
ویژه نامه الکترونیکی  شرکت ملی صنایع مس ایران

برنامه»مس« در١٤١0

مدیرعامل شــرکت ملی صنایــع مس ایران معتقد است: با 
توجه به ارتقای جایگاه فلز  مس در برنامه ریزی های آتی جهانی 
و افزایش سهم آن در صنایع، باید با یک رویکرد توسعه گرایانــه 

و برنامه ریزی دقیق، ضمن بهبود آموزش ها در همه سطوح و 
برخورداری از  دانش روز، از غافله جهانی عقب نمانیم و به درستی 

از این نعمت خدادادی در کشورمان استفاده کنیم.

 ثبت فروش بی سابقه بیش از 23 هزار میلیارد تومانی
برای اولین بار در تاریخ شرکت مس

 شرکت ملی مس در 8 ماهه، 13 درصد بیشتر از کل سال گذشته درآمد کسب کرد

 رشد تولید 9 درصدی آند و 6 درصدی کاتد مس تا پایان آبان ماه امسال

 رشد 127 درصدی فروش فملی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
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از برنامه ریزی برای کسب جایگاه ویژه در عرصه جهانی تا تاکید بر آموزش محوری و جذب نیروهای 
نخبه در گفت وگو با اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل خوش فکر و جهادی شرکت ملی مس

برنامه»مس« در١٤10
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران معتقد 
اســت: با توجه به ارتقای جایگاه فلز مس در 
برنامه ریزی های آتی جهانی و افزایش ســهم 
آن در صنایع، باید با یک رویکرد توسعه گرایانه 
و برنامه ریــزی دقیق، ضمن بهبود آموزش ها 
در همه ســطوح و برخورداری از دانش روز، 
از غافله  جهانی عقب نمانیم و به درســتی از 
این نعمت خدادادی در کشــورمان استفاده 
کنیم. آنچه در ادامه می آید، مشــروح گفت 
وگوی ما با »اردشیر سعدمحمدی« مدیرعامل 
جهادی، خوش فکر و اجرایی شرکت ملی مس 
است. مردی که سال ها در عرصه های مختلف 
مدیریتی دولتی در ایمیدرو و همچنین بخش 
های فوالد و مس عاشقانه فعالیت کرده و از 

دغدغه ها و برنامه های این روزهای خود در یکی از موفق ترین شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی ایران می گوید. مدیری 
که به جوان گرایی، استفاده از دانش روز، خالقیت و نوآوری به عنوان واقعیت های بدیهی یک استراتژی موفق اعتقاد دارد.

با توجه به رکوردشکنی های پیاپی شرکت ملی مس، اقبال عمومی به این شرکت در داخل و روند مثبت صادراتی، مهمترین 
استراتژی های این شرکت برای آینده چیست؟

اســتراتژی داخلی شــرکت ملی مس بر اساس شرایط اقتصاد بین الملل شــکل می گیرد، اکنون تقاضای بازار برای مس 24 
میلیون تن است و با توجه به اتفاقات اخیر که رشد کامودیتی ها را رقم زده پیش بینی می شود طی سه تا چهار سال آینده 
میزان تقاضا از میزان تولید بســیار بیشــتر شود. هفت موسسه بین المللی برای سال 2025 متوسط سالیانه قیمت مس را 
باالی هفت هزار دالر پیش بینی کرده اند، بنابراین سرمایه گذاری در این بخش می تواند منطقی و اقتصادی باشد. از آنجایی 
که فرصت تا آن زمان کوتاه اســت، ایران باید بتواند بخشــی از این افزایش تقاضا را پوشــش دهد و اگر دیر بجنبیم رقبا 
جایگزین ما خواهند شــد و گوی ســبقت را از ما خواهند ربود. افزایش تقاضایی که اتفاق خواهد افتاد به دو دلیل عمده 
اســت. نخست، سرمایه گذاری بین المللی در زیرساخت ها است به طوری که اکنون سالیانه چهار تریلیون دالر سرمایه گذاری 
در موضوع زیرســاخت ها از جمله زیرســاخت های ریلی، جاده ای، فرودگاهی، خطوط برق و غیره در حال انجام اســت و تا 
ســال 2035 این سرمایه گذاری ها ادامه خواهد یافت. از آنجایی که مصرف مس در زیرساخت ها باالست، بنابراین تقاضای 
بین المللی برای آن نیز افزایش خواهد داشت، از جمله در 10 سال آینده دست کم 30 درصد خودروهای جهان برقی خواهند 
شد و در حالی که مصرف مس در هر خودروی امروزی بین چهار تا هفت کیلوگرم است، در خودروهای برقی به بیش از 89 
کیلوگرم خواهد رسید. کشور چین تاکنون 60 میلیارد دالر برای برقی شدن خودروهای خود سرمایه گذاری کرده و بخشی از 

افزایش تقاضای بازار نیز به همین دلیل است.
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برنامه ریزی برای افزایش تولید کنسانتره
نوع ژنز خاک های ایران، همچنین تکنیک های مورد استفاده در کشورمان، مس ایران را در رده مس های خوب و با کیفیت 
جهان قرار داده و به همین دلیل، عمده ســرمایه گذاری های ما در کشــور به سمت تولید کنسانتره خواهد بود. با توجه به 
اینکه افزایش سرمایه شرکت ملی مس مصوب شده و دهم آذرماه مجمع عمومی شرکت را برگزار خواهیم کرد، عمده سرمایه 

گذاری های ما به سمت ایجاد کارخانه های کنسانتره خواهد رفت.
اکنون ظرفیت تولید 1.1 میلیون تنی کنسانتره مس در کشور وجود دارد که 700 هزار تن آن در مس سرچشمه، 150 هزار تن 

آن در خاتون آباد میدوک و 300 هزار تن آن در سونگون آذربایجان شرقی است.
در نظر داریم این ظرفیت را به 2.5 میلیون تن افزایش دهیم و بر این اساس برای احداث و راه اندازی کارخانه های جدید 

تولید کنسانتره به ظرفیت 1.4 میلیون تن سرمایه گذاری شده است.
در ســال 1400 به دنبال افتتاح سه کارخانه هستیم که شامل واحد 100 هزار تنی کنسانتره درآلو، 150 

هزار تنی دره زا و همچنین کارخانه تولید فلوتاسیون از سرباره های ذوب است.
بیش از 50 سال است که سرباره های ذوب بر روی زمین مانده که ثروتی عظیم است و با تبدیل آنها 
به کنسانتره، ارزش افزوده باالیی ایجاد خواهد شد. همچنین احداث کارخانه 200 هزار تنی سرچشمه، 
فاز 2 میدوک به ظرفیت 150 هزار تن، فلوتاســیون سرباره های ذوب خاتون آباد، فاز 3 سونگون به 
ظرفیت 150 هزار تن و برنامه ریزی برای فاز 4 کنسانتره سازی سونگون، از جمله دیگر پروژه هاست.

