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مدیرعام��ل ف��والد غدی��ر نیری��ز ،از
رکوردش��کنی پیاپ��ی در تولی��د ماهیان��ه
آهناس��فنجی این ش��رکت در امسال خبر
داد و گفت :تولید آهن اسفنجی در شرکت
فوالد غدیر نیریز در دوره 3ماهه نخس��ت
امسال با رش��د بیش از  ۲۵درصدی نسبت
به دوره مش��ابه س��ال قبل ،ب��ه ۲۱۹۳۴۶
تن رس��ید و در تولی��د خردادم��اه ،رکورد
تولید آهن اس��فنجی به ه��ر دو روش پ ِ ِرد
و میدرکس ،به وس��یله ف��والد غدیر نیریز
شکسته شد.
علیرضا زاهدیان در مورد ش��رایط تولید فوالد
غدیر نیریز به چیالن گفت :از بهمن  ۹۶تاکنون
که فاز احیاء فوالد غدیر نیریز افتتاح شده ،تولید
آهن اس��فنجی در این شرکت بهصورت پیوسته
ادامه داش��ته اس��ت .در س��ال  ،۹۷میزان تولید
آهن اس��فنجی ۷۰۰ ،هزار تن ب��ود که این رقم
در س��ال  ،۹۸به دلیل کمبود گندله و مشکالتی
که در تأمین آن وجود داش��ت به  ۶۸۲هزار تن
رس��ید .اما خوش��بختانه در امسال ،با تمهیداتی
که اندیشیده ش��د ،نظیر استفاده از مسیر تهاتر
و تعویض گندله با آهن اس��فنجی ،ش��اهد رشد
تولید هس��تیم و برای تولید  ۸۰۰هزار تن آهن
اسفنجی در سال  ۹۹برنامهریزی کردهایم.

 رکوردشکنیهای پیاپی فوالد غدیر
نیریز

مدیرعامل فوالد غدی��ر نیریز عنوان کرد :در
مهرماه س��ال گذش��ته ،تولید آهن اسفنجی در
فوالد غدیر نیریز به دلیل مشکل تأمین گندله،
یکس��وم ش��د و به  ۲۲هزار تن رس��ید .اما در
امس��ال ،با اقدامات انجام شده ،هر ماه در تولید
آهن اسفنجی رکوردشکنی کردهایم.
وی افزود :تولید آهن اسفنجی در فوالد غدیر
نیری��ز در فروردین امس��ال ۶۹ ،ه��زار تن ،در
اردیبهشت ماه ۷۴ ،هزار تن و در خردادماه۷۶ ،
هزار و  ۵۰۰تن بوده است .رکورد تولید ثبتشده
در ش��رکت فوالد غدی��ر نیری��ز در خردادماه،
در س��طح کش��ور هم در تولید آهن اسفنجی با
فناوری پِ�� ِرد و هم با فناوری میدرکس ،بینظیر
اس��ت .زاهدیان ادام��ه داد :در مجموع در فصل
بهار س��ال  ،۹۹فوالد غدیر نیریز موفق به تولید
 ۲۱۹ه��زار و  ۳۴۶تن آهن اس��فنجی ش��د که
نسبت به دوره مشابه سال گذشته ،رشد بیش از
 ۲۵درصدی را نشان میدهد.

 راهان�دازی واح�د فوالدس�ازی در
سال ۱۴۰۰

علیرض��ا زاهدی��ان درب��اره برنامهه��ای ای��ن
ش��رکت در امسال گفت :در س��ال  ،۹۹تکمیل
زنجی��ره ارزش و ایجاد و توس��عه زیرس��اختها
را در برنام��ه داریم .واحد فوالدس��ازی ش��رکت
ف��والد غدی��ر نیری��ز درحالحاض��ر  ۵۰درصد
پیش��رفت فیزیک��ی دارد و اگر مش��کل مربوط
به اعتبارات اس��نادی (الس��ی) حل شود ،واحد
فوالدس��ازی در نیم��ه دوم س��ال  ۱۴۰۰ب��ه
بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :ش��رکت فوالد غدیر نیریز توس��عه
زیرس��اختها را نیز با جدیت دنبال میکند که
از این میان میتوان به احداث فاضالب صنعتی
و بحث خط انتقال آب از س��د چشمه عاشق به
مجتمع و همچنین واحد س��ولفورزدایی اش��اره
کرد.
مدیرعام��ل ف��والد غدی��ر نیری��ز همچنین
خب��ر داد که ای��ن مجموعه قص��د احداث یک
واح��د گندلهس��ازی ب��ه ظرفی��ت  ۲.۵میلیون
ت��ن در س��ال را دارد ک��ه درحالحاض��ر در
مرحله کس��ب جواز تأس��یس قرار دارد و تا دو
م��اه آین��ده ،کلنگ اح��داث آن ب��ر زمین زده
میشود.

