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مدیر مسئول سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ معتقد است 
سالی که گذشت اقتصاد کشور با اخبار مثبت و منفی زیادی 
مواجه بود که وزن و اثر اخبار منفی بیش از اخبار مثبت بود؛ 
از قطعی گاز و برق صنایع تا جنگ روسیه و اوکراین همه و 
همه خبرهایی اســت که در نهایت می تواند توسعه بخش 

معدن و صنایع معدنی را با دشواری و کندی همراه کند.
در گپ و گفتی با »بهنود دامغانی« مدیر مســئول سایت 
خبری- تحلیلی معدن۲۴، پیرامون مهمترین اخبار و رویدادها 
در بخش معدن و صنایع معدنی، وضعیت تولید و بازارها، 
جنگ روســیه و اوکراین و تاثیر آن بر بــازار کامودیت ها، 
همچنین وضعیت بخش در آیینه رسانه ها و نحوه برنامه 

ریزی برای تعالی آنها به گفت وگو نشستیم.

به عنوان مدیر مســئول یکی از رسانه های تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی، اوضاع دنیای خبر را در سال ۱۴۰۰ چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در ســال ۱۴۰۰ شــاهد تحوالت گسترده در ســطح بین المللی و داخلی بودیم. در داخل، کاهش تولید فوالد به دلیل قطعی 
مقطعی برق و گاز و همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه شاید مهمترین تحولی بود که بخش معدن و صنایع معدنی 

را با چالش مواجه کرد و همین موضوع در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده ای داشت.
از آنجا که تولید فوالد در کشور در سال های گذشته با رشد همراه بود و به ویژه رتبه دهمی ایران در بین کشورهای صاحب 

نام این صنعت تداوم داشت، اما کاهش تولید در چند وقت اخیر خبر ساز شد.
در حوزه بین الملل اتفاقات منطقه و اروپا به ویژه حمله نظامی روسیه به اوکراین سبب افزایش قیمت جهانی فلزات و 
مواد اولیه شد. کشور اوکراین در مواد معدنی، فلزات و همچنین فوالد سهم قابل توجهی داشته و از آن جایی که ریشه 
در شوروی سابق دارد، در فناوری ها و فرآوری آنها نیز کشور قدرتمندی محسوب می شود. همه این اتفاقات در قیمت های 
جهانی فلزات و فوالد تاثیر گذار شد. در پی این اتفاقات، وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ با وضع عوارض صادراتی خواست 
تا بازار داخل را کنترل و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند.  همچنین در سال ۱۴۰۰ شاهد تغییر در معاونت معدنی 
وزارتخانه بودیم و آقای دکتر کشاورز با سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت در این حوزه جای خود را به آقای دکتر محتشمی 
پور داد که ســال ها در حوزه پتروشــیمی و بورس فعال بود و البته از تسلط کافی در حوزه معدن برخوردار نبود. انتظار 
می رود در ســال جدید با تسلطی که ایشان در حوزه معدن کسب می کنند بتواند نقش آفرینی بیشتری در این بخش 

داشته باشند.

بهنود دامغانی، مدیر مسئول سایت خبری-تحلیلی معدن 2۴ مطرح کرد:

اخبار بد، مانعی بر سر راه توسعه
بخش معدن و صنایع معدنی
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 بهترین)خوشــحال کننده ترین( و بدترین)ناراحت کننده یا تاســف بارترین( خبری که در ســال ۱۴۰۰ در این حوزه به آن 
پرداختید چه اخباری بود؟

شــاید بتوان گفت بدترین خبر در ســال ۱۴۰۰ قطعی برق و گاز صنایع بود که در نهایت منجر به افت تولید شــد. از آنجا که 
اقتصاد ما در سال های گذشته متکی به صادرات غیر نفتی طراحی شده، اگر نتوانیم افزایش تولید داشته باشیم، صادرات و 

در نتیجه ارزآوری این حوزه کاهش خواهد یافت که افزایش تورم یکی از آثار آن خواهد بود.
همچنین هر اتفاق بد در حوزه معدن و صنایع معدنی در نهایت می تواند حرکت توسعه ای این بخش را با دشواری و کندی 
مواجه سازد. در سال ۱۴۰۰ در مجموع خبرهای بد بیشتر از اخبار خوب بود و همین که در پایان سال شاهد بودیم شرایط تا 

حدودی حفظ و ثابت نگه داشته شد، تا اندازه ای خوشحال کننده است.
در این میان، ثبات در مدیریت ســازمان ایمیدرو و عدم تغییر آقای دکتر جعفری می تواند یک خبر خوب برای فعاالن بخش 

معدن و صنایع معدنی باشد.

 اگر در جایگاه مســئولیت تصمیم گیری و سیاست گذاری کالن رســانه ای کشور بودید، برای سال ۱۴۰۱ چه تغییراتی در این 
ساختار ایجاد می کردید؟ و شرایط را برای فعاالن این حوزه چگونه فراهم می آوردید؟

حوزه رســانه در ســطح جهانی یک حوزه غیر اقتصادی محسوب می شود و در خارج از کشور هر کس که بتواند رسانه را به 
مقوله ای اقتصادی تبدیل کند، شــاهکار کرده اســت. در حوزه رسانه ای معدن و صنایع معدنی نیازمندیم تا گام های اساسی 

برداریم که مهمترین مشکل موجود در این مسیر تربیت نیروی انسانی است.
ما در این حوزه با مشکل نیروی انسانی با تجربه و خبره مواجهیم و وضع وقتی بدتر می شود که بدانیم برای آموزش نیروی 
انسانی در سال های اخیر اقدام شایسته ای انجام نشده است. باید ساز و کاری در دولت و ایمیدرو طراحی شود تا در موضوع 
آموزش رسانه ها همچون موضوعات ایمنی، حفاری و غیره کالس های آموزشی از سوی ایمیدرو برگزار شود. در این راستا باید 
اقدام به آموزش و پرورش خبرنگاران شــود تا اخبار حرفه ای تری را در این حوزه شــاهد باشیم که ماحصل آن به نفع بخش 

معدن و صنایع معدنی خواهد بود.
ارائه کاغذ یارانه ای از ســوی وزارت ارشــاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحویل آن به مجالتی که با زحمت به تولید 

محتوا می پردازند، به ماندگاری این رسانه ها کمک خواهد کرد.
در مجموع، معضل اصلی این بخش تولید محتوای با کیفیت تصویری و غیر تصویری است که دلیل اصلی آن کمبود خبرنگار 

خبره در این حوزه است.
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سبحان میرزایی/ سردبیر
آغاز سال۱۴۰۰ شمسی با رشد خیره کننده قیمت مواد معدنی، محصوالت فوالدی 
و دیگــر کامودیتی ها همراه بود، به گونه ای که چشــم انداز مثبتی را حداقل به  
سرمایه گذاران حوزه معدن وصنایع معدنی داد که سال پیش رو سالی ست گل 

و بلبل و پر زرق وبرق.
 از آنجا که قیمت های صادراتی همچنان اوج میگرفت و رو به باال پیش می رفت، 
اوضاع داخلی کشور اما نوید شرایط مناسب و ایده آلی را برای فعاالن این حوزه 
نمی داد چرا که در ماه های اول سال و در اواخر بهار بود که زمزمه های قطعی برق 
صنایع در گوش همگان می پیچید، زمزمه هایی که بعدا تبدیل به بمب خبری شد 
و بســیاری از فوالدسازان را با توقف فعالیت، کاهش تولید و افت درآمد مواجه 
کرد. البته این پایان راه نبود و در ادامه و با شروع فصل سرما گاز واحد های تولید 
کننده خوراک و فوالدی ها قطع شد تا آن ها به جای صادرات محصول نهایی مجبور 
به صادرکردن مواد اولیه خود شــوند. در کنار این موضوع تحریم هایی بودند که 

همانند قبل سدی بزرگ بر سر راه صادرکنندگان ایرانی بوده و مانعی برای رشد سرعت آن می شدند. 
اما مشکالت و موانع۱۴۰۰ فقط بسنده به این سال نکرد و به سال جدید هم کشیده شد تا چالش های جدید برای این حوزه 
نه تنها همچنان باقی مانده بلکه به آن ها اضافه شــود. شــروع ســال۱۴۰۱ با خبر وضع عوارض صادراتی همراه شد و شوک 
جدیدی را به معدنی ها و فوالدسازان وارد کرد تا تیرهای پرتاب شده به سمت آن ها تکمیل و تیر سه شعبه نام بگیرد؛ تحریم، 

قطع برق و گاز و عوارض صادراتی.
چالش و موانعی که در این مسیر قرار دارد برخالف سال قبل که شاید نوید سال روشنی را به معدن و صنایع معدنی کشور 

می داد، این بار اما احتماال این ضرب المثل را در گوش همگان زمزمه کرد: "سالی که نکوست از بهارش پیداست!"
درشــرایطی که معدن ایران به سمت توسعه اکتشافات عمیق خود حرکت می کند و فوالد کشور هم هدفگذاری55 میلیون 
تنی را تا3 سال آینده دنبال می کند باید تمام اقدامات ممکن جهت تسطیح و هموار سازی هرچه بیشتر راه پیش روی بخش 
خصوصی صورت گیرد، در غیر این صورت نه تنها تیر ســه شــعبه بلکه باید شاهد تیرهای سه شعبه دیگر و در نهایت زمین 

گیر شدن این حوزه علی رغم وجود ذخایر و سرمایه های عظیم باشیم.

تیر سه شعبه بر پیکر سرمایه های ایران
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رضا زائر حیدری/ تحلیلگر بازار جهانی فوالد
شرایط بازار ایران نمی تواند جدای از بازارهای جهانی باشد و 
متاســفانه اتفاقاتی که شاهد آن هستیم باعث نوعی کمبود 
در بخش های مختلف شده است. حتی قبل از جنگ روسیه 
- اوکراین تقاضا در بازار فوالد بیش از عرضه بود و برای روند 
افزایشــی قیمت ها جنگ مزیدی بر علت شده است. قیمت 
فــوالد و کاالهــای دیگر - بخصوص کاالهایــی که مرتبط با 
انرژی باشــند احتماال افزایشــی خواهد بود بنابر این از نظر 
من می بایست سطح تولید را حفظ کرد و از باالترین ظرفیت 

ممکن است نمود. 
در ایران احتماال توقف های مرتبط با انرژی را خواهیم داشت 

- مانند بعضی از دیگر کشور ها ولی باید چاره ای اندیشید که توقف ها تا حد امکان کاهش پیدا کند. همچنین موضوع تامین 
مواد اولیه نیز می بایست بطور جدی تر دنبال شود. 

چشم انداز پایان جنگ در اروپا مشخص نیست اما چیزی که مشخص است این است که دنیا از این پس تغییر کرده است 
و روسیه در آینده نزدیک در بازار های بلوک غرب جایی ندارد. یک فضای خالی بسیار بزرگ ایجاد شده است که امکان توسعه 
بازار های خارجی ایران را بوجود می آورد. در جهان پیش رو، یعنی سال ۱۴۰۱ و پس از آن، چالش اصلی بازار و فروش است، 

چالش تولید است.صنایع تبدیلی جهان تشنه و بخصوص محصوالت صنعتی فوالد می باشد.

صنایع تبدیلی جهان، تشنه فوالد 
چالش ۱۴۰۱، بازار و فروش
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معاون وزارت صمت در نامه به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار 
است و این عوارض موجب کاهش قیمت مواد اولیه در داخل می شود. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای 
به رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور و برای 
وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت الزم االتباع می باشد و بیان اینکه هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید در 
همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد. رضا محتشمی پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمتهای جهانی برخی 
از محصوالت پایه خصوصا زنجیره فوالد، فراورده های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحوالت و تنشهای اتفاق افتاده در مرزهای 

اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را بوجود آورده که 
تنشهای حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با 
واقعیتهای اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار 
جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد. وی همچنین تصریح کرد: 
از سوی دیگر محدودیتهای اعالم شده در تامین انرژی صنعت، نگرانیهایی را 
در خصوص تامین میزان مناســب از نهاده های تولید و کاالهای پایه را برای 

صنایع داخلی و پروژه های عمرانی بوجود می آورد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانیها کشــور 
را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شــدت صادرات 
کاالهای پایه و تامین میزان مناسب این کاالها برای بازارهای داخلی با احتراز 

از مکانیزمهای امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیتهای گسترده و می گرداند. محتشمی پور ادامه داد: هدفگذاری رسیدن 
به رشــد ۸ درصدی اقتصاد در ســال جاری و کالن پروژه ای مانند مســکن ملی که الزمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، 
کاهش تورم داخلی و تامین مســکن مورد نیاز جامعه اســت نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای 

صنایع داخلی است.

توجه به ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصوالت پایه و تامین کاالی مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی
وی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: اگر صنایع شــاخص بورس با اعمال بســته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف 
قیمتگذاری ســوخت و یا ســایر اجزاء بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می گیرند که 
اثرات آن نیز در رشــد شــاخص بورس تجربه شد، انتظار میرود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصوالت پایه و تامین 

کاالی مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.

ماهیت این عوارض کاهش اصل سود بنگاه ها نیست
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیریهای اقتصادی 
کشــور نخواهد بود، گفت: از ســوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات 
است و نه کاهش اصل سود بنگاه ها و لذا مثال در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصوالت صادراتی و به تبع آن 
ســود حاصل از صادرات شــرکت ها در برخی گروه های صنایع فلزی تا 5۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ 

معاون وزیر صمت در گفتگو با معدن 2۴ خبر داد: 

عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار است
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درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
محتشمی پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کاالیی فرایندی است که طی چند ماهه 
گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از 
بحران جاری نیز در اقتصادهای بســیار بزرگتر و با قابلیت بیشــتر نیز شاهد وضع ممنوعیتها و یا افزایش عوارض صادراتی 

هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.
وی در ادامه ســخنان خود تاکید کرد: توقف و بازگشــت روند کاهش یکروزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابالغ 
عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیر واقعی بازار از فضای سیاســی بین 
المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از ســودآوری بنگاه ها داشــته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در 

عملکرد مالی شرکت ها هست.
 معــاون معــادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآوری کرد: خصوصا هنگامی کــه این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه 

پوشش داده می شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصوالت صادراتی اثر آن کامال خنثی می شود.

تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکت های مندرج در تابلو بورس
محتشمی پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکت های با سهم بازار صادراتی 
باال را مورد تاکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرکت های متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش 
قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکت های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخالت قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با 
فرایندها و دستورالعملهای پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می تواند توجه سازمان بورس را 
نسبت به اثرات مثبت دستور ابالغ شده به همراه داشته باشد. وی در ادامه گفت: بدیهی است که با توجه به محتوای این 

مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازارهای جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بررسیهای خود را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن 
است در اجرای این مصوبات تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد و رفع آنها متمرکز نموده و از مالحظات آن سازمان 

نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایندهای ابالغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می نماید.
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 مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز گفت: اولویت نخست امسال در مجتمع غدیر نی ریز، به 
بهره برداری رسانیدن کارخانه فوالدسازی است که چند سال به طول انجامیده است و امیدواریم 

در ۶ ماهه ابتدایی امسال این مهم محقق شود.
»محســن مصطفی پور« در گفت وگو با ســایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ با اشاره به سال ۱۴۰۰ 
افزود: ســالی که گذشت با وجود همه فراز و فرودها و مشکالت از جمله مشکالت زیرساختی، 
قطعی های گاز و برق، نوسانات روند قیمتگذاری و غیره، اما فوالدسازان و صنعتگران توانستند 

کارنامه و عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
وی بیان داشت: صنعتی همچون فوالد که همیشه از آن به عنوان آبروی کشورها یاد می شود، 

باید در کشورمان دارای اهمیت و جایگاه قابل توجه باشد. مصطفی پور گفت: با توجه به رکود سایر صنایع در سال های اخیر 
و بروز مشکالت متعدد در مسیر فعالیت صنعتگران دیگر حوزه ها، امروز نگاه و تمرکز بر حوزه فوالد بیشتر شده و برخی به 

شمارش سودهای حاصله در شرکت های فوالدی روی آورده اند؛ اما باید گفت مالک قابل اتکایی نیست.
وی ادامه داد: امروز که در دوران سخت اقتصادی و به تعبیر مقام معظم رهبری در »جنگ تمام عیار اقتصادی« به سر می بریم، 
صنعت فوالد توانسته خود را در مدار استاندارد حفظ کند و درآمدهای همین حوزه می تواند کشور را از مشکالت آتی نجات 
دهد. مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۱ دستاوردهای خوبی را در بخش فوالد شاهد باشیم، 

هرچند هنوز مشکالتی وجود دارد که برطرف نشده است.
وی اظهار داشت: یکی از مشکالت مهم، لزوم شناسایی معادن خوب و رسانیدن آنها به مرحله اکتشاف، استخراج و بهره برداری 
است، زیرا بطور حتم در سال های نه چندان دور به مشکل جدی در تامین خوراک برای مواد اولیه کارخانجات فوالد برخواهیم 

خورد.

اولویت های مجتمع غدیر نی ریز در سال ۱۴۰۱
مصطفی پور گفت: اولویت نخست امسال در مجتمع غدیر نی ریز، به بهره برداری رسانیدن کارخانه فوالدسازی است که چند 

سال به طول انجامیده است و در سال گذشته اقدامات خوبی برای توسعه مناسب و قابل قبول آن برداشته شد.
وی ابراز امیدواری کرد کارخانه فوالد سازی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز ادامه داد: تسریع در اجرا و ساخت کارخانه گندله سازی، اولویت دیگر امسال ما است و 
در تالشیم در کوتاه ترین زمان ممکن آن را به مدار تولید برسانیم.

وی بیان داشت: امسال بطور حتم ساخت کارخانه آهک اجرایی می شود و در راستای مسوولیت های اجتماعی مان نیز اجرای 
طرح انتقال آب و همچنین بهره برداری از پســاب شــهر نی ریز با همکاری شرکت آبفای استان فارس یکی از پروژه های مهم 
محسوب می شود. مصطفی پور تصریح کرد: در تالشیم با بهره گیری از دانش نوین، شرکت های دانش بنیان و فناوری های 

جدید مطابق با شعار امسال، به ارتقای بهره وری در مجموعه کمک کرده و اشتغال پایدار داشته باشیم.

محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز خبر داد:

بهره برداری از کارخانه فوالد سازی غدیر نی ریز
در نیمه نخست سال 1401

 لزوم شناسایی معادن جدید برای تامین خوراک فوالدسازان
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به گزارش ســایت تحلیلی خبری معدن ۲۴، پوالد مردان شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، باالترین رکورد تولید ماهیانه 
گندله را با تولید 5۱5 هزارتن، در فروردین ماه ثبت نمودند .

امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان افزود: همکاران پرتالش و با همت شرکت فوالدسنگان، این بار در ماه مبارک رمضان، توانستند 
باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید 5۱5 هزار تن در فروردین ماه ثبت نمایند.

 وی با اشــاره به فرمایش رهبر فرزانه انقالب و کســب این دستاورد تولیدی، تصریح کرد: ]دست یافتن به پیشرفت 
عادالنه در اقتصاد و حل مشکل فقر در 
کشور فقط از مســیر تقویت ” تولید” 
اســت.[ و بی تردید ســربازان جبهه 
اقتصادی در شــرکت فوالد سنگان در 
لبیک به فرامین معظم له، توانستند با 
هم افزایی و همت واال، باالترین میزان 
تولید ماهیانه در این شرکت از ابتدای 
راه اندازی )از سال ۱3۹۶ ( را ثبت و این 
درحالی اســت که کارکنان این شرکت 
سال جدید را با کسب رکوردهای جدید 
آغاز و توانستند، رکوردهای روزانه تولید 
را که در سال قبل بدست آورده بودند 
را در فروردیــن ماه جابجا و برگ زرین 
دیگری را در کارنامه پرافتخار این شرکت 

ثبت و ضبط نمایند.
مدیرعامل فوالد ســنگان ادامه داد: تولید 5۱5 هزار تن گندله درفروردین ماه در حالی به دســت آمد که توانســتیم در سال 
گذشــته با عبور از مرز تولید ۴ میلیون تن افزایش رشــد تولید را ثبت نماییم و انشاهلل با مجاهدت تالشگران فوالد سنگان، 

شاهد تولید 5 میلیون تن گندله ) ظرفیت اسمی کارخانه( تا پایان سال باشیم.
 مدیرعامل فوالد سنگان عوامل متعددی را کسب این مهم دخیل دانست و افزود: محققا، نظام ساختار گرای ساری شده 
در اجزای فوالد سنگان بعنوان یک تیم، مهمترین رمز پیروزی این شرکت در نیل به اهداف است و در این بین افزایش 
بهره وری، بهبودمســتمرفرایند های تولید، تامین به موقع قطعات و تالش مثال زدنی کلیه همکاران، نقشی کلیدی در 
دســتیابی به اهداف دارد. گفتنی است، این شرکت دارای کارخانجات تولید گندله و کنسانتره، با ظرفیت تولید سالیانه 
۱۰ میلیون تن در سال بوده که نقشی موثر و راهبردی در تامین پایدار مواد مورد نیاز عظیم ترین فوالد ساز خاورمیانه” 

فوالد مبارکه” دارد.

علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان مطرح کرد:

 گام عملی فوالد سنگان در تحقق شعار تولید
دانش بنیان، اشتغال آفرین
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رئیس اســبق ســازمان توســعه معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ 
توانســت با وجود همه مســائل و مشکالت، نمره قبولی بگیرد. با این حال انتظار می رود امسال دولت و وزارت صمت باید 
به تقویت ایمیدرو بپردازند، چرا که کشــوری در حال توسعه هستیم و در این مسیر سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو 

باید حمایت و تقویت شوند.
مهدی کرباسیان با اشاره به عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ افزود: 
سال گذشته شاهد بودیم که با وجود همه گرفتاری ها و دست اندازهایی که با صدور 
بخشنامه های متعدد، عدم ثبات رویه در حوزه ارزی و ریالی و همچنین برخی تصمیمات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )که بخشی از آن به دلیل تغییر دولت و وزیر و تغییر 
سیاست ها بدیهی بود( حادث شد، اما در حوزه صادرات بنگاه های خصوصی و دولتی 

عملکرد مناسبی داشتند.
وی بیان داشــت: در ســالی که گذشــت ۱۲ میلیارد دالر از مجموع ۴۶ میلیارد دالر 
درآمدهای صادراتی غیرنفتی کشــور متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بود که 
بیش از هشت میلیارد دالر آن در زنجیره فوالد و بیش از ۱.۶ میلیارد دالر دیگر آن در 

حوزه مس به دست آمد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت صادراتی سال گذشته در این حوزه متاثر از  سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات 

قبل و همچنین تالش مدیران و کارکنان واحدهای مختلف دولتی و خصوصی بود.
وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ همچنین در حوزه  تولید در بخش معدن و صنایع معدنی وضعیت مناسبی را شاهد بودیم و 
این بخش توانست نمره قبولی بگیرد، در این میان برخی تصمیمات به ویژه در حوزه فوالد موجب گالیه دست اندرکاران شد.
رییس اســبق ایمیدرو ادامه داد: همچنین در حوزه تولید و صادرات مس با مدیریت دکتر »ســعدمحمدی« و همکارانشان، 

وضعیت بسیار خوبی را شاهد بودیم که قابل تقدیر است.
رئیس اســبق ایمیدرو یادآور شــد: در حوزه فوالد نیز شــرکت ها عملکرد خوبی در بخش تولید و صادرات در زنجیره به ثبت 
رســاندند و این عملکرد مناســب با وجود همه مشکالت از جمله تداوم تحریم ها، مســائل ارزی، قطعی گاز و برق و سایر 

کمبودها اتفاق افتاد.

لزوم توجه به اکتشافات عمیق
وی اضافه کرد: در حوزه اکتشافات، ایمیدرو همچون سال های گذشته تالش وافری داشت اما امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با سرعت 

و قدرت بیشتری کارها انجام شده و به ویژه به حوزه اکتشافات عمقی توجه بیشتری شود.
کرباسیان گفت: سال گذشته در حوزه آلومینیوم، شرکت سالکو موفق شد با تالش مدیران و کارکنان خود به ظرفیت 3۰۰ هزار 
تنی برســد، همچنین شــرکت های آلومینای جاجرم، ایرالکو و المهدی و عملکرد خوبی داشتند؛ این در شرایطی بود که پودر 

مهدی کرباسیان، رئیس اسبق ایمیدرو مطرح کرد:

نمره قبولی به تولید و صادرات بخش
معدن و صنایع معدنی در سال 1400

 لزوم تقویت ایمیدرو
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آلومینا و بوکســیت به میزان کافی در کشــور وجود نداشت اما با توجه به واردات پودر آلومینا این شرکت ها موفق شدند در 
زمینه صادرات شمش آلومینیوم نیز عملکرد خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در مجموع، حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ با وجود همه مسائل و مشکالت، نمره قبولی گرفت.
رییس اســبق ایمیدرو در ادامه با اشــاره به مشــکالتی که در این حوزه به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به وجود آمد، گفت: 
تضعیف ایمیدرو، تغییرات متعدد در این حوزه و به ویژه انتصاب افراد غیرمرتبط، دخالت مجلس و تصمیمات گرفته شــده 
از ســوی خانه ملت در اواخر ۱۴۰۰ و اوایل امســال و وضع عوارض جدید صادراتی می تواند در سال جاری این حوزه را دچار 

مشکل کند.
وی همچنین با گالیه از عدم مشورت با خبرگان بخش معدن و صنایع معدنی، هشدار داد: تداوم این مسائل مسیر نامشخصی 

برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی رقم خواهد زد.

ورود شرکت های معدنی به حوزه نفت و گاز خسران آفرین است
کرباسیان بیان داشت: سال گذشته برنامه ریزی برای توسعه شرکت های پیش بینی شد که اقدام بسیار خوبی بود، اما در کنار 
آن شــاهد برخی اقدامات غیر مرتبط از جمله ورود شرکت های معدنی به حوزه نفت و گاز بودیم که مطابق تجربه سال های 

گذشته، به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد.
وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تامین زیرســاخت ها وظیفه دولت و ســرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز وظیفه وزارت 

نفت است و شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی نباید به آن ورود پیدا کنند.
رییس اســبق هیات عامل ایمیدرو ابراز امیدواری کرد در ســال ۱۴۰۱ در عناصر نادر خاکی و اکتشافات سرعت بهتری را شاهد 

باشیم و همکاری بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو افزایش یابد.
وی تاکید کرد: انتظار می رود امســال دولت و وزارت صمت باید به تقویت ایمیدرو بپردازند، چرا که کشوری در حال توسعه 

هستیم و در این مسیر سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو باید حمایت و تقویت شوند.
کرباسیان تصریح کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت باید تالش کند تا به جذب  سرمایه گذاری های خارجی بیشتری 

بپردازد و همچنین تامین زیرساخت ها به یاری شرکت ها بپردازد.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به پتانسیل های معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۱ تحول خوبی در این حوزه شاهد 

باشیم و با رفع تحریم ها سرعت اقدامات توسعه ای و اجرایی افزایش یابد.
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در شرایطی که چین و ترکیه به دنبال جایگزینی فوالد روسیه هستند، چرا باید برای صادرات فوالد ایرانی عوارض وضع شود؟/ 
به ستاد تنظیم بازار اطالعات غلط می دهند

 بهرام ســبحانی، رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد در نامه ای وزیر 
صمت با انتقاد از وضع عوارض برای صادرات فوالد نوشت: آیا اکنون 
که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش 
آمده تا تولیدکنندگان فوالد ایران بتوانند خالء موجود در بازار جهانی 
فوالد را پر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی وقفه در تالشــند تا در 
عرضه فوالد در بازارهای جهانی فوالد، خود را جایگزین روســیه کنند، 
اعمال عوارض بر صادرات محصوالت ایرانی اقدامی در جهت توسعه 

صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
در حالی که تولید فوالد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه های بدون 
تقاضای محصوالت فوالدی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه 

اطالعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟
به راستی اجحاف مسلم در حق تولیدکنندگان فوالد و سهامداران آن ها است که محصول خود را در بورس کاال عرضه و نیاز 
داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت کنند.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن فوالد ایران مطرح کرد:

به ستاد تنطیم بازار اطالعات غلط دادند
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در واپســین ساعات سال ۱۴۰۰، دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت مس با حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه و علی زینی وند اســتاندار کرمان دیدار کرد. مدیرعامل شــرکت مس در جریان این دیدارها با اشاره به برنامه های 
رشــد تولید و تسریع در طرح های توسعه ای شرکت از توجه ویژه خود به استفاده از فناوری های دانش بنیان و ظرفیت های 
جوانان انقالبی سخن گفت و رمز پیشرفت، رشد و توسعه کشور را همت و کار جهادی دانست. در این دیدارها امام جمعه 

کرمان و اســتاندار کرمان برای مدیرعامل جدید شــرکت ملی صنایع مس ایران 
آرزوی توفیق کردند.

بازدید از مجتمع مس شهربابک
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران همچنین در اولین روز از سال ۱۴۰۱ در 
بازدید از معدن میدوک، چاه فیروزه و کارخانجات مجتمع مس شهربابک، با اشاره 
به سخنان نوروزی مقام معظم رهبری، توجه به دانش بنیان ها، بومی سازی و تولید 

داخلی را ضروری دانست.
وی در نشســتی با حضور، مدیر و معاونین مجتمع مس شهربابک، رضا حسینی 
نماینده مردم شــهربابک و شمسی سرپرست فرمانداری با اشاره به سخنان مقام 

معظم رهبری و نامگذاری سال جدید گفت: تولید امری بسیار مقدس و ارزشمند است که پرسنل شرکت مس باید از تولید 
دفاع کرده و رونق، افزایش و تداوم تولید را در اولویت های کاری خود قرار دهند.

دکتر رستمی با اشاره به اهمیت دانش بنیان ها، بومی سازی و تولید داخلی بیان داشت: توجه به دانش بنیان ها در مجتمع ها 
از مسائل بسیار مهم است که باید در سال پیش رو مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به این که توجه به نیروی انسانی از اهم برنامه ها است، گفت: ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی و فراهم کردن 
مقدمات الزم برای زندگی آبرومندانه و عزت مندانه پرسنل از مهم ترین مسائلی است که مورد توجه من و همکارانم است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به انجام مسئولیت های اجتماعی توسط مجتمع های مس اشاره و تأکید کرد: 
مجتمع مس در منطقه عالوه بر مزایایی که داشته، آسیب هایی هم به دنبال دارد که باید با انجام مسئولیت های اجتماعی 
در منطقه جبران شود. وی ادامه داد: انجام این مسئولیت ها نه تنها نباید با منت گذاری بر سر مردم و جامعه انجام شود 
بلکه باید به عنوان وظیفه مجتمع این مهم انجام پذیرد. وی اظهار داشت: محرومیت زدایی در منطقه باید ریشه ای انجام 
شود و به خودکفایی و توانمندسازی محرومین بیانجامد و کارهایی مانند توزیع بسته های حمایتی و معیشتی به تنهایی 

کارساز نیست.
دکتر رستمی بر سرعت بخشی طرح های توسعه ای شهربابک تأکید کرد و گفت: روند پروژه های توسعه باید شبانه روزی و با 

نظام مدیریت پروژه انجام شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه ها به بهره برداری برسند.
مدیرعامل شرکت مس بر انضباط مالی و دوراندیشی در اجرای طرح های توسعه تأکید کرد و افزود: اجرای طرح های توسعه 

باید با نگاه دوراندیشانه، تدبیر و با برنامه زمان بندی مشخص انجام شود.
وی بیان داشــت: توجه به دانش بنیان ها در مجتمع ها از مسائل بسیار مهم است که باید در سال پیش رو مورد توجه ویژه 
قرار گیرد. رستمی برنامه ریزی برای ساخت و بومی سازی قطعات مورد نیاز را امری ارزشمند در کنار تولید دانست که باید در 

اولویت کاری مجتمع ها باشد.

