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» دکیمی « گران کرد
شــرکت صنعتی کیمیدارو با انتشار اطالعیه جدیدی درباره دریافت مجوز 
تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصوالت خود توضیح داد. در این 
اطالعیه آمده است: شرکت صنعتی کیمیدارو در افشای اطالعات با اهمیت 
در کدال اعالم کرد مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصوالت 
خود را دریافت کرده اســت. بر این اساس این اطالعیه میانگین قیمت ۷۱ 
عدد محصول دارویی افزایش پیــدا خواهد کرد. افزایش قیمت محصوالت 

جهت پوشش افزایش قیمت مواد اولیه خواهد بود.

»بترانس« بدهی هایش را تهاتر می کند
شرکت ایران ترانسفو با افشــای اطالعات گروه الف تهاتر بدهی مالیاتی با 
مطالبات را اطالع رســانی کرد. در این اطالعیه آمده اســت: طبق مصوبه 
شــماره ۱۱۷3۱۱/ت 594۱6 ه هیأت وزیران بدهی مالیاتی شرکت ایران 
ترانســفو به مبلغ حدوداً 92۰ میلیارد ریال با مطالبات از شرکت های برق 
منطقــه ای تهاتر خواهد شــد که این موضوع به عنوان وصول بخشــی از 

مطالبات به صورت غیر نقدی محسوب می شود.

یخت« افزایش قیمت می دهد »خر
شــرکت صنایع ریخته گري ایران با انتشار اطالعیه  جدیدی درباره دریافت 
مجــوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نــرخ فروش محصوالت یا ارائه خدمات 
توضیح داد. در این اطالعیه آمده اســت: افزایش نرخ در خصوص انواع میل 
لنگ ارسالی به شرکت ساپکو با افزایش نرخ 32درصد از ابتدای سال ۱4۰۰ 

اعمال و اثر آن در گزارش تفسیری 9 ماهه گزارش می شود.

وخت ون« مغازه فر »سکار
شرکت سیمان کارون با انتشار اطالعیه  جدیدی از نقل و انتقال دارایي هاي 
ثابت این شــرکت خبر داد. در این اطالعیه آمده است: دارایی انتقالی یک 
باب مغازه واقع در خیابان ۱5 خرداد جهت تسویه قسمتی از بدهی شرکت 
به ســهامدار عمده بابت تامین مالی به منظور پرداخت بدهی ارزی شرکت 

)بدهی های ارزی خرید ماشین آالت طرح و توسعه( است.

تهاتر مالیات در »بجهرم«
شرکت توســعه مولد نیروگاهي جهرم درباره تصویب نامه هیأت وزیران در 
خصوص تهاتر مالیات توضیح داد. در این اطالعیه آمده است: هیات وزیران به 
استناد بند )پ( ماده )2( وماده )3( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي 
نظام مالي کشــور مصوب کردند تا مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی 
جهرم از شــرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به 

سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ 2۱۰.۰2۱ میلیون ریال تهاتر شود.

افشای اطالعات

 مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: ساالنه هزاران متر 
مکعب هدررفت انرژی داریم، جا دارد میلیاردها تومان در زمینه فرهنگ ســازی 

مصرف بهینه انرژی هزینه شود.
محمدیاسر طیب نیا، ضمن اشاره به اهمیت گاز در صنعت فوالدسازی کشور گفت: 
دومین کشور دارنده ذخایر گاز در جهان هستیم و از نظر تولید و مصرف به ترتیب 

سومین و چهارمین رتبه در جهان را داریم. نکته اصلی در ارتباط با رتبه جهانی مصرف گاز ایران نوع 
مصرف اســت، کشــورهای رتبه دار مصرف گاز، 3۰ درصد صادرات جهان و یا جمعیتی بیش از ایران 
دارند.  وی  گفت: مصرف گاز صنعت فوالد ایران در حال حاضر ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال است و 
برای رســیدن به تولید 55 میلیون تن فوالد و تحقق اهداف سند چشم انداز، مصرف گاز صنعت فوالد 
باید به 22 میلیارد مترمکعب برسد. طیب نیا گفت: بازار بهینه سازی انرژی باید ایجاد شود. 5۰ درصد از 
گاز مورد نیاز فوالد مبارکه توسط دولت تامین می شود و برای تامین 5۰ درصد مابقی حاضریم گاز را 
از مشترکان گاز خانگی با سازوکار خاصی خریداری کنیم. همچنین بخاری های مردم را خریداری و به 

عنوان مواد اولیه استفاده شود و در مقابل بخاری های با راندمان باالتر تحویل دهیم.

