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ویژه نامه معدن بیدار ۲۴
به مناسبت نمایشگاه

ایــــــــــران متـــــــافو

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شــفاف ســازی فرآیندها و جمع شــدن امضاهای طالیی و توزیع رانت ها 
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

امید قالیباف در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: مهمترین اقدام انجام شده در سال جاری در 
حوزه معدن، شفاف سازی فرآیندها بود.

وی بیان داشت: بخش معدن از قدیم االیام محل امضاهای طالیی و توزیع رانت ها بوده و نیاز بود تا فرآیندها در آن 
اصالح شود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون حدود ۳40 آیین نامه و بخشنامه که بعضا متناقض بودند، 
تصفیه و پاالیش شد و به جای آنها فرآیندها به صورت سامانه ای و با حداقل ارتباط انسانی تعریف شد. 

وی ادامه داد: در موضوع واگذاری ها نیز فرآیندها به صورت سامانه ای تعریف شده و این مهم به عنوان یک استراتژی 
کالن اتفاق افتاده و باید ادامه یابد.

رشد 100 درصدی عرضه محصوالت در بورس کاال
قالیباف اظهار داشت: موضوع دومی که در سال جاری در بخش معدن به آن پرداخته شد، مدیریت زنجیره توزیع بود 

و در ۶ ماهه ابتدایی امسال 100 درصد عرضه محصوالت در بورس کاال افزایش یافت.
وی اضافه کرد: امروز وزارت صمت همه عرضه ها و فروش ها را به مسیر بورس کاال سوق داده که فضای شفافی دارد و 

امکان قیمتگذاری دستوری نیز در آن وجود ندارد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز در زنجیره فوالد هیچگونه مداخله قیمتی را شاهد نیستیم 

و این زنجیره، خود مباحث تولید و توزیع را با کمترین مشلک انجام می دهد.
وی به موضوع فرســودگی ماشــین آالت و تجهیزات معدنی اشــاره کرد که یک گلوگاه قدیمی محســوب می شــود و اظهار 
داشــت: حدود 15 هزار دســتگاه ماشــین آالت مســتعمل باالی 18 ســال در کشــور وجود دارد که برای رفع این نقیصه و 

نوسازی ناوگان دو مسیر پیش بینی شده است.
قالیباف افزود: مســیر نخســت، اســتفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل اســت. در این راستا قرارداد تولید ۶00 دستگاه 

ماشین آالت با هپکو با تسهیالت 80 درصدی منعقد شده که معادل تولید یک سال این شرکت خواهد بود.
وی ادامه داد: مســیر دوم نیز تســهیل واردات تعریف شــده اســت. تا امروز بیش از 1500 ثبت ســفارش واردات برای ورود 
ماشین آالتی که تولید داخل ندارند انجام شده و تا همین مدت، میزان واردات ماشین آالت نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 100 درصد رشد داشته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون دامپتراک های با ظرفیت بیش از 50 تن با حداقل فرآیند 

اداری قابلیت واردات به کشور دارند.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت:

 امضاء های طالیی
 بایگانی شد

 رشد 100 درصدی عرضه محصوالت در بورس کاال
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وی بیان داشت: رشد تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی، دیگر اتفاق مهمی است که در سال جاری شاهد آن هستیم.

انجام واگذاری 53۴9 معدن متروکه و پهنه اکتشافی
قالیباف همچنین با اشاره به موضوع واگذاری ها گفت: وزرات صمت تعداد 5 هزار و ۳49 پهنه اکتشافی، معدن متروکه 
و غیره را در استان ها شناسایی کرد و عالوه بر آن حدود 2 هزار معدن بالصاحب وجود داشت که البته مورد بهره برداری 

هم قرار می گرفتند؛ با این حال پرونده ای در وزارت صمت نداشتند و بالطبع حقوق دولتی نیز پرداخت نمی کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون تعداد این معادن بالصاحب به کمتر از ۳00 معدن رسیده که عمده آنها شامل معادن کوچک 

و متوسط، مصالح ساختمانی، سرب و روی و ... است.
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون 5 هزار و ۳49 پهنه اکتشــافی و معدن متروکه یاد شــده، در 
چهار منطقه هشت استانی تقسیم بندی شده و عملیات ثبت نام از افرادی که به دنبال فعال سازی پهنه معدنی هستند 

انجام شده است. پس از آن واجدین شرایط مالی و فنی انتخاب شده و واگذاری انجام می شود.
وی اظهار داشت: در راس این واگذاری ها معادن ققنوس 1 و امیرسنگان پارسیان قرار دارند که فرآیند واگذاری آنها در 

مهرماه انجام شده و تا اوایل آذرماه به بهره برداران جدید واگذار می شوند.
قالیباف همچنین با اشاره به صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف کار در معدن امیرسنگان پارسیان 
بــا پیگیــری بهــره بــردار قبلی این معــدن در زمان خلعیت، تصریح کرد: از آنجایی که شــورای عالی معادن قبال تصمیم به 

مزایده و واگذاری این معدن گرفته بود، این حکم ارزشی ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد:  با انجام مزایده ها و واگذاری معادن به بهره برداری جدید، رشد خوبی در تولیدات بخش معدن 

و صنایع معدنی در استان ها شاهد باشیم.
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ایــران بــه لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن بر کمربندهای گوناگون ذخایر معدنی 
یکی از اســتراتژیک ترین کشــورهای منطقه و جهان به حســاب می آید که از همین رو 

یکی از پایه های اقتصادی آن بر همین منابع استوار است. 
امــا اســتخراج و بهــره بــرداری درســت از این ذخایــر نیازمند دانش فنــی، توانایی مالی، 
تخصص وتجربه اســت که گویا در کشــور ما متاســفانه با وجود گذر ســالیان سال هنوز 
تعریف مناسبی نداشته و به قانون کماکان ایراداتی وارد است. حاال که دولت دست به 
مزایده و واگذاری بیش از 5000 محدوده معدنی دست زده بهتر نبود که در ابتدای کار 
اصالحات اساسی در رویه صورت می پذیرفت تا دید روشن تری به متقاضیان داده می 

شد و از تقاضای متعدد و بی رویه جلوگیری بعمل می آمد؟
نکته بعدی که می توان به آن ایراد وارد کرد توجیه پذیری اقتصادی این معادن مزایده ای است. دولت و وزارت صمت 
در حالی اقدام به واگذاری این تعداد از محدوده های معدنی کرده اســت که ظاهرا بهره برداری از این معادن به دالیل 
مختلف از جمله حجم باقی مانده ذخیره، ظهور معارضین محلی پس از شــروع به کار، صعب العبور بودن منطقه و... 
آنچنان توجیه اقتصادی نداشته و بهره بردار پس از مدت کمی از فعالیت عمال با محدوده ای توجیه ناپذیر مواجه شده 

که پس از مدتی باز این نوع معادن به لیست معادن بالتکلیف و معلق اضافه می شوند!
از طرفی دیگر نوع واگذاری این نوع محدوده ها مورد انتقاد قرار دارد. از آنجایی که تعداد کمی از این معادن مزایده ای 
از جمله معادن بزرگ مقیاس و اقتصادی هستند که تجربه دوره های قبل نشان می دهد که این گونه محدوده ها هم 

به شرکت های معدنی و فوالدی بزرگ واگذار شده و عمال شانسی برای دیگر متقاضیان وجو ندارد.
گویا مزایده معادن در ایران که از پایه های اقتصادی کشور به حساب می آیند به امری تشریفاتی تبدیل شده که هر از 
چندگاهی اخباری از اجرای آن به گوش می رسد اما نتیجه و خروجی مطلوب استخراج مواد معدنی را حاصل نمی شود!

اقتصاد معدنی، معادن اقتصادی

سبحان میرزایی / سردبیر معدن۲۴
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در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی جدید مانده رکورد تاریخی تولید بریکت گرم در صبا فوالد خلیج فارس ثبت شد.
در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی جدید تولید ساالنه 55 میلیون تن محصوالت فوالدی در افق 1404 نیازمند 
اســتفاده از ســبک نوین مدیریتی در الیه های مختلف تامین و تولید خواهد بود و در این میان نباید فراموش کرد که 
محدودیت های انرژی و مواد اولیه اگرچه دو چالش بزرگ برای دســتیابی هرچه ســریعتر به چشــم اندازهای توســعه و 
افزایش تولیدات است اما وزنه مدیریتی در چنین بزنگاههایی میزان اثربخشی خود را نشان می دهد که این مهم موجب 
شد گام بزرگ صبا فوالد خلیج فارس در ثبت رکورد جدید تولید بریکت گرم با باال بردن میزان تولید در کنار افزایش بهره 

وری محقق شود.
شرکت صبا فوالد خلیج فارس به عنوان نخستین کارخانه داخلی کشور در زمینه تولید بریکت گرم موفق شد تا با عبور 

از رکورد سالیانه تولید بریکت گرم گام مهمی را در جهت حرکت در مسیر ظرفیت نهایی خود بردارد.
احسان دشتیانه که از بهمن سال گذشته مدیریت این واحد تولیدی را در اختیار دارد در این باره گفت: بیشترین میزان 
تولید سالیانه بریکت گرم آهن اسفنجی )HBI( در صبا فوالد در سال مالی گذشته این شرکت، 85۷ هزار و ۷۷8 تن بود 
که در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی جدید رکورد تولید سالیانه قبلی با یک هزار و 588 تن افزایش شکسته 

شد و به 859 هزار و ۳۶۶ تن رسید.
الزم به ذکرســت این رکورد که در 1۳ آبان 1401 به ثبت رســید در شــرایطی حاصل شــد که موضوع توزیع مواد معدنی در 

زنجیره فوالد از ابتدای سال هنوز محل بحث مدیران واحدهای تولیدیست.
احسان دشتیانه در این باره تصریح کرد: پیش بینی ما این است که تا پایان سال مالی صبا فوالد در پایان آذر ماه 1401 
بتوانیم به رکورد تولید یک میلیون تن بریکت گرم در این شــرکت دســت پیدا کنیم و رشــد 15 تا 20 درصدی در تولید 
سالیانه صبا فوالد محقق شود. مدیرعامل این واحد تولیدی همچنین از حمایت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تالش های مدیران، کارشناسان و کارگران زحمتکش صبا فوالد خلیج فارس در 

جهت رسیدن به حد نصاب جدید تولید در این شرکت، تشکر و قدردانی نمود.

صبافوالد خلیج فارس
 تاریخ ساز شد

احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبافوالد خلیج فارس
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محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان:

اشتباه تاریخی در مکان یابی فوالدی ها
"محمد حسین بصیری" مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی 
معدن 24 افزود: اولویت ما در تکمیل زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصول نهایی است، زیرا یک هلدینگ بزرگ بوده 

و به دنبال اجتناب از ریسک هستیم باید لک زنجیره را در خودمان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این هلدینگ حلقه نخســت صنعت باالدســتی را در اختیار دارد، خاطرنشــان کرد: ســاخت کارخانه 2.5 
میلیون تنی کنسانتره در سیرجان، کارخانه 2.5 میلیون تنی گندله همجوار با کارخانه کنسانتره و همچنین کارخانه احیا 

استیل بافت به ظرفیت 800 هزار تن آهن اسفنجی آغاز شده است.
بصیری ادامه داد: همچنین در تولید ذوب و شمش، کارخانه های مجتمع بناب را داریم و با اجرایی کردن فاز دوم توسعه 

کوره ۷0 تنی، ظرفیت ذوب در این مجموعه به 900 هزار تن خواهد رسید.
وی به وجود فاصله بین ذوب، شمش و نورد در این هلدینگ اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ظرفیت نورد دو برابر 
ظرفیت ذوب مان است و از آنجایی که پایان زنجیره محصوالت فوالدی به میلگرد ختم می شود، با توجه به شرایط فعلی 

به زنگ خطری خواهد بود که تولیدمان با زیان همراه است.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اضافه کرد: امروز قیمت محصوالت نهایی مان در مقایسه با سال 
گذشته تنها دو درصد رشد داشته، این در حالی است که نهاده های تولید بین ۳0 تا 40 درصد افزایش قیمت را تجربه 

کرده است.
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وی خاطر نشان کرد: در این راستا در طرح های توسعه ای، محصوالت کالف، میلگرد و فوالد آلیاژی نیز دیده شد تا تنوع 
محصوالت مان افزایش یابد. همچنین طرح اسلب و ورق را در هرمزگان داریم.

بصیری در عین حال خاطرنشــان کرد: حدود 11 میلیون تن ظرفیت اســلب و ورق در کشــور در حال ایجاد اســت، این در 
حالی است که مصرف داخلی یک میلیون تن است و مشخص نیست که به راحتی بتوان این مازاد محصوالت را صادر 

کنیم؛ لذا اقدامات باید هوشمندانه باشد که چه محصولی تولید کرده و بازار هدفمان کجا باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس به این فکر افتادیم که در سایر مواد معدنی نیز کار کنیم و اکنون مس، طال و روی هم جزو 

اولویت-هایمان است و می خواهیم از اکتشافات تا زنجیره کامل آنها را سرمایه گذاری کنیم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان به موضوع بهره مالکانه در این مجموعه اشاره کرد که به جای اینکه 
40 درصد باشد به بیش از 120 درصد رسیده است و همین مسئله سبب شده فروش مان از جای دیگر را آورده و خرج 

حلقه اول زنجیره کنیم که طرح های توسعه ما را به شدت زیر سوال برده است.
وی در ادامه پتانسیل های مختلف کشور از جمله وجود ۶5 نوع ماده معدنی، ذخایر غنی نفت و گاز، وسعت زیاد کشور، 
جاذبه های توریستی، اتصال به دریا های آزاد، قابلیت هاب منطقه در موضوعات مختلف از جمله حمل و نقل هوایی 
را یادآور شــد، اما گفت: از آنجایی که در ســالهای گذشــته تصمیمات ما هوشــمندانه نبوده، تصمیم گیران ما اطالعاتی از 
موضوعات نداشــتند، ارتباطات جهانی آنان به شــدت ضعیف بوده و نمی توانســتند تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند، 

مزیت های مان از بین رفته است.
بصیری تصریح کرد: بزرگترین اشــتباه ما در زنجیره فوالد این بود که مکان یابی های آنها مناســب نبود و به جای اینکه 
صنعت فوالد را به کنار دریا ببریم که روزانه میلیون ها متر مکعب آب نیاز دارد، داریم میلیاردها تومان هزینه می کنیم که 

دریا را به کویر و صنعت برسانیم؛ همین مساله سبب شده امروز منابع آب زیرزمینی مان نیز خشک شود.
بصیری یادآور شــد: در موضوع انرژی نیز شــاهد همین فرصت ســوزی ها در دولت های متعدد بودیم، زیرا از یک ســو 

تفکرات استراتژیک و هوشمندانه نبود و از سوی دیگر افرادی که باید تخصصی فکر می کردند بر سر کار قرار نگرفتند.

