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واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت ،معدن و

ابتدایی امسال از بین  ۱۲محصول اصلی و عمده بخش

در پنــج ماهــه نخســت امســال فوالدســازان موفــق به

فوالد خام و محصوالت فوالدی از آغاز امسال تا پایان

و شمش آلومینیوم با رشد تولید و  ۶محصول دیگر از

شــدند .آمــاری کــه در همســنجی بــا پارســال حاکی از

تجارت حاکی از تولید  ۲۰میلیون و  ۷۳۹هزار و  ۲۰۰تن
مرداد ماه است .بر اساس این گزارش ،در پنج ماهه

معدن و صنایع معدنی ۶ ،محصول از جمله کاتد مس
جمله فوالد و سیمان با کاهش تولید مواجه شدند.

تولیــد  ۱۰میلیــون و  ۸۸۲هــزار و  ۸۰۰تــن فــوالد خــام

افت  ۶.۸درصدی است.

صنعت ،معدن
و تجارت

 4صفحه

خبر
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران
فراخوان داد

بررسی وضعیت
دریافتکنندگان تسهیالت
ارزی از صندوق توسعه ملی
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران در فراخوانی
عمومــی از فعــاالن اقتصــادی درخواســت کــرد تــا بــه
پرســشهایی دربــاره «بررســی وضعیــت متقاضیــان
تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی» پاسخ دهند.
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل  ۴۴اتاق
ایران فراخوانی عمومی منتشر کرد .در این فرخوان از
فعاالن اقتصادی از جمله افراد غیرعضو اتاق ایران که
دریافتکننده تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی
بودهاند ،درخواست شده تا به پرسشهایی بهمنظور
«بررسی وضعیت متقاضیان تسهیالت ارزی از صندوق
توسعه ملی» پاسخ دهند.
هــدف از از ایــن پژوهش بررســی تحلیلی مشــکالت و
ارائــه راهکارهــای الزم بــرای فراهــم کــردن رفــع موانــع
موجــود تســهیالت گیرندگان از صندوق توســعه ملی
برای بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی در سالهای
اخیر است.
اتخاذ تصمیمهای اجرایی توسط مسئوالن کشور منوط
بــه همکاری فعاالن اقتصــادی از جمله افراد غیرعضو
اتــاق ایــران در ارائــه پاســخهای دقیــق به پرســشهای
طرح شده است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت بم:

طرح برخورد با دالالن خودرو
صفر در بم کلید خورد

رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت) بــم
گفت :ضرورت شناسایی ،ساماندهی و برخورد قانونی
با هدف از بین بردن اختالف قیمت در کارخانه و بازار
آزاد باعث شد طرح برخورد با دالالن خودروهای صفر
در این شهرستان به مرحله اجرا درآید.
از جمله اهداف اجرای این طرح کاهش فاصله قیمتی
خودرو صفر کارخانه با بازار آزاد اعالم شده که در برخی
مواقع به  ۲برابر قیمت کارخانه افزایش یافته است.
علیرضا پشــتیبان رئیس اداره صمت بم توضیح داد:
برای نخســتین بار در ســاماندهی وضعیت نابســامان
قیمــت انــواع خــودرو ،ایــن اداره با همــکاری نیروهای
بسیجی ناحیه مقاومت سپاه بم ،با نمایشگاه دارانی
کــه خودروهــای صفر را به قیمــت بازار آزاد در معرض
فروش قرار دادهاند برخورد قانونی الزم را انجام داد.
وی یکی از دغدغه های جامعه را قیمتهای نامتعارف
خودرو دانســت و اظهار کرد :متاســفانه در کشــور ما
فــروش خودروهــای صفــر بــا دو نــرخ قیمــت کارخانــه
و قیمــت آزاد مرســوم شــده کــه ایــن خــود اصلیترین
عامل نوســان قیمت خودرو به شــمار می رود و باعث
سوءاســتفاده و ایجــاد رانــت هــای میلیــاردی در ایــن
زمینه می شود.

