اقتصاد
اخبار
تا پايان  17خرداد؛

جديدترين جزئيات
موجودي کاالهاي اساسي
در انبارهاي بنادر اعالم شد

مديرکل امور بندري سازمان بنادر
و دريانوردي ميزان کاالهاي اساسي
موجود در بنادر کشور تا پايان 17
خرداد را اعالم کرد و گفت 4 :ميليون و
 811هزار و  762تن کاالي اساسي در
 11بندر کشور موجود است.
به گزارش خبرگزاري سازمان بنادر
و دريانوردي ،روانبخش بهزاديان درباره
آخرين وضعيت کاالهاي اساسي در بنادر
کشور ،اظهار کرد :تا پايان  17خردادماه
سال جاري ميزان کاالهاي اساسي در
 11بندر شمالي و جنوبي کشور را
معادل  4ميليون و  811هزار و 762
تن عنوان کرد.
وي ادامه داد :اين کاالهاي اساسي
شامل گندم ،ذرت ،جو ،سويا ،برنج،
شکر ،روغن خام و دانههاي روغني است.
ميزان کاالهاي اساسي بنادر ايران
به تفکيک هر بندر
مديرکل امور بندري سازمان بنادر
و دريانوردي در رابطه با ميزان کاالهاي
اساسي به تفکيک بنادر ،خاطرنشان
کرد :در بندر اميرآباد  395هزار و 324
تن ،نوشهر  204هزار و  108تن ،انزلي
 92هزار و  805تن ،امام خميني (ره) 3
ميليون و  565هزار و  258تن ،شهيد
رجايي  363هزار و  700تن ،چابهار 69
هزار و  513تن ،آستارا  5هزار و 844
تن ،فريدونکنار  113هزار و  962تن،
لنگه  70تن ،شهيد باهنر  644تن و
بندر خرمشهر  534تن است.
بهزاديان در مورد شناور کنار اسکله
در بنادر کشور تا پايان  17خردادماه
سال جاري ،اظهار داشت 11 :فروند
شناور کنار اسکله با تناژ  223هزار و
 45تن قرار دارند و  21فروند شناور نيز
با تناژ  696هزار و  83تن تا اين تاريخ
در لنگرگاه منتظر بودند.
وي در مورد تعداد کاميون خروجي
از اين بنادر تصريح کرد 1989 :کاميون
با تناژ  44هزار و  56تن و تعداد 40
واگن نيز با تناژ  2200تن از بندر خارج
شد هاند.
استاندار خراسان جنوبي؛

تمام مجموعه دولت براي
حل مشکالت حوزه معدن
پاي کار است

استاندار خراسان جنوبي به همراه
خسروي؛ نماينده مردم بيرجند ،درميان
و خوسف در مجلس شوراي اسالمي،
جرجاني؛ رئيس سازمان صمت استان و
نيز آخوندي؛ فرماندار خوسف از معدن و
طرح فرآوري طالي هيرد بازديد کردند.
به گزارش روابط عمومي شرکت
تهيه و توليد مواد معدني ايران،
مالنور ي؛ استاندار خراسان جنوبي در
اين بازديد با اشاره به ظرفيت هاي
معدني در استان ،گفت :اين استان
داراي ظرفيت هاي منحصربفرد در حوزه
معدن است که بايد به سرمايه گذاران
معرفي شود.
وي همچنين به اقدامات انجام شده
توسط شرکت تهيه و توليد در استان
اشاره و بيان کرد :حضور شرکت هاي
بزرگ معدني در استان و اقدامات انجام
شده در حوزه زيرساخت سبب ايجاد
رغبت در بخش خصوصي براي سرمايه
گذاري در حوزه معدني استان مي شود.
وي اضافه کرد :تمام مجموعه دولت
نيز براي رفع موانع و مشکالت پيش
روي اين حوزه پاي کار هستند.
گفتني است؛ معدن طالي هيرد
با ذخيره قطعي حدود  5ميليون تن
کانسنگ طال در  140کيلومتري مرکز
استان در حال فعاليت است که همزمان
طرح فرآوري و استحصال طال نيز در جوار
اين معدن در دست احداث مي باشد.
استخراج اسمي ساالنه اين معدن
 100هزار تن کانسنگ طال و ظرفيت
توليد ساالنهي طرح استحصال طالي آن
 200کيلوگرم شمش طال مي باشد.
پيش بيني مي شود با سرمايه
گذاري حدود  3000ميليارد ريالي در
واحد فرآوري اين معدن ،زمينه اشتغال
مستقيم براي بيش از  200نفر در اين
واحد فراهم شود.

