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تاریخچه 

انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران، بــه عنــوان تنهــا نماینــده کســب و کار ســنگ آهــن ایــران، تشــکلی صنفــی 
اســت کــه بــه منظــور بهبــود محیــط کســب وکار اعضــا و توســعه معدنــکاری ســنگ آهــن ایــران از ســال 13۹1 تاســیس شــده اســت. 
ایــن انجمــن متشــکل از بنــگاه هــای اقتصــادی فعــال در اکتشــاف، اســتخراج، تولیــد و فــرآوری ســنگ آهــن، هــم اکنــون بــا پوشــش 
ــازار ســنگ آهــن ایــران، نقشــی بی بدیــل در انعــکاس صــدای بنگاه هــای اقتصــادی زنجیــره ارزش ســنگ آهــن  ۹۰ درصــد ســهم ب
دارد. حضــور مؤثــر انجمــن در فرآینــد سیاســتگذاری عمومــی و انتقــال بــه موقــع و درســت نظــرات، خواســت هــا و ترجیحــات اعضــا 
ــاه انجمــن، منجــر بــه کســب دســتاوردهای مهمــی در بهبــود محیــط کســب و کار اعضــا  بــه سیاســت گــذاران طــی دوره عمــر کوت

شده اســت. 

اهداف انجمن 

ــد  ــار بخــش نمایندگــی از اعضــا، تمهی ــه چه ــی ب ــه طــور کل ــران ب ــدگان ســنگ آهــن ای ــدگان و صادرکنن اهــداف انجمــن تولیدکنن
مشــارکت اعضــا، ارائــه خدمــات بــه اعضــا و تنظیــم و توســعه کســب و کار ســنگ آهــن ایــران تقســیم بندی مــی شــود. اهــم اهــداف 

انجمــن تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران عبارتنــد 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 مشترک 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 سنگ آهن

- ارتقاء سطح بهره وری و توسعه فناوری معدنکاری سنگ آهن ایران
ــره ارزش  ــترک در زنجی ــرمایه گذاری مش ــت از س ــویق و حمای ــا و تش ــرای اعض ــت ب ــعه فعالی ــکاری و توس ــای هم ــاد فرصت ه - ایج

کســب و کار ســنگ آهــن 
- ارتقا فرهنگ، اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی فعاالن کسب و کار سنگ آهن ایران 
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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

ایــن تشــکل بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی، در حــال حاضــر نمایندگــی تعــداد کثیــری از شــرکت های تولیدکننــده و صادرکننــده ســنگ 
آهــن را بــر عهــده دارد و توانســته اســت بــا مشــارکت داوطلبانــه نماینــدگان شــرکت ها و نیــروی کارشناســی دبیرخانــه، در چهــار حــوزه 
نمایندگــی اعضــا، تنظیــم و توســعه صنعــت، تمهیــد مشــارکت اعضــا و ارائــه خدمــات بــه اعضــا بــه دســتاوردهای متعــددی نائــل آیــد 

کــه اهــم اقدامــات و دســتاوردهای آن بــه شــرح زیــر اســت.
ــط  ــر انجمــن در محی ــات و فعالیت هــای یکســال اخی ــق شــده ی ناشــی از اقدام ــرات محق ــر از مقصــود از دســتاورد، تغیی ــه ذک الزم ب
کســب و کار اعضــا اســت کــه منجــر بــه توســعه بــازار، کاهــش هزینه هــای محیطــی و داخــل بنگاه هــا و همچنیــن جلوگیــری و یــا 

کاهــش اثــر رویدادهــای مخــرب ناگهانــی کــه منجــر بــه کاهــش و یــا توقــف کامــل فعالیــت شــرکت های عضــو شــده انــد. 

دستاوردها
1. حذف قطعی عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد 

2. حذف عوارض کنسانتره و کاهش عوارض گندله سنگ آهن به میزان %15
3. حل مشکل محاسبه مجدد حقوق دولتی 
4. توقف تعمیم بهره مالکانه به کل معادن 

5. کاهش ۹۰ درصدی حقوق دولتی و استمهال آن برای سال ۹4 و سال ۹5 در دو مرحله  
6. توقف موضوع عوارض شهرداری ها به ویژه شهرداری سنگان 

7. توقــف مداخلــه دولــت در قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران توســط  الحــاق تبصــره ۹بــه مــاده ی 35 قانــون رفــع موانــع تولیــد و 
ارتقــای نظــام مالــی کشــور

8. اصــالح نظــام قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران از طریــق ایجــاد شــاخص ســنگ آهــن ایــران توســط موسســه معتبــر متــال بولتــن 
کــه منجــر بــه تفــاوت قیمتــی حــدود 5- 1۰ دالر شــده اســت. 

۹. مشارکت موثر در تدوین ماده 37 و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
1۰. تدوین نقشه راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران  

11. طراحــی، پی گیــری و حضــور موثــر در شــورای مشــورتی بخــش معــدن و صنایــع معدنــی مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص 
تدویــن سیاســت های کلــی بخــش معــدن بــرای برنامــه ششــم توســعه 

ــه  ــی، کمیت ــت محیط ــن زیس ــری قوانی ــه بازنگ ــون کمیت ــت گذاری همچ ــورتی سیاس ــوراهای مش ــا و ش ــت در کمیته ه 12. عضوی
برنامه ریــزی اکتشــاف مرکــز پژوهش هــای مجلــس 

ــد در خصــوص تســهیل صــادرات و حــذف  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 37 قان ــی م ــه اجرای ــن نام ــن آیی ــت در شــورای تدوی 13. عضوی
ــوع کاال  ــر اســاس ن ــی ب عــوارض صادرات

14. حضور موثر و ارتقاء جایگاه بین المللی سنگ آهن ایران از طریق اعزام هیات و سخنران به کنفرانس های بین المللی
15. ارتقــاء جایــگاه بخــش خصوصــی کســب و کار ســنگ آهــن ایــران و انعــکاس درســت نظرات اعضــا از طریــق برگــزاری همایش های 
تخصصــی کســب و کار ســنگ آهــن ایــران بــا حضــور معاونــت معدنــی و امــور معــادن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس هیــات 

عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایران
16. بهبــود دسترســی اعضــا بــه آخریــن اخبــار کســب و کار ســنگ آهــن ایــران از طریــق ارســال بیــش از 42  شــماره بولتــن الکترونیکی  

و راه انــدازی گــزوه تلگــرام انجمــن انجمن 
17. برگــزاری دوره هــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی همچــون: ســمینار صــادرات ســنگ آهــن و ســایر مــواد معدنی)مهنــدس کیــوان 
ــه خطــوط  ــی بهین ــی(، طراح ــر ضرغام ــازار ســنگ آهن)دکت ــود ب ــان رک ــد در زم ــای تولی ــازی هزینه ه ــه س ــی(، بهین ــری طهران جعف
فــرآوری ســنگ آهــن بــا توجــه بــه کانســارهای عمومــی ایــران )دکتــر غفرانــی(، قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران، روش شناســی 
ــر  ــس( و ریســک های تجــاری و غی ــو - از ســردبیران موسســه پلت ــن یئ ــی ســنگ آهــن )لوی ــی شــاخص های قیمت و مقایســه تطبیق

تجــاری ســرمایه گــذاری خارجــی در حــوزه معــادن ایــران )دکتــر کمــال الدیــن سلماســی- اســتاد دانشــگاه مــک گیــل کانــادا( 
ــت  ــژه معاون ــه وی ــران ب ــرای رفــع مشــکالت کســب و کار ســنگ آهــن ای ــا نهادهــای حکومتــی ب ــد ب 18. مذاکــره مســتمر و هدفمن
معدنــی، ایمیــدرو و کمیتــه معــدن کمســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی و کمیســیون معــدن اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
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معــادن و کشــاورزی ایــران
1۹. توافــق و ارســال گــزارش هفتگــی قیمت هــای ســنگ آهــن ایــران بــه گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران بــه منظــور واقعــی ســازی 

ارزشــگذاری ســنگ آهــن  از ســوی گمــرک و جلوگیــری از افزایــش غیــر کارشناســی تعرفه هــای مذکــور.
ــه  ــن کیش)ب ــال بولت ــس مت ــی و خارجــی همچــون کنفران ــرای حضــور در ســمینارها و همایش هــای داخل ــژه ب ــف وی ــه تخفی 2۰. ارائ

ــه میــزان 4۰ %( ــداز فــوالد ایــران )دنیــای اقتصــاد() ب میــزان 3۰%( و کنفرانــس چشــم ان
21. معرفی شرکت های عضو در سایت انجمن

22. ایجــاد و آغــاز بــه کار کمیتــه حــل اختــالف در انجمــن بــرای پیگیــری رفــع اختــالف اعضــا بــا یکدیگــر و یــا ســایر ســازمان و 
نهادهــای مرتبــط

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 حذف مجدد مالیاتی صادرات بر سنگ آهن دانه بندی 
4. اقدام جهت تسهیل استفاده اعضا از بیمه های تکمیلی 

5. توسعه فعالیت های آموزشی انجمن
6. احیای کمیسیون های انجمن

7. برگزاری همایش سالیانه انجمن
8. خرید ملک انجمن

۹. تشکیل کنفدراسیون معدن
1۰. تهیه چارچوب اقدام سند استرتژی سنگ آهن
11. اقدام جهت ایجاد نشریه/ گزارش های فصلی

12. خریداری اکانت سایت های قیمت گذاری متال بولتن و پلتس به منظور ارائه تحلیل ها و قیمت های جهانی به اعضا
13. اقدام جهت تشکیل شورای آهن و فوالد

14. اقدام جهت تشکیل کنفدراسیون معدن
15. اقدام جهت تشکیل کارگروه قیمت گذاری سنگ آهن

16. توسعه اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور
17. تقویت بانک های اطالعاتی انجمن 

18. امکان سنجی تشکیل کنسرسیوم فراوری سنگ آهن
1۹. امکان سنجی و تشکیل کنسرسیوم فروش سنگ آهن

2۰. تهیه گزارش از قوانین مخل توسعه معدنکاری بخش خصوصی
21.   تهیه پکیج سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران

22. بهبــود دسترســی اعضــا بــه آخریــن اخبــار کســب و کار ســنگ آهــن ایــران از طریــق ارســال بولتــن الکترونیکــی، ســایت و گــروه 
تلگــرام انجمــن 

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

25. دعوت اعضا به مجامع عمومی، سمینارها و همایش ها
26. 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 ســالی کــه گذشــت جامعــه ســنگ آهــن کشــور، روزهــای بســیار ســخت رکــود را تجربــه کــرد. رکــودی کــه منجــر بــه تعطیلــی 
تعــدادی از معــادن کوچــک و متوســط، کاهــش شــدید تولیــد و صــادرات بخــش خصوصــی، بــی کاری تعــداد زیــادی از نیروهــای شــاغل 
در ایــن حــوزه و معطــل مانــدن بســیاری از ســرمایه گذاری هــا شــد. در ســال 13۹4 انجمــن ســنگ آهــن ایــران در راســتای ماموریــت 

ــا بحران هــای کم ســابقه مذکــور، فعالیت هــای خــود را در چهــار حــوزه ی:  ــه ب ــه منظــور مقابل ــی خــود و ب ذات
- بهبود محیط کسب و کار اعضا
- کاهش هزینه شرکت های عضو

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

ــرم  ــای محت ــد اعض ــای ارجمن ــرم و حمایت ه ــره محت ــات مدی ــمند هی ــای ارزش ــن هدایت ه ــه یم ــه ب ــود ک ــرا نم ــزی و اج  برنامه ری
ــه دســتاوردهای ذیــل نائــل آمــد:  انجمــن، خوشــبختانه ضمــن مهــار بخــش مهمــی از تبعــات شــرایط نامســاعد پیــش گفتــه، ب

۱- حذف قطعی عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی 
بــا عنایــت بــه حضــور نماینــدگان انجمــن در جلســات آییــن نامــه اجرایــی مــاده 37 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر، تدویــن 
ــع  ــون رف ــاده از قان ــن م ــاده خــام در ای ــف م ــی توســط انجمــن، تعری ــن الملل ــق بی ــه نمونه هــای موف گزارش هــای کارشناســی و ارائ
ــا اســتحصال، تغییــری در کیفیــت  ــه »مــاده ای کــه پــس از اســتخراج و ی ــع تولیــد رقابــت پذیــر  ارتقــای نظــام مالــی کشــور ب موان
فیزیکــی، شــیمیایی، ماهیــت و نــوع آن ایجــاد نشــده باشــد و بــه همــان شــکل بــرای فــآوری بــه واحــد تولیــدی واگــذار یــا صــادر مــی 
شــود« تغییــر پیــدا کــرد. لــذا طبــق همیــن قانــون وضــع هرگونــه عــوارض بــر ســنگ آهــن دانــه بنــدی مشــمول عــوارض ممنــوع 

اعــالم شــد. 

2- حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن 
در ســالی کــه گذشــت بــا عنایــت بــه حضــور معاونــت محتــرم معدنــی در همایــش ســوم انجمــن و قــول مســاعد ایشــان بــرای مرتفــع 
نمــودن ایــن موضــوع، مقــرر شــد موضــوع از طریــق ارجــاع بــه شــورای عالــی معــادن حــل و فصــل شــود. پیــرو ایــن تصیمیــم گیــری، 
بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره انجمــن در جلســات متعــدد و رایزنــی بــا مســئولین مربوطــه در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
اعضــای شــورای عالــی اقتصــاد و ارائــه گزارش هــا و ادلــه ی معتبــر توســط دبیرخانــه انجمــن، بنــا بــر نامــه شــماره 12481۰ مــورخ 

13۹4/۰6/18 شــورای عالــی اقتصــاد، حــذف عــوارض کنســانتره ســنگ آهــن مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 

۳- حل مشکل بخشنامه محاسبه مجدد حقوق دولتی 
در ســالی کــه گذشــت، ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت برخــی از اســتان های معدنــی طــی ابالغیــه ای خطــاب بــه تعــدادی از 
ــه  ــا ملغــی کــردن ابالغیه هــای محاســبه حقــوق دولتــی ســال های ۹۰، ۹1، ۹2، ۹3 ایــن ســازمان ها، ب شــرکت های عضــو انجمــن، ب
محاســبه مجــدد حقــوق دولتــی بــرای ســال-های مذکــور مبــادرت ورزیدنــد. از آنجاکــه اقــدام مذکــور خــالف قوانیــن جــاری کشــور 
بــوده و متاســفانه بــدون مالحظــه مصالــح کســب و کار ســنگ آهــن کشــور در شــرایط ســخت موجــود انجــام شــده بــود، انجمــن طــی 
نشســت های متعــدد بــا اعضــا و جمــع آوری نقطــه نظــرات آنهــا، تدویــن گزارش هــای کارشناســی و تحلیلــی از وضعیــت معــادن ســنگ 
آهــن و طــی مکاتبــات متعــدد و بــا رایزنــی بــا مقامــات امــر در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ضمــن اعــالم اعتــراض شــدید بــه 
رویــه غیــر قانونــی فــوق، خواهــان الغــای کلیــه ابالغیه هــای محاســبه مجــدد شــد. بــر ایــن اســاس در آخریــن جلســه فیمابیــن انجمــن 
و مقامــات امــر، بــر پایــه اســتداللهای مطــرح شــده در جلســه، مقــرر شــد بــا حضــور نماینــده حقوقــی وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت 
نماینــده حقوقــی انجمــن و مدیــران دو ســازمان، در اســرع وقــت نســبت بــه بررســی مالحظــات و ادلــه حقوقــی انجمــن، اقــدام و نتیجــه 

از ســوی مدیریــت بخــش معــدن وزارتخانــه بــه کلیــه اســتانها ابــالغ گــردد.

4- کاهش ۹0 درصدی حقوق دولتی و استمهال آن برای سال های ۹4 و ۹۵ در دو مرحله  
طــی ســال گذشــته پیــرو اعمــال سیاســت های حاکمیتــی جدیــد از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در حــوزه حقــوق دولتــی، 
مجموعــه ای از مشــکالت قابــل توجــه پیش بینــی نشــده، در مســیر کســب و کار و توســعه معدنــکاری ســنگ آهن کشــور پدیــد آمــد. 
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ــزوم رویکــرد حمایتــی از کســب و کار فعــاالن اقتصــادی  ــر ل ــا تاکیــد ب ــران، ب ــکاران ســنگ آهن ای ــه عنــوان نماینــده معدن انجمــن ب
بــه ویــژه در شــرایط ســخت تحریــم و رکــود اقتصــادی، طــی جلســات و مکاتبــات متعــددی کــه بــا ایمیــدرو، معاونــت محتــرم امــور 
معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعضــای کمیســیون معدنــی مجلــس شــورای اســالمی و ارائــه گزارشــات 
کارشناســی و تحلیلــی از وضــع موجــود کســب و کار ســنگ آهــن ایــران، مصــراً خواهــان تجدیــد نظــر در سیاســت های مذکــور شــد 
کــه خوشــبختانه بــر اســاس ابالغیــه معاونــت محتــرم معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و مدیــر کل محتــرم دفتــر بهــره بــرداری 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت، مقــدار حقــوق دولتــی ســال ۹4 در دو مرحلــه یکبــار بــه میــزان 7۰ درصــد و بــار دیگــر بــه میــزان 2۰ 
درصــد بیشــتر یعنــی در مجمــوع ۹۰ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش پیــدا کــرد و بــا اســتمهال آن نیــز موافقــت بــه عمــل آمــد. 

۵- توقف موضوع عوارض شهرداری ها به ویژه شهرداری سنگان 
ــه ای مبنــی  ــی عضــو انجمــن مصوب ــه شــرکت ها و واحدهــای معدن ــاه ســال ۹4، از ســوی شــهرداری  ســنگان خــواف ب در خــرداد م
ــور،  ــن شهرســتان در وجــه شــهرداری مذک ــادن ای ــن ســنگ اســتحصالی از مع ــه ازاء هرت ــال ب ــغ 2۰.۰۰۰ ری ــزوم پرداخــت مبل ــر ل ب
ابــالغ شــد، انجمــن پــس از تشــکیل جلشــه بــا شــرکت های عضــو و احصــای نظــرات و راهکارهــای آنهــا، طــی نامــه ای بــه مقــام 
عالــی وزارت کشــور جمهــوری اســالمی ایــران، معاونــت معــادن و صنایــع معدنــی، وزارت، صنعــت، معــدن و تجــارت، ریاســت کمیتــه 
معــدن مجلــس شــورای اســالمی، اســتاندار خراســان رضــوی، ریاســت ســازمان صنعــت و معــدن خراســان رضــوی و شــهردار ســنگان 
ــه مــواد 16، 28، 2۹ و تبصــره 6  ــی و مخــل کســب و کار شــهرداری ســنگان و اســتناد ب ــه غیرقانون ــه روی خــواف ضمــن اعتــراض ب
مــاده 14 قانــون معــادن جمهــوری اســالمی ایــران، مصوبــه شــورای اســالمی و شــهرداری ســنگان را غیرقانونــی و مغایــر بــا مصالــح و 
سیاســت های کلــی دولــت تدبیــر و امیــد در غلبــه بــر رکــود تورمــی موجــود در اقتصــاد ایراناعــالم نمــوده و خواســتار لغــو ایــن مصوبــه 

شــد. ایــن پــی گیری هــا دســت کــم منجــر بــه توقــف ایــن رویــه بــه ســایر معــادن شــده اســت. 

