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گفتوگو با «محمدرضا بنياسديراد» ،مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران

به توازن رسیدهایم

با مهندس «محمدرضا بنیاسدیراد» ،مدیرعامل شرکت
ملی صنایع مس ایران به گفتوگو نشســتیم تا از چندوچون
امروز و چشمانداز فردای این صنعت بزرگ بشنویم .در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هم بودیم و حرفها
به یادکردی از روزگار انقــاب و دفاع مقدس پیوند خورد؛ با
تعبیر آشــنای «تبدیل تهدید به فرصت» که راهکاری برای
امروز هم هســت .تاکید آقای مدیرعامــل بر تعبیر «خانواده
بزرگ مس» ،از دیگر تعبیرهای برجســته این گفتوگوست؛
خانوادهای که اعضایش باید در کنار هم ،با توانایی و پویایی در
مسیر شکوفایی ایران عزیز گام بردارند.
شرکت مس در آســتانه بهرهبرداری از بزرگترین
طرح زیســتمحیطیاش در طول چهلسال گذشته
اســت .برای پرسش نخست بفرمایید چرا این طرح از
اهمیت بسزایی برای شرکت مس برخوردار است؟
شــرکت ملی صنایع مس ایران در نگاه اول ،یک شرکت
صنعتی است که نخستین وظیفهاش تولید محصوالت مسی
اســت .صنعت و فعالیت تولیدی در طول دو ســده گذشته،
در ذات خود با محیطزیســت تعارض داشته هرچند به یمن
پیشرفت تکنولوژی این آسیبها بسیار کم شده است .شرکت
مس نیز در طول چهار دهه گذشته ،کار اقتصادی انجام میداده
و بهرغم اقدامات چشمگیر در حوزه «آب» و «خاک» و اجرای
طرحهای بیشمار زیســتمحیطی ،اما در حوزه «هوا» تاثیر
منفی بر محیطزیست گذاشت .ســال گذشته با بهرهبرداری
از تکنولوژی بهروز فلش در کارخانه ذوب سرچشمه ،سرعت
بخشــیدن به راهاندازی کارخانه اسید ســولفوریک که یکی
از الزامات تکنولوژی فلش اســت نیز شــدت گرفت و قطعا با
راهاندازی این طرح و تولید اســید ،تاثیرگذاری شرکت مس
بر محیطزیســت به پایینترین ســطح ممکن خواهد رسید
بهطوریکه میتوان بعد از راهاندازی کارخانه اسید ،از صنعت
مس بهعنوان یک «صنعت سبز» یاد کرد.
آیا ایده تولید حداکثری باعث افزایش تعارض بین
تولید و محیطزیست نمیشود؟
در هــر صــورت درخصــوص مســوولیتهای مربوط به
محیطزیســت باید الزاماتــی را رعایت کنیم .ممکن اســت
وقتی الزامات را در نظر میگیریــم ،بین فعالیت اقتصادی و
محیطزیست تعارض ایجاد شود چراکه باید تولید ادامه داشته
باشد و از طرف دیگر آلودگی محیطزیست نیز باید به حداقل
برســد ،اما به این دلیل که تجهیزات بهروز نیســت ،در این
زمینه با کمی مشــکل روبهرو هستیم .در این زمینه ،شرکت
مس بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی ایران و
خاورمیانه باید توازن بین فعالیتهای محیطزیستی و تولید را
بیشــتر کند .به خاطر همین موضوع است که تاکید کردم در
ســونگون ،ابتدا باید کارخانه اسید سولفوریک به بهرهبرداری
برسد و پس از آن ،کارخانه ذوب افتتاح شود.
شما اشاره کردید که با بهرهبرداری از کارخانه اسید
ســولفوریک ،صنعت مس به یک صنعت سبز تبدیل
میشــود و همچنین توازن بین فعالیتهای تولیدی
و محیطزیســتی برقرار میشــود .لطفا درخصوص
سیاستگذاری شرکت مس برای رسیدن به این توازن
توضیح دهید.
دو اتفاق خیلی مطلوب امسال رخ میدهد؛ اول اینکه مس
با بهرهبرداری از کارخانه اسید سولفوریک به یک صنعت سبز
تبدیل میشــود ،دوم اینکه توازن بین فعالیتهای اقتصادی،
محیطزیســت و فعالیــت اجتماعی در شــرکت مس برقرار
میشود .شــرکت ملی مس ،یک بنگاه بزرگ اقتصادی است
که تولید آن در  GDPکشور تاثیر دارد .سهم صنعت کشور
در  GDPهفت است که مس ،یک از هفت را پوشش خواهد
داد .بنابرایــن ،اگر بخواهیم به ســهم مطلوبتری در GDP
کشور دست یابیم صرفا نباید نگاه حداکثری به تولید داشته
باشیم ،بلکه باید همزمان الزامات زیستمحیطی در صنعت را
نیز رعایت کنیم .بنابراین ،رسیدن به این توازن ،باید بهعنوان
یک شعار و هدف مدنظر باشد .در واقع ،نوعی ناهنجاری در سه
محور فعالیت که اقتصاد ،محیطزیست و فعالیتهای اجتماعی
است از بین میرود و با یکنواختسازی این سه حوزه همگن
میشوند.
یعنی یکی به دیگری آسیب نمیزند.
بله .این یعنی االن شــرکت مس به مرحله تکامل رسیده
است .شرکتهای بزرگ زندهاند و شرکت ملی مس هم در این
ل سالگی ،به مرحله بلوغ و تکامل رسیده است.
چه 
پیش از انقالب ،کار چندانی در شرکت مس انجام نگرفت
و هنوز به تولید نرســیده بود؛ پس عمال از ســال  ۶۱تاکنون
که شرکت مس فعالیت تولیدی داشته ،اکنون دارد به بلوغی
میرســد که سه ســرفصل مربوط به فعالیتش را به صورت
همگــن جلو میبرد .همچنین ،امکانات و تجهیزاتی که مورد
نیاز بود تا این باالنس برقرار شــود ،فراهم شــده و دیگر هیچ
بهانهای برای هنجارشکنی نداریم .باالخره ،باید محیطزیست را
حفظ کنیم ،همزمان تولید را انجام دهیم و فعالیت اجتماعی
هم داشته باشیم که البته قبال هم انجام میشد .در مناطقی که
معدن داریم ،فضای سبز در حال اجراست ،کشت نهال فعال
شده تا در جاهایی که در طبیعت عارضه ایجاد میشود ،جبران
شــود که این هم اتفاق خوبی اســت و ضرورت دارد شرکت
بزرگی مثل مس ،این کار را انجام میدهد .همچنین ،مسائل
مربوط به آب و استفاده حداکثری از آب و بازیافت ،باالتر از حد
استاندارد قرار خواهد گرفت و از حد استاندارد که  ۰/۴است،
االن به  ۰/۳۲رسیده و وضعیت مطلوبتری پیدا کرده است.
دستاوردهای شرکت مس در چهلسالگی پیروزی
انقالب اســامی چیست؟ در چشــمانداز  ۱۴۰۴چه
برنامههایی برای شرکت مس دارید؟

