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سیدحسامالدین معینزاده ،رئیس پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر

توانمندی و قابلیتهای پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر

با توجه به وجود  48درصد معادن غنی سنگ آهن کشور در استان کرمان
به طوریکه بخش عمده این معادن در منطقه گلگهر سیرجان واقع شده
اند ،و همچنین اهداف برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تولید 50
میلیون تن فوالد و اجرای طرحهای فوالدی بزرگ در استان کرمان و پتانسیل
بالقوه دانشگاه شهید باهنر و مجتمع صنعتی معدنی گلگهر در خصوص
دارا بودن نیروهای متخصص و امکانات آزمایشگاهی متنوع در زمینههای
اکتشاف و زمین شناسی و فرآوری مواد معدنی ،مدیران این دو مجموعه را
برآن داشت تا در سال  1391رسماً پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر را
تأسیس کنند.
پژوهشـکده سـنگ آهـن و فـوالد گلگهـر در حـال حاضـر دارای  6گـروه
پژوهشـی «زمینشناسـی و معـدن»« ،گندلـه احیـا و فـوالد»« ،فـرآوری»« ،آب
و محیطزیسـت»« ،توسـعه و فـنآوری» و «مدیریـت سیسـتمها» اسـت کـه در
هـر گـروه پژوهشـی بـا شناسـایی کمبودهـا و محدودیتهـای آتـی ایـن صنعـت در
سـطح کشـور و ارائـه راهحلهـای میانمـدت و بلندمـدت بـا اسـتفاده از تجربیـات
و دانـش بینالمللـی ،در توسـعه آتـی ایـن صنعـت نقـش به سـزایی را ایفا می کند.

توانمندی و قابلیتیهای پژهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر
پژوهشـکده سـنگ آهـن و فـوالد گلگهـر علاوه بـر اسـتفاده از تجربيـات
و دانـش توليـد شـده ناشـي از انجـام سـالها كار تحقيقاتـي و همچنیـن تجهيـز
کـردن آزمايشـگاههاي خـود ،توانمنـدی هـاي قابـل ارائـه بـه صنعـت را بـه شـرح
ذيـل داراسـت:
توانمنديهای گروه زمين شناسي و معدن
• انجـام مطالعـات سـنگ شناسـي و كانـي شناسـي (بـا قابليـت تصويـر بـرداري
ديجيتال)
• تهيه انواع مقاطع ميكروسكوپي (نازك – صيقلي و نازك صيقلي و )..
• انجام مطالعات درجه آزادي و بررسي ارتباط نحوه درگيريهاي كانيايي
• برنامهريـزي و انجـام مطالعـات اكتشـاف مقدماتـي و تکمیلـی و همچنیـن ارائه
طرحهـاي اكتشـافي انـواع مـواد معدنـي بهخصـوص ذخایـر سـنگ آهن
• پتانسـيل يابـي ذخایـر سـنگ آهـن بـا اسـتفاده از مطالعـات زمينشناسـي
اقتصـادي پيشـرفته
• تهيـه انـواع نقشـههاي زمیـن شناسـی و توپوگرافـي كوچـك مقيـاس و
بـزرگ مقيـاس
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• انجام مطالعات ژئوفیزیکی (مغناطیس سنجی ،ژئو الکتریک و )...
• برنامهريـزي و مطالعـات پايـداري شـيب ديوارههـاي معـادن (كوتـاه
مـدت  ،بلنـد مـدت)
• انجـام مطالعـات زميـن شناسـي سـاختماني و بررسـي خصوصيـات مكانيكـي
سـاختارهاي زميـن شناسـي
• انجام مطالعات رفتارنگاري و نصب ابزار دقيق در معادن
• انجام مطالعات در زمينه بهينهسازي حفاري و آتشباري در معادن روباز

• انجام انواع تست چرخدنده
• بهدست آوردن دماها و گرادیان حرارتی مناسب جهت پخت گندله
• انجام تست وزن سنجی حرارتی
• انجام آزمایشهای مختلف احیا
• انجـام کلیـه پروژههـای تحقیقاتـی گندلـه  ،احیـاء و فـوالد در جهـت
کاهـش هزینههـای تولیـد و افزایـش تولیـد باکیفیـت و کاهـش خرابـی و
توقـف تجهیـزات

توانمنديهای گروه فرآوری
• طراحی مفهومي مدارهای فرآوری سنگ آهن
• شبیهسازی و مدلسازی مدارهای فرآوری با نرم افزار USIM PAC3.2
• طراحي مفهومي مدارهاي مرتبط با باطلههاي كارخانه سنگ آهن
• انجـام کلیـه آزمایشهـاي جدایـش مغناطیسـی (دیویـس تیـوب،
جداکنندههـای مغناطیسـی آزمایشـگاهی و پایلـوت شـدت بـاال ،پاییـن و
متوسـط ،خشـک و تـر)
• انجـام آزمایشهـاي نيمـه صنعتـي جداكننـده مغناطيسـي گراديـان بـاال بـا
اسـتفاده از جداكننـده مغناطيسـي اسـلون
• آزمایشهـاي گلولـهای و ميلـهاي بانـد ،اسـتارکی (تعییـن شـاخص سـختي
آسـیاهای نیمـه خودشـکن)
• جدایش ثقلی به روش اسپیرال
• آزمایشهـاي فیلتـر خلأ و فشـاری (فیلتـر الروکـس) ،انجـام تسـتهاي
فيلتراسـيون بـا فيلتـر پـرس نيمـه صنعتـي نـوع ممبـران
• بهینهسـازی مدارهای فرآوری سـنگ آهن (آسـیاکنی ،طبقه بندی ،جدایش
مغناطیسی ،فلوتاسیون)
• انجـام آزمایشهـاي بازیابـی آهـن در مقیـاس پایلـوت (خردایـش،
طبقـه بنـدی ،جدایـش ،آبگیـری) بـا اسـتفاده از تجهیـزات نیمـه صنعتـی
موجـود ماننـد :آسـیای گلولـهای و میلـهای ،هیدروسـیکلون ،اسـپیرال،
جداکنند ههـای شـدت پاییـن ،شـدت متوسـط و شـدت بـاالی اسـلون،
فیلتـر ،تیکنـر
• انجـام آزمايشهـاي فلوتاسـيون در مقيـاس آزمايشـگاهي و نيمـه صنعتـي در
ظرفيتهـاي مختلـف و بهصـورت مـدار پيوسـته
• مدارهای پیوسته قابل اجرا در پایلوت
• مدار نرم کنی( سـه واحد آسـیای گلولهای و یک واحد آسـیای میلهای)
• مـدار جدایـش مغناطیسـی (یـک واحـد جداکننـده تـر شـدت متوسـط،
چهـار واحـد جداکننـده تـر شـدت پایین ،یـک واحد جداکننده شـدت و گرادیان
بـاالی اسـلون)
• مـدار فلوتاسـیون جهـت سـولفور زدایـی ( 30واحـد سـلول فلوتاسـیون در
ظرفيـت هـاي  90 ، 25و  280ليتـري)
• مـدار آبگیـری (تیکنـر بـا نـرخ ته¬نشـینی بـاال ،فیلتـر فشـاری نـوع ممبـران
چمبـر ،فیلتـر خلأ درام)
• مدار جدایش ثقلی(اسپيرال)

توانمنديهای گروه توسعه و فناوری
• مدلسـازي و شبيهسـازي تجهيـزات مكانيكـي بـه منظـور رفـع عيـب و بهبود
عملكـرد آنها
• پايش وضعيت تجهيزات و تحليل آنها
• بررسي و پيشنهاد تكنولوژيهاي جديد در حوزه برق و مكانيك
مطالعات شبكه برق
• بررسـي و ارائـه راهكارهـا و سيسـتمهاي جديـد در جهـت بهينهسـازي
مصـرف انـرژي
• بررسي و ارائه راهكار در خصوص بهينهسازي سيستمهاي اتوماسيون صنعتي
• مشاوره پاياننامههاي دانشجويي در حوزه برق و مكانيك

توانمنديهای گروه گندله ،احیا و فوالد سازی
• انجام آزمایشهای پخت در زمینه نمونه های تحقیقاتی کنسانتره
• انجام آزمایشهای پخت گندله در مقیاس آزمایشگاهی
• انجام آزمایشهای گندله شوندگی نمونه های مختلف کنسانتره
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پروژههای شاخص انجام شده در پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر
پـروژه امكانسـنجي اسـتفاده از پيـش فـرآوري در ابتـداي مـدار خـط  5و  6در
مقيـاس آزمايشـگاهي و نيمـه صنعتـي
نتايج :افزايش ريكاوري  %5در مقياس نيمه صنعتي
پـروژه بررسـي تاثيـر كاهـش رطوبـت بـر عملكـرد  HPGRبليـن خـط  5و  6و
امكانسـنجي اسـتفاده از خشـك كـن در مقيـاس آزمايشـگاهي
نتايج :تعيين رطوبت بهينه براي افزايش بلين  600واحدي
پروژه تغيير طرح آسترهای آسیای خودشکن خط  1كارخانه تغليظ
نتايج :كاهش  120ساعته توقفات خط 1
پـروژه ارزیابـی ،اعتبارسـنجی و طبقـه بنـدی پایگاهـی اطالعـات اکتشـافی تـا
رقومی سـازی ،کشـف و ترمیم خالهای اطالعاتی و مدل سـازی ماتریسـی ذخائر
منطقـه گل گهـر
هـدف :جمـع آوری کلیـه اطالعـات زمیـن شناسـی و ژئوفیزیـک موجـود در
ارتبـاط بـا مجموعـه ذخائـر گل گهـر و انجـام اکتشـافات ترمیمـی
پروژه جایگزینی گریتبار فوالدی با طراحی و مواد جدید (پوشش سرامیکی)
نتايـج :افزايـش دو برابري عمر گريتبار
پـروژه پهنهبنـدي و تعييـن مناطـق مسـتعد و بهينـه انجـام عمليـات تغذيـه
مصنوعـي در دشـت قطاربنـه بـا اسـتفاده از GIS
هدف :افزايش آبدهي چاههاي بهره برداري گل گهر
پـروژه ریشـهیابی خرابـی زودهنگام و ارائـه راهکار اصالحی برای کوپلینگهای
نوار نقاله های کارخانه گندله سـازی گلگهر
نتايج :افزايش عمر كوپلينگ به دو برابر
پروژه بررسي جامع باطلههاي خشك و تر در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي
هدف :تعيين ريكاوري واقعي باطلهها
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تولیدکنسانترهوگندلهگلگهرازمرز 25میلیونتنگذشت

سال  1396سالی آکنده از تالش و موفقیت برای خانواده بزرگ گلگهر بود.
ثبت رکوردهای مختلف در تمام زمینههای تولید گواه این مدعا بود که یکی
از بزرگترین افتخارات مجتمع گلگهر یعنی تولید بیش از  25میلیون تن
کنسانتره وگندله را رقم زد.

این موفقیت بزرگ حاصل تالش و به ثمر رسیدن زحمات تمامی همکاران
پیمانکاران و لطف خداوند بود و بار دیگر شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
نشان داد بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی کشور همواره حرفی
برای گفتن دارد.

مهدی کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد:

سنگ آهن پاشنه آشیل صنعت فوالد کشور نیست

برخی تامین سنگ آهن را پاشنه آشیل دستیابی به هدف تولید  55میلیون
تن فوالد میدانند اما رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید دارد؛ اکتشافات جدید
مشکل تامین سنگ آهن را حل خواهد کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو میگوید ،بدیهی است کشور ما شانس بزرگ
در داشتن معادن سنگ آهن دارد 3 .میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن در
کشور وجود دارد که پیش بینی ما در مورد اکتشافات انجام شده است .به
رقم حداقل  50درصد افزایش میرسیم گاز به میزان و قیمت مناسب داریم.
با توجه به سند 1404پیش بینی ما این است که حداقل  10سال بعد هم
با تولید  55میلیون تن مشکل سنگ آهن نداریم ولی پیش بینی ما این
است که با اکتشافات جدیدی که انجام می شود؛ سنگ آهن به میزان
کافی خواهیم داشت .در اکتشافات اخیر در عمق یکی از حفاری هایی
که در فالت مرکزی انجام شده حدود  2میلیارد تن ذخیره سنگ آهن
عمیق رسیدیم پیش بینی میشود در جاهای دیگر هم این عملیات عمیق
را انجام بدیم در معادن حتما ذخایر بیشتری خواهیم داشت ضمن اینکه
با توجه به داشتن گاز و قرار گرفتن صنایع معدنی و فوالدی در کنار آب
خلیج فارس و دریای عمان مصلحت باشد یا از نظر اقتصادی به صرفه
باشد که نهایتا سنگ آهن هم وارد کنیم و این خیلی ازنظر اقتصادی حرف
غیر معقولی نیست.
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وابستگی فوالدسازان هندی به سنگ آهن داخلی

افت رقابتپذیری فوالد هند
با توجه به افزایش قیمت سنگ آهن داخلی هند که اخیرا رخ داد ،رقابتپذیری
ی قیمت سنگ آهن
محصوالت فوالدی هند کاهش یافته است .لیکن پیشبین 
داخلی هند ،روندی کاهشی را نشان میدهد که همین خبر خوبی برای
فوالدسازانی است که اکنون عالوه بر تأمین داخلی ،گزینه واردات سنگ آهن
را نیز در اختیار دارند.
بــه گــزارش «فلــزات آنالیــن» در حــال حاضــر بــازار ســنگ آهــن هنــد بــرای
رفــع تقاضــای خــود ،بــه واردات نیازمنــد اســت امــا بــا رشــد تدریجــی عرضــه در
ســال مالــی جدیــد ،قیمتهــای داخلــی نیــز تحــت تأثیــر ســنگ آهــن وارداتــی
ق ـرار خواهــد گرفــت.
بــا توجــه بــه اینکــه پیشبینــی میشــود قیمــت ســنگ آهــن وارداتــی در پایــان
ســال جــاری ،بــه حــدود  58دالر بــر تــن کاهــش یابــد ،قیمــت ســنگ آهــن داخلــی
نیــز کاهــش خواهــد یافــت .بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت پیشبینــی شــده ب ـرای
ســنگ آهــن وارداتــی ،از حــد تعــادل قیمــت ( 70دالر بــر تــن) کمتــر اســت،
قیمــت داخلــی نیــز همراســتا بــا قیمــت وارداتــی تغییــر خواهــد نمــود .از همیــن
رو ،بــه دلیــل ورود ســنگ آهــن وارداتــی بــا قیمــت پاییــن ،تولیدکننــدگان داخلــی
نیــز بــرای بــاال بــردن رقابتپذیــری خــود ،اقــدام بــه کاهــش قیمــت خواهنــد
نمــود تــا ســهم خــود را از بــازار حفــظ نماینــد.
از آنجایــی کــه اغلــب مــاده اولیــه فوالدســازی هنــد ،از داخــل ایــن کشــور
تأمیــن میشــود ،هزینــه تولیــد فوالدســازان هنــدی (بــه غیــر از شــرکتهای
بزرگــی نظیــر تاتااســتیل و ســیل) بســیار تحــت تأثیــر قیمــت ســنگ آهــن داخلــی
اســت .از همیــن رو قیمــت تمــام شــده ایــن شــرکتها بــا افزایــش قیمــت اخیــر،
بــه شــدت بــاال رفتــه اســت .بــرای بررســی رقابتپذیــری فوالدســازان هنــدی
بــا شــرکتهای فعــال در ســایر کشــورها ،نمــودار زیــر آورده شــده اســت .ایــن
نمــودار کــه بــا توجــه بــه مــدل هزینــه مؤسســه ســی.آر.یو تهیــه شــده اســت،
تغییــرات رقابتپذیــری ورق گــرم نوردشــده در نیمــه نخســت امســال و
ســال قبــل را بــرای فوالدســازان کشــورهای مختلــف نشــان میدهــد .هــر چــه
عــدد اختصــاص داده شــده بــه فوالدســازی هــر کشــور ،بیشــتر باشــد ،میــزان
رقابتپذیــری آن کمتــر خواهــد بــود.
در نمــودار پاییــن مشــاهده میشــود کــه رقابتپذیــری ورق گــرم نــورد

شــده فوالدســازان هنــدی در نیمــه نخســت ســال  2018نســبت بــه همیــن بــازه
زمانــی در ســال گذشــته ،بــه شــدت افــت کــرده درحالــی کــه افزایــش قیمــت
مــواد اولیــه ،تأثیــر بــه مراتــب کمتــری بــر روی فوالدســازان ســایر کشــورها
داشــته اســت.
در راســتای افزایــش رقابتپذیــری فوالدســازان ،طــی ســال گذشــته ،مجــوز
بهرهبــرداری از تعــدادی معــدن ،بــه صــورت مزایــدهای بــه فوالدســازان داخلــی
واگــذار شــد کــه بــا بهبــود موازنــه عرضــه و تقاضــا ،ســبب افــت واردات خواهــد
شــد .بــا ایــن حــال ،انتظــار مــیرود کــه در آغــاز فعالیــت ایــن معــادن ،حجــم
تولیــد آنهــا کــم باشــد و در نتیجــه اثــر بــه ســزایی در افزایــش عرضــه داخلــی
نداشــته باشــند.
شــرکت  JSW Steelواقــع در ســاحل غربــی هنــد ،بزرگتریــن واردکننــده
ســنگ آهــن هنــد اســت ،از ایــن رو ،کاهــش عرضــه داخلــی ،نفــع فراوانــی ب ـرای
ایــن شــرکت خواهــد داشــت .بــا اضافــه شــدن ایــن معــادن بــه چرخــه تولیــد،
میــزان تولیــد ســنگ آهــن در منطقــه کارناتــاکا از  30میلیــون تــن در ســال بــه 35
میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت.
هزینــه حملونقــل ،خصوصــا بــرای فوالدســازانی کــه در قســمتهای
داخلــی هنــد قــرار دارنــد ،عامــل بســیار مهمــی اســت .بــرای
تولیدکنندگانــی کــه در ایــاالت ســاحلی هنــد قــرار دارنــد ،امــا محــل
قرارگیــری آنهــا از بنــدر فاصلــه دارد ،هزینــه حمــل و نقــل میتوانــد
تــا  30دالر بــر تــن بــه هزینــه مــواد اولیــه بیفزایــد .ایــن هزینــه بــاالی
حمــل و نقــل ،از جذابیــت ســنگ آهــن وارداتــی ارزان میکاهــد .عــاوه
بــر تعرفههــای بــاالی حمــل و نقــل جــاد های ،زیرســاختهای ریلــی نیــز
ناکافــی بــوده و در حــال حاضــر ،از شــبکه ریلــی ایــن کشــور بیــش از حــد
تــوان آن ،بهرهبــرداری صــورت میگیــرد.

نمودار  - 1مقایسه رقابتپذیری فوالدسازان کشورهای مختلف
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امینيزاده،
راضیه
بهداشت
کارشناس
حرفهای در شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر
است .وی دارای مدرک
بهداشت
کارشناسی
حرفهای و ارشد مدیریت
است و بیش از  10سال
راضیه امینيزاده
است که در شرکت معدنی و
کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت گلگهر صنعتی گلگهر فعالیت دارد.
امینيزاده درکنار فعالیت اداری خود در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
به ورزش نیز میپردازد .وی در اولين دوره المپیاد ورزشی کارگری بانوان
کشور که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد ،در رشته ورزشی پتانگ شرکت

کرد و توانست مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کند .این دوره
از مسابقات به میزبانی انجمن پتانگ کارگران استان کرمان در شهرستان
رفسنجان با حضور تيم هايي از سراسر كشور برگزار شد.
امینيزاده میگوید امکانات ورزشی بسیار خوبی برای کارکنان شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر در باشگاه ورزشی گلگهر ایجاد شده و درکنار کارکنان خانواده
آنها نیز میتوانند از این امکانات بهره ببرند  .كه هر یک از افراد بسته به همت
خود از این امکانات استفاده میکنند.
وی در ادامه گفت ورزشهای جدیدی طی سال گذشته وارد باشگاه
گلگهر شده ازجمله ورزش پتانگ ،اسكواش و  ...كه نیاز است بر روی این
رشته هاي جدید کار بیشتری صورت گیرد تا از نظر زمین ،امکانات و  ...به
حد مناسبی برسند كه خوشبختانه مسئولین محترم شركت و باشگاه در این
زمینه قول مساعد دادهاند و تالشها و هماهنگي هاي زيادي در اين خصوص
انجام مي دهند .

در روز  24اسفند  ،1396دوره آموزش ارتقاء داوری از درجه یک به ملی به
میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر آغاز شد.
در این دوره  ۲۴داور از سراسر کشور دو روز را میهمان هیات بسکتبال سیرجان
و باشگاه فرهنگی و ورزشی گلگهر بودند و در این دوره شرکت کردند .مربیان این
دوره ورژ آبکاریان رییس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال و نصرتاله جعفریان

مدرس فدراسیون بسکتبال بودند و طی  2روز به آموزش داوران پرداختند.
ورژ آبکاریان رییس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال :امکانات و شرایط
برگزاری این کالس را در حد بینالمللی دانست و گفت :کیفیت و امکانات
این دوره در برخی موارد فراتر از دورههایی است که بنده در سطح بین المللی
حضور داشتهام.
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كيميا آبرسان ياورزمين (كاريز)

شبكه جمعآوري فاضالب شهري سیرجان
به همت گلگهر ساخته خواهد شد
تامي ــن آب بهعن ــوان يك ــي از مناب ــع اساس ــي و حيات ــي زنجي ــره تولي ــد ف ــوالد،
در ايـــران بهدليـــل بحـــران حاصـــل از خشكســـالي در چنـــد دهـــه اخيـــر و
همچني ــن مناب ــع مح ــدود آن در مناط ــق صنعت ــي مرتب ــط ب ــا ف ــوالد ،هم ــواره
بهعن ــوان يك ــي از چالشه ــاي پي ـشروي صناي ــع ف ــوالد مط ــرح ب ــوده اس ــت.
بالطب ــع منطق ــه معدن ــي و صنعت ــي گلگه ــر ه ــم در تامي ــن آب موردني ــاز
ترکیب سهامداران شرکت كيميا آبرسان ياورزمين
خ ــود ب ــا مش ــكالت عدي ــدهاي روبــهرو اس ــت.
تاميـن سـرمايه اوليـه ،ارائـه و تصويـب طـرح اوليـه تصفيهخانـه و همچنيـن آغـاز
با توجه به اينكه  70تا  85درصد منابع آب شـرب شهرسـتان سـيرجان به فاضالب عمليـات اجرايـي شـبكه جمـعآوري فاضلاب ،مجموعـه اقدامـات انجـام شـده تـا
تبديـل و بـه وسـيله چاههـاي جذبـي بـه سـفرههاي آب زيرسـطحي تزريـق ميشـود و كنـون اسـت .سـهامداران شـرکت عبـارت هسـتند از :شـرکت سـرمایهگذاری و
عملا از چرخـه مصـرف خـارج ميشـود ،تجديـد فاضلاب اسـتفاده شـده ميتوانـد توسـعه گلگهـر بـا  51درصـد سـهم ،شـزکت جهـاد نصـر سـیرجانبا 20درصـد سـهم،
راهـكار مناسـبي بـراي تاميـن بخشـي از آب مـورد نيـاز باشـد .از همـه مهمتـر اجراي شـرکت نظـمآوران صنعـت و معـدن بـا  18درصـد سـهم ،شـرکت توسـعه ،عمـران و
پروژه فاضالب و پساب حاصل از تصفيه فاضالب ميتواند به حفظ منابع محدود مدیریت منطقه گلگهر با  5درصد سـهم ،شـرکت سـازمان شـهرداری سـیرجان با 5
آب كمـك موثـري كنـد .ممانعـت از بـاال آمـدن سـطح آبهاي زيرزمينـي و ممانعت درصـد سـهم و شـرکت حملونقـل ترکیبـی گلگهـر بـا 1درصـد سـهم
از آلودگـي آبهـاي زيرزمينـي و نفـوذ بـه منابع آب مصرفي و در نهايت تحقق اصل
 50قانـون اساسـي مبنـي بـر حفاظـت از محيط زيسـت از دیگر دسـتاوردهاي عظيم احداث شبكه جمعآوري فاضالب شهري و احداث تصفيهخانه فاضالب
ح اسـت.
ايـن طر 
یکی از پروژههای این شـرکت ،احداث شـبكه جمعآوري فاضالب شـهري و احداث
لـذا بـا عـزم شـركت معدنـي و صنعتـي گلگهـر مبنـي بـر سـرمايهگذاري در بخش تصفيهخانـه فاضلاب اسـت ،ایـن طرح بـه طول  85كيلومتر و بـا قابلیت جمعآوري
فاضلاب شـهري بـه منظـور انجـام مسـئوليت اجتماعـي خـود در قبـال منطقـه و و تصفيـه روزانـه  53هـزار مترمكعـب فاضلاب از سـال  1396آغـاز شـده و بنابـر
تاميـن بخشـي از آب مـورد نيـاز خـود از محـل فاضلاب شـهري سـيرجان ،تاسـيس برنامهریـزی انجـام شـده تـا سـال  1402بـه پایـان خواهـد رسـید.
يـك شـركت بـا ماموريـت تخصصـي حـوزه آب و فاضلاب ضـروري مينمـود .در درگام ابتدايـي ،اجـراي  85كيلومتـر از ايـن پـروژه بـه شـركت جهـاد نصـر كـه خـود
هميـن راسـتا در سـال  1395شـركت كيميـا آبرسـان ياورزميـن (كاريـز) بـا سـرمايه سـهامدار شـركت كاريز اسـت واگذار شـده اسـت .شـبكه فاضالب شـهري سيرجان
اوليـه 15ميليـارد ريـال تاسـيس گرديـد و فعاليـت خـود را بـا هـدف تاسـيس شـبكه در دو فـاز اجـرا خواهـد شـد كـه فـاز اول آن در محـدودهي پرتراكم شـهر سـيرجان به
فاضلاب شـهري و جمـعآوري فاضلاب شـهر سـيرجان و همچنيـن احـداث پايان خواهد رسـيد .در فاز اول اجراي  388كيلومتر شـبكه جمعآوري فاضالب در
تصفيهخانـه و بـرآورده نمـودن بخشـي از نيـاز صنعـت خـود از پسـاب حاصل ،آغاز محـدودهاي بـه وسـعت  2870هكتاركـه جمعيتـي در حـدود 211هـزار نفـر را شـامل
نمـود .بـه ايـن منظـور طبـق قرارادا منعقد شـده مابين شـركت كاريز و شـركت آب ميشـود احـداث خواهـد شـد .در پايـان ايـن طـرح روزانـه بالغ بـر  26500مترمكعب
و فاضلاب اسـتان كرمـان ،اجـراي شـبكه فاضلاب شـهري سـيرجان به متـراژ  388فاضلاب جمـعآوري و تصفيـه خواهد شـد.
كيلومتـر در فـاز اول و در مجمـوع  647كيلومتـر در كل شهرسـتان و همچنيـن
احـداث تصفيـه خانـه فاضلاب بـا دبـي خر.جـي  600ليتـر بـر ثانيـه در دسـتور كار
ايـن شـركت قـرار گرفتـه اسـت و بهرهبـرداري از ايـن پـروژه بـه مـدت  35سـال بـه
شـركت كاريـز واگـذار شـده اسـت.

قاب گلگهر /شماره هشتم
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