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خبرنگار

صنعت س��نگ مثل سایر کسبوکارها با عرضه
و تقاضا ارتباط تنگاتنگ دارد .س��نگ با رکود
نس��بی در بازار ساختوس��از مدته��ا درگیر
کمب��ود تقاض��ا ب��وده و تولید آن یک مس��یر
محافظهکارانه و کاهش��ی را طی کرده اس��ت؛
ب��هاینترتیب واحده��ای تولیدی این صنعت
در  ۲بخ��ش عمده معدن و کارخانه فرآوری با
مش��کالت هزینه و سرمایه در گردش و کمبود
نی��روی کار روبهرو بودهان��د .عرضه و تقاضا در
بازار داخلی باتوجه به روند ساختوساز و تعدد
پروژههای عمرانی شخصی و دولتی ما را به این
سمت راهنمایی میکند که بهترین استراتژی
ب��رای مان��دگاری در فض��ای رقاب��ت کاهش
هزینهه��ا ،افزایش حداکثری بهرهوری و تالش
برای حفظ شرایط موجود است.
روزنامه «روزگار معدن» درباره اهمیت توجه به
بازار سنگ ،اینکه چه زیرساختهایی باید فعال
شوند ،در این حوزه چه میزان توانمند هستیم
و برای توس��عه اقتصادی در بخش س��نگ چه
اقداماتی باید انجام دهیم با س��یامک اخطاری،
مش��اور بینالمللی حوزه سنگ گفتوگو کرده
که در زیر میخوانید.

برخورد با مقصران حادثه
معدن فرکروم منوجان

عکس :روزگار معدن

 منظور از زیرس�اخت در صنعت سنگ
ای�ران چیس�ت و در ای�ن زمین�ه م�ا چه
شرایطی داریم؟
ب��رای موفقیت در ی��ک امر تولی��دی نیازمند
مجموعهای از عوامل هس��تیم که عبارت است
از مناب��ع اولیه یا مواد خام ،نی��روی کارآمد با
دانش ،متخصص و باتجربه ،ابزار تولید ش��امل
ماش��ینآالت و تجهی��زات و درنهایت امکانات
بازاریاب��ی و ص��ادرات .زیرس��اخت پایهه��ای
اولیه ایجاد ،حرکت و تولید اس��ت؛ به تعبیری
ابزارهای اولیه ب��رای تحقق یک هدف تولیدی
در اینجا مد نظر ما اس��ت .با توجه به آمارهای
مط��رح در محافل گفتوگ��وی میانصنفی با
ای��ن عبارات مواجه میش��ویم که چ��را ما در
رسیدن به اهداف صادراتی و رشد حوزه سنگ
موفق عمل نکردهای��م؟! در نهایت مجموعهای
از تفک��رات و نقدها به این مهم ختم میش��ود
که ما زیرس��اختهای مناس��ب برای دستیابی
به اهداف صادراتی و رش��د حوزه س��نگ را در
اختی��ار نداری��م؛ بنابرای��ن واکاوی و نقد بحث
زیرس��اختها در حوزه صنعت س��نگ موضوع
مهمی است.
 ای�ران چ�ه می�زان در ح�وزه س�نگ
توانمندی دارد و چقدر از نیروی متخصص
بهرهمند هستیم؟
ایران در حوزه منابع و س��نگ خ��ام به لحاظ

اخبار

با برنامهریزی و تکیه بر توان داخلی میتوانیم با پرهیز از
شعارزدگی بهطور واقعی اثبات کنیم که سنگهای ایران
بعد از طی فرآیند تولید داخلی توانستهاند نظر مشتریان
سختگیر در حوزه صادرات را بهشکلی مطلوب جلب کنند
کمی��ت و کیفیت جزو  ۵کش��ور مطرح جهان
اس��ت؛ بنابراین نیازی به تبیین و بسط بیشتر
این مقوله نیس��ت .در مبحث نیروی انس��انی
کارآم��د ،با دان��ش ،متخص��ص و باتجربه نیز
تردیدی در اس��تعدادهای ش��کوفا شده ایرانی
نداریم؛ نه در مقام ش��عار ،بلکه امروز در کشور
ایران و اقصی نقاط دنیا این مس��ئله به ش��کل
جامعه آماری خود را نش��ان داده و ما ش��اهد
جذب گس��ترده نیروهای متخص��ص و متعهد
ایرانی در سازمانها و پروژههای معروف جهانی
هستیم .البته در ایران هسته تالش نیرویهای
کارآمد در زم��ان تحریمه��ای ظالمانه دنیای
سلطه ملموستر است.
 چالش اصلی حوزه سنگ چیست؟
چالش اصلی این ح��وزه بر  ۲محور یعنی ابزار
تولید و فراهم کردن امکانات بازاریابی و فروش
صادراتی تمرکز دارد .در بحث ابزار تولید تالش
ماشینس��ازان معدنی ایرانی ستودنی است .در
ای��ن بین باید درب��اره دیدگاههایی که به توان
تولی��د داخلی با نگاه تردی��د مینگرند و باعث
ضعف اعتماد بهنفس فنی و صنعتی میش��وند،

