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امروزه اهمیت آموزش در سازمان بر کسی پوشیده نیست. آموزش 

یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرایند مداوم، همیشگی و تمام 

نشـدنی اسـت. اجرای آموزش و بهسـازی منابع انسـانی سبب می شود 

تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و فعالیت محیطی به طور 

موثر کار خود را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند و این امر موجب 

ارتقا بهره وری، برندسـازی و رقابت سـازمانی و فراسـازمانی می شـود. به 

نوعـی می تـوان عنـوان کـرد کـه آمـوزش هزینه نیسـت، آموزش سـرمایه 

یک سازمان محسوب می شود.

 از  این  رو، نیروی  انسانی کارآمد در یک  مملکت، جزو سرمایه های  

ارزشـمند آن کشـور بـه شـمار می آیـد. در حقیقـت شـاخص توسـعه 

انسانی با هدف افزایش دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابلیت های 

انسـان، معیار موفقیت در فرایند توسـعه انسـانی اسـت. این شـاخص، 

نماگـری از رونـد توسـعه انسـانی در جهـان خواهـد بـود کـه جایـگاه 

بیـن  تنگاتنگـی  ارتبـاط  نشـان می دهـد.  هـم  بـه  نسـبت  را  کشـورها 

شاخص جهانی شدن و توسعه منابع انسانی وجود دارد، یعنی به هر 

میزان کشـورها در جهت جهانی شـدن گام بردارند، در توسـعه منابع 

انسانی موفق تر هستند. 

ایـن مهـم، در شـرکت های تولیـدی و صنعتـی یکـی از اصلی ترین و 

ضروری تریـن امـر بـرای ادامـه حیـات اسـت کـه باید منطبق با رسـالت 

شـرکت و نیازسـنجی واقعـی صـورت پذیـرد و چنـان کـه بـه درسـتی 

صورت گیرد، می تواند در افزایش کیفی کارایی توسعه منابع انسانی 

موثـر واقـع شـود و اجـرای درسـت آن، سـبب افزایـش رضایت منـدی، 

ایجـاد انگیـزه و تربیـت روحیـه نـوآوری، خالقیـت در میـان کارکنـان، 

تعامـل بیشـتر میـان کارگـران و مدیـران خواهـد شـد. بـه همیـن جهـت 

نیروهـای  آمـوزش  مبحـث  صنعتـی،  و  تولیـدی  شـرکت های  تمامـی 

انسـانی را سـرلوحه خود قرار داده اند و بر اسـاس آن پیش می روند، به 

طوری که در ابتدای سال جاری نیازسنجی و بر مبنای آن برنامه ریزی 

و آموزش ساالنه را تنظیم می کنند.

برگـزاری  شـاهد  کشـور  در  اخیـر  سـال  چنـد  در  خوشـبختانه 

آموزش هـای دوره ایـی و سـایر آموزش هـای مرتبـط بـا اهـداف سـازمان 

هستیم که به صورت جدی صورت گرفته است اما آموزش و پرورش 

تجربیـات  از  آمـوزش داخلـی  بـر  کـه عـالوه  اسـت  تاثیرگـذار  زمانـی 

کشـورهای دیگـر در ایـن امـر بهره منـد شـد کـه در حال حاضـر به دلیل 

تحریم هـای ایجـاد شـده، آمـوزش در خـارج از کشـور مغفـول مانـده 

است. البته در برخی از شرکت های تولیدی و صنعتی کشور به ویژه 

شـرکت های فـوالدی، سـاالنه بـا ارسـال تیمـی متشـکل از کارگـران و 

آمـوزش  بـه جهـت  آموزش هـای داخلـی  بـر  کارکنـان شـرکت، عـالوه 

در  مشـابه  شـرکت های  از  دوره ای  بازدیدهـای  انسـانی،  نیروهـای 

کشـورهای خارجـی بـه عمـل می آوردنـد و از نزدیـک شـاهد تکنولـوژی 

شرکت و به بررسی فرایند آن خواهند پرداخت.

اهمیـت  از  امـروزی  سـازمان های  در  مدیریـت  بـرای  کـه  آنچـه 

اساسـی برخـوردار اسـت، تنهـا ایـن نیسـت کـه همـواره در سـازمان ها، 

امـروزه  بلکـه  باشـد،  داشـته  وجـود  افـراد  بـرای  آمـوزش  برنامه هـای 

مهم تریـن مهـارت چگونـه یـاد گرفتـن اسـت؛ بـه این معنـا که امـروزه با 

و  سـازمان ها  انسـانی  منابـع  واحـد  در  آمـوزش  دوره هـای  برگـزاری 

برنامه های یادگیری از این دسـت، نمی توان انتظار داشـت سـازمان ها 

بتوانند در برابر تهاجم های روزافزون رقبای داخلی و بین المللی خود 

ادامـه حیـات دهنـد، بلکـه سـازمان هایی تاب مقابله با تحوالت سـریع 

محیطی را دارا خواهند بود که در سطح گسترده آموزش دیده باشند 

و به صورت مستمر در حال یادگیری باشند. اگر یادگیری در سازمان 

به این صورت تحقق پیدا کرد می توان انتظار داشـت که این سـازمان 

بـه یـک سـازمان یادگیرنـده تبدیـل شـده اسـت و در آن، افـراد بـه طـور 

مستمر توانایی های خود را فزونی بخشیده، به الگوهای جدید فکری 

می رسـند. چراکـه سـازمانی کـه همـواره در مبحـث آمـوزش نیروهـای 

انسـانی خود برنامه و اهداف موثری نداشـته باشـد، به مرگ تدریجی 

دچـار می شـود، در واقـع اگـر شـرکت های تولیـدی و صنعتـی بـه طـور 

مرتـب در دوره هـای خـود، در حـال تحـول و تغییـر در جهت توانمندی 

سـازمان نباشـند و ایـن مسـئله مـورد غلفـت قـرار گیـرد، منجر بـه مرگ 

تدریجی سازمان ها می شود.

مرگ تدریجی آموزش 
در سازمان ها

محمد کشانی
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کاوه طارمی، مدیرعامل شرکت رسپینا صنعت در گفت وگو با »فلزات آنالین«:کاوه طارمی، مدیرعامل شرکت رسپینا صنعت در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توسعه تولید انواع نسوزها همگام با توسعه تولید انواع نسوزها همگام با 
آموزش نیروی انسانیآموزش نیروی انسانی

صنعت نسـوز از اهمیت ویژه ای در داخل کشـور برخوردار اسـت و تولید فوالد و آلیاژهای فوالدی به این صنعت وابستگی 
دارد. تولیدکنندگان مطرح نسـوز در سراسـر جهان، از حمایت ویژه ای توسـط دولت ها برخوردار هسـتند و اعمال تعرفه بر 
واردات و تامین آسـان مواد اولیه، از جمله اقداماتی اسـت که در این زمینه صورت می پذیرد. در حالی که تولیدکنندگان نسـوز 
در داخل کشـور، با چالش تامین مواد اولیه و واردات آن دسـت و پنجه نرم می کنند و این موضوع مشـکالت صنعت نسـوز 
را بیش از پیش افزایش داده اسـت. در این رابطه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با کاوه طارمی، مدیرعامل 

شرکت رسپینا صنعت به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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و    تاریخچـه  توضیحاتـی در خصـوص 
فعالیت شرکت رسپینا صنعت بفرمایید.

بـا  را  خـود  فعالیـت  صنعـت  رسـپینا  شـرکت 

مشارکت 51% ایرانی و 49% ایتالیایی به طور رسمی 

در سـال 1379 آغـاز کـرد و طـی ایـن مـدت، بیشـترین 

همـکاری را بـا فوالدسـازان برجسـته کشـور بـه ویـژه 

مجتمـع فـوالد مبارکـه و ذوب آهـن اصفهـان داشـته 

اسـت. همچنیـن در ایـن بـازه زمانـی، ضمـن برقـراری 

ارتباط سازنده با پاالیشگاه ها و شرکت های شاخص 

در صنعت پتروشیمی کشور، توانسته ایم خدمات 

ارزنـده ای نیـز در ایـن بخـش ارائـه کنیـم. یکـی از 

فعالیت هـای مهـم شـرکت رسـپینا صنعـت، تامیـن 

مـواد نسـوز مـورد نیـاز فوالدسـازان بـوده اسـت کـه 

ابتدا از شـرکت رفراسـود ایتالیا تامین می شـد و در 

اختیـار ایـن مجموعه ها قرار می گرفـت. در ادامه با 

توجه به تاکید مسـئوالن بر حمایت از تولید داخل 

و همچنیـن کاهـش واردات محصوالتـی کـه توسـط 

تصمیـم  می شـود،  تولیـد  داخلـی  تولیدکننـدگان 

گرفتیم که پروانه تولید مواد نسوز را به طور کامل و 

بـا یـک سرمایه گــــذاری کالن از طــــرف ایتالیـــایی 

خریداری کنیم. بر همین اساس، کارخانه تولید نسوز 

اسـتان کرمـان  را در شـهرک صنعتـی دو واقـع در 

احـداث و فعالیـت خـود را تحـت نظـارت رفراسـود 

ایتالیـا در ایـن کارخانـه آغـاز کردیـم. با توجه به اینکه 

طی 22 سال گذشته توانسته بودیم مشتریان خود به 

ویـژه شـرکت های مطـرح فـوالدی را جـذب کنیـم، بـه 

آن ها اعالم کردیم که مواد نسوز مورد نیاز در شرکت 

رسـپینا صنعت با تکنولوژی و تحت نظارت شـرکت 

رفراسود ایتالیا تولید می شود. خوشبختانه در نهایت 

توانستیم به تولید انبوه داخلی دست پیدا کنیم و در 

حـال حاضـر مشـغول همـکاری بـا شـرکت های بـزرگ 

فوالدی کشور هستیم.

بـه طور مشـخص چـه محصوالتـی در   
شرکت رسپینا صنعت تولید می شود؟

انواع نسوزها شامل جرم های ریختنی، پاششی 

و قطعــــات ریختنـــی ماننـــد پیش ساخته هــــا در 

مجموعـه تولیـد می شـود. ضمـن اینکـه بـه دنبـال 

تولید آجر در طرح توسعه شرکت هستیم و به زودی 

مجموعه نیروی انسانی 
شاغل در کارخانه تولید 
نسوز شرکت رسپینا 

صنعت، آموزش دیده از 
طرف شرکت رفراسود 

هستند و گواهینامه 
بین المللی خود را هم در 
این زمینه دریافت کرده اند

تولیـــد این محصـــول را با به کارگیـــری از تکنولوژی 

روز دنیا در زمینی که در مجاورت کارخانه در نظر 

گرفته ایم، آغاز خواهیم کرد.

را    وضعیـت صنعـت نسـوز در کشـور 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد و در حـال حاضر 

این صنعت با چه مشکالتی مواجه است؟
مهم ترین چالشی که اکثر تولیدکنندگان نسوز 

با آن دست و پنجه نرم می کنند، تامین مواد اولیه 

ایـن  بـا  اصلـی مرتبـط  از گلوگاه هـای  یکـی  اسـت. 

معضـل، گمـرک و همچنیـن بروکراسـی های اداری 

جهـت واردات مـواد اولیـه مـورد نیـاز اسـت. ضمـن 

اینکـه انتقـال و جابه جایـی پـول بـا توجـه بـه شـرایط 

بانکی و تحریمی کشور به شدت دشوار شده است 

و در تامین مواد اولیه از منابع داخلی نیز با مشکل 

روبـه رو هسـتیم. از آنجایـی که شرکـــت رسـپینا 

صنعت موفق به خریداری تکنولوژی تولید رفراسود 

ایتالیا شـده اسـت، انواع نسـوزها با کیفیتی فراتر از 

نمونه های موجود در بازار داخلی تولید می شوند و 

بـه فـروش می رسـند امـا متاسـفانه در بسـیاری از 

مواقع، مواد اولیه خریداری شده از کیفیت مد نظر 

تولیدکننده برخوردار نیسـت و به همین علت باید 

ارزیابی هـــای الزم و همچنیـــن بهینه سـازی کافـی 

انجام شود تا بتوانیم محصول باکیفت را به دست 

مشـتری برسـانیم. بـه همیـن علـت، سـرمایه گذاری 

کالن جهت خرید تکنولوژی و راه اندازی خط تولید 

انـواع نسـوز اسـتاندارد و مرغـوب طـی 6  مـاه در 

شرکت رسپینا صنعت انجام شد و توانستیم در این 

مـدت، بـه بهره بـرداری و تولیـد انبـوه در مجموعـه 

دسـت پیـدا کنیم. نکتـه قابل توجه اینکه مجموعه 

نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص شاغل در 

خـط تولیـد نسـوز مجموعه، تحت آموزش مسـتقیم 

کارشناسـان شـرکت رفراسـود ایتالیـا قـرار گرفتنـد و 

آموزش هـای الزم بـا حضـور کارشناسـان خارجـی در 

کارخانـه صـورت پذیرفتـه اسـت. مجموعـه نیـروی 

شـرکت  نسـوز  تولیـد  کارخانـه  در  شـاغل  انسـانی 

شـرکت  طـرف  از  دیـده  آمـوزش  صنعـت،  رسـپینا 

رفراسود هستند و گواهینامه بین المللی خود را هم 

در این زمینه دریافت کرده اند.
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در    آمـوزش  اهمیـت  از  شـما  ارزیابـی 
صنعت نسـوز چیسـت و آیـا اقدامـات الزم 
جهت توسـعه آمـوزش در واحدهای صنعتی 

طی سالیان اخیر انجام شده است؟
نسوز به عنوان یک صنعت ریشه دار و  قدیمی 

در داخـل کشـــور شناختـــه می شـــود و از قدمـــت 

ایـن بخـش برخـوردار اسـت. در واقـع  طوالنـی در 

صنعـت نسـوز همپای صنایـع قدیمی و مـادر مانند 

صنعت فوالد شـکل گرفته اسـت و بر همین اسـاس، 

یکی از صنایع مهم و باارزش به شمار می آید. با این 

ایـن  در  کـه  عمـده ای  مشـکالت  از  یکـی  وجـود، 

صنعت وجود داشته است، نبود دانش و تکنولوژی 

روز و بـه کارگیـری آن در تولیـد انـواع نسـوزها بـوده 

است. شرکت های تولیدکننده نسوز در گذر زمان، 

به دنبال تولید محصول با استفاده از یک تکنولوژی 

بـــه  مشخـــص بوده انـــد و اقدامـــات الزم جهـــت 

روزرسانی فرایند تولید و ایجاد ارتباط با شرکت های 

پیشرفته صنعتی و دانشگاه های معتیر جهان انجام 

نشده است. اگرچه نباید نقش تحریم در این میان 

را نادیده گرفت اما به جرات می توان گفت رسپینا 

صنعـت، تنهـا شـرکت تولیدکننـده نسـوز در کشـور 

محسـوب می شـود کـه تحـت لیسـانس یک شـرکت 

قطعـی برق، یکـی از چالش هـای عمده   
تولیدکننـدگان طـی روزهای اخیر به شـمار 
می آیـد. آیـا این معضل در صنعت نسـوز نیز 

تاثیرگذار بوده است؟
نقـش  بـرق،  و  گاز  ویـژه  بـه  انـرژی  حامل هـای 

بسـزایی در صنعـت نسـوز ایفـا می کننـد. در حـال 

حاضر تمام واحدهای صنعتی با معضل قطعی برق 

مواجـه هسـتند و مـا تـالش کرده ایـم تا با اسـتفاده از 

ژنراتورهـای بـرق، ایـن مشـکل را بـه حداقـل میـزان 

ممکـن کاهـش دهیـم امـا تامیـن سـوخت ژنراتورهـا 

نیـز شـرایط خـاص خـود را دارد و نمی توانیـم در 

بلندمـدت از آن هـا اسـتفاده کنیـم. در واقـع ایـن 

مشـکل باعث می شـود تا تولید مجموعه به تعویق 

بیفتـد و نتوانیـم طبق جدول زمان بندی شـده پیش 

برویم. از سوی دیگر، به منظور پخت انواع نسوزها، 

نیازمند گاز کافی هسـتیم و متاسـفانه شـرکت گاز 

علی رغـم اینکـه نسـبت بـه ایـن مهـم آگاهـی دارد، 

بـرای  را  اخطارهـای کاهـش مصـرف و قطعـی گاز 

مجموعه صادر می کند. البته همکاری های الزم با 

مجموعـه جهـت مصرف بهینه و ادامه تولید شـکل 

گرفته است و امیدوار هستیم بتوانیم با موفقیت از 

این مشکالت عبور کنیم.

خارجـی در حـال فعالیـت اسـت. دلیل اصلی تحقق 

ایـن مهـم، تاکیـد ویـژه مدیریـت مجموعه بـر مقوله 

آمـوزش طی سـالیان اخیـر بوده اسـت و آموزش های 

تخصصـــی الزم در تمـــامی بخش هـــا بـه صـــورت 

حضوری، آنالین، تئوری و عملی، همواره در دستور 

کار مدیریـت شـرکت رسـپینا صنعـت قـرار داشـته 

اسـت؛ چراکـه معتقـد هسـتیم صنعـت نسـوز بایـد 

هم پای توسـعه و به روزرسـانی فرایندهای تولید در 

صنعت فوالد، گام بردارد و بر همین اساس ضروت 

احسـاس  پیـش  از  بیـش  صنعـت  ایـن  در  آمـوزش 

می شـود. خوشبختانه صنعت نسـوز از پویایی الزم 

در داخـل کشـور برخـوردار اسـت و شـاید تفـاوت 

قیمت، تنها عامل متمایزکننده فعالیت شرکت های 

فعـــال در ایـــن صنعـــت باشـــد. بـه همیـــن علـت 

مجتمع هـای بـزرگ فـوالدی بـه دنبـال اسـتفاده از 

نسوزهای باکیفیت و مرغوب هستند که تولید این 

محصـوالت، جـز بـا آمـوزش و اسـتفاده از دانـش و 

تکنولـوژی روز محقـق نخواهـد شـد. خوشـبختانه 

شرکت رسپینا صنعت توانسته است با آموزش های 

تخصصـی و بـه کارگیـری از تکنولـوژی روز خارجـی، 

انواع نسوزهای استاندارد و باکیفیت را تولید کند و 

در اختیار فوالدسازان شاخص کشور قرار دهد.
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شـرکت رسـپینا صنعت چه تمهیداتی را   
در حوزه آموزش اندیشیده است؟

ذخیـره انـرژی، یکـی از اقداماتـی اسـت که پس 

از آموزش هـای الزم در خـط تولیـد مجموعـه به کار 

گرفتـه شـده اسـت. مـا عـالوه بـر اینکـه بـه دنبـال 

تولیـد نسـوز مقـاوم هسـتیم، فراینـدی را تعریـف 

کرده ایـم کـه انـرژی در داخـل کـوره و یـا پاتیل هـای 

تولید نسوز ذخیره شود. برای مثال، نسوزهایی در 

کشـور تولیـد شـده اسـت کـه اگـر دمـای داخلـی 

کـوره ، یـک هـزار و 400 تـا یـک هـزار و 500 درجـه 

سـانتی گراد و دمـای بیرونـی آن در حالـت عـادی 

200 تـا 300 درجـه سـانتی گراد باشـد، دمـای بیرونی 

در  شـده  تولیـد  نسـوزهای  از  اسـتفاده  بـا  کـوره 

شرکـــت رسپینــــا صنعـــت، بـه 100 تـا 150 درجـــه 

سـانتی گراد کاهـش خواهـد یافـت و ایـن مهـم در 

سـوخت  کاهـش  و  انـرژی  ذخیـره  باعـث  نهایـت 

تولیـد خواهـد شـد. در واقـع  مصرفـی در فراینـد 

تـالش کرده ایـم تـا با آموزش هـای الزم، از روش های 

تولیـد نسـوز در داخـل مجموعـه  بـه روز  نویـن و 

استفاده کنیم.

حمایـت دولـت از بخـش خصوصـی و   
تولیدکنندگان نسوز کشـور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
هنگامی که ما تصمیم به راه اندازی خط تولید 

نسوز گرفتیم، مسئله حمایت از تولیدکنندگان در 

داخـــل کشـــور مطــــرح شـــده بــــود و مسئــــوالن، 

وعده هـای فراوانـی را در خصـوص حمایت از تولید 

کـه  اسـت  ایـن  امـر  واقعیـت  می کردنـد.  مطـرح 

حضـور یـک شـرکت معتبـر و سـابقه دار خارجـی در 

شـرایط تحریـم در داخـل کشـور جهـت همـکاری بـا 

تولیدکننـده داخلـی، بـه هیـچ وجـه آسـان بـه نظـر 

هنگفـت،  سـرمایه گذاری  نیازمنـد  و  نمی رسـد 

رایزنی هـای کارشناسـانه و آموزش هـای الزم جهت 

بـه کارگیـری از تجهیزات مـدرن و دانش روز تولید 

تولیـد  از  حمایـت  انگیـزه  بـا  مـا  واقـع  در  اسـت. 

