خبرنامه صنایع معدنی
شما ه چهر و یکم

یک نبه
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تمامی منما ها تیدند










تماامای ماناماا هاا
کمتاندک ملی ک ند

تایداناد

کخار

ای

باال و پاینن قنمت ها منماا
عما

ناناهاریاه و

کفزکیش  5۴41صد تایداناد شاماش فایال
مر ک ماه
ی
و طرح  1منلنی تنای نانادداه مااس
کفتتاح می شی

باسک فیال

کخر

خبر ،عبدکدرضا شنخا  ،بنر کنهمن ا فرمایا

کظها کت هفته نذشته ک بر تر ا

 ۴کشتباه منمانی

کخلی

به نزک ش منما

هفتهک

کم اا

ه نذشت

کیرک چها همنن تیدند ننده فیال جها کمت

صد منما تیدند

ی بنا

م او

منما

ینس جمهی مبنی بر کمتاندک

کبطه با
نبی

15

کشت :کودنن با کمت ه چننن کظها کتی کس می یک

م ئی مطرح میشی 4
و

کفزو  :تمامی منما ها

کمتاندک
ویژهک

تیدند

کخر

ننز کمکا تیسیع آ ها وجی ندک
ک

دذک نتر سیا

بر و

ی کمتاندک
و ک ک ه کمتاندک

ملی ک ند و بدو
ننز

مهر

کین کبطه قت

نفنت منما ها صی ت میننر 4

بنر کنهمن ا فرمایا منما نفت :تمامی ا خانهها منما ننز به آسمای گاهها جدید
مههز شدهکند و کس سمانی ه میک کس معد تا مرحلهک
مرکحر نفنت آ می

ه منما خا ج میشی

تمامی

کسمایش قرک میننر 4

و تأ ند ر  :حرفها آقا تر ا

شاخص ر بی س کو کق بها ک تهرک

ی کمتاندک

ملی ک

ند سیمان خبر

ک شدیدکً تکذیب منکنم سیرک کنر تا نی

قنمت کو کق بها ک نروه منما

صا کت

تا یخ5931/52/82 :
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منما

وند خیبی ک پ ت مر نذکشته دنر کصلیکش نفنت منامب منما کیرکنی کمت4
کبطه با باسک صا کت و کخلی منما تصریح ر  :صا کت

شنخا

نفنت پاینن نن ت بلکه کین اهش بخاطر کس مت ک
و کظها

ر 85

باسک عرکق کمت4

کشت :کخنرکً به دنر آسک شد برخی کس شهرها کس مت کعش و ماخت و ماس جدید قرک بر کین شده کمت تا

با یگر با کیزنیها صی ت نرفته منما به عرکق صا

شی 4

بنر کنهمن صنفی ا فرمایا منما به »ن نم آنالین «کضافه ر :
منزک به 98
و

صد اهش یافته و دنر آ ننز به خاطر

کبطه با تیدند منما عنیک

ر  :تیدند تابع باسک کمت

 8ماه کخنر به ن بت چند ما نذشته وضعنت می بهتر

ونق یعنی  35و  35ک 4

ما 35و  35و پنش کس آ تا 1منلنی و هفتصد و حتی 2منلنی تن هم می مند کما

۴منلنی و 955هزک تن منده کمت

وکقع

صفحه شما ه 2

حا حاضر به

یک نبه

و نفت :تیدند

با ما ها

ک فعا

نند4

طی کین چند ما نذشته  55صد اهش تیدند کشتهکیم4

منمانی تسنیم

ندک ند 4نه کس نظر منطقهک

بن تر ا خانهها کحدکثی منما تیجنه کقتصا

آ کحدکث شدهکند و نه کس نظر مصرف

ه

میخت و نه کس نظر باسک محصی 4
به نزک ش خبرنگا کقتصا

خبرنزک

انا تلگرکمی خی

ت ننم ،مح ن جال پی

مطلبی به میضیع مدیریت م کر

ماسک منما کس می مدیرک عامر شر تها تیدند ننده پر کخت:
» خبرها خیکندم مدیر عامال شر تها تیدند ننده منما به تیکفق مندهکند تا با مهمنهبند تیدند ،م کر ماسک
منما