ایران می توانست هاب صنعت جهان باشد
وی گفــت: بــا توجــه بــه وجــود منابع فراوان انرژی و کم هزینه بودن آن، کشــورهای مختلف می توانســتند مدرن ترین و 
کم آالینده ترین صنایع را در ایران مســتقر کنند. این صنایع انرژی ما را مصرف کرده و در مقابل ارزش افزوده چند هزار 

برابری به ما بدهند.
وی با اشــاره به اینکه طرح توازن فوالد قابل تقدیر اســت، اظهار داشــت: گرچه قرار اســت تولید فوالد در افق چشــم انداز 

1404 به 55 میلیون تن برسد، اما تاکنون بین 80 تا 90 میلیون تن مجوز دارای پیشرفت فیزیکی صادر شده است.
بصیری تاکید کرد: دولت باید اجازه بدهد بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و این توازن را ایجاد کند و علت عدم 

توازن موجود نیز بیشتر دولت ها بوده اند.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان ادامه داد: در افق چشم انداز 1404 در تولید فوالد خام شاهد اضافه 
تولید 1۶ میلیون تنی، در آهن اسفنجی اضافه تولید ۶ میلیون تنی، در گندله اضافه تولید 4 میلیون تنی و در کنسانتره 
مازاد تولید 2 میلیون تنی خواهیم داشــت و شــاید عدم توازن بحرانی تا آن زمان نداشــته باشــیم، اما با مجوز هایی که 

صادر شده این خطر احتمال می رود.
وی بــار دیگــر تاکیــد کــرد: دولت بایــد بازار را رها کند، زیرا بخش خصوصی می تواند منافع خود را پیدا کرده و بر اســاس 
عرضه و تقاضا برنامه ریزی کند. در همه کشورها یک رگوالتور وجود دارد که نقش هدایتگری دارد و این رگوالتور می تواند 

دولت یا بخش خصوصی قدرتمند باشد.
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 دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان اظهار داشت: فوالد سنگان در شش ماه اول سال جاری با وجود قطعی برق 
و چالش های ناشی از آن موفق به تولید بیش از 2.۳00.000 تن گندله شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بیش از 14درصد رشد داشته است. در این مدت در سه مقطع زمانی شرکت فوالد سنگان موفق به ثبت رکورد ماهیانه 
تولید گندله شد که این میزان در ماه شهریور به بیش از 580 هزار تن رسیده است. همچنین میزان تولید کنسانتره در 
ماه های اردیبهشــت و تیر با رشــد 118 و 114 درصدی مواجه شــده و رکورد روزانه تولید کنســانتره شــرکت نیز در تابستان 

امسال به بیش از 18 هزار تن رسید.
دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان به مزیت های رقابتی متنوع در فوالد ســنگان اشــاره کرد و گفت: شــرکت فوالد 
سنگان به عنوان حلقه اول زنجیره فوالد شرکت مبارکه نقش مهمی در تولید فوالد این شرکت دارد. در حال حاضر شرکت 
فوالد سنگان دارای خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله هر کدام به ظرفیت 5 میلیون تن در سال و بزرگترین واحد 
تولید صنعتی در شمال شرق کشور است. وی افزود: این شرکت به دلیل نزدیکی به معادن سنگ آهن سنگان، استفاده 
از فناوری های روز دنیا درحوزه خردایش، انتقال و عیار باال و کیفیت خوب محصوالت جزو شرکت های بسیار خوب در 

حوزه تولید کنسانتره و گندله می باشد.
امرایی افزود: دسترسی به خطوط انتقال محصول نیز یک مزیت خوب برای این شرکت می شود. از طرفی شرکت فوالد 

سنگان جزو شرکت های برتر ایران است و از سوددهی ساالنه خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشــان کرد: اســتفاده از فناوری فیلتراســیون روز دنیا در مباحث محیط زیســتی، صرفه جویی در مصرف آب و 
بازگردانی 85 درصد از آن به چرخه تولید از دیگر مزیت های شرکت به حساب می آید. ضمن اینکه نیروی انسانی توانمند 
برای هر شرکت موفق بسیار مهم است و از این نظر سیستم از یک سیستم نظام مند آموزشی و جانشین پروری استفاده 

می کند و مباحث علمی روز دنیا را در زمان مناسب به کارکنان خود انتقال می دهد.

رشد 1۴ درصدی تولید گندله در نیمه نخست سال جاری
به گفته مدیرعامل فوالد سنگان، این شرکت با توجه به نوپا بودن در سال های نخست، موفق شد مطابق برنامه ریزی 
انجام شده تولید خود را پیش ببرد. بر این اساس در شش ماه اول سال جاری با وجود قطعی برق و چالش های ناشی 
از آن موفق به تولید بیش از 2.۳00.000 تن گندله شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14درصد رشد 
داشته است. در این مدت در سه مقطع زمانی شرکت فوالد سنگان موفق به ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله شد که این 
میزان در ماه شــهریور به بیش از 580 هزار تن رســیده اســت. بیشــترین رشــد تولید در شش ماه اول سال در تیرماه رخ 
داد که نســبت به تیر  ماه ســال قبل 102% رشــد داشــته اســت. رکورد تولید روزانه گندله به 20400 تن رسید و اکنون این 

کارخانه 2۳ درصد بیش از ظرفیت اسمی روزانه خود تولید می نماید.

علی امرایی مدیرعامل شرکت فوالد سنگان:

فوالد سنگان در ۶ ماه موفق به ثبت ۳ 
رکورد ماهانه تولید گندله شد

رشد صددرصدی تولید کنسانتره در سنگان
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با توجه به مشــکالت ذکر شــده که گریبانگیر صنعت فوالد کشــور از جمله فوالد ســنگان می باشــد، این شــرکت توانسته 
اســت 95% برنامه تولید گندله خود در شــش ماه اول ســال را محقق نماید و طبق برنامه ریزی انجام شــده تا پایان سال 
موفق به تولید گندله به میزان 5 میلیون تن و حتی باالتر از آن خواهد شد. این در حالی است که تولید گندله در سال 

قبل بیش از 4 میلیون تن بود.

تحقق ۸۲ درصدی برنامه تولید کنسانتره با وجود قطعی برق
تولید کارخانه کنسانتره با توجه به اینکه کمتر از دو سال از تأسیس آن می گذرد، مطابق برنامه ریزی انجام شده صورت 
می گیرد و این شرکت می تواند در آینده بسیار نزدیک با ظرفیت کامل تولید نماید. در حال حاضر میزان تولید کنسانتره 
نســبت به مدت مشــابه ســال 1400 به میزان صددردرصد رشــد داشــته است و بیشترین رشــد ماهانه در خردادماه سال 

جاری به میزان۳2۳ درصد نسبت به ماه مشابه در سال 1400 بوده است.
میزان تولید کنسانتره در ماه های اردیبهشت و تیر با رشد 118 و 114 درصدی مواجه شده و رکورد روزانه تولید کنسانتره 
شــرکت نیز در تابســتان امســال به بیش از 18 هزار تن رســید. شــرکت فوالد سنگان در شــش ماه اول سال 82 درصد از 
برنامه پیش بینی شده تولید کنسانتره خود را محقق نموده است. این در حالی است که کارخانه های تولید فوالد سنگان 

حدود 45 روز با مشلک قطعی یا کمبود برق مواجه بوده است.
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موسسه زمین شناسی آمریکا )USGS, 2022(  در آخرین گزارش خود اعالم کرد که ذخایر معدنی مس کشور به 19 میلیارد 
تن ذخیره احتمالی و 54 میلیون تن مس محتوی ارتقا یافته تا بعد از کشورهای شیلی، استرالیا، پرو و روسیه و پشت 
سر گذاشتن مقتدرانه آمریکا در رتبه پنجم قرار گیرد. به گزارش معدن24، با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
سیاستگذاری های خردمندانه در راستای استفاده از ظرفیتهای چشمگیر این حوزه و نیز تالشهای جهادی جامعه شرکت 
ملی مس، دستاوردهای بی نظیری برای اولین بار از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بر اساس برنامه ریزی های کالن 
در حوزه اکتشــافات، تولید و فروش محقق شــده و در برخی از آنها نیز با کوشــش فراوان نیروهای خدوم از برنامه های 

تدوین شده نیز فراتر رفته و بر اساس معیارهای جهانی نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است.  

اکتشافات: 
- صعود پرافتخار جمهوری اسالمي ايران در رتبه بندی جهاني ذخاير مس 

- افزایــش ذخایــر معــدن مــس ســونگون و معدن مس ســریدون در نزدیکــی معدن مس سرچشــمه در پی تالش های 
شبانه روزی تیم اکتشافی شرکت مس باعث شد تا موسسه زمین شناسی آمریکا )USGS, 2022(  در آخرین گزارش خود 
اعالم کند که ذخایر معدنی مس کشــور به یمن تالش پرســنل شــرکت ملی مس و با اتکا به دانش بومی به 19 میلیارد 
تن ذخیره احتمالی و 54 میلیون تن مس محتوی ارتقا یافته تا بعد از کشورهای شیلی، استرالیا، پرو و روسیه و پشت 

سر گذاشتن مقتدرانه آمریکا در رتبه پنجم قرار گیرد.

سایر دستاوردها:  
- افزایش منابع معدنی شــرکت از  1۷10۶ میلیون تن در ابتدای ســال 1401 به 191۷9 میلیون تن در پایان شــش ماهه 
نخست امسال رسید که رشد 12 درصدی اکتشافات منابع معدنی شرکت مس را نشان می دهد که باالترین میزان منابع 

معدنی در تاریخ شرکت است. 
- دســتیابی به رکورد باالترین میزان حفاری اکتشــافی در 9 ســال اخیر و رشــد 18 درصدی حفاری های اکتشافی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته  
- ثبت رکورد تاريخ باالترين میزان حفاری اکتشافي در يک روز در تاريخ 12 مهر ماه 1401 با ثبت متراژ ۷48 متر حفاری 

اکتشافي در طي روز 
- ثبت رکورد جدید حفاری عمیق ترین گمانه اکتشافی توسط شرکت مس به عمق 1505 متر  

- توسعه، نوسازی و بهسازی ناوگان حفاری و تبديل شرکت ملي صنايع مس ايران به دارنده عظیم ترين ناوگان حفاری 
اکتشافي در کشور 

به همت شرکت ملی مس ایران، آمریکا در ذخایر مس پشت سر گذاشته شد

ذخایر مس ایران در رتبه پنجم جهانی
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- رشد 25 درصدی برنامه مطالعات اکتشافی سطحی در سال 1401 نسبت به سال قبل

پرچمدار رکورد در تولید: رشد 7 درصدی تولید کاتد  
نگاهی به روند تولید انواع محصوالت مختلف این شرکت در هفت ماه ماهه نخست امسال حاکی از رشد چشمگیر در 
زمینه انواع محصوالت دارد. این افزایش تولید به سودآوری قابل توجه در این مجموعه منجر شده به گونه ای شرکت ملی 
صنایع مس ایران در نیمه نخست امسال توانست از فروش لک محصوالت خود بیش از 4۷ هزار میلیارد درآمد کسب کند. 

استخراج:  1۲5 میلیون و  3۲5 هزار تن یعنی رشد 15 درصدی نسبت به برنامه 
- سنگ سولفور:  ۳2میلیون و ۳۶0هزار تن یعنی رشد ۶ درصدی نسبت به برنامه 

- کنسانتره مس: ۷1۷هزار و 1۷9 تن یعنی رشد ۶ درصدی نسبت به برنامه 
- کاتد مس:  1۶8 هزار و  ۶۳8  تن، یعنی رشد ۷ درصدی نسبت به برنامه  

- مس محتوی معدنی: 1۷2 هزار و 558 تن یعنی رشد 5 درصدی  
- لجن آندی: 51۶ تن یعنی  رشد ۳4 درصدی نسبت به برنامه  

- اسید سولفوریک: 5۳8 هزار 4۶۶ تن یعنی رشد ۳1 درصدی نسبت به برنامه  

رشد 1۴ درصدی در فروش  به رغم کاهش ۲0 درصدی قیمت جهانی مس 
- ارزش لک فروش در ۷ ماهه 1401 به رقم 4۷ هزار و 99۳ ميليارد تومان  رسید که 18 درصد افزایش نسبت به برنامه 

و رشد14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زده است. 
همچنین ارزش لک فروش داخلی شرکت ۳2 هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان  بوده که رشد 29درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته را رقم زده اســت. این موفقیت در شــرایطی حاصل شــده است که قیمت جهانی مس در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل حدود 20 درصد کاهش را تجربه کرده است.  
- ارزش لک فروش شرکت 4۷ هزار و 99۳ ميليارد تومان   

- ارزش لک فروش داخلی شرکت ۳2 هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان.
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JADE VIN 
TRADING  
FZ-LLC 
About Us: 
JADE VIN is a commercial 

company with long-term experience 
in international steel chain. 
In addition to the company's known 
reputation in the commercial sector of 
steel industries, we are specialized in 
the supply of new equipment for steel 
chain factories, mine types of 
equipment and supply of raw material 
for steel industries.

 

JADE VIN 
   TRADING FZ-LLC 
 
 
 

 Provides a complete spectrum of steel factories 
equipment from some of the world’s top brands. This 
equipment includes electromotor, gear motor, slag truck, 
overhead cranes, copper mold and etc. 

 
 

 Also provides a complete spectrum of mine equipment 
from some of the world’s top brands. This equipment 
includes excavators, Large Mining Trucks, Hydraulic Mining 
Shovels, Large Dozers, Rock Drills, Motor Graders and etc.  

 
 

 Supply of raw material for steel industries includes of Ferro-
Alloys, especially Ferro Silico Manganese. 

