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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 13 آذر 1400 - 28 ربيع الثانی 1443

سال بيست و سوم- شماره 6364 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

 ایران 2پیشنهاد جدی داد
اروپا مهلت خواست

ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات 
اس��المی يک��ی از کانون های 
میدان داِر مانور مردمی و قدرت  
بس��یج گری نظ��ام جمهوری 
اسالمی است که منشأ خدمات 
بزرگی بوده اس��ت. با استعفای 
آيت اهلل جنتی، در حکم مسئول 
جديد اين ش��ورا ن��کات قابل 
توجهی آمده است که رويکرد 
و راهبرده��ای عملیات��ی اين 
ش��ورا را دگرگون می س��ازد. رهبر انقالب در بخشی از حکم 
حجت االس��الم موس��ی پور آورده اس��ت: »توصیه اينجانب 
مردمی کردن بزرگداشت ها و فعال کردن مساجد و نهادهای 
مردمی و به کارگیری ابتکارات و خالقیت های جوانان انقالبی 
و طراوت و تازگی بخشیدن به مراس��م دينی و انقالبی است. 
توصیه ديگر چابک و سبک سازی تشکیالت و زدودن زائده ها و 
فرسودگی های آن است.« نگارنده از داليل يا زمینه توصیه دوم 
رهبری بی خبر است. البد اين شورا به يک تشکیالت عريض و 

طويل بروکرات تبديل شده است که بايد اصالح شود. 
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

شورایهماهنگیمردمنهاد

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

مديرعامل «فملى» از داليل افزايش سرمايه گفت:

مطمئن ترين صنعت براى سرمايه گذارى هستيم
دستيابى به درآمد 5/5 ميليارد دالرى تا 4 سال آينده

دكتر اردشير سعدمحمدى در مجمع عمومى فوق العاده 
با تشريح داليل بنيادى براى افزايش سرمايه گفت: اين 
صنعت بزرگ با توجه به طرح هاى توسعه در دست اجرا 
و رشد ذخاير معدنى دسـتيابى به درآمد 5/5 ميليارد 
دالرى را تـا 4 سـال آينـده هدف گذارى كرده اسـت.
ــى فوق العاده  ــاه مجمع عموم ــن زمينه 2 آذرم  در همي
شركت ملى صنايع مس ايران با هدف دستور كار افزايش 
سرمايه از 20 هزار به 40 هزار ميليارد تومان و تامين مالى 
ــعه معدنى مس در كشور  بخش بزرگى از طرح هاى توس
ــد. در اين مراسم دكتر «اردشير سعدمحمدى»  برگزار ش
مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران به تشريح عوامل 
و داليل بنيادى براى افزايش سرمايه و سرمايه گذارى روى 
طرح هاى توسعه براى سهامداران پرداخت. در نهايت و با 
ــركت ملى صنايع مس ايران افزايش  رأى سهامداران ش
ــوان بزرگ ترين  ــرمايه «فملى» به عن ــدى س 100 درص
ــته به  ــود انباش ــرمايه تاريخ بورس از محل س افزايش س
ــرمايه  40 هزار  ــى صاحب س ــيد تا نماد فمل تصويب رس

ميليارد تومانى  شود.
كاهش عيار معادن و افزايش ميزان تقاضا

مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران در ابتداى مجمع 
با اشاره به شرايط جهانى توليد در حوزه صنعت مس گفت: 
ــزان عيار معادن و افزايش  با توجه به قيمت ها و كاهش مي
ــت و به همين دليل هم  ميزان تقاضا، روند توليد مثبت اس
قيمت هاى مس فزونى پيدا كرده و افزايش مناسبى را شاهد 

آن هستيم.
مديرعامل شركت مس با بيان اينكه يكى از نكاتى كه توسط 
سهامداران سؤال مى شود كه «اگر قرار است افزايش سرمايه 
ــدى را دنبال مى كند؟»  ــده قيمتى مس چه رون دهيد آين

ــال 2022 به دليل  ــا براى س ــات بزرگ دني افزود: موسس
اينكه 138 هزار تن تقاضا بيشتر از توليد خواهد بود؛ قيمت 
ــيد و  افزايش پيدا خواهد كرد و به 9913 دالر خواهد رس
براى سال 2023 به 10405 دالر مى رسد و در سال 2024 
ــرى از پروژه ها در دنيا وارد مدار توليد  به دليل اينكه يكس
خواهد شد؛ به 9686  دالر رسيده و مجدداً در سال 2025 به 

10062 دالر خواهد رسيد.
جزو 10 شركت برتر دنيا در توليد مس قرار مى گيريم

ــت: در مصرف مس پااليش شده ايران رتبه  وى اظهار داش
13 در آسيا و رتبه 24 را در دنيا دارد. با سرمايه گذارى هايى 
كه انجام  شده؛ جايگاه ما در حال تغيير است. هدف ما اين 
است كه در اين سرمايه گذارى ها جزو 10 شركت برتر دنيا 

