
 
 

 
 

 

 

 

 گزارش جامع عملکرد یک ساله

 انجمن سنگ آهن ایران 
 931۸ماه مرداد 

 انجمن سنگ آهن ایران دبیرخانهگردآورنده: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 9                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 2                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 عنوان گزارش :

 9317الیانه گزارش عملکرد انجمن سنگ آهن ایران جهت ارائه به مجمع عمومی عادی س

 9311 ماهشهریور 93 تاریخ برگزاری مجمع:

 دبیرخانه انجمن سنگ آهن ایران  تدوین گزارش:

  همکاران تدوین گزارش:

 و عاطفه فاضلی زهره نثاری، نژادمریم صادقی ،منوچهر بختیاری، آیدا مفصری باقری بابک زمانیان،

 و سایر همکاران انجمن 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 3                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 فهرست

 5 مقدمه

سب و کار آهنموانع ک  6 

 6    9317اهم اقدامات و دستاوردهای انجمن سنگ آهن ایران در سال 

9317خالصه اقدامات انجمن سنگ آهن در سال   7 

 1 دستاوردها

 91 اقدامات مهم و در حال انجام دبیرخانه انجمن

 99 مشروح اقدامات و پیگیری های مشکالت صنفی اعضای انجمن

سنگ آهنطرح توسعه کسب و کار   99 

 9۱ طرح منهاج )مدیریت نهضت فراوری هماتیت استانهای جنوبی کشور(

 96 جلوگیری از وضع عوارض مجدد

 01 تنظیم و انتشار درخواستهای صنفی کسب و کار سنگ آهن

 03 نمایندگی اعضاء در هیاتهای حل اختالف مالیاتی

 03 مرکز مشاوره مالیاتی

با انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک  03 

های مرتبط با امور بندری و حمل و نقل دریاییپیگیری مشکالت و درخواست  0۱ 

15و نیمه اول سال  1۱پیگیری معافیت مالیاتی برای سال   05 

گذاری سنگ آهن دولت در قیمتتوقف مداخله   06 

وق دولتیگیری معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقپی  06 

های آموزشی عمومی و تخصصیبرگزاری دوره  07 

های سنگ آهن به گمرک جمهوری اسالمی ایرانتوافق و ارسال گزارش هفتگی قیمت  07 

 02 ایجاد و تداوم کار کمیته حل اختالف در انجمن

 02 خرید یک واحد آپارتمان برای استقرار دبیرخانه

گذاریایجاد شرکت سرمایه  01 

هانامههمتفا  31 

سازی مرتبطحضور نمایندگان انجمن در مجامع و شوراهای مهم تصمیم  39 

 30 اهم مکاتبات انجمن در یک سال گذشته

 61 تسهیالت و خدمات ارائه شده به اعضا

ضور در ح  ها،های نمایندگان انجمن با رسانهگزارش مصاحبه ،واحد روابط عمومی ،عضویت ،دبیرخانه)گزارش های آماری 

و ...(  واحد آموزش و پژوهش  ،رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی  

60 

 29 گزارش بازرس قانونی 

 23 گزارش حسابرس مستقل به مجمع عادی به طور فوق العاده

9311پیش بینی بودجه سال   912 



  
 

                                                                                                                                                           

 4                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش مدیریتی+

 مقدمه 

 اقدامات و دستاوردها 

 ش آماریگزار 

 دبیرخانه 
 

 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 5                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 مقدمه +++

انجمن سنگ آهن ایران به عنوان تنها نماینده تخصصی کسب و کار سنگ آهن کشور؛ تشکلی صنفی است که به منظور بهبود محیط کسب و کار 

در اکتشاف،  تاسیس شده است. این انجمن که متشکل از بنگاه های اقتصادی فعال 19اعضاء و توسعه معدنکاری سنگ آهن ایران از سال 

 صدای انعکاس در بدیلدرصد سهم بازار سنگ آهن ایران، نقشی بی 11استخراج، تولید، فرآوری و تجارت سنگ آهن است؛ هم اکنون با پوشش 

ست ؤثر انجمن سنگ آهن ایران در فرآیند سیاستگذاری عمومی و انتقال به موقع و درم حضور. دارد آهن سنگ ارزش زنجیره اقتصادی هایبنگاه

نظرات، درخواست ها و ترجیحات اعضاء به سیاستگذاران طی دوره عمر کوتاه انجمن، منجر به کسب دستاوردهای مهمی در بهبود محیط کسب و 

ارائه ، تمهید مشارکت اعضاء، نمایندگی از اعضاءاهداف انجمن سنگ آهن ایران به طور کلی به چهار بخش . کار اعضاء شده است

 شود.می بندیتقسیم نظیم و توسعه کسب و کار سنگ آهن ایرانتو خدمات به اعضاء 

طی سالیان اخیر حضور موثر و چشمگیر نمایندگان انجمن  ارتقاء جایگاه انجمن به عنوان نماینده بخش خصوصی حوزه معدنکاری سنگ آهن ایران

طرح و پیگیری مسائل کلیدی و راهبردی کسب و کار معدن سنگ آهن ایران در کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 

به ویژه سنگ آهن، همکاری با سایر تشکل های تخصصی معدن و برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان و مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط 

ای حکومتی برای رفع مشکالت این کسب و برای پیگیری مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران، زمینه ساز مذاکره مستمر و هدفمند با نهاده

ی کار به ویژه معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورا

 .اسالمی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شده است

انجمن سنگ آهن ایران به عنوان یک نهاد صنفی، پیگیری  العاتی، پژوهشی و آموزشی برای توسعه کسب و کار اعضاءانجام پروژه های مط

مسائل و مشکالت اعضاء در زمینه قانونگذاری را همواره از مسیر ارائه گزارش های کارشناسی و تحلیل به روز این صنعت و شناسایی مسائل 

ران انجام داده است. در این مسیر از طریق تعریف پروژه های مطالعاتی، پژوهشی برای توسعه کسب و کار راهبردی کسب و کارهای سنگ آهن ای

 مورد 39 و آماری گزارش مورد 9۱ پژوهشی، گزارش عنوان 71 از بیش تولید و ایران آهن سنگ استراتژی سند تدوین  اعضاء انجمن موفق به

 :از دستاوردهای انجمن در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد .است شده اطالعاتی بانک روزرسانی به و تهیه

 برگزاری همایش های ساالنه انجمن سنگ آهن ایران .9

 مشارکت در برگزاری و دریافت تخفیف ویژه اعضاء برای شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی .0

 کشور از خارج و داخل در ها کشور برخی نمایندگان و گذاربرگزاری نشست های مشترک با هیات های تجاری و سرمایه .3

 حضور نمایندگان انجمن در هیات های تجاری اتاق بازرگانی و برگزاری جلسات برای توسعه مبادالت تجاری .۱

ائه خدمات توسعه و استمرار ار حضور فعال بخش بین الملل و هیات مدیره انجمن در کنفرانس های مهم بین المللی آهن و فوالد جهان .5

 اطالع رسانی

همانگونه که در گزارش فوق مشهود است انجمن سنگ آهن ایران تاکنون در بخش توسعه کسب و کار تمام تالش خویش را بر برداشتن موانع و 

 ر نبوده است.همچنین بسترسازی الزم برای توسعه کسب و کار متمرکز نموده است و ورود به فرایند کسب و کار و تسهیل مستقیم در دستور کا
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 موانع کسب و کار آهن ++

تواند از منابع مالی  و اندازه الزم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف خواهد شد. انباشت سرمایه می گذاری در حد ای سرمایه اگر در جامعه

ای از  شود. شبکه بسیار پیچیده انجام نمی ودی خودهیچ موضوعی به خگذاری در  اندازها( و منابع مالی خارجی تامین شود. اما سرمایه داخلی )پس

از  کنند. های داخلی را ایجاد می گذاری خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه گذار و... وجود دارند که بستر الزم برای جذب سرمایه ارتباطات، عوامل اثر

وگوها بارها و بارها و با ادبیات مختلف به آن  ها و گفت احبهو فعاالن این عرصه از اقتصاد در مصکسب و کار آهن جمله مشکالتی که متولیان 

شمرد: دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مانند کسب مجوز، ثبت شرکت، تناقض و ناپایداری قوانین،  وار چنین بر توان تیتر اند را می اشاره کرده

توجهی به  های اقتصادی و صنعتی، بی ریزی ثباتی در روند برنامه قض، بیرسانی، تراکم قوانین و مقررات متنا تغییر و اصالح قوانین بدون اطالع

های آزادی اقتصادی، حضور سنگین دولت و  بسترسازی و اقدامات زیربنایی، نادیده گرفتن حقوق مالکیت، عدم شفافیت بازار، عدم بهبود شاخص

گذاری  های اجرایی، قیمت همنوایی دستگاه دهی، عدم ها در برابر تسهیالت های دولتی، هزینه باالی تامین منابع مالی، عملکرد انقباضی بانک شبکه

های ساختاری، نبود فضای مطمئن اقتصادی، کمبود نقدینگی،  دستوری محصوالت، دخالت دولت در نحوه فروش و ساز و کار بازار، وجود ضعف

، مشکالت مربوط به عدم ثبات نرخ ارز و ... که از گشایش اعتبارساز، دخالت دولت در بورس، مشکالت ناشی  عدم هماهنگی میان مدیران تصمیم

 البته از آنها میتوان به عنوان مشکالت تمام زنجیره تولید فوالد نام برد.

 9317اهم اقدامات و دستاوردهای انجمن سنگ آهن ایران در سال +++

خود را بر دو محور مهم تنظیم نماید. محور اول شامل اقداماتی های تصمیم گرفت تا اقدامات و فعالیت 9317انجمن سنگ آهن ایران در سال 

های اجرایی است و در این خصوص انجمن سنگ ها و یا رویهها، دستورالعملواکنشی است که عموماً حاصل اشکاالت موجود در قوانین، بخشنامه

با مسائل و  9317عضو انجمن سنگ آهن ایران در سال  شرکت هایآهن ایران تالش نموده است که همچون گذشته نقشی فعال به خود بگیرد. 

اند که مرتفع شدن آنها نیازمند تعامل با بخش های مختلف دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و مشکالت متعددی مواجه بوده

اورزی تهران و ایران، سازمان امور مالیاتی، تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسالمی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کش

محور دوم اقداماتی کنشی است که در جهت بهبود فضای کسب و کار فعاالن حوزه سنگ آهن سازمان حفاظت محیط زیست و .. بوده است. 

چه در محور اول ذکر گردید ترین حوزه فعالیت تشکل است ولی در سنوات گذشته به واسطه تاثیر آنشود. شاید این اقدامات اصلیتعریف می

برنامه توسعه کسب و کار سنگ آهن ایران تهیه  9317استعانت از درگاه خداوند در سال فرصتی برای اندیشیدن در این محور مهیا نبوده است. به 

بسیاری را بر کسب و کار فعاالن تواند تاثیرات مثبت . اقداماتی که به ثمر نشستن هر کدام از آنها میو پس از تصویب در هیات مدیره اجرایی شد

برخی از آنها کامال به  است.، اقدامات متعددی را به انجام رسانیده ر این رابطه و حول دو محور مذکوردسنگ آهن بگذارد. انجمن سنگ آهن ایران 

 بخش گزارش خالصه اقدامات و ثمر رسیده است و برخی عالوه بر اقدامات انجام شده، نیازمند پیگیری و اقدامات بیشتری است که در این

های عضو، افزایش مشارکت اعضا در های عضو، مسائل حقوق و قراردادی شرکتهای منافع مشترک شرکتدستاوردهای بدست آمده در حوزه

قوقی و ی معدنکاری سنگ آهن ایران، خدمات مشاوره ای حکارکردهای انجمن، ارتقای جایگاه انجمن به عنوان نماینده بخش خصوصی حوزه

بیمه و مالیات، پروژه های مطالعاتی و پژوهشی برای توسعه کسب و کار اعضا، ایجاد فرصت های کسب و کار شرکت های عضو، ارائه خدمات 

 آموزشی کاربردی و تخصصی و ...  ارائه می شود.
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 9317خالصه اقدامات انجمن سنگ آهن در سال ++  

 

  

عضو های شرکت مشترک منافع گیری پی  

 به و رایزنی مستمر با مقامات بلندپایه کشوری و انعکاس مشکالت کسب و کار سنگ آهن و پی گیری برای حل مشکالت مکات 

  بهبود شرایط موجود به روز رسانی مستمر آخرین وضعیت کسب و کار سنگ آهن ایران و پی گیری در جهت 

 ریق رسانه های انجمن سنگ آهن ایران و رسانه های عمومیانعکاس مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران و طرح مواضع انجمن از ط 

  مشکالت ایجاد شده بر سر راه تولید و صادراتبرگزاری مستمر جلسات با مدیران ارشد شرکت های عضو پیرو 

 آمریکا از برجامی معدن در خصوص تغییرات نرخ ارز و شرایط پیش روی صادرات کنندگان ایرانی در شرایط خروج هم نشینی با فعالین حوزه 

 های انجمنارتباط با اعضاء به منظور شناسایی بازخورد اعضاء از فعالیت 

 هابندی مشکالت صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت سنگ آهن در هفت محور و اعالم آن به مقامات و رسانهدسته 

 

 پی گیری مسائل حقوقی و قراردادی شرکت های عضو

 دادگستری جهت حل مشکالت حقوقی اعضا 9پایه خبره و از وکیل  دعوت به همکاری  

 تشکیل مرکز مشاوره مالیاتی و ارائه خدمات به اعضاء  

  اعضا  اختالفاترسیدگی به شکایات و 

 و تدوین چارچوب عملکردی آن آیین نامه داوری انجمن سنگ آهن ایران  تصویب 

 

ش خصوصی حوزه ی معدنکاری سنگ آهن ایران ارتقای جایگاه انجمن به عنوان نماینده بخ  

  حضور موثر نمایندگان انجمن سنگ آهن ایران در کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و طرح و پی گیری مسائل
 کلیدی و راهبردی کسب و کار معدن به ویژه سنگ آهن

  ایرانحضور موثر نمایندگان انجمن در کنفدراسیون صادرات 

 ل های تخصصی معدنهمکاری با سایر تشک 

 برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان و مدیران سازمان ها و نهاد های مرتبط جهت پی گیری مشکالت 

 محوریت موضوعاتی چون نهضت فراوری و انقالب اکتشاف 

 افزایش مشارکت اعضا در کارکردهای انجمن

  برگزاری جلسات همفکری با اعضا 

 مقیاس متوسط و کوچک معادن در مجدد اکتشاف های پروژه از دولت حمایت ی نحوه پیشنهادی طرح تدوین و راهکارها یبررس 

 احیا معادن کوچک و متوسط وهاقدام جهت تشکیل کارگر 

 و لجستیک و کارگروه هماهنگی حمل و نقل دریایی اقدام جهت ایجاد کمیته حمل و نقل 

 های معدنیگذاریا صندوق بیمه سرمایهبرگزاری جلسه مشترک اعضاء ب 
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 تقویت خدمات مشاوره ای حقوقی و بیمه و مالیات در انجمن  

  ارائه خدمات مشاوره حقوقی و حل اختالف با به کار گیری مشاوران خبره در انجمن 

 ارائه خدمات مشاوره بیمه با بکار گیری مشاوران خبره در انجمن  

 ارائه خدمات مشاوره مالیات با بکار گیری مشاوران خبره در انجمنمالیاتی و  راه اندازی مرکز مشاوره 

 

 انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی برای توسعه کسب و کار اعضا 

  تدوین گزارش های مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا 

 حوزه ی سنگ آهن و فوالد  تهیه و بروزرسانی بانک های اطالعاتی و مطالعات آماری 

 تدوین قیمت محصوالت و ارتباط مستمر با گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 

 بسترسازی برای ایجاد فرصت های کسب و کار شرکت های عضو 

  نوزدهمین همایش دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارشرکت در   

 رکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی همچون کنفرانس چشم انداز مشارکت در برگزاری و دریافت تخفیف ویژه اعضا برای ش
 %(  ۱1فوالد ایران )دنیای اقتصاد() به میزان 

 گذار و نمایندگان برخی کشور ها در داخل و خارج از کشور برگزاری نشست های مشترک با هیات های تجاری و سرمایه 

 

به اعضا آموزشی کاربردی و تخصصی خدمات ارائه   

    کارگاه تخصصی کاربردی آموزشی توسط اساتید خبره  سهبرگزاری 

  آسیب شناسی موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله در شرایط تحریمدوره 

 دوره تنظیم قرار دادها از منظر حقوق بین الملل و حقوق مدنی 

 عمل هاها و دستورال ها، آیین نامه دادرسی مالیاتی و آخرین بخشنامه 

 

 توسعه و استمرار ارائه خدمات اطالع رسانی 

 در شبکه اجتماعی برای تبادل نظر موثرترمومی اعضا، و اختصاصی هیات مدیره ایجاد و تقویت گروه های مجازی ع 

 یع در اطالع رسانی به اشتراک گذاری اخبار برگزیده کسب و کار معدن به ویژه سنگ آهن در تاالر گفتگوی انجمن سنگ آهن به منظور تسر
 اخبار و موضوعات انجمن سنگ آهن 

  منشماره خبرنامه الکترونیکی هفتگی انج مستمر چندینانتشار  

  به روز رسانی مستمر وبسایت فارسی و انگلیسی انجمن سنگ آهن ایران 
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  دستاوردها :++  

 راه اندازی مرکز خدمات مشاوره مالیاتی .9

 حل اختالف مالیاتیهای  نمایندگی اعضاء در هیات .0

 ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی ذیل کمیته حمل و نقل و لجستیک .3

 حذف هزینه شیفتینگ برای اعضاء .۱

 ارائه خدمات مشاوره حقوقی .5

 تصویب آیین نامه داوری و ارائه خدمات تخصصی جهت حل اختالف .6

 ر سنگ آهنبرنامه ریزی جهت تسهیل فرآیند کسب و کار با تدوین سند توسعه کسب و کا .7

 انجمن  ییک واحد آپارتمان جهت استقرار دبیرخانهخرید  .2

 پیگیری معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی  .1

 توقف مداخله دولت در قیمت گذاری سنگ آهن ایران پی گیری  .91

، ستاد بررسی های مجلسهشمرکز پژو معدنیریزی گذاری همچون کمیته برنامهعضویت در کمیته ها و شوراهای مشورتی سیاست .99
کارگروه دائمی نظارت بازار و توسعه صادرات زنجیره  مقیاس، معادن کوچک ، فعالسازی و توسعهاحیاکارگروه پیشرفت زنجیره فوالد، 

 فوالد و ...

  و مسئولیت به روزرسانی بخش معدن و صنایع معدنی آن فوالد جامعکارگروه پایش طرح در جلسات و موثر حضور فعال  .90

 ارتقاء جایگاه بخش خصوصی کسب و کار سنگ آهن ایران و انعکاس درست نظرات اعضا .93

وه رگ ارتقاءو  بولتن الکترونیکی شماره  چندینبهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال  .9۱
 تلگرام انجمن 

سی موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله در شرایط آسیب شنابرگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی همچون:  .95

تنظیم قرار دادها از منظر حقوق -دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی فوالد و سنگ آهن(  :تحریم) مدرس
رجی وزارت راه ترابری و بین الملل و حقوق مدنی)مدرس: دکتر یوسف موالیی، حقوقدان بنام بیثن الملل و مسئول سابق دعاوی خا

ها و  ها، آیین نامه دادرسی مالیاتی و آخرین بخشنامه -شهرسازی، مدیر سابق گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران( 
 ها ، عضو و رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی( )مدرس: دکتر اسماعیل اسماعیلی، مدیر کل امور مالیاتی استان دستورالعمل ها

ذاکره مستمر و هدفمند با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران به ویژه معاونت معدنی، ایمیدرو و م .96
 کمیته معدن کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 ارزشگذاری سنگ آهن یران به گمرک جمهوری اسالمی ایران به منظور واقعی سازی ارسال گزارش هفتگی قیمت های سنگ آهن ا .97
 و جلوگیری از افزایش غیر کارشناسی تعرفه های مذکور.از سوی گمرک 

و کنفرانس چشم انداز فوالد ایران )دنیای اقتصاد() به خارجی ارائه تخفیف ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و  .92
 درصدی برای اختصاص فضای نمایشگاهی به اعضای انجمن  ۱1تخفیف  و همچنین %( ۱1میزان 

 های عضو در سایت انجمنمعرفی شرکتتکمیل  .91

 برای پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان و نهادهای مرتبطکمیته حل اختالف در انجمن  کار ادامه ی موثر روند .01

 ای عضو و غیر عضو در سایت انجمنایجاد فضای تبلیغاتی شرکت ه .09

 فضای مخصوص همایش های انجمن در وب سایت انجمن  تکمیل و تصحیح .00



  
 

                                                                                                                                                           

 91                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 :انجمن انجام دبیرخانه اقدامات مهم و در حال++

 مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایرانتداوم  .9

 ضای انجمن اقدام جهت ایجاد واحد مشاوره مالیاتی به اع .0

 سنگ آهن دانه بندیاقدام جهت حذف عوارض صادراتی  .3

 گیری است.در حال شکل های فرآوری مانند طرح منهاج که در جنوب کشورکنسرسیوماقدام جهت ایجاد  .۱

 افزار هوشمندپیگیری اصالح فرایند تعیین حقوق دولتی و تبدیل کردن آن به نرم .5

 های صنفی انجمنپیگیری درخواست .6

 نامه سه جانبه برای تسهیل در تامین کشتی برای صادراتفاهمایجاد ت .7

 سازی برای شناساندن سنگ آهن به عنوان محور توسعه کشورفرهنگ .2

 افیت معادن کوچک و متوسط مقیاس از پرداخت حقوق دولتی عماقدام جهت  .1

 اقدام جهت تسهیل استفاده اعضا از بیمه های تکمیلی  .91

 انجمن آموزشی های فعالیت توسعه .99

  در غالب کمیته های تخصصی  انجمن های کمیسیون احیای .90

 انجمن سالیانه همایش برگزاری .93

 )در دست اقدام(معدن کنفدراسیون تشکیل .9۱

 فصلی های گزارش/ نشریه ایجاداقدام جهت  .95

 اقدام جهت تشکیل باشگاه اعضای انجمن  .96

 اقدام جهت احیای معادن کوچک و متوسط مقیاس  .97

 اعضا به جهانی های قیمت و ها تحلیل ارائه منظور به پلتس و بولتن متال گذاری متقی های سایت اکانت خریداری .92

 اقدام جهت تشکیل کنسرسیوم اکتشافات معدنی ایران  .91

 کشور از خارج به تجاری های هیات اعزام توسعه .01

 برگزاری تورهای معدنی  .09

 بانک های اطالعاتی انجمن و به روز رسانی تقویت  .00

 رمایه گذاری سنگ آهن ایرانشرکت س اقدام جهت تاسیس .03

 خصوصی بخش معدنکاری توسعه مخل قوانین از گزارش تهیه .0۱

 انجمن  ، سایت و گروه تلگرامبهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بولتن الکترونیکی .05

 یارائه تخفیفات ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارج .06

 ارائه خدمات برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجیتداوم  .07

 اعضا به مجامع عمومی، سمینارها و همایش ها اطالع رسانی و دعوت از .02

 های عضو در کاتالوگ های فارسی و انگلیسی انجمن و توزیع در نمایشگاه های داخلی و خارجیمعرفی شرکت .01
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 اعضای انجمنصنفی اقدامات و پیگیری های مشکالت مشروح +++
های تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن توانسته است با انجمن سنگ آهن ایران به عنوان یک نهاد صنفی و نماینده تعداد کثیری از شرکت

شارکت ها و نیروی کارشناسی دبیرخانه، در چهار حوزه نمایندگی اعضا، تنظیم و توسعه صنعت، تمهید ممشارکت داوطلبانه نمایندگان شرکت

 اعضا و ارائه خدمات به اعضا با دستور کار تالش برای بهبود همه جانبه وضع موجود فعالیت های خود را چهار حوزه ی:

 بهبود محیط کسب و کار اعضا 

 کاهش هزینه شرکت های عضو 

 توسعه فرصت های درآمدی اعضا 

 المللی شرکت هاتوسعه ارتباطات بین 

به به دستاوردهای متعددی نائل آمد که اهم اقدامات و دستاوردهای آن می از تبعات شرایط نامساعد، ضمن مهار بخش مه سازماندهی نمود و

 شرح زیر است.

