
گزارش عملکرد فلزات و معدن در ۶ ماه ۱۴۰۰

قاتل اهلی
 شــاید بتوان بزرگترین عامل توقف رشــد تولید و تا حدی 
توســعه صنعت فوالد و معدن در  نیمه نخست۱۴۰۰ را قطعی 
برق دانست.با اینکه رشــد قیمت های جهانی توانست این 
بخــش از اقتصاد ایران را  از ورود به دره مرگ نجات دهد اما 
قطعی ها برق همچون سم مهلک فوالد سازان و معدنی ها را 

با چالش جدی روبرو کرد.
 نفس فوالد و فلزات در سال جاری در شرایطی به تنگ آمد که 
ضربه اصلی را از داخل یعنی قطعی برق خورد.و این قاتل اهلی 
از نگاه بنگاه های اقتصادی به تراژدی فراموش نشدنی تبدیل 
خواهد  شد. حال فوالد و فلزات در حال نفس گیری هستند تا 

پایان سال جاری جبران عقب ماندگی کنند.
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معــاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: در بخش طرح های نیمه تمام، بیش از ۱.۹ میلیارد دالر در 
سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود. اشتغال مستقیم آن بیش از پنج هزار نفر است.  »وجیه اهلل جعفری« در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی 
معدن۲۴ افزود: عملیات پنج طرح به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر در ســال ۱۴۰۰ اجرایی می شــود که شامل تولید ۱.۶ میلیون 
تن آهن اسفنجی در بیجار و یک میلیون تن محصول فوالدی در قروه با سرمایه گذاری معادل 5۰۰ میلیون دالر ، 75۰ هزار تن زغال 
 سنگ خام در بلوک 3 پرورده ۴ طبس با سرمایه گذاری معادل ۱۱۲3 میلیون دالر، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در پروژه های 
مازاد فاینانس طرح های فوالدی با ســرمایه گذاری معادل ۴۰۰ میلیون دالر، تولید 7۰ هزار تن پودر آلومینا در نفلین ســینیت سراب 
با ســرمایه گذاری معادل ۱5۱ میلیون دالر و تولید ۶۰ هزار تن آهک صنعتی و هیدراته در آهک پلدختر با ســرمایه گذاری معادل ۱۰.5 
میلیون دالر اســت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامــه در خصوص تامین برق پایدار، گفت: 

تفاهم نامه تولید ۱۰ هزارمگاوات برق با حمایت ۱۲ شرکت 
بخش معدن و صنایع معدنی در مرداد ماه تهیه شــد و 
بــا روی کار آمدن وزرای جدید صنعت، معدن و تجارت و 
نیرو، گام های مثبتی در این زمینه برداشــته شده است.  
وی خاطرنشــان کرد: از جمله این گام ها، توافق کلی بر 
روی مشوق ها برای سرمایه گذاران از وزارت نیرو، احتمال 
پذیرش قیمت گاز نیروگاهی برای این واحدها و پیگیری 
دریافت مجوز سوخت نیروگاهی از سوی وزارت نیرو است 
که با توجه به نیاز واحدهای بزرگ زنجیره معدن به برق، 

ضرورت دارد این واحدها به عنوان ســرمایه گذار در حوزه احداث نیروگاه ورود کنند. جعفری بیان داشــت: 
اکنون اکتشــاف پهنه ها در فازهای شناســایی و پی جویی در 3۰  استان شامل ۱3۴ پهنه بیش از ۶۶۴ هزار 
کیلومتر مربع گستره کشور در حال اجراست که ۸۲ درصد آن تکمیل شده است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی همانند سال گذشته 
اهدافی همچون افزایش ســرمایه صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در اجرای 
طرح های توســعه جذب نقدینگی بخش خصوصی در اجرای طرح ها، آموزش بخش خصوصی و حمایت از پژوهش های کاربردی، 
احیا و فعال ســازی معادن کوچک، احداث خط انتقال برق و جاده برای معادن و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و انرژی بر مورد توجه 
اســت.  رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: همچنین در زمینه اتکا به توان داخلی که یکی از رویکردهای توســعه ای است، ایمیدرو از 
ابتدای سال، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ و اهداف عملیاتی از شرکت های زیرمجموعه دریافت و پایش می کند.

وجیه ا... جعفری رئیس سازمان ایمیدرو در گفتگو با معدن 24: 

امسال بیش از 1.9 میلیارد دالر طرح نیمه تمام تکمیل می شود

جزئیات طرحهای نیمه تمام ایمیدرو در سال 1400

 تفاهــم نامه تولید 
برق  هزارمــگاوات   ۱۰
با حمایت ۱2 شــرکت 
بخش معدن و صنایع 
معدنــی در مرداد ماه 
تهیه شد و با روی کار 
جدید  وزرای  آمــدن 
و  معــدن  صنعــت، 
تجارت و نیرو، گام های 
مثبتــی در این زمینه 

برداشته شده است
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معــاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معــدن۲۴ پیرامون آخرین اقدامات و 
تالش های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توســعه فعالیت هــا در بخش معدن و صنایع معدنی به صحبت پرداخت 
وگفت: در ۶ ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ برنامه های مفصلی برای توســعه بخش معدن و صنایع معدنی تعریف و مطابق آن 

برنامه ریزی و اقدام گردید.
آنچه در ادامه می آید، مشروح این گفت وگو درباره آخرین وضعیت  اکتشاف، استخراج و فراوری، آخرین وضعیت آزادسازی 
پنج هزار و 7۰۰ معدن حبس شده، راهکارهای برون رفت از شرایط حاد کرونایی و قطعی های برق و اقدامات طراحی شده 

در دولت سیزدهم برای کاهش یا رفع مشکالت حوزه معدن و صنایع معدنی است.
معدن24- با توجه به گذشــت حدود نیمی از ســال ۱4۰۰، آخرین وضعیت  اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فراوری در 

معادن کشور، طرح ها و برنامه ها را تشریح بفرمایید.
کشــاورز- در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ برنامه های مفصلی 
برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تعریف و مطابق 
آن برنامه ریزی و اقدام شد. از جمله آنها اقدامات ذیل قابل 

اشاره است.
الف – تعیین و تکلیف پهنه های اکتشافی کشور و نیز صدور 
پروانه اکتشاف در پهنه ها و آزادسازی الباقی برخی از آنها 

برای ثبت محدوده ها برای عموم
ب – ارائه تسهیالت به بخش اکتشاف، استخراج و صنایع 

معدنی
ج - برگزاری مزایده عمومی محدوده ها و معادن غیرفعال 
کشــور در حدود ۶ هزار فقره کــه بزرگترین اقدام در حوزه 

معدن بوده و به نحوی احیاء آن می باشد.
ج - نظارت، بررسی و اجرای دستورالعمل های ایمنی در معادن در راستای کمترین  ریسک خطر و حادثه در معادن

د –  جلوگیری از خام فروشی و تشویق سرمایه گذاران در حوزه معدن در راستای تکمیل زنجیره تولید
ذ -  اخذ حقوق بیت المال از معادن که در سال های گذشته به تعویق افتاده بود.

ر – تاکید بر اکتشــافات سیستماتیکی و بیشتر در محدوده های معدنی در راستای افزایش ذخایر معدنی و نیز حفظ منابع 
طبیعی.

ز- تنظیم بازار در محصوالت معدنی و صنایع معدنی

اسدا... کشاورز معاون معدن و صنایع معدنی وزرات صمت در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

برنامه های مفصل وزارت صمت برای توسعه بخش 
معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست 1400

از تعیین و تکلیف پهنه های اکتشافی تا تشویق سرمایه گذاران برای تکمیل زنجیره تولید
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طرح دولت برای آزادسازی پنج هزار و 7۰۰ معدن حبس شده در چه وضعیتی به سر می برد؟ با آزادسازی کامل این معادن، 
چه اتفاقات مثبتی را در حوزه بخش معدن و صنایع معدنی ایران می توان انتظار داشت؟ چند درصد آنها با مشکالت سرمایه 
و چه تعداد از آنها با معارضان دولتی نظیر منابع طبیعی و محیط زیســت و غیره مواجه اند؟ و آیا آزادســازی این معادن با 

سرعت باالیی امکانپذیر است؟
کشــاورز- طرح مزایده عمومی معادن، بزرگترین طرح ایجاد شــده در حوزه معدن بوده است که با دعوت و اطالع رسانی از 
طریق رســانه، ســایت و غیره جهت ورود سرمایه گذاران در حوزه معدن تا محدوده ها و معادنی که مدت ها غیرفعال بوده 
اند، احیاء شــوند بالطبع تولید مواد معدنی موجبات فراهم شــدن خوراک مورد نیاز کارخانجات و نیز ایجاد صنایع معدنی 

جدید می گردد.همچنین با اکتشاف جدید، ذخایر جدید نیز به منابع کشور اضافه می گردد.
حال با توجه به اجرای این طرح به دنبال اشــتغال زایی مســتقیم و غیرمســتقیم و نیز آبادانی در مناطق کمتر توسعه یافته 

هستیم که به نظر می رسد آثار این طرح در سال آتی احساس شود.
با توجه به تداوم برخی مشــکالت نظیر شــرایط حاد کرونایی، همچنین اضافه شدن برخی مشکالت دیگر نظیر قطعی های 
مکرر برق، این موضوع تا چه حد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده و چه راهکارهایی برای برون 

رفت از مشکالت پیش بینی شد؟
کشاورز- شــرایط کرونایی تاثیر بسزایی 
در همه بخش های کشور تولید، تجارت، 
اجتماعی و غیره و زندگی مردم داشته که 
حوزه معدن و صنایع معدنی نیز استثناء 
نبوده و تحت تاثیر قرار گرفته که در این 
شرایط سخت نیز به فعالیت خود ادامه 

داده است. 
دستورالعمل ها و نحوه عملکرد در شرایط 
کرونا به معادن و واحدهای صنایع معدنی 
ابالغ و رصد گردید که در پرسنل معادن 
و واحدهــای صنایع معدنی و نیز تولید 
محصوالت خللی وارد نشود که با توجه 

به واکسیناســیون عمومی در سطح کشــور نگرانی کمتر شده است. خوشبختانه با رد شدن فصل گرما که واحدهای صنایع 
معدنی در جهت رفاه اجتماعی مردم، باالجبار ساعت فعالیت واحد تولیدی را کاسته بودند، بعد از گذشت از آن برهه با تمام 

توان نسبت به تولید محصوالت اقدام نموده که آثار آن را در قیمت سیمان می توان مشاهده کرد.
با توجه به استقرار دولت سیزدهم، چه حرکت ها و اقداماتی از سوی دولت برای کاهش یا رفع مشکالت حوزه معدن و صنایع 

معدنی برداشته شده و چه راهکارهایی ارائه خواهد شد؟
کشاورز- با توجه به استقرار دولت سیزدهم و  نیز زمان حضور اینجانب که از ابتدای  سال ۱۴۰۰ بوده است، برنامه هایی که در 
حوزه معاونت معدنی طراحی گردید با برنامه دولت سیزدهم مطابقت داشته و در راستای اکتشاف تکمیلی و سیستماتیکی، 
اعطای تسهیالت برای واحدهای معدنی، نوسازی ماشین آالت معدنی واحدهای معدنی که مدت ها مغفول مانده بود، احیاء 
محدوده ها و معادن غیرفعال، تجهیز ســازمان صمت اســتان ها در راستای نظارت و کمک به بهره برداران معادن، تعامل با 
دستگاه های اجرایی و تشکل های خصوصی، تجمیع دستورالعمل ها و بخشنامه های قدیمی و به روز رسانی با دید همراهی، 

افزایش تولید، اشتغال زایی، جلوگیری از خام فروشی و غیره گام بر می داریم.
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ســال گذشته که مزین به نام »جهش تولید« بود شــاهد خلق رکوردهای متعددی در حوزه های تولید، فروش و صادرات و 
همچنین تولید محصوالت جدید در فوالد مبارکه بودیم. به طوری که در مجموع 7.۴ میلیون تن گندله )رشــد ۴.۸ درصدی 
نســبت به ســال ۹۸(، حدود ۸.۸ میلیون تن آهن اسفنجی )رشد ۱۲ درصدی( و نزدیک به هشت میلیون تن تختال )رشد 
۲.۸ درصدی( در فوالد مبارکه اصفهان تولید شد. عبور از مرز صادرات ۲۲ میلیون تن محصوالت فوالدی تخت و ارزآوری بیش 
از ۹ میلیــارد دالری، فروش بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصوالت فوالدی تخت در بازارهای داخلی و صادراتی و تحویل بیش 
از 7.7 میلیون تن انواع محصوالت در ســال جهش تولید )۱3۹۹( و ثبت رکوردی جدید از ابتدای زمان بهره برداری، از جمله 
توفیقات حاصل شــده اســت. این توفیقات در حالی حاصل شد که موانعی بزرگی همچون کرونا و تحریم ها وجود داشت و 

حتی مدیرعامل وقت شرکت فوالد مبارکه نیز از سوی آمریکایی ها تحریم شد.
امســال نیز که به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«  از ســوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده، شاهدیم با وجود 

مشکالت متعدد نظیر تداوم تحریم ها، پاندمی کرونا و قطعی های برق، درخشش این فوالدساز بزرگ کشور ادامه دارد.
نگاهی به آمار عملکرد ۶ ماه این شرکت حاکی است: فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریور ماه در مجموع مبلغ 
۶۶۰۸5 میلیارد ناموت درآمد فروش داشته است که نسبت به فروش آن در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۴۲ درصدی داشته است.
درآمد فروش ماهیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در شهریور ماه امسال به ۱۲۰5۸ میلیارد ناموت رسید که در مقایسه با فروش 

۸۹۴۰ میلیارد تومانی در مردادماه سال جاری، رشد 3۴.۹ درصدی را نشان می دهد.
مقایســه فروش فوالد مبارکه در شــهریور ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد فروش آن ۱۱۹ درصد 

افزایش یافته است.

درخشش فوالد مبارکه در نیمه نخست ۱4۰۰؛

از رشد 142 درصدی درآمد فروش تا خلق رکوردهای 
متعدد تولید، فروش و صادرات
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تولید حدود 3.6 میلیون تنی فوالد مبارکه در نیمه نخست ۱4۰۰
در همین حال، بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 3 میلیون و 5۹۹ هزار تن انواع محصوالت توسط شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان در نیمه نخست امسال است.
بررسی آمارهای سامانه کدال حاکی است، فوالد مبارکه در این مدت یک میلیون و ۹۲۹ هزار تن محصوالت گرم، 7۴3 هزار 

تن محصوالت سرد، ۱57 هزار تن محصوالت پوشش دار و 77۰ هزار تن سایر محصوالت تولید کرد.
این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۰.۹ درصدی نشان می دهد.

نگاهی به مهمترین اقدامات و عملکرد فوالد مبارکه در ماه های گذشته 
در حالی که در ماه های اخیر با گرم شــدن هوا، دولت برای رفع تنگناهای ناشــی از کم آبی و تامین برق مصرفی خانوارها، 
قطعی های مقطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه فوالدی ها و سیمانی ها را در دستور کار خود قرار داد، اما فوالد 
مبارکه موفق شد تنها به فاصله چند روز پس از رفع محدودیت های انرژی رکورد تولید روزانه ۱۴7 ذوب  را به ثبت برساند.

در شرکت فوالد مبارکه تنها پس از چند روز از رفع محدودیت های انرژی و در آغاز هفته دفاع مقدس، نشان از روحیه جهادی 
فوالد مبارکه در جبهه صنعت دارد. رکورد پیشــین شــرکت در این بخش در تاریخ 3۱ فروردین ماه امسال با تولید روزانه ۱۴۴ 

ذوب  )معادل ۲5 هزار و ۹5۰ تن اسلب( به ثبت رسیده بود.
تالش برای جبران عقب افتادگی ها 

اگرچه فوالدســازی این شــرکت متاثر از قطعی های برق با کاهش تولید مواجه شد، اما با تبدیل 
تهدید به فرصت و انجام تعمیرات اساســی و بلندمدت، فوالد مبارکه اصفهان برای تولیدات بیشتر 
و جبران عقب ماندگی ها آماده شد. همچنان که اکنون با رفع مشکالت تامین انرژی شاهد بهبود 

کیفی محصوالت هستیم.
افزایش عمق ساخت داخل محصوالت

در موضوع تولید محصوالت نیز توجه به توان داخل و بومی ســازی برخی قطعات و تجهیزات در 
دستور کار قرار گرفت، به طوری که برای بیش از یک هزار قطعه برنامه داخلی سازی در نظر گرفته شد 

که کاهش ارزبری قابل توجهی را به دنبال داشت.
تولید تختال با عرض ۲ متر مورد استفاده در صنایع کشتی سازی و سایر صنایع، محصول جدیدی 
بود که سال گذشته برای نخستین بار ساخت آن در دستور کار قرار گرفت و کشور از این محصول 

بی نیاز شد.
مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره وری

 در موضوع مصرف آب که چالشــی اساســی فراروی این شرکت است، خریداری پساب ۹ شهرستان استان اصفهان از سوی 
فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و با تصفیه خانه ای که به همین منظور احداث شد، ضمن کاهش مصرف آب، این مشکل 
نیز مدیریت شــد. صرفه جویی ۲۹۰ درصدی در مصرف آب، دیگر دســتاورد فوالد مبارکه در سال های اخیر است به طوری که 
مصــرف ۱۶.۶ متــر مکعبی در هر تن برای تولید ۲.۴ میلیون تن فوالد در ســال 73، به ۲.۹ متر مکعب در هر تن برای تولید 
هفت میلیون تن فوالد در سال گذشته تبدیل شد. اکنون پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، تا شهر یزد 
پیشرفت داشته که در ادامه با مشارکت سه شرکت بزرگ فوالد مبارکه، ذوب آهن و پاالیشگاه اصفهان، انتقال آب به صنایع 
اصفهان و سایر بخش های کشاورزی و شرب در دستور کار خواهد بود که سهم فوالد مبارکه از این مشارکت ۲۹ درصد است.

پروژه های توسعه ای شرکت
در افق ۱۴۰۴ و چهار سال پیش رو در مجموع هشت طرح و پروژه توسعه ای ویژه در این مجموعه با اعتبار ارزی ۸۹۸ میلیون 
یورو و اعتبار ریالی بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد ریالی اجرایی می شود که زمینه اشتغال به کار چهار هزار و ۶۶۰ نفر را به صورت 

 2۹۰ صرفه جویــی   
درصدی در مصرف آب، 
دیگر دســتاورد فوالد 
ســال های  در  مبارکه 
اخیر اســت به طوری 
که مصــرف ۱6.6 متر 
مکعبی در هر تن برای 
تولید 2.4 میلیون تن 
به  سال 73،  در  فوالد 
2.۹ متر مکعب در هر 
هفت  تولید  برای  تن 
میلیون تــن فوالد در 
سال گذشته تبدیل شد
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مستقیم و ۲۹ هزار و 3۰۰ نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم خواهد کرد.
این طرح ها شــامل پروژه نورد گرم ۲ شــرکت فوالد مبارکه اصفهان )تکمیل زنجیره تولید تا 7.۲ میلیون تن(، فوالدسازی و 
ریخته گری تختال شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری )۸۰۰ هزار تن تختال(، تکمیل خطوط تولید الکترود گرافیتی 
شــرکت نوین الکترود اردکان، طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان )فاز نخست(، احداث واحد فوالدسازی و ریخته گری 
بیلت مجتمع فوالد زاگرس اندیمشــک )۴۰۰ هزار تن بیلت(، افزایش ظرفیت زیرســقف از ۱.5 به ۲ میلیون تن تختال فوالد 

هرمزگان نیم میلیون تن تختال( و ساخت کارخانه تولید ورق عریض شرکت فوالد هرمزگان )۱.۲ میلیون تن بلیت( است.
طرح تحول دیجیتال

مطابق طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه که به تاسی از فوالدسازان بزرگ جهان در حال عملیاتی و اجرایی شدن است، تا 
سال ۱۴۰۴ همه خطوط تولید این شرکت رباتیک خواهد شد، همچنین از جرثقیل ها و سایر تجهیزات اتوماتیک بهره برداری 

شده و حتی سامانه های اداری نیز به سیستم دیجیتالی ارتقا خواهند یافت.
امسال نیز ۲۲ پروژه با همین محوریت تعریف شده است.

کرونا و مسوولیت های اجتماعی فوالد مبارکه
  در بخش مســوولیت های اجتماعی سال گذشــته بیش از ۱۰۰ میلیارد ناموت از سوی این شرکت در حوزه کرونا هزینه شد، 
به طوری که از ابتدای پاندمی چند ده هزار تن اکســیژن در کارخانه تولید شــد و به صورت رایگان در اختیار بیمارستان های 
درمانگر کرونا در اصفهان و شهرهای اطراف قرار گرفت؛ به این ترتیب بازار سیاهی که برای این محصول ایجاد شده بود نیز 

شکسته شد. عالوه بر آن، هر گونه کمبود تجهیزات و امکانات بیمارستان ها احصا شد و در اختیار آنها قرار گرفت.
توجه به حوزه ورزش، وظیفه دیگر این شرکت در راستای مسوولیت های اجتماعی است و در همین پیوند، باشگاه فرهنگی- 
ورزشــی ســپاهان با حدود سه هزار نفر ورزشکار در 7۴ رشته و رده های مختلف سنی مورد حمایت شرکت قرار دارد. ساخت 
ورزشــگاه، کمک به خیریه ها، اهدای یک هزار و ۶۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت، مشارکت در ترمیم جاده ها و 
توجه ویژه به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله دیگر اقدام ها در این راســتا است. همچنین  از سال ۹3 تاکنون بیش از 
۱5 میلیارد ناموت از سوی این شرکت برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا شد و فقط در ماه مبارک رمضان امسال مبلغ 

۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ناموت به این مهم اختصاص یافت که تاکنون موجب آزادی یک هزار نفر شده است.
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»منصور یزدی زاده« مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ به برخی مسائل پیش 
روی این شــرکت از جمله عدم توجه دولت به ذوب آهن، شــایعه خرید آن توسط مبارکه، رفتار احساسی دولت در واگذاری 

معدن سنگ آهن شیطور و شایعه بد حسابی و ارزان خری این شرکت پاسخ داد.
مدیرعامل  ذوب آهن اصفهان در پاسخ به اینکه چرا دولت از ذوب آهن حمایت نمی کند، افزود: ذوب آهن اصفهان هشت 

درصد  فوالد کشور را تولید می کند و بر همین اساس، تولید آن کم و پایین به نظر می رسد.
وی بیان داشــت: زمانی به آقای واعظی رییس دفتر رییس جمهوری دولت دوازدهم پیشنهاد کردم که اجازه دهد ذوب آهن 

همه محصوالتش را صادر کند.
یزدی زاده گفت: ارزش صادرات کل محصوالت ذوب آهن بین ۱.۲ تا ۱.3 میلیارد دالر اســت و متعهد می شــدیم در قبال این 
اجازه، ارز مرغوب به دولت داده و حتی حاضر بودیم 3۰۰ میلیون دالر نیاز سالیانه ارزی خود را با استفاده از ارزهای نامرغوب 

دولت در چین و دیگر کشورها تامین کرده و درقبال آن ریال به دولت بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: ذوب آهن با صادرات بیش از نیمی از محصوالت خود، رکود پیشین خود در این زمینه را جا به جا کرده 

است.
 رفتار احساسی دولت در واگذاری معدن سنگ آهن شیطور

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به اینکه چرا این 
شرکت به دنبال معدن داری نرفته است، گفت: ذوب آهن آخرین 

شرکتی بود که وارد بورس شد.
وی افزود: پیش از انقالب همه معادن متعلق به ذوب آهن بود 
که شامل معادن قدیمی در چادرملو، سنگ آهن مرکزی، سنگان، 
معادن زغال سنگ و غیره می شود، اما همه آنها را از ذوب آهن 

گرفتند.
یــزدی زاده ادامه داد: زمانی کــه ذوب آهن دولتی بود که نمی 
توانســت معدن بخرد، اما آنچه ما را آزار می دهد این است که 
چطــور قدیمی ها و نخبگان ذوب آهن در زمان واگذاری معادن 

فکر نکردند که حداقل یک معدن برای این شرکت باقی بماند؟
وی یادآور شد: ذوب آهن اخیرا به صورت مشترک با فوالد مبارکه 

به معدن ســنگ آهن شــیطور ورود کرد، اما به دلیل اینکه با هیاهوی واگذاری ها در کشــور همزمان شده و قوه قضائیه به 
مساله ورود کرده بود، با واگذاری معدن شیطور احساسی برخورد شد و متضرر شدیم، در حالی که هدف مان این بود که در 

آنجا واحد کنسانتره و گندله احداث کرده و بخشی از نیازمان به سنگ آهن را مرتفع کنیم.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: صنعت فوالد در چند ســال گذشته به عنوان صنعتی بالنده که توانسته 

ارزآوری داشته و نیاز داخل را تامین کند و بخشی از کمبود نفت را پوشش دهد، مطرح بوده و باید به آن توجه شود.
پاسخ به شایعه بد حسابی و ارزان خری ذوب آهن

وی در پاســخ به شــایعه بد حسابی و ارزان خری ذوب آهن، اظهار داشت: این مساله چندین بار مطرح شده و به نوعی فرار 

منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در گفتگو با معدن 24 تشریح کرد:

رفتار احساسی دولت در واگذاری معدن سنگ آهن شیطور
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رو به جلو است. یزدی زاده افزود: امروز مراجعه به سامانه کدال نشان می دهد نسبت منافع و سود کدام شرکت ها اعم 
از فوالدی ها، سنگ آهنی ها، زغال سنگی ها و غیره باالتر است و نگاهی به آمارها در بورس کاال  نشان دهنده افزایش 
بودن قیمت ها نیز هســت. وی گفت: ما هیچ دخالتی نمی کنیم که چه اتفاقی برای ســنگ آهن کشور می افتد، آیا صادر 

می شــود و ...؟ بلکه می گوییم اگر شرکتی نیازمند میزان مشخصی سنگ آهن است باید تامین 
شــود. این مقام مسوول به طرح این پرسش پرداخت که چرا سهمیه سنگ آهن برای ذوب آهن 

در نظر گرفته نمی شود؟
وی تصریح کرد: تولید فوالد در کشور در گذشته سه مزیت اصلی داشتن نیروی کار ارزان، وفور مواد 
اولیه و انرژی ارزان داشــت، اما امروز حداقل در مجموعه ای مانند ذوب آهن چنین نیست. یزدی 
زاده اضافه کرد: ذوب آهن کمترین بهره را از یارانه انرژی می برد، زیرا سالیانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب 
کاهــش مصرف گاز دارد و گازهای اضافه فرآیندهــای تولید را پس از پاالیش، راهی نیروگاه ها و 
واحدهای نوردی می کند. وی اظهار داشــت: مصرف برق ذوب آهن نصف و میزان مصرف گاز آن 
یک ششم مصرف سایر واحدها است که تازه، برقی که مصرف می کنیم را خودمان تولید می کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: شــرکتی که از انرژی برق و گاز یارانه ای بی بهره اســت، باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان داشــت: در صورتی که آب پایدار برای ذوب آهن تامین شــود، عالوه بر اینکه نیازمان به برق را رفع خواهیم کرد، 
اضافه تولید برق را به شبکه تزریق می کنیم.

خرید ذوب آهن اصفهان توسط فوالد مبارکه؟
یزدی زاده در خاتمه در پاســخ به اینکه موضوع خرید ذوب آهن اصفهان توسط فوالد مبارکه به کجا رسید؟ خاطرنشان کرد: 
موضوع ادغام شرکت ها یک موضوع قدیمی است و در جای جای جهان مسبوق به سابقه بوده و نتایج مثبت و خوبی نیز 

به دنبال داشته است. وی تصریح کرد:  با این حال این مساله در کشورمان شرایط خاص خود را دارا است.

 ذوب آهن کمترین 
انرژی  یارانه  از  را  بهره 
می برد، زیرا ســالیانه 
8۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز  مصــرف  کاهش 
اضافه  گازهای  و  دارد 
را  تولید  فرآیندهــای 
پس از پاالیش، راهی 
نیروگاه ها و واحدهای 

نوردی می کند
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 به گفته دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، این شرکت در شش ماهه نخست سال جاری تمامی 
برنامه های توســعه ای تولیدی و اقتصادی را مطابق برنامه پیش برده به طوری که طی این بازه زمانی شــاهد رشد ۱۱۶ درصدی در 

فروش، افزایش 5 درصدی تولید کاتد و آند و رشد 3۸ درصدی در برنامه های حفاری اکتشافی شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی سالجاری شرکت ملی صنایع مس گفت: طی 
شش ماهه نخست سالجاری عملکرد استخراجی شرکت مس ۱۰3 میلیون و ۲7۲ هزار تن بوده است که نسبت به برنامه ۹۴ میلیون 
و 7۱5 هزار تنی ۹ درصد رشــد نشــان می دهد. وی عملکرد تولید سنگ سولفوری شرکت مس طی شش ماهه نخست سالجاری را 
۲7 میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعالم و تآکید کرد: این در حالی است که برنامه شرکت ۲۶ میلیون و 7۴5 هزار تن بوده است. مدیرعامل 
شرکت مس همچنین کنسانتره تولیدی حاصل از ارسال سنگ سولفوری به کارخانجات تغلیظ در هر سه مجتمع را در مجموع ۶۰۶ 

هزار و ۴۰7 تن برشــمرد که نسبت به برنامه 5۸۶ هزار و ۶۰۱ تنی؛ 3 
درصد رشــد داشته است. وی خاطرنشان کرد: شرکت مس طی این 
بازه زمانی با تولید 3۹7۶ تن مولیبدن رشد ۱۱۴ درصدی را نسبت به 
برنامه قم زد. مدیرعامل شرکت مس عملکرد این شرکت را در بخش 
آند تولیدی ۱7۸ هزار و 7۸۲ تن عنوان کرد که نســبت به برنامه ۱۶۹ 
هزار و ۶5۲ تنی؛ 5 درصد رشد داشته است. به گفته وی شرکت مس 
در بخش کاتد نیز با تولید ۱۴3 هزار و 3۲۸ تن در شش ماهه نخست 
سال جاری رشد 5 درصدی را نسبت به برنامه و رشد ۲،37 درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل عملی کرده است. همچنین تولید 
مس محتوی معدنی طی این مدت با 3 درصد رشــد به  ۱۴7 هزار 
و ۹۴3 تن رســید. ســعدمحمدی در ادامه به بحث قطع برق اشاره 

کرد و گفت: با توجه به افزایش دما و فشارهایی که بر روی سیستم برق و تأمین انرژی وجود داشت؛ خوشبختانه با تمهیداتی که 
درخصوص افزایش بهره وری انجام داده بودیم نه تنها از برنامه عقب نماندیم بلکه مشارکت زیادی در تأمین برق منطقه نیز داشتیم.

به گفته مدیرعامل فملی، مدیریت کرونا، مدیریت ســاعت کاری و مدیریت اورهال همگی نشان دهنده این است که نه تنها مطابق 
برنامه از پیش تعیین شده عمل کردیم بلکه از برنامه نیز جلوتر حرکت کردیم.

