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انتقال حسابهای شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
به استان کرمان

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل
گهر از انتقال حس��اب این شرکت به استان
کرمان خبر داد.
ناصر تقی زاده در دیدار با استاندار کرمان
از انتقال حساب ش��رکت معدنی و صنعتی

خبر
 8مرداد برگزار میشود

همایش تجلیل از صنعتگران
و معدن کاران برتر سال 94

همایش بزرگداش��ت روز صنعت و معدن و تجلیل از
صنعتگران و معدنکاران
برت��ر س��ال  ،94هش��تم
مرداد از س��وی س��ازمان
صنعت ،مع��دن و تجارت
اس��تان برگزار می شود.
در این آیین که در سالن
همایشه��ای ش��رکت
زغالسنگ برگزار میشود،
واحده��ای برگزی��ده
صنعتی و معدنی اس��تان
معرفی و تجلیل خواهند
ش��د .گفتنی است استان کرمان در ش��مار استانهای
دارای قابلیتهای ب��اال در زمینههای صنعتی و معدنی
است و تولیدات صنعتی و معدنی کرمان نقش موثری در
اقتصاد ملی دارد .این همایش با حضور مسووالن استان
و کشوری برگزار میشود.

وجود مشکل تامین برق در
 8پروژه فوالدی استان کرمان
دبی��رکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی
اس��تان کرمان با اشاره به س��رمایهگذاری در پروژههای
مختلف صنعتی اس��تان بیان ک��رد :در حال حاضر برای
هش��ت پروژه فوالدی استان مشکل تامین برق داریم و
بای��د تامین برق در برقی ک��ردن چاهها مورد توجه قرار
گیرد .مسعود رشیدینژاد در زمینه برقی کردن چاههای
کش��اورزی اظهار کرد :به پیشنهاد سازمان بهینه سازی
مصرف سوخت ،تفاهمنامهای بین این سازمان ،استانداری
و اتاق بازرگانی کرمان به منظور صرفهجویی در مصرف
سوخت تنظیم شده است که امیدواریم با این طرح بتوانیم
کار را ب��ه جلو ببری��م .و افزود :طبق بند «ق» تبصره دو
ماده بودجه سال  ،93برای اینکه بتوانیم صرفه جویی در
انرژی به ویژه سوخت مایع را داشته باشیم ،به پیشنهاد
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت ،تفاهمنامهای بین این
س��ازمان ،استانداری و اتاق بازرگانی کرمان تنظیم شده
است که امیدواریم با این طرح بتوانیم کار را به جلو ببریم.
وی افزود :آغاز کار اجرایی شدن تفاهمنامه از امروز و
یکی از اقدامات در راستای تفاهمنامه ،برقی کردن چاههای
کشاورزی است .رشیدینژاد با بیان اینکه میخواهیم از
این ظرفیت قانونی به شکل فعال و اجرایی استفاده کنیم
و این اقدام برای اولین بار در بین اس��تانهای کشور در
کرمان انجام میش��ود ،بیان ک��رد :حدود  10هزار حلقه
چاه دیزلی کشاورزی در استان کرمان وجود دارد که 70
درصد آنها در جنوب استان واقع شدهاند.

پرداخت دستمزد معوق
کارگران بازنشسته صندوق
فوالد تا پایان هفته

ت��ا پایان هفته ،حق��وق معوق خرداد م��اه کارگران
بازنشسته صندوق بازنشستگی فوالد پرداخت می شود.
محمدعل��ی احمدزاده رئیس هی��ات مدیره صندوق
بازنشس��تگی فوالد در گفت و گو با ایرنا ،افزود :معوقات
خرداد ماه برای  75درصد از کارگران بازنشسته پرداخت
شده بود و فقط حدود  25درصد از بازنشستگان حقوق
خرداد ماه را دریافت نکرده بودند که تا پایان هفته جاری
مطالبات آنها پرداخت می شود .وی اظهار داشت :در کل
معوقات کارگران بازنشسته صندوق فوالد یکماه است زیرا
ماه خرداد را تا حدود  75درصد پرداخت کرده ایم .وی با
بیان آنکه در صورتی که منابع مالی تامین شود ،معوقه
تیرماه را هم به زودی پرداخت می کنیم ،گفت :مسئوالن
حوزه کار سخت در تالش هستند که تامین منابع کنند
تا کارگران صندوق با چنین مشکالتی مواجه نشوند.

