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بررس��ي کارنامه ش��رکتهاي بزرگ و رفتار مديريتي
آنها در پرتو انديش��ه کالن توسعه ملي ايران ميتواند
نموداري از چشم اندازکش��ور در حوزه توسعه يافتگي
را ترس��يم کند ،ش��رکت معدني و صنعت��ي چادرملو با
مديري��ت جناب آق��اي مهندس نوري��ان از جمله اين
شرکتهاس��ت که به همراه س��ه ش��رکت ايراني ديگر

و هرکدام با مش��ارکت  25درص��دي يک پروژه مهم
سرمايه گذاري در استفاده از ذخائر سنگ آهن استراليا
با هدف توليد  12و نيم ميليون تن کنسانتره را در دست
انج��ام دارد که به جرات ميت��وان ادعا کرد اين پروژه
جسورانهترين طرح س��رمايه گذاري فرامرزي با منشا
غيردولتي ايراني اس��ت و ع�لاوه بر اينکه يک راهبرد
اس��تراتژيک براي بين المللي س��اختن صنايع معدني
ايران است ،قدرت اثرگذاري و جايگاه ايران را در بازار
فل��زات جهان ارتقا خواهد داد .همچنين با وجود اينکه
کارکرد اصلي ش��رکت معدن��ي و صنعتي چادرملو آ در
زمينه توليد سنگ آهن مورد نياز واحدهاي فوالدسازي
کش��ور اس��ت  ،در نظر دارد ي��ک واحد ني��روگاه 10
مگاواتي خورش��يدي  ،در جوار ني��روگاه  500مگاواتي
س��يکـل تـرکيبي خـود در مجتم��ع صنعـتي احداث
کند ،در همين زمينه فعاليتهاي مقـدماتي و عملـيات
اجـرايي آن نيز آغـاز ش��ده اس��ت .طرح مهم ديگري

که اين ش��رکت در دس��ت اج��را دارد و ميتوان آن را
مص��داق يک گام موثر در توس��عه مل��ي ايران وصف
کرد حض��ور و مش��ارکت در طرح ب��زرگ انتقال آب
خليج فارس است  .هدف عمدۀ طرح انتقال آب نمک
زدائي ش��ده  ،توسط سه خط انتقال از خليج فـارس به
صـنايع جنـوب شرق کشور و تأمين بخشي از نيازها و
مصارف آب مجتمعهاي توليدي در حال بهره برداري
و طرحهاي توس��عه اس��ت ،در کنار اين برنامه ،بايد به
مشارکت چادرملو در احداث کارخانههاي گندله  ،آهن
اسفنجي  ،فوالد و تأسيس��ات زيربنايي در منطقۀ آزاد
تجـاري ُمکران واقـع در شهرستان چابهار (با همکاري
مش��ترک چادرملو  ،گل گهر و فوالد مبارکه) به عنوان
راهبرد مکمل استراتژيهاي توسعهاي اين شرکت نام
برد .به تعبيري ديگر شرکت صنعتي و معدني چادرملو
باوجود اينکه در حوزه توليد و عمليات صنعتي و معدني
يک رش��د چش��مگير را تجربه کرده اس��ت ،اين رشد

را ب��ه عنوان پايهاي در اجراي طرحهاي توس��عه ملي
ايران قرار داده اس��ت و در  4حوزه مش��خص ،شامل
احداث نيروگاه ان��رژي پاک در جوار مجموعه صنعتي
خود ،س��رمايه گذاري فرامرزي ،انتقال آب به ش��رق و
مرکز ايران و توسعه منطقه راهبردي مکران وارد شده
اس��ت ،طراحي چنين برنامه استراتژيکي از سوي يک
ش��رکت معدني برايم کميدور از انتظار است و ديدن
چنين برنامه پرجاذبه اي ،اميد به توسعه يافتگي ايران
را در جانمان زنده ميکند چرا که ميتوان به پش��توانه
رواج يافتن انديشههايي همچون انديشه توسعه ملي در
چادرملو ،به توسعه ايران اميد داشت .در بازديد ميداني
که خبرنگارما از ش��رکت معدني و صنعتي چادرملو در
استان يزد و برگزاري نشست خبري با مديران معدني
و صنعتي اين مجموعه داش��ت فرصتي براي بررس��ي
کارنامه و چش��م انداز حرکت اين ش��رکت در مس��ير
توسعه ايران فراهم آمد.