سرمایه گذاری های مورد نیاز
در مجموع برای دست یافتن به این استراتژی 29 طرح تعریف شده که تحقق آنها نیازمند دو میلیارد 
و 480 میلیون یورو و 25 هزار میلیارد ناموت سرمایه گذاری است. در این پیوند سعی داریم تا از پول 
های کم هزینه از جمله افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از سود انباشته شرکت استفاده 

کنیم که قطعا سود سرشاری برای شرکت ملی مس و سهامداران به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که با یک تغییر تکنیکی فنی، کوره سرچشمه به سیستم فلش تغییر یافته و 280 
هــزار تن مس کاتدی تولید می کند، همچنین در خاتون آباد با همین سیســتم 120 هزار تن مس 

کاتدی تولید می شود که البته ظرفیت واقعی آن 150 هزار تن است.
در ســونگون، اما به دلیل مسائل زیست محیطی از روش »حمام های ذوب  یا SKS« که مبدع آن 
چینی ها هستند استفاده می شود تا از نظر فنی آلودگی ها را کاهش و راندمان کار را افزایش دهیم.
ما باید برای کارخانجات کنسانتره و ذوب به تامین مواد اولیه بپردازیم و باید خوراک آنها را در معادن 
شــکل دهیم. به همین منظور پارسال 70 هزار متر اکتشاف و حفاری انجام شد و برنامه امسال 100 

هزار متر حفاری است و تا پایان آبان ماه 60 هزار متر آن انجام شده است.
 رونمایی از محدوده جدید اکتشافی، به زودی

سال گذشته 528 میلیون تن ذخیره جدید با عیار نیم درصد اکتشاف کردیم و امسال با توجه به کشف یک محدوده بسیار 
خوب در اندازه های بزرگ در کرمان و همچنین اکتشافات انجام شده در آذربایجان، به عددی چشمگیر در اکتشافات خواهیم 

رسید که به زودی این خبر مسرت بخش را اعالم خواهیم کرد.
اکنون حد عیار در کشورمان 25 درصد و در جهان 11 درصد است. این اختالف به دلیل تکنیک های فنی مورد استفاده است. 

اما باید بتوانیم با کاهش حد عیارمان از این نعمت خدادادی به خوبی استفاده کنیم. 
یکــی از موضوعات، کاهش هزینه ها و اســتفاده از تکنیک های جدید که مــی تواند به کاهش حد عیار بینجامد و در این 

صورت افزایش اشتغال، بهبود بازاریابی و فروش بیشتر در انتظار خواهد بود.

جمهوری اسالمی 
ایران به 36.5 میلیون 

ذخیره مس خالص و 
هفت میلیارد تن ذخایر 
کانسنگ در رتبه هفتم 

جهان قرار دارد، با 
این حال با اینکه 4.2 
درصد ذخایر جهان را 

در اختیار داریم اما تنها 
1.3 درصد تولید جهانی 

را انجام می دهیم که 
در تالشیم تا این اعداد 
را متوازن کنیم. هر یک 

میلیون تن ذخیره با عیار 
چهار دهم درصد که 

اکتشاف شود، ارزشی 
حدود 10 میلیارد تومان 

دارد و به داریی های 
شرکت ملی مس اضافه 

می شود
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 رتبه جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اســالمی ایران به 36.5 میلیون ذخیره مس خالص و هفت میلیارد تن ذخایر کانســنگ در رتبه هفتم جهان قرار 
دارد، با این حال با اینکه 4.2 درصد ذخایر جهان را در اختیار داریم اما تنها 1.3 درصد تولید جهانی را انجام می دهیم که در 

تالشیم تا این اعداد را متوازن کنیم.
هر یک میلیون تن ذخیره با عیار چهار دهم درصد که اکتشــاف شــود، ارزشی حدود 10 میلیارد ناموت دارد و به داریی های 

شرکت ملی مس اضافه می شود.
امروز مطابق الگوی جهانی اکتشاف، هر محدوده یک کد سه رقمی EFG دریافت می کند که به استناد آن ارزش آن محدوده 
شــکل می گیرد. ما نیز باید بتوانیم ارزش کارهای اکتشــافی خود را ارائه کنیم. باید اکتشاف را به امکان بهره برداری تبدیل 

کنیم تا خوراک کارخانجات فلوتاسیون را شکل بدهد. 
 IPPC همچنین به زودی برای اجرای سیستم
را در معادن ســونگون و سرچشمه عملیاتی 

خواهیم کرد که سیستم روز جهانی است.
لزوم کاهش هزینه های تولید

در عیــن حال، معادن مــان در حال حرکت 
به سمت عمق اســت و با شیوه های سنتی 
موجود هزینه هایمان افزایش خواهد یافت. 
در صورتی که از الگوهای بین المللی استخراج 
استفاده کنیم، هزینه ها کاهش خواهد یافت.
اکنون در زمینه هزینه های تمام شــده کاتد 
مس، ایران با هزینه کمتر از ســه هزار دالر در 
صدک پنجاهم قرار دارد و در این صدک هم 

جزو متوسط ها هستیم. 
برای افزایش تناژ تولید نیز نیازمند تجهیزات 

جدید هستیم و باید بتوانیم تغییر رفتاری به لحاظ نوع تجهیزات داشته باشیم. 
در حالی که تراک های موجود در ایران 136 تنی اســت، امروز در معادن جهان از تراک های 550 تنی اســتفاده می شــود و 
به همین دلیل تعداد الســتیک بیشتر، تعداد رانندگان بیشتر، ترافیک بیشتر در معدن داریم و ما نیازمند شاول های بزرگتر 

هستیم. باید به مرور شرایط طراحی و تکنیک هایمان را تغییر دهیم تا از این طریق در سیستم ها تحول ایجاد کنیم.
لزوم آموزش های نوین و تکنیک های جدید

به منظور نیل به استراتژی های جدید، نیازمند آموزش های نوین و تکنیک های جدید هستیم تا بتوانیم افزایش ظرفیت 
و تولیدمان را از نظر عملی محقق کنیم.

در حالی که سالیانه 185 میلیون تن عملیات معدنی در شرکت مس انجام می شود و 51  میلیون تن تولید ماده معدنی به 
همراه دارد و برای ارتقای کار و بهبود عملکرد و بهره وری، برنامه هایی برای ماشین آالت، نیروی انسانی و غیره داشته باشیم. 
آموزش هایی که باید در همه سطوح طراحی شده و بتوانیم هر روز خود را با آخرین تغییرات و فناوری روز جهان تطبیق دهیم.

تدوین برنامه جامع مس
به این منظور یک برنامه جامع تهیه و تدوین شــده که بر مبنای آن تا ســال 1410 به ظرفیت کامل در بخش مس خواهیم 
رسید، این برنامه اکنون به منظور نقد، تحلیل و ارزیابی در اختیار پیشکسوتان صنعت مس قرار داده شده است و در مجموع، 
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استراتژی ما بر اساس یک تفکر بین المللی و اقتصاد بازار شکل داده شده تا به جایگاه باالتری در عرصه جهانی دست یابیم.
تحریم های بی تاثیر

تاکنون تحریم ها نتوانســته تاثیری در پیشــبرد اهداف و برنامه های شــرکت داشته باشد و همه پروژه ها با قوت در حال 
پیگیری است.