تکنرخیبودنضرایبقیمتیسنگآهنبهسودتمام زنجیره
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان س��نگ آهن
ایران گف��ت :تکنرخی ش��دن ضرایب قیمتی
در زنجیره فوالد موجب میش��ود تا قیمتها به
صورت شفاف میان تولیدکننده و مصرفکننده
اعالم ش��ود و ش��اهد رقم خ��وردن قیمتهای
شگفتانگیز نباشیم.
سعید عسکرزاده در گفتوگو با فلزات آنالین
اظهارک��رد :اخی��را سرپرس��ت وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت اعالم کرده اس��ت که پرونده
قیمتگذاری محصوالت س��نگآهنی دوباره به
جریان میافتد.
وی افزود :قیمتگذاری موضوعی نیست که با
کنار گذاشتن آن از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ،بتوان از آن چشمپوش��ی کرد و این
موضوع باید همواره در زنجیره فوالد مورد توجه
ق��رار گیرد؛به طوری که حتی ممکن اس��ت به
مرور زمان ضریب دستوری قیمتگذاری حذف
شود.
دبیر انجمن س��نگ آهن ایران اضافه کرد :به
ط��ور طبیعی هر اندازه که قیمت فوالد افزایش
مییابد ،باید متناس��ب با آن قیمت سنگ آهن
نیز افزایش یابد و ضرایب قیمتی اصالح ش��وند.
در غیر این صورت فعالیت زنجیره با ابهام همراه
خواه��د بود .در صورتی ک��ه قیمتهای کنونی
باقی بمانند و تولیدکنندگان سنگ آهن پیگیر
تغییر ضرایب قیمتی نباش��ند ،ش��رایط خوبی
ب��رای تولیدکنن��دگان فوالد نیز رق��م نخواهد
خورد.
عسکرزاده تاکید کرد :به نظر میرسد بهترین
حالت آن اس��ت که ضرایب به صورت مشخص
میان محصوالت زنجیره فوالد در جهت کارکرد
صحیح زنجیره تعیین شود .باز گذاشتن ضرایب
قیمتی میتواند در برخی مواقع اشکاالتی را در
برخی از معامالت پدید آورد.
به این صورت ک��ه معامالت به گونهای انجام
میش��ود ک��ه در تصمیمگیریه��ا قیمتهای
عجی��ب و غری��ب و خودس��رانهای نی��ز رق��م
میخورد و این امر ب��ه طور حتم مطلوب هیچ
یک از فعاالن زنجیره نیست.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ه��م مجموعهه��ای
تولیدکننده س��نگ آهن و ه��م تولیدکنندگان
فوالد موافق شفافس��ازی قیمته��ا و ضرایب

مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد غدی��ر نیریز در
م��ورد ضرایب قیمتی زنجیره ف��والد اظهارکرد:
متاس��فانه در سال گذش��ته ،ضرایب قیمتی که
کار کارشناسی سنگینی روی آن شده بود تغییر
کرد.
پیش از تغییر این ضرایب ،نسبت قیمتی آهن
اس��فنجی به گندله ۲.۳۳ ،بود که متاسفانه این
نس��بت از مرداد سال  ۹۸به  ۲.۱۲کاهش یافت.
تغیی��ر ضرایب ،به نفع تولیدکنندگان گندله بود
در حال��ی که با این تغییر ،س��ود تولیدکنندگان
آهن اس��فنجی که در وس��ط زنجیره فوالد قرار
دارند ،کاهش یافت.
زاهدیان خاطرنشان کرد :برای این که زنجیره
فوالد توزان داش��ته باشد ،باید س��ود بهصورت
عادالنه در زنجیره فوالد تقسیم شود .نباید سود
تولیدکنندگان آهن اس��فنجی به نفع واحدهای
دس��تی تولیدکننده ش��مش یا واحدهای
پایین
ِ
باالدس��تی تولیدکننده گندله کاه��ش یابد که
ِ
متأس��فانه با تغییر ضرایب در س��ال گذش��ته،
سود رسته آهن اسفنجی به نفع تولیدکنندگان
گندله ،کاهش یافت.
وی ادامه داد :در سال گذشته ،ضریب قیمتی
گندله از  ۲۱.۵درصد ش��مش فوالد خوزس��تان
به  ۲۳.۵درصد ش��مش فوالد خوزستان افزایش
یافت و این افزایش به ضرر خریداران گندله بود.
ت��ازه با همین ضریب قیمتی  ۲۳.۵درصد نیز ما
نمیتوانی��م گندله مورد نیاز خود را تأمین کنیم
و باید قیمت باالتری بپردازیم.
مدیرعامل ش��رکت فوالد غدیر نیریز در مورد
مش��کالت فعلی تولیدکنندگان آهن اس��فنجی
گف��ت :تأمی��ن خ��وراک تولیدکنن��دگان آهن
اس��فنجی نظم و نظام درستی ندارد .ما در حوزه
تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبهرو هستیم و
بعضا در نظام س��همیهبندی ،باید سهمیه گندله
خ��ود را از واح��دی دریافت کنیم ک��ه هنوز به
بهرهبرداری نرسیده است.
وی همچنی��ن اف��زود :تولیدکنن��دگان آهن
اسفنجی باید س��همیه به واحدهای ذوب القایی
تخصی��ص دهن��د ،در صورتی که ای��ن واحدها،
شمش تولیدی خود را در بازار آزاد میفروشند و
هزینه تولید آنها نیز از سایر فوالدسازان پایینتر
اس��ت .این مشکالت در قیمتگذاری فوالد باید
حل شود تا سود بهصورت عادالنه در کل زنجیره
توزیع ش��ود و همه حلقهها زنجیره نیز بهصورت
متوازن توسعه یابند.

عکس :روزگار معدن

تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی کش��ور با
چالشهای اساس��ی در مس��یر تولید خود روبهرو
هستند .کمبود مواد اولیه ،نبود آمار دقیق و قابل
اتکا از وضعی��ت این تولیدکنندگان ،قیمتگذاری
مواد اولیه این فعاالن صنعتی ،تحریمها.
تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل فوالدی کش��ور
در ح��ال حاضر فقط با  20ت��ا  30درصد ظرفیت
خ��ود فعالیت میکنن��د ،چراک��ه در تامین مواد
اولی��ه مورد نیاز خ��ود با چالش روبهرو ش��دهاند.
این تولیدکنن��دگان از ورق فوالدی بهعنوان ماده
اولیه تولید خود اس��تفاده و آن را از طریق بورس
کاال خریداری میکنند .اما در ماههای گذشته این
روند با چالشهای جدی روبهرو شده است.
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت در س��الهای
قب��ل و با هدف تعیین می��زان نیاز صنایع به مواد
اولیه ،س��امانه بهینی��اب را طراحی کرد .ظرفیت
تولیدی واحدها در این س��امانه مش��خص و مقرر
ش��د مواد اولیه براساس اطالعات درجشده در این
س��امانه ،در اختی��ار آنها قرار گیرد .اما متاس��فانه
س��امانه بهینیاب تاکنون نتوانسته آنطور که باید
در تامی��ن نیاز این بخش موفق عمل کند .اما اگر
این س��امانه بهدرس��تی فعالیت کن��د و در همین
حال ظرفیت اسمی و فعلی واحدها مشخص شود؛
بسیاری از مشکالت و ش��ائبههای موجود در این
حوزه برطرف خواهد شد.
ب��ا توجه به مش��کالتی ک��ه در نبود ش��فافیت
آماری برای تولیدکنن��دگان به وجود آمده ،مقرر
ش��ده کمیتهای ب��ا حض��ور نماینده س��ندیکای
تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل ف��والدی ،نماینده
شرکت فوالد مبارکه اصفهان بهعنوان بزرگترین
تولیدکنن��ده ورق ف��والدی کش��ور و همچنی��ن
نماین��ده س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان و نماین��ده معاونت ام��ور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تش��کیل ش��ود تا
ظرفی��ت واحده��ای تولیدکننده لول��ه و پروفیل
فوالدی ازس��وی این کمیته مجددا ارزیابی ش��ود
و مواد اولیه واحدها براس��اس نی��از دقیق آنها در
اختیارشان قرار گیرد.
با توجه به رش��د قابلتوجه نرخ تورم در کشور،
قیمت فروش م��واد اولیه مورد نیاز این صنعت به
مرات��ب افزایش یافته اس��ت .در چنین ش��رایطی
قیم��ت تمامش��ده تولی��دات افزای��ش مییابد و
بس��یاری از واحدها با مش��کل تامی��ن نقدینگی
روب��هرو خواهند ش��د .همه موارد یادش��ده روند
فعالیت فعاالن این صنعت را بیش از پیش دشوار
میکند.
گفتن��ی اس��ت تحریمهای بینالملل��ی از دیگر
موضوعاتی هس��تند که صنایع لول��ه و پروفیل را
مانند بسیاری دیگر از صنایع با چالشهای اساسی
روبهرو کرده اس��ت .این مشکالت در حالی وجود
دارند و رون��د فعالیت صنایع را متاثر میکنند که
س��ال جاری از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان
جه��ش تولید نامگذاری ش��ده اس��ت؛ بنابراین از
هم��ه سیاس��تگذاران انتظار میرود ب��رای رفع
چالشهای موجود و همچنین رفع مش��کالت این
حوزه تالش کنند .بهعالوه آنکه با دیدی فرابخشی
در مس��یر رفع چالشه��ای تولیدکنندگان لوله و
پروفیل فوالدی گام بردارند تا شاهد تداوم فعالیت
ای��ن صنایع باش��یم .توجه به ای��ن نکته ضروری
بهنظر میرسد که طی س��الهای گذشته صنعت
ساختوساز در کشور ما با رکود روبهرو شده است.
در چنین ش��رایطی ،میزان نیاز به لوله و پروفیل
ب��ه مراتب کمت��ر از ظرفیت صنای��ع تولیدکننده
محصوالت لوله و پروفیلی برآورد میشود؛ بنابراین
برای مصرف محصوالت تولید شده در این صنعت
باید به راهحلی مانند صادرات اندیشیده شود.
چنانچ��ه از ظرفی��ت تولی��د این صنای��ع برای
صادرات بهره گرفته ش��ود ،امکان تداوم تولید این
واحدها ادامه خواهد داش��ت .بهویژه که بس��یاری
از کش��ورهای همس��ایه ایران ش��رایط جنگی را
پشتسر گذاشتهاند و ساختوس��از در آنها رونق
دارد .در چنین ش��رایطی تولیدکنن��دگان لوله و
پروفیل در کش��ور ما میتوانند نیاز این کش��ورها
را برطرف کنن��د .بدون تردی��د تحقق این هدف
مزیته��ای متع��ددی را به دنب��ال دارد .ازجمله
آنکه به تکمیل زنجیره تولید ،ارزشآفرینی منجر
میش��ود .در ادامه نیز ارزآوری بیش��تری را برای
کشور به همراه خواهد داشت.

بینظمی در تأمین خوراک تولیدکنندگان آهن اسفنجی

قیمتی هس��تند .اگر زنجیره نتوان��د با ضرایب
قیمتگذاری مش��خصی فعالی��ت کند (به طور
مثال قیمتی که در س��ال  ۱۳۹۷نهایی ش��ده،
برای امسال نیز مصداق داشته باشد) ،نخستین
مجموعههای که در این شرایط متضرر میشوند،
تولیدکنندگان فوالد خواهند بود .بدیهی اس��ت
که تولیدکنندگان فوالدی به دنبال این هستند
که قیمتها افزایش نیابد ،اما توقع دارند ثبات و
شکلگیری نرخ عادالنه برای تمام زنجیره فوالد
محقق شود و در مقابل ،بازار آزاد نیز از معامالت
حذف شود.
دبیر انجمن س��نگ آهن ای��ران تصریح کرد:
تکنرخی بودن ضرایب قیمتی زنجیره فوالد به
سود تمام زنجیره فوالد خواهد بود .این موضوع
ربطی ب��ه بنگاهها و یا حلقهه��ای مختلف این
زنجیره ندارد.
عسکرزاده یادآور ش��د :انجمن سنگ آهن با
بررس��ی کارشناسی در اوایل امس��ال ،ضرایب
قیمتی مورد نظر خود را به مسئوالن امر اعالم
کرد .همچنان میان تولیدکنندگان سنگ آهن
و ف��والد ،ضرایب قیمتی م��ورد بحث بوده و در
این رابطه قرار اس��ت جلساتی با حضور انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران و مرکز پژوهشهای
مجلس و نیز س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران
برگزار شود.
وی عن��وان ک��رد :هم��ه فع��االن زنجیره به
دنبال این هس��تند که یک سیس��تم مهیا شود
تا ب��ر پایه آن تم��ام حلقههای زنجی��ره فوالد
بتوانند به صورت عادالنه ب��ه فعالیت بپردازند.
ب��ا اینجه ضرای��ب قیمتی اعالم ش��ده انجمن
تولیدکنندگان س��نگآهن ایران از قیمتهای
جهانی پایینتر اس��ت اما به نظر این انجمن با
این ضرایب میتوان زنجیره را متعادل و متوازن
کرد.
دبیر انجم��ن تولیدکنندگان عنوان کرد :باید
توجه داشت که اگر قرار است اصالح قیمت در
زنجیره رخ دهد ،باید مراقب وارد آمدن ش��وک
به بازار نیز باشیم.
ب��ا ای��ن ح��ال ،ش��وک ایج��اد ش��ده برای
مصرفکنن��ده س��نگ آهن چندان محس��وس
نیس��ت و بیشتر تولیدکننده این محصول است
که تحت تاثیر این تغییر قیمت قرار میگیرد.

 القاییها به فکر تأمین آهن اسفنجی
باشند

مدیرعامل ش��رکت فوالد غدیر نیریز در مورد
تخصیص س��همیه آهن اس��فنجی ب��ه واحدهای
ذوب القای��ی گف��ت :ف��والد غدی��ر نیریز طبق
برنامه سهمیه واحدهای ذوب القایی را تخصیص
میده��د .ام��ا پیشبینی این اس��ت ک��ه ظرف
دو س��ال آینده ،این واحدها اگر خود دس��ت به
س��رمایهگذاری نزنند ،در تأمین آهن اس��فنجی
با مش��کل روب��هرو میش��وند .علیرض��ا زاهدیان
ادامه داد :ظرفیت واحدهای ذوب القایی کش��ور،
 ۷میلیون تن در س��ال اس��ت .مبنای مجوز این
واحدها ،اس��تفاده از آهن قراضه ب��ه عنوان مواد
اولیه اس��ت اما چند سالی اس��ت که این واحدها
ب��ه دلیل قیمت باالی آهن قراضه به اس��تفاده از
آهن اس��فنجی رو آوردهاند .زاهدیان افزود :ما در
ف��والد غدیر نیریز در آین��ده کوتاه مدت و پس
از راهان��دازی واحد فوالدس��ازی ،آهن اس��فنجی
تولی��دی را خودم��ان مصرف میکنیم و ش��اید
حت��ی نیاز باش��د که از خ��ارج از مجموعه خود،
آهن اس��فنجی نیز خریداری کنی��م .با راهاندازی
واح��د فوالدس��ازی ،ما ف��روش آهن اس��فنجی
نخواهیم داش��ت و نمیتوانیم به واحدهای ذوب
القای��ی آه��ن اس��فنجی تخصیص دهیم .س��ایر

تولیدکنندگان آهن اسفنجی هم همین وضعیت
را دارند و پیشبینی این اس��ت که  2سال آینده،
این تولیدکنندگان آهن اس��فنجی برای عرضه به
واحدهای ذوب القایی نخواهند داشت .مدیرعامل
ف��والد غدی��ر نیری��ز گف��ت :پیش��نهاد میکنم
واحدهای ذوب القایی از همین االن به فکر باشند
و با تأس��یس کنسرسیوم در تولید آهن اسفنجی
موردنیاز خود سرمایهگذاری کنند تا در آینده در
تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبهرو نشوند.

 مواف�ق وض�ع ع�وارض صادرات�ی
نیستیم

زاهدیان درباره وضع ع��وارض  ۱۰درصدی بر
صادرات آهن اس��فنجی نیز خاطرنش��ان کرد :در
شرایطی که کش��ور با عدم ثبات بازار ارز روبهرو
اس��ت و دول��ت ب��ه درآمده��ای ارزی حاصل از
ص��ادرات غیرنفت��ی نی��از دارد ،وض��ع تعرفه بر
صادرات کار س��نجیدهای نیس��ت .دولت باید در
موضوع صادرات نقش تسهیلگیری داشته باشد
ن��ه اینکه عوارض وضع ش��ود .این که واحدهای
تولی��دی بتوانند ب��ا صادرات ،نی��از ارزی خود را
تأمی��ن کنن��د و حداقل ب��اری ب��ر دوش دولت
نباشند ،موضوع مثبتی است و به نظر من عوارض
وضع ش��ده بر صادرات آهن اس��فنجی ،مطابق با
نیازهای اقتصاد کشور نیست.

ساماندهی باطلههای معدنی در طرح جامع سرب و روی
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت
مهدیآباد گفت :خوشبختانه در زمینه تامین
آب مورد نیاز مجتم��ع معدنی مهدی آباد از
مس��یر خط انتقال آب ش��هر یزد ،پیشرفتی
باالی  ۶۰درصد وجود داشته است که شامل
 ۸۰کیلومتر مربع کانالکش��ی و  ۶۰کیلومتر
لولهگذاری در این مسیر میشود.
امین صف��ری در گفتوگو با فلزات آنالین
اظهارکرد :خوش��بختانه مراح��ل راهاندازی و
تکمیل فازهای مختل��ف در مجتمع معدنی
مه��دیآب��اد به س��رعت در ح��ال پیگیری
و انجام اس��ت که تا به ام��روز در این زمینه
پیش��رفتهای مناسبی را به ارمغان آوردهایم
و ب��ه زودی بای��د منتظ��ر خبره��ای جدید
و خوب��ی در ای��ن زمینه باش��یم .وی افزود:
یک��ی از کارهای مهمی ک��ه در زمینه تامین
آب مورد نیاز مجتمع مهدیآباد پیش��رفت
قابل توجهی داش��ته اس��ت ،میتوان به خط
انتقال آب از شهر یزد به این مجتمع معدنی
اشاره داشت .درحالحاضر پیشرفت در انتقال
ی آباد
خط لوله آب شهر یزد به مجتمع مهد 
به باالی  ۶۰درصد رس��یده اس��ت که شامل
تکمی��ل  ۸۰کیلومت��ر مرب��ع کانالکش��ی
میشود .مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و
باریت مهدیآباد گفت :در مسیر کانالکشی
انتق��ال آب از ش��هر یزد ب��ه مجتمع معدنی
ی آب��اد به می��زان  ۶۰کیلومت��ر مربع
مه��د 
لولهگذاری انجام شده است و امیدوار هستیم
که بتوانیم در اسرع وقت و به واسطه تکمیل
پروژه آبرس��انی ،مش��کالت ناشی از کمبود
آب در مهدی آباد را مرتفع نماییم.

صفری عن��وان ک��رد :درحالحاضر حدود
 ۶۸میلی��ون ت��ن عملیات باطلهب��رداری در
مجتمع مهدی آباد صورت گرفته اس��ت که
 4تا 5میلیون تن از میزان استخراج شده ،به
اکسید روی تعلق دارد که عیار ماده اکسیدی
روی به  ۳.۵درصد میرسد.
وی گفت :درحالحاض��ر همچنان منتظر
ف��رآوری س��ولفید روی هس��تیم .در واقع با
وجود دسترس��ی کامل به ای��ن ماده معدنی،
برنامهریزی ما طوری انجام شده است که به
محض آمادهسازی کارخانه ،استخراج آن نیز
آغاز میشود.

صف��ری بیان ک��رد :تا به ام��روز در بخش
کارخانجات مجتمع مهدی آباد ،پیشرفتهای
قاب��ل توجهی وجود داش��ته اس��ت .ازجمله
میتوان به آغاز مراحل اجرایی فونداس��یون
بخش سنگشکن اش��اره داشت که به نوعی
ما در اواس��ط این فرآیند ق��رار داریم .میزان
پیش��رفت فیزیکی ای��ن مرحله ح��دود ۲۸
درصد است که به طور کامل جزو فاز نخست
مجامع به حساب میآید.