رشد 38 درصدی حفاری اکتشافی
ســعدمحمدی در ادامه به حوزه اکتشاف اشاره کرد و گفت: در بخش اکتشاف برای اولین بار در تاریخ شرکت مس طی نیمه 
نخســت ســالجاری، موفق به ثبت رکورد حفر عمیق ترین گمانه تا عمق بیش از ۱۲۱۱ متر در سایت سریدون در منطقه استان 
کرمان شــدیم. وی تأکید کرد: همچنین در حوزه حفاری های اکتشــافی در شــهریورماه ۱۴۰۰ رشد 3۸ درصدی را ثبت کردیم؛ 
به طوری که در شهریورماه ۹۹ معادل ۹ هزار و ۱5۹ متر حفاری اکتشافی انجام دادیم و در شهریور سالجاری ۱۲ هزار و ۶5۶ متر 
حفاری اکتشافی ثبت شد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت:  همچنین پیشرفت فیزیکی کل عملیات اکتشافی 
شامل اکتشاف سطحی و زیرسطحی در شهریور ۱۴۰۰ طبق برنامه پیش بینی شده ۴۲.۸۶ درصد بوده که با ۴5.۸۹ درصد انجام 

مدیرعامل »فملی« عملکرد شش ماهه شرکت مس را تشریح کرد

از رشد در تولید و فروش تا ثبت اولین رکورد حفر 
عمیق ترین گمانه تا عمق بیش از 1211 متر
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شده و 3.3 درصد از برنامه جلوتر است. سعدمحمدی تأکید کرد: در حوزه اکتشاف همچنین مطالعات معدن مس سریدون و 
نتایج ذخایر اکتشافی آن در حال قطعی شدن است. این معدن یک ونیم میلیارد تن ذخیره قطعی دارد که جدا از یک میلیارد 
تن ذخیره جدید مس است که سال گذشته کشف شده است. این رقم و رقم هایی که بعدًا به این میزان اضافه می شود؛ قطعًا 
رتبه ما را به رتبه ششم ذخایر معدنی مس در جهان ارتقا خواهد داد. وی افزود: با توجه به اینکه به روزرسانی و بحث ذخایر 
اکتشافی اهمیت ویژه ای در پیشبرد برنامه های توسعه ای شرکت ملی صنایع مس دارد، خرید ۱5 دستگاه حفاری جدید قطعی 

شده و در حال ورود به کشور است.
مدیرعامل شــرکت مس به اقدامات انجام شــده در حوزه توسعه و اکتشافات اشــاره و تأکید کرد: برنامه های توسعه ما در استان 
آذربایجان شرقی و کرمان مطابق برنامه پیش می رود. در همین راستا طی نیمه نخست سالجاری با همراهی تمامی مسووالن و با 
اعتقاد به توان داخلی و بومی سازی، با عقد قراردادی با قرارگاه خاتم االنبیاء ثابت کردیم که توان راه اندازی پروژه چرخه تولیدی مس 
کاتدی در مجتمع مس سونگون وجود دارد. سعدمحمدی ادامه داد: بر این اساس قرارگاه خاتم االنبیا متولی راه اندازی کارخانجات 
ذوب و کارخانجات وابســته در مجتمع مس سونگون شد که این اتفاق مهمی در تاریخ صنعت مس ایران محسوب می شود. وی 

تأکید کرد: خوشــحالیم که این اتفاق در استان آذربایجان شرقی روی داد؛ چراکه با این راه اندازی شاهد 
اشتغال زایی 35۰۰ نفری مستقیم و غیرمستقیم برای مردم بومی منطقه خواهیم بود. اعتقاد داریم با این 
کار منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی شاهد تحولی عظیم خواهد بود و مصمم هستیم که این اتفاق 
هر چه زودتر انجام شود. مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اینکه پیشرفت معدن مس در آلو مطابق برنامه 
بوده، ابراز امیدواری کرد تا اوایل ســال آینده مرحله بهره برداری این پروژه نیز انجام شود و یک مجتمع 
دیگر وارد چرخه تولید کنسانتره در کشور شود که گردش مالی خیلی خوبی را برای منطقه جنوب غرب 
استان کرمان ایجاد خواهد کرد. وی در ادامه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اشاره کرد و گفت: 
عملکرد شرکت ملی مس با وجود افزایش تولید، افزایش فروش و پیشبرد طرح های توسعه کاماًل شفاف 
بوده است که این افتخاری برای شرکت ملی مس و مجموعه کارکنان و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران اســت. سعدمحمدی در خصوص افزایش سرمایه شرکت مس گفت: مقدمات افزایش سرمایه در 
مجمع عمومی مطرح شد که خوشبختانه حسابرس افزایش سرمایه را تأیید کرد و هم اکنون به سازمان 

بورس ارســال شــده است. بر همین اساس سرمایه ثبتی شرکت با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار میلیارد ناموت ارتقاء می یابد که 
این ۴۰ هزار میلیارد ناموت برای تأمین طرح های توسعه شرکت است. وی در ادامه افزود: شرکت ملی صنایع مس بارها اعالم کرده 
است که برای پیشبرد طرح های توسعه از هیچ منابع مالی به غیر از منابع مالی خود شرکت استفاده نخواهد کرد و هیچ فشاری را 
برای طرح های توسعه به نظام بانکی و یا منابع مالی در استان ها تحمیل نمی کند. مدیرعامل شرکت مس همچنین تأکید کرد: در 
بخش توسعه همسو با تغییر و تحوالت جهانی حرکت خواهیم کرد. در سال های آینده شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به همین 
دلیل برای اینکه از گردونه رقابت ها و تحوالت جهانی باز نمانیم، پروژه های تولید کنســانتره و کاتد را پیش می بریم و می خواهیم 
سهم مس در GDP کشور را افزایش دهیم. سعدمحمدی گفت: مصمم هستیم تمام کارها را مطابق برنامه پیش ببریم. در همین 
راســتا ۱۱۰ هزار میلیارد ناموت ســرمایه گذاری برای صنعت مس در کشور تعریف شده است که با بهره برداری از آن ها هم در اقتصاد 

کشور و GDP تأثیرگذار خواهد بود و هم اینکه ما را جزو ۱۰ شرکت برتر دنیا در تولید مس تبدیل خواهد کرد.
رشد ۱۱6 درصدی فروش

ســعدمحمدی با اشــاره به رشد ۱۱۶ درصدی فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در شش ماهه نخست سالجاری 
موفق به ثبت فروش حدود 3۴ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومانی شــدیم. وی همچنین گفت: در نیمه اول امســال به طور متوسط 5۸3۰ 
میلیارد ناموت فروش داشــتیم و در شــهریورماه با فروش ۸7۰۰ میلیارد ناموت رکورد فروش ماهانه تاریخی شرکت ملی صنایع مس 

شکسته شده است.       

 بر این اساس قرارگاه 
خاتم االنبیــا متولــی 
کارخانجات  راه اندازی 
کارخانجــات  و  ذوب 
مجتمع  در  وابســته 
شد  ســونگون  مس 
که ایــن اتفاق مهمی 
صنعــت  تاریــخ  در 
محسوب  ایران  مس 

می شود
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 مدیرعامل فوالد خوزســتان ضمن اشاره به کلنگ زنی ســه طرح عظیم در این مجموعه با پیش بینی اشتغالزایی چهار هزار 
نفری در نیمه نخســت امسال، از محقق شــدن درآمدهای پیش بینی شده در این شرکت با وجود همه مشکالت داخلی و 

خارجی خبر داد.
مهندس "امین ابراهیمی" در گفت وگو با سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود: امسال و با اتفاقاتی که به دلیل قطعی های 
مکرر برق اتفاق افتاد، مصرف برق در مجموعه فوالد خوزستان از ۶5۰ مگابایت در ساعت کاهش یافت و در برخی روزها به 

۴۰ درصد، 3۰ درصد، ۱۰ درصد برق مورد نیاز و حتی صفر رسید.
وی بیان داشــت: این اتفاق از اردیبهشــت ماه تا بیســت و چهارم شهریور ماه سبب شد تا حدود 5۲۴ هزار تن از تولید را از 

دست بدهیم که عدم النفع آن ۱۰ هزار میلیارد 
ناموت در موضوع فروش و ســه هزار میلیارد 
ناموت از سود را شامل می شود که زیانی جبران 

ناپذیر است.
ابراهیمی با اشــاره به آمارهای تولید در نیمه 
نخســت امسال، خاطرنشان کرد: تا بیست و 
چهارم شهریور ماه در حوزه تولید موفق به تولید 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شمش شدیم که با 
توجه به برنامه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در 
۶ ماه امسال، حدود 75 درصد از برنامه تولید 

محقق شد.
وی ادامــه داد: در این مدت در بخش فروش 

برنامه ما فروش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش بود که تا تاریخ یاد شده یک میلیون و 75۰ هزار تن به فروش رفت؛ از 
این بین ۸۰۰ هزار تن مربوط به برنامه فروش داخلی بود که 5۸۰ هزار تن آن پوشش داده شد و در بخش فروش صادراتی 
برنامه ۶ ماهه فروش یک میلیون تن محصول بود که یک میلیون و 5۰ هزار تن یعنی 3 درصد بیش از برنامه محقق شد.

مدیرعامل فوالد خوزســتان خاطرنشان کرد: عمده فروش صادراتی در حوزه اسلب بوده که متاثر از افزایش قیمت اسلب در 
بازارهای جهانی فروش خوبی را به همراه داشته است، به طوری که ابتدا ۱۰۰ درصد محصول تولیدی در بورس عرضه شد و 

بقیه آن روانه بازارهای صادراتی گردید.
وی گفت: از نظر ریالی با اینکه برنامه ۶ ماهه فوالد خوزستان فروش ۲۱ هزار میلیارد ناموت محصول بود اما ۲۲ هزار و 3۰۰ 

میلیارد ناموت حاصل شد که حدود 3 درصد بیش از برنامه ۶ ماهه بود.
ابراهیمی افزود: علت این مهم، توســعه صادرات و افزایش قیمت اسلب در بازارهای جهانی بود و مدیریت فوالد خوزستان 
با علم به این موضوع و شــیفت دادن محصوالت به ســوی اسلب، با وجود ســختی شرایط در نیمه نخست امسال اما به 

درآمدی بیش از برنامه مدنظر دست یافت.

گفت وگو با مدیرعامل فوالد خوزستان

فوالد خوزستان به جرگه تولید کنندگان
اسلب عریض می پیوندد
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چالش های پیش روی فوالد خوزستان
وی در ادامه به چالش های پیش روی فوالد خوزستان اشاره کرد و گفت: تامین کنسانتره و سنگ آهن مورد نیاز این مجموعه 
و مجموعه فوالد شادگان، تولید ید محصوالت میانی و عدم تولید محصوالت نهایی، محدودیت و کیفیت حامل های انرژی 

مثل برق و گاز و تامین مالی پروژه های طرح های توسعه ای، از جمله این چالش ها است.
مدیرعامل فوالد خوزســتان یادآور شــد: در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۲5 درصد تولید فوالد در فوالد خوزستان انجام شود، اما بعید 
است به این هدف دست یابیم. بر اساس برنامه جدید قرار است در افق ۱۴۱۰ این شرکت به سهم ۲5 درصدی در تولید فوالد 

کشور معادل ۱3 میلیون و 7۰۰ هزار تن دست یابد. سهمی که امروز حدود ۹ درصد تولید فوالد کشور است.
وی اظهار داشت: برای هموار کردن مسیر و دستیابی به هدف طراحی شده، به تازگی سه پروژه در فوالد خوزستان کلنگ زنی 

شد که شامل احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض، کارخانه اکسیژن ۴ و نیروگاه 5۲۰ مگاواتی برق بود.
ابراهیمی ادامه داد: طرح عظیم احداث ماشــین ریخته گری اســلب عریض حدود ۲۰ سال بود که روی میز بود و باالخره با 

همت هیات مدیره و سهامداران ابالغ و فاینانس آن نیز نهایی شد.
وی بیان داشت: با اجرای این طرح فوالد خوزستان پس از فوالد مبارکه به جرگه سازندگان اسلب عریض ایرانی خواهد پیوست 

که می تواند اسلب با عرض 3۰۰ میلیمتری تا ۲ متر و ۲۰ سانتی 
متری تولید کند و ۱3۰ میلیون یورو برای آن سرمایه گذاری شده 
است و اشتغال زایی مستقیم برای 5۰۰ نفر و غیرمستقیم برای 

۲ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل فوالد خوزستان در توضیح طرح دوم یا طرح احداث 
کارخانه اکســیژن، گفت: فوالد خوزستان ســه کارخانه تولید 
اکســیژن دارد و برای اینکه بتوانیم به اهدافمان در طرح های 
توسعه ای دســت یابیم نیازمند تولید گاز اکسیژن، نیتروژن و 

آرگون هستیم.
وی بیان داشــت: پروژه احداث کارخانه اکسیژن در قالب پروژه 
EPC انجام شده که در مرحله تجهیز کارگاه است، این پروژه 3۶ 

ماهه به ســرانجام خواهد رسید و اشتغال زایی مستقیم برای ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۴۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.
ابراهیمی در توضیح این پروژه سوم و ساخت نیروگاه 5۲۰ مگاواتی افزود: این پروژه در اصل یک نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی است 
که 5۲۰ مگاوات آن تا مهرماه به سرانجام خواهد رسید، این پروژخ 3۶ ماهه تعریف شده که یک پروژه BOT است و 5۲۰ 
مگاوات به ظرفیت برق فوالد خوزستان اضافه خواهد کرد. اشتغالزایی ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۸۰۰ نفر به طور غیر مستقیم 
در آن پیش بینی شــده است. وی خاطرنشــان کرد: این پروژه در مجموع نیازمند ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری بوده که 

اشتغال زایی ۴ هزار نفر را به دنبال خواهند داشت و در مدت سه سال به بهره برداری کامل خواهند رسید.
انتظارات از دولت سیزدهم

این مقام مسئول تصریح کرد: هر چند امسال به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نام گذاری شده، اما آنچه از سال های 
گذشته تا امروز اتفاق افتاده به طور عمده مانع تراشی از سوی سیستم های دولتی و وزارتخانه ها بوده است.

وی ادامه داد: از جمله موانع تولید می توان به عدم ثبات و سیاست های متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه 
های خلق الســاعه بدون کارشناســی و بدون اخذ نظر از خبرگان و بازیگران این صنعت، عدم حمایت از تولید و تامین مواد 
اولیه از جمله تامین کنسانتره در این مجموعه اشاره کرد. در حالی که نیاز است تا همه بنگاه ها برنامه بلند مدتی برای تامین 

مواد اولیه از طریق واردات، خرید معادن در خارج از کشور و غیره داشته باشند.
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ابراهیمی بر لزوم حمایت از تولیدات صادرات محور تاکید کرد، موضوعی که در دولت قبل مورد چالش قرار گرفته بود و افزود: 
امروز فوالد خوزستان توان صادراتی به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور دارد و به دلیل نزدیکی به آب های گرم 
خلیج فارس هزینه صادراتی این شــرکت تنها یک تا ۲ دالر اســت، اما برای سایر واحدها بین ۱۸ تا ۲۰ دالر تمام می شود؛ بر 

این اساس شرکت هایی مانند فوالد خوزستان که نزدیک آب هستند باید محور صادرات قرار بگیرند.
مدیرعامل فوالد خوزســتان گفت: پیش بینی شــده در افق ۱۴۰۴ جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر برسد و با در نظر داشتن 
سرانه ۴۰۰ کیلوگرمی مصرف فوالد تا آن زمان، باید صادرات ما به ۱۹ میلیون تن برسد و بر این اساس شرکت های صادرات 

محور باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند.
وی بیان داشــت: مشــکل دیگر عدم تناسب بین ســودآوری و ســرمایه گذاری در طول زنجیره فوالد است، به طوری که در 
ســال های گذشته عمده فعاالن فوالدی به سمت واحدهای زودبازده و با سودآوری باال مثل واحدهای نوردی متمرکز شده و 

سرمایه گذاری ها به آن سمت و سو سوق داده شده است.
ابراهیمی بر لزوم تامین پایدار منابع انرژی برق و گاز تاکید کرد و گفت: مشکل گاز که از هم اینک مسئوالن نسبت به تامین 
نشدن مناسب  آن در نیمه دوم سال هشدار می دهند، نگران کننده است و تولید آهن اسفنجی و برق را تحت الشعاع قرار 

می دهد.
وی تصریح کرد: تاثیر تحریم ها و موانع داخلی تاکنون بیش از تحریم های بین المللی بر تولیدکنندگان بوده و معتقدیم اگه 

مشکالت داخلی مان حل و فصل شود در حوزه تحریم ها و صادرات بین المللی مشکالت کمتری مواجه هستیم.
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 »ناصر تقی زاده« مدیرعامل شرکت چادرملو در گفت وگو با سایت تحلیلی- خبری معدن۲۴ گفت: امروز برای تامین مواد اولیه و 
سنگ مورد نیاز برای تداوم فعالیت ها در بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان نیازمند نگاه فرامرزی و حضور در سایر کشورها 
هستیم که این مهم از سوی چادرملو در افغانستان و استرالیا در دستور کار است.   مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

چادرملو از شرکت هایی است که در تولید برق پیشرو است. آیا برای جلوگیری از بحران بی برقی در زمستان توافقاتی با دولت 
انجام شده یا برنامه خرید برق از دولت همچنان در دستور کار است؟

تقی زاده: به دنبال ایجاد یک هزار مگاوات برق هستیم و به این منظور با شرکت های سازنده وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم 
طی چند هفته آینده عملیات اجرایی کار آغاز شود. همچنین به دنبال ساخت ۲ نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در مهاباد و اردکان 
هســتیم که به مناقصه گذاشته شــده است. ساخت یک مزرعه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در استان یزد را نیز در برنامه داریم که 
مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته و به احتمال زیاد در شهر یزد خواهد بود. به دولت اعالم کردیم دست کم یکی از نیروگاه 

های تحت تعمیر و اورهال نشــده را در اختیار چادرملو قرار دهد 
تا به اورهال آن بپردازد. وی با بیان اینکه شــرکت های بزرگ برای 
تامین برق خودشان باید دست به کار شوند، افزود: تولید یک هزار 
مگاوات برق که در برنامه است، بخشی از آن برای اجرای برنامه های 
توسعه و مصارف عادی ما اســت و پیش بینی می شود در چهار 
سال آینده حداقل ۸۰۰ مگاوات به مصرف برق چادرملو اضافه شود.

آینده سرمایه گذاری های چادرملو در افغانستان چه خواهد بود؟ 
آیا برنامه ای برای سرمایه گذاری روی معادن داخلی و خارجی به 

خصوص افغانستان دارید یا خیر؟
تقی زاده: به طور قطع باید به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور 
باشــیم که ناشی از مســائلی همچون کمبود مواد اولیه و سنگ و 

همچنین برای برخی تبادالت بین المللی اســت. جمهوری اســالمی ایران امروز در عرصه معدنکاری صاحب تکنولوژی است و در 
تولید کنسانتره به ویژه در مگنتیت در جهان حرف هایی برای گفتن دارد. ما در استرالیا و به ویژه افغانستان به دنبال مذاکره و تملک 
معادن با مشــارکت این کشــورها هستیم و امیدواریم پس از برقراری آرامش نسبی در افغانستان حداقل بتوانیم در استان هرات 
در کلیه معادن آنها از جمله مس، آهن، فلزی ها و غیر فلزی ها مشارکت هایی داشته باشیم. امروز چین در اقصی نقاط جهان به 
سرمایه گذاری مشغول شده و حتی از دور ترین معادن ایران سنگ آهن خام خریداری می کند که کار درستی است و ما نیز حتمًا 
باید در این زمینه سرمایه گذاری داشته باشیم. سرمایه گذاری ها در کشور استرالیا در حال انجام بوده و اکتشافات در حال اجرا است. 
اکنون یک معدن بزرگ با 7۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن ذخیره در اختیار چادرملو، گل گهر و شــرکتی از بخش خصوصی اســت. تملک این 
معدن به خاطر احداث فوالدســازی ۱۰ میلیون تنی در چابهار انجام شــد تا بتوانیم از استرالیا کنسانتره وارد کرده و در چابهار تبدیل 
به فوالد کنیم. فراموش نکنیم ظرفیت داخل کشور محدود است و از طرفی شرکت های ایرانی توان مالی و فناوری الزم را در اختیار 

دارند و توان شان در این زمینه رو به افزایش است؛ بر این اساس باید نگاهی فراتر از مرزهای خودمان داشته باشیم.
به نظر می رسد ماشین آالت و تجهیزات معدنی و صنعتی در کشور با مشکل تکنولوژی مواجه باشند. آیا برنامه ای برای استفاده 

از فناوری روز جهان در این مجموعه دارید؟
تقی زاده: همان گونه که نرخ برق و گاز در سال های گذشته رشد داشته و بدون تردید نرخ سوخت و گازوئیل نیز افزایش خواهد 

ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفتگو با معدن 24: 

دعوای بی نتیجه فوالد سازان و سنگ آهنی ها
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داشت زیرا اقتصاد کشور دیگر تحمل گازوئیل 3۰۰ تومانی را ندارد. ما کشور را تبدیل به گورستان ماشین آالت ُپر مصرف کردیم 
زیرا ســوخت در کشــور ما ارزان است، بر این اساس نیازمند بازنگری کامل در استفاده از فناوری های روز هستیم. یکی از طرح 
هایی که دنبال می کنیم انتقال مواد از معدن و باطله ها با روش نوار نقاله اســت و امیدواریم در چادرملو نیز با کمک ماشــین 
سازان داخلی بتوانیم از نیمه دوم سال این مهم را در یکی از معادن به صورت پایلوت آغاز و این سیستم را مستقر کنیم که در 

این صورت بین ۶۰ تا 7۰ درصد از هزینه های معدنکاری مان کاهش خواهد یافت.
ما بعد از 5۰ سال فعالیت در سرچشمه هنوز از دامپتراک و شاول استفاده می کنیم، در حالی که می توان به راحتی روش انتقال 
با نوار نقاله را جایگزین کرد. اجرایی کردن ۸۰ تا ۹۰ درصد این فنآوری در داخل امکان پذیر است و شاید فقط در نمونه پایلوت 
آن نیاز به مشــاور خارجی داشــته باشیم. در چادرملو روی باطله ها کار کرده و می کنیم، همچنین برنامه هایی برای عناصر نادر 
خاکی داشته و  قراردادهایی برای استحصال داریم. به طوری که برای تولید سالیانه 5۰۰ هزار تن کنسانتره از باطله ها در این 

شرکت برنامه ریزی شده است.
به نظر شما آیا بورس کاال برای تعیین قیمت سنگ آهن و فوالد مناسب است یا خیر؟

تقی زاده: ۱۰۰ درصد موافق فروش کاال ها در بورس کاال هستیم، اما در عین حال نمی توان انتظار داشت که یک مشتری بزرگ 
مثل فوالد مبارکه هر روز برای خرید کنسانتره به بورس مراجعه کند. بلکه انتظار می رود پس از کشف قیمت، قراردادی منعقد 

شده و نرخ ها بر اساس قیمت های شناور در بورس تعیین شود.
در تولید شمش نیز هرچند موافق عرضه در بورس هستیم اما با سختگیری ها مخالفیم، امروز شاهدیم اگر عرضه در بورس یک 

هفته به تعویق بیفتد به تعزیرات معرفی می شویم.
شــاهد تداوم دعوای سنگ آهنی ها و فوالدسازان و مخالفت فوالدی ها با ورود معدنی ها به صنعت فوالد هستیم. نظر شما 

چیست؟
تقی زاده: این یک مشکل قدیمی است و دو طرف نیز در آن حق دارند. از ابتدا باید نرخ ها اصالح می شد تا ارزش افزوده تولید 
فوالد و سنگ به صورت منصفانه تقسیم می شد. امروز شاهدیم فوالد و محصوالت نهایی با نرخ های جهانی در داخل فروخته 
و در مقابل، مواد اولیه را با یک ســوم تا یک دوم قیمت خریداری می شــود. نتیجه این شد که معدنی ها به سمت فوالدساز 
شدن رفتند و از طرفی فوالدی ها نیز گرفتن معدن را در دستور کار خود قرار دادند که اگر این راهکار اشتباه است، هر دو طرف 

اشتباه کردند.
به عنوان کسی که ۲۰ سال در این بازار حضور دارم، باید گفت: امروز دیگر نمی توان اقدام خاصی در این زمینه انجام داد، زیرا 

مشکل با فشار بیش از حد در طول سالیان سال به وجود آمده است و دو طرف باید با یکدیگر تفاهم کنند.
افزایش سرمایه کچاد به کجا رسید و وضعیت آینده سهام کچاد چه خواهد بود؟

تقی زاده: افزایش سرمایه در نظر گرفته شده برای چادرملو در حال طی کردن مراحل قانونی خود است. سرمایه ثبت شده این 
شــرکت 55۰۰ میلیارد ناموت اســت، این در حالی است که برخی شرکت های زیر مجموعه بیش از 3 هزار میلیارد ناموت سرمایه 
دارند. چادرملو حدود 3 میلیارد دالر پروژه جدید در دست اجرا دارد که همه آنها نیازمند افزایش سرمایه است، همچنین تداوم 

تولید و تنوع بخشی به تولید نیز سرمایه نیاز دارد که امیدواریم بخشی از آن از مسیر افزایش سرمایه شرکت حاصل شود.
این شرکت در نظر دارد تا ۲۰ هزار میلیارد ناموت افزایش سرمایه را به صورت پلکانی در طول 3 سال اجرایی کند تا فشاری به 
سهامداران وارد نشود. طرح عظیمی همچون انتقال آب خلیج فارس، نیروگاه سازی و تولید نورد همگی نیازمند سرمایه است 

که بخشی از آن از طریق وام و تسهیالت بانکی و بخشی دیگر از محل افزایش سرمایه تامین خواهند شد.
ما نیاز داریم تا برای تداوم تولید و اجرای پروژه های توسعه ای مان تامین ارز داشته باشیم. انتظار می رود وزارت صمت برای 
شــرکت هایی که برنامه های توســعه ای دارند، مجوز خاص صادرات معادل ارز مورد نیازشــان صادر کنند تا نسبت به تامین و 

واردات ماشین آالت و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.
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امیرعلی طاهرزاده در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

نیاز 3 میلیارد یورویی ایمپاسکو برای سرمایه گذاری

مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: کل طرح های توســعه ای جاری این شرکت نیازمند سرمایه گذاری 
بالغ بر 3 میلیارد یورو می باشد که بخش عمده آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی در جریان بوده و اشتغالزایی بالغ بر ۱5 
هزار نفر را در پی خواهد داشــت. شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( در تاريخ ۲۲ ديماه ۱3۶۴ تحت شماره 

۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام “شرکت سهامی 
خاص تهيه مواد غير فلزی” به ثبت رسيد و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۶ آبان ماه ۱37۴ به نام “شرکت تهيه و توليد مواد اوليه فوالد ايران )سهامی خاص(” 
و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱3۸۱ به نام 
“شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران )سهامی خاص(” تغییر نام يافت. هدف از احداث 
شرکت تامین مواد اولیه فوالد کشور بود لذا کلیه معادن و شرکتهای تولید کننده زغالسنگ 
و سنگ آهن کشور اعم از چادرملو، گل گهر، زغالسنگ طبس، زغالسنگ کرمان و … تحت 
مدیریت این شرکت بودند که با اجرایی شدن قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش عمده 
این شرکتها واگذار شدند. پس از واگذاری ها، تمرکز شرکت از بنگاه های تولیدی بر ایجاد 
ظرفیت تولید در مواد اولیه فوالد کشور متمرکز شد، نظیر طرح های تجهیز معادن سنگ 
آهن جالل آباد، چاه گز و میشدوان، گل گهر ۲و۴ ، کک سازی زرند، زغال سنگ طبس، پتاس 
خور و بیابانک و … در سال ۱3۹۲ و با قرار گرفتن نام شرکت در لیست واگذاری، باقیمانده 
مجتمع های سنگ آهنی، مجتمع پتاس خور و بیابانک و… نیز به مالکیت سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در آمدند. در سال ۱3۹3شرکت طبق مصوبه هیات 
دولت از لیست واگذاری خارج و مقرر گردید بعنوان شرکت فرعی )بازوی اجرایی- عملیاتی( 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عهده دار بخشی از فعالیت های آن 
سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فراوری معادن با رعایت اصل 

۴۴ گردد. بر این اســاس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع ها و طرح های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به شــرکت 
تفویض گردید. در گپ و گفتی با »امیرعلی طاهرزاده« مدیرعامل ایمپاسکو، در خصوص آخرین وضعیت اکتشاف، توسعه و 

استخراج و فراوری و همچنین طرح های توسعه ای و انتظارات از دولت سیزدهم به گفت وگو نشستیم.
معدن24- لطفا در خصوص آخرین وضعیت اکتشاف، توسعه و استخراج و فراوری در این شرکت توضیح بفرمایید. 

طاهرزاده- در بخش اکتشاف در پهنه های اکتشافی در ۱5 استان در قالب ۲5 پهنه فعالیت نموده است که مجموع مساحت 
پهنه های در دست فعالیت بالغ بر ۱۰۶ کیلومتر مربع بوده که ۱۲ پهنه خاتمه یافته و پیش بینی می گردد ۱3 پهنه باقیمانده 
در ســال جاری خاتمه یابد. همچنین عالوه بر فعالیت در پهنه های اکتشافی، عملیات اکتشافی در پروانه های اکتشاف و یا 
اکتشاف تکمیلی و یا اکتشاف در واحدهای در دست بهره برداری در ۱۰ استان و 75 محدوده در جریان بوده که مساحت کل 
این محدوده ها حدود ۲هزار کیلومتر مربع می باشد و عمده پتانسیل های مورد انتظار شامل سنگ آهن، زغال سنگ، مس، 
طال، ســرب، روی، بوکسیت، فســفات و آهک است. الزم بذکر است که طی 5 ماهه ابتدای سال حدود ۲7 هزار متر حفاری 
اکتشافی انجام شده و ۱۴۰ کیلومتر مربع نقشه تهیه گردیده است. ضمن آنکه این شرکت با توجه به فعالیت های اکتشافی 
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انجام شده در پهنه ها موفق به اخذ ۱۰ پروانه اکتشاف و یک گواهی کشف گردید که مهمترین آن اخذ گواهی کشف معدن 
مس »جانجا« با ذخیره قطعی ۱۰۱ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۲۰۲ میلیون تن با در نظر گرفتن ســطح اکتشــافات انجام 
شــده بوده که با ادامه فعالیت اکتشــافی ذخایر این معدن در حال افزایش است. در بخش استخراج مواد معدنی در نیمه 
نخست سال بیش از ۱.۴ میلیون تن مواد معدنی در معادن این شرکت شامل سرب و روی، سنگ آهن، آهک، فسفات، نفلین 
سینیت، طال و ... استخراج شده است. همچنین عالوه بر آن حدود ۲7 میلیون تن سنگ آهن در معادن سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است.
معدن24- درخصوص طرح های توسعه ای که برای سال جاری پیش بینی کرده بودید توضیح بفرمایید. این طرح ها با گذشت 

نیمی از سال در چه وضعیتی به سر می برند و آیا در موعد مقرر اجرایی خواهند شد؟
طاهرزاده- در بخش طرح های توســعه ای نیز عملیات اجرایی در بالغ بر 3۰ پروژه در حوزه های مختلف از جمله ســرب و 
روی، زغال سنگ، طال، محصوالت قابل استحصال از شورابه ها و غیره با سرمایه گذاری حدود سه میلیارد یورو، بطور مستقیم 
و یا در قالب جذب سرمایه گذار در حال انجام می باشد.  در سالجاری پیش بینی می گردد هفت طرح با رقم سرمایه گذاری 
بالغ بر یک هزار میلیارد ناموت با اشــتغالزایی مستقیم و غیرمســتقیم ۱3۰۰ نفر به بهره برداری برسد. ضمن آنکه با توجه به 
سیاســت شرکت در جهت استفاده بهینه از توان بخش خصوصی در اجرای طرح  های توسعه سرمایه گذاری، این شرکت در 
نیمه نخست سالجاری نسبت به جذب سرمایه گذار و اجرای طرح های توسعه و راهبر در مجتمع  های تحت پوشش در 3 
مورد در بخش های آهن، طال و آنتیموان و انعقاد قرارداد اقدام و عالوه بر آن در خصوص احداث کارخانه اسید فسفریک به 
ظرفیت 3۰ هزارتن و راه اندازی معادن مربوطه در طی مراحل قانونی انعقاد قرارداد می باشــد. ضمن عمومی آنکه فراخوان 
عمومی جذب سرمایه گذار در خصوص 3 معدن طال، آهن و مس در جریان است. کل طرح های توسعه ای جاری این شرکت 
نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر 3 میلیارد یورو می باشد که بخش عمده آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی در جریان بوده 

و اشتغالزایی بالغ بر ۱5 هزار نفر را در پی خواهد داشت.
معدن24- با توجه به تداوم برخی مشــکالت نظیر شــرایط حاد کرونایی، همچنین اضافه شدن برخی مشکالت دیگر نظیر 
قطعی های مکرر برق، این موضوع تا چه حد تولید در این مجموعه را تحت تاثیر قرار داده و چه راهکارهایی برای برون رفت 

از مشکالت پیش بینی شده است؟
طاهرزاده- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از ابتدای درگیری کشور به ویروس کرونا تدابیر مطلوبی را اندیشیده و با 
تحلیل و بررسی شرایط، برنامه ای تحت عنوان تداوم و تحول کسب و کار در عصر کرونا در ستاد و کلیه واحدهای تابعه راه 
اندازی نمود که به پایش لحظه ای شــرایط، تعریف سناریوهای مختلف و اقدامات متقابل پرداخته شده است. لذا با پیش 
بینی های الزم در طول دو ســال گذشته تالش گردیده است تا خدشه ای در فرایند تولید ایجاد نشده و بعضًا عملکرد تولید 
برخی معادن بیش از میزان برنامه ســاالنه تحقق یافته اســت. لیکن تاثیر این شرایط بر عملکرد بخش خصوصی غیر قابل 
اجتناب بوده است و مشکالتی را در زنجیره تولید و فروش از جمله واردات قطعات و مواد اولیه، محدودیت های تردد، حمل 
و نقل داخلی و خارجی و غیره ایجاد نموده اســت که تدابیر حمایتی الزم از سوی این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات 

درخصوص کاهش اثر مشکالت مزبور صورت گرفته است.
معدن24 - با توجه به اســتقرار دولت سیزدهم، چه حرکت ها و اقداماتی از سوی دولت برای کاهش یا رفع مشکالت حوزه 

معدن و صنایع معدنی برداشته شده و چه انتظاراتی از دولت دارید؟
طاهرزاده- توجه به اســتقرار دولت ســیزدهم و نگاه حمایتی دولت از تولید داخل و بکارگیری کلیه پتانسیل های موجود و 
توان نیروی انســانی متخصص، انتظار می رود با ایجاد برخی بازبینی ها در قوانین و مقررات و تســهیل فرآیندها در حوزه 
معدن و صنایع معدنی از جمله قانون معادن، قوانین گمرکی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قوانین ارائه تســهیالت و 

غیره شاهد شکوفایی این بخش از اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد. 
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یکی از اقدامات موثر برای کسب سود بیشتر و ایجاد جذابیت برای سهامداران جهت جذب سرمایه گذاری، اجرای طرح های توسعه ای 
و افزایش ظرفیت تولید است. این طرح های توسعه ای اگر در راستای تکمیل زنجیره تولید و رسیدن به محصوالت پایین دست 
و دارای ارزش افزوده بیشتر باشند، قطعا منجر به کسب سود بیشتر به ویژه در حوزه آهن و فوالد و سایر محصوالت معدنی و 
فلزی خواهند شد. این استراتژی را بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی کشور طی سال های اخیر در پیش گرفته  و توانسته اند 
عالوه بر افزایش تولید، محصوالت خود را تنوع بخشیده و با ورود به حوزه های پایین دست، در توسعه بخش معدن و صنایع 
معدنی پیشگام باشند، به طوری که اقبال بیشتر بازار سرمایه به این شرکت ها بوده و همواره جزو پیشگامان بازار به شمار می روند.

