
پاکستان؛ رقیب تازه نفس ایران در تجارت خشکبار

هشدار صادرکنندگان پسته و خرما 
نسبت به از دست رفتن بازارها

به گفته صادرکنندگان خشکبار ایران، بازارهای صادراتی ایران در 
پسته از سوی تجار آمریکایی تصاحب شده و تجار پاکستان نیز 
با رفت و آمد مستقیم به کرمان و خوزستان، خرمای استعمران را 
از کف بازار جمع آوری و به نام خود در بازارهای جهانی صادرات 
می کنند. این در حالی اســت که صادرکنندگان خشــکبار ایران، 
همچنان از بیم قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی، دســت از کار 

کشیده و فعال به کناری نشسته اند.
 ایران در صادرات خشکبار، یک رقیب تازه نفس پیدا کرده است. 
در حالــی طــی چند ســال گذشــته، باغــات پســته در کالیفرنیای 
آمریکا جای پسته کرمان را در بازارهای جهانی تنگ کرده  و حاال 
ایــاالت متحــده به بزرگترین تولیدکننــده این محصول در جهان 

تبدیــل شده اســت، صادرکنندگان خشــکبار از ایــران می گویند، 
پاکستانی ها بازارهای صادراتی خرمای ایران را تصاحب کرده اند 

و برای بازار جهانی پسته نیز خیز برداشته اند.
آنطــور کــه اعضــای اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار گوشــزد 
کرده اند، صادرات پسته ایران پس از سال 97 و اجرای بخشنامه 
رفــع تعهــد ارزی، رونــد نزولــی خــود را آغــاز کــرد و کشــورهای 
خریــدار پســته، بــه ســمت آمریــکا، ترکیه و به تازگی پاکســتان 

روی آورده اند.
بــه گفتــه مجیــد بازیــان نایب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان 
خشــکبار، حجم تولید پســته ایران طی سال 97 بشدت کاهش 
یافــت و میــزان برداشــت و آنچــه که بــه بازار داخل عرضه شــد، 

بیش از 50 هزار تن نبود و با پیاده سازی مقررات رفع تعهد ارزی، 
صادرکنندگان از عرضه بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال و با غیبت ایران، پســته آمریکا 
بخش عمده ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: 
تولید ساالنه پسته در ایاالت متحده به 550 هزار تن رسیده است 
و بازارهای خواهان پسته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پسته ایران 
را دریافــت کنــد و بــا کوچک ترین وقفه در تجارت این محصول، 
دیگر کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های 

خشکبار ایران می کنند.
بازیــان افــزود: طــی ســال 98، صادرکننــدگان 
پســته از ایران مجبور شــدند برای بازگشت به 
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صفحه 3
را بخوانید

صفحه آخر
را بخوانید

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
در مجمع عمومی، تشریح کرد

 هدف گذاری کسب درآمد
  5/5 میلیارد دالری 

تا 4 سال آینده 
رشد 4 برابری ذخایر معدنی مس طی 9 سال

اطمینــان خاطــر از وجــود ماده اولیه، وجــود بازار مصرف، 
داشــتن دانــش توســعه، کیفیت بــاالی محصوالت، وجود 
و  بنیــادی  ریســک های  حداقــل  داشــتن  مالــی،  منابــع 
سرمایه گذاری منطبق بر الگوی  عرضه و تقاضای جهانی، 
تغییر چهره انرژی دنیا از سوخت های فسیلی به انرژی  های 
تجدیدپذیــر و انــرژی الکتریکــی همه و همه شــاخص های 
اقتصادی  هستند که بنگاه های معدنی مس در دنیا برای 
سرمایه گذاری و تولید بیشتر در این صنعت ویژه در نظر 
می گیرنــد. در همیــن زمینــه مجمــع عمومــی فوق العــاده 
شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف دستور کار افزایش 
سرمایه از 20 هزار به 40 هزار میلیارد تومان و تامین مالی 
بخش بزرگی از طرح های توســعه معدنی مس در کشــور 
برگزار شد. در این مراسم، دکتر »اردشیر سعدمحمدی« 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به تشریح عوامل 
و دالیل بنیادی برای افزایش سرمایه و سرمایه گذاری روی 
طرح های توســعه برای ســهامداران پرداخت. در نهایت و 
با رأی سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران افزایش 
بزرگ تریــن  بــه عنــوان  100 درصــدی ســرمایه »فملــی« 
افزایــش ســرمایه تاریــخ بــورس از محــل ســود انباشــته به 
تصویــب رســید تــا نمــاد فملــی صاحــب ســرمایه  40 هزار 

میلیارد تومانی  شود.

کاهش عیار معادن و افزایش میزان تقاضا  
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در ابتــدای 
مجمع با اشــاره به شــرایط جهانی تولید در حوزه صنعت 
مــس گفــت: بــر پایــه تحلیــل موسســه ICSG از وضعیت 
تولید و مصرف مس دنیا در هفت ماهه سال 2021، مس 
محتــوای معدنــی 3.6 درصــد در هفــت  مــاه اضافه  تولید 

داشته است، این رقم در کنسانتره مس 5.5 درصد، اما 
در کاتد روش لیچینگ 4.3- درصد است.

سعدمحمدی به دلیل این امر اشاره کرد و افزود: میزان 
خاک هــای اکســیدی دنیــا تقریبــاً در حــال کاهــش اســت 
و ایــن رونــد کاهشــی در کشــورهای متفــاوت که بررســی 
کردیم؛ قابل رصد و ارزیابی است. در مجموع در دنیا با 
توجه به قیمت ها و کاهش میزان عیار معادن و افزایش 
میــزان تقاضــا، روند تولید مثبت اســت و به همین دلیل 
هم قیمت های مس فزونی پیدا کرده و افزایش مناسبی 

را شاهد آن هستیم.
وی اظهار داشــت: در ســال 2030 یعنی کمتر از 9 ســال 
آینده چین به عنوان رتبه اول در دنیا در اقتصاد جایگزین 
آمریکا خواهد شد. ژاپن رتبه سوم شد که در سال 2030 
به رتبه چهارم تنزل پیدا می کند و هندوســتان رتبه ســوم 
را به دست خواهد آورد. این بیانگر رفتار اقتصادی است 
که تا ســال 2050 برای دنیا شــکل خواهد گرفت و شــاید 
یکــی از جذاب تریــن نقاطــی کــه بتوان بــه آن توجه کرد؛ 
کشور اندونزی است که در سال 2050 رتبه هفتم دنیا را 
به خود اختصاص می دهد. این نگرش از آن لحاظ قابل 
ارزیابی است که بتوانیم روند توسعه را در کشورهای در 
حال توســعه و گرفتن جایگاه بین المللی مورد بررســی و 

ارزیابی قرار دهیم.
وی بــر اســاس نمــودار بــه تأثیرپذیــری اقتصــاد جهانی از 
کوویــد 19 اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکه موقعیت کشــورها 

بــا   2025 ســال  تــا   2021 ســال  طــی 
رنگ هــای متفــاوت نشــان داده شــده، 

بورس بازنده بازارهای مالی؛

صفحه 2 بازدهی هشت ماهه بازارها از ابتدای سال ۱4۰۰
را بخوانید



معــاون میــراث  فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: ۵۸ 
پرونده از حوزه میراث فرهنگی استان در بخش های 
مختلف آثار تاریخی، طبیعی و معنوی برای ثبت در 

فهرست آثار ملی تهیه شده یا در دست تهیه قرار 
گرفته است. مجتبی شفیعی افزود:  ۴۵ اثر مربوط 
به آثار فرهنگی و تاریخی غیرمنقول استان کرمان 
است که پرونده آنها برای ثبت ملی در حال تکمیل 

است. وی بیان کرد: اغلب این پرونده ها مربوط به 
تپه ها و محوطه های باستانی حوزه شهرستان اُرزوییه 
و نیز آثار معدن کاری و فلزکاری کهن و ابنیه تاریخی 
حوزه شهرستان های سیرجان، زرند و کرمان است.

 ۵۸ اثر میراثی کرمان 
در مسیر ثبت ملی قرار دارد

خبر  
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خبر   خبر   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

کاهش ۲۰ درصدی 
بستری های کرونا در کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کاهش حداقل 
20 درصــدی بیماران بســتری در اســتان خبــر داد و در 
ادامه خطاب به مردم گفت: پروتکل ها تا زمان قطع 
کامل زنجیره باید رعایت شــود و برای تزریق واکســن 

مردد نباشید.
حمیدرضا رشیدی نژاد از روند کاهشی تعداد بیماران 
در سراســر اســتان خبر داد و گفت: وضعیت اســتان 
به مراتب بهتر از هفته های قبل شده و آثار آن را در 
رنگبندی و تعداد بیماران بستری مشاهده می کنیم.

وی از کاهش حداقل 20 درصدی بیماران بســتری در 
اســتان خبــر داد و اظهار کــرد: در بازدیدی که امروز با 
حضور استاندار کرمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی 
پور داشتیم، اشغال تخت های بخش های ویژه کرونایی 

کم شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به سویه 
جدید ویروس کرونا و بیش از 30 جهش  در آن گفت: 
سرعت واگیری این نوع ویروس به مراتب بسیار باالتر 
است، اما طبق گزارش های ارائه شده واکسیناسیون 

قطعا در شدت و درگیری بیماری موثر خواهد بود.
وی بر لزوم واکسیناسیون همه گروه های هدف تاکید 
و در ادامه خطاب به مردم گفت: پروتکل ها تا زمان 
قطــع کامــل زنجیــره بایــد رعایــت شــود و بــرای تزریق 

واکسن مردد نباشید.
بــه گــزارش ایسنا،رشــیدی  نــژاد در ادامــه اظهــار کرد: 
بــرای مســافران خارجــی در فــرودگاه کرمــان آمادگــی 
انجــام تســت و جلوگیــری از شــیوع احتمالــی ســویه 

جدید را داریم.
وی تعــداد افــرادی کــه نوبــت اول واکســن کرونــا را در 
کل استان دریافت کرده اند را 2 میلیون و 630 هزار و 
تعداد کسانی که دو نوبت را در تزریق کرده اند را یک 

میلیون و 613 هزار اعالم کرد.

