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حســن  دکتر  حجت االسالم والمســلمین 
روحانــی در ارتباط مســتقیم تلویزیونی با 
استان کرمان، طرح ذوب مس خاتون آباد، 
طرح احداث انبار کنســانتره، کارخانه اسید 
خاتون آباد و طرح احــداث کارخانه تولید 
اکســیژن خاتون آبــاد را در مجتمع مس 

شهربابک افتتاح کرد.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح احداث 
کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس شهر 
بابک گفت: رســاندن رقم صادرات بخش 
مــس به حدود یک میلیارد دالر در ســال 
گذشته، در کنار تکمیل این پروژه به دست 
جوانــان متخصص ایرانی پــس از توقف 
مشــارکت خارجی ها به دنبــال دور جدید 
تحریم ها، افتخار آفریــن برای همه ایرانی 

ها است.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانی همچنین در مراســم افتتاح پروژه 
احــداث کارخانه اکســیژن مجتمع مس 
خاتون آباد با تقدیــر از مقرر کردن پاداش 
برای کارگران و دســت اندرکاران اجرای این 
طرح، گفت: هرگونه پاداشی که به کارگران 
عزیز داده شود مایه خوشحالی و حق کارگران 

عزیز ما بویژه در این شرایط سخت است.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح توسعه 
ذوب و انبار کنسانتره مجتمع مس شهر بابک، 
افزایش 50 درصدی محصوالت این مجتمع 
و رساندن این تولیدات به رقم 120 هزار تن را 
کاری ارزشمند دانست و اظهارداشت: کاهش 
مصرف سوخت های فســیلی در کنار بهره 
گیری از تکنولوژی جدید و افزایش تولید از 
نکات ارزنده این طرح است. رئیس جمهور 
همچنین در این ارتباط های زنده تلویزیونی 
با توضیح استاندار کرمان و مدیران استان 
در بخش های مختلف صنعت و معدن در 
جریان چگونگی اجــرای طرح های ملی در 

استان کرمان قرار گرفت.
در ایــن مراســم همچنین وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت گزارشی از برنامه ریزی های 
انجام شده در راستای توسعه معادن و صنایع 

معدنی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، طرح 
توسعه ذوب مس آندی خاتون آباد با هدف 
توسعه کارخانه ذوب مس خاتون آباد، ارتقاء 
تکنولوژی نسل های قدیم کوره ذوب فلش 
که دارای محدودیت های تکنیکی متعددی 
ازجمله عدم امکان اســتفاده از اکســیژن، 
مصرف باالی ســوخت های فسیلی، میزان 
تولید غبــار و تأثیر آن بر ســایر تجهیزات 

پایین دستی به بهره برداری رسیده است.
اجرای این طرح و بــه روز کردن تکنولوژی 
که یک اقدام موافق زیست محیطی است، 

موجب افزایش 50 درصدی تولید مس آندی 
از 80 هزار تن به 120 هزار تن شده است.

هــدف از طراحی و اجرای انبار کنســانتره 
جدید نیز افزایش ظرفیت کارخانه ذوب و 
رفع مشکالت موجود در طراحی انبار قدیم 
و جلوگیری از اتالف محصول مهم کنسانتره 

مس است.
این انبار مجموعًا دارای ظرفیت 60 هزار تن 
شــامل ایجاد ظرفیت انبارش 50 هزار تن 
متریک کنسانتره مس، 5 هزار تن متریک 
سیلیکا فالکس، 5 هزار تن متریک کنسانتره 

سرباره و 26 تن مواد سرد بازگشتی است.
  طرح احداث کارخانه اســید ســولفوریک 
خاتون آبــاد بــا هــدف اطمینــان از رفع 
آلودگی های زیست محیطی ناشی از انتشار 
گازهــای خروجی کوره هــای ذوب فلش و 
کنورتور و تبدیل گاز دی اکسید گوگرد ناشی 
از ســوختن گوگرد موجود در کنسانتره به 
ظرفیت حدود 600 هزار تن اسیدسولفوریک 

در سال طراحی و اجرا شده است.
جذب کامل غبــار خروجی از الکتروفیلترها 
توسط تجهیزاتی به نام WESP از مزیت های 

این طرح بوده که با اجرای آن صددرصد غبار 
موجــود در گاز ورودی در این مرحله جذب 

و امکان ورود به اتمسفر را پیدا نمی کند.
طرح احداث کارخانه تولید اکســیژن مس 
خاتون آباد نیز یکی از پروژه های طرح توسعه 
ذوب مس خاتون آباد اســت که به منظور 
تأمین اکســیژن موردنیاز فرآیند غنی سازی 
هوای کوره جدید فلش و متعاقبًا غنی سازی 
هوای موردنیاز کوره های کنورتور با ظرفیت 
تولیــد 440 تن اکســیژن در روز طراحی و 

اجراشده است.

 به دستور رئیس جمهور انجام شد؛

بهرهبرداریاز4طرحتوسعهای
شرکتملیصنایعمسایراندراستانکرمان
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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای، از عملکرد 
موفق شــرکت ملی صنایع مس ایران و ثبت رکورد تولید 250 هزار 

تن مس کاتدی در سال 1398، قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت مس در سال گذشته به رغم تحریم ها با 
یک برنامه ریزی دقیق و با همت و همدلی پرسنل و در راستای جهش 
تولید و فراهم کردن زیرســاخت های افزایش تولید موفق به ثبت 
رکوردهای بی نظیر و ماندگاری در حوزه تولید و فروش و توسعه شد.

گفتنی اســت، رشد 127 درصدی فروش نسبت به سال قبل، توجه 
به مســئولیت های اجتماعی و ایمنی و بهداشــت همکاران،  ثبت 
رکورد تولید 1٫180٫127 تن کنســانتره مس، به عنوان باالترین میزان 
تولید کنســانتره از زمان راه اندازی شــرکت تاکنــون،  آند تولیدی 
ذوب مس سرچشــمه به میزان 240،030 تن به عنوان رکورد تولید 
از ابتدای راه اندازی این کارخانه و مجموع آند تولیدی کل شــرکت 
در ســال 1398 به میزان 304،446 تن، ثبت رکورد تولید 8٫210 تن 
کنسانتره مولیبدن به عنوان بیشترین تولید شرکت، صادرات بیش 
از 1،009،226،957دالری شرکت در سال 1398 بیش از دو برابر فروش 
صادراتی در سال 1397، رکورد فروش خارجی با مبلغی بیش از 116608 
میلیون ریال، باالترین میزان درآمد صادراتی، فروش 251،915تن کاتد 
برای اولین بار، باالتر از مجموع 250،133 تنی کاتد تولیدی شرکت، 
بازدهی 146 درصدی سهام شرکت به عنوان باالترین میزان بازدهی 
ساالنه شرکت،  دستیابی به ارزش بازار به رقم بیش از 728،964،600 
میلیون ریال، باالترین رقم تاریخی ارزش بازار شرکت و تبدیل شدن 
به ســومین شرکت پرارزش بورس تنها گوشه هایی از دستاوردهای 
شرکت مس در سال گذشــته بود که به نام »رونق تولید« از سوی 

مقام معظم رهبری مزین شده بود.

