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ظرفیت تولید شمش آلومینیوم
به ۴۰هزار تن میرسد
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«فوالد» به پیکار با تحریمها برخاست

گروه معدن
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نشس��ت خبری ب��ا حضور اصحاب رس��انه در س��الن
اجتماعات کارخانه فوالد مبارکه برگزار ش��د .مدیرعامل
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در جریان این نشس��ت با
اش��اره به طرحهای توسعه اجرا شده از سوی این شرکت،
گفت :اجرای برنامه توس��عه این ش��رکت مشتمل بر 12
ط��رح ،گام موثری در راس��تای جهش تولی��د در عرصه
صنع��ت ف��والد کش��ور و بیاثر ک��ردن تحریمهاس��ت.
بهگزارش ایرنا ،حمیدرضا عظیمیان در نشس��ت خبری
با حضور اصحاب رس��انه در س��الن اجتماع��ات کارخانه
ف��والد مبارکه با اش��اره به تالش کارکن��ان این مجموع،
بومیس��ازی را بهتری��ن راه��کار مقابله ب��ا تحریمهای
ظالمانه علیه کشورمان برشمرد.

عظیمی��ان همچنین ف��والد مبارک��ه را از نظر میزان
اس��تفاده از آب ،دارای رک��ورد کممصرفتری��ن در بین
فوالدس��ازان جهان توصیف و اضافه کرد :مجتمع مبارکه
در جه��ان کمتری��ن مص��رف آب در بی��ن کارخانههای
ف��والدی را دارد و آب را بازچرخانی و تصفیه میکند .وی
با اشاره به کمک مالی این شرکت به طرحهای آبی کالن
کش��ور تصریح کرد :فوالد مبارکه همچنین برای  ۹شهر
اطراف خود ،سیستم فاضالب ایجاد و به بخش بهداشتی
و تامین آب صنعتی نیز کمک کرده است.

 نبود مدیریت درست

عکس:

تولید در ش��رکت آلومینای ایران رو
به رونق گزارش شده است .مدیرعامل
شرکت آلومینای جاجرم درباره آخرین
وضعی��ت تولی��د این ش��رکت گفت:
درحالحاض��ر ،میزان تولید ش��مش
آلومینی��وم در این مجموع��ه  ۱۷هزار
تن بوده و تا پایان س��ال به  ۲۵هزار تن
خواهد رسید .همچنین با ورود تمامی دیگهای آلومینیوم به مدار
تولی��د تا پایان بهمن امس��ال ،در س��ال  ۱۴۰۰ظرفیت تولید این
محص��ول به ۴۰هزارتن؛ یعنی ظرفیت واقعی این ش��رکت خواهد
رس��ید .بهگزارش پایگاه خبری ایراس��ین ،ت��ورج زارع با بیان این
مطلب در ادامه افزود :ش��رکت آلومینای جاجرم در  ۹ماهه امسال
در مقایس��ه با سال گذش��ته در زمینه تولید پودر آلومینا  ۳درصد
افزای��ش تولید داش��تیم اما از آنجایی که یک��ی از معادن به دالیل
و بهانههای واهی زیس��تمحیطی فعالیتش با مشکل مواجه شد،
تولید نس��بت به برنامه تدوین ش��ده برای امسال با کاهش روبهرو
ش��ده اما نسبت به س��ال گذشته همانگونه که اش��اره شد ،رشد
 ۳درصدی تولید را تجربه کردیم.وی درباره میزان تولید ش��مش
آلومینی��وم نیز اظهار کرد :در زمینه تولید این فلز با توجه به اینکه
دیگهای بیشتری وارد مدار شده ،سطح تولید این شرکت که ۱۷
هزار تن بوده تا پایان س��ال با رشد همراه خواهد شد و میزان تولید
به ۲۵هزار تن میرس��د .وی با اشاره به اینکه تا پایان بهمن امسال
به ظرفیت کامل تولید خواهیم رسید ،گفت :تمام دیگهای تولید
آلومینیوم تا پایان بهمن وارد مدار تولید خواهند شد و میتوان این
نوید را داد که سال آینده  ۴۰هزار تن طرفیت تولید شمش خواهد
بود که به مرحله تولید خواهد رس��ید .مدیرعامل شرکت آلومینای
جاجرم همچنین درباره اینکه چه میزان از پودر آلومینای تولیدی
این مجموعه به دیگر کارخانههای تولیدکننده آلومینیوم میرسد
در ادام��ه افزود :ش��رکت آلومینای جاجرم در س��ال ۲۴۰هزار تن
پ��ودر آلومینا تولی��د میکند که از این می��زان تقریبا  ۸۰هزار تن
مصرف داخلی شرکت بوده و مابقی آن به دیگر صنایع آلومینیومی
کشور میرس��د .مدیرعامل آلومینای جاجرم درباره اینکه قیمت
آلومینیوم در بازار جهانی نیز اظهارکرد :با توجه به ش��یوع ویروس
کرون��ا در جه��ان و تاثیراتی که بر روند تولی��د در صنایع مختلف و
همچنین قیمت محصوالت داش��ت ،شاهد افت قیمت آلومینیوم
در بازار جهانی بودیم اما اکنون پس از گذش��ت یک س��ال از شیوع
ویروس ،بازار آلومینیوم نیز توانس��ت خود را با ش��رایط وفق داده و
بر بازار این فلز اس��تراتژیک تسلط پیدا کرده و در نتیجه تا حدودی
وضعیت تغییر یافت.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