گزارش سفرهای استانی مدیرعامل شرکت مس در نخستین روزهای سال نو

دغدغه اصلی؛ دانش بنیان ها، بومی سازی و تولید داخلی
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دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی
دکتــر علــی رســتمی مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مــس ایران همچنین روز ششــم فروردیــن در دیــدار جداگانه با 
حجت االسالم والمسلمین ســیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و عابدین خرم استاندار آذربایجان 
شــرقی گفت وگو کرد. وی اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، شرکت ملی صنایع مس ایران با همت و 
کار جهادی شعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« را عملیاتی خواهد کرد. وی در این دیدارها با اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ 
از ســوی مقام معظم رهبری، گفت: مأموریت بزرگی که بر عهده مدیران به ویژه بخش صنعت و تولید گذاشــته شده تکلیف 

ما را سنگین تر کرده است.
دکتر رستمی با بیان این که تولید یک میلیون تن کنسانتره در مس سونگون هدف بزرگی است که با توجه به توان شرکت 
ملی مس دور از دســترس نیســت، افزود: برای ایجاد واحد ذوب ۴۰۰ هزار تنی در سونگون برنامه مشخص داریم و تبدیل 

کنسانتره به کاتد قدم نخست در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از این محصول با ارزش است.
وی ضمن تأکید بر عزم و اراده شرکت مس برای توسعه صنایع پایین دستی جهت بهره مندی کشور و استان از منافع سرشار 

گفت: تحقق این اهداف منوط به استفاده فناوری های دانش بنیان، ظرفیت 
جوانان انقالبی و کار و تالش جهادی است.

مدیرعامل شرکت مس اظهار داشت: با تالش و همت جهادی جایگاه مجتمع 
مس ســونگون را ارتقا می دهیم و امیدواریم ظرف ســه ســال آتی، شاهد 

بهره برداری از واحد ذوب، تولید کاتد و صنایع پایین دستی باشیم.
در این دیدارها امام جمعه تبریز و اســتاندار آذربایجان شــرقی ضمن ارائه 
رهنمودهایی، برای دکتر علی رســتمی در هدایت شــرکت ملی صنایع مس 

ایران آرزو توفیق روزافزون کردند.
بازدید از مجتمع مس سونگون

عالوه بر این مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران در نخستین بازدید 
خود از مجتمع مس ســونگون و حضور در اولین جلســه تولید این مجتمع در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: طبق رهنمودهای مقام 

معظم رهبری باید با کار جهادی به اجرای طرح های توسعه ای شرکت مس سرعت دهیم.
دکتر علی رســتمی روز ششم فروردین، پس از دیدار با مقامات استانی آذربایجان شرقی ضمن بازدید از بخش های مختلف 

مجتمع مس سونگون، برای نخستین بار در جلسه تولید این مجتمع، شرکت کرد.
وی در این جلسه اجرای طرح های توسعه مجتمع مس سونگون را یکی از اولویت های شرکت مس دانست و تصریح کرد: 
باید بر روی تحقق اهداف تعیین شده یعنی تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد و یک میلیون تن کنسانتره در عرض سه سال، تمرکز کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به قدمت باالی معدنکاری و توان باالی مهندسین ایرانی و تاکید بر استفاده 
از فناوری های دانش بنیان، گفت: به طور قطع نیروی انسانی سرمایه اصلی شرکت مس است و نباید نقش آنان را نادیده 

بگیریم و باید با استفاده از همه ظرفیت ها زمینه توسعه بیشتر و سریع تر صنعت مس را فراهم سازیم.
وی با اشــاره به شــعار سال  ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در راســتای تحقق این شعار، باید فناوری های 
دانش بنیان را مورد حمایت قرار داد تا شــاهد به ثمر نشســتن استعدادها و به تبع اشتغال زایی و محرومیت زدایی 

در منطقه باشیم.
رستمی با اشاره به توسعه کشور کره توسط دو شرکت بزرگ آن، افزود: شرکت مس نیز با توجه به پتانسیل هایی که دارد 
می تواند یکی از شرکت های اثرگذار و پیشران پیشرفت ایران باشد. مدیرعامل شرکت مس با تاکید بر فعالیت های جهادی 
در این عرصه، گفت: از خداوند متعال، توفیق سربازی در راستای بالندگی و اعتالی میهن عزیزمان را مسالت می کنیم.
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در این نشست الهویردی دهقانی نماینده ورزقان و خاروانا، مهدی اهرابی عضو هیأت  مدیره و معاون هماهنگی، کیارش مهرانی 
معاون مالی و اقتصادی، بهروز رحمتی معاون توســعه و اکتشافات، مهدی سلمانی مدیر گروه حراست، محمدجواد خلیلی 
مشاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی و حوزه مدیرعامل و جهانگیر رضوی مدیر مجتمع مس سونگون حضور داشتند.

دیدار مجمع نمایندگان استان کرمان با مدیرعامل شرکت مس به منظورهم افزایی بیشتر و پیگیری طرح های توسعه صنعت 
مس، مجمع نمایندگان استان کرمان به همراه استاندار کرمان با دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت مس دیدار و گفت وگو 
کردند.  در این دیدار مســائل و دغدغه های نمایندگان در خصوص پیشــرفت و توسعه صنعت مس در استان کرمان  مطرح 
شده و با مدیرعامل شرکت مس تبادل نظر شد. بر اساس این گزارش، نمایندگان در این نشست حمایت همه جانبه خود از 
مدیرعامل شــرکت مس و برنامه های توسعه صنعت مس در استان کرمان را اعالم کرده و تدوین و ارایه برنامه های اجرایی 
طرح های توسعه را از مهمترین دغدغه های خود برشمردند. همچنین در این دیدار دکتر علی زینی وند استاندار کرمان حمایت 

خود را از مدیریت شرکت مس و برنامه های توسعه اعالم کرد.
وی خواســتار سرعت بخشــی به طرح های توسعه و ایفای نقش موثرتر شــرکت مس در برنامه های فرهنگی و مسئولیت 
اجتماعی اســتان شد. شتاب بخشی به طرح های توســعه و افزایش تولید مس، جبران عقب ماندگی توسعه صنعت مس، 
تدوین طرح جامع صنعت سبز مس و مدیریت مسایل زیست محیطی در توسعه، بورسی شدن شرکت های تابعه و استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان اســتان و افزایش بهره وری و اشتغال زایی در شرکت های زیرمجموعه، برنامه ریزی برای 
افزایش حمایت های فرهنگی،  تکمیل اکتشافات در تمام استان کرمان، کمک به اکتشافات در سراسر کشور و توسعه متوازن 

در صنعت مس از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان استان کرمان بود.
مصصم به روشن کردن موتور توسعه صنعت مس هستیم

دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمان و همچنین 
زینی وند استاندار کرمان گفت: برای حرکت موتور توسعه صنعت مس و تبدیل این صنعت به یک توسعه دهنده 
در کشور و استان های کرمان و آذربایجان شرقی به حمایت جدی مسئولین نیاز داریم.  وی افزود: ۱7 میلیارد 
تن ماده معدنی در کشــور کشف شــده که این میزان ماده معدنی برای ۲۰۰ سال فعالیت شرکت مس کافی 
است. این در حالی است که تنها در 7 درصد از کشور اکتشاف مس صورت گرفته است. مدیرعامل »فملی« با 
بیان اینکه برنامه های اکتشافی با قدرت ادامه خواهد یافت، ادامه داد: با خرید تجهیزات اکتشافی، فعالیتهای 
اکتشــافی در شــرکت متمرکز شده و از حالت پیمانکاری خارج خواهد شد. دکتر رستمی اظهار داشت: در حال 
حاضر به رغم دارا بودن رتبه پنج در ذخایر معدنی و داشــتن بیش از 5 درصد ذخایر مس دنیا در تولید مس 
تصفیه دارای رتبه ۱۹ هســتیم. مدیرعامل شرکت مس افزود: بنا داریم در دولت آقای دکتر رییسی تولید مس 
را از ۲۸5 هزار تن کاتد به یک میلیون تن برســانیم و اگر به این میزان تولید دســت یابیم به رتبه 5 در تولید 
مس کاتد ارتقا پیدا می کنیم. دکتر رستمی گفت: یک میلیون تن کاتد ۱۰ میلیارد دالر درآمد صادراتی، به همراه 
خواهد همچنین این هدف اشتغال زایی 5۰ هزار نفری برای کشور را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: 
برای تحقق این موضوع ۱3 میلیارد دالر سرمایه گذاری تعریف شده و امیدوارم با اجرایی شدن آن شاهد برکات 

آن برای کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت مس تأکید کرد: عقب افتادن صنعت مس دالیل زیادی می تواند داشته باشد ولی معتقد هستم که توسعه 
نیافتگی صنعت مس در طی ســال های گذشــته ارتباطی به تحریم ها نداشته و نمی توان از آن به عنوان دلیل یاد کرد. به 

نظر می رسد دلیل اصلی به ریسک ناشی از اجرای طرح های توسعه و شجاعت به خرج ندادن مجموعه مدیریتی است.
وی گفت: ما مشــکالتی مانند نیروی انســانی متخصص در حوزه مس، مسائل مالی، ماده معدنی و بازار نداریم بلکه برای 

توسعه فقط به شجاعت مدیریتی نیاز داریم.
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صنعت فوالد در زمره معدود صنایعی است که به اهداف خود برای افزایش ظرفیت تولید تا سقف 55 میلیون تن در سند 
چشــم انداز ۱۴۰۴ خواهد رسید. با این حال، در چند سال اخیر، عدم توازن در زنجیره و نیز توسعه نامتناسب زیرساخت های 
انرژی و ســایر صنایع وابســته منجر به بروز چالش های متعددی در صنعت فوالد کشور شده است. با توجه به سهم مصرف 
فوالد در داخل کشــور و ظهور رقبای جدید در بازارهای جهانی فوالد، توجه به مزایای رقابتی کشــور و ســرمایه گذاری برای 
بهره برداری بهینه از این مزایا برای ربودن گوی ســبقت از رقبا بســیار اهمیت دارد. بر همین اساس، شرکت ملی فوالد ایران، 
با نگاهی جامع و همه جانبه، مطالعه و ســرمایه گذاری برای تولید محصوالت کیفی و توســعه طرح های فوالدی، به سمت 

نقش آفرینی و حضور موثرتر صنعت فوالد در بازارهای جهانی حرکت می کند.
در ســند چشم انداز ۱۴۰۴ رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون 
تن فوالد در کشــور پیش بینی شده است و صنعت فوالد جزو 
معدود صنایعی اســت که به اهداف خود در این افق خواهد 
رســید. در حال حاضر، ظرفیت تولید فوالد کشور بیش از ۴۰ 
میلیون تن است که این مسئله موجب قرارگیری ایران در رتبه 
دهم جهانی می شــود. با راه اندازی واحدهای فوالدی جدید و 
افزایش ظرفیت تولید تا 55 میلیون تن، ایران رتبه هفتم دنیا 
را در زمینه برخورداری از ظرفیت های تولید کسب می کند. اما 
مســئله مهم تر در صنعت فوالد، میزان تولید بهینه و مصرف 
است. در ســال جاری، به دلیل مشکالت پیش آمده در حوزه 
برق و گاز، آمار تولید فوالد نســبت به ســال گذشته کاهش 
یافته اســت که این یک زنگ خطر جدی بــرای راکد ماندن 

ســرمایه گذاری های انجام شــده در این صنعت و منابع کشور به شــمار می آید. در سال جاری، تولید بیش از 3۲میلیون تن 
فوالد در کشــور برنامه ریزی شــده بود، اما با وجود چالش های فعلی، نه تنها تولید به این مقدار نمی رسد، بلکه حتی کمتر از 

3۰ میلیون تن تا پایان سال خواهد بود.

توسعه ای نامتوازن
توسعه نامتناسب زیرساخت های انرژی همگام با صنعت فوالد کشور را باید اصلی ترین چالش فعلی این صنعت برشمرد. در 
سال جاری، خطوط تولید برخی از واحدهای تولید فوالد به سبب قطعی برق و یا گاز متوقف شدند. با توجه به اینکه فوالد 
یک صنعت پایه به شــمار می آید، کمبود انرژی در این بخش به صورت زنجیروار بر ســایر حوزه های صنعتی و اجتماعی اثر 
می گذارد. با این حال، اگر تا سال ۱۴۰۴ چالش های زیرساخت های انرژی صنعت فوالد برطرف شوند، این صنعت کشور همچنان 
در حوزه معدن و اکتشافات جدید با چالشی جدی مواجه خواهد بود. همگام با شروع طرح جامع فوالد در یک دهه پیش، 
شرکت ملی فوالد ایران نیز فعالیت های گسترده ای را در این خصوص در دستور کار قرار داد. در آن زمان، توازن مناسبی میان 
حلقه های مختلف زنجیره فوالد وجود نداشت، اما اقدامات انجام شده موجب بهبود نسبی شرایط این صنعت شده است. 

مدیرعامل شرکت ملی فوالد در گفتگو با معدن 2۴ مطرح کرد:

فقدان توازن در فوالد
شرکت ملی فوالد ایران، بازوی اجرایی صنعت فوالد کشور
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با این حال، امروز زنجیره فوالد با عدم توازن  بزرگی در بخش اکتشاف معدن و تولیدات معدنی مواجه است و باید اقدامات 
مناســبی در خصوص چابک ســازی فعالیت های معدنی انجام شود. در حال حاضر، صدور پروانه اکتشافی، عملیات اجرایی 
اکتشاف و استخراج ماده معدنی فرایندی زمان بر است و این مسئله عدم توازن شدیدی را در زنجیره تامین ایجاد می کند.

علت اصلی تشدید عدم توازن در زنجیره فوالد کشور، فقدان دیدگاهی جامع در بخش های مختلف متناسب با منافع کالن 
کشــور است. با توجه به سیاست  ها و استراتژی های سال های گذشته، ســرمایه گذاری های فراوانی در صنعت فوالد انجام 
شــده اســت. بهره برداری از این ظرفیت، عالوه بر حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، مستلزم توسعه و همراهی 

سایر بخش های مرتبط است تا از سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت تا جای ممکن بهره  برداری اقتصادی شود.
همان طور که اشاره شد، یکی از چالش های مهم صنعت فوالد رشد نامتناسب سرمایه گذاری ها در این صنعت و سایر صنایع 

زیرساختی است. برای نمونه، در حوزه ریلی حدود ۱۴ هزار کیلومتر ریل راه آهن در کشور وجود دارد که 
در برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، طول این خطوط باید به ۲5 هزار کیلومتر )بیش از 3 هزار کیلومتر مرتبط با 
صنعت فوالد( برسد. این در حالی است که هم اکنون ساالنه فقط ۲5۰ کیلومتر راه آهن جدید در کشور 

احداث می شود.
تامین آب، دیگر چالش صنعت فوالد کشور به شمار می آید. شرکت ملی فوالد ایران همواره توصیه می کند 
که صنایع فوالدی کشــور در کنار منابع آبی پایدار احداث شــوند )حاشیه خلیج فارس و دریای عمان(. 
این مقوله از چندین جنبه اهمیت دارد: تامین آب مصرفی، دسترسی به بازار و سهولت در تامین مواد 
اولیه برای طرح های با افق بلندمدت. در سال های اخیر، اظهار نظرهایی مبتنی بر لزوم کاهش مصرف 
آب در صنایع فوالدی کشــور برای حل چالش آب عنوان شده است. باید در نظر داشت که کل مصرف 
آب در زنجیره فوالد حدود ۲۰۰میلیون متر مکعب اســت که در مقایسه با مصرف آب ساالنه کشور که 
به حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب می رســد، رقم ناچیزی است. بنابراین صرفه جویی در سایر بخش های 

پرمصرف، از جمله کشاورزی، می تواند مشکل کم آبی کشور را بهبود ببخشد.
ایران دومین دارنده ذخایر گازی در دنیاست و این امر مزیتی رقابتی برای صنایع انرژی بر محسوب 
می شــود. اما در سال جاری نه تنها قیمت گاز رقابتی و متناســب با تولیدکنندگان محاسبه نشده، 
بلکه قیمت آن در ایران با مصرف کنندگان مقایســه می شود که این مسئله به معنای استفاده بهینه 
از ظرفیت های کشــور نیست. در واقع قیمت گاز از یک ســو و کمبود آن از سویی دیگر چالشی را 
برای صنعت فوالد کشــور به وجود آورده است، به گونه ای که چندین واحد فوالدی کشور که آماده 
افتتاح اند، به سبب کمبود گاز، قادر به شروع کار نیستند. صنعت فوالد سهمی 7 درصدی از مصرف 

گاز کشــور را به خود اختصاص می دهد و در شــرایط افزایش تقاضا برای گاز، اولین واحدهایی که با قطعی گاز مواجه 
می شوند واحدهای فوالدی اند. اگرچه در سال های اخیر بیشترین رشد صادرات و سودآوری مربوط به صنایع معدنی از 
جمله فوالد و مس بوده است، این چالش ها موجب کاهش سرمایه گذاری و ضرر و زیان این صنایع می شوند. بنابراین 
یکی از اولویت های شرکت ملی فوالد ایران یافتن راهکارهای جایگزین برای مصرف انرژی است. این راهکارها می توانند 
به صورت مقطعی و یا بلندمدت باشند. واردات گاز، ورود به حوزه اکتشاف گاز و توسعه این صنعت و استفاده از گازهای 
ِفِلر خروجی پاالیشــگاه ها و منابع ُکک و زغال برخی از راهکارهای پیشــنهادی در حوزه گاز است. البته توجه به مسائل 

زیست محیطی برای استفاده از منابع غیرگازی بسیار اهمیت دارد تا مشکل جدیدی ایجاد نشود.
چاره اندیشی برای توسعه صادرات 

غیر از چالش های زیر ســاختی اشاره شــده، نباید از چالش های آتی این صنعت، به خصوص در زمینه بازارهای جهانی فوالد، 
غافل شــد. خلیج فارس یکی از کانون های اصلی مصرف انرژی در دنیا به حســاب می آید و ایران نیز از این مزیت رقابتی در 

یکی از چالش های 
مهم صنعت فوالد 

رشد نامتناسب 
سرمایه گذاری ها در این 

صنعت و سایر صنایع 
زیرساختی است. برای 

نمونه، در حوزه ریلی 
حدود 14 هزار کیلومتر 

ریل راه آهن در کشور 
وجود دارد که در برنامه 
چشم انداز 1404، طول 
این خطوط باید به 25 
هزار کیلومتر )بیش از 
3 هزار کیلومتر مرتبط 

با صنعت فوالد( برسد. 
این در حالی است که 
هم اکنون ساالنه فقط 
250 کیلومتر راه آهن 

جدید در کشور احداث 
می شود.
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حوزه صنایع مختلف بهره مند شــده است. اما کشــورهایی نظیر هند، که برنامه های توسعه محور فراوانی در صنعت فوالد 
با اســتفاده از مزیت گاز دارد، از رقبای جدی صنعت فوالد در ســال های آتی خواهند بود. پاکستان نیز، با بهره مندی از خط 
لوله انتقال گاز ترکمنســتان و فراهم کردن زیرساخت های انرژی، تهدیدی جدی برای بازارهای صادراتی فوالد کشور به شمار 
می آید. با توجه به اینکه مصرف داخلی فوالد در کشــور حدود ۲۰ میلیون تن اســت، اگر تولید 55 میلیون تن فوالد محَقق 
شــود، توجه به صادرات مناســب ترین گزینه به نظر می رسد. بدیهی اســت که ورود رقبای جدی فضای صادرات را دشوارتر 
می کند. بنابراین الزم است که برنامه ریزی های دقیق تری در صنایع فوالدی صورت بگیرد تا مزیت های رقابتی کشور از دست 
نرود. اگرچه هم اکنون صادرات فوالد انجام می شود، انسجام و هماهنگی در صادرات از الزامات این صنعت به شمار می آید 
و با جلوگیری از رقابت ناســالم در صادرات و توجه به اهداف بلندمدت، ضمن حفظ بازارهای فعلی، بازارهای جدیدی را در 

این بخش می توان متصور بود.
چالش های جهانی صنعت فوالد نیز غالبا مرتبط با مســائل زیســت محیطی و تکنولوژی هــای جدیدند که در آینده ای نه 
چندان دور قطعا گریبان گیر صنایع فوالدی کشور خواهند شد. به همین منظور، شرکت ملی فوالد ایران، با برگزاری جلسات 
با شــرکت های بزرگ فوالدی و تشــکیل اتاق فکرهای مختلف، به دنبال ارائه راهکارهایی است که سرمایه گذاری ها در این 
عرصه را ارتقا ببخشد و تاب آوری صنعت فوالد در مقابل تنش ها و محدودیت ها را افزایش دهد هم اکنون در اتاق فکرهایی 
متشکل از شرکت های مشاور، افراد دانشگاهی، انجمن ها و رسانه های تخصصی در صنعت فوالد و نمایندگانی از شرکت های 
بزرگ فوالدی، موضوعات مختلف این حوزه بررســی می شود تا با تصمیم گیری مناسب تر، بخش های مختلف صنعت فوالد 

در کشور به هم افزایی برسند.

حرکت به سمت تولید محصوالت کیفی
یکی از رسالت های اصلی شرکت ملی فوالد ایران اتمام پروژه های فوالدسازی است. این شرکت، با همکاری سازمان ایمیدرو، 
برای تامین مالی پروژه های فوالدی و اجرای آن ها متناسب با تامین مالی فایننس اقدام می کند. از سایر این طرح ها می توان 
به فوالد کردســتان، فوالد میبد و طرح ۱۰ میلیون تنی خلیج فارس و چابهار اشاره کرد. در حال حاضر تمام واحدهای احیای 

هفت طرح استانی راه اندازی شده اند و واحدهای فوالدسازی طی دو سال آینده به مدار تولید خواهند رسید.
امروز توسعه صنعت فوالد کشور مستلزم تعریف چشم  انداز جدیدی است تا بتوان مسیر را متناسب با برنامه های جدید 
پیش برد. در گذشــته، توســعه کّمی اولویت اصلی بوده است، اما توسعه کیفی و تکنولوژیک و نیز بهبود بهره وری در 
واحدهای فوالدی موجود اولویت اصلی شرکت ملی فوالد ایران محسوب می شود که این مهم به برنامه ریزی دقیق تری 
نیاز دارد. در همین راســتا این شــرکت، به عنوان بازوی اجرایی سازمان ایمیدرو، با همکاری وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت، در حوزه صدور مجوزهای جدید و کمک به تحصیل تکنولوژی های جدید با هدف بهبود کیفیت و بهره وری، آماده 
انجام وظایف اســت. در دنیا غالبا ۱5 تا 3۰ درصد تولید فوالد کیفی اســت، اما این رقم در ایران قابل توجه نیست. اگرچه 
ســرمایه گذاری هایی برای تولید محصوالت کیفی در برخی شرکت های بزرگ انجام شده است، بسیاری از شرکت ها به تولید 
فوالد کربنی و فوالد ساده ساختمانی روی آورده اند. علت اصلی سوق یافتن صنایع به سمت تولید این نوع فوالد، کوچک تر 
بودن بازار محصوالت کیفی است. هر مقدار که صنایع به ماده اولیه نزدیک تر شوند، بازار بزرگ تری را پیِش رو خواهند داشت 
و می توانند ســهم مناســب تری از بازار را به خود اختصاص دهند. به عالوه،  این مسئله برای ِبرندسازی شرکت های فوالدی 
بسیار اهمیت دارد. تولید فوالد کیفی و یافتن بازارهای جدید مستلزم تغییر دیدگاه ها از سنتی به علمی، همکاری و همراهی 
تمام حلقه های زنجیره، سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و مصرف مواد پیشرفته  تر است. در واقع، با پیشرفت صنایع و 
صنعتی تر شدن کشور، می توان به حوزه تولید فوالد کیفی راه یافت. همچنین پیشرفت صنعت خودرو و مصرف ورق کیفی 

در بدنه و شاسی خودروها باعث افزایش سرمایه گذاری در واحدها برای تولید فوالد کیفی می شود.
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هلدینگ گردشگری
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 مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگویی مشروح و مفصل با سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ 
پیرامون مسال مختلفی همچون وقایع و اتفاقات سال ۱۴۰۰، مشکالت فراروی شرکت ها و صنایع در این سال، لزوم توسعه 

اکتشافات در کشور و همچنین تحقق شعار امسال و منویات رهبر معظم انقالب به صحبت پرداخت.
»محمد حسین بصیری« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ افزود:  سال ۱۴۰۰ سال عدم قطعیت ها بود، 

به طوری که اتفاقات پیچیده ای در این سال در بازار جهانی و داخلی به وقوع پیوست.
وی گفت: فقط نگاهی به زنجیره فوالد در بخش سنگ آهن نشان دهنده نوسانات شدید قیمتی است، به طوریکه مطابق 

قیمت های می متالز، عیار ۶۰ ســنگ آهن که در سال ۹۹ حدود5۰ دالر 
قیمت داشــت، در فروردین ۱۴۰۰ به ۱3۰ دالر، در شــهریور به ۱۸۰ دالر، 

دی ماه مجدد به 5۰ دالر و اسفند پارسال به ۸5 دالر رسید.
بصیری بیان داشــت: از این محل فشار زیادی به هلدینگ ماهان نیز 
وارد شد. به طور مثال در پی افزایش قیمت جهانی در حالی که باید ۴۰ 
درصد حق السهم به ایمیدرو پرداخت می شد، این میزان به ۱۲۰ درصد 
افزایش یافت و به ضرر ما تمام شــد و نوســان یاد شده سبب شد در 

حوزه سنگ آهن نتوان برنامه ریزی خوبی داشت.
وی ادامه داد: در ســالی که گذشت افزایش قیمت و تورم جهانی را در 
سایر حوزه ها از جمله میلگرد و شمش به واسطه جنگ روسیه و اوکراین 
شــاهد بودیم به طوری که قیمت  میلگرد در ترکیه تا یک هزار دالر نیز 

رسید. همچنین جهش های متعدد کرونا و موج های جدید آن سبب شد تا وضعیت فرو آلیاژ ها جهش عجیبی داشته باشد 
و این نوسانات بسیاری سرمایه گذاران را به اشتباه انداخت.

مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: تورم جهانی می توانست در حوزه صادرات به کمک کشور 
ما بیاید، اما تداوم تحریم ها، مشــکالت انتقال ارز، قطعی برق و گاز و عدم ثبات تولید اجازه ندارد از این فرصت صادرات 

استفاده کنیم.
وی گفت: در مجموع ســال بســیار متغیری را شاهد بودیم که نظیر آن را در ســال ۲۰۱۲ نیز دیده بودیم؛ در آن سال قیمت 

جهانی سنگ آهن از ۱7۰ دالر به 3۰ دالر کاهش یافت و بسیاری شرکت ها ورشکسته شدند.

لزوم توسعه زیرساخت های صنعتی
بصیری یادآور شد: از موضوعات اساسی که در سال ۱۴۰۰ به صنعت داخلی ضربه زد، ضعف در زیرساخت ها بود؛ به طوری که 
قطعی برق از اواسط خرداد تا اواسط شهریور ماه تعطیلی پیاپی کارخانجات فوالد سازی را رقم زد؛ کارخانجاتی که نمی توانستند 

نیروهای خود را تعدیل کنند و در نتیجه زیان زیادی به مجموعه ها وارد شد.
وی اظهار داشت: همچنین در فصل زمستان به دلیل قطعی مقطعی گاز، واحدهای نوردی نیز تعطیل شدند و مجتمع های 

محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ ماهان در گفتگو با معدن 2۴ مطرح کرد:

1400، سال عدم قطعیت ها
 لزوم توسعه زیرساخت های صنعتی با همکاری دولت و بخش خصوصی

 لزوم توسعه اکتشافات در کشور
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احیاء نیز تا دو ماه به همین دلیل تعطیل بودند؛ بر این اســاس پنج ماه از ۱۲ ماه ســال را نتوانستیم کار کنیم و خاموشی ها 
و قطعی ها ۴۰ درصد از توان شرکت ها را گرفت و در شرایطی که با ۶۰ درصد ظرفیت کار می کردند چگونه می توان صحبت 

از بهبود بهره وری داشت؟
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان معتقد است دولت باید به بهبود فضای کسب و کار بپردازند و این مهم 
فقط در موضوع قوانین و رفع مقررات زائد نیست، بلکه در بحث زیرساخت ها نیز مطرح است. وی بیان داشت: سال گذشته 
دولت اعالم کرد که صنایع می توانند به تولید برق بپردازند، این هلدینگ نیز تصمیم گرفت تا به احداث نیروگاه بپردازد، اما 
حتی نمی دانیم نرخ گاز نیروگاهی چقدر اســت و این عدم ثبات قوانین در حال ضربه زدن به صنعت اســت. بصیری افزود: 
هنوز نرخ گاز برای ۱۰ هزار مگاوات برقی که قرار بود صنایع تولیدکننده آن باشند از سوی وزارت نفت تعیین نشده است. وی 
تصریح کرد: صنایع عالقه مند به انجام کار و کمک حال دولت بودن هستند، اما عدم شفافیت کافی و وجود قوانین دست و 

پاگیر به مشکالت دامن زده است.
بصیری گفت: ســال گذشــته همچنین شاهد رکود شــدید صنعت بودیم به ویژه در بخش نوردکاری ضرر و زیان زیادی به 
واحدها ناشی از رکود صنعت و همچنین قیمت گذاری عجیب در طول زنجیره فوالد وارد شد و چندین مجموعه القایی در 

سطح کشور تعطیل شدند.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ دولت با وضع قانونی به قیمت گذاری در زنجیره فوالد پرداخت، اما سال گذشته این موضوع کاماًل 

رها شده بود و در این فضا شاهد بودیم به طور ناگهانی در پایان سال عوارض صادراتی جدیدی وضع شد.
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان گفت: به نظر می رسد سال گذشته شاهد سردرگمی عجیبی بودیم، که 

این موضوع از تغییر دولت و عدم شفافیت موجود نشات می گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: در این راستا استفاده از ابزار بورس می تواند به بهبود شفافیت بیانجامد، به شرطی که قیمت گذاری و 
همچنین معامالت خارج از بورس )که برخی از آنها توســط شــرکت های وابسته به دولت یا شرکت های شبه دولتی صورت 

می پذیرد( انجام نشود.
به گفته بصیری، سال گذشته همچنین حرکت خوبی در کل زنجیره برای آزادسازی معادن و استفاده از محدوده های معدنی 
که سالها بود مورد بهره برداری قرار نمی گرفتند شاهد بودیم، اما به دلیل تغییر دولت این طرح نیز عقیم ماند و متوقف شد.
وی اظهار داشــت: تشکیل هلدینگ های عام پروژه با ایجاد کنسرســیومی از سوی شرکت های بزرگ برای برداشتن گامهای 
اساسی و همچنین ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس اتفاق خوبی بود که در بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم، اما 

هر یک به دالیلی متوقف شد و شاید بتوان گفت تغییر دولت عامل اصلی این توقفات بوده است.
مدیرعامل هلدینگ ماهان همچنین یادآوری کرد: در سال گذشته یک سری مزایده ها در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار 
شــد، اما حضور شرکت های شبه دولتی یا نیمه دولتی )که معمواًل بزرگ مقیاس هستند(، اجازه ورود به بخش خصوصی را 
نمی دادند؛ از جمله این موارد مزایده معدن شیطور قابل ذکر است که در حقیقت به بخش دولتی واگذار شد، همچنین اعداد 

و ارقامی رد و بدل می شود که با هیچ منطقی سازگار نیستند.
وی تاکید کرد: این قبیل موارد اجازه نمی دهد بخش خصوصی بزرگ شــود و در نتیجه نمی توان انتظار داشت که وضعیت 

اقتصادی کشور نیز درست شود.

