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پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران برگزار شد؛

»آلومینیوم در جستجوی
 توسعه و ارتقاء آینده«

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران 
)iiac2018( با شــعار »آلومینیوم در جستجوی توسعه 
و ارتقاء آینده« در راســتای تحقق سیاســت های کالن 
اقتصادی کشور و توسعه امر تولید و اشتغال زایی با تاکید 
بر جذب ســرمایه خارجی و فراهم سازی شرایط مناسب 
جهت حضور صاحبان صنایع و بزرگ ترین شــرکت ها و 
مراکز فعال در صنعت آلومینیوم، 4 تا 6 اردیبهشت 1397 

در هتل المپیک تهران برگزار  شد.
به گزارش خبرنگار پنجره  ایرانیان، این رویداد به همت 
مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران وابســته به دانشگاه علم 
و صنعت ایران و همکاری ایمیدرو، هر دو ســال یک بار 
با مشارکت گســترده صنعتگران و دانشگاهیان داخلی و 
خارجی برگزار می شــود. حضور بزرگان صنعت آلومینیوم 
داخلی در زمینه های مختلف اعم از انواع شمش ها، ورق، 
سیم و کابل، پروفیل و صنایع پایین دستی آن ها، موجبات 
رونــق بیش ازپیش این نمایشــگاه و کنفرانس را فراهم 

آورده بود.
هــدف از برگــزاری کنفرانس و نمایشــگاه آلومینیوم 
ایران یادآوری اهمیت این صنعت به مســئوالن کشــور 
اســت. درحال حاضر الزمه  تولید آلومینیوم داشتن معادن 
بوکسیت نبوده، بلکه در اختیار داشتن انرژی ارزان است. 
مزیت اصلی کشــور ایران در این زمینــه، بهره مندی از 
انرژی ارزان قیمت نفت و گاز است و امیدواریم مسئوالن 
به جای صادرات مســتقیم گاز، بهره برداری حداکثری از 
میدان های مشترک گازی، تولید برق و درنهایت تولید و 
صادرات آلومینیوم را در دستور کار قرار دهند. بزرگ ترین 
هدف از ایــن گردهمایی بحث و تبادل نظر درباره آخرین 
یافته ها و پیشرفت ها در کلیه زمینه های آلومینیوم اعم از 
تولید، فرآوری و کاربرد و امکان ســرمایه گذاری مطمئن 
در صنعت آلومینیوم ایران اســت که در این راســتا 12۰ 
چکیده مقاله و 88 مقاله کامل به دبیرخانه این کنفرانس 
ارســال شــد که از این تعداد 7۵ مقاله که درزمینه های 
مواد پیشــرفته، ریخته گری و انجماد، خوردگی و عملیات 
ســطحی، عملیات حرارتی، فلزکاری و خواص مکانیکی، 
متالورژی پــودر، مواد خام و تکنولــوژی احیاء، بازیافت، 
شبیه ســازی و اتوماسیون و جوشــکاری بود، پذیرفته و 
ارائه شد. ارائه تکنولوژی های توسعه یافته درزمینه مواد و 

صنایع معدنی آلومینیوم و تاکید بر ایجاد فرصت همکاری 
متقابل مابین بزرگان صنایع ایران با تمامی کشــورهای 
فعــال در این عرصه، از دیگر اهداف برگزاری این رویداد 

بوده است.
نمایشــگاه این دوره، در فضایی بالغ بر 3۰۰۰ مترمربع 
و با حضور بیش از 9۰ شــرکت داخلی و خارجی در چهار 
سالن نمایشگاهی برپا شد. بزرگان صنایع آلومینیوم کشور 
و شرکت های وابسته در نمایشگاه منحصربه فرد آلومینیوم 
ایــران حضور یافته و بیش از 3۰ شــرکت بین المللی نیز 
آخرین دســتاوردها، فناوری ها، خدمــات و محصوالت 

