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مهمــی اســت...
اینکــه چــه مســألهای امــروز بـرای کشــور مهــم اســت؛ امــروز بـرای کشــور مســألۀ کاالی ایرانــی یــک مســألۀ ّ
شــعار امســال ،هــم خطــاب به مســئولین اســت ،هــم خطاب بــه مردم اســت .شــعار امســال [حمایــت از] کاالی ایرانی اســت.
کاالی ایرانــی یعنــی محصــول نهایــی کار و ســرمایه و فعالیــت اقتصــادی و ذهــن و ابتــکار و همهچیــز .ســرمایهگذار با ســرمایۀ
خــود ،کارگــر بــا کار خــود ،طـراح بــا ذهــن خــود و بــا دانــش خــود ،اینها همه تــاش میکننــد و محصــول [کار آنها] میشــود
مهمــی اســت؛ ایــن را بایســتی حمایــت کــرد .در حمایــت از ایــن
کاالی ایرانــی .بنابرایــن ،چیــز باعظمتــی اســت ،چیــز بســیار ّ
کاالی ایرانــی -کــه محصــول تــاش فعــاالن اقتصــادی و فعــاالن کارگــری و ســرمایهگذاران و برنامهریـزان و طراحــان و ماننــد
اینهاســت -هــم مــردم نقــش دارنــد بهعنــوان تولیدکننــدۀ کاالی ایرانــی ،هــم مــردم نقــش دارنــد بهعنــوان مصرفکننــدۀ
کاالی ایرانــی؛ هــم بایــد تولیــد کننــد ،هــم بایــد مصــرف کننــد؛ هــم بایــد در تولیــد تــاش کننــد -کــه حــاال عــرض میکنــم
کارهایــی را کــه بایــد انجــام بگیــرد -هــم بایــد در مصــرف مراقبــت بکننــد کــه کاالی ایرانــی مصــرف کننــد؛ و ایــن هــم یــک
وظایفــی را بــر عهــدۀ مــردم و بــر عهــدۀ مســئولین دولــت قـرار میدهــد؛ مخاطــب این شــعار ،هــم مردمانــد ،هم مســئوالناند.

خــب چهجــوری حمایــت بکنیــم؟ ایــن حمایــت اوّ الً بهصــورت افزایــش تولیــد [اســت] کــه بهعهــدۀ مســئولین دولتــی اســت
برنامهریــزی کننــد -و همچنیــن بهعهــدۀ خــود مــردم تــا تولیــد داخلــی افزایــش پیــدا کنــد .تولیــد داخلــی بهبــود کیف ّیــتپیــدا کنــد .از پیغمبــر اکــرم نقــل شــده اســت کــه فرمــودَ :رحِ ــمَ ّ
ـرءً عَ مِ ــلَ عَ َمـاً َف َا َ
اللـ ُ
تق َنــه؛ کار را محکــم و زیبــا و خــوب
ـه امـ َ
انجــام بدهنــد ،کیفیــت کار بــاال بــرود.
حمایــت ،یکــی انطبــاق بــا نیازهــا و ســلیقهها و مز ّیتهــای روز اســت؛ ایــن هــم حمایــت اســت؛ اینجــور نباشــد کــه نــگاه
نکنیــد کــه مــردم چــه میخواهنــد .تولیــد کاالی ایرانــی بــه ایــن معناســت کــه بایــد چیــزی تولیــد بشــود کــه مطابــق بــا
ســلیقۀ مــردم و میــل مــردم [باشــد] ،هم ـراه بــا ظرافتهــای الزم.
بازاریابــی بیــرون از کشــور و صــادرات هــم یکــی از انــواع حمایــت از کاالی ایرانــی اســت .بایســتی مــا کــه بــا پانــزده کشــور
همســایهایم -غیــر از کشــورهای دیگ ـ ِر دوردســت کــه میتواننــد کاالی ایرانــی را مصــرف بکننــد ،بــا پانــزده کشــور همســایه

هســتیم -از ایــن همســایگی اســتفاده کنیــم ،کاالی ایرانــی را صــادر کنیــم؛ ایــن ،هــم بهعهــدۀ وزارت خارجــه اســت ،هــم