تجليل استاندار کرمان از
روابط عمومي گهرزمين

در پي کسب مقام برتر توسط روابط
عمومي گهرزمين در نخستين جشنواره
«چراغ روشن رابطه» طي مراسمي در
استانداري کرمان از اين واحد تجليل
شد
به گزارش روابط عمومي و امور بين
الملل شرکت سنگ آهن گهرزمين طي
مراسمي از تيم روابط عمومي گهرزمين
تجليل شد .در اين مراسم که با حضور
دکتر محمدصادق بصيري معاون سياسي
و امنيتي استانداري کرمان در سالن
کنفرانس استانداي برگزار شد از  2نفر
از کارکنان واحد روابط عمومي و امور
بين الملل شرکت گهرزمين تجليل شد.
️شايان ذکر است تيم روابط عمومي
گهرزمين توانسته بود با حضور  2شرکت
کننده در نخستين جشنواره “چراغ
روشن رابطه” مقام برتر را کسب نمايد.
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رييس اتاق ايران و روسيه مطرح کرد؛

افزايش  20درصدي صادرات ايران به روسيه

رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و روسيه اظهار داشت:
روسيه فقط در بخش محصوالت کشاورزي ،غذايي و خوراکي 67
ميليارد دالر واردات دارد اما سهم ما از آن تنها  22صدم است که
چيزي حدود  500ميليون دالر است.
هادي تيزهوش تابان در مورد وضعيت تجاري ايران و روسيه اظهار
کرد :شرايط تجاري ايران و روسيه تغيير چنداني نداشته است .زماني که
به علت شيوع کرونا مرز ديگر کشورها بسته شد ،مرز روسيه باز و ادرات و
واردات انجام ميشد .با اين حال يک سري از مشکالت اساسي ما داخلي
هستند ،زيرساختهاي الزم براي حمل زميني ،هوايي و غيره فراهم
نيست و تا زماني که زيرساختهايي از اين دست فراهم نشود حجم
تجاري ما افزايش چشمگيري پيدا نخواهد کرد.
وي افزود :به طور کلي نسبت به سالهاي گذشته در مورد
صادرات به روسيه افزايش داشتهايم اما اين مقدار چندان قابل توجه
نبوده و حدود  20درصد بوده است .روسيه فقط در بخش محصوالت
کشاورزي ،غذايي و خوراکي  67ميليارد دالر واردات دارد اما سهم ما
از آن تنها  22صدم است که چيزي حدود  500ميليون دالر است.
کشورهاي ديگر به راحتي در اين بازار عظيم ورود کردند اما متاسفانه
ما موفق عمل نکرديم که علت آن تحريمها و مشکالت داخلي مانند
مسائل بانکي است.
تيزهوش تابان در ادامه تصريح کرد :مشکالت سيستم بانکي
هزينه زيادي را براي تاجر ايراني دارد .از طرف ديگر مسئله بازگشت
ارز حاصل از صادرات هم مشکالتي ايجاد کرده است .در همه
کشورها ارز حاصل از صادرات باز ميگردد اما بايد شرايط آن سهل
باشد تا فعاالن اقصادي بتوانند ارز حاصل را به کشور بازگردانند
تا اين مشکالت حل نشود .نميتوان انتظار افزايش چشمگير در
صادرات داشت مگر اينکه در قوانين داخلي تجارت تجديدنظر شود.

وي اضافه کرد :يکي ديگر از مشکالت تجارت ،مسئله تنظيم
بازار است .هر زمان که کااليي در کشور کم شود صادرات آن را قطع
ميکنند ،هيچ کجاي دنيا به اين شکل نيست .اگر کااليي کم بيايد
آن را وارد ميکنند و زماني که به اندازه کافي رسيد واردات آن را
قطع ميکنند .يعني در دنيا تنظيم بازار با واردات صورت ميگيرد
اما در کشور ما تنظيم بازار با صادرات است .مشخص است که يک
فعال اقتصادي نميتواند برنامهريزي بلندمدت براي کار خود داشته
باشد و به منافع کوتاهمدت توجه ميکند .از دل اين شرايط افزايش
صادرات ايجاد نميشود.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و روسيه بيان در مورد
واردات ايران از روسيه بيان کرد :واردات ما از روسيه در مورد دام و
طيور ،دانههاي دامي ،چوب و غيره است .ما واردات خاصي از روسيه
نداريم و براي توسعه اين حوزه نيز ما نياز به حل مشکالتي مانند
مسائل بانکي داريم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد کريدور شمال به جنوب گفت:
کريدور شمال به جنوب ،از فنالند شروع شده ،وارد روسيه ميشود،