درپیثبترکوردتولید250هزارتنمسکاتدی؛
معاوناولرئیسجمهورازشرکتمسقدردانیکرد

دکتر خداداد غریب پور در نشست کارگروه 
کنترل مدیریت شــرکت ملی مس گفت: از 
عملکرد درخشان شــرکت مس با مدیریت 
دکتر ســعدمحمدی که با تــالش خوب و 
قابل ستایش ایشان و اعضای هیات مدیره و 
کلیه همکاران موفق به خلق رکوردهای متعدد 

تولیدی شدند قدردانی می کنم.
 غریب پور بابیان این مطلب گفت: امیدوارم 
در ســال جاری کــه به نام جهــش تولید 
نامگذاری شــده اســت با انگیزه و نشاط 
بیشــتری از سوی مدیرعامل شرکت مس و 
همکارانشان شاهد جهش تولید و تداوم این 

موفقیت ها باشیم.
وی افزود: در این مســیر شرکت مس باید 
برنامه ای تدوین نماید که به عنوان فناورترین 

تولیدکننده مس کشور و خاورمیانه شود.
غریــب پور تصریح کرد: برای دســتیابی به 

موفقیت های بیشتر باید شرکت مس ارتباط 
خود را با دانشگاه های کشور و شرکت های 
دانش بنیان بیشتر از قبل کند تا از ظرفیت و 
توانمندی های داخل در حل مسائل خودش 

استفاده ببرد.
رئیس هیات عامــل ایمیدرو با بیان این که 
یکی از رخدادهای خوب در حوزه توســعه 
شرکت مس تدوین سند چشم انداز توسعه 
تا 1410 است و خود را محدود به افق 1403 
نکرده است گفت: این مهم از اهداف ابالغی 

ایمیدرو به شرکت مس است.
وی بیان کرد: شرکت مس در برنامه های خود 
در توسعه معادن کوچک مقیاس، تصدی گری 
پیمانکاران پایین دستی را در امر بهره برداری 
به پیش برده است. این کار از سال های قبل 
انجام می شده است و امیدواریم در سال های 

آینده بیشتر شود.

به گفته غریب پــور تأمین مالی پروژه های 
مختلف که مطالعات فنی و اقتصادی آن به 
انجام رســیده است، نیازمند تأمین مالی از 
طریق افزایش ســرمایه است که ایمیدرو از 

این موضوع شدیدًا حمایت می کند.
رئیس هیات عامل ایمیدور در پایان گفت: 
همه ابعاد شرکت مس در حال توسعه است 
و ایمیــدرو به دنبال ثبات مدیریت و تداوم 
عملکرد درخشــان مدیرعامل شرکت مس 

است و از این موضوع حمایت می کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست کارگروه کنترل مدیریت خواستار شد

تداومموفقیتهایشرکتمس
درسالجهشتولید
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»داریوش اســماعیلی« معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت در آیین افتتاح کارخانه اسیدسولفوریک گفت: صنعت مس 
کشور امروز با افتتاح پروژه اسیدسولفوریک مجتمع مس خاتون آباد 

به صنعتی سبز تبدیل می شود.  داریوش اسماعیلی در این آیین با 
بیان این مطلب، تصریح کــرد: ظرفیت این واحد 600 هزار تن در 
ســال است و سال گذشــته نیز پروژه مشابهی ازسوی ملی صنایع 

مس ایران افتتاح شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: تأسیس این 
کارخانه 50 درصد از طرف شــرکت های خارجی و 50 درصد داخلی 
بوده اســت و شرکت های خارجی پس از تحریم از این پروژه خارج 

شدند و جوانان ایرانی راه اندازی آن را بر عهده گرفتند.
اسماعیلی اضافه کرد: وزارت صمت برای افزایش تولید برنامه دارد 
و هزار معدن غیرفعال را امســال فعال خواهیم کرد و در این مسیر 
باید سازمان برنامه وبودجه و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست 
همکاری داشــته باشــند. وی ادامه داد: صنعت مس سال گذشته 
شاهد رکوردهای چشــم گیری بود و رشد تولید و صادرات ازجمله 

آن ها بوده است.

 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت:

صنعتمسباافتتاحپروژهاسیدسولفوریکخاتونآبادصنعتیسبزمیشود

مدیرعامل شــرکت مس با بیــان اینکه در 
استان کرمان ظرفیت ذوب مس به400 هزار 
تن رسیده اســت که 280 هزار تن در مس 
سرچشــمه و 120 هزار تن آن در خاتون آباد 
اســت گفت: در حال حاضــر و برای تحقق 
جهش تولید،  2 هزار و 270 میلیون یورو به 
اضافه 20 هزار میلیارد ناموت پروژه جدید در 

دست اجرا داریم.
ســعدمحمدی با اعالم این خبر در مراســم 
بین المللی  نمایشــگاه  هشــتمین  افتتاح 
معــدن، صنایع معدنی، فراوری و تجهیزات 
وابســته و ششمین نمایشــگاه بین المللی 
ماشین آالت معدنی و راه ســازی در کرمان 
گفت: فعالیت های اکتشافی ضامن توسعه 
پایدار هستند  از این رو معادن جدید مس 
که موجب رونق اقتصادی در مناطق مختلف 
اســتان کرمان می شود امســال بازگشایی 

خواهد شد.
وی افزود: برای سرعت بخشی به فعالیت های 
اکتشــافی چند دســتگاه جدیــد حفاری 
خریداری خواهد شد و برای نوسازی و ارتقای 

نــاوگان حمل ونقل و تجهیزات در معدن 40 
دستگاه جدید تراک، که از نظر فنی با طرح 
مکانیزاسیون کیفیت کار خود را در ایمنی و 
فنی بهبود می بخشند را خریداری می کنیم.

نیازمند توســعه متوازن در معدن و تولید 
کنسانتره هستیم

مدیرعامل شرکت مس با بیان این که نیازمند 
توســعه متوازن در معدن و تولید کنسانتره 
هســتیم، گفت:  طرح توسعه معدن مس 
درآلــو و ایجاد کارخانه 150 هزار تنی تغلیظ 
درآلو تا  اوایل ســال آینده بــه بهره برداری 
خواهد رســید و در معدن مس دره زار هم 
کارخانه 150 هزار تنی کنسانتره را راه اندازی 
می کنیــم ضمــن اینکه فــاز 2  میدوک در 
شهربابک با ظرفیت 150 هزار تن و 200 هزار 
تنی کنســتانتره جدید در سرچشــمه و نیز 
طرح مکانیزاســیون در سرچشمه در دستور 

کار جهت سرمایه گذاری قرار دارد.
وی با بیان اینکه برای افزایش تولید باید تناژ 
استخراجی را تا 2 برابر افزایش دهیم اضافه 

کرد: در حال حاضر میزان اســتخراج ماده 
معدنی در کشــور 53 میلیون تن است که 
باید به بیش از  100 میلیون تن ارتقاء دهیم.