امسال گرید کشور را در تولید جهانی مس ،از رتبه  ۲۴به
رتبه  ۲۰ارتقا بخشــیدیم .قصد داریم در افق  ۱۴۰۴جزو ۱۰
کشور برتر دنیا باشــیم که باید در طرحهای توسعهای تمام
تالش خود را بهکار ببندیم.ظرفیت تولید کاتد در مس بهوجود
آمده و این ظرفیت اکنون ۴۰۰هزار تن است که این زنجیره
ارزش ،باید تکمیل شــود .باید تمام تالش خود را با طرحهای
توســعه بر تولید کنسانتره بگذاریم تا بتوانیم زنجیره ارزش را
باالنس کنیم .باالنس کردن زنجیره ارزش ،یک محور اساسی
اســت؛ یعنی اینکه ظرفیت ذوب در کشور بهوجود آمده ،باید
در زمینه تولید کنسانتره نیز تمام تالش خود را بهکار بگیریم
و در نهایت به جمع  ۱۰کشور نخست دنیا بپیوندیم.در تولید
فوالد االن کشور ما جزو  ۱۰کشور برتر دنیاست .در مس هم،
با توجه به اینکه سهدرصد ذخایر مس دنیا را در اختیار داریم
و از این نظر هشــتمین کشور دنیا هستیم ،باید در تولید هم
یکدرصد را به سهدرصد برسانیم .اگر این اتفاق بیفتد و تولید
با ذخیره باالنس شــود ،میتوانیم در بین  ۱۰کشور برتر دنیا
قرار بگیریم.همچنین ،باید راهبرد اکتشافات در شرکت مس
تقویت شــود و توسعه پیدا کند چراکه توسعه و تولید پایدار،
بهوسیله شــتاب و تقویت در اکتشاف امکانپذیر است ضمن
اینکه ایران ،در این زمینه یک کشــور بکر است که بسیاری
از ذخایر آن هنوز کشــف نشده اســت .در یکسال آینده در
«کر ِور» به اکتشافات قابل توجهی خواهیم رسید چراکه مثل
درآلــو ،یک معدن بزرگ  ۱۰۰میلیــون تنی دارد که اگر کار
اکتشــاف در این منطقه به پایان برسد ،میتوانیم یک پروژه
خــوب مثل درآلو در کرور راهاندازی کنیم .همچنین ،رویکرد
شرکت مس در زمینه اکتشافات ،بیشتر در پهنههای محروم
خواهد بود .درواقع ،هوشمندی در این است که اکتشافات در
مناطق محروم و ناامن که نیاز به اشتغالزایی دارند ،انجام گیرد
تا با ساخت کارخانه در این مناطق ،تحول ایجاد کنیم.
تاکید کرده بودید به تالش مدیران قبلی و خانواده
بزرگ مس توجه شود ،اما میخواهیم به دوره مدیریت
شما در یکســال گذشته برگردیم و ویژگی متمایزی
که میبینیم ،روحیه عملیاتی شماست .این روحیه به
این معناست که از ظرفیتهایی که وجود دارد ،به نحو
احسن استفاده کردهاید؛ بهطور مثال با رفع موانع درآلو،
پیشرفت خیلی ســریع حاصل شد و بوروکراسیهای
اداری را هم حل کردید .یا واکنش سریع شما در مقابل
تحریمها و تشــکیل کمیته تحریم .درباره این روحیه
توضیــح دهید که محصول چه تجربیاتی اســت .آیا
میتوانیم امیدوار باشیم با این روحیه ،برنامه چشمانداز
 ۱۴۰۴به نتیجه برسد؟ حل حاشیههایی که درباره پروژه
مس سونگون وجود داشت نمونه دیگری بود.
البته برخی مخالف این موضوع هستند و دلیل مخالفت هم،
این است که فقط مشکالتی را که در محیطزیست سرچشمه
و خاتونآباد ایجاد شده ،میبینند و نمیدانند بهطور مثال در
«هامبورگ» آلمان یا «جیانگشی» چین ،دو میلیون تن کاتد
تولید میشــود و کنار آن کارخانه اسید است .آنجا حتی آب
خروجــی از کارخانه ،به پرورش ماهی اختصاص داده شــده
اســت و عمدا در آب ماهی ریختهاند که بیان کنند مشــکل
زیستمحیطی وجود ندارد.
یعنی اگر کارخانه اسید راهاندازی شود ،سرچشمه
هم از نظر زیستمحیطی دیگر مشکلی نخواهد داشت؟
بلــه ،وقتی کورهها خاموش شــود ،دیگر مشــکلی وجود
نخواهد داشت.
برگردیم به پرسش قبلی .با این روحیهای که وجود
دارد و از سوی دیگر وجود مشکالتی ازجمله تحریمها،
آیا برنامههای توسعهای ما برای  ۱۴۰۴به نتیجه خواهد
رسید؟
روحیهای که اشــاره میکنید ،مربوط به امروز نیست بلکه
مربوط به پیش از انقالب است که دانشجوی دانشگاه صنعتی
شریف بودم .در کورانها ،ممارست خیلی مهم است و اگر این
روحیه را در خودتان ایجاد کنید که دنبال راهحل باشید تا هر
تهدیدی را به فرصت تبدیل کنید ،بسیار اهمیت دارد چراکه
تمام تهدیدها میتواند به فرصت تبدیل شود.
از زمانی که پیش از پیروزی انقالب اســامی ،دانشجوها
خفقان پیش از انقالب را حس میکردند چراکه در سالهای
 ۵۳تا  ۵۵تمام گروههای انقالبی متالشی شدند و یک ناامیدی
کامل در افرادی که بهدنبال سرنگونی رژیم شاه بودند ،بهوجود
آمــده بود و ترس بهحدی بود که افراد در خانهها و در محافل
خانوادگی و خصوصی خود ،میترسیدند حرفی بزنند چراکه
فکر میکردند شاید برادر یا پدرشان ساواکی باشد و بهشدت

