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اینکه یک
شرکت معدنی
مانند شرکت
مس ،نوآوری را
پیگیری و مرکز
دانشبنیان
و نوآوری
ایجاد میکند
تا ایدهها را
پیادهسازی کند،
اقدام بسیار
ارزشمندی است

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،عملکرد شرکت
مس در زمین��ه تولید دانشبنیان را مثب��ت ارزیابی کرد
و راهان��دازی مرک��ز دانشبنیان در رفس��نجان را اقدامی
ارزشمند خواند.
 تقدی�ر از راهان�دازی مرک�ز ن�وآوری و
شتابدهی
بهگ��زارش مسپ��رس ،س��ورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور ،در حاشیه بازدید
از غرفه مجتمع مس سرچشمه
رفس��نجان در اینوتکس ۲۰۲۲
بااش��اره ب��ه راهان��دازی مرک��ز
ن��وآوری و ش��تابدهی ش��هید
ستاری گفت :اینکه یک شرکت معدنی مانند شرکت مس،
ن��وآوری را پیگیری و مرکز دانشبنی��ان و نوآوری ایجاد
میکن��د ت��ا ایدهه��ا را پیادهس��ازی کن��د ،اقدام بس��یار
ارزشمندی است.
 نوآوری ،ارزشمند و رویکردی انقالبی است
نماین��ده م��ردم رفس��نجان و انار در مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز در جری��ان بازدی��د از غرف��ه مجتمع مس
سرچشمه رفس��نجان گفت :کار شرکت ملی صنایع مس

ای��ران و مجتمع مس سرچش��مه رفس��نجان در توجه به
بحث نوآوری و ابت��کار و خالقیت در مباحث دانشبنیان
مهم و ارزشمند است.
حجتا ال سال مو ا لمس��لمین
حس��ین جاللی ،توجه شرکت
مس ب��ه مباح��ث ن��وآوری و
فناوریه��ای روز را اقدام��ی
انقالبی دانس��ت و یادآور شد :با
وج��ود اینک��ه تنها 2س��ال از
تاس��یس مرکز نوآوری ش��هید
س��تاری رفس��نجان گذش��ته ،اما در همین م��دت کوتاه
اقدامات بزرگی توسط این مرکز انجام شده است .بر اساس
این گزارش ۲ ،س��ال پیش ،شرکت مس اقدام به تاسیس
مرکز نوآوری ش��هید ستاری رفس��نجان کرد .بنا به اعالم
ناظران این حوزه ،شرکت مس بهدلیل باور به این موضوع
که توجه به اقتصاد دانشبنیان س��وقدهنده مسیر علم و
دانش به حوزه اقتصادی و افزایش بهرهوری است ،توانسته
کارهای خوبی را در این مرکز به انجام برساند.
 برای  ۱۵۰سال فعالیت ،ذخیره مس داریم
بهروز رحمتی ،معاون توس��عه و اکتشافات شرکت مس
در نمایش��گاه اینوتکس  ۲۰۲۲ته��ران با بیان اینکه برای

بهرهبرداری از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه فوالد مبارکه
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه در جریان
بازدید از ش��رکتهای فوالد تاراز ،ورقخودرو و
فوالد سفیددشت بهضرورت استفاده حداکثری
از ظرفیتهای ش��رکتهای زیرمجموعه فوالد
مبارک��ه تاکید ک��رد .بهگ��زارش روابطعمومی
ش��رکت ف��والد مبارکه ،محمدیاس��ر طیبنیا،
مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارکه در س��فر به
اس��تان چهارمحالوبختی��اری ،پ��س از دیدار
و گفتوگ��و ب��ا غالمعل��ی حیدری ،اس��تاندار
چهارمحالوبختیاری ،از شرکتهای فوالد تاراز،
ورقخودرو و فوالد سفیددشت بازدید کرد .وی
در بازدی��د از خطوط تولید و توس��عه ش��رکت
فوالد تاراز اظهار ک��رد :فعالیتهای روبهجلوی
ش��رکت فوالد تاراز اتفاقات خوب��ی را رقم زده
و انتظار میرود این اتفاقات در آینده نیز ادامه
پی��دا کن��د .باید در آین��ده نیز برای اس��تفاده
حداکثری از ظرفیتهای موجود در فوالد تاراز
برنامهریزیهای الزم انجام ش��ود ،چرا که این
موض��وع یکی از اولویته��ا و هدفگذاریهای
ما است.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه افزود:
پروژهه��ای در دس��ت اق��دام فوالد ت��اراز باید
با س��رعت بیش��تری بهنتیجه برس��ند ،چرا که
این ش��رکت دارای ظرفیتهای زیادی اس��ت

