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جناب آقای رحیمی ،رئیس کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران ،مهندس توانا ،مهندس غانی ،دکتر همتی ،مهندس
رضایی پور ،مهندس بهرامن  ،آل آقا ،آقای مالداری ،جناب آقای نجاتی ،خانم دکتر رکنی

شرح جلسه

آنچه در کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران گذشت:
رحیمی،رئیس کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران:
بنوبه خود و از طرف اعضای کمیته فلزات رنگین از رئیس خانه معدن ایران که با هدایت و حمایت ریاست
محترم خانه معدن ایران در ایجاد اعتماد بین وزارت محترم صمت و اعمال گزارش کارشناسی درخصوص
موضوع قانون معادن مطروحه در مجلس محترم شورای اسالمی وگزارش کارشناسی پایه قیمت گذاری مواد
معدنی صادراتی فلزات رنگین و اصالح نمودن آن مطابق درخواست کمیته فلزات رنگین که قطعا رونق اشتغال
و تولید نتیجه آن خواهد تشکر نمود و اعالم داشته و ابراز رضایت در موفقیت مسولیتی که برعهده کمیته
فلزات رنگین بود درخواست میشود مهمانان محترم موضوعات موردنظر را مطرح نمایند.
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در سال  ۹8با تعطیلی معادن فلزات رنگین به علت افزایش عوارض روبرو بودیم که با کمک ها و پیگیری خانه
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معدن ایران و ارائه مطالب مستند رفع گردید .از تمامی اعضای کمیته فلزات رنگین و آقای مهندس بهرامن
جهت پیگیری های مشکالت این بخش تقدیر و تشکر می کنیم .جلسه امروز درخصوص ارائه توانمندی های
شرکت ماشین سازی اراک در بخش معدن و فرآوری مواد معدنی می باشد ،این را به فال نیک می گیریم و
امیدوارم سبب پیشرفت و حل مشکالت این بخش گردد.
توانا :ماشین سازی اراک به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در صنایع مختلف فعالیت می کند ۱/5 .سال
است تصمیم بر آن شده که وارد بخش معدن و صنایع معدنی شود و ارتباط خوبی با خانه معدن استان
مرکزی و دانشکده معدن دانشگاه مرکزی داریم .ماشین سازی اراک از گروه های مختلف فعالی تشکیل شده
است که هر یک از این گروه ها می تواند نقش موثری در این بخش داشته باشد در بخش معدن گستردگی
زیادی وجود دارد و پیشنهاد می کنیم شما بعنوان نماینده بخش معدن از ماشین سازی اراک بازدید کنید و
پیشنهادات موثر خود را ارائه دهید.
ماشین سازی بیشتر در صنایع سنگین کار می کند ،در بخش کوچک و سبک نیز نیازمند حمایت می باشیم.
شرکت مادر تخصصی و دانش بنیان ماشین سازی اراک (سهامی عام) به منظور پشتیبانی از صنایع بنیادین و
برآورده کردن نیازهای صنعتی کشور ،در سال  ۱۳۴۶در زمینی به مساحت  ۱۳۴هکتار در شهر اراک تاسیس
و در سال  ۱۳5۰به عنوان اولین صنعت سنگین کشور به بهره برداری رسید.
شرکت ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین واحد صنعتی کشور است که با رویکرد توسعه گری و مدیریت
فراگیر شبکه ارزش شامل فرایندهای تامین مالی ،مهندسی ،تامین ،تولید ،نصب و راه اندازی و ارائه خدمات
پشتیبانی مرتبط با طرح ها و مجتمع های بزرگ صنعتی ،کارخانجات و تجهیزات در قالب  EPCو یا  EPCFو
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ارائه خدمات بازسازی ،نوسازی و تعمیرات اساسی صنایع ،توانایی انجام پروژه های بزرگ ملی و بین المللی را
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دارا و با تولید  77نوع محصول متنوع در حوزه های کسب و کار زیر فعالیت می نماید:
•صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
•صنایع معدنی و فوالد
•تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار
•ریخته گری آلیاژی و آهنگری
•نیروگاه ها و انرژی های تجدید پذیر
•پل ،سازه های فلزی و تاسیسات بندری
فعالیت ها و محصوالت اصلی این شرکت عبارتند از:
پیمان کاری عمومی و انجام پروژه های ، EPCطراحی ،تامین مواد ،ساخت ،نصب و راه اندازی انواع مخازن
ذخیره ،مخازن تحت فشار سیار و ثابت ،برج های تقطیر ،مبدل های حرارتی ،ایر کولرها ،رآ کتورها ،مخازن
کروی ،هیترهای غیرمستقیم گاز ،ایستگاه های گاز ،واحد های سیار فرآورش نفت خام ،شیرآالت تحت فشار و
تجهیزات سرچاهی ،دکل های حفاری ،انواع پمپ های پروسسی برای صنایع نفت و گاز ،جراثقال و تجهیزات
هیدرومکانیکال سدها ،دیگ های بخار فایر تیوب ،واتر تیوب و سیکل ترکیبی ،دیگ های آبگرم ،پل و سازه
های فلزی سنگین ،انواع فوالدهای آلیاژی ،فلنج های تحت فشار ،رینگ های صنعتی و بوش ،محور و چرخ
قطار ،انواع گلوله های فوالدی ،ماشین کاری سنگین ،کوره های صنعتی ،ماشین آالت و تجهیزات کارخانه ای،
نیروگاه های بادی ،دستگاه های زباله سوز و دستگاه های تخیله کننده کشتی.
