خداوند جان و خرد
نام
ِ
به ِ

مزاده
عکس :مسلم عل 

حضرت عیل (درود خداوند بر ݢ ݢا ݢݢو )ݢݢ:
ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َُ
َ َ
ات ِالم ِم عظمته المم
َم ْن َر ق د َر َج ِ
هرکه از نردبان مهت باال رودّ ،امتها او را بزرگ میدارند.

ایستادن
برای اشتغال
مدیرعامل شرکت مس از طر حهای این شرکت
برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی گفت
اولیــن کنفرانــس حکمرانــی و سیاس ـتگذاری عمومــی 13 ،و  14دی بــا حضــور دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
وزیــر علــوم و جمعــی دیگــر از مســئوالن کشــور برگـزار شــد .در ایــن کنفرانــس ،مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایـران
بــا همراهــی برخــی مدی ـران ایــن شــرکت ،بــه ارائــۀ مــدل اقتصــاد مقاومتــی ایــن مجموعــه پرداختنــد .مهنــدس «احمــد
مرادعلیـزاده» ،در ایــن کنفرانــس از رویکــرد ســتاد مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایـران و شــیوۀ

داخلی شـرکت مـلی صـنایع مـس ایـران
نشــریۀ
ِ
صاحبامتیاز :شرکت ملی صنایع مس ایران
مدیرمسئول :مرتضی دالوری پاریزی

اج ـرای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن شــرکت نیــز ســخن گفــت کــه بخشهایــی از آن را در ادامــه میخوانیــد.

•

بیــش از یکســالونیم اســت کــه موضــوع اقتصــاد مقاومتــی در کشــور مطــرح شــده و ایــن پرســش پیــش آمــده کــه از

بســتر اقتصــاد مقاومتــی در اســتان کرمــان ،چــه کارهایــی میتــوان انجــام داد تــا در محرومتریــن بخشهــای اســتان ،رشــد و
توســعه اتفــاق بیفتــد؛ و شــرکت مــس در همیــن راســتا وارد عمــل شــد .پــس از آنکــه بــا ابتــکار اســتاندار کرمــان ،ایــن اســتان

سردبیر :مجتبی احمدی

بــه هشــت منطقــه تقســیم شــد و بـرای هریــک از آنهــا یــک معیــن تعییــن شــد ،شــرکت مــس بهعنــوان معیــن اقتصــاد

دبیران تحریریه:

مقاومتــی منطقــۀ شــش ،یعنــی شهرســتانهای انــار ،رفســنجان و شــهربابک ،شــروع بــه فعالیــت کــرد .منظــور از معیــن ،آن

مهسا علیبیگی و علی مؤذنی

اســت کــه هریــک از نهادهایــی کــه معیــن یــک منطقــه هســتند ،پتانســیلهای خفتــه و موجــود را شناســایی ،احیــا و از آنهــا
در توســعۀ اســتان اســتفاده کننــد.

مشاوران علمی و تخصصی:
حسن صحرایی پاریزی /سعد عبدی /مهدی محبی کرمانی/
سیدعلی میرافضلی /حمیدرضا نژادغالمعلی
همکاران این شماره:
سعید قرایی /جمشید کیاندوست /رزا شادمان/
آبتین محبی کرمانی /روحهللا ابوالهادی/
محمد بازمانده /علی سیامکی
مزاده
مدیر هنری :مسلم عل 
تصویرسازی جلد :مجید صابرینژاد
اینفوگرافی :حمید درخشانی
عکس:
مصطفی آقایی خرازی/
ایرج علیپور /سبحان باقری
مسئول توزیع :اصغر محمدی
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج)
نرسیده به پارک ساعی ،پالک 2161

•

در ابتــدای طــرح موضــوع اقتصــاد مقاومتــی ،بســیاری از کســانی کــه ایــن کلمــه را میشــنیدند ،دربــارۀ آن دچــار ابهــام

بودنــد و نمیدانســتند کــه چطــور بایــد آن را پیادهســازی و اجـرا کننــد؛ بـرای شــرکت مــس هــم ایــن موضــوع صــادق بــود؛

مــا میدانســتیم کــه در مســیری پرابهــام در حــال قــدم برداشــتن هســتیم ،امــا حــاال بــا تالشــی کــه همــکاران مــن در ســتاد
مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی داشــتهاند ،یــک الگــو و مــدل طراحــی و اج ـرا شــده و نیــت و هــدف مــا از شــرکت در ایــن
کنفرانــس نیــز ،بــه اشــتراک گذاشــتن ایــن تجربیــات در بســتر اقتصــاد مقاومتــی اســت.

