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تاریخچه 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، به عنوان تنها نماینده کسب و کار سنگ آهن ایران، تشکلی صنفی است که به منظور 
بهبود محیط کسب وکار اعضا و توسعه معدن کاری سنگ آهن ایران از سال 1391 تاسیس شده است. این انجمن متشکل از بنگاه های اقتصادی 
فعال در اکتشاف، استخراج، تولید، فرآوری و تجارت سنگ آهن، هم اکنون با پوشش 90 درصد سهم بازار سنگ آهن ایران، نقشی بی بدیل 
در انعکاس صدای بنگاه های اقتصادی زنجیره ارزش سنگ آهن دارد. حضور مؤثر انجمن در فرآیند سیاست گذاری عمومی و انتقال به موقع و 
درست نظرات، خواست ها و ترجیحات اعضا به سیاست گذاران طی دوره عمر کوتاه انجمن، منجر به کسب دستاوردهای مهمی در بهبود محیط 

کسب و کار اعضا شده است. 

اهداف انجمن 

ااهداف انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به طور کلی به چهار بخش نمایندگی از اعضا، تمهید مشارکت اعضا، ارائه خدمات 
به اعضا و تنظیم و توسعه کسب و کار سنگ آهن ایران تقسیم بندی می شود. اهم اهداف انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 

ایران عبارتند از:
 بهبود محیط کسب و کار سنگ آهن ایران

 ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و توسعه کسب و کار سنگ آهن ایران
 دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترك اعضاء

 حفظ و ارتقاء اعتبار و حیثیت حرفه اي اعضای انجمن
 تأمین خدمات جذاب براي اعضاء و سایر ذینفعان

 تولید، جمع آوری و انتشار اطالعات، دانش و فن آوری در حوزه کسب و کار سنگ آهن
 افزایش مشارکت اثربخش بخش خصوصی سنگ آهن در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی

 ایفای نقش تنظیم گری در کسب و کار سنگ آهن ایران
 ارتقاء، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای جدید

 توسعه ارتباطات بین المللي فعاالن سنگ آهن ایران
 ارتقا جایگاه جهانی ایران در تولید و عرضه مطلوب سنگ آهن

 ارتقاء سطح بهره وری و توسعه فناوری معدنکاری سنگ آهن ایران
 ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترك در زنجیره ارزش کسب و کار سنگ آهن 

 ارتقا فرهنگ، اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی فعاالن کسب و کار سنگ آهن ایران
 ارائه خدمات حقوقی مرتبط با اهداف و فعالیت اعضا

 



گزارش مدیریتی

اقدامات و دستاوردها  
گزارش آماری  

دبیرخانه  

+
+
+
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اهم اقدامات و دستاوردهای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

پی گیری منافع مشترک شرکت های عضو

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

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

انعکاس مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران و طرح مواضع انجمن از طریق رسانه های انجمن سنگ آهن ایران و رسانه های عمومی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت MCC به منظور انجام مطالعات PFS برای ایجاد واحدهای کنسانتره سازی و گندله سازی شرکت های عضو 
همچنین معرفی شرکت های فوالدی چینی برای سرمایه گذاری در معادن ایران

پی گیری مسائل حقوقی و قراردادی شرکت های عضو

برگزاری مستمر جلسات با مدیران ارشد شرکت های عضو پیرو ابالغیه محاسبه مجدد حقوق دولتی و ضبط ضمانتنامه تعدادی از شرکت ها 

دعوت به همکاری از وکیل پایه 1 دادگستری جهت حل مشکالت حقوقی اعضا

پی گیری مستمر مشکالت حقوقی مشخص دو شرکت در کاو و کومه معدن پارس از طریق وکیل انجمن

رسیدگی به شکایات و اختالفات اعضا

تدوین آیین نامه داوری انجمن سنگ آهن ایران

افزایش مشارکت اعضا در کارکردهای انجمن

برگزاری جلسات همفکری با اعضا

نظرسنجی از اعضای محترم انجمن از طریق گروه تلگرام

دعوت از اعضای منتخب جهت مشارکت در شورای سیاست گذاری همایش، جلسه با بورس کاالو ..

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

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 آهن

همکاری با سایر تشکل های تخصصی معدن و فراهم سازی مقدمات تشکیل کنفدراسیون معدن ایران

برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان و مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط جهت پی گیری مشکالت
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تقویت خدمات مشاوره ای حقوقی و بیمه و مالیات در انجمن  

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

ارائه خدمات رایگان مشاوره بیمه با بکارگیری مشاوران خبره در انجمن

ارائه خدمات رایگان مشاوره مالیات با بکارگیری مشاوران خبره در انجمن

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

شناسایی مسائل راهبردی کسب و کارهای سنگ آهن ایران در قالب تدوین سند راهبردی توسعه کسب و کارها
تدوین گزارش های مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا )31 مورد گزارش تخصصی(

تهیه و بروزرسانی بانک های اطالعاتی و مطالعات آماری حوزه ی سنگ آهن و فوالد )3 مورد گزارش آماری و 21 مورد تهیه و بروز رسانی 
بانک اطالعاتی(

بسترسازی برای ایجاد فرصت های کسب و کار شرکت های عضو 

برگزاری نمایشگاه جانبی در همایش ساالنه انجمن سنگ آهن ایران
مشارکت در برگزاری و دریافت تخفیف ویژه اعضا برای شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی همچون کنفرانس سنگ آهن 

متال بولتن )به میزان 20 درصد ( و کنفرانس چشم انداز فوالد ایران )دنیای اقتصاد( ) به میزان 30 ٪( و همچنین تخفیف 25 درصدی در 
هزینه مشارکت در ویرایش دوم 

»بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران«
برگزاری نشست های مشترك با هیات های تجاری و سرمایه گذار و نمایندگان برخی کشورها در داخل و خارج از کشور

حضور نمایندگان انجمن در هیات های تجاری اتاق بازرگانی و برگزاری جلسات جهت توسعه مبادالت تجاری
حضور فعال بخش بین الملل و هیات مدیره انجمن در کنفرانس های  مهم بین المللی آهن و فوالد جهان

ارائه خدمات آموزشی کاربردی و تخصصی به اعضا 
برگزاری چهار کارگاه تخصصی کاربردی آموزشی توسط اساتید خبره

مشارکت در برگزاری سمینار روش های مدرن بازاریابی و فروش محصوالت فوالدی و مواد اولیه

توسعه و استمرار ارائه خدمات اطالع رسانی 

ایجاد و تقویت گروه های مجازی عمومی اعضا و اختصاصی هیات مدیره در شبکه اجتماعی برای تبادل نظر موثرتر
به اشتراك گذاری اخبار برگزیده کسب و کار معدن به ویژه سنگ آهن در تاالر گفتگوی انجمن سنگ آهن به منظور تسریع در اطالع رسانی 

اخبار و موضوعات انجمن سنگ آهن
انتشار ویژه نامه همایش چهارم سنگ آهن ایران و انتشار 33 شماره خبرنامه الکترونیکی هفتگی انجمن و افزایش چند برابری مخاطبان آن

به روز رسانی مستمر وبسایت فارسی و انگلیسی انجمن سنگ آهن ایران
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انجمن سنگ آهن ایران به عنوان یک نهاد صنفی، در حال حاضر نمایندگی تعداد کثیری از شرکت های تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن 
را بر عهده دارد و توانسته است با مشارکت داوطلبانه نمایندگان شرکت ها و نیروی کارشناسی دبیرخانه، در چهار حوزه نمایندگی اعضا، 
تنظیم و توسعه صنعت، تمهید مشارکت اعضا و ارائه خدمات به اعضا به دستاوردهای متعددی نائل آید که اهم اقدامات و دستاوردهای آن 

به شرح زیر است.
الزم به ذکر است مقصود از دستاورد، تغییرات محقق شده ی ناشی از اقدامات و فعالیت های یکسال اخیر انجمن در محیط کسب و کار اعضا 
است که منجر به توسعه بازار، کاهش هزینه های محیطی و داخل بنگاه ها و همچنین جلوگیری و یا کاهش اثر رویدادهای مخرب ناگهانی 

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

دستاوردها

1.  توقف عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی در سال 96 
2. حذف عوارض کنسانتره و تثبیت عوارض گندله سنگ آهن به میزان 15درصد 

3. دریافت حکم توقفاجرایی محاسبه مجدد حقوق دولتی 
4. توقف تعمیم بهره مالکانه به کل معادن 

5. کاهش 90 درصدی حقوق دولتی و استمهال آن برای سال 94 ، سال 95  و سال 96 در سه مرحله  
6. پی گیری موضوع عوارض شهرداری ها به ویژه شهرداری سنگان 

7. توقف مداخله دولت در قیمت گذاری سنگ آهن ایران 
۸. اصالح نظام قیمت گذاری سنگ آهن ایران با ایجاد شاخص سنگ آهن ایران توسط موسسه معتبر متال بولتن و ارسال گزارش هفتگی 

که منجر به تفاوت قیمتی حدود 10- 15 دالر شده است.
9. توصیه صادرکنندگان سنگ آهن ایران نسبت به قیمت های واقعی و تاکید عرضه سنگ آهن بر اساس نرخ های موسسه پالتس  

10. تدوین سند اقدام نقشه راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران  
11. عضویت در کمیته ها و شوراهای مشورتی سیاست گذاری همچون کمیته برنامه ریزی معدنی مرکز پژوهش های مجلس 

12. حضور فعال در جلسات مرتبط به برنامه ریزی حوزه معدن برنامه ششم توسعه به ریاست جناب آقای دکتر الریجانی و حجت االسالم 
ابوترابی، نایب رئیس مجلس 

13. پی گیری تخصیص 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح رونق و برای نخستین بار در کشور به معدنکاران
14. بهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بیش از 33  شماره بولتن الکترونیکی و ارتقاء گروه 

تلگرام انجمن 
)مدرس:  بهره وری در دوران رکود صنعت معدن  آموزشی عمومی و تخصصی همچون: تجربه موفق مدیریت  برگزاری دوره های   .15
مهندس محمد جواد مرشدی( پنل تحلیل چالش های حمل نقل دریایی در کسب و کار سنگ آهن ایران با حضور شرکت های بین الملل 
کشتیرانی( خلیج آبی، هفت دریا، مدیر پنل: کیوان جعفری طهرانی( استراتژی های جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی برای تولید 
کنندگان سنگ آهن و محصوالت باال دستی( کنسانتره، گندوله وآهن اسفنجی( )کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین الملل آیروپکس 
و مدیرعامل شرکت جامع تجارت و پیمان مولوی، مالک و موسس شرکت یورو اینوست انگلیس و موسس آکادمی سرمایه گذاری و 
تامین مالی مولوی ( کارگاه مدیریت معادن با استفاده از تکنولوژی های نوین و مروری بر نحوه بازیابی چرخه آب در معادن )مدرس: 

)Verysell دکتر الکساندر پوتارین، مدیرعامل شرکت
16. امضای تفاهم نامه با شرکت MCC در خصوص تامین مالی طرح های کنسانتره و گندله واحدهای کوچک و متوسط مقیاس معدنی

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

1۸. ارائه تخفیف ویژه برای حضور در سم-ینارها و همایش های داخلی و خارجی همچون کنفرانس سنگ آهن متال بولتن)50 درصد( 
و کنفرانس چشم انداز فوالد ایران )دنیای اقتصاد( )به میزان 30٪( و همچنین تخفیف 25 درصدی در هزینه مشارکت در ویرایش دوم 

»بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران«
19. توسعه بازار داخلی شرکت های عضو انجمن از طریق مذاکره و تفاهم با شرکت بورس کاالی ایران و سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

21. تکمیل معرفی شرکت های عضو در سایت انجمن
22. ادامه ی موثر روند کار کمیته حل اختالف در انجمن برای پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان و نهادهای مرتبط
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23. ایجاد فضای تبلیغاتی شرکت های عضو و غیر عضو در سایت انجمن
24. ایجاد فضای مخصوص همایش های انجمن در وب سایت انجمن 

25. برگزاری جلسات مستمر با ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو در خصوص بهبود عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
26. برگزاری جلسات موثر با بانک صنعت و معدن 

27. ایجاد فضای مخصوص همایش های انجمن در وب سایت انجمن 
2۸. برگزاری جلسات مستمر با ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو در خصوص بهبود عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
29. برگزاری جلسات موثر با بانک صنعت و معدن و اخذ موافقت ریاست بانک مبنی بر تامین مالی 5 واحد کنسانتره سازی برای آغاز کار 

30. تامین مالی 3 میلیارد ریالی از طریق کمک های دریافتی از اتاق ایران 
31. مذاکره مستمر با معاونت معدنی و توجیه برخی اعضای شورای عالی معادن در خصوص جرایم افزایش تولید که منجر به صدور دستور 

العمل تعدیل شده معاونت معدنی شد.

اقدامات مهم و در حال انجام دبیرخانه انجمن

1. تداوم مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران
2. اقدام جهت ایجاد واحد مشاوره مالیاتی به اعضای انجمن 

3. اقدام جهت اجرای صحیح مصوبه شورای اقتصاد حذف معافیت مالیاتی صادرات بر سنگ آهن دانه بندی
4. اقدام جهت حذف عوارض صادراتی گندله و حذف مجدد عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن 

5. اقدام جهت تسهیل استفاده اعضا از بیمه های تکمیلی 
6. اقدام حقوقی در دیوان عدالت اداری به منظور توقف اجرای دستورالعمل محاسبه مجدد

7. توسعه فعالیتهای آموزشی انجمن
۸. احیای کمیسیون های انجمن )در دست اقدام(

9. برگزاری همایش سالیانه انجمن
10. خرید ملک انجمن )در دست اقدام(

11. تشکیل کنفدراسیون معدن )در دست اقدام(
12. تالش برای حذف ماده 54 از الیحه برنامه ششم توسعه کشور

13. اجرای سند اقدام استرتژی سنگ آهن
14. اقدام جهت ایجاد نشریه/ گزارش های فصلی

15. خریدار یا کانتسایت های قیمت گذاری متال بولتن و پل تسبه منظور ارائه تحلیل ها و قیمت های جهانی بهاعضا
16. اقدام جهت تشکیل شورای آهن و فوالد

17.  اقدام جهت تشکیل کنسرسیوم اکتشافات معدنی ایران 
1۸.  توسعه اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور

19. برگزاری تورهای معدنی 
20. تقویت و به روز رسانی بانک های اطالعاتی انجمن 
21. امکان سنجی تشکیل کنسرسیوم فراوری سنگ آهن

22. امکان سنجی و تشکیل کنسرسیوم فروش سنگ آهن
23.  تهیه گزارش از قوانین مخل توسعه معدن کاری بخش خصوصی

24. تهیه پکیج سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران
25. بهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بولتن الکترونیکی، سایت و گروه تلگرام انجمن 

26. ارائه تخفیفات ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
27. تداوم ارائه خدمات برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

2۸. اطالع رسانی و دعوت از اعضا به مجامع عمومی، سمینارها و همایش ها
29. معرفی شرکت های عضو در کاتالوگ های فارسی و انگلیسی انجمن و توزیع در نمایشگاه های داخلی و خارجی
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مشروح اقدامات و پیگیری های مشکالت صنفی اعضای انجمن

در حالی مجمع سال 96 را برگزار می کنیم، که روزهای سخت رکود جامعه سنگ آهن کشور، در حال سپری شدن است. رکودی که منجر 
به تعطیلی بخش عمده ای از معادن کوچک و متوسط، بی کاری تعداد زیادی از نیروهای شاغل در این بخش و معطل ماندن بسیاری از 

سرمایه گذاری ها شده است. 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، به عنوان صدای واحد کسب وکار سنگ آهن کشور و بر اساس ماموریت قانونی و 
ذاتی خود در دفاع از حقوق و منافع مشروع اعضا و مبتنی بر سیاست های سند چشم انداز 20 ساله و با التزام به مصالح و منافع ملی، در این 
شرایط حساس کسب و کار سنگ آهن ایران، تالش برای خروج از رکود حاکم و حل و فصل معضالت کم سابقه ناشی از تحوالت محیط 

داخلی و جهانی را به عنوان دستور کار خود قرار داد و فعالیت های خود را چهار حوزه ی:
ـ  بهبود محیط کسب و کار اعضا
ـ کاهش هزینه شرکت های عضو

ـ توسعه فرصت های درآمدی اعضا
ـ توسعه ارتباطات بین المللی شرکت ها

برنامه ریزی و اجرا نمود که به یمن هدایت های ارزشمند هیات مدیره محترم و حمایت های ارجمند اعضای محترم انجمن، خوشبختانه ضمن 
مهار بخش مهمی از تبعات شرایط نامساعد پیش گفته، به دستاوردهای ذیل نائل آمد:

1. توقف وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی در سال 9۵ و 96 

دارد.  قرار  تدبیر کشور  نظام  ایران، تحت تاثیر سیاست های  آهن  تولیدکننده و صادرکنندگان سنگ  بنگاه های معدنی  کار  و  محیط کسب 
تصمیم های اقتصادی، حقوقی و معدنی اتخاذ شده از سوی نهادهای سیاست گذار، میزان بهره وری و سود آوری بنگاه های معدنی کشور را 
تحت تاثیر قرار می دهد. پیشنهاد مجدد وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی نمونه ای روشن از سیاست گذاری نادرست در بخش 
معدن ایران بود. این تصمیم فاقد شاخص های سیاست گذاری عالمانه، روشمند، مبتنی بر اطالعات، مشارکتی، مبتنی بر قوانین و مقررات 
موجود و به هنگام بود. در حالیکه نشانه های خروج بطیی از رکود کم سابقه در بخش معدن دیده می شود و در حالیکه بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، علیرغم خروج بخش های مختلف اقتصاد ایران از رکود، بخش معدن همچنان رشد منفی داشته است، به جای تمرکز سیاست گذار 
محترم بر ایجاد تحرك در تقاضای موثر در بازارهای پایین دست معادن، مانند مسکن و فوالد و یا بازارهای خارجی و تشویق بهره برداری 
نابهنگام، پژوهش نشده و غیرکارشناسی عالمت منفی درخواست وضع عوارض صادراتی بر سنگ  از فرصت پسابرجام، متاسفانه ارسال 
آهن، حیرت همه فعاالن بخش معدن ایران را برانگیخت در این شرایط انجمن سنگ آهن ایران طی مکاتبات متعدد و ارائه ی گزارش های 
تخصصی به آقایان مهندس نعمت زاده )وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت(، جناب آقای دکتر نوبخت )معاون محترم رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(، جناب آقای مهندس مجتبی خسروتاج )رئیس سازمان توسعه و تجارت(، جناب آقای مهندس مودودی 
)معاون محترم توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران(، جناب آقای دکتر رضا ویسه )معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول 
رئیس جمهور( و جناب آقای دکتر فوالدگر )نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی( 
با برشمردن ادله قوی و کارشناسی همچنین با ایجاد موج رسانه ای قوی به مدت یک ماه و در نهایت ضمن دعوت از معاونت محترم در 
پنل تخصصی چهارمین همایش سنگ آهن در دی ماه 1395 امکان گفتگوی مستقیم اعضای انجمن با ایشان را فراهم آورد. خوشبختانه با 
تداوم پی گیری ها و حضور موثر در کمیته تبصره 3 ماده 37 قانون و رفع موانع تولید و توجیه موثر مقامات امر موفق به اخذ حمایت جناب 
آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و جناب آقای مهندس ویسه، معاون جناب آقای دکتر جهانگیری شده و عماًل تصویب پیشنهاد وزارت 

صمت متوقف شده است.

