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به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،رر پی افزایش سرمایه ماههای گذ ته رک

ر ت

سیمان فارس ک خوزستان ک بیمه ملت ک انتشار اکراق جدید ،امرکز آخرین رکز مهلت
معامله سها قت د د این رک ر ت بورسی است.
براساس این گزارش ،سیمان فارس ک خوزستان ه به ر یل برخورراری از ما کیت ا ثر
ر ت های سیمانی  ،مارر ر ت های سیمانی بشمار می رکر ک کابسته به سازمان دامین
اجتماعی است ،با افزایش سرمایه  5۵ررصدی از محل مطا بات سهامداران ک آکرره ن دی،
از سرمایه اسمی  ۴۵۵به بیش از  ۵65میلیارر دومانی رسیده است.
بیمه ملت نیز بعد از به دنفس شاندن رک مجمع فوق ا عاره  5۵اسفند ک  9فرکررین برای
افزایش سرمایه (به ر یل عد رریافت مجوز سازمان بورس) 55 ،فرکررین نوبت سو
مجمع فوق ا عاره را برگزار رر ک طی آن سرمایه اسمی را با  0۵ررصد افزایش به 58۵
میلیارر دومان رساند.

اخص ل بورس اکراق بهارار دهران

نفرانس فلزات پایه ایران برگزار می

ور+جزئیات ماین نیوز

به گزارش خبرنگار ماین نیوز ،این نفرانس دوسط متال بو تن رر هتل پارسیان آزاری
دهران برگزار می ور.
پیشتر متال بو تن برای نخستین بار اقدا به برگزاری نفرانس آهن فوالر ایران رر
جزیره یش رره بور ک قاال رر رکمین دجربه رر دالش است دا نفرانس فلزات پایه ایران
را رر برگزار ند.
محوریت این نفرانس رکی فلزات مس ،آ ومینیو  ،سرب ک رکی متمر ز خواهد بور.
از جمله سخنرانان مطرح این نفرانس می دوان به محمد آقاجانلو (مدیر صنایع معدنی
ایمیدرک) ،مجید پورعطار (مدیرعامل

ر ت آ ومینیو

ایران) ،اقمد مرارعلیزاره

(مدیرعامل ر ت ملی صنایع مس ایران) ،محمد علیمحمدی (مدیرعامل ر ت آ ومینیو
ا مهدی هرمزال) ،ر تر ابوا فضل بنان (مدیرعامل

ر ت بازرگانی دوسعه صنعت رکی)،
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کجیهاهلل جعفری (مدیرعامل ر ت دهیه ک دو ید موار معدنی ایران) ،فر ید سلطانزاره (مدیرعامل ر ت مشاکره فلزات ک
موار آرمان آدرکپات) ،ر تر سیداقمد مشکانی (مدیرعامل گرکه معدنی ک بازرگانی زرمش) ،محسن بازار نوی (معاکن ما ی
اقتصاری

ر ت ملی صنایع مس ایران) ،پانته آ گرامی

عار ( ار ناس ار د رپاردمان فلزات غیرآهنی ایمیدرک) ،رضا

ا رف سمنانی (مشاکر ار د مدیرعامل مید و) ،سجار غرقی (مدیرعامل گرکه معدنی متما) ،اسماعیل ایزری (اقتصارران ک
عضو هیات مدیره یومینرال) ،سلمان نصر ( ار ناس ار د رکابط بین ا ملل ایمیدرک) ،سرمد آفرینش (مدیرعامل

ر ت

مشاکره ادریشی آرها س) ،ر تر پیمان مو وی (مدیر منط ه یورک اینوست) ،ر تر محمد بصیری (عضو هیات علمی رانشگاه
دربیت مدرس ،معاکن معدنی سابت کزارت صنایع ک معارن ک عضو هیات مدیره هلدینگ دوسعه معارن رکی ایران) ،ر تر
ارر یر سعدمحمدی (مدیرعامل هلدینگ دوسعه معارن رکی ایران) ،بیژن اکقدی (رئیس هیات مدیره انجمن معارن ک صنایع

مشاکره فلزات ک موار آرمان آدرکپات) ک بیورن سا سن (مدیر دکنو وژی هیدرکمتا ورژی رکی

ر ت ادودک فنالند) ا اره

چهار نبه

(رئیس میسیون معارن ک صنایع معدنی) ،هاری قامی (مدیرعامل گرکه  ،) MMMادابک خلیلی (رئیس هیات مدیره

ر ت

رر.

