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مع�اون وزیر صنعت ،معدن و تج�ارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو همراه با
علی نبوی به مجتمع موته س�فر کرد .در این س�فر معدن طالی درهاش�کی و
اتاق اسیدشویی و ریختهگری افتتاح شد که این اقدام را میتوان گام مثبتی
در جهت توسعه بخش معدن بهویژه حوزه طال دانست .شناسایی معادن بالقوه
طال در کشور ،برنامهریزی در جهت بهرهبرداری موثر از این ذخایر و همچنین
فراهمس�ازی زیرساختهای مناس�ب برای توس�عه فعالیت معدنی میتواند
جهش تولیدی و اقتصادی مناسبی برای ایران به همراه داشته باشد.
عکس:

رئیس هیات عامل ایمیدرو بههمراه علی نبوی ،دستیار ویژه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن افتتاح معدن جدید طالی
درهاش��کی در موته و اتاق اسیدش��ویی مجتمع ،از بخشهای
مختلف مجتمع بازدید کردند.
ب��ه گ��زارش معدننی��وز علی نب��وی در مراس��م بازدید از
مجتمع ط�لای موته با بیان این مطل��ب اظهار کرد :حفاظت
از محیطزیس��ت باید در معادن جدی��د نیز فارغ از هزینههای
موردنی��از ،مورد توجه ویژه قرار گیرد ،چراکه توجه به این امر،
تاثیر کالن بر محیط زندگی انس��ان خواهد گذاشت .وجیهاهلل
جعفری ،رئیس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم ضمن اشاره
ب��ه رونق جدی در مجتمع طالی موته گفت :آغاز بهرهبرداری
از معدن درهاش��کی ،افتتاح اتاق اسیدش��ویی و ریختهگری و
افتتاح پارکینگ آتشنش��انی در ای��ن مجتمع ،گام مثبتی در
راستای توسعه است .وی ادامه داد :این شرکت در مدار توسعه
قرار گرفت��ه و میتواند الگویی برای واحده��ای تولید طال در
کشور باشد.
 ذخیره معدنی ،پشتوانه تولید
جعفری با اش��اره به اینکه ذخیره معدنی مهمترین پشتوانه
توس��عه صنایع معدنی از جمله طالی موته است ،تصریح کرد:

خوشبختانه ذخایر مناسبی در معدن درهاشکی اکتشاف شده
اس��ت .وی افزود :توسعه اکتشاف ضروری است تا این کارخانه
با خاطری آسوده تداوم تولید داشته باشد .رئیس هیات عامل
ایمیدرو با اشاره به س��ابقه باالی فعالیت مجتمع موته ،گفت:
ای��ن مجتمع میتوان��د مرکزی برای توس��عه آموزش فرآیند
تولید طال برای واحدهای جدید شود .وی ادامه داد :ما بهعنوان
بخش��ی از دولت ،باید نگاهی بسترساز به توسعه داشته باشیم
ت باشیم.
و الگویی در زمینههای مختلف ،از جمله محیط زیس 
جعفری خاطرنش��ان کرد :این مجتمع در عین بهرهبرداری از
معدن درهاشکی ،توانسته شرایط زیست گونههای جانوری را
هم فراهم کند؛ از این رو میتوان گفت در معدن موته منافاتی
بین فعالیت معدنی و محیطزیست وجود ندارد.
 هدف ،بهبود اشتغال و بهرهوری
امیرعل��ی طاهرزاده ،مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران گفت :هدف از انجام فعالیتهای اکتشافی معدن
موته ،توجه به تداوم تولید ،حفظ و افزایش اش��تغال و استفاده
بهینه از منابع در اختیار اس��ت .وی که در برنامه بازدید نبوی،
دستیار ویژه وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عامل
ایمیدرو از مجتمع طالی موته س��خن میگفت ،افزود :توسعه

وی ادامه داد :در مجتمع طالی موته ،کشت گونههای گیاهی
سازگار انجام میشود و همزیستی مناسبی بین تولید مجتمع
و محیطزیست ایجاد شده است.
علیرضا طاالری ،مدیر مجتمع طالی موته گفت :با اقدامات
انجام شده در سالهای اخیر ،عملکرد این مجتمع قابلمقایسه
با سالهای گذشته نیست.
وی ادام��ه داد :دریافت جای��زه بهرهوری ،دریافت پی در پی
ایزو از س��الهای گذشته ،تولید ش��مش با کیفیت باال و نتایج
مثب��ت در حوزه  HSEEاز نتایج این اقدامات اس��ت .طاالری
اذعان کرد :طرح استحصال طال از سد باطله در مرحله فراخوان
مناقصه است و پس از انجام آن ،دوساله عملیاتی خواهد شد.