 
 
 
 

 

info@jadevin.ae
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محمد صابر پرورش در گفتگو با معدن ۲۴:

 تولید طال در تاصیکو
"سید محمد صابر پرورش" معاون امور شرکتها در تاصیکو در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن 24 افزود: 
در رســته کانی های غیرفلزی از جمله در کاشــی و ســرامیک با توجه به پیش بینی های خوب انجام شــده از معامالت و 
معادالت سیاسی منبعث از جنگ روسیه و اوکراین، هدف گذاری خوبی برای صادرات انجام شد و در این راستا توفیقات 

خوبی نیز حاصل شد؛ به طوری که علیرغم رکود داخلی، صادرات به کشورهای اروپایی انجام گرفت.
وی گفت: برای نخستین بار مجموعه خاک چینی این هلدینگ توانست به اروپا صادرات داشته باشد و مجموعه لعاب 

ایران نیز نمونه محصوالتی به اروپا و شمال آفریقا ارسال کرد و کشورهای این حوزه به مشتریان ما اضافه شدند.
پرورش ادامه داد: همچنین مجموعه کاشی و سرامیک ما به تازگی در نمایشگاهی در ایتالیا حضور یافت و توانست عالوه 
بر صادرات، قراردادهای تولید مشــترک در ایران منعقد کند. وی خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت مناســب کشــورمان 
در دسترســی به کشــورهای منطقه ســی.آی.اس، حاشــیه خلیج فارس و کشــورهای بلوک شــرق اروپا، برای تولید مشترک 
محصوالت در ایران پتانســیل خوبی وجود دارد. معاون امور شــرکتها در تاصیکو تصریح کرد: در همین راســتا تســریع در 
توســعه مجموعه ســعدی، همچنین طرح های توســعه مجموعه الوند به تصویب رســید. وی اظهارداشت: در حوزه کانی 
هــای فلــزی و مجموعــه هایی همچون مس شــهید باهنر، زغال ســنگ طبس و ذوب آهــن، توفیقات با توجه به قیمت 
گذاری های دســتوری و فضای حاکم بر بازار فلزات در ســطح کالن کشــور کمتر بوده اســت. وی گفت: در این راســتا هدف 
گذاری شد تا با تکمیل زنجیره ارزش و همچنین تولید محصوالت جدید و صادرات مناسب بتوانیم عملکرد خوبی در این 
حوزه نیز داشته باشیم. پرورش خاطرنشان کرد: اکنون در ذوب آهن و مس شهید باهنر طرح های خوبی مصوب شده و 
همچنین برای زغال سنگ نگین طبس برنامه ریزی شده که ظرفیت آن در سال های آینده به دو برابر فعلی افزایش یابد. 
وی بیان داشت: ما میراث دار معادن خوبی در منطقه طبس هستیم و باید از این ظرفیت خوب پیش از اینکه از چرخه 
ســوخت و انرژی خارج شــود به خوبی اســتفاده کنیم. معاون امور شــرکتها در تاصیکو در خصوص طرح های معدنی نیز 
اظهار داشــت: با حضور آقای دکتر نادری و با توجه به سیاســتهای کالن کشــور و فرمایشــات رهبر معظم انقالب، موضوع 

معدن و بهره مندی بیشتر از این پتانسیل در دستور کار قرار گرفت و معاونت معدن در هلدینگ شلک گرفت.
وی ادامه داد: در معادنی که ســابقًا فعال بودند حرکت ســریع تر شــد؛ به طور نمونه اکنون معادن ما در منطقه خاش 
در حال فعالیت بوده و کارخانه متناظر با آن نیز در حال ساخت است. پرورش گفت: با تدابیر اندیشیده شده، مناقصه 
معدن طالی کردستان نیز برگزار شد که به زودی کلنگ زنی خواهد شد و ظرف سال آینده خواهیم توانست از این معدن 
طال استحصال کنیم. وی خاطرنشان کرد: در موضوع اکتشافات و تجهیز نیز، مجموعه حفاری و اکتشاف این هلدینگ 
تعامل و همکاری خوبی با شرکت-های خارجی داشته و امیدواریم بتوانیم ظرفیت ماشین آالت حفاری مان را ارتقا داده و 
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در بهبود بومی سازی آنها تالش کنیم تا هم بتوانیم صنایع مرتبط آن را توسعه داده و هم از ظرفیت های موجود به خوبی 
استفاده کنیم. پرورش گفت: این مهم کاهش هزینه ها را با توجه به جدی بودن سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت در 
کشور می تواند به دنبال داسته و به توسعه امر اکتشافات بیانجامد. وی ادامه داد: در ماه های گذشته از طریق تملک و 
مشــارکت توانســتیم معادن خوبی را نیز به مجموعه اضافه کنیم و امیدواریم با همراهی و مشــارکت بیشــتر حاکمیت و 
دولت بتوانیم از داشته های مان استفاده بهتری کرده و محصوالتی با ارزش افزوده باالتر با صرف هزینه های کمتر تولید 

کرده و در نهایت ارزآوری به داخل کشور از محل صادرات داشته باشیم.
پرورش ادامه داد: به مجموعه باهنر ماموریت دادیم تا در باال دســت خود در زمینه تملک معادن حرکت کند و هم به 
واردات آلیاژهای مختلف در راستای توسعه زنجیره فعلی بپردازد تا محصوالت با ارزش افزوده باالتری را به تولید برساند.

وی گفت: در کانی های فلزی به شرکت ذوب آهن ماموریت دادیم که سبد محصوالتش را از لحاظ کیفی و کمی توسعه 
بدهد، همچنین در عرصه ریل بتواند زنجیره اش را تکمیل کرده و راه حل های خودش را به مجموعه راه آهن و ســایر 
مجموعه هــای مرتبــط ارائــه بدهــد. معاون امور شــرکت هــای تابعه تاصیکو ادامه داد: در ســایر محصــوالت معدنی نیز 
زنجیره های خوبی همچون قطران زغال سنگ داریم که پارک کربن را به عنوان یکی از ماموریت های ذوب آهن تعریف کرده 
و مطالعات آن را در مجموعه "صدر فردا" که مجموعه ای دانش بنیان است انجام می شود. وی گفت: در سایر کانی های 
فلزی، عناصر نادر خاکی همچون تیتانیوم، نقره و غیره را در ماموریت شرکت ها قرار دادیم، به طور مثال سیلیس همراه 

با زنجیره ارزش آن به مجموعه خاک چینی و الیاف شیشه را برای مجموعه پشم شیشه تعریف کردیم.
پرورش خاطرنشان کرد: در مواد معدنی جدید محدودیت هایی در واگذاری معادن مرتبط وجود دارد که رویه های موجود 
مربوط به ســازمان های مرتبط باید اصالح شــود تا بتوانیم با ســرمایه گذاری مناســب به ویژه با اســتفاده از پتانسیل بازار 

سرمایه، سرمایه های مردمی را در این مسیر جلب و جذب کنیم.



آذرماه     1401 16

ویژه نامه معدن بیدار ۲۴
به مناسبت نمایشگاه

ایــــــــــران متـــــــافو

"آینده لگ گهر از دیدگاه استراتژیک " عنوان نشستی ست که با حضور ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
لگ گهر، معاونین و مدیران این مجموعه، مدیران عامل شــرکت های منطقه لگ گهر و مدیران ارشــد شهرســتان ســیرجان 
برگزار شد. در این نشست ایمان عتیقی نوید این را داد که با محقق شدن سند چشم انداز 1401 لگ گهر، این شرکت در 
زمره شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی جهان قرار خواهد گرفت و دکتر فوالدگر رئیس هیئت مدیره این مجموعه هم 
از لگ گهر به عنوان لُگ سرسبد تولید و صنعت فوالد یاد کرد. در این گردهمایی از سند چشم انداز 1410 لگ گهر رونمایی 
و این سند مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و نیز میثاق نامه همدلی برای تحقق این سند چشم انداز به امضای مدیران 

عامل شرکت های منطقه لگ گهر و شرکت های تابعه رسید. 
ایمان عتیقی: با محقق شــدن ســند چشــم انداز 1410، شــرکت لگ گهر به یکی از شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی بین 
المللی تبدیل خواهد شد. مدیرعامل شرکت لگ گهر در این مراسم با تاکید بر اینکه پروژه ها، اقدامات و طرح های توسعه 
لگ گهر همواره بر اســاس برنامه های اســتراتژیک این شــرکت مســیر خود را پیموده اســت، گفت: پس از تنظیم و اجرای 
ســند چشــم انداز 98 لگ گهر، در دوره های متفاوت برای توســعه فراز و نشــیب های زیادی به وجود آمد اما همواره سعی 
شده بر سندهای چشم انداز پایبند باشیم تا مسیر خود را به خوبی طی کند. ایمان عتیقی خطاب به حاضرین، مدیران 
و مســوولین شــرکت های منطقه اظهار کرد: بعد از این شــما جوانان و تالشــگران به عنوان مدیران و نقش آفرینان حال 
و آینده منطقه بر چشــم انداز، تحقق ســند چشــم انداز، حرف ها و میثاق هایی که امروز می بندیم بیاســتید و نگذارید 

توسعه تغییر کند و  لگ گهر می تواند در تحقق سند چشم انداز الگویی برای کشور باشد.

ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی لگ گهر:

رونمایی از گلگهر 1410
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رئیس حوزه قضایی سیرجان: حمایت از مدیران صنعتی و اقتصادی را وظیفه خود می دانیم
رئیس حوزه قضایی شهرســتان ســیرجان نیز در این نشســت ضمن تقدیر از تالش های لگ گهر در عرصه تولید و اقتصاد 
گفت: حمایت از مدیران صنعتی و اقتصادی شهرســتان که دغدغه تولید دارند را وظیفه خود می دانیم. حجت االســالم 
والمســلمین محمدی مدیران لگ گهر را فرماندهان جبهه تولید و اقتصادی دانســت و افزود: با افراد هنجار شــکنی که 
قصد تخریب مواضع تولیدی و مدیران فعال اقتصادی شهرستان را دارند، برخورد خواهیم کرد. وی ادامه داد: معتقدیم 
مدیران معدنی و صنعتی هر چه در جبهه اقتصادی و تولید فعال باشــند و پشــتیبانی شــوند، در جبهه های دیگر کشــور، 

اثرات مثبت اش دیده می شود.

دکتر فوالدگر: لگ گهر را لُگ سرسبد تولید و صنعت فوالد کشور می دانند
رئیس هیات مدیره شــرکت لگ گهر نیز در این مراســم راه برون رفت از شــرایط موجود را تولید دانســت و گفت: از بعد 
اقتصادی، حمایت از تولید بهترین راه توسعه و بهبود شرایط است و از بعد اجتماعی نیز تولید با اشتغال زایی می تواند 
بیکاری را بهبود بخشد و جامعه ای که در حال تولید باشد، جامعه  پویایی است و بهترین راه امیدوارکردن جوانان و جامعه 
نیز تولید اســت. دکتر حمیدرضا فوالدگر همدلی، انســجام و همت مدیران و کارکنان منطقه لگ گهر را در راســتای تحقق 
سند چشم انداز لگ گهر موثر دانست و افزود: در جلسات مسئولین شاهدیم مجموعه لگ گهر را به لحاظ پیشران بودن و 
پروژه های مهم و پیشرانی که دارد، لگ سرسبد تولید و صنعت فوالدی کشور می دانند و مسلما همگان حمایت خواهند کرد

معاون امور اقتصادی استانداری کرمان: لگ گهر مسیر حال به سمت آینده را به خوبی طی می کند
معاون امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این گردهمایی گفت: کسانی در اقتصاد موفق تر خواهند بود که پیش بینی 

بهتری از آینده داشته باشند و بتوانند با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت آینده را بسازند.
دکتر حســین مهرابی با تقدیر از توجه مدیران منطقه لگ گهر به آینده و چشــم انداز، افزود: لگ گهر روند و مســیر طی 
کردن حال به ســوی آینده را به خوبی در حال طی کردن اســت و بایســتی با برگزاری بیشــتر اینطور نشســت هایی مدیران 
منطقه را با ســندها و برنامه های این چنینی که در چشــم انداز تاثیر دارند، بیشــتر درگیر کنند تا به دیدگاه بلند مدیران 

در اجرای بهتر پروژه ها کمک کند.
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 "تورج زارع" مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن 24 در خصوص برنامه های 
کوتاه مدت این مجموعه افزود: تا پایان امسال در نظر داریم تولید آلومینا را به 240 هزار تن و تولید شمش آلومینیوم 
را به ۳8 هزار تن برسانیم. وی در خصوص سایر برنامه ها این مجموعه، از برنامه ریزی برای بهره برداری از سه پروژه تا 
پایان ســال خبر داد و گفت: پروژه نخســت، تولید هیدرات های ویژه اســت. زارع بیان داشــت: این محصول اکنون تمامًا 
به عنوان یک کندســوز کننده وارد کشــور می شــود، اما مهندســان ما با بومی ســازی دانش موفق به تولید آن شده اند که 

پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
وی دامه داد: پروژه دوم پرعیار سازی بوکسیت به روش واسط سنگین است؛ این کار جدید در بوکسیت برای نخستین 
بار در جهان از سوی ایران انجام می شود؛ زیرا بوکسیت ایران با عیار و کیفیت پایین است و این پروژه نیز تا پایان سال 

به بهره برداری خواهد رسید.
زارع خاطرنشان کرد: پروژه سوم در بخش لگ قرمز است که طی آن دو واشرتیکنر به واشرتیکنرهای موجود اضافه خواهد 

شد تا بتوانیم باطله های فرآیند )لگ( را انتقال دهیم و با بوکسیت های کم عیار تر کار کنیم.
وی اضافه کرد: پروژه چهارم، بهره برداری از فیلترهای پرس میباشد که بخشی از آن در جهت بهینه سازی مصرف آب و 
بخشــی دیگر در جهت کاهش مصرف ســود کاســتیک اســت و ســبب می شود بتوانیم لگ قرمز فرآیند را جداسازی کرده و 

به بخش باطله هدایت کنیم.
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در ادامه در خصوص برنامه های بلندمدت این مجموعه، به تامین زیرساخت های برق 
آب اشاره کرد و گفت: اکنون پروژه 180 مگاواتی تولید برق در این مجموعه را در برنامه داریم که نیروگاه آن از نوع سیلک 
ترکیبی خواهد بود و اکنون فاز نخست آن به ظرفیت 90 مگاوات در دست اقدام است، به طوری که مطالعات آن انجام 

شده و در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار است.
وی گفت: در موضوع آب، بهینه ســازی مصرف آب در طی فرآیند و همچنین انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و 
ســاخت یک ســد خاکی در برنامه اســت که این ســد تا پایان امســال به بهره برداری می رسد و 500 هزار متر مکعب آب را 
ذخیره خواهد کرد. زارع ادامه داد: با توجه به اینکه مصرف سالیانه ما دو میلیون متر مکعب است، با ذخیره سازی آب 

در سد می توان سیالب های منطقه را کنترل و 20 درصد از آب مورد نیاز مجموعه را به این طریق تامین کرد.
وی همچنین به انتقال آب از سد کلمن دره اشاره کرد و گفت: این سد در حال ساخت بوده و در مرحله نهایی خود است.

زارع، پروژه بلندمدت چهارم را پروژه تولید آلومینا از بوکسیت های کم عیار به ظرفیت 500 هزار تن عنوان کرد که مطالعات 
اولیه آن انجام شــده و نتیجه آن مثبت بوده و اکنون با مشــارکت شــرکت های چینی در فاز مطالعات بیســیک اســت و 
امیدواریم تا ۶ ماه دیگر به نتیجه برســد؛ پروژه ای که در حقیقت یک ابرپروژه بوده و ســرمایه گذاری یک میلیارد دالری 
نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد: این شرکت تنها شرکتی است که اکتشافات را در مجموعه خود در برنامه دارد، به طوری که 
امســال 20 هزار متر حفاری اکتشــافی به انجام رســید و در چند ســال اخیر نیز ســعی شــد تا بیش از 10 هزار متر حفاری 

تورج زارع مدیر عامل شرکت آلومینای ایران:

آلومینیوم گرفتار برق
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برای بوکسیت داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خاطرنشان کرد: در این راستا ذخایر خوبی نیز کشف شده و توانستیم برای بیش از ۳0 
ســال خوراک کارخانه آلومینای جاجرم را تامین کنیم. در عین حال نگاه ما این اســت که میزان ذخایر را افزایش داده و 
بتوانیم بوکسیت مورد نیاز کشور )سالیانه یک میلیون و 500 هزار تن( را تامین کنیم. در این راستا ایمیدرو نیز برنامه هایی 

برای اکتشافات بوکسیت دارد.
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران دیگر برنامه های بلندمدت این مجموعه را توسعه فازهای 2 و ۳ تولید شمش آلومینیوم 
برشمرد و گفت: اکنون ساالنه 40 هزار تن تولید داریم و با اضافه شدن دو فاز دیگر به تولید سالیانه 120 هزار تن شمش 

آلومینیوم خواهیم رسید .

