




ویژه نامه صنعت و معدن
روزنامه عصر اقتصاد
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی

1

طبیعـت ایـران بـزرگ، همـه  نیازهـای فعالیت هـای معدنـی 
بـا فنـاوری نویـن را در دل خـود جـای داده اسـت؛ داشـتن 
معادنـی مرکـب از 60 درصـد جـدول مندلیف کـه در بعضی 
سـو،  یـک  از  جهانیسـت  گیـر  چشـم  ابعـاد  دارای  مـوارد 
دسترسـی بـه دریای خزر در شـمال و قریـب 2500 کیلومتر 
در جنـوب و در کنـار آب هـای آزاد کـه قادرند آب مـورد نیاز 
فعالیت هـای معدنـی را تامین کنند از سـوی دیگـر، به همراه 
موقعیـت خـاص جغرافیایـی از نظـر مواصـات در اختیـار 
ملتـی اسـت کـه کار معدنـی آنهـا دیرینـه 6 هزار سـاله دارد 
و آثـار مکشـوفه از صنایـع ریخته گـری ایران در 5 هزار سـال 
پیـش، شـناخت صنعت گـران کشـور را از ماهیچه خـوری در 

ریختگـری و همچنیـن ایجـاد مقاومـت از طریـق آلیاژهـا را بخوبـی نشـان مـی دهد.
نمایشـگاه های معـادن و متالـوژی فرصتی اسـت برای نسـل امروز ایرانیان تا نشـان دهنـد که وارثان 

به حق سـاکنان کهن سـال ایران زمین هسـتند.
وفـاق جهانـی منهـای آمریـکا در اجـرای برجـام، فرصتـی اسـت کـه اهالی صنایـع معدنی کشـور و 
همچنیـن فعـاالن حـوزه متالـوژی بتواننـد بـا وصـل کـردن توانایی هـای معدنـی و صنایـع معدنـی 
ایـران بـه بازارهـای جهانـی، در چهارچـوب اقتصـاد مقاومتـی، توسـعه همه جانبـه ایران اسـامی را 
محقـق  کنـد.  بدیهی اسـت جریـان اطاعات و فعالیت های رسـانه ای در ترکیب مـدرن و علمی آن 

می تواننـد بـه تکامـل ایـن فعالیت هـا کمک شـایان توجهـی کنند.
بخشـی ویـژه نامه هـای روزنامـه عصر اقتصـاد با وجود اینکه کمتـر از 2 هفته بعد از  انتشـار ویژه نامه  
روز ملـی صـادرات فرصـت داشـت، تـاش کـرد در ایـن آوردگاه معدنـی و متالـوژی حضـوری حتی 
حداقلـی داشـته باشـد؛ و در ایـن بـاره برخـود الزم می دانـد از همـکاری مدیران و مسـئوالن دولتی 
و بخـش خصوصـی کـه یـار و یـاور مـا در ایـن اقـدام بودنـد قدردانـی نمـوده، آمادگی خـود را برای 
همـکاری رسـانه در انتشـارات عـادی، روزانـه و بر خط خود بـا بخش معادن، صنایـع معدنی و فلزات 

کشـور اعام مـی نماید.
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رهبر  از سوی  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  که طرح  بود  پیش  3 سال  اینکه حدود  تا 
در  موجود  بحران های  با  مقابله  برای  جدید  سیاست  یک  عنوان  به  انقالب  معظم 
و  جوان  نیروهای  بر  تکیه  با  می توان  آن  براساس  که  طرحی  شد.  مطرح  کشور 
را  کشور  اقتصاد  مالی  و  پولی  سیاست های  بر  نظارت  همچنین  و  داخلی  کارآمد 

سامان بخشید.
در واقع ایران با وجود در اختیار داشتن بیش از 37 میلیارد تن ذخایر معدنی غنی 
به  ارزش 770 میلیارد دالر و همچنین با داشتن 64 نوع ماده معدنی در رتبه 15 
کشورهای معدندار دنیا قرار گرفته و این در حالی است که با وجود این حجم عظیم 
از ثروت معدنی نه تنها سهم چشمگیری را از اقتصاد جهانی به خود اختصاص نداده 
در  را  ملی  ناخالص  تولید  از  تنها سهم 1درصدی  معادن  نیز  در داخل کشور  بلکه 
اختیار دارند. این در حالی  است که منابع معدنی ضمن ایجاد پشتوانه قوی برای 
مقاومتی  اقتصاد  اهداف  پیشبرد  در  نیز  را  بسزایی  نقش  می تواند  سرمایه گذاری 

ایفا کند.
معدن 17 شغل  بخش  در  ازای هریک شغل مستقیم  به  آمارهای جهانی  براساس 
وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می شود که نشان می دهد، هدایت سرمایه ها 
آنجاییکه  از  البته  بود.  اشتغال خواهد  زمینه  در  راهگشای کشور  معدن  بخش  به 
بنیادی آهن، مس، سرب و  از خاک کشور روی کمربند عناصر فلزی و  12 درصد 
روی قرار گرفته که سرمایه گذاری در این بخش ها عالوه بر سودآوری باال موجبات 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می آورد. البته دراین راستا سازمان توسعه 
است،  مشخص  آن  نام  از  که  همانگونه  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و 
سازمان توسع های است که از سال 79 و به منظور بررسی، تهیه و اجرای طر حهای 
احداث، توسعه، تجهیز ونوسازی صنایع تولیدی متالورژی،استخراج و فرآوری مواد 
معدنی و اجرای طرح های اکتشافی تاسیس شده و توانسته با تکیه بر دانش بومی و 
به کارگیری فناوری های نوین و تکنولوژی های پیشرفته در راستای اهداف اقتصاد 

مقاومتی گام بردارد.
الزم به ذکر است که ایمیدرو یکی از استراتژی اصلی خود را نظارت بر شرکت های 
جغرافیایی  متنوع  قابلیت های  و  ظرفیت  وجود  به  توجه  با  و  داده  قرار  عملیاتی 
موجود در کشور قصد دارد با انجام برنامه ریزی های الزم و منطقی زمینه حضور و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخش صنایع و معادن ایجاد کند.
همچنین این سازمان در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی با اجرای طرح های مختلف 
در زمینه احداث کارخانجات و توسعه صنعت فوالد، مس و آلومینیوم نقش بزرگی 
در توسعه صنایع و معدن کشور داشته است. از برنامه های آتی شرکت ایمیدرو، با 
وجود تحریم های تحمیلی حاکم بر کشور می توان به جذب سرمایه گذاران خارجی 
در صنایع و معادن اشاره کرد که به توسعه هرچه بیشتر معادن کشور کمک بزرگی 
همیشه  معادن  اکتشاف  بخش  در  که سرمایه گذاری  یادآور شد  باید  کرد.  خواهد 
بخش  در  50درصدی سرمایه گذاری  اما سهم  است  بوده  برخوردار  باال  ریسکی  از 
اکتشاف حاکی از عزم راسخ این سازمان در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی 

است.
منبع:مس پرس

نقش معادن 
در اقتصاد مقاومتی
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سوی  از   ۱۳۹6 سال  برای  اشتغال  و  -تولید  مقاومتی  اقتصاد  شعار  انتخاب  درپی 
ایران توجه به بنگاه های کوچک و متوسط  مقام معظم رهبری، رئیس خانه معدن 
و تولید صادرات محور را مسیر مناسبی برای پیشبرد اهداف مشخص شده در این 

سال دانست.
به  اقتصادی  توسعه  برای  را  امسال  فرصت  نباید  که  این  بیان  با  بهرامن  محمدرضا 
راحتی از دست بدهیم، گفت: وقتی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه تعیین شود و 
مقام معظم رهبری هم پیام شفافی در این باره دارند نباید فرصت امسال را به راحتی 
از دست داد و در قدم اول باید در نظر گرفت جهت تبیین مبانی و اطاعاتی  که در 
همه بخش ها وجود دارد نیازی به تشکیل دوباره کار گروه های مختلف نیست، بلکه 
باید تمام بخش ها و سازمان ها نقش تشکل ها را در این میان ببینند و با کمک 

گرفتن از آنها و استفاده از اطاعات شفافی که وجود دارد کارها را جلو بیندازند.
نادیده  را  آن  بتوان  که  نیست  موضوعی  اشتغال  که  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
گرفت، اظهار کرد: دولت ها نمی توانند به راحتی از موضوعی چون اشتغال بگذرند 
چرا که  تولید و اشتغال نیاز واقعی جامعه ما هستند که بدون تولید، اشتغالی هم 

در کار نیست.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: دو محور میتواند ما را در این مسیر یاری کند که 
عبارتند از توجه به بنگاه ها و معادن کوچک و متوسط و تولید صادرات محور. باید 
گفت که هر دو این موارد مکمل یک دیگر بوده و با رشد توسعه واحد های کوچک 
و متوسط و واحدهای جدیدی که می توانند در سال ۱۳۹6 به سر انجام برسند و 
وارد چرخه تولید شوند، می توان قدمی موثری در این زمینه برداشت چرا که واحد 
های کوچک و متوسط در این میان میتوانند اشتغال را پوشش دهند و بر تولید و 
باید آنها را جدی گرفت و نقش  صادرات تاثیر جدی داشته باشند به همین دلیل 

آنها را فراموش نکرد.
وی با اشاره به نقش متقابل دولت ها و تشکل ها در این مسیر عنوان کرد : تشکل 
های نباید صرفا، مسائل و موارد بنگاهی را در درون خود دنبال کند بلکه باید نیازهای 
جامعه فکری خودشان را به صورت شفاف به دولت ها منتقل کنند و دولت ها هم باید 
فاصله ای که امروز با تشکل ها دارند را کم کرده و به حداقل برسانند تا هر دو بتوانند 
از مصاحبت با یکدیگر به طور مطلوب استفاده کنند تا بخش تولید به معنای واقعی 
عمل کند و موضوع اشتغال در این بین به طور خود کار در مسیر مناسب قرار بگیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش معدن در ایجاد اشتغال و به 
کار گیر متخصصین، گفت: بخش معدن ایران به طور مسقیم و غیر مستقیم ده ها 
از معدود بخش های  ایجاد کرده و  هزار شغل را برای کارگران ماهر و متخصصان 
با توجه  اقتصادی کشور است که کمتر نیازی به کارگر ساده دارد و امیدواریم که 
اقتصاد مقاومتی، تولید و  به گشایش های پسابرجام بخش معدن سهم خود را در 

اشتغال باال ببرد.
وی هم چنین با اشاره به برخی مواردی که می تواند جلوی سرعت تولید را بگیرد 
عنوان کرد: سازمان هایی مانند سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری هستند که در حوزه معدن به صورت موازی با هم مسولیت هایی دارند 
که البته هیچ کدام نباید فراموش شوند و حتی ما این نهاد ها را الزم و ملزوم هم می 
دانیم اما باید این را در نظر گرفت که نه معدن باید مخل مبانی محیط زیستی باشد 

و نه محیط زیست باید عامل بازدارنده فعالیت های معدنی شود.
نه کشوری مانند برخی  با ۸0 میلیون جمعیت است،  ایران کشوری  افزود:  بهرامن 
کشور های منطقه با سه میلیون جمعیت که بخواهیم مسائل را با نگاه های ایدآلیستی 

و بدون در نظر گرفتن نیاز های اولویت بندی شده کشور خودمان نگاه کنیم.
وی ادامه داد: محیط زیست قطعا یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، 
اما خودش به تنهایی نمی تواند باعث جلو گیری فعالیت سایر بخش ها باشد، بلکه 
اعتقاد داریم باید همه بخش های مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و تمام ظرفیت 

های موجود معدن استفاده کنیم.
با فعالیت  این فعال معدنی بر نقش تشکل ها را در همگامی فعالیت های تولیدی 
های معدنی تاکید کرد و گفت: نقش تشکل های برای پیدا کردن تکنولوژی های 
الزم جهت همگام کردن فعالیت های معدنی و تولید با محیط زیست بسیار اساسی 

است و نباید آنها را نادیده گرفت.
منبع: سایت خبری تحلیلی تیتربرتر
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افزایش  بر  عالوه  کشور  اقتصاد  در  معدن  نقش 
سهم  اقتصادی  رشد  و  داخلی  ناخالص  تولید 
کاهش  و  های شغلی  فرصت  ایجاد  در  معناداری 

فقر در کشور دارد.
تولید  افزایش  بر  عاوه  کشور  اقتصاد  در  معدن  نقش 
در  معناداری  سهم  اقتصادی  رشد  و  داخلی  ناخالص 

ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر در کشور دارد.
براساس آمار جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن 

۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می شود.
در بعد اقتصادی یک دالر فعالیت اقتصادی در بخش 
معدن می تواند سه دالر ارزش اقتصادی در سایر بخش 

های اقتصادی کشور ایجاد کند.
براساس  ایران  شده  کشف  معدنی  ذخایر  ارزش 
تقریبی  برآورد  و  دالر  میلیارد   ۷00 اولیه  برآوردهای 
آن ۱۴00 میلیارد است. در بخش اکتشاف فقط ۱00 
از مساحت کل کشور اکتشاف شده که  هزار کیلومتر 
این مقدار معدل ۷ درصد مساحت کل کشور می باشد.

با داشتن 2۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده در  ایران 
ردیف ۱5 قدرت معدنی جهان است.

داخلی  ناخالص  تولید  درصد  تنها ۱/۱۳  معدن  بخش 
فراوردهای  در  سهم  این  که  داده  اختصاص  بخود  را 
معدنی  تولیدات  ارزش  رسد.  می  درصد   6 به  معدنی 
از  ایران  کشور حدود ۱0 میلیارد دالر است که سهم 

کل تولید جهانی ۱/2 درصد می باشد.
 ۱/۸ ساالنه   ۱۳۹۳ سال  از  قبل  اکتشاف  بخش  در 
میلیارد تن ذخایر جدید کشف می شده که این رقم در 
سال ۹۴ به حدود 600 میلیون تن کاهش یافته است.

ساالنه  میانگین  بطور  اکتشاف  بخش  در  همچنین 
2000 پروانه اکتشاف صادر می شده که این رقم در 

سال ۹۴ به حدود ۹00 پروانه کاهش یافته است.
اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه

۱- توسعه سرمایه گذاری
2- زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج 

معدنی
۳- ارتقاء و بهره وری

۴- برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست 
محیطی و افزایش رقابت پذیری

5- تکمیل زنجیره ارزشی در معدن و صنایع معدنی و 

بهبود مستمر فضای کسب و کار
بخش  کلی  اهداف  تواند  می  که  عواملی  مهمترین  از 
است  گذاری  وسرمایه  امنیت  نماید  محقق  را  معدن 
چالش  با  کشور  معدنی  های  فعالیت  حاضر  درحال 
از  ای  باشد که خاصه  مواجه می  امنیت  بزرگ عدم 

آن به شرح زیر به استحضار می رسد:
طبیعی  منابع  و  معادن  موازی  قوانین  مشکل   -۱
معادن  قانون  ماده 2۴  استناد  به  اینکه  علیرغم  است. 
و همچنین ماده 26 آن قانون اکتشاف و بهره برداری 
عیناَ مطابق مواد قانونی یاد شده با مجوز وزارت صنعت 
، معدن و تجارت انجام می گیرد سازمان منابع طبیعی 
به استناد قوانین و بخشنامه های خودش فعالیت های 
فعالیت  برای  مالی  را متوقف و جرائم سنگین  معدنی 
بخش معدن تعیین و در موارد عدیده ای حکم زندان 

2-۱ ساله برای فعالیت معدنی صادرنموده است.
معادن  قانون   ۱۹ ماده   ۳ و   2 تبصره  استناد  به   -2
در  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  تصرف  هرگونه 
ولی  است  معدنی جرم  عملیات  مجوز  دارای  محدوده 
به  محلی  معارضین  عدیده  موارد  در  تأسف  کمال  با 
اموال را به آتش می کشند   ، معادن تجاوز می کنند 
ولی مقامات سیاسی و قضایی محل به جای حمایت از 
معارضین  از  موارد  بسیاری  در  کارآفرین  تولیدکننده 

محلی پشتیبانی هم می کنند.
دوعامل منفی منابع طبیعی و معارضین محلی کفایت 
این بخش مهم  امنیت سرمایه گذاری در  تا  می کند 
خصوصاَ  گذاران  سرمایه  و  افتد  مخاطره  به  اقتصادی 
خارجی ها هیچگونه تمایلی به سرمایه گذاری در این 

بخش نداشته باشند.
شورای  مجلس  حمایت  عدم  دیگر  مهم  بسیار  نکته 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  توسعه  از  دولت  و  اسامی 

زنجیره ارزش در این بخش می باشد.
درآمد  است  مکلف  دولت  معادن  قانون   ۱۴ ماده  در 
حاصل از اجرای این ماده)حقوق دولتی( را همه ساله 
درصد   65 حداقل  تا  نماید  منظور  ساالنه  بودجه  در 
در  و  مالی کشور  مقررات  و  قوانین  در چهارچوب  آن 
بهینه تکالیف و مأموریت های توسعه  راستای اجرای 
وزارت  توسط  کشور  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش 

صنعت ، معدن و تجارت هزینه گردد.

ماده ۱6- وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است 
بمنظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی 
فراوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و 

حمایت و هدایتی خود قرار دهد.
تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت  ۱۷)تبصره(-  ماده 
صادرات  و  معدنی  مواد  فراوری  گسترش  است  مکلف 

آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.
این  اجرای  اسامی  شورای  محترم  مجلس  متاسفانه 
عدم  با  بودجه  های  تبصره  در  را  قانونی  مهم  وظیفه 
اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون متوقف نموده است. اجرای 
حقوق  درصد   65 اختصاص  درگروه  مهم  وظیفه  این 
دولتی است که متأسفانه مجلس محترم بعنوان درآمد 

خزانه به آن نگاه می کند؟!
معدن  بخش  کیفی  و  کمی  ارتقاء  اینکه  به  عنایت  با 
فزاینده  اشتغال  ایجاد  و  توسعه صنایع معدنی  موجب 
خواهد بود و توسعه این بخش یکی از مهمترین اهداف 
اقتصاد مقاومتی است از ریاست محترم مجلس شورای 

اسامی و دولت محترم موارد زیر را انتظار داریم:
۱-    تدوین و اعام سیاست های روشن و شفاف در 

بخش معدن و رفع تعارضات قانونی
2-    ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حمایت سیاسی 

و قضایی از فعالین این بخش
وظایف  در  دولت  گری  تصدی  بخش  حذف   -۳
غیرحاکمیتی و تفویض اختیارات به تشکل های حرفه 

ای تخصصی
۴- پشتیبانی مادی و معنوی زنجیره ارزش محصوالت 

معدنی
5- تدوین بسته های مربوط به جذب سرمایه گذاری 
و  داخلی  از  اعم  الملل  بین  مقیاس  در  بزرگ  های 

خارجی
در  کشور  خارجی  بازرگانی  بخش  نمودن  فعال   -6
حمایتی  های  بسته  تدوین  و  صادرات  توسعه  جهت 

جهت صادرات
۷- توجه ویژه و سرمایه گذاری کان در بخش اکتشاف 

خصوصاَ اکتشافات عمقی
نقل خصوصاَ حمل و  و  زیرساختهای حمل  ارتقاء   -۸

نقل ریلی.
منبع: معدن 24

توسعه بخش معدن 
در  برنامه ششم توسعه

احمد شریفی - دبیر انجمن سنگ ایران



ویژه نامه صنعت و معدن
روزنامه عصر اقتصاد
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی
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یابی تولید ُکـک جهان در سال 2016  ارز
مقدمه

کک مواد اصلی احیأ و ذوب کننده سنگ آهن در کوره بلندها بحساب می آید. میزان 
تولید چدن مذاب جهان در سال 20۱6، ۱۱5۹.۳ میلیون تن بوده است. میزان تولید 
کک دنیا نیز 6۴۹.۱2۸ میلیون تن گزارش شده است. بر روی کیفیت کک کیفیت 
پارامترهای فرایند  بلند ذغال، عملیات خاموش کردن و  اجزای ذغال، آماده سازی 
کک سازی مهمترین عوامل تاثیر گذار هستند. بزرگترین تولید کننده کک جهان با 
۴۴۹.۱۱ میلیون تن کشور چین بوده است. سهم نواحی اتحادیه اروپا و شمال آمریکا 
و کشورهای مشترک المنافع در تولید کک جهان ۳۸.۷۴5 ، ۱۴.2 ، ۴۳.226 میلیون 
تن برآورد شده است. سهم قاره آسیا و آمریکای التین در تولید کک، به ترتیب 5۳0 
و ۱۳.۱ میلیون تن گزارش شده است. کشورهای خاورمیانه –شمال آفریقا و جنوب 
کک  تولید  میزان  کردند.  تولید  کک  تن  میلیون   ۱.۸2۴ 5.5۸و  ترتیب  به  آفریقا 
بزرگترین شرکت فوالد جهان آرسلور میتال در سال قبل 25.۴ میلیون تن به ثبت 
رسیده است. در بین کشورهای اسامی کشور ترکیه با تولید ۴.۴۸ میلیون تن کک 
در راس قرار دارد. سهم شرکت های گروه ادمیر و کاردمیر در تولید کک ترکیه به 
ترتیب ۳.۳2 و ۱.06 میلیون تن اعام شده است. در سال 20۱6 نسبت تولید کک به 
چدن مذاب در جهان و کشور چین به ترتیب 55.6 و 6۴ در صد برآورد شده است.

تولید کک در کشورهای مختلف جهان
در سال 20۱6 در جهان بالغ بر 6۴۹ میلیون تن کک تولید شده است. سهم کشور چین 
در این تولید 6۹.2 بوده است. در شکل ۱ روند تولید کک کشور چین، دنیا و جهان 
بدون چین مشاهده می گردد. حداکثر تولید کک جهان در سال 20۱۳ به میزان 6۸5 
تن بدست آمده است. حداکثر تولید کک کشور چین نیز در سال 20۱۴ به میزان ۴۷۷ 
میلیون تن حاصل شده است. جدول ۱ نیز بیانگر روند تولید کک جهان و کشور چین 
است. کشورهای ژاپن و روسیه به ترتیب با تولید ۳۱.۱56 و 2۸.62۸ میلیون تن کک 
در رده های دوم و سوم جهان ایستاده اند. میزان تولید کک قاره آسیا بدون چین ۸0.۹ 
میلیون تن محاسبه شده است. در جدول 2 تولید کنندگان کک قاره آسیا از نظر می 
گذرد. تولیدکک در کشور ویتنام ۱00% به روش بازیافت حرارت انجام می گیرد. %۱5 
کک کشور چین با فرایند با بازیافت حرارتی حاصل می شود. در جدول ۳ روند تولید 
کک کشور ژاپن نشان داده شده است. در سال گذشته کشور هند 2۱.65 میلیون تن 
کک تولید کرده و رده چهارم جهان قرار گرفته است. در اتحادیه اروپا بیشترین کک 
را کشور لهستان به میزان ۹.۴ میلیون تن تولید کرده است. کشورهای آلمان و فرانسه 
نیز به ترتیب با تولید ۹.۳۸۷ و ۳.2 میلیون تن کک در رده های دوم و سوم اروپا قرار 
گرفتند. در جدول ۴ کشورهای تولید کننده کک اتحادیه اروپا دیده می شود. در این 
ناحیه تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت می گیرد. دربین کشورهای 
مشترک المنافع بیشترین کک را روسیه به میزان 2۸.62۸ میلیون تن تولیدکرده است. 
در جدول 5 میزان تولید کک این نواحی به نمایش درامده است. میزان تولید مصرف 
کک شرکت فوالد آرسلور میتال به ترتیب 25.۴ و2۹ میلیون تن بوده است. در این 
شرکت همراه با کک ۸.۹ میلیون تن پودر ذغال نیز به کوره بلندها تزریق شده است. 
ظرفیت تولید شرکت آرسلور میتال کک ۳2.۸ میلیون تن اعام شده است. میزان 
مصرف کک شرکت یاد شده 2۹ میلیون تن برآورد شده است. میزان تولید کک شرکت 
آرسلور میتال لهستان در سال گذشته بالغ بر ۴.6۳ میلیون تن بوده است. شایان ذکر 
است شرکت آرسلور میتال لهستان بزرگترین تولیدکننده کک اروپا به حساب می آید. 
میزان مصرف کک در شرکت آرسلور میتال برزیل ۴2۹ هزار تن بوده است. میزان تولید 
کک شرکت آرسلور میتال Gent بلژیک نیز ۱.2 میلیون تن بوده است. یکی از شاخص 

های مهم اقتصادی میزان مصرف کک بازای هر تن چدن مذاب تولیدی است. این نرخ 
برای کوره بلندهای آلمان در سال گذشته ۳2۷.6 کیلوگرم کک بر تن چدن مذاب 
برآورد شده است. شایان ذکر است سوخت های کمکی پودر ذغال و مازوت استفاده 
شده در کوره بلندهای آلمان در سال قبل به ترتیب ۱۷۱و ۱.5 کیلو گرم بر تن چدن 
مذاب بوده است. ضمناً میزان کک مصرفی در تولید زینتر نیز ۴2.۴ کیلوگرم بر تن 

چدن مذاب گزارش شده است.
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 3610رکت آرسلور میتال کك ش ظرفیت تولید است.
میلیون تن اعالم شده است. میزان مصرف کك شرکت یاد 

میزان تولید کك میلیون تن برآورد شده است.  69شده 
 4123شرکت آرسلور میتال لهستان در سال گذشته بالغ بر 

میلیون تن بوده است. شایان ذکر است شرکت آرسلور 
ا به حساب روپمیتال لهستان بزرگترین تولید کننده کك ا

می آید. میزان مصرف کك در شرکت آرسلور میتال 
 هزار تن بوده است. میزان تولید کك میزان 469برزیل 

میلیون  016نیز  بلژیك Gentتولید کك شرکت آرسلور میتال 
یكی از شاخا های مهم اقتصادی میزان  تن بوده است.

مصرف کك بازای هر تن چدن مذاب تولیدی است. این 
 36212ای کوره بلندهای آلمان در سال گذشته نرخ بر

کیلوگرم کك بر تن چدن مذاب برآورد شده است. شایان 
های کمكی پودر ذغال و مازوت ذکر است سوخت

استفاده شده در کوره بلندهای آلمان در سال قبل به ترتیب 
کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده است. ضمناً  012و  020

کیلو گرم برتن  4614زینتر نیز میزان کك مصرفی در تولید 
 چدن مذاب گزارش شده است.