با توجه به اینکه شــرکت ملی مس بر اســاس ارزیابی موسســه بین المللی »پایا« رتبه A+ را از نظر پایداری مالی و ارزیابی 
شفافیت کسب کرده، با این رتبه همه بانک های بین المللی می توانند به ما وام بدهند، اما تاکنون وامی نگرفته ایم. همچنین 

برای طرح ها و پروژه های خود می توانیم اوراق مشارکت به چاپ برسانیم.
بر این اساس شرکت ملی مس هیچ دغدغه ای برای تامین منابع مالی پروژه های خود ندارد.

پیش بینی امسال ما کسب 108 ناموت سود به ازای هر سهم بود که این رقم در 6 ماهه نخست سال محقق شد، با همراهی 
سهامداران به زودی شاهد افزایش سرمایه 97 درصدی در شرکت مس خواهیم بود، همچنین میزان فروش شرکت تا پایان 
شــهریور ماه به 166 هزار تن رســیده و 70 هزار تن صادرات داشــته ایم که همه این آمارها نشان دهنده رشد در مقایسه با 
مدت مشــابه پارسال است. در مجموع 40 درصد افزایش سود شرکت مربوط به عملکرد مدیریتی و رشد تناژ تولید، فروش 
و صادرات و 60 درصد نیز مربوط به تســعیر ارز اســت. برای بخش هایی از پروژه ها و قســمت فنی کاراز حضور و مشاوره 
خارجی ها استفاده خواهیم کرد، اما قسمت اعظم کار را با همت و تالش مهندسان و متخصصان داخلی خواهیم ساخت.

تا امروز 6 هزار و 250 قطعه از قطعات مورد استفاده در فرآیند تولید داخلی سازی شده، این تعداد تقریبا 30 درصد قطعات 
خریداری شــده شرکت را شامل می شود. این در حالی اســت که میزان خرید قطعات و تجهیزات در شرکت ملی مس سه 

هزار میلیارد ناموت بوده است.
به همه این دالیل، هیچ دغدغه ای بابت پیشبرد امور و پروژه هایمان نداریم.

عملکرد شرکت ملی مس
شــرکت ملی صنایع مس ایران ســال گذشــته با تولید 250 هزار تن مس کاتدی، رکورد دار شد. با توجه به اینکه در 6 ماهه 
نخســت امسال عملکرد 140 هزار تنی محقق شــده، انتظار می رود تا پایان سال به رکورد 280 هزار تنی برسیم و امیدواریم 

این رکود سال آینده به 300 هزار تن برسد.
شرکت ملی مس، پیش قراول شرکت های سود ده

ارزیابی ها حاکیست در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 78 درصد سود شرکت رشد داشته و به نوعی 
پیشــتاز و سرآمد شرکت ها است. شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی، نسبت ROE، نسبت ROA ، شاخص بازدهی 

صاحبان سهام و غیره، همگی نشان دهنده پویایی شرکت ملی مس و رفتار حرفه ای و مثبت آن است.
زمانی شرکت ملی مس سالیانه حدود دو میلیارد دالر درآمد داشت که به دالیلی کاهش یافت، امروز دوباره در حال نزدیک 

شدن به این رقم درآمد هستیم، اما در برنامه استراتژیک شرکت می خواهیم به درآمد سالیانه 4.5 میلیارد دالری برسیم.
بررســی برخی شــرکت های بزرگ جهانی نشان می دهد شرکتی نظیر »گلنکور« درآمد 8.5 میلیارد دالری دارد که 69 درصد 
آن )معادل 5.6 میلیارد دالر( از مس اســت،  و اگر برنامه پیش بینی شــده و استراتژیک شرکت ملی مس محقق شود، این 
شرکت در سطح بین المللی در رده شرکت های تاثیرگذار قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ارزیابی کشوری نظیر چین 
با تولید 9.5 میلیون تنی مس و مصرف 12 میلیون تنی، حتی اگر به تولید 550 هزار تنی برنامه ریزی شده برسیم، حکایت 

از فاصله ای زیاد دارد، با این حال حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مس تولید هستیم.
ایجاد مرکز نوآوری در رفسنجان

با هدف ورود به صنایع هایتک و استفاده از ظرفیت های این فضا، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک 
مرکز نوآوری در رفســنجان شکل دادیم تا نخبگان را برای صنایع هایتک و صنایع نانو شناسایی کنیم و بتوانیم تکنیک های 
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جدید فنی اســتفاده از کیفیت برتر مس تولیدی کشــور را تعریف و برای آن سرمایه گذاری کنیم. تاکنون پنج میلیارد ناموت 
اعتبار برای راه اندازی این مرکز تخصیص یافته اســت. هرچند در صنایع پایین دســتی مس همچون مفتول و سیم و کابل 
سرمایه گذاری شده و بیش از 800 هزار تن در این زمینه ها ظرفیت تولیدی ایجاد شده، اما همچنان نیازمند سرمایه گذاری 
هستیم تا بتوانیم حرف های جدید در این زمینه داشته باشیم. این مسیر است که تنها با حضور نیروی انسانی شایسته، با 
ذکاوت و عاشــق کار به پیش خواهد رفت.  همچنین باید ارتباطات جهانی مان را قویتر کرده و سیســتم های آنالین فروش 
در جهان را شکل دهیم. جهان امروز جهان رقابت و اطالعات است و باید خود را با نگاه ها و تغییرات جهانی تطبیق دهیم 

تا در نهایت بتوانیم سهم بیشتری در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی داشته باشیم.
خلق ارزش افزوده بیشتر از محصوالت

در حالی که تا چهار سال پیش اسید تولیدی در شرکت را به قیمت 900 ناموت می فروختیم، امروز به دلیل افزایش تولید به 
100 ناموت کاهش یافته است، برنامه داریم که با تبدیل اسید سولفوریک به اسید فسفریک که می تواند در تولید کود فسفاته 
استفاده شود، ارزش افزوده بیشتری از این محصول کسب کنیم که قابلیت استفاده در بخش کشاورزی کشورمان و همچنین 

صادرات به کشوری نظیر هند را دارد.
 تالطمات بورس

اتفاقاتی که اخیرا در بورس شــاهد بودیم، دالیل متعددی داشت. عرضه زیاد سهام در بازار تاثیرگذار 
شــد. همچنین اعالم افزایش سرمایه شــرکت ملی مس و عملکرد شرکت در ارائه سود، نشاندهنده 
ارزشمند بودن و بنیادین بودن سهام مس است. اتفاقاتی مانند توسعه اکتشافات، تولید کنسانتره از 
سرباره ها و غیره نیز روند رو به رشد شرکت را نشان می دهد. هرچند مشکالتی نظیر تغییرات نرخ 
ارز، قیمت های جهانی و شــرایط بازار نیز منجر به شــکل گیری تالظماتی در بازار بورس شده است. 
امروز اگر اقتصاد 14.7 تریلیارد دالری چین رشــد داشــته باشد، کامودیتی ها نیز به تاسی از آن رشد 
می کنند که همه این مسائل بر درآمد، سود و قدرت اقتصادی تاثیرگذار است و بر بورس تاثیر خواهد 
گذاشت، اما باید این تحلیل ها به بازار ارائه شود و نیازمند گزارش دهی هفتگی هستیم تا افراد بتوانند 