•

مــا عالقهمندیــم در بســتری کــه بهعنــوان اقتصــاد مقاومتــی فراهــم شــده اســت ،شــرکتها و ســازمانهای متولــی ،باعــث

رشــد و توســعۀ متــوازن منطقــه شــوند .پیامــد حرکــت در ایــن بســتر ،رشــد تولیــد ،توســعۀ اشــتغال و ...در مناطــق مختلــف

اســتان اســت و مــا بهدنبــال ایــن اثــر مانــدگار هســتیم که رشــد ،رفــاه و رضایت نســبی را در میــان مــردم و جامعه ایجــاد کنیم.

•

نیــت و هــدف دوم مــا از حضــور در ایــن کنفرانــس ،آن اســت کــه بــا ارائــۀ مــدل اقتصــاد مقاومتــی خــود ،بــه نقــاط قــوت و

ضعــف ایــن الگــو پــی ببریــم و بفهمیــم آیــا ایــن الگــو قابــل تعمیــم بــه دیگــر مناطــق عملکــردی شــرکت ملــی صنایــع مــس

ایـران هســت یــا خیــر؛ چراکــه شــرکت مــس عالقهمنــد اســت معیــن اقتصــادی ورزقــان ،اهــر و هریــس در اســتان آذربایجان
شــرقی نیــز باشــد .اگــر هــم بـرای شــما ســؤال باشــد کــه چـرا شــرکت مــس بــه ایــن موضوعــات وارد شــده؛ پاســخ ایــن
اســت کــه مــا متولــی تولیــد مــس در شــرکت هســتیم و خــدا را شــاکریم کــه حــدود 20هـزار نفــری کــه در جایجــای کشــور
در ایــن شــرکت کار میکننــد ،از رفــاه نســبی برخوردارنــد؛ امــا در کنــار مجموعههــای مــس ،روســتاها و شهرســتانهایی وجــود
دارنــد کــه از امکانــات خوبــی برخــوردار نیســتند؛ آیــا چنیــن شـرایطی مــا را بــه توســعۀ متــوازن و متعــادل میرســاند؟ آیا پس
از اتمــام معــادن مــس ،مردمــی کــه در ایــن مناطــق حضــور دارنــد ،قادرنــد بــدون مــس بــه معیشــت خــود ادامــه دهنــد؟

•

اگــر بخواهــم مــدل شــرکت مــس در ایــن زمینــه را توضیــح دهــم ،در ابتــدا الزم اســت یــادآور شــوم کــه یکــی از دالیلــی

کــه توســعه تــا پیــش از ایــن نتوانســته بــه نتایــج مــورد نظــر خــود برســد ،آن اســت کــه ایــن توســعه جزیــرهای بــوده؛ بـرای
مثــال ،در حــوزۀ اشــتغال رویکــرد ایــن بــوده کــه بــدون توجــه بــه ســایر بخشهــا ،صنعتــی مثــل ذوبآهــن ایجــاد شــود و
تصــور ایــن بــوده کــه ســرریز ایجــاد ایــن صنعــت ،موجــب توســعه میشــود؛ ایــن اتفــاق تــا حــدودی هــم افتــاده ،امــا امــروز

دیگــر روابــط بســیار پیچیــده شــده و نیــاز اســت کــه نگاهــی اکوسیســتمی داشــته باشــیم.

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

•

تلفن   82138084 :دورنگار88721737 :

-چــه در یــک منطقــه و چــه در ســطح ملــی -مــورد اســتفاده قـرار گیــرد ،شــش بخــش دارد کــه عارضهیابــی کسـبوکارهای

کدپستی1511813311 :
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مطالب رسیده ،آزاد است.
ایش
«عصر مس» در ویر ِ
ِ
این نشریه بر روی
کاغذِ دوستدار محیطزیست
«بالک» چاپ شده است.

مدلــی کــه مــا ب ـرای اجرایــش در منطقــۀ عملکردیمــان ایســتادهایم ،ایجــاد یــک اکوسیســتم در حــوزۀ اشــتغال اســت

و تمرکــز در ایــن اکوسیســتم ،بــر توســعۀ بنگاههــای کوچــک و متوســط اســت .ایــن مــدل کــه میتوانــد در تمــام بنگاههــا
موجــود ،شناســایی فرصتهــای جدیــد ســرمایهگذاری ،توانمندســازی کارآفرینــان ،نهادســازی مالــی ،پنجــرۀ واحــد و
فرهنگســازی ،بخشهــای مختلــف آن هســتند.