  بخاری های مردم را خریده  
و بخاری های نو تحویل یم دهیم 

 شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد 
کسب باالترين بازده ممکن را در دستور کاردارد

»بمیال« در اوج
 شرکت توســعه بازرگانی آهن و فوالد میالد )سهامی عام( با هدف توزیع 
محصوالت فوالدی با شــرایط رقابتی تأسیس شد. در ارتباط با تحقق هدف تحویل کاال با حداقل 
قیمت، شــرکت با مطالعه بازار که شامل عرضه و تقاضا، تحلیل نوسانات قیمت، زمان تحویل کاال، 

وضعیت خطوط تولید و... است نسبت به بدست آوردن موقعیت های خرید مناسب اقدام می کند. 
این شرکت نیز با درنظر گرفتن سود معقول ، توزیع به فروشندگان عمده و حتی پیمانکاران بزرگ 
و سازندگان تجهیزات را مد نظر قرار داده است. شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد در نظر 
دارد با گسترش فعالیت های خود به یک شرکت هلدینگ با سبد سرمایه گذاری متنوع تبدیل شود.

شــرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد با بهره گیری از تجربیات گسترده موسسین و فعاالن 
صنعت آهن و فوالد کشــور به منظور تامین منابع مالی الزم به منظور آغاز فعالیت های بازرگانی 
خرید، فروش، واردات و صادرات آهن و فوالد با سرمایه پیشنهادی 5۰ میلیاردی توسط موسسین 
به اداره ثبت شــرکت ها و ســازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد و هم اکنون سرمایه شرکت با 
چندین مرحله افزایش ســرمایه بالغ بر ۱.۱35 میلیارد ریال است و با بیش از ۱۱.۰۰۰ سهامدار 

در بازار فرابورس فعال بوده و در شرف ارتقاء به بازار باالتر هستیم.
با توجه به فعالیت اصلی شــرکت »خرید، فروش، صادرات و واردات آهن و فوالد« و فعالیت فرعی 
شرکت ایجاد شعب و اعضاء و قبول نمایندگی در رابطه با موضوعات اصلی فعالیت های زیر به موضوع 

فعالیت شرکت اضافه شده است.
 خرید و فروش سهام شرکت ها و استفاده از حق تقدم آنها

 سرمایه گذاری در شرکت ها، استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری داخلی و خارجی
 خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار، خرید و فروش محصوالت پتروشیمی

چشم انداز
 دستیابی به جایگاه شرکت های هلدینگ چند رشته ای تراز اول کشور
 نامدارترین شرکت مورد اعتماد فعاالن داخلی در حوزه بازار آهن و فوالد

 گسترده ترین حضور فعال در بازار های داخلی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

ماموریت
 صیانت از دارایی های شرکت و افزایش ثروت سهامداران

 کسب باالترین بازده ممکن و بکارگیري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارایی هاي در اختیار
 تامین ســود پایدار و رو به رشد با اســتفاده از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 

بازرگانی و اقتصادی
 انتخاب بهینه قلمرو فعالیت هاي اقتصادي از میان فرصت هاي جذاب

 بکارگیري رویکردهاي دانش بنیان مبتني بر بین المللي شدن
 توانمندسازي و توسعه سرمایه هاي انساني

اهداف و برنامه های فعالیت های جاری و بلند مدت
* تدوین برنامه مستمر استراتژیک 5 سال آتی

* بازبینی مداوم استراتژی های سرمایه گذاری با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری
* پیگیری استراتژی های معامالت بورس و افزایش سهم شرکت از سود سرمایه گذاری در آنها
* ارتقای سطح کمی معامالت از طریق جذب منابع مالی و اخذ تسهیالت گسترده از بانک ها

* تالش همه جانبه در جهت اعتمادسازی مشتریان با هدف معرفی شرکت میالد به عنوان تأمین 
کننده قابل اطمینان و خوش حساب

* تقویت کادر پرسنلی و تیم های کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع و فرصت های 
جدید سرمایه گذاری

* انجام آموزش های تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و کیفی در کادر شاغل در شرکت اصلی و 
شرکت های زیر مجموعه

* تجهیز و تکمیل روش ها و مقررات خاص داخلی به منظور برقراری و استحکام نظام سرمایه گذاری 
در سایر شرکت های زیر مجموعه و فعالیت های عملیاتی آنها

