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معرفی شرکت

مسیهايهلولتولیداولگامدروپیشرفتهتکنولوژيبادستیپایینصنایعومسکاتدتولید

مسصنعتدرفناوريتوسعهوانتقال

سودتامین

جهانیکالسباوسهامدارانبرايپایدارسودآوريبامسصنعتدرپیشروومحوردانششرکتی

چشم انداز

ماموریت

جهتدرمسدستیپایینصنایعدرتمامنیمهمحصوالتتامعدنازمستولیدزنجیرهتکمیل
بیشترافزودهارزشایجادوسودآوري

تعهدودتولیفرایندهايدرمحیطیزیستمخرباثراتکاهشجهتبرترتکنولوژیهايازاستفاده
المتسوایمنیاستانداردهايرعایتباآیندههاينسلمنافعجهتدراجتماعیمسئولیتهايبه

جهانومنطقهدربازارسهمافزایشجهتدرشرکتمحصوالتوبازارتوسعه

مشتریانبرايافزودهارزشارتقا

اهداف

تولیدوگذاريسرمایههايهزینهکاهشآن،توسعهوپیشرفتهفناوریهايبکارگیري

محصولکیفیتووريبهرهنوآوري،برگذاريسرمایههايسیاستتمرکز

وهافزودارزشافزایشبازار،دربیشترپذیريانعطافهدفبامسیتمامنیمهمحصوالتتوسعه
شرکتسودآوري

تولیدزنجیرهتکمیلجهتمسمعادندرگذاريسرمایهتوسعه

منطقهوداخلبازاردرشرکتتاثیرگذاريافزایشجهتدرتجاريروابطتوسعه

راهبردها
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جدیدشرکتیعنوانبه)میدکو(خاورمیانههلدینگشرکتهايزیرمجموعهاز)خاصسهامی(ایرانیانمسبابکشرکت
رانتهاستاندرشرکتهاثبتادارهدرریالمیلیارددهبربالغايسرمایهبا1389/04/23تاریخدرمسصنعتدرالتأسیس

.استیافتهافزایشریالمیلیاردهزاردوبهشرکتشدهثبتسرمایهتاکنونورسیدهقانونیثبتبه



مصاحبه با مدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان
943اسفند / 8شماره /خبرنامه توسعه مدیریت

هچراایرانیانمسبابکشرکتدردانشمدیریتضرورت
دانید؟می

بدودر.استبنیاندانششرکتیکاصوألایرانیانمسبابکشرکت
ستأسیبانیانومیدکومحترممدیریت،1389سالدرشرکتتأسیس
روزدانشيبکارگیربااليریسکپذیرشباکهگرفتندتصمیمشرکت

با(لیچینگبایوتانکروشبهمسکاتدهزارتن50تولیدپروژهدودنیا،
زنیو)دنیادرباراولینبرايکاناداEPCMشرکتفردبهمنحصردانش
وفنالندUPCASTشرکتدانشبا(مسیلولهتنهزار12تولیدپروژه

ASMAGحورمدانشبررابناکار،ابتدايهمانازوتعریفرا)اتریش
کامألونهايدانشاینکهاستضروريبنابراین.گذاشتندشرکتبودن

خودبراصنعتیاشلدراجراقابلیتوشوندسازيبومیوشناسایی
درهاانشداینبکارگیريوسازيبومیاتکاءقابلوعملیروش.بگیرند

.استدانشمدیریتازصحیحاستفادهشرکت،

بهتواندمیچقدرشماسازماندردانشمدیریتتحقق
کند؟کمکمیدکوکالناهدافوهااستراتژيتحقق

تولیدايفرایندهتوانستهایرانیانمسبابکشرکتاینکهبهتوجهبا
بهونهدبناکاناداوغربیاروپايمتالورژيروزدانشمبنايبرراخود
ومدیرانهمتبهمسیلولهتولیدکارخانهاکنونهمالهیلطف

انواعتولیدحالدردنیاروزاستانداردهايباشرکتزحمتکشکارکنان
دریزنمسکاتدتولیدکارخانه...انشاءاوباشدمیمسیلولهاقسامو

شرکتاینمنعقیدهبهرسید،خواهدبرداريبهرهبه1395سال
روزدانشبکارگیريوسازيبومیجذب،شناسایی،زمینهدرتواندمی
.باشدمیدکومعظمهايشرکتسایربرايمناسبالگوییدنیا

هستند؟چهدانشمدیریتاصلیمحورهاي
تشناخایرانیان،مسبابکشرکتدردانشمدیریتاصلیمحورهاي

بهآنهاکاملوصحیحآموزششده،خریداريهايتکنولوژيکامل
ولیدي،تفرایندهايدرهادانشاینبموقعومناسببکارگیريوپرسنل

.باشدمیشرکتخدماتیوپشتیبانی

تشویقوسازيفرهنگجهتارشد،مدیربعنوان
پیشنهادهاییحلراهچهمجموعهدربرتردانشکاران

؟کنیدمی
کاريهمبهپرسنلتشویقوسازيفرهنگعاملمهمترینمنعقیدهبه
افرادکهاستایندانشمدیریتبحثبخصوصوامورهمهدر

عیواقمعنیبهوباشندداشتهسازمانبهکمالوتمامتعلقاحساس
بامگرشودنمیمحققمهماینوبدانندکارصاحبراخودکلمه

احساسکارکنانبطوریکهشرکت؛مسئولینرفتاروگفتاردرصداقت
وهاقیتموف،هاضعفیاقوتمشکالت،ومسائلکلیهصادقانهکهکنند

زاجزئیآنهاوشودمیگذاشتهمیاندرآنانباشرکتهايشکست
اینحالتدر.هستندشرکتمعنويوماديهايشکستوهاپیروزي

ازسازمانبهوفايودرستکارينیت،خلوصباافرادکلیهکهاست
.ورزندنمیدریغآناهدافوشرکتبهرسانییاريوکمکهیچگونه

ئولینمسآنهاکناردروکارکنانکهاستمثبتومعنويفضايایندر
بهشرکتتادهندمیخرجبهراخودکوششوتالشتمامسازمان
خدمتدرراخودتجربهودانشتمامپرسنلوبرسدخودعالیهاهداف

راشرکتموفقیتوسربلنديزیراکه،دهندمیقرارخودهمکاران
دننرسیوموفقیتعدمنکردهخدایییاوخودموفقیتوسربلندي

.دانندمیخودشکستوموفقیتعدمرا،خوداهدافبهشرکت

ایرانیانمسبابکشرکتدردانشخلقشمانظراز
پذیرید؟صورتواحدهاکدامدربایستی

جدیدوونبسیارایرانیان،مسبابکشرکتدرتولیدفرایندهايکلیه
تولیدي،ازاعمشرکتواحدهايهمهدراستالزموباشندمی

نایشرکت،خبرهوکردهتحصیلکارکنانخدماتی،وپشتیبانی
مناسبوريرهبهیکبابتوانیمتاگیرندبکارومطالعهبخوبیرافرایندها

.یابیمدستشرکتدرمنطقیافزودهارزشبه

مهندس علی کارگر

مدیر عامل شرکت بابک مس ایرانیان



کاتد مسکارخانه تولید 

کارخانه کاتد مس شهربابکاحداث :عنوان پروژه
تن کاتد مس در سال50000 :کارخانهظرفیت 

مس ایرانیانشرکت بابک :کارفرما
ناوبشرکت ت/ شرکت مهندسین معیارصنعت خاورمیانه :پیمانکار/مشاور

)کانادا(EPCMشرکت  : تجهیزات اصلیسازنده
لیچینگتانک بایو  :تولیدتکنولوژي 

کیلومتري شمال شهرستان شهربابک23 :پروژهمکان 
70% :درصد پیشرفت پروژه

مزایاي روش   
ینگبایو تانک لیچ

هزینه  
سرمایه گذاري  

کمتر

کاهش آالینده  
هاي زیست 

محیطی

نیاز به فضاي 
فیزیکی کمتر

نیاز به تجهیزات
کمتر بدلیل حذف
برخی فرایندها
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تانک لیچینگ مس به روش بایو مختلف کارخانه تولید کاتد هاي بخش

خردایشورمنظبهشدنهمگنومخلوطازپسوگردیدهدپوشده،خریداريکنسانترهقسمتایندر.استسازيهمگنبخشکارخانه،واحداولین
.شودمیمنتقلخردایشبخشبهمجدد

ترحالتبهخردایشیاتعملکهآنجاییاز.گیردمیقرارخردایشعملیاتتحتشدهتهیهکنسانترهبیولیچینگ،بخشدرمسباالتربازیابیمنظوربه
.شودمیدهیخوراكعموديايگلولهآسیايدوبهآنجاازوشدهسازيآمادهمخزنواردBlendingواحدازخروجازپسکنسانترهباشد،می

بلندینگ و 
خردایش

بیولیچینگ و 
افزودن باکتري

مخازنبهريباکتحاويمحلولآنها،مناسبرشدازپس.شونددادهپرورشمعقولیحدتاهاباکتريبایدابتدابیولیچینگعملیاتانجامبراي
اینبهآبویداسافزودنباسپس.شودمیدهیخوراكمخازناینبهنیزشدهخردکنسانترههمزمان.یابدمیانتقالبیولیچینگ)راکتورهاي(دارهمزن

.یابدمیانتقالآبگیريواحدبهمخازنانتهايدرپالپبیولیچینگعملیاتانجامازپس.شودمیآغازبیولیچینگعملیاتمخازن،

آبگیري  
)پرسفیلتر/تیکنر(

ولیچینگبیبخشازشدهخارج)جامدذراتواسیديمحلولمخلوط(پالپبیولیچینگ،عملیاتپسماندومسحاوياسیديمحلولجداسازيجهت
منتقلسازيخنثیواحدبهPLSهمانیااسیديمحلول.شودمیجداهمازجامدذراتومحلولاعظمبخشتیکنرهادر.شودمیتیکنرهاوارد
جامدوشدهکاملPLSوجامدجدایشعملیاتپرسفیلتربخشدر.شودمیهاپرسفیلترواردبیشترآبگیريجهتنیزتیکنرریزتهجامد.شودمی

.شودمیارسالواحداینبهنقرهوطالگرانبهايفلزاتبازیابیجهتاولیهپسماند

خنثی سازي و 
مجدد،بگیريآوعملیاتاینازپس.گیردمیقرارآهنحذفوسازيخنثیعملیاتتحتبخشایندرپرسفیلتروتیکنرهاازشدهآوريجمعPLSحذف آهن

PLSحوضچهبهمسیونحاويPLSشودمیوارد.

SX
)استخراج حاللی(

EW
)الکترووینینگ(

PLSحوضچهازPLSبخشواردSXدرموجودمسغلظتعملیات،مرحله5ازپسواحدایندر.شودمیPLSسایرنیزویافتهافزایش
بسیارهايصیناخالنیزومسیونباالییمیزانحاويکهشودمیتولیدالکترولیتمحلولعملیات،اینازپسکهشودمیزدودهآنهايناخالصی

.استعناصرسایرازکمی

وشدهالکترونشدنآزادسبببرق،جریاناعمال.گیردمیقرارالکتریکیجریانتحتEWبخشبهورودازپسمسازغنیالکترولیتمحلول
.هنددمیتشکیلرامسکاتدویافتهترسیبکاتدهايورقرويبرمسفلزصورتبهالکترونجذبازپسمحلولدرموجودمسهايیون
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کارخانه تولید لوله مسی

کارخانه لوله مسی شهربابکاحداث :عنوان پروژه
میلی متر24تا 6سال انواع لوله هاي مسی از قطر تن در 12000 :کارخانهظرفیت 

مس ایرانیانشرکت بابک :کارفرما

شرکت تناوب/خاورمیانهشرکت مهندسین مشاور آب و محیط :پیمانکار/مشاور
شرکت (و آتبین ) اتریش(Asmag،)فنالند(Upcastشرکت هاي 

)ایرانی با فناوري اروپاي غربی :  تجهیزاتسازندگان

و والی سرد متتولید لوله مادر، کشش هاي ریخته گري قائم روش 
آنیلینگ نهایی :تولیدتکنولوژي 

کیلومتري شمال شهرستان شهربابک23 :پروژهمکان 

97% :هدرصد پیشرفت پروژ

مقایسه روش هاي متداول تولید لوله هاي مسی

بابک مس ایرانیان

مزایاي روش  
و ریخته گري قائم
کشش متوالی 

هزینه  
یه  سرمایه گذاري اول
و جاري کمتر

کاهش مراحل  
دن تولید و آسانترش
ولهفرآیند تولید ل

متر  نیاز به زیربناي ک
براي ماشین آالت

کاهش مصرف  
انرژي و نیروي 
دانسانی خط تولی
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Cast & Drawلوله مسی به روش هاي مختلف کارخانه تولید بخش 

منتقلذوبکورهینزدیکبهلیفت تراكازاستفادهباانبارشدهکاتدهايازمعینیتعدادآنها،توزینوکارخانهبهکاتدهايورقورودازپساولمرحلهدر
استکافینابراینبمی گیرد،انجامکورهمخصوصجرثقیلازاستفادهباکورهدرونبهکاتدبارگذاري.می گیرندجايبارگیريویژهسبددروندروشده
کورهیکیمکانچرخشکمکبهمذابموادذوب،کورهدرآنهاذوبوکاتدهابارگذاريبا.گیردقرارخودمناسبمحلدرکاتدهابارگیريویژهسبدکه

.می گیردانجاممادرلولهتولیدفرآیندآن،ازپسومی شوندمنتقلنگهدارندهالقاییکورهبهذوب

ریخته گري   
)تولید لوله مادر(

دستگاه کشش  
کیلونیوتن120

روشیازتفادهاسباتغییرفرآینداین.می پذیردانجاملوله هاقطرتغییرپالگ ها،ودايازمجموعه ايازآن هاعبورولوله هاسردکششبامرحلهایندر
وقطراینکهبهتوجهاب.می کندتغییرآنضخامتولولهقطرمی شود،کشیدهکهلوله ايگرفتنقرارفشارتحتباکهنحواینبهمی گیرد،انجامساده

یاسريصورتبهجداگانهماشیندودرقطرتغییرفرآیندباشد،داشتهمادرلولهضخامتوقطربازیاديتفاوتاستممکننیاز،موردمناسبضخامت
.می گیردانجامموازي

یانیکوره آنیلینگ م
تاکردآزادراودمی شایجادلولهدرطولکهپسمانديتنش هاياستالزمرواینازمی گیرد؛انجامسردصورتبهپیشینمرحلهدرلولهکششفرآیند
می کنندعبورمیانیینگآنیلکورهداخلازپیوستهجریانیکصورتبهلوله هامنظوربدینباز گردد،خوداولیهحالتبهمستغییریافتهفیزیکیخواص

.می شودتأمینمرحلهایندرنظرموردخواصوشدهآزادتنش هاآن،ازحرارت گیريباو

وقطربهوجهتباکششدفعاتتعدادکهتفاوتاینبامی گیردانجامخطابتدايکششدستگاه هايهمانندلوله هاکششفرآیندماشینایندراسپینربالك
.یابدافزایشمی تواندنیاز،موردنهاییضخامت

ماشین لول 
ماشین  /وایندر

سازي نهاییآماده

کوره آنیل نهایی

.داردعهدهبرراکپن کیوايشاخهلوله هايتولیدوظیفهنهایی،آماده سازيماشینومی آورددرکویلشکلبهراتولیديلوله هايوایندر،لولماشین

به)تقیممسلوله هاياغلبمانند(ندارندنهاییحرارت دهیبهنیازيکهمحصوالتیواستآمادهابعادوشکللحاظبهنهاییفرآوردهمرحلهایندر
دمیدنواکسیژنازگخارج کردنباکورهایندر.شوندحرارت دهینهایی،آنیلینگکورهدربایدمحصوالتباقیامامی شوند،منتقلبسته بنديبخش

مدتیبرايکند،میمشخصاستانداردکهآنیلینوعبنابرنهاییمحصوالتمی شود،مسشدناکسیدازجلوگیريباعثکههیدروژنونیتروژنگاز
بنديبستهخشببهتولیديمحصولنوعسههرانتهادر.شودآن هافیزیکیخواصبازیابیبهمنجرحرارتیعملیاتتامی مانندکورهداخلدرمعین

.شوندمیمنتقل

تولید لوله مسی به
ش 

رو
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بارگذاري . 5
ر بسته هاي دانشی ب
روي نرم افزار 
مدیریت دانش

text

تدوین کتاب . 4
جامع تجارب پروژه 
احداث کارخانه بابک

مس
28%

انجام مصاحبه هاي. 3
استخراج دانش و 

بمستندسازي تجار
90%

شناسایی و . 2
استخراج 

موضوعات 
دانشی اصلی و 
سرفصل هاي 
گزارش نهایی

90%

تشکیل تیم .1
اجرایی، مطالعات 
اولیه، شناسایی و 
برنامه ریزي پروژه

100  %

رانیانمس ایمدیریتی شرکت بابک مراحل طرح مستندسازي تجارب 

پروژه مستندسازي تجارب مدیریتی

ذهندرسازمانیدانش هاي%60ازبیش
وضمنیصورتبهکهاستمستترکارکنان

.می باشدپنهان

انش،دمدیریتدرگام هاکلیدي ترینازیکی
Knowledge(دانشاستخراج Acquisition(

دافرااینتجاربودانش ثبتوخبرگانذهناز
اینبهمراجعهباهمگانکهاستگونه ايبه

احتمالیخطاهايوچالش هابهنسبتتجارب،
وخطاهابازآزماییدچاروشدهآگاهپیش رو

زشارباازیکی.نگردندشدهحلقبالچالش هاي
ساختارهايوپروژ ه هادانشی،منابعترین

.باشندمیپروژه محور

سببپروژههرخاصویژگی هايوماهیت
همتاسفانکهمی گردددانش هاییوتجاربخلق

وقتنداشتنوخبرگانبااليآمدورفت دلیلبه
یتجاربچنینعموماپروژه،اجرايحیندرکافی
وفراداومی شوندسپردهفراموشیبهنشده،ثبت

جددمخلقوتولیدسنگینهزینهبایدسازمان ها
.شوندمتحملرادانش هاوتجارب

دهشتولیدهايدانشارزشمندترینازیکی
کهزیرااستمدیریتیهايدانشها،پروژهدر

زابسیاريدرهاپروژهشکستوموفقیتعلت
مالی،هايزمینهدرمدیریتیتصمیماتموارد،

.است...وتدارکاتانسانی،منابعریسکها،

زمانهاییدرمدیرانتوسطتصمیماتاین
ارپروژهمسیرخودايزاویهاثرباوشدهاخذمهم
ایندیگرسوياز.کنندمیدگرگونیدچار

یککلیديهايآموختهدرسکههاتصمیم
چالشهايبحبوحهدرشوند،میمحسوبپروژه
سپردهفراموشیبهراحتیبهطرحهاپیاپی

.شوندمی
تالشیپروژهمدیریتیتجاربمستندسازي

درسکاملاستخراجبرايیافتهساخت
دستومدیرانذهنازپروژهیکهايآموخته

.باشدمیطرحدرگیردراندرکاران
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اخبار میدکو و شرکتهاي زیرمجموعه
949اسفند / 8شماره /خبرنامه توسعه مدیریت

ازیکیعنوانبهمیدکوگردید،برگزاراسفندماه18تا15تاریخازکهکنفرانسایندر
Bestوتجاربارائهبهآوري،نوبخشدربرگزیدهشرکت هاي Practiseپرداختخودهاي.

حضور میدکو در پنجمین کنفرانس مدیریت ارزش آفرین دانش، نوآوري و
(MAKE)سرمایه فکري

ىهاسیستمخصوصدرمیدکوهلدینگکارکنانومدیراناندیشىهماولین
شدربرگزامیدکوهلدینگتئاترآمفىسالندراسفندماه19تاریخدرمدیریتى

.گردیدخواهدبرگزار95سالدرنیزدومجلسهو

ص  اندیشى مدیران و کارکنان هلدینگ میدکو در خصوبرگزاري هم 
سیستم هاى مدیریتى

یناولدرمانا-ایرانیانصنایعنوسازيوگسترشساختمانیشرکت
بهموفق(KMIRAN)دانشمدیریتملیجایزهفرآینددرخودحضور
.گردیدبرنزینتندیسوافتخارلوحکسب

جایزه ملی مدیریت دانشبرنزین تندیس کسب لوح افتخار و
توسط شرکت مانا

ال 
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,ISO9001)سیستمبروزرسانیواستقرار• ISO14001, OHSAS18001)IMS5وSتابعهکارخانجاتوهاشرکتدر
MAKEارزیابیمدلمبنايبردانشمدیریتسیستماستقرار•

میدکودرچابکویادگیرندهسازمانتوسعه•
نوآوريمدیریتنظامسازيپیادهوطراحی•
دانشیفرآیندهايایجادجهتدرمیدکوفرآیندهايبروزرسانیوبهبود•
ISOپروژهمدیریتاستقرار• محورپروژهتابعههايشرکتدر21500
اندرسیدهتولیدبهکهکارخانجاتیدرISO50001انرژيمدیریتاستقرار•