6- اصالح نظام قیمت گذاری سنگ آهن ایران از طریق ایجاد شاخص سنگ آهن ایران توسط موسسه معتبر متال
ــی، شــرکتهای  ــای جهان ــران از قیمت ه ــی ای ــن صادرات ــازار ســنگ آه ــر ب ــن، و تاث ــی قیمــت ســنگ آه ــا بحــران جهان ــان ب  همزم
صادرکننــده ایرانــی بــا  اختــالف چنــد دالری قیمــت ســنگ آهــن ایــران کــه توســط ســایت یومتــال بــه عنــوان مرجــع قیمــت گــذاری 
ســنگ آهــن صادراتــی ایــران شــناخته مــی شــد، مواجــه شــدند، هیــات مدیــره انجمــن پــس از بررســی راه حل هــای مختلــف از قبیــل 
چانــه زنــی بــا ســایت یومتــال و ایجــاد کارگــروه قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران، ایجــاد شــاخص بیــن المللــی ســنگ آهــن ایــران 
در موسســه معتبــر متــال بولتــن را بــه عنــوان راه حــل میــان مــدت در دســتور کار انجمــن دادنــد. و بــا رایزنــی اعضــای هیــات مدیــره 
انجمــن و  همــکاری شــرکت های عضــو انجمــن بــا دراختیــار قــرار دادن اطالعــات مــورد نیــاز ، ایندکــس جهانــی ســنگ آهــن ایــران 
از تاریــخ 13۹4/7/1۹ بــرای ســنگ آهــن فایــن 6۰%  بــر روی ســایت متــال بولتــن قــرار گرفــت. ایــن اقــدام منجــر بــه تفاوتــی 5- 1۰ 

دالری در هــر تــن ســنگ آهــن ایــران شــد. 

7- توقف مداخله دولت در قیمت گذاری سنگ آهن ایران 
در ســال ۹4 جامعــه ســنگ آهــن ایــران بــا معضــل مداخلــه دولــت در قیمــت گــذاری ایــن مــاده معدنــی مواجــه گردیــد، انجمــن ســنگ 
آهــن ایــران بــا پــی گیــری مســتمر ایــن موضــوع در غالــب مکاتبــات متعــدد بــا وزرات صنعــت، معــدن و تجــارت، ارســال گزارش هــای 
ــه فــوق  ــی وزاتخان ــا معاونــت معدن ــران ب کارشناســی، و برنامــه ریــزی پرســش پاســخ مســتقیم فعالیــن کســب و کار ســنگ آهــن ای
الذکــر در ســومین همایــش ســنگ آهــن ایــران قــول مســاعد معاونــت معدنــی وزارت صمــت را گرفــت و پــس از آن بــا رایزنی هــای و 
پــی گیری هــای مســتمر موفــق بــه الحــاق تبصــره ۹»دولــت اجــازه قیمت گــذاری مــواد معدنــی غیــر انحصــاری کــه در بــازار رقابتــی 
تولیــد و عرضــه مــی شــود را نداشــته و مــالک تعییــن قیمــت عرضــه و تقاضــا خواهــد بــود« بــه مــاده ی 35 قانــون رفــع موانــع تولیــد 
ــرم صمــت در ســال جــاری موضــوع قیمت گــذری  ــر محت ــح وزی ــر اســاس اعــالم صری ــه ب ــد ک ــی کشــور گردی ــای نظــام مال و ارتق

ســنگ آهــن بــه کلــی منتفــی شــده اســت.

8- تدوین نقشه راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران  
بــا عنایــت بــه اینکــه نیمــی از تولیــد ثــروت بخــش معــدن توســط معــادن ســنگ آهــن اســت و بدلیــل تاثیــر مســتقیمی کــه تولیــدات 
آنهــا بــر صنعــت فــوالد ســازی دارد همچنیــن بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در محیــط صنعــت ســنگ آهــن در ســال های اخیــر رخ داده 
اســت و دالیلــی ماننــد عــدم شــناخت سیســتماتیک از  محیــط صنعــت و ذینفعــان آن، ضعــف در  آمــار و اطالعــات حــوزه ســنگ آهــن، 
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وجــود بنگاه هــای متعــدد نســبت بــه صنعــت ســنگ آهــن و ابهــام در جایــگاه ایــن صنعــت در اقتصــاد ملــی، ضــرورت تدویــن یــک ســند 
راهبــردی کــه بتوانــد توصیــف روشــنی از وضعیــت آن ارائــه کنــد و بــا ترســیم چشــم انــدازی اجماعــی بیــن بازیگــران مختلــف، جهــت 
گیــری کســب و کارهــای ایــن صنعــت را هدایــت کنــد، بیــش از پیــش مطــرح گردیــد. و بــا توجــه رســالت انجمــن تولیدکنــدگان و 
صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران مبنــی بــر بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار ســنگ آهــن ایــران، بــه عنــوان یــک پــروژه مطالعاتــی 
در دســتور کار دیبرخانــه انجمــن قــرار گرفــت. ایــن ســند در تاریــخ 13۹4/۹/۹ همزمــان بــا ســومین همایــش ســنگ آهــن ایــران در 
ــی امــور معــادن وزارت صنعــت معــدن و تجــارت، رئیــس هیــات عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و  حضــور معاونــت معدن

صنایــع معدنــی ایــران، رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران و فعالیــن کســب و کار ســنگ آهــن کشــور رونمایــی شــد. 

۹- حضور موثر و ارتقاء جایگاه بین المللی سنگ آهن ایران از طریق اعزام هیات و سخنران به کنفرانس های بین المللی
انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران طــی ســالهای اخیــر در راســتای ماموریــت ذاتــی خــود در زمینه اطالع رســانی 
و توســعه بــازار اعضــا اقــدام بــه اعــزام نماینــده بــرای ایــراد ســخنرانی، و اعــزام هیــات در کنفرانــس داخلــی و خارجــی متعــددی نمــوده، 
ــران و ترســیم چشــم  ــن ای ــت کســب و کار ســنگ آه ــی از وضعی ــه گزارش های ــدام، ارائ ــن اق ــی ای ــر اســت هــدف اصل ــه ذک الزم ب
انــدازی خوشــبینانه از فضــای داخــل کشــور بــرای جــذب ســرمایه گــذار بــوده اســت. مشــروح گــزارش ایــن ســفرها همــراه بــا عناویــن 

ســخنرانی ها در بخــش روابــط عمومــی ایــن گــزارش آمــده ســت. 

۱0- برگزاری همایش های تخصصی کسب و کار سنگ آهن ایران
ــا موضوعــات »چالش هــای پیــش  ــران ب ــال برگــزاری موفــق دو  همایــش گذشــته ســنگ آهــن ای ــه دنب ــه اســتحضار می رســاند ب ب
ــدگان و  ــن تولیدکنن ــش انجم ــومین  همای ــق 14۰4«، س ــران در اف ــن ای ــنگ آه ــت س ــل وضعی ــارت« و » تحلی ــد و تج رو در تولی
ــا رویکــرد »نقشــه راه نســل ســوم ســنگ آهــن ایــران ) چالش هــا و امیدهــا(« در تاریــخ ۹ آذر  صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران  ب
مــاه ســال گذشــته در محــل ســالن همایش هــای صــدا و ســیما، بــا حضــور بــزرگان معدنــکاری و صنایــع معدنــی ایــران و جهــان، بــا 

محورهــای زیــر برگــزار شــد: 
- تحلیل شرایط کسب و کار سنگ آهن در چشم انداز 5 ساله

- معرفی فرصت های سرمایه گذاری
- جایگاه معدن و صنایع معدنی در قانون برنامه ششم توسعه 

- بهره وری در معادن  با تکیه بر معدنکاری سبز و فناوری های نوین
ماموریــت اصلــی در برگــزاری همایــش، رســاندن صــدای صاحبــان کســب و کار ســنگ آهــن بــه حــوزه سیاســت گذاری معدنــی کشــور و 
شــکل دهــی بــه اجماعــی ملــی متشــکل از همــه ذینفعــان ایــن کســب و کار، بــرای خــروج از وضعیــت کنونــی و تعریــف چشــم اندازی 
ــر  ــا حضــور موث ــود.  کــه ب ــی کشــور ب ــع معدن ــداز 2۰ ســاله کشــور در بخــش معــدن و صنای ــرای تحقــق ســند چشــم ان مشــترک ب
همــه فعــاالن و ذی نفعــان زنجیــره ارزش ســنگ آهــن کشــور در همــه مراحــل سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و اجــرای همایــش و 
اســتقبال ارجمنــد مقامــات محتــرم دولــت در بخــش معــدن، فعــاالن و صاحبــان محتــرم بنگاه هــا و صنایــع مرتبــط، مدیــران محتــرم 
ــق  ــژه رون ــه وی ــران در توســعه اقتصــادی کشــور و ب ــت کســب و کار ســنگ آهــن ای ــر و اهمی ــکار، تاثی ــکاری هم تشــکل های معدن
معــدن کاری ایــران بیــش از پیــش آشــکار و از خــالل مباحــث طــرح شــده در ایــن همایــش دســتور کار آتــی انجمــن تــا حــدود زیــادی 

محقــق گردیــد. 

۱۱- بهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بولتن الکترونیکی و گروه تلگرام انجمن 
ــار، نامه هــا، رویدادهــا و اطالعیه هــای انجمــن اقــدام  انجمــن در راســتای انجــام وظایــف خــود و اطــالع رســانی ســازمان یافته ی اخب
بــه تهیــه و ارســال بولتــن هفتگــی ســنگ آهــن بــه عنــوان تنهــا نشــریه تخصصــی ســنگ آهــن ایــران حــاوی اخبــار انجمــن، صنعــت و 
معــدن، گزارش هــای خبــری، بین الملــل، اقتصــادی، یادداشــت و مقــاالت مدیریتــی نمــوده اســت. جزئیــات مربــوط بــه بولتــن هفتگــی 
ســنگ آهــن در بخــش گــزارش واحــد روابــط عمومــی همیــن گــزارش آمــده اســت. همچنیــن بــه منظــور دسترســی ســریع تــر اعضــا 
بــه آخریــن اخبــار و تحلیل هــای حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی ایــران و جهــان و ایجــاد فضایــی جهــت تبــادل نظــر اعضــای محتــرم 

انجمــن اقــدام بــه راه انــدازی گــروه تلگــرام آیروپکــس نمــود. 
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۱2- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی 
انجمــن ســنگ آهــن ایــران، در ســالی کــه گذشــت در راســتای ماموریــت اصلــی خــود مبنــی بــر توســعه کســب و کار اعضــا و ارتقــاء 
ــون:  ــی از همچ ــی متنوع ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــران اق ــنگ آهن ای ــکاری س ــاوری معدن ــعه فن ــره وری و توس ــطح به س
ســمینار صــادرات ســنگ آهــن و ســایر مــواد معدنی)مهنــدس کیــوان جعفــری طهرانــی(، بهینــه ســازی هزینه هــای تولیــد در زمــان 
رکــود بــازار ســنگ آهن)دکتــر ضرغامــی(، طراحــی بهینــه خطــوط فــرآوری ســنگ آهــن بــا توجــه بــه کانســارهای عمومــی ایــران )دکتر 
غفرانــی(، قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران، روش شناســی و مقایســه تطبیقــی شــاخص های قیمتــی ســنگ آهــن )لویــن یئــو - از 
ســردبیران موسســه پلتــس( و ریســک های تجــاری و غیــر تجــاری ســرمایه گــذاری خارجــی در حــوزه معــادن ایــران )دکتــر کمال الدیــن 
سلماســی- اســتاد دانشــگاه مــک گیــل کانــادا( نمــود. مشــروح خدمــات آموزشــی ســال گذشــته ی انجمــن در بخــش گــزارش واحــد 

آمــوزش و پژوهــش ایــن گــزارش آمــده اســت.  

۱۳- توافق و ارسال گزارش هفتگی قیمت های سنگ آهن ایران به گمرک جمهوری اسالمی ایران
 بــه منظــور واقعــی ســازی تعرفه هــای گمرکــی و جلوگیــری از افزایــش غیــر کارشناســی تعرفه هــای مذکــور، ارســال گــزارش قیمــت 
ســنگ آهــن دانــه بنــدی بــر اســاس شــاخص متــال بولتــن و یومتــال و همچنیــن قیمــت کنســانتره ســنگ آهــن، در دســتور کار انجمــن 

قــرار گرفــت و از تاریــخ 13۹5/۰1/18 بــه صــورت هفتگــی در اختیــار کارشناســان اداره گمــرک قــرار مــی گیــرد. 

۱4- ارائه تخفیف ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
 انجمــن ســنگ آهــن ایــران بــه منظــور تســهیل حضــور اعضــا در همایــش  هــای معتبــر ملــی و  بیــن المللــی طبــق روال ســال های 
ــژه در همایش هــای داخلــی و  ــه دریافــت تخفیف هــای وی ــا مســئولین ایــن همایش هــا نمــود و موفــق ب ــی ب ــه رایزن گذشــته اقــدام ب
خارجــی همچــون کنفرانــس متــال بولتــن کیش)بــه میــزان 3۰%( و کنفرانــس چشــم انــداز فــوالد ایــران )دنیــای اقتصــاد() بــه میــزان 

4۰ %( شــد. 

۱۵- معرفی شرکت های عضو در سایت انجمن
انجمــن ســنگ آهــن ایــران در راســتای ماموریت هــای اصلــی خــود از قبیــل توســعه کســب و کار اعضــا، توســعه ارتباطــات بیــن المللــي 
فعــاالن ســنگ آهــن ایــران و ایجــاد فرصت هــای همــکاری بــرای اعضــای خــود اقــدام بــه طراحــی و ایجــاد بخشــی تحــت عتــوان 
دایرکتــوری اعضــا در ســایت جدیــد انجمــن نمــوده اســت. اعضــای محتــرم ضمــن مراجعــه بــه پروفایــل کاربــری خــود مــی تواننــد 

اطالعــات و لوگــوی شــرکت خــود را بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی در ســایت ویرایــش و یــا آپلــود نماینــد. 

۱6- ایجاد و آغاز به کار کمیته حل اختالف در انجمن 
بــه منظــور پیگیــری رفــع اختــالف اعضــا بــا یکدیگــر و یــا ســایر ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط ســال گذشــته کمیتــه حــل اختــالف 
بــه کمــک دو حقوقــدان تشــکیل و آغــاز بــه کار کــرد و موفــق بــه یــک مــورد حــل و فصــل اختــالف فــی مــا بیــن یکــی از اعضــا و 

یــک  شــرکت چینــی شــده اســت. 

۱7- توسعه حضور نمایندگان انجمن در مجامع و شوراهای مهم تصمیم سازی مرتبط
ــه منظــور توســعه ظرفیت هــای رایزنــی و حضــور در شــعبه های کســب و کار کشــور، عضویــت در شــوراها، تشــکل ها و کمیته هــای  ب

مشــورتی زیــر تاکنــون محقــق شــده اســت. 
- عضویت در شورای مشورتی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ  13۹2/۰7/۰۹

- عضویت در شورای مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ 13۹2/12/11
- عضویت در کنفدراسیون صادرات ایران از تاریخ  13۹1/۰۹/1۹ 

- عضویــت در هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران، کــه هــم اکنــون عــالوه بــر حضــور رســمی نماینــده انجمــن، ســه کرســی دیگر 
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و ایــران از طریــق مشــارکت در انتخابــات اتــاق و رایزنــی بــا ســایر تشــکل های معدنــی محقــق شــده 

. ست ا
- طراحــی، پی گیــری و حضــور موثــر در شــوراهای تصمیم ســاز مشــورتی بخــش معــدن و صنایــع معدنــی مجلــس شــورای اســالمی 

در خصــوص تدویــن سیاســت های کلــی بخــش معــدن بــرای برنامــه ششــم توســعه 
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- کارگروه رفع موانع تولید و کسب کرسی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- عضویت در خانه صنعت و معدن ایران

- مذاکــره مســتمر و هدفمنــد بــا نهادهــای حکومتــی بــرای رفــع مشــکالت کســب و کار ســنگ آهــن ایــران بــه ویــژه معاونــت معدنــی، 
ایمیــدرو و کمیتــه معــدن کمســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی و کمیســیون معــدن اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 

و کشــاورزی ایــران
- عضویــت در شــورای تدویــن آییــن نامــه اجرایــی مــاده 37 قانــون رفــع موانــع تولیــد در خصــوص تســهیل صــادرات و حــذف عــوارض 

صادراتــی بــر اســاس نــوع کاال 
- عضویــت در کمیته هــا و شــوراهای مشــورتی سیاســت گذاری همچــون کمیتــه بازنگــری قوانیــن زیســت محیطــی، کمیتــه 

برنامه ریــزی اکتشــاف مرکــز پژوهش هــای مجلــس
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اهم مکاتبات انجمن در سال ۹4 و سه ماهه اول سال ۹۵

انتقــال نظــرات و مطالبــات اعضــای محتــرم انجمــن از یکســو و توســعه ارتبــاط و اطــالع رســانی موضوعــات مهــم کســب و کار بــه 
اعضــای محتــرم انجمــن از ســوی دیگــر از فرایندهــای تعریــف شــده و دایمــی دبیرخانــه اســت. جــدول زیــر اهــم مکاتبــات انجمــن در 
حــوزه هــای مختلــف بــا ذینفعــان اصلــی انجمــن اســت کــه نقــاط راهبــردی تمرکــز ســازمان طــی یکســال گذشــته بــرای تاثیرگــذاری 

را نشــان مــی دهــد.

