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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:

دستاوردها 

1. حذف عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی
2. کاهش عوارض کنسانتره و گندله سنگ آهن

3. اصالح بخشنامه جرایم اضافه برداشت
4. توقف تعمیم بهره مالکانه به کل معادن 
5. کاهش و استمهال میزان حقوق دولتی 

6. اصالح قیمت ها از طریق مذاکره با سایت یومتال
7. حضور موثر و ارتقاء جایگاه بین المللی سنگ آهن ایران از طریق اعزام هیات و سخنران به کنفرانس های بین المللی

۸. ارتقــاء جایــگاه بخــش خصوصــی کســب و کار ســنگ آهــن ایــران و انعــکاس درســت نظــرات اعضــا از طریــق برگــزاری همایش هــای 
تخصصــی کســب و کار ســنگ آهــن ایران 

۹. عقد تفاهم نامه با انجمن و آهن فوالد چین )CISA(، بانک سامان و دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1۰. 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 
11. عضویت در کمیته ها و شوراهای مشورتی سیاست گذاری 

اقدامات مهم و در حال انجام دبیرخانه انجمن

1. مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی برای رفع مشکالت کسب و کار سنگ آهن ایران 
2. اقدام جهت تدوین نقشه راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران

3. اقدام جهت تشکیل کنسرسیوم فروش و و سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن در استان زنجان 
4. اقدام جهت ایجاد شاخص قیمت سنگ آهن ایران در سایت متال بولتن 

5. بهبود دسترسی اعضا به آخرین اخبار کسب و کار سنگ آهن ایران از طریق ارسال بولتن الکترونیکی انجمن 
6. اقدام جهت تشکیل کمیسیون صادرات 
7. اقدام جهت تشکیل کمیسیون حقوقی 

۸. اقدام جهت تشکیل کمیسیون اکتشاف، استخراج و فرآوری   
۹. اقدام جهت تشکیل کمیسیون بانکی، بیمه و سرمایه گذاری 

1۰. اقدام جهت تشکیل کمیسیون لجستیک و گمرکی 
11. نظرسنجی و اعمال نظرات اعضا در تعیین تعرفه های گمرکی

12. ارائه تخفیفات ویژه برای حضور در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
13. ارائه خدمات برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

14. برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
15. دعوت اعضا به مجامع عمومی، سمینارها و همایش ها

16. معرفی شرکت های عضو در کاتالوگ های فارسی و انگلیسی انجمن و توزیع در نمایشگاه های داخلی و خارجی
17. معرفی شرکت های عضو در سایت انجمن
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مشروح اقدامات و پیگیری های مشکالت صنفی اعضای انجمن

1. رفع مشکل عوارض صادراتی
بــا عنایــت بــه حضــور در جلســات متعــدد و رایزنی هــای بــه عمــل آمــده بــا مســئولین مربوطــه در وزارت، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
اعضــای شــورای عالــی اقتصــاد، ریاســت جمهــوری، اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن، کمیســون اقتصــادی، اعضــاي کمیســیون 
ــه   ــه ب ــش از 6۰ نام ــال بی ــي و ارس ــون اساس ــل )44( قان ــي اص ــتهاي کل ــراي سیاس ــر اج ــارت ب ــي و نظ ــد مل ــت از تولی ــژه حمای وی
مســئولین و مخاطبــان فــوق الذکــر همــراه بــا تنظیــم و ارســال گزارش هــای کارشناســی و ارائــه ادلــه توســط دبیرخانــه انجمــن، بنــا 

بــر نامــه شــماره ۸۹۸43، مــورخ ۹3/7/2۹ عــوارض صادراتــی ســنگ آهــن لغــو شــد.

2. کاهش جرایم اضافه برداشت 
در پــی ابــالغ مصوبــه مــورخ ۹3/۰1/25 شــورای عالــی معــادن در ارتبــاط بــا اخــذ خســارت از بهره بردارانــی کــه قبــل از ســال ۹2 بــدون 
ــد، نامه هــای  ــه برداشــت مــاده معدنــی بیــش از میــزان اســتخراج ســالیانه اقــدام نمــوده بودن دریافــت مجــوز افزایــش تنــاژ نســبت ب
متعــددی از اعضــا دریافــت شــد و پــی گیــری ایــن موضــوع در دســتور کار انجمــن قــرار گرفــت کــه بــا عنایــت بــه مکاتبــات انجــام 
شــده و رایزنی هــای بــه عمــل آمــده بــا مقــام عالــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، معاونــت محتــرم امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ریاســت محتــرم کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی، معاونــت محتــرم اقتصــادی 
ــس  ــرم مجل ــدن و تجــارت، ریاســت محت ــت، مع ــرداری وزارت صنع ــر بهره ب ــرم دفت ــر کل محت ــی، مدی ــور اقتصــادی و دارای وزارت ام
شــورای اســالمی، همچنیــن دعــوت از معــاون محتــرم وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در نشســت ســالیانه اعضــا در اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران و برگــزاری جلســه پرســش و پاســخ در تاریــخ ۹4/2/2۰ طــی اصالحیــه شــماره 6۰/4۸7۸6 در ایــن 

مــورد تجدیــد نظــر موثــر بــه عمــل آمــد. 

3. کاهش حقوق دولتی
ــوق  ــوزه حق ــارت در ح ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع ــد از س ــی جدی ــت های حاکمیت ــال سیاس ــرو اعم ــته پی ــای گذش ــی ماه ه ط
دولتــی، مجموعــه ای از مشــکالت قابــل توجــه پیش بینــی نشــده، در مســیر کســب و کار و توســعه معدنــکاری ســنگ آهن کشــور پدیــد 
آمــد. انجمــن بــه عنــوان نماینــده معدنــکاران ســنگ آهن ایــران، بــا تاکیــد بــر لــزوم رویکــرد حمایتــی از کســب و کار فعــاالن اقتصــادی 
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، مصــراً خواهــان تجدید 
ــی وزارت صنعــت، معــدن و  ــرم معدن ــت محت ــر اســاس اعــالم نظرهــای معاون نظــر در سیاســت های مذکــور شــد کــه خوشــبختانه ب
تجــارت، ریاســت محتــرم خانــه معــدن و مدیــر کل محتــرم دفتــر بهــره بــرداری وزارت صنعــت معــدن و تجــارت، مقــدار حقــوق دولتــی 

ســال ۹4 دســت کــم حــدود 5۰ درصــد از حقــوق دولتــی ســال ۹3 کــم تــر خواهــد بــود. 

