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اجرای طرح سهمیه بندی تولید سیمان بی







اجرای طرح سهمیه بندی تولید سیمان بیش
 ۵۹درصد موفقیت آمیز بوده است

ا

است

ا  ۵۹درصد موفقیت آمیز بوده

اتاق بازرگانی تهران

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ارفرمایان صنعت سیمان شور گفت :اجرای طرح

»سنگان« ،پایتخت فرآوری سنگآهن
عبور صادرات معدن و صنایع مشعشدنشی ا 4.3
میلیارد دالر در نیمه نخست
رشد شفافیشت اطشاعشات ششر شتهشا بشا رونش
معامات سیمان در بورس اال
سنگآهن هماتیتی معیار وارد چشرخشه فشوالد
میشود

سهمیهبندی تولید سیمان بی

ا  ۵۹درصد موفقیت آمیز بوده است.

سرجمع نسبت به تولید سال گذشته میزان قابل توجهی تولید پایین نیامده است ولی
نسبت به ظرفیت به دلیل عدم مصرف داخلی چیزی حدود  ۲۱تا  ۲۹درصد اه

را

شاهدیم.
سید محمد اتابک رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ارفرمایان صنعت سیمان شور ا
تشکیل جسله عمومی مدیران صنعت سیمان برای پای

با ار داخلی و با ار صادراتی

صنعت سیمان ،تصمیم گیری درباره سهیمهبندی های جدید تولید واحدها باتوجه به
گزارش تولید محصوالت فوالدی هلدینگ اوه پارس
تولید آهن اسفنجی (تن)
تولید شم

(تن)

رو

ماه

سال

۱0443

۱413۵

34433۵

۱۱33

۲3۱3۲

۱۹3333

فرارسیدن فصل سرما و نگاه لی ه برنامههای این صنعت خبر داد و گفت» :این جلسه

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ۲4۵۹/41/۲3 :

شاخص ل بورس اوراق بهادار تهران
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ا اهمیت باالیی برخوردار است یرا تصمیم گیریهای مهمی تجارت و هم با و ارت راه و شهرسا ی ارها شروع شده
برای ماههای آینده و تولید و سهمیه بندیها گرفته خواهد است و همه مثبت جلو آمده اند و به نظرم اگر همین شرایط و
شد ،البته نکته مهم و مثبت نونی این است ه در صنعت فعالیتها ادامه پیدا ند ،صنعت سیمان شرایط بهتری پیدا
سیمان و بین مدیران واحدها یک همگرایی و اتحاد شکل خواهد رد«.
گرفته است تا همگی دست در دست هم بخشی ا مشکات
صنعت را مدیریت و حل نند«.
البته این جلسه در شرایطی برگزار میشود ه ا حدود دو

اه

تولید و ضرر و یان واحدها نیز باشیم .اتابک در ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیاری ا مواد معدنی

پاسخ به این سوال ه ار یابی شما درباره اجرای سهمیه توانسته در بین  ۲۹شور معدنی دنیا قرار گیرد ،اما نکته

چهارشنبه

به تواف

رسیدند تا در مقابل اه

تقاضای نونی شاهد

سنگآهن صمت

بندیها در دوماه گذشته ،چگونه است ،گفت» :در این مدت مهم در این مینه بهرهبرداری صحیح و تکمیل نجیره ار ش
ه این طرح اجرایی شده است ما بی

ا  ۵۹درصد موفقیت با استفاده ا این منابع است .سنگآهن جزو مواد معدنی

داشتهایم و این در هیچ دوره گذشته صنعت سیمان وجود است ه میزان یادی ا آن در شور یافت میشود در نتیجه
نداشته است .به نظرم باتوجه به اینکه خود مدیران صنعت این امر ،تحق هدفی همچون تولید  ۹۹میلیون تن فوالد در
سیمان به یک جمعبندی برای اجرای این طرح و اه

تولید چشماندا  ۲343آسان خواهد شد.

رسیدند به همین دلیل هم می بینیم ه ا ثراً به اجرای آن
پایبند بوده و هستند«.

البته نباید فراموش رد حر ت معادن سنگآهن به سوی

فرآوری یکی ا ملزومات تحق

این هدف است .با توجه به

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در پاسخ به این موضوع ا تشاف در محدوده سنگان ا سوی ایمیدرو در
اینکه با توجه به سهمیهبندی صورت گرفته برای تولید دستور ار قرار گرفت و براساس فعالیتهای ا تشافی ،این
سیمان در واحدها االن به صورت لی تولید سیمان در شور منطقه توانست عنوان «عسلویه معدنی »را ا آن خود ند.
چقدر اه

پیدا رده است؟ گفت» :سرجمع نسبت به

تولید سال گذشته میزان قابل توجهی تولید پایین نیامده
است ولی نسبت به ظرفیت به دلیل عدم مصرف داخلی چیزی
گفت» :البته ما امیدواریم باتوجه به برنامههای دولت برای
حمایت ا صنعت سیمان مصرف داخلی افزای

پیدا ند.

همچنین برای برنامهریزی صادرات هم امیدواریم مشوق-
هایی تعیین شود تا تولید نندگان بتوانند در با ارهای جدید
قوی حاضر شوند و عمل نند«.

تحق

اهداف ان صنعت فوالد شور دارای جایگاه مهمی

است ،یرا ا صنعت فوالد در تمام شورهای دنیا بهعنوان
صنعت مادر یاد میشود ه نق

مهمی در توسعه یک شور

ایفا می ند .این در حالی است ه اهداف مشخص شده در

 ۲3مهر ۲4۵۹

حدود  ۲۱تا  ۲۹درصد اه

را شاهدیم« .او در ادامه



اهداف ان در صنعت فوالد

خبرنامه صنایع معدنی

ماه پی

واحدهای سیمان برای اه

تولید و سهمیهبندی »سنگان« ،پایتخت فرآوری

صفحه شماره 2

صنعت فوالد ایران در مراحل اولیه ا
سوی شر ت ملی فوالد و درمراحل بعد
همراه با بررسیهای فنی و اقتصادی ا
طرف شر ت »بیاچپی بیلیتون« و

اتابک عاوه براینها در پاسخ به این سوال ه در جلسه

نسرسیوم »اسبیآی« و »دانیلی «

میته حمایت ا صنعت سیمان ه با حضور و یر صنعت ،مورد مطالعه و ا تشاف قرار گرفته
معدن و تجارت و نمایندگان و ارتخانههای دیگر مثل مسکن و است .با توجه به ظرفیتهای معدنی
شهرسا ی دو ماه پی

تشکیل شد ،قولهای مساعدی برای

حمایت ا این صنعت داده شد و االن بعد ا گذشت دو ماه

شور ،ایمیدرو ا تشاف خط مر ی شرق
شور را در دستور ار قرار داد .به گزارش صمت ،رییس

چقدر ا آن ها اجرایی شده است؟ گفت» :هم با سا مان هیات عامل ایمیدرو درباره سیاستهای ا تشافی اینگونه
برنامه ،هم با بانک مر زی ،هم با و ارت صنعت ،معدن و اظهار می ند :سا مان توسعه و نوسا ی معادن و صنایع
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معدنی ایران ه ا آن با عنوان شر ت مادر تخصصی و متولی نگاه راهبردی است و آن نگاه راهبردی ،حفظ این منابع و
در بخ

تولید مواد معدنی یاد میشود تمام تاش خود را ذخایر است برای بهرهبرداری ا آنها در مان و مقطع مناسب

به ار گرفته تا با سرمایهگذاری و توسعه معادن به (دوره  ۱۹تا  44ساله بهرهبرداری) ارخانههای نسانتره در
ثروتآفرینی و رشد اقتصادی شور و همچنین افزای

حال ساخت است .وی ادامه داد :بر همین اساس و با همین

تولید ناخالص ملی یاری رساند.

نگاه در حال حاضر برنامه و تمر ز اصلی مجتمع سنگان بر

مهدی رباسیان تصریح رد :در این مینه و ارت صنعت،
معدن و تجارت با توجه به ظرفیت باالی ایمیدرو در بخ
توانمندسا ی صنایع معدنی با واگذاری ۱44هزار یلومتر

صفحه شماره 3

مربع ا

مینهایی ه قابلیت ا تشاف و استخراج مواد

تا با اتکا به دان

و فناوریهای جدید موجبات توسعه معادن

و صنایع معدنی را فراهم ند .به گفته وی ،ا اینرو سا مان
توسعه و نوسا ی معادن و صنایع معدنی ،ا تشاف در
گسترهای ۱44هزار یلومترمربعی را در اولویت برنامههای
خود قرار داده و پژوه

های خود را روی مناطقی ه دارای

ظرفیت باالیی ا ذخایر معدنی هستند ،متمر ز رده است.



»سنگان« عسلویه معدنی

شرق شور آغا شد .ذخایر منطقهبندی شده انسارهای
غربی شامل  ۹انسار با وسعت تقریبی  3یلومترمربع و
ذخیره 1۱۲میلیون تن ،انسارهای مر زی شامل  ۱انسار با
وسعت تقریبی  ۲4یلومترمربع و ذخیره  4۱4میلیون تن و
انسارهای شرقی شامل 1

انسار با وسعت تقریبی

 ۲44یلومتر مربع ه تا مر افغانستان شیده شده و تعیین
ذخیره آن مستلزم ا تشافات بیشتری است ه در حال انجام
است .به گزارش روابط عمومی سا مان ایمیدرو ،علی
صدیقیفر ،مدیر مجتمع سنگآهن سنگان اظهار رد :ذخایر
معادن سنگان بی
پی

در سال  ۵3مجتمع سنگان موف

شد در این بخ

۲1۱درصد برنامه خود (یعنی ۲۱میلیون تن) را آماده ند.
صدیقیفر تا ید رد :در بخ

استخراج در حال حاضر

اصراری بر تولید ما اد نمیبینیم و سنگآهن متناسب با
حجم عملیات آمادهسا ی ،نیا

ارخانه نسانتره ۱/3میلیون

تنی در حال بهرهبرداری و واحدهای سنگ شکنی استخراج
میشود .وی گفت :مجتمع سنگان در سال ۲۲۹ ۵3درصد
برنامه خود یعنی؛ 1/1میلیون تن استخراج داشته است.
صدیقیفر تصریح رد :در تولید سنگآهن دانهبندی ما
هیچگونه برنامهای برای صادرات نداریم چون نگاه ما به
ذخایر سنگان ،راهبردی و مسئولیت ما حفظ این ذخایر برای
بهرهبرداری ا آن در دورهای مناسب است .در واقع امرو

با توجه به اقدامات یاد شده ،ا تشاف در قسمتهای مر ی

 ۲3مهر ۲4۵۹

خبرنامه صنایع معدنی

چهارشنبه

معدنی را دارند ،بستر مناسبی برای این سا مان فراهم رده

آماده سا یهای معدن است برای این دوره و این چشماندا

بینیشده

ا ۲/۱میلیارد تن
ه ا

این میزان

344میلیون تن در بخ

غربی و

مر زی قابل استحصال است.

سنگان به عنوان یکی ا مهمترین مناط

بهشمار میرود .در اینباره رییس هیات عامل ایمیدرو نیز
پی

تر گفته بود ایران در حو ه نفت جزو برترین شورهای

دنیاست و در حو ه گا نیز ذخایر بسیار یادی دارد .با توجه
به اینکه ذخایر نفت رو به پایان است ،در حو ه معدن،
سنگآهن سنگان توانسته عنوان عسلویه دوم را به خود
اختصاص دهد ه در آن فرصتهای شغلی بسیار ،ار آوری
بینظیر و توسعه و پیشرفت نهفته است .صدیقیفر افزود:
هما نون ایران در حو ه معدن ،رتبه دهم دنیا را به لحاظ
ذخایر معدنی دارد ،ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره

رد ه هنو در شور عملیات ا تشافی بهطور امل انجام
نشده؛ بنابراین اگر بخواهیم آمار واقعی را بیان نیم باید
بگوییم تنها در ۲44هزار یلومتر ا یکمیلیون و 344هزار
یلومتر پهنه معدنی شور ،فعالیت ا تشافی به طور امل
انجام شده است .اگرچه با فناوریهای جدیدی ه در دنیا در

صدیقیفر درباره عملکرد سال  ۵3و حو ه معدن به ار گرفته میشود میتوان عم
برنامه سال  ۵۹گفت :در این بخ

معدنی شور

بیشتری را

ا تشاف رد ،به نظر میرسد در پهنههایی هم ه ار

قبل ا هر چیز توجه به یک نکته ا تشافی انجامشده ،هنو جای ار بسیاری وجود دارد ،ضمن
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اساسی و لیدی ضروری است ،آن اینکه به تا گی برخی شورهای دنیا ،فعالیتهای معدنی را ا
اینکه نگاه سا مان توسعه و نوسا ی معادن و صنایع معدنی

ف دریا و اقیانوسها شروع ردهاند.

ایران (ایمیدرو) به مجتمع سنگان و ذخایر ار شمند آن یک
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تولید فوالد و براساس مصوبه هیات و یران مقرر شد

جایگزینی ار شافزوده با خامفروشی

صدیقیفر همچنین در ادامه این مطلب اظهار رد :خامفروشی ایمیدرو با بهرهگیری ا توان خود و استفاده ا ظرفیتهای
را بهطور لی و بهویژه در شرایط فعلی هدررفت منابع و بخ خصوصی نسبت به احداث و راهاندا ی واحدهای تولید
نسانتره تا ظرفیت ۲1/۹میلیون تن در سال و واحدهای

سرمایههای ملی میدانیم چون دلیلی ندارد ماده معدنی ه در
آیندهای نزدیک میتواند در فرآیندهای فرآوری و تولید قرار گندلهسا ی تا ظرفیت ۲۹میلیون تن در سال در سنگان
گرفته و ار شافزوده باالیی پیدا ند ،بسیار پایینتر ا اقدامات ال م را به عمل آورد .صدیقیفر تصریح رد :آنچه

قیمت تمامشده آن صادر نیم .وی ادامه داد :امسال نیز ا نون در سنگان در حال شکلگیری است ،ساخت  3ارخانه
برنامه سنگان با تمر ز بر فعالیتهای آمادهسا ی است .با نسانتره با ظرفیت ۲1/۹میلیون تن در سال و  3ارخانه
وجود اینکه نسبت باطلهبرداری به استخراج یک به یک است ،گندلهسا ی با ظرفیت ۲۹میلیون تن در سال است .وی

چهارشنبه

ما برای آمادهسا ی ۲۱میلیون تن ،استخراج 3میلیون تن و درباره ساخت
برای تولید دانهبندی فقط ۵44هزار تن در برنامه پی بینی راهاندا ی  ۱واحد تولید نسانتره با ظرفیت ۱/3میلیون تن و
ردهایم .صدیقیفر در پاسخ به این سوال ه با توجه به ۱/3میلیون تن در سال ا سوی ایمیدرو و با مشار ت بخ

اینکه مجتمع سنگان برنامهای برای صادرات ندارد ،چرا در خصوصی در دستور ار قرار دارد ه واحد ۱/3میلیون تنی
سال گذشته در چند مرحله اقدام به برگزاری مزایده عمومی راهاندا ی شده و در حال بهرهبرداری است و واحد
و عرضه در بورس با این هدف رده است ،گفت :دلیل این ۱/3میلیون تنی در مرحله انعقاد قرارداد برای ساخت قرار
امر تولید  ۱/3میلیون تنی نسانتره در ارخانه و تولید دارد .صدیقیفر افزود :همچنین احداث و راهاندا ی یک
سنگآهن دانهبندی در سنگشکنها متناسب با نیا واحدهای واحد گندلهسا ی با ظرفیت  ۹میلیون تن در سال ا سوی
خصوصی ه واحد یادشده با

فوالدی داخلی و براساس سهمیه تعیین شده ا سوی ایمیدرو و با مشار ت بخ
ا 1۱درصد ،پی
و ارتخانه است ه برای برنامه استخراج نیز به تناسب این پیشرفت فیزیکی بی
نیا  ،برنامهریزی میشود .وی افزود :متاسفانه سال  ۵3نیمه نخست سال  ۵3راهاندا ی شود.
واحدهای فوالدی به دلیل مشکاتی ه داشتند ،نتوانستند
سهمیه خود را حمل نند ،بنابراین مجتمع سنگان نیز با
انباشت محصول تولیدی روبهرو شده و راهی جز فروش و
صادرات بخشی ا محصول خود نداشت ه البته در مراحلی
این فروش ه ا طری مزایده و بورس انجام شد ،به دلیل



سخن آخر

فعالیت در سنگان پایان راه در حو ه سنگآهن نخواهد بود.
توسعه عملیاتهای ا تشافی در سطح شور و انجام ا تشافات
تکمیلی بیشک بر میزان ذخایر سنگآهن شور میافزاید .اما
این موضوع نیا مند ارتقای دان

و فناوری حو ه ا تشاف و

سرمایهگذاری در آن است .در واقع حو ه ا تشاف میتواند با
حضور سرمایهگذاران داخلی یا خارجی سالهای گذشته خود

چشماندا توسعه

مدیر مجتمع سنگان درباره چشماندا توسعه سنگان گفت :را جبران ند.

 ۲3مهر ۲4۵۹

پیشنهادهای بسیار نامناسب ،موف نبود.



بینی میشود در

خبرنامه صنایع معدنی

ارخانههای مورد اشاره گفت :احداث و
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براساس سند چشماندا توسعه تا چشماندا  ۲343قرار
است ظرفیت فوالد خام شور به  ۹۹میلیون تن برسد ه
تحق

این هدف مهم مستلزم ایجاد و برقراری توا ن در

نجیره فوالد ا معدن تا محصول با استفاده ا ظرفیتها و
توانمندیهای ملی و داخلی است .صدیقیفر افزود :مجتمع
سنگان با توجه به ذخیره ۲/۱میلیارد تنی به عنوان یکی ا
منابع اصلی و بزرگترین تامین ننده سنگآهن شور در تحق
این هدف نق

و جایگاه واالیی دارد .وی ادامه داد :در این

مینه برای تحق

اهداف

ان صنعت فوالد

شور در

چشماندا توسعه و به منظور ایجاد توا ن در حلقه و نجیره
Pg. 4

عبور صادرات معدن و صنایع
معدنی ا  4.3میلیارد دالر در نیمه
نخست ایمیدرو

ار ش صادرات بخ

معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست

سال  ۵۹ا مر  4میلیارد و  344میلیون دالر عبور رد ه

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

KP-PU-NL-01-050-A

نشان ا رشد بی

ا ۲۹درصدی صادرات نسبت به مدت اختصاص داشت ه با واردات  ۲۱میلیون دالری رشد
3۲۹دصدی را تجربه رد .همچنین میزان واردات مولیبدن و

مشابه سال قبل داد.
به گزارش روابط عمومی سا مان توسعه و نوسا ی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،ا ابتدای فروردین تا پایان
شهریور سال جاری در حالی ار ش صادرات این بخ

به 4.3

روم به ترتیب با رشد  ۲33درصد و حدود ۵4درصدی
همراه شد .ار ش واردات مولیبدن به ۱34هزار دالر و
نجیره روم به  3.1میلیون دالر رسید.

میلیارد دالر رسید ه در مدت مشابه سال گذشته این رقم
به  ۱.۵میلیارد دالر رسیده بود .در این مدت  ۱۹.۹میلیون
تن مواد معدنی و صنایع معدنی صادر شد در شرایطی ه در
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 3ماه ابتدای سال  ۵3تناژ صادرات به  ۱4.3میلیون تن رشد شفافیت اطاعات شر تها با رون

در این مدت بیشترین میزان رشد به نجیره مس اختصاص
داشت به طوری ه ا  34میلیون دالر  3ماه ابتدای سال قبل
به بی

ا  334میلیون دالر افزای

پیدا رد ه حالی ا

رشد 31۱درصدی است .همچنین نجیره فوالد بیشترین
ار ش صادرات بخ

معدن و صنایع معدنی را تصاحب رد

به گفته مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر ،بی تردیشد عشرضشه
سیمان در بورس اال مزیت های یادی دارد و باعث می ششود
تا شر ت ها و خریداران با اطمینان بیشتر و در قیشمشت هشای
ثابت و مطمئن تری به معامله بپردا ند.

روانه با ارهای هدف شد .این رقم ۲۲درصد بی

ا ار ش مستمر سیمان در تشاالر صشادراتشی بشورس شاال ،ششفشافشیشت

صادرات نجیره فوالد در نیمه نخست سال قبل است .اطاعاتی شر ت های سیمانی افزای

می یابد و ایشن اتشفشاق

در مدت مورد بررسی ار ش صادرات سنگ آهن به  4۱1برای سهامداران ،تحلیلگران و ذی النفعان مفید خواهد بود.
میلیون دالر ،انواع سنگ به  ۲۹۲میلیون دالر و نجیره سرب
به  ۲44میلیون دالر رسید .دیگر مواد معدنی ،سهمی یر
 ۲44میلیون دالر در صادارت این گروه داشتند.


در ش

اه

۱۹درصدی واردات
ماه سال جاری ،بخ

به گزارش سیمان خبر ،علی محمد بد ،مدیرعامشل هشلشدیشنشگ
سیمان غدیر  ،عرضه سیمان در تاالر صادراتی بورس شاال را
اتفاقی مثبت برای این صنعت تلقی رد و گشفشت :در صشورت
آغا عرضه های صادراتی سیمان در بورس اال ،این محشصشول

واردات معدن و صنایع معدنی

با قیمت های مناسب تری به فروش می رسد و با ششنشاسشایشی
خریداران جدید برای سیمان ایران ،ا ار ان فشروششی ایشن

روند نزولی را طی رد به طوری ه با واردات  ۲.3میلیارد
دالری ،اقتصاد شور شاهد اه ۱۹درصدی ار ش ورود محصول جلوگیری شده و شاهشد افشزایش
این محصوالت نسبت به مدت مشابه صنعت خواهیم بود.
سال گذشته شد .در مدت مشابه سال
قبل  ۱.3میلیارد دالر انواع تولیدات
معدنی و صنایع معدنی روانه شورمان
شده بود.
تناژ وارداتی در ش
بخ
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اال سیمان خبر

به طوری ه افزون بر  ۲.4میلیارد دالر ا این محصوالت مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر مشعشتشقشد اسشت بشا عشرضشه

 ۲3مهر ۲4۵۹

خبرنامه صنایع معدنی

چهارشنبه

رسید.

سیمان در بورس

معامات

ماه  ۵۹در این

حالی ه در نیمه نخست سال گذشته
 3.3میلیون تن ا

این

مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر اضافه رد :با رون معامات
سیمان در بورس اال ،خریداران به دلیل ضوابط بورس اال ا
جهت تحویل ،مقدار و یفیت اال اطمینان خاطر پیدا می ننشد
و فروش صادراتی نیز نظم بهتری پیدا می ند.

 ،به  ۱.1میلیون تن رسید در
االها وارد

رقشابشت در ایشن

شور شده بود.

در این مدت بیشترین سهم در واردات این گروه ،به سرب



ممنوعیت صادرات به عراق به نفع صنعت سیمان ایران

مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر یادآور شد :مشمشنشوع ششدن
صادرات سیمان به عراق اتفاق بسیار مثبشتشی بشرای صشنشعشت

سیمان ایران بود چرا ه این موضوع سبشب ششد تشا قشیشمشت
سیمان ا  3۹دالر به  ۲۱4دالر بشرسشد و عشراق بشا شمشبشود
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فرآوری سنگ آهن معیار هماتیتی معدن جالآباد به ظرفیت

سیمان مواجه شود.
وی با بیان اینکه قطعاً ا ماه آینده صادرات بشه عشراق ا سشر
گرفته خواهد شد ،ادامه داد :عرضه سیمشان در بشورس شاال
نوید خوبی خواهد بود ه بتوانیم این محصول را با قیمت های
مناسب تری به عراق و سایر با ارهای صادراتی بفروشیم.
مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر معتقد است با عرضه مستمر
سیمان در تاالر صادراتی بورس اال ،شفافیت اطاعاتی شر ت
های سیمانی افزای

مییابد و این اتفاق بشرای سشهشامشداران،

 ۲۹4نفر و سرمایهگذاری حدود  ۲44میلیارد تومان ا طری
جذب بخ

خصوصی ه در سه ماهه سوم سال جاری افتتاح

میشود ،حلقه دیگری بر حلقه تکمیل نجیره فوالد افزوده
خواهد شد.



تولید  ۲44هزار تن آهن اسفنجی ا ذخائر هماتیتی
معیار

استفاده ا توان بخ

خصوصی در جهت بکارگیری بهینه

بد در پایان گفت :معامات محصوالت مختلف در بشورس شاال تولید حدود  ۲44هزار تن آهن اسفنجی با استفاده ا فناوری

چهارشنبه

ذخائر م عیار هماتیتی معادن ناحیه ایران مر زی با هدف

باعث شفافیت و نظم با ار شده و خریداران و فروشندگان ا
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های نوین در مرحله انعقاد قرارداد است ه این میزان نیز به

اطمینان بیشتری برخوردار خواهند شد عاوه بر اینکه فساد و توان تولیدی چرخه فوالد خواهد افزود.
رانت ا بین رفته و چون قیمت در بورس اال مشخص بوده و
روند معامات برای همه قابل رصد اسشت .بشه ایشن تشرتشیشب
شر ت هایی ه برای خرید و فروش شاالهشا بشه بشورس شاال
مراجعه می نند ،وضعیت مناسبت تری به نسبت سایر شر ت
ها خواهند داشت.

این آمار در حالی است ه در ش

ماهه اول امسال حدود

 434هزار و  344معادل  30۱3میلیون دالر سنگ آهن
هماتیتی دانهبندی با خلوص متر ا  34درصد صادر شده
است ه با وجود ایجاد واحدهای فرآوری این محصول میتوان
امید داشت ه دیگر شاهد خامفروشی آن نباشیم.
همچنین صادرات سنگ آهن دانهبندی شده با خلوص بی
 34درصد نیز در ش

سنگآهن هماتیتی م عیار وارد چرخه فوالد

میشود ایسنا

ا

ماهه اول امسال حدود  30۲میلیون

تن و معادل  4۲۵میلیون دالر بوده است .

تکمیل چرخه فوالد و ایجاد هرچه بیشتر ار ش افزوده در
محصوالت

سنگآهنهای

م عیار هماتیتی میتواند سرعت و حجم

بیشتری به خود بگیرد.

 ۲3مهر ۲4۵۹

استخراج

معدنی با استفاده

ا

پتانسیل

خبرنامه صنایع معدنی

تحلیلگران و ذی النفعان مفید خواهد بود.

ساالنه  3۱4هزار تن نسانتره پرعیار با اشتغالزایی حدود

به گزارش ایسنا ،ایجاد ار ش افزوده و نزدیک شدن به
هدفگذاری  ۹۹میلیون تن باعث شده اهمیت استفاده ا
پتانسیل حدا ثری معادن و منابع معدنی بی

ا

پی

خودنمایی ند؛ به گونه ای ه با استفاده ا فناوری های رو
معدنی در حو ه فراوری میتوان عماً بهرهبرداری ا محصوالت
را به باالترین میزان ممکن رساند.
در حالی ه تا پی

ا این هماتیت معیار سنگ آهن به

عنوان باطله استفاده میشد یا به خاطر نبود تکنولوژی و باال

بودن هزینه فرآوری ،راهی با ارهای خارجی میشد با افتتاح
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