ی ناشی از اقدامات و فعالیت های یکسال اخیر انجمن در محیط کسب و کار اعضا الزم به ذکر است مقصود از دستاورد، تغییرات محقق شده

هش هزینه های محیطی و داخل بنگاه ها و همچنین جلوگیری و یا کاهش اثر رویدادهای مخرب ناگهانی که است که منجر به توسعه بازار، کا

 منجر به کاهش و یا توقف کامل فعالیت شرکت های عضو شده اند. 

 طرح توسعه کسب و کار سنگ آهن ++

پایه کشوری و انعکاس مشکالت کسب و کار سنگ  بلندطی سالهای اخیر از طریق مکاتبه و رایزنی مستمر با مقامات سنگ آهن ایران انجمن 

آهن و پیگیری برای حل مشکالت، به روزرسانی مستمر آخرین وضعیت کسب و کار سنگ آهن ایران و پیگیری در جهت بهبود شرایط موجود، 

های عمومی، انعقاد ن و رسانههای انجمن سنگ آهن ایراانعکاس مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران و طرح مواضع انجمن از طریق رسانه

 معدن بخش گذارسیاست مختلف مقامات با مذاکره و رایزنی جلسات متعدد برگزاری و ذیربط موسسات و ها سازمان با همکاری هاینامه تفاهم

عه کسب و کار سنگ های انجام شده نیاز به یک طرح استراتژیک برای توساما با بررسی تاس شده بسیاری دستاوردهای کسب به موفق کشور

سپس طرح توسعه کسب و کار سنگ آهن را تدوین بندی مشکالت پرداخت و شد. انجمن سنگ آهن ایران ابتدا به دستهآهن به شدت احساس می

انین دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مانند کسب مجوز، ثبت شرکت، تناقض و ناپایداری قوانین، تغییر و اصالح قوبه طور خالصه نمود. 

توجهی به بسترسازی و اقدامات  های اقتصادی و صنعتی، بی ریزی ثباتی در روند برنامه رسانی، تراکم قوانین و مقررات متناقض، بی بدون اطالع

هزینه های دولتی،  های آزادی اقتصادی، حضور سنگین دولت و شبکه زیربنایی، نادیده گرفتن حقوق مالکیت، عدم شفافیت بازار، عدم بهبود شاخص

گذاری دستوری محصوالت،  های اجرایی، قیمت همنوایی دستگاه دهی، عدم ها در برابر تسهیالت باالی تامین منابع مالی، عملکرد انقباضی بانک

های ساختاری، نبود فضای مطمئن اقتصادی، کمبود نقدینگی، عدم هماهنگی میان  دخالت دولت در نحوه فروش و ساز و کار بازار، وجود ضعف

، مشکالت مربوط به عدم ثبات نرخ ارز از مهمترین موانع توسعه ساز، دخالت دولت در بورس، مشکالت ناشی از گشایش اعتبار دیران تصمیمم

ای مربوط به  گونه های دیگری نیز دست به گریبان بوده که به در ایران با چالشکسب و کار سنگ آهن عالوه بر موارد فوق تشخیص داده شد. 

 سطح سه فوق میتوان موانع به توجه . باچه یک صنعت با مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم کند کشور است؛ مسلما هر و معدنعت ساختار صن

 بررسی کرد. را

 شامل: کار و شدت سهولت و شدت سختی ورود به فضای کسب -اول الیه
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 کار و کسب یک شروع برای الزم هزینه و زمان مراحل، تعداد 

 الزم مجوزهای نحوه اخذ 

 دارایی فرایند ثبت 

 قراردادها اجرای 

 سهولت را اول الیه بنابراین باشد، گرفته قرار قبولی قابل سطح در هایی شاخص چنین لحاظ به که است سرمایه جاذب محیطی است واضح

 دهد.می تشکیل کار و کسب ورود به فضای

  شامل: کار و کسب فضای موثر در امنیت عوامل -دوم الیه

 مقررات و قوانین در ثبات 

 است شده محاسبه گذاریسرمایه هنگام در آنچه اساس بر برداریبهره دوره طول در اقتصادی شرایط ثبات 

 سیاسی ثبات 

 مالکیت حقوق حفظ 

 و صادراتی عوارض و دولتی حقوق چون هاییهزینه تثبیت... 

 است اهمیت حائز اقتصادی امنیت کننده برقرار نهاد ترین مهم عنوان به دولت عملکرد رابطه این در

 است. خاص کار و کسب آن بر حاکم عملکرد و رفتار و فعالیت آن ساختار شامل سرمایه، جاذب عوامل -سوم الیه

 .باشد گذار سرمایه و جاذب سرمایه یا دافع تواندمی امر متولیان طرف از چالشها با برخورد نحوه و فعالیت یک چالشهای کیف و کم واقع در

مام موارد عنوان شده آیا راهی برای توسعه کسب و کار سنگ آهن خصوصاً در معادن کوچک و متوسط مقیاس وجود خواهد داشت؟ آیا حال با ت

-های انجمن سنگ آهن ایران در حل مشکالتی که عموماً اختصاص به این کسب و کار نداشته و مشکالت ملی در حوزه اقتصاد بنگاهاگر تالش

 حلی برای ارتقای جایگاه کسب و کار سنگ آهن وجود دارد؟هیل شرایط، باز هم راههاست و با فرض عدم تس

توان جایگاه این کسب و سازی باز هم میگفته و به شیوه حل مسئله از طریق سادهانجمن سنگ آهن ایران معتقد است علیرغم تمام موارد پیش

ها و ین امر عالوه بر تاکید بر اقدامات گذشته مبنی بر ایجاد فشار به منظور اصالح رویهکار تاثیرگذار، زیربنایی و ارزآور را بهبود بخشید و برای ا

 توان جایگاه این بخش را بهبود نسبی بخشید.دستورالعملها به نفع توسعه کسب و کار و همچنین ایجاد ثبات در قوانین، با انجام اقداماتی می

ای دارد، اما تداوم این موقعیت نیازمند  شده  سال جایگاه شناخته 6آهن پس از   اینده صنف سنگعنوان مرجع و نمه امروز انجمن سنگ آهن ایران ب

های  پذیر بودن آنها در چرخه آهن و آسیب تقویت جایگاه و قدرت واقعی این صنعت در بازار است. کوچک و متوسط مقیاس بودن اکثر معادن سنگ

ها یک الزام  های تولید و فرآوری و تجمیع ظرفیت سازی برای تشکیل کنسرسیوم ته شود. زمینهرکود بازار، موضوعی است که باید به آن پرداخ

 .آهنی است  های سنگSME  حیاتی برای

های فنی و  بلکه نیازمند ایجاد اجماع، اخذ مشاوره ،هاست ها جهت تشکیل کنسرسیوم زنی با دولت برای ایجاد مشوق تنها نیازمند چانه  این امر نه

 .طلبد ای در میان معدنکاران است. موضوعی که با عنایت به نبود تجارب مشابه در بخش، جدیت و حمیت بیشتری از انجمن می حرفه حقوقی

گذاری با توجه به حجم پایین معامالت و به  زنی در قیمت از سوی دیگر فروش پراکنده محصوالت، برند نبودن تولیدات معادن، قدرت پایین چانه

آهن   های بازرگانی، نیاز به یک کنسرسیوم تامین و فروش قدرتمند را در بخش سنگ سترسی به امکانات تامین مالی ناشی از پروژهتبع آن عدم د

سازی برای تاسیس کنسرسیوم تامین به پشتوانه   زمینه، انتفاعی عنوان یک تشکل غیر  های آتی انجمن به سازد. از دیگر ماموریت نمایان می

 .تواند باشد ن اعضاء میتولیدات و معاد
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های کم ولی موجود در زمینه توسعه کسب و کار سنگ آهن، طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اقدام اول، استفاده از ظرفیت

چوب قابل اندازی این طرح بخش عمده مشکالت معادن سنگ آهن خصوصاً معادن سنگ آهن هماتیت کشور در همین چاراست. قاعدتاً با راه

 گذاران برای ایجاد واحدهای مشابه بود.برطرف شدن است و احتماالً باید شاهد تمایل سرمایه

واقع وقتی  امری حیاتی است. در مجموعه تجاریوکار برای هر   ی کسب توسعه سازی و استفاده از ظرفیت بازار است.اقدام دوم توسعه با مدل ساده

-کاهش هزینه به عنوان یک راهبرد در کنار این استراتژی خودنمایی میترین فاکتور افزایش درآمد است.  هموکار است، م  کسب  صحبت از توسعه

که کند. اما تضمین افزایش سود بیش از آنکه به کاهش هزینه وابسته باشد منبعث از افزایش درآمد است. کاهش سود در فضای رقابتی و در زمانی

 تواند به عنوان یک راهبرد رقابتی مطرح شود. راههای افزایش درآمد بسیار ساده و مشخص است. افزایش درآمد دیگر ممکن نباشد می

: فروش محصوالت بیشتر، فروش به مشتریان بیشتر و فروش به قیمت باالتر. اغلب اوقات کارشناسان بیشتر وجود نداردراه  3برای افزایش درآمد، 

و تمام  نمودها توجه  مورد هستند که باید به آن 3های افزایش درآمد این  ترین گزینه نند. اما واضحک ازحد پیچیده می و نویسندگان مسائل را بیش

بینی کند، در غیر این  ها پیش وکار باید استراتژیهای خوبی برای این فرصت  کسب. دهی شوند باید در راستای این موارد جهت سازمان های تالش

 باخت. خواهد  تجاری رقبای بهد و بازی را رو یدر بازار از دست م سازمانصورت شانس 

آید. در این مرحله ای مناسبی به وجود میشود و پایگاه دادهو در نهایت در خالل اقدامات ذکر شده بانک اطالعاتی سنگ آهن ایران نیز تکمیل می

اشد. تا زمان فراهم شدن اطالعات الزم است که بخش کسب و کار سنگ آهن ایران بتواند نجاتگذاری یا یک کنسرسیوم مییک شرکت سرمایه

 ابزارها و مجوزهای مربوطه اخذ گردد. به همین سبب و به منظور ایجاد یک متولی قدرتمند که هم بتواند نقش کنسرسیوم را بازی نماید و هم

گذاری مطرح گردید که کارکرد کیل شرکت سرمایههای اقتصادی دیگر مانند آنچه در اقدام اول ذکر گردید را دنبال کند، موضوع تشبتواند فعالیت

 چندگانه دارد.

گانه عنوان شد امیدوار به بهبود فضای کسب و کار سنگ آهن هستیم. در اقدام اول موضوع نهضت فرآوری به صورت همانگونه که در اقدامات سه

م گردید و همچنین اطالعیه مربوط به ایجاد شرکت یک پیشنهاد به شورای هماهنگی احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اعال

 گذاری تهیه و ابالغ عمومی شد. موضوع اقدام سوم نیز با تشکیل همین شرکت قابل حصول خواهد شد.سرمایه

برنامه توسعه ها و پیشنهادات مختلف ارائه شده و قصد دارد ضرورت توجه به کلیت این برنامه منسجم و هدفدار به منظور شناساندن ارتباط بخش

معدنی با هدف کسب و کار را نشان دهد. آخرین اقدام از این سری اقدامات مربوط به اقدام دوم و معرفی و ایجاد ارتباط مستقیم بین معدن و صنایع

ادن هرمزگان ورود ها درخواست تمامی معحذف واسطه و باال بردن درآمد است که احتماالً منجر به تثبیت قیمت نیز خواهد شد. درباره هماتیت

ایم. با تصویب این برنامه دبیرخانه اجازه یافت تا در همین چارچوب فعالیت خود را انجمن و تعیین قیمت است که هنوز برای آن راهکاری نیافته

ود موجود مهیا نماید. اکنون های محدهای کاربردی به منظور استفاده از ظرفیتنامه تشدید کرده و با برگزاری جلسات، شرایط را برای ایجاد تفاهم

ت، لیکن برخی از این اقدامات به صورت موردی و با نظر هیات مدیره در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته و اقداماتی برای پیشبرد آن تعریف شده اس

ترین برنامه کنشگرای انجمن گذاری منسجم برای برنامه توسعه کسب و کار سنگ آهن به عنوان جدیآنچه اکنون مدنظر این طرح است سیاست

های دبیرخانه سنگ آهن ایران است و در این چارچوب هیات مدیره ضمن افزایش اختیارات دبیرخانه، تمام تالش خود را در استفاده از ظرفیت

   مصروف داشته و به تحقق اهداف این طرح بسیار امیدوار است.
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 های جنوبی کشور(طرح منهاج )مدیریت نهضت فرآوری هماتیت استان ++

لحاظ  به و زمان طول در بخشها، این از یک هر .است شده تشکیل فوالدسازی و سازیآهن معدن، بخش سه از دنیا در فوالد تولید فرایند

 مهمترین تکنولوژی توسعه و شده مختلف تغییرات دستخوش انرژی، مصرف کاهش و محیطیزیست مالحظات رعایت تولید، هزینه کاهش

 بر یا و زغال پایه بر تواندمی احیاکننده، ماده نوع به بسته و میشود اطالق آهن اکسید احیای فرایند به سازیاست. آهن بوده آن ردآودست

 سنگ روشها اولیه این ماده که آنجا است. از شده استوار روش براین فوالد تولید گاز، منابع وفور دلیل به ایران در .شود تعریف گاز پایه

 معادن عمالً و شده هماتیتی معادن به کمتری که توجه درحالی بوده توجه مورد بسیار ایران در سنگ از نوع این توسعه است، نتیتیمگ آهن

 در هماتیت بزرگ معادن از سادگی به تواننمی و است اتمام به رو مگنتیتی دیگر معادن سوی هستند. از مواجه فروش مشکل با هماتیتی

 شده کشف تمرکز بیشترین اتفاقاً و است هماتیتی غالباًً نهای جنوبی کشور )فارس و هرمزگان(استا آهن سنگ معادن .کرد نظرصرف کشور

 مواد تولید تهیه و شرکت توسط استانها این هماتیت معادن از مبسوطی و خوب بسیار گزارش .دارد قرار استانها این در کشور نیز هماتیت

 اصلی مبنای و بوده استانها این در موجود اساس واقعیتهای بر تماماً که شد تهیه کوچک معادن احیای طرح مجری عنوان به ایران معدنی

است.  مذکور گزارش در شده ذکر واقعیت کنار در هماتیت کشور معادن حقیقت به است توجه اهمیت دارای آنچه .بود پیشنهادی فرایند

 از برای صیانت کرد ادعا میتوان عمالً و ندارد اکتشاف به جدی توجه اوالً که است قوانینی از ناشی معادن این و حقیقت واقعیت تفاوت

 بازار وجود عدم دلیل به دیگر سوی از ندارد و وجود مشخصی متولی استخراج، عملیات شروع از قبل معدنی کامل ماده کشف و ملی منابع

 سمت به برداربهره میشود، ذکر برداریبهره پروانه در آنچه اساس بر حقوق دولتی اخذ برای قانون تاکید و هماتیت آهن سنگ برای مناسب

 .است شده داده سوق کمتر اعداد

 انجام که است شود. بدیهی زمینه این در عملی اقدام به منجر نهایتاً امیدواریم که شده آورده ملی کار یک تحقق مراحل و سرفصل ادامه در

اندازی راه اول نمود. می پیگیری همزمان را هدف سه پیشنهاد شود. این منجر مستعد نقاط ر سایرد آن تکرار به تواندمی موفق تجربه یک

سازی کنسانتره واحد یک و ایجاد اندازیراه برای کنسرسیوم تشکیل و ملی منابع از صیانت دوم معادن، خود کمک با منطقه کوچک معادن

ده  میزان به توانمی سازیگندله فرایند در( بعدی گذاریبه سرمایه نیاز عدم و کشور در موجود سازیگندله ظرفیت از استفاده سوم و ملی

افزود(  خواهد نیز تولیدی گندله کیفیت به بلکه کندنمی ایجاد فرایندی مشکل تنها نه موضوع و این نمود استفاده هماتیتی کنسانتره از درصد

 امکان ریلی، نقل و به حمل دسترسی و آزاد آبهای به کارخانه احداث محل نزدیکی به تعنای با داشت، وجود تولیدی مازاد نهایت چنانچه در

 .دارد وجود محصول صادرات

 پیشنهاد هرمزگان:

 وری هماتیتآموضوع نهضت فررسد،  ضروری به نظر می معادن هماتیت به توجه است اتمام به رو مگنتیتی معادن اینکه به توجه با امروزه

در کارگروه گردید و  مطرح ایران آهن سنگ انجمن است، توسط هماتیتی به ویژه معادن سنگ آهن استان هرمزگان که عموماًاستانهای جنوبی 

انجمن سنگ آهن  17 سالنهایتاً در که  احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در قالب یک طرح ارائه و مورد توجه کارگروه واقع شد

از ویژگیهای مهم این طرح ملی، اجرای آن توسط بخش  .بوده است ایجاد هماهنگی و ارائه مدل برای انجام این مهمجهت متولی بعنوان ایران 

 .خصوصی است که بر اهمیت و امتیاز آن خواهد افزود

 عالغیرف معدن 95 و معدن فعال ۱ وجود دهنده نشان هرمزگان، آهن سنگ معادن وضعیت از شده انجمن سنگ آهن تهیه طی گزارش 

 و با .است ذکر شده تن میلیون 92 حدود احتمالی و تن میلیون 0285 حدود فعال معادن قطعی باشد، که ذخیرهمی استان این در هماتیت



  
 

                                                                                                                                                           

 95                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 مجموعه مؤثر، مسائل سایر و هادسترسی و امکانات جغرافیایی، وضعیت ها،کانی نوع استان، این در موجود معدنی هایپتانسیل به توجه

 است: شده تقسیم کلی بخش چهار استان به این معادن

  Fe9 بلوک

 قالب در که است مربع کیلومتر 60 از بیش معدنی مساحت و دارای گرفته قرار آباد حاجی شهرستان محدوده در استان شمال در بلوک این

 .باشد مستقل دارا فرآوری پلنت یک ایجاد برای را زمینه تواندمی بلوک این پتانسیل .باشندمی غیرفعال معدن چهار و معدن فعال یک

  Fe0 بلوک

 آهن سنگ معادن بلوک دارد. بزرگترین قرار خمیر و آباد حاجی بندرعباس، شهرستانهای محدوده در و استان مرکزی بخش در بلوک این

 پتانسیل غیرفعال دنمع شش و فعال معدن سه وجود .است داده جای خود در را مربع کیلومتر 90985 وسعت مجموعاً به معادنی استان

 محرکی موتور تواندمی خود آن، پتانسیل فعالسازی بر عالوه محدوده، در این فرآوری پلنت یک ایجاد .نمایدمی ایجاد بلوک این برای خاصی

 .( باشد۱ بلوکها )خصوصاً بلوک سایر فعالسازی معادن برای

 

  Fe3 بلوک

 با که باشدمی درصدی 05 عیار با غیرفعال معدن یک از متشکل بندرعباس، شهرستان یشرق الیهمنتهی در و استان مرکز در نیز بلوک این

-نمی فرآوری هایپلنت در استفاده مناسب آن اما محصول شود، فعال سیمان صنعت همکاری با تواندمی گرفته صورت مطالعات به توجه

 .باشد

  Fe۱ بلوک

 69 آهن سنگ معادن مساحت با لنگه بندر و بستک خمیر، شهرستانهای میان در و استان جنوبی ناحیه در شده تقسیم بندی بلوک آخرین 

 پلنت اصلی به فرآوری وابسته پیش پلنت یک ایجاد طریق از معادن این فعالسازی .باشدمی غیرفعال معدن چهار از متشکل مربعی کیلومتر

 .بود خواهد مطلوب Fe0 بلوک در

 فازبندی صورت به بعدی مراحل در شده ارائه ریزیبرنامه که با است معدنی شرکتهای و معادن زا کنسرسیومی ایجاد پیشنهادی کلی مدل

 کنسرسیوم شامل:  تشکیل پروژه فازهای و ریزیدهند. برنامه انجام را الزم اقدامات مختلف در مناطق گام به گام و شده

 مطالعات امکان سنجی -فاز اول

های تخصصی )کمیته اجرایی، کمیته فنی، اول تعیین تکلیف شرکای اصلی و در گام دوم تشکیل کمیته تشکیل کنسرسیوم که در گام -فاز دوم

 باشد.گذاری( میکمیته مالی و سرمایه

 

 تنگ و رضوان کهور، آک استان هرمزگان ) بزرگ فعال معدن 3شمول  با Fe0 بلوک موجود، اطالعات و گرفته صورت مطالعات به توجه با

 توان از می بلوک این کنار در داراست. استان نهضت فرآوری فعالیت محوریت را برای شرایط بهترین تشکیل و اصلی ن شرکایعنوا به زاغ(

 شود. ریزیبرنامه بلوک این برای اقدام اولویت اول شد تا  پیشنهاد برد. بنابراین بهره نیز فارس آهن سنگ معدن ظرفیت
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 چاه غیرفعال )دژگان، معدن ۱ دارای گرفته، قرار Fe0 بلوک غربی جنوب در که بلوک قرار گیرد. این 0بعنوان اولویت  Fe۱پیشنهاد شد بلوک 

 احتمالی و تن میلیون 0از  بیش کمی ها آن قطعی ذخایر مجموع و درصد 36 معادن این عیار متوسط .گودکنار( است و چمپه چشم سرمه،

 .است شده ارائه تن میلیون 085

 این خشک( در فرآوری )ترجیحا فرآوری پیش واحد یک مرحله بعدی در پیشنهاد شد که معادن، این پایین عیار و الیانهس تولید به توجه با

 تواند می واحد این احداث جهت اجرایی ساختار .گیرد قرار استفاده مورد Fe0 بلوک پلنت خوراک عنوان به آن تولید شود که احداث منطقه

 .گردد تاسیس بلوک این معادن و اولیه کنسرسیوم ترکیب از دومی کنسرسیوم نکهیا ای باشد Fe0 بلوک کنسرسیوم

 

 کرگل، غیرفعال )آبزالوئیه، چهار معدن و چغوک چاه فعال معدن از و داشته قرار Fe0 بلوک شمال در بلوک باشد، اینمی Fe9بلوک  3اولویت 

 تن میلیون 385حدود  ها آن احتمالی و قطعی ذخایر و مجموع درصد ۱۱ معادن این عیار متوسط .است شده تشکیل باغات( و حسین مبارک

 راه از پس که گردید پیشنهاد مناسب آنها، نسبتاً عیار و آهن سنگ ماهیت )ژنز( تفاوت به توجه با بلوک، این مورد در .است شده ذکر

 آن فنی ساختار و Fe0 پلنت در کنسرسیوم ایجاد بهتجر .پذیرد صورت مستقل پلنت ایجاد خاصی جهت ریزیبرنامه  Fe0 بلوک پلنت اندازی

 .باشد استفاده مرحله مورد این در تواند می

 با .دارد قرار Fe0 بلوک در شرق توجهی قابل فاصله با که است دازان غیرفعال معدن از متشکل بلوک این Fe3بلوک  ۱در نهایت اولویت 

 پیشنهاد گردید که آن، افتادگی تک و احتمالی( و قطعی میلیون تن0 مجموع( ن پایی ذخیره سطح %(05معدن ) این پایین عیار به توجه

 .بگیرد قرار استفاده مورد سیمان صنعت حوزه در آهن استخراجی سنگ

مان به ساز کارگروه احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاسبرای اجرای این پیشنهاد، نماینده انجمن سنگ آهن ایران به عنوان نماینده 

 سمت استان معرفی شده است.

 پیشنهاد فارس:

پیشنهاد مشابهی در استان فارس تعریف شد و در حال پیگیری است. کلیه مطالعات اولیه و نشست با معادن استان و ترغیب آنها برای تشکیل 

 کنسرسیوم معدنی انجام شده و درحال پیگیری است.

به سازمان  کارگروه احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاسن ایران به عنوان نماینده برای اجرای این پیشنهاد، نماینده انجمن سنگ آه

 سمت استان معرفی شده است.