داخلـی، اجـرای چنیـن ریسـک بزرگـی را پذیرفتیـم 

امـا تـا بـه امـروز، متاسـفانه هیچ گونـه حمایتـی از 

جانـب دولـت و سـازمان های مرتبـط از مجموعـه 

بـه  اقـدام  امـروز  بـه  تـا  و همچنیـن  اسـت  نشـده 

نکرده ایـم.  نیـز  بانکـی  تسـهیالت  و  وام  دریافـت 

درصـدی   100 سـرمایه گذاری  بـا  نسـوز  کارخانـه 

بخـش خصوصـی بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت و 

نیازی هم به حمایت دولت و مسئوالن نداشته ایم. 

قطعـات  تولیدکننـده  صنعـت،  رسـپینا  شـرکت 

خاصی اسـت که نمونه مشـابه داخلی آن ها وجود 

کشـور  خـارج  از  قطعـات  ایـن  واردات  و  نـدارد 

صـورت می پذیـرد. متاسـفانه علی رغـم اینکـه مـا 

ایـن  اسـتاندارد  و  باکیفیـت  نمونـه  تولیدکننـده 

مشـابه  قطعـات  همچنـان  امـا  هسـتیم  قطعـات 

خارجـی بـه داخـل کشـور وارد می شـود و ایـن در 

حالی اسـت که طبق وعده مسـئوالن، باید واردات 

قطعاتی که نمونه مشابه داخلی آن تولید می شود، 

لغو شـود. از سـوی دیگر، با سـنگ اندازی مسئوالن 

و سازمان های دولتی در اخذ مجوزها و پروانه های 

مختلـف طـی ایـن سـال ها مواجـه بوده ایـم و اگـر 

دخالتـی از جانـب آن هـا صورت نپذیـرد، می توانیم 

به مسیر توسعه و تولید خود ادامه دهیم.

چه اهداف و اسـتراتژی هایی را برای شرکت   
رسپینا صنعت اتخاذ کرده اید؟

سرمایه گذاری هـــای صنعتـــی و معــــدنی در 

استان کرمان به ویژه در صنعت فوالد طی سالیان 

اخیـر، بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت و ایـن اسـتان 

در آینـده بـه قطـب صنعـت فلـزات کشـور تبدیـل 

رسـپینا  شـرکت  اسـاس،  همیـن  بـر  شـد.  خواهـد 

صنعـــت اقـــدام بـه سرمایـــه گذاری و راه انـــدازی 

کارخانـه تولیـد نسـور در ایـن اسـتان کـرده اسـت و 

در حـال حاضـر تنهـا تولیدکننـده نسـوز در اسـتان 

کرمـان هسـتیم. بـه دنبـال تولیـد انـواع نسـوزهای 

باکیفیـت بـا به کارگیـری از تکنولـوژی و دانش روز 

شـرکت رفراسـود ایتالیـا کـه در حـال همـکاری بـا 

بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های صنعتی جهان 

اسـت، در آینـده نزدیـک هسـتیم و بـدون شـک بـه 

موفیت هـای روزافـزون بیشـتری در مسـیر توسـعه 

دست خواهیم یافت.

 معتقد هستیم صنعت 
نسوز باید هم پای توسعه 
و به روزرسانی فرایندهای 

تولید در صنعت فوالد، 
گام بردارد و بر همین 

اساس ضروت آموزش در 
این صنعت بیش از پیش 

احساس می شود
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آموزشآموزش

میدکو، امانت دار آیندگان است

فوالد سنگان، سنگ  بنای مدیریت استعدادها را در باشگاه مدرسان داخلی بنا کرد

آلومینای ایران؛ پیشرو در آموزش نیروی انسانی



شماره  229          مرداد ماه  1401 12

آمــوزش
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

نـگاه ویـژه جامعـه جهانی به توسـعه پایـدار در چند سـال اخیر بسـیار مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت؛ چراکـه آن ها خـود را امانـت دار آیندگان در حفظ محیط زیسـت، اقتصاد و جامعـه می دانند اما 
نقـش آموزش در توسـعه پایدار  چیسـت؛ این مهم تا چه اندازه در توسـعه صنایـع معدنی جهان و 
ایـران تاثیرگـذار اسـت و شـرکت های بـزرگ معدنی کشـور بـرای این مهم چـه اقداماتـی انجام 
داده انـد. در خصـوص اهمیـت ایـن موضـوع، خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« 
گفت وگویـی با سـیدمصطفی سـبزواری، مدیـر برنامه ریزی، توسـعه و تکنولوژی هلدینگ توسـعه 

معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( انجام داده است که شرح کامل آن را در ادامه می خوانید.

میدکو، امانت دار آیندگان است
سید مصطفی سبزواری، مدیر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی هلدینگ میدکو در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

متعـددی از توسـعه پایـدار در طـول سـالیان و توسـط 

گروه های مختلفی از پژوهشـگران ارائه شـده اسـت. 

در یـک تعریـف جامع، می توان چنین عنـوان کرد که 

توسـعه پایدار توسـعه ای اسـت که عالوه بر توسـعه و 

تعالـی نسـل حاضـر بـه حمایـت از نسـل های آتـی نیـز 

توجـه دارد. بـه بیـان دیگـر، توسـعه پایـدار بـه توسـعه 

فعالیت هـا و بهبـود رفـاه و آسـایش بـرای ذی نفعـان 

حاضر تالش می کند به گونه ای که منابع و اثرات آن 

در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای 

نسـل های آینـده رو بـه ضعـف نگـذارد و چـه بسـا در 

ابعاد مختلف اثرات مثبتی بر نسل های آینده نیز بر 

جای بگذارد.

شـرکت های بـزرگ معدنـی جهـان در   
را  اقداماتـی  چـه  پایـدار  توسـعه  زمینـه 

انجام داده اند؟
معـادن بـه عنـوان موتـور محرکـه فعالیت هـای 

صنعتـی در جوامـع تاثیـرات مختلفـی را بـر ابعـاد 

ابعـاد اجتماعـی و  از قبیـل  مختلـف زندگـی بشـر 

اقتصادی و زیست  محیطی می  گذارند. شرکت های 

بـزرگ و شـناخته شـده جهـان ضمن توجه بـه تاثیرات 

زیـاد معـادن بـر توسـعه پایـدار جوامـع، فعالیت هـای 

خود را به گونه ای برنامه ریزی می کنند که در جهت 

ابعاد پایداری حرکت کنند. در همین باره شرکت های 

شناخته شده دنیا مانند شرکت »BHP« به تدوین و 

ارائه سند پایداری کسب  و  کار خود اقدام نموده اند 

و اهـداف پایـداری در جهـت تاثیـرات فعالیت هـای 

خود تبیین و الزاماتی را که در راستای نیل به اهداف 

سـاالنه  شـرکت ها  ایـن  کرده انـد.  تشـریح  پایـداری 

گزارش هـای پایـداری خـود را بـرای دسترسـی مراجـع 

مختلـف ماننـد انجمـن جهانـی فـوالد، سـازمان ملـل 

متحـد و نیـز ذی نفعـان خـود در اختیـار عمـوم قـرار 

بـه  امـروز  جهـان  در  پایـداری  اهمیـت  می دهنـد. 

گونه ای شـده اسـت که رعایت نکردن اصول توسـعه 

بـا  می توانـد  را  شـرکت ها  فعالیت هـای  پایـدار 

موانعـی مواجـه کنـد. در همین راسـتا اگر به صورت 

کلـی بخواهیـم مطـرح کنیـم، رویکرد هایـی نظیـر: 

معدن کاری مدرن »Modern Mining« و استفاده از 

تعریف توسعه پایدار چیست؟  
توسـعه پایـدار مفهومـی اسـت کـه در دو دهـه 

اخیـر، بـا توجـه بـه اثرات فعالیت انسـان بر جهـان در 

ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. تعاریف 
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تکنولوژی، همکاری با ذی نفعان متعهد، دسترسی 

بـه منابـع جدیـد و پایـدار مانند اقیانوس هـا و اعماق 

دریاهـا، بـاال بـردن تـاب آوری بـا سیسـتم های جدیـد 

بازیافـت و مـوارد بسـیار دیگـری را می تـوان عنـوان 

کـرد کـه اسـتراتژی اصلی شـرکت های بـزرگ جهانی 

به آن توجه دارد.

شـرکت های معدنـی ایـران در خصوص   
توسعه پایدار چه تمهیداتی را اندیشیده اند؟

از ذخایـر معدنـی  باالیـی  ایـران حـدود درصـد 

جهـان را دارد و بـدون شـک، شـرکت های معدنـی 

بسـیاری در زمینـه صنایـع معدنـی در حال فعالیت 

هستند. توجه جامعه جهانی، محدودیت های مواد 

و انـرژی و اثـرات نامطلـوب سـالیان گذشـته، منجـر 

شـده اسـت کـه شـرکت های معدنـی فعـال در ایـران 

به خصوص شـرکت های بزرگ در سـالیان اخیر بیش 

از پیـش مبحـث پایـداری و توسـعه پایـدار را مد نظر 

قـرار دهنـد. همچنیـن، نهاد هـای نظارتـی و متولـی 

مانند سازمان محیط  زیست کشور در دهه گذشته 

قوانیـن مشـخصی را بـرای رعایـت مرزهـای توسـعه 

کسـب  و  کار برای شـرکت ها مشـخص کرده اسـت. 

در همین راستا، شرکت های معدنی با درک اهمیت 

پایـدار در  پایـداری کسـب و کار و اصـول توسـعه 

سـال های اخیـر گام هـای مهمـی برداشـته اند. توجه 

به فناوری های دوستدار محیط زیست، بازیافت و 

بـاز تولیـد، دسترسـی بـه منابع پایـدار و نیـز توجه به 

جوامـع محلـی ازجملـه مـواردی اسـت که در اسـناد 

باالدسـتی و سیاسـت های شـرکت های معدنـی در 

ایران نیز دیده می شود.

چـه    زمینـه  ایـن  در  میدکـو  هلدینـگ 
اقداماتی انجام داده است؟

شـرکت میدکـو بـه عنـوان یکـی از شـرکت های 

پیشـرو در زمینـه توسـعه پایـدار در ایـران از ابتـدای 

تاسـیس خـود توجـه ویـژه ای بـه ایـن زمینـه داشـته 

است و در راستای تامین پایدار انرژی و مواد، حفظ 

و نگهداری محیط زیسـت و توسـعه جوامع محلی، 

پروژه هـای مختلفـی در دسـت  و  همـواره طرح هـا 

انجـام دارد. میدکـو از همـان ابتـدای فعالیـت بـه 

مبحـث محیط  زیسـت توجـه ویژه ای داشـته اسـت 

که جلوه این را می توان در انتخاب تکنولوژی تولید 

مس به روش بیولیچینگ که سـبزترین روش تولید 

کاتد مس در دنیا به شمار می  رود و ثبت اختراع آن 

متعلق به میدکو است، تکنولوژی خنک سازی کک 

بـه روش خشـک »CDQ« کـه عـالوه بر جلوگیـری از 

انتشـار آالینده  ها، انرژی حاصل از خنک سـازی کک 

را تبدیل به برق می  کند، استفاده از توربواکسپندر 

و  گاز  فشـار  کاهـش  از  ناشـی  بـرق  تولیـد  بـرای 

در  همچنیـن  بـرد.  نـام  مشـابه  تکنولوژی  هـای 

محیط های عملیاتی میدکو بالغ بر پنج هزار هکتار 

فضای سـبز که 80درصد آن فراتر از الزامات قانونی 

از  یکـی  کـه  شـده  ایجـاد  اسـت،  زیسـتی  محیـط 

نمونه های بارز در کشـور اسـت. در حوزه اجتماعی 

نیـز حمایـت از مـدارس و دانش آمـوزان، اقدامـات 

خیریـه، تیم هـای ورزشـی، توسـعه جوامـع محلـی از 

طریـق حمایـت از صنایع و تامین کنندگان محلی از 

راهبرد هـای اصلـی میدکـو بـوده اسـت کـه تشـریح 

مسـئولیت  گـزارش  در  اقدامـات  ایـن  مفصـل 

اجتماعی میدکو قابل دسترسی است.

گفتنـی اسـت از سـال گذشـته نیـز میدکـو بـا 

از  یکـی  عنـوان  بـه  پایـدار  توسـعه  ابـالغ  و  تعییـن 

گامـی  کار  و   کسـب   توسـعه  اصلـی  رویکردهـای 

اساسـی بـه منظـور یکپارچه سـازی و نـگاه جامـع و 

خـود  فعالیت هـای  و  اقدامـات  کلیـه  بـه  فراگیـر 

برداشـته اسـت. به این منظور سـند و مدل توسـعه 

پایدار و فراگیر میدکو با الهام از آرمان  های سازمان 

اسـناد  از  الگوبـرداری  و   »SDGs« متحـد  ملـل 

باالدستی نهادها و شرکت  های برتر معدنی و فلزی 

و  اهـداف  چهارچـوب،  کـه  شـده  تدویـن  جهـان 

الزامـات توسـعه پایـدار در میدکـو را مشـخص کرده 

اسـت. در راسـتای همیـن رویکرد میدکـو، اقدامات 

و طرح  های قابل توجهی در حوزه »HSE«، توسـعه 

جوامـع محلی، بازیافت مـواد و انرژی، تامین انرژی 

پـاک و مـواردی از ایـن دسـت انجـام شـده و یـا در 

حـال انجـام اسـت کـه همگـی مـوارد بـا جزئیـات در 

وب سایت شرکت قابل مشاهده است.

میدکو با تعیین و ابالغ 
توسعه پایدار به عنوان یکی 
از رویکردهای اصلی توسعه 
کسب  و  کار گامی اساسی 
به منظور یکپارچه سازی و 
نگاه جامع و فراگیر به کلیه 
اقدامات و فعالیت های خود 

برداشته است
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نقش آموزش در توسـعه پایدار را چگونه   
ارزیابی می کنید؟

بـا توجـه بـه این نکته که توسـعه پایـدار، مفهوم 

به نسبت جدیدی در استراتژی کسب و کار است، 

سـرمایه  کارکنـان،  بعـد  در  چـه  آمـوزش  بی شـک 

انسـانی سـازمان ها و چـه آمـوزش ذی نفعـان و افـراد 

جامعـه، نقـش اساسـی در توفیـق اهـداف توسـعه 

پایـدار را خواهـد داشـت.  واضـح اسـت کـه عـدم 

آگاهـی افـراد نمی توانـد همـکاری و همدلـی آن ها را 

بـرای رسـیدن بـه اهداف توسـعه پایدار فراهـم آورد. 

اهمیـت آمـوزش در اهـداف و آرمان هـای سـازمان 

ملـل متحـد نیـز به وضـوح دیده می شـود و کیفیت 

آمـوزش »Quality Education« بـه عنـوان یکـی از 

آرمان های توسعه پایدار معرفی شده است.

اسـتراتژی هلدینـگ میدکـو در حـوزه   
آموزش نیروی انسانی چیست؟

آموزش در مجموعه میدکو همواره یکی از موارد 

پر اهمیت و مورد توجه بوده است. اسناد باالدستی 

کامل و مشخصی در حوزه آموزش در میدکو تدوین 

و جاری سـازی شـده و اسـتاندارد مدیریـت آمـوزش 

)ایزو 10015( نیز در حال جاری سـازی اسـت. در حوزه 

توسعه پایدار و مفهوم آن نیز آموزش نیروی انسانی 

و کارکنـان بـه عنـوان یکـی از اهـداف توسـعه پایـدار 

میدکو تدوین و ابالغ شـده و سـاالنه با شـاخص های 

مشخصی در حال ارزیابی و بهبود است.   

کالم آخر  
ایـران از لحـاظ انـرژی و مـواد معدنـی، کشـور 

بسـیار غنـی اسـت امـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه ما 

می توانیم بدون توجه به محدودیت منابع، توسعه 

جوامـع محلـی، حفـظ و بهبـود اکوسیسـتم و محیط 

زیست منطقه  ای به کسب  و  کار خود ادامه دهیم. 

منابـع بـه سـرعت در حـال کاهـش اسـت و گرمایش 

امـا  می  کنـد  تهدیـد  را  مـا  خاکـی  کـره  جهانـی 

ایجـاد  بـه  منجـر  تکنولـوژی  و  علـم  پیشـرفت 

زیسـت،  محیـط  دوسـتدار  و  جدیـد  فناوری هـای 

بازده و بهره وری بیشتر در جهان امروز در قیاس با 

سـالیان گذشـته شـده اسـت. بنابرایـن مسـئوالن، 

مدیـران و دسـت اندرکاران بایـد اهمیـت توجـه بـه 

توسـعه پایدار را درک کرده و مسـیر توسـعه مبتنی 

بـر رویکـرد پایـداری و فناوری هـا و تکنولوژی هـای 

جدیـد را بیـش از پیـش بـرای کسـب  و   کارهـا فراهم 

کننـد. همچنیـن ذکـر ایـن نکته ضـروری اسـت که 

مفهوم توسعه پایدار اگر اکنون همچنان در سطح 

برنامـه مطـرح اسـت بـه مـرور و بـا رونـد جهانـی بـه 

اجبـار تبدیـل خواهـد شـد، مانند مالیـات کربن که 

در برخـی از کشـورها در حـال پیاده سـازی اسـت و 

تجـارت  قوانیـن  بـه  آتـی  سـال  های  در  می   توانـد 

جهانـی افـزوده شـود و بـه هزینه  هـای شـرکت  های 

تولیدی در این زمینه اضافه شود. در نتیجه عدم 

توجـه و اهتمـام جـدی می توانـد منجـر بـه حـذف 

شدن از صحنه رقابت باشد.

مسئوالن، مدیران و 
دست اندرکاران باید اهمیت 

توجه به توسعه پایدار را 
درک کرده و مسیر توسعه 
مبتنی بر رویکرد پایداری و 
فناوری ها و تکنولوژی های 
جدید را بیش از پیش برای 

کسب  و   کارها فراهم کنند
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معاون توسـعه سـرمایه های انسـانی شـرکت فوالد سـنگان گفت: آمـوزش نیروی انسـانی در 
صنایـع معدنـی و فلـزی کشـور از اهمیت بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت و در حال حاضـر یکی از 
مهم تریـن فاکتورهـای موفقیت شـرکت های معدنی محسـوب می شـود؛ چراکه نیروهای انسـانی، 
سـرمایه های اصلی سـازمان ها به شـمار می روند و شـرکت فوالد سـنگان در حوزه جانشین پروری، 
با تشـکیل هسته دانشـی فوالد سنگان تحت عنوان باشـگاه مدرسـان داخلی و توامان با پروژه های 
آکادمیک کوچینگ در فوالد سـنگان، سـنگ بنای مدیریت اسـتعدادها در سـازمان و جانشین پروری 

را بنا کرده است.

فوالد سنگان، سنگ  بنای مدیریت استعدادها را در 
باشگاه مدرسان داخلی بنا کرد

حمیـد محمـدی رفیـع در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص 

اهمیـت آمـوزش نیـروی انسـانی، بیـان کرد: امـروزه 

اهمیت حوزه آموزش سرمایه های انسانی در همه 

فعالیت های اقتصادی و صنعتی بر کسی پوشیده 

نیسـت. ایـن مهـم در حـوزه صنایـع معدنـی و فلزی 

نیـــز جایگـــاه خـاص خـود را دارد. نگـــاه امـــروز بـه 

آمـوزش سرمایه هـــای انســــانی ورود بـــه پارادایـــم 

یادگیـری بـوده و تمرکـز فراینـد آمـوزش بـر توسـعه 

شایسـتگی های کارکنـان سـازمان اسـت. در حـوزه 

صنایـع معدنـی و فلـزی در بخش هـای گوناگـون از 

محصـوالت  فـروش  تـا   ... و  اسـتخراج  اکتشـاف، 

نهایی، توسعه شایستگی کارکنان سلسله وار منجر 

به افزایش بهره وری و رشد دانش بومی شده است 

و گامی در جهت پیشبرد اهداف کالن کشور را در 

پی خواهد داشت.

وی افـزود: توسـعه سـرمایه انسـانی در فـوالد 

سـنگان از اولویـت باالیـی برخـوردار بـوده و نـگاه 

کلیـه مدیـران شـرکت بـه مبحـث آمـوزش بسـیار 

پررنگ و برجسته است به همین منظور این شرکت 

در حـوزه آمـوزش، پروژه هـای توسـعه ای بسـیاری را 

تعریـف و بـه مرحلـه اجـرا درآورده اسـت کـه از 

جمله این پروژه ها می توان به اسـتقرار اسـتانداردهای 

ایـزو 2019؛10015، تعریـف شـرح مشـاغل بـه صـورت 

و  شایستگی هــــا  بـه  مشاغــــل  ارتبـاط  فراینـــدی، 

صالحیت هـا، تعریـف حـد بسـندگی صالحیت هـا، 

اسـتقرار آکادمـی کوچینـگ در شـرکت بـه جهـت 

ایجـاد فرهنـگ کـوچ در شـرکت، تربیـت مدرسـان 

داخلی و...، اشاره کرد.