معاون وزير صمت گفت :موضوعات مشترک با گمرک
معاون وزير صمت در حوزه اقالم مربوط به صنعت لوازم خانگي مطرح شد و
اعالم کرد؛ تمهيدات انجام شده براي تسهيل فرآيند ترخيص کاال از
گمرک به اطالع تشکل هاي تخصصي رسانده شد.
تسهيل
مهدي صادقي نيارکي در دومين جلسه شوراي
فرآيند سياستگذاري توسعه صنعت لوازم خانگي که با حضور معاون
ترخيص اجزا فني گمرک و همچنين تشکلهاي خصوصي صنعت لوازم
و قطعات خانگي برگزار شد ،با اشاره به موضوعات مطرح شده در
اين جلسه ،بيان کرد :در جلسه امروز ،موضوعات مشترک
مورد نياز
با گمرک جمهوري اسالمي در حوزه اقالم مربوط به صنعت
صنايع از لوازم خانگي مطرح شد و تمهيدات انجام شده براي تسهيل
گمرک فرآيند ترخيص کاال از گمرک به اطالع تشکلهاي تخصصي

از بنادر مختلف درياي خزر ميگذرد و به کشورهاي جنوب خليج
فارس ميرسد .اگر اين کريدور وصل شود ،امکانات خوبي براي
ترانزيت کاال از اروپا به طرف کشورهاي جنوب خليج فارس و جنوب
شرقي آسيا و بالعکس ايجاد ميشود .براي ايران نيز درآمد بسيار
خوبي را خواهد داشت .بخشي از اين کريدور فعال است و بخشي
هنوز فعال نشده است .در صورت وصل شدن آن امکانات بسيار خوبي
براي کشور به ارمغان ميآيد.
تابان در مورد آخرين وضعيت اين کريدور خاطرنشان کرد :االن
از اين کريدور در ايران مسير بين رشت تا بندر کاسپين در منطقه
آزاد انزلي در حال درست شدن است ،قول داده شده که امسال به
پايان برسد .اگر اين اتفاق بيافتد اين کريدور فعال خواهد شد البته
االن هم به شيوههاي مختلف ديگر فعال است.
وي افزود :روسيه نيز ميتواند کاالهاي خود را از اين کريدور
عبور دهد .روسيه تمايل دارد که از اين خط ريلي استفاده کند و
حجم عظيمي از کاالهاي خود را از طريق اين مسير جابجا کند،
چون مدت زمان و به تبع آن هزينههاي حمل و نقل براي روسيه با
اين کريدور نزديک به يک سوم کاهش پيدا ميکند .به نفع ايران،
روسيه و ديگر کشورها است که اين مسير هرچه زودتر فعال شود
ولي متاسفانه  25سال است که در اين مورد ميشنويم و اميدواريم
که دولتمردان هرچه زودتر اين کار را انجام دهند.
تيزهوش تابان در پايان تصريح کرد :اوراسيا ميتواند امکانات
خوبي را براي ما در مورد تعرفهها و قيمت تمام شده کاالهاي ما در
آن منطقه ايجاد کند .بايد اين موضوع جدي گرفته شود و آن را در
دستور کار قرار دهيم تا روابطمان با اوراسيا را توسعه دهيم .در مورد
تعدد بخشنامهها و آييننامههاي داخلي نيز بايد قانوني گذاشته شود
که دست کم تا پنج سال همان اجرا شود

رسانده شد.
معاون امور صنايع وزارت صمت صريح کرد:
در نشست نمايندگان پنج تشکل اصلي و محوري در
بخش صنايع لوازم خانگي نظرات و مشکالت خود را
در حوزههاي مختلف مرتبط با گمرک مطرح کردند و
نماينده گمرک نيز در ادامه جلسه گزارشي از تمهيداتي
را که در بخش گمرک براي واحدهاي توليدي در نظر
گرفته شده است ،ارائه داد.
صادقي نيارکي با بيان اينکه برخي از اين تسهيالت
قب ً
ال ابالغ و برخي در دست ابالغ است ،افزود :مصوبات ستاد
اقتصادي دولت در خصوص ترخيص درصدي مواد اوليه
واحدهاي توليدي و همچنين مصوبه ستاد تنظيم بازار را