2. حل مشکل  بخشنامه محاسبه مجدد حقوق دولتی  

در دوسال گذشته، سازمان های صنعت، معدن و تجارت برخی از استان های معدنی طی ابالغیه ای خطاب به تعدادی از شرکت های عضو 
انجمن، با ملغی کردن ابالغیه های محاسبه حقوق دولتی سال های 90، 91، 92، 93 این سازمان ها، به محاسبه مجدد حقوق دولتی برای 
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سال های مذکور مبادرت ورزیدند. از آنجاکه اقدام مذکور خالف قوانین جاری کشور بوده و متاسفانه بدون مالحظه مصالح کسب و کار 
سنگ آهن کشور در شرایط سخت موجود انجام شده بود، انجمن طی نشست های متعدد با اعضا و جمع آوری نقطه نظرات آن ها، تدوین 
گزارش های کارشناسی و تحلیلی از وضعیت معادن سنگ آهن و طی مکاتبات متعدد و با رایزنی با مقامات امر در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ضمن اعالم اعتراض شدید به رویه غیر قانونی فوق، خواهان الغای کلیه ابالغیه های محاسبه مجدد شد. بر این اساس در آخرین 
جلسه فیمابین انجمن و مقامات امر، بر پایه استدالل های مطرح شده در جلسه، مقرر شد با حضور نماینده حقوقی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نماینده حقوقی انجمن و مدیران دو سازمان، در اسرع وقت نسبت به بررسی مالحظات و ادله حقوقی انجمن، اقدام و نتیجه از سوی 
مدیریت بخش معدن وزارتخانه به کلیه استان ها ابالغ گردد. با تمام این احوال این روند در سال 95 نیز از سوی وزارت صمت در پیش گرفته 
شد. اما متاسفانه علی رغم انعکاس مکرر موضوع به حضور معاونت محترم معدنی و صدور بخشنامه شماره 60/4۸7۸6 مورخ 94/02/20 
از سوی آن معاونت محترم، کماکان معادن سنگ آهن کشور به علل زیر درگیر موضوعات تمام نشده گذشته و نگران اقدامات ناهماهنگ 
با معاونت معدنی وزارت صمت، مدیریت تشکل ها و  ایران ضمن مکاتبات متعدد  هستند در سال گذشته هیات مدیره انجمن سنگ آهن 
مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران و برشمردن دالیل و توضیح 
شرایط فعلی کسب و کار سنگ آهن ایران اقدامات موثری در جهت رفع مشکل مذکور به عمل آورده و در چند مورد از طریق اقدام حقوقی، 
انجمن سنگ آهن ایران در کنار تداوم رایزنی ها، توانست توقف اجرای محاسبه مجدد را برای شرکت درکاو دریافت نماید. الزم به ذکر است 

این موضوع همچنان در دستور کار انجمن قرار دارد. 

3. اصالح نظام قیمت گذاری سنگ آهن ایران از طریق ایجاد شاخص سنگ آهن ایران توسط موسسه معتبر متال بولتن

همزمان با بحران جهانی قیمت سنگ آهن، و تاثیرپذیری بازار سنگ آهن صادراتی ایران از قیمت های جهانی، شرکتهای صادرکننده ایرانی 
با  اختالف چند دالری قیمت سنگ آهن ایران که توسط سایت یومتال به عنوان مرجع قیمت گذاری سنگ آهن صادراتی ایران شناخته 
می شد، مواجه شدند، هیات مدیره انجمن پس از بررسی راه حل های مختلف از قبیل چانه زنی با سایت یومتال و ایجاد کارگروه قیمت 
گذاری سنگ آهن ایران، ایجاد شاخص بین المللی سنگ آهن ایران در موسسه معتبر متال بولتن را به عنوان راه حل میان مدت در دستور 
کار انجمن قرار دادند. با رایزنی اعضای هیات مدیره انجمن و  همکاری شرکت های عضو انجمن با دراختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز 
، ایندکس جهانی سنگ آهن ایران از تاریخ 1394/7/19 برای سنگ آهن فاین 60٪  بر روی سایت متال بولتن قرار گرفت. این اقدام منجر 
به تفاوتی 10- 15 دالری در هر تن سنگ آهن ایران شد. طی سال گذشته انجمن سنگ آهن با ارسال گزارش هفتگی از قیمت فروش 
سنگ آهن ایران به کارشناسان قیمت گذاری موسسه متال بولتن، این روند را تدوام بخشید و همزمان با اقدام مذکور ضمن توصیه های 

موکد و مستمر به همکاران سنگ آهنیف استفاده از شاخص پالتس در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شد.

4. توقف مداخله دولت در قیمت گذاری سنگ آهن ایران   

در سال 94 جامعه سنگ آهن ایران با معضل مداخله دولت در قیمت گذاری این ماده معدنی مواجه گردید، انجمن سنگ آهن ایران با پی 
گیری مستمر این موضوع در غالب مکاتبات متعدد با وزرات صنعت، معدن و تجارت، ارسال گزارش های کارشناسی، و برنامه ریزی پرسش 
پاسخ مستقیم فعالین کسب و کار سنگ آهن ایران با معاونت معدنی وزاتخانه فوق الذکر در سومین همایش سنگ آهن ایران قول مساعد 
معاونت معدنی وزارت صمت را گرفت. پس از آن با رایزنی های و پی گیری های مستمر موفق به الحاق تبصره 9»دولت اجازه قیمت گذاری 
مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و مالك تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود« به ماده ی 
35 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور گردید که بر اساس اعالم صریح وزیر محترم صمت در سال 95 موضوع قیمت گذاری 
سنگ آهن به کلی منتفی شد. در پیگیری این موضوع و همزمان با توسعه بازار سنگ آهن و محصوالت آن طی سالیان اخیر، نیاز روز افزون 
به متنوع سازی روش های فروش داخلی و جلوگیری از انحصار خریدار و تبعات ناشی از عدم پرداخت به موقع و اصول قراردادی حرفه ای، 
انجمن سلسله مذاکراتی را با شرکت 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 نیز استفاده کرد.  بر این اساس و طی مذاکرات یکساله با شرکت بورس کاالی ایران، خوشبختانه 

هم اکنون زمینه فعال سازی فروش سنگ آهن ایران در رینگ داخلی بورس فراهم شده است. 
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۵. حضور موثر و ارتقاء جایگاه بین المللی سنگ آهن ایران از طریق اعزام هیات و سخنران به کنفرانس های بین المللی 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران طی سالهای اخیر در راستای ماموریت ذاتی خود در زمینه اطالع رسانی و توسعه بازار 
اعضا اقدام به اعزام نماینده برای ایراد سخنرانی، و اعزام هیات در کنفرانس داخلی و خارجی متعددی نموده، الزم به ذکر است هدف اصلی 
این اقدام، ارائه گزارش هایی از وضعیت کسب و کار سنگ آهن ایران و ترسیم چشم اندازی خوشبینانه از فضای داخل کشور برای جذب 

سرمایه گذار بوده است. مشروح گزارش این سفرها همراه با عناوین سخنرانی ها در بخش روابط عمومی این گزارش آمده ست. 

6. برگزاری همایش های تخصصی کسب و کار سنگ آهن ایران

به دنبال برگزاری موفق سه همایش گذشته سنگ آهن ایران با موضوعات »چالش های پیش رو در تولید و تجارت« ، » تحلیل وضعیت 
سنگ آهن ایران در افق 1404« و » نقشه راه نسل سوم سنگ آهن ایران ) چالش ها و امیدها(«، چهارمین  همایش انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در تاریخ 19 دی ماه سال گذشته در محل سالن همایش های صدا و سیما، با حضور بزرگان معدنکاری و 

صنایع معدنی ایران و جهان، با محورهای زیر برگزار شد: 
 تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران

 راهبردهای توانمند سازی معادن کوچک و متوسط 
 مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران 

 آسیب شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران
 راهبردهای توسعه صادرات محصوالت معدنی

 الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست گذاری تولید سنگ آهن ایران 
تمرکز همایش چهارم بر دو موضوع اصلی نظام حکمرانی بخش معدن و مدل حکمرانی زنجیره ارزش آهن و فوالد کشور، تالشی دوباره 

برای طرح و پاسخ گویی عالمانه به سواالت محوری و تعیین کننده آینده معدن کاری سنگ آهن ایران و صنایع وابسته به آن بود.
که با حضور موثر همه فعاالن و ذی نفعان زنجیره ارزش سنگ آهن کشور در همه مراحل سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای همایش 
و استقبال ارجمند مقامات محترم دولت در بخش معدن، فعاالن و صاحبان محترم بنگاه ها و صنایع مرتبط، مدیران محترم تشکل های 
معدنکاری همکار، تاثیر و اهمیت کسب و کار سنگ آهن ایران در توسعه اقتصادی کشور و به ویژه رونق معدن کاری ایران بیش از پیش 
آشکار و از خالل مباحث طرح شده در این همایش دستور کار آتی انجمن تا حدود زیادی محقق گردید. مشروح گزارش در ادامه آمده است.

7. بهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بولتن الکترونیکی و گروه تلگرام انجمن 

انجمن طی دو سال و نیم در راستای انجام وظایف خود و اطالع رسانی سازمان یافته ی اخبار، نامه ها، رویدادها و اطالعیه های انجمن اقدام 
به تهیه و ارسال بولتن هفتگی سنگ آهن به عنوان تنها نشریه تخصصی سنگ آهن ایران حاوی اخبار انجمن، صنعت و معدن، گزارش های 
خبری، بین الملل، اقتصادی، یادداشت و مقاالت مدیریتی نموده است. جزئیات مربوط به بولتن هفتگی سنگ آهن در بخش گزارش واحد 
روابط عمومی همین گزارش آمده است. همچنین طی دو سال گذشته به منظور دسترسی سریع تر اعضا به آخرین اخبار و تحلیل های حوزه 
معدن و صنایع معدنی ایران و جهان و ایجاد فضایی جهت تبادل نظر اعضای محترم انجمن اقدام به راه اندازی گروه تلگرام آیروپکس 
نمود در سال 95  فعالیت گروه تلگرامی انجمن سازمان یافته تر و منسجم تر شد.  مشروح اطالعات منتشر شده در گروه تلگرامی انجمن 

در بخش روابط عمومی تقدیم شده است.

8. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی 

انجمن سنگ آهن ایران، در سالی که گذشت در راستای ماموریت اصلی خود مبنی بر توسعه کسب و کار اعضا و ارتقاء سطح بهره وری و 
توسعه فناوری معدنکاری سنگ آهن ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوعی از همچون: تجربه موفق مدیریت بهره وری در 
دوران رکود صنعت معدن  )مدرس: مهندس محمد جواد مرشدی( پنل تحلیل چالش های حمل نقل دریایی در کسب و کار سنگ آهن ایران 
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با حضور شرکت های بین الملل کشتیرانی(خلیج آبی، هفت دریا، مدیر پنل : کیوان جعفری طهرانی( استراتژی های جذب سرمایه گذاری و 
فاینانس خارجی برای تولید کنندگان سنگ آهن و محصوالت باال دستی (کنسانتره، گندوله وآهن اسفنجی () کیوان جعفری طهرانی، رئیس 
امور بین الملل آیروپکس ومدیرعامل شرکت جامع تجارت و پیمان مولوی، مالک و موسس شرکت یورو اینوست انگلیس و موسس آکادمی 
سرمایه گذاری و تامین مالی مولوی ( کارگاه مدیریت معادن با استفاده از تکنولوژی های نوین و مروری بر نحوه بازیابی چرخه آب در معادن 

)مدرس: دکتر الکساندر پوتارین، مدیرعامل شرکت Verysell( را برگزار نموده است.

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

موضوع ارزش گذاری محصوالت صادراتی سنگ آهن ایران از سوی گمرك جمهوری اسالمی ایران، از مسائل مهم فعاالن بخش سنگ 
آهن کشور، برنامه ریزان، محققان و صاحبنظران بخش معدن بوده است. با تأکید هیات مدیره محترم انجمن طی سه سال اخیر، مساله بهبود 
فرآیند ارزش گذاری محصوالت سنگ آهن در گمرك جمهوری اسالمی ایران و قیمت گذاری شفاف، منصفانه و بر پایه قواعد اصولی و 
علمی در دستور کار فعالیت های جاری انجمن قرار گرفت. با توسعه رایزنی با مقامات محترم گمرك و حصول توافق  مبنی بر ارسال هفتگی 
آخرین تحوالت قیمت جهانی سنگ آهن، طی دو سال گذشته بطور مرتب و بر اساس مراجع معتبر بین المللی، بطور هفتگی آخرین وضعیت 
قیمت سنگ آهن ایران به تفکیک عیار در اختیار مقامات محترم گمرك جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. با عنایت به ارتباط نزدیک 
میان مدیرکل و کارشناسان محترم اداره کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرك جمهوری اسالمی ایران با انجمن، خوشبختانه در آخرین 
جلسه کمیته ارزش گذاری گمرك با حضور نماینده محترم هیات مدیره جناب آقای مهندس کیوان جعفری طهرانی، در روز دوشنبه مورخ 
1395/12/9 ضمن تقدیر از دقت، صحت، دسترسی و استمرار اطالع رسانی های انجام شده از سوی انجمن، مقرر شد ارزش پایه صادراتی 
محصوالت سنگ آهن ایران، همچنان بر اساس روال یکسال گذشته، از سوی انجمن سنگ آهن ایران به گمرك جمهوری اسالمی ایران 
اعالم و گمرك بر مبنای آن نسبت به تعیین و به روزرسانی قیمت ها اقدام نماید. رعایت اصول امانت، دقت، سرعت عمل و سهولت استفاده 
از اطالعات ارسالی، نقش مهمی در شکل گیری و تعمیق اعتماد مقامات محترم گمرك جمهوری اسالمی به انجمن و تداوم ارتباط مؤثر با 

آن سازمان مهم داشته است.

10. ارائه تخفیف ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی

 انجمن سنگ آهن ایران به منظور تسهیل حضور اعضا در همایش های معتبر ملی و  بین المللی طبق روال سال های گذشته اقدام به رایزنی 
با مسئولین این همایش ها نمود و موفق به دریافت تخفیف های ویژه در همایش های داخلی و خارجی همچون کنفرانس سنگ آهن متال 
بولتن چین )به میزان 50٪( و کنفرانس چشم انداز فوالد ایران )دنیای اقتصاد() به میزان 30٪( و همچنین تخفیف 25 درصدی در هزینه 

مشارکت در ویرایش دوم« بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران« شد.

11.  معرفی شرکت های عضو در سایت انجمن 

انجمن سنگ آهن ایران در راستای ماموریت های اصلی خود از قبیل توسعه کسب و کار اعضا، توسعه ارتباطات بین المللي فعاالن سنگ 
آهن ایران و ایجاد فرصت های همکاری برای اعضای خود اقدام به طراحی و ایجاد بخشی تحت عتوان دایرکتوری اعضا در سایت جدید 
انجمن نموده است. اعضای محترم ضمن مراجعه به پروفایل کاربری خود می توانند اطالعات و لوگوی شرکت خود را به دو زبان فارسی و 

انگلیسی در سایت ویرایش و یا آپلود نمایند. 

12. ایجاد و تداوم  کار کمیته حل اختالف در انجمن  

به منظور پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط از سال 94  کمیته حل اختالف به کمک دو حقوقدان 
تشکیل و آغاز به کار کرد و موفق به یک مورد حل و فصل اختالف فی ما بین یکی از اعضا و یک  شرکت چینی شد.اعضای محترم انجمن 

می تواندد به منظور کاهش هزینه های داوری از امکان کمیته حل اختالف انجمن استفاده نمایند.
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13. توسعه حضور نمایندگان انجمن در مجامع و شوراهای مهم تصمیم سازی مرتبط

به منظور توسعه ظرفیت های رایزنی و حضور در مراکز مهم سیاست گذاری بخش معدن کشور، عضویت در شوراها، تشکل ها و کمیته های 
مشورتی زیر تاکنون محقق شده است. 

- عضویت در شورای مشورتی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ  1392/07/09
- عضویت در شورای مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ 1392/12/11

- عضویت در کنفدراسیون صادرات ایران از تاریخ  1391/09/19 
- عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که هم اکنون عالوه بر حضور رسمی نماینده انجمن، سه کرسی دیگر هیات نمایندگان 

اتاق تهران و ایران از طریق مشارکت در انتخابات اتاق و رایزنی با سایر تشکل های معدنی محقق شده است.
- طراحی، پی گیری و حضور موثر در شوراهای تصمیم ساز مشورتی بخش معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسالمی در خصوص تدوین 

سیاست های کلی بخش معدن برای برنامه ششم توسعه 
- کارگروه رفع موانع تولید و کسب کرسی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- عضویت در خانه صنعت و معدن ایران
- مذاکره مستمر و هدفمند با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران به ویژه معاونت معدنی، ایمیدرو سازمان توسعه 
تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و کمیته معدن کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران
- عضویت در شورای تدوین آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیل صادرات و حذف عوارض صادراتی بر 

اساس نوع کاال  
- عضویت در کمیته ها و شوراهای مشورتی سیاست گذاری همچون کمیته بازنگری قوانین زیست محیطی، کمیته برنامه ریزی اکتشاف 

مرکز پژوهش های مجلس
- حضور در نشست میز صنعت بورس اوراق بهادار تهران 

- حضور در جلسات بررسی زنجیره ارزش فوالد
- حضور نماینده انجمن در جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
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اهم مکاتبات انجمن از تیر ماه سال ۹۵ تا پایان تیر ماه سال۱۳۹۶

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

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

سمتمخاطبتاریخ موضوعرده
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مشکالت ایجاد شده توسط شهرداری سنگان برای 
جناب آقای دکتر جعفر 95/04/14شرکت پارس هورخش شرق

سرقینی 
معاون محترم امور معادن و صنایع 

معدنی  وزارت صنعت، معدن و تجارت

درخواست شرکت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و مهندس راضیه علیرضایی 95/04/15معادن آسیا به منظور بررسی مشکالت این واحد تولیدی

تجارت استان خراسان رضوی

پیشنهادهای انجمن سنگ آهن ایران در خصوص 
اصالح دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و 

عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال موضوع ماده 
34 قانون رفع موانع تولید

جناب آقای مهندس 95/04/19
حسین سالح ورزی 

قائم مقام محترم کمیته ماده 76 اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران

مشکالت اعضای انجمن در خصوص مالیات بر ارزش 
افزوده صادرات بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده مصوب 13۸7
مدیرکل محترم اداره مالیات بر ارزش جناب آقای دکتر فریدونی95/04/19

افزوده استان تهران

درخواست برگزاری جلسه بررسی مهمترین چالش های 
تامین مالی در بخش معدن کشور بویژه با تاکید بر نقش 

بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
جناب آقای دکتر مهدی 95/05/16

کرباسیان 
معاون محترم وزیر و ریاست سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران

درخواست بررسی توقف روند جاری مطالبه و اخذ حق 
بیمه از حمل و نقل زمینی معادن سنگ آهن که با 
بارنامه رسمی به طرفیت اشخاص حقیقی )رانندگان(

جناب آقای محمود 95/05/17
توالیی

رئیس محترم کمیسیون مالیات،کار و 
تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران

در خواست ارسال مجموعه مصوبات شورایعالی معادن 
جناب آقای دکتر فیاض 95/05/19کشور به این انجمن و ارائه پیشنهادات

بخش 
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران

خصوص استفاده از بخشودگی  جرائم بیمه تامین 
اجتماعی فعاالن اقتصادی تا تاریخ 1395/06/26، 

بخشنامه  و آیین نامه اجرایی »ماده 13 قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای 

کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( 
قانون مالیات های مستقیم«

 اعضا95/05/24

درخواست معرفی نماینده جهت عضویت در کارگروه 
مدیر عامل محترم شرکت گل گهرتقی زاده- اعضا95/05/31مشترك انجمن و بورس کاال

 فروش داخلی سنگ آهنـ  بررسی روش های انجام 
معامالت و تنظیم ساز و کار اجرایی و مالی آن با شرکت 

گل گهر
مدیر عامل محترم شرکت گل گهرتقی زاده- اعضا95/05/31
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اعالم آمادگی انجمن جهت توسعه همکاری بویژه ارائه 
طرح های سرمایه گذاری در بخش سنگ آهن ایران  
با صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و ارائه مشاوره جهت 

تسریع در ارزیابی طرح-های موجود در این حوزه 
جناب آقای دکتر عربی 95/06/27

مزرعه شاهی
مدیرعامل محترم صندوق بیمه سرمایه 

گذاری فعالیت های معدنی

 درخواست اصالح فهرست مصادیق مواد معدنی خام 
وقرار ندادن  سنگ آهن در این فهرست وفق بند " ب " 
ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر 
جناب آقای مهندس 95/09/02

رئیس محترم خانه معدن ایرانبهرامن

 درخواست جلسه در خصوص راهکارهای توسعه قابلیت 
جناب آقای دکتر مهدی 95/09/03های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

کرباسیان 
معاون محترم وزیر و ریاست سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران

تایید نامه تعدادی از بهره برداران محترم  معادن سنگ 
آهن کشور در خصوص لزوم لغو دستورالعمل های 
غیر قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه در 
حوزه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن و ارائه 

پیشنهادات انجمن

ریاست محترم مجمع نمایندگان استان جناب آقای مقصودی95/09/24
خراسان رضوی

ارسال پاسخ بیمه در مورد دریافت حق بیمه تامین 
مدیرعامل شرکت اسمیرانمشتاق مشتاقی95/09/24اجتماعی حمل و نقل

بررسی  پیشنهاد وزارت محترم صمت در خصوص وضع 
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس جناب آقای دکتر نوبخت 95/09/2۸عوارض صادراتی برای مواد معدنی

سازمان برنامه و بودجه کشور

 جلسه با موضوع هماهنگی بیشتر در مواجهه با شرکت 
های حمل و نقل دریایی به منظور کاهش هزینه های 

حمل دریایی
 اعضا95/09/29

درخواست تعیین وقت جلسه برای بحث و تبادل نظر 
 جناب آقای دکتر اسحاق 95/10/11پیرامون مسائل بخش خصوصی سنگ آهن 

معاون اول محترم رئیس جمهورجهانگیری

مخالفت صریح با پیشنهاد وضع عوارض بر محصوالت 
جناب آقا ی مهندس 95/10/12معدنی به ویژه سنگ آهن

غالمحسین شافعی
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران 

درخواست تعیین وقت جلسه برای بحث و تبادل نظر 
 جناب آقای دکتررضا 95/10/22پیرامون مسائل بخش خصوصی سنگ آهن 

ویسه
معاون محترم هماهنگی و نظارت 

معاون اول رئیس جمهور

گزارش جلسه کمیته ماده 3 سازمان توسعه تجارت 
جناب آقای مهندس قدیر 95/10/26)250/10/95(

قیافه
ریاست محترم هیات مدیره انجمن 

سنگ آهن ایران

اهم مشکالت سه سال اخیر کسب و کار سنگ آهن 
سرکار خانم مهندس نغمه 95/10/27جهت طرح با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

تخشا
دبیر محترم خانه صنعت و معدن  استان 

تهران

درخواست بررسی  مغایرت های قانونی ماده  54 به 
 حضرت آیت اهلل احمد 95/10/27الیحه برنامه ششم توسعه کشور

جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون 

اساسی

جناب آقای مهندس 95/11/10اعالم دالیل مخالفت با وضع عوارض صادراتی
مودودی

معاون محترم توسعه صادرات سازمان 
توسعه تجارت ایران
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جناب آقای  دکتر 95/12/02اعالم دالیل مخالفت با وضع عوارض صادراتی
فوالدگر

نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمیسیون 

معادن و صنایع معدنی 

 نقض حقوق مالکیت تعدادی از معادن سنگ آهن 
جناب آقای مهندس 95/12/04کشور 

غالمرضا ملکی
مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت 

اجتاعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
وکشاورزی تهران

جناب آقای  دکتر رضا 95/12/0۸اعالم دالیل مخالفت با وضع عوارض صادراتی
ویسه 

معاون محترم هماهنگی و نظارت 
معاون اول رئیس جمهور

جناب آقای مهندس قدیر 95/12/14گزارش جلسه با دکتر ویسه )0۸/12/95(
قیافه

ریاست محترم هیات مدیره انجمن 
سنگ آهن ایران

واگذاری پهنه های اکتشافی منتخب به کنسرسیوم 
جناب آقای  دکتر رضا 95/12/24اکتشافات معدنی ایران) تشکیل کنسرسیوم اکتشاف(

ویسه 
معاون محترم هماهنگی و نظارت 

معاون اول رئیس جمهور

 اعضا96/01/29اعالم زمان لغو معافیت صادراتی سنگ آهن

ی 
ملل

ن ال
ی بی

 ها
س

فران
 کن

ت به
هیا

زام 
اع

CISA اعضا95/09/22دعوت نامه 

اعضا95/11/06اعزام هیات به چین

Iranian Delegation to visit Russia95/12/17 Mr. Andre Loganski
 Russia's trade representative

in Iran

دعوت به حضور در تور صنعتی و معدنی روسیه و بازدید 
Metalloinvest اعضا96/02/25از معادن و تجهیزات فراوری شرکت 

دعوت به حضور  و سرپرستی در تور صنعتی و معدنی 
روسیه و بازدید از معادن و تجهیزات فراوری شرکت 

Metalloinvest
جناب آقای دکتر مهدی 96/02/25

کرباسیان 
معاون محترم وزیر و ریاست سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران

 Iranian Delegation visits to M/s Severstal96/03/01
 Mr. Mikhail

Yakimov
M/s Severstal

 Iranian Delegation visits to M/s
 Metalloinvest96/03/01Mrs. AnastasiyaM/s Metalloinvest

ضا
ه اع

ت ب
دما

ه خ
ارائ

 اعالم آمادگی برای برگزاری کارگاهی با عنوان آشنایی 
با مهم ترین تغییرات قانون معادن، حق بهره برداری و 

مدیریت هزینه«  
جناب آقای مهندس 95/04/02

شکوهی رازی 
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی 

تهران

 اعالم نشست ساالنه اعضای محترم انجمن با جناب 
 اعضا95/04/09آقای دکتر سرقینی، مجمع 95

 اعضا95/04/15برگزاری دوره آموزشی در خصوص ماشین آالت معدنی

ارسال صورتجلسه مجمع و اهم موضوعات مطروحه در 
 اعضا95/04/27نشست اعضای محترم انجمن و معاونت محترم معدنی

تخفیف 25 درصدی در هزینه مشارکت در ویرایش 
 اعضا95/05/27دوم" بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران" 
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درخواست تکمیل جدول های شیوه نامه معرفی کارآفرین 
 اعضا95/05/10برتر 

مصاحبه مکتوب- ویژه نامه چهارمین همایش 
بین"المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 

آهن ایران
 اعضا95/09/29

 تخفیف 30 درصدی ثبت نام در هفتمین همایش چشم 
انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار ویژه 

اعضا
 اعضا95/11/05

 تشکیل کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه تجارت 
 اعضا95/05/11انجمن از سوی هیات مدیره محترم

 اعضا96/01/29اعالم زمان لغو معافیت صادراتی سنگ آهن

 جلسه تعیین قیمت سنگ آهن صادراتی ایران ) 
 اعضا21/12/9695/12/1۸(

هن
گ آ

 سن
کار

ب و 
کس

ی 
عات

طال
ک ا

ل بان
کمی

 درخواست تکمیل اطالعات جهت تهیه گزارشی از وضع ت
 اعضا95/09/21موجود کسب و کار اعضای محترم انجمن

درخواست خالصه ای از طرح جامع فوالد به صورت 
مقاله شامل جایگاه سنگ آهن در چشم انداز 1404 
صنعت فوالد و انتظارات این صنعت از بخش سنگ 
آهن جهت تحقق آن چشم انداز، مشکالت و فرصت 

های پیش رو برای نشریه همایش

جناب آقای مهندس 95/09/21
مهران محبوب نژاد

معاون محترم برنامه ریزی شرکت 
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک

 درخواست برگزاری جلسه با موضوع تکمیل و 
اصالح اطالعات بخش سنگ آهن و سایر مواد 

معدنی ایران
مهندس علیرضا 95/05/04

رضایی

مدیریت محترم دفتر آمارهای 
صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار 

ایران
کی

مر
ی گ

 ها
رفه

ی تع
ساز

ی 
واقع

ت 
جه

ام 
اقد

رسال ارزش کاالهای صادراتی تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان این انجمن، بمنظور طرح در 

کارگروه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 22 آیین نامه 
اجرایی قانون گمرکی

جناب آقای مهندس 95/04/0۸
مظفرعلیخانی 

معاون محترم فنی و خدمات 
بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران

درخواست آمار کرایه حمل دریایی )بندرعباس به 
کشور چین( کاالی صادراتی انواع سنگ آهن در 

بازه زمانی سال"های 13۸3 لغایت 1393
جناب آقای خداکرم 95/06/27

اسکندری

مدیرکل محترم دفتر بررسی و 
تعیین ارزش گمرك جمهوری 

اسالمی ایران

گزارش جلسه تعیین ارزش سنگ آهن صادراتی 
جناب آقای مهندس 95/12/11در گمرك جمهوری اسالمی ) 09/12/95(

قدیر قیافه
ریاست محترم هیات مدیره انجمن 

سنگ آهن ایران

پاسخ درخواست اعالم ارزش کاالهای صادراتی 
در سال جاری و اعالم قیمت به گمرك به صورت 

هفتگی
جناب آقای مهندس  96/02/1۸

محمد الهوتی
ریاست محترم کنفدراسیون 

صادرات ایران
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بررسی مشکالت گمرکی درباره صادرات و یا 
جناب آقای مهندس  96/02/1۸واردات اعضای محترم انجمن سنگ آهن ایران

محمد الهوتی
ریاست محترم کنفدراسیون 

صادرات ایران

پاسخ درخواست اعالم ارزش کاالهای صادراتی 
در سال جاری و اعالم قیمت به گمرك به صورت 

هفتگی
جناب آقای مهندس 96/02/1۸

سیف 

معاونت محترم امور تشکلهای  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران

ی  
عدن

ت م
عاون

و م
یر 

 وز
ن با

 آه
گ

 سن
کار

 و 
سب

ن ک
عالی

ت ف
کال

مش
الم 

اع

جناب آقای دکتر جعفر 95/04/09اعالم اطالعات نشست با اعضای انجمن
سرقینی 

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

تجارت

مهمترین نکات اعالم شده از سوی اعضای این 
انجمن در نشست مشترك روز یکشنبه مورخ 

13/04/95
جناب آقای دکتر جعفر 95/04/20

سرقینی 

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

تجارت

 دعوت به ایراد سخنرانی در همایش سالیانه 
جناب آقای دکتر جعفر 95/10/0۸سنک آهن ایران

سرقینی 

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

تجارت

درخواست امکان دسترسی شرکتهای معدنی به 
جناب آقای دکتر جعفر 95/04/30حمایت های تامین سرمایه در گردش

سرقینی 

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

تجارت

 درخواست حذف هزینه های غیر قانونی و غیر 
منطقی زاید، معادن سنگ آهن کشور از قبیل 
جرایم اضافه برداشت و محاسبه حقوق دولتی 

سال های گذشته

جناب آقای دکتر جعفر 95/05/16
سرقینی 

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

تجارت

درخواست توقف اقدامات سازمان منابع طبیعی 
علیه معادن سنگ آهن و مشکالت ایجاد شده 

برای شرکت امیدکو
جناب آقای دکتر جعفر 95/07/13

سرقینی 

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

تجارت

 مخالفت صریح با وضع هرگونه عوارض بر 
جناب آقای دکتر جعفر 95/09/17صادرات سنگ آهن دانه"بندی

سرقینی 

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

تجارت

 و 
هن

ش آ
 ارز

یره
زنج

ی 
رس

ه بر
لس
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ح

شور
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ف

پیشنهاد برگزاری نشستی مشترك میان اعضای 
محترم هیات مدیره دو تشکل اصلی فعاالن 
زنجیره ارزش آهن و فوالد کشور و پیگیری 

تشکیل شورای آهن و فوالد

جناب آقای مهندس 95/0۸/04
خلیفه سلطانی

دبیرکل محترم انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران 

 دعوت به حضور در جلسه پایش و یکسان سازی 
جناب آقای مهندس 95/09/01طرح های فعال زنجیره فوالد

خلیفه سلطانی و...
دبیرکل محترم انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران 

95/11/19بررسی زنجیره ارزش آهن و فوالد کشور

جناب آقای مهندس 
خلیفه سلطانی/جناب 
آقای مهندس مهران 

محبوب نژاد

دبیرکل محترم انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران /مشاور 

طرح جامع فوالد کشور
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دعوت به شورای سیاستگذاری چهارمین همایش 
اعضای شورای 95/06/07انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 

 سیاستگذاری

 درخواست تشکیل اولین جلسه شورای 
جناب آقای دکتر 95/06/0۸سیاستگذاری همایش در حضور دکتر کرباسیان

مهدی کرباسیان 

معاون محترم وزیر و ریاست 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران

رزرو سالن های مرکز همایشهای بین المللی 
جناب آقای  مهندس 95/07/12صداو سیما

سید امین احمدی
مدیریت محترم مرکز همایشهای 

بین المللی صداو سیما

ریاست محترم اداره امور مالیاتی  95/0۸/15درخواست حضور ناظر در همایش انجمن
401500

  95/09/06دعوت از مهمانان ویژه همایش چهارم انجمن

دعوت به سخنرانی و حضور در همایش چهارم 
جناب آقای مهندس 95/09/09انجمن

حامد سلطانی نژاد
مدیرعامل محترم شرکت بورس 

کاالی ایران

جناب آقای دکتر  95/09/24 دعوت به حضور و سخنرانی در همایش
کاظم اورعی

 عضو محترم هیات علمی دانشگاه 
استرلینگ انگلستان  

جناب آقای دکتر 95/09/29دعوت به سخنرانی در همایش 
مهدی کرباسیان 

معاون محترم وزیر و ریاست 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران

حمایت از چهارمین همایش بین المللی انجمن 
جناب آقا ی مهندس 95/09/29سنگ آهن ایران 

غالمحسین شافعی
ریاست محترم اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

حمایت از چهارمین همایش بین المللی انجمن 
جناب آقای دکتر 95/10/01سنگ آهن ایران 

مهدی کرباسیان 

معاون محترم وزیر و ریاست 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران

حمایت از چهارمین همایش بین المللی انجمن 
جناب آقای مهندس 95/10/01سنگ آهن ایران 

خوانساری 
ریاست محترم اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران

جناب آقای دکتر پدرام 95/10/06دعوت به سخنرانی در همایش 
سلطانی

نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 دعوت به ایراد سخنرانی در همایش سالیانه 
جناب آقای مهندس 95/10/0۸سنک آهن ایران

نعمت زاده
وزیر محترم وزارت صنعت، معدن 

و تجارت

 دعوت به ایراد سخنرانی در همایش سالیانه 
جناب آقای دکتر رضا 95/10/12سنک آهن ایران

انصاری

نماینده محترم مجلس شورای 
اسالمی و عضو شورای عالی 

معادن

 دعوت به ایراد سخنرانی در همایش سالیانه 
جناب آقای دکتر 95/10/15سنک آهن ایران

مجتبی خسرو تاج

قائم مقام  محترم وزیر در امور 
تجارت و رئیس سازمان توسعه 

تجارت ایران



24گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 

سمتمخاطبتاریخ موضوعرده

حمایت از چهارمین همایش بین المللی انجمن 
جناب آقای دکتر 95/11/11سنگ آهن ایران 

مهدی کرباسیان

معاون محترم وزیر و ریاست 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران
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اعالم فرمول پیشنهادی بورس کاال برای محاسبه 
 هیات مدیره95/0۸/29قیمت در رینگ داخلی

 اعضا95/09/07دعوت به جلسه  بورس کاال) 15/09/95(

 اعضا95/09/22دعوت به جلسه  بورس کاال) 24/09/95(

 ارسال نظرات پیرامون پیشنهاد ساماندهی 
صادرات از طریق بورس کاال و ایجاد رینگ 

صادراتی
جناب آقای مهندس 96/03/07

مسعود کمالی اردکانی

مدیر کل محترم  دفترتوسعه 
صادرات محصوالت صنعتی و 

معدنی سازمان توسعه تجارت ایران

ضا
ی اع

اخل
ت د

الفا
اخت

ی 
گیر

ی 
پ

اختالفات گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی 
جناب آقای مهندس 95/10/27معادن آسیا و کاال آوران فجر پاسارگاد