شـرکت  انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  معـاون 

را  شـرکت  ایـن  اهـداف  همچنیـن  سـنگان  فـوالد 

تشـریح و بیـان کـرد: از اهـداف ویـژه ای کـه بـرای 

واحـد آمـوزش و توسـعه های سـرمایه های انسـانی 

شـرکت تعریـف شـده اسـت، می تـوان حرکـت بـه 

سـمت اسـتقرار نظـام صالحیـت حرفـه ای کارکنان، 

مطلـوب  تصویـر  ایجـاد  و  پیشـتازی  برندسـازی، 

حاکمیت یادگیری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های 
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توانمندسازی و توسعه فردی و عملکردی مدیران، 

طراحـی فرصت هـای یادگیـری مـورد نیـاز همـگام 

روز،  تکنولوژی هــــای  ورود  نیـــز  و  برنامه هــــا  بـا 

توسعــــه  و  یادگیــــری  فرصت هــــای  فراهــــم آوری 

شایسـتگی بـه منظـور ایجــاد انجـام بهینـــه امـــور 

و  مهارت هــــا  به روزرســـانی  شغلـــی،  وظایــــف 

شایستگی های شغلی مورد نیاز مشاغل با توجه به 

اسـتراتژی های کالن و وظیفـه ای و توسـعه اخـالق 

حرفـه ای و فرهنـگ سـازمانی بـر مبنـای ارزش هـای 

بنیادیـن شـرکت و گـروه فـوالد مبارکـه اصفهـان و 

حفظ کرامت انسانی را نام برد.

تدوین تقویم آموزشی مبتنی بر   
نیازهای شایستگی

محمـدی رفیـع در خصوص چالش های شـرکت  

در زمینه آموزش، مطرح کرد:  در مسیر حرکت به 

سـمت چشـم انداز شـرکت و اهـداف و اسـتراتژی ها 

انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  و  آمـوزش  حـوزه 

چالش هایـی وجـود داشـته اسـت. یکـی از اهـداف 

توسـعه  سـازمان،  اسـتراتژی های  در  شـده  تعییـن 

شایسـتگی کارکنـان و مدیـران سـازمان بـود کـه از 

طریـق تدویـن تقویـم آموزشـی مبتنـی بـر نیازهـای 

شایسـتگی در بخش اجرایی قرار داشـت که شـیوع 

ویـروس منحـوس کرونـا ایـن برنامـه را مختـل کـرد. 

تدابیـر اتخـاذ شـده بـرای حـل ایـن چالـش، تهیـه و 

آماده سـازی زیرسـاخت های آمـوزش الکترونیـک و 

آنالیـن و برگـزاری دوره هـا در بسـتر شـبکه اینترنـت 

بود که خوشبختانه این مشکل رفع شد.

وی در خصوص اهمیت حوزه منابع انسانی در 

فوالد سنگان، تصریح کرد: در حوزه منابع انسانی، 

بهــــره وری  و  انســـانی  سرمایه هــــای  مدیریــــت 

چرخ دنده هـای  مثابـه  بـه  انسـانی  سـرمایه های 

بـا مدیریـت صحیـح منابـع  درگیـری هسـتند کـه 

انسـانی، چرخ دنـده بهره وری به حرکـت در   می آید. 

نقش آموزش در این بین توسـعه شایسـتگی اسـت. 

در  چـه  افـراد  توانایـی  و  مهـارت  دانـش،  توسـعه 

سـطوح اجرایی و عملیاتی و چه سـطوح سرپرسـتی 

منجـر بـه افزایـش کیفیـت، انجـام اقدامات شـده و 

همچنیـن کیفیـت تصمیمـات اتخـاذ شـده افزایـش 

می یابـد. بـا بهبـود سـطح کارایـی و اثربخشـی در 

تک تـک اعضای سـازمان ، جلوه کلی از بهـره وری در 

سازمان پدیدار می شود.

شـرکت  انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  معـاون 

فوالد سنگان درباره دوره های آموزشی این شرکت، 

اذعـان کـرد: دوره هـای کاربـردی و بـه  ویـژه آمـوزش 

حیـن کار، مهـارت عملـی را در اختیـار فراگیـران 

می گـذارد و در پایـان دوره فراگیـران را آمـاده کار 

می کنـد. در مقایسـه، هـدف یـک دوره تحصیلـی 

آکادمیک این است که یک پایه علمی قوی در یک 

تـا  موضـوع خـاص بـرای دانشـجویان فراهـم شـود 

اینکـه آن هـا را آمـاده کار کنـد. دوره هـای حرفـه ای 

شـامل آمـوزش علمـی، تمریـن صنعتـی و دوره هـای 

کارآموزی  می شوند و به طور معمول در یک زمینه 

خـاص بـه جـای درک مبهـم از موضـوع، جزئیـات 

زیـادی را شـامل می شـود. در نتیجـه مقـدار قابـل 

توجهـی دانـش و مهـارت مـورد نیـاز برای یک شـغل 

به دست خواهد آمد.

اقدامات مجتمع فوالد سنگان در زمینه   
جانشین پروری

محمـدی رفیـع در خصـوص اقدامـات مجتمـع 

فـوالد سـنگان در زمینـه جانشـین پروری به خبرنگار 

پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت: این 

مجموعه در حوزه جانشـین پروی، با تشـکیل هسته 

دانشـی فوالد سـنگان تحت عنوان باشگاه مدرسان 

داخلـی و توامـان پروژه هـای آکادمیک کوچینگ در 

فوالد سـنگان، سـنگ بنای مدیریت اسـتعدادها در 

سازمان و جانشین پروری را بنا کرده است.

وی در پایان یادآور شـد: امروزه از حوزه آموزش 

به عنوان یار اسـتراتژیک سـازمان یاد می شـود و این 

مهـم محقـق نخواهـد شـد، جز اینکـه واحـد آموزش 

بـرای کلیـه اقدامـات پیـش  رو دارای برنامـه و عمـل 

توسـعه  و  آمـوزش  واحـد  راسـتا،  ایـن  در  باشـد. 

سرمایه های انسانی فوالد سنگان بر  اساس اهداف 

و راهبردهای کالن شرکت در امر توسعه سرمایه های 

از  ابالغـی  سیاسـت های  چارچـوب  در  و  انسـانی 

سـوی شـرکت مـادر، اهـداف و راهبردهـای خـود را 

تدوین و عملیاتی کرده است.

واحد آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی 

فوالد سنگان بر اساس 
اهداف و راهبردهای کالن 

شرکت در امر توسعه 
سرمایه های انسانی، اهداف 
و راهبردهای خود را تدوین 

و عملیاتی کرده است
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در رویکـرد مبتنی بر منابع، از سـرمایه انسـانی به عنـوان کلیدی ترین عامل کسـب مزیت پایدار 
یـاد می شـود. امـروزه رهبران سـازمان ها دریافته اند که منابع انسـانی، تاثیر مسـتقیمی بـر ارکان و 
عملکـرد سـازمان خواهند داشـت. بنابرایـن باید در یـک نگرش راهبـردی، اهـداف مدیریت منابع 
انسـانی با اهداف سـازمان همسو شـود. سـرمایه گذاری هدفمند در سیسـتم ها و بازنگری عمیق در 
راهبردها و فرایندهای مدیریت منابع انسـانی در سازمان ها به منظور توسعه و ارتقای شایستگی های 
اساسـی کارکنان در جهـت اهداف راهبردی سـازمان از اهمیت فراوانی برخورد اسـت. در این رابطه، 
خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« با تورج زارع، مدیرعامل شـرکت آلومینـای ایران 

گفت وگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

آلومینای ایران؛ پیشرو در آموزش نیروی انسانی

تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اهمیت آمـوزش در بخش صنعت و معدن   
را چگونـه ارزیابی می کنید و آیـا اقدامات الزم 

در این زمینه انجام شده است؟
مدیریـت منابـع انسـانی سیسـتمی متشـکل از 

بسیاری فعالیت ها و فرایندهای متقابل و وابسته به 

اثـر  دیگـری  بـر  فعالیـت  هـر  کـه  اسـت  یکدیگـر 

می گـذارد. اثـرات متقابـل اقدامـات در ایـن حـوزه، 

تغییـرات پیچیـده محیـط کسـب و کار و مهم تـر از 

همه، پیچیدگی نیازهای نیروی انسانی سبب شده 

اسـت که سیسـتم مدیریت منابع انسـانی به  عنوان 

یکی از چالشی ترین نظام ها در سازمان تبدیل شود. 

نقشه راه جامع مدیریت سرمایه انسانی در شرکت 

آلومینای ایران، نقشـه مسـیر و راهنمایی است برای 

کلیـه  اجـرای  و  پیاده سـازی  طراحـی،  تشـخیص، 

شـرکت آلومینای ایران چـه اقداماتی را   
در زمینـه آمـوزش و پرورش نیروی انسـانی 

طی سالیان اخیر انجام داده است؟
بـا توجـه بـه گذشـت بیـش از 20 سـال از احـداث 

کارخانه تولید پودر آلومینا توسـط شـرکت آلومینای 

ایران در جاجرم ، یکی از اهداف مدیریت پشتیبانی، 

منابـع انسـانی و آمـوزش از سـال 1396، جمـع آوری و 

تحلیل روند بازنشستگی شرکت و برنامه ریزی جذب 

نیـروی انسـانی بـر اسـاس آهنـگ خـروج نیـروی کار 

اسـت. پـس از گذشـت حـدود چهـار سـال از برگـزاری 

انسـانی،  نیـروی  جـذب  اسـتخدامی  آزمـون  اولیـن 

تاکنـون حـدود یک هزار و 300نفـر از جوانان مجرب و 

جویـای کار چهـار اسـتان خراسـان شـمالی، خراسـان 

رضـوی، سـمنان و گلسـتان طـی چهـار مرحلـه آزمون، 

فرایندهای مرتبط با حوزه منابع انسـانی سـازمان که 

بـه گونـه ای مسـتمر منجـر بـه ارتقـای قابلیت هـای 

سرمایه های انسانی در سطح سازمان می شود. یکی 

سـرمایه های  مدیریـت  چالش هـای  مهم تریـن  از 

انسـانی، جـاری بـودن فرایندهـا و نظامـات متعـددی 

اسـت کـه گاهـی اوقـات بـا یکدیگـر تداخـل دارنـد و 

مـوازی کاری را بـه گونـه ای مضـر افزایـش می دهنـد. 

مدیریـت پشـتیبانی، منابـع انسـانی و آمـوزش ایـن 

مجموعـه عظیـم صنعتـی بـا تکیـه بـر اصـل بهبـود 

مسـتمر و بـا هـدف بهینه سـازی نظامـات موجـود و 

بهره مندی از تمامی نظامات حوزه سـرمایه انسـانی، 

نسـبت بـه اجـرای پـروژه طراحـی و تدویـن نقشـه راه 

نظام جامع مدیریت سـرمایه های انسـانی بر اسـاس 

الزامات استاندارد ISO34000 اقدام کرده است.
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مشـغول بـه فعالیـت در تنهـا کارخانـه تولیـد پـودر 

آلومینای کشور شده اند. با عنایت به اینکه مدیریت 

دانش و مفاهیم راهبردی مرتبط با آن به عنوان یکی 

از مولفه هـای ضـروری بـرای حفـظ مزیـت رقابتـی در 

سـازمان های توسـعه  یافته اسـت و از طرفی روزانه به 

تعـداد افـراد واجـد شـرایط بازنشسـتگی در شـرکت 

آلومینای ایران افزوده می شود، شرکت پروژه استقرار 

نظام جامع مدیریت دانش را با هدف کسب، خلق، 

دانش هـای  حفـظ  و  کارگیـری  بـه  اشـتراک گذاری، 

ارزشـمند سـازمانی از سـال 1396 آغـاز کـرده اسـت و 

تاکنون با استفاده از ابزارهای مختلف مانند انجمن 

خبرگی، کافه دانش، مستندسـازی تجارب خبرگان، 

یکپارچه سـازی منابع دانشـی و ...، در جهت ثبت و 

بـه کارگیـری دانش هـا و تجـارب خبـرگان ایـن حـوزه، 

قدم های قابل توجهی برداشته است.

و  اسـتراتژیک  فراینـد  عملکـرد،  مدیریـت 

یکپارچـه ای اسـت کـه از طریـق بهبـود عملکـرد و 

توسـعه قابلیت های افراد و تیم های کاری، موجب 

موفقیت پایدار سازمان می شود. منظور از ارزیابی 

عملکـرد، فراینـدی اسـت کـه بـه وسـیله آن کارکنان 

در فواصل معین و به طور رسمی مورد ارزیابی قرار 

می گیرنـد. شـرکت آلومینـای ایـران نیز ضمـن درک 

نظـام  اسـتقرار  و  طراحـی  موضـوع،  ایـن  ضـرورت 

ارزیابی عملکرد کارکنان را در دستور کار قرار داده  

اسـت و ایـن امـر در بخـش طراحـی مـدل ارزیابـی و 

استقرار و اجرای نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان 

در حـال پیگیـری اسـت. همچنیـن پـس از گذشـت 

میـزان  مذکـور،  پـروژه  شـروع  از  سـال  دو  حـدود 

ارزیابـی  مدیریـت  نظـام  در  سـازمان  مشـارکت 

عملکرد کارکنان حدود 85 درصد  برآورد می شود.

بـا توجه بـه اهمیـت جانشـین پروری و   
آمـوزش و پـرورش مدیـران جوان بـه ویژه 
در بخـش صنعـت و معدن، ایـن مهم تا چه 
اندازه در سـازمان  و شـرکت ها انجام شـده 
است و شـرکت آلومینای ایران چه اقداماتی 

را در این زمینه انجام داده است؟
امـروزه سـازمان ها برای کسـب مزیـت رقابتی و 

پایـداری در کسـب و کار، نیازمنـد مدیریـت بهینـه 

خـود  زیرسـاختی  و  انسـانی  مـادی،  منابـع  کلیـه 

هسـتند. بـر ایـن اسـاس در کنـار مهارت هـای فنـی، 

ایجاد و تقویت مهارت ها و توانمندی های مدیریت 

از ضروریـات عصـر حاضر به شـمار می آیـد و در این 

زمینه نیاز است شایستگی های مدیریتی مدیران و 

الیه های سرپرستی با روشی مناسب، ارزیابی و در 

و  کوتاه مـدت  برنامه هـای  آن  تقویـت  جهـت 

بلندمـدت تدویـن و اجـرا شـود. بنابرایـن مدیریـت 

مجموعـه پـس از بررسـی و تعییـن شـکاف دانشـی 

سـازمانی،  سـطوح  سـایر  کارکنـان  و  مدیـران  بیـن 

اجـرای پـروژه جانشـین پروری را بـه عنـوان یکـی از 

شاخص های مهم در توانمندسازی کارکنان شرکت 

آلومینای ایران در دسـتور کار خود قرار داده اسـت 

ارزیابـی  کانـون  مرحلـه  دو  برگـزاری  از  پـس  و 

شایستگی های مدیران و کارکنان، در نظر دارد پس 

از اتمـام تمامـی فازهـای باقی مانـده، نتایـج ارزیابی 

مذکور را به عنوان یکی از شـاخص های اصلی ارتقا 

و انتصاب، معرفی کند.

اسـتراتژی شـرکت آلومینـای ایـران در   
آموزش نیروی انسانی چیست؟

مهم تریـن  از  یکـی  شـغلی،  رضایـت  پـروژه 

پروژه های هر سـازمان در حوزه منابع انسـانی است 

که در شرکت آلومینای ایران، هر ساله در سه ماهه 

وضعیـت  از  را  شـرکت  و  می شـود  اجـرا  چهـارم 

رضایت کارکنان آگاه می سازد. پرسش نامه طراحی 

در  و  شـده  الگوبـرداری  هرزبـرگ  مـدل  از  شـده 

پذیرفتـه  صـورت  کامـل  اهتمـام  آن  بومی سـازی 

اسـت. مطابـق آخریـن نظرسـنجی صـورت گرفتـه 

)سـال 1400(، میزان رضایت شـغلی کارکنان شـرکت 

آلومینـای ایـران 65 درصـد اسـت. بنابرایـن یکـی از 

و  انسـانی  منابـع  پشـتیبانی،  مدیریـت  اهـداف 

آموزش، همسوسـازی پروژه های اسـتراتژی شـرکت 

بـا نتایـج سـنجش رضایـت شـغلی کارکنـان اسـت. 

انسـانی در  نیـروی  بـه جـذب  بـا توجـه  همچنیـن 

سـطوح مختلـف سـازمانی، توانمندسـازی کارکنـان 

بـه صـورت هدفمنـد، یکـی از اساسـی ترین نیازهای 

سـازمان بـوده کـه از جملـه اقدامـات مدنظـر در این 

حوزه، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ISO10015 استقرار استاندارد •

•  تدوین بیش از 50 هزار عنوان دوره آموزشی

• اجرای اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس 

مدل کرک پاتریک

• توسعه انتقال تجربیات کارکنان و بازنشتگان 

از طریق مدل استاد شاگردی و مربیگری

و  تحلیـل شایسـتگی مشـاغل  پـروژه  اجـرای   •

همسوسازی دوره های آموزشی با نتایج این تحلیل

• افزایـش دوره هـای آموزشـی مهارتـی از طریـق 

ایجاد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای کشور

• هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان 

در جهـت تطبیـق رشـته های تحصیلـی هنرسـتان 

جوار معدن با نیاز مجتمع آلومینای جاجرم.
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معاون توسـعه و مدیریت و منابع انسـانی شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: حیات سازمان 
تـا حد بسـیار زیادی بسـتگی به سـطح دانش، آگاهـی و مهارت هـای کارکنـان آن سـازمان دارد و 
هرچـه دانـش ، آگاهـی و مهارت هـای کارکنـان افزایـش یابـد، سـازمان می تواند بـه موفقیت های 

بیشتری دست پیدا کند.

بقا و تکامل سازمان، در گرو جانشین پروی است

مجیـد علیـدادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  آنالیـن«، عنـوان  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

نیـروی  بهسـازی  سـازمان،  توسـعه  و  رشـد  اسـاس 

انسـانی اسـت کـه ایـن مهـم بـا آمـوزش کارکنـان در 

سـازمان محقـق می شـود. سـازمان های صنعتـی و 

معدنـی نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند و جهـت 

رشـد و شـکوفایی سـازمان و تبدیـل اسـتعدادهای 

بالقوه کارکنان به بالفعل و شکوفایی این استعدادها، 

نیازمنـد فراهـم آوردن فرصت هـای آموزشـی اسـت.

در حال حاضر، با توجه به اهمیت ضرورت آموزش 

نیـروی انسـانی در اجـرای ایـن امر مهم سـازمان ها با 

چالش های متعددی روبه رو هسـتند که بخشـی از 

آن شامل موارد ذیل می شود:

- رشـد و تغییرات سـریع فناوری و تکنولوژی ها در 

سازمان ها و ضرورت کسب دانش و مهارت های جدید

- نبود انگیزه کافی در کارکنان جهت شـرکت و 

فراگیـری آموزش هـا و شـرکت در دوره هـای آموزشـی 

در جهت رفع مسئولیت و یا اخذ گواهینامه آموزشی

- همه گیـــری بیمــــاری کرونــــا و نبـــود امکــــان 

برگــزاری حضـــوری دوره هـــای آموزشـــی در برخـــی 

برهه های زمانی

و  معدنـی  شـرکت  اقدامـات  در خصـوص  وی 

صنعتی گل گهر در بحث آموزش، بیان کرد: آموزش 

نیروی انسانی، رکن اصلی شرکت محسوب می شود 

و بر این اساس برنامه ریزی های متعددی در شرکت 

انجام و اجرا شده که هدف ما، توسعه منابع انسانی 

بـوده اسـت. برگـزاری حـدود 335 دوره آموزشـی در 

نسبت به گذشته به خبرنگار »فلزات آنالین«، گفت: 

طبـق فرمـوده حضـرت علـی )ع(، بهتریـن دانـش آن 

است که همراه با عمل باشد. بنابراین معتقد هستیم 

چنانچـه قبـل از هـر برنامه آموزشـی، یک نیازسـنجی 

جامع و کامل بر اساس شایستگی مورد نیاز یک شغل 

صـورت پذیـرد و آمـوزش بـر اسـاس نیازهـای واقعـی 

سازمان انجام شود، با استفاده از اساتید برجسته و به 

روز می توان انگیزه کارکنان از آموزش را افزایش داد و 

موجب حضور بیشتر کارکنان در دوره های آموزشی 

و رونق آموزش شد.