مهم ترین طرح های در دســت اقدام هلدینگ توســعه معادن و فلزات در شرکت های زیرمجموعه شامل چه مواردی است و چه 
میزان پیشرفت داشته اند؟

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در شرکت های سرمایه پذیر بیش از 5۰ طرح در دست اقدام دارد که بسیاری از این 
طرح ها در مقیاس کوچک، بزرگ و متوســط هستند. برخی از این 
طرح ها توسعه ای بوده و برخی دیگر نیز ماهیت افزایش ظرفیت 
دارند. همچنین بخشی از این طرح ها به صورت زیرساختی هستند.
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
و تامین کننده ســنگ آهن کشــور در حال حاضر هفت خط تولید 
کنسانتره در حال بهره برداری به ظرفیت حدود ۱۶ میلیون تن می 
باشــد. این شرکت اصالح خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن را در 
دســتور کار قرار داده است. به طور مثال گل گهر خطوط شماره ۴، 
5، ۶ و 7 را به صورت مجزا جهت افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت 
اصالح خواهد کرد. این طرح ها در شــرکت گل گهر حدود ۶۰ تا ۶5 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند. به نظر می رسد برخی از این طرح ها 
تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند. همچنین شرکت گل گهر 

در حال انجام مطالعات فنی و مهندســی روی افزایش ظرفیت خطوط گندله ســازی ۱ و ۲ بوده که مجموعا ۱۲ میلیون تن گندله 
تولید می کنند. شرکت گل گهر قصد دارد ظرفیت و کیفیت این خطوط را افزایش دهد و در این رابطه، طرح هایی همچون احداث 
آبگیری فیلتراســیون باطله های کارخانه های کنسانتره، سیســتم های کنترل کارخانه تغلیظ، پیش فرآوری خوراک خط چهارم و 

طرح های توسعه دیگر را در دستور کار قرار داده است.
یکی از شــرکت های زیرمجموعه گل گهر که شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز سهامدار آن به شمار می رود، شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر است. این شرکت در حال حاضر دو مگامدول ۱.7 میلیون تنی فعال آهن اسفنجی دارد و در کنار آن، 
در حال احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی دیگر به ظرفیت ۱،7 میلیون تن است که این طرح حدود ۱5 درصد پیشرفت 
دارد. عالوه بر این خطوط، یک کارخانه فوالدسازی و نورد به ظرفیت سه میلیون تن در این شرکت در حال احداث است که قرار 
است در کارخانه ورق، محصوالتی منحصر به فرد و استاندارد که در کشور ما تولید نمی شوند، تولید کند. این طرح نیز هم اکنون 

حدود ۴5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این طرح نیز تا انتهای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید. 
دیگر شــرکت زیرمجموعه گل گهر، شــرکت سنگ آهن گهرزمین بوده که شرکت توسعه معادن و فلزات در آن سهامدار است. این 

در گفتگوی سایت خبری معدن 24 با امیر حسین نادری مطرح شد

»ومعادن« بزرگتر می شود
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شرکت هم اکنون دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن فعال به ظرفیت چهار میلیون تن و یک گندله سازی 5 میلیون تنی دارد. ضمن 
اینکه پیشــرفت فیزیکی کارخانه شــماره 3 کنسانتره این شرکت حدود ۹۴ درصد است و به نظر می رسد تا چند ماه آینده نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.
یکی از طرح های بزرگی که شرکت های چادرملو و گل گهر در آن سرمایه گذاری کردند، انتقال آب خلیج فارس است. در کنار خطوط 
انتقال، احداث واحد نخست مجتمع آب شیرین کن بندرعباس به سرانجام رسیده و دارای سه فاز ۲۰۰ مترمکعبی بوده که مجموعا 

۶۰۰ مترمکعب آب خلیج فارس را شیرین سازی می کنند. 
طرح دیگر در شرکت های زیرمجموعه، طرح شرکت کاوند نهان زمین است که چند طرح را در دست اقدام دارد؛ ازجمله این طرح ها 
احداث کارخانه فوالدســازی راور به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن، طرح احداث واحد ریخته گری و ذوب فوالد اندیمشــک با ظرفیت ۴۰۰ 
هزار تن، تولید آهن اســفنجی به روش کوره تونلی با ظرفیت ۱۰5 هزار تن هســتند. فاز یک و دو احداث کارخانه آهن اسفنجی 
به روش تونلی هر یک به ظرفیت 35 هزار تن به اتمام رسیده و فاز سوم آن به ظرفیت 35 هزار تن در حال احداث است. طرح 
احداث کارخانه فوالدســازی راور ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید. طرح 
احداث واحد ذوب و ریخته گری فوالد اندیمشــک نیز حدود ۶ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ نیز از این 

طرح بهره برداری خواهد شد. 
یکی از شــرکت های بزرگ زیرمجموعه هلدینگ توســعه معادن و فلزات، شرکت آهن و فوالد ارفع 
اســت که این شرکت در حال افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی خود از ۸۰۰ هزار تن کنونی به 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که این طرح حدود ۸۱ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و تا دو ماه 
آینده به بهره برداری خواهد رســید. عالوه بر این، افزایش ظرفیت کارخانه فوالدسازی این شرکت 
نیز از ۸۰۰ هزار تن کنونی به یک میلیون تن پیگیری می شــود که پیشرفت فیزیکی این طرح نیز 

حدود 75 درصد بوده و این طرح نیز تا چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شرکت آهن و فوالد سرمد ابرکوه نیز به عنوان دیگر شرکت سرمایه پذیر دارای یک واحد نورد فعال 
5۰۰ هزار تنی بوده و یک واحد فوالدســازی به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در حال احداث اســت که 35 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ضمن اینکه یک پروژه واحد کالف سازی با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در 

حال احداث دارد که میزان پیشرفت آن حدود ۴5 درصد است.
یکی از شرکت های بزرگ سرمایه پذیر هلدینگ »ومعادن«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان 
دومین تولیدکننده سنگ آهن در کشور است. این شرکت به تازگی احداث یک طرح گندله سازی به 
ظرفیت پنج میلیون تن را آغاز کرده است. در همین حال، چادرملو در معدن D۱۹ اکتشاف تکمیلی 
را انجام داده که ذخایر مورد نظر می توانند خوراک کارخانه های چادرملو را تا بیش از هشت سال 

دیگر تضمین کنند.
ازجمله شــرکت های فعال ســرمایه پذیر هلدینگ »ومعادن«، شرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور در غرب کشور است که 
طرح های متعددی در دست اقدام دارد. از جمله این طرح ها پروژه صبا امید غرب خاورمیانه بوده که متعلق به صبانور و تجلی 
اســت. در این پروژه احداث یک کارخانه گندله ســازی به ظرفیت یک میلیون تن پیگیری می شود و حدود ۱۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. به نظر می رســد این طرح تا ابتدای ســال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید. در ادامه زنجیره تولید شرکت صبانور، 
پروژه احداث فوالد کردستان پیگیری می شود که در این طرح قرار است ابتدا یک کارخانه آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن احداث شــود. عالوه بر این، یک کارخانه ذوب و نورد یک میلیون تنی در فوالد کردســتان در دست اقدام است و 
پیشرفت فیزیکی این دو طرح نیز حدودا 5 درصد است. این دو طرح قرار است زنجیره تولید شرکت صبانور را در صنعت فوالد 

تا پایین دست یعنی ذوب و نورد تکمیل کنند.

 طرح دیگر در شرکت های 
شرکت  طرح  زیرمجموعه، 
اســت  زمین  نهان  کاوند 
که چند طرح را در دســت 
این  ازجمله  دارد؛  اقــدام 
طرح ها احــداث کارخانه 
فوالدسازی راور به ظرفیت 
۱۰۰ هزار تن، طرح احداث 
واحــد ریخته گری و ذوب 
فوالد اندیمشک با ظرفیت 
آهن  تولید  تن،  هزار   4۰۰
کوره  روش  به  اســفنجی 
تونلی با ظرفیت ۱۰5 هزار 

تن هستند
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پروژه های یاد شده، مهم ترین و بزرگ ترین طرح های در دست اقدام شرکت های سرمایه پذیر هلدینگ »ومعادن« هستند. با این 
وجود، این هلدینگ طرح های کوچک و متوسط بی شمار دیگری را نیز در شرکت های زیرمجموعه در دست اقدام دارد.

تامین مالی پروژه ها به چه صورت انجام می شود؟ 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خود نسبت به تامین 
مالی پروژه ها اقدام می کند. این یعنی شرکت ها برای تامین مالی طرح های در دست اقدام، سرمایه خود را افزایش می دهند و 
سهامداران نیز در این افزایش سرمایه شرکت می کنند و تامین مالی پروژه های مورد نظر انجام می شود. طرح هایی که در گروه 
توســعه معادن و فلزات اقدام می شوند، طرح های بسیار جذابی از نظر تحلیل شاخص های مالی و اقتصادی هستند؛ به طوری 
ایــن طرح ها نرخ بــازده داخلی و خالص ارزش فعلی )NPV( جذابــی دارند. به همین دلیل 
شــرکت ها تا جایی که امکان دارد، می توانند از طریق بازار سرمایه و دریافت تسهیالت نسبت 
به تامین مالی پروژه های خود اقدام کنند. همچنین در بسیاری از شرکت  ها نیز با آورده نقدی 
ســهامداران تامین مالی پروژه انجام می شود که هلدینگ توسعه معادن و فلزات نیز هنگامی 
که شــرکت ها قصد اخذ تسهیالت بانکی و یا چاپ اوراق را داشته باشند، به عنوان سهامدار در 

زمینه ارائه ضمانت وارد می شود. 
اقدام مهم دیگری که شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای نخستین بار انجام داد، 
تشــکیل یک شــرکت پروژه محور با عنوان تجلی توسعه معادن و فلزات است. این شرکت به 
عنوان یک شرکت پروژه محور، پروژه های جذاب را در داخل سبد سرمایه گذاری خود قرار داده، 
قصد دارد به صورت مستقیم از بازار سرمایه تامین مالی این پروژه ها را انجام دهد. این یعنی 
شرکت تجلی به عنوان یک پورتفوی از پروژه ها، سهام خود را به صورت مستقیم به افرادی که 
مازاد منابع مالی در بازار ســرمایه دارند، عرضه می کند و با جذب منابع مالی از این افراد، این 
منابع را به طرح های توسعه ای که در سبد موجود است، وارد می کند. به طوری که با خلق ارزش 
از اجرای این پروژه ها، هم شــرکت تجلی و هم سهامداران و سرمایه گذاران در پروژه ها منتفع 
خواهند شــد. بنابراین وجود یک شــرکت مانند تجلی می تواند برای تامین مالی مستقیم شرکت ها از بازار سرمایه بسیار مفید 
باشــد. به نظر می رسد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با تاسیس شرکت تجلی، یک ابتکار و بدعت بسیار خوب را 

در بازار سرمایه و انجام طرح های توسعه ای از خود برجای گذاشت. 
به طوری کلی اجرای پروژه های توسعه ای در کشور ما با چه چالش هایی مواجه است؟ این شرکت برای مقابله با این چالش ها 

چه تدابیری را اتخاذ کرده است؟
اجرای طرح های توسعه ای همواره با دو چالش اساسی همراه است؛ یکی دانش فنی و گواهینامه های مورد نظر است. باید توجه 
داشت که کشور ما هنوز در بسیاری از حوزه های صنعت دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز را ندارد. بنابراین امکان انجام طراحی 
پایه و جزئیات آن برای اجرای طرح های صنعتی بدون استفاده از واردات تکنولوژی نبوده است. دومین چالش اجرای پروژه ها 
تامین مالی آن ها بوده و در کنار آن، تامین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات و ثبت سفارش مشکالت اساسی به شمار می روند. 
در این رابطه تحریم ها به شدت روی تمام صنایع تاثیر گذاشته و حوزه معدن و صنایع معدنی نیز از این چالش مستثنی نبوده اند. 
اقدامات مثبتی که شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای حل این چالش انجام داده آن است که خود گروه با دارا 
بودن شــرکت های مهندسی مشاوره ای ازجمله پامیدکو و... توانسته اســت به دانش فنی الزم دست پیدا کند. این یعنی گروه 
توســعه معادن و فلزات می تواند اجراکننده ســاخت یک خط تولید در بخش های مختلف زنجیره فوالد از کنسانتره تا انتهای 

زنجیره فوالد باشد.
بنابراین با حمایت از مهندسان و دانشمندان داخلی و بها دادن به شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای، توانستیم دانش فنی و 

 اجرای طرح های توسعه ای 
همواره با دو چالش اساســی 
همراه است؛ یکی دانش فنی 
نظر  و گواهینامه هــای مورد 
اســت. باید توجه داشت که 
کشــور ما هنوز در بســیاری 
از حوزه هــای صنعت دانش 
فنــی و تکنولوژی مورد نیاز را 
نــدارد. بنابراین امکان انجام 
طراحی پایه و جزئیات آن برای 
اجرای طرح های صنعتی بدون 
تکنولوژی  واردات  از  استفاده 

نبوده است
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مسائل تکنولوژیک اجرای پروژه ها را بومی سازی کنیم و بتوانیم در این زمینه خودکفا شویم. حتی برخی شرکت ها قبال برای اجرای 
پروژه های خود اقدام به انعقاد قرارداد با برخی شرکت های اروپایی کرده بودند تا برخی از قطعات، تجهیزات و ماشین آالت را از 
اروپایی ها وارد و خطوط خود را تکمیل کنند اما پس از تحریم ها بســیاری از شرکت های اروپایی بدعهدی و پروژه ها را در میانه 
راه، رها کردند. بنابراین شرکت ها در تامین تجهیزات با چالش مواجه شدند. از آنجا که بسیاری از خطوط تولیدی پیشرفت قابل 
مالحظه ای داشــتند، به ســختی امکان تامین تجهیزات، قطعات و ماشین آالت از دیگر شرکت وجود داشت و ساختار و طراحی 
پروژه ها را متناسب با تجهیزات جدید تغییر داد. با این وجود شرکت های گروه با توانایی و از محل صادرات خود، تجهیزات مورد 
نظر را وارد می کردند. در این رابطه، این شــرکت ها در موضوع تحریم ها، تامین ارز مورد نیاز، ثبت ســفارش و تامین تجهیزاتی 
که قرار اســت برای اجرای پروژه ها از دیگر کشــورها وارد شود، توانستند از محل شرکت هایی که در خارج از کشور داشتند، این 

مشکالت تا حد امکان مرتفع کنند به نوعی تحریم ها را دور بزنند. 
عملیات اکتشــافی شرکت پایا به عنوان بازوی اکتشاف هلدینگ در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا از این 

اکتشافات نتیجه ای همچون اکتشاف ذخایر جدید حاصل شده است؟
شــرکت پایا ۱3 زون را در نقاط مختلف کشــور ازجمله اردبیل، آذربایجان، اصفهان، یزد، کرمان و... در 
اختیار گرفته و روی آن  ها کار کرده است. در این زون ها پی جویی، عملیات اکتشافی و اقدامات متعددی 
در جهت شناســایی ذخایر معدنی و پتانسیل های آن ها صورت گرفته است. همچنین این شرکت در 
حال مذاکره برای در اختیار گرفتن پهنه های دیگر اســت. در همین حال، با ترکیب سهامداران شرکت 
پایا که تقریبا ۱۲ شرکت بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی کشور شامل آن می شوند، قطعا این شرکت 

می تواند اقدامات موثر و مفیدی را برای کشف ذخایر معدنی جدید انجام دهد.
شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات عالوه بر اینکه هم خود و هم شرکت توسعه معدنی و 
صنعتی صبانور از ســهامداران شرکت پایا هســتند و از این طریق به زمینه اکتشاف وارد شده است، 
وظیفه خود می داند در راستای ماموریت اصلی این شرکت به صورت مجزا برای توسعه بخش معدن و 
صنایع معدنی کشور اقدامات الزم را انجام دهد. ازجمله این اقدامات می توان به شرکت در مزایده های 
جدید پهنه های معدنی با تشکیل کنسرسیومی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی 
و توسعه معدنی و صنعتی صبانور اشاره کرد که در حال در اختیار گرفتن پهنه های متعددی بوده و به 
اکتشــاف به صورت جدی وارد می شوند که اقدام بسیار مثبتی است. این موضوع با حضور مدیریت 

جدید به شدت در حال پیگیری بوده و گام بزرگ و موثری در حوزه اکتشاف معادن است.
برای پشتیبانی و ادامه رشــد قیمت سهام شرکت و نیز شرکت های زیرمجموعه چه تدابیری را اتخاذ 

کرده اید؟
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت های سرمایه پذیر آن، نسبت به اجرای طرح های توسعه ای اقدام کرده اند و 
بسیار پویا هستند. این یعنی هلدینگ »ومعادن« از طریق تامین سرمایه برای شرکت های زیرمجموعه و این شرکت ها از طریق 
ایجاد طرح های توسعه ای متعدد و تکمیل زنجیره تولید و افزایش ظرفیت بسیار پویا شده اند. این یعنی هلدینگ و شرکت های 
زیرمجموعه عالوه بر سودی که در انتهای هر سال خلق می کنند و سود تقسیم شده ای که به سهامداران می دهند، سود قابل توجه 
دیگری را در قالب Capital Gain یا عواید ناشی از سهام به سهامداران خود می دهند. برای اینکه سود سهام جذاب بماند، گروه 
توسعه معادن و فلزات در مسیری گام برداشته که بسیار پویا بوده و شرکت ها را به سمت بزرگ شدن، حرکت به سمت سودآوری 
بیشتر، کسب درآمدهای باالتر و خلق ارزش سوق می دهد. این خلق ارزش، درآمدزایی بیشتر و سودآوری مضاعف باعث می شود 
شرکت های گروه در آینده جذاب باشند. در صورتی که شرکت های زیرمجموعه هلدینگ »ومعادن« در سال جاری مورد بررسی قرار 
 forward گیرند، مشخص خواهد شد که نسبت به سایر شرکت های بازار سرمایه از جذابیت های بیشتری برخوردار هستند. این

 شرکت پایا ۱3 زون 
مختلف  نقــاط  در  را 
اردبیل،  ازجمله  کشور 
اصفهان،  آذربایجان، 
یــزد، کرمــان و... در 
اختیــار گرفته و روی 
آن  ها کار کرده است. در 
پی جویی،  زون ها  این 
اکتشــافی و  عملیات 
در  متعددی  اقدامات 
جهت شناسایی ذخایر 
معدنی و پتانسیل های 
گرفته  صــورت  آن ها 
اســت. همچنین این 
شرکت در حال مذاکره 
اختیار گرفتن  در  برای 

پهنه های دیگر است
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P/E یا قیمت به درآمد پیشرو، سودهای آتی جذابی هستند که شرکت های زیرمجموعه هلدینگ می سازد.
شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از هلدینگ های بزرگ این حوزه، چه استراتژی هایی را برای تکمیل 

زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده اتخاذ کرده است؟
استراتژی که تیم مدیریت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پیش گرفته است، خلق ارزش است. این خلق ارزش 
می تواند در قالب افزایش ظرفیت شرکت ها، اجرای طرح های توسعه ای، تکمیل زنجیره ارزش و... باشد و در حوزه های مختلف 
جلوه پیدا کند. دیدگاه مدیران ارشــد این شــرکت، آن است که تا حد امکان و مقدورات، از خام فروشی جلوگیری به عمل آورد و 
روی محصوالت موجود ارزش آفرینی کرد. این یعنی اگر در شرکتی، مواد اولیه تولید و فروخته یا صادر شود، از این امر جلوگیری 
شود و زنجیره تولید شرکت مورد نظر تا حلقه های نهایی ادامه یابد تا محصوالتی تولید شود که ارزش افزوده به مراتب باالتری 
دارند؛ سپس این محصوالت در داخل به فروش روند و یا صادر شوند. این یعنی تمام ارزشی را که می توان در قالب زنجیره تولید 

فوالد کسب کرد، کشور و گروه »ومعادن« از آن استفاده کند و سهامداران نیز از این موضوع منتفع شوند.
در کنار این استراتژی، متنوع کردن پورتفوی نیز در برنامه قرار دارد که اقدام بسیار جذاب و با اهمیتی است. به همین دلیل در 
تالش هستیم به سایر حوزه های فلزی همچون عناصر نادر خاکی، پلی متال ها و سایر عناصر معدنی مهم وارد شویم تا عالوه بر 
زنجیره سنگ آهن و فوالد، در این حوزه ها نیز حضور فعال داشته باشیم. با این اقدام به نوعی پورتفوی شرکت تنها به یک زنجیره 

محدود نشده و تا حد زیادی گسترش می یابد و متنوع تر می شود.
در راســتای استراتژی های یاد شــده، در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه طرح های توســعه ای متعددی به اجرا درآمده اند و 
ظرفیت تولید آن ها نیز در حال افزایش است. به طور مثال در شرکت صبانور در حال حاضر تنها دو محصول کنسانتره و گندله 
تولید می شود و این شرکت به سایر حوزه ها هنوز وارد نشده است. بنابراین سهام این شرکت و  هلدینگ »ومعادن« در شرکت 
فوالد کردســتان افزایش یافته و این شــرکت در حال رشد است تا بتوانیم در گام نخست در فوالد کردستان آهن اسفنجی را به 
عنوان محصول بعدی زنجیره صنعت فوالد تولید کنیم. سپس واحدهای فوالدسازی و نورد نیز احداث شوند و زنجیره فوالد در 
این شرکت تا پایین دست و محصوالت نهایی ادامه یابد. به این ترتیب با تکمیل زنجیره ارزش می  توان حداکثر ارزش ممکن را 

برای سهامداران ایجاد کرد.
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علیرضا چایچی/ مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران 
شرکت فوالد آلیاژی ایران، در قامت یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی کشور و از تامین کنندگان اصلی 
مواد اولیه صنایع پایین دســتی با توســعه تولیدات با ارزش افزوده باال، بومی سازی قطعات را در دستور 
کار خود قرار داده و توانسته است بخش های مختلف خطوط تولید را از واردات بی نیاز کند. توانبخشی 
به تولیدکنندگان و متولیان اقتصادی و نقش آفرینی گســترده در تکمیل زنجیره تامین ســایر صنایع را 
می توان نتیجه ۲3 سال فعالیت مستمر این شرکت عنوان کرد. اقدامات این مجموعه در عرصه تولید و 
بومی سازی موجب اشتغال زایی و ارزآوری قابل توجهی شده است و از عوامل تاثیرگذار بر توسعه و تحرک 
اســتان یزد و صنعت کشور محسوب می شــود. صنعت فوالد یکی از صنایع استراتژیک جهان به شمار 
می رود و می تواند زمینه مناســبی برای رشــد و توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم کند. بررسی وضعیت این صنعت در داخل کشور 
نیز نشان دهنده آن است که در حال حاضر سهم بسزایی از اشتغال و صادرات کشور وابسته به فوالد و صنایع فوالدی است. آنچه 
فوالد را از سایر فلزات متمایز کرده امکان دستیابی به خواص مختلف با اضافه نمودن عناصر آلیاژی خاص به آن می باشد. با توجه 
به کاربرد گســترده  این محصوالت فوالدی، تولید آن ها نقش مهمی در تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تامین بســیاری از صنایع 
مهم از جمله صنایع خودروسازی، ماشین سازی، لوازم خانگی، صنایع هوا فضا، نفت و گاز و پتروشیمی دارد.  شرکت فوالد آلیاژی 
ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالدهای آلیاژی منطقه به شمار می رود که در سال ۱377 در استان یزد به بهره برداری رسید. 
این شــرکت به تولید گریدهای فوالدی مشــغول است و توانسته با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و ارزآوری، نقش مهمی در 

توسعه یافتگی استان و کشور ایفا کند. 
فوالد آلیاژی ایران از منظر تولید

با توجه به اینکه صنعت فوالد از جایگاه بزرگی در اقتصاد کشور برخوردار است، اتخاذ رویکردی برای تولید پایدار آن اهمیت ویژه ای 
دارد. شرکت فوالد آلیاژی ایران که بزرگترین تولیدکننده محصوالت آلیاژی کشور به شمار می آید، همواره در مسیر تولید پایدار گام 
برداشته است. این شرکت اهداف متعددی در برنامه های خود پیش بینی کرده است از جمله: حفظ و ارتقای سهم بازار محصوالت 
مشابه داخلی، افزایش گریدهای با ارزش افزوده باال، افزایش مشارکت در تأمین نیاز و خودکفایی صنایع داخلی نظیر تأمین فوالدهای 
باکیفیت مورد نیاز گروه صنایع معدنی و ... . از آنجا که رعایت اســتانداردها و دستورالعمل ها می تواند بر حضور در بازار و افزایش 
سهم تاثیر قابل توجهی داشته باشد، این شرکت عالوه بر استقرار و رعایت استانداردهای مختلف، برای برنامه ریزی، استقرار سیستم 
مدیریت کیفیت صنعت خودرو و اخذ گواهینامه »IATF۱۶۹۴۹«، برنامه ریزی و انجام ممیزی صدور گواهینامه سیســتم مدیریت 
کیفیت آزمایشگاه بر اساس ویرایش ۲۰۱7، برنامه ریزی برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی »ISO۴5۰۰۱« و نیز 
پیگیری و انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی »ISO5۰۰۰۱« اقدام کرده است. همچنین این شرکت اهتمام به بومی سازی 
قطعات را راهی مطمئن و حیاتی برای رسیدن به توان تولید پایدار می داند تا به این ترتیب، امنیت صنعتگران و سایر شرکت های 
زنجیره تولید نیز تضمین شــود. در حال حاضر، این مجموعه توانســته است با تکیه بر مهارت و توانمندی نیروی انسانی و دانش 
فنی و مهارت های مدیریتی، قطعات مورد نیاز بخش های مختلف تولید را تامین کند. این رویکرد نقش موثری در تامین نیازهای 

تولید و خنثاسازی تحریم ها داشته و نیز از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور جلوگیری کرده است. 

مزیت های پنهان  فوالژ
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شرکت فوالد آلیاژی ایران در نظر دارد تا با تشکیل تیم های تحقیق، پژوهش، طراحی و ساخت، طی یک برنامه مدون پنج ساله در 
بومی سازی قطعات به سطح باالیی برسد و بخش مهم و عمده ای از قطعات مورد نیاز خود را در داخل تولید کند. در این مسیر، عقد 
قرارداد با شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته که این رویکرد عالوه بر تأمین نیازهای شرکت و کشور، به عنوان یکی از 
راهبردهای ایجاد فرصت های شغلی جدید، قابل تامل است. تاکنون بالغ بر ۱۸۰ تجهیز اصلی این شرکت، شامل دستگاه های مکانیکی، 
دســتگاه های هیدرولیکی، روانکارها، برق و ابزار دقیق، مواد اولیه، مواد نســوز، قطعات ویژه، ُبردها و تجهیزات جنبی، بومی سازی 
شده است. مهم تر از ساخت تجهیزات، دانش فنی و مهندسی آن هاست که در رفع نیازهای سایر صنایع نیز یاری رسان بوده است.
این شرکت، با تکیه بر دانش فنِی بومی شده در کنار توانمندی ساختاری، موفق شده است که نیاز گروه وسیعی از صنایع را با انواع 
تولیدات خود برطرف کند، به طوری که در حال حاضر طیف گسترده ای از انواع فوالدهای آلیاژی شامل ۴۲3 گرید فوالد آلیاژی، با 
تنوع بی نظیر در کاربرد و خواص، در این مجموعه قابل تولید است. گفتنی است که در صورت نیاز مشتری، گریدهای جدید نیز بر 
اساس استانداردهای بین المللی و داخلی قابل طراحی و تولید هستند. گروه های ماشین سازی، صنعتی، اکستروژن سرد، الکترود 
و ســیم جوش، عملیات حرارتی پذیر، لوله سازی، ریل، خوش تراش، فنر، سخت شونده سطحی، کشش و نورد سرد، میکروآلیاژ، ابزار 
کربنی، بلبرینگ و رولبرینگ، ابزار ســردکار و گرم کار، فوالد قالب پالســتیک، فوالد اره، فوالد زنگ نزن، فوالد مقاوم به حرارت، فوالد 
سوپاپ و ... فقط بخشی از محصوالت تولیدی هستند.  سهم پروژه فوالد یزد ۱ با ظرفیت تولید ساالنه 7۰۰ هزار تن فوالد آلیاژی 
و همچنین پروژه نورد وایر با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن وایر در ســال را باید به این گســتره وسیع از توانمندی های شرکت فوالد 

آلیاژی ایران افزود. 
استراتژی های سرمایه ساز

شــرکت فوالد آلیاژی ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت آلیاژی و تنها شــرکت دارای فناوری پیشرفته در این 
سطح در کشور است و از این رو، قدرت تاثیرگذاری باالیی در بازار دارد. همین عوامل به این مجموعه توانایی حفظ نرخ های 
فروش را داده اند که باعث شــده در مقایسه با سایر شرکت های فوالدی، ثبات بیشتری در برابر نوسانات بازار سرمایه داشته 
باشد، به طوری که نماد این شرکت )فوالژ( بازدهی باالیی را در بین شرکت های فوالدی کسب کرده است. با توجه به ارزش 
افزوده باالیی که در صنعت فوالد وجود دارد و به دلیل اینکه محصوالت آلیاژی ماده اولیه بســیاری از صنایع پابین دســتی 
محسوب می شوند، تولید این محصوالت عالوه بر توسعه صنایع وابسته، اقتصاد کشور را پویا می سازد. بر اساس استانداردهای 
بین المللی، هر دالر سرمایه گذاری در صنعت فوالد ۲/5 دالر ارزش افزوده در صنایع پایین دستی و بخش های اقتصادی ایجاد 
می کند. مزیت صادراتی شــرکت فوالد آلیاژی ایران، در کنار ارزش افزوده فراوانی که ایجاد می کند، وضعیت ســرمایه گذاری 
در این شــرکت را مناســب کرده و همچنین اطمینان خاطر و امنیت شغلی بیشتری به مصرف کنندگان محصوالت آن داده 
اســت. از دیگر مزایای صنعت فوالد در کشــور می توان به توانایی در اشتغال زایی گسترده اشاره کرد. در واقع صنعت فوالد 
هم در صنایع باالدستی و هم در صنایع پایین دستی قادر به ایجاد اشتغال فراوان است. شرکت فوالد آلیاژی ایران، به دلیل 
وسعت فعالیت ها، اشتغال فراوانی ایجاد کرده است و هم اکنون یک هزار و ۶5۰ نفر در استخدام این شرکت هستند و عالوه 
بر این تعداد نیروی قرارداد مســتقیم، ششصد نفر نیروی پیمانکاری نیز اشتغال یافته اند. بر اساس ضریب اشتغال صنعت 
فوالد که به ازای هر شــغل مســتقیم ۲5 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد می شود،  سهم باالی اشتغال زایی شرکت در استان و در 
کشور مشخص می شود. همچنین، با اجرای طرح های توسعه ای و راه اندازی طرح استراتژیک یزد ۱، افزایش قابل توجهی در 
ســهم اشتغال ایجاد خواهد شد.  شــرکت فوالد آلیاژی ایران حفظ کیفیت محیط زیست را شالوده و اساس تامین سالمت 
و رفاه انســان ها می داند. این شــرکت در راستای اهداف توســعه ای، همه اهتمام خود را برای منظم کردن فعالیت ها و در 
نتیجه، کســب ســود و درآمد پایدار در کنار داشتن محیط زیستی پاک و ایمن به کار بسته است. نتیجه رعایت سختگیرانه 
استانداردهای محیط زیستی در شرکت فوالد آلیاژی ایران کسب شش دوره عنوان صنعت سبز کشور بوده که نشانه درستِی 

مسیر انتخاب شده و اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه است.
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نیمه نخست سال ۱۴۰۰ هرچند با مشکالتی همچون تداوم کرونا و قطعی های پیاپی برق برای همه شرکت ها و تولیدکنندگان ایرانی 
گذشــت، اما پارس فوالد ســبزوار توانست با حفظ نسبی روند تولید و عرضه اولیه ۶۰۰ میلیون سهام خود برای سرعت بخشیدن 
به تکمیل طرح های توسعه ای، گام های خوبی بردارد. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، بررسی جداول آماری این شرکت 

حاکی از تولید 5۶۹ هزار و سه تن آهن اسفنجی از ابتدای دی ماهه ۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ است.
در این راستا، اعمال محدودیت مصرف گاز در دی و بهمن ۹۹ و محدودیت مصرف برق در تیر و مرداد ۱۴۰۰ و همچنین نوسانات 
آنالیز گاز )سنگین شدن طبیعی گاز( سبب بروز مشکالت در خط تولید و کاهش ریت تولید شده است. همچنین از ابتدای سال 
مالی ۱۰ هزار و ۶۸7 تن بریکت در این شرکت تولید شد. الزم به ذکر است که محدودیت مصرف برق در زمستان ۹۹، خرداد، تیر 

و مرداد ۱۴۰۰ سبب توقف واحد بریکت سازی شد.
عرضه اولیه 6۰۰ میلیون سهام پارس فوالد سبزوار

۲۴ شــهریورماه امســال ۶۰۰ میلیون سهام شرکت پارس فوالد سبزوار عرضه اولیه شد. در این زمینه »مجتبی شعبانی« مدیرعامل 
پارس فوالد سبزوار به خبرنگار معدن۲۴ گفت: ۸5 درصد سهام این شرکت مربوط 
به اپال کانی پارس و ۱5 درصد دیگر مربوط به ایمیدرو اســت. وی افزود: در این 
برنامه عرضه اولیه، ۱5 درصد از ۸5 درصد سهم اپال کانی پارس معادل ۶۰۰ میلیون 
سهام با قیمت پایه حدود ۲۸ هزار و ۴۱۰ ریالی عرضه شد. شعبانی ابراز امیدواری 
کرد: از محل تامین مالی این تعداد ســهام بتوان برای سرعت بخشیدن به تکمیل 
طرح های توسعه ای این شرکت استفاده کرد. وی گفت: هم اینک دو طرح توسعه 
ذوب یک میلیون تنی و بریکت یک میلیون و ۶7۰ هزار تنی از سوی این شرکت در 
دست اجرا است که بخشی از آن از محل عرضه اولیه یاد شده تامین مالی خواهد 
شــد. مدیرعامل پارس فوالد ســبزوار ادامه داد: بخش دیگری از تامین مالی این 

طرح ها مربوط به فاینانس چین است که اکنون 3۴ میلیون یورو پیش پرداخت آن انجام شده است. وی خطاب به سهامداران 
بورسی تصریح کرد: سهام پارس فوالد سبزوار سهام ارزنده ای برای سرمایه گذاری خواهد بود، به طوری که در ۶ ماه نخست سال 
مالی این شرکت یک هزار و 37۰ میلیارد ناموت سود حسابرسی شده است و پیش بینی کل سال مالی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ناموت 
سود خواهد بود که حداقل سود هر سهم بین 55۰ تا ۶۰۰ ناموت برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد. شعبانی ادامه داد: تعهد 

مسئوالن شرکت این است که ۹۰ درصد این سود بین سهامداران توزیع شود.
عملکرد 6 ماهه نخست سال ۱4۰۰ واحد توسعه و طرح های توسعه ای
پروژه های ذیل طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ اجرا و به اتمام رسیده است:

 پروژه حصار کشی مخزن چاه آب شرب شهر حکم آباد در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی و با توجه به تاکید مدیریت شرکت 
پارس فوالد ســبزوار مبنی بر نگاه اســتراتژیک به مسئولیتهای اجتماعی در منطقه، در دستور کار قرار گرفت. این عملیات در مدت 
زمان ۱5۰ روز و با بودجه ای بالغ بر ۴.5 میلیارد ریال به اتمام رســید.  با توجه به موقعیت مخزن و در معرض ســیل قرار داشتن 
مســتحدثات آن، مدیریت امور آب و فاضالب جوین اقدام به طراحی دیوار و حفاظ اطراف محوطه جهت حفاظت تاسیســات 
و همچنین دیوار ســنگی ســیل بند و اجرای گابیون جهت جلوگیری از آب شستگی در محل عبور خط لوله نمود و توسط شرکت 

پارس فوالد سبزوار به اجرا در آمد.
پروژه های جاری مجتمع:

مجتبی شعبانی در گفتگو با معدن 24 تشریح کرد:

تشریح طرح های توسعه فوالد سبزوار
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پروژه اتصال مجتمع پارس فوالد ســبزوار به شبکه ریلی سراســری با هدف استفاده از مزایای خط ریلی، کاهش تردد جاده ای و 
همچنین کاهش هزینه های حمل و نقل در دستور کار قرار گرفت. هدف اولیه، تامین مواد مصرفی واحد احیا مستقیم )گندله( به 
میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال بوده که در حال حاضر از این ظرفیت استفاده می شود و گندله مورد نیاز از مبدا سنگان 
به مقصد شــرکت پارس فوالد سبزوار به صورت روزانه منتقل می شود. بدین منظور با تجهیز ایستگاه راه آهن اسفراین و استقرار 
ماشین آالت، ۸۰ درصد گندله مصرفی از طریق سیستم ریلی تامین شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک ۱۰۰ 
درصد مواد اولیه از طریق بخش ریلی تامین خواهد شــد که موجب حذف تردد جاده ای می شــود. طراحی انجام شده به نحوی 
اســت که پاســخگوی نیاز تامین گندله در توسعه های آتی به میزان ۲ میلیون و 7۰۰ هزار تن در سال نیز خواهد شد )در مجموع 
۴ میلیون تن در سال(. همچنین امکان ارسال محصول تولیدی آهن اسفنجی نیز از طریق سیستم ریلی وجود دارد و در صورتی 
که خریدار آن محصول امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشند می توان محصوالت خروجی را به وسیله راه آهن جابجا کرد.