4. پیگیری واقعی سازی قیمت ها از طریق مذاکره با یومتال
ــرکتهای  ــی، ش ــای جهان ــران از قیمت ه ــی ای ــن صادرات ــنگ آه ــازار س ــر ب ــن، و تاث ــنگ آه ــت س ــی قیم ــا کاهــش 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، در جلســات متعــدد هیــات مدیــره انجمــن، راه حل هــای بلنــد مــدت و 

کوتــاه مــدت مواجــه بــا ایــن مســاله مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
مذاکــره بــا تیــم قیمــت گــذاری یومتــال در خصــوص مکانیــزم قیمــت گــذاری ایــن ســایت و علــت فاصلــه دار بودنــش بــا شــاخص 
ســایر کشــورها همچنیــن رایزنــی جهــت بهبــود شــاخص یومتــال در دســتور کار نماینــده امــور بیــن الملــل هیــات مدیــره انجمــن قــرار 
گرفــت، کــه پــس از چانــه زنی هــا و مکاتبــات متعــدد همچنیــن جلســات تیــم اعزامــی انجمــن بــا نماینــدگان ســایت متــال بولتــن در 

همایــش دالیــان چیــن، شــاهد بهبــود چنــد دالری قیمت هــای ارائــه شــده از ســوی ســایت یومتــال بودیــم.   

5. اقدام جهت ایجاد شاخص قیمت سنگ آهن ایران در سایت متال بولتن 
در ادامــه توضیحــات مــورد قبــل، اقــدام جهــت ایجــاد شــاخص قیمــت ســنگ آهــن صادراتــی ایــران در ســایر ســایت ها و موسســات 
معتبــر بیــن المللــی بــه عنــوان راه حــل میــان مــدت انجمــن جهــت تســهیل بحــران جهانــی ســنگ آهــن در دســتور کار هیــات مدیــره 
ــا اعضــای  ــال بولتــن و پلتــس، و جلســات متعــدد ب ــر مت ــا ســایت هایی نظی ــی ب ــرار گرفــت، کــه پــس از رایزن ــه انجمــن ق و دبیرخان
انجمــن، مقــرر گردیــد اطالعــات مــورد نیــاز جهــت ایجــاد ایندکــس ســنگ آهــن ایــران در ســایت یومتــال در اختیــار انجمــن قرارگیــرد 
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و ایــن موسســه از ســپتامبر 2۰15 بــه صــورت قطعــی ایندکــس قیمــت ســنگ آهــن ایــران را در ســایت خــود قــرار دهــد. 

6. برگزاری جلسات متعدد با شرکت های عضو و غیر عضو برای ایجاد کنسرسیوم 
بــه دنبــال بحــران جهانــی ســنگ آهــن و همچنیــن انحصــار بــازار جهانــی ســنگ آهــن در دســت 4 الــی 5 شــرکت بــزرگ جهانــی 
ســنگ آهنی، و ناهماهنگــی در نــرخ گــذاری بازارهــای جهانــی، انجمــن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای کشــوری ماننــد ایــران کــه 
ــه هــم نزدیــک شــود و  ــدگان ســنگ آهن ب ــد سیاســت های فــروش تولیدکنن ــی ســنگ آهن دارد، بای ســهم اندکــی در بازارهــای جهان
بــه نظــر رســید تشــکیل کنسرســیوم می توانــد اقــدام مهمــی در ایــن زمینــه باشــد. در ایــن راســتا بــا ادامــه بررســی ها انجمــن بــه ایــن 
نتیجــه رســید در بحــث فــراوری پیــش رفتــن در زنجیــره ارزش نیــز ســرمایه گــذاری مشــترک در طرح هــای تکمیــل زنجیــره ارزش 
ــذا طــرح تشــکیل  ــده باشــد. ل ــد کنن ــرای شــرکت های تولی ــد و ایجــاد ســود بیشــتری ب ــای تولی ــد باعــث کاهــش هزینه ه ــی توان م
ــا  ــون 5 جلســه ب ــا کن ــری شــد و ت ــی گی ــره پ ــات مدی ــد کنســانتره توســط اعضــای هی ــروش و ایجــاد واحدهــای تولی کنسرســیوم ف
ــج آن مــی  ــن رابطــه تشــکیل شــده اســت کــه از نتای شــرکت های ســنگ آهنــی اســتان زنجــان و همچنیــن اســتاندار زنجــان در ای

تــوان بــه مصوبــات آخریــن جلســه اشــاره نمــود: 
- فــروش ســنگ آهــن توســط معدنــداران اســتان بــه خریــداران داخلــی بــا قیمــت توافقــی، در صــورت تضمیــن خریــد در قراردادهــای 

ت  مد بلند
- اعالم آمادگی کنسرسیوم برای تامین خوراک  کارخانه های کنسانتره سازی و فوالدسازی موجود 

ــتان  ــازی در اس ــد کنســانتره س ــای جدی ــرای تاســیس واحده ــی اعضــای کنسرســیوم ب ــی شــرکت های اعــالم آمادگ - اعــالم آمادگ
زنجــان بــر مبنــای مطالعــات دقیــق فنــی و اقتصــادی بــا حمایــت قانونــی مراجــع اســتانی در چارچــوب مکانیســم های پنجــره واحــد و 

تســهیل فرایندهــای اداری و اعتبــاری.