ارزیابی وضعیت شاخصهای بخش صنعت؛

خروج از رکود صنعتی در شهریور 1400

مدیرکل استاندارد کرمان:

کاالهای استاندارد کرمان
به  ۴۱کشور صادر میشود
مدیرکل اســتاندارد کرمان با اشــاره به صدور سه هزار
و  ۴۰۸مورد گواهینامه صادراتی در سال  ۱۴۰۰توسط
این اداره کل گفت :این اســتان اکنون به بیش از ۴۰
کشور دنیا صادرات کاالهای تولیدی مشمول مقررات
استاندارد دارد.
اسماعیل عاقلی افزود :از ابتدای سال تاکنون بازرسی
و نمونــه بــرداری ســه هــزار و  ۴۰۸محمولــه صادراتــی
مشــمول مقــررات اســتاندارد در اســتان کرمــان انجام
شــده اســت .وی این کشــورها را در قاره های مختلف
از جمله آسیا و اروپا اعالم کرد.
عاقلی اظهار داشت :پس از بررسی و آزمون های انجام
شــده تعداد ســه هزار و  ۴۰۸مورد گواهینامه انطباق
کاالهای صادراتی برای محصوالت پسته ،مغز پسته،
انواع خرما و رطب صادر شد.

رصد شاخص مدیران خرید از بخش صنعت در شهریور سال جاری
نشان از آن دارد که بعد از  ۲ماه پیاپی رکود فعالیتها ،روند بهبود
در فعالیتهای بخش صنعت نمایان شده است.
بــر اســاس دادههای به دســت آمــده از بنگاههای بخش صنعت،
شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه عدد  ۵۷.۶بهدست
آمــده اســت .هرچنــد رونــد بهبــود بــرای بنگاههــای صنعتــی در
شــهریور ســال جاری ثبت شــده با اینحال همچنان حدود نیمی
از شرکتکنندگان وضعیت را مانند ماه قبل ارزیابی می کنند.
روایت مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شامخ بخش صنعت بیانگر
آن اســت که در بین زیرشــاخصهای اصلی بخش صنعت ،فقط
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه عــدد زیــر  ۵۰را بــه ثبت رســانده و
سایر زیرشاخصها باالی  ۵۰بودهاند که این خود نشان از بهبود
وضعیت بنگاههای صنعتی دارد .رصد شاخص مدیران خرید بخش
صنعــت در شــهریورماه همچنیــن حکایــت از آن دارد کــه در همه
رشته فعالیتهای صنعتی بهجز صنایع نساجی و پوشاک و چرم،
عدد شاخص کل صنعت باالی  ۵۰ثبت شده است.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید ،اگر عدد شاخص بیش
از  ۵۰باشد ،نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه
در حرکت است .اما اگر هر رقمی کمتر از  ۵۰باشد ،به معنی قرار
گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

▪وضعیت شاخص های بخش صنعت

براساس ارزیابی هاص صورت گرفته در میان شاخص های بخش
صنعت ،شــاخص مقدار تولید محصوالت در شــهریورماه با عدد
 ۶۱.۹۶بیشــترین مقــدار خــود را طــی  ۴مــاه اخیر به ثبت رســانده
اســت .افزایــش ایــن شــاخص بــه دلیل بازگشــایی صنایــع بعد از
تعطیالت ناشی از پیک پنجم کرونا بوده است.
از ســوی دیگــر شــاخص میــزان سفارشــات جدیــد مشــتریان در
شــهریورماه  ۵۸.۹۳افزایش داشــته اســت که طی  ۴ماه اخیر به
بیشترین مقدار خود رسیده است .البته در این خصوص فعاالن
اقتصادی با کاهش قدرت خرید مشتریان و کمبود شدید نقدینگی
آنها مواجه هستند.
رصد شاخص مدیران خرید از بخش صنعت همچنین نشان دهنده
آن اســت کــه شــاخص موجــودی مــواد اولیــه در شــهریورماه عدد
 ۴۸.۷۵بوده که برای چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشــی
داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی
کاهشی شده است .افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات

نرخ ارز ،دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است .از
ســوی دیگر بســیاری از مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت شدید
همراه بودهاند( .برخی از صنایع مانند پتروشیمیها قیمت فروش
محصوالت خود را بهشدت افزایش دادهاند که صنایع وابسته در
تأمین مواد اولیه داخلی با مشکل روبرو شدهاند).
اما در میان شاخص ها می توان گفت شاخص قیمت خرید مواد
اولیه ار جمله شاخص هایی است که تاثیر بسیاری در تولید دارد.
این شاخص در شهریور  ۷۹.۷۳بوده و همچنان بهشدت در حال
افزایش است بهخصوص که افزایش نرخ ارز از یکسو و افزایش
شدید قیمت مواد اولیه داخلی از سوی دیگر بر این روند افزایشی
تأثیرگذار بوده است .اما به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و
کمبود نقدینگی از سوی مشتریان ،تولیدکنندگان ،قیمت فروش
محصوالت تولید شده  ۵۶.۰۷را متناسب با افزایش قیمت مواد
اولیه افزایش ندادهاند.
از ســوی دیگر ارزیابی های صورت گرفته نشــان دهنده آن اســت
که شاخص میزان صادرات کاال ( )۵۱.۳۶با اندکی افزایش طی ۶
ماه اخیر به بیشــترین مقدار خود رســیده اســت .اگرچه شــاخص
صادرات در صنایع الستیک و پالستیک ،صنایع شیمیایی و پوشاک
و چرم بهشــدت کاهش یافته اســت و به اعتقاد فعاالن این حوزه
افزایش شــدید قیمت مواد اولیه توان رقابت با ســایر کشــورها را
از آنها گرفته است.
یکی دیگر از شاخص های مورد ارزیابی به شاخص میزان فروش
محصوالت مربوط می شــود این شــاخص در شــهریورماه به عدد
 ۵۸.۱۹رسید و نسبت به تیر و مردادماه که با افت شدید (به دلیل
تعطیالت کرونا و تغییرات فضای سیاســی کشــور) روبرو شده بود
مجــددا ًبهبــود یافــت ،امــا همچنــان بســیاری از تولیدکنندگان از
کمبود شدید نقدینگی شکایت دارند که در تأمین مواد اولیه آنها
را دچار مشکل کرده است .در شهریورماه شاخص میزان فروش
محصوالت به ترتیب در صنایع چوب ،کاغذ و مبلمان بیشــترین
و در صنایع فلزی کمترین مقدار را داشته است.
بهطورکلــی در شــهریور همانطــور که شــاخص انتظارات ماه قبل
نشان میداد شاخص مدیران خرید افزایش یافته و تولیدکنندگان
در بخــش صنعــت بعــد از رکود شــدید فعالیتهــا در تیر و مرداد،
مجــددا ً فعالیتهــای خود را از ســر گرفتنــد و دلیل اصلی افزایش
شاخص نیز بیشتر ناشی از همین موضوع است .افزایش شدید
نرخ ارز ،افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی کمبود شدید
نقدینگی در اکثر صنایع تولیدکنندگان را با چالش کمبود نقدینگی

و مواد اولیه روبرو کرده اســت که تأثیر مســتقیم بر بازار کاالهای
صادراتی خواهد داشت.

▪رونمایی از مشکالت اصلی

ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که هرچند در شهریور
ماه شاهد بهبود بسیاری از شاخص های بخش صنعت بوده ایم
اما در این ماه مشــکالتی نیز وجود داشــته که مورد توجه فعاالن
اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت .در این خصوص می تــوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1به گزارش اقتصادنیوز ؛افزایش شدید قیمت مواد اولیه توسط
پتروشــیمیها :ایــن عامــل موجــب شــده تــا صنایــع پاییندســتی
ماننــد الســتیک و پالســتیک را بــا هزینــه بــاالی تولید روبــرو کرده
بهطوریکــه امــکان رقابــت در بازارهای صادراتــی را از آنها گرفته
است و با ادامه روند ممکن است بازار صادرات ایران در این حوزه
بهکلی از بین رود در این خصوص می توان به صنعت (الستیک
و پالستیک) اشاره کرد.
 -2افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی :براســاس
ارزیابی های صورت گرفته این نکته نمایان می شود که با افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،قابل پیشبینی نبودن قیمت مواد اولیه،
دریافت مطالبات بهصورت چک ،بســیاری از تولیدکنندگان را با
مشکل روبرو کرده است.
 -3از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی از یکســو و
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه فوالدی از ســوی دیگر باعث شــده تا
قیمت تمامشده تولید باال رود و توان رقابت در بازارهای صادراتی
وجــود نداشــته باشــد کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه (صنایع
فلزی) اشاره کرد.
 -4بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی در مــدت زمان مورد بررســی مواد
اولیه داخلی با افزایش قیمت باالیی همراه بوده این در حالی که
نقدینگی و تقاضا روند رو به پایین داشــته اســت ،از ســوی دیگر
حمایت از صادرات در زمینه افزایش قیمتها صورت نمیگیرد و
تولیدکنندگان به دلیل تقاضای کم ناچار به پایین آوردن قیمتها
شدهاند از جمله این صنایع می توان به (پوشاک و چرم) اشاره کرد.
 -5یکی دیگر از مشکالت به اخذ هزینه گزاف برای صدور مجوزها
توسط سازمان غذا و دارو برای تولیدکنندگان آرایشی بهداشتی و
مشکل شدید کمبود نقدینگی در تولیدکنندگان صنایع داروسازی
باز می گردد که تولیدکنندگان را با چالش زیادی روبرو کرده است.