مهمترین چالش صنعت آلومینیوم
وی در خاتمه مهمترین چالش صنعت آلومینیوم را تامین برق برشمرد به طوری که هر چهار شرکت تولید کننده آلومینیوم 
در ایــران در تابســتان نگرانــی هایــی از بابــت تامین برق دارند و تصریح کرد: مســئوالن باید برنامــه ریزی ویژه ای در این 

زمینه داشته باشند.
زارع گفت: تولید برق نیازمند تأمین گاز است، اما متاسفانه مشکالتی در تامین گاز نیز وجود دارد. شرکت آلومینای ایران 

در زمستان در بخش آلومینا با مشلک تامین گاز نیز مواجه است.
وی یــادآور شــد: بــا اینکــه همــواره انــرژی به عنوان یکی از مزیت های کشــور ما مطرح بوده، اما امــروز به یک چالش در 

کشورمان تبدیل شده و نیاز بود در سال های گذشته در این حوزه کار و سرمایه گذاری بیشتری انجام می شد.
وی اظهار داشت: امروز خود صنایع برای تامین برق شان دست به کار شده اند و همه شرکت های بزرگ بخش معدن و 

صنایع معدنی به دنبال تامین برق هستند؛ هرچند که باید به فکر گرفتن محدوده و تامین گاز خود نیز باشند.
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مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران گفت: : اتخاذ سیاست تولید فوالد سبز باید بومی شود تا تقسیم عادالنه هزینه ها 
و توسعه تکنولوژی و قیمت گذاری عادالنه با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل محیط زیستی در کشور نهادینه گردد.

علیرضا چایچی یزدی در گفت وگو با خبرنگار معدن24 در خصوص چالش های شرکت های فوالدی برای رسیدن به تولید 
فوالد سبز، اظهار داشت: صنعت فوالد جهان هشت درصد از تقاضای انرژی و در عین حال هفت درصد از لک دی اکسید 
کربن تولید شده توسط بشر را به خود اختصاص داده است. وی گفت: پیش بینی می شود تا سال 2050 میالدی، تولید 
فوالد سبز )بدون انتشار CO2( به رقابتی شدید بین فوالدسازان جهان تبدیل شود. چایچی یزدی خاطرنشان کرد: مهم ترین 
تمرکز در زمینه تولید فوالد ســبز در وهله نخســت بر تغییر روش تولید از کوره بلند به ســمت کوره قوس الکتریکی و در 

درجه دوم بر روی تولید آهن اسفنجی و فرایند احیا آهن با استفاده از هیدروژن قرار دارد. 
وی بیان داشــت: بی شــک مهم ترین فرصت پیش روی صنعت فوالد در راه رســیدن به فوالد ســبز، کاهش قابل مالحظه 
حجم گازهای آالینده و گلخانه ای است که در راستای سیاست های اقلیمی و تعهدهای جهانی تولید فوالد با کربن صفر از 
اهمیت باالیی برخوردار است. مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران تصریح کرد: بی تردید در آینده نزدیک، فوالدسازهایی 
که نتوانند مسیر تولید خود را در راستای فوالد سبز منطبق کنند، در معرض جرایم سنگین و محدودیت های میزان تولید 
و صادرات قرار خواهند داشت. همچنین با توجه به چالش های فراوان تأمین انرژی پایدار در صنایع فوالدی، حرکت به 

سمت استفاده از برق تجدیدپذیر، عالوه بر کاهش تولید CO2،  می تواند منجر به پایداری در تأمین انرژی شود.
وی ادامه داد: از ســویی واقعیت تولید فوالد ســبز با بهره گیری از هیدروژن ســبز )هیدروژن تولید شــده از الکترولیز آب 
با اســتفاده از برق تجدیدپذیر( تحقق می یابد. به گفته چایچی، بزرگ ترین چالش فراروی صنایع فوالدی در این مســیر، 
هزینه باال و عدم صرفه اقتصادی فرایند تولید هیدروژن سبز است. عالوه بر این، چالش های مربوط به استفاده از آهن 

اسفنجی با کربن صفر در کوره های قوس الکتریکی می بایست به طور دقیق ارزیابی و مرتفع گردد.

سرمایه گذاری در حوزه صنعت تولید فوالد سبز
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران در پاســخ به اینکه چه مواردی می تواند باعث افزایش انگیزه برای ســرمایه گذاری در 
حوزه صنعت تولید فوالد سبز شود، افزود: در حال حاضر 55 درصد از جمعیت جهان در کالن شهرها زندگی می کنند و 
پیش بینی می شود که این میزان تا سال 2050 به ۶8 درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، یکی از بزرگ ترین پروژه های آینده 
اندونزی، پایتخت جدید آن در »کالیمانتان« است که به عنوان شهری سبز و هوشمند طراحی شده که حاکی از افزایش 
آگاهی زیست محیطی و تمرکز سیاست های دولت ها در راستای توسعه مناطق شهری سبز و زیرساخت های مربوطه است. 
وی ادامه داد: همچنین، نگرش های مصرف کنندگان در حال تغییر اســت و افراد بیشــتری از جایگزین های پایدار حمایت 
می کنند؛ به ویژه زمانی که نگرانی های شدید در مورد تغییرات آب و هوایی در اولویت باشد. این می تواند یکی از محرک های 
بازار فوالد برای ســرمایه گذاری و تأمین فوالد ســبز باشــد. ضمن اینکه در ســطح جهانی دیگر کیفیت و قیمت محصوالت 
فوالدی نکته اصلی مورد توجه در خرید فوالد نیست و مشتریان اکنون روی خرید محصوالت سبزتر سرمایه گذاری می کنند.

علیرضا چایچی مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران:

تولید فوالد سبز باید بومی شود
تولید فوالد سبز جزو ضروریات صنعت است
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چایچی اضافه کرد: از ســویی با توجه به  قوانین ســخت گیرانه انتشــار گازهای گلخانه ای و مالیات های کربن وضع شــده در 
ســطح جهان و بازارهای جهانی، تولید فوالد ســبز جزو ضروریات صنعت به خصوص برای صادرات اســت که خود محرک 

خوبی برای صنایع صادرات محور است. 
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست تولید فوالد سبز باید بومی شود تا تقسیم عادالنه هزینه ها و توسعه تکنولوژی و قیمت گذاری 
عادالنه با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل محیط زیستی در کشور نهادینه گردد. اما به طور قطع به علت باالتر بودن 
قیمت تمام شده فوالد سبز و از دست دادن مزیت رقابتی داخل کشور، جهت فروش در داخل باید چاره ای اندیشه شود.

موانع و مزایای اجرای زنجیره ی تأمین فوالد سبز
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران درباره موانع و مزایای اجرای زنجیره ی تأمین فوالد ســبز در ایران، گفت: تولید فوالد 
مبتنی بر هیدروژن )فوالد سبز( یک فناوری بسیار امیدوارکننده اما گران به نظر می رسد. در حقیقت علی رغم این که تولید 
DRI با هیدروژن پیشرفت هیجان انگیزی است، اما چالش های فنی و اقتصادی قابل توجهی حول مراحل تولید وجود دارد.
وی افزود: مشکالت موجود در تأمین هیدروژن سبز برای احیاء و همچنین به صرفه بودن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در تولید برق از یک طرف و تأمین مقرون به صرفه قراضه به جای DRI   جزو مسائل جدی در تولید فوالد سبز می باشد، 
همچنین برخی از فناوری های تولید فوالد سبز در مقیاس کوچک در حال اجرا هستند؛ اما اجرا در مقیاس بزرگ هنوز به 
نتایج مورد انتظار نرســیده اســت. چایچی یزدی یادآور شــد: فناوری های موجود بســیار گران هستند یا دارای چالش های 
فنی می باشند که مدیریت آنها از نظر اقتصادی پرهزینه است. وی تاکید کرد: پروژه هایی باید تعریف شود تا امکان سنجی 
اقتصادی و فنی را در مقیاس بزرگ تجزیه و تحلیل کنند. از سویی با توجه به اینکه عمده تولید فوالد در کشور با کوره های 

قوس الکتریکی انجام می شود، این نوع تولید جزو مزایای کشور در راستای زنجیره تأمین فوالد سبز به شمار می رود.

لزوم ایجاد واحدهای پایلوت جوار کارگاهی به سرپرستی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
چایچی در پاســخ به اینکه چگونه می توان بین صنعت فوالد، دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شــرکت های دانش بنیان در 
جهت تسریع در پیاده سازی تکنولوژی های الزم جهت تولید فوالد سبز ارتباط برقرار کرد؟ اظهار داشت: یکی از راهکارهای 
مناســب در ایــن زمینــه ایجــاد واحدهای پایلوت جوار کارگاهی به سرپرســتی دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شــرکت های 

دانش بنیان و با حمایت و پشتیبانی مالی و فنی شرکت های فوالدسازی است. 
وی گفت: از جمله مباحث کالن و اساسی در زمینه تولید فوالد سبز می توان به احیاء مستقیم آهن با هیدروژن، کاهش 
هزینه تولید هیدروژن ســبز، الکترولیز ســنگ آهن و روش های نوین جذب، ذخیره ســازی و اســتفاده از CO2 اشــاره کرد که 

می بایست در قالب پروژه های تحقیقاتی- عملیاتی در واحدهای پایلوت جوار کارگاهی تعریف، اجرا و بررسی شوند. 
به گفته چایچی، به طور خاص، کمک مراکز علمی کشــور در زمینه اقتصادی کردن و کاهش هزینه تولید هیدروژن ســبز  
و رفع مشــکالت عملیاتی فرایند اســتفاده از هیدروژن به جای گاز طبیعی و نیز کاهش هزینه تولید برق با اســتفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر می تواند بسیار گره گشا باشد. 
وی تاکید کرد: بدون شــک تعامل و همکاری ســازنده صنعت و دانشــگاه در این زمینه می تواند منجر به خلق فناوری در 

مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و در نهایت پیاده سازی آن در مقیاس صنعتی شود.
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران همچنین درخصوص اینکه  اکنون ایران ازنظر جهت گیری به سمت تولید فوالد سبز 
در چــه جایگاهــی قــرار دارد، بیان داشــت: هنوز در ابتدای راهیــم و در حد طرح موضوع و مطالعات اولیه در زمینه تولید 
فوالد سبز در کشور اقداماتی آغاز شده است و امید می رود با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی مسیر دستیابی به فوالد 

سبز، هموار و در نهایت بومی سازی شود.
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رییس هیات مدیره شرکت صبا امید خاورمیانه گفت: با تامین آب و برق پروژه و حل مشکالت تامین گاز، یک قدم به 
تکمیل زنجیره فوالد در غرب کشور نزدیک شدیم.

محسن پروان در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: شرکت صبا امید خاورمیانه جزو 48 پروژه پیشران صنعتی کشور 
است که در سال های گذشته این پروژه با مشکالت و چالش های متعدد مواجه بود.

وی بیان داشــت: امســال و با اســتقرار تیم جدید مدیریتی، مشــکالت عمده پروژه حل شد، موضوع ساخت داخل آن به 
سرانجام رسید و بخش قابل توجهی از تجهیزات خارجی آن هم آماده حمل است، به طوری که امید می رود سال آینده 

این پروژه به بهره برداری برسد.
پروان همچنین با اشاره به تامین زیرساخت ها در این پروژه، خاطرنشان کرد: اکنون آب و برق پروژه تامین شده و مشکالت 

تامین گاز آن حل شده است و با این اتفاقات یک قدم به تکمیل زنجیره فوالد در غرب کشور نزدیک شدیم.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون اســتخراج ســنگ آهن و تولید کنســانتره در غرب کشــور انجام می شد و با اجرایی شدن این 
پروژه تولید گندله نیز اضافه خواهد شــد و به دنبال آن، با راه اندازی فوالد کردســتان و کارخانجات احیا و فوالدســازی، 

زنجیره در این منطقه از کشور تکمیل خواهد شد.
رییس هیات مدیره شرکت صبا امید خاورمیانه، تحقق این مهم را اتفاقی خوب برای غرب کشور در راستای توسعه انسانی 
برشمرد و گفت: هدف اصلی از راه اندازی این پروژه، ایجاد اشتغال و به دنبال آن افزایش رفاه و کاهش فقر در غرب کشور 

و استان های کردستان، همدان و کرمانشاه است که ان مناطق کمتر صنعتی بوده اند.
وی یادآور شــد: منطقه بیجار که این پروژه در آن واقع شــده، از پایین ترین نرخ رشــد در غرب کشــور برخوردار اســت که 
دلیل اصلی آن مهاجرت سرمایه های انسانی ناشی از بیکاری و نبود اشتغال است و امیدواریم با راه اندازی این پروژه، از 

رشد منفی خارج شده و تناسب به رشد اجتماعی آن بازگردد.

استفاده از پساب برای تامین آب پروژه
پروان در ادامه با بیان اینکه موضوع تامین آب در غرب کشور بسیار بهتر از مناطق مرکزی و شرقی کشور است، خاطرنشان 

کرد: با این وجود، در پروژه صبا امید خاورمیانه به دنبال استفاده از پساب شهری هستیم.
وی گفت: طی قراردادی که با شرکت آب منطقه ای کردستان به امضا رسیده، پساب مجموعه حسن آباد به این منظور 
خریداری می شــود و صرفا از پســاب در این پروژه اســتفاده خواهد شــد و هیچ فشــاری به منابع آب زیرزمینی و سطحی 

منطقه وارد نخواهد شد.

دالیل جانمایی پروژه در غرب کشور
رییس هیات مدیره شــرکت صبا امید خاورمیانه در ادامه به بیان توضیحاتی درخصوص جانمایی این پروژه پرداخت و 

محسن پروان رییس هیات مدیره شرکت صبا امید خاورمیانه:

زنجیره فوالد غرب کشور یک قدم 
به تکمیل نزدیک تر شد
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اظهار داشت: مطابق سند چشم انداز فوالد در کشور، اولویت توسعه با مناطق نزدیک دریا یعنی مناطق جنوبی کشور است.
وی گفت: با این حال چند مزیت اصلی از جمله وجود یکی از اصلی ترین ذخایر سنگ آهن کشور و نزدیکی به کشورهای 
عراق و ترکیه که در آینده جزو مصرف کنندگان اصلی فوالد خواهند بود، منجر به انتخاب و جانمایی پروژه در این منطقه 

شده است.
پروان یاداوری کرد: فراموش نکنیم کشــورهای حوزه خلیج فارس در ســال های گذشــته به توســعه فوالدســازی های خود 
پرداخته اند و تا 10 ســال آینده در نظر دارند همه نیازهای خود به فوالد را خودشــان تامین کنند؛ بر این اســاس عراق و 

ترکیه بازارهای اصلی صادراتی فوالد در سال های آینده خواهند بود. 
وی تصریح کرد: دسترســی به منابع غنی ســنگ آهن، برخورداری از آب و انرژی کافی و همچنین دسترســی و نزدیکی به 

بازارهای عراق و ترکیه، چهار دلیل اصلی جانمایی پروژه صبا امید خاورمیانه در کردستان است.
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مدیرعامل شرکت فوالد شادگان گفت: در پروژه فوالدسازی پیشرفت نسبتا خوبی داشته ایم که امیدواریم با حل مشلک 
نقدینگی مورد نیاز پروژه، مطابق برنامه زمانبندی بتوانیم واحد فوالدسازی را به بهره برداری برسانیم.

