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نکاتی درباره کارخانه کک سازی و پاالیش
قطران زرند

شنبه 7شهریور ماه  - 1394شماره 489

راه اندازی پاالیشگاه قطران زرند
توسط متخصصان ایرانی
دانش نفت :دومین پاالیش�گاه قطران کش�ور در ش�رایطی

طرح جامع امور زیربناها برای
سنگان تدوین میشود

افتتاح ش�د که پیمانکار خارجی از ادامه هم�کاری برای راه اندازی
طرح سرباز زده بود.

به گزارش روابط عمومیس��ازمان توس��عه و نوس��ازی
معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،طرح پاالیشگاه 30هزار
تنی قطران زرند  8س��ال دچار وقفه در اجرا و راه اندازی شده
بود که از یکسال و نیم پیش ،فعال در کنار دست کارخانه کک
س��ازی زرند راه اندازی ش��د .پیش از این تنها یک پاالیشگاه
قط��ران در اصفهان فعالیت میکرد اما با راه اندازی این طرح،
ظرفیت تولید پاالیش��گاههای قطران ایران ب��ه 130هزار تن
رس��یده است.این پاالیشگاه به سبب کنار رفتن پیمانکار چینی
حدود  8س��ال دچار وقفه ش��ده بود اما ب��ه همت متخصصان
داخلی از اس��فند گذشته تولید آزمایشی را آغاز کرد و طی این
مدت به ثبات در تولید رس��ید.دومین پاالیشگاه قطران ایران با
حضور رییس هیات عامل ایمیدرو ،مدیر عامل ش��رکت تهیه و
تولید مواد معدنی ایران ،مدیر مجتمع پاالیشگاه قطران و کک
سازی زرند ،نماینده مردم زرند در مجلس و جمعی از مسووالن
محلی به طور رس��میوارد مدار تولید شد.در مراسم آغاز به کار
این پاالیشگاه ،مهدی کرباس��یان رییس هیات عامل ایمیدرو
توجه به زغالسنگ برای ایجاد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار
داد و گفت :پیش��تر تصور میشد از این ماده معدنی تنها برای
س��وخت استفاده میشود اما امروز فعالیت این پاالیشگاه سبب
توسعه زنجیره زغالس��نگ از معدن تا تولید محصوالت متنوع
از قطران ش��ده اس��ت.قطران به عنوان محصول جانبی کک
س��ازی محسوب میش��ود که در پاالیشگاه زرند تبدیل به 11
محصول از جمله انواع روغنهای کربنی ،قیر با پایه زغالسنگ،
نفتالین صنعتی و  ...میشود.کرباس��یان فعال ش��دن این طرح
در  1.5س��ال گذشته را یادآور ش��د و اظهار داشت :با توجه به
وجود  1.2میلیارد تن ذخیره قطعی زغالسنگ در کشور ،زمینه
مس��اعدی برای زنجیره تولید محصوالت با ارزش افزوده باال
به ویژه در اس��تان کرمان ایجاد شده اس��ت.وی انعقاد قرارداد
زغالسنگ خمرود که در محدوده شهرستان زرند استان کرمان
واقع ش��ده را یکی از اقدام��ات ایمیدرو برای توس��عه صنعت
زغالس��نگ دانس��ت و تصریح کرد :این طرح که با مش��ارکت
بخش خصوصی اجرا میش��ود در حال آماده س��ازی مقدمات

بخش عمده از ذخایر زغالس��نگ ایران در ناحی��ه زغالدار کرمان قرار
دارد و از ای��ن میان حدود  80درصد این ذخایر در محدوده شهرس��تان زرند
قرار گرفته است.
کارخانه کک سازی