7. 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
- عضویت در شورای مشورتی برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسالمی

- کارگروه رفع موانع تولید و کسب کرسی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- عضویت در خانه صنعت و معدن ایران

۸. تفاهم نامه ها
انجمــن بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در خدمت رســانی بــه اعضــا و تســهیل شــرایط بــه منظــور رونــق کســب و کار ســنگ آهــن عــالوه 
بــر فعالیت هــای مذکــور، اقــدام بــه عقــد تفاهــم نامه هایــی بــا ســازمان ها و موسســات زیربــط نمــود کــه در ادامــه بــه اجمــال بررســی 

ــد.  خواهد ش

)CISA( ۸-1- تفاهم نامه با انجمن آهن و فوالد چین
در جریــان اعــزام هیــات نماینــدگان انجمــن بــه کنفرانــس فــوالد و مــواد خــام دالیــان چیــن و مذاکــرات هیــات مذکــور بــا تیــم مذاکــره 
کننــده از انجمــن آهــن و فــوالد چیــن، تفاهــم نامــه ای فــی مــا بیــن انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران و 
انجمــن آهــن و فــوالد چیــن )CISA( بــه منظــور ترویــج روابــط تجــاری و اقتصــادی در زمینــه کســب و کار ســنگ آهــن، همچنیــن 
گســترش همکاری هــای علمــی، پژوهشــی، فنــاوری و مشــاوره ای تنظیــم و منعقــد گردیــد. از مفــاد ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره نمــود: 
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- گسترش همکاری های فنی و تکنولوژیکی در زمینه  اکتشاف, استخراج و فرآوری سنگ آهن 
- تسهیل تبادل و به روز کردن اطالعات و تغییرات در زمینه اقتصاد، تجارت و فن آوری در بازار طرفین 

- کمک به تنظیم ارتباط میان شرکت های عضو طرفین که منافع تجاری متقابل دارند
- شناسایی بنگاه های معتبر و قابل اتکا در زمینه صادرات سنگ آهن

- برگزاری دیدارها و نشست های دوره ای 
- شناسایی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز هر یک از طرفین 

- تالش برای ایجاد تصویر روشنی از وضعیت هر دو کشور به منظور هموارسازی کسب و کار در حوزه ی  سنگ آهن
- ارائه و توسعه  فرصت های همکاری و سرمایه گذاری دو جانبه و همچنین ترویج آن بین اعضای هر دو انجمن 

- تالش برای حل و فصل اختالفات بین اعضا

۸-2- تفاهم نامه با بانک سامان 
در راســتای بســط تعامــالت و ارتقــای ســطح مــراودت بانکــی ، بــا ایجــاد همکاریهــای متقابــل و گســترش بســترهای مناســب بــرای 
ارائــه خدمــات ویــژه بانکــی تفاهــم نامــه ای بــا موضــوع » همــکاری بانــک بــا انجمــن در زمینــه عطــای تســهیالت اعتبــاری و ارائــه 
ــه اعضــای انجمــن و شــرکتهای وابســته و همــکاری و هماهنگــی در راســتای رفــع مشــکالت  خدمــات بانکــی ســهل تر و ســریعتر ب
مالــی و اعتبــاری شــرکت هایی کــه از نظــر انجمــن و بانــک واجــد شــرایط اســتفاده از تســهیالت بانکــی مــی باشــند.« فیمابیــن بانــک 
ســامان و انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ منعقــد گردیــد. از مفــاد ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

نمــود:
بانــک بــا رعایــت قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا، آییــن نامه هــا، دســتورالعمل های اجرایــی مربوطــه، مقــررات، ضوابــط و نرخ هــای 

جــاری بانــک، خدمــات و تســهیالت خــود را در قالــب بخش هــای ذیــل ارائــه مــی نمایــد: 
1. صــدور انــواع ضمانت نامه هــای ریالــی بــه اعضــای انجمــن و شــرکت های معرفــی شــده از ســوی انجمــن بــه صــورت 

ریالــی ضمانتنامه هــای  ســایر  و  مزایــده  و  مناقصــه  در  شــرکت  ضمانت نامه هــای 
ــا رعایــت  ــه آن طبــق درخواســت انجمــن و ب ــواع حســاب های بانکــی جهــت اعضــای انجمــن و شــرکت های وابســته ب ــاح ان 2. افتت

مقــررات جــاری بانکــی
ــا در نظــر  ــی شــده از ســوی انجمــن ب ــی و ارزی جهــت شــرکت های معرف ــاری ریال ــن ســقف های اعتب 3. اعطــای تســهیالت و تعیی
ــزان فعالیت هــای تجــاری، ســوابق  ــدی شــرکت ها، می ــه بن ــای طبق ــر مبن ــک مرکــزی ج 11 ب ــرات ودســتورالعمل های بان ــن مق گرفت

کاری و حجــم عملیــات مالــی آنهــا
4. اعطای تسهیالت صادراتی و یا تنزیل اسناد اعتبارات صادراتی، طبق مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی ج ا ا. 

ــق  ــه اعضــای انجمــن و شــرکت های معرفــی شــده از ســوی آن، طب ــواع ضمانت نامه هــای ارزی ب 5. تســهیل و تســریع در صــدور ان
ــک مرکــزی ج ا ا. ــررات و دســتورالعمل های بان مق

6. معرفی صرافی بانک جهت همکاری با انجمن و شرکت های وابسته برای نقل و انتقاالت ارزی.
ــی پروژه هــای  ــن مال ــه منظــور تامی ــه آن ب ــک و انجمــن و شــرکت های وابســته ب ــن بان ــد همــکاری بی 7. بررســی راهکارهــای جدی

ــور.  ــرکت های مذک ش

۸-3- تفاهم نامه با دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ــه منظــور ایجــاد و گســترش همفکــري و همکاري هــاي آموزشــي-  پژوهشــي، تفاهــم نامــه ای فیمابیــن انجمــن تولیدکننــدگان و  ب
صادرکننــدگان ســنگ آهــن و دانشــکده مهندســی معــدن و متالــورژی دانشـــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا موضــوع تــوان افزایــی اعضــای 
انجمــن در حــوزه معدنــکاری بــرای اســتفاده از فناوری هــای نویــن، و بکارگیــری رویکردهــای جدیــد فرآینــدی و مدیریتــی، اســتفاده از 
تــوان علمــی دانشــکده و بهــره گیــری از نظــرات متخصصــان دانشــگاهی و صنعتــی، در سیاســت گذاری هــای کالن و آســیب شناســی 
فنــی و علمــی حــوزه ی معــدن و صنایــع معدنــی مرتبــط بــا انجمــن، اجــراي پروژه هــاي تحقیقاتــي- کاربــردي مــورد نیــاز صنعــت، 
تدویــن و تالیــف اســناد و مــدارک علمــي و تبــادل آنهــا، برنامه ریــزی و برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی و کارگاه هــای آموزشــی مــورد 

نیــاز بــرای تــوان افزایــی مدیــران و کارکنــان معــادن و صنایــع معدنــی مرتبــط بــا انجمــن منعقــد شــد. 
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گزارش های آماری 
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 93تا سال  91روند عضویت شرکت ها در انجمن از سال 