جاودانی

مدیرعامل محترم گروه سرمایه 
گذاری و توسعه اقتصادی معادن 

آسیا

متن جوابیه ارسالی از سوی مدیرعامل محترم 
گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن 

آسیا برای شرکت کاال آوران فجر پاسارگاد
جناب آقای مهندس 95/11/19

اسدی

 مدیر محترم منابع انسانی و امور 
اداری شرکت کاالآوران فجر 

پاسارگاد 

 سرکارخانم مهندس 95/12/09اعالم شکایت مفکو و درخواست داوری انجمن
مدیرعامل محترم شرکت پرسالسلطانی

متن جوابیه ارسالی از سوی مدیرعامل محترم 
 جناب آقای مهندس 95/12/12شرکت کاال آوران فجر پاسارگاد

جاودانی

مدیرعامل محترم گروه سرمایه 
گذاری و توسعه اقتصادی معادن 

آسیا

جناب آقای حمیدرضا 95/12/14پاسخ پرسال به اعالم شکایت مفکو
عبدالعلی

مدیرعامل محترم شرکت فن آوران 
مغناطیس ایرانیان

من
انج

آگهی روزنامه مجمع عمومی بهمراه  فهرست 
جناب آقای مهندس 95/04/0۸اسامی شرکت های واجد شرایط حضور

حاجی پور 

معاون محترم امور تشکل های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران

عدم امکان مشارکت اعضای دارای بدهی در 
 اعضا95/04/0۸فرایند رای گیری 

درخواست ارائه معرفی نامه توسط نمایندگان 
  95/04/12شرکت کننده در مجمع 

 درخواست ثبت در روزنامه رسمی صورتجلسه 
جناب آقای مهندس 95/05/04مجمع عمومی

حاجی پور 

معاون محترم امور تشکل های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران

 اعضا95/05/26حق عضویت 95
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درخواست  حمایت برای تامین هزینه های خرید 
مدیر عامل محترم شرکت گل گهرتقی زاده- اعضا95/05/31ملک برای انجمن

دریافت وام قرض الحسنه چهار ساله  به منظور 
جناب آقای مهندس 95/07/04تامین محل کار انجمن

غالمحسین شافعی
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران

 اطالعیه تغییرآدرس و اطالعات تماس انجمن 
جناب آقای مهندس 95/09/22تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

نادر سیف

سرپرست محترم امور تشکل های  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران

جناب آقای مهندس  95/0۸/29اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1395 
ژیانی   

مدیرعامل محترم شرکت طوس 
مسیر

جناب آقای مهندس 95/09/20پیشنهاد مبلغ برگزاری کارگاه بورس کاال
حامد سلطانی نژاد

مدیرعامل محترم شرکت بورس 
کاالی ایران

درخواست وقت نطق قبل از دستور در نوزدهمین 
جناب آقای مهندس 95/09/24جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران

اشرف
دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ارسال پرونده مالیات عملکرد سال 93 از طرف 
حوزه مالیاتی و درخواست قراردادن گژارش ها در 

اختیار انجمن
ریاست محترم هیات تجدید نظر 95/09/2۸

هیات محترم حل 30/09/95 دفاعیه مالیات عملکرد سال 1392
  سازمان امور مالیاتی کشوراختالف مالیاتی          

هیات محترم حل 95/10/07 دفاعیه مالیات عملکرد سال 1393
  سازمان امور مالیاتی کشوراختالف مالیاتی          

هیات محترم حل 95/10/07 دفاعیه مالیات تکلیفی سال 1393
  سازمان امور مالیاتی کشوراختالف مالیاتی          

جناب آقای مهندس 96/02/03 دعوت به عضویت شرکت میدکو در انجمن
علی  پالیزدار

قائم مقام محترم مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره  شرکت توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

جناب آقای مهندس 96/02/12اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1396 
علی احد نژاد

 مدیرعامل محترم شرکت سنگ 
آهن گنو  

 دعوت به عضویت شرکت سرمایه گذاری معادن 
جناب آقای مهندس 96/02/25و فلزات در انجمن

عزیراله عصاری
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه 

گذاری معادن و فلزات

 دعوت به عضویت شرکت آهن و فوالد ارفع در 
جناب آقای مهندس 96/02/25انجمن

علیرضا خیاط
مدیرعامل محترم شرکت آهن و 

فوالد ارفع

درخواست مساعدت در حل مشکالت تشکل های 
جناب آقای مهندس 96/03/02عضو اتاق و اعالم منابع در آمد انجمن ها

حاجی پور

معاون  محترم کسب و کار 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تهران
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اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1396 
شرکت محترم فوالد سیرجان 96/03/23شرکت فوالد سیرجان

ایرانیان

 دعوت به عضویت شرکت  پارس دیبا بنیان در 
جناب آقای مهندس 96/03/27انجمن

شرکت محترم پارس دیبا بنیانمحمدرضا شکرریز

جناب آقای مهندس 96/04/11درخواست ناظر اتاق ایران برای مجمع 96
سیف 

معاونت محترم امور تشکلهای  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران

اعالم مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1396 
جناب آقای مهندس 96/04/11شرکت فوالد رشتخوار

محمد شکفته
 مدیرعامل محترم مجتمع فوالد 

رشتخوار  

درخواست پرداخت هزینه عضویت شرکت های 
 اعضا96/04/21عضو انجمن

ی 
لیات

ت ما
عافی

و م
ع لغ
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 گی

پی
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گ آ
 سن
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ص

درخواست تفسیر رسمی از نحوه محاسبه و اعمال 
جناب آقای سید کامل 96/02/02معافیت های مالیاتی صادراتی پس از لغو آن

تقوی نژاد
معاون محترم وزیر و ریاست 

سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست اصالح تفسیر نادرست سازمان امور 
مالیاتی از مصوبه شورای اقتصاد و قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر
جناب آقای دکتر جعفر 96/03/02

سرقینی

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

تجارت

اصالح تفسیر نادرست سازمان امور مالیاتی از 
جناب آقای دکتر 96/03/24مصوبه مورخ 95/04/2۸ شورای اقتصاد

نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور
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تسهیالت و خدمات ارائه شده به اعضا 

ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های عضو

شرح خدماتردیف

پی گیری موضوعات و مشکالت اعضا با وزارت خانه و سایر نهادهای مرتبط خدمات حقوقی1

پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط خدمات حل اختالف2

خدمات مشاوره ای3
ارائه خدمات مشاوره ای مالیاتی 

ارائه ی خدمات مشاوره ای حقوقی 

خدمات توسعه کسب و کار اعضا4

تسهیل امور گمرکی اعضا 

جمع آوری و ارائه اطالعات بازارهای هدف صادراتی در غالب گزارش 

ایجاد دایرکتوری اعضا در سایت انجمن و تخصیص پروفایل اختصاصی به هر 
یک از شرکت-های عضو

تهیه فهرست و معرفی توانمندی های اعضا در کاتالوگ فارسی و انگلیسی 

اعزام و پذیرش هیات های تجاری 

سازماندهی همایش ها و نمایشگاه های تخصصی 

تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خاریجی 

درج آگهی اعضا در سایت انجمن و ایجاد لینک مستقیم سایت شرکت عضو 

ارائه تخفیف ویژه به اعضا برای درج آگهی در بولتن و سایت

خدمات آموزشی5

برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی 

برگزاری دوره های آموزشی عمومی 

برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در حوزه های مرتبط با کسب و کار 
اعضا 

نظرسنجی از اعضا برای برگزاری دوره های مورد نیاز 

اطالع رسانی دوره های آموزشی 

خدمات اطالع رسانی6

ارائه اخبار و اطالعات حوزه معدن و سنگ آهن به اعضا از طریق سایتبه صورت 
روزانه و بولتن الکترونیکی به صورت هفتگی 

اطالع رسانی قوانین و مقرات و بخشنامه های ناظر بر حوزه معدن و صنایع 
معدنی به اعضا

اطالع رسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد



گزارش های آماری 
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درصد تحقق مصوبات هیات مدیره

 میزان حضور اعضای هیات مدیره در جلسات

 
 

 برگزاری دوره های آموزشی عمومی 
  اعضا برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در حوزه های مرتبط با کسب و کار

 نظرسنجی از اعضا برای برگزاری دوره های مورد نیاز 
 اطالع رسانی دوره های آموزشی 

6 

 خدمات اطالع رسانی

بولتن  ووزانه ورت رارائه اخبار و اطالعات حوزه معدن و سنگ آهن به اعضا از طریق سایتبه ص
 الکترونیکی به صورت هفتگی 

 عضای به امعدن اطالع رسانی قوانین و مقرات و بخشنامه های ناظر بر حوزه معدن و صنایع
 اقتصاداطالع رسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و 

 

 
 گزارش های آماری 

 
 
 

 
 تحقق مصوبات هیات مدیرهدرصد 

 
 
 
 

  میزان حضور اعضای هیات مدیره در جلسات

73

4

24

انجام شده 
انجام نشده 
در حال انجام 

تعداد مکاتبات انجمن از 9۵/1/1 الی  96/4/1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1/4/96 الی  1/1/95از تعداد مکاتبات انجمن 

 
 

 1/4/96الی   1/1/95 جزئیات مکاتبات انجمن از 
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کیوان جعفری   پروا سلطانی بهرام شکوری قدیر قیافه
 طهرانی  

 بهادر احرامیان سجاد غرقی مهرداد اکبریان  
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 صادره وارده
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واحد روابط عمومی

انجام ماموریت های انجمن بدون سازماندهی روابط عمومی اثربخش امکان پذیر نمی شد. انجام وظیفه نمایندگی، مستلزم دفاع از منافع 
صنفی در مقابل سایر ذینفعان بیرونی، همچون دولت و سایر رقبا است. شبکه سازی و تسهیل گردش اطالعات از کارویژه های دیگری است، 
که بدون وجود ارتباطات گسترده با اعضا تحقق نمی یابد. در سال گذشته روابط عمومی انجمن در قالب مجموعه ای از فعالیت های ارتباطی 
تحت عناوین »ارتباط با رسانه ها و سازمان ها«، »ارتباط با اعضا«، »پژوهش و سنجش افکار«، »برنامه ریزی«، »انتشارات«، »امور فرهنگی 
و نمایشگاه ها« و  بهره گیری از ابزارهای  نوین  ارتباطی  )از جمله  اینترنت ، انتشارات و ارسال ایمیل و پیام کوتاه ، تلگرام و ...( وظایف  بنیادی  

و اساسی  خویش  را در زمینه های  مختلف ارتباطات  درون  سازمانی و برون  سازمانی  پیش  برد.  

تعدادنمایهردیف
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گزارش مصاحبه های نمایندگان انجمن با رسانه ها

نماینده انجمنمحل چاپعنوان مصاحبهتاریخردیف

دستور غیرقانونی شهرداری سنگان درخصوص تعطیلی 195/04/14
قدیر قیافهماین نیوزمعادن منطقه

اخراج 5000 نفر از کارکنان معادن سنگ آهن از دی 94 295/04/14
سید علیرضا سیاسی راد ماین نیوزتاکنون

مهرداد اکبریان ماین نیوزسنگ آهنی ها خسته اند نه به خاطر روزه!395/04/14

سجاد غرقی ماین نیوزچرا بخش معدن از تسهیالت دولت مستثنی شد؟495/04/14

بهرام شکوری روزنامه صمت افت رشد اقتصادی چین زنگ خطری برای ایران 595/04/26

اقتصاد دولتی منشأ مشکالت از جمله حقوق نجومی است/ 695/04/20
قدیر قیافهخبرگزاری فارسبهره وری مدیران باید مالك پرداخت ها باشد

صندوق بیمه معدنی کمکهای خوبی به معدنکاران کرده 795/04/2۸
بهرام شکوریماین نیوزاست

بهرام شکوریماین نیوزموازی کاری در واحدهای تحقیقاتی ایمیدرو و زمین شناسی۸95/04/30

بهرام شکوریماین نیوزاستراتژی نادرست دولت در زمینه صادرات مواد معدنی995/05/01

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصاد1095/05/10

11
توجه به »صندوق 
بیمه« راهی برای 
توسعه بخش معدن

کیوان جعفری طهرانیسجاد غرقی دنیای اقتصاد 

قدیر قیافهخبرگزاری ایسنادر دو سال گذشته 6000 شغل معدنی از دست رفت1295/05/13

ممنوعیت خام فروشي، مانع توسعه جذب سرمایه به بخش 1395/05/12
بهادر احرامیانپایگاه خبری معدن نیوزمعدن

قدیر قیافهماین نیوزبعید است قیمت جهانی سنگ آهن پایین بیاید1495/05/16

بهرام شکوریروزنامه صمتلزوم بازنگری حقوق دولتی در قانون معادن1595/05/16

قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتافزایش صادارت محصوالت معدنی 1695/05/23

بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزقدیر قیافهبولتن نیوز17

بهرام شکوریروزنامه صمتچرا مشکالت اقتصادی ایران حل نمی شود؟ 1۸95/05/26

سید علیرضا سیاسی راد خبرگزاری ایرنانیاز داخلی، دلیل اصلی کاهش صادرات سنگ آهن است1995/05/26

بهرام شکوریماین نیوزانتقاد شدید از عملکرد صندوق بیمه فعالیت های معدنی2095/05/27

قدیر قیافهماین نیوزپیشنهاد تشکیل شوراهای عالی معادن در استان ها2195/05/27

قدیر قیافهخبرگزاری ایرنادولت با تشکل های خصوصی فعال همفکری کند2295/05/27

قدیر قیافهخبرگزاری ایلناتنها 20 واحد معدنی در کشور فعال هستند2395/05/27
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بهرام شکوریخبرگزاری ایرناحقوق دولتی معوقه معادن بخشیده شود2495/05/27

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصادتشکیل شورای استانی معادن2595/05/2۸

سید علیرضا سیاسی راد خبرگزاری ایرنابنگاه های معدنی به بسته حمایتی نیاز دارند2695/05/27

نشست خبری هیات روزنامه تعادل پالس هاي منفي به سرمایه گذاران معدني2795/05/2۸
مدیره 

نشست خبری هیات روزنامه صمتباید و نبایدهای فعالیت معادن کوچک و متوسط 2۸95/05/30
مدیره 

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادبازنگری مزیت های تولید در حوزه فوالد2995/05/31

قدیر قیافهماین نیوزانتقاد از عملکرد صندوق بیمه فعالیت های معدنی3095/05/31

بهرام شکوریماین نیوزاستفاده از بورس کاال برای شفاف سازی قیمت ها3195/05/31

بهرام شکوریروزنامه صمتشفاف سازی قیمت سنگ آهن با ورود به بورس کاال3295/06/01

سجاد غرقی ماین نیوزاصالح سیاست های دولت در بخش معدن3395/06/02

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادشکاف سرمایه گذاری در زیرساخت های جهانی3495/06/06

قدیر قیافه- سید افشین ماین نیوزگره خوردن سرنوشت سنگ آهن ایران به صنعت فوالد3595/06/06
حسینی

کاهش قیمت های جهانی باعث کاهش صادرات سنگ 3695/06/06
قدیر قیافهماین نیوزآهن شده است

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری "چهارمین همایش 3795/06/16
هیات مدیره ایمیدرو بین المللی سنگ آهن " برگزار شد

دنیای اقتصاد بررسی بهترین شیوه قیمت گذاری سنگ آهن3۸95/06/16
قدیر قیافه- بهرام 

شکوری " سجاد غرقی 
" سید بهادر احرامیان

بهرام شکوری ماین نیوز70 درصد واحدهای سنگ آهن تعطیل شدند3995/06/15

سید علیرضا سیاسی راد روزنامه صمتشوك در بازار داخلی سنگ آهن4095/06/17

بهرام شکوری ماین نیوزتشکیل کنسرسیوم برای نجات سنگ آهن از رکود4195/06/19

هیات مدیره روزنامه صمتضرورت تجمیع معادن سنگ آهن4295/06/21

بهرام شکوری روزنامه دنیای اقتصادبزرگ ترین  خام فروش این مرز و بوم کیست؟4395/07/10

بهرام شکوری- سجاد روزنامه دنیای اقتصادادغام واحدهای معدنی و فوالدی در ایران از حرف تا عمل4495/07/11
غرقی 

بهرام شکوری ماین نیوزتعیین حقوق دولتی یکسان برای همه معادن اشتباه است4595/07/12

بررسی موانع همکاری های مشترك برای تولید و صادرات 4695/07/1۸
کیوان جعفری طهرانی-آیروپکسسنگ آهن ایران به چین

سیدعلیرضا سیاسی راد 
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عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال/ مازاد 4795/07/24
سید علیرضا سیاسی راد معدن 24عرضه، مجوز صادرات می گیرد

کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادنیمه پنهان صادرات سنگ آهن4۸95/07/19

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتپیش بینی هایی از حال و آینده بازار فوالد ایران4995/07/25

بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزاحتمال صادرات 15 میلیون تن سنگ آهن5095/07/27

کیوان جعفری طهرانیقدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصاد51

بهرام شکوری ماین نیوزتمام انتقادات شکوری از صندوق بیمه فعالیت های معدنی5295/07/27

بهرام شکوری ماین نیوزسهم ۸0 درصدی بخش کشاورزی در اتالف آب کشور5395/07/2۸

کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادکشف قیمت واقعی سنگ آهن با عرضه در بورس کاال5495/0۸/02

بهرام شکوری معدن نامه چشم سرمایه گذاران معدنی دنیا به معادن ایران5595/0۸/03

بهرام شکوری ماین نیوزجزئیات حضور ایران در منا ماینینگ شو 5695/0۸/042016

بهرام شکوری _ سید روزنامه صمتکاهش خام فروشی با حضور در رینگ داخلی بورس کاال5795/0۸/11
علیرضا سیاسی راد

ایران با کدام اولویت ها مي تواند در تجارت جهاني موفق 5۸95/0۸/16
کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادباشد؟

سجاد غرقی ماین نیوزنقش آفرینی بورس کاال در بحران سنگ آهن5995/0۸/16

سجاد غرقی ماین نیوزوزارت صنعت، وزارت مبارزه با معدنکاری شده است6095/0۸/23

آمارسازی در بخش معدن/کارخانجات توان جذب 6195/0۸/23
سجاد غرقی خبرگزاری مهرسنگ آهن تولیدی را ندارند

راهکار توسعه صادرات مواد معدنی/ کنسرسیوم فروش 6295/0۸/23
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری مهرتشکیل شود

تکمیل زنجیره ارزش با برنامه و "تدبیر" ممکن است نه با 6395/0۸/25
سجاد غرقی ماین نیوز"مبارزه با صادرات"