ک مدیریت نند 4چند نکته به ذهنم مند:

کو  :کنر

بر می و تهزیه و تحلنر میشد ،کحتماالً کین همه ا خانه منما
وم :چنانچه

مهلس ه

منانهها

ی

ی کحدکث نمی شد4

هه  25کتاقها باس نانی و ت کرها حرفهک کی تا نی نمی ر ند،کحتماالً با پاف ا

حیسهها کنتخابی خی وعده کحدکث ا خانه و کشتغا

منطقهک  ،چند ا خانه منما کحدکث می شد4

ک ک ه بی ند،

کین صی ت ،شاید کمروس قنمت منما

نمایندنا

هر شهر و

 82شهریی 5931

ما ها کبتدکیی هه  25آما

متی کس منزک

تیدند و مصرف

مترس قرک مینرفت و آما ها

خبرنامه صنایع معدنی

شده کمت کما کین منزک تیدند فاصله سیا

 ۴کشتباه

وکقع 15

صد منده کمت سیرک عرکق تمایر کشته تا ا خانهات خی شا

صد حهم صا کت ما به عرکق بی

ه کین

متر کس پفک

نمکی بی 4
میم :خطا بز گتر کین کمت ه بن تر ا خانهها کحدکثی منما تیجنه کقتصا
منطقهک

ه

ا خانههایی ه
ا خانه منما

آ

ندک ند 4نه کس نظر

کحدکث شده کند و نه کس نظر مصرف میخت و نه کس نظر باسک محصی  4آیا همه
حا حاضر م غی تیدند منما ه تند ،تیجنه سی ت محنطی هم ک ند؟ کحدکث
منطقهک

ه به خ ک ادی فرو فته و پنشبننی میشی

ما ها آینده به دنر

مبی آب با مهاجرت و اهش ماخت و ماس میکجه شی  ،چه تیجنهی ک ؟ آیا کنر قنمت حامرها
کنرژ به قنمت وکقعی تبدیر شی  ،تدکوم فعادنت یک ا خانه منما

میتیکند تیجنه کقتصا

کشته باشد؟ کصالً کین

ا خانهها میتیکنند قابت نند؟

Pg. 2
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به یا بناو یم ه
قد منما وک