افتتاح همزمان  ٤٠جایگاه عرضه CNG
تعــداد  ٤٠باب جایگاه عرضــه  CNGبهصورت
همزمان در سراسر ایران در روزگذشته افتتاح شد.به
گزارش ایســنا ،در مراســم افتتــاح جایگاه CNG
شــهدای کهریزک با حضور مســؤوالن ٣۹ ،جایگاه
دیگر در سراســر کشــور نیز افتتاح شد .همچنین از
نخســتین تبدیل خودرو دیزلی باری به دوگانه سوز
رونمایی شد.
 40جایگاه عرضه ســیانجی همزمان با چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اســامی به صورت همزمان
در  ۱۶اســتان کشــور به بهرهبرداری میرسد که با
راهاندازی این جایگاههــا در مجموع روزانه  ۶۰هزار
مترمکعب به ظرفیت توزیع ســیانجی در کشــور
افزوده میشود.حمید قاســمی  -مدیر طرح CNG
کشور  -در این مراســم که با حضور معاون استاندار
و فرمانــدار شهرســتان ری ،نماینــدگان مجلــس،
مدیرعامل ایپکو ،رئیس قــرارگاه خاتماالوصیا ودجا
و مدیرعامــل بنیــاد تعاون وبدا برگزار شــد ،از عدم
اســتفاده از  CNGدر کشــور انتقاد کــرد و گفت:
مذاکراتی با شــرکتهای خارجــی و داخلی درباره
موتورهای پایه گازسوز داشتم .در این مذاکرات مدیر
بازرگانی فیات گفت که اگــر  ۱۰درصد گاز ایران را

داشــتیم ،در ایتالیا یک ماشین بنزین سوز هم وجود
نداشــت.وی درباره مزیتهــای  CNGتوضیح داد:
قیمت  CNGیک پنجم قیمت بنزین است و همان
مســیری را طی میکند که بنزین میتواند طی کند؛
همچنین در دســترس قرار دارد.مدیر طرح CNG
کشــور با بیان اینکه در ایران حــدود یک میلیارد
مترمکعــب گاز تولید میشــود ،گفــت :کل مصرف
 CNGکشــور ۲۰ ،میلیون است؛ یعنی  ۵۰برابر این
مصرف در پارس جنوبی گاز تولید میشود.قاسمی با
اشــاره به برنامه وزارت نفت در سال  ۱۳۷۹گفت :در
این برنامه راهاندازی  ۲۶۰۰جایگاه  CNGدیده شده
بود و در حال حاضر ۲۴۷۵ ،جایگاه راهاندازی شــده
اســت ۱۲۱ .جایگاه دیگر هم توسط بخش خصوصی
تأسیس خواهد شد.وی در ادامه درباره برنامههای در
دســت اقدام برای توســعه  CNGتوضیح داد :یکی
از این برنامهها ،توســعه جایگاههای کوچک مقیاس
است .این جایگاهها از نظر وزارت نفت همانند ATM
بانکی اســت .یعنی مردم بتواننــد در هر کوچه ،گاز
گیــری کنند ۲۴ .جایگاه کوچــک مقیاس بهصورت
پایلوت در تهران راهاندازی شــده و  ۳۰۰جایگاه هم
توسط بخش خصوصی راهاندازی خواهد شد.

