خبرنامه صنایع معدنی
ما

نبه









تمدید گواهینامه مدیریت کیییتیییت یرکیت میا
تخصصی گسترش صنایع معدنی کیاه ایا ب ایرا
انجمین اا
سیمان میانه مهرما گران می و
گزا ش هتتگی اازا ها فوال – گزا ش هتیتیه 93
سال 6102
صنعتی کر ن اازیافت آهن قراضه
هلت هند ارا حمایت از تولید اخل رکت هنید
ایران منع کر
ا از سرمایهگذاز
صا ات سنگ آهن مصداق خام فره ی است
سیمان ایشترین محصول صا ا تی خراسان جنوای

هز

ما

سال

گزا ش تولید محصوالت فوال

هلدینگ کاه اا ب

تولید آهن استنجی (تن)

0191

02091

961101

تولید مش (تن)

6623

3111

691239

چهل ه هتتم

 01مهر 0931

تمدید گواهینامه مدیریت کیتیت

کاه اا ب ارا انجمین اا
رکت ما

تخصصی گسترش صنایع معدنی

رکت ما

پایگاه خبری بنیاد مستضعفان

تخصصی گسترش صنایع معدنی کاه اا ب ارا انجمین سال متوالی موفق

اه تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیتیت  ISO 9001از رکت  IMQایتالیا د.
اه گزا ش اایگا خبر انیا مستضعتان مهندب اتااک مدیرعامل
فوق گتت:

رکت گسترش صنایع معدنی کاه اا ب

مدیریت کیتیت اا اتكاء اه توانمند ها
هریو ما سال  0930اا سپر
گواهینامه  ISO9001از

نیرهها

استا

رکت اا اعالم خبر

استقرا سیستمها

اخلی ه کسب آموزشها

الزم

کر ن ه مرحله ممیز

خص ثالث موفق اه اخذ

رکت  IMQایتالیا ارا یک ه

د که هر ساله اا

 9ساله

سپر نمو ن ممیز ها مراقبتی موفق اه تمدید گواهینامه د است.
ه افزه  :اا اتمام اعتبا  9ساله گواهینامه مزاو

قیمت اه اق اها ا گره سیمان

سال ،39

مهر همان سال اا سپر

تا یخ0931/11/01 :

اخص کل او ب اه اق اها ا تهران
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نمو ن موفقیتآمیز ممیز
ارا

همین ه

خص ثالث ،تمدید گواهینامه

 9ساله نیز انجام د ه
اا انجام ممیز

 9مهرما سال جا

همین استا

مراقبتی اهل ه

ایر انجمن صنتی کا فرمایان صنعت سیمان افزه  :چرا که
ایش از این تولیدکنندگان سیمان حده 91

صد

سطح

 9کشو اه خریدا ان این محصول تختیف می ا ند هلی امرهز

ساله هم موفق اه تمدید گواهینامه هیرایش سال  6111میتوان گتت که تقریباً تختیفها نز یک اه صتر است ه فقط
ارا انجمین سال متوالی د.

ارخی جاها محصوالت خو
ایان ذکر است که این

مهندب اتااک خاطر نشان کر :

رکت ارا اخذ گواهینامه ISO 9001هیرایش ،6101

رکت گسترش صنایع

د است،

د است تا گزا ش مالی مراوط اه تولیدکنندگان سیمان ا
تحویل هد که اه نظر می سد این گزا ش تا اانز هم مهرما
همزمان اا ارگزا
تحویل

و

نبه

ارجسته ه

معدنی کاه اا ب ا ا

اخص

د است ،گتت :اا یک

از

رکت حساار سی قرا ا

استه

صتحه ما

مجمع مدیران عامل تولیدکنند سیمان

تا اعد از ار سی هضعیت هر یک از
این مجمع اه تصویب ارسد ه

تولیدکنندگان قیمت نهایی
اه كل سمی اعالم و .


سیمان میانه مهرما گران می و

یخان اا ایان اینکه هضعیت نسبتاً مناسب فعلی سیمان

ایسنا

اه نظر می سد کشهقوبها افزایش قیمت سیمان که از
ااتدا

امسال

جریان او

مهرما اه اایان

نیمهها

ارسد ،چرا که ایر انجمن صنتی کا فرمایان صنعت سیمان
اعالم کر

که میزان افزایش قیمت سیمان

اانز هم

مهرما اه تصویب خواهد سید.
عبدالرضا

یخان

کر  :طرح تنظیم اازا سیمان ارا

د است ،اظها

اجرا نرخها مصوب سال  0939از اهمنما سال گذ ته

ش ما اهل امسال تا 31

صد اه نتیجه سید.