بازتاب

کدام شرکتهای معدنی آماده خروج از تحریم هستند؟

خروج از تحریم؛ از ایمیدرو تا سیمان زرین رفسنجان
ایمیدرو به همراه  4ش��رکت زیرمجموعه و  10ش��رکت از بخش معدنی و صنایع معدنی ایران بر
اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) آماده خروج از تحریم هستند.
بر اس��اس برنامه جامع مش��ترک بین ایران و گروه موسوم به  1+5که هفته گذشته در وین  -مقرر
اروپایی س��ازمان ملل -به امضا رس��ید در بین ش��رکتهایی که در لیس��ت خروج از تحریم هستند،
ایمیدرو و ش��رکتهای تابعه ش��امل ایرالکو ،هلدینگ آس��کوتک و  4شرکت زیرمجموعه و همچنین
ایراسکو حضور دارند.
عالوه بر این بانک صنعت و معدن و شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری و توسعه سیمان (سیدکو)،
شرکت سیمان مازندران ،شرکت سیمان شمال ،صنایع متالورژی خراسان ،سیمان زرین رفسنجان و

مهندسی معادن و فلزات ( )MMEنیز در این لیست قرار دارند.
یک��ی از ن��کات برنامه جامع اقدام مش��ترک حضور ایمیدرو به عن��وان بزرگترین هلدینگ بخش
معدن و صنایع معدنی اس��ت که در بس��یاری از طرحهای این حوزه حضور مس��تقیم یا مشارکت در
س��رمایهگذاری آنها دارد که این امر به مفهوم فعال ش��دن دوچندان پروژههای بخش معدن و صنایع
معدنی در ایران است.
بر اس��اس این گزارش ،س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین با دریافت
اعتبار و تسهیالت ارزی از منابع بینالمللی ،جریان جدیدی از نقدینگی را در طرحها تزریق میکند
که گام بزرگی در جهت تسریع در راهاندازی پروژههای این بخش به شمار میآید.

اولویت های بخش معدن استان در گفت و گو با معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت و معدن کرمان

گسترش اکتشافات و توسعه صنایع معدنی

کارنامه تولید  3معدن بزرگ
مس ایران در بهار 94

آمار تولید و استخراج شرکتهای بزرگ مس کشور
در سه ماهه نخست امسال اعالم شد.
سه شرکت بزرگ مس سرچشمه ،سونگون و میدوک
از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امس��ال 217 ،هزار و
 703تن کنسانتره مس تولید کردند .این رقم در مدت
مشابه سال گذشته 217 ،هزار و  101تن بود.
در این میان ،میزان تولید کنس��انتره شرکت «مس
سرچش��مه»  139هزار و  906تن« ،مس سونگون» 43
هزار و  301تن و «مس میدوک»  34هزار و  496تن بود.
همچنین در سه ماهه نخست سال جاری 2 ،مجتمع
مس سرچشمه و مس میدوک  58هزار و  55تن «مس
آند» و  45هزار و  54تن «مس کاتد» تولید کردند.
عالوه بر این ،مجتمع مس سرچشمه در این مدت 7
هزار و  945تن «مفتول» ،یک هزار و  322تن «کنسانتره
مولیب��دن» و  146تن «لجن طال و نق��ره» تولید کرد.
شرکت مس سونگون نیز  144تن «مولیبدن» تولید کرد.
 3شرکت مس شامل سرچشمه ،سونگون و میدوک
هم در مدت یاد ش��ده 10 ،میلیون و  480هزار و 909
تن سنگ سولفیدی تولید کردند.
میزان استخراج سه شرکت مس سرچشمه ،سونگون
و میدوک در س��ه ماهه نخست امسال به  41میلیون و
 535هزار و  802تن ماده معدنی رسید.