تمام افراد را کنترل میکردند اما در همان دوران ،امام (ره) این
تهدید را به فرصت تبدیل کردند.
در دوره هشتســاله دفاع مقدس هم همین اتفاق افتاد.
صدام ،خرمشــهر را تصرف کرد .در ابتدای جنگ تحمیلی و
وقتی هنوز خرمشهر سقوط نکرده بود ،من بههمراه نخستین
نزمان غبــار مرگ تمام
گروه بــه جبهه اعزام شــدم .در آ 
خوزســتان را گرفته بود و اینقدر ناامیــدی موج میزد که
همه میگفتند دیگر کار انقالب تمام اســت ،اما همان زمان
امام فرمودند دیوانهای ســنگی در چــاه انداخته که باید این
ســنگ را بیرون بیاوریم .در ادامه اینقدر تدبیر به خرج داده
شد و استقامت و پیگیری شد تا نیروهای صدام از کل کشور
پاکسازی شدند و به شکلی که دیدیم ،صدام به درک واصل
شــد اما در مقابل ،امروز ایران در خاورمیانه یکی از قویترین
کشورها محسوب میشود.
بنابراین تهدید جنگ تحمیلی به فرصت تبدیل شد و اگر
دفاع مقدس هشتســال به طول انجامید ،در عوض به دانش
فنی موشــک دست یافتیم که همین موشکها موجب شده
اکنون دشمن از ما هراس داشته باشد بنابراین موشکها ثمره
ی سنگین ماست.
جنگ تحمیلی و قدرت بازدارنگ 
در ادامه ،داعش به کمک پولهای عربی درســت شــد تا
شیعه را از بین ببرد و در نزدیکی مرزهای ایران ،خطر بزرگی
محسوب میشد .هدف اصلی طالبان ،استکبار جهانی و شیعه،
هدف دوم بود ،اما شعار داعش از همان ابتدا حذف شیعه بود
که قرار بود ابتدا ایران را از ببرند و سپس جبهه مقاومت را در
لبنان تضعیف کنند تا اســراییل امن شود اما حاال چه اتفاقی
افتــاده؟ تهدید به فرصت تبدیل شــده ،داعش از بین رفته و
کشــورهای عراق ،سوریه و ایران یکدســت شدهاند ،علویون
و شیعه در ســوریه ســازمان پیدا کردهاند و دیگر هیچوقت
نمیتوانند شیعه سوریه را از بین ببرند.
تحریم مثل جنگ است .در جنگ هم میتوانستیم همواره
مذاکره کنیم و در نهایت هم به جایی نمیرسیدیم و خوزستان
را هم از دســت میدادیم اما مقاومت کردیم و پیروز شــدیم
بنابراین در شرایط تحریم هم باید مثل دوران جنگ تحمیلی
عمل کنیم.
همیشه در جلســهها تاکید میکنم که نگویید توسعه را
تعطیل کنیم چراکه در مقابل دشــمن ،بهترین دفاع ،هجوم
است و در حوزه اقتصاد هم همین است .اگر در تبلیغات و عمل
تالش و اعالم کنیم با تمام مشکالتی که داریم ،میخواهیم به
این چشمانداز برسیم ،تکتک محدودیتها را بررسی و برای
آنها راهحل پیدا میکنیم و درنهایت به نتیجه میرسیم و این
استراتژی من اســت .بنابراین تا  ۱۴۰۴که هفتسال است،
بایــد تمام تالش خود را بهکار گیریم تا جزو ۱۰کشــور برتر
دنیا قرار بگیریم.
یکی از موارد ،موضوع تامین منابع مالی اســت که
ممکن اســت فروش محصوالت ما را با مشکل مواجه
کند...
اصال به هیچ عنوان عدم فروش محصوالت نداریم.
در گزارش بهمنماه نکته منفیای که بود اعالم کرده
بودند که با کاهش فروش مواجه شدهایم...
ممکن است در یک دوره کوتاه ،رسانهها چنین تیترهایی
بزنند ،اما بههیچوجه مشکل فروش و کاهش فروش نداریم.
یعنی همه صادرات ما انجام میشود...
باید تمام صادرات محصوالت را انجام دهیم و فروش داخلی
هم ادامه داشــته باشد .تولید را هم باید با حداکثر توان ادامه
دهیم .استفاده حداکثری از ظرفیت تولید ،باید شعار شرکت
مس باشد .باید طرحها را با شتاب و سرعت جلو ببریم و زنجیره
ارزش را تکمیل کنیم و نباید هیچچیز جلوی ما را بگیرد.
به امــور مالی گفتهام تحلیل کنید که فــروش را در چه
سطحی حفظ کنیم و در چه سطحی بهدنبال سرمایهگذاری از
طریق فاینانس باشیم و در چه سطحی افزایش سرمایه داشته
باشیم تا در افق  ۱۴۰۴به نتیجه برسیم .خانواده بزرگ مس از
صدر تا ذیل ،باید به این مهم اعتقاد پیدا کنند .هرچه از صدر
بــه پایین میرویم ،کارکنان میانی و پایینی کار خود را خوب
انجام میدهند و ارادههای قوی دارند .البته باید باالنس صدر و
کف را رعایت و حفظ کنیم.
اصال حاضر نیستم بیان کنم زنجیره ارزش در سونگون را
بهدلیل تحریمهــا متوقف میکنیم بلکه باید برای آن راهحل
پیدا کنیم که این کار را انجام دادهایم.
برای افزایش ظرفیت ۸۰هزار تن به ۱۲۰هزار تن خاتونآباد
هم حتما باید اقدام کنیــم و برای ۱۲۰هزار به ۲۰۰هزار تن،
کارگروه تشــکیل دادهایــم تا به این رقم برســیم چراکه در
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خاتونآباد برای ۲۰۰هزار تن تولید ،پاالیشگاه ایجاد شده است.
در ذوب هم باید به  ۲۰۰هزار تن برســیم .در سرچشمه،
کارخانه ذوب ۲۸۵هزار تن ایجاد شــده ،اما چرا با ۶۰درصد
ظرفیت کار میکند؟ باید اکسیژنپرنت این کارخانه را کامل
کنیم و به ظرفیت ۲۸۵هزار تن برسیم.
لطفا درخصوص استفاده از ظرفیت معادن کوچک
هم توضیح دهید.
