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معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت:

صادرات صنایع معدنی کاهش 
نخواهد یافت

معاون امــور معــادن و صنایع معدنــی وزیر 
صمت گفت: بازار عراق و افغانســتان دو بازار خوب 
برای سنگ های ایران هســتند در تالش هستیم 

صادرکنندگان را در این راستا حمایت کنیم.
به گزارش روزنامه توسعه ایرانی، نشست خبری 
معاون امور معادن و صنایــع معدنی وزیر صمت با 
اصحاب رســانه با موضوع تبیین برنامه و تشریح 
عملکرد معاونت معدنی در وزارت صمت برگزار شد.

در این نشست جعفر ســرقینی از صادرات 8.5 
میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی در سال 
گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته بخش معدن 
عالوه بر تامین نیاز داخل توانست مقدار قابل توجهی 

صادرات انجام دهد.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در بخش معدن گفت: با وجود تحریم های موجود 
صادرات ما در سال جاری کمتر از سال 97 نخواهد 

بود.
وی با بیان اینکه در تامین نیاز داخل کاســتی 
نخواهیم داشت گفت: در حوزه فوالد به رغم تامین 
نیاز داخل با وجود نوسانات زیاد و تحریم ها توانستیم 

8.5 میلیون تن فوالد صادر کنیم.
سرقینی در ادامه نشســت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر کمبود زغال ســنگ در سال آینده گفت: 
سال گذشته بر خالف انتظارات 200 هزار تن بیشتر 
از سال 96 تولید داشته ایم امسال نیز تولید ما به یک 
میلیون و 600 هزار تن خواهد رسید اگر ذوب آهن 
زرند راه اندازی شــود قطعا با کمبود با زغال سنگ 

روبرو خواهیم شد.
سرقینی درباره ایجاد مزاحمت مجوز و پروانه 
اکتشاف سنگ های تزئینی از سوی ادارات محلی 
گفت: هنگامی که مجوز و پروانه اکتشافی از سوی 
وزارت صمت صادر می شــود هیچ نهاد و ارگانی 
اجازه دخالت و ایجاد مزاحمت نــدارد زیرا این 
مجوز پس از استعالم از سوی ادارات مربوطه مانند 
محیط زیست صادر می شود که متاسفانه مواردی 
از این قبیل مزاحمت ها دیده شده است که تالش 

داریم این مشکل به حداقل برسد.
وی درباره مشکالت بخش معدن در بازارهای 
جهانی گفت: خوشــبختانه ما در صنایع معدنی 
مانند فوالد، سیمان، مس و ... مازاد بر نیاز داریم 
این امر از یک نظر باعث برتری این صنعت شده 
است؛ اما در شرایط تحریمی برای تولیدکنندگان 
این نگرانی را ایجــاد می کند که چگونه می توان 
این مازاد را صادر کــرد. برای این موضوع در نظر 
داریم تولیدکنندگان را به طور مستقیم با صادرات 
ارتباط دهیم. همچنین ســعی شده قیمت پایه 
صادراتی به روز شود تا صادرکنندگان با آرامش 

خاطر صادرات انجام دهند.
    

دوراهی تولید یا واردات 
ماشین آالت سنگین معدنی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان 
ماشین آالت ســنگین معدنی، ســاختمانی و 
راهسازی با بیان اینکه یافتن مسیر تولید قطعات 
این محصوالت حداقل یک سال طول می کشد، 
گفت: وزارت صنعت،  معدن و تجارت معتقد است 
این قطعــات باید در داخل تولید شــود اما تا آن 
زمان برخی از این ماشین آالت باید در کارگاه ها 

بخوابند.
عبدالرضا صالحی یکی از مهم ترین مشکالت این 
صنعت را دشواری های تأمین قطعات یدکی عنوان 
و اظهار کرد: ماشین آالتی که پیش از این وارد کشو 
شدند نیاز به قطعات یدکی دارند که طی مکاتباتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت این مسئله را مطرح 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه برخی از انواع ماشین آالت 
سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی روزانه 
حداقل ۱8 ســاعت کار می کننــد، اظهار کرد: 
این ماشین آالت نیاز به قطعات یدکی دارند اما 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم کرده که 
تأمین این قطعات باید به تولیدکنندگان داخلی 
سپرده شود تا امکان تولید آن ها در داخل کشور 