حســین کهزاد در گفت وگو با خبرنگار معدن24 در خصوص عملکرد فوالد شــادگان در هفت ماهه ابتدایی ســال افزود: 
خوشــبختانه با وجود محدودیت هایی که در حوزه برق و گاز داشــتیم، توانســتیم عقب افتادگی های تولید را جبران و 

برنامه هفت ماهه تولید را محقق کنیم.
وی ادامه داد: همچنین در پروژه فوالدسازی پیشرفت نسبتا خوبی داشته ایم که امیدواریم با حل مشلک نقدینگی مورد 

نیاز پروژه، مطابق برنامه زمانبندی بتوانیم واحد فوالدسازی را به بهره برداری برسانیم.
کهزاد بیان داشــت:  به دنبال آن هســتیم که تا پایان ســال نه تنها هدف تولید ســال را محقق کنیم، بلکه تولیدی فراتر از 

برنامه را داشته باشیم و در حوزه پروژه فوالدسازی به دنبال محقق کردن برنامه عملیاتی پروژه هستیم.
 وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برنامه بلندمدت ما در فوالد شادگان ایجاد ظرفیت تولید 2 میلیون تن فوالد است که 
به این منظور پروژه احداث فوالدسازی دوم با ظرفیت 1.2 میلیون تن اسلب عریض، پروژه افزایش ظرفیت واحد احیا، 

پروژه احداث کارخانه آهک و پروژه توسعه واحد بریکت سازی تعریف شده و در فاز مهندسی و خرید قرار گرفته اند.

 چالش انرژی در کشور
مدیرعامل شــرکت فوالد شــادگان در پاســخ به اینکه چرا حوزه انرژی که برای کشــور یک مزیت محسوب می شده حاال به 
یک چالش تبدیل شــده اســت؟، توضیح داد: حوزه انرژی و به ویژه گاز طبیعی یکی از مزیت های اصلی کشــور در توســعه 
فوالدسازی بوده و این که توسعه فوالد کشور بر مبنای احیا مستقیم )که پایه فرآیند آن گاز است( شلک گرفته به دلیل 
ذخائر عظیم گاز کشــور بوده اســت، اما متاســفانه به دلیل این که در ســال های گذشــته متناسب با رشد صنعت در حوزه 
انرژی سرمایه گذاری الزم صورت نپذیرفته، در حال حاضر انرژی به یک چالش اساسی برای صنعت و به خصوص صنعت 

فوالد کشور تبدیل شده است.

 عدم توازن در زنجیره فوالد
وی تصریح کرد: متاسفانه باید بگوییم که ما در زنجیره فوالد دچار عدم توازن هستیم و شاید بتوان گفت یکی از دالیل 

اصلی این عدم توازن، سیاست گذاری اشتباه سال های گذشته در زنجیره فوالد بوده است.

حسین کهزاد مدیرعامل فوالد شادگان:

پروژه فوالدسازی نیازمند تزریق 
نقدینگی است

عدم توازن در زنجیره فوالد کشور
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آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان سنگر، پالک2

تلفن: 26800167-021   فکس: 021-26800142

واحد برتر در گروه صنایع معدنی در سال 1۴00
 واحد صنعتی نمونه در سال 13۹5 

 بهره بردار نمونه ملی در سال 13۹5

 مکتشف نمونه در سال 13۸۹ 

 مکتشف نمونه استان کرمان در سال 13۸1
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مدیرعامل شــرکت تجلی توســعه معادن و فلزات گفت: در زنجیره فوالد در آینده نزدیک با مشــکالت تامین مواد اولیه و 
به طور مشــخص ســنگ آهن مواجه خواهیم شــد و همین مســاله ورود فوالدســازان به مقوله اکتشافات را با همه ریسک 
های موجود آن توجیه پذیر کرده اســت. مرتضی علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار معدن24 با بیان اینکه دولتمردان نیز 
به خوبی از مســاله کمبود مواد اولیه و مشــخصا ســنگ آهن مطلعند، خاطرنشــان کرد: مزایده هایی که ایمیدرو یا شــرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران بابت معادن سنگ آهن برگزار می کند، با استقبال خوبی مواجه می شود و حتی در پاره 
ای موارد با قیمت هایی خارج از عرف برگزار می شــود. علی اکبری ادامه داد: علت اساســی این موضوع، شناســایی نشــدن 
معدن جدید و همچنین انجام نشدن اکتشافات جدید در سال های گذشته است و در این راستا برخی شرکت ها خود 
به دنبال عملیات اکتشــافی نیز هســتند. وی توضیح داد: آنچه مســلم اســت در گذشته باید اقدامات اکتشافی انجام می 
شــد که در این صورت امروز فاصله ای با بهره برداری از معادن جدید نداشــتیم، اما انجام نشــد. مدیرعامل شــرکت تجلی 
توسعه معادن و فلزات همچنین گفت: امروز به جز معادن کوچک، چیز زیادی از معادن روباز باقی نمانده و معادن بزرگ 
نیز زیرزمینی شــده اند که در این زمینه شــرکت های فوالدی باید هزینه زیادی انجام دهند و معادن را از آن خود کنند تا 
بهــره بــرداری الزم را داشــته باشــند. وی اضافه کــرد: از آنجایی که معادن بزرگ زیرزمینی نیازمنــد باطله برداری اند که خود 
فناوری باالیی می طلبد و تجربه آن را در کشــور نداریم، به ناچار نیازمند واردات کنســانتره یا ســنگ آهن از خارج از کشــور 
و همچنین انجام عملیات اکتشــافی در داخل و خارج از کشــور هســتیم. علی اکبری اظهار داشــت: امروز می توانیم روی 
معادن سنگ آهن کشورهای همسایه کار کنیم و دولت نیز تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام داده است، اما هنوز به 
نتیجه نرسیده است تا نگرانی های فوالدسازان از جهت تامین مواد اولیه کاهش یابد. وی گفت: در گذشته وزارت صمت 
به انجام عملیات اکتشافی و تکمیلی و زیربنایی می پرداخت، زیرا اکتشافات با ریسک های باالیی همراه بود و هزینه های 
زیادی نیاز داشت، اما چند سالی است که به دلیل نیاز شدید، عملیات اکتشافی را نیز خود شرکت ها بر عهده گرفته اند.

حرکت به سمت تولید فوالدهای آلیاژی
مدیرعامل شــرکت تجلی توســعه معادن و فلزات درخصوص ورود فوالدســازان به اکتشــافات معدنی، گفت: به دلیل نیاز 
شــدید فوالدســازان به مواد معدنی، امروز ورود آنها از روی اجبار اســت.  وی بیان داشــت: یعنی یا باید نیازشان را از خارج 
کشــور وارد کنند و یا خود اقدام به عملیات اکتشــاف کنند که ورود به اکتشــافات توام با صرفه اقتصادی برایشــان اســت و 
لذا ریسک آن را پذیرفته اند. علی اکبری همچنین درخصوص ورود به اکتشاف فلزات و عناصر نادر خاکی و کمیاب، اظهار 
داشت: در این زمینه در سال های گذشته صحبت های زیادی انجام شده، اما در عمل اقدام کمتری انجام نشده است. 
وی خاطرنشــان کرد: شــرکت تجلی به این حوزه ورود کرده و از توان متخصصان داخلی و خارجی نیز اســتفاده می کند به 
طوری که در همه معادنی که در اختیار گرفته ام برای اکتشــاف لیتیم، مونوزیت، منزیت، منیزیم و غیره به طور جدی کار 
می کنیم، هرچند در ابتدای راه هستیم. مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: اکنون فضای جدیدی 
در این حوزه در کشــور باز شــده تا کشــور از تولید فوالد تجاری خارج شــده و به ســمت تولید فوالدهای آلیاژی با آلیاژهای 

خاص که ارزش افزوده باالتری نیز دارند سوق یابد.

مرتضی علی اکبری مدیرعامل شرکت تجلی:

اجبار فوالدسازان برای 
سرمایه گذاری در سنگ آهن
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شرکت فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی در کشور توانسته است با توجه به موقعیت استراتژیک خود 
مانند دسترســی به آب های آزاد، نزدیکی به معادن مرکز کشــور، برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و اســتفاده از نیروهای 
مجرب و دانش محور، خود را در میان تولیدکنندگان فوالد کشــور مطرح ســازد و با عرضه محصوالت کیفی در بازارهای 
جهانی به یکی از برندهای معتبر صنعت فوالد تبدیل شود. ثبت رکوردهای پیاپی در تولید طی سال گذشته و سال جاری 
باوجود محدودیت های انرژی و افزایش صادرات در شرایط تحریمی نشان می دهد محدودیت ها نمی توانند مانع تحقق 
اهداف بزرگ مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان شوند. کارکنانی که با درک صحیح اهداف سازمانی با عزمی راسخ در راه 
تحقق آن ها از هر کوششــی دریغ نمی ورزند. برای بررســی وضعیت این شــرکت با عطااللهمعروفخانی مدیرعامل شرکت 

فوالد هرمزگان به گفت وگو نشسته ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

به عنوان سؤال نخست، وضعیت حال حاضر شرکت فوالد هرمزگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
شــرکت فوالد هرمزگان از ابتدای ســال جاری توانســت تولید خود را افزایش دهد به نحوی که تا پایان شــهریور 104 درصد 
از برنامه ۶ ماهه امســال محقق گردیده اســت. هرچند با توجه به شــرایط جنگ اقتصادی در بازارهای جهانی و داخلی با 
چالش های گوناگونی مواجه هستیم اما تولید در شرکت متوقف نشده و موقعیت خود را در بازار حفظ کرده و به دنبال 
بهبود و رشد آن نیز است. این شرکت اجرای طرح های توسعه ای متعددی را در دستور کار قرار داده است. طرح هایی که 

هم از نظر افزایش تولید و کسب درآمد و هم به لحاظ اشتغال زایی حائز اهمیت خواهند بود.
افزایش میزان تولید و صادرات و پیشــرفت طرح های توســعه نشــان می دهد که در میســر تحقق اهداف کالن ســازمانی 

حرکت می کنیم.

شرکت فوالد هرمزگان در هفت ماه نخست امسال از نظر تولید چه عملکردی را از خود برجای گذاشت؟
سال 1401 تمامی تولیدکنندگان فوالد کشور همانند سال گذشته با محدودیت مصرف انرژی برق مواجه بودند. بااین حال 
با اســتفاده از تجاری ســنوات گذشــته و همکاری کارکنان، محدودیت های امســال را با برنامه تر از ســال قبل پیش بینی 
نمودیم و توانستیم برنامه های خود را با توجه به محدودیت مصرف برق در تابستان عملیاتی نماییم. بااین حال قطعی 
برق همان طور که کامال قابل پیش بینی بود، به تولید فوالد در کشور ضربه زد و آن را با کاهش مواجه کرد؛ همچنان که 
در فوالد هرمزگان نیز درمجموع ۷ ماه حدود 200 هزار تن تولید را در اثر محدودیت های برق از دست دادیم. بااین حال 
تسلیم شرایط نشدیم و با برنامه ریزی به موقع به ویژه اجرای تعمیرات موفقیت آمیز در واحدهای احیا مستقیم و فوالدسازی 

و ریخته گری مداوم، شرایط را برای تولید مداوم و درنهایت رکوردشکنی مهیا کردیم.
فوالد هرمزگان از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه توانســت بیش از 81۷ هزار تن تختال تولید کند که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی ۷۶4 هزار تن، رشد بیش از ۷ درصدی را نشان می دهد. این میزان تولید بدان 
معنا است که توانستیم بر تمام محدودیت ها و چالش های پیش رو به ویژه کمبود برق غلبه کنیم و شاهد افزایش تولید 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد:

تسلیم نشدیم
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باشیم. نکته قابل توجه در خصوص تولید امسال، سه رکوردشکنی بود.

رکوردشکنی ها از چه منظر برای صنعت فوالد و به ویژه فوالد هرمزگان حائز اهمیت است؟
باید توجه داشــت که ظرفیت اســمی فوالد هرمزگان یک میلیون و 500 هزار تن در ســال اســت. در 
فروردین ماه امســال توانســتیم برای نخســتین بار تولید ماهانه را به بیش از 150 هزار تن برسانیم. 
بااین حال از اردیبهشت تا مرداد که با محدودیت تأمین برق مواجه بودیم، تولید با کاهش مواجه 
شد در شهریورماه که محدودیت ها برداشته شد، بازهم با تالش و برنامه ریزی دقیق، تولید از 150 
هزار تن فراتر رفت و موفق به تولید 151 هزار و ۷42 تن محصول نهایی شدیم. این رکوردشکنی ها 
در مهرمــاه نیــز ادامــه یافــت و با تولید 15۳ هــزار و 2۳۳ تن محصول، گام بلندی در جهت تحقق 

ظرفیت اسمی و جبران عقب ماندگی تولید در تابستان برداشته شد.

دالیل این رکوردشکنی ها را توضیح دهید.
قطعا کســب رکورد یک شــبه حاصل نمی شــود و ماورای هر موفقیتی برنامه ریزی بلندمدت اســت. 
همان طور که گفته شد، با آگاهی نسبت به اینکه در تابستان محدودیت برق داریم، تعمیرات ساالنه 
واحدهای احیا مســتقیم و فوالدســازی را به تابســتان منتقل کردیم و تالشــگران فوالد هرمزگان در 
آب وهوای گرم بندرعباس و شرایط نامساعد توانستند عملیات تعمیرات ساالنه را به نحو احسن انجام 
دهند. هنگامی که تعمیرات به خوبی انجام شــود، ضریب آماده به کاری تجهیزات و قطعات افزایش 
می یابد. همچنین اقداماتی نظیر افزایش عمق کوره باعث کاهش شــدید تعمیرات گرم نســوز کوره 
شده و همین امر به بهبود پارامترهای تولیدی مانند کاهش زمان Power On، کاهش شارژ فلزی، 
افزایش راندمان کوره، کاهش نرخ مصرف الکترود و کاهش نرخ مصرف نســوز انجامیده اســت. به 
این موارد می توان افزایش کیفیت آهن اسفنجی را نیز اضافه کرد که به 9۳ درصد رسیده است. با 
توجه به بهبودهای مستمری که در پارامترهای گوناگون تولیدی محقق شد، میزان توقفات کاهش 

یافت که نتیجه آن افزایش تولید بوده است.

