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ــود  ــا ي خ ــوال و دارائیه ــه ام ــر دارد » بیم ــام( در نظ ــهامي ع ــر )س ــي گل گه ــي و صنعت ــركت معدن ش

ــه شــرکت بیمــه گــر واجــد شــرايط )شــعب  در ســال 1402-1401« را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي ب

ــن  ــايت اي ــه وبس ــه ب ــناد مناقص ــذ اس ــت اخ ــد جه ــي توانن ــان م ــه متقاضی ــذا کلی ــد. ل ــذار نماي ــزی( واگ مرک
ــود  ــده دانل ــه و مزاي ــش مناقص ــور را از بخ ــناد مذک ــه و اس ــانی WWW.GEG.IR   مراجع ــه نش ــرکت ب ش
نماينــد. آخريــن مهلــت تحويل پاکات ســاعت 14 روز يکشــنبه مــــورخ 1401/08/08 در محــــل دفترکمیســیون 
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد. بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه 
روز يکشــنبه مــورخ 1401/08/01 مقــرر شــده اســت. ضمنــاً فرمــت ضمانــت نامــه هــای مــورد تهیــه مــی بايســت 
عینــأ مطابــق بــا فرمــت ارائــه شــده در اســناد مناقصــه باشــد. شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهــر در قبــول يــا 

ــدون جبــران خســارت مختــار مي باشــد.  ــه ذکــر دلیــل و ب ــاز ب ــدون نی رد هــر يــك از پیشــنهادات ب

 آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده

شماره 1401/33/ع

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

،،

ــل  ــت و حم ــدن، صنع ــان مع ــی دانش بنی ــگاه تخصص ــن نمایش                اولی
نقــل کرمــان روز گذشــته، ۲۳ مهــر مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن 
ــگ شــرکت گل گهــر، شــرکت  ــا حضــور پررن ــان ب المللــی جنــوب شــرق در کرم
هــای منطقــه، مدیــران منطقــه گل گهــر و مســئولین اســتانی آغــاز بــه کار کــرد. 
ادامه در صفحه  2 

شرکت مس با هدف کمک به تحقق شعار 
سال برگزار کرد:

نشست هم اندیشی بهره برداری 
از قابلیت های مراکز نوآوری و 

شرکت های دانش بنیان

ارتقا عملکرد تخلیه و بارگیری در 

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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ــتار  ــارت خواس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزي
ماشــین های  راهبــردی  تــا ســند  آن شــد 
ــازی  ــدن و راه س ــت مع ــش صنع ــف بخ مختل
ــاه  ــت آبان م ــه نخس ــازی نیم ــاختمان س و س

ــود. ــن ش ــی و تدوي طراح

ســید رضــا فاطمــی امیــن« امــروز در جلســه 
ــی  ــردی ماشــین آالت معدن ــن ســند راهب تدوي
ــه  ــزود: امســال وزارت صمــت ب ــازی اف و راه س
دنبــال اجــرای يــك سیاســت متــوازن در 
حمايــت از ماشــین آالت صنعتــی، معدنــی، 
راه ســازی و ســاختمان ســازی  کشــاورزی، 
اســت و در ايــن زمینــه در نظــر داريــم در هــر 
حــوزه ای کــه ظرفیــت ســاخت داخــل وجــود 
دارد اســتفاده کــرده و هــر کجــا کــه کمبــودی 

ــود. ــن ش ــق واردات تامی ــت از طري هس
فاطمــی امیــن تاکیــد کــرد: بــرای وزارتخانــه 
ــه  ــزات در هم ــین آالت و تجهی ــادرات ماش ص
ــژه ای برخــوردار اســت. حوزه هــا از اهمیــت وي

ــد  ــادرات از دو بع ــرد: ص ــان ک وی خاطرنش
تامیــن ارز کافــی بــرای تامیــن مايحتــاج و 
ــطح  ــور در س ــه کش ــدرت دادن ب ــن ق همچنی

دارد. آورده  و  اهمیــت  بین المللــی 
وزيــر صمــت يــادآور شــد: در ســال گذشــته 
ــت از  ــدون نف ــادرات ب ــارد دالر ص 4۸.۵ میلی
ــال  ــه امس ــه در پنج ماه ــد ک ــام ش ــور انج کش
ــل  ــت و در مقاب ــته اس ــد داش ــد رش 24 درص
ــارد  ــته ۵2 میلی ــال گذش ــور در س واردات کش

ــوده اســت. دالر ب
کشــور  يافتــن  قــدرت  داد:  ادامــه  وی 
صــادرات  طريــق  از  بین المللــی  ســطح  در 
محصوالتــی مثــل مــواد خــام و اولیــه يــا 
ــول و  ــوالدی، متان ــمش ف ــر ش ــام نظی نیمه خ
ــوان  ــد بت ــه باي ــود، بلک ــق نمی ش ــره محق غی
ــوری  ــر کش ــه کمت ــرد ک ــادر ک ــی ص کاالهاي
ــه  ــت و ب ــد آن اس ــه تولی ــادر ب ــان ق در جه
ــوزه  ــوالت ح ــن محص ــی از اي ــد يک ــول ق ط

ماشــین آالت اســت

فعاالن ماشین آالت راه سازی و  	
معدنی چه گفتند؟

در ايــن جلســه »امیــن زاده« رئیــس انجمــن 
ــت:  ــدگان ماشــین آالت راه ســازی گف تولیدکنن
در ســال جــاری سیاســت گذاری وزارت صمــت 
و تعرفــه گذاری هــای انجــام شــده بــه ســمتی 
ــوده کــه ديگــر ســاخت داخــل ماشــین آالت  ب

ــت. ــی اس بی معن
داخلــی  صنعتگــران  امــروز  گفــت:  وی   
و  شــده  توانمنــد  معکــوس  مهندســی  در 
به جــز موتــور و گیربکــس، ســاير قطعــات 
ماشــین آالت راه ســازی را می تواننــد در داخــل 

ــد. ــد کنن ــور تولی کش
انجمــن  ريیــس  »فاطمــی«  همچنیــن 
ــین آالت  ــدگان ماش ــدگان و واردکنن تولیدکنن
اســتخراج  خواســتار  ســاختمانی  و  معدنــی 
ســفارش گــذاری در شــرکت خارجــی و انجــام 
واردات شــد و گفــت: در ايــن صــورت می تــوان 
ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــا نی ــس خارجی ه از فاينان

کــرد:  خاطرنشــان  صنفــی  مقــام  ايــن 
فناوری هــای  از  می تــوان  صــورت  ايــن  در 
روز ماشــین آالت نیــز اســتفاده و حتــی بــا 
مهندســی معکــوس آنهــا را بومی ســازی کــرد.

وی، تفــاوت ماشــین آالت نــو و ماشــین آالت 
دســت دوم بــا پنــج ســال کارکــرد در موضــوع 
ــی  ــه اضاف ــارد دالر هزين ــوخت را ۳.۹ میلی س
دســتگاه  هــزار   1۷ مقیــاس  در  گازوئیــل 

ــرد. ــوان ک عن
در ايــن جلســه نیــاز کشــور بــه ماشــین آالت 
ــوان و  ــد راه ســازی 16 هــزار دســتگاه عن جدي
اعــالم شــد: میانگیــن ســنی ماشــین آالت 
راه ســازی 26 ســال اســت کــه مشــکالت 
ــود آورده  ــه وج ــا ب ــداری راه ه ــادی در نگه زي

ــت. اس

وزیر صمت:
تدوین سند راهبردی 

ماشین آالت مختلف صنعتی 
ــان و معدنی تا ۱۵ آبان ــی دانش بنی ــگاه تخصص ــن نمایش اولی

ــان روز  ــل کرم ــل نق ــت و حم ــدن، صنع مع
ــی  ــل دائم ــاه در مح ــر م ــته، ۲۳ مه گذش
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی جنــوب شــرق 
در کرمــان بــا حضــور پررنــگ شــرکت 
ــران  ــه، مدی ــای منطق ــرکت ه ــر، ش گل گه
منطقــه گل گهــر و مســئولین اســتانی آغــاز 

ــرد.  ــه کار ک ب

در آيیــن افتتاحیــه ايــن نمايشــگاه کــه بــا 
در  کرمــان  مــردم  نماينــده  اســتاندار،  حضــور 
ــود،  ــراه ب ــتانی هم ــات اس ــی مقام ــس و برخ مجل
معــاون بهره بــرداری گل گهــر بــه عنــوان يکــی 
از ســخنرانان مراســم گفــت: گل گهــر يکــی از 
رســالت های اصلــی خــود را در حــوزه توســعه 
ــگاه  ــاد جاي ــا ايج ــه ب ــرده ک ــف ک ــاوری تعري و فن
ــده  ــام ش ــاص انج ــورت خ ــاوری بص ــت فن مديري

ــت.  اس
 جعفــر رفیعیــان بــا اشــاره بــه برگــزاری رويــداد 
ــرار  ــزود: ق ــر اف ــه گل گه ــای فناوران ــده ه ــی اي مل
اســت ايــن رويــداد در دی مــاه برگــزار شــود و تــا 
ــن  ــده و همی ــت ش ــده درياف ــدود 100 اي االن ح
ــوت  ــال دع ــان فع ــش بنی ــای دان جــا از شــرکت ه
ــرداری  ــافات، بهره ب ــای اکتش ــم در زمینه ه می کنی
از معــدن، ماشــین آالت معدنــی، خطــوط فــرآوری 
ــه داشــته  ــده ای ک ــر اي ــه و… ه کنســانتره و گندل
باشــند تــا پايــان مهرمــاه فرصــت دارنــد بــه 

ــد.  ــال کنن ــزی ارس ــه مرک دبیرخان
وی ادامــه داد: ايــن را بــه عنــوان رســالت بــرای 
خودمــان میدانیــم کــه گل گهــر عــالوه بــر تولیــدی 
ــم  ــم ه ــد عل ــه تولی ــد، ب ــی ده ــام م ــه دارد انج ک
پايبنــد باشــد. باتوجــه بــه نامگــذاری امســال 

ــم  ــاال بتوانی ــری انش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تدبی ب
از طريــق جــذب شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــك کار  ــی اش ي ــه خروج ــی ک ــده هاي ــری اي يکس
ــا و  ــرکت م ــرای ش ــی را ب ــد و ارزش ــی باش اجراي

ــیم.  ــته باش ــد، داش ــق کن ــور خل کش
رفیعیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت 
ــت: در  ــاوری گف ــوزه فن ــر در ح ــه در گل گه گرفت
حــوزه فنــاوری نســل چهــار گل گهــر پــروژه هــای 
قابــل قبولــی تعريــف کــرده اســت. در زمینــه 
ــط  ــه توس ــی ک ــراک 60 تن ــك ت ــازی ي ــی س بوم
شــرکت داخلــی دلتــا ماشــین بــا مشــارکت شــرکت 
گهرهمــکار يکــی از شــرکت هــای زيرمجموعــه گل 
ــق  ــر موف ــر آن گل گه ــالوه ب ــد. ع ــام ش ــر انج گه
ــه ســاخت يــك دســتگاه يــدک کــش شــده کــه  ب
ــار از  ــن ب ــا 1۵0 ت ــی 1۳0 ت ــه جاي ــی جاب تواناي

ــزرگ را دارد.  ــای ب ــل ه ــا و بی ــل ه ــه دري جمل
ريیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس و نماينــده 
ــن  ــز در اي ــان در مجلــس شــورای اســالمی نی کرم
مراســم گفــت: در دهــه ۸0 تــا ۹0 بزرگتريــن 

ــری  ــان خب ــود آن زم ــر ب ــتان گل گه ــرکت اس ش
ــن  ــا االن در اي ــود ام ــوالد نب ــه و ف ــد گندل از تولی
مجموعــه اتفاقــات بزرگــی رقــم خــورده کــه بســیار 

ــت.  ــتودنی اس س
ــا بیــان اينکــه امــروز  محمدرضــا پورابراهیمــی ب
ــور  ــوالد کش ــب ف ــه قط ــل ب ــان تبدي ــتان کرم اس
شــده اســت، گفــت: فقــط در منطقــه گل گهــر 24 
ــه  ــن گندل ــون ت ــانتره، 1۸ میلی ــن کنس ــون ت میلی
ــن فــوالد ســاالنه تولیــد مــی شــود  و ۷ میلیــون ت
ــیار  ــت بس ــه حرک ــك ده ــول ي ــی در ط ــن يعن اي
گســترده ای در فراينــد اســتفاده از ذخايــر معدنــی 
ــه  ــر انجــام شــده اســت ک ســنگ اهــن در گل گه
ــن  ــار اي ــد کن ــا و اکتشــافات جدي ــت ه ــر ظرفی اگ
آمــار قــرار بگیــرد ببینیــد چــه اتفــاق عظیمــی مــی 

افتــد. 
ــا اشــاره  ــن ب ــن آيی ــز در اي ــان نی اســتاتدار کرم
بــا  اينکــه مديرعامــل گل گهــر، مديــری  بــه 
جســارت و ريســك پذيــری اســت گفــت: مهنــدس 
ــه در  ــت ک ــمندی اس ــر ارزش ــا مدي ــی واقع عتیق

حــوزه ارتبــاط صنعــت و معــدن بــا علــم و فنــاوری 
پیشــگام بــوده و همــواره نظــر مســاعد داشــته 

ــت.  اس
ــر  ــرکت گل گه ــه ش ــد از غرف ــداکار در بازدي  ف
ــه گل  ــه مجموع ــان اينک ــا بی ــگاه ب ــن نمايش در اي
ــی  ــای بســیار بزرگــی در توســعه صنعت ــر کاره گه
معدنــی، بومی ســازی و دانــش بنیــان را شــروع 
کــرده اســت، گفــت: ايــن مجموعــه مديــران موفــق 
ــن  ــه اي ــی ب ــناخت خوب ــه ش ــزه ای دارد ک و باانگی
ــد  ــان باي ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد. ش ــوزه دارن ح
ــای شــان  ــی ه ــا و تواناي ــت ه ــد ظرفی ــالش کنن ت
ــن  ــر اي ــلما گل گه ــه مس ــرا ک ــد. چ ــت کنن را ثاب
آمادگــی را دارد بــا عقــد قراردادهايــی بــه افزايــش 
ــتان و  ــان اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا ش ــم ب تفاه

ــد.  ــا، کمــك کن ــردن آن ه ــا ک توان
نمايشــگاه تخصصــی دانــش بنیــان معــدن، 
ــاه در  ــا 26 مهرم ــان ت ــل کرم ــل نق ــت و حم صنع
محــل دائمــی نمايشــگاه هــای بیــن المللــی جنــوب 

ــت.  ــر اس ــان داي ــرق در کرم ش

در بازدید از نمایشگاه دانش بنیان معدن و صنعت کرمان عنوان شد؛ 

تقدیر استاندار کرمان از مشارکت حداکثری گل گهر در حوزه دانش بنیان

شرکت مس با هدف کمک به تحقق شعار سال برگزار کرد:

نشست هم اندیشی بهره برداری از قابلیت های مراکز نوآوری
 و شرکت های دانش بنیان

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 
راســتای تحقق شــعار امســال و تاکیــدات مقام 
ــه  ــی( در زمین ــه العال معظــم رهبــری )مــد ظل
ــت  ــزاری نشس ــه برگ ــدام ب ــان، اق ــش بنی دان
ــرداری از  ــره ب ــوع »به ــا موض ــی ب هم اندیش
قابلیت هــای مراکــز نــوآوری و شــرکت های 

دانش بنیــان کــرد.

ــوع  ــا موض ــی ب ــم انديش ــت ه ــتین نشس نخس
ــرداری از قابلیــت هــای مراکــز  راهبردهــای بهــره ب
ــوآوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــرکت  ن
ملــی صنايــع مــس ايــران روز ســه شــنبه 1۹ 
مهرمــاه بــا حضــور جمعــی از مديــران و کارشناســان 
و  شــهربابك  سرچشــمه،  تولیــدی  مجتمع هــای 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــش بنی ــوزه دان ــونگون در ح س
ــر  ــا تاکیــد ب ــن جلســه مهــدی شايســته ب  در اي
اهمیــت موضــوع توســعه همــکاری بــا شــرکت هــای 
ــاد  ــات اقتص ــرن 1۹ ادبی ــت: از ق ــان گف ــش بنی دان

دانايــی محــور در جهــان شــرکت گرفــت از آن پــس 
ــی  ــن موضــوع اقتصــاد مبتن ــد ژاپ کشــورهايی مانن
ــاده  ــال و پی ــد دنب ــور ج ــه ط ــن آوری را ب ــر ف ب
کردنــد و اتفاقــات شــگرفی در اقتصــاد آنــان صــورت 

گرفــت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه منويــات مقــام معظــم 
رهبــری در زمینــه ضــرورت توجــه بــه مقولــه علــم 
ــت  ــد نهض ــی مانن ــد واژه هاي ــزود: کلی ــش، اف و دان
ــاد  ــه اقتص ــام ب ــم و اهتم ــد عل ــزاری، تولی ــرم اف ن
ــه مــرور  ــه عنــوان يــك گفتمــان ب ــان ب ــش بنی دان
در ادبیــات نخبــگان علمــی و دانشــگاهی جــای 
ــا  ــال ب ــعار س ــن ش ــتا تعیی ــن راس ــت. در همی گرف
ــن  ــان و اشــتغال آفري ــش بنی ــد، دان ــت تولی محوري
ــم  ــا داري ــه بن ــه مطــرح شــده ک از ســوی معظــم ل
ــم را در  ــن مه ــق اي ــرای تحق ــی ب ــه عملیات برنام
شــرکت ملــی صنايــع مــس بــه عنــوان يــك شــرکت 

ــازيم. ــاری س ــور ج ــران در کش پیش
شايســته بــا بیــان ايــن کــه پیــاده ســازی شــعار 
امســال در صنعــت بــزرگ مــس کشــور مــی توانــد 
حائــز اهمیــت باشــد، اظهــار کــرد: بايــد در راســتای 
اجرايــی شــدن شــعار امســال بــا تعريــف مشــترک، 
ــاذ  ــرکت اتخ ــانی را در ش ــرد يکس ــت و راهب سیاس

نمايیــم.
وی بــا اشــاره بــه بازديــد صــورت گرفتــه از 
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی شــهید ســتاری در 
ــران  مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: فعــاالن، مدي
و کارشناســان ايــن حــوزه زحمــات زيــادی در مرکــز 
ــی را  ــات خوب ــیده و اقدام ــمه کش ــوآوری سرچش ن
انجــام داده انــد؛ بــه اعتقــاد مــن تجربیــات بدســت 
آمــده مــی توانــد بــه مجتمــع هــای مــس ســونگون 
ــن  ــاه تري ــده و در کوت ــل ش ــز منتق ــهربابك نی و ش

ــك شــويم. ــوب نزدي ــه نقطــه مطل ــان ب زم
ــا  مشــاور برنامــه ريــزی و توســعه کســب و کار ب
ــت:  ــای موجــود گف ــر اشــتراک فرصــت ه ــد ب تاکی
بايــد از پتانســیل موجــود در مجتمــع هــا اســتفاده 
ــرداری  ــره ب ــکاری و به ــرای هم ــه را ب ــرد و زمین ک
ــی و  ــان محل ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــز و ش از مراک

ــق فراهــم ســاخت. شــرکت هــای موف
وی گفــت: بــه طــور قطــع اگــر بخواهیــم تولیــد 
ــك  ــه ي ــی ب ــن فعل ــزار ت ــد را از حــدود ۳00 ه کات
میلیــون تــن برســانیم راه میانبرتــری جــز اســتفاده 
ــان  ــش بنی ــوآور و دان ــای ن ــه ه ــت مجموع از ظرفی

ــم. نداري
وی در ادامــه بــا بیــان ايــن کــه تکمیــل زنجیــره 
ارزش در صنعــت مــس حائــز اهمیــت اســت، گفــت: 
ــتفاده از روش  ــع اس ــور قط ــه ط ــه ب ــن مقول در اي
هــای ســنتی صحیــح نمــی باشــد و بايــد بــا اتخــاذ 
روش هــای نويــن بــه زنجیــره ارزش را کامــل کــرده 
و بــه محصــوالت پايیــن دســتی کــه حاشــیه ســود 
ــرای شــرکت و کشــور دارد،  ــب بیشــتری ب ــه مرات ب

دســت يابیــم.
مشــاور برنامــه ريــزی و توســعه کســب و کار 
ــا  ــود ب ــای خ ــت ه ــه صحب ــس در ادام ــرکت م ش
مطــرح کــردن ايــن پرســش کــه ارتبــاط بــا دانــش 
ــت دارد  ــیده اولوي ــول رس ــه محص ــای ب ــان ه بنی
ــر 2  ــن ه ــاد م ــه اعتق ــت: ب ــا؟ گف ــتارتاپ ه ــا اس ي
موضــوع بايــد دنبــال شــود و بايــد در ايــن زمینــه از 
نخبــگان منطقــه ای و ظرفیــت هــای آنهــا حمايــت 

کــرد.
شايســته در ادامــه از مديران و کارشناســان حاضر 
ــا  ــدام ب ــا در نخســتین گام اق در جلســه خواســت ت
شناســايی شــرکت هــای دانــش بنیــان کــرده و پس 
ــه  ــدل مناســبی را ب ــای موجــود م از بررســی نیازه
منظــور حمايــت و مشــارکت همــه مطــرح نماينــد.

ــز  ــه نی ــر در جلس ــان حاض ــران و کارشناس مدي
اقداماتــی کــه طــی  از  ارائــه گزارشــی  ضمــن 
ــتای  ــس در راس ــرکت م ــته درش ــال گذش ــد س چن
ــا  ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــش بنی ــد دان تولی
ــام  ــری و ن ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــه ب توج
ــش  ــد، دان ــوان« تولی ــا عن ــال 1401 ب ــذاری س گ
بنیــان و اشــتغال آفريــن« همچنیــن حمايــت هــای 
رســتمی مديرعامــل شــرکت ملــی مــس در زمینــه 
افزايــش تولیــد مــس بــا بهــره گیــری از فــن آوری 
هــای جديــد و شــرکت هــای ظرفیــت شــرکت هــای 
دانــش بنیــان بــه تشــريح برنامــه هــا و تصمیمــات 
اتخــاذ شــده در ايــن شــرکت پرداختــه و در ادامــه 
ــه  ــه را ب ــات حاصل ــا، تجربی ــدگاه ه ــن دي ــا تبیی ب

ــتند. ــتراک گذاش اش

شرکت ملی مس از سال های پیش در  	
مسیر دانش بنیان گام هایی را برداشته است

ــت  ــی سرپرس ــن کريم ــه فرزي ــن در ادام همچنی
معاونــت بازرگانــی شــرکت ملــی مــس نیــز با اشــاره 
بــه ايــن کــه الزم اســت نظــام منــد و منظــم در ايــن 
ــه  ــت ب ــرار اس ــر ق ــت: اگ ــت، گف ــیر گام برداش مس
ــی را جامــه  ــه اقدامات ــن زمین ــه ای در اي طــور حرف

عمــل بپوشــانیم بايــد نظــام منــد حرکــت کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع دانــش بنیــان 
ــی  ــای برخ ــی ه ــوارد خروج ــی م ــت: در خیل گف
شــرکت هــا نشــان مــی دهــد کــه توانســته انــد بــا 
بهــره گیــری از دانــش و علــم محصــوالت جديــدی 
ــوان  ــه عن ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ اي ــد کنن را تولی
ــن  ــی در اي ــه نوع ــا ب ــتند ام ــان نداش ــش بنی دان

ــد. ــرده ان مســیر حرکــت ک
ــال  ــه از س ــی ک ــر اقدامات ــد ب ــا تاکی ــی ب کريم
ــتقیم در  ــر مس ــور غی ــه ط ــس ب ــرکت م 1۳۹2 ش
ــزود:  ــت، اف ــام داده اس ــان انج ــش بنی ــیر دان مس
زمانــی کــه شــرکت صنايــع مــس ايــران اقــدام بــه 
ــه  ــد ب ــی کن ــار م ــاق ب ــراک و ات ــپ ت ــاخت دام س
طــور قطــع در مســیر دانــش بنیــان حرکــت کــرده 

ــت. اس
ــا ســال ۹۸، 2  ــادآور شــد: شــرکت مــس ت وی ي
ــن و  ــای 1۳6 ت ــا وزن ه ــراک ب ــپ ت ــتگاه دام دس
220 تــن بــا همــکاری شــرکت کانــی مــس ســاخته 
اســت در حالــی کــه ايــن شــرکت در لیســت دانــش 

بنیانــان قــرار نداشــته اســت.
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نائــب رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــاره  ــا اش ــرقی ب ــان ش ــدن آذربایج مع
بــه فعالیت هــای اکتشــافی چندیــن 
ســاله در نقــاط مختلــف اســتان، گفــت: 
بهره بــرداری  پروانــه  صــدور  عــدم 
بــزرگ  معــادن  انــدازی  راه  بــرای 
اکتشــافات  در  بی برنامگــی  از  ناشــی 
محدوده هــای معدنــی اســتان اســت.

خصــوص  در  احمــدی  حســین  محمــد 
اکتشــافات در محدوده هايــی کــه پتانســیل 
کانــی زايــی در کشــور دارنــد، خاطرنشــان 
کــرد: اســتان های آذربايجــان  شــرقی و کرمــان 
دو قطــب معدنــی کشــور هســتند و مــا زمانــی 
ــتان  ــافات در اس ــه اکتش ــم ک ــم بگويی می توانی
ــی  ــه اکتشــاف آنومال ــه منجــر ب ــوده ک ــر ب موث
ــد  ــرداری جدي ــره ب ــه به ــد و صــدور پروان جدي

ــد. باش
وی بــا اشــاره بــه پیشــتازی کرمــان در 
زمینــه معــادن مــس، گفــت: عــالوه بــر معــدن 
ــس  ــدن م ــك مع ــان ي ــمه کرم ــس سرچش م
ــره  ــا ذخی ــتان ب ــن اس ــهربابك اي ــر در ش ديگ
ــی  ــت، در حال ــرداری اس ــال بهره ب ــاال در ح ب
ــچ معــدن مــس  کــه جــز معــدن ســونگون هی
همتــراز بــا آن و بــا ذخیــره بــاال در آذربايجــان 

ــت. ــده اس ــف نش ــرقی کش ش
بــرای  عمیــق  حفاری هــای  افــزود:  وی 
ــی  ــی در پ ــای باالي ــاف هزينه ه ــات اکتش عملی
ــرای هــر متــر حفــاری، در مجمــوع  داشــته و ب
حــدود شــش میلیــون تومــان هزينــه می شــود 
ــزی  ــا برنامه ري ــاف ب ــات اکتش ــد عملی ــذا باي ل

ــود. ــی ش ــدار اجراي ــع و هدف جام
احمــدی بــا بیــان اين کــه آذربايجــان شــرقی 
دارای معــادن برتــر مــس کشــور اســت، افــزود: 
ــی  ــد جهان ــر روی کمربن ــرقی ب ــان ش آذربايج
ــونگون  ــس س ــادن م ــه و مع ــرار گرفت ــس ق م
ورزقــان و مــس انجــرد اهــر )متعلــق بــه بخــش 
خصوصــی( تنهــا معــادن در حــال بهــره بــرداری 

هســتند.
ــع  ــد مجتم ــزان تولی ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
مــس ســونگون و موانــع موجــود بــر رونــد 
ــن معــدن، تشــريح کــرد: در معــدن  توســعه اي
 0.6 عیــار  بــا  کانســنگ  ســونگون  مــس 
درصــد پــس از فــرآوری بــه کنســانتره ۳0 
ــرای  ــده و ب ــل ش ــس تبدي ــوی م ــد محت درص
ــال  ــتان انتق ــارج از اس ــه خ ــش ب ذوب و پاالي
داده می شــود کــه ارزش افــزوده مســتقیم و 
غیرمســتقیم بــه واســطه خام فروشــی از اســتان 

می شــود. خــارج 
وی خاطرنشــان کــرد: کنســانتره تولیــدی در 
ــل ذوب  ــی مراح ــد ط ــونگون می توان ــس س م
ــده و  ــل ش ــص تبدي ــس خال ــه م ــش ب و پاالي
در صنايــع پايیــن دســتی و تبديلــی باعــث 
و  محصــوالت  صــادرات  طريــق  از  آوری  ارز 

ــود. ــتغال ش ــن اش همچنی

رویای ساخت کارخانه ذوب مس در  	
استان محقق می شود؟

نايــب رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــه  ــان اين ک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــدن آذربايج مع
متاســفانه کارخانــه ذوب و پااليــش مــس فعــال 
ــزود: معــدن  در اســتان ايجــاد نشــده اســت، اف
مــس ســونگون دارای دو فــاز اســت کــه هر يك 
ــن کنســانتره  ــاز ســاالنه 1۵0 هــزار ت ــن ف از اي
ــا  ــانتره ب ــن کنس ــزار ت و در مجمــوع ۳00 ه
ــد.  ــد می کنن ــد تولی ــس ۳0 درص ــوی م محت
زيرســاخت های  کــه  اســت  ســال  چنديــن 
ــن  ــه ذوب در اي ــاد کارخان ــت ايج ــی جه عمران
ــری از آن  ــوز خب ــا هن ــده ام ــم ش ــدن فراه مع

آذربایجان شرقی بر روی 
کمربند جهانی مس قرار دارد

از  بازديــد  در  شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 
ــت:  ــان گف ــای توســعه مــس ســونگون ورزق طرح ه
اجــرای طرح هــای مــس در مجتمــع مــس ســونگون 

ــد. ــتغال می انجام ــادی و اش ــق اقتص ــه رون ب
آذربايجــان شــرقی  اســتاندار  عابديــن خــرم 
ــان و  ــونگون ورزق ــس س ــع م ــد از مجتم در بازدي
ــت:  ــب، گف ــن مطل ــان اي ــا بی ــعه ب ــای توس طرح ه

در جريــان ســفر رئیــس جمهــور بــه مجتمــع 
ــای  ــی در بخش ه ــای مهم ــونگون طرح ه ــس س م
ــف  ــات مختل ــعه کارخانج ــت توس ــف در جه مختل
ــود کــه الحمــداهلل  ــن معــدن مصــوب شــده ب در اي
قــرارداد ايــن طرح هــا منعقــد شــده و کارهــا 

می گیــرد. انجــام  به خوبــی 
ــس  ــدن م ــد مع ــت جدي ــا مديري ــزود: ب وی اف

ــش  ــوب پی ــا خ ــاس زاده کاره ــونگون توســط عب س
مــی رود چــون واقــف بــه همــه مســائل اســت و در 
ــل  ــرای کام ــا اج ــام و ب ــا اتم ــا ب ــالش هســتیم ت ت
ــتان  ــس در شهرس ــت م ــق صنع ــا رون ــن طرح ه اي
ورزقــان و اســتان و همچنیــن رونــق کار و اشــتغال 

بیشــتر شــود.
خصــوص  در  شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 

مســئولیت های اجتماعــی مــس ســونگون هــم 
اعــالم رضايــت کــرد و افــزود: در بخــش احــداث راه، 
مدرســه، فاضــالب شــهر ورزقــان و خدمــات ديگــر 
ــه و در  ــام گرفت ــی انج ــات مهم ــبختانه اقدام خوش
آينــده نزديــك شــاهد رشــد و شــکوفايی شهرســتان 
ورزقــان و اســتان بــا وجــود مــس ســونگون ورزقــان 

ــود.  ــم ب خواهی

اجرای طرح های مس سونگون به رونق اقتصادی و اشتغال می انجامد

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت 
ــه  ــت: در ۶ ماه ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
اول امســال تعــداد معــادن کشــور ۲188 فقــره 
بــوده کــه 1۳۵4 معــدن از ایــن تعــداد، فعــال، 
۲۵ معــدن در حــال تجهیــز و 80۹ معــدن 
ــف  ــن تکلی ــد تعیی ــتند و بای ــال هس غیرفع

ــوند. ش

همیــن   14 در  مهــر   1۹ امیــری  اهلل  ســیف 
ــا  ــالت ب ــنگ نیمور_مح ــی س ــن الملل ــگتاه بی نمايش
ــن  ــون ت ــدود 2 میلی ــه ح ــن منطق ــه اي ــان اينک بی
ســنگ تولیــد مــی کنــد و يکــی از بزرگتريــن تولیــد 
کننــده هــای ســنگ تراورتــن محســوب مــی شــود، 
ــزان  ــال 2021 می ــزارش س ــق گ ــرد: طب ــار ک اظه
ذخايــر جهــان 21 میلیــارد تــن اســت کــه 4.۵ 
میلیــون تــن از ايــن میــزان متعلــق بــه ايــران اســت. 
تعــداد معــادن ســنگ تزيینــی کشــور 1۹۷6 فقــره بــا 

ــت . ــر اس ــزار نف ــتغال 400 ه اش

وی افــزود: میــزان ظرفیــت اســمی ســنگ تزئینــی 
ــور  ــوک در کش ــنگ بل ــد س ــن و تولی ــون ت ۳0 میلی
ــزان  ــن می ــت، همچنی ــن اس ــون ت ــدود 12 میلی ح
ــن  ــون ت ــور 6۵ میلی ــده در کش ــنگ بري ــرف س مص
ــه در کشــور  ــن ک ــای تزيی ــده ســنگ ه اســت و عم
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد مرمــر، تراورتــن و... 

اســت.
ــت،  ــی وزارت صنع ــع معدن ــر صناي ــرکل دفت مدي
ــا 12 میلیــون  معــدن و تجــارت بیــان کــرد: ايــران ب
ــد از  ــارم بع ــه چه ــی رتب ــنگ تزئین ــد س ــن تولی ت
ــه  ــدی در عرص ــه بن ــا را در رتب ــد و ايتالی ــن، هن چی
ســنگ تزئینــی دارد. میــزان صــادرات ســنگ خــام در 
ســال  ۹6 بالــغ بــر يــك میلیــون تــن بــوده اســت کــه 
ــای  ــت از واحده ــده و حماي ــام ش ــدات انج ــا تمهی ب
ــه  ــش يافت ــن کاه ــه ۹۵0 ت ــدار ب ــن مق ــراوری، اي ف
اســت و واحدهــا بــه ســمت صــادرات و فــرآوری 

ــد. ــرده ان ــدا ک ــش پی ســنگ گراي
ــد  ــت از تولی ــبب حماي ــه س ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــده  ــکل بري ــه ش ــی ب ــنگن تزئین ــل،  واردات س داخ
ــه صــورت بلــوک  ــرای واردات ب ــی ب شــده نداريــم ول

ــدارد. ــود ن ــی وج مانع
ــق  ــه اينکــه هدفگــذاری در اف ــا اشــاره ب ــری ب امی
ــت،  ــنگ اس ــارد دالری س ــادرات 1.۵ میلی 1404، ص
گفــت: در حــال حاضــر ايــن رقــم يــك و نیــم میلیون 
ــده،  ــاد ش ــدف ي ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــت و ب دالر اس
ــش  ــرآوری، افزاي ــای ف ــازی واحده ــازی و بازس نوس
تولیــد و ايجــاد هلدينــگ صادراتــی و ايجــاد هلدينــگ 

صــادرات در کشــور مقصــد مــورد نظــر اســت.
ــت،  ــی وزارت صنع ــع معدن ــر صناي ــرکل دفت مدي
ــت واردات  ــرد: ممنوعی ــه ک ــارت اضاف ــدن و تج مع
ارزی در  پايــه  قیمــت  تغییــر  ســنگ کار شــده، 
ــرايط  ــاد ش ــی و ايج ــای واردات ــنگ ه ــوص س خص
رقابــت تولیــد و توســعه خوشــه هــای صنعتــی، ايجــاد 

ــی  ــهیالت بانک ــتفاده از تس ــرای اس ــب ب ــتر مناس بس
توســط واحدهــای تولیــدی و فــرآوری و توســعه 
واحدهــای فــرآوری بــه منظــور اســتفاده از ضايعــات 
ــت  ــات وزارت صمــت در صنع ــه اقدام ســنگ از جمل

ــت. ــنگ اس س
وی در خصــوص مــاده 21 قانــون خــاک گفــت: در 
گذشــته خــاک بــه خــارج از کشــور صــادر مــی شــد 
ــرای حفاظــت از  ــی ب ــاده قانون ــن م بهمیــن دلیــل اي
ــی  ــاده معدن ــر م ــا اگ ــد ت ــه ش ــر گرفت ــاک در نظ خ
ــود،  ــادرات آن داده ش ــازه ص ــد اج ــات ش ــاک اثب خ
ــا توجــه  البتــه گمــرک نیــز بايــد همــکاری کنــد و ب
بــه تفــاوت ســنگ و خــاک مانعــی در صــادرات ســنگ 

ايجــاد نکنــد.
شــورای  انــدازی  راه  بــه  اشــاره  بــا  امیــری 
ــدازی  ــن شــورا راه ان سیاســگذاری صنعــت گفــت: اي
ــه دلیــل  ــد بروزرســانی شــود. اينــکار ب شــده امــا باي
تغییــرات مديريتــی در وزارت صمــت بــه تعويــق 

ــود. ــم ب ــر آن خواهی ــه پیگی ــاد ک افت
ــت،  ــی وزارت صنع ــع معدن ــر صناي ــرکل دفت مدي
معــدن و تجــارت بیــان کــرد: در بودجــه در خصــوص 
ــر  ــوارض در نظ ــد ع ــام، باي ــه خ ــام و نیم ــواد خ م
ــن  ــنگ تعیی ــرای س ــی ب ــه عوارض ــود البت ــه ش گرفت
نشــده امــا در بودجــه 1400 تکلیــف شــده اســت کــه 
حتمــا بايــد بــرای ســنگ خــام و نیمــه خــام عــوارض 
ــرآوری شــده  ــرای ســنگ ف ــه شــود. ب در نظــر گرفت
ــا وزارت اقتصــاد  ــه نشــده، ام ــوارض در نظــر گرفت ع
و دولــت اختیــار تعییــن میــزان عــوارض را بــه وزارت 
ــه  ــط وزارتخان ــدار آن توس ــا مق ــد ت ــت داده ان صم
ــزان  ــن می ــديم کمتري ــار ش ــه ناچ ــود ک ــن ش تعیی
ــرای  ــد را ب ــك درص ــر از ي ــه کمت ــوارض از جمل ع
ســنگ در نظــر بگیريــم، هرچنــد اگــر مــی توانســتیم 
ــی  ــر نم ــز در نظ ــوارض را نی ــل ع ــن حداق ــا اي قطع

ــم. گرفتی

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مطرح کرد:
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ــرانان  ــرح پیش ــه 4۸ ط ــرح از مجموع ــتین ط نخس
پیشــرفت ايــران توســط شــرکت ســرمايه گــذاری 

ــود. ــی ش ــاح م ــزات افتت ــادن و فل ــعه مع توس
ــه  ــاه 1401( ب ــر م ــنبه )1۸ مه ــته، دوش روز گذش
ــرو  ــکاری وزارت نی ــه هم ــم نام ــالروز تفاه ــبت س مناس
ــاد  ــه ايج ــارت در زمین ــدن و تج ــت، مع و وزارت صنع
ــد نیروگاهــی  حداقــل 10 هــزار مــگاوات ظرفیــت جدي
ــیکل  ــل س ــد و تکمی ــروگاه جدي ــداث نی ــق اح از طري
ــی و  ــرکت های صنعت ــط ش ــود توس ــای موج نیروگاه ه
معدنــی جلســه ای بــا حضور ســید رضــا فاطمــی امین و 

علــی اکبــر محرابیــان وزرای صمــت و نیــرو برگــزار شــد.
ــرمايه  ــگ س ــه از هلدين ــن جلس ــرو در اي ــر نی وزي
گــذاری توســعه معــادن و فلــزات تشــکر ويــژه بــه عمــل 
آورد و گفــت: ايــن مجموعــه تعصــب و غیــرت بــه خــرج 
داد و توانســت در مــدت ۵ مــاه ايــن طــرح را بــه مرحلــه 

ســنکرون و افتتــاح برســاند.
ــزی،  ــه ري ــاون برنام ــی راد، مع ــد حســین قائم محم
ــعه  ــذاری توس ــرمايه گ ــرکت س ــارت ش ــه و نظ بودج
معــادن و فلــزات در ايــن خصــوص اظهــار کــرد: 
طرح هــای پیشــرانان پیشــرفت ايــران مرکــب از 4۸ 

پــروژه بــزرگ صنعتــی کشــور اســت کــه از ايــن بیــن ۷ 
طــرح از آن متعلــق بــه شــرکت ســرمايه گــذاری توســعه 

ــت. ــزات اس ــادن و فل مع
ــن ۷ طــرح، ايجــاد و راه  ــی از اي ــرد: يک ــان ک وی بی
ــا ۳66  ــی )مجموع ــد گازی 1۸۳مگاوات ــدازی دو واح ان
مــگاوات( در اســتان ســمنان اســت کــه واحــد اول آن، 
در مــرداد مــاه ســنکرون شــد و در حــال حاضــر آمــاده 
افتتــاح اســت و مــا در حــال انجــام هماهنگــی بــا وزرات 
ــاح  ــه زودی شــاهد افتت ــا ب ــدرو هســتیم ت ــرو و ايمی نی

ايــن واحــد باشــیم.

ــرکت  ــارت ش ــه و نظ ــزی، بودج ــه ري ــاون برنام مع
ســرمايه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات بــا اشــاره بــه 
اينکــه واحــد 1۸۳ مگاواتــی دوم ايــن پــروژه در آذر مــاه 
ــود،  ــاح می ش ــال 1401 افتت ــان س ــا پاي ــنکرون و ت س
گفــت: بــا افتتــاح ايــن دو واحــد مجموعــا ۳66 مــگاوات 

ــه می شــود. ــرق کشــور اضاف ــه شــبکه ب ــرق ب ب
قائمــی راد تصريــح کــرد: پــروژه هــای مختلــف 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــرژی دارن ــن ان ــه تامی ــاز ب ــی نی صنعت
ــت و  ــای صم ــه ه ــا وزارت خان ــود ب ــه موج ــم نام تفاه
نیــرو، شــرکت هايــی کــه تولیدکننــده بــرق هســتند بــه 

ــار  ــود، دچ ــه خ ــرکت های تابع ــرق ش ــن ب ــرط تامی ش
ــد. ــد ش ــرق نخواهن ــی ب قطع

ــادن  ــارت ومع ــه و نظ ــزی، بودج ــه ري ــاون برنام مع
بیــان کــرد: ايــن دو واحــد گازی بــه ظرفیــت مجموعــا  
ــروژه پیشــران ديگــر ايــن  ــرق هــر 6 پ ۳66 مــگاوات، ب

ــد. ــن می کن ــه را تامی مجموع
ــرح  ــن ط ــرح اولی ــن ط ــه اي ــت ک ــر اس ــايان ذک ش
ــه  ــت ک ــور اس ــرفت کش ــرانان پیش ــای پیش از پروژه ه
افتتــاح خواهــد شــد و توســط هلدينــگ پويــا انــرژی بــه 

ــرداری مــی رســد. بهــره ب

نخستین طرح پیشرانان پیشرفت ایران در آستانه افتتاح

یکــی از بهتریــن و مرغوب تریــن 
و  ایــران  در  زینتــی  ســنگ های 
جهــان، ســنگ فیــروزه می باشــد 
ــادن آن  ــن مع ــی از غنی تری ــه یک ک

ــت. ــابور اس ــهر نیش در ش

يکــی از بهتريــن، بــا قدمــت تريــن و 
ــه  ــوان ب ــی ت ــنگها، م ــن س ــرد تري پرکارب
ــرد  ــاره ک ــام نیشــابور اش ــروزه خ ســنگ فی
کــه قدمــت آن بــه حــدود 2000 ســال 
قبــل و يــا بیشــتر بــر مــی گــردد کــه 
اولیــن معــدن اســتخراج ســنگ فیــروزه 
مــی باشــد و بهتريــن مــالک و مرجــع 
ــروزه  ــت ســنگ فی ــت تشــخیص و اصال جه
ــاده  ــك م ــروزه ي ــد. فی ــی آي ــه حســاب م ب
معدنــی شــفاف کــه رنــگ آبــی متمايــل بــه 
ســبز را دارد کــه فســفات آب داده شــده 
از مــس و آلومینیــوم اســت ايــن ســنگ 
ــرار  ــف ق ــره ظري ــا ارزش در نم ــاب و ب کمی
ــه فــرد  ــه دلیــل رنــگ منحصــر ب ــد و ب دارن
ــرای هــزاران ســال  ــوازی ب خــود و چشــم ن
بــه عنــوان ســنگ قیمتــی و زينتــی در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
بهتريــن ســنگ فیــروزه در ايــران متعلــق 
بــه شــهر نیشــابور مــی باشــد کــه بــه عنــوان 
ــروزه  ــت فی ــی کیفی ــرای ارزياب ــی ب مرجع
ــه  ــم تاريخچ ــر بخواهی ــی رود اگ ــه کار م ب
ــا  ــیار زيب ــا و بس ــنگ گرانبه ــن س ای از اي
داشــته باشــیم کلمــه فیــروزه بــه قــرن 
ــان  ــه از زب ــردد ک ــی گ ــر م ــالدی ب 1۷ می
فرانســوی تورکــووا بــه معنــی ترکــی مشــتق 
شــده اســت زيــرا ايــن ســنگ معدنــی بــرای 
اولیــن بــار از طريــق امپراتــوری عثمانــی بــه 
اروپــا آورده شــد. اگــر جــز افــرادی هســتید 

سنگ فیروزه نیشابور نگین 
سنگ های زینتی دنیا
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تالشــگران  اجــرای  و  برنامه ریــزی  بــا 
ــض  ــروژه تعوی ــاز اول پ ــان، ف ــن اصفه ذوب آه
بالک هــای کارگاه ریخته گــری مــداوم بخــش 

ــید. ــان رس ــه پای ــرکت ب ــازی ش فوالدس

ســیاوش خواجــوی مديــر بخــش فوالدســــازی ذوب 
ــر، گفــت: در حــدود  ــن خب ــا اعــالم اي آهــن اصفهــان ب
ــا و  ــت کنورتوره ــر در ظرفی ــا تغیی ــش ب ــال پی ســی س
احــداث ايســــتگاه هــای جديــد ريختــه گــری در بخــش 
ــدا  ــش پی ــه افزاي ــد کارخان ــت تولی ــازی، ظرفی فوالدس
کــرد و ايــن موضــوع شکســتگی هايــی را ب ر روی بالــك 

هــا ايجــاد نمــود. 
ــج  ــه تدري ــش ب ــال پی ــدود 2۵س ــزود: از ح وی اف
ــزی کارگاه  ــا و اســکلت فل ــك ه ــر  روی بال ــی ب تعمیرات
شــروع شــد و تاکنــون  همــواره يــك گــروه اجرايــــی از 
کارگاه ۵1 بــه همــراه نفــرات مکانیــك باالبرهــای بخــش 
فوالدســــازی در حــال بازديــد و تعمیــر ايــن بالــك هــا 

هســتند.
اصفهــان  آهــن  مديــر بخــش فوالدســازی ذوب 
تصريــح کــرد: بــه دلیــل حجــم ايــرادات مشــاهده 
ــروم  ــك هــا شــرکت مــت پ ــاد بال ــرات زي شــده و تعمی
روســیه، ســه مجموعــه نقشــه و مــدارک فنــی تحويــل 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ه ــته اول نقش ــود. دس ــه نم کارخان
ــه  ــود ک ــری ب ــه گ ــزی کارگاه ريخت ــت اســکلت فل تقوي
از ســال  ۹0 تــا ۹2 بــه طــور کامــال جــرا گرديــد. دســته 
دوم نقشــه هــای تقويــت ســر ســتون هــای کارگاه بــود 
کــه ســال هــای ۹4 و ۹۳ اجــرا گرديــد و دســته ســــوم 
مربــوط بــه تعويــض کلیــه بالــك هــــای کارگاه ريختــه 
گــری بــود. پــس از ســــاخت بالــك هــا توســط معاونــت 
توســعه بــه دلیــل تداخــل عملیــات تعويــض بالــك هــا 
بــا رونــد تولیــد، اجــرای ايــن پــروژه بــر عهــده معاونــت 

ــرداری گذاشــته شــد. ــره ب به
ــن  ــاذ اي ــان اتخــ ــت: از زم ــار داشــ ــوی اظه خواج
ــازی و  ــای فوالدســ ــت ه ــکاری مديري ــا هم ــم ب تصمی
مهندســــی نــت، مطالعــات وبررســی هــای الزم جهــت 
ــد و  ــاز شــ ــا آغ ــك ه ــض  بال ــات تعوي ــام عملی انج
عملیــات اجرايــی پــروژه در ۹ مرحلــه برنامــه ريزی شــد.