   مجددجلوگیری از وضع عوارض ++
-. تصمیمهای نظام تدبیر کشور قرار داردهای معدنی تولیدکننده و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، تحت تاثیر  سیاستمحیط کسب و کار بنگاه

های معدنی کشور را تحت تاثیر های اقتصادی، حقوقی و معدنی اتخاذ شده از سوی نهادهای سیاستگذار، میزان بهره وری و سود آوری بنگاه

. استای روشن از سیاستگذاری نادرست در بخش معدن ایران پیشنهاد مجدد وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی نمونه دهد.قرار می

صمیم فاقد شاخص های سیاستگذاری عالمانه، روشمند، مبتنی بر اطالعات، مشارکتی، مبتنی بر قوانین و مقررات موجود و به هنگام است. این ت

، بجای تمرکز سیاستگذار محترم بر ایجاد تحرک در تقاضای بقه در بخش معدن دیده می شودنشانه های خروج آرام از رکود کم سادر حالیکه 

، متاسفانه ارسال نابهنگام، پژوهش نشده و ویق بهره برداریرهای پایین دست معادن، مانند مسکن و فوالد و یا بازارهای خارجی و تشموثر در بازا

بر همین غیرکارشناسی عالمت منفی درخواست وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن، حیرت همه فعاالن بخش معدن ایران را برانگیخت. 

ن بررسی جامعی در خصوص تاثیر وضع عوارض بر فضای کسب و کار کشور و نشان دادن تبعات و پیامدهای آن اساس انجمن سنگ آهن ایرا
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ی گزارش های در این شرایط انجمن سنگ آهن ایران طی مکاتبات متعدد و ارائهبر صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله داشته است. 

کارگروه دائمی نظارت بازار و توسعه همچنین ارسال گزارش کارشناسی مفصل به  و دولت، مجلس، پارلمان بخش خصوصی و ...تخصصی به 

با تنظیم جلسات متعدد با وزارت صمت در نهایت  و کارشناسی همچنینای قوی ، ایحاد موج رسانهبا برشمردن ادله قویصادرات زنجیره فوالد، 

ایران حذف عوارض صادراتی سنگ آهن دانه بندی را همچنان در انجمن سنگ آهن  .شدصادراتی مجدد عوارض وضع باعث کندی در رویه 

صورت تیتروار ارائه در این ارتباط و به جهت آگاهی اعضای محترم مجمع عمومی اهم دالیل مخالفت با وضع عوارض به  .دستور کار خود دارد

 د. ها و گفتگوها مورد توجه و حمایت قرار گیردر تمام مصاحبهشده است و درخواست دارد 

  آهن سنگ معادن تعطیلی .9

 جانبه همه بحران این دارند، عهده بر را ایران آهن سنگ تولید عمده سهم که هایی استان در مربوطه های سازمان مقامات اعالم براساس

 یک حداقل صولمح که هاییظرفیت. است شده کشور آهن سنگ فعال معادن از توجهی قابل تعداد تعطیلی یا تولید توقف به منجر متاسفانه

 901تعطیلی دست کم . استبوده کشور معدنی کارآفرینان و متخصصان سرمایه، صاحبان روزیشبانه تالش و ریزیبرنامه گذاری،سرمایه دهه

 بخشی از تبعات بحران کسب و کار سنگ آهن است. 15و  1۱معدن سنگ آهن طی سالهای 

 کشور اقتصادی تاثیر منفی بر رشد .0

 است داده اختصاص خود به کشور صادرات در را سهم بیشترین پتروشیمی و نفتی حصوالتم از پس آهن سنگ 

 جدید هایاکتشاف و تفصیلی اکتشاف هایفعالیت شدن متوقف 

 استخراجی توسعه هایطرح شدن متوقف 

 آهن سنگ حوزه به جدید گذارسرمایه ورود عدم 

 نامولد هایبخش به آوردن روی و معدنی تولید از هاسرمایه خروج 

 ارسال عالمت منفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

   کشور فوالدسازی توسعه های پروژه آهن سنگ تامین امکان عدم  .3

. است نیاز آهن سنگ تن میلیون 951 به ،9۱1۱ افق در خام فوالد تولید تن میلیون 55 تولید به رسیدن برای فوالد، راهبردی سند به استناد با

 سنگ معادن تعطیلی به توجه با و بود نیازمند ایجاد فرصت و فراهم آوردن شرایط صادرات به عنوان  آهن سنگ تولید که تاس درحالی این

 .بود خواهد آهن سنگ تولید رقم وضع عوارض صادراتی معادل باالبردن هزینه تولید و کاهش عمالً آهن،

  اشتغال های فرصت بیکاری و کاهش  .۱

 از بیش مستقیم غیر طور به و نفر 92591 مستقیم طور به 10در سال  کشور آهن سنگ خصوصی بخش معادن در شده ایجاد هایشغل تعداد

 و مستقیم شغل یک متوسط طور به خصوصی بخش معادن در شده بندیدانه آهن سنگ تن 9111 هر تولید ازای به. )است نفر 032111

 بر بنا را پایدار  شغل هر ایجاد هزینه. است ناپذیر جایگزین خصوصی بخش کوچک معادن زاییاشتغال ،(شودمی ایجاد مستقیم غیر شغل91

خصوصی، با توجه به بیکاری حدود ده  بخش معادن در شده ایجاد اشتغال جایگزینی تومان، برآورد کرده اند. بنابراین میلیون 011 رسمی آمار

 تومان، برآورد می شود. میلیارد 0111 حداقل هزار نفری،
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 استانی و محلی توسعه توقف .5

 برنامه های الویت جزو محلی توسعه، توسعه ششم برنامه تدوین ستاد مسوول و ریزی برنامه و مدیریت سازمان ریزی برنامه گفته معاون به

 روستایی نواحی شدن صنعتی طریق از کشاورزی غیر های بخش در درآمد و اشتغال ایجاد بر تاکید محلی توسعه جدید راهبرد در. است ششم

 همجوار نواحی مردم بر معدن استخراج تاثیر کلی طور به. شود می عنوان مهاجرت و فقر شدت و سطح کاهش به دستیابی های راه جمله از

 دسترسی محلی، تولیدات برای بازار ایجاد فعلی، های جاده به بهتر دسترسی و جاده ساخت زایی، اشتغال به توانمی آن نتایج از و است مثبت

 .کرد اشاره( اشتغال توسعه و رفاهی های مجتمع مدرسه، درمانگاه، مانند) اجتماعی خدمات به ردمم

    ملی امنیت تهدید .6

 قابل تعداد بیکاری موجب آهن سنگ صنعت اخیر بحران شده، واقع شرقی مرزهای مجاورت در کشور معادن از زیادی تعداد اینکه به توجه با

 .بود خواهد آن تردید بال چالش مرزها، امنیت و اجتماعی امنیت با همسو غیر های پدیده بروز و است دهش مناطق این کار نیروی توجهی

 سنگ معادن فعالیت به شروع از پیش و قبل دهه یک حدود در (وهابیون نفوذ افغانستان، با مرزی هم) سنگان پیرامون مناطق مسایل تشریح

 گذشته در .نمودندمی تردد کشورمان مقدس خاک عمق در راحتی به و نبوده مخدر مواد اقچیانقاچ و اشرار راه سر بر طبیعی مانع هیچ آهن

 سوداگران با همکاری به ناچیز بسیار مزدهای ازای در مناسب، شغل نبود و افغانستان با همجواری دلیل به منطقه فعال نیروهای از بخشی

 هایفعالیت منظر این از و داشته اشتغال معدن به وابسته و معدنی مشاغل به منطقه نانجوا از بسیاری امروز لیکن. پرداختندمی اشرار، و مرگ

 .است گردیده معدنکاری پرزحمت شغل به غیرقانونی های فعالیت از مردم برخی گرایش موجب معدنی

 معدن صنعت، وزارت گذارانسیاست تاکید و معدنی مناطق در خاص طور به و کشور از وسیعی مناطق در آب کمبود رشد به رو روند با متاسفانه

 این مردم دامپروری و کشاورزی هایفعالیت آبی، ذخایر لحاظ به بحرانی هایدشت مجاورت در فوالد تولید واحدهای تاسیس به تجارت و

 یزرع لم آب، کمبود لهجم از متعددی دالیل به مرزها نزدیک جمعیتی نقاط آینده دهه دو یکی در و است شده تعطیلی و رکود دچار مناطق

 اجتناب پیامدهای از استان و هاشهرستان مراکز سوی به مهاجرت و گشته تهی جمعیت از...  و مناسب شغل نبود کشاورزی، هایزمین شدن

 امنیت و مرزها تامنی با آن وقوع دانید می همانطوریکه و گرفته شکل مرزها از دورتری فاصله در جمعیتی نقاط بالتردید. بود خواهد آن ناپذیر

تواند راهکار مناسبی برای حفظ امنیت ملی از طریق ندارد. توسعه معدن و ایجاد شرایط اقتصادی برای فعالیت معدنی می سازگاری کشور ملی

 ایجاد اشتغال پایدار در مرزهای ایران اسالمی باشد.

ه با فرصت بازار چین و زحمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان درصدی در بازارجهانی( ک0از دست رفتن جایگاه در بازارهای صادراتی)سهم  .7

 ایرانی حاصل شده است. 

، تبدیل هند از سومین 21ماه در سال 3نمونه سنگ تزئینی و سقوط از جایگاه سوم به پانزدهم دنیا در اثر وضع و لغو عوارض صادراتی در 

 .019۱سنگ آهن در آگوست به واردکننده 0191صادرکننده سنگ آهن پس از وضع عوارض درسال 

 بندی، کنسانتره و گندله بر رکود اقتصادی موجود در کشورتاثیر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه .2

ایش صادرات از طریق تحریک تقاضای خارجی منجر به کمک گرفتن از زفتنها راه جدی برای برون رفت از رکود افزایش صادرات است. ا 

  کشور به نفع  تولیدات داخلی است.جریان اقتصاد در خارج از 

  



  
 

                                                                                                                                                           

 91                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 وضع عوارض بر سنگ آهن، کنسانتره و گندله و تاثیر آن بر صادرات محصول نهایی بر اساس قوانین آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا .1

ابد و با توجیه در یبینی شده است که یکی بر اساس شکایت تحقق میدر متن قوانین مبارزه با دامپینگ اتحادیه اروپا دو شکل برخورد پیش

همین خصوص و دفاع در برابر موارد مطروحه قابل حذف یا تعدیل است و دیگری بر مبنای کشف دامپینگ است که راه گریزی بر آن نخواهد 

مدنظر بود. حال با توجه به مطرح شده نام ایران خطر برخورد بر اساس حالت دوم خیلی جدی است. از طرفی ایران بر اساس تمام سناریوهای 

 91المللی با ثبات به میزان حدود ( نیازمند ایجاد بازار بین9۱1۱میلیون تن در سال  55طرح جامع فوالد در پایان برنامه مدنظر این طرح )تولید 

آل باشد هتواند برای فوالد باکیفیت ایران یک هدف ایدمیلیون تن خواهد بود. کسب سهم بازار مناسب از کشورهای اتحادیه اروپا می 01تا 

کشوری  وگرنه بازار صادراتی در شرایطی که سایر کشورها نیز مبادرت به صادرات نمایند نیازمند تولید فوالد با قیمت تمام شده پایین، رقابت با

د با وضع قوانینی روند. بنابراین بنظر میرسالمللی است که هر سه اهدافی دور از انتظار به شمار میمانند چین و همچنین سهولت بروکراسی بین

چون عوارض گمرکی بر صادرات سنگ آهن و ایجاد رانت مواد اولیه اوضاع بسیار دشواری بر صنعت فوالد کشور رخ خواهد داد و عمالً چندین 

نها را با بایست در هنگام صادرات پرداخت شود. بر این اساس دولت عوارضی را از معادن خواهد گرفت و آبرابر رقم گرفته شده از معادن می

ضرری مواجه خواهد ساخت که قرار نیست به هیچ مجموعه داخلی وارد شود و بیش از رقم دریافتی به عنوان عوارض ورودی تحت این قانون 

 پرداخت خواهد شد.

 تحریمی داخلی در شرایط تحریم خارجی بندی، کنسانتره و گندله به معنی خودوضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه .91

. در چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و بودیمالمللی که شاهد سنگ اندازی در معامالت بین بودهای نهایی اعمال نشده ریمهنوز تح

باعث عدم تمایل صادرکنندگان سنگ  صادراتی همگانی برای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور است. هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض

ود. از آنجا که بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی و من جمله در فرآیند صادرات بیش از هر چیز به سود حاصل از آهن برای صادرات می ش

های صادراتی را اعمال نگرد، زحمات مربوط به انتقال کاال و ارز به حدی خواهد بود که شاید دولت مجبور شود مشوقفعالیت اقتصادی خود می

 حدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.نماید. لذا وضع عوارض باعث م

 نرخ نیمایی بندی، کنسانتره و گندله با توجهتاثیر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه .99

های ریالی، عمالً قیمت فروش را به صورت جدی نرخ و قانون لزوم عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما، برای پرداخت هزینه

ها با نرخ نیمایی قابل پرداخت نیست و سرویس دهندگان هایی دارد که اتفاقاً بخش عمده این هزینهده است. از طرفی صادرات هزینهکاهش دا

کنند. اگر به افزایش هزینه و مشکالت ناشی از اجبار افزایش طول حمل )به دلیل نوع معامله خود را تغییر داده و در مقابل خدمات، ارز طلب می

های حمل و کشتی و هزینه انتقال ارز را ه تغییر مبدا و دور شدن از مشکالت تحریمی(، تامین دالر به نرخ آزاد برای پرداخت هزینهنیاز ب

گرچه بیافزائیم، صادرات به ناچار محکوم به تعطیلی است. حال تصور نمائید به این ارقام، اعدادی به عنوان عوارض صادراتی نیز افزوده شود. ا

هستیم دولت در میان مدت مسئله را به شکل مناسب حل خواهد کرد ولی کمتر کسی است که نپذیرد هزینه صادرات افزایش خواهد معتقد 

 داشت. به این ترتیب قطعا وضع عوارض بر صادرات منطبق بر منافع ملی و صرفه و صالح کشور نیست.
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 آهنسنگ های صنفی کسب و کار تنظیم و انتشار درخواست++

جمله پیگیری اشکاالت موجود در حقوق دولتی، طرح ملی اکتشاف،مدیریت مشکالت ارزی و ... در این عمده اقدامات انجام شده من بخش

 بخش آورده شده است.

 حقوق دولتی: .9

ر چهار محور اند. محاسبه و دریافت حقوق دولتی دموضوع حقوق دولتی یکی از مسایل مهمی است که همواره معادن کشور با آن مواجه بوده

 قابل بررسی است.

گذار و دولت به تفاوتهای جدی معادن با یکدیگر اول محاسبه دقیق حقوق دولتی و تاکید بر رعایت دقیق قانون است که با عنایت به تایید قانون

در این خصوص  ن قرار گرفته است.افزار هوشمند مورد قبول همگاو لزوم پرهیز از ارائه فرمول یکسان برای محاسبه آن، بحث تهیه و تدوین نرم

ها و نظارت بر روند ایجاد ای با حضور همه تشکلهای تخصصی معدنی به منظور انتقال دیدگاهریزی برای این مهم، کمیتهالزم است ضمن برنامه

 آن تشکیل گردد.

ه معنای درج میزان حقوق دولتی در پروانه، عدم باره بدواً رعایت قانون بدوم درک شرایط فعلی کشور و کمک به توسعه معادن است که در این

گردد تا وزارت صنعت، معدن و گردد و سپس مشفقانه پیشنهاد میگذار بر بازه زمانی سه ساله و ...، تاکید میتغییر سالیانه با توجه به تاکید قانون

ریافت حقوق دولتی تفاوت قائل شود. بدین معنی که تجارت پس از تعدیل مبنای محاسبات و با هدف کمک به توسعه معادن، بین محاسبه و د

سال در حساب بدهی ایشان منظور  5حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط مقیاس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و برای مدت 

این رقم را ببخشد و در غیر اینصورت آنرا  توانددهنده فرایند توسعه پایدار باشد، دولت میگردد. در پایان دوره چنانچه رویه اداره معدن نشان

 مطالبه نموده یا معدن را بازپس گرفته و به اهل آن واگذار نماید.

سوم موضوع محاسبه مجدد است که شرعاً، اخالقاً، قانوناً و عرفاً جایز نیست. در شرایطی که دولت خودش اعدادی را به عنوان حقوق دولتی 

 کند؟ چه مستمسکی محاسبه مجدد میمحاسبه و اعالم نموده است، به 

نماید، تمایل برداری نسبت به اخذ حقوق دولتی اقدام میچهارم جرایم مربوط به اضافه برداشت است. از آنجا که دولت بر اساس اعداد پروانه بهره

شود، کردن و توسعه معدن محسوب میدار برای سودآور برداران به سمت اعداد کوچکتر است. لیکن در شرایط رونق که تنها فرصت معدنبهره

توان مثالً در فصلی از سال پروانه را کاهش و در فصلهایی آن را افزایش بر است که به راحتی نمیبروکراسی تغییر پروانه آنقدر پیچیده و زمان

بلکه عالوه بر حقوق دولتی مازاد برداشت، داد، بنابراین معدن مجبور به اضافه برداشت است. در این حالت دولت نه بروکراسی را اصالح نمیکند، 

بوروکراسی دوام منجر به کاهش تولید و خواهانه سهمیم اجراین عمال رسد انماید. به نظر میای را اعمال میجرایم غیر قانونی، عجیب و سلیقه

 و نیازمند اصالح رویه است.ها شده اداری در تغییر پروانه

 و گندله:  عوارض صادراتی سنگ آهن دانه بندی .0

شود ربط پیگیری خواهد نمود. لیکن پیشنهاد میاگرچه اصل دریافت این عوارض مورد اعتراض انجمن سنگ آهن بوده و کماکان از مراجع ذی

گردد. اوالً سنگ آهن غیر قابل استفاده در فرایند فوالدسازی ایران و همچنین سنگ آهن مازاد بر مصرف واحدهای فرآوری از این قاعده مستثنا 

ثانیاً به منظور اقتصادی شدن تولید و صادرات گندله، عوارض مربوط به گندله حذف شده و اجازه بدهند به جای محصوالت باالدستی، گندله 

از  یمازاد صادر شود. و نهایتاً در شرایط نابسمان اقتصادی ایران که به طور جدی نیازمند ورود ارز به کشور هستیم، موضوع اخذ عوارض صادرات

 تمام محصوالت سنگ آهن به صورت موقت متوقف شده و اجرای آن در کوتاه مدت به تعویق بیفتد.
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 استفاده از مشارکت ذینفعان اصلی در نظام تدبیر بخش معدن کشور:  .3

گان تشکلهای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با هدف شنیدن همه صداها و نظرات اقدام به تشکیل اتاق فکر نمود اما در عمل نمایند

ای جز آنچه مدنظر معدنی در ترکیب اتاق فکر حضور ندارند. بدیهی است که ترکیب فعلی کمکی به بخش معدن کشور نخواهد کرد و نتیجه

 شورای معاونین وزارتخانه باشد نخواهد داشت. لذا تغییر ترکیب اتاق فکر و کمیسیون تخصصی شورای عالی معادن باید به نحوی که اکثریت آن

نفعان از تصمیمات دولت گیری از عقل جمعی، اطالع ذیکننده بهرهبا نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی باشد، تغییر یابد. این موضوع تضمین

 جانبه موضوع قبل از اقدام خواهد بود.قبل از ابالغ و بررسی همه

 اهمیت اکتشاف:  .۱

شتوانه فعالیت معدنی بر کسی پوشیده نیست. اکتشاف موضوعی است که بیش از اهمیت اکتشاف در فرایند معدنکاری به عنوان اولین گام و پ

شناسی کشور به جایگاه واقعی خویش دست نیابد. برد. این تشتت متولی باعث شده که سازمان زمینهرچیز از عدم وجود متولی واحد رنج می

دهد ایمیدرو یا دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی رخ میهای اکتشافی اعم از آنچه در حال آنکه قاعدتاً الزم است تمام فعالیت

های این سازمان تعریف شود. موضوع مهم دیگر زمان کم و عدم امکان اکتشاف واقعی است. زمان شش ماهه درنظر گرفته شده ذیل برنامه

لیکه عموماً حدود دو ماه از این زمان صرف بررسی گزارش شود، درحابرای اکتشاف تفصیلی از زمان ثبت گزارش اولیه در سامانه محاسبه می

ای است. به نظر شود. بنابراین تمدید زمان اولین درخواست معدنکاران است که متاسفانه موافقت با آن، امری کامالً سلیقهاولیه و اعالم نتیجه می

رود که ذخایر واقعی کشور برداری به سمتی پیش میاس پروانه بهرهبندی و اصرار بر پرداخت حقوق دولتی بر اسرسد دولت با اعمال این زمانمی

 مشخص نشده و این تمایل دولت و معادن به کتمان ذخایر کماکان ادامه دارد. اگر به این موضوعات ایرادات شکلی و نبود شفافیت در واگذاری

گذاری اکتشافی را بیافزاییم وضعیت نگران کننده اکتشاف سرمایه ای بههای اکتشافی، تمایل دولت به اکتشاف حین استخراج و نگاه هزینهپهنه

« پیشنهاد طرح ملی اکتشاف»گردد. در همین ارتباط به عنوان تضمین کننده تداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش معلوم می

 نون هیچ بازخوردی نداشته است.از سوی این انجمن برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال گردید که تا ک

  مدیریت ارز حاصل از صادرات: .5

ربط اعالم شده است. نحوه انجام صادرات در ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرات، بارها و بارها از سوی این انجمن به تمام مراجع ذی

هیز یا مواد اولیه یا مصرفی(، نحوه اقدام در فرایندهای تعهدی، فرایندهای فروش اعتباری، نحوه تعامل با دنیا به روشهای کاال به کاال )اعم از تج

التی نحوه اقدام در مورد ارزی که در سامانه نیما برای چندین روز یا حتی چندین ماه مشتری ندارد و مواردی از این دست، تنها تعدادی از سوا

ه است. حال آنکه اینها مسایل مبتالبه صادرگننده است. این سواالت است که هیچگاه وزارتخانه یا هیچ نهاد دیگری برای آن پاسخی ارائه نکرد

ای که به لحاظ ماهیت فعالیتش امکان عرضه ارز در بایست پاسخ واقعی بیابند و سپس سامانه نیما برای صادرات تجویز گردد. صادرکنندهابتدا می

ت در حسابشان مانده و امکان استفاده از آن را در فعالیت اقتصادی خود ندارند، سامانه نیما را ندارد، به همراه آنانی که مدتها ارز حاصل از صادرا

تواند از راههای دو راه بیشتر ندارند. یا تخلف کنند یا کسب و کار خویش را تعطیل کنند. کدام یک از دو راه مورد نظر دولت است؟ دولت می

رسد بهترین راه است؟ آیا راههای انتزاعی ماید. آیا اولین راهی که به ذهن میمختلف نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل ن

گردد، اثربخش و موثر است؟ واقعاً چه نیازی به تایید وزارتخانه در فرآیند صادرات وجود دارد؟ میزان کارایی که در فضایی کامالً اداری خلق می

های تجاری ایران با ثبت صد شده است؟ آیا به ریسک باالی شناسایی و تحریم طرفهای متعددی که در این ارتباط صادر شده است ربخشنامه

مشخصات دقیق آنها در سامانه، ناکارآمدی فرایند فعلی برای کاالهای با ارزش باال توجه شده است؟ آیا دولت و بخش خصوصی خدمات و 
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مجموعه کشتیرانی و سازمان بنادر  و ... خدمات خود را در قبال ارائه ارز از  کنند؟ آیاکاالهای خود را بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما ارائه می

 کنند؟دهند یا ارز آزاد طلب میسامانه نیما ارائه می

 معافیت مالیات بر درآمد صادراتی:  .6

هت توسعه صادرات درنظر گرفته در قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف گردید و این موضوع به عنوان ابزاری ج

اصالح شده و اعتبار آن تا پایان سال  035ماده  9315اعالم شده است. در دهم فروردین  931۱اعتبار این قانون تا پایان سال  035شد. در ماده 