لزوم توسعه اکتشافات در کشور
بصیری ادامه داد: اتفاق خوب دیگر در ســال ۱۴۰۰ این بود که صنایع به تدریج به این نتیجه رســیدند که معدن پاشنه آشیل 
توســعه این بخش است، در همین راستا توسعه معادن هماتیت و فرآوری هماتیتی در دستور کار قرار گرفت، با این وجود 

باید امکانات خوبی برای توسعه اکتشافات در کشور در نظر گرفته شود.
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وی گفت: در این زمینه پیشنهاد می شود دولت در سال جاری برای حمایت از موضوع اکتشافات، بخشی از مالیات شرکت ها 
را کاهش بدهد تا شــرکت ها همان مبالغ را برای توسعه اکتشــافات سرمایه گذاری کنند؛ این حرکت می تواند به انقالبی در 

موضوع اکتشافات در کشور بیانجامد.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: اتفاق خوب دیگر در سال ۱۴۰۰، توسعه تامین مالی از بازارهای 

سرمایه بود. این هلدینگ هم توانست به خوبی از این بازار استفاده کرده و به تامین مالی پروژه های خود بپردازد.
وی در ادامه با ارائه پیشــنهاداتی که می تواند در ســال جاری به دولت و صنایع کمک کند، افزود: صنایع باید روی موضوع 
بهره وری ســرمایه گذاری کنند، امروز شــاهد قیمت های نازل برق و گاز و نیروی انســانی در کشور هستیم که اگر این موارد 
با قیمت های جهانی دیده شــود، به طور قطع و یقین بسیاری از شــرکت های ما ورشکست خواهند شد زیرا روی موضوع 
بهره وری سرمایه گذاری نکرده اند؛ این در حالی است که دولت دیگر نمی تواند یارانه به برق و گاز بدهد و شرکت ها به ناچار 
باید روی ارتقای بهره وری کار کنند. بصیری بیان داشــت: همچنین در موضوع توسعه زیرساخت ها باید بخش خصوصی در 

کنار دولت به مشارکت بپردازد.
وی یادآور شد: وضع عوارض جدید صادراتی در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال شوکی بزرگ به صنایع بود؛ به 
طور مثال در حالی روی میلگرد و مقاطع عوارض وضع شــده که هنوز بازار داخلی آنها راه نیفتاده یا هنوز موضوع مســکن 
ملی به مرحله ای نرســیده که ســفارش گذاری در خصوص این محصوالت داشته باشیم و با این وجود، وضع عوارض روی 

آنها اتفاقی عجیب تلقی می شود.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان تاکید کرد: موضوع آزادسازی معادن از جمله مواردی است که در سال 
۱۴۰۱ می تواند پیگیری شو،د زیرا معادن زیادی در اختیار بخش خصوصی کوچک وجود دارد که کاری روی آنها انجام نشده 

و در این زمینه می توان مدل های مشارکتی با حضور معادن کوچک مقیاس تعریف کرد.
وی افزود: در موضوع قیمت گذاری ها نیز پیشنهاد می شود که دولتی ها اجازه دهند بخش خصوصی نیز سود کنند که این 

مهم در نهایت به نفع کشور خواهد بود.

اقدامات توسعه ای هلدینگ ماهان
بصیری در ادامه اظهار داشــت: هلدینگ ماهان بهره برداری از معدن شــماره 5 گل گهر با ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تن استخراج 
سالیانه را در اختیار دارد، همچنین ۲۰ درصد از معدن شماره ۲ گل گهر را در اختیار داشته، صاحب کارخانه آهن اسفنجی ۸۰۰ 

هزار تنی فوالد بافت است و در مجموعه خود کارخانه نورد و ذوب بناب را نیز مدیریت می کند.
وی افزود: این هلدینگ ســال گذشته موفق شد ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تن استخراج سنگ آهن داشته باشد، کارخانه احیای 
۸۰۰ هزار تنی بافت با ظرفیت کامل فعالیت کرد، تولید ۴5۰ هزار تن نورد در این مجموعه در ســال ۱۴۰۰ به ثبت رســید، اما 

در بخش ذوب به دلیل قطعی برق 35۰ هزار تن از ظرفیت 5۰۰ هزار تنی آن فعال بوده است.
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان ادامه داد: از آنجا که هلدینگ ماهان نســبت به سایر هلدینگ ها نوپا 
محسوب می شود، پروژه اسفنجی آن تازه سه سال است که به بهره برداری کامل رسیده است و از ابتدای سال گذشته مسیر 

رشد خود را آغاز کرده است.
وی بیان داشت: سال گذشته پروژه های خوبی در این هلدینگ آغاز شد و مطالعات آنها به انجام رسید که یکسری از آنها در 
سال جاری آغاز خواهند شد؛ از جمله در سال ۱۴۰۰ شاهد استارت خوردن پروژه خردایش، پروژه کنسانتره سازی، گندله ۲.5 
میلیون تنی در منطقه ای بافت و آهن اســفنجی ۸۰۰ هزار تنی مدول ۲ )با 5۲ درصد پیشــرفت در انتهای سال( و همچنین 

پروژه اکسیژن پلنت بودیم.
بصیری ادامه داد: همچنین اقدامات مطالعاتی فروسیلیس و فرو منگنز به عنوان یکی از نیازهای مجموعه انجام شده و قرارداد 
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آن منعقد شده است، این هلدینگ توسعه ۲ برابر ظرفیت ذوب را در برنامه دارد و استارت کار زده شده است، همچنین طرح 
تولید میلگرد کالف که مورد نیاز کشور است استارت خورده است.

وی اضافه کرد: اقدام اساســی دیگر این هلدینگ ورود به زنجیره ســایر محصوالت است، از جمله در حوزه مس کنسانتره ۱۰ 
هزار تنی مس با مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا استارت زده خواهد شد، همچنین در حوزه سرب و روی معدن کوبنار خریداری 

شده و در سال جاری به تکمیل اکتشافات و فرآوری آن خواهیم پرداخت.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشان کرد:  سال گذشته یک نیروگاه خورشیدی در این مجموعه به 
بهره برداری رسید و امسال در مقوله نیروگاه های کوچک مقیاس در بافت به شرط مشخص شدن وضعیت قیمت گاز اقدام 

خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت: عالوه بر همه اینها، هلدینگ ماهان از شرکت های پشتیبان برخوردار است، به طوری که شرکت های حمل 
و نقل جدیدی در این مجموعه فعال شده، همچنین شرکت های بازرگانی، شرکت های تخصصی در حوزه انرژی )که به دنبال 
ایجاد موضوع ایزو 5۰۰۰۱ در مقوله ممیزی انرژی به منظور استفاده حداکثری از منابع هستیم(، و در حوزه توسعه پایدار نیز 

به مقوله های آب، محیط زیست و غیره توجه ویژه داریم.
بصیری گفت: همچنین این هلدینگ در حوزه پتروشیمی کار را استارت زده و پروژه اسید استیک را تعریف کرده است.

تحقق شعار سال
 وی با اشــاره به شــعار امسال و تاکید بر موضوع دانش بنیان ها، افزود: از سال گذشته ایجاد مرکز نوآوری در این مجموعه 
اســتارت زده و مطالعات اولیه آن آغاز شــد؛ در این راستا حمایت از پایان نامه ها و پروژه ها و تحقیقات دانشجویی در سال 

جدید اجرایی می شود و از ایده های نو در این حوزه حمایت خواهیم کرد.
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشــان کرد: پروژه ۱.5 میلیون تنی اســلب و نورد گرم در استان 
هرمزگان و مجاورت خلیج فارس در دستور کار است، همچنین با توجه به اشباع شدن کشور از ورق های عادی در نظر داریم 
تا روی ورق های خاص کار کنیم؛ در همین پیوند در فراخوان جلب  سرمایه گذار اسفندقه شرکت کردیم و در نظر داریم سالیانه 

۲۰ هزار تن فرو کروم تولید کنیم تا در تولید محصوالت کیفی بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه عمده فوالد کشورمان از آهن اسفنجی تولید می شود که کیفیت نازل تری نسبت به تولید فوالد 

از قراضه دارد، استفاده از این منابع خدادادی برای تولید فوالد عادی به معنای هدر دادن منابع است.
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مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت گفت: در سال ۱۴۰۰ با وجود همه مشکالت تولید از جمله قطعی برق و گاز، این 
شرکت موفق به تحقق ظرفیت اسمی و تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی شد.

عطــارد گــودرزی در گفت وگــو بــا ســایت خبــری- تحلیلــی معــدن۲۴ به پرســش های ایــن رســانه در خصوص 
عملکــرد شــرکت احیــا اســتیل فــوالد بافــت در ســال ۱۴۰۰، برنامه های توســعه ای و همچنین تحقق شــعار ســال 
 بخصــوص در موضــوع دانش بنیــان به ارائه توضیحــات پرداخت. مشــروح این گفت وگــو را در ادامــه می خوانید.

معدن2۴- عملکرد مجموعه شما در سال ۱۴۰۰ در بخش های مختلف را تشریح بفرمایید.
شرکت احیاء استیل فوالد بافت با ظرفیت تولید سالیانه ۸۰۰ 
هزار تن آهن اسفنجی، بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ 
منطقه در ســه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه واقع در استان 
کرمان اســت که در ســال ۱3۹۸ افتتاح شد و به بهره برداری 

رسید.
در سال ۱۴۰۰ با هدف تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« مجموعه احیاء استیل فوالد بافت تولید باکیفیت 
در جهت دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه را در دستور کار 
خود قرار داده و با یاری خداوند متعال و همت و تالش همه 
پرسنل ساعی و پرتالش شرکت، با وجود همه مشکالتی که 
در تولید با آن مواجهه بودیم از جمله قطعی ۲7 روزه شــبکه 
سراســری برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان )منجر 

به 7۸5/5 ساعت توقف و از دست رفتن 737۱7/5 تن محصول( موفق به تحقق ظرفیت اسمی و تولید ۸۰۰ هزار تن آهن 
اسفنجی مرغوب شدیم.

در بخش فازهای توسعه، طرح احداث کارخانه آهن اسفنجی شماره ۲ با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال هم اکنون با جدیت 
تمام در حال اجراســت و تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان 5۲/۴7 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه و سفارش گذاری بیش از ۹۰ 
درصد تجهیزات انجام شده است. شایان ذکر است مطابق با برنامه ریزی به عمل آمده این پروژه تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ وارد 
فاز راه اندازی خواهد شد و درخصوص پروژه گندله سازی، این پروژه با ظرفیت ۲/5 میلیون تن در سال نیز در دست اقدام 

است که در صورت رفع مشکل تامین مالی و برقراری فاینانس با سرعت هر چه بیشتر اجرایی خواهد شد.
سایر پروژه های جنبی و زیرساخت ها اعم از گاز و برق و مسیرهای ارتباطی و ساختمان های جنبی به صورت موازی و همزمان 
در حال اجرا هســتند که پروژه خط انتقال گاز از ســیرجان به بافت تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان 75 درصد پیشرفت فیزیکی 

عطارد گودرزی، مدیرعامل احیاء استیل بافت خبرداد: 

تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی مرغوب
در احیاء استیل فوالد بافت

 راه اندازی کارخانه آهن اسفنجی شماره 2 تا پایان بهمن ماه امسال
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داشته است و دیگر پروژه ها مطابق با برنامه پیش خواهد رفت.
از طرفی به منظور همسوســازی برنامه ها و فعالیت های شــرکت با استانداردهای روز جهان، در سال ۱۴۰۰ موفق به استقرار 
و پیاده ســازی سیســتم های مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO ۹۰۰۱:۲۰۱5، سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی مبتنی بر ISO ۴5۰۰۱:۲۰۱۸، سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱5 و سیستم مدیریت 
کیفیت آموزش مبتنی بر ISO۱۰۰۱5:۲۰۱5 و اخذ گواهینامه از شرکت SGS و همچنین پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت 

آزمایشگاه مبتنی بر ISO۱7۰۲5 و اخذ گواهینامه استاندارد از مرکز تایید صالحیت ملی ایران )NACI( شدیم. 
از جمله سایر اقدامات در حوزه برنامه ریزی و توسعه در راستای بهبود مستمر و استفاده از دانش و تخصص پرسنل می توان 
به پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و همچنین استقرار نظام مشارکتی پیشنهادات که در سال ۱۴۰۰منجر به صرفه جویی 
۹3 هزار و ۹۲۰ میلیارد ریالی در شرکت شده، اشاره کرد. همچنین مکانیزاسیون فرایندهای سازمانی، تدوین نقشه استراتژی 
در افق بلند مدت، خروج از فهرست صنایع آالینده، احداث تصفیه خانه پساب صنعتی شماره ۲ به منظور کاهش مصرف آب 
ومدیریت پسماند صنعتی، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل، استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای برنامه، استقرار سیستم 
MIS در حوزه های عملیاتی ) تولید، نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت و آزمایشگاه(، استقرار نظام هوش تجاری، بازطراحی 
اتوماسیون صنعتی فاز ۲، استقرار فیبر نوری مولتی مد، پیاده سازی سیستم ICS، راه اندازی سیستم SIP TRUNK از دیگر 

فعالیت های صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۰ است.
 از سویی شرکت احیاء استیل فوالد بافت در زمینه مسوولیت های اجتماعی نیز پیشگام بوده و توانسته در این زمینه موفق و 
ویژه عمل کند. از جمله اقدامات در این زمینه می توان به حمایت از ورزش در شهرستان، کمک به بهداشت و درمان و تجهیز 

بیمارستان در شهرستان، حمایت از زندانیان، کمک های مومنانه و غیره اشاره کرد.

معدن2۴- درخصوص برنامه های امسال مجموعه به ویژه برنامه های توسعه ای توضیح بفرمایید.
در ســال ۱۴۰۱ همچون ســال قبل شــرکت در جهت تولید حداکثری و با کیفیت مطابق ظرفیت اسمی کارخانه گام برداشته 
شــد. از ســوی دیگر با توجه به وضعیت انرژی شرکت همه توان و تالش خود را در راستای بهینه سازی مصارف انرژی به کار 
خواهد بســت. از اهم برنامه ها در سایر حوزه های ســازمان می توان به نگهداشت سیستم های مدیریتی موجود و استقرار 
سیســتم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 5۰۰۰۱، اجرای پروژه شــش سیگما، پایش و کنترل استراتژی های سازمان و توسعه 
و توانمندســازی کارکنان اشــاره کرد و در سایر حوزه ها نیز با توجه به برنامه ریزی انجام شده مطابق با نقشه راه شرکت، همه 

واحدهای سازمانی با هدف بهبود مستمر در جهت دستیابی به نقطه تعالی عمل خواهند کرد. 

معدن2۴- برای تحقق شعار سال بخصوص در موضوع دانش بنیان چه حرکت هایی می توان انجام داد؟
با توجه به اینکه سرمایه های فکری از مهمترین سرمایه ها در سراسر جهان است، شرکت احیاء استیل فوالد بافت از ابتدای 
مسیر به منظور توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی، آموزش، ارتباط صنعت با دانشگاه، ارتباط صنعت با شرکت های 
دانش بنیان را در برنامه های خود قرار داده و خوشــبختانه در این مســیر موفق بوده اســت؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۰ به 
میزان ۹۶۸ ساعت آموزش تخصصی و عمومی با بهره گیری از دانش متخصصان و شرکت های آموزشی برتر کشور، در شرکت 

احیاء استیل برگزار شده است. 
همچنین تشــکیل شورای پژوهشی و اقدامات در جهت تاســیس مرکز دانش بنیان در شهرستان زیرمجموعه نهاد ریاست 
جمهوری وابســته به شــرکت از سایر فعالیت ها در سال گذشته بوده که با هدف تحقق شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« در این مسیر مصمم تر پیش خواهیم رفت. با توجه به پتانسیل های موجود در مجموعه و پرسنل متخصص، تحقق 

این هدف دور از انتظار نخواهد بود و امیدواریم به لطف خداوند متعال بتوانیم آن گونه که رضایت اوست عمل کنیم.
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 شــرکت توســعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در سالی که گذشت به رغم مسائل و مشکالتی که دامن گیر همه 
صنایع و اقتصاد کشــور شد، اما در مجموع توانست ســالی پرفروغ را با ثبت رکوردهای مختلف به ویژه در تولید، فروش و 

اشتغال زایی پشت سر بگذارد.
توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان )سهامی عام( به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گسترش صنایع و معادن 
ماهان، با هدف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند. در گپ و گفتی 
با »مهدی بهرامی« مدیرعامل این شرکت درخصوص اقدامات و دستاوردهای حاصل شده در سال ۱۴۰۰، طرح ها و پروژه های 
توســعه ای در سال ۱۴۰۱ و همچنین نحوه تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقالب به »تولید، دانش بنیان و اشتغال 

آفرین« نامگذاری شده به گفت وگو نشستیم.

معدن2۴- عملکرد مجموعه ماهان ســیرجان را در سال ۱۴۰۰ در 
بخش های مختلف تشریح بفرمایید.

با کمک پرســنل زحمتکش و حمایت سهامداران شرکت، شرکت 
ماهان سیرجان در اکثر شــاخص های اصلی شاهد رشد و ثبت 

رکورد در سال ۱۴۰۰ بود.
در حوزه تولید، 3۴.5 میلیون تن باطله برداری و ۲.۸ میلیون تن 
اســتخراج سنگ آهن انجام شد که افزایش ۱7 درصدی در تولید 
سنگ آهن نســبت به مدت مشابه سال ۱3۹۹ را شاهد بودیم و 
منجر به ثبت رکورد تولید ســنگ آهن و باطله برداری سالیانه از 

ابتدای شروع به کار در معدن نیز شد.
در بخش فروش شرکت نیز مجموع فروش سال ۱۴۰۰ به بیش از 55 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 

۱3۹۹ با رشد ۴۰ درصدی همراه بود و همچنین موفق به ثبت رکورد سالیانه میزان فروش نیز شدیم.
در خصوص اشتغال شاهد رشد ۱۹ درصدی پرسنل نسبت به سال قبل بودیم و مجموع پرسنل شاغل در شرکت و پیمانکاران 

و مشاوران زیرمجموعه به تعداد ۸۶۰ نفر رسید. 
در آخرین رتبه بندی انجام شــده توسط ســازمان مدیریت صنعتی ایران در همایش شرکت های برتر ایران، موفق به کسب 
رتبه ۱۱۶ ام در بین 5۰۰ شــرکت برتر و همچنین کســب رتبه هشــتم در بین برترین شرکت ها در حوزه اکتشاف، استخراج و 

خدمات جانبی شدیم. 
در حوزه ایمنی نیز توانستیم با رشد عملکرد ۱۸درصدی نسبت به دوره گذشته رتبه هفتم را در ممیزی سالیانه سازمان ایمیدرو 

در بین ۴۸ واحد تابعه این سازمان د در کل کشور کسب کنیم.

معدن2۴- برنامه های امسال مجموعه به ویژه برنامه های توسعه ای را تشریح بفرمایید.
مهمترین اهداف ما در سال ۱۴۰۱ به ترتیب شامل اتمام روند پذیرش شرکت در بورس، بهره برداری از کارخانه خردایش سنگ 

مهدی بهرامی، مدیر عامل شرکت ماهان سیررجان در گفتگو با معدن 2۴ خبر داد:

سال پرفروغ ماهان سیرجان؛ از رشد 17 درصدی تولید 
سنگ آهن تا رشد 40 درصدی فروش و 19 درصدی اشتغال
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آهن به ظرفیت چهار میلیون تن در سال طی نیمه نخست امسال، آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت 
۲.5 میلیون تن در سال، عملیات حفاری اکتشافی به میزان حداقل ۱۰ هزار متر در معدن 5 و محدوده های اکتشافی شرکت، 
تولید ســنگ آهن به میزان ســه میلیون تن و انجام باطله برداری از معدن به میزان 3۰ میلیون تن، بهره برداری از سامانه 
معدنکاری هوشمند )دیسپچینگ( معدن 5 در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سطح شرکت، 
بهره برداری از سیســتم جدید زهکشــی معدن، اتمام عملیات اجرایی پایداری شــیب دیواره شمالی معدن، اتمام مطالعات 

هیدروژئولوژی معدن و اجرای عملیات پمپاژ چاه های زهکشی و تملک محدوده های معدنی جدید است.

معدن2۴- برای تحقق شعار سال بخصوص در موضوع دانش بنیان، چه حرکت هایی می توان انجام داد؟
بنظر بنده برای تحقق شعار سال باید ابتدا نگاه ویژه به مقوله تولید و اشتغال در بدنه دولت شکل بگیرد و حداقل شاهد ایجاد 
موانع متعدد در این زمینه ها از سوی دولت نباشیم و دولت در رفع موانع کوشا باشد نه ایجاد موانع برای واحدهای تولیدی. 
چرا که واحدهای تولیدی و  سرمایه گذاران اگر در مسایل ابتدایی خود درگیر باشند حتی اشتغال نیز به خطر خواهد افتاد.

بطور کلی یکسری مسائل باید مد نظر قرار گیرد تا بتوان به امید خداوند شعار سال را با کمک همدیگر محقق کنیم، از جمله 
این مسائل می توان »تعریف ساز و کارها و قوانین پویا و مانع زدا به جای بروکراسی های معمول اداری«، »پرهیز از برنامه های 
کلیشه ای و نمایشی«، »مطالبه درست مردم و رسانه ها از مسووالن« و »ارزیابی برنامه ها و اقدامات دستگاه ها با شاخص های 
قابل لمس برای مردم به جای ارائه آمارهای ساختگی« یاد کرد که مانع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی هستند. با حل 
و فصل این مســائل زمینه تولید بر مبنای ایجاد دانش در داخل کشــور فراهم شده و اتکای به آن موجب اشتغال آفرینی و 

خودکفایی خواهد شد.
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 مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، با اشاره به رکوردهای این مجتمع عظیم صنعتی در سال 
گذشته، ابراز امیدواری نمود که در سال ۱۴۰۱ شاهد دست یابی این شرکت به 3 میلیون تن تولید باشیم. 

وی تولیدات بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان را در سال ۱۴۰۰ چنین برشمرد: نسبت تولید آگلومره در مقایسه با سال 
قبل ۱۰3 درصد،کک خشک ۱۰۱ و چهار دهم درصد،چدن مذاب ۱۰۹ درصد،فوالدخام ۱۰۴ درصد و در بخش محصوالت نوردی 

نیز ۱۰7 درصد بود و در مجموع نسبت تولید محصوالت اصلی نیز ۱۰۸ درصد در مقایسه با سال قبل بوده است.
 رکوردهای طالیی،ثمره تالش و هم افزایی

وی با اشاره به اینکه برخی از اعداد عنوان شده، بهترین رکوردهای 
تاریخ ذوب آهن اصفهان قلمداد می شــوند،افزود: در سال گذشته 
بهترین رکورد ساالنه تولید چدن مذاب با عدد ۲ میلیون و 7۶۸ هزار 
تن رقم خورد و همچنین رکورد ماهانه تولید چدن مذاب در بهمن 
ماه با عدد ۲5۰ هزار و۸7 تن و رکورد روزانه این تولید با عدد ۹7۹3 
تن ثبت گردید،بیشــترین تولید شمش چدن را در سال ۱۴۰۰ و در 
تاریخ ذوب آهن با عدد ۲۲۱ هزار تن داشتیم،بیشترین مقدار تولید 
کک خشک با عدد یک میلیون و ۲۲3 هزار تن به ثمر نشست،رکورد 
تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش فوالدســازی در یک شبانه روز 
با ۶۱ ذوب و تولید ۲۱۰۰ تن میلگرد ۱۶ در یک شــبانه روز از جمله 
رکوردهایی هستند که در سال ۱۴۰۰ با همت کارکنان محقق گردیدند. 

صادرات یک میلیون و ۱۱۶ هزار تن محصول با وجود چالش ها،مهر تایید دیگری بر کیفیت محصوالت
مهندس رخصتی تصریح کرد: بازار داخلی در سال گذشته تقریبا در رکود بود و بنابراین ذوب آهن بر مقوله صادرات متمرکز 
شد و در این بخش یک میلیون و ۱۱۶ هزار تن محصول با توجه به موقعیت های جغرافیایی،محدودیت ها و تحریم ها صادر 
شــد که موفقیت بزرگی به شــمار می رود. از این عدد صادراتی تقریبًا ۶33 هزار تن بلوم و بیلت، 3۱۹ هزار تن محصوالت 
نوردی و ۱۶3 هزار تن نیز چدن جامد بوده اســت. این اعــداد صادراتی مهر تایید دیگری بر کیفیت محصوالت ذوب آهن 

اصفهان در سطح جهانی است. 
تولید ۵۶۹ هزار تن محصوالت صنعتی و ۱2 محصول جدید افتخاری دیگر

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در سال گذشته در مجموع 5۶۹ هزار تن محصوالت صنعتی و ویژه تولید شد. قابل توجه 
اینکه عدد عنوان شــده مربوط به مجموعه ای از شــمش ها با گریدهای صنعتی ویژه،کالف صنعتی،ریل،میلگردهای صنعتی 
مورد اســتفاده در صنایع مس،آرک معدن،ورق سازه های فوالدی و ... است که همه در دسته محصوالت دارای ازش افزوده 

باال قرار می گیرند.
مهندس رخصتی با اشــاره به اینکه تولید هفت محصول جدید از جمله اهداف ســال گذشته بود،اظهار کرد: در بخش نورد 
هفت محصول جدید شامل تیرآهن های نیمه سنگین در سایزهای ۱۴،۱۶،۱۸ و۲۰ ،میلگردهای صنعتی نمره 3۰ و 5۰ و آرک 

ایرج رخصتی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان خبرداد:

برنامه »ذوب« در 1401



اردیبهشت     1401 33
ویژه نامه گزارش عملکرد

شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی در سال 1400

www.madan24.com

معدنی TH3۶ تولید شــد و عالوه بر آن 5 محصول جدید نیز در بخش فوالدســازی تولید گردید و در کل موفق شــدیم ۱۲ 
محصول جدید را به بازار ارائه کنیم.

پروژه های تکمیل ظرفیت کمی و کیفی ذوب آهن اصفهان
وی در ادامه به پروژه های انجام شــده در ســال گذشته پرداخت و گفت: طرح جدید تیرآهن های IPEC ،تولید ناودانی بال 
شــیب دار،طرح ترمکس در نورد 3۰۰ و 5۰۰،توســعه میلگردهای صنعتی، راه اندازی و تحویل گرفتن کارگاه دولومیت و آغاز 
به کار آن با ســه کوره دوار و اجرای وان ســرباره کوره بلند شماره ســه از جمله پروژه های تکمیل ظرفیت و کیفی محسوب 
می شــوند. همچنین در بخش پروژه های زیســت محیطی فیلتراسیون کوره بلند شماره یک که برای اولین بار ساخته شده 
بود و از این طریق کوره یک هم به سیستم جمع آوری غبار مجهز گردید،پروژه ESP ۱۱۰ آگلومراسیون نیز در راستای مباحث 

زیست محیطی در سال گذشته انجام شد.
پروژه های صرفه جویی، سرفصل دیگری از موفقیت ها 

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در خصوص پروژه های صرفه جویی در دو بخش مواد و انرژی نیز افزود: تعویض لوله های 
اکران دیگ های اوتیلیزاتور کنوتور شماره دو و سه که صرفه جویی ّآب را در پی داشت و در جذب چدن به فوالدسازی کمک 
کرد، با موفقیت انجام شد. با اجرای این پروژه نسبت جذب چدن در مقایسه با سال گذشته ۱۰3 درصد رقم خورد و همچنین 

تعمیرات کنورتور ســه انجام گرفت که راه اندازی شد. این اعداد نوید می دهد در کنار صرفه جویی آب 
در سال ۱۴۰۱ از نظر جذب چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم و در سال جاری بتوانیم رکورد 
جدیدی در جذب چدن در فوالدســازی ثبت کنیم و نکته دیگر اینکه ســایر پروژه های تعمیراتی که در 

برنامه تعمیرات اساسی کارخانه قرار داشت نیز همه به نحو احسن به سرانجام رسیدند.
میزان مصرف آب صنعتی به فوالد خام ،ســه و هفت دهم متر مکعب و کمترین میزان مصرف آب در 

تاریخ ذوب آهن
مهندس رخصتی در خصوص میزان مصرف آب در ذوب آهن اصفهان نیز گفت: این شرکت موفق شد در 
سال گذشته،کمترین میزان مصرف آب را به نسبت تولید در تاریخ خود داشته باشد به نحوی که میزان 
مصرف آب صنعتی به فوالد خام سه و هفت دهم متر مکعب شد و میزان مصرف آب صنعتی به چدن 
تولیدی نیز سه و سه دهم بوده است که این اعداد بهترین رکورد تاریخ ذوب آهن در زمینه مصرف آب 
به ازای تولید به شمار می روند و البته با اجرای پروژه های توسعه قطعًا در سال های آتی این عدد مجددًا 
کاهش می یابد. این مقام مسئول گفت: همه این رویدادهای خوب در سال ۱۴۰۰ با وجود چالش های 
بسیار به ثمر نشست. کرونا در سال گذشته همچنان ادامه یافت،از روزهای اول سال محدودیت شدید 
آب را در تابســتان داشــتیم که محدودیت برق نیز به عنوان چالش دیگر به آن اضافه شد و توقفات 
بســیاری را به کارخانه تحمیل کرد،کمبود مواد آهن دار که همواره مطرح است و البته با تغییر رویکرد 

در اواخر سال در این بخش شاهد بهبودهای چشمگیر بودیم و عالوه بر آن مشکالت تامین زغال داخلی نیز وجود داشت. 
با همه این مشکالت، موفقیت های خوبی حاصل شد که نتیجه عملکرد و مدیریت نیروی انسانی حرفه ای ذوب آهن است.