سمتمخاطبتاریخ موضوعرده

 اقدام جهت 
بهبود محیط 

کسب و کار اعضا

اخذ عوارض از کامیون های سنگ آهن توسط 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰3/31شهرداری سنگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشکالت ایجاد شده از سوی شهرداری ها در مسیر 
وزیر کشوردکتر رحمانی فضلی۹4/۰4/25تولید سنگ آهن کشور

درخواست توقف اقدامات غیرقانونی شهرداری ها در 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰5/21اخذ هزینه اضافی از معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت

یشنهاد امکان استفاده تشکل های معدنی از تبصره 
1۰ ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰6/۰1

وزارت صنعت، معدن و تجارت

درخواست تجدید نظر در محاسبه مجدد حقوق 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰4/31دولتی سال های گذشته

وزارت صنعت، معدن و تجارت

نشست هم اندیشی بررسی ابالغیه های جدید 
 اعضا۹4/۰5/12محاسبه مجدد حقوق دولتی سنوات گذشته اعضا

پیگیری محاسبه مجدد حقوق دولتی اعضای 
 اعضا۹4/۰6/۰3محترم انجمن

پیگیری محاسبه مجدد حقوق دولتی اعضای 
 اعضا۹4/۰6/25محترم انجمن در مراجع قانونی

 جلسه پیگیری محاسبه مجدد حقوق دولتی 
 اعضا۹4/۰8/13اعضای محترم انجمن در مراجع قانونی

 حل و فصل موردی محاسبه مجدد حقوق دولتی 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰۹/16اعضای محترم این انجمن در شورای عالی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پاسخ نامه شماره 6۰/211۹78 مورخ ۹4/1۰/۰5 
مدیر کل محترم دفتر بهره برداری وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
مدیر کل محترم دفتر بهره برداری  مهندس اقبالی ۹4/11/۰3

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 درخواست مجدد  حل و فصل پرونده محاسبه 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹5/۰3/31مجدد حقوق دولتی تعدادی از اعضای این انجمن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 درخواست خروج سنگ آهن دانه بندی از شمول 
ماده 35 قانون رفع موانع تولید) اعتراض به حذف 

معافیت مالیاتی(
 شورای اقتصاد۹5/۰3/23
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سمتمخاطبتاریخ موضوعرده

 اقدام جهت 
بهبود محیط 

کسب و کار اعضا

 درخواست توقف اخذ حق بیمه از حمل و نقل 
معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت  دکتر احمد میدری۹5/۰3/2۹زمینی معادن سنگ آهن با بارنامه رسمی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امکان استمهال بدهی معوق شرکت های کوچک 
و متوسط از طریق کارگروه ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید 
 اعضا۹5/۰3/3۰

دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض 
 اعضا۹5/۰3/3۰ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال

اعزام هیات به 
کنفرانس های 
بین المللی 

اعزام هیات به پانزدهمین کنفرانس بین المللی 
 اعضا۹4/۰5/17فوالد و مواد خام چین 

اعزام هیات به پانزدهمین کنفرانس بین المللی 
محمدرضا رمضانی ۹4/۰6/۰4فوالد و مواد خام چین 

معاونت محترم امور مجلس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران 

اعزام هیات به پانزدهمین کنفرانس بین المللی 
دکتر کرباسیان۹4/۰6/۰7فوالد و مواد خام چین 

ریاست محترم هیات عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران

اعزام هیات به پانزدهمین کنفرانس بین المللی 
سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر خاجی۹4/۰6/24فوالد و مواد خام چین 

در کشور چین

حضور در جلسه 
شورای عالی 

معادن 

درخواست حضور نماینده انجمن در جلسه شورای 
 وزیر صنعت، معدن و تجارتمهندس نعمت زاده۹4/۰5/1۹عالی معادن

درخواست حضور نماینده انجمن در جلسه شورای 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹4/۰5/1۹عالی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعالم مشکالت 
فعالین کسب و 
کار سنگ آهن 
با وزیر و معاونت 

معدنی   

 وزیر صنعت، معدن و تجارتمهندس نعمت زاده۹4/۰5/24درخواست مالقات حضوری 

درخواست شنیدن صدای صاحبان کسب و کار 
 وزیر صنعت، معدن و تجارتمهندس نعمت زاده۹4/۰5/2۹سنگ آهن ایران

معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی۹5/۰1/1۹ درخواست جلسه با اعضای انجمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت

گزارش تحلیل وضعیت کسب و کار سنگ آهن 
معاون امور معادن و صنایع معدنی دکتر جعفر سرقینی ۹4/11/۰5ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

ارائه خدمات به 
اعضا

جلسه جهت بررسی فرصت های همکاری بیشتر با 
صندوق بیمه سرمایه گذاری  ۹4/۰6/15صندوق بیمه 

فعالیت های معدنی

کارگاه آموزشی »بهینه سازی فرآیند از معدن تا 
 اعضا۹4/۰7/1۹کارخانه«

  ۹5/۰1/22پاسخ استعالم در و گوهر آویژه

برگزاری جلسه سوم کمیسیون صادرات با محوریت 
شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مغایر و یا 

مخل توسعه صادرات
 اعضا۹5/۰3/۰۹
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سمتمخاطبتاریخ موضوعرده

ارائه خدمات به 
اعضا

مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین اعضا۹4/11/۰7تشکیل کمیسیون آمار، اطالعات و پژوهش 
ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران

انتخاب شرکت های طرح پایلوت بهینه سازی 
 اعضا۹4/۰8/1۹معادن سنگ آهن

ارئه آخرین گزارش مکاتبات و اقدامات انجمن  به 
 اعضا۹4/11/1۰صورت ایمیل

 تخفیف به اعضا برای حضور در ششمین همایش 
چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی 

به بازار
 اعضا۹4/11/۰4

تکمیل بانک 
اطالعاتی کسب 
و کار سنگ آهن 

 اعضا۹4/۰7/2۰درخواست امار و اطالعات

 اعضا۹5/۰2/۰4درخواست امار و اطالعات

درخواست امار و اطالعات برای آخرین گزارش 
 اعضا۹5/۰2/15وضعیت اعضا

 درخواست آمارو اطالعات برای تهیه کتابچه 
 اعضا۹5/۰2/13اطالعات و پروژه های سرمایه گذاری در ایران

اقدام  جهت 
حفظ منافع 

انجمن

اعتراض به اقدام غیر قانو نی آگهی مجمع عمومی  
 مهندس حاجی پور ۹4/۰8/16شعبه زنجان انجمن

معاونت محترم  تشکل های اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران

عتراض به اقدام غیر قانو نی آگهی مجمع عمومی  
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، مهندس جمیلی۹4/۰8/16شعبه زنجان انجمن

معادن و کشاورزی زنجان

اعتراض به اقدام غیر قانو نی برگزاری مجمع 
عمومی  شعبه زنجان انجمن و درخواست ابطال 

نتایج
  مهندس حاجی پور ۹4/۰8/24

اعتراض به اقدام غیر قانو نی برگزاری مجمع 
عمومی  شعبه زنجان انجمن و درخواست ابطال 

نتایج
 مهندس جمیلی۹4/۰8/24

توسعه تجارتگیتی توانا۹4/1۰/15انتخاب تشکل نمونه صادراتی

اقدام جهت 
واقعی سازی 
تعرفه های 

گمرکی

مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین خداکرم اسکندری۹4/11/11 اعالم قیمت پایه صادراتی سنگ آهن 
ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران

مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین خداکرم اسکندری۹4/11/26اصالح قیمت های پایه صادراتی سنگ آهن
ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران

مدیرکل محترم دفتر بررسی و تعیین خداکرم اسکندری۹5/۰1/21ارائه گزارش هفتگی تغییرات قیمت سنگ آهن
ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران
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سمتمخاطبتاریخ موضوعرده

اقدام جهت بهبود 
قیمت داخلی و 
صادراتی سنگ 

آهن 

 اعضا۹4/11/27بازنگری در قیمت پایه سنگ آهن

 Platts مهندس مسعود ۹4/11/21اشتراک سایت تحلیلی و خبری
خوانساری 

ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران 

پی گیری کاهش 
هزینه عملیات 

بندری 

 درخواست بررسی هزینه های بندری و تجدید نظر 
معاون محترم وزیر و مدیرعامل مهندس محمد سعید نژاد ۹4/11/28در تعرفه های اعالم شده

سازمان بنادر و دریانوردی 

کاهش عوارض و عملیات بندری در صادرات 
 اعضا۹5/۰1/15سنگ آهن
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ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های عضو

شرح خدماتردیف

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

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

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 

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 

تسهیالت و خدمات ارائه شده به اعضا 
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ارائه تسهیالت و خدمات به شرکت های عضو

شرح خدماتردیف

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

تسهیل استفاده اعضا از بیمه تکمیلی درمان خدمات رفاهی7
گروهی انجمن

خدمات زیرساختی و پشتیبانی8
فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات 
بیمه ای شرکت های معتبر بیمه؛ مانند بیمه 
مسئولیت، بیمه آتش سوزی و.. با تخفیف 

ویژه
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گزارش های آماری 
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درصد تحقق مصوبات هیات مدیره

 میزان حضور اعضای هیات مدیره در جلسات
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تعداد مکاتبات انجمن از ۹4/۱/۱ الی  ۹۵/4/۱

جزئیات مکاتبات انجمن از ۹4/۱/۱ تا ۹۵/4/۱
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 تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی انجمن
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۱. واحد عضویت

شرکتنام خانوادگینام 
پرسالسلطانیپروا1
شرکت مجریان توسعه معادن آسیا )متما(ُغرقیسجاد2
عمران مومان چابهارگوهرینمحمود3
جامع تجارتجعفری طهرانیکیوان4
پرشین فام صنعتامینی نجفیانامیر رضا5
کومه معدن پارسزادعسکرقاسم6
نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزداِحرامیانسید بهادر7
کیمیا معادن سپاهانخیر اللهی حسین آبادیعلی8
مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیانشجاعمحمدرضا ۹
کانی صنعت کاسپینساریخانیاکبر1۰
صنعتی  معدنی و حفاری شهداب یزدشرافت زارچحمیدرضا11
گروه معادن امیر سنگان پارسیانامینیاردشیر12
ققنوس آسیامعصومیفرزانه13
زرینه گامان جاده ابریشممرکزی امید وارمحمد14
معدنی و صنعتی چادر ملونوریانمحمود15

آمار اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

روند عضویت شرکت ها در انجمن از سال ۹۱ تا سال ۹4
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شرکتنام خانوادگینام 
ماد کانسارصمدیعلیرضا16
بازرگانی اسمیرانمشتاقیمشتاق17
 معدن فلز پاسارگادتخمه چیمنوچهر18
در و گوهر آویژهآزادی اهرنجانیمحسن1۹
کیمیا تهاتر کویرهاشمیاحمد2۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیاجاودانی مالکحسین 21
شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق )امیدکو(دورانی القار/قیافهمجتبی/قدیر22
گوهرسنگ روژانیحیایی سنگانیمجتبی23
کاوش گستر امینغیور عاملیجواد24
مهندسی فکور صنعت تهرانشیخ زاده نجارمحمد وحید25
دیبا سنگ شرقمحققمجید26
سیاحان سپهر آسیااکبریانمهرداد27
معدن کاو  سپهر آسیاصفریانعلی28
خالق تدبیر پارسپرهیزگارسید حسین2۹
کاوش سنگ پرشینطاهری فردعباسعلی3۰
سنگ آهن فارسپیرویعباد31
معادن پارس هورخش شرقسعادتیحسن32

ایمپریال متالز ایرانیاننوحی نجارمهناز33
سپهر طوس آسیاحائریحسین34
بازرگانی مروارید معدن پاژنعیمی پورمحسن35
پدیده گستران غربقارونی اخامنشمحسن36
معدنی صنعتی جهان نموآردههمحمود37
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسامحمدیابوالفضل38
معدن کاران عقیق سرخ سنگانمیرزا حسینیعباس3۹
پارس معدن  تیراژجویندهعظیم4۰
معدنی و صنعتی گل گهرتقی زادهناصر41
توسعه معدنی وصنعتی صبا نوریزدانی رادمحسن 42
حدید گستر سیرجانحسینی زید آبادیسید حسین43
سنگ آهن مرکزیعسکری باقر آبادیجواد44
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آمار اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

نام خانوادگینامنام شرکت
محالتی پورعبدالزهراشرکت کشتیرانی سیزارک1
عظیمیانحمیدرضاشرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا2
عسگری بهبهانیمحمد مهدیشرکت خدمات دریایی ستاره3

 

 اعضای وابسته انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

شرکتنام خانوادگینام 

خیام سپنتاخیامرضا45
فرآوری پرشیان معدن یاسمنمیرزاییشاپور46
فوالد مارشنان سپاهانفالحتیان پایین دروازهعلی اکبر47
مجتمع فوالد الیگودرزفالحتیانکاظم48
معادن سنگ آهن احیاء سپاهانگلزارهادی 4۹
راه سازی و معدنی مبینشکوریبهرام 5۰
معدنی،راه سازی و سدسازی مبیننجمی نیامنصور51
شرکت معادن سنگ آهن فالت شرقرحمانیجواد52
شرکت معدنی درکاوبامشکیسید مسعود53
معدن یاران نور آسمان)مینا(مومن زادهحسن54
شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیاننجمی نیاحسن 55
شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدیدحسن زاده سلماسیحسین56
شرکت سنگ آهن کوه بابانجمی نیارحیم57
شرکت سنگ آهن کویرنجمی نیامحمدجواد58
سنگ پیرسامپیربداقیمحمدرضا 5۹
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهانشهریاریامیر مسعود6۰
شرکت بازرگانی تکادو بین المللکریم زادهمهدی 61
 کیهان تجارت دایاچگینی محمدرضا 62
هلدینگ فجرحسن زادهطاهرعلی 63
همگامان فلز کاوه کرم پور محمدجعفر 64
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تعدادنمایهردیف

42تعداد بولتن های منتشر شده )از تیر ماه ۹4 تا پایان خرداد ماه ۹5(1

بیش از 2۰۰ نفر تعداد دریافت کنندگان 2

 انتشار بولتن خبری

۲. واحد روابط عمومی

انجــام ماموریــت هــای انجمــن بــدون ســازماندهی روابــط عمومــی اثربخــش امــکان پذیــر نمــی شــد. انجــام وظیفــه نمایندگــی، 
ــازی و  ــبکه س ــا اســت. ش ــایر رقب ــت و س ــی، همچــون دول ــان بیرون ــایر ذینفع ــل س ــی در مقاب ــع صنف ــاع از مناف ــتلزم دف مس
تســهیل گــردش اطالعــات از کارویــژه هــای دیگــری اســت، کــه بــدون وجــود ارتباطــات گســترده بــا اعضــا تحقــق نمــی یابــد. 
ــا رســانه  ــاط ب ــن »ارتب ــب مجموعــه ای از فعالیتهــای ارتباطــی تحــت عناوی ــط عمومــی انجمــن در قال در ســال گذشــته رواب
ــور فرهنگــی و  ــزی« ، »انتشــارات« ، »ام ــه ری ــکار«، »برنام ــا اعضــا«، »پژوهــش و ســنجش اف ــاط ب ــا و ســازمانها«، »ارتب ه
نمایشــگاهها« و  بهره گیــری از ابزارهــای  نویــن  ارتباطــی  )از جملــه  اینترنــت ، انتشــارات و ارســال ایمیــل و پیــام کوتــاه ، تلگــرام 
ــرد.   ــرون  ســازمانی  پیــش  ب ــادی  و اساســی  خویــش  را در زمینه هــای  مختلــف ارتباطــات  درون  ســازمانی و ب و ...( وظایــف  بنی

نشست ها،کنفرانس هاس مطبوعاتی، نامه های سرگشاده و مصاحبه های رادیویی

نماینده انجمنمحل چاپعنوان مصاحبهتاریخردیف

جریمه بهره برداران به دلیل »اضافه برداشت« 113۹4/۰4/۰1
پروا سلطانیسایت خبری اقتصاد نیوزغیرمنطقی است

رقابت برای اروپایی ها در ایران بی معنا است/ هزینه 213۹4/۰4/۰6
بهرام شکوریسایت خبری معدن24تولید هر تن کنسانتره 1۰ دالر است

اولین واکنش انجمن سنگ آهن در مورد کاهش حقوق 313۹4/۰4/۰7
بهادر احرامیانسایت خبری معدن24دولتی ۹4

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادضرورت تدوین سند استراتژی سنگ آهن413۹4/۰4/۰۹

قیمت تمام شده کنسانتره داخل کشور بیش از 5۰ دالر 513۹4/۰4/13
مهرداد اکبریانخبرگزاری ایلنااست

مسعود رازفرروزنامه گسترش صمتچالش» سرمایه« برای تاسیس واحدهای کنسانتره613۹4/۰4/1۰

مهرداد اکبریانسایت خبری اقتصاد نیوزوضعیت معادن کشور در شرایط بحرانی713۹4/۰4/17

بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزخطر در کمین صادرات مواد معدنی ایران813۹4/۰4/1۹

ایران اصال واردات سنگ آهن ندارد / مراودات تجاری ۹13۹4/۰4/1۹
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری خبر آنالینایران و هند چیست؟

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصادحقوق دولتی با توجه به مولفه های تاثیر گذار تعیین شود1۰13۹4/۰4/2۰

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتمسیر جدید بازار محصوالت معدنی جهان1113۹4/۰4/2۰
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تخفیف 7۰درصدی حقوق دولتی برای معادن 1213۹4/۰4/22
سید علیرضا سیاسی رادروزنامه گسترش صمتسنگ آهن

احتمال عقب نشینی چینی ها از پروژه های معدنی و 1313۹4/۰4/22
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24فوالدی ایران

بررسی تاثیر توافق هسته ای بر صادرات سنگ آهن 1413۹4/۰4/24
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری ایسناایران

مهرداد اکبریانروزنامه گسترش صمتنخستین حلقه زنجیره فوالدچشم انتظار سرمایه1513۹4/۰4/24

قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتطراحی نرم افزاری دقیق برای محاسبه حقوق دولتی1613۹4/۰4/25

ضرورت اکتشافات وسیع  و تقویت سرمایه گذاری های 1713۹4/۰4/26
بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزمعدنی

قدیر قیافهروزنامه تعادلانتقال تکنولوژی ؛ آری ! ورود ماشین آالت ؛ خیر!1813۹4/۰4/31
سید علیرضا سیاسی راد

فشار به معدنکاران سنگ آهن با هدف کاهش قیمت 1۹13۹4/۰4/31
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری تسنیمفوالد اشتباه است

قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتتوسعه صادرات و رسم همسایه داری2۰13۹4/۰5/۰3

سجاد غرقیسایت خبری معدناتامین سرمایه یا امنیت سرمایه گذاری؟2113۹4/۰5/۰3

مهرداد اکبریانروزنامه گسترش صمتسنگ آهن ایران از محدودیت خارج می شود2213۹4/۰5/۰6

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتافغانستان، پلی بین ایران و چین2313۹4/۰5/11

 سجاد غرقیروزنامه تعادلتشدید عوارض با وجود نزول جهاني قیمت ها2413۹4/۰5/13
سید علیرضا سیاسی راد

نقش توسعه سیستم حمل ونقل ریلی در بهینه سازی 2513۹4/۰5/17
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادمصرف سوخت

