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 نشریه الکترونیکی_ شماره 1
فروردین و اردیبهشت  ماه 1400

شرکت ملی مس ایران

شرکت ملی مس ایران در فروردین  و اردیبهشت  ماه 1400

ــرکت  ــاف ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
ــرای  ــزی ب ــر داد؛ برنامه ری ــس خب م
حفاری هــای  درصــدی   ۵۰ رشــد 

اکتشــافی در ۱۴۰۰ 

ــل شــرکت  ــعدمحمدی، مدیرعام س
ــرد:  ــرح ک ــران مط ــس ای ــی م مل

ــس  ــد از م ــته ۹۷ درص ــال گذش س
کاتــدی کشــور در شــرکت ملــی 
ــد  ــد ش ــران تولی ــس ای ــع م صنای

مدیرعامل »فملی« عنوان کرد: 
درآمد شـــرکت مس تا ۴ ســـال آینده 

به ۴،۵ میلیارد دالر می رســـد

ــت  ــه ثب ــال ب ــاه س ــتین م در نخس
ــید رس

عبــور از برنامــه بــا رشــد ۷ درصــدی 
تولیــد کاتــد

انتصــاب عضــو جدیــد هیــات مدیــره 
شــرکت مــس 

ــرمایه گذاری  ــگ س ــل هلدین مدیرعام
مــس سرچشــمه عنــوان کــرد 

ــدی  ــد درص ــش ص ــی افزای پیش بین
ســود ســهام راهیــان مــس

بــا حضــور وزیــر صمــت و مدیرعامــل 
شــرکت مــس انجــام شــد؛ 

امضــای تفاهم نامــه ۴،۵ میلیــارد دالری 
میــان شــرکت مــس و وزارت صمت 

ــای  ــط الله ه ــام توس ــار ج ــح چه فت
ــران؛  نارنجــی فوتســال ای

ــان  ــان قهرم ــونگون ورزق ــس س م
ــد  ــال ش ــر فوتس ــگ برت لی

33

2۰

۵32

3۵

۱۴

36 3۰

ارجاع به صفحه ارجاع به صفحه 2424

ٌ

مدیرعامل شرکت مس خبر داد:مدیرعامل شرکت مس خبر داد:
 رشد  رشد ۱۱۳۱۱۳ درصدی فروش فملی در فروردین  درصدی فروش فملی در فروردین ۱۴۰۰۱۴۰۰



نرشیه الکرتونیکی رشکت ملی مس ایران                         شامره 1-فروردین و اردیبهشت 1400

2

در این شماره میخوانید:
ارجاع به صفحه34

شرکت  مدیرعامل  تبریک  پیام 
مناســبت روز روابط  به  مس 

 : می عمو
رشد  قدرتمند،  عمومی  روابط 

می کند  تضمین  را  سازمان 
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اکتشافات، کلید توسعه پایدار صنعت مس
 

معــاون توســعه و اکتشــاف شــرکت مــس 
خبــر داد؛ برنامه ریــزی بــرای رشــد ۵۰ 
درصــدی حفاری هــای اکتشــافی در ۱۴۰۰

مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه: مهــارت 
افزایــی زمینــه ســاز جهــش و رونــق 

ــد اســت تولی
ــی  ــرح مل ــاح ۵ ط ــن افتت ــه در آئی آنچ
وزارت صمــت بــا بیــش از ۴۵ هــزار 
میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری گذشــت

بــه مناســبت ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه؛  
۱۱ هــزار بســته معیشــتی در قالــب 

ــد ــع ش ــه توزی ــای مؤمنان کمک ه

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  معــاون 
ضعــف  رضــوی:  خراســان  تجــارت 
ــی  ــع اصل ــین آالت موان ــاف و ماش اکتش

هســتند معــادن  توســعه 
مدیرعامــل فملــی: ۳۵ هــزار میلیــارد تومان 

بــه دارایی هــای »فملــی« اضافــه شــد

ــور  ــاون ام ــا مع ــت ب ــری در نشس جعف
ــد  ــران ارش ــت و مدی ــع وزارت صم صنای
شــرکت هــای بــزرگ عنــوان کــرد:  
محورهــای حمایــت بخــش معــدن از 
ــی ــین آالت معدن ــن ماش ــو و تامی هپک

رشد ۷/۱ درصدی تولید آسارکو در سال ۲۰۲۰

ــانی  ــی اطالع رس ــش مل ــت پوی در نشس
مقابلــه بــا کرونــا صــورت گرفــت؛  قدردانی 
دکتــر حریرچــی و جهانپور از شــرکت مس

و  انســانی  ســرمایه  توســعه  معــاون 
سیســتم های اطالعاتی عنوان کرد؛جانشین 

پــروری در دســتور کار شــرکت مــس

خبــر خــوش مدیرعامــل شــرکت مــس 
ــه مــردم آذربایجــان: پیمانــکار طــرح  ب
ذوب ســونگون در اردیبهشــت  مشــخص 

ــاز می شــود ــروژه آغ و پ
ــرکت  ــروش ش ــدی ف ــد ۱۰۵درص رش
هــای معــدن و صنایــع معدنــی بــورس 
در ســال گذشــته؛  ارزش فــروش از 
۳۲۲هــزار میلیــارد تومــان عبــور کــرد

آمــار مقدماتــی تولیــد کاالهــای منتخب 
معدنــی و صنعتــی از ســوی وزارت صمت

زینی ونــد، اســتاندار کرمــان مطــرح 
کــرد: اقــدام مانــدگار انتقــال آب از 
خلیج فــارس بــه فــالت مرکــزی عــالوه 
بــر تامیــن نیــاز آبــی صنعــت، آب 

شــرب مــردم را تامیــن می کنــد

میتسوبیشــی متریالــز خبــر داد: خرید ۳۰ 
درصــد ســهام یک معــدن مس در شــیلی

طــی یــازده مــاه 99 بــرآورد شــد؛  بومی 
ســازی ۵۲۴ میلیــون دالری در شــرکت 

هــای بــزرگ معــدن و صنایــع معدنی

در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی 
 ۶۶ میگیرد؛عرضــه  صــورت  بــورس 
هــزار تــن ورق فــوالدی در بــورس کاال 

پیــام مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران به مناســبت روز »کار و 

ــر« کارگ

ــر  ــر مجتمــع مــس شــهربابک خب مدی
داد:ثبــت چندیــن رکــورد در همــه 

ــهربابک ــدات ش تولی

مدیریــت عملیــات عرضــه بــورس کاالی 
ایــران ابــالغ کــرد؛ اطالعیــه بــورس کاال 
در خصــوص روزهــای عرضــه محصوالت 

تــاالر صنعتــی
ــت رســید؛  ــه ثب ــه گذشــته ب طــی هفت
معاملــه ۶۸۶ هــزار تــن انــواع محصــول 

ــورس کاال  در ب

ارزش و تنــاژ صــادرات در بخــش معــدن 
و صنایــع معدنــی

از ســوی وزارت صمت صورت گرفت: 
ــد  ــش تولی ــرای کاه ــزی ب ــه ری برنام
برخــی محصــوالت در ســال ۱۴۰۰ 

جعفــری در جلســه پایــش اســتانی اعالم 
کــرد: شناســایی ۳۱ محــدوده امیدبخش 

جدیــد معدنــی در اســتان یــزد

یک شــرکت فــوالدی بــه جمع فرابوســی ها 
پیوســت:درج “فوالد ســیرجان” در فهرست 

نرخ هــای فرابــورس ایــران 

ــق  ــس اف ــع م ــرکت صنای ــل ش مدیرعام
ــذب  ــج ج ــالم نتای ــر داد:اع ــان خب کرم
نیــروی انســانی پیمانــکاران مجتمع هــای 
مــس سرچشــمه رفســنجان و شــهربابک

مــس  مطالعــات  بین المللــی  گــروه 
اعــالم کرد؛کســری ۵۵9 هــزار تنــی 

۲۰۲۰ در  تصفیه شــده  مــس 

ــاه  ــد نخســتین م ــی تولی ــزارش جهان گ
ــی مــس  ۲۰۲۱ اعــالم شــد؛قیمت جهان
ــزار دالر شــدن  ــی ۱۰ ه ــد قدم در چن

ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــه ماه ــی س ط
میالدی:تولیــد مــس گلنکور افزایــش یافت

طی هفته گذشــته رقم خــورد؛ معاملــه نزدیک 
بــه ۲۵۰ هــزار تن فــوالد در بــورس کاال 

ــی  ــی و معدن ــاالر محصــوالت صنعت در ت
بــورس صــورت مــی گیرد:بــورس کاال 
ــان عرضــه ۶۶ هــزار تــن کنســانتره  میزب
و گندلــه ســنگ آهن جزییــات جدید از پنجمین 

نمایشــگاه معدن کرمان
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ســخنرانی مدیرعامــل »فملــی« در 
ــس ــن م ــس آنالی ــتین کنفران نخس

اســداهلل کشــاورز، معاونــت معــدن 
و صنایــع معدنــی وزارت صمــت در 
نخســتین کنفرانــس آنالیــن مــس 
افزایــش  فرصــت  از  کــرد:  مطــرح 
قیمــت مــس اســتفاده بهینــه کنیــم/ 
معــادن  و  محدوده هــا  آزادســازی 

بالتکلیــف 

ســعدمحمدی، مدیرعامــل شــرکت 
ــال  ــرح کرد:س ــران مط ــس ای ــی م مل
ــدی  ــس کات ــته 9۷ درصــد از م گذش
کشــور در شــرکت ملــی صنایــع مــس 

ــد شــد  ــران تولی ای

در  تولیــد  نشســت  دو  برگــزاری 
مجتمــع مــس شــهربابک و سرچشــمه 

رفســنجان

ــع  ــرکت صنای ــل ش ــی، مدیرعام ضیائ
ــش  ــرد: افزای ــرح ک ــر مط ــس باهن م
از  متأثــر  مــس  جهانــی  قیمــت 
ــی  ــای جهان کاهــش موجــودی انباره
مــس و الیحــه اخیــر دولــت شــیلی در 
ــادن ــر مع ــات ب ــی مالی ــش پلکان افزای

بــا حضــور وزیــر صمــت، اســتانداران، 
مســئولین  و  مجلــس  نماینــدگان 
قضایــی انجــام شــد؛امضای ۳۰۰ هــزار 
ــرمایه  ــه س ــان تفاهم نام ــارد توم میلی
 ۵ و  صمــت  وزارت  میــان  گــذاری 

ــزرگ  ــرکت ب ش

در جشن ستارگان روابط عمومی؛ 
»فملی« ۶ ستاره طالیی گرفت 

و  صنعتــی  محصــوالت  تــاالر  در 
معدنــی بــورس صــورت می گیــرد: 
عرضــه ۲۷ هــزار تــن ورق فــوالدی در 

بــورس کاال 

ــد  ــده جدی ــره اکتشاف ش ــای ذخی ارزش برج
شــرکت مــس بــه لحــاظ ریالــی نشــان 
می دهــد کــه بیــش از ۳۵ هــزار میلیــارد 
ــس  ــی م ــای شــرکت مل ــه دارایی ه ــان ب توم

ــت. ــده اس ــه ش اضاف
دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل 
در  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا اعــالم 
ایــن خبــر بــه تشــریح عملکــرد ایــن شــرکت 
پرداخــت و گفــت: ذخیــره شــرکت مــس در 
ســال گذشــته از ۸ میلیــارد تــن عبــور کــرد 
ــدن  ــش مع ــرای بخ ــی ب ــار بزرگ ــه افتخ ک
اســت. البتــه در ســال ۱۳9۸ نیــز مــا موفــق 
بــه اضافــه کــردن ۵۲۳ میلیــون تــن ذخیــره 

ــدیم. ــد ش جدی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت مــس 
ــب  ــه کس ــق ب ــد موف ــش تولی ــال جه در س
تولیــد،  حــوزه  در  مختلفــی  رکوردهــای 
فــروش و… شــد، گفــت: به عنــوان یــک 
کارشــناس نــه مدیرعامــل، عملکــرد شــرکت 
را  ملــی مــس »فملــی« در ســال ۱۳99 

می کنــم. ارزیابــی  مثبــت 
ــس  ــی م ــرکت مل ــزود: ش ــعدمحمدی اف س
ــت  ــاف توانس ــوزه اکتش ــته در ح ــال گذش س

۱۰۱ هــزار متــر حفــاری عمومــی بــرای 
شــناخت پتانســیل های جدیــد در کشــور 
ــک  ــافات، ی ــن اکتش ــه ای ــد. نتیج ــام ده انج
ــار ۰.۵  ــا عی ــد ب ــره جدی ــن ذخی ــارد ت میلی

ــت. ــد اس درص
مدیرعامــل شــرکت مــس اظهــار داشــت: 
ــن  ــش از ای ــا پی ــا در دنی ــور م ــر کش ذخای
اکتشــاف ۳۶.۵ میلیــون تــن بــود کــه امــروز 
بــا اقدامــات صورت گرفتــه در ســال 9۸ و 99 
بــه میــزان ۷.۵ میلیــون تــن بــه ایــن ذخایــر 
اضافــه شــده و بــه بیــش از ۴۰ میلیــون تــن 

ــص رســیده اســت. مــس خال
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
انجام گرفتــه بــرای ۱۴۰۰، رتبــه ایــران در جهان 
ارتقــا یافتــه و در جایــگاه ششــم دنیا قــرار گیرد.

ــش  ــت: در بخ ــن گف ــعدمحمدی همچنی س
تولیــد در ســال گذشــته شــرکت مــس موفــق 
ــزار و ۳۰۰  ــد ۲۸۰ ه ــورد تولی ــت رک ــه ثب ب
ــرای  ــورد ب ــن رک ــد. ای ــس ش ــد م ــن کات ت
ــت  ــه ثب ــس ب ــرکت م ــخ ش ــن در تاری اولی
ــا ۱۲ درصــد  ــورد ب ــن رک ــع ای ــید. درواق رس
رشــد نســبت بــه رکــورد قبلــی در ســال 9۸ 

ــت رســید. ــه ثب ب

مدیرعامل فملی: 
۳۵ هزار میلیارد تومان به دارایی های »فملی« 
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اکتشافات، کلید توسعه پایدار صنعت مس
شــرکت مــس به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده فلــز مــس در 
کشــور، در راســتای توســعه ســبد محصــوالت تولیــدی، راهبردهــای 
مختلفــی را پــی گرفتــه اســت کــه شــامل بهره بــرداری از پروژه هــای 
توســعه ای فــاز ۲ معــدن میــدوک، فــاز ۳ معــدن سرچشــمه و فــاز ۳ 

ــود. ــونگون و … می ش ــدن س مع
شــرکت مــس به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده فلــز مــس در 
کشــور، در راســتای توســعه ســبد محصــوالت تولیــدی، راهبردهــای 
مختلفــی را پــی گرفتــه اســت کــه شــامل بهره بــرداری از پروژه هــای 
ــاز  ــاز ۳ معــدن سرچشــمه و ف ــاز ۲ معــدن میــدوک، ف توســعه ای ف
۳ معــدن ســونگون و … می شــود. ایــن شــرکت در نظــر دارد تــا بــا 
تکمیــل اکتشــافات معدنــی و بهره  بــرداری از آن هــا تــا ســال ۲۰۳۰، 
ــا  ــن عرضــه براســاس تقاضــا را متناســب ب ــد و تضمی ــش تولی افزای

معیارهــای جهانــی تحقــق بخشــد.
بــه گــزارش مــس پــرس، آمــار و ارقــام منتشرشــده از منابــع جهانــی 
نشــان می دهــد کــه تولیــد فلــز مــس در ســه مقطــع زمانــی شــامل 
ــاالنه ۵.۸  ــد س ــن رش ــا میانگی ــالدی ب ــا ۲۰۰۰ می ــال ۱99۰ ت س
درصــدی، از ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۰ میــالدی بــا کاهــش ۲.۴ 
درصــدی و از ســال ۲۰۱۰ تــا ۲۰۲۰ بــه افــت ۱.۴ درصــدی مواجــه 

بــوده اســت.
ــش از  ــه بی ــوع ک ــن موض ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــر، ب ــوی دیگ از س
ــی  ــع معدن ــل مناب ــده از مح ــس تصفیه ش ــد م ــد از تولی ۸۵ درص
ــن  ــرخ رشــد تولیــد مــس از ای ــد کاهــش ن ــد، رون ــه دســت می آی ب
منابــع، پیش بینــی پذیــر اســت. همچنیــن پیش بینــی کاهــش 
ــز اســتراتژیک نشــان می دهــد کــه طــی یــک دهــه  ــن فل ــد ای تولی
آینــده، عرضــه مــس بــا کســری محسوســی مواجــه شــود؛ بنابرایــن 
توســعه اکتشــافات معدنــی مــس، تنهــا راه عبــور از افــت عرضــه در 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــده ب ــای آین دهه ه
 راهبردهای شرکت مس برای نیل به توسعه

ــرکت  ــن ش ــوان بزرگ تری ــران به عن ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ش
ــی  ــای مهم ــا و راهبرده ــواره برنامه ه ــس، هم ــز م ــده فل تولیدکنن
ــان  ــرکت نش ــن ش ــردی ای ــه راهب ــت. نقش ــه اس ــر گرفت را در نظ
ــس  ــی م ــع معدن ــتخراج مناب ــاف و اس ــد اکتش ــه فراین ــد ک می ده
ــا  ــه محصــوالت ب و عناصــر همــراه در کنــار تبدیــل کــردن آن هــا ب
ــاال و خلــق مزیــت پایــدار بــرای ذی نفعــان، ازجملــه  ارزش افــزوده ب
ــمار  ــه ش ــزرگ ب ــه ب ــن مجموع ــردی ای ــم و راهب ــای مه مأموریت ه
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــس ب ــرکت م ــد ش ــر می رس ــه نظ ــد. ب می آی
ایــن مأموریــت، نیــاز بــه در نظــر گرفتــن دو اصــل اساســی شــامل 
ــق  ــن طری ــا از ای ــی دارد ت ــول اجتماع ــظ اص ــدار و حف ــعه پای توس
ــاند. ــور برس ــه ظه ــه منص ــود را ب ــدت خ ــای بلندم ــد، برنامه ه بتوان

ــت  ــش ظرفی ــد و افزای ــد تولی ــافی، رش ــای اکتش ــعه فعالیت ه توس
متناســب بــا آن، بهینه ســازی هزینه هــای تولیــد و فرایندهــای 
ــای  ــت محیطی و ایف ــی و زیس ــای مل ــت از ثروت ه ــی، صیان عملیات

ــول  ــانی و تح ــروی انس ــره وری نی ــای به ــی، ارتق ــئولیت اجتماع مس
ــرکت های  ــا ش ــل ب ــعه تعام ــی، توس ــی و اجتماع ــی، اخالق فرهنگ
بــزرگ معدنــی و صنعتــی داخلــی و خارجــی، توســعه بــازار و 
ــرای  ــردی ب ــدام راهب ــش اق ــوان ش ــی، به عن ــای درآمدزای فرصت ه
ــت.  ــده اس ــه مطرح ش ــن مجموع ــه ای ــعه همه جانب ــه توس ــل ب نی
ــن  ــردی ای ــات راهب ــن اقدام ــف و تبیی ــه تعری ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
شــرکت بــرای چشــم انداز یــک دهــه آینــده در کنــار دســتاوردهای 
ــت از  ــا حکای ــور، پیش بینی ه ــس کش ــت م ــمارش در صنع قابل ش
ــی دارد؛  ــبات جهان ــی کشــور در مناس ــد معدن ــگاه تولی ــای جای ارتق
ــه  ــرکت ب ــن ش ــافی ای ــای اکتش ــق برنامه ه ــا تحق ــه ب به طوری ک
ــه  ــار رتب ــوان انتظ ــش، می ت ــت ذوب و پاالی ــل ظرفی ــراه تکمی هم
ــده  ــس تصفیه ش ــد م ــره و تولی ــر ذخی ــران ازنظ ــرای ای ــبی ب مناس

ــت. را داش
چشم انداز تولید شرکت ملی صنایع مس ایران

ــران نشــان  آمارهــا در زمینــه تولیــد شــرکت ملــی صنایــع مــس ای
می دهــد کــه میــزان تولیــد کنســانتره مــس ایــن شــرکت در 
ــه  ــت ک ــیده اس ــن رس ــزار ت ــش از ۲9۰  ه ــه بی ــال ۱۳99، ب س
ــس  ــدن م ــای اول و دوم مع ــرداری  از فازه ــطه بهره ب ــاً به واس تمام
ــاز اول معــدن مــس  ــاز اول و دوم مــس ســونگون و ف سرچشــمه، ف

ــت. ــر نشس ــه ثم ــدوک ب می
یکــی از راهبردهــای مهــم شــرکت مــس بــرای تحقــق آمــار برداشــت 
ــرداری از  ــی، بهره ب ــای جهان ــطح معیاره ــه س ــی ب ــادن داخل از مع
ــاز ۳  ــدوک، ف ــدن می ــای ۲ مع ــامل فازه ــعه ای ش ــای توس پروژه ه
ــن در  ــت. همچنی ــونگون اس ــدن س ــاز ۳ مع ــمه و ف ــدن سرچش مع
ــی می شــود  ــه، پیش بین ــن مجموع ــای توســعه ای ای راســتای برنامه ه
بــا راه انــدازی پروژه هــای معدنــی دره زار، در آلــو و چاه فیــروزه در 
ــال  ــی س ــزد ط ــک در ی ــی دره زرش ــروژه معدن ــراه پ ــه هم ــان ب کرم
ــی شــرکت ملــی  ۱۴۰۳، ضمــن متنوع ســازی ســبد پروژه هــای معدن
ــرکت در  ــانتره ش ــوی کنس ــس محت ــد م ــزان تولی ــس، می ــع م صنای
ــال های ۱۴۰۶ و  ــن و در س ــزار ت ــش از ۴۳۰ ه ــه بی ــال ۱۴۰۳ ب س

ــد. ــن برس ــزار ت ــه ۵۵۰ و ۶۲۴ ه ــب ب ۱۴۱۰ به ترتی
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معاون توسعه و اکتشاف شرکت مس خبر داد؛ 
برنامه ریزی برای رشد ۵۰ درصدی حفاری های 

اکتشافی در ۱۴۰۰ 
ــس  ــرکت م ــاف ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
ــا  ــرده و ب ــزی فش ــک برنامه ری ــا ی ــت: ب گف
ــور اکتشــافات و توســعه  ــالش همــکاران ام ت
ذخایــر معدنــی موفــق شــدیم در ســال 
ــاری  ــزان حف ــن می ــورد باالتری ــه رک ۱۳99 ب
اکتشــافی در ۷ ســال اخیــر بــه میــزان بیــش 

ــم. ــت یابی ــر دس ــزار مت از ۱۰۰ ه
ــروز  ــدس به ــرس، مهن ــس پ ــزارش م ــه گ ب
ایــن میــزان  رحمتــی بــا بیــان این کــه 
حفــاری نســبت بــه ســال 9۸ رشــد ۳۰ هــزار 
ــش  ــد بی ــال 9۷ رش ــه س ــری و نســبت ب مت
ــش  ــت: افزای ــته، گف ــری داش ــزار مت از ۶۰ ه
ــر  ــراژ حفــاری اکتشــافی از میانگیــن کمت مت
از ۵۰ هــزار متــر در ۵ ســال گذشــته بــه 
ــی  ــتاورد بزرگ ــر دس ــزار مت ــش از ۱۰۰ ه بی
و  عدیــده  مشــکالت  به رغــم  کــه  اســت 
ــه آن  ــاوگان اکتشــافی کشــور ب فرســودگی ن

ــم. ــت یافتی دس
ــورد  ــه رک ــتیابی ب ــی دس ــه رحمت ــه گفت ب
باالتریــن میــزان مطالعات اکتشــافی ســطحی 
در ۷ ســال اخیــر بــه وســعت ۱۰۴۵ کیلومتــر 
مربــع و دســتیابی بــه رکــورد باالتریــن میزان 
ــه  ــر ب ــال اخی ــی در ۷ س ــای ثبت محدوده ه
تعــداد 9۰ فقــره از دیگــر اقدامــات ارزشــمند 

ایــن امــور در ســال ۱۳99 اســت.
معــاون توســعه و اکتشــافات شــرکت مــس بــا 
ــی  ــر معدن ــش ذخای ــه افزای ــر این ک ــد ب تأکی
اولیــن و مهم تریــن آیتــم بــرای توســعه 
اظهــار  اســت،  تولیــد  افزایــش  و  پایــدار 
داشــت: در نتیجــه فعالیت هــای اکتشــافی 
یکســال گذشــته شــاهد ارتقــای حــدود 
ــع اکتشــافی  ــارد تنــی حجــم مناب ــک میلی ی
ــار  ــط عی ــا متوس ــی ب ــر زمین شناس و ذخای
حــدود ۰.۵% در محــدوده معــادن سرچشــمه 
و ســونگون شــدیم کــه توفیقــی بســیار بزرگ 
در حــوزه توســعه و اکتشــافات شــرکت ملــی 

ــی باشــد. ــران م ــس ای ــع م صنای
ــرد: خوشــبختانه شــرکت  ــه ک ــی اضاف رحمت
مــس طــی دو ســال گذشــته در مســیر 
افزایــش تولیــد بی ســابقه ای قــرار گرفتــه 
ــج  ــا نتای ــان ب ــن جری ــظ ای ــه حف ــت ک اس

ــد. ــد ش ــر خواه ــر میس ــافی اخی اکتش

رحمتــی گفــت: در حــال حاضــر رویکــرد 
ــس  ــی م ــزار تن ــد ۵۵۰ ه ــه تولی ــتیابی ب دس
محتــوی معدنــی در فاز اول توســعه شــرکت به 
درســتی بــا تکیــه بــر ذخایــر اکتشــافی قبلــی 
در برنامــه جامــع مــس لحــاظ شــده اســت و بــا 
حمایت هــای مدیریــت ارشــد شــرکت مــس در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام رحمت
حجــم ذخایــر معدنــی شــرکت از  ۷ میلیــارد 
ــس  ــا م ــن ب ــارد ت ــش از ۸ میلی ــه بی ــن ب ت
ــی در ســال  ــون تن ــوی حــدود ۴۰ میلی محت
ــج  ــه نتای ــت ب ــا عنای ــرد: ب ــوان ک ــاری عن ج
خــوب اکتشــافی می تــوان حداقــل پتانســـیل 
صنعــت مــس ایــران در تولیــد را بــه حــدود 
یک میلیــون تنی مـــس محتـــوی در فــاز دوم 

ــا داد. ــرکت ارتق ــدار ش ــعه پای توس
وی در ســالی کــه توســط مقــام معظــم 
ــد، پشــتیبانی ها  ــال تولی ــام س ــه ن ــری ب رهب
اســت،  گشــته  مزیــن  مانع زدایی هــا  و 
ــق دو  ــا تحق ــه ب ــود ک ــدواری نم ــراز امی اب
ــه بالفعــل درآمــدن  ــاز توســعه شــرکت و ب ف
صنعــت  انــکار  غیرقابــل  پتانســیل های 
مــس شــاهد ارزآوری بیـــش از  ۱۰میلیـــارد 
ــی  ــی فعل ــای جهان ــای قیمت ه دالری) برمبن
ــن  ــر ت ــر 9۰۰۰ دالر در ه ــغ ب ــه بال ــس ک م
ــزار  ــدوداً ۵۰ ه ــتغال زایی ح ــد( و اش می باش
ــر  ــالوه ب ــا ع ــیم ت ــور باش ــرای کشـ ــری ب نف
ارتقــاء ســـهم صنعــت مــس کشـــور از اقتصاد 
بــه بیــش از ۲،۵ درصــد، شــاهد بهبــود قابــل 
توجــه جایــگاه کشــور در اقتصــاد جهانــی کــه 
در حــال حاضــر در رتبــه هجدهمیــن اقتصــاد 

ــیم. ــز باش ــم، نی ــرار داری ــا ق ــزرگ دنی ب
ــدی  ــد ۵۰ درص ــرای رش ــزی ب برنامه ری

ــافی در 1۴۰۰ ــای اکتش حفاری ه
برنامه هــای  بــا چشــم انداز  رابطــه  در  وی 
اکتشــافی در ســال جــاری گفــت: قصــد 
ــم در ســال آینــده در حــوزه اکتشــافات  داری
ــه  ــبت ب ــدی را نس ــد ۵۰ درص ــل رش حداق
ســال ۱۳99 بــه ثبــت برســانیم و برنامــه 
۱۵۰ هــزار متــر حفــاری اکتشــافی را در 
شــرکت  اکتشــافی  فعالیت هــای  کارنامــه 
ــاری  ــورد حف ــا رک ــم ت ــی کنی ــس عملیات م

اکتشــافی تاریــخ ۵۰ ســاله شــرکت ملــی 
ــم. ــا نمایی ــران را جابج ــس ای ــع م صنای

ــس  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
برنامه هــای  تحقــق  بــرای  کــرد:  تأکیــد 
اکتشــافی و ثبــت رکــورد در ایــن زمینــه 
ــاوگان  ــازی ن ــته، نوس ــال گذش ــر س از اواخ
اکتشــافی در دســتور کار شــرکت مــس قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــرای  ــتا و ب ــن راس ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــات  ــته اقدام ــه گذش ــی ۴ ده ــار ط ــن ب اولی
ــاری  ــتگاه حف ــد ۱۵ دس ــرای خری ــی ب اجرای
اکتشــافی جدیــد صــورت گرفتــه و امیدواریــم  
ــتگاه ها وارد  ــن دس ــاری ای ــال ج ــل س از اوای

ــوند. ــس ش ــاوگان اکتشــافی شــرکت م ن
رشــد ۷۲ درصــدی طــرح توســعه 

ــو ــس درآل ــدن م مع
ــس  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
ــات  ــته اقدام ــال گذش ــه در س ــان این ک ــا بی ب
ــای  ــبرد طرح ه ــوزه پیش ــی در ح ــیار خوب بس
توســعه و افزایــش تولیــد انجــام گردیــد، گفت:  
و  توســعه معــدن مــس دره زار  طرح هــای 
معــدن مــس در آلــو دو طــرح کلیــدی شــرکت 
ــال ۱۴۰۰  ــد در س ــش تولی ــرای افزای ــس ب م
ــا وجــود موانــع  هســتند کــه خوشــبختانه و ب
ــروژه  ــر دو پ ــی و زیرســاختی ه ــی و فن اجرای

