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س�وریه: منابع خب��ری اعالم کردن��د که ارتش 
سوریه در ش��رق شهر تدمر مانع از عبور سه خودروی 
زرهی آمریکا شد و این خودروها را هدف قرار داد. یک 
منبع میدانی وابسته به ارتش سوریه گفت 3 خودروی 
زرهی آمریکا در حال حرکت به سمت یکی از ایست  و 
بازرسی های ارتش در منطقه »الهلبه« واقع در جنوب 
شرق تدمر بودند. وی تأکید کرد که ارتش سوریه مانع 

از عبور این خودروها شد و آنها را هدف قرار داد.

اروپ�ا: اتحادیه اروپا در واکنش به تعرفه گمرکی 
25 و 10 درصدی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به ترتیب ب��ر واردات فوالد و آلومینیوم اعمال 
کرده اس��ت، از دیروز ده ها قلم کاالی تولیدی آمریکا 
از جمله دخانیات، پوشاک و موتورسیکلت را مشمول 
مالیات می کند. فهرست کاالهای آمریکایی که اتحادیه 
اروپا قصد اعمال مالیات بر آنها را دارد پیش از این در 
تاریخ 18 ماه مه به سازمان جهانی ارسال شده است. 

مصر: فرس��تادگان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمری��کا روز پنج ش��نبه در ادام��ه رایزنی ه��ا با س��ران 
منطقه درباره آنچه »معامله قرن« خوانده می ش��ود، با 
»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر دیدار کردند.  
»جرد کوش��نر« داماد و مشاور ارش��د ترامپ به همراه 
»جیس��ون گرینب��الت« نماینده ویژه ترام��پ در امور 
صلح خاورمیانه در دیدار با سیس��ی درباره »تالش های 
دولت ترامپ برای تس��هیل صلح میان اس��رائیلی ها و 

فلسطینی ها« و گفت وگو کرده اند.

کره جنوبی:  رئیس جمهور کره جنوبی در سخنرانی 
خ��ود مقابل قانونگذاران دومای روس��یه تأکید کرد که 
دوران جن��گ میان دو کره به س��ر آم��ده و تغییراتی 

تاریخی در شبه جزیره کره در حال وقوع است. 

ذرهبین

ناتوباآمریکاادامهمیدهد
 دبی��رکل ناتو تأکید کرد که هرچند اعضای این پیمان اکنون در مس��ائلی 
مانن��د معاهده آب و هوایی و توافق هس��ته ای با ایران، ب��ا آمریکا اختالف نظر 

دارند، اما این اختالفات اتحاد فراآتالنتیک را از بین نمی برد.
»ینس اس��تولتنبرگ« در نشستی در لندن گفت در صورتی که اعضای این 
پیمان با هم اتحاد داشته بشند، این سازمان قوی تر بوده و کشورهای عضو بیشتر 

در امان خواهند بود.
 وی گف��ت: وقت��ی تفاوت ها وج��ود دارد، اعضای ناتو باید مصمم ایس��تاده و باید با 
همکاری یکدیگر امنیت کش��ورهای عضو را حفظ کنند. دبیرکل ناتو درباره مورد روسیه 
گفت که روس��یه همس��ایه اتحادیه اروپا و همس��ایه بیشتر کش��ورهای عضو ناتو است، 
بنابراین باید با روس��یه گفت وگو کرد. وی تصریح کرد، گفت وگو با روس��یه نشانه ضعف 

نیست. 

سرخط
شیخعلیسلمانتبرئهشد

 در ادام��ه ناتوانی رژیم آل خلیفه برای متهم س��ازی اعضا مقاومت مردمی، 
دادگاه بحرین ش��یخ علی س��لمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دو عضو دیگر این 
جمعیت به نام های »حسن سلطان« و »علی االسود« را از اتهام جاسوسی برای 

قطر تبرئه کرد. 
 دادس��تان بحرین اتهامات وارده به این سه نفر را جاسوسی برای یک کشور 
بیگانه )قطر( در راس��تای دش��منی با بحرین، آس��یب رس��اندن به مراکز سیاسی و 
اقتصادی و منافع ملی آن با هدف س��رنگونی نظام حاکم، افش��ای اسرار دفاعی و نظامی 
و اوضاع داخلی کش��ور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار 
گذاش��تن این اسرار، نشر اخبار و ش��ایعات کذب و جهت دار در خارج به منظور تضعیف 
پش��توانه مالی کشور و کاس��تن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده بود. شیخ علی سلمان 

هم اکنون برای چهارمین سال متوالی در زندان بسر می برد.