از نظر فنی بازار را بشناسند، اما چنین تحلیل هایی ارائه نمی شود.
پیش بینی قیمت مس تا پایان 2020

با توجه به اینکه مس در  معامالت روز دوشنبه هفته جاری رکورد هفت هزار دالر را رد کرد، اما این 
اتفاق دور از ذهن نبود. این روزها به تعطیالت سال جدید میالدی نزدیک می شویم که تعطیلی برخی کارگاه ها و کارخانجات 
را به دنبال خواهد داشت. همچنین پس از آن تعطیالت سال جدید چینی در راه است و چینی ها از این زمان برای اورهال 
کردن و انجام تعمیرات و نگهداری کارخانجات خود اســتفاده می کنند و همه این عوامل عرضه را کاهش خواهد داد که به 
افزاشی قیمت ها منجر خواهد شد. اگر سایر اتفاقات سیاسی در جهان و روند افزایش قیمت کامودیتی ها را نیز در نظر بگیریم، 

همین اتفاق قابل پیش بینی بود. موضوعی که هفت شرکت معتبر بین المللی نیز چنین روندی را پیش بینی می کردد.  
حمایت از معادن کوچک

شرکت ملی مس با قرار دادن 50 میلیارد ناموت در بانک ها، زمینه بهره برداری معادن کوچک از این مبلغ را با ارائه وام های 
کم بهره فراهم کرده اســت. همچنین هر گونه کمک آموزشــی و فنی را به طور رایگان در اختیار صاحبان این معادن قرار می 

دهد، برای راه اندازی این معادن کمک کرده و همه محصوالتشان را به صورت نقدی خریداری می کند.
همچنین برخی معادن را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد، به طور مثال با تامین تضمینی خاک برای آنها، هر شرکتی 
که به تولید کنسانتره مس اقدام کند، محصول تولیدی اش را خریداری خواهیم کرد. این کک ها و حمایت ها از کارخانجات 

با ظرفیت پایین انجام می شود.

شرکت ملی صنایع مس 
ایران سال گذشته با 
تولید 250 هزار تن 

مس کاتدی، رکورد دار 
شد. با توجه به اینکه در 

6 ماهه نخست امسال 
عملکرد 140 هزار تنی 
محقق شده، انتظار می 

رود تا پایان سال به 
رکورد 280 هزار تنی 

برسیم و امیدواریم این 
رکود سال آینده به 300 

هزار تن برسد
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دستیابی به رکورد باالترین حفاری اکتشافی
طی 7 سال اخیر

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آمان ماه امسال شرکت 
ملی مس در همه حوزه ها از جمله تولید، فروش توسعه عملکرد بسیار درخشانی داشته و اکثر رکوردها را به ویژه در 

حوزه تولید جابه جا کرده است.
»بهروز رحمتی« در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه 
اکتشافات، در هشت ماهه نخست امسال با وجود محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، موفق به ثبت رکورد 

61 هزار 512 متر حفاری اکتشافی شد که این میزان حفاری باالترین رکورد 7 سال  اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه با این رویکرد و تمرکز جدی شــرکت مس بر روی موضوع اکتشــافات تا 5 سال آینده حداقل 500 

هزار حفاری اکتشــافی را می توان محقق 
کرد گفت: شــرکت ملی صنایع مس ایران 
طی سنوات 1395 تا سال 1397 به صورت 
میانگین ســاالنه در حــدود 37 هزار متر 
حفاری اکتشافی انجام داده و سال گذشته 
این میــزان حفاری به بیش از 70 هزار متر 
و امســال نیز به بیــش از 100 هزار حفاری 
اکتشافی خواهد رســید که باالترین رکورد 
حفاری شرکت طی 7 سال اخیر خواهد بود.
وی گفت: در این صورت شرکت ملی مس 
رتبه نخست کشور را در حوزه اکتشافات به 
خود اختصاص خواهد داد، اکتشافاتی که 
نخستین حلقه از فرآیند توسعه در صنعت 

مس محسوب می شود.
معاون توســعه و اکتشــافات شرکت ملی مس تاکید کرد: این اکتشافات و حفاری ها کامال هدفمند انجام شده و در 

آنها از فناوری های نوین جهانی و با دقت باال استفاده شده است.
 وی گفت: در حوزه طرح های توســعه، عمده تمرکز شــرکت بر توسعه معدنی مس است، یعنی به دنبال پروژه هایی 

هستیم که محصول نهایی شان تولید کنسانتره مس است.
 این مقام مســئول ادامه داد: اکنون دو پروژه بزرگ مس فعال داریم که نخستین مورد، معدن مس درآلو و کارخانه 
فرآوری درآلو با ظرفیت تولید سالیانه 100 هزار تن کنسانتره مس است و پیش بینی می شود در سال 1400 به بهره برداری 

برسد.
 وی اضافه کرد: پروژه دره زار با ظرفیت تولید ســالیانه 147 هزار تن کنســانتره مس، از دیگر پروژه های بزرگ شرکت 

معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران خبرداد:
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به شــمار می رود و این دو پروژه در مجموع 250 هزار تن به ظرفیت تولید کنسانتره شرکت ملی صنایع مس اضافه 
خواهند کرد.

این مقام مســئول شرکت ملی مس اظهار داشــت: عالوه بر پروژه های یادشده، عمده تمرکز ما بر پروژه های تغلیظ 
اســت که از جمله آنها می توان به فاز 3 تغلیظ ســونگون با ظرفیت سالیانه 150 هزار تن کنسانتره در مجتمع مس 
سونگون )که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده( و فاز 3 تغلیظ سرچشمه با ظرفیت سالیانه 150 هزار تن در مجتمع 

مس سرچشمه اشاره کرد.
رحمتی با اشــاره به مجتمع میدوک گفت: در این مجتمع 3 پروژه تولید کنســانتره مس در دســت اقدام است که 
نخستین آن فاز 2 توسعه تغلیظ مس میدوک به ظرفیت سالیانه 150 هزار تن کنسانتره مس است، مورد دوم بازیابی 

مس از سرباره کوره های ذوب خاتون آباد به ظرفیت سالیانه 22 هزار تن کنسانتره مس است.
وی ادامه داد: همچنین مورد ســوم، مجموعه جدیدی است که به تازگی تعریف شده و آن، تولید یکصد میلیون تن 
ســنگ های سولفوری کم عیار مجتمع مس میدوک است؛ برای آن نیز یک واحد تغلیظ مس در دست برنامه داریم 