وی در ادامـه تصریـح کرد: جانشـین پروری یکی 

از فرایندهای بسیار مهم در تکامل و بقای سازمان ها 

اسـت و بـا توجـه بـه محیـط پـر تالطـم سـازمان های 

امروزی، بهره گیری از مدیران با تکنیک، منعطف و 

قدرتمنـد، یـک امـر حیاتـی بـرای سـازمان اسـت. 

سازمان ها باید برنامه مدونی برای استفاده و انتقال 

تجربیـات مدیران داشـته باشـند و تجربه هـا و درس 

آموخته ها به مدیران جدید انتقال پیدا کنند.

معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر در پایان استراتژی شرکت 

در مبحث آموزش را بر سه اصل تشریح کرد و یادآور 

شد: تعیین وضعیت شایستگی های شغلی و کاوش 

شـکاف شایسـتگی های شـغلی کارکنان، نیازسـنجی 

آمـوزش بـرای ترمیـم خـالء آموزشـی، برنامه ریـزی و 

اجرای آموزش ها و ارزیابی اثربخشی آن ها، استراتژی 

و سه اصل اساسی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در این زمینه است.

سـال 1400 و بیـش از 38 هـزار سـاعت دوره آموزشـی 

جهـت کارکنـان و مدیران شـرکت، برگـزاری دوره های 

آموزشـی بـه صـورت مجـازی در دوران همه گیـری 

بخـش  در  سـرمایه گذاری  افزایـش  کرونـا،  بیمـاری 

آموزش و به تبع آن، افزایش سرانه آموزش کارکنان، از 

جمله اقدامات شرکت در این زمینه بوده است.

معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی شرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر دربـاره تفـاوت آمـوزش 

آکادمیـک و آمـوزش حیـن کار، مطـرح کـرد: آموزش 

آکادمیـک و حیـن کار، هـر دو امـر الزم و ضـروری 

هسـتند، آموزش هـای آکادمیـک الزمـه ورود فـرد بـه 

سـازمان و ایفای نقش در سـازمان اسـت؛ حال اینکه 

سـازگاری  و  انطبـاق  خدمـت،  حیـن  آموزش هـای 

فراهـم  سـازمانی  متحـول  محیـط  بـا  را  کارکنـان 

می آورند و از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند که 

کارکنـان آمـوزش دیـده، نقـش موثرتری در بهـره وری 

سـازمان ایفا می کنند. همچنین دانشگاه ها وظیفه 

آموزش هـای  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی  تربیـت 

دارنـد.  عهـده  بـر  را  انسـانی  نیـروی  آکادمیـک 

دانشـگاه ها بـا شـناخت و بر طـرف کـردن نیازهـای 

تحقیقاتـی بخش صنعـت، می توانند نقش اساسـی 

در شکوفایی و رشد صنعت ایفا کنند اما متاسفانه 

بسـیاری از برنامه هـای تدویـن شـده جهـت ارتبـاط 

موثـر و تنگاتنـگ دانشـگاه ها و صنعـت، فقـط روی 

کاغذ تعریف شده اند.

علیـدادی در خصـوص رونـق و اهمیـت مقولـه 

آموزش در رشته های صنعتی و معدنی و مقایسه آن 
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تحقق اهداف یک سـازمان، بسـتگی به توانایی نیروی انسـانی در انجام وظایف محوله و انطباق 
بـا محیـط متغیـر دارد. اجـرای آموزش و بهسـازی نیروی انسـانی سـبب می شـود تا افـراد بتوانند 
متناسـب با تغییرات سـازمانی و محیط، بـه فعالیت موثر خود ادامـه دهند و برکارایـی خود بیفزایند. 
بر همین اسـاس می توان گفت آموزش نیروی انسـانی، از اهمیت فراوانی در یک سـازمان برخوردار 
اسـت و تحقـق این مهـم در شـرکت های دانش بنیـان به ویـژه در راسـتای توسـعه تولید قطعات 
خـاص، بیش از پیش ضرورت دارد. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 
بـا مجیـد رحیمی، مدیرعامل شـرکت دانش پرتو نقش جهـان گفت وگویی را تدارک دیده اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

آموزش، سرمایه گذاری برای آیندگان است
ضرورت تحقق جانشین پروری در سازمان ها  

مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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ارزیابـی شـما از اهمیت آمـوزش نیروی   
انسـانی در یـک سـازمان چیسـت و تـا چه 
انـدازه  بـه ایـن مهـم در واحدهـای صنعتی 

توجه می شود؟
آمـوزش نیـروی انسـانی در تولیـد و صنعـت از 

اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت؛ چراکـه اگـر نیـروی 

انسـانی که به دنبال فعالیت در این زمینه ها اسـت، 

آمـوزش دیـده نشـود و نسـبت بـه ایـن مهـم بی توجـه 

باشد، به تجهیزات و ابزارآالتی که در اختیار وی قرار 

گرفته است و همچنین به خود نیروی انسانی شاغل 

در مجموعـه آسـیب وارد خواهـد شـد. ضمـن اینکـه 

آمـوزش ندیـدن کافـی، می توانـد مجموعـه نیـروی 

انسانی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهد و بر همین 

اسـاس، ضـرورت و اهمیـت آمـوزش در یـک مجموعه 

بیش از پیش احساس می شود. آموزش، مقوله بسیار 

مهمـی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار شـرکت های 

صنعتی کوچک و بزرگ قرار بگیرد و خوشبختانه در 

شرکت های بزرگ مقیاس، به خوبی به آموزش نیروی 

انسـانی پرداخته شـده اسـت؛ چراکه این شـرکت ها با 

توانسـته اند  زمینـه،  ایـن  در  کافـی  سـرمایه گذاری 

اقدامـات موثـری را در قالـب ایمنـی فنی و همچنین 

اسـتفاده از تجهیـزات و ابـزارآالت موجـود در یـک 

مجموعه انجام دهند و ضرورت دارد مقوله آموزش 

در شرکت های کوچک مقیاس نیز در دستور کار قرار 

بگیـرد. در یـک نـگاه کلـی، آمـوزش نیـروی انسـانی، 

سـرمایه گذاری بـرای آینـده یـک سـازمان اسـت کـه 

نقـش بسـزایی در توسـعه و پیشـرفت آن مجموعـه 

خواهد داشت.

آموزش در داخل کشـور با چه چالش هایی   
طی سالیان اخیر مواجه بوده است؟

نیروهای انسانی که به دنبال فعالیت در بخش 

خصوصی هستند، باید از انگیزه کافی برای رشد و 

پیشـرفت جایگاه خود و همچنین سـازمان برخوردار 

باشند تا کارفرمایان بتواند سرمایه گذاری های الزم 

در زمینـه آمـوزش را انجـام دهند. متاسـفانه شـاهد 

کاهش انگیزه الزم نیروهای انسانی شاغل در بخش 

صنعت طی سالیان اخیر هستیم و این افراد تنها به 

دنبـال کسـب درآمـد و گـذران عمـر در واحدهـای 

صنعتـی هسـتند و توجـه چندانی به مقولـه آموزش 

ندارنـد. بنابرایـن بایـد نیروهـای انسـانی کارآمـد و 

مشتاق به فعالیت در بخش تولید شناسایی شوند 

تـا کارفرمایـان بتواننـد برنامه ریزی هـای الزم جهـت 

آمـوزش آن هـا را داشـته باشـند و بـه نتیجـه مطلـوب 

درآینده دست پیدا کنند.

ارزیابـی شـما از آمـوزش آکادمیـک و   
آمـوزش حیـن کار چیسـت و کـدام یک در 

بخش صنعت می تواند موثرتر واقع شود؟
آمـوزش تئـوری نیـروی انسـانی در دانشـگاه ها بـا 

بسـیار  صنعتـی،  واحدهـای  در  کار  حیـن  آمـوزش 

متفاوت و از شرایط مختص به خود برخوردار است. 

جرثقیـل،  از  اسـتفاده  تئـوری  آمـوزش  مثـال،  بـرای 

متفاوت از آموزش آن حین انجام کار است و نیروی 

انسـانی باید با نحوه اسـتفاده از جرثقیل حین انجام 

اگـر می توانسـتیم  آشـنا شـود.  پروژه هـای صنعتـی 

شـرایط آمـوزش همزمـان تئـوری و حیـن کار نیروهای 

انسـانی را فراهم کنیم، بدون شـک به نتیجه بهتری 

در این زمینه دسـت پیدا می کردیم و متاسـفانه این 

دو مهم با یکدیگر در واحدهای صنعتی به کار گرفته 

نمی شوند. زمانی که یک نیروی انسانی جویای کار 

که آموزش های تئوری الزم در دانشگاه را دیده است 

را دارد،  و صنعـت  تولیـد  بـه عرصـه  و قصـد ورود 

متاسفانه با بسیاری از پارامترهای اجرایی آشنا نیست 

و تنها به صورت تئوری و در قالب واحدهای درسی 

دانشگاهی با آن ها آشنا شده است. این یکی از نقطه 

ضعف هایـی اسـت کـه در بخـش تولیـد بـا آن مواجـه 

هستیم و ضرورت دارد که آموزش همزمان تئوری و 

حین کار نیروهای انسـانی در دسـتور کار بخش های 

مرتبط قرار بگیرد.

نقـش دانشـگاه در آمـوزش را چگونـه   
ارزیابـی می کنیـد و آیـا ارتبـاط سـازنده ای 
میان صنعـت و دانشـگاه طی سـالیان اخیر 

شکل گرفته است؟
اگرچـه یـک سـری ارتباطـات میـان صنعـت و 

دانشـگاه در سـال های اخیـر شـکل گرفتـه اسـت اما 

همچنـان پررنـگ نیسـت و توسـعه پیـدا نکـرده و بـه 

اگر می توانستیم شرایط 
آموزش همزمان تئوری و 
حین کار نیروهای انسانی 
را فراهم کنیم، بدون شک 
به نتیجه بهتری در این 

زمینه دست پیدا می کردیم 
و متاسفانه این دو مهم با 

یکدیگر در واحدهای صنعتی 
به کار گرفته نمی شوند
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نظـر می رسـد کـه اعتمادسـازی الزم شـکل نگرفتـه 

اسـت؛ چراکـه بـاور دانشـگاهیان بـر ایـن اسـت کـه 

صنعتگـران هنـوز بـه دانـش کافـی در بخش هـای 

مختلـف صنعـت دسـت نیافته انـد و ایـن نشـان از 

نبـود اعتمـاد میـان صنعـت و دانشـگاه اسـت. بـر 

همین اساس، باید یک سیاست گذاری کلی جهت 

برقراری ارتباط سـازنده میان این دو بخش مهم در 

نظرگرفتـه شـود تـا پـس از طراحـی چارچـوب الزم، 

صنعـت  در  دانشـگاه  نقـش  شـدن  پررنـگ  شـاهد 

کشور باشیم. گسترش همکاری های مشترک میان 

صنعـت و دانشـگاه، درحالـی بایـد در دسـتور کار 

مسـئوالن ذی ربط قرار بگیرد که هنوز نتوانسـته ایم 

به نتیجه دلخواه در این زمینه دست پیدا کنیم و 

سـازنده  و  دوجانبـه  همـکاری  مهـم،  ایـن  تحقـق 

دانشگاه و صنعت را می طلبد.

بـا توجـه بـه اهمیـت جانشـین پروری و   
آمـوزش و پـرورش مدیـران جوان به ویـژه در 
بخش صنعـت و معدن، این مهم تا چـه اندازه 

در سازمان  و شرکت ها تحقق یافته است؟
زمانـی کـــه در نمایشگاه هـــای بین المللـی در 

کشـورهای مختلف شـرکت می کنیم، شاهد حضور 

شرکت های معتبر با قدمت 100 تا 400 ساله در بخش 

صنعت هستیم که تغییرهای مدیریتی خود را از بدو 

تاسیس تا به امروز به تصویر کشیده اند. در واقع این 

و  بنـا شـده اند  تربیت محـور  بـه صـورت  شـرکت ها 

جانشـین پروری و آمـوزش مدیـران جـوان را طـی گـذر 

زمـان در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد. اگـر آمـوزش 

شـرکت  یـک  بلندمـدت  برنامـه  در  جـوان  مدیـران 

خصوصـی قـرار نگیـرد، بـدون شـک ایـن مجموعـه بـا 

بازنشسته شدن مدیران فعلی خود با چالش جدی در 

بخش مدیریت مواجه خواهد شد و از مسیر توسعه 

و تحقق اهداف خود دور می شـود. بنابراین می توان 

گفـت جانشـین پروری از اهمیـت بسـیار فراوانـی در 

صنعـت برخـوردار اسـت و نظـام آراسـتگی فایـو اس 

بـرای آمـوزش پنـج مدیـر بعـدی یـک سـازمان حیـن 

بخش هـای  در  فعلـــی  باتجربـــه  مدیـــران  حضــــور 

مدیریت هـــای کالن، مالـــی، فنـــی، سامانـــدهی و 

ساخت، باید در دستور کار سازمان های صنعتی قرار 

بگیرد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که به 

این مهم توجه چندانی نمی شود و بسیاری از مدیران 

به دنبال خویشوندگزینی در بخش های مختلف یک 

سـازمان هسـتند. در حالی که مدیران جوان، نخبه و 

شایسته بسیاری در کشور آموزش دیده شده اند که 

می توانند در حوزه صعنت به کار گرفته شوند. نقش 

دولت در این بین نیز بسیار حائز اهمیت محسوب 

می شـود و زمانـی کـه یـک شـرکت توانسـته اسـت بـه 

برندینگ خود دسـت پیدا کند و به یک برند معتبر 

اسـت،  شـده  تبدیـل  خـاص  محصـوالت  تولیـد  در 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان متولـی 

اصلـی ایـن بخـش، بایـد اقدامـات الزم جهت معرفی 

این شـرکت به سـایر سـازمان های دولتی که نیازمند 

ایـن محصـوالت خاص هسـتند را انجام دهد تـا آن ها 

نیز مشتری این برند شوند و شرکت خصوصی مدنظر 

بتواند همچنان به مسـیر روبه رشـد خود در راسـتای 

تحقق اهداف و چشم انداز پیش رو گام بردارد.

اسـتراتژی شـرکت دانـش پرتـو نقش   
جهان در آموزش نیروی انسانی چیست؟

از  یکـی  همـواره  انسـانی،  نیروهـای  آمـوزش 

اهداف کالن مدیریتی در شرکت دانش پرتو نقش 

جهـان بـه عنوان یک شـرکت دانش بنیـان درجه یک 

بوده اسـت. اگرچه همچنان با کاسـتی های در این 

زمینه مواجه هستیم اما با عنایت به اینکه آموزش 

آینـده  بـرای  می توانـــد سرمایه گـــذاری مجموعـه 

باشـد، همـواره تـالش کرده ایـم آموزش را در دسـتور 

کار خـود قـرار بدهیـم. از آنجایـی کـه برنامه ریـزی 

مشـخصی بـرای بلنـدت مـدت داریـم، از هم اکنون 

مدیران بعدی مجموعه انتخاب شده اند و در حال 

آموزش هستند تا بتوانیم در راستای تحقق اهداف 

مجموعـه قـدم برداریـم. در همیـن راسـتا، به دنبال 

تولید محصوالت های تک هستیم و تالش کردهایم 

از مدیـران کارآمـد و نخبـه کـه آمـوزش دیـده در 

بخـش صنعـت هسـتند، اسـتفاده کنیـم. امیـدوار 

هستیم با گسترش آموزش و به کارگیری از مدیران 

مسـتعد، بتوانیم به مسـیر روبه رشـد خود در تولید 

محصـوالت خـاص ادامـه بدهیـم و در ایـن مسـیر از 

هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

گسترش همکاری های 
مشترک میان صنعت و 
دانشگاه، درحالی باید 

در دستور کار مسئوالن 
ذی ربط قرار بگیرد که 

هنوز نتوانسته ایم به نتیجه 
دلخواه در این زمینه دست 
پیدا کنیم و تحقق این مهم، 
همکاری دوجانبه و سازنده 
دانشگاه و صنعت را می طلبد
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معاون منابع انسـانی و امور اجتماعی شـرکت مجتمع فوالد خراسـان گفت: گسـتردگی تغییرات 
اقتصـادی و رقابـت روزافـزون در سـطح ملـی و بین المللـی بـرای دسـتیابی بـه منابع مالـی میان 
شـرکت های معدنـی و فلـزی، ایجاب می کند که شـرکت ها برای دسـتیابی به اهداف سـازمانی خود 

و لزوم افزایش بهره وری، نیروی انسانی حرفه ای، آموزش  دیده و متخصص داشته باشند.

آموزش؛ کلید رقابت پذیری فوالد خراسان
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت مجتمع فوالد خراسان عنوان کرد:

همچنین در سال 1396، مرکز آموزش بین کارگاهی با 

مشـارکت سـازمان فنـی و حرفـه ای در فـوالد خراسـان 

افتتاح و کارگاه های آموزشی سازمان به عنوان مراکز 

آموزشـی فنـی و مهندسـی مرکـز آمـوزش کارگاهـی 

معرفی شد.

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی شـرکت 

مجتمـع فـوالد خراسـان بیـان کـرد: از اقدامـات مهـم 

دیگـر، راه انـدازی کتابخانـه فـوالد خراسـان و اشـتراک 

بیشـتر  بهره گیـری  بـرای  علمـی  و  فنـی  اطالعـات 

همـکاران، همزمـان بـا اجـرا و اسـتقرار نظـام مدیریت 

دانـش در سـال 1398 بـود کـه موجـب بهره بـرداری 

بیشـتر از دانـش و تجربیـات همـکاران و انتقـال آن به 

سایر همکاران شد.

صبوریان با اشاره به اهمیت آموزش نیروی بومی 

در ایـن شـرکت بـه خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« گفـت: 

فوالد خراسان در راستای منویات مقام معظم رهبری 

در جهت تحقق عدالت و ایفای مسئولیت اجتماعی 

بـرای  بـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی  اقـدام  خـود، 

نیروهــــای بومــــی کـرده اســــت و بــــا استفــــاده از 

توانمندی هـای آموزشـی کارگاه هـای جـوار توانسـته 

بـرای  آموزشـی  کارگاه  سـاعت  نفـر  هـزار  اسـت 10 

نیروهــــای بومـی برگـــزار کنــــد. در همیـــن راسـتا، 

نیازسـنجی آمـوزش بـر   اسـاس ظرفیت سـنجی دقیق 

انجـام و بـا هماهنگـی الزم بین دسـتگاه های اجرایی ، 

محتـوا و تجهیـزات مـورد نیـاز در جهـت اجـرای ایـن 

آموزش ها فراهم می شود.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: در حـال حاضـر از 

100درصد نیروهای شاغل در بخش های پیمانکاری، 

93  درصـد نیروهـای اصلـی شـرکت فـوالد خراسـان 

از  بهره گیـری  دیگـر،  سـوی  از  هسـتند.  بومـی 

تکنولـوژی بـا فنـاوری بـاال و نیـز مخاطـرات ایمنی و 

توسـعه،  و  آمـوزش  اسـت  باعـث شـده  بهداشـت، 

فلـزی  و  معدنـی  سـازمان های  در  مهمـی  جایـگاه 

داشـته باشـد و نقـش کلیـدی در تغییـر و تحـوالت 

سـازمان ایفـا کنـد. بنابراین کشـور ما نیـز نمی تواند 

با توجه به حضور در بازار رقابتی بین المللی از این 

موضوع مستثنی باشد.

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی شـرکت 

اسـتراتژی  خصـوص  در  خراسـان  فـوالد  مجتمـع 

کوتاه مـدت و بلندمـدت شـرکت فـوالد خراسـان در 

مبحـث تربیـت و آمـوزش نیـروی انسـانی کارآمـد، 

خاطرنشان کرد: فوالد خراسان، جاری سازی اثربخش 

اسـتراتژی ها و اهـداف بلندمـدت خـود را در حـوزه 

آمـوزش با اسـتفاده از رویکرد کارت امتیـازی متوازن 

»BSC« و در قالـب نقشـه اسـتراتژی سـطح کالن 

شـرکت تضمین کرده اسـت و بر  این  اسـاس، اقدام به 

شناسـایی و تدوین مهارت ها و شایسـتگی های مورد 

نیـاز مشـاغل خـود کـرده و آموزش هـای سـالیانه را بـر 

اسـاس ایـن شایسـتگی ها برگـزار می کنـد. از سـوی 

دیگر، در جهت حل مشکالت پیشامدی و کوتاه مدت 

از مدل »PS« در جهت رفع این مشکالت آموزشی 

استفاده می کند.