گل گهر به اس��تان کرمان خبر داد و گفت:
کلیه ش��رکتهای پیمانکار ط��رف قرارداد و
شرکتهای وابسته باید جهت اخذ مطالبات
خود از تاریخ  15مرداد  94ش��ماره حساب
یکی از شعب بانک های شهرستان سیرجان

را جهت وص��ول مطالبات معرف��ی نمایند.
وی گف��ت :کلی��ه خریدها ک��ه امکان تهیه
آن نی��ز در منطقه وجود دارد باید با اولویت
خرید از شهرستان سیرجان و سپس کرمان
صورت پذیرد.

اقتصاد کرمان:حق با مهدی حس��ینی نژاد،معاون امور معادن و
صنایع معدنی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان است
که در این گفت و گو و گفت و گوهای پیش از این تاکید دارد«در
حال حاضر ،کرمان بهشت زمین شناسی و نه بهشت معادن است»
چه اینکه دور از ذهن نیس��ت همه داشته های معدنی امروز استان
در قی��اس ب��ا ظرفیت های بالقوه ای که در بخش معدن کرمان به
فعلیت و بهره برداری نرس��یده ،چندان چشمگیر نباشد و حسینی
نژاد ،تاکید به جایی دارد که کرمان از گذش��ته تا به حال ،بهش��ت
زمین شناسی بوده که باید تبدیل به بهشت معادن شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت و معدن استان
در آس��تانه همایش معرفی برگزی��دگان صنعت و معدن کرمان در
گفت و گو با «اقتصاد کرمان» افزود :در اس��تان کرمان ،چهار زون
زمین شناس��ی وجود دارد که پتانسیلهای معدنی فراوانی را برای
کرمان به ارمغان آورده و به واس��طه این چهار زون ،نزدیک به 42
نوع ماده معدنی در استان شناخته شده است.
وی اظهار داشت :هم اکنون  356پروانه بهره برداری معدنی در
استان وجود دارد که ساالنه بیش از  60میلیون تن مواد معدنی از
این معادن در استان استخراج می شود و شاخص ترین مواد معدنی
هم ،مس ،س��نگ آهن ،ذغال س��نگ  ،کرومیت و انواع سنگهای
ساختمانی هستند.
وی ادامه داد :بر این اس��اس ،س��الیانه نزدیک به  25میلیون تن
مس 25 ،میلیون تن انواع س��نگ آهن و نزدیک به ده میلیون تن
ذغال سنگ ،کرومیت و سایرمواد معدنی از معادن استان ،استخراج
میشود.
به گفته حسینی نژاد همچنین نزدیک به  4.7میلیارد تن ،ذخایر
قطعی معادن حوزه استان است.
وی بخش عمده اکتشافات استان کرمان را مربوط به  40سال قبل
عنوان کرد و گفت:مس��ئله اکتشافات در اولویت کاری سازمان قرار
دارد که در این رابطه برنامه ریزی های خوبی در حال انجام است.
وی افزود :در اس��تان نزدیک به  5ه��زار و  850محدوده معدنی
ثبت شده ،که تقریبا  150هزار کیلومتر از  180هزار کیلومتر مربع
وسعت استان را پوشش داده است اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای
تعهدات ،پراونه بیش از  3هزار محدوده معدنی باطل شده که باید
از طریق مزایده واگذار شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان کرمان با اشاره به بررس��یهای انجام شده این سازمان در
س��ال گذش��ته ،گفت :نزدیک به  99.6ارزش تولیدات مواد معدنی
اس��تان به مس ،س��نگ آهن و ذغال سنگ و کرومیت تعلق دارد