چادرملو قلب تپنده توليد کنسانتره و شمش فوالد در کشور

کانس��ار چادرملو در س��ال  1319توس��ط يک مهندس
ايراني به نام آقاي مهندس س��بحاني و تحت نظر زمين
ش��ناس آلماني بنام کومل شناسائي گرديد .پژوهشهاي
اوليه زمين شناسي در خالل سالهاي  1342-43با حفر
تونلهاي اکتش��افي انجام ش��د .اکتشافات کلي منطقه و
مغناطيس س��نجي هوائي که از سال  1347در مساحتي
به وس��عت  40هزار کيلومتر مربع آغاز ش��ده بود منجر
به ثبت ناهنجاري ( )Anomalyمغناطيس��ي در کل

منطق��ه بافق س��اغند و زرند کرمان گرديد .اکتش��افات
تکميلي در سالهاي  1352-1357انجام شد.
پس از پيروزي انقالب اسالميايران ،کانسار چادرملو به
عنوان يک طرح مستقل مورد توجه قرار گرفت ،در سال
 1362مذاکره براي ادامه مطالعات و طراحي تفصيلي با
شرکت  LKABسوئد آغاز شد که به نتيجه نرسيد.
در سال  1365مهندسين مشاور آلماني شرکت E.B.E
به منظور انجام مطالعات اوليه و طراحي تفصيلي انتخاب

محمود مصري نژاد مدير مجتم��ع صنعتي چادرملو گفت :ميزان
اش��تغال در مجتمع صنعت��ي چادرملو بيش از  3هزار نفر بوده که
در مجم��وع ب��ا مجمع معدني ح��دود  7هزار نفر ميش��ود و 10
برابر آن نيز اش��تغال غير مستقيم داريم .در ادامه اين بازديد مدير
مجتمع صنعتي چادرملو در نشس��ت خبري در مورد مراحل انجام
فرآيند کار گفت :اين مراحل  5مورد است ،ابتدا تهيه کنسانتره از

و قرارداد مهندسي فاز يک در سال  1365و فازهاي  2و
 3در سال  1369بين شرکت ملي فوالد ايران و مهندسين
مشاور مذکور منعقد گرديد .پس از انجام مطالعات فاز 1
مش��اور مزبور ،با تائيد ش��رکت ملي ف��والد ايران روش
فرآوري سنگ آهن چادرملو را از طريق جداکننده ميدان
ضعيف ،جداکننده مغناطيس��ي ميدان قوي ،فلوتاسيون
کنس��انتره هماتيتي به منظور کاهش فس��فر و بازيابي
آپاتيت (کنسانتره فسفر) انتخاب و طراحي تفصيلي را بر
اساس اين روش آغاز نمود .بموازات فعاليتهاي مهندسي
فوق ،مجوز ش��روع عمليات اجرائي در اواخر سال 1368
از طرف س��ازمان برنام��ه و بودجه وقت صادر و طرح به
مورد اجرا گذاشته شد.
س��يد محمد ابريشميمديرعامل مجتمع معدني چادرملو
در بازديد خبرنگاران از اين مجتمع گفت :مجتمع معدني
چادرمل��و يکي از بزرگترين توليد کنندگان کنس��انتره و
سنگ آهن در کشور است و صد در صد اين محصول در
داخل کشور استفاده ميشود.
س��يد محمد ابريشميمديرعامل مجتمع معدني چادرملو
با اش��اره به اينکه براساس برنامه ريزيهاي انجام شده
بايد در س��ال جاري  9ميليون و  100هزار تن کنسانتره
توليد شود ،افزود :براي اين حجم از توليد ميزان جابجايي
سنگ آهن و باطله حدود  60ميلون تن است.
وي خاطرنش��ان ک��رد :تا کنون ميزان توليد کنس��انتره
در اين ش��رکت  2.5ميلون تن ب��وده که اين رقم بيش
از برنامهه��اي پيش بيني ش��ده اس��ت و در حال حاضر
تقريبا  40درصد از مواد اوليه صنايع فوالد کش��ور اعم از
کنسانتره و گندله توسط چادرملو تامين ميشوند.