سرمایهگذاری  ۴۴هزار ک  ۵۵۵میلیارر ریا ی چاررملو رر یزر

ماین نیوز

به گزارش ماین نیوز ،هاری بشیررار افزکر :همچنین طرح های جمع آکری ک دصفیه فاضالب هر ارر ان ه با سرمایه گذاری
چاررملو عملیات اجرایی آن از سال  0393رکع ده است مراقل پایانی خور را سپری می ند ک انتظار راریم دا پایان ساال
جاری بهره برراری از آن آغاز ور.
کی ضرکرت اجرای این طرح از سوی چاررملو را نیاز دید کاقدهای صنعتی ک طرح های فوالرسازی چاررملو رر ارر ان به آب
صنعتی عنوان رر ک گفت :با استفاره از پساب های هری مشکل مبور آب صنایع مست ر رر مجتمع برطرف می ور.
رییس رفتر بورجه ک گزار ات چاررملو به طرح های فوالری رر رست ساخت ا اره رر ک افزکر :طرح اقداث ارخااناه فاوالر
چاررملو با ظرفیت دو ید ساالنه یک میلیون دن مش فوالر مهمترین پرکژه ر ت چاررملو است ه با پیشرفت بیش از 99
ررصد ،انشاهلل امیدکاریم رر نیمه رک امسال بهره برراری آز آن آغاز ور .ماره اک یه این ارخانه ه آهن اسفنجی است دا

قرار رارر دامین می ور .از طرفی کاقد اقیای مست یم مجتمع ارر ان نیز ه دا نون قدکر  %69پیشرفت فیزیکی را اتاه
رر سال آینده راه اندازی می ور ،ظرفیت این کاقد صنعتی نیز دو ید ساالنه  0میلیون ک  ۵۵۵هزار دن آهن اسفنجی است.
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پیش از بهره برراری از کاقد اقیای مست یم همین مجموعه از ر ت فوالر غدیر ایرانیان ه رر مجاکرت کاقاد فاوالرساازی

خبرنامه صنایع معدنی

سرب ک رکی ایران) ،قسن قسین لی (رئیس هیات مدیره انجمن صارر نندگان سرب ک رکی ایران) ،ر تر بهرا

کوری

صفحه ماره 5

یکی ریگر از طرح های ر ت ،کاقد نورر ر ت آهن ک فوالر سرمد ابر وه اسات اه  6۵ررصاد از
سها آن متعلت به چاررملو است .با بهره برراری از این کاقد دو یدی ،زنجیره دو ید فاوالر رر

ار ات

معدنی ک صنعتی چاررملو دکمیل ک از این پس دو ید فوالر ه از مرقله استخراج سنگ آهن رر ماعادن
چاررملو ک دبدیل به نسانتره آهن دا دو ید گند ه ک آهن اسفنجی ک سپس دو ید

اماش فاوالر ک رر

نهایت نورر ک دبدیل به محصوالت فوالری می ور رر ر ت چاررملو انجا می ور .بنابارایان

اعاار،

دوسعه پایدار ک پیشرک بورن رر دکمیل زنجیره دو ید رر ر ت معدنی ک صنعتی چاررملاو داحا ات مای
یابد.
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الز به گفتن است ه کاقد نورر ه رر قال قاضر مراقل آزمایشی ک دست های سرر ک گر را می گذارند به زکری به باهاره
برراری می رسد .همچنین رر مجاکرت همین کاقد رر سرمد ابر وه ،یک کاقد دو ید فوالر خا به ظرفیت سا یانه  6۵۵هازار
دن رر قال ساخت است ه کظیفه دامین فوالر کاقد نورر را بر عهده رارر اما دا آغاز بکار کاقد فاوالر خاا
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ابار اوه،

اماش
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موررنیاز کاقد نورر از فوالر ارر ان دامین می ور.
کی گفت :با افتتاح این طرح با غ بر  ۵۵۵نفر بطور مست یم ک  5۵۵۵نفر غیرمست یم رر این کاقدها مشغول باکاار خاواهاناد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.