ظرفیت اس��میاین کارخانه ساالنه  400هزار تن کک متالوژی و 19
هزار تن فراوردههای ناش��ی از پاالیش قطران حاصل از فرایند کک س��ازی
و  5000ت��ن بنزول خام و  1100تن گوگرد از گاز تولیدی اس��تحصال کند.
محص��والت این کارخانه ش��امل کک متالوژی برای مص��رف در کوره بلند
تولی��د آهن و احیاء مس��تقیم برای تولید آهن و همچنی��ن صنایع فروآلیاژ و
ریخت��ه گری و کک ریزدانه برای صنایع فروآلی��اژ و ریخته گری و باطری
سازی است.
پاالیشگاه قطران

برای فعال کردن معدن زغالس��نگ خمرود است.کرباسیان در
عین حال توجه به مس��ائل زیس��ت محیط��ی در مجتمع کک
س��ازی و پاالیش��گاه زرند را از اولویتهای این منطقه اعالم
کرد و گفت :قرار اس��ت با همکاری مدیریت بخش بهداشت،
ایمنی و محیط زیس��ت ایمیدرو و انتخاب مشاور واجد شرایط،
مسائل مربوط به محیط زیست در این منطقه برطرف شود.وی
همچنین فعال ش��دن طرح مس درآلو شهرستان بافت کرمان
با مشارکت بخش خصوصی و راه اندازی طرح جدید کنسانتره
سرچش��مه در روزهای آتی را از ثمرات توسعه بخش معدن در
استان کرمان دانس��ت.پیش از وی مدیر عامل شرکت تهیه و
تولی��د مواد معدنی ایران گفت :به رغم نبود پیمانکار خارجی و
همچنین نبود تجربه الزم بین کارشناسان داخلی در راه اندازی
چنین پاالیش��گاهی ،خوشبختانه مش��کالت پشت سرگذاشته
ش��د.وجیه ا ...جعفری تصریح کرد :تجهیزات این پاالیش��گاه
س��الها پیش نصب شده بود که در گذر سالها دچار فرسایش
شده بود که برخی از آنها نیاز به تعویض داشتند که این مهم
نیز توسط کارشناسان این مجتمع و نیز همکار ی متخصصان
ایرانی انجام و طرح راه اندازی ش��د.وی استفاده از خروجی گاز
کک س��ازی برای تولید برق را از دیگر برنامههای این مجتمع
ذکر کرد.جعفری تاکید کرد :زیرس��اختهای این مجتمع برای
تولید 800هزار تن کک متالورژی است که در فاز جدید به این
ظرفیت خواهد رسید.پیش از وی حسین متصدی مدیر مجتمع
کک سازی و پاالیشگاه قطران زرند هنر راه اندازی پاالیشگاه
را مهمت��ر از تولی��د محصوالت در این مجتمع دانس��ت.وی با
تاکید بر اینکه اکنون ایران به توانایی ساخت پاالیشگاه قطران
دست یافته اس��ت گفت :برخی از چالشهای زیست محیطی
این مجتمع را با هزینه پایین برطرف کرده ایم.

اقتصادی خلیج فارس در دولت یازدهم

دان�ش نفت :مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
گفت :شکس�ته ش�دن ظرفیت اس�میتخلیه و بارگیری مواد معدنی برای سومین بار با
عبور از شش میلیون و  620هزار و  33تن مواد معدنی یکی از دستاوردهای این منطقه
در دولت یازدهم است.

به گزارش روابط عمومیایمیدرو ،مس��عود هندیان به مناس��بت هفت��ه دولت افزود:
ظرفیت تخلیه و بارگیری اس��کله منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس  6میلیون تن است که
با اتمام عملیات نصب تجهیزات طرح توس��عه ،این رقم به  12میلیون تن در س��ال افزایش
یافته اس��ت.وی با تشریح دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در دولت یازدهم
گفت :ظرف دو سال گذشته بیش از  3.4میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی جدید
در منطقه ویژه جذب ش��د که رقم س��رمایه گذاریها در منطقه را به  9میلیارد دالر رسانده
اس��ت که در مقایسه با قبل  62درصد افزایش نش��ان میدهد.وی افزود :بیش از  5میلیارد
دالر پروژه در زمینههای مختلف صنعتی و معدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در
دست اجرا است.هندیان ادامه داد :اتمام عملیات اجرایی بزرگترین پست برق کشور ،افتتاح
پروژه میله گذاری آند ش��رکت آلومینیوم المه��دی و هرمزآل ،صادرات بیش از  5.5میلیون
انواع محصوالت تولیدی و مواد معدنی و افزایش  26درصدی تولیدات ش��رکتهای مستقر
در این منطقه از دیگر دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در دو سال اخیر است.
وی در خصوص مزیتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت :این
منطقه در یکی از مهمترین نقاط راهبردی جهان واقع ش��ده که دسترسی آسان به آبهای
آزاد ،مناب��ع انرژی گاز و  ...دارد.هندیان اف��زود :منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به دلیل
همجواری با مناطق بزرگ سنگ آهن و دیگر مواد معدنی تولید فوالد و آلومینیوم  ،شرایط
مطلوبی برای تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی دارد .وجود اسکله  12میلیون تنی تخلیه و
بارگیری مواد معدنی از دیگر مزایا است.

ساالنه  2/2میلیون تن ذخایر کم عیار جالل آباد
بازیابی میشود
دانش نفت :طرح پرعیارس�ازی معدن س�نگ آهن جالل آباد زرن�د کرمان ،بهار

به گزارش روابط عمومیسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران(ایمیدرو) ،این طرح بر مبنای خوراک ورودی  2.2میلیون تن س��نگ آهن
کم عیار هماتیتی ،س��االنه 600هزار تن س��نگ آهن پرعیار تولید خواهد کرد
که بر اس��اس پیش بینی پیمانکار پروژه ،در بهار س��ال  95به تولید میرس��د.
رییس هیات عامل ایمیدرو پس از بازدید از معدن سنگ آهن جالل آباد زرند و
مراحل اجرایی این پروژه در جلسه ای مشترک با پیمانکار و مشاور طرح اظهار
داشت :در این معدن قرار است سنگ آهن کم عیار(34درصد) هماتیتی ابتدا به
54درص��د و در مرحله بعد در کارخانه فرآوری به س��نگ آهن 67درصد تبدیل
ش��ود.مهدی کرباسیان با برشمردن اهمیت پرعیار سازی ذخایر کم عیار سنگ
آهن در ایران و نقش آن در پیشبرد اهداف فوالد برای دستیابی به ظرفیت 55
میلیون تن گفت :مقرر ش��ده زنجیره ارزش اف��زوده آن در مجاورت این معدن
ایجاد ش��ود و توسعه یابد.وی افزود :تولید گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی از
برنامههای آتی در معدن س��نگ آهن جالل آباد است.میزان پیشرفت این طرح
در ح��ال حاضر به  25درصد میرس��د که بزرگ ترین ط��رح کوچک مقیاس
معادن س��نگ آهن ایران به ش��مار میآید .همچنین میزان خاکبرداری در این
طرح به بیش از 30هزار متر مکعب رس��یده اس��ت.رییس هیات عامل ایمیدرو
میزان س��رمایه گذاری این پروژه را  11.5میلی��ون یورو به صورت ارزی و 54
میلیارد تومان به صورت ریالی اعالم کرد .طرح پرعیار س��ازی سنگ آهن کم
عیار معدن جالل آباد با سرمایه گذاری خصوصی از سوی شرکت فکور صنعت
تهران به صورت بی.او.او (ساخت ،مالکیت ،راه اندازی) تامین خواهد شد.

دان�ش نف�ت :ط�رح جامع ام�ور زیربناها با ه�دف تحقق
اهداف توسعه پایدار در مجتمع معدنی سنگان تدوین میشود.

به گزارش روابط عمومیس��ازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،رییس هیات عامل
ایمیدرو پ��س از بررس��ی طرحهای توس��عه ای مجتمع
معدنی س��نگان روز گذش��ته در جلسه مشترک با نماینده
مردم خواف و ُرش��تخوار ،امامان جمعه ،فرماندار ،مدیران
محلی و اعضای ش��ورای شهر شهرستان خواف خراسان
رض��وی با اعالم خبر فوق تصریح کرد :این طرح با هدف
دس��تیابی به توس��عه پای��دار در منطقه و برطرف ش��دن
دغدغههای مروبط به منابع انسانی ،محیط زیست و توجه
به امور اجتماعی و بهداش��تی این منطقه تدوین میشود.
مهدی کرباسیان در این جلسه که مدیران مجتمع ،مشاور
طرحهای توس��عه و کارشناس��ان بخشهای مختلف نیز
حضور داش��تند تصریح کرد :اکن��ون دغدغه ایمیدرو تنها
اج��رای طرحهای توس��عه ای در این ناحیه نیس��ت بلکه
رش��د اجتماعی ،اقتص��ادی و فرهنگی منطق��ه با در نظر
گرفتن عامل «مس��وولیت اجتماعی» باید محقق ش��ود.

وی که پس از ارایه گزارش��ی از س��وی مسووالن محلی
درباره دغدغهه��ای اجتماعی و اقتصادی خواف س��خن
میگفت اظهار داش��ت :با توجه به مس��ائل فوق ،طرحی
برای پوش��ش امور زیربنایی در منطقه خواف و س��نگان
تدوین ش��ود که نیاز ب��ه تامین آب ،ب��رق ،جاده و حمل
و نق��ل ،آم��وزش و تامین منابع انس��انی و همچنین امور
رفاهی و بهداش��تی را در نظر گیرد.به گفته کرباسیان در
این طرح جامع که با هماهنگی مس��ووالن محلی تدوین
خواهد ش��د ،وظایف ایمیدرو و بخش دولت ،شرکتهای
سرمایه گذار و کارفرما تعیین خواهد شد .کرباسیان تاکید
کرد :به س��بب اینکه در مجتمع معدنی سنگان قرار است
 17.5میلیون تن برای تولید کنس��انتره سنگ آهن و 15
میلیون تن گندله س��نگ آهن ظرفیت ایجاد ش��ود ،برای
ارای��ه خدمات مختلف رفاهی و بهداش��تی ،حمل و نقل و
 ...امکان موازی کاری از سوی شرکتهای سرمایه گذار
وج��ود دارد در حال��ی که یکی از مزیته��ای تدوین این
طرح هم افزایی و در عین حال جلوگیری از موازی کاری
در توسعه این ناحیه عظیم معدنی است.

چشم انداز  15ساله فوالد از نگاه مدیرعامل دانیلی

جذب میلیاردها دالر سرمایه در منطقه ویژه

سال آینده وارد مدار تولید میشود.

یادداشت

دان�ش نفت :آق�ای جیان پیت�رو بندت�ی مدیرعامل
ش�رکت مع�روف ایتالیایی دانیل�ی که از ش�رکتهای مهم
فوالدس�ازی در اروپا و جهان است در شماره جدید نشریه
"دانیوز"که نش�ریه خبری این شرکت اس�ت در یادداشتی
چش�م انداز  10تا  15س�اله بازار فوالد جهان را بررس�ی
کرده است.

براس��اس اظهارنظ��ر مدیرعامل ش��رکت دانیلی
ظ��رف  15س��ال آین��ده روند رش��د ب��ازار ف��والد در
کش��ورهای آس��یایی و هن��د خواهد ب��ود و تولید مواد
خ��ام معدنی در چی��ن افزایش خواه��د یافت.متن این
یادداش��ت را میخوانید:ب��ه گفت��ه جیان پیت��رو بندتی
مدیرعامل ش��رکت دنیلی در چشم انداز  10تا  15سال
آین��ده باید مواردی را در نظر گرفت از جمله :تغییر نوع
مصرف در کشورهای توسعه یافته ،تمرکز بر مدلهای
تکنولوژیکی و سازمانی،افزایش بیش از یک میلیارد نفر
به جمعیت جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه،
کاهش رش��د اقتصادی چین ،افزایش رش��د اقتصادی
آس��یا و هند،رس��یدن مصرف فوالد به  400میلیون تن
در سال که  90درصد آن در کشورهای در حال توسعه
خواهدبود،همچنین بعید به نظر میرسد که کشورهای
توسعه یافته به میزان مصرف خود تا قبل از سال 2008
برس��ند،تمرکز ب��ر تولیدفوالد بین فوالدس��ازان اصلی
افزایش خواهد یافت(درحال حاضر  20فوالدس��از برتر
 50ت��ا  60درصد تولید فوالد را دارند)،تولیدبا اس��تفاده

از کورههای قوس الکتریکی و کارخانه احیای مستقیم
افزایش خواه��د یافت(به دالیل اکولوژیکی و همچنین
انعطاف پذیری حتی در مقیاس تولید پایین و همچنین
هزینههای سرمایه ای و رقابتی این نوع تولید پیشنهاد
میش��ود که انتخاب ایده آلی برای بازارهای منطقه ای
است)،ویژگیهای فوالد تغییر خواهد کرد و سبک تر و
محکم تر خواهد شد،کامپیوتری شدن کارخانهها تحقق
خواه��د یافت و به منظور مصرف بهینه و کیفیت پایدار
میت��وان چرخه کنت��رل را از مواد خام ت��ا تولید نهایی
کامال نظارت کرد .مواد خام همچنان از اهمیت باالیی
برخوردارخواه��د ب��ود و احتماال چین تولی��د مواد خام
خ��ود را افزایش خواهد داد .پس از س��ال  2020ذخایر
موادمعدنی رو به کاهش خواهد رفت که در هر حال به
ناچار باید این ذخایر را ارتقا داد .به نظر میرس��د که در
بسیاری از نواحی به ویژه کشورهای توسعه یافته کسب
و کار س��اخت کارخانههای فوالدسازی کاهش خواهد
یافت.کارخانههای ذوب کوچک احیای مستقیم به ویژه
در زمانی که گاز ب��ا قیمت رقابتی( 3.5تا 4دالر امریکا
در هرمیلیون ( BTUدر دسترس باشد صعود ناگهانی
را در مسیر رشد خود تجربه خواهند کرد.به نظر میرسد
که در  10تا  15س��ال آینده کس��ب و کار کارخانههای
فوالدسازی در بسیاری از نواحی به ویژه در کشورهای
توس��عه یافته کاهش خواهد یاف��ت.در آینده فرصتها را
میتوان در کارخانههای ذوب کوچک به دس��ت آورد.

اینجاس��ت که تکنولوژی به فوالد سازان اجازه میدهد
تا به هزینه رقابتی(هزینه سرمایه ای +هزینه عملیاتی)
حتی در مقیاس تولید  150هزار تن در سال دست یابند.
ارتقا و جایگزین��ی کارخانههای موجود به منظور بهبود
هزینههای عملیاتی،کیفیت و انعطاف پذیری خدمت به
مشتریانی که مقیاس کمیمواد مورد نیاز دارند میتواند
فرصتهای بیش��تری را به همراه داش��ته باشد.کاهش
و ادغ��ام کارخانهه��ای قدیمیمنجر به ارتقا میش��ود.
در کش��ورهای نوظه��ور کارخانهه��ای ذوب کوچ��ک
که بر اس��اس کوره قوس الکتریکی هس��تند به جز در
مواردی که به انرژی الکتریکی دسترسی ندارند راه حل
مناس��بی برای خدمت به بازارهای منطقه است.هچنین
در س��الهای آینده فعالیتهای مرتبط با ذخیره انرژی
و محیط زیست بیش��تر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ن��وآوری همچنان م��ورد توجه مش��تریان در افزایش
ارزش قرار خواهد گرفت و باید در نوآوری این موضوع
را نی��ز مد نظر ق��رار دهیم که مص��رف و نوع مصرف
ک��ردن تغییراتی مهم خواهد داش��ت .دانیلی با حفظ و
گرامیداشت ش��عار خود"دانیلی همراه واقعی و نوآور در
صنعت فوالد" سیر تکاملی تکنولوژیکی مشتریان خود
را حمای��ت خواهد کرد.ما یک��ی از ویژگیهای متمایز
خود را نوآوری میدانیم که در ش��عار نیز وجود دارد وآن
را ادام��ه میدهی��م پس"ما به دنبال خری��د تجهیزات و
اتوماسیون خاص نیستیم".

افزایش  3/7درصدی تولید فوالد خام ایران

دانش نفت :تولید فوالد خام ایران در  7ماهه س�ال
 2015میالدی  3.7درصد رشد یافت.

ب��ه گ��زارش روابط عمومیس��ازمان توس��عه و
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ،انجمن جهانی
ف��والد ( )worldsteel associationاعالم کرد:
ای��ران در  7ماهه س��ال جاری می�لادی 9 ،میلیون و
 645ه��زار تن ف��والد خام تولید کرد ک��ه این رقم در
مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی 9 ،میلیون و 305
هزار ت��ن بود.بنا بر همین گزارش ،رون��د تولید فوالد
 29کش��ور جهان از جمله چی��ن ( 1.8درصد) ،آمریکا
(  8.4درص��د) ،ژاپ��ن ( 4.8درصد) ،ک��ره جنوبی (3.9
درص��د) ،آرژانتین (9.7درصد) ،اس��ترالیا ( 0.3درصد)،
فرانس��ه ( 1.7درصد) ،آلمان ( 0.7درصد) ،ایتالیا (10.7
درصد) ،نروژ ( 8درصد) و ترکیه ( 6.3درصد) کاهش��ی
بود.بنا به این گزارش ،میزان تولید فوالد خام ایران در
م��اه جوالی  ،2015یک میلی��ون و  273هزار تن بود
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته میالدی
(ی��ک میلی��ون و  290هزار ت��ن) 1.3 ،درصد کاهش
یافت 65.کش��ور تولید کننده ف��والد جهان در  7ماهه
س��ال  945 ،2015میلیون و  843هزار تن فوالد تولید
کردند که نس��بت به میزان تولید مدت مشابه پارسال
( 966میلیون و  482هزار تن) 2.1 ،درصد کاهش پیدا

کرد .تولید این کشورها در ماه جوالی نیز برابر با 132
میلی��ون و  900ه��زار تن بود ک��ه  3.8درصد کاهش
نشان میدهد.
صادرات محصوالت فوالدی به بیش از  15کشور

رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو گفت :طی س��ه
ماهه نخس��ت امس��ال محص��والت ف��والدی ایران
ب��ه بیش از  15کش��ور جه��ان صادر ش��د.به گزارش
رواب��ط عمومیس��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و
صنای��ع معدنی ایران ،مهدی کرباس��یان ب��ا بیان این
مطلب توضیح داد :طی س��ه ماهه نخس��ت سال ،94
ش��رکتهای فوالد ساز کشورمان حدود  406هزار تن

انواع محصوالت فوالدی به ارزش حدود  288میلیون
دالر ص��ادر کردند.وی افزود :کش��ورهای مقصد برای
صادرات محصوالت فوالدی طی مدت مذکور ش��امل
ایتالیا ،اس��پانیا ،ک��ره جنوبی ،ارمنس��تان ،قطر ،عراق،
امارات ،افغانستان ،تایلند ،پاکستان ،عمان ،تاجیکستان،
آذربایجان ،ترکمنس��تان و غیره بود.رئیس هیات عامل
ایمیدرو همچنین با اش��اره به صادرات شمش فوالد به
 10کشور طی س��ه ماهه نخست امسال ،تصریح کرد:
در ای��ن مدت ،ح��دود  470هزار تن ش��مش فوالد به
ارزش ح��دود  202میلیون دالر ب��ه اردن ،هند ،تایلند،
ترکیه ،پاکس��تان ،ترکمنس��تان ،عربستان ،بنگالدش،
عم��ان و ام��ارات صادر ش��د.وی ادامه داد :از س��وی
شرکتهای فوالد س��از ،صادرات  4میلیون تن فوالد
در سال جاری هدف گذاری شده است .میزان صادرات
محصوالت فوالدی در س��ال گذش��ته نی��ز بیش از 2
میلی��ون تن بود.بنا به این گزارش ،با توجه به ش��رایط
خ��اص بازار جهانی و داخلی ف��والد به دالیل مختلف
نظیر پرداخت یارانه به صادرات از سوی چین و کاهش
تقاضا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو ،برای
تاثی��ر پذیری کمتر تولیدکنندگان فوالد کش��ورمان از
موقعیت کنونی ،ش��رایط صادرات محصوالت فوالدی
را از سال گذشته فراهم کرده است.

پاالیش��گاه قط��ران این مجتمع جزو یک��ی از واحدهای مهم مجتمع
اس��ت که راه اندازی آن گام مهمیدر اس��تفاده از سرمایه ملی ،ایجاد ارزش
اف��زوده  ،افزای��ش تولید ناخالص ملی و ورود به بازار محصوالت ش��یمیایی
و تامی��ن مواد اولیه صنای��ع مهمیچون آلومینیوم و دیگر صنایع ش��یمیایی
وابس��ته به محصوالت مذکور دارد.این پاالیشگاه با ظرفیت تولید ساالنه 30
هزار تن دومین پاالیش��گاه قطران در کش��ور اس��ت  .این پاالیشگاه پس از
گذش��ت  8س��ال با تالشهای فراوان و همت متخصصان داخلی و با وجود
محدودیتها و تحریمهای اقتصادی در دولت تدبیر و امید راه اندازی ش��ده
اس��ت.محصوالت حاصل از پاالیش قطران و موارد مصرف آن شامل  :قیر
ب��ا پایه زغالس��نگ ،نفتالین ،فنل خام ،واش اویل  ،روغن آنتراس��ن و متیل
نفتالین صنعتی اس��ت که هر کدام کاربردهای خاصی دارند .مثال قیر با پایه
زغالس��نگ در پوش��ش محافظ لولههای فوالدی زیرزمین در برابر خوردگی
گل حف��اری ،ریخته گری ،مغز مداد ،جعبههای باطری ،رنگ و لعاب ،جوهر
پرینتر ،واکس و  ...کاربرد دارد.
میزان سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری و هزینههای انجام شده در کارخانه کک سازی
برابر با  1000میلیارد ریال و  26میلیون دالر است .همچنین میزان سرمایه
گذاری در پاالیش��گاه قط��ران  33میلیارد ریال و  1.3میلی��ون دالر هزینه
ارزی است.
مشاوران و ناظران طرح

مشاور  :مهندس��ین مشاور پارس��یکان ایران و مهندسین مشاور کان

آذین
پیمانکار اصلی داخلی  :ش��رکت عمران آذرستان ،شرکت ست و سدید
جهان صنعت ،شرکت کرمان ریسه و شرکت ارفع سقف.
پیمان��کار خارجی (فروش��نده تکنولوژی  ،ماش��ین آالت تجهیزات و
قطعات) :شرکت  CITICاز چین
طراح :شرکت  ACREاز چین
با تولید کک و محصوالت شیمیایی در این مجتمع آثار و نتایج بسیار
مثبتی در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد شهرستان زرند داشته است .با توجه
به راه اندازی پاالیشگاه قطران این مجتمع در سال گذشته اهداف این طرح
به صورت  100محقق شده است.
اهمیت پروژه
ب��ا توجه به اینکه پاالیش��گاه قطران زرند ( بعد از پاالیش��گاه قطران
زغالسنگ اصفهان) دومین پاالیشگاه قطران کشور است و تاکنون در ایران
پاالیش��گاه قطران دیگری حتی در مرحله اجرا وجود ندارد لذا بنظر میرسد
اهمیت آن در سطح ملی باشد.
برنامه ریزی تولید
با توجه به میزان فروش قطران خام در سال جاری پیش بینی میشود
در سال جاری در مجموع  11هزار تن قطران خام فراوری و پاالیش شود که
میزان تولید محصوالت قابل عرضه در سال  94حدود  1050تن خواهد بود.
پیش بینی میش��ود طی سال آینده و در صورت بهبود وضعیت تامین
زغال حدود  15هزار و  500تن قطران در این مجتمع تولید ش��ود که برنامه
ریزی این مجتمع برای س��ال آینده کل قطران خام فراوری و پاالیش شده
ک��ه میزان محصوالت قابل عرضه  14هزار و  800تن در س��ال  95خواهد
بود.


منبع اصلی مقاله :ایمیدرو

خبر

فاز دوم توسعه تغلیظ مس سرچشمه در آستانه افتتاح

به گزارش روابط عمومیایمیدرو ،مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

با اعالم این خبر افزود :با اجرای فاز دوم توس�عه تغلیظ سرچش�مه ،ساالنه 160
هزار تن کنس�انتره مس با عیار  28درصد و  1100تن کنس�انتره مولیبدن با عیار
 54درصد ،به مجموع تولیدات شرکت مس افزوده خواهد شد.

تولید مس کاتد شرکت ملی مس ایران در سال  93بالغ بر  193هزار و
 600تن بود.احمد مرادعلیزاده گفت :این پروژه با هزینهای بالغ بر  80میلیون
یورو و  280میلیارد تومان ظرف مدت  66ماه به اجرا درآمده است و کارگران
و کارشناس��ان صنعت مس با همکاری چند ش��رکت خارجی این پروژه ملی
را در ش��رایط دش��وار تحریم به انجام رساندهاند.وی ادامه داد :با ادامه یافتن
ش��رایط تحریم بی��ن المللی مس و کاهش  40درص��دی قیمت جهانی این
محص��ول در بازاره��ای داخلی و خارجی ،تمرکز م��ا در افزایش بهرهوری و
صرفهجویی در خرید کاالها و ملزومات اس��ت و با همه دش��واریهای پیش
رو ،حقوق و مزایای کارکنان کاهش نخواهد یافت.

افزایش  33تا  73درصدی ظرفیت تولید سه فلز
استراتژیک در برنامه ششم توسعه

ظرفیت تولید س�ه فلز اس�تراتژیک ش�امل فوالد ،آلومینیوم و مس تا پایان

برنامه ششم توسعه ،بین  33تا  73درصد افزایش مییابد.

به گزارش روابط عمومیس��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع
معدنی ایران ،برنامه شش��م توسعه به عنوان یکی از اسناد باالدستی اقتصاد
کشور ،موضوع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را جزو سیاستهای این
برنام��ه مطرح ک��رده و در آن ،افزایش ظرفیت تولید فلزات اس��تراتژیک به
عنوان ماده اولیه صنایع پایین دس��تی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس
ای��ن برنام��ه ،ظرفیت تولید «ف��والد» از  23میلیون تن ب��ه  40میلیون تن
( 73.9درص��د)« ،آلومینیوم» از  487ه��زار تن به  799هزار تن ( 64درصد)
و «م��س» از  308هزار تن به  411هزار تن ( 33.4درصد) میرس��د.میزان
سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای طرحهای بخش معدن و صنایع
معدنی در مجموع  15میلیارد و  300میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت که از
این میزان 9200 ،میلی��ون دالر در «صنعت فوالد» 1800 ،میلیون دالر در
«صنع��ت آلومینیوم» 1850 ،میلیون دالر در «صنعت مس» 1200 ،میلیون
دالر در «سایر معادن و اکتشاف» و نیز  1250میلیون دالر در «مناطق ویژه
صنایع معدنی» سرمایه گذاری خواهد شد.