مهرداد اکبریانروزنامه گسترش صمتضرورت ایجاد تعادل در تولید گندله و کنسانتره2613۹4/۰5/17

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتهند، فرصتی برای معدن ایران2713۹4/۰5/1۹

احتمال شکایت انجمن سنگ آهن از وزارت صنعت به 2813۹4/۰5/25
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزدیوان عدالت اداری

بازار سنگ آهن کی تکان می خورد؟/ بازگشت رونق تا 2۹13۹4/۰5/25
بهادر احرامیانسایت خبری اقتصاد نیوزدو سال آینده

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزاخذ عوارض غیرقانونی از بهره برداران معادن سنگان3۰13۹4/۰5/25

هنوز تخفیف 7۰ درصدی حقوق دولتی معادن 3113۹4/۰5/26
بهرام شکوریخبرگزاری تسنیمسنگ آهن ابالغ نشده است

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24کنفرانس آهن و فوالد چین شهریور ماه برگزار می شود3213۹4/۰5/26
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کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتواردات، برای توسعه3313۹4/۰5/2۹

قدیر قیافهروزنامه دنیای اقتصاددخالت دولت در قیمت گذاری صحیح نیست3413۹4/۰5/2۹

بخش معدن ایران در آینده  ظرفیت سرمایه گذاري 3513۹4/۰5/31
سجاد غرقینیویورک تایمزنزدیک به 6۰ میلیارد دالر را خواهد داشت

قدیر قیافهخبرگزاری ایسنالطفا در قیمت ها دخالت نکنید!3613۹4/۰5/3۰

کیوان جعفری طهرانیآرگیوس مدیاواردات گندله پر عیار ایران از هند3713۹4/۰6/۰1

بهادر احرامیانروزنامه گسترش صمتدرآمد صادراتی سنگ آهن در سراشیبی سقوط است3813۹4/۰6/۰2

رسیدن به آرمان فوالدین 16۰ میلیون تن سنگ  آهن 3۹13۹4/۰6/۰2
قدیر قیافهخبرگزاری ایسنانیاز دارد

تنگناهای بازار گندله و آهن اسنفجی ایران در کنفرانس 4۰13۹4/۰6/۰7
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24متال بولتن بررسی می شود

نشریه داخلی تشکل ها - حمله گازانبری دولت به سنگ آهن4113۹4/۰6/1۰
قدیر قیافهشماره 8

جذب سرمایه های داخلی و خارجی به بخش معادن و 4213۹4/۰6/1۰
پروا سلطانیخبرگزاری ایرناصنایع معدنی نیاز به پشتیبانی دولت دارد

مهرداد اکبریانسایت خبری معدنامطالبه حقوق دولتی سال های پیشین غیر قانونی است4313۹4/۰6/14

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24تحلیلی بر بازار سنگ آهن و فوالد جهان4413۹4/۰6/14

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتکاهش ادامه دار قیمت سنگ آهن4513۹4/۰6/1۹

حضور هیات ایرانی در کنفرانس سنگ آهن و فوالد 4613۹4/۰6/21
کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادچین

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزمعادن کنار جردن نیستند!4713۹4/۰6/21

تغیر نگرش در مدیرت معادن باعث فراهم شدن فرصت 4813۹4/۰6/22
های جدید داخلی و خارجی برای معدنکاری می گردد.

مجله
 Energy & Mining

Development
بهرام شکوری

قدیر قیافهخبرگزاری ایسنااصرار وزیر بر کاهش قیمت گندله4۹13۹4/۰6/23

اکنون زمان سرمایه گذاری در بازار سنگ آهن است/ 5۰13۹4/۰6/24
بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزافزایش قیمت سنگ آهن با شیب مالیم

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24بازار سنگ آهن وخیم تر می شود5113۹4/۰6/25

تشریح اهداف سنگ آهنی ها برای صادرات کنسانتره 5213۹4/۰6/25
سجاد غرقیسایت خبری معدن24و گندله

شرط اصلی جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت 5313۹4/۰6/26
بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزفوالد
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سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزاین نابه سامانی همه را فلج می کند5413۹4/۰6/26

بهرام شکورینشریه چیالنسنگ آهن ایران برند جهانی نیست5513۹4/۰6/28

مسیر فعالیت های مشترک فوالدسازان و سنگ آهنی 5613۹4/۰6/28
سید علیرضا سیاسی رادنشریه چیالنها

کیوان جعفری طهرانینشریه چیالنالزم نیست همه سنگ آهنی ها به فوالد سازی برسند5713۹4/۰6/28

هدررفت 18۰ میلیارد دالر آب در برابر 3/ 56میلیارد 5813۹4/۰6/28
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصاددالر صادرات نفتی

صفر شدن عوارض، صادرات کنسانتره را به صرفه کرد/5۹13۹4/۰6/2۹
قدیر قیافهسایت خبری اقتصاد نیوززمان عرضه دپوی 8 میلیون تنی سنگ آهنی ها

پیگیری اقتصاد مقاومتی، اولویت کمیسیون معادن و 6۰13۹4/6/3۰
بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزصنایع معدنی اتاق ایران

رونق بخشی به فعالیت های بخش مسکن راهکار 6113۹4/۰6/3۰
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری ایرنااساسی خروج اقتصاد کشور از رکود است

پیشنهاد انجمن سنگ اهن برای چالش قیمت گذاری 6213۹4/۰6/31
قدیر قیافهسایت خبری معدن24گندله

جایگاه حمل و نقل ریلی ایران در میان برترین های 6313۹4/۰7/۰1
بهرام شکوریماهنامه پردازشجهان

تشریح برنامه های صنعت فوالد ایران در کنفرانس 6413۹4/۰7/۰4
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24چین

سجاد غرقیسایت خبری معدن24صادرات سنگ آهن ایران تا 2۰1۹ متوقف می شود6513۹4/۰7/۰3

6613۹4/۰7/۰6
بازار سنگ آهن رشد معناداری تا سال آینده نخواهد 

داشت/عوامل کاهش 41 درصدی صادرات سنگ آهن 
ایران

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوز

اهمیت پژوهش در قیمت گذاری زنجیره ارزش سنگ 6713۹4/۰7/1۰
بهرام شکوریسایت خبری معدن24آهن تا فوالد

رسانه ملي در جهت آگاهي بخشي در زمینه معدن 6813۹4/۰7/11
قدیر قیافهسایت خبری موجعملکرد خوبي ندارد

آمادگی بخش خصوصی برای تشکیل هلدینگ سرمایه 6۹13۹4/۰7/12
بهرام شکوریسایت خبری معدناگذاری مس

قیمت سنگ آهن ایران برای نخستین بار در یک مرجع 7۰13۹4/۰7/13
قدیر قیافهخبرگزاری ایرنابین المللی ثبت می شود

نگرش دنیابه منابع طبیعی بسرعت درحال تغییر است/7113۹4/۰7/13
بهرام شکوریخبرگزاری ایرناامروز ازارزش اقتصادی منابع باید بهره گرفت

سجاد غرقیخبرگزاری فارسافزایش قیمت سنگ آهن از روز چهارشنبه7213۹4/۰7/13
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قدیر قیافهشاتا نیوزاعالم قیمت جهانی سنگ آهن ایران از 15 مهر ماه7313۹4/۰7/13

قدیر قیافهخبرگزاری ایسنااعالم قیمت جهانی سنگ آهن ایران از 15 مهر ماه7413۹4/۰7/13

چهارشنبه بهای جهانی سنگ آهن ایران مشخص می 7513۹4/۰7/13
قدیر قیافهخبرگزاری ایلناشود

قدیر قیافهسایت خبری ماین نیوزدولت در قیمت گذاری سنگ آهن دخالت نکند7613۹4/۰7/13

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزتولید 55 میلیون تن فوالد تا 14۰4 افسانه است7713۹4/۰7/13

پروا سلطانیسایت خبری ماین نیوزبرگزاری سومین همایش سنگ آهن ایران در آذر 7813۹4/۰7/13۹4

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری ماین نیوزسیاست چین برای حذف ایران از بازار سنگ آهن7۹13۹4/۰7/13

سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزرونمایی از شاخص قیمت سنگ آهن ایران در متال8۰13۹4/۰7/13

شاخص قیمت سنگ آهن ایران از چهارشنبه روی 8113۹4/۰7/13
سایت سازمان ایمیدروسایت متال بولتن می رود

قدیر قیافه
بهرام شکوری
پروا سلطانی
سجاد غرقی

سایت خبری اقتصاد نیوزافزایش قدرت چانه  زنی سنگ آهنی ها در بازار جهانی8213۹4/۰7/13
قدیر قیافه

بهرام شکوری
پروا سلطانی
سجاد غرقی

بهرام شکوریسایت خبری معدن24قیمت گذاری دستوری گندله اشتباه دولت است8313۹4/۰7/13

صادرات سنگ آهن ایران به 7 میلیون تن می رسد/ 8413۹4/۰7/13
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24کوچکترها از بازار حذف می شوند

قدیر قیافهسایت خبری معدن7۰24 درصد پیگیری های انجمن سنگ آهن عملیاتی شد8513۹4/۰7/13

رویکردها در تدوین قوانین باالدستی باید ناظر بر 8613۹4/۰7/13
مهرداد اکبریانخبرگزاری ایرناصادرات باشد

روزنامه دنیای اقتصادتعریف شاخص سنگ  آهن ایران8713۹4/۰7/14
قدیر قیافه

بهرام شکوری
پروا سلطانی
سجاد غرقی

ارتقای ۹ دالری شاخص قیمت سنگ آهن ایران با 8813۹4/۰7/15
سید علیرضا سیاسی رادانجمن سنگ آهن ایرانواقعی شدن قیمت ها

مذاکره با پلتس برای اعالم شاخص قیمت سنگ آهن 8۹13۹4/۰7/18
سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزایران

پروا سلطانیروزنامه گسترش صمتحرکت بر مدار ارزش افزوده۹۰13۹4/۰7/1۹
سید افشین حسینی

خارجی ها برای سرمایه گذاری در معدن تضمین می ۹113۹4/۰7/1۹
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24خواهند
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افزایش ۹ دالری شاخص  قیمت سنگ آهن ایران/ ۹213۹4/۰7/2۰
اسماعیل ایزدی مشاور خبرگزاری ایسناقدرت چانه زنی باال رفت

انجمن

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24چگونه از بحران بازار سنگ آهن خارج شویم؟۹313۹4/۰7/2۰

۹413۹4/۰7/21
پادرمیانی دولت برای ضمانت سرمایه گذاری 

فاینانسورها/ سیاست ضدتورمی دولت نباید به ضرر 
تولید باشد

بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوز

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتسنگ آهن ایران در انتظار واکنش مثبت بازار۹513۹4/۰7/21

ضرورت وجود یک شاخص قیمت استاندارد برای سنگ ۹613۹4/۰7/21
سجاد غرقیروزنامه دنیای اقتصادآهن صادراتی ایران

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتبهبود یا زوال در انتظار بازارهای معدنی؟۹713۹4/۰7/22

سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزجزئیات جلسه معدنی ها با معاون سازمان مدیریت۹813۹4/۰7/22

سید علیرضا سیاسی رادروزنامه دنیای اقتصادشکست یک انحصار در حوزه سنگ آهن۹۹13۹4/۰7/28

هند و چین رقبای ایران در معادن افغانستان/ ناسا 3 1۰۰13۹4/۰7/28
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24هزار میلیارد دالر ذخایر معدنی شناسایی کرده است

قدیر قیافهسایت خبری ماین نیوزراه اندازی صندوق سرمایه گذاری آهن و فوالد ایرانیان1۰113۹4/۰7/28

بهرام شکوریسایت خبری معدناقیمت های سایت یومتال غیر استاندارد است1۰213۹4/۰8/۰3

اعالم فرصت های سرمایه گذاری معدنی در سومین 1۰313۹4/۰8/۰4
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزهمایش سنگ آهن

اصالح قانون معادن به اتاق بازرگانی واگذار شد/ برخی 1۰413۹4/۰8/۰4
بهرام شکوریسایت خبری معدن24بخش نامه های قدیمی معدن باید ابطال شود

1۰513۹4/۰8/۰5
قیمت سنگ آهن با شیب مالیم افزایش می یابد/ 

اولویت آیروپکس پیگیری حقوق معدنکاران از مجاری 
قانونی نیست/ گل گهر 5 فعال غیر اقتصادی است

بهرام شکوریسایت خبری معدن24

1۰613۹4/۰8/۰5
ارایه فاز تکمیلی استراتژی سنگ آهن کشور/ معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری معدن در سومین همایش 

سنگ آهن
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری معدنا

کیوان جعفری طهرانیبلومبرگکاهش شدید صادرات سنگ آهن ایران به چین1۰713۹4/۰8/۰5

1۰813۹4/۰8/۰۹
درخواست سایت مرجع پالتس برای شرکت در سومین 
همایش بین المللی سنگ آهن ایران / بازار سنگ آهن را 

فوالدسازان داخلی گرم می کنند
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوز

ضرورت بررسی فضای پساتحریم سنگ آهن در 1۰۹13۹4/۰8/1۰
سید افشین حسینیسایت خبری ماین نیوزهمایش سوم

سید افشین حسینیروزنامه گسترش صمتحل بحران سنگ آهن نیازمند راهکارهای مختلف11۰13۹4/۰8/1۰
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قیمت سنگ آهن و زغال سنگ متاثر از بهای نفت در 11113۹4/۰8/11
سید بهادر احرامیانخبرگزاری ایلناحال تنزل است / بازار چین را از دست دادیم

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزدستور ضبط ضمانت نامه بانکی برخی از معادن سنگان11213۹4/۰8/11

سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوز2 مزیت سنگ آهن ایران برای جذب سرمایه گذاران11313۹4/۰8/12

آمادگی بخش خصوصی برای تشکیل هلدینگ سرمایه 11413۹4/۰8/12
بهرام شکوریسایت خبری معدن24گذاری در مس/ بخش خصوصی واقعی باید وارد معدن

ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت در سومین 11513۹4/۰8/14
سید بهادر احرامیانسایت خبری ماین نیوزهمایش سنگ آهن

قدیر قیافهسایت خبری ماین نیوزمخالفت با تشکیل غیرقانونی انجمن سنگ آهن زنجان11613۹4/۰8/16

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزتشکیل انجمن سنگ آهن زنجان غیرقانونی است11713۹4/۰8/16

سید بهادر احرامیانسایت خبری معدن24قیمت سنگ آهن به کف رسیده است؟11813۹4/۰8/17

اقدامات وسیع انجمن برای برگزاری سومین همایش 11۹13۹4/۰8/17
پروا سلطانیسایت خبری ماین نیوزسنگ آهن

مسعود رازفرسایت خبری ماین نیوزنباید تجربه تلخ گذشته در بخش فرآوری تکرار شود12۰13۹4/۰8/18

بهرام شکوریسایت خبری معدناحذف حقوق دولتی سال ۹4 معادن تعطیل شده12113۹4/۰8/1۹

اولویت کاری کمیسیون معدن بررسی چالش ها و 12213۹4/۰8/24
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادنواقص قانون معادن است.

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتپروژه آماده معرفی به سرمایه گذاران نداریم12313۹4/۰8/25

بهرام شکوریسایت خبری معدنادولت در قیمت گذاری محصوالت معدنی وارد نشود12413۹4/۰8/3۰

بهرام شکوریماهنامه چیالنتجارت فوالد در سایه اصول سازمان تجارت جهانی12513۹4/۰۹/۰1

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتاصالح قانون معادن در دستور کار12613۹4/۰۹/14

12713۹4/۰۹/23
صادرات سنگ آهن دولتی در شرایط فعلی اشتباه است/ 
تالش بخش خصوصی برای افزایش قیمت ها به هدر 

می رود
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24

الزام خروج پروژه های بزرگ از انحصار شرکت های 12813۹4/۰۹/23
مهرداد اکبریانخبرگزاری ایلنادولتی و شبه دولتی

کره و ژاپن مشتری جدید سنگ آهن ایران/ مذاکره با 12۹13۹4/۰۹/24
سجاد غرقیسایت خبری معدن24متال بولتن برای شاخص قیمت کنسانتره سنگ آهن

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران-روسیه در کافه 13۰13۹4/۰۹/25
قدیر قیافهسایت خبری خبر آنالینخبر/تجارت با روسیه برنامه بلند مدت می خواهد

سید بهارد احرامیانسایت خبری ماین نیوز2۰16 ؛ سال تجدید ساختار فوالدسازان13113۹4/۰۹/25

تأثیرادغام وزارتخانه ها بر جذب سرمایه های خارجی/13213۹4/۰۹/25
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری خبر آنالینکدام ادغام اشتباه بود؟



34گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 

نماینده انجمنمحل چاپعنوان مصاحبهتاریخردیف

پیش بینی دو برابر شدن صادرات کنسانتره ایران در 13313۹4/۰۹/26
سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزسال آینده

سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزنماینده آیروپکس در کنفرانس متال بولتن چه گفت؟13413۹4/۰۹/2۹

بهرام شکوریسایت خبری معدن24طراحی نرم افزار جدید برای تعیین حقوق دولتی معادن13513۹4/۰۹/2۹

نقش نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی در جذب 13613۹4/۰۹/3۰
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری اقتصاد نیوزتوریسم

رشد قیمت سنگ آهن موقتی است/ بازار بعد از عید 13713۹4/1۰/۰1
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24شکوفه های چین نفس تازه می کشد

تقویت نقش مشاوره و تحلیل بازار باید در فعالیت های 13813۹4/1۰/۰1
کیوان جعفری طهرانیماهنامه اخبار قلزاتمعدنی تقویت شود

بهرام شکوریخبرگزاری ایسناگرانی حمل و نقل، ترمز صادرات سنگ آهن را کشید13۹13۹4/1۰/۰5

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادتوسعه زیرساخت های تولید؛ پیش نیاز صادرات هدفمند14۰13۹4/1۰/۰6

پیشنهاد تشکیل ستاد بحران سنگ آهن و فوالد به 14113۹4/1۰/۰7
بهرام شکوریسایت خبری معدن24نعمت زاده

واکنش انجمن سنگ آهن به حق  انتفاع پلکانی در 14213۹4/1۰/۰۹
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوزبودجه/ محاسبه مالیات بر مبنای فروش اشتباه است

چگونه بازار آسیای میانه را از رقبا بگیریم؟/جا پای 14313۹4/1۰/12
قدیر قیافهسایت خبری خبر آنالینترکیه

صادرات سنگ آهن باید به صرفه شود/ اگر 14413۹4/1۰/13
بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوززیرساخت های معدن فراهم بود از ریوتینتو جلو می زدیم

سجاد غرقیروزنامه گسترش صمتپیش نیاز حضور حرفه ای سنگ آهن ایران14513۹4/1۰/15

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزعقب افتادگی بخش ریلی از توسعه معادن ایران14613۹4/1۰/18