مدیرعامل مس شهید باهنر خبر داد:

رکوردشکنی  ۶ماهه در تولید ،فروش و صادرات

▪ ۲نرخی بودن از دالیل افزایش قیمت خودرو

رئیس اداره صمت بم بیان کرد ۲ :نرخی بودن قیمت
خــودرو باعــث افزایش مســتمر قیمــت آن و همچنین
بهعنوان شاخص افزایش افسار گسیخته قیمتهای
دیگر شده است.
پشــتیبان بیــان کــرد :به همیــن منظور با ابتــکار اداره
صنعت ،معدن و تجارت بم و به علت جلوگیری از سوء
اســتفاده دالالن خودرو ،نمایشــگاهداران از قرار دادن
خودرو صفر در جلو نمایشگاه منع شدند.
وی توضیــح داد:طبــق قانــون خــودرو صفــر بایــد در
نمایندگــی بــا قیمــت کارخانــه و بــدون دریافــت هیــچ
سودی به دست مصرف کننده نهایی برسد.
پشــتیبان افــزود :طــی بازرســی از مکانهای صنفی با
همه صاحبان نمایشگاه که موارد صنفی از جمله درج
نکردن قیمت خودرو و را رعایت نکرده بود یا در تنظیم
قولنامههای خرید و فروش بابت مبلغ کمیسیون ابهام
وجــود داشــت برخــورد قانونی صــورت گرفت و پرونده
تخلف برای این افراد تشکیل شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رئیــس اداره صمت بــم درج نکردن
قیمــت خــودرو را نتیجــه نبــود کارشناســی دقیــق و
مسئوالنه دانست که در ازای دریافت مبلغ کمیسیون
رخ می دهد و گفت :این طرح برای جلوگیری از موارد
بعــدی از جملــه کالهبــرداری در زمینــه فــروش کاالی
مشــکل دار و تشــکیل پروندههــای قضایــی متعدد در
دادگاههــا کــه با بی مســئولیتی روی مــی دهد اجرایی
شــده اســت .رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت
بم به افزایش بی رویه قیمتها در نتیجه طمع لجام
گســیخته و ورود تولیدات کارخانه به بازار آزاد توســط
عده ای ســودجو اشــاره کرد و اظهارداشــت :در تنظیم
قولنامههای خرید و فروش بابت مبلغ کمیسیون ها
ابهاماتی وجود دارد زیرا باقیمت باالتر سود نمایشگاه
دار نیز بیشتر می شود و نمایشگاه دار براساس درصد
فروش کمیسیون دریافت می کند.
پشــتیبان گفــت :بــا توجــه بــه اهمیت موضــوع ،طرح
ممنوعیــت داللــی خــودرو صفــر برای نخســتین بار در
بم در حال اجراست زیرا قیمت خودرو کارخانه تقریبا
نصــف قیمت آزاد اســت و ایــن موضوع یکی از دالیل
شــکل گیــری فســاد در ایــن صنعت و افزایش افســار
گسیخته قیمت های خودرو به شمار می رود

خبر
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مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر کرمــان در
تشریح عملکرد این شرکت در نیمه اول سال جاری ،اظهار
داشت:کارگران و مهندسان پرتالش صنایع مس شهید باهنر
با غلبه بر تحریم  ،شرایط سخت کرونایی واختاللهای ناشی
از برنامه قطعی برق توانســتند با همدلی و تالش مضاعف
دســت به افتخاری بزرگ زده و در ۶ماهه ابتدای امســال در
ســه حوزه تولید ،فروش و صادرات رکورد  ۱۰ســال گذشــته
را بشکنند.
مجید ضیائی افزود :مجاهدان عرصه تولید در این شــرکت
توانستند با تالش شبانهروزی و تکیه بر توان داخلی رکورد
تولید  ۶ماهه سال جاری را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند

وبا عبور از مرز  ۱۶هزار تن تولید انواع محصوالت مســی و
برنجی در شش ماه نخست سال  ۱۴۰۰گامی بلند در تحقق
جهش تولید بردارند
وی افــزود :بــا توجــه بــه همه ســختی هــا و موانعــی همچون
تحریــم هــای ظالمانــه ،قرار گرفتن اســتان کرمان در منطقه
قرمز کرونایی به مدت  ۵ماه و محدودیت های ناشــی ازآن
 ،مبتالشــدن بیــش از  ۲۵۰نفــر از کارگــران بــه بیماری کرونا
و برنامه قطع برق شــرکت ها و واحدهای صنعتی از اواخر
خــرداد تــا اوایــل شــهریور ماه جــاری کارگران این شــرکت در
مســیر تحقق شــعار ســال با محوریت تولید گام برداشــته و
به ندای رهبر فرزانه انقالب لبیک بگویند.

استاندار کرمان در بازدید از پنجمین نمایشگاه کیمیکس در کرمان:

«گلگهر» از مجموعههای موفق کشور است

در اولیــن روز از پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی معــدن ،صنایــع
معدنی ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته که از امروز تا  ۲۰مهرماه
در کرمان برگزار میشود ،استاندار کرمان در بازدید از غرفه شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر و شرکت های زیر مجموعه این شرکت
را یکی از شرکتهای صاحب نام جهانی خواند که انتظار میرود
در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.
دکتــر علــی زینیوند اســتاندار کرمان در ایــن بازدید با بیان اینکه
گلگهر از مجموعههای موفق کشور است ،گفت :طرحهای توسعه
این شــرکت طرحهای قابل قبولی اســت و کیفیســازی طرحهای
موجــود ،پیگیــری اکتشــافات پهنههــای جدیــد ،کمــک به توســعه
متوازن با بردن سرمایه به مناطق دیگر ،از جمله رویکردهای موفق
این شرکت بوده است.
وی افزود :گلگهر در زمینههای اجتماعی و فرهنگی هم کارهای
موفقی انجام داده و در نمایشــگاه حاضر همه شــرکتهای بزرگ
زیرمجموعه آن شرکت کردهاند.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد :گلگهــر از شــرکتهای صاحب نام
جهانی است و توقع میرود با دانش روز پیش برود و سال به سال
بیشتر بدرخشد و در صنعت فوالد در قله قرار گیرد.
دکتــر زینیونــد بــا بیــان اینکــه اســتانهای شــرکتکننده در ایــن
نمایشــگاه از فضــای نمایشــگاه و موقعیــت جغرافیایــی آن راضــی
بودهانــد ،گفــت :با وجود شــرکتهای بــزرگ معدنی و صنعتی در

▪ ۳۳۲مجوز وارداتی صادر شد

وی در ادامه گفت :همچنین در زمینه کنترل و نظارت
بر محموله های وارداتی مشمول مقررات استاندارد در
سال  ،۱۴۰۰بازرسی و بررسی اسناد و مدارک اظهارنامه

و نمونــه بــرداری محمولــه های وارداتــی انجام و در این
زمینــه تعــداد  ۳۳۲مجــوز وارداتی انطباق با اســتاندارد

صادر شــده اســت .مدیرکل اســتاندارد اســتان کرمان
ادامــه داد :تعــداد  ۹۳مــورد از ایــن میــزان ،مربــوط بــه

قطعات منفصله خودرو و  ۱۷۱مورد مرتبط با مواد اولیه و

کاالهای حد واسط بوده است .وی یادآور شد :همچنین

 ۲۹گواهینامه بازرســی از کشــورهای مبدا به این اداره
کل ارائه شده که هشت گواهینامه بازرسی در مقصد

صادر شد .عاقلی با بیان اینکه طی  ۶ماه گذشته برای

راه اندازی تولید کارخانه ها پنج مورد دستگاه خودرو به

صورت کامل وارد شده تا مراحل تاییدیه نوع با انطباق
با اســتاندارد های ملی را طی کند افزود :همچنین در

زمینه محصوالت دارای پروانه استاندارد در مناطق ویژه،
تشریفات قانونی برای چهار مورد کوتاژ (ثبت اظهارنامه

واردات و صادرات) صورت گرفت.