پروژه اجرای آنتنی راه آهن:
 عملیات پروژه مذکور به صورت دو قرارداد مجزا به مناقصه گذاشــته شــد و در حال اجرا است. بخش طراحی خط و زیرسازی و 
ســاختمان های جنبی با پیشــرفت ۹۰ درصد رو به اتمام است. عملیات اجرایی در فاز یک بخش روسازی و برگزاری از ۴ ماه پیش 
توسط پیمانکار آغاز شده و با پیشرفت ۶۰ درصدی تاکنون طبق برنامه تا انتهای دی ماه سال جاری این بخش نیز تکمیل خواهد شد.

پروژه احداث جاده های دسترسی:
 با توجه به عدم اجرای جاده های دسترســی مجتمع شــامل جاده های دسترسی به WTP، ساختمان توزین، انباشت و برداشت 
و ســاختمان های اداری و همچنین عدم اجرای سیســتم آب های سطحی و روشنایی در زمان احداث واحدهای احیای مستقیم، 
مقرر شــد پروژه ای با نام احداث جاده های دسترســی در دستور ســاخت قرار گیرد. هم اکنون بخش زیرسازی جاده ها به اتمام 
رســیده و مرحله آســفالت در حال اجرا است و با پیشــرفت 7۰ درصدی پروژه طبق برنامه ریزی انجام شده تا انتهای آبان ماه به 

اتمام خواهد رسید.
پروژه های طرح توسعه

 احداث واحد احیا مستقیم دو مگامدول با قابلیت تولید بریکت و آهن اسفنجی سرد با ظرفیت تولید یک میلیون و 75۰ هزار تن 
آهن اســفنجی سرد در سال معادل ظرفیت تقریبی یک میلیون و ۶3۶ هزار و ۸۰۰ تن بریکت گرم در سال جزو طرح های توسعه 
شرکت پارس فوالد سبزوار است. طبق بررسی های انجام شده نیاز به حدود ۴ میلیون تن گندله در سال جهت تولید آهن اسفنجی 

و گرم می باشد. پروژه مذکور در مرحله مطالعات اولیه و تهیه امکان سنجی است.



گردشگــــــــری
عملکرد معدنی و فوالدی در گروه مالی گردشگری
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گســترش صنایع و معادن ماهان )ســهامی عام( به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری، 
با هدف ســرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشــور فعالیت می کند. در گپ و گفتی با 
»محمدحسین بصیری« مدیرعامل این هلدینگ درخصوص طرح ها و پروژه های توسعه ای این مجموعه به گفت وگو نشستیم.

هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان یک مجموعه جوان اســت که از زیرمجموعه های آن معدن گل گهر5 با ظرفیت 
سالیانه سه میلیون تن قابل اشاره است و ذخیره 3۲ میلیون تنی با بیش از دو هزار نفر اشتغالزایی دارد. 

کارخانه آهن اســفنجی در بافت نیز از زیرمجموعه های هلدینگ اســت که سنگ آهن را از گل گهر5 دریافت و به گل گهر یک 
سوآپ می کند و در مقابل گندله دریافت می کند، این گندله نیز به بافت حمل شده و در تولید آهن اسفنجی مصرف می شود. 
پس از آن، براساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت صمت، 5۰ درصد این آهن اسفنجی به کارخانه بناب برای تبدیل شدن 

به شمش ارسال می شود تا مجدد در کارخانه های فوالد بناب به انواع مقاطع فوالدی تبدیل شود.
وی در ادامه به تشریح پروژه های هلدینگ پرداخت که توضیحات مربوط به هر یک در ادامه آمده است.

مجتمع فوالد صنعت بناب:
۱-توسعه زیرسقفی ذوب شاهین )45۰ هزار تن(

وضعیت پروژه: 
* استعالم از مشاورین منتخب جهت ارائه پیشنهادها 
انجام گرفته است)مهلت ارسال پشنهادات تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تعیین شده بود( و نام شرکت های مشاور 

منتخب به شرح ذیل می باشد:
* شرکت مهندسی آسین فوالد

* شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح

* شرکت مهندسین مشاور پوالد

* شرکت شرکت مهندسی برسو

* مذاکرات فنی با شرکت های معتبر اروپایی، ترکیه ای 

و چینی در خصوص اخذ پروپوزال فنی و اقتصادی 
انجام گرفته و اطالعات مورد درخواســت شــرکت ها به ایشان ارائه شده اســت. مهلت مقرر جهت ارسال پیشنهادها تا روز 
یکشــنبه مورخه ۱۴۰۰/۰7/۰۴ تعیین شده است که طبق اطالعات واصله شرکت های GEMKOM  و NCO پیشنهاد خود را 
 SINO به آدرس دفتر تهران ارائه نموده اند و با توجه به درخواســت تمدید مهلت ارســال پیشنهادها از طرف شرکت چینی

Steel  ارسال پیشنهادها تا تاریخ مذکور به نماینده آن شرکت اعالم گردید.
مشکالت موجود: 

* با توجه به وجود محدودیت های مربوط به پاندمی کووید-۱۹ و همچنین ضیق وقت جهت ارائه پیشنهادها، بازدید شرکت  های 
مذکور از سایت پروژه امکان پذیر نبود.

*با توجه به وجود محدودیت های مربوط به پاندمی کووید-۱۹ و همچنین ضیق وقت جهت ارائه پیشنهادها، امکان بازدید 
و ارزیابی حضوری از کارگاه ها و رفرنس های شرکت های منتخب وجود نداشت.

محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفتگو با معدن 24

همه پروژه های توسعه ای هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان
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2- راه اندازی خط ۱8 استند جهت تولید کالف و میلگرد:
وضعیت پروژه:

*مطالعه اقتصادی جامعی در خصوص تولید کالف تهیه شده و جذابیت اقتصادی تولید کالف مورد تأیید قرار گرفته است.
* سیاست پروژه انتخاب شرکت مشاور و تکنولوگ یکسان با پروژه توسعه زیرسقفی ذوب شاهین می باشد.

* استعالم از مشاورین منتخب جهت ارائه پیشنهادها انجام گرفته است )مهلت ارسال پشنهادات تا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ تعیین 
شده بود(. نام شرکت های مشاور منتخب به شرح ذیل می باشد:

* شرکت مهندسی آسین فوالد
* شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح

* شرکت مهندسین مشاور پوالد
* شرکت شرکت مهندسی برسو

* مذاکــرات فنی با شــرکت های معتبر اروپایی، ترکیه ای و چینی در خصــوص اخذ پروپوزال فنی و اقتصادی انجام گرفته و 
اطالعات مورد درخواســت شرکت ها به ایشان ارائه شــده است. مهلت مقرر جهت ارسال پیشنهادها تا روز یکشنبه مورخه 
۱۴۰۰/۰7/۰۴ تعیین شــده اســت که طبق اطالعات واصله شرکت هایGEMKOM  و NCO پیشنهاد خود را به آدرس دفتر 
تهران ارائه نموده اند و با توجه به درخواســت تمدید مهلت ارســال پیشنهادها از طرف شرکت چینی SINO Steel  ارسال 

پیشنهادها تا تاریخ مذکور به نماینده آن شرکت اعالم گردید.
** مشکالت موجود:

* با توجه به وجود محدودیت های مربوط به پاندمی کووید-۱۹ و همچنین ضیق وقت جهت ارائه پیشنهادها، بازدید شرکت  های 
مذکور از سایت پروژه امکان پذیر نبود.

* با توجه به وجود محدودیت های مربوط به پاندمی کووید-۱۹ و همچنین ضیق وقت جهت ارائه پیشنهادها، امکان بازدید 
و ارزیابی حضوری از کارگاه ها و رفرنس های شرکت های منتخب وجود نداشت.

شرکت گسترش فوالد شهریار
۱- پروژه تولید تختال )اسلب( و نورد ورق گرم هر یک به ظرفیت  ۱.5 میلیون تن در سال

وضعیت پروژه:
* انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی و تهیه  FS پروژه  5/۱ میلیون تنی اسلب و ورق گرم 

* ارائه Bid Document و Scope of Division پروژه 5/۱ میلیون تنی اسلب و ورق گرم توسط مشاور به پیمانکار 
* اقدام برای اخذ مجوزهای زیست محیطی الزم- مجوز احداث پروژه ورق گرم تأیید  شده و مجوز احداث ذوب 5/۱ میلیون 

تنی اسلب در دست اقدام
* اقدام برای تأمین زیرساخت های موردنیاز شامل:

* برق: عقد قرارداد با شرکت ایران ترانسفو جهت خرید ترانس ۲5۰ مگاولت به مبلغ ۱.5 میلیون یورو
* گاز: در حال انجام مذاکره با شرکت گاز در خصوص احداث ایستگاه 3۰ هزار متر مکعب در ساعت برای طرح های توسعه، 

که تاییدیه نظام مهندسی اخذ گردیده است.
* آب: در بخش گزارش آبرسانی پروژه ها، به تفصیل توضیح داده شده است. 

* ارائه نقشــه های فونداســیون و سوله های موجود به پیمانکار و مشاور جهت انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی پروژه  
5/۱میلیون تنی اســلب و ورق گرم -  در حال آنالیز و امکان ســنجی وضعیت موجود و انجام مدلســازی های الزم توسط 

پیمانکار جهت بررسی بیشتر
* برگزاری جلسه فی مابین کارفرما، مشاور برسو و پیمانکار جهت تایید و نهایی شدن سند پیشنهادی
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* تایید سند پیشنهادی و ارجاع سند به تکنولوگ ها توسط پیمانکار
2- پروژه: احداث پلنت اکسیژن 

وضعیت پروژه:
* قرارداد منعقد شده و پیش پرداخت انجام شده و مجوزهای الزم اخذ شده

* اخذ پروپوزال فنی از شــرکت های SUSPGE،Hang Yang  ، Fortune وSIAD  و اصالح آن جهت اســتخراج پروپوزال 
فنی نهایی و جدول مقایسه فنی

* برگزاری مناقصه مالی بین 3 شرکتHang Yang  ، Fortune و SIAD و دریافت قیمت از آنها تهیه و تأیید WBS مهندسی 
و تهیه WBS تأمین تجهیزات و اجرا

* استخراج نقشه های اولیه و مهندسی پروژه
* تهیه  Master Planجدید )به دلیل تعریف پروژه های جدید( توســط کارفرما و اختصاص محدوده جدید برای احداث 

هر ۲ فاز پلنت های اکسیژن
* انتخاب شرکت FORTUNE  به عنوان تکنولوگ مناسب )پیمانکار در حال عقد قرارداد با شرکت مذکور(
* تهیه پروپوزال و اسناد فنی نهایی و شکست قیمت تجهیزات شرکت FORTUNE  جهت امضای قرارداد

* تحویل زمین )محل احداث جدید(
3 - پروژه: توسعه خط ریلی

وضعیت پروژه:
* امضای تفاهم نامه همکاری با راه آهن انجام و مجوزهای الزم اخذ شده

* قرارداد منعقد، زمین تحویل و پیش پرداخت واریز شده است.
* نقشه برداری و میخکوبی مسیر ریلی جدیداالحداث از دیزه رود تا مجتمع

* اتمام عملیات خاکبرداری و انجام عملیات خاکریزی و تراکم مسیر ریلی جدیداالحداث
* احداث جاده دسترسی برای تردد وسایل نقلیه نیروگاه جهت آماده سازی تخریب پل نیروگاه

* اقدام برای رفع معارض های مسیر خط ریلی و اقدام جهت تملک زمین
* ارائهWBS   مهندسی

* تخریب پل نیروگاه و اتمام طراحی پل رو گذر 
* طراحی و ارائه نقشه های خطوط ریلی داخل سایت در 5 مسیر

* تأیید نقشه های طراحی شده و ماشین آالت و جرثقیل های سایت تخلیه
* عقد قرارداد تأمین باالست مورد نیاز جهت روسازی خط ریلی

* برگزاری جلسه با مدیر کل راه آهن آذربایجان و شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی کیان لجستیک در راستای تعیین نحوه 
بارگیری و تخلیه بار

4 - پروژه تامین آب:
وضعیت پروژه:

* قرارداد منعقد شده، زمین تحویل شده و پیش پرداخت انجام شده 
* برآورد میزان مصارف آب  مجتمع به میزان ۱۶۰ لیتر بر ثانیه

*در حال دریافت مجوز حفر چاه به ظرفیت 3۰ لیتر در ثانیه
* طراحی مسیر انتقال آب از سد قلعه چای انجام و مجوز انتقال آب از سد به ظرفیت ۱۶ لیتر در ثانیه در حال انجام 

* تأمین آب از محل پساب شهری در حال مذاکره است.
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* طراحی اولیه سیستم تصفیه آب خام و تصفیه پساب مجتمع انجام شده
* اخذ پروپوزال فنی از Vendorها و اســتخراج پروپوزال نهایی سیستم آبرسانی و پساب جهت برگزاری مناقصه مالی طی 

جلسه مشترک برگزار شده با Vendorها
* انجام عملیات ویدئومتری و عملیات ژئوتکنیک خاک جهت تعیین حجم منابع آب های زیرزمینی برای تعیین اولویت حفر 

چاه و امکان سنجی احیای چاه های موجود
* تهیهMaster Plan  جدید توسط کارفرما و تغییر محل جدید احداث تصفیه خانه ها و استخرهای آبرسانی

* بررسی TBE  نهایی و ارسال به پیمانکار جهت اصالح و نهایی سازی
* ابالغ مسیر انتقال فاضالب از تصفیه خانه به داخل سایت به پیمانکار

* انجام عملیات نقشه برداری از مسیر انتقال سد قلعه چای
* تحویل زمین )محل احداث جدید(

4 - پروژه فروآلیاژ
وضعیت پروژه:

* عقد قرارداد فاز یک در تاریخ ۱3/۰5/۱۴۰۰
* انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه FS  پروژه 

* انجام مطالعات اولیه در خصوص انتخاب معدن و تکنولوژی مناسب با حضور پیمانکار و مشاور
* اخذ جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت

* تحویل بخشی از زمین پروژه به پیمانکار جهت انجام مطالعات اولیه و جانمایی تجهیزات پروژه
 مشکالت موجود:

* تامین مالی پروژه به مبلغ 35 میلیون یورو )۲۱ میلیون یورو فاز اول و ۱۴ میلیون یورو فاز دوم (
شرکت احیا استیل فوالد بافت

۱- پروژه فاز 2 احیا مستقیم:
وضعیت پروژه:

* فونداســیونهای کوره، ریفورمر، کالسیفایر، کالریفایر، حوضچه ها، مخازن، پمپ خانه و کولینگ تاور  و اتاق برق ساختمان 
ایمنی و آتشنشانی اجرا شده و هیت ریکاوری و فونداسیون دی بین در حال اجرا می باشد. سازه بتنی کالسیفایر و کالریفایر 

اجرا شده است.
* اســتراکچر و تجهیزات کوره، اســتراکچر پمپخانه، بخشی از تجهیزات هیت ریکاوری و فن ها و هسته مرکزی احیا و کلیه 

داکت ها و میکسرها در حال ساخت می باشد.
* قرارداد خرید 5 عدد کمپرسور بسته شده و پیش پرداخت واریز شده و در حال ساخت می باشد

* تامین پمپ ها، تجهیزات کالریفایر و دی بین، تابلوهای برق، ترانســفورماتورها، الکتروموتور فن ها و مخازن تحت فشار 
،نوارنقاله ها و موتورهای مربوطه ،کالریفایرو هویست ها و کرین ها و نسوز در مرحله تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه 

هستند.
* شرکت خوارزمی برنده مناقصه خرید کاتالیستها شده است.

* برنده مناقصه پرج گس کمپرسور شرکت بارون است.
* نصب استراکچر ریفرمر به تناژ 3۲۰ تن

* برنده مناقصه داکتهای هیت ریکاوری و مشــعل های کمکی ،رولیک نوار نقاله ها ،بلت ها Seal GAS ها ،الکترو موتور 
فن ها و پولی های نار نقاله ها اعالم شده است. 
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مشکالت موجود:
* مشکل تامین نقدینگی )در حال پیگیری است(

2-پروژه تامین برق فاز دوم:
وضعیت پروژه:

* توسعه بی دوم ترانس پست 33/۱3۲ با ۶۸.7% پیشرفت 
* قرارداد افزایش دیماند برق از  ۲5  مگا وات به 3۰ مگا وات توسط شرکت احیا استیل و برق منطقه ای و توانیر امضا شده 

و ابالغ توسط برق منطقه ای انجام شده است.
* شــرکت الوان در حال بررســی گزینه های بهینه تامین برق برای پروژه گندله ســازی و احیا ۲ است. جلسه در این مورد با 

الوان برگزار شد و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید.
مشکالت موجود:

* عدم ارسال تجهیزات و تابلو ها تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ 
3- پروژه تامین گاز

وضعیت پروژه:
* تولید لوله ها انجام شــد پس از تایید اداره گاز پوشــش لوله ها هم با تایید نهایی شــرکت گاز از ابتدای مهر ماه آغاز می 

شود انجام خواهد شد.
* شروع عملیات اجرایی توسط پیمانکارشروع شده .

* عملیات تامین و ساخت ایستگاه گاز SCMH ۱۰۰،۰۰۰  شروع شده است.
* قرارداد افزایش ظرفیت تهیه ، امضا  شده و ابالغ شد.

4- پروژه احداث مجتمع بین راهی
وضعیت پروژه: 

* تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی هر دو سقف تعمیرگاههای شمالی و جنوبی
* بتن ريزى و ادامه ساخت فونداسيون پايه هاى روشنايى محوطه

* شروع عمليات نصب وال پستها جهت ديوار چينى ساختمان تعميرگاهها
* ادامه عملیات دیوارچینی و تاسیسات ساختمان خدمات بار براساس نیاز بهره بردار )شرکت پرچم بار(

* شروع اجرای جان پناه و شیب بندی سقف ساختمانهای تعمیرگاه و خدمات بار 
* واریز مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال توسط شرکت احیا استیل فوالد بافت

* در حال اتمام بودن امور مربوط به نقل و انتقال کارها از تندیس تجارت به پارس زیگورات بافت و در حال تسویه حساب 
با پیمانکاران و تامین کنندگان طرف حساب تندیس

* شروع ارسال اسناد استعالم و مناقصات کارهای جدید مانند آسفالت،پایه های روشنایی و ...
* پایان فاز ۱ مجتمع 3۰ مهر ۱۴۰۰ ) پارکینگ ماشــینهای ســنگین ، ســاختمان خدمات بار ، بخشی از ساختمان تعمیرگاه و 

کارواش همراه با محوطه سازی های مرتبط (
* پایان فاز ۲ مجتمع ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ ) تکمیل ســاختمان تعمیرگاه و کارواش ، ساختمان خدماتی رفاهی رانندگان ، جایگاه 

های سوخت همراه با محوطه سازی های مرتبط (
* میانگین ماهیانه تعداد نیروی انسانی فعال در کارگاه ۴5 نفر

* میانگین ماهیانه تعداد ماشین آالت فعال در کارگاه ۸ دستگاه
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* اخذ مجوز احداث جایگاه های سوخت از شرکت نفت و شروع عملیات اجرایی در هفته جاری
5- پروژه جاده سواره رو جدید و میدان ورودی:

وضعیت پروژه: 
 RD۸ خاکریزی، میکس و رگالژ ساب گرید جاده *

RD۸ خاکریزی، میکس و رگالژ ساب بیس ۱ ،۲ و بیس جاده *
 RD۸ تسطیح ، آب پاشی و کمپکت مسیر جاده *

RD۸ خاکریزی، میکس و رگالژ  و کمپکت بیس میدان جاده *
RD۸ اجرای پریمکت  و تک کت میدان جاده *

* اجرای آسفالت بیندر ۱ و ۲ میدان جاده
مشکالت موجود:

* کمبود نفرات پیمانکار
6- پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی هتل:

** وضعیت پروژه:
* احداث کمپ کارگری تجهیز کارگاه

* نصب دوربین های مدار بسته محوطه
* واریز مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب پروژه جهت پیشبرد سریعتر کار

* انجام مناقصات و استعالمات کارهای جدید مانند آسفالت،فضای سبز و ...
* میانگین ماهیانه تعداد نیروی انسانی فعال در کارگاه 5۰ نفر

* میانگین ماهیانه تعداد ماشین آالت فعال در کارگاه ۱۰ دستگاه
* شروع فعالیتهای زیر در دو هفته آینده :

* آسفالت جاده دسترسی ویالیی ها
* محوطه سازی و فضای سبز

* تکمیل تجهیز ویالیی ها
* اجرای سپتیک

* فنس کشی محدوده ویالیی ها
* تکمیل کارهای فودکورت

* پایان فاز ۱ )ویالیی ها، محوطه سازی و جاده دسترسی( پایان مهرماه
پایان فاز ۲ )فودکورت و محوطه سازی و جاده های دسترسی و حصار اصلی پیرامونی( پایان اسفندماه

7- پروژه گندله سازی:
وضعیت پروژه:

* ارسالLAY OUT اولیه کارخانه جهت تایید و شروع عملیات تسطیح وLeveling   کارخانه گندله سازی
* ارسال رویه  هماهنگی پروژه گندله سازی 

* برگزاری جلسات KOM مهندسی
* شروع تجهیز کارگاه گندله سازی

* برآورد هزينه هاي احداث زير ساخت هاي گندله سازي مجتمع فوالد بافت 
* گزارش مطالعات فني اقتصادي واحد گندله سازي ۲.5 ميليون تن به روش آليس چالمرز  
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* اقدامات الزم درخصوص تهیه و ارسال ضمائم فنی قرارداد 
* انتخاب پیمانکار مهندسی
* بررسی مدارک مهندسی 

* ابالغ جهت ارسالPMS   پروژه گندله سازی
* تشکیل مستمر جلسات مهندسی

مشکالت موجود:
* عدم تامین بودجه

شــایان ذکر اســت پروژه تامین آب این شرکت تکمیل شده و پروژه احداث ساختمان HSE تکمیل شده و در حال رفع پانچ 
برای تجهیز است.
** شرکت الوان:

۱-پروژه احداث نیروگاه خورشیدی:
وضعیت پروژه:

* نیروگاه با ظرفیت کامل )۱۰ مگا وات( از تاریخ ۲۰/۰5/۱۴۰۰ به شبکه سراسری متصل می باشد.
* کانفیگ سامانه سرپرستی و گردآوری داده)اسکادا( انجام و سیستم پایش آنالین پس از تایید برق منطقه ای و دریافت 

یوزر از اداره برق اصفهان در دسترس خواهد بود. 
* ۱۰۰ میلیارد ریال مانده تعهد پرداخت شده است. 

* طبق توافق با شــریک تجاری و نظر هیئت مدیره الوان، انتقال مابقی سهام تا سقف 35% از طریق افزایش سرمایه انجام 
خواهد شد.

* ارزشگذاری نیروگاه از بانک سامان درخواست و توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است.
* تصویر الحاقیه تغییر تعرفه از سایت دریافت شده و اصل الحاقیه ظرف روزهای آینده دریافت می شود.

 CNG - MD 2- پروژه
وضعیت پروژه:

* با توجه اخذ مصوبه شورای اقتصاد، قرارداد خرید تضمینی خدمات با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به آغاز 
فعالیت دولت جدید موکول شده است

* صادرات محصول طرح به کشــور ترکیه مورد بررســی قرار گرفت و پیشــنهاد گردید قرارداد تضمین خرید از طرف شرکت 
ثالث پوشــش داده شود. همچنین پس از اثبات جذابیت اقتصادی گزارش امکانسنجی و قابلیت اجرایی بودن آن بررسی 

و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
* اقدامات بازاریابی  بین المللی برنامه ریزی شده و موفق به ایجاد روابطی با بازار انرژی ترکیه و عراق ایجاد گردید و مذاکرات 
وجلســات حضوری با نمایندگان شــرکت ترک انجام گردید و در حال حاضر MOU  تهیه گردید و اقدامات بعدی در دستور 

کار قراردارد.
* پیش نویس قرارداد با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با دقت و با حضور نماینده امور حقوقی و قراردادهای گروه 
مالی گردشگری و کارشناس مالی و فنی بررسی ونهایی گردید تا در جلسات قراردادی با ایشان کلیه نظرات در اختیار   مذاکره 

کنندگان قرار گیرد.
* برای تشــکیل جلسه با آقای دکتر میرکاظمی ریاســت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر محترم شورای 

اقتصاد اقدام شده است و منتظر تخصیص وقت هستیم.
* جهت تشکیل جلسه با معاون وزیر محترم نفت و مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش )که جدیدا منصوب شده اند( 
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دردست اقدام است.
3- پروژه تامین برق شرکت احیا استیل بافت:

وضعیت پروژه:
* بازدید از محل سایت انجام شده است.

* گزارش بازدید و پیشنهاد فنی احداث نیروگاه ۱5 مگاواتی DG توسط شرکت الوان ارائه شده است.
* دو راهکار اتصال به شبکه با میانگین سرمایه گذاری ۴۶3 میلیارد ناموت )بدون تملک و زیرساخت های جانبی( و احداث 
نیروگاه 3۰ مگاواتی با 33۰ میلیارد ناموت بررسی و گزارش در هیئت مدیره مطرح و ارزیابیSWOT دو راهکار ارائه گردید.

* جلسه ای در محل شرکت احیاء استیل با حضور مدیران ارشد برگزار و پیرامون این مورد بحث و تبادل نظر گردید.
4- پروژه ورود به صنعت پتروشیمی:

وضعیت پروژه: 
* نقشه راه و راهبرد ورود به این صنعت در حال تهیه بوده و گزارش فاز اول و دوم آن ارائه و در هیئت  مدیره الوان مطرح 

شده و به منظور طرح در هیات مدیره ماهان آماده شده است.
* جلسات متعددی جهت جمع آوری گزینه های پیشنهادی در این حوزه برگزار شده است:

* پتروشیمی ابن سینا همدان
* تکمیل زنجیره پاالیشگاه الوان

 HDS + پاالیشگاه ۱۰ هزار بشکه ای *
نیازمند تصمیم مدیریتی در ارتباط با ادامه کار است.

5- پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی یکپارچه در شرکت های هلدینگ:
وضعیت پروژه:

* موضوع با هلدینگ و شرکت ها طرح شده است.
* جلسات کارشناسی جهت برنامه ریزی اجرا در حال انجام است.

* تعریف پروژه و مدل اجرایی به منظور ارائه به هیئت مدیره الوان و ماهان و اخذ تصمیم نهایی در حال طراحی می باشد. 
شرکت ماهان سیرجان:

۱- پروژه کارخانه کنسانتره:
وضعیت پروژه:

* مجوز ۲ میلیون تنی اخذ گردید. 
* شرکت آسه صنعت به عنوان مشاور طرح انتخاب شده و قرارداد آن در حال نهایی سازی است. 

* زمین پروژه تحویل شده و در مرحله اخذ مجوزات است.
* برآورد اولیه جریان نقدی پروژه و برنامه زمان بندی کالن پروژه برای واحد ۱.۲5 میلیون تنی کنسانتره انجام شده است.

* فازبندی پروژه جهت اخذ تصمیم پیشنهاد شده است  وگزارش مهندسی ظرفیت بهینه تهیه شده است.
* چارت سازمانی پروژه در حال نهایی شدن است. 

* نمونه برداری سنگ و آزمایشات فرآوری در حال انجام است. 
* طراحی مفهومی،تهیه فلوشیت و لیست تجهیزات واحد سنگ شکنی و کوبینگ خشک توسط مشاور پروژه انجام شده.

* تهیه لیست تجهیزات اصلی واحد فرآوری كنسانتره و بررسی تامین کنندگان اصلی در حال انجام
* ارائه پیشنهادات در خصوص تامین مالی پروژه

* فرآیند مناقصه و آگهی فراخوان احداث واحد ســنگ شــکنی و پیش فرآوری چاپ گردید و طی زمان برگزاری مناقصه 3۰ 
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شرکت اسناد مناقصه را دریافت کردند.
* پایان فاز اول تست فرآوری و انجام آنالیز های مورد نیاز شروع فاز دوم ازمایشات فرآوری با اولویت تست کوبینگ خشک

* شروع مطالعات مربوط به زیرساخت های  مورد نیاز از قبیل آب و برق و راه دسترسی و...
تولید سنگ، آهن اسفنجی و نورد

بصیری در ادامه به بیان برخی عملکردها در هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه 
۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میزان تولید سنگ از ابتدای سال  ۱،3۹۸،۸5۹  تن، میزان تولید آهن اسفنجی از ابتدای سال 3۶7،۴۱۴ 

تن و میزان تولید نورد از ابتدای سال ۲۲۱،۶73 تن به ثبت رسید.
توسعه معادن

وی در خاتمه به فعالیت های انجام شــده برای توســعه معادن در این هلدینگ پرداخت و افزود: شناسایی و پایش مستمر 
محدوده های آزاد در سامانه کاداستر معادن در دستور کار است که در این راستا ثبت اولیه یک محدوده معدنی پلی متال 
به وســعت حدود 5 کیلومتر مربع در نزدیکی معدن ســرب و روی مهدی آباد و پایش سیستماتیک محدوده ها و معادن 

مختلف اجرایی شده است.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان ادامه داد: یک محدوده ۲۰کیلومتری )محدوده گودگز( به صورت قرارداد 
راستی آزمایی در حال اکتشاف می باشد که عملیات ژئوفیزیک محدوده انجام شده و عملیات حفاری مغزه گیری در آنومالی 

های معرفی شده انجام شده است.
وی با اشاره به شرکت این هلدینگ در مزایده محدوده های معدنی، خاطرنشان کرد: پس از بررسی محدوده های مورد نظر 
در کارگروه اکتشاف، در مرحله اول در سه محدوده شرکت کرده که در ۲ محدوده برنده مزایده شده و در مرحله دوم در پنج 

محدوده شرکت نموده که در حال حاضر اعالم نتایج متوقف شده است.
* معدن سنگ آهن صاحب سقز)کردستان(

* معدن مس و طالی جانجا)سیستان و بلوچستان(
* معدن طالی خونیک)خراسان جنوبی(
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 مدیرعامل فوالد بافت خواستار توجه ویژه دولت جدید در تامین زیرساخت ها، به ویژه برق و گاز و اصالح قیمت گذاری ها 
برای توســعه صنعت فوالد و ســایر صنایع ذی ربط شــد. »عطارد گودرزی« در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ 
افزود: مقرر بود تا پایان شــهریورماه امســال به ۴5۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی دست یابیم، اما با توجه به قطعی برق ۲7 
روزه کارخانه بین 3۶۰ تا 3۶5 هزار تن تولید در نیمه نخســت ســال خواهیم داشت. وی بیان داشت: در بحث صادرات، از 

آنجایی که مجوز صادرات آهن اسفنجی از سوی دولت داده نشده، ما نیز پیگیر موضوع نشدیم.
درخواست ها از دولت سیزدهم

گودرزی در ادامه با اشــاره به استقرار دولت سیزدهم، با بیان اینکه سرمایه گذاری های مولد در 
صنعت فوالد اشــتغالزایی خوبی نیز به همراه دارد، ادامه داد: به این منظور باید زیرساخت های 
الزم مهیا شــود، اما در شرایط فعلی به دلیل کمبود برق امکانپذیر نیست، به ویژه اینکه دولت از 
هم اکنون مشــکل قطعی های گاز در زمســتان را گوشزد می کند. وی تصریح کرد: اگر دولت به 
مدیریت حامل های انرژی بپردازد، ما نیز راحت تر می توانیم طرح های توســعه ای را به پیش 
ببریم که قطعا اشتغال زایی بیشتر و رشد اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مدیرعامل 
فوالد بافت اظهار داشــت: در غیر این صورت سرمایه های بخش خصوصی به سمت سایر حوزه 
ها و حتی فرار پول از کشــور می انجامد، بر این اســاس از دولت می خواهیم تا با فراهم کردن 
زیرساخت های الزم، امکان تولید بیشتر را مهیا سازد. وی، دیگر خواسته خود از دولت را تعادل 
در بخش قیمت گذاری ها برشمرد و گفت: قیمت گذاری هایی که در چند سال گذشته شاهد آن 

بودیم، نتوانسته موثر باشد و بیشتر به ایجاد رانت می انجامد.
طرح های توسعه ای در فوالد بافت

گودرزی درخصوص طرح های توسعه ای در فوالد بافت، خاطرنشان کرد: ساخت و راه اندازی واحد ۲ احیا در این مجموعه 
از اســفند ماه پارســال کلید خورده که تا پایان شهریورماه به ۲۸.5 درصد پیشرفت فیزیکی و تا پایان امسال به 5۲ درصدی 
پیشــرفت فیزیکی خواهد رســید. وی گفت: این طرح ۸۰۰ هزار تنی با مجموع زیرساخت های آن نیازمند ۱۱۰ میلیون یورو 
ســرمایه گذاری است که از محل آورده سهامداران و سود شرکت تامین می شود. مدیرعامل فوالد بافت، دیگر طرح توسعه 
ای شرکت را طرح گندله سازی عنوان کرد که جزو طرح های هشت گانه کشوری است و افزود: برای این طرح درصددیم از 
فاینانس چین یا از محل افزایش سرمایه و اخذ وام برای تامین مالی استفاده کنیم. وی بیان داشت: این طرح نیز اکنون در 
فاز مهندسی است و با اجرایی شدن آن به تولید سالیانه ۲.5 میلیون تن گندله دست خواهیم یافت. گودرزی تصریح کرد: 
اجرایی شدن این طرح ها به اشتغال زایی مستقیم برای 7۰۰ تا 75۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم ۶ تا 7 برابری خواهد انجامید.