مربوط به آلومینیوم و صنایع وابسته را ارائه دادند.
در حاشــیه پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی 
آلومینیوم ایــران، دوره های آموزشــی متعددی از طرف 
اســتادان برجســته بین المللی تدارک دیده شــده بود که 
موردتوجه عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت آلومینیوم 
کشــور قرار گرفت. در روزهای 1 تا 3 اردیبهشــت و در 
محل دانشگاه علم و صنعت ایران کارگاه های آموزشی با 
عناوین عملیات سطحی و آندایزینگ آلومینیوم با حضور 
دکتر جودی رونگه از آمریکا و دکتر مارسلو روسی از ایتالیا، 
تکنولوژی احیاء آلومینیوم با حضور پروفســور بری ولچ از 
نیوزیلند و پروفسور پیتر پولیاکوف از روسیه، نگرشی نوین 
در ذوب، آلیاژسازی و ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن 
توسط دکتر مهدی میراسماعیلی، مواد ساندویچ )ساندویچ 
پنل ها( و کاربرد آن ها در قطعات سبک وزن خودروسازی، 
هوافضا و پزشــکی با حضور پروفسور هاینز پالکوفسکی 
از آلمان و پروفســور عادله کارادو از فرانســه و همچنین 
بررســی تحوالت و خواص دیرگدازهای مصرفی صنعت 

آلومینیوم توسط دکتر حسین سرپولکی برگزار  شد.
پنل های تخصصی کنفرانس نیز با محوریت مشکالت 
و معضــالت بنیادین صنعت آلومینیوم تنظیم شــده بود 
کــه با حضــور چهره هــای صنعتی و مدیریتــی به این 
چالش ها پرداخته شــد و بحــث و تبادل نظر متخصصان 
و شرکت کنندگان به دســتاوردهایی در راستای حل این 

مشکالت نیز منتهی شد.
 محورهای کنفرانس

ســرمایه گذاری خارجی گســترده در صنعت آلومینیوم 
ایران، آلومینیوم و بازارهای مربوط به آن، پیشــرفت های 

آتــی در تولید آلومینیــوم و کاربردهــای آن، تکنولوژی 
اِحیای آلومینیوم، مواد خام، ریخته گری و اِنجماد، خواص 
مکانیکی و شکل دهی، بازیابی و محیط زیست، متالورژی 
پودر، نانوتکنولوژی، عملیات حرارتی، جوشکاری و اِتصال، 
مواد کامپوزیتی، مواد دیرٌگداز، خوردگی و مهندسی سطح، 
شــبیه سازی و اٌتوماســیون و مدیریت مصرف انرژی در 
صنایع آلومینیــوم، از جمله مهمترین محورهای پنجمین 

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران بود.
 آغاز به کار کنفرانس و نمایشگاه

پنجمین نمایشــگاه و کنفرانس دوســاالنه بین المللی 
آلومینیوم ایران، روز ســه شــنبه 4 اردیبهشت ماه 97 
با همکاری سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( و دانشــگاه علم و صنعت ایران 

بازگشایی شد.
 سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری

در آیین گشــایش پنجمیــن نمایشــگاه و کنفرانس 
بین المللی آلومینیوم ایران، معاون طرح های توسعه معدن 
و صنایــع معدنی ایمیدرو اظهار کرد: در صنعت آلومینیوم 
کشور تا پیش از این حدود 2/۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 



شده اما بر اساس برنامه ریزی های ایمیدرو قرار است این 
میزان سرمایه گذاری به حدود 6 میلیارد دالر برسد.

اردشیر سعدمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس 
برنامه ریزی هایی که ایمیدرو انجام داده، قرار است ظرفیت 

آلومینیوم کشور را به 1/۵ میلیون تن در سال برسانیم.
وی در ادامــه اظهار کرد: خوشــبختانه این عنصر در 
بخش معدن نیز در کنار صنعت به کار می رود و در صنعت 
تجهیزات پزشــکی استفاده می شود. آلومینیوم با جذابیتی 
که دارد در بخش معدن نیز دارای کاربرد است. پوکه های 

چاشنی انفجاری در معادن از جنس آلومینیوم است.
سعدمحمدی همچنین خاطرنشــان کرد: اتحادیه اروپا 
2۰ عنصر را به عنوان عناصر اســتراتژی اعالم کرده که 
آلومینیوم نیــز در میان آن ها قرار دارد. در ســال 2۰16 
میالدی، میــزان تولید جهانی این فلز ۵8 میلیون تن بود 
و ســال گذشــته میالدی به باالی 64 میلیون تن ارتقا 
پیدا کرد. در ســال جاری میالدی، بحث برای رســیدن 
به باالی 68 میلیون تن اســت و برنامه ها برای رســیدن 
بــه 88 میلیون تن در افق ســال 2۰2۵ میالدی )14۰4 

خورشیدی( است.