در آبان ماه؛

کدام اقالم خوراکی بیشترین 
افزایش قیمت را داشتند؟

به گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١4٠٠ تغییرات 
متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای گروه های 
مختلف کاالهای خوراکی در مناطق شــهری کشــور به 

شرح زیر است:

نان و غالت  
در ایــن گــروه، اقــالم برنــج ایرانــی درجــه یــک بــا 5.1 
درصد، رشــته آش با 4.2 درصد و شــیرینی خشــک با 
4.0 درصد بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ماه 

قبل داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها  
در این گروه، اقالم مرغ ماشینی با 7.8 درصد و ماهی 
قزل آال با 6.9 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن  
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبــل مربــوط به پنیر ایرانی پاســتوریزه بــا 4.5 درصد، 
کــره پاســتوریزه )کــره حیوانــی( بــا 4.2 درصــد و دوغ 
پاستوریزه با 3.4 درصد بوده است. همچنین در این 
گروه روغن نباتی جامد با 4.١- درصد و روغن مایع با 
0.4- درصد بیش ترین کاهش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.

میوه و خشکبار  
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبــل مربــوط بــه لیموترش با 4.5 درصــد و هلو با 4.3 
درصــد اســت. همچنین در این گــروه پرتقال با ٢٢.٨- 
درصــد و مــوز بــا ١.4- درصد بیش ترین کاهش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.

سبزیجات و حبوبات  
در این گروه، بیش ترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گوجه فرنگی با 33.5 درصد، فلفل دلمه 
ای با ١5.٨ درصد و سیب زمینی با ١٢.٠ درصد است. 
همچنین در این گروه هویج فرنگی با 24.5- درصد و 
خیار با 6.4- بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها  
در این گروه، بیش ترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با 13.3 درصد و سس 

گوجه فرنگی با 5.1 درصد است.

اقدام به ایفای تعهدات معوق؛ 

لیفان X7۰ خودروسازان بم 
در آستانه تحویل

خودرو سازان بم به رغم مشکالتی که ناشی از تحریم 
و کرونا به وجود آمده است، اقدام به ایفای تعهدات 
معــوق خــود کرده و تحویل ســری جدید لیفــان X70 را 

در دستور کار خود قرار داده است.
پیگیــری هــای انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه کلیه 
تعهــدات طــرح مشــارکت در تولید نماینــدگان خودرو 
سازان بم در حال فاکتور شدن هستند. این خودروها 
پس از اتمام مراحل شــماره گذاری تحویل مشــتریان 
خواهند شــد. پیشــتر مدیر فروش خودروســازان بم با 
اشاره به این که مشکل اصلی عدم تحویل، ترخیص 
قطعات بود، گفته بود: » به رغم آماده بودن شرایط 
تولید متأســفانه بحث ورود قطعه و مشکالت مربوط 
بــه آن باعــث شــد کــه بــا کمی تأخیــر مواجه بشــویم. 
خوشــبختانه این مشــکل نیز برطرف شــده اســت و با 
ترخیــص قطعــه مــورد نیــاز پروســه تکمیــل خــودرو با 
ســرعت آغــاز و تمــام تعهدات معوق تــا نیمه اول آبان 

ماه ایفا خواهند شد «.
شــروین پدرام همچنین در خصوص این که چرا زمان 
دقیقی برای پیش فروش محصوالت اعالم نمی شود 
تأکید کرده بود: » با توجه به برخی مشکالت که پیرو 
تحریم های اقتصادی و همچنین کرونا بروز کرد، تأخیر 
در تحویل به موقع خودروها ایجاد و باعث شــد که با 
وســواس و دقــت بیشــتری بــه ایــن قضیه نــگاه کنیم. 
بنابرایــن تــا زمانــی کــه از تمــام جهات مطمئن نشــده 
باشــیم، پیش فروش را آغاز نخواهیم کرد، اما همان 
طور که اشــاره کردم، کار در شــرف انجام اســت و در 

آینده نزدیک فروش آغاز خواهد شد «.
مدیر فروش خودروســازان همچنین به تغییر ســاختار 
شرکت مادر اشاره و گفته بود: » تغییراتی که در این 
شرکت پیش آمده است به بهبود کیفیت محصوالت 
کمــک خواهــد کــرد، چراکه تأمین کننــده ای قوی تر و 
بهتری وارد کار شده است که می تواند باعث افزایش 
سرعت روند کیفی محصوالت باشد. اما همین سوئیچ 
کردن در تأمین کنندگان باعث به وجود آمدن تأخیر 
شده که به ما نیز منتقل شده است. نکته مثبت این 
است که از این به بعد تأمین کنندگان به مراتب قوی 
تــر در مســیر تولیــد قــرار دارند «. بــا این حال هر چند 
خبر دقیقی از زمان آغاز پیش فروش لیفان ایکس 70 
اعالم نشده استT به گزارش پایگاه خبری اسب بخار 
،اما به نظر می رسد با مهیا بودن شرایط تولید و ایفای 
تعهدات معوق، خودروســازان بم نیز به زودی شــرایط 

پیش فروش محصوالت خود را اعالم کند.

توانیر اعالم کرد؛

 پرداخت خسارت وارده 
به تجهیزات برقی

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
اعالم کرد: خسارت مربوط به حوادث برق به مشترکان 

خانگی و تجاری، پرداخت می شود.
بــا پیگیری هــای صــورت گرفته،  قــرارداد بیمه حوادث 
مشــترکان خانگــی و تجــاری میــان شــرکت توانیــر بــه 
نمایندگی از شــرکت های توزیع سراســر کشــور با یک 

شرکت بیمه منعقد شد.
براین اساس، از ابتدای این هفته روند انتقال اطالعات 
میان دو شــرکت آغازو بررســی پرونده ها، مستندات و 

پرداخت خسارات شروع شده است.
مشترکان می توانند همچنان به منظور ثبت مستندات 
https://bime. خــود در این زمینه از طریق ســامانه

tavanir.org.ir  اقدام کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد

 پلمب ۳۳۰ کارگاه 
ضایعاتی متخلف 

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان با اشــاره به اینکه 
طــرح برخــورد با کارگاه های ضایعاتی به صورت جدی 
در دســتور کار پلیــس قــرار دارد گفــت: در اجــرای این 
طرح ها بیش از 330 کارگاه ضایعاتی متخلف پلمب 
شده است. سرهنگ مهدی پورامینایی اظهار داشت: 
ارتقاء امنیت اجتماعی به عنوان وظیفه اصلی پلیس 
و مطالبه جدی و به حق شهروندان با اجرای طرح های 

انتظامی آشکار و پنهان در حال انجام است.
سرهنگ امینایی با اشاره به اجرای بیش از ده ها طرح 
از ابتدای سال تاکنون افزود: در راستای برخورد با وقوع 
انواع سرقت ها، طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با 
محوریت مقابله جدی با کارگاه های ضایعاتی دخیل 
در امر خرید و فروش اموال مسروقه انجام شده است 
و کالنتری های این فرماندهی به صورت روزانه از این 

کارگاه های ضایعاتی بازدید دارند.

بورس بازنده بازارهای مالی؛

 بازدهی هشت ماهه بازارها از ابتدای سال ۱4۰۰

بازارهــای مالــی در ســال 1400 بــا روند صعودی شــاخص ها همراه 
بود. بیش ترین بازدهی مثبت را بازار خودرو با 22 درصد افزایش 
ثبت کرد. در مقابل بازار ســهام با بازدهی مثبت شــش درصدی 

کم ترین روند مثبت شاخص را در بازارهای ثبت کرد.

بورس  
بازار ســهام ســال 1400 را با شــاخص 1295 هزار واحد آغاز کرد و 
ماه آذر را در کانال یک میلیون و 360 آغاز کرد. شاخص بورس در 
هشت ماه ابتدایی سال 1400 روند نوسانی داشت و به کانال یک 

میلیون و 500 هزار واحد هم صعود کرد اما پایدار نبود.

طال و سکه  
بازار طال و ســکه در ســال 1400 روند نوســانی و صعودی داشــت. 
طــال بــا 14 درصــد افزایش قیمت از ابتدای ســال 1400 تا ماه آذر، 
چهارمین بازار در بازدهی مثبت بود. قیمت طال در ابتدای ســال 
1400 در حدود یک میلیون و 100 هزار تومان قیمت داشــت و در 

ابتدای ماه آذر به کانال یک میلیون و 250 هزار تومان رسید.
همچنیــن ســکه بــا افزایــش 10.5 درصــدی قیمت در هشــت ماه 
ابتدایــی ســال 1400 رتبــه پنجــم بــازار را دارد. قیمــت ســکه در 15 
فروردیــن 1400 بــا قیمــت 10 میلیون و 600 هزار تومان ثبت شــده 
بود و پس از گذشــت حدود هفت ماه به کانال 12 میلیون و 600 

هزار تومان رسید.

خودرو و مسکن  
بر اساس داده های مرکز آمار، شاخص رشد مسکن از ابتدای 
ســال 1400 تا آبان حدود 19 درصد رشــد داشــته اســت که رتبه 

دوم بازار از نظر بازدهی مثبت را دارد.
به گزارش تجارت نیوز، همچنین شاخص کاالهای بادوام)خودرو( 
بــر اســاس داده هــای مرکــز آمار بیش ترین بازدهــی مثبت را در 
بین بازارهای مختلف ثبت کرده است. شاخص قیمت خودرو 

از ابتدای سال 22 درصد افزایش داشته است.
در چنــد مــاه گذشــته افزایــش قیمــت خــودرو چشــم گیر بــود و 
بســیاری از خودروهــای داخلــی ســقف قیمتــی جدیــدی را ثبت 

کردند.

تا 15 آذرماه؛

رویداد ملی همراه هفت گنج تمدید شد

مدیر توســعه فناوری ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت از 
تمدید رویداد ملی همراه هفت گنج تا 15 آذرماه سال جاری خبر 

داد و گفت: 48 تیم تاکنون در این رویداد ثبت نام کرده اند.
غالمعلی حقیقت در حاشیه اجرای برنامه مشاوره  کسب و کار به 
تیــم هــای شــرکت کننده در رویداد ملی همــراه هفت گنج افزود: 

زمان شروع ثبت نام در این رویداد 18 آبان تا 2 آذرماه بود که این 
تاریخ به دلیل استقبال تمدید شد.