به عنوان نمونههايي از اين اقدامات است.
وي ضمن ابراز اميدواري از تحقق رشد توليد و رفع
موانع در صنعت لوازم خانگي به عنوان يکي از صنايع
پيشران ،از معرفي نمايندهاي از سوي اين تشکلها جهت
ايجاد ارتباط و تعامل دو سويه بين بخش تشکلهاي
خصوصي و گمرک خبر داد.
گفتني است ،صنعت لوازم خانگي به عنوان يکي
از صنايع پيشران در سال گذشته ،عليرغم تمامي
محدوديتهاي ناشي از شيوع کرونا و همچنين تحريمهاي
اقتصادي عليه کشور ،توانست رشد توليد باالي  75درصد
را ثبت کند و اين در حالي است که ميانگين داخلي سازي
لوازم خانگي در کشور حدود  70درصد عنوان شده است.

خانه خود را ثبت نکنيد ،مشمول ماليات بر خانه هاي خالي مي شويد

معاون سازمان امور مالياتي گفت :مردم براي اينکه دچار مشکل نشوند،
بايد در سامانه امالک و اسکان مشخصات ملک خود را وارد کنند ،در غيراين
صورت اين امالک به عنوان خالي از سکنه تعريف و به سازمان اعالم خواهد
شد.
محمود عليزاده با تأکيد بر لزوم طراحي زيرساخت هاي الزم براي
دريافت ماليات از خانه هاي خالي گفت :براي اينکه مشخص شود يک فرد
طي يک سال چند واحد مسکوني و زمين معامله کرده بايد زيرساخت هايي
را فراهم کرد.
وي که در يک برنامه راديويي صحبت ميکرد ،قانون پايانه فروشگاهي را

يکي از زيرساخت هاي ماليات بر عايدي سرمايه عنوان کرد و افزود :با اجراي
اين قانون مي توان معامالت کليه افراد در حوزه حوزه مسکن و طال و سکه و
ارز را تشخيص داد.معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور اظهارکرد:
نسبت به هر ملک و زميني که با اجرايي شدن اين قانون ،خريده شده باشد
و بعد به فروش رفته باشد اقدام به دريافت ماليات مي کنيم و خانه هايي که
قبل از طراحي اين قانون خريده شده باشند مشمول اين موضوع نمي شود.
عليزاده يادآور شد :کساني هم که چند واحد مسکوني خريداري کرده و
آن ها را اجاره داده باشد ،مشمول قانون ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر
عايدي سرمايه نخواهند شد.

وي با بيان اينکه اصابت اين طرح ها صرفاً به بخش سوداگري است،
گفت :اصابت اين نوع ماليات به کساني است که زير يک سال اقدام به خريد
و فروش مي کنند که البته هنوز مکانيزم و زيرساخت هاي جزئي براي اين
کار طراحي نشده است.
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي تأکيدکرد :مردم براي اينکه
دچار مشکلي نشوند بايد وارد اين سامانه شوند و مشخصات ملک خود و کد
پستي را وارد کنند در غيراين صورت اين امالک به عنوان خالي از سکنه و
کاربر تعريف و به سازمان اعالم خواهد شد البته اين افراد مي توانند با ارائه
مدارک و مستندات خود به اداره ماليات وضعيت خود را مشخص کنند.

جاماندگان يارانه گوش به زنگ باشند!

شرايط جديدي براي ثبتنام جاماندگان يارانه نقدي و معيشتي
فراهم شده که به محض روشنشدن جزييات اطالعرساني خواهد شد.
بيش از 10سال است که يارانه نقدي به صورت مداوم هر ماهه به
حساب سرپرست خانوارهاي مشمول واريز ميشود .از سويي ديگر نيز از
آذر ماه  98يارانهاي ديگر با نام يارانه معيشتي بنزين ،همگام با افزايش
قيمت بنزين از پرداختيهاي دولت به خانوارهاي مشمول بدل شد و
اين يارانه نيز از آذر همان سال تا به امروز هر ماهه به حساب مشموالن
واريز ميشود.
در اين بين افرادي وجود داشتند که با وجود مشمول شرايط بودن،
به هر دليلي اين دو يارانه را دريافت نميکردند و يا خود از دريافت

يارانه معيشتي و يارانه نقدي انصراف داده بودند .فرصت دوباره براي
ثبتنام مجدد يارانه نقدي و معيشتي ،از جمله خواستههاي جاماندگان
اين يارانهها بود و حال پس از مدتها اين فرصت فراهم شده است.
براساس ماده  4مصوبه دولت مورخ پنجم خرداد ماه جاري ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
موظف شده تا ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ آييننامه مذکور ،دسترسي
کامل و برخط پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان را از طريق مرکز ملي تبادل
اطالعات براي اجراي تکاليف قانوني مربوطه در اختيار سازمان قرار دهد.
اقتصادآنالين در گفتوگويي با يک منبع آگاه به بررسي جزييات اين
موضوع پرداخت است.