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو 
در ادامه افزود: بر اساس آخرین پیش بینی، سرانه مصرف 
آلومینیوم برای هر نفر در ایران به 1۰ کیلوگرم در ســال 
2۰2۵ ارتقا می یابد و به این مفهوم است که در این سال 

سرانه مصرف ایران به ۵4۰ هزار تن خواهد رسید.
ســعدمحمدی در ادامه با اشاره به طرح های توسعه ای 
که درزمینه آلومینیوم در دســت اقدام است، خاطرنشان 
کرد: آلومینیوم جنوب )سالکو( یکی از طرح های توسعه ای 
آلومینیوم اســت که با سرمایه گذاری 1/2 میلیارد دالر در 
حال اجراســت. این طرح 48 درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته و اوایل سال 98 فاز نخست آن با تولید 3۰۰ هزار 
تن به بهره برداری خواهد رســید و جاجرم نیز با ظرفیت 
4۰ هزار تن وارد مدار تولید خواهد شــد. تا ســال آینده 
ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به 8۰۰ هزار تن خواهیم 
رساند و البته قصد داریم در چند سال آینده، آن را به 1/۵ 
میلیون تن برســانیم. وی یادآور شد: حوزه آلومینیوم باید 
در همه ابعاد گسترش یابد که یکی از آن ها تربیت نیروی 

متخصص است و در این زمینه باید برنامه داشته باشیم.
 جابه جایی به کمترین میزان برسد اما درباره آلومینیوم 

بهتر اســت کارخانه در منطقه ای باشد که انرژی ارزان تر 
اســت زیرا 4۰ درصد از نرخ تمام شده آلومینیوم به انرژی 
برمی گــردد. ازاین رو اگر قرار اســت بــرای کارخانه ای 
برنامه ریزی کرده و آن را بسازیم بهتر است در منطقه ای 
واقع شــود که مصرف انرژی پایینی داشــته باشــد. وی 
در ادامــه افزود: در ایران از منابــع خدادادی گاز بهره مند 
هستیم. در ســال های گذشته بیش از ۵۰ درصد مصارف 
انرژی، برقابی بود اما به تدریج رو به کاهش رفت و امروز 
جهت گیری به ســمت استفاده از گاز است و ایران باید از 

این ظرفیت بهره ببرد.
سعدمحمدی خاطرنشــان کرد: 34۰ هزار تن در سال 
گذشته، آلومینیوم در کشور تولید شده و در جاجرم نیز در 
ســال 96 به میزان 24۰ هزار تن پودر آلومینا تولید شد. 
ســعدمحمدی بیان کرد: ایجاد کارخانه پودر آلومینا یک 
ضرورت اســت و ما نیز به دنبال عملیاتی کردن ساخت 
کارخانه پــودر آلومینا با ظرفیت 8۰۰ هــزار تن در کنار 
آلومینیوم جنوب که به ســرمایه گذاری 6۰۰ میلیون یورو 
نیاز دارد، هســتیم. همچنین کارخانه ای با ظرفیت 16۰ 
هــزار تن برای تولید آلومینیوم تخت به عنوان گســترش 
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صنایع پایین دستی در دستور کار است.
وی در ادامــه گفــت: طــرح پترولیــوم کک نیــز با 
سرمایه گذاری 8۵۰ میلیون یورو در دستور کار قرار دارد و 
امیدواریم بتوانیم سرمایه گذار خوبی برای آن جذب کنیم.

معاون طرح های توســعه معدن و صنایع معدنی افزود: 
میزان ذخایر قطعی بوکســیت جهان 28 میلیارد تن بوده 

اما ذخایر احتمالی 6۰ میلیارد تن است.
سعدمحمدی ادامه داد: تاکنون بیش از 3۰ شرکت برای 
مناقصه بوکســیت گینه اعالم آمادگــی کرده اند اما باید 
اعالم کنیم اکنون ذخایر بوکســیت در کشور وجود دارد 
و باید کار اکتشــافی قوی تری برای بوکســیت در کشور 
انجام شــود. در این میان سازمان ایمیدرو نیز برنامه هایی 
برای اکتشــاف ذخایر بوکسیت در ســال جدید دارد. وی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: برای نمونه، شــرکت روسال 
که یکــی از بزرگ ترین تولیدکننــدگان آلومینیوم جهان 
اســت از نفلین ســینیت 24 تا 26 درصد آلومینا می گیرد 
امــا باید به این نکته توجه کرد که درصد نفلین ســینیت 
ایران 18 درصد اســت. وی با اشاره به اینکه آلومینیوم از 
بازار مصرف خوبی برخوردار است عنوان کرد: ما می توانیم 
ترکیه را به عنــوان یکی از بازارهای هدف برای صادرات 

