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معینی-اشاره ای به اهمیت فلز آلومینیوم:   به 
علت خواص منحصر به فرد فلز آلومینیوم و استراتژیک بودن 

این فلز در دنیا  روز به روز استفاده از آن در بسیاری از صنایع 

و به خصوص صنایع با تکنولوژی باال ، گسترده تر شده و 

نیاز ب��ازار جهانی به مصرف این فلز افزایش چشمگیری 

یافته است  همچنین با توجه به هدف گذاری تولید ارقام 

باالیی از این فلز در برنامه های توسعه ای کشور و احداث 

چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم اهمیت تولید این فلز 

استراتژیک بیشتر مشخص می گردد که  ماده اولیه و اصلی 

جهت تولید این فلز ، اکسید آلومینیوم )Al2O3( با درصد 

خلوص باال بوده و تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور 

، شرکت آلومینای ای��ران )مجتمع جاجرم( می باشد که 

مطالعات اکتشافی زمین شناسی معادن بوکسیت جاجرم 

که در ۱۰ کیلومتری شمال شرق جاجرم در استان خراسان 

شمالی واقع شده نشان دهنده این حقیقت است  که میزان 

ذخیره و کیفیت بوکسیت جاجرم به اندازه کافی مناسب 

است که ایجاد کارخانه تصفیه آلومینا را توجیه می کند.

مدیر عامل کار خانه آلومینای جاجرم در گفتگو با خبرنگار 

ما گفت : در ص��ورت تحقق منابع مالی، نیمه دوم  سال 

۱396 پروژه  شمش  آلومینا به بهره برداری خواهد رسید. 

پروژه احداث کارخانه شمش آلومینیوم از پایان سال 93 

با تجدیدنظر در برنامه ها، ابالغ شد که طبق این برنامه 

در صورت تحقق منابع مالی تا نیمه دوم سال 96 به بهره 

برداری برسد که زمینه ایجاد شغل برای حدود ۱2۰۰ نفر 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم مهیا می گردد.تورج زارع 

تصریح کرد : طبق تفاهم نامه ای که با شرکت» NFC « چینی 

بسته شد،مقرر گشته تمام تجهیزات 38میلیون یورویی را 

برای پروژه تامین کنند که در حال حاضر 6میلیون یورو از 

38 میلیون یورو در بندر در انتظار ترخیص است که تا دو 

ماه دیگر وارد پروژه می شود.زارع افزود : در این تفاهم نامه 

سازمان ایمیدرو به شرکت چینی  تضمین داده است که 

اگر شرکت  آلومینا نتوانست به تعهدات مالی خود مبنی بر 

بازپرداخت عمل کند، سازمان ایمیدرو این پول را بپردازد.

با تضمین پرداخت این 38 میلیون یورو، شرکت »ان. اف. 

سی« چین، ساخت آخرین قطعات موردنیاز کارخانه را 

آغاز کرده و با انتقال آن به کشور در بهار 96 پیش بینی می 

شود این طرح در نیمه دوم سال آینده به بهره برداری برسد.  

شرکت »ان . اف . سی« چین  حدود چهل درصد تجهیزات 

باقی مانده این طرح را که تهیه آن در داخل کشور ممکن 

نبود  پس از تامین و حمل به کارخانه و نصب و راه اندازی 

انجام خواهد داد. تورج زارع افزود :این طرح هم اکنون 

65درصد پیشرفت دارد و بخش زیادی از آن برای اولین 

بار با استفاده از دانش فنی بومی ساخته می شود و یکی 

از بزرگترین مزایای این طرح آن است که در کنار کارخانه 

شمش  اولیه  م��واد  کننده  تولید  تنها  جاجرم  آلومینای 

آلومینیوم کشور ساخته می شود.

 وی  در ادامه عنوان کرد : از سال ۱392 با روی کار آمدن 

دولت محترم تدبیر و امید و تغییر نگرش در بخش صنعت، 

معدن و تجارت و پس از تدوین سیاست های حمایتی از 

بخش تولید، فعالیت های شرکت آلومینا بهبود خواهد 

یافت. این فعالیت ها بعداز به نتیجه رسیدن تالش های 

بی وقفه سیاست مداران و حصول توافقات بین المللی و 

تصویب برجام و به خصوص رفع تحریم ها، با سرعت بیشتری 

در بخش های مختلف شرکت پیگیری شد که شاخص ترین 

این فعالیت هاپروژه احداث کارخانه شمش آلومینیوم است. 