بهعهــدۀ وزارت بازرگانــی اســت ،هــم بهعهــدۀ فعــاالن اقتصــادی مردمــی اســت؛ بازاریابــی کننــد .یــک آمــاری را بــه مــن دادنــد
مهمــی بــود -که اگــر مــا بتوانیم بیســتدرصد
چــون یادداشــت نکــردهام ،ایــن آمــار درســت یــادم نیســت ،لکــن آمــار بســیار ّاز تولیــدات [مــورد نیــاز] کشــورهای همســایۀ خودمــان را -فقــط همســایه[ -یعنــی] بیســت درصــد از مجمــوع مصــرف آنها را
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عــرض بکنــم -کــه تأثیــرش در ایجــاد اشــتغال در کشــور و ایجــاد ثــروت ّ
ملــی بســیار زیــاد خواهــد بود؛ یکــی هم این اســت.

متعهّ ــد بشــویم ،فــان تعــداد شــغل [ایجــاد میشــود] -یــک عــدد خیلــی بــاال کــه مــن االن درســت یــادم نیســت ،نمیتوانــم

مطالب رسیده ،آزاد است.
ایش
«عصر مس» در ویر ِ
ِ

بعــد هــم ارزان تمــام کــردن و رقابتپذیــر کــردن .یکــی از کارهــای بســیار مهــم در کشــور ایــن اســت کــه بتوانیــم تولیــد

این نشریه بر روی
کاغذِ دوستدار محیطزیست
«بالک» چاپ شده است.

داخلــی را رقابتپذیــر بــا جنــس خارجــی بهوجــود بیاوریــم؛ در حـ ّ
ـد امــکان ارزانتــر از جنــس خارجــی بتوانیــم تولیــد کنیــم
کــه البتــه خــود ایــن مقدماتــی دارد؛ بعضــی از مقدمــات بهعهــدۀ دولــت اســت ،بعضــی هــم بهعهــدۀ خــود ماســت...
یکــی از انــواع حمایــت هــم ســرمایهگذاری فعــاالن اقتصــادی در امــر تولیــد اســت .اینجــور نباشــد کــه فعــاالن اقتصــادی

جناب آقای مهندس حمسن بازارنوی
معاون حمترم مایل و اقتصادی شرکت مس
درگذشت غمانگیز مادر بزرگوارتان را تسلیت میگو یمی.
ما را در غم خود شر یک بدانید.
حتر یر یۀ

گذاری در امــر تولیــد [بکننــد].
دنبــال کارهــای ســوداگرانه بیشــتر بچرخنــد؛ اگــر میخواهنــد ســرمایهگذاری بکننــد ،ســرمایه
ِ

اگــر چنانچــه ن ّیتشــان را خالــص کننــد ،خدایــی کننــد ،ب ـرای کشــور انجــام بدهنــد ،ایــن ســرمایهگذاری میشــود عبــادت؛
ســرمایهگذاری ســود دارد امّ ــا چــون بـرای پیشــرفت کشــور اســت ،بـرای کمــک بــه مــردم اســت ،ایــن میشــود یــک عبــادت.
خــب ،ایــن مســائل مربــوط بــه ایــن مســألۀ حمایــت از کاالی ایرانــی بــود .مــن توصیـهام ایــن اســت :همانطــور کــه عــرض
کــردم ،بــا ّ
تعصــب دنبــال کاالی ایرانــی بگردیــد؛ فروشــنده ،کاالی ایرانــی بفروشــد؛ خریــدار ،کاالی ایرانــی بخــرد؛ مســئولین
تولیــد ایرانــی را کمــک کننــد و حمایــت بکننــد و از واردات و قاچــاق جلوگیــری کننــد.

گزیدهای از سخنان وزیر در همایش «روز صنعت و معدن»

ظرفیت
افزایش
ِ
تولید مس در کشور

پیام مدیرعامل بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

توانایی
تکیه بر
ِ
فرزندان این سرزمین
ِ

محمد شریعتمداری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت

•

امســال در شــرایط خاصــی مراســم «روز صنعــت و معــدن» را برگــزار میکنیــم؛

چراکــه در آســتانۀ چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی هســتیم و نگاهــی
بــه حرکــت صنعتــی و معدنــی در ایــن دوره ،نشــان از پیشــرفت مــا دارد.