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24آمارسازی در بخش معدن6495/0۸/29

سجاد غرقیسجاد غرقی روزنامه تفاهم65

سجاد غرقی عصر اقتصاد 1۸0 معدن سنگ آهن تعطیل است6695/0۸/25

بهرام شکوریماین نیوزعوارض صادرات مواد معدنی اشتباه محض است6795/0۸/2۸

بهرام شکوریماین نیوزلزوم عرضه سنگ آهن در بورس کاال6۸95/09/01

کیوان جعفری طهرانیماین نیوزانتخابات امریکا نگاه جهان را به معادن ایران تغییر نداد6995/09/07

بهرام شکوری _ سید ماین نیوزچشم امید سنگ آهنی ها به بازار داخلی است7095/09/07
علیرضا سیاسی راد
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بهرام شکوریماین نیوزمزایای عرضه سنگ آهن در بورس کاال7195/09/12

اعتماد به بخش خصوصی راهکار تحقق اهداف اقتصاد 7295/09/10
بهرام شکوریخبرگزاری هد هدمقاومتی

قدیر قیافهخبرگزاری ایسنازنجیره ارزش فوالد هنوز می لنگد7395/09/0۸

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتتولید 33/16میلیون تن فوالد در ایران7495/09/14

سید علیرضا سیاسی رادروزنامه صمتشوك در بازار داخلی سنگ آهن 7595/09/17

بهرام شکوریماین نیوزذخایر سنگ کشور برای 200 سال آینده هم جوابگوست7695/09/14

منفعت صادرکنندگان سنگ آهن از افزایش نرخ دالر موقت 7795/09/16
قدیر قیافهخبرگزاری ایسنااست

مهرداد اکبریانماین نیوزمعاونت معدنی هیچگاه در کنار معدنی ها نبوده است7۸95/09/16

سجاد غرقیماین نیوزسرمایه گذاری معدنی دچار خونریزی است7995/09/16

بهرام شکوریماین نیوزوضع عوارض بر صادرات سنگ آهن منطقی نیست۸095/09/16

بهرام شکوریماین نیوزعوامل بازدارنده رونق معادن۸195/09/17

قدیر قیافه- سید افشین ماین نیوزبخت معدنی ها با افزایش نرخ دالر یار نبود۸295/09/20
حسینی

بهرام شکوریروزنامه صمتنگاه بخش خصوصی به خصوصی سازی۸395/09/21

دردسرهای تعویض اسکناس در هند، زنگ خطری برای ۸495/09/22
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24ایران 

قدیر قیافهکیوان جعفری طهرانیخبرآنالین۸5

سجاد غرقیروزنامه دنیای اقتصادعارضه یابی »عوارض« در حوزه سنگ آهن۸695/09/23

سید بهادر احرامیانروزنامه دنیای اقتصادچشم انداز روشن برای بازار فوالد کشور۸795/09/24

کیوان جعفری طهرانیماین نیوزواکسن کشنده وزارت صمت!۸۸95/09/24

ایجاد دیوار تعرفه ای برای برای صادرات سنگ آهن اشتباه ۸995/09/25
بهرام شکوریماین نیوزاست

قدیر قیافهماین نیوزاخذ عوارض از صادرات مواد معدنی قانونی نیست9095/09/27

قدیر قیافهماین نیوزکنسانتره سنگ آهن مشمول عوارض صادرات نیست9195/09/27

وضع عوارض خالف آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع 9295/09/2۸
قدیر قیافهماین نیوزموانع تولید

بهرام شکوریماین نیوزنامه اعتراضی فعاالن معدنی به نوبخت9395/09/2۸

کیوان جعفری طهرانیفرصت امروز 2019 سال حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران9495/09/29

قدیر قیافهاگزیم نیوزواکاوی دالیل ضعف تجاری ایران و روسیه9595/09/30
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سجاد غرقیفرصت امروز تشویق صادرات سنگ آهن به نفع کشور است9695/10/01

هزینه ناکارآمدی بنگاهداری صنایع فوالد را نباید 9795/10/04
سید علیرضا سیاسی رادماین نیوزمعدنکاران پرداخت کنند

پروا سلطانی ماین نیوزوضع عوارض معدنکاران را مجبور به تعدیل نیرو می کند9۸95/10/05

سید افشین حسینیماین نیوزقیمت سنگ آهن در بازار داخلی واقعی شود9995/10/05

کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری ایرناسرمایه گذار خارجی خواستار تثبیت نرخ ارز است10095/10/06

انتظارفعاالن بخش معدن، پاسخگویی مسووالن دولتی و 10195/10/06
قدیر قیافهخبرگزاری ایرناتعهد به وعده ها است

درخواست یک تشکل صنفی از دولت برای استفاده از 10295/10/06
سید علیرضا سیاسی رادخبرگزاری ایرناسیاست تشویقی در بخش معدن

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزوضع عوارض صادرات، عجوالنه بود10395/10/07

بهرام شکوریهیات مدیرهروزنامه دنیای اقتصاد104

هیات مدیرهمعدن نامهبرنامه های چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران10595/10/06

تامین مالی شرکت های معدنی با صندوق های 10695/10/07
بهرام شکوریماین نیوزسرمایه گذاری

شناسایي نیاز صنایع داخل با عرضه مواد خام در رینگ 10795/10/15
قدیر قیافهفوالد نیوزداخلي بورس کاال

بخش خصوصی نمی تواند پاسخگوی ریسک های دولتی 10۸95/10/15
کیوان جعفری طهرانیخبرآنالینباشد

جزئیات پنل مهم تحلیل چالش های حمل ونقل دریایی 10995/10/17
کیوان جعفری طهرانیماین نیوزسنگ آهن

قدیر قیافهفوالد نیوزلزوم واگذاری مکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن به بازار11095/10/19

»میانگین موزون هزینه سرمایه« راه پیش بینی 11195/10/20
کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتکسب وکارها

قدیر قیافهماین نیوزعرضه 12 تا 14 میلیون تن سنگ آهن مازاد بر نیاز کشور11295/10/19

هیات مدیرهروزنامه دنیای اقتصادرویارویی مخالفان و موافقان عوارض سنگ آهن11395/10/22

اندیشه اهالی سنگ آهن درشرایط اقتصاد مقاومتی/یافتن 11495/10/24
قدیر قیافهخبرگزاری ایرناگوش شنوا

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصادسنگ آهن تا دهه فجر در بورس کاال عرضه می شود11595/10/25

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتتاثیر هزینه حمل دریایی بر قیمت کاال11695/10/23

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادحذف بخش خصوصی با اهرم عوارض11795/10/26

قدیر قیافهماین نیوز3 مزیت عرضه سنگ آهن در بورس کاال11۸95/10/25
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شکل گیری یک ایده معدنی خطرناك و مشکل ساز در 11995/10/26
سجاد غرقیماین نیوزدولت و مجلس

بهرام شکوریماین نیوزدیدار معدنی با مجلسی ها در 1۸ بهمن ماه12095/10/26

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادسه اصل جذب پول در معادن12195/10/2۸

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتایجاد حلقـه های اتصال بیــن دولت، صنعت و دانشگاه12295/11/02

کیوان جعفری طهرانیخبرآنالینچین چه خوابی برای ترامپ دیده  است؟12395/11/06

از بین 170 معدن سنگ آهن کشور تنها 20 معدن فعال 12495/11/11
سید بهادر احرامیانفوالد نیوزهستند

بهرام شکوریشبکه خبراستراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور وجود ندارد12595/11/17

مهرداد اکبریان ماین نیوزدرخواست صنعت سنگ آهن برای آزادسازی قیمت ها12695/11/17

بهرام شکوریماین نیوزبی مهری دولت به صنایع تامین کننده ماده اولیه صنایع مادر12795/11/1۸

احتمال تبدیل ایران به واردکننده سنگ آهن دانه بندی تا 3 12۸95/11/1۸
سید علیرضا سیاسی رادماین نیوزسال آینده

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصادترکش های »عوارض« برای سنگ آهنی ها12995/11/20

قدیر قیافهماین نیوزاوضاع معدن در برنامه ششم به نفع بخش خصوصی نیست13095/11/19

سید بهارد احرامیانسایت خبری ماین نیوزدولت و بخش خصوصی در مسیر چشم انداز 13195/11/191404

کیوان جعفری طهرانیبهرام شکوریروزنامه صمت132

کارشناسان وزارت صمت هم پیشنهاد عوارض صادرات 13395/11/27
بهرام شکوریماین نیوزمواد معدنی را قبول ندارند

سید بهادر احرامیانفوالد نیوزشرکت در همایش های خارجی ضد ملی نیست13495/12/04

مهرداد اکبریان روزنامه دنیای اقتصادآزادسازی قیمت سنگ آهن با سازوکار بورس13595/12/07

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتتشریح برنامه ایران برای تولید 55میلیون تن فوالد13695/12/0۸

بهرام شکوریروزنامه صمتسیاست های سنگ آهنی زیر ذره بین13795/12/10

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتسرمایه های خارجی، عامل تحرك معادن13995/12/15

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتسرمایه های خارجی، عامل تحرك معادن14095/12/15

قدیر قیافهماین نیوزمنتفی شدن عوارض صادرات سنگ آهن به احتمال زیاد14195/12/17

بورس یک ســازوکار شــفاف و تجربه شده در سراســر 14295/12/22
قدیر قیافهفوالد نیوزدنیا اســت

بهرام شکوریماین نیوزجهش معدنی عربستان زنگ خطری برای ایران14395/12/22

مهم ترین مسئله زنجیره سنگ آهن و فوالد اکتشافات 14495/12/22
بهرام شکوریقدیر قیافهمعدنی است
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کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادکیوان جعفری طهرانیچیالن145

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتزوم ایجاد برندینگ برای مواد معدنی در ایران 14695/12/25

کیوان جعفری طهرانیفوالد نیوز"بِرندسازی"؛ عامل توسعه جهانی معدن14796/01/15

کیوان جعفری طهرانیماین نیوزضع تعرفه روی صادرات سنگ آهن ایران منتفی شد14۸96/01/04

کیوان جعفری طهرانیفوالد نیوزمي ماهي مناسب براي سنگ آهن خواهد بود14996/01/16

سجاد غرقیروزنامه صمتمزیت های دور از چشم معادن کوچک 15096/01/19

کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری تسنیمتحریم ها و تاثیر آنها بر موضوع برندینگ 15196/01/20

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادکیوان جعفری طهرانیدنیای معدن152

تاکید دولت بر حمایت از صادرات و تعیین تکلیف قطعی 15396/01/27
هیات مدیرهآیروپکسموضوع عوارض صادراتی سنگ آهن

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتعوامل موثر بر برندینگ مواد معدنی 15496/01/27

کیوان جعفری طهرانیفوالد نیوزچرا قیمت سنگ آهن ناگهان افت کرد؟15596/01/30

وزارت صنعت عواید واگذاری معدن گل گهر را به خزانه 15696/01/29
کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادواریز نکرد

بهرام شکوریجام جم آنالینچالش های حمل ونقل درتوسعه معدن و صنایع معدنی15796/01/29

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادقول نوبخت برای حذف عوارض گندله و سنگ آهن15۸96/02/02

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصاددر تصمیم ها از نظرات ما استفاده کنید15996/02/06

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتبررسی معادالت سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر معدن16096/02/04

کیوان جعفری طهرانیفوالد نیوزتحلیل شرایط پیچیده بازار سنگ آهن و فوالد16196/02/06

قدیر قیافهگسترش تجارتتسهیل روابط تاجران ایران و روسیه16296/02/03

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتنقش تشکل های بخش خصوصی در برندسازی16396/02/10

نسخه سوئیسی برای نظام مالیاتی ایران/ الزامات 16496/02/09
بهرام شکوریمعدن نامهسیاست های معدنی در دولت آینده

قیمت سنگ آهن در ایران با قیمتهای جهانی فاصله 16596/02/10
قدیر قیافهفوالد نیوزمعناداری دارد

بهرام شکوریدنیای اقتصاد تولد دوباره صنعت سنگ آهن در آغوش بورس کاال16696/02/13

دولت وضع عوارض صادراتی سال 96 را با یک تنفس 6 16796/02/1۸
بهرام شکوریدنیای اقتصادماهه به نیمه دوم سپرد

سایه انتخابات بربازار جهانی فوالد/بازار درانتظار آرایش 16۸96/02/13
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری مهرسیاسی4کشور

کیوان جعفری طهرانیفوالد نیوزرقابت نادرست فوالدسازان ایرانی در بازارهای خارجی16996/02/17
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اظهارات رئیس انجمن سنگ آهن درباره معدن زغال سنگ 17096/02/16
قدیر قیافهخبرگزاری ایسناآزادشهر

بهرام شکوریفوالد نیوزچرا معادن کشور از ما قربانی می گیرد؟17196/02/20

برندینگ، همپای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده 17296/02/19
کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتباالتر

همکاری های خوب بخش دولتی در منتفی شدن عوارض 17396/02/21
قدیر قیافهماین نیوزبر روی صادرات سنگ آهن فرآوری شده

بهرام شکوریروزنامه صمتیزد قطب جدید سرب و روی ایران17496/02/25

قدیر قیافهفوالد نیوزآینده بازار سنگ آهن قابل پیش بینی نیست17596/02/26

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتنقش نشان سازی در صادرات سنگ های تزئینی17696/02/30

تنها یک جهش اقتصادی در 4 سال آتی تضمین کننده 17796/03/01
سجاد غرقیآیروپکستداوم توسعه کشور است

قدیر قیافه- بهرام روزنامه صمتمعدنی ها چشم انتظار توجه دولت دوازدهم17۸96/03/01
شکوری _ سجاد غرقی 

قدیر قیافهعصر اقتصاد نیاز به سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری در صنایع معدنی17996/03/02

فرصت تاریخی انتخابات ریاست جمهوری برای اصالحات 1۸096/03/02
ساختاری در اقتصادی  

روزنامه جمهوری 
کیوان جعفری طهرانیاسالمی 

بهرام شکوریماین نیوز دولت دوازدهم به بخش معدن توجه ویژه داشته باشد1۸196/03/03

قدیر قیافهآیروپکسلزوم تشکیل وزارت معدن و صنایع معدنی در دولت آتی1۸296/03/03

روزنامه جمهوری ایران، پیشرو تولید آهن اسفنجی در جهان 1۸396/03/06
کیوان جعفری طهرانیاسالمی 

کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتچرخش سعودی هـا از نفت به معادن1۸496/03/06

قدیر قیافهدنیای اقتصادکام تلخ معدن در شورای معادن استانی1۸596/03/0۸

پروا سلطانی روزنامه صمتبودن یا نبودن؟ مسئله حق است1۸696/03/0۸

مالیات 10 درصدی مسکن به صنعت فوالد هم ضربه 1۸796/03/16
کیوان جعفری طهرانیتسنیممی زند

بهرام شکوریفوالد نیوزهزینه فایده اخذ حقوق دولتی از بخش معدن1۸۸96/03/13

اهداف و آرمانهای امام )ره( برای تعالی ایران اسالمی 1۸996/03/14
بهرام شکوریخبرگزاری ایرنا تبیین شد

سید علیرضا سیاسی راد ماین نیوز ادامه افت قیمت سنگ آهن19096/03/15

پیامد ادغام وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی کم توجهی 19196/03/16
بهرام شکوریخبرگزاری ایرنا به بخش معدن است
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کیوان جعفری طهرانیروزنامه صمتطرد قطر، فرصت معدنی یا بحرانی زودگذر؟19296/03/17

سجاد غرقیماین نیوز دوره نگاه تاسیسی به معادن تمام شده است19396/03/22

قدیر قیافهماین نیوز بیکاری 3000 نفر از کارگران معدنی منطقه سنگان19496/03/22

بهرام شکوریماین نیوز اتاق بازرگانی مادر همه تشکل هاست19596/03/22

اعتراض برخي تشکل هاي معدني به عدم دعوت در 19696/03/23
قدیر قیافه- بهرام دنیای اقتصادنشست وزارت صنعت

شکوری – سجاد غرقی

سید علیرضا سیاسی راد روزنامه صمتحیات معادن کوچک در گرو توجه دولت به بازار19796/03/22

بهرام شکوریروزنامه صمتمجلس و اتاق بر سر یک میز برای حل مشکالت19۸96/03/22

راهبرد احتمالی قطر برای مواجه با عربستان/ساخت بنادر 19996/03/22
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری مهر سرعت می گیرد

سجاد غرقیدنیای اقتصادسربارهای هزینه ای در بخش سنگ آهن20096/03/23

قدیر قیافهگسترش تجارت برای برقراری تجارت آزاد با اوراسیا چه کنیم؟20196/03/31

بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری 20296/04/04
بهرام شکوریرویدادبیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد

بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری 20396/04/04
بهرام شکوریرویدادبیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد

قدیر قیافهروزنامه صمتبورس، بخشی از پازل سرمایه گذاری در سنگ آهن20496/04/04

قدیر قیافهروزنامه صمتبورس، بخشی از پازل سرمایه گذاری در سنگ آهن20596/04/04

سجاد غرقیدنیای اقتصادفرصت های معدن کاری کوچک مقیاس20696/04/07

سید علیرضا سیاسی راد روزنامه صمت 2 ماموریت اصلی تشکل ها در نیمه دوم دهه 90 20796/04/07

هیات مدیرهروزنامه صمتسید علیرضا سیاسی راد تعادل20۸

کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری مهر کف و سقف  سنگ آهن در سال 2017 20996/04/21

قدیر قیافه- مهرداد روزنامه صمتدورنمای کاهش نرخ جهانی سنگ آهن21096/04/20
اکبریان
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 جزئیات اطالع رسانی روابط عمومی انجمن

مقایسه اطالع رسانی روابط عمومی در سال 93، 94 و 9۵

جزئیات تعداد اخبار منتشر شده در سایت انجمن در سال 9۵و 96 جزئیات تعداد اخبار منتشر شده در سایت انجمن در سال 
9۵و 96

 
 

 دولت اعتماد تا باشند امانتدار هاتشکل 20/04/96 208
 هیات مدیره روزنامه صمت کنند جلب را

  2017آهن در سال سنگ کف و سقف 21/04/96 209
 

 طهرانی جعفری کیوان اقتصاد دنیای

 جهانی نرخ کاهش دورنمای 20/04/96 210
 داد اکبریانمهر -قیافه قدیر روزنامه صمت آهنسنگ

     
     

 

 
  جزئیات اطالع رسانی روابط عمومی انجمن

 
 
 

 95و  94، 93مقایسه اطالع رسانی روابط عمومی در سال 
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مقایسه جزئیات اخبار منتشر شده در بولتن در سال 93،94 و9۵