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24چرا واردات گندله کاهشی شد؟14713۹4/1۰/1۹

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتتکمیل پازل استراتژی، راهی برای توسعه معدن14813۹4/1۰/21

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری ماین نیوزتوقف معادن ایران در ایستگاه راه آهن14۹13۹4/1۰/22

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتبازاریابی محصوالت معدنی، معمای چند مجهولی15۰13۹4/1۰/23

کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری تسنیمنفت ارزان، آتش زیر خاکستر تنش آفرینی ها در منطقه15113۹4/1۰/26

اهمیت پژوهش در قیمت گذاری حلقه های زنجیره 15213۹4/1۰/26
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادارزش سنگ آهن تا فوالد

دولت و مجلس در پسا تحریم نباید کوتاهی کنند/ لزوم 15313۹4/1۰/27
بهرام شکوریسایت خبری معدن24تدابیر الزم برای جذب سرمایه گذار خارجی در معدن

کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادبیم سنگ آهنی ها از حقوق دولتی15413۹4/1۰/2۹
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بهرام شکوریماهنامه آفتاب صبح8۰ درصد اقتصاد ایران دست خصولتی ها است..15513۹4/11/۰1

15613۹4/11/۰2
اولویت های همکاری های معدنی ایران و چین در 

پسابرجام/ بهبود قیمت های صادراتی سنگ آهن و فوالد 
ایران

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری اقتصاد نیوز

قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتحق انتفاع در اندیشه تکمیل زنجیره ارزش15713۹4/11/۰4

تکمیل زنجیره ارزش فوالد و آهن با ایجاد صندوق 15813۹4/11/۰5
قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتمشترک

بهرام شکوری

مهرداد اکبریانروزنامه گسترش صمتاکتشاف و فرآوری  2 گزینه اصلی برای جذب سرمایه15۹13۹4/11/۰5

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزضرورت حذف حق انتفاع معادن16۰13۹4/11/13

پروا سلطانیروزنامه گسترش صمتحق پرچم و توقف ایستاده بر عرشه کشتی های معدنی16113۹4/11/۰8

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوزفروش همراه با زیان سنگ آهنی ها در سال جاری16213۹4/11/17

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدناروند صعودی قیمت سنگ آهن دوامی ندارد16313۹4/11/17

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادضرورت قیمت گذاری اصولی در زنجیره تولید فوالد16413۹4/11/17

ایران با سرمایه گذاری هندی ها،مرکز تولید فوالد 16513۹4/11/18
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری خبر آنالینمنطقه می شود؟/ 6۰ میلیون دالر برای گندله سازی

بهرام شکوریخبرگزاری ایلنابه دنبال شریک و بازاریاب خارجی هستیم16613۹4/11/1۹

سید بهادر احرامیانسایت خبری معدناتداوم رکود بازار فوالد تا اواسط سال16713۹4/11/2۰

پیمانکاران معدنی فرصت های پسابرجام را از دست 16813۹4/11/2۰
بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتمی دهند

بهرام شکوریسایت خبری معدنااستراتژي معدنکاري کشور در پساتحریم16۹13۹4/11/25

متال اکسپرت به ایران می آید/ روسها در تهران 17۰13۹4/11/25
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24کنفرانسفوالد و سنگ آهن برگزار می کنند

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادنقش تعیین کننده استراتژی در حوزه معدن17113۹4/11/28

17213۹4/11/28
پیشنهاد اتاق ایران برای حذف مالیات صادرات سنگ 
آهن دانه بندی شده /قیمت گذاری دستوری برای 

سنگ آهن اشتباه است
بهرام شکوریسایت خبری معدن24

انتظارات معدنی ها از مجلس دهم شورای اسالمی 17313۹4/12/۰2
سید علیرضا سیاسی رادروزنامه گسترش صمتچیست؟

17413۹4/12/۰3
واکنش انجمن سنگ آهن نسبت به حذف مشوق 

صادراتی/حذف معدنی ها از لیست صادرکنندگان نمونه 
کشور

قدیر قیافهسایت خبری اقتصاد نیوز

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتسرمایه های کالن به معادن بزرگ می روند17513۹4/12/۰3

مهرداد اکبریانروزنامه گسترش صمتراه اکتشاف در مناطق چهارگانه کوتاه تر شد17613۹4/12/۰3
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قدیر قیافهروزنامه گسترش صمتدست به دست شدن حواله هایی که نقد نمی شوند17713۹4/12/۰4

17813۹4/12/12
معدن کاران ایران چشم به کنفرانس سنگ آهن چین/ 
بزرگترین مصرف کننده دنیا چه برنامه ای برای بازار 

دارد؟
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری خبر آنالین

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتبرای سرمایه گذاری در ایران تعلل نکنید17۹13۹4/12/15

قدیر قیافهسایت خبری معدناتبانی سه غول معدنی برای کاهش قیمت سنگ آهن18۰13۹4/12/16

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزدولت در قیمت گذاری مواد معدنی دخالت نکند18113۹4/12/16

سخنان رییس جمهور چین قیمت سنگ آهن را افزایش 18213۹4/12/18
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24داد/ حباب رشد قیمت سنگ آهن می ترکد؟

تردید در تداوم صعود قیمت سنگ آهن/آیا بازار داخلی 18313۹4/12/18
قدیر قیافهسایت خبری اقتصاد نیوزسنگ آهن در سال ۹5 گرم می شود؟

مهرداد اکبریانروزنامه دنیای اقتصادتوفان فراگیر شمش و سنگ آهن18413۹4/12/1۹

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادنقش دولت ها در رقابت پذیری صنعت فوالد18513۹4/12/1۹

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدنابازار افزایش قیمت سنگ آهن را قبول نخواهد کرد18613۹5/۰1/14

کمیسیون معدن به دنبال تعیین فرمول منطقی محاسبه 18713۹5/۰1/16
بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزحقوق دولتی

روسها در تهران با همکاری انجمن سنگ آهن، 18813۹5/۰1/17
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری معدن24کنفرانس فوالد و گندله برگزار می کنند

کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادهدف 5۰ دالری برای سنگ آهن ایران18۹13۹5/۰1/21

انتقاد از قانون مالیات بر عملکرد صادرکنندگان سنگ 1۹۰13۹5/۰1/22
مهرداد اکبریانخبرگزاری فارسآهن/ چشم انداز بازار داخلی و جهانی

بهرام شکوریسایت خبری معدناماده معدنی، ماده خام نیست1۹113۹5/۰1/22
سید علیرضا سیاسی راد

سید بهادر احرامیانخبرگزاری ایسنااولویت های فوالدی برای خروج از رکود1۹213۹5/۰1/23

کیوان جعفری طهرانیسایت خبری خبر آنالینتولید و اقتصاد مقاومتی1۹313۹5/۰1/2۹

سید علیرضا سیاسی رادروزنامه تعادلنگاهي به مدل هاي رایج اتاق هاي بازرگاني در جهان1۹413۹5/۰1/2۹

تکنیک های اقتصاد مقاومتی و فقدان تاکتیک های 1۹513۹5/۰2/۰1
بهرام شکوریماهنامه پردازشعملیاتی در اقتصاد ایران

کیوان جعفری طهرانیآرگیوس مدیاحرکت ایران به سمت مصرف ذخایر سنگ آهن1۹613۹5/۰2/۰1

افزایش تعرفه فوالد حمایت از تولید داخل در مقابل 1۹713۹5/۰2/۰4
سید بهادر احرامیانسایت خبری ماین نیوزسیاست های دامپینگ چین است

تشکیل ستاد ویژه بررسی مشکالت حوزه معدن و 1۹813۹5/۰2/۰5
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادصنایع معدنی ضروری است
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تعیین حقوق دولتی غیرمنطقی قابل تحقق نیست/تردید 1۹۹13۹5/۰2/۰5
سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوزدر تحقق حقوق دولتی ۹۰۰ میلیارد تومانی

رشد صادرات سنگ آهن در فروردین اتفاق خاصی 2۰۰13۹5/۰2/1۰
سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزنیست

بهرام شکوریروزنامه تعادلتعداد اعضا، بهترین معیار کمک مالي به تشکل ها2۰113۹5/۰2/11

سجاد غرقیروزنامه گسترش صمتبهبود بازار مواد معدنی در گرو تثبیت شرایط2۰213۹5/۰2/12

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتایجاد زیرساخت ها برای بازاریابی بهتر2۰313۹5/۰2/13

چرا صادرات مواد معدنی نزولی شد؟/ بازار مواد معدنی 2۰413۹5/۰2/17
کیوان جعفری طهرانیسایت خبری اقتصاد نیوزایران چگونه احیا می شود؟

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادراهبرد های اقتصاد مقاومتی در صنعت و معدن2۰513۹5/۰2/18

نشست تخصصی نقش حمل و نقل در کاهش هزینه 2۰613۹5/۰2/1۹
بهرام شکوریایستا نیوزهای معدنکاری

افزایش ارزش افزوده مواد معدنی به تحقق اقتصاد 2۰713۹5/۰2/1۹
کیوان جعفری طهرانیخبرگزاری تسنیممقاومتی کمک می کند

تکنیک اقتصاد مقاومتی و فقدان تاکتیک های عملیاتی 2۰813۹5/۰2/1۹
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصاددر اقتصاد ایران

نشست تخصصی نقش حمل و نقل در کاهش هزینه 2۰۹13۹5/۰2/1۹
بهرام شکوریایستا نیوزهای معدنکاری

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتنگاهی به قانون مالیات ارزش افزوده21۰13۹5/۰2/2۰

قدیر قیافهسایت خبری ماین نیوزتشکیل کارگروه تعیین حقوق دولتی در استان ها21113۹5/۰2/21

بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادنقش مجلس دهم در احقاق حقوق جامعه معدنی کشور21213۹5/۰2/21

ضرورت مشارکت فعاالن بخش خصوصی برای تحقق 21313۹5/۰2/26
بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزاقتصاد مقاومتی

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتپایه گذاری مطالعات اقتصادی معدن21413۹5/۰2/26

21513۹5/۰2/27 TXF حضور نماینده انجمن سنگ آهن در کنفرانس
سجاد غرقیانجمن سنگ آهنآمستردام

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتسیاست دولت، حمایت از بخش خصوصی است21613۹5/۰2/27

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری اقتصاد نیوزنزول قیمت سنگ آهن از قبل پیش بینی شده بود21713۹5/۰2/28

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتوقتی کشورها عضو WTO می شوند21813۹5/۰2/28

تشکیل شورای مشترک آهن و فوالد به فراخور شرایط 21۹13۹5/۰2/2۹
قدیر قیافهسایت خبری ماین نیوزبازار

عدم تقویت بخش خصوصی مساوی است با عدم 22۰13۹5/۰3/۰1
بهرام شکوریماهنامه توسعه معادنتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
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قدیر قیافهروزنامه تعادلمحور اقتصاد ما سیاسي است22113۹5/۰3/۰1

دولت سیاست تشویقی در معادن سنگ را فراموش 22213۹5/۰3/۰1
محمدرضا شجاعسایت خبری معدن24کرد/انتظار جهش قیمت سنگ در سال 2۰16 نیست

سید علیرضا سیاسی رادسایت خبری ماین نیوزانتقاد شدید از دخالت زیاد دولت در بازار سنگ آهن22313۹5/۰3/۰3

تحقق سند چشم انداز فوالد در سایه رشد و توسعه 22413۹5/۰3/۰4
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادانرژی کشور

سه مرحله حضور تامین کنندگان مالی و سرمایه گذاران 22513۹5/۰3/۰5
سجاد غرقیانجمن سنگ آهنخارجی در ایران

سید علیرضا سیاسی رادخبرگزاری ایسنامعادالت تولید سنگ آهن به هم می ریزد؟22613۹5/۰3/۰5

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتحقوق بین الملل محیط زیست و معدن22713۹5/۰3/۰8

نقش توسعه زیر ساخت های حمل و نقل در قیمت گذاری 22813۹5/۰3/۰8
بهرام شکوریروزنامه دنیای اقتصادمحصوالت معدنی

سید علیرضا سیاسی رادروزنامه گسترش صمتتشکل های تولیدی و صادراتی وارد میدان شوند22۹13۹5/۰3/1۰

مجلس دهم، در مسیر خصوصی سازی و آزادسازی 23۰13۹5/۰3/۰5
سید بهارد احرامیانسایت اتاق تهراناقتصادی حرکت کند

کیوان جعفری طهرانیروزنامه گسترش صمتسرمایه گذاران خارجی معدنی، نیازمند ترغیب و تشویق23113۹5/۰3/۰8

23213۹5/۰3/۰8WTO بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتبررسی آینده اقتصاد ایران با عضویت در

کیوان جعفری طهرانیروزنامه دنیای اقتصادحفظ بازار صادراتی سخت تر از ایجاد آن23313۹5/۰3/12

بهرام شکوریسایت خبری ماین نیوزارائه دو پیشنهاد درباره نرم افزار تعیین حقوق دولتی23413۹5/۰3/16

برگزاری بیست ودومین سمپوزیوم بین المللی سنگ آهن 23513۹5/۰3/18
سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزدر برلین

گالیه سنگ آهنی ها از ارزان خری فوالدی ها/صادرات 23613۹5/۰3/1۹
بهرام شکوریسایت خبری اقتصاد نیوزمواد معدنی ایران در سایه سنگین خودتحریمی  ها

گزارش بیست ودومین سمپوزیوم بین المللی سنگ آهن 23713۹5/۰3/1۹
سجاد غرقیسایت خبری ماین نیوزدر برلین

سید بهادر احرامیانسایت اتاق تهرانپایان تلخ ارج قابل پیش بینی بود23813۹5/۰3/22

سجاد غرقیروزنامه گسترش صمتمقاومت سنگ آهن برای رسیدن به محدوده 6۰دالری23۹13۹5/۰3/25

بهرام شکوریروزنامه گسترش صمتخصوصی سازی یک تحول است24۰13۹5/۰3/26

همکاری بانک های ایرانی و خارجی پیش نیاز تسویه 24113۹5/۰3/31
ارزی وجوه در بورس کاال

پایگاه اطالع رسانی بازار 
بهرام شکوریسرمایه
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 جزئیات اطالع رسانی روابط عمومی انجمن

مقایسه اطالع رسانی روابط عمومی در سال ۹۳ و ۹4
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جزئیات تعداد اخبار منتشر شده در بولتن انجمن در سال ۹4

مقایسه جزئیات اخبار منتشر شده در بولتن در سال ۹۳ و ۹4
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نشست ها،کنفرانس های مطبوعاتی  و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی

بازتاب در رسانه ها نماینده انجمن موضوعتاریخردیف
اقتصاد ایران از شبکه 5قدیر قیافه/ بهرام شکوریسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی1۹4/۰5/1۹
روی خط بازار از رادیو اقتصادقدیر قیافهحذف عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن2۹4/۰6/1۹
روی خط اقتصادقدیر قیافهتحلیل و بررسی صنعت فوالد کشور3۹4/۰6/23

4۹4/۰7/13

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 ۹ 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

خبر از رادیو ایراناعالم برگزاری سومین همایش بین المللی انجمن5۹4/۰۹/۰۹
خبر از رادیو تهرانپروا سلطانیتشریح برنامه سومین همایش بین المللی انجمن6۹4/۰۹/۰۹
پیش خبر از شبکه خبراعالم برگزاری سومین همایش بین المللی انجمن7۹4/۰۹/۰۹

قدیر قیافه/ بهرام شکوریپوشش خبری سومین همایش بین المللی انجمن8۹4/۰۹/1۰
اخبار 13 از شبکه خبرپروا سلطانی

قدیر قیافه/ بهرام شکوریپوشش خبری سومین همایش بین المللی انجمن۹۹4/۰۹/22
با خبرنگاران از شبکه خبرسید علیرضا سیاسی راد

گفت و گوی اقتصادیبهرام شکوریمعافیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در معادن1۰۹4/1۰/23

اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی با درنظرگرفتن 11۹4/1۰/24
شبکه 3 سیمابهرام شکورینقش مجلس

سرمایه گذاری در بخش اکتشاف معدن وظیفه 12۹4/1۰/24
رادیو گفتگو بهرام شکوریحاکمیتی است

برنامه گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیبازار زغال سنگ13۹4/11/17
حرف تا عمل از رادیو اقتصادبهرام شکوریجای خالی قراردادهای پسا تحریمی در حوزه معدن14۹5/۰2/14
حرف تا عمل از رادیو اقتصادبهرام شکوریچشم انداز فوالد در افق 15۹5/۰2/1814۰4
اقتصاد معدن از رادیو اقتصادقدیر قیافهقانون معادن و اشکاالت موجود آن16۹5/۰2/21

سرانه مصرف فوالد در ایران22۰ کیلوگرم/ فوالد 17۹5/۰2/22
حرف تا عمل از رادیو اقتصادبهرام شکورییک صنعت استراتژیک

بررسی موانع و مشکالت محیط کسب و کار در 18۹5/۰3/11
حوزه معدن

مهرداد اکبریان/ سید بهادر 
اقتصاد و معدن از رادیو اقتصاداحرامیان

روی خط بازار از رادیو اقتصادسید علیرضا سیاسی رادمیزان تولید و صادرات در بازار سنگ آهن1۹۹5/۰3/۰6
اقتصاد معدن از رادیو اقتصادبهرام شکوریایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری2۰۹5/۰3/2۰
اقتصاد معدن از رادیو اقتصادبهرام شکوریضرورت تغییر و تحول در سازمان نظام مهندسی معدن21۹5/۰4/۰1
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اخبار منتشر شده  در سایت انجمن

سایر فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی

-  انتشار ویژه نامه انجمن به مناسبت سومین همایش سراسری سنگ آهن ایران 
-  انتشار آخرین اخبار انجمن، مقاالت و اطالعیه ها 

-  مدیریت ایمیل های انجمن
-  مدیریت گروه تلگرام انجمن

-  ارتباط با رسانه ها و تهیه بانک اطالعات رسانه ها

حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

سخنرانی کیوان جعفری طهرانیMetal Bulletin۹4/۰6/24کیشکنفرانس آهن و فوالد ایران
حضور سجاد غرقی در پنل

پانزدهمین کنفرانس 
بین المللی فوالد و مواد خام 

چین
حضور هیات نمایندگان انجمن/ cisa۹4/۰6/31چین

سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

اولین اجالس سرمایه گذاری 
و تجارت بخش معادن و نفت 

حوزه ایران و افغانستان
موسسه بین المللی پردیس تهران

۹4/۰7/27شریف
حضور هیات نمایندگان انجمن/ 

سخنرانی کیوان جعفری طهرانی/ 
حضور رایگان اعضای انجمن

دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران متافو

محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران – 25  الی 

28  آبان ۹4
حمایت معنوی/ ایجاد غرفه انجمن در ۹4/۰8/25شرکت نمانگر

نمایشگاه
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نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