آلومینیوم در نظر بگیریم.
 در جست وجوی توسعه و ارتقای آینده

همچنیــن در آیین پنجمیــن نمایشــگاه و کنفرانس 
دوســاالنه بین المللی آلومینیوم، ســید حســین سیدین، 
دبیر پنجمین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللی آلومینیوم 
ایران عنوان کرد: نخســتین کنفرانس آلومینیوم در سال 

2۰۰9 میالدی )1388 خورشــیدی( برگزار شد. دبیرخانه 
این کنفرانس با همکاری ســازمان ایمیدرو و دانشــگاه 
علم و صنعت، تشکیل و قرار شد این کنفرانس به صورت 

دوساالنه برگزار شود.
وی در ادامــه گفت: هدف این کنفرانس، بهبود صنعت 
آلومینیوم ایران اســت. شــعار امســال ایــن کنفرانس، 
»آلومینیوم؛ در جست وجوی توسعه و ارتقای آینده« است. 
سیدین در ادامه با اشاره به محورهای این همایش عنوان 
کرد: ســرمایه گذاری در صنعت آلومینیــوم، برنامه های 
کاربــردی آلومینیوم، مباحث مربوط بــه آخرین فناوری، 
اتوماسیون، محیط زیست  انجماد متالورژی  ریخته گری و 
در صنعت آلومینیوم و... محورهای اصلی این همایش در 
این دو روز است. وی ادامه داد: در بخش نمایشگاه که در 
3 روز برگزار می شود، حضور 9۰ شرکت خارجی از آلمان، 
اســپانیا، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، هند، ترکیه، کانادا و... و 
نیز شــرکت های ایرانی قطعی است. سیدین خاطرنشان 
کرد: در آیین پایانی کنفرانس، از ۵ شرکت برتر آلومینیوم 

و 3 پیشکسوت در این صنعت قدردانی خواهد شد.
 ارتباط دانشگاه و صنعت را قوی تر کنیم

جبار علی ذاکری، رئیس دانشــگاه علــم و صنعت در 
پنجمیــن نمایشــگاه و کنفرانس دوســاالنه بین المللی 
آلومینیــوم عنوان کرد: ارتباط موثرتــری باید بین علم و 
صنعت شــکل بگیرد. ذاکری در ادامه خاطرنشان کرد: در 
کشــور ما عرضه و تقاضای پژوهش مغفول مانده است. 
در این زمینه، رابطه دانشــگاه و صنعت نیز مغفول مانده 
است. دانشــگاه، بیشتر مرکز علم و پژوهش شده است و 
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مصرف و تقاضا بیشــتر از ســوی شرکت هاست. باید از 
شــکل عرضه و تقاضای فعلی خارج شــویم. وی تاکید 
کرد: خلق ثروت از طریق پژوهش باید به وسیله دانشگاه 
انجام شــود. وی با اشــاره به اهــداف کنفرانس عنوان 
کرد: امیدوارم در مدت برگزاری نمایشــگاه و کنفرانس 
آلومینیــوم، ارتبــاط موثری بین شــرکت های ایرانی و 
خارجی شکل بگیرد و شاهد دستاوردهای خوب صنعت 

آلومینیوم در این کنفرانس باشیم.
 بستری برای توسعه همکاری های بین المللی

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفــت: پنجمین کنفرانس 
و نمایشــگاه بین المللی آلومینیوم ایران بستر مناسبی را 
برای همکاری شرکت  های داخلی و خارجی فراهم آورده 
تا بتواننــد برای مذاکره و عقد قرارداد در جهت توســعه 

صنعت آلومینیوم ایران اقدام کنند.
مهدی کرباســیان در حاشــیه برگزاری ایــن رویداد 
بین المللی افزود: مطابق با ســند چشــم انداز توســعه و 
افــق 14۰4 مبنی بر جذب ســرمایه گذار خارجی، ایجاد 
ارزش افزوده باال در صنعت آلومینیوم و لزوم تحقق اهداف 
ایمیدرو، این رویداد درعین حال بســتر مناسبی نیز برای 
شــرکت  ها و تولیدکنندگان بزرگ خارجی فراهم آورده تا 