فروش خوب شرکت مس طی 3 ماه نخست 
سال جاری

به گفته ســعدمحمدی در حال حاضر یک 
هشــتم تولید کل معادن کشــور در اختیار 
صنایع مس است و این شرکت در سال 98 
در مسیری مناسب قرار گرفت و رتبه اول در 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد

سرمایهگذاری2هزارو270میلیونیورویی
و20هزارمیلیاردتومانیبرایجهشتولید
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رشد فروش و سود کشور را کسب کرد.
وی تصریح کــرد: امروز با توجــه به اینکه  
کیفیت تولید منحصر به فرد مس ایران که 
در دنیا به »پنج نه« معروف اســت و مسی 
با عیار 99٫999 را تولیــد می کند امیدواریم 
در ســال جهش تولید، شرایط مناسبتری را 

فراهم آوریم.
مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد: طی 3 ماه 
گذشته فروش بی نظیری در تاریخ داشتیم و 
در بخش تولید از سال گذشته فزونی گرفتیم 
و امیدواریم امسال رکوردهای جدیدی برجای 

گذاریم.

برپایی نمایشگاه دائمی بومی سازی صنعت 
مس

مدیرعامل شــرکت مس گفــت: در تولید 
کنســتانتره مــس کارخانه های بســیاری 
راه انــدازی کردیم و امیدواریم در مســیری 
قرار گیریم که تکنولــوژی ثبت طرح تولید 
کنستانتره را به تکنیک ایرانی به نام شرکت 
مس ایران ثبت کنیم که آمادگی اجرا، طراحی 
و تولید تجهیزات کارخانه کنسانتره با ظرفیت 

150 هزار تن را داشته باشیم.
وی افزود: اگر بتوانیم تجهیزات ایجاد کارخانه 
را فراهم کنیم بومی سازی معنای گسترده تری 
پیدا می کند اما تا فراهم شدن شرایط، ساخت 
تجهیزات مورد نیاز صنعت مس را در دستور 

جدی کار قرار دادیم.
سعدمحمدی ادامه داد: اولویت اول، دوم و 

سوم ما سرمایه گذاری در داخل کشور است 
و اگر بتوانیم در استان کرمان شرایط تولید را 
بیش از گذشته فراهم کنیم نمایشگاه دائمی 
بومی ســازی مس را ایجاد خواهیم کرد که 
امکان ساخت قطعات بیش از گذشته برای 

قطعه سازان فراهم باشد.

ارزش 230 هــزار میلیــارد تومانی مس در 
بورس

مدیرعامل شرکت مس در ادامه با اشاره به 
اینکه سال گذشته 70 هزار متر و امسال 100 
هزار متر حفاری اکتشافی انجام شد، اظهار 
داشــت: شــرایط ما به گونه ای است که در 
بازار بورس در ســال 97 ارزش مس 30 هزار 
میلیارد ناموت بود  در انتهای سال گذشته به 
72 هــزار میلیارد ناموت و امروز به 230 هزار 
میلیارد ناموت ارتقا یافته که بیانگر رفتار مس 

در انظار اقتصادی کشور است.

300 نیروی جدید در شهریورماه امسال جذب 
می شوند

سعدمحمدی ادامه داد: امسال 500 نیروی 
جدید اســتخدام کردیم و 300 نفر دیگر را 
در شهریور با آزمون جذب می کنیم و تالش 
خواهیم کرد نخبه های استان را در رشته های 
مورد نیاز خود شناســایی و به کار می گیریم 
و آنــان را پرورش و آموزش می دهیم که در 
ســال های آینده مدیرانی با توانایی باال در 

مس باشند.

ورزشگاه مدرن 30 هزارنفری شهدای صنعت 
مس کرمان امسال افتتاح می شود

وی با بیان اینکه ورزشــگاه 30 هزارنفری 
کرمان یکی از مدرن ترین ورزشگاه هاست 
که بر اســاس آخرین امکانات و تجهیزات 
روز ورزشی، امسال افتتاح می شود گفت: 
همچنین با بهره برداری از ورزشــگاههای 
مــدرن 15 هزارنفــری رفســنجان و 15 
هزارنفری در شــهربابک امــکان برگزاری 
تورنمنت بین المللی در استان فراهم می 

شود.
ســعدمحمدی با بیــان اینکــه در بخش 
اجتماعی در سال گذشته  مســئولیت های 
70 زمین چمن در روستاهای استان کرمان 
احــداث کردیم گفت: در ســال گذشــته، 
13 اردوی جهــادی پنج روزه با 25 پزشــک 
متخصص در روســتاها درمان رایگان ارائه 
کردنــد و برنامه ریزی کردیم کــه اردوهای 
جهادی امسال به 20 عدد برسد و سعی کردیم 
تالش خود را برای مسئولیت اجتماعی تا حد 

امکان انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت مس در پایان تأکید کرد: در 
ورزش نیز امیدواریم 2 تیم نخست لیگ یک 
مس رفســنجان و کرمان لیگ برتری شوند 
در هندبال و تیر و کمان قهرمان کشور شدیم 
و تالش داریم در تمامی زمینه ها توســعه 
متوازن در سیســتم شکل گیرد که خدمتی 
به مردم کنیم و در اقتصاد اســتان و کشور 

نقش آفرینی کنیم.
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محمدرضا پور ابراهیمی گفت: عملکرد شرکت 
ملی مس در انتهای سال 98 مطابق با برنامه ای 
بود که دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل 
شرکت مس در ابتدای حضورشان در شرکت 
مس در قالب برنامه پیشنهادی اعالم کردند 
و خوشبختانه بسیاری از برنامه ها تحقق پیدا 
کرده اســت. محمدرضا پورابراهیمی نماینده 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این مطلب، گفت: تولید که عمده ترین دغدغه 
ما بود افزایش پیدا کرده است و طبیعتًا انتظار 
داریم که بابت این افزایش ظرفیتی که در حال 
رخ دادن است بتوانیم بخش های جدیدی از 
ظرفیت سرمایه گذاری را در پهنه های جدیدی 
معدنی در حوزه تولید مس محتوی و کاتد در 
طی سال های آینده عملیاتی کنیم. پورابراهیمی 
با بیان این که مســلمًا اقداماتی که در شرکت 
مس انجام شــده از نظر ما قابل تقدیر است 
گفت: این مســیر پیشــرفت باید با همین 
فضا ادامه یابد تا ما شــاهد این باشــیم که 
رکوردهایی که در سال گذشته در حوزه تولید، 