فراهم شود.
وی با بیان اینکه در میان حوزه های اقتصادی، 
بخش معدن هنوز تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته، 
تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش معدن و صادرات 
در این بخش در جهت افزایش ارزآوری به کشــور 

استفاده کنیم.
دبیر انجمن تولیدکننــدگان و واردکنندگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی 
با بیان مشکالتی که در زمینه ثبت سفارش کاال و 
تأمین ارز بــرای واردات قطعات یدکی وجود دارد، 
اظهار کرد: وزارت صنعت، معــدن و تجارت باید با 
همکاری بانک مرکزی خط اعتباری در نظر بگیرند 
که قطعات و لوازم یدکی ماشــین آالت به کشــور 

وارد شود.
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اخبار فوالد

  با بهره بــرداری از پــروژۀ احداث 
پست های برق شــهید خرازی فوالد 
مبارکه، تغذیۀ پایدار انرژی الکتریکی 
سایت شهید خرازی و پایداری شبکۀ 
برق پیشــین فوالد مبارکه از طریق 
تغذیۀ بخشــی از بارهای آن شــبکه 

محقق شد.
مدیر اجرای پروژه هــای انرژی و 
ســیاالت فوالد مبارکــه ضمن اعالم 
این خبر و با اشــاره به اهمیت اجرای 
این پروژه گفت: احداث پروژۀ مذکور 
در بهمن ماه سال ۱393 در زمینی به 
مساحت بالغ بر ۱00 هزار مترمربع و با 
سرمایه گذاری بالغ بر 2700 میلیارد 
ریال در سایت شهید خرازی شروع شد 
و در بازۀ زمانی چهار سال تکمیل شد و 

به بهره برداری رسید.
علیرضا استکی تصریح کرد: عمدۀ 
مشکالتی که قبل از احداث این پست 
در شــبکۀ برق فــوالد مبارکه وجود 

داشته است عبارت بود از:
تکمیل ظرفیــت حرارتی خطوط 
انتقال برق 400 کیلوولت فوالد مبارکه 
به گونه ای که هنگام تعمیر و سرویس 
دوره ای خطوط، اعمــال محدودیت 
برق بــه فوالدســازی اجتناب ناپذیر 
بود.تکمیل ظرفیت تجهیزات شبکۀ 
برق قبلی فــوالد اعــم از ترانس های 
قــدرت و نیروگاه ها به گونــه ای که با 
خروج از ســرویس یکی از تجهیزات، 
بخش زیادی از مصارف خطوط تولید 
دچار قطعــی برق و یــا کاهش تولید 
می شــدند. همچنین کاهش قابلیت 
اطمینان شــبکۀ برق فوالد مبارکه به 
علت تمرکز بیش ازحد بارها در پست 
MIS۱ و باال بودن احتمال فروپاشی 
شــبکۀ الکتریکی و قطعی برق کامل 
و در نهایت عدم امکان تغذیۀ بارهای 
الکتریکی جدید )نظیر نورد گرم شماره 

2، توسعۀ آهن سازی و...(
مدیر اجرای پروژه هــای انرژی و 
ســیاالت فوالد مبارکــه در خصوص 

مزیت های اجرای ایــن طرح گفت: با 
اجرای این پست فشــار قوی، عالوه بر 
برطرف شــدن موارد بــاال، باتوجه به 
اصل مهم پدافند غیرعامل در صورت 
بروز مشکالت فنی در شبکۀ برق قدیم 
شرکت از وارد آمدن هرگونه خسارت 