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  صبوریـان  فریـدون 

در  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

خصوص اقدامات شـرکت فوالد خراسـان در زمینه 

آموزش نیروی انسـانی، مطرح کرد: اسـتراتژی های 

حـوزه آمـوزش در فـوالد خراسـان از طریـق تجزیـه و 

تحلیــــل نیازهـــا و انتظـارات ذی نفعـــان در قالـب 

ماموریت و استراتژی های منابع انسانی مشخـص 

می شـــود. همزمــــان با تاسیـــس شرکـــت در ســـال 

1369، واحـد آمـوزش نیـز راه انـدازی شـد و شـرکت 

آمـوزش  شـده،  انجـام  نیازسـنجی های  بر اسـاس 

نیروهـای متخصـص خـود را در فـوالد مبارکـه آغـاز 

کـرد. در ادامـه بـا راه انـدازی کارخانه های مختلف 

شـرکت از سـال 1378، آموزش هـای بـدو اسـتخدام 

نیروهـای انسـانی بـه صـورت تئـوری و عملـی در 

سـازمان های مشـابه بـا توجـه بـه نوپـا بـودن شـرکت 

انجام گرفت.

وی افـزود: بـا راه انـدازی کامـل و افزایـش میـزان 

آموزش هـای  بر گـزاری  لـزوم  آن،  پـی  در  و  تولیـد 

هدفمنـد، ایـن شـرکت در سـال 1388 بـرای دریافـت 

گواهینامـه اسـتاندارد آموزشـی  ISO10015 اقـدام 

کرد و پس از ارزیابی های اولیه، موفق به اخذ آن شد. 

بـه دلیـل برگـزاری ممیـزی و ارزیابـی سیسـتم های 

 ، 9001- ISO2015 ،ISO10015 مختلفـی همچـون

ISO34000، ارزیابـی »TPM« و ارزیابـی مدیریـت 

انـرژی بـه صـورت سـاالنه، پایش و بهبود مناسـبی در 

فرایندهــــای سیستـــم آمـــوزش انجـــام می پذیـــــرد. 
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فــوالدفــوالد

کفش آهنی می خواهد و عصای فوالدی!

فقدان زیرساخت مناسب برای واردات قراضه آهنی

افزایش درآمدهای عملیاتی شـرکت فوالدسازی »MMK« در سال ۲۰۲۱
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـهند میثم گفت: متاسـفانه وضعیـت بازار فـوالد به حدی آشـفته 
اسـت که مشـتریان حاضر به خرید شـمش فـوالدی با قیمت قراضـه آهنی نیز نیسـتند و با توجه 

به کاهش تقاضا در بازار، برای بهبود اوضاع و رفع مشکالت باید کفش های آهنین پوشید.

کفش آهنی می خواهد و عصای فوالدی!
مدیرعامل شرکت فوالد سهند میثم:

هـادی کاووسـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

فوالد سهند میثم در سال 1390 آغاز به کرده است و 

در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـا یـک کـوره دو تنـی در 

گریـد  3SP و 5SP بـه طـول 6 متـر، بیلـت فـوالدی 

تولید می کند. این شرکت مواد اولیه مورد نیاز خود 

را از بـازار آزاد تامیـن و در فراینـد تولیـد، 30 درصـد از 

قراضه آهنی اسـتفاده می کند. شـرکت فوالد سـهند 

میثم، توانایی و پتانسیل فعالیت در دو شیفت کاری 

را هـم دارد کـه در صـورت محقـق شـدن ایـن شـرایط، 

قـادر بـه تولیـد 20 تـن شـمش فـوالدی در مـاه خواهیم 

بود اما به دلیل چالش های موجود، تاکنون موفق به 

تولید این میزان محصول نشده ایم. در حال حاضر با 

ظرفیتی تقریبا کمتر از سـه هزار تن شـمش فوالد در 

سال مشغول فعالیت هستیم.

سردرگمی در صنعت فوالد  
مدیرعامل شرکت فوالد سهند میثم عنوان کرد: 

متاسـفانه بـازار فـوالد بـه شـدت نامالیـم و بـا افـت 

قیمتی مواجه و همچنین قراضه آهنی نیز به تبع آن 

بـا کاهـش قیمـت روبه رو شـده اسـت. شـرکت فوالد 

سهند میثم در صورت کاهش قیمت قراضه آهنی، 

متحمل زیان هنگفتی خواهد شد؛ به طوری که به 

دلیـل افـت و خیـر قیمت مـواد اولیه از ابتدای سـال 

جـاری تاکنـون، زیـان ده بوده ایـم. در حـال حاضـر، 

وضعیـت بـازار فـوالد بـه گونـه ای اسـت کـه خریـدار 

بـرای محصـوالت نهایـی کاهـش یافتـه اسـت و بـا 

کاهش تقاضا در بازار مواجه هستیم که این مسئله 

یکـی از عوامـل موثـر بـر رکـود فعلـی بـازار داخلـی 

اسـت. متاسـفانه هم اکنـون بـه دلیـل اینکـه تقاضـا 

برای خرید وجود ندارد، شـمش فوالدی تولید شـده 

در انبـار دپـو شـده   اسـت و بـه ناچـار بـه واسـطه ها 

می فروشـیم. البتـه بـه جهـت اینکـه شـرکت فـوالد 

سهند میثم با توانایی محدودی به تولید می پردازد، 

نمی توانیم برای سایر شرکت های تولیدی و صنعتی 

بـا تیـراژ بـاال بیلـت فـوالدی تولیـد کنیـم و بـه دلیـل 

القایـی مجموعـه، واسـطه ها  پاییـن کـوره  ظرفیـت 

عمـده مشـتریان شـرکت هسـتند کـه متاسـفانه بـا 

قیمتـی کمتـر از قیمـت مصـوب، محصـوالت مـا را 

خریداری می کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود 

زیرسـاخت انـرژی در کشـور، بـا یـک روز خاموشـی 

برق در هفته روبه رو هسـتیم که این مسـئله منجر 

به کاهش تولید مجموعه ما شـده اسـت. به همین 

دلیـل خواسـتار ارتقـای ظرفیـت آمپر واحـد تولیدی 

جهت افزایش ظرفیت کوره شـده ایم که متاسـفانه 

به دلیل مشکالت نقدینگی و اداری، اجازه توسعه 

و افزایـش ظرفیـت را از مـا سـلب کرده انـد کـه بـرای 

پیمـودن ایـن مراحل، باید کفش های آهنین پوشـید 

که از توان ما خارج است.  

کاووسـی در ادامـه بـه تشـریح سـایر مشـکالت 

افـزود: در وهلـه اول وضعیـت  شـرکت پرداخـت و 

آشفته و پر نواسان بازار فوالد، اصلی ترین مانع توسعه 

و فعالیت شرکت فوالد سهند میثم است. مجموعه 

ما با احتسـاب سـود متناسـب، مـواد اولیه مـورد نیاز 

خود را خریداری می کند اما متاسفانه در حال حاضر 

تـا حـدودی قیمـت شـمش فـوالدی بـا قراضـه آهنـی 

یکسان شده است که این یکی از عوامل تاثیرگذار بر 

افزایش قیمت هزینه های تمام شده به شمار می آید. 

متاسـفانه وضعیت بازار فوالد به حدی آشـفته اسـت 

کـه حتی شـمش فـوالدی ما را با قیمـت قراضه آهنی 

نیـز خریـداری نمی کننـد. تنهـا درخواسـت مـا ایـن 

اسـت کـه بـازار فـوالد دارای یـک ثبـات پایـدار باشـد 

حتـی اگـر قیمت هـا به شـدت افزایـش یابد. بـا وجود 

ایـن شـرایط قـادر بـه برنامه ریـزی و ترسـیم اهـداف 

کوتاه مـدت و بلندمـدت بـرای تـداوم فعالیـت خـود 

نخواهیم بود. همچنین افزایش تعرفه مالیات ها، یکی 

دیگر از مشکالت مجموعه است؛ به طوری که نبود 

شـفافیت در زنجیره تامین مواد اولیه تولید فوالد به  
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ویژه در فروش آهن قراضه، هزینه های سنگینی را در 

خصـوص مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه تولیدکننـدگان 

در  اکنـون  کـه  می کنـد  تحمیـل  فـوالد  خصوصـی 

بالتلکیفی کامل به سر می  بریم.

با مشکل تامین مـواد اولیـه روبه رو   
هستیم

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـهند میثـم تامیـن 

مواد اولیه را بزرگ ترین چالش  شـرکت فوالد سـهند 

میثـم دانسـت و اذعـان کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل 

اینکـه محصـوالت خـود را در بـورس کاالی ایـران 

عرضه نمی کنیم، در تامین مواد اولیه به  ویژه آهن 

اسـفنجی با چالش مواجه هسـتیم.  قیمت شـمش 

فـوالد در برخـی واحدهـای تولیـدی کـه دارای آهـن 

اسـنفجی هسـتند، از خـود آهـن اسـفنجی کمتـر 

در  فـوالد  شـمش  تولیـد  شـرایط،  ایـن  بـا  اسـت. 

واحدهایـی کـه آهـن اسـنفجی ندارنـد، بـه صرفـه 

واقـع  در  نـدارد.  اقتصـادی  توجیـه  و  نیسـت 

تولیدکنندگان انبوه، آهن اسـفنجی مورد نیاز خود 

را تامیـن می کننـد و عرضـه ای نیـز در بـازار ندارند. 

ضمن اینکه ما کلیه مواد اولیه مورد نیاز خود را از 

بازار آزاد تامین می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـهند میثـم مطـرح 

آهنـی  قراضـه  قیمـت  افزایـش  گذشـته  در  کـرد: 

شـمش   تولیدکننـدگان  تقاضـای  کاهـش  موجـب 

فـوالدی بـرای اسـتفاده از قراضـه آهنـی در فراینـد 

تولید شـده بود و به دلیل اینکه اسـتفاده از قراضه 

بـرای آن هـا صرفـه اقتصـادی نداشـت، بـه اسـتفاده 

کـه  بودنـد  آورده   روی  اسـفنجی  آهـن  از  بیشـتر 

موجـب رشـد ناگهانـی قیمـت آهن اسـفنجی شـد. 

تولیـد  فراینـد  در  اگـر  اینکـه  وجـود  بـا  هم اکنـون 

آهنـی  ضایعـات  از  کامـل  طـور  بـه  خـام  شـمش 

شـمش  کیفیـت  افزایـش  سـبب  کنیـم،  اسـتفاده 

فوالدی خواهد شـد اما متاسـفانه به دلیل انحصار 

در توزیـع نادرسـت آهـن اسـفنجی، در تهیـه ایـن 

مـواد اولیـه بـا چالش های متعددی روبه رو هسـتیم 

و اگر آهن اسفنجی مورد نیاز خود را تامین کنیم، 

از 70 درصد در فرایند تولید استفاده می کنیم اما 

به دلیل مشکالت موجود در تامین آهن اسفنجی، 

بـه طـور کامـل از ضایعـات، شـالکه آهـن و... در 

فرایند تولید استفاده می کنیم.

نوسان قیمت مواد اولیه، آفت بخش تولید  
کـــــاووسی در پاســــخ بــــه ســــوال خبرنگـــار 

»فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکه در صورت ارتقای 

کیفیـت محصـوالت، مشـتریان شـرکت نیـز اضافـه 

خواهـد شـد، خاطرنشـان کـرد: بـه طـور حتـم بهبـود 

کیفیت شمش فوالدی منجر به افزایش مشتریان و 

سودآوری شرکت می شود اما متاسفانه افت و خیز 

قیمـت قراضـه آهنـی، هزینه هـای تمـام شـده واحـد 

بـه هیـچ عنـوان  کـه  افزایـش می دهـد  را  تولیـدی 

مقرون به صرفه نیست. در واقع استفاده از قراضه 

آهنـی نسـبت بـه آهـن اسـفنجی در فراینـد تولیـد، 

منجـر بـه افزایـش قیمـت تمـام شـده شـرکت  فـوالد 

سـهند میثم می شـود؛ به طوری که ضایعات آهنی 

پیوسـته در حـال نوسـان قیمتـی اسـت و هیچ گونـه 

ثبـات قیمتـی نـدارد امـا اکنـون تـا حـدودی قیمـت 

ضایعات آهنی کاهش یافته است. در حال حاضر، 

ضایعـات آهنـی بـا قیمـت 9 هـزار و 500 تـا 10 هـزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار عرضه می شـود 

کـه بـه دلیـل کاهـش قیمـت ایـن مـواد اولیـه و رکود 

بـه پرداخـت  بـازار فـوالد، متضـرر شـده ایم و قـادر 

حقوق نیروهای انسانی خود نیستیم. از سوی دیگر، 

بـا توجـه بـه اینکـه عمـده کارگـران از شهرسـتان ها در 

مجموعـه فعالیـت می کننـد، در تعدیـل نیروهـای 

انسانی نیز بالتکلیف هستیم.
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مدیرعامل شـرکت مهندسـی آذرنگ پوالد گفت: متاسـفانه به دلیل مشـکالت زیرسـاختی، امکان 
واردات ضایعات آهنی وجود ندارد و باید سـرمایه گذاری مناسـب جهت ایجاد اسـکله  مخصوص فراهم 

شود اما تاکنون هیچ نهاد و سازمانی متولی واردات قراضه آهنی در کشور نشده  است.

فقدان زیرساخت مناسب برای واردات قراضه آهنی
مدیرعامل شرکت مهندسی آذرنگ پوالد:

مهـدی مرتضـوی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« اظهار کرد: تمرکز 

اصلـی شـرکت مهندسـی آذرنـگ پـوالد، معطـوف بر 

تولیـد قطعـات چدنـی اعـم از قطعـات صنعتـی و 

و  معـادن  در  اسـتفاده  مـورد  صنعتـی  قطعـات 

شـرکت های فـوالدی اسـت. در حـال حاضـر بـا پنـج 

کـوره القایـی بـا ظرفیـت دو کـوره چهـار تنـی و سـه 

بـه روش قالب گیـری  تولیـد  بـا خـط  تنـی  کـوره 6 

ماشینی فعالیت می کنیم.

وی در ادامـه بیـان کـرد: طـی یـک سـال و نیـم 

شـرکت،  فعالیـت  مجمـوع  از  بخشـی  گذشـته، 

اختصـاص بـه صـادرات دریچه های منهول بـه اروپا و 

کشـورهایی عـراق و ترکیـه بـوده اسـت. همچنیـن در 

کنار آن، قطعات مورد مصرف کامیون و خودروهای 

سـواری هـم در خـط تولید داریم. عالوه بـر این موارد، 

با توجه به سفارش مشتریان به صورت موردی برای 

برخی از کشورهای اروپایی قطعات مورد نیاز آن ها را 

نیـز تولیـد می کنیـم. تقریبـا قطعـات خـودرو تولیـد 

شده، در صنایع داخلی به مصرف می رسد؛ در سال 

گذشـته، حـدود 70درصـد از قطعـات غیرخودرویـی 

یعنی 2.5 میلیون دالر اختصاص به صادرات داشته  

و تنها 30 درصد محصوالت تولیدی شرکت در داخل 

کشـور مصـرف شـده اسـت. در حـال حاضـر، برنامـه 

سـبد  بـه  سـایر محصـوالت  افـزودن  توسـعه،  طـرح 

تولیدی خود را در دسـتور کار قرار داده ایم و با توجه 

بـه مسـائلی کـه در ابتـدای سـال جـاری، در خصـوص 

نرخ ارز در کشـور ایجاد شـد، منجر به تغییر رویکرد 

شـرکت مهندسـی آذرنـگ پـوالد شـد و بـازار آینـده 

شـرکت مهندسـی آذرنـگ پـوالد، تقربیـا 80 درصـد به 

اختصـاص  صـادرات  بـه  درصـد  و 20  داخلـی  بـازار 

خواهد یافت.

عدم جذب نیروی انسانی، بزرگ ترین   
چالش شرکت

مرتضـوی، موقعیت مکانـی شـرکت را بزرگ ترین 

چالـش شـرکت مهندسـی آذرنـگ پوالد عنـوان کـرد و 

گفـت: انـرژی و موقعیـت مکانی شـرکت، بزرگ ترین 

مشـکل شـرکت مهندسـی آذرنگ پوالد اسـت که در 

پی آن منجر به کمبود نیروی انسانی شده؛ به طوری 

که شرکت مهندسی آذرنگ پوالد در شهرک صنعتی 

اشتهارد در شعاع باالی 120 کیلومتری از تهران واقع 

شـده و علی رغم اینکه این شـهرک بزرگ ترین شـهرک 

صنعتـی ایـران اسـت امـا متاسـفانه فاقـد زیرسـاخت 

مناسب اعم از آب، برق و ... است. از سوی دیگر، با 

توجه به اینکه حدود دو هزار و 500 واحد صنعتی در 

شـهرک صنعتـی اشـتهارد در کنـار شـرکت مـا قـرار 

گرفته اند، کارگران در صنعت ریخته گری، عالقه ای 

بـه فعالیـت ندارنـد. علی رغـم تالش هـای مکرر بـرای 

جذب نیروهای انسانی کارآمد اما متاسفانه تاکنون 

در ایـن زمینـه موفـق نشـده ایم و به عنـوان یکی دیگر 

مشـکالت شـرکت مهندسـی آذرنـگ پـوالد می تـوان 

تلقی کرد.

این تولیدکننده بیان کرد: به نظر می رسـد، تنها 

راهکار حل مشـکل کمبود نیروی انسـانی در شـهرک 

صنعتی اشتهارد در حوزه ریخته گری این است که با 

از  به کارگیـری  مجـوز  سیاسـی،  تصمیمـات  اتخـاذ 

نیروهـای مهاجـر افغانسـتانی را داشـته باشـیم تـا بـا 

استفاده از این نیروها تاحدودی بتوانیم مشکالت را 

رفـع کنیـم امـا علی رغـم پیگیری هـای متعـدد در این 

زمینه، تاکنون مثمر ثمر واقع نشده است.

انحصار در فروآلیاژها  
مدیرعامل شرکت مهندسی آذرنگ پوالد عنوان 

کرد: ضایعات آهنی و فوالدی و همچنین فروآلیاژها از 

مـواد اولیـه مهـم و حیاتـی در پروسـه تولیـد قطعـات 

گذشـته،  سـال  در  می شـوند.  محسـوب  شـرکت 

تولیدکنندگان فروسیلیس ها به منظور توسعه صنعت 

فروآلیاژها و فروسـیلیس در کشـور، اقدام به تشـکیل 

انجمن صنفی تولیدکنندگان فروسیلیس کرده اند که 

ماهانه با توجه به مسـائل گوناگون از این انحصار به 

دسـت آمـده اسـتفاده کـرده و توافـق صـورت گرفتـه 

میان خود، متاسفانه با قیمت های مدنظر و با شیوه  

نادرست مواد افزودنی ها را قیمت گذاری می کنند. 

طی دو سال گذشته قیمت این ماده اولیه افزودنی، 

چندبرابـر شـده اسـت، بـه طوری کـه در یک مقطعی 
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شـرکت های فـوالدی در ایـن زمینـه یاری گـر دولـت 

برای رفع مشکل ایجاد شده باشند؛ به طوری که اگر 

این شـرکت ها بخشـی از نیاز خود را از طریق واردات 

قراضـه آهنـی تامین کنند، فشـار بـر روی بـازار قراضه 

آهنی کاهش پیدا می کند و شرکت مهندسی آذرنگ 

پـوالد نیـز می توانـد بـا قیمـت مناسـب، قراضـه آهنی 

مورد نیاز واحد تولیدی خود را تامین کند.

تکرار رویه قطع برق  
مدیرعامل شـرکت مهندسـی آذرنگ پوالد اظهار 

کـرد: متاسـفانه شـرکت مهندسـی آذرنـگ پـوالد در 

تابسـتان سـال جاری، به شـدت با محدودیت قطعی 

بـرق مواجـه اسـت؛ بـه طـوری کـه یـک روز در هفتـه 

یعنـی یکشـنبه ها بـا خاموشـی روبـه رو هسـتیم. در 

حقیقـت در تابسـتان سـال گذشـته، حـدود هفـت تـا 

هشـت سـاعت در روز با خاموشـی برق مواجه شـده 

بوده  ایـم کـه در عمـل واحـد تولیدی ما متوقف شـده 

بود. در سال 1400، محدودیت یا قطعی برق، به ویژه 

در ماه های گرم و به تبع آن کاهش تولید محصوالت 

شـرکت بـه یـک روال معمـول تبدیـل شـده بـود؛ وقوع 

این معضل کامال قابل پیش بینی است اما تاثیرات آن 

بر عملکرد شـرکت مهندسـی آذرنگ پوالد به شـکلی 

باورنکردنـی افزایـش داشـته اسـت، در واقـع برنامـه 

وزارت نیرو برای تکرار رویه قطع برق شرکت ها منجر 

به زیان معنادار آن ها شد.