دورنمای سال ۱۴۰۱ 
مهندس رخصتی در خصوص دو هدف اصلی سال ۱۴۰۱ نیز گفت: مرز تولید سه میلیون تن چدن را در ذوب آهن به عنوان 
یک هدف مهم در دستور کار قرار دادیم و همزمان با افزایش کمی، میزان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال نیز طبق 

برنامه حداقل باید به ۸۰۰ هزار تن برسد تا افزایش کمی و کیفی تولید را در کنار همدیگر داشته باشیم.
 وی گفت: با توجه به افزایش شــدید قیمت های آب،گاز و برق و به ویژه در ماه های پایانی ســال قیمت کک و زغال در بازار 
جهانی افزایش بســیاری یافت و مواد اولیه داخلی هم از افزایش قیمت بی نصیب نماند. برای اینکه بتوانیم در ســال ۱۴۰۱ 

مهندس رخصتی در 
خصوص دو هدف اصلی 

سال 1401 نیز گفت: 
مرز تولید سه میلیون 
تن چدن را در ذوب 

آهن به عنوان یک هدف 
مهم در دستور کار 

قرار دادیم و همزمان 
با افزایش کمی، میزان 
تولید محصوالت دارای 

ارزش افزوده باال نیز 
طبق برنامه حداقل باید 
به ۸00 هزار تن برسد 
تا افزایش کمی و کیفی 
تولید را در کنار همدیگر 

داشته باشیم
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اهــداف کمی و کیفی را محقق نماییم با توجه به قیمت هایی که عنوان شــد باید صرفه جویی را در بخش های مختلف در 
دســتور کار قرار دهیم. قیمت گاز و برق در مقایســه با اول سال ۱۴۰۰ تقریبًا هشت برابر شده است،قیمت کک و زغال تقریبًا 
دو برابر شده است که همه تاثیر گذار است. برای اینکه بتوانیم کمترین میزان مصرف راداشته باشیم باید بیشترین تولید را 

رقم بزنیم که همت همه بخش های مختلف شرکت را می طلبد. 
نگاهی به برخی از دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۰

* دست یابی به ۶ رکورد تولیدی در بهمن و اسفند 
* دست یابی به باالترین تولید ساالنه تاریخ شرکت با عبور از رکورد سال ۱3۹3

CE تمدید گواهینامه های صادراتی کرز و *
* ذوب آهن اصفهان با تولید آرک معدنی TH3۶ به عنوان نوآور محصول برتر ایرانی برگزیده شد

* انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار
* انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲

* تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور استان
* بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن

* کاهش 5۰ درصدی مصرف آب با اجرای طرحهای توسعه
 V۲۱ صادرات اولین محموله آرک معدن *

* کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز
* بارگیری مواد فله ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن

* دستیابی به رکورد تولید ۲5 ساله کالف و بومی سازی مته ریل
* پیوستن ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس

* مشارکت در عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب ۱۱ روستای شهرستان فالورجان 
* ریخته گری اولین پاتیل سرباره شرکت ملی صنایع مس ایران و فوالد آلیاژی ایران توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت 

ذوب آهن
* ثبت رکورد سود آوری ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری
* افتتاح مرکز فوق تخصصی پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان
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در سال ۱۴۰۰ بیش از 7۹ هزار متر حفاری در حوزه های پلی متال، سنگ آهن و زغالسنگ 
انجام شد، که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3درصد رشد داشته است.، 
همچنین در سال ۱۴۰۰ میزان جذب سرمایه انجام شده در حدود ۱۴ هزار میلیارد ناموت 
بود که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد 3 برابری را تجربه کرده 
اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۱۰۰۰ کیلومترمربع نقشــه های زمین شناسی در بخش های پلی متال و سنگ 
آهن تهیه و برداشت ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی حدود ۸۴ هزار قرائت در 
حوزه پلی متال انجام شده است. وی دریافت ۱۶ فقره پروانه اکتشاف جدید در حوزه های 
سنگ آهن، پلی متال و غیرفلزی در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی و لرستان از ابتدای سال تاکنون را توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران به عنوان یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۰ نام برد. با توجه به معدن مس و طالی جانجا: استان سیستان و بلوچستان در 
گذشته در زمینه ماده معدنی مس ظرفیت پایینی داشت ولی هم اکنون می توان ادعا کرد با اکتشافات جدید صورت گرفته در محدوده مس 
جانجا و با توجه به پتانسیل ها و اکتشافات در حال انجام، استان پهناور سیستان و بلوچستان به یکی از قطب های معدنی کشور به ویژه در 

حوزه مس، طال و آنتیموان تبدیل خواهد شد. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیرعلی طاهری زاده 
با اشاره به میزان تولید کانسنگ در معادن مرتبط با این شرکت گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰ میلیون تن انواع مواد 
معدنی از معادن تحت پوشــش و نظارت این شرکت، تولید شده است. این گزارش حاکیست، در سال ۱۴۰۰ برای 
اولین بار رکورد مجموع تولید حدود ۱.5 میلیون تن ماده معدنی ســرب و روی از معادن انگوران، نخلک و ملوند 
صورت پذیرفته اســت. همچنین 33۰ کیلوگرم شمش طال در مجتمع طالی موته استحصال شده است. با توجه 
به مجتمع های تحت راهبری ایمپاسکو: مجتمع سنگ آهک پیربکران، کک سازی زرند، نفلین سینیت کلیبر، فسفات 
اسفوردی، فروکروم سبزوار، سرب نخلک و سیستان و بلوچستان به عنوان مجتمع های تحت راهبری ایمپاسکو در 
سال ۱۴۰۰ موفق به تولید بیش از یک میلیون تن محصوالت معدنی شدند که این میزان تولید رشد 3۴ درصدی 
را در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ به همراه داشته است. بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱7 طرح توسعه  ای 
متعلق به ایمیدرو و ۱۴ طرح توسعه ای متعلق به ایمپاسکو با رقم  سرمایه گذاری حدود ۲.۸ میلیون یورو و امکان اشتغال 
زایی حدود ۱۶ هزار نفر در حال انجام است.  با توجه به برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۱: پیش بینی انجام عملیات 
حفاری به میزان ۱۰3 هزار متر، دریافت 3۰ فقره پروانه اکتشاف و ۴ فقره گواهی نامه کشف ازجمله برنامه های حوزه 
اکتشاف ایمپاسکو در سال جدید است.  با توجه به پروژه های در دست اجرای ایمپاسکو، طرح افزایش تولید در مجتمع 
نفلین سینیت کلیبر، افتتاح کارخانه تولید ۲۰۰ کیلوگرم شمش طالی هیرد، طرح تولید سیلیکومتال مجتمع جغتای، 
طرح احداث راه دسترسی به معدن سرب نخلک و طرح احداث کارخانه تولید کود فسفاته با ظرفیت ۲۰ هزار تن از 
جمله طرح های قابل بهره برداری در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. با توجه به برنامه های جذب  سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱، 
اســتخراج و فروش معدن زغالسنگ کوچکعلی جنوبی طبس، سنگ آهن حنار خراسان جنوبی، معدن سنگ آهن 

شیطور و معدن سنگ آهن زاغیا از جمله برنامه های  سرمایه گذاری در سال جدید است.

در راستای گزارش عملکرد یکساله ایمپاسکو

جذب 14 هزار میلیارد تومان سرمایه

در حال حاضر 1۷ 
طرح توسعه  ای متعلق 
به ایمیدرو و 14 طرح 

توسعه ای متعلق 
به ایمپاسکو با رقم  

سرمایه گذاری حدود 
2.۸ میلیون یورو و 

امکان اشتغال زایی 
حدود 1۶ هزار نفر در 

حال انجام است.
 با توجه به برنامه های 

این شرکت در سال 
1401: پیش بینی انجام 
عملیات حفاری به میزان 
103 هزار متر، دریافت 

30 فقره پروانه اکتشاف 
و 4 فقره گواهی نامه 

کشف ازجمله برنامه های 
حوزه اکتشاف ایمپاسکو 

در سال جدید است
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 معدن۲۴- مدیرعامل صبافوالد خلیج فارس گفت: چشــم انداز صنعت فوالد در ســال ۱۴۰۱ کمی مبهم است و وضع عوارض 
صادراتی همه فعاالن این صنعت را نگران کرده اســت. »احســان دشــتیانه« در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در سال ۱۴۰۰ 
محدودیت های برق و گاز منجر به کاهش تولید فوالد و محصوالت فوالدی شد، به طوری که با ثبت افت ۱۰ درصدی، از تولید 

بیش از 3۰ میلیون تن در سال ۹۹ به ۲7.7 میلیون تن فوالد در سال ۱۴۰۰ 
رســیدیم. وی بیان داشت: در مقوله صادرات، هرچند در ابتدای سال ۱۴۰۰ 
محدودیت هایی برقرار شد، اما در ادامه سیر صعودی به خود گرفت؛ با این 
حال آمارها نشان دهنده کاهش مصارف داخلی به ویژه در محصوالت فوالدی 
اســت که نگران کننده است و نشاندهنده رکود است. مدیرعامل صبافوالد 
خلیج فارس، چشــم انداز صنعت فوالد در سال ۱۴۰۱ را کمی مبهم توصیف 
کرد و گفت: وضع عوارض صادراتی همه فعاالن این صنعت را نگران کرده 
است. وی توضیح داد: با وجود اینکه در چشم انداز ۱۴۰۴ رسیدن به تولید 55 
میلیون تن فوالد برنامه ریزی شــده، اما از آنجایی که سرانه مصرف داخلی 

افزایشی نیست، نیازمند تقویت صادرات هستیم. دشتیانه ادامه داد: با این حال، وضع عوارض صادراتی چشم انداز را مبهم 
کرده و این مساله موجب کاهش تولید و صادرات خواهد شد. وی با بیان اینکه چشم انداز مثبتی را با توجه به این شرایط 

متصور نیستیم، تصریح کرد: دولت باید به تشویق صادرات بپردازد.

لزوم توسعه اکتشافات
مدیرعامل صبافوالد خلیج فارس تاکید کرد: در حوزه باالدست نیز هر چه زودتر برای توسعه اکتشافات باید برنامه ریزی انجام 
شودو در غیر این صورت، تامین مواد اولیه در آینده به یک مشکل جدی تبدیل خواهد شد. وی همچنین با اشاره به تامین 
زیرساخت ها، یادآور شد: زیرساخت های موجود انرژی نگران کننده است و باید برای تامین برق و گاز صنعت، همچنین در 
مناطق مرکزی برای تامین آب فکر جدی و اساسی شود. دشتیانه اضافه کرد: همچنین باید برای تغییر مصارف آب در بخش 
کشــاورزی تصمیمات جدی گرفته شود تا مصرف آب با عبور از وضعیت بحرانی، بخش صنعت را تحت الشعاع قرار ندهد. 
وی اظهار داشت: برای بخش برق نیز خود صنایع باید بتوانند به سمت احداث نیروگاه بروند و از ظرفیت های خود به این 
منظور استفاده کنند. مدیرعامل صبافوالد خلیج فارس خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی تنها تولیدکننده بریکت گرم در ایران 
است و از مجموع ۱۰ میلیون تن تولید این محصول در جهان، ۱.5 میلیون تن آن )معادل ۱5 درصد ظرفیت تولید جهان( در 
این واحد انجام می شود؛ این در حالی است که با وجود گذشت پنج سال از شروع بهره برداری و ۱3 سال از شروع به کار این 
پروژه، صبافوالد با ۶۰ درصد ظرفیت خود کار می کند. وی گفت: این مجموعه مشــکاالت اساســی در حوزه تولید بخصوص 
در تامین قطعات و تجهیزات داشــته و در تالشــیم در نیمه نخست امسال به پایدارسازی تولید و در ۶ ماهه دوم امسال به 
افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت اسمی افزایش مجموع۲۰ درصدی تولید و صادرات برسیم. دشتیانه خاطرنشان کرد: برنامه 
ریزی برای ورود صبافوالد خلیج فارس به بازار سرمایه در حال انجام است و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ به این مهم نائل شویم.

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس در گفتگو با معدن 2۴ مطرح کرد 

چشم انداز مبهم صنعت فوالد در سال 1401
کاهش مصارف داخلی فوالد نگران کننده است

 برنامه ریزی برای ورود به بازار سرمایه
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مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ضمن اشاره به دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰، گفت: این شرکت به عنوان یکی 
از شرکت های قدیمی دانش بنیان تولید وظیفه خود را برای تحقق منویات رهبر معظم انقالب و تولید دانش بنیان دو چندان 
می بیند و به همین دلیل محور برنامه های خود را برای توسعه دانش در مجموعه قرار داده است. شرکت گسترش کاتالیست 

ایرانیان از ســال ۱3۹۰ آغاز به فعالیت کرده است و در زمینه های 
تولید و فروش کاتالیست به عنوان واحد نمونه و همچنین جزو 
شرکت های فناور و دانش بنیان از طرف حوزه اصلی پتروشیمی 
انتخاب شــده است. این شــرکت تولیدکننده انواع کاتالیست 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که وارد باشگاه تولیدکنندگان 
کاتالیست DRI شده است. در همین زمینه، دکتر »مولوی زاده« 
مدیرعامل شــرکت گسترش کاتالیســت ایرانیان در گفت وگو با 
سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴ با اشاره به برخی دستاوردهای 
در سال ۱۴۰۰ افزود: شرکت گسترش کاتالیست ایران پس از رکود 
چند ســاله ای که به دالیل مختلف درآن ایجاد شده بود در سال 
۱3۹۹ توانســت فصل جدیدی از حضور خود در صنعت کشور را 
رقم بزند و در با تالش و پشتکار تیم جدید مدیریتی و همکاران 
پرتالش این صنعت موفق شــد عملکرد مطلوبی را در سال ۱۴۰۰ 
داشته باشد. وی بیان داشت: تجاری سازی کاتالیست های زنجیره 

تولید آهن اســفنجی، فروش و بارگزار ی کاتایســت های احیاء مستقیم فوالد به شرکت های بزرگ فوالدی ایران از جمله فوالد 
مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و توسعه آهن و فوالد گل گهر، ارتقای سرانه تولید از 3۰۰ کیلوگرم در سال ۱3۹۹ به 3۲۰۰ کیلوگرم 
در ســال ۱۴۰۰، دســتیابی به ظرفیت تولید ۲ تن در روز، اشتغال زایی مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر و ثبت اختراع برای تولید 

کاتالیست های دانش بنیان، از جمله اقدامات انجام شده از سوی این شرکت در سال ۱۴۰۰ است.

برنامه های شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در سال ۱۴۰۱
دکتر مولوی زاده خاطرنشــان کرد: با توجه به نامگذاری ســال ۱۴۰۱ به نام شرکت های دانش بنیان و توجه ویژه مقام معظم 
رهبری به تولید دانش بنیان در کشور، این شرکت به عنوان یکی از شرکت های قدیمی دانش بنیان تولید وظیفه خود را در 
این عرصه دو چندان می بیند و به همین دلیل محور برنامه های خود را بر منویات رهبر معظم انقالب برای توســعه دانش 
در مجموعه قرار داده است. وی بیان داشت: دستیابی به دانش تولید کاتالیست های نفت، گاز و پتروشیمی از جمله سولفور 
زدا، شیفت دمای باال و پایین، ATR و .... و بومی سازی آن، تجاری سازی کاتالیست های فوق الذکر، ورود به بازار نفت، گاز و 
پتروشیمی، پیاده سازی مدیریت دانش در الیه های پایین سازمانی، همکاری و تولید مشترک با شرکت های صاحب نام تولید 
کننده کاتالیست در ایران، ارتقای ظرفیت تولید کاتالیست تا ۲ هزار تن در سال، اشتغال زایی مستقیم ۲۰۰ نفر و استفاده از 
نیروهای دارای معلولیت و کم توان در فرآیند تولید به منظور ایفای نقش مسوولیت اجتماعی، اهم برنامه های این شرکت 

در سال جدید خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان مطرح کرد:

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مسیر تعالی؛ از ورود به 
بازار نفت، گاز و پتروشیمی تا برنامه ریزی برای توسعه دانش
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محمدفالح / مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارو کارگر فرصتی است ارزنده برای مرور تالش های  کارگران  
و معدنکارن عزیزی که چرخ های اقتصادی کشور را با دستانی توانمند به حرکت در می آورند.

  موتور محرک تولید در کشــور وامدار عرق جبین مردان و زنان عزت آفرینی است که لباس 
مقدس کار و خدمت به تن کرده اند و جانانه از کیان اقتصادی کشور دفاع می کنند. 

بی تردید در سالی که مزین به نام  "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" شده نقش و رسالت 
کارگران  در تحقق این مهم بیش از گذشته به نظر می رسد.  

پرسنل خدوم شرکت سنگ آهن گهرزمین نیز در راستای برنامه های تولید و بر مبنای 
همت و تالش کارگران و پرســنل خود افق های روشــنی از امید و خودباوری را پیش 

روی دارد.
بدینوسیله ضمن تبریک روز جهانی کار وکارگر از تالش و پشتکار شبانه روزی کارگزان زحمتکش 

و عزیز شرکت سنگ آهن گهرزمین که با سعی و کوشش خود مسیر عزت و افتخار ایران اسالمی را هموار می کنند قدردانی 
نموده و از خداوند متعال عزت و سربلندی روز افزون ایشان را خواستارم. 

پیام مدیرعامل شرکت گهرزمین
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
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 از دیدگاه کیوان جعفری طهرانی/ تحلیلگر ارشد بازارهای سنگ آهن و فوالد 
ســال۱۴۰۰ ســال پرفراز و نشیبی برای تمام دســت اندرکاران صنعت آهن وفوالد جهان بود. رالی افزایش قیمت سنگ آهن 
براساس تقویم ایرانی در آغاز سال۱۴۰۰ که مصادف بود با ۲۱مارس ۲۰۲۱، سرعت بیشتری به خودگرفت و این رالی قیمت در 

ماه می )خردادماه۱۴۰۰( به اوج خود رسید.
اتفاقی که در بازار ســنگ آهن در ســال۲۰۲۱ افتاد، دقیقا مشابه اتفاقی بود که در سال۲۰۰۸میالدی، همزمان با بحران جهانی 
رخ داد و باســقوط ۶۰دالری قیمت ســنگ آهن همراه شد. البته شایان ذکر اســت که سقوط ۶۰دالری درآن زمان باتوجه به 
قیمت ۱۲۰دالری ســنگ آهن به معنای کاهش 5۰درصدی قیمت بود که عدد بســیار بزرگی محسوب می شود و یک بار دیگر 
نیز این اتفاق در ســال۲۰۱۴ افتاده بود و کاهش قیمت ســنگ آهن تا ۱۰۰دالر روی داده بود. ولی در می۲۰۲۱ که مصادف بود 
با خردادماه۱۴۰۰، روند کاهش قیمت سنگ آهن به قدری سریع بود که در سپتامبر۲۰۲۱ یا شهریورماه۱۴۰۰، قیمت سنگ آهن 

به زیر ۱۰۰دالر و حتی به زیر ۹۰دالر رسید و عدد ۸7دالر را نیز لمس کرد!

سیکل سقوط قیمت سنگ آهن
سنگ آهن در سقف قیمتی خود در 
می۲۰۲۱، عــدد ۲3۴دالر به ازای هر 
تــن را لمس کرد و پس از آن ظرف 
مدت 3ماه به ۸7دالر رسید و کاهش 
۱۴7دالری را تجربــه کرد که در نوع 
خود بســیار شــدید بود و این امر 
باعث متضرر  شدن بسیاری از تجار 

داخلی و خارجی شد.
اگر ما سیکل سقوط قیمت سنگ آهن 
را بررســی کنیم یک بار این سقوط 
قیمت در ســال ۲۰۰۸ و بار دیگر در 

سال۲۰۱۴ و نهایتا در سال۲۰۲۱ این اتفاق افتاده است که یک سیکل ۶الی7 ساله دارد و اگر از ۱3سال قبل تا به امروز را مورد 
بررسی قرار دهیم همیشه در بازه ۶الی7 سال با سقوط قیمت سنگ آهن به این شکل همراه بوده ایم. 

وضعیت قیمتی بازار جهانی فوالد در سال۱۴۰۰:
در بازار جهانی فوالد، نوسانات قیمت خیلی محدود تر بود و شاهد افزایش و کاهش قیمت به صورت چشمگیر نبودیم 
و این ثبات نسبی بازار باعث شد صادرکنندگان ایرانی بتوانند با یک مزیت نسبی و یک بازاریابی مناسب، صادرات نسبتا 
خوبی با توجه به تمام مشکالت ازجمله قطعی برق در تابستان، قطعی گاز در فصل سرما و همچنین پیک های مختلف 

کرونا داشته باشند. 

 چشم انداز بازار جهانی سنگ آهن و فوالد درسال 1401
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جنگ اوکراین، متغیر جدید بازار فوالد و سنگ آهن: 
طبق تحلیل بنیادی )Fundamental( ما یک متغیر جدیدی را شاهد هستیم که جنگ روسیه با اوکراین است. اوکراین به 
عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن جهان است. باتوجه به جنگ روسیه و اوکراین و پیش زمینه 
این جنگ که حدود یک ماه به طول انجامید و آنقدر این قضیه حالت فرسایشی به خود گرفت که حتی ظاهرا خود اوکراین 
هم فکر نمی کرد که روســیه قصد حمله داشــته باشد و باعث شده بود که به ظاهر اوکراین خود را بی تفاوت نشان دهد. اما 
حقیقت چیز دیگری بود. ما وقتی به صنعت اوکراین نگاه می کنیم، می بینیم که در ماه ژانویه۲۰۲۲، نه تنها صادرات سنگ آهن 
آن کشــور بلکه صادرات فوالد، غالت و محصوالت معدنی به اوج خود رســید و این آمار و ارقامی که خیلی بزرگ محسوب 

می شود بر اساس این برآورد است که بزودی جنگی رخ می دهد و می بایستی تولید و صادرات را به حداکثر رساند.
یک سری اطالعات هم اوکراین برای قدرت نمایی در ژانویه ۲۰۲۲ ارائه داد که برای اولین بار بود و این اطالعات را هم سازمان 
زمین شناســی آمریکا تایید کرده اســت. حاال سوال این جا اســت که آیا این اطالعات واقعی است یا برای اینکه اوکراین جزء 
کشور های متحد غرب یا اصطالحا Allies بوده، این اطالعات توسط سازمان ژئوفیزیک آمریکا تایید شده و به عنوان مثال 
اعالم کرده که ذخایر سنگ آهن اوکراین، دومین ذخایر بزرگ سنگ آهن جهان است. ما به این مسئله توجهی نداریم و طبق 
تجربه علمی و نظری که بنده در بازار دارم، خیلی از آمار های ارائه شــده رســمی و حتی آنهایی که توسط سازمان های معتبر 
ممیزی شده هستند، چنین مشکالتی دارند. چرا  که در حال حاضر سیاست در عرصه جهانی بسیار تعیین کننده است و تمام 

مسائل، حتی گزارش تولید و صادراتی که کشورها ارائه می دهند، رنگ و بویی از سیاست به خود گرفته است.

آینده جنگ اوکراین:
در سال ۱۴۰۱ جنگ روسیه و اوکراین تاثیر گذار است ولی پیش بینی بنده این است که این جنگ فرسایشی نیست و قطعا تا 
نیمه یا حداکثر پایان ماه مارس۲۰۲۱ وضعیت آن مشخص خواهد شد و امکان ادامه این جنگ، نه برای اوکراین و نه برای 
روسیه وجود ندارد. ولی به هر حال این جنگ، تاثیر خود را در بازار می گذارد به خاطر اینکه خیلی از صنایع زیربنایی اوکراین 
تخریب شــده است و حمله روسیه تاثیر و تخریب ماندگاری را در صنعت و معدن وحتی تاسیسات زیربنایی از جمله جاده، 
ریل، بنادر، نیروگاه هاو...اوکراین به جای می گذارد و این مسئله برای کشوری که آمار بزرگی از ذخایر معدنی را به خود اختصاص 

داده و نقش مهمی در بازار سنگ آهن و فوالد جهان و بویژه اروپا دارد، در بازار به طور قطع تأثیر گذار است. 
فوالد اروپا، بازنده اصلی جنگ اوکراین: 

نباید فراموش کنیم که عمده صادرات اوکراین به سمت اروپا بوده است و بیشترین لطمه به این بازار و فوالد سازهای اروپایی 
وارد خواهد شــد. هرچند که فوالدسازهای چینی ممکن است که به طور موقت احساس خطر بکنند ولی چین به قدر کافی 
قدرتمند است و هم چنین هند که همچنان در بازار وجود دارد، نیازهای چین را در رابطه با گندله و سنگ آهن تأمین خواهد 
نمود. بنابراین بحران برای چین زیاد حاد نیســت و تأثیر این مســئله بیشتر به متوجه اروپا است چرا که مواد اولیه اروپا در 
زمینه صنعت فوالد در خطر قرار گرفته اســت و این باعث افزایش هزینه تولید آنها خواهد شــد و وارد فاز قیمتی دوگانه در 

سنگ آهن خواهیم شد.
بابررسی شاخص های پلتس و متال بولتن که دو شاخص معرف کامودیتی ها درآسیا اقیانوسیه و اروپا هستند، متوجه می شویم 
پلتس، آسیا و استرالیا و متال بولتن اروپا را بیشتر پوشش می دهد. شاید به فازی رسیم که فاصله قیمت محصوالت باالدستی 
شــامل سنگ آهن- کنسانتره- گندله و حتی آهن اسفنجی )DRI( و بریکت گرم)HBI( در اروپا نسبت به آسیا افزایش قیمت 

بیشتری را داشته باشد که آن هم به علت مشکالتی است که در منطقه CIs به ویژه اوکراین شاهد آن هستیم.
برنامه های توسعه ای چین درسال آینده:

فارغ از این قضیه، چین در سال۱۴۰۱ شمسی برنامه های توسعه ای بسیار خوبی دارد و در نشست دوقلو که نشست ساالنه 
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کنگره خلق با حضور مدیران استانی و فرمانداری ها است و در ماه مارس برگزار می شود و امسال قرار است که در ۴ یا 5 ماه 
مارس برگزار شــود، ابعاد آن روشن تر خواهد شد)به خاطر مسائل امنیتی، هیچ وقت تاریخ دقیق برگزاری این نشست از قبل 
اعالم نمی شود و به خاطر همین موضوع آخرین اطالعات از چین در نیمه اسفند ماه مشخص خواهد شد(. ولی درکل چین 
برنامه های توسعه ای بسیار خوبی در مسائل زیربنایی دارد و این روند باعث می شود که تقاضای فوالد همچنان مثبت بماند.
نباید فراموش کنیم که چین در ســال گذشــته میالدی ۱میلیارد تن تولید فوالد داشته است. هرچند که این آمار نسبت به 
سال ۲۰۲۰ کمتر بوده است ولی ۱میلیارد تن عدد بزرگی است و همچنان این عدد باعث می شود که چین بتواند تا حد زیادی 
نیازهای داخلی اش را تأمین کند. بر اساس سیاست گذاری چین در سال۲۰۲۲ که مقارن با ۱۴۰۱شمسی خواهد شد، این کشور 
برای واردات محصوالت میانی به ویژه محصوالتی مثل چدن)pigIron(، بریکت گرم)HBI(و آهن اسفنجی )DRI( امتیازهای 

واردات جدیدی اعطا کرده است.
قبال ما شاهد بودیم که چین برای واردات آهن اسفنجی زیاد اشتیاق نداشت ولی امسال این اشتیاق وجود دارد و همچنین 

تقاضای بیشتری برای بیلت و اسلب وجود خواهد داشت و این مزیت نسبی است که ما باید از آن استفاده کنیم.
چه سیاستی برای صادرات آهن اسفنجی داشته باشیم؟

معتقدم ایران باید سیاســت هایی را تعیین کند که اگرنیازهای داخلی برای آهن اسفنجی تأمین شد، در زمان های نیاز اجازه 
صادرات را بدهد و اگر ما بتوانیم برای صادرات از طریق کشــتی های مخصوص دراین زمینه اســتفاده کنیم که ازطریق گاز 
نیتروژن حمل آهن اسفنجی را انجام می دهند.بنظر بنده چین بازار بسیار خوبی است و شاید در بعضی موارد از بازار سنتی 

عمان و حتی بازار جدیدی مثل پاکستان که خریدار آهن اسفنجی ایران هستند، بهتر باشد.
به نظر بنده نیاز چین به بیلت و اسلب ایران در سال ۱۴۰۱ یک مزیت به حساب می آید و توصیه بنده این است که سیاست گذاران 
باید بدانند که بازار منتظر ما نخواهد ماند و ما باید خودمان را با بازار هماهنگ کنیم و نباید سیاست هایی اتخاذ شود که ما 

در این زمان های خاص نتوانیم از این مزیت های صادراتی استفاده کنیم.
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با تولید ۸3۲5۰ تن آهن اسفنجی در واحد احیاء مستقیم شرکت فوالد سفیددشت در نخستین ماه سال تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین، رکورد ماهیانه تولید این محصول به میزان ۱۱۰5 تن ارتقا یافت.

 مدیر عملیات فوالد سفیددشــت ضمن ابراز خرســندی از دستیابی به این موفقیت در آغاز بهار طبیعت و قرن جدید اظهار 
داشــت: با ثبت رقم تولید آهن اســفنجی در فروردین ماه، رکورد ماهیانه این محصول به میزان ۱۱۰5 تن نسبت به آخرین 

رکورد ثبت شده در خردادماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
 ایمان سلیمانی با اشاره به ثبت رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در هشتمین روز فروردین همین سال، ارتقای رکورد ماهیانه 
تولید را دومین موفقیت شرکت در سالی که به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده است دانست و افزود: 
دستیابی به این موفقیت ها نشانه عزم راسخ مجموعه تالشگر فوالد سفیددشت مبنی بر استفاده حداکثری از توان تولید است.
 دکتر سلیمانی در پایان با تقدیر از حمایتهای همه جانبه سهامداران و مدیریت عالی و همچنین همکاری و همدلی تمامی 

کارکنان و پیمانکاران، برای دستیابی به برنامه های تولید و توسعه شرکت در سال ۱۴۰۱ ابراز امیدواری کرد.