تحریم ها و اهتمام برای استفاده از تولیدات داخلی
وی در خصوص تحریم ها و کرونا نیز گفت: شــرایط کرونایی موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه های نیروی انســانی 
در شرکت شد، با این حال تحریم ها افزایش هزینه ۲۰ تا ۲5 درصدی در تامین لوازم خانگی را به ما تحمیل کرد، به همین 
دلیل برای فاز ۲ طرح احیاء مستقیم در نظر داریم تا ۸3 درصد از تجهیزات و قطعات را از داخل تامین کنیم. مدیرعامل فوالد 
بافت یادآوری کرد: در اجرای فاز یک این طرح از کاتالیست های ایرانی استفاده کردیم که اکنون حدود سه سال از استفاده 

و مصرف آنها می گذرد و هیچ مشکلی نداشته اند؛ این مهم نشان دهنده توانمندی شرکت های ایرانی است.

مدیرعامل فوالد بافت: 

لزوم اهتمام دولت جدید در تامین زیرساخت ها و اصالح قیمت گذاری ها
کاهش تولید در پی قطعی های برق
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فراز و نشیب شرکت های بورسی 
معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۰
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نویسنده : هدیه لطفی 
کارنامه بورس تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی با ثبت بازدهی حدود ۶ درصدی شاخص کل بسته شد که در 
این میان دو لیدر بزرگ بازار نه تنها از نماگر اصلی بازار سهام پیشی گرفتند، بلکه بازدهی قابل توجهی برای سهامداران 
خود به ارمغان آوردند. به طوریکه شــاخص گروه فلزات اساسی بیش از ۸ درصد بازدهی در نیمه نخست سال جاری 
کسب کرد. در این میان عمکلرد معدنی ها به مراتب بهتر بود و شاخص این صنعت موفق به ثبت بازدهی قابل توجه 

۲۲.۲ درصدی در این ۶ ماه شد.
دو لیدر بزرگ بورســی نیمه نخســت سال را با فراز و نشــیب های زیادی طی کردند؛ قیمت گذاری دستوری، قطعی 
بــرق کارخانــه های فوالدی، آغاز به کار دولت جدید و تغییرات در کابینه اقتصادی، چرخش جهت انتظارات تورمی با 
شنیده شدن اخبار و گمانه   زنی   هایی از احیای برجام و ازسرگیری مذاکرات هسته   ای، نوسانات شدید در نرخ دالر )افزایش 
قابل توجه نرخ دالر و سپس کشیدن ترمز رشد نرخ دالر( و همچنین نوسانات قیمتی در بازارهای کاالی جهانی از جمله 
موارد تاثیرگذار بر عملکرد دو صنعت مهم بورسی یعنی فوالدی ها و معدنی ها در نیمه نخست سال جاری بود. به رغم 
شروع نامناسب و طوفانی سال ۱۴۰۰ در این دو گروه، اما در میانه خرداد کم کم شاهد متعادل شدن قیمت ها و کلیت 
بازار سهام بودیم. به طوریکه رشد انتظارات تورمی و همسویی آن با روند تقریبا صعودی قیمت های جهانی سبب شد 
تا شــاهد داغ شــدن معامالت در تیر و مردادماه باشیم. هر چند در روزهای آغازین شهریورماه مجددا این روند تغییر 
کرد و رشد ضعیف نمادهای شاخص ساز، نماگر اصلی بازار را با روندی منفی همراه کرد و همین امر سبب شد تا شاهد 
کاهش بازدهی دو صنعت فوالدی و معدنی باشیم. در نهایت اما این دو گروه عملکردی بهتر از شاخص کل بورس را به 
نمایش گذاشتند. همانطور که عنوان شد شاخص کل بورس توانست حدود ۶درصد بازدهی در ۶ماه نخست سال ثبت 
کند، اما شاخص گروه فلزات اساسی با رشد ۸.۱ درصدی به کار خود پایان داد. این در حالی است که ثبت بازدهی ۲۲.۲ 
درصدی در کارنامه شاخص گروه معدنی، نشان از عملکرد قابل توجه نمادهای این گروه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ دارد.

مسیریابی نیمه دوم
حال با گذشت نیمه نخست سال، سهامداران در انتظار دریافت یک دید کلی از روند آتی بازار در نیمه دوم سال هستند. 
در این رابطه باید عنوان کرد که بازار سهام در نیمه دوم سال با ریسک   های مختلفی روبه رو است و مسیریابی روند آتی 
بازار وابستگی زیادی به این عوامل دارد؛ سرنوشت برجام، نرخ دالر، قیمت های جهانی و همچنین سیاست   های اقتصادی 
دولت جدید از جمله عواملی است که هر کدام می تواند اثر مهمی بر بازار داشته باشد. در این راستا می توان دو سناریو 
برای روند آتی بازار سهام و بورس تهران مطرح کرد؛ سناریو نخست آنکه زمزمه های کنونی از بازگشت به برجام، رنگ 
واقعیت به خود گیرد. چنانچه فرض را بر حصول توافق در برجام بگذاریم ، می توان انتظار داشــت که کســری  بودجه 
ســنگین دولت با ورود منابع ارزی به داخل ایران تا حد قابل توجهی بهبود یابد. در نتیجه کاهش ریسک   های انتظاری 
و در نهایت کاهش تورم را شــاهد خواهیم بود. هر چند در چنین شــرایطی طبیعتا قیمت ارز نیز پایین خواهد آمد و 
تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت های فعال به ویژه شرکت های صادرات   محور که وزن باالیی در ارزش بازار سهام را در 

کارنامه نیمسال اول لیدرهای بورسی

نیمه طالیی معدنی ها؛ شاخص
گروه معدنی موفق به ثبت بیش از 22 درصد سود شد

ثبت 8 درصد بازدهی در عملکرد شاخص گروه فلزات اساسی 
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اختیار دارند، خواهد داشت اما در این میان نباید تاثیر گشایش   های سیاسی و اقتصادی را بر این بنگاه های اقتصادی 
نادیده گرفت. به طوریکه در این میان دو لیدر اصلی بازار یعنی شــرکتهای فلزی و معدنی هر چند از افت قیمت دالر 

متضرر خواهند شد ، اما بهبود صادرات و گشایش های اقتصادی برای آنها خوشایند خواهد بود.
اما ســناریوی دوم که می توان در نظر گرفت این اســت که خبری از توافق نباشد؛ در این صورت نه تنها کسری بودجه 
دولت ادامه خواهد داشــت بلکه انتظارات تورمی نیز روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. از سوی دیگر در چنین 
شــرایطی طبیعتا نرخ ارز در مداری صعودی دنبال خواهد شــد. به این ترتیب رشد تورم و صعود نرخ دالر  دو مولفه 

تاثیرگذار بر روند آتی و رشد بازار سهام و به خصوص رشد قیمت سهام دو گروه فوالدی و معدنی خواهد شد.
با جمع بندی دو ســناریوی مطرح شــده می توان عنوان کرد که بازار سهام و دو صنعت عنوان شده در نیمه دوم سال 
ریزش و رشــد چندان قابل توجهی نخواهد داشــت و بازار در همین محدوده کنونی در نوسان خواهد بود. مگر آنکه 

اتفاقی خاص رخ دهد و یا هر کدام از ریسک های عنوان شده، با شدت بیشتری دنبال شوند.
ریسک سیاست گذار

در کنار تمامی ســناریوهای مطرح شده نباید تاثیر مهم ریسک   های قانونی از سوی دولت و سیاست گذار به خصوص 
قیمت  گذاری دســتوری را نادیده گرفت. در واقع قیمت گذاری دســتوری در سال های اخیر نیز گاه و بیگاه خود را در 
محصوالت مختلف نشــان داده و باعث شده تا ســرمایه گذاران حتی در شرایطی که سایر عوامل کامال به  نفع بورس 

بوده، از ظرفیت   های بازار سرمایه برای بهره   برداری به عنوان یک سپر تورمی و شفاف خودداری کنند.
در این راستا باید توضیح داد که در گذشته دولت های مختلف، روش های متعددی از جمله، قیمت گذاری دستوری را 
برای تنظیم بازار و ثابت نگهداشتن قیمت ها اعمال کرده اند اما سؤال مهم این است که آیا این روش های دستوری به 
کاهش قیمت، منتهی شــده یا خیر؟ در واقع بررسی قیمت تمام کاالها در طول سال های گذشته در دوره های کوتاه و 
بلندمدت، نشان از رشد قیمت کاالها دارد. همچنین مقایسه قیمت انواع کاال طی یک یا دو سال گذشته نیز حاکی از 

رشد دسته جمعی قیمت ها با وجود اعمال سیاست قیمت دستوری دارد. 
باید تاکید داشــت که اقتصاد و بازار را نمی توان با دســتور، راهبری و هدایت کــرد. اقتصاد باید با انتخاب و اجرای 
سیاســت های اقتصادی کارشناسی دقیق، مدیریت شــود. به طوریکه که شاهد آسیب های جدی به صنعت فوالد و 
فوالدسازان با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری محصوالت فوالدی در سال گذشته بودیم. تا جایی که زیان های 
قابل توجهی به تولیدکنندگان این محصول وارد شــده اســت. هر چند مخالفت های زیادی با این امر ایجاد شد و در 
نهایت شاهد بازگشت قیمت گذاری فوالدی ها به بورس کاال بودیم، اما این امر متوقف نشد و در سال جاری با خروج 

قیمت گذاری سیمان از کاال و همچنین قطعی برق کارخانه های فوالدی و سیمانی، تولیدات به چالش کشیده شد.
هر چند تمام دســتورات و تصمیم گیری های وزارت صمت به این موضوع برمی گردد که چطور در کوتاه مدت قیمت 
ها پایین بیاید، اما با قیمت هایی که دستوری و بخشنامه ای باشد، قطعا قیمت ها با شرایط آن کسب و کار همسانی 
ندارد و غیر واقعی اســت. در این راســتا باید تاکید شود که زنجیره معدن و صنایع معدنی و همچنین زنجیره تولید 
فوالد درگیر مشکالت فراوانی هستند و تا زمانی که این مشکالت رفع نشود و قمیت تمام شده آنها پایین نیاید، پایین 
آمدن دستوری قیمت کمکی نخواهد کرد. در واقع اعمال سیاست های دستوری تنها به عنوان یک ُمسکن موقت عمل 

کرده و مجدد قیمت ها افزایش خواهند یافت.
معامالت معدنی ها زیر ذره بین

همانطور که عنوان شــد نمادهای گروه معدنی فعال در بورس تهران،یک ۶ ماه طالیی در کارنامه خود ثبت کردند و 
توانســتند شاخص گروه را با بیش از ۲۲ درصد ســود همراه سازند. هر چند در این میان برخی از نمادها نیز بازدهی 
منفی را به نمایش گذاشتند، اما لیدرهای گروه خوش درخشیدند. به طوریکه چادرملو توانست بیش از ۹ درصد بازدهی 
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در کارنامه نیمه نخست سال ثبت کند. در این میان گل گهر نه تنها تابستانی بسیار داغ با کسب بازدهی بیش از 3۰ 
درصدی برای ســهامداران رقم زد، بلکه رشد قیمت ســهام خود در نیمه نخست سال را به ۶.5 درصد رساند. فرآوری 
معدنی اپال کانی پارس نیز با ثبت بازدهی حدود ۱۰ درصدی در این ۶ ماه خوش درخشــید. باما و معادن منگنزایران  
نیز دو نمادی بودند که هر چند یک تابستان بسیار داغ برای سهامداران رقم زدند، اما با توجه به زیان های شناسایی 
شــده در فصل بهار، نیمه نخست سال را بازدهی منفی ســپری کردند. به طوریکه زیان حدود ۲۰ درصدی در کارنامه 

۶ماهه »کاما« و کاهش قیمت ۱۲ درصدی نیز در کارنامه »کمنگنز« ثبت شد.
جزئیات مبادالت فوالدی ها 

همانطور که عنوان شد شاخص گروه فلزات اساسی نیز با ثبت بازدهی ۸درصدی توانست از عملکرد شاخص کل بورس 
سبقت گیرد . در میان گروه فلزی نیز بیشترین بازدهی ۶ماهه به نماد توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تعلق 
گرفت. »میدکو« با ثبت بازدهی خیره کننده 5۲ درصدی از عجایب بازار شــناخته شــد. فوالد خوزستان نیز توانست 

حدود ۱3 درصد سوددهی در این مدت برای سهامداران خود داشته باشد. 
در این میان لیدرهای گروه با نوســان منفی مواجه شــدند. به طوریکه فوالد مبارکه با زیان ۲5 درصدی در این ۶ ماه 
مواجه شد. ملی مس ایران نیز در حالی تابستان امسال را با ۴.۴ درصد بازدهی ترک کرد، اما به دلیل زیان های ثبت 

شده در ماه های ابتدایی سال، حدود ۱۱.5 درصد کاهش قیمت در عملکرد ۶ماهه نخست آن مشاهده شد. 
خریداران حقیقی یا حقوقی؟

یکی از بیشترین میزان فروش سهام توسط سهامداران خرد در نیمه نخست امسال رخ داد؛ در حالی شاخص کل بورس 
تهران ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ را با رشد ۶ درصدی پشت سر گذاشت که بازار شاهد جابه   جایی سهامی به ارزش ۲۲هزار 
و ۱3۲میلیارد ناموت در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به  حقوقی بود. در این میان یکی از بیشترین صنایعی که با 
فروش ســهام از سوی معامله گران خرد مواجه شــد، گروه فلزات اساسی بود. به طوریکه حقیقی ها در نیمه نخست 

سال جاری 3۶۸۰ میلیارد ناموت از سهام گروه فلزات اساسی را در بورس تهران به فروش رساندند.
ســهام گروه معدنی نیز از دیگر صنایعی بود که با خروج ســهامداران خرد مواجه شد. به طوریکه در این ۶ ماه بیش از 

۱۴۰۰ میلیارد ناموت نقدینگی از سبد سهامداران حقیقی خارج و به پرتفوی حقوقی های بازار منتقل شد.
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شرکت های گروه فلزات اساسی در یک نگاه 

شرکتنماد
ارزش بازار

)هزار میلیارد 
لاير(

P/E-ttmبتا
بازدهی 

شهریورماه 
)درصد(

بازدهی  
تابستان 
)درصد(

بازدهی 
۶ماهه 
)درصد(

۲5-۱۸.3۰.۲-3۰۹.۱۶.۲۱.3فوالد مبارکه اصفهانفوالد

۱۱.5-۱5.۸۴.۴-۲5۱.۸7.7۱.۲ملی  صنایع  مس  ایران فملی

۱۱.۲۱۱.۶۱۲.۸-۸۲.75.۹۰.۸فوالد خوزستانفخوز

۲۰-۲-۱۸-۲7.۸7.۱۰.۹فوالد کاوه جنوب کیشکاوه

۱۹.3-۱5.۸۱۴.7-۱۹۶.۸۱.۰۹فوالد آلیاژی ایرانفوالژ

۱۴.5-۱۱۱۱.7-۹.۹۶.۹۰.۹کالسیمین فاسمین

۱3.۲3۰.33.5-۶.۸۸.5۰.۸ مس  شهیدباهنرفباهنر

3.۶-۰.۸۲7-3۲.7۱۰۰.۸فوالد خراسانفخاس

۱7.۱-۲3۲۲.5-۲.3۱۲.۱۱.۱ملی  سرب وروی  ایران فسرب

توسعه معادن و صنایع میدکو
۲۸3.۸۱۶۴۰.7۱۲۱۴5۲معدنی خاورمیانه

۲۰-۲-۱۸-۲7.۸۶.۹۰.۹فوالد کاوه جنوب کیشکاوه

3۸-۴۴.۶--۱5.۲۸.۴فوالد سپید فراب کویرکویر

بازدهی های دوره ای )ماهانه، فصلی و ۶ماهه( بر اســاس قیمت پایانی محاســبه شده و تعدیل قیمت در آن لحاظ 
نشده است

شرکت های گروه معدنی در یک نگاه 

ارزش بازارشرکتنماد
)هزار میلیارد ناموت(

P/E-
ttmبتا

بازدهی 
شهریورماه 

)درصد(

بازدهی 
تابستان 
)درصد(

بازدهی 
۶ماهه 
)درصد(

۱۲.۱۱۱.۹۹.۲-۱5۰۶.۸۰.۹۶معدنی وصنعتی چادرملوکچاد

۱33۰.۶۶.5-۲۲۰۱۰.۴۰.7معدنی و صنعتی گل گهرکگل

۰.3-۲۲۲3-۸۶.۱۹.۲۱توسعه معادن وفلزات ومعادن

۲۱.5-۱5.۱۱.5--3۰۱۴.7سرمايه گذاري صدرتامينتاصیکو

۱۹.۸-7.۱۲۸.7-۱۰.7۱۱.7۱.۶5باماکاما

۲۶.5-۸-۱۱-۴.۸۶33۸۰.۴۴معادن  بافق کبافق

۱۲-۱۰.3۲۲.۸-۱.5۴۱۰۰.۴۶معادن منگنزایران کمنگنز

فرآوری معدنی اپال کانی اپال
۱۴۲.۶۹.۸--3۹.7۲۹پارس

بازدهی های دوره ای )ماهانه، فصلی و ۶ماهه( بر اســاس قیمت پایانی محاســبه شده و تعدیل قیمت در آن لحاظ 
نشده است.
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  های گروه معدنی در یک نگاهشرکت 
 ارزش بازار شرکت نماد

 )هزار میلیارد تومان(
P/E-
ttm 

بازدهی  بتا
ه شهریورما
 )درصد(

بازدهی 
 تابستان
 )درصد(

بازدهی 
ماهه 6

 )درصد(
 9.2 11.9 -12.1 0.96 6.8 150 چادرملووصنعتیمعدنی کچاد
 6.5 30.6 -13 0.7 10.4 220 معدنی و صنعتی گل گهر کگل

 -0.3 23 -22 1 9.2 86.1 وفلزاتمعادنوسعهت ومعادن
 -21.5 1.5 -15.1 - 14.7 30 گذاری صدرتامینسرمایه تاصیکو
 -19.8 28.7 -7.1 1.65 11.7 10.7 باما کاما

 -26.5 -8 -11 0.44 338 4.86 بافق معادن کبافق
 -12 22.8 -10.3 0.46 10 1.54 منگنزایرانمعادن کمنگنز

فرآوری معدنی اپال کانی  اپال
 پارس

39.7 29 - 14- 2.6 9.8 

 در  متیق لیمحاسبه شده و تعد یانیپا متیماهه( بر اساس ق6و  ی)ماهانه، فصل یدوره ا یها یبازده
 آن لحاظ نشده است
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 نویسنده : هدیه لطفی 
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 رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران خواستار دیده شدن همزمان پژوهش و توسعه فناوری در حوزه معدن شد  
تا بستر خودکفایی و قطع وابستگی ها در بخش معدن و صنایع معدنی مهیا شود.

»مجید وفایی فرد« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ افزود: در برنامه پیشنهادی از سوی »سیدرضا 
فاطمی امین« وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، حوزه پژوهش و توســعه فناوری خوب و پر رنگ دیده شــده است و به 

ویژه تاکید خوبــی در موضوعات نوآوری و 
زیست بوم نوآوری در بخش معدن و صنایع 

معدنی وجود دارد.
به گفته وی، زیســت بوم نوآوری در بخش 
معــدن و صنایع معدنی موضوعی بســیار 
کارساز برای این بخش است و این مرکز نیز 
سال گذشــته گزارشی در مبحث نوآوری به 
ایمیدرو و بیان ظرفیت ها، پتانســیل ها و 

برنامه های مثمر ثمر ارائه شد.
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
ایران به »مرکز هوشمندی شریف« اشاره 
کرد که با همکاری و مشــارکت ایمیدرو و 

دانشــگاه صنعتی شــریف ایجاد شده و الگویی برای همکاری اجزا و بازیگران بحث نوآوری است و این الگو در حال 
تدوین است.

وی یادآور شد: ایمیدرو نیز با ایجاد ایمنو )اولین مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی در ایران(، فرهنگ سازی، اطالع رسانی 
و حمایت از استارتاپ ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور کلید زد.

وفایی فرد  تصریح کرد:  با توجه به اهمیتی که کار پژوهش در حل مشــکالت دارد، باید هر چه بیشــتر به آن بها داده و پر 
رنگ دیده شود تا بتوانیم پژوهش و توسعه فناوری را با هم و در کنار هم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اگر به تحقیقات دانشــگاهی صرف توجه شــود، نتیجه ای جز ورود این تحقیقات به کتابخانه های دانشگاه 
ها و خاک خوردن نخواهد داشت، در حالی که باید بتوان این تحقیقات را در بازار وارد کرد تا توسعه فناوری در حوزه معدن 

اتفاق افتاده و بستر خودکفایی و قطع وابستگی ها مهیا شود.
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران خاطرنشــان کرد:  اکنون ایمیدرو با جدی گرفتن موضوع بومی ســازی ها و 
همچنین توسعه نوآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشتاز است و امیدواریم با حمایت های وزیر جوان صنعت، معدن 

و تجارت، گشایش های بیشتری در این حوزه و توسعه آن را شاهد باشیم.
وی با اشاره مختصر به اقدامات انجام شده در این مرکز در نیمه نخست امسال، از به سرانجام رسیدن چندین پروژه تحقیقاتی 

رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:

 پژوهش و توسعه فناوری در حوزه معدن
با هم و در کنار هم دیده شود
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به ویژه در زمینه بازفرآوری باطله ها، همچنین پروژه ممیزی آب در واحدهای زیرمجموعه ایمیدرو و تجهیزات ســیار و سایر 
تجهیزات خبر داد که مشروح و تفصیل آنها از سوی ایمیدرو منتشر خواهد شد.

انجام بیش از 2۰ هزار آنالیز معدنی در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعالم کرد: این مرکز در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰ هزار آنالیز از 

نمونه های اکتشافی و معدنی کشور را به انجام رساند.
مجید وفایی فرد افزود: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در ۶ ماهه گذشته، با نقش آفرینی در فرآیند اکتشاف پهنه های 
اکتشــافی ایمیدرو به عنوان بازوی خدمات آزمایشــگاهی و نیز ارائه خدمات آنالیز به معدنکاران، بیش از هفت هزار نمونه 
 ،XRF،XRD ،آنالیز طال، مطالعات کانی شناســی ،ICP-Mass ، ICP-OES خدمات آنالیز شــامل خردایش، نرمایش، آنالیز

شیمی تر و گوگرد و غیره را انجام داد.
وی گفت: این مرکز همچنین در مدت یاد شــده، 75 پروژه تحقیقاتی و خدماتی آزمایشــگاهی و ۱۱ پروژه تحقیقاتی نیمه 

صنعتی در حوزه فرآوری را اجرایی کرد.
انعقاد 4 تفاهم نامه و قرارداد همکاری پژوهشی

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به انعقاد چهار تفاهم نامه همکاری منتج به قرارداد با مراکز تحقیقاتی، 
موسسه ها، نهادها و غیره، تصریح کرد: این تفاهم نامه ها شامل خدمات تحقیقاتی فنی اقتصادی و مطالعات آزمایشگاهی، 
نیمه صنعتی، ارائه گزارش و تفســیر نتایج احداث کارخانه فرآوری سیدریت و بازفرآوری هماتیت کم عیار مجتمع سنگ آهن 

سنگان و غیره است.
وی ادامه داد: تفاهم نامه ها و قراردادهای دیگر با موضوع همکاری های مشــترک در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانش 
بنیان، خدمات فنی آزمایشــگاهی و غیره با شرکت »MMTE« ، فوالد مبارکه  و هلدینگ معنا )معدن، نوآوری و اندیشه( در 

راستای توسعه زیست بوم نوآوری در معادن و صنایع معدنی منعقد شد.
اجرای طرح های جدید تحقیقات فرآوری

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با اشاره به طرح های تحقیقات فرآوری این مرکز گفت: این طرح ها شامل تحقیقات 
فرآوری برای احداث کارخانه ســرباره مس خاتون آباد، احداث کارخانه خط ۲ فلوتاسیون میدوک شرکت بابک مس ایرانیان، 

معدن شماره 5 گل گهر و طرح آزمایش های فرآوری سنگ آهن معادن سنگان شرکت اپال پارسیان است.
وی افزود: طرح های پژوهشی استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه بوکسیت جاجرم در مقیاس پایه، 
ارزیابی مخاطرات مواجهه کارگران با سیلیس موجود در هوای محیط کار معادن منتخب تحت پوشش ایمیدرو و نظارت بر 
پروژه های پژوهشی ایمیدرو و برای 3۰ پروژه تحقیقاتی و غیره، نیز در قالب تبادل موافقت نامه با ایمیدرو در حال انجام است.

وفایی فرد خاطرنشــان کرد: سه طرح استحصال وانادیوم مجتمع تیتانیوم کهنوج، فرآوری و کاهش گوگرد زغال سنگ ناحیه 
پروده ۴ طبس و طرح فرآیند ممیزی آب در 53 واحد تابعه ایمیدرو نیز به تازگی به اتمام رسیده است .

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با اشاره به اقدامات دیگر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در نیمه نخست 
امســال، گفت: راه اندازی شعبه آزمایشگاه مرکز در مجتمع سنگ آهن ســیرجان، بومی سازی ۲ دستگاه اسکرابر و میز نرمه 
موزلی و نیز اخذ ۲ گواهی ثبت اختراع جدید از دستاوردهای پژوهشی و فناورانه مرکز، از جمله اقدام های انجام شده در ۶ 

ماهه نخست ۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: پروژه های امکان سنجی استحصال وانادیم از سرباره های فوالدسازی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، 
پروژه امکان سنجی فرآوری اقتصادی غبارهایFTP  و نیز پایش آالیندگی های فوالد مبارکه، از دیگر طرح های در حال اجراست 

که مراحل پایانی را گذرانده و تا پایان امسال تکمیل می شود.
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 عطااهلل معروفخانی/ مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
شــرکت فوالد هرمزگان واقع در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس یکی از برترین تولید کنندگان صنایع 
فوالدی ، بیش از 7 درصد از ســهم تولید فوالد خام کشــور و و رتبه ۴ تولید این محصول را در کشــور 
داراســت .این شــرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصوالت فوالدی بر آن است با تولید 
این محصوالت نقش موثری را در توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه ایفا نماید.

 با شــروع فصل گرما و قطعی های مکرر برق تولید در فوالد هرمزگان ، تولید این شــرکت مانند ســایر 
شرکت های فوالدی به شدت کاهش یافت . از سوی دیگر حفظ سهم 7 درصدی از تولید فوالد کشور و 
تولید پایدار محصوالت فوالدی تخت از اصلی ترین اهداف شــرکت فوالد هرمزگان می باشد. از این رو 

با تصمیمی مدیریتی بخشی از تهدید قطع تولید به فرصت تبدیل شد .
تبدیل  بخشی از تهدید قطع تولید به فرصت با جا بجایی زمان تعمیرات سالیانه از زمستان به تابستان

با توجه به شرایط پیش آمده، با برنامه ریزی دقیق و استفاده فرصت طلبانه  و تصمیمات مدیریتی، تعمیرات سالیانه واحد 
های تولیدی فوالد سازی و آهک سازی از بهمن ماه به مرداد ماه منتقل گردید و با صرف  ۶۸،77۶ نفر ساعت، تعداد 3۸،7۶3 
فعالیت مربوط به PM ها و درخواست کارها با موفقیت انجام شد تا فوالد هرمزگان بتواند در فصل زمستان با حداکثر توان 

به تولید ادامه دهد و بخشی از کاهش تولید را تا پایان سال جبران نماید. 
این تعمیرات با برگزاری ۱۱۱۰ نفر ســاعت آموزش ایمنی بدو ورود پیمانکاران و نظارت شــبانه روزی و پوشش فعالیت های 
تعمیرات انجام شد. فوالد هرمزگان با توجه به کاهش مصرف آهن اسفنجی در فوالد سازی توانست تا حد امکان این ریسک 
را به فرصت تبدیل نماید و اقدام به تولید و ذخیره سازی  آهن اسفنجی نماید   تا بعد از  رفع محدودیت برق نیاز کمتری 

به خرید آهن اسفنجی پیدا نموده که خود به میزان  ۱۲۹ میلیارد ناموت ارزش افزایی برای شرکت داشته است.
رکوردها 

این شــرکت توانســت در فصل بهار ۲۲ درصد تولید خود را نسبت به سال قبل افزایش داده و تولید 3۸۹۴۶۸ تن تختال را 
ثبت نمایند که بیشــترین مقدار تولید در فصل بهار از ابتدای تاسیس کارخانه است. همچنین در واحد احیا مستقیم موفق 
شد پس از رکورد تولید در اردیبهشت ماه ، مجموعا  ۴۶75۸5 تن آهن اسفنجی در فصل بهار تولید کرده تا رشد ۱۶ درصدی 
را در این بخش شــاهد باشــیم . فوالد هرمزگان با ایفای نقش پایدار در فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و حضور 
پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی توانسته است  از یک سو بازارهای داخلی را مدیریت و از سوی بازارهای هدف خارجی 

و صادرات به بازارهای جهانی را توسعه ببخشد.
رشــد ۱۱ درصدی فروش نســبت به سال گذشته با تمام تهدیدها و تحریم های پیش رو و تحقق ۱۲۰ درصدی برنامه فروش 
این شــرکت با رشــد ۱۱ درصدی فروش، میزان  55۴557 تن تختال به بازار داخل و خارج از کشور عرضه و سهم عمده ای در 
تامین نیاز کارخانه های پایین دستی خود ایفا نموده است. نکته قابل توجه رشد ۲۸ درصدی صادرات علیرغم تحریم های 
ظالمانه علیه میهمن عزیزمان ایران اســت. فوالد هرمزگان با درامد فروش ۸۲۱7 میلیارد ناموت توانست در 5 ماهه نخست 

سال جاری ۱۲۰ درصد از برنامه درامد فروش خود را محقق نماید. 
درامد فروش فوالد هرمزگان در مدت مشــابه ســال قبل ۲۹۲3 میلیارد ناموت بوده که اکنون با این میزان فروش رشدی ۱۸۱ 
درصدی را نسبت به سال قبل تجربه می کند. در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری توسعه بومی سازی و حمایت از تولیدات 

کیفی داخلی در برنامه استراتژیک فوالد هرمزگان قرار گرفته است.

خنثی سازی تهدید برق در فوالد هرمزگان 
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در راستای توصیه های مقام معظم رهبری بر استفاده از شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در صنایع ، گسترش همکاری 
با این بخش در دستور کارقرار گرفته است. 

عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه های کشور از جمله هرمزگان ، اصفهان، اراک و آزاد نجف آباد به عنوان نماینده دانشگاه های 
آزاد استان اصفهان ، انجام هماهنگی های الزم جهت عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه های شهید باهنر کرمان و فردوسی 
مشهد راه اندازی طرح بکارگیری دانشجویان برتر دانشگاه های طرف قرارداد و همکاری پژوهشی با بنیاد نخبگان، بر اساس 

منویات معظم له صورت گرفته است .
حمایت از تولید داخل

این شرکت در جهت حمایت از تولید داخل ، کلیه اقالم مصرفی خود را از استان هرمزگان تهیه می نماید و در اقالم سرمایه 
ای سعی بر آن است که مشابه داخلی و ایرانی خریداری گردد. 

با تغییر مدیریت در این شــرکت نگرشــی نو در سازماندهی ، تامین ، نگهداشــت و توسعه پایدار منابع انسانی در راستای 
افزایش بهره وری سرمایه های انسانی شرکت فوالد هرمزگان اتفاق افتاد. 

رفع چالش های پیش رو در منابع انسانی از جمله حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و معیشت کارکنان
توجه به نیازهای سرمایه های انسانی را از مهمترین اقدامات ما در کنار تولید بوده و خواهد بود

در ابتدا با دیدارهای سرزده شبانه روزی و در جریان مشکالت کارکنان قرار گرفتیم . 
• دستور تعمیرات اتاق ها و کانکس های محل کار و استراحت پیمانکاران و کارکنان شرکت صادر شد

•  جهت ایجاد انگیزه در سطح شرکت،  برنامه غذایی متفاوت مدیریتی و پیماکاری حذف و کلیه کارکنان اعم از مدیرعامل تا 
پیمانکار دارای برنامه غذایی یکسان شدند . حجم غذا افزایش یافته و توزیع شیر نیز در برنامه غذایی قرار گرفت. 