مشکالت زیرساختی، گریبانگیر رونق   
صنعت ریخته گری

وی در پایـان عنـوان کـرد: صنعـت ریخته گری با 

توجه به پتانسیل باال می تواند به شدت صنعت روبه 

رشـدی برای کشـور باشـد؛ به طوری که اگر شـرایط و 

مباحـث زیرسـاختی اعـم از تحریـم، حمـل و نقـل و 

نواسـان نرخ ارز و ... در این حوزه فراهم  و تاحدودی 

برطـرف شـود، می توانیـم بـه خوبـی از ایـن صنعـت 

پررونق بهره  کافی ببریم. گفتنی است یکی از شرایط 

صنعـت  صـادرات  توسـعه  بـرای  زیرسـاختی 

ریخته گـری، زیرسـاخت حمـل و نقـل اسـت. اکنـون 

هزینه حمل و نقل، یک کانتینر از تهران به اروپا بالغ 

بر 6 تا هفت هزار یورو هزینه بر می دارد که با توجه 

به نواسانات قیمت ارز این هزینه تغییر می کند و در 

نقـل  و  حمـل  هزینـه  دالر،  هـزار  سـه  حاضـر  حـال 

محصـوالت می شـود. البتـه تاثیرپذیـری تحریم های 

موجود در این زمینه را نیز نیاید غافل شد. طی یک 

سـال گذشـته، وضعیت بازار صنعت ریخته گری به 

طـور کامـل بـازار رو بـه رشـد بـوده و از حـدود دو سـال 

گذشـته بـازار صـادرات در حـوزه ریخته گـری بسـیار 

پررونـق شـده اسـت. علی رغـم اینکـه در حـال حاضـر 

تاحـدودی بـا افـت صادرات قطعـات روبه رو شـده ایم 

امـا تاکنـون صنعـت ریخته گـری، متاثـر از آن رشـدی 

است که مشمول بسیاری از صادرکنندگان قطعات 

چدنـی شـده اسـت. در نتیجـه بـازار 

قطعـات ریخته گری هنوز هـم دارای 

نتایـــج مثبـــت اســــت. بـــه نظـــر 

می رســـد، چشم انــــداز صنعـــت 

ریخته گـری بـه شـدت متاثـر از 

نواسانات نرخ ارز است که اگر 

نـرخ ارز از 22 هـزار تومان افت 

باشــــد،  نداشتـــه  قیمتــــی 

بـه رشـد  رو  بـازار  کمـاکان 

خواهیم داشت.

فروسیلیس با قیمت 100 هزار تومان به ازای هر کیلو 

رسـید، در صورتـی کـه سـال 1400 بـا قیمـت 12 هـزار و 

500 تومـان بـه بـازار عرضـه شـد کـه متاسـفانه ایـن 

موضوع نیز یکی از چالش های بزرگ صنعتگران بدل 

شده است.

زیرساخت واردات قراضه در کشور   
نداریم

مرتضـوی عنـوان کـرد: نبـود متولی مشـخص در 

مبحث قیمت گذاری قراضه آهنی و تامین پر دردسر 

آن نیـز جـزو یکـی از چالـش بسـیار وحشـتناک کشـور 

اسـت کـه متاسـفانه در بعـد کالن بـه ایـن موضـوع 

پرداختـه نشـده اسـت. در حـال حاضـر متاسـفانه بـه 

دلیل مشـکالت زیرسـاخت مناسـب، امکان واردات 

ضایعات آهنی وجود ندارد و بهتر است در این زمینه 

عنـوان شـود کـه واردات قراضـه آهنـی امکان پذیـر 

نیسـت. در نتیجـه ایـن موضـوع مشـمول نواسـانات 

شـدید قیمتـی هسـتیم. در حقیقـت واردات قراضـه 

آهنـی، اسـکله  مخصـوص بـه خـود را نیـاز دارد کـه 

توانایی انتقال حمل و نقل را داشته باشد اما متاسفانه 

تاکنون به دلیل اینکه نیازمند سرمایه گذاری است، 

هیچ نهاد و سـازمانی متولی این موضوع نشـده اند و 

کشور فاقد هرگونه امکانات زیرساختی در این زمینه 

است. خوشبختانه این مشکل قابل حل است؛ دولت 

باید چند تن از شـرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 

کشور را ملزم به ساخت اسکله مناسب برای برطرف 

شـدن مشـکالت واردات قراضـه آهنـی کننـد و یـا 
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شـرکت »MMK«، سـومین شـرکت فوالدسـاز بزرگ در روسـیه اسـت و محصوالت آن شـامل 
فـوالد، چـدن و سـنگ آهن می شـود. میـزان تولیـد فوالد خـام ایـن شـرکت در سـال 2021 با 15 
درصد رشـد نسـبت به سـال 2020، به حـدود 13 میلیـون و 280 هـزار تن افزایش یافـت. میزان 
تولیـد فوالد در سـه ماهـه اول سـال 2019، حدود دو میلیـون و 900 هزار تن بود و با رشـد میانگین 
فصلـی یـک درصدی، به حدود سـه میلیـون و 360 هـزار تن رسـید. همچنین میزان فـروش فوالد 
شـرکت از حـدود دو میلیـون و 780 هزار تن در فصل اول سـال 2019، به سـه میلیـون و 490 هزار 

تن در فصل آخر سال 2021 افزایش یافت.

افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت فوالدسازی 
»MMK« در سال ۲۰۲۱

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

 Magnitogorsk Iron and« آرمان آتورپات، شرکت

Steel Works« بـا نـام اختصـاری »MMK« در سـال 

1929 در کشور روسیه مورد بهره برداری قرار گرفت. 

این شرکت سومین شرکت فوالدساز بزرگ در روسیه 

اسـت و محصـوالت آن شـامل فـوالد، چـدن و سـنگ 

آهن می شود. دفتر مرکزی شرکت »MMK« در شهر 

ماگنیتوگورسـک واقـع شـده اسـت. فعالیـت شـرکت 

»MMK« از اسـتخراج و آماده سـازی سـنگ  آهن تـا 

متالورژی، نورد و ریخته گری فلزات آهنی را در بر 

می گیـرد؛ بـه  طـوری  کـه محصـوالت ایـن شـرکت 

شـامل چـدن، فـوالد خـام از جملـه اسـلب، بیلـت و 

و  میلگـرد  انـواع  ماننـد  طویـل  محصـوالت  بلـوم، 

مقاطـع فـوالدی، محصـوالت تخـت از جملـه ورق 

گـرم فـوالدی، ورق سـرد فـوالدی، ورق قلع انـدود، 

ورق گالوانیزه، ورق های فوالدی پوشـش دار، لوله و 

پروفیل فوالدی است.

شـرکت »MMK« از نظـر تولیـد فوالد خـام از رتبه 

جهانی 37 در سال 2020 به رتبه 32 در سال 2021 ارتقا 

پیدا کرد. میزان تولید فوالد خام این شرکت در سال 

2021 با 15 درصد رشد نسبت به سال 2020، به حدود 

13 میلیون و 280 هزار تن افزایش یافت. همچنین این 

شرکت فوالدی جهت کاهش گازهای گلخانه ای نیز 

اقدامـات مهمـی انجـام داده اسـت. تـا جایـی  کـه در 

برنامه هـای خـود کاهـش تولید گازهای گلخانـه ای تا 

سـطح 1.8 تن به ازای تولید هر تن فوالد تا سـال 2025 

را گنجانده است.

  MMK روند صعودی تولید فوالد شرکت
نمـودار 1، میـزان تولیـد و فـروش فـوالد و سـهم 

کل  تولیـد  بـه  پریمیومـی  محصـوالت  تولیـد 

می دهـد.  نشـان  را   »MMK« شـرکت  محصـوالت 

میـزان تولیـد فـوالد شـرکت »MMK« در سـه ماهـه 

اول سال 2019، حدود دو میلیون و 900 هزار تن بود 

و بـا رشـد میانگیـن فصلـی یـک درصـدی، بـه حـدود 

سـه میلیـون و 360 هـزار تـن رسـید. میـزان تولیـد 

فوالد این شـرکت در سـه ماهه پایانی سـال 2021 در 

مقایسـه بـا سـه ماهـه سـوم 2021، حـدود 4.4 درصد 

رشـد داشـت. میـزان فـروش فـوالد شـرکت از حدود 

دو میلیـون و 780 هـزار تـن در فصـل اول سـال 2019، 

بـه سـه میلیـون و 490 هـزار تـن در فصـل آخـر سـال 

2021 افزایش یافت. همچنین بر اسـاس محاسـبات 

آتورپـات، میانگیـن رشـد فصلـی فـروش فـوالد طـی 

دوره زمانـی مـورد بررسـی حـدود 2 درصـد بـرآورد 

شـد. میـزان فـروش فوالد شـرکت »MMK« در سـال 

2021 در مقایسـه بـا  سـال 2020، حـدود 16 درصـد 

رشـد داشـت. نسـبت تولید محصوالت پریمیومی 

بـه تولیـد کل محصـوالت در سـه ماهـه اول سـال 

2019، برابـر 44 درصـد بـود کـه بـا نوسـانی انـدک بـه 

40درصـد در سـه ماهـه پایانـی سـال 2021 رسـید. 

شـامل   »MMK« شـرکت  پریمیومـی  محصـوالت 

پلیت ضخیم، محصوالت سرد نورد شده، ورق های 

قلع  انـدود، تسـمه های فوالدی، ورق گالوانیـزه، ورق 

پوشـش دار، مقاطـع و لوله هـای فـوالدی می شـوند. 

درصـد   41 حـدود  میانگیـن  طـور  بـه   شـرکت  ایـن 

تولیـدات فـوالدی خـود را طی دوره مورد بررسـی به 

محصوالت پریمیومی تبدیل کرده است.

درآمد عملیاتی و حاشیه سود شرکت   
»MMK«

درآمد عملیاتی شرکت »MMK« از یک میلیارد 

و 840 میلیـون دالر در سـه ماهـه اول سـال 2019، بـه 

حدود سه میلیارد و 400 میلیون دالر در فصل چهارم 

سال 2021 رسید. این رقم در مقایسه با سه ماهه آخر 

سـال 2021 بیـش از 80 درصـد رشـد داشـت. بـه طـور 
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کلی درآمد این شـرکت با 86 درصد رشـد نسـبت به 

سـال 2021، بـه 11 میلیـارد و 870 میلیـون دالر رسـید. 

همچنیـن درآمـد عملیاتـی )درآمـد حاصـل از فـروش 

محصوالت( در سـه ماهه دوم سـال 2021 به بیشـینه 

از   »MMK« شـرکت  سـود  حاشـیه  رسـید.  خـود 

17درصـد در فصـل اول 2019، بـه 24 درصـد در فصـل 

پایانـی سـال 2021 افزایـش یافـت. حاشـیه سـود ایـن 

شـرکت نیـز در فصـل دوم سـال 2021 بـه اوج خـود 

رسـید. ایـن میـزان در ایـن فصـل بیـش از 40 درصـد 

برآورد شد. گفتنی است کمترین میزان حاشیه سود 

شـرکت »MMK« در فصـل دوم سـال 2020 بـود و پـس 

ارزیابی هـای  گرفـت.  پیـش  صعـودی  رونـد  آن  از 

آتورپات نشان می دهد که یکی از دالیل افت حاشیه 

سود در فصل دوم سال 2020، افت ارزش فوالد در آن 

فصـل و بـه تبـع آن افـت فـروش فـوالد بـوده اسـت. 

متوسـط حاشـیه سـود ایـن شـرکت طـی دوره زمانـی 

مورد بررسی حدود 20 درصد برآورد شده است.

ماده اولیه، بیشترین سهم در هزینه تولید  
در شـرکت »MMK«، بیشـترین هزینه در تولید 

اولیـه، مـواد  تامیـن مـواد  بـه هزینـه  فـوالد مربـوط 

مصرفی و انرژی بوده است و هزینه های دیگر تولید 

از جمله نیروی انسـانی، اسـتهالک و خدمات سـهم 

کمتری از کل هزینه های تولید را در برداشـتند؛ به  

طـوری  کـه در سـال 2021 هزینـه  مـواد اولیـه، مـواد 

مصرفی و انرژی، سهم 84 درصدی از کل هزینه های 

تولیـد را در برداشـت. در ایـن بیـن نیـز مـواد اولیـه 

آهنی بیشـترین سـهم را داشتند که برابر 47 درصد 

بـود. مـواد اولیـه در سـاختار هزینـه تولیـد شـرکت 

گندلـه،  کنسـانتره،  و  سـنگ آهن  شـامل   »MMK«

کنسـانتره زغال سـنگ و قراضـه فـوالدی می شـود. 

درصـدی   21 سـهم  اولیـه  مـواد  سـایر  همچنیـن 

داشـتند. گفتنـی اسـت مـواد مصرفـی و انـرژی بـه 

ترتیـب سـهم 9 و 7 درصـدی از مجمـوع هزینه هـای 

ماده اولیه، مواد مصرفی و انرژی داشتند.

حـدود  سـال 2021،  در  انسـانی  نیـروی  هزینـه 

9درصد از کل هزینه های تولید را به خود اختصاص 

سـایر هزینه هـا سـهم  و  اسـتهالک  داد. همچنیـن 

4درصـدی و خدمـات سـهم 3 درصـدی از مجمـوع 

هزینه های تولید فوالد در شرکت MMK را داشتند. 

بـه  طـور  کلـی هزینه هـای تولیـد فـوالد در شـرکت 

MMK در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 

50درصـد رشـد داشـت. رشـد قیمـت زغال سـنگ، 

مـواد مصرفـی و انـرژی از دالیـل جهـش هزینـه تولید 

در سال 2021 بود.
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آلومینیومآلومینیوم

افزایش درآمد شرکت آلومینا در سال ۲۰۲۱

ضربه تحریم های داخلی بر تولید
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میزان فروش شـرکت آلومینا در سـال 2021، بالغ بر 13 میلیون تن بود که در مقایسـه با سـال 
پیـش از آن تغییـری نداشـت امـا از سـال 2017، به  طـور کلی میزان فـروش این شـرکت روندی 
صعودی داشـته اسـت. میزان تولید آلومینای این شـرکت در سـال 2021 نسـبت به سـال گذشته، 
بـه دالیل مختلفی کاهش یافت. شـرکت آلومینا در سـال 2021 با وجود افزایـش هزینه های مربوط 
بـه تولیـد آلومینا بـه دلیل افزایش هزینه انـرژی، با وجود تغییـر نکردن میزان فـروش این محصول، 
درآمـد خـود را حـدود 20.7 درصـد در مقایسـه بـا سـال قبـل از آن افزایش داد. حاشـیه سـود این 

شرکت در سال 2021 با رشد 0.3 واحد درصدی در مقایسه با سال 2020، به 9.9 درصد رسید.

افزایش درآمد شرکت آلومینا در سال ۲۰۲۱

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، شـرکت آلومینـا در سـال 

2002 تاسیس شد و یکی از 100 شرکت برتر در بورس 

اوراق بهـادار اسـترالیا )بـر اسـاس ارزش بازار( اسـت. 

شـرکت  سـهام  از  درصـد   40 مالـک  شـرکت  ایـن 

آن  سـهام  دیگـر  درصـد  کـه 60  اسـت   »AWAC«

متعلـق بـه شـرکت »آلکوا« اسـت. همچنین شـرکت 

آلومینا بخشـی از سـهام شـرکت معادن عربسـتان را 

دارد. تولیـد آلومینـای ایـن شـرکت از مجموع تولید 

دو شـرکت »AWAC« و معـادن عربسـتان اسـت. 

فعالیت هـای شـرکت »AWAC« شـامل اسـتخراج 

بوکسیت، استخراج آلومینا و تولید شمش آلومینیوم 

تگـزاس،  در   »AWAC« شـرکت  می شـود.  خالـص 

سـورینام، جامائیـکا، برزیـل، اسـپانیا و گینـه دارای 

پروژه یا دارایی هایی معدنی است.

نمودار 1 میزان فروش آلومینا، تولید کل آلومینای 

نشـان  پاالیشـگاه  تفکیـک  بـه   را  آلومینـا  شـرکت 
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می دهـد. میـزان تولیـد کل آلومینـای این شـرکت از 

سـال 2017 تـا 2021، بـه صـورت کلـی رونـد صعـودی 

آلومینـا  کل  تولیـد  سـال 2020،  در  اسـت.  داشـته 

حـدود 13 میلیـون و 300 هـزار تـن بـود و بـا کاهـش 

1.3درصدی در سـال 2021، به 13 میلیون و 100 هزار 

تن رسید. از کل آلومینای تولیدی، حدود 450 هزار 

تن از شـرکت معادن بود و مابقی مربوط به شـرکت 

»AWAC« اسـت کـه ایـن میـزان در سـال 2021 بـه 

480هـزار تـن افزایـش یافـت. عمـده کاهـش میـزان 

تولیـد کل آلومینـا ناشـی از کاهـش تولیـد شـرکت 

 »AWAC« بوده اسـت. تولید آلومینای »AWAC«

به میزان 12 میلیون و 800 هزار تن در سال 2020 بود 

کـه بـه  دلیـل تعـدادی از رویدادهـای نامرتبـط کـه 

چندیـن پاالیشـگاه را تحـت تاثیـر قـرار داد، اندکـی 

کاهش یافت و به 12 میلیون و 600 هزار تن در سـال 

2021 رسید.

در همین حین، هزینه های نقدی تولید آلومینا به 

چندیـن دلیـل افـزاش یافـت. ارزیابی هـای آتورپـات 

نشان می دهد نوسانات ارزش دالر آمریکا، قراردادهای 

معـدن  از  انـرژی جدیـد، جابه جایـی سنگ شـکن 

و  تعمیـر  اسـترالیا،  در   »Willowdale« بوکسـیت 

نگهـداری اجباری و همچنین هزینه هـای باالتر مواد 

خام و برق، در سال 2021 نسبت به سال 2020 افزایش 

یافـت و باعـث افزایـش هزینـه تولیـد آلومینـا شـده 

اسـت. میـزان فـروش آلومینـا در سـال 2020، بالـغ بـر 

13میلیون تن بود که این رقم در سال 2021 نیز تکرار 

شـد. به طور کلی روند فروش آلومینا در این شـرکت 

از سال 2017 تا سال 2021 صعودی بوده است.

بوکسیت؛ بیشترین سهم در تولید آلومینا  
نمودار 2، ساختار هزینه تولید آلومینای شرکت 

آلومینا را برای سال 2021 نشان می دهد. همان  طور 

کـه در ایـن نمـودار مشـاهده می شـود، بخـش سـایر 

هزینه هـا بیشـترین سـهم را در هزینه هـا دارنـد کـه 

انسـانی،  نیـروی  بـه  مربـوط  هزینه هـای  شـامل 

هزینه های غیر مستقیم و سایر مواد اولیه می شود. 

هزینه هـای مربـوط بـه انـرژی )نفـت، زغال سـنگ و 

برق( در رده دوم بیشـترین سـهم در سـاختار هزینه 

تولیـد آلومینـا بـود. سـهم سـایر هزینه هـا در شـرکت 

آلومینـا حـدود 37 درصـد از کل هزینـه تولیـد بـود و 

سـهم انـرژی حـدود 27 درصـد از کل هزینـه را در 

سال2021 به خود اختصاص داد. پس از انرژی، ماده 

اولیـه یعنـی بوکسـیت سـهم 25 درصـدی و سـدیم 

مـــاده مصـــرفی( سهــم  )مهم تریـــن  هیدروکسیـــد 

11درصدی از تولید آلومینا را داشتند. در سال 2021 

تـن تولیـد  بـه ازای هـر  بـا سـال 2020،  در مقایسـه 

آلومینـا، حـدود 37 دالر افزایـش هزینـه تولیـد بـرای 

شرکت آلومینا گزارش شد. بیشترین میزان افزایش 

تـن  بـر  دالر  حـدود 17  کـه  بـود  انـرژی  بـه  مربـوط 

داد.  افزایـش  را  تولیـد  بـه  مربـوط  هزینه هـای 

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان داد کـه یکـی از دالیـل 

افزایـش سـهم انـرژی در سـال 2021، افزایـش قیمـت 

انرژی در دنیا بود.

بــــرای  آلومینــــا  تولیــــد  بوکسیـــت در  سهــــم 

شـرکت های چینـی در سـال 2021، حـدود 44 درصـد 

بـود کـه بیشـترین سـهم را در بین هزینه هـای تولید 

سـهم  انـرژی  هزینـه  آن،  از  پـس  داشـت.  آلومینـا 

28درصـدی را بـه خـود اختصـاص داد و سـهم سـایر 

بـود.  تولیـد  هزینـه  از  حـدود 16 درصـد  هزینه هـا 

سـدیم هیدروکسـید نیـز سـهم 12 درصـدی از تولیـد 

آلومینـا را در سـال 2021 بـرای شـرکت های چینـی بـه 

خود اختصاص داد. شرکت آلومینا، بوکسیت مورد 

نیـاز خـود را بـرای تولیـد آلومینـا از معادنـی کـه در 

دلیـل  همیـن  بـه   می کنـد.  تامیـن  دارد  انحصـار 

اختالف چشـمگیری در سـهم بوکسـیت در شـرکت 

آلومینـا بـا شـرکت های چینـی وجـود دارد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه بخـش قابـل توجهـی از بوکسـیت 

مـورد نیـاز پاالیشـگاه های چینـی از طریـق واردات 

تامین می شود.