جزئیات اطالع رسانی در گروه تلگرام انجمن 

 
 

 95و 93،94ار منتشر شده در بولتن در سال مقایسه جزئیات اخب
 

 
 

 
  جزئیات اطالع رسانی در گروه تلگرام انجمن
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اخبار  آمار و گزارش ها  خبر نامه ها  ویدئو های خبری اطالع رسانی ها 

 
 

 95و 93،94ار منتشر شده در بولتن در سال مقایسه جزئیات اخب
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نشست ها،کنفرانس های مطبوعاتی  و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی

بازتاب در رسانه ها نماینده انجمن موضوعتاریخردیف
برنامه اقتصاد و معدن- رادیو اقتصادبهرام شکوریضرورت تغییر و تحول در نظام مهندسی معدن195/4/1

برنامه گفت و گوی اقتصادی-رادیو بهرام شکوریبا رویه های غیر رقابتی در تولید چه باید کرد؟295/4/12
گفت و گو

چالش های حوزه صنعت و معدن در رونق بخشی 395/5/4
برنامه گفت و گوی اقتصادی-رادیو بهرام شکوریبه تولید داخلی

گفت و گو

26 مرداد ماه 4
1395

نشست مطبوعاتی )وضعیت محیط کسب و کار 
معدن کاری سنگ آهن و آخرین اقدامات و برنامه 
های انجمن برای توسعه کسب و کار سنگ آهن 

ایران، اعالم برنامه های سومین همایش بین 
المللی انجمن(

قدیر قیافه، بهرام شکوری، 
پروا سلطانی، کیوان 

جعفری طهرانی، سجاد 
غرقی

بیش از 9 خبرگزاری و روزنامه از جمله: 
ایرنا، مهر، تسنیم، ایسنا، ایلنا، روزنامه 

دنیای اقتصاد، روزنامه گسترش صمت، 
سایت خبری ماین نیوز، سایت خبری 

معدن24، روابط عمومی ایمیدرو، ماهنامه 
توسعه معادن

برنامه سوال-رادیو گفت و گوبهرام شکوریتولیدات داخلی اما با کیفیت ، موانع و راهکارها595/5/13
چالش-رادیو اقتصادبهرام شکوریاحیای واحدهای تولیدی شعار یا واقعیت695/6/15
برنامه چالش-رادیو اقتصادبهرام شکوریاحیای واحدهای تولیدی شعار یا واقعیت795/6/22

بهرام شکوری، سجاد سیاستگذاری بخش معدن ایرانآذر ۸95
رادیو اقتصادغرقی

"افزایش ذخایر 5 ماده معدنی استراتژیک، شامل 995/9/2
رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیطال، مس، روی، سنگ آهن و ذغال سنگ"

برنامه گفت و گوی اقتصادی-رادیو بهرام شکوریاقتصاد معدن و پدیده خام فروشی در اقتصاد ایران1095/9/2
گفت و گو

برنامه گفت و گوی اقتصادی-رادیو بهرام شکوریچرا اقتصاد ایران هنوز مقاوم نیست؟1195/9/2۸
گفت و گو

20 دی ماه 12
رادیو اقتصادقدیر قیافهمکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن ایران1395

شبکه خبر-1۸:30بهرام شکوریبررسی الزام ها و چالش های توسعه استانی1395/11/17

11 اسفند ماه 14
شبکه خبر-1۸:30بهرام شکوریبررسی الزام ها و چالش های توسعه استانی1395

برنامه راه ابریشم رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیصادارت سنگ آهن تا فوالد21 اسفند 1595

21 فروردین 16
ماه  96

"بررسی مشخصات گمرك موفق بر اساس 
رادیو اقتصادسید علیرضا سیاسی راداستراتژی اقتصاد مقاومتی":

رادیو اقتصادسجاد غرقیعوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندیخرداد 1796

مهندس قیافه، بهرام نقد سیاست های معاونت معدنیخرداد 1۸96
-شکوری، سجاد غرقی

شبکه دو- اخبار 20:30بهرام شکوریاخبار1996/3/21
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شبکه خبر- 22:45بهرام شکوریبررسی روند خصوصی سازی2096/4/4
برنامه پرسمان-رادیو گفت و گوبهرام شکوریگستره صنایع دستی در توسعه اقتصاد بومی2196/4/10

19 تیر ماه 22
شبکه دو- اخبار 20:30بهرام شکوریذخیره قطعی 1/3 میلیارد تنی سنگ آهن در ایران1396

نشست خبری

27 مرداد ماه 1
1395

لغو معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن در شرایط 
رکودی اشتباه است

قدیر قیافه، بهرام شکوری، 
سجاد غرقی، سید علیرضا 

سیاسی راد
نشست خبری

6 دی ماه 2
1395

برنامه های چهارمین همایش بین المللی سنگ 
آهن ایران

قدیر قیافه، بهرام شکوری، 
نشست خبریسید بهادر احرامیان

 
 

 نشست خبری 

مرداد ماه  27 1`
1395 

لغو معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن در شرایط رکودی اشتباه 
 است

قدیر قیافه، بهرام شکوری، سجاد 
 نشست خبری غرقی، سید علیرضا سیاسی راد

دی ماه  6 2
1395 

 برنامه های چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران
 

قدیر قیافه، بهرام شکوری، سید 
 نشست خبری بهادر احرامیان

 
 

 اخبار منتشر شده  در سایت انجمن:

 
 

 سایر فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی :
  سنگ آهن ایران بین المللیهمایش  چهارمینانتشار ویژه نامه انجمن به مناسبت  
 اطالعیه ها  و انتشار آخرین اخبار انجمن، مقاالت 
 مدیریت ایمیل های انجمن 
 مدیریت گروه تلگرام انجمن 
  هاارتباط با رسانه ها و تهیه بانک اطالعات رسانه 

 حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

294

602
تعداد اخبار با موضوع انجمن 
سایر اخبار 

 نحوه مشارکت تاریخ برگزاری برگزارکننده محل برگزاری گردهمایی/همایش/ نمایشگاه
3rd Iran Steel Export 

Perspective Conference Dubai Metal Expert 07/09/2016  سخنرانی کیوان جعفری طهرانی 
Raw 16th China Int'l 

Materials & Steel Conference Dalian CISA 23/09/2016  سخنرانی کیوان جعفری طهرانی 

Focus Iran Summit 2016 Tehran 
International 

Finance 
Magazine 

26-27/09/2016  سخنرانی کیوان جعفری طهرانی 

2nd Iranian Iron & Steel Esfahan Metal Bulletin 26-28/09/2016  سخنرانی کیوان جعفری طهرانی 

اخبار منتشر شده  در سایت انجمن

سایر فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی

- انتشار ویژه نامه انجمن به مناسبت چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران 
ـ انتشار آخرین اخبار انجمن، مقاالت و اطالعیه ها 

ـ مدیریت ایمیل های انجمن
ـ مدیریت گروه تلگرام انجمن

ـ ارتباط با رسانه ها و تهیه بانک اطالعات رسانه ها
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حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه
 3rd Iran Steel

 Export Perspective
Conference

DubaiMetal Expert2016/09/07سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 16th China Int'l Raw
 Materials & Steel

Conference
DalianCISA2016/09/23سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 Focus Iran Summit
2016

Tehran
 International Finance

Magazine2016/09/27-26سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 2nd Iranian Iron &
Steel Conference

EsfahanMetal Bulletin2016/09/2۸-26سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 Trade, Export & Project
Finance

DubaiTXF Middle East2016/11/0۸-07سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 12th Annual “Platts
 Steel Markets Asia

Conference
MumbaiPlatts2016/11/1۸-17سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 2017 China Iron Ore
Conference

DalianMetal Bulletin2017/02/23-22سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 2017 ICMBEE
 International"
 Conference on
 Management,

 Business, Economics
 "and Education

Dubai2017/03/03-02سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

 3rd MENA Billet &
 Steel Making Raw

Materials Conference
DubaiMetal Expert12-11th April, 

سخنرانی کیوان جعفری طهرانی2017

 5th World DRI & Pellet
Congress

DubaiMetal Bulletin27-26th April, 
سخنرانی کیوان جعفری طهرانی2017

سمینار علمی و تخصصی 
اقتصاد مقاومتی از اقدام 
تا عمل با رویکرد بررسی 
ظرفیت ها و الزامات مقاوم 

سازی اقتصاد

سخنرانی بهرام شکوری تیر 1395کرمان

فرصت های سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در صنایع 

سرب و روی ایران، کنفرانس 
فلزات پایه

سخنرانی  بهرام شکوریشهریور 1395متال بولتنمتال بولتن، تهران

اهمیت ایمنی و بررسی 
نقش اقتصادی آن در اقتصاد 
معدن- همایش تجلیل از 
برگزیدگان المپیاد ایمنی 

استان کرمان

سخنرانی بهرام شکوریمهر، 1395کرمان
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نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

نگاهی به قانون معادن-
سخنرانی بهرام شکوری1395/7/1۸اتاق بازرگانیپرداخت ها

سخنرانی بهرام شکوری1395/7/26اتاق بازرگانیآب

نمایشگاه و کنفرانس منا 
حضور بهرام شکوری1395/۸/4دبیماینینگ شو

دومین اجالس معدن و 
صنایع معدنی ایران

تهران-مرکز همایش های 
سخنرانی بهرام شکوری20 و 21 آذر 1395صدا و سیما

سخنرانی بهرام شکوری1394/9/29اتاق بازرگانیاصالح قانون معادن

نقش مدیریت در اقتصاد 
سخنرانی بهرام شکوری1394/10/16شیرازمعدن

بررسی قیمت گذاری حلقه 
های زنجیره ارزش  سنگ 

اهن تا فوالد
سخنرانی بهرام شکوری1394/10/23اتاق بازرگانی

انواع روش های تامین 
مالی و  اهمیت جذب 

سرمایه گذاری )با نگاهی 
به استان کرمان(

سخنرانی بهرام شکوریبهمن 1395استانداری کرماناستانداری کرمان

هفتمین همایش چشم 
انداز صنعت فوالد و معدن 

ایران

مرکز همایش های بین 
27 بهمن 1395دنیای اقتصادالمللی صدا و سیما

سخنرانی بهرام شکوری
حضور در پنل

پنجمین کنگره جهانی 
آهن اسفنجی و گندله

مرکز همایش های بین 
سخنرانی بهرام شکوری27 بهمن 1395متال بولتنالمللی صدا و سیما

اهمیت سرمایه گذاری  
مستقیم خارجی با رویکرد 
ویژه به بخش معدن کشور

چهارمین همایش ملی 
سخنرانی بهرام شکوریاردیبهشت 1396معادن روباز

اولین کنفرانس آهن و 
شهریور95متال بولتناصفهان- ایرانفوالد ایران

سخنرانی سجاد غرقی  با موضوع 
ظرفیت سرمایه گذاری در معادن 
کوچک و متوسط مقیاس ایران

هیئت نمایندگان اتاق 
آبان 95اتاق بازرگانیتهران- ایرانایران

سخنرانی سجاد غرقی با موضوع 
وضعیت بحرانی معادن سنگ آهن 

ایران
کمیسیون معادن اتاق 

کمیسیون معادن اتاق تهران-ایرانایران
 سخنرانی سجاد غرقی با موضوع دی 95ایران

معادن کوچک و متوسط ایران

کنفرانس تامین مالی 
اردیبهشت TXF95آمستردام- هلندکامودیتی ها

سخنرانی سجاد غرقی با موضوع 
تجارت و سرمایه گذاری در پروژه 
های بازرگانی کامودیتی در ایران 

پس از توافق هسته ای
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نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

22 مین سمپوزیوم جهانی 
خرداد95متال بولتنبرلین- آلمانسنگ آهن

سخنرانی سجاد غرقی با موضوع 
وضعیت تولید و تجارت سنگ 

آهن ایران
سمینار روش های مدرن 

بازاریابی و فروش 
محصوالت فوالدی و مواد 

اولیه

اردیبهشت 96استیل پالستهران

واحد آموزش و پژوهش 

آموزش
برگزاری دوره های آموزشی 

1- تجربه موفق مدیریت بهره وری در دوران رکود صنعت معدن  )مدرس: مهندس محمد جواد مرشدی( 
2- تحلیل چالش های حمل نقل دریایی در کسب و کار سنگ آهن ایران با حضور شرکت های بین الملل کشتیرانی(خلیج آبی، هفت دریا، 

مدیر پنل: کیوان جعفری طهرانی(
3- استراتژی های جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی برای تولیدکنندگان سنگ آهن و محصوالت باال دستی )کنسانتره، گندوله وآهن 

اسفنجی( )کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین الملل آیروپکس ومدیرعامل شرکت جامع تجارت و پیمان مولوی، مالک و موسس شرکت 
یورو اینوست انگلیس و موسس آکادمی سرمایه گذاری و تامین مالی مولوی(

4- کارگاه مدیریت معادن با استفاده از تکنولوژی های نوین و مروری بر نحوه بازیابی چرخه آب در معادن )مدرس: دکتر الکساندر پوتارین، 
)Verysell مدیرعامل شرکت

پژوهش
- به روزرسانی گزارش اصالح زنجیره ارزش از سنگ آهن تا فوالد

بررسی زنجیره ارزش از سنگ آهن تا فوالد و نحوه سیاست گذاری و الگوهای اداره زنجیره ارزش و تعیین بهترین الگو برای زنجیره ارزش 
سنگ آهن تا فوالد

- تهیه گزارش وضع موجود سنگ آهن و به روز رسانی آن 
- تهیه گزارش متوسط هفته و نرخ تغییرات قیمت سنگ آهن ویژه گمرك جمهوری اسالمی ایران هفتگی 

گزارشات هفتگی تغییرات قیمت سنگ آهن ایران بر اساس موسسه متال بولتن )CFR سنگ آهن دانه بندی 62 درصد( و یومتال )کنسانتره، 
سنگ آهن دانه بندی از عیار 53-60 درصد برای سنگ آهن هماتیتی و مگنتیتی(
- تهیه گزارش هفتگی از شرایط فروش سنگ آهن ایران ویژه موسسه متال بولتن  

- به روزرسانی تاثیر سیاست های دولت در کسب و کار سنگ آهن
- انتشار 1 شماره گزاره برگ با هدف اطالع رسانی فعالین کسب و کار سنگ آهن

- تهیه گزارش پیش بینی و بررسی آینده قیمت سنگ آهن بر اساس مطالعات موسسات جهانی
- بروزرسانی گزارش بررسی اهمیت حضور در بازارهای صادراتی و علت اهمیت مشوق های صادراتی

- بروز رسانی گزارش بررسی ریسک های تجاری در آینده در مقابل معدنکاری
- بروزرسانی گزارش بررسی وضعیت ذخایر سنگ آهن از منظر زمین شناسی و نقش آن در آینده تولید سنگ آهن

- بررسی وضع عوارش صادراتی
- روش قیمت گزاری سنگ آهن 

- بررسی عرضه سنگ آهن در بورس کاالی ایران
- مهمترین چالش های بخش معدن و راه کارهای پیش رو
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- معدنکاری کوچک و متوسط  مقیاس
- گزارش به کمیسیون معادن اتاق ایران

- مشکالت اصلی معدنکاران بخش خصوصی سنگ آهن ایران
- تهیه ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران 
- تهیه گزارش عملکرد انجمن برای ارائه در مجمع سال 1395

عناوین مباحث ارائه شده در کنفرانس های بین المللی 
- Iron Ore, DR Grade Material & Beyond- China- September 2015 
- DR Grade Material & Beyond- Iran- September 2015 
- Iran’s Iron and Steel Industry Development and its Role in Global Iron Ore Supply-China- March 2016 
- Iron Ore self-sufficiency as an advantage of Iranian Steel Exporters- Dubai- April 2016 
- Iran’s Iron Ore Update & Perspective on Global Iron Ore Market- China- September- 2016 
- Commodity trade balance in Iran’s iron and steel markets- Iran- September 2016 
- Iran Mining Sector keeping up with global trend- Iran- September 2016 
- Iran’s General program to Export Steel in 2016- Dubai- September-2016 
- Challenges and opportunities in Iran steel industry- India- November 2016 
- Iran’s Iron and Steel Industry Development and its role in Global Iron Ore Supply-  February 2017 
- Concentrate, Pellets & DRI to supply to MENA Region- Dubai- April- 2017 
- Iran – World leading DRI production rates- Dubai- April-2017 

آمار و اطالعات 
- اقدام جهت تهیه آمار تولید اعضای انجمن سنگ آهن ایران  

- تهیه و بروز رسانی آمار مورد نیاز تولید، صادرات زنجیره سنگ آهن و وضعیت تجارت
- تهیه آمار مربوط به تعطیلی معادن سنگ آهن و تعدیل نیروی انسانی 

گزارش بانک اطالعاتی بخش آمار و پژوهش

توضیحعنوان بانک اطلالعاتیردیف
تهیه اطالعات طرح های منتخب و واحدهای فعال در زنجیره فوالد، طرح جامع فوالدطرح جامع فوالد1
2benchmarkمطالعات تطبیقی سنگ آهن توسط موسسات بین المللی
3Presentationفایل سخنرانی آخرین کنفرانس های سنگ آهن و فوالد جهان
قیمت، تولید، مصر ف جهانی، صاردات، معادن سنگ آهن و فوالدآمار و اطالعات سنگ آهن و فوالد4
گزارش های تحلیل بازار و قیمت سنگ آهن توسط موسسات بین المللیتحلیل بازار و قیمت سنگ آهن 5

گزارش پایش محصوالت معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی آکار پایش محصوالت معدنی6
ایران

گزارش های جهانی تجارت در زنجیره فوالدتجارت در زنجیره فوالد7
آیین نامه های اجرایی قوانین مرتبط کشورآیین نامه ها۸
آمار و اطالعات ایران و جهان در زمینه تولید، صادرات و مصرف فوالداطالعات فوالد9
تهیه گزارش و اطالعات مورد نیاز کمیسیون معادن اتاق ایرانکمیسیون معادن10
گزارشات و مقاالت مربوط به سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در بخش معدنسرمایه گذاری11
گزارشات و مقاالت مربوط به فرآوری و پر عیار سازی سنگ آهنفرآوری و پر عیار سازی12
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گزارشات جهانی مربوط به بهره وری بخش معدنبهره وری13
گزارشات و مقاالت مربوط به مدیریت در بخش معدنمدیریت14
گزارشات جهانی مربوط به تحلیل ریسک بخش معدنریسک15
گزارشات جهانی نحوه ارزیابی و اداره زنجیره ارزشزنجیره ارزش16
گزارشات جهانی تحلیل محیط کسب و کارتحلیل محیط کسب و کار17
اقدام برای تهیه گزارش های موسسات بین المللی پالتس و متال بولتنپالتس و متال بولتن1۸
تهیه آرشیو قیمت سنگ آهن یومتال 19
تهیه آرشیو قیمت سنگ آهن متال بولتن 20
تهیه آرشیو قیمت سنگ آهن پلتس 21

واحد تحقیق و توسعه

جزئیات عملکرد واحد تحقیق و توسعه انجمن 

نمودار مقایسه ای عملکرد بخش تحقیق و توسعه انجمن در سال 93، 94 و 9۵
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خالصه گزارش
چهارمین همایش بین المللی 

سنگ آهن ایران 
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چهارمین همـایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با حضور مقامات کشوری، فعاالن حوزه سنگ آهن اعم 
از معدنکاران، سرمایه گذاران، شرکت های پیمانکاری، شرکت های حمل و نقل و لجستیک، انبارداران، بانکـ ها، شرکت های بیمه، شرکت های 

کارگزاری بورس، تشکل های صنفی مرتبط، روز نوزدهم دی ماه 1395 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش چهار کارگاه با موضوع های زیر که با استقبال معدنکاران, متخصصان، دانشجویان و عالقه مندان حوزه سنگ آهن روبرو شد، 

برگزار شد.