غانی ۱/5 :سال است که شرکت ماشین سازی اراک وارد حوزه معدنی شده است و با مشارکت شرکت های
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دانش بنیان توانستیم موارد مختلفی از جمله چکشهای هیدرولیک را بسازیم که  ۲۰تا  ۳5تن را پوشش می
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دهد و تستهای  5۰۰ساعته آن را انجام داده ایم و موفق بوده است.
دکتر همتی :عمده معادن در کشور با مقیاس  ۱۰تا  ۲۰تن در ساعت کار می کند ،شرکت ماشین سازی
توانایی ساخت دستگاه های بزرگ در بخش معدن را دارد ،تجهیزاتی مثل آسیابها ،راکتورهای تحت فشار،
کوره ها و  ....از توانمندی های شرکت ماشین سازی است که مورد نیاز بخش معدن است و می تواند خیلی
راحت در ایران ساخته شود.
شرکت ماشین سازی معموال نیاز محور می باشد و به دنبال جمع آوری نیازمندی ها هستیم تا بر اساس آن
ها بتوانیم ساخت این ماشین آالت را داشته باشیم.
رضایی پور :ضمن خوشامدگویی به حضار محترم ،در بخش متالوژی ما بحث سنگ شکن ها را داریم که اگر
ماشین سازی اراک بتواند در ساخت سنگ شکن ها ،دکل های لودر و  ...با ما همکاری کند ،برای بخش معدن
کمک بسیار باالیی است ،ما در معادن در بخش تصفیه آب با مشکل مواجه هستیم و فیلترهای بزرگی الزم
داریم که اگر شرکت ماشین سازی اراک بتواند برای ساخت این موارد همکاری کند ما استقبال می کنیم و
هر کمک و حمایتی که بتوانیم انجام میدهیم.
بهرامن :شرکت ماشین سازی اراک بر اساس سفارش کار می کند و سفارش محور است و بهتر است بازار
کارهای بعدی را برای خودش تعریف کند و با کشورهای دیگر مانند چین هم همکاری کند و فقط هدفش
بازار ایران نباشد و اگر رقابت ایجاد کنید و سعی کنید بهترین استانداردها را داشته باشید ،مشتری موارد مورد
نیازش را از کشورهای دیگر تهیه نمی کند ،هدفها را مشخص کنید و استانداردها را تعریف کنید و کیفیت
محصول را باال ببرید تا کشورهای اطراف مانند افغانستان ،عراق ،ترکیه و  ....هم نتوانند محصوالت با کیفیت
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مانند ما تولید کنند چون بعضی از اقالمش را ما داریم ولی دیگر کشورها ندارند .و توصیه دیگر اینکه کار
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تولید بر اساس سفارش نباشد و سرمایه گذاری برای پروژه تعریف کنید و باید سیاستهای خود را عوض کنید.
رحیمی درپاسخ به موضوع مطرح شده ماشین سازی اراک که سفارش محورهستند ومنتظر هرگونه سفارش
ساخت ماشین آالت فرآوری می باشند گفت:
کشور چین و غیره ماده معدنی خام و نفت انرژی را با هزینه بسیار سنگین حمل و نقل فرآوری میکنند
قطعی ترین دلیل سودآور بودن تولید در داخل کشور نداشتن این هزینه بزرگ است هم توانمندی دارید و هم
دلیل سودآور بودن هم نیاز رو به باال صنایع دنیا به محصوالت فراوری شده معدنی دوران تحریم و غیرتحریم.
توصیه خانه معدن به تصمیم سازان و تصمیم گیران اعالم می شود .اطالعات و نیازهای این بخش توسط خانه
معدن ایران جمع آوری و ارائه می شود ،ماشین سازی اراک اگر از حالت سفارش محوری خارج گردد و تولید
محور شود قطعا سود خواهد کرد بازار ایران در بخش فرآوری بسیار عالی است و باید روی نیازهای این بخش
پژوهش صورت گیرد و آن ها را وارد بخش تولید کرد.
رضایی پور :بازار معدن ،کمتر از بازار نفت و گاز نیست هم در کار آفرینی و هم در توسعه اجتماعی و
اقتصادی ،ما نمیتوانیم با نسل  ۱و  ۲تکنولوژی کار کنیم و باید تکنولوژی را بروز کنیم و نسل جدید
تکنولوژی را وارد کشور کنیم و کشور به این نیاز دارد که یک شرکت ماشین سازی قوی در کشور وجود
داشته باشد که شرکت ماشین سازی اراک با سابقه درخشانی که دارد پتانسیل این را دارد.
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