزات، کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل محصوالت برنامه هایی دارید عنوان بفرمایید.
تولید در ســال ۱۴۰۰ بر اســاس پیش بینی و بودجه در نظر گرفته شده یک میلیون و ۱۹۰ هزار تن خواهد بود که البته منوط 
به شــرایط کشور بخصوص قطع نشدن برق خواهد بود که در این صورت، می توانیم به این میزان تولید که برای نخستین 

بار در تاریخ شرکت اتفاق خواهد افتاد دست یابیم.
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در خصوص بومی سازی قطعات، نیروهای متخصص و کوشای فوالد بناب در این نهضت بزرگ بومی سازی و مقابله با تحریم های 
ظالمانه مشارکت خوبی دارند و در حوزه مهندسی و بهره برداری فعالیت های خوبی آغاز شده است و ادامه خواهد داشت.

استراتژی شرکت  در شرایط تحریمی چه خواهد بود و چه آمادگی برای برداشته شدن احتمالی تحریم ها و گشایش های 
سیاسی دارید؟

 البته برداشــته شــدن تحریم ها گام بسیار خوبی خواهد بود که بر همه آشکار است، اما با درسی که از نقض تعهد آمریکا و 
اروپا گرفتیم اگر دوباره با تحریم  مواجه شویم می توانیم روی پای خود بایستیم.

در بخش توســعه نیز مطابق قرارداد با قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا، طرح توسعه فاز دوم فوالد بناب  را در برنامه داریم که 
اکنون بخشی از کارها آغاز شده که بیشتر درباره انتخاب پیمانکار و تکنولوگ و طراح است، اما پیش بینی می شود در آینده 

نزدیک کار به صورت جدی آغاز شود.
برنامه ها و هدفگذاری صادراتی امسال شرکت  را تشریح بفرمایید.

 در بخــش صادرات برنامه شــرکت با توجه به کشــورهای هدف، صادرات حداقل 33۰ هزار تــن محصول به عراق، ترکیه، 
ارمنستان، سوریه و هر کشور دیگری در منطقه که برای شرکت صرفه اقتصادی و سود مطمئنی به ارمغان بیاورد خواهد بود.
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 به گزارش معدن۲۴، شــرکت توســعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در دوم تیرماه ۱3۹۴ برای اجرای مفاد قرارداد 
بین ایمیدرو و مجموعه مشــارکت شــامل شرکت های گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان لیدر، مجتمع فوالد صنعت 
بناب، راه سازی و معدنی مبین،  فاطرکوثران جنوب و سرمایه  گذاری آتیه صبا به شماره ثبت ۴7۴۴۶۸ و با سرمایه ای بالغ بر 
۸۱۰ میلیارد ریال تاســیس شد. این قرارداد تحت عنوان "عملیات آماده سازی معدن ، باطله برداری ، استخراج و فروش ۲۴ 

میلیون تن از توده معدنی شــماره 5 گل 
گهر سیرجان ظرف مدت ۱۴ سال" منعقد 
گردید و این شــرکت تاکنــون به عنوان 
مجری و کارفرمای معدن مشــغول به کار 
است. هدف اصلی شرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان سیرجان، تکمیل 
چرخه تولید فــوالد در مجموعه فوالدی 
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان 
است و از این حیث مهمترین حلقه چرخه 

فوالد هلدینگ می باشد که توانایی تامین خوراک شرکت احیا استیل فوالد بافت را داشته و با تکمیل اکتشافات پیش بینی 
می شود ذخیره معدن تا 5۰ میلیون تن نیز افزایش یابد.

به مناســبت فرا رســیدن روز صنعت و معدن، در گپ و گفتی با "مهدی بهرامی" مدیرعامل شــرکت صنایع و معادن ماهان 
ســیرجان درخصوص آخرین وضعیت فعالیت ها و تولیدات، برنامه های توســعه ای و صادراتی و مشکالت موجود در این 

شرکت را به گفت وگو نشستیم.
عملکرد شرکت های تابعه شما در سال گذشته و حدود سه ماهه امسال چگونه بوده است؟

بهرامی- شرکت ماهان سیرجان از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صنایع و معادن ماهان به شمار می رود و بعنوان شاخه 
معدنی این هلدینگ محســوب می شود در حال حاضر مهمترین طرح شرکت استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی 
شماره 5 منطقه گل گهر می باشد در بخش تولید در سال ۱3۹۹ مجموعًا ۲.۴ میلیون تن سنگ آهن و 3۶ میلیون تن باطله 

برداری از این معدن صورت گرفت که نسبت به سال ۱3۹۸ به ترتیب شاهد افزایش ۱5 و ۶5 درصدی بوده ایم.
مجموع فروش سنگ آهن و گندله شرکت در سال ۱3۹۹ به 3۹هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱3۹۸ شاهد افزایش 

۲5۰ درصدی بوده ایم
در حوزه ایمنی شــرکت با برنامه ریزی مدون در ســال ۱3۹۹ توانسته در بین ۴۴ شرکت تابعه ایمیدرو در کشور مقام چهارم را 

کسب نماید و همچنین شاهد بیشترین رشد در بین شرکت های مختلف باشد.
همچنین طی ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تولید ســنگ آهن کلوخه از معدن 5 به حدود 75۰ هزارتن و باطله برداری نیز 
به ۱۰ میلیون تن رســیده که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته شاهد رشد ۹۴ درصدی در بخش تولید سنگ آهن و ۱3 

درصدی در بخش باطله برداری می باشیم.
برنامه های ســال 1400 شرکت را با تمرکز بر برنامه های توسعه ای تشریح بفرمایید. به خصوص اگر در زمینه بومی سازی 

قطعات و تجهیزات، کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل محصوالت برنامه هایی دارید عنوان بفرمایید.

مهدی بهرامی در گفتگو با معدن 24 مطرح کرد :

پذیرش در بورس و ساخت کارخانه کنسانتره سنگ
2.5 میلیون تنی، 2 گام بزرگ توسعه ای ماهان سیرجان 
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برنامه شرکت در سال جاری تحقق برنامه تولید ۲.5 میلیون تنی سنگ آهن می باشد که شرکت توان تولید تا ۴ میلیون تن 
نیز دارد اما به دلیل مشــکالت قیمت گذاری در قرارداد ایمیدرو که منجر به ضرر و زیان شرکت در سال های اخیر شده است، 
ترجیح شــرکت این اســت که تولید سنگ آهن در حداقل تعهدات قراردادی انجام شود، اما تمرکز را بر روی توسعه معدن و 
برداشــت ۴۰ میلیون تن باطله گذاشــته ایم و از طرفی در بخش فروش تمرکز را برای افزایش فروش نسبت به سال قبل  را 

خواهیم داشت. 
فرآیند پذیرش شــرکت در بورس نیز در حال انجام می باشــد که امیدواریم در سال جاری این مهم محقق گردد، ضمن اینکه 
عرضه و فروش محصول شــرکت در بورس کاال نیز برای اولین بار در اســفند ۱3۹۹ اتفاق افتاد و در اردیبهشت سال جاری نیز 
شرکت موفق به تامین مالی ۱5۰۰ میلیارد ریالی از بورس شد که این موضوع از طریق انتشار اوراق سلف موازی انجام شد.

همچنین مهمترین برنامه های توســعه ای شــرکت  در سال ۱۴۰۰ شــامل آغاز پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن به 
ظرفیت ۲.5 میلیون تن در سال در شهرستان سیرجان، عملیات اکتشاف محدوده های معدنی و تکمیل اکتشافات معدن 5 

با برنامه ریزی حفاری اکتشافی به میزان حداقل ۸۰۰۰ متر می باشد.
از طرفی در طرح های توسعه شرکت های فوالد شهریار بناب)احداث واحد ذوب و ریخته گری تختال و نورد گرم ورق با ظرفیت 
۱.۴ میلیون تن( و احیا اســتیل فوالد بافت)احداث کارخانه های تولید آهن اســفنجی و گندله به ظرفیت های ۸۰۰ هزارتن و 

۲.5 میلیون تن(، شرکت ماهان سیرجان با داشتن سهام شرکت های مذکور، مشارکت دارد. 
استراتژی شرکت  در شرایط تحریمی چه خواهد بود و چه آمادگی برای برداشته شدن احتمالی تحریم ها و گشایش های 

سیاسی دارید؟
 اصواًل با وجود مشــکالت و موانعی که در زمان تحریم وجود دارد اغلب شــرکت های تولیدی سعی بر حفظ وضع موجود و 
جلوگیری از افت تولید و استفاده از بازار های مصرف داخلی دارند این شرکت نیز با توجه به نیاز مبرم و بازار مصرف داخلی 
محصوالت فوالدی سعی کرده است تا با برنامه ریزی الزم نه تنها شرایط تولید را حفظ نماید بلکه با تکیه بر توان پیمانکاران 
داخلی افزایش تولید حداکثری را در برنامه داشــته باشد تا ضمن تامین بخشی از نیاز زنجیره فوالد هلدینگ ماهان بتواند 

در شرایط کمبود مواد اولیه حضور خود را در بازار فوالد در داخل کشور افزایش دهد.
 اما در کنار تحریم ها با موانع و خودتحریمی ها نیز درگیر هستیم که به نظرم مشکالت داخلی و رویه های غلط، بروکراسی ها 
و تغییر مداوم قوانین و دخالت های دولت در بازار، قیمت گذاری محصوالت و همچنین سهمیه بندی ها ضربات بدی را به 
تولیدکنندگان وارد کرده و به خصوص در مورد تولید کننده های ســنگ آهن با رویه های مختلف قیمت گذاری توسط دولت 
مواجه هستیم که برای هر معدنی به یک شکل قیمت گذاری می شود و شاهد قیمت های مختلف برای سنگ آهن کلوخه 

از ۸ درصد کدال تا ۲۴ درصد کدال هستیم.
با این وجود، این شــرکت در چند ســال اخیر با وجود تحریم ها و مشکالت داخلی برنامه های تولید خود را با قدرت انجام 
داده و  آمادگی دارد در صورت رفع تحریم ها با تکیه بر توان و دانش داخل و جذب ســرمایه گذار خارجی طرح های توســعه 
گســترده ای در بخش های مختلف از قبیل احداث کارخانه های فرآوری و فوالدی و توسعه معادن به ویژه سرمایه گذاری در 
اکتشافات عمقی در نقاط مختلف کشور به انجام برساند و ضمن کمک به بخش تولید شاهد اشتغال زایی و کارآفرینی بسیار 

زیادی در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم.
برنامه ها و هدفگذاری صادراتی امسال شرکت  را تشریح بفرمایید.

با توجه به اینکه ســبد محصوالت شــرکت در حال حاضر شــامل مواد اولیه و محصوالت میانی زنجیره فوالد می باشد و با 
عنایت به بازار گسترده و نیاز شرکت های داخلی در این زمینه، در حال حاضر برنامه ای برای صادرات محصوالت خود ندارد و 
صادرات محصوالت هلدینگ ماهان از طریق سایر شرکت های گروه مانند شرکت فوالد بناب انجام می شود و وظیفه شرکت 

ماهان سیرجان تامین خوراک برای شرکت های مذکور است.
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با حضور قائم مقام گروه مالی گردشــگری، تفاهمنامه واگذاری مرکز نگهداری و توانبخشــی معلولین ذهنی و جسمی شهید 
فیاض بخش کرمان به بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( امضا شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، تفاهمنامه 
مذکور را قائم مقام گروه مالی گردشــگری و عضو هیات امناء بنیاد یاس و عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
امضا کردند. مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس در این زمینه گفت: مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی شهید 
فیاض بخش کرمان دارای ۸5 معلول ذهنی تخت گرا)روی تخت( است و 35 نفر نیز مراقبت از آنان را برعهده دارند که طبق 

تفاهمنامه مذکور به بنیاد نیکوکاری یاس تحویل می شود.  
فائض فرخی افزود: هزینه مرکز یاد شده به طور میانگین ماهانه ۲ میلیارد ریال است که با امضای تفاهمنامه مذکور، از این 
پس توسط بنیاد نیکوکاری یاس تامین خواهد شد. به این ترتیب، این سومین مرکز بهزیستی خواهد بود که به بنیاد یاس 
واگذار می شــود. وی گفت: بنیاد نیکوکاری یاس پیش از این نیز مســئولیت مرکز شــماره یک بهزیستی در جنوب کرمان با 
داشــتن ۹۰ معلول ذهنی را از دو ســال پیش تاکنون برعهده دارد. فرخی افزود: بنیاد نیکوکاری یاس همچنین در جوار مرکز 
شماره یک بهزیستی، مسئولیت مرکز کلینیک ارتوپد فنی که به طور عمده ساخت کفش، زانوبند و کمربند طبی برای معلوالن 

را در یک کارگاه فعال انجام می دهد، عهده دار است.
این گزارش حاکیست: مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی شهید فیاض بخش کرمان در زمینی به مساحت 
۱۰ هکتار واقع شده که بخشی از عرصه آن به فعالیت های آموزشی، خدماتی و رفاهی اختصاص یافته و تقریبا نیمی از آن در 
اختیار این مرکز قرار دارد. بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( وابســته به گروه مالی گردشگری است و تمام فعالیت های 

انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست های هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.

مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی 
شهید فیاض بخش کرمان به بنیاد یاس واگذار شد
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 فوالد بافت یکی از طرح های هشت گانه شرکت ملی فوالد ایران است که در راستای خود کفایی صنعتی و رفع وابستگی 
به محصوالت استراتژیک به عنوان بزرگ ترین مجتمع فوالد سازی در جنوب شرق کشور در زمینی بالغ بر ۶۱۲ هکتار احداث 
شــده اســت. این کارخانه با فناوری احیاء مستقیم به روش PERED در حال بهره برداری است. خوراک این مجتمع گندله 
اکسید آهن )pellet( و محصول آن آهن اسفنجی )DRI( است در راستای سیاست خصوصی سازی دولت ۶۰ درصد سهام 

این طرح در سال ۹۶ سهم به شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان منتقل شد.
با توجه به فرا رســیدن دهم تیرماه روز "صنعت و معدن"، با "عطارد گودرزی" سرپرســت شرکت احیاء استیل فوالد بافت در 
خصوص عملکرد این شــرکت، برنامه های توســعه ای و صادرات، همچنین برنامه های داخلی سازی قطعات و تجهیزات به 

گفت وگو نشستیم.
عملکرد شرکت های تابعه شما در سال گذشته و حدود سه ماهه چگونه بوده است؟

گودرزی- در سال گذشته با هدف تحقق شعار " جهش تولید" 
مجموعه احیاء استیل فوالد بافت تولید ۸۰۰ هزار تن آهن 
اســفنجی مرغوب و با کیفیت را در راس برنامه های کاری 
خود قرار داده بود و در راســتای تحقق چشم انداز شرکت، 
علیرغم وجود محدودیت های پیش آمده در حوزه تامین 
زیرســاخت، شــامل قطعی برق در روزهای گرم تابستان و 
همچنین کاهش فشــار گاز در فصل زمستان، برنامه تولید 
را به میزان ۹۸ درصد محقق کرده و در پایان ســال گذشته 
رکورد تولید 7۹۰ هزار تن آهن اســفنجی با کیفیت باال را در 

کارنامه خود ثبت کرد. 
در بحث فروش شرکت احیاء استیل فوالد بافت ملزم به رعایت 
برنامه وزارت صمت بوده، لذا ذیل برنامه تعیین شده، محصول 
تولیدی به صورت مستقیم و با قیمت مصوب به شرکت های 

تولیدی حوزه صنایع معدنی عرضه گردید. 
در حوزه اســتاندارها و سیستم های مدیریتی شرکت احیاء اســتیل فوالد بافت در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۹ موفق به اخذ 
گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5( از شرکت SGS و همچنین در ادامه موفق به اخذ گواهینامه 

های ISO ۱7۰۲5:۲۰۱7( گردید.
از دیگر فعالیت های قابل ذکر در حوزه سیســتم ها در ســال گذشته پیاده سازی و استقرار کامل سامانه یکپارچه MIS بوده 
و همه فرایندهای حوزه اداری و مالی، خرید، فروش، انبار، تولید، نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت و آزمایشــگاه، هوش 

تجاری و داشبوردهای مدیریتی به صورت یکپارچه و کاماًل مکانیزه صورت می پذیرد.
در حوزه مسئولیت های اجتماعی عالوه بر اشتغال، مشارکت در رفع چالش ها و توسعه زیرساخت های منطقه را تنها بخشی 
از تعهدات خود به توسعه و آبادانی جامعه پیرامون دانسته و در این خصوص همواره متعهد و پیشگام بوده است. از فعالیت 
های شرکت در این راستا می توان به تجهیز بخش عفونی بیمارستان، خرید تجهیزات پزشکی، الیه روبی رودخانه ها، تحت 
پوشــش قرار دادن ایتام و نیازمندان کمیته امداد و بهزیســتی، کمک در ساخت مساجد، توزیع بسته های معیشتی، توزیع 

وعده های افطاری در بین خانواده های کم برخوردار و حمایت از خانواده های نیازمندان اشاره نمود. 