مديــر بخــش فوالدســازی ذوب آهــن اصفهــان تصريح 
ــك  ــات تعويــض بال ــاه، عملی کــرد: از پنجــم شــهريور م
هــا براســاس  برنامــه زمانبنــدی 26روزه و دســتورالعمل 
اجرايــی  مصــوب آغــاز و پــس از اتمــام عملیــات تعويــض 
بالــك هــا قطعــات کمکــی دمونتــاژ و شــرايط کاری ايــن 

ناحیــه از کارگاه بــه حالــت ا ولیــه بازگردانــده شــد.  
علــی بــزاز معــاون تجهیــزات مکانیــك بخــش 
ــه  ــال ۷۹ ب ــت: در س ــز گف ــرکت نی ــازی ش فوالدســ
علــت شکســتگی يکــی از  بالــك هــا، تیمــی از شــرکت 
ــد و طــرح آن  گیپرومــز فراخــوان شــد و براســاس بازدي
بازســازی، تعمیــر و تقويــت ســه عــدد بالــك بــه صــورت 

ــد. ــام ش ــراری انج اضط
ــرل  ــی و کنت ــرارداد بازرس ــك ق ــی ي ــزود: ط وی اف
تمامــی بالــك ها توســــط کارشناســان ســازه شــــرکت 
گیپرومــز انجــام و گــزارش تفصیلــی عیــوب و راهکارهای 
تعمیــر و تقويــت آن هــا ارائــه شــد و ضمــن آن ضــرورت 
تعويــض تمامــی بالــك هــا بــه دلیــل تعــدد مشــکالت وا 
فزايــش تنــاژ و تعــداد جرثقیــل هــا توســط آن شــرکت 

اعــالم شــد.
معــاون تجهیــزات مکانیــك فوالدســازی شــرکت 
ادامــه داد: در ســــال 1۳۹0 قرارداد اصالح ســــازه فلزی 
ــی،  ــامل طراح ــری شــ ــه گ ــای کارگاه ريخت ــك ه بال
 EPC ــورت ــه ص ــك ب ــدازی بال ــب و راه ان ــاخت، نص س
توســط کنسرســیوم شــرکت مــت پــروم روســیه، مــرات 
ــام  ــس از انج ــد و پ ــد ش ــوالد منعق ــه ف ــوالد و آزمون پ
طراحــی توســــط شــرکت مــت پــروم ســاخت بالــك هــا 

ــاز شــد. ــرات آغ در شــرکت م
ايــن تالشــــگر ذوب آهنــی از تعويــض بالــــك هــای 
ناحیــه يــك ســمت شــــمال کارگاه ريختــه گری توســط 
مديريــت مهندســی نــت و شــرکت توســعه لنجــان خبــر 
ــات،  ــش توقف ــا، کاه ــك ه ــض بال ــا تعوي ــت: ب داد و گف
ــل  ــاژ جرثقی ــکان مونت ــا، ا م ــك ه ــرات بال حــذف تعمی
ــعه وا  ــای  توس ــروژه ه ــرای پ ــد وا ج ــی جدي 200تن

فزايــش تولیــد فراهــم مــی شــود.
هومن رهنمــــا مهندس ارشــد ســــاخت و تعمیرات 
ــال  ــه قب ــوالد ک ــای ف ــل ه ــت: پاتی ــز گف ــك نی مکانی
توســــط جرثقیــل هــا منتقــل مــی شــــدند  12۵ تــن 
وزن داشــتند کــه همزمــان بــا افزايــــش تولیــد وزن آنها 
بــــه 1۸0تــن ارتقــاء يافــت. وی افــزود: ايــن بارگــذاری 
ــا وارد  ــك ه ــه بال ــددی را ب ــای متع ــیب ه ــا، آســ ه
ســاخت و از ســوی ديگــر يــك جرثقیــل 200تنــی نیــز 
ــی همخــوان  ــك هــای  فعل ــا بال ــه ب ــداری شــد، ک خري

نبــود.
مهنــدس ارشــد ســاخت و تعمیــرات مکانیــك خاطــر 
نشــان  کــــرد: در کل تعداد ۹4 بالك تعويــــض و بخش 
ــض  ــاه از تعوي ــه دو م ــه فاصل ــز ب ــروژه نی ــن پ دوم اي

قســمت اول، آغــاز مــی شــود.
ــرات  ــك تعمی ــدس ارشــد مکانی رضــا پريشــانی مهن
ــك  ــك بال ــز گفــت: در بخــش اول تعــداد ي باالبرهــا  نی
ــی  ــاژ کل ــا تن ــری ب ــك 12 مت ــش  بال ــری و ش 24 مت

ــدند. ــض ش ــن تعوي ــدود ۹0ت ح

پایان فاز اول پروژه تعویض 

بالک های کارگاه ریخته گری 

فوالدسازی ذوب آهن

خبر

ــه میــزان تولیــد  ــا دســتیابی ب ذوب آهــن ب
ــن  ــن بهتری ــزار و ۳۹۶ ت ــون و ۳80 ه 1 میلی
عملکــرد ۷ ســاله اخیــر را در پایــان ششــماهه 

ــم زد.  ــال رق ــت س نخس

ــی  ــف ط ــای مختل ــد واحده ــزان تولی ــش می افزاي
ســالهای گذشــته در کشــورمان جــدا از برنامــه هــای 
داخلــی يــك شــرکت بــه متغیرهــای زيــادی وابســته 
ــرايط  ــا ش ــدام آنه ــر ک ــور از ه ــه عب ــه ک ــت ک اس
ــی  ــئله زمان ــن مس ــد. اي ــی کن ــاب م ــژه ای را ايج وي
بیشــتر نمــود پیــدا مــی کنــد کــه در بررســی ســاز و 
کار حاکــم بــر اقتصادهــای دنیــا نمونــه هــای مشــابه 
کشــورمان کمتــر يافــت مــی شــود زيــرا مســیر تعیین 
ــذرد. ــی گ ــازار از مســیر عرضــه و تقاضــا م ــده ب کنن

صنايــع معدنــی و شــرکتهای فوالدســازی طــی 
ــت و  ــادی دس ــای زي ــش ه ــا چال ــر ب ــالهای اخی س
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــرم کردن پنجــه ن
عــدم توزبــع مناســب مــواد معدنــی در زنجیــره فــوالد 
ــد را  ــد تولی ــه کل فرآين ــن مســئله ک ــرد. اي ــاره ک اش
متأثــر مــی کنــد بســته بــه نــوع تولیــدات شــرکتهای 
ــد  ــی نماي ــی خــود را آشــکار م ــرات جانب ــف تث مختل
کــه نخســتین نشــانه آن کاهــش میــزان تولیــد اســت. 
ايــن موضــوع در کنــار عــدم افزايــش عمــق اکتشــاف و 
پهنــه هــای بلوکــه شــده معدنــی عمــاًل فرآينــد تولیــد 
ــرو  ــدی روب ــش ج ــا چال ــوالدی را ب ــرکتهای ف در ش
ــت  ــاز و کارهاس ــی س ــی برخ ــا مهندس ــرده و تنه ک
کــه آمــار تولیــد شــرکتها را در شــرايط باثبــات قــرار 
داده وگرنــه بــا چنیــن وضعیتــی رســیدن بــه کمتريــن 

ــز کار دشواريســت. ــد نی ــزان تولی می

فراهــم نبــودن زيرســاخت هــای الزم ماننــد حمــل 
و نقــل جــاده ای و ريلــی و بنــادر در کنــار ســاير موارد 
ــل  ــای حم ــه ه ــش هزين ــبب افزاي ــده س ــرح ش مط
ــوح  ــم وض ــه علیرغ ــده ک ــوالدی ش ــع ف ــل صناي و نق
ايــن مشــکل در بســتر تولیــد هنــوز راه حــل درســتی 
برايــش اتخــاذ نشــده و ايــن در حالیســت کــه بخــش 
ــور در  ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی ــل توجه قاب

ــع معدنیســت. ــوالدی و صناي ــار شــرکتهای ف اختی
صنعــت فــوالد کشــور در افــق 1404 رســیدن يــه 
ســقف تولیــدی ۵۵ میلیــون تــن را متصــور اســت کــه 
اگــر شــرايط فعلــی دســتخوش تغییــر نشــود رســیدن 
ــش روی  ــی را پی ــل توجه ــع قاب ــدف موان ــن ه ــه اي ب
ــد  ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــی بین ــود م خ
ــه  ــود کــه دســتیابی ب ــی مشــخص خواهــد ب ــه خوب ب
ــی  ــر مديريت ــدی تدابی ــر واح ــد در ه ــش تولی افزاي

ــد. ــی طلب خاصــی را م
ذوب آهــن اصفهــان کــه در ايــرج رخصتــی را 
ــم  ــد علیرغ ــی بین ــود م ــی خ ــرم مديريت در رأس ه
ــی  ــه شــد در موضــوع تولیــد شــرايط خوب آنچــه گفت
ــا  ــد تنه ــئله را باي ــن مس ــد و اي ــی کن ــپری م را س
ــرکت  ــن ش ــت اي ــی مديري ــش فن ــتها و دان در سیاس
ــزان  ــه می ــتیابی ب ــا دس ــن ب ــرد. ذوب آه جســتجو ک
ــن  ــن بهتري ــزار و ۳۹6 ت ــون و ۳۸0 ه ــد 1 میلی تولی
عملکــرد ۷ ســاله اخیــر را در پايــان ششــماهه نخســت 

ــم زد. ــال رق س
ــه  ــد ک ــی نماي ــروری م ــه ض ــن نکت ــه اي ــاره ب اش
ــوره  ــن اصفهان)ک ــد ذوب اه ــوع تولی ــه ن ــه ب ــا توج ب
بلنــد( افزايــش میــزان تولیــد در محدوديــت يــاد شــده 
ــاده از  ــد س ــه نباي ــت ک ــی اس ــل توجه ــتاورد قاب دس

ــت. ــار آن گذش کن

بهترین ذوب آهن ۷ سال گذشته

مرکــز  رئیــس  حیــدری  محمدمهــدی 
ــر،  ــاون وزی ــازی و مع ــات راه و شهرس تحقیق
ــین  ــز و افش ــن مرک ــئولین ای ــی از مس جمع
ــو  ــت و عض ــر صم ــاور وزی ــور مش ــن پ پروی
 ۲0 چهارشــنبه  مســکن،  عالــی  شــورای 
مهرمــاه ضمــن حضــور در ذوب آهــن اصفهــان 
ــدار و گفتگــو  ــن شــرکت دی ــا مســئولین ای ب

ــد. نمودن

ــدار  ــن دي ــان در اي ــن اصفه ــل ذوب آه مديرعام
ــه  ــه ب ــان ب ــوالد جه ــد ف ــد از تولی ــت: ۷۵درص گف
روش کــوره بلنداســت. در ايــران ذوب آهــن اصفهــان 
بــه عنــوان يــك برنــد جهانــی، ايــن شــیوه تولیــد را 

ــاد. ــان نه ــه 40 بنی در ده
ــم  ــن اصفهان،ه ــزود: ذوب آه ــی اف ــرج رخصت اي
اکنــون بــه همــراه شــرکت هــای پیمانــکار کــه ســهام 
ــه اســت،برای  ــه کارخان ــق ب آنهــا صــد در صــد متعل
ــرده و  ــاد ک ــتغالزايی ايج ــر اش ــزار نف ــدود 1۷ ه ح
ــز  ــات مجموعــه معــادن زغــال ســنگ کشــور نی حی
بــه تولیــد ايــن مجتمــع عظیــم صنعتــی وابســته مــی 

باشــد.
ــرد:  ــح ک ــان تصري ــن اصفه ــل ذوب آه مديرعام
ــر اســاس  ــوان يــك صنعــت و ب ــه عن ــن کارخانه،ب اي
ــان نهــاده شــد و در  مســئولیت هــای اجتماعــی بنی
پشــتیبانی از جبهــه هــای جنــگ، تعداد 2۹0 شــهید 
ــت  ــه از برک ــود ک ــم نم ــن اســالمی تقدي ــه میه را ب
ــت  ــد از گذش ــه بع ــن کارخان ــن عزيزان،اي ــون اي خ
بیــش از نیــم قرن،اســتوار و پايــدار در عرصــه هــای 

ــی مــی درخشــد. ــن الملل ــی و بی مل
ــرد: ذوب  ــان ک ــر نش ــئول خاط ــام مس ــن مق اي
آهــن اصفهــان بــه لحــاظ دانــش و تخصــص نیــروی 
انســانی و تــالش و کوشــش جهــادی در داخــل 
ــا  ــت ام ــه نیس ــکلی مواج ــا مش ــدا... ب مجموعه،بحم
ــی مهــری هــای بســیاری را از خــارج از  متاســفانه ب
مجموعــه تحمــل مــی کنــد. از جملــه هزينــه مصــرف 
گاز کارخانــه حــدود 10 برابــر شــده اســت در حالــی 
کــه ايــن مجتمــع عظیــم صنعتــی بــه دلیــل شــیوه 

ــرژی برخــوردار نیســت.   ــه ان ــد،از ياران تولی
ــاز ذوب  ــورد نی ــال م ــن کك و زغ ــی، تامی رخصت
ــا توجــه بــه شــیوه تولیــد ايــن شــرکت را از  آهــن ب
جملــه ديگــر چالــش هــا عنــوان کــرد و گفــت: تامین 
ــی را  ــیار باالي ــه بس ــاالنه هزين ــه، س ــواد اولی ــن م اي
جــدای از محدوديــت هــای تحريــم و چالــش هــای 
ــا   ــد ب ــی کن ــل م ــه تحمی ــه کارخان ــی و ... ب ترانزيت
ــا  ــم ت ــی کنی ــل م ــکالت را تحم ــود، مش ــن وج اي
ــر اســاس سیســتم VD در  بتوانیــم فــوالد تمیــز را ب
ــواع محصــوالت را  ــورد ان ــم و ن ــد کنی ــه تولی کارخان

داشــته باشــیم.
ــان  ــزود: همزم ــان اف ــن اصفه ــل ذوب آه مديرعام
بــا تاســیس ايــن شرکت،اکتشــاف و اســتخراج از 
ــروز ذوب  ــا ام ــد ام ــاده ش ــان نه ــور بنی ــادن کش مع
ــا  ــدت ب ــد م ــه در بلن ــواد اولی ــن م ــرای تامی آهــن ب

ــت. ــه اس ــت مواج محدودي
ــورداری از  ــکل را برخ ــن مش ــل اي ــکار ح وی راه
ــا ايــن شــرکت  ــی اختصاصــی دانســت ت پهنــه معدن
بتوانــد بــا تولیــد بیشــتر در کنــار تامیــن نیــاز داخــل، 
ســهم بیشــتری در ارزآوری بــرای کشــور داشــته 

باشــد.
وی گفــت: قیمــت گــذاری دســتوری آســیب هــای 
ــوالد  ــادرات ف ــد و ص ــان تولی ــه جري ــیاری را ب بس
کشــور وارد ســاخت. زمانــی کــه میــزان تولیــد فــوالد 
در کشــور بیــش از نیــاز بــازار داخــل اســت،صادرات 
محصــوالت بايــد در دســتور کار قــرار بگیرد،امــا 
قیمــت گــذاری دســتوری و صــدور بخشــنامه هــای 
ــیه  ــگ روس ــه از جن ــی ک ــاعه،فرصت هاي ــق الس خل
و اوکرايــن بــرای صــادرات فــوالد ايــران ايجــاد 
ــه دنبــال آن بازارهــای  ــرد و ب ــود ، از بیــن ب شــده ب
صادراتــی کــه بــه ســختی شناســايی و حفــظ شــده 

ــد. ــد، از دســت رفتن بودن
رخصتــی اظهــار داشــت: ذوب آهــن اصفهــان 
ــبد  ــای ساختمانی،س ــواع فوالده ــد ان ــار تولی در کن
را  افــزای کارخانــه  ارزش  و  محصــوالت صنعتــی 
ــی  ــه روز گســترش م ــازار،روز ب ــاز ب ــا نی متناســب ب
دهــد کــه از جملــه آنهــا تولیــد انــواع تیرآهــن بــال 

ــت. ــن اس په
ــت ســیزدهم  ــه شــعار دول ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــکونی  ــد مس ــون واح ــك میلی ــاخت ي ــر س ــی ب مبن
در ســال،هم اکنــون کلیــدی تريــن مصــرف کننــده 
ســبد مقاطــع ســاختمانی ذوب آهــن اصفهــان،وزارت 
راه و شهرســازی اســت و ذوب آهــن نیــز توانمنــدی 
ــا  ــاختمانی متناســب ب ــع س ــه مقاط ــر گون ــد ه تولی

نیــاز ايــن طــرح را دارا مــی باشــد.
ــات  ــز تحقیق ــس مرک ــدری رئی ــدی حی محمدمه
ــی  ــت: يک ــز گف ــر نی ــاون وزي ــازی و مع راه و شهرس
از مهمتريــن رســالت هــای ايــن مرکــز، تدويــن 
اســتانداردها و دســتورالعمل هــای مرتبــط بــا عرصــه 
ــش  ــز در 2۵ بخ ــن مرک ــرا اي ــت زي ــاختمان اس س
تحقیقاتــی مختلــف و در ســه حــوزه پژوهشــی 
ــاری  ــل، معم ــل و نق ــی، حم ــه فن ــاختمان و ابنی س
و شهرســازی ســاماندهی شــده اســت لــذا مــی تــوان 

گفــت ايــن مرکــز، اتــاق فکــر وزارت راه و شهرســازی 
در حــوزه هــای ســاختمان و حمــل و نقــل محســوب 

مــی شــود.
ــرف  ــر مص ــح پُ ــن مصال ــره تامی ــزود: زنجی وی اف
)فــوالد و ســیمان( را بــرای طــرح نهضــت ملــی 
مســکن پیگیــر هســتیم، تــا شــعار دولــت ســیزدهم 
مبنــی بــر ســاخت يــك میلیــون واحــد مســکونی در 

ــود. ــق ش ــان محق ــان عزيزم ــرای هموطن ــال ب س

محصوالت ذوب آهن اصفهان نقش کلیدی  	
در طرح نهضت ملی مسکن دارد

ــان  ــازی بی ــات راه و شهرس ــز تحقیق ــس مرک ريی
ــتاندارد در  ــاختمانی اس ــای س ــد فوالده ــرد: تولی ک
ذوب آهــن اصفهــان نقــش کلیــدی در طــرح نهضــت 
ــوع ذوب  ــن موض ــار اي ــکن دارد و در کن ــی مس مل
ــتورالعمل  ــن دس ــش تدوي ــد در بخ ــی توان ــن م آه
ــت  ــا صنع ــط ب ــای مرتب ــه ه ــن نام ــط و آيی ها،ضواب

ــد. ــز کمــك کن ــن مرک ــه اي ــز ب ــوالد نی ف
ــك کار  ــرر شــد ي ــت: مق ــام مســئول گف ــن مق اي
ــان  ــن اصفه ــه ذوب آه ــی از مجموع ــروه تخصص گ
و مرکــز تحقیقــات وزارت راه و شهرســازی ظــرف 
مــدت دو هفتــه آينــده يــك برنامــه عملیاتــی بــرای 
ــن  ــوالد تدوي ــش ف ــح در بخ ــن مصال ــره تامی زنجی
ــای الزم در  ــری ه ــق پیگی ــن طري ــا از اي ــد ت کنن
ــرای بهــره گیــری از محصــوالت  ــه ب ســطح وزارتخان
ايــن مجتمــع عظیــم صنعتــی در طــرح نهضــت ملــی 

ــرد.   ــام گی مســکن انج
ــز  ــت نی ــر صم ــاور وزي ــور مش ــن پ ــین پروي افش
گفــت: ذوب آهــن اصفهــان در کنــار مشــکالتی کــه 
ــد  ــد تولی ــود دارد، رش ــی وج ــن الملل ــه بی در عرص
ــد شايســته تشــکر  ــن رون ــی داشــته اســت و اي خوب

ــت. ــی اس و قدردان
وی بــا اشــاره بــه اينکــه در بخــش وزارت صمــت، 
ــیدن  ــق بخش ــد و رون ــع تولی ــع موان ــرای رف ــا ب م
ــه آن آمــاده همــکاری در ســطوح مختلــف  بیشــتر ب
ــون  ــك میلی ــه احــداث ي ــرد: الزم ــان ک هســتیم، بی
واحــد ســاختمانی در کشــور، همدلــی و هــم افزايــی 
ــزان  ــا هموطنــان عزي بخــش هــای مختلــف اســت ت

بتواننــد از مســکن ايمــن و بــا قیمــت مناســب 
ــوند. ــوردار ش برخ

عضــو شــورای عالــی مســکن کشــور تصريــح کــرد: 
مدلــی کــه وزيــر صمــت بــرای تامیــن مــواد و مصالــح 
مــورد نیــاز ســاخت ايــن واحدهــا مدنظــر دارد و طــی 
ــه  ــه آن پرداخت ــا وزارت مســکن ب ــه ای ب تفاهــم نام
شــده است،اســتفاده از مديريــت زنجیــره هــای 
ــش،  ــن بخ ــوالد در اي ــت ف ــه صنع ــت ک ــن اس تامی

نقــش اساســی دارد.
مهــرداد تواليیــان معــاون بهــره بــرداری ذوب 
ــش  ــرای کاه ــز ب ــت: تمرک ــز گف ــان نی ــن اصفه آه
هزينــه مســکن بايــد بــه نحــو صحیــح توســط 
ــا  ــد ب ــردم بتوانن ــا م ــود ت ــت ش ــئولین مديري مس

ايمنــی و آســودگی گــذران زندگــی کننــد.
ــی در  ــکار عموم ــت اف ــاز اس ــرد: نی ــان ک وی بی
خصــوص ســاختمان هــای بتنــی و ســازه هــای 
فلــزی توجیــه شــوند زيــرا هــر يــك از ايــن بناهــا در 
جــای خــودش موثــر اســت و در ايــن مســیر ســازمان 
هــای نظــام مهندســی و اســتاندارد در بخــش تدويــن 
آيیــن نامــه ها،دســتورالعمل هــا و تفکیــك گريدهــای 
فــوالدی نقــش کلیــدی دارنــد کــه ايــن موضــوع در 

بخــش کاهــش هزينــه هــا نیــز موثــر اســت.

سیاست گذاران به نحوی برنامه ریزی کنند  	
که جوشکاری های نا ایمن در ساختمان سازی 

برای همیشه پایان یابد
معــاون بهــره بــرداری ايــن شــرکت تصريــح کــرد: 
ــع  ــواع مقاط ــد ان ــی تولی ــان تواناي ــن اصفه ذوب آه
ــکن  ــی مس ــت مل ــرح نهض ــرای ط ــاختمانی را ب س
دارا مــی باشــد امــا نیــاز اســت سیاســت گــذاران بــه 
ــای  ــه جوشــکاری ه ــد ک ــزی کنن ــه ري نحــوی برنام
نــا ايمــن در ســاختمان ســازی بــرای همیشــه پايــان 
ــا ايمــن،  ــاز ن ــای ســاخت و س ــن رويکرده ــد . اي ياب
هــم اکنــون کــه انــواع مقاطــع ســاختمانی بــه شــیوه 
نــورد گــرم و منطبــق بــا آخريــن اســتانداردهای روز 
دنیــا در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد مــی شــود ، هیــچ 

ــدارد. جايگاهــی ن
و  ريــزی  برنامــه  معــاون  رضوانیــان  علیرضــا 
توســعه ذوب آهــن اصفهــان نیــز اضافــه کــرد: ايــن 
ــواع گواهــی نامــه هــا ماننــد  ــا داشــتن ان ــه ب کارخان
کرز،همولوگیشــن و ... ، همچنیــن برخــورداری از 
ــش  ــی در بخ ــطح مل ــر در س ــگاههای معتب آزمايش
تدويــن آيیــن نامــه هــا و اســتانداردها،آماده همکاری 
ــت. ــازی اس ــات وزارت راه و شهرس ــز تحقیق ــا مرک ب

ذوب آهن اصفهان،هیچگاه به دلیل کمیت از  	
ریل کیفیت خارج نمی شود

ــد  ــه برن ــر پاي ــان ب ــن اصفه ــزود: ذوب آه وی اف
کیفیــت  بســازيد،همواره  اطمینــان  بــا  ديرينــه 
ــت و  ــرار داده اس ــد ق ــرلوحه تولی ــوالت را س محص
ــل کیفیــت خــارج  ــه دلیــل کمیــت از ري هیچــگاه ب

ــود.   ــی ش نم
شــايان ذکــر اســت مســئولین مرکــز تحقیقــات راه 
ــورد و  ــد، ن ــوره بلن ــای ک ــش ه ــازی از بخ و شهرس

ــد. ــد کردن ــواد شــیمیايی بازدي تولیــدات کك و م

وزارت راه و شهرسازی، کلیدی ترین مصرف کننده
 مقاطع ساختمانی ذوب آهن اصفهان
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نتایــج نهایــی آزمــون اســتخدامی 
مجتمــع فــوالد غدیــر، تــا هفتــه آینــده 
اعــالم  شــیراز  دانشــگاه  ســایت  در 

ــد. ــد ش خواه

ــوالد  ــع ف ــی مجتم ــل از روابط عموم ــه نق ب
نگهــداری  فــرج اهلل  دکتــر  نی ريــز،  غديــر 
ــع  ــن مجتم ــانی اي ــع انس ــعه مناب ــاون توس مع
ضمــن اعــالم ايــن خبــر گفــت: مرحلــه نخســت 
آزمــون اســتخدامی شــرکت، در تاريخ هــای 14 
تــا 16 اســفند ســال 1400 در دانشــگاه شــیراز 
برگــزار شــد. ايــن در حالــی  اســت کــه امــکان 
ــع  ــود مجتم ــط خ ــون توس ــن آزم ــزاری اي برگ
ــق  ــا طب ــود ام ــم ب ــز فراه ــگاه نی ري ــا دانش و ي
دســتور مديرعامــل مجتمــع، مقــرر شــد مرحلــه 
کتبــی، توســط معتبرتريــن مرجــع علمــی 
اســتان، يعنــی دانشــگاه شــیراز، برگــزار شــود. 
در نتیجــه آزمــون اســتخدامی در 64 گــروه 
شــغلی و بــا حضــور ۵ هــزار نفــر شــرکت کننده 
توســط ايــن دانشــگاه و بــا نظــارت دقیــق 

ــد. ــزار ش ــع برگ ــان مجتم کارشناس
وی در خصــوص نحــوه طــرح ســؤاالت افــزود: 
ســؤاالت در دو بخــش عمومــی و تخصصــی، 
دانشــگاه های  اســتادان  از  جمعــی  توســط 
همچنیــن  و  امیرکبیــر  و  تهــران  شــیراز، 
ــد.  ــزی ش ــوالد طرح ري ــت ف ــان صنع متخصص
در نهايــت و پــس از اعــالم نتايــج ايــن مرحلــه 
از طريــق ســايت دانشــگاه شــیراز، بــه میــزان ۳ 
برابــر ظرفیــت يعنــی در حــدود 1 هــزار و ۷00 
نفــر بــه مرحلــه دوم و مصاحبــه شــفاهی دعــوت 
شــدند کــه در تاريــخ  1۸ تــا 2۷ خــرداد ســال 
ــزار  ــز برگ ــاری در محــل دانشــگاه آزاد نی ري ج

شــد.
وی دلیــل انتخــاب دانشــگاه نــی ريــز را 
به عنــوان محــل مصاحبــه، آســودگی حــال 
ــه محــل زندگــی  شــرکت کنندگان و نزديکــی ب
ــه  ــن مرحل ــزود: در اي ــرد و اف ــوان ک ــا عن آن ه
ــناس و  ــتاد، 10 روانش ــط ۵0 اس ــی توس ارزياب
ــد.  ــام ش ــع انج ــان مجتم ــی از متخصص جمع
ــی و  ــی علم ــر ارزياب ــالوه ب ــه ع ــن مرحل در اي
ــتی آزمايی  ــاس راس ــر اس ــردی ب ــر ف ــی، اگ فن
ــور  ــود، به ط ــه نب ــرايط اولی ــز ش ــگاه، حائ دانش
کامــل حــذف شــد. امــا در صورتــی کــه مــدارک 
اعالمــی بــرای اســتفاده از انــواع ســهمیه مــورد 
قبــول قــرار نگرفتــه  بــود، تنهــا ضريــب امتیــاز 
ــاير  ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــرد ب ــذف و ف آن ح
مــورد  کسب شــده،  امتیازهــای  و  نمــرات 

ــت. ــرار گرف ــی ق ارزياب
ــس از  ــرانجام و پ ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
پیگیری هــای مســتمر، اســامی 4۵۵ نفــر از 
برگزيــدگان آزمــون، تــا هفتــه آينــده از طريــق 
ــد.  ــد ش ــالم خواه ــیراز اع ــگاه ش ــايت دانش س
ــه  ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه اي ــد ب ــه باي البت
پــس از اعــالم اســامی، گزينــش ديگــری توســط 
ــرد و  ــورت می پذي ــی ص ــط نظارت ــع ذيرب مراج
ــا ۳ هفتــه پــس از آن، اعــالم  ــی ت اســامی نهاي

ــد. ــد ش خواه
ــیراز  ــگاه ش ــرد: دانش ــح ک ــداری تصري نگه
ــك  ــر ي ــراض ه ــورت اعت ــت در ص ــف اس موظ
ــازات کســب   ــز امتی ــه و ري ــان، کارنام از داوطلب
ــالوه  ــاند. ع ــان برس ــت داوطلب ــه رؤي شــده را ب
ــام مراحــل  ــق، تم ــارت دقی ــرای نظ ــن ب ــر اي ب
و  صوتــی  به  صــورت  شــفاهی  مصاحبــه 
ــی آن  ــکان بازبین ــده و ام ــری مســتند ش تصوي

وجــود دارد.
وی تأکیــد کــرد: پذيرفته شــدگان نهايــی، 
موظــف بــه گذرانــدن دو دوره آموزشــی تئــوری 
ــه  ــای شــغلی، ب ــه گروه ه ــا توجــه ب ــی ب و عمل
مــدت 4 تــا 6 مــاه هســتند. افــراد پــس از 
قبولــی در ارزيابــی  ايــن دوره هــا، در بخش هــای 
مختلــف اداری و کارخانــه فعالیــت خــود را آغــاز 

خواهنــد کــرد. 

معاون توسعه منابع انسانی:
هفته آینده، نتایج آزمون 

استخدامی مجتمع فوالد غدیر 
نی ریز اعالم خواهد شد

ــت،  ــازمان صنع ــس س ــمی رئی ــل قاس خلی
ــن  ــزگان ضم ــتان هرم ــارت اس ــدن و تج مع
حضــور در شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس، 
بــه همــراه احســان دشــتیانه مدیرعامــل صبــا 
ــن  ــات در ای ــد و اقدام ــد تولی ــوالد از رون ف
ــا  ــترک ب ــت مش ــد و در نشس ــرکت بازدی ش
ــور  ــوالد حض ــا ف ــن صب ــل و معاونی مدیرعام

ــت. یاف

مديرعامــل صبــا فــوالد خلیج فــارس در نشســت 
بــا رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
هرمــزگان ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد اقدامــات 
ــات  ــن قطع ــرکت، تامی ــن ش ــه در اي ــورت گرفت ص
تعمیــرات،  جهــت  برنامه ريــزی  نیــاز،  مــورد 
کیفیــت  مديريــت  سیســتم های  پیاده ســازی 
ايــزو و ارتقــای فرهنــگ ســازمانی را از جملــه ايــن 

برشــمرد. فعالیت هــا 
ــد بريکــت  ــد افزايشــی تولی ــن از رون وی همچنی
ــر داد و  ــوالد خب ــا ف ــفنجی در صب ــن اس ــرم آه گ
افــزود: تمــام تــالش مــا ايــن اســت کــه تــا پايــان 
ــك  ــش از ي ــد بی ــورد تولی ــه رک ــاری ب ــال ج س

ــم. ــدا کنی ــت پی ــرم دس ــت گ ــن بريک ــون ت میلی

ــارس  ــج ف ــوالد خلی ــا ف ــرکت صب ــل ش مديرعام
بــا اشــاره بــه عــزم جــدی در جهــت اجــرای 
پــروژه توســعه صبــا فــوالد، بیــان داشــت: صنــدوق 
ــه عنــوان ســهامدار اصلــی  بازنشســتگی کشــوری ب
صبــا فــوالد بــا جديــت پیگیــر توســعه ايــن 
ــز  ــرکت نی ــن ش ــران اي ــت و در مدي ــه اس مجموع
عــزم جــدی جهــت توســعه صبــا فــوالد وجــود دارد 
و بــرای تامیــن مالــی آن پیگیری هــای الزم صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
ــا  ــورس ب ــه ب ــوالد ب ــا ف ــری ورود صب وی پیگی
روش افزايــش ســرمايه را ديگــر فعالیــت مهــم 
انجــام شــده در ايــن مجموعــه طــی ماه هــای اخیــر 
اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: صبا فــوالد از اســتعداد 
و ظرفیــت خوبــی جهــت توســعه برخــوردار اســت.

مديرعامــل شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس بــا 
تاکیــد بــر ضــرورت حمايــت از صــادرات محصــوالت 

فــوالدی، تصريــح کــرد: میــزان صــادرات محصوالت 
فــوالدی بايــد افزايــش يابــد.

ــازمان  ــس س ــمی رئی ــل قاس ــز خلی ــه نی در ادام
اســتان هرمــزگان،  تجــارت  و  صنعــت، معــدن 
ضمــن تشــکر و قدردانــی از اقدامــات خــوب و مؤثــر 
ــا  ــان صب ــران و کارکن ــن، مدي ــل، معاونی مديرعام
فــوالد در جهــت ارتقــای تولیــد در ايــن مجموعــه، 
ــوالد  ــا ف ــادرات در صب ــد و ص ــش تولی ــت: افزاي گف
ــالش  ــا ت ــن موفقیــت ب ــه افتخــار اســت کــه اي ماي
ــه دســت آمــده اســت. و همدلــی همــه ارکان آن ب

ــا  ــه داد: در خصــوص طــرح توســعه صب وی ادام
فــوالد نیــز وظايفــی کــه بــر عهــده داريــم را انجــام 

ــت. ــم داش ــت الزم را خواهی ــم و حماي می دهی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
ــده  ــومین تولیدکنن ــتان را س ــن اس ــزگان، اي هرم
فــوالد در کشــور اعــالم کــرد و افــزود: هرمــزگان بــا 
توجــه بــه ســاحلی بــودن و همچنیــن ظرفیت هــای 
معدنــی از جملــه ســنگ آهــن، از توانمنــدی خوبــی 
ــت و  ــوردار اس ــوالد برخ ــد ف ــعه تولی ــت توس جه
ــت  ــورد حماي ــه م ــن عرص ــرمايه گذاری ها در اي س

ــرد. ــرار می گی ق
ــن  ــون ت ــد 10 میلی ــذاری تولی ــمی هدف گ قاس
ــازی  ــوالدی و فعال س ــهرک ف ــدازی ش ــوالد، راه ان ف
ــات در  ــن اقدام ــه مهم تري ــادن را از جمل بیشــتر مع

ايــن زمینــه برشــمرد.

افزایش تولید و صادرات در صبا فوالد مایه افتخار است

دشــتیانه  احســان  حضــور  بــا  مراســمی  در 
خلیج فــارس،  فــوالد  صبــا  شــرکت  مديرعامــل 
ايــن شــرکت و همچنیــن  معاونیــن و مديــران 
ــه  ــزگان ب ــگاه هرم ــس دانش ــی رئی ــد صادق محم
همــراه جمعــی از معاونیــن و مديــران ايــن دانشــگاه، 
ــارکت  ــات مش ــا موضوع ــکاری ب ــه هم دو تفاهم نام
در پروژ ه هــای دانش بنیــان و همچنیــن بورســیه 
ــزگان  ــگاه هرم ــه دانش ــجويان نخب ــی دانش تحصیل
در رشــته های مــورد نیــاز شــرکت صبــا فــوالد، 
میــان شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس و دانشــگاه 

ــد. ــد ش ــزگان منعق هرم
مديرعامــل صبــا فــوالد در آيیــن امضــا و انعقــاد 
راســتای  در  داشــت:  بیــان  تفاهم نامــه  دو  ايــن 
اســتفاده از تــوان علمــی دانشــگاه هرمــزگان و 
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــوالد و 
ــا  ــه امض ــا ب ــن تفاهم نامه ه ــی، اي ــائل فن ــل مس ح

ــید. رس

ــه،  ــن دو تفاهم نام ــاس اي ــر اس ــه داد: ب وی ادام
بــا اســتفاده از ظرفیــت علمــی دانشــگاه، پروژه هــای 
بومی ســازی  زمینــه  در  دانش بنیــان  مشــترک 
ــی  ــوالد اجراي ــا ف ــه صب ــاز کارخان ــورد نی ــات م قطع

می شــود.
مديرعامــل شــرکت صبــا فــوالد خلیج فــارس 
دانشــگاه  نخبــه  دانشــجويان  همچنیــن  افــزود: 
ــاز در  ــورد نی ــی م ــته های تخصص ــزگان در رش هرم
کارخانــه صبــا فــوالد از جملــه رشــته های مهندســی 
صنايــع، مکانیــك، بــرق و متالــورژی بــه مــدت پنــج 
ــارس،  ــوالد خلیج ف ــا ف ــرکت صب ــط ش ــال توس س
ــدت  ــن م ــد و در اي ــد ش ــی خواهن ــیه تحصیل بورس
ــا حضــور  آمــوزش آن هــا در دانشــگاه و همچنیــن ب

ــا از  ــرد ت ــورت می گی ــوالد ص ــا ف ــه صب در کارخان
ــان  ــتغالزايی جوان ــرای اش ــتری ب ــق بس ــن طري اي

ــم شــود. ــن اســتان فراه ــه اي نخب
دشــتیانه تصريــح کــرد: حرکــت در جهــت تحقــق 
اهــداف شــعار ســال جــاری مبنــی بــر تولیــد؛ 
دانش بنیــان، اشــتغال آفرين و همچنیــن تقويــت 
ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه از اهــداف محــوری ايــن 
ــی  ــروی بوم ــت نی ــن تربی ــا ضم تفاهم نامه هاســت ت
ــای  ــه ارتق ــزگان، ب ــتان هرم ــرای اس ــص ب متخص

اســتان  در  فــوالد  صنعــت  تولیــد  فناوری هــای 
ــود. کمــك ش

همچنیــن در ايــن مراســم، رئیــس دانشــگاه 
مديــران  خــوب  نــگاه  از  تشــکر  بــا  هرمــزگان 
مجموعــه صبــا فــوالد بــه ارتقــای آمــوزش عالــی در 
ــر و  ــری از تدبی ــت: بهره گی ــار داش ــزگان، اظه هرم
دانــش و علــم بــه مفهــوم عینــی و عملــی در شــرکت 

ــود. ــده می ش ــوالد دي ــا ف صب
بــا  فــوالد  صبــا  تفاهم نامه هــای  گفــت:  وی 
دانشــگاه هرمــزگان، حرکتــی در راســتای پیشــرفت 
ــی  ــد الگوي ــه می توان ــان اســت ک از مســیر دانش بنی

ــد. ــا باش ــاير بخش ه ــرای س ب
افــزود: دانشــگاه  رئیــس دانشــگاه هرمــزگان 
هرمــزگان مبتنــی بــر شــعار ســال، تقويــت ارتبــاط 
ــرار داده  ــتور کار ق ــت را در دس ــا صنع ــگاه ب دانش
اســت و انعقــاد ايــن تفاهم نامه هــا بــا شــرکت 
صبــا فــوالد فرصتــی در جهــت تامیــن نیــروی 
ــرای  ــی ب ــش فن ــال دان ــص و انتق ــانی متخص انس
بومی ســازی ســاخت قطعــات صنعــت فــوالد و حــل 
مســائل در ايــن عرصــه اســت کــه بــا ابتــکار خــوب 
ــزگان،  ــگاه هرم ــوالد و دانش ــا ف ــای صب مجموعه ه

ــت. ــورت گرف ص

گام بلند صبا فوالد خلیج فارس در راستای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه؛

امضای دو تفاهم نامه میان شرکت صبا فوالد و دانشگاه هرمزگان با 
محوریت پروژه های دانش بنیان

ــاف  ــای اکتش ــه ه ــدور پروان ــزان ص می
طــی 4 ماهــه نخســت امســال، ۳.۵ درصــد 
ــن  ــدت همچنی ــن م ــت. در ای ــش یاف افزای
میــزان اشــتغال پروانــه هــای بهــره بــرداری 

ــرد. ــدا ک ۶1درصــد رشــد پی

 دفتــر فنــاوری داده، اطالعــات و امنیــت فضــای 
ــرد وزارت  ــزارش عملک ــن گ ــازه تري ــازی در ت مج
صنعــت، معــدن و تجــارت در بخــش معــدن اعــالم 
ــر، 2۹۷  ــان تی ــا پاي ــن ت ــدای فروردي ــرد: از ابت ک
ــن  ــی صــادر شــد. اي ــه اکتشــاف معدن فقــره پروان
ــته، 2۸۷  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــی م ــم ط رق

فقــره بــود.
در همیــن مــدت، 1۳۷ فقــره گواهــی کشــف و 
1۵۳ فقــره پروانــه بهــره بــرداری صــادر شــد کــه 

در مقايســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــه  ــره پروان ــره گواهــی کشــف و 1۵۹ فق )14۳ فق
ــد و ۳.۸  ــب 4.2 درص ــه ترتی ــرداری(، ب ــره ب به

ــت. درصــد کاهــش ياف

افزایش 61 درصدی اشتغال ناشی از  	
صدور پروانه بهره برداری

ــره  ــه به ــزان اشــتغال ناشــی از صــدور پروان می
بــرداری طــی 4 ماهــه نخســت امســال، بــه 2۵2۵ 
نفــر رســید کــه نســبت بــه اشــتغال مــدت مشــابه 
ــر(، 61.1 درصــد رشــد  ســال گذشــته )1۵6۷ نف

نشــان مــی دهــد.
ــه  ــی 4 ماه ــز ط ــاف نی ــات اکتش ــه عملی هزين
نخســت 1401 بــا 64.۸ درصــد افزايــش بــه ۷۵4 
ــی  ــال رســید. در حال ــون ري ــارد و ۵00 میلی میلی
کــه رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته، 4۵۷ 

ــود. ــال ب ــون ري ــارد و ۹00 میلی میلی

گزارش 4 ماهه 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد:

افزایش 3.۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف
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آمارهــای ثبت شــده در فــوالد مبارکــه از 
ــهریورماه  ــان ش ــا پای ــاری ت ــال ج ــدای س ابت
ســال 1401 نشــان می دهــد رکوردشــکنی ها، 
ــره وری  ــده به ــد فزاین ــد و رش ــش تولی افزای
ــیده  ــر رس ــه ثم ــزات ب ــانی و تجهی ــروی انس نی
ــبت  ــی نس ــازه زمان ــن ب ــه در همی ــت؛ چراک اس
ــل  ــزان تحوی ــل، می ــه مــدت مشــابه ســال قب ب
انــواع محصــوالت ایــن شــرکت در بــازار داخــل 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــز ۲۶ درص نی

 معــاون فــروش و بازاريابــی فــوالد مبارکــه بــا بیــان 
مطلــب فــوق گفــت: ايــن شــرکت در شــش ماهه ابتدايــی 
ــواع  ســال 1401 حــدود ۳ میلیــون و ۷۵0 هــزار تــن ان
ــازار داخــل تحويــل  ــه ب محصــوالت فــوالدی تخــت را ب
داده و ايــن در حالــی اســت کــه در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته مقــدار 2 میلیــون و ۹۷۸ هــزار تــن محصــوالت 

تولیــدی شــرکت بــه بــازار داخــل تحويــل شــده بــود.
ــت ارزش  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب ــورث جوانبخ طهم
ــش  ــرد: افزاي ــار ک ــول اظه ــزان محص ــن می ــل اي تحوي
عرضــه محصــول وقتــی بیشــتر می شــود کــه مشــاهده 
می کنیــم فــوالد مبارکــه توانســته اســت طــی 6 مــاه اول 
ــا مــدت مشــابه ســال قبــل  ســال جــاری در مقايســه ب
ــوالت  ــدی را در ارزش محص ــد 20 درص ــوع رش درمجم
ــه  ــی از عرض ــم ناش ــن مه ــه اي ــد ک ــم بزن ــی رق تحويل
ــا ارزش افــزوده باالتــر بــه  بیشــتر محصــوالت نهايــی و ب

ــوده اســت. ــازار ب ب
وی در ادامــه از حمايــت شــرکت فــوالد مبارکــه 
نیــاز  تأمیــن حداکثــری  و  پايین دســتی  از صنايــع 
مشــتريان به عنــوان يکــی از مهم تريــن عوامــل مؤثــر در 
کاهــش واردات محصــوالت فــوالدی تخــت و جلوگیــری 

ــرد. ــور يادک ــروج ارز از کش از خ
معــاون فــروش و بازاريابــی فــوالد مبارکه خاطرنشــان 
کــرد: ايــن دســتاورد همچنیــن بــا عرضــه تمامــی 
محصــوالت شــرکت در بــورس کاال بــا مکانیســم شــفاف 
ــوازات  ــه به م ــده اســت ک عرضــه و تقاضــا محقــق گردي
ــروه اســتراتژيك  ــرای دو گ ــای اختصاصــی ب آن عرضه ه
خودروســازی و لوازم خانگــی باهــدف تأمیــن حداکثــری 

ــت. ــده اس ــا انجام ش ــاز آن ه نی
ــود از  ــخنان خ ــری از س ــش ديگ ــت در بخ جوانبخ
ــوالد  ــوالت ف ــواع محص ــن ان ــون ت ــل 10۸ میلی تحوي
مبارکــه بــه بــازار از ابتــدای بهره بــرداری شــرکت 
ــزان  ــن می ــل اي ــا تحوي ــت: ب ــر داد و گف ــون خب تاکن
محصــول در صنعــت زيربنايــی فــوالد کشــور بــه نقــش 
مهــم و بی بديــل فــوالد مبارکــه بیش ازپیــش پــی 

می بريــم.
وی در خاتمــه ســخنان خــود تصريــح کــرد: عملکــرد 
ــا عرضه هــای مکفــی  شــش ماهه گــروه فــوالد مبارکــه ب
کــه نتیجــه آن تعــادل نســبی بــازار بــوده در جلوگیری از 
التهــاب بــازار نیــز نقــش قابل مالحظــه ای داشــته اســت. 
ــرکت را  ــد ش ــتاوردها می توان ــن دس ــه اي ــن اين ک ضم
جهــت تأمیــن ارز موردنیــاز و تحقــق اهــداف صادراتــی 

خــود در نیمــه دوم ســال يــاری رســاند.