و قرار است آنجا کنسانتره مس تولید شود.
رحمتی خاطر نشان کرد: بر این اساس، عمده طرح های توسعه شرکت در حوزه تولید کنسانتره 
است که در زنجیره تولید مس )از معدن گرفته تا تغلیظ، ذوب و پاالیشگاه( از باالترین حاشیه 
ســود برخوردار است؛ یعنی اگر خاک معدن با عیار نیم درصد را به کنسانتره 25 درصد تبدیل 
کنیم به 90 درصد سود حاصل از کل فرآیند دست خواهیم یافت و به همین دلیل اکنون عمده 

تمرکز شرکت بر پروژه های تولید کنسانتره است.
وی بیان داشت: این در حالی است که در حوزه ذوب، پاالیش و اسید سولفوریک، عمده توسعه 

های شرکت ملی مس به انجام رسیده است.
این مقام مســئول شرکت ملی مس یادآور شد: سال گذشته کارخانه ذوب و اسید سولفوریک 
در سرچشــمه راه اندازی شد، اردیبهشت ماه امســال کارخانه اسید سولفوریک در خاتون آباد 
و در ادامه، پروژه های ذوب خاتون آباد و سرچشــمه راه اندازی شــدند و در این حوزه مشکل 

خاصی وجود ندارد.
سرمایه گذاری طرح ها

معاون توسعه و پیشرفت شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: سرمایه گذاری انجام شده برای همه طرح های 
توسعه این شرکت که اکنون در دست اقدام است، حدود 3 میلیارد دالر است.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی طرح های توسعه مشکل خاصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموع 
حجم فروش شرکت 20 هزار میلیارد ناموت بوده که 54 درصد آن حاشیه سود بوده است. رحمتی گفت: تامین مالی 
انجام پروژه از محل ســودهای شــرکت انجام می شود و به همین دلیل، نیاز به تامین مالی از طریق بانک ها و سایر 

منابع نداریم.
وی یادآور شــد: در ســال مالی گذشته 25 ناموت سود به ازای هر سهم در شرکت تقسیم شده و بیش از 100 ناموت به 
ازای هر ســهم نیز برای افزایش سرمایه اختصاص یافت، به این ترتیب افزایش 97 درصدی در شرکت در دستور کار 

است و مجموع سرمایه شرکت به بیش از دو برابر فعلی یعنی 20 هزار میلیارد ناموت افزایش خواهد یافت.
این مقام مسئول از برنامه ریزی برای جابجایی رکوردها در همه حوزه ها به ویژه تولید در سال جاری خبر داد و افزود: 
پارسال 250 هزار تن مس کاتدی در شرکت تولید شد که باالترین رکورد شرکت از زمان راه اندازی تاکنون بود و امسال 

نیز پیش بینی شده به 280 هزار تن برسد.

رحمتی:  3 پروژه تولید 
کنسانتره مس در دست 
اقدام است که نخستین 
آن فاز 2 توسعه تغلیظ 
مس میدوک به ظرفیت 
سالیانه 150 هزار تن 
کنسانتره مس است، 

مورد دوم بازیابی مس 
از سرباره کوره های 
ذوب خاتون آباد به 

ظرفیت سالیانه 22 هزار 
تن کنسانتره مس است
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شرکت مس نماد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید

حیدر ضیغمی/ مشاور مدیرعامل، مدیر گروه روابط عمومی و حوزۀ مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

گزارش های شش ماهه شرکت های تولیدی و اقتصادی نشان دهنده مسیری است که شرکت ها در نیمه دوم سال چگونه حرکت خواهند 
کرد. بررســی گزارش های عملکردی شــرکت ملی صنایع مس ایران نشان دهنده این است که این شرکت در طول شش ماهه نخست در 
مســیر تحقق فرمایشان مقام معظم رهبری در باب جهش تولید و اقتصاد مقاومتی حرکت کرد به طوری که سومین شرکت بزرگ بورسی 
ایران در شــش ماهه نخست جهش همه جانبه در فعالیت های اقتصادی، توسعه ای، مسئولیت اجتماعی و محیط زیست را محقق کرد. 
اقتصاد مقاومتی کلیدواژه ای اســت که از اواخر دهه هشــتاد و تحت تاثیر تشــدید تحریم و جهان بینی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
بارها و بارها از ســوی مقام معظم رهبری و تحقق اســتقالل اقتصادی در کشور بیان شده است. بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری »نگاه 

به بیرون برای حل مسائل اقتصادی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید، 
بنابراین باید همواره به دنبال اســتفاده از ظرفیت های داخلی کشور 
بود ...«. بر اساس این دیدگاه اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در اقتصاد 
به توانمندســازی اقتصاد اشــاره دارد، به گونه ای که بتواند در مقابل 
شــدیدترین بحران های داخلی و خارجی کمترین آسیب و خسارت را 
متحمل شود. این سیاست اقتصادی معموال در مقابل اقتصاد وابسته 
می گیرد و سعی بر بهبود و مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی موجود و 
بومی سازی آن بر اساس اهداف پیش بینی شده و نیز چالش های موجود 
دارد.  به جرات بومی سازی را می توان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد 
مقاومتی در صنایع دانست. مروری بر تجربه بومی سازی شرکت ملی 
مس نشان می دهد که این شرکت در این راه فراتر از انتظار عمل کرده 

اند و موفق به خلق دستاوردهای بی شماری در این زمینه شده اند و با تکیه بر توان و تجربه داخلی صنعتی را بومی سازی کردند که نه 
دانشی از آن در سال  های اولیه بعد از انقالب داشتند نه پیشینه ای از آن در کشور موجود بود و عالوه بر آن، در بحبوحه انقالب اسالمی 
با خروجی آمریکایی ها از ایران عمال صنعتی نیمه کاره تحویل ایرانی ها دادند. طی سال های گذشته شرکت مس بسیاری ازگلوگاه های 
خط تولید در کارخانه های معدن، تغلیظ، ذوب، پاالیشــگاه و لیچینگ بدون حضور کارشناسان خارجی بومی سازی کرده و در سال های 
اخیر وارد ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات با متریال و تکنولوژی پیشرفته نیز شده است. شرکت ملی مس با این اقدام و تدوام این 
رویکرد و تاکیداتی که از سال گذشته دکتر سعدمحمدی مدیرعامل محترم شرکت مس بر موضوع بومی سازی داشتند بومی سازی بیش 
از 500 قطعه و تجهیز دیگر را با اســتفاده از توان ســازندگان داخلی و با همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار 
داده اســت تا خط تولید ســومین شرکت بزرگ بورسی کشور هیچگاه متوقف نشود. با در نظر گرفتن این رویکرد، بررسی عملکرد شرکت 
مس طی سال های اخیر به ویژه در سال 98 و 99 نشان می دهد که این شرکت به طور قطع در مسیر تاب آوری و اقتصاد مقاومتی حرکت 
کرده اســت؛ چرا که شــرکت مس پس از ثبت رکورد تولید 250 هزار تن کاتد در پایان سال 98، در پایان شهریورماه به ترتیب رشد 12 و 8 
درصدی در تولید آند و کاتد را ثبت کرد. عالوه بر این شرکت مس از ابتدای سال جاری و به رغم شیوع ویروس کرونا و مشکالت فراوان 
ایجاد شده در بخش پیمانکاری و دادوستد و بازرگانی در کشور با ثبت رکورد تولید 14 درصدی آند در فروردین ماه  به همت پرسنل سخت 