تولید 790 هزار تن آهن اسفنجی در احیا استیل فوالد بافت

برنامه ریزی صادرات 100 هزار تنی در سال 1400
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شــرکت احیاء اســتیل فوالد بافت در راستای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه بیش از ۲5۰ شغل به صورت مستقیم و بالغ بر 
۱۲۰۰ شــغل به صورت غیر مســتقیم ایجاد کرده که این میزان در پروژه های توسعه افزایش خواهد یافت، به گونه ای که در 

پروژه احیاء ۲ حدود 5 درصد افزایش و در پروژه گندله سازی حدود ۲.5 برابر تعداد فعلی خواهد بود.
همچنین در بحث آموزش با توجه به اینکه ســرمایه های انســانی مهم ترین دارایی شرکت هستند، با هدف توسعه مهارت 
ها و توانمندی های کارکنان اقدامات جامعی در زمینه ایجاد کتابخانه، پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش، تربیت مربی، 
برگزاری کارگاه های آموزشی و ورکشاپ و ... صورت پذیرفته که منجر به افزایش سرانه آموزش به میزان 7۶ نفر- ساعت در 

سال گذشته رسیده است. 
در حوزه ICT از ســال گذشته زیرساخت های بسیار قدرتمند و بلندمدتی در نظر گرفته شده است. از جمله فعالیتهای انجام 
شــده در ســال گذشته در این حوزه ارتقای پهنای باند اینترنت سایت از ۱5۰ مگابایت به ۴۰۰ مگابایت، راه اندازی فیبر نوری 
و ارتباطات voip و اینترنت ایســتگاه پمپاژ ســد مخزنی با پهنای باند 3۰ مگابایت برثانیه، باز طراحی و اصالح طرح های 

اتوماسیون صنعتی فاز ۲ می باشد.
در سال ۱۴۰۰ با هدف تحقق شعار "تولید، پشتیبانی و مانع زدایی" مجموعه احیاء استیل فوالد بافت، تولید حداکثری واحد 
احیاء بر اســاس ۱۰۴ درصد ظرفیت اســمی را در راس برنامه های خود قرار داده که شاخص تولید تا به امروز نشان دهنده 

تولید محصول مطابق با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه  به میزان ۲۱۰.۹۸۲ هزار تن بوده است.
همچنین در زمینه پیاده سازی سیستم های مدیریتی، شرکت احیاء استیل فوالد بافت با توجه به فعالیت های انجام شده در 
خرداد ماه سال جاری موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر ISO۹۰۰۱:۲۰۱5  و همچنین اخذ گواهینامه 
اســتاندارهای ISO۴5۰۰۱:۲۰۱۸   و  ISO۱۴۰۰:۲۰۱5  در حوزه ایمنی و بهداشــت و سالمت کارکنان و محیط زیست از شرکت 
SGS  گردیده و در بحث مهارتها و شایستگی پرسنل هم موفق پیاده سازی و دریافت استاندارد ISO ۱۰۰۱5:۲۰۱۹  مدیریت 
توسعه و شایستگی کارکنان گردید که طبیعتًا پیاده سازی اصولی و دریافت گواهینامه و همچنین تمدید آنها می تواند شاخص 

مهمی جهت پیشبرد اهداف اصولی سازمان باشد. 
همچنین به منظور مکانیزاســیون ســازی کامل فرایندهای سازمان و بهینه ســازی مصرف، برنامه paper less  از ابتدای 

اردیبهشت ماه به طور کامل اجرایی گردیده است. 
برنامه های ســال 1400 شــرکت را با تمرکز بر برنامه های توسعه ای تشریح بفرمائید، بخصوص اگر در زمینه بومی سازی 

قطعات و تجهیزات، کاهش ارز بری و افزایش عمق ساخت داخل محصوالت برنامه های دارید بفرمایید؟
در خصوص تامین تجهیزات و قطعات بحث جابجایی ارز قطعا تمام صنایع کشــور در چند ســال اخیر با محدودیت ها و 
مســائل روبرو بوده اند که اکثرا از فضای تحریم ایجاد می شــود. در این راستا با توجه به توانمندی و تخصص مهندسان و 
متخصصان داخلی راه اندازی پروژه های احیا۲ توسط مشاور و پیمانکار و تیم مهندسی کامال ایرانی در حال انجام است و 
تامین تجهیزات به گونه ای خواهد بود که بالغ بر ۸5 درصد از قطعات و تجهیزات از داخل کشور تامین خواهد شد. همچنین 
در خصوص پروژه گندله ســازی بیشتر با توجه به برنامه ریزی انجام شده این پروژه با کمک تیم مهندسی ایرانی راه اندازی 

خواهد شد و بالغ بر 75 تا ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات در داخل کشور تامین خواهد شد.
استراتژی شرکت در شرایط تحریم چه خواهد بود و چه آمادگی برای برداشته شدن احتمالی تحریم ها و گشایش های 

سیاسی دارید؟
با توجه به شرایط تحریمی استراتژی شرکت در زمینه تامین قطعات و تجهیزات تکیه بر دانش بومی و حتی االمکان استفاده 
از شرکت های داخلی به منظور تامین کاال و قطعه می باشد به طوری که در سفارش گذاری تجهیزات فاز ۲ در حدود ۸5 درصد 

از تجهیزات از داخل کشور تامین گردیده است.
برنامه و هدف گذاری صادراتی امسال شرکت را تشریح بفرمایید؟

در زمینه صاردات با توجه به اینکه شــرکت دارای کارت بازرگانی میباشد در حال اخذ مجوز الزم برای صادرات آهن اسفنجی 
می باشیم و صادرات ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی را تا پایان سال در دستور برنامه داریم.
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 مجتمع سرب و روی مهدی آباد با ذخیره زمین شناسی ۶۶7 میلیون تنی به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر سرب و روی جهان 
به شــمار می رود. این مجتمع به علت نوع خاص ماده معدنی و نیاز به تکنولوژی فرآوری خاص، حجم باطله برداری بسیار 
باال و نبود زیر ساخت های مورد نیاز نظیر آب و برق تا  سال ۱3۹5 راکد و به بهره برداری نرسیده بود. سرانجام در سال ۱3۹5 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( اقدام به برگزاری مناقصه بین المللی نموده و در سال ۱3۹۶ 
کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت داخلی معتبر و فعال در زمینه معدن و فرآوری به عنوان سرمایه گذار مجتمع انتخاب 
و پس از ۶۰ ســال بالتکلیفی این معدن با تخمین ســرمایه گذاری ۱ میلیارد دالری پا به دوران شکوفایی خود نهاد. در ادامه 

به بهانه روز صنعت و معدن نگاهی گذرا به آخرین تحوالت این معدن در ۴ سال اخیر خواهیم داشت:
 در بخش معدن طی ۴ سال اخیر بیش از ۸۰  میلیون تن باطله برداری صورت گرفته و در عمق ۱۸۰ متری دسترسی به ماده 

معدنی سولفیدی محقق گردیده است. 
کارخانجات فرآوری متناسب با نوع ماده معدنی این مجتمع طی 3 فاز جهت اجرا برنامه ریزی گردیده است. در حال حاضر 
فاز اول این طرح  با میزان پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجرا می باشــد و پیش بینی می گردد در آغاز سال آتی به 
بهره برداری برســد. با تکمیل این فاز، کارخانجات توانایی فرآوری ۲ میلیون تن خوراک را خواهند داشــت و با اتمام هر سه 
فــاز حجم خوراک ورودی کارخانجات به ۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت و ۲.5 درصد فلز روی دنیا توســط این معدن 

تامین خواهد گردید.
یکی از  علل اساســی راکد ماندن معدن ســرب و روی مهدی آباد، نبود زیر ســاخت های الزم از جمله تامین آب و برق مورد 
نیاز پروژه بوده اســت. خوشــبختانه با تمهیدات صورت گرفته پروژه انتقال آب به میزان ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از یزد به طول ۱۰۰ 
کیلومتر و با پیشــرفت فیزیکی ۸۰ درصد و ۹۴ کیلومتر لوله گذاری در حال انجام اســت و در بهمن ماه ســال جاری به بهره 
برداری خواهد رســید. همچنین در خصوص تامین برق مورد نیاز نیز احداث ایســتگاه پست برق ۴۰۰ به ۱3۲ در فاصله ۲5 
کیلومتری از معدن با میزان پیشــرفت فیزیکی ۲5 درصدی در دســت اجرا بوده و همزمان با احداث فاز اول کارخانجات به 

بهره برداری خواهد رسید.

نگاهی به آخرین وضعیت مجتمع سرب و روی
مهدی آباد به مناسبت روز صنعت و معدن
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معدن سرب و روی مهدی آباد در چند سال اخیر به صورت پی در پی موفق به ثبت رکورد در بخش فروش گردیده است به 
طوری که در پایان سال گذشته میزان فروش در مجتمع با افزایش ۱۰ درصدی به ۲37 هزار تن رسیده است. همچنین این 
معدن در سال ۱3۹۸ به منظور پاسخ به ماده معدنی مورد نیاز بازار پس از 5۲۰۰ متر عملیات اکتشافی و شناسایی ذخیره 7 

میلیون تنی با انتخاب پیمانکار اقدام به بهره برداری از معدن کاالمین نیز نموده است.
www. یکی دیگر از ابتکارات این مجتمع می باشد که از طریق آدرس GIS راه اندازی سامانه جامع سرب و روی کشور بر بستر
iznpb.ir در دسترس می باشد. هدف از راه اندازی این سامانه تصمیم سازی در خصوص بازار، تولید کنندگان و بخش های 
مرتبط حاکمیت و سایر ذینفعان با  ایجاد سهولت در جمع آوری اطالعات متقن و ترسیم تصویری واضح از وضعیت صنعت 

سرب و روی کشور و ارائه افق تا سال ۱۴۲۰  می باشد.
از دیگر اقدامات در خور توجه این مجتمع، پیگیری به منظور رفع موانع و صدور پروانه اکتشافی به نام ایمیدرو در استان یزد 
می باشد. در حال حاظر با تالش های صورت گرفته توسط تیم مدیریتی این مجتمع ۱۸ محدوده از 5۰ محدوده امید بخش 

رفع معارض گردیده و پروانه اکتشافی آن به نام ایمیدرو صادر گردیده است.
در حال حاضر بیش از ۶3۰ نفر به صورت مستقیم در این مجتمع مشغول به کار می باشند که با تکمیل فازهای کارخانجات 
فرآوری تعداد افراد شاغل به بیش از ۱5۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و این معدن را تبدیل به اصلی ترین قطب تامین کننده 
خوراک کارخانجات فرآوری سرب و روی کشور خواهد کرد. همچنین با تکمیل طرح احداث کارخانجات، صنایع پایین دست 
و کارخانجات زیادی در اطراف این معدن مستقر و شروع به فعالیت خواهند نمود که موجب پیشرفت و شکوفایی شگرفی 

در سطح منطقه و استان خواهد گردید.
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شــرکت "تهیه و تولید مواد معدنی ایران" در راستای سیاست های سازمان ایمیدرو و استراتژی های خود و با در نظر گرفتن 
وضعیت صنعت و سایر عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور، نسبت به تدوین برنامه های عملیاتی خود به صورت ساالنه اقدام 

می کند. 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو، با هدف تبدیل شدن به یک شرکت مرجع و نوآور، 
تهیه و تولید انواع مواد معدنی را از طریق اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی بر عهده دارد که یک وظیفه استراتژیک 
در تامین مواد اولیه معدنی کشــور محســوب می شود و در ســال های اخیر و با برنامه ریزی مدون حداکثر استفاده از توان 
بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و فرصت های سرمایه گذاری در تمام حوزه های فعالیت این شرکت فراهم شده است.  
بر این اساس جایگاه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در زنجیره تولید صنایع معدنی کشور بسیار حائز اهمیت بوده 
و به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو و اختیارات قانونی که در بدو تاسیس این سازمان توسعه ای مد نظر قرارگرفته شده است 

و رفع برخی موانع و محدودیت های ایجاد شده 
طی سال های اخیر، می تواند تاثیر ارزشمندی در 

این وضعیت داشته باشد. 
این در حالی است که می توان حمایت از گسترش 
فعالیت های اکتشافی، مشارکت بخش خصوصی 
در توسعه طرح های معدنی، تامین زیرساخت ها 
درخصــوص واحدهــای مرتبط بــرای ترغیب 
بــه مشــارکت بنگاه های کوچــک در معادن و 
صنایع معدنــی، انتقال تکنولوژی مناســب و 
به روز برای معادن کشــور و فراهم آوردن زمینه 
ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی در معادن 
کشور را از جمله برنامه ها و اقدامات موثر در رفع 
موانع تولید در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران برشمرد.
اســتفاده از توان بخش خصوصــی همچنان از 

رویکردهای اصلی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است و در ســال های اخیر با واگذاری یا برون سپاری فعالیت ها 
توانســته هزینه ها را کاهش دهد، ضمن آن که عمده دالیل افزایش تولید به واســطه افزایش حجم سرمایه گذاری و اصالح 

خطوط تولید بوده است.
در همین حال طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف فعال سازی معادن کشور است که در راستای 
افزایش تولید و اشــتغال بویژه در مناطق محروم با محوریت توســعه و حمایت از اکتشاف و بهره برداری از ظرفیت معادن 

غیرفعال و قابل توسعه در کشور با استفاده از توان سرمایه بخش خصوصی در دستور کار این شرکت بزرگ قرار دارد.
از ســوی دیگر آمایش جامع از معادن کوچک مقیاس کشــور به تفکیک استانی، فراهم شدن بستر هم افزایی و همسویی 
مسووالن و مدیران در ارگان ها و نهادهای دولتی در سطوح مختلف ، ایجاد شفافیت و اطالع رسانی گسترده تمامی فعالیت ها 

در راستای توسعه عملیاتی برنامه ها ی ایمپاسکو صورت می گیرد

سرمایه گذاری  8 هزار میلیارد ریالی در سال 1400
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به منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی  بنگاه های تولیدی بخش معدن، ایجاد زیرســاخت مناســب و اطالع رسانی برای 
فرهنگ ســازی و نحوه پذیرش و مراجعه ذی نفعان و رســیدگی به درخواست ها از جمله اقدامات صورت گرفته طرح احیا ، 

فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرده می شوند. 
همچنین فراهم شدن زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و سهیم شدن بیش از پیش این بخش در حوزه معدن و صنایع 
معدنی، ایجاد فرصت مناسب برای توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به منظور معرفی نوآوری و تکنولوژی های 
نوین در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایجاد فرصت تامین سرمایه مورد نیاز برای معادنی که امکان تسهیالت بانکی به دلیل 
بوروکراسی اداری برایشان میسر نمی شود، امکان استفاده از فرصت توسعه برای احیای معادن در مناطق کمتر توسعه یافته، 
شناسایی فرصت های کوچک معدنی برای سرمایه گذاران بمنظور توسعه و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته 
و ایجاد و افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و توسعه شبکه های تخصصی معدن آخرین اقدامات صورت گرفته طرح احیا، 

فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است.
"ایمپاســکو" در ســال ۱۴۰۰ برنامه هایی در بخش های مختلف از جمله اکتشاف، تولید مواد معدنی و جذب سرمایه گذار در 

طرح ها و پروژه های خود تدوین کرده است.
با توجه به پیشران بودن بخش اکتشاف در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور و ایجاد توسعه پایدار، ۸۰ هزار متر حفاری 
در بخش های سنگ آهن، زغال سنگ و پلی متال، ۱5 هزار کیلومترمربع تهیه نقشه های زمین شناسی از جمله  اهم برنامه های 
اکتشافی ایمپاسکو در سال ۱۴۰۰ است به گونه ای که دریافت 3۶ فقره پروانه اکتشاف را میتوان از دیگر برنامه های سال ۱۴۰۰ 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برشمرد.
همچنین ایمپاســکو در بخش تولید مواد معدنی، بیش از ۱/7میلیون تن محصول و نیز واگذاری راهبری معدن و طرح به 
بخش خصوصی را در دســتور کار خود دارد. همچنین چندین طرح توســعه ای در نقاط مختلف کشور از جمله معدن طالی 
هیرد، کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم، راه اندازی معدن طالی دره اشکی، احداث واحد تولید ۴۰ هزار تنی نفلین سینیت 
و ... در ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید. بر اســاس این گزارش، بهره برداری از این پروژه ها سرمایه گذاری بیش از ۸ 
هزار میلیارد ریال را برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۱۴۰۰ به همراه داشته است. یادآور می شود ، احداث 
راه دسترســی معدن سرب  نخلک در اســتان اصفهان، احداث کارخانه های تولید کود فسفاته با ظرفیت ۶۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ تن، 
احداث واحد تولید سیلیکو متال در مجتمع فروکروم جغتای و پروژه ساخت کارگاه تصفیه شمش )اتاق طال( از جمله دیگر 
طرحهایی اســت که از ســوی ایمپاسکو در سال ۱۴۰۰ قابل بهره برداری است.  بر اساس این گزارش با بهره برداری از طرحهای 

ذکر شده، شاهد اشتغال مستقیم 5۲۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۱۱3۲ نفر خواهیم بود. 
هدف از بهره برداری طرح های ذکر شده تولید کاغذ، تولید کنسانتره نفلین سینیت، تولید کود فسفاته، تولید سیلیکو متال 

و نیز تولید شمش طال است.
ایمپاسکو به دنبال برنامه ۶7 هزار مترحفاری شرکت در سال گذشته توانست به میزان ۱۱7 درصد حفاری اکتشافی ) 77 هزار 

متر( را در پایان سال ۹۹ محقق کند. 
بیشــترین میزان حفاری اکتشافی توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال گذشته مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است که انجام بیش از 3۸ هزار متر حفاری اکتشافی در این استان نشان از توجه دولت به توسعه اشتغال و 

افزایش تولید در مناطق کمترتوسعه یافته دارد.
احیاء، فعال ســازی و توســعه ۲53 معدن ،  اقدام به منظور صدور جواز تاسیس و افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه برای 
۱5 واحد فرآوری از اهم اقدامات اجرایی انجام شده در سال ۹۹ بود. مجموع دستاوردهای کمی  طرح یادشده از ابتدا تاکنون 
شامل شناسایی و اولویت بندی 3۱۲۰ معدن، انجام اقدام کلینیکی روی ۱۴۶3 معدن و احیاء، فعال سازی و توسعه 3۹۹ معدن 

بوده است.
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شرکت فرآورى مس درخشان تخت گنبد
بزرگترین تولید کننده مس کاتدی

وکنسانتره در بخش خصوصی

بهره بردار نمونه ملی در سال۱۳۹۵
واحد صنعتی نمونه در سال ۱۳۹۵

مکتشف نمونه در سال ۱۳۸۹
مکتشف نمونه استان کرمان در سال ۱۳۸۱

آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان ولیعصر
خیابان مقدس اردبیلی، خیابان سنگر، پ۲

۰۲۱ -۲۶۸ ۰۰ تلفن: ۱۶۷
۰۲۱ -۲۶۸ ۰۰ فکس: ۱۴۲

آدرس کارخانه: ایران، کرمان، سیرجان، بلورد
منطقه تخت گنبد
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 فوالد هرمزگان به عنوان چهارمین فوالد ســاز بزرگ کشــور، در سال تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها سعی می کند تا با 
شناسایی موانع و پشتیبانی های الزم رکوردهای جدیدی از تولید به ثبت برساند  و در مسیر رشد تولید گام بردارد. در سایه 
همکاری ، همدلی ، تالش و برنامه ریزی های مدون در فوالد هرمزگان  شــاهد رشــد رکورد تولید تجمعی در فصل بهار این 
شــرکت هستیم .  عطاهلل معروفخانی ، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان درباره موفقیت این شرکت در تولید تختال و آهن 
اســفنجی طی 3 ماه اول امســال، گفت: در سال جاری با عنایت به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، تمام تالش و 
برنامه ریزی ها و اهداف پایه گذاری شده  در این شرکت عمل به فرمایش معظم له و تولید حداکثری است . لذا پس از ثبت 
رکورد ماهیانه تولید آهن اســفنجی در اردیبهشــت ماه رشد تولید ۲۲ درصدی تجمعی تختال در فصل بهار و رشد تولید ۱۶ 

درصدی تجمعی آهن اسفنجی افتخار دیگری است که در فوالد هرمزگان رقم خورد. 
وی در ادامه گفت : غیورمردان فوالد هرمزگان با تالش خود توانستند در فصل بهار ۲۲ 
درصد تولید این شرکت را نسبت به سال قبل افزایش داده و تولید 3۸۹۴۶۸ تن تختال 
را در فصل بهار ثبت نمایند که بیشــترین مقدار تولید در فصل بهار از ابتدای تاسیس 
کارخانه اســت. همچنین تالشــگران فوالد هرمزگان در واحد احیا مستقیم توانستند 
۴۶75۸5 تن آهن اسفنجی تولید کرده تا رشد ۱۶ درصدی را در این بخش شاهد باشیم 
. وی در ادامه از رشد فروش در بازارهای داخلی و صادراتی گفت و تصریح کرد: با وجود 
تمام تحریم های ظالمانه در حوزه فروش داخلی و صادراتی مجموعا رشد ۱۴ درصدی را 
در تناژ به دست آوردیم . مدیرعامل فوالد هرمزگان محصول این شرکت در خاورمیانه 
را جز با کیفیت ترین تختال ها دانســت و گفت : یکی از دالیل حفظ مشتری های ما 
کیفیت باالی تختال تولیدی اســت به گونه ای که۹۸.7۴ تختال های تولیدی ســالم و  

۹۹.7 ذوب های تولیدی مطابق با سفارش مشتری است. 
وی ثبت این نتایج درخشــان را نتیجه تالش و همدلی همه جهادگران عرصه تولید 
در فوالد هرمزگان دانست و گفت: دست همه کارگران و تالشگرانی که در این شرایط 
خــاص آب و هوایی هرمزگان بی وقفه از جان و دل مایه می گذارند تا تولید در فوالد 
هرمزگان رو به جلو حرکت کرده و چرخی از چرخ های اقتصاد کشــور به گردش دراید 
به گرمی می فشارم و از یکایک آن ها سپاسگزارم. معروفخانی در اهمیت تولید تختال 
برای کشور گفت: تختال که به عنوان محصول نهایی فوالد هرمزگان شناخته می شود. 
یک ماده اولیه برای بســیاری از شرکت های فوالدی محسوب می شود که در نهایت به 

مصرف صنایع بزرگی چون خودرو سازی ، لوازم خانگی ، کشتی سازی ، نفت و گاز و ... می رسد. نتیجه آنکه حمایت از تولید 
در شــرکت های مادر،مســتقیما به جهش تولید و اشتغال پایدار در صنایع پایین دستی و در نهایت خودکفایی کشور در این 

زمینه  همراه با اقتصادی پایدار و پویا می انجامد. 
وی در ادامه افزود: این رکورد در حالی ثبت شده است که فوالد هرمزگان با مشکل تامین برق در بهار و تابستان روبروست .

 معروفخانی  با تاکید براینکه فوالد هرمزگان یک شرکت صنعتی مادر و راهبردی در کشور است  تصریح کرد : فوالد هرمزگان  
در پی ساخت نیروگاه مستقل برای تولید برق خود می باشد اما تا زمان ساخت و بهره برداری ازاین نیروگاه نیازمند پشتیبانی 

جدی وزارت نیرو  و دستگاه های ذیربط در جهت تامین انرژی و رفع این مانع اصلی تولید می باشیم.

عطاهلل معروفخانی خبر داد:

رشد تولید فوالد هرمزگان در سه ماهه نخست سال جاری
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با مصوبه رزم حسینی؛

صدور و تمدید مجوزهای تولید در صنایع معدنی
از استعالم وزارتخانه بی نیاز شد

مطابق مصوبه شــماره ۶ بهبود فضای کســب و کار، مانع زدایی و پشــتیبانی از تولید، که از سوی علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت ابالغ شــده، صدور و تمدید مجوزهای تولید در صنایع معدنی به سازمان استان ها تفویض شده و در این زمینه نیاز 

به استعالم از ستاد وزارت متبوع نمی باشد.
به گزارش سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴، علیرضا رزم حسینی در این مصوبه خطاب به روسای سازمان های صمت 3۱ استان 

و جنوب کرمان آورده است:
احترامًا در اجرای شــعار ســال و پشــتیبانی و رفع موانع تولید و پیرو سلسله جلسات بهبود فضای کسب و کار، با توجه به 
مصوبه معاونان عضو شــورای هماهنگی بخش معدن به منظور تسریع در فرایند سرمایه گذاری و صدور مجوزهای زنجیره 

تولید فوالد، مصوبه شماره ۶ برای اجرا ابالغ می شود.
بر پایه این گزارش در مصوبه شــماره ۶ آمده است: صدور و تمدید مجوزهای تولید در صنایع معدنی مشمول دستورالعمل 

۱۰ رشــته خاص شماره ۱۴۱۴۲۴/۶۰ مورخ 
۲5 شهریورماه سال ۹۴، در صورت حصول 
اطمینان از تامین مواد اولیه مورد نیاز به 
سازمان استان ها تفویض می شود و نیاز به 
استعالم از ستاد وزارت متبوع نمی باشد.
در این مصوبه آمده اســت: مســئولیت 
تامین خوراک، وفق فرایند سامانه برعهده 
متقاضــی بوده و وزارتخانــه تعهدی در 
اولیــه نخواهد  تامیــن مواد  خصوص 
داشــت. ضمنًا عبارت “ایــن وزارتخانه و 
واحدهــای تابعه هیچگونــه تعهدی در 
خصــوص تأمین مواد اولیــه نخواهند 
داشــت” در همه جوازهای تاســیس و 
تمدید های آن و پروانه های بهره برداری به 

صورت سیستمی درج خواهد شد.
شــنیده های معدن ۲۴ حاکیســت: این 
مصوبه مورد تصویب قــرار گرفته و هم 
اینــک با امضــاء وزیر صمــت در حال 
اجراست، با این حال به نظر می رسد این 
مصوبه خیلی نمی تواند کارســاز بوده و 
باید راهکارهای اساســی تر در این زمینه 

شناسایی و اجرایی شود.
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در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران فعاالن اقتصادی از مطالبات خود در دو سطح عمومی و اختصاصی 
گفتند؛ این پیشنهادها از طریق اتاق ایران به دولت سیزدهم ارائه خواهد شد.

اشتراک گذاری
در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران فعاالن اقتصادی از مطالبات خود در دو سطح عمومی و اختصاصی 
گفتند؛ این پیشنهادها از طریق اتاق ایران به دولت سیزدهم ارائه خواهد شد. در تازه ترین نشست کمیسیون معادن و صنایع 

معدنی اتاق ایران درباره مطالبات بخش خصوصی در حوزه معدن از دولت آینده گفت وگو شد.
در ابتدای نشســت بهرام شــکوری درباره اهمیت این نشست گفت: ما باید نظرات بخش خصوصی درباره معدن و صنایع 
معدنی را در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آن ها در میان بگذاریم. البته قباًل این اتفاق افتاده و دولت ها کمترین توجه 

را داشته اند اما بخش خصوصی نباید از مطالبه گری خسته شود.
شکوری، رئیس کمیســیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایــران گفت: یکی از مواردی که 
در مناظره های انتخاباتی مطرح شــد و البته 
یکــی از مطالبات جدی فعاالن اقتصادی هم 
است اینکه با فساد مقابله و مبارزه شود. برخی 
فعاالن اقتصادی را به چشــم بدهکار بانکی 
و رانت خوار می بینند درحالی که این درســت 
نیســت و نباید همه را با یک چشم دید. اکثر 
فعاالن اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع 
معدنی کار می کنند، پاک دست هستند. مبارزه 
با فســاد این مطالبه، جدی فعاالن اقتصادی 
اســت که آقای رئیســی هم گفته اند این را 

به طورجدی در دســتور کار قرار می دهند. او ادامه داد: موفقیت یک رئیس جمهور در گره انتخابات کابینه کارآمد اســت. این 
کارآمدی در همه ســطوح مدیریتی مثل حلقه ای به هم پیوسته است. در دولت های گذشته کابینه اقتصادی موفقیت زیادی 
نداشــت. وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات زیادی را تجربه کرد. اتاق و تشــکل های صنعت معدن می توانند وزرای 

اقتصادی، معاون و مدیر اقتصادی وزارتخانه های مرتبط را معرفی کنند.
شــکوری تصریح کرد: یکی از مطالبه ما این اســت تصمیم های اقتصادی دولت پایه عقالنی و کارشناسی داشته باشد؛ قباًل 
تصمیم های خلق الســاعه گرفته شده که بخشــی از صنعت را متأثر کرده است. در قانون بهبود مستمر کسب وکار به صراحت 
تأکید شده که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده شود. امیدواریم دولت جدید به این مهم اهمیت دهد.
شکوری موضوع بعدی را کوچک کردن دولت دانست؛ این تصدی گری نه تنها کاهش نداشته بلکه در طول زمان بیشتر هم 
شده است. ما توصیه می کنیم به جای انتقال مالکیت بنگاه های دولتی، مدل سوئد را به کارگیرند و مدیریت را انتقال دهند. 
اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ظرفیت باالیی دارند و اگر دولت بخشی از مسئولیت را به تشکل ها واگذار کنند، هم دولت ها 

در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح شد

فعاالن اقتصادی بخش معادن از رئیس دولت سیزدهم 
چه انتظاراتی دارند؟
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کوچک می شــود و بار سنگینی در بودجه ایجاد نمی شود و همه از ظرفیت همه بخش ها استفاده می شود. به گفته شکوری 
توجه به دولت الکترونیک و پنجره واحد وعده هایی اســت که تا امروز عملی نشــده اســت؛ این می تواند سیستم دولت را 

کارآمد کرده ولی در عمل به کسب وکارها کمکی نکرده است.
رئیس کمیســیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: اســتراتژی ای برای توسعه صنعت و معدن در کشور نداریم. 
البته همه دولت ها اســتراتژی نوشــته اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است؛ ما در عمل فاقد هرگونه استراتژی مدونی 
برای توســعه معدن و صنعت هستیم. پیشــنهاد می کنم اتاق متولی تدوین استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز 
پژوهش های مجلس در این مســیر استفاده شود. بعد از این می توانیم طرح جامع برای حوزه های متعدد مثل فوالد، طال، 

آهن و...بنویسیم.
شکوری به وضعیت SME ها اشاره می کند: در دوره دولت دوم آقای روحانی به وضعیت بنگاه های کوچک خیلی توجه شد. 