خبر

ــل ذوب  ــی مدیرعام ــرج رخصت ــدس ای مهن
آهــن اصفهــان در چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن 
ــری ،  ــه گ ــوالد ، ریخت ــورژی ، ف ــی متال الملل
ماشــین آالت و صنایــع وابســته از آمادگــی ذوب 
ــت در  ــت از دول ــت حمای ــان جه ــن اصفه آه
مســیر پیشــبرد نهضــت ملــی مســکن خبــرداد .

ــوان يــك  ــه عن ــوالد مبارکــه ب مديرعامــل شــرکت ف
ــتیل پرايس  ــس اس ــن کنفران ــی نهمی ــخنرانان اصل از س
گفــت: در حــوزه مــواد اولیــه، برقــراری پیونــد مســتحکم 
و  مشــترک  تأمین کننــدگان، ســرمايه گذاری های  بــا 
گــره  زدن منافــع فعــاالن زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور 
بــه يکديگــر بــرای کنتــرل قیمــت ســنگ آهــن از 

ــادی برخــوردار اســت. ــت زي اهمی
شــرکت  مديرعامــل  طیب نیــا  محمدياســر 
بین المللــی  کنفرانــس  نهمیــن  در  مبارکــه  فــوالد 
ــداری  ــگاه پاي ــروز ن ــر ام ــرد: اگ ــار ک اســتیل پرايس اظه
ــده ای  ــود، در آين ــم نش ــوالد حاک ــد ف ــره تولی ــر زنجی ب
ــن  ــی در اي ــات نامیمون ــد شــاهد اتفاق ــدان دور باي نه چن
ــی  ــای جهان ــود در بازاره ــم رک ــیم؛ علی رغ ــوزه باش ح
ــده در  ــت استفاده نش ــن ظرفی ــون ت ــوالد و ۵00 میلی ف
ــای  ــد از ظرفیت ه ــه ۸0 درص ــك ب ــه، نزدي ــن زمین اي

ــت. ــال اس ــان فع ــوالد در جه ــد ف تولی

رشد 7 درصدی تولید فوالد در کشورهای  	
ایران و هند

مديرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا مقايســه  بــازار 
ــان  ــورمان خاطرنش ــوالد کش ــازار ف ــوالد و ب ــی ف جهان
ــا توجــه بــه  ــازار جهانــی فــوالد ب کــرد: در پــی رکــود ب
ــاه گذشــته، شــاهد افــت تولیــد حــدود ۵  ــات ۸ م اتفاق
درصــدی فــوالد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــان  ــا پاي ــود ت ــی می ش ــم و پیش بین ــان بوده اي در جه
ــته،  ــال گذش ــه 2 س ــبت ب ــالدی، نس ــاری می ــال ج س
شــاهد افــت تولیــد فــوالد در عرصــه بین الملــل و 

ــی باشــیم. جهان
وی اذعــان داشــت: در همیــن شــرايط بــد بــازار 
ــاز  ــن 10 فوالدس ــار، از بی ــاس آم ــوالد، براس ــی ف جهان
برتــر جهــان، رشــد تولیــد در کشــورهای ايــران و هنــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــوده و اي ــد ب ــش از ۷ درص بی
ــا  ــی ماه ه ــدی را ط ــای جدي ــور ظرفیت ه ــن 2 کش اي
و ســال های آتــی به تدريــج در جريــان تولیــد قــرار 

ــد داد. خواهن

احتمال توقف تولید برخی از فوالدسازان  	
جهان

طیب نیــا تصريــح کــرد: بازيگــران اصلــی تولیــد 
ــزان  ــدی می ــا ۵ درص ــش 4 ت ــا کاه ــان ب ــوالد جه ف
ــد  ــزان تولی ــان می ــن می ــد و در اي ــد مواجــه بوده ان تولی
فــوالد در کشــور ترکیــه ۹ درصــد کاهــش يافتــه اســت؛ 
ــا، کاهــش قیمــت  ــرژی در اروپ ــه بحــران ان ــا توجــه ب ب
جهانــی فــوالد و اتفاقــات تکنولوژيــك، در آينــده ای 
ــی  ــه جهان ــا در عرص ــديد رقابت ه ــاهد تش ــك ش نزدي

ــود. ــم ب ــوالد خواهی ــد ف تولی
از  تعــدادی  رويکــرد  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فوالدســازان جهــان بــرای تولیــد آهــن اســفنجی و 
فــوالد بــه روش احیــا مســتقیم گفــت: طــی يــك ســال 
ــه ۹۵ دالر  گذشــته، قیمــت ســنگ آهــن از 2۵0 دالر ب
و قیمــت تختــال و فــوالد نیــز از ۸۵0 دالر بــه 4۵0 دالر 
ــا،  ــش قیمت ه ــن کاه ــد اي ــرده و پیام ــدا ک ــش پی کاه
توقــف برخــی از خطــوط تولیــد فــوالد در جهــان خواهــد 
ــدادی از  ــری، تع ــدم رقابت پذي ــل ع ــه دلی ــه ب ــود ک ب
ــت  ــن وضعی ــداوم اي ــورت ت ــان در ص ــازان جه فوالدس

ــت. ــد داش ــت نخواهن ــه فعالی ــکان، ادام ام

وجود 16 میلیون تن ظرفیت بالاستفاده در  	
بخش تولید فوالد کشور

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مديرعام
ــد  ــای تولی ــر زنجیره ه ــا ديگ ــوالد ب ــره ف ــاوت زنجی تف

ــه  ــبت ب ــوالد نس ــره ف ــرد: زنجی ــان ک ــزات بی ــر فل ديگ
ــت و  ــر اس ــزات، پیچیده ت ــر فل ــد ديگ ــای تولی زنجیره ه
نوســانات تولیــد در ايــن زنجیــره بســیار بیشــتر از ســاير 
زنجیره هاســت؛ طــی يــك ســال گذشــته، میــزان تولیــد 
ــه و در  ــش يافت ــد کاه ــور 20 درص ــوم در کش آلومینی
حــوزه تولیــد مــس نیــز شــاهد کاهــش 10 درصــدی در 
کشــور بوده ايــم؛ ايــن در حالــی اســت کــه میــزان تولیــد 

طــال نیــز 6 درصــد کاهــش يافتــه اســت.
ــی اســت کــه طــی يــك  ــن در حال وی ادامــه داد: اي
ســال گذشــته، شــاهد کاهــش 60 درصــدی تولیــد 
ــی  ــش ۵0 درصــدی محصــول نهاي ــن و کاه ســنگ آه
ــك  ــم نزدي ــتیم؛ علی رغ ــور هس ــوالد کش ــره ف در زنجی
بــودن میــزان تولیــد فــوالد بــه آمارهــای جهانــی 
در ســال های گذشــته، امــروز بالــغ بــر 16 میلیــون 
ــد  ــتفاده تولی ــت بالاس ــد( ظرفی ــش از 40 درص تن)بی
ــرداری از آن  ــکان بهره ب ــه ام ــم ک ــوالد در کشــور داري ف
وجــود دارد؛ ايــن شــرايط ســختی اســت کــه در زنجیــره 
فــوالد بــا آن مواجــه هســتیم و بايــد بــا نــگاه پايــداری 

ــم. ــی کنی ــالت چاره انديش ــن معض ــع اي ــرای رف ب

کاهش 20 درصدی قیمت ها در زنجیره  	
فوالد ایران

درصــدی   20 کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  طیب نیــا 
قیمت هــا در زنجیــره فــوالد کشــور تأکیــد کــرد: قیمــت 
ســنگ آهــن و تختــال در کشــورمان حــدود 22 درصــد، 
ــت  ــد و قیم ــدود 20 درص ــفنجی ح ــن اس ــت آه قیم
ــرده اســت. ــدا ک ــز 14 درصــد کاهــش پی کنســانتره نی

وی بــا اشــاره بــه رونــد نزولــی تولیــد فــوالد در کشــور 
عنــوان داشــت: مــا بــرای تولیــد هــر تــن فــوالد، نیازمنــد 
200 دالر ســرمايه گذاری هســتیم امــا بــرای تولیــد هــر 
ــد  ــرای تولی ــه ۸0 دالر و ب ــا ب ــفنجی تنه ــن اس ــن آه ت
ــه ۳۵ دالر  ــط ب ــن فق ــه آه ــانتره و گندل ــن کنس ــر ت ه
ســرمايه گذاری نیــاز داريــم؛ بنابرايــن عمــده ســودآوری 

در نیمــه اول زنجیــره تولیــد فــوالد اتفــاق می افتــد.

فوالد رتبه سوم صادرات کشور را داراست  	
مديرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن ابــراز 
ــره  ــه دوم زنجی ــان آوری در نیم ــه زي ــبت ب ــف نس تأس
ــان آوری  ــن زي ــرد: اي ــه ک ــور اضاف ــوالد در کش ــد ف تولی
بــه صــورت خــاص در تولیــد ورق گالوانیــزه بســیار 
مشــهود اســت؛ متأســفانه طــی ســنوات گذشــته، عمــده 
ســرمايه گذاری زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور، در بخــش 
فوالدســازی صــورت گرفتــه کــه تصمیــم اشــتباهی بــوده 

اســت.
ــد  ــره تولی ــن کــه هدف گــذاری زنجی ــان اي ــا بی وی ب
ــد،  ــی باش ــول نهاي ــادرات محص ــد ص ــور باي ــوالد کش ف
ــه  ــومین رتب ــوالد س ــر، ف ــال حاض ــت: در ح ــراز داش اب
صــادرات کشــور را از آن خــود کــرده امــا همیــن میــزان، 
شــايد کمتــر از ۵0 درصــد ظرفیــت مــا بــرای صــادرات 
ــی  ــز چاره انديش ــوص نی ــن خص ــد در اي ــه باي ــت ک اس

شــود.

ضرورت برنامه ریزی برای صادرات فوالد  	
کشور با افزایش 20 میلیون تنی ظرفیت آن طی 

3 سال آینده 
طیب نیــا تصريــح کــرد: بــا افزايــش 20 میلیــون تنــی 
ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور طــی ۳ ســال آينــده بايــد 
ــیم  ــته باش ــادرات آن داش ــرای ص ــزی جــدی ب برنامه ري
ــورمان در  ــری کش ــر رقابت پذي ــال حاض ــه در ح چراک

حــوزه فــوالد بــه شــدت پايیــن اســت.
ــه چالش هــای زنجیــره تولیــد فــوالد  ــا اشــاره ب وی ب
در کشــور اظهــار داشــت: در حوزه هــای سیاســت گذاری 
و ســاختاری بــا مســائل زيــادی در زنجیــره تولیــد فــوالد 
کشــور مواجــه هســتیم؛ حوزه هــای تأمیــن مــواد اولیــه، 
انــرژی، زيرســاخت، پايــداری محیــط زيســت و کیفیــت 
ــن  ــم در اي ــای مه ــر چالش ه ــز از ديگ ــوالت نی محص

زنجیــره اســت.

تنوع کیفیت در مواد اولیه برای فوالدسازان  	
محدودیت ایجاد می کند

ــت  ــت: صنع ــه گف ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مديرعام
فــوالد بــا ديگــر صنايــع فلــزی همچــون صنعــت مــس و 
صنعــت آلومینیــوم کــه نیــاز بــه مــواد اولیــه گســترده ای 
ــا  ــوالد ب ــت ف ــت؛ در صنع ــاوت اس ــیار متف ــد، بس ندارن
زنجیــره گســترده ای از مــواد معدنــی و فــراوری مواجــه 
ــت و  ــا صنع ــر صده ــغ ب ــه بال ــه ای ک ــتیم، به گون هس
هــزاران شــرکت باالدســت کارخانجــات فوالدی مشــغول 

بــه فعالیــت هســتند.
ــران و  ــوالد پیش ــت ف ــه صنع ــن ک ــان اي ــا بی وی ب
موتــور محرکــه اقتصــاد ملــی اســت، افزود:کشــور زنجیره 
ــادی برخــوردار اســت، به عنــوان  فــوالد از پیچیدگــی زي
ــال ســنگ آهــن و زغــال ســنگ دارای کیفیت هــای  مث
خــاص و متفاوتــی هســتند کــه در معــادن مختلــف داری 
ــد  ــازان نمی توانن ــند و فوالدس ــی می باش ــرايط مختلف ش

ــت  ــن باب ــد و از اي ــتفاده کنن ــی را اس ــنگ آهن ــر س ه
ــد. محدوديــت دارن

زنجیره فوالد کشور باید با نگاه پایداری و  	
رقابت پذیری اداره شود

طیب نیــا خاطرنشــان کــرد: مطالعــات زيــادی در 
ــوالد  ــد ف ــره تولی ــر زنجی ــت مؤث ــرای مديري ــان ب جه
ــه  ــاز ب ــا نی ــور م ــه کش ــن زمین ــه و در اي ــورت گرفت ص
اقدامــات جّدی تــری دارد؛ زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور 
ــداری و رقابت پذيــری اداره شــود کــه  ــگاه پاي ــا ن ــد ب باي

ــم. ــازی داري ــه بازارس ــاز ب ــه نی ــن زمین در اي
وی بــا بیــان ايــن کــه مديريــت زنجیــره فــوالد 
شــامل فــراوری و تولیــد مــواد اولیــه، خريــد و تــدارکات 
لجســتیك اســت، اذعــان داشــت: زنجیــره فــوالد کشــور 
و  کیفی تــر  ســريع تر،  مؤثرتــر،  مديريــت  نیازمنــد 
ــن  ــر ت ــل ه ــه 12 دالری حم ــت؛ هزين ــر اس اقتصادی ت
ســنگ آهــن از معــادن داخلــی بــه مراکــز تولیــد فــوالد 
ــن  ــر ت ــل ه ــه ۵ دالری حم ــه هزين ــران نســبت ب در اي
ســنگ آهــن از يــك قــاره بــه قــاره ديگــر غیــر منطقــی 

اســت.

هزینه غیر منطقی حمل مواد اولیه چالشی  	
جدی در زنجیره تولید فوالد

درخصــوص  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مديرعامــل 
چالش هــای مــواد اولیــه در زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور 
ادامــه داد: در برخــی مــوارد بــه دلیــل عــدم وجــود واگن 
ــل  ــت حم ــب جه ــای مناس ــود جاده ه ــل و نب حمل ونق
ــتیم؛  ــه هس ــادی مواج ــکالت زي ــا مش ــن، ب ــنگ آه س
فــوالد مبارکــه بعــد از ســرمايه گذاری در ســنگان واقــع 
ــواد  ــه م ــاز ب ــن نی ــت تأمی ــواف، جه ــتان خ در شهرس
ــه  ــه 2۵ دالری ب ــه، در حــال حاضــر متحمــل هزين اولی
ازای حمــل هــر تــن ســنگ آهــن از ايــن منطقــه اســت، 
حــال ســؤال اينجاســت کــه بــا چنیــن شــرايطی چگونــه 
ــم؟ ــت کنی ــوالد رقاب ــی ف ــای جهان ــم در بازاره می توانی

وی بــا اشــاره بــه عــدم وجــود شــرايط الزم در ايــران 
بــرای رقابــت بــا ديگــر فوالدســازان جهــان تأکیــد کــرد: 
ــوالد  ــرکت ف ــه ش ــورده ک ــم نخ ــه ای رق ــرايط به گون ش
مبارکــه بتوانــد تمامــی نیــاز خــود بــه مــواد اولیــه را از 
معــادن چادرملــو و معــادن يــزد تأمیــن کنــد و مجبــور 
بــه ســرمايه گذاری در ســنگان شــده اســت؛ قیمــت هــر 
ــای  ــل آن در بازاره ــه حم ــا هزين ــن ب ــنگ آه ــن س ت
جهانــی بــه 100 دالر می رســد کــه تأمیــن آن از طريــق 

واردات نیــز بــرای کشــور صرفــه اقتصــادی نــدارد.

ضرورت رعایت اهلیّت در واگذاری معادن  	
کشور

ــادن  ــذاری مع ــیوه واگ ــه ش ــاد ب ــا انتق ــا ب طیب نی
ــذاری  ــازی و واگ ــت: خصوصی س ــان داش ــور بی در کش
ــت، بهــره وری  ــا شــعار عدال ــادن کشــور کــه همــه ب مع
ــفانه نتیجــه  ــه، متأس ــدی بیشــتر صــورت گرفت و کارآم

ــت. ــته اس ــی نداش مطلوب
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت رعايــت اهلّیــت در 
ــه  ــرد: همان طــور ک ــان ک ــادن کشــور اذع ــذاری مع واگ
وزيــر محتــرم صمــت اخیــراً در مصاحبــه ای اشــاره 
کردنــد، در واگذاری هــای جديــد معــادن، عامــل اهلّیــت 
ــدواری دارد  ــای امی ــر ج ــن ام ــه اي ــود ک ــت می ش رعاي
امــا مشــکل جــدی در ايــن حــوزه همچنــان وجــود دارد 
ــت. ــت در مزايده هاس ــا، قیم ــای واگذاری ه ــه مبن چراک

باید منافع فعاالن زنجیره تولید فوالد  	
کشور را به یکدیگر گره بزنیم

ــت:  ــوان داش ــه عن ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مديرعام
ــا  ــتحکم ب ــد مس ــراری پیون ــه، برق ــواد اولی ــوزه م در ح
ــره   ــترک و گ ــرمايه گذاری های مش ــدگان، س تأمین کنن
ــه  ــور ب ــوالد کش ــد ف ــره تولی ــاالن زنجی ــع فع زدن مناف
يکديگــر بــرای کنتــرل قیمــت ســنگ آهــن از اهمیــت 

ــادی برخــوردار اســت. زي

ــراوری  ــوزه ف ــت در ح ــه فعالی ــن ک ــان اي ــا بی وی ب
ســنگ آهن هــای کم عیــار و هماتیــت بــر عهــده بخــش 
ــت،  ــازان نیس ــه فوالدس ــت و وظیف ــور اس ــی کش معدن
تصريــح کــرد: متأســفانه هرچــه پیــش می  رويــم، شــاهد 
ــر کیفــی، کاهــش  کاهــش کیفیــت ســنگ آهــن، ذخاي

ــزان Fe و افزايــش میــزان گوگــرد هســتیم. می

مواجهه با انتظارات متضاد در زنجیره تولید  	
فوالد کشور

ــوالد  ــد ف ــره تولی ــه زنجی ــن ک ــان اي ــا بی ــا ب طیب نی
ــه داد: در  ــت، ادام ــری اس ــگاه ويژه ت ــد ن ــور نیازمن کش
حــال حاضــر ســهام داران و ذينفعــان ايــن زنجیــره، 
ذينفعانــی بــا انتظــارات متفــاوت و خواهــان ســود 
حداکثــری هســتند؛ دولــت نیــز از ايــن زنجیــره انتظــار 
ــل  ــاختی، حمل ونق ــای زيرس ــرمايه گذاری در حوزه ه س
و انــرژی دارد و نــگاه معــدن کاران نیــز بــه ايــن زنجیــره 

ــاوت اســت. متف
وی بــا بیــان ايــن کــه جامعــه از زنجیــره تولیــد فــوالد 
کشــور انتظــار اشــتغال زايی و توســعه دارد، افــزود: 
تأمین کننــدگان زنجیــره تولیــد فــوالد، از ايــن زنجیــره 
انتظــارات ديگــری دارنــد و فعــاالن حــوزه محیط زيســت 
و بازيگــران اقتصــاد کالن نیــز انتظــارات ويــژه خــود را از 
ايــن زنجیــره دارنــد؛ بنابرايــن مــا بــا انتظــارات متضــادی 
در زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور مواجــه هســتیم و بــرای 

رفــع ايــن چالــش بايــد فکــری اساســی کنیــم.

به جای یک جمع متکثر در صنایع معدنی،  	
یک کّل منسجم باشیم

ــن  ــان اي ــا بی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مديرعام
ــره وری بیشــتر  ــه ســمت به ــت ب ــا حرک ــه م ــه وظیف ک
ــع تمامــی بازيگــران  ــه مناف اســت، متذکــر شــد: اگــر ب
ــه  ــره ارزش آن توج ــوالد و زنجی ــت ف ــت بوم صنع زيس
ــا  کرديــم، خواهیــم توانســت مشــکالت ايــن حــوزه را ب
ــداری و  ــم؛ اگــر از منظــر پاي کمــك يکديگــر حــل کنی
نــگاه ملّــی بــه چالش هــای زنجیــره فــوالد نــگاه کنیــم، 
ــر  ــوالد کشــور را پشــت س ــت ف ــع صنع ــم موان می توانی

ــم. بگذاري
ــا ۳ فوالدســاز در کشــور  ــه تنه ــن ک ــان اي ــا بی وی ب
ــد  ــن تولی ــون ت ــش از 2 میلی ــالیانه بی ــه س ــتند ک هس
ــا ظرفیت هــای  ــادآور شــد: صنايــع متعــددی ب ــد، ي دارن
تولیــد کوچــك در زنجیــره تولیــد فــوالد در حــال 
فعالیــت هســتند و ايــن امــر مطلوبــی نیســت؛ بنابرايــن 
ــك  ــور ي ــی کش ــع معدن ــه در صناي ــن ک ــای اي ــه ج ب
ــك  ــك کّل منســجم و ي ــد ي ــر باشــیم، باي جمــع متکث
مجموعــه بــرای تولیــد 40 میلیــون تــن فــوالد باشــیم.

وجود معادن و انرژی مزیّت کشور ماست 	
ــع  ــد تاب ــازار باي ــر ب ــت: از منظ ــان داش ــا بی طیب نی
ــت  ــر پايین دس ــا از منظ ــیم ام ــی باش ــد بین الملل قواع
محدوديتــی نداريــم و بــا شــرايط بهتــری می توانیــم کار 
کنیــم چراکــه مزيـّـت کشــور مــا در دارا بــودن معــادن و 
ــت  ــم در پايین دس ــا می توانی ــن م ــت؛ بنابراي ــرژی اس ان
ــای  ــی دهه ه ــفانه ط ــیم. متأس ــجم باش ــك کّل منس ي
در  جزيــره ای  نــگاه  و  بخشــی نگری  دچــار  اخیــر 

کشــورمان شــده ايم.
ــچ گاه  ــی هی ــگ ايران ــه فرهن ــن ک ــان اي ــا بی وی ب
ــی  ــرد: ط ــد ک ــت، تأکی ــوده اس ــك روی نب ــگ ت فرهن
ــگ  ــگاه فرابخشــی در کشــور کم رن دهه هــای گذشــته ن
ــا  ــعه کشــور اســت؛ هرکج ــه ضــرر توس ــن ب ــده و اي ش
ــداق  ــم و مص ــق بوده اي ــته ايم، موف ــی داش ــگاه فرابخش ن
بــارز آن در دوران دفــاع مقــدس و جنــگ تحمیلــی بــود، 
ــد  ــی نگر نبودن ــی بخش ــان نظام ــه فرمانده ــوری ک به ط

ــد. ــه فکــر حفــظ مرزهــای کشــور بودن بلکــه همــه ب

موفقیت با نگاه ملّی و فرابخشی  	
ــن  ــان اي ــا بی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مديرعام
ــر  ــار يکديگ ــتیم و در کن ــی داش ــگاه ملّ ــا ن ــه هرکج ک
بوديــم، مشــکالتمان حــل شــد، خاطرنشــان کــرد: نــگاه 
بخشــی، منطقه گرايــی، البی گــری و ســهم خواهی در 
ــت  ــف کشــور آسیب زاســت و در صنع ــای مختل بخش ه

ــود. ــوب می ش ــزرگ محس ــت ب ــك آف ــز ي ــوالد نی ف

وی ادامــه داد: وقتــی محصولــی در فــوالد مبارکــه بــه 
تولیــد می رســد، در تمــام نقــاط کشــور مــورد اســتفاده 
ــك  ــول ي ــم محص ــم بگويی ــرد و نمی توانی ــرار می گی ق
ــك  ــا ي ــهر ي ــك ش ــه ي ــر ب ــدن منحص ــا مع ــت ي صنع
ــه مســائل،  ــی داشــتن ب ــگاه ملّ اســتان خــاص اســت؛ ن
يعنــی ذخايــر آبــی يــك منطقــه، منحصــر بــه آن منطقه 
نیســت و بايــد نیــاز ديگــر نقــاط کشــور را تأمیــن  کنــد.

مدیریت مؤثر زنجیره تولید فوالد با نگاه  	
درون گرا

ــم  ــا مه ــرای م ــد ب ــه باي ــن ک ــان اي ــا بی ــا ب طیب نی
باشــد کــه آينــدگان راجــع بــه مــا چــه خواهنــد گفــت، 
ــره  ــه زنجی ــی را ب ــرمايه های ملّ ــی س ــرد: وقت ــار ک اظه
تولیــد فــوالد آورده ايــم، بايــد ســود آن نیــز بــه ذينفعــان 
ــره  ــتردگی زنجی ــی و گس ــل پیچیدگ ــه دلی ــد؛ ب برس
ــا وجــود  ــا ب ــف دنی ــه کشــورهای مختل ــوالد اســت ک ف
هــر مانعــی، ايــن زنجیــره را بــا چنــگ و دنــدان حفــظ 
ــك  ــوان ي ــوالد را به عن ــت ف ــد صنع ــا باي ــد و م می کنن

ــم. صنعــت مــادر فعــال نگــه داري
وی اضافــه کــرد: در سیاســت گذاری های زنجیــره 
و  فرابخشــی  نــگاه  می تــوان  کشــور  فــوالد  تولیــد 
ــد  ــرد؛ باي ــازی ک ــره را بازس ــن زنجی ــت و اي ــی داش ملّ
ــتراتژيك  ــای اس ــی و اتحاده ــودی و افق ــای عم ادغام ه
را در ايــن زنجیــره بــه يکديگــر پیونــد بزنیــم؛ نــگاه مــا 
در مديريــت مؤثــر زنجیــره تولیــد فــوالد بايــد درون گــرا 
ــا در  ــی اســت ام ــا درون ــت کشــور م ــه مزيّ باشــد چراک
ــازار بايــد برون گــرا باشــیم و بــه ســمت تولیــد  حــوزه ب

ــم. ــی بروي ــد و کیف ــوالت جدي محص

طیب نیا مطرح کرد:

نگاه پایداری به زنجیره فوالد رشد 26 درصدی تحویل 
محصوالت فوالد مبارکه در 

بازار داخل

ــرای حــذف کامیون        هــای  ــی ب غول        هــای معدن
ایــن  می شــوند.  متحــد  معــادن  از  دودزا 
ــادی  ــیار زی ــای بس ــه آالینده        ه ــا ک کامیون        ه
ــا  ــت ب ــرار اس ــد، ق ــد می کنن ــال  تولی را در س
ــوند. ــن ش ــودران جایگزی ــی و خ ــای برق نمونه        ه

ــی  ــور و بی        اچ        پ ــاد گلنک ــی از اتح ــنیده        ها حاک ش
بــرای عبــور از ايــن وضعیــت اســت. اعضــای شــورای 
بین المللــی معــدن و فلــزات )ICMM( در حــال 
آزمايــش  بــرای  مشــترکی  تــالش  برنامه        ريــزی 
بدون آاليندگــی  فناوری هــای  ســاير  و  هیــدروژن 
هســتند تــا از خودروهــای ديزلــی خــودداری کننــد.

اجرايــی  مديــر  داوان،  روهیتــش  گفتــه  بــه 
تولیدکننــدگان  شــامل  کــه  اعضايــی   ،ICMM
 Glencore Plc و   BHP Group نظیــر  بزرگــی 
اســت، در حــال راه        انــدازی واحدهــای معدنــی بــرای 
ــای  ــر کارخانه        ه ــی نظی ــای مدرن ــش فناوری ه آزماي
ــده  ــز احیاکنن ــی و ترم ــل کمک ــز، حمل ونق الکترولی
هســتند. ايــن گــروه انتظــار دارد ظــرف دو مــاه آينــده 
ــق  ــبکه تحقی ــك ش ــکیل ي ــرای تش ــايت را ب ۵0 س
ــی،  ــی نهاي ــس از ارزياب ــد و پ ــاب کن ــعه انتخ و توس
ــع  ــدن و صناي ــران مع ــه بازيگ ــا بقی ــج آن را ب نتاي

ــد. ــتراک بگذارن ــه اش ــی ب معدن
حــذف  از  نیــز  تحــول  ايــن  نخســت  گام 
ــده  ــروع ش ــايت        ها ش ــن س ــای دودزا از اي کامیون        ه
ــر  ــوع کربن صف ــت موض ــد اهمی ــان می ده ــه نش ک
از هــر زمــان  بــرای صنايــع معدنــی پررنگ        تــر 

ديگــری شــده اســت.

اتحاد غول        های معدنی 
برای حذف کامیون        های 

دودزا از معادن
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مديــر اجرايــی چهاردهمیــن نمايشــگاه بین المللــی 
ــن  ــادرات، ممک ــوارض ص ــفانه ع ــران، متاس ــنگ اي س
اســت باعــث از دســت رفتــن انــدک ســهم مــا از بــازار 
جهانــی کــه حــدود نیــم درصــد از بــازار ۳2 میلیــارد 

دالری تجــارت ســنگ در دنیــا اســت، بشــود.
اختتامیــه  مراســم  در  حالجیــان  محمــد 
ــران  ــنگ اي ــی س ــگاه بین الملل ــن  نمايش چهاردهمی
ــرکت و  ــور ۵00 ش ــا حض ــگاه ب ــن نمايش ــت: اي گف
ــا 22 مهــر برگــزار  ــی و خارجــی از 1۹ ت معــدن داخل
ــدن  ــنگ از ۵00 مع ــن س ــزار ت ــور ۳0 ه ــد و حض ش
کشــور در ايــن نمايشــگاه يــك آمــار جهانی را رقــم زد.

ــزار  ــه وســعت ۳2 ه ــی ب ــا فضاي ــن نمايشــگاه ب اي
متــر مربــع بعــد از نمايشــگاه صنعت ســاختمان کشــور 
در تهــران، در حــال حاضــر بزرگ تريــن نمايشــگاه 
ــا  ــت و ب ــگاهی اس ــای نمايش ــه رده ه ــور در کلی کش
ــزاری، در رده پنجــم نمايشــگاه  ــراژ برگ ــه مت توجــه ب

ــم. ــرار داري ــا ق ــی ســنگ دنی هــای جهان
وی ادامــه داد: حضــور مســتقیم شــرکت هايی از 
ترکیــه بــرای اولیــن بــار کــه دســتگاه های جديــدی را 
در حــوزه اســتخراج معــدن و معدنکاری عرضــه کردند، 
ــن  ــار اي ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــمند ب ــیار ارزش بس
ــاری  ــن تج ــتیم، همچنی ــگاه داش ــور را در نمايش حض
از کشــورهای چیــن، ايتالیــا، ترکیــه و مجموعــه 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و کشــورهای CIS در 
نمايشــگاه شــرکت کردنــد کــه بســیار ارزشــمند بــود.

ــن  ــر روال اي ــا ب ــار روز بن ــن چه ــزود: در اي وی اف
ــرای  ــی ب ــی تخصص ــه آموزش ــه برنام ــال ک ــد س چن
صنعــت ســنگ داشــته ايم، 16 دوره آموزشــی برگــزار 
ــور،  ــنگ کش ــز س ــس می ــای رئی ــا پیگیری ه ــد. ب ش
جلســه بســیار پربــاری بــا حضــور صادرکننــدگان کل 
ــی  ــز تخصص ــه می ــن جلس ــب پنجمی ــور در قال کش
ــی  ــه بررس ــه ب ــم ک ــزار کردي ــنگ برگ ــادرات س ص
ــه شــد. مشــکالت در حــوزه صــادرات ســنگ پرداخت

ــکالت،  ــای مش ــث احص ــت: در بح ــان گف حالجی
ــت  ــرای وزارت صم ــد ب ــز می توان ــن می ــات اي مصوب
ــکالت را  ــی از مش ــد و خیل ــدا کن ــی پی ــه اجراي برنام
در ايــن حــوزه بــه نوعــی برطــرف کنــد. ايــن ســايت 
اولیــن ســايت خصوصــی و تخصصــی نمايشــگاهی کل 
کشــور اســت کــه بــا ســرمايه گــذاری بخــش خصوصی 
ســنگ و معــدن راه انــدازی شــده و در ايــن چند ســال 
 Iran Stone Expo ــوان ــازی عن ــتای برندس در راس
ــه  ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــت. ب ــده اس کار ش
ــد  ــن برن ــا اي ــف دنی ــار مختل ــد تج ــش از ۸0 درص بی
ــتند  ــاط هس ــگاه در ارتب ــا نمايش ــند و ب را می شناس
ــزی  ــنگ از آن برنامه ري ــد س ــور و خري ــرای حض و ب

می کننــد.
وی اظهــار کــرد: از نــکات قابــل توجه اين نمايشــگاه 
ــده و در  ــاد ش ــران ايج ــز اي ــه در مرک ــت ک ــن اس اي
کريــدور شــمال بــه جنــوب و غــرب بــه شــرق کشــور 
ــازار و  ــادن و ب ــی مع ــه دسترس ــده در نتیج ــع ش واق
ــی باعــث  ــرودگاه بین الملل ــه ف همچنیــن دسترســی ب
ــك نقطــه خــاص  ــه ي ــن نقطــه ب شــده اســت کــه اي
ــف  ــادن مختل ــنگ از مع ــع س ــود و تجمی ــل ش تبدي
ــد  ــه باي ــه ديگــری اســت ک از 22 اســتان کشــور نکت
بــه آن اشــاره کــرد. ايــن مســئله کــه فعالیــن عرصــه 
ســنگ، ايــن ســايت نمايشــگاهی را محــل خوبــی برای 
بازاريابــی ســنگ مــی داننــد، بســیار ارزشــمند اســت.

ــزود:  ــالت اف ــنگ مح ــگاه س ــی نمايش ــر اجراي مدي
ــت در  ــر صم ــور وزي ــا حض ــه ب ــی ک ــا پیگیری هاي ب
ســال گذشــته انجــام شــد درخواســت پايانــه صادراتــی 
ســنگ مطــرح شــد و در نهايــت مجــوز آن صــادر شــد. 
ايــن ســايت بــه عنــوان مرکــز اســتقرار پايانــه صادراتی 
ــهیل  ــیار تس ــادرات را بس ــه ص ــور، پروس ــنگ کش س
ــادرات در  ــه ص ــد برنام ــا ص ــر ت ــرد و صف ــد ک خواه
ايــن مرکــز انجــام خواهــد شــد و بــرای صادرکننــدگان 
ــد. ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــاده ای در نظ ــرايط فوق الع ش

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت ايــن حــوزه گفــت: ۵0 
ــود و  ــام می ش ــدن انج ــنگ در مع ــراوری س ــد ف درص
معــادن مــا پاســوز معــادن فلــز و کانــی هســتند چراکه 
در حــوزه ســنگ امــکان نــدارد بــا يــك انفجــار بتــوان 
بــه کوپ هــای بــا کیفیتــی از ســنگ رســید. بنابرايــن 
ــت،  ــه، وق ــرف هزين ــه ص ــاز ب ــنگ نی ــدن س در مع
ــیاری  ــزات بس ــین آالت و تجهی ــانی، ماش ــرژی انس ان
اســت تــا بــه يــك کــوپ 20 الــی 2۵ تنــی برســیم و 

ــت. ــان اس ــا زم ــا و ماه ه ــرف هفته ه ــه ص ــاز ب نی
وی افــزود: از طــرف ديگــر متاســفانه درگیــر عوارض 
صــادرات هســتیم کــه امیدواريــم بــا پیگیری هــا حــل 
شــود. بــا وجــود اينکــه در تنــوع ســنگ، رتبــه اول و در 
ذخايــر ســنگ، رتبــه چهــارم جهــان را داريــم، عــوارض 
صــادرات، ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن انــدک 
ــد  ــم درص ــدود نی ــه ح ــی ک ــازار جهان ــا از ب ــهم م س
ــا  ــنگ در دنی ــارت س ــارد دالری تج ــازار ۳2 میلی از ب

اســت، بشــود.
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش ديگ وی در بخ
ــايت  ــی در س ــد خصوص ــذاری 100 درص ــرمايه گ س
نمايشــگاه انجــام شــده امــا متاســفانه در بحــث 
ــار مشــکل  ــان دچ ــن نمايشــگاه همچن ــذاری زمی واگ
ــه در  ــژه ای ک ــیل وي ــه پتانس ــه ب ــا توج ــتیم. ب هس
ــه  ــاخت پايان ــه س ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــا وج اينج
ــا  ــرد ت ــورت گی ــری الزم ص ــنگ، پیگی ــی س صادرات
ــاد  ــده و اعتم ــق ش ــز محق ــرمايه گذاری نی ــت س امنی
ــن  ــه نمايشــگاه از بی ــت ســنگ ب ــی صنع ــه معدن بدن
ــاده ســازی کامــل نمايشــگاه ايجــاد  ــرای آم ــرود و ب ن

ــد. ــتیاق کن اش
ــم  ــول را بدهی ــن ق ــم اي ــرد: می توانی ــار ک وی اظه
کــه اگــر ايــن مجموعــه نمايشــگاه و پايانــه بــه 
ــنگ  ــی س ــدد صادرات ــد، ع ــل برس ــرداری کام بهره ب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــران تغیی اي

عوارض صادراتی سنگ، 
تهدیدی برای کاهش سهم 

ایران در بازار صادراتی
ــد کالف  ــه از تولی ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
ــلیتر  ــد اس ــارن در واح ــرض نامتق ــا ع ــرد ب س
خــط نهایــی نــورد ســرد بــرای نخســتین بــار 

ــر داد. ــرکت خب در ش

ــه،  ــوالد مبارک ــل ف ــا، مديرعام ــر طیب نی محمدياس
روز چهارشــنبه 20 مهرمــاه بــه همــراه جمعــی از 
معاونــان و مديــران شــرکت، ضمــن حضــور در ناحیــه 
ــان  ــران و کارکن ــا مدي ــدار ب ــس از دي ــرد، پ ــورد س ن
ايــن ناحیــه از نزديــك فراينــد تولیــد در ايــن خــط را 
ــه  ــرد: همان گون ــح ک ــرار داد و تصري ــد ق ــورد بازدي م
ــی  ــد از تمام ــود، باي ــده ب ــد ش ــن تأکی ــه پیش ازاي ک
ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کنیــم کــه خوشــبختانه 
ــن خــط، گام ديگــری  ــدازی مجــدد اي ــا راه ان ــروز ب ام
در مســیر پاســخ گويی هرچــه بهتــر و بیشــتر بــه نیــاز 

ــازار و مشــتريان برداشــته شــد. ب
وی بــا بیــان اينکــه خــط اســلیتر بــه لطــف خداونــد 
ــرار  ــد ق ــدار تولی ــان، مجــددا در م ــا همــت کارکن و ب
ــده  ــداف ترسیم ش ــی از اه ــت: يک ــت گف ــه اس گرفت
در رويکــرد جديــد مديريــت فــوالد مبارکــه اســتفاده 
ــه لطــف  ــای موجــود اســت. ب ــری از ظرفیت ه حداکث
ــوالد  ــخص در ف ــور مش ــا و به ط ــور م ــد در کش خداون
ــی  ــی خوب ــاخت های خیل ــا و زيرس ــه، ظرفیت ه مبارک
ايجــاد شــده، ولــی متأســفانه بــه نحــو مطلــوب از ايــن 

ظرفیت هــا اســتفاده نمی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: در کنــار برنامه هــای توســعه 
جــدی، بلندپروازانــه و ارزشــمندی کــه در فــوالد 
ــم  ــف اع ــای مختل ــم، در حوزه ه ــاز کرده اي ــه آغ مبارک
از خطــوط زنجیــره تولیــد و حوزه هــای زيرســاختی و 
توســعه ها، اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــا را مــورد 

مطالبــه و تأکیــد قــرار داده ايــم.
ــارز  ــداق ب ــط را مص ــن خ ــدن اي ــدار ش وی وارد م
ــا  ــور ب ــد مذک ــت: واح ــت و گف ــرد دانس ــن رويک اي
زحمــات شــبانه روزی همــکاران داخلــی، پــس از اينکــه 
ــا اســتفاده  ــار ديگــر ب چنديــن ســال متوقــف بــوده، ب
ــرداری  ــورد بهره ب ــوت م ــا ق ــکاران و ب ــارب هم از تج

ــت. ــرار گرف ق
بنابــر اظهــارات مديرعامــل فــوالد مبارکــه بــا 
ــه  ــر اينک ــالوه ب ــد، ع ــط تولی ــن خ ــرداری از اي بهره ب
ــه  ــا يافت ــانی ارتق ــروی انس ــزات و نی ــره وری تجهی به
ــاز  ــود کــه ورق موردنی ــم ب ــن خواهی اســت، شــاهد اي
و  ترکیبــی  و  پايیــن  عرض هــای  در  مشــتريان 
ــتريان و  ــفارش مش ــورد س ــوالت م ــی محص به طورکل

ــا ســهولت و کیفیــت بهتــری تولیــد و  ــازار را ب نیــاز ب
ــرد. ــم ک ــه خواهی عرض

طیب نیــا اظهــار امیــدواری کــرد ســاير برنامه هــای 
شــرکت بــرای رضايتمنــدی هرچــه بیشــتر مشــتريان 
ــه ثمــر  ــا همــت همــکاران ب ــس از ديگــری ب يکــی پ
ــور از  ــل کش ــور کام ــر به ط ــه زودت ــا هرچ ــد ت برس

ــردد. ــاز گ ــوالدی بی نی ــای ف واردت ورق ه
ــگار  در پــی کســب ايــن موفقیــت ارزشــمند، خبرن
ايراســین نظــر برخــی مديــران و دســت اندرکاران 
ــن  ــا شــده اســت کــه ماحصــل اي ــه را جوي ــن ناحی اي

ادامــه می خوانیــد. را در  گفت وگوهــا 

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد 	
ــازمان  ــد س ــت ارش ــد مديري ــه تأکی ــت ب ــا عناي ب
ــود  ــای موج ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین ــر اس ــی ب مبن
پاســخ گويی  و  مبارکــه  فــوالد  تولیــد  زنجیــره  در 
ــروژه ای تحــت  ــازار و کشــور، پ ــاز ب ــه نی ــری ب حداکث
ــارن در  ــرض نامتق ــا ع ــرد ب ــد کالف س ــوان تولی عن
ــف  ــرد، تعري ــورد س ــی ن ــوط نهاي ــلیتر خط ــد اس واح
ــا  ــد محصــوالت ب ــت تولی ــال حاضــر، جه شــد. در ح
عــرض پايیــن کــه موردنیــاز مشــتريان فــوالد مبارکــه 
اســت، الزم اســت از ابتــدای زنجیــره تولیــد در واحــد 
ريخته گــری، تختــال بــا عــرض پايیــن تولیــد شــود و 
ــا همیــن عــرض پايیــن ســیکل تولیــد را در  ســپس ب
ــورد  ــه ن ــال آن در ناحی ــه دنب ــرم و ب ــورد گ ــه ن ناحی
ــوان  ــن موفقیــت می ت ــا کســب اي ــد. ب ســرد طــی کن
ــا  ــره وری و ب ــش به ــا، افزاي ــش هزينه ه ــن کاه ضم
ســرعت بیشــتر به طــور هم زمــان، محصــوالت متنــوع 

و کیفی تــری را بــه مشــتريان تحويــل داد. نکتــه 
ــی  ــه تمام ــت ک ــن اس ــه اي ــن زمین ــه در اي قابل توج
ــا  ــد ب ــن خــط تولی ــدازی اي ــرای راه ان ــات الزم ب اقدام
ــکاران  ــکاری هم ــود و هم ــی موج ــوان فن ــه ت ــکا ب ات
گــروه فنــی و پشــتیبانی شــامل تعمیــرات و تعمیــرگاه 
مرکــزی، دفاتــر فنــی تولیــد و تعمیــرات فنــی ناحیــه 

ــورد ســرد انجــام  شــده اســت. ن

محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار  	
و نهایی

ــا عــرض  ــه اينکــه تولیــد محصــوالت ب ــا توجــه ب ب
پايیــن منجــر بــه کاهــش بهــره وری کل ســیکل تولیــد 
فــوالد مبارکــه می شــود، پــروژه مزبــور طــوری تعريــف 
ــد  ــوالد در واح ــد ف ــیکل تولی ــدای س ــه از ابت ــد ک ش
ريخته گــری، تختــال بــا عــرض بــاال تولیــد شــود و در 
پايــان ســیکل تولیــد در ناحیــه نــورد ســرد، در واحــد 
ــا  ــاز مشــتری ب اســلیتر خطــوط نهايــی، کالف موردنی
ــن  ــی داده  شــود. در اي ــرش طول عــرض درخواســتی ب
ــرای نخســتین  ــك کالف، ب ــد ي ــا تولی ــت عمــال ب حال
ــود در آن  واحــد،  ــد ب ــادر خواه ــه ق ــوالد مبارک ــار ف ب

پاســخگوی دو يــا چنــد مشــتری باشــد.