احتمالی پیشگیری خواهد شد.
وی از پست کلیدزنی 400 کیلوولت 
زنده رود )AIS( با هدف اتصال شبکۀ 
برق شهید خرازی به شبکۀ سراسری، 
پست مبدل 400/63 کیلوولت شهید 
 )GIS( خرازی شامل ایستگاه گازی
موسوم به NIS2 و ترانسفورماتورهای 
کاهنده و پست کلید زنی 63 کیلوولت 
شــهید خرازی از نوع فضای بســته 
موسوم به MIS2 به عنوان بخش های 

اصلی این پست یاد کرد.
استکی با بیان این که کلیۀ مراحل 
محاســبات، طراحی، نصب، تست و 
راه اندازی پروژه به دست متخصصان 
داخلی با بیش از 730،000 نفرساعت 
انجام شده خاطرنشان کرد: بیش از 60  
درصد تجهیزات این پســت از داخل 
کشور تأمین شده که انتقال دانش فنی 
و اشــتغال زایی قابل توجهی به همراه 

داشته است.
وی افــزود: مراحل راه انــدازی و 
بهره بــرداری از پروژه به این شــرح 
بوده اســت: برق داری پست کلیدزنی 
400 کیلوولت زنــده رود؛ برق داری 
پســت گازی 400 کیلوولت شــهید 
خرازی؛ برق داری ترانسفورماتورهای 
کاهنده و پست کلیدزنی 63 کیلوولت 
شــهید خرازی و انتقــال تغذیه برق 
مگامدول های احیامســتقیم شهید 

خرازی به پست جدید.
تشــریح وضعیت فعلی این پروژه 
بخش دیگری از سخنان استکی بود. 
وی در ایــن خصوص گفــت: در حال 
حاضر، تغذیــۀ بــرق مگامدول های 
احیا مستقیم شــهید خرازی که قبال 
به صورت موقت از پست MIS۱ برقرار 

بوده به پســت MIS2 منتقل شده 
و حدود 40 مگاوات از بار شــبکۀ برق 
قدیمی فوالد مبارکه کاســته شــده 
اســت. همچنین بارهای واحدهای 
گندله سازی و مدول های احیا مستقیم 
نیز در آینده به پســت جدید منتقل 
خواهد شــد و تغذیۀ برق نــورد گرم 
شــماره 2 نیز در آینده از محل پست 
جدیــد پیش بینــی گردیده اســت. 
در حــال حاضر ظرفیت نصب شــدۀ 
تجهیزات در این پروژه 500 مگاولت 
آمپر اســت که تا ۱500 مگا ولت آمپر 

قابلیت توسعه دارد.
وی در ادامه از ایــن طرح به عنوان 
یکی از موفق ترین پروژه های اجراشده 
در فوالد مبارکه نام برد و اظهار داشت: 
به منظور اســتفادۀ حداکثری از توان 
تولید داخلی، برخی از تجهیزات پروژه 
به رغم داشــتن امکان تأمین خارجی 
پیش بینی شده در قرارداد، بومی سازی 
شــدند که مهم ترین آن ها عبارتند از: 
 Fault( سیستم ثبت خطاها و وقایع
Event Recorder &( پســت 
MIS2؛ تغییــر ســازنده از زیمنس 
آلمان به بهینه نیرو؛ راکتورهای سری 
6/6 کیلوولت؛ تغییر ســازنده از ترنچ 
اتریش بــه فراپیام؛ تابلــوی میمیک 
موزاییکی؛ تغییر ســازنده از دوموی 

ایتالیا به طرح نیرو.
استکی در همین خصوص افزود: 
بومی سازی موارد فوق، عالوه بر کاهش 
وابستگی به ســازندگان خارجی در 
بهره بــرداری و تعمیــرات آینــده، 
صرفه جویی ســرمایه گذاری بالغ بر 
40 میلیارد ریــال به دنبال داشــته  
و پــس از بهره برداری بــرای 75 نفر 
به طورمســتقیم فرصت شغلی ایجاد 