در این دوره هم باید حمایت از این وحدهای کوچک و متوسط جدی باشد.
او به مشکل کم آبی در کشور اشاره می کند: در کنار کم آبی، مدیریت منابع آبی ما هم درست نیست. سهم صنعت و معدن از 
آب ۲ درصد، کشاورزی ۹۲ درصد و مصرف خانگی ۶ درصد است. اگر بخش کشاورزی در مدیریت آب با تغییر الگوی کشت، 
کشــاورزه مکانیزه و غیره درســت رفتار کنند، بخش زیادی از آب ذخیره می شود. در عوض می توان سهم صنعت و معدن را 

بیشتر کرد تا ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
شکوری دغدغه بعدی را توسعه حمل ونقل عنوان کرد؛ ما در حال حاضر 35 میلیون تن ظرفست تولید در سنگان داریم 
و اگر سیســتم حمل ونقل توســعه نیابد، فقط می توانیم 35 تن از این را حمل کنیم. در کنار این باید توســعه بنادر هم 
اتفــاق بیفتد وگرنه برای حمل محصوالت هزینه دموراژی ســنگین می پردازیم. بنادر ما گنجایش صادرات محصول با 

حجم باال را ندارند.
او تأکید کرد: اگرچه برخی به حمایت از شــرکت های داخلی تأکید دارند ولی تازمانی که شــرکت داخلی مثل هپکو نتواند 
کاال به قیمت رقابتی تولید کند، اجازه واردات ماشین آالت داده شود. محدودیت باعث باال رفتن قیمت ماشین آالت معدنی 
شــده اســت. باید بتوانیم ماشین آالت نو یا دوســت دوم بخریم. همچنین باید حمایت الزم از بخش معدن انجام شود تا 
جلوی معارضین محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت ها به بخش معدن برنمی گردانند یا اگر مالیات صرف توسعه 
این حوزه نمی شود، فعاالن مقصر نیستند. باید دولت مناطق معدنی را توسعه دهد و باید مشکالت معارضین حل شود و 
دولت از فعالیت معدنی حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط زیست از فعاالن اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. 
باید توافق نامه هایی نوشــته شــود که در ۹5 درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته باشیم که این باعث رونق 

صادرات و اقتصاد می شود.
شکوری درنهایت تأکید کرد: باید به صندوق حمایت از فعالیت های معدنی توجه شود؛ سرمایه این صندوق افزایش یابد تا 
تســهیالت ارزان قیمتی در اختیار معدن کاران قرار گیرد. همچنین باید مجلس یازدهم اصالح قانون معادن را تصویب کنند؛ 

فعاالن اقتصادی در پی توسعه معدن هستند نه قوانینی که مانعی در مقابل معدن باشد.
او به مســئله مقررات زدایی و پایش قوانین اشــاره کرده و گفت: حدود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی درکشور وجود دارد که ۲5۰۰ 
مورد آن در کمیته مقررات زدایی اصالح شده و ۸۰ درصد اصالح شده ها اجرایی نشده است. باید مطالبه این باشد که مقرره 

درست بنویسند وگرنه اصالح و پایش کار دشواری است.
شکوری با اشاره به اهمیت اصالح نظام مالیاتی کشور گفت: باید مالیات بر تولید به کمترین حد برسد، در عین حال جلوی 

فرار مالیاتی گرفته شود.
بعد از آن ســجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید مطالبات را در دو سطح 
عمومی و اختصاصی و به صورت موردی تهیه کرده و به دولت سیزدهم ارائه کنیم. حسن حسین قلی، رئیس اتحادیه 
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صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: خواسته ما از دولت آینده این است که به قانون 
بهبود مســتمر محیط کســب کار و قانون رفع موانع تولید توجه کند. جلوی بخشنامه های خلق الساعه گرفته شود و 
پایش قوانین با سرعت در صورت کار قرار گیرد. همچنین باید اجازه واردات ماشین اآلت راه سازی معدنی و کامیون با 

هرسال ساخت داده شود.
در ادامه اسماعیلی احمدآبادی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که تابه حال 
چند درصد از مطالبات بخش خصوصی از دولت به نتیجه رســیده اســت. باید نقطه شروع کار ما مجلس باشد. کمیسیون 

می تواند با مرکز پژوهش های مجلس ارتباط برقرار کند.
مسئله ثبات قیمت ارز، حمل ونقل، عدم دخالت دولت و حق واردات ماشین آالت بدون توجه به سال ساخت آن از مواردی 

بود که اسماعیلی تأکید کرد.
او گفت: باید به فروش قبل از تولید تأکید شود؛ باید بدانیم نحوه تعامل ما با دنیا چگونه خواهد بود. باید موارد تضاد منافع 

با سیستم دولتی مشخص شود و این تضاد منافع به حداقل برسد. باید کاالهای با ارزش افزوده باال تولید شود.
بعد از آن غرقی گفت: من هم معتقد هستم که خواسته های استراتژیک از رئیس جمهوری داشته باشیم.

در ادامه این نشســت مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: دولت جدید، نســبت به شرایط جدید خالی از ذهن 
است؛ باید نظرات کمیسیون را پخته تر به آن ها منتقل کنیم و این خواسته ها همراه با توجیه باشد. اگر به معدن توجه شود 
باید بیشتر پیگیری های ما در حوزه معدن از طریق دولت و الیحه محور باشد نه طرح محور. تجدیدنظری درباره مزایده ها و 

واردات ماشین آالت انجام شود.
در ادامه فرزانه معصومی، فعال حوزه معدن گفت: از ۱۶ سال قبل به مطالبات ما توجه نشده است؛ باید قانون حوزه معدن 

اجرایی شود. دستگاه های نظارتی فراقانونی عمل نکنند.
بعد از آن مهرداد اکبریان تأکید کرد که دولت متولی توسعه باشد و تصدی گری نکند. البته طیف می گویند معدن سوپرمارکت 
نیســت، انبار مواد اولیه بخش صنعت اســت و در اینجا فرد اختیار ندارد. در این شرایط وزارت معدن را منحل می کنند که 
متولی معدن، معدنی فکر نمی کند. این دیدگاه غلط است و در مقابل کسانی است که به صنعت معدن مستقل می اندیشند. 
صنعت معدن عرصه محور اســت نه تقاضامحور. آقای رئیســی می خواست رویه ها را تغییر دهد و به بخش خصوصی بها 
دهد؛ اآلن باید نگاه به کسب وکار بخش خصوصی عرضه محور باشد. اجازه دهید ما هم مثل بقیه واحدهای تولیدی استقالل 

کسب وکاری داشته باشیم. در این صورت قانون از من حمایت می کند.
غرقی تأکید کرد: باید درخواست تغییر رویکرد دولت را به معدن داشته باشیم.

بعد از آن غالمرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: استقالل و تأسیس وزارت معادن و صنایع معدنی یک 
اصل است. در کنار آن به واردات ماشین آالت صنعتی و ماشین آالت حمل ونقل هم توجه شود. اصالح قانون معادن باید به 

تشویق سرمایه گذار کمک کند. از طرفی باید به استان ها اختیار دهند تا مشکالت خود را خود حل کنند.
غرقی هم گفت: در تفویض اختیار به استان ها، استاندار رئیس جلسه می شد و این به گفته برخی دشوار است. ما پیشنهاد 

دادیم رئیس سازمان معادن، رئیس جلسه هم باشد.
در ادامه رضا اشرف سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به پیشران بودن معدن برای اقتصاد 
ایران گفت: اگر معدن پیشران اقتصادی هستند؛ با توجه به دامنه زنجیره و ارزش افزوده باید به این جایگاه توجه شود. باید 
این مشکالت را طبقه بندی کرده و به شکل زنجیره مطرح کنیم و در ادامه درباره زیرساخت ها حرف بزنیم. ما متأسفانه به لحاظ 
اقتصاد سیاسی منزوی شده ایم، صنعتی نشده ایم؛ باید زا ظرفیت های حوزه معدن در اشتغال زایی و افزایش GDP کشور گفت.
قرار شد این پیشنهادها بار دیگر بررسی و تدقیق شوند و بعدًا از طرف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به هیات 

رئیسه و بعدًا به دولت سیزدهم ارائه شود.
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بهـــــــار گــــــــروه
معدن و صنا�یع معدنی در ۱۴۰۰
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خریداران ماشین آالت معدنی 
تولید داخل در تهران تسهیالت 

دریافت می کنند

از ســازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران علی 
عبدی روز شنبه در این باره اظهار داشت: به منظور تولید 
و حمایــت از تولیدات داخلی ماشــین آالت معدنی و 
کمک به افزایش میزان استخراج مواد معدنی در کشور 
و همچنین رفع نیاز بخش معدن به نوســازی، ارتقا و 
بهبود ماشین آالت معدنی در نظر است برای کلیه فعاالن 
حوزه معدنی کشور که تمایل به خرید از تولید کنندگان 
ماشین آالت معدنی ساخت داخل را دارند، یارانه سود 

تسهیالت ۴ درصدی پرداخت شود.
وی خاطر نشــان کرد: بهره برداران معدن می توانند از 
طریق ثبت نام و بارگذاری مدارک درخواستی در سامانه 
CRM بــه آدرس WWW.IRANMICO.COM اقدام 

کنند.
عبدی تصریح کرد: بررسی طرح متقاضی و بازدید میدانی 
توسط کارشناسان فنی صندوق مربوطه، تصویب و ارسال 
آن به بانک و ارائه پیش فاکتور خرید از سازندگان داخلی 
ماشین آالت و صدور بیمه نامه اعتباری توسط صندوق 

بیمه مربوطه الزامی است.

تولید بیش از 15 میلیون تنی 
 شرکت ملی صنایع مس ایران

تولید بیش از 52 هزار تنی کاتد
 بررســی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۱5 
میلیــون و ۱۸۶ هزار و ۱۶۰ تــن انواع محصوالت داخلی و 
صادراتی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در بهار ۱۴۰۰ 
اســت. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در این 
مدت ۲ هزار و ۲۶ تن کنســانتره مولیبدن، 5۲ هزار و 333 
تن کاتد، ۲۱3 تن کنســانتره طال و نقره، ۲۱۶ هزار و 7۱ تن 
اســید سولفوریک، 3۲۲ هزار و ۸۱۸ تن کنسانتره مس، ۱۴ 
میلیون و 55۹ هزار تن ســنگ سولفور و ۱۰ هزار و ۱۶۸ تن 
ســایر محصوالت در این شــرکت تولید شد. در مدت یاد 
شــده ۲3 هزار و ۲۴۶ تن کاتد صادراتی و ۲۸5 تن اکسید 
مولیبدن صادراتی نیز در این شــرکت تولید شد که فروش 
53۹۱۹ میلیارد و ۸5۴ میلیون ریالی به همراه داشت. جمع 
کل تولیدات این شرکت در خرداد ماه امسال پنج میلیون 
و ۱۰۴ هزار و ۶۲۰ تن بوده اســت که در بین آنها تولید ۱۶ 
هزار و ۱۸7 تن کاتــد داخلی و همچنین ۹ هزار و ۴۰۴ تن 
کاتد صادراتی و ۹۱ تن اکسید مولیبدن صادراتی قابل توجه 
است. بر پایه آمار ســامانه کدال، جمع فروش محصوالت 
این شــرکت در بهار امسال ۱35۱۸۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون 

ریال بوده است.
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تولید بیش از 135 هزار تن شمش 
داخلی در فوالد خراسان در بهار 1400

بررسی آمارهای منتشــره سامانه کدال حاکی از تولید 
۱35 هزار و ۴۴۸ تن شــمش داخلی از ســوی شرکت 
فوالد خراسان در ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است. 
آماری که حاکی از رشد حدود 3۹.۸ درصدی تولید این 
محصول در مقایســه با مدت مشابه پارسال است. به 
گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در بهار ۱۴۰۰ در 
مجموع یک میلیون و ۲۸۰ هزار و 3۹5 تن محصول از 

سوی شرکت فوالد خراسان تولید شد.
برپایه این گزارش، در سه ماهه نخست امسال عالوه بر 
شــمش داخلی که آمار آن ذکر شد، 5۸۱ هزار و ۹۱۴ تن 
گندله، ۴۰7 هزار و ۲۰۴ تن آهن اســفنجی و بریکت و 
۱55 هزار و ۸۲۹ تن محصوالت ساختمانی سبک نیز در 
فوالد خراسان تولید شد. ۴۲3 هزار و ۸۰۸ تن از مجموع 
تولید یاد شده مربوط به آمار خرداد ماه این شرکت است 
که سهم شمش داخلی از آن ۴۲ هزار و ۴۹۸ تن است.

همچنین جمع فروش محصوالت این شــرکت در سه 
ماهه نخست امسال 3۱57۲ میلیارد و 55۲ میلیون ریال 
بوده که ۱۰۶۸7 میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آن مربوط به 

فروش صادراتی بوده است.

 تولید بیش از 231 هزار تنی 
 شمش در آهن و فوالد ارفع

در بهار 1400
برپایه آمارهای منتشــره ســامانه کدال، تولید شمش 
فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در سه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۰ به ۲3۱ هزار و ۹۹ تن رسید. آماری که حاکی 

از رشد ۱5.۲ درصدی در هم سنجی با پارسال است.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، این شرکت 
همچنین در مدت یاد شده به میزان ۲۲۴ هزار و ۶3 تن 

آهن اسفنجی )DRI( تولید کرد.
در خرداد ماه امسال نیز آهن و فوالد ارفع موفق به تولید 
7۲ هزار و ۱۸۸ تن شمش فوالدی و 7۶ هزار و 335 تن 

آهن اسفنجی شد.
جمع فروش این شــرکت در سه ماهه نخست امسال 
۱۶73۰ میلیارد و 5۰5 میلیون ریال بوده که ۴۰۸۰ میلیارد 
و ۱۶۸ میلیــون ریال آن مربوط به درآمدهای صادراتی 

بوده است.
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 رشد 9.8 درصدی تولیدات فوالد 
آلیاژی در بهار 1400

بررسی آمار عملکرد شــرکت فوالد آلیاژی در سه ماهه 
نخست ۱۴۰۰ حاکی از تولید ۱۱7 هزار و 5۰7 تن محصول 
از سوی این شرکت و رشد ۹.۸ درصدی آن در مقایسه 

با مدت مشابه سال ۹۹ است.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ از آمارهای 
منتشره سامانه کدال، شــرکت فوالد آلیاژی از ابتدای 
امسال تا پایان خرداد ماه ۹3 هزار و ۴۰7 تن محصول 
آلیاژی و ۲۴ هزار و ۱۰۰ تن محصول مهندسی تولید کرد.
۴3 هزار و ۴5۸ تن از تولیدات یاد شــده مربوط به آمار 
خرداد ماه این شــرکت و مشتمل بر 3۴ هزار و ۱۱۶ تن 
محصول آلیاژی و ۹ هزار و 3۴۲ تن محصول مهندسی 

بود.
برپایه آمارهای منتشره سامانه کدال، جمع کل فروش 
محصوالت این شرکت در مدت یاد شده ۲۲۱۶۴ میلیارد 
و ۹۹۰ میلیون ریال بوده که ۱575 میلیارد و ۹5 میلیون 

ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.