کمی تامل کنیم .صنعت س��نگ ایران ش��امل
ماش��ینآالت برش استخراجی ،فرآوری ،ساب،
کالیبره ،تولید اس��لب و تای��ل از صنعت فوالد
پیچیدهتر نیس��ت .هماکنون با عنایت و تالش
توانمندان داخلی در پیچیدهترین نقاط حساس
فن��ی نهتنها از پس مش��کالت برآمدهایم ،بلکه
در برخ��ی موارد از جای��گاه بینالمللی خاصی
نی��ز برخوردار ش��دهایم .ص��ادرات محصوالت
فوالدی به کشورهای پیش��رفته و توسعهیافته
ب��ا اس��تانداردهای خاص فنی تایی��دی بر این
مدعا اس��ت؛ بنابراین ب��ا برنامهریزی و تکیه بر
توان داخلی میتوانیم با پرهیز از ش��عارزدگی
بهطور واقعی اثبات کنیم که س��نگهای ایران
بع��د از ط��ی فرآیند تولید داخلی توانس��تهاند
نظر مشتریان سختگیر در حوزه صادرات را به
شکلی مطلوب جلب کنند.
 عن�وان میش�ود م�ا زیرس�اختهای
مناسبی نداریم ،نظر شما چیست؟
این مس��ئله هی��چ معیار منطقی ن��دارد .برای
ش��ناخت بهتر کافی است سیر تکاملی صنعت
در ترکی��ه و چین را بررس��ی کنی��م .ترکیه با

برنامهری��زی و حمایت ملی هماکنون در تولید
ماش��ینآالت فرآوری خودکفای��ی کامل دارد.
چین ب��ا دارا بودن  ۹۸درصد صادرات فرآوری
س��نگ مثال واضحی از بح��ث خودباوری را به
نمایش گذاشته اس��ت .بدیهی است که دیکته
نوشته نش��ده غلط ندارد .ما نیز باید با حمایت
صنعتگ��ران داخلی و همچنین فرهنگس��ازی
در خان��واده صنع��ت س��نگ اقدامات��ی برای
خودکفایی با کمک س��ازمانها و ش��رکتهای
ب��زرگ معدنی انج��ام دهیم .تاکی��د دارم که
در ای��ن زمینه با مش��کل عمده و س��د بزرگی
روب��هرو نیس��تیم .اما کمب��ود زیرس��اختها
مرب��وط به ضع��ف جهتگیریه��ای صادراتی
اس��ت .این مورد حس��استرین و کلیدیترین
بخ��ش داس��تان صنع��ت س��نگ کش��ور
است.
باتوجه به رویکرد اکثری��ت واحدهای تولیدی
به بازاره��ای داخلی میتوان گف��ت که توجه
ب��ه صادرات مغفول مانده اس��ت .اگر بررس��ی
کنیم مالحظه خواهیم کرد که در موارد موفق
صادراتی ش��اهد توجه به فهرستی هستیم که
در واحد زمانی میان و بلندمدت چیده ش��ده و
سازمانی مشخص با یک راهبرد خاص و برنامه
خاص موفق عمل کرده است .اقداماتی همچون
تش��کیل کنسرس��یومهای صادراتی ،تش��کیل
ش��رکتهای صادرات��ی تخصص��ی ،حضور در
بازار هدف با جس��توجوی یک شریک تجاری
محلی ،تاسیس شرکت و داشتن انبار پشتیبانی
در بازارهای هدف و بهرهمندی از تحقیق بازار

