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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
در مجمع عمومی ،تشریح کرد

هدفگذاری کسب درآمد
 5/5میلیارد دالری
تا  4سال آینده

رشد  4برابری ذخایر معدنی مس طی  9سال

بورس بازنده بازارهای مالی؛

بازدهی هشتماهه بازارها از ابتدای سال ۱۴۰۰

صفحه 2
را بخوانید

پاکستان؛ رقیب تازهنفس 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
توآمد مستقیم به کرمان و خوزستان ،خرمای استعمران را
با رف 
از کف بازار جمعآوری و به نام خود در بازارهای جهانی صادرات
میکنند .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 نشستهاند.
ایران در صادرات خشکبار ،یک رقیب تازهنفس پیدا کردهاست.
در حالــی طــی چند ســال گذشــته ،باغــات پســته در کالیفرنیای
آمریکا جای پسته کرمان را در بازارهای جهانی تنگ کرد ه و حاال
ایــاالت متحــده به بزرگترین تولیدکننــده این محصول در جهان

تبدیــل شدهاســت ،صادرکنندگان خشــکبار از ایــران میگویند،
پاکستانیها بازارهای صادراتی خرمای ایران را تصاحب کردهاند
و برای بازار جهانی پسته نیز خیز برداشتهاند.
آنطــور کــه اعضــای اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار گوشــزد
کردهاند ،صادرات پسته ایران پس از سال  97و اجرای بخشنامه
رفــع تعهــد ارزی ،رونــد نزولــی خــود را آغــاز کــرد و کشــورهای
خریــدار پســته ،بــه ســمت آمریــکا ،ترکیه و به تازگی پاکســتان
روی آوردهاند.
بــه گفتــه مجیــد بازیــان نایبرئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
خشــکبار ،حجم تولید پســته ایران طی سال  97بشدت کاهش
یافــت و میــزان برداشــت و آنچــه که بــه بازار داخل عرضه شــد،

بیش از  50هزار تن نبود و با پیادهسازی مقررات رفع تعهد ارزی،
صادرکنندگان از عرضه بینالمللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال و با غیبت ایران ،پســته آمریکا
بخش عمدهای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد ،افزود:
تولید ساالنه پسته در ایاالت متحده به  550هزار تن رسیدهاست
و بازارهای خواهان پسته هیچگاه منتظر نمیماند تا پسته ایران
را دریافــت کنــد و بــا کوچکترین وقفه در تجارت این محصول،
دیگر کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآوردههای
خشکبار ایران میکنند.
صادرکننــدگان
،98
ســال
بازیــان افــزود :طــی
صفحه 3
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پســته از ایران مجبور شــدند برای بازگشت به

اطمینــان خاطــر از وجــود ماده اولیه ،وجــود بازار مصرف،
داشــتن دانــش توســعه ،کیفیت بــاالی محصوالت ،وجود
منابــع مالــی ،داشــتن حداقــل ریســکهای بنیــادی و
ی عرضه و تقاضای جهانی،
سرمایهگذاری منطبق بر الگو 
تغییر چهره انرژی دنیا از سوختهای فسیلی به انرژیهای
تجدیدپذیــر و انــرژی الکتریکــی همه و همه شــاخصهای
اقتصادی هستند که بنگاههای معدنی مس در دنیا برای
سرمایهگذاری و تولید بیشتر در این صنعت ویژه در نظر
میگیرنــد .در همیــن زمینــه مجمــع عمومــی فوقالعــاده
شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف دستور کار افزایش
سرمایه از  20هزار به  40هزار میلیارد تومان و تامین مالی
بخش بزرگی از طرحهای 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 سرمایهگذاری روی
طرحهای توســعه برای ســهامداران پرداخت .در نهایت و
با رأی سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران افزایش
 100درصــدی ســرمایه «فملــی» بــه عنــوان بزرگتریــن
افزایــش ســرمایه تاریــخ بــورس از محــل ســود انباشــته به
تصویــب رســید تــا نمــاد فملــی صاحــب ســرمایه  40هزار
ی شود.
میلیارد تومان 

▪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  ICSGاز وضعیت
تولید و مصرف مس دنیا در هفتماهه سال  ،2021مس
ت مــاه اضافهتولید
محتــوای معدنــی  3.6درصــد در هفــ 

داشته است ،این رقم در کنسانتره مس  5.5درصد ،اما
در کاتد روش لیچینگ  -4.3درصد است.
سعدمحمدی به دلیل این امر اشاره کرد و افزود :میزان
خاکهــای اکســیدی دنیــا تقریبــا ً 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 قیمتها و کاهش میزان عیار معادن و افزایش
میــزان تقاضــا ،روند تولید مثبت اســت و به همین دلیل
هم قیمتهای مس فزونی پیدا کرده و افزایش مناسبی
را شاهد آن هستیم.
وی اظهار داشــت :در ســال  2030یعنی کمتر از  9ســال
آینده چین بهعنوان رتبه اول در دنیا در اقتصاد جایگزین
آمریکا خواهد شد .ژاپن رتبه سوم شد که در سال 2030
به رتبه چهارم تنزل پیدا میکند و هندوســتان رتبه ســوم
را به دست خواهد آورد .این بیانگر رفتار اقتصادی است
که تا ســال  2050برای دنیا شــکل خواهد گرفت و شــاید
یکــی از جذابتریــن نقاطــی کــه بتوان بــه آن توجه کرد؛
کشور اندونزی است که در سال  2050رتبه هفتم دنیا را
به خود اختصاص میدهد .این نگرش از آن لحاظ قابل
ارزیابی است که بتوانیم روند توسعه را در کشورهای در
حال توســعه و گرفتن جایگاه بینالمللی مورد بررســی و
ارزیابی قرار دهیم.
وی بــر اســاس نمــودار بــه تأثیرپذیــری اقتصــاد جهانی از
کوویــد  19اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکه موقعیت کشــورها
طــی ســال  2021تــا ســال  2025بــا
صفحه آخر
را بخوانید
رنگهــای متفــاوت نشــان داده شــده،