و امیدواریم ش��اهد موفقیتهای بیش��تری در
آینده از این صنعت باشیم.
طیبنی��ا تصریح کرد :همه م��ا میدانیم که
مش��کالت وج��ود دارد و بهصورت خواس��ته و
ناخواسته چنین مش��کالتی بهوجود میآید،اما
بای��د با تالش مضاعف بر این مش��کالت پیروز
شویم.
داود فروت��ن ،مدیرعامل فوالد ت��اراز نیز در
ای��ن بازدی��د ضمن معرف��ی این ش��رکت ،به
دس��تاوردهای اخیر تاراز از جمله دستیابی به
رکورد تولید در بهمنماه  ۱۴۰۰اشاره کرد.
وی بااش��اره به برنامههای این ش��رکت برای
رس��یدن به رکوردهای جدید در س��ال ۱۴۰۱
بهویژه تولید  ۲۲۰هزار تن محصوالت فوالدی،
به بیان چالشه��ا و فرصتهای موجود در این
زمینه پرداخت.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه پس از آن
در بازدی��د از ش��رکت ورقخ��ودرو اظهار کرد:
ش��رکت ورقخودرو باید در عرصه دانشبنیان
در اس��تان چهارمحال و بختیاری پیشتاز باشد.
اولویت گروه فوالد مبارکه استفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود است.
وی اف��زود :ف��والد مبارکه ب��رای تحقق این
ه��دف کم��ک میکند ت��ا همه ش��رکتهای

زیرمجموعه بتوانند در جهش تولید در کش��ور
نقش خود را بهبهتری��ن نحو ممکن ایفا کنند.
تحقیق ،توسعه و فعالیت در عرصه دانشبنیان
یک��ی از ضروریاتی اس��ت که باتوجه به ش��عار
س��ال ،باید موردتوجه ق��رار گیرد ت��ا اتفاقات
خوب��ی را در عرص��ه دانشبنی��ان در اس��تان
چهارمحالوبختیاری شاهد باشیم.
طیبنیا در ادام��ه بیان کرد :خبرهای خوبی
در ای��ن مجموعه بهگوش میرس��د و امیدوارم
با تالشهای بیشتر اتفاقات بهتری رقم بخورد؛
باید برای پیش��رفت ،راهکارهای مختلفی پیدا
ک��رد تا با حداکثر ت��وان ،گامهای بزرگی را در
عرصه تولید کشور برداریم.
حمید شجاعی ،مدیرعامل شرکت ورقخودرو
نیز در این بازدید بااش��اره به نیاز کشور بهویژه
خودروس��ازان به محصوالت کیفی ،برنامههای
این ش��رکت را ب��رای تولید ای��ن محصوالت و
تامین نیاز بازار و صنایع پاییندس��تی تش��ریح
کرد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه در پایان
ط��ی بازدی��د از ش��رکت ف��والد سفیددش��ت
چهارمحالوبختی��اری بر ضرورت تس��ریع در
راهاندازی واحد فوالدس��ازی این شرکت تاکید
کرد.

ثبت رکورد ماهانه تولید و جذب چدن مذاب
تالشگران بخشهای کوره بلند و فوالدسازی
ذوبآهن اصفهان موفق شدند در اردیبهشتماه
 ،۱۴۰۱رکورد جدیدی در تولید و جذب چدن
مذاب بهثبت برسانند .بهگزارش روابطعمومی
ش��رکت ذوبآهن اصفهان ،مه��رداد توالییان،
معاون بهرهبرداری شرکت با اعالم این خبر و با
بیان اینکه افزایش نرخ حاملهای انرژی ،زغال
و کک بر نرخ تمامش��ده محصوالت تاثیر دارد،
گف��ت :با افزایش نرخ م��واد اولیه و حاملهای
ان��رژی ،ذوبآهن اصفهان ب��ا برنامهریزیهای
علمی ،افزایش بهرهوری و تولید بهویژه افزایش
تولی��د چدن را در دس��تور کار ق��رار داد که با
تالش هم��کاران در بخش کوره بلند و س��ایر
بخشها ،موفق ش��دیم ب��ا تولید  ۲۶۱هزار تن
چدن مذاب در اردیبهش��تماه ،س��قف تولید
ماهانه این محصول را افزایش دهیم.
مع��اون بهرهبرداری ش��رکت با بی��ان اینکه
بیشترین مقدار تولید چدن در تاریخ ذوبآهن
اصفهان در اردیبهش��تماه امسال رقم خورد،