ثبت رکورد ماهیانه تولید در واحد احیاء مستقیم
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
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ســید اصغر مدنی معاون بهره برداری فوالد هرمزگان از کســب دو رکورد مهم ماهیانه تولید تختال و آهن اسفنجی در این 
شــرکت خبر داد. مدنی در گفت و گو با روابط عمومی فوالد هرمزگان رکورد ماهیانه تولید تختال را به میزان ۱5۰۴۹5 تن و 
رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی را به میزان ۱۶5۱۰۱ تن عنوان داشت. وی رکوردهای قبلی در ناحیه فوالدسازی را ۱۴75۰۱ 
تن در آذر ماه گذشــته و رکورد قبلی در ناحیه احیا مســتقیم را ۱۶35۲3 تن در اردیبهشــت ماه قبل بیان کرد. مدنی با ابراز 
خرســندی از کسب رکوردهای حاصله، تحقق این رکوردها را در درجه اول حاصل یکپارچگی، همدلی تالش و عزم کارکنان با 

انگیــزه فوالد هرمزگان و در وهله بعــد برنامه ریزی صحیح برای افزایش تولید 
از ابتدای ســال دانست. مهندس مدنی در تشریح کسب رکوردهای اخیر گفت: 
همانطور که می دانید فوالد هرمزگان علیرغم مشکالت تامین انرژی به عنوان یک 
شــرکت صنعتی مادر ،با توجه وظیفه ای که در تامین تختال شرکت های نوردکار 
در راســتای افزایش تولید در صنعت کشور دارد همواره با تمام توان مصمم بر 
تولید با تمام ظرفیت اســمی خود اســت، اما تولید باالتر از ظرفیت اسمی یک 
برنامه ریزی صحیح و فنی در تمام سطوح شرکت را می طلبد تا همه واحدها در 
انجام وظایف محوله کوچکترین نقصی نداشته باشند. خوشبختانه با مدیریت 
دکتر معروفخانی، نواقص و موانع تولید در همه قسمت ها به حداقل رسیده و با 
برنامه دقیقی که از ابتدای سال انجام شد، توانستیم در هر دو ناحیه فوالدسازی 

و احیا مستقیم باالتر از ظرفیت اسمی، تولید داشته باشیم. که این یک درخشش و پیروزی با ارزش برای کارکنان و موفقیت 
بزرگ برای شــرکت فوالد هرمزگان اســت. معاون بهره برداری فوالد هرمزگان در ادامه با تشــریح دالیل فنی کسب رکورد در 
ناحیه فوالد سازی گفت: کاهش توقفات اضطراری و کاهش پاور آن کوره های قوس الکتریک، افزایش سرعت ریخته گری و 
استفاده بهینه از زمان ها برای تولید و آماده به کاری تجهیزات، ماده اولیه با کیفیت و همچنین پشتیبانی و نیز حمل و نقل 
به موقع و سریع از دالیل فنی کسب این رکورد می باشند که برای تحقق هر یک کارهای کارشناسی فراوانی انجام شده است.

مدنی در ادامه با اشــاره به کســب رکورد ۱۶5۱۰۱ تن تولید اســفنجی در واحد احیا مستقیم به عنوان محصول میانی فوالد 
هرمزگان گفت: با توجه به اینکه رکورد قبلی ما در احیا مستقیم تولید ۱۶3۰۲3 تن آهن اسفنجی بود همکاران ما عزم خود را 
برای بهبود این رکورد و تولید بیشتر جزم کردند. وی در تشریح دالیل فنی کسب این رکورد گفت: در ناحیه احیا مستقیم نیز 
استفاده کردن از زمان با روش افزایش ریت، و افزایش سرعت تولید و آماده به ماری تجهیزات، نقش اساسی در کسب رکورد 
و افزایش تولید داشــته اســت. مدنی در ادامه گفت: باافزایش تولید در ناحیه احیا مستقیم بیشتر نیاز ما به آهن اسفنجی 
مرتفع گردید و مقدار کمتری از بیرون شرکت خریداری کردیم که دو مزیت مهم در پی داشت: اول اینکه با توجه به کیفیت 
باالی اسفنجی تولیدی در فوالد هرمزگان، کیفیت محصول نهایی نیز تضمین می گردد و دوم اینکه افزایش تولید اسفنجی 
در شرکت، در کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری نقشی اساسی دارد. وی در پایان کسب این موفقیت را به همه 
کارکنان و ذینفعان فوالد هرمزگان تبریک گفت و اظهار داشت با برنامه ریزی صورت گرفته در صورت تامین انرژی حفظ این 

میزان تولید و انشاهلل افزایش آن، کماکان ادامه خواهد داشت .

معاون بهره برداری فوالد هرمزگان مطرح کرد:

راز رکورد زنی در »فوالد هرمزگان«
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علی چنگیزی مدیر برنامه ریزی و سیســتم های شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر معتقد است: با توجه به نامگذاری سال 
۱۴۰۱ به »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« توســط مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به امر تولید، الزم است دولت 
حمایت همه جانبه از صنعت فوالد که ســهم زیادی در اشــتغال زایی کشور را داراست، داشته باشد و برنامه ریزی های کوتاه 
مدت و بلند مدت در جهت توســعه زیرســاخت های انرژی، تسهیل شــرایط صادرات انجام دهد. این امر می تواند موجب 

رسیدن به چشم انداز تدوین شده کشور باشد. 
شــرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به عنوان سازمانی تعالی محور و فعال در حوزه 
توید آهن اســفنجی در منطقه گل گهر ســیرجان، تاکنون بــه افتخاراتی همچون 
بزرگترین عرضه کننده آهن اســفنجی در کشور، عضو باشگاه ۱۰۰ شرکت برتر ایران، 
جزو چهار شرکت برتر کشــور از نظر رشد فروش، ثبت رکورد بیشترین میزان تولید 
کشــوری سالیانه و همچنین نخســتین کارخانه بریکت سازی سرد کشور با فناوری 

جدید دست یافته است.
این شــرکت سال گذشته در جریان در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر 
IMI۱۰۰ توانســت با ارتقاء ۱۲ پله ای، رتبه ۴۰ را در بین ۱۰۰ شــرکت برتر ایران از آن 

خود کند.
در گفت وگویی با مهندس چنگیزی، مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر، ضمن بررســی مســائل روز اقتصادی و حوزه معادن و صنایع 
معدنی، مهمترین برنامه های توسعه ای شرکت در سال ۱۴۰۱ را به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.

معدن2۴- به عنوان مدیر برنامه ریزی شــرکت توســعه گل گهر برآورد شما از وضعیت معدن و صنایع معدنی کشور در سال 
۱۴۰۰ چیست و آن را چگونه دیدید؟

با لطف خدای متعال، تدابیر مقام معظم رهبری و تالش و پشتکار فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه به عنوان 
دومین صنعت بزرگ بعد از صنعت نفت و پتروشیمی یاریگر اقتصاد کشور است. سال گذشته شعار سال مبنی بر »پشتیبانی 
از تولید و مانع زدایی ها« را می توان بعنوان نمونه در رشد ۱۲ درصدی صادرات محصوالت فوالدی، افزایش ارزش صادرات 
و غیره مشــاهده کرد. طی ســه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ با وجود محدودیت های انرژی شامل کاهش گاز و برق، صادرات فوالد 
ایران به ۲.۲۹3 میلیون تن رســید و ارزشــی بالغ بر ۱.3۴ میلیارد دالر داشت که باالترین سطح ارزش صادرات در طول تاریخ 

است. این مهم محقق نمی شود مگر در سایه تالش و پشتکار همه جانبه شرکت های فعال در این حوزه.
همچنین با توجه به چشم انداز صنعت فوالد کشور، بخش زیادی از برنامه های تولید در حوزه های مختلف این بخش محقق 
شده است. عمده دلیل عدم تحقق کامل برنامه های تولید در سال ۱۴۰۰ مشکالت و توقف های ناشی از محدودیت های انرژی 
)برق و گاز( بوده است. به طور مثال در بخش تولید آهن اسفنجی منجر به کاهش هفت درصدی تولید نسبت به سال ۱3۹۹ 

علی چنگیزی، مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مطرح کرد:

برق و گاز نفس »توسعه آهن و فوالد گل گهر« را گرفت
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و افت تولید چهار درصدی شمش فوالد شرکت های بزرگ و رسیدن آن به ۲۱.7 میلیون تن شده است.

معدن2۴- انتظارات و پیش بینی شما از وضعیت این بخش در سال جدید۱۴۰۱چیست؟ چه اقداماتی می تواند موجب تعالی 
و توسعه هرچه بیشتر آن شود؟

بنده پیش بینی می کنم در سال ۱۴۰۱ با تورم کمتر از 3۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به 5.5 درصدی روبرو خواهیم بود و 
در کنار این موضوعات، افزایش قیمت دالر، همچنین تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت های جهانی کامودیتی ها در سال 
۱۴۰۱، حوزه معدن و صنایع معدنی همچنان از رونق مناسبی برخوردار باشد و امیدوارم تاثیرات ناشی از کمبود انرژی بر این 

صنعت، با برنامه ریزی های مناسب دولت کار و کرامت و توسعه زیرساخت های مورد نیاز، کاهش یابد.
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« توسط مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به امر 
تولید، الزم است دولت محترم حمایت همه جانبه از صنعت فوالد که سهم زیادی در اشتغال زایی کشور را داراست، داشته 
باشد و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت توسعه زیرساخت های انرژی، تسهیل شرایط صادرات انجام دهد. 

این امر می تواند موجب رسیدن به چشم انداز تدوین شده کشور باشد. 
همچنین حمایت از طرح های توسعه ای و ایجاد زیرساخت ها و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان کشور جهت این طرح ها 

یکی از مهمترین موضوعاتی است که تعالی و توسعه کشور را در این حوزه به همراه خواهد داشت.

معدن2۴- مهمترین اهداف این شرکت در سال جدید چیست؟ چه هدفگذاری هایی در اولویت هستند؟
- تمرکز بر روی پروژه های در دست ساخت به ویژه پروژه های فوالدسازی و احیاء مستقیم شماره 3

- افزایش ظرفیت تولید با اجرای برنامه های توسعه ای
- بهبود بهره وری و تحقق کامل برنامه تولید

- توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی از طریق جذب نخبگان
- دستیابی به بازارهای جدید صادراتی

- حفظ کیفیت محصول تولید شده
- توجه ویژه به انجام مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست



اردیبهشت     1401 48
ویژه نامه گزارش عملکرد

شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی در سال 1400

www.madan24.com



اردیبهشت     1401 49
ویژه نامه گزارش عملکرد

شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی در سال 1400

www.madan24.com



اردیبهشت     1401 50
ویژه نامه گزارش عملکرد

شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی در سال 1400

www.madan24.com

رئیس انجمن مس ایران عقیده دارد به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، افزایش تولید خودروهای برقی و حذف ماشین با سوخت 
فسیلی، مصرف و تقاضای مس روند صعودی خود را طی خواهد کرد.

دکتر شکوری عنوان کرد: مس، روی و طال از جمله فلزاتی به شمار می روند که آینده درخشانی برای آنها ترسیم شده است و 
مشخصا در حوزه مس توسعه تکنولوژی سبز محرک خوبی برای این صنعت در ابعاد جهانی بوده است. 

وی تاکید کرد: متاسفانه تناسب درستی در توسعه و درآمدزایی حوزه مس شاهد نبوده ایم که امیدواریم این توازن در سال 
۱۴۰۱ محقق شود، به طوریکه ارزآوری حداقل ۱۰ میلیارد دالری را برای مس ایجاد نماییم، شاید این رقم سنگینی برای امسال 

باشد اما این هدف می تواند شروع رویکردی نوین در این 
حوزه باشــد که البته الزاماتی را می طلبد و نیاز همراهی 

دوجانبه دولت و بخش خصوصی است. 
رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: در مسیر توسعه 
کشور نباید تنها به فکر رشد و توسعه شرکت های دولتی 
و خصولتی باشــیم بلکه تقویت بخش خصوصی باید 
در اولویت اقدامات حاکمیتی باشد. اقداماتی که سبب 
تسهیلگری امور معدنکاران باشــد این حوزه را تقویت 
خواهد کرد. برای نمونه ایجاد پنجره واحد برای کاهش 
اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم افزار حقوق دولتی 
گامی موثر برای رشد فعالیت معدنی است با این اقدام 
استعالم ها و شروع فعالیت های معدنی آسانتر می شود. 
دکتر شکوری در راستای اقدامات دولت اضافه کرد: دولت 

با تدابیری هزینه معدنکاری را کاهش دهد و اجازه دهد با توجه به پتانسیل خوب مس کشور، فعالیت بخش خصوصی در 
این حوزه قوت گیرد. با اقدامات این چنینی زمینه فعالیت هرچه بیشتر برای اکتشافات فراهم می گردد. همچنین با توسعه 
ظرفیت بنادر، ایجاد زیرساخت های حمل ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت معدنکاری را قدرتمند تر 

خواهند کرد. نوآوری تجهیزات و ورود ماشین آالت جدید بهره وری را در زمینه فرآوری مس افزایش خواهد داد.
رئیس انجمن مس ایران با اشــاره به اهمیت استخراج معادن افزود: باید سهم استخراج را به نسبت میزان ذخایر افزایش 
دهیم. با توجه به این که در حال حاضر این نسبت در کشور زیر ۱ درصد است و در دنیا نرمال این نسبت بین 3 تا 5 درصد 
می باشد باید بتوانیم استخراج را به نسبت میزان ذخایر افزایش دهیم تا هدف رسیدن به ارزآوری ۱۰ میلیارد دالری در این 

حوزه را محقق کنیم.
وی اظهار داشــت: اگر بناست معدن جایگزین نفت شــود، مس بخش مهمی از حوزه معدن است و دولت باید کمک کند 
علی رغم تمامی مســائل و عوامل بیرونی که وجود دارد حداقل در تامین تجهیزات و ماشــین االت با در نظر گرفتن تعرفه 
صفر به فعاالن این حوزه کمک نماید و به عبارتی با صفر کردن تعرفه گمرکی برای بخش معدن، خرید ماشین االت معدنی 

رئیس انجمن مس ایران در گفتگو با معدن 2۴ خبر داد:

 آینده خوش بینانه صنعت مس
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و تجهیزات فراوری مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد تا به ســمت تولید با ماشین االت و تجهیزات 
جدید برویم و بهره وری در حوزه مس را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: در این صنعت باید طوری حرکت کرد که با خلق ارزش افزوده بیشتر در ردیف بزرگ ترین 
صادرکنندگان قرار گیریم.

رییس انجمن مس ایران با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر برای فلز سرخ در کشور، گفت: پیش بینی ها 
حکایت از کمبود عنصر مس در آینده دارد که افزایش قیمت ها و جذابیت هرچه بیشتر سرمایه گذاری 
در این حوزه را به دنبال خواهد داشت. ضروری است همگام با سایر کشورها برای استفاده از فناوری ها 

و نوآوری ها گام برداریم و در این پیوند باید استراتژی توسعه صنعتی و معدنی تدوین شود.
دکتر شــکوری افزود: در این مسیر از ورود شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه استفاده کنیم تا 

بهره وری افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: عناصر ارزشمندی در باطله های مس وجود دارد که باید توانایی استحصال آن را داشته 
باشیم با این اقدام در کنار بسترسازی برای تامین تجهیزات و ماشین االت جدید درآمدزایی چشمگیری 

از این حوزه خواهیم داشت.
رئیس انجمن مس ایران به موضوع برجام اشــاره کرد و گفت: در صورت تحقق برجام و صادرات 
نفت، دولت درآمدهای نفتی را صرف هزینه های توسعه زیرساختی کشور نماید که در همه بخش های 
اقتصادی علی الخصوص بخش معدن و مس موثر است. این امر شامل توسعه حمل و نقل ریلی 
کشور، توسعه بنادر و رفع چالش آب، برق و گاز و اقدامات زیر بنایی است که ورود  سرمایه گذاران 
بیشتر در حوزه مس را تضمین می نماید و اکتشافات بیشتری نیز صورت می پذیرد تا ذخایر مس 

بیشتری ایجاد کنیم.
دکتر شــکوری اضافه کرد: به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، افزایش تولید خودروهای برقی و حذف 
ماشین با سوخت فسیلی، مصرف و تقاضای مس روند صعودی خود را طی خواهد کرد در این که 
آینده مس روشن است شکی نیست و مطمئنا به واسطه مازاد تقاضای مس قیمت ها هم افزایش 

پیدا خواهد کرد.
وی در آخر به اقدامات انجمن مس ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نیازمند نوآوری های جدید، 
آموزش نیروی انســانی و افزایش ارتباط با دانشگاه ها در این حوزه هستیم، تفاهم نامه ای با موسسه 

پژوهشی و آموزشی مشترک دانشگاه تهران و ایمیدرو )یونیدرو( به امضاء رساندیم. ما می خواهیم ارتباط صنعت و دانشگاه 
را پررنگتر کنیم و اساتید و دانشجویانی که در قالب شرکت های دانش بنیان فعالیت میکنند و یا جمع های عالقه مند به رفع 
مشکالت در حوزه صنایع را به همکاری دعوت کنیم تا شاهد افزایش راندمان، بهینه سازی فرآوری و ارائه روش های سودده 

برای بنگاه ها در حوزه مس باشیم. این تفاهم نامه مسیر را برای استفاده از ظرفیت های دانشگاهی باز خواهد کرد.

کنار بسترسازی برای 
تامین تجهیزات و 
ماشین االت جدید 

درآمدزایی چشمگیری 
از این حوزه خواهیم 

داشت.
رئیس انجمن مس 

ایران به موضوع برجام 
اشاره کرد و گفت: در 
صورت تحقق برجام 

و صادرات نفت، دولت 
درآمدهای نفتی را 

صرف هزینه های توسعه 
زیرساختی کشور نماید 

که در همه بخش های 
اقتصادی علی الخصوص 

بخش معدن و مس 
موثر است. این امر 

شامل توسعه حمل و 
نقل ریلی کشور، توسعه 
بنادر و رفع چالش آب، 

برق و گاز و اقدامات 
زیر بنایی است که ورود  

سرمایه گذاران بیشتر 
در حوزه مس را تضمین 

می نماید و اکتشافات 
بیشتری نیز صورت 

می پذیرد تا ذخایر مس 
بیشتری ایجاد کنیم
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رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه گفت: با وجود مسائل بین المللی به وجود آمده، امسال سالی طالیی برای صنعت 
فوالد محسوب می شود و باید از این فرصت در جهت توسعه و تعالی صادراتی کشور استفاده کرد.

محسن پروان در خصوص وضعیت صنعت فوالد در سال ۱۴۰۰ افزود: وضعیت این صنعت در سال گذشته جدا از وضعیت 
کلی کشور نبود، یعنی مشکالت متعددی که پارسال کشور با آن مواجه بود، به صنعت فوالد نیز ورود کرد و آن را تحت تاثیر 

قرار داد. وی بیان داشــت: عمده مشــکالت این صنعت کمبود برق و گاز بود، به 
طوری که شاهد بودیم چند هزار میلیارد ناموت عدم النفع به این صنعت وارد شد 
که ضربه سنگینی بود. رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه ادامه داد: بررسی 
آمارهای world steel نشان دهنده کاهش تولید فوالد به میزان یک میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ در ایران بود که به دلیل قطعی های مکرر گاز و 
برق اتفاق افتاد، با این حال مقایسه آماری ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به ژانویه ۲۰۲۱ نشان 
دهنده افزایش ۱۱.۲ درصدی تولید است و این یعنی ظرفیت فوالد کشور افزایش 

داشته، اما شرایط حاکم مانع از افزایش تولید شده است.
وی خاطرنشــان کرد: اگر امســال اتفاق خاصی نیفتد انتظار می رود بین ۱۰ تا ۱5 

درصد رشد تولید فوالد داشته باشیم که بسیار مطلوب خواهد بود.
پروان یادآور شــد: عالوه بر آن، در ســالی که گذشــت این صنعت با چالش های 
متعددی مواجه شــد که از جمله آنها کاهش قیمت ها، نوسانات قیمت ارز و دیگر 

مشکالت قابل اشاره است.
وی افزود:  در سال ۱۴۰۰ در صنعت کاتالیست اتفاق خوبی که افتاد این بود که شرکت های فوالدی تعمیرات سالیانه و اساسی 
شــان را به ایام قطعی گاز منتقل کردند که ســبب شد نیاز به کاتالیست در کشــور افزایش یابد، همچنین اغلب شرکت ها 
تعمیرات شان را با تأخیر انجام دادند تا بتوانند در مواقعی که به اجبار توقف تولید دارند از آن استفاده کنند تا حداقل آسیب 

به صنعت وارد شود.

صادرات کاتالیست نویدبخش است
رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه گفت: ســال گذشته برای نخســتین بار شاهد صادرات کاتالیست از سوی شرکت 
نفت و گاز سرو بودیم که بسیار برای کشور نویدبخش بود، چرا که اگر بتوانیم کاتالیست صادر کنیم ذهنیت خوبی در دیگر 

کشورها ایجاد شده و کاتالیست ایرانی را به عنوان یک محصول بین المللی می شناسند.
وی بیان داشــت: پارسال اقدامات انجام شده از سوی مدیریت عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در سال گذشته به 

ثمر نشست، به طوری که ۱۲۰ درصد تولید پیش بینی شده اتفاق افتاد و از حداکثر پتانسیل شرکت استفاده شد.
پروان ادامه داد: همچنین سرانه تولید در این شرکت از ۲5۰ کیلو به ازای هر نفر به باالی ۲ هزار کیلوگرم رسید که به معنای 

افزایش بهره وری است و امسال این عدد به باالی چهار هزار کیلوگرم خواهد رسید.

محسن پروان، رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه مطرح کرد:

فرصت طالیی صادرات فوالد در 1401
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جنگ روسیه و اوکراین و لزوم بهره گیری از فرصت های صادراتی
وی در ادامه در خصوص پیش بینی ها از وضعیت فوالد در سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: اتفاق مهمی که در صنعت فوالد جهان 

شاهد آن هستیم، جنگ بین روسیه و اوکراین است.
رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه توضیح داد: مطابق آمارهای سال ۲۰۲۱ اوکراین ۲۱.۹ میلیون تن تولید فوالد داشته 
کــه 5.۸ میلیــون تن آن در داخل مصرف و مابقی حدود ۱۶ میلیون تن را صادر کرده اســت و این میزان تولید از صادرات 

جهان حذف می شود.
وی اضافه کرد: کشــور روســیه نیز7۲ میلیون تن تولید فوالد داشته که 35 میلیون تن آن را صادر می کرده است و با اعمال 
تحریم ها این رقم کمتر خواهد شد؛ بر این اساس یک ظرفیت خالی بین ۱۶ تا ۴5 میلیون تن از صادرات فوالد جهان حذف 
خواهد شد که بخش عمده آن به کشورهای اروپایی و بخش کمتری به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شد 

و همه اینها به معنای یک فرصت مطلوب صادراتی برای کشورمان است.
پروان تاکید کرد: باید بتوانیم از این فرصت طالیی استفاده کنیم، چرا که در غیر این صورت چینی ها به راحتی از آن استفاده 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: اتفاق بعدی، انتظار افزایش قیمت ها خواهد بود، زیرا مقصد اصلی زغال سنگ روسیه کشورهای کره جنوبی، 
ژاپن و چین بوده و با توجه به اینکه این ژاپن و کره زغال سنگ روسیه را تحریم کردند انتظار می رود قیمت جهانی زغال سنگ 

افزایش یابد که به معنای افزایش قیمت محصوالت نهایی خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه اظهار داشــت:  در ایران بجز شــرکت هایی همچون ذوب آهن که از زغال ســنگ در 
تولید فوالد استفاده می کند، مابقی فوالدسازان نیازی به زغال سنگ ندارند لذا در قیمت تمام شده ما تأثیر آنچنانی نخواهد 
داشت؛ این در حالی است که 73 درصد فوالد جهان در کوره بلند تولید می شود و با افزایش قیمت مواجه خواهند شد که 

فرصت مجددی برای کشورمان خواهد بود.
وی اضافه کرد: از طرفی با توجه به تحریم روسیه از سوی ژاپن، صادرات زغال سنگ روسیه دچار محدودیت می شود هرچند 
چینی ها همچنان به خرید ادامه خواهند داد که حمل و نقل آن نیز توسط قطار به چین انجام می شود؛ بر این اساس امکان 

استفاده از ظرفیت ریلی وجود ندارد.

روسیه، تولیدکننده ۱۶ درصد نیکل جهان
پروان خاطرنشان کرد: روسیه تولید کننده فرو آلیاژ ها و همچنین فلزات خاص مثل نیکل است، به طوری که ۱۶ درصد نیکل 

جهان در روسیه تولید می شود.
وی گفت: در دسامبر گذشته شاهد بودیم قیمت بورس فلزات لندن برای نیکل به ۱۹ هزار و ۸۰۰ دالر در هر تن رسید که در 

بازار آزاد تا مرز ۱۰۰ هزار دالر نیز افزایش یافت و این مساله به شدت روی قیمت کاتالیست ها تاثیر می گذارد.
رئیــس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه اظهار داشــت: ۱۴ تا ۱5 درصد کاتالیســت های اکتیو و 5 تا ۶ درصد 
کاتالیست های سرامیکی از نیکل تشکیل شده است و بر این اساس انتظار می رود که قیمت تمام شده کاتالیست 
به شــدت باال برود و در ادامه روی هزینه های مدول های احیای مســتقیم و روی قیمت تمام شده فوالدسازان 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی بیان داشت: از طرفی انتظار می رود با توجه به محدودیت های گاز در اروپا قیمت انرژی در این اتحادیه افزایش یابد و 

شاهد افزایش قیمت محصوالت فوالدی اروپایی باشیم که مجددا فرصت بسیار خوبی برای ایران خواهد بود.
پروان گفت: اگر برجام به نتیجه برســد و مســیر ما برای بازارهای خارجی بازتر از گذشته شود، توان صادرات فوالد ما حتی 

می تواند به ۲ برابر ظرفیت های فعلی افزایش یابد.
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لزوم تولید محصوالت کیفی و آلیاژی صادرات محور
وی تصریح کرد: موضوع اصلی و قابل تامل در کشورمان این است که همچنان تمرکزمان روی محصوالت با پایین ترین ارزش 
افزوده از جمله محصوالت طویل، میلگرد، تیر آهن و ورق های ســیاه اســت و صنعت فوالد ما باید بتواند به ســمت تولید 
محصوالت کیفی و آلیاژی صادرات محور برود؛ اما در گذشته شاهد بودیم هر زمان این صحبت به میان می آمد، تامین نیاز 

کشور پیش کشیده می شد که کاماًل اشتباه است.
رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه تاکید کرد: اگر به توسعه و تعالی صنعت فکر می کنیم نباید داخلی بیندیشیم، بلکه 

باید دست کم بازار بیش از ۶۰۰ میلیون نفری خاورمیانه را در نظر داشته و برای چنین جمعیتی برنامه ریزی کنیم.

نامگذاری سال ۱۴۰۱ و وظیفه سنگین شرکت های دانش بنیان
وی همچنین نامگذاری امسال به »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« را بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: رهبر معظم انقالب 

همواره روی مسائلی دست می گذارند که مغفول مانده و کشور می تواند از پتانسیل های عظیم آن استفاده کند.
پروان اظهار داشت: این نامگذاری وظیفه ما شرکت های دانش بنیان را بسیار سنگین تر از قبل کرده است و باید بتوانیم بر 

اساس ظرفیت های موجود و جاهایی که نیاز واقعی کشور است به سراغ تولید برویم.
وی خاطرنشــان کرد: شرکت های دانش بنیان اساسًا شرکت های با بنیه مالی ضعیف هستند و شاید نیاز باشد در این زمینه 

بنگاه های  سرمایه گذاری خطرپذیر تقویت شوند.
رئیس هیئت مدیره صبا امید خاورمیانه گفت: شرکت های دانش بنیان باید از کارهای تکراری خودداری کنند و همچنین در 

زمینه فعالیت هایی که دانش آنها قابل خریداری و ورود به کشور است سرمایه گذاری نکنند.
وی یادآور شــد: در گذشته شــاهد بودیم اروپایی ها و هندی ها حاضر نبودند دانش کاتالیست را در اختیار ما ایرانی ها قرار 
دهند، در حالی که مباحث مالی یا تحریم ها هم مطرح نبود و بر این اساس شرکت های دانش بنیان برای به دست آوردن این 
دانش تالش کردند. پروان تصریح کرد: بهتر است شرکت های دانش بنیان ابتدا از خود شروع کرده، نگاه ملی و جهان شمول 

داشته باشند و منافع ملی را سرلوح کارهای خود قرار دهند.
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سجادغرقی / نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
ظرفیت های معدن و صنایع معدنی کشور به گونه ای است که در دهه 
ی آتی می تواند نزدیک به صنعت نفت برای کشــور درآمدزا باشد. از 
سوی دیگر تشکیل زنجیره های گوناگون معدنی-صنعتی، فرصت های 
بی شماری در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی فراهم خواهد کرد. 
بــا این حال موانع متعددی پیش پای معدن کاران به عنوان حلقه ی 

اول و پیشران این زنجیره ها قرار دارد.
از جمله این موانع، می توان به چهار مشــکل اشاره کرد که حل آن ها 
نه تنها اثرگذار و قابل توجه اســت، که برای ســال ۱۴۰۱ در دسترس و 
اجرایــی بوده و در صورت همراهی دولت و مجلس با بخش معدن، 
می تواند شاهد اقداماتی موثر بود. این موارد شامل تغییر سیاست ها 
در جهت "تامین ماشین آالت معدنی" در کشور، حل مشکل قیمت و 

کیفیت "مواد ناریه"، تعیین استراتژی اخذ "حقوق دولتی" با نگاه حمایتی نسبت به معادن کوچک مقیاس و در نهایت ارایه 
راهکارهایی برای رفع حبس از ذخایر معدنی داخل "حریم" معادن کشور نام برد.

کمبود 2۵ هزار دستگاه سنگین در معادن کشور
بیش از 7۰ درصد هزینه های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین آالت است، و به روز بودن، سالمت، تنوع و 
در دسترس بودن ماشین آالت، نقشی کلیدی در توسعه فعالیت های معدنی و کاهش هزینه ها دارد. با این حال معدنکاران 
ایرانی برای تامین ماشین آالت خود با مشکالت فراوانی مواجهند. اکنون به دلیل محدودیت در واردات ماشین آالت و ظرفیت 

تولید اندک در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین آالت معدنی در کشور انباشته شده است. 

راهکارهای عملیاتی برای حرکت
به سمت انقالب معدنی در 1401
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 براساس اطالعات منتشر شده از سوی خانه معدن، در سال ۱3۹۹ تنها معادن کوچک مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه 
و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین آالت معدنی جدید نیاز داشته و همچنین تخمین زده می شود که 
نیاز واقعی کل معادن کشــور بیش از ۲5 هزار دســتگاه انواع ماشین آالت معدنی باشد. عالوه بر این ۱7 هزار دستگاه با عمر 

بیش از ۲۰ سال در معادن کشور مشغول به کار بوده که نیاز به overhaul کامل دارند.
این درحالی است که ظرفیت تولید بزرگ ترین تولیدکننده ماشین آالت معدنی در ایران )براساس صورت های مالی سال ۹۹( 
۱۸۰۸ دســتگاه و تعداد تولید واقعی آن صرفا ۲۱ دســتگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه ها به طور اخص در حوزه معدن 
بوده است. بنابراین حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، باز هم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز 

معادن وجود دارد. 

