تحریریه و عکس :

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری:
محمدرضا دهقانپور

مرضیهکاربخش
محمدرضااحمدی

شمارههای تماس:
اداری و آگهی32474271:
تحریریه32474272 :
دفتر تهران021-۲۸۴۲۴۳۶۳ :
نمابر32471789:

بهار زندرضوی ،محسن سعادت نصری

مدیر هنری:
مهدی بیگمرادی

مدیر اجرایی:
مهدی نعمت الهی
به کانال تلگرام اقتصاد کرمان بپیوندید

هفته نامه اقتصادی استان کرمان

چهارشنبه  10آذر  25 ■ ۱۴۰۰ربيع الثاني  1 ■ ١٤٤٣دسامبر  ■ 2021هفته نامه اقتصادی شماره  4 ■ 209صفحه ■  1000تومان

چاپ :طاها

Wednesday ■ 1 December 2021 ■ Seven year ■ No. 209 ■ price 10000 rials ■ 4 pages

پست الکترونیک:
Eqtesadkerman93@gmail.com
نشانی:
نشانی :خیابان پروین اعتصامی شرقی
ابتدای کوچه شماره 13

www.Eghtesadkerman.ir

@ eghtesadkerman

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

اطمینــان خاطــر از وجــود مــاده اولیــه ،وجــود بــازار مصــرف،
داشتن دانش توسعه ،کیفیت باالی محصوالت ،وجود منابع
مالی ،داشــتن حداقل ریســکهای بنیادی و ســرمایهگذاری
منطبق بر الگوی عرضه و تقاضای جهانی ،تغییر چهره انرژی
دنیا از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی
ی هســتند که
الکتریکــی همــه و همــه شــاخصهای اقتصاد 
بنگاههــای معدنــی مس در دنیا برای ســرمایهگذاری و تولید
بیشــتر در ایــن صنعــت ویــژه در نظــر میگیرنــد .در همیــن
زمینــه مجمــع عمومی فوقالعاده شــرکت ملــی صنایع مس
ایران با هدف دســتور کار افزایش ســرمایه از  20هزار به 40
هــزار میلیــارد تومان و تامین مالی بخش بزرگی از طرحهای
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 سرمایهگذاری روی طرحهای توسعه برای
سهامداران پرداخت .در نهایت و با رأی سهامداران شرکت
ملی صنایع مس ایران افزایش  100درصدی سرمایه «فملی»
بــه عنــوان بزرگترین افزایش ســرمایه تاریــخ بورس از محل
سود انباشته به تصویب رسید تا نماد فملی صاحب سرمایه
 40هزار میلیارد تومانی شود.

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  202هــزار و  562تــن فروش را به ثبت رســاندیم که
ایــن یــک رکورد اســت و تا پایان ســال این رکــورد خوب را به
جا میگذاریم .آخرین رکورد مربوط به سال  99بود 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 برنامــهای کــه به کدال دادیم در ســال  99حدود
 42هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه در کــدال اعــام کردیم 64
هزار میلیارد تومان و فکر میکنم با توجه به شرایط شرایط
بهتری خواهیم داشت.
ت مــس بــا شــرکتهای
وی بــه مقایســه ســود و زیــان شــرک 
مختلــف پرداخــت و افــزود :ایــن بررســی نشــان میدهــد
خوشــبختانه مــس از یــک رونــد قابل قبول رفتــاری به لحاظ
عملیاتی در همه بخشها جایگاه خود را نشان داده است.