احمد آقایی، رئیس برنامه ریزی و کنترل  	
تولید نورد سرد

ــد از  ــد تولی ــول فراين ــه در ط ــی ک ــی از عوامل يک
فوالدســازی تــا نــورد گــرم و نــورد ســرد بــر بهــره وری 
ــدی  ــذارد، عــرض محصــوالت تولی ــر می گ ــد تأثی تولی
ــن اســاس همــواره جــذب ســفارش های  ــر اي اســت. ب

مذکــور بــا ســخت گیری هايی همــراه بــوده اســت. بــر 
ــن از  اســاس داده کاوی هــای انجام شــده، 100 هــزار ت
ســفارش ها بــا عــرض کمتــر از 1000 میلی متــر، 
ــد  ــام و تولی ــل ادغ ــته قاب ــال گذش ــك س ــول ي در ط
بــا عــرض نامتقــارن بــوده اســت کــه بــا جــذب 
تقاضاهــای بالقــوه بــازار، امــکان افزايــش آن نیــز 
ــد  ــای جدي ــام بازاريابی ه ــا انج ــی ب ــود دارد. حت وج
می تــوان ســفارش ها بــا عرض هــای ۳00 تــا 6۵0 
میلی متــر را نیــز بــه ســبد محصــوالت فــوالد مبارکــه 
ــر  ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ــب، اي ــن ترتی ــرد. بدي ــه ک اضاف
کاهــش محدوديت هــا در ثبــت ســفارش مشــتری 
و به تبــع آن افزايــش دامنــه ســفارش ها و توســعه 
ســبد محصــوالت مشــتری، ارزش افــزوده قابل توجهــی 
ــری  ــا به کارگی ــت. ب ــد داش ــراه خواه ــه هم ــز ب را نی
ــال  ــازی آن در ح ــی و پیاده س ــه طراح ــتمی ک سیس
ــا  ــرای دو ي ــك کالف را ب ــوان ي ــت، می ت ــام اس انج

ــرد. ــد ک ــا مشــتری تولی ــد ســفارش ي چن
ــروژه،  ــن پ ــای اي ــر فازه ــل ديگ ــام و تکمی ــا انج ب
ــش  ــفارش ها، افزاي ــد س ــان  تولی ــش زم ــن کاه ضم
کیفیــت محصــوالت تولیــدی، کاهــش هزينه هــای 
مشــتريان،  رضايــت  افزايــش  مرتبــط،  فراينــدی 
کاهــش دوره تأخیرهــا و افزايــش راندمــان کل زنجیــره 

ــد. ــد ش ــق خواه ــد محق تولی
در  مبارکــه  فــوالد  مديرعامــل  اســت  گفتنــی 
جريــان حضــور در ناحیــه نــورد ســرد ضمــن ديــدار بــا 
ــات  ــه از زحم ــن ناحی ــرات اي ــد و تعمی ــان تولی کارکن
ــا  ــروژه ه ــرای پ ــا در اج ــی آن ه ــارکت جمع و مش

ــرد. ــی ک قدردان

برای نخستین بار در فوالد مبارکه انجام شد؛

تولید کالف سرد با عرض نامتقارن

شــرکت فــوالد ســنگان خراســان علیرغــم 
ــر  ــر س ــود ب ــای موج ــکالت و چالش ه مش
ــرژی،  راه صنعــت فــوالد کشــور در حــوزه ان
ــت  ــزات توانس ــه و تجهی ــواد اولی ــن م تامی
ــه یکــی  ــزی مــدون و صحیــح ب ــا برنامه ری ب
از عمده تریــن تامیــن کننــدگان بــزرگ 

ــود . ــل ش ــوالد تبدی ــت ف صنع

 واقعیــت ايــن اســت کــه صنعــت فــوالد از ســال 
ــل و منشــا  ــه دلی ــی شــده ک 1400 وارد چالش هاي
ــت  ــدم رعاي ــی و ع ــا، بی توجه ــن چالش ه ــی اي اصل
ــئولین  ــی مس ــار بی توجه ــعه در کن الزامــات توس
انــرژی  تامیــن  بخشــنامه ها،  صــدور  در  امــر 
ــا  ــت. ام ــزات اس ــه و تجهی ــواد اولی ــاز، م ــورد نی م
علیرغــم مســائل و چالش هــای موجــود بــر ســر راه 
ــوالدی کشــور، شــرکت هايی هســتند  صنعتگــران ف
کــه تمــام تــوان و ســعی خــود را در کنــار مطالبــات 
ــرکت  ــد ش ــه و مانن ــه کار گرفت ــود ب ــق خ ــه ح ب
ــد. ــت يافتن ــی دس ــه موفقیت هاي ــنگان ب ــوالد س ف

ــی  ــی داخل ــات يدک ــه - قطع ــواد اولی ــن م تامی
و خارجــی تجهیــزات - تامیــن منابــع الزم ارزی 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــا اج ــد و ي ــرای تولی ــی ب و ريال

توســعه ای و زيــر ســاختی موثــر در تولیــد - تامیــن 
ــوزش مســتمر  ــر و آم ــروی هــای مناســب و ماه نی
آنهــا و ايجــاد بســتر مناســب و انگیزشــی چــه 
مــادی و معنــوی و برنامــه ريــزی مــدون و ســازمان 
ــی  ــه موجــب م ــی هســتند ک ــه همگــی عوامل يافت
ــل و در  ــوان کام ــا ت ــه ب ــك کارخان ــه ي ــردد ک گ

ــد. ــد برس ــه تولی ــوه ب ــت بالق ظرفی
شــرکت فــوالد ســنگان بزرگ تريــن تولیدکننــده 
بــا  کشــور  شــرق  در  ســنگ آهنی  محصــوالت 
ظرفیــت پنــج میلیــون تــن کنســانتره و پنــج 
میلیــون تــن گندلــه در مجمــوع 10 میلیــون 
ــدت  ــرکت در م ــن ش ــود. اي ــوب می ش ــن محس ت
ــه  ــرداری توانســته ب ــس از بهره ب ــت خــود و پ فعالی
ــه  ــزرگ صنعــت فــوالد ب يکــی از تامین کننــدگان ب
ــل شــود.  ــوالد مبارکــه تبدي ــرای شــرکت ف ــژه ب وي
برنامه هــا و اهــداف ايــن شــرکت بــه گونــه ای 
تنظیــم شــده اســت کــه توانســت طــی شــش مــاه 
ــن  ــون ت ــتخراج 10.۸ میلی ــا اس ــال ب ــت امس نخس
ســنگ آهــن بــه رشــد عملکــردی 26 درصــد دســت 

ــد. ــدا کن پی
توســعه و رشــد صنعــت فــوالد ايــران از دهــه ۸0 
ــران از  ــور اي ــه کش ــد از دو ده ــد و بع ــاز گردي آغ
يــك کشــور واردکننــده بــزرگ فــوالد بــه دهمیــن 
ــدگان  ــن صادرکنن ــی از بزرگتري ــده و يک تولیدکنن

ــس  ــل شــد و پ ــه تبدي ــه خاورمیان ــوالد در منطق ف
از صنايــع پتروشــیمی بیشــترين ســهم از صــادرات 
ــوالدی  ــت. شــرکت های ف ــار گرف کشــور را در اختی
کشــور و کارخانه هــای تولیــدی ايــن صنعــت طــی 
در  فراوانــی  مشــکالت  دارای  اخیــر  ســال های 
ــرق  ــرر ب ــای مک ــر قطعی ه ــه خاط ــد ب ــه تولی زمین
ــت  ــی و محدودي ــته قطع ــال گذش ــتان س و از زمس
گاز بــه همــراه معضــالت واردات تجهیــزات و تامیــن 
ــه  ــای ناجوانمردان ــر تحريم ه ــه خاط ــه ب ــواد اولی م
کشــورهای توســعه يافتــه و کاهــش صــادرات شــده 

انــد.
ــدی  ــه ح ــت ب ــن صنع ــالت اي ــکالت و معض مش
برنامه ريزی هــای  بــا  صمــت  وزارت  کــه  اســت 
متعــدد و کمــك گرفتــن از مشــاورين شــرکت های 
ــاالن حــوزه پیشــران ســعی در  ــان و فع ــش بنی دان
برطــرف کــردن ايــن چالش هــا بــرای افزايــش 
ــادرات  ــل و ص ــاز داخ ــن نی ــدف تامی ــا ه ــد ب تولی
ســود ده مــازاد تولیــد دارد. البتــه از حــق نگذريــم 
در ايــن دو ســال کارهايــی انجــام گرفتــه، امــا کافــی 
نیســت و تولیدکننــدگان صنعــت فــوالد کشــور 
هــای  برنامــه  و  ســريع  حرکت هــای  خواســتار 

ــتند. ــئولین هس ــرف مس ــع از ط ــدون جام م
طبــق اعــالم وزارت صمــت، صنعــت فوالد کشــور 
ــری  ــت کمت ــی و محدودي ــا قطع ــاری ب ــال ج س
روبــرو شــد امــا در نهايــت همچنــان ايــن واحدهــای 
ــر  ــای جامع ت ــت و برنامه ه ــد حماي ــدی نیازمن تولی
ــای  ــنامه ه ــد بخش ــی در آن باي ــتند. برنامه هاي هس
ــع  ــن مناب ــزات و تامی ــر واردات تجهی دســت و پاگی
ــرای  ارزی و ريالــی اصــالح شــود. دســتوراتی کــه ب
ــوزه  ــن ح ــواران از اي ــت دالالن و رانت خ ــع دس قط
ــه صــورت جامــع و کارشناســی شــده  می بايســت ب

ســريعا بــه حالــت اجــرا دربیايــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه صنعتگــران فــوالد ايــران 
بیــکار ننشســته و خــود دســت بــر زانوی همــت زده 
ــن  ــای تامی ــدازی نیروگاه ه ــه راه ان ــرای نمون ــد. ب ان
بــرق و انــرژی خورشــیدی از جملــه کارهايــی بــود 
کــه توســط ايــن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی رقم 

ــه  ــا در زمین ــه خصوص ــواد اولی ــن م ــد. تامی زده ش
ــای  ــت های مجتمع ه ــه خواس ــن از جمل ــنگ آه س
ــر  ــه خاط ــور ب ــل کش ــه در داخ ــت ک ــوالدی اس ف

ــرد. ــره ب ــوان از آن به ــی می ت ــع غن ــود مناب وج
ــه  ــون ب ــور هم اکن ــازی در کش ــت فوالدس صنع
دوران بالندگــی خــود رســیده اســت و شــرکت 
ــا  ــم و ب ــن مه ــا اي ــو ب ــز همس ــنگان نی ــوالد س ف
اهــداف مختلفــی همچــون توســعه متــوازن و پايــدار 
صنعــت فــوالد، رفــع نیــاز صنايــع داخلــی و ايجــاد 
ــوالد، در  ــزوده بیشــتر در زنجیــره تولیــد ف ارزش اف
تــالش اســت تــا ضمــن کاهــش وابســتگی خارجــی، 
ــد. ــق بخش ــتغال را تحق ــاد اش ــد و ايج ــق تولی رون

بــه گفتــه مديرعامــل فــوالد ســنگان، ايــن 
شــرکت بــا توجــه بــه اســتراتژی های تدويــن 
ــوالد،  ــت ف ــعه صنع ــدف توس ــا ه ــه ب ــده و البت ش
کلنگ زنــی  زودی  بــه  را  توســعه ای  پروژه هــای 
ــاهد  ــرداری از آن، ش ــا بهره ب ــه ب ــرد ک ــد ک خواه
شــکوفايی اقتصــادی و صنعتــی در اســتان و کشــور 

ــود. ــم ب خواهی
فــوالد ســنگان بــا هــدف پیشـــگامی در توســعه 
ــیار  ــرمايه گذاری بس ــه س ــدام ب ــوالد، اق ــت ف صنع
ــا  ــد اســت ب ــه امی ــرده ک ــوزه ک ــن ح ــی در اي خوب
ــداث  ــامل اح ــه ش ــا ک ــن پروژه ه ــرداری از اي بهره ب
ــن  ــزار ت ــت 1۵ ه ــه ظرفی ــازی ب ــه گلوله س کارخان
ــی  ــانتره هماتیت ــه کنس ــداث کارخان ــال، اح در س
دو میلیــون تنــی، احــداث کارخانــه احیــا مســتقیم 
چهــار میلیــون تنــی) دو خــط دو میلیــون تنــی( و 
… اســت تــا افــق 1404، شــاهد اعتــال و شــکوفايی 
ويــژه اقتصــادی در اســتان خراســان رضــوی و 

ــیم. ــواف باش ــتان خ شهرس
صنعــت فــوالد از جملــه صنايعــی اســت کــه هــم 
در صنايــع باالدســتی، میانــی و پايین دســتی، قــادر 
ــه طــوری کــه  ــی اســت؛ ب ــه ايجــاد اشــتغال خوب ب
ــه  ــل آن ب ــان تبدي ــا در پاي ــدن ت ــتخراج مع از اس
محصــول نهايــی، می تــوان چشــم انداز مناســبی 
ــتعد و دارای  ــان مس ــرای جوان ــتغالزايی ب ــرای اش ب

ــرد. ــیم ک ــای الزم را ترس مهارت ه

اجرای طرح های مس سونگون به رونق اقتصادی و اشتغال می انجامد
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ــت. نیس
ــه ای  ــن کارخان ــاد چنی ــرای ايج ــزود: ب وی اف
بايــد برنامــه ريــزی دقیقــی انجــام گیــرد و 
مالحظاتــی چــون شناســايی ظرفیــت، محــل 
ــا کمــك شــرکت های  ــزات و ... ب ــتقرار، تجهی اس
ــه  ــوص دارای تجرب ــن خص ــه در اي ــاوره ای ک مش

ــود. ــاظ ش ــتند لح هس
ــس  ــی م ــده عقب ماندگ ــل عم ــت: دلی وی گف
و  ذوب  کارخانــه  تاســیس  عــدم  و  ســونگون 
ــدی  ــز ج ــته نی ــال های گذش ــی س ــش ط پاالي
ــرا  ــت چ ــدن اس ــعه مع ــای توس ــن طرح ه نگرفت
ــعه  ــای توس ــر طرح ه ــال اخی ــه س ــی س ــه ط ک
ــه و  ــای س ــیس فازه ــوزه تاس ــدن در ح ــن مع اي
ــت. ــه اس ــام گرفت ــرداری انج ــا خاکب ــار تنه چه

ــاز ســه و  ــاح ف ــا افتت ــرد: ب ــار ک احمــدی اظه
چهــار معــدن مــس ســونگون بــا ظرفیــت مشــابه 
ــی تولیــد ســاالنه کنســانتره معــدن  فازهــای قبل
بــه 600 هــزار تــن افزايــش می يابــد و بــه 
ــت  ــی جه ــزی جامع ــد برنامه ري ــور باي ــن منظ اي
ــدن  ــکن از مع ــنگ ش ــوراک ورودی س ــد خ تولی
انجــام گیــرد تــا در ادامــه بتــوان بــرای طراحــی 
ــاالنه 200  ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــه ذوب ب کارخان

ــزی کــرد. ــه ري ــن مــس برنام ــزار ت ه
ــد  ــری تولی ــش دو براب ــرد: افزاي ــد ک وی تاکی
ــه دو ســال  ــل ب کنســانتره مــس ســونگون حداق

ــاز دارد. ــادی نی کار جه
ــرفت  ــه راه پیش ــر اين ک ــد ب ــا تاکی ــدی ب احم
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــتان توج ــس در اس ــت م صنع
توســعه ای مــس ســونگون اســت، گفــت: عملیــات 
اســتخراج مــواد معدنــی و باطــل از داخــل پیــت 
معــدن بــر عهــده ســه شــرکت پیمانــکاری بــزرگ 
اســت و بــرای افزايــش تولیــد نیــاز بــه نوســازی 
ــوده  ــی ب ــین آالت معدن ــاوگان ماش ــش ن و افزاي
ــه  ــار را ب ــه و چه ــای س ــوان فازه ــی می ت و حت
جهــت آينــده نگــری و بــا لحــاظ افزايــش میــزان 
ذخیــره قابــل معدنــکاری طــی اکتشــافات جديــد 

ــرد. ــی ک ــاال طراح ــای ب ــرای ظرفیت ه ب
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش ديگ وی در بخ
اشــاره بــه صحبت هايــی در خصــوص میــزان 
ذخیــره مــس در معــدن مــس ســونگون، گفــت: 
ــوع  ــی موجــود، ســه ن ــر معدن در خصــوص ذخاي
ذخیــره احتمالــی، اســمی و قطعــی تعريــف 
ــات  ــی مطالع ــال ط ــر احتم ــه ذخاي ــود ک می ش
اولیــه اکتشــافی تخمیــن زده می شــود و مطالعــه 
تفصیلــی می تــوان میــزان ذخايــر قطعــی بــا 

ــرد. ــرآورد ک ــکاری را ب ــت معدن قابلی

5 میلیارد تن، ذخیره احتمالی معدن  	
مس سونگون 

ــد  ــافی جدي ــات اکتش ــرد: مطالع ــاره ک وی اش
مــس ســونگون، حــدود پنــج میلیــارد تــن ذخیره 
ــی  ــات تفضیل ــا مطالع ــت و ب ــی اس ــن شناس زمی
می تــوان عیــار واقعــی کانســنگ را تعییــن کــرد.

احمــدی در خصــوص مــواد اســتخراجی معدن 
مــس ســونگون، تشــريح کــرد: کانســنگ هايی بــا 
عیــار 0.6 درصــد بــرای بهــره بــرداری بــه ســنگ 
ــوند و  ــت می ش ــظ هداي ــه تغلی ــکن و کارخان ش
ــر  ــار کمت ــا عی ــواد ب ــس از م ــتخراج م ــرای اس ب
نیــز  عیــار(  کــم  )خاک هــای  درصــد   0.6 از 
ــد  ــگ) تولی ــی روش لیچین ــاخت های اجراي زيرس
مــس کاتــدی( در حــال اجــرا بــوده و جــزو 

ــت. ــدن اس ــعه ای مع ــای توس طرح ه
وی خاطرنشــان کــرد: کانســنگ هايی بــا عیــار 
مــس در حــدود 0.1 درصــد نیــز اقتصــادی بــوده 
ــوان مــس محتــوی  ــد می ت ــوژی جدي ــا تکنول و ب

آن هــا را فــرآوری کــرد.
ايــن عضــو هیئــت مديــره ســازمان نظــام 
ــی  ــه پیش بین ــان اين ک ــا بی ــدن ب ــی مع مهندس
بــه  آينــده  در  مــس  قیمــت  کــه  می شــود 
شــدت افزايــش يابــد، افــزود: تولیــد خودروهــای 
الکتريکــی يکــی از داليــل افزايــش قیمــت مــس 
ــود چــرا کــه بیــش  در آينــده نزديــك خواهــد ب
ــیم  ــه س ــاز ب ــا نی ــور خودروه ــد موت از ۸0 درص
ــس  ــه م ــاز ب ــر نی ــن ام ــرای اي ــی دارد و ب پیچ

ــت. اس
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه آينــده مــس در 
دنیــا بايســتی از خام فروشــی مــس ممانعــت کــرد 
ــد  ــا تولی ــدرن ب ــای م ــیس کارخانه ه ــه تاس و ب
کاالهــای جديــد از مــس و صــادرات آن بــه دنیــا 

اقــدام شــود.

مهــم  ظرفیت هــای  جملــه  از  معــادن 
ــتغال  ــاد اش ــادی و ایج ــق اقتص ــعه، رون توس
ــور  ــد و کش ــمار می رون ــه ش ــه ب ــر منطق ه
ــا برخــورداری از ظرفیــت غنــی معــادن  ــا ب م
در بخــش  کانی هــای فلــزی و غیرفلــزی، 
کشــورهای  از  و  کنســانتره  و  ســنگ آهن 
ــان  ــه و جه ــطح منطق ــی در س ــتعد معدن مس

ــت. اس

ــه،  ــر منطق ــی در ه ــرکت های معدن ــت ش  فعالی
مــی توانــد آهنــگ رشــد و توســعه را بــه صــدا 
ــرا  ــد چ ــادی باش ــق اقتص ــش رون درآورده و نويدبخ
ــه صــورت مســتقیم  ــادی از مشــاغل ب کــه شــمار زي
و غیرمســتقیم در حــول و حــوش آن شــکل گرفتــه و 

ــوند. ــی ش ــوردار م ــع آن برخ از مناف
عوامــل  موثرتريــن  و  اساســی ترين  از  يکــی 
ــد  ــتغال مول ــد و اش ــی و تولی ــران و آبادان ــرای عم ب
ــا  ــه ب ــری ک ــی کوي ــوص در نواح ــه خص ــق، ب مناط
بحــران کم آبــی دســت و پنجــه  نــرم می کننــد، 
اســتفاده منطقــی از ظرفیــت بخــش صنعــت و معــدن 
ــش  ــای بخ ــردن خالءه ــر ک ــر پ ــالوه ب ــا ع ــت ت اس
ــر  ــه ديگ ــت ب ــد از مهاجــرت جمعی کشــاورزی، بتوان

ــد. ــری کن ــاط جلوگی نق
شــفاف  و  صحیــح  برنامه ريــزی  و  مديريــت 
ــی  ــدن در آبادان ــش مع ــارکت بخ ــب مش ــرای جل ب
ــی  ــات مهم ــزو مطالب ــتغال ج ــرای اش ــی ب و همراه
ــد مســووالن نظــام و  ــورد تاکی اســت کــه همــواره م
ــارت  ــا نظ ــد ب ــوده اســت و باي ــردان ب ــت دولتم عناي
ــتری  ــره بیش ــت به ــن ظرفی ــب از اي ــدام مناس و اق

ــت. گرف
مجتمــع ســنگ  آهــن ســنگان خــواف بــا بیــش از 
يــك میلیــارد تــن ذخیــره، يکــی از 10 معــدن بــزرگ 
ســنگ  آهــن در جهــان و تامین کننــده خــوراک 
اولیــه بــرای تولیــد 1۷.۵ میلیــون تــن کنســانتره، 1۵ 
میلیــون تــن گندلــه و پنــج میلیــون تــن ســنگ  آهــن 

در ايــران اســت.
مجموعــه کانســارهای ســنگان بــا ۳0 درصــد 
بــه  آهــن کشــور در گســتره ای  ذخايــر ســنگ  
ــر در ۳00  ــرض 10 کیلومت ــر و ع ــول 22 کیلومت ط
ــری  ــهد، 40 کیلومت ــرقی مش ــوب ش ــری جن کیلومت
جنــوب شــرقی شــهر خــواف و 1۸ کیلومتــری شــمال 
شــرقی ســنگان در جنــوب شــرقی خراســان رضــوی 

ــرار دارد.  ــتان ق ــرز افغانس ــك م و نزدي
ــنگ آهن  ــادن س ــن مع ــای اي ــن ويژگی ه بارزتري
ــاه  ــول 12 م ــکاری در ط ــای معدن ــکان فعالیت ه ام

ســال، وجــود مــاده معدنــی در ســطح زمیــن، کاهــش 
ــکاری و وجــود عناصــر  هزينه هــای اســتخراج و معدن
نــادر خاکــی اســت کــه بــا مشــارکت بخــش  دولتــی و 
ســازمان توســعه و نوســازی صنايــع و معــادن ايــران 
)ايمیــدرو(، فــوالد ســنگان، مجموعــه اپــال پارســیان، 
شــرکت فراگیــر توســعه ســناباد و تعــدادی ديگــر از 
شــرکت های بــزرگ معدنــی ايــران، الگويــی موفــق از 
ــاير  ــرای س ــی ب ــیار خوب ــه بس ــرمايه گذاری و نمون س

نقــاط کشــور اســت.
دسترســی بــه محــل کانســارهای ســنگ آهن 
ســنگان از 2 مســیر آســفالته مشــهد، تربت حیدريــه، 
خــواف، ســنگان و مشــهد، فريمــان، تربت جــام، 
تايبــاد و ســنگان امــکان پذيــر بــوده و معــادن 
ــق  ــنگان از طري ــری س ــن در 1۸ کیلومت ــنگ آه س
ــواف و  ــنگان، خ ــا س ــفالته ب ــی آس ــاده اختصاص ج
تايبــاد در ارتبــاط اســت و خــط آهــن سراســری کــه 
ــرات در افغانســتان در  ــه ســوی ه ــه ب از تربت حیدري
حــال ســاخت اســت از جنــوب ســايت معــدن ســنگان 

می گــذرد.
ــه  ــواف ب ــنگان خ ــن س ــنگ آه ــون س ــم اکن ه
عنــوان مجتمعــی کامــال دولتــی و نماينــده ايمیــدرو 
و صنايــع  معــادن  نوســازی  و  توســعه  )ســازمان 
ــواد  ــه اســتخراج و اکتشــاف م ــران( وظیف ــی اي معدن
معدنــی را در منطقــه ســنگان خــواف بــر عهــده دارد 
و ۳2 شــرکت معدنــی بخــش خصوصــی، در دامنــه آن 
ــد  ــوالدی، شــامل تولی ــه هــای پالســری و ف در زمین
گندلــه و کنســانتره ســنگ آهــن در منطقــه ســنگان 

ــد. ــت دارن خــواف فعالی

ــی خــواف  ــزوم توجــه بیشــتر شــرکت های معدن ل
بــه تقويــت زيرســاختهای منطقــه 

توســعه  در  معدنــی  شــرکتهای  مشــارکت 
زيرســاختهای منطقــه ای و عمــل بــه مســوولیت 
ــردم  ــم م ــات مه ــه يکــی از مطالب ــی خــود ب اجتماع
و دغدغــه مســووالن خــواف در چنــد ســال گذشــته 
تبديــل شــده اســت، به طــوری کــه بارهــا فرمانــداران 
و امامــان جمعــه شــیعه و ســنی و نماينــدگان منطقــه 
در مجلــس شــورای اســالمی خواســتار توجــه بیشــتر 
ــه توســعه و عمــران ايــن شهرســتان  ايــن شــرکتها ب

ــد. شــده ان
ــاد از  ــا انتق ــن ب ــش از اي ــواف پی ــه خ ــام جمع ام
آنچــه کــه توجــه ناکافــی شــرکتهای معدنــی در عمــل 
ــه مســوولیت اجتماعــی خــود در توســعه و عمــران  ب
ايــن شهرســتان خوانــده بــود، افــزوده بــود: بر اســاس 
ــد از  ــادن، 1۵ درص ــون مع ــره 6 قان ــاده 14 تبص م
ســود شــرکت های معدنــی بايــد بــه عمــران و رونــق 
اقتصــادی و توســعه زيرســاختهای شهرســتان خــواف 
اختصــاص يابــد ولــی بــه تاکنــون بــه ايــن امــر توجــه 

درخــوری نشــده اســت.
ــژاد اظهــار داشــته  حجــت االســالم عبــاس برزگرن
بــود:  اگــر 1۵ درصــد حقــوق دولتــی معــادن توســط 
شــرکتهای معدنــی در چنــد ســال گذشــته بــه 
شهرســتان خــواف اختصــاص مــی يافــت مــا اکنــون 
مشــکلی در توســعه زيرســاختهای منطقــه نداشــتیم.

ــس  ــتخوار در مجل ــواف و رش ــردم خ ــده م نماين
شــورای اســالمی هــم در ايــن خصــوص بــه خبرنــگار 
ــه  ــال در منطق ــی فع ــرکتهای معدن ــت: ش ــا گف ايرن
ســنگان خــواف، تاکنــون گامهــای موثــری در تقويــت 
زيرســاختهای منطقــه برنداشــته انــد و حتــی از 
ــه  ــه آنهــا پیشــنهاد شــده، ب پذيــرش مــواردی کــه ب
ــك  ــا کم ــد و تنه ــاز زده ان ــر ب ــف س ــن مختل عناوي
خــود را محــدود بــه تهیــه تعــدادی ســبد معیشــتی و 
کمکهــای ناچیــز مــادی کــرده انــد و حــال آنکــه ايــن 
ــه  ــنگها فاصل ــا فرس ــی آنه ــالت اصل ــا رس ــات ب اقدام

دارد.
حجــت االســالم اکبــر احمدپــور فدکــی، بــی 
بهرگــی بانکهــای منطقــه از گــردش مالــی شــرکتهای 
معدنــی را از معضــالت ايــن بخــش دانســت و ادامــه 
داد: متولیــان معــادن فعــال ســنگان خــواف نیازهــای 
خــود را از منطقــه تامیــن نمــی کننــد و گــردش مالی 
آنــان نیــز در بانکهــای ايــن شهرســتان صــورت نمــی 
ــا وجــود حضــور شــرکتهای  ــی کــه ب ــا جاي ــرد، ت گی
معدنــی در ســنگان و علیرغــم چرخــش مالــی بااليــی 
ــای  ــی برخــی از بانکه ــد گاه ــر از چن ــد، ه ــه دارن ک
ــی از  ــتوانه پول ــتن پش ــت نداش ــه عل ــه ب ــن منطق اي

منطقــه برچیــده مــی شــوند.
ــادن  ــی مع ــوق دولت وی در خصــوص موضــوع حق
ــن  ــی اي ــش آفرين ــدان نق ــا و فق ــده ه ــهم آالين و س
ــود  ــا وج ــت: ب ــم گف ــه ه ــاد منطق ــوق در اقتص حق
ــه  ــه ب ــوق از خزان ــن حق ــون، اي ــح قان ــد صري تاکی
ــردم  ــی و م ــردد و مســووالن محل ــی گ ــه برنم منطق
ــه  ــه نتیج ــون ب ــراوان تاکن ــای ف ــود پیگیريه ــا وج ب

ــد. ــه ان ــت نیافت ــه دس ــن زمین ــی در اي مطلوب
حجــت االســالم احمدپــور بــا اشــاره بــه پیگیريهای 
متعــدد خــود بــرای ايفــای نقــش شــرکتهای معدنــی 
در تقويــت و توســعه زيرســاختهای منطقــه ای و عمل 
بــه مســوولیتهای اجتماعــی شــان از طريــق مذاکــره 
بــا مســووالن مربوطــه و حتــی در ســطوح وزارتخانــه 
هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و راه و شهرســازی و 
مجلــس شــورای اســالمی، جــذب نیروهــای غیربومــی 
توســط شــرکتهای معدنــی را از ديگــر مشــکالت ايــن 

بخــش برشــمرد.
ــرکتهای  ــه ش ــود آن ک ــا وج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــتغال  ــه اش ــد زمین ــت باي ــه نخس ــی در مرحل معدن
ــی  ــکالت و آاليندگ ــا مش ــالها ب ــه س ــان را، ک بومی
ــان  ــه گريب ــن شــرکتها دســت ب ناشــی از فعالیــت اي

هســتند، فراهــم کننــد ولــی در حــد وســیعی نســبت 
ــوق  ــا حق ــم ب ــی، آن ه ــای غیربوم ــه جــذب نیروه ب
ــدام  ــی اق ــای محل ــر نیروه ــد براب ــزاف و چن ــای گ ه
ــه  ــی منطق ــراد بوم ــتغال را از اف ــرده و فرصــت اش ک
گرفتــه انــد و ايــن مســاله، مشــکالت زيــادی را بــرای 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــه ايج ــان منطق جوان
نماينــده شهرســتان هــای خــواف و رشــتخوار 
ــبت  ــد نس ــوط باي ــووالن مرب ــت: مس ــس گف در مجل
ــرش  ــر در نگ ــاد تغیی ــل و ايج ــن معض ــع اي ــه رف ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــرعت بخش ــی و س ــرکتهای معدن ش

ــد. ــدام کنن ــی اق ــای بوم ــذب نیروه ج
حجــت االســالم احمدپــور افــزود: شهرســتان 
ــر  ــی نظی ــادن ب ــا وجــود برخــورداری از مع خــواف ب
ــه رشــد  ــه از آن در زمین ســنگ آهــن و انتظــاری ک
و پیشــرفت و عمــران و آبادانــی منطقــه مــی رود، بــا 
مشــکالت اجتماعــی ماننــد فقــر و بیــکاری دســت بــه 
گريبــان اســت و بــدون شــك اگــر شــرکتهای معدنــی 
ــوولیتهای  ــام مس ــود در انج ــر خ ــالت خطی ــه رس ب
ــی  ــش م ــائل کاه ــن مس ــد، اي ــل کنن ــی عم اجتماع

ــد. ياب
ــی در حــوزه  ــران بوم وی اســتفاده نکــردن از مدي
ــت  ــش دانس ــن بخ ــر اي ــکالت ديگ ــادن را از مش مع
و ادامــه داد: در حالــی کــه يکــی از ارکان مهــم 
ــت  ــادن، تربی ــالتهای مع ــه ای و رس ــرفت منطق پیش
نیــروی انســانی در منطقــه و از جملــه مديــران اليــق 
ــود، اداره  ــد خ ــده بتوانن ــا در آين ــت ت ــتعد اس و مس
آنهــا را بــه عهــده بگیرنــد ولــی ايــن مســاله تاکنــون 

ــده اســت. ــول مان ــرکتها مغف ــن ش در اي
ــوالدی  ــع ف ــت: صناي ــس گف ــده مجل ــن نماين اي
ــتی آن از  ــن دس ــی و پايی ــع جانب ــی و صناي و معدن
نیازهــای مهــم منطقــه اســت کــه متاســفانه تاکنــون 
ــام  ــری از خ ــه جلوگی ــی در زمین ــل توجه ــدام قاب اق
ــدی  ــای تولی ــی و ايجــاد واحده ــواد معدن فروشــی م
فــرآوری و صنايــع پشــتیبان در منطقــه انجــام نشــده 

اســت.
مــردم  جــدی  مطالبــات  از  يکــی  احمدپــور 
ــد  ــاخت بان ــتخوار را س ــواف و رش ــتانهای خ شهرس
دوم جــاده خــواف - تربــت حیدريــه دانســت و افــزود: 
ــودن آن و  ــتايی ب ــاده، روس ــت ج ــه قدم ــه ب ــا توج ب
ــنگین، از  ــبك و س ــودرو س ــا خ ــه صده ــردد روزان ت
جملــه وســايل نقلیــه ســنگین معدنــی در ايــن محــور 
مواصالتــی و افزايــش ســوانح جــاده ای و تلفات ناشــی 
از آن، ســامان بخشــی ايــن مســیر ارتباطــی و شــتاب 
دادن بــه تکمیــل ســاخت ايــن جــاده ضــروری اســت.

ــی  ــی توجهــی شــرکتهای معدن ــا انتقــاد از ب وی ب
فعــال در منطقــه ســنگان خــواف در عمــل بــه 
ــش  ــت: بخ ــود، گف ــی خ ــای اجتماع ــوولیت ه مس
ــه معــادن پالســری  ــن معــادن و از جمل ــادی از اي زي

توسعه زیرساخت های معدنی خواف نیازمند
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مدیرعامــل هپکــو اراک گفــت: دامپتراک 
ــتانه  ــرکت در آس ــن ش ــاخت ای ــن س 100 ت

ــت. ــرداری اس بهره ب

علیرضــا کاظمــی اظهــار کــرد: شــرکت هپکــو 

ــیار،  ــیب های بس ــراز و نش ــکالت و ف ــس از مش پ
ــت و  ــر مالکی ــا تغیی ــته ب ــال گذش ــرف دو س ظ
ــرد  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــددا فعالی ــت، مج مديري
ــوع  ــته حــدود 1۵ ن ــال گذش ــك س ــول ي و در ط
محصــول از انــواع محصــوالت راهســازی و معدنــی 

ــرده اســت. ــازار عرضــه ک ــه ب را ب
بخــش  خوشــبختانه  اينکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر  ــت س ــکالت را پش ــائل و مش ــده ای از مس عم

گذاشــته ايــم، گفــت: البتــه هنــوز مشــکالت 
بــه هرحــال  امــا  اســت،  رو  پیــش  بســیاری 
ــد  ــس از چن ــه پ ــت ک ــده اس ــق ش ــرکت موف ش
ــه  ــه عرص ــدد ب ــد مج ــف تولی ــود و توق ــال رک س
تولیــد بازگــردد و در حــال حاضــر کارگاه ســاخت 
و کارگاه مونتــاژ شــرکت فعــال و تولیــد در جريــان 
ــد  ــادن منعق ــا مع ــی ب ــای خوب ــت و قرارداده اس
ــا وزارت  ــی ب ــن قراردادهاي ــت، همچنی ــده اس ش
راه و شهرســازی و وزارت کشــور داشــتیم کــه 
ــدات  ــده اولیــن ســری تولی ــاه آين ــد م ظــرف چن

ــود. ــی ش ــل م ــتريان تحوي ــه مش ب
کاظمــی بــا تاکیــد براينکــه قطعــا بــا پشــتیبانی 
ــده ای  ــی آين ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول از س
ــی  ــی م ــش بین ــو پی ــرکت هپک ــرای ش ــن ب روش
شــود، افــزود: شــرکت ظرفیــت و پتانســیل بااليــی 
را بويــژه در عرصــه دانــش فنــی و تخصــص 
ــار دارد  ــا پشــتوانه ۵0 ســاله در اختی مهندســی ب
کــه مــی تــوان بــا ايــن پتانســیل و حمايــت دولــت 
و مســئوالن شــرکت را بــه دوران اوج خــود در 

ــاند. ــه ۸0 رس ده
وی اظهــار کــرد: در طــول 6 ماهــه اخیــر، 
حــدود 100 دســتگاه انــواع محصوالت در شــرکت 
هپکــو تولیــد شــده اســت، امــا بــا توجــه بــه رونــد 
تامیــن قطعــات خارجــی، بخــش عمــده تولیــدات 

ــود. ــد ب ــه دوم ســال خواه شــرکت در نیم
مديرعامــل هپکــوی اراک بــا بیــان اينکــه بــرای 
ســال 1401، تولیــد حــدود ۵00 دســتگاه در 

شــرکت هدفگــذاری شــده اســت، گفــت: بــا توجــه 
بــه ظرفیــت موجــود در شــرکت بــرای ســال آينده 
ــو  ــوالت هپک ــواع محص ــتگاه ان ــزار دس ــد ه تولی

هدفگــذاری شــده اســت.
ــار همــه نقــاط مثبــت  وی تاکیــد کــرد: در کن
ــا  ــت ه ــی محدودي ــرکت، برخ ــای ش ــت ه و مزي
ــی مطــرح  ــه مباحــث نقدينگ و مشــکالت از جمل
ــرمايه در  ــرکت، س ــد ش ــرايط جدي ــت، در ش اس
گــردش بــه شــرکت تزريــق نشــد و در واقــع 
ــروش  ــش ف ــد و پی ــان تولی ــاس جري ــو براس هپک
محصــوالت خــود، مســائل مالــی را مديريــت مــی 
ــده  ــام ش ــرات انج ــا مذاک ــت ب ــد اس ــد و امی کن
ــد از  ــوری در بازدي ــس جمه ــاعد ريی ــول مس و ق
شــرکت، بتوانیــم بــه تدريــج مشــکالت نقدينگــی 

ــم. ــع کنی ــردش را رف ــرمايه در گ و س
ــا  ــرکت ب ــرات ش ــه مذاک ــاره ب ــا اش ــی ب کاظم
ــراک  ــری ت ــن س ــت: اولی ــی، گف ــش خصوص بخ
هــا و بیــل هــای ســنگین، بلدوزهــای تولیــد شــده 
توســط هپکــو در معــادن مشــغول کار اســت و بــه 
زودی ظــرف دو مــاه آينــده دامپتــراک 100 تــن 
ــود. حضــور  ــی ش ــادن کشــور م ــد و وارد مع تولی
تولیــدات هپکــو در معــادن کشــور نیــز بــه کمــك 
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــد ب ــای جدي ــد قرارداده عق
و  اســت  گســترش  حــال  در  داران  معــدن  و 
امیدواريــم بتوانیــم بخــش عمــده نیــاز کشــور در 
تولیــد ماشــین آالت معدنــی و راهســازی را تامیــن 

ــم. کنی

دامپتراک ۱۰۰ تن هپکو در آستانه بهره برداری
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اســتاندار مرکــزی گفــت: بخــش خصوصــی 
بــا ســفارش ماشــین آالت معدنــی بــه هپکــو، 
ــد  ــرکت در تولی ــن ش ــرد ای ــر رویک ــه تغیی ب

اعتمــاد کــرد.