که این مواد مربوط به پنج کمپانی
بزرگ م��س سرچش��مه ،گل گهر
س��یرجان ،س��نگ آهن جالل آباد
زرند  ،معدن ذغال س��نگ و معادن
کرومیت اسفندقه است.
وی بیان داشت :باقی مانده ارزش
تولیدات معدنی اس��تان هم مربوط
به س��ایر مواد معدنی است و نشان
دهنده این است که در حوزه معدن،
سیاس��ت بزرگ مقیاس بودن قابل
توجیه اس��ت و باید روشی مناسب
انتخ��اب ش��ود و ب��ه این س��مت
حرکت کنیم.
وی تصری��ح کرد :معادن کوچک
به دلیل عدم توانمندی بهره برداران،
موفق به اجرای زنجیره ارزش افزوده
نشدند و متاسفانه به دلیل افت جهانی قیمت مواد معدنی  ،پروانههای
بهره برداری مواد معدنی کوچک مقیاس ،دچار مشکل شدند چه در
زمینه آهن ،مس و ذغال سنگ و کرومیت و این نشان می دهد که
باید به سمت طرح های بزرگ مقیاس حرکت کنیم.
حسینی نژاد با اشاره به وجود سه هزار محدوده معدنی ابطالی در
استان و به مزایده گذاشتن این محدوده هاگفت :کسانی که متقاضی
فعالیت معدنی برای اکتشاف و در نهایت گواهی کشف و پروانههای
بهره برداری بودند نتوانس��تند کارهای اکتشافی را در سطح استان
انجام دهند و به تعهداتش��ان عمل نکردند که در این شرایط به جز
بلوکه شدن استان ،پتانسیلی از لحاظ اکتشافی برای کرمان نداشت و
به همین منظور و بر اساس قانون ،موظف به تعیین تکلیف محدوده
های ابطالی از طریق مزایده بودیم.
وی ادامه داد:از طرف دیگر سرمایه گذاران جدیدی هم تمایل به
سرمایه گذاری در بخش معدن بودند که در ابتدا باید محدودههای
ابطالی مورد اشاره ،تعیین تکلیف می شد.حسینی نژاد تاکید کرد:در
چنین شرایطی ،در بررسی که سال گذشته انجام شد و در آن ،مزایده
محدوده های معدنی از سال  1388مورد بررسی قرار گرفت ،نزدیک
به  500محدوده ابطالی به مزایده گذاشته شد اما متاسفاته پتانسیل
و دس��تاوردی نداشتیم چرا که بس��یاری از محدوده هایی که باید
به مزایده گذاش��ته ش��وند در حقیقت همان تکرار درخواست ثبت
محدوده اولیه هس��تند و هیچ ماده معدنی مشخص نشده و طبیعتا
مزایده گذاشتن آنها عالوه بر اینکه تناقض قانونی با قانون معامالت
دولتی دارد برای برنده مزایده هم نتیجه ای نداشت که می بایست
دوباره همان فعالیت ها را انجام می داد.
وی ب��ا بیان اینکه اگر بخواهیم در مورد  3هزار محدوده معدنی
به طور متوسط سالیانه  100محدوده را به مزایده بگذاریم ،نزدیک
به  30س��ال باید مزایده برگزارشود ،گفت :به همین دلیل سازمان
به س��مت انجام اکتش��افات در مقیاس بزرگ رفت و درصورتی که
محدوده معدن��ی ،دارای مواد معدنی بود آن موقع از طریق مزایده
واگذار میش��ود .حس��ینی نژاد ادامه داد :در دستورالعمل واگذاری
پهنهها ،ما به متقاضی اکتش��اف در ازای کار اکتشافی یک محدوده
تا  250کیلومتر هم در اختیار می گذاریم.
وی اضاف��ه کرد :وقتی ش��رکت توانمندی کار اکتش��افی را برای
س��ه هزار کیلومتر و پن��ج هزار کیلومتر مربع انج��ام می دهد این
توانمن��دی را دارد و ن��گاه م��ا این بود که همان ش��رکت عالوه بر
کاره��ای اس��تخراجی ،کارهای مربوط به صنای��ع معدنی را هم به
س��رعت انجام دهد چون چنین شرکت هایی در استان وجود دارد