کی طرح ریگر رر رست اجرای ر ت چاررملو را دوسعه ک افزایش  6۵۵هزار دن به ظرفیت دو ید ارخانه گانادا اه ساازی
ارر ان عنوان رر ک افزکر :پرکژه افزایش دو ید گند ه از  3میلیون ک  ۴۵۵هزار دن به  ۴میلیون دن رر این کاقد صنعاتای
رر قال اجرا است ه با پیشرفت فیزیکی  60ررصد ،رر پایان سال جاری به بهره برراری می رسد.
کی هزینه پیش بینی ده این طرح ها را با غ بر  ۴۴هزار ک  ۵۵۵میلیارر ریال با سهم ارزی  659میلیون یورک اعال

صفحه ماره 3

رر ه

از طریت دسهیالت صندکق دوسعه ملی دامین ده است .از ل اعتبارات پیش بینی ده برای اجرای این طرح هاا ،داا اناون
 3۴هزار ک  0۵۵میلیارر ریال هزینه ده است.
بشیررار یکی از مزایای کرکر ر ت چاررملو به بازار سرمایه را جلب سرمایه های مررمی ک اجرای طرح های سرمایه گاذاری
رر جهت دوسعه ک افزایش ظرفیت ک اجرای طرقهای جدید ک سورآکر بوره رانست.
کی افزکر :سرمایه ر ت رر زمان پذیرش رر سازمان بورس اکراق بهارار  ۵۵۵میلیارر ریال بوره است ه طی  0۵مارقلاه
افزایش سرمایه از محل آکرره سهامداران ،رر قال قاضر به  58هزار ک  35۵میلیارر ریال افزایش یافته است.
با این افزایش سرمایه طرح های دوسعه ر ت امل اقداث خط چهار ک پنجم دو ید نسانتاره ساناگ آهان ،افازایاش ک
نوسازی ما ین آالت ک دجهیزات معدنی ،نوسازی ها ک انجا اصالقات رر خطوط ارخانه فرآکری به منظور افزایش دو ید ،طارح
اقداث ارخانه گند ه سازی ،اقداث ارخانه فوالر ک اقیاء مست یم ،اقداث داسیسات آبرسانی ک اقاداث نایارکگااه سایاکال
در یبی به ظرفیت  ۵۵۵مگاکات اجرا د است.

دو ید فوالر ایران از  0۵میلیون دن گذ
 3هریور 039۵

خبرنامه صنایع معدنی

چهار نبه

از محل آکرره سهامداران رر قا ب افزایش سرمایه دامین ک قدکر  ۵8میلیون یورک اعتبارات ارزی طرح فوالر سرمد ابار اوه

ت میزان

به گزارش گرکه اقتصار خبرگزاری میزان ،انجمن جهانی آهن ک فوالر رر جدیددرین گزارش خور از ر د  ۴.9ررصدی دو ایاد
فوالر ایران رر  9ماهه نخست سال جاری میالری خبر رار.
دو ید فوالر ایران ه رر  9ماه نخست سال  5۵0۵با غ بر  9.6۴۵میلیون دن گزارش ده باور رر 9
ماه نخست سال جاری میالری به  0۵.0۵0میلیون دن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش دو ید فوالر جهان رر  9ماهه نخست سال جاری میالری نسبت به مادت مشااباه
سال قبل افت  0.5ررصدی را ته ک به  959میلیون دن رسیده است.
رر جوالی  5۵0۵دو ید فوالر ایران با غ بر  0.593میلیون دن بوره است ه ایان رقام باا ر اد 6.5
ررصدی رر مدت مشابه سال جاری به  0.3۵0میلیون دن رسیده است.

KP-PU-NL-01-027-A

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

Pg. 3

ظرفیت سازی محصوالت صنعتی رر سه رکره زمانی منتشر د .دصویر صنعت از  0۵محصول

استرادژیک دنیای اقتصاد

گرکه صنعت ک معدن :کزارت صنعت ،معدن ک دجارت گزارش جامع عملکرر این کزاردخانه رر سه سال گذ اتاه را باا باررسای
کضعیت  0۵صنعت استرادژیک ک مهم منتشر رر .این گزارش قکایت از آن رارر ه رر مدت زمان مورر بررسی  0۵محاصاول
ر د دو ید را دجربه ررهاند ک  ۵محصول باقی مانده رر دو ید ررجا زرهاند .ر د دو ید رک سو محصوالت استرادژیک رر سه
سال گذ ته رر قا ی صورت گرفته است ه فعاالن صنعتی از این رکره با رکران سخت دو ایاد یاار مای اناناد .رکره ای اه
دو ید نندگان با چا ش دامین موار اک یه ،دجهیز کاقدهای دو یدی ،به رکزرسانی دکنو وژی ،دامین ن دینگی مورر نیاز ،صااررات
صفحه ماره ۴