کاهش حاشیه سود شرکت آلومینا  
نمـودار 3 میـزان درآمـد و حاشـیه سـود شـرکت 

آلومینا را از سـال 2017 تا سـال 2021 نشـان می دهد. 

چهـار  حـدود   ،2020 سـال  در  شـرکت  ایـن  درآمـد 

میلیـارد دالر بـود کـه با رشـد 20.7 درصدی در سـال 

2020 بـه حـدود پنـج میلیـارد دالر رسـید. طـی پنـج 

 »CAGR« سـال گذشـته، نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه

درآمـد ایـن شـرکت منفـی 0.2 درصد بوده اسـت که 

شرکت آلومینا، بوکسیت 
مورد نیاز خود را برای تولید 

آلومینا از معادنی که در 
انحصار دارد تامین می کند. 

به  همین دلیل اختالف 
چشمگیری در سهم 

بوکسیت در شرکت آلومینا با 
شرکت های چینی وجود دارد
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این شرکت در سال 2022 است؛ به  طوری که با تغییر 

شاخص قیمت آلومینا در حدود 10 دالر بر تن، میزان 

»EBITDA« حـدود 115 میلیـون دالر تغییـر کنـد و با 

توجـه بـه ایـن مطلـب بـرآورد می شـود کـه حاشـیه 

»EBITDA« این شرکت تحت چنین تغییر قیمتی از 

آلومینا، حدود 2.7 درصد تغییر خواهد داشت.

ارزیابی هـای  دارد.  درآمـد  نزولـی  رونـد  از  نشـان 

آتورپات نشان می دهد یکی از دالیل کاهش درآمد 

این شرکت در سال 2020، کاهش تقاضای آلومینیوم 

و به  تبع آن کاهش تقاضای آلومینا در دنیا به  دلیل 

قیمـت  اسـت.  بـوده  کرونـا  ویـرووس  همه گیـری 

آلومینـا پـس از یـک بازیابـی کوچک در ابتدای سـال 

2020، شروع به کاهش کرد و در آوریل به پایین ترین 

حد یعنی 225 دالر در هر تن رسید. در سال 2021 با 

وجـود افزایـش هزینه هـای تولیـد از جملـه افزایـش 

هزینه های مربوط به انرژی، با واکسیناسیون جهانی، 

درآمد شرکت آلومینا افزایش یافت.

میانگیـن شـاخص قیمت آلومینـا در سـال 2021، 

بـه  نسـبت  کـه  بـود  تـن  هـر  در  دالر  حـدود 329 

میانگین قیمت سـال 2020 حدود 21 درصد افزایش 

 ،2021 سـال  در  آلومینـا  قیمـت  شـاخص  داشـت. 

برگرفتـه از تـراز میـان عرضـه و تقاضـای آلومینـا و 

هزینه های تولید آلومینا بوده است. قیمت آلومینا 

بـا افزایـش هزینه هـا در سـال 2021 افزایش پیـدا کرد. 

از مهم تریـن دالیـل ایـن افزایـش، رشـد هزینه هـای 

انـرژی و سـود سـوزآور بـود کـه در سـطح جهانـی بـه 

ترتیـب 64 و 8 درصـد افزایـش یافـت. کرونا و عوامل 

دیگر، بازار جهانی کشتی رانی را در سال 2021 دچار 

مشـکل کردنـد و ایـن امـر باعـث افزایـش هزینه های 

حمـل و نقـل شـد. افزایـش قیمـت آلومینـا بـا وجـود 

ثابـت مانـدن میـزان فـروش آلومینـا، عامـل اصلـی 

افزایـش درآمـد شـرکت آلومینـا در سـال 2021 بـود. 

میزان حاشیه سود این شرکت در سال 2020، حدود 

9.6 درصـد بـود کـه بـا رشـد 0.3 واحـد درصـدی در 

سال 2021 به 9.9 درصد رسید.

بر اساس هدف گذاری های به  عمل آمده، انتظار 

می رود که شرکت آلومینا در سال 2022 میزان تولید 

آلومینـای خـود را تـا 12 میلیـون و 800 هـزار تن افزایش 

دهـد کـه در مقایسـه بـا سـال 2021، حـدود 1.6 درصد 

افزایش را نشـان می دهد. گفتنی اسـت که در سـال 

2021، حـدود 227 میلیـون دالر بـرای توسـعه پایـدار 

شرکت آلومینا هزینه شد که برنامه ریزی شده است 

که این مبلغ در سال 2022 به 300 میلیون دالر برسد. 

همچنین کاهش وابستگی »EBITDA« این شرکت 

در برابر نوسانات قیمت آلومینا، یکی دیگر از اهداف 
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مدیـر کارگاه ریخته گری سـورانی گفـت: در حالی که یکی از برتریـن تولیدکنندگان محصوالت 
آلومینیومی در منطقه هسـتیم اما در عمل با گسـترش واردات به جای صادرات، نوعی خودتحریمی 

در این صنعت استراتژیک ایجاد شده است.

ضربه تحریم های داخلی بر تولید

رضا سورانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: به دلیل مشکالتی 

که طی چند سال اخیر در بخش تولید به وجود آمده 

اسـت، ناچـار بـه توقـف تولیـد شـدیم و کارگاه را بـه 

شخص دیگری اجاره دادیم تا تولید پروفیل همچنان 

ادامـه پیـدا کنـد اما معضالت به قـدری افزایش یافته 

اسـت کـه این شـخص هم نتوانسـت به فعالیـت خود 

ازای چـک  را در  مـا محصـوالت خـود  ادامـه دهـد. 

مدت دار به مشـتری می فروختیم و متاسـفانه زمانی 

کـه موعـد چـک فرا می رسـید، با حسـاب خالی بانکی 

طرف معامله مواجه می شدیم. همین مسئله باعث 

کاهش نقدینگی شد و زمانی هم که برای دریافت 

اقـدام  قانونـی  از طریـق مبانـی  قانونـی خـود  حـق 

می کردیم، نتیجه مطلوب حاصل نمی شد.

وی افزود: در برهه ای از زمان تصمیم گرفتیم که 

اقدام به دریافت تسهیالت بانکی کنیم اما دریافت 

وام نیز بیش از پیش دشـوار شـده اسـت و از آنجایی 

کـه تولیدکننـده موظـف اسـت سـند ملکـی شـهری 

معتبـر در رهـن بانـک بگـذارد، در صورتـی کـه نتوانـد 

اقسـاط را در موعـد مقـرر پرداخـت کنـد، ملـک وی 

توقیـف خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اکثـر 

تولیدکننـدگان بـه دلیـل نوسـان قیمـت مـواد اولیـه و 

فـروش  بـه  موفـق  بـازار،  در  رکـود حاکـم  همچنیـن 

محصـول و سـوددهی نمی شـوند و بـر همیـن اسـاس 

نمی توانند برنامه ریزی مشـخص برای تولید داشـته 

باشند. بنابراین ممکن است در بازپرداخت اقساط با 

مشـکل مواجـه شـوند و در نهایـت کل دارایی خـود را 

که همان ملک اسـت، از دسـت بدهند. ضمن اینکه 

بانک ها سند کارخانه را به عنوان ضمانت نمی پذیرند 

و  سند باید ملک شهری معتبر باشد.

مدیـر کارگاه ریخته گـری سـورانی عنـوان کـرد: 

افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی، یکـی از مهم تریـن 

چالش هایی است که در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان 

با آن مواجه هستند. قیمت گاز واحدهای تولیدی در 

از  بسـیاری  و  اسـت  یافتـه  افزایـش  برابـر  حـدود 20 

کارگاه هـای ریخته گری کـه از کوره های دوار اسـتفاده 

می کننـد، ناچـار بـه کاهـش تولیـد و خامـوش کـردن 

بـرق،  قطعـی  شـدند.  خـود  کوره هـای  از  تعـدادی 

شـرایط تولید در این واحدهای صنعتی را با مشـکل 

روبـه رو کـرده اسـت و ایـن مهـم در روزهـای گـرم سـال 

بیشتر دیده می شود. زمانی که ما ناچار شدیم کارگاه 

را بـه شـخص دیگـری اجـاره دهیـم، ایـن فـرد در مـدت 

کوتاهی نسبت به تولید آلومینیوم اقدام کرد و مبلغ 

قبـض بـرق مصرفـی کارگاه طـی همیـن مـدت زمـان 

کوتاه، حدود 44 میلیون تومان محاسبه و  در نهایت 

باعـث شـد قیـد تولیـد را بزنـد. همچنیـن هزینـه گاز 

مجموعـه در حـدود 36 میلیـون تومـان بـرآورد شـد و 

مشـخص اسـت بـا چنیـن هزینه هـای هنگفتی بـرای 

یـک واحـد کوچـک ریخته گـری، افـراد تمایلـی بـه 

ادامه فعالیت در تولید نداشته باشند.

سورانی در ادامه به اخذ مالیات از تولیدکنندگان 

اشـاره کـرد و گفـت: از سـوی دیگـر، افزایش دسـتمزد 

نیـروی انسـانی و بیمـه و مالیـات، تولیدکننـده را در 

شـرایط بحرانـی قـرار داده اسـت و اگـر کارفرما نتواند 

در زمـان مقـرر نسـبت بـه پرداخـت حقـوق و مالیـات 

اقـدام کنـد، بـا جریمـه سـنگین مالیاتـی و شـکایت 

نیـروی  توقـع  انسـانی مواجـه خواهـد شـد.  نیـروی 

انسانی در گذر زمان افزایش یافته است و نسبت به 

دستمزد دریافتی خود قانع نیست. البته با توجه به 

تـورم و افزایـش قیمـت کاالهای اساسـی، این مسـئله 

معقول به نظر می رسد اما کارفرما با توجه به افزایش 

هزینه های بخش تولید، قادر به تامین نقدینگی الزم 

جهت پرداخت افزایش حقوق نخواهد بود و ناچار به 

تعدیل نیروی انسانی می شود.

وی ضمـن انتقـاد از حمایـت نکـردن دولـت از 

تولید، مطرح کرد: ما سابقه چندین ساله در صنعت 

آلومینیـوم داریـم و همـواره سـعی در تولیـد محصول 

باکیفیـت داشـته ایم امـا زمانـی کـه دولـت بـه جـای 

تولیدکننـدگان  پـای  مقابـل  در  تولیـد،  از  حمایـت 

سنگ اندازی می کند و مسئوالن هیچ توجهی به این 

بخش ندارند و تنها به دنبال منفعت خود هسـتند، 

تولیدکننـده نیز انگیـزه خود را بـرای ادامه فعالیت از 

دست خواهد داد و به دنبال مشاغل غیرمولد مانند 

ساخت و ساز می رود. 

این فعال صنعت آلومینیوم در پایان یادآور شد: 

صنعـــت آلومینیـــوم از پتانسیـــل مناسبـــی بــــرای 

اشتغال زایی و درآمدزایی برخوردار است اما حمایت 

نکردن از تولید و افزایش بی رویه هزینه های مرتبط با 

روزافـزون  تعطیلـی  شـاهد  اسـت  شـده  سـبب  آن 

کارگاه هـای ریخته گـری و واحدهـای کوچک مقیـاس 

در ماه های اخیر باشیم.
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مـــسمـــس

رشد 5۱ درصدی درآمد چهار ماهه »فباهنر«

بهبود صنعت سیم و کابل در گرو رونق صادرات

محرک صنعت مفتول مسی و بازار مصرف فعلی
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شـرکت صنایع مس شـهید باهنر طـی چهار ماه ابتدایی سـال 1401، موفق شـد با کسـب 21 
هـزار و 367 میلیـارد و 839 میلیـون ریال درآمـد از فروش 11 هـزار و 66 تن محصـول در بازارهای 
داخلـی و صادراتـی و همچنیـن ارائه خدمات در زمینه محصوالت مسـی و آلیاژی، رشـد بیـش از 51 

درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

رشد 5۱ درصدی درآمد چهار ماهه »فباهنر«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، عملکـرد چهـار ماهـه سـال جـاری 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد 

تولیـد و صـادرات محصـوالت مسـی و آلیاژی مانند 

لوله  و تسـمه و ورق مسـی و برنجی در این شـرکت 

نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشـته با رشـد 

قابل توجهی همراه بوده اسـت که نشـان از عملکرد 

مطلوب این شرکت طی مدت زمان مذکور دارد.

رشد 46 درصدی تولید لوله برنجی  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنـر در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسـته اسـت یک هزار و 709 تن لوله مسـی تولید 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  41درصـد 

مـدت مشـابه سـال قبـل، موفق بـه تولید یک هـزار و 

206 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنـر« طـی چهـار مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسـت 952 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کنـد کـه این 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  مقایسـه  در  میـزان 

16درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار 

ماه نخست ماه سال گذشته، 821 تن مقاطع مسی 

تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه نخست 

امسـال، موفـق شـد دو هـزار و 697 تـن تسـمه و ورق 

مسـی تولید کند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال گذشته، 2 درصد رشد داشته است. این 

شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 1400، دوهـزار و 

635 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین »فباهنر« در چهار ماهه ابتدایی سال 

جـاری، 245 تـن لولـه برنجـی تولیـد کـرده اسـت کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  رشـد  46درصـد 

چهارماهه نخست سال 1400، موفق به تولید 167تن 

لوله برنجی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی چهار ماهه 
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همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

شـد طـی چهـار ماهـه ابتدایـی امسـال، 125 تـن لولـه 

برنجـی را در بـازار داخلی بفروشـد که این میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 30 درصد رشـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه نخسـت 

سـال قبـل، موفـق بـه فـروش 96 تـن لولـه برنجـی در 

بازار داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه نخست 

سـال جـاری، یـک هـزار و 800 تن مقاطع برنجـی را در 

بـازار داخلـی فروخته اسـت که این میـزان، حاکی از 

رشد 26 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 

پیـش، یـک هـزار و 427 تـن مقاطـع برنجـی را در بازار 

داخلی معامله کرده بود.

امسـال،  نخسـت  ماهـه  »فباهنـر« طـی چهـار 

موفـق بـه فـروش یـک هـزار و 147 تـن تسـمه و ورق 

برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 20 درصد رشـد 

ماهـه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  می دهـد..  نشـان  را 

ابتدایی سال گذشته، توانسته بود 955 تن تسمه و 

ورق برنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در چهار ماهه 

ابتدایی سال جاری، 6 هزار و 307 تن محصول را در 

بازار داخلی به فروش رسـانده اسـت که این میزان، 

نشـان از رشـد 27 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته دارد. ایـن شـرکت طـی چهـار ماهـه 

نخست سال گذشته، چهار هزار و 943 تن محصول 

در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه نخست 

سـال جـاری، 617 تـن لولـه مسـی را روانـه بازارهـای 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال 1400، رشـد 58 درصدی داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته، 

390 تـن لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی معاملـه 

کرده بود.

امسـال،  ابتدایـی  ماهـه  چهـار  در  »فباهنـر« 

بازارهـای  در  را  مسـی  مقاطـع  تـن   191 توانسـت 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه این میزان حاکـی از 

رشـد 60 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سال قبل 

ابتدایـی امسـال، دو هـزار و 963 تـن مقاطـع برنجـی 

تولید کرده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیش، حاکی از رشد 29 درصدی است. این شرکت 

در چهار ماهه نخسـت سـال گذشـته، توانسـته بود 

دو هزار و 292 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه ابتدایی 

سال جاری، توانست سه هزار و 409 تن تسمه و ورق 

برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 36 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال 1400، دو هزار و 

502 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید »فباهنر« در چهار ماهه ابتدایی 

سـال 1401، بـه 11 هـزار و 975 تـن محصـول رسـید کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

23درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

چهـار ماهـه نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود در 

مجموع 9 هزار و 703 تن محصول تولید کند.

فروش داخلی »فباهنر« 27 درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت صنایـع 

مس شهید باهنر در چهار ماهه ابتدایی سال 1401، 

توانسـته اسـت 526 تن لوله مسـی را در بازارداخلی 

به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیش، 118 درصد افزایش داشته است. 

این شرکت در چهار ماهه نخست سال قبل، 241 تن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

ماهـه  چهـار  طـی  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

نخست سال جاری، موفق به فروش 598 تن مقاطع 

مسـی در بـازار داخلـی شـد. ایـن شـرکت در چهـار 

ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته، 605 تن مقاطع مسـی 

در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

»فباهنر« در چهار ماهه نخست امسال، توانسته 

است دو هزار و 111 تن تسمه و ورق مسی را در بازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با 

افزایـش  درصـد  گذشـته، 33  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی 

سـال پیـش، یـک هـزار و 579 تـن تسـمه و ورق مسـی 

در بازار داخلی فروخته بود.

»فباهنر« طی چهار ماه 
ابتدایی سال جاری، توانست 

952 تن مقاطع مسی 
تولید کند که این میزان 

در مقایسه به مدت مشابه 
سال قبل، 16درصد رشد 

داشته است. این شرکت در 
چهار ماه نخست ماه سال 
گذشته، 821 تن مقاطع 

مسی تولید کرده بود
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است. این شرکت در چهار ماهه ابتدایی سال 1400، 

موفـق بـه فـروش 119 تـن مقاطـع مسـی در بازارهـای 

صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی چهـار 

ماهه نخسـت سـال 1401، موفق شـد 565 تن تسمه 

و ورق مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند 

مشـابه سـال پیـش، از رشـد 17 درصـدی برخـوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی چهـار ماهـه ابتدایـی 

در  مسـی  ورق  و  تسـمه  تـن   480 گذشـته،  سـال 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنر در چهار ماهه ابتدایی امسـال، به یک 

هـزار و 457 تـن محصـول رسـید کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 

ماهـه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  درصـدی   21

نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود یـک هـزار و 200 تن 

محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنیـن »فباهنـر« طـی چهـار ماهـه نخسـت 

تـن   392 و  هـزار  سـه  اسـت  توانسـته   ،1401 سـال 

محصول خدماتی در زمینه انواع محصوالت مسی 

و آلیـاژی عرضـه کنـد. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه 

ابتدایـی سـال گذشـته، سـه هـزار و 671 تن محصول 

خدماتی عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

چهـار ماهـه ابتدایی سـال جـاری، به 11 هـزار و 66 تن 

محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 12 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در چهار ماهه نخسـت سـال 1400، توانسـته 

بود 9 هزار و 814 تن محصول را به فروش رساند.

رشد 47 درصدی درآمد صادراتی »فباهنر«  
همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در چهـار ماهـه 

ابتدایی سال 1401، توانسته است درآمد یک هزار و 

385 میلیـارد و 449 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

مسی در بازار داخلی به دست آورد که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل، 160 درصد افزایش داشته 

اسـت. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 

گذشـته، 533 میلیارد و 144 میلیون ریال درآمد از 

فروش لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه نخست 

سـال جـاری، موفـق بـه کسـب درآمـد یـک هـزار و 

544میلیـارد و 225 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، 
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شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـت طی 

چهار ماهه نخست سال جاری، 16 هزار و 411 میلیارد 

و 81 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود 

در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 56 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی 

سـال قبل، 10 هزار و 512 میلیارد و 520میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه  ابتدایی 

سـال جـاری، توانسـت یـک هـزار و 546 میلیـارد و 

191میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 87 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در چهـار ماهـه 

نخست سال پیش، 823 میلیارد و 551 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی 

کسب کرده بود.

امسـال،  نخسـت  ماهـه  »فباهنـر« طـی چهـار 

465میلیـارد و 478 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطـع مسـی در بازارهـای صادراتـی به دسـت آورد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

83درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

حاکـی از رشـد 13 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال 1400 اسـت. این شـرکت در چهار ماهه 

و  میلیـارد  هـزار و 357  یـک  پیـش،  نخسـت سـال 

693میلیـون ریـال درآمـد از فروش مقاطع مسـی در 

بازار داخلی به دست آورده بود.

امسـال،  ابتدایـی  ماهـه  »فباهنـر« طـی چهـار 

توانسـته اسـت 6 هزار و 313 میلیارد و 997 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان درهم سـنجی با 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 56 درصـد افزایـش داشـته 

است. این شرکت در چهار ماهه نخست سال 1400، 

چهار هزار و 26 میلیارد و 866 میلیون ریال درآمد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی کسـب 

کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی چهار ماهه 

نخست سال 1401، موفق به کسب درآمد 463میلیارد 

و 807 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال قبل، 74 درصد رشـد را نشـان می دهد . 