 در بهار 1400 ثبت شد
تولید بیش از 417 هزار تن شمش

در فوالد کاوه جنوب کیش
رشد 79.6 درصدی تولید

بررســی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی است در 
سه ماهه ابتدایی امسال شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
موفق به تولید ۴۱7 هزار و 7۴۱ تن شــمش بیلت شد. 
تحلیلی معدن ۲۴ بر پایه آمارهای ســامانه کدال، این 
آمار در مقایســه با تولید ۲3۲ هزار و 5۹۶ تنی شمش 
بیلت در سه ماهه نخست سال ۹۹ رشد 7۹.۶ درصدی 
نشــان می دهد. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در سه 
ماهه امسال همچنین ۴5۹ هزار و ۱3۴ تن آهن اسفنجی 
تولید کرد. این شرکت موفق شد در خرداد ماه نیز ۱۲7 
هزار و ۹۹۴ تن شمش بیلت و ۴5۹ هزار و ۱3۴ تن آهن 

اسفنجی تولید کند.
بر پایه این گزارش در سه ماهه امسال مجموع فروش 
شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش ۴۹۹5۰ میلیارد و ۱۹۶ 
میلیون ریال بوده که 337۲3 میلیارد و ۲۲ میلیون ریال 

آن مربوط به فروش محصوالت صادراتی بوده است.
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 بهار1400 ثبت شد
تولید بیش از 389 هزار تن اسلب

در فوالد هرمزگان جنوب
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 3۸۹ 
هزار و ۴۶7 تن اســلب از سوی شرکت فوالد هرمزگان 

جنوب در بهار ۱۴۰۰ است.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ از سامانه یاد 
شــده، تولید اسلب این شرکت در مقایسه با سه ماهه 
نخست سال ۹۹ رشد ۲۱.۹ درصدی نشان می دهد. در 
بهار پارسال فوالد هرمزگان جنوب 3۱۹ هزار و 5۲۸ تن 

اسلب تولید کرده بود.
بر اساس این گزارش، تا پایان خرداد ماه امسال هشت 
هزار و ۴۱۰ تن سایر محصوالت در فوالد هرمزگان جنوب 

تولید شد.
برپایه این گــزارش، مجموع فروش فــوالد هرمزگان 
جنوب در بهار امســال 5۲۴۲3 میلیارد و ۲۸3 میلیون 

ریال بوده است.

 تا پایان خرداد ماه محقق شد؛
تولید بیش از 306 هزار تن فوالد 

در چادرملو
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 3۰۶ 
هزار و ۲۱3 تن فوالد در شرکت چادرملو از ابتدای امسال 
تا پایان خبرداد ماه اســت، آماری که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل رشــد ۲۰.۴7 درصدی نشان می دهد.به 
گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، بررسی آمارهای 
ســامانه کدال حاکی از تولید چهار میلیون و ۲۹۴ هزار و 
3۴۰ تن انواع محصوالت از سوی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در بهار ۱۴۰۰ است. در این مدت ۲ میلیون و ۸3۴ 
هزار و 33۶ تن کنسانتره آهن )خشک( و ۶۹۰ هزار و ۹۲۰ 
تن گندله در چادرملو تولید شد. در سه ماه نخست امسال 
چادرملــو موفق به تولید ۱۶ هزار و 3۰۶تن آپاتیت و ۴۴۶ 
هزار و 5۶5 تن آهن اسفنجی شد. از مجموع تولیدات یاد 
شده، یک میلیون و 37۶ هزار و ۴۴۰ تن محصول مربوط 
به آمار خرداد ماه این شرکت است. این گزارش می افزاید: 
مجموع فروش چادرملو در بهار امسال ۸۸۱۸3 میلیارد و 
۹۴۸ میلیون ریال بود که ۹۹37 میلیارد و 3۹۹ میلیون ریال 

آن از محل فروش صادراتی فوالد بوده است.
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تولید 15.1 میلیون تنی گهر زمین
تا پایان خرداد 1400

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۱5 
میلیون و ۱7۸ هزار و ۴3۴ تن محصول از سوی شرکت 
سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 

ماه ۱۴۰۰ است.
شرکت سنگ آهن گهر زمین در این مدت موفق به تولید 
هشت میلیون و ۲۸ هزار و ۹5۲ تن کلوخه سنگ آهن، 
۲ میلیون و ۴۲۰ هزار و 55۱ تن کنســانتره سنگ آهن،  
سه میلیون و 7۰۴ هزار و ۶۲3 تن سنگ آهن دانه بندی 
و یک میلیون و ۲۴ هزار و 3۰۸ تن گندله شد. ۲ میلیون 
و ۹۶۱ هزار و 5۰7 تن از محصوالت یاد شــده مربوط به 

آمار خرداد ماه این شرکت است.
مجموع فروش این شــرکت در از ابتدای سال مالی تا 
پایان خرداد مــاه ۱۰۰7۴۹ میلیارد و 7۹۲ میلیون ریال 

ذکر شده است.
سال مالی این شرکت منتهی به 3۰ آذرماه ۱۴۰۰ است.

تولید بیش از 565 هزار تنی ذوب 
آهن در بهار 1400

بررسی آمارهای منتشــره سامانه کدال حاکی از تولید 
5۶5 هزار و 557 تن انواع محصول داخلی و صادراتی 
از سوی شرکت ذوب آهن در بهار ۱۴۰۰ است. به گزارش 
سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، مقدار ۲7۴ هزار و 55۴ 
تن انواع محصوالت داخلی در این مدت در ذوب آهن 
تولید شد که مشتمل بر ۱73 هزار و 7۰۱ تن تیرآهن، ۶۴ 
هزار و ۴۱۲ تن میلگرد، ۱۲ هزار و ۹33 تن کالف، هفت 
هزار و ۴77 تن شــمش کاالیی، ۱3 هزار و ۶۸۰ تن ریل 
و ۲ هزار و 35۱ تن سایر محصوالت )نبشی، چهارگوش، 

ناودانی و غیره( بود.
تولیدات صادراتی

در ســه ماهه نخست امسال همچنین ۲۹۱ هزار و سه 
تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی 
تولید شد که شامل ۱۹ هزار و ۱۰۴ تن تیرآهن، 5۹ هزار 
و ۱55 تــن میلگرد، 3۹ هزار و ۶5۲ تن کالف، ۱7۲ هزار 
و ۶۸۱ تن شــمش کاالیی و ۴۱۱ تن سایر کاالها )نبشی، 
چهارگوش، ناودانی و غیره( بود. برپایه آمارهای سامانه 
کدال، مجموع فروش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
در بهار امســال رقم 75۸5۴ میلیــارد و 3۸۱ میلیون 
ریال بوده کــه 3733۱ میلیارد و ۱77 میلیون ریال آن 

درآمدهای صادراتی بوده است.
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بورس کاال محور تعامل 
سنگ آهن و فوالد
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دبیر همایش آنالین چالش ســنگ آهن و فوالد در تاالر بورس کاال گفت: بورس کاال یک راه حل منطقی برای زنجیره فوالد 
است و می توان انتظار داشت قیمت سنگ آهن با عرضه در بورس نسبت به قبل متناسب تر تعیین شود و به فروش برسد.
به گزارش معدن۲۴، »کیوان جعفری طهرانی« در همایش آنالین چالش سنگ آهن و فوالد در تاالر بورس کاال در محل هتل 

المپیک افزود: این مورد، یکی از نیازهای واقعی است که سبب می شود قیمت ها به یک نقطه تعادلی بهتری برسد.
این تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فوالد و سنگ آهن در عین حال بیان داشت: باید تغییرات قیمتی که اتفاق می افتد به آرامی 

باشد زیرا شوک بیش ازحد به بازار برای اقتصاد مطلوب نیست.
وی معتقد است: با یک افزایش منطقی، کل زنجیره از جمله فوالدسازان نیز منتفع خواهند شد.

جعفری طهرانی تصریح کرد:  تعریف کردن پروژه های فوالدی برای واردات کنسانتره بلندپروازانه است.
وی با بیان اینکه واردات سنگ آهن بحث ساده ای نیست، اظهار داشت: ما باید بیش از گذشته به اکتشافات و منابع داخلی 

کشور توجه کنیم.
دبیر همایش آنالین چالش سنگ آهن و فوالد در تاالر بورس کاال خاطرنشان کرد: حس تعامل بین فوالدی ها و سنگ آهنی ها 
هنوز شــکل نگرفته اســت. وی ادامه داد: متاسفانه به بحث های توسعه ای فوالد خلیج فارس توجه نمی شود، به طوری که 
عمان برنامه تولید ۲5 میلیون تنی فوالد را در افق ۲۰3۰، عربستان افق ۲5 تا 3۰ میلیون تنی فوالد را در افق ۲۰3۰ در برنامه 

دارد و قطر هم یکی از شاخ های تولید فوالد در آینده خواهد بود.

دبیر همایش چالش سنگ آهن و فوالد در تاالر بورس کاال:

بورس کاال یک راه حل منطقی برای زنجیره فوالد است
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دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران با بیان این که در بسیاری موارد باید به تعریف ها بازگردیم، به 5 اشکال اساسی بورس اشاره کرد.
به گزارش معدن۲۴، ســعید عســکرزاده در همایش آنالین تعامل ســنگ آهن و فوالد در تاالر بورس در محل هتل المپیک 
افزود: اگه بخوایم بورس کاال موفق بوده و ابزاری مناســبی برای کسب و کار در بنگاه های مختلف باشد باید سهمیه بندی را 
در بورس حذف کنیم. وی بیان داشت: اگر می خواهیم بورس کاال در خدمت بنگاه ها باشد، باید تقاضا محور باشد نه عرضه 
محور. عسگرزاده با تاکید بر جلوگیری از دامپینگ، ادامه داد: اگر سهمیه بندی ها برداشته شده یا تقاضا محور شود و مازاد 
بتواند از فضای کســب و کار داخلی خارج شــود، دامپینگ به وجود نمی آید. وی اگر بنگاه ها به عدم امکان استفاده از ابزار 

بورس برسند، نباید خیلی اصرار کرد که حتمًا با همه محصوالت و ویژگی هایشان باید در بورس حاضر شوند.
دبیرکل انجمن ســنگ آهن ایران تصریح کرد : در بســیاری موارد باید به تعریف ها بازگردیم، اینکه بورس چه کار کند و در 

خدمت چه کسی باشد؟
وی بیان داشت: بورس کاال اختراع ایران نیست بلکه در کل دنیا به عنوان یک ابزار تسهیل کننده فضای کسب و کار است.

عسکرزاده خاطر نشــان کرد: در ایران بورس کاال به مثابه 
یک ابزار تاثیــرات خوبی بر جای می گذارد، از جمله اینکه 
به شفاف سازی کمک می کند، به حذف واسطه ها از فرآیند 
کسب و کار می انجامد و در تعامل عرضه و تقاضا موضوع 

قیمت گذاری دستوری حذف می شود.
وی تصریح کرد:  عمده مشکالت بورس کاال در ایران به این 
مســاله بر می گردد که بورس به عنوان ابزاری برای دولت 
نیز مطرح است و مسائلی همچون دخالت در قیمت پایه 
و دخالت در قیمت گذاری، مشــکالتی است که از سوی 

دولت ایجاد می شود.
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد: مسائل مرتبط 

با زنجیره فوالد و بلکه همه سمائل تولیدی و توزیعی کشور با پیچیده سازی یا ساده سازی قابل حل نیست، بلکه باید سعی 
در واقعی سازی داشته باشیم و بورس کاال را به عنوان یک ابزار بپذیریم.

وی با اشاره به ظرفیت های متفاوت اقتصادی در زنجیره فوالد، تاکید کرد: اگر دولت بخواهد همواره باالی سر زنجیره فوالد 
بوده یا به صورت دستوری به تنظیم بازار بپردازد، مشکالت زیاد می شود.

عســکرزاده یادآور شد: امروز باید بپذیریم که توســعه در زنجیره فوالد الزاما همگن و هماهنگ نیست و بر این اساس باید 
اجازه دهیم حتی واحدهای ۱۰۰ هزار تنی کنسانتره سازی شکل بگیرند و به صورت رقابتی کار کنند.

وی با اشــاره به زیاد شدن دخالت های دولت، گفت: امروز با دولتی که دو مساله بزرگ دارد مواجهیم؛ نخست، دخالت های 
زیادی که حاصل آن پیچیده کردن فرآیندهاست و دوم، پیشنهاداتی از سوی دولت که همه روی کاغذ بوده است.

این مقام صنفی یادآوری کرد: دولت در سال ۹۹ با افتخار اعالم کرده که صادرات گندله در این سال صفر بوده است، در حالی 
که عقل اقتصادی می گوید اشتباه کرده و همین مساله سبب شده تا واحدهای گندله سازی با ظرفیت واقعی خود کار نکنند.
وی تصریح کرد: نام حکمرانی از دو ســو در حال ضربه زدن به زنجیره فوالد اســت؛ اول، برای هر موضوع ساده بخشنامه ای 
عجیب و گاه متناقض صادر می کند و دوم، در بخشی از نظام حکمرانی و تصمیم سازان با ساده سازی مسائل مواجهیم که 

نشاندهنده آگاهی اندک آنها از بخش معدن است.

5 اشکال بورس از دیدگاه دبیر کل انجمن سنگ آهن
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مدیرعامل شــرکت فکور صنعت گفت: کل محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال بدون محدودیت و قیمت عرضه شــود. به 
گزارش معدن۲۴، وحید شــیخ زاده در همایش آنالین تعامل ســنگ آهن و فوالد در تاالر بورس در محل هتل المپیک افزود: عدم 
محدودیت در صادرات کل زنجیره فوالد عدم اخذ عوارض صادراتی همچنین واگذاری باقیمانده معادن کوچک و متوسط به بخش 
خصوصی واقعی از طریق مزایده های کنترل شده راهکارهای اصلی مشکالت به وجود آمده در زنجیره فوالد است. مدیرعامل شرکت 
مهندســی فکور صنعت تهران معتقد اســت در سال های گذشته توجه بیشتر به فوالدسازی ها و صنایع پایین دست سبب شده تا 
از فعالیت های معدن کاری، اکتشاف، استخراج، توسعه فناوری، تکنولوژی فرآوری غافل شویم و همین مساله عدم تعادل بزرگی در 
زنجیره فوالد ایجاد خواهد کرد. وی تاکید کرد راهکار این مســئله این است که فوالدسازان به سمت تکنولوژی های جدید و تولید 
محصوالت با کیفیت باال بروند و باید اجازه دهند معادن کوچک هماتیتی و کم عیار اقتصادی شوند تا بتوانند برای فوالدسازان مواد 
اولیه تهیه کنند. شــیخ زاده تصریح کرد: باید نگاه سطح بندی به معادن داشته باشیم، متاسفانه در سطوح کالن مسئوالن اشرافی 
به این ســطح بندی ها ندارند و مطالب خود را عنوان می کنند. وی گفت: در مجموع ۸۰ درصد معادن در اختیار دولت شرکت های 

دولتی، نیمه دولتی و حاکمیتی است و فقط ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی 
است. به گفته شیخ زاده، عمده معادن هماتیتی و کم عیار با ظرفیت ۲۰۰ میلیون 
تن در دست بخش خصوصی است و در تولید کنسانتره ۱۰ میلیون تن در اختیار 
خصوصی ها و ۴5 میلیون تن در اختیار دولتی ها و نیمه دولتی هاست و در گندله 
سازی و فوالد سازی نیز همین نسبت ها وجود دارد. وی یادآور شد: در 5۰ سال 
گذشــته گل معادن را مصرف کردیم و امروز سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و 
استخراج حائز اهمیت است. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت ادامه داد: 
اگر امروز معدن شماره 3 گل گهر زمین سرمایه گذاری ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون یورویی 
نکند، نمی تواند ۴۰۰ میلیون تن از ذخیره اش را به دســت آورد. وی ادامه داد: 

همچنین چادرملو به دنبال ســرمایه گذاری در معادن عمقی است که ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. شیخ 
زاده یادآوری کرد: امروز بسیاری از معادن کشور به دلیل اینکه به عمق رفته اند، نسبت باطله برداری به سنگ آهن شان زیاد شده 
یا عیار آنها کاهش یافته اســت، غیر اقتصادی شــده اند. وی در پاســخ به اینکه برخی عنوان می کنند در جهان توزیع عادالنه سود 
در زنجیره فوالد معنا ندارد، بلکه مبتنی بر عرضه و تقاضا اســت، تصریح کرد: در ایران تاکنون توزیع ســود زنجیره فوالد به صورت 

دستوری اتفاق افتاده است، بر این اساس تمرکز اکثر سود زنجیره به سمت پایین دست بوده است.
مدیرعامل فکور صنعت، تمایل فوالد سازان برای انجام اکتشافات معدنی و در مقابل حرکت معدنی ها به سمت فوالد سازی 
را یک فاجعه برشمرد و گفت: هر یک از بخش های زنجیره فوالد یک صنعت است که از فرهنگ و رفتار و نوع بهره برداری 
و تکنولوژی خاص خود برخوردار اســت و اینچنین ایجاد صنایع با فرهنگ های مختلف از بهره وری و کارایی الزم برخوردار 
نخواهد بود و در نتیجه در فوالدســازی نمی توانیم به اهداف کیفی دســت یابیم. وی بیان داشــت: امروز کل سنگ آهن، 
کنسانتره و گندله ای که در بورس عرضه می شود حدود ۱۰ تا ۱5 درصد از کل زنجیره نیست که دلیل این مسئله ابهاماتی است 
که سیاست گذاری های مبهم و تاخیری دولت ایجاد کرده است. شیخ زاده، بزرگترین مقصر را در این مقوله وزارت صمت و 
ایمیدرو عنوان کرد که همواره تابع سیاست های حمایتی احساسی و انفعالی بوده و از فوالدسازان حمایت های زیادی داشته 
اند . وی گفت: امروز عدم توان اقناع سازی و اعتماد سازی را در وزارت صمت شاهدیم که دلیل آن نبود نگاه جامع مسئوالن 

و بهره برداری نکردن از نظرات انجمن ها و ان جی او ها است.

مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران مطرح کرد: 

کل زنجیره فوالد در بورس کاال بدون محدودیت و قیمت عرضه شود
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مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: عرضه در بورس کاال، تنها راهکار تعیین قیمت سنگ آهن است.
به گزارش معدن۲۴، “امیر صباغ” در همایش آنالین تعامل ســنگ آهن و فوالد در تاالر بورس در محل هتل المپیک افزود: 
به این ترتیب با کشــف قیمتی که انجام می شــود، فوالدسازان و سنگ آهنی ها بر اساس قیمت تابلوی بورس می توانند به 

انعقاد قراردادهای بلندمدت بپردازند.
وی یادآور شــد: در ســال ۹7 بر اساس توافق فوالدسازان و واحدهای سنگ آهنی، فرمول قیمتی کنسانتره ۱۶ درصد شمش 
خوزستان، گندله ۲3.5 درصد شمش خوزستان و آهن اسفنجی 5۰ درصد شمش خوزستان توافق شد، اما در سال های ۹۸ و 

۹۹ مذاکرات این دو گروه پیشرفتی نداشت 
و دیوان عدالت اداری نامه وزارت صمت در 

تثبیت قیمت را ابطال کرد.
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری 
ایمیــدرو گفت: مروری بــر آخرین قیمت 
محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال، حاکی 

از مناسب بودن قیمت هاست.
وی همچنیــن بیــان داشــت: نگاهی به 
قیمت های کنسانتره و گندله در بورس کاال 
نیز حاکی است که نرخ ها محرک صادرات 
سنگ اهن است. صباغ گفت: امروز آنقدر که 
فوالدسازان به موضوع افزایش قیمت سنگ 
آهن حساسیت نشان می دهند، از تحوالت 

در بازارهای پیرامونی غافل هستند.
وی، افزایش ۴ تا ۶ برابری قیمت گاز و برق در واحدهای فوالدی با مصوبه مجلس را یادآور شد و گفت: هزینه های ناشی از 

این افزایش قیمت انرژی دست کم دو برابر گران شدن کنسانتره سنگ آهن در بورس کاال است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در ادامه، ذخایر ۴.۸ میلیارد تنی ذخایر زمین شناسی سنگ آهن را شاداور 
شد که ۲.۹ میلیارد تن آن قابلیت طراحی داشت و بیش از ۱.۱۴ میلیارد تن آن قابلیت اکتشاف دارد و افزود: با روند فعلی 
تولید سنگ آهن )سالیانه 3۰ میلیون تن تولید( ذخایر سنگ آهن تا ۱۸ سال دیگر به پایان می رسد و اگر افزایش تولید ۴5 

میلیون تنی چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود، ذخایر تنها برای ۱۲ سال کفاف تولید فوالد را خواهد داد.
وی تاکید کرد: در این راستا باید بر اکتشافات عمیق متمرکز شده و بر روی آزادسازی محدوده های محبوس شده کار کنیم تا 

عمر ذخایر سنگ آهن باالتر برود.
صباغ همچنین خاطرنشان کرد:  آن طور که برخی فعاالن معدن و صنایع معدنی خواستار آن هستند، در جهان چیزی به نام 
توزیع یکسان سود در زنجیره نداریم و شاهدیم سرمایه و سودآوری زنجره فوالد جهانی از تولیدکنندگان شمش و محصوالت 

فوالدی به حوزه معدن )سنگ آهن، زغال سنگ و غیره( حرکت کرده است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو خبر داد: 

عرضه در بورس کاال ، تنها راهکار تعیین قیمت سنگ آهن است
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مدیر بازرگانی شــرکت چادرملو گفت: عرضه ها در کل زنجیره فوالد باید هدفمند و در یک بســتر استاندارد باشد و عرضه ها 
طوری باشد که ضمن تامین نیاز داخل، صادرات و ارزآوری نیز حفظ شود.

به گزارش سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ ، حسین اطمینان در همایش آنالین تعامل سنگ آهن و فوالد در تاالر بورس در 
محل هتل المپیک افزود: عرضه و تقاضای هدفمند در بازار داخلی، از دســت ندادن بازارهای صادراتی به منظور ارزآوری و 

لزوم صادرات برای فوالدسازان، همچنین تامین نیاز داخل با حذف واسطه ها و کنترل بازار از جمله ملزومات است.
وی بیان داشــت: امروز ناگزیر از یک عرضه اســتاندارد در بازار هستیم، متاسفانه شاهدیم معدنی ها به سمت تولید فوالد و 

فوالدسازان به سمت اکتشافات معدنی رفتند و باید آسیب شناسی کرد که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
اطمینان ادامه داد: تصمیم امروز دولت و حاکمیت، فراهم کردن بستری برای استاندارد سازی عرضه است و آن را در قالب بورس 
کاال تعریف کرد. وی خاطرنشان کرد: بورس کاال بستری استاندارد برای تامین مواد اولیه و عرضه محصوالت فوالدی است.

وی خاطرنشان کرد: بورس کاال بستری استاندارد برای تامین مواد اولیه و عرضه محصوالت فوالدی است و تامین کنندگان 
و معدن کاران از اینکه کار در یک بستر رقابتی و شفاف انجام شود استقبال خواهند کرد.

مدیر بازرگانی شــرکت چادرملو تصریح کرد: اگر در کل زنجیره فوالد، قیمت گذاری دستوری برداشته شده و در یک مکانیسم 
شفاف و عادالنه باشد، قیمت ها استاندارد و معدن کار نیز ترغیب به توسعه اکتشافات خواهد شد.

وی تاکید کرد: کف های عرضه باید در بور ســکاال عادالنه تعیین شــود، نه اینکه فشار آن به فوالدساز وارد شود و عرضه های 
کنونی به نحوی است که گاهی اوقات خسارت هایی به بار می آورد.

اطمینان بیان داشت: یکی از مزایای عرضه کاال در بورس، حذف واسطه ها و دالالن است و هرگونه دخالت در عرضه و قیمت 
گذاری به دامپینگ در کل زنجیره خواهد انجامید و منجر به از دست رفتن بازارها خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در کل زنجیره فوالد باید عرضه هدفمند و در یک بستر استاندارد اتفاق بیفتد و عرضه ها باید طوری 
باشد که ضمن تامین نیاز داخل، به ارزآوری و صادرات بیانجامد.

مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد:

عرضه ها در کل زنجیره فوالد باید هدفمند
و در یک بستر استاندارد باشد
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معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان خواستار آن شد تا به میزان تخصیص، تعهد عرضه محصول در بورس ایجاد شود.
به گزارش ســایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ ، محمد جعفر صالحی در همایش تعامل ســنگ آهن و فوالد در تاالر بورس در 
محل هتل المپیک افزود: ذوب آهن بزرگترین تولید کننده مقاطع تبدیل فوالد در غرب آســیا است و امروز با تولید ریل ملی 

و محصوالت با ارزش افزوده باالتر در تالش است تا جایگاه واقعی خودش را بیابد.
وی بیان داشــت: ذوب آهن ســه ورودی برای تولید چدن دارد، در سالهای گذشته کمیته پشتیبانی ذغال سنگ در ایمیدرو 
به قیمت گذاری می پرداخت، اما از سال ۹7 پذیرفته شد قیمت ذغال سنگ به شمش خوزستان متصل شود و ضریب ۲۶.5 

درصد برای آن در نظر گرفته شد.
صالحی خاطرنشان کرد: همین مسئله در سال گذشته افزایش هزینه حدود ۱5۰۰ میلیارد تومانی را برای ذوب آهن به دنبال 

داشت، سیاستگذاری که امروز همه به نوعی معترض به آن هستند اما راهی بی بازگشت است.
وی بیان داشت: این مسئله ســبب شد تا در سال های گذشته شرکت های 
معدنی به سمت فوالد سازی و فوالدسازان به فاز اکتشاف معدن ورود کنند، 
از جمله ذوب آهن به موضوع اکتشاف ورود کرد که کاری هزینه بر و پر ریسک 
اســت که در اصل باید اصل حاکمیت و نه توســط بخش خصوصی انجام 
شــود. صالحی بیان داشت: مطابق اعالم سازمان زمین شناسی ۲ میلیارد و 
7۱۹ میلیون تن ذخیره ســنگ آهن داریم که اگر با روش فعلی پیش برویم، 
پیش بینی می شود کمتر از ۱۴ سال دیگر سنگ آهن داشته باشیم، در حالیکه 
برنامه 55 میلیون تنی تولید فوالد را داریم و باید مشــخص شــود چگونه 
قرار اســت به این منظور خوراک تامین شود؟ وی، اکتشافات کمتر از 5 تا 7 
متری را در کشورمان یادآور شد که در مقایسه با اکتشافات عمومی بیش از 
۲۰۰ متر در جهان بسیار ناچیز است و تصریح کرد: نیازمند اقدامات جدی در 
این زمینه از ســوی دولت هستیم. معاون خرید شرکت ذوب آهن، برخی از 

محدودیت های این شرکت را در ادامه یادآور شد و گفت: تامین سنگ آهن دانه بندی با عیار ۶۰ درصد آهن، عدم بهره مندی 
از یارانه انرژی مشــابه واحدهای فوالدی، فعالیت با 7۰ درصد ظرفیت اسمی و قرار داشتن نام شرکت ذوب آهن و کاالهای 
زغال سنگ و کک در لیست تحریم ها، از جمله مشکالت است. وی بیان داشت: مطابق مصوبه سال ۹۸ ذوب آهن سالیانه 
نیازمند یک هزار و 75۰ تن ســنگ آهن دانه بندی اســت اما امروز کسی جوابگوی ما نیست . صالحی یادآور شد: معاونت 
معدنی وزارت صمت بین 75 تا ۸۰ درصد نیاز معدنی مواد اولیه فوالدسازان را تامین می کند، اما این مسئله برای ذوب آهن 

هیچ وقت به ۱۰ درصد هم نرسیده است.
به گفته وی، تاکنون هیچ فکری برای ذغال سنگ و تولید فرومنگنز نشده و کارخانجات فرومنگنز کشور تعطیل اند. این 
مسئول ذوب آهن تصریح کرد: اگر برای خشکسالی و بی آبی فکری نشود مصیبت به بار خواهد آورد. وی در خصوص 
بورس کاال نیز خاطر نشــان کرد : ذوب آهن نخســتین خرید در بورس را از طریق حراج باز انجام داده و اعتقاد کامل به 
شفاف شدن قیمت ها در کل زنجیره فوالد داریم. صالحی تصریح کرد: داللی و واسطه گری در کل زنجیره فوالد باید حذف 
شود، راهکاری باید برای تامین پایدار مواد اولیه پیش بینی شود و کشف قیمت در بورس کاال باید بر اساس عرضه کاال 

در بورس باشد.

معاون خرید ذوب آهن:

به میزان تخصیص، تعهد عرضه محصول در بورس ایجاد شود
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چین سکان دار نرخ باالی مواد اولیه و فلزات از ابتدای 2021

کاهش قیمت ها در گرو رشد اقتصای اژدهای زرد
در ماه های اخیر و از آغاز سال ۲۰۲۱ میالدی، قیمت کامودیتی هایی مانند سنگ آهن ، میلگرد ، زغالسنگ و مس در چین با رشد 
چشــمگیری روبرو شد و باعث شد دولت چین برای جلوگیری از افزایش نامعقول هزینه های مصرف کنندگان دست به کار شود.

چین به عنوان دارنده بزرگترین خطوط تولید کاال و بزرگترین بازار ساخت و ساز دنیا، بیش از یک دهه است که محرک اصلی بازار 
جهانی فلزات است. از ابتدای سال تا اواسط ماه می نیز قیمت میلگرد، ورق گرم و مس که برای ساخت ماشین آالت ، ساختمان 
سازی ، لوازم خانگی و وسایل نقلیه بسیار حیاتی است بیش از 3۰ درصد رشد داشت که به دلیل بهبود بازار ساخت و ساز و صنایع 
تولیدی پس از همه گیری کرونا در این کشور بود. بسته های محرک اقتصادی دولت، فعالیت ساخت و ساز را بهبود بخشید و از 
اواســط ســال ۲۰۲۰ نیز چین با تقاضای باالی لوازم خانگی ، تجهیزات ورزشی و ماشین آالت در سراسر دنیا که در قرنطینه حاصل 
از کرونا به سر می بردند روبرو شد.بسیاری از مواد اولیه صنعتی مهم از جمله سنگ آهن ، زغال سنگ حرارتی ، اسید سولفوریک و 
شیشــه نیز با افزایش قیمت های دورقمی روبرو شدند و با پیشی گرفتن رشد مصرف از عرضه، رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت 
نمودند.همچنین اقدامات چین برای کاهش آالینده های کربنی نیز به افزایش قیمت فلزات کمک نموده است. تولید فلزات از فوالد 
گرفته تا مس و آلومینیوم سال به سال افزایش می یابد زیرا پاالیشگاه ها ، کارخانه ها و تولید کنندگان، به تولید مداوم محصوالت 
میانی مورد استفاده صنایع می پردازند. رشد قیمت مواد اولیه و نگرانی از افزایش تورم دولت چین را واداشته اقداماتی بازدارنده 
داشــته باشــد و با کسانی که موجب اختالل در بازار شوند برخورد نماید.در این بین استرالیا به عنوان بزرگترین صادر کننده سنگ 
آهن دنیا علی رغم تنش های تجاری با چین سود خوبی از تقاضای باالی فوالد در چین برده است. با این وجود خرید زیاد چین 
باعث شده است که عرضه سنگ آهن و سایر فلزات در سایر نقاط دنیا نسبتا محدود شود.اگر تالش های چین برای سرکوب سفته 
بازها و دالالن موجی از فروش انواع فلزات را در پی داشــته باشــد و در نتیجه تقاضای واردات آن را کاهش دهد ، این امر باعث 
می شود تا عرضه در سایر بازارها در کوتاه مدت بهبود یابد.اما تحلیلگران می گویند به طور کلی به نظر می رسد تا زمانی که اقتصاد 