 
 آمار اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

 شرکت نام خانوادگی نام ردیف
 پرسال سلطانی پروا 4

 شرکت مجریان توسعه معادن آسیا )متما( غُرقی سجاد 2

 عمران مومان چابهار گوهرین محمود 9

 جامع تجارت جعفری طهرانی کیوان 1

 پرشین فام صنعت امینی نجفیان امیر رضا 5

 کومه معدن پارس زادعسکر قاسم 6

 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد اِحرامیان سید بهادر 7

 کیمیا معادن سپاهان خیر اللهی حسین آبادی علی 8

 ایرانیانمجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق  شجاع محمدرضا  3

 کانی صنعت کاسپین ساریخانی اکبر 41

 صنعتی  معدنی و حفاری شهداب یزد شرافت زارچ حمیدرضا 44

 گروه معادن امیر سنگان پارسیان امینی اردشیر 42

 ققنوس آسیا معصومی فرزانه 49

 زرینه گامان جاده ابریشم مرکزی امید وار محمد 41

 چادر ملومعدنی و صنعتی  نوریان محمود 45

 ماد کانسار صمدی علیرضا 46

 بازرگانی اسمیران مشتاقی مشتاق 47

 معدن فلز پاسارگاد  تخمه چی منوچهر 48
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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 آبادیعلی۸
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
ماد کانسارصمدیعلیرضا16
بازرگانی اسمیرانمشتاقیمشتاق17
 معدن فلز پاسارگادتخمه چیمنوچهر1۸
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
نفت طاهرینفرجیغالمرضا26
دیبا سنگ شرقمحققمجید27
سیاحان سپهر آسیااکبریانمهرداد2۸
معدن کاو  سپهر آسیاصفریانعلی2۹
خالق تدبیر پارسپرهیزگارسید حسین3۰
کاوش سنگ پرشینطاهری فردعباسعلی31
سنگ آهن فارسپیرویعباد32
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شرکتنام خانوادگینام
معادن پارس هورخش شرقسعادتیحسن33
ایمپریال متالز ایرانیاننوحی نجارمهناز34
سپهر طوس آسیاحائریحسین35
بازرگانی مروارید معدن پاژنعیمی پورمحسن36
پدیده گستران غربقارونی اخامنشمحسن37
معدنی صنعتی جهان نموآردههمحمود3۸
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسامحمدیابوالفضل3۹
معدن کاران عقیق سرخ سنگانمیرزا حسینیعباس4۰
پارس معدن  تیراژجویندهعظیم41
معدنی و صنعتی گل گهرتقی زادهناصر42
توسعه معدنی وصنعتی صبا نوریزدانی رادمحسن 43
حدید گستر سیرجانحسینی زید آبادیسید حسین44
سنگ آهن مرکزیعسکری باقر آبادیجواد45
خیام سپنتاخیامرضا46
فرآوری پرشیان معدن یاسمنمیرزاییشاپور47
فوالد مارشنان سپاهانفالحتیان پایین دروازهعلی اکبر4۸
مجتمع فوالد الیگودرزفالحتیانکاظم4۹
معادن سنگ آهن احیاء سپاهانگلزارهادی 5۰
شرکت معدن کاوان راسخصادقپور/متقیرضا/حسین51
راه سازی و معدنی مبینشکوریبهرام 52
معدنی،راه سازی و سدسازی مبیننجمی نیامنصور53
شرکت معادن سنگ آهن فالت شرقرحمانیجواد54
شرکت معدنی درکاوطوسیمحمدحسین55
معدن یاران نور آسمان)مینا(مومن زادهحسن56
شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیاننجمی نیاحسن 57
شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدیدحسن زاده سلماسیحسین5۸
شرکت سنگ آهن کوه بابانجمی نیارحیم5۹
شرکت سنگ آهن کویرنجمی نیامحمدجواد6۰
سنگ پیرسامپیربداقیمحمدرضا 61
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهانشهریاریامیر مسعود62
شرکت بازرگانی تکادو بین المللکریم زادهمهدی 63
توسعه پترو کاوش پارسچگینی محمدرضا 64
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نام خانوادگینامنام شرکت
محالتی پورعبدالزهراشرکت کشتیرانی سیزارک1
عظیمیانحمیدرضاشرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا2
عسگری بهبهانیمحمد مهدیشرکت خدمات دریایی ستاره3

 

تعدادنمایهردیف

24تعداد بولتن های منتشر شده )از  ۹3/۸/2۸ تا پایان خرداد ماه ۹4(1

16۰تعداد دریافت کنندگان 2

 اعضای وابسته انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

 انتشار بولتن خبری

 جزئیات اطالع رسانی روابط عمومی انجمن

جزئیات تعداد اخبار منتشر شده در بولتن انجمن

۲. واحد روابط عمومی

 

 انتشار بولتن خبری 
 تعداد نمایه ردیف

 21 (31تا پایان خرداد ماه  28/8/39تعداد بولتن های منتشر شده )از   4
 461 تعداد دریافت کنندگان  2

 جزئیات اطالع رسانی روابط عمومی انجمن 
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بازتاب در رسانه ها نماینده انجمن موضوعتاریخردیف
رادیو اقتصاددکتر بهرام شکوریبررسی وضعیت سنگ آهن و وضع عوارض بر آن113۹3/4/۸
مناظره سیمادکتر بهرام شکوریبررسی طرح دولت برای خروج از رکود213۹3/5/24
رادیو اقتصاددکتر بهرام شکوریسرمایه گذاران خارجي معدن در راه ایران313۹3/6/1

رادیو اقتصاددکتر بهرام شکوریتاثیر نمایشگاه و همایشها بر توسعه معادن و صنایع معدني413۹3/۸/2۹

رادیو اقتصاددکتر بهرام شکوریبررسي تاثیر تکنولوژي ماشین آالت بر روند توسعه معادن513۹3/۹/13
رادیو اقتصاددکتر بهرام شکوریدرخواست معدنکاران براي تاسیس بانک تخصصي معدن613۹3/۹/25
معدن و اقتصاد از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیتحوالت اقتصاد معدنی جهان در سال 7۹3/12/2۸13۹3
معدن و اقتصاد از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیتحوالت اقتصاد معدنی جهان در سال ۸۹4/۰1/2۰13۹3
معدن و اقتصاد از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیتحوالت اقتصاد معدنی ایران در سال ۹۹4/۰1/2713۹3
گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیاقتصاد معادن ایران1۰۹4/۰2/۰5
گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیچشم انداز توسعه معادن از دیدگاه پتانسیل های موجود11۹4/۰2/12