فــرزاد مخلــص االئمــه 1۹ مهرمــاه 1401 در 
آيیــن افتتــاح چهاردهمیــن نمايشــگاه بیــن المللــی 
ــالغ ســند  ــه اب ــا اشــاره ب ــم ور محــالت ب ســنگ نی
تحــول دولــت مردمــی در اســفندماه ســال گذشــته 
ــی در ۳۷  ــه اجراي ــول 2۳ برنام ــند تح ــت: در س گف
بخــش تعريــف شــده اســت کــه يکــی از بخــش هــا 
بــه حــوزه معــدن و صنايــع معدنــی بــاز مــی گــردد. 
نــگاه هــای تحولــی دولــت در قالــب چرخــش هــای 
تحولــی در ايــن حــوزه بــا دقــت و مشــورت فعــاالن 
بخــش معــدن تدويــن شــده اســت و دســتگاه هــای 
اجرايــی موظفنــد در ســه افــق زمانــی کوتــاه مــدت، 
میــان مــدت و بلندمــدت اقدامــات متعــدد را اجرايــی 

کننــد تــا شــاهد تحــول در حــوزه معــدن باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه نشــانگرهای وضعیــت مطلوب در 
ســند تحــول دولــت، گفــت: افزايــش نســبت میــزان 
ــاف  ــر اکتش ــه کل ذخاي ــی ب ــواد معدن ــتخراج م اس
شــده، افزايــش ســهم ايــن بخــش در حــوزه ناخالــص 
ــند  ــن س ــور در اي ــارت کش ــص تج ــی و خال داخل

ــرار گرفتــه اســت. مدنظــر ق
ــه  ــران رتب ــه اي ــان اينک ــا بی ــه ب ــص االئم مخل
ــار دارد،  ــك را در اختی ــر هیدروکربنی ــت ذخاي نخس
گفــت: ايــران بــا موقعیــت ژئوپلــی اکونومیــك و قــرار 
ــه ۷0  ــان ک ــرژی جه ــی ان ــون بیض ــن در کان گرفت
ــی  ــن بیض ــان در اي ــت و گاز جه ــر نف ــد ذخاي درص
ــهر  ــن ش ــی دارد، همچنی ــت باالي ــرار دارد، اهمی ق
محــالت در کانــون و دايــره ای بــه شــعاع ۳00 
کیلومتــر از خــاک کشــور قــرار گرفتــه کــه ۷0 
ــرار  ــن شــعاع ق ــر ســنگ کشــور در اي درصــد ذخاي

دارد.
وی تصريــح کــرد: اقتصــاد کشــور بــه دلیــل 
تصمیمــات گذشــته کامــال وابســته بــه نفــت اســت و 
طبــق فرمــوده مقــام معظــم رهبــری ايــن وابســتگی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــی ش ــه فروريختگ ماي
ــا ۷۷  ــران ت ــاد اي ــان، اقتص ــی جه ــس پیچیدگ اطل
ــت اســت. ــت و مشــتقات نف ــه نف درصــد وابســته ب

ــران کشــوری اســت  ــت: اي ــزی گف اســتاندار مرک
کــه برپايــه معــادن اســتوار اســت و در ســند تحــول 
ــورت  ــه ص ــی ب ــادرات غیرنفت ــهم ص ــد س ــز باي نی
ــش  ــن بخ ــادن در اي ــود و مع ــا داده ش ــی ارتق واقع
قــرار مــی گیرنــد کــه بايــد در افــق زمانــی نزديــك 
ــوالت  ــادرات محص ــد ص ــوند. باي ــول ش ــار تح دچ
معدنــی فــرآوری شــده نیــز افزايــش يابــد و در کنــار 
ــای اکتشــافی و  ــت ه ــر فعالی ــذاری ب آن ســرمايه گ
بهــره بــرداری در خــارج از کشــور نیــز کــه در ســند 
ــد از  ــن باي ــد، همچنی ــق ياب ــده رون ــر ش ــول ذک تح
ــل  ــه ســمت تکمی ــروش ب ــتخراج و ف ــز در اس تمرک
حلقــه هــای زنجیــره ارزش و توســعه اقدامــات حرفــه 

ــم. ــت کنی ــی حرک ــراد حقوق ــت اف ــا محوري ای ب
ماشــین آالت  فرســودگی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
معدنــی در کشــور کــه باعــث بــاز شــدن بــازار 
ــین آالت  ــه ماش ــی خاص ــین آالت معدن واردات ماش
دســت دوم در کشــور شــده اســت، گفــت: حمايــت 
از صنايــع موجــود در کشــور کــه مــی توانــد بخشــی 
از نیــاز کشــور را در ايــن عرصــه تامیــن کنــد جــزو 
ــوان  ــه عن ــو ب ــت و هپک ــت اس ــای دول ــت ه سیاس
ــت  ــه ظرفی ــازی ک ــین آالت راهس ــده ماش تولیدکنن
ــوان در  ــی ت ــی را دارد م ــین آالت معدن ــد ماش تولی
ــال  ــد. بخــش خصوصــی فع ــال باش ــن عرصــه فع اي
در حــوزه معــدن بــه تغییــر رويکــرد هپکــو اعتمــاد 
ــین  ــد ماش ــفارش تولی ــرکت س ــن ش ــه اي ــرد و ب ک
ــت را از ســوی  ــن حماي ــی اي ــی را داد ول آالت معدن

ــم. ــت نديدي دول
ــر الزم  ــه اگ ــر اينک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــص االئم مخل
اســت واردات ماشــین آالت ســنگین ماننــد ماشــین 
ــر  ــن ام ــرد اي ــورت گی ــور ص ــه کش ــی ب آالت معدن
ــام  ــر انج ــای معتب ــدام شــرکت ه ــب اق ــد در قال باي
ــین  ــتان ماش ــه گورس ــازه داد ک ــد اج ــرد و نباي گی
آالت معدنــی دســت دوم در کشــور توســعه يابــد، بــر 
لــزوم رفــع شــکاف فنــاوری و بهــره وری پايیــن بــه 
عنــوان آنچــه مدنظــر دولــت قــرار دارد، تاکیــد کــرد.

وی بــا بیــان اينکــه تعارضــات منطقــه ای و محلی 
گاهــی مشــکل آفريــن مــی شــود، گفــت: دولــت بــر 
ــادن، از  ــراف مع ــاکن در اط ــردم س ــدی م ــره من به
ــد 1۵ درصــد  ــد دارد و باي ــی تاکی ــای معدن درآمده
ــادن  ــاور مع ــق مج ــادن در مناط ــی مع ــوق دولت حق
هزينــه شــود کــه در ادوار گذشــته ايــن امــر اجرايــی 
نشــده اســت و شــاهد نقــص در اجــرای قانــون 
مربوطــه هســتیم، البتــه در بودجــه 1401 ايــن امــر 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
توســعه  اينکــه  بیــان  بــا  مرکــزی  اســتاندار 
زيرســاخت هــای تســهیلگری جــزو ضــرورت هاســت 
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــور ب ــهیل ام ــه تس ــی ک و زمان
ــور  ــی در کش ــی و پژوهش ــی، علم ــی، دولت خصوص
ايجــاد شــود مــی تــوان توســعه ايــن بخــش را شــاهد 
بــود، گفــت: ۳00 هکتــار زمیــن در شــهرک صنعتــی 
ــرای اســتقرار واحدهــای صنعتــی ســنگ  محــالت ب
ــده  ــتقر ش ــد مس ــه 200 واح ــت ک ــاص ياف اختص
ــت از خوشــه ســنگ محــالت  ــن حماي ــد، همچنی ان
و برگــزاری دوره هــای آموزشــی شــرکت هــای 
ــای  ــهرک ه ــرکت ش ــه کاری ش ــی در برنام صنعت

ــرار دارد. ــتان ق ــی اس صنعت

بخش خصوصی فعال 
در حوزه معدن به تغییر 
رویکرد هپکو اعتماد کرد

ــوولیت  ــه مس ــوان ب ــچ عن ــه هی ــته ب ــالهای گذش در س
اجتماعــی خــود عمــل نکــرده انــد امــا در مقابــل بهــره 
بــرداری هــای وســیع و حتــی بیشــتر از مقــدار تعییــن 
ــته  ــود داش ــرداری خ ــره ب ــه به ــه پروان شــده نســبت ب

ــد. ان

تعهدات اجتماعی سنگ آهن سنگان خواف 	
ــوان  ــه عن ــواف ب ــنگان خ ــن س ــنگ آه ــع س مجتم
ســازمان   نماينــده  و  دولتــی  بخــش  معــدن  تنهــا 
توســعه و نوســازی معــادن و صنايــع معدنــی ايــران در 
منطقــه ســنگان خــواف تأمیــن کننــده خــوراک مــورد 
ــن  ــازی در اي ــه س ــانتره و گندل ــاز کارخانجــات کنس نی
منطقــه بــرای تولیــد 1۷.۵ میلیــون تــن کنســانتره و 1۵ 

ــال اســت. ــول س ــه در ط ــن گندل ــون ت میلی
مديــر مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان خــواف اظهــار 
ــی  ــوولیت اجتماع ــارکتها و مس ــه مش ــه ب ــت: توج داش
معــادن از ضرورتهــای مهــم فعالیتهــای معدنــی اســت و 
ايــن مجتمــع ايــن امــر را رويکــرد مهــم فعالیتهــای خود 
ــتگاههای  ــا دس ــی ب ــکاری خوب ــت و هم ــرار داده اس ق

اجرايــی بــرای تحقــق ايــن مهــم داشــته اســت.
ــات مجتمــع  ــه اقدام حســن جعفــری گفــت: از جمل
ــه  ــل ب ــتای عم ــواف در راس ــنگان خ ــن س ــنگ آه س
مســوولیتهای اجتماعــی خــود مشــارکت در ســاخت راه 
هــای مــرزی بــرای تأمیــن امنیــت منطقــه، کمــك بــه 
ــط  ــان و محی ــت و درم ــبکه بهداش ــای ش ــن نیازه تامی

ــرد. ــر ک ــن شهرســتان ذک زيســت اي
مســووالن اســتان خراســان رضــوی در حــوزه صمــت 
بــر ايــن باورنــد کــه اجــرای طرحهــای توســعه معدنــی 
در منطقــه ســنگان خــواف در 2 ســال آينــده، نیازمنــد 

ــال ســرمايه گذاری اســت. ــارد ري 400 هــزار میلی
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  ريیــس 
خراســان رضــوی پیــش از ايــن گفتــه بــود کــه توســعه 
زيرســاختهای منطقــه ســنگان خــواف نیازمنــد تقويــت 
زيرســاختهای منطقــه در بخشــهای حمــل و نقــل، 
ــر  ــات غی ــای ارتباطــی و خدم ــی، محوره ــرودگاه، ريل ف

ــت. ــی اس صنعت
ــوی  ــد الگ ــد مانن ــود: باي ــزوده ب ــی اف ــا رجب امیررض
ــش  ــارکت بخ ــذب و مش ــتر ج ــلويه، بس ــه عس منطق
ــنگان  ــه س ــاختهای منطق ــعه زيرس ــی در توس خصوص
خــواف افزايــش يابــد و بخشــهای تامیــن کننــده مالــی 
ماننــد شــبکه بانکــی نیــز از ســرمايه گذاران ايــن بخــش 

ــد. ــت کنن حماي

وی بــا اشــاره بــه اينکــه منطقــه ســنگان خــواف بــا 
توجــه بــه ذخايــر موجــود خــود توانايــی تامیــن ســنگ 
آهــن صنايــع فــوالدی کشــور را تا ۵0 ســال آينــده دارد، 
تصريــح کــرده بــود: بــرای توســعه فعالیتهــای ســرمايه 
گــذاری ايــن بخــش بايــد بــه توســعه زيرســاختها توجــه 

خاصــی داشــت.

ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی  	
توسط معادن 

ــن  ــی از مهمتري ــت محیط ــائل زيس ــه مس ــه ب توج
ــود  ــی ش ــوب م ــادن محس ــی مع ــوولیتهای اجتماع مس
ــرای  ــد ب ــی باي ــرکتهای معدن ــون، ش ــاس قان ــر اس و ب
انجــام فعالیــت خــود اســتعالم هــای زيســت محیطــی را 
دريافــت کــرده و در اجــرای طرحهــای معدنــی خــود بــا 
رعايــت ضوابــط، میــزان تخريــب و آاليندگــی محیطــی 

ــن برســانند. ــه کمتري ــن فعالیتهــا را ب ناشــی از اي
خــواف  زيســت  محیــط  حفاظــت  اداره  ريیــس 
ــود  ــی خ ــف نظارت ــتای وظاي ــن اداره در راس ــت: اي گف
بــا واحدهــای تولیــدی آالينــده محیــط زيســت برخــورد 
مــی کنــد و همــه ايــن واحدهــا بايــد خــود را ملــزم بــه 

ــد. ــی کنن ــت محیط ــط زيس ــن ضواب ــت اي رعاي
ســعید شــفیعیان گفــت: 20 واحــد آالينــده معدنــی 
ــال  ــدای امس ــتان از ابت ــن شهرس ــنگان اي ــه س منطق
ــه بهداشــت و ســالمت  ــد علی ــل تهدي ــه دلی ــون ب تاکن
عمومــی جامعــه و عمــل نکــردن بــه تعهداتشــان بــرای 
ــع  ــه مراج ــا ب ــی از فعالیته ــار ناش ــرد و غب ــرل گ کنت

ــد. ــده ان ــی ش ــی معرف قضاي

ــت  ــط زيس ــت ضواب ــزوم رعاي ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  محیطــی توســط همــه واحدهــای تولیــدی و از جمل
ــزود:  ــنگان، اف ــه س ــال در منطق ــی فع ــرکتهای معدن ش
هــر واحــدی کــه ايــن ضوابــط را رعايــت نکنــد، 

ــرد. ــی گی ــرار م ــون ق ــال قان ــمول اعم مش
ــی  ــای معدن ــوع واحده ــت: از مجم ــار داش وی اظه
آالينــده زيســت محیطــی خــواف کــه بــه مراجــع 
ــد تاکنــون 2 واحــد مهــر و  قضايــی معرفــی شــده بودن
ــری شــده اســت. ــا جلوگی ــوم شــده و از فعالیــت آنه م

واحدهــای  پلمــپ  کــرد:  خاطرنشــان  شــفیعیان 
ــرای وادار کــردن  ــه ب ــن مرحل ــی آخري ــی و معدن صنعت
ــی  ــت محیط ــط زيس ــت ضواب ــه رعاي ــا ب ــن واحده اي
ــا وجــود تذکرهــای متعــدد در  اســت و اگــر واحــدی ب
موعــد مقــرر نســبت بــه رعايــت ضوابــط  اقــدام نکنــد، 

ــتیم. ــی آن هس ــه تعطیل ــور ب ــار مجب ــه ناچ ب
اداره محیــط زيســت خــواف گفــت: در  ريیــس 
راســتای اجــرای مصوبــات کارگــروه ملــی گــرد و غبــار، 
ــنگان  ــی س ــردد معدن ــیرهای پرت ــر از مس 1۳ کیلومت
ــده شــدن  ــا از پراکن ــا خــاک  پوشــیده شــد ت خــواف ب
مــواد معدنــی در زمــان تــردد وســايل نقلیــه جلوگیــری 

شــود.

مشارکت در توسعه زیرساختهای منطقه،  	
اولویت شرکتهای معدنی 

ــون،  ــر اســاس قان ــار داشــت: ب ــدار خــواف اظه فرمان
ــود  ــد س ــا 1۵ درص ــت ت ــد هش ــی باي ــرکتهای معدن ش
حاصــل از درآمــد فعالیتهــای معدنــی خــود را در طــول 
ــود  ــن س ــا اي ــد ت ــز کنن ــت واري ــه دول ــه خزان ــال ب س
ــود،  ــور ش ــه و کش ــاختهای منطق ــعه زيرس ــرف توس ص
ــه اســتانها تخصیــص  ولــی ايــن مبلــغ بديــن منظــور ب

ــود. ــی ش داده نم
مهــدی عباســپور بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بیشــتر 
شــرکتهای معدنــی در عمــل بــه مســوولیتهای اجتماعی 
خــود گفــت: مشــارکت در ســاخت محــور دوبانــده 
خــواف - رشــتخوار - تربــت حیدريــه بــه عنــوان يکــی 

از محورهــای پرحادثــه ايــن منطقــه از جملــه وظايفــی 
ــای  ــتای ايف ــته و در راس ــال گذش ــه س ــه در س ــود ک ب
ــی  ــرکتهای معدن ــه ش ــی ب ــوولیت اجتماع ــش مس نق

ــود. واگــذار شــده ب
وی تصريــح کــرد: بــر اســاس قــرارداد بیــن ســازمان 
ايمیــدرو و وزارت راه و شهرســازی در ســال 1۳۹۸ 
قــرار بــود کــه محــور دوبانــده خــواف - تربــت حیدريــه 
ــا ســهم ۵0 درصــدی  ــه صــورت صــورت مشــارکتی ب ب
بخــش دولتــی و ۵0 درصــدی شــرکتهای معدنــی 
ــا  ــرح ب ــن ط ــی اي ــود ول ــاخته ش ــواف س ــنگان خ س
گذشــت حــدود ســه ســال تنهــا 2۳ درصــد پیشــرفت 
فیزيکــی داشــته اســت کــه بايــد بــا توجــه بیشــتر ايــن 

ــرد. ــتاب گی ــداث آن ش ــد اح ــرکتها، رون ش
ــور  ــس جمه ــتانی ريی ــفر اس ــت: در س ــپور گف عباس
ــه اســتان خراســان رضــوی،  ــت ب و اعضــای هیــات دول
ــواف -  ــده خ ــور دوبان ــای 2 و ۹ مح ــه ه ــه قطع مطالع
تربــت حیدريــه بــا اعتبــار هشــت هــزار میلیــارد ريــال 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــتور کار ق ــال در دس ــدت 2 س ــه م ب
ــزار  ــار ه ــال چه ــی امس ــود ط ــرار ب ــزان ق ــن می از اي
ــال توســط  ــارد ري ــزار میلی ــامل 2 ه ــال ش ــارد ري میلی
ــال ســهم بخــش  ــارد ري بخــش دولتــی و 2 هــزار میلی
ــی  ــد ول ــه ايــن مســاله اختصــاص ياب ــی ب صنايــع معدن
ايــن مســاله نیــز هنــوز بالتکلیــف اســت و اقــدام موثــری 

ــرای آن انجــام نشــده اســت. ب
ايفــای  راســتای  در  گفــت:  خــواف  فرمانــدار 
ــه  ــرح در زمین ــادن، 40 ط ــی مع ــوولیتهای اجتماع مس
توســعه و رفــع مشــکالت زيرســاختهای ايــن شهرســتان 
ــواف و  ــن ســنگان خ ــع ســنگ آه ــت مجتم ــا محوري ب
شــرکت تامیــن و توســعه زيرســاختهای شــرق کشــور بــا 
اعتبــار ۷60 میلیــارد ريــال در ايــن شهرســتان تعريــف و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــا 12۳  ــری خــواف ب ــزار نف ــز شهرســتان 1۵0 ه رک
ــا کشــور افغانســتان در 26۷  ــرز مشــترک ب ــر م کیلومت
ــتان  ــوب اس ــهد و جن ــرقی مش ــوب ش ــری جن کیلومت

ــرار دارد. ــوی ق ــان رض خراس

ضرورت رفع موانع واردات و صادرات از پیش پای فعاالن صنعت سنگضرورت رفع موانع واردات و صادرات از پیش پای فعاالن صنعت سنگ
ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
مجلــس شــورای اســالمی بــر لــزوم رفــع 
موانــع واردات و صــادرات از پیــش پــای 

فعــاالن صنعــت ســنگ تاکیــد کــرد.

اختتامیــه  آيیــن  در  طهماســبی  فرهــاد 
ــنگ  ــی س ــن الملل ــگاه بی ــن نمايش چهاردهمی
ــدن  ــر خوان ــی نظی ــن ب ــالت، ضم ــور مح نیم
ظرفیــت هــای محــالت در حــوزه معــادن 
ســنگ هــای تزئینــی و تقديــر از اقدام شــاخص 
ــن  ــگاه بی ــزاری نمايش ــتان در برگ ــن شهرس اي
ــی  ــتان هاي ــرد: اس ــار ک ــنگ، اظه ــی س الملل
همچــون اســتان فــارس و اســتان مرکــزی 
ــام، در  ــی خ ــواد معدن ــی از م ــا ارزش آفرين ب
ايجــاد اشــتغال و رونــق صــادرات نقــش قابــل 

توجهــی ايفــا می کننــد.
بــه عنــوان عضــو  اينکــه  بیــان  بــا  وی 
احســاس  معــادن  و  صنايــع  کمیســیون 
می کنــم در قبــال ايــن عزيــزان تکلیــف و 
ــم، گفــت: متاســفانه  مســئولیت مضاعفــی داري
در  زيــادی  مشــکالت  بــا  معدنــی  فعــاالن 
ــی دســت و  عرصــه واردات ماشــین آالت معدن
پنجــه نــرم مــی کننــد و در واقــع واردات ايــن 

ــرای  ــا ب ــده ي ــخت ش ــیار س ــین آالت بس ماش
قشــر عظیمــی از معدنــکاران غیرممکــن شــده 

ــت. اس
طهماســبی بــا بیــان اينکــه قیمت هــا در 
ايــن بخــش سرســام آور و غیــر قابــل دســترس 
حــوزه  ضعیــف  و  متوســط  قشــر  بــرای 
ــن  ــزود: در اي ــت، اف ــی اس ــای معدن فعالیت ه
شــرايط تهیــه بســیاری از تجهیــزات مــورد 
ــا  ــکاران غیرممکــن ي ــرای معدن ــادن ب ــاز مع نی
ــی آن دشــوار  ــن مال ــه شــدت ســخت و تامی ب

ــت.   اس
ــا  ــون »م ــی همچ ــوال هاي ــرح س ــا ط وی ب
در بحــث صــادرات مــواد معدنــی و بويــژه 
ســنگ های تزئینــی، نســبت بــه کشــور ترکیــه 
ــع  ــا از مناب ــهم م ــم؟ س ــی داري ــه جايگاه چ
حاصــل از صــادرات ســنگ در بــازار منطقــه ای 
و بازارهــای جهانــی چنــد درصــد اســت؟ حجــم 
ــر مــا چقــدر اســت؟ خروجــی و منفعــت  ذخاي
ــی  ــای برخ ــه ادع ــه ب ــی ک ــا از معادن ارزی م
ســازمان ها بــه محیــط زيســت و طبیعــت 
ايــن  اگــر  البتــه  می کنــد،  وارد  خســارت 
خســارت فرضــا صحــت داشــته باشــد، چقــدر 
اســت؟« اظهــار کــرد: محاســبات در ايــن 
حــوزه، قطعــا مــا را مغبــون نشــان خواهــد داد 
چــرا کــه بســتر صــادرات را فراهــم نمی کنیــم 
ــه شــدت  ــی ب و در صــادرات ســنگ های تزيین

ــم. ــع می کنی ــاد مان ايج
معــادن  و  صنايــع  کمیســیون  عضــو 
ترکیــه  گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
بازارهــای  راحتــی  بــه  مــا  همســايگی  در 
تزئینــی  ســنگ های  جهانــی  و  منطقــه ای 
را ربــوده اســت، حتــی برخــی از برندهــای 
ــا  ــی م ــنگ های تزئین ــت س ــروف و باکیفی مع
ــا  ــی آنه ــاده معدن ــن م ــا بی کیفیت تري ــم ب ه
ــی در  ــش خصوص ــدارد. بخ ــت ن ــدرت رقاب ق
ــه در  ــدن کاران، از اينک ــنگ و مع ــت س صنع
ــیار  ــود بس ــی می ش ــادرات مانع تراش ــث ص بح

هســتند. گله منــد 
ــك  ــا ي ــت ب ــن صنع ــه اي ــان اينک ــا بی وی ب
صحبــت غیرکارشناســانه مســئول اجرايــی، 
بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد و 
ــرای  ــی ب ــزود: مانع تراش ــد، اف ــی بین ــان م زي
صــادرات ايــن بخــش را آزار مــی دهــد و وزارت 
صنعــت در ايــن موضــوع بســیار ضعیــف عمــل 
فعالیت هــای  و  معــادن  در حــوزه  می کنــد، 
ــرای اکتشــافات  اکتشــافی کــه ضــرورت دارد ب
هزينــه کنــد، برنامــه ای نــدارد و در حمايــت از 
ــژه ســنگ هــای  ــی و بوي ــواد معدن صــادرات م
ــده نمــی  ــه ای دي ــل ارائ ــچ کار قاب ــی هی تزيین

شــود.
ــه قشــر عظیمــی  ــان اينک ــا بی طهماســبی ب
ــد  ــزاق می کنن ــیر ارت ــن مس ــران از اي از کارگ

و می توانیــم در صــورت برخــورداری از برنامــه 
ــع در حــوزه  ــا رفــع موان درســت و کارآمــد و ب
معــادن ســنگ های تزيینــی میــزان بااليــی 
ــر  ــم، ب ــاد کنی ــی را ايج ــدی عموم از رضايتمن
ــد  ــادن تاکی ــعه مع ــند توس ــن س ــزوم تدوي ل
کــرد و گفــت: ايــن ســند بايــد در حــوزه 
تامیــن  و  فــراوری  اســتخراج،  اکتشــافات، 
ماشــین آالت، قابــل ســنجش و ارزيابــی باشــد.

ــگاه  ــه نمايش ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
افــکار،  تضــارب  محــل  محــالت  ســنگ 
گفــت:  و  باشــد  انديشــه ها  و  تجربه هــا 
صمــت  وزارت  ســاختارهای  در  تغییراتــی 
ــد از  ــرات باي ــن تغیی ــی در اي ــده ول ــاد ش ايج
فعــاالن اصلــی حــوزه معــادن و ســنگ های 
تزيینــی نظرخواهــی مــی شــد کــه ايــن اتفــاق 
ــن  ــال چنی ــه اعم ــی ک ــت در حال ــاده اس نیفت
ــدون جلــب آرا و  ــدون مطالعــه و ب ــی ب تغییرات
نظــرات صاحبــان اصلــی ايــن حــوزه فعالیتــی، 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــه موفق ــی و نتیج خروج

اطــالع  عــدم  از  انتقــاد  بــا  طهماســبی 
رســانی در خصــوص برگــزاری ايــن نمايشــگاه 
ــع  ــی، از ســوی کمیســیون صناي ــانه مل در رس
و معــادن مجلــس جهــت دريافــت پیشــنهادات 
اقتصــاد،  وزارت  حــوزه  در  معدنــی  فعــاالن 
ــوزه واردات  ــادرات و در ح ــع ص ــرک، موان گم
ــرد. ــی ک ــالم آمادگ ــی اع ــین آالت معدن ماش
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ــروگاه  ــد گازی نی ــاه واح ــر م 18 مه
ســیکل ترکیبــی شــرکت فــوالد بوتیــای 
ایرانیــان آغــاز بــه کار کــرد؛ ایــن 
ــگاوات در  ــت 4۵0 م ــا ظرفی ــروگاه ب نی
کالس اِف )F( و بــا بــازده )راندمان( 4/۵8 
درصــدی بــا تکیــه بــر تــوان مدیریتــی، 
ــرکت  ــی ش ــه اجرای ــی و تجرب ــش فن دان
ــعه  ــی توس ــرکت مادرتخصص ــای ش ه
ــه  ــی خاورمیان ــع معدن ــادن و صنای مع
ــی  ــرکت مهندس ــژه ش ــه وی ــو( ب )میدک
معیــار صنعــت خاورمیانــه و شــرکت 
ســاختمانی گســترش و نوســازی صنایــع 
بهره بــرداری  مــورد  مانــا،  ایرانیــان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

در آيیــن افتتــاح ايــن نیــروگاه قاســمی 
ريیــس هیــأت مديــره میدکــو بــه تحقــق 
ايــن مزيــت در هلدينــگ میدکــو اشــاره کــرده 
ــی اول و  ــزرگ در منحن ــروژه ب ــق ۳۵ پ و تحق
ــرای آن  ــی ب ــم را مصداق ــی ک ــدت زمان در م

دانســتند.
ــد  ــا می توان ــی بوتی ــیکل ترکیب ــروگاه س نی
ــد  ــاز واح ــورد نی ــرق م ــن ب ــر تأمی ــالوه ب ع
ــه ســازی بوتیــا  هــای ۵/2 میلیــون تنــی گندل
و ۵/1 میلیــون تنــی فــوالد ســازی، بــرق واحــد 
در دســت ســاخت 2 میلیــون تنــی آهــن 

ــد. ــن نماي ــم تأمی ــا را ه ــفنجی بوتی اس
ــرکت  ــل ش ــد مديرعام ــر پورمن ــی اصغ عل
ــروگاه  ــن نی ــه اي ــو در ســخنرانی افتتاحی میدک
بــا تشــکر از حمايت هــای دکتــر قاســمی، ايــن 
ــاد  ــاختن و آب ــر و س ــأ خی ــا را منش حمايت ه

ــردن کشــور دانســتند. ک
در ايــن مراســم کــه بــا حضــور خســروی راد 
ــان،  ــای ايرانی ــوالد بوتی ــرکت ف ــل ش مديرعام
مهندســین و کارگــران ارکان پــروژه برگــزار 
ــی  ــیکل ترکیب ــروگاه س ــد گازی نی ــد، واح ش
ــه شــبکه سراســری  ــه طــور رســمی ب ــا ب بوتی

ــد. ــل ش ــور متص ــرق کش ب
ــه  ــا اراي ــروی ب ــم خس ــن مراس ــاز اي در آغ
همــه  از  پــروژه  انجــام  رونــد  از  گزارشــی 
کــه  کشــی  زحمــت  نیروهــای  و  شــرکتها 
بــا تــالش شــبانه روزی ايــن پــروژه را بــه 
ســرانجام رســاندند بــه ويــژه حمايت هــای 
ــك پاســارگاد و صنــدوق  ــر قاســمی در بان دکت

توســعه ملــی تقديــر و تشــکر کردنــد.
 Combined( نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
اســت  نیروگاهــی   )cycle power plant
ــن  ــن گازی و توربی ــی از توربی ــا ترکیب ــه ب ک
بخــار، انــرژی بــرق تولیــد مــی کنــد. در 
ــاب،  ــر بازي ــتفاده از بويل ــا اس ــروگاه، ب ــن نی اي
خروجــی  گازهــای  در  موجــود  حــرارت  از 
تولیــد بخــار آب  بــرای  توربین هــای گازی، 
مــورد نیــاز در توربین هــای بخــار اســتفاده 
می شــود. اگــر توربیــن گاز بــه صــورت ســیکل 
در  باقی مانــده  انــرژی  نباشــد،  ترکیبــی 
ــده  ــوا ش ــتقیماً وارد ه ــی، مس ــای خروج گازه
و هــدر مــی رود. در حالــی کــه در نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــی، از ايــن انــرژی اســتفاده 
می شــود و بويلــر توربیــن بخــار بــدون نیــاز بــه 
ــن،  ــد؛ بنابراي ــد می کن ســوخت، بخــار آب تولی
بــازده ســیکل  روش،  ايــن  از  اســتفاده  بــا 

می يابــد. افزايــش 
حلــی  راه  ترکیبــی  ســیکل  نیروگاه هــای 
ــاد،  ــل اعتم ــر، قاب ــد، انعطاف پذي ــیار کارآم بس
مقــرون بــه صرفــه و ســازگار بــا محیــط 

ــت. ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــت ب زيس
واحــد بخــار ايــن نیــروگاه نیــز بــه زودی بــه 

ــرداری خواهــد رســید. بهره ب

ورود میدکو به عرصه تولید انرژی 
کشور؛

واحد گازی نیروگاه سیکل 
ترکیبی شرکت فوالد بوتیای 

ایرانیان آغاز به کار کرد

: چهاردهمیــن دوره بازدیــد از پــروژه 
هــای شــرکت میدکــو در ســال 1401 توســط 
جنــاب آقــای دکتــر پورمنــد )مدیــر عامــل 
میدکــو( در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 

18 و 1۹ مهرمــاه انجــام شــد.

ــع  ــد در روز اول از  مجتم ــر پورمن ــای دکت  آق
کاتــد و لولــه مســی شــهر بابــك و مجتمــع  فــوالد 
بردســیر، نیــروگاه و مجتمــع فــوالد ســازی بوتیــا  

بازديــد کردنــد.

از  پــس  بازديدهــا  از  دوره  ايــن  اول  روز  در 
برقــراری ارتبــاط تصويــری بــا آقــای دکتــر 
ــك پاســارگاد و ريیــس  ــر عامــل بان قاســمی، مدي
نیــروگاه  هیــأت مديــره میدکــو واحــد گازی 
ســیکل ترکیبــی شــرکت فــوالد بوتیــای ايرانیــان 
بــا حضــور  جمعــی از مديــران و دســت انــدرکاران 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــروژه آغ پ
ــه ســنگ  ــد از مجتمــع کنســانتره و گندل بازدي
اهــن جــالل آبــاد زرنــد و مجتمــع فــوالد زرنــد  از 

برنامــه هــای روز دوم ايشــان بــود.
ايــن بازديدهــا هــر دو هفتــه يکبــار و بــه 

می شــود انجــام  منظــم  صــورت 

با حضور دکتر پورمند چهاردهمین 

دوره بازدید از پروژه های شرکت 

میدکو در سال ۱4۰۱انجام شد

مديــر بهداشــت، ايمنــی و محیــط زيســت 
ــش  ــه پوي ــن ســازمان ب ــرد: اي ــالم ک ــدرو اع ايمی
ــا تشــخیص  ــی اســتخوان ب ــار »پوک ــی مه همگان
ــن  ــی در عی ــر ولدخان ــت. امی ــع« پیوس ــه موق ب
حــال خبــر داد کــه ايمیــدرو 2 مطالعــه پژوهشــی 

ــت  ــه وضعی ــه در زمین ــای تابع ــطح واحده در س
ــام داده  ــه انج ــن مجموع ــان اي ــتخوان کارکن اس

اســت.
ــا بیــان ايــن مطلــب اظهــار  ــی ب  امیــر ولدخان
داشــت: ايمیــدرو همــگام بــا برنامــه شــورای 
عالــی ســالمت و امنیــت غذايــی وزارت بهداشــت، 
برگــزاری  بــرای  آمــوزش پزشــکی  درمــان و 
پويــش همگانــی مهــار کمپیــن پوکــی اســتخوان 
بــا تشــخیص بــه موقــع، از تاريــخ 26 مهــر تــا 2 
آبــان 1401، اقدامــات الزم بــرای اطــالع رســانی 
ــود را  ــان خ ــان کارکن ــی در می ــش آگاه و افزاي

ــی دهــد. انجــام م
ــی  ــته آموزش ــه، بس ــن زمین ــزود: در اي وی اف
ــم از  ــده اع ــاد ش ــش ي ــرح در پوي ــتی مط پیوس
توصیــه هــای بهداشــتی، غذايــی، ورزشــی و 
دارويــی در قالــب ســی دی بــه واحدهــای تابعــه 

ــد. ــد ش ــال خواه ارس

ممیزی ساالنه عملکرد بهداشت و  	

سالمت کارکنان ایمیدرو و شرکت های تابعه
مديــر بهداشــت، ايمنــی و محیــط زيســت 
انجــام ســاالنه ممیــزی  اشــاره  بــا  ايمیــدرو 
ــن  ــدرو در اي ــه ايمی ــای تابع ــرکت ه ــرد ش عملک
ــا، در  ــزی ه ــن ممی ــی از اي ــت: بخش ــوزه، گف ح
بخــش بهداشــت حرفــه ای کارکنــان شــامل 
بهداشــتی  تســهیالت  و  تاسیســات  بهداشــت 
واحدهــای تابعــه اســت کــه نتايــج حاصلــه، نشــان 
ــه اســت. ــای تابع ــرد واحده ــد عملک ــده رش دهن

وی افــزود: طبــق نتايــج آخريــن ممیــزی 
ــم  ــه در دوره پنج ــای تابع ــرد HSE واحده عملک
ــوزه  ــه در »ح ــای تابع ــته(، واحده ــال گذش )س
بهداشــت«، ۷۸.۸۳ درصــد امتیازهــا را کســب 
ــد  ــوب و رش ــرايط مطل ــی از ش ــه حاک ــد ک کردن

ــت. ــب اس ــرد مناس عملک
ــزی  ــمین دوره ممی ــی، شش ــه ولدخان ــه گفت ب
عملکــرد نیــز در ســال جــاری انجــام شــده و در 
مرحلــه تدويــن گــزارش هــا اســت . نتايــج آن در 

آينــده اعــالم خواهــد شــد.

نتایج مطلوب 2 پژوهش، از نظر شرایط  	
استخوانی کارگران و کارکنان

مديــر بهداشــت، ايمنــی و محیــط زيســت 
ايمیــدرو بــا بیــان اينکــه تاکنــون 2 مطالعــه 
پژوهشــی در ســطح واحدهــای تابعــه ايمیــدرو در 
زمینــه وضعیــت اســتخوان کارکنان ايــن مجموعه 
انجــام شــده اســت، تصريــح کــرد: ايــن پژوهــش 
ــالالت  ــیوع اخت ــزان ش ــی می ــامل »بررس ــا ش ه
عضالنــی اســکلتی در کارگــران و کارکنــان معادن 
و صنايــع معدنــی کشــور« و نیــز »بررســی تراکــم 
اســتخوان در کارگــران معــادن رو زمینــی و زيــر 
زمینــی« اســت کــه توســط ايمیــدرو و همــکاری 

مراکــز علمــی دانشــگاهی انجــام شــد.
ــل از  ــج حاص ــبختانه نتاي ــه داد: خوش وی ادام
پژوهــش هــای صــورت گرفتــه، حاکــی از شــرايط 
مطلــوب وضعیــت اســکلتی و اســتخوانی کارکنــان 

و کارگــران بــوده اســت.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو اعالم کرد:

انجام 2 مطالعه پژوهشی درباره سالمت استخوان کارکنان 
واحدهای تابعه ایمیدرو

اســتاندار ســمنان بــا اشــاره بــه کمبــود 
ــده داد:  ــدن وع ــش مع ــی در بخ ــع آب مناب
همــه تــالش خــود را بــرای رفــع نیازهــای 
ــکار  ــی بخــش معــدن در ایــن اســتان ب آب

گیــرد.

ــرد: اســتان  ــار ک ســیدمحمدرضا هاشــمی اظه
ســمنان از نظــر تنــوع موادمعدنــی و حجــم ذخائــر 

ــی از اســتان های پیشــرو در کشــور اســت. معدن
وی از ســمنان بــه عنــوان يــك اســتان معدنــی 
ــژه و  ــادن نقــش وي ــرد: مع ــح ک ــرد و تصري ــام ب ن
ــادی  ــد اقتص ــق رش ــث تحق ــذاری در بح تاثیرگ

ــد داشــت. خواهن
تامیــن  لــزوم  بــر  ســمنان  اســتاندار 

زيرســاخت های الزم و از جملــه رفــع کمبــود 
ــد و  ــرورت تاکی ــك ض ــوان ي ــه عن ــی ب ــع آب مناب
خاطرنشــان کــرد: تامیــن  آب بــرای معــادن يکــی 
ــرار  از دغدغــه هايــی اســت کــه در دســتور کار ق

داشــته و پیگیــری خواهــد شــد.
ــون و  ــزوم اجــرای قان ــه ل ــا اشــاره ب هاشــمی ب
بهــره منــدی مناطــق حاشــیه پهنــه هــای معدنــی 
از ايــن ســرمايه الهــی گفــت: بحــث دريافــت يــك  
ــورت  ــه ص ــادن ب ــی از مع ــق اجتماع ــد ح درص

مســتمر پیگیــری و محقــق شــود.
وی بــر ضــرورت توجــه بــه فــرآوری موادمعدنی 
و جلوگیــری از خام فروشــی ها تاکیــد کــرد و 
ــوری،  ــدات رئیس جمه ــاس تاکی ــه داد: براس ادام
مقولــه فــرآوری مــواد معدنــی در داخــل اســتان ها 
و همجــوار معــادن امــری ضــروری و قابــل توجــه 

اســت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــمنان همچنی ــتاندار س اس
تامیــن نهاده هــای دامــی در آســتانه فصــل پائیــز و 
زمســتان بــا پرداخــت تســهیالت بانکی به شــرکت 
هــای تعاونــی عشــايری، گفــت: فــروش بــه موقــع 
دام عشــاير بايــد بــا برنامــه وبــه صــورت ترکیبــی 

بــرای عشــاير غیــور اســتان انجــام شــود.
ــل  ــه فص ــدن ب ــك ش ــه نزدي ــاره ب ــا اش وی ب
پائیــز و زمســتان و ضــرورت تامیــن نهــاده هــای 
ــايری و  ــور عش ــرد: اداره کل ام ــح ک ــی تصري دام

جهــاد کشــاورزی بــرای تامیــن نهــاده هــای دامــی 
تدبیــر کننــد.

وی بــا بیــان اينکــه ســه کارخانــه تولیــد دام در 
ــرد: ســاالنه  ــال اســت ، خاطرنشــان ک اســتان فع
ــی در  ــای دام ــاده ه ــن نه ــزار ت ــه ۷0 ه ــب ب قري

ايــن کارخانــه هــا تولیــد مــی شــود.
ــکل  ــتاندار ســمنان بــا بیــان اينکــه مش اس
ــاير و  ــه عش ــهیالت ب ــت تس ــی و پرداخ نقدينگ
همچیــن شــرکت های تعاونــی عشــايری برطــرف 
ــت دارد  ــاير اولوي ــرای عش ــه ب ــزود: آنچ ــود، اف ش
بــه  دام  فــروش  و  دامــی  نهاده هــای  تامیــن 

ــت. ــی اس ــورت ترکیب ص
اســتاندار ســمنان تحصیــل دانــش آمــوزان 
گفــت:  و  برشــمرد  يــك ضــرورت  را  عشــاير 
ــم،  ــن مه ــد در اي ــتان باي ــرورش اس ــوزش و پ آم

اهتمــام بیشــتری داشــته باشــد.
ــه عشــاير اســتان  ــه اينک ــا اشــاره ب هاشــمی ب
ســمنان تولیــد کننــده گوشــت و لبنیــات اســت 
،تصريــح کــرد: تامیــن بخــش اعظمــی از گوشــت 
قرمــز اســتان و کشــور برعهــده دامــداران و عشــاير 

اســتان اســت.
ــك  ــی را ي ــد دام ترکیب اســتاندار ســمنان خري
ــا  ــح کــرد: الزم اســت ت ضــرورت دانســت و تصري
تشــکل هــای عشــايری در جهــت تقويــت فرهنگ 

عشــايری تقويــت شــوند.

قدان فرآوری معضل پهنه های معدنی در استان سمنان
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میــزان تولیــد شــمش آلومینیــوم کشــور طــی 
نیمــه نخســت امســال، بــا 2۳ درصــد افزايــش، بــه 

مــرز ۳20 هــزار تــن رســید.
 4 شــرکت تولیدکننــده شــمش آلومینیــوم 
ــهريور،  ــان ش ــا پاي ــن ت ــدای فروردي ــور از ابت کش
ــد  ــوم تولی ــمش آلومینی ــن ش ــزار و ۹1 ت ۳1۸ ه
کردنــد. ايــن رقــم در مدت مشــابه ســال گذشــته، 

ــود. ــن ب ــزار و ۵۷4 ت 2۵۹ ه
از ايــن میــزان، شــرکت های »ســالکو« 1۳۷ 
هــزار و ۳۵1 تــن، »ايرالکــو« ۸۸ هــزار و 111 تــن، 
ــای  ــن و »آلومین ــزار و ۵4۳ ت ــدی« ۷4 ه »المه

ــد. ــران« 1۸ هــزار و ۸6 تــن تولیــد کردن اي

افزایش 7 درصدی تولید پودر آلومینا 	
شــرکت آلومینــای ايــران طــی 6 ماهــه نخســت 
ــا  ــودر آلومین ــن پ ــزار و ۸4۵ ت ــال، 11۸ ه امس
تولیــد کــرد کــه در مقايســه بــا رقــم مــدت 
ــن(،  ــزار و 1۹2 ت ــته )116 ه ــال گذش ــابه س مش

ــت. ــدی اس ــش 2 درص ــی از افزاي حاک

تولید حدود 150 هزار تنی بوکسیت 	
همچنیــن، شــرکت آلومینــای ايــران طــی 
نیمــه نخســت 1401، حــدود 261 هــزار و ۹ 
تــن بوکســیت )مــاده اولیــه تولیــد پــودر آلومینــا( 

ــرد. ــد ک تولی

طی نیمه نخست سال محقق شد؛

رشد 23 درصدی تولید 
شمش آلومینیوم

خبر

تشــکیل شــرکت مســتقل مــس آذربایجــان 
ــش  ــت بی ــاله جمعی ــات 1۵ س ــه مطالب از جمل
ــرقی  ــان ش ــری آذربایج ــون نف ــار میلی از چه
اســت کــه بــا دســتور و تاکیــد رییــس دولــت 
ســیزدهم بــر لــزوم تحقــق آن، گام هــای 

پایانــی را طــی می کنــد.