اف��زود :این موفقیت با مص��رف بهینه کک در
کوره بلندها ،حاصل شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در نیم��ه دوم ۱۴۰۰
کنورتورهای فوالدس��ازی تعمیرات و بازسازی
ش��دند ،افزود :با این تعمی��رات ظرفیت جذب
چدن در بخ��ش فوالدس��ازی افزایش یافت و
باعث ش��د در اردیبهش��تماه امس��ال ،رکورد
جدی��دی با جذب  ۲۲۸ه��زار تن چدن مذاب
در ای��ن بخ��ش محقق ش��ود ک��ه  ۲درصد از
برنامههای مصوب تولیدی شرکت بیشتر است.
توالییان از ارزشافزوده  ۴هزار تومانی فوالد
نسبت به چدن خبر داد و تاکید کرد :ذوبآهن
اصفه��ان ع�لاوه بر افزای��ش مق��دار تولید ،بر
محصوالت با ارزشافزوده بیش��تر تمرکز دارد
و در همی��ن راس��تا برنامهری��زی کردیم برای
نخس��تینبار ف��والد ویژه ش��مش  C۶۰تولید
کنی��م تا بیش از پیش ،س��وددهی محصوالت
شرکت را افزایش دهیم.
مع��اون بهرهبرداری ش��رکت با بی��ان اینکه

ذوبآه��ن اصفهان با بی��ش از نیم قرن تجربه
و با تحلیلهای علمی و درک درست از عوامل
تاثیرگذار داخلی و جهانی برای هر ش��رایطی،
برنامه اقتضایی و آمادگی الزم را دارد ،تصریح
کرد :براس��اس همین تحلیله��ا ،برنامهریزی
ش��ده تا با تولی��د محصوالت ب��ا ارزشافزوده
بیش��تر مانن��د کالف ،ان��واع  ،Hآرک معدنی،
 ،TH ۳۶، V۲۱ری��ل مع��دن و ...حداکث��ر
س��ودآوری و بهرهوری را برای ش��رکت داشته
باشیم.
وی از تمرک��ز تم��ام بخشه��ای تولی��دی
کارخانه بر محصوالت با ارزشافزوده خبر داد و
گفت :از خردادماه امسال برای کاهش مصارف
کک ،برنامه تزریق پودر زغال به کوره بلندها را
در دستور کار قرار دادیم.
ش��ایان ذکر اس��ت ،رکورد ماهان��ه ۳۱روزه
پیش��ین تولید چدن کوره بلندهای ذوبآهن
اصفهان مربوط به س��ال  ۱۳۹۳و بالغ بر ۲۵۷
هزار تن بوده است.

عکس:

ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گلگه��ر در
نخس��تین رویداد بینالمللی خصوصیسازی
اقتص��اد ایران که با حض��ور رئیسجمهوری،
وزیر اقتصاد و مقامات عالی رتبه کشور افتتاح
ش��د ،ش��رکت کرد .بهگزارش روابطعمومی
و امور بینالملل ش��رکت معدن��ی و صنعتی
گلگه��ر ،این ش��رکت ع�لاوه بر حض��ور ،با
برپایی غرفه در نمایش��گاه جانبی این رویداد
مهم ،بهمعرفی توانمندیها و دس��تاوردهای
اقتص��ادی و همچنین پروژههای توس��عهای
خود میپردازد.
شرکت برخی معاونان و مدیران گلگهر در
نشس��تهای تخصصی ،علمی و هماندیشی و
تبادلنظر درباره مباحث کالن مطرح در این
رویداد ،یکی دیگ��ر از اهداف گلگهر خواهد
بود.
نخس��تین رویداد خصوصیس��ازی اقتصاد
ای��ران ب��ا حض��ور رئیسجمه��وری۳۱ ،
اردیبهشت افتتاح ش��د و با حضور سران قوا،
وزرا و مس��ئوالن کشوری تا س��وم خرداد در
محل سالن اجالس سران ادامه یافت.
در پای��ان بای��د خاطرنش��ان کرد ش��رکت
معدن��ی و صنعت��ی گلگه��ر ،بزرگتری��ن
تولیدکننده کنس��انتره و گندله کشور است.
این ش��رکت عظیم معدنی که در شهرستان
سیرجان واقع در استان کرمان ،واقع شده ،در
طول سالهای گذشته تالش کرده تا با اجرای
توس��عه به یک��ی از مطرحترین مجموعههای
معدنی کش��ور و حتی منطقه خاورمیانه بدل
شود.