حقوق بشر
ادعایوزیرخارجهعربستان

وزیر خارجه رژیم عربس��تان سعودی در مصاحبه ای با یک رسانه آمریکایی 
مدعی شده هیچ کشوری »قدرت نرم« عربستان را ندارد. 

عادل الجبیر گفته اس��ت: وقتی مردم به عربستان سعودی نگاه می کنند و 
مکه و مدینه را می بینند می خواهند همانند آنها شوند. وی اضافه کرد: هنگامی 
که آنها انعطاف پذیری و میانه روی، تحمل و نوآوری را می بینند، می  خواهند عیناً 

همان طور باشند. هیچ کشور دیگری چنین قدرت نرمی ندارد. 
عادل الجبیر در مصاحبه ب��ا روزنامه نیویورک تایمز درباره تنش های دیپلماتیک در 
روابط کش��ورهای عربی با قطر هم اظهارنظر کرده اس��ت. عربس��تان و متحدانش شامل 
مصر، امارات متحده عربی و بحرین بعد از متهم کردن قطر به حمایت از تروریس��م در 
ژوئن 201۷ روابط سیاس��ی خود با این کش��ور را قطع و آن را هدف محاصره دریایی، 

زمینی و هوایی قرار داده اند.

چالش

ویاهای مرکلی ر
علی تتماج

 آنگال مرکل صدراعظم آلمان در سفری دوره ای بار دیگر 
راهی خاورمیانه ش��ده اس��ت. محور این س��فر را نیز اردن و 
لبنان تش��کیل می دهد. حال این س��وال مطرح می ش��ود که 
اهداف مرکل از س��فر دوره ای چیس��ت؟ پاسخ به این پرسش 
را در مواضع و س��خنان مرکل در اردن می توان مشاهده کرد. 
صدراعظ��م آلمان در دیدار با عبداهلل دوم در اردن، خواس��تار 

مقابله با سیاست های ایران در خاورمیانه شد و این سیاست ها 
را تهاجمی و س��تیزه جویانه خواند. م��رکل پس از این دیدار 
در حضور خبرنگاران، خواس��تار مقابله با سیاس��ت های ایران 
که آن ها را س��تیزه جویانه خواند؛ ش��د و گفت: همراه با اردن 
درخصوص برنامه موش��کی ایران نگران هس��تیم. صدراعظم 
آلم��ان در همین حال با حمایت از توافق هس��ته ای با ایران 
)برج��ام( گفت ک��ه اروپایی ها مایل به ادامه الت��زام به توافق 

هسته ای با ایران علی رغم عقب نشینی آمریکا هستند.
وی همچنین از کمک 100 میلیون دالری به اردن برای 
پرداخت بدهی های بانک جهانی و آمادگی شرکت های آلمانی 
برای س��رمایه گذاری در این کش��ور خبر داد. نکته قابل توجه 
آنکه در یک هفته اخیر و پیش از س��فر آنگال مرکل، نتانیاهو، 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »جرد کوشنر« داماد و مشاور 
ترامپ نی��ز به ترتیب به اردن س��فر کرده ان��د. مرکل پس از 
اردن راهی لبنان ش��د. مجموع این سخنان نشان می دهد که 
مرکل همزمان چند هدف را با هم دنبال می کند. از یک سو با 
ایران هراس��ی به دنبال جلب رضایت کشورهای عربی است تا 
خرید تسلیحات از این کشور را افزایش دهند و از سوی دیگر 
به دنبال استمرار سیاس��ت غرب مبنی بر فشار بر ایران برای 
دست کشیدن از توان موش��کی و جایگاه منطقه ای است. در 
همین حال اقدام مرکل ادامه سیاست غرب برای وادار ساختن 
کشورهای عربی جهت اجرایی ساختن طرح معامله قرن است 
که بر اساس آن کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی سازش 

کرده و مسئله فلسطین را به کناری می گذارند. 