سومین همایش انجمن نقشه 
راه نسل سوم سنگ آهن 
ایران )چالش ها و امیدها(

مرکز همایشهای بین المللی 
صدا و سیما

انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سنگ آهن 

ایران
برگزارکننده13۹4/۹/۹

نوزدهمین کنفرانس آهن و 
حضور هیات نمایندگان انجمن/ حضور Metal Bulletin۹4/۰۹/23دبیفوالد

سجاد غرقی در پنل کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی 
استراتژی برند

مرکز همایش های بین 
المللی سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران
حمایت معنوی13۹4/1۰/2۹گروه بین المللی راهبران

دومین نمایشگاه بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری 

در معدن، سیمان و متالوژی و 
صنایع وابسته

محل دایمی نمایشگاه های 
حمایت معنوی/ حضور آقای مهندس 13۹4/11/۰6رستاک پاد ویژنبین المللی کیش

طهرانی در پنل

سمینار آموزش صادرات مواد 
معدنی و صنایع معدنی با 

نگاهی بر شناخت بازارهای 
جهانی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
سخنرانی کیوان جعفری طهرانی۹4/11/11معدن 24و کشاورزی ایران 

ششمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن ایران با 

نگاهی به بازار

مرکز همایش های بین 
المللی سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران
13۹4/11/27روزنامه دنیای اقتصاد

سخنرانی قدیر  قیافه/ سخنرانی 
و حضور  بهرام شکوری در پنل 

تخصصی همایش

سخنرانی کیوان جعفری طهرانیMetal Bulletin۹4/12/13چینکنفرانس سنگ آهن چین

حضور هیات نمایندگان انجمن/ Metal  Expert۹5/۰1/25دبیکنفرانس بازار فوالد دبی
سخنرانی کیوان جعفری طهرانی

سمینار راه های توسعه 
صادرات مواد معدنی ایران 

جهت کسب جایگاه واقعی در 
بازار  جهانی 

سخنرانی کیوان جعفری طهرانی۹5/۰2/15خانه معدن ایران خانه معدن 

دومین کنفرانس منابع طبیعی 
سخنرانی سجاد غرقیTXF۹5/۰2/2۹هلندو کامودیتی

سیزدهمین همایش علمی 
انجمن علمی دانشکده معدن دانشکاه صنعتی امیر کبیرمهندسی معدن

اسپانسر مادی/ حضور در همایش/ ۹5/۰3/۰3دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سخنرانی سید علیرضا سیاسی راد

سمینار بررسی فرصت ها و 
چالش های پیش روی جذب 

سرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی

موسسه مطالعات و پژوهش 
سخنرانی کیوان جعفری طهرانی۹5/۰3/۰4مرکز آموزش بازرگانیهای بازرگانی 

بیست و دومین سمپوزیوم 
سخنرانی سجاد غرقیMetal Bulletin۹5/۰3/17آلمانسنگ آهن
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۳. واحد آموزش و پژوهش 

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی 
1- کارگاه چشم انداز نگاری سند استراتژیک سنگ آهن ایران )دکتر علیرضا اسدی(

حضور خبرگان صنعت، معدن و دانشگاه در جلسه برای تعیین مسائل استراتژیک بخش سنگ آهن ایران
2- کارگاه بهینه سازی هزینه های تولید در زمان رکود بازار سنگ آهن )دکتر علی غنی زاده ضرغامی(

3- کارگاه آموزشی طراحی بهینه خطوط فرآوری سنگ آهن با توجه به کانسارهای عمومی ایران ) دکتر بابک غفرانی(
4- کارگاه روش شناسی و مقایسه تطبیقی شاخص های قیمتی سنگ آهن همراه با معرفی شاخص جهانی IODEX و متدولوژی قیمت 

گذاری پلتس )ملوین یئو - از سردبیران موسسه پلتس( 
5- چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران )مطالعه موردی کشورهای معدنی موفق( )دکتر کمال الدین سلماسی(

6- سمینار یک روزه صادرات سنگ آهن و سایر مواد معدنی )مهندس کیوان جعفری طهرانی(
تحلیل بازار سنگ آهن و مواد معدنی بر اساس بروزترین اطالعات، اعتبارات اسنادی، هزینه های معدنکاری و روش های رایج اتحاد در 

فروش

پژوهش

- تدوین سند راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران
- تهیه 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 توزیع عیار و تناژ ذخایر سنگ آهن
بررسی و تحلیل تناژ ذخایر سنگ آهن ایران بر اساس عیار با توجه به داده های معادن سنگ آهن ایران

- تهیه گزارش برنامه صادرات
بررسی روند صادراتی سنگ اهن ایران با توجه به قیمت، تولید، مصرف داخلی، ظرفیت های تولید و ارائه سناریو برای صادرات سنگ آهن

- تهیه گزارش وضع موجود سنگ آهن و به روز رسانی آن در سه نوبت 
- تهیه گزارش متوسط هفته و نرخ تغییرات قیمت سنگ آهن ویژه گمرک 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 53-6۰ درصد برای سنگ آهن هماتیتی و مگنتیتی(

-  تاثیر سیاست های دولت در کسب و کار سنگ آهن
- تهیه گزارش تاثیر سیاست های دولت در کسب و کار سنگ آهن

- انتشار 4 شماره گزاره برگ با هدف اطالع رسانی فعالین کسب و کار سنگ آهن
- تهیه گزارش بررسی کد تعرفه برای گمرک جمهوری اسالمی به منظور دسته بندی صحیح آمار گمرکی

- تهیه گزارش پیش بینی و بررسی آینده قیمت سنگ آهن بر اساس مطالعات موسسات جهانی
- تهیه گزارش بررسی سیاست های اکتشافی در کشورهای معدنی دنیا و مقایسه با ایران

- تهیه گزارش بررسی اهمیت حضور در بازارهای صادراتی و علت اهمیت مشوق های صادراتی
- تهیه گزارش بررسی ریسک های تجاری در آینده در مقابل معدنکاری

-  تهیه گزارش بررسی وضعیت ذخایر سنگ آهن از منظر زمین شناسی و نقش آن در آینده تولید سنگ آهن
- تهیه گزارش نحوه محاسبه حقوق دولتی توسط کشورهای معدنی دنیا

- تهیه ویژه نامه سومین همایش بین المللی سنگ آهن ایران 
- تهیه گزارش عملکرد انجمن برای ارائه در مجمع سال 13۹4
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آمار و اطالعات 
- تهیه پرسشنامه تکمیل شناسنامه شرکت های عضو انجمن

- اقدام جهت تکمیل بانک اطالعات سنگ آهن ایران 
- تهیه 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 اطلالعاتی

گزارش کامل طرح جامع فوالد در بخش های معدن، محیط زیست، ایمنی، موقعیت های جغرافیایی، طرح جامع فوالد1
بررسی وضعیت حمل و نقل و زیرساخت های اطالعاتی، وضعیت اقتصادی سنگ آهن و فوالد

گزارش های مربوط به سنگ آهن و سند کسب وکار سنگ آهن ایراناستراتژی سنگ آهن2
استراتژی سازمان زمین شناسی کشور در مورد اکتشافاستراتژی اکتشاف3
گزارش طرح استراتژی انجمن سنگ آهن ایراناستراتژی انجمن4
استراتژی بخش معدن ایران شامل بررسی های اقتصادی استراتژی بخش معدن 5
6benchmarkمطالعات تطبیقی سنگ آهن توسط موسسات بین المللی
7Presentationفایل 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 فوالد8
گزارش های تحلیل بازار و قیمت سنگ آهن توسط موسسات بین المللیتحلیل بازار و قیمت سنگ آهن۹
گزارش پایش محصوالت معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی آکار ایرانپایش محصوالت معدنی1۰
گزارش های جهانی تجارت در زنجیره فوالدتجارت در زنجیره فوالد11
گزارش های شرکت کوشا معدن در تحلیل بخش سنگ آهن و زنجیره فوالدکوشا معدن12
قوانین و مقررات بخش معدن ایران و کشور های معدنقوانین  ایران و سایر کشور ها13
آیین نامه های اجرایی قوانین مرتبط کشورآیین نامه ها14
آمار و اطالعات ایران و جهان در زمینه تولید، صادرات و مصرف فوالداطالعات فوالد15
تهیه گزارش و اطالعات مورد نیاز کمیسیون معادن اتاق ایرانکمیسیون معادن16
گزارشات و مقاالت مربوط به سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در بخش معدنسرمایه گذاری17
گزارشات و مقاالت مربوط به فرآوری و پر عیار سازی سنگ آهنفرآوری و پر عیار سازی18
گزارشات جهانی مربوط به بهره وری بخش معدنبهره وری1۹
گزارشات و مقاالت مربوط به مدیریت در بخش معدنمدیریت2۰
گزارشات جهانی مربوط به تحلیل ریسک بخش معدنریسک21
گزارشات جهانی نحوه محاسبه مالیات و حقوق دولتیمالیات و حقوق دولتی22
گزارشات جهانی نحوه ارزیابی و اداره زنجیره ارزشزنجیره ارزش23
گزارشات جهانی تحلیل محیط کسب و کارتحلیل محیط کسب و کار24
اقدام برای تهیه گزارش های موسسات بین المللی پالتس و متال بولتنپالتس و متال بولتن25



46گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 

واحد تحقیق و توسعه

جزئیات عملکرد واحد تحقیق و توسعه انجمن 

نمودار مقایسه ای عملکرد بخش تحقیق و توسعه انجمن در سال ۹۳ و ۹4
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خالصه گزارش پیشرفت 
پروژه تدوین سند راهبردی 

کسب و کار سنگ آهن 
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شرح اقدامات و فعالیت های انجام شده:

توضیحعنوانردیف

ــری 1 ــه راهب ــی کمیت ــات داخل ــداد جلس تع
ــرح ط

ــردن  ــی ک ــز نهای ــود و نی ــات موج ــی اطالع ــت بررس ــه جه 15جلس
روش تهیــه ســند اســتراتژی کســب و کارهــای ســنگ آهــن ایــران- 

ــره- ــات مدی ــراد: اعضــاع انجمن-هی اف

4 جلســه شــامل شناســایی مســائل راهبــردی و مســائل کالن کســب تعداد جلسات پنل خبرگان2
و کار ســنگ آهــن

ــورد 3 ــتی م ــناد باالدس ــن اس ــداد و عناوی تع
ــه مطالع

ــوالد،  ــع ف ــرح جام ــه ط ــتی از جمل ــناد باالدس ــه اس ــزار صفح 1۰ ه
ــادی. ــعه اقتص ــه توس ــدن، برنام ــتراتژی وزارت مع ــرح اس ط

تعــداد و عنــوان پرسشــنامه های تهیــه 4
ــده  ش

 ،SWOT پنــج عنــوان پرسشــنامه شــامل پرسشــنامه شناســایی
تحلیــل ســاختار رقابتــی پورتــر، تحلیــل عوامــل کالن، تحلیــل مــدل 
IBM، اولویــت گــذاری راهبردها-افــراد همــان نخبــگان و افــراد حــار 

ــگاری ــداز ن در جلســه چشــم ان

جلسه چشم انداز نگاری5

ــای مهنــدس  ــر اصغــری، آق ــای دکت ــای مهنــدس مــوذن زاده، آق آق
شــمس وهابــی، آقــای دکتــر عســگری، آقــای دکتــر اکبــری، آقــای 
دکتــر شــعربافی، آقــای مهنــدس دهقــان، آقــای مهنــدس صمــدی، 
آقــای مهنــدس برقــی، آقــای مهندس مالحســین آقــا، آقــای مهندس 
قیافــه، آقــای دکتــر شــکوری، آقای مهنــدس جعفــری طهرانــی، آقای 
مهنــدس غرقــی، آقــای مهنــدس اکبریــان، آقــای مهنــدس احرامیــان، 
آقــای مهنــدس ایــزدی، آقــای مهنــدس سیاســی راد، خانــم مهنــدس 

مینایــی مبتکــر، خانــم مهنــدس امیــدی و آقــای دکتــر اســدی.
روز دوشنبه مورخ ۹4/5/26

ــتراتژی  ــند اس ــداز س ــه چشــم ان ــس بیانی ــش نوی ــن پی ــدف: تدوی ه
ــران ــن ای ــنگ آه ــب و کار س کس

)تعــداد، 6 خارجــی  و  داخلــی  گزارشــات 
عنــوان(

ـ گــزارش مطالعــات پایــه : شــامل مــرور اطالعــات و تحلیــل هــای 
اســناد باالدســتی و مرتبــط ماننــد طــرح جامــع فــوالد )13۹3(، ســند 
ــردی وزارت معــدن )13۹1(، وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت   راهب

 )13۹4(
ـ گزارش مطالعات تطبیقی صنعت سنگ آهن جهان

ـ گزارش مرحله اول: شناسایی مسائل استراتژیک
ــی  ــروه مطالعات ــن کارگ ــاری )تدوی ــی و آم ــات فن ــزارش مطالع ـ گ

ــدن( ــا مع کوش
ـ گــزارش پیشــرفت تدویــن ســند راهبــردی کســب و کارهــای ســنگ 

ــن ایران آه
ـ گــزارش خالصــه مدیریتــی تدویــن ســند راهبــردی کســب و 

ــران ــن ای ــنگ آه ــای س کاره
ـ تهیــه اســالید ارائــه نتایــج طــرح تدویــن ســند راهبــردی کســب و 

کارهــای ســنگ آهــن
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خالصه سند کسب و کار سنگ آهن ایران
صنعــت ســنگ آهــن ایــران دارای 5۰ درصــد ارزش افــزوده بخــش معــدن و 2۰ درصــد اشــتغال مســتقیم ایــن بخــش اســت و بدلیــل 
ــی مطــرح شــده  ــای مختلف ــاره آن دیدگاه ه ــوده و درب ــه ب ــورد توج ــواره م ــوالد ســازی دارد، هم ــت ف ــر صنع ــه ب ــر مســتقیمی ک تاثی
اســت، بــا ایــن حــال خــالء یــک ســند راهبــردی کــه بتوانــد توصیــف روشــنی از وضعیــت آن ارائــه کنــد و بــا ترســیم یــک چشــم انــداز 
اجماعــی بیــن بازیگــران مختلــف، جهــت گیــری کســب و کار هــای ایــن صنعــت را هدایــت کنــد،  مشــکالتی را بــرای فعــاالن کســب 
و کار ایــن حــوزه و ذینفعــان آن ایجــاد کــرده اســت. ایــن موضــوع  بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در محیــط ایــن صنعــت در ســال های 

اخیــر رخ داده اســت و تحوالتــی کــه بازارهــای جهانــی واقــع شــده، اهمیــت و ضــرورت بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

۱- ضرورت تدوین یک سند راهبردی برای کسب و کار سنگ آهن ایران
- تغییراتی که در محیط صنعت و تحوالتی که بازارهای جهانی واقع شده، 

- عدم شناخت سیستماتیک از  محیط صنعت و ذینفعان آن 
- وجود ابهام در تضادها و اشتراکات منافع ذینفعان

- تغییرات و تحوالت در بازارهای بین المللی و داخلی سنگ 
- ضعف در آمار و اطالعات حوزه سنگ آهن 

- وجود نگاه های متعدد نسبت به صنعت سنگ آهن 
- ابهام در جایگاه صنعت در اقتصاد ملی

2-  اهداف مطالعه تدوین سند راهبردی کسب و کارهای سنگ آهن ایران
- اهــداف  محصولــی؛ اهدافــی هســتند کــه بصــورت رســمی تعریــف می شــوند و در پایــان طــرح بصــورت گــزارش طــرح تدویــن 

می شــوند و پــس از اجمــاع ذینفعــان بــه عنــوان یــک ســند رســمی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن اهــداف عبارتنــد از:
- شناخت وضعیت صنعت سنگ آهن بر اساس گزارش های موجود
- شناسایی مسائل استراتژیک صنعت و تحلیل فرصت ها و تهدیدها

- تدوین استراتژی های کسب و کارهای صنعت سنگ آهن
- اهــداف فراینــدی؛ مــواردی هســتند کــه بطــور ضمنــی و در حیــن انجــام پــروژه محقــق و بــه عبارتــی اهــداف غیــر رســمی پــروژه 

محســوب می شــوند. ایــن اهــداف عبارتنــد از:
- ایجاد همفکری و تعامل بین خبرگان و ذینفعان صنعت در خصوص استراتژی و چشم انداز صنعت

- زمینه سازی برای پیاده سازی استراتژی های صنعت

۳- فرایند مطالعه
با توجه به اهداف مطرح شده، فرایند مطالعه در سه مرحله طراحی شد. شکل 1 فرایند مطالعه را نشان می دهد
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4- ماتریس موضوعات استراتژیک
در تحلیــل عوامــل کالن و اســتراتژیک صنعــت، از  »تکنیــک تحلیــل تاثیــر متقاطــع « اســتفاده شــد. در ایــن تکنیــک »شــبه کمی« 
از پرســش شــوندگان کــه از میــان مدیــران صنعــت ســنگ آهــن بودنــد درخواســت شــد تــا نظــر خــود را دربــاره تاثیرگــذاری و تاثیــر 
پذیــری عوامــل کلیــدی صنعــت بصــورت پرسشــنامه دو بعــدی ارائــه کننــد. ایــن عوامــل بــا اســتفاده مطالعــات قبلــی و مصاحبــه هــای 

انجــام شــده بصــورت پرسشــنامه تدویــن شــده بــود. نتایــج حاصــل از ایــن پرسشــنامه در جــدول 1 ارائــه شــده اســت.