شرکت های زیر مجموعه 
 شرکت نفت میالد پارس 

 شرکت ارزش آفرینان میالد 
 شرکت معدنی میالد برنا ابرار

شرکت نفت میالد پارس
شــرکت نفت میالد پارس )ســهامی خاص( با ۱۰۰درصد متعلق به شرکت اصلی و از شرکت های 
دانش بنیان و نیز صادراتی کشور با سرمایه 5۰۰ میلیارد ریال است که با هدف ارج نهادن به اصل 
پنجاهم قانون اساســی در خصوص حفظ محیط زیست و همچنین استفاده هرچه بهینه از منابع 
ملی و در راستای سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران و با تکیه بر دانش و مهارت و تجربیات 
متخصصان دانشــگاه و صنعت تاسیس شــد به صورتی که در تحقیقات و انجام مطالعات نیم دهه 
بر روی انواع مواد نفتی، محصوالت جانبی پاالیشگاهی، پتروشیمی، شیمیایی و همچنین ضایعات 
حاصل از این صنایع که به نوعی در محیط گاه رها شــده و یا به صورت ناقص و نهایی نشــده که 
دارای عوارض زیست محیطی هستند مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرند، شروع به انجام فعالیت 
در زمینه تبدیل و اســتفاده موارد فوق الذکر به محصوالت کامال کاربردی در صنایع نفت، روغن، 

پتروشیمی و شیمیایی در مقیاس صنعتی کرده است.
ارزش و جایگاه شرکت / کیفیتی برای محیط زیست

* تاکنون برش نفتی لوب کات )Lube Cut( در پاالیشــگاه های روغن ســازی کشــور بر اساس 
فرآیند اســتخراج با حالل شیمیایی و ســمی فورفورال و همچنین حالل های تولوئن و متیل اتیل 
کتون به روغن پایه گروه ۱ تبدیل شده است. در کنار تولید محصول فوق، محصول دیگری با روغن 
اســتخراجی )Extract Oil( که مدتی اســت جهت استفاده در صنعت تایر سازی از آن به عنوان 
روغن فرآیند بهره گرفته می شــود. در این راســتا نفت میالد پارس با استفاده از فرآیند جدید که 
با عنوان  )TDAE )Treat De aromatic Extraction اســت توسط متخصصان و پژوهشگران 
داخلی به شــکل صنعتی درآمده اســت، موفق شــده تا از Lube Cut بتواند محصولی منطبق با 
اســتانداردهای روز دنیا و استانداردهای محیط زیست تولید و به بازارهای داخلی و خارجی جهت 
صنایع الستیک و تایرسازی عرضه کند که این محصول با حجم و تناژ باال در حال حاضر در حال 

تولید و ارسال است. 
* واحد CBFSاین واحد که کامال بومی سازی شده و طراحی و اجراء آن تماما توسط پژوهشگران 
و متخصصان و صنعتگران داخلی انجام گرفته اســت به صورتی کامــال حرفه ای از طریق پاالیش 

مواد پایین دستی نفتی شیمیایی و پتروشیمیایی حاصل از پاالیش نفت خام، پتروشیمی، قطرانی، 
پارافین واکس، آروماتیک زدایی، پاالیش مجدد و ... توانســته است به صورتی کامال تخصصی اقدام 
به جداسازی و پاالیش ترکیبات روغنی سنگین با دانسیته ۱/۰5 و مشخصات BMCI ویژه و خاص 

صنعت دوده سازی کند.
* واحد استخراج )Blending(این واحد با استفاده از میکسرها )Blenders( در حال حاضر اقدام 
به تولید انواع روغن های صنعتی در حوزه الســتیک و رابرها با طیف وسیع کرده است، به صورتی 
که با اســتفاده از مواد اولیه حاصل از خطوط تولیــد پاالیش TDAE و CBFS خود اقدام به تولید 
محصوالت منطبق با اســتاندارد یا نیاز مشتریان و مشخصات ایشــان بر اساس بازارهای داخلی و 

خارجی می کند. 
چشم انداز

 افزایش ظرفیت تولید در داخل و خارج از کشور
 تنوع مستمر محصوالت

 شرکت ارزش آفرینان میالد )سهامی خاص(
 شرکت بازرگانی آهن و فوالد میالد با توجه به رسالت اصلی خود که همان حفظ منافع سهامداران 
است و به منظور بهره مندی از تمامی پتانسیل های موجود در فضای کسب و کار به منظور کسب 
ســود اقدام به تاسیس و راه اندازی شــرکت های زیر مجموعه در حوزه بازار سرمایه و سهام کرده 
اســت. در ســال ۱393 با هدف فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی 
و مدیریت و ســبدگردانی سهام که ۱۰۰ درصد سهم شــرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد 

می باشد تاسیس شد.
چشم انداز

 اقدام به داد و ستد سهام صنایع مختلف اعم از آهن و فوالد و حوزه های مرتبط با آنها.
 معامله سهام و اوراق بهادار شرکت های دیگر برای شرکت و مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی

 حضور در بازار سهام داخل و خارج از کشور
 حضور گسترده در کلیه عملیات مجاز که برای تحقق هدف های شرکت الزم و مفید است.