کرده است.
ساخت اولین ضخامت سنج گامای 
خاورمیانه در شرکت فوالد مبارکه 
اولیــن ضخامت ســنج گامــای 
محصوالت گرم فوالدی کشور با تکیه 

بر دانش فنــی متخصصــان داخلی 
شــرکت فوالد مبارکه بــا موفقیت 

بومی سازی شد.
کارشناس تعمیرات سیستم های 
اندازه گیــری نورد گــرم ضمن اعالم 
این خبر افزود: تولید محصول مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی و تأمین 
درخواست مشتری، به خطوط تولید 
مدرن و تجهیزات دقیق اندازه گیری 
نیاز دارد؛ به همین منظور در خطوط 
نورد گرم، دستگاه  های ضخامت سنج 

از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
وی با بیان این که در خروجی نورد 
نهایی یک ضخامت سنج گامای ساخت 
شــرکت توشــیبای ژاپن قرار داشت 
افزود: قسمت محاسبات این تجهیز به 
دلیل استهالک و آنالوگ بودن در سال 

۱39۱ از مدار بهره برداری خارج شد.
حسن اصغری پور در تشریح روند 
ساخت این تجهیز افزود: پس از تهیه 
نقشــۀ C-Frame، ســاخت آن در 
دســتور کار تعمیرگاه مرکــزی قرار 
گرفت. در ادامه قطعــات موردنیاز از 
داخل کشــور تهیه و مونتاژ شد. پس 
از آن تابلوی کنترل تهیه و در ســالن 
برق نصب گردیــد و کابل های موقت 
تا C-Frame کشیده شد. در همین 
PC- راستا با توجه به استراتژیک بودن

Base کامپیوتر سرور و نرم افزارهای 

موردنیاز تهیه شــد. وی خاطرنشان 
کرد: پس از اقدامات فوق، اندازه گیری 
ضخامت با ســورس گاما و آشکارساز 
Ion-Chamber آغاز شد که با بروز 
مشکالت بعدی، تصمیم بر آن شد که 
از آشکارساز Scintillator استفاده 
شود. پس از نصب آشکارساز الزم بود 
سیگنال آنالوگ خروجی به دیجیتال 
تبدیل شود تا در سیستم کنترلی که بر 
پایۀ PC طراحی شده بود قابل استفاده 
باشد. در ادامه، برطرف کردن مشکالت 
تقویت کنندۀ نوری که نیاز به ولتاژ باال 

داشت در دستور کار قرار گرفت.
پس از آماده سازی این مراحل، نوبت 
به انتخاب روش اندازه گیری ضخامت 
شــد. نظر به تجربیات و مســتندات 
مربوط به ضخامت  سنج های موجود، 
روش اندازه گیــری »میزان تضعیف« 
برای ضخامت سنجی انتخاب و برنامۀ 
مربوط به آن نوشــته شــد. در نهایت 
پس از انجــام آزمایش هــای الزم به 
صورت ســرد و اطمینــان از عملکرد 
صحیــح آن، تجهیز به خــط منتقل 
شــد و اتصاالت موردنیاز آن مثل آب 
خنک کاری، کابل های برق و شــبکه 
برقرار گردید و تجهیز با حمایت جدی و 
قبول خطرات مرتبط، توسط مدیریت 
ناحیه و همکاری سایر بخش ها، تست 
گرم را با موفقیت پشت سر گذاشت و 
خوشــبختانه نتایج اندازه گیری  ها در 
مقایسه با ضخامت ســنج های دیگر 
رضایت بخــش بود و عملکرد بســیار 

خوب تجهیز را نشان می داد.
اصغری پور با تأکید بــر این که در 
این پروژۀ بزرگ عالوه بر رفع مشکالت 
ناشــی از توقف تجهیــز و خط تولید، 
از خروج حدود 240 هــزار یورو برای 
خرید هر تجهیز جلوگیــری و دانش 
فنی ساخت این تجهیز نیز بومی سازی 
شد، گفت: این موفقیت با همکاری و 
همدلی همکاران گرامی از تعمیرات 
سیســتم های اندازه گیری نورد گرم، 
کنترل پروســس، تعمیرگاه مرکزی، 
آزمایشــگاه پرتــوزا و الکترونیک و 
حمایت های مدیریت ناحیه به دست 
آمد که از همۀ این عزیــزان قدردانی 