ــد  ــرقی می گوين ــان ش ــووالن آذربايج ــردم و مس م
ســاالنه بیــش از 20 هــزار میلیــارد تومــان کنســانتره 
از معــدن مــس ســونگون توســط شــرکت ملــی 
ــزار و  ــك ه ــیر ي ــی مس ــا ط ــران ب ــس اي ــع م صناي
ــس  ــد م ــظ، ذوب و تولی ــرای تغلی ــری ب 600 کیلومت
بــه مــس سرچشــمه انتقــال می يابــد کــه ايــن اقــدام 
صرفــه اقتصــادی نــدارد و بــا منافــع ملــی و منطقــه ای 

ــازگار اســت. ــز ناس نی
بــر همیــن اســاس هــم بــود کــه ريیــس جمهــوری 
بــه  خــود  اســتانی  ســفر  ســومین  و  بیســت  در 
ــی  ــع معدن ــور در مجتم ــا حض ــرقی ب ــان ش آذربايج
ــان  ــران و کارکن ــا مدي ــو ب ــونگون و گفت و گ ــس س م
ــر تســريع در تشــکیل  ــی ب آن، دســتور صريحــی مبن
شــرکت مســتقل مــس آذربايجــان صــادر کــرد؛ 
ناظــران محلــی پیــش از آن می گفتنــد کــه مســووالن 
شــرکت ملــی صنايــع مــس ايــران در دولت هــای 
قبلــی، اقدامــات انجــام يافتــه بــرای تحقــق ايــن مهــم 
را مشــمول گذشــت زمــان کــرده و از انجــام آن ســر 

ــد. ــاز زده ان ب
حــال امــا عــالوه بــر دســتور صريــح ريیــس 
ــی در  ــالب مديريت ــوص، انق ــن خص ــوری در اي جمه
ــته  ــوع پیوس ــه وق ــز ب ــران نی ــس اي ــی م ــرکت مل ش
ايــن  ارشــد  بــه نظــر می رســد کــه مديريــت  و 
ــردم  ــه م ــق مطالب ــرای تحق ــدی ب ــزم ج ــه ع مجموع
ــی  ــت مردم ــس دول ــتور ريی ــان و دس ــه آذربايج خط
ــان دارد. ــس آذربايج ــتقل م ــرکت مس ــکیل ش در تش

ــان  ــد آذربايج ــووالن ارش ــه مس ــت ک ــی اس بديه
ــدای  ــه از ابت ــتاندار ک ــخص اس ــژه ش ــه وي ــرقی ب ش
شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم، اســتقالل مــس 
آذربايجــان از دغدغه هــای همیشــگی مديريــت وی 
بــوده اســت، بــر لــزوم رعايــت عدالــت در روند تشــکیل 
ــوط  شــرکت مســتقل مــس آذربايجــان و مســايل مرب
بــه امــور مالیاتــی و پرداخــت ســهام ســهامداران 
دارنــد و تاکیــد می کننــد کــه ايــن رويکــرد بايــد بــه 
ــار  ــه چه ــا از س ــه پرداخت ه ــه هم ــد ک ــه ای باش گون
هــزار میلیــارد تومــان گــردش مالــی مجتمــع معدنــی 
ــود. ــام نش ــتان انج ــای اس ــونگون در بانك ه ــس س م

ــا بیــان اينکــه شــرکت ملــی صنايــع مــس  ــان ب آن
ــرخ روز،  ــه ن ــران در 16 ســال گذشــته هــر ســال ب اي
افــزون بــر 20 هــزار میلیــارد تومــان کنســانتره 
ــان را  ــتان ورزق ــونگون در شهرس ــس س ــدن م از مع
ــه حــال  ــد ک ــرده اســت، اســتدالل می کنن ــل ک منتق
تصمیــم بــرای پرداخــت همــه ديــون شــرکت در حــال 
ــی آن  ــاب های بانک ــان از حس ــس آذربايج ــیس م تاس
ــا  در آذربايجــان شــرقی و رهــا کــردن شــرکت نوپــا ب

ــت اســت. ــه دور از انصــاف و عدال ــی، ب کیســه خال
هفــت تــا هشــت هــزار میلیــارد تومــان از نقدينگــی 
ــز  ــتان متمرک ــای اس ــس در بانك ه ــی م ــرکت مل ش

شــده اســت
مديرعامــل شــرکت صنايــع ملــی مــس ايــران 
ــس  ــع م ــاب های مجتم ــال حس ــه انتق ــاره ب ــا اش ب
ســونگون بــه آذربايجــان شــرقی، می گويــد: از ۳0 
هــزار میلیــارد تومــان نقدينگــی شــرکت ملــی مــس، 
هفــت تــا هشــت هــزار میلیــارد تومــان در بانك هــای 
ــز شــده و در خصــوص پرداخــت  ــن اســتان متمرک اي
ــا ســازمان  ــی ب ــز مذاکرات ــات در خــود اســتان نی مالی
ــام  ــال انج ــد در ح ــن رون ــده و اي ــام ش ــی انج مالیات

اســت.
ــکیل  ــوص تش ــد: در خص ــتمی، می افزاي ــی رس عل
ريیــس  کــه در ســفر  آذربايجــان  شــرکت مــس 
ــه  ــوع ب ــده، موض ــب ش ــتان تصوي ــه اس ــوری ب جمه
مشــاور ارجــاع شــده تــا مطالعــات الزم انجــام شــود و 
مشــاور نیــز تشــکیل شــرکت را بــه مــا توصیــه کــرده 
ــده  ــاه آين ــه م ــی دو س ــی رود ط ــار م ــت و انتظ اس

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین ــبی در اي ــات مناس اقدام
وی بــا اشــاره بــه حاشــیه بــاالی ســود مــس 
ــار  ــوزه، اظه ــن ح ــری در اي ــزار نف ــتغال 2۸ ه و اش
مرجــع  آزمايشــگاه  ايجــاد  دنبــال  بــه  می کنــد: 
معدنــی در شــمالغرب و بــا رويکــرد اســتان آذربايجــان 

ــتیم. ــرقی هس ش
ــا  ــران ب ــس اي ــی م ــع مل ــل شــرکت صناي مديرعام
ــی  ــاف معدن ــرکت های اکتش ــداد ش ــه تع ــان اينک بی
در اســتان در حــد پايینــی قــرار دارد، می گويــد: 
ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  شــرقی  آذربايجــان 
دارای  بايــد  دارد،  معــدن  حــوزه  در  کــه  بااليــی 
تعــداد زيــادی شــرکت مهندســی در حــوزه اکتشــاف 
معدنــی باشــد کــه در صــورت شــکل گیری ايــن نــوع 
ــونگون را وادار  ــس س ــع م ــوان مجتم ــرکت ها می ت ش
ــی  ــرکت های مهندس ــن ش ــه بی ــزاری مناقص ــه برگ ب

ــرد. ــتان ک ــی اس معدن
ــه  ــل ب ــرای نی ــد: ب ــه می ده ــتمی، ادام ــی رس عل

هــدف برنامه ريــزی شــده در اســتان، بايــد يــك 
میلیــون تــن ديگــر کنســانتره تولیــد شــود کــه بــرای 
ايــن حجــم، ســرمايه 40 هــزار میلیــارد تومانــی نیــاز 

اســت.
ــاد  ــرای ايج ــرکت ب ــه ش ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
ــد:  ــتان می گوي ــس در اس ــتی م ــن دس ــع پايی صناي
ــد و  ــره تولی ــل زنجی ــس، تکمی ــد م ــازی کات خالص س
ــت  ــواردی اس ــه م ــای ذوب از جمل ــاد کارخانه ه ايج
کــه مدنظــر بــوده و بــرای ســرمايه گذاری بخــش 

ــد. ــب باش ــد مناس ــز می توان ــی نی خصوص
ــا  ــران ب ــس اي ــی م ــع مل ــل شــرکت صناي مديرعام
بیــان اينکــه شــرکت ملــی مــس در اســتان 100 
ــت،  ــرده اس ــرمايه گذاری ک ــان س ــارد توم ــزار میلی ه
ــا  ــع آن از نقدينگــی مــس و فاينانس ه ــد: مناب می گوي

ــی شــود. ــن م تامی
ــش  ــارکت بخ ــکان مش ــه ام ــاره ب ــا اش ــتمی، ب رس
اســتان،  در  ذوب  کارخانــه  ايجــاد  در  خصوصــی 
آمــاده  ايــن شــرکت  زمینــه  ايــن  در  می افزايــد: 
ــوده و حجــم ســرمايه گذاری  ــن کنســانتره الزم ب تامی
ــی،  ــزار تن ــه ذوب 200 ه ــك کارخان ــاد ي ــرای ايج ب

ــت. ــورو اس ــون ي ــدود ۷00 میلی ح
ــن شــرکت چنــد 100  ــه اينکــه اي ــا اشــاره ب وی ب
میلیــارد بابــت مســوولیت اجتماعــی در منطقــه هزينــه 
راهســازی،  پروژه هــای  می افزايــد:  اســت،  کــرده 
ــهری و  ــالب ش ــای فاض ــی، طرح ه ــگاه های ورزش باش
ــه توســط شــرکت  ــای مشــابه در منطق ديگــر پروژه ه

ــی شــده اســت. اجراي
و  ســونگون  مــس  مجموعــه  جديــد  ســاختار 
تشــکیل شــرکت مســتقل مــس آذربايجــان نیــز ابــالغ 

ــت ــده اس ش
می گويــد:  نیــز  شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 
ــه مــس ســونگون و تشــکیل  ــد مجموع ســاختار جدي
ــده  ــالغ ش ــز اب ــان نی ــس آذربايج ــرکت مســتقل م ش
اســت و ايــن اســتقالل بايــد بــه گونــه ای انجــام شــود 

ــد. ــش نیاي ــکلی پی ــچ مش ــده هی ــه در آين ک
ــا انتقــاد از اينکــه شــرکت  زيــن العابديــن خــرم، ب
ــهام  ــه س ــم گرفت ــران تصمی ــس اي ــع م ــی صناي مل
ــات  ــز مالی ســهامداران شــرکت مــس آذربايجــان و نی
آن را از ســه هــزار میلیــارد تومــان گــردش مالــی آن 
بانك هــای اســتان پرداخــت کنــد، می افزايــد:  در 
ــه  ــود ک ــار ش ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــاط باي ــن ارتب در اي
ــتان وارد  ــر اس ــی ب ــار غیرمنطق ــد و فش ــه باش عادالن

نشــود.
رياســت  اخیــر  ســفر  از  اينکــه  بیــان  بــا  وی 
ــارد  ــزار و ۵۵0 میلی ــه ه ــتان، س ــه اس ــوری ب جمه
ــتان  ــرای شهرس ــده ب ــال آين ــار در 2 س ــان اعتب توم
ــد: 14  ــار می کن ــت، اظه ــده اس ــوب ش ــان مص ورزق
عنــوان مصوبــه ســفر اســتانی رياســت جمهــوری 
مشــخصا بــرای ورزقــان تصويــب و توســط معــاون اول 
ريیــس جمهــوری بــه همــه وزارتخانه هــا ابــالغ شــده 
و همــه آن هــا حداکثــر بايــد تــا 2 ســال ديگــر اجــرا 

ــد. ــه ياب و خاتم
 2۵ در  می گويــد:  شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 
ــس  ــدن م ــعه ای در مع ــا توس ــه تنه ــته ن ــال گذش س
ــانتره آن  ــط کنس ــه فق ــاد بلک ــاق نیفت ــونگون اتف س
اســتخراج و بــه خــارج از اســتان انتقــال يافتــه کــه در 
ســايه اقدامــات انجــام شــده، از ايــن بــه بعــد تغلیــظ 
ــد  ــز تولی ــد نی ــام و کات ــه انج ــن منطق ــس در اي م

می شــود.
خــرم، ادامــه می دهــد: توســعه مــس ســونگون 
ــا لحــاظ مســايل زيســت محیطــی  ــوازن و ب ــد مت باي
باشــد و هرگونــه آســیب احتمالــی بــه محیــط زيســت 

بايــد جبــران شــود کــه پیــش از ايــن بــه نحــو قابــل 
ــاده اســت. ــاق نیفت ــن اتف ــی اي قبول
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اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربايجــان شــرقی نیــز بــا اشــاره بــه تاکیــد اســتاندار 
ــس  ــب ريی ــال آن تصوي ــه دنب ــرقی و ب ــان ش آذربايج
ــان،  ــس آذربايج ــرکت م ــاد ش ــرای ايج ــوری ب جمه
ايــن  ايجــاد  پروســه  مــی رود  انتظــار  می گويــد: 
شــرکت، شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه و در کنــار 
آن نیــز ايجــاد زيرســاخت ها و صنايــع تبديلــی مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
محمــد کالمــی، بــا تاکیــد بــر انتقــال حســاب های 
خــود  در  شــرکت  مالیــات  پرداخــت  و  درآمــدی 
ــژه ای  ــد وي ــتا تاکی ــن راس ــد: در اي ــتان، می افزاي اس
ــس  ــاون اول ريی ــاده ای مع ــه 14 م ــرای نام ــر اج ب
ــی  ــه اجراي ــن نام ــر اي ــه اگ ــود دارد ک ــوری وج جمه
شــود، بخــش بااليــی از مطالبــات اســتان پاســخ داده 

می شــود.
ــن  ــرای اي ــری اج ــد و پیگی ــر رص ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــاده ای ب ــه 14 م ــن نام ــد: اي ــار می کن ــه، اظه نام
ــس  ــووالن م ــا مس ــتان ب ــردم اس ــاق م ــوان میث عن
ايــران مطــرح بــوده کــه امیــد اســت هرچــه ســريع تر 

ــود. ــی ش اجراي

تسریع در تشکیل شرکت مس آذربایجان  	
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و  معــادن  صنايــع،  بازرگانــی،  اتــاق  ريیــس 
کشــاورزی تبريــز نیــز بــا بیــان اينکــه تشــکیل 
ــس  ــفر ريی ــات س ــان از مصوب ــس آذربايج ــرکت م ش
جمهــوری بــه اســتان اســت، می گويــد: تشــکیل 
هرچــه ســريع تر ايــن شــرکت نیازمنــد مشــارکت های 
همــه جانبــه بــوده و ايــن اســتان عالقمنــد اســت کــه 
ايــن شــرکت در آذربايجــان تشــکیل و مالیــات آن در 

ــود. ــت ش ــتان پرداخ ــود اس خ
بخش هــای  از  مالیــات  دريافــت  ژائلــه،  يونــس 
تولیــدی و صنعتــی را از مهم تريــن منابــع مالــی 
دولــت عنــوان کــرده و می افزايــد: بــا وجــود دريافــت 
مالیــات از 6 هــزار واحــد تولیــدی اســتان، متاســفانه 
پرداخــت  در  اســتان  معــادن  نقــش  و  مشــارکت 

ــت. ــر اس ــدود صف ــات در ح مالی
ــه مشــارکت واحدهــای تولیــدی و  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــور خیرخواهان ــی و ام ــائل اجتماع ــی در مس صنعت
ــادن،  ــد مع ــل درآم ــفانه از مح ــد: متاس ــار می کن اظه
نقش هــای  ايفــای  در  چشــمگیری  مشــارکت 
ــن  ــد در اي ــه باي ــت ک ــته اس ــود نداش ــی وج اجتماع

ــود. ــر ش ــم تجديدنظ ــه ه زمین
ــه  ــان اينک ــا بی ــز ب ــی تبري ــاق بازرگان ــس ات ريی
هــم اکنــون انگیــزه الزم بــرای ســرمايه گذاری در 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــان فع ــدن در می ــش مع بخ
ــی  ــون معادن ــم اکن ــد: ه ــود دارد، می گوي ــتان وج اس
ــی  ــار مجموعه هاي در اســتان وجــود دارد کــه در اختی
ــه  ــن معــادن ن ماننــد ايمیــدرو اســت امــا در اکثــر اي
ســرمايه گذاری شــده و نــه واگــذاری انجــام می شــود.

از  بهره گیــری  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  ژائلــه، 
ــد  ــد کات ــش تولی ــی در بخ ــش خصوص ــارکت بخ مش
فعــاالن  می دهــد:  ادامــه  تغلیــظ،  پروژه هــای  و 
اقتصــادی اســتان بــرای همــکاری در ايــن حــوزه 

آمــاده هســتند.

بخش خصوصی استان باید در حوزه مس  	

نقش آفرین باشد
هورانــد  و  خداآفريــن  کلیبــر،  مــردم  نماينــده 
در مجلــس شــورای اســالمی نیــز بــر اســتفاده از 
ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه مــس تاکیــد 
ــب  ــد متناس ــی باي ــش خصوص ــد: بخ ــرده و می گوي ک
ــد. ــن باش ــه نقش آفري ــن زمین ــتان در اي ــان اس ــا ش ب

ــه مــس ســونگون  ــان اينک ــا بی حســین حاتمــی، ب
برخــی  بــه  کــه  آســیبی  و  خســارت  قبــال  در 
مســوولیت  دارای  می کنــد،  وارد  شهرســتان ها 
ــد  ــارت ها باي ــن خس ــد: اي ــت، می افزاي ــی اس اجتماع
بــه درســتی جبــران شــده و بــه پرداختی هــای بســیار 

ــود. ــا نش ــی اکتف جزئ

تشکیل شرکت مس آذربایجان و ایجاد  	
صنایع پایین دستی مس در استان ضروری است

نماينــده مــردم ورزقــان و خاروانــا در مجلــس 
شــورای اســالمی نیــز بــر لــزوم تشــکیل شــرکت مــس 
ــس در  ــن دســتی م ــع پايی آذربايجــان و ايجــاد صناي
اســتان تاکیــد کــرده و گفــت: ايــن شــرکت بايــد بــه 
ــرود؛ هلدينگــی کــه  ســمت هلدينــگ شــدن پیــش ب

ــد. ــتان باش ــود اس ــارات آن در خ ــی اختی تمام
الهويــردی دهقانــی بــا اشــاره بــه اينکــه يــك 
درصــد از فــروش مــس بايــد در مناطقــی کــه وجــود 
معــدن و کارخانــه بــه آنجــا آســیب زده، هزينــه شــود، 
می افزايــد: مــس ســونگون يــك درصــد عــوارض 
ــرای توســعه منطقــه  ــد ب آاليندگــی هــم دارد کــه باي

ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب م

ارزش افزوده تولید مس باید با ایجاد  	
صنایع پایین دستی افزایش یابد

نماينــده مــردم اهــر و هريــس در مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز بــا تاکیــد بــر تســريع در تشــکیل 
ــا ايجــاد  ــد ب ــد: باي شــرکت مــس آذربايجــان، می گوي
صنايــع پايیــن دســتی در شــهرک های صنعتــی و 
شــهرهای همجــوار، میــزان ارزش افــزوده تولیــد مــس 

ــد. ــش ياب افزاي
احمــد محــرم زاده، می افزايــد: شــرکت ملــی مــس 
آنطــور کــه بايــد در آذربايجــان شــرقی انجــام وظیفــه 
نکــرده اســت و تمامــی مــردم اســتان انتظــار زيــادی 

از ايــن شــرکت دارنــد.

بخش خصوصی باید در صنایع پایین دستی  	
مس سرمایه گذاری کند

ــد و جلفــا در مجلــس شــورای  نماينــده مــردم مرن
اســالمی نیــز بــا بیــان اينکــه طرح هــای توســعه 
نمــی رود،  پیــش  ســرعت  بــه  اســتان  در  مــس 
ــس در  ــتی م ــن دس ــع پايی ــر در صناي ــد: اگ می گوي
ــعه  ــود، توس ــام ش ــی انج ــرمايه گذاری خوب ــتان س اس
ــود. ــتر می ش ــوزه بیش ــن ح ــادی در اي ــق اقتص و رون

ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  پاشــايی،  معصومــه 
ــن  ــع پايی ــی در صناي ــش خصوص ــرمايه گذاری بخ س
ــا در  ــی م ــش خصوص ــد: بخ ــس، می افزاي ــتی م دس
اســتان ظرفیــت بســیار ويــژه ای دارد و درصــد بااليــی 
از اقتصــاد اســتان در اختیــار ايــن بخــش اســت و بايــد 
طرح هــای  در  بخــش  ايــن  مشــارکت  زمینه هــای 
ــن  ــد در اي ــش بتوان ــن بخ ــا اي ــود ت ــن ش ــس تبیی م

ــود. ــل ش ــوزه وارد عم ح
اخیــر  بررســی های  در  می کنــد:  اظهــار  وی 
مشــخص شــد کــه شــرکت مــس، هفــت هــزار میلیارد 
ــن  ــد از اي ــه باي ــتان دارد ک ــاب های اس ــول در حس پ
منابــع بــرای اجــرای طرح هــای توســعه ای مــس 

ــود. ــتفاده ش اس

یک گام تا تشکیل شرکت مس آذربایجان

قیمــت آلومینیــوم در بــورس فلــزات 
لنــدن )LME( روز چهارشــنبه پــس از آنکــه 
بلومبــرگ گــزارش داد کــه ایاالت متحــده در 
حــال بررســی ممنوعیــت آلومینیوم روســیه 
ــت،  ــن اس ــری در اوکرای ــه درگی ــخ ب در پاس

ــت. ــش یاف افزای

بلومبــرگ بــه نقــل از افــراد ناشــناس گفــت کــه 
ــدن در حــال بررســی افزايــش تعرفه هــا  ــت باي دول
بــر آلومینیــوم روســیه به ســطوحی اســت کــه عماًل 
تولیدکننــده آلومینیــوم روســیه روســال را تحريــم 
کنــد. روســال، بزرگ تريــن تولیدکننــده آلومینیــوم 
در خــارج از چیــن اســت کــه شــش درصــد از نیــاز 
ــاری  ــال ج ــه در س ــد ک ــرآورد می کن ــان را ب جه
ــت  ــن ممنوعی ــت. اي ــن اس ــون ت ــدود ۷0 میلی ح

ــد. ــش می ده ــا را افزاي ــاً قیمــت ه مطمئن
پــس از اينکــه وزارت خزانــه داری اياالت متحــده، 
تحريم هايــی را علیــه روســال اعمــال کــرد و بــورس 
ــوع  ــال 201۸ ممن ــز آن را در س ــدن فل ــزات لن فل
کــرد، قیمــت آلومینیــوم طــی چنــد روز ۳0 درصــد 

افزايــش يافــت.
ــود  ــی وج ــن نگران ــه اي ــان داد ک ــا نش گزارش ه
دارد کــه تولیدکننــدگان فلــز روســی نتواننــد فلــز 
ــورس  ــای  ب ــه انباره ــند و آن را ب ــود را بفروش خ
می توانــد  کــه  دهنــد  تحويــل  لنــدن  فلــزات 

قیمت هــا را مخــدوش کنــد.
بــر اســاس گــزارش رويتــرز، کشــورهای غربــی از 
زمــان آغــاز حملــه روســیه بــه اوکرايــن در فوريــه، 
ــر  ــا والديمی ــط ب ــراد مرتب ــیه و اف ــای روس بانك ه
پوتیــن را تحريــم کرده انــد امــا تاکنــون هیــچ 
محدوديتــی بــرای خريــد فلــز روســی نبــوده اســت.

افزایش ۷ درصدی 
آلومینیوم پس از گزارش 

تحریم روسیه
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-۲0۲1 Equinix ــاوری ــه فن ــزارش موسس گ
۲۲ از بینــش رهبــران در سراســر صنعــت 
ــای  ــری از رونده ــا تصوی ــد ت ــتفاده می کن اس

ــد. ــیم کن ــوآوری ترس ــاوری و ن ــی فن فعل

معدنچیــان بــه شــدت در فناوری هايــی ماننــد 
داده هــا، اتصــاالت و ارتباطــات از راه دور و اتوماســیون 
دهنــدگان  پاســخ  از  می کننــد.  ســرمايه گذاری 
نظرســنجی، ۹۳ درصــد در حــال افزايــش هزينه هــای 
ــی کــه 44 درصــد گفتنــد  ــاوری هســتند، در حال فن
کــه ســرمايه گذاری را بــه میــزان قابــل توجهــی 

افزايــش می دهنــد.
دو  طــی  صنعــت  کــه  چالش هايــی  علی رغــم 
ــد کاهــش  ــوده، مانن ــه ب ــا آن مواج ــته ب ــال گذش س
رشــد اقتصــادی، افزايــش پیچیدگــی عملیاتــی و 
ــن  ــتر و همچنی ــی بیش ــتی و ايمن ــات بهداش مالحظ
ــده در  ــری، آين ــی از همه گی ــاری ناش ــالالت تج اخت
حــوزه فناوری هــا فوق العــاده روشــن اســت. بــه 
ــداز  ــورد چشــم ان ــدن در م ــران مع ــی، رهب طــور کل

ــتند. ــن هس ــیار خوش بی ــود بس خ

10: استفاده از فناوری برای دستیابی به  	
ESG اهداف

ــاوری  ــتفاده از فن ــش در اس ــدادی چال ــوز تع هن
ــه  ــود دارد. ب ــداف ESG وج ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
ــه  ــد ک ــان کردن ــدگان خاطرنش ــخ دهن ــژه، پاس وي
ــاز  ــترده، نی ــیون گس ــرای اتوماس ــی ب ــی ناکاف آمادگ
بــه  مربــوط  مســائل  شــفاف،  گزارش دهــی  بــه 
ــاوری  ــدم پشــتیبانی فن ــدارکات و ع ــازی و ت پیاده س
ــان  ــا معدنچی ــد. ام ــی باش ــع احتمال ــد موان می توان
ــا در  ــرمايه گذاری آن ه ــه س ــد ک ــن می بینن همچنی
ــداف  ــه اه ــا ب ــد ت ــك می کن ــا کم ــه آن ه ــاوری ب فن
پايــداری، رشــد و بهــره وری خــود برســند و گــزارش 
ــتند. ــزرگ هس ــای ب ــا فرصت ه ــه اين ه ــد ک می دهن

9: سیستم های هیبرید باعث چابکی  	
می شود

ــی  ــابقه طوالن ــدن س ــت مع ــه صنع ــی ک در حال
اســت،  داشــته   JV ماننــد  مشــارکت هايی  بــا 
ــی  ــائل امنیت ــخت و مس ــفت و س ــاخت های س زيرس
ــخت  ــارکت ها را س ــن مش ــات اي ــی اوق ــا گاه داده ه
ــور  ــه ط ــاوری و ب ــال، فن ــن ح ــا اي ــت. ب ــرده اس ک
ــری،  ــد اب ــی و چن ــات ترکیب ــرش خدم ــاص، پذي خ
ــا  ــکاری ايف ــش هم ــکان افزاي ــی در ام ــش مهم نق
ــه کســب وکارها اجــازه  کــرده اســت. محیطــی کــه ب
می دهــد بــه شــرکای ابــری، شــرکای فنــاوری 
اســتخراج يــا شــرکای تجــاری متصــل شــوند، مســیر 
مشــارکت های موفــق را پشــتیبانی کــرده اســت.

8: کووید، سرعت دیجیتالی شدن را  	
تسریع می کند

جــای تعجــب نیســت کــه بــرای رهبــران صنعــت، 
ــر اســتراتژی ها  ــه شــدت ب ــر ب ــن بیمــاری همه گی اي
و حوزه هــای تمرکــز آن هــا در 1۸ مــاه گذشــته 
تأثیــر گذاشــته اســت. بــرای بســیاری، ســرعت 
ــل  ــن عام ــرد. دومی ــريع ک ــدن را تس ــی ش ديجیتال
اصلــی تأثیرگــذار بــر چشــم انداز عمومــی کســب و کار 
ــد(  ــاوری )21 درص ــدن و فن ــی ش ــا ديجیتال ماينره
ــد(  ــتمزد )10 درص ــروی کار و دس ــس از آن نی و پ

اســت.

7: فناوری از رشد مداوم منابع انسانی  	
پشتیبانی می کند

بــه طــور کلــی، بــازار کار در صنعــت معــدن 
بســیار قــوی اســت کــه بــا اعــداد اداره آمــار اســترالیا 
ــنجی، از  ــای نظرس ــاس داده ه ــر اس ــت دارد. ب مطابق
هــر 10 معدنچــی، ۸ نفــر قصــد اســتخدام در ســال 
آينــده را دارنــد، کــه نشــان می دهــد اگرچــه صنعــت 
در حــال گــذار بــه صنعــت پیشــرفته تر و خودکارتــر 
شــدن اســت، امــا نیــاز بــه ســرمايه انســانی همچنــان 
ــورد  ــان م ــد از معدنچی ــا 1۸ درص ــود دارد. تنه وج
ــرد و ۳.۵  ــد ک ــف خواهن ــتخدام را متوق ــی اس بررس

درصــد در ســال آينــده اســتخدام نخواهنــد کــرد.

6: اطمینان از همگام شدن سرمایه گذاری  	
با فناوری های جدید

ــا  ــره وری ت ــش به ــزارش، افزاي ــن گ ــر اســاس اي ب
ــد  ــق گســترش فناوری هــای جدي 2۳ درصــد از طري
ــران  ــد گ ــر می توان ــن ام ــا اي ــت، ام ــر اس امکان پذي
ــه  ــا 1۳ میلیــارد دالر ب ــه تزريــق ۵ ت باشــد و نیــاز ب
ــن  ــزارش همچنی ــن گ ــروی کار دارد. اي ــعه نی توس
تشــخیص داد کــه فنــاوری و شــیوه های نــوآوری 
ــتاوردها در  ــن دس ــت آوردن اي ــه دس ــرای ب ــد ب باي
سراســر صنعــت تقويــت شــوند و همچنیــن طراحــی 
مجــدد و تــالش بــرای مهــارت مجــدد ضــروری 

اســت.

5: تمرکز معدنچیان روی 3 موضوع اصلی 	
ســه حــوزه فنــاوری کــه معدنچیــان بیشــتر روی 
ــه  ــد از تجزي ــد عبارتن ــرمايه گذاری می کنن ــا س آن ه
اتوماســیون  و  ديجیتــال  اتصــال  داده،  تحلیــل  و 
ــد  ــه در چن ــی را ک ــار عظیم ــی فش ــه. وقت يکپارچ
ــی ســايت های  ــرای اتصــال ديجیتال ســال گذشــته ب
اســتخراج از راه دور بــه شــبکه به عنــوان نقطــه 
و  برنامه هــا  اجــرای  و  ايجــاد  بــرای  شــروعی 
برنامه هــای ديگــر ايجــاد می شــود، در نظــر بگیريــد، 
جــای تعجــب نیســت. وقتــی صحبــت از اتوماســیون 
و تجزيــه و تحلیــل داده هــا بــه میــان می آيــد، 

ــه  ــت. ب ــم اس ــیار مه ــوی بس ــال ق ــاری ديجیت معم
ــم  ــی حج ــايت های معدن ــرا س ــی، زي ــوص دوم خص
قابــل توجهــی از داده هــا را تولیــد و ضبــط می کننــد.

4: سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های  	
ابری

کــه  می پرســند  خــود  از  اکنــون  معدنچیــان 
ــن  ــور ام ــا را به ط ــن داده ه ــد اي ــه می خواهن چگون
منتقــل کننــد، کجــا ذخیــره کننــد و چگونــه آن هــا را 
تجزيــه و تحلیــل کننــد؟ مــا می بینیــم کــه بســیاری 
ــز داده  ــه مرک ــا ب ــد داده ه ــان می خواهن از معدنچی
ــر در  ــه ای دورت ــوالً در فاصل ــه معم ــرود - ک ــا ب آن ه
يــك شــهر مجــاور قــرار دارد - و بنابرايــن زيرســاخت 
مناســب بــرای حمــل و نقــل و ذخیــره داده هــا 

ضــروری اســت.
هزينه هــا  کــه  دارد  انتظــار  نظرســنجی  ايــن 
ماننــد  زمینه هايــی  در  ســرمايه گذاری  و 
ــت  ــی و اينترن ــوش مصنوع ــری، ه ــاخت های اب زيرس
اشــیا طــی چنــد ســال آينــده بــه طــور چشــمگیری 
ــه  ــان توجــه خــود را ب ــرا معدنچی ــد، زي ــش ياب افزاي
ســطح بعــدی ســرمايه گذاری فنــاوری معطــوف 
می کننــد، بــا توجــه بــه اينکــه ســرمايه گذاری 
زيرســاختی اساســی بــرای بســیاری از شــرکت ها 

ــود.  ــده ب ــام ش ــال انج قب
ــده  ــرمايه گذاری پیش بینی ش ــاص، س ــور خ ــه ط ب
دوقلوهــای  و   VR/AR ماننــد  فناوری هايــی  در 
ــده  ــال های آين ــاالً در س ــردی احتم ــال کارب ديجیت

ــت. ــد ياف ــش خواه افزاي

3: ترکیب فناوری و نیازهای مردم 	
تمرکــز بــر ترکیبــی از فنــاوری و افــراد بــه بهبــود 
ــد  ــی مانن ــیون عملیات ــگام اتوماس ــره وری در هن به
ــك  ــه کم ــار و تصفی ــاف، انفج ــه برداری، اکتش نقش
ــان  ــن نش ــق همچنی ــای تحقی ــت. داده ه ــرده اس ک
می دهــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد زيــادی از کارکنــان 
ــدازان،  عملیاتــی ماننــد حفاری هــا، معدنچیــان، تیران
نصب کننده هــای فلــزی و ماشــین کاران، فرصتــی 
ــك  ــرای کم ــوآوری ب ــاوری و ن ــتفاده از فن ــرای اس ب
بــه ايــن کارگــران بــرای دســتیابی بــه ســطوح باالتــر 

ــق  ــه از طري ــط چ ــی مرتب ــی عملیات ــی و کاراي ايمن
ــاوری وجــود  ــا ســاير پیشــرفت های فن اتوماســیون ي
دارد. فرصــت همچنیــن در افزايــش نیــاز بــه فنــاوری 
بــرای کمــك بــه برنامه ريــزی معــدن، تجزيــه و 
تحلیــل داده هــا و نگهــداری پیشــگیرانه نهفتــه اســت.

2: تطبیق استعدادها با فناوری 	
پیــدا کــردن افــراد مناســب بــا مهارت هــای 
مناســب، همــراه بــا حفــظ، بزرگ تريــن چالش هايــی 
هســتند کــه رهبــران معدنــکاری بــا آن روبــرو 
ــانی  ــرمايه انس ــر س ــال تغیی ــاوری در ح هســتند. فن
در ســايت های معــدن اســت و مشــاغل جديــد و 
ــرفته  ــای پیش ــور فن آوری ه ــول مح ــده ح اصالح ش
ــز  ــد، متمرک ــاز دارن ــدرن نی ــای م ــه مهارت ه ــه ب ک
شــامل  اســت  ممکــن  ديگــر  مثــال  شــده اند. 
دکل هــای حفــاری خــودکار باشــد کــه از راه دور 
بــا اســتفاده از تلــه متــری دقیــق و ديــد چنــد 
دوربینــی کار می کننــد. امــا ايــن صنعــت در تــالش 
ــاوری،  ــتاب فن ــا ش ــود را ب ــه ســرعت خ ــا ب اســت ت
ــتعدادها  ــری اس ــعه و به کارگی ــن، توس ــر يافت از نظ
دانــش  بــا  اســتعداد  و  مختلــف،  مهارت هــای  و 
عمیق تــر از فنــاوری و احســاس ســازگاری بــرای 
ــد، ســازگار  ــای جدي ــش و قابلیت ه ــر دان کســب بهت

ــد. کن

1: استفاده از فناوری برای افزایش ایمنی  	
و انطباق

ــی  ــز اصل ــا تمرک ــرای دهه ه ــاق ب ــی و انطب ايمن
 1۹-COVID ــری ــت و همه گی ــوده اس ــدن ب در مع
فقــط مســائل بهداشــتی و ايمنــی بیشــتری را ايجــاد 
ــاوری  ــرفت های فن ــبختانه، پیش ــت. خوش ــرده اس ک
ــادن  ــررات در مع ــت مق ــی و رعاي ــش ايمن ــه افزاي ب
در سراســر کشــور کمــك می کنــد. انتقــال بــه 
ــاوری  ــر از فن ــودکار و فعال ت ــی خ ــايت های معدن س
ــنتی  ــرات س ــی از خط ــذف برخ ــا ح ــش ي ــه کاه ب
ــان و  ــاه کارکن اســتخراج، محافظــت از ســالمت و رف
افزايــش بهــره وری و کارايــی بــرای راه انــدازی کمــك 

کــرده اســت.
بــا حــذف ورودی هــای انســانی و ايجــاد يــك 
ــازمان ها  ــا، س ــرای داده ه ــت ب ــد از حقیق ــع واح منب
ــت مضاعــف  ــد مديري ــر مســائلی مانن ــد تأثی می توانن

ــد. ــش دهن ــت را کاه ــدم دق و ع
ــاال  ــرای ب ــدی ب ــاوری بع ــرد فن ــن کارب متداول تري
زمینه هــای  در  مــوارد،  رعايــت  و  ايمنــی  بــردن 
ــاوگان/ اجتنــاب از برخــورد، رديابــی و برنامه ريــزی ن

دارايــی در زمــان واقعــی، آمــوزش کارکنــان يــا 
ــت. ــادف اس ــزارش تص ــی و گ ردياب

ــگرها،  ــد حس ــی مانن ــال ديجیتال ــای فع راه حل ه
بــه  فنــاوری  بــر  مبتنــی  رويه هــای  و  پهپادهــا 
ــا  ــرد کارخانه ه ــردن کارک ــر ک ــم خط ــان تر و ک آس
و تجهیــزات بــرای کارگــران معــدن کمــك کرده انــد. 
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــايل نقلی ــال، وس ــوان مث ــه عن ب
و  داخلــی  آالرم  دارای  اغلــب  نقــل  و  حمــل  در 
بــه  کــه  ايمنــی کمکــی هســتند  عملکردهــای 
ــیب و  ــه آس ــات و در نتیج ــال تصادف ــش احتم کاه

مــرگ کمــك می کنــد.
انســان  نیــاز  می توانــد  فنــاوری  نهايــت،  در 
در  و   - دهــد  کاهــش  را  محــل  در  حضــور  بــه 
ــد.  ــش ده ــانی را کاه ــای انس ــال خط ــه احتم نتیج
کارشناســان صنعــت انتظــار دارنــد کــه معــدن آينــده 
حداقــل تــا حــدی ديجیتــال باشــد و تعــداد کمتــری 

باشــد. زغال ســنگ  در  انســان ها  از 

یورش فناوری های جدید به حوزه معدن

راه انــدازی  بــا  شــل  گاز  و  نفــت  غــول 
کنسرســیومی کــه بــه دنبــال کمــك بــه 
ــرش  ــه پذي ــان در ســرعت بخشــیدن ب معدنچی
انتشــار  کاهــش  و  الکتريکــی  کامیون هــای 
گازهــای گلخانــه ای بــدون بــه خطــر انداختــن 
کارايــی يــا ايمنــی اســت، وارد بــازار برق رســانی 

ــت. ــده اس ــی ش معدن

ايــن شــرکت چندملیتــی بريتانیايــی هشــت 
شــرکت فعــال در زمینــه ذخیره ســازی انــرژی، 
فناوری هــای شــارژ فوق ســريع و انرژی هــای 
ــوت  ــك پايل ــدازی ي ــرای راه ان ــر را ب تجديدپذي
ــرد  ــری و قابل عملک ــانی سراس ــتم برق رس سیس
بــرای 220 وســیله نقلیــه آفــرود جــذب کــرده 

اســت.
از  بزرگــی  شــرکت های  شــامل  شــرکا 
 Skeleton، Microvast، Stäubli، جملــه 
 Carnegie Robotics، Heliox، Spirae،
 Worley و   Alliance Automation
هســتند. برخــی از مؤلفه هــای کلیــدی راه حــل 
 Aliance« ــرژی از ــت ان ــرق و مديري ــن ب تأمی
Automation«، يــك شــرکت چنــد رشــته ای 
بــرق  مهندســی  و  صنعتــی  اتوماســیون 

ينــد. می آ
کــه  فــن آوری  شــرکت  يــك   ،Spirae
يکپارچه ســازی  بــرای  را  راه حل هايــی 
ــده در  ــع ش ــر و توزي ــرژی تجديدپذي ــع ان مناب
ريزشــبکه ها و سیســتم های قــدرت توســعه 
می دهــد و Skeleton، يــك رهبــر فنــاوری 
ــز  ــرژی، نی ــريع ان ــازی س ــی در ذخیره س جهان
ــه  ــه نوب ــز ب ــد. Worley نی ــتیبانی می کنن پش
خــود در زمینــه ارائــه پــروژه و خدمــات مشــاوره 
بــرای بخش هــای منابــع و انــرژی تخصــص 

می کنــد. ارائــه 
Microvast، پیشــرو در طراحــی، توســعه و 
ــرای کاربردهــای  ــری ب ســاخت راه حل هــای بات
تلفــن همــراه و ثابــت، در بخــش ذخیره ســازی 

انــرژی در خــودرو پیشــرو اســت.
شــامل  ســريع  فــوق  شــارژ  عنصــر 
 ،Carnegie Robotics از  راه حل هايــی 
ــای  ــاوم، نرم افزاره ــگرهای مق ــده حس ارائه دهن
ــای  ــرای کاربرده ــی ب ــار و پلتفرم هاي خودمخت
ــار و  ــی، انب ــدن، درياي ــاورزی، مع ــی، کش دفاع
انــرژی اســت. شــل ايــن ابتــکار را بســیار مهــم 
توصیــف کــرد، زيــرا تجهیــزات حمــل و نقــل تــا 
۵0 درصــد از انتشــار دی اکســید کربــن معــدن 

تشــکیل می دهنــد. را 

برنامه هشت ساله 	
ــن زده  ــال 20۳0، تخمی ــا س ــت ت ــل گف ش
ــا  ــی ب ــری برق ــون بارب ــك کامی ــه ي می شــود ک
باتــری هزينــه کل مالکیــت را کاهــش دهد، 20 
درصــد هزينــه هــای تعمیــر و نگهــداری و 40 
ــر از کامیون هــای  ــه ســوخت کمت درصــد هزين

ديزلــی موجــود داشــته باشــد.
ــش  ــس بخ ــاون رئی ــاوربرگ، مع ــا س گريش
ــه  ــت: »ب ــل گف ــوآوری در ش ــی و ن کربن زداي
طــور فزاينــده ای واضــح اســت کــه هیــچ 
ــی  ــد کربن زداي ــی نمی توان ــه تنهاي ــازمانی ب س
را حــل کنــد. ايــن شــرکت جهانــی قصــد دارد 
تــا ســال 20۵0 بــر اســاس اســتراتژی تغییــرات 
ــازمان  ــس س ــه پاري ــه در توافقنام ــوا ک آب و ه
ملــل متحــد تعییــن شــده اســت، يــك تجــارت 
ــدود  ــال مح ــه دنب ــه ب ــد ک ــر باش ــص صف خال
ــه  ــی ب ــای جهان ــن دم ــش میانگی ــردن افزاي ک

ــت.« ــانتیگراد اس ــه س 1.۵ درج
پیشــنهاد تجــاری شــرکا در ســال 202۵ 
ــی  ــل آزمايش ــن راه ح ــود. اي ــی می ش پیش بین
در  آينــده  ســال  کــه  می کنــد  دنبــال  را 
و  آلمــان  هامبــورگ،  در  شــل  تأسیســات 
در  نهايــی  میدانــی  آزمايشــات  همچنیــن 
ــال 2024  ــدن در س ــب مع ــايت های منتخ س

آزمايــش خواهــد شــد.

کنسرسیوم شل برای برقی 
کردن خودروهای معدنی

خبر

ســازمان  ريیــس  و  صمــت  وزيــر  معــاون 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور گفــت: 

رو بــه خشــکی رفتــن درياچــه ارومیــه هیــچ 
ــم  ــع لیتی ــود مناب ــدم وج ــا ع ــود ي ــه وج ــی ب ربط
در آن نــدارد، بلکــه ايــن مشــکل ناشــی از تغییــرات 
اقلیمــی و اســتفاده نادرســت از منابــع حوضــه 
ــت. ــا اس ــدن درياچه ه ــك ش ــل خش ــز عام آب ري

علیرضــا شــهیدی، بــا بیــان اين کــه لیتیــم مــاده  
معدنــی بســیار ارزشــمندی اســت، افــزود: دنیــا در 
ــه ســمت و ســوی توســعه اکتشــافات آن  ــده ب آين
خواهــد رفــت و وجــود لیتیــم در مناطقــی همچــون 
دلیــل  و  اســت  محتمــل  نمکــی،  گنبدهــای 
ــرای اکتشــاف آن بخواهیــم درياچــه ای  نمی شــود ب

ــم. را خشــك کنی
ــم  ــود لیتی ــم وج ــر ه ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
ــاس  ــد مقی ــود، باي ــت ش ــه ثاب ــه ارومی در درياچ
اقتصــادی بــرای اســتحصال آن وجــود داشــته باشــد 
ــی  ــذا مطالب ــت. ل ــات پرداخ ــام عملی ــه انج ــا ب ت

ــکاندن  ــوص خش ــازی درخص ــای مج ــه در فض ک
درياچــه ارومیــه بــه قصــد برداشــت لیتیــم عنــوان 
نبــوده و  بــه هیــچ عنــوان درســت  می شــود، 

می شــود. تکذيــب 
 همچنیــن، معــاون معــدن و فــرآوری موادمعدنی 
وزيــر صمــت نیــز خشــکاندن عمــدی درياچه هــای 
ــتحصال  ــرای اس ــه ب ــه ارومی ــر درياچ ــور نظی کش

لیتیــم )نوعــی فلــز قلیايــی( را تکذيــب کــرد.
ســیدرضا محتشــمی پور تاکیــد کــرد: اينکــه 
نظیــر  عــده ای عنــوان می کننــد درياچه هايــی 
ــد در  ــم از عم ــتحصال لیتی ــور اس ــه به منظ ارومی
ــی  ــوع بی ربط ــتند، موض ــدن هس ــك ش ــال خش ح
اســت و بايــد گفــت بــرای برداشــت ذخايــر لیتیــم 

ــی نیســت. ــردن جاي ــه خشــك ک ــازی ب نی
وی بــا بیــان اين کــه بخــش اصلــی ذخايــر 
لیتیــم در همــه جــای جهــان در شــورابه ها موجــود 

ــد  ــم و مانن ــه، ق ــه درياچــه ارومی اســت و ربطــی ب
آنهــا نــدارد، خاطرنشــان  کــرد: ذخايــر بســیار خــوب 
ــورابه ها،  ــژه ش ــور به وي ــای کش ــای ج ــم در ج لیتی
غیــره  و  خلیج فــارس  حاشــیه  قــم،  درياچــه 

ــده اســت. ــايی ش شناس
ــی  ــکیدن درياچه هاي ــت؛ خش ــر اس ــايان ذک ش
ماننــد ارومیــه، درياچــه نمــك قــم، بختــگان، 
هامــون و جازموريــان در ايــران کــه تقريبــا از اواخــر 
ــان شــد، داليــل متعــددی دارد کــه  دهــه ۷0 نماي

ــل بررســی اســت. ــك در جــای خــود قاب ــر ي ه
چنــدی اســت، شــايعاتی در فضــای مجــازی 
ــم در  ــم لیتی ــع عظی ــه وجــود مناب منتشــر شــد ک
کــف ايــن درياچه هــا را بــه عنــوان يکــی از داليــل 
توجــه ناکافــی بــه رونــد خشــك شــدن ايــن منابــع 
ــوان  ــا عن ــای آنه ــل در احی ــی و تعل ــم طبیع مه

می کردنــد.

خشکاندن دریاچه ها برای بهره برداری لیتیم صحت ندارد
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شــرکت های ملــی صنایــع مــس، فــوالد 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  و  خوزســتان 
ــوم  ــی س ــه پایان ــر هفت ــرکت برت سه ش
ــی  ــازار فیزیک ــروش ب ــترین ف ــر، بیش مه
بــورس کاالی ایــران را بــه خــود اختصــاص 

داد.