ای عالی اقتصاد در این محدوده اعالم شده است. بنابراین وضع هرگونه مالیات توسط دولت اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شور 9315

های مستقیم، قانون مالیات 9۱9به بعد نیز برابر ماده  16های زمانی غیر قانونی است و قابلیت اجرا ندارد. پس از آن نیز برای سال

اصل از %( درآمد ح01درصد) %( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست911صددرصد)»

های امور اقتصادی و گردد. فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می

در این خصوص ذکر دو « .رسد دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می

 ته ضروری است:نک

درخصوص جلوگیری از دریافت مالیات بر درآمد   اول: وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی امر و تنها مدافع حوزه فعالیت خود در دولت،

لهای هایی که به نادرستی و خالف قانون مشمول اخذ مالیات در ساچه اقدامی انجام داده است؟ شرکت 9315و  931۱صادرکنندگان سالهای 

 ای درخصوص احقاق حقوق ایشان ندارد؟اند راهی بجز شکایت به سیستم قضایی کشور دارند؟ وزارتخانه هیچ برنامهشده 15و  1۱

 مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع قانون رفع 35قانون مالیاتهای مستقیم، استثنای اعمال شده بر اساس ماده  9۱۱دوم: مطابق متن ماده 

 و صرفاً در مورد مواد خام موضوعیت دارد. تعریف ماده خام بر اساس مطابق ماده یک قانون معادن: کشور

وجود   شناسی به  صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحوالت زمین  الف ـ ماده معدنی )کانی(: هر ماده یا ترکیب طبیعی که به

 .باشد آمده 

 .د معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی استج ـ کانه )کانسنگ(: موا

 .صرفه است  برداری از آن سودآور و مقرون به چ ـ ذخیره معدنی )کانسار(: منبع معدنی که بهره

محل انباشت مواد انجام منظور جدا کردن کانه )کانسنگ( از ذخیره معدنی )کانسار( و انتقال آن به  د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به 

 .گیرد  می

منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه )کانسنگ( و یا  آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به  ر ـ کانه

 .گیرد  ها )کانسنگها( از یکدیگر انجام می تفکیک کانه

 کشور: مالی نظام ارتقای و پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت 37رایی ماده تعریف ماده خام بر اساس ماده یک آئین نامه اج

 نهما به و باشد نشده ایجاد آن نوع و اهیتم شیمیایی، فیزیکی، کیفیت در تغییری استحصال، یا و استخراج از پس که یامادهم: خا ماده-ب

 .شودمی صادر یا واگذار تولیدی واحد به فرآوری برای شکل
 99و  2)تبصره  35کشور با ماده  مالی نظام ارتقای و پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت 37ارتخانه ضمن عدم توجه به تفاوت جدی ماده حال وز

 ای عمل کرده که صادرکنندگان بسیاری را از شمول مالیات با نرخ صفر خارج کرده است.قانون معادن( این قانون، در لیست اعالمی به گونه

بخش سوال اصلی این است: لیست اولیه تهیه شده توسط چه نهادی تهیه شده است؟ آیا وزارتخانه با مفهوم ماده خام ناآشناست؟ در در این 

و وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی استدالل شد که چون در آن ماده از مواد خام و مواد با ارزش افزوده پایین نام برده شده  37مورد ماده 

انه به بخش مواد با ارزش افزوده پایین استناد کرده است. اوالً در این مورد که دقیقاً و صرفاً به مواد خام اشاره شده است، چه است، وزارتخ

داند یا همراه و پشتیبان ایشان؟ کدتعرفه اعالمی توضیحی درباره شمول آن به سایر محصوالت وجود دارد؟ آیا وزارتخانه خود را رقیب معادن می
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شود و آیا جناب وزیر به اندازه معاون امور معادن و صنایع معدنی خود بر موضوع اشراف دارند؟ آیا مطلع هستند که بخش ه کاالهایی میشامل چ

 توان به بهانه تنظیم بازار از قانون برداشت متفاوت داشت؟اند؟ آیا میبندی و کنسانتره صادره نیز مشمول مواد خام شدهعمده سنگ آهن دانه

 یند اصالح قانون معادن: فرا .7

نفعان اعم از مجلس، دولت، تشکلهای معدنی، اتاق بازرگانی، استفاده از تجربه خوب تدوین نقشه راه بخش معدن در تعامل هماهنگ تمامی ذی

هد بود. قانون گیری توسعه پایدار بخش معدن مفید خواسازمان نظام مهندسی و تمامی صاحبنظران در راستای اصالح قانون معادن با جهت

های ذاتی معدن با صنعت تدوین شده است. لذا اگر خروجی معادن در راستای صیانت از ذخایر معدنی، تسهیل کسب و کار معدن و وجود تفاوت

ی هامتفاوتی داشته باشد، نقض غرض است. شاید در شرایط حاضر پرداختن به همه قانون کار سختی باشد، اما با استفاده از نظرات تشکل

هایی از آئین نامه اجرایی قانون معادن را اصالح کرد و اصالح برخی مواد متن قانون معادن را نیز در قالب الیحه به توان بخشمعدنی، می

 مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد.

  در هیاتهای حل اختالف مالیاتیاعضاء نمایندگی ++
توان به آن اشاره کرد، توافقات انجام شده با سازمان امور مالیاتی استان یران که مییکی دیگر از خدمات قابل ارائه توسط انجمن سنگ آهن ا

های حل اختالف مالیاتی تدوین، و مقرر گردیده  است، نماینده انجمن سنگ آهن تهران است، که بر همین اساس آئین نامه نمایندگی در هیات

های حل اختالف مالیاتی اعضاء با رعایت انصاف و با تسلط کافی نسبت به موضوع مورد ایران )به جای نماینده اتاق بازرگانی( در جلسات هیات

گردد مدافع حقوق مودی باشد. در این موارد الزم است که اعضای انجمن سنگ آهن ایران در هنگام تقدیم اعتراض، شرکت  نموده و متعهد می

قانون مالیاتهای مستقیم خواستار باشند. این خدمات بدون دریافت هزینه و  0۱۱ه ماد 3الیحه، حضور نماینده انجمن را به عنوان نماینده بند 

 صرفاً برای اعضای انجمن سنگ آهن ایران قابل ارائه است.

 مرکز مشاوره مالیاتی ++
اختالف مالیاتی، جای  های حلبا توجه به توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور و فراهم شدن امکان حضور نماینده انجمن در هیات

نامه مرکز مشاوره مالیاتی انجمن سنگ آهن ایران تدوین شد و مقرر شد. بر همین اساس آئینخالی مرکز مشاوره مالیاتی به شدت احساس می

خبره در این حوزه گردید مطابق با آئین نامه تدوین شده فعالیت نماید. مشاوران درنظر گرفته شده در مرکز مشاوره مالیاتی از بین مشاوران 

 ها و رعایت حقوق اعضای انجمن سنگ آهن ایران هستند.انتخاب شده و مسئول بررسی دقیق پرونده

ای پرداخت منعقد خواهد شد و به گونه در یکی از بندهای این آئین نامه اشاره شده است که تمام قراردادهای ارائه خدمات مالیاتی بدون پیش

رت کسر رقم یا بخشودگی و به تناسب با آن، بخشی از رقم بخشوده شده در قالب آن قرارداد دریافت شود و خواهد بود که صرفاً در صو

درصد رقم بخشودگی یا کسر شده در قالب قرارداد فیمابین  91درصورتیکه فعالیت مرکز مشاوره منجر به اخذ رأی به نفع عضو )مودی( گردید، 

 حساب انجمن پرداخت خواهد شد.انجمن و مودی به عنوان کمک بالعوض به 

 پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با انجمن تولیدکنندگان فوالد++
فوالد است، و با تولید مربوط به کل زنجیره  ، مشکالتی است که به لحاظ جنس و نوع ،سنگ آهنحوزه از آنجایی که برخی از مشکالت مبتالبه 

کارگروه مشترکی از دو انجمن )انجمن سنگ آهن ایران و انجمن  مصوب شد تان موارد، گیری واحد و هماهنگ در ایعنایت به لزوم تصمیم

 تولیدکنندگان فوالد ایران( تشکیل و در این موارد به اتخاذ تصمیم مشترک بپردازد.
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از اعضای هیات  نفر هیات مدیره خود مطرح و با تصویب هیات مدیره سه در  هر دو انجمن موضوع را فرض شد که ترکیب پیشنهادیبه عنوان 

نماید، جلسه مربوط به همان مباحث را را برای این کارگروه پیشنهاد نمایند این شش نفر به اضافه دبیرکل تشکلی که درخواست جلسه می مدیره

 مطرح و تصمیمات را به اطالع هر دو انجمن خواهند رساند.

، انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران خصوصاً تشکلهایی چون خانه معدنچنانچه به حضور نمایندگان سایر تشکلهای معدنی و غیر معدنی 

 .دن و صنایع معدنی اتاق و ... باشد، از نماینده ایشان نیز به صورت موردی برای همان جلسات دعوت به عمل خواهد آمداایران، کمیسیون مع

رر شد تا هماهنگی الزم با انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران انجام شود در هیات مدیره مطرح شد و مق 9312این موضوع در فروردین ماه سال 

 که با توجه به تماس با این انجمن مقرر شد در هیات مدیره مطرح و نتیجه را اعالم نمایند لیکن استقبال جدی از سوی این انجمن نشد.

نیاز به همکاری علیرغم تضاد منافع در برخی جهات موضوع را از  راستا وهای همافزایی تشکلانجمن سنگ آهن ایران به واسطه اعتقاد به هم

های محدود کننده صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقدامات طریق ارسال نامه پیگیری نمود. نهایتاً پس از صدور بخشنامه

مشترک عنوان نمود و در این خصوص موضوع درحال انجمن مبنی بر اخذ دستور از رئیس جمهور محترم، شیوه پیشنهادی را تشکیل کارگروه 

 پیگیری است.

 بندری و حمل و نقل دریایی امورپیگیری مشکالت و موضوعات مرتبط با ++
و تاثیر مستقیم آنها در  های صادرکننده به انجمن در خصوص امور بندری و حمل و نقلبا توجه به انعکاس برخی مشکالت از سوی شرکت

 الشعاع قرار میدهد، ضمن بررسی و احصاء موضوعات،ول صادراتی که به نحوی کل زنجیره تولید و صادرات را تحتقیمت تمام شده محص

خصوصاً سازمان امور بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ایران ضمن تشکر از حسن همکاری اقدامات موثری در این زمینه برداشته شد که 

 خالصه توافقات به شرح زیر است: سازمانآن ندری و اقتصادی و مناطق آزاد زاده معاون اموربآقای دکتر حسنجناب 

 فوری اقدامات+
بر های موجود و علیرغم اختصاص دو اسکله دیپ درفت )برای ایجاد امکان پهلوگیری کشتیهای فلهمقرر شد عالوه بر اسکله .9

انجمن در بندرعباس به ظرفیت حمل اضافه شده بود، یک  سوپرامکس بیشتر( که با توجه به مذاکرات قبلی و پس از حضور نمایندگان

 اسکله دیگر نیز به بارگیری فله اختصاص یابد.

چنانچه انجمن مستنداتی مبنی  مقرر شد. خص نموده و به سازمان اعالم نمودانجمن دغدغه های خود درخصوص محوطه انبار را مش .0

. همچنین چنانچه انجمن شرکتی را متشکل از صاحبان کندتای اصالح اقدام بر عدم صالحیت انبارداران ارائه نماید، سازمان در راس

 بار معرفی کند سازمان آمادگی دارد زمین مورد نیاز برای انبار را واگذار کند.

 همکاری در جهت تسهیل صادرات برایهماهنگی +
د بررسی قرار گرفت و مقرر شد با حمایت وزارت استفاده از ظرفیت ریلی و ظرفیت خالی بندر امام خمینی برای پهلوگیری کشتیها مور .9

ای( ده جاده-تخفیفاتی در این زمینه درنظر گرفته شود تا اعضای انجمن بتوانند کاالی خود را با حمل ترکیبی )ریلیو شهرسازی، راه 

 درصد ارزانتر از حمل زمینی به بندر عباس به بندر امام خمینی برسانند.

درصد در  51ین کار بلندمدت برای ایران و حمل سنگ آهن ایران را بدهد سازمان آمادگی دارد تا چنانچه یک خط کشتیرانی تضم .0

 های خود تخفیف بدهد.همه هزینه
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گذاری کنند، سازمان نیز تجهیزات الزم برای تخلیه را تامین سرمایه open topچنانچه شرکتهای معدنی برای تولید کانتینرهای  .3

 به شکل چشمگیری افزایش یابد.خواهد کرد تا سرعت تخلیه 

 ینه شیفتینگحذف هز+
 حذف هزینه شیفتینگ، مهمترین توافق در این زمینه است که در حال حاضر کامالً عملیاتی شده و قطعاً اثرات مستقیم مالی خود را در کسب و

داد که یا کشتی ام نبود اسکله عمیق پیشنهاد میداران گذاشته است. سالهاست که سازمان بنادر و دریانوردی در هنگکار صادرکنندگان و معدن

منتظر بماند و یا در اسکله کم عمق بارگیری نموده و سپس برای تکمیل بار به اسکله عمیق شیفت شود. عموم صادرکنندگان به دلیل جلوگیری 

انجمن سنگ  9317خریدند. در سال جان می بهگزیدند و هزینه شیفتینگ را به جهت تسریع در بارگیری از هزینه شیفتینگ، راه دوم را برمی

ه آهن ایران با برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی باالخره توانست هزینه شیفتینگ را برای اعضای خود در اینگون

گردند. این شیفتینگ اداری محسوب  هیا نبودن اسکله مجبور به شیفتچنانچه شرکتهای عضو انجمن به دلیل ملذا اکنون  موارد حذف نماید.

به، انجمن تمام تالش خود را مدخل به انجمن مبنی بر ارسال لیست اعضاء مبتالعلیرغم تاکید کلیه عوامل ذیای نخواهد داشت. شده و هزینه

صادرکننده عضو انجمن های حامل سنگ آهن، کنسانتره و گندله اعمال گردد چراکه حتی اگر نموده است که این تخفیف برای کلیه کشتی

های تولیدکننده عضو انجمن انجام شده و اثرات مستقیم آن بر قیمت تمام شده این شرکتها مشهود نباشد، تامین بار احتماالً از سوی شرکت

م برای این امر اعضای محتر که بدیهی استاست. بنابراین اکنون تقریباً این موضوع به صورت یک اتفاق عادی اداری در حال انجام است لیکن 

انتفاع کسب و کار سنگ  بایست با انجمن هماهنگ بوده و انجمن خود را موظف میداند موضوع را برای اعضای خود پیگیری و حل نماید.می

عالم درخواست شده که رقم دقیق آن ااز سازمان بنادر و دریانوردی  13/16/12مورخ  ۱127/99/12استعالم شماره  بر اساسآهن از این موضوع 

 .بوده است میلیون دالر سهخواهد شد لیکن عدد حدودی اعالمی سازمان مذکور رقمی بیش از 

 15و نیمه ی اول سال  14پی گیری معافیت مالیاتی برای سال ++
نع تولید قانون رفع موا 35شورای اقتصاد در خصوص تعیین مصادیق مواد معدنی خام در راستای اجرای ماده  02/1۱/15براساس مصوبه مورخ 

تعیین شده است. متاسفانه  19/16/15رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زمان اجرای لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، از تاریخ 

، الحاقی بند قانون معادن 9۱ماده   2علی رغم صراحت مصوبه مذکور، تعدادی از ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به استناد تبصره 

قانون رفع موانع  35قانون معادن، الحاقی بند الف ماده  9۱ماده 99قانون رفع موانع تولید به قانون معادن و بدون عنایت به تبصره  35الف ماده 

های شرکت 1۱تولید به قانون معادن و صراحت مصوبه شورای محترم اقتصاد، نسبت به شمول اصالحات فوق در قانون معادن به دفاتر سال 

 .نمودندعضو این انجمن، مبادرت 

جعفر سرقینی )معاونت امور  متعدد با سید کامل تقوی نژاد )ریاست سازمان امور مالیاتی کشور( دکتربر این اساس این انجمن طی مکاتبات 

ی، صنایع، معادن و کشاورزی معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت( و مهندس حاجی پور)معاونت کسب و کار اتاق بازرگان

تهران(، دکتر مسعود کرباسیان )وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی( مشکل مذکور را مطرح و طی مراحلی با کمک وکیل انجمن سنگ آهن با 

اجرای دقیق مصوبه بیان ادله ی قانونی برای مخالفت با این موضوع پرداخت و در نهایت خواستار اصالح رویه سازمان امور مالیاتی کشور و 

شورای عالی اقتصاد گردید. همچچنین با پی گیری های انجمن سنگ آهن نامه ای با امضای  پنج تن از روسای کمیسیون های اقتصادی، 

ور دست 05/17/9315در تاریخ  برنامه بودجه و محاسبات، حمایت از تولید ملی، اصل نودم قانون اساسی و کمیسیون صنایع و معادن خوشبختانه

اعمال مالیات بر مصادیق مواد خام معدنی از تاریخ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با امضای آقای نوبخت به سازمان های ذیربط مبنی بر
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ات اخذ هرگونه مالی)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  91۱اعالم شد. هم اکنون انجمن سنگ آهن ایران مطابق مفاد بند )ب( ماده  19/16/15

اعتبار  6/0/9316االجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه یعنی  از صادرات کاالهای غیرنفتی در طول برنامه ممنوع بوده و این قانون تا زمان الزم

 می باشد.  6/0/9316دارد( پی گیر تعویق لغو معافیت مالیاتی تا تاریخ 

  ایران آهن سنگ گذاری قیمت در دولت مداخله توقف++
جامعه سنگ آهن ایران با معضل مداخله دولت در قیمت گذاری این ماده معدنی مواجه گردید، انجمن  1۱در سال که مستحضرید همانطور 

گذاری دولت اجازه قیمت»1و پی گیری های مستمر موفق به الحاق تبصره  هاپس از رایزنی  وسنگ آهن ایران با پی گیری مستمر این موضوع 

 35به ماده ی « که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بودمواد معدنی غیر انحصاری 

ری سنگ اگذموضوع قیمت 15موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور گردید که بر اساس اعالم صریح وزیر محترم صمت در سال قانون رفع 

در   نیز دخالتی نداشته است. 17و  16ماکان برقرار بود و دولت در قیمت گذاری سنگ آهن در سال این موضوع ک آهن به کلی منتفی شد.

های فروش سازی روشپیگیری این موضوع و همزمان با توسعه بازار سنگ آهن و محصوالت آن طی سالیان اخیر، نیاز روز افزون به متنوع

ای، انجمن سلسله مذاکراتی را با شرکت عدم پرداخت به موقع و اصول قراردادی حرفه داخلی و جلوگیری از انحصار خریدار و تبعات ناشی از

بورس کاال آغاز نمود و در مراحل مختلف این مذاکرات طی جلسات هم اندیشی با اعضای محترم از نقطه نظرات فعالین کسب و کار سنگ آهن 

سازی فروش سنگ  رکت بورس کاالی ایران، خوشبختانه هم اکنون زمینه فعالبا ش انجام شدهنیز استفاده کرد.  بر این اساس و طی مذاکرات 

فراهم  و چندین مورد عرضه سنگ آهن در بورس کاال نیز انجام شده است. در حال حاضر مهم ترین  آهن ایران در رینگ داخلی بورس

ب قیمت گذاری است که شرکت های کوچک و تغییر شرایط و فرمول مناس است، پی گیری در حال موضوعی که توسط انجمن سنگ آهن

 متوسط نیز بتوانند از ظرفیت بورس کاال بهره مناسب را ببرند. 

  از پرداخت حقوق دولتیپی گیری معافیت معادن و کوچک و متوسط ++
ه بود لیکن اخیرا پیرو پس از پی گیری های فراوان انجمن، میزان حقوق دولتی به فرمول و اعداد قابل قبولی بدل شد 9316اگرچه در سال 

 9317اعمال سیاستهای حاکمیتی جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول جدیدی برای محاسبه و تعیین حقوق دولتی برای سال 

ضمن ارائه شد که انجمن سنگ آهن ایران دو مسیر را به صورت همزمان پیگیری کرده است و امیدواریم که نتایج مطلوب حاصل شود. اوال 

دعوت به مشارکت اعضای محترم درصدد دسته بندی و .... مشکالت فرمول جدید برآمده تا با اعالم و پی گیری موضوع از حقوق اعضا محترم 

با وزیر محترم صمت عنوان گردید درخواست بخشودگی حقوق دولتی برای معادن  17/1۱/97دفاع شود و ثانیاً همانگونه که در جلسه مورخ 

 سط را داده و تا حصول نتیجه پی گیری خواهد کرد.کوچک و متو
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 و گروه تلگرام الکترونیکی خبرنامهبهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال ++

  انجمن
اقدام به رویدادها و اطالعیه های انجمن ی اخبار، نامه ها، یافتهدر راستای انجام وظایف خود و اطالع رسانی سازمان چهار سال و نیمطی  انجمن

های خبری، تهیه و ارسال بولتن هفتگی سنگ آهن به عنوان تنها نشریه تخصصی سنگ آهن ایران حاوی اخبار انجمن، صنعت و معدن، گزارش

روابط عمومی  واحدگزارش  الملل، اقتصادی، یادداشت و مقاالت مدیریتی نموده است. جزئیات مربوط به بولتن هفتگی سنگ آهن در بخشبین

به منظور دسترسی سریع تر اعضا به آخرین اخبار و تحلیل های حوزه معدن و صنایع  سال گذشته سهطی  همچنینهمین گزارش آمده است. 

  17 سال در. معدنی ایران و جهان و ایجاد فضایی جهت تبادل نظر اعضای محترم انجمن اقدام به راه اندازی گروه تلگرام آیروپکس نمود

مورد تحلیل اقتصادی و سیاسی تالش شد  چند دههمچنین تالش شد با انتشار  فعالیت گروه تلگرامی انجمن سازمان یافته تر و منسجم تر شد.

مشروح اطالعات منتشر شده در گروه تلگرامی انجمن در بخش روابط عمومی تقدیم  فضای اطالع رسانی گروه تحلیل محور تر از گذشته باشد.

