گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی؛

چند سال به پایان عمر
معادن مس ایران مانده؟
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مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تغییرات درآمدی شرکت ملی مس خردایش ،آسیاب و فلوتاس��یون در آن انجام میشود که  278نفر را مشغول به
ایران را بررسی کرده پیشبینی کرده با وارد مدار شدن طرحهای توسعهای این کار کرده است.
شرکت تا پایان سال  ،1397توليدات و درآمد ناش��ی از فروش مس به بيش از معدن درهزار  20س��ال از باقی عمرش مانده و  219میلی��ون تن با عیار 0.38
درصد ذخیره دارد .معدن دیگر ،معدن آیجو اس��ت که در  60کیلومتری شهر
 3برابر افزایش یابد.
در حالی بازوی پژوهش��ی وابس��ته به مجلس چنین پیشبینی کرده که بازار بابک واقع شده و فقط فرآیند باطلهبرداری در آن انجام میشود و  92نفر نیروی
کار دارد .این معدن  13س��ال عمر دارد و 12.7
م��واد معدنی سرتاس��ر جهان با رکود دس��ت و
میلیون تن با عی��ار  0.45درص��د ذخیره دارد.
پنجه نرم میکند و تقاضای��ی برای محصوالت
معدن چاهفی��روز نیز  206نفر را ب��ه کار گرفته
معدن��ی همانند گذش��ته در بازاره��ای جهانی
بیش از  90درصد درآمد فروش
و فقط باطلهبرداری در آن انجام میش��ود .این
مشاهده نمیش��ود .مرکز پژوهشهای مجلس
شرکت ملی مس ایران از محل تولید
معدن مس  17س��ال عمر خواهد ک��رد و 113
در این گزارش آورده است که بیش از  90درصد
کاتد ،کنسانتره مس ،کنسانتره
میلیون تن با عیار  0.43درصد ذخیره دارد.
درآمد فروش ش��رکت ملی مس ای��ران از محل
مولیبدن ،مفتول ،بیلت و اسلب
در این گزارش آمده است که برای ارزشگذاری
تولید کاتد ،کنسانتره مس ،کنسانتره مولیبدن،
است و در سال  1393بیش از 193
شرکت ملی مس ایران الزم است قیمت جهانی
مفتول ،بیلت و اسلب است .همچین این شرکت
هزار و  600تن مس و  5هزار و
در سالهای اخیر بررس��ی و پیشبینی دقیقی
در سال  1393بیش از  193هزار و  600تن مس
 300تن مولیبدن تولید کرده است
از این محصول در س��الهای آینده برآورد شود.
و  5هزار و  300تن مولیبدن تولید کرده است.
بازار جهانی م��س عمدتا تحت تاثی��ر عرضه و
در این گ��زارش همچنین اطالعات��ی از معادن
تقاضا در سالهای پیشرو است .به این معنا که
اصلی شرکت ملی مس آورده شده که از این قرار
است .در معدن سرچشمه رفسنجان که تمامی اقدامات استخراج ،خردایش و تولیدکنندگان اصلی مس جهان تا حدودی بر قیمت نهایی فروش تاثیر مثبت
لیچینگ انجام میشود 6 ،هزار و  417نفر کار میکنند .عمر این معدن که  25خواهند داشت.
سال است  734میلیون تن ذخیره با عیار  0.67درصد دارد که با منابع  1600بر این اس��اس ،ش��رکت ملی مس ای��ران بی��ش از ده ه��زار میلی��ارد تومان
میلیون تن مس با عیار  0.57درصد تخمین زده ش��ده است .معدن دیگر این سرمایهگذاری در بخشهای توسعهای دارد که امیدوار است با به ثمر رسیده این
شرکت ،میدوک شهر بابک کرمان اس��ت که همانند معدن سرچشمه تمامی طرح تولید خود را تا بیش از  600هزار تن مس خالص افزایش دهد .این در حالی
اقدامات معدنکاری تا لیچینگ کانیهای اکسیدی در آن انجام میشود و  618است که در این سالها به دلیل تحریمهای سنگین این امر محقق نشده است.
نفر نیروی انسانی دارد .این معدن با عمر  28سال 185 ،میلیون تن ذخیره دارد .این گزارش افزوده اس��ت ،هزینههای مربوط به بهای تمام شده کاالی تولیدی
به گزارش اقتصادنیوز ،همچنین معدن سونگون ورزقان فرآیند تولید کنسانتره ش��رکت ش��امل هزینههای مس��تقيم (اس��تخراج و پاالیش و خرید قراضه)،
مس و مولیبدن را انجام میدهد که س��ه هزار و  439نفر را به کار گرفته است .هزینههای دس��تمزدها و هزینههای س��ربار متاثر از توليد و طرحهای توسعه
این معدن  25س��ال عمر دارد و  335میلیون تن با عی��ار  0.61درصد ذخیره شرکت هستند .با توجه به طرحهای توسعهای شرکت ،پيشبينی میشود که با
دارد .معدن دیگر وابسته به شرکت ملی مس ،درهزار سیرجان است که فرآیند وارد مدار شدن طرحهای توسعهای تا پایان سال  ،1397توليدات و درآمد ناشی
از فروش مس به بيش از  3برابر افزایش یابد .برآورد قيمت
بهای تمام شده ،فروش و درآمدهای ش��رکت نيز با توجه
به نرخ بلندمدت قيمت مس جهان��ی و قيمت دالر در بازار
کشور قابل پيشبينی است .هزینه سربار عمدهترین بخش
هزینه تمام شده این شرکت اس��ت که با توجه به تغييرات
آتی پیشبینی میشود.
با این حال نیز در ارزشگذاری نهایی ذخایر فعلی شرکت
ملی مس  25و جری��ان نقدی با نرخ رش��د  3درصد برای
سالهای  1389تا  1418پیشبینی شده است .همچنین
با توجه به محاس��بات ص��ورت گرفته مطاب��ق مدلهای
ارزشگذاری توضیح داده ش��ده در بخشهای قبل ،ازرش