 بــورس کاالی ايــران برترين هــای خــود را 
در هفتــه ســوم مهــر براســاس ارزش فــروش 
کــرد.  اعــالم  فیزيکــی  بــازار  در  شــرکت ها 
ــگاه شــرکت ها از لحــاظ  ــات رتبه   بنــدی جاي جزئی

ــت: ــر اس ــرح زي ــه ش ــروش ب ف
ــه  ــت معامل ــا ثب ــران ب ــس اي ــع م ــی صناي مل
ــار  ــس کم عی ــد، م ــس کات ــن م ــزار و ۹00ت 12 ه
از  بیــش  ارزش  بــه  مولیبــدن  ســولفور  و 
ــه نخســت ايســتاد. ــان در رتب ــارد توم 101۹میلی

فــوالد خوزســتان بــا فــروش ۷1 هــزار و 200تن 
ــه  ــك ب ــه ارزش نزدي ــوم ب ــال _ و شــمش بل تخت

۹1۸ میلیــارد تومــان، دوم شــد.
ــزار و  ــروش ۷1 ه ــا ف ــان ب ــش نفــت اصفه پاالي
۵00تــن آروماتیــك ســنگین، لــوب کات ســبك و 
ــارد  ــه ۷۳0 میلی ــك ب ــه ارزش نزدي ــوم ب وکیوم بات

تومــان، ســوم شــد.
ــه  ــت معامل ــا ثب ــاس ب ــت بندرعب ــش نف پاالي
ســالپس  وکیوم باتــوم،  ۵00تــن  و  4۷ هــزار 
واکــس و لــوب کات ســبك بــه ارزش بیــش از 
ــتاد. ــارم ايس ــه چه ــان در رتب ــارد توم ۵00میلی

معاملــه  ثبــت  بــا  تندگويــان  پتروشــیمی 

ــاالت بطــری  ــن ترفت ــن پلی اتیل ــزار و 1۸۸ت 14 ه
و نســاجی و نــخ پلی اســتر در گريدهــای مختلــف 
ــم  ــان پنج ــارد توم ــش از 42۵میلی ــه ارزش بی ب

شــد.
فوالدمبارکــه اصفهــان 1۹ هــزار و ۷00 تــن 
تختــال SM و ورق ســرد را بــه ارزش نزديــك بــه 

ــد. ــم ش ــت و شش ــان فروخ ــارد توم ۳۹4میلی
ذوب آهــن اصفهــان بــا فــروش 22 هــزار و 
۵۹۷تــن انــواع تیرآهــن و میلگــرد بــه ارزش 
ــد. ــم ش ــان هفت ــارد توم ــه ۳۷0 میلی ــك ب نزدي

ــروش  ــا ف ــان( ب ــش نفــت تهــران )تندگوي پاالي
ــوب کات  ــه، ل ــرد گرانول ــن گوگ ــزار و ۵00ت ۳۵ ه
ارزش  بــه  وکیوم باتــوم  و  ســنگین  و  ســبك 
۳60میلیــارد تومــان در جايــگاه هشــتم قــرار 

ــت. گرف
ــا ثبــت  ــو ب شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرمل
ــوم و کنســانتره  ــن شــمش بل ــزار ت ــه ۵0 ه معامل
۳44میلیــارد  از  بیــش  ارزش  بــه  ســنگ آهن 

ــد. ــم ش ــان، نه توم
پتروشــیمی امیرکبیــر هــم بــا فــروش ۹ هــزار و 
ــه ارزش  ــن ســبك و ســنگین ب ــن پلی اتیل ۷۵4 ت
بیــش از 2۸۵میلیــارد تومــان در رتبــه دهــم 

ايســتاد.
نقره را برای تحويل دی 1401 معامله کنید

بــورس کاال بــا صــدور اطالعیــه ای از راه انــدازی 
قــرارداد آتــی نقــره بــرای تحويــل دی مــاه 1401 
ــزارش  ــه گ ــر داد. ب ــر خب ــنبه 26 مه از روز سه ش
اطالعیــه  جديدتريــن  براســاس  »کاالخبــر«، 

صندوق هــای  و  مشــتقه  بازارهــای  مديريــت 
کااليــی بــورس کاالی ايــران، قــرارداد مذکــور تــا 
تاريــخ 2۸ دی 1401 قابــل معاملــه خواهــد بــود. 
قراردادهــای آتــی در اولیــن روز معامالتــی بــدون 
ــه  ــا دوره پیش گشــايش ب ــی ب ــان قیمت ــد نوس ح
ــی  ــه معامالت ــدای جلس ــه در ابت ــدت ۳0دقیق م
ــی رأس  ــك قیمت ــس از انجــام حــراج ت ــاز و پ آغ
ســاعت 10:۳0 بــا دوره عــادی معامالتــی و اعمــال 
حــد نوســان قیمــت روزانــه ادامــه می يابــد. 
ــت  ــان قیم ــز هم ــی نی ــرارداد آت ــه ق ــت پاي قیم
ــود  ــی خواهــد ب ــك قیمت کشف شــده در حــراج ت
ــرای  ــه ب ــت روزان ــان قیم ــد نوس ــای ح ــه مبن ک
ادامــه معامــالت در حــراج پیوســته قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــك  ــراج ت ــه در ح ــام معامل ــورت عدم انج در ص
قیمتــی، قــرارداد آتــی متوقــف و مجــددا همیــن 
فرآينــد روز کاری بعــد تکــرار خواهــد شــد. ايــن 
 ۹۹ ســال  اســفندماه   1۷ می افزايــد،  گــزارش 
ــورس  ــمی در ب ــور رس ــره به ط ــی نق ــالت آت معام
ــرارداد  ــات ق ــد. جزئی ــدازی ش ــران راه ان کاالی اي
ــرارداد  ــر ق ــه ه ــت ک ــر آن اس ــره بیانگ ــی نق آت
معــادل 100گــرم و اســتاندارد کاال، ســاچمه نقــره 
مطابــق اســتاندارد ۹۹۹ اســت. حــد نوســان قیمت 
ايــن قــرارداد، مثبــت و منفــی ۵ درصــد نســبت بــه 
ــوده و قیمــت تســويه  ــل ب قیمــت تســويه روز قب
ــی  ــای قیمــت روز جهان ــر مبن در روز سررســید ب
ــای  ــقف موقعیت ه ــت؛ س ــرخ ارز سناس ــره و ن نق
بــاز بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نیــز 
۵00موقعیــت در هــر کــد معامالتــی در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت

برترین های هفته در بورس کاال

»فملی«، »فخوز« و »شپنا« صدرنشین شدند

خبر

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی فــوالد 
ــن  ــس و ای ــکاری مجل ــر هم ــد ب ــا تأکی ب
صنــدوق دربــاره بــه ثمــر رســیدن محاســبه 
ــوالد  ــتگان ف ــی بازنشس ــق جنگ ــق مناط ح
پیگیــر  گفــت:  خوزســتان  اســتان  در 
ــه  ــی ب ــق جنگ ــاده مناط ــاص فوق الع اختص

ــتیم. ــوالد هس ــدوق ف ــتگان صن بازنشس

قاســم ســاعدی؛ نماينــده دشــت آزادگان و عضــو 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان کمیس
حســین عامريــان؛ مديرعامــل صنــدوق بازنشســتگی 

فــوالد ديــدار کــرد.
از  تقديــر  ضمــن  ديــدار  ايــن  در  ســاعدی 
عملکــرد تیــم مديريتــی انقالبــی و جــوان صنــدوق 
بازنشســتگی فــوالد در دولــت ســیزدهم، بــا معرفــی 
ــوع  ــه متب ــوزه انتخابی ــادی ح ــای اقتص ظرفیت ه
ــف  ــای مختل ــدوق در حوزه ه ــکاری صن ــود، هم خ
را از ســويی زمینــه ســاز بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
ــر  ــوب کشــور و از ســويی ديگ ــرم جن ــردم خونگ م
کمــك بــه حرکــت هرچــه بهتــر صنــدوق در جهــت 

ــت بازنشســتگان دانســت. ــاء وضعی ارتق
وی همچنیــن بــر تعامــل گســترده تــر مجلــس و 
صنــدوق بازنشســتگی فــوالد بــرای حــل مشــکالت 

بازنشســتگان تأکیــد کــرد.
حســین عامريــان نیــز با اشــاره بــه دســتاوردهای 
ــل  ــر تعام ــر ب ــال اخی ــك س ــوالد در ي ــدوق ف صن
ــد  ــس تأکی ــدگان مجل ــا نماين ــدوق ب ــوب صن مطل
ــرمايه  ــت: در خصــوص مشــارکت در س ــرد و گف ک
گذاری هــا در منطقــه دشــت آزادگان می تــوان 
ــکان  ــا ام ــکان ســنجی را انجــام داد ت ــات ام مطالع
ســرمايه گــذاری صنــدوق از جهــات گوناگــون 

ــود. ــی ش بررس
در ايــن ديــدار همچنیــن طرفیــن پیرامــون 
همــکاری مجلــس و صنــدوق دربــاره بــه ثمــر 
رســیدن محاســبه حق مناطــق جنگی بازنشســتگان 
فــوالد در اســتان خوزســتان بــا يکديگــر بــه تبــادل 

ــد. ــر پرداختن نظ
ــر  ــت: پیگی ــن خصــوص گف ــز در اي ــان نی عامري
بــه  جنگــی  مناطــق  العــاده  فــوق  اختصــاص 

بازنشســتگان صنــدوق فــوالد هســتیم.

پیگیری اختصاص 
فوق العاده مناطق جنگی به 
بازنشستگان صندوق فوالد

فــروش مســکن نوســاز در چیــن ظــرف مــاه 
ــبت  ــر نس ــاه اکتب ــی م ــه ابتدای ــپتامبر و هفت س
بــه مــدت مشــابه ســال قبل کاهشــی محســوس 
ــای  ــای فوالده ــب تقاض ــن ترتی ــه ای ــت. ب داش
ــز  ــازی نی ــه فوالدس ــواد اولی ــاختمانی و م س
به رغــم خوش بینی   هــای قبلــی رشــد پیــدا 
ــران  ــی تحلیلگ ــرایط برخ ــن ش ــرد. در ای نک
وضعیــت بــازار مســکن و زنجیــره فــوالد چین را 
بــا ســال ۲01۵ مقایســه کــرده و احتمــال ســقوط 
ــوالت  ــی محص ــای جهان ــر در بازاره ــی دیگ نرخ

ــد. ــرح می کنن ــوالد را مط ــن و ف ــره آه زنجی

اقتصــادی چیــن  ايــن شــرايط سیاســت   های  در 
ــا  ــا ب ــار کرون ــرای مه ــور ب ــن کش ــت اي ــم دول و تصمی
ــش  ــا کاه ــر ي ــت کروناصف ــرای سیاس ــر اج ــرار ب اص
ايــن ســختگیری   ها مهم تريــن تاثیــر را بــر تحقــق 
حــال  دارد.  منفــی  بــرآورد  ايــن  عدم تحقــق  يــا 
ســرمايه گذاران و فعــاالن صنعتــی منتظــر برگــزاری 
نشســت کنگــره حــزب کمونیســت چیــن ظــرف روزهای 
آينــده هســتند. نتیجــه ايــن نشســت و تصمیمــات حزب 
کمونیســت چیــن در خصــوص سیاســت اقتصــادی 
چشــم   انداز  می   توانــد،  کرونــا  بــا  مقابلــه  میــزان  و 

بازارهــای کااليــی را شــفاف تر از گذشــته کنــد.

افول بازار فوالد چین در دوره رونق سنتی 	
بــه شــکل ســنتی ظــرف ماه هــای ســپتامبر و اکتبــر 
ــود،  ــزوده می ش ــن اف ــاز در چی ــت ساخت   وس ــر فعالی ب
بنابرايــن ايــن دومــاه تقاضــای فصلــی بــرای فوالدهــای 
ســاختمانی در چیــن اوج می گیــرد؛ امــا داده   هــای 
بخــش فــوالد چیــن ظــرف ســال جاری میــالدی از 
عدم رونــق بــازار ساخت   وســاز و بــه تبــع آن بــازار 
ــت  ــاه حکاي ــن دوم ــور در اي ــن کش ــوالد اي ــن و ف آه
ــنگ   آهن  ــی س ــرايط کنون ــب در ش ــن ترتی ــه اي دارد. ب
ــه کــف  ــك ب ــا نرخــی نزدي ــن ب ــی چی ــی و داخل واردات
قیمــت ثبت شــده بــرای آن در ســال 2022 بــه فــروش 
می   رســد. در ايــن شــرايط تحلیلگــران ديگــر امیــد 
ــازی در  ــه فوالدس ــواد اولی ــای م ــد به ــه رش ــی ب چندان
ــزوری  ــع کاتالی ــد، درواق ــال ندارن ــان امس ــا پاي ــن ت چی
ــازار را از شــرايط رکــود فعلــی جــدا  ــد ايــن ب کــه بتوان

ــت.   ــتیابی نیس ــل دس ــادگی قاب ــد، به س کن
ــديد  ــود ش ــات رک ــا تبع ــان ب ــن همچن ــاد چی اقتص
ــی  ــیب   های ناش ــور و آس ــن کش ــکن اي ــش مس در بخ
ــن  ــوع اي ــت و مجم ــی روبه   روس ــای کروناي از قرنطینه   ه
ــادی  ــت   های اقتص ــه سیاس ــی ب ــاد عموم ــوارد اعتم م
دولــت را از میــان بــرده اســت.  بخــش مســکن در 
در  تولیــدی  فــوالد  يك ســوم  مصرف کننــده  چیــن 
چیــن اســت؛ در حالــی کــه 100شــرکت توســعه   دهنده 

ــروش  ــوس ف ــش محس ــور از کاه ــن کش ــالک در اي ام
ــد،  ــر داده بودن ــپتامبر خب ــاه س ــاز در م ــای نوس خانه   ه
ــول  ــا اف ــور ب ــن کش ــوالد اي ــازار ف ــل ب ــن دلی ــه همی ب
تقاضــا مواجــه شــده اســت. شــرکت های توســعه   دهنده 
امــالک در ايــن کشــور می   گوينــد میــزان فــروش خانــه 
نوســاز آنهــا در مــاه ســپتامبر کاهــش 2۵درصــدی 
ــول  ــا اف ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــت چی ــت.  دول ــته اس داش
ــه  ــبت ب ــور نس ــن کش ــکن در اي ــد مس ــای خري تقاض
اعمــال محرک   هــای اقتصــادی اقــدام کــرده اســت. 
تازه   تريــن تصمیــم دولــت پکــن بــرای حمايــت از 
ــن  ــزرگ اي ــك ب ــه 6بان ــن، دســتور ب ــازار مســکن چی ب
ــر  ــی براب ــارد يوآن ــی 600میلی ــن مال ــرای تامی کشــور ب
۸۵میلیــارد دالری بــرای تامیــن مالــی ساخت   وســاز 

می شــود.

رکود مسکن چینی در اکتبر نیز ادامه یافت 	
ــای  ــروش خانه   ه ــش ف ــه کاه ــرز در گزارشــی ب رويت
نوســاز در چیــن در طــول دوران تعطیــالت يك هفتــه   ای 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــن نس ــی چی روز مل
خبــر داد. بــه ايــن ترتیــب بايــد اذعــان کــرد کــه رکــود 
بخــش مســکن در چیــن بــرای مــاه اکتبــر نیــز ادامــه   دار 
می شــود. يــك نظرســنجی خصوصــی کــه تحــت 
نظــارت آکادمــی شــاخص چیــن انجــام شــد، از کاهــش 
ــرف  ــن ظ ــاز در چی ــه نوس ــروش خان ــدی ف ۷/ ۳۷درص
ــان  ــه زم ــبت ب ــن نس ــی چی ــالت روز مل دوران تعطی
مشــابه ســال 2021 خبــر داد. به   نظــر می رســد پابرجــا 
ــث تشــديد تقاضــا در  ــی باع ــت کروناي ــدن محدودي مان

بخــش مســکن ايــن کشــور شــده اســت.
ــروش  ــه ف ــنجی خصوصــی نشــان داد ک ــك نظرس ي
 /۷ مســاحت  براســاس  چینــی  نوســاز  خانه هــای 
۳۷ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل در طــول تعطیــالت 
ــر شــروع شــده،  ــه از اول اکتب ــی ک ــه ای روز مل يك هفت
کاهــش يافتــه اســت؛ زيــرا محدوديت هــای ســخت 
ــش داد.  ــتر کاه ــکننده را بیش ــای ش ــد-1۹ تقاض کووي
مطابــق داده   هــای ايــن نظرســنجی کــه از 20شــهر 
چیــن انجــام شــد، میانگیــن مســاحت روزانــه خانه   هــای 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــور نس ــن کش ــده در اي فروخته ش
به شــدت افــت داشــت. ايــن افــت در پکــن 64درصــد، در 
شــنزن 4۹ درصــد و در شــانگهای برابــر 4۷ درصــد بــود. 
ــن  ــکن در چی ــروش مس ــزان ف ــقوط می ــديدترين س ش
ــاحت  ــزان مس ــه می ــود ک ــژو ب ــهر هانگ ــه ش ــوط ب مرب
فــروش مســکن در آن افــت ۸0درصــدی داشــت.  چــن 
ــی  ــك شــرکت مســتقل تحقیقات ــر ي ــگ، تحلیلگ ونجین
ــه  ــداران خان ــت خري ــد اس ــتغالت، معتق ــالک و مس ام
ــت  ــوز منتظــر مشخص شــدن وضعی ــن کشــور هن در اي
ــات  ــذاری اقدام ــرای اثرگ ــتند و ب ــن هس ــادی چی اقتص

ــاز اســت. ــان بیشــتری نی ــه زم ــت ب محــرک دول

سنگ   آهن و فوالد در یک قدمی سقوطی  	
دیگر

کاالنیــش  موسســه  تحلیلگــر  گوتیــرز،  تومــاس 

گفــت: قطعــا پايیــز 2022 بدتريــن دوران بــازار امــالک 
ــن  ــت؛ اي ــال 201۵ اس ــس از س ــن پ ــتغالت چی و مس
موضــوع آســیب جــدی بــه تقاضــای فــوالد ســاختمانی 
ــن  ــد در اي ــد و بخــش ديگــری نمی   توان ــن می   زن در چی
ــا  ــش تقاض ــه کاه ــد ک ــه نحــوی گســترش ياب ــان ب زم
ــش  ــال پی ــه دوره هفت س ــرز ب ــد.  گوتی ــران کن را جب
اشــاره کــرد. در ايــن زمــان کاهــش شــديد فعالیت   هــای 
ســاخت مســکن و افــت فوالدســازی در چیــن بــه افــول 
ــر  ــی منج ــای جهان ــنگ   آهن در بازاره ــرای س ــا ب تقاض
ــی  ــالت آت ــنگ   آهن در معام ــه س ــوی ک ــه نح ــد، ب ش
تــا 40دالر بــه ازای هــر تــن در دســامبر 201۵ ســقوط 
ــنگ   آهن  ــددا س ــرايط مج ــن ش ــت. در اي ــی داش قیمت
ــت.   ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی ديگ ــقوط نرخ ــار س در انتظ

ــت. ــوالد اس ــد ف ــام تولی ــاده خ ــنگ   آهن م س
تولیــد  نقــش اساســی در ساخت وســاز و  فــوالد 
ماشــین آالت صنعتــی و خــودرو دارد، بنابرايــن از آن 
ــاد  ــز ي ــن نی ــادی چی ــد اقتص ــنج رش ــوان فشارس به   عن
می شــود. کاهــش تقاضــا و در ادامــه افــت بهــای فــوالد 
ــی  ــن تلق ــاد چی ــقوط اقتص ــر س ــگ خط ــن، زن در چی
می شــود. رشــد اقتصــادی چیــن بــرای ســال جاری 
میــالدی از ســوی بانــك جهانــی بــه ۸/ 2 درصــد 
کاهــش داشــت؛ ايــن در حالــی اســت کــه ايــن کشــور 
ــدی را  ــادی 1/ ۸درص ــد اقتص ــال 2021 رش ــرای س ب
ــد  ــر ارش ــی، تحلیلگ ــال ايالن ــود. کم ــرده ب ــق ک محق
McCloskey توســط OPIS کــه متعلــق بــه بــازار 
ــت: چشــم   انداز اقتصــادی  ــز اســت، گف ــرمايه داوجون س
چیــن و اعتمــاد مصرف کننــده بــه اقتصــاد ايــن کشــور 
ــد فشــار  ــوارد می   توان ــن م ــدارد. اي ــی ن ــت مطلوب وضعی
کاهــش نــرخ بــه فــوالد وارد کنــد. وی افــزود: بــر میــزان 
تولیــد فــوالد در چیــن بــرای مــاه ســپتامبر افزوده شــده 
اســت، ايــن در حالــی اســت کــه بــازار بــا رشــد تقاضــا 
ــه  ــازاد عرض ــروز م ــب ب ــن ترتی ــه اي ــده و ب ــه نش مواج
فــوالد در بــازار چیــن نگرانی هايــی بــرای کاهــش 

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــا ب ــتر قیمت ه بیش

ــن  ــت بدبی ــه وضعی ــازار ب ــاالن ب ــی فع ــه تمام البت
ــا  ــه قیمت ه ــد ک ــران معتقدن ــی تحلیلگ ــتند. برخ نیس
ــارم  ــه ماه چه ــا س ــل ت ــه و حداق ــرار گرفت ــف ق در ک
ــده  ــت ش ــدوده تثبی ــن مح ــا در همی ــال قیمت ه امس
اســت.  ريچــارد لــو، تحلیلگــر ارشــد CRU، گفــت: 
ــوالد  ــن و ف ــازار آه ــای ب ــن روزه ــال 201۵ بدتري س
ــادی  ــه زي ــخ فاصل ــا آن تاري ــازار ب ــود و خوشــبختانه ب ب
بــر  کــه  می کنــد  پیش بینــی   CRU موسســه  دارد. 
ــرای  ــزان اجــرای پروژه   هــای زيرســاختی در چیــن ب می
ســه ماه ســوم امســال افــزوده شــود، بنابرايــن ايــن بــازار 
ــه خــود  ــد محــدود را ب ــق، هرچن مجــددا رنگــی از رون
ببینــد.  کمــال ايالنــی نیــز بــرآورد می کنــد کــه بهــای 
ــته  ــش داش ــی کاه ــرخ فعل ــه ن ــبت ب ــنگ   آهن نس س
باشــد، امــا در ســه ماه پايانــی 2022 در محــدود ۸۵دالر 
بــه ازای هــر تــن حمايــت شــود. وی می   گوينــد: ســقوط 
ــن،  ــر ت ــه ازای ه ــر ۸۵دالر ب ــه زي ــنگ   آهن ب ــرخ س ن
ــادن  ــنگ   آهن از مع ــتخراج س ــا اس ــود ت ــث می ش باع
کوچــك فاقــد توجیــه اقتصــادی شــود کــه ايــن موضــوع 

ــود. ــر می ش ــادن منج ــن مع ــد اي ــف تولی ــه توق ب
و  ســرمايه گذاران  اغلــب  کنونــی  شــرايط  در 
کنگــره  برگــزاری  چشــم   انتظار  صنعتــی  فعــاالن 
ــر  ــره ه ــن کنگ ــتند. اي ــن هس ــت چی ــزب کمونیس ح
ــور  ــده و در آن رئیس   جمه ــزار ش ــار برگ ــال يکب پنج س
ــدد  ــاب مج ــورت انتخ ــود. در ص ــاب می ش ــن انتخ چی
شــی   جین پیــن، ايــن ســومین دوره متوالــی اســت 
ــان  ــزرگ جه ــن اقتصــاد ب ــور دومی ــه وی رئیس   جمه ک
می شــود. عملکــرد اقتصــادی شــی   جین پیــن طــی 
ــت وی  ــث مقبولی ــول و باع ــل قب ــل قاب ــای قب دوره   ه
ــرار  ــد اص ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود، ام ــا ب ــان چینی   ه می
ــختگیرانه  ــای س ــرای قرنطینه   ه ــه اج ــن ب ــت چی دول
ــزان مقبولیــت وی کاســته اســت.  ــن کشــور از می در اي
ــن  ــت چی ــش صنع ــد بخ ــم امی ــرايط چش ــن ش در اي
ــور در  ــن کش ــختگیرانه اي ــت   های س ــل سیاس ــه تعدي ب

ــت. ــیوع کروناس ــا ش ــه ب مواج

تاثیر بازار مسکن بر زنجیره فوالد چین

صفجــه نمایــش و تلویزیــون ســنگی یکی 
از محصــوالت تولیــدی یکــی از شــرکت های 
ــنگ  ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــت ک ــالق اس خ
مرمــر طبیعــی یــا گرانیــت مصنوعــی 

ــت. ــده اس ــاخته ش س

يکــی از شــرکت های خــالق صفحه نمايــش و 
تلويزيــون ســنگی بــا ظاهــر کامــاًل ســنگی خــود را 
عرضــه کــرد. ايــن تلويزيــون توانايــی پخــش فیلــم، 

ــی را دارد. ــبکه های تلويزيون ــس و ش عک
تقاضــای  بــه  می توانــد  محصــول  جنــس 
ســفارش دهنده، ســنگ مرمــر طبیعــی يــا گرانیــت 

ــد. ــی باش ــاًل طبیع ــر کام ــا ظاه ــی ب مصنوع
بــه نقــل از مرکــز اطالع رســانی معاونــت علمــی 
کــه صفحه نمايــش  هنگامــی  رياســت جمهوری، 
ــی  ــنگ های پیرامون ــد، از س ــوش باش ــنگی خام س
خــود قابــل تشــخیص نیســت. همچنیــن بــا توجــه 
ــی  ــه ظاهــر ســنگی آن در نمــای داخلــی و بیرون ب

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــاختمان ها قاب س
ــالق  ــرکت خ ــول ش ــن محص ــای اي از ويژگی ه
می تــوان بــه مقاومــت بــاال در مقابــل ضربــه فشــار 
ــتفاده در  ــل اس ــی، قاب ــوی و محیط ــرايط ج و ش
ــرجی،  ــوب و ش ــك، مرط ــرم و خش ــای گ محیط ه
ــل  ــری در مقاب ــب نفوذپذي ــدان، ضري ســرد و يخبن
ــید و  ــور خورش ــر ن ــاوم در براب ــت، مق آب و رطوب

ــودن اشــاره کــرد. نســوز ب

تلویزیون و صفحه نمایش 
سنگی ساخته شد
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رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا 
ــکاری  ــای هم ــاد تفاهمنامه ه ــه انعق ــاره ب اش
ــور  ــرای حض ــی ب ــی و ارمن ــرکت های ایران ش
مشــترک در بــازار روســیه و توزیــع کاال 
گفــت: مرکــز تجــاری ایــران در ایــروان آمــاده 
ــه آینــده  ــرداری اســت و طــی ۲ هفت بهــره ب

ــد. ــی یاب ــایش م گش

ــه رياســت  ــی ارمنســتان ب ــره پارلمان ــات ۷ نف هی
ــان  ــران و ارمنســتان پارلم ــروه دوســتی اي ــس گ رئی
ــر صمــت  ــا وزي ــران ب ــا حضــور در ته ــن کشــور ب اي
ــدار و گفتگــو  و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت دي

کــرد.
ــا اســتقبال  ــدار ب ــن دي ــه اي ــر صمــت در ادام وزي
از ايجــاد توســعه تجــارت بــا ارمنســتان گفــت: 
ــاد خــط  ــا ارمنســتان، ايج ــارت ب ــعه تج ــاده توس آم
ــوازم خانگــی در ارمنســتان و همکاری هــای  ــد ل تولی

ــتیم. ــور هس ــن کش ــا اي ــی ب خودروي
همچنیــن در ايــن ديــدار رئیــس ســازمان توســعه 
ــور  ــده دو کش ــام ش ــات انج ــه اقدام ــز ب ــارت نی تج
بــرای کاهــش عــوارض جــاده ای اشــاره کــرد و گفــت: 
ــم  ــه خواهی ــن زمین ــی در اي ــاهد تغییرات ــزودی ش ب

بــود.
وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهمنامه هــای همــکاری 
شــرکت های ايرانــی و ارمنــی جهــت حضــور مشــترک 
در بــازار روســیه و توزيــع کاال گفــت: مرکــز تجــاری 
ايــران در ايــروان آمــاده بهــره بــرداری اســت و طــی 

ــاح می شــود. ــده افتت ــه آين 2 هفت
ــر  ــاق تهات ــاد ات ــه ايج ــاره ب ــا اش ــاک ب ــان پ پیم
میــان 2 کشــور افــزود: لیســت کاال هــا بــه تايیــد هــر 
دو طــرف رســیده و شــرکت کارگــزار نیــز مشــخص 
شــده و متــن نهايــی قــرارداد در حــال آمــاده شــدن 

ــرای امضاســت. ب
ــان  ــه بی رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در ادام
ــتگاه  ــذاری 200 دس ــفارش گ ــتان س ــرد: ارمنس ک
خــودرو ايــران داشــته اســت، کــه ايــن خودرو هــا بــه 

ــج در حــال ارســال هســتند.   تدري
رئیــس گــروه دوســتی ايــران و ارمنســتان پارلمــان 
ــادالت  ــم مب ــه حج ــان اينک ــا بی ــدار ب ــن دي در اي
تجارتــی ايــران و ارمنســتان در ۸ مــاه گذشــته 
ــه ســال 2021 رشــد  ــالدی 4۳ درصــد نســبت ب می
داشــته اســت گفــت: ســال گذشــته حجــم مبــادالت 
مابــا ايــران ۷00 ملیــون دالر بــود و امســال بــا توجــه 
ــور  ــارد دالر عب ــك میلی ــد 4۳ درصــدی از ي ــه رش ب

کــرده اســت.
گئــورگ بابويــان ضمــن اعــالم آمادگــی ارمنســتان 
بــرای برطــرف ســازی هرگونــه موانــع توســعه تجارت 
ــه در  ــن عالق ــه اي ــحالیم ک ــت: خوش ــران گف ــا اي ب
طــرف ايرانــی نیــز وجــو دارد و امیدواريــم بــا کاهــش 
ــادالت  ــت کاال، تب ــت ترانزي ــاده ای جه ــالح ج و اص

تجــاری ايــران و ارمنســتان افزايــش پیــدا کنــد..

افتتاح مرکز تجاری ایران 
در ایروان تا 2 هفته آینده

اطالعیه

بیــل hec ۳۷0 هپکــو بــا حضور اســتاندار 
ــن  ــگاه بی ــن نمایش ــزی، در چهاردهمی مرک
ــالت  ــور مح ــران در نیم ــنگ ای ــی س الملل

رونمایــی شــد.

حامــد شــفیعی مديــر بازاريابــی شــرکت هپکــو 
ــن  ــگاه بی ــیه نمايش ــاه 1401 در حاش 1۹ مهرم
المللــی ســنگ نیمــور محــالت و آيیــن رونمايــی 
از تولیــدات جديــد هپکــو اظهــار کــرد: ايــن بیــل 
۳۷ تنــی از لحــاظ عملیاتــی در معــادن ســنگ و 
تمامــی عملیــات هــای معدنــی قابلیــت اســتفاده 

دارد.
وی افــزود: ايــن بیــل بــا تکنولــوژی فنــی 
مربــوط بــه هپکــو و قطعــات بــه روز دنیــا تولیــد 
شــده اســت و در همیــن لحظــه مــی تــوان نمونــه 
ــه  ــرد ک ــه ک ــابه آن را مقايس ــی مش ــای خارج ه

از نظــر قیمــت، کیفیــت و خدمــات شــرکت 
ــت. ــن اس بهتري

شــفیعی تصريــح کــرد: ايــن دســتگاه همــواره 
وارد مــی شــود، امــا در حــال حاضــر تولیــد انبــوه 

آن در دســتور کار هپکــو قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اينکــه ايــن دســتگاه در حــال 
حاضــر در معــادن کشــور در حــال فعالیــت اســت 
و از نظــر قیمــت کامــال رقابتــی اســت و معــادن 
از آن اســتقبال کــرده انــد، گفــت: میــزان صرفــه 
جويــی ارزی ارتبــاط بااليــی بــا تیــراژ تولیــد دارد 
و اگــر حمايــت داخلــی از شــرکت صــورت گیــرد، 
مــی تــوان ۳0 درصــد صرفــه جويــی بــه واســطه 

ايــن دســتگاه در کشــور رقــم زد.
شــفیعی اضافــه کــرد: تــا پايان امســال ســاخت 
ــن بیــل در دســتور کار  حــدود 40 دســتگاه از اي
ــد  ــتگاه تولی ــز 100 دس ــده نی ــال آين اســت و س
مــی شــود. خوشــبختانه بیشــترين مشــتريان 
ــه  ــه بخــش خصوصــی اســت ک ــوط ب ــو مرب هپک
اســتقبال و اعتمــاد بااليــی بــه هپکــو کــرده انــد.

بیل hec 3۷۰ هپکو رونمایی شد

ــین  ــی ماش ــات معدن ــروژه قطع ــر پ مدی
آالت هپکــو گفــت: باکــت شــاول ۲100 
توســط هپکــو ســاخته و بــه معــادن عرضــه 

ــد. ش

ــاول  ــت ش ــرد: باک ــار ک ــی اظه ــامان نمک س
شــاول  بزرگتريــن  عنــوان  بــه   P&H  2100
ــد و در  ــاخته ش ــو س ــور در هپک ــود در کش موج
حــال حاضــر در معــدن مــس سرچشــمه در حــال 

ــت. کار اس
وی بــا بیــان اينکــه ايــن دســتگاه بــرای حمــل 
ســنگ معــدن و بارگیــری دامپتــراک هــای بزرگ 
کاربــرد دارد، گفــت: بــرای اولیــن بــار ايــن ســايز 
باکــت در کشــور توســط هپکــو ســاخته و توســط 

ايــن شــرکت بومــی ســازی شــد.
ــاول  ــت ش ــه باک ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب نمک
ــا يــك ســوم  ــا قیمتــی معــادل نصــف ي 2100 ب
ــل  ــو قاب ــی در هپک ــابه خارج ــه مش ــت نمون قیم
ــك دســتگاه  ــه ي ــی ک ــت: زمان ــد اســت، گف تولی

ــدک آن  ــد ي ــود، باي ــی ش ــور م ــت وارد کش باک
نیــز وارد شــود، چراکــه پــس از مدتــی دســتگاه 
ــم و  ــه ترمی ــاز ب ــود و نی ــی ش ــوده م ــه فرس اولی
تعمیــر دارد و بايــد از يــدک اســتفاده شــود، امــا 
ــن  ــودن اي ــی ب ــم و آمريکاي ــه تحري ــه ب ــا توج ب
از  آن،  قیمــت  و  واردات  مشــکالت  و  دســتگاه 
ــاز کمــك خواســته  ــن نی ــن اي ــرای تامی ــو ب هپک
شــد، بــر ايــن اســاس ايــن باکــت شــاول طراحــی 
و ســاخته شــد و دانــش فنــی موجــود در هپکــو 
ــه  ــد ک ــتگاهی ش ــن دس ــد چنی ــه تولی ــق ب موف
ــی  ــی آن کاراي ــه آمريکاي ــد نمون ــه مانن ــا ب دقیق

دارد.
وی تصريــح کــرد: تکنولــوژی ســاخت، انتخــاب 
مــواد، فرآينــد جوشــکاری و ريختــه گــری پروســه 
ای اســت کــه مختــص هپکــو اســت و هپکــو در 
ايــن زمینــه نســبت بــه ديگــر شــرکت هــا مزيــت 

دارد.
نمکــی افــزود: بــا معــادن مختلــف کشــور 
ــه  ــول ب ــن محص ــه و اي ــورت گرفت ــی ص مذاکرات
آنهــا ارائــه شــده و سفارشــاتی نیــز گرفتــه شــده 
و در واقــع از تولیــد ايــن محصــول در هپکــو 

ــت. ــده اس ــتقبال ش اس

ساخت بزرگترین باکت شاول موجود در کشور توسط هپکو

کــه عالقــه زيــادی بــه فیــروزه داريــد پیشــنهاد 
ــن  ــد اي ــه خري ــدام ب ــا اق ــه حتم ــم ک ــی کنی م
ــوردار  ــی آن برخ ــم از زيباي ــا ه ــد ت ــنگ کنی س
شــويد و هــم از فوايــد بــی نظیــرش کــه بســیار 
زبانــزد اســت.برای خريــد ايــن ســنگ مــی 
توانیــد فــرم داخــل ســايت آراد برندينــگ را پــر 
ــد و  ــاط بگیرن ــا شــما ارتب ــا همــکاران ب ــد ت کنی
سفارشــات شــما را ثبــت کننــد و در کوتــاه تريــن 
زمــان محصــول را بــه محــل مــورد نظــر برايتــان 

ــد. ارســال کنن

سنگ فیروزه نیشابور 	

ــود دارد  ــور وج ــه در کش ــی ک ــتر معادن بیش
ــت  ــیلیس ياف ــنگ س ــروزه و س ــنگ فی در آن س
مــی شــود ولیکــن نیشــابور، ايــن شــهر توانســته 
ــتخراج آن و  ــوزه و اس ــن ح ــد دراي ــرامد باش س
قیمــت ان نیــز بــا توجــه بــه زيبايــی منحصــر بــه 
ــا ديگــر شــهرها اســت. ــز ب فــروش کامــال متماي

ــنگها آن  ــتفاده از س ــروز اس ــا ام ــاز ت از ديرب

ــراه  ــه هم ــده ب ــابور زن ــروزه نیش ــنگ فی ــم س ه
ديگــر ســنگ هــای قیمتــی همچــون زمــرد 
ــن  ــران زمی ــان اي ــان مردم ــیار در می ــود بس کب
بــا بــوده اســت بــه طــوری کــه ديــده و شــنیده 
ايــم کــه ايــن حرفــه بــه پیــش از میــالد مســیح 
بســیار  مخاطبــان  توانســت  و  گــردد  برمــی 
زيــادی را در ايــن حــوزه ورود دهــد در خصــوص 
ــن  ــه اي ــم ب ســنگها اگــر بخواهــم اشــاره ای بکن
ــه  ــت ک ــد گف ــی دارد باي ــه خواص ــه چ ــه ک نکت
ايــن ســنگ بــه خاطــر خــواص درمانــی و پــارس 
ــیار  ــد بس ــی ده ــب م ــه مخاط ــه ب ــرژی ک و ان
کاربــردی از در روزمرگــی و واقعــاً ســنگها زنــده 
ــرژی  ــاوی ان ــده ح ــود زن ــك موج ــتند و ي هس
ــاور برســیم کــه انــرژی  ــه ايــن ب اســت و بايــد ب
ــا و  ــه ه ــه دغدغ ــای هم ــا راهگش ــد ب ــی توان م
چالشــهای مــا باشــد. از گذشــته شــنیده و ديــده 
ايــم کــه برخــی کــه بیمــار مــی شــدند در کنــار 
ــنگها  ــن س ــتند اي ــی گذاش ــنگهايی را م ــا س آنه
ــه  ــی ک ــا و الکترونهاي ــود نوترونه ــر وج ــه خاط ب
ــه  ــود کــه اينــان را رو ب ــرژی ب داشــت حــاوی ان

ــه  ــا توج ــس ب ــد پ ــی گردي ــب م ــودی موج بهب
ــود  ــم وج ــن مه ــد اي ــه ش ــه گفت ــی ک ــه نکات ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــم ک ــی توانی ــا م ــه م دارد ک
کاربــرد و اســتفاده از ايــن نــوع کانیهايــی کــه در 
وجــود زمیــن نهفتــه اســت اســتفاده مفیــد و در 
راســتای کاربــرد و نیــازی کــه داريــم از آن بهــره 

ــم. ــری را ببري واف

سنگ فیروزه خام 	

ــورد توجــه بســیاری از  ــرد ســنگی م از پرکارب
معمــاران و طراحــان مــی باشــد ســنگ فیــروزه 
خــام مــی باشــد کــه عــالوه بــر معمــاری بــر روی 
ســاختمانها و گنبدهــا مــی تــوان در طراحــی بــر 
انگشــتر و  لباســها و همچنیــن ســاخت  روی 

ــره تزيینــی اســتفاده نمــود. دســتبند نق
ــی کريســتالی  ــك کان ــه ي ــروزه ک ــاختار فی س
ــری دارد و  ــواص متغی ــردد خ ــی گ ــوب م محس
ضريــب شکســت بــاالی آن در ســه محــور بلــور 
متفــاوت مــی باشــد همچنیــن از تــك بلورهــای 

نــادر محســوب مــی گــردد. ســنگ فیــروزه خــام 
ــت و  ــم اس ــتالی و عظی ــه کريس ــاً همیش تقريب
هیــچ شــکل بیرونــی مشــخصی نــدارد کريســتالها 
در مقیــاس میکروســکوپی بســیار نــادر هســتند. 
ــود کــه اســتخراج  فیــروزه از اولیــن ســنگهايی ب
مکانهــای  از  بســیاری  همچنیــن  و  گرديــد 
ــرا  ــد زي ــده ان ــن ســنگ ش ــی از اي تاريخــی خال
ــه  ــذاب ب ــا و ج ــگان زيب ــرای هم ــنگ ب ــن س اي
نظــر مــی آيــد و رنــگ بســیار خــاص آن باعــث 
ــم  ــد از آن چش ــخصی نتوان ــا ش ــردد ت ــی گ م
ــف و  ــد از کش ــه بع ــی ک ــس از تحقیقات بردارد.پ
ــه  ــه ب ــن ســنگ صــورت گرفت اســتخراج روی اي
ــودمند و  ــی س ــه خیل ــواص آن ک ــیاری از خ بس
ــر  ــن ام ــد و همی ــت يافتن ــد دس ــی باش ــم م مه
باعــث گرديــد تــا جايــگاه خــود را بیــش از پیــش 
پیــدا نمايد.يــك نمونــه از فیــروزه رگــه دار، علیــا 
نیشــابور مــی باشــد کــه رســوبات موجــود در آن 
ــد ســنگهای  ــای کوچــك  همانن ــه شــکل رگه ب

ــود. ــی ش ــده م ــر روی آن دي ــانی ب آتشفش

ادامه از صفحه 3

چهاردهمیــن نمايشــگاه بین المللــی ســنگ ايــران 
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن کشــور و اســتان در  ب

نیــم ور محــالت آغــاز بــکار کــرد.
 محمــد حالجیــان مديــر اجرايــی ايــن نمايشــگاه، 
1۹ مهرمــاه 1401 در آئیــن گشــايش ايــن نمايشــگاه 
گفــت: چهاردهمیــن نمايشــگاه بیــن المللــی ســنگ 
ايــران در نیمــور محــالت در فضايــی بــه مســاحت ۹0 
ــر  ــزار مت ــه ۳2 ه ــزار شــده ک ــع برگ ــر مرب ــزار مت ه
ــگاهی  ــص نمايش ــای خال ــزان، فض ــن می ــع از اي مرب

اســت.
وی بــا بیــان اينکــه ايــن نمايشــگاه از 1۹ الــی 22 
مهرمــاه برپــا خواهــد بــود، افــزود: بیــش از ۳0 هــزار 
ــن  ــور در چهاردمی ــدن کش ــنگ از ۵00 مع ــن س ت
ــی  ــد و تمام ــور دارن ــران حض ــنگ اي ــگاه س نمايش
بخــش هــای زنجیــره تامیــن و ارزش ســنگ در ايــن 

ــد. نمايشــگاه شــرکت کــرده ان
ــی و  ــار شــرکت هــای داخل ــه وی، در کن ــه گفت ب
خارجــی بــرای نخســتین بــار شــرکت هايــی از کشــور 
ــی خــود را در  ــی و معدن ــه ماشــین آالت صنعت ترکی

ــد. ــه نمايــش گذاشــته ان ــن نمايشــگاه ب اي
شــرکت  حضــور  شــاهد  گفــت:  حالجیــان 
از  بازديدکنندگانــی  و  اســتان   22 از  کنندگانــی 
ــورها  ــاير کش ــا و س ــه، ايتالی ــد، ترکی ــورهای هن کش
در ايــن نمايشــگاه هســتیم. در طــول برگــزاری 
نمايشــگاه 16 دوره آموزشــی و پنجمیــن جلســه میــز 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــز برگ ــور نی ــنگ کش س

چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ ایران در 

محالت آغاز بکار کرد
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ــادن  ــی مع ــوق دولت ــه حق ــزی خزان ــاس واري »براس
اســتان کرمــان در ســه ماهــه اول امســال 400 میلیــارد 
تومــان بــوده و در 6 ماهــه نزديــك بــه ۷ هــزار میلیــارد 
ــم  ــالغ کردي ــران اب ــه ته ــتیم و ب ــی داش ــان وصول توم
ــهم 1۵  ــت س ــرای بازگش ــاعد ب ــول مس ــز ق ــز نی و مرک
درصــد آن کــه حــدود 112 میلیــارد تومــان اســت، داده 
تــا ظــرف يــك ماهــه آينــده ابــالغ کننــد.« ايــن گفتــه 
رئیــس ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزی اســتان کرمــان 

ــود. ــزی و توســعه ب ــه ري در شــورای برنام

جعفــر رودری 2۳ مهرمــاه در هشــتمین جلســه 
ــزی و توســعه اســتان کرمــان گفــت:  شــورای برنامــه ري
ــدار  ــای توســعه پاي ــی از پیشــران ه ــدار يک ــتغال پاي اش

ــت. ــتان اس اس
ــه گفتــه او، تقريبــا همــه موافقتنامــه هــای اســتان  ب
مبادلــه شــده اســت و فقــط چهــار دســتگاه ايــن مهــم را 
انجــام نــداده انــد و اســتان کرمــان جــزو محــدود اســتان 
هايــی اســت کــه ايــن مبــادالت در آن انجــام شــده اســت.