تا سال  ۱۴۰۰برای رســیدن به یک میلیون و  ۶۰۰هزار
تن کنســانتره ،باید ۱۰۰هزار تن کنسانتره از معادن کوچک
دریافت کنیم.
در حــال حاضر معادن کوچک حــدود  ۳۰تا ۴۰هزار تن
کنســانتره به شــرکت مس میدهند بنابرایــن  ۶۰هزار تن
کنسانتره کســری داریم که االن با معدن ایجو ،بهعنوان یک
معدن کوچک بخش خصوصی ،قرارداد ۲۰ساله داریم که خاک
تحویل میدهیم و تضمینی کنسانتره خریداری میکنیم .در
این منطقه ،سرمایهگذار تجهیزات را هم آماده کرده است .کل
کنسانتره تولیدی ۲۲۶هزار تن است بنابراین اگر ساالنه چهار،
پنج شرکت از این دست داشته باشیم۱۰۰ ،هزار تن کنسانتره
شرکت مس ،از معادن کوچک تامین خواهد شد.
یعنی شرکت مس از معادن کوچک حمایت کند تا
۱۰۰هزار تن کنسانتره از طریق این معادن تامین شود...
بله ،چنــد روز آینده در معدن ایجو کــه  ۱۲میلیون تن
ظرفیت دارد ،کلنگزنی داریم که تا سال آینده ،کنسانتره را به
شرکت مس تحویل خواهند داد.
قرارداد به صورت « »B O Oاســت که کارخانه را احداث
میکنیم ،خاک را هم میفروشــیم و کنســانتره را خریداری
میکنیم.
قرار شد در زمینه معادن کوچک فعالیت کنیم که معدن
ایجو ،نخســتین اقدام در این زمینه است و باید با چهار ،پنج
معدن دیگر قرارداد داشته باشیم تا ۱۰۰هزار تن کنسانتره از
این طریق آماده شــود .حتی اگر چاهفیروزه را کنار بگذاریم،
درآلو ۱۰۰هزار تن ،درهزار ۱۵۰هزار تن ،فلوتاســیون سرباره
هم که ۱۸ماهه تمام است۶۰ ،هزار تن کنسانتره تولید خواهند
کرد که در  ۱۴۰۰به یک میلیون و ۵۰۰هزار تن کنســانتره
خواهیم رسید.
ما هیــچ مشــکلی نداریم .شــرکت ملی مــس اینقدر
زیرساختهای قوی دارد که همهچیز برای رسیدن به اهداف
آماده اســت و هیچکس نمیتواند جلوی مــا را بگیرد ،مگر
اینکه خودمان کوتاهی و توسعه را تعطیل کنیم چراکه تجربه
کردهایم هرجایی که محکم ایستادهایم ،به نتیجه رسیدهایم و
این مهم باید برای تمام خانواده بزرگ مس تبیین شــود که
همکاران فکر نکنند محدود شدهایم چراکه هیچ محدودیتی
وجود ندارد.
همیــن االن  ۴۰۰میلیــون دالر کاال در انبارها داریم که
اگر مقــداری تخفیف دهیــم ،تمام محصــول را خارجیها
خریــداری میکننــد ،اما چــرا باید بــه خارجیها تخفیف
بدهیم؟ مصرفکنندگان داخلی که مهمتر هســتند و باید به
مصرفکننده داخلی تخفیف دهیم.
همان «چراغی که به خانه رواست…».
بله .ایــن همان ایرادی اســت که به فــوالد میگیرند و
میگویند به خارجیها ارزان میفروشند و به داخل گران؛ اما
ما برعکس عمل کردهایم.
ما در این زمینه در راســتای سیاستهای دولت و اقتصاد
مقاومتی عمل میکنیم.
از خانواده مس صحبت کردیــد و از دوران جنگ
خاطرهگفتید .دوره دفاع مقــدس و مدیریت در آن
شرایط را تجربه کردهاید؛ در مقایسه روحیه کاریای
که در دهه  ۶۰و در دوره دفاع مقدس وجود داشت ،با
روحیه کاریای که االن در فضای کاری دیده میشود،
نظر شما چیست؟
در شــرکت مس سعی کردهایم مسوولیتها را در خانواده
بهصــورت هرمی به افراد واگذار کنیم و این براســاس همان
تجربهای است که در جبهه بهدســت آوردیم .در دوران دفاع
مقــدس ،فرمانده گردانها ،ابتدا آرپیجــیزن و تکتیرانداز
بودند ،اما با شــجاعتی که از خود نشان دادند ،فرمانده گردان
شــدند و هیچکس از بیرون نیامد که بگوید این فرد فرمانده
است و باید فرمانده گردان باشد بلکه آدمها خود را نشان دادند
و مسوولیت گرفتند .اگر در هر کاری این حرکت را اجرا کنیم
و بــه آدمهایی که در کف وجود دارنــد و آدمهای قابلی هم
هستند ،مســوولیت بدهیم تا خودشان را نشان دهند ،موفق
خواهیــم بود .بنابراین باید این فرهنگ جا بیفتد .نباید آدم از
بیرون بیاوریم بلکه باید از همین خانواده استفاده کنیم چراکه
وقتی افراد خانواده میبینند که اعضایی که بهتر کار میکنند،
پیشــرفت میکنند و مســوولیت میگیرند ،تالش بیشتری
خواهند کرد .این موضوع خیلی مهم است که مدیرهای خوب
را از بدنــه پیدا کنیم و ارتقا دهیم .اگر این کار را انجام دهیم،
بچههای خانواده با انگیزه بیشتری کار میکنند.
االن وضعیــت خوبی داریم .تعجــب میکنم برخی دم از
ناامیدی میزنند این درحالی است که شرکت ملی مس خیلی
قدرتمند و جزو  ۲۰کشــور دنیاست و میخواهیم به رده ۱۰
کشور برتر دنیا برسیم .اگر فوالد به این مهم دست یافته است،
به این دلیل است که شرکتهای زیادی در فوالد کار میکنند،
اما در مس تنها یک شــرکت ملی مس فعالیت دارد که این
اهمیت کار را بیشتر میکند.
اکنون وضعیت مناســبی داریم ،فقــط باید عمل کنیم و
کمتر حرف بزنیم .بهترین تبلیغ ،عملیات است؛ اگر تولید را
به مرحله کامل برسانیم و مشکل محیطزیست را حل کنیم،
بهترین تبلیغ خواهد بود.