وی ادامه داد: عالقمندان برای ثبت نام در رویداد همراه هفت گنج 
و دریافت خدمات از طریق لینک https://b2n.ir/q48582 ایده 
خود را ثبت و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09028324516 

تماس برقرار کنند.
وی با بیان اینکه آئین اختتامیه رویداد ملی همراه هفت گنج 24 
آذرماه برگزار می شــود، اظهار داشــت: این رویداد مهم علمی 18 
آبان تا 24 آذر ماه با سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی برای ایده 

های برتر رویداد برنامه ریزی شده است.
مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، هدف 
از برگزاری رویداد ملی همراه هفت گنج را جذب ایده ها، تیم ها 
و محصــوالت فناورانــه و نوآورانه برشــمرد و از برگــزاری این برنامه 

بصورت حضوری خبر داد.
وی محورهــای رویــداد همــراه هفــت گنــج را شــامل بخــش هــای 
کشــاورزی، ســالمت و پزشــکی، فنی و مهندســی، صنایع دســتی 
و گردشــگری دانســت و روش هــای نویــن ارتقــا فرهنــگ ســالمت 
اجتماعی، ژنتیک پزشــکی و ســلول های بنیادی، توســعه فناوری 

سامانه های هوشمند حوزه سالمت دیجیتال، تجهیزات و ملزومات 
تســریع تشــخیص درمان، گیمیفیکیشــن در ســالمت، ســالمت 
تغذیــه و امنیــت غذایــی و فــرآورده هــای نویــن دارویــی را از جمله 

محورهای بخش سالمت این رویداد اعالم کرد.
حقیقــت، بــه مزایــای پذیــرش در رویــداد همراه هفت گنج اشــاره 
کرد و گفت: بهره گیری از آموزش و مشــاوره تخصصی و کســب 
و کاری، جــذب ســرمایه گذار، حمایــت از تبدیــل ایــده به محصول 
و تجاری ســازی تا ســقف 50 میلیارد تومان از مزایای شــرکت در 

این برنامه است.
به گزارش ایرنا،مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت از برگزاری سه کارگاه آنالین برای تیم های شرکت کننده 
در رویــداد ملــی همــراه هفت گنج خبر داد و گفت: این کارگاه ها 

آموزشی به صورت آنالین برگزار شد.
وی به برنامه منتورینگ و مشاوره  کسب و کار به تیم های حاضر 
در رویداد ملی همراه هفت گنج اشاره کرد و افزود: در این برنامه 
مدرســان مرکــز شــتاب دهــی تگ به صورت حضــوری به تیم های 
شرکت کننده در رویداد ملی همراه هفت گنج آموزش های الزم 

را ارائه می کنند تا شاهد ارائه تاثیرگذار تیم ها باشیم.

جغرافیای استانی تورم در آبان 1400 

کرمان؛ کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری
گزارش نرخ تورم استان های کشور در آبان اعالم شد. 

براســاس ایــن گــزارش نرخ تورم ماهانه آبان ماه 2.5 درصد شــد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با پنج درصد افزایش و 
کمتریــن نــرخ تــورم ماهانه مربوط به کرمان با 1.4 درصد افزایش 

است.
نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور 35.7 درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد 
با 46.5 درصد و کمترین آن مربوط به سیســتان و بلوچســتان با 

٢٧.٩ درصد است.
 نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به آبــان ماه ١4٠٠ برای خانوارهای 
کشــور بــه عــدد 44.4 درصــد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم دوازده 
ماهــه مربــوط بــه ایالم بــا 52.2 درصد و کمترین آن مربوط به قم 

با 40 درصد است.

خانوارهای شهری کرمان کمترین نرخ تورم آبان را   
داشتند 

براســاس ایــن گــزارش در آبــان مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانه 
خانوارهــای شــهری مربــوط بــه اردبیــل بــا 5.١ درصــد افزایــش و 
کمتریــن نــرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان  کرمان با ١.4 درصد 

افزایش است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شــهری کشــور 35.3 درصد 
است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط 
بــه زنجــان بــا 4٣.٧ درصــد و کمتریــن آن مربــوط به سیســتان و 

بلوچستان با ٢6.6 درصد است.
نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به آبان مــاه ١٤٠٠ برای خانوارهای 
شــهری به عدد 43.6 درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم 12 ماهه 
مربــوط بــه ایــالم بــا 5١.٤ درصد و  کمترین آن  مربوط به اســتان 

قم با 40 درصد است.
در آبان ماه امسال، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی 

مربــوط بــه کهگیلویه وبویراحمد بــا 6.١ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به قزوین با ٠.٩ درصد افزایش است.

تــورم نقطــه بــه نقطــه بــرای خانوارهــای روســتایی 37.4 درصــد 
اســت. بیشــترین نــرخ تــورم نقطه به نقطه مربــوط به  کهگیلویه 
و بویراحمــد بــا 5٢.٩ درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه همــدان با 

٢6.6 درصد است.
 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١4٠٠ برای خانوارهای 
روستایی به عدد 48.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهــه مربــوط بــه ایــالم بــا 55.٧ درصــد و کمتریــن آن مربوط به  

سیستان وبلوچستان با 4١.٩ درصد است.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 مشکل کارگران
 معدن آسمینون منوجان 
پیگیری شد

نماینده مردم پنج شهرســتان جنوبی اســتان کرمان از 

پیگیری مشکل کارگران معدن آسمینون منوجان خبر 

داد و گفت: تحصن کارگران این معدن پس از سه روز 

پایان یافت. منصور شکرالهی بیان کرد: مشکل کارگران 

معــدن منوجــان با ارتباط نماینــده و حضور نمایندگان 

کارگری در نشست شورای تامین این شهرستان بحث 

و بررسی شد و شورای کارگری شرکت معادن فاریاب در 

بیانه ای پایان تحصن را اعالم کردند وی با بیان اینکه ۱۶ 

بند از ۱۸ بند مصوبات کمیسیون کارگری اجرایی شده 

اســت، گفــت: در زمینــه اصــالح و بازنگری طرح طبقه 

بندی مشــاغل مدیران این شــرکت متعهد شدند تا در 

اسرع وقت اقدام کنند.

چهارشنبه 10 آذر1400    25 ربيع الثاني  ١٤٤٣      1 دسامبر  2021     شماره  209    4 صفحه 

خبر   خبر   

عرضه 10 هزار تن گندله سنگ آهن؛

 اقبال بلند 
 فوالد بوتیای ایرانیان 

در بورس کاال

شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان از زیرمجموعــه هــای 
هلدینــگ میدکــو روز دوشــنبه 8 آذر مــاه 10 هــزار تــن 
گندله سنگ آهن خود را در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنــی بــورس کاالی ایــران عرضــه کــرد و آمارهــای 
معامالتی گویای اقبال بلند این شــرکت در نخســتین 

عرضه در بورس است.
9 هــزار تــن از ایــن محموله در تابلــو معامالت فروخته 
شد و هزار تن نیز در سامانه معامالتی مچینگ مورد 
دادوســتد قــرار گرفت. محموله مذکــور در قیمت پایه 
یعنــی 37 هــزار و 209 ریــال در هــر کیلوگرم به فروش 

رسید.
گفتنی است، گندله سنگ آهن شرکت فوالد بوتیای 
ایرانیان در تاریخ 6 مهر ماه سال جاری و پس از بررسی 
مــدارک و مســتندات در ســیصد و دوازدهمیــن جســه 
کمیتــه عرضــه بــورس کاالی ایــران پذیرش شــده بود. 
این شرکت از زیرمجموعه های هلدینگ میدکو است.

از ابتــدای ســال جــاری پذیرش های گندله با محصول 
گل گهــر آغــاز شــد و ایــن شــرکت پــس از چادرملو که 
کنســانتره و ســنگ آهــن دانــه بندی خــود را در بورس 
پذیرش کرده بود، کنسانتره و گندله خود را برای عرضه 

در تاالر صنعتی بورس کاال پذیرش کرد.
سپس شرکت های دیگری همچون مادکوش، صبانور، 
زرند ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان، گهر زمین، اپال 
پارسیان سنگان، آهن اسفنجی اردکان و سنگ آهن 
مرکزی ایران گندله خود را در بورس پذیرش کردند تا 
از مکانیزم شــفاف عرضه و تقاضا برای کشــف قیمت 

محصوالت خود استفاده کنند.
بررســی آماری نشــان می دهد از ابتدای ســال تاکنون 
درمجموع 716 هزار تن گندله شرکت های صنعتی و 
معدنی اپال پارسیان سنگان، فوالد سیرجان ایرانیان، 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، فــوالد بوتیــای ایرانیــان و 
ســنگ آهــن گهــر زمیــن در تــاالر مذکور مــورد معامله 

قرار گرفته است.

در آبان ماه به ثبت رسید؛ 

 معامله ۲۹ میلیون 
 گواهی سپرده کاالیی 

در بورس کاال
در جریــان معامــالت آبــان مــاه 1400 در بــورس کاالی 
ایــران، معاملــه گــران 29 میلیــون و 105 هــزار گواهــی 
سپرده کاالیی را به ارزش 9627 میلیارد و 933 میلیون 
ریال دادوستد کردند و سکه طال با ثبت ارزش 5454 
میلیــارد ریالــی از نظــر ارزش معامالت و زعفران نگین 
با معامله 15 میلیون و 752 هزار گواهی سپرده از نظر 

حجم معامالت، صدرنشین شدند. 
طی معامالت ماه گذشته در بازار گواهی سپرده بورس 
کاال، خریــداران 4 میلیــون و 480 هــزار و 500 گواهــی 
سپرده سکه را معامله کردند و ارزش 5454 میلیارد و 
845 میلیون ریالی را در حالی به ثبت رساندند که این 
دارایی پایه باالترین رقم ارزش معامالت ماهانه را در 

میان سایر دارایی ها به خود اختصاص داد. 
زعفــران نگیــن نیــز با ثبــت معامله 15 میلیــون و 752 
هزار و 982 گواهی ســپرده در باالترین جایگاه بازار از 
نظــر حجم معامالت قرار گرفــت. ارزش معامالت این 
محصول نیز به رقم 3919 میلیارد ریال بالغ شد تا از 
نظــر ارزش معامــالت جایگاه دوم بعد از ســکه طال به 

این دارایی اختصاص یابد.
ارزش دادوستد 977 هزار و 573 گواهی زعفران پوشال 
نیــز بــه رقــم 181 میلیارد و 391 میلیون ریال بالغ شــد 
تا ســومین رتبه از نظر ارزش معامالت ماهانه به این 

دارایی برسد.
سیمان نیز در حالی در جایگاه چهارم بازار از نظر ارزش 
معامالت ایستاد که به لحاظ حجمی با به دست آوردن 
ســهم 27 درصدی از حجم کل معامالت، رتبه دوم را 
بعد از زعفران نگین کسب کرد. در نمادهای معامالتی 
گواهــی ســپرده ســیمان، 7 میلیون و 833 هــزار ورقه 
بهادار مبتنی بر کاال به ارزشــی نزدیک به 40 میلیارد 
ریال مورد دادوســتد قرار گرفت تا این دارایی پایه در 
اولیــن مــاه معامالتی خود به جایگاه مناســبی در بازار 

مالی بورس کاال برسد.
همچنیــن معاملــه گــران بــا دادوســتد 50 هــزار و 481 
گواهــی ســپرده برنــج طــارم نیــز ارزشــی معــادل 21.6 
میلیارد ریال را رقم زدند و ارزش معامله 8066 گواهی 
سپرده زیره سبز نیز به رقم 7 میلیارد ریال نزدیک شد.