هزا تخانه ندا  ،گتت:

جلسها که

سازمان مدیریت ه

ارنامه یز اا حضو مقامات هزا ت ا ه

هرساز ارگزا

د قرا ار این د تا این هزا تخانه ه میلیون تن سیمان ا
کند ،اما هنوز خرید انجام نشد ه ثبات فعلی این

ه ا امه ا  :مقدمات فنی مراوط اه فرهش ه میلیون تن
سیمان اه هزا ت ا ه

هرساز انجام

مسكن نیز اه عنوان اانک
هرساز

تعیین

د

د است ه اانک

یافتکنند اول از هزا ت ا ه
ه اه عنوان

آخرین خبر از هضعیت این تتاهمنامه

اا هجو اینكه ایش از این ه

اا

افزایش قیمت سیمان میتوان گتت که فهرستی از ارهژ ها

گتته او که این افزایش اه خاطر کو موجو

اازا ه هزا ت ا ه

هرساز

تحویل

د

اایین آه ن قیمتها است که ااید کا خانههایی که توان

عدم توانایی تولیدکنندگان ارا
اازا سیمان ،تصریح کر :

هرساز

اه اینکه صنعت اطی اه این تتاهمنامه ندا .

ساندن آن اه تعا ل ه

انتها

خصوص خرید ه میلیون تن سیمان توسط این
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رایط ارا افزایش قیمت سیمان فراهم

فعال ًمنتتی می و  ،اما

اطی اه توافق میان تولیدکنندگان سیمان ه هزا ت ا ه

خریدا

گتتهگو اا ایسنا ،اا ا ا

آغاز د ه خو بختانه

هزا ت ا ه هرساز هنوز سیمان نخرید است

ا امه اا ا ا

اه هضعیت کنونی تامین نیازها

هر ارهژ

ا

ا

رایط فعلی اعد از گذ ت اراساب آن فهرست معرفی وند.

هشت ما از آغاز طرح ما موفق

دیم تا عاله ار ایجا

افزایش تحویل سیمان اتوانیم تختیفها

ا هم کاهش

هیم.
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خبرنامه صنایع معدنی

گتتنی است
توانمند ها

گزا ش اایانی ممیز

فرهش می سانند.
ه اا ایان اینکه مقدمات فنی افزایش قیمت سیمان انجام

سال  ،0931ارنامه یز ها الزم ا انجام خواهد ا .

اه انج مو

ا اا حده 01

صد تختیف اه
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گزا ش هتتگی اازا ها
سال

 6102ایفنا



سنگ آهن

فوال – گزا ش هتته  93میانگین قیمت قراضه سنگین کالب 6
هتته گذ ته  019ال هر تن ثبت
اه هتته قبل

اازا ها ات سنگ آهن چین هتته گذ ته ا اا کمی اهبو
اه اایان ار چرا که فوال سازان چینی خو

تعطیالت

ا آما

هتته اهل اکتبر کر ند ه خریدها ا کمی افزایش ا ند.
متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 26
صتحه ما

3

نبه

است .از نبه ارا یک هتته
ه ارخی خریدها لحظه آخر

چین تعطیالت سمی است
ا تند که از قیمت این ما

هلی

کل ارا سه ما اایانی سال اازا سنگ آهن

اازا قراضه ها اتی

ترکیه

د ا هاا آخرین اا

 609ال هر تن سیافآ ترکیه معامله
خریدا

ها اتی اا  1ال اهبو  690ال هر تن سیافآ ثبت د.
ایلت

هتته گذ ته آخرین قیمت ایشنها

تا  901ال هر تن فوب
قبل ا زانتر

ایلت سیآ اب 901

یا سیا او

که  1ال از هتته

د است .البته هنوز معامله چندانی ید
نظر خریدا ها ه اه اایین است .ایلت

ال هر تن سیافآ

ده

نید

اا د.

سكوت او ه معامله

چندانی استه نشد .قراضه خر
هسیه

سید.

د

رایط ترکیه قیمت ها اتی  969ال هر تن سیافآ او  .فعاالن
اازا انتظا ا ند ایلت سیآ اب همچنان ه اه اایین

قراضه

611

ال هر تن سیافآ

هند قراضه خر

صا اتی اهکراین  901ال هر تن فوب

مطلوای نخواهد ا ت چون مازا عرضه ا امه ا .



د که یک ال نسبت

د ا ته است.

نشد ه قیمت مو

اهلیه حمایت کر .

د .قراضه آ9
تناژ محده

ایلت

اازا

ال هر تن

اخلی ترکیه  01ال اایین آمد  991تا 991
ب کا خانه ثبت

د .ایلت چین نیز

 991تا  911ال هر تن سیافآ است ه خریدا
ایلت صا اتی چین  969ال هر تن فوب ه

د که  01تا  01ال افت ا ته است .البته اغلب فعاالن اازا انتظا

ا ند

ترکیه

ندا .
ثبات او .

