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صنایع معدنی
در گفتوگوی

با دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی مطرح شد

بهبود تولید در گرو اصالح استراتژیها

 تولی�د در زنجیره فوالد را از ابتدای س�ال
جاری تاکنون چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا آمار
مشخص و دقیقی از تولید بهویژه در حلقههای
پاییندس�تی و صنای�ع کوچ�ک در دس�ترس
است؟
نب��ود آمار بهعنوان یکی از ضعفهای اساس��ی در
نظام اقتصادی کش��ور شناخته میشود .در دسترس
نبودن آم��ار مش��خص از تولید و مص��رف کاالهای
تولیدی در صنایع گوناگ��ون بهویژه در حوزه صنایع
معدنی ،کمبود مهمی است که تحلیل شرایط موجود
و برنامهریزی دقیق برای آینده را دش��وار میکند .در
واقع در سایه کمبود یادشده نمیتوان برآورد دقیقی
از شرایط تولید در صنایع گوناگون داشت.
در دس��ترس بودن آمار ش��فاف و دقی��ق یکی از
مهمترین الزامات در مس��یر ارتق��ای تولید و تجارت
اس��ت که متاس��فانه از آن بیبهره هستیم .در چنین
ش��رایطی نمیتوان روند درس��ت تولید را در س��ال
ج��اری و در صنعت فوالد کش��ور ارزیاب��ی کرد .اما
آمار منتش��ر شده از س��وی مراجع رسمی حکایت از
آن دارد ک��ه میزان واردات و ص��ادرات در حلقههای
مختل��ف زنجیره تولید در  ۱۰ماهه س��ال جاری در
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته کاهشی بوده
اس��ت .همی��ن روند کاهش��ی نیز به منزل��ه افت در
شرایط حاکم بر عملکرد صنایع است.
در همین حال باید خاطرنش��ان کرد همانطور که
بارها مس��ئوالن اع�لام کردهاند بخ��ش قابلتوجهی
از از واردات کش��ور به مواد اولیه م��ورد نیاز تولید و
محصوالت واس��طهای اختصاص دارد .درنتیجه افت
واردات بهمنزل��ه ایج��اد محدودی��ت در روند تولید
صنایع تکمیلی و نهایی خواهد بود.
 آمار ارائهشده از سوی صنایع بزرگ فوالدی
کش�ور حکای�ت از روند رو به رش�د تولید آنها
دارد ،چ�را این روند در صنای�ع کوچک جریان
ندارد؟
آمار ارائهشده از سوی صنایع بزرگ فوالدی کشور
حکایت از روند رو به رش��د تولید آنها در سال جاری
دارد .اما این واحدها که اغلب در رس��ته صنایع مادر
قرار دارند از انواع حمایتهای دولتی در مسیر تولید
خود بهرهمند میشوند؛ بنابراین بخشی از این روند رو
به رشد تولید را میتوان ناشی از حمایتهای دولتی
دانس��ت .این واحدها در تامین م��واد اولیه مورد نیاز
خود با هیچ چالشی روبهرو نیستند و همین موضوع
نیز روند تولید آنها را تسهیل میکند .اما این روند رو