ــانده اند. ــت رس ــه ثب ــی را ب ــرفت خوب پیش
ــه  ــا ب ــو ت ــروژه درآل ــرد: پ ــوان ک ــی عن رحمت
امــروز حــدود ۷۲ درصــد پیشــرفت داشــته و 
در تــالش هســتیم کــه در نیمــه دوم امســال 
شــرایط راه انــدازی نهایــی آن را فراهــم کنیم. 
پــروژه دره زار نیــز پیشــرفت ۵۵ درصــدی 
داشــته اســت و در تــالش هســتیم تــا بــا یــک 
ــال ۱۴۰۰  ــر س ــرده در اواخ ــزی فش برنامه ری

راه انــدازی شــود.
طــرح فلوتاســیون ســرباره کــوره هــای 

ذوب نمــاد ارزش آفرینــی
تولیــد  پــروژه  بــه  ادامــه  در  رحمتــی 
ذوب  کوره هــای  از ســرباره های  کنســانتره 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــمه اش ــع سرچش مجتم
ــع نمــاد اقتصــاد مقاومتــی  ــروژه به واق ــن پ ای
ــوب  ــس محس ــرکت م ــی در ش و ارزش آفرین
ــن  ــدن ای ــی ش ــا عملیات ــه ب ــود چراک می ش
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پــروژه، ســرباره های دپــو شــده از فراینــد 
ــورد  ــته م ــال گذش ــدود ۴۰ س ــی ح ذوب ط
فــراوری مجــدد قــرار گرفتــه و بــه محصــول 
افــزوده  ارزش  حداکثــر  بــا  اســتراتژیک 
کــه  می شــود  تبدیــل  مــس  کنســانتره 
ــودآوری را  ــیه های س ــن حاش ــی از باالتری یک
بــرای ســهامداران محتــرم شــرکت مــس بــه 

ــی آورد. ــان م ارمغ
بــرای  ارمغانــی  آب  انتقــال  طــرح 

پایــدار توســعه 
رحمتــی در ادامــه بــه اجرایــی شــدن فــاز اول 
ــارس  ــه  ف ــج همیش ــال آب از خلی ــرح انتق ط
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح کــه در نظــر 
بســیاری از کارشناســان طــی یــک دهــه 
قبــل  بیشــتر بــه یــک رؤیــا شــباهت داشــت 
بــا همــت بلنــد صنایــع معدنــی و پشــتیبانی 
ــو و  ــس، چادرمل ــی م ــرکت های مل ــل ش کام
گل گهــر ســرانجام بــه واقعیــت تبدیــل شــد 
و در اواخــر اســفندماه ســال گذشــته آب 
شــیرین ســازی شــده خلیــج همیشــه فــارس 

ــران« رســید. ــه »سرچشــمه مــس ای ب
وی بــا تأکیــد بــر افتتــاح پــروژه عظیــم 
ــروژه  ــگا پ ــن م ــاح ای ــا افتت ــزود: ب ــور اف مذک
ــیرین  ــب آب ش ــون مترمکع ــال ۳۱ میلی انتق
ــه  ــران ب ــارس ای ــه ف ــج همیش ــده از خلی ش
متالورژیکــی  پیــرو  مجتمــع  بزرگ تریــن 
مــس خاورمیانــه )مجتمــع مــس سرچشــمه(، 
بــا هزینــه ســرمایه گذاری کلــی بالــغ بــر ۲۳ 
ــش از ۷۰۰۰  ــه بی ــان ک ــارد توم ــزار میلی ه
ــه  ــت هزین ــاز نخس ــان آن در ف ــارد توم میلی

ــد. ــم ش ــت، فراه ــده اس گردی
ــس  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
ــه  ــات کلی ــک، زحم ــدون ش ــرد: ب ــوان ک عن
بزرگوارنــی کــه طــی حــدود یــک دهــه اخیــر 
در بــه ثمــر رســیدن مگاپــروژه مذکــور نقــش 
آفرینــی داشــته اند و تعــداد نقش آفرینــان 
ایــن مگاپــروژه )در حــدود ۲۰۰ شــرکت 
داخلــی در حوزه هــای مختلــف( و بویــژه 
همــکاران شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس 

ــت. ــی اس ــاس مل ــر در مقی ــته تقدی شایس
ــازی  ــعه و بازس ــروژه توس ــام 11 پ انج
ــان و  ــتان های کرم ــرق در اس ــبکه ب ش

ــرقی ــان ش آذربایج
ــرداری از  ــه بهره ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب رحمت
ایــن طــرح و رســیدن آب شــیرین شــده خلیــج 
ــع  ــران و مجتم ــزی ای ــالت مرک ــه ف ــارس ب ف
ــن  ــی از بزرگ تری ــمه یک ــس سرچش ــم م عظی
ــرکت  ــع آب ش ــرح جام ــی ط ــارات تاریخ افتخ
ملــی صنایــع مــس ایــران اســت، گفــت: افــزون 

ــته شــرکت  ــال گذش ــت، در س ــن موفقی ــر ای ب
مــس در راســتای توســعه پایــدار تولیــد و تأمین 
بــرق مــورد نیــاز طرح هــای توســعه ای ۱۱ 
پــروژه توســعه و بازســازی شــبکه برق در اســتان 
کرمــان و آذربایجــان شــرقی را بــا هزینــه ای بالغ 

بــر ۸۵۰ میلیــارد تومــان را بــه انجــام رســاند.
درصــدی   ۸۶ پیشــرفت  کــرد:  اضافــه  وی 
طرح هــای مرتبــط بــا حــوزه بــرق پــروژه 
ــدی  ــرفت ۸۷ درص ــس دره زار، پیش ــدن م مع
طرح هــای مرتبــط بــا حــوزه بــرق پــروژه معــدن 
مــس درآلــو، پیشــرفت 9۰ درصــدی طرح هــای 
مرتبــط بــا پروژه هــای توســعه ســونگون و 
ــه توفیقــات  ایســتگاه های حاجیلرچــای از جمل
ــا و  ــرایط کرون ــم ش ــرق به رغ ــع ب ــرح جام ط

ــت. ــور اس ــرخ ارز در کش ــدید ن ــانات ش نوس
ــس  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
انجــام مطالعــات اولیــه بــرای ورود ایــن 
ــرژی الکتریکــی  ــد ان ــه حــوزه تولی شــرکت ب
ــات  ــر را از دیگــر اقدام ــد پذی ــع تجدی از مناب
مهــم ایــن معاونــت عنــوان کــرد و گفــت: در 
ــتفاده  ــا اس ــرق ب ــد ب ــتا طــرح تولی ــن راس ای
مــس  مجتمــع  در  خورشــیدی  انــرژی  از 
ــرق  ــع ب ــرح جام ــکاری ط ــا هم سرچشــمه ب
ــی شــده کــه در صــورت  ــرژی نهای ــور ان و ام
عملیاتــی شــدن آن در ســال ۱۴۰۰، پــس از 
اخــذ مجوزهــای الزم ، بــرگ زریــن دیگری در 
کارنامــه حــوزه تامیــن پایــدار زیرســاخت های 
مــورد نیــاز فراینــد توســعه پایــدار بــا تاکیــد 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــوزه ه ــر ح ــد ب موک
شــرکت در کنــار نیــروگاه ۵۰۰ مگاواتــی 
ــیکل ترکیبــی کرمانیــان و نیروگاه هــای  س
گازی و حرارتــی در مجتمــع مــس سرچشــمه 

ــود. ــد ب خواه
ــب  ــتر مناس ــاخت و بس ــاد زیرس ایج
ــولفوریک ــید س ــادرات اس ــت ص جه

ــاح  ــاده افتت ــن آم ــی همچنی ــه رحمت ــه گفت ب
ــولفوریک از  ــید س ــال اس ــروژه انتق ــودن پ نم
مجتمــع مــس سرچشــمه و ذوب خاتــون آبــاد 
ــه منظــور ایجــاد زیرســاخت  ــاس ب ــه بندرعب ب
و بســتر مناســب جهــت صــادرات اســید 
ســولفوریک و یــا تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
پــروژه تولیــد اســید فســفریک از دیگــر اقدامات 
ارزشــمند حوزه توســعه و اکتشــافت شــرکت در 

ســال گذشــته اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن پــروژه تعــداد ۱۰۰ 
ــتفاده ۱۰۰  ــا اس ــزن دار ب ــن مخ ــتگاه واگ دس
درصــدی از تــوان داخلــی کشــور، ۲۰۰ دســتگاه 
ایزوتانــک جهــت حمــل اســید ســولفوریک بــا 
ــی و ۲۴  ــل ریل ــورت حم ــن بص ــت ۳۴ ت ظرفی

تــن به صــورت حمــل جــاده ای، تکمیــل ۲۷۰۴ 
متــر خــط ریلــی مانــوری به انضمــام ۷ دســتگاه 
ســوزن و یــک دســتگاه تقاطــع همســطح، 
ــید  ــره اس ــزن ذخی ــل ۸ مخ ــاخت و تکمی س
ــن  ــدود ۱۱۲۰۰۰ ت ــت ح ــه ظرفی ــفریک ب فس
در بندرعبــاس بانضمــام تجهیــزات تخلیــه ریلی 
مرتبــط و همچنیــن ســاخت دو دســتگاه مخزن 
هــر کــدام بــه ظرفیــت ۱۴۰۰۰ تــن در ســایت 
ــه  ــنجان از جمل ــادی رفس ــژه اقتص ــه وی منطق

ــد. ــوزه می باش ــن ح ــاختی ای ــات زیرس اقدام
بــرای  زیســت محیطــی  پــروژه ای 

توســعه پایــدار
رحمتــی بــا اشــاره بــه شــروع پــروژه احــداث 
ــواع کودهــای  ــه اســید فســفریک و ان کارخان
شــیمیایی فســفاته گفــت: ایــن طــرح در 
ــد از  ــره تولی ــل زنجی ــرای کام ــتای اج راس
ــای  ــس گازه ــد پروس ــل فرآین ــه تکمی جمل
و  سرچشــمه  ذوب  کارخانجــات  خروجــی 
خاتــون آبــاد )شــامل اســید ســولفوریک، 
شــیمیایی  کودهــای  و  فســفریک  اســید 
ــزام  ــرورت و ال ــک ض ــه ی ــت ک ــفاته( اس فس
ــطح کالن  ــدار در س ــعه پای ــتای توس در راس

می باشــد. کشــور 
ــس  ــرکت م ــافات ش ــعه و اکتش ــاون توس مع
ملــی  پــروژه  ایــن  اجــرای  کــرد:  بیــان 
ضمــن بهبــود شــرایط زیســت محیطــی، 
تســهیل فرآینــد فــروش محصــوالت جانبــی، 
جلوگیــری از خــام فروشــی، ایجــاد ارزش 
محتــرم  ســهامداران  بــرای  بــاال  افــزوده 
شــرکت، باعــث تضمیــن تولیــد پایــدار و 
ــفاته  ــیمیایی فس ــای ش ــواع کوده ــن ان تامی
مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی کشــور بــا 
ــرای  ــی گــردد و ب ــد م ــره تولی ــل زنجی تکمی
تمامــی ذینفعــان ایجــاد برکــت مســتمر 

ــرد. ــد ک خواه
ــای  ــم و امض ــه تنظی ــاره ب ــا اش ــی ب رحمت
تفاهمنامــه فــی مابیــن وزارت صمــت، وزارت 
جهــاد کشــاورزی،  ایمیــدرو و شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران جهــت تولیــد کــود 
ــته  ــال گذش ــاه س ــهریور م ــیمیایی در ش ش
گفــت: خوشــبختانه اجــرای طــرح اســید 
مجمــع  در  شــیمیایی  کــود  و  فســفریک 
عمومــی ســالیانه شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران در تیــر 99  مصــوب گردیــده و بــا اخــذ 
ــخ ۲۶ اســفند  ــره در تاری ــات مدی ــه هی مصوب
ــام  ــرارداد انج ــالغ ق ــا اب ــده و ب ــی ش عملیات
مهندســی پــروژه در تاریــخ ۲۷  اســفند ســال 
ــرار  ــدازی ق ــرا و راه ان ــه اج ــته در مرحل گذش

ــت. ــه اس گرفت
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ــاز  ــه س ــی زمین ــارت افزای ــمه: مه ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدی
ــت  ــد اس ــق تولی ــش و رون جه

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــمه رفس ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدی
مهــارت افزایــی زمینــه ســاز جهــش و رونــق تولیــد اســت گفــت: بــا 
همــکاری مرکــز فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان کارگاهــی مهــارت 

آمــوزی در ایــن مجتمــع راه انــدازی شــده اســت.
ــن کارگاه  ــاح ای ــن افتت ــنبه در آئی ــه ش ــر س ــدی عص ــین احم حس
ــر تعــاون،  ــا حضــور معــاون وزی در مجتمــع مــس سرچشــمه کــه ب
کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد ضمــن تبریــک ســال نــو و اعیــاد 
شــعبانیه اظهارداشــت: از بــدو تأســیس شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران، حرکــت صنعتــی جدیــدی در راســتای بهــره منــدی از ذخایــر 
اســتراتژیک آغــاز شــد و اتفاقــات بســیار خوبــی در حــوزه تولیــد و 

توســعه در ایــن شــرکت رخ داده اســت.
وی افــزود: بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی حتــی در زمــان 
ــمه  ــس سرچش ــع م ــراق، مجتم ــران و ع ــن ای ــی بی ــگ تحمیل جن
ــار  ــس، در کن ــد م ــا تولی ــان ب ــه داده و همزم ــد ادام ــد تولی ــه رون ب
ــردی  ــارات عملک ــی از افتخ ــوده و یک ــدس ب ــاع مق ــدگان دف رزمن
مجتمــع مــس سرچشــمه، ارائــه پشــتیبانی هــا در دوران جنــگ بــه 
ــه فرماندهــی شــهید حــاج قاســم  ــاراهلل ب ــژه پشــتیبانی لشــکر ث وی

ــت. ــوده اس ــلیمانی ب س
احمــدی ادامــه داد: بعــد از پایــان یافتــن جنــگ هــم، شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران در منطقــه شــهربابک و آذربایجــان ) ورزقــان ( 
بــا احــداث مجتمــع هــا بــه اکتشــاف معــادن مــس، رونــد تولیــد و 
ــزو  ــس ج ــد م ــه داد و در حــال حاضــر در حــوزه تولی توســعه ادام
ــر  ــا هســتیم و جایگاهــی کــه در حــوزه ذخای ــر دنی ۲۰ شــرکت برت

معدنــی مــس هــم داریــم بــاال و مایــه افتخــار اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا رونــد توســعه ای کــه در فــاز توســعه 

معــدن و تغلیــظ آغــاز شــده اســت بتوانیــم ارتقــا داشــته باشــیم.
احمــدی اشــاره کــرد: در ســال 99 بــا وجــود بحــران کرونــا حرکــت 
ــد و تولیــد شــرکت  ــد مــس نخوابی ــه تولی جهــادی داشــتیم و برنام
ــد رســید  ــن مــس کات ــزار ت ــه ۲۸۰ ه ــران ب ــع مــس ای ــی صنای مل
کــه در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر نشــان مــی دهــد عــدد قابــل 

توجهــی داشــتیم.
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه برخــی شــرکت هــا 
نتوانســتند بــه هــدف خــود برســند؛ خوشــبختانه در حــوزه توســعه 
ای هــم همیــن رونــد را داشــتیم بــه نحــوی کــه عملیــات اجرایــی 
ســه طــرح بــزرگ در سرچشــمه آغــاز شــده همینطــور در شــهربابک 
و آذربایجــان هــم طــرح هــای توســعه ای آغــاز شــده کــه بــا افتتــاح 

آنهــا اشــتغالزایی ایجــاد و تولیــد مــس افزایــش خواهــد یافــت.
ــی  ــتیبانی و بوم ــی، پش ــوزه مهندس ــرد: در ح ــح ک ــدی تصری احم
ســازی قطعــات هــم رونــد خوبــی را داشــتیم و امیدواریــم بــا بومــی 
ســازی قطعــات از واردات قطعــات مــورد نیــاز در صنعــت مــس بــی 
ــرای اســتان  ــی ب ــوان ظرفیت ــه عن ــاز شــویم و شــرکت مــس را ب نی
تعریــف کنیــم و ایــن را دنبــال خواهیــم کــرد کــه کارگاه هایــی در 

ــه  حــوزه بومــی ســازی قطعــات در حــوزه صنعــت مــس ایجــاد و ب
ــا خودکفــا بشــویم. ــم ت ســمتی بروی

وی خاطرنشــان کــرد: تفاهــم نامــه هایــی بــا دانشــگاه ولیعصر)عــج( 
رفســنجان و دانشــگاه صنعتــی شــریف تهــران منعقــد کردیــم تــا مــا 

را در توســعه و پیشــرفت علــم حمایــت کننــد.
ــوزه راه  ــت: در ح ــنجان گف ــمه رفس ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدی
ــم  ــه ای تفاه ــی حرف ــز فن ــا مرک ــی ب ــوار کارگاه ــز ج ــدازی مرک ان
ــه ای  ــی و حرف ــز فن ــکاری مرک ــا هم ــده و ب ــد ش ــه ای منعق نام
اســتان تعامــل دو جانبــه ای خواهیــم داشــت، بایــد از ســمت 
ــن  ــه در ای ــم ک ــارت بروی ــوزش مه ــمت آم ــه س ــش ب ــوزِش دان آم
ــاهده  ــق را مش ــاد و رون ــد افت ــاق خواه ــد اتف ــش تولی ــتا جه راس

ــرد. ــم ک خواهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا حــرکات فناورانــه دنیــا حرکــت 
ــوازن، کــه در همــه بخــش  ــار توســعه مت ــزود: در کن مــی کنیــم اف
ــم  ــی کنی ــری م ــره ای را پیگی ــتیم زنجی ــد، داش ــه تولی ــا از جمل ه
کــه از فنــاوری دنیــا عقــب نباشــیم، در ایــن راســتا مرکــز نــوآوری 
ــدازی کردیــم و اولیــن اســتارت آپ آن یــک  صنعــت مــس را راه ان
ــد  ــده و تولی ــق ای ــه خل ــز ب ــن مرک ــد و در ای ــزار ش ــل برگ ــاه قب م

ــوآور کمــک مــی کنیــم. محصــوالت ن
ــم  ــاز داری ــارت نی ــه مه ــس ب ــرد: در شــرکت م ــح ک احمــدی تصری
کــه بــا همــکاری و مســاعدت فنــی و حرفــه ای مهــارت را افزایــش 
ــرای کل ظرفیــت هــای اســتان مفیــد  خواهیــم داد، ایــن مهــارت ب
خواهــد بــود و بــا اکتشــافات جدیــد در اســتان کــه رخ خواهــد داد 

ــا مهــارت هــای جدیــد همســو و همــگام باشــیم. بایــد ب
وی ادامــه داد: داشــتن مهــارت در تولیــد و بهــره بــرداری در حــوزه 
ــرد؛  ــد ک ــک خواه ــور کم ــتان و کش ــای اس ــت ه ــه ظرفی ــس، ب م
ــد  ــی توان ــس م ــوزی در مجتمــع م ــارت آم ــای مه ایجــاد کارگاه ه

ــش دهــد. ــه صــورت تصاعــدی افزای ــن ظرفیــت را ب ای
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ــرح  ــاه، ۵ ط ــن م ــنبه، ۱۲ فروردی روز پنج ش
ــزار و  ــک ه ــاد ی ــا ایج ــت ب ــی وزارت صم مل
۲9۰ فرصــت شــغلی، بــه دســتور رئیــس 
جمهــور و بــا حضوروزیــر صمــت بــه صــورت 
ویدیــو کنفرانســی مــورد افتتــاح قــرار گرفــت. 
بــرای بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا بیــش 
ــرمایه گذاری  ــال س ــارد ری ــزار میلی از ۴۵ ه
ایــن طرح هــا در ۵  اســت.  انجــام شــده 
ــان،  ــارس، کرم ــمالی، ف ــان ش ــتان خراس اس
قزویــن و ســمنان مســتقر هســتند و در 
ــد،  ــس کات ــاژی، م ــمش آلی ــه تولیدش زمین
ــل  کاشــی و ســرامیک، ســنگ آهــن و تکمی
منطقــه  نخســت  مرحلــه  زیرســاخت های 

ــند. ــی باش ــار م ــادی گرمس ــژه اقتص وی
تکمیلــی  طــرح  شــامل  طرح هــا  ایــن 
خراســان  در  اســفراین  صنعتــی  مجتمــع 
شــمالی، واحــد خردایــش شــماره ۲ شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر دراســتان کرمــان، 
طــرح شــرکت صنایــع مــس طــارم در اســتان 
 ۱ فــاز  زیرســاخت های  تکمیــل  قزویــن، 
ــژه اقتصــادی گرمســار در اســتان  منطقــه وی
ــرامیک  ــی و س ــد کاش ــرح تولی ــمنان و ط س
شــرکت کاشــی صــدف ســرام اســتقالل 
ــج طــرح  ــد. پن ــارس بودن ــاده در اســتان ف آب
ــش از ۴۵  ــرمایه گذاری بی ــده باس ــاح ش افتت
ــی  ــال موجــب اشــتغال زای ــارد ری هــزار میلی
مســتقیم بــرای هــزار و ۲9۰ نفر شــده اســت.

دکتــر حســن روحانــی در آییــن افتتــاح ایــن 
ــاح  ــی افتت ــه همزمان ــاره ب ــا اش ــا، ب ــرح ه ط
طــرح هــای ملــی صنعتــی و معدنــی کشــور 
بــا روز جمهوریاســالمی، گفــت: ۱۲ فروردیــن 
ــره از  ــن ثم ــالمی باالتری ــوری اس و روز جمه

بهتریــن شــجره در تاریــخ کشــور اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــور در ادام ــس جمه رئی
افتتاح هــای پنــج شــنبه ها را از فروردیــن 
ــا  ــدا ت ــد خ ــه امی ــرده و ب ــاز ک ــال 99 آغ س
آخریــن پنج شــنبه فعالیــت دولــت دوازدهــم، 
ــرح  ــت: ش ــار داش ــم داد، اظه ــه خواهی ادام
آنچــه در ایــن مــدت افتتــاح شــده، در ۲ 
ــی  ــیده و مابق ــاپ رس ــه چ ــاب ب ــد کت جل
افتتاح هــا تاپایــان دولــت نیــز در یــک کتــاب 
دیگــر بــه چــاپ خواهــد رســید. ایــن ۳ جلــد 

کتــاب نشــانه و گواهــی بــرای آینــدگان 
اســت تــا ببیننــد کــه ملــت ایــران چگونــه در 
ــار  شــرایطی کــه جنــگ اقتصــادی تمــام عی
بــه او تحمیــل شــده بــود و تحــت شــدیدترین 
ــا  ــال ب ــن ح ــرار داشــت و در عی ــا ق تحریم ه
ــت  ــرد، توانس ــه می ک ــری کرونامقابل همه گی
ــدت بیــش از ۷۶۰۰ پــروژه بــه  در ایــن م
ارزش بیــش از هــزار هــزار میلیــارد تومــان را 

ــد. ــاح کن ــی و افتت عملیات
رئیــس جمهــور تصریح کــرد: در ســال ۱۳99 
در حالــی کــه همزمــان بــا جنــگ اقتصــادی 
ــم،  ــه بودی ــا مواج ــیوع کرون ــار و ش ــام عی تم
۳۶ هــزار مجوزبــرای واحدهــای صنعتــی 
صــادر شــد کــه ۱۰ هــزار واحــد آن، زمیــن 
مــورد نظــر را تحویــل گرفتــه و آغــاز بــه کار 
کردنــد و ایــن در حالــی اســت کــه تــا پیــش 
از ایــن تعــداد کل واحدهــای فعــال صنعتــی 
کشــور، حــدود ۷۵ هــزار واحــد بــوده اســت.

دکتــر روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیشــترین میــزان تأمیــن ارز در ســال 99 
از محــل صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و 
صنایــع معدنــی کشــور حاصــل شــده اســت، 
تصریــح کــرد: همــه صنایــع کشــور در ســال 
ــی  ــالش مضاعف ــور ت ــی کش ــرای آبادان 99 ب
ــی  ــیمی ومعدن ــع پتروش ــا صنای ــد، ام کردن
ــی،  ــن اساس ــوان ۲ رک ــه عن ــن ب ــن بی در ای
ــن  ــور را تأمی ــاز کش ــورد نی ــترین ارز م بیش
کردنــد و بــا ایــن کار بــزرگ خــود دشــمن را 

ــد. ــدوار کردن ــردم را امی ــوس و م مأی
ایــن  ادامــه  در  رزم حســینی  علیرضــا 
ــی  ــروژه مل ــج پ ــرد: پن ــوان ک ــه عن افتتاحی
ــی  ــرح تکمیل ــد. ط ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ــد  ــه تولی ــی اســفراین درزمین مجتمــع صنعت
ریخته گــری  روش  بــه  آلیــاژی  شــمش 
ــای  ــه ه ــد لول ــی در تولی ــته، گام بزرگ پیوس
بــدون درز کــه در صنایــع نفتــی و گازی 

ــد  ــرد، خواه ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــود. ب

دیگــر صحبت هــای خــود  بخــش  در  وی 
بــه حضــور بخــش خصوصــی در بخــش 
مــس اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: شــرکت 
ــن  ــتان قزوی ــه دراس ــارم ک ــس ط ــع م صنای
ــه  ــید در زمین ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
تولیــد مــس کاتــد بــا ظرفیــت ۱۰ هــزار تــن 
ــن  ــرد؛ همچنی ــد ک ــت خواه ــال فعالی در س
طــرح مهــم دیگــری کــه افتتــاح خواهــد شــد 
ــی  ــش شــماره ۲ شــرکت معدن واحــد خردای
ــور  ــود، همانط ــد ب ــر خواه ــی گل گه و صنعت
گل گهــردارای  مجتمــع  می دانیــم  کــه 
ــت  ــادی اس ــرمایه گذاری زی ــای س ظرفیت ه
ــن  ــی در ای ــای خوب ــبختانه طرح ه ــه خوش ک

ــت. ــال اجراس ــه در ح زمین
وزیــر صمــت در توضیــح پــروژه تکمیــل 
ویــژه  منطقــه   ۱ فــاز  زیرســاخت های 
ــدرو  ــازمان ای ــت: س ــار گف ــادی گرمس اقتص
ــرای  ــاخت ب ــردن زیرس ــا ک ــور مهی ــه منظ ب
ــژه  ــه وی ــران منطق ــرمایه گذاران و صنعتگ س
بــه مســاحت 9 هــزار هکتــار را در نظــر 
گرفتــه اســت کــه امــروز فــاز اول ایــن 
ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــه ب منطق

بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  حســینی  رزم 
دوازدهــم  مهــم  و  تاریخــی  مناســبت 
اســالمی  جمهــوری  تقویــم  در  فروردیــن 
ومعدنــی  صنعتــی  دســتاوردهای  ایــران، 
ــه پیــش از انقــالب بســیار  نظــام را نســبت ب
ارزشــمند توصیــف کــرد و تاکیــد کــرد: ایــن 
ــران  ــریف ای ــت ش ــه مل ــد ب ــتاوردها بای دس
اطــالع داده شــود؛ کشــور مــا در گذشــته وارد 
کننــده بســیاری از محصــوالت ماننــد فــوالد، 
ــود  ــدی ب ــف تولی ــزات مختل ســیمان و تجهی
ــم  ــه یازده ــبختانه رتب ــا خوش ــروز م ــا ام ام
تولیــد  رتبــه چهاردهــم  و  فــوالد  تولیــد 

ــم. ــا را داری ــوم دنی آلومینی
ــدواری از  ــن امی ــان ضم ــت در پای ــر صم وزی
رشــد و رونــق تولیــد در ســال جــاری گفــت: 
ــه ۷۳  ــک ب در ســال 99، وزارت صمــت نزدی
میلیــارد دالر تجــارت بین المللــی داشــته 
ــون  ــدود ۴۶ میلی ــروز در ح ــا ام ــت و ت اس

آنچه در آئین افتتاح ۵ طرح ملی وزارت صمت با بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری گذشت 
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محمدجــواد خلیلــی مشــاور مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابــط 
ــان  ــو و هم زم ــه مناســبت ســال ن ــت: ب ــی شــرکت مــس گف عموم
ــارم  ــه چه ــزار بســته معشــیتی در مرحل ــاد شــعبانیه، ۱۱ ه ــا اعی ب
ــتاهای  ــه« در روس ــک مؤمنان ــی و کم ــات، همدل ــش مواس »رزمای

ــد. ــع ش ــرقی توزی ــان ش ــان و آذربایج ــتان کرم اس
خلیلــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در راســتای عمــل بــه 
بیــن  در  معشــیتی  بســته های  ایــن  اجتماعــی،  مســئولیت 
ــتی و  ــی، بهزیس ــداد امام خمین ــه ام ــان کمیت ــدان، مددجوی نیازمن
ــان و  ــتاهای کرم ــا در روس ــروس کرون ــده از وی ــیب دی ــار آس اقش

ــد. ــع ش ــز، توزی تبری
برنامه ریزی هــای صــورت  طبــق  کــرد: همچنیــن  تصریــح  وی 
و  سیســتان  اســتان های  در  کمک هــا  ایــن  از  بخشــی  گرفتــه 

بلوچســتان و خراســان جنوبــی توزیــع می شــود.
ــای  ــه کمک ه ــان این ک ــا بی ــس ب ــرکت م ــل ش ــاور مدیرعام مش
در  مختلــف  قالب هــای  در  مــس  مؤمنانــه شــرکت  و  جهــادی 
ــن از  ــس همچنی ــرکت م ــرد: ش ــح ک ــت، تصری ــام اس ــال انج ح
ــش  ــه رزمای ــه مرحل ــزاری س ــار برگ ــته در کن ــال گذش ــر س اواخ
در  را  پزشــکی  جهــادی  اردوهــای  ســه  مؤمنانــه،  کمک هــای 
ــر  ــزار نف ــه ۱۴ ه ــرد و ب ــزار ک ــوردار کشــور برگ ــم برخ مناطــق ک