اکتبر اس از تعطیالت ملی

قیمت ایج اازا  601تا  609ال هر تن سیافآ او  .چین اازا فعال تر و .
فوال سازان ترک ایشتر ه

فرهش محصوالتشان تمرکز

ا ند از این ه قراضه خریدا
 01مهر 0931

خبرنامه صنایع معدنی

 93ا اه اایان ار که نسبت اه هتته قبل  11سنت ااالتر

اازا

تایوان قراضه کانتینر ها اتی اا  3ال افت اه 032

صد ها اتی از 

استرالیا  11ال ه  31سنت هر تن خشک سیافآ هتته

اخلی ژاان

نشد است .قراضه 

ایلت

اازا ایران

سنگین خلوص  11-01الغا ستان نیز  619ال هر تن اهل هتته متوسط قیمت مش سایز  061میلیمتر  0611تا
سیافآ

نید

د است.

قراضه خر
ال

د امریكا

ترکیه 609

هر تن سیافآ

د.

نید

قراضه سنگین  11-61نیز  611ال
هر تن سیافآ او .

 0611تومان او ارا

سایز  011میلیمتر هم اایه قیمت

 0631تومان ایشنها

ه نبه اه اعد اا

جوساز هایی که

میشد از هز

اازا صو ت گرفت قیمت

مش

رهع

اه ااال فتن کر سایز  011میلیمتر  0961تومان ایشنها
د ه سایز  061میلیمتر تا  0901تومان .اما از هز سه-
نبه اعدازظهر اه علت عدم استقبال خریدا ها قیمت رهع
مش  011میلیمتر محصول کا خانهها

متوسط قیمت قراضه سنگین کالب اه ارگشت کر
د هلی خریدا جد
اازا اخلی امریكا آخرین اا معتبر تا  0911تومان هم ایشنها
یک
این هتته فوال خوزستان اعد از مدتها مش اه
نبو
 039ال ه  11سنت هر النگ تن ه
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ثبات او

است .قراضه خر

د

ارا ما اکتبر نیز  01تا  61ال هر النگ تن نزهلی ارآه

د است.

او ب عرضه کر  .ایشنها اهلیه  11هزا تن او اما فقط

 91هزا تن آن معامله

د ه ارا اقیه استقبالی اه عمل

نیامد همین مساله ه جو هانی اازا هم اثر گذا ت .اا
توجه اه رهع محرم ه مراسم عزا ا
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اطو سنتی حالت آ امش اه خو خواهد گرفت انااراین انتظا
نمی ه که



هتته آیند تحول خاصی صو ت گیر .

تالش ذهب آهن ارا ااال ار ن قیمت تیرآهن از آنجایی که
انحصا

مقاطع

فعالیت اازا

است اا موفقیت هاره

اخلی میلگر ترکیه اهبو ندا ت ه افت قیمت اازا ساز هایی که از قبل کر

او  001هزا تن انواع

تیرآهن ه میله گر مخلوط ا

اایه قیمت  09311یال

ا تشدید کر

است .قیمت میلگر

اخلی ترکیه اا  01ال کاهش نسبت اه اهایل سپتامبر اتره د که

اه  912ال هر تن
اازا

ب کا خانه سید.
ه هتته افت

امریكا حمل اکتبر معامله د است.
ه هتته اخیر میلگر
ب کا خانه

د ه قیمت

رهع اه کاهش کر ه اا توجه اه سكوت اازا

ابیند .اا توجه اه نوسان قیمت میلهگر ه ایلت قیمت نبشی ه
ناه انی هم

طول هتته تا  911یال هر کیلو افزایش یافت
نبه قیمتها ایستا چون انتظا

 921تا  911اازا اا این حجم نوسان قیمت تطبیق نمی کند.

است .تمایل اه خرید

کم است از این ه کا خانهها نمی توانند اه فكر افزایش



ه ق

قیمت اا ند .میلگر صا اتی ایتالیا نیز  921تا  911یو ه صا کنند ها چینی قیمت ه ق گرم خو
تا تمایل اه خرید ایشتر

هر تن فوب می اا د.

صا کنند ها مقاطع سیآ اب اا توجه اه کو اازا چا ا
جز اایین آه ن قیمت ندا تند

منطقه منا قیمت میلگر

سیآ اب  991تا  921ال هر تن فوب

یا سیا او که

این ه اازا

اازا چین اهتر نشد ه تولید ااال او از
کو اه سر میار  .قیمتها صا اتی نیز از

اازا

اایین آمد است.

اخلی علی غم کو قیمت ه ق

گرم  1ال ااال فت.

د ا ته است .اایین

که  1ال نسبت اه اهاسط اکتبر

او ن عرضه موجب اهبو قیمت د است.