بتوانند سهمی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند.
وی ادامــه داد: با توجه به تمدید قــرارداد بهره برداری 
از معدن بوکســیت در گینه و وجود زمینه مناســب برای 
فعالیــت تولیدکننــدگان داخلــی و بهره بــرداری از این 
ظرفیت، کنفرانس آلومینیوم محفل مناســبی برای جذب 
سرمایه گذار خارجی و مشــارکت با نهادها و شرکت های 

سرمایه گذاری داخلی را فراهم آورده است.
کرباســیان اضافه کــرد: همچنین شــرکت کنندگان 
زیــادی از کارخانه هــا و مراکز صنعتی، دانشــگاه های 
داخل و خارج از کشور در این کنفرانس به ارائه مقاالت 
خواهند پرداخت که زمینه ســاز غنای علمی این رویداد 

خواهند بود.
وی همچنیــن افزود: ایــن مهم که فلــز آلومینیوم 
به عنوان یک فلز ســبک پرکاربــرد از یک کنفرانس و 
نمایشــگاه تخصصی در سطح استانداردهای بین المللی 
برخوردار اســت، مایه خرسندی اســت که می تواند در 
راستای توســعه صنایع مرتبط با این فلز نقش پررنگی 

را ایفا کند.
 البته جای تاسف باقی است که این صنعت نتوانسته 
است جایگاه واقعی خود را در صنایع بنیادین کشور یافته 
و مســیر توسعه را مطابق انتظارات و اهداف بپیماید که 
امید است با برگزاری این رویدادها بتوانیم بخشی از این 

مشکالت را برطرف کنیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن ابراز امیدواری جهت 
برگزاری این رویدادها و رســیدگی به مسائل مرتبط و 
نیز ارائه آخرین دســتاوردهای این صنعت، در راســتای 
توسعه صنایع زیربنایی و روبنایی کشور، خبر داد: مجتمع 
آلومینیــوم جنوب نیز در اردیبهشــت ماه ســال آینده با 
ظرفیت 3۰۰ هزار تن در ســال آغاز به کار خواهد کرد 
که این مهم به افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم کشور به 
مقدار دو برابر منجر خواهد شــد و گام مهمی در جهت 

تحقق اهداف اسناد توسعه باالدستی خواهد بود.
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 موانع بانکی، مهم ترین چالش پیشــرفت 
فناوری آلومینیوم در ایران

پیشرفت صنعت آلومینیوم در کشور می تواند فرصت های 
زیادی را برای صنایع ایران به همراه داشته باشد. ازاین رو 
نیاز به توســعه تکنولوژیک و جذب سرمایه در این حوزه 
به جدیت حس می شــود. بااین حــال برخی بر این باورند 
که صنعت آلومینیوم در ایران بااینکه به ســمت اوج خود 

حرکت می کند، از فناوری به روز برخوردار نیست.
توماس اُُوبگار، مهندس یک شــرکت تامین تجهیزات 
آلومینیوم اتریشی حاضر در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 
آلومینیــوم ایران، گفت: به نظر می رســد که ایران برای 
بهبــود وضعیت صنعت آلومینیــوم و بهره برداری هر چه 
بیشــتر در این زمینه، نیاز به ســرمایه گذاری در راستای 

ایجاد واحدهای جدید با فناوری  روز است.
وی با اشــاره به نیاز ایران بــه تجهیزات جدید، گفت: 
این طور که دیده می شــود، بســیاری از واحدهای تولید 
آلومینیوم ایران با فناوری مربوط به 2۰ تا 3۰ ســال پیش 

فعالیت می کنند.
اُُوبگار در خصوص مشکل نبود واحدهای جدید در ایران 
نیز اظهار کرد: مشــکل اصلی عدم حضور شــرکت های 
صاحب فناوری و ســرمایه گذار در ایران، مسئله تبادالت 

بانکی است.
وی ادامه داد: درحالی که مسئله تحریم های علیه ایران 
تا حدودی رفع شــده است و شــرکت های تامین کننده 
تجهیزات مانعی بــرای کار در ایران ندارند، عدم توانایی 
در تبادالت مالی در بانک ها باعث شــده اســت که روند 

ســرمایه گذاری و کار در ایران توسط شرکت های خارجی 
کند شود.