ک ر ور رر بازار راخلی مواجه بورند؛ چا شهایی ه بعضا دو ید نندگان را با انبارهای مملو از اال مواجه رر ،با این قاال آماار

رسیدن به دوسعه صنعتی ک را تن ن شه راه دو ید ک دجارت برای قر ت به سامات صاناعاتای

ادن را مای داوان یاکای از

چهار نبه

اعال

ماموریتهای محوری کزارت صنعت ،معدن ک دجارت براساس چشمانداز  0۴۵۴رانست .برای دح ت این مااماوریات نایاز ایان
کزاردخانه اخص های لیدی را درسیم رره است ه رر این خصوص می دوان به (افزایش سرانه ارزش افازکره صاناعاتای،
افزایش سرانه دو ید ناخا ص راخلی ک افزایش سهم رر ارزش افزکره صنعتی جهان) ا اره رر؛ همچنین داوجاه باه صاناایاع
پیشران ک مارر ه مودور محرک سایر صنایع با ارزش افزکره ک ا تغا زایی باالدر هستند ،بهعنوان صنایع اک ویترار ک منتخاب
برای دوسعه صنعتی شور رر این ماموریت مورر دوجه قرار گرفته است .اهداف پیشبینی ده اگرچه برای رکره بلانادمادت
رر نظر گرفته ده است ،اما آمارها قکایت از آن رارر ه این کزاردخانه رر سه سال گذ ته رر پیشبرر این هدف موفت عمال
رره است .از جمله رستاکررهای اجرای برنامه راهبرری ه ا بته رر بلندمدت پیشبینی ده است میدوان به صنعتی
ایران رر سال  0۴۵۴ک قرار گرفتن رر دراز شورهای نوظهور صنعتی ،ارد ای اخص سهو ت انجاا

ادن

ساب ک اار باا اجارای

برنامه های بهبور فضای سب ک ار ،رقابتپذیر دن صنعت ک معدن شور با فناکری های نوین ک پیشرفته ،اردا اا ک دا اویات
پیوندهای منط های ک بینا مللی از طریت انع ار دفاهمنامههای دجاری ا اره رر.



هفت ماموریت اقتصار م اکمتی

عالکه بر برنامه راهبرری این کزاردخانه رر چشمانداز  ،0۴۵۴رر راستای اجرای سیاست اقتصار م اکمتی نیز  05برنامه ملی ک
 6۵طرح ملی به دصویب رسیده است ه رر این راستا این کزاردخانه مسوکل اجرای یاک بارنااماه مالای (داوساعاه اقاتاصاار

معدن ک صنایع معدنی ،سیاست های دجاری ( نترل کاررات) متناسب با دوان دو ید راخلی شور ک دوسعه صاررات غایارنافاتای)
ده است .از سوی ریگر با دوجه به اک ویتبندی پرکژهها رر ستار اقتصار م اکمتی ،هفت ماموریت نیز برای این کزاردخانه رر
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رانشبنیان) ک  ۵طرح ملی (ارد ای بهرهکری رر زنجیره دو ید ک مصرف گند  ،آرر ک نان ،دوسعه ک نوسازی صنایع شور ،دوسعاه

خبرنامه صنایع معدنی

ده قکایت از گذر از این رکران سخت با رکند مثبت رارر.

نظر گرفته ده است ه عباردند از »رکنت دو ید ک دعیین دکلیف هفت هازار ک  ۵۵۵کاقاد داو ایادی
مشکلرار با هدف فعال ررن آنها«» ،ایجار دوازن زنجیره موار اک یه مورر نیاز ک دوسعه صنعت فاوالر
ک مس شور برای دو ید پایدار «» ،ارد ای رقابت پذیری کاقدهای دو یدی وچک ک ماتاوساط باا هادف
افزایش صاررات «» ،مدیریت هدفمند کاررات رر راستای قفظ دراز مثبت دجاری«» ،افزایش صاررات
اال ک خدمات غیرنفتی به میزان 0۵میلیارر رالر رر سال  039۵نسبت باه ساال » ،«039۴داکامایال
طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی  6۵ررصد« ک »دکمیل ک راهاندازی  36طرح ماهام ک مالای«.
ماموریت هایی ه رر راستای بازگرراندن رکنت به بخش دو ید رر نظر گرفته دهاند ک فعاالن صاناعاتای
امیدکارند با اجرایی ررن آنها برخی از مشکالت بخش صنعت ک معدن مردفع ور .آنچه مسلم است باا
اجرای برنامه راهبرری رر چشمانداز  0۴۵۴ک ماموریتهای پیشبینی ده رر سیاست های اقتصار ما ااکماتای