محمدرضا بنیاسدیراد

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،ارزشافــزودۀ کل اقتصــاد کشــور

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

•

بــدون احتســاب نفــت  2.9برابــر شــده اســت .در ســال  57و ابتــدای
پیــروزی انقــاب ،مجمــوع واحدهــای صنعتــی کشــور  890واحــد
بــود کــه اکنــون بــه بیــش از 84هــزار واحــد افزایــش یافتــه اســت.

•

ظرفیــت تولیــد فلــزات در کشــور پیشــرفت قابلتوجهــی در ایــن دوره

داشــته اســت .در حــوزۀ مــس ،قبــل از انقــاب تنهــا مقدمــات شــکلگیری
صنعــت مــس توســط مرحــوم نیازمنــد ایجــاد شــده بــود و ایــن صنعــت
راه نیفتــاده بــود؛ بنابرایــن ،تولیــد مــس صفــر بــود؛ امــا اکنــون ظرفیــت
تولیــد مــس در کشــور در بخشهــای مختلــف  1.6میلیــون تــن اســت.

•

امــروز  592شــهرک صنعتــی در کشــور فعالیــت دارنــد .میــزان تولیــد در زنجیــرۀ

فــوالد از  2.4میلیــون تــن در ســال  57بــه بیــش از  200میلیــون تــن افزایش یافته
کــه  80میلیــون تــن آن در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم حاصــل شــده اســت.

•

حــــدود  5700معــــدن فعـــال در کشــــورمان داریـــم و بهتازگـــــی 40

پهنـــۀ امیدبخـــش معدنـــی شـــناسایی شـــده اســت کــه بـــهرهبـــرداری
از آنهــا ،افزایـــش تولیــــد و اشـــتغال را در پــی خواهـــد داشـــت.

•

میــزان صــادرات غیرنفتــی در دومــاه ابتدایــی امســال 18.8 ،میلیــون

تــن بــه ارزش  7.7میلیــارد دالر بــود کــه  5.8میلیــارد دالر آن بــه بخــش
صنعــت اختصــاص داشــت و  200میلیــون دالر هــم ســهم بخــش معــدن بــود.

•

بایــد بــه خلــق ارزشافــزوده در بخــش صنعــت و معــدن توجــه

داشــته

•

باشــیم

و

قیمــت

تمامشــدۀ

تولیــد

را کاهــش

دهیــم.

اگــر زنجیرهــا را از دســت و پــای فعــاالن اقتصــادی کشــور بــرای فعالیــت

آزادانــه آنهــا برداریــم ،تحریمهــای امریــکا را بیاثــر خواهنــد کــرد.

انتخــاب روز دهــم تیرمــاه به نام «روز صنعت و معدن» در تقویم کشــور ،بیانگر نقش کلیدی
ایــن حــوزه از اقتصــاد در پویایــی و بالندگــی اقتصــاد کالن کشــور اســت و فرصتــی اســت تــا
همــۀ دسـتاندرکاران صنعــت و معــدن کشــور بــا بازنگری سیاسـتهای معدنــی و صنعتی
کشــور طی دهههای گذشــته ،مســیر نو و تازهای برای توســعۀ صنعت کشــور ترســیم کنند.
در ایــن میــان ،صنعــت مــس بهعنــوان یکــی از دیرپاتریــن صنایــع ایــران در طــول
چهــار دهــۀ گذشــته ،ســالهای پرفرازونشــیبی را بــا همــت کارگــران ایــن صنعــت
پشــتســر گذاشــته اســت و در شــرایطی کــه دشــمنان ایــن ســرزمین بــا اعمــال
تحریمهــای ناجوانمردانــه در ســالهای بعــد از انقــاب و در بحبوحــۀ جنــگ تحمیلــی
تــاش کردنــد تــا چــرخ اقتصــادی کشــور را از حرکــت بــاز نگــه دارنــد ،صنعــت مــس
بــا تکیــه بــر دســتان توانــای فرزنــدان بیادعــای ایــن ســرزمین ،گامهــای بزرگــی
را جهــت پیشــرفت و تعالــی برداشــت و تــاش موفــق همــکاران ایــن صنعــت در
جهــت بومیســازی تکنولوژیهــا و تجهیــزات ،پیشــرفت برنامههــای توســعهای
صنعــت مــس و تولیــد روزافــزون ،خــود بهتریــن گواهــی بــر ایــن مدعاســت.
بــدون شــک در شـرایط کنونــی اقتصــاد کشــور کــه سیاسـتهای اســتکباری بیشازپیــش
خطــری بـرای رشــد و توســعۀ بخشهــای مختلــف اقتصــاد کشــور بهویــژه بخــش صنایــع
معدنــی کشــور اســت ،همــۀ دسـتاندرکاران بخــش صنعــت و معــدن کشــور بایــد بیــش از
گذشــته در مســیر سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری و دولــت تدبیر و
امیــد گام بردارنــد تــا شــاهد ســربلندی ایـران اســامی در عرصۀ شــکوفایی اقتصاد باشــیم.
در ایــن شـرایط ،صنعــت مــس ایـران بــر خــود الزم میدانــد تــا با همدلــی و همــکاری همۀ
همــکاران صنعــت مــس ،از جنوبشــرقی تا شــمالغربی ایـران ،ازطریق کاهــش هزینهها و
پاییــن آوردن قیمــت تمامشــدۀ محصــوالت شــرکت مــس ،تالش بـرای اجـرای برنامههای
لزایی بیشــتر ،امــکان مانــدگاری و
توســعهای بــا هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد و اشــتغا 
رقابــت قدرتمنــد را بـرای صنعــت مس کشــور در این شـرایط حســاس تاریخــی فراهم کند.
در پایــان ،اینجانــب روز ملــی صنعــت و معــدن را بــه همــۀ صنعتگـران و معــدنکاران کشــور
و همچنیــن پرســنل ســختکوش صنعــت مــس کشــور کــه بــا تــاش شــبانهروزی نقــش
مهــم و اساســی در توســعۀ ایــن صنعــت حیاتــی کشــور دارنــد ،تبریــک عــرض میکنــم
و امیــدوارم هماننــد گذشــته بــا برنامهریــزی مناســب در راســتای سیاس ـتهای اقتصــاد
مقاومتــی بتوانیــم جایــگاه  خــود را در توســعۀ صنعــت و معــدن کشــور بهبــود بخشــیم.

بیاکه رونق این کارخانه کم نشود
ِ
محوریــت محیــط زیســت  12گفتوگــو بــا عضــو هیأتمدیــرۀ
 08مــروری بــر برخــی از بازدیدهــای مدیرعامــل شــركت مــس در چنــد مــاه گذشــته؛ توســعه بــا

شــرکت مــس؛ اســید و معــادن در اولویــت  16مدیرعامــل شــرکت مــس در مجمــع عمومــی خبــر داد؛ توســع ۀ شــرکت مــس ،مطابــق بــا ســند چشــمانداز ۱۴۰۴

ِ
دوم امســال 20
 18در حاشــیۀ بازدیــد و کلنگزنــی طــرح توســعۀ منطقــۀ ویــژۀ اقتصــادی رفســنجان مطــرح شــد؛ راهانــدازی کارخانــۀ اســیدِ سرچشــمه؛ نیمــۀ

گفتوگــو بــا معــاون مالــی و اقتصــادی شــركت مــس دربــارۀ خــروج آمریــكا از برجــام؛ دســت بــاالی شــركت مــس در قراردادهــای خارجــی  24دربــارۀ «صنــدوق

ســرمایهگذاری پــروژه»؛ راهــکاری بــرای تأمیــن مالــی طرحهــای توســعهای  26مدیــر امورســهام و ســرمایهگذاری شــرکت مــس خبــر داد؛ بهــار پربــار فملــی
ارمغــان فعالیتهــای نویــن اكتشــافی
در بــورس « 30شــهریار متــوكل» مدیــر امــور اكتشــافات و توســعۀ شــركت مــس مطــرح کــرد؛ كاهــش هزینــه و زمــان،
ِ

ِ
مدیریــت انــرژی در شــركت مــس  36دادهنمــا؛ مــس؛ فلــ ِز آینــده
 33گفتوگــو بــا «بابــك آذری» رئیــس ادارۀ بهــرهوری انــرژی؛ « »ISO 50001بــرای

اسیدومعادن
در اولویت

12

گفتوگو

ُ
روشنی ،من ،گل ،آب
ِ
تــداوم یــک راهِ امیدبخــش  48نشســت هماندیشــی روابطعمومــی شــرکتهای صنعتــی و معدنــی برگــزار شــد
 40دربــارۀ «اقتصــاد مقاومتــی» در شــرکت مــس؛

 50یــک یادداشــت بــرای ســه گفتوگــو؛ وقتــی از روابطعمومــی حــرف میزنیــم از چــه حــرف میزنیــم  51گفتوگــو بــا «ســیدعلی میرافضلــی» ،مدیــر روابطعمومــی

مجتمــع مــس سرچشــمه؛ روابطعمومــی ،یــک حــوزۀ فرهنگــی اســت  53گفتوگــو بــا «محمــد نجفــی» رئیــس روابطعمومــی مــس منطقــۀ آذربایجــان؛ مثــل

خــون در رگهــای ســازمان  55گفتوگــو بــا «علــی ایزدخــواه» رئیــس روابطعمومــی مجتمــع مــس شــهربابک؛ نقــش پــای رفتــگان ،همــوار ســـــازد راه را
ِ
ِ
«نهضــت بومیســازی» بــرای «حمایــت از کاالی ایرانــی»
نهضــت بومیســازی 58
[ 56پرونــده] صفحاتــی دربــارۀ نــگاه و رویکــردِ شــرکت مــس در زمینــۀ بومیســازی؛

ِ
تــداوم یــک راه؛ تجربــۀ چهلســالۀ «بومیســازی» در مــس  62مــروری بــر تجربــۀ تاریخــی بومیســازی در گفتوگــو بــا «مهــدی محبــی کرمانــی»؛ نمایشــگاه
 60دربــارۀ

بومیســازی صنعــت مــس؛  37ســال بعــد  65دربــارۀ دســتگاه کاتدکنــی کــه تمامـ ً
ـا توســط پرســنل شــرکت مــس ســاخته شــده اســت؛ بومیســازی بــه وقـ ِ
ـت کارگاهِ 73

56

نهضت بومیسازی
ِ

پرونده

« 68جهانگیــر رضــوی» مدیــر مهندســی مجتمــع مــس ســونگون مطــرح كــرد؛ رفــع گلوگاههــای خــط تولیــد بــا بومیســازی قطعــات  70دربــارۀ اقدامــات
انجامشــده در زمینــۀ بومیســازی در مجتمــع مــس شــهربابک؛ بومیســازی بــرای بهینهســازی  74مدیــر شــرکت خدمــات بازرگانــی معــادن و فلــزات غیرآهنــی

دفتــر کرمــان مطــرح کــرد؛ لبیــک شــرکت مــس بــه شــعار «حمایــت از کاالی ایرانــی»  76فوتســال مــس ،قهرمــان آســیا شــد؛ مــروری بــر مراســم اســتقبال از تیــم

فوتســال مــس ســونگون ورزقــان  82مــروری بــر نشســت خبــری باشــگاه مــس کرمــان در آســتانۀ آغــاز لیــگ دســتهیک کشــور؛ مــردم بــه ایــن تیــم امیدوارنــد

65

بومیسازی
کارگاه 73
وقت
به ِ
ِ

76

فوتسال مس
قهرمان آسیا شد
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ستایش دانایی
در
ِ
 92دربــارۀ بررســی امــکان بهبــود عیــار مــس در کنســانترۀ نهایــی کارخانجــات تغلیــظ سرچشــمه؛ راهحلــی بـرای بازداشـ ِ
ـت عنصــر مزاحــم  96دربــارۀ روش بازرســی فراینــد کــه میتواند

اثــر مهمــی در استانداردســازی عملکــرد کارخانههــای فــرآوری داشــته باشــد؛ راهحــل جادویــی ،درون کارخانــه اســت  99دربــارۀ «واقعیــت مجــازی» و «واقعیــت افــزوده» کــه بــه

فناوریهــای محبــوب معــدنکاران تبدیــل شــدهاند؛ معــدنکاری در جهــان مجــازی  101بررســی عوامــل برانگیزاننــده و بازدارنــدۀ رشــد و توســعۀ بــازار مولیبــدن؛ چشـماندا ِز مولیبــدن
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92
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