به رشد در سایر حلقههای تولید زنجیره فوالد بهویژه
واحده��ای متعلق به بخش خصوص��ی جریان ندارد.
در چنین ش��رایطی ،بس��یاری از صنایع پاییندستی
فوالدی کشور با ظرفیتهای پایین فعالیت میکنند
و همین موضوع نیز از رقابتپذیری آنها کاسته است.
این ش��رایط در حالی اس��ت که انتظ��ار میرفت
واحدهای پاییندس��تی زنجیره فوالد به سبب تاثیر
مثبتی که بر اشتغالزایی دارند و در همین حال زمینه
رش��د ارزشافزوده را فراه��م میکنند ،مورد حمایت
بیشتری از سوی تصمیمگیران قرار گیرند.
بدون تردید بهرهگیری از ظرفیت واحدهای یادشده
عالوه بر تمام اثرات مثبتی که از آنها س��خن به میان
آمد میتواند زمینه توسعه صادرات محصوالت صنایع
پاییندس��تی را پ��س از تامی��ن نیاز داخل��ی فراهم
کند .اما متاس��فانه تاکنون از ظرفیتهای این بخش
بهدرستی بهره گرفته نشده و اثرگذاری آن بر توسعه
صنعتی و ارزآوری نادیده گرفته شده است.
محدودیتهای یادشده در حالی هستند که فعاالن
صنعتی و تولیدکنندگان انتظار حمایت بیشتری را از
س��وی دولت و سیاستگذاران بهویژه در سال جهش
تولید داشند .اما نهتنها هیچکدام از خواستههای آنها
م��ورد توجه قرار نگرفت ،بلکه این فعاالن صنعتی در
تامین مواد اولیه خود نیز با کمبود روبهرو شدند.
همانطور که پیشتر هم اشاره شد مواد اولیه مورد
نی��از صنایع مادر و ف��والدی بهراحتی در اختیار آنها
قرار میگیرد .در چنین شرایطی از این واحدها انتظار
م��یرود محصوالت تولیدی خود که ماده اولیه تولید
صنایع پاییندس��تی هس��تند را در اختیار آنها قرار
دهند .اما ای��ن روند برخالف انتظار بهراحتی اجرایی
نمیش��ود و همین موضوع نی��ز از ظرفیت تولید این
واحدها میکاهد.
 تغییر مداوم قوانین و مقررات چه تاثیری بر
عملکرد فعاالن صنعتی و تولیدکنندگان دارد؟
صنای�ع ف�والدی در س�ال جاری از ای�ن منظر
چهمیزان تحتتاثیر قرار گرفتند؟
صنای��ع معدنی اغل��ب دیربازده هس��تند؛ بنابراین
تولید موفق و فعالیت پای��دار در این صنایع نیازمند
برنام��ه مدون و باثباتی اس��ت .اما متاس��فانه قوانین
حاکم بر عملکرد صنایع در طول س��الهای گذشته
بهطور مرتب تغییر کرده اس��ت .صدور بخشنامههای
یکش��به و غیرکارشناسی صاحبان این کسبوکارها
را ب��ا چالشهای جدی روبهرو کرده اس��ت .البته در
سال جاری تعداد بخشنامههای خلقالساعه و روزمره
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بخ��ش قابلتوجهی از چالشهایی که در س��ال جاری فعالیت صنایع
ف��والدی را تهدی��د کرد از عملکرد اش��تباه سیاس��تگذاران نش��ات
گرفت .چنانچه مس��ئوالن این بار از اش��تباهات گذش��ته خود درس
بگیرند و آنها را تکرار نکنند ،میتوان به بهبود شرایط امید داشت
تا حدودی کمتر شده اس��ت .البته این کاهش بدان
معنی نیست که در محیط کسبوکار با شرایط ثابتی
روب��هرو هس��تیم ،بلکه همچنان تا مرحل��ه آرمانی و
مورد نیاز برای بهبود تولید و صادرات فاصله داریم.
در همین حال بررسی آمار ارائهشده از سوی بانک
جهانی و سایر مراکز اقتصادی معتبر جهان ،حکایت
از آن دارد ک��ه ش��رایط تولید و کس��بوکار در این
سالها در کش��ور ما با ضعف روبهرو شده است .این
کمبودها در حالی هس��تند که از متولیان امر انتظار
میرفت در سال جهش تولید بهجای سر دادن شعار
و برگزاری سمینار ،به سمت اجرای اقدامات عملیاتی
با هدف بهبود ش��رایط کسبوکار و رشد تولید پیش
بروند.
 تولیدکنن�دگان لوله و پروفی�ل فوالدی در
س�ال جاری با چه چالشهایی در مس�یر تولید
خود روبهرو بودند؟
م��واد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل فوالدی
کشور (ورق گرم) از طریق بورس کاال تامین میشود.
عرضه و تقاض��ا معیارهای اصل��ی تعیینکننده نرخ
هس��تند .ما هم��واره در روند عرض��ه این محصول با
مش��کل روبهرو بودهایم ،بهویژه که رون��د باثباتی بر
عرضه ورق گرم ف��والدی از طریق بورس کاال وجود
ندارد .ن��رخ قیمت پایه محص��والت ورق گرم عرضه
شده در بورس کاال باالس��ت .در ادامه و با مهندسی
عرضه ،ش��اهد رش��د نرخ معامله این محصوالت در
س��ایه رقابت برای خرید هستیم .در چنین شرایطی
مصرفکنن��ده نهایی از این ش��رایط متضرر خواهند
شد .حال چنانچه رشد تولید در صنایع پاییندستی
در اولویت باش��د باید از مدیریت عرضه محصول در
بازار آزاد و بورس کاال جلوگیری کرد تا بدین ترتیب
زمینه واس��طهگری و داللی از این بازار حذف ش��ود.
در همی��ن حال م��واد اولیه مورد نیاز ب��رای صنایع
پاییندستی تامین و بدینترتیب همه تولیدکنندگان
از ش��رایط موجود منتفع شوند تا این واحدها بتوانند
شعار سال مبنی بر جهش تولید را محقق کنند.
 تولی�د ب�ا ظرفی�ت پایی�ن چه تاثی�ری بر
عملکرد واحدهای تولیدکنن�ده لوله و پروفیل
کشور دارد؟
تامی��ن نش��دن م��واد اولیه م��ورد نی��از تولید در
صنایع پاییندس��تی به منزله کاهش ظرفیت تولید
آنهاس��ت .در چنین ش��رایطی هزینههای سربار این
واحده��ا کاهش پیدا میکند .این درحالی اس��ت که
ن��رخ مواد اولیه و واس��طهای و همچنی��ن تجهیزات