•

در پایــان الزم اســت بگویــم هــدف و برنامــۀ مــا بـرای اســتانهای عملکردیمــان -یعنــی کرمــان و آذربایجــان شــرقی-

برنامهریــزی منطقـهای مشــارکتمحور بـرای توســعه اســت و منظورمــان از مشــارکتمحور بــودن ،ایــن اســت کــه مثـاً در
حــوزۀ تأمیــن مالــی بــه ســمت اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد ســرمایهگذاری اختصاصــی ( )Private equityبرویــم؛ چراکــه
شــرکت مــس ،بانــک نیســت کــه بتوانــد وام بدهــد ،امــا میتوانــد بــا اســتفاده از پتانســیلهایی کــه دارد ،زمینــه را ب ـرای
احیــا و توســعۀ کسـبوکارها در مناطــق فراهــم کنــد .امیدواریــم ایــن مــدل بتوانــد هدفــی را کــه بـرای توســعۀ اســتانهای
کرمــان و آذربایجــان دنبــال میکنیــم ،محقــق کنــد.

بیاکه رونق این کارخانه کم نشود
 08وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مراســم بهرهبــرداری از طرحهای توســعهای شــرکت مس :شــرکت مس؛ الگــوی اقتصاد مقاومتــی  12معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت و رئیس

هیأتعامــل ایمیــدرو :وضعیــت زیسـتمحیطی کارخانجــات مس؛ بهتر از گذشــته  13درباره نیروگاه ســیکل ترکیبی ســمنگان؛ پایداری شــبکه برق در جنوبشــرق با ســرمایهگذاری شــرکت
مــس « 16محســن بازارنــوی» معــاون مالــی و اقتصــادی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران :توســعه؛ شـ ِ
ـرط ماندگاری صنعــت مــس  20نگاهی بر تحــوالت بازار مس در ســالی كه گذشــت؛

ـع ارزشآفرینی در شــركت مس
اوجگیــری قیمــت مــس بــا رشــدِ خیرهكننــدۀ چیــن  25در گفتوگــو بــا «حمیدرضــا اخالقــی» معــاون مالی مــس منطقۀ کرمــان مطرح شــد؛ حــذف موانـ ِ

شرکت مس؛
الگوی اقتصاد مقاومتی

08

گزارش

ُ
روشنی ،من ،گل ،آب
گذاری اختصاصــی بــرای اشــتغال  31اســتاندار کرمــان در نشســت ســتاد
 28مدیرعامــل شــرکت مــس در مجمــع انجمــن توســعۀ اســتان کرمــان مطــرح کــرد؛ صنــدوق ســرمایه
ِ

محیطی شــرکت مــس
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان :فعالیتهــای شــرکت مــس مانــدگار خواهــد شــد  34پرونــده :ســبز میشــویم؛ صفحاتــی دربــارۀ نــگاه و رویکــردِ زیسـت
ِ
 36نگاهــی بــه اهــدای معتبرتریــن جایــزۀ زیسـتمحیطی جهــان در زمینــۀ آب ،بــه شــركت مــس؛ شــرکت مــس دیگــر چشــم بــه برداشــت آبهــای زیرزمینــی نــدارد « 39طــرح جامع

آب» چیســت و چگونــه توانســت بــه مهمتریــن پــروژۀ ســبز شــرکت مــس تبدیــل شــود؛ طرحــی بـرای بازیافـ ِ
محیطی شــرکت مــس؛
پذیری زیسـت
ـت حداکثــری  42دربــارۀ مســئولیت
ِ
ِ
ـی تکنولــوژی بــا محیــط زیســت  46گزارشــی دربــارۀ اقدامـ ِ
محیطی
ـات زیسـت
ِ
ایــن جــادۀ دوطرفــه بــدون مــرز اســت  44دربــارۀ نســبت مــس سرچشــمه و محیــط زیســت؛ همدلـ ِ

انجامشــده در شــهربابک؛ همــه ب ـرای محیطزیســت  48گفتوگــو بــا «مهــدی رجبــی زاده» مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان؛ مــس از طرحهــای ســبز اســتقبال