فروش سوخت در مناطق مرزی  5برابر افزایش یافت
مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخــش فرآوردههای
نفتی گفت :با هدف کمک به معیشــت مرزنشــینان
روزانه حدود سه میلیون لیتر سوخت در نواحی مرزی
فروخته میشود که این میزان در سال  96بیش از 600
هزار لیتر بوده اســت.به گزارش تارنمای اطالع رسانی
وزارت نفــت ،علیرضا رجبپور افزود :توســعه فروش
مرزی ســوخت در کشــور به منظور مقابله با قاچاق
فرآوردههای نفتی اســت.مدیر بازرگانی شرکت ملی
ش مرزی
پخش فرآوردههای نفتی اظهار داشــت :فرو 
ســوخت در ســه بخش فروش در باک ،خردهفروشی
در بازارچههای مرزی و فروش به مرزنشینان با هدف
تامین معیشت است که در مرزهای اصلی و بازارچهها
انجام میشــود.وی با اشــاره به چهل سالگی انقالب
گفت :تعداد جایگاههای عرضه سوخت کشور از 315
جایگاه اختصاصی در ســال  57به ســه هزار و 800
جایگاه در سال  97رســیده که نشاندهنده افزایش
 12برابری تعداد جایگاه های عرضه بخش حملونقل
در طول  40سال گذشته است.مدیر بازرگانی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی توزیع سوخت از طریق
سامانهها را نقطه تحول عرضه سوخت کشور در طول
سالهای گذشته اعالم کرد و اظهار داشت :امروز هیچ

9

مصرفکننده جزء و عمدهای نیاز به حضور در نواحی
برای خرید فرآورده ندارند و با اســتفاده از بسترهای
اینترنتی میتوانند درخواست خود را در سامانه تجارت
آسان ثبت کنند.وی اضافه کرد :همچنین امروز دیگر
نیاز نیست فروشندگان روستایی حوالههای صادرشده
تحویلی را به صورت دســتی به شرکت تحویل داده و
تسویهحســاب کنند؛ همه این روند از طریق سامانه
ثبت و نهایی و به صورت مکانیزه ســهمیه آنها دوباره
ارسال میشود و چیزی به نام صدور حواله به صورت
دستی در کل شرکت پخش فرآوردههای نفتی نداریم.
مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
افزود :بهصورت میانگین روزانه حدود  2میلیون لیتر
گازوییل در حوزه خلیجفــارس از طریق جایگاههای
ســاحلی در مناطــق دریایی به شــناورهای صیادی
و تجاری توزیع میشــود و بخشــی از توزیع سوخت
حملونقــل دریایی نیز بــه توزیع نفتکــوره برای
کشــتیهای اقیانوسپیما اختصــاص دارد.رجبپور
افــزود :روزانه حدود پنج میلیون لیتر انواع ســوخت
هوایــی در مجموع در کشــور توزیع می شــود که
یک پنجم از این مقدار مربوط به فروش ســوخت به
شرکتهای بینالمللی خارجی است.

نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با بیان این که بخشی
از کارگران ساختمانی بستههای حمایتی دولت را گرفتهاند ،از کارگرانی که هنوز
موفق به دریافت سبدکاال نشدهاند ،خواســت که از طریق کدهای دستوری داده
شــده ،مراحل ثبتنام خود برای دریافت بستههای حمایتی را دنبال کنند.هادی
ســاداتی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :تعدادی از کارگران ساختمانی موفق به
دریافت ســبدکاال شــدهاند اما بخش اعظمی از آنها هنوز بسته حمایتی دریافت
نکردهاند که در حال ثبت نام هســتند و از طریق کدهای دســتوری اعالم شــده
 *۱۴۲*۹#و  *۱۴۲*۸#میتوانند مراحل استعالم و ثبت نام خود را دنبال کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی در عین حال از
وجود  ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه در کشور خبر داد و گفت :در جلسهای
که هفته گذشته با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داشتیم ایشان قول مساعد دادند
که کارگران جا مانده از بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند .

حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه

ســفیر روسیه در ایران از آمادگی دو کشور برای تجارت بر اساس ارزهای ملی
خبر داد.به گزارش ایســنا ،لوان ژاگاریان ،ســفیر روســیه در ایران در مصاحبه با
خبرگزاری دولتی روسیه گفت :مسکو و تهران دالر را از موافقتنامههای پرداختی
خود حذف کردهاند و در نظر دارند تا به طور کامل ،روابط مالی خود را بر اســاس
پولهای ملی و در صورتی که گزینهای نباشد بر اساس یورو انجام دهند.وی با اشاره
به اینکه مســکو هماینک نیز دالر را از مبادالت خود با ایران کنار گذاشته است،
افزود :برای روســیه ضروری است تا در پرداختهای خود با ایران از پولهای ملی
دو کشور استفاده شود .از تمامی وسایل موجود برای رساندن مبادالت دوجانبه بر
حسب پول ملی به باالترین سطح ممکن استفاده خواهیم کرد .این دیپلمات روسی
تاکید کرد :روابط ما وابســته به روبل روسیه و ریال ایران خواهد بود و در صورتی
که گزینه دیگری نباشــد از یورو اســتفاده خواهیم کرد.وی افزود :این یک مساله
چالشبرانگیز است ،اما فکر میکنم زیرساختهای بانکی دو کشور ،پتانسیل الزم
برای اجرای موفقیتآمیز این کار را دارا است.

پرداخت تسهیالت  ۴۰هزار میلیارد تومانی
به واحدهای تولیدی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیالت برای تأمین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی از هفته گذشته خبر داد.به گزارش ایسنا ،رضا رحمانی،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) شــامگاه سهشنبه  ۱۶بهمن در برنامه تیتر
امشب که از شبکه شش سیما پخش شد ،با اشاره به اینکه تولید مستلزم سرمایه
در گردش ،نقدینگی ،مواد اولیه و بازار اســت ،گفت :امسال نیاز تأمین سرمایه در
گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است؛ بنابراین قرار شد
 ۴۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود.به گفته
وی ،تأمین نقدینگی از هفته قبل در بانکها با هماهنگی بانک مرکزی شروع شده
و با مصوبه شــورای پول و اعتبار با ســود  ۱۸درصد و  ۱۴درصد و در روستاها با
سود  ۶درصد و  ۴درصد در نظر گرفته شده است.رحمانی همچنین او با تاکید بر
اینکه در صنعت خودروسازی و قطعه سازی قراردادها باید به گونهای تنظیم شود
که حقوق مصرف کننده پایمال نشــود ،اظهار کرد :قراردادها باید بازنگری شود و
قوانین مطابق با دســتورالعملها تنظیم شود .همچنین باید به دستورالعملهای
زمانی و قمیت عمل شود.
بانک و بیمه