 ه است.شد

 برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ++

وری و توسعه اصلی خود مبنی بر توسعه کسب و کار اعضا و ارتقاء سطح بهرهدر راستای ماموریت در سالی که گذشت انجمن سنگ آهن ایران، 
شناسی موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره آسیب  آهن ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوعی از همچون:فناوری معدنکاری سنگ

تنظیم قرار دادها از منظر  دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی فوالد و سنگ آهن( :) مدرس و گندله در شرایط تحریم
خارجی وزارت راه ترابری و  مدرس: دکتر یوسف موالیی، حقوقدان بنام بیثن الملل و مسئول سابق دعاوی)حقوق بین الملل و حقوق مدنی

ا ها و دستورالعمل ه ها، آیین نامه دادرسی مالیاتی و آخرین بخشنامه( شهرسازی، مدیر سابق گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 ها ، عضو و رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی( )مدرس: دکتر اسماعیل اسماعیلی، مدیر کل امور مالیاتی استان

 

 توافق و ارسال گزارش هفتگی قیمت های سنگ آهن به گمرک جمهوری اسالمی ایران++

موضوع ارزش گذاری محصوالت صادراتی سنگ آهن ایران از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، از مسائل مهم فعاالن بخش سنگ آهن 

سال اخیر، مساله بهبود فرآیند  پنجت مدیره محترم انجمن طی کشور، برنامه ریزان، محققان و صاحبنظران بخش معدن بوده است. با تأکید هیا

ارزش گذاری محصوالت سنگ آهن در گمرک جمهوری اسالمی ایران و قیمت گذاری شفاف، منصفانه و بر پایه قواعد اصولی و علمی در 

مبنی بر ارسال هفتگی آخرین  توافق مقامات محترم گمرک و حصول های جاری انجمن قرار گرفت. با توسعه رایزنی با دستور کار فعالیت

تحوالت قیمت جهانی سنگ آهن، طی دو سال گذشته بطور مرتب و بر اساس مراجع معتبر بین المللی، بطور هفتگی آخرین وضعیت قیمت 

اط نزدیک میان است. با عنایت به ارتبسنگ آهن ایران به تفکیک عیار در اختیار مقامات محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته

ایران با انجمن، خوشبختانه در آخرین جلسه کمیته  اسالمی جمهوری گمرک ارزش تعیین و بررسی مدیرکل و کارشناسان محترم اداره کل دفتر

از های انجام شده  محترم هیات مدیره ضمن تقدیر از دقت، صحت، دسترسی و استمرار اطالع رسانیوقت ارزش گذاری گمرک با حضور نماینده 

، از سوی انجمن سنگ آهن سالهای گذشتهسوی انجمن، مقرر شد ارزش پایه صادراتی محصوالت سنگ آهن ایران، همچنان بر اساس روال 

ها اقدام نماید. رعایت اصول امانت،  روزرسانی قیمت ایران به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم و گمرک بر مبنای آن نسبت به تعیین و به

گیری و تعمیق اعتماد مقامات محترم گمرک جمهوری اسالمی ل و سهولت استفاده از اطالعات ارسالی، نقش مهمی در شکلدقت، سرعت عم

 به انجمن و تداوم ارتباط مؤثر با آن سازمان مهم داشته است.
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 ارائه تخفیف ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی++

اقدام به رایزنی با های گذشته های معتبر ملی و  بین المللی طبق روال سالور تسهیل حضور اعضا در همایش انجمن سنگ آهن ایران به منظ 

کنفرانس چشم انداز فوالد ایران  مسئولین این همایش ها نمود و موفق به دریافت تخفیف های ویژه در همایش های داخلی و خارجی همچون

 .%(شد ۱1)دنیای اقتصاد() به میزان 

 های عضو در سایت انجمنمعرفی شرکت++
فعاالن سنگ آهن  توسعه ارتباطات بین المللی، انجمن سنگ آهن ایران در راستای ماموریت های اصلی خود از قبیل توسعه کسب و کار اعضا

سایت جدید انجمن ایران و ایجاد فرصت های همکاری برای اعضای خود اقدام به طراحی و ایجاد بخشی تحت عتوان دایرکتوری اعضا در 

اعضای محترم ضمن به این پایگاه به طور کامل انجام گرفته است. شرکت های عضو انجمن اولیه در سال گذشته انتقال اطالعات نموده است. 

 نمایند. ود و یا آپلویرایش در سایت مراجعه به پروفایل کاربری خود می توانند اطالعات و لوگوی شرکت خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی 

 کار کمیته حل اختالف در انجمن  تداوم ایجاد و ++

کمیته حل اختالف به کمک دو حقوقدان  1۱از سال  به منظور پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط

اعضای محترم  شود.ویب شد و اکنون بر اساس آن عمل میای تنظیم و تصنامهبرای این امر مهم آئین 17 سالدر  .تشکیل و آغاز به کار کرد

 از امکان کمیته حل اختالف انجمن استفاده نمایند. قضاییبه منظور کاهش هزینه های  دنانجمن می توان

 خرید یک واحد آپارتمان برای استقرار دبیرخانه++
متر جهت استقرار  00متر همراه با یک انباری به مساحت  953حت یکی از اقدامات بسیار به موقع در انجمن، خرید یک واحد آپارتمان با مسا

میلیون تومان اعالم شد.  111و با شروع موج افزایش قیمت، قیمت ترهین محل قبلی دبیرخانه حدود  9317دبیرخانه بود. در خرداد ماه سال 

اندوخته خود را که درحقیقت ترمیم کننده هزینه جاری بود  مامهیات مدیره دو راه بیشتر نداشت یا دبیرخانه را به جای کوچکتری منتقل کند یا ت

ه خرید یک واحد اختصاص دهد. هیات مدیره در اقدامی به موقع تصمیم گرفت که نسبت به خرید یک واحد آپارتمان اقدام نماید و سپس با ب

مورد، نهایتاً نسبت  05کمک اعضای محترم نسبت به بازگرداندن سپرده به صورت کمک بالعوض اقدام نماید. در همین راستا و پس از بررسی 

اقدام نمود. الزم به ذکر است هنوز هیچگونه مساعدتی از سوی اعضای محترم برای تامین سپرده انجمن انجام نشده و به همین به خرید ملک 

 باید برای این موضوع تمهیدی اندیشیده شود تا امور جاری انجمن دچار خلل نگردد.
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 گذاریشرکت سرمایهایجاد ++

کنندگان ایده تشکیل کنسرسیوم اکتشافی، تمایل حضور بخش خصوصی در این اتفاق ز مطرحانجمن سنگ آهن ایران همواره به عنوان یکی ا

تا ه مطرح شد گذاریشرکت سرمایهدر قالب تاسیس  تشکیل شرکت سرمایه گذاری از سوی انجمن سنگ آهناقتصادی را اعالم نموده است. 

انجام دهد که  موضوع اقداماتی را دون شرکت آن است که این شرکت در از ایانجمن عمده استفاده و  گذاری کنند سرمایه شرکتاعضا در این 

 در حال حاضر خالء آن در کشور احساس می شود. 

توان آن را نیاز روز کشور دانست. به عنوان مثال  اولین کار ورود به مباحثی است که به عنوان کارهایی با ارزش افزوده باال است و به نوعی می

به صرفه نبوده و یا اینکه میزان ظرفیت اسمی آنها  های نوین، یا فعالیتشان گذاری یا فناوری ما به علت مشکل سرمایه معادن کوچک و متوسط

 .شده استمحقق نمی

هایی مانند طراحی و مشاوره یا اجرایی که دارای سرمایه هستند، در این معادن به عنوان  تواند با تشکیل گروهگذاری می این شرکت سرمایه

 .توانند وارد فعالیت شوند و معادن را فعال کنند انکار و یا مشارکت میپیم

شوند. این کارخانه ها نیازمند می های کنسانتره و گندله سازی متفاوتی هستیم که یک به یک وارد چرخه تولید در کشور شاهد وجود کارخانه

د تهیه کردن این سنگ در کشور از سوی معادن کوچک به صوت سنگ خام به ویژه سنگ مگنتیت با عیاری خاص هستند. در حال حاضر شای

نتیجه این شرکت با  مجزا در کنار مسائلی همچون حمل و نقل، حمایت مالی از معادن، قرارداد با شرکت های بزرگ و.... امکان پذیر نباشد، در

واحدهای فرآوری بزرگی  .وری و تولیدکنندگان سنگ آهن باشدهای فرآرابط بین کارخانه تواند حلقهاستفاده از ارتباطی که در اختیار دارد می

بالقوه به دنبال خرید سنگ مورد نیاز خود هستند. حتی اگر بگوییم نیاز این  همچون واحدهایی که شرکت میدکو، گل گهر و... در کشور دارند

ها، کار بسیار مواد مورد نیاز آنها و تحویل به این شرکتشرکتها در کشور وجود داشته و ذخیره و معادن آن نیز موجود است، تولید و بارگیری 

  .تواند آن را انجام دهدمهمی است که این شرکت سرمایه گذاری می

های دانش بنیان است. دانشگاه های کشور عالقه مند هستند تا در عرصه صنعت و فناوری دیگر هدف تاسیس این شرکت، حمایت از شرکت

های تباط دانشگاه با صنعت، شناسایی نیازهای صنعت، قراردادهای حقوقی میان صنعت و دانشگاه و همچنین هزینهحضور داشته باشند. نوع ار

های دانش بنیان آن را اجرایی تواند با ارتباط مستقیم با شرکتمورد نیاز برای انجام این اقدامات از مواردی است که شرکت سرمایه گذاری می

  .کند

این  وز در شرایط تحریم قرار داریم و در این شرایط نیازمند وحدت و همبستگی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم.امربا توجه به اینکه 

 .تواند به دست بگیردشرکت سرمایه گذاری هرگونه کار باقی مانده در عرصه کسب و کار سنگ آهن که مطرح است را می

توان درباره میزان استقبال بحث امروز نمیاست. تقبال از این شرکت از سوی فعاالن معدنی میزان اس و آن هم اما این موضوع یک شرط دارد

کرد زیرا در شرایط عادی قرار نداریم، اگر در شرایط عادی قرار داشتیم و کسب وکار حال و روز بهتری داشت، پیش بینی بر آن بود که 

کردند، اما امروز شرایط چندان مناسب نیست به همین دلیل باید  یه گذاری میشد و مردم در آن سرمادرصد از این موضوع استقبال می911

های یاد شده آغاز اجرای این ایده را به میزان استقبال از این سرمایه گذاری موکول کنیم. اگر حضور فعال و قدرتمند باشد فعالیت در تمام زمینه

زیرا شرایط به این  از خواهد شد تا زمانی که شرایط کشور به حالت مطلوب برسداما اگر حضور متوسط باشد به صورت موقت کار آغ د شدخواه

 .های همکاری و تجاری را دنبال کنیم توانیم بسیاری از ایدهمی های این کار گذاشته شده و آن روز صورت باقی نخواهند ماند و حداقل پایه

  



  
 

                                                                                                                                                           

 31                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 تفاهم نامه ها ++

 مذکور، های فعالیت وه برالع آهن سنگ کار و کسب رونق منظور به شرایط تسهیل و اعضا به انیرس خدمت در خود اهداف پیشبرد برای انجمن

 خواهد شد:  بررسی اجمال به ادامه در که نمود زیربط موسسات و ها سازمان با هایی نامه تفاهم عقد به اقدام

 تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست + 

 با معدنی فعالیتهای در اقتصادی کشور فعاالن یافته تشکل دهی سامان و هدایت و زیست، محیط از اظتحف وظیفه بودن همگانی به توجه با

 مراحل در کشور پایدار و هوشمندانه خردمندانه، توسعه زیست و محیط از حفاظت و صیانت راستای در و محیطی زیست مالحظات رعایت

 تحقق همچنین و کار و کسب موانع رفع و کارآفرینی مساعد فضای ایجاد خصوصی، خشجایگاه ب ارتقاء نیز و کشور، معدنی فعالیتهای مختلف

 زیست و فرهنگ اخالق ترویج هدف با ایران آهن سنگ انجمن و زیست محیط حفاظت سازمان بین نامهای تفاهم ششم توسعه، برنامه اهداف

 مختلف مراحل در محیطی زیست پایش بررسی مکانیزم تبط،مر پژوهشی و آموزشی برنامههای اجرای با کشور آهن سنگ معادن در محیطی

 و احیاء راهکارهای ارایه و بررسی سبز، معدنکاری فرآیند تسهیل و تشویقی تدوین سیاستهای منظور به کشور آهن سنگ معدنی فعالیتهای

 در سبز آهن معدن سنگ انتخاب روند بینیپیش و سبز مدیریت سیستم استقرار همچنین و برداری بهره اتمام از پس آهن معادن سنگ بازسازی

 .نمودند تنظیم سازمان عمل مورد مقررات و رعایت قوانین با کشور سبز برگزیده و سبز واحدهای انتخاب جشنواره در استانی و ملی سطوح

 مسئولیت کارگروه شود. اینیتشکیل م طرفین االختیار تام و ثابت نمایندگان از متشکل کارگروهی نامه تفاهم این اجرای حسن منظور به 

 گزارش یکبار ماه سه هر و داشت خواهد عهده بر را عالقه طرفین مورد موارد سایر و مشترک فعالیتهای بر نظارت و پیگیری ریزی،برنامه

 محیط حفاظت سازمان سانیان زیست محیط معاونت محل در نامه تفاهم این نماید. دبیرخانهارائه می دستگاه دو عالیه مقامات به را کار پیشرفت

 تشکیل زیست

 نامه بین دو مجموعه مبادله خواهد شد.درصورت توافق نهایی بر روی جزئیات، این تفاهم .شود می

 مشترک راهکار ارائه زمینه در عمان - ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، مشترک اتاق با همکاری نامه تفاهم+

 سنگ صادرات منظور تسهیل به عمان - ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، مشترک اتاق همکاری با ایران آهن سنگ مقرر شد انجمن

 حمل سنگ ای وبرای استفاده از کشور عمان به عنوان هاب منطقه الزم امکانات و مقدمات شناسایی به اقدام مشترک خدمات سایر و ایران آهن

 کشور المللی )خصوصاً خریدارانبین سطح در آن خریداران به آهن سنگ مجدد صادرات و در این کشورصحار یا یکی از بنا بندر به ایران آهن

طرح  این در درگیر ارگانهای و هاوزارتخانه و شناسایی منظور این برای عمان کشور از دریافت قابل تسهیالت صادراتی(، جدید بازارهای یا و چین

 .نماید بررسی را آنها با احتمالی تعامل و نحوه  عمان( نموده و ایران دولتی غیر و دولتی ارگانهای از )اعم

 حل به کمک و شرایط تسهیل در تواندایران می با اقتصادی خوب روابط و طرف یک از صادراتی هاب به شدن تبدیل قابلیت با عمان کشور

 .نماید ایفاء بدیلیبی نقش مشکالت ناشی از تحریم

 موافقت و رسانده تجارت و صنعت، معدن وزارت معدنی صنایع و معادن امور معاونت اطالع به را طرح م است کلیاتالز ایران آهن سنگ انجمن

 نماید. جلب را وزارتخانه این سوی از قوانین پیشنهادی در موضوع داشتن مدنظر و آتی حمایتهای جهت در ایشان کلی
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 صمیم سازی مرتبطحضور نمایندگان انجمن در مجامع و شوراهای مهم ت ++

کشور، عضویت در شوراها، تشکل ها و کمیته های مراکز مهم سیاست گذاری بخش معدن های رایزنی و حضور در به منظور توسعه ظرفیت

 مشورتی زیر تاکنون محقق شده است. 

 11/17/9310 عضویت در شورای مشورتی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ  -

 99/90/9310 مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ عضویت در شورای -

  91/11/9319 عضویت در کنفدراسیون صادرات ایران از تاریخ  -

ساز مشورتی بخش معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسالمی در گیری و حضور موثر در شوراهای تصمیمطراحی، پی -

 وسعه و توانمند سازی بخش معدن و صنایع معدنیاصالح نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصوص 

 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور در نماینده انجمن سنگ آهن در هیات نمایندگان -

 عضویت در خانه صنعت و معدن ایران -

ه معاونت معدنی، مذاکره مستمر و هدفمند با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران به ویژ -

و کمیته معدن کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و  ، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتیایمیدرو

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و صنایع معدنی کمیسیون معدن

عاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز جلسات م گذاری همچونعضویت در کمیته ها و شوراهای مشورتی سیاست -

 پژوهش های مجلس 

 کارگروه دائمی نظارت بازار و توسعه صادرات زنجیره فوالد  -

 حضور در جلسات بررسی زنجیره ارزش فوالد -

 حضور نماینده انجمن در جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران  -

 مقیاس حضور در جلسات ستاد احیا معادن کوچک و متوسط  -

 حضور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  -
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 931۸ماه سال مردادتا پایان  9317ماه سال تیراز اهم مکاتبات انجمن +++
 

انتقال نظرات و مطالبات اعضای محترم انجمن از یکسو و توسعه ارتباط و اطالع رسانی موضوعات مهم کسب و کار به اعضای محترم انجمن از 

ز فرایندهای تعریف شده و دایمی دبیرخانه است. جدول زیر اهم مکاتبات انجمن در حوزه های مختلف با ذینفعان اصلی انجمن سوی دیگر ا

 است که نقاط راهبردی تمرکز سازمان طی یکسال گذشته برای تاثیرگذاری را نشان می دهد.

 

 پیرامون بهبود محیط کسب و کار اعضاء اهم مکاتبات انجمن+

 سمت نام شخص ختاری موضوع

و ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصالح و بروز 
 رسانی قوانین مرتبط با حوزه ی معدن 

 آقای حسین افشین 17/1۱/97
های زیربنایی و امور تولیدی مرکز  معاون محترم پژوهش

 های مجلس شورای اسالمی پژوهش

پیرامون ـآمار و  20-۱۱39/9۱11عطف  
تاثیر اطالعات کسب و کار سنگ آهن و 

 ارزی دولت   سیاست

 دکترافشین 17/15/10
های  زیربنایی و امور تولیدی مرکز  معاون پژوهش
 های مجلس شورای اسالمی پژوهش

 دکتر حسن زاده  17/17/00 درخواست مالقات با آقای حسن زاده
عضوهیات عامل و معاونت اموربندری و اقتصادی 

 رانسازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ای

 آقای عفیفی پور 17/17/91 درخواست مالقات با آقای عفیفی پور
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر 

 منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای دکتر رحمانی 17/17/00 درخواست مالقات با وزیر

 جناب آقای دکتر حسن زاده 17/17/01 درخواست مالقات با آقای حسن زاده

عضو محترم هیات عامل و معاونت اموربندری و 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 

 ایران

   17/12/10 انتقال شماره -مخابرات
مدیریت محترم مرکز شهید کالنتری شرکت مخابرات 

 استان تهران

 آقای دکتر حسن زاده 17/12/91 شیفتینگ

م هیات عامل و معاونت امور بندری و عضو محتر
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 

 ایران
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 سمت نام شخص ختاری موضوع

افزایش درآمدهای ارزی و تضمین بازگشت ارز 
حاصل از صادرات سنگ آهن، کنسانتره و 

 گندله به کشور )محرمانه(

 رت ایرانمعاون محترم وزیر و ریاست سازمان توسعه تجا دکتر مجتبی خسروتاج 17/12/00

تعریف جایگاه انجمن در تفاهمنامه همکاری 

سازی و توسعه معادن کوچک ¬احیاء، فعال
 گروه  ارزش -مقیاس

 مدیرعامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مهندس وجیه اله جعفری   17/11/15

 مدیرعامل محترم شرکت عضو انجمن   17/11/17 گذاری سرمایه

صادر کننده در  مشکالت شرکت های
خصوص نحوه استرداد مطالبات ناشی از اضافه 

 پرداختی مالیات و عوارض 

 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور  دکتر تقوی نژاد   17/11/91

ای وضع قطعی  اعالم قوانین مخل در بخشنامه
 عوارض صادراتی

 مهندس نادر سیف 17/11/9۱
رگانی، صنایع، معاون محترم  امور تشکل های اتاق باز
 معادن و کشاورزی ایران

نظرات انجمن در مورد آئین نامه تشکل های 
 اقتصادی

 مهندس علیرضا اشرف 17/11/9۱
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران

 دکتر بهرام شکوری  17/11/0۱ مشکالت گمرکی
ریاست محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 

 زرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایرانبا

 وکیل محترم شرکت مروارید بندرخلیج فارس سرکار خانم سمیرا موسوی نطنزی  17/91/13 اعالم زمان ارسال الیحه مکمل

 17/91/10 ارسال موارد اختالف جهت اطالع و مطالعه   
مهندس  فرزانه معصومی و 

 مهندس علی صفریان

ن در قرارداد شماره داوران محترم منتخب طرفی
3636/99/17  

 سازمان امورمالیاتی کشور   17/91/95 دعوت از نماینده اجمن در دعاوی مالیاتی 

 دکتر پورابراهیمی 17/91/95 12پیشنهادات بودجه 
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

 اسالمی
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 سمت نام شخص ختاری موضوع

 دکتر حسن زاده 17/91/95 های دیماند هزینه

مل و معاونت امور بندری و عضو محترم هیات عا
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 

 ایران

 مدیر عامل محترم شرکت صنعتی و معدنی گل گهر مهندس ناصر تقی زاده 17/99/17 تغییر تعرفه گمرکی

 پور اهلل میر مهدی سید حبیب 17/90/16 معرفی نماینده
گمرک سرپرست محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش 

 جمهوری اسالمی ایران 

 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران محمدرضا نوری 17/90/09 لیست افراد عضو هیات اختالف

 مدیرعامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مهندس جعفری 17/90/92 درخوایت نوستن تفاهمنامه

قانون مالیات  17ماده  3ارائه توضیحات  بند 
 ستقیمهای م

 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران   17/12/19

 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران جناب آقای  محمدرضا نوری 12/19/09 های حل اختالف لیست افراد هیات

 اداره کل امورمالیاتی شمال تهران    12/19/0۱ اتمام اعتبار ضمانت نامه

آقای مشتاق مشتاقی  12/10/15 رش درخواست  انجمنتشکر از پذی    

 اعضای محترم انجمن     12/10/12 2016نامه شماره در خصوص ابطال تصویب  
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 سمت نام شخص ختاری موضوع

درخواست اطالعات راجع به الیحه ارزش 
 افزوده

آقای دکتر خوانساری  12/10/97  
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

 تهران 

آقای مهندس تقی زاده   12/10/03 جلسه حمل و نقل دعوت به  مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

پور¬آقای دکتر غریب 12/10/05 حمل و نقل  
ریاست محترم هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی 

 معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(

پور آقای دکتر غریب 12/13/1۱ گیری ها اتخاذ رویکرد انبساطی در تصمیم   
ریاست محترم هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی 

 معادن و صنایع معدنی ایران

 12/13/1۱ درخواست ناظر
ریاست محترم اداره کل امور 

 مالیاتی شمال تهران
 سازمان امور مالیاتی کشور

شورای عالی محترم مالیاتی    12/13/12 مالیات تکلیفی  کشورسازمان امور مالیاتی    

آقای نوبخت  12/1۱/12 امور مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی واحد تهران شمال 

 رئیس محترم خانه معدن ایران جناب آقای مهندس پورمند 12/1۱/91 درخواست ارسال مدارک تکمیلی

 جناب آقای محمد الهوتی 12/1۱/96 معرفی نماینده انجمن سنگ آهن 
از تولید ملی و رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت 

 قانون اساسی  ۱۱نظارت بر اجرای اصل

 جناب آقای مهندس جعفری 12/1۱/96 منهاج
های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  معاونت محترم تشکل

 کشاورزی ایران

 سالمی های مجلس شورای ا رئیس محترم مرکز پژوهش جناب آقای دکتر سرقینی 12/1۱/0۱ درخواست تسریع نحوه اجرای بخشنامه 
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 سمت نام شخص ختاری موضوع

برنامه و پیشنهادات انجمن سنگ آهن ایران 
 سازی معادن کوچک در خصوص فعال

اله جعفری آقای وجیه 12/1۱/31    

اهلل امیری جناب آقای مهندس سیف 12/15/13 توافقات  مدیر عامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

رسول خلیفه سلطانی آقای سید 12/1۱/17 تنظیم بازار زنجیره تامین فوالد  مدیر عامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد  Certumمدیریت محترم شرکت  12/1۱/12 پیگیری امور مربوط به گواهینامه امنیتی

 وی دولت و بخش خصوصیدبیرمحترم شورای گفتگ جناب آقای دکتر شافعی 12/15/9۱ درخواست اصالح قوانین

 جناب آقای دکتر فوالدگر 12/15/9۱ در خصوص ساماندهی مشکالت بخش معدن
رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و 

 قانون اساسی  ۱۱نظارت بر اجرای اصل

ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول 
 اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات

ر الریجانیجناب آقای دکت 12/15/9۱  ریاست محترم مجلس شورای اسالمی  

منابع مالی صادرکنندگان مواد و محصوالت 
 معدنی 

 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر همتی 12/15/9۱

حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از 
 صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت

روحانی جناب آقای دکتر 12/15/9۱  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران  

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران  جناب آقای دکتر روحانی 12/15/9۱ تنظیم بازار زنجیره تامین فوالد 

 12/15/95 ایجاد اخالل در رقابت سالم و توقف صادرات 
آقایان جهانگیری نهاوندیان رحمانی 

   دژپسند شیوا



  
 

                                                                                                                                                           

 37                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ختاری موضوع

های مالی و تایدیه در خصوص ارسال صورت 
 مدیران

12/1۱/01 
موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت تدبیر محاسب آریا

 دبیرمحترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

جناب آقای دکتر جاللی  12/15/01 تشکر از دغدغه و تالش مجدانه   های مجلس شورای اسالمی  رئیس محترم مرکز پژوهش 

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند 12/15/12 در خصوص منابع مالی 

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
 کشور

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر دژپسند 12/15/00

در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات و 
  17عوارض بر ارزش افزوده حبس شده سال 

دکتر دژپسند جناب آقای 12/15/00  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 

 12/15/31 دعوت نامه
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

 12/15/39 تشکیل کارگروه زنجیره ارزش فوالد 
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 د ایراندبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوال

های  در خصوص حذف هزینه شیفتینگ کشتی
 حامل سنگ آهن

پورجناب آقای اله مراد عفیفی 12/16/13  مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

 

  



  
 

                                                                                                                                                           

 3۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 های عضو پیرامون توسعه بازار داخلی و خارجی شرکت اهم مکاتبات انجمن+

 سمت نام شخص تاریخ موضوع

مدیریت در شرایط درخواست بررسی نحوه 
 جدید

 مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین مهندس علی اکبر پوریانی 17/16/91

 دکتر مسعود کمالی اردکانی 17/16/16 17/۱31/35010عطف نامه 
مدیرکل توسعه صادرات صنعتی و معدنی سازمان توسعه 

 تجارت ایران

zarrabi-sahra 91/7/0192 آقای ضرابی   

zarrabi-salaleh 91/7/0192 آقای ضرابی   

meeting with Mr. Fang Hao, 
which was held on 3rd of 

March in IROPEX office 

5/3/0191 Ms. Gao Yan 
Chairperson of China Council for the 

Promotion of International Trade 
(CCPIT) 

 

 پیرامون ارائه خدمات به اعضاء اهم مکاتبات انجمن+

 سمت نام شخص ریختا موضوع

راجع به درخواست سنگ پیرسام در خصوص 
اعالم نظر درمعافیت درآمد حاصل از صادرات 

1۱ 

 سازمان امور مالیاتی تهران 3هیات حل اختالف شماره  17/1۱/97

 مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین مهندس پوریانی 17/1۱/06 در راستای ارتقا کیفیت فضای کسب و کار

حضوری در خصوص حل اختالف پیرو جلسه 
 با شرکت مفکو

 مدیرعامل شرکت خالق تدبیر پارس مهندس پرهیزکار 17/15/16

پیرو مذاکرات تلفنی در خصوص حل اختالف 
 با شرکت خالق تدبیر فارس

 مدیر عامل شرکت مفکو مهندس عبدالعلی 17/15/16



  
 

                                                                                                                                                           

 31                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

اعزام به اسپانیا و شرکت در کنفرانس 
 ندر و اویدوکاری و انرژی سانتا معدن

   اعضا 17/15/91

درصد و  ۱1قیمت سنگ آهن هماتیت با عیار 
 مصارف آن

 مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک خداکرم اسکندری 17/15/91

در خواست تعدیل جرایم تشخیصی و توافق با 
 نماینده انجمن

 ۱19۱11رئیس اداره امور مالیاتی    17/15/07

   اداره کل امور مالیاتی شمال تهران 17/15/07 لبه مالیاتتوافق انجمن عطف برگ مطا

   اداره کل امور مالیاتی شمال تهران 17/15/07 توافق انجمن در صورت تعدیل مالیات

   اداره کل امور مالیاتی شمال تهران 17/15/07 15توافق مالیات عملکرد سال 

 17/17/10 داروری زرین صنعت و مروارید خلیج فارس
جلیل حاجی -ی عبدالهیمصطف

 بیگی
 رییس هیات مدیره -مدیرعامل زرین صنعت چاف

 مدیرعامل شرکت خالق تدبیر پارس آقای  مهندس پرهیزکار  17/17/1۱ ابالغ جلسه داوری مفکو

 17/17/91 قرارداد داوری مروارید خلیج فارس
زرین صنعت چاف،مروارید خلیج 

 فارس
  

ارید خلیج اعالم قرار داد زرین صنعت و مرو
 فارس

17/17/91 
جلیل حاجی -مصطفی عبدالهی
 بیگی

 رییس هیات مدیره -مدیر عامل زرین چاف

  9۱95ریاست محترم واحد مالیاتی     17/17/0۱ اداره کل امورمالیاتی شمال تهران 



  
 

                                                                                                                                                           

 41                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

درخواست شرکت زرین معدن چاف جهت 
حضور نماینده انجمن سنگ آهن ایران در 

 جلسه رسیدگی مالیاتی 

 اداره کل امور مالیاتی شمیرانات   17/12/09

 مدیرعامل محترم شرکت عصر پویا مهندس  محمدپور 17/11/15 دعوت به عضویت

 مدیرعامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مهندس  وجیه اله جعفری  17/90/1۱ دعوت به عضویت

داوری، درخواست ارسال کلیه موضوعات و 
  موارد اختالفی

17/11/91 
جناب آقای مصطفی عبدالهی و 
 جناب آقای جلیل حاجی بیگی

مدیرعامل محترم شرکت زرین صنعت چاف و رئیس 
 محترم هیات مدیره شرکت مروارید بندر خلیج فارس

حذف هزینه شیفتینگ اداری شرکت پدیده 
 کاوش ایرانیان

 دکتر حسن زاده 17/11/9۱

ندری و عضو محترم هیات عامل و معاونت امور ب
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 

 ایران 

 دفتر محترم صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران    17/11/92 اختالف گمرکی شرکت در و گوهر آویژه

   مهندس عین قالیی 17/11/0۱ نامه  وظایف طرفین قرارداد بر اساس تفاهم

هماهنگی جهت شرکت درنهمین همایش 
نداز صنعت فوالد و معدن ایران با چشم ا

 نگاهی به بازار

 مدیرعامل محترم شرکت عضو انجمن سنگ آهن ایران   17/11/0۱

مشارکت در خصوص نمایشگاه پژوهش و 
 فناوری صنعت، معدن و تجارت 

 مدیرعامل محترم شرکت عضو انجمن سنگ آهن ایران   17/11/05

 معادن پارس هورخش شرق   مدیریت محترم شرکت    17/91/99 حق عضویت

معرفی مهندس عسکرزاده به عنوان نماینده 
انجمن در خصوص پرونده شرکت زرین معدن 

 چاف

 ریاست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران  آقای نوری 17/91/96



  
 

                                                                                                                                                           

 49                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

رسید خانم رحیم پور جهت شرکت در دوره 
 آموزشی کسب و کار سنگ آهن ایران 

 رم شرکت نوین فرآواران رادین کویرمدیریت محت    01/91/17

عودت هزینه شیفتینگ پرداخت شده توسط 
 شرکت پدیده کاوش ایرانیان

 دکتر حسن زاده 17/91/01

عضو محترم هیات عامل و معاونت امور بندری و 
اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی پرداخت حق ورودیه و حق عضویت 
 رش صنایع و معادن ماهان  شرکت  گست

 مدیریت محترم  شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان   17/99/13

درخواست واریز وجه برای برای برگزاری 
 همایش

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن گوهرزمین مهندس پوریانی  17/99/13

 صورتجلسه هیات داوران   17/91/91 تمدید قرارداد طرفین اختالف

اصالحی شیوه نامه داوری در سال پیشنهادات 
1۱  

 اعضای محترم هیات مدیره انجمن    17/99/97

مبنای محاسبه قیمتی محموله صادراتی 
شرکت آریا احیا بر اساس فوالد رقم 

  51/52بندی هماتیت برای عیار ¬دانه

 پور اهلل میر مهدی سید حبیب 17/99/31
سرپرست محترم دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری 

 المی ایران  اس

 مدیرعامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مهندس  وجیه اله جعفری  17/90/1۱ درخواست عضویت تهیه و تولید

مبنای محاسبه قیمت  برای کنسانتره هماتیت  
 صادراتی شرکت آریا احیا فوالد

 پور اهلل میر مهدی سید حبیب 17/90/17
زش گمرک جمهوری مدیرکل محترم دفتر تعیین ار

 اسالمی ایران 

   17/99/07 اعالم هزینه داوری
مدیریت محترم شرکت خالق تدبیر پارس، مدیریت 

 محترم شرکت فناوران مغناطیس ایرانیان ) مفکو(

اسپانسری پنجمین همایش بین المللی سنگ 
 آهن ایران 

 مدیرعامل محترم شرکت برسام پلیمر   17/99/02



  
 

                                                                                                                                                           

 42                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

روز سنگ آهن  در خصوص تعیین قیمت
 مگنتیت 

 ریاست محترم خانه معدن هرمزگان آقای مهندس مهدی روئین  12/19/02

   12/10/10 اعالم رای داوری
مدیران محترم شرکت خالق تدبیر پارس و فناوران 

 مغناطیس ایرانیان ) مفکو(

 های اتاق بازرگانی معاونت محترم امور تشکل   12/10/10 اعالم رای داوری

آقای محمود ابراهیمی  12/10/1۱ درصد 65ص میانگین قیمت کنسانتره در خصو  مدیر عامل محترم شرکت صنعتی پاکشوما 

 "داوران صورتجلسه هیات"   12/19/91 "داوران صورتجلسه هیات"

آقای مهندس تقی زاده  12/10/17 اعالم بدهی معوق  
مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 سیرجان

 12/10/17 زمان جلسه داوری اعالم
مهندس مهرداد اکبریان مهندس 

 علی صفریان  خانم معصومی
آقای احمد سام   

 داورین، مشاور حقوقی،رییس هیات مدیره

اختالف شرکت با شرکت مروارید بندر خلیج 
 فارس 

 مدیریت محترم شرکت زرین صنعت چاف   12/10/97

اتی شمال تهراناداره کل امورمالی 12/13/17 الیحه دفاعیه  معاونت محترم اداره نظارت بر اماکن مرکزی 

   اداره کل امورمالیاتی شمال تهران 12/13/12 الیحه تکمیلی

 12/1۱/10 امیدواران سعادت شرکت نیک
جناب آقای مهندس سیف اله 

 امیری
مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن 

 و تجارت



  
 

                                                                                                                                                           

 43                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

 آقای مهندس سیف اله امیری  12/1۱/10 دتشرکت نیک امیدواران سعا
مدیر کل محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک 

 جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای محمود گوهرین 12/1۱/15 پیرامون تعیین قیمت سنگ آهن هماتیتی
مدیرعامل محترم شرکت شرکت معادن سنگ آهن 

 فالت شرق

اب آقای مهندس شبانیجن 12/1۱/91 نامه جهت تکمیل مدارک عضویت  صنعت کاسپین مدیر عامل محترم شرکت کیهان 

 مدیر عامل محترم شرکت پاپک پارسیان آقای حمید  شعبانی 12/1۱/91 نامه جهت تکمیل مدارک عضویت

 مدیر عامل محترم شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور آقای مهندس کریمی 12/1۱/91 نامه جهت تکمیل مدارک عضویت

آقای مهندس پورمند  12/1۱/91 کمیل مدارک عضویتنامه جهت ت  
مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و 

 صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

فرمول پیشنهادی محاسبه ورودیه و حق 
 عضویت

 مدیر عامل محترم شرکت عمران مومان چابهار   12/1۱/91

ساسان سنندجیآقای   12/1۱/91 نامه جهت تکمیل مدارک عضویت  مدیر عامل محترم شرکت نسیم صادرات راد 

آقای محمود ابر اهیمی  12/1۱/95 نامه جهت تکمیل مدارک عضویت  مدیر عامل محترم شرکت پاکشوما 

واریز مبلغ جهت عضویت در انجمن سنگ 
 اهن

   جناب آقای حسین جبارناصرو 12/1۱/03

دار محمدحسین سپهرسرتیپ پاس 12/1۱/31 اعالم آمادگی جهت همکاری  مدیر عامل محترم شرکت ماگما معدن آریا 



  
 

                                                                                                                                                           

 44                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 سمت نام شخص ریختا موضوع

مدارک الزم جهت درخواست اخذ مجوز 
 صادرات

 مسئول محترم روابط عمومی روزنامه صمت جناب آقای محسن نجاران 12/15/93

 جناب آقای دکتر کاظم جاللی 12/15/9۱ صادرات بخش معدن و حصول اطمینان 
ایع معدنی سازمان صمت معاون محترم امور معدن و صن

 استان خراسان

 12/15/95 لیست فروش 
مدیر عامل محترم شرکت اپال 

 پارسیان سنگان
 مدیر عامل محترم شرکت اپال پارسیان سنگان

جناب آقای مصطفی عبدالهی  12/15/01 موضوع اختالف فی مابین   مدیرعامل محترم شرکت زرین  صنعت چاف  

 12/15/31 دعوت نامه
ای سید رسول خلیفه جناب آق

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

 12/15/39 تشکیل کارگروه زنجیره ارزش فوالد 
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

های  در خصوص حذف هزینه شیفتینگ کشتی
 حامل سنگ آهن

پورآقای اله مراد عفیفیجناب  12/16/13  مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 45                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 پیرامون تکمیل بانک اطالعاتی کسب و کار اهم مکاتبات انجمن+

 سمت نام شخص تاریخ موضوع

آوری آمار   ارسال پرسشنامه جهت جمع  مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی مهندس عسگری  17/15/97 

است ارائه آمار و اطالعاتدرخو  مهندس شجاعی 17/16/09 
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 

 خراسان رضوی

، پیرامون 5611-17عطف نامه شماره 
 5تصویری از روند صادرات مواد معدنی طی

 سال گذشته

 رییس خانه معدن ایران مهندس محمدرضا بهرامن 17/17/10

از جهت انجام درخوااست اطالعات مورد نی
 پروژه تحفیقاتی

 مدیر عامل محترم شرکت سنگ آهن مرکزی دکتر علی اکبر رحیمی 17/12/01

معرفی نامه خانم امیدی جهت دوره آموزش 
 موسسه توسط ها¬انتشار نشریات تشکل

تهران  اتاق انسانی منابع توسعه و آموزش  

17/12/00   
نی مدیریت محترم موسسه آموزش و توسعه منابع انسا

 (  ITECCاتاق بازرگانی تهران)

درخواست مساعدت، همراهی و همفکری 
 جهت پروژه بین المللی دایرکتوری اتاق ایران

 مدیرعامل محترم شرکت عضو انجمن   17/90/15

 مدیرعامل محترم شرکت عضو انجمن   17/90/9۱ پرسشنامه عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 46                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 ت فعالین کسب و کار سنگ آهنپیرامون اعالم مشکال اهم مکاتبات انجمن+

 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 وزیر صنعت، معدن و تجارت دکتر شریعتمداری 17/15/93 راجع به خروج امریکا  از برجام و شرایط جدید

درخواست جایگزینی معاون متخصص در 
 خراسان رضوی

 دکترسرقینی 17/15/96
ن معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معد

 و تجارت

معافیت شرکت بابت بازگشت ارز حاصل از 
محرمانه -قراردادهای مذکور  

 اهلل امیری مهندس سیف  17/11/93
مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دکتر رحمانی 17/91/31 درخواست مالقات با وزیر

ردرخواست مالقات با وزی  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دکتر رحمانی 17/99/01 

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دکتر رحمانی 17/90/95 درخواست مالقات با وزیر

ها درخواست مالقات تشکل  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  جناب آقای دکتر رحمانی  12/19/07 

پیشنهاد طرح ملی اکتشاف   کتر رحمانیآقای د 12/19/07   وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 

 جناب آقای دکتر رحمانی 12/19/07 نامه به وزیر صمت اتاق فکر
مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و 

 صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

 آقای دکتر  سیف 12/13/09 معرفی نماینده
معدن مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 و تجارت  

اهلل امیریآقای مهندس سیف 12/13/09 نامه جهت صادرات کاالهای با ارزش   
مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک 

 جمهوری اسالمی ایران
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

درخواست شرکت پدیده کاوش ایرانیان  اهلل امیریآقای مهندس سیف 12/13/05   
ک مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش گمر

 جمهوری اسالمی ایران

سرمک-گمرک  آقای سید حبیب اله میر مهدی پور 12/1۱/10 
دبیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن 

 و تجارت

آقای مهندس سیف اله امیری   12/1۱/19 اعالم ارزش در سنگ آهن  گروه دوم     

 آقای میرمهدی پور 12/1۱/10 قیمت  کنسانتره هماتیت
ل محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک مدیر ک

 جمهوری اسالمی ایران

 مدیر عامل محترم شرکت عمران مومان چابهار جناب آقای محمود گوهرین 12/1۱/15 عمران مومان و گمرک

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای ساسان سنندجی 12/1۱/91 درخواست ارسال مدارک تکمیلی

ارز فرم تعهد به عودت اهلل امیری آقای مهندس سیف  12/1۱/90   مدیر کل امور معادن و صنایع معدنی 

 12/1۱/90 اطالع از عودت ارز حاصل از صادرات
جناب آقای مهندس سیف اله 

 امیری
مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن 

 و تجارت

 12/1۱/97 درخواست ارسال مدارک تکمیلی
مدحسین جناب آقای سید مح

 صفوی

معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 مدیر عامل محترم شرکت پایست معدن سفیر جناب آقای سیدابراهیم صفوی 12/1۱/97 درخواست ارسال مدارک تکمیلی

 12/1۱/91 درخواست عمل به فرمت های تعیین شده
جناب آقای مهندس سیف اله 

 امیری 
 مل محترم شرکت معدن سنگ آهن سقز اسپادانامدیر عا
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

حقوق دولتی جهت طرح در شورای گفتگوی 
 دولت و بخش خصوصی

 جناب آقای دکتر شکوری 12/1۱/91
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

 جناب آقای دکتر سرقینی 12/1۱/06 شرکت مگالینک
صنایع معدنی وزارت صنعت، معاون محترم امور معادن و 

 معدن و تجارت

 جناب آقای دکتر شافعی 12/1۱/07  31/1۱/12درخواست حذف بند هفتم نشست
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 جناب آقای مهندس بهرامن 12/1۱/31 نامه در خصوص تفاهم نامه همکاری 
عدنی وزارت صنعت، معدن مدیر کل محترم دفتر صنایع م

 و تجارت

 جناب آقای دکتر سرقینی 12/1۱/39 درخواست موافقت با صادرات
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 جناب آقای دکتر سرقینی 12/1۱/39 شرکت سرمد شمیم سپاهان 
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 ن و تجارتمعد

 جناب آقای دکتر سرقینی 12/15/10 زرین صنعت چاف
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 12/15/16 پیگیری امور مربوط به گواهینامه امنیتی
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی 

 شهر و استان تهران

صنعت،  مدیرکل محترم دفتر امور صنایع معدنی وزارت
 معدن و تجارت

 جناب آقای دکتر سرقینی 12/17/15 درخواست اعالم نتیجه 
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 جناب آقای مهندس امیری 12/15/11 درخواست موافقت با صادرات
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

نظیم بازارت  جناب آقای دکتر رحمانی 12/15/91 
مدیرکل محترم دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی 12/15/91 توافقات

تعهدات الزم درقبال خریداران   جناب آقای دکتر سرقینی 12/15/95 
و صنایع معدنی وزارت صنعت، معاون محترم امور معادن 

 معدن و تجارت

 جناب آقای مهندس امیری 12/15/96 در خصوص شرکت آریا احیا ایران
نایع معدنی وزارت صنعت،  مدیرکل محترم دفتر امور ص

 معدن و تجارت

 جناب آقای مهندس امیری 12/15/97 درخواست موافقت با صادرات
زارت صنعت، معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی و

 معدن و تجارت

 آقای مهندس خزایی 12/15/07 در خصوص صادرات سنگ آهن
معاون محترم امور معدن و صنایع معدنی سازمان صمت 

 استان خراسان

 12/15/31 دعوت نامه
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

زش فوالد تشکیل کارگروه زنجیره ار  12/15/39 
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

در خصوص حذف هزینه شیفتینگ کشتی های  
 حامل سنگ آهن

پورجناب آقای اله مراد عفیفی 12/16/13  مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
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 پیرامون مسائل انجمن جمناهم مکاتبات ان+

 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 مدیرعامل احیا سپاهان آقای گلزار 17/90/01 میزان حق عضویت ساالنه اعضا

 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی   17/12/01 معرفی خانم مکی جهت دوره آموزشی

ضا ملکیر غالم MBA 17/1۱/97معرفی بابک زمانیان برای دوره   ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی مدیر تشکل 

   مدیر شرکت حدیدگستر سیرجان 17/1۱/05 رسید حق عضویت

/ص59/325۱معرفی علی زیرک عطف نامه  اهلل فرهادی امین 17/1۱/06   
مدیر عامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی صنایع ، 

 معادن و کشاورزی

هت پیگیری امور معرفی سید مهدی حسینی ج
نامه امنیتی وب سایت  مربوط به گواهی

iropex 

   certumشرکت 17/15/19

معرفی سعید عسکرزاده به عنوان نماینده 
انجمن سنگ آهن در نشست روابط اقتصادی 

 ایران و چین
 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین آقای عسگراوالدی 17/15/13

گ آهن در خصوص معرفی نمایندگان سن
 ایران برای حضور در همایش عمومی

 مهندس سیف 17/15/13
های اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و  معاون تشکل

 کشاورزی

   علی صفریان 17/15/13 همایش عمومی

 رئیس صندوق بازنشستگی فوالد مهندس عسگری 16/93//17 در خواست بابت تامین ملک

 مهندس سیف 17/15/91 در خواست ثبت مصوبات
های اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و  معاون تشکل

 کشاورزی
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و مادن و کشاورزی دکتر عشقی MBA 17/15/16معرفی افراد به دوره 

 ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی مدیر تشکل دکتر ملکی 17/15/12 معرفی خانم امیدی

ده در دورهاعالم اولویت شرکت افراد معرفی ش  ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی مدیر تشکل دکتر ملکی 17/15/12 

درخواست تحویل گزارش مربوط به رسیدگی 
به آقای علی مردی 15دوره   

 95رئیس امور مالیاتی شمال تهران کد    17/15/95

برگزاری کنگره سراسری  -9107عطف نامه 
 برند ملی اقتدار ملی

مرادی د باقر علیدکتر سی 17/16/1۱  مدیر کل دفتر حمایت از برند ملی 

 رییس هیات مدیره مهندس اکبریان 17/16/17 گزارش بازدید خراسان

 رییس بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار   17/16/99 گواهی اشتغال

employment action 5/1/0192   
 

work 5/1/0192     

 17/16/01 نامه تهیه گزارش
؛آقای زمانیان، آقای خانم امیدی

 زیرک، خانم مکی
  

 مهندس نادر سیف 17/16/0۱ معرفی نامه آقای بختیاری
های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  معاون امور تشکل

 کشاورزی ایران
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 مهندس نادر سیف 17/17/10 معرفی نامه زیرک
های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  معاون امور تشکل

 کشاورزی 

نماینده مجمع خانه صنعت و معدن معرفی  عضوهیات مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن استان تهران آقای مهندس  میر بلوک 17/17/12 

مهندس قمی  17/17/12 اصالت سربرگ  
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان 

 یزد

ارائه گزارش فصلی -مالیات    آقای میرزایی 17/17/95 

ادگی برای خرید آپارتماناعالم آم  17/17/97   
مدیر عامل                                                

 شرکت صبا ابنیه

محمدرضا جعفری جبلی  17/17/92 معرفی نامه آقای بختیاری    

 مدیرعامل محترم شرکت توسعه تجارت زندگی آقای مهندس آرازش 17/17/03 پیگیری همایش

مهندس غالمرضا ملکی   17/17/0۱ معرفی نامه  
مدیر تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، 

 صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

میلیون تومان جهت  03درخواست مبلغ 
 همایش

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن مرکزی جناب آقای مهندس عسگری 17/17/01

میلیون تومان جهت  51درخواست مبلغ 
 همایش

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن گوهرزمین جناب آقای مهندس پوریانی  17/17/01

 رییس محترم بانک دی   17/17/01 خروج پول از صندوق
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 رباست محترم بانک دی   17/12/10 خروج پول از صندوق

 مرکز رتبه بندی اتاق ایران   مهندس امین اله فرهادی  17/12/15 رتبه بندی اتاق ایران 

ییرآدرس و اطالعات تماس انجمن اطالعیه تغ
 سنگ آهن ایران

 مهندس کامران وکیل 17/12/00
دبیر محترم  اتحادیه  تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

 محصوالت معدنی ایران  

 مدیریت محترم شرکت پارس آنالین   17/12/01 درخواست تغییر شماره

نامه خانم مکی جهت آموزش دوره  معرفی
ITECC 

17/12/01   
دیریت محترم موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی م

 (  ITECCاتاق بازرگانی تهران)