و با تجربه به دس��ت آمده قطعا ش��رکت های توانمندی مانند مس
سرچشمه و گل گهر سیرجان می توانند عالوه بر فعالیت های معدنی
و تکمیل زنجیره ارزش افزوده  ،برای اش��تغال و توس��عه استان هم
گام های بزرگی بردارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت و معدن استان،
افزود :نگاه س��ازمان به این س��مت است که شرکت های بزرگی که
در پهنه ها فعالیت می کنند در زمینه صنایع معدنی نیز به سرعت
کارشان را پیش ببرند.
حس��ینی نژاد که تعیین تکلیف اکتشاف را اولویت اصلی سازمان
در بخش معدن استان عنوان می کند،گفت 23 :پهنه اکتشافی در
س��ال گذش��ته تعریف و مزایده آن آغاز ش��ده و تا کنون  8پهنه به
شرکت های توانمند که اکنون هم فعالیت هایشان شروع کرده اند
واگذار ش��ده و در مورد مابقی هم که نزدیک به  15پهنه اس��ت تا
پایان تابس��تان امسال فراخوان داده خواهد شد تا شاهد اکتشافات
اصولی در استان باشیم.
وی گام بعدی سازمان صنعت و معدن استان را اقدام درراستای
ایج��اد صنایع فراوری معدنی عنوان کرد و با بیان اینکه حمایت از
معادنی که دچار مشکل هستند از دیگر سیاست های سازمان است،
ادامه داد :رویکرد و اولویت دیگر ما در سال جاری ،نگهداری معادنی
اس��ت که دچار مشکل هستند و در همین راستا نیزدر مورد بیشتر
مواد معدنی مثل ذغال س��نگ،با پیگیری های انجام شده،توانستیم
حقوق دولتی معادن را برای سال 94کاهش دهیم.
وی بیان کرد :تمدید تعطیلی برخی از معادنی که اکنون تعطیل
هس��تند از دیگر اقدامات س��ازمان اس��ت و در همین راستا و برای
معادن��ی که توجیه اقتصادی ندارند و طبق قانون حداکثر یکس��ال
میتوانستند تعطیل باشند،با این پیش بینی که تا سال های 2017
و  2018قمیت مواد معدنی افزایش نمی یابد،در پی این هستیم که
بتوانیم تعطیلی این معادن را نیز به دوس��ال از نظر قانونی افزایش
دهیم تا این معادن دچار مش��کل نش��وند چرا که طبق قانون اگر
بیش از یکس��ال معدن تعطیل باشد باید سلب صالحیت بشود و از
طریق مزایده واگذار ش��ود که این هم جزء سیاست های راهبردی
سازمان است.
وی درمورد خام فروشی مواد معدنی استان هم گفت :خوشبختانه
در زمینه مس ،آهن و ذغال س��نگ در آینده نزدیک خام فروش��ی
نخواهیم داش��ت چون صنایع معدنی در اس��تان تعریف شده و در
حال اجراست که برای پاسخ به نیاز این صنایع معدنی  60میلیون
تن سنگ آهن باید استخراج کنیم و امیدواریم کمبودها با فعالیت
معادن شماره یک،سه،پنج و شش گل گهر جبران شود.
وی اضافه کرد :در زمینه ذغال سنگ هم همینگونه است و برای
تولی��د  1.2میلیون تن ککی که در شهرس��تان زرند داریم نیازمند
توسعه اکتشاف در زمینه زغال هستیم که برای آن برنامه ریزی کرده
ایم .وی ادامه داد :پایان دادن به خام فروش��ی در زمینه کرومیت و
سنگ های ساختمانی نیز از طریق تامین تجهیزات و ماشین آالت
الزم و تجهیز کارگاه های فرآوری ،در دستور کار قرار دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمان در بخش پایانی این گفت وگو هم در مورد سهم استان
کرم��ان از وصول حقوق دولتی مع��ادن به « اقتصاد کرمان» گفت:
خوش��بختانه هرچند به واسطه وجود معادن بزرگ در استان مانند
مس  ،س��نگ آهن و ذغال س��نگ و کرومیت نزدیک به  45درصد
از حقوق دولتی وصولی معادن کل کشور از استان کرمان اخذ می
ش��ود اما بر اساس قانون  15درصد از این حقوق دولتی نیز باید به
اس��تان برگشت داده شود که بر اس��اس اولویت های درنظر گرفته
شده ،هزینه خواهد شد.