مورد نیاز صنایع در همین بازه زمانی در مقایس��ه با
س��ال گذشته رشد داشته اس��ت .در چنین شرایطی
از س��ودآوری واحدهای تولیدی کاسته میشود .یک
واحد تولی��دی تا حدودی برای تحمل این ش��رایط
کش��ش دارد؛ بنابراین ت��داوم این ش��رایط میتواند
خط��ر تعطیلی این واحدها یا تعدیل نیروی انس��انی
فعال آنها را بهدنبال داش��ته باش��د .بنابراین مجموع
ای��ن اتفاقات درنهایت میتواند ضرر غیرقابل جبرانی
را به صنایع و مصرفکننده نهایی وارد کند .درنتیجه
از سیاستگذاران انتظار میرود شرایط تولید را بیش
از پیش جدی بگیرند و برای بهبود تالش کنند.
 ش�رایط س�ال آین�ده صنای�ع ف�والدی را
بهویژه در حلقههای پاییندستی چطور ارزیابی
میکنید؟
بخ��ش قابلتوجه��ی از چالشهایی که در س��ال
ج��اری فعالی��ت صنایع ف��والدی را تهدی��د کرد از
عملکرد اشتباه سیاستگذاران نشات گرفت .چنانچه
مس��ئوالن این بار از اش��تباهات گذشته خود درس کیومرث فتحالهکرمانشاهی
بگیرند و اش��تباهات خود را تکرار نکنند ،میتوان به در دسترس
بهبود شرایط امید داشت.
نبودن آمار
اما چنانچه همین روند اش��تباه در تصمیمگیریها
مشخص از
ادام��ه یاب��د ،صنایع در س��ال آینده ب��ا چالشهای
بیشتری در مس��یر فعالیت خود روبهرو خواهند شد .تولید و مصرف
بهویژه که س��ال آینده دولت تغییر میکند .با توجه کاالهای تولیدی
به تغییر کلی سیاس��تها با تغییر دولت در کشو ما،
در صنایع
ای��ن تغییر و اس��تقرار دولت جدید ب��ه خودی خود
گوناگون بهویژه
چالشهایی را برای صنایع ایجاد میکند.
بنابراین در مجم��وع میتوان اینطور نتیجه گرفت در حوزه صنایع
که اگر عقالنیت بر مبانی اصلی سیاس��ی و اقتصادی معدنی ،مشکل
کش��ور حاکم باش��د ،میتوان به بهبود شرایط امید
مهمی است
داشت .چنانچه پارامترهای حاکم بر محیط کسبوکار
که تحلیل
بهبود یابد ،صنایع ما از ظرفیت رشد تولید برخوردار
هس��تند .در همین حال میتوانند حضور خود را در شرایط موجود
بازارهای جهانی پررنگتر کنند .اما تا ش��رایط تغییر و برنامهریزی
نکند ،نباید به بهبود ش��رایط تولید و تجارت امیدوار
دقیق برای
باشیم .در چنین شرایطی امید میرود دولت جدیدی
که در سال آینده اداره امور کشور را بر عهده میگیرد آینده را دشوار
با درایت پیش برود تا صنایع با ش��رایط دش��وارتری
میکند
در مس��یر تولید خ��ود روبهرو نش��وند .توجه به این
نکته ضروری بهنظر میرس��د که تحمیل چالشهای
بیشتر به صنایع به منزله توقف تولید آنها خواهد بود.
یعنی سیاس��تی که مبانی اساسی اقتصادی کشور و
همچنین اشتغالزایی را تحتتاثیر قرار میدهد.