در توليد مس قرار بگيريم.
ــعدمحمدى در خصوص توليدات معدنى مس گفت: در  س
ــيا را داريم. در  ــه 15 دنيا و رتبه 4 در آس مس محتوى رتب
توليد آند رتبه 12 دنيا و رتبه 5 آسيا و در توليدات پااليش  
شده مس رتبه 19 دنيا و رتبه 7 آسيا داريم و اميدواريم در 
سرمايه گذارى هايى كه صورت مى گيرد؛ انشاا... اين رتبه ها 

به زير 10 كاهش پيدا كند..
آيا پتانسيل معدنى براى سرمايه گذارى داريم؟

وى افزود: تقريباً چند سال گذشته ذخاير ايران حدود 30 
ــود االن در جدول مس خالص ما  ميليون تن مس خالص ب
به 42 ميليون تن رسيده است. در واقع 4,8 درصد از ذخاير 

جهان مربوط به ايران است و رتبه هفتم را داريم. 
«سريدون» معدنى در كالس جهانى

مديرعامل شركت مس به اقدامات سال 98 تا 6 ماهه سال 
1400 در خصوص اكتشافات پرداخت و گفت: خوشحالم 
بگويم كه كشف معدن جديد «سريدون» توسط همكاران 

ــركت مس ذخيره اى كه تا االن به آن رسيده ايم بيش از  ش
2 ميليارد تن با عيار 47 صدم درصد متوسط است كه اين 

ذخيره ارتقا پيدا كرده است و به شدت باالتر مى رود.
ــونگون 263 ميليون  ــعد محمدى ادامه داد: در مس س س
تن با عيار 62 صدم درصد و در اكتشاف جديد غرب معدن 
ــونگون نزديك يك ميليارد تن اكتشاف جديد با عيار 6  س
ــتيم. غرب ميدوك در حال حاضر بيش از  دهم درصد داش
ــاف شده است.  400 ميليون با عيار 68 صدم درصد اكتش
مجموعه اين موارد كه به قطعيت رسيديم بيش از 4 ميليارد 
ــار 53 صدم يعنى  ــره جديد با عي و 200 ميليون تن ذخي
20 ميليون تن مس محتوى خالص است و اين اكتشافات 

ادامه دارد.
رشد 4 برابرى دخاير معدنى شركت ملى مس

وى در خصوص منابع و ذخاير زمين شناسى معادن فعال و 
تازه كشف شده گفت: در سال 91 حدود 2 ميليارد و 436 
ميليون تن منابع و ذخاير داشتيم و در پايان 6 ماهه 1400 

به حدود 9 ميليارد و 12 ميليون تن رسيده است.
90 هزار متر حفارى اكتشافى در 8 ماه

سعدمحمدى افزود: حفارى طى دو سه سال گذشته رشد 
چشمگيرى داشته است. سال 98 حدود 70 هزار متر بوده 
ــيده و امسال به 150 هزار  و سال 99 به 100 هزار متر رس
ــور كرده ايم و اين  ــد كه االن از 90 هزار متر عب متر مى رس

نشان دهنده اين است كه ما به اكتشاف بها مى دهيم.
توليد 191 هزار تن كاتد در 8 ماه

وى به عملكرد سال 1400 پرداخت و گفت: در كل استخراج 
نسبت به برنامه 8 درصد رشد داريم. در سنگ سولفورى و 
ــد و در كنسانتره مس با  برداشت ماده معدنى 3 درصد رش
ــد داريم. در مس محتوى  819 هزار تن توليد 5 درصد رش

ــد را به  ــانتره نيز با 191 هزار و 563 تن 4 درصد رش كنس
ثبت رسانديم.

سعدمحمدى افزود: در آند توليدى با 237 هزار تن 7 درصد 
ــد داشته ايم و تا پايان  رشد و در مس محتوى 4 درصد رش
ماه آبان با 191 هزار و 785 تن كاتد، 5 درصد رشد داريم. 
ــته همين موقع ما 183 هزار تن توليد داشتيم  سال گذش
كه امسال به 191 هزار تن افزايش يافته است ضمن اينكه 
ــار  اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تيرماه و مردادماه فش
زيادى روى شبكه برق كشور به دليل افزايش دماى بى سابقه 

وجود داشت.
مدير عامل شركت مس گفت: مى توانيد جاهاى ديگر را هم 
ارزيابى كنيد به رغم اينكه اين موضوع و مشكالت برق؛ اما 
توليدمان حدود 5 درصد جلوتر است و مسير خوبى را واقعاً 
ــم كه از تك تك  ــى مى كنيم و وظيفه خود مى دان داريم ط
ــته باشم كه در اين  كاركنان و مديران كمال تشكر را داش

شرايط كار را جلو مى برند.
مدير عامل شركت مس با بيان اينكه در فروش خوشحالم 
بگويم كه واقعاً امسال شرايط بسيار خوبى را دنبال مى كنيم 
گفت: ما سال گذشته با توجه به اينكه ركورد بسيار خوبى 
ــتيم 42 هزار ميليارد تومان فروش داشتيم و آخرين  داش
ــت ماهه امسال 47هزار  عدد منتشر شده در كدال در هش