این فعال حوزه آلومینیوم در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
این که آیا مشکل در تبادالت بانکی، بیشتر به بانک های 
ایرانی مربوط می شــود یا بانک های خارجی، گفت: بیشتر 
بانک های خارجی به دلیل ترسشان از سیاست های آمریکا 
علیه ایران ترجیح می دهند با بانک های ایرانی کار نکنند.

وی ادامه داد: عالوه بر این بسیاری از بانک های بزرگ 
هم به دلیل داشتن فعالیت گسترده در آمریکا، از همکاری 
با بانک های ایرانی اجتناب می کنند که فرصتشــان برای 

کار در ایاالت متحده از بین نرود.
اُُوبــگار همچنین افزود: بااین حــال آمریکا تعیین کننده 
سیاست تمام بانک ها نیست؛ اما بانک ها نیز مانند بسیاری 
از شــرکت های فعال حوزه آلومینیوم و صاحب فناوری به 
این خاطــر از فعالیت در ایران هــراس دارند که ممکن 
است آمریکا فرصت های پیش رویشان را خدشه دار کند. 
عالوه بر این مســئله دیگر این اســت که این شرکت ها 
همواره از این که ارزش سهامشــان در بورس آمریکا افت 
کند می ترســند، بر این اســاس برای کار در ایران بسیار 

محافظ کارانه عمل می کنند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که فناوری ایران در 
زمینه تولید آلومینیوم در چه ســطحی قرار دارد نیز گفت: 
به نظر می رسد که فناوری این حوزه در ایران تا حدودی 
از مد افتاده است و به چند سال قبل بازمی گردد. در ایران 
برای تولید آلومینیوم انرژی بســیاری مصرف می شود و 

مواد اولیه هم بیش ازاندازه استفاده می شوند.

این فعال حــوزه آلومینیوم در پایان خاطرنشــان کرد: 
ظرفیت باالیــی برای کمتــر مصرف کــردن انرژی و 
مــواد اولیه در این حــوزه در ایران وجــود دارد و باید از 
فرصت های موجود به خوبی اســتفاده شــود تا هم هزینه 

کاهش پیدا کند و هم تولید رشد کند.
بر این اساس می توان این گونه برداشت کرد که ایران با 
باال بردن راندمان واحدهای تولید آلومینیوم خود می تواند 
تولیــد در این حوزه را به صورت مطلوبی افزایش دهد که 
نتیجه این افزایش تولید می تواند درآمدهای مناســبی را 
برای ایران به همراه داشــته باشد. بر این اساس باید به 
بهبــود وضعیت فناوری حــوزه آلومینیوم ایران به صورت 
جدی توجه شــود و اقداماتی در راستای جذب سرمایه و 
حضور شــرکت های خارجی و صاحــب فناوری در ایران 

انجام شود.
 در تولید آلومینا و آلومینیوم مزیت داریم

در پنــل تخصصی پنجمین کنفرانــس بین المللی صنعت 
آلومینیــوم، مدیر صنایــع معدنی ایمیدرو گفــت: حوزه های 
مناسبی برای سرمایه گذاری در صنعت آلومینیوم فراهم است.

محمد آقاجانلــو اظهار کرد: با توجه بــه وجود انرژی 
فراوان در کشور به عنوان ماده اولیه مهم و حضور نیروی 
تحصیل کرده، مزیت کشور ما در تولید آلومینیوم و آلومینا 
است. امیدواریم دولت زیرساخت ها را تامین کند تا شرایط 
بهتری در صنعت آلومینیوم پیــدا کنیم. وی افزود: برای 
توســعه صنعت آلومینیوم کشــور، حوزه های مختلف به 
سرمایه گذاری نیاز دارند که امیدواریم بتوانیم با همکاری 

بخش خصوصی، این طرح ها را پیش ببریم.
مدیــر صنایع معدنی ایمیدرو با اشــاره به طرح های در 
دســت اجرای ایمیدرو در صنعت آلومینیوم، تصریح کرد: 
ساخت واحد ریخته گری جاجرم از جمله طرح هایی است 
که اجــرای آن به زودی آغاز می شــود. طرح جدید تولید 
شمش آلومینیوم در منطقه پارسیان از دیگر برنامه هاست. 
همچنین با توجه به نیاز کشــور به بوکســیت، مصمم به 
اجرای طرح بوکســیت گینه هســتیم اما در کوتاه مدت 
یا میان مدت، تامین بوکســیت موردنیــاز از منابع دیگر 