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت
مهدیآب��اد اظهار ک��رد :ما ب��رای هر خاک
معدن��ی که باالی ی��ک درصد عیار داش��ته
باش��د ،برنامهریزی مدونی خواهیم داش��ت.
برنامهری��زی ما در ابتدا ب��ا دپو کردن آن در
محلهای تعیین ش��ده ای��ن مجتمع صورت
میگی��رد تا طب��ق زمانبندی تدوین ش��ده
بتوانیم از آن بهره کافی را داشته باشیم.
صفری یادآور شد :خاک معدنی با عیار یک

 پیش�رفت در ساخت کارخانجات
مهدی آباد

وی خاطرنش��ان ک��رد :در زمین��ه تکمیل
تجهی��زات کارخانج��ات نیز پیش��رفت قابل
توجهی بهدس��ت آمده اس��ت؛ به طوری که
امیدوار هس��تیم ت��ا پایان امس��ال که به نام
س��ال «جهش تولید» نامگذاری شده است،
تا حدود  ۸۰درصد پیش��رفت فیزیکی داشته
باشیم.
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت
مهدیآب��اد ادام��ه داد :تم��ام سیس��تمهای
موج��ود در مجموعه ش��امل فازه��ای اول و
دوم ،توس��ط یکی از بهترین برندهای معتبر
جهانی س��اخته و وارد مجتمع ش��ده است.
بنابراین از جنبه فناوری و ماشینآالت مورد
استفاده در مجتمع مشکل به خصوصی وجود
ندارد و تمام این تجهیزات در مس��یر تحقق
اهداف چشمانداز مجموعه مورد استفاده قرار
میگیرد.

  ۶۸میلی�ون ت�ن باطلهبرداری در
مهدی آباد

 خاک ب�ا عیار یک درص�د باطله
نیست

درصد به عنوان باطله محس��وب نمیشود و
به هیچ عنوان نمیت��وان ماده معدنی دارای
عی��ار یک درصد را باطله نامید .اگرچه خاک
معدن��ی دارای عی��ار یک درص��د به خودی
خ��ود ارزش چندانی ندارد ام��ا باید در نظر
داش��ت که با عملیات پرعیارس��ازی میتوان
ارزشافزوده دوچندانی به مواد معدنی دارای
عیار پایین بخشید.
وی تاکید ک��رد :در مجتمع معدنی مهدی
آب��اد برنامهریزی به گونهای بوده که اگر مواد
معدنی اس��تخراج شده دارای عیار باالی یک
درصد باش��د ،به عنوان ماده معدنی دپو شده
و برنامه مشخصی برای آن تدوین میشود.

 فرآوری باطلههای معادن استان
زنجان

مدی��ر مجتم��ع معدن��ی س��رب و روی و
باریت مهدیآب��اد اذعان کرد :معدن انگوران
به عنوان یک��ی از پرعیارتری��ن معادن روی
جهان محس��وب میشود که درحالحاضر به
دلیل کاهش منابع پرعیار اکسیدی ،میتوان
از باطلهه��ای مواد معدنی آن ب��ه دلیل دارا
بودن عیار کافی برای استحصال سرب و روی
استفاده بهینه داشت.
صف��ری اظهار ک��رد :یک��ی از برنامهها در
طرح جام��ع س��رب و روی کش��ور ،تدوین
دقیق برنامهای مش��خص برای س��اماندهی
ب��ه باطلهه��ای معدنی اس��تخراج ش��ده از
معادن کش��ور اس��ت .ب��ه این ترتی��ب ،هم
باطلههای معادن و هم باطلههای موجود در
کارخانجات معدنی واقع در استان زنجان که
دارای مقادیر قابل توجهی فلز روی و س��ایر
عناصر هس��تند ،از لحاظ می��زان این ذخایر،
عیار و نحوه جداس��ازی آنها ،مورد بررس��ی
قرار میگیرند و برای فرآوری آنها برنامهریزی
انجام میشود.
الزم ب��ه توضی��ح اس��ت که ظرفی��ت فاز
نخست مجتمع معدنی سرب و روی و باریت،
تولید  ۲۰۰هزار تن کنس��انتره روی (با عیار
۳۵درصد) است که اکنون بیش از ۲۰درصد
پیش��رفت داش��ته و پیشبین��ی میش��ود،
پیش��رفت آن تا پایان امس��ال ب��ه ۳۵درصد
برسد.