هه  15هم وقتی بدو محامبه تصمنم نرفتند
ی

ر ند ه برک حمر آ کس بنا

ها ک تش کمتفا ه نند 4کین فرآیند آ قد طی
فا س تبدیر به منگ شد و

آمدها نفتی ک خرج ماخت و ماس

به شهرها ،امنی

ی وجی ندکشت و ناچا شدند کس امنی -

ند ه منما ها وک کتی و

نهایت ناچا شدند منما وک کتی ک به
ک یم ه کمروس فرمی ه و کس

چها م :ا خانهها قدیمی سیا

ی

نند ،آ

تیها به دنر طیبت هیک خلنج

یا بریزند4

ه خا ج شدهکند و

حضی ندک ند 4آیا هزینه کمتهالک محامبه شده کین ا خانهها پامخگی

قابتی وکقعی کمکا

باسک

جایگزینی یا تبدیر به کح ن ر

ک کمه
مرمایه

مهامدک ک کین ا خانهها ه ت؟
صفحه شما ه 3

پامخ ک

و کس می

یگر حیسه کثرنذک

باال و پاینن قنمت ها منما
قنمت منما

برخی کس

و م ئیدنت فرکوک ت کرها تخصصی کپر نگ تر جلیه می هد«4

ننهریه و عما

سیمان خبر

ی ها منطقه خاو منانه و آفریقا کس جمله

به نزک ش منما خبر قنمت منما

برخی کس مناطق

محصیالت منمانی تیمط غی منما کین

ی ننهریه

ی یعنی شر ت کنگیت

بر کماس نزک ش منت ر شده تیمط ن ریه نلیبا ممنت

ی ننهریه و

مه ماهه وم ما  8552م علی غم اهش قنمت
کوکیر کم ا

بعضی کس مناطق

قنمتی بنن  ۴435تا  249۴ال و با تیجه به برند تیدند فروخته میشی

شد مریعی ک تهربه ر 4

حا حاضر ن ه  15نلینرمی منما با
حادی ه پنش کس کین هر ن ه با قنمتی

حدو  ۴458ال به فروش می مند4
کین کفزکیش قنمت عالوه بر کفزکیش قنمت مایر محصیالت ماختمانی کس جمله پیششها ماختمانی ،محصیالت بتنی و 444
منهر به کفت فعادنتها ماختمانی و همچننن باسک معامالت م کن و ماخت و ماس
کین میضیع

حادی کمت ه

کین مناطق شده کمت4

ی هم ایهما یعنی عما  ،تیدند وعرضه بنش کس کندکسه منما تیمط

همرکه کشتن یک کثر بلند مدت میجب اهش قنمت منما
کین نزک ش قنمت منما

باسک

کخلی عما با اهش 945

به نزک ش منما خبر تغننرکت قنمت منما
 25ال

KP-PU-NL-01-041-A

ی عما

متخیش تغننرکتی بی ه

کمت4
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خبرنامه صنایع معدنی

یک نبه

تأ ند ک

به کین پرمشها و پر کختن به چننن کمی

کس یک طرف بر کهمنت شفافنت آما

و ضرو ت تدوین کمترکتژ

کفزکیش 5۴41
منزک

صد تیدند شمش فیال

تیدند شمش فیال

ی

ی طی مر ک ماه5۴41 ،

ی عما شده کمت و بر کماس
صد همرکه نر یده کمت 4

عما به نینهک بی ه کمت ه قنمت فروش کس حدو

ما  8552به  2۴41ال به کسک هر تن منما

مر ک

ی کما کت با

ما  8551منده کمت4

ماه ایمیدرو

صد و
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مدت  1ماه ما

جا

بنش کس 1

صد شد یافت4

Pg. 3

و صنایع معدنی کیرک  ،شر تها فیال ماس

به نزک ش وکبط عمیمی ماسما تیمعه و نیماس معا

منلنی و  185هزک و  ۴29تن فیال خام تیدند ر ند 4کما کین قم

ی طی مر ک ماه ،یک

مدت م ابه ما نذشته ،یک منلنی و  999هزک و

 952تن بی 4
کس ماه فرو ین تا پایا مر ک ننز  5منلنی و  122هزک و  ۴5تن بی

منزک تیدند شر تها فیال

م ابه ما نذشته ( 5منلنی و  852هزک و  5۴2تن)149 ،

ه ن بت به آما مدت

صد شد ن ا می هد4

کین منا  ،شر تها بز گ فیال ماس شامر »فیال مبا ه«  8منلنی و  822هزک و  15۴تن» ،فیال خیسمتا « یک
منلنی و  ۴55هزک و  ۴۴8تن» ،ذوب آهن کصفها « یک منلنی و  ۴2هزک و  ۴25تن» ،فیال هرمزنا «  ۴92هزک و 958
تن» ،مبا«  823هزک و  525تن» ،فیال خرکما «  8۴8هزک و  15تن» ،فیال آدناژ کیرک «  51۴هزک و  99۴تن و ننز

صفحه شما ه 4

»نروه ملی صنعتی فیال کیرک «  88هزک و  525تن فیال خام تیدند ر ند4

منلگر  ،و ق نادیکننزه خی و ،و ق نرم ،دیده و غنره)