قرارداد تجهیز،بهره برداری و فروش
محصوالت معدنی زغالسنگ خمرود کرمان،امضا شد

قرارداد تجهیز ،بهره برداری و فروش محصوالت معدنی زغالسنگ
خم��رود کرمان با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت بین
مدیران عامل ش��رکتهای تهیه و تولید مواد معدنی ایران و میدکو
در محل س��ازمان توسعه ونوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمی��درو) امضا ش��د .قرارداد مزبور در حضور مهدی کرباس��یان
توسط وجیه اهلل جعفری به عنوان مدیرعامل شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران وابس��ته به سازمان ایمیدرو و علی اصغر پورمند
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیان��ه (میدک��و) از بخ��ش خصوصی به امضا رس��ید .معدن
زغالس��نگ خمرود در شهرس��تان کوهبنان در شمالی ترین نقطه
اس��تان کرمان واقع ش��ده و دارای  63میلی��ون تن ذخیره زمین
شناسی و  38میلیون تن ذخیره قطعی است.
براساس طرح زغالسنگ خمرود ،تولید ساالنه این واحد معدنی
 750هزار تن زغالس��نگ خام پیش بینی شده که انتظار می رود
ظرف پنج سال به ظرفیت اسمی برسد.
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در س��ال  93اقدام به
انتخاب س��رمایه گذار به صورت پیمانکار استخراج و فروش برای
این طرح کرد که شرکتهای فوالد زرند ایرانیان (وابسته به میدکو
) و ف��راوران زغالس��نگ پابدانا (س��هامی خاص) ب��ه عنوان برنده
مزایده انتخاب ش��دند .قرار اس��ت با راه اندازی این معدن ساالنه
 400هزار تن کنس��انتره زغالسنگ کک ش��و به ظرفیت تولیدی

کشور افزوده شود.
پیش بینی ش��ده با بهره برداری کامل معدن خمرود یکهزار نفر
به صورت مس��تقیم و حدود چهار هزار نفر غیرمس��تقیم مشغول
به کار شوند.
فعال سازی معادن،مانع صادرات مواد خام معدنی

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه (مید کو) گفت :سرمایه گذاری  15هزار میلیارد تومانی
این شرکت در زمینه های مختلف گندله و کنسانتره سنگ آهن،
زغالس��نگ ،مس و غیره نشانه بستر آماده این بخش است و فعال
سازی معادن ،از صادرات مواد خام معدنی جلوگیری می کند.
به گزارش ایرنا ،علی اصغر پورمند در آئین امضای قرارداد 400
میلی��ارد تومانی تجهیز ،بهره ب��رداری و فروش محصوالت معدنی
زغالسنگ خمرود کرمان با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
در محل سازمان ایمیدرو ،اظهار داشت :سازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)از دو س��ال قبل رویکرد
جدیدی در جهت توسعه و سرمایه گذاری در این بخش را دنبال
کرده و زمینه جلب و جذب بخش خصوصی را فراهم آورده است.
وی افزود :رویکرد به سمت اکتشاف به منزله پایه و اساس فعالیت
در بخش معادن محسوب می شود و با وجود ذخایر غنی در کشور،
عملکرد گذشته چندان قابل توجه نبود .براساس فعالیت اکتشافی

صنعت،معدن
و تجارت

در کشور که طی یکصد سال اخیر انجام شده ،هفت درصد از ذخایر
معدنی شناسایی شد که بالغ بر  57میلیارد تن بود که از این رقم
حدود  37میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
پورمن��د اضافه کرد :ظرف دو س��ال گذش��ته فعالیت در زمینه
اکتشاف و استخراج مواد معدنی سنگ آهن و زغالسنگ رشد یافت
و میزان حفاری ها بیش از س��الیان قبل بود .وی انتش��ار فراخوان
از سوی س��ازمان ایمیدرو برای فعالیت های اکتشافی و مشارکت
ب��ا بخش خصوص��ی را نقش موثری برای رش��د فعالیت های این
بخش دانست و گفت :بهره گیری از توان ،تجربه و تخصص بخش
خصوصی در پیشرفت پروژه ها تاثیر بسزایی دارد و سرمایه گذاری
آنها موجب سبک سازی برنامه های دولت در این بخش خواهد شد.
مدیرعامل میدکو اظهار امیدواری کرد :تعامل قانونمند دولت با
بخش خصوصی در طراحی و حین اجرای پروژه های معادن وصنایع
معدنی بتواند دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به دنبال داشته
باش��د .وی گفت :پیش بینی می ش��ود دوره اجرای پروژه مزبور از
پنج به سه سال کاهش یابد و وعده داد حداکثر ظرف مدت  6ماه
آینده نخستین تولید زغالسنگ خمرود برای مصرف عرضه شود.
طرح تجهیز معدن زغالس��نگ خمرود برای تولید س��االنه 750
هزار تن زغالسنگ خام برنامه ریزی و پیش بینی شده با راه اندازی
این معدن س��االنه  400هزار تن کنس��انتره زغالسنگ کک شو به
ظرفیت تولید کشور اضافه شود.
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مدیر مسئول محترم هفتهنامه اقتصاد کرمان

با س�لام و احترام و سپاس از نش��ریه وزین شما که
مطالب ارزشمندی را در جهت اطالعرسانی مخاطبان
در زمینههای متعدد اقتصادی دیار کریمان منتش��ر
مینماید.
به ش��خصه و با وجود گرفتاریهای متعدد ش��غلی و
اداری ،بهرهبرداری از آن هفتهنامه را در برنامه مداوم
کاری خود دارم .در شماره  21هفته نامه و در صفحه
دوم خبر کوتاهی به نقل از ریاس��ت محترم س��ازمان
صنعت معدن و تجارت اس��تان جناب آقای مهندس
سلطانی زاده منتشر شده مبنی بر اینکه در  40سال
اخیر هیچ کار اکتش��افی در اس��تان انج��ام نگردیده
است.اظهارنظری با همین مضمون نیز چند ماه قبل
در یکی از مصاحبههای استاندار محترم شنیدهام که
احتماال منبع و منش��اء هر دو نظر یکی اس��ت .با این
وج��ود چون از رویک��رد و نگاه ویژه و به قول معروف
زاوی��های که این دو مدیر محترم به مقوله اکتش��اف
دارند آگاهی ندارم در مورد فرمایش آنها اظهار نظری
نمیکنم ،اما بنا به وظیفه شغلی و مسئولیتی که دارم
به استحضار شما میرس��انم که در زمینه اکتشافات
معدنی در طول دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
فعالیتهای گستردهای در استان کرمان انجام گرفته
است که فهرست آنها مرقومهای عریض و طویل خواهد
ش��د .بخش عمدهای از این فعالیتها توسط سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (کرمان) انجام
ش��ده و غالب معادن فعال ی��ا محدوده های در حال
اکتش��اف در استان بر مبنای دادههای پایه اکتشافی
تولید شده در س��ازمان زمین شناسی بنا نهاده شده
و پی جویی شدهاند.
از طرف��ی ش��رکتهای اخیر که جهت اکتش��اف در
پهنههای مزایدهای استان برند ه شدهاند و در مصاحبه
جناب آقای س��لطانی به آنها اش��اره ش��ده در اولین
گام به س��ازمان زمینشناس��ی مراجعه کرده و تمام
اطالعات اکتش��افی س��ازمان را جمع آوری نموده و
بنا به اطالعات واصله ،به دنبال کارشناس��ان قدیمی
و بازنشس��ته س��ازمان زمینشناسی هستند تا با اتکا
ب��ه دانش و مهارت آنها درص��د موفقیت خود در کار
اکتشافی را باال ببرند.
با پوزش از اینکه وقت شما را گرفتم چون احساس بر
این رفت که کمتر کس��ی از حاصل تالشهای صدها
کارش��ناس و تکنیس��ین و راننده و کارگر گمنام که
برای اکتش��اف در پهنه اس��تان زحمت کش��یده اند،
اطالع دارد.برای اطالع رس��انی از فعالیتهای انجام
شده س��ازمان زمینشناسی در اس��تان از طریق آن
رسانه نیز اعالم آمادگی می نماییم.
با سپاس
علی رشیدی
رییس مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی کرمان

خبر
رئیس هیات عامل ایمیدرو:

یک شرکت معتبر آلمانی
برای تامین مالی پروژه های
فوالدسازی مجوز گرفت
رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران گفت :یک شرکت معتبر آلمانی پس
از هفت تا هشت ماه مذاکره برای تامین مالی پروژه های
فوالدسازی در ایران مجوز الزم را از کشور متبوعش اخذ
و برای تخصیص اعتبار در این زمینه اعالم آمادگی کرد.
به گزارش ایرنا ،مهدی کرباس��یان در حاش��یه مراسم
امضای قرارداد  400میلیارد تومانی تجهیز ،بهره برداری
و فروش محصوالت معدنی زغالسنگ خمرود کرمان در
محل این سازمان ،اظهار داشت :در اجالس اخیر سرمایه
گذاری و تجارت ایران و اروپا در وین پایتخت اتریش نیز
اعالم آمادگی سیستم بانکی اروپا برای ورود به پروژه های
ایران در قالب فاینانس مطرح شد.
وی تصریح کرد :معادن و صنایع معدنی ایران در زمینه
اکتش��اف با ی��ک عقب ماندگی تاریخی مواجه اس��ت و
فعالیت اکتشافی ظرف یکصد سال گذشته بر روی هفت
درصد از مساحت کشور انجام شد ،اما از زمستان 1392
س��ازمان ایمیدرو و زمین شناسی به همراه معاونت امور
مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در قالب تفاهم نامه ای ،فعالیت اکتش��افی بر روی 200
هزار کیلومتر از مس��احت کشور را آغاز کردند و انتظار
می رود امسال دستاوردهای این اقدام مهم تشریح شود.
کرباسیان خاطرنشان ساخت :زنجیره تولید در همه حوزه
ها ،معدن و صنایع معدنی زمینه رشد دارد و با تاکیدات
مقام معظم رهبری ،در تدوین برنامه شش��م توسعه این
مهم مورد توجه قرار دارد.
وی یادآور شد :ایران دارای  68نوع ماده معدنی است ،اما
تاکنون در زمینه شمار اندکی از این مواد معدنی فعالیت
صورت گرفته و بنابراین سطح وسیعی از فعالیت در عرصه
معادن باید کار شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان
خود موضوع مش��ارکت بخش خصوصی در پروژه های
معادن و صنایع معدنی کش��ور را مهم دانس��ت و گفت:
س��رمایه گذاری در این بخش به دولت کمک می کند
تا پروژه ها فعال شوند و عالوه بر توسعه ،زمینه اشتغال
مناسب در کشور را فراهم می سازد.
به گفته کرباس��یان ،س��ازمان ایمیدرو کار وس��یعی در
زمینه زغالسنگ در منطقه طبس خراسان جنوبی دارد
و پروژه های جدیدی برای واگذاری به بخش خصوصی
آماده شده است.