مدیر عامل کار خانه آلومینای جاجرم  با اش��اره به بخش 

معادن گفت :مهمترین بحث در ادامه روند تولید مطلوب، 

تأمین مواد اولیه مورد نیاز می باشد که با اکتشافات جدید 

در 3 سال اخیر و فعال سازی سایر منابع معدنی ) عالوه بر 

معدن جاجرم( مطابق آخرین برآوردها عمر منابع بوکسیت 

به عنوان ماده اولیه تا 3۰ سال آینده ب��رآورد گردید.وی 

خاطرنشان کرد :  شناسایی و اكتشاف منابع جدید بوكسیت 

و بهره برداری بهینه از آن ها در حال حاضر عالوه بر اقدامات 

اكتشافی در معدن مندون در استان كهگیلویه و بویراحمد، 

معادنی در استان های كرمان و یزد در مرحله دریافت پروانه 

بهره برداری می باشند. همچنین با كشف و راه اندازی 

معادن تاش و گانو )در استان سمنان( با عیار باال، قادر 

خواهیم بود پس از اختالط و همگن سازی، حجم بزرگی از 

ذخایر كم عیار معدن بوكسیت جاجرم را مورد استفاده قرار 

دهیم. وی با اشاره به این که این  امر باعث افزایش طول 

عمر معدن و ذخایر منابع اولیه خواهد شد افزود : .شرکت 

آلومینای ایران در حال حاضر دارای سه معدن بوکسیت به 

نام های دشت ده غربی،دشت ده شرقی و معدن چک چک 

با ذخیره بسیار خوب در استان یزد می باشد که ذخیره 

قابل توجه و همچنین عیار مناسب این معادن می تواند به 

عنوان سایر منابع کمک قابل مالحظه ای به ذخایر بوکسیت 

جاجرم نماید که  امید است تا پایان سال جاری پروانه بهره 

برداری از دو معدن دشت ده شرقی و دشت ده غربی صادر 

تا نسبت به انجام عملیات استخراج در حجم وسیعتری 

اقدام شود ودر حال  حاضر بوکسیت های حاصل از عملیات 

اکتشاف به میزان 3۰ هزار تن با عیار مناسب در حال حمل 

به جاجرم است. تورج زارع ادامه داد :  شناسایی منابع جدید 

بوكسیت در بخش خصوصی در راستای سیاست های کالن 

کشوری و سازمانی و به منظور حمایت از بخش خصوصی، 

شرکت آلومینا اقدام به شناسایی معادن بخش  خصوصی 

در کل کشور کرد که پس از برقراری ارتباط، ضمن حصول 

اطمینان از عیار مناسب این معادن، برنامه ای مدون گردید 

تا از این پتانسیل موجود در کشور نیز استفاده بهینه شود 

که در حال حاضر ق��راردادی جهت تأمین بوکسیت از دو 

معدن شیرین چشمه در استان سمنان و صدرآباد در استان 

یزد منعقد گردیده است. وی با اشاره به بومی سازی دانش 

اکتشاف و استخراج بوکسیت و تولید آلومینا اظهار داشت 

آلومینا  : هم اکنون دان��ش نیروهای متخصص شرکت 

در زمینه های اکتشاف و استخراج بوکسیت و همچنین 

تکنولوژی تولید آلومینا، قابلیت به کارگیری در زمینه های 

مشابه در سایر نقاط کشور را دارد و از این قابلیت می توان 

در جهت توسعه و بومی سازی صنایع در کشور سود برد.  

مدیر عامل کارخانه آلومینا با اشاره به بخش تولید عنوان 

کرد:كاهش وابستگی به خرید خارجی از طریق ساخت و 

تامین نیازها در داخل به منظور کاهش تأثیر تحریم های 

ناعادالنه اعمال شده که  شرکت آلومینا اقدام به تعمیر و 

ساخت قطعات در داخل شرکت و تأمین تجهیزات از منابع 

داخلی کرد. به عنوان مثال می توان به انجام تعمیرات 

پمپ های فشار باالی گهو )GEHO( ساخت گیربكس های 

ضروری و ساخت قطعات پمپ های خط تولید اشاره کرد.  

وی تصریح کرد : استفاده بهینه از امكانات و توانایی های 

مهندسین و دانش بومی موجود در شركت استفاده از دانش 

بومی و توان متخصصین و کارکنان شرکت عالوه بر صرفه 

جویی و بهبود وضعیت فرآیند، افزایش ظرفیت تولید را نیز 

به همراه داشته است. در این زمینه شرکت آلومینای ایران 

اقدامات گسترده ای از جمله راه اندازی و اجرای پروژه های 

مختلف و باز طراحی خطوط تولید را در دستور کار خود 

قرار داد که این سیاست ها در نهایت منجر به ایجاد تنوع در 

محصوالت، نظیر تولید هیدرات های ویژه و پایه کاتالیست 

،  افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها گردید.

مدیر عامل کارخانه آلومینای جاجرم:

بهره برداری ازپروژه  شمش آلومینادرنیمه دوم سال96

مدیر عامل کار خانه آلومینای جاجرم :پروژه احداث کارخانه شمش 
آلومینیوم از پایان سال 93 با تجدیدنظر در برنامه ها، ابالغ شد که طبق 

این برنامه در صورت تحقق منابع مالی تا نیمه دوم سال 96 به بهره 
برداری برسد که زمینه  شغل برای حدود ۱2۰۰ نفر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم مهیا می گردد

مدیر عامل کارخانه آلومینا با 
اشاره به بخش تولید عنوان 

کرد :كاهش وابستگی به خرید 
خارجی از طریق ساخت و تامین 
نیازها در داخل به منظور کاهش 
تأثیر تحریم های ناعادالنه اعمال 

شده که  شرکت آلومینا اقدام به 
تعمیر و ساخت قطعات در داخل 

شرکت و تأمین تجهیزات از منابع 
داخلی کرده است