جزييات ثبت نام يارانه هاي نقدي و معيشتي جاماندگان
اين منبع آگاه در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينکه جاماندگان
چگونه براي دريافت يارانه ثبت نام کنند ،گفت :هر کسي که به هر دليلي
از دريافت يارانه محروم است ،با اعالم رسانهها متوجه ثبتنام خواهد شد
و با مراجعه به سايت ،ثبتنام خود را انجام خواهد داد.
وي ادامه داد :براي افرادي که ثبت نام ميکنند يک آزمون وسع
در نظر گرفته ميشود که اين آزمون براساس گردش مالي فرد ،خانه و
ماشين لوکس و ،...خواهد بود .همچنين جاماندگان پس از اولين ماه بعد
از ثبت نام ،در صورت مشمول شرايط بودن ،يارانه نقدي و معيشتي را
دريافت خواهند کرد.

جگر صنعت زير دندان وزارت نيرو

رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت :وضعيت برق
صنايع روز به روز در حال بدتر شدن است .دولت پول زيادي براي دادن
انشعاب گرفته و پول زيادي هم براي مصرف برق ميگيرد .جگر صنعت زير
دندان وزارت نيرو است ،هميشه اولين مشتري که پول برق يا گاز را پرداخت
ميکند صنعت است اما متاسفانه اولين قرباني هم صنايع هستند.
ابوالفضل روغني در مورد وضعيت قطعي برق صنايع اظهار کرد :طبق
ماده  4و  5قانون حمايت از توليد ،هر موقع قرار بر تصميمي در مورد صنعت
باشد بايد با اين بخش هماهنگ شود .متاسفانه وزارت نيرو بدون اطالع قبلي
اقدام به قطع برق بيشتر واحدهاي صنعتي کرده است .بعضي از اين صنايع
مانند آلومينيوم ،شيشه و فوالد مواد مذاب يا مايع در سيستم خود دارند يا

مواد غذايي دارند که قطعي برق خسارات جبران ناپذير به آنها وارد ميکند.
وي افزود :ما معذوريات کشور را درک ميکنيم اما اگر يک جدول
زمانبندي قطعي برق داده شود ميتوان جلوي بسياري از اين نوع از خسارات
را گرفت .اگر قرار بر قطعي است بايد قبال اعالم شود تا صنايع برنامه خود را
بدانند اما متاسفانه بدون در جريان گذاشتن قبلي واحدهاي صنعتي ،برق را
قطع ميکنند که اين موجب مشکالت فراواني ميشود.
رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در ادامه تصريح کرد :در
دوران پيک تابستان برق و در دوران پيک زمستان گاز قطع ميشود ،اين
يک زخم کهنه و عميق است که هر روزه هم بدتر ميشود .بعضي از واحدها
ممکن است  5يا  6ساعت و بعضي ديگر  1تا  2ساعت قطعي برق داشته

باشند اما به طور متوسط بين  3تا  4ساعت قطعي دارند .البته اين موضوع
روزانه نيست يعني ممکن است چند روز قطعي نداشته باشند اما پس از
آن برق قطع شود.وي خاطرنشان ساخت :وضعيت برق بخش خانگي قابل
مقايسه با بخش صنايع نيست .حاضر هستند سر صنعت را ببرند تا بخش
خانگي ناراضي نباشد ،اين درحالي است که بيشترين پول را از بخش صنعت
ميگيرند .وضعيت برق صنايع روز به روز در حال بدتر شدن است ،دولت پول
زيادي براي دادن انشعاب گرفته و پول زيادي هم براي مصرف برق ميگيرد.
اين عضو اتاق بازرگاني تصريح کرد :جگر صنعت زير دندان وزارت نيرو
است ،هميشه اولين مشتري که پول برق يا گاز را پرداخت ميکند صنعت
است اما متاسفانه اولين قرباني هم صنايع هستند.