ی تیدند شد ه

( 2منلنی و  295هزک و  ۴3۴تن) ،حا ی کس اهش حدو 542
شر تها فیال
تیدند

صد کمت4

مر ک ماه  ،31یک منلنی و  953هزک و  925تن کنیکع »محصیالت فیال

« تیدند ر ند ه کین منزک

مقای ه با قم مدت م ابه ما ( 3۴یک منلنی و  9۴1هزک و  55۴تن) ،حا ی کس اهش 845

و طرح  1منلنی تنی نندده ماس کم ا کفتتاح می شی
ینس هنات عامر ماسما
ماس (

تیمعه و نیماس معا

مهمیع  55منلنی تن)

ایمیدرو

و صنایع معدنی کیرک کعالم ر  :کم ا

ربامنا

نفت:

منلنی تن ن انتره منگ آهن

ناحنه معدنی منگا ،

 55منلنی تن به ظرفنت نندده

ی کفزو ه خیکهد شد4

حا

حاضر کیها ظرفنتی معا

مت کجرکمت ه

ما جا

کوکخر ما جا

 51منلنی
با کهکندکس

و طرح می

کشا ه،

و ما  ،32سنهنره صنعت فیال متیکس

کمتا کقتصا مقاومتی میتیکند ک سش کفزو ه باالیی کیها

ر  :به کسک هر وکحد محصی معدنی حدکقر تا مه برکبر ک سش کفزو ه کیها میشی

م ئله

تن نندده و 55

کمتا کهدکف منامتها کقتصا مقاومتی کمت4

ربامنا با بنا کینکه معد
خصیص عناصر نا

و طرح  1منلنی تنی نندده

خا ی ه کیمند و ننز برک آ برنامه یز

و همچننن به مذک رکت شر تها معتبر بنن کدمللی برک مرمایهنذک

ند،
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و کفزو  :با که ندکس طرح ها نندده و ن انتره منگ آهن،
خیکهد شد ه کین م ئله

صد کمت4

ی کفتتاح می شی 4

به نزک ش وکبط عمیمی کیمند و ،مهد

کظها

مقای ه با منزک تیدند مدت م ابه ما 3۴

یک نبه

عالوه بر کین  1ماه نخ ت ما جا

خبرنامه صنایع معدنی

 2 ،منلنی و  585هزک و  52تن کنیکع محصیالت فیال

(تنرآهن ،الف ،و ق عریض،

ه کین

ر ه  ،ب نا باالتر کمت4
طرحها معد و صنایع

معدنی پس کس برجام کشا ه ر و نفت :با وجی کینکه یا کشت تفاهمها خیبی کنهام شده ،کما برک
ما و میضیع مهم یکی جذب منابع خا جی و یگر کنتقا تکنیدیژ
شر تهایی ه

وس ب نا کهمنت ک ؛ بنابرکین با

حا مذک ره ه تنم ،کعالم ر هکیم ه حتما باید با یک شر ت کیرکنی شریک شیند

تا کنتقا تکنیدیژ هم صی ت ننر 4

و کفزو :

KP-PU-NL-01-041-A

حادی ه تا پنش کس برجام  ،شر تها خا جی غبت چندکنی به مذک ره برک مرمایهنذک

با کیرک ندکشتند،

ک نی شر تها مهم بنمه جها همچی ماچه کیتادنا ،یفاس فرکن ه  ،هرمس آدما و همچننن بنمه ضمانت
Pg. 4

ی ها

ره و
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ژکپن ننز میکنع ک بر کشتهکند و میتیکنند پروژهها فاینانس ک ضمانت نند4

باسک فیال

هفتهک

کخلی

ه

نذشت استیل پدیا

تالش تیدند نندنا مقاطع برک بهبی باسک

ی باسک آنقد قی کمت ه کین

هفته نذشته همچنا ک کمه کشت ودی

تصمنمننر ها ک بیتأثنر می ند4

صفحه شما ه 5

به نزک ش کمتنر پدیا ،تیدند نندنا

نذشته پا ک کس کیره تیکفق بنرو نذکشتند و شروع به تخفنف ک
کین ن

خصیصی کس وس کو
ما

ر ند؛ ضمن آنکه تعدک سیا

یچک کح اس می نند با کنهام کین برنامه فرصتها فروش ک به ا خانهها

وکنذک می نند؛ به همنن دنر متر ا شنامی

باسک فیال کمندوک به مند به یک نتنهه کمت4

نهایت تیدند نندهها خصیصی و یچک برنده قابت خیکهند بی و بز گها با تیجه به طیالنی بی
و هزینه تیدند باال
»وکقعی ر



بنلت

قنمت بنلت
چند انا

کس تیدند نندنا

تها شر ت نکر هکند 4تیدند نندهها بز گ به نبا منامت نقد فروشی و میخ به

تمام بخشها تقاضا ه تند 4ا خانهها

فرآیند تصمنمننر

قابت عقب میمانند 4تنها که چا ه برک تیدند نندنا بز گ ،صا کت کمت و برک صا کت تنها که

نرخ ک س« و صا کتی ر

کمت ه آ هم بحث خی

منامتها تیدند تها

ک ک 4

باسک کیرک
باسک کیرک هفته نذشته ثابت بی  4محصی فیال خیسمتا
 5831تیما

باسک پن نها نمیشد؛ کما محصی ک فع کس

تمام شده پن نها میشد 4مایز  515منلیمتر ا خانهها خصیصی ب تگی به طی

تحییر کس  5825تا  59۴5تیما عرضه میشد؛ ودی تقاضا ب نا محدو بی 4

و محر

هفتهها آینده شاهد محدو یتها بن تر

عرضه شمش خیکهنم بی  4کین کمر و علت ک :
 -5سمننه خا جی :به علت ونق
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خبرنامه صنایع معدنی

یک نبه

یچک ه کس هنچ منبعی حمایت نمیشیند و برک بقا خی شا تالش می نند هفته

باسک خاو و و آشنا شد

خا جیها کفزکیش یافته کمت؛ به همنن دنر تیدند نندنا

خریدک ک

خا جی تقاضا

کصلی به خصیص فیال خیسمتا

صا کت کختصاص می هند 4هفته نذشته سمزمههایی برک کفزکیش قنمت شمش
قنمتی بنن منگآهن تا شمش آ چنا

بههم یختن تعا

خرید شمش کس کیرک

بههم پنیمته تعریف شده ه تغننر

تیدند خی

تیمط

ک بن تر به

بی س اال شننده شد؛ کما سنهنره

یک عنصر باعث تغننر

یگر االها و

قنمت و باسک خیکهد شد به همنن علت قنمت همچنا ثابت ماند4

 -8سمننه کخلی :کفزکیش قنمت شمش باعث کفزکیش قنمت منلگر برک
شد و همنن کمر باعث اهش فروش و
کفزکیش قنمت نن ت4

نهایت تیدند

هفته آینده به علت

ا خانهها

یچک خیکهد

کین ا خانهها میشی  ،بنابرکین کمکا

ی و تعطنلی ،کنتظا

کس باسک نمی و و همنن شرکیط

نبا خیکهد شد 4فقط شاهد کفزکیش صا کت شمش خیکهنم بی 4

KP-PU-NL-01-041-A

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

Pg. 5

کیرک چها همنن تیدند ننده فیال جها

کمت استیل پدیا

هتر »نرند حنات « وبی برنزک شد4

میمنن نفرکنس چ مکندکس صا کت فیال کیرک هفتم مپتامبر ( 55شهریی )

به نزک ش کمتنر پدیا ،نیک جعفر طهرکنی ،ینس کمی بننکدملر کنهمن تیدند نندنا و صا
مخنرکنا کین همایش بی

ه با کمتنا به جدکو و نمی ک ها آما

منما و آدیمنننیم کیرک

عرصه جهانی ک کئه ر 4



فیال کیرک

تبه چها هم ک به خی کختصاص ک ه و برکماس آما نمرک کیرک

مدت یا شده صا کت فیال

یک نبه

،

صد ن بت به مدت م ابه ما قبر شد صا کت کشته

صفحه شما ه 6

ی به  818منلنی تن به ک سش

ال می مد4
کس  85ژوئن تا  85ژوئنه (تنر  185 )31هزک و  ۴55تن بی ه ه

برکماس آما همنن ماسما  ،صا کت محصیالت فیال

صد ن بت به تنر ما نذشته کشته کمت 4همچننن کین آما حا ی کس آ کمت صا کت تنر باالتر کس متیمط ۴

ماه نخ ت ما بی ه کمت 4شر ت فیال مبا ه تبه نخ ت ک
صا کت برنامه یز شده برک ما جا
همچننن می تیک

صا کت کشته و به نبا آ فیال هرمزنا قرک

ک 4

( 85( )5931ما س  8552تا  85ما س  )8555ننز برکبر با 2منلنی تن کمت4
ما جا

ید ه متنابی به کهدکف صا کتی

و برکماس آما کعالم شده کس می نمرک کمکا پذیر

کمت4



جها

مس و منگآهن کیرک

آما ها تیدند ن ا می هد ن انتره مس ،ن انتره منگآهن و میدنبد مهم باالیی ک
کختصاص ک هکند 4به عبا ت یگر کیرک قدم ها کمامی و و به جلییی ک
بر کشته چرک ه کین میک می آو

سمننه تیدند و صا کت ن انتره فلزکت پایه

ی فرکهم ر ه و ک سشکفزو ه باالتر

 ۴ماه نخ ت کم ا بنش کس  955هزک تن بی ه ه شد 88/2۴

قبر کشته کمت 4تیدند ن انتره منگآهن ننز
تیدند منگآهن کنه بند ننز

کین مدت شد 51/2۴

صد

ک به  1/1منلنی تن مانده کمت 4با کین وجی

صد

تیدند 5/3منلنی تن و  ۴/51منلنی تن شاهد کفت تیدندکت به منزک 5/95
تیدند نندده جدید

ما

صد

کشته کمت4

تیدند آهنکمفنهی بی و تیدند

بخش تیدند نندده و شمش فیال
جا

مقای ه با مدت م ابه ما

کشته به  3/2منلنی تن منده کمت4

مدت یا شده  8/5۴منلنی تن بی ه ه شد 52/11

کین آما همچننن ن ا می هد ه کیرک شاهد شد 9/3

بی یم 4کس آنها ه ا خانهها

صد

ک ند 4با تیجه به آما  ،تیدند

به ترتنب با

صد و 9/99

کهکندکس

 82شهریی 5931

ن انتره مس

بن تر

ک برک

تیدندکت معدنی کیرک به خی

خبرنامه صنایع معدنی

نظر نرفتن کنیکع مختلف محصیالت فیال

 58۴منلنی و  852هزک

شد 22

ک تباط با

 ۴ماه نخ ت ما ( 31کس  85ما س  8552تا  85ژوئنه) صنعت فیال کیرک فرکتر کس کنتظا عمر ر ه و

بنش کس  8منلنی تن صا کت کین بخش بی ه ه بنش کس 55
کمت 4با

نزک شی کس میقعنت فیال  ،مس و منگآهن ،نندده،

جها

منا تیدند نندنا فیال جها کیرک
تها ت خا جی

نندنا منگآهن کیرک کس

صد

میشیند ،تیدند کین

محصی کم ا کفزکیش خیکهد یافت4



ظرفنت نندده کیرک

 82ا خانه ننددهماس
کفزکیش خیکهد ک و آ
منلنی تن فیال

مت ماخت ک یم ه ظرفنت تیدند نندده
ک به  55منلنی

تن خیکهد ماند ه کین منزک

ی

ک  1۴منلنی

تن

نندده برک تیدند 15

افی خیکهد بی  4کدبته تا پایا برنامه ش م تیمعه بنش کس  ۴5/9منلنی تن کس کین منزک قابر کمتفا ه