وجیهاهلل جعفری

سخن پایانی
ایران ذخایر متعدد و متنوع معدنی دارد و شناسایی
این ذخایر و مدیریت استفاده از این منابع جزو الزامات
بالشک امروزه کشور است .افتتاح معادن جدید و آغاز
بهرهب��رداری از منابع میتواند خبر خوبی در راس��تای
توسعه بخش معدنی کشور باشد.

امیرعلی طاهرزاده

در ح��الحاض��ر بهدلی��ل افزای��ش بیس��ابقه
مص��رف گاز در بخ��ش خانگ��ی ،محدودیتها در
سوخترسانی به نیروگاهها و صنایع عمده همچون
س��یمان آغاز ش��ده تا از افت فش��ار گاز در ش��بکه
سراسری جلوگیری شود ،اما آنطور که سخنگوی
ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرده
محدودیت��ی برای تامین س��وخت مایع ازس��وی
وزارت نفت وج��ود ندارد و کارخانههای س��یمان
میتوانن��د حداکثر ظرف  2هفته مخازن س��وخت
خ��ود را تکمی��ل کنند .فاطمه کاهی ،س��خنگوی
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این زمینه
به ایس��نا گفت :در صورت قط��ع گاز ،کارخانههای
سیمان میتوانند درخواست دریافت سوخت مایع
موردنیاز خود را در س��امانه س��دف ثبت کنند .وی
با اش��اره به اینکه بهتازگی محدودیتی برای صنایع
ایجاد ش��ده ،اظهار کرد :به صنایع س��یمان اخطار
قطع گاز داده شده و برای اینکه آنها بتوانند سوخت
مای��ع دریافت کنند باید حتما درخواس��ت خود را
در س��امانه س��دف ثبت کنند و شرکت ملی پخش
نفت کوره را بهص��ورت اعتباری با نرخ گاز طبیعی
در اختیار آنه��ا قرار میدهد .کاهی با بیان اینکه به
میزان ظرفیت مخازن س��وخت مایع ،س��وخت در
اختیار این ش��رکتها قرار میگیرد ،گفت :صنایع،
ی س��وخت جایگزین
مخازنی را برای ذخیرهس��از 
در اختی��ار دارند که به همان میزان س��وخت مایع
در اختیار آنها قرار میگی��رد .وی با تاکید بر اینکه
مش��کلی از نظر تامین س��وخت مایع وجود ندارد،
تصری��ح :صنای��ع حتما بای��د درخواس��ت خود را
ثب��ت کنند و بعد از آن س��وخت در اختیار آنها قرار
میگیرد .کرامت ویس��ی ،مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی نیز پیش از این گفته بود
تس��هیالتی ایجاد ش��ده تا صنایع بتوانند حتی در
صورت تامین نشدن نقدینگی ،سوخت را بهصورت
اعتباری خری��د کنند .همچنی��ن صنایع دیگری
که امکان اس��تفاده از س��وخت دوم را دارند ،امکان
تامین آن در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
با همان نرخ یارانهای وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

 6میلیارد تومان تجهیزات شبکه برق استان قزوین از ابتدای سال به سرقت رفته است
جلسه ش��ورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق روز
ش��نبه با حضور روحاهلل عباس��پور ،رجب رحمانی ،فاطمه
محمدبیگی نمایندگان اس��تان در مجلس شورای اسالمی
در محل شرکت آب منطقهای قزوین برگزار شد.
سعید بهادیوند چگینی در این جلسه اظهار داشت :یکی
از مهمترین چالشهای شرکت توزیع نیروی برق مطالبات
س��نگین وصول نش��ده و کمبود اعتبارات است که اجرای
طرحهای توسعه و نوسازی را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر بالغ بر 210میلیارد تومان
مطالبه از بخشهای دولتی و خصوصی داریم که در صورت

وصول آن میتوانیم طرحهای نوس��ازی ش��بکه
فرسوده و افت و ضعف ولتاژ را برطرف کنیم.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان
قزوی��ن در تبیین مطالبات مورد اش��اره ،یادآور
شد70 :میلیارد تومان از مطالبات شرکت مربوط
به صنایع اس��تان بهویژه واحدهای فوالدی50 ،
میلیارد توم��ان بخش کش��اورزی 27 ،میلیارد
تومان بخش عمومی 28 ،میلیارد تومان بدهی مش��ترکین
تج��اری و  36میلیارد تومان هم بدهی مش��ترکین خانگی
است.