از سوي مدير اکتشافات شرکت مس صورت گرفت؛

تشريح چشمانداز اکتشافات مس تا سال 1404

توسعه فعاليتهاي اکتشافي و افزايش ذخاير شناختهشده مس
کشور مهمترين چشمانداز استراتژيک امور اکتشافات و توسعه ذخاير
معدني شرکت مس است و در اين چشمانداز بسيار مثبت ،ارتقاي جايگاه
جهاني کشور در ميزان ذخاير شناختهشده جهاني تا  1404را ترسيم
کردهايم.به گزارش مس پرس ،شهريار متوکل مدير اکتشافات و توسعه
ذخاير معدني شرکت مس با اعالم اين خبر گفت :در همين راستا ،با
تدوين استراتژي نوين اکتشافي در سال  ،1397اهداف و دورنماي
فعاليتهاي اکتشافي و ارتقاي جايگاه کشور در افق آينده و مجموعه
اهدافي که الزم است امور اکتشافات بهمنظور دستيابي به آنها اقدام
کند بهگونهاي در نظر گرفته شده است که نيازهاي بلندمدت شرکت
ملي صنايع مس ايران را پاسخگو باشد.
به گفته متوکل ،چشمانداز ارائهشده نگاهي علمي و عملي به آينده
اکتشافات مس و ايجاد پشتوانه ذخاير معدني بهمنظور توسعه پايدار در
شرکت ملي صنايع مس ايران را در بر دارد.
وي افزود :افزايش عمق اکتشافي تا متوسط  1500تا  2هزار متر
و تأکيد بر شناسايي و اکتشاف ذخاير پنهان و همچنين اکتشاف ساير
تيپهاي کانساري از جمله اهداف اکتشافي اين امور هستند که مطالعات
اکتشافي هدفمند و سيستماتيک بهمنظور اکتشاف اينگونه مدلها در
حال انجام است.
مدير اکتشافات و توسعه ذخاير معدني شرکت مس ادامه داد :اين
امور در نظر دارد سطح حفاريهاي اکتشافي خود را تا پايان سال 1400
به بيش از  150هزار متر در سال برساند .با توجه به پوشش سراسري
اکتشافات از شمال غرب تا جنوب شرق و همچنين ميزان حفاريهاي
پيشبينيشده در محدودههاي اکتشافي جديد ،اميدواريم نتايج مثبت
و درخور توجه اکتشافات در سال جاري نيز تداوم يافته و به ثمر برسد.
متوکل ابراز اميدواري کرد که با تکيه بر دانش نوين و بهرهمندي
از نيروهاي متخصص در زمينه اکتشاف و تالش نيروهاي خدوم و تمام

عوامل دستاندرکار اکتشاف ،به ذخاير جديد ديگري نيز دست يابيم.
وي اظهار داشت :همچنين تکميل حفاريها و شناخت ابعاد اصلي
چند کانسار جديد شناساييشده و تخمين دقيق اين ذخاير در دو سال
آتي ،ميتواند در ارتقاي جايگاه کشور از لحاظ ذخاير شناختهشده تأثيري
شگرف بر جاي بگذارد.
متوکل با اشاره به اينکه با حمايت مديرعامل شرکت مس و
تالشهاي مستمر معاونت توسعه و اکتشافات موفق به انجام بيش از
 100هزار متر حفاري اکتشافي در سال  1399شديم ،گفت :رکورد
هفت ساله اخير ميزان حفاريهاي اکتشافي شرکت ملي صنايع مس
ايران شکسته شده و اين ميزان حاکي از رشد  103درصدي حفاريهاي
اکتشافي نسبت به متوسط دوره  5ساله گذشته است .در اين راستا متراژ
حفاري اکتشافي از ميانگين کمتر از  50هزار متر در  5سال گذشته به
بيش از  100هزار متر افزايش يافته است.
مدير اکتشافات و توسعه ذخاير معدني شرکت مس افزود :عالوه
بر اين ،ادامه اکتشافات سطحي تکميلي (زمينشناسي ،ژئوشيمي،
ژئوفيزيک و توپوگرافي) در مجموع به وسعت  104هزار و  900هکتار
در محدودههاي مستعد معدني برآمده از مطالعات پهنههاي اکتشافي و
انديسها و کانسارهاي معدني انجام شده است.
متوکل ادامه داد :در سال  99مطالعات زمينشناسي و آلتراسيون
جمعاً به وسعت  34100هکتار ،ژئوشيميايي در مجموع با وسعت بيش
از  48100هکتار و ژئوفيزيک جمعاً به وسعت  15300هکتار و تهيه
نقشه توپوگرافي به وسعت جمعاً  7400هکتار به انجام رسيده است.
خوشبختانه مطالعات اکتشافي سطحي نسبت به متوسط دوره  4ساله
قبل رشد  150درصدي داشته است و به رکورد باالترين ميزان مطالعات
اکتشافي سطحي در  7سال اخير دست يافتهايم.
به گفته وي ،دستيابي به رکورد باالترين ميزان محدودههاي ثبتي
اميدبخش در  7سال اخير به تعداد  90فقره از ديگر موفقيتهاي شرکت