نبی ه و ماسک آ کمکا صا کت به صی ت نندده یا با تبدیر به آهنکمفنهی ک ک  4با تیجه به کفزکیش قنمت نندده
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مقای ه با منگآهن (کفزکیش قنمت نندده 23

صد بی ه

صد بی ه کمت) بدیهی

حادی ه شد قنمت منگآهن تنها 93

کمت ه صا کت نندده می آو باشد4
ا خانه ننددهماس نرنهر با ظرفنت تیدند ماالنه 1منلنی تن نندده ،کیرک میتیکند کس مزیت صا کتی نندده بنن

با باسشد

ماهها ک تبر  8552و ما س  8555بهره ببر  4برکماس آما کنهمن جهانی فیال
یده ن ده و تبه کیرک همچنا

تا نی

طی

چها هم باقی مانده و

هنچنینه تغننر

کین مدت ،تیدند فیال خام کس می تیدند نندنا

کیرکنی 55منلنی و  585هزک تن بی ه کمت 4برکماس آما کین کنهمن ،تیدند فیال خام کیرک
نذشته ه تیدند  3منلنی و  2۴1هزک تن بی ۴/3
 955هزک تن شده ه 5/2

صفحه شما ه 7

منزک تیدندکت فیال
مقای ه با مدت م ابه ما
ماه ژوئنه یک منلنی و

صد شد ک ن ا می هد 4تیدند فیال کیرک

صد ن بت به ژوئنه  8551شد کشته ،کما ن بت به ژوئن  8551متر بی ه کمت4

ما س  8552تا ژوئنه کم ا

ن ا

صد

هنده شد ۴5

و مکزیک حفظ ر ه کمت 4آما تها ت خا جی کیرک کس 85
متر کس ۴5

صا کت منگآهن با عنا

صد کمت 4مهمیع

صا کت منگآهن کنهبند شده با عنا باال  ۴5صد و ن انترهها آ  1 ،منلنی و  535هزک تن کمت ه ک سش آ
برکبر با  885منلنی و  525هزک



ال بی 4

منما و آدیمنننیم
با ه یگر االها مانند منما  ،صا کت به  ۴/9منلنی تن مند ه ک سش آ  521منلنی و  359هزک

مقدک

ر صا کت مرب  ۴3هزک تن به ک سش تقریبی  212منلنی

 19منلنی

ال بی  4همچننن ک سش حهمی و ال

آما ها نمرک کیرک ن ا
بخش منما
مرب و و



ال بی ه کمت4

ال بی ه و صا کت و  ۴۴هزک و  255تن به ک سش

صا کت آدیمنننیم به ترتنب  93/1هزک تن و  15/8منلنی

هنده آ کمت ه به جز بخش منما و آدیمنننیم ه کفت صا کت

دنر کصلی محدو یتها کعما شده و وک کت عرکق کمت،

آنها به چ م میخی

ال بی 4

و

مایر بخشها مانند منگآهن ،مس ،فیال و

شد صا کت به ثبت منده کمت4

تا ند ینس کیمند و بر فیال  ،آدیمنننیم و مس

به نفته ینس هنات عامر ماسما تیمعه و نیماس معا
 82شهریی 5931

خبرنامه صنایع معدنی

یک نبه

تیدند فیال خام ژوئن یک منلنی و  19۴هزک تن بی ه کمت 4کیرک
ومنه ،ره جنیبی ،آدما  ،تر نه ،برسیر ،کو رکین ،کیتادنا ،تاییک