وضعیــت فــروش فــوالد هرمزگان در ســال جاری چگونه بــود؟ چه اســتراتژی هایی را برای فروش 
محصول اتخاذ کرده اید؟

سال جاری برای صنعت فوالد پرتالطم بود. ابتدای امسال با افزایش شدید قیمت های جهانی فوالد 
به دلیل جنگ روســیه و اوکراین و حذف این دو کشــور از بازارهای جهانی آغاز شــد. از ســوی دیگر 
دامپینگ برخی کشــورها و روانه کردن بی رویه محصوالت در بازارهای جهانی باعث کاهش شــدید 
قیمــت فوالد شــد. در کشــور ما نیــز به تبع بازارهای جهانی کاهش قیمت فــوالد رخ داد. بااین حال 
شرکت فوالد هرمزگان نشان داده که هرگز تسلیم شرایط نخواهد شد و می تواند راه خود را در بازار 
پیــدا کنــد. به نحوی کــه از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرماه توانســتیم ۳89 هزار تن محصول در 
بازارهــای داخلــی و ۳۳0 هــزار تــن در بازارهای صادراتی و مجموعا ۷19 هزار تن محصول به فروش 
برسانیم. میزان صادرات در شرایطی که در بازارهای جهانی با دامپینگ سنگین برخی تولیدکنندگان 
مواجه هستیم، نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد رشد داشت. در کسب درآمد نیز توانستیم 
5000 و 92۶ میلیــارد تومــان از فــروش محصول در بازارهای داخلی و 5000 و 10۷ میلیارد تومان از 

ظرفیت اسمی فوالد 
هرمزگان یک میلیون و 
500 هزار تن در سال 
است. در فروردین ماه 
امسال توانستیم برای 

نخستین بار تولید ماهانه 
را به بیش از 150 هزار 
تن برسانیم. بااین حال 
از اردیبهشت تا مرداد 
که با محدودیت تأمین 

برق مواجه بودیم، 
تولید با کاهش مواجه 
شد در شهریورماه که 
محدودیت ها برداشته 
شد، بازهم با تالش و 

برنامه ریزی دقیق، تولید 
از 150 هزار تن فراتر 
رفت و موفق به تولید 
151 هزار و 742 تن 
محصول نهایی شدیم
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صادرات و درمجموع 11 هزار و ۳۳ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.
مهم ترین استراتژی ما در شرایط کنونی، تولید سفارش محور و تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالتر است. زیرا بازارهای 
داخلی و جهانی به ســمت رقابت ســنگین تر می روند و هر شــرکتی که بتواند محصوالت باکیفیت و با ارزش افزوده باالتر 
و متناسب با نیاز مشتری تولید کند، در این رقابت برنده خواهد بود. خوشبختانه فوالد هرمزگان با توجه به تکنولوژی 
پیشــرفته ای که در زمینه تولید محصول در اختیار دارد، می تواند انواع تختال های ویژه و دارای ارزش افزوده را بر اســاس 

نیاز و سفارش مشتریان تولید کند.

فوالد هرمزگان از سال گذشته پروژه های متعددی را آغاز کرده است. روند پیشرفت این پروژه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
توســعه ســنگ بنای اقتصاد به شــمار می رود و برای پیشــرفت اقتصادی، ثروت آفرینی و اشــتغال زایی توسعه محصوالت 
کارآمدترین راهکار است. صنعت فوالد کشور نیز به عنوان یکی از پیشران های توسعه مطرح است. هر چه صنعت فوالد 
بیشــتر توســعه یابد، ســایر صنایع جنبی و پایین دســتی نیز رونق خواهند یافت و توسعه بیشتری را شاهد خواهیم بود. 
با توجه به کم آبی گســترده در کشــور، یکی از مناطقی که می تواند هدف توســعه قرار گیرد ســواحل جنوبی به ویژه اســتان 

هرمزگان است.
فوالد هرمزگان در سال 1400 برای اولین بار پس از افتتاح شرکت، با توجه به پتانسیل هایی متعدد و موقعیت ویژه ای 
که دارد، عملیات اجرایی چهار طرح بزرگ توسعه ای شامل افزایش ظرفیت سیلوهای آهن اسفنجی، احداث واحد تولید 
گازهای صنعتی و احداث مدول ســوم واحد احیا مســتقیم و احداث مگا مدول احیا مســتقیم در ســتاره ســیمین هرمز 
بــه ارزش تقریبــی 10 هــزار میلیــارد تومان را آغــاز کرد. امیدواریم طبق برنامه تا پایان 1404 شــاهد بهره برداری کامل این 
 Lance پروژه ها باشیم. همچنین پروژه های دیگری شامل افزایش ظرفیت تولید کوره های قوس الکتریکی از طریق نصب
Sidewall، و احداث تصفیه خانه پســاب های صنعتی، و احداث واحد تولید آهک کلســینه در ســنگ و فوالد هرمزگان نیز 
در حال اجرا هستند که غالبا پیشرفت قابل مالحظه ای دارند و در آستانه افتتاح هستند. به طورکلی برنامه های خوبی برای 
توسعه فوالد هرمزگان با همکاری فوالد مبارکه در نظر گرفته شده است و توسعه این شرکت بدون توقف پیش خواهد 
رفت. برنامه ما تکمیل زنجیره و تولید محصول نهایی فوالدی برای ارزش افزوده بیشتر است و برای تحقق این موضوع 

در حال بررسی احداث واحد نورد گرم هستیم.

شــرکت فوالد هرمزگان یکی از پیشــگامان انجام مســئولیت های اجتماعی در اســتان هرمزگان اســت. در سال جاری چه 
اقداماتی را در این حوزه صورت داده و چه استراتژی اتخاذ کرده؟

فــوالد هرمــزگان عمــل بــه مســئولیت های اجتماعی را یکی از وظایــف ذاتی خود می داند. اکنون در بســیاری از حوزه های 
ورزشی، فرهنگی، کمک های انسان دوستانه، پزشکی، محیط زیست و برخی موارد دیگر ورود کرده و گام های مؤثری برداشته 
است که در جامعه نیز بازخورد خوبی داشته است و این نشان می دهد که شرکت از این حیث نیز در مسیر درست در 

حال حرکت است.
حضور ۳5 تیم ورزشی حرفه ای و کارگری فوالد هرمزگان در همه رده های سنی و کسب عناوین قهرمانی متعدد در رده های 
اســتانی، کشــوری و بین المللی برای تیم های ورزشــی فوالد هرمزگان کمک بزرگی به ارتقای ورزش حرفه ای استان هرمزگان 

کرده است.
در زمینــه پزشــکی نیــز اقدامــات متعــددی را به ویژه برای مقابله با بیماری کرونا انجام داده ایم. ارســال اکســیژن مایع به 
بیمارستان های شهر بندرعباس و ارسال نیتروژن مایع به دانشگاه علوم پزشکی، خرید و اهدای ونتیالتور به بیمارستان های 
درمانگر کرونا در استان، تهیه بسته ها و اقالم بهداشتی در دوران کرونا همچون تهیه ماسک، دستکش و تهیه و اهدا 10 
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دستگاه دیالیز به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس جهت مداوای بیماران نمونه ای از این اقدامات است.
حمایــت از نیازمنــدان و همچنین حمایت از اقشــار مســتضعف در قالب مســئولیت های اجتماعــی، دیگر فعالیت فوالد 
هرمــزگان اســت. در ایــن راســتا، حمایــت مالی از مرکز معلــوالن ذهنی حبیب ابن مظاهر بندرعباس جهت برطرف ســازی 
مشلک سردخانه، حمایت از مرکز درمان و توان بخشی بیماران روانی مزمن فجر آسایش، مشارکت در طرح اکرام ایتام و 
محسنین با هدف حمایت از 10 هزار کودک یتیم و غیر یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان 

و مساعدت مالی در خصوص جشن گلریزان جهت آزادسازی زندانیان بخش رودخانه شهرستان رودان را انجام دادیم.
در مورد اقدامات فوالد هرمزگان در حوزه محیط زیست توضیحاتی بفرمایید. 

فوالد هرمزگان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه حفاظت از محیط زیست در استان هرمزگان و کشور است. این شرکت 
در پروژه خرید پساب شهر بندرعباس به جهت رفع مشلک فاضالب شهری و کمک به محیط زیست عنوان یک طرح بزرگ 
حضوری فعال دارد. همچنین در ســال جاری در راســتای حفاظت از محیط زیســت اســتان هرمزگان، تأمین پنج هزار تن 

آهک جهت دفن پسماندهای عمومی را در برنامه قرار دادیم. 

سخن پایانی؟
امیدواریم با حمایت فزاینده فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر و مسئوالن محترم استانی و کشوری شاهد به بار نشستن 
هرچه سریع تر توسعه های شرکت باشیم. توسعه هایی که با هدف افزایش کمی و کیفی و تنوع سبد محصوالت در حال 
انجام هستند. به یقین تولید و توسعه اقتصادی در این شرایط سخت اقتصادی می تواند بهترین ارمغان برای جامعه باشد. 
به همین منظور با همکاری همه جانبه همکاران تمامی توان خود را برای نیل به این هدف ارزشمند به کار خواهیم بست.
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تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فوالد گفت: معتقدم به احتمال زیاد قیمت متوسطی بین 95 تا 100 دالر 
را تا پایان سال میالدی که همین قیمت فعلی سنگ آهن است را خواهیم داشت.

کیوان جعفری طهرانی  در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: تا پیش از برگزاری نشست کنگره خلق چین در ماه اکتبر 
گذشته و انتخاب مجدد آقای »شی جین پینگ« برای دور سوم ریاست جمهوری، قیمت سنگ آهن در محدوده 9۳ دالر 

بود که این روزها از آن نرخ تجاوز کرده است.
وی گفت: تحلیلگران داخلی و بین المللی و حتی بانک های بین المللی پیش بینی می کردند که پس از نشســت 5 ســاله 
کنگره خلق چین که جهت انتخاب رئیس جمهور همیشــه در ماه اکتبر برگزار می گردد، قیمت ســنگ آهن کاهش یافته 
و حتی برخی بانک ها نرخ ۷0 دالر را مطرح می کردند؛ با این حال برخالف دیگران پیش بینی کردم که شــاهد افزایش 

قیمت سنگ آهن خواهیم بود.
جعفری طهرانی ادامه داد: اعتقاد داشتم این افزایش قیمت به صورت لحظه ای اتفاق نخواهد افتاد و طی دو ماه و نیم 
باقی مانده تا پایان سال جاری میالدی نرخی بین 95 تا 100 دالر محقق خواهد شد که در حال حاضر اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: برخالف عده ای که پیش بینی می کردند اگر آقای شی جین پینگ مجددا انتخاب شود تولید و مصرف 
فوالد و وضعیت اقتصادی چین سیر نزولی خواهد گرفت و سیاست کووید صفر سختگیرانه تر خواهد شد، اما پیش بینی 
کردم که چین از سیاست کووید صفر عقب نشینی می کند و دیدیم که در طول دو الی سه هفته گذشته این اتفاق رخ 
داد و اعالم شد که این سیاست به تدریج کاهش خواهد یافت هر چند شاهد افزایش موارد ابتال به کرونا در چین بوده 
ایم و چین در صدد یافتن راه حلی است تا بطور همزمان با کنترل این بیماری بتواند اقتصاد بیمار خود را نجات دهد.

تحلیل گر ارشــد بازارهای بین المللی ســنگ آهن و فوالد بیان داشــت: چین اعالم کرد در ماه 
مارس 202۳ که همزمان با نشست سالیانه کنگره  خلق چین است، همه چیز به وضع 
عادی بازخواهد گشت، همچنین در روز جمعه سه هفته پیش اعالم شد که الک داون 

)قرنطینه( ورودی از 10 روز به هفت روز کاهش خواهد یافت.
وی، موضع گیری شــدید چین درخصوص مســاله تایوان را یادآور شــد و با اشــاره به 
تصمیــم این کشــور بــرای تبدیل ارتش خود به یک ارتش پرقــدرت، تصریح کرد: این 
مســائل ســبب می شــود تا با افزایش مصرف فوالد، قیمت فوالد تا حدودی افزایش 

یابد و این موضوع را بیش از یک ماه قبل پیش بینی کرده بودم.
جعفری طهرانی اظهار داشت: در نشست ویژه کنگره خلق چین نیز شاهد 

اخــراج آقــای »هو جینتائو« رییس جمهوری پیشــین این کشــور از 
جلسه بودیم، زیرا استقالل نسبی 10 ساله تایوان از زمان وی به 
دست آمد و آقای شی جین پینگ وی را مسوول این استقالل 
نســبی تایوان می دانســت و این موضوع را نیز در تحلیل های 

قبلی ام پیش بینی کرده بودم.

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ آهن و فوالد:

رشد پایدار نرخ جهانی سنگ آهن
پیش بینی افزایش قیمت فوالد
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وی گفــت: مــن همچنــان بــر موضع قبلی خود ایســتاده ام و معتقدم که امکان افزایش قیمت ســنگ آهن وجود دارد و 
نرخ 95 تا 100 دالر را پیش بینی کرده ام و به احتمال زیاد تا پایان سال میالدی قیمت متوسطی که همین قیمت فعلی 

سنگ آهن است را خواهیم داشت.

کمبود انرژی در جهان و روی اوردن مجدد کشورها به استفاده از زغال سنگ
کارشــناس بازارهای بین المللی فوالد در ادامه در خصوص وضعیت مصرف و تقاضای زغال ســنگ در جهان، افزود: همه 
کشــورهای ابرقدرت اقتصادی اکنون از مواضعی که پیش از این در خصوص کاهش مصرف زغال ســنگ داشــته اند، عقب 

نشینی کرده اند.
وی گفت: این مساله متاثر از جنگ روسیه و اوکراین است و شاهد بودیم که بازار انرژی عقبگردی به سمت زغال سنگ 

داشت و از جمله در آلمان و هند مصرف این ماده معدنی بسیار باال رفت.
جعفری طهرانی بیان داشت: معتقدم عقبگرد آقای شی جین پینگ در نشستی که با آقای بایدن )رییس جمهور آمریکا( 

در اندونزی داشته و همچنین نشست وی با نخست وزیر استرالیا بر همین اساس بوده است.
وی ادامه داد: امروز چین معتقد اســت که باید سیاســتی را در پیش بگیرد که طی آن رقبای سیاســی و اقتصادی اش را 
نزدیکتر به خودش نگه دارد و نشست با نخست وزیر استرالیا نیز به دلیل نیاز چین به زغال سنگ بوده است و بر همین 

اساس صادرات زغال سنگ به چین افزایش خواهد یافت.
تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فوالد یادآور شد: امروز قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی نزولی است 

و اتفاق عجیبی که افتاده این است که قیمت زغال حرارتی از زغال کک شو پیشی گرفته که بی سابقه است.
وی اظهار داشــت: این مســاله به مشــلک کمبود انرژی در جهان و بازگشــت کشــورها به اســتفاده از زغال در نیروگاه ها و 

منابع تولید انرژی شان باز می گردد.
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دبیر انجمن زغالســنگ ایران گفت: افت تولید ســبب شــده تا واردات زغالســنگ با جهشی وحشتناک مواجه شود و فقط 
در نیمه نخست امسال 450 میلیون دالر واردات انجام شده است.

سعید صمدی در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت زغالسنگ با افت شدید 
مواجه شده است.