▪ ۵۳نشان استاندارد اجباری صادر شد

وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنانش اضافــه
کرد :تعداد  ۵۳پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری
و تشویقی در صنایع بسته بندی و ساختمانی ،غذایی
و شــیمیایی پــس از بازدید ،بازرســی ،نمونــه برداری و
آزمون و اعالم نتایج توسط اداره کل استاندارد استان
کرمــان در  ۶مــاه نخســت ســال  ۱۴۰۰صــادر شــد .بــه
گزارش ایرنا ،وی خاطرنشان کرد :همچنین طی مدت
زمان یاد شده به علت اقدام نکردن واحدهای تولیدی
در رفــع نواقــص در فــرآورده هــای تولیــدی و مطابقت
نداشــتن بــا اســتانداردهای ملــی مربوطــه تعــداد ۲۹
مورد پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری در صنایع
مختلف ابطال شد.

در نیمه نخست  ۱۴۰۰انجام شد؛

انجام بیش از  ۲۰هزار آنالیز
در مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی
مدیــر مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران

اعالمکرد :این مرکز در نیمه نخست سال  ۱۴۰۰بیش
از  ۲۰هزار آنالیز از نمونههای اکتشافی و معدنی کشور

را بــه انجــام رســاند« .مجیــد وفاییفــرد» افــزود :مرکز
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در  ۶ماهه گذشته،

با نقشآفرینی در فرآیند اکتشــاف پهنههای اکتشافی

ایمیدرو به عنوان بازوی خدمات آزمایشگاهی و نیز ارائه

خدمات آنالیز به معدنکاران ،بیش از هفتهزار نمونه

خدمات آنالیز شــامل خردایش ،نرمایش ،آنالیز ICP-

 ،Mass ، ICP-OESآنالیز طال ،مطالعات کانیشناسی،

 ،XRF،XRDشیمی تر و گوگرد و غیره را انجام داد .وی

گفت :این مرکز همچنین در مدت یاد شده ۷۵ ،پروژه

تحقیقاتی و خدماتی آزمایشگاهی و  ۱۱پروژه تحقیقاتی
نیمه صنعتی در حوزه فرآوری را اجرایی کرد.

▪انعقاد  ۴تفاهم نامه و قرارداد همکاری
پژوهشی

مدیــر مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران با
اشــاره بــه انعقــاد چهــار تفاهمنامه همــکاری منتج به
قــرارداد بــا مراکــز تحقیقاتــی ،موسســهها ،نهادهــا و
غیــره ،تصریحکــرد :این تفاهمنامهها شــامل خدمات
تحقیقاتــی فنی اقتصــادی و مطالعات آزمایشــگاهی،
نیمهصنعتــی ،ارائــه گــزارش و تفســیر نتایــج احــداث
کارخانه فرآوری سیدریت و بازفرآوری هماتیت کمعیار
مجتمع سنگآهن سنگان و غیره است .وی ادامهداد:
تفاهمنامههــا و قراردادهــای دیگر با موضوع همکاری
های مشترک در زمینه های آموزشی ،پژوهشی ،دانش
بنیــان ،خدمــات فنــی آزمایشــگاهی و غیره با شــرکت
« ، »MMTEفــوالد مبارکــهو هلدینــگ معنا (معدن،
نوآوری و اندیشه) در راستای توسعه زیست بوم نوآوری
در معادن و صنایع معدنی منعقد شد.

▪اجرای طرحهای جدید تحقیقات فرآوری

کرمان این نمایشگاه حتما تاثیر زیادی در گسترش دانشبنیانها و
تبادل توانمندیها به صورت کشوری و جهانی دارد چرا که نماینده

بعضــی از شــرکتهای خارجــی نیــز حضــور دارنــد کــه میتواند به
توسعه فناورانه در صنعت معدن و فوالد کشور کیفیت ببخشد.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با اشــاره به
طرحهای تحقیقات فرآوری این مرکز گفت :این طرحها
شــامل تحقیقات فرآوری برای احداث کارخانه سرباره
مــس خاتونآبــاد ،احــداث کارخانه خط  ۲فلوتاســیون
میدوک شــرکت بابک مس ایرانیان ،معدن شــماره ۵
گلگهر و طرح آزمایشهای فرآوری سنگآهن معادن
سنگان شرکت اپال پارسیان است.