در ماهی که گذشت تعداد 1766 گواهی سپرده پسته 
فندقــی و بادامــی نیــز بــه ارزشــی حــدود 3.4 میلیــارد 
ریــال در بــازار مــورد معامله قرار گرفــت و در پایان نیز 
1341 گواهی سپرده کشمش سبز نیز در حالی دست 
بــه دســت شــد کــه ارزش ایــن معامــالت به رقــم 864 

میلیون ریال رسید.

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
خبر داد 

راه اندازی مرکز جوار کارگاهی 
در منطقه ویژه اقتصادی 

رفسنجان 
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی رفســنجان از راه 
اندازی مرکز جوار کارگاهی در این منطقه در راســتای 
آموزش مهارت به نیروهای شاغل در کارخانه های این 

منطقه خبر داد.
روح هللا بهرامشــاهی در نشســتی کــه بــا جمعــی از 
مســئوالن در محــل منطقــه ویژه اقتصادی رفســنجان 
برگــزار شــد افــزود: کارخانــه هایــی در ایــن منطقــه راه 
انــدازی شــده و نیروهایــی کــه به کار گرفته می شــوند 

نیاز به مهارت های خاص صنعتی دارند.
وی اظهــار داشــت: وجــود یــک مرکــز جوارکارگاهی در 
منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان ضروری اســت تا به 
شاغالن آموزش های مهارت و نحوه کار با دستگاه ها 

را ارائه شود تا به توانمندی الزم برسند.
وی با اشاره به اینکه مناطق ویژه آزاد به شکل دولتی 
و خصوصــی اداره مــی شــود تصریــح کــرد: در اســتان 
کرمان ســه منطقه ویژه اقتصادی در شهرســتان های 
رفســنجان، ســیرجان و بم  راه اندازی شــده و منطقه 
ویــژه در رفســنجان به وســیله بخــش خصوصی تحت 
مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایع 

مس ایران اداره می شود.
بهرامشاهی همچنین گفت: رسالت مناطق ویژه ایجاد 
بستر و زیرساخت های الزم برای ایجاد سرمایه گذاری 
ها اســت و معتقدیم آموزش مهارت نیروهای شــاغل 
مزیتی برای افزایش انگیزه در کارکنان است و افزایش 
تولید و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی را نیز در بر 

خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: تعدادی کارخانه 
در منطقــه ویــژه اقتصادی رفســنجان توســط ســرمایه 
گذاری خارجی راه اندازی شــده و مرکز جوار کارگاهی 
می تواند در آموزش مهارت کارکنان مفید باشد ضمن 
اینکه گواهینامه های مهارت که از سوی مرکز فنی و 

حرفه ای صادر می شود بین المللی است.
بهرامشــاهی گفــت: نیــروگاه 500 مگاواتــی، کارخانــه 
مــواد شــیمیایی و فناوری های نویــن در این منطقه با 
حمایت های شــرکت مس راه اندازی شــده یا در حال 
راه انــدازی اســت و ایــن شــرکت در راه انــدازی صنایع 
پاییــن دســتی مس در ایــن منطقه همکاری های الزم 

را انجام می دهد.

نمک در بسته های کود؛

 هشدار جهاد کشاورزی 
جنوب  کرمان به کشاورزان

مدیــر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی جنــوب  کرمان 
گفــت: کشــاورزان در خریــد کــود ســولفات آمونیــوم 

وارداتی دقت کنند.
فرامرز رستگاری با یادآوری خسارات وارده به کشاورزان 
به علت استفاده از نهاده های کشاورزی وارداتی اظهار 
کرد: افراد سودجو با جعل برند کود سولفات آمونیوم 
وارداتــی کشــور ازبکســتان اقــدام بــه توزیــع کودهای 
تقلبــی و بــی کیفیت در کشــور نمــوده اند که ضرورت 
دارد کشــاورزان از خرید این نوع کود تقلبی که نمک 

طعام است،  جداً خودداری نمایند.
 وی با اشــاره به ضرورت مصرف متعادل کود و تولید 
محصــول ســالم و با کیفیــت افزود: حفظ حاصلخیزی 
و باروری خاک های کشــاورزی، پایداری تولید، عرضه 
محصول سالم و با کیفیت، افزایش ضریب اطمینان 
مصــرف کننــدگان، حفــظ و پایــداری محیط زیســت و 
ســالمتی جامعه، مســتلزم تغذیه متعادل محصوالت 
کشــاورزی با مواد کودی ســالم و با کیفیت اســتاندارد 

است.
رســتگاری با اشــاره با تازه خوری محصوالت کشاورزی 
بیان کرد: از آنجایی که بیش از 70 درصد محصوالت 
تولیــدی زراعــی در جنــوب کرمــان ماهیــت تــازه خوری 
دارنــد، حــد مجاز عناصر غذایی موجود در محصوالت 
تولیــدی از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت کــه در این 
راستا ضرورت ایجاب می کند کشاورزان در مصرف مواد 
کــودی مــورد نیــاز به ویژه کودهــای ازته نهایت دقت و 

اهتمام را داشته باشند.
مدیــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب کرمان 
گفــت: کــود ســولفات آمونیــوم از جملــه کودهای ازته 
پرمصرف و مورد توجه کشاورزان در محصوالت زراعی 
و باغی اســت که بر اســاس اعالم موسســه تحقیقات 
خــاک و آب کشــور، برخــی از افــراد ســودجو بــا بســته 
بنــدی حــاوی نمــک طعــام و جعــل برند کود ســولفات 
آمونیوم وارداتی کشــور ازبکســتان اقدام به توزیع آن 

در کشور نموده اند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان خسارات کودهای وارداتی 
تقلبی افزود: مصرف این کود تقلبی عالوه بر خسارت 
شدید به گیاه و نابودی محصول تولیدی، موجب شور 
شدن خاک زراعی، نابودی ریز موجودات خاک و تولید 

ریزگردهای خطرناک می شود.
رســتگاری به کشــاورزان منطقه  توصیه کرد: در زمان 
خرید کود شماره گواهی ثبت ماده کودی را از طریق 
شماره پیامک 3000646424 استعالم نمایند و هنگام 
خریــد کــود ضمــن اطمینــان از وجود لیبل و برچســب 
موسسه تحقیقات خاک و آب بر روی کیسه های کود، 

از فروشندگان فاکتور فروش دریافت کنند.
وی از کشــاورزان خواســت در صــورت مشــاهده هــر 
نــوع کــود تقلبــی در فروشــگاه ها و یا توزیع در ســطح 
منطقه از طریق شــماره تلفن های 03443262064 و 

03443260017 اطالع رسانی نمایند.

پاکستان؛ رقیب تازه نفس ایران در تجارت خشکبار

 هشدار صادرکنندگان پسته و خرما 
نسبت به از دست رفتن بازارها

به گفته صادرکنندگان خشکبار ایران، بازارهای صادراتی ایران در 
پسته از سوی تجار آمریکایی تصاحب شده و تجار پاکستان نیز 
با رفت و آمد مستقیم به کرمان و خوزستان، خرمای استعمران را 
از کف بازار جمع آوری و به نام خود در بازارهای جهانی صادرات 
می کنند. این در حالی اســت که صادرکنندگان خشــکبار ایران، 
همچنــان از بیــم قوانیــن مربوط به رفع تعهد ارزی، دســت از کار 

کشیده و فعال به کناری نشسته اند.
 ایران در صادرات خشکبار، یک رقیب تازه نفس پیدا کرده است. 
در حالی طی چند سال گذشته، باغات پسته در کالیفرنیای آمریکا 
جای پسته کرمان را در بازارهای جهانی تنگ کرده  و حاال ایاالت 
متحــده بــه بزرگتریــن تولیدکننــده این محصــول در جهان تبدیل 
شده است، صادرکنندگان خشکبار از ایران می گویند، پاکستانی ها 
بازارهــای صادراتــی خرمــای ایران را تصاحــب کرده اند و برای بازار 

جهانی پسته نیز خیز برداشته اند.
آنطــور کــه اعضــای اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار گوشــزد 
کرده اند، صادرات پسته ایران پس از سال 97 و اجرای بخشنامه 
رفع تعهد ارزی، روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای خریدار 
پسته، به سمت آمریکا، ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده اند.
به گفته مجید بازیان نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، 
حجم تولید پسته ایران طی سال 97 بشدت کاهش یافت و میزان 
برداشــت و آنچه که به بازار داخل عرضه شــد، بیش از 50 هزار 
تن نبود و با پیاده ســازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان 

از عرضه بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش 
عمــده ای از بــازار صادراتــی کشــور را از آن خود کرد، افزود: تولید 
ســاالنه پســته در ایاالت متحده به 550 هزار تن رسیده اســت و 
بازارهای خواهان پســته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پســته ایران 
را دریافــت کنــد و بــا کوچک ترین وقفه در تجــارت این محصول، 
دیگر کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های 

خشکبار ایران می کنند.
بازیان افزود: طی سال 98، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور 
شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول 
را به قیمت 5 هزار دالر عرضه کنند در حالی که طی سال 95، نرخ 

صادرات پسته ایران حدود 10 هزار دالر در هر تن بود.
وی گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال 95 در حدود 138 
هزار تن و به ارزش 1.2 میلیارد دالر بود در حالی که در سال 99، 
به رغم صادرات 203 هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی 

حدود 1.3 میلیارد دالر بیشتر نبود.
وی دلیــل ایــن اتفــاق را اعمــال مقــررات رفــع تعهــد ارزی بــرای 
صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور 
شــد کــه نــرخ پایــه صادراتی پســته باید اصالح شــود در حالی که 

وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصالح در این بخش ندارد.