و اطالع��ات فرهنگ مصرف��ی و قوانین جاری
بازارها همه در این فهرست قرار دارند .موفقیت
ش��رکتها مستلزم داشتن اس��تراتژی ،تامل و
برنامهریزی است.
 چقدر برای بازاریابی هزینه میکنیم؟
تحق��ق اه��داف نیازمن��د در نظ��ر گرفت��ن
ی��ک س��بد هزینهای اس��ت .مس��ئله ضرورت
س��رمایهگذاری و قب��ول ریس��کهای آن در
مقط��ع زمانی کوت��اه اس��ت .روشهایی مانند
جستوجوی ش��ریک تجاری و امضای قرارداد
مش��ارکت خارج��ی از میانبرهای ای��ن قاعده
است.
به این ترتی��ب بازاریابی بهراحتی در یک بازه
زمان��ی کوتاه و میانمدت قابل بررس��ی و اجرا
اس��ت .حض��ور رقبای ق��وی در ب��ازار و ایجاد
دسترس��ی آس��ان برای مش��تری ی��ک مزیت
تجاری در بازارهای صادراتی سنگ ساختمانی
اس��ت و این به آن معنا اس��ت ک��ه باید برای
بازاریابی و فروش صادراتی هزینه کنیم.
ما پیش از اینکه درگیر مش��کالت زیرساختی
باش��یم ،درگیر مش��کالت ذهنی هستیم .باید
روی باوره��ا،اعتمادس��ازی و تکی��ه ب��ر توان
داخلی خود تامل بیش��تری کنیم .در این روند
نیازمن��د تقویت اعتماد بهنفس صنعت س��نگ
ایران هس��تیم .از بعد فرهنگ��ی و تبادل افکار
تا حوزه تصمیمس��ازان کشور باید به این مهم
توج��ه کنند .ب��اور دارم که پیم��ودن راههای
دشوار و رسیدن به اهداف صادراتی در صنعت
سنگ دور از انتظار نیست.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران:

 ۴۶درصد معادن سنگآهن تعطیل شدهاند
نایبرئیس کمیس��یون معدن ات��اق بازرگانی ایران گفت:
به دلیل عدم تغییر ضرایب قیمت محصوالت س��نگآهنی
در امسال ،قطعا شاهد عدم سرمایهگذاری جدید در معادن
س��نگآهن و تعطیلی تدریجی معادن فعال کنونی خواهیم
بود که به این ترتیب با عدم تولید س��نگآهن ،کمبود مواد
اولیه صنعت فوالد کشور را تهدید خواهد کرد.
س��جاد غرقی در گفتوگ��و با فلزات آنالی��ن اظهار کرد:
ات��اق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی ،یک
تحلیل کارشناس��ی بر مبنای واقعیتهای موجود در معادن
ارائه کرد .در این تحلیل انجمن سنگآهن به عنوان تشکل
تخصصی ،کمیس��یون معدن اتاق بازرگان��ی و خانه معدن
اص�لاح ضرایب قیمتی س��نگآهن و افزای��ش آن را برای
کنسانتره تا  ۲۱درصد پیشنهاد دادند.
وی افزود :کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی نیز با استماع
نظ��رات طرفین ،درخواس��ت افزایش ضریب کنس��انتره تا
۱۹درصد را ارائه داد .بنابراین پیش��نهادها مبنی بر این بود
که ضرای��ب قیمتی محصوالت س��نگآهنی به قیمتهای
جهانی که  ۲۴درصد اس��ت ،نزدیک شوند و تولیدکنندگان
سنگآهن متضرر نشوند تا عدم سرمایهگذاری در این حوزه
اتفاق نیفتد.

 عدم توجه به نظرات بخش خصوصی

نای��ب رئی��س کمیس��یون معدن ات��اق بازرگان��ی ایران
خاطرنش��ان کرد :متاس��فانه باوجود همه ش��عارهایی که از
س��وی مس��ئوالن مبنی بر دریافت نظر کارشناس��ی بخش
خصوص��ی معدن ش��امل تش��کلها و ات��اق بازرگانی ،داده
میش��وند ،ضرایب قیمتگذاری محصوالت سنگ آهنی به
سود بنگاههای دولتی و تولید در یک حلقه از زنجیره فوالد
یعنی تولید ش��مش تغییر نکرد؛ به طوری که تمام نظرات
بخش خصوصی کنار گذاشته شد.
غرقی با بیان اینکه متاس��فانه رویکرد پسندیدهای در این
موضوع اتخاذ نش��د ،تصریح کرد :در ش��رایطی خود دولت،
رئیسجمهور و معاون اول وی ،بارها اشاره کردهاند که برای
صدور بخش��نامهها و دس��تورالعملها حتم��ا نظرات بخش
خصوصی اعمال ش��ود و در عین حال تشکلها و حتی اتاق

 تعطیلی معادن سنگ آهن

بازرگانی و ریاست اتاق بازرگانی با ارائه گزارشهای تحلیلی
درخواس��ت میکنند که ضرایب قیمتی س��نگ آهن تغییر
کنن��د ،اما به این ام��ر توجهی نش��د .وی تاکید کرد :علت
درخواس��ت تش��کلها برای افزایش ضرایب قیمتی کاهش
اخت�لاالت در زنجیره صنعت فوالد ب��وده تا همه حلقهها و
نه یک بخش از زنجیره از س��ود کلی منتفع شوند .هنگامی
که توجهی به درخواس��تهای بخش خصوصی نمیش��ود،
قطعا ش��رایط کنونی یعنی ع��دم تع��ادل در زنجیره ادامه
خواه��د داش��ت و حتی ممکن اس��ت در س��الهای آتی با
مشکالت عدیده در بنگاههای فوالدی به دلیل قیمتگذاری
نادرس��ت مواجه خواهیم بود .نایب رئیس کمیسیون معدن
اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد :صنعتی که میتوانس��ت به
عنوان محرک کل زنجیره باشد و هم صنایع باالدست خود
یعن��ی معادن را توس��عه دهد و هم مبنای توس��عه صنایع
پاییندست باشد ،مشاهده میشود که به دلیل شکلگیری
فضای غیررقابتی ایجاد ش��ده از طری��ق رایزنی و البیگری
در الیههای تصمیمگیری ،اجازه نمیدهند دیگر حلقهها از
سود زنجیره منتفع شوند .امیدوار هستیم که دولت به عنوان
مدعی اداره اقتصاد کش��ور از طرق عقالنی و کارشناس��ی،
نظرات بخش خصوصی و کارشناسی را لحاظ کند.
غرق��ی اذع��ان ک��رد :گزارشه��ا حاکی از آن اس��ت که
سرمایهگذاری در بخش معدن در چند سال گذشته با افت
 ۸۹درصدی مواجه ش��ده است .درحالی که کشور ما ذخایر
قابل قبول و اقتصادی مواد معدنی دارد اما برای استخراج و
فرآوری آنها سرمایهگذاری درستی انجام نمیشود.

نایب رئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی ایران مطرح
ک��رد :تصمیمگیریهای نابهجا برای بخ��ش معدن به ویژه
حوزه س��نگ آه��ن باعث رخ دادن دو اتفاق ش��ده اس��ت؛
نخس��ت کاهش س��رمایهگذاری در معدن و دومین اتفاق،
تعطیلی معادن سنگآهن است.
براساس آمار ۴۴۳ ،معدن سنگ آهن در کشور شناسایی
ش��ده که  ۱۵مع��دن بزرگمقی��اس و باقی نی��ز در قالب
کوچکمقیاس تقس��یمبندی میش��وند .از این میزان ۲۰۶
معدن در سال گذشته با وجود دارا بودن پروانه بهرهبرداری
و نیاز مبرم به سنگ آهن در کشور تعطیل شدند.
غرقی ابراز کرد :با اعم��ال عوارض صادرات بر محصوالت
س��نگ آهنی ،ب��ازار صادراتی کامال غیر اقتصادی ش��ده و
تنه��ا ب��ازار باقیمانده بازار داخلی بوده ک��ه این بازار نیز بر
اثر قیمتگذاری سرکوب ش��ده است .نتیجه این روند تنها
کسری تولید سنگ آهن و کمبود مواد اولیه برای واحدهای
فوالدی در سالهای آینده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :به دلیل انحصار و عدم فضای رقابتی
در س��نگ آهن و توزیع غیر منطقی س��ود در زنجیره ،مواد
اولیه برای واحدهای فوالدی که در امسال و سالهای آینده
وارد مدار تولید میش��وند ،وجود نخواهد داش��ت و احتماال
این صنایع نیز تعطیل خواهند شد.
سود در زنجیره صنعت فوالد به صورت غیر منطقی توزیع
شده و به سمت واحدهای پاییندست سوق پیدا کرده است.
این یعنی بخش معدن به صنایع پاییندست یارانه میدهد.
مدیرعامل ش��رکت مجریان توس��عه معادن آس��یا(متما)
اذع��ان کرد :وقتی س��ود در حلقه معدن کاه��ش یابد و به
صورت غیرمنطقی به بخشهای دیگر انتقال یابد ،بهتدریج
تولی��د معادن کاه��ش خواهد یافت .به ط��ور مثال ،معادن
شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) با وجود توانمندی
و مجوز بهرهبرداری ،طی چهار سال اخیر همواره پایینتر از
ظرفیت اسمی خود فعالیت میکردهاند.
ش��رکت ما تمام ماش��ینآالت تولیدی خ��ود را از خارج
وارد کرده اس��ت .چراکه تقریبا تمامی ماشینآالت معدنی

ب��ه ویژه حوزه حف��اری و بارگیری مانند بول��دوزر و دامپ
تراک وارداتی هس��تند .با این وجود با توجه به شرایطی به
برای ارز و واردات به وجود آمده ،هزینهها به شدت افزایش
یافته است.
غرقی اضافه کرد :با افزایش هزینهها تامین ماش��ینآالت
و تجهیزات استخراج و بارگیری مواد معدنی ،طبیعتا هزینه
سرمایهگذاری نیز به ش��دت افزایش مییابد و کمتر شاهد
ورود س��رمایههای جدید به بخش معدن خواهیم بود .حتی
مع��ادن فعال کنونی نیز صرفا به تولی��د در خد توان و رفع
نیازهای اولیه خود و س��فارش میپردازند و توس��عه معدن
و افزای��ش ظرفیت بهرهبرداری و حتی رس��یدن به ظرفیت
اسمی به راحتی امکانپذیر نیست.
وی با اش��اره ب��ه عملیات معدن��کاری ،بیان ک��رد :برای
معدن��کاری بای��د ابتدا باطلهب��رداری انجام داد ت��ا به ماده
معدنی رس��ید .بعضا نسبت ماده معدنی به باطلهبرداری در
معادن یک به سه ،یک به پنج و حتی یک به هفت و بیشتر
است .در صورتی که باطله در امسال برداشت نشود ،قطعا با
رش��د هزینههای تامین ماشینآالت و تورم ،دو تا سه سال
آینده امکان برداشت نخواهند داشت .به همین دلیل جهت
توس��عه معدن همواره نیاز به ماشینآالت و سرمایهگذاری
جدید وجود دارد.
مدیرعامل ش��رکت مجریان توس��عه معادن آس��یا(متما)
تصریح کرد :مش��کلی که درحالحاضر ب��رای معادن پیش
آمده ،عدم س��رمایهگذاری جدید به دلیل رش��د هزینههای
تامین ماشینآالت و تجهیزات است .به این ترتیب بسیاری
از مع��ادن با وج��ود بازار و تقاضای زیاد مش��تریان ،تعطیل
شدهاند.
غرقی اذعان کرد :با فش��ارهای وارده ،سود زنجیره فوالد
عمدت��ا به ش��مش و واحدهای ذوب منتقل ش��ده و حتی
برخی از معادن بزرگ مانند گلگهر و چادرملو با عدمالنفع
مواجه ش��دهاند .این یعنی اگر ضرایب قیمت درست میبود
یا حداقل اصالح میشد ،شرکتهای یاد شده چندین هزار
میلیاد تومان دیگر طی دو س��ه س��ال اخیر درآمد کس��ب
میکردند.

دادس��تان منوجان از برخورد ب��دون اغماض با
مقص��ران حادثه مع��دن فرکروم منوج��ان گفت:
مدیران و مس��ئول واحد ایمنی و امداد این معدن
به دادستانی احضار شدهاند.
به گ��زارش ایلنا ،امی��د رضایی ،درب��اره ریزش
مع��دن فرک��روم و جانباخت��ن یک��ی از کارگران
این مع��دن ،گف��ت :بالفاصله مدیران و مس��ئول
واحد ایمن��ی و امداد معدن به دادس��تانی احضار
شدند.
وی اظه��ار ک��رد :در ای��ن رابط��ه پرون��دهای
در دادس��رای عموم��ی و انق�لاب شهرس��تان
منوجان تش��کیل ش��ده اس��ت و بازپرس پرونده
به ص��ورت ویژه تحقیقات مقدمات��ی را آغاز کرده
است.
رضای��ی گف��ت :با توجه ب��ه اینکه ای��ن دومین
حادثهای اس��ت که در یک هفت��ه اخیر در معادن
استان کرمان رخ داده است ،ضرورت دارد سازمان
صنع��ت ،مع��دن و تجارت و س��ایر دس��تگاههای
مسئول و متولی موضوع ایمنی و امداد را در معادن
به صورت ویژهتری دنبال کنند.
دادستان منوجان با اشاره به اینکه علل حادثه در
حال بررسی است ،هشدار داد :با مقصران احتمالی
بدون اغماض و توجه به جایگاهشان برخورد قضائی
صورت خواهد پذیرفت.
گفت��ی اس��ت عص��ر روز ش��نبه  ۲۲ش��هریور،
یک��ی از کارگران مع��دن فرکروم در شهرس��تان
منوج��ان به دلی��ل ریزش معدن جان خ��ود را از
دست داد .پایان ماه گذشته نیز (مرداد ماه) یکی از
کارگران این واحد معدنی در حادثهای مشابه جان
خود را از دست داده بود.