۱- تجربه موفق مدیریت بهره وری در دوران رکود صنعت معدن     
     مدرس: مهندس محمد جواد مرشدی 

 
سرفصل ها

1. مقدمه سخنرانی
2. انجام فاز شناخت و شناسایی نقاط هزینه ساز و تاثیر گذار بر روی اثربخشی و کارایی مجموعه

ISO/9001:2008 و استاندارد ISOو ISO14001:2004 ،OHSAS18001:2007  3. پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت
IEC17025:2005

4. ایجاد دیدگاه فرآیندی در سازمان
5. ایجاد روش های جدید و استاندارد جهت جمع آوری اطالعات

6. اندازه گیری و پایش و تحلیل اطالعات و استفاده از متدودولوژی جهت بهبود مستمر
7. کنترل هزینه های پنهان

۸. چگونگی حمایت مدیران ارشد سازمان از پیاده سازی سیستم های کیفیت

2- پنل تحلیل چالش های حمل نقل دریایی در کسب و کار سنگ آهن ایران   
با حضور 5 شرکت بین المللی کشتیرانی)خلیج آبی، هفت دریا، ...( مدیر پنل : کیوان جعفری طهرانی 

بحث، تبادل نظر ،  بررسی مشکالت و سواالت رایج در رابطه با موضوعات استیودورینگ )بارگیري کشتي( و گرفتن بهترین نرخ حمل  
دریایي 

۳- استراتژي هاي جذب سرمایه گذاري و فاینانس خارجي براي تولید کنندگان سنگ آهن و محصوالت 
)DRI و آهن اسفنجي Pellet باال دستي )کنسانتره، گندوله

مدرسین:  کیوان جعفری طهرانی )رئیس امور بین الملل آیروپکس و مدیرعامل شرکت جامع تجارت( و پیمان مولوی )مالک و موسس شرکت 
یورو اینوست انگلیس و موسس آکادمي سرمایه گذاري و تامین مالي مولوي.(

موضوعات: 
1. آشنایی با کلیه روش ها و استراتژي هاي رایج سرمایه گذاري خارجي و پتانسیل هاي معدنکاري ایران در دو مبحث FDI )جذب سرمایه 

گذاري مستقیم خارجي( و فاینانس )تامین سرمایه(
2. شناخت بیشتر چشم انداز بازار جهاني مواد معدني براي تامین سرمایه.

3. رتبه بندي جهاني براي معادن و شرکت هاي معدني.
4. بازار بورس مبتني بر تامین مالي معادن و صنایع معدني

5. سوال و جواب 

4. کارگاه مدیریت معادن با استفاده از تکنولوژی های نوین و مروری بر نحوه بازیابی چرخه آب در 
معادن       

Verysell مدرس: دکتر الکساندر پوتارین، مدیرعامل شرکت

معرفی
ـ تاثیر معدنکاری بر منابع آب منطقه ای

ـ مدیریت پایدار منابع آب و با توجه به مخاطرات زیست محیطی
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ـ هیدرولوژی آب های سطحی برای مدیرت و طراحی سیستم زهکشی مناسب در معادن
ـ اصالح و بازیابی آب های آلوده به فلزات سنگین و زهاب اسیدی

ـ راهکارهای قابل اجرای در اصالح و بازیابی آب در مرحله فرآوری مواد معدنی
ـ سدهای باطله و چرخه آب از آنها به کارخانه

 فاکتورهای مهم در هسته الگوی تکنولوژی خدمات، روشها و تکنولوژی
 روند دنیای تکنولوژی

 روند دنیای صنعت
 نگاهی خالقانه به خدمات فناوری اطالعات برای افزایش سرمایه گذاری موثر

 مدیریت معدن در سطح اجرایی، برنامه ریزی و پایش
 فواید اجرایی سازی  برنامه ریزی معدن

 مدیریت ساختار

اهم موضوعات مطرح شده در چهارمین همایش سنگ آهن ایران
قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران: 

 ۸0 درصد معادن سنگ آهن در 3 سال اخیر متاثر از شرایط بازار جهانی و ریزش قیمت ها، تعطیل شده است.با اشاره به اینکه از مجموع 
200 معدن سنگ آهن، 20 معدن فعال است، افزود: با تعطیل شدن معادن سنگ آهن حدود 10 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش 
سنگ آهن از دست رفت؛ در حالی که موضوع اشتغال در سخنان رهبری و ریاست جمهوری و دیگر مسئوالن به صراحت تاکید شده است.

 هرچند با رشد قیمت های جهانی سال گذشته بارقه امید زده شد و مدتی ادامه یافت ولی هنوز معدنکاران از کمای ناشی از بحران بازار 
جهانی بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرمنتظره وضع عوارض 5 تا 15 درصد مواد مختلف معدنی از وزیر صنعت، معدن و تجارت 

مواجه شدیم .
 وی با انتقاد از ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم گفت: ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم متاسفانه در مجلس تصویب شد به رغم 

مشورت های بخش خصوصی که به دولت و مجلس ارائه شد. به گفته وی اجرای این ماده زیان های زیادی را برای بخش خصوصی خواهد 
داشت. آیا سرمایه گذار خارجی با دیدن این وضعیت در قانون معادن، برنامه ششم توسعه و... باز هم حاضر به سرمایه گذاری در معدن و 

صنایع معدنی ایران خواهد شد؟ 
 به عنوان انجمن سنگ آهن ایران کامال با موضوع غیرکارشناسی وضع عوارض روی صادرات مواد معدنی آن هم در شرایط کنونی مخالفیم. 

پیشنهاد سه سال پیش وزارتخانه نیز در این زمینه از سوی شورای اقتصاد رد شد. وی افزود: به ما می گویند در بحث وضع عوارض دنبال 
منافع ملی هستیم؛ اما سوال ما اینجاست که تشخیص منافع ملی با کیست، آیا صرفا با شماست؟ هند چند سال پیش روی صادرات 

سنگ آهن عوارض گذاشت؛ ولی این تجربه شکست خورد و بخش معدن این کشور دچار عقب افتادگی شد و هم اکنون این کشور به 
واردات سنگ آهن وابسته شده است.

 حذف معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن هم خالف قانون بود. متاسفانه شورای عالی معادن و شورای اقتصاد هم به آن رای مثبت دادند که 
هم اکنون در حال اجراست. حتما از دیوان عدالت اداری برای استیفای حق خود اقدام خواهیم کرد.

 اعالم غیرکارشناسی عوارض صادراتی موجب حیرت فعاالن این بخش شد و ما به عنوان انجمن سنگ آهن ایران با وضع هرگونه عوارض 
صادراتی سنگ آهن مخالفیم و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نابهنگام است.

 محیط کسب و کار واحدهای تولیدکننده و صادرکننده به بن بست رسیده است، همفکری و همکاری نهادینه میان دولت و بخش خصوصی 
از مهم ترین راههای پیشگیری برای نجات محیط کسب و کار این بخش است.

 رئیس انجمن سنگ آهن وضعیت معدن و صنایع معدنی را بحرانی توصیف کرد و گفت: بیشتر بخش های اقتصادی ایران از رکود خارج 
شده اند جز بخش معدن و این بخش رشد منفی هم داشته،انتظار داشتیم سیاست گذار بخش معدن به جای تنبیه، فعاالن این حوزه را 

تشویق کند.
 وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم تقاضای وضع عوارض بر این مواد شده است، گفت: براساس مواد مصرح در آئین نامه اجرایی 

رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور، سنگ آهن دانه بندی مشمول مواد خام نیست؛ در حالیکه وزارتخانه آن را ماده خام می داند، 
براساس قانون ماده خام به موادی گفته می شود که پس از استحصال تغییر شکل پیدا نکند.

 قیافه افزود: ما اکنون نه تنها کمبود سنگ آهن نداریم؛ بلکه با مازاد تولید در این بخش مواجهیم و اگر امسال رشد 10 درصدی را داشته 
باشیم سال آینده به 30 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم در حالیکه در بدترین شرایط ما 42 میلیون تن تولید سنگ آهن داشتیم که مفهوم 

آن این است به رغم مشکالت سنگ آهنی ها ما نیاز تولیدکنندگان فوالد را تامین کرده ایم.
 به دنبال عرضه سنگ آهن معادن در رینگ داخلی بورس کاال هستیم. این کار باعث مشخص شدن میزان مازاد عرضه سنگ آهن داخلی و 

تعیین قیمت مناسب برای آن می شود. اگر پس از عرضه مشتری وجود نداشت مجوز صادرات به آن کاال داده می شود. 
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دکتر مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد
 ایمیدرو 6 معدن دارای پتانسیل معدنی در حوزه مس، سنگ آهن و طال به عنوان یکی از برنامه های سازمان ایمیدرو است که از طریق 

فراخوان به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.سیاست دولت بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در معادن است و هنگامی که فعالیت 
اکتشافی با ریسک باال همراه است، ایمیدرو وارد عمل می شود و پس از دستیابی به ذخیره الزم، عرصه به بخش خصوصی واگذارمی شود.
 ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای از طرف دولت، ریسک کار اکتشافی را می پذیرد و در مناطقی را که از نظر اکتشاف مثبت ارزیابی می 

شود، بخش خصوصی را برای مشارکت دعوت می کنیم.
 از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن انتظار داریم که در خصوص موارد یاد شده، ایمیدرو را یاری کنند تا به وظایف خود بهتر 

عمل کنیم
 اگر مسئله تجمیع معادن انجام نشود، هر روز دغدغه هایی مانند قیمت تمام شده، رقابت، حمل و نقل، تولید، فروش و صادرات گریبان ما را 

می گیرد.
 انجمن سنگ آهن مسئله تجمیع یا ادغام را باید در دستور کار خود قرار دهد. چون در بازار رقابتی امروز، وضعیت برای این معادن سخت تر 

خواهد شد.
 برای کاهش قیمت تمام شده باید به سمت استفاده از فناوری های نوین و همچنین مسیرهایی که بتواند قیمت تمام شده تولید را کاهش 

دهد، برویم. عالوه بر معادن کوچک، معادن بزرگ هم باید به این مسئله توجه کنند.
 همچنین موضوع آب، قیمت تمام شده، محیط زیست و بازار از مسایل اساسی است که باید در دستور کار انجمن سنگ آهن قرار بگیرد و 

ما به عنوان ایمیدرو آماده همکاری در این زمینه ها هستیم. 
 با فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در یک سال گذشته 400 میلیون تن ذخیره جدید سنگ آهن بدست آمده که این رقم در سال های 96 و 

97 بسیار بیشتر خواهد شد. کشور باید به سمت صنایع پایین دستی برود اما مشکل ما بحث تامین مالی است
  زنجیره تولید بتدریج در حال به بهره برداری رسیدن است و می تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و تالش ایمیدرو کمک به تحقق 

این مهم است.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی
 طی 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در حوزه معدن نداشتیم و نگاه دولت به آن استراتژیک نیست؛ بلکه نگاه مقطعی و کوتاه مدت دارد 

و بدتر آنکه بخش خصوصی هم همین نوع نگاه را دارد. 
 در سال 13۸4 میزان استخراج از معادن حدود 160 میلیون تن و سهم فعالیت های معدنی در اقتصاد کشور حدود یک درصد بود. با گذشت 
10 سال میزان استخراج به 350 تا 390 میلیون تن رسید، اما میزان سهم همان یک درصد باقی ماند. یعنی سهم معدن در اقتصاد کشور 

طی 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی نکرده است. 
 سیاست های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه های شبه دولتی مثل فوالد و خودرو بوده نه بخش خصوصی واقعی که این ایراد است و 

بحث های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی فرسایشی و تکراری شده است و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می کنند. اگر 
مقایسه کنیم با کشورهایی که مسیر توسعه را روانتر طی کردند، می بینیم دولت و بخش خصوصی با هم هستند. 

 باید به این نکته توجه شود که بخش معدن چقدر با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها همکاری داشته  و باید به این موضوع توجه 
اساسی شود. 

 چرخه عمر بسیاری از صنایع کشور رو به پایان است. باید طوری مدیریت کنیم که این چرخه روی دور جدیدی بیفتد یا به گونه ای این 
بنگاه ها تعطیل شوند تا به ورطه ورشکستگی نیفتند.

 متاسفانه نه در دولت و نه در بخش خصوصی نگاه راهبردی به توسعه نداریم و دولت و دستگاههای مختلف با تصمیم های مقطعی و 
موردی چارچوب هایی را تعیین می کنند.

 نظام بانکی به علت نبود سازوکارهای روز دنیا تمام اقتصاد ما را گرفتار خود کرده است، با گذشت یکسال و اندی از اجرایی شدن برجام 
بعلت شفاف نبودن نظام بانکی ما بانک های بین المللی از کار کردن با ما ابا دارند. 

 متاسفانه در عموم قوانین ما برای الزامات و چارچوب هایی که بخش خصوصی را ملزم می کند به انجام کاری به آن فرصت داده نمی شود 
خود را با قوانین تنظیم کند و این باعث می شود زنجیره اقتصادی در کشور چند پاره شده و هرکدام به سمت دستگاهی می روند که منافع 

حداکثری داشته باشند.
 روند الحاق ما به سازمان تجارت جهانی باید مورد توجه قرارگیرد و یکی از موضوعات این است که همه حمایت ها و معافیت های صادراتی 

باید حذف شود و برای آن زمان باید چه کرد و قبل از اینکه برای ما تصمیم بگیرند به یک نتیجه برسیم.
 سلطانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی هم به این مسائل کم توجهی کرده است، افزود: همه مشکالت مربوط به دولت و مجلس نیست و همه 

ما در وضعیت موجود اقتصاد ملی نقش داریم و لذا برای اینکه بتوانیم این رویکرد را عوض کنیم باید در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم 
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صنایع معدنی را پویا کرده و ارزش افزوده را به حداکثر برسانیم.
 سیاست های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه های شبه دولتی مثل فوالد و خودرو بوده نه بخش خصوصی واقعی که این ایراد است و 
بحث های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی فرسایشی و تکراری شده است و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می کنند.

حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران
 آغاز عرضه سنگ آهن، دهه فجر در رینگ داخلی بورس کاال 

 پیاده سازی تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تسهیل شرایط فروش عرضه 
مازاد تاالر داخلی در رینگ صادراتی همراه با توسعه بازارهای صادراتی سنگ آهن و افزایش سهم بخش خصوصی از جمله برنامه های 

بورس کاال در این زمینه به شمار می رود.
 به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، تولیدکنندگان سنگ آهن می توانند با استفاده از ابزارهای بورس کاال از جمله معامالت سلف، 

محصوالتشان را قبل از تولید به فروش برسانند که این اتفاقی، رویدادی مهم و راهگشا برای این صنعت خواهد بود.
 طبق تبصره 2 آیین نامه اجرایی ماده 37، تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافیت صادراتی برای کاالهای پذیرفته شده 

در بورس کاالی ایران از جمله سنگ آهن منوط به سه نوبت عرضه متوالی به قیمت متناسب است.
 سناریوهای مختلف تعیین قیمت پایه سنگ آهن در بورس کاال: در سناریوی اول که تعیین قیمت پایه از نگاه تولید کننده سنگ آهن بوده، 

نرخ تعادلی از نگاه تولید کننده برابر است با نرخ صادرات منهای هزینه های حمل و صدور؛ این در حالی است که در سناریوی دوم که 
تعیین قیمت پایه از نگاه متقاضی سنگ آهن است، نرخ تعادلی از نگاه متقاضی با نرخ واردات به اضافه هزینه های واردات و هزینه های 

حمل و سایر هزینه ها برابر است.
 صندوق های کاالیی، گواهی سپرده کاالیی، قرارداد های آتی و اختیار معامالت، قراردادهای سلف موازی استاندارد، قراردادهای اعتباری و 

سلف و همچنین قراردادهای نقدی از ابزارهایی هستند که در بورس کاالی ایران مورد استفاده قرار می گیرند.
 ابزارهای مالی موجود در بورس کاال که می تواند برای صنایع مختلف جذاب باشد شامل صندوق های کاالیی، گواهی سپرده کاالیی، 

قراردادهای آتی و اختیار معامالت، قراردادهای سلف موازی استاندارد، قراردادهای اعتباری و سلف و همچنین قراردادهای نقدی هستند

دکتر الکساندر پوتارین و پیتر هاناه کارشناس بازار موسسه بین المللی متال بولتن به بررسی مدیریت معادن با استفاده از تکنولوژی های نوین و 
به تحلیل بازار سنگ آهن پرداختند.

همچنین دو پنل با عناوین مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران و آسیب شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن 
بر کسب و کار سنگ آهن ایران، با مدیریت مهندس بهادر احرامیان )عضو هیات مدیره انجمن(  و جناب آقای مهندس قدیر قیافه )رئیس 

هیات مدیره انجمن( مهندس سجاد غرقی )عضو محترم هیات مدیره انجمن سنگ آهن( برگزار شد. در این دو پنل ها با حضور آقایان بهرام 
شکوری )نایب رئیس هیات مدیره انجمن( کیوان جعفری طهرانی )عضو هیات مدیره انجمن(، مهندس محمد ابکا ) مدیر عامل شرکت فوالد 
تکنیک و مشاور طرح جامع فوالد(، مهندس اشرف سمنانی )مشاور مدیر عامل شرکت میدکو(مهندس شریفی )مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران( آقایان مهندس اکبریان )عضو هیات مدیره انجمن(- دکتر انصاری )نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن( دکتر سرقینی )معاون 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت(، مهندس برقی )مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (، مهندس بهرامن )رئیس هیات مدیره خانه 

معدن ایران(،  به بررسی موضوعات و مشکالت بخش سنگ آهن پرداخته شد. 