مناظره اقتصادی با موضوع حقوق دولتی و نرخ بهره 12۹4/۰3/2۰
چالش از رادیو اقتصادقدیر قیافهمالکانه معادن

گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانیچشم انداز گردشگری معدنی در سال 13۹4/۰3/2313۹4
گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانینقش معدن در اقتصاد کالن کشور14۹4/۰3/3۰
صدای صادرات از رادیو اقتصادپروا سلطانیصادرات سنگ آهن15۹4/۰4/۰2
گنج و رنج از رادیو اقتصادکیوان جعفری طهرانینقش معدن در برنامه های افق 16۹4/۰4/۰614۰4

نامه سرگشاده )پیشنهادهایی برای عبور از وضعیت 17۹4/۰1/2۹
قدیر قیافه بحرانی سنگ آهن (

بیش از 13 خبرگزاری و روزنامه از جمله: 
ایلنا، فارس، ماین نیوز، تسنیم، خبرآنالین، 

دنیای معدن، دنیای اقتصاد، اعتماد، 
شهروند، کسب و کار، جهان اقتصاد، تعادل، 

گسترش صمت

1۸۹3/۰۸/26
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(

قدیر قیافه، بهرام شکوری، 
سجاد غرقی، پروا سلطانی 

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

نشست مطبوعاتی )تشریح دستاوردهای حضور ایران در 1۹۹4/۰3/17
کیوان جعفری طهرانیبیست و یکمین سمپوزیون سنگ آهن متال بولتن (

بیش از 6 خبرگزاری و روزنامه از جمله: 
ایرنا، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه تعادل، 
ماهنامه توسعه معادن، سایت خبری ماین 

نیوز، سایت خبری معدن24

2۰
نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن، کنسرسیوم 
زنجان و آقای جمشید انصاری، استاندار زنجان )تشکیل 
کنسرسیوم زنجان و بررسی مشکالت معدنکاران سنگ 

آهن استان زنجان (

قدیر قیافه، بهرام شکوری، 
سجاد غرقی، سید علیرضا 

سیاسی راد 

نشست مشترک نمایندگان انجمن با خانم معصومه ابتکار 21۹4/3/3۰
)بیان مسائل زیست محیطی اعضای انجمن(

کیوان جعفری طهرانی، پروا 
سلطانی، سجاد غرقی 

 

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



گزارش جامع عملکرد یکساله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران  19

حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

اخبار منتشر شده در سایت انجمن

سایر فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی

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

- مدیریت ایمیل های انجمن
- ارتباط با رسانه ها و تهیه بانک اطالعات رسانه ها

 

 
 
 

 اخبار منتشر شده  در سایت انجمن:

 
 

 سایر فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی :
 انتشار ویژه نامه انجمن به مناسبت دومین همایش سراسری سنگ آهن ایران  
 اطالعیه ها  و انتشار آخرین اخبار انجمن، مقاالت 
 مدیریت ایمیل های انجمن 
  اطالعات رسانه هاارتباط با رسانه ها و تهیه بانک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225

351
تعداد اخبار با موضوع انجمن

سایر اخبار 

نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

جلسه سنگ آهنی ها با 
حضور فعالین حوزه کسب و ۹3/5/15مجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظامآیت اهلل هاشمی رفسنجانی

کار سنگ آهن

چهاردهمین کنفرانس 
بین المللی فوالد و مواد خام 

دالیان چین
حضور هیات نمایندگان Umettal۹3/7/1چین

انجمن

سمینار راهکارهای خروج 
سخنرانی و حضور دکتر بهرام 13۹3/7/23معدن24هتل سیمرغاز بحران سنگ آهن

شکوری

نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشین آالت، 

تجهیزات و صنایع وابسته
محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران 25 تا 2۸ مهر
شرکت رستاک پادویژن با همکاری خانه 

حضور فعال در نمایشگاه13۹3/7/25معدن ایران
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حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

همایش حمایت ملی از معادن 
حمایت معنوی13۹3/۸/23موسسه فرهنگی و هنری آفتابهتل میثاق مشهددر دوره رکود

سخنرانی قدیر قیافه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران متافو

محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران - 7 الی 1۰ 

آذر ۹3
حمایت معنوی13۹3/۹/7شرکت نمانگر

دومین همایش انجمن با 
رویکرد نقش سنگ آهن در 
برون رفت از رکود اقتصادی

مرکز همایشهای بین المللی 
رایزن

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 
برگزارکننده13۹3/۹/۹آهن ایران

دومین جشنواره بهره وری و 
بهبود فضای کسب و کار

مرکز همایش های بین 
المللی سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران
حمایت معنوی13۹3/1۰/7انجمن بهره وری ایران

سمینار آموزشی سازمان نظام 
اطالع رسانی به اعضا و حضور 13۹3/1۰/23سازمان نظام مهندسی معدنهتل المپیک تهرانمهندسی معدن

تعدادی از اعضا در سمینار

اولین کنفرانس بین المللی 
استراتژی برند

مرکز همایش های بین 
المللی سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران
13۹3/11/5گروه بین المللی راهبران

حمایت معنوی
حضور نماینده انجمن در 

همایش و کارگاه ها

پنجمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن ایران با 

نگاهی به بازار
13۹3/11/7روزنامه دنیای اقتصادسالن اجالس سران

اسپانسر مادی
سخنرانی قدیر  قیافه

سخنرانی و حضور  بهرام 
شکوری در پنل تخصصی 

همایش

اولین اجالس حامیان محیط 
HSE زیست با رویکرد

مرکز همایش های سازمان 
حفاظت از محیط زیست ایران

موسسه بین المللی پردیس شریف به همراه 
13۹3/11/۸دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

حمایت معنوی
حضور نماینده انجمن در 

همایش و کارگاه ها

دومین جشنواره ملی تجلیل از 
رهبران کارآفرین و کارآفرینان 

خیر ایران
13۹3/12/3دانشکده کار آفرینی داشگاه تهراندانشگاه تهران

تجلیل از آقایان طاهرعلی 
حسن زاده و سعید ابراهیمی به 

عنوان خیر مدرسه ساز

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و نشست پایان سال انجمن
کشاورزی ایران

انحمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 
۹3/12/1۰آهن

برگزار کننده ) جلسه پرسش 
و پاسخ با معاونت محترم 

معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و تقدیر از اعضای نمونه 

انجمن(

سومین همایش جایزه 
بهره وری معادن و 
صنایع معدنی ایران

سالن همایش شرکت ملی 
فوالد ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
دعوت از نمایندگان انجمن 13۹3/12/16صنایع معدنی ایران

برای حضور در همایش
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حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی

نحوه مشارکتتاریخ برگزاریبرگزارکنندهمحل برگزاریگردهمایی/همایش/ نمایشگاه

سومین کنفرانس گندله و 
 Metal  آهن اسفنجی

Bulletin
سخنرانی سجاد غرقیاسفند Metal Bulletin۹4ابوظبی

دوازدهمین همایش علمی 
انجمن علمی دانشکده معدن دانشگاه دانشکاه صنعتی امیر کبیرمهندسی معدن

اسپانسر مادی13۹4/3/2صنعتی امیر کبیر
حضور در همایش

سخنرانی دکتر بهرام شکوری13۹4/3/6خانه معدن یزددانشگاه یزدهمایش ویژه هفته معدن

اجالس معدن و صنایع معدنی 
ایران

مرکز همایش های بین المللی 
برج میالد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
13۹4/3/1۰معدنی ایران

حمایت معنوی
دعوت از هیات مدیره انجمن 

برای حضور در اجالس

بیست و یکمین کنفرانس 
 Metal سنگ آهن

Bulletin
سخنرانی کیوان جعفری Metal Bulletin۹4/3/13وین اتریش

طهرانی

همایش معدنکاری و محیط 
سخنرانی سجاد غرقیخرداد ۹4زیست استان زنجان
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۳. واحد آموزش و پژوهش 

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی 
1. کارگاه آموزشی روش شناسی و استاندارد سازی قیمت ها ) سردبیر سایت متال بولتن(

2. کارگاه آموزشی ده اشتباه معدنکاران سنگ آهن و راهکارهای اصالحی آن ) پروفسور مرتضی اصانلو(
3. کارگاه آموزشی بانک سامان ) با هدف تشریح تفاهم نامه فیمابین انجمن و بانک سامان و ارائه تسهیالت ویژه برای اعضا(

4. نشست آموزشی- توجیهی شرکت بورس کاالی ایران )با همکاری شرکت سرمایه گزاری مبین سرمایه( 

پژوهش

- تدوین سند راهبردی کسب و کار سنگ آهن ایران
-  تهیه گزارش زنجیره ارزش سنگ آهن ایران 
- تهیه گزارش الزامات تامین پایدار سنگ آهن 

- تهیه گزارش تحلیل وضع موجود صنعت سنگ آهن در ایران و جهان برای ارائه به شورای اقتصاد 
- تهیه گزارش تحلیل وضعیت کسب و کار سنگ آهن ایران 

- تهیه گزارش وضعیت روز صنعت آهن و فوالد و ایران برای ارائه در بیست و یکمین سمپوزیوم آهن متال بولتن در وین
- تهیه گزارش عملکرد انجمن برای ارائه در مجمع سال 13۹4

آمار و اطالعات 

- تهیه پرسشنامه تکمیل شناسنامه شرکت های عضو انجمن
- اقدام جهت تکمیل بانک اطالعات سنگ آهن ایران 
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۴. مدیریت مالی و اداری

- اصالح آیین نامه کمیسیون ها 
- تهیه آیین نامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره

- تهیه و تنظیم آیین نامه شیوه برخورد رسانه ای اعضای هیات مدیره
- تهیه و تنظیم آیین نامه مالی انجمن 

- تهیه طرح اولیه آیین نامه شعب استانی 
- تنظیم پیش نویس اصالحیه آیین نامه حقوق و دستمزد پرسنل دبیرخانه

- تهیه بودجه سال ۹4 و تصویب آن در هیات مدیره 
- تهیه و تنظیم صورت های مالی سال ۹3

- ارائه اظهار نامه مالیاتی برای سال مالی ۹3

۵. زیرساخت ها
  

- تغییر مکان محل دفتر انجمن دربهمن ماه سال ۹3
- ایجاد واحد پژوهش در دبیرخانه انجمن

- با توجه به نیاز جدید دبیرخانه، انجمن نسبت تجهیز دفتر دبیرخانه اقدام نمود 
- ایجاد بولتن هفتگی انجمن از تاریخ ۹3/۸/2۸

- تهیه تنظیم راهنمای عضویت انجمن
- تهیه و تنظیم کاتالوگ فارسی و انگلیسی و انتشار دایرکتوری اعضا

- افزایش قابلیت های وب سایت انجمن 
در راستای بهبود اطالع رسانی و قراردادن کلیه نیازهای اعضا در سایت، انجمن تصمیم به ایجاد سایت جدید با قابلیت های 

بیشتر و ایجاد بخش انگلیسی و بین الملل از تاریخ 2۰/ 4/ ۹4 نمود. 
- نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری 
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گزارش کار کمیسیون های انجمن

تعداد شرکت های عضو هر یک از کمیسیون های تخصصی 

 

 های تخصصی  کمیسیونتعداد شرکت های عضو هر یک از 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات  کمیسیون -1

18

11

10

7

6
کمیسیون صادرات 

کمیسیون اکتشاف، استخراج و فرآوری 

کمیسیون لجستیک و گمرکی 

کمیسیون بانکی، بیمه و سرمایه گذاری

کمیسیون حقوقی
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کمیسیون صادرات 

تعداد شرکت های عضو کمیسیون تعداد اعضای هیات رئیسه کمیسیون رئیس کمیسیون دبیر کمیسیون

1۸ - آقای امیرمسعود شهریاری  -

 تعداد جلسات تشکیل شده کمیسیون در سال 93 و سه ماهه اول سال 94: 2 جلسه
ردیف عنوان جلسات تعداد جلسات