محصول با کیفیت فوالد خراسان ،حاصل فناوری مدرن
محصوالت فوالد خراس��ان بهدلیل اس��تفاده از فناوری
جدید و برخورداری از استانداردهای الزم ،کیفیت مناسب
و باالیی دارند.
بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد خراسان محمدرضا
ش��فیعیان ،مع��اون برنامهری��زی و فناوری این ش��رکت
گف��ت :بهدلیل کیفی��ت تجهیزات نصبش��ده در مجتمع
فوالد خراس��ان قادریم از بهروزتری��ن فناوریهای جهان
اس��تفاده کنیم و به همین دلیل محصول نهایی ش��رکت
هیچگاه بیکیفیت نبوده اس��ت .میزان صادرات ش��رکت
فوالد خراس��ان در س��ال جاری گویای کیفیت آن است و
توانستیم  ۳۰درصد محصوالت خود را صادر کنیم.
مع��اون برنامهری��زی و فناوری مجتمع فوالد خراس��ان
گفت :با وجود تامین کنس��انتره فوالد خراسان از چندین
مب��دا و متغیر ب��ودن کیفیت آنها ،محص��ول نهایی فوالد
خراس��ان بسیار با کیفیت اس��ت و میتوانیم آن را به ۱۷
کشور جهان صادر کنیم.
شفیعیان گفت :رسالت ش��رکت فوالد خراسان تولید و
عرضه ش��مش و میلگرد فوالدی اس��ت ک��ه در این میان
تولید ش��مش بهعنوان یک محص��ول میانی بوده و میزان

آن تقریبا  ۲براب��ر محصول نهایی یعنی میلگرد
اس��ت .وی افزود :یکی از مهمترین دغدغههایی
که ش��رکت فوالد خراس��ان درحالحاضر با آن
مواجهش��ده ،تامین مواد اولیه با کیفیت اس��ت.
تامین مواد اولیه با کیفیت اکنون برای بسیاری
از فوالدس��ازان به مش��کل تبدیلش��ده و فوالد
خراسان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
شفیعیان مشکل تامین مواد اولیه را کمبود آن ندانست
و افزود :کیفیت مواد اولیه ورودی به فوالد خراسان دغدغه
اصلی بهشمار میرود.
مع��اون برنامهریزی و فن��اوری ش��رکت مجتمع فوالد
خراسان اضافه کرد :کنسانترهای که خوراک اولیه کارخانه
گندلهسازی  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تنی شرکت را تشکیل
میده��د ،از لحاظ خواص ش��یمیایی و فیزیکی از کیفیت
باالیی برخوردار نیست .بهطوریکه مهمترین عنصری که
در کنس��انتره میتواند موثر باشد ،سیلیس است .سیلیس
بهنسبت باال در کنسانتره ورودی به کارخانه گندلهسازی،
چالش زیادی در خط تولید ایجاد کرده است.
ش��فیعیان تاکید کرد :با احداث کارخانه کنسانترهسازی