تهاتر خرما با پاکستان  
از  زرگــرزاده،  امیرحســین  گفتــه  بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما 
استعمران ایران طی سال های اخیر تشدید شده و تجار این کشور 
با رفت و آمد به خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را 
خریداری و صادرات مجدد می کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی 
حتی به کرمان نیز رفت و آمد کرده و خرمای شــاهانی این منطقه 

را از کف بازار جمع می کنند.
زرگــرزاده یــادآور شــد که در حال حاضر پاکســتان، بازارهای بیش 
از 30 ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در 
رفت و آمدهای مقامات دولتی این کشــور به ایران دیده می شــود، 
به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید 
کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران 

را بیش از سال های گذشته در اختیار خواهد گرفت.
در همین رابطه، زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار نیز گفت: پاکستان با بسیاری از کشورها از جمله بازارهای 
صادراتی خشــکبار ایران، تعرفه ترجیحی برقرار کرده اســت و طی 
سال های اخیر، تجار این کشور به شکل حرفه ای به تجارت جهانی 

خشکبار قدم گذاشته اند.
وی افزود: یکی از کشــورهای خریدار خرما ایران، لهســتان اســت 
که تجار این کشور اعالم کرده اند که دیگر خرما از ایران خریداری 
نمی کننــد چــرا کــه بــا برقــراری تعرفه صفر درصد میان لهســتان و 
پاکســتان، واردات و خرید خرما از پاکســتان برای آنها به صرفه تر 

است.
هاشــمی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه تجــار آمریکایــی به طور 
چشمگیری در هند فعال شده و با تجار این کشور به طور مستقیم 
وارد مذاکــره شــده اند کــه پســته ایــران را خریداری نکنند و پســته 

آمریکایی را جایگزین پسته ایران کنند.

بر مبنای تحلیل وضعیت فعلی و عارضه یابی؛

احیای معادن کوچک مقیاس با تجارب جهانی
رضا عظیمی

مجری طرح احیای معادن کوچک مقیاس
با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور و شرایط موجود برای 
توســعه بخــش معدن بــا هدف رونق اقتصادی و اشــتغال پایدار و 
جبران کاهش درآمد نفتی، طرح اقتصاد مقاومتی احیا ، فعال سازی 

و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال 98 تعریف شد.
بــه دلیــل نو بــودن موضوع و نیــاز به تعریف اســتانداردهای الزم، 
مقایســه و اســتفاده از تجربیــات جهانــی ضــروری بــود از حضــور 
دانشگاهیان و مراجع آکادمیک نیز استفاده شود. در همین راستا 
طی تفاهم نامه ای با دانشــگاه بین المللی امام خمینی برنامه های 
اولیه و تعریف پروپوزال انجام و برنامه مطالعاتی مذکور با عنوان 
»مبنای تحلیل تجارب جهانی و توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی 
کشور« از طریق فراخوان در سامانه ساتع )سامانه اجرایی تقاضا و 
عرضه پژوهش و فناوری( منتشر شد. طی 5 فاز مطالعاتی گزارش 
نهایــی شــامل »تحلیل وضعیت معادن کوچــک و فرآوری کوچک 
مقیاس در دنیا، تحلیل وضعیت فعلی و عارضه یابی بهره برداری 
از معــادن کوچــک و غیرفعــال ایــران، بررســی تجربیــات موفــق در 

ایــران و نحــوه پیاده ســازی آنهــا، مطالعات میدانی امکان توســعه 
فرآوری موبایل در جهت فعال سازی ذخایر کوچک کشور و تدوین 
برنامه های جامع فعال سازی معادن کوچک و غیرفعال« به دفتر 
طــرح احیــا ارائه شــد. در ادامه پژوهش فــوق و کارهای تحقیقاتی 
انجام شده تعدادی عنوان جدید مقاله علمی  نیز استخراج شد که 
دو عنوان منتشــر شــده به شــرح زیر اســت: از مهم ترین اقدامات 
طرح پژوهشی مذکور نیز ارائه برنامه های راهبردی پیشنهادی برای 
فعال ســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس با توجه به ســاختار 
اداری و شرایط موجود در کشور است که شامل 82 راهکار نهایی 
متناســب با ســاختار فعلی و برای تبیین جایگاه معادن کوچک و 
متوســط کشــور ارائه شــد که در صورت پیاده ســازی این راهکارها 
اکثر معادن کشــور تعیین تکلیف و به چرخه تولید و اشــتغال باز 
خواهند گشت. از 82 راهکار پیشنهادی ارائه شده برای پیاده سازی 
آنها، برای 56 راهکار متولی اجرا وزارت صمت کشــور، 14 راهکار 
ایمیدرو، 7 راهکار سازمان نظام مهندسی کشور، 3 راهکار شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران )مجری طرح( و بخشی از آن معادن 
بزرگ و شرکت های بزرگ معدنی کشور و تشکل ها معرفی شده 

اســت.  در ضمــن نقــش محــوری وزارت صمــت و همــکاری آن در 
خصوص احیا ، فعال ســازی و توســعه معادن کشور قابل مالحظه 
است. درج و طرح موضوع معادن کوچک مقیاس در رسانه های 
تخصصی و سایت های پژوهشی موجب هدایت دانش آموختگان 
جدید برای تعریف پروژه و طرح های مرتبط با معادن کوچک شده 
و زنجیره مطالعات آکادمیک را در این راســتا تقویت خواهد کرد. 
شــرکت های دانش بنیان نیز کلیدواژه های تخصصی برای تعریف 
نیازهای مرتبط با معدن را از طریق این مقاله های علمی  رصد کرده 
و قطعــا می تــوان در آینــده معرفی محصوالت جدید در این چرخه 
را نظاره گر بود.  طی مدت فعالیت طرح احیا، سه کتاب با عنوان 
»نوآوری باز در معادن«، »گوهر ســنگ های ایران و خاورمیانه و 
کانی هــای کلکســیونی ایــران« و »معدنــکار کوچک« در راســتای 
تقویت اطالع رســانی و توســعه شــبکه تخصصی و فرهنگ ســازی 
مرتبط با معدن به پیشنهاد طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس و حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
منتشر شده که امید است این موضوع نیز در جامعه بخش معدن 

ادامه داشته باشد.

عواقب و عوارض یک ابرچالش؛

میرآب ناعادل

محسن جاللپور
ردپای شش خطای فاحش در وقایع اخیر اصفهان دیده می شود؛
خطای اول: بر هم زدن نظم و ساختار مالکیت آب در کشور است 
کــه در چنــد مرحلــه و با تصویب چند قانون زیان بار صورت گرفته 
است. بزرگ ترین خطا با»اصالحات ارضی« و »ملی کردن آب« 
آغاز شد. اصالحات ارضی، زمین های بزرگ را به زمین های کوچک 
تقســیم کرد و انگیزه ســرمایه گذاری و بهره وری را تضعیف کرد و 
قانون ملی شدن آب باعث شد سیستم مالکیت خصوصی  از بین 
برود و نتیجه این شد که حاکمیت خصوصی آرام آرام از بین رفت.

پــس از انقــالب بــا تصویب »قانون توزیع عادالنه آب« بر عمق و 
گستره خطاهای قبلی افزوده شد. 

این قوانین مالکیت انحصاری منابع آب توســط دولت را تحکیم 

بخشیدند و مالکیت خصوصی را از بین بردند. به این ترتیب دولت 
مالک بالمنازع آب در ایران شد در حالی که نه میرآب عادلی بود 

و نه توان نظارت بر توزیع آن را داشت.
ایــن خطــا باعــث شــکل گیری »تــراژدی منابــع مشترک«شــد. در 
ادبیات اقتصادی، منابعی مانند آب که به صورت اشــتراکی مورد 
بهره بــرداری قــرار می گیرنــد، همــواره در معــرض تهدیــدی بــه نام 
»تــراژدی منابــع مشــترک« قــرار دارند. معموال منابع مشــترک از 
آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل ها و حتی ماهیان آب های آزاد 
با مشکل تاراج عمومی مواجه می شوند. چون قاعده این نیست 
کــه هرکــس به اندازه  بهره برداری کند، برنده اســت. برنده کســی 

است که بیشتر بهره برداری کند.
خطای دوم یک خطای فکری و یک راهبرد خطا بود که به خصوص 
در ســال های پس از انقالب منجر به شــکل گیری ابرچالش آب و 
محیط زیســت شــد. سیاستمداران گمان کردند »عدالت« یعنی 
مصرف رایگان یا ارزان دولتی. این راهبرد غلط که منجر به عرضه 
مجانی یا بسیار ارزان آب شده، در کنار سیاست هایی که مصرف 
بــاالی انــرژی را بــه دنبــال دارد، »ابرچالش آب و محیط زیســت« 

را به وجود آورد.
جنــس خطــای ســوم نیز فکری اســت کــه به یک راهبــرد غلط در 
حکمرانی اقتصادی کشــور بدل شــده است. سیاستمداران ما در 
این اندیشــه اند که ایران را به کشــوری مســتقل و خودکفا تبدیل 
کنند که هرچه نیاز دارد، خودش تولید کند و ارتباط معنا داری با 
جهان بیرون نداشته باشد. این تفکر به خصوص به حوزه کشاورزی 
نمود زیادی داشته و فشار بر ذخایر اندک و ارزشمند آب را تشدید 

کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است.
خطــای چهــارم را »سیاســتمداران زبــل« رقم زدند کــه با نفوذ در 

دســتگاه های تصمیم گیرنــده و از طریــق در کنتــرل گرفتــن فرآیند 
سیاســتگذاری، تــالش کردنــد انــواع رانــت را به ســمت حوزه های 

انتخابیه خود هدایت کنند.
احــداث کارخانه هــای بــزرگ و نیازمنــد آب فــراوان در اصفهــان که 
قاعدتا باید در جوار دریا یا مناطق پرآب ساخته می شد بزرگ ترین 

خطای سیاستمداران زبل بوده است.
بنیــان خطــای پنجــم زمانــی گذاشــته شــد کــه خریــد تضمینــی 
محصوالت کشاورزی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی ضمن این که منجر به افول بهره وری 
در بخش کشاورزی شد، کاشت محصوالت آب بر را تشویق کرد. 
این سیاســت باعث شــد کاشــت محصوالت سیاسی که مناسب 

اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند.
و خطــای ششــم در دهــه 80 صــورت گرفــت کــه در مــدت زمانــی 
کوتــاه تعــداد زیــادی چــاه در کشــور حفــر شــد. آمارهای ســازمان 
بازرســی نشــان می دهد از ســال 1384 تا سال 1392 بیش از 300 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشــور حفر شــده اســت، در حالی که 
از ابتدای انقالب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز 

شناسایی شده بود.
مــواردی کــه شــرح داده شــد در کنــار دیگر مواردی کــه از حوصله 
این نوشته خارج است، ابر چالشی به نام آب و محیط زیست را 