۵- تحلیل عوامل کالن
ــوده اســت. هــدف از ایــن مصاحبه هــا   ــرگان ب ــا خب ــه ب ــن اســتراتژی صنعــت ســنگ آهــن مصاحب یکــی از بخش هــای مطالعــه تدوی
کشــف موضوعــات و شناســایی مســائل اســتراتژیک اســت. ایــن مصاحبه هــا بصــورت ســاختار نیافتــه و بــا محوریــت شناســایی مســائل 
صنعــت ســنگ آهــن صــورت گرفتــه اســت. در ایــن مرحلــه بــا ده نفــر از متخصصــان صنعــت مصاحبه هــای گروهــی انجــام و نهایتــا 
ــاخت ها«،  ــد«، »زیرس ــای تولی ــراوری«، »هزینه ه ــوژی و ف ــد. »تکنول ــایی ش ــت شناس ــائل صنع ــوس مس ــوان رئ ــه عن ــی ب موضوعات
ــا در  ــن مصاحبه ه ــی ای ــای اصل ــه گزاره ه ــوده ک ــه ب ــدی در مصاحب ــای کلی ــه مقوله ه ــت« از جمل ــش دول ــی« و »نق ــع طبیع »مناب

جــدول 2 آمــده اســت. 
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تاثیرپذیریتاثیرگذاریموضوع کلیدی
3۹28میزان ذخایر معدنی

3735میزان سرمایه
263۹نیروی انسانی

3242پیمانکاران استخراج
3545ماشین آالت و فناوری

3238انرژی
363۹بهره وری

3534عملیات اکتشاف
3۹36تحقیق و نواوری

3۰3۰حمل و نقل زمینی
223۰حمل و نقل دریایی

3642فراوری
4143روش تولید و استخراج

4228روند میزان تقاضای جهانی
3126روند میزان تقاضای داخلی

4327روند قیمت جهانی
3435تمرکز باالی تولید جهانی در شرکت های بزرگ

3133تمرکز باالی تولید داخلی در شرکت های بزرگ دولتی
2635عدم تمرکز معادن کوچک

361۹قوانین و مقررات
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گزاره های اصلیمقوله

تکنولوژی و 
فراوری

اهمیت تکنولوژی به گونه ای که آینده فوالد و سنگ آهن به تکنولوژی بستگی دارد. )تکنولوژی فوالد 
سازی و تکنولوژی فراوری(

بنگاه ها به تکنولوژی و  فراوری در تولیدات سنگ آهن بی توجه هستند.
مسئله اصلی صنعت سنگ آهن »فراوری«، و »ضعف فناوری« های فراوری در فرایند تولید سنگ 

آهن است.
مباحث مهم: 1. عیار پایین سنگ آهن 2. مینیمم نمودن آب و انرژی  3. مینیمم نمودن تاثیرات 

زیست محیطی 

هزینه های تولید

صنعت سنگ آهن باید بتواند هزینه تولید را کاهش دهد.
برای کاهش هزینه در کوتاه مدت باید باید بدنبال افزایش بهره وری رفت.

افزایش هزینه حمل و نقل صادرات کاالهای حجیم مانند فوالد منجر به عدم صادرات فوالد در 
بعضی کشورها می شود.

بسیاری از معادن صادر کننده سنگ آهن با کاهش قیمت و باال بودن هزینه حمل و نقل فاقد توجیه 
اقتصادی شده و در حال تعطیلی اند.

هزینه های باالی تولید بدلیل ضعف در تکنولوژی 

زیر ساخت

ـ با ضعف زیرساختی، حمل و نقل فعلی و راندمان تولید موجود، توان رقابت در بازارهای جهانی را 
ندارید.

ـ با توجه به شرایط کم آبی و مشکالت برق، فوالد  پیشرفت نخواهد کرد و طرح توسعه عملی 
نخواهند شد.

ـ ما زیر ساخت های الزم را برای تولید فوالد جهانی نداریم.
 primary است و سنگ آهن second resource ـ قراضه رقیب صنعت سنگ آهن نیست چون

resource  است.

با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی باید به کمبود آب در طرح های توسعه توجه کرد و بدنبال منابع طبیعی
فناوری های خشک رفت.

نقش دولت

دولت هیچ گونه عزم و قصدی برای خصوصی سازی معادن سنگ آهن ندارد و نمی خواهد معدنکاری 
سنگ آهن را رها کند.

از نظر دولت و نگاه ملی الویت استفاده حداکثری از مواد معدنی در کشور و صادرات با ارزش افزوده 
باالتر است.

دولت می خواهد در صنعت سنگ آهن بخش خصوصی را به عنوان بنگاه های پیرو دنبال خودش 
بکشد.

انتظار می رود دولت از بخش خصوصی حمایت و زمینه جذب سرمایه را فراهم کند.
اصالح قوانین و مقررات مربوط به حقوق دولتی و عوارض

اقدام در زمینه اکشتافات توسط دولت

جدول 2 خالصه نتایج مصاحبه های با خیرگان صنعت سنگ آهن
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در ایــن جــدول موضوعــات بــا توجــه بــه مقولــه هــای مطــرح شــده و ابعــاد مــدل STEEP دســته بنــدی شــده انــد. همانطــور کــه در 
ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت موضوعــات مختلفــی در بعــد فنــاوری و فــراوری، هزینــه هــای تولیــد و بهــره وری، زیــر ســاخت 

هــا، منابــع طبیعــی و نقــش دولــت مطــرح شــده انــد. تاکیــد اصلــی روی فنــاوری و بهــره وری تولیــد اســت.

6- ماتریس SWOT کسب و کارهای سنگ آهن
جمــع بنــدی عواملــی کــه مهم تریــن نقــاط ضعــف و قــوت صنعــت و فرصــت و تهدیدهــای کســب و کارهــای ســنگ آهــن هســتند 
در جــدول 3 خالصــه شــده اســت. ایــن جــدول،  ماتریــس SWOT کســب و کارهــای ســنگ آهــن اســت کــه از مطالعــات آمــاری و 

تحلیــل کمــی و کیفــی و بــا امتیــاز دهــی خبــرگان صنعــت اســتخراج شــده اســت.

 
اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل طرح

- برگزاری جلسه پنل اولویت گذاری برنامه  ها 
- تکمیل پرسشنامه های اولویت گذاری برنامه ها

- تحلیل نتایج پرسشنامه ها
- تدوین گزارش نهایی برنامه راهبردی کسب و کارهای سنگ آهن ایران
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خالصه گزارش
سومین همایش بین المللی 

سنگ آهن ایران 
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ســومین همـــایش بیــن المللــی انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران بــا رویکــرد نقشــه راه نســل ســوم ســنگ 
ــکاران، ســرمایه گــذاران،  ــا حضــور مقامــات کشــوری، فعــاالن حــوزه ســنگ آهــن اعــم از معدن ــران )چالش هــا و امیدهــا( ب آهــن ای
ــزاری  ــه، شــرکت های کارگ ــا، شــرکت های بیم ــارداران، بانکـ ه ــل و لجســتیک، انب ــل و نق ــکاری، شــرکت های حم شــرکت های پیمان
بــورس، تشــکل های صنفــی مرتبــط، روز دوشــنبه نهــم آذرمــاه 13۹4 در مرکــز همایش هــای بیــن المللــی صــدا و ســیما برگــزار شــد. 
ــدان حــوزه  ــه من ــکاران. متخصصــان، دانشــجویان و عالق ــا اســتقبال معدن ــه ب ــر ک ــا موضوع هــای زی ــش ســه کارگاه ب ــن همای در ای

ــد. ــد، برگزار گردی ــرو ش ــن روب ــنگ آه س

۱- بهینه سازی و کاهش هزینه در عملیات تولید سنگ آهن
- بخش اول: بهینه سازی هزینه های تولید در زمان رکود بازار سنگ آهن

مدرس: دکتر علی غنی زاده ضرغامی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت راهسازی و معدنی مبین
- بخش دوم: طراحی بهینه خطوط فرآوری سنگ آهن با توجه به کانسارهای عمومی ایران

مدرس: دکتر علی غفرانی

2- چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران )مطالعه موردی کشورهای معدنی موفق(
مدرس: دکتر کمال الدین سلماسی، استاد دانشگاه مک گیل کانادا

3- قیمــت گــذاری ســنگ آهــن ایــران روش شناســی و مقایســه تطبیقــی شــاخص های قیمتــی ســنگ آهــن )معرفــی شــاخص جهانــی 
IODEX و متدولــوژی قیمــت گــذاری پلتــس(

مدرس: ملوین یئو، سردبیر موسسه پلتس

در آغــاز همایــش، ســرکار خانــم مهنــدس پــروا ســلطانی دبیــر محتــرم ســومین همایــش بیــن المللــی ســنگ آهــن ایــران، محورهــای 
همایــش و نیــز دســتاوردهای همایــش دوم را بررســی کردنــد.

جنــاب آقــای مهنــدس قدیــر قیافــه رییــس محتــرم هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران نیــز بــا بیــان ایــن موضــوع کــه توســعه 
ــه عنــوان صــدای واحــد بخــش ســنگ  ــد، مهمتریــن هــدف معدنــکاران اســت، انجمــن ســنگ آهــن را ب فعالیت هــای اقتصــادی مول

آهــن معرفــی نمــود.
جنــاب آقــای دکتــر مهــدی کرباســیان، معــاون محتــرم وزیــر و رییــس هیــات عامــل ســازمان توســعه معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 

)ایمیــدرو( بــه بررســی بــازار ســنگ آهــن و پارمترهــای مهــم در بقــا در بــازار رقابــت پذیــر پرداختنــد.
جنــاب آقــای مهنــدس مســعود خوانســاری، رئیــس محتــرم اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران مشــکالت کســب و 

کار ســنگ آهــن و راهکارهــای خــروج از آن را بررســی نمودنــد.
 همچنیــن دو پنــل بــا عناویــن چالش هــای فنــی و سیســتماتیک در سیاســتگذاری های زنجیــره ارزش ســنگ آهــن تــا فــوالد، و مســاله 
شناســی ســنگ آهــن کشــور بــا رویکــرد محیــط کســب و کار داخلــی، بــا مدیریــت جنــاب آقــای دکتــر بهــرام شــکوری )نایــب رییــس 
محتــرم انجمــن ســنگ آهــن( و جنــاب آقــای مهنــدس ســجاد غرقــی )عضــو محتــرم هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن( برگــزار شــد. 
در ایــن دو پنل هــا بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس احمــدی )مدیــرکل محتــرم بازرگانــی شــرکت راه آهــن(، جنــاب آقــای مهنــدس 
رســول خلیفــه ســلطان )دبیــر محتــرم انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد(، جنــاب آقــای مهنــدس مصطفــی مــوذن زاده )مشــاور محتــرم 
معــاون اول ریاســت جمهــوری(، جنــاب آقــای دکتــر مســعود عســگری )عضــو محتــرم هیــات علمــی دانشــکده مــواد دانشــگاه صنعتــی 
شــریف و مشــاور ســازمان ایمیــدرو(، جنــاب آقــای مهنــدس کیــوان جعفــری طهرانــی )عضــو محتــرم هیــات مدیــره انجمــن ســنگ 
آهــن ایــران و رئیــس امــور بیــن الملــل انجمــن(، ســرکار خانــم مهنــدس فرزانــه معصومــی )عضــو محتــرم انجمــن ســنگ آهــن ایــران(، 
جنــاب آقــای دکتــر جعفــر ســرقینی )معــاون محتــرم امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت(، جنــاب آقــای 
مهنــدس محمدرضــا بهرامــن )رئیــس محتــرم خانــه معــدن ایــران(، جنــاب آقــای مهنــدس مهــرداد اکبریــان )عضــو محتــرم هیــات 
مدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران(، جنــاب آقــای دکتــر داریــوش اســماعیلی )رئیــس محتــرم وقــت کمیتــه معــدن و صنایــع معدنــی 

مجلــس شــورای اســالمی( بــه بررســی موضوعــات و مشــکالت بخــش ســنگ آهــن پرداختــه شــد. 
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اهم موضوعات مطرح شده در سومین همایش بین المللی سنگ آهن ایران

1. کاهش هزینه تمام شده تولید به ویژه با در نظر گرفتن تکنولوژی
2. توسعه خطوط فرآوری با توجه به شرایط معدن، ماده معدنی و تکنولوژی

3. سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، تکنولوژی، ماشین آالت، زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی 
4. فراهم سازی اقدامات الزم برای ورود سرمایه گذاری خارجی

5. برند سازی سنگ آهن ایران از طریق تاسیس شرکت تولید و صادرات سنگ آهن
6. تاکیــد بــر لــزوم اصــالح نقــش دولــت و وزارت خانــه در حوزه هــای: مالیــات، حقــوق دولتــی، جرایــم اضافــه برداشــت، مداخلــه در 

قیمــت گــذاری
7. تاکید بر لزوم قدرت چانه زنی بخش سنگ آهن با سایر ذی نفعان

8. تاکید بر لزوم توسعه صندوق های توسعه ملی در بخش معدن 
۹. تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی 

1۰. مشکالت قوانین و مقرارت بویژه قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن
11. شناسایی بازاره های جدید

کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی اول: بهینه سازی و کاهش هزینه در عملیات تولید سنگ آهن

بخش اول: بهینه سازی هزینه های تولید در زمان رکود بازار سنگ آهن
مدرس: دکتر علی غنی زاده ضرغامی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت راهسازی و معدنی مبین

- کاهش هزینه های تولید شامل نیروی انسانی، انرژی، مواد ناریه و ماشین آالت
- نیروی انسانی: آموزش و افزایش بهره وری  

- انرژی و ماشین آالت: تعمیر و نگه داری مناسب، طراحی مناسب رمپ ها و جاده ها و چیدمان مناسب ماشین آالت  
- مواد ناریه: اصالح الگوهای انفجاری  

- استفاده از تکنولوژی برای جداسازی عناصر مزاحم سنگ آهن
- برندینگ سنگ آهن ایران

- بهبود زیرساخت ها برای استفاده از ماشین های عظیم الجثه
- ادغام شرکت های کوچک

بخش دوم: طراحی بهینه خطوط فرآوری سنگ آهن با توجه به کانسارهای عمومی ایران، مدرس: دکتر علی غفرانی
- اصالح الگوی خطوط خردایش و فرآوری مناسب با معدن و ماده معدنی

- افزایش ظرفیت استفاده و بهره وری خطوط فرآوری بویژه در بخش خصوصی
چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن ایران )مطالعه موردی کشورهای معدنی موفق(

مدرس: دکتر کمال الدین سلماسی، استاد دانشگاه مک گیل کانادا
- در بــازار جهانــی بیشــترین میــزان ســرمایه گــذاری در بخــش معــدن در حــوزه ســنگ آهــن در حــال انجــام اســت. )طبــق آمــار 33 

ــی( درصــد ســرمایه گذاری هــای معدن
- زمانی که قیمت ها پایین باشد، روحیه تولیدکنندگان نیز در شرایط افت قرار دارد

- انتظار می رود تقاضای فوالد جهان در آینده افزایش یابد 
ــای  ــت مجوزه ــی، کیفی ــافات مقدمات ــی و اکتش ــن شناس ــه زمی ــات اولی ــتن اطالع ــی: داش ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ــات ج - الزام
ــه  اکتشــاف و حمایت هایــی کــه از ایــن مجوزهــا می شــود، ثبــات سیاســت های کشــورها در حــوزه معــدن، تعییــن محــل رســیدگی ب
ــت محــل ســرمایه گــذاری، شــفافیت در قوانیــن و مقــررات اداری و فرایندهــای کاری،  ــات بیــن ســرمایه گــذار خارجــی و دول اختالف
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چارچــوب ایــن قراردادهــا نیــز در کشــور ثابــت و اســتاندارد شــود )کــه باعــث افزایــش اعتبــار بخــش معــدن ایــران در ســطح جهــان 
ــرات مســئوالن ــا تغیی ــررات ب ــن و مق ــر قوانی ــدم تغیی ــان از ع می شــود( و اطمین

- مالیــات بــر ســود شــرکت ها: تعییــن و قابــل پیــش بینــی بــودن مالیات هــای معدنــی و نــرخ تغییــر آنهــا تــا شــرکتهای خارجــی قــادر 
بــه انجــام برنامــه ریــزی مالــی باشــند.

- فعالیت های محیط زیست، کمک به جوامع محلی و موضوعات محیط زیستی مد نظر قرار گیرد
- در طــول اجــرای قراردادهــای معدنــی مــدام مــوارد و خواســته های جدیــد از ســوی دولــت مطــرح نشــود و تعهــدات ســرمایه گــذار 

خارجــی دقیقــا در قراردادهــا مشــخص و مــورد تائیــد باالتریــن ســطح تصمیــم گیــری باشــد.
- شرکتهای خارجی باید بتوانند از حق واگذاری و فروش سهام خود در معادن برخوردار باشند

- بانک هــای معتبــر خارجــی کــه فاینانــس پروژه هــای معدنــی را انجــام مــی دهنــد، اگــر یــک زمیــن شــناس مســتقل مــدارک مربــوط 
بــه معــدن را امضــا نکــرده باشــد، آن پــروژه مــورد پذیــرش بانــک قــرار نخواهــد گرفــت. در یــک کالم بایــد اســناد مربــوط بــه اطالعــات 

معــادن کشــور بــرای بانکهــای بیــن المللــی قابــل قبول باشــند.
- ســرمایه گــذاری در بخــش معــدن جــزء پایدارتریــن نــوع ســرمایه گذاریهــا محســوب مــی شــود بیشــتر ســرمایه گــذاری در بخــش 

معــدن عمــال تبدیــل بــه ماشــین آالت و تجهیــزات مــی شــود لــذا بــه راحتــی امــکان خــروج ســرمایه خــود از کشــور نخواهــد بــود

ــن  ــنگ آه ــی س ــاخص های قیمت ــی ش ــه تطبیق ــی و مقایس ــران روش شناس ــن ای ــنگ آه ــذاری س ــت گ قیم
ــس( ــذاری پلت ــت گ ــوژی قیم ــی IODEX و متدول ــاخص جهان ــی ش )معرف

مدرس: ملوین یئو، سردبیر موسسه پلتس
ــی  ــه کومودیت ــوط ب ــازار و معامــالت مرب ــه و ایجــاد شــفافیت هرچــه بیشــتر در ب ــه صــورت روزان ــی ب - اعــالم قیمت هــای کومودیت

هــدف موسســه پلتــس اســت.
ــال  ــن ح ــر و در عی ــن محصــول مهمت ــی ای ــه دوران طالی ــازار ســنگ آهــن نســبت ب ــذاری در ب ــت قیمت گ ــال حاضــر اهمی - در ح

ــت ــده اس ــر ش پیچیده ت
ــا  ــی کــه در دنی ــد چــرا کــه عمــده ســنگ آهن ــی شــاخص قیمــت ســنگ آهــن 62 درصــد را اعــالم می کنن ــن الملل - موسســات بی

ــل اســت ــترالیا و برزی ــه اس ــوط ب ــود، مرب تجــارت می ش
- بــازار ســنگ آهن هایــی ماننــد ســنگ آهــن ایــران کــه پایــداری معامــالت در آنهــا وجــود نــدارد، منجربــه قــدرت چانه زنــی بیشــتر 

خریــدار شــده و شــفافیت قیمــت نیــز در بــازار ایــن نــوع ســنگ آهــن کمتــر اســت.
ــی و  ــازار جهان ــازاد محصــول در ب ــد ســنگ آهــن در جهــان و در نتیجــه افزایــش م ــد شــاهد افزایــش تولی ــده بای - در ســال های آین

ــازار ســنگ آهــن ســخت تر و ســخت تر خواهــد شــد. ــت در ب ــب رقاب ــن ترتی ــه ای کاهــش قیمــت باشــیم. ب
- ســنگ آهــن ایــران کــه دارای ســیلیس باالیــی اســت در چیــن محبــوب شــده اســت تــا از طریــق ترکیــب آن بــا ســنگ آهــن بــا 

ســیلیس پاییــن محصــول بهتــری بــرای چیــن حاصــل شــود.