س��نگ آهن ،دوم تبديل به گندله ،سوم تبديل به آهن اسفنجي،
چهارم تبديل به شمش فوالدي و پنجم تبديل به مقاطع فوالدي
ميباش��د .محمود مصري نژاد ادامه داد :ظرفيت اس��ميکارخانه
گندله سازي چادرملو در شهرستان اردکان 3.4 ،ميليون تن است
که سال گذشته  3.7ميليون تن گندله در اين مجتمع توليد شد و
بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته توليد گندله اين مجتمع
به  4ميليون تن در س��ال افزايش خواه��د يافت .او افزود :عالوه
بر اين کارخانه ،س��ه واحد آهن اس��فنجي ،ارفع به ظرفيت 800
ه��زار تن ،غدير ايرانيان به ظرفيت  800ه��زار تن و چادرملو به
ظرفيت  1.6ميليون تن مشغول فعاليت هستند که ساالنه حداقل
 3.2ميليون تن آهن اس��فنجي را به توليد ميرسانند .مصري نژاد
تصريح کرد :در کنار واحدهاي ذکر ش��ده يک واحد توليد شمش

ابريشميبا بيان اينکه براساس پيش بينيهاي انجام شده
بايد  10ميليون تن کنس��انتره به طور ساليانه توسط اين
ش��رکت توليد شود ،ادامه داد :بنابراين بايد  14.5ميليون
تن س��نگ آهن مورد اس��تفاده قرار گيرد که بر اين مبنا
ميتوان گفت ذخيره عمر معدن تا  4سال آينده است.
وي ب��ا بيان اينکه در راس��تاي افزايش طول عمرمعدن
تمهيدات مختلفي انديشيده شده است ،ادامه داد :در حال
حاضر س��نگ آهن از معادن منطقه خريداري ميش��ود
و دپ��وي آن نيز وجود دارد اما براس��اس پيش بينيهاي
انجام ش��ده امس��ال بايد  2ميليون تن از اين محصول
خريداري شود.

مدير مجتمع معدني چادرملو اس��تخراج ذخيره س��نگ
آهنها ب��ه روش زير زمين��ي را راه��کار ديگري براي
افزايش طول عمر معدن دانس��ت و افزود :اميدواريم به
تبع اکتشافات انجام شده در محدوده تحت اختيار مجتمع
به ذخاير کوچيکي دس��ت يابيم ک��ه از اين طريق طول
عمر معدن نيز از  4به  6سال افزايش يابد.
ابريشميخاطرنشان کرد :پروانه اکتشافي از معدن d19
که در مسير شمالغرب چادرملو قراردارد نيز دريافت شده
اس��ت ،ادامه داد :اين پ��روژه که به طور ش��راکتي بين
مجتمع معدني چادرملو و سنگ آهن بافق بوده درمرحله
انتخاب پيمانکار ژئوفيزيک قرار دارد.

ايجاد  77هزار شغل مستقيم و غير مستقيم در چادرملو

فوالد به ظرفيت  1.8ميليون تن در س��ال مش��غول فعاليت است
که بر اس��اس نياز مش��تريان اقدام به توليد انواع شمش فوالدي
ميکن��د .مدير مجتمع صنعتي چادرملو گفت :بيش از س��ه هزار
نفر در واحدهاي توليد گندله و فوالد اين مجتمع مش��غول کارند
ک��ه ب��ا در نظر گرفتن چهار ه��زار نفري که در مع��دن چادرملو
به فعاليت مش��غولند ،کل اش��تغال مس��تقيم ايجاد شده از سوي
ش��رکت معدني و صنعتي چادرملو و ش��رکاي آن بيش از  7هزار
نفر اس��ت و  10برابر اين تعداد نيز بصورت غير مس��تقيم ارتباط
کاري دارند .وي اعالم کرد :ميزان توليد ش��مش فوالد در س��ال
گذش��ته  840هزار تن بوده که  30هزار تن آن صادر شده است؛
اما برنامهاي که براي صادرات در سال جاري در نظر گرفته شده
معادل  80هزار تن است .مصري نژاد خبر از احداث نيروگاه 500