 از جمله پیشــنهادات تشکل های معدنی برای اصالح روند موجود، صدور اجازه واردات ماشین آالت معدنی به معدنداران و 
پیمانکاران معدنی در کنار "حمایت رقابتی" از شــرکت های سازنده ماشین آالت داخلی بوده است. تغییر تمرکز و رویکرد این 
شرکت ها از ساخت کامل به "قطعه سازی" و توسعه خدمات "تعمیرو نگهداری ماشین آالت" با توجه سن باالی ناوگان معدنی 

و تقاضای باالی داخل، اقتصادی و ضروری است.
انفجار هزینه های مواد ناریه

استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری، در صورت رعایت مقررات سیکل مواد ناریه، در بسیاری از معادن تنها روش و مقرون 
به صرفه ترین شیوه برای استخراج مواد معدنی در کشور است. براساس بررسی ها، به طور متوسط ۱7.۴ درصد از هزینه های 
استخراج معادن در کشور مرتبط با بخش حفاری و انفجار است. این درصد در کشورهای پیشرو معدنی بین 5 تا 7 درصد 

هزینه های عملیاتی معدنکاری است.
با این حال در سال ۱۴۰۰ هزینه  مواد ناریه افزایش شدیدی را تجربه کرد به طوری که قیمت مواد آنفو در حالی که در فروردین 
۴۰۲۲۱ ریال بود، با رشد حدود ۲۸5 درصدی در بهمن ماه به ۱5۴7۸۰ ریال رسید. همچنین قیمت اموالیت نیز در همین بازه 
نزدیک به ۶7 درصد افزایش داشــته است. در مجموع شاهد افزایش ۲۸5 درصدی موارد ناریه در چهار نوبت در سال ۱۴۰۰ 

بودیم. این افزایش نه با تغییرات نرخ ارز و تورم همخوان بود و نه با تغییر در قیمت گازوئیل.
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در این خصوص تشــکل های معدنی پیشــنهاد داده اند برنامه ریزی فوری در راستای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت مواد 
ناریه صورت گیرد. از سوی دیگر پایین بودن کیفیت مواد ناریه، آسیب جدی به برنامه های اکتشافی معادن زده است که در 

این خصوص الزم است امکان نظارت وزارت صمت بر کیفیت این مواد فراهم شود.
دیگر راه حل برای این موضوع مواد ناریه نیز الزم اســت عالوه بر ســه مرکز فعلی موجود در کشور، مجوز فعالیت دو واحد 
جدید تولید ژل اموالیت جهت تامین نیاز معادن شمال غرب کشور )در واحد معینی مانند مس سونگون( و واحدی در شمال 

شرق و شرق کشور )مانند معدن دولتی سنگان( و سایر مناطق راه اندازی شود.

معادن کوچک، قربانی افزایش تصاعدی حقوق دولتی
معادن کوچک مقیاس موتور توســعه ی بخش معدن در دهه آینده خواهند بود. افزایش قابل توجه میزان حقوق دولتی 
معادن در کشور از سال ۱3۹۸ آغاز شد و هر سال شیب میزان افزایش آن به طور قابل توجهی زیاد می شود. به طوری که در 
ســال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴3، ۸۸ و ۲5۴ درصد رشــد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد ناموت بالغ شده 

است. برای بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی در بودجه، 5 برابر شده و ۴۰ هزار میلیارد ناموت رسیده است.
این در حالی اســت که به نظر می رســد در سال ۱۴۰۱ نه تنها افزایش تصاعدی در میزان تولید مواد معدنی نداشته باشیم که 
به دلیل مشــکالت زیرساختی و استهالک ماشــین آالت، تولید مواد معدنی کاهش یابد. از این رو افزایش 5 برابری حقوق 

دولتی معادن چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.
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پیشبینی میزان حقوق دولتی قابل حصول از معادن بزرگ و کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۱
نکته دیگر این که براســاس برآوردهای صورت گرفته ۸۰ درصد حقوق دولتی قابل حصول در ســال ۱۴۰۰، سهم معادن بزرگ 
بوده و تنها ۲۰ درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک مقیاس تامین می شــود. این در حالی اســت که افزایش 
قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشــت. معادن بزرگ از صرفه های مقیاس، ظرفیت باالی 
بدهی و دسترســی آســان به منابع و تامین مالی برخوردارند، معادن کوچک، که بســیاری از آنها در نقاط کم برخوردار قرار 
دارند، با هزینه های باال نســبت به درآمد، ظرفیت پایین و عدم دسترســی به منابع مالی روبرو هستند. از همین رو معادن 
کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه ها آسیب پذیر بوده و ممکن است کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی و 

یا تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.
در این زمینه الزم اســت افزایش اعمال شــده برای کوچک مقیاس ها مورد تجدیدنظر جدی واقع شود و در محاسبه حقوق 
دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده اعمال شده و استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد. همچنین 
تسریع در استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق دولتی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. این نرم افزار بیش از دو سال است 
که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال جاری محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. 

محاسبه دقیق، عادالنه، غیر سلیقه ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی های این نرم افزار است.

حریم های محبوس معدنی
براساس مصوبه سال ۱3۹۲ شورای عالی معادن، میزان حریم مشخص شده برای محدوده های معدنی روباز ۱5۰ متر و برای 
محدوده های زیرزمینی ۲5۰ متر تعیین شده است. این در حالی است که وجود ماده معدنی میان دو معدن، بسیار محتمل 

است و به این ترتیب حجم قابل توجهی ماده معدنی در حریم دو محدوده حبس و غیر قابل دسترس هستند.
مرور قوانین دیگر کشورها نشان می دهد در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، فاصله ای تحت عنوان 
حریم بین محدوده های معدنی در نظر گرفته نشده و صرفا شرایطی توسط دولت ها تعیین شده که از مناقشات احتمالی و 
همچنین تضییع ماده معدنی بین دو محدوده خودداری شود. در کشور ترکیه نیز حریم درنظر گرفته  شده برای محدوده های 

معدنی 5۰ متر می باشد که پایین تر از متراژ در نظر گرفته شده در ایران است.
بنابراین، با توجه به پیشــرفت های فناورانه در تهیه و ثبت نقشه های با دقت باال، و در دسترس بودن این فناوری در ایران، 
پیشــنهاد می شود که با برنامه ریزی و ســامان دهی محدوده های معدنی، همانندکشورهای پیشرفته در عرصه معدنکاری، 
حریم محدوده های معدنی حذف و در راســتای حل و فصل اختالفات احتمالی بین بهره بردارانی که دارای محدوده هایی با 
مرز مشترک هستند از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا و شیلی در بهره برداری مشترک توسط شرکتی ثالث استفاده شود.
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دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت: نحوه تقسیم سود در زنجیره فوالد عادالنه نیست و دولت نگاه مدیریتی اش به 
بخش فوالد و بورس کاال را اصالح کند. اباذر برابری  در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: سال ۱۴۰۰ سال پرحاشیه و پرچالشی بود 

و این اتفاق نه فقط در حوزه فوالد و محصوالت فوالدی، بلکه در همه بخش های اقتصادی خود را نشان داد.
وی بیان داشت: این مساله بیشتر متاثر از اوضاع کالن و شرایط عمومی کشور بود، زیرا سال ۱۴۰۰ سال تغییر و تحول دولت بود 
و با توجه به تفاوت رویکردهای دولت جدید و دولت قبل که بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی را با هم درگیر کرد، 

دولت سیزدهم با شعار مدیرت قیمت ها و تالش برای اثربخش 
کردن نگهداشت قیمت ها و جلوگیری از تورم افسارگسیخته که 
از انتهای دولت قبل آغاز شده بود، پا به عرصه گذاشت و تالش 
کرد که مدیریت قیمت در بازار را بر عهده بگیرد و رکود حاکم بر 

بازار را تغییر دهد.
دبیــر انجمن نوردکاران فوالدی ایران ادامه داد: اما اینکه با چه 
ابزار و مکانیسمی این کار را انجام بدهد، حداقل در حوزه فوالد 
و محصوالت فوالدی اســتفاده از مکانیسم بورس کاال مهمترین 
نگاهی بود که دولت در این عرصه داشت، مکانیسمی که خالی 
از ایراد نبوده و نیست و در این زمینه بارها و بارها تذکرات الزم 

به منظور انجام اصالحات داده شد.
وی گفت:  مطابق آمارها در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ میزان عرضه 
شــمش در بورس تقریبا نصف میزان عرضه محصوالت نوردی 

بوده و این یک ایراد بزرگ اســت و این نگاه باید تغییر کند و همه تولیدکنندگان شــمش محصوالتشان را با یک مکانیسم 
عادالنه عرضه کنند، نه اینکه این محصوالت صرفا عرضه شــود اما مشــتری در داخل برای آن پیدا نشــود تا راه فراری برای 
صادرات آنها پیدا شــود. براری اضافه کرد:  متاثر از همین مســاله، نوردکاران در سال ۱۴۰۰ سال سختی داشتند و برخی دیگر 
از عوامل از جمله قطعی برق، قطعی گاز نوســانات و تعدد سیاســتگذاری ها، نحوه و میزان عرضه در بورس، مکانیسم های 

صادراتی و همچنین کمبود مواد اولیه، بر این سختی دامن زد.

لزوم ساماندهی زنجیره فوالد
وی اظهار داشت: همه تالش ما در انجمن نوردکاران فوالدی، بر ساماندهی زنجیره فوالد است؛ زنجیره ای که کامال بومی بوده 
و از ابتدا تا انتهای زنجیره در داخل کشور وجود داشته و کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد و باید مدیریت عادالنه ای 

در سرتاسر زنجیره وجود داشته باشد.
این مقام صنفی تصریح کرد:  اکنون نحوه تقســیم ســود در زنجیره فوالد عادالنه نیست و هر کجا که افزایش قیمت داریم، 

انتهای زنجیره مورد هجمه قرار می گیرد.

دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران در گفتگو با معدن 2۴ مطرح کرد:

نحوه تقسیم سود در زنجیره فوالد عادالنه نیست
سال ۱۴۰۰ سال سختی برای نوردکاران بود
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کمترین حاشیه سود در زنجیره فوالد برای نوردکاران
وی یادآوری کرد:  در سال ۱۴۰۰ کمترین حاشیه سود )در بیشتر ایام بین ۴ تا 5 درصد( در بخش نوردکاران 
فوالدی بوده، در حالی که مطابق آمارهای رســمی حداقل رشــد هزینه های تولید باالی ۱۰ درصد بوده 
اســت؛ این در حالی است که در ســایر حلقه های زنجیره این سود بیشتر است. براری تاکید کرد:  اگر 
دولت به دنبال مدیریت مناسب زنجیره فوالد است، باید نگاه بخشی به این حوزه را رها کرده و نگاه 

کالن داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ سالی سرنوشت ساز در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت 
فوالد اســت، یکی از بخش های پیشران اقتصاد نیز بخش ساخت و ساز و مسکن است که در کنار 
سایر بخش هایی که از فوالد و محصوالت فوالدی استفاده می کنند باید به آن توجه ویژه شود. دبیر 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران ابراز امیدواری کرد ســال ۱۴۰۱ ســال »مدیریت درست« باشد، رهبر 
معظم انقالب امسال را به »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«  نامگذاری کرده اند که دو مورد از این 
عناوین یعنی تولید و اشتغال به بخش فوالد بر می گردد. وی یادآور شد: امروز نوردکاران فوالدی به 
عنوان بخش تمام خصوصی فوالد در کشــور مشــغول فعالیتند که باالی ۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد 
کرده و قابلیت افزایش این میزان اشــتغال را نیز دارد، زیرا واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد 
اولیه با کمتر از ظرفیت واقعی شــان مشــغول فعالیت هستند. براری تاکید کرد: امروز این ظرفیت 
در نوردکاران فوالدی هســت که تولیدشــان را افزایش دهند و عالوه بر تامین کامل بازار داخل، به 
بازارهای صادراتی نیز نگاه داشته باشند و به ارزآوری و اشتغال زایی بپردازند، اما به شرط و شروطی. 
وی افزود: الزمه این امر آن است که دولت نگاه مدیریتی اش به بخش فوالد و بورس کاال را اصالح 
کند، بورس کاال جایگاه خود را به عنوان یک نهاد شفاف کننده قیمت بازیابد و از حوزه قیمت گذاری 
خارج شــود. این مقام صنفی اضافه کرد: اگر قرار است دولت الزامی به عرضه محصوالت در بورس 
داشته باشد، باید کل زنجیره فوالد در بورس عرضه شود آن هم به صورت حداکثری. اینکه دولت به 
انتهای زنجیره فشار می آورد که همه محصول خود را در بورس عرضه کند خوب است، اما به شرطی 

که بتواند در همان بورس کاال نیازهایش را با قیمت خوب و منطقی و با حاشــیه ســود مناسب تامین کند تا به تولید و 
مدیریت بازار بپردازد.. ی تصریح کرد: این اتفاق باید در ســال ۱۴۰۱ بیفتد که در این صورت منافع ملی ما تامین شــده، 
بخش خصوصی تقویت، اشتغال افزایش و کارآفرینی در تولید جان خواهد یافت و استمرار خواهد داشت و امیدواریم 

این حرکت با اعتماد دولت به بخش خصوصی رخ بدهد.

سال 1401 سالی 
سرنوشت ساز در 
بخش های مختلف 

اقتصادی از جمله صنعت 
فوالد است، یکی از 
بخش های پیشران 

اقتصاد نیز بخش ساخت 
و ساز و مسکن است که 
در کنار سایر بخش هایی 
که از فوالد و محصوالت 
فوالدی استفاده می کنند 

باید به آن توجه ویژه 
شود. دبیر انجمن 

نوردکاران فوالدی ایران 
ابراز امیدواری کرد سال 

1401 سال »مدیریت 
درست« باشد، رهبر 

معظم انقالب امسال را 
به »تولید، دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« 
 نامگذاری کرده اند که 

دو مورد از این عناوین 
یعنی تولید و اشتغال به 
بخش فوالد بر می گردد
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میزان اســتخراج ســنگ آهن و باطله برداری در مجتمع سنگ آهن ســنگان در سال ۱۴۰۰ در هم سنجی با پارسال به میزان 
۱۰ میلیون تن افزایش داشــته است. همچنین با بکارگیری ماشین آالت جدید ظرفیت استخراج معادن به میزان ۶7 درصد 
بهبود یافته اســت. گزارش اقدامات انجام شده در واحدهای عملیاتی مجتمع سنگ آهن سنگان در سال ۱۴۰۰ )سال تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها( به شرح زیر است:
مجتمع سنگ آهن سنگان با ذخیره افزون بر یک میلیارد تن سنگ آهن، تأمین کننده خوراک مورد نیازکارخانجات کنسانتره 
و گندله ســازی منطقه ســنگان به منظور تولید ۱7.5 میلیون تن کنسانتره، ۱5 میلیون تن گندله و سه میلیون تن سنگ آهن 

دانه بندی است که شامل سه انومالی غربی، مرکزی و شرقی است.
 با بکارگیری ۲ پیمانکار گروه الف و ب در ســال ۱۴۰۰ میزان اســتخراج ســنگ آهن ۱۸ میلیون تن و باطله برداری به میزان 

۲5 میلیون تن در معادن انجام شــده که نســبت به سال گذشته در 
استخراج سنگ آهن و باطله برداری هر یک پنج میلیون تن افزایش 

و در مجموع ۱۰ میلیون تن عملیات استخراجی بیشتر بوده است.
درسال جاری و با ورورد ۴۰ دستگاه دامپتراک و ۹ دستگاه بیل مکانیکی 
جدید توسط پیمانکاران معدن، ظرفیت استخراج معادن به میزان ۶7 
درصد بهبود یافته است. در ۱۱ ماهه سال جاری به میزان ۱۱.5 میلیون 
تن ســنگ آهن مورد نیاز کارخانجات کنسانتره تحویل شرکت های 
ســرمایه منطقه شــده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته سه 
میلیون تن افزایش داشته است. تناژ سنگ آهن تحویلی به کارگاه های 
خردایش و فرآوری مجتمع به مقدار ۲ میلیون تن بوده که درســال 

جاری با راه اندازی سه واحد خردایش، تولید سنگ آهن دانه بندی مجتمع به بیش از ۱.5 میلیون رسیده و ۶۰ درصد بیش 
از برنامه پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ بوده است. در راستای استفاده بهینه از سنگ آهن کلوخه هماتیت - سیدریت موجود در 
معادن مجتمع و همچنین باطله های هماتیت کم عیار حاصل از عملیات تولید سنگ آهن دانه بندی، پروژه احداث کارخانه 

فراوری متناسب در مجتمع تعریف شده است.
در بخش اکتشــافات مجتمع، امســال با اخذ ۱۰ پروانه اکتشاف در پهنه ســنگان و انجام عملیات شناسایی و پی جویی در 
محدوده های دارای پروانه مجتمع و تهیه اســناد مناقصه حفاری مغزه گیری به میزان ۲ هزار متر به همراه راه دسترســی و 

احداث سکو همراه بوده است.
ارســال محصوالت مختلف از ایســتگاه راه آهن اختصاصی مجتمع به مقاصد مختلف در ســال جاری بیش از ۱.۲ میلیون 

عملیاتی شده است.
در راستای پشتیبانی از تولید هم اهم فعالیت های انجام شده به شرح زیر است:

تعمیرات اساسی ماشین آالت سبک و سنگین مجتمع
تعمیرات اساسی ماشین آالت حفاری مغزه گیری

انجام پروژه های آبرسانی و برق رسانی
پایش سالمت کلیه پرسنل مجتمع و خانواده همکاران

بازسازی جاده های دسترسی به مجتمع

 افزایش ۱۰ میلیون تنی عملیات استخراج در مجتمع سنگ آهن سنگان

معدن سنگان از برنامه عقب نماند
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 رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع ســرب و روی ایران گفت: وضعیت ســرب و روی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه 
با سال ۹۹ از نظر مقدار تولید و عرضه تغییر آنچنانی نداشت و با باقی ماندن مشکالت و همچنین احتمال افزایش قیمت 
سوخت در سال جاری، پیش بینی می شود سالی به مراتب بدتر از پارسال در پیش رو باشد، مگر اینکه مسئوالن توجه ویژه ای 

به تولیدکنندگان معدنی داشته باشند.
حسن حسینقلی افزود: یک سری مشکالت بخش سرب و روی مربوط به تهیه خاک مورد نیاز بود که از سوی شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران به وجود آمد، به طوری که خاک را ابتدا به بورس بردند، اما از آنجایی که قیمت تعیین شــده از 
سوی این شرکت برای خاک باال بود خریداری هم برای آن وجود نداشت، چرا که سودی برای مصرف کننده باقی نگذاشتند.

حسینقلی یادآور شد: در گذشته این کارخانجات بر اساس سهمیه بندی و قیمت ارزان خاک به وجود آمدند، اما امروز شرکت 
تهیه و تولید خود تاجر خاک شده و به فکر تولیدکنندگانی که صدها 
میلیارد ناموت ســرمایه گذاری کرده و از روز نخســت نیز به این یارانه 

عادت کرده بودند، نیست.

واردات خاک از ترکیه به صرفه است
وی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان قرار گذاشته اند که از شرکت تهیه و 
تولید خاک خریداری نکنند، هرچند عده ای خرید می کنند اما عده ای 
دیگر نمی خرند و ترجیح می دهند از ترکیه وارد کنند که برایشــان به 

صرفه تر است.
این مقام صنفی اضافه کرد: وقتی در بازار عرضه کننده ای مثل شــرکت 

تهیه و تولید قیمتش را آنقدر باال می برد که تولید کننده ترجیح می دهد از خارج کشــور ماده اولیه اش وارد کرده و هزینه 
حمل و نقل بدهد، نشان دهنده آن است که قیمت گذاری شرکت تهیه و تولید نامعقول است و باید تعدیل شود.

معضل نیمه خام محسوب شدن کنسانتره سرب و روی
وی در پاسخ به اینکه چرا تولید شرکت ها در سال ۱۴۰۰ افزایش نداشته، خاطرنشان  کرد: یکی از دالیل اصلی این است که دولت 
و مجلس هر روز مشکل و معضل جدیدی ایجاد می کنند و جلوی تولید را می گیرند؛ از جمله مشکالت این است که کنسانتره 
جزو مواد نیمه خام محسوب شده و مجلس چنین تعریفی را ارائه داده که در هیچ کجای جهان چنین تعریفی وجود ندارد.

حســینقلی گفت: بر اســاس ماده 37 قانون رفع موانع تولید، اگر ماده معدنی که از کوه استخراج می شود هیچگونه تغییر 
فیزیکی، شیمیایی، کیفی و غیره در آن اعمال نشود، ماده خام است، اما با وجود آنکه کنسانتره سرب و روی خرد شده، پودر 
شده و با مواد شیمیایی مخلوط می شود، عیاران از ۲ درصد به 5۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن از ۲ میلیون ناموت به ۴۰ 
میلیون ناموت رســیده و ارزش افزوده باالیی را هم ایجاد کرده اســت، ماده خام و نیمه خام محسوب می شود و این مسئله 

ظلمی بود که مجلس در حق تولیدکنندگان کرد.
وی به جلسه 3 نفره ای با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی اشاره کرد که خود به عنوان نماینده 

حسن حسینقلی در گفتگو با معدن 2۴ خبر داد:

فضای کسب و کار معدن مساعد نیست
پیش بینی سالی بدتر از ۱۴۰۰ در سال جاری
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اتاق در آن حضور داشــت و افزود: در آن جلسه هرچقدر ما استدالل کردیم که باید صحبت ها قانونی باشد و کنسانتره جزو 
مواد نیمه خام هم نیست، آقایان نپذیرفتند و در نهایت موضوع را به هیات وزیران بردند و مصوب کردند که در نتیجه آن 
ما را از معافیت های مالیاتی که شــامل همه صادر کنندگان می شد نیز محروم کردند و مالیات بر ارزش افزوده ای که دادیم را 

هم نمی توانیم پس بگیریم؛ این در حالی است که دولت خود صادر کننده نفت و گاز به صورت خام است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع سرب و روی ایران تصریح کرد: نظر ما این است که مسووالن باید آشنا به 
موضوع معدن باشند و موضوع خام فروشی یکبار برای همیشه باید به بحث گذاشته شود و برای مردم و نمایندگان مشخص 

شود تا دیگر شاهد این قبیل تصمیمات نباشیم.
 وی یادآور شــد: همچنین 7۶ نماینده مجلس نوشــتند که معادن باید 5 درصد از فروش ســالیانه شان را به همان منطقه 
اختصاص دهند، این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن هیچ هزینه سربار به جز حقوق دولتی نباید به معادن 

تحمیل شود؛ لذا این موضوع غیرقانونی است.
حسینقلی همچنین به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری در سمنان اشاره کرد که معادن باید یک درصد از فروش شان را جهت 
جبران خسارت ها بپردازند و معاون وزیر صنعت نیز آن را ابالغ کرد و افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۴3 برنامه 
ششم توسعه اگر معدنی موجب آسیب به روستاهای اطراف یا ابنیه و راه ها شده، »تا یک درصد از فروش آن« جهت جبران 
خســارت باید گرفته شــود، به عالوه اینکه یک درصد از فروش رقم کالنی برای روستاها و مناطق اطراف معادن است و اینها 

حرف های نامعقولی است که زده می شود.
این مقام صنفی به دولت قبل اشــاره کرد که در آن رییس جمهوری و معاون اول دولت اعتقادی به توســعه معادن کوچک 
نداشــتند و فقط از معادن بزرگ حمایت می کردند که یکی از نشــانه های آن ممنوعیت ورود ماشین آالت معدنی به وسیله 

معاون وقت وزیر )آقای دکتر اسماعیلی( بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، امروز شاهد تهاجم به بخش معدن هستیم که در آن فضای کسب و کار برای معادن کوچک 
و متوسط به هیچ عنوان مهیا نیست، آقای »فاطمی امین« وزیر جدید صمت نیز بیشتر درگیر موضوع خودروسازان است و 

امیدواریم توجهی ویژه ای به بخش معدن انجام شود.

فضای کسب و کار معدنی مناسب نیست
حسینقلی بیان  داشت: امروز شاهدیم همان خط و خطوط دولت گذشته دنبال می شود و فضای کسب و کار مناسب نیست 
و بنابراین امیدواریم اصالحات انجام شــود. زیرا با فضای موجود که فضای رشــد و توســعه نیست، به تولید و افزایش آن 

امیدی وجود ندارد.
وی گفت: ما پیشنهاد کردیم ستادهای سرب، روی، شیشه، سیلیس، زغال سنگ، سیمان و غیره که در گذشته وجود داشت 
و جلســات مربوطه هر ۲ هفته یک بار با حضور وزیر یا معاون وزیر و روســای انجمن های مذکور تشکیل می شد و بسیاری 

مسائل و مشکالت در آن مطرح و حل و فصل می شد، دوباره احیا شود اما متاسفانه به این سابقه توجهی نمی شود.

افزایش هزینه ها در مقابل ثبات قیمت محصوالت نهایی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع ســرب و روی ایران بیان داشت: تورم در سه سال گذشته حدود 5۰ درصد 
بوده است، یعنی در مجموع ۲۰۰ درصد طی سه سال، همچنین بازار فلزات جهانی متاثر از نرخ های LME است که به ویژه 

در بخش سرب هیچ رشدی نداشته است، این در حالی است که هزینه های ما چند برابر شده است.
وی اظهار داشت:  در حالی که هزینه های ما تولیدکنندگان با دالر آزاد انجام می شود، اما باید درآمد ارزی مان را با دالر نیمایی 

)یعنی 3 تا ۴ هزار ناموت کمتر از نرخ بازار( به دولت بفروشیم و این، ظلم مضاعف به تولیدکنندگان است.
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حسینقلی به افزایش چند برابری نرخ برق و گاز همراه با قطعی های پی در پی آنها اشاره کرد که هیچ توانی را برای تولیدکنندگان 
باقی نگذاشته است. وی با اشاره به رشد 57 درصدی حقوق کارگران، تاکید کرد: مخالف حمایت از کارگران نیستیم و اتفاقا 
باید حمایت ها از این قشر بیشتر شود، اما معتقدیم دولت باید همزمان از تولیدکنندگان و کارگران حمایت کند نه اینکه هر 

روز شاهد وضع عوارض، مالیات، افزایش قیمت و قطعی گاز و برق گاز و غیره باشیم.

مشکالت واردات ماشین آالت معدنی 
این مقام صنفی در تشریح دیگر مشکالت تولید، یادآور شد: ما تولیدکنندگان به دنبال واردات ماشین آالت هستیم اما اجازه 
نمی دهند، شــرکتی نظیر هپکو ادعای تولید ماشین آالت معدنی را دارد اما با وجود استفاده از ۴۰ نوع ماشین آالت معدنی 
در معادن حتی توان تولید یک لودر را ندارد. وی بیان داشت: در حالی که هپکو توانی برای تولید موتور، گیربکس، سیستم 
ســوخت رسانی، سیستم الکتریکی، هیدرولیک و غیره ماشــین آالت معدنی را ندارد و فقط به اسم تولید، تنها چند ورق و 
شاســی را با هم ســر هم کرده و مابقی را باید از خارج از کشــور وارد کند، جلوی واردات ماشین آالت را گرفته اند. حسینقلی 
گفت: با کامیون 7 میلیارد تومانی توان جابجایی سنگ آهن تنی ۱۰۰ هزار تومانی وجود ندارد و ادامه دار نخواهد بود، شرکت 
ایران خودرو دیزل ادعای تولید کامیون دارد اما حتی ۱۰ دستگاه کامیون نمی تواند در اختیار بخش معدن قرار بدهد و بقیه 
خودروســازان که مونتاژکار هستند وضعیت بدتری دارند. وی اظهار داشــت: امروز لودر ۶۰ هزار دالری که باید ۱.5 میلیارد 
ناموت قیمت داشته باشد،عماًل در بازار با حدود 5 میلیارد ناموت خرید و فروش می شود این در حالی است که تولیدکنندگان 
مشــکل ارزی ندارند و از محل درآمدهای خود می توانند به واردات آن اقدام کنند. این مقام صفی گفت: امروز ماشین آالت 
معدنی زیادی در گمرک وجود دارد که باید اجازه واردات آنها داده شود تا چرخ معدن و معدنکاری بچرخد، اما مجوزی صادر 
نمی شــود. وی تصریح کرد: با مطالب یاد شــده سال ۱۴۰۰ سال بدتر از سال ۹۹ بود و پیش بینی می شود با توجه به احتمال 

افزایش قیمت سوخت در سال جاری، سال به مراتب بدتری در پیش رو باشد.
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دبیر انجمن زغال ســنگ ایران گفت: با قیمت های فعلی زغال ســنگ که به نوعی قیمت گذاری تکلیفی است و با قیمت های 
جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای  سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.

ســعید صمدی افزود: زغال سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شــرایط خاصی می توان تعداد معادن و تولیدش را 
افزایش داد. وی بیان داشت: اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، به میزان اقتصادی بودن سرمایه گذاری های جدید 

وارد آن خواهد شد.
صمدی یادآور شــد: متاســفانه با قیمت های فعلی زغال ســنگ که به نوعی 
قیمت گذاری تکلیفی است و با قیمت های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه 

داران برای  سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
وی ادامــه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به طور عمده مربوط به معادنی 
اســت که در دهه های گذشته تجهیز و آماده ســازی شده اند و با قیمت های 
امروز زغال ســنگ، معدن یا معادنی که امروز بخواهد تجهیز شده باشد دیگر 

اقتصادی نیست.
** اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح های جدید

این مقام صنفی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار تن معادن 
زغال ســنگ در کشور وجود دارد که بین ۶ تا هفت سال از تجهیز آنها گذشته 

اســت و برخی از آنها تا 3۰ درصد نیز پیشــرفت فیزیکی داشته اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن قیمت زغال سنگ 
عمده این طرح ها متوقف شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال سنگ کک شو نسبت به سال ۹۹ با افت 7۰ درصدی مواجه شده است، این در 
حالی اســت که میزان مصرف زغال ســنگ همه ساله افزایش می یابد، اما سال گذشته نیمی از زغال سنگ مورد نیاز کشور از 

خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مســاله زیبنده کشــور همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی دارد و ۱.۲ میلیارد تن 
ذخیره قطعی دارد، نیســت. وی اضافه کرد: اگر قرار اســت به این سمت برویم که کل محصوالت مورد نیازمان را در داخل 

تولید کنیم، باید سرمایه گذاری های جدید در کشور انجام شود.
دبیر انجمن زغال ســنگ ایران اظهار داشت: در ســال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت ها داشته باشیم و قیمتگذاری های دستوری 
برچیده شده و قیمت ها به بازار جهانی نزدیک شوند، در این صورت می  توانیم شاهد تجهیز معادن جدید بوده و تحولی در 

حوزه زغال سنگ شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: با این حال در حوزه زغال سنگ حرارتی، با توجه به نبود قیمت گذاری دستوری و اینکه قیمت ها بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین می شــوند و به قیمت های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش بینی می شود و می توانیم تحول 

چشمگیری در این حوزه در سال جاری شاهد باشیم.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران خبر داد: 

 با قیمت های فعلی هیچکس برای سرمایه گذاری
در زغال سنگ پیش قدم نمی شود

 پیش بینی رشد چشمگیر در زغال سنگ حرارتی
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در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پدیده نادری است که بر صادرات به عنوان منبع درآمد ارزی یک کشور، عوارض 
وضع شــود. صادرات همواره به عنوان اصلی ترین راه ارزآوری برای توســعه اقتصادی یک کشور مورد حمایت دولت هاست. 
حتی پیشــرفته ترین اقتصادهای دنیا و کشورهای مالیات خیز بر صادرات هیچ گونه عوارضی وضع نمی کنند و صادرات را از 

شمول مالیات هم معاف می کنند.
این بدعت عجیب و در عین حال مشکوک، با دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با توسعه محور بودن اقتصاد و همینطور 

با تمام سیاست های کالن کشور در زمینه تولید مغایرت دارد.
یکی از تبعات جدی این بخشنامه، از دست دادن بازارهای صادراتی است. اگر بر این باور باشیم که صادرات یک علم است و 
نیازمند یکسری فرایندهایی است تا بازارهایی ایجاد شود، وقتی با یک دستورالعمل این بازار را به هم می ریزیم، در حقیقت 
آن بازار را از دســت می دهیم و دیگر بســیار سخت خواهد بود تا یک صادرکننده بتواند یکبار دیگر آن بازار را بدست آورد و 

کار طاقت فرسایی است.
بنابراین با این بخشــنامه، ولو آنکه متوجه اشــتباه خود شوند و آن را لغو کنند، بسیاری از بازارهای صادراتی خود را به رقبا 
واگذار کرده ایم، زیرا امروز شرکت های بسیاری در حال صادرات بودند و فعالیت خود را متوقف کردند. خریداری که در کشور 
ثالث نشســته است، منتظر نمی ماند که آیا این بخشــنامه در ایران لغو خواهد شد یا خیر، بلکه با توقف معامله، به رقیب 

ما مراجعه خواهد کرد. بنابراین با همین بخشنامه در همین موقعیت، برخی بازارهای صادراتی خود را از دست داده ایم.