سرکار خانم مهندس پروا سلطانی دبیر محترم سومین همایش بین المللی سنگ آهن ایران 
- همایــش امســال بــا نگاهــی ریزبینانــه و بــا جمــع بنــدی و بــه چالــش کشــیدن موضوعــات ایــن حــوزه، بمنظــور چــاره اندیشــی دربــاره 

مشــکالت صنعــت ســنگ آهــن کشــور برگــزار می شــود.
- دســتاوردهای انجمــن: حــذف پیشــنهاد وضــع عــوارض بــر صــادرات ســنگ آهــن دانــه بنــدی و کنســانتره بــا انجــام کار کارشناســی، 
توجیــه دولــت در حوزه هــای مختلــف از طریــق تشــریح ســاختار بــازار و عوامــل حاکــم بــر آن، برندینــگ ســنگ آهــن ایــران از طریــق 
درج شــاخش قیمــت ســنگ آهــن ایــران در نشــریه بــی طــرف متــال بولتــن کــه منجــر بــه افزایــش ۹ تــا 11 دالری قیمــت ســنگ 
آهــن ایــران و افزایــش قــدرت چانــه زنــی بــرای فــروش ســنگ آهــن ایــران شــد و ایجــاد همکاری هــای بیــن بنگاهــی و تشــکیل 

کنسرســیوم های تولیــد و فــروش ســنگ آهــن در برخــی اســتانها و تدویــن اســتراتژی کســب و کار ســنگ آهــن
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جناب آقای مهندس قدیر قیافه رییس محترم هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران 
- هدف انجمن: انتقال صدای واحد فعاالن سنگ آهن ایران به مراجع سیاست گذاری کشور

- هدف معدنکاران: کاهش هزینه ها و حفظ فعالیت های مولد و منابع انسانی موجود
- معــدن مظلــوم تریــن و تحــت فشــارترین بخــش اقتصــادی کشــور اســت چــرا کــه عــالوه بــر کاهــش شــدید قیمت هــای جهانــی و 

پیشــی گرفتــن عرضــه بــر تقاضــا، ســنگ آهــن در بــازار داخلــی هــم بــه صــورت کامــل جــذب نمــی شــود.
- جرایــم افزایــش تولیــد بــا وجــود مراجعــه و تقاضــای افزایــش تولیــد، دریافــت بهــره مالکانــه و اخــذ حقــوق دولتــی در شــرایط بحرانــی، 

ــد بازنگری اســت. نیازمن
- مــا اعتقــاد داریــم اگــر موضوعــی در حــوزه ســنگ آهــن در شــورای عالــی معــادن مطــرح مــی شــود، بایــد یــک نفــر از کارشناســان، 

خبــرگان و یــا اعضــای هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن حضــور داشــته باشــند.
- اقدامــات انجمــن: توقــف وضــع عــوارض صــادرات بــر ســنگ آهــن دانــه بنــدی و کنســانتره، توقــف محاســبه مجــدد حقــوق دولتــی، 
ــری از  ــود سیاســت گــذاری بخــش معــدن و پیــش گی ــادن، بهب ــون مع ــه مشــاوره و پیشــنهادات مشــخص در مســیر اصــالح قان ارائ

خطاهــای جدیــد

جناب آقای مهندس سید علیرضا سیاسی راد، دبیرکل محترم انجمن سنگ آهن
- حــدود 5۰ درصــد ارزش افــزوده بخــش معــدن و حــدود 1۹ درصــد اشــتغال بخــش معــدن در ایــران مربــوط بــه ســنگ آهــن و بیشــتر 

مربــوط بــه معــادن کوچــک و متوســط اســت.
- از حدود 5۰۰۰ بنگاه معدنی موجود در کشور حدود 2۰۰ بنگاه مربوط به بخش سنگ آهن است.

ــرده و ســاختار  ــب ک ــازار را از ســمت تقاضــا تخری ــده شــرایط ب ــه وجــود آم ــه، مشــکل ب ــود یافت ــد بهب ــل تولی ــه عوام ــی ک - در حال
رقابــت صنعــت را بــه هــم ریختــه اســت. بــه علــت قــدرت چانــه زنــی خریــداران یعنــی فوالدســازان و مداخلــه دولــت در بــازار، سیســتم 

رگوالتــوری در بخــش معــدن و بــه ویــژه ســنگ آهــن نــه تنهــا بهبــود نیافتــه بلکــه تخریــب هــم شــده اســت.
- رابطه تولید سنگ آهن و قیمت جهانی یک رابطه مستقیم است

- بخــش ســنگ آهــن در بــازار جهانــی بــه خوبــی رقابــت پذیــر خواهــد بــود تنهــا بــه شــرطی کــه هزینه هــای حمــل و نقــل آن قابــل 
ــد. کنترل باش

- سه چالش اصلی بخش سنگ آهن ایران: نوسان پذیری قیمت، بهره وری و تامین مالی پروژه های جدید هستند
ــداران،  ــل خری ــا در مقاب ــنگ آهنی ه ــی س ــه زن ــدرت چان ــش ق ــادرات، افزای ــویق ص ــن: تش ــنگ آه ــش س ــا بخ ــای ارتق -  راهکاره
ــت در تصمیــم گیری هــا، تقویــت تشــکل های تخصصــی بخــش معــدن، حمایــت از  ــه دول ــر نظــرات ســنگ آهنی هــا ب انعــکاس موث

ــا  ــنگ آهنی ه ــن س ــروش بی ــد و ف ــیوم های تولی ــکیل کنسرس ــادی و تش ــد اقتص ــاس تولی ــای دارای مقی بنگاهه

جنــاب آقــای دکتــر مهــدی کرباســیان، معــاون محتــرم وزیــر و رییــس هیــات عامــل ســازمان توســعه معــادن 
و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( 

- تاکید بر لزوم افزایش سرانه مصرف فوالد کشور
- دهه آینده دهه رقابت در قیمت تمام شده است 

- در ایران فناوری های به روز در معادن استفاده نمی کنیم و تجهیزات مورد استفاده در معادن مدرن نیستند
- سرمایه گذار خارجی باید با تامین مالی و بر مبنای مشارکت در ایران حضور یابند.

- اختصاص مبلغی قابل توجه از صندوق توسعه ملی به حوزه اکتشاف معدن
- واگذاری طرح ها به بخش خصوصی

- گسترش صادرات صنایع معدنی
- لزوم کاهش حقوق دولتی 

- استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه 
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پنل اول:چالش های فنی و سیستماتیک در سیاستگذاری های زنجیره ارزش سنگ آهن تا فوالد
جناب آقای دکتر بهرام شکوری )نایب رییس محترم انجمن سنگ آهن( 

- در ســالهای گذشــته نــگاه حاکمیــت بــه بخــش خصوصــی منفــی بــوده اســت و ترجیــح مــی دهــد بیشــتر دآمدهــای خــود را از نفــت 
فراهم ســازد.

- مشــکل اساســی مولفه هــای تاثیرگــذار در خــارج از معــدن از جملــه هزینــه حمــل و نقــل اســت. بنابرایــن جــذب ســرمایه گــذار بویــژه 
ســرمایه گــذاری خارجــی در حــوزه زیرســاختها )توســعه نــاوگان ریلــی، جــاده ای، دریایــی، تجهیــز بنــادر و...(، اکتشــاف در بخــش معــدن، 

از اولویت هــای مهــم بشــمار مــی رود. 
ــال  ــوان مث ــه عن ــی مــدت در پروژه هــای اقتصــادی از دیگــر مشــکالت مهــم کشــور اســت. ب ــود ســرعت عمــل و تفکــر طوالن - نب

ــت. ــل از دســت رف ــن دلی ــه همی ــه عنوان هــاب صــادرات ب موقیعــت چابهــار ب
ــا ارقــام بخــش خصوصــی، توجیــه پذیــری پروژه هــا را از  ــودن ســرمایه گــذاری در واحدهــای فــراوری دولتــی در مقیــاس ب ــاال ب - ب

نظــر اقتصــادی زیــر ســوال مــی بــرد.
- تاکید بر اشکاالت قانون معادن 

جناب آقای مهندس احمدی؛ مدیرکل محترم بازرگانی شرکت راه آهن
- 6۰ تــا 7۰ درصــد حمــل از کل حمــل محصــول در راه آهــن، مربــوط بــه حــوزه ســنگ آهــن و فــوالد اســت، در زمینــه حمــل ســنگ 

آهــن دانــه بنــدی، کنســانتره و گندلــه ســهم 4۰ درصــد اســت.
- تصویب تثبیت تعرفه دسترسی در حمل و نقل ریلی 

- افزایش بهره وری این حوزه در بخش حمل و نقل ریلی

جناب آقای مهندس رسول خلیفه سلطان؛ )دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان فوالد(
- در شــبکه ریلــی حــدود 6۰ درصــد حمــل بــار در 3۰ درصــد شــبکه در حــال انجــام اســت. اگــر چنــد گلــوگاه دوخطــه شــود، یعنــی 

15۰۰ کیلومتــر از مســیر ریلــی کشــور را دوخطــه کنیــم، حجــم حمــل بــار مــا از طریــق ریــل دو برابــر مــی شــود
- خصوصــی ســازی انجــام شــده در حــوزه فــوالد و ســنگ آهــن درســت نبــوده اســت. در حالــی کــه ایــن دو بخــش بایــد بــه صــورت 

هماهنــگ و منســجم بــا یکدیگــر عمــل کننــد امــا در عمــل اینگونــه نیســت.

جناب آقای مهندس مصطفی موذن زاده )مشاور محترم معاون اول ریاست جمهوری(
- واگذاری راه آهن به بخش خصوصی

ــا  ــا وجــود افــت قیمــت هنــوز در بخــش معــدن مزیتهــای بســیاری وجــود دارد. نبایــد بــه فکــر ســودهای نجومــی بــود و بایــد ب - ب
برنامــه و نــگاه بــه آینــده عمــل کــرد.

- گلــوگاه توســعه بخــش معــدن کشــور اکتشــاف اســت. اکتشــاف نیــاز بــه ریســک پذیــری و ســرمایه گــذاری و فعالیــت علمــی و حرفــه 
ای دارد.

- تشکیل شرکت سهامی توسط بخش خصوصی و حضور قدرتمندانه در بازار
- آزادسازی قیمت ها از طریق مذاکره فوالدسازان و سنگ آهن، بدون مداخله دولت

جنــاب آقــای دکتــر مســعود عســگری )عضــو محتــرم هیــات علمــی دانشــکده مــواد دانشــگاه صنعتــی شــریف 
و مشــاور ســازمان ایمیــدرو(

- توجه و رصد تکنولوژی و بازار در بخش آهن و فوالد و برنامه ریزی برای گرفتن سهم بیشتر از بازار 
- کاهش بهای تمام شده تولید در بخش سنگ آهن و فوالد ضروری است.

- ایران در همه زنجیره تولید فوالد دارای مزیت نیست و حتی باید بخشهایی از این زنجیره را کنار بگذارد
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جنــاب آقــای مهنــدس کیــوان جعفــری طهرانــی )عضــو محتــرم هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران و 
رئیــس امــور بیــن الملــل انجمــن(

- اشتباه معدنکارن سنگ آهن: تعیین بازار چین به صورت انحصاری برای صادرات سنگ آهن ایران
ــران )در ایــن بیــن بازارهــای حاشــیه خلیــج فــارس و حتــی ترکیــه و  ــرای صــادرات ســنگ آهــن ای - راه کار: بازارهــای جایگزیــن ب

اروپــا مطــرح هســتند(
- فراهم سازی امکان پهلوگیری کشتی های عظیم در بنادر ایران

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــرم ات ــس محت ــاری، رئی ــعود خوانس ــدس مس ــای مهن ــاب آق جن
تهــران 

- سه بخش مزیت دار در اقتصاد کشور شامل: نفت و گاز، معدن و گردشگری
- نیاز است سرمایه گذاری بیشتری در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود

- معدن عالوه بر ایجاد اشتغال، باعث ایجاد امنیت در مناطق و جلوگیری از مهاجرت می شود.
- شــرایط رکــود وجلوگیــری از صــادرات باعــث از دســت دادن بــازار صادراتــی ســنگ آهــن چیــن و رقابــت در بــازار جهانــی شــده و 

باعــث تعطیلــی صنایــع خواهــد بــود.
- اشتباه معدنکاران: تفکر منحصر به درآمد و عدم آینده نگری

- عدم ایجاد یک صندوق توسط معدنکاران در روز های اوج قیمت تا در روز مبادا از آن بهره برداری کنند
- تقویت حوزه حمل و نقل در بخش معدن ایران

- کاهش قیمت تمام شده تولید برای رقابت و بقا در بازار
- کاهش فشار بر بنگاه ها در شرایط رکود

- دولت نمی تواند همه مشکالت بخش خصوصی را حل کند
- راهکار: تشکیل کنسرسیوم و اتحاد انجمن ها با هم

پنل دوم مساله شناسی سنگ آهن کشور با رویکرد محیط کسب و کار داخلی
جناب آقای مهندس سجاد غرقی )عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن(

- بر اساس گزارش های موسسات بین المللی شاهد افت 35 تا 45 درصدی قیمتها طی چند سال آینده خواهیم.
ــوق  ــدد حق ــبه مج ــد، محاس ــش تولی ــم افزای ــدری، جرای ــی بن ــای گمرک ــن، هزینه ه ــنگ آه ــادرات س ــر ص ــوارض ب ــکالت: ع - مش

ــت. ــکاران گرف ــادی از معدن ــرژی زی ــان و ان ــه زم ــکاری ک ــاختهای معدن ــف زیرس ــی، ضع دولت
- باید به فکر خروج از بحران با رویکرد حفظ معدنکاری سنگ آهن، توسعه و اشتغال بود.

سرکار خانم مهندس فرزانه معصومی )عضو محترم انجمن سنگ آهن ایران(
- مشــکالت پیــش آمــده در حــوزه ســنگ آهــن در ابتــدا مربــوط بــه مباحــث فنــی و مهندســی بــود انــد کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز 

دالیــل خــاص خــود ماننــد فقــدان نظــارت کافــی و دســتورالعمل های کافــی را داشــت.
- ادبیات جدید دولت در بخش معدن، از دیدگاه فنی نیست و به موضوعات حاشیه ای می پردازد.

- لــزوم تشــکیل یــک کارگروهــی بــرای آســیب شناســی معــادن خصوصــی بــرای حــل مشــکالت معــادن بخــش خصوصــی بــه صــورت 
فنــی احســاس می شــود.

جنــاب آقــای دکتــر جعفــر ســرقینی )معــاون محتــرم امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت(

ــدن در طــول  ــری را داشــته اســت و رشــد بخــش مع ــن آســیب پذی ــه ســایر بخشــهای اقتصــادی کمتری ــدن نســبت ب - بخــش مع
ــوده اســت. ــد اقتصــادی ب ــر رش ــه براب ــا س ــواره دو ی ــالب هم ــد از انق ــعه بع ــای توس برنامه ه
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- معدنکاران بیشتر آماده خوری کرده و کمتر درآمد خود را صرف اکتشاف و خرید تجهیزات و ماشین آالت کرده اند.
ــا نقطــه ســر بــه ســر هزینه هــای  - بــه دلیــل کاهــش قیمــت تمــام شــده تولیــد شــرکت های بــزرگ معدنــی، قیمت هــای جهانــی ب

آنهــا فاصلــه زیــادی دارد.
- پــول صــادرات ســنگ آهــن از ایــن حــوزه خــارج شــده و هرگــز بــه بخــش معــدن بــاز نگشــته اســت. لــذا بهــره بــردار بایــد پاســخگو 

شد با
- باید تالش کنیم خودمان را با شرایط جدید به وجود آمده در بازار سنگ آهن تطبیق دهیم.

- اجــازه ندهیــم معــادن کشــور راکــد بماننــد ولــی در شــرایط کنونــی خودمــان نیــز قبــول داریــم تعطیلــی برخــی از معــادن اجبــاری 
اســت، راضــی بــه بدهــکاری معدنــکاران هــم نیســتیم

- هیچیک از معدنداران نباید پشت در مدیران وزارتخانه بمانند.
- حقوق دولتی نباید باالتر از استرالیا و کشورهای دیگر باشد.

- علت مداخله دولت در قیمت گذاری زنجیره تولید فوالد، عدم توافق معدنکاران و فوالدی هاست.

جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن )رئیس خانه معدن ایران(
- لزوم تشکیل کنسرسیوم های تولید و فروش

- بررسی راهکارهای خروج از بحران 
- کاهش قیمت تمام شده برای رقابت و بقا در بازار

- کاهش حقوق دولتی
- درصــدی از حقــوق دولتــی پرداختــی معــادن بــه صنــدوق بیمــه فعالیت هــای معدنــی اختصــاص یابــد تــا مجــددا در بخــش معــدن 

اســتفاده شــود.

جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان )عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران(
- باید حداکثر استفاده را از فرصت ها می بردیم

ــوردن  ــوراژ خ ــد دم ــائلی مانن ــب مس ــه موج ــوارض ک ــع ع ــد وض ــام داد مانن ــادی انج ــکنی زی ــی، کارش ــای همراه ــه ج ــت ب - دول
ــد.  ــا ش ــیاری از قرارداده ــدن بس ــاکام مان ــادن و ن ــی مع ــتی ها، تعطیل کش

- صادرات سنگ آهن خام فروشی نیست بلکه راه کاری برای خروج از شرایط فعلی است.
- حوزه مطالعات اولیه اکتشاف در اختیار دولت و حاکمیت است و باید این اطالعات به راحتی در اختیار ما قرار گیرد.

ــا  ــا ت ــد ام ــداری کــرده ان ــد و ماشــین آالت هــم خری ــز اکتشــافاتی انجــام داده ان ــادن کوچــک و متوســط بخــش خصوصــی نی - مع
ــازار ســقوط کــرده اســت. ــد ب ــد جــان بگیرن بخواهن

- مطالبات دولت از معدنکاران باید سقف و رقم مشخصی داشته باشد.

جنــاب آقــای دکتــر داریــوش اســماعیلی )رئیــس محتــرم وقــت کمیتــه معــدن و صنایع معدنــی مجلس شــورای 
اسالمی(

- تخفیف بخشی از حقوق دولتی به عنوان هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی واحدهای معدنی
- لزوم لغو بخشنامه های ضدمعدنی دولت 

- معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی از سال اینده اعمال می شود زیرا اینگونه صادرات را هم نباید تشویق کنیم
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گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی ساالنه 
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صورت های مالی سال مالی منتهی 
به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ 
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