شرکت معدنی میالد برنا ابرار )سهامی خاص(
موضوع فعالیت: خدمات معدنی شــامل اکتشــاف، اســتخراج و بهره برداری از معادن تولید و 
فرآوری مواد معدنی، خردایش و کانه آرایی و ذوب مواد معدنی و تاسیســات کارخانجات مربوطه 
و فلوتاســیون مواد معدنی، تولید مواد شیمیایی، تحلیل و مشــاوره داده های آنالیز مختلف مواد 
معدنی از قبیل ایکس  آر دی، ایکس آر اف، آی ســی پی، ســرمایه گذاری مســتقیم در ایجاد و 
توســعه راه اندازی طرح های تولیدی، معدنی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در 
حیطه مواد معدنی و کارخانجات مرتبط و تهیه طرح های اکتشافی و بهره برداری از معادن و کلیه 
فعالیت های مرتبط با مواد معدنی، حفاری پودری و مغزی اســت. این شــرکت هم اکنون مالک 
بزرگترین معدن بور کشور اســت که با انجام اکتشافات و استخراج در فرآیند تولید اسیدبوریک 
مورد نیاز کشــور اقدام کرده است. شــرکت معدنی میالد برنا ابرار )سهامی خاص( در تاریخ ۱8/ 
۱399/۰3 با سرمایه 2۰ میلیارد ریال تاسیس و مرکز اصلی شرکت استان زنجان، زنجانرود  است و 
سرمایه شرکت هم اکنون مبلغ ۱.65۰ میلیارد ریال است و 3۰ درصد از سهام این شرکت متعلق 

به شرکت توسعه و بازرگانی آهن و فوالد میالد است.
چشم انداز

 همکاری با شرکت های خارجی در راستای توسعه و پیشرفت ، اکتشاف استخراج و فرآوری
 فزایش حداکثری ارزش افزوده از محل فروش محصوالت فرآوری شده ماده معدنی بور

 انتقال تجربه در خرید ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت عملیات دپو و اســتخراج مواد 
معدنی در سطح کشور

 ساخت بزرگترین کارخانه اســیدبوریک و بررسی استراتژی جایگزین واردات و همچنین توسعه 
صادرات است.

 تامین نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان مواد شــوینده، پشــم شیشــه، عایق و دیگر صنایع از جمله 
دارویی، شیمیایی و کشاورزی و... .

  مدیرعامل شــرکت توســعه معدنی و صنعتی 
صبانور گفت: در راستای توسعه هر چه بیشتر شرکت صبانور، قرار است 
میزان تولید کنسانتره در صبا نور به پنج میلیون تن و میزان تولید گندله 

نیز به پنج میلیون تن برسد.
 محمد کالنتری گفت: قرار اســت طبق برنامه ریزی، در این مدت تولید 
ســنگ آهن دانه بندی حدود هشــت میلیون تن در سال باشد بنابراین 
برنامه ریزی کرده ایم ســودهای کسب شده در صبانور در همین شرکت 
سرمایه گذاری شود و با این سودها بتوانیم طرح های توسعه ای کنسانتره 
و گندله را به صورت جدی دنبال کنیم. وی افزود: شرکت توسعه معدنی 
و صنعتی صبانور در پنج ســال گذشته در حوزه استخراج سنگ آهن از 
یک میلیون تن به ســه میلیون تن رسیده است و استخراج سنگ آهن 

خود را سه برابر افزایش داد.
وی افزود: تولید کنسانتره در چهار سال گذشته از ۷۰۰ هزار تن به یک 
میلیون و 4۰۰ هزار تن افزایش یافت و شاهد رشد ۱۰۰ درصدی تولید 
در این حوزه بوده ایم. ضمن اینکه واحد گندله ســازی در صبانور وجود 
نداشت و این واحد در سال ۱396 راه اندازی شد و اکنون با تمام ظرفیت 

5۰۰ هزار تن مشغول تولید است.
مدیرعامل شــرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانوراضافه کرد: درآمد 
صبانور از سال ۱396 که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، تا پایان امسال 
به سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب در حوزه یاد شده، 
صبانور در چهار سال گذشته توانست درآمد ساالنه خود را 3۰ برابر کند.