ــرد:  ــد ک ــه داد. وی تأکی ــگان ادام ــی رای ــات پزشــکی و داروی خدم
طــی  کمک هــا  ایــن  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  طبــق 
ــا  ــق مجتمع ه ــت و از طری ــد داش ــه خواه ــز ادام ــی نی ــای آت ماه ه

ــد. ــد ش ــع خواه ــیب پذیر توزی ــار آس ــن اقش در بی

تــن کاال از کشــور صــادر و یــا بــه کشــور وارد 
ــد  ــال جدی ــم در س ــت و امیدواری ــده اس ش
ــدگان  ــئوالن و تولیدکنن ــه مس ــت هم باهم
ــد و  ــش تولی ــش در بخ ــد و جه ــاهد رش ش

ــیم. ــور باش ــاد کش اقتص
در ادامــه مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل 
ــت:  ــر گف ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
شــرکت گل گهــر رتبــه اول تولیــد کنســانتره 
ــع  ــی در صنای ــش مهم ــه را دارد ونق و گندل
فــوالدی ایفــا میکنــد.در طــی ۲ مــاه پایانــی 
ــم  ــر رق ــدی در گل گه ــورد تولی ــال ۸ رک س
خــورده اســت کــه نقــش موثــری در صنایــع 
فــوالدی داشــته اســت، گل گهــر بــا کاهــش 
ــاح  ــن افتت ــال چندی ــا  امس ــر تحریم ه تاثی
ملــی را داشــت. یکــی از افتخــارات ایــن 
مجموعــه آن اســت کــه باکاهــش اثــرات 
ــته و  ــد داش ــی در تولی ــد بزرگ ــم  رش تحری
در آبــان ۱۳99 نیــز ابرپــروژه انتقــال آب 
خلیج فــارس را افتتــاح کــرد و در ادامــه ایــن 
مســیر،عملیات اجرایــی خــط دوم و ســوم 
انتقــال آب بــا مشــارکت گل گهــر کلیــد خورد 

و انتقــال آب از خلیج فــارس جــزو طرح هــای 
ــود.  ــی کشــور ب زیربنای

وی افــزود: امــروز بزرگتریــن واحــد خردایــش 
خاورمیانــه بــا ظرفیــت ۱۵ میلیــون تــن 
ســنگ در ایــن منطقــه افتتــاح می شــود 
ــه  ــر ب ــرح منج ــن ط ــرای ای ــع اج و در واق
ــته و  ــد داش ــش تولی ــت و افزای ــود کیفی بهب
نقــش مهمــی در تحقــق شــعار ســال خواهــد 

ــت.  داش
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه موضــوع واگــذاری 
ــان کــرد:  ــان بی ــی در اســتان کرم ــه معدن پهن
ــک  ــذاری ی ــر، واگ ــکالت گل گه ــی از مش یک
ــی آن  ــات قانون ــتکه اقدام ــی اس ــه معدن پهن
انجام شــده امــا امیدواریــم بــا پشــتیبانی دولــت 
ــام  ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــذاری ب ــن واگ ای
شــود، چراکــه بــا واگــذاری این پهنه،پشــتیبانی 

از تولیــد نیــز محقــق خواهــد شــد. 
مهنــدس عتیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند 
چشــم انداز ۱۰ ســاله بــرای ایــن شــرکت 
تدویــن و ظــرف ۲ مــاه آینــده ابــالغ  خواهــد 
شــد، گفــت: بــدون  شــک توســعه ایــن 

شــرکت، براســاس تــالش مدیــران گذشــته و 
ــت. ــورده اس ــم خ ــهامداران رق س

کرامت الــه حســینی، مدیرعامــل شــرکت 
صنایــع مــس طــارم در آییــن افتتــاح افــزود: 
ــع  ــعه صنای ــداث و توس ــف اح ــل مختل مراح
مــس طــارم در منطقــه کمتــر توســعه یافتــه 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم انجــام 

شــد.
وی افــزود: ذخیــره مــس طــارم بــا ۱۱.۵ 
میلیــون تــن در اســتان قزویــن واقــع شــده و 
ــد زیرســاخت های الزم اســت و از رئیــس  فاق
یــک  کــه  می کنــم  درخواســت  جمهــور 
ــس  ــود. م ــداث ش ــری اح ــاده ۱۵ کیلومت ج
ــرمایه گذاری  ــان س ــارد توم ــارم ۲۶۵ میلی ط
داشــت و بــا تولیــد ۱۰ هــزار تــن کاتــد بیــش 
از ۴۵۰ نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت. در 
کنــار ایــن پــروژه، طرح هــای دیگــر همچــون 
ــس  ــد. از رئی ــد ش ــداث خواه ــز اح ــید نی اس
جمهــور درخواســت می کنــم در راســتای 
ــوق  ــی موضــوع حق ــع معدن ــت از صنای حمای
ــد نظــر شــود. ــه تجدی دولتــی و بهــره مالکان

به مناسبت سال نو و اعیاد شعبانیه؛ 
۱۱ هزار بسته معیشتی در قالب کمک های مؤمنانه توزیع شد 
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معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: 
ضعف اکتشاف و ماشین آالت موانع اصلی توسعه معادن هستند ضعف اکتشاف و ماشین آالت موانع اصلی توسعه معادن هستند 

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت خراســان 
ــوی  ــرکتهای ق ــود ش ــت: کمب ــوی گف رض
اکتشــافی، ضعــف اکتشــافات زیرســطحی و 
ــتهلک  ــوده و مس ــین آالت فرس ــود ماش وج
از موانــع اصلــی در توســعه فعالیــت معــدن 

ــتند. ــا هس ــی آنه ــروت آفرین ــش ث و افزای
ــی  ــای اصل ــی از نیازه ــی یک ــد توکل محم
را  رضــوی  خراســان  معــادن  حــوزه 
ــزود:  ــت و اف ــطحی دانس ــافات زیرس اکتش
کشــور  در  اکتشــافی  شــرکتهای  اغلــب 
ــدان  ــون کار چن ــه تاکن ــتند ک ــی هس دولت
اکتشــافات  حــوزه  در  توجهــی  قابــل 
ــا  ــد ام ــداده ان ــام ن ــتان انج ــی در اس معدن
باشــند،  خصوصــی  شــرکتها  ایــن  اگــر 
افزایــش  آنهــا  کار  دقــت  و  ســرعت 
ــد  ــی اداری ندارن ــرا بوروکراس ــد زی می یاب
ــزات  ــورداری از تجهی ــا برخ ــد ب و می توانن
ــا  ــل ب ــق تعام ــا ازطری خــوب و پیشــرفته ی
ــر  شــرکتهای خارجــی، کار اکتشــاف را بهت
انجــام دهنــد و بــه نتایــج دقیق تــر در 

ــد. ــت یابن ــه دس ــن زمین ای
وی ادامــه داد: پارســال مطالعــه هشــت 
زمینــه  در  اســتان  در  معدنــی  پهنــه 
ــه  ــت ب ــس و کرومی ــال، م ــن، ط ــنگ آه س
کــه  واگــذار شــد  اکتشــافی  شــرکتهای 
۶ پهنــه تعییــن تکلیــف و ۷۴ محــدوده 
مشــخص  آنهــا  در  معدنــی  امیدبخــش 
شــدند کــه اگــر کار اکتشــافی نیمــی از 
ــدام  ــود، اق ــل ش ــا تکمی ــدوده ه ــن مح ای
بزرگــی در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه اســت.

معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراســان رضــوی گفــت: از آنجــا کــه هنــوز 
ــادن  ــوزه مع ــطحی در ح ــافات زیرس اکتش
خراســان رضــوی تکمیــل نشــده و هــر 
ــا پیشــرفت هایــی  ــی ب روز اکتشــافات معدن
ــدن و  ــت، مع ــت، از وزارت صنع ــراه اس هم
تجــارت درخواســت صــدور مجــوز واگــذاری 
معدنــی  جدیــد  هــای  پهنــه  مطالعــات 
اســتان بــه شــرکتهای بخــش خصوصــی 
ــتاد  ــا )ص(، س ــم االنبی ــرارگاه خات ــد ق مانن

گهــر  گل  و شــرکت  )ره(  امــام  فرامیــن 
ــده اســت. ش

وی افــزود: شــرکت ملــی مــس ایــران 
ــرکت  ــی و ش ــد جهان ــک برن ــوان ی ــه عن ب
بســیار  اقدامــات  خصوصــی  بخــش 
ــد  ــای جدی ــه ه ــه پهن ــذار در مطالع اثرگ
ســبزوار  و  جغتــای  منطقــه  در  معدنــی 

انجــام داده اســت.
توکلــی یکــی دیگــر از موانــع اصلــی در 
آالت  ماشــین  وجــود  را  معــادن  حــوزه 
فرســوده ذکــر کــرد و ادامــه داد: یکــی 
آالت  ماشــین  ورود  مــا  درخواســتهای  از 
دســت دوم خارجــی بــدون تعرفــه گمرکــی 
اســت تــا کمکــی بــه ارتقــای کیفیــت 
ــود. وی  ــدن ش ــش مع ــین آالت در بخ ماش
ــوزه  ــین آالت در ح ــتهالک ماش ــت: اس گف
هــا  هزینــه  افزایــش  و  کشــور  معــادن 
ریســک ســرمایه گــذاری در حــوزه معــدن 

را افزایــش داده اســت.
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه  ــی ک ــزود: در صورت ــوی اف ــان رض خراس
ماشــین آالت دســت دوم  واردات  مجــوز 
ــدون تعرفــه گمرکــی  ــه کشــور ب خارجــی ب
ــین آالت  ــه ماش ــی ب ــود، دسترس ــادر ش ص
ارزش  و  می شــود  آســانتر  قیمــت  ارزان 
افــزوده فعالیــت معدنــی افزایــش مــی یابــد.

وی ادامــه داد: پارســال بــا تدبیــر اســتاندار 

و امضــای توافقنامــه بــا اداره کل منابــع 
ــده  ــزاری مزای ــل برگ ــتان، قف ــی اس طبیع
ــه  ــاز و زمین ــتان ب ــدن اس ــرای ۴۰۰ مع ب
حضــور ایــن معــادن در مزایــده فراهــم 
ــه  ــی ک ــم معادن ــت: حج ــی گف ــد. توکل ش
ــع  ــای مناب ــه ه ــی در عرص دارای معارضات
ــی  ــذا بررس ــود ل ــیار ب ــد، بس ــی بودن طبیع
آنهــا توســط اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــه  ــان رضــوی و پاســخ ب ــزداری خراس آبخی
ــر  ــدری زمانب ــه ق ــن زمین اســتعالمات در ای
ــن  ــکاری ای ــه و هم ــا توافقنام ــه ب ــد ک ش
ــهای  ــکالت بخش ــد مش اداره کل، 9۰ درص
اســتان در حــوزه عرصــه هــای  معــدن 

ــد. ــل ش ــی ح ــع طبیع مناب
ــا  ــدن ب ــک  9۳۲ مع ــم این ــزود: ه وی اف
میلیــون   ۳9 ســالیانه  اســتخراج  میــزان 
تــن و ذخیــره ۲.۸ میلیــارد تــن و ســرمایه 
ــال  ــارد ری ــزار و ۸۷۰ میلی ــذاری ۱۵ ه گ
بــا اشــتغالزایی بــرای ۱۱ هــزار و ۲9۷ 
ــر  ــرداری معتب ــره ب ــه به ــر دارای پروان نف
در اســتان هســتند کــه نیمــی از آنهــا 

ــد. ــت دارن فعالی
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر  ــی دیگ ــه داد: نیم ــوی ادام ــان رض خراس
از معــادن کــه اغلــب معــادن شــن و ماســه 
ــش  ــا و کاه ــم ه ــل تحری ــه دلی ــتند ب هس
ــه  ــه صــورت نیم ــی کشــور ب ــه عمران بودج

ــد. فعــال درآمــده ان
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ارزش برجــای ذخیــره اکتشاف شــده جدیــد شــرکت مــس بــه لحــاظ 
ــه  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از ۳۵ ه ــه بی ــد ک ــان می ده ــی نش ریال

ــه شــده اســت. ــی مــس اضاف دارایی هــای شــرکت مل
دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا اعــالم ایــن خبــر بــه 
ــرکت  ــره ش ــت: ذخی ــت و گف ــرکت پرداخ ــن ش ــرد ای ــریح عملک تش
ــار  ــه افتخ ــرد ک ــور ک ــن عب ــارد ت ــته از ۸ میلی ــال گذش ــس در س م
ــا  ــز م ــه در ســال ۱۳9۸ نی ــدن اســت. البت ــرای بخــش مع ــی ب بزرگ
ــه اضافــه کــردن ۵۲۳ میلیــون تــن ذخیــره جدیــد شــدیم. موفــق ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت مــس در ســال جهــش تولیــد موفــق 
بــه کســب رکوردهــای مختلفــی در حــوزه تولیــد، فــروش و… شــد، 
ــرد شــرکت  ــل، عملک ــه مدیرعام ــناس ن ــک کارش ــوان ی ــت: به عن گف

ــم. ــی می کن ــی« در ســال ۱۳99 را مثبــت ارزیاب ــی مــس »فمل مل
ــوزه  ــته در ح ــال گذش ــس س ــی م ــرکت مل ــزود: ش ــعدمحمدی اف س
اکتشــاف توانســت ۱۰۱ هــزار متــر حفــاری عمومــی بــرای شــناخت 
پتانســیل های جدیــد در کشــور انجــام دهــد. نتیجــه ایــن اکتشــافات، 

یــک میلیــارد تــن ذخیــره جدیــد بــا عیــار ۰.۵ درصــد اســت.
مدیرعامــل شــرکت مــس اظهــار داشــت: ذخایــر کشــور مــا در دنیــا 
پیــش از ایــن اکتشــاف ۳۶.۵ میلیــون تــن بــود کــه امــروز بــا اقدامــات 
ــه  ــن ب ــون ت ــزان ۷.۵ میلی ــه می ــه در ســال 9۸ و 99 ب صــورت گرفت
ایــن ذخایــر اضافــه شــده و بــه بیــش از ۴۰ میلیــون تــن مــس خالــص 

رســیده اســت.
ــرای  ــه ب ــای انجام گرفت ــا برنامه ریزی ه ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
۱۴۰۰، رتبــه ایــران در جهــان ارتقــا یافتــه و در جایــگاه ششــم دنیــا 

قــرار گیــرد.
ــد در ســال گذشــته  ــت: در بخــش تولی ــن گف ســعدمحمدی همچنی
شــرکت مــس موفــق بــه ثبــت رکــورد تولیــد ۲۸۰ هــزار و ۳۰۰ تــن 
کاتــد مــس شــد. ایــن رکــورد بــرای اولیــن در تاریــخ شــرکت مــس 
بــه ثبــت رســید. درواقــع ایــن رکــورد بــا ۱۲ درصــد رشــد نســبت بــه 

رکــورد قبلــی در ســال 9۸ بــه ثبــت رســید.
ــا ۱۶.۸ درصــد رشــد رکــورد  ــز ب ــد نی ــد آن ــه کــرد: در تولی وی اضاف
ــه ثبــت رســاندیم. ۳۵۵ هــزار و  ــه ســال ۱۳9۸ ب ــدی نســبت ب جدی

ــود. ــد تولیــد شــد کــه اتفــاق مهمــی ب ۶۱۱ تــن آن
ــات  ــن عملی ــون ت ــش از ۱۸۴ میلی ــدی، بی ــعد محم ــه س ــه گفت ب
معدنــی در شــرکت مــس انجــام شــد کــه رقــم بی نظیــری اســت. در 
تولیــد کنســانتره نیــز بــا یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن موفــق بــه 
ثبــت رکــورد شــدیم. ایــن رقــم در ســال 9۸ بــه میــزان یــک میلیــون 

و ۱۸۰ هــزار تــن بــود.
مدیرعامــل »فملــی« ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه در روز گذشــته 
ــه  ــفندماه ب ــس را در اس ــی م ــارد تومان ــزار و ۲۷۰ میلی ــروش ۷ ه ف
ثبــت رســاندیم، ایــن موضــوع بیانگــر فــروش ۴۱ هــزار و 9۴۰ میلیارد 
تومــان فــروش ســال 99 اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته بــا رشــدی بیــش از 9۰ درصــد همــراه بــوده اســت.
ــال  ــا در س ــزود: م ــروش اف ــد ف ــر رش ــذار ب ــل اثرگ ــاره عوام وی درب

۱۳99 موفــق بــه فــروش ۲۷۲ هــزار و ۴۰۰ تــن کاتــد شــده ایم کــه 
ــن  ــت. ای ــر اس ــس بی نظی ــرکت م ــخ ش ــول تاری ــورد در ط ــن رک ای
رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۴۸ هــزار تــن بــود. در نتیجــه 
قســمتی از افزایــش فــروش مربــوط بــه عملکــرد شــرکت مــس اســت. 
البتــه بخشــی دیگــر از ایــن رشــد مربــوط بــه افزایــش نــرخ ارز اســت.

ســعدمحمدی بیــان کــرد: در ســال گذشــته در بــورس ۲۰۲ هــزار تــن 
مــس عرضــه شــد و فــروش انجام شــده بــر روی تابلــو ۱۵۰ هــزار تــن 
ــرای  ــی ب ــه رقابت ــه هیچ گون ــود ک ــی ب ــه میزان ــه ب ــی عرض ــود. یعن ب
ــش  ــری از افزای ــرای جلوگی ــع فضــا ب مشــتریان ایجــاد نشــود. درواق
ــد  ــی از رش ــا ناش ــت تنه ــش قیم ــم. افزای ــرل کردی ــت را کنت قیم

جهانــی مــس بــود.
وی اظهــار کــرد: در ســال ۱۴۰۰ محــور اقدامــات را بــر روی توســعه ها 
ــاح  ــاری افتت ــال ج ــم در س ــرح بســیار مه ــم و ۳ ط ــز کرده ای متمرک

خواهــد شــد.
ــا  ــن طرح ه ــه ای ــاره ب ــا اش ــران ب ــس ای ــی م ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــه  ــدن و کارخان ــو، مع ــانتره دره آل ــه کنس ــدن و کارخان ــزود: مع اف
کنســانتره دره زار و کارخانــه فلوتاســیون حاصــل از ســرباره های 
سرچشــمه ۳ طــرح مهمــی هســتند کــه در ســال جــاری بــه 

می رســند. بهره بــرداری 
ــا افتتــاح ایــن طرح هــا بیــش از ۴۰۰  ســعد محمــدی اظهــار کــرد: ب
ــه تولیــد کنســانتره شــرکت ملــی مــس اضافــه خواهــد  ــن ب هــزار ت
شــد. معنــای راه انــدازی ایــن ۳ کارخانــه، اضافــه شــدن حداقــل ۸۰۰ 
میلیــون دالر بــه درآمدهــای شــرکت اســت. ایــن موضــوع تأثیــر بــه 
ســزایی در کســب درآمــد، تأمیــن ســود و تأمیــن ســرمایه الزم بــرای 

ــد داشــت. ــر خواه ــعه های دیگ توس
ــراه  ــه هم ــورو ب ــارد ی ــروژه، ۲.۴ میلی ــب ۲9 پ ــه داد: در قال وی ادام
ــی  ــت فعل ــم. ظرفی ــف کرده ای ــرح تعری ــان ط ــارد توم ــزار میلی ۳۰ ه
ــون و  ــک میلی ــزان ی ــه می ــس ب ــرکت م ــانتره ش ــای کنس کارخانه ه
۱۵۰ هــزار تــن اســت کــه بــا اجــرای طرح هــای توســعه ای ایــن رقــم 

ــد. ــن می رس ــزار ت ــون و ۳۰۰ ه ــه ۲ میلی ــده ب ــال آین در ۴ س
ــش در  ــد ذوب پاالی ــت جدی ــا ظرفی ــرد: ب ــه ک ــعدمحمدی اضاف س

مدیرعامل فملی: 
۳۵ هزار میلیارد تومان به دارایی های »فملی« اضافه شد
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اردیبهشــت پاکت هــای آن گشــوده و تکلیــف  ســونگون کــه ۶ 
قیمت هــا مشــخص می شــود و ظرفیت هــای ایجادشــده در سرچشــمه 
ــه  ــد در کشــور ب ــد کات ــدوار هســتیم ظرفیــت تولی ــاد، امی و خاتون آب
۶۰۰ هــزار تــن ارتقــا یابــد کــه ۵۵۰ هــزار تــن حاصــل از ذوب اســت.

ــگاه خــود را از  ــی جای ــن طرح های ــا چنی ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
وضعیــت فعلــی کــه حــدود ۲ میلیــارد دالر ارزش درآمــدی شــرکت 

ــه ۴.۵ میلیــارد دالر برســانیم. اســت در ۴ ســال آینــده ب
ــر  ــا جــزو ۱۰ شــرکت برت ــث می شــود م ــاق باع ــن اتف ــزود: ای وی اف
ــی مــس در  ــه شــرکت مل ــم. رتب ــرار بگیری ــد مــس ق جهــان در تولی
ــن  ــود، ای ــور ب ــی کش ــرکت بورس ــومین ش ــال ۱۳9۸، س ــان س پای
رقــم در پایــان ســال گذشــته بــه جایــگاه دوم رســید. امیدواریــم تــا 
ــه اول  ــه رتب ــد ب ــدازی کارخانه هــای جدی ــان ســال جــاری و راه ان پای

ــم. ــدا کنی ــت پی ــی دس ــرکت های بورس ش
ــس در  ــی ســهم شــرکت م ــزان بازده ــرد: می ــان ک ســعدمحمدی بی
ســال گذشــته، ۲۸۲ درصــد بــود، یعنــی رتبــه اول در بازدهــی ســهام 

ــتیم. ــر داش ــرکت های دیگ ــان ش را در می
مدیــر عامــل شــرکت مــس گفــت: امیــدوار هســتیم بــا ســرمایه گذاری 
در بخــش معــدن و خریــد تجهیــزات و تکنولوژی هــای جدیــد، خریــد 
دســتگاه های حفــاری جدیــد )۱۵ دســتگاه(، اســتفاده از نرم افزارهــای 
روز اکتشــافات معدنــی و همچنیــن سیســتم ابــر الکترونیکــی )بــرای 
جدیــدی  اســتان های  جدیــد(  پتانســیل های  و  ذخایــر  ارزیابــی 
ــان  ــزد، سیســتان و بلوچســتان، خراس ــی، ی ــان غرب ــه آذربایج ازجمل
ــرار  ــس ق ــی م ــدات معدن ــی تولی ــه معدن ــل در جرگ ــوی و اردبی رض

می گیرنــد.
ــدود ۳9  ــروز، ح ــی ام ــای بین الملل ــه در فض ــه ک ــان این ک ــا بی وی ب
ــن  ــیته تأمی ــد از الکتریس ــت و ۱9 درص ــا از نف ــرژی دنی ــد از ان درص
می شــود بیــان کــرد: برنامه ریــزی دنیــا بــرای ۳۰ ســال آینــده 
ــد  ــال ۲۰۵۰، ۱۳ درص ــرژی در س ــزان ان ــه می ــت ک ــی اس به صورت
ــود. مهم تریــن عنصــر  از نفــت و ۴9 درصــد از الکتریســیته خواهــد ب
در ایجــاد ایــن زمینــه در ۳۰ ســال آینــده، عنصــر مــس اســت. نکتــه 
مهــم دیگــر آن اســت کــه در ۱۰ ســال آینــده ۳۵ درصــد خودروهــا 
ــاً  ــه اینکــه خودروهــای فعلــی تقریب ــا توجــه ب برقــی خواهــد شــد. ب
ــه ۸9  ــی ب ــودرو برق ــر خ ــد و ه ــس دارن ــرم مصــرف م ــار کیلوگ چه
ــوان  ــازار مناســبی را می ت کیلوگــرم مــس احتیــاج خواهــد داشــت، ب

تعریــف کــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســرانه مصــرف فلــز ســرخ در جهــان اظهار 
کــرد: میــزان ســرانه مــس ۳.۲ کیلوگــرم اســت. بــا توجــه بــه افزایــش 
ــن  ــارد ت ــج میلی ــه پن ــا ب ــده م ــال آین ــی ۲۰ س ــان ط ــت جه جمعی
مــس احتیــاج خواهیــم داشــت. درنتیجــه عنصــر مــس به عنــوان یــک 
ــرکت  ــت. ش ــرح اس ــا مط ــرمایه گذاری در دنی ــتراتژیک س ــر اس عنص
ــگاه بین المللــی، تعریــف ســرمایه گذاری  ــا ایــن ن مــس نیــز همســو ب
را بــه لحــاظ عملیاتــی تدویــن کــرده اســت و بــا توجــه بــه کیفیــت 
بســیار خــوب مــس ایــران بایــد بتوانیــم شــرایط ایجــاد یــک بنــگاه 

بــزرگ را بــه لحــاظ اقتصــادی بــرای کشــور ایجــاد کنیــم.
ورزش مس در اوج

ــای  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــران ب ــس ای ــی م ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــی لیــگ یــک از اتفاقــات مهــم  ورزشــی ایــن شــرکت گفــت: قهرمان

ــن  ــرد. همچنی ــدا ک ــر ورود پی ــگ برت ــه لی ــود و مــس رفســنجان ب ب
ــم  ــده تی ــام ش ــه انج ــتی ک ــای درس ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــال ب امس
رفســنجان در نیمــه اول جــدول لیــگ قــرار دارد. ســال گذشــته نیــز 
ــگ  ــر لی ــان برت ــواری، قهرم ــر دوچرخه س ــگ برت ــان لی ــب قهرم نای
ــگ  ــه لی ــود ب ــوان، صع ــال بان ــر والیب ــگ برت ــه لی ــود ب ــه، صع کارات
ــوان  ــدازی بان ــر تیران ــان، نایــب قهرمــان لیــگ برت ــر والیبــال آقای برت

ــم. ــب کردی را کس
موفق در مسئولیت اجتماعی

ــی  ــوولیت های اجتماع ــه مس ــاره ب ــا اش ــن ب ــعدمحمدی همچنی س
ــان  ــارد توم ــر ۷۰ میلی ــغ ب ــا بال ــیوع کرون ــان ش ــرد: در زم ــان ک بی
ــی در شــهر  ــم و یــک بیمارســتان ۵۰ تختخواب هزینــه صــرف کرده ای
رفســنجان بــا تمــام امکانــات پزشــکی احــداث شــد. همچنیــن خریــد 
اکســیژن بــرای بیمــاران انجــام شــد. در شــهربابک ۴۰ تختخــواب را 

ــم. تجهیــز کردی
مدیرعامــل مــس ادامــه داد: همچنیــن بــه دانشــگاه های علوم پزشــکی 
ــت. در  ــی صــورت گرف ــای خوب ــان و آذربایجــان شــرقی کمک ه کرم
ــی صــرف  ــاز هزینه های ــورد نی ــزات م ــرای تجهی ــز ب ســطح کشــور نی
شــد. درواقــع در حــد امــکان تــالش مــا بــر ایــن بــود کــه کنــار مــردم 

باشــیم و بتوانیــم شــرایط بهتــری را بــرای درمــان فراهــم کنیــم.
وی گفــت: اردوهــای جهــادی نیــز برگــزار شــد و بیــش از ۱۲ هــزار 
ــه  ــم ک ــروم کردی ــق مح ــی مناط ــادی راه ــای جه ــر را در اردوه نف
ــردم را  ــا م ــت ت ــور داش ــص حض ــک متخص ــروه ۲۵ پزش ــر گ در ه

ــد. ــه کنن ــگان معالج ــورت رای به ص
ســعدمحمدی اضافــه کــرد: بیــش از ۶۶ چمــن مصنوعــی در روســتاها 
ــت.  ــرداری صــورت گرف ــالن ورزشــی بهره ب احــداث شــده و از ۱9 س
ســعی مــا بــر آن بــوده تــا در کنــار مــردم مســئولیت اجتماعــی خــود 

را انجــام دهیــم.
ــن  ــرد: در ای ــار ک ــی، اظه ــه موضــوع اقتصــاد مقاومت ــا اشــاره ب وی ب
بخــش اتفاقــات مهمــی شــکل گرفــت و بحــث دامــداری، کارآفرینــی، 
احــداث مزرعــه گل و… را در دســتور کار داشــتیم و همچنــان ادامــه 
ــاد  ــنجان ایج ــوآوری در رفس ــز ن ــک مرک ــن ی ــم داد. همچنی خواهی
کردیــم کــه تمــام افــرادی کــه ایده هــای جدیــد بــرای ســرمایه گذاری 
دارنــد را تحــت پوشــش قــرار دهیــم. پیــش از ســال جدیــد نیــز بــه 
۸ طــرح برتــر امکانــات ارائــه شــد تــا بتواننــد ســرمایه گذاری کــرده و 

ــد. ــی کنن ــه ثروت آفرین ــل ب ــا را تبدی ایده ه
آماده جذب نخبگان هستیم

ســعد محمــدی همچنیــن از آمادگــی شــرکت مــس بــرای همــکاری 
ــذب  ــوزه ج ــزود: در ح ــر داد و اف ــور خب ــگان کش ــری نخب و به کارگی
ــال  ــم در س ــد و ه ــزار ش ــی برگ ــته آزمون ــال گذش ــم در س ــرو ه نی
ــذب  ــرای ج ــون ب ــان آزم ــان و آذربایج ــتان کرم ــز در اس ــد نی جدی