اطالعیه تغییرآدرس و اطالعات تماس انجمن 
 سنگ آهن ایران

مهندس نادر سیف  17/12/02  
 صنایع، بازرگانی، اتاق  های¬معاونت محترم امور تشکل

 ایران کشاورزی و معادن

گ آهن اعالم شماره حساب شبای انجمن سن
 ایران

مهندس نادر سیف  17/12/02  
 صنایع، بازرگانی، اتاق  های¬معاونت محترم امور تشکل

 ی ایرانکشاورز و معادن

مهندس غالمحسین شافعی  17/11/15 خرید ملک انجمن  
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران

 مهندس خوانساری 17/11/15 خرید ملک انجمن
ت محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ریاس

 تهران

معرفی آقای علی زیرک به عنوان رابط  
گذاری انجمن با مرکز سرمایه  

 مهندس شافعی 17/11/15
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران

 ل بانک کار آفرین شعبه سردارجنگ   17/11/15 گواهی اشتغال آقای زیرک
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

اعالم لیست نمایندگان انجمن به اتاق مشترک 
 دو کشور ایران و کره جنوبی

پویا فیروزی  17/11/15  دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 

 مهندس علی اصغر پورمند  17/11/16  9317اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 
معدنی  مدیر عامل محترم شرکت توسعه معادن و صنایع

 خاورمیانه)میدکو(

نامه آقای مردی نماینده انجمن جهت  معرفی
  1۱دریافت ابالغیه سال 

 95ریاست محترم  اداره امور مالیاتی شمال تهران کد    17/11/16

اعتراض به هیات حل اختالف مالیاتی مربوط 
1۱به عملکرد سال   

 هیات حل اختالف مالیاتی بدوی    17/11/99

آقای بختیاری برای شرکت در معرفی نامه 
دوره آموزشی زارش دهی مالی در تشکل های 

 اقتصادی
 مهندس نادر سیف  17/11/99

 صنایع، بازرگانی، اتاق های¬معاون محترم امورتشکل
  ایران کشاورزی و معادن

اعتراض به هیات حل اختالف مالیاتی مربوط 
1۱به عملکرد حقوق کارکنان در سال   

 حل اختالف مالیاتی بدویهیات    17/11/99

های  پیشنهادات اصالح آئیین نامه تشکل
 اقتصادی 

 مهندس غالمحسین شافعی 17/11/99
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران

نامه برای آقای زیرک جهت شرکت در  معرفی

  سازی¬دوره آموزشی اعتمادسازی و تیم
17/11/93   

سه آموزش و توسعه منابع انسانی مدیریت محترم موس

 (  ITECCاتاق بازرگانی تهران)

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن مرکزی  دکتر علی اکبر رحیمی بافقی 17/11/9۱  17اعالم حق عضویت تا پایان سال 

 اداره راهنمایی و رانندگی    17/11/91 معرفی آقای مردی جهت ترخیص موتور

رداز اروند به عنوان معرفی شرکت رایکا نوین پ
سازی نوزدهمین  نماینده جهت انجام غرفه

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
  تهران المللی¬مدیر نمایشگاههای بین   17/11/05
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

 مهندس خوانساری 17/11/02 در خصوص خرید ملک انجمن
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

 تهران

در دوره  قای بختیاری برای شرکت

 های¬تشکل در موثر ارتباطی های¬مهارت
بازرگانی و اقتصادی  

 مهندس نادر سیف  17/91/90
 صنایع، بازرگانی، اتاق های¬معاون محترم امورتشکل

  ایران کشاورزی و معادن

 مهندس علیرضا میربلوک 17/91/90 معرفی نماینده  مجمع 
دبیر و عضو  محترم هیات مدیره خانه صنعت و معدن 

 استان تهران

 شرکت  پرسنل مندی¬درخواست امکان بهره
اینترنتی نامه معرفی صدور سرویس از  

17/91/95   
 اشخاص های¬رییس محترم مجتمع تخصصی بیمه

 البرز بیمه شرکت

درخواست صدور قرارداد بیمه درمان تکمیلی 
17-12برای دوره   

 آقای مقیمی 17/91/95
  کارگزاری رکتش مدیره¬مدیرعامل و عضومحترم هیئت

 بیمه گسترش خانه

نامه آقای مردی جهت پیگیری کارهای  معرفی
 مالیاتی

 سازمان امور مالیاتی کشور   17/91/95

 مهندس محمدحسن تقوی آستانه 17/91/96  9317اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 
مدیر عامل محترم شرکت گسترش صنایع و معادن 

 ماهان 

برای شرکت در دوره  معرفی آقای بختیاری
 آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

 مهندس نادر سیف  17/91/0۱
 صنایع، بازرگانی، اتاق های¬معاون محترم امورتشکل

  ایران کشاورزی و معادن

معرفی آقای زیرک برای شرکت در دوره 
  "مدیریت فضای مجازی"آموزشی 

17/91/0۱   
ه منابع انسانی مدیریت محترم موسسه آموزش و توسع

 (  ITECCاتاق بازرگانی تهران)

 مهندس ناصر تقی زاده 17/91/01 کمک هزینه خرید ملک
مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر 

 سیرجان

کمک بالعوض جهت خرید دفتر انجمن سنگ 
 آهن ایران

 دمدیر عامل محترم  صندوق بازنشستگی فوال مهندس محمد جواد عسگری  17/91/31
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

کمک بالعوض جهت خرید دفتر انجمن سنگ 
 آهن ایران

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن گهر زمین مهندس علی اکبر  پوریانی 17/90/00

کمک بالعوض جهت خرید دفتر انجمن سنگ 
 آهن ایران

 مدیرعامل محترم شرکت زرین صنعت چاف مهندس مصطفی عبدالهی 17/99/17

جمن سنگ کمک بالعوض جهت خرید دفتر ان
 آهن ایران

 مهندس خوانساری 17/99/17
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

 تهران

کمک بالعوض جهت خرید دفتر انجمن سنگ 
 آهن ایران

 دکتر عشقی 17/99/17
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 تهران

الیاتیمعرفی آقای مردی برای پیگیری امور م  اداره کل امور مالیاتی شمال تهران   17/99/12 

 تهران 00اداره محترم تامین اجتماعی شعبه    17/99/9۱ تغییر آدرس

 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران،    17/99/97 تغییر آدرس

 دکتر عشقی  17/99/31 صورتجلسه وام
 دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 تهران

 دکتر ملکی  17/99/31 صورتجلسه وام
مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 عضو هیات مدیره مهندس صفریان 5/3/0191 معرفی نامه

معرفی نامه  مهندس صفاریان به عنوان نایب 
 رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران 

17/90/9۱     
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

معرفی نامه آقای بختیاری برای درج در سامانه 
 صندوق سرمایه گذاری

 ریاست محترم بانک دی شعبه ونک   17/90/91

 دکتر عشقی 17/90/01 تغییر تضمین از انتقال قطعی سند به ترهین 
دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 تهران

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن گهر زمین مهندس علی اکبر  پوریانی 17/90/09 درخواست پیگیری نامه

 12/19/0۱  12اعالم حق عضویت تا پایان سال 
جناب آقای مهندس محمد 

 کالنتری
 مدیرعامل محترم شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور

آقای  مهندس محمود نوریان   12/19/06 کمک هزینه خرید ملک معدنی و صنعتی  چادرملو مدیرعامل محترم شرکت   

 مدیریت محترم مرکز مخابرات دانشگاه تهران    12/10/17 درخواست خط تلفن

آقای  مهندس ناصر تقی زاده  12/10/17 کمک هزینه خرید ملک  
مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی  گل گهر 

 سیرجان

دس منصور شبانیآقای مهن 12/10/95  9312اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال    مدیر عامل محترم شرکت کیهان صنعت کاسپین 

 مدیر عامل محترم گروه صنعتی پاپک پارسیان آقای مهندس حمید شعبانی 12/10/92  9312اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 

 آقای مهندس غالمحسین شافعی 12/10/03 خرید جنس
ورزی ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا

 ایران

     12/10/03 معرفی نامه آقای صفریان
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

     12/10/03 معرفی نامه آقای صفریان

 آقای مهندس نادر سیف  12/10/39 معرفی نامه آقای بختیاری
 صنایع، بازرگانی، اتاق های¬معاون محترم امورتشکل

  ایران کشاورزی و معادن

   12/13/12 دعوت نامه افطاری
حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ریاست محترم هیات 

057  

معرفی آقای مهندس زمانیان به اماکن بابت  
 مراسم افطاری

12/13/12   
معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

 مدیریت محترم خانه گسترش بیمه  آقای دکتر فلسفی 12/13/90 دعوت نامه افطاری

 مدیریت محترم خانه گسترش بیمه  آقای مقیمی 12/13/90 معرفی آقای زیرک

آقای مقیمی  12/13/92 اعالم حادثه بیمه شده  
معاون محترم امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی ایران

 بانک صادرات 12/1۱/10 گواهی اشتغال به کار آقای مردی
مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن 

تجارتو   

 12/1۱/91 اطالع رسانی درخصوص تغییر ادرس
مسئول محترم روابط عمومی 

 روزنامه صمت
مدیر عامل محترم مرکز رتبه بندی اتاق ایران        

صنعت کاسپین مدیر عامل محترم شرکت کیهان   12/1۱/19 گواهی اشتغال به کار  

انجمن سنگ آهن   12حق عضویت سال 
رات ایرانایران در کنفدراسیون صاد  

 ریاست محترم کنفدراسیون صادرات ایران آقای محمد الهوتی 12/1۱/12
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

قرارداد انجمن سنگ آهن ایران وموسسه 
 خدمات مالی و حسابداری آیین تراز پیشداد

   قرارداد حسابداری 12/19/95

مسئول محترم روابط عمومی روزنامه صمت         12/1۱/91 اعالم تغییر آدرس  

رسال مدارک تکمیلی درخواست ا  ریاست محترم کنفدراسیون صادرات ایران جناب آقای مهندس شبانی 12/1۱/91 

 ریاست محترم کنفدراسیون صادرات ایران آقای محمد الهوتی 12/1۱/96 معرفی نامه آقای قدیر قیافه

   آقای سید مهدی حسینی 12/1۱/01 تعریف پنل کاربری و مدیریت سایت

 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا جناب آقای مهندس جواد رحمانی 12/15/16  17عضویت تا پایان سال موضوع: اعالم حق 

 12/15/9۱ در خصوص ارسال مستندات 
مدیر عامل محترم مرکز رتبه       

 بندی اتاق ایران
مدیر عامل محترم مرکز رتبه بندی اتاق ایران        

روزنامه ها لیست خبرگزاری های و   12/15/96     

 رئیس محترم هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور سرکار خانم ابونبی 12/15/96 مصاحبه

 جناب آقای مهندس نادر سیف 12/15/91 درخواست برای نشست
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق  مدیر محترم تشکل

 بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران

مجمعدرخواست جا برای   12/15/91 
جناب آقای مهندس غالمرضا 

 ملکی
مدیریت محترم شرکت خالق تدبیر پارس و شرکت 

 فناوران مغناطیس ایرانیان 
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 سمت نام شخص تاریخ موضوع

مالی و  صورت های مالی و تائیدیه مدیران
 مالیاتی 

12/15/01 
موسسه حسابرسی و خدمات 
 مدیریت تدبیر محاسب آریا

  Certumمدیریت محترم شرکت 

 12/15/31 دعوت نامه
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

 12/15/39 تشکیل کارگروه زنجیره ارزش فوالد 
جناب آقای سید رسول خلیفه 

 سلطانی
 دبیر کل محترم انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

در خصوص حذف هزینه شیفتینگ کشتی های  
 حامل سنگ آهن

پورجناب آقای اله مراد عفیفی 12/16/13  مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

 

 

  تسهیالت و خدمات ارائه شده به اعضا+++

 

 ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های عضو

 شرح خدمات ردیف

 پی گیری موضوعات و مشکالت اعضا با وزارت خانه و سایر نهادهای مرتبط  خدمات حقوقی 9

 ها و نهادهای مرتبط پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان خدمات حل اختالف 0

3 
 خدمات مشاوره ای

 ارائه خدمات مشاوره ای مالیاتی 

 ی خدمات مشاوره ای حقوقی ارائه

۱ 

خدمات توسعه کسب و کار 
 اعضا

 تسهیل امور گمرکی اعضا 

-ت انجمن و تخصیص پروفایل اختصاصی به هر یک از شرکتایجاد دایرکتوری اعضا در سای

 های عضو

 تهیه فهرست و معرفی توانمندی های اعضا در کاتالوگ فارسی و انگلیسی 

 های تجاری اعزام و پذیرش هیات

 سازماندهی همایش ها و نمایشگاه های تخصصی 

 خاریجی تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و 

 درج آگهی اعضا در سایت انجمن و ایجاد لینک مستقیم سایت شرکت عضو 

 و سایتارائه تخفیف ویژه به اعضا برای درج آگهی در بولتن 

 برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی  خدمات آموزشی 5
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 ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های عضو

 شرح خدمات ردیف

 برگزاری دوره های آموزشی عمومی 

 ی در حوزه های مرتبط با کسب و کار اعضا برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصص

 نظرسنجی از اعضا برای برگزاری دوره های مورد نیاز 

6 

 خدمات اطالع رسانی

ارائه اخبار و اطالعات حوزه معدن و سنگ آهن به اعضا از طریق سایتبه صورت روزانه و بولتن 
 الکترونیکی به صورت هفتگی 

 خشنامه های ناظر بر حوزه معدن و صنایع معدنی به اعضااطالع رسانی قوانین و مقرات و ب

 اطالع رسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد

 استفاده اعضا از بیمه تکمیلی درمان گروهی انجمن امکان خدمات رفاهی 7

2 
 خدمات زیرساختی و پشتیبانی

ه ای شرکت های معتبر بیمه؛ مانند بیمه فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات بیم
 مسئولیت، بیمه آتش سوزی و.. با تخفیف ویژه
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 گزارش های آماری 
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 :دبیرخانه+++

 

 تحقق مصوبات هیات مدیرهدرصد 

 

 
 

 

  میزان حضور اعضای هیات مدیره در جلسات

 

 
 

 

33 

12 

 انجام نشده درحال انجام  تحقق یافته 

14 

12 

8 

10 

14 

7 

9 

 هادی گلزار محمدجواد عسگری محسن یزدانی راد غدیر قیافه فرزانه معصومی علی صفریان مهرداد اکبریان
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 17/16/1۸ الی  91/14/17از تعداد مکاتبات انجمن 

 
 

 

 9/4/17الی   9/15/15 جزئیات مکاتبات انجمن از 
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 واحد عضویت:+++
 17تا سال  19روند عضویت شرکت ها در انجمن از سال 
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 آمار اعضای انجمن سنگ آهن ایران

 نام شرکت مدیرعامل ردیف

 پرسال سلطانی پروا 9

 شرکت مجریان توسعه معادن آسیا )متما( غُرقی سجاد 0

 عمران مومان چابهار گوهرین محمود 3

 جامع تجارت جعفری طهرانی کیوان ۱

 پرشین فام صنعت امینی نجفیان امیر رضا 5

 کومه معدن پارس زادعسکر قاسم 6

 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد اِحرامیان سید بهادر 7

 کیمیا معادن سپاهان خیر اللهی حسین آبادی علی 2

 نعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیانمجتمع ص شجاع محمدرضا  1

 صنعتی  معدنی و حفاری شهداب یزد شرافت زارچ حمیدرضا 91

 گروه معادن امیر سنگان پارسیان امینی اردشیر 99

 ققنوس آسیا معصومی فرزانه 90

 معدنی و صنعتی چادر ملو نوریان محمود 93

 ماد کانسار صمدی علیرضا 9۱

 انی اسمیرانبازرگ مشتاقی مشتاق 95

 معدن فلز پاسارگاد تخمه چی منوچهر 96

 در و گوهر آویژه آزادی اهرنجانی محسن 97

 کیمیا تهاتر کویر هاشمی احمد 92

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق )امیدکو( دورانی القار/قیافه مجتبی/قدیر 91

 گوهرسنگ روژان یحیایی سنگانی مجتبی 01

 کاوش گستر امین یغیور عامل جواد 09

 مهندسی فکور صنعت تهران شیخ زاده نجار محمد وحید 00

 دیبا سنگ شرق محقق مجید 03

 سیاحان سپهر آسیا اکبریان مهرداد 0۱

 معدن کاو  سپهر آسیا کاظم پوری جوالندان مریم 05

 کاوش سنگ پرشین طاهری فرد عباسعلی 06

 معادن پارس هورخش شرق سعادتی حسن 07

 ایمپریال متالز ایرانیان نوحی نجار مهناز 02

 سپهر طوس آسیا حائری حسین 01

 پدیده گستران غرب قارونی اخامنش محسن 31



  
 

                                                                                                                                                           

 67                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 نام شرکت مدیرعامل ردیف

 پارس معدن تیراژ بهرام بیگی محمود  39

 معدنی و صنعتی گل گهر مالرحمان جمشید 30

 پترو تابان کیار احمدی وحید 33

 صبا نورتوسعه معدنی وصنعتی  کالنتری محمد   3۱

 حدید گستر سیرجان حسینی زید آبادی سید حسین 35

 سنگ آهن مرکزی فالح مهدی  36

 فرآوری پرشیان معدن یاسمن میرزایی شاپور 37

 فوالد مارشنان سپاهان فالحتیان پایین دروازه علی اکبر 32

 مجتمع فوالد الیگودرز فالحتیان کاظم 31

 سپاهان معادن سنگ آهن احیاء گلزار هادی  ۱1

 شرکت معدنی درکاو بامشکی سید مسعود ۱9

 معدن یاران نور آسمان)مینا( مومن زاده حسن ۱0

 سنگ پیرسام پیربداقی محمدرضا  ۱3

 شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شهریاری امیر مسعود ۱۱

 کیهان تجارت دایا چگینی  محمدرضا  ۱5

 اپال کانی پارسشرکت فرآوری معدنی  شعبانی  مجتبی  ۱6

 طوس مسیر عرفانیان پیوندی طوسی جواد ۱7

 سرمایه گذاری و توسعه گل گهر سارنگ  رامین ۱2

 فوالد زرند ایرانیان سهراب نژاد ماشااله  ۱1

 شرکت معدنی سنگ آهن خاوران بیرجند حسن زاده اسماعیل 51

 زرین صنعت چاف عبدالهی مصطفی 59

 رانیانپویا کویر ای صفریان علی 50

 زرین معدن چاف نجاران محسن 53

 فوالد سیرجان ایرانیان قربان ابراهیمی رمضان 5۱

 ریبار فرزاد منش احمد 55

 سنگ آهن گهر زمین پوریانی علی اکبر 56

 تعاونی معدنی فردوس سیرجان خواجوی سیرجانی محمد   57

 پدیده کاوش ایرانیان مرادی فرهاد 52

 جنوب غرب پارس سمنگان کرانیقربان زاده  منصور 51

 پویشگران معادن شرق جاللی زاده  عارف 61

 سنگ آهن آفتاب پیربداقی سعید 69

 صنعتی و معدنی توسعه ملی موالئی فخراله 60



  
 

                                                                                                                                                           

 6۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 نام شرکت مدیرعامل ردیف

 فوالد بوتیای ایرانیان خسرو نژاد محمد رضا  63

 تولیدی و بازرگانی زنوبر ایرانیان شاه کندی مهدی  6۱

 م آوران صنعت و معدن گل گهرنظ کیانی حمید 65

 گهر روش سیرجان محمود آبادی علی 66

 گهر همکار یوسفی ناصر  67

 تعاونی گهر عمران سیرجان یوسفی ناصر  62

 آسفالت طوس ناظران علی    61

 مجتمع سنگ آهن سنگان همتی علی 71

 توسعه فرآوری سنگ آهن گنو احد نژاد  محمد  79

 مجتمع فوالد رشتخوار رابط اسحاقی فرزاد 70

 گسترش صنایع و معادن ماهان تقوی آستانه محمد حسن 73

 تولیدی و صنعتی پاکشوما ابراهیمی محمود 7۱

 گروه بازرگانی نیک امیدواران سعادت نیک روش محمد حسین 75

 ماگمامعدن آریا جبارناصرو حسین 76

 نسیم صادرات راد سنندجی ساسان  77

 ت معدنی سنگ آهن آک کهورشرک کریمی محمد 72

 معادن آریانا وستا کرمان صدیق رضا 71

 تولیدی سرمد شمیم سپاهان تیموری علی 21

 آریا احیا فوالد خلیل زاده شبستری بهمن 29

 نگین حدید آسیا حیدری مریم 20

 پوش بازرگان ذوب آهن اصفهان صالحی محمدجعفر 23

 

 

 اعضای وابسته انجمن سنگ آهن ایران

 

دیفر  نام شرکت مدیرعامل 

 شرکت کشتیرانی سیزارک عبدالزهرا محالتی پور 9

 

  



  
 

                                                                                                                                                           

 61                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 واحد روابط عمومی +++

 صنفی منافع از دفاع مستلزم نمایندگی، وظیفه انجام. نمی شد پذیر امکان اثربخش عمومی روابط سازماندهی انجام ماموریت های انجمن بدون

 بدون که است، دیگری های کارویژه از اطالعات گردش تسهیل و سازی شبکه. است رقبا سایر و تدول همچون بیرونی، ذینفعان سایر مقابل در

 عناوین ارتباطی تحت فعالیتهای از ای مجموعه قالب در در سال گذشته روابط عمومی انجمن .یابد نمی تحقق اعضا با گسترده ارتباطات وجود

 و "نمایشگاه ها و فرهنگی امور" ، "انتشارات" ، "ریزی برنامه" ،"افکار سنجش و پژوهش" ،"ابا اعض ارتباط" ،"سازمانها و ها رسانه با ارتباط"

 در را  خویش  اساسی و  بنیادی  وظایف...( ، تلگرام و  کوتاه پیام و ایمیل ارسال و انتشارات ، اینترنت  جمله از)  ارتباطی  نوین  ابزارهای از گیری بهره 

  برد.   پیش  سازمانی  برون و سازمانی  درون  تارتباطا مختلف  های زمینه

 

 انتشار بولتن خبری ++

 01 (17ماه مردادتا پایان  16تعداد بولتن های منتشر شده )از تیر ماه  9

 نفر  031بیش از  تعداد دریافت کنندگان  0

 گزارش مصاحبه های نمایندگان انجمن با رسانه ها++

9 91/5/17 زند گذاری دستوری، بزرگترین ضربه را به تولیدکننده می قیمت  0۱معدن    
 مهرداد اکبریان

 سعید عسکر زاده

0 09/5/17 تزمان محیط زیسبندی انجمن سنگ آهن با سا7جزییات توافق   معدن 0۱ 
 مهرداد اکبریان
 علی صفریان

 سعید عسکرزاده

3 02/5/17  
حمایت همه جانبه فوالدی ها و سنگ آهنی ها از مصوبه شورای عالی 

 بورس
 معدن 0۱

 قدیر قیافه
 مهرداد اکبریان

۱ 5/6/17 نواى معدن خواهیم بودگوش ش   سعید عسکرزاده عصر معدن 

5 5/6/17  
باید زمان داد تا برنامه های عسکری در صندوق بازنشستگی فوالد به بار 

 بنشیند
 مبین نیوز

 سعید عسکرزاده
 

6 00/6/17 0۱معدن  جزئیات نامه ارزی سنگ آهنی ها به جهانگیری   
 سعید عسکرزاده

 

7 03/7/17 گری خود از معادن را کم کنددولت مطالبه   مهرداد اکبریان مبین نیوز 

2 5/2/17 های اکتشافی به بخش خصولتی واگذار شدند بهترین پهنه   قدیر قیافه اخبار فلزات آنالین 

1 91/2/17  
انجمن سنگ آهن ترافیک کشتی های سنگ آهنی در بندر عباس را 

 لحظه ای رصد می کند
 علی صفریان معدن 0۱

https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=16698
https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=17295
http://mobinnews.net/
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=21362
http://www.felezatonline.ir/news-4916/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/?id=4916
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=21636
https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=21636
http://madan24.com/1397/07/26/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%db%8c/


  
 

                                                                                                                                                           

 71                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

91 99/2/17 سازمان بنادر برای بهبود صادرات  توافق انجمن سنگ آهن و 6   سعید عسکرزاده معدن 0۱ 

99 95/2/17  
میلیون تنی فوالد با مصرف رو به کاهش داخلی و صادرات مبهم  55تولید 

 منطقی نیست
 مهرداد اکبریان معدن نامه

90 09/2/17 کند تاسیس می« شرکت سرمایه گذاری»انجمن سنگ آهن ایران    سعید عسکرزاده عصر معدن 

93 09/2/17  مهرداد اکبریان معدن نامه نرخ حمل و نقل دریایی را واقعی کردیم 

9۱ 01/2/17 کنیم وپنجه نرم می ع خارجی با موانع داخلی دستبیش از موان   
پایگاه خبری معدن 

 نامه
 قدیر قیافه

95 5/1/17 برابر شده است 0ونقل صادرکنندگان  ی حملها هزینه   قدیر قیافه عصر معدن 

96 
0۱/1/17  

 
 قدیر قیافه معدن 0۱ انتصاب وابستگان رئیس جمهور در سازمان زمین شناسی اصولی نبود

97 95/91/17  مهرداد اکبریان بورس نیوز حرکتی مثبت انجمن فوالد از زبان رئیس انجمن سنگ آهن 

92 96/91/17  سعید عسکرزاده عصر معدن دولت ریسک تکنولوژی های جدید را پوشش دهد 

91 
03/91/17  

 
هاتحریمنامه های داخلی است نه دلیل کاهش صادرات بخش  قدیر قیافه نود اقتصادی 

01 05/91/17 ایم کشور معدنی در دنیاست / ما ذخایر را از بین برده 95ایران جزء    گسترش نیوز 
 مهرداد اکبریان

 سعید عسگر زاده

09 06/91/17  روزنامه صمت اکتشافات نباید قربانی سیاسی کاری شود 
مهرداد اکبریان
 سعید عسکرزاده

00 9/99/17 ت تخصصی ضرورت انقالب در اکتشاف در سنگ آهننشس   معدن نامه 
 مهرداد اکبریان
 سعید عسکرزاده

03 9/99/17  
دولت باید برای مناطقی مثل گل گهر در مدت محدود مثال دو ساله 

 شرایط ویژه تعریف کند
 مهرداد اکبریان معدن نامه

0۱ 0/99/17 ستوظیفه دولت حمایت و وظیفه بخش خصوصی هم افزایی ا   مهرداد اکبریان معدن نامه 

05 3/99/17  مهرداد اکبریان بورس نیوز تشکیل کنسرسیوم مشترک ذوب آهن اصفهان با تولیدکنندگان سنگ آهن 

06 6/99/17 د اکبریانمهردا بورس نیوز ضرورت بازنگری نقشه راه معادن   

07 2/99/17  
فرصت ها و تهدیدهای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه و 

 تجهیزات- اثرات قیمت و نوسانات نرخ ارز بر صنایع فلزی
 مهرداد اکبریان دنیای اقتصاد

https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=21642
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=22883
https://madanname.ir/news/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85
https://madanname.ir/news/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=23442
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=25140
http://madan24.com/2018/12/15/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2/
https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=25997
http://www.boursenews.ir/fa/news/187180/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B0%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
http://www.boursenews.ir/fa/news/187312/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86


  
 

                                                                                                                                                           

 79                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

02 90/99/17 قای حوزه معدن کشور خواهد شداکتشافات موجب ارت   قدیر قیافه اخبار فلزات آنالین 

01 03/99/17  
آهن، تبانی کردند/  فوالدسازان چینی برای کاهش قیمت سنگ

 تولیدکنندگان ایرانی تأمین بازار داخل را اولویت قرار دهند
 مهرداد اکبریان معدن نامه

31 31/99/17 زنی معدنکاران را افزایش دهیم چانه قدرت    قدیر قیافه روزگار معدن 

39 
2/90/17  

 
 قدیر قیافه بورس کاالی ایران استقبال از عرضه زنجیره تولید فوالد در بورس کاال

30 9۱/90/17 ستاکتشاف هزینه بر نیست بلکه سرمایه گذاری ا   مهرداد اکبریان معدن نامه 

33 92/9/12  
فراخوان انجمن سنگ آهن ایران برای یاری به هموطنان و معادن آسیب 

 دیده در اثر سیالب های اخیر
 سعید عسکرزاده معدن نیوز

3۱ 09/9/12  سعید عسکر زاده چابک آنالین کاهش ریسک هدف صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی است 

35 06/9/12 ره ارزش فوالد یک افتخار استنظم در زنجی   مهرداد اکبریان چیالن انالین 

36 06/9/12  
کمبود قانون نداریم، تورم قانون داریم! / نگاه دولت به بخش خصوصی، 

رعیتی است-ارباب  
 چیالن آنالین

 قدیر قیافه
 مهرداد اکبریان

37 3/0/12  قدیر قیافه روزگار معدن چرا شعار حمایت از تولید، اجرایی نشد؟ 

32 5/0/12 در تکاپوی تأمین مواد اولیه "ذوب آهن اصفهان"   قدیر قیافه خبرگزاری ایمنا 

31 1/0/12  
گندله سازی ها نیاز به صادرات سنگ آهن  با عملکرد خوب کنسانتره و

محسوس نبود/ در محدودیت صادرات، عدم تقاضای برخی اقالم در داخل 
 لحاظ شود

 مهرداد اکبریان معدن نامه

۱1 91/0/12  
یست/ حمل ریلی مواد ای ن ونقل ریلی با جاده تناسبی بین هزینه حمل

 معدنی با کمبود و نقص همراه است
 سعید عسکرزاده خبرگذاری کار ایران

۱9 97/0/12  
فشار مضاعف تحریم ها بر دوش واحدهای تولیدی / دولت دست از 

 سیاست انقباضی بردارد
 مهرداد اکبریان بورس نیوز

۱0 00/0/12  قدیر قیافه عصر معدن تحریم صنایع معدنی ایران، بازی تکراری ترامپ 

۱3 00/0/12  
چند درصد از صادرات ایران مربوط به فلزات معدنی است؟راهکار مقابله با 

 تحریم جدید ترامپ چیست؟
 قدیر قیافه تابناک اقتصادی

۱۱ 03/0/12 کنند های آمریکا عبور می صادرکنندگان فلزات اساسی از تحریم   قدیر قیافه تسنیم 

۱5 
03/0/12  

 
ایران  صادرکنندگان ایرانی دست و پا بسته نیستند/مشتریان معدنی

 مستقیم با آمریکا تجارت ندارند
باشگاه خبرنگاران 

 جوان
 قدیر قیافه

https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=27832
http://www.felezatonline.ir/news-5821/%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af/?id=5821
http://www.imereport.ir/news/22548/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://madannews.com/news/353946/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=34621
https://www.madandaily.com/politics/1383-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%9f
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=35130
https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=37519
https://me-metals.ir/news/NewsDetails.aspx?NID=37519
http://www.boursenews.ir/fa/news/191150/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.boursenews.ir/fa/news/191150/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=37230
http://asremadan.com/news/6135
http://www.imereport.ir/news/24378/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=37021
https://me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=37021
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۱6 
92/3/12  

 
گندله جایگزین سنگ آهن دانه بندی شده صادراتی / کاهش عرضه 

 جهانی، فرصتی طالیی برای معادن
 بورس نیوز

 سعید عسکرزاده
 

۱7 01/3/12 اند ره ارزآوری کردهها هموا صادرکننده   قدیر قیافه روزگار معدن 

۱2 01/3/12  
بخشنامه ت وزارصمت طوالنی شدن روند صادرات محصوالت معدنی را 

 به دنبال دارد/ تیر خالص به معادن کوچک و متوسط
 سعید عسکر زاده معدن 0۱

۱1 07/3/12 ای که مغفول است اکتشاف، حوزه   قدیر قیافه روزگار معدن 

51 9/۱/12 0۱معدن  انحصار معدنی،خیر   مهرداد اکبریان 

59 5/۱/12 دبومی سازی با نظارت بر کیفیت همراه باش   مهرداد اکبریان معدن نامه 

50 92/۱/12 ت وقت توسعه نیست؛ بنگاهها نیازمند حمایت برای حفظ حیا   مهرداد اکبریان معدن نامه 

53 92/۱/12  قدیر قیافه روزگار معدن لزوم همدلی دولت و بخش خصوصی 

5۱ 03/۱/12  
فرصت طالیی ولی کوتاه مدت برای صادرات سنگ آهن/ خبرهای خوبی 

 از تسهیل صادرات در راه است
 بورس نیوز

 سعید عسکرزاده
 

55 05/۱/12  
ه دولت برای صادرات سنگ آهن به نفع فوالد تصمیمات محدود کنند

 نیست
 معدن 0۱

 سعید عسکرزاده
 

56 06/1۱/12 سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس رونق تولید با احیا، فعال»همایش    مهرداد اکبریان دنیای اقتصاد «

57 1/5/12  مهرداد اکبریان مماین نیوز طرح موفق منهاج 

سنگ آهن مغایر دستور رییس جمهور است درصدی صادرات 31عوارض  12/6/5 52  سعید عسکر زاده ایران اکونومیست 

51 2/5/12  مهرداد اکبریان معدن نیوز پنل تخصصی چالش های فعال سازی معادن کوچک 

61 2/5/12 کنسرسیوم برای فعال سازی معادن کوچک 5برنامه ایجاد    مهرداد اکبریان ایمیدرو 

69 2/5/12 معادن پنل همایش طرح احیا   مهرداد اکبریان خانه معدن ایران 

60 1/5/12  
وزارت صمت برای تنظیم بازار فوالدی ها جلوی صادرات سنگ آهنی ها 

 را گرفته است
 مهرداد اکبریان ایران اکونومیست

63 9۱/5/12  
بخشنامه وزارت صمت باعث خروج سرمایه بخش خصوصی از بخش 

 معدن می شود
 هادی گلزار رادیو اقتصاد

http://boursenews.ir/fa/news/192224/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://boursenews.ir/fa/news/192224/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://boursenews.ir/fa/news/193579/
https://immg.ir/news/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://boursenews.ir/fa/news/193636/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://boursenews.ir/fa/news/193636/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://boursenews.ir/fa/news/193579/
http://iraneconomist.com/fa/news/314622/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iraneconomist.com/fa/news/314622/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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6۱ 9۱/5/12  قدیر قیافه ایران اکونومیست وزارت صمت از پلیس بازی در بخش معدن اجتناب کند 

 مهرداد اکبریان بورس نیوز بازار داخلی نیازمند سهمیه بندی کنسانتره 12/5/91 65

66 00/5/12  مهرداد اکبریان روزگار معدن موافقت با مسیر سبز برای تاجران خوشنام مواد معدنی 

67 31/5/12 رینان حوزه سنگ آهن در حال ترک این بخش هستندکار آف   مهردا اکبریان ایران اکونومیست 

62 0/6/12  علی صفریان معدن 0۱ تنظیم بازار به تشکل های صنفی و تخصصی سپرده شود 

61 ۱/6/12  متاسفانه مسئوالن به نظرات کارشناسی ما اهمیتی نمی دهند 
ماهنامه تخصصی 

 پردازش
 مهرداد اکبریان

71 6/6/12 میلیون تن است که نیاز داخل را تامین میکند21تولید سنگ آهن ایران    مهرداد اکبریان ایران اکونومیست 
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https://khabarfarsi.com/u/74244428#redirect
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 17و  16،  15مقایسه اطالع رسانی روابط عمومی در سال  

 
 

 17جزئیات تعداد اخبار منتشر شده در سایت انجمن در سال 
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 17اخبار منتشر شده  در سایت انجمن در سال 

 

 نشست ها،کنفرانس های مطبوعاتی  و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی++

 بازتاب در رسانه ها نماینده انجمن موضوع تاریخ ردیف

 گفتگوی ویژه خبری -0شبکه  مهرداد اکبریان خام فروشی 12شهریور  9

 روی خط اقتصاد -رادیو تهران سعید عسکرزاده مناظره با دکتر سرقینی -بخشنامه صادراتی 12مرداد  0

 روی خط اقتصاد -رادیو تهران سعید عسکرزاده بخشنامه صادراتی 12مرداد  3

 تصادرادیو اق غدیر قیافه عبور از تحریم فلزات اساسی با نوآوری 12اردیبهشت  ۱

 رادیو اقتصاد سعید عسکرزاده جایگاه کشور در حوزه صادرات صنایع معدنی 17بهمن  5

 17بهمن  6
نقش و جایگاه فناوری های نو در صنعت 

 فرآوری معدنی
 -سعید عسکرزاده
 بهرام شکوری

 رادیو اقتصاد

 17بهمن  7
معرفی ظرفیت های صنعت معدن )سنگ آهن( 

 در کشور
 –سعید عسکرزاده 

 گلزار هادی
 رادیو اقتصاد

1032 

98 
33 30 

124 

0
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 اطالع رسانی ها  ویدئو های خبری خبر نامه ها  آمار و گزارش ها  اخبار 

175 

374 

 تعداد اخبار با موضوع انجمن 

 سایر اخبار 



  
 

                                                                                                                                                           

 76                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 بازتاب در رسانه ها نماینده انجمن موضوع تاریخ ردیف

 17تیر  2
صادرات و خدمات فنی و مهندسی در صنعت 

 سنگ آهن ایران
-سعید عسکرزاده
 مهرداد اکبریان

 رادیو افتصاد

 12تیر  1
 -سب و کار سنگ آهن و توسعه محلیک

 منطقه ای
 رادیو اقتصاد مهرداد اکبریان

 12تیر  91
نقش بنگاه های کوچک و متوسط در کسب و 

آهن و تامین کاالی ایرانیکار سنگ   
 رادیو اقتصاد سعید عسکرزاده

 17تیر  99
بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در 

 رادیو اقتصاد سعید عسکرزاده صنعت سنگ آهن ایران

 17تیر  90
نقش عسلویه شمال شرقی کشور )سنگان( در 

 توسعه بازار محصوالت سنگ آهن
 رادیو اقتصاد فرزانه معصومی

 رادیو اقتصاد مهرداد اکبریان توانمندی کشور در صنعت سنگ آهن ایران 17تیر  93

 رادیو اقتصاد فرزانه معصومی جالی خالی عرضه سنگ آهن در بورس 17تیر  9۱

 رادیو اقتصاد مهرداد اکبریان میلیاردتنی سنگ آهن در ایران 3،0ذخیره  17تیر  95

 

 عمومی:سایر فعالیت ها و اقدامات روابط  ++

  انتشار آخرین اخبار انجمن، مقاالت و اطالعیه ها 
 مدیریت ایمیل های انجمن 

 مدیریت گروه تلگرام انجمن 
 ارتباط با رسانه ها و تهیه بانک اطالعات رسانه ها 

  



  
 

                                                                                                                                                           

 77                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی ++

 

  

گردهمایی/همایش/ 

 نمایشگاه
نندهبرگزارک محل برگزاری  نحوه مشارکت تاریخ برگزاری 

 شانزدهمکنفرانس 
 مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی 
 امیرکبیر

دانشگاه صنعتی 
 امیرکبیر

17ماه  بهمن   سخنرانی مهندس مهرداد اکبریان 

احیا معادن کوچک  همایش
 و متوسط استان زنجان

زنجان دانشگاه 17بهمن ماه  دانشگاه زنجان    انسخنرانی مهندس مهرداد اکبری 

دومین همایش و نمایشگاه 
المللی اکتشاف مواد  بین

معدنی بانگرش ویژه بر 
  توسعه پایدار

نمایشگاه بین 
 المللی کرمان

انجمن سنگ 
 آهن ایران

17بهمن ماه   
 سخنرانی مهندس اکبریان 

 سخرانی مهندس عسکرزاده 

همایش احیا معادن کوچک 
و متوسط استان خراسان 

 رضوی

هتل پردیسان 
 مشهد

من سنگ انج
 آهن ایران

17مردادماه   
 سخنرانی مهندس اکبریان 

 رانی مهندس عسکرزادهنسخ 

همایش احیا معادن کوچک 
 و متوسط استان هرمزگان

 کرمان
انجمن سنگ 

 آهن ایران
17اسفند ماه   

 سخنرانی مهندس یزدانی 

 سخرانی مهندس عسکرزاده 

همایش احیا معادن کوچک 
 و متوسط استان فارس

 شیراز
یه و شرکت ته

تولید مواد معدنی 
 ایران

12ماه  اردیبهشت   سخرانی مهندس عسکرزاده 

نشست کنگره ملی احیا 
 معادن کوچک و متوسط

سالن همایش 
شرکت ملی 

 فوالد

شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی 

 ایران
12اردیبهشت   

 سخنرانی مهندس اکبریان 

 

همایش بین المللی احیا 
 معادن کوچک و متوسط

 هتل ارم
تهیه و  شرکت

تولید مواد معدنی 
 ایران

12مرداد   
 سخنرانی مهندس اکبریان 

 

سمینار  اکتشاف سازمان 
 زمین شناسی

 تهران
سازمان زمین 

 شناسی
17فروردین   

 سخنرانی مهندس اکبریان 

 

نوزدهمین همایش 
دستاوردهای پژوهش، 

  فناوری و فن بازار

مرکز همایش 
 های بین المللی

 تهران

معاونت علمی 
ری ریاست فناو

 جمهوری

17ماه  دی  
  در پنل عسکرزادهحضور مهندس 

 های تخصصی



  
 

                                                                                                                                                           

 7۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 آموزش و پژوهش واحد  ++

 آموزش : +

 

 برگزاری دوره های آموزشی : 

 آسیب شناسی موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله در شرایط تحریم .9

  الد و سنگ آهن(دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی فو :) مدرس

 تنظیم قرار دادها از منظر حقوق بین الملل و حقوق مدنی .0

مدرس: دکتر یوسف موالیی، حقوقدان بنام بیثن الملل و مسئول سابق دعاوی خارجی وزارت راه ترابری و شهرسازی، مدیر سابق گروه )
 ( روابط بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 ها و دستورالعمل ها ها، آیین نامه نامهدادرسی مالیاتی و آخرین بخش .3

 ها ، عضو و رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی( )مدرس: دکتر اسماعیل اسماعیلی، مدیر کل امور مالیاتی استان       
 

 پژوهش :+
 

 پر عیار سازی باطله های معدنی 

 تحلیل وضعیت بازار سنگ آهن داخلی  

  فرآوریروش های نوین 

  با همکاری نشریه اخبار فلزاتیت سنگ آهن در جهان بر وضعماهانه تحلیلی 

 تحلیل بازار جهانی و نقش ایران در بازار جهانی سنگ آهن و فوالد  

 فوالد( –تحلیل زنجیره ارزش صنعت فوالد ایران )سنگ آهن  عارضه یابی آن 

  دریاییتحلیل وضعیت حمل و نقل 

 بررسی موضوع عوارض صادراتی سنگ آهن، کنسانتره و گندله 

  بخشنامه های محدودیت صادراتیتاثیر وضع  (بر بنگاه های اقتصادی معدنی کوچک و متوسطSME’s) 

  گزارش ریسک های معدنکاریبررسی و بنچ مارک 

  اقدام تدوین نمودن منبع  جامع و مبنای زنجیره ارزش سنگ آهن 

  باشد. های هفتگی انجمن می گزارشهمکاری مداوم با گمرک در اعالم قیمت سنگ آهن، بنحوی که منبع اصلی و مرجع 

  9317تهیه گزارش عملکرد انجمن برای ارائه در مجمع سال 

 عناوین مباحث ارائه شده در کنفرانس ها+
 

 در توسعه پایدار نقش معادن کوچک و متوسطآینده معدنکاری سنگ آهن در کشور و نقش  -

 الی انقالب اکتشافی در کشور و ارایه راهکارهای مناسب جهت تامین م -



  
 

                                                                                                                                                           

 71                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

انتظارات معادن از دولت و خریداران ، به سنگ آهن و و پیش بینی چگونگی وضعیت تامین آن ارزش فوالد بررسی میزان نیاز زنجیره  -
 سنگ آهن 

 طرح بزرگ منهاج و در دستور کار قرار گرفتن معادن هماتیتی جنوب کشور -

 آمار و اطالعات : +
 

 گ آهن ایراناقدام جهت تهیه آمار تولید اعضای انجمن سن -

 تهیه آمار تعداد معادن فعال سنگ آهن به تفکیک مناطق -

 تهیه و بروز رسانی آمار مورد نیاز تولید، صادرات زنجیره سنگ آهن  -

 تهیه و تدوین بانک اطالعات قیمتی از منابع و مراجع بین المللی  -

 

 بخش آمار و پژوهشگزارش بانک اطالعاتی ++

 حتوضی عنوان بانک اطلالعاتی ردیف

 طرح جامع فوالد 9

ارایه پیشنهادات برای  –شرکت در جلسات طرح پایش فوالد و استفاده از منابع آماری 
تصحیح آماری اطالعات شرکت  –تصحیح طرح و حفظ منافع اعضای انجمن سنگ آهن 

 های عضو

0 benchmark گزارش ریسک های معدنکاری 

3 Presentation 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله، رویکرد پیشنهادی  تیهای صادرا بخشنامهبررسی موضوع 

 12انجمن سنگ آهن ایران در سال 

 سنگ آهن و فوالد مار و اطالعاتآ ۱
های ارایه دهنده، از جمله  جمع آوری و تجمیع آمارهای ارائه شده توسط نهادها و سازمان

و نوسازی معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه 
 معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان ملی آمار

  و قیمت سنگ آهن تحلیل بازار 5
تهیه و تدوین بولتن هفتگی قیمت سنگ آهن، تغییرات هفته ای و پیش بینی روند 

 نموادری صعودی یا  نزول قیمت سنگ آهن

 تجارت در زنجیره فوالد 6
یک سال اخیر جهت ارائه به معاونت  قیمت شمش فوالد خوزستان به صورت ماهانه در

 معدنی به منظور تعیین قیمت پایه کنسانتره سنگ آهن برای محاسبه حقوق دولتی

 -  اطالعات فوالد 7

 حمل و نقل و لجستیک  کمیته 2
تشکیل جلسات، و میزگردهای حمل و نقل دریایی جهت رفع مشکل شرکت های صادر 

 کننده سنگ آن و کنسانتره و گندله

 همکاری با موسسه بورسیران، و تهیه پروپزال جهت تامین مالی شرکت های سنگ آهنی سرمایه گذاری 1

 فرآوری و پر عیار سازی 91
همکاری با دانشگاه امیرکبیر و ایمیدرو جهت تعریف پروژ های  نوین در حوزه فرآوری و 

 آب بربروز رسانی تکنولوژی های موجود  فرآوری بر مبنای تکنولوژی های کم 

 ریسک 99
سال اخیر  3جهت شناسایی ریسک های مهم معدنکاری در  EYاستفاده از منابع موسسه 

 به تفکیک ساالنه



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸1                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 حتوضی عنوان بانک اطلالعاتی ردیف

 زنجیره ارزش 90
عارضه یابی زنجیره  –بروز رسانی منابع و برگردان به فارسی این منابع جهت استفاده 

 فوالد( –ارزش )سنگ آهن 

 وین و  به روز رسانی گزارش کسب و کار سنگ آهن ایرانتهیه و تد تحلیل محیط کسب و کار 93

 پالتس  اقدام برای تهیه گزارش های موسسه بین المللی پالتس  9۱

 تهیه آرشیو قیمت سنگ آهن  یومتال  95

 تهیه آرشیو قیمت سنگ آهن  پلتس  96

 

 جزئیات واحد تحقیق و توسعه انجمن

 
 

 17، 16،  15، 14توسعه انجمن در سال نمودار مقایسه ای عملکرد بخش تحقیق و 
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 ۸9                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 گزارش بازرس قانونی 
 انجمن سنگ آهن ایران

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸2                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸3                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گزارش حسابرس مستقل

 به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 انجمن سنگ آهن ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸4                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸5                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸6                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸7                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 ۸1                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 11                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 19                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 12                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 13                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 14                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 15                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 16                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 17                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 1۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 11                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 911                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 919                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 912                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 913                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 914                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 915                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 916                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 917                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 



  
 

                                                                                                                                                           

 91۸                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  9318ی بودجه سال پیش بین

 انجمن سنگ آهن ایران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                                                                           

 911                 نجمن سنگ آهن ایرانگزارش جامع عملکرد یکساله ا

 
 

 
 

 