چین رشد کند، تقاضای آن برای انواع فلزات باال خواهد ماند.
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به گزارش معدن۲۴، از گذشــته موضوع مشــکل تامین مالی پروژه های بزرگ و ملی مطرح بوده اســت و روش های سنتی 
هیچگاه نتوانســته به موقع پاســخگویی همه نیازهای مالی این پروژه ها باشد و لذا شاهد کاهش نرخ تشکیل سرمایه در 

کشور و یا تاخیرهای طوالنی در روند اجرای این قبیل پروژه ها بوده و هستیم.
در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند سال گذشته پنج شیوه تاسیس شرکت سهامی عام پروژه، عرضه اولیه 
ها، انتشار انواع اوراق مالی اسالمی، تامین مالی جمعی و لیزینگ عملیاتی ماشین آالت معدنی را برای توسعه فعالیت ها در 

بخش معدن و صنایع معدنی عملیاتی و اجرایی کرده است که با توفیقاتی نیز همراه بوده است.
1. تاسیس شرکت سهامی عام پروژه :

تاســیس شرکت سهامی عام پروژه ای که بر استفاده از ســرمایه های آحاد مردم و پذیره نویسی مرزی متمرکز است، یکی از 
روش های مهمی اســت که با پیگیری های انجام شده در شــورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر سال 

گذشته به تصویب رسیده و عملیاتی شده است.
در همین راســتا این وزارتخانه برای واگذاری مجوزها و معادن در اختیار خود در قالب تاسیس شرکت سهامی عام پروژه از 
طریق بازار ســرمایه و جلب مشــارکت مردم در حال برنامه ریزی است و این موضوع دقیقا همراستا با بند یک سیاست های 

کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی است.
2. عرضه اولیه ها:

 واگذاری بخشــی از سهام شــرکت های معدنی و صنایع معدنی از طریق تابلوهای بورس و فرابورس در قالب عرضه اولیه، 
یکی از برنامه هایی است که طی دو سال گذشته به طور جدی مورد پیگیری وزارت صنعت بوده و شرکت های زیادی در این 

مسیر قدم برداشتند.
در ســال ۱3۹۹ شرکت های سرمایه گذاری سیمان تامین، فرآوری معدنی اپال کانی پارس و زغال سنگ پرورده طبس عرضه 

اولیه شدند.

تامین مالی پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی 
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 از ابتدای سال جاری تاکنون نیز شرکت های تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان و گسترش صنایع روی ایرانیان در همین راستا 
عرضه اولیه شدند همچنین شرکت فروسیلیسم خمین نیز در خواست پذیرش خود را به تازگی به فرابورس ارائه کرده است.

3. انتشار انواع اوراق مالی اسالمی:
 تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی یکی از روش های تامین مالی برای واحدهای تولیدی به ویژه در شرایط کنونی است. انواع 

مختلف اوراق امکان تامین مالی بنگاه های معدنی در ارقام باال و برای مدت زمان طوالنی را فراهم می آورد.
در سال ۱3۹۹ درخواست تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی فوالد مبارکه اصفهان با صکوک اجاره انجام شده است.

سال ۱۴۰۰ :
تامین مالی ۱۲۰۰ میلیارد ریالی گل گهر از طریق صکوک اجاره 

تامین مالی سه هزار میلیارد ریالی فوالد مبارکه از طریق صکوک سلف
تامین مالی۱5۰ میلیارد ریالی سیرجان گل گهر از طریق صکوک سلف

4. تامین مالی جمعی: 
روش تامیــن مالی جمعی فرآیند تامین بودجه یک پروژه یا طرح با جمع آوری مبالغ اندک از اشــخاص حقیقی و حقوقی 
است. معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی از حوزه های هدف این ابزار مالی شناسی و بررسی ۲۰۰ معدن به عنوان پایلوت 

برای بررسی امکان بهره مندی از این ابزار در دستور کار پنج پلتفرم دارای مجوز قرار گرفته اند.
5. لیزینگ عملیاتی )ماشین آالت معدنی(:

 با توجه به هزینه باالی خرید ماشین آالت معدنی برای شرکت های فعال، لیزینگ می تواند ابزار مناسب برای اجاره ماشین آالت 
در بازه های زمانی معین به جای خرید باشد که با کاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه جذابیت ورود به بازار سرمایه را بیشتر 

می کند. 
موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی با این مهم در ســال گذشــته صادر شده و منتظر تصویب شورای پول و اعتبار هستیم که 

در صورت عملی شدن آن شاهد تحولی در تامین مالی بخش معدن خواهیم بود.
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طبق آمار انجمن جهانی فوالد ســال گذشــته ۱.۸۶ میلیارد تن فوالد در سطح جهان تولید شد. تولید فوالد ساالنه بیش از 3 
میلیارد تن دی اکســید کربن آزاد می کند که معادل 7 تا ۹ درصد از  کل انتشــار گازهای گلخانه ای ساخته شده توسط بشر 
اســت و آن را اولین ماده صنعتی با بیشــترین تأثیرات مخرب آب و هوایی کرده است. برای کمک به محدود کردن اثرات 
این تخریب بر گرم شــدن زمین ، صنعت فوالد باید رد پای کربن را به میزان قابل توجهی در فرایند تولید پاک کند. برخی 
از تولیدکنندگان و استارت آپ های بزرگ تولید فوالد ، سرمایه گذاری در فناوری های جایگزین برای تولید  فوالد را آغاز کرده 
اند که بیشــتر از هیدروژن سبز یا الکتروشیمی استفاده می کنند. سیاست های اقلیمی در سراسر جهان که مقررات مربوط به 
میزان انتشــار دی اکســید کربن را تنظیم می کند ، می تواند سایر تولیدکنندگان فوالد را نیز تشویق کند تا این راه ها را برای 
تولید فوالد امتحان کنند. با توجه به این که پیش بینی شده تقاضای جهانی فوالد تا سال ۲۰5۰ به ۲.5 میلیارد تن در سال 

برسد، این چالش زیست محیطی در حال شدت گرفتن است.
به این منظور برای دستیابی به اهداف توافقنامه آب و هوایی پاریس ۲۰۱5 ، میزان انتشار ساالنه دی اکسید کربن صنعت 
فوالد دنیا باید تا سال ۲۰5۰ به حدود 5۰۰ میلیون تن کاهش یابد. برای دستیابی به این هدف ، این صنعت باید وابستگی 
خود به  کربن را از حدود ۱/۸5 تن دی اکســید کربن برای هر تن فوالد به ۰.۲ تن کاهش دهد. این کار چیزی کمتر از یک 

انقالب در فناوری ساخت فوالد نیست و نیاز به صدها میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد داشت.
شرکت های بسیاری در سرتاسر دنیا این چالش را پذیرفته اند. آنها در حال آزمایش مجموعه ای از فناوری ها هستند 
که می تواند انتشار کربن فوالد را مهار کند که عمدتا استفاده از روش های جدید تبدیل اکسید آهن به آهن است. 
برخی از این رویکردها متکی به هیدروژن حاصل از الکترولیزرهایی هســتند که از طریق انرژی برق حاصل 
از منابع تجدیدپذیر تأمین می شــوند. برخی دیگر مســتقیمًا از آن برق در واکنشهای الکتروشیمیایی 

استفاده می کنند.
در حال حاضر هنوز مشــخص نیست که کدام یک از این فناوری ها موفق 
خواهد بود. فعال  تولید مبتنی بر هیدروژن در تجاری سازی موفق تر 
بوده ولی این نیز قابل تغییر است. خطوط تولید آزمایشی 
که در هم اکنون در ســطح جهان راه اندازی شده اند 
می توانند در سال های آتی پاسخی برای این 

سوال داشته باشند.

فوالد سبز ناجی هوای پاک برای بشر



تیــــر           1400 73
ویژه نامه روز صنعت و معدن

www.madan24.com

پلتس   S&P Globalآقای Ivan Glasenberg  مدیر ارشد اجرایی شرکت تجاری و تولیدی گلنکور اعالم کرد: اقدام کنونی 
چین برای محدود کردن ســفته بازی و افزایش قیمت ها یک بازی کوتاه مدت اســت که بطور کلی بر سطح قیمت ها تاثیر 

نمی گذارد. وی گفت: قیمت ها براساس تقاضای اصولی و بنیادی و مبانی عرضه، قوی خواهد بود.
کمیســیون توســعه و اصالحات ملی چین NDRC که کار برنامه ریزی اقتصادی چین را بر عهده دارد به تازگی اعالم کرده 
شــاخص یا Index قیمت کاالهای اساســی ازجمله فوالد، سنگ آهن و سایر فلزات از اول آگوست به مدت 3 سال با هدف 

جلوگیری از نوسانات بیشتر، تعیین خواهد شد.
این کمیسیون همچنین شرکت های فوالدی و سنگ آهنی را به دنبال ادعای تبانی در قیمت ها رصد می کند و هیئت ذخایر 
استراتژیک این کشور  SRB در تالش است برای مهار افزایش قیمت ها، مزایده و حراج مس، آلومینیوم، روی و سنگ آهن 

را از موجودی استراتژیک خود آغاز کند.
گالسنبرگ در مصاحبه ای در طی مجمع اقتصادی 
قطر گفت: اخیرا چینی ها ســعی کرده اند بازار 
فلزات را به سمت پایین سوق دهند تا به سطوح 
پایین تری برسد و من فکر می کنم این یک بازی 
کوتاه مدت است زیرا تحلیل های فاندامنتال آنرا 

در این سطح نگه می دارد.
او معتقد اســت چین مقداری مواد از انبارهای 
استراتژیک خود برداشته و در بازار توزیع کرده اما 
هیکس نمی داند این انبارها چقدر بزرگ هستند. 
ازاینرو می توان گفت چینی ها نمی توانند برای 
مــدت زمان طوالنی ایــن کار را انجام دهند و 
باید دوباره این ذخایر اســتراتژیک را بازگردانده 
و بازیابی کنند و چون چین نمی تواند ســطح 

موجودی انبارهای خود را در سطوح پایین نگه دارد لذا این کنترل یک مرحله کوتاه خواهد بود.
قیمت معامالت نقدی مس در بورس فلزات لندن به عنوان یک فشارســنج ســالمت اقتصاد جهانی در نظر گرفته می شود. 
قیمت این فلز با تحرکات اخیر چین از ۱۰ هزار و ۲۱۲ دالر در هر تن در اول ژوئن به ۹۰۴۲ دالر در هر تن در ۲۱ ژوئن سقوط کرد.

براساس اعالم بانک سرمایه گذاری Liberum، در تاریخ ۲۱ ژوئن NDRC اعالم کرد که در حال همکاری با رگوالتورهای بازار 
برای شناســایی اشخاص درگیر در احتکار و سفته بازی سنگ آهن است. آقای Tom Price تحلیلگر Liberum گفت: این 

گزارش باعث عقب نشینی بعدی قیمت سنگ آهن شد.
علیرغم نوسانات فعلی، قیمت های فوالد وفلزات در صورت تقاضای شدید همچنان افزایش می یابد زیرا بسیاری از دولت ها 
هزینه های زیرساخت را در شرایط بهبود کرونا افزایش داده اند، ازجمله آمریکا که اخیرا الیحه زیرساخت را تصویب کرد. به 

عقیده گالسنبرگ تقاضا برای کاالها برای مدت طوالنی همچنان قوی باقی خواهد ماند.

افزایش قیمت فوالد و فلزات چین
"بازی کوتاه مدت" با تأثیر محدود
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رشد 99.3 درصدی تولید 70 ساله فوالد خام جهان
۶۴ کشــور تولید کننده فوالد جهان در حالی راه تولید 7۰ ســاله فوالد را در ۱۹5۰ آغاز کردند که مجموع تولیدات آن ها جمعا 
تنها به ۱۸۹ میلیون تن می رسید. این روند تولیدی ساالنه با رشد همراه شد اما همچنان سه رقمی بود تا اینکه در سال ۲۰۰۴ 

این رقم تولید جهانی با ثبت عدد ۱ میلیارد و ۶3 میلیون تنی چهار رقمی می شد.
در ۱۶ سال اخیر این عدد تولیدی چهار رقمی حفظ شده است به گونه ای که تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱ میلیارد و ۸7۸ میلیون 
تنی رسیده که نسبت به تولیدات سال ۱۹5۰ حدود ۹۹.3 درصد رشد داشته و در باالترین حد تاریخی خود می باشد. همچنین 
در ۱۰ سال گذشته تالش کشورهای تولید کننده به خوبی مثمر ثمر بوده است چرا که از تولید ۱ میلیارد و ۴33 میلیون تنی 
فوالد خام در سال ۲۰۱۰ به ۱ میلیارد و ۶۲۱ میلیون در سال ۲۰۱5 و البته به ۱ میلیارد و ۸7۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ صعود 

داشته است که به ترتیب موجب رشد ۲.5 و 3 درصدی پنج ساله شده است.
اما در میان لیست ۱۰ کشور تولید کننده برتر فوالد خام جهان نام چین، هند و ژاپن به ترتیب با تولید ۱ میلیارد و ۶۴ میلیون 
تنی، ۱۰۰ میلیون تنی و ۸3 میلیون تنی در رده های اول تا سوم در دوسال اخیر به چشم می خورد و تولیدات کشورمان ایران از 
۲5.۶ میلیون تن در ۲۰۱۹ به ۲۹ میلیون تن در ۲۰۲۰ رسیده است که در هر دوسال جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.
اما نکته قابل توجه در این آمار تغییر جایگاه کشــورهای ترکیه و آلمان در رتبه های هفتم و هشــتم است که ترکیه با تولید 
35.۸ میلیــون تنــی جای آلمان با 35.7 میلیون تنی را در ۲۰۲۰ گرفته و خود را به عنوان هفتمین کشــور برتر معرفی کرده 
است و این در حالی ست که جایگاه کشورهای اول تا دهم در این رتبه بندی طی دوسال اخیر هیچ تغییری نداشته است.
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 عوامل محرک قیمت جهانی فلزات
همزمان با بهبود وضع اقتصادی کشــورها در نقاط مختلف دنیا پس از همه گیری کرونا، قیمت برخی از کاالهای اساسی از 

جمله قیمت فلزات مهم صنعتی افزایش یافته است. حال میزان تصحیح قیمت این فلزات به چندین عامل بستگی دارد.
قیمت انواع فلزات در حال حاضربه طور میانگین، نسبت به سطح قبل از همه گیری کرونا تا  7۲ درصد افزایش یافته و در 
ماه می به باالترین سطح ۹ سال اخیر رسیده است . این افزایش قیمت در فلزات صنعتی به طور گسترده ای صورت گرفته 
است. مس در ماه می ۸۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه نمود ، سنگ آهن ۱۱۶ درصد و نیکل ۴۱ 
درصد افزایش قیمت داشــت. قیمت بیشتر کاالهای کشاورزی و انرژی نیز با سرعت کمتری در حال افزایش است. به ویژه 

کامودیتی های بخش انرژی )نفت ، زغال سنگ و گاز طبیعی( فقط چند درصد باالتر از سطح قبل از همه گیری قرار دارند.
حال باید دید چرا قیمت فلزات خیلی بیشتر از سایر کامودیتی ها افزایش یافته است؟ چهار دلیل وجود دارد:

۱- بهبود مبتنی بر تولید: فعالیت بخش تولید فلزات به همان اندازه ابتدای همه گیری افت نکرد و سریعتر از بخش خدمات 
بهبود یافت، به ویژه در چین ، که بیشترین مصرف کننده فلزات است. در عین حال، بخشهایی که کامودیتی های بخش انرژی 
در آنها نقش اساسی دارند، مانند بخش حمل و نقل ، همچنان در رکود هستند. به عنوان مثال، مصرف جهانی سوخت جاده 

ای هنوز ۹3 درصد از سطح قبل از همه گیری پایین تر است و مانع جهش بیشتر قیمت مواد نفتی می شود.
۲- عوامل جانبی بخش عرضه: فعالیت بسیاری از معادن بعد از همه گیری به طور موقت مختل شد. عالوه بر این ، به دلیل 
ازدحام در بنادر اصلی ، محدودیت های قرنطینه ای ، مشکالت مداوم در تامین خدمه بخش حمل و نقل و افزایش قیمت 

سوخت، نرخ کرایه حمل مواد فله به باالترین سطح ده ساله رسید. همه این موارد قیمت فلزات را نیز باال برد.
3- انتظارات برای انتقال ســریع به ســمت انرژی های پاک و هزینه های زیرساختی: انتظارات باال در مورد سرعت انتقال به 
سمت یک اقتصاد سبزتر و پاک تر و  برنامه های زیرساختی جاه طلبانه، باعث افزایش قیمت فلزات شده چرا که وابستگی 
اقتصاد جهانی به فلزات را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، انتقال سریع به سمت انرژی های سبز می تواند به افزایش ۴۰ 
برابری مصرف لیتیوم برای اتومبیل های برقی و صنعت تجدیدپذیرها نیاز داشته باشد ، در حالی که مصرف گرافیت ، کبالت 
و نیکل برای این اهداف ممکن اســت حدود ۲۰ تا ۲5 برابر شــود. به گفته آژانس بین المللی انرژی برنامه های بلندپروازانه 

زیرساختی در اتحادیه اروپا و امریکا می تواند تقاضای مس ، سنگ آهن و سایر فلزات صنعتی را افزایش می دهد.
۴- قابلیت نگهداری فلزات: ذخیره و انبارداری فلزات نسبت به نفت خام یا برخی کاالهای کشاورزی که نیاز به امکانات ویژه 
دارند آسان تر است. این باعث می شود که قیمت گذاری آنها بیشتر با نگاه به آینده باشد و بنابراین نسبت به تغییرات نرخ 

بهره و انتظارات بازار مانند انتظارات در مورد انتقال سریع انرژی و هزینه های زیرساختی حساس تر باشد.
حال با این تفاسیر، آیا قیمت فلزات همچنان صعودی می ماند یا کاهش می یابد؟ این یک سوال چالش برانگیز است. 