 191تا  191ال هر

اازا ایران

سایزها  09تا 61

د است .ارا توناژ ااال

کا خانهها تختیف هم می ا ند .از این

قیمت مقاطع اا توجه اه اتتاقاتی که از هتتهها قبل
د او نوسان جد

و ت تن

ب کا خانه معا ل

رهع

ا ت متوسط قیمت میله گر ها
اصتهان اهل هتته  0111تا 0121
نبه اعدازظهر اه  0131تومان

تومان او هلی تا هز سه

سید از هز سه نبه اه اعد اازا نسبت اه افزایش قیمت
هاکنش نشان ا ه اا تختیفهایی که کا خانهها

ه
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اازا

اخلی امریكا هتته گذ ته  00ال

افت ا ته  119تا  131ال هر تن

یافت.



و ه ق گرم ایشنها

 911تا

 911ال هر تن فوب او که  1ال نسبت اه هتته قبل

 991تا  921ال اه  991تا  991ال هر تن فوب کاهش قیمت ه ق گرم

مقاطع

ا اایین آه

اند

ه ق گرم صا اتی هسیه  931تا  911ال هر تن فوب او

 01ال ا زان تر از هتته قبل می اا د.
تقاضا میلگر

هتته ها

صتحه ما

آیند اعید اه نظر می سد که قیمت مقاطع تغییر جد اه خو

اما اعد از آن از هز چها

اخلی ایتالیا
ثبات او

نبه اازا آ ام

اازا

نبه

ب کا خانه

د است.

میلگر ترکیه آخرین اا  931تا  931ال هر تن سیافآ

اازا

مو

4

خبرنامه صنایع معدنی

ا ته  116تا  111ال هر تن

این معامله حرف ه سخن اسیا است اا

این حال از هز چها

اخلی امریكا میلگر  2ال هر تن

یو ه هر تن

د که البته اا میدان ا

حامیان ذهب آهن هم او  .هز ه نبه ذهب آهن موفق د اا

قراضه این کو
اازا

یال هر کیلو او اه حده  02311یال افزایش ایدا کر

 119ال نیز معامله د.

قیمت ه ق گرم

اازا جنوب ا هاا

 01تا  61یو ه ااال فته  961تا 991
یو ه هر تن

ب کا خانه د.

کوچک ه ق گرم ترکیه

ا هاا ه هتته اخیر

میدا ند قیمت تا هر کیلو  61تومان هم افت کر اا این حال این  911تا  901ال هر تن فوب
اازا گیج او از هز چها
ایش گرفت این ارنامه

نبه اازا میله گر حالت صبر
مو

معامله د است .قیمت ایشنها

جدید ترکیه نیز اه 961

تیرآهن هم صا ق او قیمت تا  991ال هر تن فوب سید ه نسبت اه اهاسط ما  01تا

متوسط تیرآهن سایز  02 ، 09ه  01که اهل هتته  61 02111ال ااال فته است.
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ه ق

ه قها گرم ضخامت  2تا  01میلیمتر از هتتهها قبل اا

اازا ایران

قیمت ه ق گرم ضخامت  6میلیمتر از اهل هتته  0391تومان محده یت عرضه هارهست اخصوص ارا سایز  06میلیمتر.
اایان هتته اه  0361تومان هم سید .این فرصتی د است ارا کاالها ها اتی که از افزایش
اعالم میشد که

قیمت اهر ابرند آنچنان که قیمت ه ق گرم ضخامت 06

علت افزایش قیمت هتتهها اخیر ااال فتن قیمت
قزاقستان ه توقف فرهش از طرف این عرضه کنند است .میلیمتر هل ها اتی از  0111تومان
خالل ما ها نز یک  0311تومان هر کیلو سید .ه قها گرم ضخامت
ها کنند ها مطمئن نیستند که اتوانند
عرض یک هتته اه

هتته گذ ته اا محده یت عرضه از

صتحه ما

ا ته اا ند اه همین علت اا احتیاط نسبت  01میلیمتر اه ااال
آیند موجو
طرف اکسین هاره او همچنان که کاهیان هم عرضها
اه فرهش کاال اقدام میکنند.
طول هتته آیند کاهیان
اازا ندا ت .گتته می و

5

قیمت ه قها

د .هز ه نبه مبا که کاالها

خو

ا

رهع اه عرضه خواهد کر اه همین لیل این امیدها

قیمت اازا هست که قیمت تعدیل گر

هتتهها گذ ته اایه  0116تومان اعالم کر هلی از آنجا که

از هز

.