صادرات و ســرمایه گذاری به دســت آمد در 
ســال های آینده هم ادامه پیــدا کند. وی با 
اشــاره به این که در ســال های گذشته روند 
افزایــش ظرفیت تولید مس روند نامطلوبی 
داشت اظهار داشت: خوشبختانه حرکتی که 
از ســال گذشته شروع شده جبران بخشی از 
عقب ماندگی ســال های گذشته شرکت مس 
اســت و ما انتظارمان از دکتر سعدمحمدی 
فراتر از همه مدیران اســت یعنی اینکه این 
اتفاقات را مثبت می دانیــم و انتظار ما این 
است که شــرکت مس جایگاه خودش را در 
منطقــه و دنیا در رکورد تولید مس بیشــتر 
بکند. پورابراهیمی با اشاره به اقدامات خوب 
صورت گرفته در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
گفت: در حــوزه مســئولیت های اجتماعی 
اتفاقات خوبی در سال های گذشته افتاد ولی 
بخشی از آن متوقف شد. خوشبختانه در دوره 
دکتر ســعدمحمدی بخش های متوقف شده 
با ســرعت در حال تکمیل شــدن هستند و 

امیدواریم هر چه زودتر به بهر برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال جدید شاهد 
بهره  برداری از طرح هایی که در حوزه مسئولیت 

اجتماعی تعریف شده است باشیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
اقداماتی که در حوزه باشــگاه های فرهنگی و 
ورزشی صنعت مس انجام شده است را مثبت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: با تالش  های آقای 
دکتر ســعدمحمدی و حمایت از باشــگاه ها 
انشاهلل امسال یک یا دوتیم از صنعت مس را 

در لیگ برتر خواهیم داشت. پورابراهیمی با 
بیان این که شرکت مس از زمان شیوع ویروس 
کرونا در کشــور کمک های خوبی به کرمان، 
شهربابک، رفســنجان و سیرجان کرده است 
بیان کرد: انتظار داریم که این کمک ها به واسطه 
شرایط منطقه و محرومیت ها افزایش پیدا کند 
و در مجموع در این حوزه حرکت های خیلی 

خوبی انجام شده است.

دکتر پور ابراهیمی نماینده کرمان و راور در خانه ملت با اشاره به تحقق و 
پیشرفت برنامه های اعالمی از سوی دکتر سعدمحمدی:

شرکتمسدرمسیر
پیشرفتوتوسعهاست

شــهباز حســن پور نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص 

پتانسیل های بخش معدن برای رشد و توسعه 
اقتصادی کشور گفت: بدون شک و بنا به گفته 
مقام معظم رهبری معادن جایگزینی خوبی 

برای اقتصاد نفت محسوب می شود و برای 
به شکست کشاندن طرح های دشمن نیاز به 

حمایت ویژه از بخش معدن داریم.
حســن پور با بیان این که  هم اکنون شــاهد 
حرکت های خوبی در بخش توســعه معادن 
هستیم اظهار داشت: از زحمات دکتر خداداد 
غریب پور رئیس هیأت عامل ایمیدرو و دکتر 
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس 
که با ســرعت بخشی به طرح های توسعه به 
دنبال جهش تولید و شکوفایی بخش معدن 
در اســتان کرمان؛ که از ذخایر معدنی زیادی 

برخوردار است؛ هستند تشکر می کنم.
به گفته نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس شورای اسالمی هم اکنون در راستای 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

مسیرخوبتوسعهدرصنعتمس
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رونق بخشــی به تولیــد و جهش تولید در 
بخش معدن هماهنگی خوبی بین مجلس 
و وزارت صنعت و شرکت های معدنی وجود 
دارد و امیدواریم بر پایه این تعامل امســال 
تولید معادن جهش ویژه ای داشــته باشد. 
وی با اشاره به اینکه معادن مطابق با برنامه 
ششم توســعه باید پیشران تولید و توسعه 
اقتصادی کشور باشند گفت: در این راستا باید 
از تمام ظرفیت های معدنی کشــور استفاده 
کنیم و در این راستا اقدامات قابل تقدیری از 

ســوی دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
مس برای توسعه و افزایش تولید در معادن 
مس انجام شده است. حسن  پور با اشاره به 
افتتاح طرح های توسعه اخیر صنعت مس 
در استان کرمان با دســتور رئییس جمهور 
گفت: همه این طرح ها عالوه بر ویژگی خوب 
زیست محیطی منجر به افزایش تولید مس 
در استان کرمان می شود که با تالش پرسنل 
صنعــت مس و با تکیه بــر توان داخلی به 
دست آمده است. وی تأکید کرد: امیدواریم 

با هماهنگی بین بخشــی در ســال جهش 
تولید شــاهد تأمین یک ســوم ارز موردنیاز 
کشور از ســوی بخش صنایع معدنی کشور 
باشــیم. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس شــورای اســالمی در پایان با اعالم 
آمادگی مجلس یازدهــم برای فراهم کردن 
زمینه های جهش تولید گفت: در این راستا 
مجلس در صورت نیاز آمادگی برطرف کردن 
موانع قانونی و اصالح قوانین بخش معدن 

در جهت افزایش تولید را دارد.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران 
گفت: ما به عنوان یک تشکل معدنی صنعت 
مس را با توجه به خاص بودن و استراتژیک 
بودنش در کشــور و بازارهای جهانی رصد 
می کنیم و نگاه ما این است که در مجموعه 
مس دکتر اردشــیر ســعدمحمدی با یک 
مدیریت هوشمندانه و قوی خواستار تحقق 

جهش تولید در صنعت مس است.
بهرامن با بیان این مطلب افزود: ما به عنوان 
یک تشکل همیشــه قدردان شرکت مس 
بودیم چراکه این شرکت یک مجموعه به تمام 
معنا مهندسی است و مسائل خودش را در 
درون مجموعه به طور کامل مدیریت می کند 
و با رویکرد که در توســعه و افزایش تولید 
دارد نقش امانت داری را برای سهامدارانش 

به طور کامل ایفا می کند.
بهرامن تصریح کرد: اگر شرکت مس در سال 
98 موفق بــود مدیون حرکت دقیق مطابق 
با برنامه بود و حتی  در سال گذشته شاهد 
این بودیم که شرکت مس از نقشه راه صنایع 
معدنی که مصوب مجلس و دولت اســت 

جلوتر بود.
رئیس خانه معــدن ایران با بیان این که در 
سال گذشــته برنامه های اکتشافی شرکت 
مس خیلی خوب اجرا شــد اظهار داشت: 
همچنین در سال گذشته شاهد بهره برداری 
از یکسری برنامه  های توسعه ای شرکت مس 
بودیم که منجر به افزایش ظرفیت تولید مس 
شد و بخشــی از برنامه های افزایش تولید 

در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی تأکید کرد:  به طورقطع جهشی تولیدی 
که انتظار داریم رخ بدهد در صنعت مس با 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارد 

انجام خواهد شد.
بهرامن بابیان این که پیشــنهاد ما به عنوان 
یک تشــکل معدنی این اســت که شرکت 
مس در زیربناها ســرمایه گذاری بیشــتری 
کند گفت: با موفقیت و رشــد شرکت مس 
طبیعتًا شرکت های صنایع پایین دستی مس 

نیز موفق می شوند و رشد بیشتری خواهند 
داشت.

رئیــس خانه معدن ایران با قدردانی از نگاه 
مثبت دکتر سعد محمدی به مجموعه های 
پیمانکاری صنعت مس گفت:  خوشبختانه 
در ســال جاری و برای تحقــق برنامه های 
جهــش تولید هماهنگی هــای خوبی بین 
شــرکت مس و مجموعه هــای پیمانکاری 
و بخش خصوصی ایجاد شــده اســت تا 

برنامه های تولیدی و توسعه ای تحقق کند.

رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با مس پرس:

مدیریتهوشمندانهوقویشرکتمسجهشتولید
رامحققمیکند
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مدیرعامل  سعدمحمدی  اردشیر  دکتر  با حضور 
استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  و  مس  شرکت 
رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسه  در  رضوی  خراسان 
موانع تولید استان و به منظور افزایش مشارکت 
مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب 
و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان 
خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت های 
مس  گزارش  به  رسید.  امضا  به  مس  معدنی 
که  نشست  این  در  سعدمحمدی  دکتر  پرس، 
مهندس مس فروش رییس سازمان صمت استان 
استاندار،  معاون  رسولی  دکتر  رضوی،  خراسان 
گروه  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  ضیغمی  حیدر 
معاون  رحمتی  بهروز  مهندس  عمومی،  روابط 
اکتشافات و توسعه، مهندس شهریار متوکل مدیر 
امور اکتشافات شرکت مس و جمعی از مدیران 
ارائه  با  داشتند؛  حضور  اجرایی  دستگاه های 
گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اکتشاف 
در استان خراسان رضوی گفت: بسیار خوشحالیم 
که فضای مناسبی در بین استان های معدن خیز 
کشور برای گسترش فعالیت های معدنی و تولید 
و اشتغال ایجاد شده است و در این میان استان 
خراسان رضوی پیشتاز فعالیت های معدنی مس 
اینکه شرکت  بیان  با  است. وی  در کشور شده 
به عنوان  را  جدید  معدنی  مواد  اکتشاف  مس، 
پشتوانه ای برای تداوم تولید و جهش تولید و 
ایجاد سرمایه  نگاه  با  توسعه،  اجرای طرح های 
ملی و فرصت های اشتغال زایی به ویژه در مناطق 
کمتر برخوردار کشور می داند، افزود: در این راستا 
و در سال جهش تولید، این شرکت فعالیت های 
استان های  برخی  در  را  مبسوطی  کتشافی  ا
کشور ازجمله استان خراسان رضوی برنامه ریزی 
کرد:  بیان  مس  شرکت  مدیرعامل  است.  کرده 
موضوع این تفاهم نامه انجام عملیات اکتشافی 
و حفاری در 20 هزار کیلومترمربع از محدوده های 
امیدبخش اکتشافی و معدنی در استان خراسان 
ایران  ملی صنایع مس  از سوی شرکت  رضوی 
می باشد. وی افزود:  بر اساس این تفاهم نامه در 
نظر داریم با بهره گیری از روش های نوین اکتشافی 
و دانش فنی روز دنیا و به کارگیری متخصصین 
گسترده ای  کتشافی  ا فعالیت های  توانمند، 
و  زمین شناسی  سنجش ازدور،  مطالعات  مانند 
و  توپوگرافی  ژئوفیزیک،  ژئوشیمی،  آلتراسیون، 

چهارگانه  مراحل  قالب  در  را  اکتشافی  حفاری 
اکتشافات شامل مطالعات شناسایی، پی جویی، 
عمومی و تفصیلی در پهنه کاشمر و بجستان انجام 
دهیم. سعدمحمدی با تأکید بر این که نخستین 
گام برای تولید مس، دستیابی به ذخایر معدنی 
مس است اظهار داشت: در صورت دستیابی به 
نتایج خوب و قابل برداشت معدنی احداث فازهای 
بعدی تولید مس و ایجاد کارخانه کنسانتره مس 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برای  پیمانکار  حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  وی 
حفاری مشخص شده است و تالش خواهیم کرد 
در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شویم. 
سعدمحمدی افزود: عملیات حفاری طی دو سال 
سرمایه گذاری  میلیارد ناموت   75 به  قریب  با  و 
مس  شرکت  مدیرعامل  گرفت.  خواهد  صورت 
یادآور شد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی 
مس  شرکت  اساسی  و  اصلی  اولویت های  از 
است و در حال حاضر تمامی فرایندهای تولیدی 
با حداکثر استانداردهای زیست محیطی  مس 

انجام می شود.
استان  در  مس  معدنی  فعالیت های  گسترش 

خراسان رضوی
علی رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در 
این جلسه به فقر اکتشافی و صنایع معدنی در 
استان اشاره کرد و گفت: ما از شرکت ملی مس 

ایران دعوت کردیم تا در استان خراسان رضوی 
امیدبخش  پهنه های  در  را  کتشافی  ا عملیات 
انجام دهند. علیرضا رزم حسینی به فاز اول پروژه 
بالغ بر 70  اکتشاف مس در استان با هزینه ای 
میلیارد ناموت اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات 
تفصیلی ظرف یک سال آینده به پایان خواهد 
رسید و در گام بعدی و در صورت دستیابی به 
نتایج خوب به سوی تولید کنسانتره خواهیم رفت. 
رزم حسینی بر قابلیت خراسان رضوی برای پوشش 

ذخایر شرق کشور و نیز کشورهای منطقه تأکید 
کرد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 300 
میلیارد ناموت سرمایه گذاری برای تولید کنسانتره 
در نظر گرفته شده است و بنا است تا شرکت ملی 
صنایع مس ایران رهبری شرکت های کوچک در 

استان را نیز بر عهده بگیرد.
شرکت های  سود  مس  ملی  شرکت  افزود:  وی 
کوچک را تضمین و کنسانتره آن ها را خریداری 
برای  مشکلی  قیمت  نوسان  با  تا  کرد  خواهد 
خراسان رضوی  اقتصاد  و  نیاید  وجود  به  آن ها 
پایدار بماند. استاندار خراسان رضوی از بردسکن، 
دارای  بخش های  به عنوان  کاشمر  و  بجستان 
معادن مس یاد کرد و گفت: مطالعات کل استان 
نشان از آن دارد که خراسان ذخایر بسیاری دارد 
و کمربند معدنی از این سو به کرمان امتداد پیدا 

کرده است.

حضور مدیرعامل شرکت مس و استاندار خراسان رضوی صورت گرفت؛

امضایتفاهمنامهگسترشفعالیتهایمعدنیمس
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با حضور دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل 
شرکت مس و محمدرضا بهرامن رییس خانه 
معدن ایــران و پیمانکاران بخش صنعت و 
معدن برنامه های جهش تولید در شــرکت 

مس مورد بررسی قرار گرفت.
شــرکت ملی مس بــر پایه نتایــح جدید 
اکتشــافی که منجر به خبرهــای خوب در 
خصوص افزایش ذخیره معدنی مس شده 
است و از ســوی دیگر تهیه برنامه افزایش 
تولید مس به 550 هزار تن در آینده نزدیک 
نیازمند برنامه ریزی و استفاده از پیمانکاران 

قوی و با تجهیزات پیشرفته است.
بر این اساس، تحقق این برنامه نیازمند دو 

برابر شدن ظرفیت استخراج است. شرکت 
ملــی مس با درک این موضوع که هر گونه 
برنامه جهش تولید نیازمند تعامل و همراهی 
و تالش مضاف پیمانکاران دارد نشستی با 
حضور پیمانکاران بخش خصوصی صنعت 
مس برگزار کرد تا موضوعاتی همچون تامین 
تجهیــزات حفاری، و انفجار، ماشــین  آالت 
بارگیری و حمل و نوســازی ناوگان حمل و 
نقل معدنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دکتر ســعدمحمدی در این نشست خطاب 
به پیمانکاران گفت: جهش تولید از مســیر 
تعامل قوی و موثر بین شرکت ملی مس و 

پیمانکاران محقق می شود.

وی افزود: در شــرایطی هستیم که شرکت 
مس نقش ملــی در اقتصاد کشــور بازی 
می کند؛ بنابراین توسعه در صنعت مس یک 

ضرورت است.
مدیرعامل شــرکت مس با اشاره به برنامه 
تولید 550 هزار تن مس در افق 1403 نزدیک 
تصریح کرد: برای توســعه و افزایش تولید 
نیازمند نوسازی ناوگان و حمل و نقل معدنی 
و افزایش ظرفیت حفاری و برداشــت ماده 
معدنی از 192 میلیــون تن به بیش از350 
میلیون تن هســتیم و این مهم در صورتی 
محقق می شود که از االن برای آینده ناوگان 

معدنی خود برنامه ریزی داشته باشیم.

با حضور مدیرعامل شرکت مس و پیمانکاران بخش صنعت و معدن؛

برنامههایجهشتولید
درصنعتمسموردبررسیقرارگرفت
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با حضــور دکتر اردشــیر ســعدمحمدی 
مدیرعامل شــرکت مس و مهندس حمید 
رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی؛ زمینه های 
همکاری مشترک در حوزه تولید محصوالت 
صنایع پایین دســتی اسیدســولفوریک و 
تکمیــل زنجیره ارزش آن مــورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
ســعدمحمدی در این نشســت با اشاره 
به اینکه شــرکت ملــی صنایع مس ایران 
برای تبدیل شــدن به یک صنعت ســبز 
در سال گذشته و امســال دو طرح بزرگ 
اسیدسولفوریک سرچشــمه و خاتون آباد 
به ظرفیــت بیش از یک میلیــون تن در 
سال را به بهره برداری رساند، گفت: شرکت 
مس در حوزه اسیدســولفوریک با توجه 
به حساســیت باالی این محصول جدای 
از راهکار فراهم کردن زمینه های صادرات 
و فروش این محصول به مصرف کنندگان 

داخلی، بررســی های کارشناسی در حوزه 
تولید اسید فسفریک و کودهای شیمیایی 
فسفاته که نیاز به اسیدسولفوریک دارند را 

انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت مس آمادگی 
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای ورود به این ســرمایه گذاری را دارد، 
افــزود: با توجه بــه نیاز مبرم کشــور به 
کودهای شــیمیایی فســفاته که بیش از 
یک میلیون تن در ســال می باشد احداث 
کارخانه اســید فســفریک و تولید انواع 
کودهای شیمیایی فسفاته می تواند مانع 
از خروج ارز از کشــور و تأمین نیاز داخل و 

خودکفایی شود.
ســعدمحمدی بیان کرد: در این راستا به 
دنبال ایجاد کارگروه فنی بین شرکت ملی 
صنایع مس ایران و شرکت خدمات حمایتی 
هســتیم تا بر پایه مطالعــات اقتصادی 
و فنــی زمینه های مشــترک همکاری و 

چگونگی نحوه اجرای هر چه سریع تر اجرای 
طرح های تولید اسید فسفریک و کودهای 

شیمیایی فسفاته مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشســت، رسولی مدیرعامل 
شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
شرکت ملی صنایع مس ایران بستر بسیار 
مناســبی برای حمایت از تولید کودهای 
فسفاته دارد و با همکاری بین این شرکت 
و شرکت خدمات حمایتی وزارت کشاورزی 
بخش مهمی از نیازهای بخش کشاورزی به 

کودهای فسفاته قابل تأمین است.
گفتنی اســت، در این نشســت مهندس 
بهروز رحمتی معاون توســعه و اکتشافات 
شــرکت مس، مهندس شهرام دانش پژوه 
مدیر پروژه کارخانجات اسید فسفریک و 
کود شیمیایی، دکتر داودی عضو موسسه 
تحقیقات آب وخاک کشور و اعضا محترم 
هیئت مدیره و مشــاوران شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی نیز حضور داشتند.

با حضور مدیرعامل شرکت ملی مس و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

بررسیزمینههایهمکاریمشترک
درحوزهصنایعپاییندستیاسیدسولفوریک
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دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس با بیــان اینکه از ابتدای 
سال جاری برنامه های تولید شرکت مس 
روند صعودی خوبی را آغاز کرده است گفت: 
پاالیشگاه خاتون آباد در خردادماه با رشد 
57 درصدی نسبت به برنامه 6 هزار و 192 
تنی موفق به ثبت رکورد تولید 9 هزار و 732 
تن کاتد شد. همچنین این رکورد نسبت به 

رکورد قبلی 4،5 درصد رشد داشته است.
سعدمحمدی با بیان اینکه کنسانتره مصرف 
شده در خرداد ماه  31784 تن بوده است که  
0٫8 درصد نسبت به رکود قبلی )31536 تن 
در بهمن 96( افزایش داشته است، افزود: 

همچنین، مجموع تولید کاتد شرکت مس 
طی سه ماهه نخست ســال جاری به 69 
هزار تن رسید که نسبت به برنامه 60 هزار 

و 419 تنی رشد 14 درصدی داشته است.
وی افزود:  همچنین از ابتدای سال تا پایان 
خردادماه 91 هزار و 549 تن آند تولید شده 
اســت که نسبت به برنامه 76 هزار و 669 

تنی رشد 19درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه برنامه 
اســتخراجی شــرکت مس از معادن با 1 
درصد رشد روبرو بوده است اظهار داشت: 
از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه در 
مجمــوع 41 میلیون و 935 هزار تن ماده 

معدنی استخراج شده است و طی این بازه 
زمانی و بر پایه این استخراج 13 میلیون و 
850 هزار تن سنگ سولفور به کارخانجات 
تغلیظ ارسال شده است که نسبت به برنامه 

رشد 6 درصدی داشته است.
سعدمحمدی با بیان این که میزان کنسانتره 
تولیدی شرکت مس در سه ماهه نخست 
ســال جاری با رشــد 3 درصدی به عدد 
310 هــزار و 76 تن رســیده اســت بیان 
کــرد: همچنین میزان تولید مس محتوی 
معدنی شرکت مس در بهار امسال با رشد 
2 درصدی نسبت به برنامه به 280 هزار و 

39 تن رسید.

شرکت مس در خردادماه بازهم رکورد تولید زد

جهش57درصدیتولیدکاتدپاالیشگاهخاتونآباد

دکتر »اردشــیر ســعدمحمدی« مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع مس ایران به مناسبت 
قهرمانی تیم فوتسال مس سونگون ورزقان 
در مسابقات لیگ برتر قوتسال ایران پیامی 

را منتشر کرد.
به گزارش مس پرس، متن پیام به شــرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»پیروزی و قهرمانی غرور انگیز و افتخار آفرین 
دالورمردان تیم فوتسال مس سونگون برای 
ســومین بار در تاریخ رقابت های لیگ برتر 
تیم فوتسال برگ زرین دیگری بود در کارنامه 
مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی صنایع 
مس و تالش برای ارتقای ورزش و فرهنگ 
و ایجاد شــور و نشاط در میان جوانان این 

مرز و بوم.
بسیار خوشحالیم که تکرار این قهرمانی برای 
سومین ســال پی در پی موجب شادی  و 
نشــاط مردم غیور استان آذربایجان شرقی 

شد.
بدون شــک این قهرمانی و حضور پر رنگ 
و اثر بخش باشــگاه های فرهنگی و ورزشی 
صنعت مس با تالش مضاعف  کادر فنی و 

بازیکنان و دست اندرکاران فرهنگ و ورزش 
صنعت مس همچنان ادامه خواهد داشت.
اینجانــب قهرمانــی و پیروزی بــزرگ تیم 
فوتسال مس ورزقان  را که با نتایج درخشان 
در این مســابقات همراه بــود را به جامعه 
ورزش کشور به ویژه خانواده ورزش صنعت 
مس ایران، کادر مدیریتی و مربیان پر تالش 

ایــن تیم، دالور مردان تیم فوتســال مس 
ورزقــان و خانواده های شریفشــان تبریک 
می گویم و تداوم این موفقیت ها را در کلیه 
گروه  ورزشــی صنعت مس با اســتعانت از 

خداوند متعال آرزومندم.«
دکتر اردشیر سعدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

پیامتبریکمدیرعاملشرکتمسبهمناسبتکسبسومین
عنوانقهرمانیپیدرپیتیمفوتسالمسورزقان
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تیم مس ســونگون ورزقــان در بازی فینال 
مقابل گیتی پسند اصفهان در ضربات پنالتی 
با نتیجه 6 بر 5 پیروز شد و قهرمانی لیگ برتر 
فوتســال باشگاه های کشور را برای سومین 

سال پیاپی تکرار کرد.
در چارچوب دیدار فینال لیگ برتر تیم های 
فوتسال گیتی پســند و مس سونگون روز 
گذشــته جمعه ششم تیرماه از ساعت 18 در 
ســالن ورزشی پور شریفی تبریز در حالی به 
مصــاف هم رفتند که بازی رفت این دو تیم 

در سالن پیروزی اصفهان )30 خردادماه( با 
پیروزی 4 بر 3 به نفع مس سونگون خاتمه 
یافته بود. این مسابقه در وقت های قانونی 
با نتیجه تساوی 3 - 3  به پایان رسید ولی 
در ضربات پنالتی تیم مس موفق شد 6 بر 5 
به برتری برســد تا  قهرمانی فصل قبل لیگ 
برتر فوتســال را حفظ کند.  با این پیروزی، 
تیم مس ســونگون توانست برای سومین 
بار متوالی عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال 
کشور را از آن خود کند و اولین تیم در تاریخ 

رقابت های لیگ برتر  فوتســال شد که به 3 
جام قهرمانی در 3 سال متوالی دست یافت.
در این بازی گل های مس را میثم خیام)2گل( 
و مهــدی جاوید به ثمر رســاندند و گلهای 
گیتی پســند را مرتضی عزتی به ثمر رساند. 
همچنیــن، مهدی جاوید ســتاره تیم مس 
سونگون با به ثمر رساندن 34 گل عنوان آقای 
گلی این فصل لیگ برتر فوتسال را کسب کرد. 
جاوید برای چهارمین فصل پیاپی عنوان آقای 
گلی لیگ برتر فوتسال  را از آن خود می کند.

برای سومین سال پی در پی؛

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

در ســال 1398 روابــط عمومــی شــرکت 
ملــی صنایع مس ایران بــه اذعان فعاالن 
حــوزه رســانه و روابط عمومــی در حوزه 
اطالع رســانی، تبلیغات و مســئولیت های 
اجتماعی حرکت های درخشان و روبه جلویی 
را تحت راهنمایی ها و برنامه ریزی های دکتر 
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس آغاز کرد.
در ســال گذشــته اهمیت روابط عمومی با 
توجــه به حرکت جمعی نهادهای اقتصادی 
برای فراهم کــردن زمینه های رونق تولید و 
تحقق این رخداد مهم دو چندان شد چراکه 
بدون بازنمایی این اقدامات ایجاد شــور و 
شــوق و امید در عرصه اقتصاد کشور برای 
تحقق منویات مقــام معظم رهبری محقق 
نمی شــد. بر این اساس یکی از وظایف مهم 
روابط عمومی شرکت مس بر مبنای انتشار 
اخبــار به موقع، صحیح و شــفاف از حوزه 
تولید، فروش و توســعه بود چراکه به تعبیر 
مقام معظم رهبــری روابط عمومی بهترین 
نمایانگر اوضاع داخلی }سازمان{ از یک سو و 
از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی 
اســت که در آن نهاد می گذرد. در این راستا 
روابط عمومی و پایگاه خبری شــركت مس 
در سال گذشــته تالش کرد تا تولید محتوا 
بر پایه استراتژی های مشخصی كه از سوی 
مدیرعامل محترم شکرت دکتر سعد محمدی   
و اعضــای محترم هیأت مدیــره تدوین و 
ابالغ شده بود انجام شود. این استراتژی ها 
كه بر پایه افزایش تولید، بومی سازی و توسعه 
بــود مبنای تولید محتوا قــرار گرفت. برای 
نیــل به این  هدف با بهره گیری از قالب های 
متفاوت رسانه ای 600 خبر، گزارش، یادداشت، 
مصاحبــه، گزارش تصویــری و ویدیویی از 
عملکرد سومین بنگاه  بزرگ اقتصادی كشور 
تولید و منتشــر شد. ایجاد ارتباط تأثیرگذار 
بیــن تولید محتوا و بازار ســرمایه دومین 
محور تولید محتوی بود. سومین و مهم ترین 
استراتژی واحد رســانه در حوزه خبر ایجاد 
ارتباط گســترده با فعاالن رسانه ای بخش 
معدن و صنایع معدنی بود. چهارمین رویکرد 

شــرکت مس تعامل با خانواده های پرسنل 
صنعت مس بــود. در این زمینه با ابتکاری 
متفاوت و خالقانه در کنار انتشار نشریه عصر 
مس، نشریه کودک و نوجوان »مس آباد« 
که نماد فرهنگ  مســئولیت پذیری شرکت 
مس در قبال کارکنــان و خانواده های آنان 
است منتشر شد. این مجله، با هدف تولید 

محتوایی مفید، مؤثر و مناسب برای فرزندان 
کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران و در دو 
بخش کودکان و نوجوانان، تدارک دیده شد.
 نتیجه این اقدامات به گونه ای شد که به اذعان 
فعاالن رســانه ای و بر پایه نظرسنجی های 
صورت گرفته از ســوی برخــی پایگاه های 
خبری معدنی روابط عمومی شــرکت ملی 
مس؛ عملکــرد مطلــوب و روبه جلویی در 
سال 98 در حوزه های مختلف نمایشگاهی 
و اطالع رســانی داشــت. عالوه بر این، در 
حوزه نمایشگاه ها در ســال گذشته تالش 
شد تا از نمایشگاه ها به عنوان فرصتی برای 
تبادل تجربه و محملی برای ارتباط بیشتر با 

ذینفعان باشد.
افــزون بر این اقدامــات در حوزه برندینگ 
نیاز داشــتیم تا شــرکت مس را با بیش از 
45 ســال سابقه تولیدی در دو استان بزرگ 
کشــور به یک برند در سطح جامعه تبدیل 

كنیم تا ضامن تداوم هویت سازمانی شركت 
مس شود. شــرکت ملی صنایع مس ایران 
در طول سال های گذشــته فراتر از وظایف 
تولیدی خدمات با اهمیت و تأثیرگذاری در 
حوزه فرهنگ و خدمات عمومی و توسعه و 
عدالت اجتماعی انجام داده است ولی این 
اقدامات آن گونه که بایدوشــاید در ســطح 

جامعه تبیین نشده است. در این زمینه در 
ســال گذشته و با ابتکار شرکت موکب هایی 
پذیرای و خدمات رسانی به زائران و عزاداران 
امامان معصوم )ع( در سرتاسر کشور برگزار 
شــد. همچنین در پی شهادت سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی شرکت ملی مس پیشروتر از 
هر نهادی موکب های در تهران، کرمان و دیگر 
نقاط کشور در راســتای اکرام عزاداران این 
سردار بزرگ محور مقاومت برپاشد. نامگذاری 
یکی از ورزشگاه های در دست ساخت شرکت 
مس در استان کرمان به نام سردار حاج قاسم 
ســلیمانی و انجام بازی های تیمی با لباس 
منقش به چهره ایشان از دیگر اقداماتی بود 
که برای بزرگداشت یاد و نام و خاطره سپهبد 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی انجام شد.
به بــاور مدیرعامل شــرکت مــس حوزه 
مســئولیت های اجتماعی حوزه ای است که 
باعث احساس تغییر و رفاه در زندگی مردم 

روابطعمومی؛تعهدمسئوالنه
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مناطق کم برخوردار کشــور می شود. با این 
دیدگاه از ابتدای سال گذشته برنامه ریزی های 
پیوســته و مداومی برای انجــام خدمات 
رفاهی، پزشــکی و درمانــی در مناطق کم 
برخوردار کشور در قالب برگزاری اردوی های 
جهادی انجام شد. در این راستا روابط عمومی 
شرکت مس در سال گذشته موفق به انجام 
13 دروره اردوی جهادی بــا همکاری گروه 
فرهنگی جهادی بقیــه اهلل در نقاط مختلف 
کشــور شــد. همچنین برای ایجاد عدالت 
اجتماعی و فراهــم کردن ورزش جوانان در 
مناطق کم برخوردار  70 چمن زمین ورزشی 
مصنوعی احداث شــد. افزون بر این شرکت 
مس خود را موظف می داند در زمان وقوع 
بحران های طبیعی همچون سیل و زلزله با 

تشــکیل موکب و ستاد کمک رسانی حضور 
مؤثر عملیاتی داشــته باشــد. در این راستا 
کمک رسانی به سیل زدگان استان خوزستان 
و سیســتان و بلوچ ستان، حضور پیشرو و 
سریع شرکت مس در مقابله با کرونا با تامین 
تجهیزات و ملزومات پزشکی شبکه بهداشت 
و درمان، تجهیز 90 تخت بیمارستانی برای 
بیمــاران مبتال به کرونا در شهرســتان های 
رفسنجان و شهربابک، توزیع ماسک و اقالم 
پزشکی همه و همه اقداماتی بود که با هدف 
خدمت به مردم عزیزمان ایران از سوی روابط 
عمومی شــرکت مس انجام شد تا نام این 
صنعت در جای جای کشــورمان با نیکی و 

خدمات خیرخواهانه گره بخورد.
امیدوارم در سال جاری که به نام جهش تولید 

از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده 
است با سیاست گذاری کالن و برنامه ریزی 
و هماهنگی های انجام شده با سایر واحد ها 
اعم از ستاد و نیروهای تولیدی و صف بتوانیم 
همچنان جزو شرکت های معدنی پیشرو در 
حوزه روابط عمومی و رسانه قرار گیریم و از 
یک ســو خدمات عزیزانی که در خط مقدم 
تولید برای تحقق هدف واالی جهش تولید 
تالش خســتگی ناپذیر می کنند را منتشر و 
اطالع رســانی کنیم و از سوی دیگر حضور 
موثرتر در عرصه خدمات فرهنگی و مذهبی 
و گسترش عدالت اجتماعی در کشور داشته 
باشیم تا به تعبیر مقام معظم رهبری »تغییر 
محسوسی در زندگی مردم« در سال جهش 

تولید ایجاد شود.
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