تبه چها هم خی

ک پس کس چنن ،ژکپن ،هند ،کمریکا،

و صنایع معدنی کیرک برنامه ش م تیمعه و طرحها تیمعه بخش

معد و صنایع معدنی کیرک شامر بخشها فیال  ،آدیمنننیم ،مس و و فرصت ب نا منامبی برک منافع و مییه کیرک و
طرف ها

خا جی کمت4

بخش معد

به جذب مرمایهنذک

با تیجه به کهمنت ک ت افات ،عمده تمایر کیرک

حیسه

ک ت افات و تکمنر سنهنره بخش معد و مپس سنهنرهها ک سش کس معد تا محصی نهایی مانند مس یا فیال کمت 4معتقدم
مهمترین فرصت کیرک
مرمایهنذک

جذب مرمایه

صنایع و معا

خیکهد شد 4همچننن کس یگر فرصتها اهش نرخ تی م و ثبات نرخ

ک س کمت ه عاملی برک ثبات کقتصا

و تیمعه مرمایهنذک

اهش نرخ تی م به سیر  ،55ه کس کبتدک
بی ه ،کم ا و با تیجه ویژهک

بخش فیال و معد

برجام کمت ه مبب تیمعه
ی

هر

کسجمله کیرک کمت4

ودت یاس هم بر آ تا ند شده و جزو کهدکف کین ودت

ه به آ شده به طی جد

نبا شده و میتیکند به بهبی شرکیط مک

شایانی ند4
کس می

یگر باسک کیرک  ،باسک مصرف منامبی برک فیال کمت 4نه تنها باسک

هدف صا کتی منامبی
KP-PU-NL-01-041-A

هم ایگی کیرک وجی

کنرژ فرکوک و ناه ک سک و مایر میک کودنه با قنمتها

تیجه شی

ک ک منابع منامب منگآهن،

قابتی کمت و ننرو کن انی منامبی ننز

ه خصیصیماس مهتمعها بز گ ودتی تاثنر قابرتیجهی

مهمیع ذخایر قطعی و کحتمادی منگآهن کیرک  1/5منلنا

ک  4همچننن کیرک

کفزکیش بهرهو

تن کمت ه 1۴
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صد آ معا

کخلی بلکه باسک ها

آ وجی

ک  4کدبته باید

خیکهد کشت 4با ها کعالم شده ه
 8منلنا

و  539منلنی و 831
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هزک تن ذخایر قطعی شنامایی شده بی ه و  8منلنا
ذخایر کحتمادی کمت9۴ 4
صد ننز



فیال

صد کس کین ذخایر

و  913منلنی و  58هزک تن معا

منطقه نرنهر شنامایی شده و 95

۴2

صد ر ذخایر منگآهن ،جزو

صد آ

منطقه کیرک مر ز و 88

منطقه منگا کمت4
چ مکندکس  8581کیرک

با تیجه به مند چ مکندکس کیرک برک ما  ،5۴5۴تیدند فیال پایا ما 8581منال

باید به  11منلنی تن برمد ه ۴5

منلنی تن آ مصرف کخلی خیکهد بی  4به منظی تحقق کین هدف و نناسها تیمعهک  ،نناس به  95منلنا
کمت 4کیرک همچننن برنامههایی برک ظرفنتماس آدیمنننیم و مس

کفق )8581( 5۴5۴ک

ال مرمایهنذک

و قرک کمت

کفق 5۴5۴

تیدند مس به  ۴15هزک تن و آدیمنننیم به  5/1منلنی تن برمد 4کدبته بهز کین میک  ،کیرک برک محصیالت کهبر
محصیالت با ک سشکفزو ه باال همچی تنتاننیم ،ک نفتی ،سغا منگ ،عناصر نا

خا ی ننز برنامه یز هایی کشته کمت 4با

یک نبه

م تقنم خا جی بهطی قطع به کهدکف خی خیکهنم مند4
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خبرنامه صنایع معدنی

جذب کین منزک مرمایه کس طریق مرمایهنذک

یا

صفحه شما ه 8
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