•با توزیع ۴۰۰۰ بســته حمایتی ارزاق به  ارزش حدودی یک میلیون وصد هزار ناموت به ازای هر نفر ، به صورت یکســان بین 
تمامی کارکنان امانی و پیمانی 

• پرداخت پاداش سودآوری و پاداش مجمع عمومی جمعا به مبلغ ۸ میلیون ناموت به همه کارکنان پیمانکاری
• توزیع ۴۰۰۰ بسته حمایتی به مناسبت عید سعید قربان به ارزش حدودی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ناموت

• افزایش حقوق کارکنان پیمانی افزون بر افزایشات قانون کار
• پرداخت پایه سنوات کارکنان پیمانی

• محاسبه و یکسان سازی بیمه عمر کارکنان پیمانی مطابق با بیمه عمر کارکنان فوالد هرمزگان
اقدامات  در دست پیگیری در حوزه منابع انسانی

• پرداخت هزینه ایام کرونا از ابتدای سال ۱۴۰۰ به کارکنان پیمانی
• افزایش ۲۰ درصد فوق العاده شرایط محیط کار مربوط به کارکنان موجود در ساختار های سازمانی قراردادهای پیمانکاری 

مستمر به منظور بهبود ساختار پرداخت کارکنان.
•  پرداختی های مناسبتی کارکنان موقت و استیجاری موجود در قراردادهای پیمانکاری مستمر

• پرداخت اقســاطی سهام شرکت توکا صنعت فوالد هرمزگان با اعتبار فوالد هرمزگان به کارکنان موجود در ساختار سازمانی 
شرکت های پیمانکاری مستمر.

• افزایش ۱۰۰درصدی پاداش تولید کارکنان موجود در ساختارهای سازمانی قراردادهای پیمانکاری مستمر در سال ۱۴۰۰
توجــه به انتظار جامعه پیرامونــی از فوالد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع فوالدی در کشــور، 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است از این رو  فوالد هرمزگان تعامالت ارزش افزا با جامعه از طریق انجام اثربخش 
مسئولیت های اجتماعی را افزایش داد تا عالوه بر حضور موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی شرکت  را 

ارتقا و بهبود دهد.
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حمایت از ورزش استان
فوالد هرمزگان با ۴۰ تیم در رشته های ورزشی مختلف و رده های سنی متفاوت از ورزش کارگری در استان حمایت می کند .
 این شرکت ۶۰ میلیارد ناموت بودجه به توسعه ورزش استان در سال ۱۴۰۰ اختصاص داده است. که می تواند آثار ماندگاری 

را در ورزش هرمزگان بر جای گذارد. 
افتخارات کسب شده در فوالد هرمزگان در 5 ماهه نخست سال جاری

• کسب عنوان محصول برتر در سومین جشنوار حاتم 
• کسب عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار ایران در اجالس سراسری تجلیل از مدیران ارزش آفرین ایران

• ســتاره ملی روابط عمومی در ســال۹۹  و ســتاره طالیی روابط عمومی با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی در مراسم روز 
روابط عمومی

• جایزه مسئولیت اجتماعی در حوزه کرونا و انتشارات در جشنواره صنعت روابط عمومی
گردیده است.

مشارکت در مسئولیت های اجتماعی
توجه به مسئولیت مسئولیت های اجتماعی و احساس وظیفه شهروندی در قبال جامعه پیرامونی به عنوان یکی از اهداف 

استراتژیک در شرکت فوالد هرمزگان در نظر گرفته شده است .
• تهيه و تامین اكســيژن مورد نياز کلیه بيمارســتانهاي اســتان و در برخی موارد بیمارستانهای استانهای همجوار به میزان 

۲،۴۰۹،۴۲۴ کیلو گرم
• توزيع  5۰۰،۰۰۰عدد ماسك به هیئت های عزاداری در دهه محرم و بیمارستان ها با عنوان نذر ماسک فوالد هرمزگان

• تامین آهک موردنیاز کلیه شهرداری های استان هرمزگان 
• مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد

• احداث مدرسه ۱۲ کالسه،
• اهدا ویلچر برقی با سازمان هالل احمر

• مشارکت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان
•  حمایت از پویش ملی مبارزه با کرونا، 

•  مساعدت به بنیاد بین المللی غدیر، مساعدت به شورای امر به معروف و نهی از منکر
• مساعدت در ساخت مسجد......

• مشارکت در طرح پویش ایران مهربان و حمایت از ۲۰۰۰ یتیم و فرزند محسنین در استان.
• همچنین این شرکت در جهت ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی خویش در استان به عنوان یکی از شرکای اصلی در شرکت 
توسعه و زیرساخت خلیج فارس جهت تصفیه و انتقال فاضالب شهری بندرعباس به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج 

فارس بمنظور رفع دغدغه چندین ساله مردم شریف و نجیب شهر بندرعباس مشارکت نموده است.
نگاه مدیریت ارشد فوالد هرمزگان بر این است که حیات شرکت ها به توسعه آن ها بستگی دارد . از این رو توسعه و ارتقای 
کیفی، کمی و نوآورانه ظرفیت ها،تکنولوژی ها، فرایندها و محصوالت جزو اهداف و ماموریت های مهم شرکت قرار گرفته است.

اهمیت طرح های توسعه ای
• پروژه افزایش ظرفیت زیر سقف فوالدسازی از ۱.5 به ۲ میلیون تن

•  پروژه زیرساختهای مورد نیاز افزایش ظرفیت تا سقف دو میلیون تن می باشند.
 با اجرایی شدن این طرح ها فوالد هرمزگان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان فوالدی در جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

مطالعات مهندسی ۴ پروژه مهم دیگر پایان پذیرفت و در مرحله انتخاب پیمانکار قرار گرفتند.
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این طرح ها شامل : 
۱- نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای طرح توسعه پست برق

۲- احداث مدول سوم احیاء مستقیم
3- احداث کارخانه جدید تولید گازهای صنعتی

۴- افزايش تعداد سيلوهاي ذخيره آهن اسفنجي
توجه به محیط زیست عالوه بر  توجه به محیط زیست عالوه بر یک مسئولیت اجتماعی مهم، نقشی بسزا در توسعه پایدار 
و زشد اقتصادی شرکت ها دارد . فوالد هرمزگان با حساسیت به مقوله محیط زیست نگاه کرده و برای ارتقای عملکرد زیست 

محیطی خود برنامه ها و پروژه های متعددی تعریف نموده است.
تسریع در انتخاب پیمانکار  ۴ پروژه مهم زیست محیطی صادر و این پروژه ها جهت اجرا به پیمانکار ابالغ شده است . این 

طرح ها شامل : 
۱- احداث تصفیه خانه پساب های صنعتی

۲- انجام عملیات طراحی، تامین، نصب، دو دســتگاه پایش آنالین بر روی دودکش های غبارگیرهای واحد فوالد ســازی و 
واحدآهک

3- انجام عملیات طراحی و تامین و نصب کارواش ماشین آالت سنگین و سیستم تصفیه پساب
۴- طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سولفورزدا برای مدول های احیاء مستقیم

طرح تولید ۱۰ میلیون تن فوالد در هرمزگان
فوالد هرمزگان در راســتای ایفای نقش حداکثری در توســعه اســتان هرمزگان به عنوان یکی از شرکای بزرگ طرح تولید ۱۰ 

میلیون تن فوالد در شرکت ستاره سیمین هرمز مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.
سخن پایانی

در پایان باید گفت تمامی نتایج به دست آمده در 5 ماه گذشته حاصل تالش، همدلی و همراهی کارکنان در کنار تصمیمات 
جهادی و انقالبی با اســتفاده از خطی مشــی رهبر معظم انقالب مبنی بر تولید می باشد .این شرکت به عنوان یک صنعت 
مادر امیدوار است در ادامه راه و با پشتیبانی و رفع موانع تولید بتواند با حداکثر توان به آبادانی ایران اسالمی کمک نماید.
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حضور و فعالیت شرکت هایی نظیر شرکت آلومینا که تنها تولید کننده محصوالت 
استراتژیکی چون آلومینا )ماده اولیه تولید آلومینیوم و محصوالت سرامیکی( و 
شمش آلومینیوم می باشد، برای کشور یک فرصت مغتنم و یک پدیده دلگرم 
کننده و ثبات بخش است. این شرکت توانسته است با تکیه بر دانش بومی 
کارکنان و تجارب صاحب نظران کشور بر مشکالت عدیده ای که فرا روی صنعت 
کشور به خصوص شــرکت آلومینا قرار گرفته است فائق آمده و حیات پایدار 
توام با رشــد و بالندگی خود را ادامه دهد. موفقیت مجتمع آلومینای ایران، 
حاصل مدیریت صحیح منابع، تدوین استراتژی و اهداف توسعه ای و تالش 
و همدلی کارکنان، خصوصا در سال های اخیر می باشد. زنجیره ارزش در شرکت آلومینای ایران شامل بخش معدن، کارخانه 

تولید پودر آلومینا و کارخانه تولید شمش آلومینیوم است.. عملکرد چهار ساله این شرکت خود گویای این ادعا می باشد.
میزان تولید محصوالت در 6 ماهه ۱4۰۰

شرکت آلومینا ایران در مجموع اقدام به تولید ۴ محصول مهم می نماید. این محصوالت شامل هیدروکسید آلومینیوم )هیدرات(، 
آلومینا، شمش آلومینیوم و آهک می باشد. در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۹7 هزار تن هیدرات آلومینیوم، ۱۱۶ هزار 

تن آلومینا، ۱۸.7 هزار تن شمش آلومینیوم و 77 هزار تن آهک توسط شرکت آلومینای ایران تولید شده است.
 همچنین صادرات شــمش آلومینیوم در ۶ ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ به میزان ۲۱۲۶ تن اســت که همه آن به صورت تهاتر 

صورت گرفته است.
دستاورد های شرکت آلومینا در مجتمع تولید آلومینا:

۱. کاهش میزان مصرف ویژه فولوکوالنت به رغم کاهش مدول بوکسیت
۲. امکان سنجی فنی-اقتصادی تولید آلفا آلومینا و تولید آن به صورت پایلوت

3. کسب دانش فنی تولید با بوکسیت مدول 3.7
۴. دستیابی به بهترین روش رسوبزدایی شیمیایی پیش گرم کن های واحد انحالل

5. افزایش بهره وری در فرآیند با بازیافت سود و کاهش در هدررفت سود کاستیک و آلومینا
۶. افزایش راندمان آسیاب ها 

7. احداث سد خاکی و توسعه آن
۸. بومی سازی قطعات و حمایت از سازندگان داخلی قطعات
پروژه های توسعه  ای و پژوهشی شرکت در زمینه افزایش تولید:
شــرکت آلومینا با کســب جواز تأسیس توســعه پروژه های 
سرمایه ای، طرح افزایش ظرفیت تولید را در راستای تفاهم نامه 
بین ایمیدرو و اســتانداری خراسان شمالی پیش رو دارد. در 
این طرح توسعه پروژه های ذیل تعریف شده، که در حال اجرا 

می باشند:
)Air Cooler  و  Stage(توسعه واحد سود و تبخیر -

 شرکت آلومینای ایران؛ از کسب تندیس برنزین جایزه ملی 
بهره وری تا صادرات بیش از 2 هزارتنی شمش آلومینیوم
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- توسعه واحد گل قرمز )فاز ۱ و ۲(
- توسعه واحد انحالل

- طرح تولید هیدرات ویژه
• فاز دوم توسعه آلومینا

با توجه به ذخیره باالی بوکسیت شیلی و کم عیار )7۰میلیون تن در حال حاضر( و فقر بوکسیت پرعیار در ایران و همچنین 
با عنایت به هدف گذاری تولید ساالنه ۱.5میلیون تن آلومینیوم افق ۱۴۰۴ در اسناد باالدستی کشور، مطالعات پروژه فاز دوم 
 ،NFC تولید آلومینا به روش سینترینگ در دستور کار قرار گرفت که پس از گزارش مثبت پیش امکان سنجی توسط شرکت
عقد قرارداد با این شــرکت و یا شرکت های پیشرو در این زمینه جهت تهیه گزارش فنی-اقتصادی تولید 5۰۰ هزارتن آلومینا 

با روش سینترینگ در حال انجام است. 
• پروژه سودیابی 

استقرار نظام های مدیریتی
 نگرش مدیریتی سالهای اخیر شرکت آلومینا از تولید صرف یک محصول، به توسعه در همه جنبه های صنعتی، اقتصادی و 
اجتماعی تغییر یافته است. در خالل این سالها در حوزه معدن، دستیابی به منابع قابل اتکای بوکسیت در اولویت قرار گرفته 
اســت؛ به گونه ای که حفاری اکتشــافی از حدود سه هزار متر تا قبل از سال ۹3 به بیش از ۱۲ هزار متر افزایش یافته و طی 
همین مدت چهار پروانه بهره برداری در یزد به نام شرکت آلومینا صادر شده است. بهره برداری از کارخانه تولید شمش که با 
کندی در اجرا و توقف روبرو شده بود، در این دوره شتاب گرفته و به انجام رسید. سال ۱3۹۸ و ۱3۹۹ شرکت آلومینا به دلیل 
همین اقدامات و تالش ها موفق به کسب رتبه برتر در بین 5۰۰ شرکت بزرگ داخلی IMI۱۰۰ گردید. این رتبه و کسب نشان 
چهار ســتاره بهره وری به عنوان تنها شــرکت دارنده این نشان در کشور، ناشی از تغییر رویکرد اتخاذ شده شرکت از سنتی به 
سیستمی در این سالها است. ضمن اینکه در سال ۹۹ از طرف تیم ارزیابی جایزه بهره وری مدل معادن و صنایع معدنی ایران 

ارزیابی شده ، موفق به کسب تندیس برنزین برای شرکت شد. 
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رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش صادرات در رشد اقتصادی کشور، در راستای تسهیل فعالیتهای صادراتی، بازنگری 
در دستورالعمل های گذشته این حوزه را خواستار شد. غالمحسین شافعی در نشست هم اندیشی اتاق های بازرگانی و جمعی 
از صادرکنندگان که همزمان با بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی برگزار می شد، با تاکید بر 
نگاه ویژه وزیر صمت به بخش خصوصی در حوزه صادرات آن را متفاوت با دوره های قبل توصیف کرد و با اشاره به تجربیات 
و سوابق سیدرضا فاطمی امین در بخش خصوصی، آن را فرصتی جدید در راستای هم افزایی بخش خصوصی و وزارت صمت 
خواند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی مشکالت صادرکنندگان در سنوات گذشته، رشد اقتصادی کشور را در گروی 

توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: اولویت اول ما برای توسعه اقتصادی در شرایط فعلی، باید صادرات باشد.
شافعی در ادامه خواستار بازنگری در آیین نامه ها و دستورالعمل هایی گذشته وزارتخانه های صمت، اقتصاد و امور دارایی و 
امور خارجه در حوزه صادرات و در راستای تسهیل فعالیت در این حوزه، طی یک بازه زمانی ۶ ماهه شد. تسهیل امور مربوط 
به فرایند های تجاری مرتبط با تامین مواد اولیه، کاالهای واســطه  و سرمایه ای در وزارت صمت، جهاد کشاورزی و همچنین 

بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذا و دارو و استاندارد از دیگر درخواست های رئیس اتاق بازرگانی تهران بود.
وی وجود هماهنگی منســجم در بین بخش های متولی در حوزه صادرات را از الزامات توســعه صادرات عنوان کرد و افزود: 
لغو ممنوعیت صادرات برای برخی از کاالها برای بازه زمانی چهار ســاله می تواند در رســیدن به اهداف تعیین شده تجارت 
بین المللی کمک کند. شافعی با تاکید بر ضرورت حفظ بازارهای بین المللی، به موافقت نامه های ترجیحی و آزاد اشاره کرد و بر 
ضرورت حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی و فعاالن تجارت بین المللی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تاکید کرد.
گفتنی است نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان همزمان با مراسم افتتاح مجازی پاویون 
جمهوری اســالمی ایران در اکســپو ۲۰۲۰ دبی، شــنبه ۱۰ مهر ماه و با حضور وزیر صمت، جمعی از معاونین این وزارتخانه و 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نمایندگان بخش  خصوصی برگزار شد.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان: 

رشد اقتصادی کشور با توسعه صادرات میسر است
ضرورت بازبینی آیین نامه های مرتبط با صادرات 
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یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش ها و در عین حال فرصت هایی مواجه است که 
انتظار می رود دولت سیزدهم با پرداختن به آنها به عنوان موضوع »آمایش سرزمین«، سودآوری خوبی برای کشور در این 

حوزه و همچنین جا نماندن از قطار پیشرفت جهانی رقم بزند.
»بیژن یثربی« در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: برای اینکه بتوانیم آینده پژوهشی درخصوص بخش معدن و صنایع معدنی 

داشته باشیم، باید به چالش ها و فرصت های داخلی و بین المللی در این حوزه نگاه کنیم.
وی بیان داشت: ما در کشور با معضالت و چالش ها، همچنین مزیت های نسبی و فرصت های متعددی مواجه ایم که می 

تواند در راستای ارتقای بهره وری موثر باشد و مجموع اینها همان بحث »آمایش سرزمین« است.
یثربی گفت: هرچند مقوله آمایش سرزمین در حیطه وظایف و مسئولیت های سازمان برنامه و بودجه است، اما در معاونت 

طرح و برنامه وزارت صمت نیز می تواند به این دست مسائل بپردازد.
وی با اشاره به چالش انرژی در کشور، اظهار داشت: در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستیم و شاید آنقدر این مشکل بزرگ 

نشده است، بنابراین تا دیر نشده باید بدان پرداخته شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اظهار نظر افراد درخصوص وجود »انرژی ارزان«  در کشور، خاطرنشان کرد: این در حالی 
اســت که انرژی در کشــور به هدر نرفته و در بخش معدن و صنایع معدنی به »فلز محتوی« تبدیل شده است و نشانه آن 

بروز صنایع بزرگ و مختلف معدنی از جمله سنگ آهن، مس و فوالد است.
وی ادامه داد: این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به سوبسید انرژی به عنوان یکی از علل داخلی کسری 

تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد:

انتظارات از دولت سیزدهم در بخش معدن و صنایع معدنی
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بودجه اشاره می کنند. یثربی تاکید کرد:  بر همین اساس نباید برنامه ای تعریف کرد که حاشیه سود آن منجر به حاشیه زیان 
برای مجموعه دیگر شود یا سود انباشته آن، زیان انباشته ای برای بخش دیگر به همراه داشته باشد.

وی گفت: چنین مساله ای در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد، در حالی که توسعه پایدار باید به صورت 
یکنواخت در همه عرصه های باالدست و پایین دستی صنعتی اتفاق بیفتد.

این تحلیلگر بازار ســرمایه اظهار داشــت:  اکنون موضوع آزادســازی انرژی را در پیش رو داریم که در ذات خود اتفاق خوبی 
اســت، اما نباید به یکباره اتفاق بیفتد، بلکه آزادســازی قیمت های حامل های انرژی باید به صورت پلکانی و از قبل تعیین 
شــده انجام شــود تا شوک زیادی به بازار و صنعت وارد نکند. وی هشدار داد:  در غیر این صورت از بین رفتن صنایع کوچک 

و متوسط دور از انتظار نخواهد بود و حجم زیادی بیکاری به کشور تحمیل خواهد کرد. 
یثربی با تاکید بر اینکه باید در موضوع آزادسازی قیمت انرژی از مسّکن استفاده کرد، افزود: به طور مثال در گام نخست می 
توان به اورهال نیروگاه های قدیمی پرداخت. وی گفت: انرژی تاثیر زیادی روی قیمت فوالد دارد، حتی باید گفت »قیمت 
اقالمی نظیر نخود و لوبیا در کشور وابسته به قیمت فوالد است«؛ یعنی با یک ماده مادر مواجه ایم که در شرایط حرکت به 
ســوی توسعه پایدار، نرخ ســایر اقالم را نیز تعیین خواهد کرد؛ بنابراین اگر به حوزه انرژی به خوبی پرداخته نشود، به طور 

حتم با مشکالتی در صنایع مان مواجه خواهیم شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه یادآور شد: اکنون حجم روباز معادن سنگ آهن در کشور رو به اتمام است و با وجود مطرح بودن 

به عنوان یک کشور معدن خیز در جهان، اما تجربه خوبی در حوزه استخراج زیرزمینی معادن نداشته ایم.
وی گفت:  در دوره تحریم به استفاده از معادن روباز دل خوش کرده بودیم، این در حالی است که در راستای ارتقای فناوری 
در معادن زیرزمینی اقدامی نداشته ایم و نتیجه این شده که در موضوع سنگ آهن دچار مشکل شده ایم که در ادامه صنع 

فوالد را دچار مشکل خواهد کرد.
یثربی همچنین با اشاره به بورس، خاطرنشان کرد: اکنون بورس روی سه تیپ از شرکت ها که یکی از آنها حدود ۸۶ شرکت 
معدنی است، می چرخد و هر گونه مشکل در زمینه انرژی، سنگ آهن و تولید فوالد، در نهایت صنایع فوالدی را دچار مشکل 

خواهد کرد؛ بر این اساس دولت سیزدهم باید همه این مسائل را در نظر داشته باشد.
معاهده اقلیمی پاریس و لزوم سرمایه گذاری روی انرژی های پاک

وی با اشاره به عضویت ایران در معاهده اقلیمی پاریس، آن را به مثابه »پوست خربزه ای زیر پای کشورهای در حال توسعه« 
 توصیف کرد و گفت: این معاهده به دنبال کاهش تولید کربن و مونواکســید کربن در ســطح جهان است، اما کشوری نظیر 
ایران که انرژی و نیروی کار ارزان در اختیار داشــته، دسترســی به آب های گرم داشته و در آینده به ویترین خاورمیانه تبدیل 
خواهد شد، ممکن است با جرایمی درخصوص افزایش گازهای گلخانه ای مواجه شود و حتی جزو فصل 7 منشور سازمان 
ملل متحد قرار بگیرد. این تحلیلگر بازار ســرمایه تصریح کرد: راهکار عدم مواجهه با چنین مشــکالتی، ســرمایه گذاری روی 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر است؛ این در حالی است که به دلیل وفور و ارزان بودن انرژی فسیلی در کشور، هیچگاه جزو 

اولویت های دولت برای سرمایه گذاری نبوده است.
وی تاکید کرد: باید آزادسازی قیمت انرژی به صورت پلکانی تا جایی انجام شود که سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک 

و تجدیدپذیر را سوداور کند که در این صورت اتفاق میمون و مبارکی رخ خواهد داد.
یثربی ادامه داد: در این صورت و با توجه به اینکه بخش معدن دارای پتانسیل فنی و مالی بسیار باالیی است، می تواند به 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک بپردازد، به طوری که برق تولید را خودش مصرف کرده و مازاد آن را به شبکه بفروشد.

لزوم ایجاد ارزش افزوده در حوزه عناصر نادر خاکی
وی در ادامه با بیان اینکه بخش معدن ایران در چند کانســار محدود فلزی و چند کانســار غیرفلزی خالصه می شود، گفت: 

با وجود پتانسیل باالی کشور، اما آن طور که باید در سایر حوزه هایی که ارزش افزوده باالیی وجود دارد، کار نشده است.
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این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به آینده معدن کاری در جهان که در گروه استحصال عناصر نادر خاکی است، افزود:  به طور 
مثال مزیت نســبی باالیی در عناصر نادر خاکی از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل، کرومیت و ... داریم، در حالی که خودروســازی 
جهان به سمت خودروهای برقی گرایش پیدا کرده و اتفاقا در حوزه لیتیوم نیز مزیت نسبی خوب و ارزش افزوده باالیی در 

کشور وجود دارد، اما توجه خاصی به آنها نمی شود.
لزوم احیاء سازمان زمین شناسی

یثربی همچنین بر لزوم احیا سازمان زمین شناسی تاکید کرد و بیان داشت: باید اساسنامه این سازمان تغییر کند به طوری 
که عالوه بر نقش حاکمیتی، بتواند درآمدزایی کرده و به وظیفه اصلی خود یعنی اکتشاف برسد. وی گفت: در حالی که ایران 
یک درصد مساحت خاک های جهان را در اختیار دارد، باید یک درصد از کل اکتشافات عمیق جهان را نیز در دست داشته 
باشــد، اما این اعداد و ارقام در کشــورمان به مراتب پایین تر اســت و سازمان زمین شناسی با این اساسنامه و این بودجه 

محدود نمی تواند عملکرد قابل قبولی در این راستا داشته باشد.
لزوم توجه ویژه با شرکت های دانش بنیان معدنی

این تحلیلگر بازار ســرمایه تصریح کرد: متاسفانه برخالف بسیاری دیگر از حوزه ها در کشور، به شرکت های دانش بنیان در 
حوزه معدن آن طور که باید و شــاید پرداخته نشــده است. وی ابراز امیدواری کرد وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در این زمینه توجه ویژه ای به بخش معدن و صنایع معدنی داشــته باشند و زمینه سرمایه گذاری و اخذ 

تسهیالت برای فعاالن دانشی فراهم کنند تا کاهش مشکالت را در این حوزه شاهد باشیم.
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مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴  به بیان مهمترین مسائل و اتفاقات رخ داده 
در این شــرکت در نیمه نخست امســال از جمله عرضه بخشی از سهام این شرکت در فرابورس و استقبال چشمگیر افراد از 

این عرضه و همچنین مشکالت قطعی برق، طرح های توسعه ای، تولید و واردات پرداخت. 
»علی عباســلو« در این گفت وگو افزود: با توجه به اینکه در 
نیمه نخست ســال ۹۹ کارخانه تازه راه اندازی شده بود و 
تولید باالیی نداشتیم، در خصوص کاهش تولید با توجه به 
مشکالت ۶ ماهه نخست امسال و به ویژه قطعی های مکرر 

برق نمی توان اظهار نظر خاصی داشت.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان یادآوری کرد: قطعی های برق 
تقریبا ۲ ماه از ۶ ماه فعالیت این شرکت را با اختالل همراه 
کرد و به ویژه منجر به خاموشی کوره ها در این مجموعه شد. 
وی خاطرنشــان کرد:  با وجود همه مشکالت یاد شده، اما 
صادرات شــمش فوالد این شرکت در نیمه نخست امسال 
چیزی نزدیک به میزان صادرات کل سال گذشته بوده است.

ثبات و تسهیل در مقررات، خواسته اصلی از دولت
عباسلو با اشاره به استقرار دولت سیزدهم تصریح کرد: در سال 

های گذشــته تولیدکنندگان آسیب های زیادی از محل بی ثباتی در مقررات متحمل شدند، بر این اساس مهمترین خواسته 
ما از دولت ثبات و تسهیل در مقررات است.

وی، تســهیل در امور گمرکی و همچنین تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تولیدکنندگان، را سایر خواسته های خود از 
دولت آیت اهلل ریسی عنوان کرد.

بزرگترین عرضه بورسی در نیمه نخست امسال
مدیرعامل جهان فوالد ســیرجان اظهار داشــت: شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نماد »فجهان«  در روز چهارشنبه )۱7 

شهریورماه( امسال ۱۰ درصد سهام خود را عرضه اولیه کرد.
وی بیان داشــت: برپایه آمارهای فرابورس، قیمت کشف شده به ازای هر سهم 55۰۰ ریال، میزان سهام عرضه شده ۱۰ درصد، 
میزان مشارکت 3 میلیون و ۱۱۹ هزار و 355 کد معامالتی،  تعداد کدهای تخصیص یافته 3 میلیون و 37 هزار و 3۲۹ کد  و 

حداکثر سهام تخصیص یافته به هر کد معامالتی ۱۴5۲ سهم  بود.
عباســلو خاطرنشان کرد: با توجه به پذیرش سهام شرکت مجتمع فوالد سیرجان )سهام ی عام( در تاریخ ۱3۹۹/۰۸/۱۹ توسط 

هیأت پذیرش اوراق بهادار در بازار اول فرابورس ایران، سهام این شرکت توسط سهامداران عمده آن عرضه شد.
وی گفت: متعهدین عرضه، شــرکت ملی صنایع مس ایران به میزان ۲ میلیارد ســهم معادل 5 درصد و موسســه صندوق 

مدیرعامل جهان فوالد سیرجان مطرح کرد

 از بزرگترین عرضه بورسی در نیمه نخست امسال
تا مشکالت قطعی برق
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بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به میزان ۲ میلیارد سهم معادل 5 درصد بودند.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان ادامه داد: تعداد کل سهام شرکت ۴۰ میلیارد سهم است که در عرضه اولیه روز چهارشنبه تعداد 

چهار میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از کل سهام شرکت عرضه شد.
وی یادآور شد: حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی هشت هزار سهم در نظر گرفته شده بود.

عباسلو خاطرنشان کرد:  اجرای ۶ طرح توسعه ای از سوی این شرکت در دستور کار است که شامل طرح های آهن اسفنجی، 
خط کالف، ذوب آلیاژی، تولید شمش، کارخانه اکسیژن و پست برق و توسعه تصفیه خانه است.

وی اضافه کرد: بر این اساس، در کنار تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، سود انباشته و تسهیالت بانکی، بخشی از تامین 
مالی طرح ها از محل عرضه سهام در فرابورس انجام خواهد شد.

مدیرعامل جهان فوالد سیرجان اظهار داشت: طرح های توسعه ای یاد شده بین ۲.5 تا ۶ سال آینده به بهره برداری خواهند 
رسید.

وی گفت: مجموعه جهان فوالد ســیرجان تاکنون برای ۲5۰۰ نفر به طور مســتقیم و ســه تا چهار برابر همین رقم به طور 
غیرمستقیم اشتغال زایی کرده است
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آیین کلنگ زنی ســه طرح عظیم احداث ماشین ریخته گری اســلب عریض، کارخانه اکسیژن ۴ و نیروگاه 5۲۰ مگاواتی برق 
شرکت فوالد خوزستان با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد. 

به گزارش ســایت خبری_تحلیلی معدن ۲۴، آیین یادشــده روز ۲۸ شــهریور ۱۴۰۰ با حضور دکتر آیت اهلل ابراهیمی معاون 
اقتصادی ســپاه پاسداران اسالمی، سردار حســن شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج(، عبداهلل ایزدپناه، سیدکریم 
حسینی و مجتبی یوسفی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، نوراهلل حسن زاده معاون اقتصادی استاندار خوزستان، 
امیرحســین نظری رئیس ســازمان صمت استان خوزستان، امین  ابراهیمی مدیرعامل، رضا طاهری رییس و اعضای هیات 

مدیره شرکت فوالد خوزستان و جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری انجام شد.
 در ابتدای مراسم رضا طاهری رئیس هیات مدیره فوالد خوزستان از جبران ارز کشور با صادرات فوالد سخن گفت و اضافه 
کرد: ســال های اخیر و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشــور، فوالد خوزستان با انجام صادرات محصوالت باکیفیت در 
ارزآوری کشــور نقش بســزایی ایفاد کرده است. این شرکت باالترین مقدار تزریق ارز به سامانه نیما را در میان صنایع کشور 
داشــته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان خوزســتان و دسترسی به آب های آزاد، حمل و نقل جاده ای و ریلی و 
حامل های انرژی، این استان مستعد سرمایه گذاری و توسعه در صنایع راهبردی مانند فوالد است. هیچ گاه قطار توسعه در 
فوالد خوزستان از حرکت نمی ایستد؛ این مجموعه همواره توسعه و آبادانی را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده است.

طاهری در ادامه گفت: در ســال های اخیر و با هدف تکمیل زنجیره فوالد، این مجموعه در باالدســت اقدام به راه اندازی و 
بهره برداری کارخانه تولید کنســانتره و گندله سردار شهید سلیمانی در استان خراسان رضوی نمود . تولید کارخانه در فاز اول 

 آیین کلنگ زنی سه طرح عظیم
شرکت فوالد خوزستان برگزار شد 
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ســاالنه دو میلیون و 5۰۰ هزار ُتن گندله در ســال اســت و در فاز دوم به پنج میلیون ُتن می رسد. با راه اندازی این کارخانه 
زمینه ی اشتغال هزار و 5۰۰ نیروی جویای کار فراهم شد. تولید ۸۰۰ هزار ُتن گندله در فاز اول کارخانه صنعت فوالد شادگان 
از دیگر طرح های موفق فوالد خوزســتان اســت که خوشبختانه یک هزار و 7۰۰ جوان بومی در این مجموعه مشغول به کار 
هستند. فاز دوم این کارخانه احداث سایت فوالدسازی با ظرفیت دو میلیون ُتن است. با شروع به کار این سه طرح توسعه  
ای فوالد خوزستان نیز عالوه بر افزایش ُتناژ تولید، زمینه ی اشتغال چهار هزار نیروی جویای کار بومی منطقه فراهم می شود.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان از افزایش شصت درصدی صادرات شمش فوالدی در دو سال گذشته خبر داد و 
افزود: شــرکت فوالد خوزســتان با اولویت تامین شرکت های نوردی استان و کشور توانسته در دو سال گذشته رشد شصت 
درصدی صادرات را تجربه کند. افق ۱۴۰۴ تولید فوالد کشــور 55 میلیون تن اســت که از این مقدار 3۶ میلیون تن مصرف 
داخلی و ۱۹ میلیون تن صادرات را به خود اختصاص داده اســت. ایران رتبه دهم تولید فوالد جهان را در اختیار دارد، که با 
دســتیابی به تولید 55 میلیون تن رتبه ی اول خاورمیانه را از آن خود می کند. ســهم فوالد خوزستان در افق ۱۴۰۴ با تعریف 

طرح های توسعه و تکمیل زنجیره فوالد ۱3 میلیون تن شمش است.
ابراهیمی طرح ماشــین ریخته گری اسلب عریض را نقطه ی عطف توســعه فوالد خوزستان دانست و افزود: تامین شمش 
شرکت های نوردی یکی از اهداف اصلی فوالد خوزستان است. مجاورت شرکت فوالد اکسین و لزوم تامین اسلب مورد نیاز 
این شرکت، باعث شد طرح احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض در دستور کار قرار گیرد. پس از اجرای کامل طرح عالوه 
بر میزان تولید فعلی شمش،  ساالنه یک میلیون و ۲۰۰  هزار تن شمش اسلب عریض با گریدهای فوالد آلیاژی و ساختمانی در 
شرکت فوالد خوزستان تولید می شود. مزایایی همچون: حفظ جایگاه فوالد خوزستان در بازار داخل و بین المللی با توجه توان 
تامین تولید شمش اسلب با تنوع ابعاد و گریدهای فوالد آلیاژی، ارزش افزوده بیشتر، حفظ سقف ظرفیت تولید کنونی در 
صورت توقف سایر ماشین های ریخته گری به منظور بهینه سازی تجهیزات برای فوالد خوزستان، پیامدهای اجرای طرح هستند.