مهندس بهادر احرامیان عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران
  اتفاقی که ظرف 15 سال گذشته بر صنعت فوالد کشور رخ داده است افزایش سطح قیمت، رشد ثبت تقاضایی که به واسطه کشور چین 

اتفاق افتاد و ... بسیاری از معادالت که بر زنجیره ارزش افزوده صنعت بخش سنگ آهن و فوالد حاکم بود را کامال بهم ریخت.
  شاهد بودیم قیمت های سنگ آهن از ابتدای سال 2000 از سطح 17 دالر تا مرز 200 دالر  باال رفت و قیمت فوالد از سطح 100 دالر 

تا باالی 1200 دالر رسید. در این سال ها بسیاری از طرح هایی که قبال شاید توجیه پذیر نبوده اند به واسطه اقدامات انجام شده به گونه 
دیگری توجیه اقتصادی پیدا کردند و باز در اوایل سال 2012 و دهه جدیدی به دلیل شرایط جدیدی  که در آن هستیم  با اتفاقاتی که 

در چین افتاد و افزایش ظرفیت هایی که در زمینه سنگ آهن اتفاق افتاد باز ما شاهد محدود شدن بعضی از این روندها شدیم و االن در 
وضعیت موجود قرار داریم.

 واقعا شکل زنجیره ارزش افزوده در کشور ما چگونه است؟
 آیا اگر بخواهیم تمام کاالهایی که برای تولید فوالد استفاده می شود را با قیمت های جهانی و رقابتی خرید و فروش کنیم در شرایطی 

مثل کشور ما ایران ترکیب ارزش افزوده در کجای این زنجیره تولید قرار دارد؟ آیا ما واقعا به آن تفکر اولیه که هرچقدر زنجیره های پایین 
دستی را تکمیل کنیم شاهد ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود اعتقاد داریم و آیا واقعا این مساله در حال حاضر در شرایط کشورمان هم 

صدق می کند؟ بعضی از کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که  در کشور ما بیشتر ارزش افزوده فقط تا آهن اسفنجی است که هرچند از 
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این پایین تر می رویم توجیه پذیری طرح های اقصادی ما کم و کمتر می شود. آیا تجارب و بررسی کارشناسان هم این موضوع را تایید 
می کند و دیدگاهی که دارند به چه صورت است؟

 احرامیان همچنین تاکید کرد: شاید به دلیل اضافه ظرفیتی که در دنیا به خصوص در چین ایجاد شده است ماده معدنی و اولیه با ارزش تر از 
کارخانه و واحد تبدیل و فرآوری شده است و به خاطر همین است که حلقه های زنجیره ارزش افزوده جابجا شده است.

مهندس محمد ابکاء مدیرعامل شرکت فوالد تکنیک و مشاور طرح جامع فوالد 
 صنعت فوالد از سه مزیت اصلی مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی برخوردار است که هر سه عامل در ایران به وفور موجود بوده و هست. 

 در خصوص مواد اولیه معادن سنگ آهن در ایران به حد کافی وجود دارد. حتی میانگین  درجه خلوص آن از میانگین درجه خلوص جهانی 
هم باالتر است. در خصوص انرژی هم باید بگویم در ایران از لحاظ مخازن گاز یا اولین و یا دومین کشور هستیم بین ما و روسیه از لحاظ 

اول و دومی بحث است. 
 ابکاء با تاکید بر اینکه این زنجیره فی ذاته دارای ارزش افزوده هست خاطرنشان کرد: بعد از نفت تنها صنعتی که می تواند مزیت داشته 

باشد و در اقتصاد بدون نفت تاثیربسزایی داشته باشد همین زنجیره معدن تا محصول فوالد است. 
 وی تاکیدکرد: درست است که میزان تولید فوالد را چین در دنیا تعیین می کند و در این خصوص تاثیرگذار است؛ اما مشکل اصلی این 

است که مصرف سرانه فوالد در کشور ما خیلی پایین است. 
 در بسیاری از کشورها که اقتصاد پیشرفته دارند مثل کره جنوبی 900 کیلوگرم برای هر نفر است که هیچ کار ساختمانی نمی کنند و تنها 
زیر ساخت ها را انجام می دهند. چگونه اتومبیل می سازند و به تمام دنیا صادر می کنند؟ لوازم خانگی تولید می کنند و به سراسر جهان 

صادر می کنند؟
 اما سرانه فوالد در کشور ما در بهترین شرایط 230 کیلوگرم است. این در حالی است که گفته می شود سرانه 300 کیلوگرم به پایین برای 

کشورهای در حال توسعه هم محسوب نمی شود. یعنی کشوری که هنوز پیشرفت را شروع نکرده است. در نیتجه مصرف داخلی ما کم 
است. 

 روابط بین المللی هم قابل توجه نیست مسلما در صورت برقراری و گسترش روابط بین المللی 100درصد توان رقابتی خواهیم داشت اما 
روابط بین المللی باید تعریف شود. مثال ترکیه مواد اولیه کمی دارد ارزش افزوده صنعت در اقتصاد ایران 23 درصد است و در بین فلزات 

اساسی در صنعت 19 درصد که و 75 درصد این رقم فوالد است. لذا  اگر چرخ اقتصاد چرخه مطلوبی شود مطمئنا فوالد جایگاه خیلی 
مطلوبی خواهد داشت. 

مهندس رضا اشرف سمنانی عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:
 وضع عوارض بر صادرات ماده خام موضوع غیر عادی نیست اما باید متناسب با شرایط و قیمت مواد معدنی باشد. عوارض وضع شده باید 
متناسب با نیازهای کاالی یاد شده بوده و متناسب با تغییرات قیمت محصول باشد و در نهایت با استفاده از جمع دو مورد یاد شده مقدار 

عوارضی تعیین شود که آسیبی به حوزه تولید وارد نکند.
 دولت بهتر است در موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن از نگاه کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند. تصمیمات به صورتی 

باشد که فعالیت های معدنی با توسعه همراه بوده و بتواند کیفیت محصول خود را ارتقا دهد و در کنار آن نیاز بازار داخلی را با قیمت گذاری 
مناسب تامین کند.

 سیاست با توجه به تغییرات زمانی و شرایط منعطف خواهد بود. معنی آن این نیست که فقط تمامی محصوالت صادر شود بلکه موضوع 
مهم آن است تا هزینه ها و سودهای حاصله در بخش معدن در راستای توسعه به کار گرفته شود و به دنبال بررسی اثرات اقدامات صورت 

گرفته در توسعه بخش باشیم.
 بهتر است اثرات تغییرات قیمت های بین المللی در این حوزه برای ایران و منطقه بررسی شود. همچنین اینکه برنامه ریزی هایی که 

بتواند در تقابل افزایش قیمت ها باشد، مطرح شود. از سوی دیگر باید مروری به پیش بینی افزایش قیمت فوالد، مواد اولیه و افزایش نیاز 
واحدهای جدید داشته باشیم و سیاست ها را در راستای تامین نیاز این واحدهای جدید تدوین کنیم.

 اقدامات باید از اکتشاف شروع شود؛ زیرا مهم ترین مسئله در این باره موضوع اکتشافات است نباید اقدامات به نحوی باشد که صنعت جلو 
رفته و ماده معدنی برای پاسخگویی به نیاز صنعت در دسترس نباشد باید اکتشافات 10 سال جلوتر باشد تا هم نیاز صنعت برطرف شود 
و هم سرمایه گذار بتوانند بر اساس ماده معدنی در دسترس سرمایه گذاری کند. اکتشافات باید در طول زنجیره یک فاز از صنایع معدنی 

جلوتر باشد.

مهندس مهرداد اکبریان عضوهیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
 اگر ماده 54 به این صورت روی دهد کسانی که راجع به بخش معدن، منافع معدن، محل های هزینه کرد و حتی محاسبه سود واقعی 
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معدن دارها که افسانه های زیادی  مطرح می شود که بعضی از دستگاه ها برای معدن داران مطرح می کنند
 منشا همه این قضایا این است که اعتماد به بخش خصوصی متاسفانه در حد صفر است. یعنی اگر اعتماد به بخش خصوصی باشد این 

وقایع اصال اتفاق نمی افتد. چند سال است داستان خام فروشی و مسائل ارزش افزوده و مسائلی شبیه این در دولت ها و بین مقامات و 
دستگاه های مختلف دهن به دهن می چرخد. سهم بخش معدن و معدن داران در این قضیه حداقل این است که تهمت های لفظی و 

شفاهی خیلی شنیده اند. حاال الباقی کارهایی که چقدر در نحوه کارشان تاثیر گذاشته است را نمی دانم!

 در بخش معدن 2 نوع ضرر می کنیم؛ یک ضرر؛ زیانی است که متاسفانه دولتمردان ما به بخش خصوصی اعتماد ندارد. اگر اعتماد داشتند 
همین داستان ارزش افزوده مگر انجام نشد مگر سنگ آهن کاران ما کنسانتره ساز نشدند. کنسانتره سازان ما گندله ساز نشدند. کدام بنگاه 

اقتصادی سراغ دارید که سرمایه گذاری می کند، خطر را به جان  می خرد و حاضر نیست سود بیشتری بکند! شرایط باید محیا باشد. ما 
2 نوع روش توسعه داریم یکی کاریست که در چین انجام می شود. در چین یک موضوعی را مدنظر قرار می دهند و تمام درها را باز می 

گذارند  و هیچ شرط و شروطی هم برایش نمی گذارند که باعث می شود یک باره همه شروع به کارکردن کنند. یکی دو سال که می 
گذرد شروع به محدود کردن و عوارض گذاشتن و سخت گیری می کنند. در این شرایط بطبع  آدم هایی که اشتباه کردند و یا برایشان 
قیمت تمام شده باال بوده است یا روششان غلط بوده همگی حذف می شوند و فقط آدم های سالم تر و قوی تر می مانند. سپس  یک 

دوره دیگر این کار را می کردند و صاحب یک صنعتی می شدند که یک عده آدم قدرتمند درون آن کار می کردند.پیاده کردن این الگو در 
ایران غلط است.

 باید مقیاس معدن داری برای معدن داران بزرگ و کوچک هم تعریف شود. یعنی آن معدنی که 40 کیلومتر جاده زده که از معدن 300 هزار 
تن، 400 هزارتن،  1 میلیون تن، 2 میلیون تن و ... سنگ برداشت کند بعد از اتمام کار نه جاده به درد او  میخورد نه سازه ای که در معدن 

درست کرده است. معدن چادرملو و گل گهر قرار است 10، 20 و 50 سال کار کند اما معادن کوچک مقیاس ممکن است 3 الی 4 سال 
بیشتر عمر نداشته باشد. چگونه است همان قانون نیز برای ما هم اعمال می شود. تمام این وقایع باعث دلسردی بخش معدن می شود. در 

این شرایط بزرگترین خالیی که در بخش معدن وجود دارد ناقص بودن بخش اکتشافات است. 
 چه کسی در بخش اکتشافات حتی در حد کالن کار می کند. مگر قرار نیست حاکمیت مطالعات اولیه را انجام دهد و اطالعات را در اختیار 

کسانی اعم از بخش خصوصی یا شریک خارجی یا شریک ایرانی که می خواهند کار کنند قرار دهد. 
 معدن داری که در یک منطقه کار می کند حداقل کارش این است که در منطقه خود اشتغالزایی کرده است. مگر محاسبه نکرده اید هر 

شغل در ایران به صورت متوسط 230 میلیون تومان و برای بخش فوالد 2۸0 میلیون تومان هزینه دارد. 

دکتر انصاری نماینده مجلس
 حذف ماده هایی که از کمیسیون تلفیق به مجلس می آید کار سختی است

 قانون معادن نیاز به اصالح دارد
 باید نگاه دیگری به این موضوع داشت اینکه چه اتفاقی می افتد وقتی که یک ماده قانونی در مجلس تصویب می شود و بعد به این نتیجه 

می رسیم که این موضوع خوب است یا بد؟ آثارش چی هست. تازه به تکاپو می افتیم در حالی که این ماده تصویب شده است.
 مجموعا دغدغه های نمایندگان مجلس، دغدغه های شهرستانی خودشان است و این برای نظام قانون گذاری کشور یک آسیب است. 

 در جریان  ماده 54 به وضوح می دیدم  که بسیاری از نمایندگان شهرستان هایی که در آنجا  معدن واقع شده است چه تالش و تکاپویی 
می کردند تا این ماده تصویب شود.

 اگر در  نظام قانون گذاری و نظام انتخابات کشور اصالحاتی صورت نپذیرد شک نکنید خیلی نمی توانیم شاهد قوانینی باشیم که به 
معنای واقعی کلمه در خدمت توسعه کشورقرار بگیرد. یا باید نظام انتخاباتی اصالح شود یا باید 2 مجلسی شویم. برای مثال یک مجلس 

متخصص ها داشته باشیم  که این گونه مسائل را با نگاه تخصصی بررسی کنند.
 در ماده 54 و احکام مربوط به حوزه صنعت و معدن معتقدم که مجموعه وزارت خانه می توانست خیلی محکمتر وارد عمل شود. برای مثال 

ماده 53 که مربوط به پتروشیمی ها و خوراك آنها بود این ماده خالف نظر مجموعه وزارت نفت  و به خصوص شخص وزیر بود. تالش 
های گسترده ای در این خصوص انجام شد تا این ماده از برنامه حذف شد. وزیر سریع به مجلس آمدند و قبل از آن هم تالش خود را از 

طریق مکاتبه، رسانه و جلسات متعدد  شروع کرده بودند ماده 54 را میتوان به نحوه بهتری اصالح کرد.
 قانون معادن نیاز به اصالح دارد. متولیان بخش معدن بر این عقیده اند که اصل شورای عالی معادن را قبول دارند. اما اگر عیب و ایرادی 
وجود دارد چرا سریع عمل نمی کنید تا ایرادات برطرف شود.  این عمل نقش فعاالنه ای برای دولت ایجاد می کند و کارها بهتر جلو می 

روند. در مجموع این ماده هم نقاط ضعف و هم نقاط قوتی دارد.
 نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه های اصلی ما در نظام قانون گذاری ها، سیاست گذاری ها و مدیریت هایمان این 

است که در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها و سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود ذی نفعان را لحاظ نمی کنیم. هنوز که 
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هنوز است رفتار ما رفتار ارباب رعیتی است. این مساله باید حل شود. مشکل اصلی و گلوگاه اصلی در کشور ماده 54 بخش معدن نیست؛ 
به اعتقاد من نگاه ها باید تغییر کند. اینکه چقدر به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه  اعتقاد داریم؟ به اعتقاد من یکی از اصلی ترین 

مولفه های حکمرانی ما در بخش معدن  این است که چقدر به تقویت بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه  می پردازیم؟ 

دکتر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
 فعاالن عرصه معدن در بیان مشکالتشان اغراق می کنند

 وضع عوارض برمواد خام معدنی پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس بود
 میزان حقوق دولتی معادن که از بهره برداران این بخش در 9 ماه فروردین تا پایان آذر ماه امسال دریافت شد،2 هزار و770 میلیارد ریال 

)277 میلیارد تومان( بوده است.
 چنانچه بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می توان گفت بهره برداری از معادن 

مجانی و مفت صورت گرفته است.
 آمارها نشان می دهد در سال های 92- 13۸4 در مجموع 120 میلیون تن سنگ آهن در کشور به ارزش پنج میلیارد دالر صادر شد. 

در دوره گفته شده به میزان 30 میلیارد دالر فوالد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و 
محصول نهایی به بازارهای برون مرزی ارسال می شد، عایدی کشور بیش از رقم مزبور بود.

 معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه که منتقدین مطرح می کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ آهن در دوره یادشده 
از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( صورت گرفته، نادرست است؛ بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور 

20 میلیون تن بود.
 وضع عوارض برمواد خام معدنی پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس بود

 معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعاالن معدنی پیرامون شکل گیری شورای معادن استانی که قرار است 
در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استانها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: ماده 54 درخصوص وضع عوارض بر 

تولید و صادرات مواد خام معدنی در الیحه دولت نبود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد. وی افزود: براساس 
این ماده قرار شد شورای معادن در استانها تشکیل و وظایف شورای عالی معادن از جمله سیاست گذاری و واگذاری ها به این شوراها 

واگذار شود .
 وی با اشاره به اختیار نداشتن وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع ماده 54 و با توصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرد این 
شورا عجله کرد، افزود: این ماده در صحن مجلس شورای اسالمی رای اورد ولی چون مراحل را برای تبدیل شدن به قانون طی نکرده 

است هنوز قانون تلقی نمی شود، اینکه تمرکززدایی شده و حوزه های مالیاتی و حساب ها در شهری که معدن در آن مستقر شده و 
معدنکاران برای پیگیری کارهای مربوط به معدن نیازی به مراجعه به مرکز ندارند خوب است و می تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.

 عوارض هنوز قطعی نشده و در حد یک ایده در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده بهتر از منابع داخلی است خاطرنشان  کرد: از زمان حذف 
عوارض صادرات کنسانتره تاکنون بیش از 6,5 میلیون تن کنسانتره از کشور صادر شده است.

 موضوع عوارض من درآوردی من و دیگران نیست. کشوری عضو WTO بوده که صادرات سنگ ساختمانی را منوط به داشتن مجوز کرده 
است. کشور دیگری هم صادرات سنگ خود را محدود به 3 کشور کرده است. کشوری دیگر از اعضای سازمان جهانی تجارت برای صادرات 

سنگ ساختمانی از صادرکننده گواهی الزم مطالبه می کند و اجازه نمی دهد هر شرکتی اقدام به صادرات سنگ ساختمانی کند و هر چیزی که 
بتوان ارزش افزوده بیشتری روی آن ایجاد شود، از نظر ما خام است. وقتی می گوییم فوالد خام مگر فوالد مبارکه ناراحت می شود؟!

 رشد منفی بخش معدن خودم را هم سورپرایز کرد. من این عدد را باور نکردم. برای همین به بانک مرکزی مراجعه کردم و متوجه شدم آمار 
بانک مرکزی فقط شامل سه ماده معدنی سنگ آهن، مس و زغال سنگ و تنها از 14 معدن بدست آمده و این را مبنای خود قرار دادند.

 در تمام دنیا برای مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده عوارض وضع می شود.



گزارش بازرس قانونی 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
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گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی ساالنه 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  61



62گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  63



صورت های مالی سال مالی منتهی 
به 2۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  65



66گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  67



68گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  69



70گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  71



72گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  73



74گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  75



76گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  77



78گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  79



80گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  81



82گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  83



84گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 



پیش بینی بودجه سال۱۳۹۶ 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران



86گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 

پیش بینی بودجه سال 1396

پیش بینی بودجه سال 1396



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  87




