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تولید فوالد به مرز
 ۳۲میلیون تن میرسد

هدف؛ رونق تولید و
احیای معادن غیرفعال

روزشمار پایان
روزهای خوش تولید

از ابتدای سال مالی رقم خورد

ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر موفق ش��د از ابتدای
امسال تا پایان شهریور  ۱۳میلیون و  ۹۵۱هزار و  ۹۴۸تن
انواع محصول تولید کند.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی
و صنعت��ی گلگهر ،در ای��ن مدت  ۷میلیون و  ۵۷۰هزار و
 ۷۸۸تن کنسانتره سنگ آهن داخلی ۵۴ ،هزار و  ۷۱۴تن
گندل��ه ریزدانه داخلی و  ۶میلیون و  ۲۵۶هزار و  ۴۹۹تن
گندله داخلی در این شرکت تولید شد.
گفتنی اس��ت ،حدود  ۲میلیون و  ۴۴۸هزار و  ۴۶تن از
مجموع تولیدات یادش��ده  ۶ماه امسال مربوط به شهریور
است .همچنین تا پایان شهریور امسال  ۶۹هزار و  ۹۴۷تن
کنسانتره سنگ آهن صادراتی در شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر تولید شد .مجموع فروش محصوالت گلگهر در ۶
ماه نخست امسال به رقم  ۱۰۰۷۸۳میلیارد و  ۴۱۵میلیون
ریال رسید.

عکس:

تا پایان ش��هریور امس��ال  ۶۹هزار و  ۹۴۷تن کنس��انتره سنگ
آه��ن صادراتی در ش��رکت معدن��ی و صنعتی گلگهر تولید ش��د.
مجموع فروش محصوالت گلگهر در  ۶ماه نخس��ت امسال به رقم
 ۱۰۰۷۸۳میلیارد و  ۴۱۵میلیون ریال رسید

 رشد  ۵۹درصدی فروش کگل

گلگهر با اقبال بس��یار خوبی ط��ی یک ماه اخیر همراه
بوده اس��ت؛ اقبالی که بهواس��طه افزای��ش قابل توجه نرخ
فروش محصوالت شرکت و گزارش عملکرد خوب شهریور
بوده است.
کگل در ش��هریور به ف��روش قابلتوج��ه و عالی ۲۱۴۵
میلیارد تومان رس��ید و این مهم باعث شد جمع فروش ۶
ماه این شرکت معدنی به رقم قابل توجه بیش از  ۱۰هزار
میلیارد تومان برسد.به این ترتیب شاهد رشد عالی فروش
 ۵۹درصدی این ش��رکت در  ۶ماه امس��ال به نسبت دوره

مشابه سال قبل هستیم .نرخ فروش محصوالت این شرکت
معدنی و صنعتی به طور تقریبی  ۲برابر ش��ده است .تداوم
این امر در نیمه دوم س��ال ،سودس��ازی قابلتوجهی را در
شرکت به همراه خواهد داشت.
کگل دارای پرتفوی غنی از ش��رکتهای خارج بورس��ی

است که ظرفیت بس��یار مهم این شرکت ارزیابی میشود.
در صورت عرضه این شرکتها ،کگل با رشد ارزش ذاتی و
سودسازی همراه میشود.
کگل ط��ی یک ماه اخی��ر بازدهی ح��دود  ۱۵درصدی
ی که کلیت بازار و ش��اخص طی یک ماه
داش��ته ،در حال�� 

اختصاص  ۸۰میلیارد ریال به پارکهای علم و فناوری هرمزگان

مدیر طرح توس��عه نوآوریه��ا و فناوریهای حوزه معدن وصنایع
ت علمی و فن��اوری ریاس��تجمهوری گفت :باتوجه
معدن��ی معاون 
ب��ه نگاه��ی که س��ورنا س��تاری ،معاون محت��رم علم��ی و فناوری
رئیسجمه��وری هم��واره در حمایت از پارکهای عل��م و فناوری،
استارتآپها ،شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها در طول این
س��الها داش��ته ،با حمایت ایشان مبلغ  ۳۰میلیارد ریال برای پارک
عل��م و فن��اوری برای برج هرم��ز و  ۵۰میلیارد ریال برای حمایت از

پارک زیست فناوری خلیجفارس اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای منطقه از لحاظ اقتصادی و
جاذب ه گردشگری بینظیر خاطرنشان کرد :طی  ۳سال اخیر کارهای
بزرگی در بحث گردشگری ،معدنکاری ،عمران و بهطور خاص صنایع
پتروش��یمی انجام ش��ده که ما را در ش��رایط تحریمهای ظالمانه از
واردات بنزی��ن بینیاز کرده اس��ت .کامبیز مه��دیزاده ،مدیر طرح

 رشد تولید و فروش گلگهر در فصل بهار

ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر موفق ش��د در فصل
بهار ح��دود  ۶.۷میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند.
در این مدت حدود  ۳.۶میلیون تن کنسانتره و حدود ۳.۱
میلیون تن گندله س��نگآهن در این ش��رکت تولید شده
اس��ت .همچنین مجموع فروش محصوالت این شرکت در
 ۳ماه نخس��ت سال  ۱۳۹۹به حدود  ۴۱هزار میلیارد ریال
رسیده است .همچنین ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر
موفق شده از آغاز سال مالی  ۱۳۹۸تا پایان اسفند گذشته
حدود  ۲۷.۳میلیون تن انواع محصوالت را تولید کند.
ب��ا مطالعه و بررس��ی گزارش فعالیت ش��رکت معدنی و
صنعتی گلگه��ر با نماد کگل میتوان گفت این ش��رکت
معدن��ی و صنعتی از ابتدای س��ال مالی ت��ا تاریخ  ۳۱تیر
 ۱۳۹۹در زمین��ه تولید و فروش داخلی و صادراتی گندله،
گندل��ه ریزدانه و کنس��انتره س��نگ آهن رش��د خوبی را
بهدست آورده است.

توسعه نوآوریها و فناوریهای حوزه معدن وصنایع معدنی معاون 
ت
علمی و فناوری ریاس��تجمهوری در ادامه با اش��اره به ظرفیتهای
معدنی و زمینشناسی در این استان به ویژه جزایر هرمز و قشم اظهار
ک��رد :با یاری خداوند متعال بهزودی با همکاری معاونت و این طرح
توسعه ،مستندی جهانی از جزایر قشم و هرمز باتوجه به تاکید رهبر
معظم انقالب به تصویر کش��یده خواهد ش��د و این جزایر را به مردم
ایران و دنیا بیش از پیش معرفی خواهیم کرد.

گروه معدن

editor@smtnews.ir

کگل دارای
پرتفوی غنی از
شرکتهای خارج
بورسی است که
ظرفیت بسیار
مهم این شرکت
ارزیابی میشود

مجری طرحهای اکتشافی
و معدن��ی اس��تانهای
کهگیلوی��ه و بویراحم��د و
ف��ارس از اتمام فاز پیجویی
پهن��ه اکتش��افی اس��تان
کهگیلوی��ه و بویراحم��د تا
پایان آذر خبر داد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو ،اب��اذر رحیمی
گف��ت :در راس��تای شناس��ایی و پیجویی ان��واع مواد
معدن��ی در اس��تان کهگیلویه و بویر احم��د ۲ ،قرارداد
پروژه ظرفیتیابی اس��تان در قالب یک پهنه اکتشافی
به مس��احت  ۷۰۱۷کیلومتر مربع منعقد ش��د که کل
س��طح اس��تان را در بر گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه
ایمیدرو در قالب حمایت از توس��عه معادن استانهای
کمبرخ��وردار این اقدامات را اجرایی کرده ،افزود :پروژه
نخس��ت اکتش��اف با پیش��رفت  ۹۰درصدی تا یک ماه
آین��ده و پ��روژه دوم با پیش��رفت  ۷۰درصدی تا پایان
آذر به اتمام میرس��د .پس از اتمام این  ۲پروژه ،نقش��ه
راه فعالیته��ای معدنی و بهدنب��ال آن صنایع معدنی
مرتبط تدوین خواهد ش��د .مجری طرحهای اکتشافی
و معدنی اس��تانهای کهگیلویه و بویر احمد و فارس با
اشاره به وجود ذخایر عظیم مواد معدنی گچ ،بوکسیت
و سلس��تین در ای��ن اس��تان گفت :مقدم��ات احداث
کارخانههای صنعتی گچ ،بوکس��یت و سلستین انجام
و پ��س از ارزیابیهای اولیه ،طرحهای امکان س��نجی
اس��تخراج و فرآوری مواد معدنی مذکور تهیه ش��ده و
در مرحل��ه مناقص��ه عمومی برای جذب س��رمایهگذار
اس��ت .وی ادامه داد :با توجه به وجود ذخایر باکیفیت
آهک و آهک فسفاتدار در استان مذکور ،پروژه احداث
کارخان��ه آهک هیدراته در حوالی شهرس��تان چرام در
ل حاضر با پیش��رفت
دس��تور کار ق��رار گرفته و در حا 
فیزیکی حدود  ۴۵درصدی ،با سرعت مناسبی در دست
اجرا است .رحیمی با بیان اینکه  ۱۴محدوده اکتشافی
برای تامین خوراک کارخانههای آهک و اسید فسفریک
ثبت شده ،گفت :موافقتهای الزم از نهادهای ذیربط
برای این محدودهها دریافت ش��ده است ۳ .فقره از این
درخواستها ،منجر به صدور پروانه اکتشاف شده و ۱۱
محدوده دیگر در مرحله صدور پروانه اکتشاف است.

خبر

اتمام پیجویی پهنه اکتشافی
کهگیلویه و بویراحمد بهزودی

تولید  ۱۴میلیون تنی گلگهر در نیمه نخست سال
اخیر بازدهی منفی داش��ته اس��ت .در سال جهش تولید با
همت و تالش ش��بانهروزی همکاران مدیریت گندلهسازی
و مدیری��ت فرآوری و با پش��تیبانی مدیریت امور معدن و
پیمانکاران مربوطه ،رکورد تولید به ش��رح زیر حاصل شد:
رکورد تولید ماهانه گندلهس��ازی ش��ماره ی��ک به میزان
 ۵۶۲۳۰۰تن ،رکورد تولید ماهانه گندلهس��ازی شماره دو
به میزان  ۵۳۸۲۱۲ت��ن و ارتقای رکورد مجموع به میزان
 ۱۱۰۰۵۱۲ت��ن و رکورد تولید ماهانه کارخانه کنس��انتره
خط چهارم (پلیکام) به میزان  ۲۵۷۵۲۶تن.
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