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شماره پنجاه و دوم

یکشنبه









تخفیف سیمان صفر میشود /تاخیر در اعالم قیییمی
جدید
رشد  12درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن میعیادن
بزرگ59
مشکل مالی برای کارخانجات سیمانی کیه میجیبیز بیه
تکنولوژی روز دنیا هستند
نعم زاده خواستار حل مشکل آب بخش معدن شد
صادرات  49058میلیون دالری هیفی
فوالدی در 6ماهه نخس

واحید بیزرگ
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تخفیف سیمان صفر می شود /تاخیر در اعالم قیم
با وجود اینکه نیمه مبرماه برای اعالم قیم
انجمن صنفی کارفرمایان صنع
عامل صنع

نبایی سیمان تعیین شده بود ،به گفته دبیر

سیمان اعالم قیم

استحصال عناصر نادر خاکی و تولید مییش میتیال از
باطلههای کارخانههای فرآوری آهن

به گزارش ایسنا ،عبدالرضا شیخان با بیان اینکه با وجود گذش
مجمع مدیران عامل صنع
که باید از جانب شرک

سیمان هنوز قیم

صنع

سیمان به دس

روز

ماه

گزارش تولید محصوالت فوالدی هلدینگ کاوه پارس
تولید آهن اسفنجی (تن)

8019

80912

890192

تولید شمش (تن)

218

24986

196598

سه روز از موعد برگزاری

نبایی آن اعالم نشده اس  ،گف  :گزارشی

حسابرسی برای انجمن سیمان به عنوان مرجع تصمیمگیری قیم
و در زمان برگزاری مجمع مدیران عامل

ما نرسید که همین امر باعث شد موضوع قیم

در دستور کار این

مجمع قرار نگیرد5
وی تشریح کرد :از موعدی که قرار بود شرک

سال

نبایی سیمان در دستور مجمع مدیران

سیمان قرار نگرف 5

سیمان تبیه میشد هنوز تکمیل نشده اس

منعی برای انتقال پروانههای معدنی وجود ندارد

جدید ایسنا

قیم

حسابرس طرف قرارداد انجمن سیمان

اوراق ببادار گروه سیمان در تاریخ2959/01/24 :

شاخص کل بورس اوراق ببادار تبران
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اقدام به تحویل گزارش مربوط به قیم گذاری این محصول رشد  12درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن معادن
کند ،گذشته اس

و به شکل روزانه در حال پیگیری آن بزرگ59ایمیدرو

هستیم تا با توجه به بخشی از اطالعات که از بازار بورس

سال  ،59میزان

اتخاذ شده که شامل شرک های سیمانی بازار بورس میشود شرک های بزرگ معدنی طی نیمه نخس
و بخشی که مربوط به شرک های خارج از بورس اس بتوانیم تولید کنسانتره آهن و سنگ آهن خام را به ترتیب  12و 20
درصد افزایش دادند5
به یک برآورد مناسب از قیم سیمان برسیم5
سیمان با اشاره به به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنع

محتوای مجمع مدیران عامل اظبار کرد :در این جلسه تمرکز صنایع معدنی ایران ،تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور

برخی شرک ها محصول خود را با اعالم تخفیف ارائه پایان شبریورماه 29 ،میلیون و  248هزار و  150تن

یکشنبه

بود ،چرا که علیرغم ابالغ حذف تخفیف سیمان ،هنوز هم معدنی خاورمیانه و سنگ آهن مرکزی از ابتدای فروردین تا
میکردند که این موضوع موجب شده بود به شرایطی که به کنسانتره تولید کردند 5این رقم در مدت مشابه سال
طور ایدهآل برای رسیدن به قیم

حقیقی سیمان مد نظر ما گذشته 21 ،میلیون و  995هزار و  209تن بود5

بود ،نرسیم5

در میان شرک

های تولیدکننده» ،چادرملو«  8میلیون و

وی افزود :در مجمع تصمیم بر این شد تا خرید به صورت  410هزار و  199تن» ،گل گبر«  9میلیون و  581هزار و
نقدی صورت بگیرد تا عادت بازار نسب

به خرید با تخفیف  960تن» ،سنگ آهن مرکزی« یک میلیون و  590هزار و

شکسته شود و بتوان قیم ها را به مرز حقیقی شدن نزدیک  128تن» ،توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« یک

میلیون و  152هزار و  468تن و »سنگان«  655هزار و

کرد5
شیخان در خصوص کاهش سقف تولید کارخانههای سیمان که

 821تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند5

از مدتها پیش در دستور کار این انجمن قرار گرفته بود ،

رشد  20درصدی تولید سنگ آهن خام

گف  :بسیاری از کارخانهها توانستهاند سقف تولید خود را همچنین طی مدت یاد شده از ابتدای فروردین تا پایان
کاهش دهند که البته منظور از کاهش سقف تولید ،کاهش شبریورماه 26 ،میلیون و  914هزار و  966تن سنگ آهن
تولید سیمان اس  ،چرا که تولید کلینکر با همان میزان قبلی خام تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال
تولیدکننده به صرفه نیس

اما در مقابل برای تولید سیمان نشان می دهد 5از این میزان ،میزان تولید شرک

»گل گبر«

با کنترل کارکرد آسیابها سقف تولید این محصول را مورد  9میلیون و  581هزار و  996تن» ،چادرملو«  8میلیون و

کنترل قرار دادهاند5

 491هزار و  499تن» ،مرکزی« 1

این فعال حوزه سیمان همچنین در تشریح وضعی
سیمانی دول

طرحهای

گف  :در حال حاضر بیشتر طرحهای سیمانی به

مشکالت مالی برخوردند و به نظر نمیرسد که بتوانند در
زمان مقرر به وضعی

تولید دس

پیدا کنند اما حتی در

صورت رسیدن آنها به تولید حدود یک میلیون تن سیمان
وارد بازار خواهد شد که آن را شامل سبمیه خواهیم کرد و
نسب
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در جریان اس

زیرا روشن و خاموش کردن کوره برای گذشته ( 29میلیون و  9هزار و  499تن) 20 ،درصد رشد

میلیون و  492هزار و  681تن،
»سنگان« یک میلیون و  194هزار و
 911تن» ،جالل آباد«  998هزار و
 909تن» ،فالت مرکزی«  915هزار و
 621تن و »میشدوان«  159هزار و
 482تن بود5

به پخش آن اقدام خواهد شد که این میزان در 

تولید دانهبندی
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مقایسه با  84میلیون تن امکان توزیعی که وجود دارد1 ،شرک
چندان تاثیر خاصی در بازار نخواهد داش 5
 261هزار و  169تن سنگ آهن دانهبندی تولید کردند که
بزرگ معدنی طی  6ماهه نخس
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خبرنامه صنایع معدنی

روی تعیین سبمیهها و همچنین حذف کامل تخفیف سیمانی شامل چادرملو ،گل گبر ،سنگان ،توسعه معادن و صنایع

صفحه شماره 2

امسال 9 ،میلیون و
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نسب

به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته ( 9میلیون و نداشتن تقاضا مقام هفتم در مصرف را داراس 5

 959هزار و  889تن) 21 ،درصد کاهش نشان میدهد 5از
سنگان »یک میلیون و  94هزار و 598

این میزان ،شرک

تن« ،مرکزی» 414هزار و  190تن« ،جالل آباد » 998هزار
و  909تن« ،فالت مرکزی » 915هزار و  621تن«،

مرتضی لطفی راجع به حوزهی صادرات صنع

سیمیان خیاطیر

نشان کرد :در حوزه ی صادرات خوشبختانیه رتیبیهی اول را
داریم و تقریباً به  96کشور دنیا صادرات داریم5

میشدوان »159هزار و  482تن« و چادرملو » 91هزار و وی در همین رابطه اضافه کرد :نیزدییکیتیریین کشیوری کیه
 600تن« تولید کرده اس 5

سیمان به آن صادر می شود عراق و در میجیمیوع کشیورهیای
دریاف

صفحه شماره 3

کننده کشورهای  CISهستند5

کوی ،افغانستان،پاکستان،عمان،تانزانیا و کینیییا از جیمیلیه

مشکل مالی برای کارخانجات سیمانی که مجبز به
تکنولوژی روز دنیا

هستند سیمان خبر

مرتضی لطفی،نایب رئیس انیجیمین صینیفیی کیارفیرمیاییان و
تولیدکنندگان سیمان کشور در گفتگوی تلفنی برنامهی سؤال
رادیو گف
ظرفی

و گو اذعان کرد :امروز می توانیم ادعا کینیییم بیه

 40میلیون تن تولید دس

صنع

سیمان کشور را دلیییل عیمیدهی

مرتضی لطفی کیفی

تقاضای بیاالی آن دانسی

و افیزود :عیالوه بیر کیییفییی ،

برخورداری از نیروی متخصص ،باتجربه و مجیبیز بیه عیلیم و
تجبیزات روز دنیا دالیل رغب

کشورها نسبی

بیه صینیعی

سیمان کشور اس 5

پییدا کیردهاییم5جیاییگیاه مبندس لطفی در بخش دیگری از سخنیان خیود در خصیوص

کشورمان از مقام هفدهم در سال  49به مقام چبارم به لحاظ واحدهای تولیدی سیمان خاطر نشان کرد :امروزه واحدهیاییی

ظرفی

رسیده ولی متأسفانه به دلیل نداشتن تقیاضیا میقیام که مجبز به تکنولوژی روز دنیا هستند به لحیاظ میالیی دارای

هفتم در مصرف را دارد5

مشکلاند به دلیل اینکه ارز  500تومان را اخذ کیرده و در

به گزارش سیمان خبر ،لطفی در “سیوال” بیا اشیاره بیه ایین
مطلب که صنع

سیمان تنبا صنعتی اس

مقابل  9000تومان باید پس بدهند5

کیه میتینیاسیب بیا وی اضافه کرد :واحدهای کیبینیهی میا بیه دلیییل نیداشیتین

برنامهها و چشم انداز توسعهی کشور پیش رفته افزود :بیه استبالک و بدهی در پوشش هیزیینیههیای تیمیام شیدهشیان
عقیدهی من صنع
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خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

کشورهای دریاف

کنندهی سیمان کشور هستند5

حرک

سیمان حتی جلوتر از برنامهی چشم انداز راح تر عمل میکنند5

کرده اس 5

وی با ارائهی آماری از سال 49تا  59در خصیوص ظیرفییی

ایجاد شده در حوزه ی صنع

سیییمیان

اذعان کرد :در سالهای مذکور رقیمیی
معادل  89میلیون تن ظیرفییی

اییجیاد

کردیم و امروز میتوانیم ادعا کنیم کیه
به ظرفی

 40میلیون تن تولید دسی

پیدا کرده ایم5

نعم زاده خواستار حل مشکل آب بخش معدن شد
ایمیدرو

وزیر صنع  ،معدن و تجارت خواستار حل مشکل آب برای
بخش معدن و صنایع معدنی کشور شد5

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،محمدرضا نعم زاده که در
KP-PU-NL-01-052-A

تولید کنندگان صنع

سیییمیان کشیور جمع معاونان و مدیران ایمیدرو سخن می گف  ،افزود:

تصریح کرد :جایگاه کشورمان از مقام هفدهم در سال  49به مشکل اصلی در سنگان اکنون مسئله آب اس

مقام چبارم به لحاظ ظرفی

و الزم اس

رسیده ولی متأسفانیه بیه دلیییل مسئوالن ذیربط در این زمینه برای حل آن کمک کنند5
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رسید که نسب

وی تاکید کرد :سنگان ،کارگاه زنده و فعال معدنی کشور اس
که در آن کارخانههایی برای ایجاد ظرفی
تنی فراوری سنگ آهن ،در حال ساخ

به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی رشد

حدود  10میلیون  18درصدی را نشان می دهد5

اس 5

به گزارش ایرنا ،آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و

نعم زاده ادامه داد :در حال حاضر مالقاتهایی با مدیران صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می دهد مجتمعهای
شرک های معتبر خارجی برای سرمایهگذاری در بخش صنع
و معدن در حال انجام اس

فوالد هرمزگان ،فوالد اکسین ،فوالد خراسان ،فوالد آلیاژی

که نشان از باز شدن فضای ایران ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفبان در
این مدت  1میلیون و  611هزار و  149تن تولیدات فوالدی

همکاریها بعد از برجام دارد5
وی با اشاره به فعال شدن طرحهای بخش معدن و صنایع

را صادر کردند5

صفحه شماره 4

یکشنبه

صندوق توسعه ملی برای تکمیل و راهاندازی طرحها شد 5امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد  81درصدی را
وزیر صنع  ،معدن و تجارت اضافه کرد :اکنون در اغلب نشان می دهد5
طرحها میتوان با کمک خود شرک ها نسب
مشارک

به انتشار اوراق

اقدام کرد اما سخ گیریهای فعلی این امکان را از

شرک ها گرفته اس

که امیدواریم با تسبیل در این زمینه،

بتوان هر چه سریعتر ،منابعی را از بازار داخلی جمعآوری کرد5

این واحدها در نیمه نخس

سال گذشته یک میلیون و 411

هزار و  616تن انواع تولیدات فوالدی را به کشورهای هدف
صادر کردند5

نعم زاده درباره همکاریهای بین المللی اظبار داش  :باز همچنین شبریورماه  59واحدهای هفتگانه فوالدی  919هزار
شدن فضای بین المللی به روی اقتصاد ایران شرایط را برای و  992تن تولیدات فوالدی خود را به ارزش  220میلیون و
ببرهگیری از منابع مالی و فنی خارجی فراهم کرده اس 5
وی از وزارت اقتصاد و سازمان مدیری

 564هزار و  95دالر صادر کردند که از نظر وزنی در مقایسه

و برنامهریزی

خواس  ،شرایطی فراهم کنند تا زمینه حضور سرمایه گذاران
خارجی در طرح های معدنی تسبیل شود5
و

به طوری که کاهش قیم های جبانی در دو
های معدنی شد5

هزار و  156دالر بود5
بررسی عملکرد واحدهای فوالدسازی یاد شده در شبریورماه

وی تصریح کرد :برنامه وزارت صنع  ،معدن و تجارت این

اس

بیش از  151هزار و  409تن به ارزش  220میلیون و 958

که مواد خام را با ایجاد ارزش افزوده باالتر به محصول

نبایی تبدیل کند 5که این امر در حال اجرا اس 5

 59نشان می دهد که ذوب آهن اصفبان با صدور  50هزار و
 21تن به ارزش  14میلیون و  891هزار و  829دالر انواع
تولیدات خود نسب
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سال گذشته سبب اف

درآمد شرک

ارزشی تفاوت موثری را نشان نمی دهد5
میزان تولیدات فوالدی صادرشده در شبریورماه پارسال

نعم زاده ادامه داد :بازار محصوالت معدنی همواره با اف
خیز همراه اس

با ماه مشابه پارسال رشد  20درصدی داش

اما از نظر

خبرنامه صنایع معدنی

معدنی توسط ایمیدرو طی سه سال اخیر ،خواستار کمک آمار وزنی صادرات واحدهای یاد شده در  6ماهه نخس

به شبریور

پارسال ،رشد  246درصدی از نظر
وزنی و  292درصدی را ارزشی ثب
کرد که این واحد تولیدی را در بین
هف

صادرات  49058میلیون دالری هف
فوالدی در 6ماهه نخس
ارزش صادرات هف
نخس
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واحد بزرگ

ایرنا

واحد یاد شده در جایگاه نخس

قرار داد 5پارسال ذوب آهن در
شبریورماه 92 ،هزار و  889تن
تولیدات فوالدی به ارزش  21میلیون

واحد بزرگ فوالدسازی کشور در نیمه  918هزار و  981دالر صادرات داش 5

امسال به رقم  490میلیون و  814هزار و  994دالر

عالوه براین ،فوالد خوزستان نیز با رشد  59درصدی وزنی در
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واحد فوالدسازی به اکتشافات معدنی ایران از سوی معاون اول رییسجمبوری

صادرات شبریورماه امسال در بین هف

مطرح شد برای تسبیل در امور معدنکاران برای دریاف

رتبه دوم رسید5
شبریورماه  59فوالد خوزستان  282هزار و  655تن
تولیدات فوالدی صادرات داش

که ارزش آن  88میلیون و

 621هزار دالر بود که نسب

به  11هزار و  991تن به

ارزش  16میلیون و  925هزار دالر شبریور پارسال از نظر
وزنی و ارزشی به ترتیب رشد  59و  10درصدی را نشان
میدهد5

صفحه شماره 5

چندی پیش گفته بود :امروزه صنعتگران مختلف میتوانند با
ارائه اسناد مربوط به نوع فعالی

خود ،از بانکها تسبیالت

دریاف

کنند اما این موضوع برای معدنکاران امکانپذیر

نیس

و بانکها پروانه ببرهبرداری از معادن را بهعنوان

تضمین برای ارائه تسبیالت قبول نمیکنند 5وی معتقد اس
با خرید و فروش پروانه ببرهبرداری از معادن در مکانی

محسوب میشود که در افق 2808دستیابی به ظرفی

 99و در نتیجه مشکل فعاالن این بخش برای ارائه تضمین برای
تسبیالت تا حدودی رفع خواهد شد 5به نظر میرسد

میلیون تن را هدفگذاری کرده اس  5پارسال برای نخستین دریاف

بار ،کشورمان با صادرات  852میلیون تن فوالد به رکورد بی -اگر این کار به درستی و براساس قانون انجام شود ،به نفع
سابقهای در این زمینه دس

معدنکاران و ببرهبرداران معدنی خواهد بود 5همچنین وجود

یاف 5

یک نظارت دقیق بر فروش و انتقال پروانههای ببرهبرداری
به شدت احساس میشود تا اینگونه از ورود افراد واسطه و
داللی کردن آنبا جلوگیری شده و پروانه معادن به درستی در
اختیار افراد واجد شرایط (کسانی که توانمندی الزم برای

منعی برای انتقال پروانههای معدنی وجود

ندارد صمت

ببرهبرداری صحیح از معادن را داشته و از توان فنی و مالی

برخوردار هستند) قرار گیرد5

معاون اول رییسجمبور چندی پیش در بازدید از مرکز
پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی برای رفع مشکل 
معدنکاران درباره دریاف

انتقال پروانه قانونی اس

تسبیالت گفته بود که اگر بتوان مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنع  ،معدن و تجارت

پروانه معادن را خرید و فروش کرد در نتیجه پروانهها دارای درباره انتقال پروانههای ببرهبرداری از معادن گف :
ارزش اقتصادی شده و میتوانند از آن بهعنوان تضمین واگذاری پروانههای ببرهبرداری از معادن مشکلی از نظر

بانکی استفاده کنند5
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جمبوری اسالمی ایران به عنوان چباردهمین فوالدساز جبان همچون بورس ،اینگونه پروانهها دارای ارزش اقتصادی شده

قانون نداشته و صاحب پروانه معدن میتواند آن را با در نظر

کارشناسان معدنی نیز معتقدند انتقال پروانه معادن در
مراحل مختلف بالمانع اس

و صاحبان پروانههای معدنی

میتوانند امتیاز پروانههای خود را به
اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل کنند5
اما در این میان ،آنچه باید برای
اجرایی کردن این طرح در کشور انجام
شود

فرهنگسازی

استانداردسازی

و

پروانههای

اس 5
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تسبیالت از بانکها بود 5به گزارش صم  ،اسحاق جبانگیری

ارزش

همچنین
معدنی

گرفتن قوانین و بعد از گذراندن امور اداری و امضای
صلحنامه به شخصی دیگر واگذار کند 5عباسعلی ایروانی در

ادامه گف  :اینکه واگذاری ،خرید و فروش پروانههای
ببرهبرداری از معادن فعاالن بخش خصوصی باید ازطریق
بورس انجام شود ،تنبا راه ممکن نیس

دولتی را میتواند از طریق بورس انتقال داد 5به گفته وی،
افرادی که پروانه ببرهبرداری از معادن را در اختیار دارند
اما به دلیل باال بودن هزینهها از ادامه فعالی

اقتصادی

بازماندهاند ،با

واگذاری و انتقال پروانه ببرهبرداری خود میتوانند زمینه را
برای ادامه فعالی

پروانه

اما پروانه معادن

محدوده معدنی مورد نظر فراهم کرده و

معدنی در نتیجه به رشد و توسعه معدنکاری در کشور کمک کنند

موضوع خرید و فروش پروانه معادن که چندی پیش در زیرا هیچ مانعی برای این اقدام وجود ندارد و در حداقل
بازدید از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و زمان میتوانند این کار را انجام دهند زیرا قانون اجازه این
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کار را داده و پروانهها قابل انتقال به اشخاص حقیقی یا در خارج ارز مرزها هستند و آمادگی سرمایهگذاری در معادن
حقوقی هستند 5وی افزود :صاحب پروانه ،امتیاز پروانه خود را دارند زمینه را برای ورود آنبا فراهم کنیم 5در این راه باید
را به شخص دیگری واگذار کرده و در قبال آن مبلغ مشخصی استانداردسازی در پروانههای ببرهبرداری و اکتشافی اجرایی
میگیرد 5بعد از این توافق ،آنبا به سازمان صنع  ،معدن و شود 5ببرامن افزود :در این میان تشکلهای معدنی که نقش
تجارت استان مربوط مراجعه کرده و بعد از تسویه حقوق قابل قبولی در فعالی های معدنی دارد نیز میتوانند در
دولتی به دفترنامهای که از سوی سازمان معرفی شده رفته و اجرایی کردن این نوع برنامهها نقش داشته باشند 5در این
در آنجا با امضای صلحنامه ،پروانه منتقل میشود 5مدیرکل زمینه خانه معدن ایران کمیته سرمایهگذاری تشکیل داده که
نظارت بر امور معادن وزارت صنع  ،معدن و تجارت افزود :هدف آن تبیه و جمعآوری مبانی پیچیدهای اس

که بخش

البته واگذاری پروانههای معدنی از طریق بورس نیز معدن برای سرمایهگذاری به آنبا نیاز دارد 5وی اظبار کرد :از

از همین امتیازات ارائه تسبیالت به آنبا خواهد بود 5در واقع شده تا مانند دیگر نقاط دنیا سرمایهگذار با تمایل خود برای
اگر دول

چنین برنامهای دارد باید امتیازاتی در نظر گرفته تا سرمایهگذاری وارد این بخش شود زیرا امروزه پروانههای

از این طریق افراد برای ورود به بورس ترغیب شوند5



یکشنبه

بگیرد تا افراد از طریق بورس این کار را انجام دهند که یکی تبدیل شود باید با استانداردهای بینالمللی تبیه و آماده

ببرهبرداری در سیستم جورک عملیاتی نشده و به همین دلیل
زبان گفتمان سرمایهگذاران در جبان با ایران متفاوت اس

ظبرنویسی پروانهها در هنگام انتقال

که باید برای این موضوع نیز چارهای اندیشید 5عضو شورای

در اینباره عضو شورای عالی معادن درباره اجرایی کردن این عالی معادن گف  :اکنون بسیاری از پروانههای ببرهبرداری در
موضوع و تاثیرات آن بر روند فعالی های معدنی به صم

اختیار افرادی اس

که توانمندی و دانش کافی برای ورود به

گف  :طرح جابهجایی پروانه معادن به شکل رسمی موضوع این کار را دارند اما اکنون به دلیل هزینههای باال امکان پایان

مبم و اثرگذاری بر بخش معادن اس  5البته هماکنون پروانه دادن به فعالی های خود حتی در بخش اکتشافات معدنی را
معادن در کشور قابل انتقال اس

و در اصطالح »ظبرنویسی« ندارند 5حال اگر زمینه برای انتقال و فروش این پروانهها

میشود 5این موضوع برای پروانه ببرهبرداری و اکتشاف فراهم شود در نتیجه زمینه برای ادامه فعالی

این نوع

اجرایی شده و معموالً در برنامه اکتشافی این موضوع اتفاق معادن فراهم میشود5
میافتد 5محمدرضا ببرامن افزود :واگذاری پروانه ببرهبرداری
معدن بر اساس یکسری استانداردها که وزارت صنع  ،معدن نیاز به یک فرهنگ مشترک احساس میشود تا بتوانیم شرایط
و تجارت آنبا را مشخص میکند ،انجام میشود و این موضوع را فراهم کنیم 5این فرهنگ باید بین کسانی که قرار اس

باعث از بین

برای پروانههای مختلف مانند پروانههای اکتشافی در کشور سرمایهگذاری نادرس
انجام نشده و دلیل آن استفاده از طرحها و روشهای سنتی رفتن معدن میشود 5وی افزود :اکنون
اس که نتیجه آن دورماندن از استانداردهای جبانی اس  5در پلی متالها با چالش بزرگ روبهرو
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در پش برگه پروانه ببرهبرداری ظبرنویسی میشود 5به گفته شریک یکدیگر باشند تا بتوانند در کنار هم با یکی قانون
وی اکنون این واگذاری انجام میشود اما استانداردسازی قابل اجرا به فعالی های خود ادامه دهند ایجاد شود زیرا

خبرنامه صنایع معدنی

امکانپذیر اس  5حتی ممکن اس

دول

امتیازاتی را در نظر طرفی پروانههای ببرهبرداری تا زمانی که به گواهی کشف

صفحه شماره 6

وی معتقد اس نگاه مسئوالن رده اول کشوری مانند معاون هستیم 5زیرا در این میان پروانههای
اول ریاس جمبوری برای اجرای این کارها به شکل رسمی اکتشافی صادر شده اما به دلیل باال
باعث روانسازی و اجرای هرچه ببتر آن میشود 5بنابراین برای بودن هزینهها امکان به اتمام رساندن
وجود ندارد 5در نتیجه اگر

اجرایی شدن این موضوع در یکی از سازمانهای رسمی فعالی
همچون بورس نیاز اس راهکارهای قانونی این کار ارائه امکان واگذاری پروانهها به شکل
شود 5وی بهعنوان رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران معتقد قانونی وجود داشته باشد ادامه
اس

این کار باید به شکل عملی در کشور انجام شود و به فعالی

برای این محدوده امکانپذیر میشود5

صورت قانونمند باشد تا بتوانیم با اطالعرسانی به کسانی که
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اکسیژن ،المپهای فلورسن  ،فیبرهای نوری ،سنتز لیزر،

توجه به معدن در بسته حمایتی

حافظههای رایانه و گوشیهای موبایل ،پاالیش نف

توجه به بخش معدن از سوی دول و در نظرگرفتن این بخش ساخ
در بسته حمایتی دول نیز یکی دیگر از مواردی اس که خام ،آهنرباهای دائمی ،موتورهای صنعتی دوربینهای مدرن
نشان از اهمی و باال بودن جایگاه آن دارد 5مدیرعامل بانک عکاسی و فیلمبرداری ،پزشکی و دندانپزشکی و 555بیشتر به
صنع

و معدن که چندی پیش با بیان این مطلب به پایگاه چشم میخورد5

خبری معدن  18اظبار کرده و گفته بود :بخش معدن در بسته
اعطای تسبیالت 26هزار میلیارد تومانی دول

به بنگاههای

اقتصادی دیده شده اس 5
صفحه شماره 7

وی افزود :در گروه پژوهشی معدن و محیط زیس
جباددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ،متخصصان مجرب
رشتههای فرآوری مواد معدنی ،متالوژی استخراجی ،شیمی و
فعال هستند و پس از انجام تحقیقات برنامه-

بین بنگاهها فرقی بین معدن و صنع وجود ندارد و اگر عناصر نادر خاکی را از باطلههای کارخانههای فرآوری آهن
معدنی از این بسته حمایتی استفاده نکرد؛ باید مشکل را در تولید کنند 5تولید این محصول ،عالوه بر ایجاد ارزش افزوده
برای معادن و صنایع معدنی ،منجر به مدیری  ،ساماندهی و

آن معدن جس وجو کرد5

استفاده مجدد از باطلههای معدنی شده و به بببود شرایط
زیس

محیطی کمک می کند5

استحصال عناصر نادر خاکی و تولید میش متال از باطله

های کارخانههای فرآوری

آهن ماین نیوز

استحصال عناصر نادر خاکی و تولید میش متال از باطلههای
کارخانههای فرآوری آهن در گروه پژوهشی »معدن و محیط
زیس « جباددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انجام شد5
به گزارش ماین نیوز ،ایده اولیه استحصال عناصر نادر خاکی
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به گفته علی اشرف افخمی معدنکاران میتوانند از این بسته محیط زیس
حمایتی استفاده کنند 5البته در این بسته حمایتی دول در ریزی شده ،توانستند برای اولین بار در کشور ،میش متال

و تولید میش متال آنبا از سال  2959با انجام فعالی های
تحقیقاتی گسترده ،توسط متخصصان این واحد کلید خورد و
برای اولین بار در کشور ،در سال جاری موفق به تولید میش

متال این عناصر ،از باطلههای کارخانه
فرآوری آهن ،شدند5
مبندس عبداله سمیعی ،مدیر گروه
پژوهشی معدن و محیط زیس

و مجری

این پروژه در این خصوص اظبار کرد:
عناصر نادر خاکی و آلیاژ میش متال،
کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف
KP-PU-NL-01-052-A

شیمیایی ،متالوژیکی ،نظامی ،هوا و
فضا ،هسته ای و 555دارد5
کاربرد این عناصر در ساخ

سوپر آلیاژها ،سنسورهای
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