موردنظر است.
وی ادامه داد: طرح 4۰ هزار تنی تولید شمش آلومینیوم 
جاجرم نیــز تا پایان مهر به بهره برداری می رســد. طرح 
3۰۰ هزار تنی آلومینیوم جنــوب نیز حداکثر تا فروردین 

سال آینده بهره برداری خواهد شد.
آقاجانلــو با اشــاره بــه حوزه هــای موردنیــاز برای 
ســرمایه گذاری در صنعت آلومینیوم، گفت: تولید آلومینا 
ضروری تریــن نیاز صنعت آلومینیوم اســت و با توجه به 
ورود ظرفیــت حدود 3۵۰ هزار تن )ســالکو و جاجرم( به 
مدار تولید در ســال آینده و نیاز به حدود 1/6 میلیون تن 
آلومینا، بیش از 1۵ درصد نیاز کشور از تولید داخلی )24۰ 
هزار تن تولید آلومینا( تامین نخواهد شد و ازاین رو نیاز به 

سرمایه گذاری در این حوزه داریم.
وی ادامــه داد: تولید پترولیــوم کک یکی دیگر از 
نیازهــای ضروری این صنعت اســت کــه تامین آن 
دغدغه جدی به شــمار می رود. با توجه به سیاســت 
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چین بــرای کاهش آلودگی هوا و متعاقب آن، کاهش 
تولید پترولیوم کک، نرخ این محصول در بازارها رو به 
افزایش خواهد گذاشت. ما باید به سمت سرمایه گذاری 
در این حوزه برویم و البته سرمایه گذاری در آن بسیار 

مناسب خواهد بود.
مدیر صنایع معدنی ایمیدرو بیان کرد: از دیگر نیازها، 
تولید ورق آلومینیوم بــرای تکمیل زنجیره ارزش این 
صنعت اســت. واحدهای تولیــدی ورق درحال حاضر، 
ظرفیت بســیار پایینی )حدود 4۵ هزار تن( دارند و 1۰ 
درصد از شمش تولیدی کشــور )که حدود 4۰۰ هزار 
تن اســت( را مصرف می کنند. این در حالی است که 
4۰ درصد از شــمش آلومینیوم تولیدی به ورق تبدیل 

می شود که با آمارهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه داد: از دیگر مشــکالت واحدهای صنعت 
آلومینیوم، نداشتن صرفه مقیاس و درنتیجه قابل رقابت 
نبودن با بازارهای خارجی، فناوری قدیمی و مســائل 

زیست محیطی است.
 مطالبات گذشــته، مشکل بزرگ شرکت  

آلومینیوم المهدی
مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهــدی در پنجمین 
کنفرانس آلومینیوم ایران عنوان کرد: بخش خصوصی 

باید بدون تکیه  بر دیگران پول دربیاورد.
محمد نصوری با بیان اینکه در ســال گذشته 17۰ 
هزار تن تولید داشــتیم و امســال با تعداد دیگ های 
افزایش یافته رکورد ۵ ســاله را خواهیم شکست، اظهار 
کــرد: در قبال این نوع فعالیت، ســایر فعالیت ها مانند 
گذشته ادامه دارد. در حوزه منابع انسانی با تعهد اشتغال 
183۰ نفر روبه رو بودیم که حــدود 63۰ نفر از طرف 
شرکت های پیمانکاری مشغول بودند. برخالف تمامی 
حواشــی، 63۰ نفری که اعالم می شــد از کار اخراج 
شده اند، بار دیگر اضافه شــده اند و در حال فعالیت در 

شرکت هستند.
وی افزود: این مســئله باعث حواشــی زیادی شد. 
اصلی تریــن محوری کــه همه ما باید بــه آن توجه 
کنیم این اســت که چرخه تولید را بــه هیچ بهانه ای 
متوقف نکنیم. از همه به ویژه منتقدان تشــکر می کنم 
که باعث شدند تالشمان بیشــتر شود و انتقادهایشان 
باعث اصالح کار ما شد. امیدوارم ازاین پس هم انتقادها 