ااهاد ر اد

بیشتر رر بخش دو ید خواهیم بور.
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کضعیت دو ید صنایع منتخب

براساس گزارش عملکرر منتشر ده از سوی کزارت صنعت ،معدن ک دجارت رر سه سال رکره فعا ایات رک ات یاازرهام از
مجموع  0۵محصول مورر ارزیابی ،فوالر خا  ،محصوالت فوالری ،نسانتره سنگ آهن ،گند ه ،آهن اسفنجی ،سایاماان ،کانات،
الستیک خوررک ،پترک یمی ک دلویزیون افزایش دو ید را دجربه ررهاند .آمار اعال

ده قکایت از آن رارر ه رر ساه رکره

فعا یت رک ت یازرهم ،دو ید فوالر خا افزایش 3میلیون ک  5۵۵هزار دنی ،محصوالت فاوالری افازایاش یاک مایالایاون ک
5۵۵هزار دنی ،نسانتره سنگ آهن افزایش 0۴میلیون دنی ،گند ه افزایش دو ید رک میلیون ک  9۵۵دنی ،آهان اسافاناجای

صفحه ماره ۵

هزار رستگاهی ،الستیک خوررک افزایش دو ید  50هزار دنی ،پترک یمی افزایش دو ید  03میلیون دنی ک دلویزیون افزایش
 3هریور 039۵

خبرنامه صنایع معدنی

چهار نبه
افزایش دو ید سه میلیون ک  9۵۵هزار دنی ،سیمان افزایش دو ید سه میلیون ک  ۵۵۵هزار دنی ،کانت افزایش داو ایاد ۴9

دو ید ۴۵۵هزار رستگاهی را دجربه ررهاند .ا بته رر این گزارش دا ید ده ه ظرفیتسازی سیمان رر رک ت یازرهم /۵
 ۵میلیون دن بوره است ه رر عین قال قدکر  5میلیون دن از ظرفیت خطوط قدیمی جمعآکری ده است.
رر نار محصوالت استرادژیکی ه این رکره را با ر د دو ید سپری ررند ،مش آ اومایانایاو  ،ماس
ادد ،خوررک سواری ،امیون شنده ،ادوبوس ک مینیبوس رر مدت زمان مورر بررسی رر دو ید ررجاا
زرند؛ به طوری ه دو ید این محصوالت رر سه سال گذ ته ثابت مانده است .با دوجه به کضعیت دو ید
رر سه سال گذ ته می دوان گفت گزارش منتشر ده عالمت امیدکار نندهای است اه صاناعات از
افتی ه رر سالهای قبل به ر یل اهش قیمت نفت ،اهش ررآمدهای رک ت ک مبور د اضا رر باازار
با آن مواجه بوره ،خارج ده است ه این امر نشانرهنده مثبت دن رمای صنعت رر صورت اصاالح
ساختارها ،رفع برخی موانع رر سبک ار ،خرکج غیردورمی از ر ور ک رر نهایت مثبت دن آمار دو ایاد
سایر محصوالت صنعتی خواهد بور.
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ررس هایی از رک ا گوی جهانی دوسعه

معارن دنیای قتصاد

گرکه صنعت ک معدن :بررسی اقتصار معدن رر شورهای رارنده ذخایر معدنی ک ن ش آن رر ریگر بخشهای اقتصار ،همچنیان
نحوه برخورر قا میت با بخش معدن رر جهت ارد ای ن ش آن رر اقتصار ،مک قابل دوجهی به سیاست گاذاری باخاش ماعادن
ایران از زکایای مختلف می ند .رر کاقع سیاستگذاری برای بخش معدن ک صنایع معدنی رر سطح الن ،مستلز

ناخت عمیت

ماهیت بخش ک ن ش موثر آن رر اقتصار است ه دح ت این امر رر سایه ناسایی ررپاهای اصلی بخش معارن رر باخاش هاای
مختلف اقتصار ملی م دکر خواهد د.
صفحه ماره 6

بخش را دغییر رار .بر اساس گزار ی ه از سوی رفتر مطا عات انرژی ،صنعت ک معدن مر ز پژکهشهای مجلس منتشر