می کنیم.
در همین خصوص امیر گودرزی، 
رئیس کنترل فرآیند نورد گرم افزود: 
انجــام این فعالیت های مهندســی و 
نوآورانه در واحــد از آن جهت باارزش 
است که در زمانی که با محدودیت  در 
انتقال دانش فنی و تجهیزات مواجهیم، 
می توانیم با استفاده از هوش و استعداد 
ذاتی و فعالیت های همکاران بر بسیاری 

از مشکالت پیش رو غلبه کنیم.
علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیۀ نورد 
گرم نیز ضمن تبریــک این موفقیت 
گفت: محدودیت های سال های اخیر 
نه تنها باعث توقف کار و تولید در فوالد 
مبارکه نشد، بلکه شرایطی فراهم کرد 
که کارکنان با اتکا به دانش فنی بومی 
بســیاری از تجهیزات را بومی سازی 

کنند و بومی ســازی ضخامت ســنج 
مذکور کــه ممکن بود بــه موضوعی 
بحرانــی مبدل گردد، خوشــبختانه 
با اتکا بــه دانش فنــی و تجربه تیمی 
بعد از چندین مــاه تالش بی وقفه این 
اراده و تصمیم به نتیجه رســید و این 
ضخامت سنج با موفقیت کامل در مدار 
بهره برداری قرار گرفت. کســب این 
موفقیت بزرگ را به همۀ کارکنان فوالد 
مبارکه و مخصوصا تیم مهندســی و 
متخصص نورد گرم تبریک می گوییم.

 رشد 11 درصدی 
تولید محصوالت نورد سرد 

با همت کارکنان سختکوش ناحیۀ 
نورد سرد در دوماهۀ اول سال »رونق 
تولید«، میزان تولید محصوالت سرد 
در این ناحیــه با ۱۱ درصد رشــد در 
دوماهه اول ســال جاری به 274 هزار 

تن رسید.
مدیر ناحیۀ نورد سرد ضمن اعالم 
این خبر گفت: محصوالت پوشش دار 
به طورمتوسط 4 درصد رشد داشته و 
تولید آن به 70 هــزار تن طی دوماهۀ 
ابتدایی ســال جاری رســیده است. 
ضمن این که میــزان تولید محصول 
قلع اندود به رشــد قابل توجه 9 درصد 

رسیده است.
سید مهدی نقوی از کاهش توقفات 
خطوط ناحیــۀ نــورد، افزایش تن بر 
ساعت تولید، بهبود برنامه ریزی تولید 
و حمل محصول به عنــوان مهم ترین 

دالیل کسب این رکورد یاد کرد.
وی افـــزود: باتوجه بــه اختالف 
قیمــت محصوالت داخلی و مشــابه 
خارجی و عزم کشــور بــرای کاهش 
واردات محصوالت سرد و جلوگیری از 
خروج ارز، تولید حداکثری محصوالت 
کیفی در ســال 98 به منظــور تأمین 
نیاز مشتریان پایین دست در دستور 
کار ناحیۀ نورد ســرد فــوالد مبارکه 

قرار گرفت.
مدیــر ناحیۀ نورد ســرد از صنایع 
خودروســازی، تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، فیلترســازان، بشکه سازان و 
سایر صنایع پایین دســتی به عنوان 
مشــتریان عمدۀ ناحیۀ نورد سرد نام 
برد و گفــت: برنامه ریزی برای تداوم و 
بهبود هرچه بیشتر ظرفیت تولید در 

این ناحیه در حال انجام است.