یازدهمی�ن دوره نمایش�گاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتک�س  ۲۰۲۲برگزار
ش�د .در این دوره از نمایش�گاه ،بیش از  ۱۴۰۰استارتآپ ،شرکت فناور دانشبنیان،
ش�تابدهنده ،مرکز نوآوری و رش�د پارک فناوری ،به ارائه جدیدترین محصوالت و
خدمات فناورانه خود پرداختند .مجتمع مس سرچشمه رفسنجان نیز بهنمایندگی از
ش�رکت ملی صنایع مس ایران در این نمایشگاه حضور داشت .شرکت مس در حالی
یازدهمین دوره از نمایش�گاه ماینکس را تجربه کرد که پیرو فرمایشات رهبر معظم
انقالب و نامگذاری س�ال  ۱۴۰۱بهعنوان «س�ال تولید ،دانشبنیان ،اش�تغالآفرین»
توانست اقتصاد دانشبنیان را در صدر برنامههای خود قرار دهد و از ابتدای سال در
حوزه دانشبنیان گامهای موثری را بردارد.

 ۱۵۰سال فعالیت معدنی ذخیره مس داریم ،گفت :ایران
ب��ا دارا بودن  ۵۷میلیارد ت��ن حجم ذخایر معدنی یکی از
 ۱۲کشور بزرگ معدنی جهان است .رحمتی افزود :ایران
روی کمربن��دی مس دنیا ق��رار دارد و مجموع ذخیره 2
معدن مس در سرچش��مه و سونگون باالی  ۴میلیارد تن
است .وی عنوان کرد :در حوزه اکتشافات معدنی ،شرکت
مس  ۴میلیارد تن ،ظرف  ۲س��ال گذشته اکتشاف داشته
و امکان افزایش آن به  ۱۰میلیارد تن هم وجود دارد.
رحمتی با بیان اینکه عمیقترین
معادن تاریخی در حوزه مس را
در سال گذش��ته حفر کردهایم،
گفت :طی  ۳س��ال گذش��ته در
 ۹۰نقط��ه کش��ور عملی��ات
اکتشافی را نیز توانستهایم انجام
دهیم .وی افزود :ش��رکت مس
سومین ش��رکت بزرگ بورس ایران با ارزش بازار بیش از
 ۱۲میلیارد دالر اس��ت .فروش س��ال گذش��ته مس ۳.۳
میلیارد دالر بوده که  ۱.۷میلیارد دالر ارز موردنیاز کشور
را تامین کرده است.
معاون توسعه و اکتش��افات شرکت مس همچنین میزان
ذخای��ر مس ایران را  ۴۶میلیون ت��ن تخمین زد و اظهار

ک��رد :در  ۱۶س��ال اخیر نرخ تمامش��ده م��س در هر تن
 ۲۸۰۰دالر و ن��رخ ف��روش نی��ز بهازای هر ت��ن  ۱۶هزار
ل حاض��ر در صنعت مس نرخ
و  ۸۰۰دالر ب��وده ،در ح��ا 
تمامش��ده در دنیا  ۲۵۰۰دالر و نرخ فروش  ۱۰هزار دالر
اس��ت .وی ادامه داد :ش��رکت مس در این راستا از محل
منابع خود ش��رکت میتواند طرحهای توس��عهای را اجرا
کند .رحمتی ب��ا اعالم میزان  ۱۳۰ه��زار متر حفاری در
سال گذش��ته ،افزود ۶۴ :پروژه به ارزش  ۱۳میلیارد دالر
در تمام حوزههای اکتشافی و ...تعریف شده است.

سخن پایانی
آنچه مایه خوش��حالی است ،این است که شرکت
م��س بهعنوان یک ش��رکت بزرگ کش��ور ،رویکرد
مثبتی در رابطه با نوآوری و تقویت زیرس��اختهای
دانش��ی خ��ود دارد .با حرکت ش��رکت ملی صنایع
مس ایران بهسمت اس��تفاده از فناوریهای نوین و
دانشبنیان ،در بخشهای باالدستی ،پاییندستی و
فرآوری میتوان از این سرمایه عظیم مردمی ،برای
م��ردم در زمینه افزایش اش��تغال و رونق اقتصادی
استفاده کرد.