طبــق اعــالم رئیــس ســازمان مديريــت و برنامــه ريزی 
ــوزه  ــتان در ح ــص اس ــرجمع تخصی ــان، س ــتان کرم اس
ــا در  ــم تقريب ــن رق ــد و اي ــرمايه ای 16 درص ــك س تمل
همــه اســتان هــا يکســان اســت و تاکنــون تخصیصــی در 
زمینــه مصوبــات ســفر رياســت جمهــور بــه اســتان داده 

نشــده اســت.
ــه  ــی در س ــوق دولت ــه، حق ــزی خزان ــاس واري »براس
ماهــه اول امســال 400 میلیــارد تومــان بــوده و در 6 ماهه 
ــتیم  ــی داش ــان وصول ــارد توم ــزار میلی ــه ۷ ه ــك ب نزدي
ــول مســاعد  ــز ق ــز نی ــم و مرک ــالغ کردي ــران اب ــه ته و ب
ــدود 112  ــه ح ــد آن ک ــهم 1۵ درص ــت س ــرای بازگش ب
ــا ظــرف يــك مــاه آينــده  میلیــارد تومــان اســت، داده ت
ــت و  ــازمان مديري ــس س ــه رئی ــن گفت ــد.« اي ــالغ کنن اب
برنامــه ريــزی اســتان کرمــان در شــورای برنامــه ريــزی 

ــود. و توســعه ب
ــی  ــهمیه وصول ــال س ــه امس ــد: در بودج ــی افزاي او م
اســتان کرمــان از حقــوق دولتــی 22 هــزار میلیــارد تومان 
اســت و پیشــنهاد مــی کنــم جــذب ســرعت پیــدا کنــد تا 
در ۹ ماهــه ســال بخــش عمــده 1۵ درصــد ســهم اســتان 

را بازگشــت دهیــم.
مهــدی حســینی نــژاد رئیــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان نیــز در ايــن زمینــه مــی گويــد: 
ــزار  ــه 40 ه ــون بودجــه امســال مصــوب شــده ک در قان
ــول  ــور وص ــی در کل کش ــوق دولت ــان حق ــارد توم میلی
شــود و امســال در اســتان کرمــان نهايتــا حــدود 1۳ هــزار 
میلیــارد تومــان مــی تــوان وصــول کــرد و ايــن درحالــی 
ــان 22  اســت کــه در اليحــه بودجــه ســهم اســتان کرم

هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت.
بــه توصیــه او، بايــد برنامــه هــای اســتان را براســاس 
1۳ هــزار میلیــارد تومــان جلــو بــرد زيــرا میــزان حقــوق 
دولتــی اســتان کرمــان براســاس اســتخراجی کــه انجــام 
ــد  ــان بیشــتر نخواه ــارد توم ــزار میلی ــم 1۳ ه ــی دهی م

بــود.
ــان،  ــاد رئیــس ســازمان صمــت اســتان کرم ــه اعتق ب
اتفاقــی کــه در قانــون معــادن در حــال رخ دادن اســت و 
آن حــذف تبصــره ۵ اســت و اســتان کرمــان بــا تصويــب 
ايــن مهــم بــه شــدت ضــرر خواهــد کــرد. گفتنــی اســت 
کــه در اليحــه بودجــه ســال آينــده میــزان حقــوق دولتی 
معــادن حــدود 100 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد 
ــد  ــان باي ــا ۵0 درصــد آن را اســتان کرم ــه تقريب ــود ک ب
پرداخــت کنــد و بــه تناســب يــك درصد ســهم بازگشــت 
اســتان 4 هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود و ايــن منطقی 
نیســت و نماينــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی 

بايــد از تصويــب ايــن قانــون جلوگیــری کننــد.
محمدرضــا پورابراهیمــی نماينــده مــردم کرمــان و راور 
در مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ايــن خصــوص مــی 
گويــد: اصــالح قانــون معــادن در مجلــس در حــال طــی 
کــردن مراحــل پايانــی اش اســت و ســه روز آينــده ايــن 
ــت  ــد از فرص ــی رود و باي ــس م ــن مجل ــه صح ــون ب قان
ــه  ــود را ارائ ــنهادات خ ــرد و پیش ــتفاده ک ــده اس باقیمان

دهیــد.
ــتان  ــزی اس ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري ــس س رئی
ــال  ــه در ح ــه بودج ــرد: اليح ــان ک ــه بی ــان در ادام کرم
ــن  ــل از تدوي ــی قب ــای اجراي ــتگاه ه ــت دس ــن اس تدوي
اليحــه بودجــه نیازها و پیشــنهادهای خــود را ارائــه کنند.

طبــق اعــالم او، میــزان بدهــی دســتگاه هــای اجرايــی 
و پیمانــکاری بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بالــغ بــر ۷۷ 
میلیــارد تومــان اســت کــه تقريبــا 2۹ میلیــارد تومــان آن 

متعلــق بــه دســتگاه هــای اجرايــی اســت.
وی در ادامــه ســخنانش دربــاره بــازار کار اســتان، مــی 
ــار ۳۹.2 و  ــل به ــتان در فص ــارکت اس ــرخ مش ــد: ن گوي
ــرخ بیــکاری  ــه 40 رســیده اســت و همزمــان ن اکنــون ب
ــبت  ــه نس ــت ک ــی اس ــت گفتن ــه اس ــش يافت ــز کاه نی
اشــتغال اســتان در تابســتان ســال گذشــته، ۳۵.۸ درصــد 
ــه ۳6.۸ درصــد رســیده اســت. ــون خوشــبختانه ب و اکن

در  نیــز  کرمــان  اســتاندار  فــداکار  محمدمهــدی 
ــر  ــه ه ــد: ب ــی گوي ــادن م ــوص مع ــه در خص ــن جلس اي
ــرای اســتفاده از  حــال بايــد واريــزی انجــام دهیــم امــا ب
ســهممان زودتــر واريــزی انجــام شــود تــا بتوانیــم ســهم 
1۵ درصــد حقــوق دولتــی اســتان را بگیريــم هــر چنــد 

ــدارد. ــود ن ــل آن وج ــق کام ــکان تحق ام
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــای س ــی ه ــورد بده او درم
نیــز گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه مراکــز درمانــی 
بدهــکار اســت و نبايــد فقــط مطالبــات خــود را بخواهــد 

بلکــه بايــد بدهــی خــود را نیــز تســويه کنــد.

حقوق دولتی معادن؛ 

چالش استان کرمان

جاده ســازی  دوم  فــاز  اجرایــی  عملیــات 
معــدن مــس ِکــرِور بــا ســرمایه گــذاری بیــش از 
1۷ هــزار میلیــارد ریــال، در شهرســتان عنبرآباد 
ــتاندار  ــداکار اس ــدی ف ــد مه ــور محم ــا حض ب
ــتان  ــتان اس ــاالری دادس ــدا س ــان، دادخ کرم
کرمــان و دکتــر علــی رســتمی مدیرعامــل 

ــد. ــاز ش ــس، آغ ــرکت م ش

 علــی رســتمی مديرعامــل شــرکت ملــی صنايــع 
مــس ايــران در ايــن مراســم گفــت: بعــد از اجــرای 
ــرداری  ــات باطله ب ــروع عملی ــی، ش ــیر دسترس مس

ــود. ــاز می ش ــدن آغ مع
ــه  ــان طراحــی کارخان ــزود: همزم ــه اف وی در ادام
ــروع  ــگ ش ــه روش لیچین ــدی ب ــس کات ــد م تولی
ــه  ــد در منطق ــس کات ــد م ــا تولی ــد و ب ــد ش خواه
طــی دو ســال آينــده، می توانیــم بــه توســعه صنايــع 
ــیم. ــدوارم باش ــه امی ــس در منطق ــتی م ــن دس پايی

ــران  ــس اي ــع م ــی صناي ــرکت مل ــل ش مديرعام
ــی  ــاده دسترس ــاز دوم ج ــرد، ف ــدواری ک ــراز امی اب

بــه معــدن تــا بهــار ســال آينــده مــورد بهره بــرداری 
ــرد. ــرار گی ق

محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان بــا اشــاره 
ــام  ــرور از انج ــس ک ــدن م ــوب مع ــت خ ــه ظرفی ب
ــرای اجــرای ســريعتر  ــه ب کارهــای شناســايی و اولی

ــر داد. ــروژه خب پ
وی عنــوان کــرد: بخشــی از جــاده دسترســی بــه 
معــدن از قبــل انجــام شــده امــا مدتــی راکــد مانــده 
ــس  ــع م ــی صناي ــرکت مل ــالش ش ــا ت ــه ب ــود ک ب
ــاده  ــاز دوم ج ــتانی ، ف ــای دادس ــران و پیگیری ه اي

دسترســی در حــال انجــام اســت.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: امیدواريــم کار 
بــدون وقفــه ادامــه يابــد تــا بــه زودی شــاهد اتفــاق 

ــیم.  ــه باش ــن منطق ــی در اي ــم معدن مه
گفتنــی اســت در ايــن مراســم  کــه روز پنجشــنبه 
14 مهــر مــاه برگــزار شــد، مديــرکل حراســت 
فرمانــدار  و  جمعــه  امــام  کرمــان،  اســتانداری 
عنبرآبــاد، مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور جنــوب 
اســتان، رئیــس ســازمان صمــت جنــوب، مديــر 
مجتمــع مــس سرچشــمه و جمعــی از مديــران 

شهرســتان در حضــور  داشــتند.

با حضور استاندار کرمان و مدیرعامل شرکت مس؛

عملیات اجرایی فاز دوم جاده سازی معدن 
ــت: مس ِکرِور آغاز شد ــت گف ــوالد باف ــع ف ــل مجتم مدیرعام

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــن تولی ــد 80140 ت ــا تولی ب
ــد  ــورد تولی ــت رک ــوالد باف ــاه ف ــهریور م در ش
از آغــاز  ماهانــه خــود را در طــی 41 مــاه 

شکســت. بهره بــرداری 

يعقــوب حاتمــی مديــر مجتمــع فــوالد بافــت و معاون 
ــان  ــد، دانش بنی ــن شــرکت  »ســال تولی ــرداری اي بهره ب
و اشــتغال آفرين« را بــرای مجتمــع فــوالدی بافــت 
ــن  ــت: اي ــار داش ــرد و اظه ــی ک ــی ارزياب ــال متفاوت س
شــرکت تولیــد خــود را ارتقــا داده و در شــهريور امســال 

موفــق بــه ثبــت رکــورد تــازه ای شــده اســت.
در  اســفنجی  آهــن  تــن   ۸0140 تولیــد  از  وی 
ــا تــالش  شــهريورماه ســال جــاری خبــر داد و گفــت: ب
جهادگونــه فعــاالن ايــن بخــش، در آخريــن ماه تابســتان 
بــه ايــن میــزان از تولیــد رســیديم کــه بیــش از ظرفیــت 

ــرد اســت. اســمی روش پ
حاتمــی ادامــه داد: ايــن مهــم نشــان از بلــوغ کاری، 
مســؤولیت پذيری و کار تیمــی بــوده و نتیجــه آن غــرور 

و ســربلندی بــرای مجتمــع فــوالد بافــت اســت..
وی بــا اشــاره بــه اينکــه شــرکت احیــا اســتیل فــوالد 

ــع  ــوالد در مجتم ــره ف ــعه زنجی ــتای توس ــت در راس باف
فــوالد بافــت اقــدام بــه احــداث واحــد احیــای مســتقیم 
شــماره 2 بــا تکنولــوژی Pered کارخانــه احیامســتقیم 
فــاز دو کــرده اســت، گفــت: ظرفیــت اســمی ايــن واحــد 

۸00 هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال اســت.
مديــر مجتمــع فــوالد بافــت عنــوان داشــت: قــرارداد 
احــداث کارخانــه احیــا مســتقیم فــاز دو، 2۸ ماهــه بوده، 
پیمانــکاری پــروژه را بــه قــرارگاه خاتم االنبیــاء)ص( 
)موسســه ثــاراهلل( ســپرديم، مشــاور پــروژه نیــز شــرکت 

مهندســی مشــاور برســو اســت.
پــروژه  فیزيکــی  پیشــرفت  میــزان  بــه  حاتمــی 
پرداخــت و بــا بیــان اينکــه ايــن پــروژه تــا مهرمــاه ســال 
جــاری، ۷۳.۵ درصــد پیشــرفت فیزيکــی داشــته اســت، 
ــت  ــال تس ــاه امس ــود، بهمن م ــی می ش ــت: پیش بین گف
ــز  ــت ماه نی ــود و در ارديبهش ــاز ش ــه آغ ــرد کارخان س
ــه  ــرداری کارخان ــه تســت گــرم برســیم، ســپس بهره ب ب

انجــام می گیــرد.
ــتغال در  ــاد اش ــت از ايج ــوالد باف ــع ف ــر مجتم مدي
ايــن کارخانــه ســخن بــه میــان آورد و خاطرنشــان کــرد: 
در ايــن مجتمــع هــم اکنــون ۵40 نفــر بصــورت تمــام 
وقــت در فــاز اول و بیــش از 6۵0 نفــر از طريــق مجــری 

پــروژه در اجــرای فــاز 2  مشــغول بــه کار هســتند.
ــز  ــر نی ــا نف ــن، صده ــر اي ــالوه ب ــرد: ع ــه ک وی اضاف

به صــورت غیــر مســتقیم فعالیــت می کننــد.

رکوردشکنی ماهانه فوالد بافت با تولید بیش 
از 8۰ هزار تن آهن اسفنجی در شهریور

ــزات  ــادن و فل ــن آور مع ــی ف ــرکت مهندس ش
)MMTE( بــا بیــش از دو دهــه تجربــه در مراحــل 
طراحــی، اجــرا، راه انــدازی و تحویــل واحدهــای 
مگامــدول احیــاء مســتقیم صنعــت فــوالد موفــق 
بــه دســتیابی بــه نشــان ارزشــمند دانــش بنیــان 

تولیــدی ســطح ۲ گردیــد.

بــا اعطــای ايــن نشــان، ” طراحــی و مهندســی، 

تــدارکات، ســاخت و نصــب و راه انــدازی واحدهــای 
ــا  ــاالنه ۸00 ت ــد س ــت تولی ــتقیم بــا ظرفی ــا مس احی
ــوان محــور  ــه عن ــن اســفنجی ” ب ــن آه ــزار ت 1.۸۵0 ه
ــس  ــن پ ــرکت، از اي ــن ش ــای اي ــارت ه ــص و مه تخص
در شــمول فعالیــت هــای دانــش بنیــان ملــی شــناخته 

ــود. ــی ش م
ــدول  ــای مگام ــداث واحده ــش اح ــازی دان ــی س بوم
ايــن  از ســوی  فــوالد  در صنعــت  مســتقیم  احیــاء 
شــرکت، مبنــای ارزيابــی هــای علمــی و فنــی معاونــت 

ــت. ــوده اس ــوری ب ــت جمه ــاوری رياس ــی و فن علم
شــرکت مهندســی فــن آور معــادن و فلــزات نخســتین 
توســعه  و  ســاخت  ســازی  بومــی  راســتای  در  بــار 
واحدهــای احیــاء، بــا انجــام مهندســی معکــوس احــداث 
يــك واحــد 600 هــزار تنــی تولیــد آهــن اســنفجی در 
فــوالد مبارکــه اصفهــان و ســپس اجــرای موفقیــت آمیــز 
ــن واحــد  ــرداری از طــرح افزايــش ظرفیــت اي و بهــره ب
ــش  ــای دان ــت ه ــال، فعالی ــن در س ــزار ت ــه ۸00 ه ب

ــت رســاند. ــه ثب ــان خــود را ب بنی
ــد  ــدد تولی ــای متع ــت واحده ــته ظرفی ــاء پیوس ارتق
 MMTE آهــن اســنفجی در گســتره فعالیــت هــای
قــرار داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه پــروژه هــای اجــرا 
شــده ايــن شــرکت بــا ظرفیــت طراحــی 2 میلیــون تــن 
ــدار در حــال بهــره  ــه طــور مســتمر و پاي ــون ب ــز اکن نی

ــرداری اســت. ب
 ،MMTE شــرکت  مهندســی  واحــد  بعــدی  گام 

ــای مســتقیم میدرکــس  ــن واحــد احی طراحــی بزرگتري
ــی  ــال م ــن در س ــون ت ــت 2.۵ میلی ــا ظرفی ــا ب در دنی
ــا  ــن واحده ــای اي ــوره ه ــی ک ــن طراح ــد؛ همچنی باش
ــا  ــام Shaft Furnace  شــناخته مــی شــود ب ــا ن کــه ب
اســتفاده از روش هــای پیشــرفته و تحــت نــرم افزارهــای 
روز جهانــی در واحــد مهندســی شــرکت مهندســی 
ــه در کارگاه  ــده ک ــدل ش ــزات م ــادن و فل ــن آور مع ف

ــود. ــی ش ــاخته م ــرکت س ــن ش ــای اي ه
ــتقیم  ــاء مس ــوره احی ــن ک ــر بزرگتري ــال حاض در ح
صنعــت فــوالد کشــور در ايــن شــرکت طراحــی و 
ســاخته شــده و بــا موفقیــت در واحــد زمــزم ۳ مجتمــع 

ــت. ــده اس ــب گردي ــتان نص ــوالد خوزس ف
واحــد مهندســی شــرکت MMTE، ايــن تــوان و 
ــای  ــف واحده ــای مختل ــت ه ــه ظرفی ــت را دارد ک قابلی
ــن در  ــون ت ــه 2.۵ میلی ــن ب ــزار ت ــاء را از 400 ه احی
ســال و بــا خروجــی هــای مختلــف بــر حســب تقاضــای 

ــد. ــرا نماي ــی و اج ــود طراح ــتريان خ مش
طراحــی و مهندســی يــك واحــد احیــاء مســتقیم بــه 
ــی  ــه روش ترکیب ــال ب ــن در س ــزار ت ــت ۸00 ه ظرفی
ــرم  ــرد، گ ــاوت س ــی متف ــه خروج ــا س )COMBO( و ب
ــت  ــی اس ــات مهم ــر از اقدام ــی ديگ ــت داغ يک و بريک
ــار در ســطح بیــن المللــی در واحــد  کــه بــرای اولیــن ب
مهندســی شــرکت دانــش بنیــان MMTE در حــال انجام 
اســت کــه بــا توجــه بــه فراينــده اســتاندارد طــی شــده، 

ــر خواهــد داشــت. ــری در ب ــج موث ــداز و نتاي چشــم ان

شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات موفق به کسب نشان دانش بنیان شد

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــارس از  ــج ف ــزی خلی ــی و فل ــع معدن صنای
ــه  افزایــش 14۳ هــزار تنــی عملکــرد تخلی
ــی در  ــی و معدن ــوارد صنعت ــری م و بارگی
ــه  ــال در مقایس ــت امس ــش ماهه ی نخس ش
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد. ب

ــن  ــوالد :  حس ــدن و ف ــارت مع ــزارش تج ــه گ ب
خلــج طهرانــی بــا بیــان اين کــه هم اکنــون 1۹ 

شــرکت بــا ســرمايه گذاری بیــش از 4.۵ میلیــارد دالر 
در منطقــه فعالیــت ويــژه ی اقتصــادی خلیــج فــارس 
ــرکت ها  ــن ش ــت: اي ــتند، گف ــت هس ــال فعالی در ح
نقــش بســزايی در ايجــاد ارزش افــزوده، جلوگیــری از 
خــام فروشــی، تأمیــن بــازار داخلــی و ايجــاد رونــق در 

ــد. ــر عهــده دارن صــادرات ب
وی در ادامــه بــه ارتقــا ســطح تعامــالت ايــن 
ــزگان و  ــن هرم ــا راه آه ــادی ب ــم اقتص ــه عظی منطق
ــم  ــه عظی ــن منطق ــی در اي ــود شــرايط حمل ونقل بهب
اقتصــادی اشــاره کــرد و افــزود: ايــن اقدامــات ســبب 
بهبــود عملکــرد و افزايــش ظرفیــت تخلیــه و بارگیری 

ــه شــد. ــی در منطق ريل
مديرعامــل منطقــه ويــژه اقتصــادی خلیــج فــارس 

بــه تشــريح ايــن موضــوع پرداخــت و تصريــح کــرد: در 
شــش ماهه ی نخســت امســال 6 میلیــون و 44۹ هــزار 
و ۵22 تــن، مجمــوع عملکــرد تخلیــه و بارگیــری مــا 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ب
ــن افزايــش را نشــان می دهــد. گذشــته 14۳ هــزار ت

وی در پايــان توســعه ی زيرســاخت ها و جــذب 
ســرمايه گذاران در حوزه هــای مختلــف را يکــی از 
ــرد و  ــوان ک ــال 1401 عن ــی در س ــای اساس برنامه ه
اظهــار داشــت: در شــرايط فعلــی 4۵ شــرکت معتبــر 
در حــال ســاخت و نصــب تجهیــزات بــا هــدف 
و  هســتند  مختلــف  پروژه هــای  از  بهره بــرداری 
ــه آينــده بســیار امیــدوار  ــا را ب ــد توســعه م ــن رون اي

می کنــد

ارتقا عملکرد تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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خبر

مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان 
ــت و  ــی، بهداش ــد ایمن ــور در واح ــا حض ب
ــزگان،  ــوالد هرم ــرکت ف ــت ش ــط زیس محی
ــه مناســبت هفتــه  از کارکنــان ایــن واحــد ب

آتش نشــانی تقدیــر کــرد.

عطــااهلل معروفخانــی بــا اشــاره بــه حســاس بــودن 
عملکــرد بخــش آتش نشــانی و واحــد ايمنــی و 
بهداشــت و محیــط زيســت، بیــان کــرد: در شــرايط 
حســاس و ســخت آب و هوايــی بندرعبــاس بــه 
ويــژه طــی فصــل تابســتان، واحــد ايمنــی بــه ويــژه 
آتش نشــان ها از جــان و دل مايــه می گذارنــد و از 
ــکاران در  ــك هم ــك ت ــات ت ــدردان زحم ــن رو ق اي

ــن واحــد هســتیم. اي
در پايــان ايــن مراســم، مديرعامــل شــرکت فــوالد 
ــت و  ــی، بهداش ــد ايمن ــان واح ــزگان از کارکن هرم

محیــط زيســت تقديــر کــرد.

تقدیر مدیرعامل فوالد هرمزگان 

HSE از کارکنان واحد

ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــتاندار هرم اس
ــردم اســت گفــت:  ــوان در خدمــت م ــا همــه ت ب
ــی  ایــن اســتان از معــادن و مــواد معدنــی مطلوب
ــی  ــای معدن ــایی پهنه ه ــوده و شناس ــوردار ب برخ
معدنــی  مــواد  بهینــه  فــرآوری  و  جدیــد 
می توانــد بهــره وری خوبــی بــرای آبادانــی 

ــد. ــته باش ــزگان داش هرم

مهــدی دوســتی ضمــن اشــاره بــه اينکــه اجــازه خروج 
موادمعدنــی بــه صــورت خــام از اســتان را نخواهیــم داد، 
ــی  ــای تبديل ــاد کارخانه ه ــال ايج ــت: به دنب ــار داش اظه
و تکمیلــی و فــرآوری در اســتان بــرای جلوگیــری از 
ــتا  ــن راس ــتیم و در همی ــی هس ــی موادمعدن خام فروش

ــود. ــاد می ش ــی ايج ــف تخصص ــهرهای مختل ش
وی بــا اشــاره بــه اينکــه مــدل خام فروشــی موادمعدنی 
از هرمــزگان منطقــی نبــوده و هیــچ منفعتــی هــم بــرای 
کشــور نــدارد، بیــان داشــت: بــه طــور مثــال مــی تــوان 
ــتان  ــام از اس ــه صــورت خ ــیلیس ب ــواد س ــروج م ــه خ ب
ــره  ــروی آن زنجی ــاس ب ــن اس ــر اي ــه ب ــرد ک ــاره ک اش
مرتبــط بــا ســیلیس و شــهر شیشــه بــه مســاحت يکهــزار 

و ۸60 هکتــار در بندرعبــاس تعريــف شــده اســت.
ــار  ــزگان اظه ــتان هرم ــت در اس ــی دول ــده عال نماين
ــك  ــك و آه ــد نم ــوينده مانن ــی ش ــواد معدن ــت: م داش
ــه  ــد ک ــارج می ش ــتان خ ــام از اس ــورت خ ــه ص ــز ب نی
روی آن زنجیــره معدنــی شــوينده ها و پــارک کــود و 
ــا ايــن حســاب، در آينــده ای  َســم تعريــف کرديــم کــه ب
نزديــك اســتان هرمــزگان بــه قطــب ســم و کــود کشــور 

ــد. ــد ش ــل خواه ــیم تبدي ــفات و پتاس ــره فس و زنجی
دوســتی ابــراز داشــت: ســه بســته ويــژه توســعه بــرای 

2 نــوع مــاده معدنــی ســیلیس و آهــن در هرمــزگان تهیه 
ــری از خام فروشــی  ــه در راســتای جلوگی شــده اســت ک
ــعه  ــره توس ــای زنجی ــی حلقه ه ــیلیس، تمام ــن و س آه
ــف  ــن بســته ها تعري ــرآوری در اي ــع ف ــا صناي از معــدن ت

شــده اســت.
وی ادامــه داد: يعنــی از معــدن آهــن بايــد واحدهــای 
صنعتــی مختلــف از جملــه ِشــمش، ورق و يــا لولــه 
خــارج شــود و ســیلیس هــم روی شــهر شیشــه و صنايــع 
تبديلــی و درواقــع يــك بســته کامــل بــر روی آن تعريــف 

شــده اســت.

صدور فراخوان برای 213 پهنه معدنی  	
هرمزگان 

اســتاندار هرمــزگان اضافــه کــرد: بــا تالش هــای انجــام 
شــده در مجموعــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هــم 
ــه  ــال ب ــاه امس ــی از 16 مهرم ــه معدن ــون 21۳ پهن اکن
ــی و  ــراد متقاض ــه اف ــت ک ــده اس ــته ش ــوان گذاش فراخ
ســرمايه گــذار می تواننــد درايــن مزايــده شــرکت کننــد.

ــه در  ــن و ماس ــدن ش ــود 100 مع ــه وج ــتی، ب دوس
اســتان اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: بــدون احتســاب ايــن 
معــادن، 1۸0 معــدن فعــال در اســتان هرمــزگان وجــود 
دارد کــه تعــداد و ظرفیــت 21۳ معــدن فراخــوان شــده 

کنونــی، بیــش از معــادن فعــال اســتان اســت.
وی يــادآور شــد: بیشــترين معــادن اســتان هرمــزگان 
ــاد،  ــی آب ــاس، حاج ــتان های بندرعب ــه شهرس ــوط ب مرب
بشــاگرد و بندرخمیــر اســت کــه هريــك از ايــن معــادن 

ــد. ــی و تحــول می کن ــاد آبادان ــتان و کشــور ايج در اس
ــه  ــدی ک ــرد: کار جدي ــح ک ــزگان تصري ــتاندار هرم اس
ــه  ــذاری اســت ک ــرمايه گ ــف س ــه کی ــده، تهی ــام ش انج
مجوزهــای تمامــی 21۳ پهنــه معدنــی از قبــل اخذ شــده 
ــرمايه گذار  ــرای س ــش ب ــا را از پی ــی مجوزه ــت يعن اس

صــادر کرده ايــم و درواقــع معدنــکار اگــر بخواهــد همیــن 
امــروز شــروع بــکار کنــد، هیــچ بروکراســی اداری نــدارد و 

ــه می شــود. ــا امضــای خــود، دارای پروان فقــط ب
وی اظهــار داشــت: رســاندن 21۳ معــدن بــه مرحلــه 
واگــذاری کاری ســخت و زمان بــر بــود چراکــه ايــن 
قبیــل کارهــا نیازمنــد تکمیــل اســناد و انجــام کارهــای 
ــت،  ــازمان صنع ــه س ــوده ک ــی ب ــل توجه ــی قاب مطالعات
ــته در  ــال گذش ــك س ــی ي ــتان ط ــارت اس ــدن و تج مع

ــت. ــام داده اس ــی انج ــتا کار بزرگ ــن راس اي
ــراز  ــزگان اب ــتان هرم ــت در اس ــی دول ــده عال نماين
ــاده  ــر 1۹ م ــتمل ب ــده مش ــدن يادش ــت: 21۳ مع داش
ــواد  ــه م ــوان ب ــان می ت ــن می ــه از اي ــت ک ــی اس معدن
معدنــی همچــون کرومیــت، ســنگ آهــك، ســنگ آهــن، 
ــواد  ــاير م ــز و س ــك، منگن ــچ، نم ــم، گ ــیلیس، منیزي س

ــرد. ــاره ک ــی اش معدن
ــت  ــدن کرومی ــه مع ــن ب ــزگان همچنی ــتاندار هرم اس
در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: کرومیــت جــزو معــادن 
خوبــی اســت امــا متاســفانه حجــم قابــل توجهــی نــدارد، 
ــا  ــم و ب ــوار، حجی ــتان های همج ــادن اس ــی مع ــا برخ ام
میــزان ذخايــر بــاال هســتند؛ البتــه بايــد بگويیــم کمبــود 
اکتشــافات در اســتان هرمــزگان ايــن موضــوع را تشــديد 

کــرده اســت.
وی اضافــه کــرد: شــايد اگر اکتشــافات کامــل و جامعی 
در اســتان هرمــزگان انجــام شــود، میــزان ذخايــر اســتان 
ــم  ــه مه ــن اينک ــود ضم ــادی ش ــی و اقتص ــه روز، واقع ب
تريــن مشــکل کالن معــدن در کشــور ايــن اســت کــه مــا 
بــه دلیــل محدوديــت تکنولــوژی برداشــت، بیشــتر بدنبال 
معــادن ســطحی بــوده و در عمــق نمی رويــم؛ در صورتــی 
می توانــد  تغلیــظ  سیســتم های  از  بهره گیــری  کــه 
حتــی معــادن کم َعیــار مــا را بــه عیــار مناســبی برســاند 

و بتوانیــم برداشــت مطلوبــی از معــادن داشــته باشــیم.

مسوولیت اجتماعی، بعد از مرحله بهره برداری 	
مســوولیت های  بحــث  در  هرمــزگان  اســتاندار 
اجتماعــی هــم گفــت: مســوولیت های اجتماعــی يکــی از 
راهبردهــای اساســی بــوده؛ چــرا کــه بخشــی از داروهــا، 
ــکی،  ــزات پزش ــالب، تجهی ــتان ها، فاض ــاخت بیمارس س
ــوار  ــتان های همج ــدارس و هنرس ــاخت م ــانی، س آبرس
ــوولیت های  ــن مس ــل همی ــم از مح ــع را می توانی صناي
ــان و  ــه زم ــه چ ــا اينک ــم ام ــی کنی ــن م ــی تامی اجتماع
در چــه مرحلــه ای، انجــام مســوولیت اجتماعــی را از 
ــت. ــی اس ــوع مهم ــود، موض ــم خ ــرمايه گذار بخواهی س

در  اجتماعــی  مســوولیت های  داد:  ادامــه  دوســتی 
صــورت تبديــل شــدن بــه قانــون، بــرای انضبــاط بخشــی 
ــه وارد  ــدون اينک ــی ب ــر صنعت ــر ه ــا اگ ــوب اســت ام خ
ــوان  ــه عن ــدی را ب ــود درص ــد بش ــه تولی ــتان و چرخ اس
ــدارد و  ــه اقتصــادی ن ــد، صرف ــی بده مســوولیت اجتماع
مســلما چنیــن کاری، ســرمايه گذار را پــس می زنــد.

ــرمايه گذاری  ــد از س ــن بع ــرد: بنابراي ــح ک وی تصري
و در مرحلــه بهره بــرداری، بــا صنايــع و معــدن دار در 
بــا مســوولیت اجتماعــی صحبــت خواهیــم  رابطــه 
ــوان  ــی ت ــد تمام ــروژه باي ــاخِت پ ــا در دوره س ــرد ام ک
ســرمايه گذار وارد رونــد ســاخت و ســاز شــود تــا هرچــه 

ــر  ــت اگ ــد، آنوق ــرداری برس ــه بهره ب ــه مرحل ــريع تر ب س
مثــال 10 درصــد هــم مســوولیت اجتماعــی بگیريــم، بــه 
انــدازه ای کــه برخــی از واحدهــا نیــز ســريع تر راه انــدازی 
ــه کار  ــغول ب ــتان مش ــم در اس ــر ه ــا نف ــی صده و حت
شــوند و صنايــع مختلــف و حتــی شــهرداری های مان 

از آن بهره منــد شــوند، ارزش دارد.
ــت:  ــزگان گف ــتان هرم ــت در اس ــی دول ــده عال نماين
ــاخت و  ــه در دوران س ــت ک ــن اس ــر اي ــده ب ــده بن عقی
ــوص  ــازنده در خص ــرکت های س ــا ش ــرح، ب ــرای ط اج
ــم  ــازه دهی ــود و اج ــی نش ــی صحبت ــوولیت اجتماع مس
عملیــات اجرايــی طــرح بــه اتمــام برســد و بعــد، تحقــق 

ــم. ــی را بخواهی ــوولیت اجتماع مس

پاالیشگاه های جاسک و شهید سلیمانی 	
اســتاندار هرمــزگان همچنیــن بــا اشــاره بــه طرح هــای 
بــزرگ پااليشــگاهی در دســت مطالعــه و ســاخت اســتان 
گفــت: در هفتــه دولــت امســال 110 هــزار میلیــارد 
تومــان پــروژه در اســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت 
کــه تقريبــا رشــد 2۵ برابــری و 2 هــزار و ۵00 درصــدی 

داشــتیم کــه ايــن رقــم بســیار خوبــی بــود.
ــزرگ  ــای ب ــی طرح ه ــرای کلنگ زن ــت: ب ــتی گف دوس
شــهید  پااليشــگاه  و  جاســك  پااليشــگاه  همچــون 
ــاون اول  ــور مع ــر حض ــم منتظ ــاس ه ــلیمانی بندرعب س
ريیــس جمهــور و وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
هســتیم؛ امــورات مربــوط بــه ايــن طرح هــا انجــام شــده 

ــت. ــده اس ــد ش ــز منعق ــا نی و قرارداده
وی ادامــه داد: بــرای پااليشــگاه جاســك کــه االن 10 
درصــد پیشــرفت دارد و پااليشــگاه شــهید ســلیمانی 
ــن  ــه و تخصیــص زمی ــه مطالع ــه در مرحل ــاس ک بندرعب
بــوده، نزديــك بــه 1۷ و نیــم میلیــارد دالر بــرآورد اولیــه 

شــده اســت.
اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه اينکــه ايــن پروژه هــا 
ــوده و اســتان را تامیــن می کننــد،  بســیار فــوق العــاده ب
گفــت: هــر يــك از پااليشــگاه ها در دوران ســاخت، 
ــت و  ــد داش ــتغال خواه ــر اش ــزار نف ــه 10 ه ــك ب نزدي
ــه پنــج هــزار نفــر  ــرداری هــم نزديــك ب در زمــان بهره ب

ــد. ــاد می کن ــتغال ايج اش
دوســتی يــادآور شــد: هدف گــذاری تولیــد ايــن 
ــل،  ــزار بشــکه گازوئی ــدام ۳00 ه ــز هرک پااليشــگاه ها نی
ــر اينکــه نزديــك  بنزيــن و ســوخت ِجــت اســت و مهم ت
ــواد پتروشــیمیايی می شــود. ــا م ــه ۳۵ درصــد از اين ه ب

ــالب  ــم انق ــر معظ ــش رهب ــق فرماي ــت: طب وی گف
ــه عنــوان ســوخت اســت«  »بدتريــن اســتفاده از نفــت ب
کــه در ايــن 2 پااليشــگاه خوشــبختانه مــواد اولیــه لــوازم 
ــب و  ــگ و چس ــودرو، رن ــات خ ــی، قطع ــی، رومبل خانگ
ــت و  ــه نف ــود؛ البت ــد می ش ــاارزش تولی ــات ب ــاير قطع س
ــوده و  بنزيــن هــم هســت امــا ســهم تولیــد آن کمتــر ب
ــام  ــای تم ــوازم و کااله ــه ل ــواد اولی ــه م ــد ب بیشــتر تولی

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــده، اختص ش

15 اَبَر طرح در هرمزگان مطالعه و برای هیات  	
دولت ارسال شده است

ــه مطالعــه  ــا اشــاره ب اســتاندار هرمــزگان همچنیــن ب

1۵ ابرطــرح در اســتان گفــت: ايــن طرح هــا بــرای 
ــده و کار  ــال ش ــت ارس ــات دول ــه هی ــوز ب ــت مج درياف
مطالعــات و مشــاوره آن نیــز انجــام و بــا ســرمايه گــذاران 
ــل و  ــا تکمی ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــز صحب ــف نی مختل
بهــره بــرداری کامــل هــر يــك از ايــن طــرح هــا، انقالبــی 

ــود. ــاد می ش ــور ايج ــتان و کش ــعه اس ــزرگ در توس ب
دوســتی ادامــه داد: مهــار آب هــای خروجــی از اســتان 
ــزداری،  ــزرگ و طــرح هــای آبخی ــا احــداث ســدهای ب ب
ــود و ســم، شــهرک  ــارک ک ــدازی شــهر شیشــه، پ راه ان
و  ترانزيــت، شــهر میوه هــای گرمســیری  لجســتیك 
ــن  ــه اي ــرورش ماهــی در قفــس از جمل ــی پ طــرح تحول

طــرح هــا اســت.
ــاحت  ــه مس ــتیکی ب ــی لجس ــهر صنعت ــت: ش وی گف
يکهــزار و 600 هکتــار در پــس کرانــه بیــن بنــدر شــهید 
رجايــی و شــهید باهنــر طراحــی شــده کــه بــر روی ايــن 
طــرح 6 مــاه مطالعــه و بــرای تصويــب بــه هیــات دولــت 

ارســال شــده اســت.
ــود  ــارک ک ــتین پ ــت: نخس ــزگان گف ــتاندار هرم اس
ــی  ــت در شــهرک صنعت ــه دول ــز هفت فســفات کشــور نی
ــا  خلیــج فــارس بندرعبــاس بــه مســاحت 10۵ هکتــار ب
ــن  ــه اي ــد ک ــی ش ــگ زن ــی کلن ــی و معدن ــره نفت زنجی
ــوده  ــی ب ــفريك صنعت ــید فس ــد اس ــامل تولی ــه ش مرحل
ــا و  ــده ه ــاک کنن ــی، پ ــای ترکیب ــه کوده ــه در زمین ک
شــوينده هــا، صنايــع غذايــی، تصفیــه آب، داروســازی و 

ــرد دارد. ــور کارب ــوراک دام و طی خ
دوســتی تصريــح کــرد: مســاله ديگــر، آب هــای 
ــهر  ــار آن ش ــرای مه ــه ب ــوده ک ــزگان ب خروجــی از هرم
ــش  ــه بخ ــار ب ــزار هکت ــج ه ــاحت پن ــه مس ــاجی ب نس
خصوصــی واگــذار کرديــم کــه چهــار هــزار و ۵00 هکتــار 

ــرد. ــم ب ــه خواهی ــت پنب ــر کش زي
وی بــا اشــاره بــه اينکــه زنجیره هــای نســاجی را 
ــن  ــت: در اي ــرد، گف ــم ک ــدازی خواهی ــزگان راه ان در هرم
راســتا چهــار هــزار و ۵00 درخــت تــوت در اســتان 
ــره  ــردن زنجی ــال ک ــه فع ــد ب ــده و عالقه من ــته ش کاش
ــش  ــن در بخ ــتیم؛ همچنی ــار هس ــن دي ــم در اي ابريش
نفتــی و پتروشــیمی و هــم در زمینــه کشــاورزی زنجیــره 

ــت. ــده اس ــاجی کار ش نس
اســتاندار هرمــزگان گفــت: ظرفیــت تولیــد ماهــی در 
ــوده  ــن ب ــه 6 هــزار تُ قفــس ايــن اســتان نیــز نزديــك ب
ــم  ــعی داري ــیده و س ــن رس ــزار تُ ــه 12 ه ــون ب ــه اکن ک
ــن  ــزار تُ ــه 100 ه ــد را ب ــزان تولی ــان امســال می ــا پاي ت

ــم. ــش دهی افزاي
نماينــده عالــی دولــت در هرمــزگان گفــت: وظیفــه مــا 
ــل  ــدی تحوي ــل های بع ــه نس ــوری را ب ــت کش ــن اس اي
ــا  ــم ادع ــده بتوانی ــا در آين ــد ت ــر باش ــه آبادت ــم ک دهی
کنیــم کــه بــرای کشــورمان کاری کرده ايــم و ايــن 
رســالت مــا اســت کــه نقــش ديــن را در توســعه و 

ــم. ــان دهی ــرفت نش پیش
ــد؛ کاری  ــالب فرمودن ــم انق ــه داد: »رهبرمعظ وی ادام
ــرد،  ــگاه ک ــه کشــور ن ــد هرکســی از هرگوشــه ای ب کنی
معجــزه اســالم را در ســازندگی و پیشــرفت کشــور ببیند« 
کــه ايــن جملــه کاملــی اســت و براســاس آن می توانیــم 

کشــورمان را متحــول کنیــم.

استاندار هرمزگان خبر داد؛

هرمزگان نیازمند اکتشافات کامل و جامع

مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان 
ــکاری  ــه هم ــاد تفاهم نام ــم انعق ــی مراس ط
میــان تــوکا فــوالد و فــوالد هرمــزگان 
راســتای  در  تفاهم نامــه  ایــن  گفــت: 
تاکیــدات مدیرعامــل گــروه مبارکــه مبنــی 
ــرکت های  ــان ش ــتر می ــی بیش ــر هم افزای ب
ــد  ــرفت منعق ــعه و پیش ــرای توس ــروه ب گ

. می شــود

ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــکاری  ــه هم ــاد تفاهم نام ــم انعق ــزگان، مراس هرم
میــان شــرکت های تــوکا فــوالد و فــوالد هرمــزگان 
مديرعامــل،  معروفخانــی  عطــااهلل  حضــور  بــا 
محســن تابــش و محمدرضــا بنائیــان اعضــای 
از معاونــان شــرکت  هیــات مديــره و جمعــی 
ــوالد هرمــزگان، همچنیــن احمدرضــا ســبزواری  ف
ــوکا  ــگ ت ــران هلدين ــی از مدي ــل و جمع مديرعام

ــد. ــزار ش ــوالد برگ ف
ــاره  ــا اش ــی ب ــر معروفخان ــم دکت ــن مراس در اي
بیــان  هرمــزگان  فــوالد  توانمندی هــای  بــه 
کــرد: شــرکت فــوالد هرمــزگان از ويژگی هــای 
برجســته ای همچــون دارا بــودن پیشــرفته ترين 
قــرار  کشــور،  در  فــوالد  تولیــد  تکنولــوژی 

ــدام  ــار آب هــای آزاد و در دســت اق گرفتــن در کن
ــون  ــدد همچ ــعه ای متع ــای توس ــتن طرح ه داش
ــفنجی  ــن اس ــد آه ــز، واح ــیمین هرم ــتاره س س
ــن  ــت. بنابراي ــوردار اس ــرم، برخ ــورد گ ــد و ن جدي
ــرای  مســتعدترين شــرکت گــروه فــوالد مبارکــه ب
ــه شــمار مــی رود و بســتر بســیار  ســرمايه گذاری ب
مناســبی دارد. شــرکت فــوالد هرمــزگان همچــون 
ــوالد مبارکــه و هــم در  ســتاره ای هــم در گــروه ف
ــر  ــد معتب ــك برن ــه ي ــد و ب ــور می درخش کل کش

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدي جهان
ــا مديرعامــل گــروه  ــزود: دکتــر طیــب نی وی اف
مبارکــه بــه دنبــال هم افزايــی بیشــتر میــان 
قــرارداد  انعقــاد  و  اســت  گــروه  شــرکت های 
همــکاری میــان تــوکا فــوالد و فــوالد هرمــزگان در 
ــدوار هســتیم  ــه انجــام می شــود. امی ــن زمین همی
بــا هم افزايــی هــر چــه بیشــتر میــان شــرکت های 
ــی  ــرای توســعه و آبادان ــی ب گــروه، اتفاقــات مطلوب

ــد. ــور رخ ده کش
در ادامــه ايــن مراســم دکتــر ســبزواری با اشــاره 
زيرمجموعــه  شــرکت های  و  توانمندی هــا  بــه 
هلدينــگ تــوکا فــوالد کــه در زمینه هــای مختلــف 
بــه فعالیــت می پردازنــد، عنــوان کــرد: حــدود 
۵۳ درصــد از ســهام تــوکا بــه فــوالد مبارکــه 
پشــتیبانی  تخصصی تريــن  تــوکا  و  دارد  تعلــق 
از زنجیــره صنعــت فــوالد کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. شــرکت فــوالد هرمــزگان از 
نقــاط اســتراتژيکی اســت کــه نقطــه قــوت گــروه 

ــبختانه  ــی رود. خوش ــمار م ــه ش ــه ب ــوالد مبارک ف
ــاص  ــان زد خ ــزگان زب ــوالد هرم ــای ف توانمندی ه

ــام اســت. و ع
ــزگان  ــوالد هرم ــزود: ســرمايه گذاری در ف وی اف
فرصــت بســیار مغتنمــی اســت کــه امیــدوار 
ــرداری  ــه بهره ب هســتیم طرح هــای توســعه ای آن ب
ــی  ــکاری، فرصت ــه هم ــاد تفاهم نام ــا انعق ــد. ب برس
بــه وجــود می آيــد کــه بــا هم افزايــی و توســعه در 

گــروه، منافــع خوبــی هــم بــرای فــوالد هرمــزگان، 
هــم بــرای تــوکا فــوالد و هــم بــرای گــروه فــوالد 

مبارکــه بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــان  ــکاری می ــه هم ــم، تفاهم نام ــان مراس در پاي
تــوکا  هلدينــگ  و  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
ــوالد  ــی مديرعامــل ف ــه امضــای معروفخان ــوالد ب ف
ــوالد  ــوکا ف ــل ت ــبزواری مديرعام ــزگان و س هرم

ــید. رس

در راستای هم افزایی میان شرکت های گروه فوالد مبارکه انجام شد؛
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