کــرده اســـت  51تأملــی بــر توقـ ِ
توگــو بــا «محمــد درویــش» فعــال محیــط زیســت؛ محیطزیســت را ذبــح نکنیــم
ـف پــروژۀ ذوب مــس ســونگون در آذربایجــان شــرقی  55گف 
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سبز میشویم

پرونده

 57آغــا ِز «آینـهدا ِر دوران» در زادرو ِز اســتاد  58مدیرعامــل شــرکت مــس در مراسـ ِ
ـم آغــاز طرح «آینهدار دوران» :توصیۀ اســتاد باســتانی پاریزی را جدی گرفتهایم  62یاشاســین ســونگون
ـی فوتســال مــس ســونگون در لیــگ برتــر؛ جـ ِ
ورزش مــس  67مدیرعامــل شــرکت مــس در حاشــیۀ جشــن قهرمانــی فوتســال مس:
ـام طــا بـرای
ِ
 64مــروری بــر مراســم جشــن قهرمانـ ِ

نتیجهگیــری مــس در ورزش بایــد اخالقــی و مــداوم باشــد  68گفتوگــو با مدیرعامل ســابق باشــگاه مس ســونگون دربــارۀ قهرمانی این تیــم؛ به کارمان ایمان داشــتیم  74چرا فوتســال
ـی پــاک و دلچســب  76بـرای قهرمانــی پاک و شــیرین فوتســال مس ســونگون؛ آرزویــی که خاطره شــد  78پیــام قهرمانی فوتســال مس ســونگون
مــس ســونگون قهرمــان شــد؛ قهرمانـ ِ

ب ـرای خانــوادۀ ورزش مــس؛ راه موفقیــت ورزش مــس ،کام ـ ً
ـداف بـ ِ
ا بــاز اســت  80اســتعدادیابی علمــی باشــگاه مــس کرمــان از فوتبالیس ـتهای نونهــال؛ اهـ ِ
ـزرگ یــک آکادمــی

62

یاشاسین سونگون

ورزش مس

68

بهکارمانایمانداشتیم
گفت و گو

نقل است که...
 86گفتوگـــــو بــا «شـــــاهرخ زنجانــــــیزاده» ،مديـــــری كـــــه از ذوبآهــــن بــــه مــــس آمــــد؛ بــه دنبـــــال شایستهســـــاالری بـــــودم 90
هشـــتمین دورۀ «نشسـ ِ
ـتان یــــک شـــــهر
ـتان دنبالــــهدا ِر یــك شـــــهر  96معرفـــــی کتـــــاب؛ داســــ ِ
ـت خاطــــره» در سرچشـــــمه برگـــزار شـــــد؛ داســــ ِ

86

به دنبال
شایستهساالریبودم

گفت وگو

ستایش دانایی
در
ِ
 98دربــارۀ طــرح تولیــد آمونیــوم پررنــات از غبــار حاصل از كورههای تشــویه مولیبدنیــت؛ از دانش فنی تا تولیــد صنعتی  100دربارۀ طرح بررســی فرآیند اســتخراج حالل به

روش هوایــار کــه اختـراع یــک دســتگاه را بــه دنبال داشــت؛ فرآوری فلـزات باارزش با تــوان بومــی  102دربارۀ طرح شبیهســازی  CFDبرای بررســی عملکــرد چاهک تیکنر
مــس میــدوک؛ مدلــی بـرای بهینهســازی عملکــرد تیکنرهــا  104ردپای تکنولــوژی در معــدنکاری روزبهروز پررنگتر میشــود؛ فنــاوری ،از کاالیــی لوکس تا ابـزاری ضروری

ردپای تکنولوژی در معدنکاری

فناوری؛ از کاالیی
لوکس تا ابزاری ضروری

104
ُ
سن تو خاک هم #خبر یافت
از ح ِ
108

خبـــــــرخوانـــــــی؛

مــــــــروری

بــــــــر

مهمتریـــــــن

خبرهـــــــــــای

مــــــــس

در

دو

مــــــــاهِ

اخیــــــــر

و دیگر اینکه...
«خیریــن گمنــام رفســنجان» بــه مناســـبت چهاردهمیــن ســالگرد تأســیس آن؛ چرخخیاطیهایــی کــه زندگــی میچرخاننــد
 116دربــارۀ مؤسســۀ خیریــۀ
ّ

116

چر خخیاطیهاییکه
زندگیمیچرخانند
گزارش