ــود. ــزار می ش ــد برگ ــای جدی نیروه
ــب  ــه کس ــق ب ــته موف ــال گذش ــرد: در س ــح ک ــعدمحمدی تصری س
رتبــه A+ ارزیابــی مالــی شــرکت شــدیم. به طورکلــی در ابعــاد مختلــف 
شــرکت مــس توانســته مســیر درســتی را طــی کنــد. امیــدوار هســتیم 
ــه  ــرده و ب ــتفاده ک ــد اس ــای جدی ــکاران از تکنیک ه ــالش هم ــا ت ب
رتبه هــای مــورد نظــر دســت پیــدا کــرده و وظیفــه خــود را در بخــش 

معــدن بــه درســتی انجــام دهــد.
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وجیــه اهلل جعفــری رئیــس هیــات عامــل 
ایمیــدرو، محورهــای حمایــت از هپکــو را در 
راســتای تامیــن ماشــین آالت معدنــی مــورد 

ــن بخــش، مطــرح کــرد. ــاز ای نی
ــا  ــتی ب ــروز در نشس ــری ام ــه اهلل جعف وجی
حضــور مهــدی صادقــی نیارکــی معــاون امــور 
صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ــدن،  ــه مع ــس خان ــن رئی ــا بهرام محمدرض
ــع  ــی صنای ــای مل ــران ارشــد شــرکت ه مدی
مــس، گل گهــر و چادرملــو و نیــز مدیرعامــل 
ــش  ــت بخ ــای حمای ــو، محوره ــرکت هپک ش

ــرد. ــوان ک ــرکت را عن ــن ش ــدن از ای مع
ــش رو در  ــکالت پی ــت مش ــن نشس ــی ای ط
تامیــن ماشــین آالت معدنــی و نیــز راهکارهــا 
و برنامــه هــای تامیــن ماشــین آالت توســط 
ــن شــرکت  ــت از ای ــور حمای ــه منظ ــو ب هپک
مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
جعفــری در ایــن نشســت گفــت: تامیــن 
ماشــین آالت بخــش معــدن، حمایــت از 
آالت  ماشــین  بازســازی  هپکــو،  شــرکت 
ــون گل  ــزرگ همچ ــای ب ــرکت ه ــی ش معدن
ــو  ــه هپک ــی برنام ــو و بررس ــر و چادرمل گه
بــرای تولیــد و واردات ماشــین آالت معدنــی، 

از  بخــش معــدن  از محورهــای حمایتــی 
ــت. ــو اس ــرکت هپک ش

ــرکت  ــاز ش ــالم نی ــن اع ــزود: همچنی وی اف
ملــی صنایــع مــس ایــران بــرای خریــد 
ــو و  ــه هپک ــی ب ــین آالت معدن ــی ماش برخ
ــه  ــنجی خان ــاز س ــام نی ــنهاد انج ــز پیش نی
ــادن کوچــک و متوســط  ــران از مع معــدن ای
مــورد  آالت  ماشــین  تامیــن  راســتای  در 
ــت از هپکــو از دیگــر  ــز حمای ــا و نی ــاز آنه نی

ــت. ــت اس ــن نشس ــتاوردهای ای دس
در ایــن دیــدار، مهــدی صادقــی نیارکــی 
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت بــا اشــاره 
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــر صنع ــد وزی ــه تاکی ب
ــش  ــط بخ ــو توس ــرکت هپک ــای ش ــر احی ب
ــته  ــال گذش ــرد: س ــان ک ــر نش ــدن خاط مع
ــن  ــای ای ــان از بدهــی ه ــارد توم ۱۲۰۰ میلی

ــه  ــر انجــام شــد ک ــه صــورت تهات شــرکت ب
ــروعی  ــتانه ش ــو را در آس ــدام، هپک ــن اق ای
داد:  ادامــه  وی  اســت.  داده  قــرار  مجــدد 
شــرکت  ســهام  از  درصــد   ۵۳ همچنیــن 
ــز  ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و نی هپکــو ب
۷ درصــد نیــز بــه بانــک هــای تجــارت، 

ــد. ــذار ش ــت واگ ــادرات و مل ص
علــی محمــد رفیعــی مدیــر عامــل هپکــو نیــز 
ــس از  ــات پ ــا و خدم ــه ه ــریح برنام ــه تش ب
فــروش ایــن شــرکت بــرای تامیــن نیازهــای 
بخــش معــدن در تامیــن ماشــین آالت و 

ــت. ــزات پرداخ تجهی
بررســی  ضمــن  ســعدمحمدی  همچنیــن 
مشــکالت موجــود و اســتانداردهای مــورد نیــاز 
ــی  ــرکت مل ــت: ش ــی، گف ــین آالت معدن ماش
صنایــع مــس بــا انجــام ســفارش خرید ماشــین 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــو” حمای آالت، از “هپک
محمدرضــا بهرامــن نیــز ضمــن بررســی 
برخــی مشــکالت در تامیــن ماشــین آالت 
معدنــی گفــت: بــه منظــور تامیــن نیــاز 
معــادن کوچــک و متوســط و حمایــت از 
هپکــو، نیازســنجی معــادن را در دســتور کار 

ــم داد. ــرار خواهی ــود ق خ

جعفری در نشست با معاون امور صنایع وزارت صمت و مدیران ارشد شرکت های بزرگ عنوان کرد: 

محورهای حمایت بخش معدن از هپکو و تامین ماشین آالت معدنی

رشد ۷/۱ درصدی تولید آسارکو 
در سال ۲۰۲۰ 

ــا ۷/۱ درصــد  تولیــد مــس در آســارکو )Asarco( در ســال ۲۰۲۰ ب
ــن  ــزار و ۵۵۸ ت ــه ۱۲۷ ه ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب ــش نس افزای

رســید.

بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن رقــم باالتــر از ۱۲۰ هــزار تــن تولیــد 
ــال  ــو در س ــروپ مکزیک ــی گ ــه کمپان ــت ک ــده اس پیش بینی ش

گذشــته اعــالم کــرده بــود.

ــت:  ــود گف ــر خ ــی اخی ــه مال ــو در بیانی ــروپ مکزیک ــی گ کمپان
به رغــم توقــف تولیــد در عملیــات آریزونــا، آســارکو در ســال 
۲۰۲۰ بــه ایــن ســطح تولیــد دســت یافــت کــه ۷/۱ درصــد باالتــر 
از ســطح تولیــد ســال ۲۰۱9 بــوده اســت. هزینــه تولیــد مــس در 
آســارکو در مقایســه بــا ســال قبــل کاهــش ۱/۲۰ درصــدی داشــته 

ــن میــزان چهــار ســال اخیــر اســت. اســت کــه کمتری

Fastmarkets :منبع
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در نشســت خبــری پویــش ملــی اطالع رســانی 
مقابلــه بــا کرونــا دکتــر ایــرج حریرچــی معاون 
کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و دکتــر کیانــوش جهانپــور رییس مرکــز روابط 
عمومــی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت از 
اقدامــات شــرکت مــس در راســتای مســئولیت 

اجتماعــی قدردانــی کردنــد.
ایــن نشســت بــا حضــور جمعــی از مدیــران و 
ــارم  ــراه گام چه ــازمان های هم ــئوالن س مس
ــه  ــانی مقابل ــی اطالع رس ــش مل ــیج و پوی بس
ــس در  ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــا ب ــا کرون ب

ــزار شــد. اســتودیو ســالمت برگ
ــس،  ــرکت های م ــکر از ش ــا تش ــی ب  حریرچ
ــزگان و  ــوالد هرم ــان و ف ــه اصفه ــوالد مبارک ف
همچنیــن ســازمان منطقــه آزاد قشــم و کیــش 
افــزود: از ســایر شــرکت ها هــم می خواهــم 
بــرای مســئولیت اجتماعــی خــود در این مســیر 
از مــا حمایــت کننــد تــا گام هــای بلنــدی بــرای 

ــم. ــام دهی ــردم انج ــانی م اطالع رس
معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

ــه  ــترده ب ــانی گس ــزوم اطالع رس ــکی ل پزش
ــا  منظــور انتقــال مفاهیــم پیشــگیری از کرون

بــا بیانــی مردمــی را خواســتار شــد.
در ســطح  بایــد  اطالع رســانی  گفــت:  وی 
وســیعی انجــام شــود و ایــن کار پویــش 
ملــی اطالع رســانی بــرای غلبــه بــر کرونــا در 
سراســر کشــور اجــرا خواهــد شــد. حریرچــی 
از برندهــا خواســت مســئولیت اجتماعــی 
خــود را در غلبــه بــر کرونــا متمرکــز کننــد و 
تأکیــد کــرد: بــا اقداماتــی کــه در ایــن مــدت 
ــزوده  ــاکرونا ارزش اف ــد در پس ــام می دهی انج
بیشــتری کســب خواهیــد کــرد و از تبلیغــات 

ــود. ــد ب ــر خواه مســتقیم هــم مؤثرت
ــش از  ــت را بی ــن واقعی ــا، ای ــزود: کرون وی اف
پیــش نشــان داد و دیدیــم کــه عواملــی مثــل 
ســرمایه اجتماعــی، تأثیــر بســیاری در مبــارزه 
ــان  ــت آن آن چن ــاری دارد و اهمی ــن بیم ــا ای ب
باالســت کــه امــروزه یکــی از معیارهــای مهــم 
مدیریــت  حکومت هــا،  کارایــی  ســنجش 
مبــارزه بــا کروناســت و لــذا امــروزه در تعییــن 
ســازمان های پیشــرو نیــز بایــد توانمنــدی آنهــا 
در همراهــی غلبــه بــر کرونــا مدنظــر قــرار داد.

و  همــکاری  از  جهانپــور  دکتــر  همچنیــن 
همیــاری ۷۰ شــرکت و برنــد صنعتــی و تجاری 
همــراه و همیــار گام چهارم بســیج و پویش ملی 
اطالع رســانی مقابلــه بــا کرونــا تحــت پویــش ره 
ســالمت همچــون شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران، فــوالد مبارکــه اصفهــان، شــرکت فــوالد 
هرمــزگان، دبیرخانــه شــورای عالی مناطــق آزاد 
ــازمان  ــادی، س ــژه اقتص ــی و وی ــاری صنعت تج
مناطــق آزاد قشــم و کیــش و شــرکت شــیرین 

عســل تشــکر و قدردانــی کــرد.

ــرمایه گذاری  ــگ س ــل هلدین مدیرعام
مــس سرچشــمه عنــوان کــرد 

ــدی  ــد درص ــش ص ــی افزای پیش بین
ســود ســهام راهیــان مــس

ــمه  ــس سرچش ــرمایه گذاری م ــگ س ــل هلدین ــمس مدیرعام ــالد ش می
ــرکت های  ــه  ۱۴۰۰ ش ــرآورد بودج ــال ۱۳99 و ب ــش س ــه پای در جلس
ــل  ــور مدیران عام ــا حض ــه ب ــهام ک ــان س ــگ راهی ــه هلدین زیرمجموع
شــرکت های زیرمجموعــه و مشــاورین هلدینــگ برگــزار شــد، گفــت: بایــد 
چالش هــا و موانــع تولیــد ســال گذشــته را ســرلوحه قــرار داده و در جهــت 
کســب ســود و محقــق شــدن شــعار ســال جــاری تــالش مضاعــف کنیــم.

ــا بیــان  بــه گــزارش معــدن نامــه بــه نقــل از مــس پــرس، شــمس ب
این کــه آینــده بســیار روشــنی در پیــش روی شــرکت ســرمایه گذاری 
ــود  ــزان س ــت: می ــت، گف ــهام اس ــان س ــگ راهی ــمه و هلدین سرچش
خالــص هلدینــگ راهیــان ســهام در ســال ۱۳99 حــدود ۱۲۰ میلیــارد 
ــرای ســال ۱۴۰۰ افزایــش بیــش  تومــان اســت کــه پیش بینــی مــا ب
ــا  ــود. وی ب ــه ســال گذشــته خواهــد ب از صــد درصــدی آن نســبت ب
ــی  ــود ناش ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــود ب ــن س ــه ای ــر اینک ــد ب تأکی
ــرد:  ــار ک ــت اظه ــورس اس ــه در ب ــرکت های زیرمجموع ــه ش از عرض
ــهام و  ــان س ــای راهی ــرد هلدینگه ــی از عملک ــود ناش ــی و س نقدینگ
ــخص  ــای مش ــی برنامه ه ــرکت ها ط ــایر ش ــق و س ــس اف ــع م صنای
ــگ،  ــی هلدین ــای فعل ــاوت از فعالیت ه ــای متف ــدون، در زمینه ه و م

ــد. ــد ش ــرمایه گذاری خواه س
ــه  ــه ب ــا توج ــهام ب ــان س ــگ راهی ــل هلدین ــزارش مدیرعام ــق گ طب
اصالحــات ســازمانی، اصــالح قــراردادی و انعقــاد قراردادهــای جدیــد 
ــب  ــن نصی ــش از ای ــودی بی ــه س ــن مجموع ــرکت ها، ای ــر ش مدنظ

ــرد. ــد ک ــمه« خواه »سرچش
گفتنــی اســت، هلدینــگ راهیــان ســهام در ابتــدای ســال مالــی ۱۳9۷ 
ــاختمانی و  ــی و س ــگ تخصصــی معدن ــک هلدین ــاد ی ــدف ایج ــا ه ب
شــرکت های  مجموعــه  در  بیشــتر  هم افزایــی  ایجــاد  به منظــور 
پراکنــده  به صــورت  کــه  سرچشــمه  مــس  ســرمایه گذاری 

فعالیت هــای مذکــور را انجــام می دادنــد تأســیس شــد.

در نشست پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا صورت گرفت؛ 
قدردانی دکتر حریرچی و جهانپور از شرکت مس 
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معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های اطالعاتی عنوان کرد 
جانشین پروری در دستور کار شرکت مس 

معــاون مدیرعامــل شــرکت مــس »روز ملــی 
منابــع انســانی« را بــه همــه دســت اندرکاران 
حــوزه منابــع انســانی کشــور بــه ویژه پرســنل 
و مدیــران خــدوم و زحمتکــش صنعــت مــس 

تبریــک گفــت.
بــه گــزارش مــس پــرس، محــراب احمدیــان 
بــا بیــان ایــن مطلــب تاکیــد کــرد: در حــال 
حاضــر، شــرکت مــس تربیــت و پــرورش 
نیروهــای جــوان و زبــده را یــک اصــل مهــم 
کــردن  عملــی  بــرای  و  می کنــد  تلقــی 
ــتفاده  ــم اس ــوان داری ــه در ت ــر آنچ آن از ه
ــی  ــدوم قدیم ــنل خ ــه پرس ــم؛ چراک می کنی
ــرای  ــال بازنشســته شــدن هســتند و ب در ح
ادامــه فعالیــت شــرکت بزرگــی همچــون 
مــس، بایــد افــراد کاربلــد و متخصــص تربیــت 
شــوند تــا جایگزیــن افــراد بازنشســته شــوند.

و  انســانی  ســرمایه  توســعه  معــاون 
ــا  ــس ب ــرکت م ــی ش ــتم های اطالعات سیس
تاکیــد بــر این کــه بــا پیاده ســازی ایــن 
سیاســت همچنــان شــاهد رکوردزنی هــای 
ایــن شــرکت در حوزه هــای مختلــف خواهیم 
بــود گفــت: بــرای هــر عنــوان شــغلی ســه یــا 
ــد  ــرار می گیرن ــوزش ق ــت آم ــر تح ــار نف چه
ــد  ــف بتوانن ــای مختل ــران مجموعه ه ــا مدی ت
ــل  ــح، آزادی عم ــرد اصل ــک ف ــاب ی در انتخ

ــند. ــته باش داش
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح در ســال ۱۴۰۰ 
ــد  ــد ش ــال خواه ــر دنب ــورت جدی ت ــه ص ب
ــروی  ــر نی و در ســال جــاری حــدود ۴۶۰ نف
انســانی از طریــق آزمون هایــی کــه در مناطــق 
ــتخدام  ــه اس ــت ب ــده اس ــزار ش ــف برگ مختل
شــرکت ملــی مــس درآمدنــد و طبــق برنامــه 
ــر  ــذب ۶۰۰ نف ــز ج ــده نی ــال آین ــرای س ب
ــون  ــزاری آزم ــق برگ ــانی از طری ــروی انس نی
در ســه مجتمــع شــهربابک، سرچشــمه و 

ــم. ــرار داده ای ــتور کار ق ــونگون را در دس س
ــس  ــرکت م ــی ش ــژه و مل ــات وی اقدام

ــا ــا کرون ــه ب ــوزه مقابل در ح
و  انســانی  ســرمایه  توســعه  معــاون 
مــس  شــرکت  اطالعاتــی  سیســتم های 
ــال  ــس در س ــرکت م ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ب

در  معمــول  اقدامــات  کنــار  در  گذشــته 
دلیــل  بــه  اجتماعــی  مســئولیت  حــوزه 
ــته ای  ــژه و پیوس ــات وی ــا اقدام ــیوع کرون ش
ــام  ــی انج ــطح مل ــازمانی و س ــطح س در س
داد، اظهــار داشــت: بــه دلیــل ماهیــت ایــن 
ــی  ــا ســرعت باالی ــه شــیوع آن ب ــاری ک بیم
و  ســازمانی  ســطح  در  می شــود  انجــام 
ــرکت  ــن ش ــدی ای ــق تولی ــطح مناط در س
را در وهلــه نخســت  زیــادی  برنامه هــای 
ــه  ــان و در وهل ــظ ســالمت کارکن ــرای حف ب
دوم بــا هــدف حفــظ جریــان تولیــد در 

ــرد. ــاده ک ــور پی کش
ــرکت  ــانی ش ــرمایه انس ــعه س ــاون توس مع
ــروس  ــن وی ــر ای ــه اگ ــان این ک ــا بی ــس ب م
موجــب  کنــد  پیــدا  ورود  مجموعــه  بــه 
قطعــا  کــه  می شــود  کارخانــه  تعطیلــی 
عواقــب ســنگینی را بــرای کشــور بــه همــراه 
ــل  ــور فص ــا در کش ــیوع کرون ــزود: ش دارد ف
جدیــدی پیــش روی شــرکت مــس در حــوزه 
ــاز  ــی ب مســئولیت اجتماعــی و در ســطح مل
کــرد و ایــن شــرکت فراتــر از اقدامــات 
معمــول در مناطــق تولیــدی در ســطح ملــی 
ــان و  ــه شــبکه بهداشــت و درم ــا کمــک ب ب
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و توزیــع هــزار 
لیتــر مــواد ضدعفونــی، ماســک و تجهیــزات 
پزشــکی در مناطــق کم برخــوردار کشــور 

نقــش ویــژه در کنتــرل بیمــاری ایفــا کــرد.
ــن  ــار ای ــه در کن ــان این ک ــا بی ــان ب احمدی
اقدامــات شــرکت مــس اقدامــات مانــدگاری 
همچــون ســاخت و تجهیــز بیمارســتان ها 
ــی انجــام داد گفــت: ســاخت  و مراکــز درمان
 ۲۵ تجهیــز  تختخوابــی،   ۵۰ بیمارســتان 
تخــت بیمارســتانی و کمــک بــه توســعه 
از  تولیــدی  مناطــق  در  درمانــی  مرکــز 
ــه  ــتند ک ــدگاری هس ــم و مان ــات مه اقدام
طــی مــدت کوتاهــی از ســوی شــرکت مــس 

ــد. ــام ش انج
ــاون توســعه ســرمایه انســانی  ــه مع ــه گفت ب
اطالعاتــی شــرکت مــس  و سیســتم های 
بیمارســتان های منطقــه  تهیــه و تجهیــز 
ــش  ــیژن و پخ ــزن اکس ــور و مخ ــه ونتیالت ب
میــان  در  بســته های معیشــتی  گســترده 
گروه هــای آســیب پذیر از دیگــر اقدامــات 

ــود. ــته ب ــال گذش ــت در س ــن معاون ای
وی افــزود: همچنیــن در زمــان شــیوع کرونــا 
بــه دلیــل تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن بســیاری 
ــه  ــای خیری ــاری، فعالیت ه ــاغل از بیم از مش
ــته های  ــدا بس ــه و اه ــون تهی ــرکت همچ ش
در  بی بضاعــت  خانواده هــای  بــه  غذایــی 
شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای 
ملــی مــس بیشــتر شــد و در فواصــل زمانــی 

می گرفــت. کوتاه تــری صــورت 



نرشیه الکرتونیکی رشکت ملی مس ایران                         شامره 1-فروردین و اردیبهشت 1400

16

دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران از بازگشــایی پاکت هــای مناقصــه طــرح کاتــد آذربایجــان 
ــل  ــیژن( در اوای ــید و اکس ــگاه، اس ــروژه ذوب، پاالیش ــار پ ــامل چه )ش

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــت ماه س اردیبهش
ــد  ــا تأکی ــعدمحمدی ب ــیر س ــر اردش ــرس، دکت ــس پ ــزارش م ــه گ ب
ــرای شــروع عملیــات اجرایــی  ــر اتمــام انتظــار مــردم آذربایجــان ب ب
ــه  ــده ب ــال آین ــرف ۳ س ــرح در ظ ــن ط ــت: ای ــروژه گف ــن مگاپ ای

بهره بــرداری برســد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه عملیــات اکتشــافاتی اخیــر گفــت: در حــال 
ــس  ــد در م ــره جدی ــن ذخی ــون ت ــارد و ۶۰۰ میلی ــک میلی ــر ی حاض
ســونگون شناســایی شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه عملیــات 

اکتشــافی در داخــل فنــس هنــوز ادامــه دارد.
ــش  ــده از افزای ــزود: خبرهــای امیدوارکنن مدیرعامــل شــرکت مــس اف
ــه روز و  ــد و ب ــزات جدی ــتفاده از تجهی ــه اس ــه ب ــا توج ــار ب ــن آم ای
افزایــش میــزان عمــق زمیــن مــورد مطالعــه وجــود دارد کــه بــا تکمیل 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــات اطالع رس مطالع
دکتــر ســعدمحمدی تأکیــد کــرد: ایــن ارقــام نشــان از ضــرورت ایجــاد 
فــاز ۴ تغلیــظ در مــس ســونگون بــوده و ایــن امــر به صــورت جــدی در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت مــس بــا اشــاره بــه رشــد و جابجایــی رکوردهــای 
ــد ۲۸۰  ــا تولی ــس ب ــه داد: شــرکت م ــن شــرکت در ســال 99 ادام ای
ــن  ــخ ای ــورد تاری ــن از آن رک ــروش ۲۷۲۴۰۰ ت ــد و ف ــن کات ــزار ت ه
ــن،  ــزار ت ــا ۱۲۲ ه ــز ب ــه صــادرات نی ــرد. در زمین ــت ک شــرکت را ثب
ــد ۱۶.۵  ــن رش ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــا ی ــانتره ب ــد کنس تولی
درصــدی تولیــد آنــد، رشــد ۵.۵ درصــدی لجــن آنــدی را شــاهد بودیم 
کــه نشــان از رشــد بی ســابقه شــرکت مــس و شــتاب در حرکــت ایــن 

ــی آن دارد. ــه ســمت افــق ترســیمی و اهــداف تعال شــرکت ب

وی بــا اشــاره بــه جایــگاه ایــران در رتبــه هفتــم جهــان در ذخایــر مــس 
گفــت: در ســال جهــش تولیــد بــا شناســایی یــک میلیــارد تــن ذخیــره 
ــوزه اکتشــافات  ــی را در ح ــرد خوب ــد در کشــور توانســتیم عملک جدی
رقــم بزنیــم کــه تنهــا ارزش برجــای آن ۳۵۰ هــزار میلیــارد ریــال بــوده 
ــانتره  ــه کنس ــه کارخان ــرداری از س ــا بهره ب ــرد ب ــم ک ــالش خواهی و ت
ــال  ــمه در س ــرباره سرچش ــل از س ــیون حاص ــو و فلوتاس دره زار، درآل
جدیــد، عــالوه بــر کســب درآمــد و ایجــاد اشــتغال، جــزو ۱۰ شــرکت 

برتــر دنیــا در ایــن صنعــت قــرار بگیریــم.
ــا اشــاره بــه عملکــرد شــرکت مــس در بــورس  دکتــر ســعدمحمدی ب
افــزود: شــرکت مــس در ســال ۱۳99 بــا بازدهــی ۲۸۲ درصــدی ســود، 
توانســت رتبــه خــود را از جایــگاه ســوم در ســال 9۸ بــه جایــگاه دوم 
ارتقــا بخشــد و بــا تــالش و همــت پرســنل زحمت کــش شــرکت و بــا 
بهره بــرداری از طرح هــای جدیــد امیدواریــم در ســال ۱۴۰۰ بــه رتبــه 

نخســت کشــور ارتقــا یابیــم.
مدیرعامــل شــرکت مــس کســب رتبــه A+ در مباحــث مالــی و بانکــی 
ــرای شــرکت  ــم ب ــتاورد مه ــک دس ــای آن را ی ــدی از مزای و بهره من
مــس عنــوان کــرد کــه در حــوزه بانکــی و تضامیــن رخــدادی بــزرگ 

ــود. ــوب می ش محس
وی بحــث معیشــت پرســنل شــرکت مــس را از دغدغــه اصلــی خــود 
عنــوان کــرد و از برنامه ریــزی جهــت حمایــت در خصــوص ایــن امــر و 

ایجــاد آرامــش در محیــط کار خبــر داد.
ــن  ــران ای ــه مدی ــرکت، ب ــن ش ــنل ای ــا تشــکر از پرس ــعدمحمدی ب س
مجموعــه اصــل نیــت خدمــت بــه بنــدگان خــدا در راســتای رضایــت 
الهــی را خاطرنشــان کــرد و افــزود: موظفیــم بــرای برنامه هــا و 
تصمیم گیری هــای خــود درســت عمــل کنیــم و بــا اقداماتــی همچــون 
اشــتغال زایی پایــدار بــا هزینــه کمتــر و … در رشــد و ارتقــای شــرکت 

ــران ســهیم باشــیم. و میهــن عزیزمــان ای

خبر خوش مدیرعامل شرکت مس به مردم آذربایجان:
پیمانکار طرح ذوب سونگون در اردیبهشت  مشخص و پروژه آغاز می شود
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ــب  ــای منتخ ــد کااله ــی تولی ــار مقدمات آم
ــت  ــوی وزارت صم ــی از س ــی و صنعت معدن
ــرای ۱۱ ماهــه ســال 99 منتشــر شــد کــه  ب
ــه  ــد ب ــزان رش ــن می ــاس آن، باالتری ــر اس ب
ــه میــزان ۵۴.۴  شــمش آلومینیــوم خالــص ب

ــت. ــاص یاف ــد اختص درص
ــوی  ــده از س ــر ش ــات منتش ــه اطالع ــر پای ب
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص 
ــی  ــع معدن ــوالت صنای ــد محص ــزان تولی می
کشــور طــی ۱۱ ماهــه ســال 99، بایــد گفــت 
کــه در مــدت یادشــده بیشــتر محصــوالت بــا 
رشــد نســبتا قابــل قبولــی ســال را بــه پایــان 

رســانده انــد.
ــوان یکــی از محصــوالت  ــه عن ــس ب ــد م کات
مهــم و اســتراتژیک در صنایــع معدنــی اســت. 
ــه  ــال 99 ب ــه س ــول در ۱۱ ماه ــن محص ای
ــده  ــد ش ــن تولی ــزار و ۴۰۰ت ــدار ۲۶۵ ه مق
کــه ایــن عــدد در مــدت مشــابه ســال 9۸ بــه 
ــت.  ــوده اس ــن ب ــزار و ۵۰۰ ت ــدار ۲۲۷ ه مق
بنابرایــن می تــوان رشــد ۱۶.۷درصــدی را 

ــد مــس ثبــت کــرد. ــرای کات ب
ــر  ــی از دیگ ــص یک ــوم خال ــمش آلومینی ش
ــی اســت کــه در  ــع معدن از محصــوالت صنای
ــه مقــدار ۳9۷ هــزار و  ۱۱ ماهــه ســال 99 ب
۵۰۰ت ن تولیــد شــده و در ۱۱ ماهــه 9۸ بــه 
مقــدار ۲۵۷ هــزار و ۵۰۰ تــن ثبــت شــده که 
بــا رشــد ۵۴.۴ درصــد همــراه گشــته اســت.

آلومینــا بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد 
شــمش آلومینیــوم، طــی مــدت ۱۱ ماهــه 99 
بــه مقــدار ۲۱۱ هــزار و ۴۰۰ تــن تولید شــده 
کــه ایــن عــدد نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبــل کــه رشــد منفــی ۱.۲ درصــدی داشــته 
ــا در  ــد آلومین ــزان تولی ــه می ــرا ک ــت. چ اس
مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۱۴ هزارتــن بــوده 

اســت.
کنســانتره زغال ســنگ بــه عنــوان مــاده 
اولیــه مــورد نیــاز در صنعــت فــوالد، در 
مــدت ۱۱ ماهــه 99 بــه میــزان یــک میلیــون 
ــه  ــده ک ــد ش ــن تولی ــزار و ۲۰۰ ت و ۵۳۷ ه
ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال گذشــته 

ــد  ــن تولی ــزار  و۸۰۰ ت ــون و ۵۰۸ ه ۱میلی
ــت. ــته اس ــدی داش ــد ۱.9درص ــده و رش ش

ســیمان نیــز یکــی دیگــر از محصــوالت 
صنایــع معدنــی در کشــور اســت کــه هرســاله 
رقــم باالیــی از تولیــد را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهــد. بــه ایــن شــکل کــه در ۱۱ 
ــون و  ــدار ۶۲ میلی ــه مق ــال 99 ب ــه س ماه
ــه  ــبت ب ــه نس ــده ک ــد ش ــن تولی ۸۷۶ هزارت
ــال  ــابه س ــدت مش ــده در م ــت ش ــم ثب رق
9۱۶هــزارو  و  ۵۵میلیــون  عــدد  کــه   99
ــا رشــد  ــت رســیده ب ــه ثب ــد ب ــن تولی ۱۰۰ت

ــت. ــته اس ــراه گش ــدی هم ۱۲.۴درص

آمار مقدماتی تولید کاالهای منتخب معدنی و صنعتی از سوی وزارت صمت

رشد ۱۰۵درصدی فروش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورس در سال 
گذشته؛ 

ارزش فروش از ۳۲۲هزار میلیارد تومان عبور کرد 

ــال  ــورس، س ــال در ب ــی فع ــع معدن ــدن و صنای ــای مع ــرکت ه ش
ــاندند. ــت رس ــه ثب ــدی را ب ــروش ۱۰۵درص ــد ف ــته رش گذش

ــروش ۷۴ شــرکت  ــرن گذشــته، ارزش ف ــی ق ــاه ســال پایان در ۱۲ م
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــورس از ۳۲۲ه ــی در ب ــع معدن ــدن و صنای مع
ــد  ــا رش ــش از آن ب ــال پی ــرد س ــه عملک ــبت ب ــه نس ــرد ک ــور ک عب

ــد. ــراه ش ــدی هم ۱۰۵درص

ــدی را  ــش ۲۰۳درص ــز جه ــاه 99 نی ــفند م ــروش اس ــن ف همچنی
ــید. ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه ۴۴.۶ه ــرد و ب ــه ک تجرب

ــارد  ــزار میلی ــروش ۷۷.۴ ه ــا ف ــه ب ــوالد مبارک ــته ف ــال گذش در س
تومانــی و ثبــت رشــد 9۸درصــدی، در صــدر فهرســت پرفــروش تریــن 
ــس از آن شــرکت  ــی ایســتاد. پ ــع معدن ــدن و صنای ــروه مع ــای گ ه
ملــی صنایــع مــس )فملــی( بــا فــروش ۴۱.9 هــزار میلیــارد تومانــی 
رشــد ۸۷درصــدی را ثبــت کــرد و در جایــگاه دوم پرفــروش هــا قــرار 
ــا ۳۰.۶  ــوز( ب ــتان )فخ ــوالد خوزس ــز ف ــوم نی ــگاه س ــت. در جای گرف
هــزار میلیــارد تومــان فــروش محصــوالت خــود، افزایــش 9۳درصــدی 

را پشــت ســر گذاشــت.
ــوالد  ــن، ف ــو، ذوب آه ــر، چادرمل ــای گل گه ــرکت ه ــه ش در ادام
ــوالد  ــر و ف ــراب کوی ــوالد ســپید ف ــوب، ف ــوالد کاوه جن ــزگان، ف هرم
ــد. ــرار گرفتن ــروش ق ــا دهــم ارزش ف ــارم ت ــگاه چه خراســان در جای

در حــال حاضــر ســهم فــروش شــرکت هــای معــدن و صنایــع معدنــی 
در بــورس از کل فــروش شــرکت هــا در ســال قبــل، ۳۴درصــد اســت 
ــازار ســهام ۲۴درصــد  ــازار آنهــا از کل ب در حالــی کــه ســهم ارزش ب

بــوده اســت
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ــات  ــی اقدام ــریح برخ ــا تش ــد ب ــی زینی ون عل
شــاخص دولــت یازدهــم و دوازدهــم در اســتان 
کرمــان اظهــار داشــت: بــا توجــه به نامگــذاری 
ــد، پشــتیبانی ها و  ــام تولی ــه ن ســال جــاری ب
از  پشــتیبانی  و  تســهیل  از  مانع زدایی هــا، 
فضــای کســب وکار و تولیــد حمایــت و موانــع 
ــم.  ــع می کنی ــردم رف ــاه م ــول رف ــا محص را ب
ــری در  ــال راحت ت ــتیم س ــدوار هس ــذا امی ل
ــا داشــته باشــیم. ــا کرون ــه ب معیشــت و مقابل

وی بیــان کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد گرچــه 
جــدی  محدودیت هــای  بــا  دوم  دوره  در 
اقدامــات موثــری در  بــوده ولــی  روبــه رو 
ــب وکار  ــرمایه گذاری، کس ــعه س ــتای توس راس

ــت. ــام داده اس ــد انج و تولی
محدودیت هــا،  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
را  دولــت  تحریم هــا  و  درآمــدی  کمبــود 
کالن  زیرســاختی،  پروژه هــای  اجــرای  از 
راســتا  ایــن  در  و  نکــرد  راهبــردی دور  و 
اقدامــات اساســی در کرمــان صــورت گرفــت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان 
کشــور  اســتان  پهناورتریــن  نوعــی  بــه 
ــی  ــرد: یک ــح ک ــود، تصری ــی ش ــوب م محس

ــادن  ــتان مع ــن اس ــی ای ــای اصل از مزیت ه
و منابــع زیرزمینــی اســت کــه حــول آن 
همچــون  جهانــی  و  بــزرگ  شــرکت های 
گل گهــر، مــس و شــرکت های اقمــاری آن 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ش
زینی ونــد ادامــه داد: زنجیــره ای از تولیــد 
ــتان  ــوالد در اس ــس و ف ــوزه م ــع در ح صنای
ــد  ــان را بای ــذا کرم ــت؛ ل ــده اس ــی ش اجرای
ــه  ــم ک ــی ببینی ــتان های صنعت ــطح اس در س
بــرای توســعه صنعــت، زیرســاخت هایی از 
ــرودگاه و  ــراه، ف ــی، بزرگ ــوط ریل ــه خط جمل
ــن  ــت در ای ــه دول ــت ک ــاز اس ــرق نی آب و ب
ــی انجــام داده اســت. ــات خوب ــا اقدام حوزه ه

ــن  ــرد: همچنی ــوان ک ــان عن ــتاندار کرم اس
ــج  ــال آب خلی ــرای انتق ــی ب ــی تاریخ اقدام
فــارس بــه فــالت مرکــزی و کویــر در دولــت 
ــن  ــرح ای ــه ط ــت ک ــورت گرف ــم ص دوازده
بحــث را عــده ای در مقطعــی رویاپــردازی 
می دانســتند امــا امــروز آب دریــا بــه گل گهــر 
و سرچشــمه و چادرملــو رســیده و بخشــی از 
ــال  ــط انتق ــان در خ ــرب کرم ــن آب ش تامی
بــه اســتان خراســان رضــوی در برنامــه قــرار 

ــود. ــن می ش ــن راه تامی ــه از ای ــه ک گرفت
زینی ونــد افــزود: طــول خــط نخســت انتقــال 
معدنــی  صنایــع  بــه  خلیج فــارس  از  آب 
بــزرگ اســتان کرمــان و یــزد ۸۲۰ کیلومتــر 
ــه  ــا گل گهــر ب ــارس ت ــج ف اســت کــه از خلی
ــمه  ــس سرچش ــا م ــر، ت ــول ۳۰۰ کیلومت ط
۱۵۰ کیلومتــر و پــس از آن تــا چادرملــو 
۳۷۰ کیلومتــر ارزیابــی می شــود کــه بــا 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر ۲۳ ه ــغ ب ــه بال هزین
ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج ــروژه تاریخ ــن مگاپ ای

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آب خلیج فــارس 
در صنعــت و شــرب اســتان کرمــان اســتفاده 
ــای آب شــرب  ــرد: نیازه ــوان ک ــود، عن می ش
شــمال و شــهر کرمــان را از ایــن آب را تامیــن 

می کنیــم.

زینی وند، استاندار کرمان مطرح کرد: 
ــر  ــالوه ب ــزی ع ــالت مرک ــه ف ــارس ب ــال آب از خلیج ف ــدگار انتق ــدام مان اق

ــد  ــن می کن ــردم را تامی ــرب م ــت، آب ش ــی صنع ــاز آب ــن نی تامی

شــرکت ژاپنــی میتسوبیشــی متریالــز بــا خریــد ســهام جدیــد، فرآینــد 
خریــد ۳۰ درصــدی ســهم معــدن مــس Mantoverde را در شــمال شــیلی 
ــادل ۲۲9  ــون دالر )مع ــه ارزش ۲۷۵ میلی ــرکت Mantos Copper ب از ش
ــل از  ــه نق ــه ب ــدن نام ــزارش مع ــه گ ــرد. ب ــل ک ــورو( تکمی ــون ی میلی
ــرارداد، شــرکت MMC ســهمیه بندی  ــرز، طبــق یکــی از شــرایط ق رویت
ــظ  ــد تغلی ــک واح ــرای ی ــرمایه ای را ب ــه س ــون دالری هزین ۷۸۴ میلی
ــنگ  ــرآوری س ــتخراج و ف ــه اس ــک ب ــت کم ــه جه ــد باطل ــد و س جدی
ســولفیدی به عنــوان بخشــی از توســعه ایــن معــدن پرداخــت می کنــد. 
ــن  ــت. ای ــده اس ــال ۲۰۲۳ برنامه ریزی ش ــرای س ــروژه، ب ــن پ ــروع ای ش
توافــق، شــامل تعدیــل ســرمایه در گــردش نســبت بــه اعــالم اولیــه ایــن 
ــدود ۲۳۶  ــد، ح ــت خری ــه قیم ــود ک ــته می ش ــال گذش ــه در س معامل
ــن  ــل تأمی ــس از تکمی ــه پ ــن معامل ــود. ای ــده ب ــون دالر تعیین ش میلی
مالــی ۵۲۰ میلیــون دالری ایــن پــروژه در مــاه گذشــته انجــام شــد کــه 
ــروژه در بخــش  ــی پ ــن تأمیــن مال ــه گفتــه Mantos Copper، بزرگ تری ب

میتسوبیشی متریالز خبر داد: 
خرید ۳۰ درصد سهام یک معدن مس 

در شیلی

ــود. معــدن پــس از آغــاز کوویــد-۱9 ب
ــرای  ــار ۶۰ میلیــون دالری ب شــرکت ذوب مــس MMC همچنیــن اعتب
پوشــش مــازاد هزینــه احتمالــی تأمیــن می کنــد؛ بنابرایــن، ایــن شــرکت 
 Mantoverde اعــالم کرده اســت کــه ۴۲ درصــد از تولید کنســانتره معــدن
بــا احتســاب حــق ۳۰ درصــدی بــا توجــه بــه ســهام مالکیتــی، بــه ایــن 
شــرکت تعلــق دارد. بــه گفتــه شــرکت MMC، ذخایــر ایــن معــدن روبــاز 
حــدود ۱/۲ میلیــون تــن مــس محتــوی اســت و انتظــار مــی رود کــه 
کل تولیــد تــا پایــان عمــر عملیاتــی در ســال ۲۰۴۱ حــدود ۷/۱ میلیــون 
تــن باشــد. شــرکت Mantos Copper بــا ســهم 99/۶9 درصــدی، همچنان 

مالــک اصلــی ایــن معــدن اســت.
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طی یازده ماه 99 برآورد شد؛ 
بومی سازی ۵۲۴ میلیون دالری در 

شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی 

ارزش بومــی ســازی در شــرکت هــای بــزرگ معــدن و صنایــع معدنــی 
طــی یــازده مــاه ســال 99 بــه ۵۲۴ میلیــون دالر رســید.

بــرآورد انجــام شــده طــی مدت مــورد بررســی، نشــان داد ۱۲ شــرکت 
بــزرگ معــدن و صنایــع معدنــی در حــوزه هــای ســنگ آهــن، فــوالد، 
مــس، آلومینیــوم و بخــش معدنــکاری ۵۲۴ میلیــون دالر از تجهیــزات 

مــورد نیــاز را توســط ســازندگان داخلــی تامیــن کــرده انــد.
ــا ســهم ۱۴۱  ــزرگ، ذوب اهــن اصفهــان ب ــان شــرکت هــای ب در می
میلیــون دالری بیشــترین ســهم از بومــی ســازی را در اختیــار داشــت. 
ــی  ــون دالر،  مل ــهم ۱۰9.۵ میلی ــا س ــتان ب ــوالد خوزس ــس از آن ف پ
ــهم ۷۰.۴  ــا س ــر ب ــون دالری و گل گه ــهم ۱۰۰ میلی ــا س ــس ب م
ــوالد  ــهم ف ــد. س ــرار گرفتن ــارم ق ــا چه ــون دالری در رده دوم ت میلی
ــود. ــون دالر ب ــزگان ۲۰ میلی ــوالد هرم ــون دالر و ف ــه ۴۷ میلی مبارک

طبــق پیــش بینــی هــا بــرای ســال 99 ارزش بومــی ســازی حاصــل 
ــون دالر هدفگــذاری شــده  ــد ۵۰۰ میلی ــد تولی ــه و فراین ــد قطع تولی

بــود.

محمدجــواد خلیلــی، مشــاور مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابــط عمومــی 
شــرکت مــس، بــا صــدور پیامــی عیــد نــوروز و فرارســیدن بهــار ســال 

۱۴۰۰ خورشــیدی را بــه اصحــاب رســانه تبریــک گفــت.
ــر  ــه شــرح زی ــه گــزارش مــس پــرس، متــن ایــن پیــام ب ب

اســت:
ن َوالَْقلَِم َو َما یْسُطُروَن

همراهان رسانه ای و ارتباطات کشور
ــواره و حتــی در ســخت ترین شــرایط  »درود بــر قلم تــان کــه هم
ــاری  ــزاز درآورده و آث ــه اهت پرچــم اطالع رســانی و آگاهی بخشــی را ب

ــت. ــان برخاس ــه احترام ت ــد ب ــه بای ــد ک ــق می کنی خل
ــی و  ــئولیت اجتماع ــئت گرفته از مس ــه نش ــما ک ــر ش ــالش بی نظی ت
حرفــه ای شماســت، در بســیاری از بدفرجامی هــا و مصائــب، ملتــی را 

همســو و بــرای همدلــی بســیج کــرد.
ــی  ــا و توســعه و در عیــن  حــال رشــد اخالق ــوم ارتباطــات در ارتق عل
جامعــه نقــش بی همتایــی دارد و ایــن امــر بــر کســی پوشــیده 
ــم  ــانه های کشــور قل ــه در رس ــر کســانی ک ــن خاط ــه همی نیســت. ب
ــر  ــه ب ــی ک ــا اهمیت ــدی و ب ــیار ج ــه بس ــر وظیف ــالوه ب ــد، ع می زنن
ــی  ــانی و آگاهی بخش ــان در اطالع رس ــار مسئولیت ش ــد، ب ــده دارن عه
جامعــه ســنگین و خطیــر اســت. آنــان نشــان دادنــد کــه بــا ایســتایی 

ــد. ســر ســازگاری ندارن
خردمنــدان رســانه ای کشــور، صاحبــان مشــاغل حرفــه ای و دشــواری 
ــی  ــن کاف ــد و همی ــب نمی شناس ــان روز و ش ــه فعالیت ش ــتند ک هس
اســت تــا در ایــن روزهــای آخــر ســال پرفــراز و نشــیب، زحمات شــان 
ــا پاندمــی وحشــتناک نفســش  ــم. در ایــن ســال کــه ب را پــاس بداری

ــرای لحظــه ای هــم  ــه شــماره افتــاده، چــراغ اطالع رســانی کشــور ب ب
خامــوش نشــده و بی درنــگ و اســتوار راه روشــنش را ادامــه داد. 
ــا شــرایط بی ســابقه موجــود، چیــزی جــز  ــه مواجهــه ب ــا ایــن گون آی
وفــاداری و عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی فعــاالن رســانه ای اســت؟

ــوی  ــد از س ــه بای ــم ک ــتیم و برآنی ــان هس ــالش بی نظیرت ــدردان ت ق
ــینید. ــدر نش ــد و در ص ــدر ببینی ــگان ق هم

ــم و  ــک می گوی ــوروز را تبری ــیدن ن ــان فرارس ــما گرامی ــه ش ــه  هم ب
ــایه  ــای س ــی فعالیته ــر تمام ــا ب ــه کرون ــا ک ــن روزه ــم در ای می دان
ــه رســانه ها تحمیــل شــده  ــادی نیــز ب انداختــه، محدودیــت هــای زی
اســــت. نکتــه دقیقــاً همینجاســت کــه »هنــر رســانه« تزریــق امیــد و 
روح شــــادی و ســرزندگی در میــان جامعــه اســت و چــه هوشــمندانه 

ــر« مســلطند.« ــن »هن ــه ای ــم ب اصحــاب رســانه و قل
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

محمدجواد خلیلی
مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی و حوزه مدیرعامل

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی مس: 
هنر اصحاب رسانه تزریق امید و شادی است 
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در نخستین ماه سال به ثبت رسید
عبور از برنامه با رشد ۷ درصدی تولید کاتد

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران براســاس آخریــن آمــار تولیــد، تــا 
ــدی در  ــد ۷ درص ــه رش ــق ب ــاری موف ــال ج ــاه س ــان فروردین م پای

تولیــد مــس کاتــدی شــد.
ــدی  ــعد عب ــرس، س ــس پ ــل از م ــه تق ــه ب ــدن نام ــزارش  مع ــه گ ب
ــن  ــالم ای ــا اع ــس، ب ــرکت م ــارت ش ــزی و نظ ــور برنامه ری ــر ام مدی
خبــر گفــت: تــا پایــان فروردین مــاه ســال ۱۴۰۰ تولیــد مــس کاتــدی 
ــن  ــران درمجمــوع ۲۴ هــزار و ۶۱۵ ت ــع مــس ای ــی صنای شــرکت مل
ــد ۷  ــی، رش ــزار تن ــده ۲۳ ه ــه تعریف ش ــر برنام ــه در براب ــوده ک ب

درصــدی داشــته اســت.
وی بــا بیــان این کــه تولیــد کنســانتره مــس در مجمــوع کارخانه هــای 
ــس  ــدوک و م ــس می ــونگون، م ــس س ــمه م ــس سرچش ــظ م تغلی
چهــل کــوره نیــز طــی ایــن دوره زمانــی، رشــد ۵ درصــدی را تجربــه 
کــرده اســت، گفــت: در طــی ایــن مــدت، شــرکت مــس ۱۰۸ هــزار و 
۳۵۴ تــن نســبت بــه برنامــه تعریف شــده ۱۰۳ هــزار و ۲۶۳ تنــی، بــا 

افزایــش تولیــد کنســانتره مــس روبــرو بــوده اســت.
ــوان شــاخص  ــی به عن ــوی معدن ــد مــس محت ــدی تولی ــه عب ــه گفت ب
ــوده  ــن ب ــزار و ۱۱۳ ت ــی ۲۶ ه ــرکت های معدن ــد در ش ــی تولی اصل
اســت کــه نســبت بــه برنامــه ۲۵ هــزار و ۱۰۳ تنــی رشــد ۴ درصــدی 

داشــته اســت.
مدیــر امــور برنامه ریــزی و نظــارت شــرکت مــس دربــاره کل اســتخراج 
شــرکت مــس از معــادن سرچشــمه، میــدوک، ســونگون چهــل کــوره 
و ســایر معــادن در حــال آماده ســازی طــی ایــن بــازه زمانــی گفــت: 
ــن اســتخراج  ــزار ت ــون و ۷۱۱ ه ــوع ۱۷ میلی ــس در مجم شــرکت م
ــا برنامــه تعریف شــده ۱۴ میلیــون و  داشــته اســت کــه در مقایســه ب

ــوده اســت. 99۷ هــزار تنــی، از رشــد ۱۸ درصــدی برخــوردار ب

ــنگ  ــت س ــرای برداش ــده ب ــه تعیین ش ــت: برنام ــار داش ــدی اظه عب
ســولفوری از معــادن فــوق نیــز تــا پایــان نخســتین مــاه ســال جــاری 
۴ میلیــون و ۷۶۰ هــزار تــن بــوده کــه بــا عملکــرد ۴ میلیــون و ۸۴۷ 

ــوده اســت. ــر ب هــزار تنــی، ۲ درصــد از برنامــه جلوت
مدیــر امــور برنامه ریــزی و نظــارت شــرکت مــس بــا بیــان این که کنســانتره 
مولیبــدن در ایــن مــاه بــا تولیــد ۶۷9 تنــی رشــد ۱۱ درصدی داشــته اســت 
گفــت: تولیــد لجــن الکترولیزی )فلــزات گرانبهــا( ۶۵ تن بــوده اســت که در 

مقابــل برنامــه ۵۷ تنــی رشــد ۱۵ درصدی داشــته اســت.
ــام  ــات مق ــت از فرمایش ــه تبعی ــاری ب ــال ج ــزود: در س ــدی اف عب
ــی و پشــتیبانی  ــع زدای ــتراتژی های مان ــالغ اس ــا اب ــری ب معظــم رهب
همه جانبــه از تولیــد، تالش هــا و سیاســت ها در چارچــوب رونــق 
بخشــی بــه تولیــد بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای درونــی و بــا بهره گیــری 
ــت. ــم برداش ــدم خواهی ــش  ق ــش از پی ــی بی ــای داخل از توانمندی ه

ــی  ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص در ت
ــرد:  ــورت میگی ــورس ص ب

ــوالدی در  ــن ورق ف ــزار ت ــه ۶۶ ه عرض
ــورس کاال  ب

تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بــورس کاالی ایران، روز دوشــنبه 
۶ اردیبهشــت مــاه، میزبــان عرضــه ۴۰ هــزار تــن ورق گــرم، ۱۵ هــزار 
تــن ورق ســرد لــوازم خانگــی، ۷ هــزار و ۴۵۰ تــن ورق گالوانیــزه و ۴ 

هــزار تــن ورق گالوانیــزه لــوازم خانگــی اســت.
بــه گــزارش معــدن نامــه، امــروز و در تــاالر مذکــور ۳۳۰ تــن شــمش 
ــن  ــول، ۸۰ ت ــن مــس مفت ــزار و ۳۰۵ ت ــک ه ــوم ، ی ــاژی آلومینی آلی
ــول  ــن ســیم و مفت ــوم و ۶۰ ت ــول آلومینی ــن مفت ــد، ۴۰ ت ــس کات م

مســی نیزعرضــه مــی شــود.
ــن روز شــاهد عرضــه ۲۷  ــران در ای ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر صادرات ت

ــن گوگــرد اســت. ــر و ۷9 هــزار ت ــن قی هــزا رو 99۵ ت
ــری،  ــواد پلیم ــر، م ــن قی ــزار و ۲۶۱ ت ــزارش، ۴9 ه ــن گ براســاس ای
گوگــرد، لــوب کات و روغــن پایــه نیــز در تــاالر فــرآورده هــای نفتــی 

و پتروشــیمی عرضــه مــی شــود.
بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران نیــز در ایــن روز شــاهد عرضــه ۱۷۰ 
تــن ضایعــات کارتــن، ۲9۰ تــن ضایعــات فــوالدی و ۴۰ تــن پروفیــل 

آلومینیــوم اســت.
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مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد:
 ثبت چندین رکورد در همه تولیدات شهربابک

مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک از رکــورد تولیــدات ماهیانــه مجتمــع 
مــس شــهربابک در فروردیــن ســال ۱۴۰۰ خبــر داد.

ــع  ــر مجتم ــب مدی ــین ابراهیمی نس ــه؛ حس ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
مــس شــهربابک گفــت: در ســال تولیــد؛ پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی هــا 
بــا تــالش و کوشــش حداکثــری همــکاران و حمایــت مدیــران ارشــد، 
مجتمــع مــس شــهربابک موفــق بــه ثبــت چندیــن رکــورد جدیــد در 

تولیــدات ماهیانــه خــود شــده اســت.
مــاه  فروردیــن  در  میــدوک  معــدن  اســتخراج  کل  افــزود:  وی 
ــه در  ــورد ماهیان ــن رک ــه باالتری ــی ک ــوده در حال ــن ب ۵,۷۶۷,۷۸۷ ت
ــد  ــه ۱۳.۶ درص ــوده ک ــن ب ــته و ۵,۰۷۸,۰۰۰ ت ــال گذش ــفند س اس

ــد. ــان می ده ــش نش ــی افزای ــورد قبل ــه رک ــبت ب نس
ابراهیمی نســب ادامــه داد: همچنیــن میــزان تولیــد کنســانتره مصرفــی 
ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــن ب ــاه ۳۶,۲۲۸ ت ــن م ــاد در ای ذوب خاتون آب
ــا رقــم ۳۳,۲۵9 تــن،  ــه در بهمــن گذشــته ب باالتریــن رکــورد ماهیان

۸.9 درصــد افزایــش داشــته اســت.
مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک گفــت: آنــد حاصــل از کنســانتره ذوب 
ــان  ــی در آب ــورد قبل ــر رک ــه در براب ــوده ک ــز ۷,۷۷۳ ب ــاد نی خاتون آب

مــاه گذشــته بــه میــزان ۷,۲۶۷ تــن ۷ درصــد رشــد نشــان می دهــد.
وی همچنیــن خبــر داد: مجتمــع مــس شــهربابک موفــق شــده در آنــد 
تولیــدی ذوب خاتون آبــاد هــم ۱۱,۲۱۰ تــن را بــه ثبــت برســاند کــه 
نســبت بــه رکــورد بهمــن مــاه ســال گذشــته بــه میــزان ۱۱,۱۶۷ تــن، 

۰.۴ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.

ــی  ــرکت مل ــل ش ــام مدیرعام پی
ــبت  ــران به مناس ــس ای ــع م صنای

روز »کار و کارگــر«:
 بــا تکیــه بــر همــت بلنــد و اراده اســتوار شــما موانــع از ســر 

ــود ــته می ش ــد برداش راه تولی
ــی  ــرکت مل ــل ش ــعدمحمدی، مدیرعام ــیر س ــر اردش دکت
صنایــع مــس ایــران، بــا صــدور پیامــی، فــرا رســیدن یازدهم 
ــران  ــام کارگ ــه تم ــر« را ب ــت ماه روز »کار و کارگ اردیبهش

ــت. ــک گف ــس تبری ــت م ــان صنع ــژه سخت کوش به وی

بــه گــزارش معــدن نامــه، یازدهــم اردیبهشــت مــاه در تقویــم ایــران 
ــا  ــام کارگــران عزیــز و گرامــی نام گــذاری شــده اســت ت ــه ن زمیــن ب
ــه  ــی وقف ــای ب ــی از تالش ه ــرای قدردان ــدر ب ــد گران ق ــی باش فرصت

ســربازان فــداکار عرصــه کار، تــالش و تولیــد.
قطعــا کســب دســتاوردهای بی شــمار تولیــدی، کســب رکــورد 
ــرای نخســتین بار در تاریــخ صنعــت مــس و  تولیــد ۲۸۰ هــزار تــن ب
بهره بــرداری از طرح هــای توســعه ای صنعــت مــس ایــران طــی ســال 
گذشــته مدیــون و مرهــون سختکوشــان صنعــت مــس در جــای جــای 
ــا  ــکافند ت ــی را می ش ــه معدن ــه پهن ــان ک ــت؛ از آن ــن اس ایران زمی
ــز ســرخ را می آفریننــد. ــان کــه در گرمــای ســخت طاقت فرســا فل آن

تاریــخ ایــن ســرزمین از یــاد نخواهــد بــرد کــه شــما در ســال ۱۳99 
ــب را  ــرور و تعص ــد و غ ــرکت بودی ــوار ش ــیار دش ــای بس ــار روزه ی

ــه  ــا همــه وجــود کارنام ــا بخشــیدید و در ســخت ترین شــرایط ب معن
ــد. ــق کردی ــرای شــرکت خل درخشــانی ب

ــع  ــد و اراده اســتوار شــما موان ــر همــت بلن ــه ب ــا تکی ــدون شــک ب ب
ــا امســال نیــز همچــون ســال  از ســر راه تولیــد برداشــته می شــود ت
قبــل پرچــم صنعــت مــس ایــران بــر بلنــدای اقتصــاد ایــران برافراشــته 

شــود.
ــران  ــه کارگ ــه هم ــر را ب ــی کارگ ــیدن روز جهان ــرا رس ــب ف اینجان
ــران  ــس ای ــت م ــالش صنع ــران پرت ــژه کارگ ــور به وی ــدر کش گران ق
ــان  ــای گرانقدرش ــا و خانواده ه ــه آن ه ــرای هم ــم و ب ــک می گوی تبری
ــان  ــروردگار عالمی ــروزی از درگاه پ ــتی و پی ــروزی، تندرس آرزوی  به

دارم.
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
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مدیریت عملیات عرضه بورس کاالی ایران ابالغ کرد؛ 
اطالعیه بورس کاال در خصوص روزهای عرضه محصوالت تاالر صنعتی

مدیریــت عملیــات عرضــه بــورس کاالی ایــران بــا صــدور اطالعیــه ای 
از ابــالغ روزهــای عرضــه محصــوالت تــاالر صنعتــی خبــر داد.

ــه  ــت ب ــا عنای ــده: ب ــه آم ــن اطالعی ــه، در ای ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
ــران از روز شــنبه  ــورس کاالی ای ــازار شــرکت ب ــه ب تصمیمــات کمیت
۱۱ اردیبهشــت مــاه عرضــه هــای محصــوالت تــاالر صنعتــی بــه شــرح 

ذیــل انجــام خواهــد شــد:
ــل،  ــه، عرضــه ســیمان، کک، شــمش چــدن و ری ــن اطالعی براســاس ای
ورق ســرد و گالوانیــزه )خــودرو و لــوازم خانگــی( و شــمش بلــوم آلیــاژی 
و همینطــور میلگــرد صنعتــی . تیرآهــن بــال شــیب دار و بــال پهــن در 

روزهــای شــنبه هــر هفتــه خواهــد بــود.
ــد، شــمش  ــرای عرضــه هــای مــس کات همچنیــن روزهــای یکشــنبه ب
ــن  ــده و آه ــانتره، گن ــن، کنس ــنگ آه ــوم، س ــت آلومینی ــص و بیل خال
اســفنجی و نیــز شــمش روی و شــمش ســرب در نظــر گرفته شــده اســت.

عــالوه بــر ایــن، در روزهــای دوشــنبه مــس کاتــد )ســایر شــرکت هــا( 
ــوالد  ــوم و ورق ف ــول آلومینی ــاژی و مفت ــول، شــمش آلی و مــس مفت

مبارکــه عرضــه مــی شــود.
روز ســه شــنبه بــه عرضــه شــمش بلــوم و تختال و ورق ســایر شــرکت 

هــا اختصــاص یافته اســت.
روز ســه شــنبه هــم مقاطــع طولــی شــامل میلگــرد، تیرآهــن، نبشــی 

و ناودانــی عرضــه مــی شــوند.