بخشنامه ای که صادرات را متوقف کرد
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سال ۱۴۰۰سال خوبی برای بازار سرمایه در حوزه سهام معدن و صنایع معدنی بود افزایش قیمت 
جهانی،رشد بهای دالر و همچنین عدم تغییر عوارض و حقوق دولتی موجب شد تا اکثر شرکت های 
این بخش رکوردهای سود آوری خود را ثبت کنند هر چند مشکالتی نظیر کمبود برق و گاز موجب 
تعطیلی مقطعی شــرکت ها شد اما به نظر می رسد با انتشار گزارشهای ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰انتظار 

می رود شرکت ها رقمهای فوق العاده ای را برای سود اعالم کنند.
همچنان بزرگترین ریســک در گروه سهام معدن و صنایع معدنی تصمیمات دولتی است انتهای 
سال ۱۴۰۰دیدیم که دولت در قالب الیحه بودجه قصد داشت حقوق مالکانه را باال ببرد که با تاثیر 
منفی شدید آن بر بورس از این کار منصرف شد اما متاسفانه حذف معافیت مالیاتی صادرات و 
بعد از آن اعالم عوارض صادراتی که بخش عمده ای از افزایش درآمد شــرکت ها ناشی از جهش 
قیمت جهانی را راهی جیب دولت می کند با توجه به این موارد احتماال وضعیت شــرکت ها در 

ســال جاری مشابه ســال ۱۴۰۰خواهد بود و افزایش قیمت جهانی برای شرکت ها تاثیر چندانی را نخواهد داشت در همین 
حال کمبود برق و گاز احتماال امسال شدیدتر خواهد بود و از این رو اگر قیمت دالر تغییر چشمگیری پیدا نکند امید اصلی 

معامله گران تکرار سال ۱۴۰۰خواهد بود.

همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با معدن 2۴ مطرح کرد:

تکرار بازار سرمایه1400 در 1401
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سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در خصوص وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی و فوالدی، جدول ارسالی 
چهارشنبه7 اردیبهشت۱۴۰۱ وزارت صمت به گمرک در خصوص اصالح و حذف عوارض صادراتی محصوالت مختلف در تصویر 

زیر منتشر شد:
۱-بعد از مس، عوارض صادراتی روی نیز حذف شده است.

 ۲-کاهش عوارض بیلت فوالد از ۱7 به ۸درصد و اسلب از ۲۲ به ۱7 درصد
3-حذف عوارض صادراتی محصوالت پایین دست

۴-کاالهایی که در جدول آورده نشده، مشمول عوارض صادراتی ۰% است )حذف از فهرست شمول(

ماجرای عوارض در بهار۱۴۰۱

عوارض صادراتی باالخره اصالح یا حذف شد
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پیمان مولوی/ رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران
بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی تیر خالصی است بر پیکر شرکت های معدنی البته بازار سرمایه ای که 

ارام ارام می توانست به صورت طبیعی حرکت کند.
ذاتا اقتصاد ایران همواره در اشــوب بوده اســت ان هم از طرف دولتمردانی که حاضرند به خاطر منافع مقطعی یک وزارت 
خانه منافع عمومی را نادیده بی انگارند و برای این کار حتما دالیل و فهرســت بلند باالیی خواهند داشــت و ان را مشــروع 
جلوه خواهند داد. پیش بینی پذیری در اقتصاد اصلی اساسی و مهم برای توسعه کشورهاست، چرا که  سرمایه گذاران خرد و 
بزرگ همه با یک برنامه به اینده  سرمایه گذاری های خود می نگرند و انباشت ثروت نیز در کشورهای پیش بینی پذیر همواره 

از کشورهای پیش بینی ناپذیر بیشتر خواهد بود.
در ایران به ســبب رویکرد ساده انگارانه توسط افرادی که 
دانــش الزم را به موارد مذکور ندارند شــاهد رویکرد غیر 

سیستمی هستیم.
به قول نسیم نیکالس طالب این دوستان پوست در بازی 
Skin in the Game ندارند یعنی از تاثیرات تصمیم خود 
بر کلیت نظام اقتصادی اگاه نیستند. البته این دیدگاهی 

خوشبینانه است.
نکته بعدی رســیدن اقتصاد ایران به یک برزخ ذینفعانه 
اســت، برزخی که در ان رشد و توسعه اقتصادی در ظاهر 
وجود دارد اما در باطن به سبب قدرت بسیار زیاد ذینفعان 

شاهد نابودی تصمیم گیری در جهت متافع عمومی هستیم. این فقط در بورس نیست در بسیاری از حوزه ها وجود داشته 
و متاســفانه وجود دارد. نکته قابل تامل بعدی این بود که امید می رفت در دولت جدید بخشــنامه ها کمتر و قبل از اعالم با 
تشــکل های بخش خصوصی در تعامل باشند اما این روند متاســفانه صورت نمی پذیرد و شوک های پی در پی به اقتصاد 

ایران وارد می کند.
پیش پینی پذیری در اقتصاد یعنی یک ایرانی بتواند برای یک سال، سه سال و ۱۰ سال اینده خود برنامه ریزی نماید که این 
امر امروز شبیه به شوخی است چون هیچ فعال  سرمایه گذاری در خصوص، تورم، نرخ بهره، مالیان، عوارض و … قطعیتی را 
شاهد نیست، این امر موجب ایستادن  سرمایه گذاری خواهد شد و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالض را از وضعیت بد کنونی به بدتر سوق خواهد داد. در اقتصادی که اقتصاد اولویت باشد، پیش بینی پذیری یک رکن 

مهم و اساسی است.

اقتصاد پیش بینی ناپذیر یعنی اقتصاد اولویت نیست
تیر خالص به معدنی ها



اردیبهشت     1401 71
ویژه نامه گزارش عملکرد

شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی در سال 1400

www.madan24.com

رامین هندی/ صاحب نظر حوزه اکتشافات معدنی
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش های غیر معدنی، شاهد افزایش میزان حجم  سرمایه گذاری در بخش معدن 
و بخصوص در بخش اکتشاف مواد معدنی طی سال های اخیر و بخصوص در سال ۱۴۰۰ بودیم. با توجه به مشاهدات بنده میزان نرخ 
افزایش حجم عملیات اکتشافی در بخش خصوصی نسبت به سال های پیشین نیز بیش از بخش دولتی بوده است. میزان حفریات 
قابل توجهی را در مناطق مختلف کشور را شاهد بودیم. تعداد کارشناسانی که در عملیات اکتشافی بکار گرفته شدند نیز افزایش یافته و 

در بسیاری از عملیات صحرایی با کمبود کارشناس جهت شرکت در عملیات صحرایی روبرو بوده ایم.
به دلیل نبود الیه های اطالعاتی جدید و الیه های اطالعاتی با دقت باالتر جهت افزایش تفکیک پذیری و شناسایی مناطق آنومال جدید 

نســبت به سال های گذشــته، تنها از الیه هایی اطالعاتی متعارف موجود استفاده 
می گردد، لذا شاهد تحول خاصی در سال ۱۴۰۰ نبودیم و تنها رشد کمی فعالیت های 
اکتشــافی را شاهدیم. یکی از مشــکالتی که برای بنده شاخص بوده است، ضعف 
دســتگاه های نظارتی در پروژه های اکتشافی بوده است. نبود کارشناسان با تجربه 
و اســتفاده از کارشناسانی که در برخی موارد حتی با الفبای عملیات اکتشافی آشنا 
نیستند می  توانسته باعث افت شدید کیفی عملیات اکتشافی باشد. یکی از مهمترین 
بخش های اکتشــاف برداشت نمونه های مختلف و آنالیز شیمیایی آنها است. طی 
سال های اخیر شــاهد احداث واحدهای مختلف آزمایشگاهی هستیم. ولی عماًل 
هیچ کنترلی روی عملکرد آزمایشگا های جدید و قدیم نیست. تضمین کارکرد درست 
آزمایشــگاه و ارائه پاسخ صحیح مستلزم نظارت در کلیه مراحل آزمایشگاه از قبیل 
خردایش، نرمایش، انحالل، خوانش، پردازش و ارائه نتایج است که متاسفانه در اکثر 

موارد در هیچ یک از آزمایشگاه ها توسط هیچ یک از کارفرماهای بخش خصوصی و دولتی بدرستی انجام نمی  شود. محدودیت تهیه 
نمونه های استاندارد CRM و RM نیز از مهمترین مشکالت کنترل کیفی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها در سطح کشور بوده است.

در ســال ۱۴۰۰ شــاهد حجم باالیی از حفریات اکتشافی از جمله مغزه  گیری، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی بودیم. در 
این زمینه شاهد ورود دستگاه های حفاری هیدرولیکی با توان حفر باال در بخش اکتشاف بودیم. حتی در بخش صنایع معدنی شاهد 
تالش های خوبی برای ساخت دستگاه های حفاری مکانیکی و هیدرولیکی با توانایی های مختلف بودیم که در صورت حمایت متولیان 
بخش های اکتشافی کشور در بخش دولتی و حتی خصوص در این مورد، می  تواند شاهد دورنمای روشنی برای توسعه ساخت این 
دستگاه ها در کشور طی سال های آینده باشیم. به دلیل مشکل استفاده از تکنیک های مطالعاتی پیشرفته در علوم زمین مانند مطالعات 
ایزوتوپی، فلویداینکلوژن، SEM و .... در داخل کشور به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها جهت خرید این دستگاه ها و تجهیزات مربوطه 
و استفاده از خدمات پس از فروش این تجهیزات در کشور و همچنین مشکل ارسال نمونه های مربوطه به خارج از کشور، امکان استفاده 
از این تکنیک ها به خوبی میسر نیست. عدم دسترسی به این مطالعات تصمیم  گیری در بسیاری از پروژه های اکتشافی را با مشکل روبرو 

کرده و نبود چنین داده هایی ما را از استفاده کردن از دانش روز دنیا در شناسایی کانسارهای مختلف محروم کرده است.
در زمینه تربیت کارشناسان علوم زمین در دانشگاه های کشور، اعم از دولتی و غیر دولتی نیز با چالش های بسیاری مواجه هستیم. در اکثر 
موارد دانش آموختگان و فارغ التحصیالن به دلیل نبود تجهیزات آزمایشگاهی مناسب، امکانات آموزشی و بودجه کافی در دانشگاه ها 

دارای دانش فنی الزم جهت ورود به کارهای اجرایی کشور نیستند. 

امکان دسترسی و تولید داده های مختلف با دقت باال
مهمترین اختالف بین اکتشاف مواد معدنی در ایران و جهان
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صرفنظر از مشکالت طراحی و اجرای پروژه های اکتشافی، یکی از مهمترین معضالت بخش معدنکاری در سال های اخیر، مشکالت و 
محدودیت های ناشی از ارگان های محیط زیستی و منابع طبیعی است. به دلیل عدم شناخت این ارگان ها از عملیات اکتشافی و نداشتن 
قوانین و راهکارهای مناسب، شاهد توقف عملیات اکتشافی در بسیاری از مناطق مستعد معدنی هستیم. خروج از این محدودیت ها 
نیازمند تدوین قوانین و دســتوالعمل های اجرایی جهت توسعه معدنکاری به همراه در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی به منظور 

کاهش میزان تخریب محیط زیست و چگونگی ترمیم عوارض حاصل از این عملیات در طبیعت است.

انتظارات و پیش بینی شما از وضعیت در سال ۱۴۰۱
با توجه به سیاست های مدیران بخش اکتشاف در بخش های مختلف، شاهد افزایش تمایل مدیران به استفاده از تجهیزات جدید در 
بحث اکتشاف هستیم. نمونه این سیاست ها استفاده از پهبادها در شناسایی مناطق مستعد است. بحث کاربرد مغناطیس سنجی توسط 
پهپاد برای سال ۱۴۰۱ در دستورکار بسیاری از بخش های دولتی و خصوصی قرار دارد. حتی تفکر استفاده از سنجنده های مولتی اسپکترال 
و هایپر اسپکترال نیز در بخش هایی از اکتشاف کشور به گوش می  رسد. ولی به دلیل محدودیت حاصل از تحریم  ها، خرید و تهیه این 
تجهیزات با مشکل و هزینه بسیار بیشتری روبرو است. طی سال های اخیر، بحث اکتشاف کانسارهای پنهان در محافل معدنی همواره 
مطرح بوده است ولی تا کنون اقدمات عملی و قابل توجه در این راستا را شاهد نبودیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ استفاده از روش های 
نوین اکتشافی و بومی سازی آنها در دستورکار بخش های دولتی و خصوصی قرار گیرد. با توجه به حجم باالی حفریات گمانه های اکتشافی 
در سال گذشته، در سال ۱۴۰۱ نیز متراژ قابل توجهی برای حفریات اکتشافی را شاهد خواهیم بود. یکی از موارد مترتب به این حجم باال، 
بحث الگینگ و ثبت اطالعات مغزه های بدست آمده از این حفریات با یک استاندارد مشخص است. استفاده از تجهیزات دارای فن  آوری 
پیشرفته مانند تجهیزات اسکن مغزه )CoreScan System(، به راحتی امکان ثبت تمامی جزئیات مغزه های حفاری )که با این همه 
هزینه بدست آمده است( میسر می  گردد. استفاده از این تکنولوژی که در صنایع نفت دارای پیشینه زیادی است در بخش معدن نیز در 
دستورکار برخی بخش های اکتشاف مانند شرکت مس قرار گرفته است که با عملیاتی شدن آن می  توان شاهد افزایش دقت و سرعت 
استخراج اطالعاتی بود که در امروزه غیر قابل دسترسی است. یکی از مهمترین مشکالت ارائه خدمات مهندسی معدنی در زمینه اکتشاف 
نبود تعرفه های قیمتی مناسب است. طی پی  گیری های انجام شده در کانون مهندسین مشاور، امید است بعد از سال ها با حمایت برخی 
مدیران دولتی، موفق به تصویب تعرفه های قیمت خدمات مهندسی معدن شوند تا ارائه خدمات مهندسین مشاور در پروژه های اکتشافی 
با نزدیک شدن به قیمت واقعی از کیفیت مناسب  تری برخوردار شوند. از طرفی طی سال گذشته شاهد مباحثی در رابطه با حمایت از 
شرکت های مهندسی مشاور معدنی و اعطای تسهیالت مالی جهت خرید تجهیزات و سایر ملزومات بودیم که در صورت اجرایی شدن 

این موارد در سال ۱۴۰۱، محتمل است باعث ارتقاء و جهشی در ارائه خدمات مهندسی در امر اکتشاف باشد.

اختالف معیارهای اکتشافی در ایران با مقیاس جهانی
در کشورهای توسعه یافته در زمینه معدنکاری، شاهد ارتباط بسیار خوبی بین مراکز آموزشی و صنعت هستیم و برنامه ریزی مراکز آموزشی 
متناسب با نیازسنجی صنعت است و فارغ  التحصیالن در این کشورها با روزآمدترین متدهای اکتشافی آشنایی داشته و به آخرین یافته های 
علوم زمین دسترسی دارند. مهمترین اختالف بین اکتشاف مواد معدنی در ایران و کشورهای توسعه یافته امکان دسترسی و تولید داده های 
مختلف با دقت باال است. به طور مثال در اکتشاف کانسارهای پورفیری به جای استفاده از داده های سنجنده استر و ...، با استفاده از سنجنده های 
هاپیراسپکترال که بر روی پهپاد قابل نصب هستند، با دقت دلخواه داده-های بسیار دقیق قابل تولید است که امروزه در کشورهای غربی به 
طور گسترده مورد استفاده قرار دارد. یکی از ویژگی های پروژه های اکتشافی در کشورهای توسعه یافته از نظر معدنی، استفاده از کارشناسان و 
شرکت های خبره با گرایش های بسیار اختصاصی با تجربه باال است. این افراد یا شرکت ها با اشراف کامل در اکتشاف کانسارهای خاص مانند 
کانسارهای پورفیری، ماسیوسولفاید و ..... با داشتن تجربه و پیشینه زیاد، براحتی بخش های تخصصی مربوطه را به پیش می  برند و این در 

حالی است که در ایران کمتر شاهد وجود کارشناسان و شرکت های تخصصی در یک زمینه یا یک تیپ کانساری خاص هستیم.
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یک کارشــناس و صاحبنظر اکتشــافات معدن گفت: با توجه به شــرایطی که کشور در سال های گذشته به ویژه در موضوع 
فروش نفت داشته و از طرفی رشد قیمت مواد معدنی، گرایش ها به سمت بخش معدن افزایش پیدا کرده است، اما مباحث 

توسعه ای همپای این مساله در این بخش رشد نداشته است.
پیمان افضل افزود: با وجود این مساله، اما شرکت ها و هلدینگ های خصولتی که در این راستا ایجاد شده، در کنار شرکت های 

دولتی مثل شــرکت ملی مس، تهیه و تولید یا ایمیدرو در حال انجام کار 
تیپیک و معمول خود بودند و تغییر خاصی در ساختار آنها رخ نداده است.

افضل بیان داشت: همچنین مدیران مجموعه هایی مثل ایمیدرو، مس، تهیه 
و تولید و غیره نیز تغییر نکردند و کماکان به برنامه های خود ادامه دادند.
وی ادامه داد: در این میان یک ســری کارها نیز انجام شــد، به طور مثال 
تجهیزات و ماشــین آالتی خریداری شــد، اما در شرکت هایی همچون 
چادرملو، مس، گل گهر و غیره، اکتشــافات به روال ســابق ادامه یافت. 
هرچند بخش خصوصی و خصولتی نیز فعال هســتند اما تا رسیدن به 

نقطه مطلوب همچنان فاصله بسیار است.
این صاحبنظر اکتشــافات معدن خاطرنشــان کرد: بــا توجه به افزایش 
قیمت جهانی مواد معدنی در ســال ۱۴۰۱ به دلیل جنگ روسیه و اوکراین 
و تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده -که همچنان ادامه دارد- قیمت 

مواد معدنی در جهان افزایش بیشتری نیز خواهد داشت.

حضور مدیران سیاسی در بخش معدن
وی اظهار داشت: نکته ای که در این میان باید مد نظر داشت، متاسفانه مدیران سیاسی و بیسوادی که تنها هنرشان چاپلوسی 
قدرت و نظام حاکم است اکنون که بخش معدن را بخش ُپرسودی یافته اند، در حال ورود به این بخش هستند و شاهدیم 

برخی کارهای نابخردانه همچون جدا کردن صنایع معدنی از بخش معدن در حال اتفاق افتادن است.
افضل گفت: در این میان دســتگاه ها و تجهیزاتی نیز وارد کشــور شده و حتی برخی شرکت ها دستگاه های حفاری 
عمیق را وارد کرده اند، همچنین برخی تجهیزات مثل دستگاه های حفاری - تا چند صد متر- در داخل کشور ساخته 
می شــود که عملکرد خوب و ارزنده ای هم داشته اند و اتفاق میمون و مبارکی محسوب می شود و می توان به آینده 

امیدوار بود.
وی تصریح کرد: با وجود موارد یاد شده، اما نیاز داریم تا انتقال فناوری دستگاه های ژئوفیزیک به کشور انجام شود، همچنین 
در بخش هایی مثل آزمایشــگاه های مرجع و آزمایشــگاه های ســوگند خورده )به دلیل تحریم های بین المللی(، همچنین 

آزمایشگاه های ایزوتوپی و دستگاه های خوب ICP همچنان مشکالتی وجود دارد که باید برطرف شود.
این کارشناس اکتشافات معدنی بیان داشت: امروز در کشور کانسارهای عمیق تر و پیچیده تر را در دست اکتشاف داریم و 

باید تجهیزات مان را برای این اکتشافات به روز رسانی کنیم.

پیمان افضل صاحب نظر اکتشافات معدن مطرح کرد:

افزایش گرایش ها به سمت بخش معدن
لزوم تغییر رویه های موجود و سرعت بخشی به توسعه بخش
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فرهنگ غلط اکتشاف
وی گفت: مشکل اکتشاف در ایران فقط موضوع حفاری عمیق نیست و این فقط یکی از معضالت موجود است و شرکت هایی 

نظیر گل گهر و مس در حال حل و فصل این معضل هستند، اما این تالش ها هم کافی نیست.
افضل افزود: مشکل دیگری که وجود دارد فرهنگ غلط اکتشاف است به طوری که ما فکر می کنیم که باید معدن را در اسرع 

وقت و با کمترین کار اکتشافی به بهره برداری رسانید.
وی اضافه کرد: امروز معدن کاران ما در حال بحث های سنتی هستند که زودتر اکتشاف انجام شود تا به این ترتیب یک بخش 
از ماده معدنی که در دسترس است استفاده شده و به فروش برسد و به بخش دیگر ماده معدنی کار نداشته باشند که این 

مسئله به نوعی خراب کردن معدن است.
این صاحبنظر اکتشــافات گفت: اگر می خواهیم مشکالت اکتشافات مان را حل و فصل کنیم باید فرهنگ سازی در موضوع 
اکتشافات داشته باشیم، امروز در زمینه دستگاه های آنالیز و آزمایشگاه های سوگند خورده مشکل داریم و هنوز امکانات الزم 

را برای فعالیت شرکت های بزرگ فراهم نکرده ایم.
وی یادآور شد: در سال های گذشته شرکت های سطح باالی بین المللی تقاضای اکتشاف مان را به شدت باال بردند، اما چند 
سالی است که ارتباطشان با کشورمان قطع است و جای آنها را شرکت های ضعیف و رانتی روسی گرفته اند که به هیچ عنوان 

جالب نیست و نمی توانند به ما »سواد اکتشافی« بدهند.
افضل با اشــاره به پایین بودن عمق نفوذ دســتگاه های ژئوفیزیک در کشور، ادامه داد: در بحث شبکه اکتشافی، در بسیاری 
مواقع چگالی شبکه اکتشافی ما کم بوده و به مقدار الزم و کافی نیست و این موضوع برای ایران که کشوری معدنی محسوب 

می شود کافی نبوده و باید بیش از این باشد.
وی تاکید کرد: همچنین دولت به یک فرهنگ ســازی نیاز دارد و نهادهایی همچون صدا و ســیما به بخش معدن احترام 

نمی گذارند و به نوعی وجهه بدی به این بخش داد اند؛ این رویه ها باید اصالح شود.
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گزارش عملکرد شرکت ها 
در سال 1400
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افزایش سرمایه 63.5 هزار میلیارد 
ریالی کچاد ثبت شد

 افزایش ســرمایه ۶3.5 هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو )با نماد بورسی کچاد( به ثبت رسید. مطابق با 
سامانه کدال، با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 
۰۰A-DPM-IOP-۲3۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ بر اساس تصمیمات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ افزایش سرمایۀ 
شــرکت از مبلغ 55,5۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ 
میلیون ریال )از محل سود انباشته مبلغ ۶35۰۰۰۰۰ میلیون 
ریال( در تاریخ ۲5/۱۲/۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت 

رسیده است.

 تولید بیش از ۱.۴ میلیون تن اسلب
در فوالد هرمزگان جنوب در سال ۱۴۰۰

 رشد 64 درصدی فروش
بررســی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید یک 
میلیون و ۴۴۲ هزار و 5۸5 تن اســلب از سوی شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب در ســال ۱۴۰۰ است. مطابق با سامانه کدال، 
تولید اسلب این شرکت در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۹۹ افت 
۶.5 درصدی نشان می دهد. در سال ۹۹ فوالد هرمزگان جنوب 
یک میلیون و 5۲۱ هزار و ۴۲5 تن اســلب تولید کرده بود. بر 
اساس این گزارش، تا پایان اسفندماه پارسال ۲۰7 هزار و ۱۲۸ 
تن سایر محصوالت در فوالد هرمزگان جنوب تولید شد. برپایه 
این گزارش، مجموع فروش فوالد هرمزگان جنوب در سالی که 
گذشت ۲۲۰۸۶5 میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال بوده است که در 
مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۹۹ رشد ۶۴.3 درصدی نشان می دهد.

 تولید حدود ۱.۶ میلیون تنی بلوم و بیلت
در فوالد خوزستان در سال ۱۴۰۰

 رشد 63.8 درصدی فروش
بررســی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید یک 
میلیون و 5۸۲ هزار و ۱۰3 تن بلوم و بیلت داخلی از ســوی 
شرکت فوالد خوزستان در سال ۱۴۰۰ است. مطابق با سامانه 
کدال، این آمار در مقایسه با سال ۹۹ افت 3۱.۲ درصدی نشان 
می دهد.بررســی آمارها حاکی است، در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ عالوه 
بر بلوم و بیلت داخلی، فوالد خوزســتان موفق به تولید یک 
میلیون و 75۰ هزار و ۶۱5 تن اسلب داخلی، 3 میلیون و 3۸۹ 
هزار و ۸۲5 تن آهن اسفنجی و 5 میلیون و ۶۲۱ هزار و 7۲3 
تن گندله شــد. در اسفند ماه پارسال نیز ۱۶3 هزار و 7۲۸ تن 
بلوم و بیلت داخلی، ۱57 هزار و ۲۰۴ تن اسلب داخلی، ۴۹5 
هزار و ۶۴ تن گندله و 3۱5 هزار و 53۱ تن آهن اسفنجی در 
فوالد خوزستان تولید شد. همچنین جمع فروش این شرکت در 
۱۲ ماههسال ۱۴۰۰ به رقم 5۰۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۶۶ میلیون 
ریال رســید که در همسنجی با سال ۹۹ رشد ۶3.۸ درصدی 
نشان می دهد. ۲۹5 هزار و 5۲3 میلیارد و 5۹۶ میلیون ریال 

از این رقم، حاصل فروش اقالم صادراتی بوده است.
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عبور موفقیت آمیز از گذرگاه دشوار۱۴۰۰:
رشد بیش از 50 درصدی فروش محصوالت فوالد آلیاژی ایران

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد آلیاژی ایران، فوالژ ســال ۱۴۰۰ را با رشد بیش از 5۰ درصدی فروش محصوالت خود 
به پایان رساند؛ این در حالی است که قطع برق در تابستان گذشته موجب کاهش تولید و زیان سنگینی به تولید کنندگان 
فوالد کشور گردید.بر پایه این گزارش، ارزش فروش شرکت فوالد آلیاژی ایران با نماد بورسی فوالژ در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ هزار 
و 5۴۱ میلیارد و ۲۹7 میلیون ریال رســید. همچنین میزان تولید مذاب فوالدســازی به افزون بر 5۱۰ هزارتن و میزان تولید 
محصوالت این شــرکت در ســال گذشــته مشــتمل بر 35۱ هزار و ۲۴5 تن محصول آلیاژی و ۹۸ هزار و 3۱۰ تن محصول 
مهندســی گزارش شــده، مضاف بر اینکه جمع فروش صادراتی به 7هزار و 3۱۸ میلیارد و ۲5۹ میلیون ریال رسیده است.از 
طرفی شرکت فوالد آلیاژی ایران در پیشرفت طرح های توسعه ای خود با عنوان کارخانه ۲ فوالدسازی روند موفقیت آمیزی 
را پشت سر گذاشته و به 75 درصد تکمیل این پروژه فوالدی که عمدتا توسط متخصصان داخلی در حال احداث می باشد 
دست یافته است. قابل ذکر است شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان اولین شرکت فوالدی کشور دارای گواهینامه سیستم 
مدیریت کیفیت صنعت خودرو بر اساس استاندارد IATF۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ است که در سال ۱۴۰۰ موفق به تمدید گواهینامه شد. 
این شرکت همچنین با التزام خود نسبت به پاسداشت و حفظ محیط زیست، شش عنوان صنعت سبز کشور را در کارنامه 
دارد و از معدود شرکت های فوالدساز کشور است که از پیشرفته ترین  زیرساخت ها و بیشترین سرمایه گذاری های ایجاد 

و نگهداشت محیط زیست برخوردار می باشد.
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تولید حدود ۱.۶ میلیون تنی بلوم و بیلت در 
فوالد خوزستان در سال ۱۴۰۰

رشد 63.8 درصدی فروش
بررســی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید یک 
میلیون و 5۸۲ هزار و ۱۰3 تن بلوم و بیلت داخلی از ســوی 
شرکت فوالد خوزستان در سال ۱۴۰۰ است. مطابق با سامانه 
کدال، این آمار در مقایسه با سال ۹۹ افت 3۱.۲ درصدی نشان 
می دهد.بررســی آمارها حاکی است، در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ عالوه 
بر بلوم و بیلت داخلی، فوالد خوزســتان موفق به تولید یک 
میلیون و 75۰ هزار و ۶۱5 تن اسلب داخلی، 3 میلیون و 3۸۹ 
هزار و ۸۲5 تن آهن اسفنجی و 5 میلیون و ۶۲۱ هزار و 7۲3 
تن گندله شــد. در اسفند ماه پارسال نیز ۱۶3 هزار و 7۲۸ تن 
بلوم و بیلت داخلی، ۱57 هزار و ۲۰۴ تن اسلب داخلی، ۴۹5 
هزار و ۶۴ تن گندله و 3۱5 هزار و 53۱ تن آهن اسفنجی در 
فوالد خوزستان تولید شد. همچنین جمع فروش این شرکت در 
۱۲ ماههسال ۱۴۰۰ به رقم 5۰۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۶۶ میلیون 
ریال رســید که در همسنجی با سال ۹۹ رشد ۶3.۸ درصدی 
نشان می دهد. ۲۹5 هزار و 5۲3 میلیارد و 5۹۶ میلیون ریال 

از این رقم، حاصل فروش اقالم صادراتی بوده است.