▪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  ICSGاز وضعیــت تولید و مصرف
مس دنیا در هفتماهه ســال  ،2021مس محتوای معدنی
ت ماه اضافهتولید داشته است ،این رقم
 3.6درصد در هف 
در کنســانتره مس  5.5درصد ،اما در کاتد روش لیچینگ
 -4.3درصد است.
ســعدمحمدی بــه دلیــل این امر اشــاره کرد و افــزود :میزان
خاکهای اکسیدی دنیا تقریبا ً 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 قیمتها
و کاهــش میــزان عیــار معادن و افزایش میزان تقاضا ،روند
تولیــد مثبــت اســت و بــه همین دلیل هــم قیمتهای مس
فزونی پیدا کرده و افزایش مناسبی را شاهد آن هستیم.
وی اظهــار داشــت :در ســال  2030یعنــی کمتــر از  9ســال
آینــده چیــن بهعنوان رتبــه اول در دنیا در اقتصاد جایگزین
آمریکا خواهد شــد .ژاپن رتبه ســوم شــد که در ســال 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 یکی
از جذابتریــن نقاطــی کــه بتــوان بــه آن توجــه کرد؛ کشــور
اندونزی است که در سال  2050رتبه هفتم دنیا را به خود
اختصــاص میدهــد .ایــن نگــرش از آن لحاظ قابــل ارزیابی
است که بتوانیم روند توسعه را در کشورهای در حال توسعه
و گرفتن جایگاه بینالمللی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
وی بر اساس نمودار به تأثیرپذیری اقتصاد جهانی از کووید
 19اشــاره کرد و با بیان اینکه موقعیت کشــورها طی ســال
 2021تا ســال  2025با رنگهای متفاوت نشــان داده شده،
گفت :هندوســتان بیشــترین ضرر را در این سالها خواهد
داشت و بیش از  15درصد 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 نهایتا ً چین قرار دارند.
ســعدمحمدی گفت :بین ســال  2030و  2035ما همچنان
شــاهد تأثیــر کوویــد  19خواهیــم بــود کــه نشــاندهنده این
اســت کوویــد بــه ایــن زودیهــا از مجموعه زندگی بشــریت
خارج نمیشود .البته تأثیر آن در حال کنترل است و تأثیر
منفــی آن بهشــدت کاهــش پیــدا میکند تا جایــی که دیگر
تقریبا ً از بین میرود.

▪روند افزایشی قیمت مس خبری خوب برای
سهامداران

مدیرعامــل شــرکت مــس بــا بیــان اینکــه یکــی از نکاتــی
کــه توســط ســهامداران ســؤال میشــود کــه «اگــر قــرار
اســت افزایــش ســرمایه دهیــد آینــده قیمتــی مــس چــه
رونــدی را دنبــال میکنــد؟» افــزود :موسســات بــزرگ
دنیــا کــه در پیشبینــی قیمتهــا نظریــه دارند به اســتناد
معــادالت ریاضــی مثــل  CRU، IMF، WORLD BANKو
 GOLDMAN SACHSو  ...متوسط قیمتی که برای سال
 2021پیشبینی کردهاند  9318دالر است.
به گفته مدیرعامل شــرکت مس میانگین واقعی ســاالنه
 2021برابــر بــا  9188دالر بــر هــر تن ،اســت کــه  49درصد
بیشتر از میانگین سال  2020است.
وی ادامــه داد :بــرای ســال  2022بــه دلیل اینکه  138هزار
تن تقاضا بیشتر از تولید خواهد بود؛ قیمت افزایش پیدا
خواهد کرد و به  9913دالر خواهد رسید و برای سال 2023
بــه  10405دالر میرســد و در ســال  2024بــه دلیــل اینکــه
یکســری از پروژههــا در دنیــا وارد مــدار تولید خواهد شــد؛
بــه 9686دالر رســیده و مجــددا ً در ســال  2025بــه 10062
دالر خواهد رسید.
سعدمحمدی گفت :میزان جمعیت جهان تقریبا ً در سال
 2035بالــغ بــر  8میلیــارد و  500نفر خواهد شــد و مصرف
ســرانه از  3.2کیلوگــرم فعلــی بــه  4.2کیلوگرم میرســد.
در خصــوص تقاضــای مس برای خودروهای برقی تا ســال
 2050بیــش از  50درصــد خودروهــای دنیا ظرف  30ســال
آینــده برقــی خواهند شــد .این موارد همــه بیانگر افزایش
تقاضاست.
مدیرعامــل شــرکت مــس افزود :با توجه بــه روندی که در
ســرمایهگذاریهای دنیــا اتفاق میافتــد؛ قیمت مس بین
 9500تــا  10هــزار دالر قــرار میگیــرد؛ ایــن انگیــزهای بــرای
ســهامداران خواهد بود که ســرمایهگذاری در بخش مس
قطعا ً یک ســرمایهگذاری ســودده ،اقتصادی و کامال ً قابل
توجیه است.