طی هفته گذشته به ثبت رسید؛ 
معامله ۶۸۶ هزار تن انواع محصول در بورس کاال 

در هفتــه منتهــی بــه 1۰ اردیبهشــت مــاه ۶۸۶ هــزار و ۹۶۳ 
تــن انــواع کاال بــه ارزش بیــش از ۹۳ هــزار میلیــارد ریــال 

در بــورس کاالی ایــران مــورد دادوســتد قــرار گرفــت. 
بــه گــزارش معــدن نامــه؛ طــی هفتــه اخیــر و در تــاالر محصــوالت 
صنعتــی و معدنــی ۳۲۰ هــزار و ۷۶9 تــن انــواع کاال بــه ارزش ۴9 

هــزار و ۱۸9 میلیــارد ریــال معاملــه شــد.

در ایــن تــاالر ۲۶۱ هــزار و ۲۴۵ تــن فــوالد، ۳ هــزار و ۴۶۰ 
ــانتره  ــن کنس ــوم، ۱۲۰ ت ــن آلومینی ــزار و ۳۰۰ ت ــس، ۵ ه ــن م ت
ــن روی و  ــا، ۵۲۰ ت ــزات گرانبه ــانتره فل ــن کنس ــدن، ۲۴ ت مولیب

ــد. ــه ش ــرب معامل ــن س ۱۵۰ ت
ــز  ــران نی ــورس کاالی ای ــاز ب ــراج ب ــاالر ح ــت ت ــر اس ــایان ذک ش
ــود. ــدی ب ــه بن ــن دان ــن ســنگ آه ــزار ت ــان دادوســتد ۵۰ ه میزب

همچنیــن در هفتــه معامالتــی مذکــور در دو بخــش داخلــی و 
ــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی، ۳۶۲ هــزار و  صادراتــی ت
9۳۱ تــن انــواع کاال بــه ارزش ۴۳ هــزار و ۳۳۸ میلیــارد ریــال بــه 

ــروش رســید. ف
در ایــن تــاالر 9۱ هــزار تــن وکیــوم باتــوم، ۱۴۲ هــزار و 9۴۰ تــن 
ــن  ــزار و ۷۶۴ ت ــری، ۳۸ ه ــواد پلیم ــن م ــزار و ۶۳۶ ت ــر، ۵۸ ه قی
ــن  ــزار و ۶۲۰ ت ــوب کات، ۳ ه ــن ل ــزار ت ــیمیایی، ۲۶ ه ــواد ش م
ــه  ــن گوگــرد معامل ــن آرگــون و یــک هــزار ت ــه، ۱۱۰ ت روغــن پای

شــد.
ــورس  ــی ب ــازار فرع ــم در ب ــن کاال ه ــزار و ۲۶۳ ت ــن ۳ ه همچنی

ــید. ــروش رس ــه ف ــران ب کاالی ای
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ارزش و تناژ صادرات در بخش معدن و صنایع معدنیارزش و تناژ صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی

حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی در ســال گذشــته ۷.۶۸ میلیــارد دالر 
ــد و  ــی ده ــان م ــاالنه را نش ــش ۱۱% س ــه کاه ــته ک ــادرات داش ص
ــد %۶  ــانگر رش ــه نش ــارد دالر ک ــز ۳.۴ میلی ــش نی ــن بخ واردات ای

ــه ســال گذشــته اســت. نســبت ب
بخــش عمــده صادرکننــدگان در زنجیــره فــوالد بــا ارزش ۴.۱ میلیــارد 
دالر ۵%- و بــه میــزان 9.۶9 میلیــون تــن بــوده اســت. زنجیــره مــس 
ــا  ــا ارزش ۹۵۸M$ و بــه میــزان ۲۳۲ هــزار تــن، زنجیــره ســیمان ب ب
ارزش ۴۵۸M$ و بــه میــزان ۲۴.۳ میلیــون تــن، زنجیــره روی بــا ارزش 
۳۲۱M$ و رشــد ۱9%+ و زنجیــره آلومینیــوم بــا ارزش ۳۵۷M$ و 
رشــد ۱۷۷%+ بــوده اســت. در ایــن بیــن آهــن اســفنجی بــا کاهــش 
ــون دالر  ــه ارزش ۱۵۸ میلی ــن ب ــزان ۸۷۲9۰۴ ت ــه می ــدی ب ۸ درص

صــادر شــده اســت.
ــت  ــا اف ــی در ســال 99 ب ــع معدن ــدن و صنای صــادرات در بخــش مع
ــعه  ــازمان توس ــای س ــت. آماره ــوده اس ــه رو ب ــی روب ــی و وزن ارزش
ــا افــت ۱۱درصــدی  تجــارت نشــان می دهــد صــادرات ایــن بخــش ب
ارزش نســبت بــه ســال 9۸ بــه بیــش از ۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
رســیده و وزن آن بــا کاهــش ۲۴ درصــدی، ۴۳میلیــون و ۳۲۲ هــزار 
تــن را تجربــه کــرده اســت. بخــش معــدن و صنایــع معدنــی متشــکل 
از ۶ گــروه کاالیــی اســت کــه بــه ترتیــب ارزش صــادرات در ســال 99 
ــی غیرفلــزی«،  ــی فلــزی«، »صنایــع معدن  عبارتنــد از: »صنایــع معدن
»ســایر صنایــع معدنــی فلــزی«، »ســایر صنایــع معدنــی غیرفلــزی«، 

»ســایر معــدن غیرفلــزی« و »ســایر مــواد معدنــی فلــزی.«

ــه  ــوط ب ــرده مرب ــی نام ب بیشــترین صــادرات در بیــن گروه هــای کاالی
صنایــع معدنــی فلــزی اســت کــه البتــه هــم در ارزش و هــم در وزن 
کاالهــای صادراتــی ایــن گــروه شــاهد رونــد کاهشــی نســبت بــه ســال 
ــا  ــزی ب ــی فل ــع معدن ــادرات صنای ــب ص ــن ترتی ــه ای ــم. ب 9۸ بوده ای
افــت ۴۴درصــدی وزنــی بــه ۱۳ میلیــون و ۷۱۸ هــزار تــن رســیده و 
کاهــش ۱۱ درصــدی در ارزش صــادرات ایــن گــروه کاالیــی، صادراتــی 

نزدیــک بــه ۶ میلیــارد دالر را بــه همــراه داشــته اســت.
ــروه »ســایر  ــور، صــادرات در دو گ ــی مذک ــروه کاالی ــان ۶ گ در می
فلــزی«  معدنــی  مــواد  و »ســایر  غیرفلــزی«  معدنــی  صنایــع 
ــال 9۸  ــه س ــبت ب ــی نس ــر ارزش ــم از نظ ــی و ه ــر وزن ــم از نظ ه
ــد  ــا رش ــزی« ب ــی غیرفل ــع معدن ــایر صنای ــته اند. »س ــد داش رش
ــوده و  ــه رو ب ــی روب ــدی وزن ــد ۱۳ درص ــی و رش ــدی وزن ۱۸ درص
»ســایر مــواد معدنــی فلــزی« نیــز ۱9 درصــد رشــد وزنــی و یــک 

ــت. ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــد ارزش ــد رش درص
در ۱۲ ماهــه ســال 99، شــرکت های بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع 
معدنــی کشــور موفــق بــه تولیــد ۲۸ میلیــون و ۳۷۴ هــزار و 9۰۰ تــن 
ــا ســال 9۸ رشــد ۷.۳  فــوالد خــام شــدند، آمــاری کــه در مقایســه ب

ــد. درصــدی نشــان می ده
در ســال 99، مقــدار ۲9۰ هــزار و ۸۰۰ تــن کاتــد مــس )رشــد ۱۴.۵ 
درصــدی(، ۴۴۶ هــزار و ۶۰۰ تــن شــمش آلومینیــوم خالــص )رشــد 
ــن کنســانتره  ــون و ۶۶۸ هــزار و 9۰۰ ت ــک میلی ۵۵.۵ درصــدی( و ی

ــد شــد. ــش ۲.۵ درصــدی( در کشــور تولی زغال ســنگ )افزای
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از سوی وزارت صمت صورت گرفت: 
ــال ۱۴۰۰  ــوالت در س ــی محص ــد برخ ــش تولی ــرای کاه ــزی ب ــه ری برنام

ــر  ــداف در نظ ــا و اه ــزارش برنامه ه گ
ــت،  ــط وزارت صنع ــده توس ــه ش گرفت
معــدن و تجــارت بــرای ســال 1۴۰۰ 
ــه  ــد ک ــان می ده ــدن نش ــش مع در بخ
ــوالد  ــد ف ــش تولی ــازمان افزای ــن س ای
خــام، آهــن اســفنجی، آلومینــا، کاشــی 
ــدف  ــام را ه ــه ج ــرامیک و شیش و س
قــرار داده امــا در مقابــل معتقــد اســت 
کــه تولیــد محصــوالت فــوالدی، کاتــد 
ــیمان  ــوم و س ــمش آلومینی ــس، ش م
ــود؛  ــر ش ــال 1۳۹۹ کمت ــه س ــبت ب نس
ــد  ــاالی تولی ــزان ب ــد می ــر می رس به نظ
ایــن محصــوالت معدنــی در ســال 
گذشــته، دلیــل بــر ایــن تصمیم اســت.

ــه گــزارش معــدن نامــه؛ برنامه هــای وزارت  ب
ــت محــور  ــال ۱۴۰۰ در هف ــرای س صمــت ب
ــای آن،  ــی از محوره ــه یک ــده ک ــف ش تعری
ــا تاکیــد  ــی ب توســعه معــادن و صنایــع معدن
بــر نقشــه راه معــدن در قالــب چهــار برنامــه 

تدویــن شــده اســت.
براســاس جــدول اهــداف کمــی بخــش معدن 
تولیــد محصــوالت  در  معدنــی  و صنایــع 
ــادن و  ــور مع ــت ام ــی، معاون ــب معدن منتخ
ــی وزارت صمــت هدف گــذاری  ــع معدن صنای
ــوالد خــام از ۲۸  ــد ف ــه تولی کــرده اســت ک
ــد  ــن تولی ــزار و 9۰۰ ت ــون و  ۳۷۴ ه میلی
شــده در مجمــوع ســال ۱۳99، فــرار رفتــه و 

ــن برســد. ــه ۳۲ میلیــون ت ب

پــس از آن قصــد دارد آهــن اســفنجی تولیــدی 
داخــل از ۲۷ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن تولیــد 
ــج  ــته، پن ــال گذش ــه س ــی ۱۱ ماه ــده ط ش
ــه  میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن بیشــتر شــود و ب

۳۳ میلیــون تــن برســد.
همچنیــن نقشــه راه تدویــن شــده بــرای ســال 
ــازمان  ــن س ــه ای ــد ک ــان می ده ــاری نش ج
ــا را از  ــد آلومین ــزان تولی ــه می ــد ک می خواه
ــد شــده در ســال  ــن تولی ــزار و ۱۰۰ ت ۲۲9 ه

ــد. ــا ده ــن ارتق ــزار ت ــه ۲۴۰ ه ــته را ب گذش
طبــق برنامــه اعــالم شــده، قرار اســت کاشــی و 
ســرامیک و شیشــه جام نیــز نســبت بــه ســال 
گذشــته، مشــمول افزایــش تولید شــوند. نقشــه 
راه تدویــن شــده حاکــی از آن اســت که کاشــی 
ــر  ــزار مت ــون و ۷۰۰ ه ــج میلی ــرامیک پن و س
مربــع و شیشــه جام ۵۴9 هــزار و ۵۰۰ تــن 

افزایــش تولیــد داشــته باشــند.

ــرامیک از  ــی و س ــد کاش ــاس تولی ــن اس برای
۴۴۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار متــر مربــع بــه ۴۵۰ 
ــد شیشــه جــام از  ــع و تولی ــر مرب ــون مت میلی
یــک میلیــون و ۱۵۰ هــزار و ۵۰۰ تــن بــه یــک 

میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن خواهــد رســید.
برنامه ریــزی بــرای کاهــش تولیــد برخــی 

محصــوالت علیرغــم شــعار تولیــد، …
ــال  ــعار س ــه ش ــالف آنک ــا برخ ــل ام در مقاب
بــر  مانع زدایی هــا(  پشــتیبانی ها،  )تولیــد، 
تولیــد تاکیــد دارد، امــا معاونــت معدنــی وزارت 
صمــت اینگونــه صالح دانســته اســت کــه تولید 
ــوالت  ــوم، محص ــمش آلومینی ــس، ش ــد م کات
فــوالدی و ســیمان در ســال جــاری نســبت بــه 
ــد شــوند. احتمــال  ــر تولی ســال گذشــته، کمت
مــی رود کــه علــت ایــن تصمیــم میــزان بــاالی 
ــد و  ــته باش ــال گذش ــوالت در س ــد محص تولی
ارقــام در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســال جــاری، 

پاســخگوی میــزان تقاضــا باشــد.
طبــق برنامه ریزی هــا تصمیــم گرفتــه شــده 
اســت کــه در ســال ۱۴۰۰، قریــب بــه ۵۸ میلیون 
تــن ســیمان، ۲۳ میلیــون تــن محصــوالت 
ــوم و  ــمش آلومینی ــن ش ــزار ت ــوالدی، ۳۷۰ ه ف

ــد شــود. ــد مــس تولی ــن کات ــزار ت ۲۷۰ ه
ایــن در حالــی اســت کــه در مجمــوع ۱۲ ماهــه 
ــن  ســال گذشــته، ۶9 میلیــون و ۳۸۷ هــزار ت
ــن  ــزار و ۶۰۰ ت ــون و ۶9 ه ــیمان، ۲۵ میلی س
ــن  ــزار و ۶۰۰ ت ــوالدی، ۴۴۴ ه ــوالت ف محص
ــن  ــزار و ۸۰۰ ت ــوم و ۲9۰ ه ــمش آلومینی ش

کاتــد مــس تولیــد شــد.

مدیرعامل شرکت مس خبر داد:
 رشد ۱۱۳ درصدی فروش فملی در فروردین ۱۴۰۰

ــا  ــاه ب ــن م ــران در فروردی ــع مــس ای ــی صنای ــروش شــرکت مل ف
ــه مــدت مشــابه در ســال قبــل  افزایــش ۱۱۳ درصــدی نســبت ب

ــید. ــال رس ــون ری ــه ۱۴,۰۰۷,9۴۶ میلی ب
بــه گــزارش معــدن نامه،فــروش شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران 
ــدت  ــه م ــش ۱۱۳ درصــدی نســبت ب ــا افزای ــاه ب ــن م در فروردی
مشــابه در ســال قبــل بــه ۱۴,۰۰۷,9۴۶ میلیــون ریــال رســید.

ــن  ــالم ای ــا اع ــی ب ــل فمل ــعدمحمدی مدیرعام ــیر س ــر اردش دکت
خبــر گفــت: مقــدار ۳۳ درصــد از درآمــد شــرکت در ایــن مــدت 
۶۷ درصــد از طریــق فــروش  از طریــق فــروش صادراتــی و 

داخلــی بــوده اســت.
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یک شرکت فوالدی به جمع فرابوسی ها پیوست:
درج “فوالد سیرجان” در فهرست نرخ های فرابورس ایران 

ــیرجان  ــوالد س ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ش
فهرســت  در  “فجهــان”  معامالتــی  نمــاد 

شــد. درج  ایــران  فرابــورس  نرخ هــای 
ــع  ــرکت مجتم ــه؛ ش ــدن نام ــزارش مع ــه گ ب
عــام(  سیرجان)ســهامی  فــوالد  جهــان 
ــه  ــرش ب ــرایط پذی ــه ش ــراز کلی ــس از اح پ
عنــوان دویســت و چهــل و ســومین نمــاد 
ــازار  ــرکت در ب ــن ش ــاد و یکمی معامالتی)هفت
اول( در فهرســت نرخ هــای فرابــورس ایــران 

درج شــد.
ایــن شــرکت کــه در ۱9 آبــان ســال گذشــته 
ــزد  ــت ۱۴۰۰ ن ــم اردیبهش ــرش و در یک پذی
ــده  ــت ش ــادار ثب ــورس و اوراق به ــازمان ب س
اســت بــا نمــاد معامالتــی “فجهــان” در 
گــروه فلــزات اساســی، زیرگــروه تولیــد آهــن 

ــوی  ــد ۲۷۱۰ روی تابل ــا ک ــه ب ــوالد پای و ف
ــت. ــته اس ــورس نشس فراب

شــایان ذکــر اســت شــرکت مجتمــع جهــان 
 ۱۳۸۸ ســال  در  ابتــدا  ســیرجان  فــوالد 
ــتان  ــی اس ــعه و آبادان ــرکت توس ــط ش توس
ــه  ــر مجموع ــرکت های زی ــه از ش ــان ک کرم
ــع  صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی صنای
ــس از  ــد و پ ــکیل ش ــت تش ــران اس ــس ای م
تغییراتــی در ســهامداران در حــال حاضــر ۵۱ 
درصــد ســهام متعلــق بــه شــرکت معدنــی و 
ــته  ــای وابس ــرکت ه ــر و ش ــی گل گه صنعت
و ۴9 درصــد ســهام متعلــق بــه صنــدوق 
بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایــع مــس 

ــت. ــه اس ــای تابع ــرکت ه ــران و ش ای
ــارد  ــرکت 9۶۰ میلی ــن ش ــی ای ــرمایه ثبت س

ریــال بــوده کــه پــس از چنــد مرحلــه 
افزایــش ســرمایه بــه ۱۸۵۰۰ میلیــارد ریــال 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــن شــرکت در برنامه هــای خــود  همچنیــن ای
احــداث ۷ کارخانــه را بدیــن شــرح در دســتور 
کار خــود دارد: دو کارخانــه احیــاء بــه ظرفیــت 
دو میلیــون تــن آهــن اســفنجی، دو کارخانــه 
ذوب و ریختــه گــری بــا ظرفیــت دو میلیــون 
تــن شــمش فــوالدی در ســال و ســه کارخانــه 
ــد ۲  ــه ظرفیــت تولی ــاژی ب ــوالد آلی ــورد و ف ن

میلیــون تــن محصــوالت نــوردی و آلیــاژی.

جعفری در جلسه پایش استانی اعالم کرد: 
شناســایی ۳۱ محــدوده امیدبخــش جدیــد معدنــی 

در اســتان یــزد

ــام  ــدرو اع ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
کــرد: بــا اقدامــات اکتشــافی انجام شــده 
در اســتان یــزد، ۳1 محــدوده امیدبخــش 

جدیــد شناســایی شــده اســت.
ــه نقــل از روابــط  ــه گــزارش معــدن نامــه ب ب
ــری در  ــه ا… جعف ــدرو، وجی ــی ایمی عموم
جلســه پایــش معدنی اســتان یزد در راســتای 
ــدرو و  ــن ایمی ــده بی ــد ش ــه منعق ــم نام تفاه
ــن  ــان ای ــا بی ــان 9۸ ب ــزد در آب اســتانداری ی
ــن  ــاد ای ــه مف ــار داشــت: از جمل ــب اظه مطل
تفاهــم نامــه، اجــرای عملیــات مطالعــات 
ــش از  ــعت بی ــه وس ــاف ب ــای اکتش ــه ه پهن
۲۸ هــزار کیلومتــر مربــع و صــدور پروانــه در 

ــود. ــش ب ــای امیدبخ ــدوده ه مح
کنفرانســی  ویدیــو  نشســت  ایــن  در  وی 
ــر  ــر کل دفت ــی، مدی ــد زاده رحمان ــه محم ک
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
یــزد، محمدرضــا علمــدار یــزدی، رئیــس 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــای  ــاون طــرح ه ــو، مع ــد آقاجانل ــزد، محم ی
ــدرو، اردشــیر  ــی ایمی ــع معدن ــدن و صنای مع

ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  ســعدمحمدی، 
صنایــع مــس، داریــوش دیویــده، مجــری 
ایجــاد زیربناهــای الزم در معــادن  طــرح 
ــی زاده،  ــر تق ــی، ناص ــق معدن ــزرگ و مناط ب
ــر  ــر طاه ــو، امی ــرکت چادرمل ــل ش مدیرعام
زاده، مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
معدنــی ایــران و امیــن صفــری، مدیــر مجتمــع 
ــدادی  ــز تع ــاد و نی ــدی آب ــرب و روی مه س
ــزود:  ــدرو حضــور داشــتند،  اف ــران ایمی از مدی
تاکنــون اقدامــات مربــوط بــه ۸ محــدوده 
امیدبخــش معدنــی در ایــن اســتان رفــع شــده 
و اکنــون در مرحلــه دریافــت پروانــه اکتشــاف 
هســتیم. در مــورد ۲۳ محــدوده دیگــر، در 
حــال مذاکــره بــا نهادهــای زیربــط هســتیم تــا 
بتوانیــم موافقــت آنهــا را بــرای دریافــت مجــوز 

ــم. ــب کنی ــاف جل ــرای اکتش الزم ب
گفــت:  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
همچنیــن بــرای معــادن ۱۹C و ۲۰D از 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت درخواســت 
تعهــد داده ایــم تــا پــس از دریافــت آن نســبت 
ــم. ــدام کنی ــاف اق ــه اکتش ــت پروان ــه دریاف ب

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه، در زمینــه 
فعــال ســازی معــادن کوچــک اســتان یــزد در 
ــعه  ــازی و توس ــال س ــا، فع ــرح احی ــب ط قال

معــادن کوچــک مطــرح و مقــرر شــد در قالب 
بســته هــای ســرمایه گــذاری، هماهنگــی الزم 
توســط ایــن طــرح و ســازمان صنعــت، معــدن 

و تجــارت صــورت پذیــرد.
ــزد  ــتان ی ــال 99، اس ــزود: در س ــری اف جعف
ــق  ــازی را محق ــال س ــرای فع ــذاری ب هدفگ
ــه  ــری از برنام ــم گی ــور چش ــه ط ــرده و ب ک
ــرای ســال جــاری  نیــز پیشــی گرفــت کــه ب
نیــز بــا توجــه بــه برنامــه هدفگــذاری جهــت 
فعــال ســازی ۲۰۰ معــدن در کشــور، اســتان 
ــه  ــدن را در برنام ــازی ۵ مع ــال س ــزد فع ی

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ کاری ب
ــرح  ــاره ط ــدرو درب ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــتان  ــن اس ــده در ای ــام ش ــی انج ــای زیربنای ه
ــرق  ــدن ب ــگ ش ــرح رین ــرد: ط ــان ک خاطرنش
شهرســتان خاتــم از پســت مرودســت تــا ابرکوه 
بــا مشــارکت ایمیدرو، بــرق منطقــه ای و بخش 
خصوصــی در اســفند 99 بهــره بــرداری شــد.

ــدرو در ۲ طــرح احــداث  ــه داد: ایمی وی ادام
جــاده معــدن قلعــه خرگوشــی، ســورک- 
هفتهــر، ندوشــن و احــداث جــاده یــزد- 
ندوشــن- ورزنــه نیــز مشــارکت داشــته و ایــن 
ــه ترتیــب ۱۰۰ درصــد و  طــرح هــا اکنــون ب

ــد. ــرفت دارن ــد پیش 9۵ درص
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 مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان خبر داد:
 اعالم نتایج جذب نیروی انســانی پیمانکاران مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک

ــانی  ــروی انس ــذب نی ــی و ج ــون ارزیاب ــی آزم ــج نهای نتای
ــنجان و  ــمه رفس ــس سرچش ــای م ــکاران مجتمع ه پیمان

ــود. ــام می ش ــنبه اع ــروز یکش ــر ام ــهربابک عص ش
بــه گــزارش معــدن نامــه؛ مهنــدس محمدحســین زینلــی مدیرعامــل 
شــرکت صنایــع مــس افــق کرمــان گفــت: نتیجــه آزمــون ارزیابــی و 
ــکاران اصلــی شــاغل در مجتمــع هــای  جــذب نیــروی انســانی پیمان
ــن شــرکت عصــر  ــرای ای ــس سرچشــمه رفســنجان و شــهربابک ب م
ــی  ــز تخصص ــایت مرک ــق س ــاه از طری ــت م ــروز دوازده اردیبهش ام
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه آدرس اینترنتــی www.karasa.ir قابــل 

مشــاهده اســت.
زینلــی بــا تشــکر از مدیر عامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 
فراهــم آوردن شــرایط اســتخدام نیروهــای جدیــد گفــت: نتایــج آزمون 
ــاه  از  ــت م ــروز دوازده اردیبهش ــر ام ــرکت عص ــن ش ــتخدامی ای اس
طریــق ســایت مرکــز تخصصــی دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه آدرس 

ــل مشــاهده اســت. اینترنتــی www.karasa.ir  قاب
ــون  ــان آزم ــی متقاضی ــراض احتمال ــوص اعت ــن درخص وی همچنی
ــت ۱9  ــورخ ۱۸ لغای ــد از م ــی توانن ــان م ــزود: متقاضی ــج اف ــه نتای ب
ــه صــورت الکترونیکــی در ســایت کارآســا نســبت  اردیبهشــت مــاه ب

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ــدام کنن ــود اق ــراض خ ــت اعت ــه ثب ب
ــکان  ــایت ام ــق س ــا از طری ــات صرف ــت اعتراض ــا ثب ــاری کرون بیم

ــود. ــد ب ــر خواه پذی
ــدگان  ــه ش ــده پذیرفت ــکیل پرون ــوص زمــان تش ــی در خص زینل
نهایــی گفــت: بــه زودی  از طریــق ســایت شــرکت صنایــع مــس افــق 

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــانی الزم ص ــان اطالع رس کرم

گروه بین المللی مطالعات مس اعالم کرد؛
 کسری ۵۵9 هزار تنی مس تصفیه شده در ۲۰۲۰

ــن  ــروه بی ــه گ ــار اولی ــاس آم ــر اس ب
المللــی مطالعــات مــس )ICSG(، تــراز 
جهانــی مــس تصفیــه شــده بــا کســری 
۵۵۹ هــزار تنــی در ســال ۲۰۲۰ مواجــه 
ــری ۳۸۳  ــه کس ــبت ب ــه نس ــد ک ش
ــش  ــال ۲۰1۹، افزای ــی در س ــزار تن ه

ــته است داش
ایــن افزایــش کســری عرضــه، ناشــی از تقویت 
تقاضــای مــس کشــور چیــن گــزارش شــده 
اســت. بــدون در نظــر گرفتــن موجــودی مس 
در انبارهــای گمــرک چیــن، کســری عرضــه 
مــس طــی ســال ۲۰۲۰، برابــر بــا ۴۵۶ هــزار 
تــن بــوده کــه کمتــر از رقــم ۵۶۱ هــزار تنــی 
ســال ۲۰۱9 مــی شــود. گــروه بیــن المللــی 
ــا وجــود کاهــش تقاضــای  مطالعــات مــس، ب
ناشــی از کروناویــروس، مصــرف مــس تصفیــه 
ــدی،  ــد ۲،۳ درص ــا رش ــان را ب ــده در جه ش
برابــر بــا ۲۴،9۷۸ میلیــون تــن در ســال 

۲۰۲۰ بــرآورد کــرده اســت.
میــزان تقاضــای مــس جهــان بــه جــز چیــن 
ــدا کــرده کــه  حــدود ۱۰ درصــد کاهــش پی

ناشــی از افــت تقاضــای ۱۵ درصــدی ژاپــن، 
ــا و ۱۰ درصــدی  ــه اروپ ۱۱ درصــدی اتحادی
آســیا بــه جــز چیــن اســت. بــا ایــن حــال بــا 
ــه  ــس تصفی ــدی واردات م ــش ۳۸ درص افزای
شــده بــه چیــن )معــادل ۱،۲ میلیــون تــن(، 
مصــرف مــس در چیــن ۱۳ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت کــه افــت تقاضــای ســایر نقــاط 

جهــان را جبــران کــرده اســت.
ــا توجــه  ICSG  گــزارش کــرده اســت کــه ب
ــه  ــد نیم ــای تولی ــت واحده ــق فعالی ــه تعلی ب
ــیوع  ــر ش ــت تاثی ــی تح ــای مس ــاخته ه س
کروناویــروس طــی اوایــل ســال ۲۰۲۰ در چین 
و کاهــش تقاضــای کشــورهای جهــان بــه جــز 
چیــن، تقاضــای واقعــی صنعــت چین در ســال 

ــری را  ــد کمت ــت و رش ــش یاف ــته کاه گذش
ــه مصــرف ظاهــری نشــان داد. نســبت ب

ــد  ــزارش از ICSG، تولی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــد۱،۴  ــا رش ــده ب ــه ش ــس تصفی ــی م جهان
ــید  ــن رس ــون ت ــه ۲۴،۴۱9 میلی ــدی ب درص
کــه تولیــد از منابــع معدنــی رشــد ۲،۸ 
درصــدی و تولیــد از قراضــه، بــه میــزان ۴،۵ 

ــت. ــش داش ــد کاه درص
ICSG  اظهارداشــت: عرضــه قراضــه بــه 
علــت مشــکالت ناشــی از کروناویــروس و 
ــود و  ــس محــدود ب ــت م ــدن قیم ــن آم پایی
ــه شــده در  ــد مــس تصفی ــر تولی ــر ب ــن ام ای
ــر منفــی گذاشــت. نیمــه نخســت ســال تاثی

ــی در ســال ۲۰۲۰ تغییــر  تولیــد مــس معدن
ــا کاهــش ۱۱ هــزار تنــی  اندکــی داشــت و ب
بــه ۲۰،۵۱۷ میلیــون تــن رســید. تولیــد 
کنســانتره در ســال گذشــته، ۰،۴ درصــد 
ــی و  ــد اســتخراج حالل ــد کات ــش و تولی افزای
الکترووینینــگ، بــه میــزان ۲ درصــد کاهــش 
ــادن  ــت مع ــن، ظرفی ــت. همچنی ــه اس یافت
مــس در ســال ۲۰۲۰ بــا ۲،۵ درصــد افزایــش 

ــید. ــن رس ــون ت ــاالنه ۲۴،۷۶۲ میلی ــه س ب
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مـاه  نخسـتین  تولیـد  جهانـی  گـزارش 
شـد؛  اعـالم   ۲۰۲۱

قیمـت جهانی مـس در چند قدمـی ۱۰ هزار 
شدن  دالر 

ــه  ــای تصفی ــه ه ــادن و کارخان ــت مع ــد و ظرفی ــزان تولی می
ــت. در  ــش یاف ــاه ۲۰۲1 افزای ــتین م ــان در نخس ــس جه م
همیــن حــال قیمــت جهانــی مــس نیــز در چنــد قدمــی 1۰ 

ــت. ــه۰۲ اس ــرار گرفت ــزار دالری ق ه
بــه گــزارش معــدن نامــه بــه نقــل از روابــط عمومــی ایمیــدرو، براســاس تازه 
تریــن گــزارش گــروه مطالعــات بیــن المللــی مــس )ICSG(، معــادن مس 
جهــان در مــاه ژانویــه ۲۰۲۱ میــالدی، حــدود یــک میلیــون و ۷۵۰ هــزار 
تــن مــاده معدنــی تولیــد کردنــد. ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ 
ــش ۴  ــود کــه حاکــی از افزای ــن ب ــزار ت ــون و ۶۸۲ ه ــک میلی ــالدی، ی می

درصــدی تولیــد اســت.
از ایــن میــزان، 9۱۴ هــزار و ۳۰۰ تــن مربــوط بــه قــاره »آمریــکا«، ۳۶۲ هزار 
و ۸۰۰ تــن »آســیا«، ۲۱9 هــزار و ۳۰۰ تــن »آفریقــا«، ۱۷۱ هــزار و ۴۰۰ تن 

»اروپــا« و ۸۲ هــزار و ۶۰۰ تــن مربــوط بــه »اقیانوســیه« بوده اســت.
 افزایش ۴ درصدی ظرفیت معادن مس

در همیــن مــدت، ظرفیــت معــادن مــس جهــان بــه ۲ میلیــون و ۱۶۷ 
هــزار تــن رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ میــالدی 

)۲ میلیــون و ۸۲ هــزار تــن(، حاکــی از افزایــش ۴ درصــدی اســت.

 افزایش 1.۷ درصدی تولید مس تصفیه شده
فعــاالن مــس جهانــی در مــاه ژانویــه ۲۰۲۱، حــدود ۲ میلیــون و 9۷ 
ــدت  ــم در م ــن رق ــد. ای ــد کردن ــه شــده تولی ــس تصفی ــن م ــزار ت ه
ــه  ــود ک ــن ب ــزار ت ــون و ۶۱ ه ــالدی، ۲ میلی مشــابه ســال ۲۰۲۰ می

ــده افزایــش ۱.۷ درصــدی اســت. نشــان دهن
 افزایش حدود ۲ درصدی ظرفیت تولید مس تصفیه شده

ــه هــای مــس تصفیــه شــده در جهــان طــی  ظرفیــت تولیــد کارخان
مــاه ژانویــه ۲۰۲۱ میــالدی، ۲ میلیــون و ۵۶۵ هــزار تــن بــود. کــه در 
ــا رقــم مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ میــالدی )۲ میلیــون و  مقایســه ب

۵۱۱ هــزار تــن(، حــدود ۲ درصــد افزایــش یافــت.
 قیمت جهانی مس در چند قدمی 1۰ هزار دالری

بنــا بــه ایــن گــزارش، قیمــت جهانــی مــس اکنــون )۱۵ اردیبهشــت 
۱۴۰۰( بــه حــدود 99۴۶ دالر در تــن رســیده اســت.

 طی سه ماهه نخست سال جاری میالدی:
 تولید مس گلنکور افزایش یافت

تولیــد مــس شــرکت معدنــی گلنکــور در ســه 
ماهــه نخســت ســال جــاری میــالدی افزایــش 

. فت یا
بــه گــزارش معــدن نامــه بــه نقــل از روابــط 
ــایت  ــل از وب س ــه نق ــدرو، ب ــی ایمی عموم
kitco شــرکت گلنکــور Glencore کــه یکــی 
ــان  ــی جه ــای معدن ــرکت ه ــن ش از بزرگتری
اســت طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
میــالدی شــاهد افزایــش تولیــد مــس نســبت 
ــن  ــت. ای ــل اس ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
شــرکت توانســت طــی مــدت یــاد شــده،۳۰۱ 

هــزار و ۲۰۰ تــن مــس تولیدکنــد کــه حاکــی 
ــه  ــه ماه ــه س ــد ۳ درصــدی نســبت ب از رش

نخســت ســال ۲۰۲۰ میــالدی اســت.
بنــا بــر تــازه تریــن گــزارش شــرکت گلنکــور، 
ــره  ــود به ــل بهب ــه دلی ــد ب ــد تولی ــن رش ای
ــادن  ــات مع ــادن در عملی ــه مع وری و برنام
از جملــه کویاهواســی  آمریــکای جنوبــی 
و   Antamina آنتامینــا   ،  Collahuasi

اســت.  Antapaccay آنتاپکیســی 
کاهش تولید روی و نیکل

طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
میــالدی میــزان تولیــد روی شــرکت گلنکــور 
۲۸۲ هــزار و ۶۰۰ تــن اعــالم شــد کــه شــاهد 
افــت ۴ درصدی)۱۳هــزار تــن کمتــر( نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ میــالدی 
اســت. علــت ایــن امــر کاهــش عیــار در 
معــدن مالیوســکی Maleevsky قزاقســتان 

ــت. ــده اس ــوان ش عن
ــد  ــده، تولی ــاد ش ــدت ی ــی م ــن ط همچنی

 ۱۱ افــت  بــا  شــرکت  ایــن  در  نیــکل 
ــه  ــبت ب ــر( نس ــن کمت ــزار ت ــدی)۳ ه درص
ــالدی ۲۵  ــته می ــال گذش ــابه س ــدت مش م

هــزار و ۲۰۰ تــن بــه ثبــت رســید.
تولیــد فروکــروم گلنکــور نیــز طــی ســه 
ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ میــالدی بــه 
۳99 هــزار تــن رســید کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل رشــد ۳ درصــدی نشــان 

ــد. ــی ده م
ــود را  ــنگ خ ــال س ــد زغ ــرکت تولی ــن ش ای
ــون و ۵۰۰  ــده، ۲۴ میلی ــاد ش ــدت ی ــی م ط
ــت  ــی از اف ــه حاک ــزارش داد ک ــن گ ــزار ت ه
۲۳ درصــدی)۷ میلیــون و ۴۰۰هــزار تــن 
کمتــر( نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
۲۰۲۰ میــالدی اســت. علــت ایــن افــت 
ــکاری در برخــی معــادن  تولیــد، توقــف معدن
ــرات  ــن( و تغیی ــزار ت ــون و ۸۰۰ ه )۳ میلی
اســترالیایی)۲  هــای  پــروژه  در  مختلــف 

ــت. ــن( اس ــزار ت ــون و 9۰۰ه میلی
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طی هفته گذشته رقم خورد؛ 
معامله نزدیک به ۲۵۰ هزار تن فوالد در بورس کاال 

در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس صورت می گیرد: 
بورس کاال میزبان عرضه ۶۶ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن 

در هفتــه منتهــی بــه 1۷ اردیبهشــت مــاه ۶1۷ هــزار و ۴۸۴ 
تــن انــواع کاال بــه ارزش بیــش از ۸۴ هــزار میلیــارد ریال در 
بــورس کاالی ایــران مــورد دادوســتد قــرار گرفــت که ســهم 

فــوالد از ایــن میــزان ۲۴۸ هــزار و ۶۳1 تــن بــود.
ــاالر محصــوالت  ــر و در ت ــه گــزارش معــدن نامــه؛ طــی هفتــه اخی ب
ــه ارزش ۴۸  ــواع کاال ب ــن ان ــزار و ۵۴۱ ت ــی ۳۰۲ ه ــی و معدن صنعت

ــه شــد. ــال معامل ــارد ری ــزار و ۸۳۶ میلی ه
در ایــن تــاالر ۲۴۸ هــزار و ۶۳۱ تــن فــوالد، یــک هــزار و ۳۲۰ تــن 
مــس، ۲ هــزار و ۴۷۰ تــن آلومینیــوم، ۱۲۰ تــن کنســانتره مولیبــدن 

و ۵۰ هــزار تــن کنســانتره ســنگ آهــن معاملــه شــد.
همچنیــن در هفتــه معامالتــی مذکــور در دو بخــش داخلــی و صادراتــی 
تــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی، ۳۱۳ هــزار و ۶۵۰ تــن انــواع 

کاال بــه ارزش ۳۴ هــزار و ۸۵۵ میلیــارد ریــال بــه فــروش رســید.
در ایــن تــاالر ۱۱۲ هــزار و ۵۰۰ تــن وکیــوم باتــوم، 9۷ هــزار و ۶9۵ 
تــن قیــر، ۴۱ هــزار و ۵۷۸ تــن مــواد پلیمــری، ۳۲ هــزار و ۴۸۵ تــن 

ــران روز یکشــنبه  ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر صنعتــی و معدن ت
1۹ اردیبهشــت مــاه میزبــان عرضــه ۳۹ هــزار تــن کنســانتره 

و ۲۷ هــزار تــن گندلــه ســنگ آهــن اســت.
بــه گــزارش معــدن نامــه؛ عــالوه برایــن، ۷ هــزار تــن شــمش و ۷۰۰ 
تــن بیلــت آلومینیــوم، ۲ هــزار و ۵۳۵ تــن شــمش روی، یــک هــزار 
و ۱۶۰ تــن شــمش ســرب، ۴ هــزار تــن مــس کاتــد، ۱۱ هــزار تــن 
ــانتره  ــن کنس ــولفورمولیبدن و ۲۴ ت ــن س ــار، ۱۲۰ ت ــم عی ــس ک م

ــاالر مذکــور عرضــه مــی شــود. فلــزات گرانبهــا نیــز در ت

تــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی بــورس کاالی ایــران نیــز امــروز 
میزبــان عرضــه ۱9۰ هــزار و ۵۰۰ تــن وکیــوم باتــوم اســت.

همچنیــن ۵۶ هــزار و ۱9۲ تــن قیــر، مــواد پلیمــری، مــواد شــیمیایی، 
ــاالر  ــوب کات در ت ــس و ل ــالک واک ــس، اس ــالپس واک ــرد، س گوگ

مذکــور عرضــه مــی شــود.
ــن روز شــاهد عرضــه ۴۷  ــران در ای ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر صادرات ت

ــق رطوبتــی اســت. ــر، گوگــرد و عای ــن قی هــزار و ۳9۰ ت
ــن  ــزار و ۶۸۰ ت ــه ۲ ه ــز عرض ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ب

ــد. ــی کن ــه م ــواع کاال را تجرب ان

مــواد شــیمیایی، ۳۳ هــزار تــن لــوب کات، ۳ هــزار تــن روغــن پایــه، 
۱۰۰ تــن آرگــون و یــک هــزار و ۲۵۰ تــن گوگــرد معاملــه شــد.

ــورس  ــی ب ــازار فرع ــم در ب ــن کاال ه ــزار و ۲9۲ ت ــک ه ــن ی همچنی
ــید. ــروش رس ــه ف ــران ب کاالی ای
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جزییات جدید از پنجمین نمایشگاه معدن کرمان 

ــا امیرتیمــوری از برگــزای پنجمین  بردی
ــخ  ــان در تاری ــدن کرم ــگاه مع نمایش
ــاه 1۴۰۰  ــم تیرم ــا پانزده ــم ت دوازده

ــر داد.  خب
ــه ؛  ــدن نام ــری مع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
بردیــا امیرتیمــوری مدیــر برگــزاری پنجمیــن 
از  کرمــان  معــدن  بین المللــی  نمایشــگاه 
برگــزاری پنجمیــن دوره این رویــداد در تاریخ 
ــر  ــاه ۱۴۰۰ خب ــم تیرم ــا پانزده ــم ت دوازده
ــن  ــگاه تخصصی تری ــن نمایش ــت: ای داد وگف
نمایشــگاه معدنــی کشــور اســت کــه در 
ــی  ــی و غیرآهن ــزات آهن ــرآوری فل ــوزه ف ح
برگــزار می شــود و چنیــن نمایشــگاهی در 
ــود  ــه وج ــور و منطق ــرآوری در کش ــوزه ف ح
ــی  ــگاه در غن ــن نمایش ــزاری ای ــدارد و برگ ن
ــر  ــزان ذخای ــر می ــران از نظ ــتان ای ــن اس تری

ــت.  ــزوده اس ــت آن اف ــر اهمی ــی ب معدن
برگزاری در فضای 1۰ هزار مترمربعی

ــا فضــای برگــزاری  امیرتیمــوری در ارتبــاط ب
معــدن،  بین المللــی  نمایشــگاه  پنجمیــن 
صنایــع معدنــی، فــرآوری مــواد معدنــی 

تجهیــزات وابســته ، نمایشــگاه بین المللــی 
ماشــین آالت معدنــی و راهســازی گفــت: 
امیدواریــم امســال نیــز بــا توجــه بــه فضــای 
۱۰ هــزار مترمربعــی کــه ســال گذشــته 
داشــته ایم بتوانیــم ایــن نمایشــگاه را بــه 

ــم. ــزار کنی ــی برگ خوب
ایــن  از  اســتقبال  میــزان  دربــاره  وی   
ــرکت  ــتقبال ش ــرد: اس ــار ک ــگاه اظه نمایش
ــرکت  ــدگان ش ــی و نماین ــم داخل ــای مه ه
هــای خارجــی بــه حــدی بــوده اســت کلیــه 
ــه فضــای مســقف وجــود داشــته  ــراژی ک مت
اســت رزرو شــده و در حــال رایزنــی هســتیم 
ــای  ــگاهی فض ــادر نمایش ــی چ ــا برپای ــا ب ت
ــا  ــم ت ــش دهی ــود را افزای ــگاهی موج نمایش
بتوانیــم پذیــرای تمامــی عالقــه منــدان 
ــیم  ــم باش ــداد مه ــن روی ــور در ای ــه حض ب
ــا در  ــش فضــای نمایشــگاهی تنه ــه افزای البت
شــرایطی انجــام خواهــد شــد کــه از کیفیــت 

ــود. ــته نش ــزاری کاس برگ
ــی  ــن نمایشــگاه بین المل ــاد آور شــد: ای وی ی
ــوان  ــه عن ــان ب ــتان کرم ــام اس ــا ن ــی ب و مل
ــگاهی  ــم نمایش ــم در تقوی ــداد مه ــک روی ی
دنیــا بــه ثبــت رســیده و امیدواریــم بــا رفــع 
شــدن تحریــم هــای ظالمانــه زمینــه حضــور 
پــر رنــگ تــر شــرکت هــای مطــرح خارجــی 

ــداد فراهــم شــود. ــن روی در ای

هــای  پتانســیل  داد:  ادامــه  امیرتیمــوری   
ــد  ــی می توان ــث معدن ــان در بح ــتان کرم اس
ایــن رویــداد را بــه اثرگذارتریــن روایــداد 
نمایشــگاهی ایــران و خاورمیانــه تبدیــل کند و 
ایــن مهــم می توانــد بــا تمرکــز بــر نــام کرمــان 
بــه عنــوان محــل برگــزاری بــه ثمــر بنشــیند.

گفــت:  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  مدیــر 
ــن دوره از نمایشــگاه در ســطح  ــم ای امیدواری
کیفــی متفاوتــی برگــزار شــود و بــرای بهبــود 
کیفــی محــل و شــرایط زیرســاختی برگــزاری 
ــم. ــه ای ــه کار گرفت ــود را ب ــالش خ ــت ت نهای
ایــن  حضــور شــرکت های بــزرگ در 

ــگاه نمایش
مدیــر برگزارکننــده ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره به 
حضــور شــرکت های بــزرگ و پرقــدرت در ایــن 
دوره از برگــزاری نمایشــگاه گفت: شــرکت هایی 
از جملــه شــرکت ملــی مــس ایــران، مجتمــع 
ــنگ  ــرکت س ــر، ش ــی گل گه ــی و معدن صنعت
شــرکت هایی  جملــه  از  گهرزمیــن  آهــن 
هســتند کــه در ایــن دوره از نمایشــگاه حضــور 
ــا توســعه  ــدوارم ب ــد داشــت. امی جــدی خواهن
فضــای نمایشــگاهی به صورت ســازه اســتاندارد 
ــری از  ــش دیگ ــان بخ ــم میزب ــادری بتوانی چ
شــرکت هــای مهــم متقاضــی باشــیم.با توجه به 
فضــای موجــود تــا کنــون حضــور بیــش از صــد 
شــرکت در ایــن نمایشــگاه قطعــی شــده اســت.
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ــتین  ــی« در نخس ــل »فمل ــخنرانی مدیرعام س
ــس  ــن م ــس آنالی کنفران

ســعدمحمدی”  “اردشــیر  دکتــر 
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
ــس  ــتین کنفران ــران در نخس ــس ای م
یکشــنبه  روز  کــه  مــس  آنایــن 
می شــود،  برگــزار  اردیبهشــت   ۲۶

می کنــد.  ســخنرانی 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامــه، 
در  ســرمایه گذاری  پنهــان  »فرصت هــای 
صنعــت مــس بــا نگاهــی بــر بــازار و معــدن«، 
موضــوع اصلــی ایــن کنفرانــس به شــمار 
ــاالن  ــران و فع ــی رود و کارشناســان و مدی م
ایــن صنعــت نیــز ســخنرانی خواهنــد کــرد.

ــکاری  ــا هم ــه ب ــازی ک ــه مج ــن برنام در ای
ایمیــدرو، شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران، 
انجمــن مــس ایــران و شــرکت فــراوری 
توســط  گنبــد،  تخــت  درخشــان  مــس 
ســایت خبــری- تحلیلــی معــدن ۲۴ برگــزار 
می شــود، صاحب نظــران حــوزه معــادن و 

ــد  ــر می پردازن ــادل نظ ــه تب ــس ب ــت م صنع
بــه  ایــن صنایــع می تواننــد  و صاحبــان 
ــرکت  ــمینار ش ــن س ــن در ای ــورت آنالی ص

ــد. کنن
ــزارش، اســداهلل کشــاورز  ــن گ ــر اســاس ای ب
معــاون معــدن و صنایــع معدنــی وزارت 
ــی مدیرعامــل شــرکت  ــد ضیای صمــت، مجی
صنایــع مــس باهنــر، بهــرام شــکوری رئیــس 
رامــه  اســماعیل  ایــران و  انجمــن مــس 
 BHP Billiton کارشــناس ارشــد ســابق شــرکت
از دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت مجــازی 
هســتند. توســعه پایــدار و حــذف موانــع پیــش 
روی صنعــت، بررســی وضعیــت ســرمایه گذاری 
ــن دســتی و باالدســتی مــس،  ــع پایی در صنای
بررســی آینــده بــازار مــس و ظرفیت هــای 
فعال ســازی  و  اکتشــاف  و  ســرمایه گذاری 
معــادن غیرفعــال مــس، محورهــای ایــن 

ــد. ــکیل می دهن ــن را تش ــش آنالی همای

فتح چهار جام توسط الله های نارنجی فوتسال ایران؛ 
مس سونگون ورزقان قهرمان لیگ برتر فوتسال شد 

ــی  ــم و پایان ــه ده ــان در هفت ــونگون ورزق ــس س ــم م تی
ــر 1  ــه ۷ ب ــا نتیج ــور ب ــال کش ــر فوتس ــگ برت ــی لی قهرمان
ــر  ــگ برت ــی لی ــد و قهرمان ــروز ش ــد پی ــراپ الون ــل ک مقاب
ــال  ــن س ــرای چهارمی ــور را ب ــگاه های کش ــال باش فوتس

ــرد.  ــرار ک ــی تک پیاپ
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامــه؛ تیــم  فوتســال مــس ســونگون 
دارنــده ســه عنــوان قهرمانــی متوالــی در لیــگ برتــر ایــران، قهرمانــی 
و نایب قهرمانــی باشــگاه های آســیا در آخریــن دیــدار از مرحلــه 
ــروز در  ــاعت ۱۶ ام ــز از س ــا در تبری ــل از رقابت ه ــن فص ــی ای نهای

ــد رفــت. ــه مصــاف کــراپ الون ســالن ورزشــی پورشــریفی تبریــز ب
ایــن مســابقه بــا نتیجــه ۷ بــر ۱ بــه نفــع تیــم فوتســال مس ســونگون 
ــی  ــای نارنج ــه »الله ه ــه ب ــونگون ک ــس س ــا م ــید ت ــان رس ــه پای ب
فوتســال ایــران« مشــهور هســتند، قهرمانــی فصــل قبــل لیــگ برتــر 

فوتســال را حفــظ کنــد.
بــا ایــن پیــروزی، تیــم مــس ســونگون توانســت بــرای چهارمیــن بــار 
ــر فوتســال کشــور را از آن خــود  ــی لیــگ برت ــی عنــوان قهرمان متوال
ــر فوتســال شــد  ــخ رقابت هــای لیــگ برت کنــد و اولیــن تیــم در تاری
ــه ۴ جــام قهرمانــی در ۴ ســال متوالــی دســت یافــت. اتفاقــی  کــه ب

کــه در میــان اهالــی فوتبــال بــه »پوکــر قهرمانــی« شــهرت دارد.
ــا کســب ۲۲  براســاس ایــن گــزارش، تیــم مــس ســونگون ورزقــان ب
امتیــاز به عنــوان قهرمانــی رســید، گیتی پســند اصفهــان بــا ۲۰ 
ــوم  ــای دوم و س ــاز در رتبه ه ــا ۱۷ امتی ــاوه ب ــن ایچ س ــاز و س امتی

ــد. ــرار گرفتن ق
داوری ایــن بــازی را مجیــد فراهانــی، مجیــد اکبــری، یوســف افضلــی و 

جــواد فهیمــی راد به عنــوان ناظــر داوری بــر عهــده داشــتند.
ــرد  ــر عملک ــالوه ب ــان ع ــونگون ورزق ــس س ــی م ــان و کادر فن بازیکن
ــه  ــازی جوانمردان ــا انجــام ب ــا ب ــن فصــل، باره ــی چشــمگیر در ای فن

ــد. ــان را برانگیختن ــته پرهیج ــن رش ــه ای ــدان ب ــین عالقمن تحس
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نخســتین کنفرانــس آنایــن مــس 
پنهــان  فرصت هــای  موضــوع  بــا 
مــس  صنعــت  در  ســرمایه گذاری 
ــا  ــدن ب ــازار و مع ــر ب ــی ب ــا نگاه ب
ــس  ــن م ــکاری انجم ــارکت و هم مش
ملــی  شــرکت  ایمیــدرو،  ایــران، 

ــد.  ــزار ش ــس برگ ــع م صنای
ــش روی  ــع پی ــدار و حــذف موان ــعه پای توس
ــرمایه گذاری  ــت س ــی وضعی ــت، بررس صنع
ــس،  ــع پایین دســتی و باالدســتی م در صنای
ــای  ــس و ظرفیت ه ــازار م ــده ب ــی آین بررس
فعال ســازی  و  اکتشــاف  و  ســرمایه گذاری 
معــادن غیرفعــال مــس، محورهــای ایــن 
همایــش آنالیــن بــود. اســداهلل کشــاورز، 
معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی وزارت 
ــوان  ــن عن ــس آنالی ــن کنفران ــت در ای صم
کــرد: وضعیــت زمین شناســی کشــور مــا 
به گونــه ای اســت کــه از زون هــای متالوژنــی 
بســیاری برخــوردار هســتیم و معــادن بســیار 
خوبــی در زمینــه مــس در ایــن کمربنــد قرار 
ــار  ــن آم ــه آخری ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس گرفت
ــدن  ــه ۱۴۸ مع ــم ک ــدن مــس داری ۲۲۵ مع
فعــال اســت و تولیــد کانســنگی حــدود ۱۰۰ 

ــت. ــال را داراس ــن در س ــون ت میلی
وی افــزود: در حــوزه مــس در حــال حاضــر 
۱۶ معــدن در حــال تجهیــز اســت و ۶۵ 
ــدادی از  ــم. تع ــس داری ــال م ــدن غیرفع مع
ــده عمومــی گذاشــته  ــه مزای ــردا ب معــادن ف
خواهــد شــد کــه متقاضیــان می تواننــد 
اقــدام  معــادن  فعال ســازی  بــه  نســبت 
کننــد و همچنیــن ۶۷ واحــد کنســانتره 
در  نیــز  مــس  کاتــد  واحــد   ۴ و  مــس 
ــا در  ــن واحده ــی ای ــت. پراکندگ ــور اس کش
ــا در  ــده آن ه ــف دارد و عم ــهرهای مختل ش

کرمــان و آذربایجــان اســت.
کشــاورز بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت مس در 
ماه هــای اخیــر عنــوان کــرد: افزایــش قیمــت 
مــس ســبب شــده پتانســیل هایی کــه در 
حــوزه مــس مغفــول مانــده بودنــد فعال شــوند 
و معــادن کوچــک ایــن حــوزه شــکل گرفته و 

قیمــت  پیش بینی شــده  شــده اند.  فعــال 
مــس تــا ۱۵ هــزار دالر هــم پیــش خواهد رفت 
کــه بــرای کشــور مــا نویــدی اســت تــا از ایــن 
فرصــت اســتفاده بهینــه کنیــم. امیدواریــم در 
آینــده نیــز بــا توجــه بــه سیاســت های وزارت 
صمــت واحدهــای پایین دســتی بیشــتری 

شــکل گیــرد.
و  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
تصریــح  صمــت  وزارت  معدنــی  صنایــع 
کــرد: خردادمــاه امســال نیــز بســته های 
ــدن  ــوزه مع ــدی در ح ــرمایه گذاری جدی س
اعــالم خواهــد شــد و یــک بســته آزمایشــی 
هرمــزگان  اســتان  در  مــس  بــرای  نیــز 

اســت. شــده  پیش بینــی 
ــایر بســته های ســرمایه گذاری  ــت: س وی گف
اســتان  در  روی  و  ســرب  حوزه هــای  در 
ــتان های  ــدن در اس ــن ۶ مع ــران، همچنی ته
ــرای  ــتان ب ــتان و کردس ــتان و بلوچس سیس
واحدهــای فــرآوری و مجموعه هایــی کــه 
تعهــد احــداث واحــد فــرآوری را داشــته 

ــد. ــد ش ــه خواه ــند ارائ باش
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از برگــزاری 
ــی از طــرح آزادســازی حــدود  ــن رونمای آیی
۶ هــزار محــدوده و معــدن غیرفعــال کشــور 

نیــز توســط وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت 
ــر داد. خب

ــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: نظــر  کشــاورز ب
بــه اجــرای برنامه هــای راهبــردی وزارت 
اعالمــی  برنامه هــای  و همچنیــن  صمــت 
ــوزه  ــارت در ح ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کشــور  در  بــار  نخســتین  بــرای  معــدن 
طــرح بــزرگ آزادســازی معــادن غیرفعــال و 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــور اج ــف کش بالتکلی
معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی وزارت 
صمــت خاطرنشــان کــرد: طــرح بــزرگ 
ــف  ــادن بالتکلی ــا و مع ــازی محدوده ه آزادس
برنامه هــای  مهم تریــن  ازجملــه  کشــور 
رزم حســینی از ابتــدای دوره وزارت بــوده 
اســت و آزادســازی ایــن حجــم و تعــداد 
از محدوده هــای معدنــی در کشــور بــرای 
نخســتین بــار رخ می دهــد کــه اهــداف 
از  اســتفاده  همچــون  بســیاری  آثــار  و 
تأمیــن  کشــور،  خــدادادی  ظرفیت هــای 
مراکــز  اولیــه  مــواد  از  بزرگــی  بخــش 
ــف  ــوازن مناطــق مختل ــدی، توســعه مت تولی
کشــور به ویــژه مناطــق محــروم و کمتــر 
در  گســترده  اشــتغال زایی  و  برخــوردار 
زنجیره هــای  و  صنایــع  و  معــدن  حــوزه 

می کنــد. دنبــال  را  وابســته 

اســداهلل کشــاورز، معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی وزارت صمــت در نخســتین کنفرانــس 
آنالیــن مــس مطــرح کــرد: 

از فرصــت افزایــش قیمــت مــس اســتفاده بهینــه کنیــم/ آزادســازی 
ــف  ــادن بالتکلی ــا و مع محدوده ه
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ســعدمحمدی، مدیرعامــل شــرکت 
ملــی مــس ایــران مطــرح کــرد: 
ســال گذشــته 9۷ درصــد از مــس 
ــی  ــرکت مل ــور در ش ــدی کش کات
صنایــع مــس ایــران تولیــد شــد 

ــس  ــی م ــرکت مل ــذاری ش ــعدمحمدی هدف گ ــیر س  اردش
ــا  ــر دنی ــرکت برت ــه ای در ده ش ــه رتب ــتیابی ب ــران را دس ای

ــرد. ــوان ک عن
ــیدن  ــا رس ــدف م ــت: ه ــران گف ــس ای ــی م ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــک  ــده ای نزدی ــم در آین ــه امیدواری ــر دنیاســت ک ــه ده شــرکت برت ب

ــم. ــگاه ببینی ــن جای ــان را در ای خودم
ــدی  ــن مــس کات ــزار ت ــرد: از ۲9۰ ه ســعد محمــدی خاطرنشــان ک
تولیدشــده در ســال 99 بیــش از ۲۸۰ هــزار تــن معــادل 9۷ درصــد 

در شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران تولیــد شــد.
ــورها  ــر کش ــس در دیگ ــه م ــی عرض ــش بین ــه پی ــه ب وی در ادام
ــال  ــی از س ــال کار فعل ــادن در ح ــه از مع ــت: عرض ــت و گف پرداخ
ــر خــود  ــان عم ــه پای ــادن ب ــرا مع ــد داشــت زی ۲۰۲۴ کاهــش خواه
ــون  ــه ۲۰ میلی ــال ۲۰۲۶ ب ــد در س ــن تولی ــوند بنابرای ــک  می ش نزدی
و در ســال ۲۰۳۱ بــه ۲۸.۲ میلیــون نیــاز مبــرم بــه توســعه را نشــان 
می دهــد. )مصــرف کل کاتــد بــه ۳۵.۸ میلیــون تــن می رســد(. ۱99 
ــرداری  ــه بهره ب ــا ســال ۲۰۳۱ ب پــروژه محتمــل کــه ممکــن اســت ت
برســند، بررســی شــده اند. ۷۲ پــروژه محتمــل و ۱۲۷ پــروژه ممکــن 
ــان ۴  ــن می ــن قیمــت بلندمــدت استفاده شــده کــه در ای ــرای تعیی ب
پــروژه تــا ســال ۲۰۳۱ بــه پایــان عمــر خــود می رســد و  ۱9۵ پــروژه 
بــا مجمــوع تولیــد ۱۰.۶ میلیــون تــن در ســال ۲۰۳۱ باقــی می مانــد.

ــا نخســتین عنصــر ســرمایه گذاری را  ــه اروپ ــرد: اتحادی ــوان ک وی عن
مــس در نظــر گرفتــه اســت. در ســال ۲۰۵۰ میــزان تأمیــن انــرژی از 
ــذا تنهــا عنصــر اســتراتژیک  ــد ل ــه ۱۳ درصــد کاهــش می یاب نفــت ب

عنصــر مــس اســت. در کشــور پــرو ۸.۵ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
صــورت می گیــرد. کشــور کنگــو نیــز وارد مســیر تولیــد مــس شــده 
ــد. در  ــرمایه گذاری می کن ــه س ــن زمین ــز در ای ــارد دالر نی 9.۷ میلی
ــا  ــت ام ــرمایه گذاری اس ــزان س ــارد دالر می ــکا 9.۷ میلی ــور امری کش
ــا ۴  ــه مجموع ــم ک ــر گرفتی ــق در نظ ــه دو اف ــران در دو مرحل در ای
ــه  ــرد ک ــرمایه گذاری صــورت می گی ــق س ــر دو اف ــارد دالر در ه میلی
نشــان می دهــد کــه عــدد مــا ایــن عــدد منطقــی و درســتی نســبت 

بــه دیگــر کشــورها اســت.
ــک  ــار ی ــق آم ــر طب ــس ب ــش م ــرمایه گذاری در بخ ــزود: س وی اف
ســرمایه گذاری کامــاًل اقتصــادی اســت. تــا ســال ۲۰۳۱ امــکان اینکــه 

قیمــت مــس کمتــر از ۷ هــزار دالر قــرار گیــرد ممکــن نیســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا اشــاره بــه افزایــش 
ســهم و نقــش مصــرف بــرق در انرژی هــای جهانــی از ۱9 درصــد فعلی 
ــزوم توســعه ســرمایه گذاری ها  ــر ل ــا ســال ۲۰۵۰، ب ــه ۴9 درصــد ت ب

در ایــن حــوزه تأکیــد کــرد.
وی گفــت: میــزان برداشــت مــاده معدنــی در معــادن تــا ســال ۲۰۲۴ 
شــروع بــه کاهــش خواهــد کــرد چــون چنــد فقــره از معــادن کشــور 
ــز در حــال  ــار نی ــه انتهــا خواهــد رفــت و همچنیــن کاهــش عی رو ب

اتفــاق افتــادن اســت.
ــد و  ــده تولی ــال آین ــر از ۱۰ س ــت: در کمت ــان داش ــعدمحمدی بی س
ــی  ــد و پیش بین ــن می رس ــون ت ــه ۱۷ میلی ــس ب ــی م ــتخراج معدن اس
می شــود بــا شــرایط موجــود تولیــد مــس تصفیه شــده بــه ۲۸ میلیــون و 
۲۰۰ هــزار تــن و مــس کاتــدی بــه ۳۵ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن برســد.

برگزاری دو نشست تولید در مجتمع مس شهربابک و سرچشمه رفسنجان 
ــور  ــا حض ــه ب ــت جداگان ــی دو نشس ط
ســعد محمدی  اردشــیر  دکتــر 
ــت  ــس، نشس ــرکت م ــل ش مدیرعام
مــس  مجتمع هــای  در  تولیــد 
شــهربابک و سرچشــمه رفســنجان 

برگــزار شــد. 
پایــگاه خبــری معدن نامــه؛  بــه گــزارش 
ــا حضــور دکتــر  ــه ب طــی دو نشســت جداگان
ــرکت  ــل ش ــعد محمدی مدیرعام ــیر س اردش

ــس  ــای م ــد در مجتمع ه ــس نشســت تولی م
ــزار  ــنجان برگ ــمه رفس ــهربابک و سرچش ش

شــد.
در ایــن نشســت ها محــراب احمدیــان معــاون 
سیســتم های  و  انســانی  ســرمایه  توســعه 
مشــاور  خلیلــی  محمدجــواد  اطالعاتــی، 
عمومــی  روابــط  مدیرگــروه  و  مدیرعامــل 
مدیــر  احمــدی  مــس، حســین  شــرکت 
رفســنجان،  سرچشــمه  مــس  مجتمــع 

حســین ابراهیمی نســب مدیــر مجتمــع مــس 
شــهربابک و معاونــان، مدیــران و مجریــان هــر 

دو مجتمــع حضــور داشــتند.
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ضیائی، مدیرعامل شرکت صنایع مس باهنر مطرح کرد: 
افزایش قیمت جهانی مس متأثر از کاهش موجودی انبارهای جهانی مس و الیحه 

اخیر دولت شیلی در افزایش پلکانی مالیات بر معادن 
مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس 
ــر را  ــس باهن ــرکت م ــه ش ــر برنام باهن
ــدف  ــا ه ــس ب ــدن م ــه مع ــتیابی ب دس
ــادرات  ــش ص ــت و افزای ــش قیم کاه

نــد.  می دا
ــس  ــع م ــرکت صنای ــل ش ــی، مدیرعام ضیائ
باهنــر در معرفــی ایــن شــرکت عنــوان کــرد: 
ــای  ــدف ارتق ــا ه ــال ۶۷ ب ــر از س ــس باهن م
صنایــع جنبــی مــس در اســتان کرمــان ایجاد 
شــد و رســالت اصلــی آن تأمیــن محصــوالت 
ــون  ــود و تاکن ــع ب ــرای صنای ــت ب پایین دس
۳۴ هــزار قلــم تجهیــزات بــرای صنایــع 
ــه  ــن زمین ــرده و در ای ــازی ک کشــور آماده س
ــی،  ــی، گرمایش ــع  سرمایش ــوالت صنای محص
خــودرو و صنایــع نظامــی اقدامــات مناســبی 

ــام داده اســت. انج
وی افــزود: شــرکت صنایــع مــس شــهید 
خــود  فعالیت هــای  گســترش  بــا  باهنــر 
ــرده و  ــداث ک ــه اح ــس جداگان ــه م کارخان
ــا را از  ــن روزه ــروغ تری ــی از پرف ــروز یک ام
چنــد جهــت بــرای ایــن شــرکت شــاهد 

هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس باهنــر 
باهنــر  شــهید  مــس  داشــت:  اظهــار 
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــت ک ــه ای اس مجموع

دیگــر  بــزرگ  شــرکت های  وجــود  بــا 
ــوان  ــی به عن ــد بیرون ــا از دی ــود ام ــگ نب پررن
ــا تولیــدات متنــوع و تنــوع  شــرکتی خــاص ب
کارخانه هــا محســوب می شــود کــه افــراد 
ــده دانشــگاه های کشــور را  ــه و آموزش دی نخب
در هــر صنعــت زیرمجموعــه جــذب می کنــد.

وی در ادامــه دالیــل افزایــش قیمــت جهانــی 
مــس را کاهــش موجــودی انبارهــای جهانــی 
در  شــیلی  دولــت  اخیــر  الیحــه  مــس، 
افزایــش پلکانــی مالیــات بــر معــادن، افزایــش 
ــی،  ــرکت های چین ــس از ش ــرای م ــا ب تقاض
تأثیــرات تعطیلــی میان مــدت تولیدکننــدگان 

ــرو و زامبیــا و اتخــاذ سیاســت های  شــیلی، پ
اقتصــادی انبســاطی در امریــکا بــا اهــرم نــرخ 

بهــره پاییــن دانســت.
ضیائــی افــزود: ۴۴ درصــد تولیــد مــس ایــران 
ــا  ــوده و ب ــی ب ــته صادرات ــال گذش در ۱۵ س
ــس و  ــی م ــت جهان ــش قیم ــه افزای ــه ب توج
ــام  ــام و نیمه خ ــوالت خ ــواع محص ــد ان تولی
مســی، حضــور پررنگــی در بازارهــای جهانــی 

می شــود. پیش بینــی 
در  ســرمایه گذاری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــد.  ــدت باش ــق بلندم ــا اف ــادن ب ــش مع بخ
ــس  ــی م ــت جهان ــد قیم ــه رش ــه ب ــا توج ب
نســبت بــه ســایر فلــزات در چنــد مــاه 
گذشــته و همچنیــن حرکــت دنیــا بــه ســمت 
می شــود  پیش بینــی  پــاک،  انرژی هــای 
ــرای ۸  ــا ب ــاهد تقاض ــده ش ــال آین در ۱۰ س
میلیــون تــن مــس اضافــه خواهیــم بــود کــه 
ــت و ۵  ــد جمعی ــی از رش ــون آن ناش ۳ میلی
میلیــون باقی مانــده ناشــی از تغییــر رویکــرد 
دنیــا در اســتفاده از انــرژی خواهــد بــود کــه 
ــتفاده از  ــرای اس ــا ب ــش تقاض ــب افزای موج

انــرژی پــاک می شــود.
وی در آخــر تأکیــد کــرد: برنامــه شــرکت مس 
ــا هــدف  ــه معــدن مــس ب ــر دســتیابی ب باهن

کاهــش قیمــت و افزایــش صــادرات اســت.

انتصاب عضو جدید هیات مدیره شرکت مس 
ــد  ــو جدی ــوان عض ــی به عن ــدی اهراب ــی، مه ــی حکم ط
هیــات مدیــره شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران منصــوب 

شــد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معــدن نامــه , بــر اســاس ایــن حکــم دکتر 
ــوان نماینــده موسســه صنــدوق بازنشســتگی  ــه عن ــی ب مهــدی اهراب
ــران  ــع مــس ای ــی صنای ــره شــرکت مل ــات مدی شــرکت مــس در هی

ــد. ــور می یاب حض
ــه  ــش آموخت ــالمی و دان ــگاه آزاد اس ــتاد دانش ــی، اس ــدی اهراب مه

ــت. ــری اس ــع دکت ــنجی در مقط ــاد س ــش اقتص ــاد در گرای اقتص
ــره شــرکت  ــات مدی ــد هی ــی عضــو جدی از ســوابق مدیریتــی و اجرای
مــس مــی تــوان بــه مدیریــت امــور فــروش، مدیریــت امــور حقوقــی، 
ــی  ــرکت مل ــی ش ــت هماهنگ ــی و معاون ــت هماهنگ ــاور معاون مش

ــران اشــاره کــرد. ــع مــس ای صنای
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دومیــن مرحلــه از طــرح ” اقتصــاد 
ــر ”  ــای برت ــرکت ه ــا ش ــی ب مقاومت
ــن وزارت  ــه بی ــم نام ــاء تفاه ــا امض ب
صنعــت، معــدن و تجــارت و ۵ شــرکت 
بــزرگ تولیــدی روز چهارشــنبه ۲۹ 

ــد.  ــرا ش ــت اج اردیبهش
ــه  ــه ب ــری معدن نام ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
نقــل از شــاتا؛ در آییــن امضــای ایــن تفاهــم 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــا وزی ــه ه نام
اســتانداران، نماینــدگان مجلــس شــورای 

قضایــی  دســتگاه  مســئولین  و  اســالمی 
ــتند. ــور داش حض

موضــوع  و  طــرح   ۱۰۰ تفاهم نامه هــا 
معــدن  بخش هــای  در  را  ســرمایه گذاری 
ــع  ــی و صنای ــوازم خانگ ــی، ل ــع معدن و صنای

می شــود. شــامل  غذایــی 
در گام دوم از اجــرای طــرح اقتصــاد مقاومتــی 
بــا شــرکت های برتــر، شــرکت های ملــی 
صنایــع مــس ایــران، شــرکت معدنــی و 
صنعتــی گل گهــر، گــروه صنعتــی زر، شــرکت 
ایــران رادیاتــور و شــرکت ســنگ آهــن گهــر 

ــن حضــور داشــتند. زمی
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ۲۶ موضوع 
بــه ارزش ۳ میلیــارد یــورو، گــروه صنعتــی زر 
)زر مــاکارون( ۱۸ طــرح بــه ارزش ۲ میلیــارد 
ــه  ــوع ب ــن ۱9 موض ــر زمی ــرکت گه دالر، ش
ــر  ــورو، شــرکت گل گه ــارد ی ارزش ۱.۷ میلی
۳۶ موضــوع بــه ارزش ۵ میلیــارد یــورو و 

ایــران رادیاتــور دو موضــوع بــه ارزش ۴۰ 
ــه امضــا رســاندند. ــون دالر ب میلی

اول  مرحلــه  در  کــه  ذکراســت  شــایان 
اجــرای ایــن طــرح )اســفندماه ۱۳99( بــا 
ــا  ــروژه و ب ــب ۶۲ پ ــرکت در قال ــور ۵ ش حض
ــارد  ــزار میلی ــش از۱۵۲ ه ــرمایه گذاری بی س
ــد . ــا ش ــکاری امض ــه هم ــم نام ــان تفاه توم

در آن مرحلــه، شــرکت های معدنــی و صنعتــی 
چادرملــو، شــیرین عســل، آلومینیــوم المهدی، 
ماشــین ســازی اراک و نفــت ســپاهان تفاهــم 
نامــه هــای همــکاری بــا موضوعــات معــدن و 
صنایــع معدنــی، صنایــع پتروشــیمی، ماشــین 
ــت،  ــا وزارت صنع ــی ب ــع غذای ــازی، صنای س

معــدن و تجــارت امضــا کردنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه طــرح اقتصــاد 
ــدف  ــا ه ــر ب ــرکت های برت ــا ش ــی ب مقاومت
ــوان  توســعه ســرمایه گــذاری و اســتفاده از ت

شــرک هــای بــزرگ اجــرا می شــود.

ــی  ــرکت مل ــل ش ــعدمحمدی مدیرعام ــیر س ــر اردش دکت
صنایــع مــس ایــران بــا صــدور پیامــی؛ ۲۷ اردیبهشــت مــاه؛ 

ــت. ــی داش ــی« را گرام ــات و روابط عموم »روز ارتباط
اردشــیر  پیــام  پایــگاه خبــری معدن نامــه؛ متــن  بــه گــزارش 
ــن  ــران بدی ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــعدمحمدی،مدیرعامل ش س

ــت: ــرح اس ش
ــی کــه  ــه همــه عزیزان ــد ب ۲۷ اردیبهشــت فــرا رســید؛ روزی کــه بای
ــا همتــی مضاعــف مشــغول  ــط عمومــی ب در حــوزه ارتباطــات و رواب

ــت. ــید گف ــته نباش ــوت و خس ــدا ق ــتند خ ــانی هس خدمت رس
ــر  ــا تاثی ــات و داده ه ــی اطالع ــال آن ــان انتق ــه جری ــه ای ک در زمان
دارد  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  ســازمان ها  ســودآوری  در  بســزایی 
وجــود یــک روابــط عمومــی قدرتمنــد و مســلط بــه تمامــی ابزارهــای 
ــیر رو  ــری و مس ــتر، رقابت پذی ــودآوری بیش ــکان س ــانی ام اطالع رس
بــه رشــد ســازمان را در تمامــی ســطوح فراهــم می کنــد. افــزون بــر 
ــده  ــی و در هم تنی ــد اجتماع ــبکه های قدرتمن ــربرآوردن ش ــن، س ای
ــرایط  ــی را در ش ــط عموم ــش رواب ــره نق ــره و ناس ــار س ــدن اخب ش
کنونــی بــرای انتقــال اطالعــات صحیــح بــه افــکار عمومــی و ذینفعــان 

پررنگ تــر و وظیفــه اش را ســنگین تر می ســازد.
ــان  ــات سختکوش ــتاوردها و زحم ــی دس ــدون بازنمای ــک، ب ــدون ش ب
ــمار  ــعه ای  بی ش ــدی و توس ــای تولی ــت رکورده ــس در ثب ــت م صنع
تحریم هــای  ســخت ترین  معــرض  در  کشــور  کــه  شــرایطی   در 

ــر  ــکان پذی ــا ام ــن موفقیت ه ــداوم ای ــت ت ــرار داش ــه ق ناجوانمرادان
ــود. نب

اینجانــب بــا تبریــک ایــن روز مبــارک بــه همه فعــاالن خســتگی ناپذیر 
ــژه همــکاران  ــه وی ــط عمومــی، ب ــد حــوزه ارتباطــات و رواب و خردمن
ــی  ــرکت مل ــل ش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــوزه رواب ــگر ح تالش
ــتی و  ــالمتی و تندرس ــزان س ــن عزی ــه ای ــرای هم ــران،  ب ــع ای صنای

ــت دارم. آرزوی موفقی
اردشیر سعدمحمدی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

پیام تبریک مدیرعامل شرکت مس به مناسبت روز روابط عمومی: 
روابط عمومی قدرتمند، رشد سازمان را تضمین می کند 

با حضور وزیر صمت، استانداران، نمایندگان مجلس و مسئولین قضایی انجام شد؛ 

امضای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری میان وزارت صمت و ۵ شرکت بزرگ 
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صورت گرفتــه  الزم  برنامه ریزی هــای 
تــا ظــرف ۴ ســال آینــده درآمــد 
ــه  شــرکت مــس از ۲،۵ میلیــارد دالر؛ ب
ــه  ــد ک ــش یاب ــارد دالر افزای ۴،۵ میلی
ــه  ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض همی
ایــران در تولیــد مــس جــزو 1۰ کشــور 

ــرد.  ــرار گی ــا ق ــر دنی برت
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامــه؛ دکتــر 
اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل »فملــی« بــا 
بیــان ایــن مطلــب در جلســه تولیــد مجتمــع  
ــال  ــت: از س ــنجان گف ــمه رفس ــس سرچش م
ــس  ــادن م ــار مع ــزان عی ــا ۲۰۳۱ می ۲۰۲۴ ت
ــد  ــدا خواه ــی پی ــش قابل توجه ــا کاه در دنی
کــرد و ۴ معــدن بــزرگ دنیــا بــه پایــان عمــر 
ــه همــراه  خــود می رســند کــه ایــن موضــوع ب
ــت  ــش قیم ــه افزای ــر ب ــا، منج ــش تقاض افزای
مــس در شــرایط کنونی شــده اســت.مدیرعامل 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران تاکیــد کــرد: 
چیــن بــرای ســال ۲۰۲۲ بــا توجــه بــه حجــم 
گــردش مالــی ســاالنه بیــش از ۱۴،۷ تریلیــون 
دالر، رشــد اقتصــادی 9 درصــد را تعییــن   کــرد 
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــوع بیانگ ــن موض ــه ای ک
تقاضــا در دنیاســت. از ســوی دیگــر کشــورهای 
ــادی  ــد اقتص ــق رش ــرای تحق ــز ب ــی نی اروپای
برنامه ریزی هایــی   ۲۰۲۲ ســال  در  مدنظــر 
را انجــام داده انــد کــه در پــی آن افزایــش 
تقاضــا رخ خواهــد داد و بــا توجــه بــه کاهــش 

ــش  ــس افزای ــاژی، قیمــت م ــدن و تن ــار مع عی
ــعدمحمدی  ــد کرد.س ــدا خواه ــی پی قابل توجه
افــزود: ۱99 پــروژه مــس در دنیــا در حــال 
شــکل گیری و راه انــدازی اســت کــه مقــرر شــده 
تــا ســال ۲۰۳۱ کمبــود ناشــی از تقاضــا  بابــت 
پایــان عمــر ۴ معــدن را جبــران کنــد. در همین 
خصــوص قــرار اســت ۱۰،۶ میلیــون تــن مــس 
توســط ایــن پروژه هــا تأمیــن و جایگزیــن شــود. 
ــف تقســیم  ــا در کشــورهای مختل ــن پروژه ه ای
ــن تقســیم بندی ها  ــم در ای ــران ه ــه ای شــده ک
ــن  ــتیم در ای ــور دارد و توانس ــا حض و ارزیابی ه
پروژه هــا قــرار بگیریــم. وی ادامــه داد: بــه طــور 
مثــال شــیلی قــرار اســت بــا ســرمایه گذاری ۲۷ 
ــن  ــزار ت ــون و ۳۰۰ ه ــک میلی ــارد دالر، ی میلی
ــرو  ــور پ ــد. کش ــه کن ــود اضاف ــدات خ ــه تولی ب
می خواهــد تــا ســال ۲۰۳۱ بــا ۱۴میلیــون دالر 
ــدات  ــه تولی ــن ب ــزار ت ــرمایه گذاری، ۶۵۰ ه س
خــود بیفزایــد. آمریــکا نیــز قــرار اســت حــدود 
۱۰ میلیــارد دالر در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری 
کنــد. ســعدمحمدی بــا اشــاره بــه اینکه شــرکت 
ملــی صنایــع مــس ایــران هــم در ایــن پروژه هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــه، اظه ــرار گرفت ق
ــبختانه  ــه خوش ــور و درحالی ک ــای مذک پروژه ه
ایــران نیــز در ایــن ظرفیت ســازی لحــاظ شــده، 
ــه ۶۰۰  ــم ظرفیــت تولیــد خــود را ب قصــد داری
هــزار تــن مــس کاتــد برســانیم کــه ایــن بــدان 
معناســت کــه ۳۰۰ هــزار تــن ظرفیــت جدیــد 

ــم. ــاد کرده ای ایج

وی تاکیــد کــرد: زمانــی کــه بــه آمــار و ارقــام 
ــی  ــم پ ــه مه ــن نکت ــه ای ــم؛ ب ــگاه می کنی ن
ــه  ــورمان در مقایس ــد کش ــه تولی ــم ک می بری
ــزار  ــد ۶۰۰ ه ــه می خواه ــرو ک ــور پ ــا کش ب
ــد،  ــه کن ــود اضاف ــد خ ــت تولی ــه ظرفی ــن ب ت
رقــم قابل قبولــی اســت. نکتــه جالب تــر اینکــه 
ــا  ــیلی ب ــور ش ــرمایه گذاری در کش ــزان س می
ــه دارد،  ــی ک ــه زیرســاخت های ضعیف ــه ب توج
بــه ازای هــر تــن مــس ۲۲ هــزار دالر اســت و 
ایــن ســرمایه گذاری در کشــور پــرو تقریبــاً ۱۴ 

ــزار دالر اســت. ه
ــن  ــت: بنابرای ــی« نتیجــه گرف مدیرعامــل »فمل
میــزان ســرمایه گذاری کــه می خواهیــم در 
ــم  ــام دهی ــران انج ــس در ای ــت م ــوزه صنع ح
ــخص  ــه مش ــی ک ــداد و ارقام ــاب اع ــا احتس ب
کرده ایــم تقریبــاً ۸ هــزار دالر بــه ازای هــر تــن 
ــه  ــم ب ــه می خواهی ــددی ک ــع ع ــت. در واق اس
ــم در  ــرمایه گذاری  کنی ــد س ــن تولی ــر ت ازای ه
مقایســه بــا دنیــا؛ عــدد بســیار پایین تــری اســت 
کــه جای افتخــار دارد و بســیار ارزشــمند اســت.

مدیرعامل »فملی« عنوان کرد: 
درآمد شرکت مس تا ۴ سال آینده به ۴،۵ میلیارد دالر می رسد

ــی؛  ــط عموم ــتارگان رواب ــن س در جش
ــت  ــی گرف ــتاره طالی ــی« ۶ س »فمل

شــرکت مــس در جشــن ســتارگان روابــط عمومــی با کســب 
۶ ســتاره طایــی در میــان برتریــن و شایســته تریــن روابــط 
ــر  ــن دکت ــن جش ــت، در ای ــرار گرف ــور ق ــای کش عمومی ه
ســعدمحمدی مدیرعامــل مــس مدیــر برتــر حامــی و خلیلــی 
مدیــر گــروه روابــط عمومــی مــس، ســتاره مدیریــت روابــط 

عمومــی معرفــی شــد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری معدن نامه؛ جشــن ســتارگان روابــط عمومی ۲۷ 
اردیبهشــت  بــه همــت موسســه روابــط عمومــی آرمان برگــزار شــد و تالش 
یکســاله  همــکاران ارتباطــات و روابــط عمومــی شــرکت هــای بــزرگ ایــران 
مــورد بررســی و داوری قــرار گرفــت و برتریــن هــای ایــن رشــته در کشــور 
معرفــی شــدند.گروه روابــط عمومــی شــرکت مــس بــا دریافــت ۶ تندیس و 
لــوح تقدیــر در میــان برتریــن روابــط عمومی هــای ایــران خوش درخشــید.

همچنیــن در ایــن جشــن مدیــران روابــط عمومــی ســتاد مرکــزی تهــران، 
شــهربابک و ســونگون توانســتند بــا مدیریــت مناســب مدیــر گــروه روابــط 
عمومــی شــرکت مــس بــا کســب ســتاره های طالیــی کارنامــه درخشــانی 

را بــه نمایــش بگذارنــد.
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با حضور وزیر صمت و مدیرعامل شرکت مس انجام شد؛ 
امضای تفاهم نامه ۴،۵ میلیارد دالری میان شرکت مس و وزارت صمت 

ــر صمــت، اســتانداران،  ــا حضــور وزی ب
ــاون  ــدگان، مع ــع نماین ــای مجم روس
قضایــی  مقامــات  قضاییــه،  قــوه 
ــان و  ــرز و گی ــان، الب ــتان های کرم اس
ــرکت های  ــل ش ــن مدیران عام همچنی
ــکاری  ــه هم ــور تفاهم نام ــزرگ کش ب
ــرکت  ــان ش ــرمایه گذاری می ــعه س توس
ملــی صنایــع مــس ایــران و وزارت 

ــید.  ــا رس ــه امض ــت ب صم
پایــگاه خبــری معدن نامــه؛  بــه گــزارش 
ــل  ــاد تکمی ــتای ایج ــس در راس ــرکت م ش
ــا  ــور ب ــس کش ــی م ــع معدن ــره صنای زنجی
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــر  تاکیــد 
کنســانتره  تولیــد  اســتخراج،  اکتشــافات، 
ــع  ــایر صنای ــی و س ــد مس ــد و کات ــس، آن م

را  تفاهم نامــه ای  مرتبــط،  دســتی  پاییــن 
ــروژه  ــرای ۲۶ پ ــرای اج ــت ب ــا وزارت صم ب

ــاند. ــا رس ــه امض ــف ب مختل
بــر اســاس ایــن گــزارش، ارزش ســرمایه گذاری 
در ایــن تفاهم نامــه بیــش از ۴،۵ میلیــارد دالر 
اســت کــه بــا اجــرای پروژه هــای مذکــور 
ــون  ــس از ۱،۲ میلی ــرکت م ــد ش ــم تولی حج
ــن و  ــه ۲،۵ میلیــون ت ــن کنســانتره مــس ب ت
تولیــد کاتــد از ۲۸۰ هــزار تــن بــه ۵۵۰ هــزار 

تــن افزایــش خواهــد یافــت.
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــت، اج ــر اس ــایان ذک ش
ضمــن اشــتغال زایی موثــر جدیــد حجــم 
فــروش ســالیانه شــرکت مــس را از ۲ میلیــارد 
ــش  ــارد دالر افزای ــه ۴،۵ میلی ــی ب دالر کنون
می دهــد تــا در آینــده نزدیــک شــرکت ملــی 

ــرکت  ــع ۱۰ ش ــران در جم ــس ای ــع م صنای
ــرد. ــرار گی ــی مــس ق ــزرگ معدن ب

گفتنــی اســت ایــن نشســت بــا ابتــکار 
ــعه  ــری توس ــدف پیگی ــا ه ــت و ب وزارت صم
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرمایه گذاری و تحق س
ــزار  ــر برگ ــدی برت ــگاه تولی ــق ۱۰۰ بن از طری

ــت. ــده اس ش

۳۶
پایگاه خبری معدن نامه

مدیر مسئول : محمدرضا ابراهیمی
آدرس: تهران_ خیابان کریمخان_ خیابان خردمند جنوبی_ پالک 

۷۰_ طبقه ۲_ واحد ۴
تلفن :

@madanname_ir

madanname.ir

madanname

madanname.ir

madannameiran ۰۲۱-۸۶۰۷۴۳۶۰

در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس صورت می گیرد: 
عرضه ۲۷ هزار تن ورق فوالدی در بورس کاال 

ــران،  ــورس کاالی ای ــی ب ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص ت
روز دوشــنبه ۲۰ اردیبهشــت مــاه، میزبــان عرضــه ۲۰ هــزار 
تــن ورق ســرد، ۵ هــزار تــن ورق رنگــی و ۲ هــزار تــن ورق 

گالوانیــزه اســت. 

بــه گــزارش معــدن نامــه؛ یــک هــزار و ۲۸۵ تــن مــس مفتــول، 
۲۰ تــن ســیم و مفتــول مســی و ۲۰ کیلوگــرم شــمش طــال نیــز 

در تــاالر مذکــور عرضــه خواهــد شــد.
امــروز و در تــاالر صادراتــی بــورس کاالی ایــران نیــز ۱۳ هــزار 
ــه  ــن پای ــن روغ ــرد و ۸۰۰ ت ــن گوگ ــزار ت ــر، ۴ ه ــن قی و ۳۰ ت

عرضــه مــی شــود.
براســاس ایــن گــزارش تــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی 
ــواد پلیمــری،  ــر، م ــن قی ــزار و ۸۸۰ ت ــم شــاهد عرضــه ۴۷ ه ه

گوگــرد، لــوب کات و روغــن پایــه اســت.
ــن روز عرضــه ۴۰  ــز در ای ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ب

ــد. ــی کن ــه م ــوم را تجرب ــل آلومینی ــن پروفی ت