نکته قابل توجه آنکه بر اساس این طرح بازگشت آوارگان 
فلس��طینی به وطن منتفی می شود و یکی از مراکزی که برای 
اس��کان آنها مطرح است کشور اردن است. بر این اساس است 
که نشست چهارجانبه در عربستان و سپس سفر مقامات غربی 
به منطقه با محوریت اردن صورت می گیرد تا رضایت این کشور 

و سپس مصر برای پذیرش آوارگان فلسطینی را جلب کنند. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که سفر 
مرکل در مرحله نخست برای فروش تسلیحات به کشورهای عربی 
و از سوی دیگر طراحی برای خدمت به صهیونیست ها بوده است 
که محور اصلی آن را سفر به اردن تشکیل می دهد. در لبنان نیز 
مرکل تحت عنوان حمایت از دولت جدید لبنان به دنبال اعمال 

فشار بر لبنان جهت دست کشیدن از مقاومت و حزب اهلل است.

یادداشت

ویژه گروه فرادید   در ادام��ه شکس��ت ائت��الف گ�زارش 
س��عودی در برابر مقاومت یمن، س��رهنگ »شرف 
لقمان« س��خنگوی ارت��ش یم��ن از امنیت کامل 
فرودگاه الحدیده خبر داد و گفت که نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی توانسته اند به طور صد در صد 

امنیت را به فرودگاه بازگردانند.
وی در گفت و گو با ش��بکه »المیادین«، گفت: 
»تحوالت میدانی به س��مت پایان حضور نیروهای 
مزدور در س��احل غربی پیش می رود و آن ها در ۶ 
کیلومت��ری فرودگاه الحدیده در محاصره نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی هس��تند.« س��خنگوی 
ارتش یم��ن در ادامه تأکید ک��رد: »حمله ائتالف 

سعودی به ساحل غربی خودکشی بود.«
پیش از این نیز »محمد عبدالسالم« سخنگوی 
انصاراهلل یم��ن در بیانیه ای اعالم ک��رد: »به لطف 
خداوند و مقاومت مردم یمن دش��من در حمالت 
اخی��ر خود به س��احل غربی شکس��ت خفت باری 

متحمل شده و جنگ رسانه ای آن موجب رسوایی 
آن شده است.«

ائتالف عربس��تان و امارات بعد از مدت ها طرح 
و نقش��ه و عملیات زمینی، سه شنبه هفته گذشته 
عملیات��ی زمین��ی، دریای��ی و هوایی موس��وم به 
»پیروزی طالیی« را با هدف اشغال بندر الحدیده، 
ش��روع کرد که هدف از این عملیات، اش��غال شهر 
حدیده و بندر و فرودگاه مهم آن بود تا از این طریق 
تنها شریان حیاتی نیروهای انقالبی و انصاراهلل یمن 
را قطع کند. دو تن از اعضای دفتر سیاسی جنبش 
انص��اراهلل یمن برای دومین بار با حضور در فرودگاه 
ش��هر »الحدیده«، ادعای ائتالف عربستان سعودی 

مبنی بر اشغال این فرودگاه را تکذیب کردند.
حزم االسد با انتشار تصاویری از خود و البخیتی 
که در حال گشت زنی در فرودگاه الحدیده هستند، 
نوشت که فرودگاه همچنان در دست نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن اس��ت. رسانه های ائتالف 
عربستان و اماراتی از شنبه این هفته بیش از 2 بار به 
نقل از منابع نظامی و فرماندهان این ائتالف مدعی 

شدند که »فرودگاه الحدیده را آزاد کرده اند«.
خبر دیگر آنکه پدافند هوایی ارتش یمن یک 
فروند هواپیمایی شناس��ایی امارات را که 2 خلبان 
داشت، در ساحل غربی یمن هدف قرار داد و ساقط 
کرد.به گفته این منبع، هواپیمای مذکور در حین 

بازگشت از انجام مأموریت رصد و شناسایی توسط 
آتش پدافند هوایی یمن سرنگون شده است.