پیش بینی افزایش سه برابری ذخایر صبانور
مدیرعامل صبانور به توسعه اکتشافات تکمیلی اشاره کرد و گفت: میزان 
ذخیره قطعــی معادن در حدود 55 میلیون تن اســت اما امیدواریم با 
اکتشــافات میزان ذخایر قطعی سنگ آهن صبانور از 55 میلیون تن به 

۱5۰ میلیون تن افزایش یابد.
کالنتری تاکید کرد: به دلیل رشــد درآمد صبانور در ســه چهار ســال 
اخیر، قصد داریم عالوه بر فعالیت در حوزه ســنگ آهن و فوالد، به سایر 
حوزه های فلزی ازجمله طال و مس و ســرب و روی نیز وارد شــویم. در 
این رابطه، پهنه های اکتشافی مختلفی را واقع در استان های غربی کشور 
مانند کردستان، همدان، زنجان و آذربایجان در اختیار خواهیم گرفت تا 

در دیگر حوزه های فلزی نیز فعالیت کنیم.

طرح توسعه گندله و کنسانتره در دستور کار است
کالنتری درباره توســعه واحدهای فراوری گفت: در راستای دستیابی 
به تولید پنج میلیون تن کنســانتره و بــرای افزایش تولید، یک پروژه 
دو میلیــون تنی در گاللی تعریف کــرده  و فعالیت های اجرایی پروژه 
به صورت عملیاتی آغاز شــده اســت. در این رابطه، جواز تاسیس این 
واحد فراوری را اخذ کردیم و زمین مورد نیاز اجرای آن انتخاب شــده 
اســت. ضمن اینکه تامین زیرساخت های اساسی مانند آب، گاز و برق 
 را نیــز پیگیری می کنیم. در همین حال، مشــاور اجــرای پروژه نیز 

انتخاب شده است.
وی ادامــه داد: در منطقه باباعلی همدان، مجــوز احداث یک کارخانه 
8۰۰ هزار تنی کنســانتره از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شــده 
اســت. ضمن اینکه در دو کارخانه کنونی فعال در استان های همدان و 
کردستان، توسعه زیر سقف را دنبال می کنیم تا ظرفیت این دو کارخانه 
را در مجمــوع از یک میلیــون و 6۰۰ هزار تن کنونی به دو میلیون تن 

افزایش دهیم.
کالنتری ادامه داد: در زمینه تولید گندله، یک پروژه یک میلیون تنی 
در اســتان کردســتان در دســت اقدام داریم. این طرح هم اکنون 2۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شرکت فوالد تکنیک به عنوان پیمانکار 
انتخاب شــده است. ضمن اینکه ســرعت کار افزایش یافته و در حال 
تامین تجهیزات هســتیم. برنامه داریم این طرح در دو ســال آینده به 

بهره برداری برسد.

استراتژی جدید »صبانور« تشریح  شد؛

تولید 5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله

 مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و 
فلزات، بهره وری نامناســب را چالش اصلی در حوزه انرژی اعالم کرد و گفت: 
بخش معدن و صنایع معدنی آمادگی سرمایه گذاری برای رفع مشکالت مربوط 

به تامین انرژی را دارد.
امیرحســین نادری با اشاره به محدودیت های تامین انرژی بخش تولید گفت: 

در حوزه انرژی، چالش اصلی در بخش بهره وری نامناســب اســت. وی با تاکید بر ضرورت اصالح 
جایگاه صنعت در بین مسئوالن و متولیان حوزه انرژی افزود: در حال حاضر تامین انرژی به عنوان 
نهاده تولید یکی از چالش های تولیدکنندگان فوالد است. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات با یادآوری شــرایط بازار بین المللی فوالد به هزینه های تولید اشــاره کرد و گفت: 
برای استفاده از فرصتی که در بخش صادرات وجود دارد، باید وضعیت و میزان تولید خوب داشته 
باشــیم.وی با اعالم آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی گفت: 
برای کمک به تولید و رونق بخش معدنی الزم اســت مشکالت و چالش های این بخش شناسایی و 

تعریف شوند و سپس در راستای رفع آنها سرمایه گذاری صورت گیرد.

 آمادیگ بخش معدن و صنایع معدین 
برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی


