چهارمین همایش فلزات غیرآهنی روزنامه دنیای اقتصاد

عصر طالیی فلزات غیرآهنی با
نگاه ویژه به مس

دکتر بهرام شکوری
رئیس انجمن مس ایران

دکتر سید احمد مشکانی
عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران
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2
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تجدید ناپذیر بودن مواد معدنی
افزایش تقاضا نسبت به عرضه درمواد معدنی
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نقش مواد معدنی در بازارهای سرمایه جهانی و بورس
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نیاز مبرم برخی از کشورها برای رشد ،و بقا به مواد معدنی
اطمینان از بازگشت سرمایه
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https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/
xx/pdf/2019/02/risks-and-opportunitiesfor-mining.pdf
https://blog.se.com/mining-metalsminerals/2016/02/19/5-reasons-why-the-worldneeds-mining-and-always-will/

توسعه پروژه های معدنی در دنیا
بررر اسرراس گررزار

Industrial Info’s Business

 Intelligenceدر س ر ج جهرران  ،برریش از  13000پررروژ
سرمایه گذاری فعال در صنعت معدن وجود دارد که مبلغ کرل

سرمایه گذاری  1/18تریلیون دالر را نشان می دهد.
سال گذشته کمترین تعداد معادن جدید از زمان پیگیری ایرن
اطالعات توسط  Industrial Infoثبرت شرد اسرت .تقریبرا
 240معدن در سال  2020در مقایسه با  520معردن در سرال
 2014فعال شدند .دالیل زیادی برای این کاهش وجود دارد از
جمله این که:




هر چقدر معادن به عمق می روند دسترسی به آنها سخت
تر می شود.
گرفتن مجوز های کار سخت تر می شود.
هزینه های اکتشاف افزایش پیدا می کند.






ایاالت متحده امریکا  :اکتشاف 88 :میلیارد دالر
اکتشاف 19/4 :میلیارد دالر
اروپا:
اکتشاف 27/2 :میلیارد دالر
آفریقا:
اکتشاف 4/7 :میلیارد دالر
آسیای مرکزی:

م
م
م
م

العات امکان سنجی 49/9 :میلیارد دالر
العات امکان سنجی 14 :میلیارد دالر
العات امکان سنجی 29/2 :میلیارد دالر
العات امکان سنجی 4/6 :میلیارد دالر

https://www.e-mj.com/features/2021-global-mining-investment-outlook/

سرمایه شرکت های بزرگ معدنی جهان در سال 2021
فعالیت معدنی اصلی

کشور

سرمایه بازار

آهن ،مس،ذغال سنگ

استرالیا

 179میلیارد

BHP

آهن ،آلومینیوم ،مس

استرالیا

 132میلیارد

ریوتینتو

آهن ،نیکل

برزیل

 112میلیارد

واله ()Vale

مس ،کبالت ،زینک ،نیکل

سوئیس

 55میلیارد

گلنکور ()Gelencore

پاالدیوم ،نیکل

روسیه

 54میلیارد

نوریلسک نیکل

مس

ایاالت
متحد

 52میلیارد

الماس ،مس ،پالتین،آهن ،ذغال سنگ

انگلستان

 52میلیارد

آهن

استرالیا

 51میلیارد

طال

ایاالت
متحد

 50میلیارد

مس

ایاالت
متحد

 47میلیارد

(دالر آمریکا)

نام شرکت

()Rio Tinto

()Norilsk Nickel

فریپورت مک موران
()Freeport-McMoRan

انگلو امریکن
()Anglo American

فورتسکیو متال
()Fortescue Metals

نیومونت گلدکراپ
()Newmont Goldcrop

سوترن کوپر
()Southern Copper

فلزات مورد نیاز صنایع در آینده
همزمان با کاهش ذخایر سروخت هرای فسریلی و
تال جهان برای حل مشکالت گازهرای گلخانره
ای ،دنیا در حال حرکت به سمت فناوری های کم
کربن می باشد .اهداف برنامه ریزی شد در اروپرا
کاهش حداقل  ٪80انتشرار  Co2ترا سرال 2050
می باشد.
برخی از فلزات معدنی ،برای کمک به حل چرالش
در تغییرررر اکوسیسرررتم جهرررانی ،مرررورد توجررره
صنعتگران می باشند.
در صررنعت حمررل و نقررل ،سررلول هررای سرروختی
هیدروژنی و در فناوری های تجدیدپرذیر ،کره بره
سمت فناوری های کم کربن حرکت می کننرد ،از
مواد معدنی مختلف استفاد می شود.

پنج فلز اصلی مورد استفاده در فرآیندهای کم کربن
فلزات آلومینیوم ،مس ،نیکل ،مولیبدن و نقره پنج فلز اصلی مورد
استفاده در تکنولوژیهای کم کربن (تجدید پذیر)

7
6
5
4
3
2
1

0

تکنولوژیهای کم کربن (تجدید پذیر)
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فلزات معدنی
https://elements.visualcapitalist.com/all-the-metals-for-renewable-tech/

فصل دوم

جذابیت و پتانسیلهای بخش معدن در ایران

مهمترین دالیل سرمایه گذاری معدنی در ایران
کشف ذخایر بزرگ مس ،طال ،آهن ،سرب
و روی ،کرومیت در کالس جهانی

تنوع مواد معدنی فلزی ،غیرفلزی ،سنگ
های ساختمانی و گوهر سنگ ها

پتانسیل های قوی ذخایر معدنی و زون های
متالوژنی در ایران

وجود زیرساخت های نسبتا خوب در کشور

1

10

2

سرمایه گذاری های بزرگ دولتی در ذخایر
بزرگ ایران
سابقه  200ساله در اکتشاف ،استخراج و
فرآوری به صورت سیستماتیک و مدون

9

3

8
7

4

وجود نیروی کار متخصص و با تجربه در بخش
های مختلف

5

6

تاریخچه قوی  6000ساله معدنکاری طال،
مس ،سرب و روی در ایران

دارا بودن دانش فنی به تقریب به روز در زمینه
های اکتشاف ،استخراج و فرآوری

شناخت عمومی به معدنکاری در ایران

ذخایر فلزی ایران شامل مس ،طال ،سررب
و روی ،کروم ،منگنز ،آهن ،آلومینیوم و ...
ذخایر غیرر فلرزی ایرران شرامل کرائولن،
باریت ،فلورین ،گچ ،آهک ،دولومیت و ...

گوهر سرنگ هرای ایرران شرامل فیرروز ،
عقیق ،لعل ،ژاسپر ،آکومارین ،جید و ...

سررنگ هررای سرراختمانی ایررران شررامل
اونیکس ،مرمریت ،تراورتن ،گرانیت و ...

ایررران بررا قرارگیررری در کمربنررد
کررروهزایی آلررر هیمالیرررا ،دارای
ذخایر با ارزشی همچون مس ،طرال،
سرررب ،روی و سررنگ آهررن بررود و
یکی از غنی ترین کشورها به لحرا
منابع معدنی در جهان می باشد.

موقعیت متالوژنی ایران درکمربند کوهزایی آلپ  -هیمالیا

موقعیت متالوژنی ایران درکمربند کوهزایی آلپ  -هیمالیا

از دید زمین شناسی ایران در بخش میانی کروهزایی آلر
هیمالیا قررار گرفتره اسرت .ایرن کروهزایی مسربب شرکل
گرفتن ذخایر بزرگی از جمله طال ،مس ،مولیبدن ،سرب و
روی ،آهن ،کرومیت ،منگنز ،نیکل ،اورانیوم و  ...شد است.
زون متالوژنی (فلززایی) آل  -هیمالیا در حردود  6درصرد
ذخایر جهان را در خود جای داد است.
این کمربند که دارای طولی بالغ بر  15000کیلرومتر مری
باشد ،در حردود  12/5درصرد از آن در ایرران واقرع شرد
اسررت 12 .معرردن بررزرگ در کررالس جهررانی از جملرره
سرچشمه ،میدوک ،سونگون ،گل گهر ،سرنگان ،چرادرملو،
زرشوران ،ساریگونی ،مهدی آباد ،انگوران و باما می باشد.

رتبه ایران به لحاظ تیپ های ذخایر معدنی

محیط های مستعد
کانه زایی در
جهان48 :

در ایران ۳۵
محیط وجود دارد

تیپ های معدنی
شناخته شده در
جهان114 :

در ایران 89
تیپ وجود دارد

تنوع مواد معدنی
در جهان112 :

در ایران 68
نوع ماده معدنی
وجود دارد

Geological Survey and Mineral Exploration of Iran

جایگاه ذخایر معدنی ایران در جهان
جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در دنیا
کشور ایران یکی از مهمترین و اصلی ترین تولید کنندگان مواد
معدنی در دنیا است که در رتبه پانزدهم دنیا ایستاد است.
جایگاه ایران
در دنیا

15
در آسیا

بر اساس اکتشافات صورت گرفته ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس
از چین و هند قرار گرفته است.

دخایر معدنی

جایگاه ایران

3

جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در آسیا

26
1

جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در خاورمیانه

ایران
(میلیارد تن)

بر اساس اکتشافات صورت گرفتره ،ذخرایر معردنی ایرران در رتبره اول در
من قه خاور میانه قرارگرفته است که یکی از مزیت هرای برزرگ ایرران در
خاورمیانه می باشد.

جایگاه ایران

ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار ایران

در خاورمیانه

میزان ذخایر معدنی در ایران 26 ،میلیارد تن اعالم شد است که این مقدار شامل
ذخایر فلزی ،غیر فلزی ،منابع قرضه ،سنگ ساختمانی و گوهر سنگ ها می باشد.

ذخایر معدنی ایران بر اساس فرمت USGS
میزان ذخایر معدنی در ایران ،بر اساس فرمت  ،USGSفلز محتوی بدون در نظر
گرفتن آهک ،رس ،الشه ،باالست ،نمک و گچ  2/1میلیارد تن اعالم شد است.

ذخایر بزرگ مس ،آهن ،سرب و روی و طال درایران
جایگاه
جهانی

رتبه
12

میزان ذخایر در ایران

میزان ذخیره مس محتوی ایران 36/5 :میلیون تن

رتبه 9

میزان ذخایرسنگ آهن ایران 2/74 :میلیارد تن
عیار %48

رتبه 13
رتبه 15

میزان ذخایر روی محتوی ایران 12/44 :میلیون تن
میزان ذخایر سرب محتوی ایران 4 :میلیون تن

رتبه
32

میزان ذخایر طالی محتوی ایران 320 :تن

https://miningglobal.com/supply-chain-and-operations/iran-government-invest-goldmine-production
https://www.statista.com/
https://pubs.er.usgs.gov/publication/70212534

طبقه بندی فلزات غیر آهنی
فلزات پایه:
به عنوان شالوده و زیرساات اتصاااد در
دنیا شناتصه می شوند و اسصفاده از آنها به
صورت گسصرده ای در حال افااای مای
باشند.
فلزات گرانبها:
ترن هاس که شناتصه شده اند و کمیاب
بااودن ایااز ف اااات دلیااا گران هااا بااودن
آنهاس  .از کاربردهای ایز ف اات میصاوان
بااه لنااا هااای تورشاایدی و لیااا هااای
سوتصی اشاره کرد.
فلزات ویژه:
ایز ف اات نادر که در حجم کام اساصفاده
می شوند ،برای اسصفاده در فنااوری هاای
نو و کم کاربز راروری هساصند .تقری اا
تمام ف اات ویژه محاوالت جان ی تولیاد
ف اات لایه هسصند.

معرفی فلزات غیر آهنی

فلزات

جهانی

پیشنهادی

فلزات پایه

Cu, pb, Zn,
Al, Sn, Ni

Cu, Pb, Zn,
Al

فلزات گرانبها

Au, Ag, Pt,
Ru, Rh, Pd,
Os, Ir

Au, Ag

فلزات ویژه

Li, W, Mo,
Mn, Cr, Sb,
REE, Co, …

Mn, Cr

Ref: Watari, Takuma, Keisuke Nansai, and Kenichi Nakajima. "Review of critical metal dynamics to 2050 for 48 elements." Resources, Conservation and Recycling 155 (2020): 104669.

چشم انداز عرضه و تقاضای فلز مس
منابع مس
 5000می یون تز

ذتایر جهانی مس
 870می یون تز

Cu
تقارای ساالنه مس
 28می یون تز
مس ساالنه مورد نیاز برای تأمیز تقارا %18/2 :
بازیاف جهانی ساالنه مس%9/8 :
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میاان تولید مس
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https://www.statista.com/statistics/254839/copper-production-by-country/

ذخایر بزرگ مس در ایران و جهان
معدن آنتامینا ،پرو
معدن مورنسی؛ آمریکا

معدن مس سونگون

میزان ذخیره 0/65 :میلیارد تن

میزان ذخیره 9/7 :میلیارد تن

میزان ذخیره 846 :میلیون تن
عیار0/6 :

معدن الس پالمبرس ،شیلی
میزان ذخیره 1/49 :میلیارد تن

معدن مس سرچشمه
میزان ذخیره 1538 :میلیون تن
عیار0/7 :

معدن مس میدوک
میزان ذخیره 176 :میلیون تن
عیار0/8 :

معدن اسکوندیدا ،شیلی

میزان ذخیره 26/2 :میلیارد تن

معدن کوالهوآسی ،شیلی

میزان ذخیره 3/25 :میلیارد تن

معدن اِل تنینته ،شیلی

میزان ذخیره 1/67 :میلیارد تن

https://www.kitco.com/news/2021-03-18/The-world-s-top-10-largest-copper-mines-in-2020-report.html

معدن رادومیرو تومیک ،شیلی

میزان ذخیره 2/6 :میلیارد تن

موارد کاربرد فلز مس

حمل و نقل
(هواپیما – کامیون)

داروسازی

الکترو مغناطیس

مصارف کشاورزی

تولید آلیاژهای مسی

صنایع نظامی
(پوکه ،فشنگ ،گلوله توپ) صنایع کشتی سازی

مصارف ساختمانی
(لوله های مسی)

مصارف الکترونیکی

https://geology.com/usgs/uses-of-copper/

چشم انداز عرضه و تقاضای فلز روی
لی
ذتایر جهانی روی
 250می یون تز

بینی تداوم تولید روی:
 17سال

Zn
تقارای ساالنه ف ا روی12 :
تا  14می یون تز
میاان تولید در هاار مصریک تز
13709

13480

13101

13486

13560

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2017

13065
2011

2016

13802

13398

12979

12607
2012

2009
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 21میلیون تن

 13/7میلیون تن

 13/4میلیون تن

0
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https://www.statista.com/statistics/254839/copper-production-by-country/

ذخایر بزرگ روی در ایران و جهان

 1معدن رد داگ؛ آالسکا

معدن سرب و روی انگوران ،ایران
معدن سرب و روی مهدی آباد،
ایران

میزان ذخیره 6/6 :میلیون تن
عیار  17/1 :درصد روی

 5معدن آنتامینا ،پرو
میزان ذخیره 0/2 :میلیون تن
عیار 0/17 :درصد

میزان ذخیره 1/8 :میلیون تن
عیار متوسط 25/92 :درصد

میزان ذخیره 7/5 :میلیون تن
عیار متوسط روی 6 :درصد

 6معدن سیندسارد خورد ،هند
میزان ذخیره 34 :میلیون تن
عیار متوسط 5/9 :درصد

 2معدن رامپورا آگوچا ،هند
میزان ذخیره 4/8 :میلیون تن
عیار متوسط 14/1 :درصد

 3معدن مونت آیزا ،استرالیا
میزان ذخیره 6/5 :میلیون تن
عیار 5/1 :درصد

 4معدن مک آرتور ریور ،استرالیا
میزان ذخیره 8/9 :میلیون تن
عیار 8/3 :درصد

 8معدن یااولی اوپریشن ،پرو
 7دوگالد ریور ،استرالیا

میزان ذخیره 1/3 :میلیون تن
عیار 11/9 :درصد

میزان ذخیره 0/9 :میلیون تن
عیار 5/43 :درصد

 10معدن سرولیندو ،پرو

میزان ذخیره 0/6 :میلیون تن
عیار 2/18 :درصد

 9معدن وزانته ،برزیل

میزان ذخیره 1/6 :میلیون تن
عیار 9/88 :درصد
https://www.nsenergybusiness.com/projects/mcarthur-river-zinc-lead-mine/ https://www.mining.com/featured-article/ranked-top-10-zinc-mines-in-the-world/

موارد کاربرد فلز روی

ضرب سکه

صنایع ریخته گری

الستیک سازی

داروسازی

تولید فلز گالوانیزه

تولید رنگ

تولید
کرم های ضدآفتاب

ساخت آلیاژ برنج

Zn

تولید باطری
https://www.sterlinghillminingmuseum.org/uses-of-zinc

چشم انداز عرضه و تقاضای فلز طال
تقارای جهانی طال
در سال  3759 :2020تز

ذتایر جهانی طال
 53000تز

Au
میاان مارف سالیانه طال:
حدودا  5000تز

3200

3300

3300

3230

3100

2990

2800

2690

2460

2280

2350

2370

2470

2660

3500

2560

3100

میزان تولید (متریک تن)
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

پیش بینی قمیت طال تا
سال 2050

 5000دالر

میزان تولید طال
در سال 2020

 3200تن

میزان تولید طال
در سال 2019

 3300تن

https://www.statista.com https://pubs.usgs.gov/ https://primexbt.com/blog/gold-price-prediction-forecast/

ذخایر بزرگ طال در ایران و جهان
معدن طالی زرشوران (تکاب)

 3معدن طالی المپیادا ،روسیه
میزان ذخیره 26 :میلیون اونس

میزان ذخیره 4 :میلیون اونس
 130تن

معدن طالی داشکسن

 6معدن طالی کارلین ترند ،نوادا
میزان ذخیره 12/46 :میلیون اونس

میزان ذخیره  800 :هزار اونس
 25تن

 8معدن طالی امپودینگ ،آفریقای جنوبی
میزان ذخیره 11/65 :میلیون اونس

معدن طالی موته

میزان ذخیره 320 :هزار اونس
 10تن

 4معدن طالی لیهیر ،جزیره لیهیر،
پاپوآ ،گینه نو
میزان ذخیره24 Moz :

10

 7معدن طالی بودینگتون ،استرالیا
میزان ذخیره12.35 Moz :

 1معدن سوث دیپ  ،South deepآفریقای جنوبی
میزان ذخیره 39/1 :میلیون اونس

 5معدن نورته اوبیرتو ،شیلی

 2معدن طالی گراسبرگ ،اندونزی

میزان ذخیره 23/2 :میلیون اونس

میزان ذخیره 30/2 :میلیون اونس
https://www.mining-technology.com

موارد کاربرد فلز طال

جواهرات

طالی مالی :سکه،
شمش،پشتوانه

صنایع الکترونیک

کامپیوتر

دندانپزشکی

مصارف پزشکی

شیشه سازی

نشان ها و جوایز

صنعت هوافضا

https://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml

چالش های پیش روی سرمایه گذاران و فعالین معدن در دنیا

چالش های بیرونی

•
•
•
•
•
•
•
•

مجوزها
هزینه های حمل و نقل
تورم
افزایش سرمایه
دسترسی به میزان کل عرضه داخلی
رقابت در ثبت محدود های معدنی
استخدام نیروی کار ماهر
استفاد از سایت های بازسازی شد پس از بسته
شدن معدن

•
•
•
•
•
•
•
•
•

طراحی معدن
انتخاب تجهیزات
بهر وری نیروی کار
تیم مدیریتی
مصرف آب و انرژی
انتشار و مدیریت پسماند
استفاد از محصوالت جانبی و مواد جایگزینی
اتوماسیون
فرهنگ و مسائل محیط کار ،بهداشت و ایمنی

•
•
•
•
•
•
•

هزینه های سوخت
قیمت فلزات
معارضین محلی
چالش های حقوقی
پیچیدگی مراحل اخذ مجوزها
طوالنی مدت شدن زمان اخذ مجوزها
درک و اقبال عمومی جامعه از صنعت

•
•
•

عیار سنگ معدن
تکنولوژی های اکتشاف و بهر برداری
عیار معدن و عمق ماد معدنی

چالش های درونی

چالش های قابل پیش بینی  /قابل کنترل

چالش های غیرقابل پیش بینی  /غیر قابل کنترل
Source: SNL Metal & Mining

فصل سوم

الزامات توسعه بخش معادن و صنایع معدنی در ایران

الزامات توسعه حوزه معادن و صنایع معدنی در ایران

2

1
3

رویکردها و اولویتها
نهادسازی و
حمایتهای حقوقی
اصالح ساختارهای
کالن اقتصادی

رویکردها و اولویتها

تغییر استراتژی بر اساس ارزش
افزوده

4

1

 اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی % 25
 %18صاااادرا ف ایااا ا %50
 کاااا
فاردا برخی محصوال یوالدی()1399
 تنظیمگری استراتژی زنجیره اا بار م ناای
عرضه ف تقاضا ف م تنی بر ارزش ای فده

رویکردها و اولویتها

2

توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس

 85 درصد اشتغال بخ معدن در معادن کوچک مقیاس
 اختصاص  73درصد از سهم تولید به ا ن معادن

توسعه اصولی اکتشافات

 آزادسازی اطالعا
پهنه ا ف محدفده ا
 افلو تبخشی باه اکتشااخ خوشاهای
نس ت به اکتشاخ پهنهای
مقدم بر آزادسازی

3

اولویتبخشی به تامین تجهیزات و ماشینآالت
مورد نیاز
 بی از  70درصد نه ای عملیاتی معادن
مربوط به ماشین آال استخراجی ف باربری

نهادسازی و حمایتهای حقوقی

تشکیل وزارت معادن
تقویت صندوق بیمه
سررررمایه رررر اری
فعالیتهای معدنی

2

بهرهمندی معادن نمونه
از امتیازات مناطق ویژه

3

رفررح سرر  95درصررد از
محدودههای قابل کانیزایی

5

1

سرمایهر اری مجدد درآمد
معادن در بخش

6

نهادسازی و
حمایتهای حقوقی

7
4

تنقیح قوانین

9

8

پنجررررره واسررررد
مجوزهای معدنی

تشکیل شعب ویژه معادن
و م ارزه با فساد

اخ مشورت موثر از تشکلهای
صنفی (بخش خصوصی) فعرا
در سوزه معدن و صنایح معدنی

اصالح ساختارهای کالن اقتصادی

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور (رشد اقتصادی)
 نرخ رشد اقتصادی کاهنده
 نوسانات زیاد رشد اقتصادی

 رشد وابسته به نفت

منبع :مرکز آمار ایران

اصالح ساختارهای کالن اقتصادی

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور (نرخ تورم)
 متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد
ایران برابر با 20:درصد
 متوسط نرخ تورم جهان در سا
 2018برابر با 2/4 :درصد
 این در سالیست که ایران پ از
ونزوئال ،زیم اوه و آرژانتین در
رت ه چهارم جهان قرار دارد.
 نرخ تورم ساالنه شهریور 1400
برابر با 45/8 :درصد
منبع :مرکز آمار ایران

نرخ تورم نقطه به نقطه

اصالح ساختارهای کالن اقتصادی

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور (نرخ بیکاری)

 نرخ مشارکت اقتصادی 41/4 :درصد

 نرخ بیکاری در بین جمعیت فعا کشور 8/8 :درصد
 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از
کل بیکاران در بهار  1400برابر با 40/3 :درصد
نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر در فصو متوالی سا های  1397تا 1400

منبع :مرکز آمار ایران

?Copper or Iron

فصل چهارم
نگاه اجمالی به سرمایه
گذاری در معادن
سنگ آهن و مس

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس و سنگ آهن
مشخصات کلی پروژه سنگ آهن:

مشخصات کلی پروژه مس:





ذخیر معدن 10 :میلیون تن
عیار مس :یک درصد
نسبت باطله برداری 5 :به 1
عمر معدن 10 :سال

الکترووینینگ

سمانته

مس؟

فلوتاسیون

سنگ
آهن؟

دو پروژه با شرایط مشابه
کدام یک سودآوری
بیشتری دارد؟؟؟؟






کوره بلند

احیا
مستقیم

ذخیر معدن 10 :میلیون تن
عیار سنگ آهن 35 :درصد
نسبت باطله برداری 5 :به 1
عمر معدن 10 :سال

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس (اکسیدی و سولفیدی)





سرمایه گذاری باال
راندمان باالتر
مناسب ذخایر بزرگ
هزینه عملیاتی کمتر

 سرمایه گذاری کمتر
 مناسب ذخایر کوچک
 هزینه عملیاتی باال

 سرمایه گذاری کمتر
 مناسب ذخایر کوچک
 هزینه عملیاتی باال

تصفیه

الکترووینینگ

سمانته

ذوب

استخراج
حاللی

استخراج
حاللی

تغلیظ

لیچینگ

لیچینگ

خردایش

خردایش

خردایش

فلوتاسیون

سمانته اکسیدی

الکترووینینگ

زنجیره مس

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس سولفیدی (فلوتاسیون)

میزان تولید مس کاتد
 72،250تن
در طول  10سال

** حقوق دولتی هر بخش براساس نرخ مصوب
** مالیات%25 :

ذوب و پاالیش

تغلیظ
(فلوتاسیون)

سنگ شکنی
و آسیا

اکتشاف،
استخراج و حمل
ماده معدنی

مراحل زنجیره

عیار کنسانتره 20 :درصد

* کل هزینه سرمایهگذاری
(ذوب و تصتتتتتفیه) * 150 :ظرفیتتت ورودی 1 :
میلیارد تومان
میلیون تن در سال
* ظرفیتتتتتتت ورودی :
* راندمان%85 :
 42،500تن در سال
* هزینه فتراوری هتر
* راندمان%85 :
تتتتتن (ختتتتردایش
* هزینه ذوب و پتاالیش +تغلیظ) 2/7 :میلیون
هر تن 25 :میلیون تومان تومان
* قیمتتتتتت کاتتتتتتد * :قیمت کنسانتره:
 34میلیون تومان هتر
213میلیون تومان
تن
* محصتتتول تولیتتتدی * :محصتتول تولیتتدی:
 7،225تن در سال
 42،500تن در سال

عیار ماده معدنی 1 :درصد

* ظرفیتتت ورودی
ستتنگ شتتکنی و * هزینه اکتشاف:
 20میلیارد تومان
ختتتتتتردایش 1 :
میلیون تن در سال * استخراج ساالنه:
یک میلیون تن
* هزینه استخراج :
 30هزار تومان هر تن

* سرمایهگتذاری
کنستتتتانتره70 :
* قیمت فروش هر تن:
میلیارد تومان
 380هزارتومان

پارامترهای ارزیابی

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس سولفیدی (فلوتاسیون)

مقایسه سودآوری سرمایه گذاری در هر بخش از زنجیره مس سولفیدی

معدنکاری

* بخش کنسانتره:
 سرمایه گذاری 70 :میلیارد تومان
 تناژ کل محصول 425 :هزار تن
 متوسط سود ساالنه 776:میلیارد تومان
 2/152 :NPV میلیارد تومان

* بخش معدنکاری:
 سرمایه گذاری  20 :میلیارد تومان
 تناژ کل محصول 10 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه116:میلیارد تومان
 393 :NPV میلیارد تومان

کنسانتره

ذوب و پاالیش

* بخش ذوب و پاالیش:
 سرمایه گذاری 150 :میلیارد تومان
 تناژ ساالنه محصول 72 :هزار تن
 متوسط سود ساالنه 667 :میلیارد تومان
 1/450 :NPV میلیارد تومان

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس اکسیدی (سمانته)

لیچینگ و
استخراج
انحاللی

میزان تولید مس
سمانته با عیار
 50درصد:
 142هزار تن
در طول  10سال
•
•
•
•
•

•
•

• ظرفیت ورودی سنگ شکنی و خردایش :یتک
میلیون تن در سال
• هزینه خردایش هر تن 20 :هزار تومان

هزینه سرمایهگذاری 40 :میلیارد تومان
ظرفیت ورودی 1 :میلیون تن در سال
راندمان%71 :
هزینه فراوری هر تن مس سمانته 650 :هزار تومان
قیمت هر تن محصول مس سمانته 80 :میلیون تومان

حقوق دولتی هر بخش براساس نرخ مصوب
مالیات%25 :

خردایش
و نرمش

معدنکاری

مراحل زنجیره

پارامترهای
ارزیابی
•
•
•
•

هزینه اکتشاف 20 :میلیارد تومان
تناژ استخراج ساالنه :یک میلیون تن
هزینه استخراج هر تن 30 :هزار تومان
قیمت فروش هر تن محصول 380 :هزارتومان

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس اکسیدی (سمانته)

کل محصول تولیدی 10 :میلیون
تن
متوسط سود ساالنه116 :
میلیارد تومان
 393 :NPVمیلیارد تومان

کل محصول تولیدی 142 :هزار تن
محصول
محصول
(کلوخه مس) (مس سمانته)

متوسط سود ساالنه 652:میلیارد
تومان
 1/840 :NPVمیلیارد تومان

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس اکسیدی (الکترووینینگ)

 71000تن
در طول  10سال

پایان

04

لیچینگ
و استخراج انحاللی

بخش معدنکاری

پارامترهای
ارزیابی

02

* سرمایهگذاری (هیتپ تتا
خردایش
کاتد)  180 :میلیارد تومان
الکترووینینگ
* راندمان%71 :
* ظرفیت ورودی  1 :میلیون تن در سال
* هزینه فراوری هر تن مس (هیپ تا کاتد)  5/9 :میلیون تومان
* قیمت هر تن محصول مس کاتد 213 :میلیون تومان هر تن
* حقوق دولتی هر بخش براساس نرخ مصوب
* تولید کاتد 7،100 :تن در سال
* مالیات%25 :

01

مراحل
زنجیره
شروع

میزان تولید مس کاتد:

03

* ظرفیتتتت ورودی ستتتنگ شتتتکنی و
خردایش :یک میلیون تن در سال
* هزینه خردایش هر تن 20 :هزار تومان

و نرمش

* هزینه اکتشاف 20 :میلیارد تومان
* تناژ استخراج ساالنه :یک میلیون تن
* هزینه استخراج هر تن 30 :هزار تومان

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره مس اکسیدی (الکترووینینگ)

محصول معدنکاری (کلوخه مس)

محصول الکترووینینگ (مس کاتد)

01

02

تناژ کل محصول
ساالنه:
متوسط
This is a sample
سودtext.
Insert
تولیدی 71 :هزار تن
your desired text here. This
Thisتومان
میلیارد
is a 893
is a sample text. Insert
sample text.
your desired text here.

01

02
متوسط سود ساالنه:
is a 116
Thisتومان
میلیارد
sample text.

تناژ کل محصول
تولیدی 10 :میلیون تن

:NPV

:NPV
This
is a
sample text.

 2/052میلیارد تومان

03

This is a
sample
text.
میلیارد تومان
393

03

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره سنگ آهن

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره سنگ آهن (مگنتیت)
* هزینه سرمایهگتذاری:
 500میلیارد تومان
* ظرفیتتتتت ورودی:
 233هزار تن در سال
* راندمان%90 :

فوالد

* هزینه سرمایهگتذاری:
 350میلیارد تومان

* ظرفیتتتت ورودی :
 333هزار تن در سال
* راندمان%70 :

آهن اسفنجی

* هزینه سرمایهگذاری:
 200میلیارد تومان

* ظرفیتتتت ورودی :
 333هزار تن در سال

* راندمان%100 :

گندله

* هزینه سرمایهگذاری:
* هزینه پرعیارسازی هر
 320میلیارد تومان
تن 50 :هزار تومان
* ظرفیتتت ورودی :
* هزینه سرمایهگذاری:
 510هزار تن در سال
 50میلیارد تومان
* هزینه اکتشتاف:
* راندمان%85 :
 15میلیارد تومان
* راندمان%85 :

کنسانتره

دانهبندی

معدنکاری

* ظرفیت ورودی1 :
* هزینه تولید هتر تتن:
* هزینه تولید هر تتن * :هزینه تولیتد هتر
* هزینه تولید هر تن:
میلیون تن در سال
 255هزار تومان
تن 284 :هزار تومان
 781هزار تومان
تومان
هزار
497
* قیمت فروش هر
* قیمت فروش هر تن:
* قیمت هر تن گندله :
تن سنگ آهن دانه
 2/698میلیون تومان
* قیمت آهن اسفنجی
* قیمت آهن اسفنجی هر
بندی شده1/278 :
 3/834میلیون تومان
هر تن 14 :میلیون تومان تن 8/804 :میلیون تومان
* محصول تولیدی333 :
میلیون تومان
هزار تن در سال
* محصول تولیدی333 :
* محصول تولیدی * 210 :محصول تولیدی233 :
هزار تن در سال
هزار تن در سال
هزار تن در سال

* ظرفیت استخراج
ساالنه :یک میلیون تن
* هزینه استخراج 30 :
هزار تومان هر تن
* قیمت فروش هر تن
محصول568 :
هزارتومان

* حقوق دولتی هر بخش براساس نرخ مصوب
* مالیات%25 :

بررسی ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره سنگ آهن (مگنتیت)
آهن
اسفنجی

فوالد

کنسانتره

گندله

 تناژ کل محصول 2/3 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه 1،069 :میلیارد تومان
 1/602 :NPV میلیارد تومان

 تناژ کل محصول 2/1 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه 1،607 :میلیارد تومان
 2/006 :NPV میلیارد تومان

معد
دانه
ن
بندی
کاری

 تناژ کل محصول 3/3 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه 405 :میلیارد تومان
 942 :NPV میلیارد تومان

 تناژ کل محصول 3/3 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه 603 :میلیارد تومان
 1/144 :NPV میلیارد تومان

معد
معدن
ن
کاری
کاری

 تناژ کل محصول 10 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه248 :
میلیارد تومان
 872 :NPV میلیارد تومان

 تناژ کل محصول 5/1 :میلیون تن
 متوسط سود ساالنه 282 :میلیارد تومان
 922 :NPV میلیارد تومان

مقایسه ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره
دو پروژه مس و سنگ آهن

مقایسه ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره دو پروژه مس و سنگ آهن
 393 :NPVمیلیارد تومان
 1/840 :NPVمیلیارد تومان

کلوخه
مس مس
کلوخه
سمانته
سمانته
مسمس

 393 :NPVمیلیارد تومان

مس مس
کلوخه
کلوخه

2

 2/052 :NPVمیلیارد تومان
 393 :NPVمیلیارد تومان

کاتدکاتد
مسمس

1

 2/152 :NPVمیلیارد تومان

 1/450 :NPVمیلیارد تومان

3

مس مس
کلوخه
کلوخه
کنسانتر
مسمس
کنسانتر

رو

سمانته

رو
الکترووینینگ
رو فلوتاسیون

مس
اکسیدی
مس
سولفیدی

پروژ مس

مس کاتد

 872 :NPVمیلیارد تومان

کلوخه آهن

 922 :NPVمیلیارد تومان

دانهبندی

 942 :NPVمیلیارد تومان

کنسانتر

 1/144 :NPVمیلیارد تومان

گندله

 1/602 :NPVمیلیارد تومان

آهن اسفنجی

 2/006 :NPVمیلیارد تومان

فوالد

مگنتیت

پروژ سنگ آهن

مقایسه ارزش افزوده (سود آوری) در زنجیره دو پروژه مس و سنگ آهن
در صنعت مس ،ارز

افزود بخش کنسانتر از بخش ذوب و پاالیش باالتر است.

در سنگ آهن ارز

افزود پایین دستی سنگ آهن (اسفنجی و فوالد) باالتر است.

تضمین تامین خوراک ورودی کارخانه های مختلف مهم ترین مسئله در توجیه پذیر کردن احداث کارخانه است
که باید در هر صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به افزایش دمای زمین ،افزایش سختگیریهای زیست محی ی و لزوم کاهش بکارگیری سوختهای
فسیلی و تولید کربن در صنایع معدنی ،پیشبینی میشود در راستای بکارگیری فناوری های تجدیدپذیر ،مس کاربرد
گسترد تری در مقایسه با سنگ آهن داشته باشد.

با تشکر از توجه شما

دکتر بهرام شکوری
رئیس انجمن مس ایران

دکتر سید احمد مشکانی
عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران

