خداوند جان و خرد
نام
ِ
به ِ

امام مخیین (ره)ݢݢ:

برادران من!

با اتكا به امیان و اسالم بود كه ما پیروز شدمی.

راه همان
راه اســت
فرازهایی از بیانات
رهبر معظم انقالب
دربارۀ شاخصهای انقالب

نشــریۀداخلیشـرکتمـلیصـنایعمـسایـران
ِ
صاحبامتیاز:شرکتملیصنایعمسایران
مدیرمسئول:علیکریمیپور
سردبیر:مجتبیاحمدی
دبیرانتحریریه:
مهساعلیبیگیوعلیمؤذنی

یکــی از مهمتریــن خصوصیــات انقــاب اســامی ایـران ایــن اســت کــه ...بــا وجــود راهــی دشــوار و طوالنــی ،بــا اینهمــه

مشاورانعلمیوتخصصی:
حسنصحراییپاریزی/سعدعبدی/مهدیمحبیکرمانی/
سیدعلیمیرافضلی/حمیدرضانژادغالمعلی

رفتــه اســت .و مــن بــه شــما عــرض بکنــم؛ تــا آنوقتــی کــه مــن و شــما قدمهامــان را محکــم برمیداریــم ،چشــممان

جمشیدکیاندوست/

را از هــدف برنمیداریــم ،بــا امیــد حرکــت میکنیــم ،هیــچ قدرتــی در دنیــا نمیتوانــد راه مــا را ســد کنــد؛ و همیــن در

رزاشادمان/محمدعلیفارسی/
علیسیامکی/نجمهاشکوری

ســالها در اســپانیا حکومــت میکــرد ،از بیــن رفتــه ...بنابرایــن ،وقتــی انقابهــا پیــش میآینــد ،هرکســی کــه در

اینفوگرافی:حمیددرخشانی

دلــش امیــدی هســت ،آرزویــی هســت ،یــک ایــدۀ بلنــدی در او وجــود دارد و از وضــع موجــود محیــط خــود و نظــام خود
ناراحــت اســت ،خوشــحال میشــود .انقــاب مــا کــه بهوجــود آمــد ،خیلیهــا خوشــحال شــدند .لیکــن در بســیاری از

عکس:

ایــن پدیدههــا ،ایــن خوشــحالی دیرپــا نیســت .حوادثــی پیــش میآیــد ،ایــن خوشــحالیها را زائــل میکنــد .حــاال

مصطفیآقاییخرازی/

مختلــف اســت؛ گاهــی دهســال طــول میکشــد ،گاهــی بیستســال طــول میکشــد؛ گاهــی بــه ایــن مقدارهــا هــم

حامدسعادت/اللهخواجویی

نمیرســد ،راههــا کــج و معــوج میشــود.

مسئولتوزیع:اصغرمحمدی

در دهــۀ  ۶۰میــادی تقریبـ ً
ـا در همیــن کشــورهای شــمال آفریقــا انقــاب شــد -در مصــر ،در ســودان ،در تونــس ،در

الجزائــر -لیکــن دیــری نپاییــد؛ یــا آدمهایــی کــه در رأس کار بودنــد و سررشــتهدار انقــاب بودنــد ،یکجــور زیــر پاشــان

نشانی:تهران،خیابانولیعصر(عج)

جــارو شــد ،رفتنــد ،جــای خودشــان را بــه دستنشــاندگان دادنــد ،یــا خــود آنهــا دستنشــانده شــدند .زخــارف دنیــا

نرسیدهبهپارکساعی،پالک2161

انســانها را راحــت کــه نمیگــذارد؛ ایــن وسوســهها بهطــور دائــم در دل انســان مشــغول کار و فعالیتانــد .اگــر زره و

روابطعمومیشرکتملیصنایعمسایران

ســپر تقــوا نباشــد ،اینهــا در انســانها زود اثــر میگــذارد؛ راههــا عــوض میشــود .لــذا امیدهــا کــه بــر اثــر انقابهــا

کدپستی1511813311:

میشــکفد ،بــر اثــر ارتجاعهــا افســرده میشــود؛ یــک بهــا ِر زودرســی اســت و تمــام میشــود.

تلفن82138084:دورنگار88721737:

خصوصیــت ایــن انقــاب عظیــم اســامی کــه شــما ملــت ای ـران راه انداختیــد ،ایــن بــود کــه بــه فضــل الهــی آن بهــار
تــا امــروز خـزان نداشــته .ایــن ایســتادگی ،ایــن ثبــات ،ایــن تــداوم ،ایــن پایبنــدی بــه ارزشهــا و اصولــی کــه انقــاب
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حضرت حجتاالسالم واملسلمنی عیلاصغر توحیدی
مشاور حمترم فرهنگی مدیرعامل شرکت مس
برادر جماهد و بزرگوارتان را تسلیت میگو یمی.
شهادت ِ
ما را در غم خود شر یک بدانید.
حتر یر یۀ

وقتــی یــک انقــاب اتفــاق میافتــد ،خیلیهــا را در دنیــا خوشــحال میکنــد؛ تودههــای مــردم معمــوالً اینجورنــد.
ولــی مــا اینجــا در ته ـران یــا در مشــهد خوشــحال شــدیم؛ کأنــه ب ـرای مــا یــک جشــنی بــود کــه آن دیکتاتــوری کــه

تصویرسازی:مجیدصابرینژاد

ایننشریهبرروی
کاغذِدوستدارمحیطزیست
«بالک»چاپشدهاست.

رویانــدن شــکوفههای امیــد در دل مســلمانان و ملتهــای اســامی بیشــترین اثــر را داشــته اســت.

مــن یــادم هســت کــه در دوران اختنــاق ،دیکتاتــور اســپانیا از دنیــا رفــت .اگرچــه فــوت او هیــچ ربطــی هم به ما نداشــت،

مزاده
مدیرهنری:مسلمعل 

مطالبرسیده،آزاداست.
ایش
«عصرمس»درویر ِ
ِ

مختلــف ،ایــن خــط مســتقیم در انقــاب مطلقـ ً
ـا زاویــه پیــدا نکــرده اســت؛ شــعارها همــان شعارهاســت ،اهــداف همــان
اهــداف اســت ،خــط همــان خــط اســت ،راه همــان راه اســت .بــه برکــت بیــان روشــن و رســای امــام بزرگوارمــان -کــه
خوشبختانــه مضبــوط هــم هســت -تفســیر و تأویلــی وجــود نــدارد؛ راه ،راه مســتقیمی اســت؛ ایــن راه را انقــاب پیــش

همکاراناینشماره:

meseiran@nicico.com
MeseIran

مزاحمــت ،بــا اینهمــه معارضــه ،بــا ایــن همــه سیاســتهای برخــورد گوناگــون ،بــا شــکلهای مختلــف و از جوانــب

بـرای ایــن مــردم آورد ،همــان چیــزی اســت کــه امیدهــا را در دلهــای ناظـران در سرتاســر دنیایــی کــه میبیننــد و نــگاه
میکننــد ،پایــدار میکنــد .ایــن اتفــاق در انقــاب مــا افتــاده اســت.


نــه اینکــه مــا بخواهیــم همینطــور منممنــم کنیــم ،بــه خودمــان غــره شــویم ،بیخــودی افتخارهــای پــوچ بــه خودمــان
نســبت دهیــم ،هــی بگوییــم بلــه ،فــان کشــور از مــا یــاد گرفــت ،فــان کشــور از مــا یــاد گرفــت؛ نــه ،هیــچ کشــوری از
کشــور مــا یــاد نگرفــت؛ لیکــن ایــن بهطــور قطــع وجــود دارد کــه آن بــذر امیــدی کــه در دل ملتهــا ریختــه شــد و کاشــته
شــد و آبیــاری شــد و روییــد و گل کــرد ،ناشــی از ایســتادگی ملــت ایـران بــود .اگــر ملــت ایـران عقبنشــینی میکــرد،
ِ
وپــورت اســتکبار جهانــی و تهدیدهــای اســتکبار و
اگــر مــا از شــعارهامان دســت برمیداشــتیم ،اگــر در مقابــل هارت
فشــارهای اســتکبار زانومــان خــم میشــد و میلرزیــد ،ایــن گلهــای امیــدی کــه در دل ملتهــا روییــده بــود ،پژمــرده
میشــد و باقــی نمیمانــد .ایســتادگی شــما بــود کــه اجــازه داد ایــن نهالهــای امیــد بــارور شــود؛ و ایــن اتفــاق افتــاد؛ و
الســام) و نــام مبــارک زهـرای اطهــر و نــام مبــارک
ـوی الهــی اســت کــه از طریــق اهلبیــت (علیهم ّ
ایــن بــه بــرکات معنـ ِ

حضــرت بقیه َّ
اللــه و توجهــات ایــن بزرگــوار بـرای مــا حاصــل شــده؛ اینهــا را بایــد نگــه داریــم؛ اینهــا را بایــد دودســتی
الســام) را ،ایــن از خــدا
ب ـرای خودمــان حفــظ کنیــم .ایــن توجــه را ،ایــن توســل را ،ایــن توجــه بــه اهلبیــت (علیهم ّ
دانســتن را ،بــه خــود غــره نشــدن را ،بایــد بـرای خودمــان نگهداریــم.
(از :بیانات در دیدار جمعی از شاعران و ذاکران اهلبیت(ع))۱۳۹۰ /

گزیدهایازسخنانوزیردرآغازدهۀفجر1397

حفظتولید،جهاداست
ِ
رضارحمانی
وزیرصنعت،معدنوتجارت

کارنامــۀنظــامدرصنعــتوتولیــد،قابــلتوجــهومثبــتاســت،امــاگاهــی

راانقابــیمیدانــد،بــهمــردم،شــهداو...اعتقــاددارد،بدانــدکــهبایــدتولیــدرا

جوســازیهاتــاشمیکنــدکــهایــناحســاسراکمرنــگکنــد؛پــسبایــد

حفــظکنیــمودرهــرجایگاهــیکــههســتیمبایــدببینیــمبــرایتولیــدچــهکاری

هوشــیارباشــیم.

میتوانیــمانجــامدهیــموهمــانکارراکنیــم.

پیــشازانقــاب،تنهــاســهشــهرکصنعتــیداشــتیمکــهدرحــالحاضــر۹۷۸

مــنبــههیــچعنــواننمیپذیــرمکــهمــردمازوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت

شــهرکمصــوبداریــم.امــروزکشــورمــادربرخــیتولیــداتصنعتــیجــزو10کشــور

گایــهکننــد؛هرکجــاکســیدرحــوزۀصنعــت،معــدنوتجــارتبــامشــکلمواجــه

برتــردنیــااســت.درحــوزۀمعــدندرخیلــیبخشهــاجــزو1۵تــا۲0کشــوراول

شــدآنرامنتقــلکنــدومــاآنراپیگیــریمیکنیــموپیگیریمــاننیــزاز

هســتیم.دراوایــلانقــابتولیــدفــوالدمــاتنهــا۵00هــزارتــنبــوده،امــاامــروزدر

جنــساصــاحاســت.

صنعــتفــوالدبــهتولیــد۲۲0میلیــونتــندرزنجیــرۀفــوالدرســیدهایم.تولیــد

البتــهبرخــیمســائلدرحــوزۀاختیــاراتمــانیســت،کــهدربــارۀاینهــانیــز

واقعــیمــسدرکشــور۵00هــزارتــناســتوســهپــروژۀبــزرگدرایــنبخــشدر

پیگیریهــای الزم را انجــام میدهیــم ،چناچــه در حــوزۀ تامیــن نقدینگــی

سـهماهۀاولســالآینــدهراهانــدازیمیشــود.یــادرآلومینیــمکــهپیــشازانقــاب

واحدهــایتولیــدی،بیشــترینجلســهرابــابانکهــاداشــتیموبــهمعاونــانگفتــم

40تــا۵0هزارتــنتولیــدداشــتیم،درحــالحاضــرتولیــدواقعــیآلومینیــمکشــور

کــهوقــتخــودرابــررویتامیــنمالــیبخشهــایتولیــدیبگذارنــدکــهدربرخــی

۵00هــزارتــناســتکــهجــاداردایــنمــواردگفتــهشــود.

جاهــاموفــقشــدیمودربرخــیجاهــانیــزموفــقنبودیــمکــهدرحــالپیگیــری

در دهــۀ فجــر امســال در حــوزۀ صنعــت و پروژههــای بــزرگ صنعتــی۲0۹ ،

هســتیم.

طــرحدرکشــورافتتــاحمیشــود.بــرایایــنپروژههــا3۷هــزارمیلیــاردتومــان

رئیسجمهــوردســتوردادنــد40هــزارمیلیــاردتومــانبــرایتامیــننقدینگــیواحدهــا

ســرمایهگذاریشــدهاســتو۲۵هــزارنفــرنیــزبهطــورمســتقیمصاحــبشــغل

دربهمــنواســفندماهاختصــاصدادهشــود.واحدهایــیکــهمیتواننــدتولیــدکننــد،

میشــوندواینهــارابخــشخصوصــیانجــامدادهودولــتهــمبــااســتفادهاز

بفروشــند،درزنجیــرههســتندواشــتغالزاییدارنــد،ظلــماســتکــهبهخاطــر

ظرفیــتصنــدوقتوســعۀملــیوتســهیاتکمــککــردهاســت.

کمبــودســرمایهدرگــردش،تولیــدنکننــدیــابــاظرفیــتپاییــنکارکننــد.

بــرایمقابلــهبــاتحریمهــابایــدازظرفیــتمــردماســتفادهکــرد.درشــرایطجدیــد

دســتگاههابایــدایــنحــسراداشــتهباشــندکــهکــدامواحــدمیتوانــدتولیــد

دوکاررابایــدانجــامبدهیــمکــهیکــیاســتفادهازظرفیــتمــردماســتودیگــری

کنــد،بگوینــدمشــکلتچیســت،بانــکبگویــدســرمایهدرگــردشراتامیــن

اتخــاذتصمیماتــیکــهازجنــستســهیلامــوراســت؛چراکــهمــاهرچقــدرکارهــارا

میکنــم،گمــرکفراینــدکارراتســهیلکنــد،مالیــاتبگویــدمهلــتمیدهــد.بایــد

تفویــضکنیــموبروکراســیراکــمکنیــم،راحتتــرمیتوانیــمبــرمشــکاتناشــی

کاریکنیــمکــههرکــساینگونــهعمــلنکــرد،تحــتفشــارقــراربگیــردوایــن

ازتحریمهــافائــقشــویم.هرچنــداگــرتحریمهــاهــمنبــودبایــدایــنکارهــا

بحــثمصوبــهدولــتراهــمدارد.

انجــاممیشــد.

مــادردهماهــۀامســال۲.۲درصــدرشــدصــادراتداشــتیمکــهایــنرقــمبــرای

تفویــضاختیــاراتوتســهیلامــوردروزارتصنعــت،معــدنوتجــارتهــمدرحــال

ماههــایگذشــتهبیشــتربــودوبــرایســالآینــدهبــالحــاظکــردنشــرایطجدیــد

پیگیــریاســت.حفــظتولیــد-بــهتعبیــررهبــرمعظــمانقــاب-جهــاداســت،

بایــدتصمیمــاتدرســتیاتخــاذکنیــم.

شــاهبیتکارمــادردولــتووزارتخانــهنیــزهمیــناســتواالنهرکــسکــهخــود

(از:سخنرانیدر13بهمنماه-13۹۷البرز)
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تولید بیوقفه ،رمز ماندگاری صنعت مس

اندیسهــای پیرامــون آنهــا ،ســرعت بخشــیدن بــه

سیاســی و فرهنگــی ،بلکــه از جنبــۀ اقتصــادی ،حیــات

خــروج آمریــکا از برجــام در اردیبهشــتماه ســالجاری

اکتشــافات پروژههــای اکتشــافی جــاری و شناســایی

تــازهای بــرای کشــور عزیزمــان ایــران فراهــم آورد .ایــن

و شــدت بخشــیدن بــه عداوتهــای دیرینــهاش بــا

پتانســیلها و محدودههــای امیدبخــش جدیــد ،در

حیــات تــازه کــه مبتنــی بــر مفهــوم اســتقالل در تمامــی

کشــور عزیزمــان ایــران در آســتانۀ چهلســالگی پیــروزی

دســتور کار قــرار گرفــت .بنابرایــن ،شــرکت مــس در

جنبههــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــود ،موجبــات

انقــاب اســامی ،ســرآغازی بــود بــرای ســخت شــدن

یــک اقــدام حسابشــده و متناســب بــا یــک سیاســت

رشــد و تعالــی و خودبــاوری ایرانیــان را فراهــم آورد؛

شــرایط تولیــد و توســعۀ بنگاههــای اقتصــادی ،بهویــژه

اقتصــادی ،در کنــار پیشــبرد امــر تولیــد و تعریــف

بهطوریکــه بعــد از گذشــت چهــار دهــه ،انقــاب اســامی

بــرای شــرکتهایی کــه اقتصادشــان بــه دل زمیــن

طرحهــای توســعهای و بــا رجــوع بــه تجربــۀ دو دهــۀ

از تمامــی گردنههای ســخت سیاســی و اقتصــادی داخلی

وابســته اســت .برنامــۀ تولیــد شــرکت ملــی مــس در

اخیــر شــرکتهای معدنــی و صنعتــی بــزرگ دنیــا و

و خارجــی عبــور کــرده اســت و بــه بلــوغ و بالندگی رســیده

ســالجاری در ســه حــوزۀ تولیــد ،اکتشــاف و توســعه،

همچنیــن در نظــر گرفتــن کاهــش عیــار معــادن فعــال

اســت .شــاید مهمتریــن جنبــۀ ایــن جریــان چهلســاله،

بــر مبنــای اســتفادۀ حداکثــری از تمامــی ظرفیتهــای

بهخاطــر افزایــش ســن برداشــت اســتراتژی شــرکت

تاکیــد بیــش از انــدازه بــر «تولیــد ملــی» بــود؛ چــرا کــه

ایــن ســه حــوزه بــود .در حــوزۀ «تولیــد» ،از همــان

مــس را در حــوزۀ اکتشــافات بهعنــوان پشــتوانهای بــرای

بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب ،تــا زمانــی کــه «تولیــد

ابتــدای ســال تاکیــد بــر افزایــش تولیــد بیســابقه قــرار

تــداوم تولیــد و اجــرای طرحهــای توســعه بــا نــگاه

ملــی شــکل نگیــرد ،اســتقالل اقتصــادی نخواهیم داشــت

گرفــت؛ بهطوریکــه طــی دهماهــۀ نخســت امســال

و آنوقــت اســتقالل سیاســی ،حرفــی بیــش نیســت ».از

بــا تولیــد 200هــزار تــن کاتــد و بیــش از یــک میلیــون

همیـنرو بــود کــه در ســالهای گذشــته ،تمــام هــمّ و غــمّ

تــن کنســانتره ،رکــورد تولیــد کاتــد و کنســانتره را بــرای

سیاســتمداران و فعــاالن اقتصــادی ،بــر خودکفایــی در

پیــروزی انقــاب اســامی در ســال  1357نهتنهــا از جنبــۀ

ایجــاد ســرمایۀ ملــی و اشــتغالزایی ،خصوصـ ً
ـا در مناطــق

محــروم کشــور قــرار داد.

نخســتینبار در طــول تاریــخ شــرکت مــس شکســت.

توسعه ،قلب تپندۀ صنعت مس

صنعــت و افزایــش تولیــد ملــی بــود.

درحقیقــت ،اســتراتژی شــرکت مــس بــرای افزایــش

همچنیــن ،در ســالجاری از منظــر توســعه ســال خوبــی

بــدون شــک ،یکــی از صنایــع مهمــی کــه پــس از

تولیــد بــر ایــن فــرض اساســی قــرار گرفتــه بــود کــه بــا

بــرای صنعــت مــس ایــران بــود؛ بهطوریکــه در ایــن

انقــاب اســامی و همزمــان بــا فتــح خرمشــهر ،جریــان

وجــود فراهــم شــدن زیرســاختهای تولیــد در ســالهای

ســال ،بــر تمامــی حاشــیههای محیطزیســتی شــرکت

تولیــد و توســعهاش بــدون وقفــه ادامــه داشــته اســت

بعــد از انقــاب و صــرف هزینههــای بســیار بــرای

مــس ،بــا راهانــدازی نهایــی کارخانۀ اســید ســولفوریک در

و هماکنــون بــا گذشــت بیــش از چهلســال از عمــر

افزایــش ظرفیــت تولیــد ،بایــد بــرای کاهــش هزینههــای

مجتمــع مــس سرچشــمه ،مهــر پایــان زده خواهــد شــد.

آن ،در اوج بالندگــی و شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت،

شــرکت مــس اســتراتژی حداکثــر تولیــد در دســتور کار

افــزون بــر ایــن ،طــرح توســعۀ معــدن درآلــو بــا

صنعــت مــس اســت .ایــن صنعــت بــزرگ در آســتانۀ

قــرار گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،در شــرایطی کــه برخــی از

حمایــت مدیریــت ارشــد شــرکت مــس و برداشــتن

چهلســالگی انقــاب اســامی موفــق شــده اســت بــرای

مشــکالت داخلــی و خارجــی موجــب افزایــش قیمــت ارز

موانــع تزریــق مالــی بــه ایــن طــرح ،از پیشــرفت

نخســتینبار رکــورد تولیــد کاتــد و کنســانتره را بشــکند و

و بهتبــع آن افزایــش مــواد اولیــه شــد ،تنهــا راه مؤثــر

خوبــی برخــوردار شــد .ایــن طــرح کــه درحقیقــت یکــی

طرحهــای توســع ۀ خــود را بــا قــدرت و حــدت پیــش

بــرای افزایــش ســودآوری و کاهــش قیمــت تمامشــده،

از مهمتریــن معــادن ســهگانۀ صنعــت مــس بــرای

ببــرد و بــرای نخســتینبار در طــول چهلســال گذشــته،

اســتفادۀ حداکثــری از ظرفیتهــای تولیــد بــود.

دسـتیابی بــه تولیــد 400هــزار تــن کاتــد در افــق 1404

بــه یــک تــوازن در حــوزۀ تولیــد ،توســعه و محیــط

اســت ،بــا یــک کار شــبانهروزی از پیشــرفت 41درصــدی

زیســت دســت یابــد.

اکتشاف ،ضامن توسعۀ پایدار

برخــوردار شــده اســت و تــا اوایــل ســال  1399بــه

افــزون بــر ایــن ،صنعــت مــس بیــش از گذشــته در

در حــوزۀ «اکتشــاف» ،اســتراتژی شــرکت مــس بــر

مرحلــۀ تولیــد و راهانــدازی میرســد .همچنیــن ،بهطــور

حــوزۀ مســئولیتهای اجتماعــی موفــق عمــل کــرده و

شناســایی ذخایــر جدیــد مــس در راســتای پشــتیبانی

مــوازی شــدت بخشــیدن بــه طــرح توســعۀ معــدن

دِ یــن خــود را بــه خــاک مردمانــی کــه تولیــدش از آنجــا

و حفــظ پایــداری تولیــد قــرار گرفــت .بــر ایــن

درهزار و چاهفیــروزه ،از دیگــر اقدامــات مهــم شــرکت

برمیخیــزد ،ادا کــرده اســت.

اســاس ،تکمیــل اکتشــافات در حــوزۀ معــادن فعــال و

مــس در ســالجاری بــود.

* مدیرمســئول نشریۀ «عصر مس»