نقش آفرینی بانک پارسیان در طرح نوسازی ناوگان
تاکسیهای فرسوده

تجربه موفق بانک پارســیان در دوره گذشــته به خصــوص درحوزه رضایت
رانندگان ازهمکاری خوب این بانک درتســهیل شرایط دریافت تسهیالت ،باعث
شــد ادامه همکاری با این بانک را برای دوره های بعد درنظر داشته باشیم .علوی
مقدم  ،مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد درحاشیه همایش روزملی حمل و
نقل ،گفت :اجرای طرح نوســازی ناوگان تاکسی های فرسوده درسال  95اتفاق
مثبتی بود که با همکاری وزارت راه  ،سازمان تاکسیرانی ،شهرداری ،خودروسازها و
برخی بانک ها صورت گرفت .از جمله بانک هایی که در اجرای این طرح همکاری
بسیار خوبی داشتند ،بانک پارسیان بود که خوشبختانه این طرح هم در کاهش
آلودگی هوا موثر بود و هم رضایت رانندگان را فراهم کرد.مدیرعامل تاکســیرانی
شهرداری مشهد درادامه افزود :دراین طرح بانک ها با ارائه وام هایی با بهره های
پایین درطرح نوســازی کمک بسیاری کردند و شهرداری مشهد هم دراین طرح
تعداد 2هزار خودرو ازایران خودرو تحویل گرفت که موفق شــد تا حدی ناوگان
تاکسی رانی نوسازی شــود.وی درمورد همکاری بانک پارسیان به عنوان یکی از
نمونه های موفق دراین طرح بیان کرد :تجربه موفق بانک پارسیان در دوره گذشته
به خصوص درحوزه رضایت رانندگان از شرایط خوب این بانک دربخش تضامین
باعث شد ادامه همکاری با این بانک را برای دوره های بعد درنظر داشته باشیم و
به طور کلی هربانکی که بتواند شــرایط بهتری از لحاظ تضامین ارائه کند و برای
رانندگان شرایط تسهیالت را تسیهل تر کنند موفق تر خواهد بود.

آغاز فروش اوراق گواهی سپرده الکترونیکی
بانک م ّلی

بانک ملی ایران با اعالم مطلب باال ،تصریح کرد :اوراق مذکور با نرخ سود علی
الحساب  18درصد معاف از مالیات در شعب سراسر کشور بانک فروخته می شود
و تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت.در اطالعیه بانک ملی ایران ذکر شده است که
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه قابل انتقال به غیر بوده و نرخ بازخرید قبل از
سررسید آن توسط بانک  10درصد ساالنه تعیین شده است.الزم به توضیح است:
فروش اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ پرداخت سود آن آخرین روز
هر ماه است که به صورت سیستمی به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز
می شود.گفتنی اســت گواهی سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه سپرده
به مشــتری تحویل نخواهد شد ،لذا حفظ و نگهداری رسید گواهی صادره توسط
مشتریان ضروری است.

جشنواره چهل جایزه تجارتنو

جشــنواره فروش بیمه نامه”تجارتنو”به مناســبت چهلمین سالگردانقالب
اسالمی با چهل جایزه ویژه  ۱۰میلیون ریالی  ۳۰۰ ،جایزه نقدی و تخفیفات ویژه
 ۵۰درصدی در رشته های مختلف از ۱۲بهمن آغازشد.به گزارش روابط عمومی
بیمه تجارت نو ،این جشنواره که ویژه مشتریان بانک تجارت ،پست بانک ودیگر
افراد جامعه است تا ۱۲اسفند ادامه داشته و برندگان به قید قرعه انتخاب خواهند
شد.اعطای رایگان  ۴۰بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری با سرمایه  ۹۰میلیون ریال
به مدت یک ســال ازدیگر مزایای جشــنواره فوق است که درصورت بهره مندی
بیمــه گذاربرنده ازبیمه عمراین جایزه به یکی از اعضــای خانواده وی تعلق می
گیرد.گفتنی است؛ مشــتریان بانک تجارت ،پســت بانک (با ارائه کارت بانکی)
وسایرمتقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب و نمایندگیهای بیمه تجارتنو در
سراسر کشور از تخفیفات ویژه وهدایای این طرح بهرهمند شوند.
بورس

تثبیت شاخص بورس در میانه کانال  158هزار واحدی

شــاخص بورس در روز چهارشنبه با رشــد  141پله ای نسبت به روز قبل ،در
جایگاه  158هزار و  535واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا ،در معامالت روزگذشته
یک میلیارد و  598میلیون ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و
 186میلیارد ریال در  142هزار نوبت دادوســتد شد.بررسی شاخص های اصلی
بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد 40 ،واحد رشد کرد و شاخص
کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه
شــاخص کل ،یکسان در نظر گرفته می شــود 169 ،واحد افزایش یافت.شاخص
قیمت (هم وزن) نیز  118واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت
ســهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.شــاخص آزاد شناور  342واحد
افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان
می دهد.در معامالت روزگذشته نمادهای فملی (ملی صنایع مس) ،وغدیر (سرمایه
گذاری غدیر) ،وبملت (بانک ملت) و کگل (صنعتی و معدنی گل گهر) بیشــترین
تاثیر مثبت و ومعادن (توســعه معادن و فلزات) و شــتران (پاالیش نفت تهران)
باالترین تاثیر منفی را داشــتند.گروه خودرو در معامالت دیروز بورس صدرنشین
شد؛ در این گروه  337میلیون سهم به ارزش  581میلیارد ریال دادوستد شد.