مدیر گروه روابط عمومی و حوزۀ مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبرداد:
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کوش صنعت مس نشان داد که مصصم به جهش تولید و تحقق منویات مقام معظم رهبری است. این شرکت در اردیبهشت ماه موفق 
به ثبت رکورد تازه ای در تولید کاتد در امور پاالیشگاه خاتون آباد شد به طوری که طی این ماه موفق به رشد بیش از 12 درصدی تولید کاتد 
شــد. روند رو به رشد تولید در شــرکت مس در تیرماه ادامه یافت و تولید کاتد شرکت مس شش درصد از برنامه پیش بینی شده جلوتر 
بود و آند با 13 درصد بیشتر از برنامه ابالغی عملکرد کارخانجات ذوب بود. ثبت رکورد تولید آند در مجتمع مس سرچشمه در تاریخ 24 
مردادماه 1399 و ثبت رکورد بی سابقه تولید در عمر معدن مس سرچشمه از دیگر موفقیت های این شرکت در شش ماهه نخست سال 
جاری بود.  در حوزه فروش شرکت مس برنامه فروش شش ماهه را با فروش 16 هزار میلیارد تومانی با 62 درصد افزایش برای نخستین 
بار در تاریخ صنعت مس محقق کرد. همچنین این شــرکت با این میزان فروش و درآمد عملیاتی ســود خالص 10 هزار میلیارد تومانی و 
بازدهی 339درصدی را برای ســهامدارانش محقق کرد به طوری که نماد این شــرکت در بازار سرمایه مبلغ ١٠٠٨ ریال برای هر سهم سود 

محقق کرده، که با رشد حدود ٧٨ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در حوزه توسعه در خردادماه شاهد پایان یافتن و افتتاح رسمی طرح توسعه ذوب خاتون آباد و کارخانه اسیدسولفوریک بودیم طرح هایی که 
با بهره برداری از آن ها دو هدف افزایش تولید و تحقق صنعت سبز محقق شد. به جرئت می توان گفت با بهره برداری از طرح اسیدسولفوریک 
مس سرچشمه و خاتون آباد صنعت مس سبز شده است و دیگر نگرانی زیست محیطی خاطر مردم عزیز استان کرمان را نگران نخواهد 
کرد. همچنین اجرای برنامه طرح توســعه درآلو به عنوان مهم ترین طرح توســعه ای شرکت مس که حداقل 1500 میلیارد ناموت به گردش 
مالی شرکت اضافه خواهد کرد از پیشرفت باالیی برخوردار شده است و انشاهلل تا اوایل سال آینده به مرحله انجام تست های آزمایشی 

خواهد رســید. خوشبختانه در پایان شهریور ماه طرح های توســعه ای شرکت مس در هر دو استان کرمان و 
آذربایجان شرقی از پیشرفت خوبی برخوردار شده اند و در نیمه دوم سال به امید خدا شاهد افتتاح کارخانه آهک 
اهر خواهیم بود. در کنار این موفقیت ها اما آنچه دل مردمان کشور عزیزمان ایران را از پیشرفت های صنعتی 
و جهش تولید خوشحال و خرسند خواهد کرد حوزه مسئولیت اجتماعی است. در این حوزه هم  نیم سال اول 
1399 آکنده از پیروزی های پی درپی و بی نظیر بود. هتریک مس ســونگون در لیگ برتر فوتسال کشور، صعود 
مقتدرانه تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان به لیگ برتر، درخشش فوتبال مس کرمان در مسابقات لیگ دسته 
یک، قهرمانی تیم فوتســال بانوان مس رفسنجان در لیگ برتر، قهرمانی، قهرمانی تیم هندبال مس کرمان در 
لیگ برتر، قهرمانی تیم بانوان صنعت مس در مسابقات تیرو کمان، مقام سومی تکواندو کسب عنوان قهرمانی 
مسابقات 200 متر سرعت و سومی تیم والیبال نشسته مس شهربابک در مسابقات لیگ برتر برای اولین بار در 
جنوب شــرق کشور تنها گوشه ای از افتخارات ورزش حرفه ای صنعت مس ایران در مسابقات ورزشی است که 
موجب شــادی مردم عزیز اســتان کرمان و آذربایجان شرقی شده است. عالوه بر این در سطح ورزش همگانی 
طرح ســاخت 70 زمین چمن مصنوعی با هدف فراهم کردن زیر ســاخت های ورزشی برای نوجوانان و جوانان 
پیگیری و اجرا شــد. شرکت ملی مس در بحث کرونا در شــش ماهه نخست سال جاری اقدامات بی شماری 

انجام داد تا به تعبیر مدیرعامل شرکت مس نشان دهد که شرکت مس همراه همیشگی مردم است. توزیع هزاران لیتر مواد ضدعفونی 
و تجهیزات و الزامات پزشکی مقابله با کرونا در میان مردم استان کرمان و آذربایجان شرقی، کمک به دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کرمان 
و رفســنجان، ساخت بیمارستان 50 تختخوابی در رفســنجان و تجهیز 25 تخت بیمارستانی در شهربابک، برگزاری 17 مین دوره اردوی 
جهادی پزشکی در منطقه هماشهر پاریز و ارائه خدمات پزشکی رایگان به حدود 2000 نفر و کمک به ستاد دیه و آزادی زندانیان غیر عمد 
تنها گوشــه ای از کمک هایی بود که صنعت مس ایران در روزهای تلخ کرونایی به هم میهنان عزیزش کرد. ســخن آخر اینکه شرکت ملی 
مس با اتکا به پروردگار قادر و متعال و تحت مدیریت همه جانبه نگر دکتر ســعد محمدی و پرســنل خدوم صنعت مس ایران متعهد و 
ملتزم به تحقق جهش تولید است و کارنامه شش ماهه این شرکت نشان می دهد که این شرکت در شرایطی که بسیاری از تحلیل گران 
اقتصادی و صنعتی سال سختی را به لحاظ تأمین مواد اولیه برای صنایع بزرگ ترسیم می کردند موفق شده است که با ایجاد یک ساختار 

تاب آور و مقاوم درصحنه تولید کشور بدرخشد و رکوردهای ماندگاری در تاریخ صنعت این کشور ثبت کند.