فوالد خراسان که بهتازگی دوباره در دستور کار
قرارگرفت��ه ،بخش عمده مش��کالت تامین مواد
اولیه ازجمله کیفیت کنس��انتره برطرف خواهد
شد .درحالحاضر ،این مجتمع از چندین منبع،
کنس��انتره خود را تامین کن��د و همانطور که
گفته ش��د ،این امر کارخانه گندلهسازی را برای
تولید محص��ول یکنواخت با چالش مواجه کرده
اس��ت .درحالیکه با احداث کارخانه کنسانترهس��ازی در
سنگان استان خراس��ان ،این مشکل برطرف شده و فوالد
خراسان کنسانتره موردنیاز خود را تنها از یک منبع تامین
خواهد کرد.
وی ب��ا اش��اره به نق��ش تامین قطع��ات و تجهیزات در
کیفیت محص��والت نهایی ،بیان ک��رد :بهدلیل تحریمها،
تامین برخی قطعات و تجهیزات یدکی که امکان س��اخت
داخل آنها وجود نداش��ت ،خوش��بختانه در یکی ،دو سال
اخی��ر بومیس��ازی این قطعات از س��وی فوالدس��ازان و
بهویژه فوالد خراس��ان در دستور کار قرارگرفته و این امر
در ش��رکت ما نهادینهشده است .برای این منظور ساختار
س��ازمانی خاصی در فوالد خراسان تعبیهش��ده و فرآیند

محمدجواد خلیلی

مدیر روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

عکس:

در روزهای پایانی س�ال قرار داریم و طبق معمول آمار عملکرد صنایع منتش�ر میشود.
صنعت فوالد در رده صنایعی اس�ت که تاثیر بس�زایی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد و
در همین حال موقعیتهای ش�غلی متعددی را در کشور ایجاد کرده است ،بنابراین بررسی
عملکرد آن اهمیت ویژهای دارد .آمار منتشرش�ده از عملکرد این صنعت از س�وی وزارت
صنع�ت ،معدن و تجارت حکایت از رش�د تولید در این زنجیره دارد .ب�ا این وجود ،فعاالن
این زنجیره بهویژه در حلقههای پاییندس�تی ضمن اشاره به نبود آماری دقیق از تولید در
حلقههای انتهایی این زنجیره و همچنین نبود شفافیت در بیان آمار تولید ،از شرایط حاکم
بر فعاالن صنعتگران این زنجیره شکایت دارند .در همین حال اعتقاد دارند نبود آمار مانعی
اساس�ی برای شناخت چالشهای حاکم بر این زنجیره است و امکان تحلیل شرایط موجود
و برنامهریزی برای تولید در آینده را از متولیان امر سلب میکند .حال برای بررسی شرایط
موجود با کیومرث فتحالهکرمانشاهی ،دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
گفتوگو کردهایم .کرمانشاهی در گفتوگو با
خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان لوله
و پروفیل در س�ال جاری با ظرفیتهای به مراتب پایینی مش�غول تولید هس�تند ،هرچند
آمار دقیقی از تولید این واحدها در دس�ترس نیس�ت .این اف�ت در ظرفیت تولید بهدلیل
چالشهای حاکم بر زنجیره فوالد ،سیاس�تگذاری اش�تباه مس�ئوالن و کمبود مواد اولیه
ایجاد ش�ده است .در ادامه نیز شاهد افت رقابتپذیری این واحدها در آینده خواهیم بود.
بدینترتیب تغییر در سیاستهای کلی حاکم بر صنایع و همچنین استراتژیهای اقتصادی
ضروری بهنظر میرسد .متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
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مخصوصی برای آن تعریفشده است .بهاینترتیب بخشی
از قطعات وارداتی از طریق بومیس��ازی تامین ش��دهاند.
البته هنوز مشکالتی در زمینه تامین قطعات وجود دارد.
مع��اون برنامهریزی و فن��اوری ش��رکت مجتمع فوالد
خراس��ان اذع��ان ک��رد :یک��ی از کاالهای اساس��ی فوالد
خراسان ،الکترود گرافیتی بوده که تامین آن برای صنعت
فوالد کش��ور دشوار ش��ده اس��ت .درحالحاضر حدود ۲
کیلوگرم الکت��رود گرافیتی به ازای هر تولید هر تن فوالد
در ش��رکت فوالد خراسان مصرف میشود .البته گامهایی
در ارتباط با بومیس��ازی تولید الکترود گرافیتی برداشته
ش��ده است اما هنوز این اقدامات نتیجه نداده و به واردات
وابسته هستیم.
شفیعیان خاطرنش��ان کرد :شرکت فوالد خراسان برای
تامین الکترود گرافیتی خود در یک کنسرس��یوم متشکل
از یک ش��رکت خصوص��ی و فوالد مبارکه به نس��بتهای
مس��اوی س��هامدار ش��ده که بهطور آزمایش��ی به تولید
یک ش��اخه الکترود گرافیتی پرداخ��ت و اگر بتواند تولید
آزمایش��ی را با موفقیت پشتس��ر بگ��ذارد ،این طرح در
مقیاس صنعتی سرمایهگذاری خواهد شد.