از سوی دیگر س��خنگوی انصاراهلل یمن گفت 
که ائتالف عربس��تان س��عودی از جنگ علیه یمن 
درس نگرفت و با حمله به س��احل غربی این کشور 
شکست سختی متحمل شد. »محمد عبدالسالم« 
در بیانی��ه ای گفت که به لط��ف خداوند و مقاومت 
مردم یمن دشمن در حمالت اخیر خود به ساحل 
غربی شکس��ت خفت باری متحمل ش��ده و جنگ 
رس��انه ای آن موجب رس��وایی آن شده است. او به 
ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربستان سعودی 
توصیه کرد »قبل از آنکه هزینه  ]جنگ علیه یمن[ 
فراتر از تصورات باش��د، بهتر است به شکست خود 
اعتراف کرده و از ساحل ]غربی یمن[ و همه مناطق 

این کشور با کمترین خسارت خارج شود«.
عبدالس��الم تصریح کرد: »آنچه اخیرا روی داد 
تأکیدی است بر اینکه دشمن متجاوز به رغم داشتن 
زرادخانه های نظامی و قدرت رسانه ای و ثروت های 

نفتی زیاد، از جنگ  یمن که وارد چهارمین س��ال 
خود ش��ده است، درس عبرت نگرفته است«. او در 
انتق��اد از حمالت ائتالف مذکور به جبهه س��احل 
غربی و ش��هر الحدیده، گفت که همانگونه که همه 
بهانه ها برای حمله به یمن بی اساس بود و هیچ گونه 
توجیهی نداشت، حمله به این شهر نیز اصال مجوز 
و توجیهی ندارد. در همین حال منابع امنیتی یمن 
از تسلط نیروهای یمنی بر دو منطقه »المجیلیس« 

و »المشیخی« در غرب این کشور خبر دادند. 
در عملی��ات بازپس گیری این دو منطقه، ده ها 
نفر از عناصر مزدور کش��ته و یا زخمی شدند. خبر 
دیگ��ر آنکه پاریس در اعتراض به حمله گس��ترده 
ائت��الف عربی به س��رکردگی عربس��تان ب��ه بندر 
الحدیده تصمیم گرفت س��طح مش��ارکت خود در 
نشس��ت ویژه یمن به ریاس��ت عربستان را کاهش 
دهد. یک منبع دیپلماتیک عالی رتبه فرانسه گفت 
که این نشس��ت به عنوان مقدمه ای برای نشس��ت 

آینده برگزار خواهد شد.

ارتش و نیروهای مردمی یمن ائتالف سعودی را زمین گیر کرده اند

الحدیده گورستان متجاوزان

جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام 
ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرمل��و با حضور 
92/96 درصد از س��هامداران و به ریاس��ت 
آقای محمدرضا خورسندی روز چهارشنبه 23 
خردادم��اه 1397 در مح��ل مجموعه فرهنگی 
ورزش��ی وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی س��الن 

تالش، برگزار شد.
هی��ات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آقایان 
مهرداد نعمتی و مرتضی عل��ی اکبری نماینده 
س��هامدار عمده، محمود نوریان منشی جلسه 
و نمایندگان س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار، و 

موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران بود.
پ��س از قرائ��ت گ��زارش هی��ات مدیره 
از آق��ای مهن��دس محمود نوری��ان مدیرعامل 
شرکت و قرائت گزارش حسابرس و تصویب 
صورتهای مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال 
مالی منتهی به 1396/12/29 در این جلسه 
مقرر ش��د مبلغ 330 ریال به ازای هر س��هم 

پرداخت شود.
همچنی��ن موسس��ه حسابرس��ی رایمند و 
همکاران به عنوان بازرس قانونی و  حسابرس 
ش��رکت و دش و همکاران ب��ه عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب شدند 
و روزنام��ه دنیای اقتصاد به عن��وان روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار تعیین شد.

پیام هیات مدیره
مرور کلی ب��ر وضعیت و تح��والت صنعت 

مربوط در سال های مورد گزارش
کش��ور ای��ران ب��ه دلی��ل وج��ود منابع و 
ذخائ��ر طبیعی )نف��ت، گاز، م��واد معدنی( در 
ردی��ف کش��ورهای غنی مناب��ع طبیع��ی قرار 
دارد. ب��ه نحویک��ه در رده بندی کش��ورهای 
جه��ان از نظ��ر م��واد معدن��ی جزء 15 کش��ور 
اول قرار گرفته اس��ت. براس��اس گزارشات 
و اطالع��ات موجود، ای��ران دارای 57 میلیارد 
ت��ن ذخائر احتمال��ی و 37 میلی��ارد تن ذخائر 
 قطعی بوده و ح��دد 7 درصد ذخائر کلی جهان

می باشد.
علیرغ��م وجود مناب��ع غنی م��واد معدنی، 
نق��ش معادن در اقتصاد کش��ور ناچیز بوده و 
طبق آمارهای اعالم شده سهم معدن و صنایع 

معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7 
درصد می باشد.

ب��ا عنایت ب��ه مقدم��ه فوق، س��نگ آهن 
مهمتری��ن بخ��ش معدن��ی ای��ران اس��ت ک��ه 
براس��اس گ��زارش مرک��ز آمار ای��ران حدود 
مع��دن،  بخ��ش  اف��زوده  ارزش  50درص��د 
مرب��وط به س��نگ آهن م��ی باش��د و از طرفی 
19/6 درص��د اش��تغال زای��ی بخ��ش معدن 
ب��ه معدن��کاری س��نگ آه��ن تعل��ق   ای��ران 

دارد.
حجم تولیدات س��نگ آه��ن در ایران که 
آمارهای آن در ادامه گزارش منعکس خواهد 
گردی��د، به نحوی اس��ت ک��ه عالوه ب��ر تامین 
نیازهای کارخانه های فوالدس��ازی کشور همه 
ساله مقادیری از تولیدات صادرشده و ارقام 

آن در ضمیمه گزارش خواهد آمد.
جایگاه ش��رکت در صنعت )س��هم از بازار 

داخلی و صادرات شرکت(
شرکت در صنعت کانه های فلزی فعالیت 
می کند و در بین شرکتهای فعال در این صنعت 
با حجم فروش مع��ادل مبلغ 34/554/089 
میلی��ون ری��ال در رده های اول ق��رار دارد. 
همچنین س��هم فروش محصوالت مختلف این 
ش��رکت از کل بازار داخلی و صادرات شرکت 

به شرح زیر است:

عملک��رد تولیدات س��ال 1396 ش��رکت 
معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت در س��ال 1396 در تداوم برنامه 
ه��ای افزایش تولید خ��ود باالت��ر از ظرفیت 
اس��می، مق��دار 9/39 میلیون تن کنس��انتره 
سنگ آهن مرطوب، معادل 8/52 میلیون تن 

کنسانتره خشک تولید نموده است.
این مق��دار تولید حدود 25 درصد فراتر 
از ظرفی��ت اس��می پنج خ��ط تولید کنس��انتره 
)س��الیانه 7/5 میلیون تن کنس��انتره مرطوب 
بر مبنای س��نگ آهن های خ��ام موجود معدن 
با عی��ار متوس��ط 54�53 درص��د = Fe( بوده 

است.
در حال��ی که طبق برنامه، و عملکرد س��ال 
های گذش��ته تولید مقدار 10/5 میلیون تن 
کنس��انتره س��نگ آهن مرطوب ام��کان پذیر 

ب��وده، با توجه ب��ه تعمیرات اساس��ی یکی از 
خطوط تولید کنس��انتره برنامه تولید در سال 
1396 ب��ه می��زان 9/3 میلیون ت��ن تعدیل 

شده است.
تولی��د س��نگ آهن دان��ه بندی در س��ال 
1396 ب��ه مق��دار 515/3 هزار تن، ش��امل 
209 ه��زار تن درش��ت دان��ه Lump Ore و 
92/1 ه��زار ت��ن ریزدان��ه Fine Ore با عیار 
مناس��ب حدود 61�60 درصد و قابل مصرف 
در صنای��ع ف��والد ب��ه روش کوره بلن��د بوده 
اس��ت و ضمنا مقدار 214/2 هزار تن سنگ 
آه��ن ریزدانه با عی��ار پایین ح��دود 53�52 
درص��د تولید ک��ه در صورت وج��ود خریدار 
ب��ه ف��روش رس��یده و در غی��ر ای��ن صورت 
جهت تولید کنسانتره س��نگ آهن به کارخانه 

فرآوری تغذیه می گردد.
در رابطه با تولید س��نگ آه��ن دانه بندی 
)ب��ه عنوان محص��ول جانبی ش��رکت( ذکر این 
نکته ضروری است که ظرفیت کارخانه موجود 
پیمانکار تولید س��الیانه 1/5�1/2 میلیون تن 
محصول م��ی باش��د، لیکن به علت ع��دم نیاز 

فوالدس��ازان داخلی )در ح��ال حاضر فقط 15 
درصد تولید فوالد کش��ور به روش کوره بلند 
می باش��د ک��ه مصرف کننده س��نگ آهن دانه 
بن��دی می باش��د( و انباش��ت و ذخی��ره حدود 
1/24 میلیون ت��ن در انبارهای معدن، برنامه 
تولی��د س��ال 1396 به مق��دار 500 هزار تن 
کاه��ش، و عملکرد تولی��د در حد 103 درصد 
برنام��ه اج��راء گردی��د. توضیح آنکه در س��ال 
1397 مقدار 1/3 میلیون تن از محل تولیدات 

سال و موجودیها به فروش رسیده است.
ظرفی��ت عملیات��ی کارخانه گندله س��ازی 
در س��ال 1396 ب��ه می��زان 3/6 میلیون تن 
)شامل 3/4 میلیون تن ظرفیت اولیه و 200 
هزار تن اس��تفاده از ط��رح افزایش ظرفیت( 
پیش بینی ش��ده بود. مقدار تولید گندله در 
س��ال 1396 معادل 3/52 میلیون تن بوده و 

این تولید به میزان 98 درصد برنامه سال را 
پوشش داده است.

برنامه پیش بینی شده برای تولید شمش 
فوالد در سال 1396 به میزان 300 هزار تن 
)دوره تولید تجاری( و عملکرد تولید محصول 
مع��ادل 330 هزار تن )پوش��ش 110 درصد 

برنامه( بوده است.
در  ف��والد  محص��ول ش��مش  تولی��د  کل 
س��ال 1396 )دوره تولید آزمایش��ی و دوره 
تولیدتج��اری( به میزان 429 ه��زار تن بوده 

است.

نوسان قیمتهای فروش محصوالت
به دنب��ال تغیی��رات ب��ه وجود آم��ده در 
قیمته��ای محصوالت فوالدی )از جمله ش��مش 
شرکت فوالد خوزس��تان( قیمت فروش مواد 
اولیه به مجتمع های فوالدی، در انواع مختلف 

نیز مواجه با تغییر گردید.
جدول میانگین نرخ فروش پایه محصوالت 
در سنوات 96 و 95 به صورت مقایسه ای به 

شرح زیر می باشد:

در پی اختالف مبانی قیمت گذاری س��نگ 
آهن، بین ش��رکتهای معدنی و فوالدی، پس از 
مذاک��رات طوالنی و عدیده، در س��ال 1388 
نهایتا این توافق بین ش��رکتهای مذکور بعمل 
آم��د که ن��رخ فروش کنس��انتره س��نگ آهن 
تابعی از میانگین قیمت فروش ش��مش تولید 