رشد سرمایه  ۱۵شرکت
بزرگ معدن و صنایع معدنی

بررس��ی برنامه  ۱۵ش��رکت بزرگ بخش معدن
و صنایع معدنی کش��ور حاکی اس��ت سرمایه این
ش��رکتها تا پایان امس��ال ب��ا رش��د  ۳۴هزار و
۶۳۳میلی��ارد تومانی به  ۸۹ه��زار و  ۴۹۷میلیارد
تومان خواهد رسید.
به گزارش معدن  ،۲۴بیشترین افزایش سرمایه
در بی��ن ای��ن ش��رکتها مربوط به ش��رکت ملی
صنای��ع مس ایران با نماد فملی به میزان  ۱۰هزار
میلیارد تومان و کمترین آن برای ش��رکت توسعه
معدن��ی و صنعتی صبان��ور با نماد کن��ور با صفر
تومان است.
س��رمایه این دو ش��رکت با رشدهای یاد شده تا
پایان امسال به ترتیب به  ۲۰۱۴۰میلیارد تومان و
 ۲۹۴میلیارد تومان خواهد رسید.
برپایه این گ��زارش ،پس از فملی ،فوالد مبارکه
اصفه��ان با نماد فوالد تا پایان امس��ال بیش��ترین
افزایش س��رمایه به میزان  ۹۵۰۰میلیارد تومان را
در برنامه دارد .جمع س��رمایه این شرکت تا پایان
سال به  ۳۰۴۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
افزای��ش س��رمایه  ۵۲۰۰میلی��ارد تومان��ی
ش��رکت معدنی و صنعتی گلگه��ر با نماد کگل و
۲۵۰۰میلیارد تومانی شرکت سرمایهگذاری توسعه
مع��ادن و فلزات (ومعادن) و ش��رکت س��نگآهن
گهرزمین (کگهر) نیز قابل توجه است.
جمع س��رمایه این سه ش��رکت با رشدهای یاد
ش��ده تا پایان س��ال به ترتیب به  ۱۰هزار میلیارد
توم��ان ۷۹۹۰ ،میلی��ارد توم��ان و  ۳۷۳۰میلیارد
تومان خواهد رسید.
این گ��زارش میافزای��د :تا پایان امس��ال فوالد
خوزستان (با نماد فخوز) با افزایش سرمایه ۱۳۰۰
میلی��ارد تومانی به جمع س��رمایه  ۳۲۰۵میلیارد
تومانی خواهد رس��ید .همچنین شرکت معدنی و
صنعت��ی چادرملو (کچاد) با رش��د  ۱۲۰۰میلیارد
تومانی س��رمایه به جمع س��رمایه  ۵۶۰۰میلیارد
تومان��ی و فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) با رش��د
ه��زار میلیارد تومانی ب��ه  ۳۵۰۰میلی��ارد تومان
خواهد رسید.
تا پایان امس��ال ،جمع س��رمایه ش��رکت فوالد
خراس��ان (فخاس) با رش��د  ۲۹۰میلیارد تومانی
به  ۱۱۹۰میلیارد تومان ،ش��رکت س��رمایهگذاری
توکا فوالد (وتوکا) با رش��د  ۱۴۳میلیارد تومانی به
۴۰۳میلیارد تومان ،فوالد امیرکبیر کاشان (فجر)با
رش��د  ۱۵۰میلیارد تومانی به  ۲۳۶میلیارد تومان،
ف��والد آلیاژی ای��ران (فوالژ) با رش��د  ۵۰میلیارد
تومان��ی ب��ه  ۶۰۰میلیارد تومان ،ش��رکت آهن و
فوالد ارفع (ارفع) با رش��د  ۳۰۰میلیارد تومانی به
 ۱۲۰۰میلیارد تومان و شرکت سرمایهگذاری مس
سرچشمه (سرچشمه) با رشد  ۵۰۰میلیارد تومانی
به  ۱۰۱۰میلیارد تومان خواهد رسید.