 تولید بیش از 3۰2 هزار تن شمش داخلی
در فوالد خراسان در سال ۱۴۰۰

رشد 45 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 
3۰۲ هزار و ۱۱۰ تن شمش داخلی از سوی شرکت فوالد 
خراسان در سال ۱۴۰۰ است. مطابق با سامانه کدال، 
تولید شمش داخلی این شرکت در هم سنجی با سال 

۹۹ افت ۲۸.۸ درصدی نشان می دهد.
در ۱۲ ماهه سال ۹۹ همچنین یک میلیون و ۲5۰ هزار و 
۲3۹ تن گندله، یک میلیون و 3۰ هزار و ۴5۱ تن آهن 
اسفنجی و بریکت و 535 هزار و 3۲5 تن محصوالت 

ساختمانی سبک در فوالد خراسان تولید شد.
همچنین جمع فروش محصوالت این شرکت در سال 
۱۴۰۰ رقــم ۱۰5 هزار و ۶۰ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال 
بوده که ۲3 هزار و ۸53 میلیارد و 5۸۲ میلیون ریال آن 
مربوط به فروش صادراتی بوده است. جمع فروش این 
شرکت در ۱۲ ماهه پارسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال ۹۹ رشد ۴5.۱ درصدی داشته است.

رشد 89.1 درصدی فروش »فملی« در سال 1400
بررســی آمارهای منتشر شده در ســامانه کدال حاکی از فروش 7۹۸ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۱73 
میلیون ریالی شــرکت ملی صنایع مس ایران )با نماد بورســی فملی( در سال ۱۴۰۰ و رشد ۸۹.۱ 
درصدی آن در مقایســه با ســال ۹۹ است.گفتنی ســت مبلغ 37۸ هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۴5۶ 
میلیون ریال از فروش این شرکت مربوط به محصوالت صادراتی بوده است. تا پایان اسفندماه 
پارسال ۱۲5 هزار و ۶7۰ تن کاتد، 53 میلیون و ۹۲۱ هزار تن سنگ سولفور، ۸۱7 هزار و ۸۱۸ تن 
اسید سولفوریک، یک میلیون و ۲۲7 هزار و ۱7۱ تن کنسانتره مس، ۸ هزار و ۲75 تن کنسانتره 
مولیبدن، ۸۴۴ تن کنسانتره طال و نقره و ۱33 هزار و 55۰ تن مفتول، بیلت و اسلب و ۶7 تن 
اکسید مولیبدن در این شرکت تولید شد. همچنین مقدار یک هزار و 3۰ تن اکسید مولیبدن، ۹۹۱ 
تن اسید سولفوریک و ۱5۹ هزار و 3۴۲ تن کاتد تولیدی این شرکت به دیگر کشورها صادر شد.
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رشد 7.۴ درصدی تولید زغال سنگ نگین 
طبس در سال ۱۴۰۰

رشد 56.4 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید ۲۶۰ 
هزار تن زغال ســنگ از سوی شرکت زغال سنگ نگین طبس 
در سال ۱۴۰۰ است، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال 
۹۹ رشد 7.۴ درصدی نشان می دهد. گفتنی ست در ۱۲ ماهه 
سال ۹۹ این شرکت ۲۴۲ هزار و ۴۴ تن تولید داشت. مجموع 
فروش زغال سنگ نگین طبس تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
نیز به ۲۸۹۹ میلیارد و ۸۰3 میلیون ریال رسید که در مقایسه 

با مدت مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد 5۶.۴ درصدی است.

تولید بیش از ۱.۴ میلیون تن شمش در فوالد 
کاوه جنوب کیش

رشد 40 درصدی فروش
بررســی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی است در 
سال ۱۴۰۰ شرکت فوالد کاوه جنوب کیش موفق به تولید 
یک میلیون و ۴3۹ هزار و ۱۸5 تن شــمش بیلت شد. بر 
پایه آمارهای سامانه کدال، این آمار در مقایسه با تولید 
یک میلیون و 3۹۰ هزار و ۹۴۸ تنی شمش بیلت در سال 
۹۹ رشــد 3.۴ درصدی نشان می دهد. شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش در سال ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و 7۶۶ 
هزار و ۶77 تن آهن اسفنجی تولید کرد.این شرکت موفق 
شــد در اسفند ماه گذشته نیز ۱۴۶ هزار و ۱۶۰ تن شمش 
بیلت و ۱۴۸ هزار و 737 تن آهن اســفنجی تولید کند. 
بر پایه این گزارش در ســالی که گذشت مجموع فروش 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش ۱۸۸ هزار و ۴۸ میلیارد و 
۲5۲ میلیون ریال بوده که ۱۲7 هزار و ۴۸ میلیارد و ۴۸5 
میلیون ریال آن مربوط به فروش محصوالت صادراتی بوده 
اســت. همچنین جمع فروش این شرکت در سال ۱۴۰۰، 
رشد ۴۰.۱ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ نشان می دهد.

 تولید بیش از 77۰ هزار تنی شمش
در آهن و فوالد ارفع در سال ۱۴۰۰

رشد 38.8 درصدی فروش
برپایه آمارهای منتشــره سامانه کدال، تولید شمش فوالدی 
شرکت آهن و فوالد ارفع در سال ۱۴۰۰ به 77۰ هزار و ۴35 تن 
رسید. با توجه به آمار تولید ۸۱۹هزار و 377 تنی شمش شرکت 
آهن و فوالد ارفع در مدت مشابه سال ۹۹، حاکی از افت 5.۹ 
درصدی در تولید این محصول است. این شرکت همچنین در 
سالی که گذشت به میزان 7۰۸ هزار و 3۱3 تن آهن اسفنجی 
)DRI( تولید کرد. در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز آهن و فوالد ارفع موفق 
به تولید 73 هزار و ۸۲۹ تن شمش فوالدی و ۸3 هزار و ۲۸۱ 
تن آهن اسفنجی شد. جمع فروش محصوالت این شرکت در 
ســال ۱۴۰۰ معادل ۹۶ هزار و ۱۰۴ میلیارد و 375 میلیون ریال 
بــود که 3۴هزار و ۴5۰ میلیارد و ۱۰5 میلیون ریال آن مربوط 
به درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات شمش فوالدی بوده 
است. جمع کل فروش محصوالت ارفع در مقایسه با سال ۹۹ 

رشد 3۸.۸ درصدی داشته است.
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تولید بیش از 7.3 میلیون تنی فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰

رشد بیش از 89 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از تولید 
7 میلیــون و 3۴۱ هزار تن انواع محصوالت توســط 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۰ است. مطابق 
با آمارهای ســامانه کدال، فوالد مبارکه در این مدت ۴ 
میلیــون و ۱۶۰ هزار تن محصوالت گرم، یک میلیون و 
۴۸۶ هزار تن محصوالت سرد، 3۲۰ هزار تن محصوالت 
پوشــش دار و یک میلیــون و 375 هزار تن ســایر 
محصوالت تولید کرد.این آمار در مقایســه با سال ۹۹ 
افت 5.۸ درصدی نشان می دهد. با این حال، مجموع 
فروش این شــرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 
ماه ۱۴۰۰ رقم ۱۴3۴هزار و ۲۱ میلیارد و ۹5۶ میلیون ریال 
به ثبت رســیده است که در مقایسه با ۱۲ ماه سال ۹۹ 

رشد ۸۹.۹ درصدی نشان می دهد.

رشد 74.8 درصدی فروش 
ذوب آهن در سال 1400

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از رشد ۸۴.۸ 
درصدی فروش انــواع محصوالت داخلی و صادراتی از 
ســوی ذوب آهن اصفهان در ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با 

سال ۹۹ است.
مطابق با ســامانه کدال، از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
اسفندماه ۲ میلیون و 53۰ هزار و ۲۹۱ تن انواع محصول 
داخلی و صادراتی از ســوی شرکت ذوب آهن از ابتدای 

سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ است.
مقدار یک میلیون و 3۶۹ هزار و ۱۹۴ تن انواع محصوالت 
داخلی در این مدت در ذوب آهن تولید شد که مشتمل 
بــر 7۰۰ هزار و ۲۴۹ تن تیرآهــن، 3۸۱ هزار و ۸۸5 تن 
میلگرد، 53 هزار و ۹7 تن کالف، ۱۱7 هزار و ۲۴ تن شمش 
کاالیی، 3۲ هزار و ۶۴۹ تن ریل، ۲5 هزار و ۹77 تن سایر 
محصوالت )نبشی، چهارگوش، ناودانی و غیره( و 5۸ هزار 

و 3۱3 تن شمش چدن بود.
** تولیدات صادراتی

در ۱۲ ماهــه ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹7 
تن محصول از سوی این شرکت برای بازارهای صادراتی 
تولید شــد که درآمدی معادل ۱۴۸هزار و 7۲۲ میلیارد و 
7۲۱ میلیون ریال را برای این شــرکت به دنبال داشت. 
برپایه آمارهای ســامانه کدال، مجموع فروش شــرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ رقم 
35۰هزار و ۴۹3 میلیارد و 3۹۸ میلیون ریال بوده که در 

مقایسه با سال ۹۹ رشد 7۴.۸ درصدی نشان می دهد.
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 تولید بیش از یک میلیون تن فوالد
در چادرملو در سال ۱۴۰۰

رشد 77.7 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید یک 
میلیون و 5۴ هزار و ۸۰۰ تن فوالد در شرکت چادرملو در 
ســال ۱۴۰۰ است، آماری که در مقایسه با سال ۹۹ رشد 

۲.۸5 درصدی نشان می دهد.
بررســی آمارهای ســامانه کدال حاکی است در سالی 
که گذشــت ۱۱ میلیون و ۲۸ هزار و ۶۸5 تن کنســانتره 
آهن )خشک(، یک میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۸۶ تن آهن 
اســفنجی و 3 میلیــون و ۸۰۹ هزار و 5۹۱ تن گندله در 
چادرملو تولید شد.در ۱۲ ماهه پارسال چادرملو موفق به 
تولید ۸۱ هزار و ۲۶۹ تن آپاتیت و 3 میلیون و ۴۱7 هزار 

و ۲۶۴ مگاوات برق شد.
این گزارش می افزاید: مجموع فروش چادرملو در سال 
۱۴۰۰ مبلغ ۴5۴هزار و ۲۰7 میلیارد و ۹7 میلیون ریال بود 
که ۴7هزار و ۱5۶ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ریال آن از محل 
فروش صادراتی فوالد بوده است.جمع فروش این شرکت 
در مقایسه با سال ۹۹ رشد 77.7 درصدی داشته است.

تولید بیش از 27.۸ میلیون تنی گل گهر در سال۱۴۰۰

رشد 61 درصدی فروش
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا پایان اســفندماه، مقدار ۲7 میلیون و ۸۰3 هزار و 
۶75 تن انواع محصول داخلی تولید کند. بر اساس سامانه 
کدال، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا پایان اسفند ماه ۱۲ میلیون و ۱7۲ هزار و ۴3۸ تن گندله، 
۱3۲ هــزار و ۲73 تن گندله ریزدانه داخلی و ۱5 میلیون و 
۴۹۸ هزار و ۹۶۴ تن کنسانتره سنگ آهن داخلی تولید کرد. 
همچنین مجموع فروش محصوالت گل گهر در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ 
سال به ۴77هزار و ۶35 میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال رسید 
که ۱۲هزار و ۴5۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال آن مربوط به 
فروش صادراتی بوده اســت. جمع فروش گل گهر در سال 
۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۶۱.۱ درصدی نشان می دهد.

رشد 2۸.۹ درصدی تولید در گهر زمین تا پایان اسفندماه

رشد 44.8 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۸ میلیون 
و 5۶۹ هزار و 5۸۴ تن محصول از سوی شرکت سنگ آهن 
گهر زمین در سومین ماه از سال مالی جدید )تا پایان اسفند 
۱۴۰۰( و رشــد ۲۸.۹ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۹۹ است.ســال مالی این شرکت منتهی به 3۰ آذرماه 
۱۴۰۱ است. برپایه آمار سامانه کدال، شرکت سنگ آهن گهر 
زمین از ابتدای دی ماه ســال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه موفق 
به تولید ۴ میلیون و ۱7۸ هزار و 5۲7 تن کلوخه سنگ آهن، 
یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۱7۶ تن کنسانتره سنگ آهن، یک 
میلیون و ۹۲5 هزار و ۱5۶ تن سنگ آهن دانه بندی و ۹۶7 
هزار و 7۲5 تن گندله شــد. مجموع فروش این شرکت در 
ســه ماهه منتهی به پایان پارسال ۶۸هزار و ۲۴۴ میلیارد و 
۱۴ میلیون ریال ذکر شده است که هزار و 7۱5 میلیارد و ۲۲۰ 
میلیون ریال آن مربوط به درآمدهای صادراتی بوده است. 
همچنین مجموع فروش این شرکت در این مدت در مقایسه 

با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۴۴.۸ درصدی داشته است.
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افزایش سرمایه 138درصدی توسعه معادن و فلزات تایید شد
افزایش ســرمایه ۱3۸درصدی شرکت توسعه معادن و فلزات از محل مطالبات سهامداران و آورده 
نقدی، ســود انباشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه   پذیر و اصالح ساختار مالی 

تایید شد.
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اعالم کرد: تاییدیه های الزم توسط حسابرس و بازرس 
قانونی )موسســه حسابرسی بهراد مشار( نســبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲5 

اسفندماه ۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت دریافت شده است.
برپایه این گزارش، این تاییده ها مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه از مبلغ ۸.۴ هزار میلیارد ناموت به 
مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ناموت )افزایش ســرمایه ۱3۸درصدی( از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدی، ســود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه   ای انجام شده و مشارکت در افزایش 

سرمایه شرکت های سرمایه   پذیر و اصالح ساختار مالی را دریافت کرده است.

رشد 7۱ درصدی فروش شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی در بورس

 سهم 21 درصدی از کل فروش بورس
واکاوی آمارهای عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس نشان می دهد این شرکت ها در 
۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ با رشد متوسط 7۱ درصدی در فروش نسبت به سال ۹۹، نزدیک به ۲۱ درصد کل 
فروش شرکت های بورسی را به خود اختصاص دادند. بررسی عملکرد فروش 7۴ شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی بورسی 
در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد فروش شرکت های معدنی بورسی در سالی که گذشت وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.

به طوری که در اسفندماه پارسال فروش این 
شــرکت ها رشد ۴۱ درصدی و در مجموع ۱۲ 
ماه، افزایش 7۱ درصدی داشــته و به 553 
هزار میلیارد ناموت رسیده است. این میزان 
فروش 7۴ شــرکت  یاد شــده، ســهمی ۲۱ 
درصدی از کل فروش شرکت های بورسی را 
به خود اختصاص داده است. در این میان، 
ســه شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
ملی صنایع مس ایران و فوالد خوزســتان، 
بیشــترین میزان فروش تجمعی را در سال 
۱۴۰۰ بــه خود اختصــاص دادند و پس از 
آنها شرکت های گل گهر، ذوب آهن اصفهان، 

چادرملو، فوالد هرمزگان جنوب، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد خراسان و آلومینیوم ایران در رتبه های چهارم تا دهم قرار 
گرفتند. همچنین شرکت آلومراد با ثبت رشد ۱۱۹ درصدی رشد، بیشترین رشد فروش را در سال ۱۴۰۰ در بین 7۴ شرکت 

یاد شده به خود اختصاص داد. 
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 میزان تولید معادن جهان طی سال ۲۰۲۱ میالدی، ۲.۲ درصد و تولید مس تصفیه شده جهانی ۱.۴ درصد افزایش یافت.
براساس تازه ترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس )ICSG(، معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان دسامبر 
۲۰۲۱ میالدی، ۲۱ میلیون و ۹۶ هزار تن کنســانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه سال ۲۰۲۰ میالدی، ۲۰ میلیون و 

۶3۴ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۲.۲ درصدی تولید است.
از این میزان، ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۹۰۰ تن مربوط به قاره »آمریکا«، ۴ میلیون و ۴7۱ هزار و ۱۰۰ تن »آســیا«، ۲ میلیون 
و ۶3۲ هزار و 3۰۰ تن »آفریقا«، یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۶۰۰ تن »اروپا« و ۸۹5 هزار و ۶۰۰ تن مربوط به »اقیانوســیه« 

بوده است.

افزایش ۴.۴ درصدی ظرفیت معادن مس
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به ۲5 میلیون و ۹۱۶ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میالدی 

)۲۴ میلیون و ۸۲۱ هزار تن(، حاکی از افزایش حدود ۴.۴ درصدی است.

افزایش ۱.۴ درصدی تولید مس تصفیه شده
فعاالن مس جهانی طی ۱۲ ماهه ۲۰۲۱، حدود ۲۴ میلیون و ۸55 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت 

مشابه سال ۲۰۲۰ میالدی، ۲۴ میلیون و 5۰5 هزار تن بود که نشان دهنده افزایش ۱.۴درصدی است.

افزایش حدود 7۵ صدم درصدی ظرفیت تولید مس تصفیه شده
ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده در جهان طی سال ۲۰۲۱ میالدی، 3۰ میلیون و 77 هزار تن بود که در مقایسه 

با رقم مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میالدی )۲۹ میلیون و ۸53 هزار تن(، حدود 75 صدم درصد افزایش یافت.

افزایش 2.2 درصدی تولید معادن و 1.4 درصدی
تولید مس تصفیه شده جهانی در 2021
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 محدودیت ذخایر معدنی از یکسو و رشد فناوری های جهانی در حوزه معدن و صنایع معدنی و افزایش رقابت از سوی دیگر، 
دالیل مهمی است که به واسطه آن شرکت های معدنی و صنعتی به دنبال روش های جایگزین  مقرون به صرفه و بهینه سازی 

هر چه بیشتر در فرآیند تولیدات خود باشند. 
برای نیل به این هدف، توجه به شرکت های دانش بنیان یکی از راهکارهایی است که در سطح دنیا به آن توجه شده تا با تکیه 
بر پیشرفت های علمی و فنی، روش های بهره برداری از منابع و تولید صنایع معدنی جایگزین روش های پیشین صنعتی شود.
به همین دلیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در حوزه معدن و صنایع معدنی، زمینه ساز 

شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان بوده است.
تجربه كشورهای توسعه یافته صنعتی جهان نشان می دهد 
این كشــورها با ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراكز 
مهم صنعتی، مشكالت واقعی صنایع را شناسایی و با تغییر 
در شیوه های آموزشی و پژوهشی اقدام به حل مسائل خود 

کرده اند. 
از آنجا که ما نیز در کشــور با مسائلی چون افزایش هزینه 
حامل های انرژی، کاهش عیار و عمیق تر شدن ذخایر معدنی، 
باال رفتن حساسیت های زیست محیطی، عدم دسترسی آسان 
به فناوری های پیشرفته به واسطه تحریم ها و همچنین فاصله 
محســوس فناوری های حوزه صنایع معدنی با کشورهای 
توســعه یافته مواجه هستیم، نیاز به سرمایه گذاری کالن در 

حوزه پژوهش و فناوری بیش از پیش الزامی شده است.
بر این اســاس ایجاد زیرســاخت ها و فضاهای مناســب 

پژوهشی، تصویب آیین نامه های حمایت از دانشجویان تحصیالت تكمیلی، تسهیل حضور دانشگاهیان در محیط معدنی 
از جمله کارهایی است که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با انجام آن بستر مناسبی را برای حضور محققان كشور در زمینه 

پژوهش های صنعت سنگ آهن بوجود آورده است.
این شــرکت با ارتقای ســاختار واحد تحقیقــات و جذب نخبگان، طرح های تحقیقاتی و کاربــردی فراوانی را در زمینه رفع 

چالش های خود در تولید و توسعه با همراهی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان اجرا کرده است.
از آنجا که ایده های نوآورانه برای تبدیل شــدن به یک کســب وکار دانش بنیان به فرآیندهای حمایتی مشــخص نیاز دارند، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، با ایجاد شتاب دهنده تخصصی معدنی با نام شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا، ظرفیت 

حمایت از ایده های نوآورانه را در صنعت خود به وجود آورده است.
ایجاد فرصت حضور بسیاری از شرکت های دانش بنیان برای تولید قطعات با فناوری باال در قالب پرداخت هزینه تحقیقات 
ســاخت بار اول قطعه و همچنین اعتماد به این شــرکت ها به منظور انجام تســت های صنعتی قطعات در خطوط تولید از 
دیگر اقدامات شرکت گل گهر بوده است. به همین منظور تصویب آیین نامه حمایت از ساخت داخل شرکت های دانش بنیان 

در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

ایجاد، تقویت و بهره مندی از دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان روش بهینه تولید محصول است
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توســط هیئت مدیره این شرکت موجب شکل گیری راهی درست برای توانمندی قطعه سازان داخلی خواهد شد. با توجه به 
سهم باالی گل گهر در زنجیره فوالد کشور و تنوع فناوری ها و قطعات خطوط تولید، این شرکت در برنامه استراتژیک ده ساله 
خود، جایگاه ویژه ای را برای توسعه فناوری در این صنعت ترسیم کرده است تا با حمایت از شرکت های دانش بنیان موجود و 
ایجاد شرکت های جدید مبتنی بر فناوری های روز، هزینه های تولید خود را کاهش دهد. تاکنون این حمایت ها باعث حضور 
چشــمگیر دانشجویان تحصیالت تكمیلی، اساتید دانشگاه ها، شركت های دانش بنیان و استارت آپ های معدنی از سراسر 
كشور، جهت حل چالش های صنعت آهن شده است. بطوریكه در سال گذشته مجموعا 5۰ پروژه تحقیقاتی با حمایت این 
شركت و به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد. اجرای این پروژه های تحقیقاتی با حضور دانشجویان و محققان طراز اول كشور 
در کنار متخصصان با تجربه شركت گل گهر موجب شد در سال ۱۴۰۰ مجموعا مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال سودآوری بابت كاهش 
توقفات تولید، بهینه سازی فرآیندها، اجرای تست های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و طراحی مفهومی پروژه های توسعه ای 
داشــته باشــد. تعریف پروفایل فناوری در یازده محور کلی با حضور گروه های دانش بنیان گام مهم دیگری در زمینه استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان بوده است. به این منظور استانداردسازی تجهیزات و افزایش بهره وری تولید با رویکرد 
بهینه سازی، استفاده از روش های جدید در افزایش دقت اکتشافات، انجام مطالعات فرآوری سنگ آهن هماتیتی و کم عیار، 
ایجاد دانش طراحی مفهومی کارخانه های کنسانتره، بهره برداری بهینه از باطله ها، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت 
افزایش کیفیت محصول، ایجاد دانش شبیه سازی اجزای کوره  های گندله سازی، اصالح روندهای کنترلی تجهیزات کارخانه ها، 
بهینه سازی چالزنی و انفجار با رویکردهای جدید، استفاده از ژئومتالورژی با هدف بهبود کیفیت محصول و ساخت تجهیزات 
با فناوری باال و برگزاری »رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر«، با هدف شناسایی و حمایت از ایده های کاربردی در صنایع 
معدنی، در برنامه کاری سال ۱۴۰۱ این شرکت قرار گرفته است. در اولین گام با توجه به چشم انداز دستیابی به ذخایر زیرزمینی 
سنگ آهن موجود در منطقه و کشور که، به دلیل فقدان فناوری، اکنون قابلیت استخراج ندارند، انتظار می رود امکان استحصال 

کانسنگ های کم عیار و پیچیده، فراهم شود تا چالش کمبود سنگ در افق ۱۴۰۴ فوالد کشور را تحت تاثیر قرار دهد،
بدیهی است حصول نتیجه از پروژه های دانش بنیان به وسیله رفع نیازهای فناورانه و کاهش هزینه های تولید از راه ارتقای 
ســطح دانش کارکنان و فناوری  به کاهش خروج ارز از کشــور منجر  شود. ضمن اینکه این روش هوشمندسازی فرآیندهای 

تولید و کاهش نقش خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت.
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تولید بیش از ۸7۰ هزارتنی فوالد مبارکه در فروردین ۱۴۰۱

رشد بیش از 32 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۸7۰ 
هزار تن انواع محصوالت توســط شــرکت فوالد مبارکه 

اصفهان در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ است.
فوالد مبارکه در این مدت ۴۹۲ هزار تن محصوالت گرم، 
۱۲5 هزار تن محصوالت ســرد، ۲۹ هزار تن محصوالت 

پوشش دار و ۲۲۴ هزار تن سایر محصوالت تولید کرد.
این آمار در مقایسه با فروردین ماه ۱۴۰۰ رشد ۶۴ درصدی 

نشان می دهد.
با این حال، مجموع فروش این شرکت در فروردین ماه 
۱۲۰ هزار و ۶۸7 میلیارد و 35 میلیون ریال به ثبت رسیده 
اســت که در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشد 3۲.۸ 

درصدی نشان می دهد.

تولید ۱۸۸ هزار تنی بلوم و بیلت در فوالد خوزستان در فروردین ۱۴۰۱

 افت 20 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشــره حاکی از تولید ۱۸۸ هزار و 7۸۹ 
تن بلوم و بیلت داخلی از ســوی شــرکت فوالد خوزستان 
در نخســتین ماه از سال ۱۴۰۱ است. این آمار در مقایسه با 
فروردین ماه سال ۱۴۰۰ رشد 3.۹ درصدی نشان می دهد. 
بررسی آمارها حاکی است، در فروردین ماه عالوه بر بلوم و 
بیلت داخلی، فوالد خوزستان موفق به تولید ۱۶۲ هزار و 35۶ 
تن اســلب، ۴۲۲ هزار و ۱7۸ تن گندله و 373 هزار و 3۹۲ 
تن آهن اســفنجی شد. همچنین جمع فروش این شرکت 
در فروردین ماه به رقم ۲7 هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۲۲ میلیون 
ریال رسید که در همسنجی با سال ۱۴۰۰ افت ۱۹.۹ درصدی 
نشان می دهد. ۸هزار و 75۲ میلیارد و ۶3۹ میلیون ریال از 

این رقم، حاصل فروش اقالم صادراتی بوده است.

رشد 207 درصدی فروش فملی در فروردین ماه 1401
بررسی آمارهای منتشر شده فروش 
۴3 هزار و ۲۴ میلیارد و 77۸ میلیون 
ریالی شرکت ملی صنایع مس ایران 
)با نماد بورســی فملی( در فروردین 
ماه امسال و رشد ۲۰7.۱ درصدی آن 

در مقایسه با مدت مشــابه پارسال است. مبلغ ۲۰هزار و 
۸5۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال از فروش این شرکت مربوط 
به محصوالت صادراتی بوده اســت. تا پایان فروردین ماه 
امســال ۱7 هزار و 377 تن کاتد، ۴ هزار و ۸۱7 تن سنگ 
ســولفور، ۸5 هزار و ۸۸۲ تن اسید سولفوریک، ۱۱۱ هزار و 
۲37 تن کنسانتره مس، ۶7۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۱۰۲ 
تن کنســانتره طال و نقره این شرکت تولید شد. همچنین 
مقدار ۹۶ تن اکســید مولیبدن و 7 هزار و 7۶۸ تن کاتد از 

این شرکت به دیگر کشورها صادر شد.

تولید بیش از ۴۸ هزار تن شمش داخلی در فوالد خراسان فروردین ۱۴۰۱

 رشد 4.8 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشــره حاکی از تولید 
۴۸ هزار و 5۲۴ تن شمش داخلی از سوی 
شــرکت فوالد خراسان در نخستین ماه از 
سال ۱۴۰۱ است. تولید شمش داخلی این 

شرکت در هم سنجی با سال ۱۴۰۱ افت ۱.۲7 درصدی نشان می دهد.
در فروردین ماه همچنین ۲۰۱ هــزار و ۶5۴ تن گندله، ۱۴۰ هزار و 
7۶۴ تن آهن اســفنجی و بریکت و 5۲ هزار و ۶۱۲ تن محصوالت 
ساختمانی سبک در فوالد خراسان تولید شد.همچنین جمع فروش 
محصوالت این شرکت در فروردین ماه ۹55۴ میلیارد و ۸۹۱ میلیون 
ریال بوده که ۹۸۶ میلیارد و 53۸ میلیون ریال آن مربوط به فروش 
صادراتی بوده اســت. جمع فروش این شرکت در فروردین ماه در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۴.7۹ درصدی داشته است.
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تولید بیش از ۸۵ هزار تنی شمش در آهن و فوالد ارفع

 رشد 62 درصدی فروش
برپایه آمارهای منتشره، تولید شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ به ۸5 هزار و 5۹ تن رسید. با توجه به آمار تولید 7۹ هزار و ۴۲5 تنی شمش 
شرکت آهن و فوالد ارفع در مدت مشابه پارسال، حاکی از رشد 7درصدی در تولید این 
محصول اســت. این شرکت همچنین در ماهی که گذشــت به میزان ۹۸ هزار و ۶7۲ 
تن آهن اســفنجی )DRI( تولید کرد. جمع فروش این شــرکت در فروردین ماه امسال 
55۱۴ میلیارد و ۱۲5 میلیون ریال بوده که ۱355 میلیارد و 5۱۰ میلیون ریال آن مربوط 
به درآمدهای صادراتی ناشــی از صادرات شــمش فوالدی بوده است. جمع کل فروش 

محصوالت ارفع در مقایسه با فروردین پارسال رشد ۶۲.۱ درصدی داشته است.
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کمیسیون مس شیلی پیش بینی خود را از نرخ فلز سرخ در سال ۲۰۲۲ افزایش داد و آن را به باالی ۱۰5۰۰ دالر در تن رساند و 
دلیل آن را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت داد. این در حالی ست که کوچیلکو در اولین ماه سال جاری میالدی پیش بینی 
خود را در محدوده ۱۰ هزار دالری می دانســت و محرک های این حدود قیمتی را کاهش موجوی انبارهای فلز سرخ و البته 

نگرانی ها در رابطه با زنجیره تامین جهانی می دانست.
همچنین این کمیسیون پیش بینی خود را برای سال ۲۰۲3 که پیشتر ۹۸۰۰ دالری اعالم کرده بود، در جدیدترین ارزیابی های 
این عدد را به ۱۰ هزار دالر رســاند. همچنین مطابق با انتظارات میزان تولید مس شــیلی، برترین تولید کننده فلز سرخ، در 

سال ۲۰۲۲ عدد 5.7۸ میلیون تنی اعالم شده است. 
این کمیسیون برآورد کرده که کسری بازار مس در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰۴ هزار تن و در سال ۲۰۲3 به میزان 3۲۹ هزار تن 

خواهد بود.

 کوچیلکو پیش بینی خود را از بهای مس2022 
به فراتر از 10500 دالر افزایش داد
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