پیروزی انقالب اسالمی در سال  ۱۳۵۷زمینهساز باوری جدی
ش��د؛ اینکه ما ایرانیان میتوانیم .خروج بس��یاری از شرکتهای
اقتصادی و پیمانکاری بزرگ جهان به بهانه انقالب اسالمی ابزاری
ش��د برای تحتفش��ار قراردادن نظام نوپای جمهوری اسالمی و
القای ناتوانی به ما ایرانیان .حال  ۴۲سال پس از پیروزی انقالب
ش��کوهمند اسالمی مروری بر این کارنامه نشان میدهد که این
انقالب موجبات رشد و تعالی و خودباوری ایرانیان را فراهم آورد.
به جرات میتوان گفت نمونه اعالی خودباوری ایرانیان و تحقق
ش��عار اقتصاد مقاومتی در صنعت مس محقق شده است ،چراکه
ب��ا پیروزی انقالب اس�لامی و خروج پیمان��کاران خارجی از این
طرح بزرگ و ملی و از سوی دیگر وقوع جنگ تحمیلی ،سرانجام
این طرح بزرگ را با موانع بس��یاری روبهرو کرد اما در زمانی که
ش��یرمردان و ش��یرزنان ایرانی فتح خرمش��هر را در جنوبغربی
ایران در س��وم خرداد رقم زدند ،در همان تاریخ و در آنس��وی
دیگر کش��ور دالورمردان و زنان با پش��تکار فراوان کوره کارخانه
ذوب سرچش��مه را روش��ن کرده و نخس��تین محصول مسی را
تولید کردند.
طی نیمقرن گذش��ته ش��رکت ملی صنایع م��س ایران نقش
بیبدیل��ی در اقتصاد ای��ران و ایجاد زمینههای توس��عه پایدار و
رفع محرومیتهای در کش��ور ایفا کرده اس��ت .این ش��رکت در
برابر بحرانهای اقتصادی داخلی و خارجی مقاوم اس��ت .مروری
ب��ر کارنامه آن نش��ان میدهد که روند افزای��ش تولید بهعنوان
مهمتری��ن ش��اخصه اقتص��اد مقاومتی روند رو به رش��دی بوده
اس��ت؛ بهطوریکه ش��رکت مس با بهرهگیری تم��ام و کمال از
ظرفیتهایش سالبهس��ال رکورد تولیدی را ثبت کرده اس��ت و
اکنون در س��ال جهش تولید برای نخس��تینبار تولید  ۲۸۰هزار
تن کاتد را محقق خواهد کرد.
ش��رکت مس باور دارد که برای بهرهوری و س��ودآوری بیشتر
باید افزایش تولید را با کاهش هزینه همراه کند و در این راس��تا
ش��رکت مس مفتخر است اعالم کند خرید قراضه مسی بهعنوان
م��اده مه��م در فرآیند تولید کات��د را از  ۳۳هزار تن به  ۵۵۰۰تن
کاه��ش داده که هزینه صرفهجوی��ی آن بیش از  ۴هزار میلیارد
تومان شده است.
بن��ا ب��ه مقتضیات تاریخی و خ��روج پیمان��کاران امریکایی از
طرح صنعت مس ایران ،ش��رکت مس از همان ابتدای راهاندازی
تاکنون ،سیاست بومیسازی قطعات را جزو الینفک سیاستهای
خ��ود قرار داده و تاکنون بیش از  ۱۸۰۰۰قطعه در این ش��رکت
بومیسازی شده است .بهطوریکه هماکنون این شرکت میتواند
یکی از نخستین سازمانهای پیشتاز در زمینه بومیسازی قلمداد
شود که با همکاری بیش از  ۵۰۰سازنده داخلی و با ایجاد فضای
رقابت س��الم در بین س��ازندگان بیش از  ۹۸درصد فرآوردههای
نس��وز کورههای مختلف ،بیش از  ۹۰درصد قطعات و تجهیزات
مکانیکی پرمصرف خطوط تولید ،بیش از  ۶۵درصد قطعات برقی