در شرایطی که بسیاری 
از تحلیل گران اقتصادی 

و صنعتی سال سختی 
را به لحاظ تأمین مواد 

اولیه برای صنایع 
بزرگ ترسیم می کردند 
موفق شده است که با 
ایجاد یک ساختار تاب 

آور و مقاوم درصحنه 
تولید کشور بدرخشد و 

رکوردهای ماندگاری در 
تاریخ صنعت این کشور 

ثبت کند
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جایگاه ایران در تولید مس در سطح آسیا و جهان

در ســال 2019، بيشــترين ميزان توليد مس تصفيه شده به ترتيب در مناطق آسيا )13603 هزار تن(، اروپا )3528 هزار تن( 
و آمريكاي جنوبي و مركزي )2842 هزار تن( بوده و روند توليد در ســال 2024 نيز همانند ســال 2019 خواهد بود. به گزارش 
ســایت خبری- تحلیلی معدن24، در سال 2019 كشــورهاي چين، شيلي و ژاپن هر يك به ترتيب با سهم 39.7، 9.9 و 6.8 
درصد از توليدات مس تصفيه شده، رتبه هاي نخست تا سوم جهان را به خود اختصاص داده-اند.  در آسيا نيز با افزايش 
سه درصدي توليد اين قاره نسبت به سال گذشته، كشورهاي چين، ژاپن و كره جنوبي با سهم 67.8، 11.7 و 4.9 درصدی به 
ترتيب جايگاه های اول تا ســوم اين منطقه از جهان را كســب کردند. اين قاره در  سال 2019 حدود 58.4 درصد از توليدات 

مس تصفيه شده جهان را در اختيار داشته است.

جایگاه ایران
در ســال 2019 جمهوری اســالمی ايران با توليد 261 هزار تن كاتد رتبه بيستم توليد مس پااليش شده در جهان را دارا بوده، 

بطوري كه سهم توليد مس ايران در جهان در اين سال 1.1 درصد بوده است. 
همچنين در منطقه آسيا طي سال 2019، ايران رتبه هفتم توليد مس پااليش شده را دارا بوده، بطوري كه سهم توليد مس 
ايران از اين منطقه در اين ســال 1.9 درصد بوده اســت. پیش بینی می شــود در سال 2020 میالدی، ایران رتبه چهارم آسیا 
و پانزدهم جهان را در تولیدات معدنی )مس محتوی(، رتبه پنجم آســیا و چهاردهم جهان را در تولیدات ذوب )آند( و رتبه 

ششم آسیا و هفدهم جهان را در تولیدات مس پاالیش شده )کاتد( کسب کند.
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 مس آباد، مجله ای برای اعتالی
فکری فرزندان کارکنان شرکت مس

خانم "ملت دوست" سردبیر مجله مس آباد، در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مجله مس آباد در راستای مسوولیت اجتماعی 
شــرکت ملی مس برای ارتقا و اعتالی فکری فرزندان کارکنان و فرزندان و نوه های بازنشســتگان شرکت و تغذیه  ذوق ادبی 

بچه ها با متون مناسب و فاخر که نوشته  نامداران ادبیات کودک و نوجوان است، شروع به کار کرد.
به گفته وی با ایجاد این نشــریه با حمایت دکتر ســعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مس و مشاور محترم ایشان جناب 
آقای ضیغمی ما توانسته ایم ارتباط خوبی را با فرزندان خانواده  بزرگ شرکت ملی صنایع مس ایران که در شهر های مختلف 
مخاطب شرکت  هستند، شکل دهیم و این ارتباط همچنان باید روز  به روز شکل بهتری به خود بگیرد. ملت دوست خاطرنشان 
کرد: جامعه  هدف این مجله همان فرزندان کارکنان شرکت هستند و امیدواریم به زودی تعداد بیشتری از فرزندان و نوه های 
بازنشستگان هم به این مجموعه اضافه شوند. وی تاکید کرد: مجالت کودک بیش و پیش از هر چیز باید در جهت پرورش 
فکــر و ارتقای کارکردهای ذهنی کودکان از قبیل تخیل، خالقیت، دقت و ...گام بردارد. پرورش چنین کارکردهایی باید هدف 
هر شــرکتی باشد که در راستای مســوولیت های اجتماعی خود گام در راه ارتباط با کودکان مجموعه  خود می گذارد. سردبیر 
مجله مس آباد تصریح کرد: البته ما در این مجله از مطالبی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت  ملی صنایع مس  
و شهرها و مجتمع های هدف آن در ارتباط باشد نیز غافل نبوده ایم. وی ادامه داد: عالوه بر مجله، سعی فراوانی شده  است 
تا کیفیت مطالب و تصاویر ارائه شــده در آن مناســب با استانداردها باشد. سعی داریم در شبکه های مجازی نیز با والدین 

مخاطبان خود و از طریق آنها با مخاطبانمان) فرزندان آنان(، ارتباط برقرار کنیم تا ارتباط دوسویه  بهتری شکل بگیرد.
آدرس اینستاگرام و تلگرام مس آباد
http://www.instagram.com/mesaabaad
https://t.me/mesaabaad
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مس سونگون آماده حضور 
پرقدرت جام باشگاه های آسیا 

محمدرضا کافی سرپرســت باشــگاه مس ســونگون، از آمادگی کامل بازیکنان این تیم برای حضوری پر قدرت در لیگ برتر 
فوتســال کشــور و همچنین جام باشگاه های آســیا خبر داد. "محمدرضا کافی" در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: خرداد ماه 
پارســال و با پشت سر گذاشتن یک فصل رویایی و ارائه بازی های درخشان، بازیکنان مس سونگون توانستند در دو دیدار 
رفت و برگشت در مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال مقابل گیتی پسند اصفهان به برتری برسند و عنوان قهرمانی لیگ برتر را از 
آن خود کنند. وی بیان داشــت: در ادامه، بازی های آسیایی فوتسال که قرار بود مردادماه امسال و با حضور مس سونگون 
به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا به سال 2021 و به میزبانی امارات به تعویق 

افتاد. کافی گفت: پس از آن بود که تیم بعد از اســتراحتی دوماه 
تمرینات خود را از ســر گرفت تا حضوری مقتدرانه در دوره جدید 
لیگ برتر داشــته باشد. وی ادامه داد: تمرینات آماده سازی این 
تیم در چهار مرحله، ابتدا در تبریز و سپس یک اردوی بسیار خوب 
بدنســازی در ورزقان برگزار شــد که در آنجا توانستند به آمادگی 

کامل بدنی برسند.
سرپرســت باشگاه مس سونگون اضافه کرد: در خاتمه این اردو 
بود که آقای ضیغمی مشاور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس 
ایــران همراه بــا فرماندار ورزقان در جمــع بازیکنان و کادر فنی 
حضور یافتند و تیم را بدرقه کردند. وی خاطرنشــان کرد: مرحله 

ســوم اردوی آماده ســازی تیم، تمرینات تاکتیکی بود که در تبریز برگزار شــد و در این مرحله بازیکنان به آمادگی جسمانی 
100 درصد رســیدند و در مرحله چهارم آماده ســازی ها، انجام بازی های دوستانه و تدارکاتی در دستور کار قرار گرفت. کافی 
یادآور شد: مس سونگون ابتدا دو دیدار دوستانه مقابل تیم های ماکو و عقاب تبریز برگزار کرد و پس از آن در قزوین، طی 
دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم کراپ الوند این استان رفت. وی افزود: با با آغاز مسابقات لیگ برتر فوتسال از حدود یک 
هفته آینده، قرار است مسابقات بدون وقفه و تأخیر برگزار شود و در دیدار نخست و افتتاحیه لیگ برتر، مس سونگون با 
تیم ســن ایچ ساوه در این شهر دیدار خواهد کرد. سرپرست باشگاه مس سونگون خاطرنشان کرد: مطابق تدابیر مدیریت 
ارشد شرکت ملی صنایع مس و در رأس آنها آقای دکتر سعد محمدی، مقرر شد شاکله اصلی تیم مس سونگون به عنوان 
قهرمان لیگ برتر حفظ شود، به همین دلیل تغییرات چندانی در تیم داده نشد و تنها مهدی جاوید از جمع مسی ها جدا 
شد و در مقابل چهار بازیکن شامل محمد حسین درخشانی از گیتی پسند اصفهان، مهدی دهقان نژاد از فرش آرای مشهد، 
محمد زارعی از لیگ فوتســال چین و حمزه کدخدایی که از بازیکنان ســرباز تیم بود و در مقاومت البرز توپ می زد، به جمع 