به نظر می رســد فعاالن بازار انتظار دارند قیمت فلزات به زودی به اوج خود برســد، زیرا فاکتورهای شــماره )۱( و )۲( ظاهرًا 
موقتی هستند. در واقع، در بازارهای آتی افزایش 5۰ درصدی قیمت فلزات صنعتی در سال 

۲۰۲۱  و  کاهش ۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ برآورد شده است.
هنوز هم انتظار می رود که قیمت ها باال بمانند و ممکن اســت بیشــتر افزایش یابند ، به 

خصوص اگر تقاضا در زمینه انرژی های پاک بیشتر شود. در مقابل، اگر تصویب 
قوانین و اقدامات دولت ها در مورد برنامه های انتقال به ســمت انرژی های 
پاک و برنامه های زیربنایی مطابق انتظار محقق نشوند ، ممکن است قیمت ها 

بیش از حد انتظار کاهش یابند.
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سوپرسایکل سنگ آهنی در راه است؟

عوامل کاهش قیمت این کامودیتی کدامند؟
در حالی که در استرالیا صحبت هایی در مورد مالیات بر استخراج معادن شنیده می شود کارشناسان این سوال را مطرح کرده 
اند که آیا این ابزاری برای به اوج رســیدن ســوپر سایکل سنگ آهن است؟ از بیست شرکت اول بورس اوراق بهادار استرالیا، 
سه شرکت معدنی سنگ آهن هستند از این رو سرمایه گذاران استرالیایی نیاز دارند در مورد روند قیمت سنگ آهن اطالعات 
کافی به دست آوردند. سنگ آهن در بیشتر عمر معامالتی خود ، به صورت قراردادی فروخته می شده و فروش مستقیم بین 
دو طرف انجام می گرفته است. طی یک دوره پایداری و ثبات قیمت ها بود که میانگین ۲۰ تا 3۰ دالر در هر تن را داشت تا 
اینکه در اوایل دهه ۲۰۰۰ بازار نقدی با قیمت گذاری های روزانه معرفی شــد. از آن زمان به بعد متوســط قیمت حدود 5۰ تا 

7۰ دالر در هر تن بوده و حال در بیش از ۲۰۰ دالر در هر تن معامله می شود که قیمتی بی سابقه تلقی می شود.
قیمت باالی این ماده اولیه فوالد، در نتیجه افزایش تقاضای چین ، عدم تولید شرکت های معدنی استرالیایی مطابق ظرفیت 
و محدودیت های عرضه برزیل ، دومین تولید کننده ســنگ آهن دنیا می باشــد. همچنین شکستن سد باطله در سال ۲۰۱۹ و 
شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ حدود ۸5 میلیون تن از تولید ساالنه برزیل کاسته آن را به حدود 3۰۰ میلیون تن کاهش داد. چین 
هم ساالنه حدود یک میلیارد تن سنگ آهن  وارد می کند. در مقایسه با سال ۲۰۱۱ ، که آخرین باری  بود که قیمت سنگ آهن 
به سطوح باال رسید، شباهتی که وجود دارداین است که تقاضا توسط یک برنامه محرک  اقتصادی 5۰۶ میلیارد دالری اعالم 
شــده توســط دولت چین در ماه مه سال ۲۰۲۰ باال رفته است. این بسته نسبتا کمتر از بسته 5۸۶ میلیارد دالری است که در 
طی بحران مالی جهانی اعالم شد، که شاهد ساخت پل های فوالدی ، خطوط ریلی و فرودگاه ها بودیم. تفاوت  آن با سال ۲۰۱۱ 
نیز این اســت که پاسخ به تقاضا محدودتر شــده است. در دوران اوج و رونق بازار معموال پیش بینی زمان پایان یافتن این 
رونق کمی سخت بنظر می رسد. تولید کننده های برزیلی برخی تا ۱۰۰ دالر هزینه حمل سنگ آهن به معادن را دارند ولی هنوز 
سوددهی دارند. در این بین کارشناسان معتقدند پنج عامل می تواند قیمت سنگ آهن را پایین بیاورد. بین سالهای ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۶ یک نقشه راه خوب در مورد چگونگی ترکاندن  حباب قیمت سنگ آهن نمایان شد ، هرچند که این بار بنظر می رسد با 
سرعت بیشتری رخ خواهد داد. اما این پنج عامل کدامند؟ اول: برزیل به تولید کامل حدود 3۸۰ میلیون تن در سال با هدف 
افزایش به ۴۰۰ میلیون تن باز می گردد. پیش بینی می شــود تولید ســاالنه در سال جاری حدود 335 میلیون تن باشد که به 
نظر می رسد در حال افزایش است. دوم: با کمرنگ شدن تأثیر اقدامات محرک اقتصادی ، مصرف سنگ آهن در چین کاهش 
می یابد. سوم: قیمت های باال انگیزه تولید را باال می برد. اخیرًا معادنی که پس از طوفان بسته شده بودند بازگشایی شده اند. 
چهارم: تازه واردها در بازار ســنگ آهن تولید ســنگ آهن  را افزایش می دهند. پنجم: در میان مدت ، چین به طور طبیعی به 
سمت استفاده از کوره های قوس الکتریکی سوق پیدا می کند. این کوره ها از قراضه و برق به جای سنگ آهن و کک برای تولید 
فوالد اســتفاده می کنند. با بلوغ اقتصاد یک کشور ، تولید ضایعات فوالد از ساختمانهای فرسوده و ماشینهای بازیافتی بیشتر 
می شود. در امریکا ، 7۰ درصد فوالد  توسط کوره های قوس الکتریکی تولید می شود. در چین این رقم تنها ۱5 درصد است. با 
کاهش قیمت سنگ آهن ، سوددهی همه شرکت های تولید کننده سنگ آهن تحت تأثیر قرار می گیرد. اما بیشترین آسیب 
به تولید کنندگانی وارد می شــود که هزینه تولید باالیی دارند و تنها  برای بهره برداری از شــرایط فعلی وارد بازار شده اند. در 
یک شرایط عادی تولیدکنندگان کوچک هم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. سنگ آهن ۱۰۰ درصد درآمد شرکت فورتسکیو 
و تنها 7۹ درصد درآمد ریو تینتو و ۶۹ درصد درآمد بی اچ پی را تشــکیل می دهد. گیبســون آیرون نیز تمام درآمد خود را از 
سنگ آهن به دست می آورد. تولیدکنندگان کم هزینه مانند بی اچ پی احتمااًل کمتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت زیرا حتی 

در صورت داشتن سنگ آهن 5۰ تا 7۰ دالر در هر تن  نیز هنوز هم می توانند حاشیه سود خوبی داشته باشند.
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بازوی ناتوان چین در مقابل طرح های زیر ساختی
ایاالت متحده برای کاهش نرخ کامودیتی ها

تحلیلگــران بســیاری بر این باورند که تالش های چین برای کاهش قیمــت کامودیتی ها برای طوالنی مدت دوام نخواهد 
داشــت چرا که پایه های بازار اجازه افت قیمت شــدید و مداوم را نمی دهد. چین که با افزایش قیمت کامودیتی ها از مس 
گرفته تا ســنگ آهن روبرو شــده، در ماه های اخیر تالش های گسترده ای برای مهار تورم از طریق  آرام کردن تنش بازار مواد 
اولیه انجام داده که شامل برنامه هایی برای آزادسازی ذخایر فلزاتی مانند مس ، آلومینیوم و روی از ذخایر استراتژیک کشور 

برای اولین بار در یک دهه گذشته بوده است.
در حالــی که چین از اقدامات مختلف از جمله آزاد ســازی ذخایر، تحقیق و تفحــص از معامالت غیر معمول و... به جهت 
کاهش قیمت کامودیتی ها اســتفاده می کند با مانع بزرگی به نام ایاالت متحده رو برو شــده که با طرح های زیر ســاختی و 
چند تریلیون دالریی که از زمان ریاســت جمهوری بایدن آغاز شــده سعی در بهبود شرایط در مقیاس جامع پسا کرونا دارد و 

تقاضای کامودیتی ها را در سطح باال و به دنبال آن نرخ باال را به دنبال خواهد داشت.
تأثیــرات چنیــن حرکتی کوتاه مدت خواهد بود چرا که چین مجبور می شــود این ذخایر را دوباره تکمیل کند. در کل انتظار 
می رود نرخ کامودیتی ها برای مدتی طوالنی در سطوح باال باقی بماند چرا که تقاضای چین همزمان با پروژه های زیرساختی 

در امریکا همچنان بر بازار اثر گذارند و تاثیرات اقدامات احتمالی جهت مقابله با رشد قیمت ها را خنثی می کنند.
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بهار ۱۴۰۰ پایان یافت و شاخص کل بورس تهران توانست با ثبت افت ۱۰.۶ درصدی، منفی ترین بهار تاریخ بورس را ثبت کند. 
در این میان هیچ یک از گروه های 3۸گانه بورس نتوانســتند در طول این مدت با افزایش میانگین قیمت زیرمجموعه های 
خود این فصل را پایان دهند. اما برخی صنایع از جمله از دو گروه فلزات اساسی و معدنی فعال در بورس تهران، عقبگردی 
کمتر از شاخص کل داشتند. به طوریکه 3ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با ثبت زیان ۹.3 درصدی در کارنامه شاخص گروه فلزی و 

3.۶ درصدی در کارنامه شاخص گروه معدنی به پایان رسید.
بدون شک عوامل بسیار زیادی برای اثرگذاری بر روند معامالت در فصل بهار ۱۴۰۰ وجود داشته است. در برخی از نمادها صرفا 
افزایش تقاضا و در برخی دیگر از نمادها اخبار نظیر افزایش نرخ یا رفع ابرمانع قیمت گذاری دستوری در طول این مدت توانسته 
بر مســیر تصمیم گیری و دیدگاه ســرمایه گذاران در طول این مدت اثر بگذارد. با این حال شکی نیست که یکی از مهم ترین 
اتفاقات رخ داده در طول این ماه انتخابات ریاســت جمهوری بوده که انتظار می رود بسیاری از آثار آن در ماه های بعد بیش 
از پیش قابل مشاهده باشد. امری که سبب شد تا خردادماه بورس تهران با رشد ۱.۲ درصدی شاخص کل بورس همراه شد.
بررســی عملکرد نمادهای گروه فلزات اساســی در این دوره نیز نشان از آن دارد که در این میان گروه صنعتی سپاهان  با ثبت 
بازدهی ۲۱.5 درصدی طی خردادماه در صدر قرار گرفت. در همین راستا کالسیمین نیز با کسب بازدهی در حدود ۱۰ درصدی 
در فهرست برترین ها جای گرفت. هر چند زیان »فاسمین« در فصل بهار بیش از ۲۰درصد بود. فوالد خوزستان نیز بیش از 
۸درصد نوسان مثبت قیمت را در خردادماه تجربه کرد. این در حالی است که فوالد مبارکه با کاهش قیمت در محدوده ۱5 

درصد مواجه شد. 

 کارنامه بهار 1400 معدنی ها و فلزی ها در بورس
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اما بررســی فصل بهار در گروه فلزات اساســی بیان از صدرنشینی فوالد کاوه جنوب کیش دارد. به طوریکه »کاوه« توانست 
سودی بالغ بر ۱3.۸ درصد نصیب سهامداران کند. فروسیلیس نیز بازدهی ۱۲ درصدی را در این 3ماه به نمایش گذاشت. دو 
نماد »فسپا« و »فخوز« نیز از دیگر نمادهایی مثبتی بودند که فصل بهار را با روندی سودده پشت سر گذاشتند. هر دو نماد 

به ترتیب بازدهی ۴.۴ درصدی و ۲.۸ درصدی کسب کردند.
در این میان در حالی عملکرد خرید و فروش ماهانه نمادهای گروه فلزی بر ســامانه اطالع رســانی کدال منتشر شد که نماد 
فــوالد مبارکــه با درآمد بیش از 33هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از محل فروش محصوالت خود، در فهرســت برترین ها جای 

گرفت. در این فصل ملی مس ایران نیز بیش از ۱3 هزار و 5۰۰ میلیارد ناموت درآمد از فروش محصوالت کسب کرد.
رصد نمادهای معدنی 

همانطور که عنوان شد گروه معدنی توانست با ثبت زیان 3.۶ درصدی در فصل بهار، با زیان کمتری در مقایسه با دیگر صنایع 
بورسی مواجه شود. در این میان بررسی عملکرد دوقلوهای سنگ آهنی قابل توجه بود؛  درحالی گل گهر عملکرد درخشانی 
با ثبت بازدهی بیش از ۲3درصد در خردادماه را به ثبت رساند که فصل بهار این نماد با زیان ۱3 درصدی همراه بود. این در 
حالی است که چادرملو وضعیتی متعادل داشت و عملکرد دوره ای خود را با نوسان محدود سپری کرد. به طوریکه بازدهی 

7.۸درصدی در کارنامه خردادماه و ۱.۲ درصدی در فصل بهار »کچاد« ثبت شد. 
در این گروه معدنی دماوند بهترین عملکرد را در میان همگروهی های خود کســب کرد و توانســت تا حدودی زیان خود را 
جبران کند. به طوریکه »کدما« ســودی بالغ بر 3۶ درصد را در خردادماه به نمایش گذاشــت و به این ترتیب بازدهی فصل 
بهار را به حدود ۲۶ درصد رساند. این در حالی است که فرآوری معدنی اپال کانی پارس به عنوان برترین نماد در این فصل 

شناخته شد. نماد »اپال« در این 3ماهه توانست بازدهی ۸.۶ درصدی را نصیب سهامداران کند.
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