اده

یک م ایسه دطبی ی میان اقتصار معدن رر شورهای یلی ،انارا ک ایران صورت گرفته است .مطابت مشاهدات علمی صاورت
گرفته رر اردباط با بخش معدن یلی ک انارا میدوان رریافت ه رر هر رک شور ،سیاستهای قمایتی هدفمند ک موثر جاهات
ارد ای بخش معدن ک صنایع معدنی رر رستور ار سیاست گذاران قرار را ته ک اقدامات جدی بارای جاذب سارماایاه گاذاری
خارجی رر معارن بزرگ م یاس صورت پذیرفته است ه از جمله آنها میدوان به سیاسات هاای قاماایاتای ماا ایاادای ک ریاگار
مشوقهای سرمایه گذاری ا اره رر .بر اساس گزارش رسمی سازمان زمین ناسی آمریکاا رر ساال  5۵0۴قادکر 59 /9
ررصد ذخایر زمین ناسی ناخته ده معدنی رر جهان ،رر یلی قرار رارر .این مفهو به آن معنا است ه ایالای باه طاور
با وه میدواند بهترین م صد سرمایهگذاران رر بخش معدن ک صنایع معدنی با د .متوسط سهم بخش معدن از دو ید ناخاا اص
راخلی یلی طی سالهای  5۵۵8-5۵0۴قدکر 03ررصد ،برای بخش معدن انارا رر سال  5۵03قادکر  3 /۴ررصاد ک رر
بخش معدن ک صنایع معدنی ایران طی سالهای  5۵۵9دا  5۵05قدکر یک ررصد بوره است .با دوجه به ن ش بسیار با اهمیات
معدن ک صنایع معدنی رر اقتصار شورهایی همچون یلی ک انارا ،میزان سرمایهگذاری رر این قوزهها نیز قابل دامل اسات؛
به نحوی ه یلی بیش از  99میلیارر رالر را رر قا ب  ۴5پرکژه طی سالهای  5۵0۵-5۵5۴رر این باخاش سارماایاه گاذاری
خواهد رر .همچنین انارا رر سال  5۵03بیش از  0۵میلیارر رالر سرمایهگذاری رر بخش معدن ک صنایع معدنی خور را تاه
است .این رر قا ی است ه رر سال  5۵05رر بخش معدن ایران مبلغ  ۵ /99۵میلیارر رالر اعم از ا اتاشااف ک اساتاخاراج

این شور با این قجم پتانسیل معدنی ،ف ط رر چند ر ته فعا یت معدنی ،بهصورت ا تشااف ک باهاره بارراری ماعاارن بازرگ
م یاس ،با مشار ت ر تهای بینا مللی بزرگ م یاس ،همراه با مشار ت ر ت رک تی « د کو »است ه ماناجار باه ر اد
قابل دوجه بخش معدن یلی ده است .نحوه سرمایهگذاری رر معارن انارا بهطور اامال خصاوصای
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سرمایهگذاری ده است .بررسی نحوه سیاستگذاری برای جذب سرمایهگذاری رر بخش معدن یلی نشان میرهد ه دمر ز

خبرنامه صنایع معدنی

ایران ،این امکان را فراهم می سازر ه ررک ررستی از کضعیت بخش رر ایران به رست آکرره ک رر صاورت ازک

ناگااه باه

چهار نبه

بررسی ن ش بخش معدن ک صنایع معدنی رر سبد اقتصار شورهای رارنده ذخایر معدنی منتخب ک م ایسه آن با بخش ماعادن

بوره ک ر تهای رک تی رر سرمایه گذاری معدنی به هیچ عنوان کرکر ندارند .با دوجه باه ماوارر یاار
ده ،به نظر می رسد ایران رر صوردی ه بخواهد متناسب با پتانسیلهای معدنی خور ،بخش ماعادن ک
صنایع معدنی خور را ارد ا رهد ،باید اکال قمایتهای موثر ک هدفمند از بخش معدن را رر رساتاور اار
قرار رهد .ثانیا برای رقابت پذیر ررن بخش معدن ،اقدامات جدی جهت قضور ر ت هاای

انااخاتاه

ده معدنکاری برای قضور رر صنعت معدن ایران انجا راره ک رر جهت ا تشاف ک استخراج معارن رر
م یاس جهانی ،اقدامات جدی ک ررخور دوجهی انجا رهد.
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