وی گفت: با وجود آنکه امســال هزینه های معدنکاری تحت تاثیر نرخ تورم 45 درصد رشــد یافته، اما قیمت زغالســنگ 
با 10 درصد کاهش مواجه شــده اســت؛ این موضوع ســبب می شــود تا معادن زغالســنگ تحت فشــار قرار گرفته و به 
همان نسبت تولید با افت مواجه شود. این مقام صنفی ادامه داد: افت تولید سبب شده تا واردات زغالسنگ با جهشی 

وحشتناک مواجه شود و فقط در نیمه نخست امسال 450 میلیون دالر واردات انجام شده است.

صادرات زغالسنگ توسط طالبان
وی درخصوص مطرح شدن صادرات زغالسنگ از سوی طالبان به کشورمان، خاطرنشان کرد: تولید زغالسنگ در افغانستان 
باال نیست، ضمن اینکه زغالسنگ تولیدی این کشور از نوع حرارتی و نه متالوژی است که در کشورمان مورد مصرف قرار 
نمی گیرد. صمدی اضافه کرد: بر این اساس در این زمینه بیشتر موضوع صادرات مجدد زغالسنگ وارده به کشور از سوی 

بازرگانان و تجار مطرح است.
وی تاکید کرد: از دولت و قانونگذاران انتظار می رود قیمتگذاری دســتوری و تکلیفی را بردارد، زیرا ســبب شــده تا تولید 

اخلی کاهش یافته و به همان نسبت صادرات با قیمت های نجومی افزایش داشته باشد.
دبیر انجمن زغالســنگ ایران تصریح کرد: انتظار می رود تا تجدید نظر اساســی در قیمتگذاری دســتوری زغالســنگ انجام 
شــود تا شــاهد جلب و جذب ســرمایه ها به این صنعت باشــیم و با ذخیره زمین شناسی 14 میلیارد تنی بتوانیم حداقل 

نیاز کشور را تامین کرده و واردکننده زغالسنگ نباشیم.
وی درخصــوص ملغــی شــدن موضــوع تفکیــک وزارت صمت، با تاکید بر اینکه بحران عمیق تر از این حرفهاســت، اظهار 
داشــت: واقعیت این اســت که وزرای صمت بیشــتری به ســمت و ســویی که نمود داشــته باشد متمایل می شوند؛ یعنی 
به طور طبیعی مسائلی همچون کنترل و مدیریت بازار، قیمت ها و بازرگانی وقت وزیر را می گیرد و مشخص است که به 

صنعتی همچون زغالسنگ کمتر عالقه نشان خواهند داد.

سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران:

واردات 450 میلیون دالری زغالسنگ
 در نیمه ابتدایی امسال زیبنده نیست
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ایمان رئیســی کارشــناس بورس گفت: منفی بودن بازارهای جهانی و کامودیتی ها، به نظر می رســد جای افت چندانی 
نداشته باشد و جو منفی حاکم بر بازار ادامه دار نباشد.

ایمان رئیسی در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: در حالی به پایان سال مالی میالدی نزدیک می شویم که در حدود 
یک سال گذشته با بازدهی جهانی بازارها منفی بوده است.

وی گفت: نگاهی به بازارهای جهانی نشان می دهد بانک های مرکزی کشورها به منظور کنترل تورم ناچار از افزایش نرخ 
بهره هستند که این امر منجر به رکود می شود و به شرکت ها لطمه می زند.

رئیسی ادامه داد: تحلیلگران پیش بینی می کنند بانک مرکزی آمریکا به منظور کنترل تورم، طی ماه های آینده نرخ بهره 
را در این کشور افزایش دهد که منجر به دامن زدن به رکود خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، این کاهش در بازارهای جهانی و کامودیتی ها به نظر می رسد جای افت چندانی نداشته 
باشد و جو منفی حاکم بر بازار ادامه دار نباشد.

این کارشناس بورس همچنین به موضوع واکسیناسیون افراد مسن در چین اشاره کرد که می توانست بر بازار تاثیر مثبت 
داشته باشد، اما با شیوع مجدد کرونا روی بازار جهانی تاثیر منفی گذاشت و قیمت نفت را کاهش داد.

وی اضافه کرد: در بازار ایران نیز، در گروه فلزات اساسی از ابتدای امسال بازدهی منفی 11 درصدی و در گروه فلزات اساسی 
بازدهی منفی 15 درصدی به ثبت رسیده است.

رئیسی اظهار داشت: پیش بینی وضعیت این دو گروه در ایام باقی مانده تا پایان امسال، به نظر می رسد وضعیت گروه 
معدنی نسبت به گروه فلزات اساسی بهتر باشد و رشد معدنی سریعتر محقق شود.

وی افزود: در گروه فلزات اساسی به نظر می رسد با توجه به رشد چند هفته اخیر و منفی شدن بازارهای جهانی، به فاز 
استراحت رفته اند و شاید اصالح قیمتی در گروه فلزات اساسی داشته باشیم، اما گروه معدنی به لحاظ قدرت نموداری 

به نظر می رسد وضعیت مناسب تری داشته باشد.

ایمان رئیسی کارشناس بورس:

 خروج معدنی ها
از فاز استراحت
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رییس انجمن مس ایران گفت: برای توفیق در امر سرمایه گذاری در حوزه مس به ویژه دستیابی به فناوری های تک نیاز 
اســت تا ارتباطاتمان با دنیا را اصالح کنیم تا شــاهد حضور ســرمایه گذاران خارجی و آوردن دانش نوین از ســوی آنان به 

کشور باشیم.
بهرام شکوری در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: انجمن مس یکی از انجمن های مهم بخش معدن و صنایع معدنی 

است که متاسفانه همواره در کنار سایر فلزات غیرآهنی مطرح شده، در حالی که متفاوت از غیرآهنی هاست.
وی با بیان اینکه دولت بیشــترین ســهم را در مس داشــته و دارد، ادامه داد: در ســال های گذشــته بخش خصوصی ورود 
چندانی به عنصر مس نداشــت، اما در ســال های اخیر بخش خصوصی به ویژه در مباحث اکتشــاف و فرآوری وارد شــده 

است و ضروت داشت که این انجمن ایجاد شود.
این مقام صنفی اضافه کرد: در روز نخســت، این انجمن با حدود 22 شــرکت شــلک گرفت، اما امروز تعداد اعضای آن به 

بیش از ۷0 شرکت رسیده است و کمیته های تخصصی ذیل آن شلک گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف در حوزه مس، اظهار داشت: در ماه های آینده و احتماال اوایل سال 1402، 
سمپوزیوم مس را برگزار خواهیم کرد و در همین راستا داده ها و اطالعات در حال آماده سازی است تا بتوانیم بر مبنای 

آن برای آینده برنامه ریزی کنیم.

هدفگذاری تولید یک میلیون تن کاتد در طرح جامع مس
شکوری گفت: تدوین موفق طرح جامع فوالد از سوی ایمیدرو و رفع بسیاری مسائل و مشکالت زنجیره فوالد سبب شده 

تا امروز چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 دست یافتنی به نظر برسد.
وی گفت: این تجربه موفق به طور طبیعی به دلیل اهمیت زنجیره و ارزش صادراتی محصوالت آن نخستین بار در فوالد 
اتفاق افتاد و امروز با توجه به ذخایر جدید کشــف شــده، اســتخراج از معادن، تعریف واحدهای فرآوری و غیره در ســایر 

زنجیره های معدنی نیز اهمیت یافته است.
رییس انجمن ملی مس با اشــاره به تدوین طرح های جامع مس، ســرب و روی، طال و غیره، خاطرنشــان کرد:  ایمیدرو با 
انعقاد قرارداد با یک شرکت و همکاری با انجمن مس ایران و همراهی معاونت معدنی وزارت صمت، این طرح را آماده 

کرده و در وهله نخست به دنبال تغییر چشم انداز تولید 800 هزار تنی کاتد در افق 1404 هستیم.
وی با اشاره به متوسط تولید سالیانه 280 هزار تنی کاتد مس در شرایط فعلی، بیان داشت: با ذخایر جدید کشف شده 
از ســوی شــرکت ملی مس ایران، ورود بیشــتر بخش خصوصی به این حوزه و توســعه کارخانه های فراوری مقیاس کوچک 
در کشور، همت همه بازیگران و دست اندرکاران این زنجیره و ورود صاحبان سرمایه، دستیابی به تولید یک میلیون تن 

کاتد مس در ۶ سال آینده دور از ذهن نخواهد بود.
ایــن مقــام صنفــی ادامــه داد: با نهایی شــدن و ابــالغ طرح جامع مس کــه در آن موضوعات اساســی همچون جانمایی 

بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران:

سند توسعه مس روی میز
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کارخانجات، اکتشافات، تامین مواد، حقوق دولتی، عوارض، مشکالت با دستگاه های دولتی به ویژه محیط زیست، منابع 
طبیعی و غیره دیده شده، دستیابی به هدف تولید یک میلیون تن کاتد پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: طرح جامع مس با همت و تامین مالی ایمیدرو آماده شده که نقشه راهی برای همه فعاالن معدنی این 
حوزه است تا در این راستا به فعالیت بپردازند و تکلیف دولت نیز در بخش مس مشخص شود.

شکوری به حضور بیش از 4۶0 نفر در کمیته های ذیل این انجمن اشاره کرد که بسیاری از آنها لزوما عضو انجمن ملی 
مس نیســتند و افزود: در نهایت 25۶ نفر نیز در انتخابات انجمن شــرکت کرده و 25 نفر به عنوان مجمع هیات رییســه 
این کمیته ها )هفت کمیته( شلک گرفتند که جلسات آنها به طور مرتب برگزار شده و مسائل و مشکالت مختلف در حوزه 

معادن، فراوری، صادرات و غیره و راهکارهای خروج از چالش ها بررسی و عنوان می شود. 

لزوم تکمیل زنجیره مس در کشور
وی با اشاره به حرکت دنیا به سمت کاهش تولید کربن و کربن زدایی، یادآور شد: این مهم اکنون در مباحث تولید فوالد 
سبز، حذف سوخت های فسیلی و استفاده از سوخت های پاک در تولید محصوالت معدن و صنایع معدنی مطرح است و 
در آینده اخذ »مالیات کربن« سبب می شود تا قیمت تمام شده محصوالت باال رفته و برخی محدودیت ها و ممنوعیت ها 

در عرضه محصوالت در سطح جهان داشته باشیم.
رییــس انجمن مس ایران اضافه کرد: حرکت دنیا 
بــه ســمت اســتفاده از فناوری هــا و نوآوری هــا از 
ماشــین های برقی گرفته تا انرژی های پاک ســبب 
می شــود تــا مصرف فلــزات غیرآهنــی نظیر مس 
افزایــش یابد و در ســال های آینده تــا چهار برابر 

امروز نیاز به عرضه مس وجود خواهد داشت.
وی اظهار داشت: همین مساله و افزایش تقاضا، 
سبب افزایش قیمت مس شده و جذابیت را برای 
صاحبان ســرمایه در این حوزه بیشتر خواهد کرد 
و بــه همیــن دلیل باید به ســمت تکمیل زنجیره 

مس در کشور حرکت کنیم.
شکوری افزود: امروز در زنجیره مس، تا تولید کاتد 
در کشور انجام می شود که بیش از 50 درصد تولید 
کاتــد صادر می شــود و اگر بتوانیــم ارزش افزوده 

بیشتر ی در کشور ایجاد کنیم، صادرات و ارزآوری بیشتری نیز خواهیم داشت.
وی بیان داشــت: اکنون شــاهدیم در بخش هایی همچون مفتول، لوله، ســیم و کابل مســی و غیره ســرمایه گذاری انجام 

شده، اما در صنایع های تک که در آینده نیاز باالیی در این بخش وجود دارد، سرمایه گذاری انجام نشده است.
ایــن مقــام صنفــی تصریح کرد: باال رفتن قیمت مس و ســایر بخش های زنجیره آن ســبب شــده تا امــروز توجه خوبی از 
ســوی ســرمایه گذاران برای حضور و ســرمایه گذاری در این بخش شــاهد باشیم. وی تاکید کرد: در این زمینه نیاز است تا 
ارتباطاتمان با دنیا را اصالح کنیم تا شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی و آوردن دانش نوین از سوی آنان به کشور باشیم.

شکوری تصریح کرد: آینده عنصر مس روشن است و نیاز به این عنصر بیش از هر فلز غیرآهنی دیگر احساس می شود 
و پیش بینی می شود تا قیمت ها روند صعودی داشته باشد.
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در حال حاضر شرایط پایین دستی صنعت آلومینیوم به این شلک است که این صنایع از 
نظر سفارش وضعیت مطلوبی دارند و باال رفتن نرخ ارز از یکسو و مشکالت ناشی از تامین 
نیاز مواد اولیه از طریق واردات از طرف دیگر موجب شده تا مصرف کننده  های داخلی صنایع 
پایین دستی ترجیح دهند تا سفارش  های خود را از طریق صنایع پایین دستی داخلی تامین 
کنند، اما متاســفانه در این بین مشــکلی که وجود دارد این اســت که صنایع باال دســتی و 
تولیدکننده  های شمش به علت افزایش نرخ ارز ترجیح می دهند که تولیدات خود را صادر 
کنند از آنجا که قیمت ارز نیز به صورت مرتب در حال افزایش است قیمت صادرات سود 

بیشتری برای تولیدکننده  های صنایع باال دستی به همراه دارد.
 با این وجود طی دو تا سه ماه اخیر صنایع پایین دستی با مشلک تامین مواد اولیه مواجه 
شدند و به شدت تحت فشار قرار گرفته  اند و بیشتر این صنایع برای تولیدهای روزانه نیز با چالش جدی روبه  رو هستند. 
مصوباتی که در ســتاد تنظیم بازار صادر می شــود به صورت جامع و کامل اجرا نمی شــود و این موضوع موجب می شــود 
که صنایع پایین دستی صنعت آلومینیوم نتوانند تولیدات و تعهدات خود را به مرحله اجرا درآورند. به همین دلیل این 

صنایع نیاز به نظارت دارند تا بتوانند مصوبات را عملی کنند.
برای حل این معضالت طی روزهای گذشته ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع پرداخته  اند 
تا موضوع تامین مواد اولیه حل شود. برای حل این معضل تامین مواد اولیه )موردنیاز صنایع داخلی( قبل از صادرات 
مورد درخواست بوده و امید می رود که این موضوع تحت نظارت سازمان های مربوطه سازماندهی شود. بر اساس آخرین 
گزارش ها قرار بر این اســت که در تاریخ 15 آبان ماه بخشــنامه  ای به ســازمان بورس ارســال شــود که در صورت موافقت و 
اجرا باید حداقل ۶ هزار و 500 تن شمش آلومینیوم به صورت هفتگی روی تابلوی بورس کاال به فروش برسد و در صورت 
معامله نشدن مازاد آن توسط تولیدکننده  ها صادر شود. در صورت موافقت نکردن با این طرح، صنایع پایین دستی قادر 
به تامین تعهدات خود نخواهند بود و کمبود مواد اولیه موجب بروز مشــکالت بیشــتری در صنایع پایین دســتی خواهد 
شد. یکی از این صنایع صنعت دارو است که کمبود مواد اولیه آسیب جدی به این صنعت وارد کرده است. صنعت دارو 
نیاز به مواد اولیه بســته  بندی داشــته که یکی از آنها نیز آلومینیوم اســت، در شــرایط فعلی مشاهده می شود که کشور در 
تامین دارو با مشــلک مواجه شــده بوده و یکی از دالیل اصلی آن نبود  تامین مواد اولیه بســته  بندی داروهاســت. یکی از 
راه  های تامین این نوع مواد اولیه واردات اســت اما بســیاری از این مواد زمان تولید دارند و آماده برای ارســال نیســتند و 
ارســال آنها به چیزی حدود ســه ماه زمان نیاز دارد که در این مدت ســرمایه صنایع داخلی عمال می  خوابد و برای صنایع 

پایین دستی به خصوص صنعت دارو صرفه اقتصادی ندارد.