نبه فره ندگان ه ق سر

تالش میکر ند که

طول چند ما گذ ته کمتر خرید صو ت گرفته ه اازا
خالی از کاال او قیمتها افزایش ایدا کر  .قیمت ه ق گرم قیمتها ا ااال ابرند از آنجا که اازا اه علت کو
ضخامت زیر  2میلیمتر اجا  0116تومان میانگین  0291تغییر قیمت مقاهمت میکر معامالت ا فره ند ها اصو ت
مقاال

ا ند .از هز ه نبه که مشخص د قزاقها

 0132تومان نقد ایشنها
تومان ه قیمت ه ق گرم  2میلیمتر اه ااال
حالیكه فرهش قبلی  0121تومان او  .این سهمیها ارا فرهش ندا ند فره ند ها قیمت ا ااال ار ند
معامله د
جه اهل ااعث توقف اازا ه اه نبال آن جهش ه موفق دند تا هر کیلو  91تومان افزایش قیمت ا اه
مطلب
قیمتها گر ید .هند افزایش قیمت تا هز چها نبه ا امه اازا تحمیل کنند .ایشاینی خاصی ارا آیند این کاال نمی-

یافت تا جایی که قیمت اعضی از اقالم مثل ه ق  06میلیمتر تواند اا د .ه فاکتو ارا تنزل قیمت این کاال تالش می-
اازا کنند اهل اینكه حجم ها ات مر ا ما  03هزا ه  211تن
ایش از  0301تومان ( اا مالیات ا زش افزه )
حالیكه

سید .ایشاینی می و که اا عرضه ه ق ،ه قها فرهخته او
هریو ما ااال فته
سید یعنی  6.1اراار حجم ها ات
د توسط مبا که ه از طرف یگر سكوت ه هتتها اازا
است .از طرف یگر کو ه هتته آیند ه تقاضا این
قیمتها آ ام گیر .

هریو ما اه ایش از  10هزا تن

کاال اثر خواهد گذا ت اما عدم اطمینان نسبت اه جریان

نباید فراموش کر که حجم ه ق گرم فرهخته د
 01مهر 0931

خبرنامه صنایع معدنی

نبه

هاره

گرم ضخامت  6.1اه ااال اا جهش ناگهانی

مر ا ما ارا
است هلی
کاالیی که

تحویل

او ب ه ه کاال

مهر ما  039هزا تن او

خالل یک ما آیند

ه

سیاستها

عرضه

کنند ها تاثیر خواهد گذا ت .آخرین قیمت فرهخته

د

هریو ما اه  991هزا تن افزایش یافته ه ق سر توسط قزاق ها  911ال تحویل ه ماهه اصو ت
هریو ما فرهخته

د اهاخر مهر ه آاان اه نقد ه از طرف چینی ها  101ال اصو ت اعتبا اسنا

اازا عرضه خواهد

د .قیمت این او

است .

کاالها ار اایه  0191تومان تعریف
د انااراین تغییر اایه قیمت می -ه ق گالوانیز اا اازا
تواند ارا اهاخر مهر ه اهایل آاان مبا که  0111تن از این کاال ا اا افزایش قیمت هر کیلو 11
اکد

هاره او اما هز ه نبه

او ب اه فرهش ساند قیمت هتتهها قبل این

تاثیر هاقعی خو ا ه اازا اگذا  .تومان
نوسان فعلی اازا نا ی از حساسیت کاالً  6091تومان اایه ادهن مالیات ا زش افزه او همین
اازا ه کو فعلی است اما انتظا امر ااعث د تا قیمت اازا تا سقف  91تومان هر کیلو ااال
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تغییر قیمت هاقعی ا ااید ارا هتته اره اما تقاضا این کاال همچنان ضعیف ه ای مق است .

آخر مهر ا ت .نباید فراموش کر که حجم معامله از نظر

مقدا

زیا نیست اه همین علت این عامل میتواند تحریک

کنند افزایش ایشتر قیمت اا د.
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صنعتی کر ن اازیافت آهن

قراضه صمت

حده  1/6تا  9میلیون تن
ه تا چند سیال

قراضه ،ایشتر اه ضایعات فلز اختصاص ا

ایش کاال چندان ااا ز ی نبو  ،اما امرهز اه لیل افیزاییش
مصرف فوال ه سایر ترکیبها فلز
توجهی ارخو ا

ید قیاایل

نییااز

د است.

از این ه اازا قراضه فوال

یكی از اازا ها

سهولت استتا  ،سرمایهگذا

میهیم جیهیانیی

اایینتر ،تسلط ار موا اهلیییه

از هی گیها

چرخه استتا

ه

یگر ،اازا قراضه ا اه ییكیی

از مهمترین اازا ها جهانی مبدل کر
اا هجو مزیتها یا

خو

د کشو ها

از فلزات ا

است .
ا هایاییی میدتیی اسیت

اخل کشو ها ه اتحا یه ا هایا

اازا ها جهانی اتره ند .اناایرایین خیو هسیازان

این کشو ها از گترین مراکز اازیافت ا ایجا کر اند.



صرفه اقتصا

چرخه تیولییید

فوال سبب صرفهجویی حداقل 0099کیلوگرم سینیگآهین ه
291کیلوگرم کک ه 11کیلوگرم آهک می و .
این امر ااعث صرفهجویی  11صد

میتواند یكی از ضره یات اه ما

انجمن فوال ایران
قراضه آهن

مصرف انرژ ایهکیا
که اازا قراضیه آهین

ا تیه ایا ید ،سیازمیان هیی ایین ایازا

اهضاع اازا قراضه

ه .

ایران ،اهیا

سینیتیی ایه جیمیعآه

ه

اازیافت آن ار اخته می و ه کماکان حالت صنعتی ه مكانییز
اه خو نگرفته است .
احرامیان

نسبت احتتر ه ا زانتر است .این عضو انجمن فوال اییران
ا امه خاطرنشان کر  :ا زان او ن نیره کا
این زمینه ایتاثیر نیست.

نیز

د:

حمل می و ه اه لحاظ اقتصا
احرامیان
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توجیه ا

همكا

.

ااسخ اه ایین ایرسیش کیه ایرا

سیامیان هیی

چه اهكا هایی اندیشیید

ید اسیت،

خاطرنشان کر  :ایشتیر خیو ههیا

کشیو ایا

فیرسیو

ه رکت سازمان هی می یونید کیه سیتیگیا هیا

ما ین خر کن آنها توانایی این ا ا ند که این خیو ههیا ا
خر کر

ه سامان هی کنند .اما ایین ه کیا خیانیه نیییز ایا

محده یتها قانونیی ه میقیر اتیی کیه ایرا

نهایت

ه

اا

عنوان کر :

یان

سازمان هی اازیافیت قیراضیه

نیظیر

اییران

ههله نخست ااید اه سمتی ایش ارهیم کیه ایا

هشهایی که اا محیطزیست هماهنگی ایشیتیر

ا نید ،گیام

ار ا یم ،چراکه ضایعات فلز ارا جااهجایی یا فع اا آلو گی
محیطزیست همرا هستند ،از این ه
سمت مكانیز

گام نخست ایایید ایه

دن اا توجه ایه کیمیتیریین میییزان آلیو گیی

زیستمحیطی ایش ارهیم .چراکه اه اق کر ن قیراضیههیا ایا
ست همرا اا آلو گی محیطزیستی اسیا اسیت،

حیالییکیه

6



نبو نظا ت ار عملكر هاحدهیا
خر قراضه

یكی از مهمترین مشكالت اازا قراضه
ایران نبیو نیظیا ت ایر عیمیلیكیر

هش جمعآه

اه اینكه تامین قراضه ساالنیه

این اازا اسیت.

قراضیه این زمینه ییس ایییرخیانیه

نیز ااید اذعان کر که این اازا اه کلی اه هش سنتیی عیمیل گتتهگو
میکند .ه اا ا ا

حال حاضر اهخاطر ا زان

صتحه ما

او ن نیره کا حتی قراضهها از گ نیز ستی اه ما ینهیا

هاحدها خر
اا

کشیو میا

احیرامیییان عضیو آلو گی کمتر همرا اا د.

ایران چندان سازمان هی د نیییسیت ه

حال حاضر نیز کماکان اه هشها

د ایه

مكانیز کر ن این هش مییتیوانید ایا

گتتهگو اا صمت اظها کیر  :ایازییافیت

ا امه یا آه

کالن چندان توجهی نمی و  .البته این موضوع ایشتر از ایین
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خواهد د .اا توجه اه صرفه اقتصا

اا

عییین حیال

تولید هر تن فوال ه نیز کاهش زمیان تیولییید

میتواند اه همرا

سطح کوچک جمعآه

گرفتهاند ،چندان سامان هی نشد اند .

قراضه

اازیافت ه اازگشت مجد هر یک تن قراضه

گرفته د

اقتصا

ما ینها فرسو

تكمیل کر اند ه فقط ممكن است اهطو تصیا فیی ضیاییعیات
ا

قراضه

د ه اه قیراضیه

نبه

ااال ،نیاز اه انرژ کمتیر ،اسیتیراتی ییک

او ن ه نبو جایگزین ارا آن ،اومی او ن تولید ،جمعآه
تتكیک ه اسیا

د  ،هجو سوخت ا زان

کشو است ،انیاایرایین از نیظیر

خبرنامه صنایع معدنی

ه ه

نیست ،گتت :مسائلی که ااعث ایتوجهی اه اازییافیت قیراضیه

نشأت میگیر که حملهنقل قراضهها کوچک ه خر

اه ما می ه که هر هز ار اهیمیییت آن اضیافیه میی یو .

 ،ا زشافزه

سال است ه چندان قاال توجیه

یو ا
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هلت ه اخش خصوصی خراسان ضو اا تاکیید ایر

اییران لزهم صنعتی کر ن اازیافت آهن قراضه

کشو  ،مشیكیالتیی
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که صنایع فوال اههاسطه قراضه نامرغوب اه آن چیا نید ا تقاضا معیوب ،صنایع از گ ا ناگزیر از مصرف میحیصیوالتیی
نا ی از نبو نظا ت ار عملكر هاحدها خر تتكیک عینیوان
کر .

این اخش میکند که کیتیت اایینی ا ند .
سخن آخر ...

اه گزا ش ایسنا ،علیرضا ا رف عنوان کیر  :هاقیعیییت ایین
است که هش سنتی اازیافت فلزات

هر صو ت اا هجو میزان قراضههایی که

ایران ،از نظر کیتی ه هجو

سطیح کشیو

ا  ،میطلبد که ایش از ایش اه فكر صنعت اازیافیت

کشو او  ،چراکه اگر اه این اخش مغتول ،مسئوالن نیگیا

کمی جوااگو نیاز فعلی صنعت فوال نیست .ه ا امیه ا :
ارا ساماندهی این هند ااید تعاهنیها یا هاحدها صنیعیتیی حمایتگرایانها
ایش از ایش ا تقا یااد تا این زمینه هم سطح ا تغیال
اسیتیان
فیعیال
ایشرفتها از سو همین صنایع فوال
ه هم فع مشكالت صنعت فوال کمک قاایلتیوجیهیی ا یتیه
ایجا و تا قراضه مناسب فوال سازها این منطقه تیامییین
اا د.
و  .صنایع فوال فعال استان ااید طرحی جامع اا چیا ینیی
ا ته اا ند ،صنعت اازیافت آهن میتوانید

صتحه ما

7

الگو کشو
مو

ارا ساماندهی هند تتكیک این میا

اهلیییه

نیاز این صنایع اهر ار .

ا رف خاطرنشان کر :
خو هها فرسو

نتیجه اا صنعتیی کیر ن ایازییافیت

عاله ار اینكه میتوان قراضه مناسیب ه

از سرمایه گذاز

ایران منع کر

اخل این

مسیر صحیح عرضه ه تقاضا قرا ا ه اهسرعت گام ایز گیی کشو ه افزایش تولیدات هند اه
استا ااکساز محیطزیست کشو ار ا ت.
احداث کا خانه ذهب آلومینیوم
مو
تا

رکت نالكو ستو



همچنین هرام صاار طهرانی ،مدیر ا ههش ه توانمنیدسیاز

ایدا کر

ایران توجیه ایشتر

یراییط

زیستمحیطی عنوان کر  :قراضه فوال اه عینیوان ییک میا
است.

هلت فد ال هند اه
نالكو ستو

تجا ت اینالملل نقش ه اهمیت زییا
از قراضه تمیز اه کاهش قیاایل

مالحظه مصرف انرژ ه جیلیوگیییر

از

ه اضافه کر  :متاستانیه

صینیعیت

اازیافت فلزات از هش

اصیطیالح

ستی استتا

می و که همیین امیر

اییه هاسییطییه احییراز نشییدن

ییرایییط

زیستمحیطی ،آلو گیهایی ا

ایین

اخش قم ز

ا .

رکت هلتی تولیدکنند آلومینیوم،

ا تا ارهژ  6میلیا

ارا

ال

احداث

تاسیسات حرا تی تولید ارق اا سوخت گاز ه ذهب آلومینیوم

این میان کیتیت قراضه ،نقش مهیمیی ا

ایتا میکند ،چنانکه استتا

ایران

ایه تیاثیییر قیراضیه اه گزا ش گره اقتصا این الملل فا ب اه نقل از ِ هینده،

نامرغوب ار عملكر تولید فوال مذاب اا نگیاهیی ایه
اهلیه صنایع فوال

ا

تجدیدنظر کند هرچند اجرا این ارهژ اه لیل گاز ا زان

مشكالت محیطزیستی مصرف قراضه نامرغوب

مجتمع فوال خراسان ضو  ،ایا ا یا

ا

فارس

هلت فد ال هند اا توجه اه تالش ارا تولید

انتشا گازها گلخانها میانجامد .
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هلت هند ارا حمایت از تولید اخل رکت هند

کافی ارا صنعت فوال فراهم کر  ،می و این صنعت ا
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خبرنامه صنایع معدنی

نبه

اهكا ها عملیاتی ا ائه کنند تا اتوان از آن ایهعینیوان ییک

ایران ا اا
نالكو

یگر ار سی کند.

حال انجام فعالیتها مراوط اه احداث کا خانه ذهب

آلومینیوم  111هزا تنی

ایران او جایی که می توانست

گاز طبیعی ا اا قیمت ا زانتر

یافت کند.
این ااطه

االویند کوما  ،هزیر معدن هند اه ای تی آ

گتت» :اهلویت ما کاهش ها ات ار اساب تولید
هند است از این ه از نالكو خواستیم تا
ارا تولید الومینیوم

است .آگاهی نیدا یتین ه

مو

اخل
تصمیمش

ایران تجدیدنظر کند«.

افزه  :تمرکز ار افزایش ظرفیت هند است ه ایجا

نسبت اه نحو عملكر اازیافت صنعتی ،ااعث د ضیاییعیات (تولیدات) »ساخت هند« یک موفقیت از گ.

فلز کافی

اازا ایران

سترب نبا د ه چرخه عرضه ه
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صا ات سنگ آهن مصداق خام فره ی

است ماین نیوز

تولیدکنندگان اه حمایت ه اشتیبانی

این رایط نیازمندند.
معدن ه صنایع

معاهن هزیر صنعت ،معدن ه تجا ت گتت :استخراج سنگ آهن انجمین نمایشگا فرصتها سرمایهگذا
مصداق خام فره ی است که اا معدنی ایران از امرهز تا  06مهرما جا

ه صا ات آن ادهن فرآه

محل مصلی امام

اجرا سیاستها الزم از سو این هزا تخانه اکنون میزان خمینی( ) اه کا خو ا امه می هد.
آن کاهش یافته است.
اه گزا ش ماین نیوز ،سیدمحمو

نواای امرهز( نبه)

حا یه ااز ید از انجمین نمایشگا فرصتها سرمایهگذا
محل مصلی اه خبرنگا ان اظها

معدن ه صنایع معدنی

تا عاله ار هنق تولید

ه ایجا ا زش افزه

کشو ایجا ا تغال الزم و .

خبرگزاری صدا و سیما

نبه

معدنی

ایشتر اا ند

سیمان ایشترین محصول صا ا تی خراسان جنوای

صا ات محصوالت تولید

خراسان جنوای

نیمه نخست

امسال افزایش یافت.

ه افزه  :ست اند کا ان معا ن سنگ آهن اس از استخراج

صدا ه سیما ،مدیرکل گمرکات خراسان

نهایت اه اه گزا ش خبرگزا
سنگ ،ااید آن ا اه کنسانتر  ،سپس گندله ه
این مدت  991هزا تن کاال تولید این
تولید مش ارسانند که اه این ترتیب اا چرخه یا د  ،جنوای گتت:
د که  31میلیون ال ارا
استان اه خا ج از کشو صا
آمد ایشتر ارا کشو قم خواهند ز .
خراسان جنوای ا زآه



اازگشت  1111هاحد تولید اه چرخه فعالیت

ا ت .خا ی افزه  :صا ات کاالها

تولید خراسان جنوای از نظر هزنی 09

صد ه از نظر ا ز

ییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان ه  62صد افزایش ا .

اه گتته

تولیدکنندگان ،هلت
 111هاحد تولید

چا چوب تامین مالی ارا هتت هزا ه
که اا توقف تولید هاره

اازگشت آنها اه چرخه تولید ا ارنامه یز

د او ند،

ه اه این ترتیب

زمینه هنق فعالیت آنها ا فراهم کر .

سیمان ،هید هکران سبک ه سنگین ،کا ی ،سرامیک ،خوا ک
طیو  ،کو اه  ،آهن آالت ،ب گوجه ه مرغ منجمد عمد
اقالمی است که اه گتته مدیرکل گمرکات خراسان جنوای اه
کشو ها افغانستان ،عراق ،ااکستان ه ترکمنستان صا

د

هزا ت صنعت ،معدن ه تجا ت ایش از این اعالم کر  :امسال است.
ارنامه یز

از آنها

د که اسیا

مدت هتت تا هشت

سال قبل تعطیل د اند.
اا سال نیز هلت ایش از  111هاحد تعطیل د
ها صنعتی کشو



اازنگر

نواای

هرک-

ا اا یگر ا انداز کر .

صا ا تی تولید د

خراسان ا اه خو اختصاص ا .

 01مهر 0931

ارنامه اازگشایی هتت هزا ه  111هاحد تعطیل ه نیمه فعال

خا ی افزه  :سیمان اا  611هزا تن ایشترین محصول

خبرنامه صنایع معدنی

ا ت :فعاالن اخش معدن ااید اه جا
اندیشه فرآه

صا ات موا خام

صتحه ما

8

خراسان جنوای  9گمرک ایرجند،
سمی ماهیره ه مستقر
مرز

اازا چه

ا .

سیاست اخذ مالیات

ااسخ اه ارسش یكی از خبرنگا ان

اا

ها مالیاتی نیز گتت :سازمان امو مالیاتی

سیاست-
رایط کو

ااید اا تولید همراهی ا ته اا د.
ه گتت :کشو ها ایشرفته جهان نیز اسیا

عمرانی ه توسعها

خو

ا ار اایه منااع

متمرکز میکنند اما اکنون
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از ارنامهها

آمد

رایط اه گونها

مالیاتی
است که
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