 تولید و توسعه ادامه دارد

حمیدرضا عظیمیان

وی با اش��اره به بومیس��ازی  ۳ه��زار و  ۸۵۰قطعه در
ای��ن مجتمع صنعتی اظهارکرد :این ش��رکت توانس��ت
با اصالح دس��تگاه ش��ماره  ۵ناحیه فوالدس��ازی تختال
(اس��لب) فوالدی خود ،نخستینبار محصولی با ضخامت
 ۳۰۰میلیمتر تولید کند که از مرغوبیت باالیی در تولید
محصوالت نورد برخوردار است.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه افزود :رس��یدن
مجموعه فوالد مبارکه به فناوری تولید تختال (اس��لب)
ف��والدی با ضخام��ت  ۳۰۰میلیمتر ،م��ا را از بازطراحی
دس��تگاههای یک تا  ۴ناحیه فوالدس��ازی ک��ه قرار بود
ش��رکتهای خارجی عملکرد آنها را بهبود دهند ،بینیاز
کرد.

 نسل چهارم فناوری

عظیمی��ان تصریح کرد :ط��رح دیگری ک��ه در فوالد
مبارکه برنامهریزی ش��ده ،طرح موس��وم ب��ه «آی  »۴یا
نس��ل چهارم فناوری اس��ت که فوالد مبارکه را به یکی از
مطرحترین فوالدس��ازان جهان تبدیل خواهد کرد .وی
خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر فوالد مبارکه ،نسل سوم
و ذوبآهن اصفهان ،نس��ل دوم این فناوری را در اختیار
دارند اما ش��رکتهای پیشرو به س��مت استفاده از نسل
چهارم فناوری هوشمند در حال حرکت هستند که طرح
«آی  »۴نیز به همین منظور طرحریزی شده است.

مجتمع فوالد مبارکه ،بزرگترین تولیدکننده ورقهای فوالدی
در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) بوده و با داشتن سهم
 ۵۰درصدی در تولید فوالد کشور ،بزرگترین تولیدکننده آهن
اسفنجی در جهان با تولید  ۱۱.۴میلیون تن در سال است
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه ب��ا بیاناینکه این
حرکتی دانشی و بنیانی است که صنعت کشور را متحول
خواهد کرد ،یادآور شد :در حال حاضر ،حدود  ۲۰شرکت
در جه��ان از این فناوری اس��تفاده میکنند و این طرح تا
س��ال  ،۱۴۰۴مجتمع مبارکه را به نس��ل چهارم فناوری
مجهز خواهد کرد.
عظیمی��ان در بخش دیگر س��خنان خ��ود به اهمیت
ای��ن مجموعه در ایجاد اش��تغال نیز اش��اره کرد و گفت:
ای��ن کارخانه برای حدود  ۳۵۰هزار نفر بهطور مس��تقیم
و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است و هماکنون بیش
از  100ش��رکت با س��هام متفاوت با گ��روه فوالد مبارکه
همکاری میکنند.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه عنوان ک��رد :این

ش��رکت ،بزرگترین تولیدکنن��ده ورقهای فوالدی در
منطقه منا (خاورمیانه و ش��مال افریقا) بوده و با داش��تن
س��هم  ۵۰درص��دی در تولید فوالد کش��ور ،بزرگترین
تولیدکننده آهن اسفنجی در دنیا با تولید  ۱۱.۴میلیون
تن در سال است.

 س�هم ی�ک درص�دی از تولی�د ناخال�ص
داخلی

مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه با بی��ان اینکه یک
درصد تولید ناخال��ص داخلی ( )GDPو  ۵درصد تولید
ناخال��ص داخلی بخش صنعت کش��ور متعل��ق به فوالد
مبارکه اس��ت ،اذعان کرد :هزار کارخانه بهطور مستقیم
و  ۳هزار کارخانه بهطور غیرمس��تقیم از مشتریهای این
شرکت هستند.

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه ب��ا تاکید بر اینکه ما
باید ورقهای فوالدی با اس��تحکام و کیفیت باالتر و وزن
کمت��ر تولید کنیم ،اظهارکرد :تولید ما بیش��تر از مصرف
کش��ور اس��ت اما گاهی بازار دچار هیجان میشود و بین
قیم��ت تولید اولیه و بازار فاصله میافتد که این اش��کال
بهدلیل نبود مدیریت درس��ت در بازار از س��وی نهادهای
مربوط اس��ت .عظیمیان در عین حال تصریح کرد :فوالد
مبارک��ه همچن��ان رو ب��ه جلو در حال حرکت اس��ت اما
بهدلیل مش��کل نرس��یدن گاز ،ممکن است با افت تولید
مواجه شود و در حال حاضر کم شدن سهمیه گاز کارخانه
مبارکه ،مهمترین مشکل ما است.

 سخن پایانی

گفتنی اس��ت فوالد مبارک��ه ،بزرگترین
مجتم��ع صنعت��ی کش��ور و بزرگتری��ن
تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه و شمال
افریقا اس��ت .این شرکت با داشتن حدود ۱۲
میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی ،بزرگترین
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب
یش��ود .مجتمع ف��والد مبارکه واقع در ۷۵
م
کیلومت��ری جنوبغرب اصفه��ان دارای ۳۵
کیلومترمرب��ع وس��عت و  ۱۷کیلومترمرب��ع
سالن تولید است.