بازیکنان این تیم اضافه شدند.
وی در عین حال اظهار داشــت: کادر فنی مس ســونگون همچون سال گذشته با قدرت به فعالیت خود و هدایت تیم ادامه 
خواهد داد، اما سرپرستی تیم به محمد حسین حیدرزاده سپرده شد. سرپرست باشگاه مس سونگون در خاتمه ابراز امیدواری 
کرد با هدایت و برنامه های تاکتیکی منســجم آقای افضل ســرمربی تیم شــاهد حضور پرقدرت مس سونگون در دور تازه 

رقابت های لیگ برتر و همچنین جام باشگاه های آسیا به میزبانی امارات باشیم.
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گزارش فروش و تولید هشت ماهۀ امسال شرکت مس نشان می دهد

ثبت فروش بی سابقه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومانی 
برای اولین بار در تاریخ شرکت مس

رشد 127 درصدی فروش فملی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد تولید 9 درصدی آند و 6 درصدی کاتد مس

دکتر اردشــیر ســعدمحمدی«، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تا پایان آبان ماه سال 1399، شرکت ملی صنایع مس ایران 
235 هزار و 400 تن آند و 183 هزار و 300تن کاتد مس تولید کرده اســت که نســبت به برنامه امســال به ترتیب رشد 9 و 6 درصدی را 
نشان می دهد. همچنین به گفته سعدمحمدی کل فروش شرکت مس تا پایان آبان ماه سال جاری با همت و تالش تمامی پرسنل صنعت 
مس ســال جاری برای اولین بار در تاریخ صنعت مس به عدد 23 هزار و 85 میلیارد ناموت رســید. سعدمحمدی با اعالم این خبر گفت: 
بررســی و مقایســه آمار تولید آند شرکت مس در هشت ماهه امســال در مقایسه با مدت زمان مشابه نشان می دهد که شرکت مس با 
رشــد 16 درصدی 31 هزار و 594 تن بیشــتر آند تولید کرده است.وی با بیان این که در تولید کاتد هم، مقایسه 8 ماهه نخست امسال با 
مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد 6درصدی است گفت: شرکت مس در مجموع در مقایسه با مدت زمان مشابه 10 هزار تن بیشتر 
کاتد تولید کرده است. سعدمحمدی با بیان این که شرکت مس در این بازه زمانی در تولید کنسانتره مس نیز از برنامه جلوتر بوده است، 
اظهار داشت: طی این مدت، شرکت مس 804 هزار و 479 تن کنسانتره مس تولید کرده است که نسبت به برنامه تعریف شدۀ 761هزار و 
225 تنی، رشــد 6 درصدی نشان می دهد. وی ادامه داد: به طور کلی تولید کنسانتره مس در مجتمع های سه گانه سرچشمه، شهربابک و 
سونگون تا پایان آبان ماه سال 1399،  تحقق 71 درصدی نسبت به برنامه سال پیش بینی شده داشته است. سعدمحمدی با بیان این که 
شرکت مس در این بازه زمانی شاهد رشد 4 درصدی در تولید مس محتوای کنسانتره بوده است بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان 
آبان ماه شــرکت مس در مجموع 188 هزار و 848 تن مس محتوای معدنی تولید کرده اســت. مدیرعامل شرکت مس در ادامه به میزان 
تولید مس محتوی معدنی شرکت مس اشاره کرد و گفت: در هشت ماهۀ ابتدایی امسال این شرکت در مجموع 195 هزار و 231 تن مس 
محتوی معدنی تولید کرده است که در مقایسه با برنامه رشد 3 درصدی داشته است.  سعدمحمدی بیان کرد: شرکت مس در این بازه 
زمانی، درمجموع 117میلیون و  994 هزار تن ســنگ معدن اســتخراج کرده است که نسبت به برنامه 114 میلیون و 962 هزار تنی امسال 
3 درصد رشد داشته است. وی اضافه کرد: همچنین شرکت مس در هشت ماهۀ اول امسال، 35 میلیون و 685 هزار تن سنگ سولفور 

برداشت کرده است که 3  درصد از برنامه در نظر گرفته برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است.
شرکت ملی مس در 8 ماهه، 13 درصد بیشتر از کل سال گذشته درآمد کسب کرد

به گفته سعدمحمدی کل فروش سال گذشته شرکت مس برابر با 22 هزار و 700 میلیارد ناموت بود در حالی که شرکت مس که در هشت ماه 
سال 99 موفق به فروش بیش از 23 هزار میلیارد ناموت شد. مدیرعامل شرکت مس با اعالم این خبر و با بیان این که فروش هشت ماهه 
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته برابر با 13 هزار و 982 میلیارد ناموت بوده است، افزود: این میزان فروش، رشد 72 درصدی 
را نســبت به مدت مشــابه سال گذشته نشان می دهد. وی افزود: همچنین شرکت ملی مس در آبان ماه موفق به کسب درآمد 3 هزار و 
600 میلیارد تومانی شــد که نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 127 درصدی داشته است. مدیرعامل شرکت مس تصریح کرد: میزان 
فروش شرکت مس در آبان ماه سال گذشته 1692 میلیارد ناموت بوده است. سعدمحمدی در پایان با تشکر از زحمات تمامی پرسنل صنعت 
به ویژه کارکنان امور فروش شرکت مس گفت: افزایش درامد شرکت مس برخالف بسیاری از شرکت های دیگر تنها ناشی از نرخ تسعیر ارز 
نیست و بخشی از این افزایش درآمد بر پایه افزایش در تولید و فروش شکل گرفته است. گفتنی است، اخیر رییس هیات عامل ایمیدرو 
در جلسه پایش شرکت مس از سوی ایمیدرو افزایش درآمد و سود شرکت مس را تنها ناشی از نرخ تسعیر ارز ندانست و تاکید کرده بود 

بر پایه آمار افزایش 40 درصدی سود شرکت مس، حاصل عملکرد واقعی و افزایش تناژ تولید و فروش است.



madan24.com

آبان           1399 15
ویژه نامه الکترونیکــــــی
 صنایع ملی مس ایران

www.nicico.com



madan24.com

آبان           1399 16
ویژه نامه الکترونیکــــــی
 صنایع ملی مس ایران

www.nicico.com