 دردسرهای بازار آلومینیوم

هوشنگ گودرزی
دبیر سندیکای صنایع 

 آلومینیوم ایران 
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رئیس انجمن ســنگ آهن ایران گفت: ظرفیت تولید فوالد در کشــور 45 میلیون تن اســت که با برنامه ریزی های انجام 
شده این ظرفیت به ۷1 میلیون تن خواهد رسید.

مهرداد اکبریان با بیان اینکه واحدهای متعددی در زنجیره فوالد فعال هستند افزود: امسال افزایش چشمگیری در حوزه 
تولید فوالد داشته ایم طوری که زمانی می گفتیم با تولید 10 میلیون تن فوالد سقف جدیدی در تولید ثبت می شود، اما 

اکنون تولید به ۳4 میلیون تن رسیده است.
وی ادامــه داد: افزایــش چنیــن ظرفیتــی بــه ایجاد زیرســاخت، افزایش تولید مــواد اولیه و انرژی نیــاز دارد که این موارد 
همیشه با چالش هایی روبرو می شود؛ اصواًل در زنجیره تأمین، بخشی از حلقه بیش از توان ظرفیت تولید دارد و بخشی 
دیگر کم توان است، بنابراین میزان تولید در همه زنجیره ها یکسان نیست و این به مشکلی اساسی تبدیل شده است.

اکبریان گفت: مشــلک دیگر، کوچک شــدن بازار مصرف به خصوص در فوالد اســت که در چند ماه گذشــته صنعت فوالد 
عالوه بر تحریم با نبود زیرساخت گاز و برق مواجه بوده که همین موضوع نیز باعث کاهش صادرات شده است.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری نیز یکی از مشکالت صنعت فوالد است به طوری که آن را زیان ده کرده است، برای جبران 
این زیان نیاز اســت که ســاز و کار عرضه و تقاضا درســت تعیین شــود، البته که در این شــیوه هم باید شرایط بازار، هزینه 

تمام شده معادن و مسائل اقتصادی و تورمی در نظر گرفته شود تا معدنی ها هم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان این که در سال 100 میلیون تن سنگ آهن تولید 
می کنیم، گفت: اکنون نیاز بازار به سنگ آهن را تأمین می کنیم ضمن اینکه رهاسازی 
بازار و سپردن بازار به ساز و کار عرضه و تقاضا تنها شیوه بازنگری در تعیین قیمت 

محصوالت است.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران:

وضعیت نامتعادل در زنجیره فوالد
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حســن حســینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن ســرب و روی ایران گفت: برداشــت تیک 
صادراتــی و لغــو اجبــار صادرکننــده بودن تولیدکنندگان، دو اقدام مثبت دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی اســت که 

امیدواریم تداوم داشته باشد.
حســن حســینقلی در گفت وگو با خبرنگار معدن24 افزود: این روزها با توجه به کاهش قیمت ســرب و روی، با وضعیت 

خوبی در این صنعت مواجه نیستیم و مدیران دولت باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند.
وی بیان داشت: وقتی با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین شاهد جهش قیمتی سرب و روی بودیم، دولت نسبت به اخذ 

عوارض از این صنعت و فعاالن آن اقدام کرد؛ موضوعی که سبب ایجاد یک سری مشکالت شد.
این مقام صنفی ادامه داد: اکنون قیمت ها بین ۳00 تا 400 دالر پایین تر از زمان آغاز تقابل نظامی روسیه و اوکراین است، 

هیچ حمایتی از این صنعت نمی شود.
وی تصریح کرد: موضوع با اهمیت دیگر الزام دولت به واحدها برای پرداخت ها به دالر نیمایی است، در حالی که اجناس 
و مــواد اولیــه مــورد نیازمــان را بــه نرخ ارز آزاد می خریم. این روزها دالر نیمایی حدود 2۶ هزار تومان و دالر آزاد باالی ۳۶ 

هزار تومان است و این اختالف قیمت به مثابه پرداخت عوارض به د ولت است.
حسینقلی ادامه داد: با این حال یکی از اقدامات خوب انجام شده در دولت سیزدهم، برداشتن تیک صادراتی است؛ تیکی 
که برای آن باید تسویه حساب حقوق دولتی، تسویه حساب ارز صادره و غیره را اخذ می کردیم و هر یک با دردسرهای 
خاص خودش همراه بود. وی اظهار داشت: در حالی که در گذشته مطابق حکم دیوان عدالت اداری و بر اساس ماده 9 
اصل سوم قانون اساسی، اجبار می شد که صادرکننده باید خودش تولیدکننده باشد، اکنون این اجبار برداشته شده است.

رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای صنایــع و معــادن ســرب و روی ایران توضیــح داد: با توجه بــه اینکه همه 
تولیدکنندگان، بخش بازرگانی یا صادرات ندارند، بسیاری واحدها مطابق این حکم با مشلک در صادرات مواجه می شدند، 
اما اکنون این اجبار برداشته شده و همه می توانند نسبت به صادرات اقدام کنند و این یکی دیگر از اقداماتی است که 

در این دولت به سرانجام رسیده است.

سرب آینده ای ندارد
وی معتقد اســت: صنعت ســرب هیچ آینده ای ندارد، زیرا باتری های لیتیمی به تدریج در حال جایگزینی باتری های ســرب 

اسیدی در خودروها می شود.
حســینقلی با بیان اینکه وضعیت صنعت ســرب هر روز در حال بدتر شــدن اســت، ادامه داد: همچنین اکنون بیش از 10 
میلیون تن از 1۳ میلیون تن مصرف سرب از باتری های بازیافتی است که کاهش این فاصله در آینده سبب می شود تا 
همه معادن سرب با توقف تولید مواجه شوند. وی در عین حال گفت: وضعیت صنعت روی این گونه نیست و هرچند 

با نوساناتی همراه است، اما در مجموع وضعیت بدی ندارد.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران:

تیک صادراتی برداشته شد
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رییس خانه معدن ایران گفت: با برنامه ریزی انجام شده، ۳50 قاضی از سراسر کشور که در استان های خود با معضالت 
و مشکالت معدنی مواجه اند، از دانش روز بخش معدن برخوردار می شوند.

محمدرضا بهرامن افزود: یکی از چالش های بخش معدن و صنایع معدنی کشــور، تصمیمات نادرســتی اســت که برخی 
اوقات از ســوی بعضی قضات اتخاذ می شــود که آن هم ناشــی از عدم اطالع و اشــراف کافی به حقوق معادن و شــناخت 
درست از این بخش است. وی بیان داشت: در برخی موارد شاهد تفسیر به رای قضات هستیم، همچنین آیین نامه ها و 

موادی وجود دارد که از حساسیت باالیی برخوردارند اما به اندازه کافی به آنها پرداخته نمی شود.
بهرامن خاطرنشــان کرد: در همین راســتا، خانه معدن ایران با هماهنگی انجمن مدیریت جهادی کشــور و معاونت منابع 
انســانی قوه قضائیه، در راســتای ســاماندهی همین مســاله اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه قضات کرد 
که به همین منظور 850 قاضی از سراسر کشور به منظور دانش افزایی در زمنیه مسائل و حقوق معدنی معرفی شدند.

وی ادامه داد: خانه معدن ایران در ادامه با توجه به نبود پرونده های معدنی در برخی نقاط کشور، اقدام به پاالیش نفرات 
اعالم شده کرد که در نهایت فهرستی از ۳50 قاضی مشخص شد. رییس خانه معدن ایران گفت: این قضات در مدت 
۶ هفته با حضور در سمیناری یک روزه در دو بخش تئوریک و کارگاهی )که بخش کارگاهی با حضور نماینده ای از دیوان 
عدالــت اداری برگــزار و در آن مطالعــه مــوردی برخی پرونده ها مورد بررســی قرار می گیــرد(، به فراگیری آموزش ها خواهند 
پرداخــت. وی گفــت:  در هفتــه نخســت این آموزش هــا، خانه معدن ایران در محل هتل همای تهــران میزبان قضاتی از 
استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، همدان، تهران و البرز بود و دو هفته بعد هفته دوم این آموزش ها برای 

قضاتی از استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و قزوین برگزار خواهد شد.

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران:

دانش معدنی قضات
 به روز رسانی می شود
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تولید بیش از 1.4 میلیون تنی بلوم و بیلت در فوالد 
خوزستان تا پایان آبان ماه/ رشد 15.4 درصدی فروش

بررســی آمارهای منتشــره ســامانه کدال حاکی از تولید یک میلیون و 424 هزار و 558 تن بلوم و بیلت داخلی از ســوی 
شرکت فوالد خوزستان در هشت ماهه سال 1401 است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن 24 از سامانه کدال، این 
آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 52.۳ درصدی نشان می دهد. بررسی آمارها حاکی است، در 8 ماهه ابتدایی 
امسال عالوه بر بلوم و بیلت داخلی، فوالد خوزستان موفق به تولید 9۷1 هزار و ۳49 تن اسلب، ۳ میلیون و ۶8۶ هزار 
و 808 تن گندله و 2 میلیون و 520 هزار و 4۶9 تن آهن اســفنجی شــد. همچنین جمع فروش این شــرکت در 8 ماهه 
امسال به رقم ۳19 هزار و 280 میلیارد و 1۳5 میلیون ریال رسید که در همسنجی با سال 1400 رشد 15.4 درصدی نشان 

می دهد. 125 هزار و 49۷ میلیارد و 4۷9 میلیون ریال از این رقم، حاصل فروش اقالم صادراتی بوده است.

تولید بیش از 225 هزار تن شمش داخلی در فوالد خراسان 
تا پایان آبان ماه/ رشد 17.4 درصدی فروش

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 225 هزار و 9۷9 تن شمش داخلی از سوی شرکت فوالد خراسان در 
8 ماه ابتدایی 1401 است.  به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن24 از سامانه کدال، تولید شمش داخلی این شرکت در 
هم سنجی با سال 1400 افت ۷.۳۳ درصدی نشان می دهد. در این مدت همچنین یک میلیون و ۳15 هزار و 95۷ تن 
گندله، 8۶۶ هزار و 50 تن آهن اسفنجی و بریکت و 408 هزار و 990 تن محصوالت ساختمانی سبک در فوالد خراسان 
تولید شــد. همچنین جمع فروش محصوالت این شــرکت در 8 ماهه نخســت امســال به 81 هزار و 19۶ میلیارد و ۶51 
میلیون ریال بوده که 9 هزار و 48۳ میلیارد و ۶02 میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است. جمع فروش 

این شرکت تا پایان آبان ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 رشد 1۷.4 درصدی داشته است.
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پیشنهاد افزایش سرمایه 18 هزار میلیارد ریالی ارفع 
هیئت مدیره شرکت آهن و فوالد ارفع )با نماد ارفع( افزایش سرمایه 18 هزار میلیارد ریالی این شرکت را به مجمع عمومی 
فوق العاده پیشــنهاد کرد. به گزارش ســایت خبری- تحلیلی معدن24 از ســامانه کدال، با عنایت به ماده ۳ دســتورالعمل 
مراحل زمانی افزایش ســرمایه شــرکت های ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار )مصوب 1۷/0۷/1۳95  هیئت 
مدیرة ســازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار(، به منظور پیشــنهادافزایش ســرمایه از مبلغ 12,000,000,000,000 ریال 
)12 هزار میلیارد ریال( به مبلغ ۳0,000,000,000,000 ریال )۳0 هزار میلیارد ریال( از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته ، تامين مخارج باقيمانده طرح هاي 
در دســت اجرا و تامين ســرمايه در گردش که در تاریخ 02/09/1401 به تصویب هیئت مدیره رســیده و جهت اظهارنظر 
به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت 

سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده  است.

 

رشد 4۳.5 درصدی فروش فوالد آلیاژی تا پایان آبان ماه
بررســی آمار عملکرد شــرکت فوالد آلیاژی در هشــت ماهه ابتدایی 1401 حاکی از رشــد 4۳.5 درصدی فروش محصوالت 

این شرکت در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن 24 از آمارهای منتشره سامانه کدال، شرکت فوالد آلیاژی از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه 2۳۳ هزار و 112 تن محصول آلیاژی و ۶0 هزار و 252 تن محصول مهندسی تولید کرد. برپایه آمارهای منتشره 
سامانه کدال، جمع لک فروش محصوالت این شرکت در مدت یاد شده 8۳ هزار و ۷14میلیارد و ۳۷9 میلیون ریال بوده 
که ۶5۷9 میلیارد و 8۷9 میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده اســت. جمع فروش محصوالت این شــرکت در 

هشت ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 4۳.5 درصدی نشان می دهد.
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غول های معدنی ریوتینتو و بی اچ پی برای تســریع در توســعه فناوری که می تواند به طور قابل توجهی بازیابی آب از 
باطله ها معدن را افزایش دهد و به نوبه خود خطرات بالقوه ایمنی و تاثیرات زیست محیطی مرتبط دپو باطله را کاهش 

دهد، توافقنامه مشارکتی امضا کرده اند.
پروژه اول شــامل آزمایش اســتفاده از یک واحد فیلتراســیون بزرگ در معدن مس BHP در شــیلی اســت که تا 80 درصد 
از آب موجود در باطله را قبل از ته نشین شدن جدا می کند. ریوتینتو تجربه اجرای این نوع فیلتراسیون را در مقیاس 
کوچک در معدن بوکسیت طی سال 2005 دارد. ساخت واحد فیلتر هم اکنون در حال انجام است. طرح پایلوت آن قرار 

است در اوایل سال 202۳ آغاز شود و عملیات اجرایی در اوایل سال 2024 کلید خواهد خورد. 
حذف آب از باطله ها خطرات بالقوه مرتبط با رطوبت در تأسیســات ذخیره ســازی را کاهش می دهد، فرصت هایی را برای 
اســتفاده مجدد از باطله ها، به عنوان ماده خام برای صنایع شیشــه، ســاختمان یا کشــاورزی ایجاد می کند. همچنین آب 
بازیابی شــده از باطله ها توســط فیلتراســیون می تواند مجددًا در تأسیســات فرآوری اســتفاده شــود و مصرف کلی آب را 

کاهش دهد.

توافقنامه BHP  و  Rio Tintoبرای تکنولوژی جدید باطله:

 بازیابی آب و استفاده مجدد از باطله ها
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