وی در ادامه گفت :کمبود اعتبارات موجب شده
فرسودگی شبکه تداوم یابد و نتوانیم بهسرعت این
مش��کل را برطرف کنیم که امیدواریم بدهکاران
نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
 تبدی�ل وضعیت کارکنان برق توس�ط
نمایندگان پیگیری شود
بهادیون��د چگین��ی اظه��ار داش��ت :ب��ا کمک
نمایندگان اس��تان مدت دو ماه اس��ت که مشکل اعتبارات
جاری برای پرداخت حقوق کارکنان این ش��رکت برطرف
ش��ده اما مدتی اس��ت با گالیه و انتقاد نیروهای ش��رکتی

برای تبدیل وضعیت روبرو هستیم که انتظار دارند در کنار
تعیین تکلیف ایثارگران ،این افراد هم شامل تغییر وضعیت
شوند  .وی افزود :درخواست جابجایی نیروهای شهرستانی
به مرکز اس��تان هم از دیگر موارد م��ورد مطالبه همکاران
اس��ت که موجب ش��ده اس��ت برای تامین نیرو در برخی
مناطق از جمله شهرستان آوج با مشکل مواجه شویم.
 سرقت  6میلیارد تومان تجهیزات برق در استان
بهادیوند چگینی تصریح کرد :س��رقت تجهیزات ش��بکه
ب��رق از دیگر نگرانیهای ما در ش��رکت توزیع نیروی برق
اس��ت و از ابتدای سال تاکنون بیش از  6میلیارد تومان از

تجهیزات شبکه به سرقت رفته که هم موجب قطعی شبکه
و هم آس��یب به وسایل برقی مش��ترکان بویژه مشترکین
روستایی میشود و این پدیده به داخل شهر قزوین و حتی
خیابانها و معابر داخل ش��هر هم رس��یده که نگرانکننده
اس��ت .مدیرعامل ش��رک توزیع نیروی برق استان قزوین
یادآور ش��د :در صورت دریافت وتخصی��ص اعتبارات الزم،
این آمادگی درمجموعه برق استان وجود دارد که نسبت به
اصالح و بهینهس��ازی شبکههای فرسوده ،رفع ضعف ولتاژ،
جابجایی تیرها و پایههای برق بویژه درروس��تاها در اسرع
وقت اقدام گردد.

دریچه

چالش
تامین سوخت زمستانه

در افتتاح معدن جدید طالی درهاشکی در موته مطرح شد

اکتش��اف و افزایش بهرهوری در این مجتمع در جهت افزایش
کارآی��ی و اثربخش��ی از برنامههای اصلی ای��ن مجتمع بوده و
در س��ال جاری نیز اقداماتی ب��رای افزایش بهرهوری کارخانه
صورت پذیرفته که ماحصل آن پیشبینی رشد تولید است.
طاه��رزاده بی��ان کرد :در س��ال  ۱۴۰۰در بخ��ش طال ،در
راس��تای اس��تفاده حداکثری از توان بخش خصوصی ،نسبت
به برگزاری مزایده عمومی برای انجام سرمایهگذاری بهمنظور
اح��داث کارخانه تولید ش��مش طال به ظرفیت س��االنه ۱۰۰
کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو میرجاوه
(س��یاهجنگل) واقع در استان سیستانوبلوچس��تان اقدام و
سرمایهگذار مربوطه مشخص ش��د .وی ادامه داد :پیشبینی
میش��ود کارخانه تولید شمش طالی هیرد نیز در سال جاری
به بهرهبرداری برسد.
 موته موفق در ارزیابیها
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ابراز کرد:
انجام عملیات اکتش��افی براس��اس پروانههای اکتشافی این
شرکت بهویژه در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان
جنوب��ی در مناطق کمتربرخوردار و برگ��زاری مزایده جذب
س��رمایهگذار در معدن طالی خونیک در دس��ت انجام است.
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