 
 .روند تولید کک جهنن و سهم کشور چین .0 شکل

 . روند تولید کک جهنن و کشور چین 0 جدول
 سنل اخیر. 06در 

 

 .6107تولید کنندگنن کک قنره آسین در سنل  .6 جدول

 
 .روند تولید کک کشور ژاپن .3 جدول

 
 .6107تولید کنندگنن کک اتحندیه اروپن در سنل  .4جدول 

 
تولید کنندگنن کک ننحیه کشورهنی  .5 جدول

 .6107المننفع در سنل مشترک
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یكی از شاخا های مهم اقتصادی میزان  تن بوده است.
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میلیون تن  011230در ناحیه شمال آمریكا ایاالت متحده با 
 31924گذشته است. در کشور آمریكا در سال  پیشتاز

میلیون تن کك به روش بازیافت حرارتی تولید شده است. 
 میلیون 612سال گذشته در آمریكا  واز طرف دیگر در دو

ه است. یی( تعطیل شدیاسازی )بازیافت شیمتن ظزفیت کك
و  61100 های کانادا و مكزیك به ترتیب با تولیدکشور
ر سال های بعدی قرار دارند. دمیلیون تن در رده 01300

ن تن بوده میلیو 0416ل تولید کك این ناحیه گذشته ک
است. در آمریكای التین میزان تولید کك در سال قبل 

میلیون تن گزارش شده است. کشور برزیل با  031122
میلیون تن کك در رده اول قرار گرفته است.  91262تولید 

میلیون تن کك  01240شایان ذکر است در کشور برزیل، 
ت سان کك به روش بازیافت حرارتی تولید توسط شرک

کنندگان کك ناحیه تولید  2است. در جدول شده 
یان شده است. شرکت نما 6102آمریكای التین در سال 

میلون  21292در آمریكا جمعاً  سان کك در سال گذشته
ت تولید کرده است. رتن کك به روش بازیافت حرا

سازی شرکت سان کك های کك مشخصات باطری
ارائه شده  2ریكا به روش بازیافت حرارت در جدول آم

ی های کك سازاست. ظرفیت تولید اسمی و مؤثر باطری
 6میلیئون تن است. در شكل  0019و  04آمریكا به ترتیب 

ازی های کك ستوزیع ظرفیت تولید اسمی و مؤثر باطری
گردد. در منطقه خاور میانه و کشور آمریكا مشاهده می

در رده میلیون تن کك  4130کیه با تولید شمال آفریقا تر
اول ایستاده است. میزان تولید کك جمهوری اسالمی 

وب آهن ذمیلیون تن برآورد شده است. سهم  010ایران 
هزار تن  900اصفهان در تولید کك ایران نزدیك به 

 011برآورد شده است. سهم کشور مصر در این منطقه 
میلیون تن  2120احیه هزار تن بوده است. کل تولید این ن

بوده است. در جنوب آفریقا کشور های آفریقای جنوبی و 

در ناحیه شمال آمریکا ایاالت متحده با ۱0.۷۳۸ میلیون تن پیشتاز است. در کشور 
آمریکا در سال گذشته ۳.۹5۴ میلیون تن کک به روش بازیافت حرارتی تولید شده 
است. و از طرف دیگر در دو سال گذشته در آمریکا 2.5 میلیون تن ظرفیت کک سازی 

)بازیافت شیمیایی( تعطیل شده است. کشورهای کاناد و مکزیک به ترتیب با تلودی 
2.0۸۱ . ۱.۳۸۱ میلیون تن در رده های بعدی قرار دارند. در سال گذشته کل تولید 
کک این ناحیه ۱۴.2 میلیون تن بوده است. آمریکای التین میزان تولید کک در سال 
قبل ۱۳.066 میلیون تن گزارش شده است. کشور برزیل با تولید ۹.525 میلون تن کک 
در رده اول قرار گرفته است. شایان ذکر است در کشور برزیل ۱.۷۴۱ میلون تن کک 
توسط شرکت سان کک به روش بازیافت حرارتی تولید شده است. در جدول 6 تولید 
کنندگان کک ناحیه آمریکای التین در سال 20۱6 نمایان شده است. شرکت سان کک 
در سال گذشته در آمریکا جمعاً 5.6۹5 میلیون تن کک به روش بازیافت حرارت تولید 
کرده است. مشخصات باطری های کک سازی شرکت سان کک آمریکا به روش بازیافت 
حرارت در جدول ۷ ارائه شده است. ظرفیت تولید اسمی و موثر باطری های کک سازی 
کشور آمریکا مشاهده می گردد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ترکیه با تولید ۴.۳۸ 
میلیون تن کک در رده اول ایستاده است. میزان تولید کک جمهوری اسامی ایران ۱.۱ 
میلیون تن برآورد شده است. سهم ذوب آهن اصفهان در تولید کک ایران نزدیک به 
۹۸۱ هزار تن برآورد شده است. سهم کشور مصر در این منطقه ۱00 هزار تن بوده است. 
کل تولید این ناحیه 5.5۸ میلیون تن بوده است. در جنوب آفریقا کشورهای افریقای 
جنوبی و زیمباوه به ترتیب ۱.۷5۴ و 0.0۷ میلوین تن کک تولید کرده اند. میزان تولید 
کک کشور استرالیا در سال 20۱6، 2.۴۴۸ میلیون تن ثبت شده است. جدول ۸ نشانگر 
میزان تولید کک در نواحی مختلف دنیا در سال 20۱6 است. میزان صادرات و واردات 

کک کشور آمریکا به ترتیب ۹0۷و20۸ هزار تن بوده است.

صادرات کک دنیا
حجم صادرات کک جهان در سال گذشته 25 میلیون تن به ثبت رسیده است. سهم 
کشور چین در این صادرات ۱0.۱2 میلیون تن به ارزش ۱.۴۳ میلیارد دالر بوده است. 
در شکل ۳ روند صادرات کک چین در ماههای مختلف سال های 20۱5و20۱6 دیده 
می شود. سهم صادرات کک استان Shanxi ۷.65 میلیون تن بوده است. در جدول 
۹ روند صادرات کک کشور چین از نظر می گذرد. میانگین قیمت صادرات کک کشور 
چین ۱۴۱.۳6 دالر بر تن گزارش شده است. ۴۴2 میلیون تن کک در داخل کشور 
چین به مصرف رسیده است. میزان واردات کک هند و ژاپن از چین به ترتیب، 2.۷۱و 
2.22 میلیون تن بوده است. میزان واردات کک آفریقای جنوبی از کشور چین 2.۱5 
میلیون تن بوده است. از طرفی میزان واردات کک ویتنام و کره جنوبی از چین نیز 
به ترتیب، ۴۳۱و2۹۹ هزار تن بوده است. در شکل ۴ میانگین قیمت صادرات کک 
دسامبر  ماه  در  دیده می شود.  های 20۱5و20۱6  مختلف سال  ماههای  در  چین 
20۱6 میزان صادرات کک کشور چین ۹00 هزار تن به ارزش ۱۸۴.۹۹ میلیون دالر 
بوده است. میانگین قیمت صادرات کک کشور جمهوری چک و لهستان ۱5۱یورو 
بر تن بوده است. میزان صادرات کک لهستان در سال قبل 5.۹ میلیون تن گزارش 
شده است. میزان واردات کک کشور آلمان در سال قبل ۱.۷6 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. بیشترین واردات کک آلمان از کشور لهستان به میزان ۱.۳ میلیون ثبت 
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میلیون تن کك به روش بازیافت حرارتی تولید شده است. 
 میلیون 612سال گذشته در آمریكا  واز طرف دیگر در دو

ه است. یی( تعطیل شدیاسازی )بازیافت شیمتن ظزفیت کك
و  61100 های کانادا و مكزیك به ترتیب با تولیدکشور
ر سال های بعدی قرار دارند. دمیلیون تن در رده 01300

ن تن بوده میلیو 0416ل تولید کك این ناحیه گذشته ک
است. در آمریكای التین میزان تولید کك در سال قبل 

میلیون تن گزارش شده است. کشور برزیل با  031122
میلیون تن کك در رده اول قرار گرفته است.  91262تولید 

میلیون تن کك  01240شایان ذکر است در کشور برزیل، 
ت سان کك به روش بازیافت حرارتی تولید توسط شرک

کنندگان کك ناحیه تولید  2است. در جدول شده 
یان شده است. شرکت نما 6102آمریكای التین در سال 

میلون  21292در آمریكا جمعاً  سان کك در سال گذشته
ت تولید کرده است. رتن کك به روش بازیافت حرا

سازی شرکت سان کك های کك مشخصات باطری
ارائه شده  2ریكا به روش بازیافت حرارت در جدول آم

ی های کك سازاست. ظرفیت تولید اسمی و مؤثر باطری
 6میلیئون تن است. در شكل  0019و  04آمریكا به ترتیب 

ازی های کك ستوزیع ظرفیت تولید اسمی و مؤثر باطری
گردد. در منطقه خاور میانه و کشور آمریكا مشاهده می

در رده میلیون تن کك  4130کیه با تولید شمال آفریقا تر
اول ایستاده است. میزان تولید کك جمهوری اسالمی 

وب آهن ذمیلیون تن برآورد شده است. سهم  010ایران 
هزار تن  900اصفهان در تولید کك ایران نزدیك به 

 011برآورد شده است. سهم کشور مصر در این منطقه 
میلیون تن  2120احیه هزار تن بوده است. کل تولید این ن

بوده است. در جنوب آفریقا کشور های آفریقای جنوبی و 
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ر سال های بعدی قرار دارند. دمیلیون تن در رده 01300

ن تن بوده میلیو 0416ل تولید کك این ناحیه گذشته ک
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آیا می دانید؟
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لوکزامبورگ، 2/۱۳ میلون تن بوده است.
کنورتور  روش  به  خام  فوالد  تولید  میزان   
اکسیژنی )۱00 درصد( شرکت Bremen آرسلور 
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است.
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است.
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CO2 جلوگیری شده است.
 ظرفیت تولید کک شرکت آرسلور میتال، ۳۳/۳ 

میلیون تن گزارش شده است.
)مرجع فوالد ۹5(
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یون تن کك تولید میل 1112و  01224زیمباوه به ترتیب 
،  6102کشور استرالیا در سال اند. میزان تولید کك کرده

نشانگر میزان   0میلیون تن ثبت شده است. جدول  61440
است.  6102ل تولید کك در نواحی مختلف دنیا در سا

میزان صاردات و واردات کك کشور آمریكا به ترتیب 
 هزار تن بوده است. 610و  912

 صادرات کك دنیا
میلیون تن  62حجم صادرات کك جهان در سال گذشته 

به ثبت رسیده است. سهم کشور چین در این صادرات 
 میلیارد دالر بوده است. 0143میلیون تن به ارزش  01106

های مختلف صادرات کك چین در ماه روند 3در شكل 
دیده می شود. سهم صادرات کك  6102و  6102های سال

روند  9در جدول  میلیون تن بوده است. Shanxi 2122استان 
مت قیگذرد. میانگین صادرات کك کشور چین از نظر می

دالر بر تن گزارش شده  040132 صادرات کك کشور چین
کشور چین به مصرف کك در داخل میلیون تن  446است.
ه است. میزان واردات کك هند و ژاپن از چین به ترتیب، رسید
میزان واردات کك آفریقای  میلیون تن بوده است.6166و  6120

ان از طرفی میز میلیون تن بوده است. 6102چین جنوبی از کشور 
و  430واردات کك ویتنام و کره جنوبی از چین نیز به ترتیب، 

میانگین قیمت صادرات  4است. در شكل هزار تن بوده 699
دیده  6102و  6102های های مختلف سالکك چین در ماه

صادرات کك کشور چین میزان  6102شود. در ماه دسامبر می
ن میانگیمیلیون دالر بوده است.  004199هزار تن به ارزش  911

 020قیمت صادرات کك کشور جمهوری چك و لهستان 

میزان صادرات کك لهستان در سال قبل  یورو بر تن بوده است.
میلیون تن گزارش شده است. میزان واردات کك کشور  219

یشترین ب میلیون تن به ثبت رسیده است. 0122آلمان در سال قبل 
میلیون ثبت  013واردات کك آلمان از کشور لهستان به میزان 

میزان واردات و صادرات کك اکراین در سال  .شده است
 میلیون تن گزارش شده است. 0162و  11622یب به ترت 6102

 میزان تولید کک در نواح: مختلف جهنن  . 8 جدول
 .6107در سنل 

 
 .روند صندرات کک کشور چین. 9 جدول
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03 

 
هنی . میننگین قیمت صندرات کک چین در منه4شکل 

 .6107و  6105هنی مختلف سنل

 گیرینتیجه
  میلیون تن کك تولید  24910در دنیا  6102در سال

میلیون تن آن به نقاط دیگر جهان  62که شده است 
درصد کل تولید جهان(. سهم  319صادر شده است )

میلیون تن  01106چین در این صادرات کك کشور 
 میلیارد دالربوده است . 0143به ارزش 

  ننده و ککشور چین بزرگترین تولید کننده، مصرف
کك  % 29صادر کننده کك جهان است. بیش از 

 .جهان در کشورچین تولید شده است
  فرایند تولید کك به روش بازیافت حرارتی بطور

کك  %02روزافزون در حال رشد است. هم اکنون 
کك ویتنام  % 011آمریكا و کك %69تولیدی چین، 

در سال  شود.به روش بازیافت حرارت تولید می
شرکت سان کك درآمریكا و برزیل به  6102

تن کك را به روش  میلیون 01240و  31924ترتیب 
 بازیافت حرارت تولید و به فروش رسانده است.

 کننده تولید چدن مذاب در  اکك الزمه مواد احی
یت مصرف آن بستگی به کیفکوره بلند است. میزان 

هیزات بكار رفته دارد.تزریق ، مواد آهندار و تجکك
های کمكی بخصوص تزریق پودر ذغال سوخت

در کوره بلند ان قیمت را رمیزان مصرف کك گ
 آورد.پائین می

  میانگین قیمت صادرات کك چین و  6102در سال
دالر بر  040132جمهوری چك به ترتیب  –لهستان 

 یورو برتن بوده است. 020تن و

 دانید ؟آیا می

 شرکت آرسلور  میزان تولید فوالد خام
میلیون تن  13/2میتال لوکزامبورگ، 

 .بوده است

  میزان تولید فوالد خام به روش
( درصد 100) کنورتور اکسیژنی
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مقدمه
در  را  معدنی  های  فعالیت  حوزه  هدف،  بازارهای  و  آب  انرژی،  معادن،  بودن  فراهم 
موفقیت بی نظیری قرار داده است که می تواند آن را پیشران توسعه کشور در چارچوب 
ایده تاسیس و فعالیت سازمان توسعه و نوسازی  اقتصاد مقاومتی بسازد.  بی تردید 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( حاصل تفکر هوشمندانه با تکیه بر واقعیت های 
معادن ایران است که این سازمان می تواند حلقه وصل کارآمد توانمندی های معدنی 

ایران و سامان بخش فعالیت بخش های مختلف اقتصادی در این حوزه باشد.
الف( دارایی و توانمندی های معدنی ایران: 

ایران کشوری است با منابع معدنی غنی و مزیت های فراوان در بخش صنایع معدنی 
که امکان رشد و توسعه این بخش از منابع کشور را با سرعت باال فراهم می کند.

تاکنون نزدیک به 6۸ نوع ماده معدنی مختلف در ایران شناسایی شده که ذخایر 
مس، روی و سنگ آهن شاخص ترین آنها بشمار می رود. ذخایر مس و روی ایران هر 
کدام چهار درصد از کل ذخایر این دو فلز در جهان را تشکیل می دهند و سنگ آهن 
ایران نیز 0/۸ درصد )هشت دهم درصد( از کل ذخیره این ماده معدنی در دنیاست. 
در حال حاضر نزدیک به 5۷ میلیارد تن ذخایر معدنی تثبیت شده در کشور وجود 
دارد که این میزان حاصل اکتشاف حدود ۱00 هزار کیلومتر مربع از کل مساحت 
کشور است که تنها حدود ۷ درصد از پهنه سرزمین ایران را در برمی گیرد. این رقم 
به خوبی نشان دهنده ظرفیت باالی اشکار و پنهان اقتصادی ایران در حوزه معادن را 
روشن می کند. سال گذشته ایاالت متحده ۷2 میلیارد دالر از استخراج مواد معدنی 
درآمد به دست آورد اما این رقم در چند چرخه و با احتساب ارزش افزوده در صنایع 

پایین دستی به 2۱00 میلیارد دالر درآمد بالغ شده است.

مزیت هاي کالن معدن و صنایع معدني در ایران
۱ - وجود 5۷ میلیارد تن ذخایر شناخته شده

2 - دسترسي به انرژي و آب هاي آزاد
۳ - وجود نیروي انساني ماهر

۴ - وجود بازارهاي مصرف در ۱۴ کشور همسایه
سهم در اقتصاد ملي: سهم ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدني و صنعت 

ایران معادل ۳6درصد تولید ناخالص داخلي است. 
اهمیت:  سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران نقطه شروع صنعتي شدن 

کشور به شمار مي آید و به دلیل رشد مصرف این 

پتانسیل ها و چالش های توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور
مشخصات کلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران به شرح زیر است:

۱ - ۱ درصد جمعیت دنیا و ۷% ذخایر دنیا 
2 - ارزش بیش از ۷00 میلیارد دالر 
۳ - ۳6/5 درصد  ارزش بورس ایران 

۴ - مزیت انرژی کشور 
5 - صادرات ۷.۷ میلیارد دالر – ۴۱% غیرنفتی 

6 - تعداد معادن فعال 5۳00 معدن 
۷ - 620 هزار اشتغال 

۸ - 6۸  نوع ماده معدنی 
میلیارد   5۷ و  قطعی  تن  میلیارد   ۴0 دارای  معدنی  غنی  کشور  پانزدهمین   -  ۹

احتمالی 

سهم معدن از تولید ناخالص داخلی 
آخرین آمارهاي بانک مرکزي از کارنامه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹5 نشان مي دهد 
با وجود اینکه این بخش از فعالیت های اقتصادی کشور دارای پتانسیل های بالقوه 

سرمایه گذاری و توسعه بوده و می تواند موتور محرک اقتصاد کشور شود، اما سهم 
ارزش افزوده آن در GDP نزدیک به یک درصد بوده است. این رقم در بخش صنایع 
معدنی نیز در حدود 5 درصد بوده و مي توان گفت که سهم معدن و صنایع معدني 

در تولید ناخالص داخلي کشور بالغ بر 6 درصد است.
محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که، تولید 
ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹5 )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹0( به 66۹ هزار 
و ۱۱۱ میلیارد تومان )حدود ۱۷۹ میلیارد دالر( رسیده است که در مقایسه با رقم 
دوره مشابه سال قبل )5۹۴ هزار و 6۷0 میلیارد تومان یا حدود ۱60 میلیارد دالر(، 
با در نظر گرفتن سهم 6 درصدي  بنابراین  یافته است.  افزایش  معادل ۱2.5 درصد 
معدن و صنایع معدني در تولید ناخالص داخلي مي توان گفت که ارزش تولیدات این 
بخش در سال ۹5 حدود ۴0 هزار میلیارد تومان معادل ۱0.۷ میلیارد دالر بوده است. 
ارزش افزوده یا مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در بخش معدن طی سال ۹5 
حدود 5 هزار و ۱00 میلیارد تومان معادل ۱.۳ میلیارد دالر بوده که نشان دهنده 
سهم ۷ دهم درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است. بر اساس اعام بانک 
مرکزی، بخش معدن در سال ۹5، 2.۱ درصد رشد داشته در حالیکه این رقم برای 

سال ۹۴، منفی ۱0.5 درصد بوده است.

ب(نقش سازمان های توسعه ای در اقتصاد ایران:
رسالت: سازمان های توسعه ای همواره برای تحقق اهداف کان اقتصادی کشور در 

کمک به مناطق محروم و حضور در طرح های پرریسک، فعالیت می کنند. 
هدف اصلی: توسعه کشور بر مبنای ایجاد زیرساخت ها در مناطق مستعد و حتی 
دور افتاده ) این امر در ذیل سیاست های اقتصادی مقاومتی جای می گیرد.( البته 
این سازمان ها حتی در کشورها پیشرفته همچون ژاپن و ایاالت متحده امریکا نیز 
وجود دارد و با توجه به فعالیت هایی که در امور زیرساختی و پرریسک انجام می 

دهند، مورد حمایت دولت ها نیز قرار می گیرند. 
به  این روزها  نفتی،   به درآمدهای  اتکا  افزایش نقش درآمدهای معدنی در کاهش 
ویژه در جریان اقتصاد مقاومتی – مد نظر مقام معظم رهبری- اهمیت باالیی پیدا 
کرده است. یکی از برنامه های دولت یازدهم با توجه به کاستی های موجود، بهبود 
نقش معدن در تولید ناخالص ملی بوده است. در شرایط کنونی که کشور با کمبود 
نقدینگی و ... با محدودیت سرمایه گذاری شده است، تقویت سازمان های توسعه ای 
همچون ایمیدرو این خأل را جبران خواهد کرد تا مناطق کمتر توسعه یافته با ایجاد 

زیرساخت و تعریف پروژه های جدید میزبان سرمایه های داخلی و خارجی شوند.
مصوبه مجلس ادامه حیات سازمان های توسعه ای را مهیا می کند تا برنامه های خود 
را دنبال کنند. همچنین با تعریف طرح های جدیدی که بخشی از سهام آنها به بخش 

از ابتدای دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت

ایمیدرو؛  حرکت در جهت 
استفاده از توان بخش خصوصی



ویژه نامه صنعت و معدن
روزنامه عصر اقتصاد
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی
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خصوصی تعلق می گیرد، می توان عاوه  بر تقویت بخش خصوصی، رونق را در مناطق 
کم برخوردار به وجود آورده و پس از گذشت زمان ۳ سال،  به طور کامل شرکت را 

به بخش خصوصی واگذار کرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در ابتدای اخیرا با انتشار گزارشی درباره 
شرکت های  واگذاری   ... اخیر  سال های  در   « کرد:  تاکید  ای  توسعه  های  سازمان 
زیرمجموعه نیز جایگاه این سازمان )ایمیدرو( را تضعیف کرده است. با واگذاری های 
طرح های  قالب  بخش  دولت  دیون  رد  به  صورت  اخیر  سال های  در  شده  انجام 
توسعه ای و اکتشافی سازمان متوقف یا حداقل »کند« شدند. اما از سویی دیگر خود 
سازمان نیز متاثر از قانون برنامه پنجم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
زیرمجموعه خود  واگذاری شرکت های  از  منابع حاصل  از  استفاده  در  و  نداشته  را 

محدودیت داشته است«.

ج(عملکرد ایمیدرو در پایان دولت دهم و اقدامات دولت یازدهم:
ایمیدرو در شروع دولت تدبیر و امید وارث ۴۷ طرح بود. از این ۴۷ طرح ، ۱2 طرح 
فعال و نیمه فعال و ۳5 طرح در وضعیت غیر فعال بود . ایمیدرو با چابک سازی 
ساختار خود و بدون تغییر در سرمایه انسانی، فصلی جدید را آغاز کرد. فصلی که 
ایمیدرو مجددا به ثبات رسید و تصمیم سازی های علمی بر اساس توجیهات فنی 
و اقتصادی از یک سو و منظور کردن اقتصاد مقاومتی از دیگر سو، زمینه توسعه و 
پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی و ایجاد اشتغال پایدار را با کمک و مشارکت 

گرفتن از بخش خصوصی فراهم کرد. 
ابتدا ۸ طرح فوالد استانی مورد بررسی قرار گرفت. یک طرح کاما به بخش خصوصی 
واگذار شد. با ابتکار عمل یک روش به روش های تامین مالی ایمیدرو اضافه شد و 
۷ طرح دیگر، به مشارکت گذاشته شد و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 
شرکای ایمیدرو اقدام به سرمایه گذاری کردند. لذا طرح های فوالدی از بحران خارج 

و جانی دوباره یافتند.
از سوی دیگر طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت نزدیک به سه دهه در نوبت اجرا 
بود و هر بار به دالیلی مجددا متوقف می شد، سر انجام در آذر ماه ۱۳۹۳، طراحی 
پایه طرح با شرکت اتوتک به امضاء رسید. بخش های زیر بنایی طرح نیز اجرا شده 
است. پایلوت آذر شهر که برای تولید آزمایشی نفلین سینیت ایجاد شده بود، تغییر 
کاربری داده و برای تولید بوهمیت ، پایه کاتالیست و کاتالیست مورد استفاده قرار 
گرفت. همچنین طرح آلومینیوم جنوب از دی ماه ۱۳۹۴ عملیاتی شد. این طرح، 
بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور خواهد بود. زمین، گاز و سایر زیرساخت 
ها آماده و عملیات اجرایی آن توسط شرکت چینی زده شده است و تا نیمه دوم 
سال ۹۷، اولین شمش آن  به بازار عرضه خواهد شد. قرارداد تکمیل فاز اول کارخانه 
به ظرفیت ۳۷ هزار تن منعقد شده و مراحل  نیز  آلومینیوم جاجرم  تولید شمش 
پایانی را طی می کند. یکی از طرح های بزرگی که در این مدت بازیابی شد ، سرب 
و روی مهدی آباد است . این معدن یکی از بزرگترین معادن روی جهان است که 
در حالت سکون قرار داشت. پس از انجام فراخوان جدید، شرکت هایی از ۷ کشور 
یک  نهایت  در  رسیدند.  نهایی  مرحله  به  فعالیت  و  گذاری  سرمایه  برای  صاحبنام 
کنسرسیوم، موفق به اخذ پروژه شد. پیشتر بخش باریت این معدن از سال ۹۴ راه 
اندازی و فروش خود را آغاز کرده بود. طرح سرب و روی موجب تولید ۸00 هزار تن 

کنسانتره روی و ۸0 هزار تن کنسانتره سرب و نقره خواهد شد که اشتغالی ۱000 
نفره به همراه خواهد داشت.

الکترود   ، از  عبارتند  شدند  خارج  سکون  حالت  از  که  هایی  طرح  از  دیگر  برخی 
پتاس   ، زرشوران  ، طای  هرمزان  و  هرمز  نیروگاه   ، آنتیموان سفیدابه   ، گرافیتی 
خور و بیابانک، پاالیشگاه قطران زرند، طرح های کنسانتره و گندله سازی سنگان ، 
مناطق ویژه صنایع انرژی بر پارسیان و المرد، فرآوری تیتانیوم کهنوج، تجهیز معادن 

گل گهر ۴ – 5 – 6 ، زغالسنگ ُخمرود و تولید گرین کک.

د(مدل های همکاری با بخش خصوصی و غیر دولتی: 
یکی از اقداماتی که ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم و همراستا با اصل ۴۴ قانون 
اساسی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به کار گرفته و در دولت دوازدهم نیز 
بر آن تاکید دارد، قراردادهای مشارکتی و خروج از بنگاه داری است. در سال های 
قبل سپردن پروژه ها به صورت پیمانکاری گام های نخستین ایمیدرو در استفاده 
از توان بخش خصوصی به شمار می آمد اما این سازمان از سال های گذشته رو به 
قراردادهای مشارکتی آورده است. به تازگی قرارداد استخراج و فروش برجا سنگ 
آهن از معدن شماره 2 گل گهر با کنسرسیومی از بخش خصوصی منعقد شده است. 
این برای نخستین بار است که در آن معدن چنین قراردادی بسته می شود. قرارداد 
فوق بخشی از تغییر نگرشی است که ایمیدرو در آینده نیز با هدف توجه به اصل ۴۴ 

قانون اساسی آن را گسترش خواهد داد.

تامین مالی معدن و صنایع معدني در دولت یازدهم
همزان با شروع به کار مدیریت جدید ایمیدرو از نیمه سال ۱۳۹2 در دولت یازدهم، 
برنامه راه اندازی طرح ها و تامین مالی برای فعال سازی ۳۴ پروژه در بخش های 
فوالد،  آلومیینوم،  طا، مس، زغالسنگ و ... آغاز شد. ارزش سرمایه گذاری این تعداد 
طرح به 2۴هزار میلیارد تومان می رسد که بر اساس سیاست های اباغی اصل ۴۴ 
مشارکت  با  رقم  این  از  درصد  مقاومتی، ۸0  اقتصاد  بر  تاکید  نیز  و  اساسی  قانون 
بخش خصوصی تامین و سبب ایجاد تحرک در پروژه ها شد. همزمان مذاکرات برای 
تامین مالی طرح های استانی فوالد آغاز و در نهایت ارزش ال سی های باز شده به 
۱.6 میلیارد یورو رسید. از آنجایی که فرایند توسعه این بخش بطور مستمر توسط 
ایمیدرو درحال اجراست، برنامه امسال نیز برای راه اندازی طرح ها و شروع عملیات 

اجرایی در قسمت های بعد اعام می شود.

افتتاح طرح ها
است.  ایران  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  ای  توسعه  سازمان  بزرگترین  ایمیدرو 
های  بخش  در  ایران  تولیدی  های  ظرفیت  گذشته  سال   ۱5 طی  سازمان  این 
فوالد، آلومینیوم، مس، زغالسنگ و حتی در سال های نخستین، سیمان را توسعه 
از ۱۳  با رقمی بیش  از ۱۱0 طرح  پانزده سال بیش  این  ایمیدرو در   . داده است 

میلیارد دالر افتتاح و راه اندازی کرده است .
ایمیدرو در دوره جدید فعالیت های خود برنامه تامین مالی را تغییر داد و با مشخص 
کردن روش های جدید تامین مالی  جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در 

رئوس فعالیت های خود قرار داد . 
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ارزش راه اندازی 28 پروژه 
ایمیدرو از تابستان سال ۱۳۹2 با تشکیل تیم های عملیاتی و کارشناسی و حضور 
کارگاهی مدیران ارشد، برنامه راه اندازی طرح ها را تدوین و به مدیریت ها، شرکت ها 
و واحدهای تابعه اباغ کرد. طی ۴ سال گذشته)شهریور ۹2 تا شهریور ۹6( 2۸ طرح 
وارد مدار تولید شدند. ارزش طرح های افتتاح شده تا پایان نیمه نخست سال ۹6 
)پایان دولت یازدهم( به بیش از ۳ میلیارد و ۱۸0 میلیون دالر رسید. با راه اندازی 
این تعداد پروژه بیش از ۴600 شغل مستقیم و 6200 شغل غیر مستقیم ایجاد شد. 
این طرح ها عبارتند از طای زرشوران، سیمان ونزوئا، میله گذاری المهدی ، پایلوت 
پترولیوم کک ، فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، پتاس 
خور بیابانک، پاالیشگاه قطران زرند ، فاز دوم تغلیظ مس سرچشمه، فاز دوم تغلیظ 
توسعه  طرح  قالب  در  معدنی  سازی  جاده  و  برق  انتقال  پروژه   ۱۳ سونگون،   مس 
زیرساخت مناطق معدنی ایران و راه اندازی نخستین کارخانه آهن اسفنجی از طرح 
های استانی فوالد )سفید دشت( است. همچنین افتتاح کارخانه پیشرفته زغالشویی 
سواد کوه،  نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش ایرانی )PERED(، افتتاح 
نخستین گندله سازی شرق کشور در سنگان از جمله کارخانه هایی بودند که در 

نیمه نخست سال ۹6 به بهره برداری رسیدند.

ه(ایمیدرو ؛ توانمندساز بخش معدن و صنایع معدنی ایران:
اکتشاف و توسعه

اکتشاف مقدمه معدنکاری و تولید مواد معدنی است؛ مواد معدنی که در کارخانه های 
فرآوری به شمش و انواع محصول تبدیل و در نهایت در اختیار کارخانه های تولید 
محصوالت مصرفی قرار می گیرد. نقطه شروع و پیش نیاز تمامی این فرایند،  انجام 

عملیات اکتشاف است.
از سوی دیگر ایران از دهه گذشته برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه را پیش رو قرار 
داده است. به طور مثال قرار است تا افق ۱۴0۴ ظرفیت تولید فوالد از حدود 2۸ 
میلیون تن فعلی به 55 میلیون تن، آلومیینوم از ۴۷۷ هزار تن به ۱.5 میلیون تن و 
مس از 220هزار تن به ۴۴0هزار تن افزایش یابد. یکی از نیازهای اولیه تحقق این 
برنامه ها، انجام فعالیت های اکتشافی برای تامین خوراک تولید مواد معدنی است. 
بر همین اساس از سال ۱۳۹۳ طرحی آماده شد که هدف آن شناسایی ذخایر جدید 
مواد معدنی بود. از همین رو برنامه وسیع اکتشاف در 250 هزار کیلومتر مربع از 
مساحت کشور آغاز شد. تا پیش از آن سال، تنها ۷درصد از مساحت ایران تحت انجام 
فعالیت های اکتشافی قرار گرفته بود. برنامه جدید اکتشاف 2.5 برابر اکتشافات انجام 
شده در ۸0 سال گذشته است که بیش از ۳6 پهنه و ۴00محدوده امید بخش در 20 

استان کشور را در برمی گیرد. 
در این برنامه فقط ۱2هزار کیلومتر مربع اکتشاف در منطقه معدنی سنگان انجام 
شده است به طوری که پیشتر تصور می شد »سنگان« تنها دارای ذخایر و معادن 
قابل  ذخایر  تازگی  به  اکتشاف،  عملیات جدی  اجرای  اثر  در  اما  است  آهن  سنگ 

توجهی سرب و روی کشف شده است.
طی ۴ سال گذشته سرمایه گذاری انجام شده در بخش اکتشاف به بیش از ۴5۴ 
مشغول  داخلی  برنامه حدود ۱00 شرکت خصوصی  این  در  رسید.  تومان  میلیارد 
اجرای پروژه های اکتشافی شدند و بخش های مختلف خدماتی،  فنی و مهندسی، 
پیمانکاری و ... را برعهده گرفتند. همچنین افزایش همکاری با شرکت های صاحبنام 
خارجی که پس از برجام برای شرکت های ایرانی هموار شده بود، سبب استفاده از 
فناوری های جدید و به روز شد. در این میان عملیات های اکتشاف با استفاده از 

تجهیزات پیشرفته و با دقت باال،  صورت گرفت که در سال های گذشته میسر نبود. 
بر اساس نتایج اکتشافات ایمیدرو در پهنه های اکتشافی کشور، فاز شناسایی ۱00 
درصد پهنه ها به اتمام رسیده و در برخی از این پهنه ها، فاز پی جویی و اکتشافات 

عمومی نیز پیشرفت های مناسبی را طی کرده است. 
کردستان،  جنوبی،  خراسان  مرکزی،  گلستان،  استان های  در  اکتشافی  پهنه   22
زنجان،  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد،  و  کهگیلویه  بلوچستان،  و  سیستان 

آذربایجان شرقی و کرمانشاه واقع هستند که فاز شناسایی آنها پایان یافته است.
اکتشاف پهنه های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان های مربوطه به ایمیدرو محول شده است. مساحت 
کل پهنه ها 25۴ هزار و ۷۸۹ کیلومتربع و جمع کل محدوده های امیدبخش به ۴۴0 
محدوده رسیده است. نتایج مقدماتی تاکنون نشان از کشف ۴50 میلیون تن ذخیره 
زغال سنگ ، ۳50 میلیون تن ذخیره سنگ آهن و ذخیره ۴0 تنی طا حاصل شده 
است. نکته قابل توجه این است که با طرح های اکتشافی، ذخایر جدیدی از عناصر 
نادرخاکی به دست آمده است. این عناصر از قیمت بسیار باالیی در بازارهای جهانی 

برخوردارند و در عین حال ارزش افزوده باالیی دارند.  

 تولید 6 ماه 96؛ فوالدی های پیشتاز
وضعیت تولید اقام عمده محصوالت معدنی و صنایع معدنی در نیمه نخست سال 

جاری  )۱۳۹6( به شرح زیر است:
با رشد قابل توجهی همراه شدند به طوری تولید  در مدت یاد شده زنجیره فوالد 
شمش،  کنسانتره و گندله سنگ آهن افزایش تولید ۱۴، 2۱ و 25درصدی به را ثبت 
رساندند. اما در بخش مس، شمش آلومینیوم و مس با کاهش تولید مواجه شدند. در 

این میان پودر آلومینا رشد تولید را پشت سرگذاشت. 
عملکرد 6 ماه تولیدات معدن و صنایع معدنی

درصد تغییرتولید 6 ماه 96نام محصول

۱۴+۸.۱ میلیون تنفوالد خام

2۱+۱۸.۸ میلیون تنکنسانتره سنگ آهن

۸-2.۸ میلیون تندانه بندی سنگ آهن

25+۱5.۳ میلیون تنگندله سنگ آهن

5+5.2میلیونمحصول فوالدی

۴-۱66 هزار تنشمش آلومینیوم

۴+۱2۱هزار تنپودر آلومینا

2+5۴0.۹ هزار تنکنسانتره مس

2۹-6۷.5 هزار تنمس کاتد

6-۴2۷.6 هزار تناستخراج سرب و روی )انگوران(

22+۱6.۴ هزار تناستخراج سرب و روی )نخلک(
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نامه  ویژه  گفتگوبا  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عامل  مدیر 
نمایشگاه ضمن اشاره به توجه جدی به ارتقائ بهره وری در تولید مواد 
اولیه و واحدهای صنعتی تهت پوشش این شرکت گفت  : الزمه رشد و 
به آن، کاهش هزینه تولید  توسعه فعالیت های معدنی و صنایع وابسته 
به  اشاره  با  است. وی  بازارهای جهانی  با  پذیری  رقابت  ایجاد ظرفیت  و 
یک  بعنوان  پیشتر  که  سازان  فوالد  جرگه  به  چادرملو  ورود  ضرورت 
شرکت معدنی و تولید کننده مواد اولیه واحدهای فوالد سازی شناخته 
شده است، افزود ، تنها اکتفا کردن به تولید مواد اولیه نمی تواند عامل 
دوام و پایداری یک شرکت خصوصی که سهام آن در اختیار عموم است 
باشد، از طرفی دوراندیشی و آینده نگری الزمه بقاء و ماندگاری در چرخه 

اقتصادی است .
و  معدنی  شرکت  های  فعالیت  توسعه  های  برنامه  در  اساس  این  بر 
صنعتی چادرملو عزم خود را بر تکمیل چرخه تولید فوالد جزم کردیم و 
خوشبختانه، با یاری خدا و اعتماد و حمایت سهامداران حقیقی و حقوقی 

توانستیم این چرخه را تکمیل کنیم .
مدیر عامل چادرملو با تاکید بر تاثیر مثبت بهره گیری از دانش  و فناوری 
های روز در فعالیت های معدنی و صنعتی برای افزایش راندمان تولید و 
کاهش هزینه گفت:   در ساخت کارخانه احیاء و فوالد چادرملو از  آخرین 
فناوری روز دنیا استفاده شده که ویژگی آن برخورداری از روش ) هات 
شارژ ( برای تولید شمش فوالد است . در این روش آهن اسفنجی پیش از 
سرد شدن و با دمای 600 درجه  مستقیمًا وارد کوره های ذوب در کارخانه 
فوالد می شود و در نتیجه موجب صرفه جویی 30 درصدی مصرف برق و 

43 درصدی مصرف آب می گردد.
نوریان با اشاره به تولید بیش از 100 هزار تن شمش فوالد در شش ماهه 
هزار   300 مرز   به  جاری  پایان سال  تا  کرد  امیدواری  اظهار  امسال  اول 
تن شمش فوالد  هدف گذاری شده دست یابیم .  وی همچنین با اشاره 
احیاء چادرملو  نیز تصریح کرد: واحد  نورد  و  احیاء  به ساخت واحدهای 
را طی می کند  پایانی خود  و 600 هزار تن، مراحل  1 میلیون  با ظرفیت 

وانتظار داریم تولید آزمایشی آن از ابتدای سال 97 آغاز  شود. 
انشاهلل  که  کنیم  احداث  نورد  کارخانه  داریم  نظر  در   ، واحد  این  از  پس 
تولید آهن اسفنجی و شمش فوالد  امتداد خطوط  این  واحد در  کلنگ 
در آینده نزدیک به زمین خواهد خورد . این کارخانه هم  با روش هات 
می  تبدیل  کشور  موردنیاز  فوالدی  پروفیل های  به  را  شمش  شارژینگ 
کند. ظرفیت پیش بینی شده این  کارخانه  1 میلیون و 200 هزارتن در 2 

واحد 600 هزار تنی است.
مدیر عامل چادرملو افزود: یکی دیگر از اهداف ما بومی سازی قطعات 
و  معدنی  در شرکت  تولیدی  های  واحد  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و 
صنعتی چادرملو است که خوشبختانه توانستیم تاکنون بیش از 10 هزار 
قطعه از انواع تجهیزات مورد نیاز را با کمک کارشناسان و متخصصان 
بوده و هست که  این  ما  کنیم، همه تالش  تولید  و  بومی سازی  داخلی 
ماشین آالت خارجی  و  قطعات  واردات  و  به خرید  را   وابستگی  خود 
پروژه ها  از  درصد   70 تا   60 ایم  توانسته  راستا   همین  در  و  کنیم  کم 
 500 از  بیش  و  نمائیم   راه اندازی  داخلی  توانمندی های  با  را  خود  ی 
میلیارد تومان از اختالف قیمت کاالی ساخت داخل و قطعات وارداتی 
نیز صرفه  جویی کنیم . وی با تاکید بر همکاری با کشورهای دیگر در 
با  تنگی  تنگا  همکاری  چادرملو  گفت:  شرکت  تکنولوژی  توسعه  زمینه 
شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی داخلی 
دارد بطوریکه تنها در سال گذشته در چارچوب برنامه ارتباط صنعت با 
دانشجویان  کارآموزی  های  دوره  نفر ساعت    7,116 میزان  به  دانشگاه، 
دانشگاههای کشور ، در گرایشهای استخراج ، فرآوری و تولید در مجتمع 

های معدن و صنعتی چادرملو، برگزار گردید.
 نوریان در خصوص نقش  سرمایه های خارجی در بخش معدن و صنایع 
این موضوع توجه داشت، زمانی که  به  باید  ایران چیست؟گفت:  معدنی 
امنیت برقرار باشد بدون شک سرمایه گذاران وارد بخش معدن خواهند 
شد. کشور ما در حال حاضر بدلیل کمبود منابع مالی نه تنها نیازمند ورود 
بازار جهانی   در  فعال  نیازمند حضور  بلکه  است،  سرمایه گذاران خارجی 
که  شوند  وارد  حوزه هایی  به  باید  خارجی  سرمایه گذاران   . هست  هم 
توانایی ما در آنها کم است. اما نکته مهم این است که بازار کشور به دلیل 
تحریم هایی که در سال های گذشته با آن مواجه بودیم از بازار های جهانی 
دور بوده است در نتیجه حاال با بستر های ایجاد شده بهترین فرصت برای 
حضور در این بازار ها است. امروزه رقابتی سخت در بین تولید کنندگان 
مواد معدنی از جمله سنگ آهن به وجود آمده و بدون شک کشورهایی 
موفق به ادامه  تولید خواهند شد که بتوانند هزینه های خود را کاهش و 

در نتیجه محصوالت را با مناسبترین قیمت وارد بازار کنند. 
بنابر این ما نیز باید از فناوری های روز دنیا و روش های کاهش هزینه 
تولید برخوردار باشیم . هر چند برخی متغیرهای داخلی هم نقش قابل 
توجهی در افزایش هزینه های تولید دارند اما نمی توان از تکنولوژی روز 

دنیا هم بی بهره ماند .
بین  همایشهای  و  نمایشگاهها  گونه  این  تاثیر  کمترین  نوریان  مهندس 
رقابت  بازار  در  موفق  ی  ها  شرکت  عملکرد  نحوه  از  آگاهی  را  المللی 
و ظرفیت  ها  قابلیت  معرفی  برای  مناسب  آنرا محملی  و  دانست  جهانی 
های معدنی و صنایع معدنی ایران به سایر کشور ها  برای جذب سرمایه 
گذاری های خارجی را عنوان کرد و افزود:  واقعیت این است که در حال 
حاضر فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی ایران برای توسعه فعالیت های 
خود با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند و اکنون که ارتباطات بین 
المللی پس از لغو تحریم ها نسبت به گذشته بهتر شده است باید از این 

فضای ایجاد شده بهره برداری  مطلوب و مناسب انجام گیرد .

ساخت 10 هزار قطعه صنعتی 
در چادرملو
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مالی  و  اقتصادی  معاون  نادری،  امیرحسین 
این  اعام  با  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
خبر افزود: در سال ۹6 این شرکت به عنوان 
فوالدسازی در خاورمیانه  بزرگترین شرکت 
هدفگذاری  با   )MENA( آفریقا  شمال  و 
انواع  تن  میلیون   ۷ حدود  فروش  و  تولید 
محصوالت گرم، سرد و پوشش دار، دستیابی 
درآمد  تومان  میلیارد   ۴00 و  هزار   ۱۴ به 
سود  تومان  میلیارد   ۴000 تحقق  نهایتاً  و 
میزان  این  که  کرد  هدفگذاری  را  خالص 
سودآوری باالترین حد از زمان بهره برداری 

از این شرکت بوده است
وی عملکرد شش ماهۀ اول سال ۹6 را بسیار درخشان ارزیابی و تصریح کرد: در 
انواع  تن  هزار   2۱۱ و  میلیون   ۳ فروش  با  ۹6 شرکت  سال  ابتدای  ماهه   6 مدت 
محصوالت خود به ارزش 6۷00 میلیارد تومان توانست پس از کسر بهای تمام شده 
و سایر هزینه های خود 2 هزار و 2۳6 میلیارد تومان سود خالص معادل 2۹۸ ریال 
به ازای هر سهم حاصل کند که نسبت به مدت مشابه سال ۹5 از رشدی بالغ بر 

2۴۳ درصدی برخوردار بوده است.
افزود: در شش ماهۀ نخست  اقتصادی و مالی شرکت فوالدمبارکه اصفهان  معاون 
امسال درآمدهای عملیاتی ۴۳ درصد، بهای تمام شده 5 درصد، سود ناخالص ۱۴0 
درصد، سود عملیاتی 2۱5 درصد و نهایتا سود خالص 2۴۳ درصد نسبت به دوره 

مشابه سال قبل، رشد کرده است.
نادری، بهره برداری از طرحهای توسعۀ شرکت، ازجمله ماشین ریخته گری شماره 
5 به ظرفیت یک میلیون و ۸00 هزارتن تن تختال و طرح توسعۀ فوالد سبا از ۷50 
هزار تن به یک میلیون و 600 هزار تن را از عوامل افزایش درآمد شرکت برشمرد 
و افزود: با بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره 5 شرکت در سال ۹5، ظرفیت 

میلیارد  به طوریکه ۷۳۴  یافت،  افزایش  به طور چشمگیری  اسلب  فروش  و  تولید 
تومان درآمد شرکت در شش ماهه اول سال ۹6، از محل فروش اسلب های ماشین 
ریخته گری جدید بوده است و پیش بینی می شود تا پایان امسال جمعا ۱600 
میلیارد تومان از این محل، به درآمدهای شرکت افزوده شود. وی با اشاره به سایر 
راستای سند  در  اصفهان  فوالدمبارکه  نمود:  تصریح  مهم شرکت  توسعۀ  طرحهای 
جامع توسعه ای خود و رسیدن به ظرفیت 25 میلیون تن تا سال ۱۴0۴، تأمین 
پایدار مواد اولیۀ خود با قیمت رقابتی را در استراتژیهای خود قرار داده است که در 
این راستا، سرمایه گذاری های عظیمی در سهام شرکتهای معدنی بزرگ ازجمله 
اینکه  انجام داده است. ضمن  گل گهر، چادرملو و سرمایه گذاری معادن و فلزات 
سرمایه گذاری در طرح توسعه کنسانتره سازی و گندله سازی سنگان به ظرفیت 5 
میلیون تن، بخش عمده ای از نیاز شرکت به تأمین مواد اولیه را از داخل کشور و با 

قیمت رقابتی برآورده می سازد.

عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفهان 
در نیمه نخست سال ۹۶
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او در همین رابطه افزود: درحال حاضر کارخانۀ گندله سازی سنگان به بهره برداری رسیده 
است و پیش بینی می شود تا پایان امسال یک میلیون و 5۳0 هزار تن گندله از این شرکت 
به فروش برسد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی طرح توسعۀ سبا در سال جاری 
که قرار است ظرفیت آن از ۷50 هزار تن به یک میلیون و 600 هزارتن ورق گرم افزایش 

یابد، ۸۳0 هزار تن از ظرفیت محقق می شود.
مبارکه  فوالد  گروه  شرکتهای  سودآوری  مطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  نادری 
خاطرنشان کرد: شرکت فوالد هرمزگان جنوب به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های گروه 
فوالدمبارکه با سرمایۀ ۱500 میلیارد تومان خود توانست در شش ماهۀ نخست سال ۹6 
با تولید ۷06 هزار تن اسلب به ارزش ۱۱۹0 میلیارد تومان، نهایتا به ۱2۸ میلیارد تومان 
سود خالص و ۸5 ریال به ازای هر سهم در شش ماهه ابتدای سال دست یابد. این درحالی 

است که در مدت مشابه سال گذشته، این شرکت ۱۳۴ میلیارد 
شرکت  این  اینکه  ضمن  نمود.  تجربه  را  خالص  زیان  تومان 
فروش یک میلیون و ۴56 هزار تن اسلب تا پایان سال را هدف 

گذاری نموده است.
در  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  مالی  و  اقتصادی  معاون 
پایان خرید بلوک ۱۷ درصدی شرکت سرمایه گذاری معادن 
در  شرکت  مهم  اقدامات  از  یکی  را  جاری  سال  در  فلزات  و 
و  شرکت  های  گذاری  سرمایه  سبد  بهینۀ  مدیریت  راستای 
کنترل شرکتهای معدنی برشمرد و افزود: سبد سرمایه گذاری 
بهای  و  تومان  میلیارد   ۷000 حدود  بازار،  ارزش  به  شرکت 
تمام شده ۴000 میلیارد تومان است که در راستای استراتژی 
فوالد  باالدستی  کان شرکت و سرمایه گذاری در شرکتهای 
همچون معادن و شرکتهای فوالدی انجام شده است و ساالنه 
حدود 250 میلیارد تومان از محل سود تقسیمی این شرکتها 

به درآمدهای فوالدمبارکه اضافه میگردد.
وی انضباط دقیق مالی شرکت مادر و گروه فوالدمبارکه در عین شفافیت اطاعاتی و ارسال 
به موقع گزارشهای موردنیاز سازمان بورس طبق جدول زمانبندی را از مهمترین افتخارات 
شرکت برشمرد و افزود: ارائه اطاعات و گزارشهای مالی و اقتصادی قابل اتکا و به موقع به 
سهامداران یکی از اهداف اساسی شرکت است و ارتقای رتبۀ اطاع رسانی به سهامداران، 

همواره موردتوجه مدیران شرکت بوده است.
با نرخ  با تسهیات  باال  بهرۀ  نرخ  ایشان کاهش نرخ تسهیات مالی و جایگزینی تسهیات 
و  برشمرد  مالی  هزینه های  کاهش  راستای  در  اساسی  اقدامات  از  دیگر  یکی  را  درصد   ۱۸
افزود: همچنین مدیریت موجودی کاال و مواد اولیه متناسب با حجم تولید شرکت به منظور 

جلوگیری از انباشت موجودی ها از دیگر اقدامات مهم انجام شده در سال جاری است.
اظهار  کارکنان  تاش  از  قدردانی  ضمن  خاتمه  در  مبارکه  فوالد  مالی  و  اقتصادی  معاون 
این مجموعه در  اراده و همت تاشگران گروه فوالد مبارکه همۀ اهداف  با  امیدواری کرد 

سال ۹6 محقق گردد.
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70 درصد معادن زغال سنگ کشور ایمن نیستند
بهرامـن در ادامـه ایـن نشسـت بـه وضعیـت ایمنـی 
معـادن کشـور اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: اکنـون 
۸۳ معـدن زغال سـنگ کشـور در حـال بهره بـرداری 
اسـت که متاسـفانه ۷0 درصد از این معادن از شـرایط 
ایمنـی مطلـوب برخـوردار نیسـتند و در ایـن زمینـه 
نیازمنـد تقویـت نـگاه ایمنـی و استانداردسـازی ایـن 

هسـتیم.  معادن 
وی بـا تاکیـد بر فرسـوده و قدیمـی بـودن تجهیزات و 
ماشـین آالت معـادن زغال سـنگ بیان کـرد: تجهیزات 
ایمنـی معـادن زغال نظیر دسـتگاه های هشـدار دهنده 
تهویـه  سیسـتم های ضدجرقـه،  خطرنـاک،  گاز هـای 
مطلـوب و امکانـات مربـوط بـه نگهـداری از سـقف و 
دیواره هـای معـادن بـه شـدت نـاکارآ هسـتند و هـر 
لحظـه انتظـار می رود کـه با انفجاری مهیـب یا ریزش 
سـقف و دیواره هـا، عـده ای از کارکنـان معـدن در آن، 
بسـوزند و زیـر ده هـا تن سـنگ و خاک مدفون شـوند.

رئیـس خانـه معدن ایـران با یـادآوری این کـه آخرین 
نوسـازی تجهیـزات معـادن زغـال سـنگ در سـال ۸0 
افـزود: معـادن زغـال سـنگ بـه دلیـل  بـوده اسـت 
تولیـد گاز خطرنـاک هسـتند و خانـه معـدن ایـران در 
چهار سـال گذشـته گزارش های متعـددی درخصوص 
خطرسـاز بودن این معـادن ارایه کرده اسـت دولت نیز 
در ایـن زمینـه تصمیماتی در جهت نوسـازی و آموزش 

نیـروی انسـانی اتخاذ کرده اسـت.
بهرامـن با اشـاره به حادثه سـال گذشـته معـدن یورت 
اسـتان گلسـتان، عامـل اصلـی ایـن رخـداد را نبـود 
آمـوزش کافـی عنـوان کـرد و گفـت: فعـاالن بخـش 
معـدن بایـد دائـم در حـال آموزش باشـند کـه در غیر 
ایـن صـورت، بـر تولیـد و قیمـت تمـام شـده تولیدات 

تاثیـر منفـی خواهد گذاشـت.
وی یـادآور شـد: در ایـن زمینه دو بسـته حمایتی برای 
معـادن زغال سـنگ از جمله بسـته حمایـت یارانه ای 
و همچنیـن سـند ایمـن سـازی معـادن زغـال سـنگ 

بـا وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در حـال آمـاده 
سـازی است.

گـذاران  سیاسـت  کـرد:  تصریـح  همچنیـن  بهرامـن 
معدنـی کشـور بـه منظـور تولیـد ایـن مـاده معدنی با 
کمتریـن حـوادث و باالتریـن بهـره وری، بایـد بـرای 
تجهیـز و نوسـازی معادن زغال سـنگ اقدامـات الزم را 
بـه عمـل آورنـد و با زنده کـردن مطالبات شـرکت های 
زغال سـنگ ایـن امکان در اختیـار آن ها قـرار گرفت تا 
فعالیت هـای اکتشـافی خود را گسـترش داده و سـطح 

اسـتخراج خـود را بـاال ببرند.
این مقام مسـوول در ادامه برداشـته شـدن تحریمها در 
بخـش معـدن را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با برداشـته 
شـدن تحریمهـا می توانیم ماشـین آالت خاص معدنی 
را بـا آن سـایز و انـدازه تعریـف شـده در بخـش معدن 
وارد کنیـم در ایـن زمینه باید پروژه هایمـان را از طریق 
فاینانـس   تامیـن مالـی کنیم کـه از طریق ایمیـدرو در 
ایـن زمینـه ورود پیـدا کردیـم و هنـوز مذاکـرات در 

رئیس خانه معدن ایران خبر داد:

امضای  تفاهم نامه وزارت کشور با خانه معدن ایران
در مورد تامین امنیت سرمایه گذاران

رئیـس خانـه معدن ایـران بـا تاکید بـر لـزوم نوسـازی تجهیزات 
معدنـی در کشـور، نیـاز ارزی پیـش بینـی شـده در فاز یـک این 

طـرح را حـدود 500 میلیـون دالر اعـالم کرد.
»محمدرضـا بهرامـن« در نشسـت خبـری اعضـای هیـات مدیره 
خانـه معـدن ایـران کـه روز سه شـنبه نهـم آبان مـاه برگزار شـد 
از شـروع به کار سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی معـدن، صنایع 
معدنـی، ماشـین آالت، تجهیزات و صنایع وابسـته ایـران  کان مین 
2017 بـا حضـور 139 شـرکت خارجی و 146 شـرکت داخلـی از 13 
آبـان مـاه خبـر داد و گفـت: این نمایشـگاه چهـار روزه بـا حضور 
وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت در محل دائمی نمایشـگاه های بین 
المللـی تهران گشـایش خواهد یافت و کشـورهای آلمـان، چین و 

ایتالیـا بـه صـورت ویـژه در آن حضور خواهند داشـت.
ایـن مقام مسـئول همچنیـن از برگـزاری چهار نشسـت تخصصی 

در این نمایشـگاه بـا موضوعات سـرمایه گذاری خارجـی، معدن و 
محیط زیسـت، صنعت فـوالد و همچنین پانلی تخصصـی در زمینه 

سـرمایه گـذاری با حضـور اتاق تهران خبـر داد.
وی ادامـه داد: سـعی کرده ایم در این نمایشـگاه تمامی دغدغه های 
معدنـکاران مورد بررسـی قـرار گیـرد زیرا مشـکالت بخش معدن 
بـا ابزارهای کارشناسـی حل می شـود و یکی از نیازهای نمایشـگاه 
ایـران کان میـن همیـن موضوع بـوده اسـت. امیدواریـم در طول 
ایـن نمایشـگاه تمامـی بازدیدکننـدگان بـه صـورت کامـل از این 
نشسـت ها بهره مند شـوند. امسـال کمیته دانشـجویی خانه معدن 
بـا نگاه جدیدی در نمایشـگاه ورود پیدا کرده و در راسـتای نزدیک 
شـدن صنعـت و دانشـگاه برنامه ریزی هـا صـورت گرفته چـرا که 
امـروز 4500 معـدن فعـال داریـم امـا مـی بینیـم راه جـذب این 

جوانان از دانشـگاه به صنعت سـخت شـده اسـت.
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جریان اسـت.
بهرامـن دربـاره میـزان نیـاز ارزی نوسـازی تجهیـزات 
و ماشـین آالت معدنـی گفـت: نیـاز ارزی پیـش بینـی 
شـده بـرای نوسـازی تجهیـزات بخـش معـدن در فـاز 
یـک حـدود 500 میلیون دالر پیش بینی شـده اسـت. 
رئیـس خانـه معـدن ایـران در ادامـه گفـت: نشسـت 
مشـترک وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا کمیتـه 
زغـال خانـه معـدن ایـران وصاحـب نظـران بـا ارزش 
فعـال در ایـن صنعت، بـرای رفع مشـکات تولید و نیز 
قیمـت گذاری این محصول چشـم انداز قابـل قبولی را 

بـرای ایـن صنعـت تعریـف می کند.
بهرامـن تصریـح کـرد: خوشـبختانه مسـائلی کـه بـا 
حضـور رییـس کمیتـه زغال خانـه معدن ایـران و وزیر 
صنعـت و رییـس ایمیـدرو، درخصـوص نیـاز مبـرم به 
مبحـث آمـوزش و نیـاز بـه سـرمایه گـذاری درحـوزه 
معـادن زغال کشـور مطرح شـده از جمله پیشـنهادات 
لزوم سـرمایه گـذاری درایـن صنعت بـه ارزش  ۱600 
از  یورویـی  میلیـارد  نیـم  و  دو  و  تومانـی  میلیـارد 

اولویت هـای بخـش زغـال کشـور اسـت.
حمایتی از بخش معدن نشده است

رئیـس خانـه معـدن ایران بـا انتقاد از عملکـرد دولت 
گفـت:  معـدن  بخـش  از  حمایـت  عـدم  بـر  مبنـی 
از  جانبـی  حمایت هـای  هیچـگاه  دولـت  متاسـفانه 
جملـه پرداخـت تسـهیات بـرای بخـش معـدن قرار 
نـداده اسـت هر زمـان اگر صحبـت از سـهمی مطرح 
بـود، مسـقیم در بخـش معدن نبـوده و عمـا فاکتور 
تاثیـر گـذاری وجود نداشـته کـه بخش معـدن بتواند 

از آن اسـتفاده کنـد.
وی دربـاره نحـوه حمایت صندوق بیمه سـرمایه گذاری 
فعالیت هـای معدنی گفت: این صندوق مسـئول صدور 
بیمـه اسـت و با توجه بـه اعتباری که بـرای متقاضیان 
تسـهیات بـا صـدور بیمه نامـه ایجاد می کنـد بانک ها 

بـرای پرداخت تسـهیات راحت تر عمـل می کنند.
بهرامـن بـا بیـان اینکـه اعتبـار ایـن صنـدوق از ۱0 
میلیـارد تومـان بـه ۱۱0 میلیـارد تومـان افزایش یافته 
اسـت، افـزود: ایـن مبلـغ در حـدی نیسـت کـه بتواند 
تمـام معـادن کشـور را پوشـش دهـد و اگـر بخواهیـم 
ایـن کار را انجـام دهیـم، دولـت بایـد سـرمایه آن را به 
یک هـزار میلیـارد تومـان برسـاند در غیـر ایـن صورت 

نمی تـوان انتظـار خاصـی داشـت. 
ایـن مقـام مسـول بـه یکـی دیگـر از مشـکات بخش 
معدن در سـال های گذشـته اشـاره کرد و در این مورد 
اظهـار داشـت: در سـال های گذشـته پروانـه معدنی را 

بـه عنـوان وثیقه قبـول نمی کردنـد اما االن قرار اسـت 
پروانـه بهره بـرداری معدن بـه عنوان وثیقه مـورد قبول 
واقـع شـود. اخیـرا وزارت کشـور بـه رییـس کل بانـک 
مرکـزی در خصـوص قبـول پروانه بهره بـرداری معادن 
بـه عنـوان وثیقـه از سـوی بانک هـا و موسسـات مالی 
نامـه نـگاری داشـته و امیدواریـم نتیجـه بخـش واقـع 

شود.
بهرامـن در ادامـه یادآور شـد: تفاهم نامه وزارت کشـور 
امنیـت  تامیـن  ایـران در خصـوص  بـا خانـه معـدن 
سـرمایه گـذاران معدنـی نیـز بـه زودی با حضـور وزیر 

کشـور بـه امضـا می رسـد.
چشم انداز روشن بخش معدن کشور

وی دربـاره چشـم انـداز بخش معدن کشـور نیـز اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه تقاضـای جهانـی بـرای این 
بخـش هـر روز بیشـتر می شـود، در بخش هایـی کـه 
درخواسـت های خارجـی داریـم بخـش معـدن حرکت 

رو بـه جلویـی دارد.
میـزان  دربـاره   ایـران  معـدن  خانـه  رئیـس 
نیـز  معـدن  بخـش  در  خارجـی  سـرمایه گذاری های 
گفـت: رقمـی خاصـی در ایـن زمینـه نمی توانـم اعام 
کنـم امـا امـروز سـرمایه گـذاران کوچـک و متوسـط 
بیشـتر از سـرمایه گـذاران بـزرگ می تواننـد در بخش 
معـدن موثر باشـند کـه در این زمینه نیـز برنامه ریزی 
هـای خوبی انجـام و کار جلب و جذب سـرمایه گذاران 

آغاز شـده اسـت. 
بهرامن با بیان اینکه کشـور های قزاقسـتان گرجسـتان 
سـرمایه گذاری  کشـور  معـدن  بخـش  در  روسـیه  و 
کردنـد، خاطرنشـان کـرد: از اروپـا بـه طـور مسـتقیم 
سـرمایه گذاری نشـده امـا، در تامیـن تجهیـزات که در 
گذشـته با مشـکات روبـه رو بودیـم،  اکنـون راحت تر 
آن هـا را تهیـه می کنیـم و اگـر بتوانیـم 500 سـرمایه 
گـذار را در بخـش معدن از خارج کشـور جـذب کنیم، 

دیگـر نگرانـی در ایـن بخـش نخواهیم داشـت.
وی بـا انتقـاد از اینکـه قوانیـن موجـود تامیـن کننـده 
بـرای  نیسـت،  گـذاران  سـرمایه  بـرای  الزم  امنیـت 
بازتعریف و تغییر این قوانین، انسـجام بیشـتر آنهاف بر 
پرهیـز از نـگاه سـلیقه ای و زودبازده بـودن تاکید کرد.

هپکو،پراید و پیکان نیست
بهرامـن در ادامه این نشسـت در پاسـخ به سـوال یکی 
از خبرنـگاران دربـاره وضعیـت شـرکت صنعتـی هپکو 
گفـت: هپکـو یـک سـرمایه گـذاری بـا هـدف بـود که 
پـس از انقـاب بـا دیـدگاه اقتصـادی خودمـان بـه آن 
نـگاه کردیـم اگـر در آن دوره، ایـن شـرکت را بـر پایـه 

نیازهـای آن زمـان نوسـازی مـی کردیـم قطعـا امـروز 
یـک برنـد خـوب و مطرحی داشـتیم.

وی افـزود: هپکو یکـی از افتخارات ایران و سـرمایه ملی 
اسـت، تولیدات این شـرکت پیکان یا پراید نیسـت بلکه 
ماشـین خـط تولید اسـت و اگر در خط تولیـد نتوانند از 
ایـن تجهیزات اسـتفاده کننـد در نتیجه نمـی توانند به 

بازارهای رقابتـی ورود پیدا کنند.  
سیمان ما با باالترین مقاومت عرضه می شود 

در ادامـه ایـن نشسـت محمـود گوهریـن عضـو هیات 
مدیـره خانـه معـدن ایـران نیـز در پاسـخ بـه سـوال 
خبرنـگاری در خصـوص اینکـه چگونـه بـازار سـیمان 
رونـق می گیـرد، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه تجربـه من 
در کارخانـه سـیمان انارک معتقدم صنعت سـیمان به 
دلیـل ظرفیت هایـی کـه در آن وجـود دارد می توانـد 
در بازارهـای صادراتـی نقش آفرینـی بسـیاری داشـته 
باشـد. چـرا کـه سـیمان کاربردهـای متنوعـی دارد و 
کارخانه هـای داخلـی بـا ظرفیـت باالیـی تولیـد دارند. 
امـا بـه نظـرم راز موفقیت یـک واحد صنعتـی تولید با 
کیفیـت اسـت و دانـش بـروز در فرآیند تولید سـیمان. 
کـه ایـن اصـل را مـا در کارخانه انـارک همـواره پایبند 
بودیم. سـیمان تولیـدی ما با باالترین مقاومـت در بازار 
عرضـه می شـود و در تولید سـیمان حفـاری ورود پیدا 
کردیـم و موفـق شـدیم بـا دقـت و ارتقـای کیفیـت به 

سـوددهی خوبـی دسـت یابیم.
گفتنـی اسـت در سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللـی 
ایـران  کان میـن 20۱۷ کـه از تاریـخ ۱۳ تـا ۱6 آبـان 
سـال جـاری صـورت می گیـرد فعـاالن ایـن صنعت با 
آخریـن تحوالت و دسـتاوردهای علمی، فنی و صنعتی 

کشـورهای شـرکت کننده آشـنا می شـوند.
ارائـه  و  عرضـه  معـدن،  نمایشـگاه  اهـداف  دیگـر  از 
پتانسـیل های موجود و توانمندی های کشـور توسـط 
دسـت اندرکاران، متخصصـان و کارشناسـان صنعـت 
جـذب  بـرای  فرصـت  ایجـاد  نمایشـگاه،  موضوعـی 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی در بخـش صنعت، 
بیشـتر  انتقـال  بـرای  بسـتر مناسـب  آوردن  فراهـم 
ارتباط هـای  ایجـاد  و  کشـور  بـه  روز  فناوری هـای 

تجـاری جدیـد و تقویـت روابـط قبلـی هسـتند.
این نمایشـگاه به موضوعاتـی همچون معادن زیرزمینی 
و روبـاز، ماشـین آالت مشـترک راهسـازی و معدنـی، 
انـواع ماشـین آالت حفـاری، ماشـین آالت و تجهیـزات 
اکتشـاف معـادن، سـنگ های قیمتی و گرانبهـا، معدن 
انـواع  معـادن،  تهویـه  و محیط زیسـت، سیسـتم های 
کمپرسـور و شـرکت ها و پیمانکاران معدنـی می پردازد.
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ایران در میان برترین تولیدکنندگان مواد معدنی جهان قرار دارد اما ظاهرا مشکات 
با  رقابت  قدرت  که  است  موانعی  نقل  و  حمل  هزینه های  و  زیرساختها  به  مربوط 

کشورهای ضعیفتر را از آن سلب کرده است.
در سالهای اخیر بسیاری از فعاالن حوزه معدن و سرمایه گذاری در این حوزه، مدعی 
شده اند که معدن می تواند وابستگی ما را به نفت از بین ببرند و فعالیت معدنی را 
یکی از محورهای توسعه کشور قلمداد کرده اند. در عین حال با توجه به اینکه معدن 
در اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه ای دارد یکی از مهمترین بخشهای مهم و قابل توجه 
در توسعه معادن، بخش حمل و نقل مواد معدنی است که با مشکات زیادی در بخش 

هزینه روبه رو بوده و تاکنون کار خاصی برای آن نیز صورت نگرفته است.
مواد  ترانسپورت  که  حالی  در  قیمت هستند  ارزان  مواد  معدنی جزو  مواد  واقع  در 
تشکیل  را  شده  تمام  قیمت  از  ماحظه ای  قابل  رقم  معدنکاری  حوزه  در  معدنی 
و  معدنی  مواد  انتقال  واقع  در  شود  می  تمام  گرانتر  مواد  خود  از  حتی  و  می دهد  
شده  تمام  قیمت  روی  بسیاری  اثر  می شود ،  پرداخت  منظور  این  به  که  هزینه ای 
محصول دارد البته این معضل فقط منحصر به ایران نیست بلکه در دنیا نیز تمامی 
فعاالن معدن با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و به دنبال راهی برای کاهش 

هزینه های ترانزیت مواد معدنی هستند.
سیستم  گویند  می  حوزه  این  فعاالن  و  کارشناسان  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
حمل ونقل ریلی در مقایسه با انواع سیستم های حمل ونقل  جاده ای ،دریایی و هوایی 
هم از نظر مصرف و هم باال بودن راندمان ایمنی و حفظ محیط  زیست و همچنین 
از نظر حمل انبوه با قیمت مناسب ، دارای توجیه فنی و اقتصادی است. از نظر آنان،  
استفاده از حمل و نقل ریلی عاوه بر کاهش آالیندگی می تواند قیمت تمام شده برای 

محصوالت معدنی را کاهش دهد.

توجیه اقتصادی استفاده از حمل ونقل ریلی 
همانطور که به آن اشاره شد به اعتقاد برخی از فعاالن حوزه معدن، حمل و نقل ریلی 
گزینه ای به مراتب بهتر از سایر سیستمهای حمل و نقل است اما متاسفانه در کشور 
ما تاکنون کار خاصی دراین زمینه انجام نپذیرفته است و ایران در زمینه حمل و نقل 
حتی از کشورهایی که از نظر ذخایر معدنی با آن برابری نمی کنند بسیار عقب است. 
اما انجام پروژه های حمل و نقل در چه صورتی در کشور توجیه اقتصادی دارد؛ در 
فواصل طوالنی اگر فاصله بیش از ۸00 کیلومتر باشد، انجام پروژه های حمل حجیم 
فقط به روش ریلی اقتصادی است و در مسیرهای کوتاه تر از 500 کیلومتر به دلیل 
افزایش 20 درصدی حق دسترسی از سوی راه آهن ، حمل ریلی در مسیر اقتصادی 

نیست.
از  درصد   ۹0 به  نزدیک  که  کشور  معادن  درصد   20 حدود  اینکه  به  توجه  با  اما 
محصوالت معدنی را تولید می کنند به راه آهن متصل هستند و همچنین  ۷5 درصد 
ظرفیت ریلی فعلی در کشور به حمل سنگ آهن اختصاص یافته است بنابراین استفاده 

از سیستم حمل و نقل ریلی برای ترانزیت مواد معدنی کاما توجیه اقتصادی دارد.
باالی سر  تا  ریلی  ریلی،سوزنهای  نقل  و  زمینه حمل  رود  در  انتظار می  بنابراین  
معادن بزرگ کشور برده شود و هزینه حمل و نقل ریلی به ارزانترین سیستم حمل 

و نقل تبدیل شود. 

کاهش قدرت رقابت در سایه زیرساخت های نامناسب حمل ونقل ریلی 
محصوالت معدنی ایران به دلیل منابع غنی و سهل الوصول،دارای مزیت قیمت تمام 
شده کمتر نسبت به دیگر کشورهای معدنی مانند استرالیا است و این امکان را برای 
کشور فراهم می کند که  بتواند با قیمتی قابل رقابت تر در بازار جهانی ورود پیدا 
کند اما عاملی چون زیرساخت های حمل و نقل کشورباعث شده عما با وجود مزیت 
مانند  با کشوری  را  خور  در  رقابت  توان  همچنان  ایران  پایین تر،  تمام شده  قیمت 

استرالیا نداشته باشد.
به عنوان مثال باید گفت که هزینه حمل و نقل ریلی در استرالیا یک چهارم حمل و 
نقل ریلی در ایران است، چراکه وزن هر محصول واگن در استرالیا ۴0 تن بوده که با 
فرض وجود چهار محور کل وزن ناخالص واگن به ۱60 تن می رسد اما در ایران وزن 

مجاز محورها 20 تن و وزن واگن ۸0 تن است.
حتی در گزارش های ارائه شده توسط ایمیدرو برای پیش نویس برنامه جامع معدن و 
صنایع معدنی در دولت دوازدهم آمده است که طول قطارها در استرالیا بسیار زیاد 
باعث  امر  تا ۳000 متر است که همین  بین 2۷00  آنها  به طوری که طول  است؛ 
می شود یک قطار در یک جابجایی تا ۴0 هزار تن بار را جابجا کند. این آمارها درباره 
قطارهای استرالیایی در حالی است که در ایران صحبت از رقمی کمتر از ۴000 تن 

برای وزن هر قطار است.

افق 1404 در حمل ونقل مواد معدنی
معدنی  و صنایع  معادن  کمیسیون  پژوهش  و  تحقیق  واحد  توسط  که  گزارشی  در 
منتشر  اتاق  این  لجستیک  و  با مشارکت کمیسیون حمل ونقل  ایران  بازرگانی  اتاق 
 ۱۴0۴ افق  در  جاده ای  و  ریلی  حمل ونقل  صنعت  نیازهای  و  وضعیت  است  شده 
مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این آمار پیش بینی می شود که افق نیاز 
به ۳0 درصد  افزایش 2۳ درصدی  با  حمل ونقل ریلی مواد معدنی در سال ۱۴0۴ 
برسد. براساس اعام این گزارش در سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۷ درصد مواد معدنی با 
حمل ونقل ریلی جابه جا شده اند و ۹۳ درصد این مواد با حمل جاده ای انتقال یافته اند. 
اگرچه در این گزارش افق نیاز حمل جاده ای مواد معدنی در سال ۱۴0۴ برای حمل 
سیاست های  باید  می رسد  نظر  به  اما  است  شده  پیش بینی  ۷0درصد  معدنی  مواد 
کان کشور در حوزه توسعه صنعت ریلی به سمتی گرایش یابد که سهم حمل ونقل 
با حمل  این مواد  انتقال  با رشد چشمگیری جایگزین  انتقال مواد معدنی  ریلی در 

جاده ای شود.

 مریم حسینی

حمل و نقل ریلی و توسعه معادن



ویژه نامه صنعت و معدن
روزنامه عصر اقتصاد
موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی
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سود معادن به نام صنعت
به کام سفته بازان!

منبع  مهم ترین  معادن   نفت،  از  پس  ایران  در 
اقتصادی  بخش های  اکثر  برای  اولیه  مواد  تأمین 
می  مدیریت صحیح  در صورت  که  هستند  کشور 
نفتی  درآمدهای  برای  مناسبی  جایگزین  توانند 
باشند و چالشهای بزرگ اقتصادی را مهار کنند اما 
متاسفانه، صادرات مواد خام معدنی به جای فرآوری 
برای عده ای  ترین روش درآمدزایی  به ساده  آن، 
مسئوالن  شعارهای  تمامی  و  شده  تبدیل  خاص 
بر جلوگیری  برای تحقق فرمایشات رهبری مبنی 
از خام فروشی تنها در حد حرف باقی مانده و تنها 
درصد کمی از وعده های آنها عملیاتی شده است. 

ای  عده  انحصار  در  معدنی  مواد  استخراج 
خاص

کشور  نخستین  معدنی  ذخائر  لحاظ  به  ایران 
عظیم  ذخایر  و  منابع  غنای  و  است   خاورمیانه 
معدنی، کشور را به یکی از غنی ترین مناطق جهان 
نیاز صنعت  مورد  اولیه  مواد  تأمین  توانایی  نظر  از 
در  ایران  نام  اگرچه  اینحال  با  است  کرده  تبدیل 
بین ۱5 کشور برتر معدنی دنیا قرار دارد، اما جایگاه 
مناسبی از نظر تولید و صادرات مواد معدنی ندارد 
و اکثر تولیداتش به  صورت خام و نیمه خام از کشور 
خارج می شود. این در حالی است که  درشرایطی 
که شاهد کاهش در آمدهای نفتی هستیم استفاده 
توسعه  جهت  در  اجباری  توفیقی  ذخایر،  این  از 
صنایع تبدیلی معادن است ومی توان با فرآوری مواد 
معدنی ارزش  افزوده باالیی برای کشور ایجاد کرد. 
مواد  برخی صادرکنندگان  که  روندی  با  ظاهرا  اما 
مانند  سرنوشتی  اند  گرفته  پیش  در  معدنی  خام 
نفت خام در انتظار معادن است. اما برای جلوگیری 
از تکرار این اتفاق، باید  تمهیداتی اندیشیده شود 
صرف  زیرا  شود   گرفته  فروشی  خام  جلوی   تا 
استخراج مواد معدنی و عدم توسعه صنایع تبدیلی، 
نه تنها اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد 
بلکه بهره و منفعت آن فقط به جیب عده ای خاص 

خواهد رفت. 
در حقیقت، هر کشوری با دارا بودن ذخایر نفتی و 
معدنی مانند ایران، می تواند از دو راه برای درآمد 
زایی استفاده کند؛ نخست آنکه این محصوالت را 
کشورها  سایر  به  خام  صورت  به  و  کرده  برداشت 
گذاری  با سرمایه  که  است  آن  دوم  راه  و  بفروشد 
به  خام  مواد  تبدیل  فرآیند  تبدیلی،  صنایع  در 
داده  انجام  در کشور  را  بازار  نیاز  مورد  محصوالت 
و آن را به قیمتی واقعی بفروشد اما ظاهرا به دلیل 
نیازی  معدنی  خام  مواد  صادرات  و  استخراج  آنکه 

کیفیت  افزایش  و  آماده سازی  فرآوری،  انجام  به 
راه ممکن  به ساده ترین  لذا  ندارد  محصول وجود 
برای درآمدزایی عده ای خاص تبدیل شده این در 
حالی است که استخراج و صادرات ماده معدنی به 
صورت خام با کمترین ارزش افزوده انجام می شود 
و در نتیجه سود ناچیزی عاید کشور خواهد شد در 
حالی که ظرفیت فرآوری مواد خام معدنی می تواند 

باعث اشتغال زایی و شکوفایی صنعت  شود. 
در همین راستا یکی از نکات مهمی که مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(  درجهت حمایت از تقویت 
مقاومتی  اقتصاد  رهنمودهای  در  و  داخلی  تولید 
نهضت  ایجاد  است  داشته  تاکید  آن  بر  همواره 
جمع  در  ایشان  است.  بوده  فروشی  خام  کاهش 
مسئوالن دولت یازدهم در بیانات خود بازار نفت را 
که با یک اشاره قدرت ها و در پی آن اقدامات عناصر 
خبیث منطقه، از ۱00 دالر به ۴0 دالر می رسد را 
یک بازار غیرقابل اطمینان دانستند و بخش معدن 
را از بهترین جایگزین ها برای کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی عنوان کردند اما  اظهار داشتند که 
در معدن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و 

از خام فروشی جلوگیری کرد. 
حالیکه  در  انقاب،  معظم  رهبر  تاکید  رغم  علی 
فرصت  خروج  منجربه  خام  معدنی  مواد  صادرات 
اما  شود  می  کشور  از  گذاری  سرمایه  های 
بیشترین  که  معدنی  خام  مواد  صادرکنندگان 
تاکنونی  هستند  محصوالت  این  فروش  منتفعان 
فروشی  خام  از  جلوگیری  برای  موثری  اقدام  هیچ 
انجام نداده اند و صادرات مواد معدنی خام برای آنها 

به امتیازی ویژه و انحصاری تبدیل شده است.

پشت پرده صادرات مواد خام معدنی 
در حقیت می توان گفت تنها منتفعان خام فروشی، 
همین صادرکنندگان مواد خام معدنی هستند که 
بلکه  نبوده  کشور  اقتصاد  نگران  و  دلسوز  تنها  نه 
خود  منافع  و  جیب  کردن  انباشته  جهت  در  تنها 
آن  بهره  کمترین  که  حالی  در  کنند  می  فعالیت 
سهم معدنکاران می شود. آنچه که به نظر می رسد 
بازار صادرات خام فروشی در حال حاضر در دست 
اسپیکاتورها یا همان سفته بازان افتاده است. این 
و  اند  گرفته  دست  در  را  فروشی  خام  بازار  گروه 
در حوزه  نیستند  حاضر  منافع خود  دلیل  به  تنها 
راه  دنبال  و  دهند  پاسخ  ملی  انتظارات  به  معدن 
حل باشند. درواقع این سفته بازان که فاقد هویت 
صنفی هستند تنها در بخشهایی ورود می کنند که 
برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد و تنها چیزی 

که برای انها اهمیت ندارد خرابی بازار است آنها به 
محض احساس خطر، سرمایه خود را برداشته  و در 

حوزه دیگری ورود خواهند کرد.
دوران  وتجارت،  معدن  صنعت،  وزیر  اعتقاد  به  اما 
براساس  و  یافته  پایان  خام  معدنی  مواد  فروش 
بخش  فعاالن  که  رود  می  انتظار  پسابرجام  فضای 
و  باشند  معدنی  مواد  فرآوری  اندیشه  در  معدن 

ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.

چشم انداز تاریک صادرات مواد خام معدنی
بلند  و  مدت  کوتاه  در  معدنی  خام  مواد  صادرات 
اقتصادی و  از بعد فنی،  مدت، آسیب های زیادی 
آنکه  نخست  سازد   می  وارد  جامعه  به  اجتماعی 
عما، قدرت چانه زنی مبادالت تجاری و بسترهای 
صادرات فرآوری محصوالت را محدود می سازد. به 
عبارت دیگر، خریداران خارجی ترجیح می دهند، 
با  بتوانند  تا  کنند  خریداری  را  معدنی  خام  مواد 
قیمت کمتر، از منافع بیشتر ناشی از فرآیند تبدیل 
دیگر  سوی  از  شوند.  مند  بهره  تکاثری،  ضریب  با 
موجب  ازصادرات،  حاصل  منابع  ملی،  دراقتصاد 
و  منابع(  )تزریق  منابع  ورودی  جریان  افزایش 
»مازاد تراز ارزی« می شود مازاد تراز ارزی ناشی 
اقتصاد  نفع  به  در صورتی  معدنی،  مواد  ازصادرات 
ملی است که معادل ثروت از دست داده، ثروت ملی 
دیگری به دست آید اما از آنجاکه، صادرات مواد خام 
معدنی از ارزش صادراتی کمتری برخورداراست، لذا 
اثرکاهنده بر تراز ارزی و ثروت ملی دارد. بنابراین، 
صادرات مواد خام معدنی، حتی به صورت کم عیار 

موجب کاهش ثروت ملی می شود.
صادرات  دیگر  تاثیرات  از  شغلی  فرصتهای  کاهش 
مواد خام معدنی است؛ بر اساس آمار سازمان جهانی 
کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، تعداد 
ایجاد می  این بخش  وابسته و تکمیلی در  ۱۷ شغل 
شود .بنابراین، وقتی مواد معدنی به صورت خام صادر 
رود  می  بین  از  شغلی  های  فرصت  عما،  شود،  می 
اینها تنها مواردی از آسیبهای متاثر از صادرات مواد 
خام معدنی است و در این میان باید تاثیر نامطلوب 
برحیات صنایع تکمیلی و اثرکاهنده بر ارزش افزوده را 

نیز به آسیبهای موجود اضافه کرد.
های  برنامه  موقع  به  و  درست  کردن  اجرایی  لذا 
طراحی  نیازمند  معدنی،  صنایع  و  معدن  اقتصاد 
هر  و  است  استراتژیک«  های  »برنامه  هوشمندانه 
مقدار که این برنامه ها به صورت دقیق تر و منظم 
برنامه  اهداف  تحقق  امکان  شوند،  سازماندهی  تر 

های استراتژیک را بیشتر فراهم می سازد.

 محمد یزدانی
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ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی )غیرنفتی(، 37 بیلیون تن 
ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی 
دارایی های معدنی  از حیث  از کشورهای غنی  و یکی  جهان جای گرفته 
به حساب می آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها 0٫6 درصد از 
تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، از معادن موجود در کشور 
5هزار و 422 معدن در حال فعالیت هستند  و 2هزار و 86 معدن نیز فعال 

نیستند. همچنین در این بین 359 معدن در حال تجهیز قرار دارند. 
عالوه بر این، ایران در منطقه ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند 
باتوجه به آهنگ رشد  ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس 
و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این 
در  این کشورها  فقیر هستند؛ حتی  بسیار  معدنی  ذخایر  نظر  از  کشورها 
صنایعی مانند فوالد سرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه آنها وارداتی 
است؛ ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به 
منابع  از  با 18 درصد  ایران  افزایش است محسوب شود.  سرعت در حال 
موقعیت  دنیا  معدنی  کشورهای  بین  در  نفتی  منابع  درصد   9 و  گازی 
منحصربه فردی برای تأمین انرژی فعالیت های معدنی به خصوص در فرآوری 
تا50  بعضًا  عمده  منابع  به  باتوجه  ایران  در  انرژی  قیمت  و  دارد  فلزات  و 

درصد قیمت جهانی است .
این موقعیت شرایطی را فراهم می کند که شرکت های بزرگ کل عملیات 
مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به  خصوص فوالد در 
ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه 

صادر کنند. 
همچنین  ایران با توجه به پتانسیل معدنی از 70 سال قبل، اولین کشوری 
کشورهای  دربین  را  زمین شناسی  و  معدن  رشته  تدریس  که  است  بوده 
منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 50 هزار نفر مهندس و تکنسین 
کرده  تربیت  زمین شناسی  کارشناس  و  متالورژی  معدن،  رشته های  در 
است. این خیل عظیم نیروهای متخصص کشورهای سرمایه گذار را از نظر 
نیروی انسانی بی نیاز می کند و این در حالی است که در سایر کشورهای 

منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد.
مناسب،  زیربناهای  وجود  بالقوه،  و  قطعی  ذخایر  حجم  نظر  از  ایران 
مناسب  قیمت  منطقه،  کشورهای  و  ایران  در  مصرف  مناسب  بازار  وجود 
متخصص  انسانی  نیروی  همچنین  و  آزاد  آب های  به  دسترسی  انرژی، 
جهت  شاخص  بسیار  کشورهای  از  یکی  معدن  بخش  تحصیلکرده  و 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی شناخته می شود و در یک جمله 

ایران در آینده بهشت سرمایه گذاری معدنی شناخته خواهد شد .
سرپرست صنایع معدنی غیر فلزی وزارت صنعت و معدن نیز در همایش 
سنگ و چالش های صادراتی که به بهانه برپایی سیزدهمین نمایشگاه بین 
المللی سنگ در اصفهان برگزار شده بود ، صنعت سنگ و دیگر صنایع 
وابسته که دارای ظرفیت های صادراتی هستند ،می توانند بخش مهمی از 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را به دوش کشیده و با تکیه بر مزایای نسبی 
و رقابتی خود بازوهای صادراتی کشور را بیش از پیش تقویت کرده و سهم 

جایگاه خود در بازارهای جهانی را ارتقا دهند.
با بیان اینکه در کشور حدود یک هزار و 955 معدن سنگ تزیینی  وی 
فراوری سنگ  500واحد  و  هزار  تعداد شش  هم چنین  گفت:  دارد،  وجود 
از  استفاده  با  آن  300واحد  حدود  که  دارد  وجود  کشور  در  تزیینی 

تکنولوژی به روز می شود.
میزان  اینکه  بیان  با  صنعت  وزارت  فلزی  غیر  معدنی  صنایع  سرپرست   
ظرفیت تولید معادن سنگ در کشور 27 میلیون تن و میزان سنگ بلوک 
در کشور 13 میلیون تن در سال گذشته بوده است، افزود: میزان ظرفیت 
تولید شده در  واحدهای فرآوری سنگ حدود 160میلیون متر مربع است.
مقاومتی،  اقتصاد  مولفه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  امیری  اهلل  سیف 
درون زا بودن یعنی استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و برون گرا بودن 
با  بودن  تعامل  و در  اقتصاد دیگر کشورها  با  دارای قدرت مواجهه  یعنی 
اقتصادهای جهانی تبیین شده است، صنعت سنگ و دیگر صنایع وابسته 
پیاده  از  مهمی  بخش  می توانند  هستند  صادراتی  ظرفیت های  دارای  که 
و  نسبی  مزایای  بر  تکیه  با  و  به دوش کشیده  را  مقاومتی  اقتصاد  سازی 
رقابتی خود بازوهای صادراتی کشور را بیش از پیش تقویت کرده و سهم 
الزامات  به  اشاره  با  وی  دهند.  ارتقا  را  جهانی  بازارهای  در  خود  جایگاه 
مطالعات  انجام  کرد:  خاطرنشان   ،1404 افق  در  سنگ  صادرات  توسعه 
بازار به منظور شناسایی و توسعه بازارهای صادراتی هدف و برنامه ریزی 
بازارهای هدف صادراتی،  تبلیغات در  به منظور  اطالع رسانی و  مناسب 
تشکیل کنسرسیوم های تولید و صادرات سنگ، انجام تبلیغات گسترده و 
بازاریابی موثر از طریق شرکت در نمایشگاه های بین المللی بازارهای هدف، 
ایجاد نمایشگاه های دایمی زنجیره وار در بازارهای هدف، برقراری تعرفه 
کشورهای  سایر  و  روسیه  میانه،  آسیای  همسایه  کشورهای  با  توجیهی 
ایجاد شده  تشکل های  از  حمایت  مشترک،  اتاق های  تقویت  بازار هدف، 
کنفرانس های  برگزاری  داخل،  با  مرتبط  کشور  از  خارج  در  صادراتی 
آموزشی توسعه صادرات، ایجاد مراکز تحقیقات علمی بین الملی و جذب 

سرمایه های خارجی از جمله برنامه های پیش رو است.
شورای  یازدهم  دولت  طول  در  وزارت  این  اینکه  بیان  با  امیری   
سیاست گذاری سنگ را مجددا تشکیل داد، اضافه کرد: تشکیل جلسات 
مستمر شورای سیاست گذاری سنگ با حضور مدیران ارشد وزارتخانه و 
سازمان های تابعه و نمایندگان مربوطه، حمایت تعرفه ای به منظور کاهش 
واردات سنگ و افزایش تعرفه پلکانی واردات سنگ کار شده که در حال 
حاضر 45 درصدی است، تعیین قیمت پایه ارزی در خصوص سنگ های 
سنگ های  بی رویه  واردات  از  پیشگیری  و  کنترل  هدف  با  وارداتی 

کاالهای  با  داخلی  تولیدات  جهت  مناسب  رقابت  ایجاد  و  بی کیفیت 
وارداتی، ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از معادن و واحدهای 

فرآوری از تسهیالت بانکی ارزی و ریالی و پیشنهاد ممنوعیت 
در  که  است  مواردی  جمله  از   ... و  شده  کار  سنگ  واردات 

شورای سیاست گذاری مورد تبادل و بحث قرار گرفت. 
در یک فضای اقتصادی تعامل محور، نمایشگاه های 

وجود  یک هزار و ۹55 
معدن سنگ تزیینی در کشور
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تعامالت،  برجسته  نقطه  و  گیری  ارتباط  شاهراه  عنوان  به  تخصصی 
هر  فعاالن  آگاهی  و  دانش  کردن  روز  به  مرکز  هم چنین  و  همکاری ها 
رشته صنفی، فضایی را فراهم می آورند، تا صنایع کشور عالوه بر تقویت 
بین  ارتباطات  بازارهای کشور،  از  و سهم خواهی خود  داخلی  ارتباطات 

المللی خود را نیز محکی بزنند.
امیری ادامه داد: میزان تولید سنگ بریده شده در سال گذشته 80میلیون 
متر مربع بوده که نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرده که علت این امر 
رکود در بازار است. میزان مصرف سنگ بریده شده در کشور 70میلیون 
متر مربع و میزان صادرات سنگ تزیینی در سال گذشته 1,2 میلیون تن 
به ارزش 273 میلیون دالر است که نسبت به سال  94 حدود 250هزار 

تن افزایش صادرات داشته ایم.
وی با بیان اینکه میزان واردات سنگ در سال گذشته 62 هزار تن به ارزش 
10,8 میلیون دالر بود، اضافه  کرد: عدم وجود مدیریت علمی و برنامه ریزی 
صحیح، عدم انتخاب ماشین آالت مناسب، روش استخراج نامناسب و ایجاد 
ضایعات نامتعارف، نبود فناوری جدید، قیمت تمام شده باال به دلیل فرسوده 
بودن ماشین آالت، تهدید کاالهای جایگزین در بازار، عدم حضور فعال در 
نمایشگاه های بین المللی، نبود مدیریت اطالعات، تنگناهای مالی، حمل و 

ضعف  و  صادرات  و  واردات  در  ضعیف  نقل 
و  صادرات  برای  مناسب  ریزی  برنامه 

جمله  از  جدید  بازارهای  به  ورود 
بخش  این  مشکالت  و  مسایل 

است.
اکتشافات  امور  مدیرکل 

وزارت صنعت، معدن 

و تجارت با اعتقاد بر اینکه چالش های سنگ در داخل فرصت خوبی برای 
این صنعت در راستای جذب بازارهای صادراتی است، تصریح کرد: ایران با 
توجه به ذخایر متنوع و گسترده سنگ های تزیینی، می تواند طرح های نو 
سنگ های تزیینی را با مطالعات جدید شناسایی کند. وی با انتقاد بر اینکه 
متاسفانه دامنه اکتشافات معدنی در ایران، سطح االرضی است، تاکید کرد: 
نیازمند  و  است  نهفته  هایی  فرصت  نمیدانیم چه  معادن  عمق  در  هنوز  ما 

مطالعات جدید هستیم.
کارخانجات  از  بسیاری  اینکه در حال حاضر  به  اشاره  با  اسداله کشاورز 
با این  سنگ کشور از تکنولوژی باالیی برخوردار هستند، اظهار داشت: 
وجود صنعت سنگ با چالش هایی از جمله مسکن و مخالفت ارگان هایی 
همچون منابع طبیعی و معدنی مواجه است اما با تالش های وزارتخانه به 
تعامالتی بین معدنکاران و ارگان های دولتی دست یافته ایم. به گفته وی، 
این اقدامات در راستای نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری 
امیدواریم  و  اشتغال" صورت گرفته  و  تولید  مقاومتی  "اقتصاد  با عنوان 

چالش های سنگ را برطرف کنیم.
با اشاره به استقبال از سنگ های ورقه ای، بیان داشت: از این  کشاورز 

فرصت ها می توان استفاده بهینه کرد. 
و  سنگ  صنعت  گریبانگیر  شدیدی  رکود  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
فعالیت  هرگونه  درصد   50 افزود:  است،  شده  کشور  های  سنگبری 
با  امروز صنعت سنگ کشور  اما  گردد  برمی  آن  مارکتینگ  به  اقتصادی 
مشکل فروش و بازرگانی مواجه است. وی با تاکید بر جای خالی اتحادیه 
ایران خوشبختانه مشکلی  صادرکنندگان سنگ در کشور، تصریح کرد: 
در ذخیره، تنوع رنگ و فراوری سنگ ندارد اما با اتحاد و همبستگی می 

توان به موفقیت در این صنعت دست یابیم. 
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و  معرفی شده  معدنی جهان  از ۱0 کشور  یکی  ایران 
به  اکنون وجود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی 
که  ذخایری  این  از  است  الزم  بنابراین  رسیده،  اثبات 
تجدید شونده نیست به نفع عموم مردم بهره برداری 
شود وحقوق مردم و بیت المال از طریق پرداخت بهره 

مالکانه تحقق یابد.
 در ایران تملک معادن، به عنوان یکی از انفال، توسط 
بخش خصوصی مقدور نیست. در مقابل بهره برداری از 
معادن با پرداخت وجهی به نام بهره مالکانه، به عنوان 
سهم جامعه از این ثروت عمومی، شرعاً و قانوناً بامانع 
معدن،  در حقیقت سهم صاحب  مالکانه  بهره  و  است 
یعنی جامعه اسامی، از تولید است؛ بهره برداران معادن 
یا ساالنه ملزم به پرداخت  به صورت ماهانه، فصلی و 
مبلغی هستند اما به نظر می رسد حق مالکانه در یک 
نشده  اپتیمایز  درستی  مطلوب،به  اقتصادسنجی  مدل 
است؛ از یک سو فعالیت های معدنی در حال توسعه 
نمی تواند بدمستی سوداگران معدنی را پاسخ دهد و از 
سوی دیگر دولت برای تامین هزینه به منظور تکمیل 
در  است  شده  مواجه  مشکل  با  معدنی  زیرساختهای 
نتیجه طرفین با نگاه حداکثری به سود خود، در مورد 

بهره مالکانه جوسازی می کنند.
اما چیزی که از دولت دوازدهم انتظار می رود آن است 
که با توجه ویژه به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت، 
با تحقق بهره مالکانه و کوتاه کردن دست سوداگران این 
عرصه، مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی در این بخش 
و سرازیر شدن سودهای کان حاصل از خام فروشی در 
جیب عده ای خاص شود.  اما سوال اصلی اینجاست که 
این حق مالکانه بر چه اساسی باید تعیین شود؛ در حقیقت، 
حقوق مالکانه حق مسلم ملت است و باید بگونه ای تعیین 
شود که منافع ملی را تامین می کند اما انتظار سودهای 
این  اساس  رقابتی غیرمتعارف سوداگران در حوزه معدن 
مدل را بر هم می زند. این وسط صادرکنندگانی هستند 
که نه به دولت کار دارند و نه به معدنکار، و تاش می کنند 
با رانت خواری شیره جان دارایی های ملت و معدنچی را 
مکیده و  با کسب سود بیشتر و اموال بیت المال، هفت پشت 

خود را تامین کنند این در حالی است که تعداد زیادی از 
مردم کشوربه دلیل تنگ دستی تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی وسازمان بهزیستی هستند و با سختی زندگی 
کاری  طمع  اگر  واقع  در  گذارنند.  می  را  خود  امورات  و 
سوادگران معدن نباشد چه بسا که دولت و معدنکاران خود 
به تفاهم رسیده و بتوانند در جهت بهبود شرایط درآمد، 
توسعه صنایع معدنی و معادن کشور و در نتیجه رشد و 

تعالی اقتصاد کشور دوشادوش هم گام بردارند.
در همین حال وظیفه دولت و کارشناسان معدن این 
صورت  به  را  مالکانه  بهره  پرداخت  ضرورت  که  است 
جدی پیگیری کنند و این درآمد را برای توسعه ارزش 
توسعه  و  تحقیق  و  نهایی  محصوالت  تولید  و  افزوده 
صرف کنند. اما سیاستگذاری معدن روی بهره مالکانه 
و  گیرد  صورت  دولت  منافع  جهت  در  هم  باید  نیز 
مانند  معدنی  زیرساختهای  تکمیل  به  قادر  را  دولت 
اکتشاف،حمل و نقل کند و هم اینکه معدن کار بتواند 

هزینه هایش را تامین کرده  و سود متعارفی ببرد.
بهره مالکانه گامی در جهت جلوگیری از خام 

فروشی
از  معدنی  صنایع  و  معادن  اندک  حاضرسهم  حال  در 
مواد  فروشی  خام  ادامه  دهنده  نشان  کشور،  تولید 
معدنی است و این موضوع نشان دهنده آن است که 
اقتصاد ایران به جای کسب درآمد از صنعت و تولید و 
معدن بیشتر از خرید وفروش و بازرگانی و سوداگری 
کسب درآمد می کند و دلیل این وضعیت، ادامه خام 
فروشی و بی توجهی به افزایش بهره مالکانه و عدم به 
کارگیری مالیات و بهره مالکانه بخش معدن در توسعه 

صنایع و رشد ارزش افزوده است.
به گفته کارشناسان فعال در حوزه معدن، بهره مالکانه 
از معادن باعث می شود تا در راستای اقتصاد مقاومتی 
از  جلوگیری  و  معادن  فرآوری  سمت  به  امکان  تاحد 
خام فروشی معدن حرکت کرد.اما وقتی که بهره مالکانه 
عده ای  اختیار  در  مفتی  صورت  به  معدن  و  نباشد 
بهره بردار باشد، کسی به خود زحمت نمی دهد که به 
دنبال فرآوری ماده معدنی برود و در واقع فروش معدن 

با  معدنی  مواد  باید  اما  انجام می شود،  به صورت خام 
فرآوری و ارزش افزوده تولید شود تا بتواند بهره مالکانه 

را تأمین و جبران کند.
در  معدن  نقش  و  سهم  افزایش  برای  اساس،  براین 
و  اشتغال  افزایش  و  رکود  از  خروج  و  ایران  اقتصاد 
تولید  کاالهای  بیشتر  عرضه  طریق  از  تورم  کاهش 
دریافت  جای  به  معدن  بخش  که  است  الزم  داخلی، 
وام بانکی و اعتبارات وتسهیات بانکی که باعث تورم 
مالکانه،  بهره  از محل فروش خود معادن و  می شود، 
به این مهم دست یابد و زمینه کار و اشتغال وتولید و 
ارزش افزوده باالتر را فراهم کند و این به معنی ضرورت 
معادن تحت حاکمیت  تمامی  از  مالکانه  بهره  دریافت 

دولت با هدف توسعه صنایع معدنی کشور است.
مخالفان و موافقان بهره مالکانه 

که  معتقدند  کارشناسان  و  معدنی  فعاالن  از  ای  عده 
پرداخت بهره مالکانه باعث کاهش سود و قیمت سهام 
شرکت های معدنی می شود اما واقعیت این است که 
مالکانه، جزو حقوق  بهره  و  پرداخت حقوق دولت  که 
واگرچه  پرداخت شود  باید  و  ملت محسوب می شود 
در سال های گذشته، نسبت به این موضوع بی تفاوتی 
بر  اما در سال های ۹2 و ۹۳ دولت  نشان داده شده 
پرداخت این موضوع تاکید کرده است و پرداخت بهره 

مالکانه جدی تر شده است.
در مورد نحوه محاسبه بهره مالکانه و میزان برداشت 
محاسبه  در  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  معادن،  از 
های  شرکت  اظهارنامه  بر  عاوه  باید  برداشت  میزان 
به  برداشت  میزان  دقیق  محاسبه  های  روش  معدنی، 
صورت حرفه ای و فنی نیز در نظر گرفته شود تا رقم 
دقیق میزان برداشت از معدن و بهره مالکانه مشخص 

شود و حقوق مردم و دولت رعایت شود. 
باید  مالکانه  بهره  که  معتقدند  دیگر  برخی  همچنین 
دولتی  اخذ حقوق  و  باشد  برداشت  میزان  با  متناسب 
زیرا  است،  مردم  و  دولت  زیان  به  معادن  از  ثابت 
را  او  معدن، سود مضاعف  بردار  بهره  بیشتر  استخراج 
در پی دارد، در حالی که حق دولت ثابت باقی می ماند.

دست سوداگران مواد معدنی در جیب ملت!
جوالن سودجویان بین دولت و معدنکاران

 روشنک حاجی بیگی
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ایران برای بیش از 2000 سال به عنوان منبع استخراج فیروزه به شمار می رفته و 
از بهشت روی زمین می دانند، در  نمادی  را  با رنگ آبی خود که آن  این سنگ  با 

طراحی های ایرانی برای پوشاندن گنبد کاخ ها مورد استفاده قرار می گرفته است. 
معادن  فیروزه  که  هفدهم  قرن  از  اما  می شود  نامیده  مختلفی  اسم های  به  فیروزه 
خراسان از ترکیه به اروپا برده شد، در دنیا آن را »تورکیوس« می نامند که در واقع از 

همان ابتدا پیروزه پارسی به نام ترک ها رقم خورده است. 
فیروزه گره در تاریخ خورده و ایام خیلی قدیم از آن استفاده می کردند اما تجارتش 

چون در ترکیه بوده با برند ترکیه و با نام "ترکیوس" انجام می شود. 
از دیرباز مورد توجه زیبایی شناسان قرار گرفته،  ارزشمند فیروزه که  سنگ معدنی 
هنوز نتوانسته در ایران، کشوری که معادن فیروزه اش مشهور است، آن طور که باید 
نام و ارزش کسب کند؛ معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  
به  مربوط  موضوع  این  فیروزه می گوید  تجارت  به  ترکیه  علت مشهور شدن  درباره 
و  می گرفت  صورت  فیروزه  خام فروشی  ایران  در  گذشته  در  است.  تاجران  فعالیت 
ترک ها به دلیل راه های ارتباطی دریا و همچنین فیروزه هایی که از مصر می گرفتند، 
رژیم  اما  آفریقاست  در  آن  منبع  که  الماس  تولیدات  مثل  شد؛  جهانی  تجارتشان 

دارد.  دست  در  را  آن  بازار  اسرائیل 
فرآوری  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 
بیان  خام فروشی  از  جلوگیری  و 
بر صادرات  ما عاوه  می کند در کشور 
خام فروشی  شده،  فرآوری  سنگ های 
است  این  علتش  و  می شود  انجام  هم 
شرکت های  صاحبان  و  معدن کار  که 
خصوصی می خواهند زودتر به پول شان 
برسند. اصل مهم بحث فیروزه  فرآوری 
و تجارت آن است ، حدود هزار میلیارد 
ما  و  است  فیروزه  جهانی  تجارت  دالر 
نیز باید از آن بهره مند شویم که در این 
است.  خصوص کم کاری صورت گرفته 
طبیعی  طور  به  که  معدنی  سنگ  این 

آبی رنگ است و بر اثر حرارتی که برای از دست دادن آب خود می بیند به رنگ سبز 
درمی آید، به صورت فراوان و مرغوب در معادن نیشابور در فاصله چندده کیلومتری 
مشهد یافت  می شود. بطور کلی معادن فیروزه ایران از نوع صخره ای و زیرزمینی بوده 
و استخراج بوسیله حفر درگاه و ایجاد کارگاه در داخل معدن انجام می شود، به گونه ای 
که هم اینک به طور تقریبی از هر تن فیروزه خام درمعدن فیروزه نیشابور ۸ تا ۱0 
کیلوگرم فیروزه حاصل می گردد  یا به روایتی دیگر از هر۱500 کیلوگرم سنگ فقط 

۳ کیلوگرم سنگ خاک استخراج می گردد. 
فیروزه طبیعی فیروزه ای است که مستقیما از معدن استخراج شده و برش و پرداخت 
می شود و روی جواهر قرار می گیرد و تنها هنگام پرداخت کردن از ماده مخصوص 
جهت جا دادن به آن استفاده می کنند. بیشتر سنگهایی که به صورت طبیعی مورد 
استحکام و درخشش کافی  از  و  بسیار خوب  دارای کیفیت  قرار می گیرند  استقاده 
برخوردارند واستفاده از آنها به عنوان جواهر از درخشش  و استحکام آن نمی کاهد. 
فیروزه ترمیم شده همان فیروزه طبیعی است که معموال به دلیل داشتن منافذ زیاد 
فیروزه  به همین دلیل واکس زدن  را حفظ کند.  نرمی نمی تواند درخشش خود  و 
می تواند عاوه بر افزایش سختی و در نتیجه افزایش دوام کانی از کم رنگ شده آن به 
مرور زمان جلوگیری کند. واکس فیروزه صمغ مصنوعی است که طی روش خاصی با 

فرو بردن فیروزه داخل آن صورت می گیرد.
سده های متمادی است که بشر بدلیل کمیاب و ناکافی بودن این سنگ با استفاده از 
سرامیک استخوان یا عاج فیل هاولیت رنگ شده سنگ آهک شیشه و مینا و اخیرا 
با استقاده از سلولوبید پاستیک و .... فیروزه های بدلی می سازند این نوع فیروزه به 

راحتی قابل تشخیص است و خوشبختانه خریداران آن دچار گمراهی نمی گردند.
هر چند که عمده نگین فروشان و کارشناسان خبره بر اثر تجربه ناشی از کار با این 

به راحتی  به رنگ  ،جا و همچنین رنگ رگه های آن  نگاه کردن  با  سنگ سحرآمیز 
منشا و انواع فیروزه را از یکدیگر تمیز می دهند با این حال راههای مختلفی نیز برای 
افرادی که آگاهی و تجربه کافی در تشخیص آن ندارد وجود دارد به عنوان مثال در 
قدیم برای تشخیص نوع مرغوب از انواع نامرغوب آن سنگ را بر روی برنج دم میکردند 
نامرغوب  داد  برنج رنگ می  به  اگر  و  اصل  ماند  ثابت می  آن  و در صورتی که رنگ 
مصنوعی  نوع  از  طبیعی  فیروزه  تشخیص  برای  فروشی های  عمده  در  همچنین  بود. 
اگر مواد  اگر به صورت خمیر درآید مصنوعی و  از سنگ را می سوزانند  آن قطعه ای 
باقی مانده به صورت خاکستر باشد طبیعی است. راه دیگری که برای تشخیص فیروزه 
بدلی ساخته شده از پاستیک بکار رفته می شود استفاده از یک سوزن حرارت دیده 
و گذاشتن آن بر روی سنگ است که در آن صورت بوی صمغ از آن ساطع شده و اثر 
عمیقی بر روی سنگ می گذارد.البته از نکات حائز اهمیت آن است که مرغوب ترین 
فیروزه جهان از  معدنی در ۷0 کیلومتری نیشابور که رگه های فیروزه ای رنگ آن در 

دنیا نظیر ندارد.
و  است  معدنی  سنگ  این  به  مربوط  فنی  مسائل  دیگر  از  معادن  از  فیروزه  استخراج 
از منابع اصلی فیروزه به شمار می رود و بزرگترین  متاسفانه معدن فیروزه نیشابور که 
شده  نام گذاری  جهان  در  فیروزه  معدن 
روش های  از  استفاده  با  هم  هنوز  است، 
بهره برداری  به  منفجره  مواد  و  قدیمی 

می رسد. 
باعث  انفجار  با  فیروزه  استخراج 
و  فیروزه و شکسته  به رگه های  آسیب 
فیروزه ای  سنگ های  شدن  کوچک تر 
در  ترک هایی  این سنگ  گاهی  و  شده 
حد مو که با ذره بین دیده می شوند بر 
کم  سنگ  مرغوبیت  از  که  و  می دارد 
کرده و در نتیجه موجب کاهش شدید 
می شود.  ارزش  با  محصول  این  قیمت 
شناسی  زمین  سازمان  اکتشاف  معاون 
خصوص  این  در  معدنی  اکتشافات  و 
با  باید  قطعا  و  کار شود  مینیاتوری  به صورت  قیمتی  باید روی سنگ های  می گوید 
وسایل اکتشافی مدرن روی این سنگ ها کار کنند که از طریق انفجار، شکستگی به 
سنگ تحمیل نشود و این یک اصل است. تراش سنگ های قیمتی هم خودش هنر 
خاصی می خواهد و باید با ظرافت های خاصی صورت بگیرد و به صورت نگین دربیاید. 
همانطور که در دنیا به این مسائل توجه می شود و بر این اساس قیمت گذاری می شود. 
زمین  سازمان  اکتشاف  معاون  گفته  به  است.  شده  استخراج  و  کشف  آنها  در 
شناسی و اکتشافات معدنی، چند ذخیره خوب فیروزه در کشور کشف شده که 
شاخص هایش همان فیروزه نیشابور است از جمله منطقه باغو در استان سمنان، 
منطقه شهربابک در استان کرمان، منطقه فیروزه در شمال استان خراسان رضوی 

و همچنین در خراسان جنوبی هم اثراتی از فیروزه دیده شده است. 
اینکه در کشور  به  با توجه  پتانسیل های موجود می گوید  به  اشاره  با  وی همچنین 
ذخایر مس وجود دارد و اگر مس به صورت فسفات ظاهر شود فیروزه به دست می آید، 
حدود  نیشابور  فیروزه  ذخیره  است.  موجود  فیروزه  استخراج  برای  خوبی  پتانسیل 
۹000 تن است که از هر یک تن 2۸ کیلوگرم فیروزه به دست می آید. همچنین در 
اما  داده می شود  قیمتی  در خصوص سنگ های  آموزش هایی  زمین شناسی  سازمان 
عاوه بر این باید بازار بورسی در کشور ایجاد شود، خصوصا اینکه کشورهای همسایه 

مثل افغانستان هم در زمینه این سنگ ها پتانسیل های خوبی دارند. 
امروز  تا  اما  دارد  فیروزه  استخراج  باالیی در  قابلیت هایی  و  ایران سابقه چند هزار ساله  
از این ظرفیت ها استفاده بهینه را نکرده است؛ به طوری که حتی شاهد کاهش ارزش 
این محصول کسب  فراوری  و  تولید  را در  مقام شایسته ای  نتوانسته ایم  و  بوده   صادرات 
کنیم درصورتی که شاید با سرمایه گذاری مناسب بتوان ارزآوری این صنعت را برای کشور 
افزایش داد و رتبه ای در خور نام فیروزه نیشابور که در جهان بی نظیر است به دست آورد. 

بی توجهی  به استخراج
مرغوبترین فیروزه دنیا
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در حال حاضر حدود ۱۳00 معدن در حوزه سنگ تزئینی 
استان های  در  آنها  مهم ترین  که  دارد  وجود  کشور  در 
اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و شرقی، لرستان، فارس و 
کرمان قرار دارد  معادن سنگ تزئینی پس از زغال سنگ 
بیشترین تعداد شاغان را به خود اختصاص داده و از نظر 

حادثه جزو پرخطرترین معادن کشور به شمار می روند.
سنگ  معادن  به  اصفهان  استان  معادن  از  درصد   50
میلیون   ۴ ساالنه  تولید  با  استان  این  دارد.  اختصاص 
رتبه  در  ساختمان،  تزئینی  سنگ  تن  هزار   200 و 
نخست کشوری قرار دارد .وجود 2هزار واحد سنگبری 
در استان اصفهان سبب شده این استان به عنوان مرکز 
سنگ و فرآوری سنگ های تزئینی کشور شناخته شود. 
سنگ های  درصد   50 حدود  سنگبری،  واحدهای  این 

تزئینی ساختمانی مورد نیاز کشور را تولید می کنند. 
سنگ  انواع  تن  هزار   400 از  بیش  ساالنه  تولید 

تزئینی در آذربایجان غربی
از ۴00 هزار تن  تولید ساالنه بیش  با  آذربایجان غربی 
از  نوع سنگ  این  تولید  اول  تزئینی قطب  انواع سنگ 
تزئینی  سنگ های  معادن  است.  کشور  در  تنوع  نظر 
کشور  در  را  تنوع  و  تراکم  بیشترین  استان،  این 
می توان  استان  این  تزئینی  سنگ های  از  داراست، 
که جزو  برد  نام  را  و...  گرانیک  مرمریت،  مرمر،  سنگ 
سنگ های معروف در کشور است که بیشتر در استان 
آذربایجان غربی یافت می شوند. در آذربایجان غربی ۴۳۷ 
فقره معدن دارای پروانه بهره برداری وجود دارد و ۱۸۱ 
پروانه از این تعداد مربوط به سنگ های تزئینی می شود. 
ساالنه بیش از ۴00 هزار تن انواع سنگ های تزئینی در 
آذربایجان غربی تولید و روانه بازارهای مصرف می شود. 
گرانیت، نرم بر، سینیت، بازالت، مرمر، تراورتن، مرمریت 
از  استخراج شده  تزئینی  سنگ های  مهم ترین  چینی  و 
داخلی  بازارهای  بر  عاوه  که  هستند  استان  معادن 
مانند  کشور  از  خارج  به  آن  ۴0درصد  از  بیش  ساالنه 

ایتالیا، ترکیه، چین، آذربایجان و عراق صادر می شود. 
سرخ رنگ  تراورتن های  و  آذرشهر  تزئینی  سنگ  معادن 
شهرستان  این  در  است.  برخوردار  جهانی  شهرت  از  آن 
52 معدن سنگ شناخته و ثبت شده وجود دارد. به طور 
تقریبی ۹ نوع سنگ از معادن آذرشهر استخراج می شود 
که بیشتر آنها سنگ های لیمویی، گردویی و سنگ قرمز 
سنگ  اما  است.  شهرستان  این  منحصربه فرد  تراورتن 
سرخ رنگ آذرشهر دارای شهرت جهانی است و از نادرترین 
سنگ های تزئینی و ساختمانی به شمار می رود. شهرستان 
سنگ های  انواع  تن  هزار   ۴00 ساالنه  تولید  با  آذرشهر 
ساختمانی در ۴0 معدن فعال، قطب تولید این محصول 
در کشور محسوب شده و کانی سازی سنگ قرمز تراورتن 
شهرستان  این  سردارآباد  معدن  در  تنها  نیز  جهان  در 
انجام می شود. بخشی از سنگ های استخراج شده معادن 
آذرشهر به صورت خام صادر و بقیه آن نیز در کارخانه های 
فرآوری  آذربایجان شرقی  استان  و  شهرستان  سنگ بری 
و  مستقیم  به صورت  نفر  هزار   ۱0 حدود  می شود. 

معادن  سنگ های  فرآوری  و  استخراج  در  غیرمستقیم 
است،  یادآوری  به  الزم  هستند.  کار  به  مشغول  آذرشهر 
شهرستان آذرشهر در فاصله 50 کیلومتری جنوب تبریز 

مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است. 
28 درصد ذخایر صنعت سنگ ایران در لرستان 

الیگودرز لرستان  معروف به شهر سنگ
بیشتر معادن استان لرستان به سنگ های نما و تزئینی 
اختصاص دارد، به گونه ای که با داشتن حدود یک چهارم 
ذخایر سنگ های تزئینی کشور در ردیف استان های حائز 
رتبه نخست در این زمینه قرار دارد. این استان با معادن 
تنی  میلیون  یک  از  بیش  استخراج  و  خود  غنی سنگ 
ساالنه سنگ تزئینی، 2۸ درصد ذخایر صنعت سنگ در 
دارد.   اختیار  در  را  دنیا  سنگ  ذخایر  درصد   ۳ و  ایران 
اشتغال حوزه صنعت  از  عمده ای  بخش  در حال حاضر 
از  آمارها  برخی  است.  اختیار صنعت سنگ  در  لرستان 
حکایت  بخش  این  در  نفر  ۱۷هزار  به  نزدیک  اشتغال 
دارند. به گفته مسئوالن امر حدود 25درصد سنگ های 
می شود.  تولید  لرستان  استان  در  کشور  در  ساختمانی 
باتوجه به معادن سنگ غنی که در این استان وجود دارد، 
وجود کارخانه های سنگ نیز در این استان سابقه طوالنی 
یافته است، به گونه ای که بیشتر واحدهای فرآوری سنگ 
که  متمرکز شده  الیگودرز  در شهرستان  استان  این  در 
این منطقه را به »شهر سنگ« معروف کرده است. درباره 
اهمیت سنگ در استان لرستان، محمدرضا صفی خانی، 
لرستان  استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس 
پیش تر اظهار کرد: باتوجه به معادن غنی که در استان 
لرستان وجود دارد، تصمیم داریم در این زمینه شهرک 
تخصصی سنگ را در استان راه اندازی کنیم. صفی خانی 
در توضیح بیشتر این شهرک تخصصی سنگ عنوان کرد: 
گهر  سنگ  معادن  کنار  در  سنگ  صنعتی  شهرک  این 
بخش چگینی خرم آباد واقع شده تا هزینه حمل ونقل را 
نیز به حداقل ممکن برساند. عاوه بر این در این شهرک 
تخصصی عاوه بر فرآوری از سنگ، قرار است از ضایعات 
سنگ به نوعی استفاده شود تا هم استفاده بهینه انجام 

شده و هم مشکل ضایعات سنگ برطرف شده باشد.
استان  وجود 10درصدی سنگبری های کشور در 

فارس
استان فارس رتبه دوم سنگ تزئینی ایران را در اختیار 
از  آمار حدود 20درصد  براساس  است.  داده  قرار  خود 
سنگ های تزئینی ایران در استان فارس تولید می شود. 
۳50 واحد سنگ بری در استان فارس مشغول فعالیت 
هستند که این تعداد حدود ۸0 درصد استخراج استان 
استخراج شده  میان سنگ های  فرآوری می کنند. در  را 
در استان، مرمریت و سنگ چینی ۱5درصد کل میزان 
اختصاص  خود  به  را  استان  تزئینی  سنگ  استخراج 
می دهند. ۳۹۸سنگبری فعال در این استان وجود دارد 
که شامل ۱0درصد سنگبری های کشور می شود و سهم 
ارزش صادرات این استان 2۸درصد میزان صادرات کل 
کشور است. استان فارس با وجود ۱25 معدن فعال در 

این حوزه 2/۸میلیون تن استخراج اسمی دارد، از سویی 
به دلیل بهره مندی نکردن از فناوری های برتر و رقابتی، 

سهم کشور در بازارهای جهانی نیز ناچیز است. 
یک میلیون و 300 هزار تن واحدهای فرآوری در 

استان یزد 
استخراج  زمینه  در  یزد  استان  معادن  سوم  یک  از  بیش 
ساالنه  و  می کنند  فعالیت  ساختمانی  و  تزئینی  سنگ های 
راهی  را  سنگ  تن  هزار   ۳00 و  میلیون  یک  به  نزدیک 
سنگ  معادن  می کنند.  یزد  استان  در  فرآوری  واحدهای 
چینی،  تراورتن،  انواع  شامل  یزد  استان  در  موجود  تزئینی 
به  متعلق  آن  انواع  بیشترین  که  است  گرانیت  و  مرمریت 
بخش  در  تنها  که  نحوی  به  است،  مرمریت  و  گرانیت 
سنگ های گرانیتی حدود 2۸ نوع از این سنگ ساختمانی 
در معادن یزد وجود دارد. 25 تا ۳5 درصد از ظرفیت تولید 
سنگ های تزئینی و ساختمانی استان یزد پس از فرآوری، 
صادر می شود و مابقی در داخل استان به مصرف می رسد. 
شامل  یزد  استان  تزئینی  مقصد سنگ های  بازارهای  عمده 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان و تبریز و همچنین کشورهای 
تعداد واحدهای  امارات و جمهوری آذربایجان است.  عراق، 
بزرگ  عبارتی سنگ بری های  به  یا  ساختمانی  تولید سنگ 
استان یزد ۱65 واحد است که این تعداد برای حدود 2 هزار 

نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.
وجود 183 معدن سنگ تزئینی در کرمان 

وضعیت کلی سنگ های تزئینی استان کرمان از نظر ذخایر 
معدنی بسیار غنی و دارای ذخایر بسیار است، ضمن آنکه 
و...  گرانیت  مرمر،  مرمیت،  انواع سنگ های  از  استان  این 
تزئینی  سنگ  معدن   ۱۸۳ استان  این  در  است.  بهره مند 
این  از  که  هستند  اکتشاف  پروانه  دارای  که  شده  کشف 
کرده اند.  دریافت  را  بهره برداری  پروانه  معدن   ۷5 تعداد 
این درحالی است که ذخایر احتمالی معادن سنگ استان 
از  کرمان  استان  است.  تن  میلیون   ۸00 از  بیش  کرمان 
اصفهان  استان های  از  تزئینی پس  نظر ذخایر سنگ های 
و یزد دارای رتبه سوم است، ضمن آنکه از نظر تنوع ماده 
استان  سنگ های  کرد،  ادعا  می توان  نیز  رنگ  و  معدنی 
کنار  و  گوشه  در  است.  به فرد  منحصر  ایران  در  کرمان 
سنگ  از  معادنی  می توان  مختلف  استان های  در  و  ایران 
را یافت که هر یک به نوعی از نظر تنوع، کیفیت، ذخیره 
یا رنگ رتبه قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. هر 
یک از سنگ های تزئینی ویژگی های خاص خود را دارند و 
امکان ابداع کاربردهای جدید از آنها در بسیاری از صنایع 
نقش  به  می توان  اهداف  این  به  دستیابی  در  دارد.  وجود 
افراد خاق و کارآفرینان اشاره کرد که با پذیرفتن ریسک 
توسعه  زمینه  جدید  محصوالت  تولید  با  سرمایه گذاری 
آن  از  نباید  که  اما موضوعی  کرد.  فراهم خواهند  را  بازار 
از استان های  این مسئله است که در بسیاری  غافل شد، 
سنگی در کشور، خام فروشی در اولویت قرار می گیرد، این 
کیفیت  ارتقای  با  فرآوری  واحدهای  که  است  حالی  در 
سبب  تولید سنگ  توسعه  به  رونق بخشی  برای  می توانند 

میزان بیشتری از اشتغالزایی و توسعه در استان شوند.

سهم استان های کشور  
در تولید سنگ های تزئینی
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برگیرنده زونهای زمین  تهران در  استان  پتانسیل های معدنی و سنگ های ساختمانی 
ساختی البرز مرکزی و حاشیه شمالی ایران مرکزی می باشد.

در بخش های شمالی استان، رشته کوههای البرز با راستای چین خوردگی عمومی باختر 
– شمال باختری، خاور – جنوب خاوری و کوه آتشفشانی مخروطی شکل دماوند مناطق 
کوهستانی و مرتفع را تشکیل داده که قدیمیترین رسوبات، مربوط به نهشته های تخریبی 
و تیره پرکامبرین باالیی می باشند. در بخش های جنوبی سنگهای رسوبی و آتشفشانی 
دوران سوم و عمدتا” آبرفتهای پلیکواترنری شامل آبرفتهای قدیمی جوان و کفه های رسی 

اساس لیتولوژی این مناطق است. 
اساسا عبارت سنگ تزئینی و نما در بر گیرنده تمامی سنگهای طبیعی است که با استفاده 
از فن آوری های خاص قابل استخراج و پردازش بوده و دارای مشخصات فنی و زیبایی 

شناختی جهت به کار گرفته شدن در تمام انواع کاربریهای ساختمانی و عمرانی است.
سنگهای تزئینی در بلوکهای بزرگ قابل استخراج بوده و عملکرد مکانیکی بسیار خوبی 
دارند. عمدتا صیقل پذیرند و از لحاظ رنگ ، الگو و سایر ویژگیهای طبیعی دارای ارزش 
اینگونه  القای این تصور که کاربرد  با  زیبایی شناختی باالیی هستند. شاید واژه تزئینی 
سنگها صرفا به تزئینات و یا یادبودهای روی میزی محدود می شود ، به نوعی محدود 
کننده باشد ، در واقع کاربرد اینگونه سنگها بسیار گسترده تر و فراگیرتر از حوزه کاربردی 
قابل تصور برای واژه تزئینی است. معادل انگلیسی عبارت ایتالیایی به کار رفته است. این 

واژه تاکید بیشتری بر ابعاد خطی عناصر سنگی دارد تا حجم آنها.
همواره مواد معدنی موجود در بخش سنگ در ۳ گروه اصلی مرمریت، گرانیت و سایر 
سنگها طبقه بندی شده اند. این شیوه طبقه بندی تداعی کننده مجموعه واژگان استفاده 
شده توسط موسسه استاندارد ایتالیا که گروه چهارمی نیز تحت عنوان تراورتن ها قائل می 
باشد  اما امروزه سه گروه دیگر به گروههای قبلی اضافه می شود که شامل سنگ آهکی، 

ماسه سنگ و لوح سنگ ) اسلیت ( می باشد.
و  معدن  بخش  فعالیتهای  الویت  در  معدنی  مواد  فرآوری  و  استخراج  اکتشاف، 

صنایع معدنی استان تهران
های  پدیده  نظیر  ساختاری  ماهیت  همچنین  و  شناسی  زمین  های  ویژگی  به  توجه  با 
ماگماتیسم درونی و بیرونی، دگرسانی، راندگیها و گسل ها و تاثیر محلولهای ئیدروترمال 
به  تکتونیکی  فازهای  فعالیت  از  و شکستگیهای حاصل  در شکافها  انباشتگی  به صورت 
انتظار می رود که به  صورت کانی سازی های نختلف و ذخایر متنوع در استان تهران، 
لحاظ فعالیتهای گسترده پروژه های عمرانی و ساختمانی و نیز ضرورت سایر مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع استان، اکتشاف، اسخراج و فرآوری مواد معدنی در الویت فعالیتهای بخش 

معدن و صنایع معدنی استان تهران قرار داشته باشد.
بحث فرآوری و تولید مواد معدنی قابل استفاده در معادن استان تهران

از نگاه آماری تعداد معادن استان تهران، با تنوع مواد معدنی نام برده شده  بوده که برخی 
به دالیل ویژه غیر فعال می باشند. برخی از این معادن به صورت فصلی فعالیت می نمایند. 
به عنوان مثال معادن واقع در نقاط سردسیر و برفگیر چند ماه از سال تعطیل هستند. 
، بنتونیت ها و غیره به گونه ای نیست که بتوان در  کیفیت برخی خاک های صنعتی 

صنایع کاشی و سرامیک استفاده نمود.
لذا بحث فرآوری و تولید مواد معدنی قابل 
می  مطرح  آنها  برای  صنعت  در  استفاده 
نیازمند وجود  باشد. معادن سولفات سدیم 
تشکیل  منظور  به  مناسب  جوی  شرایط 
تخته های سولفات سدیم بوده بنابراین در 

بعضی سالها تعطیل است.
و  اجرایی  دستگاههای  از  برخی  مخالفت 
تعطیلی  دالیل  عمده  از  محلی  معارضین 
بر  حاکم  شرایط  است.  معادن  بعضی 
بازار مصرف کشور، منطقه و جهان،  اوضاع 
مواد  برخی  باالی  شده  تمام  قیمتهای 
معدنی، سنگینی اجاره ماشین آالت و غیره 

از دالیل دیگر می باشند.
استان  در  سیمان  کارخانه   5 وجود 
مواد  کننده  تامین  بزرگترین   ، تهران 

اولیه کارخانجات سیمان کشور
اولیه  مواد  کننده  تامین  بزرگترین   ( استان  در  سیمان  کارخانه   5 وجود  به  توجه  با 
کارخانجات سیمان کشور ( عمده استفاده مواد معدنی استخراج شده استان در صنایع 
سیمان می باشد. سیمان آبیک با دو معدن در شمال شهر آبیک، کارخانه های سیمان 
تهران با سه معدن در کوههای بی بی شهربانو، و سیمان شمال با دو معدن در بومهن و 
همچنین خرید قابل توجه مواد معدنی از سایر معادن شهرستان های دماوند و پاکدشت 

تامین مواد اولیه واحدهای سیمان آبیک شمال و تهران را به عهده دارند.
جنوب  و  شمال  در  فیروزکوه  سیمان  و  فیروزکوه  از  فراز  سیمان  کارخانجات  همچنین 

شهرستان فیروزکوه قراردارند.
مواد معدنی استراتژیک استان تهران

و  قرمز  فسفر  تولید  )جهت  فسفات جیرود  شامل  تهران  استان  استراتژیک  معدنی  مواد 
سفید و اسید فسفریک در صنایع دفاع( مخلوط یا شن و ماسه کوهی تامین کننده شن 
و ماسه، بتون و آسفالت پروژه های عمرانی و ساختمان سازی )نواحی دماوند، پاکدشت 
تامین  با هدف   ( کارخانه سیمان  بوکسیت   ) تولید پشم سنگ   ( لواسان  بازالت  و ری( 
Al2O3( ، باریت ) گل حفاری ( ، زئولیت ) مکمل های غذایی دام و طیور ( ، سلستین 
) المپ تصویر تلویزیون و نیز کربنات استرانسیوم ( ، بنتونیت ) گل حفاری ( ، کائولینت 
) کاشی و سرامیک ( ذغال سنگ کک شو و حرارتی ، سیلیس ریخته گری ، منگنز فوالد 
و سایر کانیهای صنعتی که تامین کننده مواد اولیه صنایع مختلف مستقر در استان تهران 

و کشور هستند ، می باشد.
ذخایر مواد معدنی تهران

ذخایر معدنی استان تهران در گروه خاص مختلف مواد معدنی که در حال بهره برداری 
می باشند عبارتند از:

الف ( گروه مصالح ساختمانی شامل:
سنگ آهک ، سنگ گچ، مارن، سنگ تزئینی، سنگ الشه، شن و ماسه کوهی

ب ( گروه مواد معدنی غیر فلزی شامل:
بازالت ، باریت ، بوکسیت ، تالک ، زئولیت ، سولفات سدیم ، سیلیس ، سلستین ، خاک 

صنعتی ، ذغال سنگ ، فلدسپات ، فسفات ، کائولن ، نمک آبی ، نمک سنگی
ج ( گروه مواد معدنی فلزی شامل : منگنز ، مس

تنوع مواد معدنی استان تهران ، تنوع مواد معدنی در استان تهران به نحوی است که از ۷0 
ماده معدنی در حال بهره برداری ، تعداد 2۳ نوع ماده مهدن در استان استخراج می شود 
و اندسیس های سرب، روی، مس، مولیبدن و خاک نسوز در مراحل اکتشافی قرار دارند.

10 معدن سنگ تزئینی در استان تهران
در ارتباط با معادن سنگ تزئینی استان تهران بایستی عنوان کرد ، اساسا” استان تهران از 
لحاظ وجود منابع سنگ تزئینی چندان غنی نمی باشد. تعداد معادن سنگ تزئینی استان 
تهران ۱0 معدن شامل گرانیت طالقان ) نواکوه (، گرانیت جوستان، آندزیت محمد آباد 
، گرانیت و سنگ الشه دو توئی کهریزک، گرانیت و امکوه سنج کرج، گرانیت چراغعلی 
ماهدشت، گرانیت کوه کوراباغ، ترورتن های منطقه دلیچای ، تراورتن شادمهند فیروزکوه 

است که مهمترین و فعالترین آنها گرانیت نواکوه طالقان می باشد .
سنگ  مصرف  بازار  شناخت  به  توجه  با 
مخصوصا”در مورد سنگهای گرانیتی موادی 
و  بافت  مطلوب سنگ،  : کوپ دهی  شامل 
ساخت شکیل، مسیرهای دست یابی منظم 
پارامترهای  عمده  از  ها  شاخص  دیگر  و 
لذا   ، اکتشافی  های  این محدوده  اقتصادی 
تفصیلی  اکتشاف  قالب  در  فعالیت  تکمیل 
نقشه  تهیه   ، آزمایش  کار  سینه  احداث  با 
های توپوگرافی و زمین شناسی با مطالعات 
آلتره  بخشهای  حذف  و  پتروگرافی  دقیق 
درزه  مطالعات   ، معدن  از  شده  دگرسان  و 
مطالعات  انجام  و  ذخیره  محاسبه  نگاری 
فنی – اقتصادی در خصوص محدوده های 
توجه  مورد  بایست  می  اکتشافی  مطالعاتی 

بیشتری قرار گیرد .

وضعیت معادن و پتانسیل های معدنی تهران
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نقش موثر و تعیین کننده ماشین آالت راه سازی و معدنی در به حرکت درآوردن موتور 
بوده  گیرندگان  تصمیم  و  توجه سیاست گذاران  مورد  پیشرفت جوامع همیشه  و  توسعه 
است. بر همین اساس در طول یک دهه گذشته این بخش مهم تحت تاثیر سیاست های 

کان کشور در حوزه های مختلف، نوسان های قابل توجهی را تجربه کرده است. 
با شدت گرفتن و جدی تر شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران به ویژه در زمینه تحریم 
نفت، بسیاری از پروژه های عمرانی با کمبود نقدینگی مواجه شده و نیمه تعطیل شدند که 
در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از ماشین آالت فروخته شده در سال های گذشته به صورت 
مازاد بر ظرفیت کاری و بیکار شدند، همزمان تعدادی از شرکت های ماشین آالت فعال در 
ایران نیز تحت فشارهای خارجی ناچار به ترک ایران شدند که این نیز به نوبه خود سبب 

کم رونق شدن بازار ماشین آالت راهسازی در فاصله سال های ۸۹ تا ۹2 شد.
تغیرات ملموس در حوزه معدن در دولت یازدهم و پس از برجام 

با روی کار آمدن دولت یازدهم از سال ۱۳۹2 هرچند انتظارات روانی برای بهبود اوضاع با 
حل و فصل موضوع هسته ای شکل گرفت، اما نمایان شدن انباشت مشکات اقتصادی از 
دوره های قبل باعث شد که دولت به ناچار بودجه های عمرانی را صرف پروژه های باالی ۸0 
درصد پیشرفت کند؛ پروژه هایی که عمدتا نیاز به ماشین آالت راهسازی و معدنی در آن 
مقطع نداشتند، همین روند باعث شد که تا میانه سال ۱۳۹۴ تغییر محسوسی در عرضه 
و تقاضای ماشین آالت راهسازی شکل نگیرد. همزمان با به نتیجه رسیدن برجام در سال 
۹۴، امیدها برای بهبود شرایط بازار ماشین آالت راهسازی و معدنی به ویژه با رفع تحریم 

نفت و بهبود شرایط بودجه ای کشور جدی تر شده است. 
مهم ترین و فوری ترین اثر قرارداد برجام بر اقتصاد کشور رفع تحریم های نفتی و به دنبال 
آن خارج شدن دولت از زیر فشار بحران نقدینگی بوده است. با توجه به انباشته شدن 
مطالبات پیمانکاران در طی سنوات گذشته انتظار می رود با رفع این مشکل به تدریج دولت 
راهکارهایی برای پرداخت معوقات پیمانکاران ارائه کند، اعطای اوراق مالی با مجوز های 
قانونی به پیمانکاران در جهت پرداخت مطالبات آنها یکی از این راهکارها است. البته باید 
توجه داشت حجم این معوقات در حدی است که مرتفع شدن مشکات پیمانکاران و به 
دنبال آن رونق تقاضا در بخش ماشین آالت راهسازی و معدنی، در کوتاه مدت و به صورت 

فوری دور از ذهن بوده و نیازمند طی زمان است.
اثرگذاری بخش معدن در وضعیت بازار 

بخش های  فعالیت  اقتصادی،  تحریم های  اعمال  با  همزمان  و  گذشته  چندسال  در 
بخش  فعالیت  یافتن  ادامه  شرایطی  چنین  در  شد.  بی سابقه ای  رکود  وارد  عمرانی 

در  ماشین آالت  فروش  شد  سبب  معدن 
ادامه  بازار  در  گذشته  از  پایین تر  سطحی 
یابد و رکود در بازار شکل بحران پیدا نکند. 
معدنی  صنایع  و  معدن  فعالیت های  اهمیت 
ارزآوری صادرات  دلیل  به  تحریم  دوران  در 
در این بخش در دوره ای که کشور با کمبود 
نقدینگی ارزی روبه رو  شده بود باعث شد که 
افزایش  تا حدودی توجهات به حوزه معدن 
ماشین آالت  فروش  آن  نتیجه  در  و  یافته 
راهسازی و معدنی در بخش معدن جایگزین 
از  پس  دوره  در  شود.  عمرانی  فعالیت های 
حمایت های  نتیجه  در  معدن  بخش  برجام 
قانونی دولت و مجلس از این بخش، همچنان 
می تواند به عنوان عامل مهمی در جهت رونق 
نقش  معدنی  و  راهسازی  ماشین آالت  بازار 

موثری ایفا کند .

سیاست های حمایتی دولت برای ماشین آالت 
طی سالیان گذشته سیاست حمایت از تولیدات داخلی در بخش ماشین آالت راهسازی و 
معدنی به شیوه های مختلف اجرایی شده است. از جمله مهم ترین  این سیاست ها تخفیف 
ایران  آنها در داخل  از  تعرفه گمرکی برای واردات ماشین آالتی است که درصد مشخصی 
تولید شود. چنین رویکردی سبب می شود قیمت تمام شده ماشین آالت تولید داخل نسبت 
به نمونه مشابه خارجی آن به صورت چشمگیری کاهش یافته و درنتیجه توان رقابتی این 
دستگاه ها در بازار افزایش یابد. در حال حاضربا توجه به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، 

حمایت ها از تولید ماشین آالت راهسازی و معدنی درداخل کشور روبه افزایش است.
توقف واردات ماشین آالت معدنی به کشور

این تصمیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و احتماال هدف آن دفاع از 
تولید داخلی است، این در حالی است که مطابق قوانین و دستورالعمل ها مسووالن مجاز 
به توقف کامل واردات کاالها نیستند. برخی فعاالن بخش معدن و راه سازی سال هاست 
که خریدار و طرفدار ماشین آالت کره ای و ژاپنی هستند و دلیل این نکته را کیفیت و عمر 
باالی این نوع وسایل می دانند. آنها اظهار می دارند که برخی تولیدات داخلی و ماشین آالت 
چینی قادر به حضور فعال به مدت طوالنی در محیط سخت معدن و جاده سازی نیستند.
؛این  است  شده  متوقف  کشور  به  راه سازی  و  معدنی  ماشین آالت  واردات  سفارش  ثبت 
این بخش  فعاالن  به  قبلی  اطاع  بدون  و  ناگهانی  به شکل  ثبت سفارش  توقف  تصمیم 
گرفته شده است.  این اتفاق برای شرکت های واردکننده که در برابر شرکت های عمرانی 
دولتی و غیردولتی متعهد شده اند، مشکات متعددی ایجاد می کند. شرکت های واردکننده 
ماشین آالت صدها نیروی مشغول به کار دارند و تداوم این توقف می تواند اقتصاد آنها را 

با مشکل روبه رو کند. 
مذکور  ماشین آالت  واردات  که  معتقدند  داخلی  تولید  از  حمایت  طرفداران  مقابل  در 
فرصت های شغلی در ایران را از بین می برد، اتفاقی که منجر به اعتراض کارگران هپکو به 
دلیل توقف حقوق و دستمزد آنها شد. اما کارشناسان معتقدند، سال هاست که ایران در 
بخش تولید ماشین آالت معدنی و راه سازی حرکت مناسبی نداشته است. شرکت هپکو 
تأسیس شد در  راه سازی  ماشین آالت  مونتاژ  با هدف  اراک  که در سال ۱۳5۳ در شهر 
از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فناند فعالیت  با همکاری شرکت هایی  ابتدا 
می کرد و حتی پس از پیروزی انقاب اسامی، این روند را ادامه داد اما در سال های اخیر 

با مشکاتی مواجه شد.
سفته جایگزین سپرده تضمین پرداخت حقوق دولتی برای معدنکاران

ثبت سفارش 5 هزار ماشین آالت دست دوم در کشور
واردات ماشین آالت معدنی ادامه دارد

الزم اجرا بودن اجرای دستورالعمل های معاونت معدنی در تمامی استان ها 
همچنین در خصوص توقف واردات ماشین آالت معدنی به کشور، جعفر سرقینی معاون 
معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت در جلسه شورای عالی معادن گفت: 
در سال جاری 5000 ماشین آالت دست دوم ثبت سفارش شده که بخشی از آن در حال 
ترخیص است عاوه بر آن 2500 الستیک معدنی با کوچکترین موانعی وارد کشور شده 
است ممنوعیت برای واردات ماشین آالت وجود ندارد و افراد می توانند بدون موانع خاصی 
واردات را انجام دهند. تمام دستور العمل های معاونت معدنی در استانها الزم اجرا است 
و سفته می تواند جایگزین سپرده تضمین پرداخت حقوق دولتی برای معدنکاران باشد و 

دولت از طرح فعال کردن 500 معدن توسط خانه معدن حمایت می کند.

نقش موثر ماشین آالت 
معدنی در به حرکت 
درآوردن موتور توسعه و 
پیشرفت جوامع
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روزنامه عصر اقتصاد
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با وجود این که ایران جزو کشورهای مطرح در زمینه تولید طال محسوب نمی شود و رتبه 54 تولید طال 
را در جهان در اختیار دارد، اما سرمایه گذاری در معادن طالی ایران طی چند سال گذشته همزمان با 

رشد قیمت جهانی طال روند رو به رشدی را نشان می دهد. 
کردستان،  غربی،  و  آذربایجان شرقی  جمله  از  کشور  استان های  بیشتر  در  طال  اکتشافات  هم اکنون 
کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، مرکزی، قم و همدان، ارغش نیشابور، سقز ، طرقبه 
مشهد و سیستان و بلوچستان در دست اجرا بوده و به گفته سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور حجم ذخایر قطعی و احتمالی طالی کشور نیز بالغ بر 320 تن می شود.
همچنین استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی چهار قطب تولید طالی کشور 

محسوب می شوند.
این در حالی است که در چهارماهه ابتدای امسال، یک هزار و 658 فقره پروانه بهره برداری صادر شده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 5,9 درصدی درتعداد و 3,2 درصدی در سرمایه 

و هم چنین افزایش 13,4 درصدی در اشتغال را نشان می دهد 
بر اساس گزارش دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد پروانه بهره برداری 
صادرشده در چهار ماهه اول امسال، یک هزار و 658 فقره با سرمایه گذاری به میزان حدود 99 هزار 
و 60 میلیارد ریال بود که این رقم برای 27 هزار و 676 نفر  شغل ایجاد کرد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از لحاظ تعدادی 5,9 درصد و از لحاظ سرمایه مجوز  3,2 درصد رشد داشت
همچنین میزان اشتغال به وجود آمده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 95 به میزان 13,4 درصد 

افزایش پیدا کرد
بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان های کشور مربوط به استان تهران با 157 فقره 
بود.این تعداد پروانه بهره برداری با سرمایه پنج هزار و 400 میلیارد ریال زمینه اشتغال برای دو هزار 

و 253 نفر اشتغال به وجود آورد.
همچنین معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات سه میلیارد دالر ماده معدنی در 
مدت سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد 

رشد نشان می دهد و 15 درصد جلوتر از برنامه پیش بینی شده هستیم. 
 اینکه برنامه ریزی برای صادرات فرآورده ها و صنایع معدنی در سال جاری 7,5 میلیارد دالر است، 
گفت: با توجه به اینکه 15 درصد جلوتر از برنامه هستیم پیش بینی می شود ارزش صادرات امسال 
به 9 میلیارد دالر برسد. وی عمده محصوالت صادراتی کشور را شامل سنگ آهن، کنسانتره سنگ 
آهن، مس، کنسانتره مس، کانی های صنعتی، فوالد، روی و سایر فلزات، سیمان، سرامیک و شیشه 

عنوان کرد.
سرقینی با اشاره به اینکه برای هر صنف برنامه صادراتی تعیین شده است، گفت: پس از برجام صادرات 
تسهیل شده است. وی با اعالم اینکه صادرات مواد خام معدنی از سال 1393 مشمول معافیت گمرکی 

نیست، افزود: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی صادرات مواد خام مشمول عوارض می شود.

تولید  از  و حمایت  و صادرات  واردات  ساماندهی 
اقتصاد مقاومتی  بندهای سیاست های  از  داخلی 
ابالغ شد و سال  1396نیز  »  که در سال 1392 

اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال« نام گرفت.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(  محصوالت جانبی و فلزات گرانبها به خارج 
از کشوررا از فرورین تا پایان شهریور ماه امسال ، برابر 
با ۳۴ میلیون و 6۱۷ هزار تن انواع محصوالت معدنی و 
صنایع معدنی شامل سنگ آهن، زنجیره سیمان، انواع 
و  فوالد  زنجیره  سرامیک،  و  کاشی  سفال،  محصوالت 
پایین  صنایع  و  مس  سنگ،  انواع  جانبی،  محصوالت 
کروم،  مرتبط،  محصوالت  و  آلومینیوم  زنجیره  دستی، 
فرو،  انواع  روی،  و  سرب  زنجیره  کک،  و  سنگ  زغال 
صادر  را  نیکل  تیتان،  زنجیره  میکا،  مولیبدن،  زنجیره 

کرده است .
رشد  و  ارزش  چهاردرصدی  افزایش  شاهد  همچنین 
و  تولیدات صادراتی بخش معدن  هشت درصدی وزن 
صنایع معدنی در 6 ماهه نخست سال بوده و از فروردین 
این میزان صادرات،  ارزش  امسال،  پایان شهریورماه  تا 

چهار میلیارد و ۷۷۸ میلیون دالر بوده است .
با توجه به این میزان صادرات همچنین میزان واردات 
نخست  ماهه   6 در  معدنی  صنایع  و  معدن  محصوالت 
امسال نیز، 2 میلیون و 6۸5 هزار تن بود که نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۱0 درصد کاهش داشت و عمده 
محصوالت  و  فوالد  زنجیره  به  مربوط  واردات  کاهش 
پایین دستی، زنجیره سرب، سنگ آهن، فلزات و سنگ 

های گرانبها بود.

افـزایش ارزش صــادرات فـرآورده ها 
و صنایع معدنی به ۹ میلیارد دالر در امسال

صادرات چهار میلیاردی 
فلزات گران بها 

در نیمسال اول امسال

رشـد
 8 درصـدی 

وزن 
تولیـدات 
صـادراتی
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• تکمیل اکتشافات معدنی در بیش از 16160 کیلومتر مربع در قالب 19 پروژه 
به منظور اکتشاف عناصر پایه فلزی و غیرفلزی.

•پایان اکتشاف 1/5 میلیون تن کانسنگ طال، نقره، مس و سرب و روی در 
منطقه الطال به ترتیب با عیار 0/86 گرم بر تن، 49/5 گرم در تن، 0/89 درصد 

و 1/69 درصد و اخذ گواهی کشف.
و  درصد   3/6 عیار  با  روی  و  سرب  کانسنگ  تن   649000 اکتشاف   •پایان 

169,000 تن کانسنگ طال با عیار 1/75 گرم در تن در منطقه ندوشن.
برای عناصر  اکتشافی  منطقه  فرآوری سه  راهکارهای  و  •بررسی مشکالت 
مس، سرب و روی و سولفات سدیم- پتاسیم در استان های خراسان جنوبی، 

اصفهان و قزوین و اخذ گواهی کشف.
•آغاز عملیات اکتشافی به مساحت بیش از 36535 کیلومتر مربع در قالب 
کیلومتر   35460 مساحت  در  اقتصادی  زمین شناسی  پروژه   30( پروژه   45
مربع، 5 پروژه ژئوشیمی در مساحت 625 کیلومتر مربع، 3 پروژه ژئوفیزیک 
بویراحمد،  ایستگاه، 7 پروژه فرآوری فسفات کهکیلویه و  با برداشت 4500 
و  روی  سرب-  طال-  خوزستان،  باریت  چوپانلو،  پتاس  سفیدآبه،  آنتیموان 
گلوکونیت خراسان رضوی( که  36 پروژه )26 پروژه زمین شناسی اقتصادی، 
پیشرفت  آن  فرآوری(  پروژه   3 ژئوفیزیک،  پروژه   3 ژئوشیمی،  پروژه   4
فیزیکی بیش از 50 درصد و 9 پروژه )4 پروژه زمین شناسی اقتصادی، 1 پروژه 

ژئوشیمی، 4 پروژه فرآوری( کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
•اکتشاف عناصر نادر خاکی در 6 استان کشور )زنجان، یزد، البرز مرکزی، 
و  مربع  کیلومتر   109400 مساحت  به  اردبیل(  و  غربی  و  شرقی  اذربایجان 
ادامه  معرفی 10485 کیلومتر مربع به عنوان محدوده های امیدبخش برای 

فعالیت اکتشافی.
 4896 مساحت  به  روی  و  سرب  آنومالی  های  محدوده  اکتشاف   •ادامه 

کیلومترمربع.

•معرفی 6084 کیلومتر مربع از کشور به عنوان الوبت اکتشاف کرومیت که 
3462 کیلومتر مربع از آن الویت اول خواهد بود.

•تعیین مناطق پتانسیل دار اکتشاف کشور و الویت اول آن در قالب 20 تیپ 
ماده معدنی مختلف  در قالب اطلس پتانسیل های معدنی کشور در مقیاس 

ملی با هدف کاهش ریسک و هزینه های اکتشافی. 
هوایی  ژئوفیزیک  اطالعات  خطی  کیلومتر  هزار   40 تفسیر  و  •پردازش 
هزار   91 و  شرقی  آذربایجان  استان  در  رادیومتری(   و  سنجی  )مغناطیس 

کیلومتر خطی در استان خراسان جنوبی.
•اجرای عملیات میدانی بیش از 2790 کیلومتر مربع از مساحت کشور در 
قالب 18 منطقه به منظور تولید اطالعات پایه زمین شناسی در مقیاس1:25000 

برای نمایش کلیه عوارض بیش از 50 متر.
•ادامه اکتشاف منابع آب کارستی در 9  استان )البرز، یزد، مرکزی، لرستان، 
مساحت  به  شمالی(  خراسان  و  رضوی  خراسان  سمنان،  فارس،  ارومیه،  

115700 کیلومتر مربع و تعیین مناطق مستعد حضور آب.
•پیمایش صحرایی بیش از 50 هزار کیلومتر در محل های اصلی کانون گرد 
و غبار و برداشت تعداد 1400 نمونه سطحی و 500 نمونه اتمسفری در بیش از 

60 درصد از کانون های شناسایی شده در کشور.
•انجام 169740 آنالیز در قالب 7 روش تخصصی اکتشافی، فرآوری، معدنی و 

زمین شناسی برای بیش از 7380 نمونه اکتشافی و زمین شناسی.
لرزه زای  کالن شهر  •آغاز بررسی، پایش و تعیین دقیق محل گسل های 
های کشور پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی وزارت راه با الویت شهرهای 

تهران، تبریز، کرج، مشهد و کرمان.
•آغاز ساماندهی و مدیریت مطالعات ژئوتوریسم و ژئوپارک کشور در قالب 
مصوبه برامه بین المللی علوم زمین  و ژئوپارکها )IGGP( در مجمع عمومی 

یونسکو در سال 2016

رئوس عملکرد 
شش ماهه  اول سال13۹۶  

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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چگونگی شکل گیری شرکت کک طبس:
شرکت کک طبس در سال ۱۳۸۳ برای تولید ۴50 
تاسیس  طبس  منطقه  در  متالورژی  کک  تن  هزار 
شد. سرمایه پروژه توسط سهامداران و بانک توسعه 
صادرات و بانک ایران و ونزوئا تامین شده است. از 
کل مبلغ سرمایه گذاری۳۱00 میلیارد ریالی پروژه، 
۷50 میلیارد تومان توسط سهامداران تامین گردیده 
است و مبلغ ۳50 میلیارد تومان و ۳۴ میلیون یورو 
از بانک توسعه صادرات و ۳۴0 میلیارد ریال از بانک 
ایران و نزوئا تسهیات ارزی برای پروژه تامین گردیده است. تکنولوژی کارخانه در 
سال 200۸ خریداری شده و آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید کک متالورژی می 
باشد که مسائل صرفه جویی در انرژی، کاهش مصرف آب و برق و حذف سوخت و 
کاهش چشمگیر آالینده های محیط زیستی مانند Nox و Sox و Cox و حذف برخی 
این تکنولوژی  از آالینده ها و حذف کامل پساب در آن لحاظ شده است. در  دیگر 
امکان تولید کک با کیفیت باال با استفاده از زغال های مرغوب و نامرغوب طراحی 
شده است. تکنولوژی بازیافت حرارتی )Stamp Charging( در کشورهای چین، 
نهادینه شده و سرمایه گذاران تکنولوژی های  از سال 2000  آمریکا و هندوستان 
مرسوم را بطور کامل ممنوع نموده اند. تکنولوژی کک سازی طبس ادغامی از روش 

 Sun شرکت  تکنولوژی  مزایای  از  برگرفته  چین   Shanxi Sente شرکت  تولید 
Coke آمریکا طراحی و به ایران وارد گردیده است و تحت نظارت و مهندسی شرکت 
چینی در حال تکمیل و بهره برداری می باشد. این پروژه تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت 
میگردد.  آغاز  تولید  و  بهره برداری  کارخانه  آینده  ماه   2 ظرف  که  داشته  فیزیکی 

سهامداران شرکت کک طبس شامل:
1- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

2- شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فالت ایرانیان
3- سایر سهامداران جزء

زمینه فعالیت ها و پروژه های شرکت:
کارخانه کک سازی طبس برای ظرفیت ۱.200.000 تن در سال طراحی شده، و 
عمده تجهیزات برای ظرفیت 600 هزار تن خریداری شده است که با سرمایه گذاری 

اندک میتوانیم کارخانه را به ظرفیت 600 هزار تن در سال برسانیم. 
و  ها  کوره  خروجی  حرارت  از  که  است  حرارتی  بازیافت  نیروگاه  ایجاد  دوم  طرح 
بازیافت تلفات کوره ها امکان تولید ۳6 مگاوات برق برای ظرفیت ۴50 هزار تن را 
داریم. ظرفیت این نیروگاه در ظرفیت 600 هزار تن معادل ۴۸ مگاوات و در ظرفیت 

نهائی معادل ۹6 مگاوات خواهد رسید.
طرح دیگر تولید pvc و کاربید از کک است که برای اولین بار در ایران اجرا می شود. 

تکمیل زیر ساخت ها 
به صادرات سرعت می بخشد

نجمی هاشمی فشارکی



www.asre-eghtesad.com
Telegram:@Asreeghtesad
Instagram: asre-eghtesad

28

این طرح اهمیت اقتصادی و ملی و منطقه ای باالئی دارد و جزء طرح های زیر بنایی 
و توسعه ای منطقه شرق کشور خواهد بود که کارخانجات پایین دستی مثل اسید 
کلریدریک، کاستیک سودا، در و پنجره، لوله اتصاالت و محصوالتی که با پلیمرها و 

pvc ساخته می شوند را حمایت می کند. 
شرکت کک سازی طبس در حدود ۳00 نفر و در نیروگاه 60 نفر نیروی استخدامی 
دارد. در پروژه pvc و کاربید نزدیک به ۱200 نفر و در پروژه های زیر دستی فوق 

االشاره 500 نفر بطور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

حمایت ها و تسهیالتی  که دولت در این پروژه در نظر گرفته است:
برنامه کوتاه مدت دولت کاهش تورم و تبات اقتصادی و نقدینگی است، به همین دلیل 
پایه مذاکرات ما با شرکت های خارجی، اجرای پروژه های فوق در قالب مشارکت و 
تامین اعتبار می باشد که تاکنون جلسات متعددی با عاقمندان به سرمایه گذاری در 
پروژه های ایران داشته ایم، که در این خصوص احداث نیروگاه بازیافت حرارتی در مرحله 
امضای قرارداد با سرمایه گذار چینی بصورت BOT می باشیم. سایر پروژه ها در دست 

مطالعه می باشد که امیدواریم طی 5 سال آینده تمامی طرحها وارد فاز اجرائی گردند.

مزایای تکنولوژی جدید نسبت به روش های سنتی چیست؟
روش بازیافت حرارتی مزیتی در تولید کک با استفاده از زغالهای مرغوب مانند زغال 
کک شو در پروده طبس، و زغالهای غیر کک شو مانند آنتراسیت مزینو طبس و نیمه 
کک شو در البرز مرکزی و البرز شرقی وجود دارد که باعث رونق معادن زغال سنگ و 
اشتغالزائی در سایر نقاط کشور می گردد. متاسفانه در سالهای ۱۳۹5 و ۱۳۹6 عمده 
کاهش  مازندران  و  سمنان  کرمان،  استانهای  در  مخصوصاً  کشور  زغالسنگ  معادن 
چشمگیر تولید و یا تعطیل شده اند که نیاز به حمایتهای مادی و معنوی دولت برای 
ادامه حیات دارند. تجهیزات و جبهه های کاری در معادن مشکات عمده ای دارند و 
هزینه های تولید هر تن زغال را بسیار افزایش داده است و تقریباً محصول را از رقابت 

در بازار بین الملل خارج نموده است.
در حال حاضر قیمت تمام شده زغال سنگ شسته شده در کشور ثابت و با فرمولی 
غیر از فرمولهای بین الملل طراحی شده است که خود باعث ایجاد مشکات در چرخه 
مالی خزیداران زغال و در نهایت تولیدکنندگان کک و فوالد ایجاد می نماید. بطور 
مثال در زمانیکه قیمت سنگ آهن و فوالد کاهش دارد بدلیل باال بودن قیمت زغال و 
ثابت بودن آن، امکان رقابت بین فوالد سازان ایرانی و خارجی وجود ندارد و فرصتهای 
بازرگانی و فروش محصول به مشتریان داخلی و خارجی از بین رفته و باعث ورود 
مواد اولیه و خوراک از سایر کشور ها به داخل و تعطیلی معادن زغال سنگ را در 
بردارد. دولت در سالهای اخیر اقدام به گماردن سود گمرکی بر روی زغال نموده است 
ولی پایین بودن بیش از حد قیمت زغال خارجی باعث بی ارزش شدن موشوع سود 
گمرکی شده است هرچند درمان مشکل در جایی دیگر است و دولت برنامه دارد تا 
قیمت گذاری زغال را شناور و بر اساس قیمت تمام شده فوالد انجام دهد که خود نیز 

با شرایط حاکم و سنتی در کشور نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بطور خاصه از مزایای تکنولوژی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- حذف کلیه آالینده های شیمیایی و پساب صنعتی
Cox و Nox، Sox 2- کاهش چشمگیر

۳- تولید کک با خواص باالتر مکانیکی و شیمیایی مورد نیاز فوالد سازی بروش کوره 
بلند با حفظ و افزایش کیفیت فوالد و کاهش هزینه های تولید هر تن فوالد

۴- کاهش چشمگیر مصرف آب و برق و حذف سوخت های فسیلی
از حرارت خروجی )50% درآمد کارخانه را شامل میگردد( و حذف  تولید برق   -5

پاالیشگاهها از چرخه تولید )جمعاً ۳% درآمد کارخانه بوده است(
6- سیستم بسیار ساده بجای سیستمهای پیچیده سابق و استفاده از نیروهای غیر 

متخصص در خط تولید
۷- کاهش سازه ها و سرمایه گذاری کل طرح
۸- سایر موارد اقتصادی و مالی و تکنولوژیکی
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برنامه صادرات محصوالت
قیمت گذاری زغال بر اساس و پایه قیمت گذاری انرژی انجام میگردد که عمدتاً کشور 
استرالیا در قیمت گذاری زغال نقش دارد. قیمت گذاری کک بر اساس قیمت گذاری 
فوالد در دنیا برنامه ریزی میگردد و بستگی به میزان بازار عرضه و تقاضای فوالد دارد.

محصوالت  قیمت  کند  پیدا  کاهش  زغال  جهانی  قیمت  وقتی  صادرات  موضوع  در 
تر  ما در صادرات ضعیف  یابد و جایگاه  ما در سایر کشورها هم کاهش می  رقبای 
می شود، و دلیل آن ثابت بودن قیمت زغال داخل می باشد. ما درباره مهندسی بازار 
هم کار می کنیم تا کیفیت کک تولیدی را باال ببریم و بتوانیم مصرف کک را وارد 
بازار کنیم تا سودآوری کارخانه حفظ شود. کارخانه کک سازی طبس توانایی تولید 
کک های ریخته گری و متالورژی را بر اساس تکنولوژی موجود دارد که خود جایگاه 
شرکت را در بازارهای بین المللی ثابت تر می نماید. محصوالت تولیدی کک سازی 
طبس قابل ارائه در بازارهای اروپا )شامل اتحادیه اروپا( و آسیا می باشد که به لحاظ 
فضای  استفاده شده  تکنولوژی  در  ها  هزینه  کاهش  و  تمام شده محصوالت  قیمت 

رقابتی مناسبی را دنبال می کند.
این شرکت برنامه ریزی نموده است تا با توجه به میزان تولید زغال داخلی، مازاد نیاز 
اندونزی و سایر تامین نماید که  خود را از کشورهای استرالیا، روسیه، قزاقستان یا 
ترکیب مناسبی در جهت کاهش گوگرد و خاکستر و رعایت موارد محیط زیستی در 
صنعت فوالد خواهد بود. برنامه شرکت در سال اول واردات نیمی از خوراک کارخانه 
از خارج و کاهش ان در سالهای آتی و صادرات ۱00 درصدی محصوالت به خارج می 
باشد که با توجه به قوانین و مقررات کشور، حمایتهای خوبی در این زمینه در وزارت 

صمت انجام گرفته است.

چرا مواد اولیه را از داخل ایران تامین نمی کنیم؟
فقط در منطقه طبس نزدیک به ۱/5 میلیارد تن زغال کک شو وجود دارد، ولی سرعت 
پیشرفت در صنایع فوالد با سرعت پیشرفت در تجهیز معادن زغال سنگ متفاوت است. 
ما منابع زغال سنگ زیادی در مناطق مزینو، پروده ، آبدوغی و کمر مهدی در شهرستان 
طبس داریم که بدلیل استقبال صنایع فوالدی کشور از روش تولید احیای مستقیم این 
معادن وارد فاز استخراج نشده اند. نقدینگی معادن بسیار ضعیف شده، بازگشت پول 
فروش زغال با تاخیر بسیار زیاد انجام میگیرد و تجهیزات و ماشین آالتی که برای طرح 
های توسعه معدنی در کشور نیاز بوده به کندی تامین اعتبار می گردد. شاید بتوانیم 
تا به  از معادن استخراج و وارد پروسه شستشو کنیم  تا 5 سال آینده حجم زغال را 
دست کارخانه کک سازی طبس، اصفهان، زرند برسد که نیاز به حمایت جدی دولت، 
آزاد سازی رقابت و خروج از تشریفات دولتی، ایجاد زیرساختها و زیربناهای صادراتی 
زغال سنگ و بسیار خواسته های دیگر دارد که نمونه اجرائی آن در کشورهای مشابه 
در  زغال  تولید  گاز همچنان  غنی  منابع  وجود  با  که  روسیه  )مانند  دارد  وجود  ایران 

برنامه بلند مدت کشور می باشد و 
حمایتهای زیادی از طرف دولت در 
جهت جذب سرمایه گذار و کاهش 
رقابتی  و  زغال  شده  تمام  قیمت 

نمودن آن می شود(.

آیا توافق هسته ای تاثیری در 
با  اولیه  مواد  تهیه  و  صادرات 

قیمت کمتر و راحت تر دارد؟
اعتبار  که  بود  قرار   ۸5 سال 
یک  برای  پروژه  این  اسنادی 
شرکت اروپایی باز شود. به خاطر 
اتفاقاتی که در دولت افتاد، دولت 
و  فنی  دید  به  اعتقادی  وقت 

مهندسی، دید توسعه ای در بخش معادن و کارخانجات کشور نداشت، ما به عنوان 
اولین و بزرگ ترین پروژه صنعتی با بانک کشاورزی وارد مذاکره شدیم و قرار بود 
اعتبار اسنادی پروژه برای شرکت آلمانی-چکی افتتاح رگدد که متاسفانه با سخنرانی 
های  برنامه  از  فقط  و  و حمایت یک سوی  بانک کشاورزی  در  وقت  رئیس جمهور 
بانک کشاورزی  اقتصادی و مالی خوبی برای بقای  این پروژه که اهمیت  کشاورزی 
داشت کنار گذاشته شد. همین دیدگاه غیر کارشناسی و سیاسی و تبلیغاتی باعث 
تاخیر ۴ ساله در آغاز پروژه داشت. سرانجام با توجه صادراتی بودن محصول و نوع 
تکنولوژی رقابتی، تسهیات از بانک توسعه صادرات و متعاقباً از بانک ایران و ونزوئا 

تامین گردید و منبع تکنولوژی از اروپا و آمریکا به چین منتقل شد.
توافق هسته ای انجام گرفته در دولت فعلی، باعث رونق و ادامه مذاکرات با طرفین 
خارجی شد و امکان ارائه و مذاکرات فنی برای صادرات محصول به خارج را تسهیل 
نمود و چرخش مالی بین کشورها را از حالت مبهم و پشت پرده، بصورت شفاف و 
بانکی بین الملل تغییر داد و سرعت انعقاد قراردادهای خرید خوراک، فروش محصول، 
خرید تکنولوژی و توسعه پروژه های پایین دستی و باالدستی را افزایش چشمگیر 

منتج به نتایج مثبت نمود.

نقش سازمان توسعه تجارت و صادرات از کک سازی طبس:
در  تسریع  برای  باز  فضای  ایجاد  شامل  است  داشته  سازمان  این  که  هایی  حمایت 
از قوانین حمایتی دولت،  با استفاده  احداث کارخانه، واردات تجهیزات و تکنولوژی 

رفع موانع تولید و بسیاری دیگر می باشد. 
تکمیل زیر ساخت های کشور مثل زیر ساخت ریلی، جاده ها، بنادر و تأمین خطوط 
وزارت صمت  و  تواند توسط سازمان  مواردی است که می  پایدار  برق  و  انتقال آب 
پیگیری گردد هرچند متولی برخی از این موارد سایر وزارتخانه می باشند ولی شرایط 
فعلی و حمایتهای دولتی، نشان از همکاری مثبت بین وزارتخانه در کاهش بروکراسی 

اداری و اخذ تصمیم خوب در زمان مناسب شده است.
ایجاد گمرک در  باشد  پیگیری می  قابل  از مشکات دیگر که توسط سازمان  یکی 
نزدیکی مراکز بزرگ صادراتی کشور است که امیدواریم با همکاری وزارت صمت و 
سازمان گمرک کشور این مهم که در کاهش هزینه های گمرکی و تسهیل صادرات 
کمک شایانی به شهرستان طبس و معادن و صنایع آن خواهد نمود در برنامه اجرائی 
قرار گیرد. یکی از اقدامات در سالهای اخیر افزایش نرخ سود گمرکی زغال سنگ از 
۴ درصد به ۱5 درصد بوده است که هیچ کمکی به وضعیت واردات و جلوگیری از 

واردات نداشته است. 
همچنین در واردات کک نیز افزایش در سود گمرکی در برنامه بوده است که این 
ورود  باعث  بلکه  نداشته  صنایع  و  معادن  بهتر  فعالیت  به  کمکی  تنها  نه  اقدامات 
داخلی  بازار  بودن  آزاد  که  است  شده  دیگر  مسایل  و  سازی  سند  ارزانتر،  زغالهای 
المللی  بین  معیارهای  اساس  بر 
داخل  تولیدات  شدن  رقابتی  و 
نوسانات در  و  تغییرات  به موازات 
کاهش  و  صنایع  شدن  بروز  دنیا، 
هزینه های تولید و خروج از تولید 
مورد  این  دارد.  نیاز  را  تبلیغاتی، 
در سایر صنایع مانند مس، روی، 
سنگ آهن، فوالد و بسیاری دیگر 
صنعتی  و  معدنی  محصوالت  از 
آزاد  مطمئناً  که  دارد  وجود 
سازی و رقابتی نمودن محصوالت 
کشوری کمک بسیاری به استمرار 
خواهد  آینده  نسلهای  برای  تولید 

داشت.
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برنامه آتی و چشم انداز شرکت : 
و محصول  وارد مرحله سودآوری شود  انتهای سال ۱۳۹6 شرکت  در  امیدواریم 
تولید شده وارد بازار بین الملل شود و طرح های فوالدی کشور به ثمر بنشیند. 
ما طرح های توسعه را شروع کردیم و امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۷ وارد فاز 
ورود  از  دولت  که  حمایتی  با  البته  شویم  شرکت  ای  توسعه  های  طرح  احداث 

سرمایه گذاران به کشور می نماید این اهداف نیز میسر خواهد شد.

پیام آخر:
انجام  کشور  در  گذاری هایی  سرمایه  مواقع  از  بسیاری  در  اینکه  نکته  یک  فقط 
می  شود که منابع مالی آن هنوز مشخص نیست. پیشنهاد می کنیم قبل از شروع 
وضعیت  تولیدی،  مواد  فروش  و  اولیه  مواد  مالی،  منابع  تأمین  سرمایه گذاری  به 
زیرساختها و زیربناهای محل اجرای طرح پیش بینی گردد. شرکتهای مهندسی 
مشاور طرح های توجیهی خوب و تکمیلی را به بانک ها یا وزارتخانه ها میفرستند، 
ولی وقتی در عمل وارد پروژه می شویم برداشت ما از موضوعاتی که فکر میکردیم 
از زمین تا آسمان متفاوت است. پیشنهاد می کنیم دوستانی که میخواهند وارد 

سرمایه گذاری شوند منابع مالی طرح ها را خوب آنالیز نمایند و بعد صحه گذاشتن 
بر روی منابع مالی و روشهای تامین و هزینه تمام شده مالی اقدام به ورود به بخش 
هزینه  ها  کاهش  مسیر  در  و  دنیا  روز  تکنولوژیهای  از  استفاده  با  گذاری  سرمایه 
خریداران  رقباء،  بازار،  نمودن  رصد  بردارند.  قدم  محصوالت  نمودن  رقابتی  و 
محصوالت، تغییرات تکنولوژیکی در رقباء و خریداران محصوالت، وضعیت معادن 

تامین کننده زغال برای  دوره سرمایه گذاری بسیار مهم و کلیدی می باشد.
استفاده از افراد خبره که در فعالیتهای مشابه و یکسان سابقه دارند بسیار با اهمیت 
است تا صنعت کشورمان از حالت ایستایی و کسل کننده وارد حالت پویا شود. 
همچنین در تأمین نیروی انسانی هم مشکل داریم نیروی انسانی بر اساس تجربه 
در موقعیت کاری قرار نمی گیرد و ورود و خروج اتوبوسی نیروها در صنایع باعث 
هدر رفت این سرمایه در کشور و بهم ریختم معیارها و قیاس های تشخیص نیروی 
خبره از نیروی غیر ماهر شده است که مدارک دانشگاهی متعدد بدون هیچگونه 
سابقه کاری یکی از دالیل آن بوده است که امیدواریم فاصله بین دانشگاه و صنعت 
از یک برگ کاغذ تبدیل به موسسات پژوهشی و کاربردی تر شود و از خروج منابع 

انسانی کشور به کشورهای دیگر جلوگیری گردد. 
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about solely by raising oil growth and kickstarting dormant industrial capacities.
A best-case scenario for this year’s growth would be 3%, he added.
According to the Central Bank of Iran’s latest report, Iran’s economy grew 12.5% in 
March 2016-17 compared to the preceding year. GDP growth, without taking oil pro-
duction into account, stood at 3.3%, the CBI said, noting that the oil sector registered a 
dramatic 61.6% growth last year.
The CBI report also indicates that the “industry sector” expanded 6.9% last year—a 
remarkable improvement compared to the 4.6% contraction registered a year before. 
Production in the agriculture sector expanded by 4.2%. Construction was the only sector 
that contracted last year and registered a -13.1% growth.
For bringing about economic growth without relying on oil, according to Azarmand, it is 
necessary to have a considerable rise in capital formation by attracting local and foreign 
investments, increasing transparency, facilitating business, reforming monetary policy 
and identifying potential sectors for driving economic growth. He believes that the latter 
factor is of prime importance.
 Mining: Potential Vanguard for Economic Growth
Various sectors have acted as Iran’s economic drivers throughout history, the analysis of 
which can help draw up a pattern.

In the 60s, oil, public services and industry had the biggest shares respectively. The 70s 
witnessed the formation changing to industry, oil and public service. Then industry, 
services and transportation took the lead in the 90s. As Iran crossed into 2000, transpor-
tation, industry and construction came up.
In short, the last 50 years witnessed a shift from exploiting underground resources to 
industries and then toward services.
At first, this trend seems compatible with the global course of economic evolution. 
However, what caused Iran’s gradual movement away from exploiting natural resources 
to industries and services was not the latter’s development, but lack of investment and 
meaningful growth in the former.
The potent mining sector, for instance, has been starved of proper investments for the 
past decade, making it a weak actor in the economy.
“We have to realize that countries with high underground reserves such as Australia, 
Canada, Russia and the United States have always prioritized investments in the mining 
sector,” Azarmand said.
The main advantage of propping up the mining sector, other than the diversity it offers, 

is that investment in it is made 
in high volumes on a long-
term basis and it is relatively 
safe from fluctuations com-
pared to other sectors.
According to the economist, 
mining is usually the most 
attractive sector for attracting 
foreign investment. This is 
true for the sector even during 
periods of economic recession.
In fact, investing in mining 
indirectly leads to develop-
ment of rail transportation, 
energy infrastructure and 
water and waste recycling. It 
also produces highly attractive 
commodities for exports and 
can procure special materials 
required for development of 
high-tech industries.
 Impediments to Mining 
G ro w t h
Small-scale mining and ab-
sence of big international 
players are the main factors 
impeding mining growth in 
Iran, Azarmand said.
“Over 70% of Iranian mines 
are operating with less than 
10 miners. This prevents most 
of the country’s mines from 
acquiring modern production 
technology and competing in 
international arenas,” he said.
“These mines also suffer from 
severe transportation and en-
ergy infrastructure underde-
velopment. And their small 
scale of operations and the 
subsequent lack of economy 
of scale, coupled with the 
overall lack of liquidity in the 
economy for project financing 
prevent them from taking the 
matter into their own hands.”
Other impeding factors, ac-
cording to Azarmand, include 
government-enforced pricing 
of certain mineral commodi-
ties, use of outdated formulas 
for determining mining roy-
alties and improper foreign 
exchange policy. He believes 
that the latter factor causes im-
ported goods to end up cheap-
er than setting up plants and 
launching producing activities.
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Financial Tribune- The Iranian mining sector has a lot to boast 
about. With huge untapped reserves, cheap energy and skilled 
workforce, the industry seems set to be a major driver of the 
economy.
Yet, according to the latest data from Central Bank of Iran, 
the share of mining sector’s value added in GDP stood at only 
4.5% during the fiscal 2015-16.
With such a meager share despite positive developments in 
recent years, can the sector be counted on as a reliable source 
of growth?
Economist Hamid Azarmand pointed to various factors hin-
dering Iran’s economic growth and the mining sector during 
an interview with the Persian weekly Tejarat-e-Farda, ex-
cerpts of which follow:
 Slowing Economy Seeks Strong Driver
Oil has been driving the Iranian economy ever since the coun-
try signed the nuclear deal with world powers in 2015 and suc-
cessfully lifted the sanctions on crude exports in January 2016.
However, Azarmand believes that the drive is unlikely to sus-
tain, due to basic limitations in production cap and technical 
hurdles.
“The [oil] industry will not do much for economic growth this 
year and in fact for the foreseeable future. Consequently, we 
expect to witness a significant drop in economic growth soon.”
Considering the poor share of productivity in Iran’s economic 
growth, capital formation is expected to be a major driver. 
However, this factor has witnessed a downtrend for the past 
seven years.
According to Azarmand, net capital accumulation dropped 
3.8% during the fiscal 2009-10 to 2016-17, while it recorded 
a 7.2% increase in the 48 years before this period.
“Based on basic accounting principles, one cannot expect 
high economic growth for at least a few years with near-zero 
productivity and declining capital formation,” he said.
He noted that last year’s growth was “an exception”, brought 

MNA – IMIDRO head has voiced Iran’s readiness to 
launch cooperation with the Afghan government over 
technology transfer, exploration and processing in mining 
sector.
Managing Director Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization )IMIDRO) 
Mehdi Karbasian made the remarks at a meeting with sen-
ior officials of Afghanistan’s Ministry of Mines and Petro-
leum, and the Afghan Ministry of Finance.
“Both Iran and Afghanistan possess excellent potentials 
in mining sector though war has prevented Afghans from 
reaching full capacity in exploiting mining resources,” he 
underlined.
He said Iran was eager to help develop Afghanistan as 
a friend and neighbor and regardless of financial issues; 
“given the unique location of Sangan mining complex 
which overseas both countries, great opportunities exist 
for bilateral collaborations.”
The official also pointed to readiness to establish a joint 
plant between the two countries saying “Iran, with its huge 
resources of natural gas, can join hands with Afghanistan in 
exploring and extracting its massive reserves of iron ore.”
Karbasian suggested that private sectors undertake the 
projects while being supported by governments of Iran 
and Afghanistan.
President of IMIDRO went on to enumerate other venues for 
cooperation between the two parties like launching of a min-
ing research center in Afghanistan and inauguration of Teh-
ran-Harat railway which will ease transfer of mineral products.
Meanwhile, Head of Afghanistan Geological Survey 
)AGS) Taher Rezaie expressed satisfaction over cooper-
ation in transfer of mining know-how adding “Afghan of-
ficials aim to match up with Iran in the field of extractive 
industries.
“Security issues have caused the lag in obtaining mac-
roeconomic goals,” emphasized the visiting official ex-
plaining that “in a bid to compensate for the lag, several 
delegations have deployed to Iran in order to observe its 
capacities in the mining sector.
“During the visit, the Afghan delegation visited Iran Min-
eral Processing Research Center )IMPRC) and Sangan 
factories,” he continued.
The official went on to note that the Afghan government 
was willing to import rebar, cement and bitumen from 
Iran; “in the previous government, measures to launch 
exploration cooperation with China and India ended in 
failure hence the selection of Iran as a good partner in the 
mining sector.
Afghan nine-member delegation headed by Rezaie is also 
scheduled to visit Yazd and Tabas mines in a bid to visiting 
mines, getting familiar with technology and science transfer.

Iran ready to transfer 
mining knowhow 
to Afghanistan

How can 
mining drive 

Iran’s 
economy 
and what 
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ores and alloys, raw materials, minor and precious metals, 
and base metals with additional coverage of freight news, 
capital markets, and exchange news and prices.

The Middle East Steel Industry
The Middle East Steel Industry: A Strategic Market Outlook 
to 2021 is a timely study providing independent analysis 
and long-term forecasts in answering the key questions fac-
ing the industry today.
The study also includes: 
Current, historic and forecast capacity, production, net trade 
and consumption for each product in each country out to 
2021 – Full data provided in the report and MS excel
By company analysis on planned production rates, cost 
structures, product mix, capacity expansions and target 
geographic markets – Detailed profiling of key steel players 
and their future plans out to 2021
Economic/end-user background by-sector forecasts out to 
2021 by country 
Raw material availability (scrap and DRI) and options
Comprehensive steel and steel raw material historic, cur-
rent and forecast prices, by product
As we correctly predicted in our last edition of this study, 
2016 has been a challenging year for many markets in the 
Middle East in terms of both steel demand and prices.
There is an absolute need to gain valuable market and pric-
ing insights to accurately plan sales/marketing strategies 
amid increasing challenges and uncertainties facing the re-
gion out to 2021.
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Metal Bulletin is a specialist international publisher and infor-
mation provider for the global steel, non-ferrous and scrap 
metals markets. It is headquartered in London, United King-
dom.

History
Metal Bulletin was first introduced in 1913. Its mission then, 
as it is now, was to provide must-have timely information, 
including price indications, for the global non-ferrous metals 
and steel markets. Over the years, Metal Bulletin became es-
tablished as the bible for the world’s metals and steel trading 
communities.
The magazine is published weekly—with a news and prices 
website with breaking news alerts, daily email news round-
ups, as well as the option of online real-time prices.
Metal Bulletin’s breadth of product offerings extends from 
online news and prices services, magazines, newsletters 
and online real time services, to directories and databases, 
books, market trackers and forecasts, research reports, and 
consultancy and the staging of events around the globe in 
the form of conferences and exhibitions.
The magazine was acquired by Euromoney Institutional In-
vestor in October 2006 for $408 million.

Products and services
Metal Bulletin is the premium intelligence service for metals 
and steel professionals everywhere. Covering all global met-
als and steel markets, it provides a comprehensive package 
of the latest news, pricing information, expert market com-
mentary and statistics. Metals covered in detail include car-
bon steel, stainless and special steel, scrap and secondary, 
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square kilometers and has an operating license for 
100 people. It still holds great potential for exploratory 
work. Due to the touristic attraction of the mine and 
its surrounding area, the authorities have decided to 
pursue a turquoise tourism plan and the processing of 
turquoise in the mining village.

LEad and ZInc angouran MInE
Angouran Lead and Zinc Mine is one of the old-
est mines of the country which has been productive 
through the history, but the modern way of its ex-
traction dates back to 1960s.
Angouran is one of the biggest mines of its kind in the 
Middle East and also one of the Lead and Zinc high-
est density mines in the world. The annual production 
capacity of Lead and Zinc Oxide and Lead and Zinc 
sulphurized Mix of the Mine is 700,000 tons which are 
used by the factories to produce Lead and Zinc ingots.
According to Angouran Lead and Zinc Complex’s 
manager, Mansour Sheibani, only about 9 million tons 
of minerals are left in the mine, 2 million tons of which 
are in underground reserves while the remaining is on 
the surface.
The capacity of Angouran Mine increased from 0.7 
million tons/year to 1 million tons/year in 2014 by Cal-
cimin Company. In 2015, a total of 750,000 tons of zinc 
and lead ore were extracted from the mine through 
both open-pit and underground mining. At such a rate, 
the mine’s reserves would be exhausted by 2027.
Angouran’s ore was processed by 78 zinc and lead 

plants located in the vicinity of the mine in Zanjan 
Province, most of which were relatively small. The 
three largest processors were Calcimin Company with 
500,000 tons/year of zinc and 30,000 tons/year of lead 
capacity, Zangan Zinc Industry LLP with 250,000 tons/
year of zinc capacity and Zanjan Zinc Khales Sazan 
Industries Company’s 200,000 tons/year of zinc and 
20,000 tons/year of lead capacity.

LEad and ZInc MEhdIabad MInE
Based on plans by the Ministry of Industries, Mining 
and Trade, after the zinc deposits in Angouran mine 
run out, the Mehdiabad Zinc and Lead Mine, located 
in the central province of Yazd, is supposed to be the 
main supplier of lead and zinc to domestic industries.
Operations at Mehdiabad Mine started several years 
ago after a joint venture was formed between the Aus-
tralian company Union Capital Limited and mining and 
engineering company Iran ITOK. But after the two in-
vestors demanded that the government give up the 
ownership of the mine, operation at the mine came 
to a halt. In March 2015, operations resumed after a 
$1 billion investment by Mehdiabad Zinc Company, a 
subsidiary of Karoun Dez Dasht Group, which had a 
25-year extraction license to the site. The mine’s pro-
cessing unit had a current capacity of 100,000 tons/
year of zinc concentrate, which was planned to be in-
creased to at least 800,000 tons/year.
Mehdiabad Mine has zinc, lead and silver deposits. It 
has up to 400 million tons of reserves, 70% of which 
are zinc and the rest are lead, silver and barite.
Mehdiabad Zinc continued waste stripping operations 
in the Mehdiabad Mine. The company planned to strip 
180 million tons of waste from the mine, whereas only 
10 million tons had been stripped in the previous six 
decades. It also plans to build a processing unit near 
the mine with a capacity of 100,000 tons/year of zinc 
and lead ingots by 2018.
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northeast of Yazd and 300 km south of Tabas about 40 
km off the Yazd - Tabas road.
The ore deposits at Chadormalu were discovered in 
1940 and construction of the mine complex began in 
1994. Production was started in 1999. In the same year 
the site was connected to the Iranian rail network by 
connection to Meybod.

goL gohar Iron orE MInE
Gol Gohar Iron Ore Company produced 7,209,000 mt 
of iron ore; Gol Gohar pellet plant near the southern city 
of Sirjan, the biggest of its kind in the Middle East, uses 
iron ore concentrates from the Gol-e-Gohar mine in the 
province. The new plant produces five million tonnes of 
iron ore per year; enough for production of 2.5 million 
tonnes of steel.
Sirjan has several of the largest companies within its 
100 km radius. Gole Gohar Iron Ore Mine is the coun-
tries’ largest with estimated $2.8B valuation.

ZarShuran goLd MInE
Zarshouran Gold Mines and Mineral Industries devel-
opment Company is located at thirty five Km North East 
of Takab Town, adjacent to Zarshouran Village.
Zarshouran Mine was before one thousand nine hun-
dred and ninety one known as an Orpiment mine, 
thereafter the mine was looked at as a potentially im-
portant gold mine.
Zarshuran is considered the biggest gold deposit in the 
Middle East. The ongoing expansion of the processing 
facility will be complete by 2017. It will produce 6 metric 
tons of gold every year after that.
“The Geology and Mineral Discoveries Organization 
has discovered several gold zones and found reserves 
in the provinces which were never considered to have 
such deposits.” “Iran is among the world’s five biggest 
gold consumers, which provides added motivation to 
discover more gold.”

nEyShabur TurquoISE MInE
For at least 2,000 years, Iran has remained an import-
ant source of turquoise, which was named by Iranians 
initially “Pirouzeh” meaning “victory” and later after 
Arab invasion “Firouzeh”.
Neyshabur turquoise mines located 53 kilometers 
northwest of the city and near the old caravan routes, 
are believed to be among the world’s oldest known 
turquoise mines, which supplied the stone to Europe, 
Western Asia and America.
An estimated forty tons of turquoise in mined in Ney-
shabur annually. The mine measures forty thousand 
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at a concentration plant at the mine. The capacity 
of the concentration plant is 170,000 tons of copper 
concentrates, with plans to expand to 300,000 tons.

MIduk coPPEr MInE of kErMan
The Miduk porphyry copper deposit is positioned in 
the Shahr-Babak area in Kerman province, Iran. This 
deposit is located 85 km NW of the Sar Cheshmeh 
porphyry copper deposit. Preliminary mineral ex-
ploration was carried out in 1967 – 1970 by Parjam 
and Metallgesellschaft (Hassanzadeh, 1993). So far, 
more than 50 diamond drill holes with a maximum 
depth of 1013 m have proved the existence of the 
sizeable and potential porphyry copper mineralization 
at the Miduk deposit. The orebody contains 170 mil-
lion tons of ore, with an average grade of 0.86% Cu, 
0.007% Mo, 82 ppb Au and 1.8 ppm Ag. Supergene 
enrichment blankets average approximately 50 m 
thickness and comprise the primary source of Cu ore 
(Taghipour et al. 2008).

Pabdana coaL MInE
Pabdana Coal Processing Company (Private Joint 
Stock) has established in 2006. Considering special 
geological characteristics and considerable mineral 
reservoirs of Kerman Province and also on the basis 
of importance of establishment of a Coal Processing 
Factory in Pabdana Mineral Regions, Pabdana Coal 
Processing Company established a coal concentrate 
factory by the annual capacity of 475,000 tons in De-
cember 2010 base upon professional knowledge of 
its directors, its experiences in field of mines and min-
eral products and also by employing modern technol-

ogies. This coal processing factory has established in 
cooperation with private sector. The main elements 
that were considered in establishment of this factory 
are increasing efficiency, decreasing environmental 
pollutions and costs of production, and also creating 
occupational occasions in private sectors.

chogharT Iron orE MInE
The origin of the Proterozoic Choghart iron oxide de-
posit in the Bafq mining district of Central Iran has 
been the subject of a long-standing dispute. Some 
authors believe that it was formed from magma, while 
others suggest metasomatic replacement of preexist-
ing rocks. The present study on the basis of new ox-
ygen isotope, REE and geochemical data concludes 
that neither of these two hypotheses can alone ex-
plain the formation of Choghart deposit. Instead, it is 
suggested that the separation of an iron oxide melt 
and the ensuing hydrothermal processes dominated 
by alkali metasomatism were both involved to differ-
ent degrees in the formation of Choghart and other 
similar deposits in Central Iran.
Choghart & Sechahun (Central Iran Iron Ore Co.), an 
Iron Ore Mine is located 12km northeast of Bafq in 
Iran.

chadorMaLu Iron orE MInE
Chadormalu is an iron ore mine in the Yazd Province 
of Central Iran with an adjacent settlement and ad-
ministration complex belonging to Chadormalu Min-
ing and Industrial Company.
The mine is situated in an otherwise uninhabited 
stretch of the Dasht-e Kavir desert about 180 km 
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To reach the government’s 2025 target output 
of 800,000 tons of copper cathode, an aver-
age annual growth rate of 14% would be re-
quired starting in 2015, a sevenfold increase 

compared with 2% registered in the previous decade.
In 2015, the country’s production of copper concen-
trate increased by 23.1% to 979,650 tons and copper 
anode by 0.5% to 232,950 tons, while copper cath-
ode output shrank 1.5% to 190,685 tons from those 
of 2014.
In 2014, Iran exported 46,600 tons and imported only 
400 tons of copper cathode, reads a report recently 
published by the US Geological Survey on Iran’s non-
fuel mineral industry.
National Iranian Copper Industries Company, the lead-
ing producer of copper in the country, operates the 
country’s three major copper mines of Sarcheshmeh, 
Sungun and Miduk whose combined reserves (proven, 
probable and possible) have been estimated to be 3.4 
billion tons of ore containing an average of 0.6% cop-
per, reports Financial Tribune.

SarchEShMEh coPPEr MInE
Sarcheshmeh or Sarcheshmeh Copper Complex is a 
large open cast copper mine in the Kerman Province 
of Iran, considered to be the second largest copper de-
posit worldwide. Also containing substantial amounts 
of molybdenum, gold and other rare metals. It is also a 

settlement, enumerated at Iranian census.
The Sarcheshmeh Copper Complex is located 65 km 
southwest of Kerman and 50 km south of Rafsanjan. 
The region’s altitude averages about 2600m, the high-
est spot of which approximates 3000m. Sarcheshmeh 
ore bodies, situated in the central part of Zagros rang-
es, consist of folded and faulted early tertiary volca-
no-sedimentary rocks.
Sar Cheshmeh mine was managed by the Anaconda 
Group until the 1979 revolution in Iran. Design and 
construction of the processing plant was done by Par-
sons-Jurden of the US.
Production units of Sarcheshmeh Copper Complex 
involve the mine itself, concentrator, smelter, refinery, 
foundries and leaching.
Administratively, the settlement is in the Sarchesh-
meh Rural District, in the Central District of Rafsanjan 
County, Kerman Province, Iran. 

Sungun coPPEr MInE
The Sungun copper mine is located in Varzaqan coun-
ty, East Azarbaijan, Iran, 75 km north west of the pro-
vincial town of Ahar. It is the most important geologic 
and industrial feature in the area and is the largest 
open-cast copper mine in Iran and is in the primary 
stages of extraction.
The reserves are estimated to be as much as 995 mil-
lion tons of copper ore. The ore is processed directly 
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عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست

الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- ماهنامه »تصمیم«
3- ماهنامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 

نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1
تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(
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