پرمص��رف و بی��ش از  ۵۵درصد قطعات ابزار دقیق موردنیاز خط
تولید را ساخت داخل کرده است.
در کن��ار افزای��ش تولید و بومیس��ازی س��ومین رکن اقتصاد
مقاومتی در شرکت مس افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری
مناطق همجوار کارخانهای از طریق توانمندسازی اقتصاد محلی
و تولیدکنندگان داخلی اس��ت .یکی از مهمترین اقدامات در این
زمینه تولید مس بلیستر از مواد سرد با حمایت مجتمع و همکاری
شرکتهای فعال در سطح استان کرمان است که از فرآیند اجرای
این طرح در مجتمع مس سرچشمه اشتغال مستقیم برای بیش
از  ۱۲۰۰نفر در س��طح اس��تان ایجادشده است .شرکت مس در
قالب همکاری با دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان موفق
به اجرای کاش��ت  ۸هکتار زعفران در مناطق سرچشمه ،پرورش
ماه��ی س��ردآبی در  ۲۰۰۰مترمربع ،احداث مزرعه گلمحمدی
در  ۲.۵هکتار ،احداث مزرعه زرش��ک و احداث گلخانهای سبزی
ارگانیک در روستاهای اطراف مجتمع مس سرچشمه شده است.
کمک به تأس��یس انجمن مکتب در راس��تای اجرا و پیادهسازی
عدالت آموزشی ،عقد قرارداد با موسسه خیرین گمنام برای تولید
لباس کار ،فروش  ۲۰هزار اسیدس��ولفوریک با نرخ بس��یار پایین
برای حمایت از کش��اورزان منطقه و جادهس��ازیمانی به پاریز و
اصالح و تعمیر جاده رفس��نجان از دیگر اقدامات مهم ش��رکت
مس در منطقه رفسنجان برای ارتقای عدالت اجتماعی و آبادانی
اس��ت .افزون بر این ،در جریان ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور
ش��رکت ملی صنایع مس ایران پا بهپای شبکه بهداشت و درمان
برای ارتقای نظامت س�لامت اقدامات بس��یار و ماندگاری در این
منطقه انجام داد.
مش��اوره و عارضهیابی و رفع موانع در مرکز توسعه کسبوکار
ب��رای  ۱۰۰نف��ر ،اصالح ن��ژاد  ۱۳هزار رأس دام ،س��اخت ۲۱۶
جایگاه دام ،ارتقای زیستمحیطی و کاشت نهال در  ۷۰۰هکتار،
س��اخت هزار مترمربع سوله انبار علوفه عشایری ،توزیع  ۴۰۰تن
مکملهای داروی خوراک دام ،بازسازی باند دوم محور شهربابک
به سرچشمه و فعالسازی و سرمایهگذاری در معدن ایجو ،احداث
خط ریلی و روس��ازی و آس��فالت محور تأسیس��ات آبرسانی به
جاده اصلی از مهمترین اقدامات شرکت مس در منطقه شهربابک
با هدف توانمندس��ازی اقتصاد محلی و رفع محرومیتها در این
منطقه اس��ت .همچنین مقاومسازی مناطق همجوار کارخانهای
ب��ا احداث مراکز بهداش��تی ،جادهس��ازی و دوبانده کردن محور
خواجهورزق��ان ،طرح اح��داث کارخانه آهک اهر ،کمک به طرح
هادی در روس��تاهای اطراف و آس��فالت کردن جادهها و حمایت
از طرحه��ای عامالمنفعه در راس��تای ایج��اد عدالت اجتماعی و
طرح احداث مرکز فرهنگی ورزش��ی ورزقان و کمک در مقابله با
کرونا و توزیع مواد و تجهیزات پزش��کی از مهمترین اقدامات این
ش��رکت در ارتقای تابآوری مناطق محلی در استان آذربایجان
شرقی است.