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

▪جزو  10شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار
میگیریم

ســعدمحمدی در ادامه به وضعیت تولید مس تصفیهشــده
در آســیا اشــاره کرد و گفت :در ســال  2020ســه کشــور برتر
همچنان چین ،شیلی و ژاپن با  23هزار  315تن تولید بودند
ی میشود در سال  2025این سه کشور با 25هزار و
و پیشبین 
 342تن کشورهای برتر تولید کننده مس تصفیهشده باشند.
وی اظهار داشت :در سال  2021میزان تولید بالغ بر 24500
میلیون تن شده که حدود  20میلیون و  500هزار تن از تولید
ناشی از تولیدات معدنی است و نزدیک به  4میلیون تن از
قراضهها در دنیا تولید میشود که مجموع آن مورد مصرف
بینالمللی قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت مس به میزان مصرف مس پاالیششده
در آسیا اشاره کرد و گفت :هماکنون سه کشور چین ،ژاپن
و کره جنوبی برترین کشــورها در مصرف مس پاالیششــده
هســتند و پیشبینی میشــود در ســال  2025هند جایگزین
کــره جنوبــی خواهــد شــد .همچنیــن چیــن ،آمریــکا و آلمان
ســه کشــور هســتند که مصرف مس باالیی دارند و در ســال
 2025همچنــان مصــرف باالیــی خواهند داشــت .چین بیش
از  53درصــد مصــرف مــس دنیــا را داراســت و این ســهم در
ســال  2025به  51.5درصد کاهش پیدا میکند ،اما میزان
مصــرف از  12میلیــون و  200هــزار تــن بــه  13میلیون و 352
هزار تن ارتقا پیدا میکند.
وی اظهــار داشــت :در مصــرف مس پاالیششــده ایران رتبه
 13در آسیا و رتبه  24را در دنیا دارد .با سرمایهگذاریهایی
که انجامشده؛ جایگاه ما در حال تغییر است .هدف ما این
اســت که در این ســرمایهگذاریها جزو  10شــرکت برتر دنیا
در تولید مس قرار بگیریم.
ســعدمحمدی در خصــوص تولیــدات معدنی مس گفت :در
مس محتوی رتبه  15دنیا و رتبه  4در آسیا را داریم .در تولید
آنــد رتبــه  12دنیــا و رتبه  5آســیا و در تولیدات پاالیششــده
مــس رتبــه  19دنیــا و رتبــه  7آســیا داریــم و امیدواریــم در
سرمایهگذاریهایی که صورت میگیرد؛ انشاا ...این رتبهها
به زیر  10کاهش پیدا کند.

▪«دنیا در حوزه توسعه صنعت مس چه کار
میکند؟»

مدیرعامل شرکت مس با طرح این نکته که قطعا ًسهامداران
خواهند پرســید «دنیا در حوزه توســعه صنعت مس چه کار
میکنــد؟» و «آیــا دنیــا هــم همیــن مســیر را طــی میکند یا
خیر؟» افزود :در آمریکا  113هزار تن مس محتوی در سال
 2025شکل میگیرد .در آمریکای جنوبی و مرکزی از جمله
شیلی ،پرو و برزیل مجموعا ً  644هزار تن در پروژههایی که
ســرمایهگذاری میکننــد؛ مــس محتوی معدنی بــه تولیدات
جهانی اضافه خواهد شد .در آسیا  591هزار تن مس محتوی
معدنی است که در چین ،هند و ایران قرار دارند.
وی با اشاره به گزارشهای بینالمللی و حضور ایران در این
گزارشهــا افــزود :در آســیا  591هــزار تن به مــس محتوی تا
سال  2026اضافه خواهد شد که سهم ایران در فاز نخست
آن  295هزار تن مس محتوی است .در قاره اقیانوسیه 65
هــزار تــن بــه ظرفیت مس محتوای اضافه خواهد شــد .اروپا
 561هزار تن و آفریقا  87هزار تن اضافه خواهد شد.
وی اضافه کرد :خوشــحال هســتیم که نزدیک به  295هزار
تــن از ایــن  2میلیــون و  100تــن را ایــران بــر عهــده میگیرد و
جایگزین قسمتی از این بازارهای بینالمللی میشویم.

▪آیا پتانسیل معدنی برای سرمایهگذاری داریم؟

سعدمحمدی با بیان اینکه ممکن است این سؤال برای یک
ســهامدار مطرح شــود که «آیا االن که میخواهید افزایش
سرمایه دهید؛ از ذخیره کافی هم برخوردارید؟» «آیا ماده
اولیه برای این حجم از سرمایهگذاری 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 :تقریبا ً چند ســال گذشــته ذخایــر ایران حدود 30
میلیــون تــن مــس خالص بود االن در جدول مس خالص ما
به  42میلیون تن رسیده است .در واقع  4.8درصد از ذخایر

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

▪«سریدون» معدنی در کالس جهانی

مدیرعامل شرکت مس به اقدامات سال  98تا  6ماهه سال
 1400در خصــوص اکتشــافات پرداخــت و گفت :خوشــحالم
بگویم که کشف معدن جدید «سریدون» توسط همکاران
شــرکت مس ذخیرهای که تا االن به آن رســیدهایم بیش از
 2میلیارد تن با عیار  47صدم درصد متوسط است که این
ذخیره ارتقا پیدا کرده است و بهشدت باالتر میرود.
وی اظهار داشــت :این افتخار بزرگی اســت و ما یک معدن
بســیار بــزرگ در اندازههای مس سرچشــمه پیــدا کردهایم و
روی آن کار میکنیم و قطعا ً سرمایهگذاری اتفاق میافتد.
ســعد محمــدی ادامــه داد :در مــس ســونگون  263میلیــون
تن با عیار  62صدم درصد و در اکتشاف جدید غرب معدن
سونگون نزدیک یک میلیارد تن اکتشاف جدید با عیار  6دهم
درصــد داشــتیم .غــرب میدوک در حال حاضــر بیش از 400
میلیون با عیار  68صدم درصد اکتشاف شده است .مجموعه
این موارد که به قطعیت رســیدیم بیش از  4میلیارد و 200
میلیــون تــن ذخیــره جدید با عیار  53صدم یعنی  20میلیون
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 داراییهای مس بهشدت
افزایش مییابد و بیانگر این نکته است که مس یک شرکت
ارزشمند به لحاظ تکیهگاه سرمایهگذاری است.
ســعدمحمدی در توضیــح دالیــل وجود شــاخصهای بســیار
خــوب اقتصــادی برای ســرمایهگذاری 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  100ســال موجود اســت .بنابراین
ســرمایهگذاری جهــت تبدیــل کــردن این پتانســیل بالقوه به
درآمــد بالفعــل وظیفــه قطعــی عملیاتی این شــرکت اســت؛
بنابراین دلیل افزایش سرمایه کامال ً واضح است.

▪رشد  4برابری دخایر معدنی شرکت ملی مس

وی در خصوص منابع و ذخایر زمینشناسی معادن فعال و
تازه کشــف شــده گفت :در ســال  91حدود  2میلیارد و 436
میلیون تن منابع و ذخایر داشــتیم و در پایان  6ماهه 1400
به حدود  9میلیارد و  12میلیون تن رسیده است.
وی یــادآور شــد :ایــن منابــع در ســال گذشــته  7.5میلیــارد
تن بود امســال  9میلیارد تن مطرح میشــود تمام اینها با
عیار حد  2دهم درصد ارزیابی شــده اســت ،االن دنیا عیار
حد اقتصادیش  11صدم درصد است؛ یعنی اگر عیار حد را
روی  11صدم قرار دهیم ذخایر ما به طور چشمگیری فزونی
پیدا میکند.

▪ 90هزار متر حفاری اکتشافی در  8ماه

ســعدمحمدی افــزود :در خصــوص کارهــای اکتشــافی در
سیستم به تفکیک و در استانهای مختلف کارهایی انجام
شــده اســت .مثــا ً در ماهــور ،اصفهــان ،یــزد ،سیســتان و
بلوچستان ،آذربایجان ،کرمان و نقاط مختلف این اتفاق در
حال شکلگیری است .یکی از شاخصههای اکتشاف ،حفاری
اســت .حفاری طی دو ســه ســال گذشــته رشــد چشــمگیری
داشــته اســت .ســال  98حدود  70هزار متر بوده و ســال 99
به  100هزار متر رســیده و امســال به  150هزار متر میرســد
که االن از  90هزار متر عبور کردهایم و این نشاندهنده این
است که ما به اکتشاف بها میدهیم.
مدیرعامــل شــرکت مــس گفــت :در ســال  2020اســترالیا 11
میلیون متر کار حفاری عمقی برای شناســایی پتانســیلهای

معدنــی انجــام داده اســت .مــا تقریبا ً در یک دوره  60ســاله
کال ً  7.5میلیون متر کار اکتشاف انجام دادهایم و نیازمندیم
کــه در حــوزه اکتشــاف ســرمایهگذاری کنیــم .بــرای ایــن کــه
ارزشافــزوده و ایجــاد اشــتغال را فراهــم کنیــم؛  15دســتگاه
حفاری جدید خریداری کردیم که  2دستگاه ظرف ماه آینده
به ایران میآید و  4تا دستگاه تا شب عید وارد کشور میشود
و تا فروردین سال آینده  15دستگاه به ایران وارد میشود.
وی افــزود :تکنیــک و تجهیــزات جدیــد را در کشــور بــه کار
میبریم همکارانمان در شرکت مس با آخرین دستاوردهای
علمی دنیا این اکتشافات را انجام میدهند و نتیجه آن هم
خروجی است که میبینید ما با استفاده از ماهوارههای جدید
و نرمافزارهای جدید و آخرین دستاوردهای معدنی به لحاظ
نرمافــزاری کار میکنیــم .سیســتم هوشــمند ابرالکترونیکــی
در دســتور کار عملیــات اکتشــافی مــا قــرار دارد و بهعنــوان
یک سیستم پیشرو از نظر علمی بینالمللی مسیری را طی
میکنیم تا ذخایر جدید معدنی را به کشور تقدیم کنیم.

▪تولید  191هزار تن کاتد در  8ماه

وی به عملکرد سال  1400پرداخت و گفت :در کل استخراج
نســبت به برنامه  8درصد رشــد داریم .در ســنگ سولفوری
و برداشــت ماده معدنی  3درصد رشــد و در کنســانتره مس
با  819هزار تن تولید  5درصد رشد داریم .در مس محتوی
کنســانتره نیــز بــا  191هــزار و  563تــن  4درصــد رشــد را بــه
ثبت رساندیم.
سعدمحمدی افزود :در آند تولیدی با  237هزار تن  7درصد
رشد و در مس محتوی  4درصد رشد داشتهایم و تا پایان ماه
آبان با  191هزار و  785تن 5 ،درصد رشد داریم .سال گذشته
همین موقع ما  183هزار 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 بیسابقه وجود داشت.
مدیر عامل شرکت مس گفت :میتوانید جاهای دیگر را هم
ارزیابی کنید بهرغم اینکه این موضوع و مشکالت برق؛ اما
تولیدمان حدود  5درصد جلوتر است و مسیر خوبی را واقعا ً
داریــم طــی میکنیــم و وظیفــه خــود میدانــم کــه از تکتک
کارکنــان و مدیــران کمال تشــکر را داشــته باشــم کــه در این
شرایط کار را جلو میبرند.
وی گفت :در تمام این موارد مس توانســته رکوردهای خود
را بشــکند .آخرین رکوردمان در تغلیظ سرچشــمه در ســال
 99بوده است که در سال  1400رکورد آن را شکستهایم .در
تغلیظ میدوک آخرین رکورد مربوط به ســال  97بود که در
سال  1400با  104هزار و  851تن رکورد شکسته شده است.
در آند تولیدی رکورد در سال  99با  79هزار تن بوده که االن
به  83هزار تن اضافه شــده و رکورد شکســته شــده اســت.
مجموعه آند تولیدی با  235هزار تن در سال  99امسال به
 237رســیدیم در هشــتماهه رکورد زدیم .کاتد تولیدی در
ســال  99حدود  64هزار و  14تن در پاالیش خاتونآباد بود
که به  65هزار تن رسیدیم و رکورد زده شده است.
ســعدمحمدی بــا بیان اینکه در کل شــرکت نیــز مجموعا ً باز
هم رکورد زده شده ادامه داد :تولید در پاالیشگاه سرچشمه
 359تــن در ســال  93بــوده کــه بــا  363تن رکورد زده شــده
است .در پاالیشگاه خاتونآباد در خصوص لجن الکترولیز و
لجن آندی که داریم با  203تن در سال  99با  211تن رکورد
زده شــده اســت و در کل شــرکت هم با  574هزار تن رکورد
زده شده است .این موارد همگی بهرغم قطعی برق است.

▪رشد  112درصدی در فروش با ثبت  50هزار
میلیاردتومان درآمد

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

سعدمحمدی به توسعههای شرکت مس اشاره کرد و گفت:
در حــال حاضــر در فــاز اول بیش از  3میلیارد و  500میلیون
یــورو بــه اضافــه  45هــزار میلیــارد تومــان که تقریبــا ً نزدیک
بــه  150هــزار میلیــارد تومان میشــود برنامهریزی کردیم که
بتوانیم توسعههایمان را شکل دهیم اما آنچه که در معاونت
توسعه ارزیابی کردیم که بتوانیم در همه زمینهها رشد را باال
ببریم مبلغی نزدیک به  13میلیارد دالر است .شرکت مس
با توجه به پتانســیلهایی که دارد امیدوار اســت که بتواند
طرحهــای توســعه جدیــد و بزرگــی را برنامه ریزی کند و برای
توسعهها بتواند شرایط مساعدی را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مس افزود :در سهماهه ابتدایی سال 1401
معــدن و کارخانــه درآلــو افتتاحشــده همچنیــن در نیمه اول
سال  1401معدن و کارخانه کنسانتره درهزار افتتاح میشود.
وی گفــت :فلوتاســیون سرچشــمه( تولیــد کنســانتره از
سربارههای مس) برای اولین بار در کشور اتفاق میافتد و 50
سال از عمر مس میگذرد و سربارهها روی زمینمانده است
و هیــچ اتفاقــی نیفتــاده بود االن برای اولیــن بار میخواهیم
سربارهها را به کنسانتره تبدیل کنیم که سودآوری باالیی به
دلیل نداشتن هزینه حملونقل و باطلهبرداری و خاکبرداری
دارد .این طرح افتخار بزرگی برای شرکت مس خواهد بود
وی افزود :طرحهای آذربایجان همانگونه که روی کدال رفته
اســت؛ بــرای آذربایجــان طرح کاتد قطعــی و نهایی و قرارداد
آن امضــا و ابــاغ شــد .قــرارداد فــاز  3کنســانتره ســونگون
بــا  150هــزار تــن امضــا و ابــاغ شــد کــه انشــاهللا بــه زودی
شــروع به عملیات خواهد کرد و ظرف ســه ســال به نتیجه و
بهرهبرداری 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
 3سرچشــمه اســت کــه بــه زودی عملیات انتخــاب پیمانکار
نهایــی و ابــاغ خواهد شــد .دو کارخانــه  300هزار تنی یعنی
 600هــزار تــن کنســانتره در ســریدون در برنامــه داریــم و
بایــد برنامهریــزی کنیم و بتوانیم کارخانه کنســانتره جدید و
محدودههای جدید را به مدار بیاوریم 6 .پروژه کوچک معدنی
داریــم کــه میخواهیــم کارخانه بزنیم بهصورت شــرکتهای
اس بی بی شــرکتهای ســهامی عام پروژه برنامهریزی 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 بینالمللی روند کار را کند
کرده است که باید تالش کنیم با حل این مسائل با سرعت
بیشتری طرحهای توسعه را به پیش ببریم.

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

مدیرعامل شرکت مس گفت :میخواهیم در فاز اول ظرف
سه تا  4سال آینده درآمدمان به بیش از  5/5میلیارد دالر
برسد و این اتفاق باعث میشود 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  120هزار تن کنسانتره ،معدن درهزار  150هزار
تــن و فلوتاســیون ســرباره  70هــزار تــن بــه تولیدات شــرکت
اضافه میشــود که با قیمت کنســانتره با  2200دالر حداقل
بالغ بر  650میلیون دالر ساالنه از سال آینده به درآمدهای
شــرکت مس اضافه میشــود .بهراحتی میتوان ارزیابی کرد
کــه مــس مســیر مثبت را طی میکنــد و قطعا ً آینده خوبی را
در کشور رقم خواهد زد.
وی گفــت :در ســال آینــده درآلــو ،درهزار و فــاز  3تغلیــظ
سرچشــمه را راهاندازی خواهیم کرد .فاز  3ســونگون شــروع
شــده و فــاز  2میــدوک تــا دو مــاه دیگــر عملیــات اجرایــی آن
شروع میشود.
ســعدمحمدی بــه قیمــت اســید ســولفوریک اشــاره کــرد و
افــزود :االن قیمــت آن در دنیــا  165دالر اســت .اســید گران
و کــم تنــاژ جابجــا میشــود و در حــال حاضر تقاضــای آن در
کشــور باالســت .اسید ســولفوریک را به اسید فسفریک در
آینــده نزدیــک تبدیل میکنیــم .محل و زمین آن خریداری و
مشــخص شــده اســت .میزان قیمت اســید فسفریک 1250
دالر اســت و ارزش  7برابری اتفاق میافتد .اینها اتفاقاتی
است که در آینده برای شرکت ملی مس ارزشافزوده باالیی
را ایجاد خواهد کرد.