مدیرعامل فوالد خوزســتان در ادامه اشــاره ای به طرح اکســیژن ۴ و نیروگاه 5۲۰ مگاواتی برق کرد و افزود: تزریق اکسیژن 
کیفیت و کمیت آهن اســفنجی را افزایش می دهد. به منظور تامین گازهای صنعتی مورد نیاز طرح های توسعه ای، احداث 
کارخانه اکســیژن ۴ در اولویت قرار گرفته و شــاهد آغاز این طرح هستیم. هزینه اجرای طرح ۲۶ میلیون یورو و مدت زمان 
اجرای آن 3۶ ماه پیش بینی شده است. هدف از اجرای کارخانه اکسیژن ۴ بهینه سازی کیفیت، پایداری سیستم و افزایش 
ظرفیت تولید اســت. احداث نیروگاه اختصاصی 5۲۰ مگاواتی دیگر طرحی است که امروز کلنگ زنی می شود، با اجرای این 
طرح و در مدار قرار گرفتن آن عالوه بر برداشته شدن محدودیت های برقی، پایداری تولید تضمین می شود. در حال حاضر 
با توجه به کاهش تولید فوالد ناشی از محدودیت های برقی، احداث نیروگاه 5۲۰ مگاواتی با امکان توسعه تا هزار مگاوات 

در دستور کار قرار گرفته است.
یحیی فروتن مدیرعامل شرکت ایوا در این مراسم اظهار داشت: اگر وضعیت کشور را نسبت به اوایل انقالب در نظر بگیریم، 
با وجود مشکالت چیزی شبیه به معجزه رخ داده است. ما در ایام گام دوم انقالب به سر می بریم. در چنین اوضاعی شرکت 
هایی همچون شرکت فوالد خوزستان که برای فراهم نمودن زیرساخت های اقتصادی کشور فعالیت می نمایند، نقش بسزایی 

را ایفا می نمایند.
عبداله ایزدپناه رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان این جمله که اگر بخواهیم در صنعت سرآمد منطقه شویم نیاز به 
اراده ای از جنس دوران دفاع مقدس داریم، افزود: امروز در حوزه دفاعی و نظامی کشــور و جبهه مقاومت، درخشــان ظاهر 
شــده ایم؛ جمهوری اســالمی توانســته یکی از قطب های قدرت دنیا لقب بگیرد. کلنگ زنی پروژه های توسعه شرکت فوالد 
خوزستان، افزایش تولید و اشتغال را به دنبال دارد. مجمع نمایندگان خوزستان حامی صنعتگران و فعاالن صنایع است. در 

مسیر تولید پایدار و ایجاد اشتغال حامی شرکت فوالد خوزستان و سایر تولیدکنندگان و صنعت گران استان هستیم. 
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در ادامه گفت: نظر نمایندگان در بحث فوالد اکسین با نگاه تولید و اشتغال، تالشی برای 
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تملک ســهام اکســین از سوی فوالد خوزستان اســت. موضوع را در صحن مجلس و با وزاری صمت و کار مطرح می کنیم. 
در کنار توســعه کارخانه های فعال، باید به ســمت فعال نمودن بنگاه های نیمه   تعطیل حرکت کرد. از فوالد خوزستان انتظار 
می رود که از کارگاه های کوچک حمایت کند. بیشــترین مطالبه جوانان در خوزســتان اشتغال است و افزایش ظرفیت تولید 
در کارخانه ها می تواند گره گشــای این مســاله باشد. خوزستان از جنگ و پیامدهای آن آسیب های بسیار دید، اما در توزیع 

منابع ثروت نادیده گرفته شد. 
در ادامه سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس حامی طرح هایی 
اشــتغال و تولید پایدار هستند. فوالد خوزســتان عالوه بر تولید ثروت ملی، در مقوله ی عمل به مسئولیت های اجتماعی و 
کمک های مومنانه ، پیشرو است. انتظار می رود در کنار کمک های مومنانه، از فعالیت های عمرانی غافل نشویم. در طرح های 

امروز گفته شد که چهار هزار جوان بکارگیری می شوند. انتظار می رود در استخدام ها اولویت با جوانان منطقه باشد. 
حســینی فروش هفتاد درصدی شمش تولیدی فوالد خوزستان به شــرکت های نوردی را مسرت بخش دانست و افزود: با 
شــروع به کار طرح های تکمیلی صنایع اســتان عالوه بر اشتغال جوانان بومی و تامین منافع استان، این امر به تولید ثروت 

ملی منجر می شود. در واقع باید طرح  های توسعه ای صنایع راهبردی مانند فوالد را با نگاه ملی در نظر گرفت.
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 رییس ســابق کمیســیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پذیرش ایران به عنوان نهمین عضو دائم سازمان 
همکاری های شانگهای، این عضویت را ضامن توسعه اقتصادی کشور در کنار تقویت مناسبات سیاسی و امنیتی برشمرد.

»بهرام شــکوری« در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: در دو ماه گذشــته از عمر دولت سیزدهم 
شاهد حمایت های جدی دولت از تولید بودیم، اما در کنار آن باید مناسبات مان با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه و 

همسایگان را اصالح کرده و گسترش دهیم.
وی بیان داشــت: فراموش نکنیم ۱۲ درصد اقتصاد جهان و هشت درصد جمعیت کل دنیا در کنار ما زندگی می کنند و اتفاقا 
به بســیاری از محصوالت و تولیدات ما نیاز دارند. شــکوری با اشــاره به عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، 

خاطرنشان کرد: در این سازمان کشورهایی همچون چین و هند و 
روسیه عضویت دارند که بسیار تعیین کننده هستند و فقط چین و 
هند با دارا بودن بخش عمده ای از جمعیت جهان، یکی از بزرگترین 
بازارهای هدف برای فروش محصوالت ایرانی به شمار می روند.

وی گفت: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای 
که به تقویت مناســبات سیاسی و امنیتی کشورمان می انجامد، 
اگر در کنار آن بتوانیم ارتباطات اقتصادی و مناسبات تجاری مان 
را با این کشورها توسعه دهیم، فرصت های بسیار خوبی نصیب 
کشــور خواهد شد.رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق 
بازرگانی ایران تاکید کرد: در این راســتا نیاز است تا دولت نیز به 

فعاالن اقتصادی کمک کرده و فضا را برای مشارکت و بازیگری آنها برای توسعه مناسبات اقتصادی فراهم کند.
این اســتاد دانشگاه گفت: در این پیوند الزم است تا رایزنان بازرگانی مان را در این کشورها به ویژه چین، هند و همسایگان 

هرچه بیشتر فعال و تقویت شوند.
وی خاطرنشان کرد: حضور رایزنان بازرگانی می تواند به شکل گیری هرچه بهتر مناسبات اقتصادی و تجاری کمک کرده، جلسات 
رو در رو )B To B( بین فعاالن اقتصادی ایرانی و فعاالن این کشورها شکل دهند، ارتباطات بین تجار را شکل داده و اطالعات 

بازار این کشورها را در اختیار بگذارند.
شکوری ادامه داد: همچنین نیاز است تا سفرای کشورمان در این کشورها نگاه اقتصادی خود را تقویت کنند و به ویژه معاونت 
اقتصادی وزارت امور خارجه می تواند به بهبود ارتباطات اقتصادی و تجاری و فضاســازی برای توسعه مراودات اقتصادی با 

کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تاثیرگذار باشد.
تعطیلی نیمی از معادن کشور

وی یادآور شد: بخش معدن در کشورمان همواره با مشکالت خاصی دست و پنجه نرم می کرده که امروز سبب شده تا بیش 
از 5۰ درصد معادن کشور تعطیل باشند.

این کارشناس بخش معدن بیان داشت: با همت دولت سیزدهم به نظر می رسد بستری برای به چرخه تولید آمدن این معادن 

رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران:

 عضویت ایران در پیمان شانگهای
در توسعه اقتصادی کشور موثر است
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تعطیل فراهم شده و ورود به کسب و کار معدن تسهیل شود. وی اضافه کرد: در سال های گذشته عمال مشکالت داخلی که 
از آنها به تحریم های داخلی یاد می کردیم، بیشترین آسیب را به بخش معدن وارد کردو به ویژه اگر معارضان دولتی )نظیر 
سازمان انرژی اتمی، میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست( و مردمی از سر راه فعالیت های معدنی برداشته 
شــوند، می تواند بیشــترین تاثیر را در توسعه این بخش داشته باشد. شکوری تصریح کرد: در این راستا سیاست گذاری های 

دولت و قانون گذاری های مجلس می تواند برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بسیار کارساز باشد.
وی گفت: امسال که سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«  نام گرفته نیاز است تا موانع را از سر راه برداشته و به صادرات 
بیش از پیش اهمیت دهیم، در این راستا باید »پنجره واحد« را اجرایی کرده و حمایت جدی از تولید و تولیدکننده داخلی 
داشته باشیم. این استاد دانشگاه اظهار داشت: در بخش معدن گاهی اوقات شاهدیم به نام جلوگیری از خام فروشی جلوی 
تولید یک بخش گرفته می شود که به معنای تنبیه تولیدکننده است، در حالی که اگر بخش معدن از حمایت های الزم برخوردار 

شود حتی بیش از درآمدهای نفتی می تواند مثمر ثمر باشد.
استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل ها

وی تاکید کرد: یکی از درخواست های اساسی فعاالن معدنی از دولت سیزدهم این است که اتخاذ هر تصمیمی در دولت بر 
اســاس یک کار کارشناسی و برپایه عقالنیت باشد. شکوری بیان داشت: در این زمینه هم بدنه دولت کارشناسان خوبی دارد 
و هم تجربیات و دانش بخش خصوصی، کارآفرینان، انجمن ها و تشــکل های صنفی، خانه های صنعت، معدن و تجارت و 

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران می تواند مثمر ثمر باشد.
کرونا و قطعی های برق، 2 مشکل اساسی فراروی تولید 

وی گفت: پاندمی کرونا در دو سال گذشته همه 
جهــان را تحت تاثیر قرار داده و ایران هم جزو 
کشورهایی بود که متحمل بیشترین آسیب ها از 
این محل شــد. رییس سابق کمیسیون صنایع 
و معــادن اتاق بازرگانی ایــران افزود: در مقام 
مقایسه اما، بخش معدن و مشاغل وابسته به 
آن آسیب کمتری در مقایسه با مشاغلی همچون 
هتل داری، گردشگری، توریسم و غیره داشت و 
توانست به حیات خود ادامه دهد. وی ادامه داد: 
اکنون واکسیناسیون علیه این ویروس با سرعت 
خوبی در کشــور در حال انجام است که تداوم 
این روند، شرایط خوبی برای همه مشاغل فراهم 

کرده و به تدریج از آثار سوء این ویروس خواهد کاست. شکوری یادآوری کرد: قطعی های برق در ماه های گذشته بیشتر صنایع 
معدنی از جمله فوالدی ها و  مسی ها را درگیر خود کرد.

وی تاکید کرد: در این زمینه باید دولت تمهیدات الزم را به عمل آورد، به طور نمونه بخشی از مشکل به نیروگاه ها بازمی گردد 
که نیاز است هم زمان با توسعه اقتصادی کشور، زیرساخت های الزم از جمله آب، برق، گاز و غیره فراهم شود، چرا که هزاران 
شغل به موضوع برق مرتبط است و تهدیدی برای صنایع و زندگی افراد محسوب می شود. این کارشناس بخش معدن گفت: 
در این راستا دولت عالوه بر ساخت نیروگاه، باید به اورهال به موقع آنها پرداخته و مطالبات آن دسته از صنایعی که برق به 
شبکه تزریق می کنند را نیز بپردازد؛ امری که حتی آیت اهلل رییسی نیز طی سخنانی به آن اشاره داشتند. وی تصریح کرد: اگر 

توسعه کافی صنعت برق اتفاق نیفتد، صادرات و تولید کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
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نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیرعامل فوالد یزد گفت: انتظار می رود دولت سیزدهم با تشویق سرمایه گذاری 
و ایجاد شرایط الزم، سرمایه گذاران را دوباره با صنعت و معدن آشتی دهد.  »بهادر احرامیان« در گفت وگو با خبرنگار سایت 
خبری- تحلیلی معدن۲۴ افزود: بهترین کاری که از دولت جدید انتظار می رود این اســت که به تشــویق سرمایه گذاری در 
کشور بپردازد. وی گفت: حدود ۱۰ سال است که شاخص های سرمایه گذاری در کشور منفی است و این مساله در درازمدت 

به زیان بخش تولید، مصرف کنندگان و کل کشور خواهد بود.
احرامیان تصریح کرد: مهمترین کار در شرایط فعلی این است که شاخص منفی سرمایه گذاری را دوباره مثبت کنیم و سرمایه 
گذاران را با صنعت و معدن آشتی دهیم که در این صورت بهبود وضعیت اشتغال و همچنین کاهش قیمت ها را به دنبال 

خواهد داشت.
مدیرعامل فوالد یزد در ادامه با اشــاره به مشــکالتی نظیر تداوم پاندمی کرونا و قطعی های برق در ماه های گذشته، گفت: 

حداقل تاثیر این قطعی ها ۲ ماه توقف کامل تولید در ماه های تیر، مرداد و بخشی از شهریور در مجموعه بود.
وی تصریح کرد: قطعی ها ســبب شــد تا کاهش ۲۰ تا 5۰ درصدی اســتفاده از ظرفیت واقعی فوالدسازان را در کشور شاهد 
باشیم، بر این اساس تولید در نیمه نخست امسال با آمار به مراتب پایین تری در هم سنجی با پارسال مواجه خواهد بود.

احرامیان با بیان اینکه طرح توسعه خاصی اکنون در مجموعه فوالد یزد پیگیری نمی شود، تاکید کرد: شرایط بی ثبات تولید 
به گونه ای اســت که نمی توان روی موضوع توســعه تمرکز کرد و بهتر است تالش کنیم تا وضعیت موجود و تولید را حفظ 

کنیم و به بهینه کردن شرایط بیاندیشیم.

 نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

دولت سیزدهم سرمایه گذاران
را با صنعت و معدن آشتی دهد
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 بررســی آمار عملکرد شــرکت فوالد آلیاژی در ۶ ماهه 
نخست ۱۴۰۰ حاکی از تولید ۱۹۴ هزار و ۶۱ تن محصول 
از سوی این شرکت و افت ۱۶.۴ درصدی آن در مقایسه 

با مدت مشابه سال ۹۹ است.
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ از آمارهای 
منتشــره سامانه کدال، شــرکت فوالد آلیاژی از ابتدای 
امسال تا پایان شهریورماه ۱5۱ هزار و ۲۶۲ تن محصول 
آلیاژی و ۴۰ هزار و 3۲۰ تن محصول مهندسی تولید کرد.
همچنین ۲ هزار و ۴7۹ تن محصول تولیدی این شرکت 
در این مدت راهی بازارهای صادراتی شــد که مربوط به 

آمار شهریورماه این شرکت است.
3۰ هزار و 7۰7 تن از تولیدات یاد شــده مربوط به آمار 
شهریور ماه این شــرکت و مشتمل بر ۲۱ هزار و ۴۶ تن 
محصول آلیاژی، هفت هزار و ۱۸۲ تن محصول مهندسی 

و ۲ هزار و ۴7۹ تن محصول صادراتی بود.
برپایه آمارهای منتشــره سامانه کدال، جمع کل فروش 
محصوالت این شــرکت در نیمه نخست امسال ۴۱۸۸۶ 
میلیارد و 5۱3 میلیون ریال بوده که ۲۸۱۶ میلیارد و 5۹۸ 

میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.

تولید بیش از ۱۹4 هزار تنی محصول در 
فوالد آلیاژی در نیمه نخست ۱4۰۰

 صادرات 2400 تنی
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۲۸ 
میلیون و ۲75 هزار و ۲۸۹ تن انواع محصوالت داخلی و 
صادراتی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در ۶ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی 
معــدن۲۴، در این مدت 3 هزار و ۹7۶ تن کنســانتره 
مولیبدن، 7۶ هزار و پنج تن کاتد، ۴۲۸ تن کنســانتره 
طال و نقره، 373 هزار و 7۴۸ تن اسید سولفوریک، ۶۰۶ 
هزار و ۲۹۰ تن کنسانتره مس، ۲7 میلیون و ۹۹ هزار تن 
ســنگ سولفور و ۴7 هزار و ۹۶۴ تن سایر محصوالت در 

این شرکت تولید شد.
در مدت یاد شــده ۶7 هزار و 3۲۴ تن کاتد صادراتی و 
55۴ تن اکســید مولیبدن صادراتی نیز در این شرکت 
تولید شــد که فروش ۱5۲۴۶۹ میلیــارد و ۲۹۶ میلیون 

ریالی به همراه داشت.
تولیدات شهریور ماه

جمع کل تولیدات این شــرکت در شهریور ماه امسال 5 
میلیــون و 3۲۲ هزار و ۸۲7 تن بوده اســت که در بین 
آنهــا تولید ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن کاتد داخلی و همچنین ۱۶ 
هزار و ۲۱۸ تن کاتد صادراتی و ۹۰ تن اکســید مولیبدن 

صادراتی قابل توجه است.
بر پایه آمار ســامانه کدال، جمع فروش محصوالت این 
شــرکت در نیمه نخست امسال 3۴۹۸۱3 میلیارد و ۱۰3 

میلیون ریال بوده است.

در نیمه نخست ۱4۰۰ ثبت شد
تولید بیش از 28.2 میلیون تنی 

شرکت ملی صنایع مس ایران
تولید بیش از 76 هزار تنی کاتد
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بررســی آمارهایی منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 
۱5۱ هزار و ۸7۴ تن شمش داخلی از سوی شرکت فوالد 
خراسان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است. آماری که 
حکایت از افــت 3۱.۶ درصدی تولید این محصول در 

هم سنجی با پارسال دارد.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، در ۶ ماهه 
ابتدایی امســال در مجموع یک میلیون و ۶۴3 هزار و 
۲53 تن محصول از سوی شرکت فوالد خراسان تولید 
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱5.۲ 

درصدی نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در ۶ ماهه امســال عالوه بر شمش 
داخلی که آمار آن ذکر شد، ۶۶5 هزار و ۶۲۶ تن گندله، 
55۲ هزار و ۲۹ تن آهن اسفنجی و بریکت و ۲73 هزار 
و 7۲۴ تن محصوالت ســاختمانی سبک نیز در فوالد 

خراسان تولید شد.
۱۱۰ هزار و ۹۱۶ تن از جمع محصوالت یاد شــده مربوط 

به آمار شهریور ماه این شرکت است.
همچنین جمع فروش محصوالت این شرکت تا پایان 
شهریور ماه 5۲3۱3 میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال بوده که 
۱55۱۸ میلیارد و ۶57 میلیون ریال آن مربوط به فروش 

صادراتی بوده است.

تا پایان شهریور ماه؛
تولید شمش در فوالد خراسان
به بیش از 151 هزار تن رسید

تولید بیش از 617 هزار تن 
اسلب در فوالد هرمزگان 

جنوب در نیمه نخست 1400
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۶۱7 
هزار و 5۲۰ تن اســلب از سوی شرکت فوالد هرمزگان 

جنوب از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه است.
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ از سامانه 
یاد شده، تولید اسلب این شرکت در مقایسه با ۶ماهه 

نخست سال ۹۹ افت ۱۰.۲ درصدی نشان می دهد.
در ۶ ماهه پارســال فوالد هرمزگان جنوب ۶۸7 هزار و 

۸7۹ تن اسلب تولید کرده بود.
بر اساس این گزارش، تا پایان شهریور ماه امسال ۸3 
هزار و 73۹ تن ســایر محصــوالت در فوالد هرمزگان 

جنوب تولید شد.
برپایــه این گزارش، مجموع فــروش فوالد هرمزگان 
جنوب تا پایان شهریور ماه امسال ۱۰353۹ میلیارد و 

۱۸۹ میلیون ریال بوده است.
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تا پایان شهریور ماه ثبت شد؛

تولید بیش از 337 هزار 
تنی شمش

در آهن و فوالد ارفع

برپایه آمارهای منتشــره ســامانه کدال، تولید شمش 
فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در نیمه نخست سال 

۱۴۰۰ به 337 هزار و ۹۰ تن رسید.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، با توجه به 
آمار تولید ۴۱5 هزار و ۱5۶ تنی شــمش شرکت آهن و 
فوالد ارفع در مدت مشــابه پارسال، حاکی از افت ۱۸.۸ 

درصدی در تولید این محصول است.
این شرکت همچنین در ۶ ماهه ابتدایی امسال به میزان 

۴۰۹ هزار و ۹75 تن آهن اسفنجی )DRI( تولید کرد.
در شهریور ماه امســال نیز آهن و فوالد ارفع موفق به 
تولید 5۱ هزار و 7۸۶ تن شمش فوالدی و 7۰ هزار و 3۰ 

تن آهن اسفنجی شد.
جمع فروش این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۴۴۱۶3 
میلیــارد و ۲۰۸ میلیون ریال بوده که ۱7۲53 میلیارد و 
3۹3 میلیون ریال آن مربــوط به درآمدهای صادراتی 

بوده است.

تا پایان شهریور ۱4۰۰ ثبت شد؛

رشد 7.8 درصدی تولید 
زغال سنگ نگین طبس

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۱۲۱ 
هزار و 5۹3 تن زغال ســنگ از سوی شرکت زغال سنگ 
نگین طبس در ۶ ماهه ابتدایی امسال است، آماری که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 7.۸ درصدی 

نشان می دهد.

به گزارش ســایت خبری تحلیلی معدن۲۴، در ۶ ماهه 
نخست سال ۹۹ این شــرکت ۱۱۲ هزار و 75۱ تن تولید 

داشت.
همچنین ۲5 هزار و ۴3 تن از جمع تولید نیمه نخست 

امسال مربوط به آمار شهریورماه این شرکت است.
مجموع فروش زغال سنگ نگین طبس تا پایان شهریورماه 
امسال نیز به ۱33۹ میلیارد و 353 میلیون ریال رسید.از 
مجموع تولیدات یاد شده، ۶۴5 هزار و 57۴ تن محصول 

مربوط به آمار شهریور ماه این شرکت است.
این گزارش می افزاید: مجموع فروش چادرملو تا پایان 
شهریورماه امسال ۲3۶۰۱۶ میلیارد و 53۹ میلیون ریال 
بود که ۲۱55۶ میلیــارد و ۲5۰ میلیون ریال آن از محل 

فروش صادراتی فوالد بوده است.
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کاهش تولیدات5 
ماهه فوالد ایران در پی 

محدودیت های برقی

میزان تولیدات فوالدسازان ایرانی طی ماه آگوست و به دنبال 
آن در پنج ماهه اول ســال در پی محدودیت های ناشی از 
قطع برق در فصل تابستان کاهشی بوده است. دستورالعمل 
های دولتی که فوالدسازان را اجبارا به کاهش تولید واداشته 
و آنها را از دســتیابی به اهداف تولیدی خود در سال جاری 
دور نگه داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، فوالد مبارکه 
اصفهــان با تولید ۲.35 میلیون تن فوالد خام در پنج ماهه 
نخست ســال در صدر تولید کنندگان ایرانی قرار گرفت اما 
این در حالی ست که این میزان به نسبت مدت مشابه سال 
گذشته که ۲.75 میلیون تنی بوده با کاهش ۱3.5۶ درصدی 
مواجه شــده است.  پس از فوالد مبارکه، فوالد خوزستان با 
تولید ۱.۲۲ میلیون تنی در پنج ماهه نخست سال، رتبه دوم 
را به خود اختصاص داده اســت. این میزان در حالی ثبت 
شده است که در مدت مشابه سال گذشته فوالد خوزستان 
توانســته بود ۱.۶5 میلیون تن فوالد خام تولید کند. ذوب 
آهــن اصفهان با تولید ۸۸۰ هزار تن فوالد خام و کاهش 7 
درصدی ساالنه رتبه سوم فوالدسازان ایران را در اختیار گرفته 
است. این شــرکت در پنج ماهه نخست سال ۹۹ توانسته 
بود به میزان ۹5۰ هزار تن فوالد خام تولید کند. فوالد کاوه 
جنوب با تولید ۴3۰ هزار تنی و افت ۱5 درصدی، معدنی و 
صنعتی چادرملو با تولید 3۹۰ هزار تنی بدون تغییر و فوالد 
ارفع با تولید ۲۸۰ هزار تنی و کاهش ۱۶ درصدی ســاالنه، از 
دیگر فوالدســازان ایرانی هستند که در رتبه های چهارم تا 

ششم این رده بندی قرار گرفته اند.

تولیدات جهانی سنگ آهن در 2021 
تا 5.1 درصد بهبود پیدا می کند

مطابــق با داده هــای جهانی انتظار مــی رود که تولید 
ســنگ آهن در مقیاس جهانی با رشد ۱۱۱ میلیون تنی به 
۲.3 میلیارد تن در سال ۲۰۲۱ برسد که غول های معدنی 
ریوتینتو و بی اچ پی نقش اول این رشد را بازی خواهند 
کرد. پیش بینی های صورت گرفته نشــان از رشــد 5.۱ 
درصدی تولید ســنگ آهن در سال ۲۰۲۱ دارد که در سال 
۲۰۲۰ به دلیل تاثیرات گســترده کرونا کاهشی شده بود. 
در ســال ۲۰۲۰ تولید جهانی ســنگ آهن که ماده اولیه 
فوالدســازی ست با کاهش 3 درصدی تا ۲.۲ میلیارد تن 
پایین آمده بود. مطابق با این آمار بیشترین میزان کاهش 
به کشورهای برزیل و هند مربوط می شود که در مجموع 
تولیدی ۶3۸ میلیون تنی در ســال ۲۰۱۹ به 5۹۱ میلیون 

تن در سال ۲۰۲۰ افت پیدا کرده بود.
برای سال جاری میالدی، انتظار می رود که غول معدنی 
ریوتینتو مجموعا 3۴۰ میلیون تن سنگ آهن تولید کند 
و پس از آن بی اچ پی با تولید ۲۴5 تا ۲55 میلیون تنی 
در رتبه دوم جهانی قرار گیرد. این هدفگذاری تولید پس 
از اضافه شدن واحد ســامارکو در دسامبر بوده که ۱ تا ۲ 

میلیون تن ظرفیت تولید ساالنه خواهد داشت. 
همچنین پیش بینی می شــود کــه تولیدات دیگر غول 
های معدنی در ۲۰۲۱ از جمله فورتسکیو به اندازه ۱75 تا 
۱۸۰ میلیون تن و انگلوامریکن به اندازه ۶۴ تا ۶7 میلیون 
تن باشد. اگرچه غول معدنی واله هم تولید 3۱5 تا 335 
میلیون تنی را برای امســال هدفگذاری کرده اما انتظار 

می رود افزایشی تا حد 35۰ میلیون تنی داشته باشد. 
درعین حال پیش بینی ها حکایت از رشــد تولید سنگ 
آهن جهان به میزان 3.7 درصد تا حد ۲.7 میلیارد تن در 
ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲5 به طور متوسط دارد. رشدی که 
غالبا توسط کشورهای برزیل تا ۶.۲ درصد، آفریقای جنوبی 
تا ۴.۱ درصد، اســترالیا تا 3.۲ درصد و هند تا ۲.۹ درصد 

رقم خواهد خورد.
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 تولید حدود 14 میلیون 
تنی گل گهر

تا پایان شهریورماه
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد از ابتدای 
ســال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، مقدار ۱3 میلیون 
و ۹۸۶ هزار و ۶۰۲ تن انواع محصول داخلی تولید کند.
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ از سامانه 
کدال، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تا پایان شهریور 
مــاه هفت میلیــون و ۹۱۱ هزار و 53۰ تن کنســانتره 
ســنگ آهن داخلی، 5۹ هــزار و 3۱۲ تن گندله ریزدانه 
داخلــی و ۶ میلیون و ۱5 هزار و 7۶۰ تن گندله داخلی 

تولید کرد.
این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

رشد 75 صدم درصدی نشان می دهد.
۲ میلیون و ۱۶۴ هزار و 3۲۲ تن از مجموع محصوالت 

یاد شده مربوط به آمار شهریور ماه این شرکت است.
همچنین مجموع فروش محصوالت گل گهر در ۶ ماهه 
ابتدایی امسال به ۲۴۴۴۸۴ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال 
رســید که ۱5۸3 میلیارد و 5۶۴ میلیون ریال آن مربوط 

به فروش صادراتی بوده است.

تولید بیش از 22.4 
میلیون تنی گهر زمین تا 

پایان شهریور 1400
بررسی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید 
۲۲ میلیــون و ۴۲3 هزار و ۲۱3 تن محصول از ســوی 
شرکت سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان 

شهریورماه ۱۴۰۰ است.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، شرکت سنگ 
آهــن گهر زمین در این مدت موفق به تولید ۱۱ میلیون 
و 5۹۲ هزار و ۹۶۲ تن کلوخه سنگ آهن، سه میلیون و 
۴7۲ هزار و ۲7۶ تن کنســانتره سنگ آهن، پنج میلیون 
و 35۱ هزار و ۱۱5 تن سنگ آهن دانه بندی و ۲ میلیون 

و ۶ هزار و ۸۶۰ تن گندله شد.
۲ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴57 تن از محصوالت یاد شده 
مربوط به آمار شــهریور ماه این شرکت است. مجموع 
فروش این شرکت در از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 
مــاه ۱3۹۰۶۹ میلیارد و 7۸۹ میلیون ریال ذکر شــده که 
۲۲۲۱ میلیــارد و ۶۸۸ میلیون ریال آن مربوط به فروش 
صادراتی بوده است. سال مالی این شرکت منتهی به 3۰ 

آذرماه ۱۴۰۰ است.
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تولید بیش از یک میلیون تنی 
ذوب آهن تا پایان شهریور 1400

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید یک 
میلیــون و ۶۴ هزار و 5۴7 تن انواع محصول داخلی و 
صادراتی از سوی شرکت ذوب آهن از ابتدای سال مالی تا 
پایان شهریورماه است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی 
معدن۲۴، مقدار 5۶۱ هــزار و ۱7۴ تن انواع محصوالت 
داخلی در این مدت در ذوب آهن تولید شد که مشتمل 
بر 335 هــزار و 333 تن تیرآهن، ۱5۰ هزار و ۹77 تن 
میلگــرد، ۲3 هزار و ۹5۶ تن کالف، ۲3 هزار و 5۴7 تن 
شمش کاالیی، ۲۴ هزار و ۹۶۰ تن ریل و ۲ هزار و ۴۰۱ تن 
سایر محصوالت )نبشی، چهارگوش، ناودانی و غیره( بود.

تولیدات صادراتی
در ۶ ماهه نخســت امسال همچنین 5۰3 هزار و 373 
تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی 
تولید شد که شامل 3۴ هزار و 7۴۲ تن تیرآهن، 75 هزار 
و 7۲3 تــن میلگرد، ۶۰ هزار و ۸۲۴ تن کالف، 33۱ هزار 
و ۶73 تن شــمش کاالیی و ۴۱۱ تن سایر کاالها )نبشی، 

چهارگوش، ناودانی و غیره( بود.
آمار شهریور ماه

در شــهریورماه امســال نیز ۱۸۱ هزار و 353 تن انواع 
محصول مشتمل بر ۱۱3 هزار و 5۸5 تن محصول داخلی 
و ۶7 هــزار و 7۶۸ تن محصول صادراتی در ذوب آهن 
تولید شد. برپایه آمارهای سامانه کدال، مجموع فروش 
شــرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تا پایان شهریور ماه 
رقم ۱۶۰37۹ میلیارد و 77۹ میلیون ریال بوده که 7۶۶۶۰ 
میلیــارد و ۹۲۸ میلیون ریــال آن درآمدهای صادراتی 

بوده است.

 در نیمه نخست امسال محقق شد؛
تولید بیش از 456 هزار تن فوالد 

در چادرملو
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۴5۶ 
هزار و ۲۶۱ تن فوالد در شرکت چادرملو از ابتدای امسال 
تا پایان شهریورماه است، آماری که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل افت ۴.77درصدی نشان می دهد.
به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، بررســی 
آمارهای ســامانه کدال حاکی از تولید هشت میلیون و 
۶۴3 هزار و 57۶ تن انواع محصوالت از ســوی شرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملو از ابتدای امســال تا پایان 

شهریور ماه است.
در این مدت پنج میلیون و ۶۲۲ هزار و ۶۲7 تن کنسانتره 
آهن )خشک( و یک میلیون و 7۱3 هزار و ۸۹۴ تن گندله 

در چادرملو تولید شد.
در ۶ ماه نخست امسال چادرملو موفق به تولید 3۶ هزار 
و ۱۸7 تن آپاتیت و ۸۱۴ هزار و ۶۰7 تن آهن اسفنجی شد.
همچنین تا پایان شهریورماه ۸۱۴ هزار و ۶۰7 مگاوات برق 

از سوی این شرکت تولید شد.
از مجمــوع تولیدات یاد شــده، ۶۴5 هــزار و 57۴ تن 

محصول مربوط به آمار شهریور ماه این شرکت است.
این گزارش می افزاید: مجموع فروش چادرملو تا پایان 
شهریورماه امسال ۲3۶۰۱۶ میلیارد و 53۹ میلیون ریال 
بود که ۲۱55۶ میلیــارد و ۲5۰ میلیون ریال آن از محل 

فروش صادراتی فوالد بوده است.



مهر     1400 76
گزارش عملکرد 6 ماهه

معدن و صنایع معدنی در سال 1400

www.madan24.com

صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در 5 ماهه امسال با وجود محدودیت های 
برق با جهش ۱۲۶ درصدی همراه بوده اســت. به گزارش سایت خبری- تحلیلی 
معدن۲۴، میزان صادرات این بخش با ثبت رشــد ۱۲۶ درصدی در مقایسه با 5 
ماهه ســال گذشــته به بیش از 5 میلیارد و ۸۸ میلیون دالر رسید. همچنین از 
نظر وزنی رشد ۱۱ درصدی در صادرات اتفاق افتاد و به ۲۱ میلیون و ۹7۸ هزار تن 
رسید. در بین محصوالت صادراتی، زنجیره فوالد ایران با بیش از 3.۰۸۹ میلیارد 
دالر و رشد ۱7۶ درصدی پیشتاز بود و پس از آن زنجیره مس با ۶۲۱  میلیون دالر 
)رشد ۸۲ درصدی( و زنجیره آلومینیوم با ۲۴۴ میلیون دالر و رشد ۲۸7 درصدی، 

محصوالت عمده صادراتی این حوزه را تشکیل می دهند.
سفال، آجر و سرامیک، شاگرد اول رشد صادرات

این آمارها حاکی است: تا پایان مرداد ماه ۱۲ میلیون و ۸5۰ هزار دالر انواع محصوالت سفال، آجر و سرامیک صادر شد که 
در مقایســه با 5 ماهه ابتدایی ســال ۹۹ رشد چشمگیر 373 درصدی نشان می دهد و بهترین عملکرد را در بین محصوالت 

صادراتی این حوزه از نظر رشد صادرات داشته است.

رشد 126 درصدی صادرات
محصوالت معدنی تا پایان مرداد ماه

بررســی آمار تجارت خارجی 5 ماهه ابتدایی امســال حاکی از واردات 
یــک میلیون و ۴۲۴ هزار تنی محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی 
اســت که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته کاهش 7 درصدی 
نشان می دهد. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، این میزان 
واردات منجر به خروج یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون دالر ارز از کشور شده 
اســت که در مقایسه با 5 ماهه سال ۹۹ رشد ۶ درصدی از نظر ارزشی 
نشان می دهد. بیشترین میزان واردات مربوط به محصوالت زنجیره 
فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با ۴۶5 میلیون و ۶۴۰ هزار دالر بوده 
که در مقایســه با سال گذشته افت 5 درصدی نشان می دهد. پس از 

آن، ســایر معدن و صنایع معدنی با ۲۱3 میلیون دالر و رشــد ۶ درصدی و انواع فرو با ۱57 میلیون و ۹7۰ هزار دالری و رشد 
۶7 درصدی، در رتبه های دوم و سوم بیشترین واردات حوزه معدن و صنایع معدنی قرار گرفتند. در این میان، زنجیره سرب 
با ثبت رشــد 3۰۲ درصد، رکورددار محصوالت حوزه از نظر رشد واردات شد. هر چند میزان واردات محصوالت زنجیره سرب 

فقط منحصر به ۱.۱ میلیون دالر بود.

کاهش 7 درصدی وزنی واردات
مواد معدنی تا پایان مرداد ماه



تحوالت بازار جهانی
فلزات و مواد معدنی در

2021
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بر اساس گزارش های منتشر شده در رابطه با تولید فوالد خام توسط ۶۴ کشور عمده تولید کننده جهان، میزان تولید فوالد 
خام در مقیاس جهانی طی شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ رشد ۱۲.۴ درصدی ساالنه داشته است که در این میان مطابق انتظارها 

چین همچنان سکان دار این رشد تولید لقب گرفته است.
مطابق با دادهای منتشــر شده کشورهای آسیا و اقیانوسه با تولید ۸53 میلیون تنی طی این مدت رتبه اول را همانند قبل 
به خود اختصاص داده و موجب رقم زدن رشد ۱۰.۹ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل شده اند. پس از آن اتحادیه 
اروپا با تولید ۹۰.۸ میلیون تن و رشد ۲۰.۱ درصدی، آمریکای شمالی با تولید۶۸.7 میلیون تن و رشد ۱۸.7 درصدی، سی آی 
اس با تولید ۶۲.5 میلیون تن و رشــد ۹ درصدی، دیگر کشــورهای اروپایی با تولید ۲۹.3 میلیون تنی و رشد ۱5.۶ درصدی، 
آمریکای جنوبی با تولید ۲۶.۴ میلیون تنی و رشد ۲۶.3 درصدی، خاور میانه با تولید ۲5.3 میلیون تنی و رشد ۱۰ درصدی و 

در نهایت آفریقا با تولید ۹.3 میلیون تنی و رشد ۲۹.۲ درصدی در رتبه های بعدی این لیست قرار دارند.
همچینن گفتنی ست که بر همین اساس فوالد سازان ایرانی توانسته اند که در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۱ رشد تولیدی 

۹.۹ درصد ساالنه را رقم بزنند که در رتبه دهم فوالدسازان جهان همانند قبل قرار گرفته اند. 
براســاس درصد رشــد در تولید طی این مدت کشور هند با افزایش ۲۸.7 درصدی توانســته است که رتبه اول را در میان 
فوالدسازان بزرگ دنیا از آن خود کند. همچنین کشورهای برزیل، آلمان و آمریکا به ترتیب با ۲۲، ۱۸.۹ و ۱۸.5 درصد رشد در 
رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند. در ادامه این لیست کشورهای ترکیه با ۱7.7، ژاپن با ۱۶.۲، ایران با ۹.۹، روسیه با ۹.۲، 

کره جنوبی با ۸.7 و چین با ۸ درصد در رتبه های پنجم تا دهم قرار دارند.

رشد ۱2.4 درصدی شش ماهه تولید فوالد خام جهان

رشد 9.9درصدی تولید فوالد ایران
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داده های جهانی می گوید که تولید مس در مقیاس جهانی پس از آنکه سال گذشته با اثرات ناشی از کرونا مواجه شد، طی 
سال جاری میالدی تا 5.۶ درصد در قیاس با سال قبل رشد خواهد داشت.

پس از دوسال پیاپی رشد تولید یکسان که عمدتا به دلیل کاهش عیار سنگ معدن و اختالل در تولید می شد تاثیر کرونا به 
واحد های معدنی موجب شد تا تولید جهانی مس با افت ۲.۶ درصدی به ۲۰.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند. 
اما مطابق با گزارش موسســه گلوبال دیتا انتظار می رود که تولید مس در ســال جاری میالدی با رشد 5.۶ درصدی به ۲۱.3 
میلیون تن افزایش پیدا کند که به دنبال تولید معادن بزرگ با ظرفیت کامل و همچنین بهره برداری از تعدادی معدن مس 
جدید همزمان با آغاز ۲۰۲۱ خواهد بود. همچنین این موسسه می گوید که تولید مس در مقیاس جهانی با رشد 5 درصدی 
ســاالنه به ۲۴.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کند. مطابق با این داده ها، کشورهای شیلی، پرو، استرالیا، اندونزی 
و ایاالت متحده نقش اول این رشد تولید را رقم خواهند زد و میزان تولید توسط این کشورها از ۱۱.۲ میلیون تن سال ۲۰۲۱ 

به ۱3.۴ میلیون تن سال ۲۰۲۴ بهبود خواهد یافت.
گفتنی ست بیشترین اثر منفی بر تولید مس جهان به سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۰ مربوط می شد که تولید مس توسط 

۱۰ کشور برتر تولید کننده به ترتیب با افت سه ماهه 3.5 و ساالنه ۲.۴ درصدی مواجه شد. 

تولید جهانی مس در سال 2021
تا 5.6 درصد رشد خواهد داشت
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موسسسه تحقیقاتی فیچ می گوید که در سال های گذشته بازار جهانی آلومینیوم تا حدودی با مازاد عرضه روبرو بوده است 
اما این روند در ماه های انتهایی ۲۰۲۱ معکوس خواهد شد و تقاضای جهانی بر میزان عرضه غلبه خواهد کرد. این موسسه در 
گزارشی در مورد میزان تولید و مصرف فلز نقره ای تا سال ۲۰۲۹ اعداد و ارقامی را منتشر کرده است که جالب توجه می باشند.
فیچ می گوید که روند تقاضای باال تا ســال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند اما در ســال ۲۰۲5 ورق برخواهد گشــت. از سال ۲۰۲5 به 
بعد ، فیچ انتظار دارد که عرضه مازاد بازار دوباره افزایش یابد ، زیرا تقاضا از رشــد صنعت ســاختمان در کشورهای کلیدی و 
اســتفاده روزافزون آلومینیوم به عنوان جایگزین سبک فوالد در خودرو سود خواهد برد. در ادامه توضیح داده شده که تولید 
جهانی آلومینیوم در سال های آینده همچنان افزایش می یابد زیرا قیمت های باالتر تولید کنندگان را تشویق به افزایش تولید 
می کند. در کوتاه مدت ، پیش بینی می شــود تولید در ســال ۲۰۲۱ به میزان ۲درصد ساالنه رشد داشته باشد درحالی که این 
عدد ۲.7 درصد در سال ۲۰۲۰ بوده است. میزان تقاضای جهانی آلومینیوم در سالهای آینده باال خواهد ماند ، که ناشی از رشد 
مداوم تقاضا در آسیا و افزایش کاربرد آلومینیوم در صنایعی مانند خودرو و هوافضا است. پیش بینی می شود مصرف جهانی 
آلومینیوم از ۶۴.۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ با رشد متوسط ساالنه ۲.۶ درصدی به 7۸.۴ میلیون تن تا سال ۲۰۲۹ افزایش یابد. 
این آژانس می گوید در سال ۲۰۲۱ ، رشد تقاضای 3.3 درصدی خواهد داشت در حالی که در سال ۲۰۲۰ عدد ۱.۲ درصدی ثبت 
شــده اســت. سیاست های حمایت گرایانه در ایاالت متحده به طور فزاینده ای تهدید کننده جریان تجارت جهانی آلومینیوم 
است زیرا ایاالت متحده بزرگترین وارد کننده جهانی آلومینیوم است. به دلیل عدم قطعیت سیاست های جاری ، فیچ به این 
تحوالت به عنوان خطرات منفی نگاه می کند تا یک دیدگاه اصلی. در کنار این موضوع رشد تولید آلومینیوم چین در سالهای 
آینده کاهش می یابد زیرا فشار دولت برای تحکیم و مقررات زیست محیطی شدیدترمی شود. با این حال ، این امر منجر به 

کاهش کامل تولید مطلق در سالهای آینده نمی شود و چین همچنان محرک تولید جهانی آلومینیوم خواهد بود.

 میزان تقاضای جهانی آلومینیوم
از سرعت عرضه پیشی می گیرد
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در ماه های اخیر هم زمان با کاهش قیمت فوالد، شاهد افت قیمت سنگ آهن در ۲ ماه گذشته نیز بوده ایم. به گفته 
کارشناسان مهم ترین دالیل افت قیمت سنگ آهن رفتارهای سیاسی کشور چین بوده است. چین در چند ماه گذشته 
تمام تالش خود را برای کنترل قیمت مواد اولیه کرده اســت. با وجود محدودیت های این حوزه، عمال تمام عرضه ها 
بدون تقاضا باقی ماند.  بعضا شــاهد بودیم که دولت چین قیمت ها را به صورت دســتوری کنترل می کرد. به هرحال 
این شرایط وضعیت بازار سنگ آهن را در چند ماهه گذشته شکل داده است. در ادامه جنبه های مختلف این موضوع 

را بررسی خواهیم کرد.
افت قیمت سنگ آهن از منظر شاخص های بورس دالیان

طبق آخرین داده های بورس دالیان، افت قیمت ســنگ آهن همچنان با یک شــیب ثابت در حال پیشروی است.  شاخص 
بورس دالیان برای تحویل ژانویه ۲۰۲۲، افت ۶.۲ درصدی داشته و به ۱۰۴دالر رسیده است. قیمت سنگ آهن جهانی روز جمعه 

چرا نرخ سنگ آهن در مسیر سقوط قرار گرفت؟
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با افت نزدیک به 5 درصد، به محدوده ۱۰۰ دالر نزدیک شــد که کمترین ســطح قیمت در ۱۴ ماه گذشته است. این موضوع 
نشان دهنده آن است که سیاست های قیمت گذاری مواد اولیه تا چه اندازه در انحصار دولت چین است.

بانک سوئیسی UBS با بروزآوری پیش بینی سنگ آهن، گفت که بازار در انتظار قیمت ۸۹ دالر طی ماه های آتی باشد، تا با 
کاهش عرضه، بازار به تعادل برسد. به نظر می رسد این افت یکپارچه و بی وقفه بعدا از بازار بدهی فنی دریافت کند و رشد 

شارپی و نامتعارفی را ایجاد کند.
ارزیابی سیاست های چین در افت نرخ 4 ماهه سنگ آهن

مهم ترین دلیل افت قیمت سنگ آهن را باید در سیاست های چین در بازار کامودیتی ها دانست. در شرایط فعلی، چین عامل 
اصلی سقوط قیمت سنگ آهن است. دولت این کشور در زمستان، تولید فوالدسازان را محدود و طبق استراتژی سال ۲۰۱۶، 
مانع رشد تولید فوالد می شود. با توجه به رشد تولید فوالد چین در سال جاری، فوالدسازان بایستی ۱۸ درصد از تولید خود 
در ماه های پیش رو بکاهند تا هدف دولت محقق شود. این ۱۸ درصد تاثیر به سزایی در کاهش تولید و عرضه این محصول 
داشته است. دقیقا ۴ ماه است که روند افت قیمت سنگ آهن شروع شده و بدون وقفه این مسیر ادامه دارد. به نظر می رسد 

که تا پایان سال ۲۰۲۱ این مسیر با همین شدت ادامه داشته باشد.
  بحران مدیریت در غول های معدنی چین

موضوع دیگری که بر افت قیمت سنگ آهن به شدت تاثیر گذاشته موضوع هم زمانی بحران غول ساختمانی اورگرند کشور 
چین اســت. این شرکت در مرحله ورشکستگی است. تحوالت این کشور بر نگرانی های بازار افزوده که می تواند بر بانک ها 
و قدرت وام دهی آن ها اثر منفی گذاشــته و قیمت مس و آلومینیوم و روی را نزولی کند. با توجه به اینکه این موضوع در 
شــبکه های تحلیلی متنوعی مطرح شده است، ریســک باالیی برای بازار سنگ آهن و افت قیمت و تقاضای سنگ آهن در 

پیش خواهد داشت.
مسیر متفاوت فوالد و سنگ آهن در شرایط فعلی

قیمت فوالد در تمام طول ســال با نوســان رو به باال همراه بوده است. براساس یک شاخص، قیمت آتی یک تن فوالد کویل 
نورد گرم تقریبًا ۱۹۲3 دالر است. درحالی که سپتامبر گذشته ۶۱5 دالر بود.  در همین حال، قیمت سنگ آهن )مهمترین عنصر 
تجارت فوالد(  از اواسط ماه جوالی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.  تقاضا برای فوالد در حال افزایش است. اما تقاضا 
برای ســنگ آهن در حال کاهش اســت. به نظر می رسد که همه گیری مجدد سویه دلتای ویروس کرونا در چین نیز در این 

مسیر مزید بر علت شده است.
بهانه های محیط زیستی برای افت قیمت سنگ آهن

چین در تالش برای جلوگیری از آلودگی هوا، بخش فوالد خود را که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از انتشــار کربن در این کشــور را 
تولید می کند، را کاهش می دهد. )کارخانه های ذوب آلومینیوم در کشــور با محدودیت های مشابهی روبرو هستند.( چین 
همچنین تعرفه های صادرات مربوط به فوالد را افزایش داده اســت.  به عنوان مثال، از اول اوت، تعرفه فروکروم، یک عنصر 
فوالد ضد زنگ، از ۲۰ به دو برابر یعنی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افت قیمت سنگ آهن در این بازار گویای شرایط 

سخت گیرانه ای است که دولت چین در بازار ایجاد کرده است.
پذیرش شرایط فعلی توسط شرکت های معدنی دنیا

شــرکتهای معدنی خود را با اهداف جدید تولید چین تطبیق می دهند.  نایب رئیس BHP، انگلیس و استرالیا، غول معدن 
anglo استرالیا، در یادداشتی در اواخر اوت در مورد چشم انداز ۲۰۲۱ نوشت: افزایش روزافزون کاهش شدید تولید فوالد در 
چین در نیم سال جاری، همانطور که توسط پیشتاز صنعت چین در اوایل ماه اوت تأیید شد، عزم سرسختانه بازارهای آتی 
را به منصه ظهور رسانده است. فشار چین بر عرضه فوالد در جهان نشان می دهد که کمبود بسیاری از محصوالت تا تثبیت 

تقاضا و عرضه پس از همه گیری )کوید۱۹( ادامه خواهد یافت.
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رشد 5.2 درصدی تولید روی جهان تا پایان سال 2021

براســاس داده های منتشر شده از سوی موسسه بین المللی گلوبال دیتا معادن روی در حال بازیابی از شرایط کرونایی هستند که 
در این صورت انتظار می رود تولید روی در مقیاس جهانی با رشــد 5.۲ درصدی تا پایان ســال ۲۰۲۱ به ۱۲.۸ میلیون تن برسد. این 
درحالی ســت که مطابق با آمار تولید جهانی روی در ســال ۲۰۲۰ کاهش 5.۹ درصدی داشته و عدد ۱۲.۱ میلیون تنی ثبت شده که 
متاثر از شرایط محدودیت های کرونایی بوده است. همچین این موسسه اظهار دارد که روند تولیدی روی در ۴ سال پیش رو هم 
صعودی خواهد بود و در بازه سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲5 با میانگین رشد ساالنه ۲.۱ درصدی معادل ۱3.۹ میلیون تن تا ۲۰۲5 خواهد 
رسید. در این میان معادن روی بولیوی در سال ۲۰۲۰ بشدت تحت تاثیر کرونا قرار گرفت که انتظار می رود این روند در سال جاری 
بهبود پیدا کند. همچنین آغاز به کار معادن روی در کشور شیلی امیدها را به تولید بیشتر تقویت کرده تا جایی که مجموع استخراج 
در این کشــور در ســال ۲۰۲۱ با رشد ۹.۴ درصدی به ۱.5 میلیون تن خواهد رسید. البته این بهبود مختص به تمام کشورهای عمده 
تولید روی نخواهد بود چراکه در برزیل و کانادا این روند کاهشــی ســت. پیش بینی می شود تولید روی در کانادا 5.۸ و در برزیل 
۱۹.۲ درصد در ســال جاری میالدی افت داشته باشــد. در عین حال کشورهای ایاالت متحده، هند، استرالیا و مکزیک پرچم داران 
رشــد تولید در ســال های پیش رو تا۲۰۲5 خواهند بود که در مجموع عدد تولیدی توسط این کشورها از 3.۶ میلیون تن در ۲۰۲۱ 

به ۴.۲ میلیون تن تا ۲۰۲5 خواهد رسید.
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پیش بینی می شود که تولید جهانی سرب در دوران پسا کرونا به مرزهای قبلی خود و ماقبل شیوع این بیماری برگردد که 
کشورهای چین، استرالیا، روسیه و کانادا نقش اول این تولید را ایفا خواهند کرد.

بعد از افت 5 درصدی تولیدات جهانی سرب در سال ۲۰۲۰ که عدد ۴ میلیون و ۴۸۲ هزار تنی ثبت شده بود، پیش بینی می 
شود که تا پایان سال جاری میالدی این رقم با رشد ۴.۶ درصدی به ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تن برسد. در این میان کشورهای 
چین با رشــد تولید 3.3 درصدی و پرو با رشــد تولید ۹.۹ درصدی در حال حاضر و همچنین افزایش ظرفیت تولید دیگر 

معادن سراسر دنیا به کمک این عدد افزایش جهانی خواهند آمد.
گفتنی ســت در سال ۲۰۲۰ کشور پرو بیشــترین میزان افت در تولید را داشت و با کاهش ۲۱.۹ درصدی ساالنه از رتبه سوم 
تولیدکنندگان جهانی به رتبه پنجم ســقوط کرد. تولید چین بزرگترین تامین کننده سرب جهان که ۴۴ درصد سرب جهانی را 
تولید می کند در آن سال کاهش ۱.۸ درصدی داشت و استرالیا تامین کننده دوم جهانی با افت تولید ۱۱.۱ درصدی مواجه شد.

با نگاهی به آینده پیش بینی می شــود که عدد تولید ســرب در مقیاس جهانی با رشــد میانگین ساالنه ۲.5 درصدی به 5 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن در ســال ۲۰۲5 برســد که این اتفاق برای اولین بار از سال ۲۰۱3 خواهد بود. کشورهای چین، استرالیا 
روســیه و کانادا نقش اول این رشــد تولیدی خواهند بود که در مجموع تولیدات خود را از ۲.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به 
3.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲5 افزایش خواهند داد.  معدن سرب آبرا در غرب استرالیا که نقش کلیدی در تامین سرب دارد 

هدفگذاری کرده که استخراج این ماده معدنی خود را تا سال ۲۰۲۲ به ۹5 هزار تن برساند.
گفتنی ســت مطابق این پیش بینی ها تولید جهانی ســرب در ســال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ترتیب معادل ۴.7۸۰، ۴.۸5۰ و 

۴.۹۸۰ میلیون تنی خواهد بود.

تولید جهانی سرب به فراتر از
5 میلیون تن تا سال 2025 خواهد رسید
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موسســه ورلد اســتیل می گوید که میزان تقاضای فوالد در مقیاس جهانی طی سال ۲۰۲۲ تا ۲.7 درصد رشد به نسبت سال 
جاری میالدی خواهد داشت که بر این اساس این عدد به فراتر از ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

در این گزارش آمده است که تقاضای جهانی فوالد تا پایان سال ۲۰۲۱ عدد ۱ میلیارد و ۸7۰ میلیون تنی خواهد بود که رشد 
ســاالنه 5.۸ درصدی را خواهد داشــت و این عدد تا پایان سال ۲۰۲۲ با رشــد ۲.7 درصدی به ۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تن 

خواهد رسید.
بر این اســاس و به تفکیک تقســیم بندی مناطق مختلف مصرف کننده فوالد جهان، تقاضای آفریقا با رشد 5.۹ درصدی به 
۴۰.۹ میلیون تن خواهد رســید. همچنین مناطق آســیا و اقیانوسه با رشد ۲ درصدی و ۱ میلیارد 3۹۱ میلیون تنی، سی آی 
اس با رشد 3.۲ درصدی و ۶۲ میلیون تنی، اتحادیه اروپا با رشد ۴.۸ درصدی و ۱۶۲ میلیون تنی، دیگر کشورهای اروپایی با 
رشد 5.5 درصدی و ۴۴.7 میلیون تنی، خاورمیانه با رشد 3.3 درصدی و 5۰.۱ میلیون تنی، ایاالت متحده مکزیک و کانادا با 
رشد ۴.۶ درصدی و ۱۲۸ میلیون تنی و در نهایت آمریکای مرکزی و جنوبی با رشد ۴.۲ درصدی و ۴۴.5 میلیون تنی تقاضای 

خود موجب می شوند تا مجموع تقاضای جهانی به ۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تن تا پایان ۲۰۲۲ برسد.
گفتنی ست میزان تقاضای فوالد غول فوالدی جهان یعنی چین تا پایان سال ۲۰۲۱ به میزان 3 درصد و تا پایان سال ۲۰۲۲ 
به میزان ۱ درصد ســالیانه رشــد خواهد داشت. همچنین در سال ۲۰۲۰ با وجود گسترش نگران کننده کرونا که تقاضای اکثر 

کشورهای جهان با رشد منفی همراه بود این عدد برای چین خیره کننده و مثبت ۹.۱ درصدی بود.
بدین ترتیب تقاضای فوالد جهان که در سال ۲۰۲۰ با منفی ۰.۲ درصد ساالنه به پایان رسیده بود، تا پایان سال جاری میالدی 

با مثبت 5.۸ و نهایتا در پایان سال ۲۰۲۲ با مثبت ۲.7 درصدی همراه خواهد بود.

تقاضای جهانی فوالد در 2022
به فراتر از 1 میلیارد و 900 میلیون تن می رسد
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اگر اخیرا جســتجوی کوتاهی در گوگل در رابطه با منابع معدنی افغانســتان داشته اید مطمئنا با ده ها مقاله روبرو شده اید 
که به منابع معدنی یک تریلیون دالری افغانســتان که به دســت طالبان افتاده اشــاره کرده یا به مقاالتی در رابطه با تالش 
های چین برای بهره مندی از این منابع برخورده اید. در واقع این داستان ذخایر یک تریلیون دالری مواد معدنی افغانستان 

به یک مقاله نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۰ و مصاحبه با فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان در آن زمان بر می گردد.
در آن مقاله مطرح شــده بود که به گفته مقامات ارشــد دولت آمریکا ، ایاالت متحده تقریبا یک تریلیون دالر ذخایر معدنی 
دســت نخورده در افغانســتان ، کشف کرده که بســیار فراتر از ذخایر شناخته شده قبلی بوده است و برای تغییر اساسی در 
اقتصاد افغانستان و شاید اتمام جنگ در افغانستان کافی باشد. مقامات امریکایی آن زمان اعتقاد داشتند که ذخایری که قبال 
ناشناخته بودند شامل رگه های عظیم آهن ، مس ، کبالت ، طال و فلزات حیاتی صنعتی مانند لیتیوم است و شامل بسیاری 

از مواد معدنی اســت که برای صنعت مدرن 
ضروری است به طوری که در نهایت می تواند 
افغانستان را به یکی از مهمترین مراکز معدنی 
دنیا تبدیل کند. داســتان ایــن گنجینه یک 
تریلیون دالری افغانستان سه سال پس از حمله 
امریکا  به افغانستان آغاز شد. در سال ۲۰۰۴ ، 
زمین شناســان آمریکایی که به عنوان بخشی 
از برنامه بازسازی گسترده  به افغانستان اعزام 
شــده بودند ، در کتابخانه اداره زمین شناسی 
افغانستان در کابل با مجموعه نمودارها و داده 
های قدیمی روبرو شدند که به ذخایر معدنی 
مهم در این کشور اشاره می کرد. در ابتدا زمین 
شناسان آمریکایی تنها نشانه هایی از این رگه 
های بزرگ را یافتند ، اما  زود دریافتند که داده 

ها توســط متخصصان معدنی شــوروی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی در دهه ۱۹۸۰ جمع آوری شده است. ) که 
البته این هم صحیح نبود و داده ها نشان می داد سال ۱۹77 قبل از حمله شوری توسط عبداهلل،چمیریف و دیگران در برنامه 
ای تحت نظارت سازمان ملل این اطالعات جمع  آوری شده است(. حال که سازمان زمین شناسی امریکا مجهز به نمودارهای 
قدیمی روســیه بود، مجموعه ای از بررســی های هوایی از منابع معدنی افغانستان را در سال ۲۰۰۶ با استفاده از تجهیزات 
پیشرفته اندازه گیری هوایی انجام داد. این مقاله ادامه می دهد: داده های آن پروازها آنقدر امیدوار کننده بود که در سال 
۲۰۰7 ، زمین شناسان برای یک مطالعه پیچیده تر بازگشتند. زمین شناسان آمریکایی که اطالعات جدید را مورد بررسی قرار 
دادند ، گفتند نتایج حیرت انگیز است. اگرچه در مطالعات جدید امریکایی ها تنها چند مورد ذخایر جدید به تحقیقات قبلی 
روس ها اضافه شــده بود. در ســال ۲۰۰۹ ، یک نیروی کار پنتاگون که برنامه های توسعه تجارت در عراق را ایجاد کرده بود ، 
به افغانســتان منتقل شــد و به این داده های زمین شناسی رسید. تا آن زمان ، هیچ کس به جز زمین شناسان برای بررسی 
اطالعــات کاری نکرده بود و هیچ کــس به دنبال ترجمه داده های فنی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی بالقوه این  ذخایر 
معدنی نبوده است. از این رو پس از آن پنتاگون تیم هایی از متخصصان معدنی آمریکا را برای اعتبارسنجی یافته های این 

 داستان ثروت معدنی یک تریلیون دالری افغانستان
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نظرسنجی به افغانستان  آورد. اما نکته اینجاست که در صنعت معدن حساب و کتاب ارزش ذخایر معدنی این طور نیست 
که تن و اونس "برآورد احتمالی ذخیره های معدنی کشــف نشــده" را در قیمت ها ضرب کنیم و یک رقم به دست آوریم. به 
آمار ذخایر ثبت شده توسط عبداهلل و همکاران، امریکایی ها 3۲ میلیون تن ذخایر مس جدید اضافه کردند تا منابع کل مس 
در کشــور به ۶۰ میلیون تن برســد. با قیمت متوسط مس 7،5۶۲ دالر در تن در سال ۲۰۱۰ این مبلغ ۴53 میلیارد دالر است. 
حدود ۶۰۰ هزار تن کبالت )به ارزش۲7 میلیارد دالر با قیمت ســال ۲۰۱۰( و 7۲۴ هزار تن مولیبدن )۱۸ میلیارد دالر( نیز در 
سبد مس قرار داده شد و ۲7 میلیون تن پتاس که با قیمت متوسط سال ۲۰۱۰ کمتر از ۱۰ میلیارد دالر به فروش می رسید.

مسئله اینجاست که آن زمان عناصر خاکی کمیاب قیمت های بسیار متغیری در بازارهای جهانی داشتند و باید دید امریکایی 
ها چطور توانستند ارزش دالری برای ۱.۴ میلیون تن ذخایر خاکی کمیاب افغانستان که آن هم به صورت هوایی ارزیابی شده 
تخمین بزنند. در سال ۱۹77 فقط ۲.7 تن یا ۸۶7۴3 اونس طال شناسایی شد. امریکایی ها مطالعه بیشتری روی ذخایر اولیه 
طال را توصیه کردند ، اما ۶۸۲ تن طال )۲۶.۸ میلیارد دالر با میانگین قیمت طال در سال ۲۰۱۰( و ۹.۰۶7 تن نقره )5.۹ میلیارد 
دالر( را با ذخایر مس مرتبط دانستند. همچنین  آن ها 3۶ میلیون متر مکعب ماسه به داده های شوروی افزوده اند. تصور 
کنید اعالم می شد ارتش ایاالت متحده  ده سال پس از اشغال  ذخایر وسیعی از ماسه را در افغانستان کشف کرده است.

ذخایر سرب ، روی ، قلع ، تنگستن ، باریت ، تالک ، الزوریت ، فلوریت ، هالیت و سلستیت و غیره افغانستان توسط  امریکایی 
ها برآورد نشــده اســت و از آنجا که داده های پنتاگون محرمانه است ، فقط خودش می تواند برای آنها قیمت تعیین کند. 
اینکه آیا این گروه ویژه 3۲۰۰۰ تن جیوه چشمه های آب گرم را نیز در این ۱ تریلیون دالر گنجانده است یا نه نیز یک راز باقی 

می ماند. با اضافه کردن ذخایر سنگ آهن، این  ۱۲ صفر یک تریلیون دالر بیش از حد قابل انجام است.
مطالعه سال ۲۰۰7 هیچ چیز اضافی  به ۲.۴3۸ میلیارد تن یافت های عبداهلل و همکارانش که سی سال قبل پیدا شده بود 
اضافه نمی کرد ، الزم نبود با قیمت ســنگ آهن که در ســال ۲۰۱۰ تا ۱۲۰ دالر معامله می شد،  ارزشی بالغ بر ۲۹۲ میلیارد دالر 
برای صنعت  فوالد افغانســتان تعیین شــود. خالصه این که آنچه واضح است این است که انتشار آن مقاله در آن زمان که 
امریکا درگیری شــدیدی در افغانســتان داشت تنها جنبه تبلیغاتی داشته و نمی توان با رقمی چون یک تریلیون یا حتی 3 
تریلیون دالر که بعدها نیز مطرح شد بر ذخایر معدنی افغانستان ارزش گذاری نمود.  این که همه رسانه های ایاالت متحده 
و اکثر رســانه های بین المللی یک دهه بعد همچنان طوطی وار این داســتان یک تریلیون دالری را ادامه می دهند ، ارزش 
تبلیغاتی آن را نیز آشکار می کند. اینکه رسانه های غربی چگونه به راحتی این داستان را هضم کردند قابل توجیه نیست ، 

اما آن طور که افغان ها در مورد ثروت معدنی کشورشان فریب خوردند ظالمانه به نظر می رسد.
آن زمان این حجمه تبلیغاتی موجب شــد در حالی که همه منتظر بودند نظر حامد کرزای را در این مورد بشــنوند ، برخی از 
خبرنگاران افغان با هیجان بین خود محاسبه کردند که اگر هر ذخیره معدنی به طور مساوی تقسیم شود ، هر افغانی  چقدر 
می گیرد. "با فرض ارزش گذاری یک تریلیون دالری و جمعیت ۲۹ میلیون نفری افغانستان ، به هر مرد ، زن و کودک افغان 
3۴،۴۸۲،7۶ دالر می رسید." در هر حال عالوه بر این گنجیه معدنی، برآورد می شود افغانستان حدود دو میلیارد بشکه نفت 
خام و بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. این روزها نفت و گاز به اندازه مواد معدنی هیجان انگیز نیستند. 
اما این حقیقت که ذخایر مواد معدنی و فلزات مذکور بهره برداری نشده اند، به وجود مشکل در بهره برداری از آنها در این 
کشور اشاره دارد. آمریکا نزدیک به 5۰۰ میلیون دالر برای کمک به افغانستان برای سامان دهی بخش معدن سرمایه گذاری 
کرد اما این ســرمایه گذاری به ثمر ننشســت که تا حدودی به دلیل عدم تمایل دولت افغانستان برای دادن تعهدات جدی 
بود. علت این بی رغبتی هم این بود که با وجود ثروت معدنی عظیم، افغانســتان یک کشــور جنگ زده با وضعیتی آشفته 
و نا پایدار بوده اســت. حال باید منتظر ماند و دید آیا طالبان می توانند ثبات سیاســی نسبی جهت توسعه بخش معدن و 
بهره برداری از ذخایر معدنی این کشو را فراهم سازند یا خیر. شاید کشورهای محکوم کننده طالبان سر میز منابع این کشور 

جایی نداشته باشند در حالی که به شدت به این منابع نیازمند هستند.


