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 انهیسال  یعاد یمجمع عموم

رانیمس ا یشرکت مل  
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دکتر خرمشاد رییس مجمع:   

دکتر رستمی   مدیر عامل:  

64درصد حاضرین:   

 

:شرح است نیبد 1400شرکت در سال   یدستاوردها  

شرکت تا کنون  یراه انداز یرکورد برداشت سنگ سولفور از ابتدا  نیبه باالتر یابیدست  

شرکت تا کنون  یراه انداز  ی از ابتدا بدنیکنستانتره مس و کنستانتره مول د یبه رکورد تول یابیدست  

و کنستانتره فلزات گرانبها  ی مس کاتد  د یرکورد تول ثبت  

ظ یدر پروژه احداث معدن و کارخانه تغل ی درصد  82 ی کیزیف شرفتیپ   

 

شرکت   ی تن استخراج داشته که نسبت به برنامه بودجه بند  ون ی لیم 199.5شرکت در مجموع  1400سال  در

 هم باالتر بوده است

 

  شیدالر افزا 3000قبل حدود  ی دالر بوده که نسبت به سال مال  9643 نیانگ یم  1400مس کاتد در سال   متیق

  داشته است

 

. هزار متر بوده است170در سال گدشته   یحفار شود.انجام  ی هزار متر حفار220 دارد  امسال برنامه   

 

  یفاصله فرصت  نیادارد.را   ایدر دن  6مس رتبه  یمعدن ریو در داشتن دخا ایدر دن  18مس کاتد رتبه    د یدر تول

از   ش یصادرات به ب نصورتیتن مس برسد. در ا ونی لیم 1هزار تن به 250از  د یمس با د یشرکت است تول یبرا

کند  یم   دایپ شیدالر افزا ارد یلیم10  



 
 
 
 
 
 

  متخصص   یانسان یرو ین ، مس  یشرکت مل  هیسرما نیدر صنعت مس  و مهمتر  ایغرب آس  یانسان یرو ین نیبهتر

 میباشد.

 

ند. داشته باش  شیهزار تن افزا300از   ش یبه ب ی د را در سال جارتمس کا د یتول ند در نظر دار  

  

است  یدرصد فروش شرکت صادرات  47  ، یو از لحاظ مبلغ ی درصد فروش صادرات6  ،ی از لحاظ وزن  

 

گدشته رشد داشته است.   ی درصد نسبت به سال مال 92شرکت  ی درصد و فروش مبلغ15شرکت   ی فروش وزن

داشته است یدرصد   92و سود خالص شرکت رشد   ی درصد  86شرکت رشد  ی اتیسود عمل  نیهمچن  

 

  ن یاز بابت تام یمشکل چیه  نده یانجام شده از سال آ یها  یز یو برق است. با برنامه رچالش معادن، آب   نیبزرگتر

  تیهم در حال فعال   ریدپذ یتجد  ی روهاین  نهی. در زمد کن  یم  نیآن را تام شرکت داشت و خود م یبرق نخواه

ند داشت.نخواه یمشکل چ یه ندهی از سال آ ی لتیوتی . در مجموع از لحاظ  ند هست  

 

:شرح است نی به ا یمهم شرکت در سال جار های  پروژه   

هزار تن کنستانتره مس 150 د یتول ت یدره زار با ظرف پروژه   

کنستانتره مس   د یهزار تن تول100  تیمس دره آلو با ظرف پروژه   

کنستانتره مس  د یهزار تن تول70  تیسرچشمه با ظرف ون یفلوتاس  پروژه   

سونگون نگیچیل پروژه    

برسد  ی پروژه به بهره بردار 4 نیدوم امسال ا مه ین انتظار میرود   

 

شده است.سهم در نظر گرفته  یبازارگردان ی تومان برا  اردیل یهزار م5تومان و امسال   اردیل یهزار م2سال گذشته   



 
 
 
 
 
 

 

  21 ک یسولفور د یاس   د یدرصد و در تول 8د  تکا د یدرصد، در تول  9کنستانتره  د یدر سه ماهه اول امسال در تول 

جلوتر هستند.شده   ی ه بودجه بند درصد از برنام   

 

نسبت به دوره مشابه    یال یر د یدرصد از لحاظ تول  73و   ی وزن  د یدرصد از لحاظ تول   53در سه ماهه اول امسال  

است. داشته   شیافزا شرکت  سال گذشته  

:1401اهم برنامه های توسعه در سال   

هزارتن   300سرچشمه با ظرفیت تولید ساالنه مس  4شروع عملیات مهندسی احداث کارخانه تغلیظ فاز  -1

 مس کنسانتره 

هزارتن مس  300مس سرچشمه با ظرفیت تولید  5شروع عملیات مهندسی احداث کارخانه تغلیظ فاز  -2

 کنسانتره 

هزارتن مس   300با ظرفیت تولید ساالنه  سونگونمس  4شروع عملیات مهندسی احداث کارخانه تغلیظ فاز  -3

 کنسانتره 

هزارتن مس   300با ظرفیت تولید ساالنه  سونگون  مس  5ع عملیات مهندسی احداث کارخانه تغلیظ فاز شرو  -4

 کنسانتره 

 حاشیه های مجمع:

.بحث حقوق و مزایای کارکنان شرکت و همچنین  صندوق بازنشستگان ملی مس ایران  

. سهامدارانپیشنهاد تقسیم سود ده درصدی هیت مدیره و نارضایتی شدید   

ریال   700درصدی به تصویب رسید. مبلغ  55و در نهایت با اعتراض سهامدران حاضر در مجمع تقسیم سود   

از طریق سجام به حساب سهامداران حقیقی واریز میگردد.  1401مرداد   26سود تقسیمی که از تاریخ   

 واحد سرمایه گذاری کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
 

 