با اتکا به توان متخصصان داخلی صورت گرفت؛

بهره برداری از پست های برق 400 و 63 کیلوولت در فوالد مبارکه

خبر

به گفته رئیس انجمــن صادرکنندگان 
سرب و روی ایران، همکاری و حمایت وزارت 
صمت برای افزایش صادرات در حوزه صنایع 
معدنی رویکردی بسیار کارآمد و مفید است 
اما به شرط آن که عملی نیز شود و بهتر است 
که به رفع موانع صادراتی به شیوه های دیگر 

پرداخت.
چندی پیش رضا رحمانی - وزیر صنعت 
و معدن و تجارت - در دیدار با اعضای انجمن 
ســرب و روی ایران بر توجه ویژه به صادرات 
بیش تر محصــوالت صنایع معدنــی و لزوم 
ایجاد ارزش افزوده تاکید و اعالم کرده است 
که این موضوع همواره از اولویت های کاری 
ما بوده است و در این زمینه برنامه های ویژه 

نیز داریم.

به دنبال این موضوع حسن حسینقلی- 
رئیس هیأت مدیــره انجمن صادرکنندگان 
سرب و روی ایران- در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: این که دولت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تصمیم گرفته که صنایع معدنی را در 
امر صادرات کمک کرده و قصد حمایت از آن 
را دارد اما این موارد تنها در مقطع حرف باقی 

مانده و در عمل اتفاقی رخ نمی دهد.
وی افزود: در حال حاضر عمل وزارت خانه 
این است که در شورای اقتصاد هیأت وزیران 
تصویب کرده اند که صادرات مشمول هشت 
درصد عــوارض شــود. چند روز گذشــته 
هم نامه ای ارســال شــده که تنها واحد نوع 
مــاده معدنی تولیــد که تولید داشــته اند، 
می توانند صادر کنند. به طــور مثال اکنون 

تولیدکنندگان آهنی فقط می توانند شمش 
آهن را صادر کنند. ما نیز دســتور می گیریم 
که تنها تولیدکنندگان کنسانتره هستند که 

می توانند صادرات داشته باشند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان 
سرب و روی ایران تصریح کرد: این در حالی 
است که واضح است که همه تولیدکنندگان 
توان صــادرات کاالی خــود را ندارند و این 
موضوع می تواند علل مختلفی از جمله امکان 
صادرات یا توان مالی آن را ندارند، داشــته 
باشد. در اینجا صادرکننده ای وجود دارد که 
محصول را از تولیدکننده خریداری کرده و 

صادر می کند.
حســنقلی تاکید کرد: این که قرار باشد 
صادرات را محــدود کنیم به ایــن که تنها 

تولیدکننده بتواند صادرات داشــته باشد، 
تصمیم درستی نبوده است. عالوه بر این اگر 
قرار است حمایتی صورت گیرد، آن حمایت 

باید عملی و اجرایی باشد.
وی افــزود: به طــور مثال ایــن حمایت 
می توان از این دســت باشــد که چند سال 

حقوق دولتی از معادن دریافت نشود و کسانی 
که صادرات انجام می دهد، از پرداخت مالیات 
عملکرد، عــوارض صادرات، حــق بیمه و... 
معاف شوند. در این صورت است که می توان 
 در ایــن زمینه گفــت که اتفاقــات مؤثری 

خواهد افتاد.

حمایت از صادرکنندگان در حد حرف نماند

بومی سازی در بخش برق، 
عالوه بر کاهش وابستگی 
به سازندگان خارجی در 
بهره برداری و تعمیرات 

آینده، صرفه جویی 
سرمایه گذاری بالغ بر 

40 میلیارد ریال به دنبال 
داشته  و پس از بهره برداری 
برای 75 نفر به طورمستقیم 

فرصت شغلی ایجاد کرده 
است

با بهره برداری از پروژۀ 
احداث پست های برق 

شهید خرازی فوالد 
مبارکه، تغذیۀ پایدار انرژی 

الکتریکی سایت شهید 
خرازی و پایداری شبکۀ 

برق پیشین فوالد مبارکه 
از طریق تغذیۀ بخشی از 
بارهای آن شبکه محقق 

شد
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