مس به شمار ميرود.
مدير اکتشافات و توسعه ذخاير معدني شرکت مس خاطرنشان
کرد :اخذ پروانههاي اکتشافي محدودههاي اميدبخش و همچنين تمديد
گواهي کشفها و اخذ پروانههاي بهرهبرداري کانسارها و ذخاير معدني
در دوره اخير ،در دستور کار قرار گرفته است .خوشبختانه رشد 143
درصدي تعداد پروانههاي اکتشافي و گواهيهاي کشف و محدودههاي
ثبتي نسبت به متوسط دوره  5ساله قبل و افزايش تعداد پروانههاي
اکتشافي و گواهي کشف و محدودههاي ثبتي از ميانگين  37به  90فقره
را در سال گذشته شاهد بوديم.
وي گفت :سرعتبخشي به عمليات اکتشافي در پروانههاي اکتشافي
و همچنين تمديد گواهي کشفها و اقدام جهت توسعه عمليات اکتشاف
و اخذ پروانههاي بهرهبرداري نيز در دستور کار اين امور قرار گرفته است.
بهعنوان نمونهاي از اين فعاليتها ميتوان به ارائه و پيگيري درخواست
ثبت و صدور پروانه اکتشاف به نام شرکت ملي صنايع مس ايران در تعداد
 39محدوده اميدبخش جديد به وسعت  1423کيلومترمربع (برآمده از
مطالعات پهنههاي اکتشافي) جهت انجام اکتشافات تفصيلي به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانهاي مربوطه اشاره کرد.
متوکل ادامه داد :عالوه بر اين مطالعات ناحيهاي و بررسيهاي
اکتشافي و تعريف  11پهنه اکتشافي در مجموع به وسعت  69هزار
کيلومتر مربع ،در راستاي اکتشاف ذخاير جديد و با توجه به پتانسيل
مناسب متالوژني مس پورفيري و ساير کانسارهاي وابسته در امتداد
کمربندهاي متالوژنيک ايران عمده طرحهاي شناسايي و پيجويي
شرکت ملي صنايع مس ايران ،در قالب تفاهمنامه همکاري مابين شرکت
ملي صنايع مس ايران و سازمانهاي صنعت معدن و تجارت استانهاي
مربوطه و با همکاري آن سازمانها انجام شد .در اين راستا اجراي عمليات
در  5پهنه در استانهاي کرمان ،خراسان رضوي ،قم و آذربايجان غربي
در مجموع به وسعت حدود  25هزار کيلومترمربع در سال  99انجام شد.
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مذاکره وزير را و شهرسازي
کشورمان با مقامات ارشد باکو

وزير راه و شهرسازي براي پيگيري
اهداف ديپلماسي حمل و نقلي اين
وزارت خانه از مرز زميني وارد جمهوري
آذربايجان شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازي،
محمد اسالمي ديروز در پايانه مرزي جلفا
با استقبال هيئت حمل و نقلي جمهوري
آذربايجان و پس از بازديد مشترک دو
هيئت از پايانه مرزي جلفا و جادههاي
منتهي به آن ،وارد نخجوان خواهد شد.
بازديد از ايستگاه ريلي اردوباد و
مسيرهاي جادهاي و ريلي نخجوان ،بازديد
از پايانه و بارانداز ريلي آستارا و ديدار با
رشاد بنياف ،وزير حملونقل جمهوري
آذربايجان از جمله برنامههاي محمد
اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در سفر به
اين کشور است.
در اين سفر سعيد رسولي ،معاون
وزير و مديرعامل شرکت راهآهن ،خيراهلل
خادمي ،معاون وزير و مديرعامل شرکت
ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل
کشور و سيدقاسم بينياز ،رئيس مرکز
ارتباطات و اطالع رساني وزارت راه و
شهرسازي ،اسالمي را همراهي ميکنند.
خط تردد اتوبوسراني نخجوان-
باکو از مسير ايران ايجاد ميشود
محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي
و شاهين مصطفياف ،معاون نخست وزير
جمهوري آذربايجان در جريان سفر زميني
اسالمي به اين کشور از پايانه مرزي جلفا
واقع در استان آذربايجان شرقي و نوار
مرزي ايران و جمهوري آذربايجان بازديد
کردند .اين پايانه مسير ورود از ايران به
منطقه خودمختار نخجوان در جمهوري
آذربايجان است.
مصطفياف در جريان اين بازديد در
جمع خبرنگاران ،مناسبات ايران و آذربايجان
را قوي توصيف کرد و گفت :روابط دو کشور
در سالهاي اخير رو به گسترش بوده و
حوزههاي راه ،نفت و گاز ،صنايع و قبل از
کرونا توريسم را شامل ميشود.
وي با بيان اينکه ايران کشور دوست
و همسايه آذربايجان است ،به اشتراکات
فراوان دو کشور اشاره کرد و افزود:
رهبران دو کشور براي افزايش تبادالت در
زمينههاي دين ،فرهنگ و آداب و رسوم،
اراده دارند.
مصطفياف با اشاره به سفر هفته
گذشته خود به تهران ،از تداوم مذاکرات و
رايزنيهاي مختلف بين ايران و آذربايجان
خبر داد و با ابراز خرسندي از جشن 50
سالگي بهرهبرداري از سد ارس بين دو
کشور ايران و آذربايجان گفت :در دنياي
امروز که بسياري از کشورها بر سر آب در
حال محاربه با هم هستند ،ما با ايران در
همين حوزه روابط دوستانه داريم و اين
سياست کالن ما و ايران است.
معاون نخست وزير جمهوري
آذربايجان ضمن تشکر از حمايتهاي
بي دريغ ايران از جمهوري خودمختار
نخجوان گفت :امروز ما ميتوانيم به
راحتي از اراضي نخجوان وارد ايران شويم
که اين مساله از نظر ما اهميت ويژهاي
دارد .چراکه ايران طي  30سال گذشته
که اين منطقه تحت محاصره بود ،بسيار
از ما حمايت کرده است ،ما قدردانيم و
اميدواريم اين حمايتها همچنان تداوم
داشته باشد.
وي ادامه داد :امروز در جمهوري
خودمختار نخجوان شاهديم که ايران همواره
از اين منطقه در حوزه انرژي ،گاز و تبادالت
جادهاي حمايت کرده است و اراضي ما را به
هم پيوند داده است تا نخجوان بتواند نفس
بکشد .ما به همه جهان اعالم ميکنيم که
ايران و آذربايجان کشورهاي دوست و متحد
منطقه هستند و اين دوستيها هميشگي و
ابدي خواهد بود.
مصطفياف با اشاره به اينکه ديدار
با وزير راه و شهرسازي ايران زمينههاي
همکاري را بيش از پيش جلو خواهد برد،
گفت :در اين رابطه اهداف مشترکي را
پيگيري ميکنيم تا موانع بر سر راه توسعه
روابط را برداريم و دو طرف از ثمرات آن
بهرهمند شوند.
وي ايجاد خط اتوبوسراني و ارتباط
خودرويي بين نخجوان و باکو را از جمله
اهداف مذاکرات مشترک با ايران اعالم
کرد و افزود :در حال رايزني با طرفهاي
ايراني هستيم تا اين خط اتوبوس به زودي
ايجاد شود.
دو سفر اخير ديپلماتيک وزير راه
اين سومين مرحله از سفرهاي
ديپلماتيک حمل و نقلي محمد اسالمي
وزير راه و شهرسازي است.
وي پيش از اين نيز  3خرداد به
ايروان سفر کرده و با وزير حمل و نقل
ارمنستان ديدار داشت؛ اسالمي در
بازگشت از ارمنستان نيز به صورت زميني
وارد کشورمان شد و از مرزهاي ايران با
اين کشور در راستاي توسعه ترانزيت و
همچنين زيرساختهاي حمل و نقلي
مرزهاي دو کشور بازديد کرده بود.
اسالمي همچنين  16اسفند سال
گذشته هم در سفر به بغداد درباره
احداث خط آهن شلمچه-بصره با
نخست وزير و وزير حمل عراق ديدار
و مذاکره کرده بود؛ اسالمي بازديدي
هم از کارگاه محل احداث خط آهن
شلمچه-بصره در جنوب اين کشور
داشت که در نهايت به موافقت هيئت
دولت عراق در خصوص آغاز عمليات
اجرايي اين پروژه منجر شد.