1 تعیین هیات رئیسه 1

2 ایجاد شاخص قیمت سنگ آهن ایران در 
سایت متال بولتن 1

خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته در سال 93

اقدامات و دستاوردهای کمیسیون

بازنگری و تصویب ماموریت های کمیسیون صادرات 
انتخاب آقای امیرمسعود شهریاری به عنوان رئیس و آقایان پرهیزگار و کبورانی به عنوان نواب رئیس کمیسیون صادرات

امضای توافق نامه برای دراختیار گذاشتن پارامترهای مورد نیاز سایت متال بولتن به منظور ایجاد شاخص قیمت گذاری ایران

سایر کمیسیون ها 

نام کمیسیون تعداد شرکت های عضو 
کمیسیون

تعداد اعضای هیات رئیسه 
کمیسیون رئیس کمیسیون دبیر کمیسیون

کمیسیون بانکی، بیمه و 
سرمایه گذاری 7 -  - -

کمیسیون حقوقی 6 -  - -
کمیسیون لجستیک و 

گمرکی   1۰ -  - -

کمیسیون اکتشاف، 
استخراج و فرآوری 11 - - -

 توضیحات 
علی رغم پی گیری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه انجمن، با توجه به حدنصاب نرسیدن حاضرین در جلسات، تا کنون موفق به برگزاری 

جلسه جهت تصویب ماموریت ها و تعیین هیات رئیسه کمیسیون های فوق نشده ایم. 
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گزارش پیشرفت 
پروژه تدوین سند راهبردی 

کسب و کار سنگ آهن 
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بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در محیــط صنعــت ســنگ آهــن در ســال های اخیــر رخ داده اســت، ضــرورت تدویــن یــک ســند راهبــردی 
کــه بتوانــد جهــت گیــری آینــده کســب و کار ایــن صنعــت را مشــخص کنــد، بیــش از پیــش مطــرح گردیــد. و بــا توجــه رســالت انجمــن 
تولیدکننــدگان 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. در واقــع بدالیلــی ماننــد آنچــه کــه در ذیــل بیــان مــی شــود، نیــاز بــه 

تدویــن ســند راهبــردی کســب و کار ســنگ آهــن ایــران کامــال ضــروری مــی نمــود: 

- عدم شناخت دقیق محیط صنعت و تغییرات ایجاد شده در آن
- ضعف در شناخت ساختار بازارهای جهانی و داخلی و تغییرات آن

- پراکندگی آمار و اطالعات در حوزه سنگ آهن 
- وجود نگاه های متعدد نسبت به به صنعت سنگ آهن و ابهام در جایگاه صنعت در اقتصاد ملی

- ضعف در شناخت ذینفعان و وجود ابهام در منافع ذینفعان

بنابرایــن بــا توجــه نیازهایــی کــه در جهــت تدویــن یــک ســند ملــی دیــده مــی شــد، طــرح تدویــن ســند راهبــردی ســنگ آهــن ایــران 
بمنظــور تحقــق دو دســته اهــداف طراحــی شــد:

1- اهداف محصولی

اهدافــی هســتند کــه بصــورت رســمی تعریــف مــی شــوند و در پایــان طــرح بصــورت گــزارش طــرح تدویــن مــی شــوند و پــس از اجمــاع 
ذینفعــان بــه عنــوان یــک ســند رســمی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن اهــداف عبارتنــد از 

- شناسایی وضعیت صنعت بر اساس گزارش های موجود
- شناسایی مسائل استراتژیک صنعت و تحلیل فرصتها و تهدیدها

- تدوین استراتژی های صنعت سنگ آهن

2- اهداف فرایندی

مــواردی هســتند کــه بطــور ضمنــی و در حیــن انجــام پــروژه محقــق مــی شــوند و بــه عبارتــی اهــداف غیــر رســمی پــروژه محســوب 
مــی 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 کسب و کار صنعت

 بــا توجــه بــه ابعــاد موضــوع و پیچیدگــی هــای کــه تدویــن یــک ســند راهبــردی در ســطح کالن دارد، و همچنیــن ضعــف در دسترســی 
ــا ذینفعــان و بازیگــران ایــن حــوزه، مســائل  ــد ضمــن تعامــل ب ــد از الگویــی اســتفاده مــی شــد کــه بتوان ــه روز،  بای ــه اطالعــات ب ب
اســتراتژیک صنعــت را بــه صــورت علمــی و روشــمند شناســایی کنــد و بــرای پیشــبرد صنعــت در آینــده اســتراتژی هــای کارآمــدی را 

تعریــف کنــد. بــر ایــن اســاس روش شناســی مطالعــه بــه صورتــی کــه در ادامــه مــی آیــد، تدویــن شــد:

3- روش شناسی

با توجه به اهداف تعیین شده طرح و با در نظر داشتن مسائل زیر  روش شناسی طرح تدوین شد:

 1- زمینه مشارکت بازیگران و ذینفعان اصلی را در فرایند تدوین سند فراهم کند
 2-از مطالعات و تجربیات پیشین حداکثر بهره برداری را انجام دهد و از دوباره¬کاری اجتناب شود

 3- مبتنی بر شواهد و داده های واقعی باشد و با واقع گرایی و تخصص گرایی نسبت به تدوین سند اقدام نماید.
 4- با محدودیت زمانی و منابع در دسترس قابل انجام باشد.

لذا در این مطالعه از مجموعه ای  از مدلها و ابزارهای تحلیل استراتژی به شرح زیر استفاده می شود:
- مدل پورتر برای تحلیل ساختار  و رقابت صنعت
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- مدل تحلیل تاثیر متقاطع برای شناسایی مسائل استراتژیک
- مدل RBM1 برای تدوین استراتژی ها

ــره ارزش  ــر مدلهــا و ابزارهــای تحلیــل اســتراتژی، از روش هــای کمــی تحلیــل حساســیت و تحلیــل فنــی اقتصــادی زنجی عــالوه ب
اســتفاده مــی شــود.  بــرای گــردآوری داده هــا از روش مــرور اســناد، پرسشــنامه و مصاحبــه اســتفاده مــی شــود. همچنیــن بــرای تحلیــل 
داده هــا از روش هــای کمــی آمــاری و روش هــای کیفــی اســتداللی اســتفاده مــی شــود. بــرای اولویــت گــذاری هــای و ســنجش نتایــج 

از تکنیــک هــای تصمیــم گیــری مبتنــی بــر نظــرات خبــرگان و روشــهای امتیازدهــی کمــی اســتفاده مــی شــود. 
بر اساس این روش شناسی الگوریتم مراحل انجام مطالعه در سه مرحله تدوین شده است:

همانطور که در نمایه فوق دیده می شود الگوریتم انجام مطالعه شامل مراحل زیر است:

مرحله 1: آماده سازی 
این مرحله شامل انجام فعالیت های زیر است:

- مرور گزارش ها و مطالعات پایه و تدوین گزارش وضع موجود
- شناسایی خبرگان صنعت و تهیه لیست شرکت کنندگان در پنل

- طراحی جلسات پنل و پرسشنامه های پنل

مرحله 2: شناسایی فرصت ها و تهدیدهای صنعت
بــرای شناســایی فرصتهــا و تهدیدهــای صنعــت از مــدل المــاس پورتــر، مــدل تحلیــل تاثیــر متقاطــع و مــدل تحلیــل زنجیــره ارزش 

صنعــت  اســتفاده مــی شــود:

شناسایی موضوعات و مسائل کالن
بــرای شناســایی عوامــل کالن و محیطــی صنعــت از طریــق مطالعــه گزارشــهای موجــود و بــا برگــزاری جلســه بــارش فکــری، لیســت 
اولیــه مســائل کالن صنعــت تهیــه مــی شــود. ســپس در جلســه خبــرگان صنعــت از طریــق نمــره دهــی بــه عوامــل و بحــث کلــی ایــن 

لیســت نهایــی مــی شــود.

  1. Result Based Management

نمایه 1- الگوریتم مراحل انجام مطالعه
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شناسایی رقابت پذیری صنعت با مدل پورتر
بــر اســاس گــزارش هــای موجــود و از طریــق بحــث و بررســی گروهــی در کارگــروه تخصصــی، طــرح اولیــه مــدل المــاس پورتــر تهیــه 

مــی شــود. ایــن مــدل در جلســه پنــل خبــرگان صنعــت ارائــه و بــا نظــرات خبــرگان صنعــت تکمیــل و نهایــی مــی شــود. 

شناسایی مسائل استراتژیک صنعت با مدل ماتریس تاثیر متقاطع
بــرای شناســایی مســائل اســتراتژیک صنعــت بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده در مرحلــه قبــل ماتریــس تاثیــر متقاطــع تشــکیل مــی 

شــود و از نتایــج آن مهمتریــن مســائل صنعــت شناســایی مــی شــود.

تحلیل زنجیره ارزش صنعت
یکــی از تحلیــل مهــم مــورد نیــاز بــرای شناســایی مســائل صنعــت، تحلیــل زنجیــره ارزش صنعــت از ســنگ آهــن تــا فــوالد اســت کــه 

ایــن بخــش توســط تیــم مهندســی مشــاور کوشــا معــدن بــه عنــوان همــکار طــرح انجــام مــی شــود.

فهرست فرصتها و تهدیدهای صنعت
ــر اســاس نتایــج تحلیــل هــای بدســت آمــده، و از طریــق بحــث و بررســی گروهــی در کارگــروه تخصصــی فهرســتی از فرصت هــا  ب
و تهدیدهــای صنعــت بدســت مــی آیــد. ایــن فهرســت در جلســه پنــل خبــرگان ارائــه مــی شــود و بــا نمــره دهــی و بحــث و بررســی 

نهایــی مــی شــود. 

مرحله 3: تدوین استراتژی های صنعت
بــرای تدویــن اســتراتژی هــا بــا توجــه بــه نتایــج مراحــل قبــل،  از طریــق بحــث و بررســی در کارگــروه تخصصــی، منطــق تدویــن 
اســتراتژی طراحــی و تدویــن مــی شــود. براســاس ایــن منطــق فکــری، اســتراتژی هــا طراحــی مــی شــود. اســتراتژی هــای طراحــی 

شــده در جلســه پنــل خبــرگان ارائــه و از طریــق نمــره دهــی و بحــث و بررســی، نهایــی مــی شــود.

4- پیشرفت پروژه

نمــودار زیــر میــزان پیشــرفت فعالیــت هــای پــروژه را تــا زمــان تدویــن ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد. همانطــور کــه در نمــودار دیــده 
مــی شــود، فعالیتهــای مرحلــه اول شــامل گــردآوری و تحلیــل مطالعــات داخلــی و جهانــی و مصاحبــه بــا خبــرگان صنعــت انجــام شــده 
ــدل  ــدل CIA( و م ــت )م ــتراتژیک صنع ــل مســائل اس ــت، و تحلی ــل محیطــی صنع ــل عوام ــه دوم، تحلی ــای مرحل اســت. از فعالیت ه
ــال انجــام  ــروژه بدنب ــه انجــام رســیده و تیــم پ ــه ســوم، بخــش مطالعــات تطبیقــی ب ــه اســت از فعالیت هــای مرحل ــر انجــام یافت پورت

مراحــل باقــی مانــده اســت

همچنیــن گــزارش مرحلــه اول و دوم تدویــن و جهــت ارزیابــی بــه کارشناســان و ناظریــن طــرح ارائــه شــده و بــا توجــه بــه نظــرات 
اصالحــی در حــال بازنگــری و تصحیــح اســت.

 

ارائه شده و با توجه به نظرات اصالحی در حال  همچنین گزارش مرحله اول و دوم تدوین و جهت ارزیابی به کارشناسان و ناظرین طرح
 بازنگری و تصحیح است.

 
 مراحل پیشرفت پروژه -2نمایه 

 

 

W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16
گردآوری و تحلیل  مطالعات داخلی
گردآوری و تحلیل  مطالعات جهانی

مصاحبه با خیرگان
تحلیل عوامل محیطی صنعت 

)CIA تحلیل مسائل استراتژیک )مدل
تحلیل ذینفعان

تحلیل ساختار رقابت )مدل پورتر(
تحلیل زنجیره ارزش معدن تا فوالد 

مطالعه تطبیقی صنعت سنگ آهن در کشورهای منتخب
SWOT مدل

پنل خبرگان
RBM مدل

تدوین برنامه عملیاتی انجمن

شناسایی فرصتها 
و تهدیدهای 

صنعت

آماده سازی

مراحل انجام پروژه

تدوین استراتژی

نمایه 2- مراحل پیشرفت پروژه
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گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی ساالنه 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
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صورت های مالی سال مالی منتهی 
به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ 
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