به وجود آورده اند.
سال هاســت درباره عواقب و عوارض این ابرچالش که نســبت به 
ســایر ابرچالش هــای اقتصــاد ایــران بــرای مردم ملموس تر اســت، 
هشــدار داده می شــود. این که چرا سیاســتگذار به توصیه ها عمل 
نمی کنــد معمایــی اســت کــه ذهــن دوســت داران ایــران را به خود 

مشغول کرده است.
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس در مجمع عمومی، تشریح کرد

هدف گذاری کسب درآمد 5/5 میلیارد دالری تا 4 سال آینده 
رشد 4 برابری ذخایر معدنی مس طی ۹ سال

اطمینــان خاطــر از وجــود مــاده اولیــه، وجــود بــازار مصــرف، 
داشتن دانش توسعه، کیفیت باالی محصوالت، وجود منابع 
مالی، داشــتن حداقل ریســک های بنیادی و ســرمایه گذاری 
منطبق بر الگوی  عرضه و تقاضای جهانی، تغییر چهره انرژی 
دنیا از سوخت های فسیلی به انرژی  های تجدیدپذیر و انرژی 
الکتریکــی همــه و همــه شــاخص های اقتصادی  هســتند که 
بنگاه هــای معدنــی مس در دنیا برای ســرمایه گذاری و تولید 
بیشــتر در ایــن صنعــت ویــژه در نظــر می گیرنــد. در همیــن 
زمینــه مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت ملــی صنایع مس 
ایران با هدف دســتور کار افزایش ســرمایه از 20 هزار به 40 
هــزار میلیــارد تومان و تامین مالی بخش بزرگی از طرح های 
توســعه معدنی مس در کشــور برگزار شــد. در این مراســم، 
دکتــر »اردشــیر ســعدمحمدی« مدیرعامــل شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران به تشــریح عوامل و دالیــل بنیادی برای 
افزایش سرمایه و سرمایه گذاری روی طرح های توسعه برای 
سهامداران پرداخت. در نهایت و با رأی سهامداران شرکت 
ملی صنایع مس ایران افزایش 100 درصدی سرمایه »فملی« 
بــه عنــوان بزرگ ترین افزایش ســرمایه تاریــخ بورس از محل 
سود انباشته به تصویب رسید تا نماد فملی صاحب سرمایه  

40 هزار میلیارد تومانی  شود.

کاهش عیار معادن و افزایش میزان تقاضا  
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ابتدای مجمع 
با اشاره به شرایط جهانی تولید در حوزه صنعت مس گفت: 
بــر پایــه تحلیل موسســه ICSG از وضعیــت تولید و مصرف 
مس دنیا در هفت ماهه ســال 2021، مس محتوای معدنی 
3.6 درصد در هفت  ماه اضافه  تولید داشته است، این رقم 
در کنســانتره مس 5.5 درصد، اما در کاتد روش لیچینگ 

4.3- درصد است.
ســعدمحمدی بــه دلیــل این امر اشــاره کرد و افــزود: میزان 
خاک های اکسیدی دنیا تقریباً در حال کاهش است و این 
روند کاهشی در کشورهای متفاوت که بررسی کردیم؛ قابل 
رصد و ارزیابی است. در مجموع در دنیا با توجه به قیمت ها 
و کاهــش میــزان عیــار معادن و افزایش میزان تقاضا، روند 
تولیــد مثبــت اســت و بــه همین دلیل هــم قیمت های مس 

فزونی پیدا کرده و افزایش مناسبی را شاهد آن هستیم.
وی اظهــار داشــت: در ســال 2030 یعنــی کمتــر از 9 ســال 
آینــده چیــن به عنوان رتبــه اول در دنیا در اقتصاد جایگزین 
آمریکا خواهد شــد. ژاپن رتبه ســوم شــد که در ســال 2030 
به رتبه چهارم تنزل پیدا می کند و هندوســتان رتبه ســوم را 
به دست خواهد آورد. این بیانگر رفتار اقتصادی است که 
تا ســال 2050 برای دنیا شــکل خواهد گرفت و شــاید یکی 
از جذاب تریــن نقاطــی کــه بتــوان بــه آن توجــه کرد؛ کشــور 
اندونزی است که در سال 2050 رتبه هفتم دنیا را به خود 
اختصــاص می دهــد. ایــن نگــرش از آن لحاظ قابــل ارزیابی 
است که بتوانیم روند توسعه را در کشورهای در حال توسعه 
و گرفتن جایگاه بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
وی بر اساس نمودار به تأثیرپذیری اقتصاد جهانی از کووید 
19 اشــاره کرد و با بیان اینکه موقعیت کشــورها طی ســال 
2021 تا ســال 2025 با رنگ های متفاوت نشــان داده شده، 
گفت: هندوســتان بیشــترین ضرر را در این سال ها خواهد 
داشت و بیش از 15 درصد از اقتصادش منفی خواهد بود. 
دومین کشور اندونزی است که به رنگ بنفش نشان داده 
شده است. سرانجام برزیل، اروپای غربی، روسیه، آمریکای 

شمالی و نهایتاً چین قرار دارند.
ســعدمحمدی گفت: بین ســال 2030 و 2035 ما همچنان 
شــاهد تأثیــر کوویــد 19 خواهیــم بــود کــه نشــان دهنده این 
اســت کوویــد بــه ایــن زودی هــا از مجموعه زندگی بشــریت 
خارج نمی شود. البته تأثیر آن در حال کنترل است و تأثیر 
منفــی آن به شــدت کاهــش پیــدا می کند تا جایــی که دیگر 

تقریباً از بین می رود.

برای    خوب  خبری  مس  قیمت  افزایشی  روند 
سهامداران

مدیرعامــل شــرکت مــس بــا بیــان اینکــه یکــی از نکاتــی 
کــه توســط ســهامداران ســؤال می شــود کــه »اگــر قــرار 
اســت افزایــش ســرمایه دهیــد آینــده قیمتــی مــس چــه 
بــزرگ  موسســات  افــزود:  می کنــد؟«  دنبــال  را  رونــدی 
دنیــا کــه در پیش بینــی قیمت هــا نظریــه دارند به اســتناد 
معــادالت ریاضــی مثــل CRU، IMF، WORLD BANK و 
GOLDMAN SACHS و ... متوسط قیمتی که برای سال 

2021 پیش بینی کرده اند 9318 دالر است.
به گفته مدیرعامل شــرکت مس میانگین واقعی ســاالنه 
2021 برابــر بــا 9188 دالر بــر هــر تن، اســت کــه 49 درصد 

بیشتر از میانگین سال 2020 است.
وی ادامــه داد: بــرای ســال 2022 بــه دلیل اینکه 138 هزار 
تن تقاضا بیشتر از تولید خواهد بود؛ قیمت افزایش پیدا 
خواهد کرد و به 9913 دالر خواهد رسید و برای سال 2023 
بــه 10405 دالر می رســد و در ســال 2024 بــه دلیــل اینکــه 
یکســری از پروژه هــا در دنیــا وارد مــدار تولید خواهد شــد؛ 
بــه 9686  دالر رســیده و مجــدداً در ســال 2025 بــه 10062 

دالر خواهد رسید.
سعدمحمدی گفت: میزان جمعیت جهان تقریباً در سال 
2035 بالــغ بــر 8 میلیــارد و 500 نفر خواهد شــد و مصرف 
ســرانه از 3.2 کیلوگــرم فعلــی بــه 4.2 کیلوگرم می رســد. 
در خصــوص تقاضــای مس برای خودروهای برقی تا ســال 
2050 بیــش از 50 درصــد خودروهــای دنیا ظرف 30 ســال 
آینــده برقــی خواهند شــد. این موارد همــه بیانگر افزایش 

تقاضاست.
مدیرعامــل شــرکت مــس افزود: با توجه بــه روندی که در 
ســرمایه گذاری های دنیــا اتفاق می افتــد؛ قیمت مس بین 
9500 تــا 10 هــزار دالر قــرار می گیــرد؛ ایــن انگیــزه ای بــرای 
ســهامداران خواهد بود که ســرمایه گذاری در بخش مس 
قطعاً یک ســرمایه گذاری ســودده، اقتصادی و کامالً قابل 

توجیه است.

قرار    مس  تولید  در  دنیا  برتر  شرکت   10 جزو 
می گیریم

ســعدمحمدی در ادامه به وضعیت تولید مس تصفیه شــده 
در آســیا اشــاره کرد و گفت: در ســال 2020 ســه کشــور برتر 
همچنان چین، شیلی و ژاپن با 23 هزار 315 تن تولید بودند 
و پیش بینی  می شود در سال 2025 این سه کشور با 25هزار و 
342 تن کشورهای برتر تولید کننده مس تصفیه شده باشند.

وی اظهار داشت: در سال 2021 میزان تولید بالغ بر 24500 
میلیون تن شده که حدود 20 میلیون و 500 هزار تن از تولید 
ناشی از تولیدات معدنی است و نزدیک به 4 میلیون تن از 
قراضه ها در دنیا تولید می شود که مجموع آن مورد مصرف 

بین المللی قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت مس به میزان مصرف مس پاالیش  شده 
در آسیا اشاره کرد و گفت: هم اکنون سه کشور چین، ژاپن 
و کره جنوبی برترین کشــورها در مصرف مس پاالیش شــده 
هســتند و پیش بینی می شــود در ســال 2025 هند جایگزین 
کــره جنوبــی خواهــد شــد. همچنیــن چیــن، آمریــکا و آلمان 
ســه کشــور هســتند که مصرف مس باالیی دارند و در ســال 
2025 همچنــان مصــرف باالیــی خواهند داشــت. چین بیش 
از 53 درصــد مصــرف مــس دنیــا را داراســت و این ســهم در 
ســال 2025 به 51.5 درصد کاهش پیدا می کند، اما میزان 
مصــرف از 12 میلیــون و 200 هــزار تــن بــه 13 میلیون و 352 

هزار تن ارتقا پیدا می کند.
وی اظهــار داشــت: در مصــرف مس پاالیش شــده ایران رتبه 
13 در آسیا و رتبه 24 را در دنیا دارد. با سرمایه گذاری هایی 
که انجام  شده؛ جایگاه ما در حال تغییر است. هدف ما این 
اســت که در این ســرمایه گذاری ها جزو 10 شــرکت برتر دنیا 

در تولید مس قرار بگیریم.
ســعدمحمدی در خصــوص تولیــدات معدنی مس گفت: در 
مس محتوی رتبه 15 دنیا و رتبه 4 در آسیا را داریم. در تولید 
آنــد رتبــه 12 دنیــا و رتبه 5 آســیا و در تولیدات پاالیش شــده 
مــس رتبــه 19 دنیــا و رتبــه 7 آســیا داریــم و امیدواریــم در 
سرمایه گذاری هایی که صورت می گیرد؛ انشاا... این رتبه ها 

به زیر 10 کاهش پیدا کند.

کار    چه  مس  صنعت  توسعه  حوزه  در  »دنیا 
می کند؟«

مدیرعامل شرکت مس با طرح این نکته که قطعاً سهامداران 
خواهند پرســید »دنیا در حوزه توســعه صنعت مس چه کار 
می کنــد؟« و »آیــا دنیــا هــم همیــن مســیر را طــی می کند یا 
خیر؟« افزود: در آمریکا 113 هزار تن مس محتوی در سال 
2025 شکل می گیرد. در آمریکای جنوبی و مرکزی از جمله 
شیلی، پرو و برزیل مجموعاً 644 هزار تن در پروژه هایی که 
ســرمایه گذاری می کننــد؛ مــس محتوی معدنی بــه تولیدات 
جهانی اضافه خواهد شد. در آسیا 591 هزار تن مس محتوی 

معدنی است که در چین، هند و ایران قرار دارند.
وی با اشاره به گزارش های بین المللی و حضور ایران در این 
گزارش هــا افــزود: در آســیا 591 هــزار تن به مــس محتوی تا 
سال 2026 اضافه خواهد شد که سهم ایران در فاز نخست 
آن 295 هزار تن مس محتوی است. در قاره اقیانوسیه 65 
هــزار تــن بــه ظرفیت مس محتوای اضافه خواهد شــد. اروپا 

561 هزار تن و آفریقا 87 هزار تن اضافه خواهد شد.
وی اضافه کرد: خوشــحال هســتیم که نزدیک به 295 هزار 
تــن از ایــن 2 میلیــون و 100 تــن را ایــران بــر عهــده می گیرد و 

جایگزین قسمتی از این بازارهای بین المللی می شویم.

آیا پتانسیل معدنی برای سرمایه گذاری داریم؟  
سعدمحمدی با بیان اینکه ممکن است این سؤال برای یک 
ســهامدار مطرح شــود که »آیا االن که می خواهید افزایش 
سرمایه دهید؛ از ذخیره کافی هم برخوردارید؟« »آیا ماده 
اولیه برای این حجم از سرمایه گذاری در دسترس دارید؟«، 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه تخصــص و تــوان و شایســتگی کــه 
همکاران ما در شرکت ملی صنایع مس ایران در این مدت به 
کار بردند؛ ما ذخایر خود را به طور چشمگیری افزایش دادیم.

وی افــزود: تقریباً چند ســال گذشــته ذخایــر ایران حدود 30 
میلیــون تــن مــس خالص بود االن در جدول مس خالص ما 
به 42 میلیون تن رسیده است. در واقع 4.8 درصد از ذخایر 

جهــان مربــوط بــه ایــران اســت و رتبه هفتــم را داریم. میزان 
ذخایــر مــس دنیــا طــی چنــد ســال گذشــته 850 میلیون تن 
مس خالص بود که االن این میزان ذخیره دنیا با اکتشافات 
انجام شــده بــه 870 میلیــون تــن مس محتــوای خالص ارتقا 

پیدا کرده است.

»سریدون« معدنی در کالس جهانی  
مدیرعامل شرکت مس به اقدامات سال 98 تا 6 ماهه سال 
1400 در خصــوص اکتشــافات پرداخــت و گفت: خوشــحالم 
بگویم که کشف معدن جدید »سریدون« توسط همکاران 
شــرکت مس ذخیره ای که تا االن به آن رســیده ایم بیش از 
2 میلیارد تن با عیار 47 صدم درصد متوسط است که این 

ذخیره ارتقا پیدا کرده است و به شدت باالتر می رود.
وی اظهار داشــت: این افتخار بزرگی اســت و ما یک معدن 
بســیار بــزرگ در اندازه های مس سرچشــمه پیــدا کرده ایم و 

روی آن کار می کنیم و قطعاً سرمایه گذاری اتفاق می افتد.
ســعد محمــدی ادامــه داد: در مــس ســونگون 263 میلیــون 
تن با عیار 62 صدم درصد و در اکتشاف جدید غرب معدن 
سونگون نزدیک یک میلیارد تن اکتشاف جدید با عیار 6 دهم 
درصــد داشــتیم. غــرب میدوک در حال حاضــر بیش از 400 
میلیون با عیار 68 صدم درصد اکتشاف شده است. مجموعه 
این موارد که به قطعیت رســیدیم بیش از 4 میلیارد و 200 
میلیــون تــن ذخیــره جدید با عیار 53 صدم یعنی 20 میلیون 
تن مس محتوی خالص است و این اکتشافات ادامه دارد.

وی گفــت: هفتــه گذشــته منطقــه جدیــدی را به غیــر از این 
مــوارد پیــدا کردیم که در حال بررســی هســتیم. این منطقه 
بســیار مســتعد اســت و از لحاظ ذخیره خبرهای خوبی برای 

اکتشافات خواهیم داشت.
مدیــر عامــل شــرکت مس تصریح کرد: میــزان ارزش برجای 
ذخایری که در حال انجام اســت؛ بســیار زیاد اســت که اگر 
به عدد و رقم تبدیل کنیم؛ ارزش دارایی های مس به شدت 
افزایش می یابد و بیانگر این نکته است که مس یک شرکت 

ارزشمند به لحاظ تکیه گاه سرمایه گذاری است.
ســعدمحمدی در توضیــح دالیــل وجود شــاخص های بســیار 
خــوب اقتصــادی برای ســرمایه گذاری در صنعــت مس ایران 
گفت: داشــتن پتانســیل معدنی و اطمینان خاطر از داشتن 
مواد اولیه مهمترین آیتم اســت و با عنایت به ذخایر جدید 
مــواد اولیــه بــرای بیــش از 100 ســال موجود اســت. بنابراین 
ســرمایه گذاری جهــت تبدیــل کــردن این پتانســیل بالقوه به 
درآمــد بالفعــل وظیفــه قطعــی عملیاتی این شــرکت اســت؛ 

بنابراین دلیل افزایش سرمایه کامالً واضح است.

رشد 4 برابری دخایر معدنی شرکت ملی مس  
وی در خصوص منابع و ذخایر زمین شناسی معادن فعال و 
تازه کشــف شــده گفت: در ســال 91 حدود 2 میلیارد و 436 
میلیون تن منابع و ذخایر داشــتیم و در پایان 6 ماهه 1400 

به حدود 9 میلیارد و 12 میلیون تن رسیده است.
وی یــادآور شــد: ایــن منابــع در ســال گذشــته 7.5 میلیــارد 
تن بود امســال 9 میلیارد تن مطرح می شــود تمام این ها با 
عیار حد 2 دهم درصد ارزیابی شــده اســت، االن دنیا عیار 
حد اقتصادیش 11 صدم درصد است؛ یعنی اگر عیار حد را 
روی 11 صدم قرار دهیم ذخایر ما به طور چشمگیری فزونی 

پیدا می کند.

90 هزار متر حفاری اکتشافی در 8 ماه  
در  اکتشــافی  کارهــای  در خصــوص  افــزود:  ســعدمحمدی 
سیستم به تفکیک و در استان های مختلف کارهایی انجام  
شــده اســت. مثــالً در ماهــور، اصفهــان، یــزد، سیســتان و 
بلوچستان، آذربایجان، کرمان و نقاط مختلف این اتفاق در 
حال شکل گیری است. یکی از شاخصه های اکتشاف، حفاری 
اســت. حفاری طی دو ســه ســال گذشــته رشــد چشــمگیری 
داشــته اســت. ســال 98 حدود 70 هزار متر بوده و ســال 99 
به 100 هزار متر رســیده و امســال به 150 هزار متر می رســد 
که االن از 90 هزار متر عبور کرده ایم و این نشان دهنده این 

است که ما به اکتشاف بها می دهیم.
مدیرعامــل شــرکت مــس گفــت: در ســال 2020 اســترالیا 11 
میلیون متر کار حفاری عمقی برای شناســایی پتانســیل های 

معدنــی انجــام داده اســت. مــا تقریباً در یک دوره 60 ســاله 
کالً 7.5 میلیون متر کار اکتشاف انجام داده ایم و نیازمندیم 
کــه در حــوزه اکتشــاف ســرمایه گذاری کنیــم. بــرای ایــن کــه 
ارزش افــزوده و ایجــاد اشــتغال را فراهــم کنیــم؛ 15 دســتگاه 
حفاری جدید خریداری کردیم که 2 دستگاه ظرف ماه آینده 
به ایران می آید و 4 تا دستگاه تا شب عید وارد کشور می شود 
و تا فروردین سال آینده 15 دستگاه به ایران وارد می شود.

وی افــزود: تکنیــک و تجهیــزات جدیــد را در کشــور بــه کار 
می بریم همکارانمان در شرکت مس با آخرین دستاوردهای 
علمی دنیا این اکتشافات را انجام می دهند و نتیجه آن هم 
خروجی است که می بینید ما با استفاده از ماهواره های جدید 
و نرم افزارهای جدید و آخرین دستاوردهای معدنی به لحاظ 
نرم افــزاری کار می کنیــم. سیســتم هوشــمند ابرالکترونیکــی 
در دســتور کار عملیــات اکتشــافی مــا قــرار دارد و به عنــوان 
یک سیستم پیشرو از نظر علمی بین المللی مسیری را طی 

می کنیم تا ذخایر جدید معدنی را به کشور تقدیم کنیم.

تولید 191 هزار تن کاتد در 8 ماه  
وی به عملکرد سال 1400 پرداخت و گفت: در کل استخراج 
نســبت به برنامه 8 درصد رشــد داریم. در ســنگ سولفوری 
و برداشــت ماده معدنی 3 درصد رشــد و در کنســانتره مس 
با 819 هزار تن تولید 5 درصد رشد داریم. در مس محتوی 
کنســانتره نیــز بــا 191 هــزار و 563 تــن 4 درصــد رشــد را بــه 

ثبت رساندیم.
سعدمحمدی افزود: در آند تولیدی با 237 هزار تن 7 درصد 
رشد و در مس محتوی 4 درصد رشد داشته ایم و تا پایان ماه 
آبان با 191 هزار و 785 تن، 5 درصد رشد داریم. سال گذشته 
همین موقع ما 183 هزار تن تولید داشتیم که امسال به 191 
هزار تن افزایش یافته اســت ضمن اینکه این نکته را نباید 
فراموش کرد که تیرماه و مردادماه فشار زیادی روی شبکه 

برق کشور به دلیل افزایش دمای بی سابقه وجود داشت.
مدیر عامل شرکت مس گفت: می توانید جاهای دیگر را هم 
ارزیابی کنید به رغم اینکه این موضوع و مشکالت برق؛ اما 
تولیدمان حدود 5 درصد جلوتر است و مسیر خوبی را واقعاً 
داریــم طــی می کنیــم و وظیفــه خــود می دانــم کــه از تک تک 
کارکنــان و مدیــران کمال تشــکر را داشــته باشــم کــه در این 

شرایط کار را جلو می برند.
وی گفت: در تمام این موارد مس توانســته رکوردهای خود 
را بشــکند. آخرین رکوردمان در تغلیظ سرچشــمه در ســال 
99 بوده است که در سال 1400 رکورد آن را شکسته ایم. در 
تغلیظ میدوک آخرین رکورد مربوط به ســال 97 بود که در 
سال 1400 با 104 هزار و 851 تن رکورد شکسته شده است. 
در آند تولیدی رکورد در سال 99 با 79 هزار تن بوده که االن 
به 83 هزار تن اضافه شــده و رکورد شکســته شــده اســت. 
مجموعه آند تولیدی با 235 هزار تن در سال 99 امسال به 
237 رســیدیم در هشــت ماهه رکورد زدیم. کاتد تولیدی در 
ســال 99 حدود 64 هزار و 14 تن در پاالیش خاتون آباد بود 

که به 65 هزار تن رسیدیم و رکورد زده شده است.
ســعدمحمدی بــا بیان اینکه در کل شــرکت نیــز مجموعاً باز 
هم رکورد زده شده ادامه داد: تولید در پاالیشگاه سرچشمه 
359 تــن در ســال 93 بــوده کــه بــا 363 تن رکورد زده شــده 
است. در پاالیشگاه خاتون آباد در خصوص لجن الکترولیز و 
لجن آندی که داریم با 203 تن در سال 99 با 211 تن رکورد 
زده شــده اســت و در کل شــرکت هم با 574 هزار تن رکورد 
زده شده است. این موارد همگی به رغم قطعی برق است.

هزار     50 ثبت  با  فروش  در  درصدی   112 رشد 
میلیاردتومان درآمد

مدیر عامل شــرکت مس با بیان اینکه در فروش خوشــحالم 
بگویم که واقعاً امسال شرایط بسیار خوبی را دنبال می کنیم 
گفت: ما سال گذشته با توجه به اینکه رکورد بسیار خوبی 
داشتیم 42 هزار میلیارد تومان فروش داشتیم و آخرین عدد 
منتشر شده در کدال در هفت ماهه 40 هزار و 400 میلیارد 
تومــان بــود. در 8 ماهــه که در این لحظه آمار آن روی کدال 
نرفته اســت آنچه که اتفاق افتاده بیش از 47 هزار میلیارد 
تومان اســت. این عدد رشــد چشــمگیری داشــته و ما در 8 

ماهه از کل سال گذشته جلو زدیم.

وی اضافه کرد: 4 ماهه دیگر تا پایان ســال داریم و امســال 
رکورد بسیار خوبی را به ثبت خواهیم رساند. در همه سطوح 
چه شرایط خارجی و چه شرایط داخلی از لحاظ تناژی، ریالی 
و ارزی عبــور کردیــم و سیســتم وظیفه خــود را در این بخش 

هم به خوبی انجام داده است.
وی بــه تنــاژ فروش اشــاره کرد و گفت: مــا در پایان آبان ماه 
بیــش از 202 هــزار و 562 تــن فروش را به ثبت رســاندیم که 
ایــن یــک رکورد اســت و تا پایان ســال این رکــورد خوب را به 
جا می گذاریم. آخرین رکورد مربوط به سال 99 بود با 272 
هزار تن که امسال از این رقم به امید خدا و تالش کارکنان 

عبور خواهیم کرد.
ســعدمحمدی گفت: ارزش فروش محصوالت شــرکت مس 
را کــه طبــق برنامــه ای کــه به کدال دادیم در ســال 99 حدود 
42 هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه در کــدال اعــالم کردیم 64 
هزار میلیارد تومان و فکر می کنم با توجه به شرایط شرایط 

بهتری خواهیم داشت.
وی بــه مقایســه ســود و زیــان شــرکت  مــس بــا شــرکت های 
نشــان می دهــد  بررســی  ایــن  افــزود:  و  پرداخــت  مختلــف 
خوشــبختانه مــس از یــک رونــد قابل قبول رفتــاری به لحاظ 
عملیاتی در همه بخش ها جایگاه خود را نشان داده است.

به چرخه    ورود 340 هزار تن کنسانتره جدید 
تولید در سه ماهه اول 1401

سعدمحمدی به توسعه های شرکت مس اشاره کرد و گفت: 
در حــال حاضــر در فــاز اول بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون 
یــورو بــه اضافــه 45 هــزار میلیــارد تومــان که تقریبــاً نزدیک 
بــه 150 هــزار میلیــارد تومان می شــود برنامه ریزی کردیم که 
بتوانیم توسعه هایمان را شکل دهیم اما آنچه که در معاونت 
توسعه ارزیابی کردیم که بتوانیم در همه زمینه ها رشد را باال 
ببریم مبلغی نزدیک به 13 میلیارد دالر است. شرکت مس 
با توجه به پتانســیل هایی که دارد امیدوار اســت که بتواند 
طرح هــای توســعه جدیــد و بزرگــی را برنامه ریزی کند و برای 

توسعه ها بتواند شرایط مساعدی را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مس افزود: در سه ماهه ابتدایی سال 1401 
معــدن و کارخانــه درآلــو افتتاح  شــده همچنیــن در نیمه اول 
سال 1401 معدن و کارخانه کنسانتره دره زار افتتاح می شود.
از  کنســانتره  تولیــد  سرچشــمه)  فلوتاســیون  گفــت:  وی 
سرباره های مس( برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد و 50 
سال از عمر مس می گذرد و سرباره ها روی زمین  مانده است 
و هیــچ اتفاقــی نیفتــاده بود االن برای اولیــن بار می خواهیم 
سرباره ها را به کنسانتره تبدیل کنیم که سودآوری باالیی به 
دلیل نداشتن هزینه حمل ونقل و باطله برداری و خاکبرداری 
دارد. این طرح افتخار بزرگی برای شرکت مس خواهد بود

وی افزود: طرح های آذربایجان همان گونه که روی کدال رفته 
اســت؛ بــرای آذربایجــان طرح کاتد قطعــی و نهایی و قرارداد 
آن امضــا و ابــالغ شــد. قــرارداد فــاز 3 کنســانتره ســونگون 
بــا 150 هــزار تــن امضــا و ابــالغ شــد کــه انشــاهللا بــه زودی 
شــروع به عملیات خواهد کرد و ظرف ســه ســال به نتیجه و 
بهره برداری خواهد رســید. کنســانتره فاز دو میدوک قطعی 
شده و پیمانکار آن مشخص شده و به زودی شروع عملیات 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مس ادامه داد: اما اتفاقات بزرگ ما فاز 
3 سرچشــمه اســت کــه بــه زودی عملیات انتخــاب پیمانکار 
نهایــی و ابــالغ خواهد شــد. دو کارخانــه 300 هزار تنی یعنی 
600 هــزار تــن کنســانتره در ســریدون در برنامــه داریــم و 
بایــد برنامه ریــزی کنیم و بتوانیم کارخانه کنســانتره جدید و 
محدوده های جدید را به مدار بیاوریم. 6 پروژه کوچک معدنی 
داریــم کــه می خواهیــم کارخانه بزنیم به صورت شــرکت های 
اس بی بی شــرکت های ســهامی عام پروژه برنامه ریزی شده 

که مسیر را طی کند.
وی با بیان اینکه یکســری مشــکالت هم داریم که ســرعت 
مــا را کنــد کــرده گفت: یکســری قوانین مثل الزام اســتفاده 
از تجهیزات داخلی و موضوعات بین المللی روند کار را کند 
کرده است که باید تالش کنیم با حل این مسائل با سرعت 

بیشتری طرح های توسعه را به پیش ببریم.

   4 تا  دالری  میلیارد   5/5 درآمد  به  دستیابی 
سال آینده

مدیرعامل شرکت مس گفت: می خواهیم در فاز اول ظرف 
سه تا 4 سال آینده درآمدمان به بیش از 5/5 میلیارد دالر 
برسد و این اتفاق باعث می شود که ما جزو ده شرکت برتر 
دنیا در تولید مس قرار بگیریم. این اتفاق استراتژیک برای 
کشــور، اقتصاد ملی و شــرکت ملی صنایع مس ایران است 
که این مسیر را به طور محکم، مقتدرانه و علمی پیش ببرد.

مدیرعامل شرکت مس ادامه داد: سال آینده با اضافه شدن 
درآلو حداقل 120 هزار تن کنسانتره، معدن دره زار 150 هزار 
تــن و فلوتاســیون ســرباره 70 هــزار تــن بــه تولیدات شــرکت 
اضافه می شــود که با قیمت کنســانتره با 2200 دالر حداقل 
بالغ بر 650 میلیون دالر ساالنه از سال آینده به درآمدهای 
شــرکت مس اضافه می شــود. به راحتی می توان ارزیابی کرد 
کــه مــس مســیر مثبت را طی می کنــد و قطعاً آینده خوبی را 

در کشور رقم خواهد زد.
وی گفــت: در ســال آینــده درآلــو، دره زار و فــاز 3 تغلیــظ 
سرچشــمه را راه اندازی خواهیم کرد. فاز 3 ســونگون شــروع 
شــده و فــاز 2 میــدوک تــا دو مــاه دیگــر عملیــات اجرایــی آن 

شروع می شود.
ســعدمحمدی بــه قیمــت اســید ســولفوریک اشــاره کــرد و 
افــزود: االن قیمــت آن در دنیــا 165 دالر اســت. اســید گران 
و کــم تنــاژ جابجــا می شــود و در حــال حاضر تقاضــای آن در 
کشــور باالســت. اسید ســولفوریک را به اسید فسفریک در 
آینــده نزدیــک تبدیل می کنیــم. محل و زمین آن خریداری و 
مشــخص شــده اســت. میزان قیمت اســید فسفریک 1250 
دالر اســت و ارزش 7 برابری اتفاق می افتد. این ها اتفاقاتی 
است که در آینده برای شرکت ملی مس ارزش افزوده باالیی 

را ایجاد خواهد کرد.