900 ميليارد تومان بود. .
ورود 340 هزار تن كنسانتره جديد به چرخه توليد 

در سه ماهه اول 1401
سعدمحمدى به توسعه هاى شركت مس اشاره كرد و گفت: 
در حال حاضر در فاز اول بيش از 3 ميليارد و 500 ميليون 
ــارد تومان كه تقريباً نزديك به  يورو به اضافه 45 هزار ميلي
ــود برنامه ريزى كرديم كه  150 هزار ميليارد تومان مى ش

بتوانيم توسعه هايمان را شكل دهيم اما آنچه كه در معاونت 
ــعه ارزيابى كرديم كه بتوانيم در همه زمينه ها رشد را  توس
باال ببريم مبلغى نزديك به 13 ميليارد دالر است. شركت 
مس با توجه به پتانسيل هايى كه دارد اميدوار است كه بتواند 
طرح هاى توسعه جديد و بزرگى را برنامه ريزى كند و براى 

توسعه ها بتواند شرايط مساعدى را داشته باشد.
ــه ماهه ابتدايى سال  ــركت مس افزود: در س مديرعامل ش
ــده همچنين در  ــدن و كارخانه درآلو افتتاح  ش 1401 مع
ــانتره دره زار  ــال 1401 معدن و كارخانه كنس نيمه اول س

افتتاح مى شود.
ــانتره از  ــمه(توليد كنس ــيون سرچش ــت: فلوتاس وى گف
ــور اتفاق مى افتد  سرباره هاى مس) براى اولين بار در كش
ــرباره ها روى زمين  ــال از عمر مس مى گذرد و س و 50 س
ــراى اولين  ــاده بود االن ب ــت و هيچ اتفاقى نيفت  مانده اس
ــانتره تبديل كنيم كه  ــرباره ها را به كنس بار مى خواهيم س
ــه حمل ونقل و  ــتن هزين ــودآورى بااليى به دليل نداش س
ــن طرح افتخار بزرگى  باطله بردارى و خاكبردارى دارد. اي

براى شركت مس خواهد بود
ــان همان گونه كه روى كدال  وى افزود: طرح هاى آذربايج
ــى و نهايى  ــان طرح كاتد قطع ــت؛ براى آذربايج رفته اس
ــانتره  ــرارداد فاز 3 كنس ــد. ق و قرارداد آن امضا و ابالغ ش
سونگون با 150 هزار تن امضا و ابالغ شد كه انشااهللا به زودى 
ــروع به عمليات خواهد كرد و ظرف سه سال به نتيجه و  ش
بهره بردارى خواهد رسيد. كنسانتره فاز دو ميدوك قطعى 
شده و پيمانكار آن مشخص شده و به زودى شروع عمليات 

خواهد داشت.
مديرعامل شركت مس ادامه داد: اما اتفاقات بزرگ ما فاز 3 
سرچشمه است كه به زودى عمليات انتخاب پيمانكار نهايى 

و ابالغ خواهد شد. دو كارخانه 300 هزار تنى يعنى 600 هزار 
تن كنسانتره در سريدون در برنامه داريم و بايد برنامه ريزى 
ــد و محدوده هاى  ــانتره جدي كنيم و بتوانيم كارخانه كنس
جديد را به مدار بياوريم. 6 پروژه كوچك معدنى داريم كه 
مى خواهيم كارخانه بزنيم به صورت شركت هاى اس بى بى 
ــهامى عام پروژه برنامه ريزى شده كه مسير  شركت هاى س

را طى كند.
دسـتيابى به درآمد 5/5 ميليارد دالرى تا 4 سـال 

آينده
ــم در فاز اول  ــركت مس گفت: مى خواهي مديرعامل ش
ــش از 5/5  ــال آينده درآمدمان به بي ــه تا 4 س ظرف س
ميليارد دالر برسد و اين اتفاق باعث مى شود كه ما جزو 
ده شركت برتر دنيا در توليد مس قرار بگيريم. اين اتفاق 
استراتژيك براى كشور، اقتصاد ملى و شركت ملى صنايع 
مس ايران است كه اين مسير را به طور محكم، مقتدرانه 

و علمى پيش ببرد.
مديرعامل شركت مس ادامه داد: سال آينده با اضافه شدن 
ــانتره، معدن دره زار 150  درآلو حداقل 120 هزار تن كنس
هزار تن و فلوتاسيون سرباره 70 هزار تن به توليدات شركت 
اضافه مى شود كه با قيمت كنسانتره با 2200 دالر حداقل 
بالغ بر 650 ميليون دالر ساالنه از سال آينده به درآمدهاى 
شركت مس اضافه مى شود. به راحتى مى توان ارزيابى كرد 
كه مس مسير مثبت را طى مى كند و قطعاً آينده خوبى را در 

كشور رقم خواهد زد.
ــاز 3 تغليظ  ــو، دره زار و ف ــده درآل ــال آين وى گفت: در س
سرچشمه را راه اندازى خواهيم كرد. فاز 3 سونگون شروع 
ــات اجرايى آن  ــده و فاز 2 ميدوك تا دو ماه ديگر عملي ش

شروع مى شود.
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