شرکت فوالد خوزستان باشد.
در س��ال 1395 نرخ فروش کنسانتره به 
شرکتهای فوالد مبارکه و خوزستان، به ترتیب 
ش��امل ضرائب 13/8 و 11/8 درصد و نرخ 
فروش گندله، ضریب 21/5 درصد میانگین 
قیمت فروش شمش فوالد خوزستان در دوره 
های س��ه ماه��ه، تعیین و در صورتحس��ابهای 

فروش اعمال گردیده است.
در س��ال 1396 ن��رخ ف��روش کنس��انتره 
به ش��رکت های فوالد مبارکه و خوزس��تان، به 

ترتیب ش��امل ضرائب 13/8 و 11/8 درصد 
و ن��رخ ف��روش گندله، ضری��ب 21/5 درصد 
میانگین قیمت فروش شمش فوالد خوزستان 
در دوره های سه ماهه، تعیین و در صورتحساب 

های فروش اعمال گردیده است. 
نرخ فروش س��نگ آهن دان��ه بندی تابع 
تغیی��رات قیمتهای جهانی بوده و تعیین قیمت 
فروش به خری��داران، از نتای��ج مزایده های 

برگزار شده پیروی نموده است.
نرخ فروش ش��مش ف��والد از قیمت های 

رایج در بازار تبعیت نموده است.

طرحهای شرکت:
شرکت طی چند سال اخیر طرحهای معظمی 
را در دس��ت اجراء داش��ت. در س��ال 1396 
ای��ن طرحها به اس��تثناء طرح اح��داث کارخانه 
مگام��دول آهن اس��فنجی ب��ه بهره ب��رداری 

رسید.
ط��رح کارخانه فوالد ش��رکت )با ظرفیت 1 
میلی��ون تن و قابل ارتقاء تا 1/3 میلیون تن( 
از نیم��ه دوم س��ال 1396 وارد بهره برداری 

تجاری گردید.
طرح تامی��ن آب مورد نیاز مجتمع صنعتی، 
از محل اجرای ش��بکه فاضالب شهر اردکان و 

احداث تصفیه خانه، در س��ال ج��اری به بهره 
برداری کامل رسیده است.

طرح احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل 
ترکیب��ی، در ج��وار مجتمع صنعت��ی چادرملو، 
در طی س��ال 1396 به ط��ور کامل مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی 
فعل��ی از 3/4 میلیون تن به 4 میلیون تن به 
بهره برداری رس��یده اس��ت. در ح��ال حاضر 
طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اس��فنجی 
ب��ا ظرفی��ت 1/550 میلیون تن در س��ال، با 
پیش��رفت فیزیک��ی بالغ ب��ر 86درصد مطابق 
برنام��ه ریزیهای ب��ه عمل آم��ده در نیمه اول 
س��ال 1397 به بهره برداری خواهد رس��ید. 
کارخان��ه مذک��ور تامین کننده آهن اس��فنجی 
)مواد اولیه( مورد نیازکارخانه فوالد ش��رکت 
بوده و با بهره برداری از آن قیمت تمام شده 
تولید فوالد شرکت، به طور چشمگیری کاهش 
خواه��د یاف��ت. کلیه مناب��ع ارزی اجرای طرح 

مذکور تامین شده است.

پیش بینی اجرای طرح های آتی:
در مورد طرح ه��ای و برنامه های آتی این 
شرکت در دورنمای 5 سال آینده، 2 طرح مهم 

در دست مطالعه و برنامه ریزی می باشد:
1� ط��رح احداث 2 واحد ن��ورد به ظرفیت 
س��الیانه 1/2 میلی��ون تن میلگ��رد، در جوار 
کارخانه فوالد س��ازی واقع در مجتمع صنعتی 

چادرملو.
2� احداث کارخانه گندله س��ازی جدید با 
ظرفیت تولید سالیانه 4 میلیون تن در مجتمع 

صنعتی چادرملو.
3� انج��ام اکتش��اف مقدمات��ی، تفصیلی و 
آماده س��ازی آنومال��ی D19 برای دس��تیابی 
به ت��وده معدنی س��نگ آهن، به ش��رط ارائه 

مجوزهای نهایی شروع عملیاتی معدنی.

در مجمع عمومی سالیانه 330 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1396