سازنده باشد و کمتر ما را به حاشیه ببرد.
وی با بیان اینکه عالوه بر افزایش تولیدات، شــاهد 
اشــتغال 2۵۰۰ نفــر هســتیم و اکنون هیــچ نیروی 
پیمانــکاری نداریم، تصریح کرد: نوســانات ارزی، بر 
تولیدکنندگان فشــار وارد می کند و بــا توجه به اینکه 
یک بنگاه خصوصی هستیم این موضوع تاثیر بسزایی 

روی کارخانه دارد.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی گفت: امیدواریم 
بتوانیم ظرفیتمان را به 4۰۰ دیگ برسانیم که نخستین 
هدفمان اســت. 7۰ درصد مواد اولیه را وارد می کنیم 
و برای تنظیــم واردات باید میــزان قابل توجهی هم 

صادرات انجام دهیم تا ارز موردنیاز را تامین کنیم.

وی افزود: تولید بر اســاس 342 دیگ باید به 19۰ 
هزار تن برســد و اگر 6۰ دیگ دیگر نیز اضافه شود به 
22۰ هزار تن خواهد رســید. پیش بینی می شــود از 3 
ماهه دوم ســال، این 6۰ دیگ راه اندازی شــوند تا به 

هدفمان دست پیدا کنیم.
نصوری ادامه داد: یکی از مواردی که پیگیری کردیم 
برنامه های مربوط به اســتاندارد در دو بخش اســت. 
آزمایشــگاه ما به عنوان همکار اداره استاندارد، گواهی 
الزم را دارد و می تواند برای سایر واردکنندگان گواهی 
صادر کند. کمیته ای راه اندازی کردیم که بخش عمده 
فرآیند استانداردســازی را انجام می دهد و از سال 96 

به طور رسمی شروع به کار کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ازنظر تولید کمی، 
شاید به رقابت معنی داری نرسیدیم اما باالترین کیفیت 
تولیــد را داریم، عنوان کرد: بر اســاس اصل 44 این 
واگذاری انجام شــده اما مقاومت زیادی وجود داشت 
و حواشــی متعددی به وجود آمد. نکته مهم این است 
که اراده برای اقتصاد ســالم و اجرای شفاف اصل 44 

وجود داشته باشد.
نصوری با اشاره به مالیات معوقه پیش از واگذاری از 
سال 91 تا 93 تصریح کرد: مطالبات برق و مالیات را 
پرداخت کردیم و به طورکلی آنچه در تعهد خریدار بوده 
پرداخت شده است و درحال حاضر جذب نیرو نداشته و 
قصد داریم بهره وری را با همین نیروها افزایش دهیم.

مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهدی با بیان اینکه 
قصــد پایش آزمایشــگاه مجموعه صنعتــی را داریم 

و قــراردادی با بیرون بسته شــده تا به طور مســتند 
اطالعات و آمــار را ارائه دهد، اظهــار کرد: در حوزه 
تولید آالیندگی برای محیط زیست نداریم و همچنین 
یک سوم آب مصرفی مان را از آب شرب خریداری شده 

تامین می کنیم.
وی همچنین درباره صحبت های مطرح شده مبنی بر 
مشــکالت برخی کارگران، افزود: درباره کارکنانی که 
مشکالتی داشته اند، کمیته انضباطی تشکیل می دهیم 
کــه نظــر نهایی را صــادر می کند و ما هــم تمکین 

می کنیم. پرونده ها به اداره کار ارجاع داده شده اند.
مدیرعامل شــرکت آلومینیوم المهدی با بیان اینکه 
برای بخــش خصوصی، یک میلیــون تومان هم زیاد 
اســت، اضافه کرد: بخش خصوصی باید بدون تکیه  بر 
کســی پول دربیاورد. هنوز مطالبات گذشته گریبانگیر 
آلومینیوم المهدی اســت و قادر نیست هزینه اش را با 
تولیدش یکســان کند، کارخانه نیز هنوز به سوددهی 

نرسیده است.
 پایان کار کنفرانس و نمایشگاه

پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی آلومینیوم 
ایران ســرانجام روز پنجشــنبه 6 اردیبهشت ماه 97 
پس از 3 روز فعالیت، به کار خود پایان داد. در مراســم 
اختتامیــه پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی 
آلومینیوم ایران که روز چهار شنبه ۵ اردیبهشت ماه 97 
در ســالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار شد 
از برترین های صنعت آلومینیوم در بخش های مختلف 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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