مگاوات��ي در اين مجتمع داد و اف��زود :اين نيروگاه در تامين برق
ش��بکه سراسري کشور نقش بسزايي داش��ته و باعث درامدزايي
براي چادرملو نيز ش��ده اس��ت .مدير مجتمع صنعتي چادرملو در
پايان خاطر نش��ان کرد :از ديگر اقدامات چادرملو مش��ارکت در
طرح احداث يک تصفيه خانه(آب ش��يرين کن) در بندرعباس به
همراه کارخانههاي صنعتي گل گهر و مس سرچش��مه است که
قابليت دارد در هر ثانيه 4هزار ليتر آب را شيرين کند .اين تصفيه
خانه آب تصفيه ش��ده را از بندر عباس به گل گهر س��يرجان ،از
س��يرجان به مس سرچش��مه در کرمان و از کرم��ان به مجتمع
صنعتي چادرملو در اردکان يزد منتقل ميکند .در واقع چادرملو در
اين طرح در دورترين منطقه واقع شده و اميد است تا پايان سال
ج��اري در گل گهر و تا س��ال  1399در چادرملو به بهره برداري

وي ادام��ه داد :انجام اين پروژه در نهايت منجر به ايجاد
يک شبکه حفاري اکتشافي و ذخيره مناسب با طول عمر
زياد ايجاد ميش��ود که از اين طريق طول عمر شرکت
نيز افزايش مييابد.
مدي��ر مجتمع معدني چادرمل��و با اش��اره اينکه باوجود
همه تحريمهاي خارجي و داخلي توليدات اين ش��رکت
براس��اس برنامه ريزيها انجام ميشود ،افزود :چادرملو
بعنوان يکي از شرکتهاي برتر توليدکننده پايدار سنگ
آه��ن در کش��ور تاکن��ون در زمينه معادن س��نگ آهن
مشکلي ايجاد نشده است .ابريشميهمچنين با انتقاد از
برخي تصميم گيريهاي ناپخته و موانع بازدارنده رونق
اقتصادي که همگي ناش��ي از سوء مديريت داخلي بوده
و هي��چ ارتباطي ب��ه تحريمها ندارد ،گف��ت :براي مثال
س��ازمانهاي س��تادي در تامين گازوئيل ماشين آالت
چادرملو س��ختگيري و به نوعي سنگاندازي ميکنند.
درحاليکه تحقق چشم اندار ترسيم شده ،تضمين کننده
آينده فوالد کش��ور و تدوام بخش فعاليتهاي ش��رکت
معدني و صنعتي چادرملو خواهد بود.

برسد .پيش بيني شده اين تصفيه خانه بتواند در  3مسير مجزا آب
رس��اني را انجام دهد و آب قابل شرب استانهاي مرکزي ايران
را تامي��ن کند .در ادامه مهندس بش��يرراد ريي��س دفتر بودجه و
گزارشات شرکت معدني و صنعتي چادرملو گفت :اين شرکت در
مجموع براي اجراي طرحهاي توس��عه و در دست اجراي خود به
منظور تکميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده در محصوالت
ف��والدي ،بالغ ب��ر  44هزار ميليارد و  550ميليون ريال س��رمايه
گذاري کرده اس��ت .وي گفت :معدن چادرملو در حال حاضر 80
ميليون تن ذخيره قابل برداش��ت داشته که تا حدود  5سال ديگر
را پاسخگو اس��ت.وي اذعان کرد :در سه ماهه نخست امسال 2
ميليون و  300هزار تن کنسانتره سنگ آهن توليد کردهايم که به
گندلهسازي اردکان ،فوالد مبارکه و فوالد خوزستان عرضه شد.