ایـن شـرکت در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته 

توانسته بود درآمد 266 میلیارد و 360میلیون ریالی از 

فروش لوله برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در چهار ماهه ابتدایی 

سـال جـاری، سـه هـزار و 621 میلیـارد و 922 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش مقاطـع برنجی در بـازار داخلی 

کسب کرد که این میزان، حاکی از رشد 65 درصدی 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این 

شـرکت در چهار ماهه نخسـت سـال 1400، دو هزار و 

191 میلیـارد و 451 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در چهـار ماهه ابتدایی امسـال، موفق 

به کسـب درآمد سـه هزار و 81 میلیارد و 681میلیون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق برنجـی در بـازار داخلی 

شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیش، 44 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

چهـار ماهـه نخسـت سـال گذشـته، توانسـته بـود دو 

هـزار و 137 میلیـارد و 6 میلیـون ریـال درآمد از فروش 

تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 1400، موفـق بـه کسـب 

درآمـد 253 میلیـارد و 773 میلیـون ریالـی از فروش 

مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در چهار ماهه 

ابتدایی سال 1401، درآمد یک هزار و 397 میلیارد و 

771 میلیـون ریـال از فـروش تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در 

هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، نشان از رشد 

ماهـه  چهـار  در  شـرکت  ایـن  دارد.  درصـدی   32

نخسـت سـال گذشـته، یـک هـزار و 57 میلیـارد و 

و ورق  تسـمه  فـروش  از  ریـال درآمـد  686میلیـون 

مسی در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

و  هـزار  سـه  بـه  امسـال،  نخسـت  ماهـه  چهـار 

574میلیارد و هشت میلیون ریال رسیده است که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

47درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

چهارماهه ابتدایی سـال 1400، توانسـته بود دو هزار 

و 423میلیـارد و 754 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنین شـرکت صنایع مس شـهید باهنر طی 

و  هـزار  یـک  جـاری،  سـال  ابتدایـی  ماهـه  چهـار 

ارائـه  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 750  382میلیـارد 

آلیـاژی  و  مسـی  محصـوالت  زمینـه  در  خدمـات 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال 1400، نشـان از رشـد 17 درصـدی دارد. 

ایـن شـرکت در چهـار ماهـه نخسـت سـال قبـل، یـک 

هـزار و 178 میلیـارد و 397 میلیـون ریـال درآمـد از 

ارائه خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در چهـار ماهـه ابتدایـی سـال 1401، بـه 

21هـزار و 367 میلیـارد و 839 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته، بیش از 51 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

 ،1400 سـال  نخسـت  ماهـه  چهـار  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بـود 14 هـزار و 114 میلیـارد و 671 میلیـون 

ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش صادراتی 
شرکت صنایع مس شهید 
باهنر در چهار ماهه ابتدایی 
امسال، به یک هزار و 457 
تن محصول رسید که این 
میزان در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، حاکی 
از رشد 21 درصدی است
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اینفوگرافیک: گیل راد بزرگ ترین تولیدکننده مفتول 
مس در ایران و خاورمیانه
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مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل دامغان گفت: تولیدکنندگان خارجی در حالی بازارهای منطقه ای را 
در دسـت گرفته اند که صنعت سـیم و کابل کشـور با قدمت طوالنی، دچار رکود شـده اسـت و یکی از 

راه های بهبود شرایط حاکم، رونق صادرات به کشورهای همسایه و همچنین آسیای میانه است.

بهبود صنعت سیم و کابل در گرو رونق صادرات
مدیرعامل شرکت سیم و کابل دامغان مطرح کرد:

محمدرضـا محمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

متاسفانه طی سالیان اخیر، رانت بزرگی در صنعت 

سیم و کابل شکل گرفته است که به واسطه آن، یک 

سری اشخاص در قیمت گذاری مواد اولیه مورد نیاز 

این صنعت دخالت می کنند. در حالی که بانک های 

مرکـزی معتبـر جهـان جهـت کنتـرل تـورم، اقـدام بـه 

افـزاش نـرخ بهـره کرده انـد و قیمـت کامودیتی هـا بـه 

ویـژه فلـزات بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت امـا هیـچ 

تغییـری در قیمـت مـواد اولیـه در بـازار داخلـی رخ 

نداده است. از آنجایی که کاتد مس در بورس کاالی 

ایـران عرضـه می شـود، زمانـی کـه قیمـت مـس در 

بازارهـای جهانـی افـت پیدا می کنـد، تولیدکنندگان 

کاتـد بـا کاهـش عرضه این محصـول در تاالر صنعتی 

بـورس، منجـر بـه رقابت پذیـری و در نتیجـه افزایـش 

قیمت کاتد می شوند. با توجه به اینکه مفتول مسی 

به عنوان ماده اولیه تولید سیم و کابل از کاتد تولید 

می شود، بنابراین قیمت آن نیز دسخوش تغییر شده 

و در نهایت رشد پیدا می کند.

نوسان قیمت مس در بازارهای جهانی   
طی 6 ماه اخیر

ایـن  اولیـه،  مـواد  قیمـت  نوسـان  افـزود:  وی 

اسـترس را در تولیدکننـدگان صنایـع پایین دسـتی 

مـس ایجـاد می کنـد کـه هـر هفتـه ممکـن اسـت بـا 

بـه  نتواننـد  و  شـوند  مواجـه  فراوانـی  مالـی  ضـرر 

فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال، قیمت مس 

تا اواخر سال گذشته به حدود 10 هزار دالر به ازای 

هر تن رسید و سپس تا مرز هفت هزار دالر به ازای 

هـر تـن کاهـش پیـدا کرد. بـا توجه به اینکـه مس در 

داخـل بـر اسـاس بـورس فلزات لندن قیمت گـذاری 

می شـود و نـرخ دالر نیـز بـا نوسـان همـراه اسـت، 

قیمـت کاتـد در بـورس بـه حدود 210 هـزار تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت و پـس از رقابت در 

عرضـه  بیشـتری  قیمـت  بـا   ، صنعتـی  تـاالر  ایـن 

می شود. این اختالف قیمت به صورت مستقیم بر 

عملکرد صادرکنندگان سـیم و کابل تاثیر می گذارد 

و بـه همیـن علـت ما توانایـی رقابت با رقیبان اصلی 

ازبکسـتان و حتـی  ترکیـه، عربسـتان،  یعنـی  خـود 

هندوسـتان را نداریم. متاسـفانه دسـت های پشـت 

پـرده در صنعـت سـیم و کابـل باعـث شـده اسـت بـا 

ایجـاد رقابـت 10 تـا 15 درصدی در بورس برای خرید 

کاتد و در نهایت افزایش قیمت مفتول، بسیاری از 

و  قدیمـی  مشـتریان  کابـل  و  سـیم  صادرکننـدگان 

چندسـاله خـود را کـه بـا زحمـت فـراوان موفـق بـه 

جـذب آن هـا شـده اند، از دسـت بدهنـد و در نهایت 

با ضرر مالی مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل دامغان در همین 

راسـتا عنـوان کـرد: شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، 

عرضـه کاتـد را از پنـج هـزار تـن بـه  چهـار هزار تـن در 

هفتـه کاهـش داده اسـت و همیـن مسـئله منجـر به 

ایجاد رقابت و در نهایت آسیب به شرکت های نوپا 

و کوچک مقیاس شده است. ما بازارهای منطقه ای 

ماننـد ترکیـه و ازبکسـتان را طـی چند هفتـه اخیر از 

دسـت داده ایـم و اگـر شـرایط بـه همیـن روال ادامـه 

پیدا کند، بازار تاجیکستان را هم از دست خواهیم 

داد. متاسـفانه طـرف تاجیکسـتانی پیـش فاکتـور 

فروشـی را کـه ارسـال کرده ایـم، نپذیرفتـه اسـت و 
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بـه صرفـه  مقـرون  نیـز  تسـهیالت  دریافـت  اسـاس 

نخواهد بود و وعده های مسئوالن در ارتباط با حمایت 

از تولید با پرداخت وام، در حد یک شعار است.

 وی در ارتباط با سـبد محصوالت تولیدی سـیم 

و کابـل دامغـان، مطـرح کـرد: انـواع سـیم و کابـل 

مسی و به تازگی کابل آلومینیومی در شرکت سیم 

و کابل دامغان تولید می شود. ما فعالیت خود را از 

سـال 1369 آغـاز کرده ایـم و همـواره بـه دنبـال تولیـد 

محصـوالت باکیفیـت و اسـتاندارد بوده ایـم. ضمـن 

اینکه با توجه به کاربرد و قیمت ارزان تر آلومینیوم، 

استفاده بیشتر از این فلز در دستور کار تولیدکنندگان 

سـیم و کابل هـای سـاختمانی و صنعتـی قـرار گرفته 

اسـت و بـر همیـن اسـاس بـه دنبـال توسـعه تولیـد 

کابل های آلومینیومی در مجموعه هستیم. همچنین 

بخشـی از ماشـین آالت مجموعـه، سـاخت داخـل و 

بخش دیگری از آن نیز متعلق به کشـورهای چین و 

آلمـان اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت تولیـد کابل هـای 

آلومینیومـی اسـتاندارد، سـعی در بـه کارگیـری از 

ماشـین آالت روز آلمانـی در خـط تولیـد مجموعـه 

داشته ایم و انواع کابل های فشار متوسط در شرکت 

ما تولید می شود.

ضرورت توسعه صادرات سیم و کابل  
ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در خصـوص 

اهمیـــت صـــادرات سیـــم و کابـــل، اظهـــار کــــرد: 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل نـگاه ویـژه ای بـه مقولـه 

صـادرات دارنـــد و عـالوه بـر تامیـــن نیـاز داخـــل، 

می توانند محصوالت خود را به سایر کشورها صادر 

کننـد. گسـترش و توسـعه صـادرات نیـز بـا ارزآوری 

بیشـتر بـه داخـل و در نهایـت رونق اقتصـادی همراه 

خواهـد شـد و بـر همین اسـاس ضـرورت دارد دولت 

تمهیدات الزم در خصوص تسهیل شرایط صادرات 

را بیندیشـد و در دسـتور کار خود قرار دهد؛ چراکه 

هر تصمیم و اقدام نادرسـتی در لحظه می تواند به 

صـادرات لطمـه بزند. بـرای مثال، دولـت در ابتدای 

سـال جـاری اقـدام بـه وضـع عـوارض بـر صـادرات 

محصـوالت معدنـی و فلـزی کـرد کـه بـه دنبـال آن، 

بـازار صـادرات این محصوالت با شـوک همراه شـد و 

بـه یـک بـاره از رونق افتاد. اگرچه اعتراض و پیگیری 

تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی منجر به لغو 

این عوارض شد اما اگر شرایط به همین شکل ادامه 

بـازار صادراتـی  بـدون شـک همیـن  پیـدا می کـرد، 

محدود را هم از دست می دادیم.

محمدی ضمن اشاره به اهمیت استانداردسازی 

در صنعـت سـیم و کابـل، اظهـار کـرد: شـرکت های 

فعـال در صنعـت سـیم و کابـل را می توانیـم بـه سـه 

گـروه تقسـیم بندی کنیـم. گـروه اول، شـرکت هایی 

هسـتند کـه بـا ظرفیـت بـاال در حال تولید هسـتند. 

گـروه دوم، شـرکت هایی بـا ظرفیـت تولیـد کمتـر از 

گروه اول هسـتند که سـیم و کابل دامغان نیز جزو 

ایـن گـــروه قــــرار می گیـــرد و گـــروه ســـوم، همـــان 

مجموعه هایی هستند که به نام زیرپله ای شناخته 

می شوند و متاسفانه تعداد آن ها روزبه روز در حال 

بـا  مجموعه هـا  ایـن  متاسـفانه  اسـت.  افزایـش 

سرمایه گذاری اندک، اقدام به تولید و توزیع انواع 

سـیم و کابل های تقلبی و غیر اسـتاندارد در سـطح 

بازار می کنند که به تولید شـرکت های گروه اول و 

دوم آسـیب وارد کـرده اسـت. از آنجایـی کـه کـد 

اسـتاندارد کاال نیـز بـرای ایـن محصـوالت تعریـف 

نشـده اسـت، بنابراین سـازمان ملی اسـتاندارد قادر 

به شناسایی آن  ها نیست و ما این معضل را چندین 

بـار از طریـق انجمـن سـیم و کابـل ایـران پیگیـری 

نوسان قیمت مواد 
اولیه، این استرس را 

در تولیدکنندگان صنایع 
پایین دستی مس ایجاد 

می کند که هر هفته ممکن 
است با ضرر مالی فراوانی 
مواجه شوند و نتوانند به 
فعالیت خود ادامه دهند

ناچار به لغو قرارداد با آن ها شده ایم. در حال حاضر 

قیمـت تمـام شـده کاتـد مـس در بـورس بـا اعمـال 

مالیـات بـر ارزش افـزوده، حـدود 210 هـزار تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم اسـت و همین محصول با قیمت 

حـدود 200 هـزار تومـان در ایـن تـاالر صنعتـی عرضـه 

می شـود. شـرکت هایی که به دنبال گشایش اعتبار 

اسنادی هستند، باید ماده اولیه مورد نیاز خود را از 

بورس خریداری کنند و این در حالی است که برای 

مثـال، قیمـت مفتـول مسـی در بـازار آزاد از بـورس 

کمتـر اسـت. بنابرایـن از دولـت انتظـار مـی رود بـا 

سیاسـت گذاری  و تبییـن سـاز و کارهـای معامالتـی 

متناسـب بـا شـرایط، از رکـود بخـش صنعت بـه ویژه 

سیم و کابل جلوگیری کند.

دریافت تسهیالت بانکی، بیش از پیش   
دشوار شده است

بـرق  قطعـی  معضـل  بـه  ادامـه  در  محمـدی 

واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: برق کارخانه 

روز چهارشنبه هر هفته به طور کامل قطع می شود 

و  ایـن مشـکل باعـث افزایـش یـک هفتـه ای دوره 

تحویل کاال از 15 به 22 روز شده است که در نهایت 

بـه کاهـش سـودآوری و سفارشـات تولیـد  منجـر 

مجموعه خواهد شـد. متاسـفانه مسـئوالن ذی ربط 

نیز همکاری های الزم با تولیدکنندگان بخش خصوصی 

بـه منظـور مدیریـت ایـن شـرایط را ندارنـد و امـکان 

احـداث نیـروگاه بـه منظـور تامیـن بـرق واحدهـای 

تولیدی نیز فراهم نیسـت. در حالی که بسـیاری از 

تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی برای تامین مواد 

اولیـه مـورد نیـاز مواجه هسـتند، بانک ها نیز شـرایط 

دریافت تسهیالت را بیش از پیش دشوار کرده اند. 

در همیـن راسـتا، یـک حـد اعتبـاری بـرای دریافـت 

تسـهیالت تعریـف شـده اسـت و بـه بهانـه تامیـن 

خـودداری  آن  پرداخـت  از  کافـی،  بودجـه  نشـدن 

می کنند. در واقع شـرایط به نحوی شـده اسـت که 

تولیدکننـده بایـد منابع مالـی خود را جهـت گردش 

حساب در اختیار بانک قرار دهد؛ در حالی که اگر 

تولیدکننده دغدغه تامین نقدینگی الزم را نداشت، 

نسـبت بـه دریافـت وام اقـدام نمی کـرد! بـر همیـن 
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کرده ایـم کـه هنـوز نتیجـه مطلـوب حاصـل نشـده 

اسـت. ضـرورت دارد کـه یـک کارگـروه تخصصـی بـا 

حضـور سـازمان ملـی اسـتاندارد و سـایر بخش هـای 

مرتبـط جهـت پیگیـری و مقابلـه بـا تولیـد و توزیـع 

سـیم و کابـل غیـر اسـتاندارد تشـکیل و ایـن معضـل 

در آینـده نزدیـک رفـع شـود. بایـد یـک تفـاوت کلـی 

میان تولیدکنندگانی که ماهیانه هزینه هنگفتی را 

اسـتاندارد  کابل هـای  و  از سـیم  نمونه بـرداری  بـه 

تولیدی خود اختصاص می دهند با تولیدکنندگانی 

کـه بـه صـورت غیـر قانونـی مشـغول تولیـد انـواع 

محصوالت تقلبی و غیر اسـتاندارد هسـتند، وجود 

داشته باشد.

دولت، بسته های تشویقی برای   
صادرکنندگان در نظر بگیرد

مدیرعامل سیم و کابل دامغان در ادامه ضمن 

انتقـاد از حمایـت نکـردن دولـت از تولیـد، اذعـان 

کـرد: علی رغـم اینکه مسـئوالن همـواره وعده هایی 

را در زمینـه حمایـت از تولیـد مطـرح می کننـد امـا 

متاسـفانه این وعده ها در حد شـعار باقی می ماند 

و هیـچ گاه جامـه عمل به آن ها پوشـانده نمی شـود. 

تولیدکنندگان خارجی فعال در کشورهای همسایه 

ماننـد ترکیـه، امـارات و همچنیـن آسـیای میانـه، 

همواره از جانب دولت حمایت می شوند و دولت 

بـه  تسـهیالت  اعطـای  ضمـن  کشـورها  ایـن  در 

تولیدکننـدگان، بسـته های تشـویقی صادراتـی نیـز 

حضـور  دنبـال  بـه  می گیـرد.  نظـر  در  آن هـا  بـرای 

موفقی که در نمایشگاه های بین المللی داشته ایم، 

ضمـن رایزنـی بـا یکی از شـرکت های تاجیکسـتانی، 

متوجـه شـدیم کـه دولـت ایـن کشـور زمیـن رایـگان 

99 سـاله در ازای راه انـدازی خـط تولیـد در اختیـار 

فعـاالن صنعتـی قـرار می دهـد و تسـهیالت الزم را 

جهـت فعالیـت در مناطـق ویـژه اقتصـادی در نظـر 

می گیــرد. در حالی کـــه تولیــدکننـــدگان داخلـــی 

جهـت اخـذ پروانـه بهره بـرداری، بـا بروکراسـی های 

اداری فراوانی مواجه می شوند و همین مسئله در 

ارتبـاط بـا تخصیـص زمیـن در شـهرک های صنعتـی 

نیـز وجـود دارد. در یـک نگاه کلـی، حمایت واقعی 

از تولیدکننـده صـورت نمی پذیـرد و ایـن مسـئله به 

وضـوح در مناطـق اطـراف شـهرهای بـزرگ صنعتی 

دیده می شود.

محمـدی در ارتبـاط بـا افزایـش حقـوق نیـروی 

انسانی در سال جاری، اظهار کرد: رشد دستمزد در 

نـه تنهـا در هزینه هـای جـاری شـرکت  سـال 1401، 

تاثیرگـذار بـوده اسـت بلکـه منجـر بـه مشـکالتی در 

زمینـه بیمـه نیـز شـده اسـت. هزینـه بیمـه نیـروی 

انسـانی شـاغل در شـرکت سـیم و کابـل دامغـان در 

سـال گذشـته، حـدود 300 میلیـون تومـان بـود و ایـن 

رقـم در سـال جـاری بـه حـدود 800 میلیـون تومـان 

افزایـش یافتـه اسـت. در ایـن خصوص سـازمان بیمه 

تامیـن اجتماعـی بـرای به تعویـق انداختـن پرداخت 

حـق بیمـــه حتـی بـه مـــدت یـک مـــاه، حاضــر بـه 

هیچ گونـه همـکاری نمی شـود کـه اگـر بـرای مثـال 

مبلـغ حـق بیمـه کارگـران یـک شـرکت 300 میلیـون 

تومـان اسـت، تولیدکننده بتواند این مبلـغ را پس از 

گذشـت یـک تـا سـه مـاه، بـه حسـاب سـازمان بیمـه 

تامین اجتماعی واریز و کمبود نقدینگی حاصل از 

افزایـش هزینه هـای تولیـد را اندکـی جبـران کنـد. 

ضمـن اینکـه در صـورت پرداخـت نکـردن حق بیمه، 

جرایم سنگین و همچنین تعطیلی کارخانه در انتظار 

تولیدکننده خواهد بود و برای سابقه کاری کارگران 

واحـد تولیـدی نیـز مشـکل ایجـاد می شـود. سـازمان 

تامیــن اجتمـــاعی بایـــد در ایـن شـرایط سخـــت بـا 

کارفرمایان همکاری های الزم را داشته باشد و برای 

پرداخـت حداقـل حـق بیمـه، مهلـت بیشـتری را در 

نظـر بگیـرد تـا تولیدکننـده بتواند از پـس هزینه های 

هنگفت جاری برآید و بدهی خود به این سازمان را 

پرداخت کند.

مالیات، بر مشکالت تولیدکنندگان   
افزوده است

دولـت  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  وی 

می تواند ضمن تقبل بخشی از هزینه بیمه نیروی 

انسـانی، کمـک شـایانی را بـه کارفرمایـان جهـت 

ادامه تولید داشته باشد؛ چراکه روزبه روز به تورم 

حمایـت  و  می شـود  افـزوده  تولیـد  هزینه هـای  و 

دولت می تواند کورسوی امید در دل تولیدکنندگان 

را زنده نگه دارد. در حال حاضر یکی از بزرگ ترین 

معضالت مجموعــــــه مـــا همـــان طــــور کــــه اکثــــر 

تولیدکنندگان در تمام صنایع به ویژه صنعت سیم 

و کابـل بـا آن مواجـه هسـتند، موانـع ایجـاد شـده 

توسـط سـازمان امـور مالیاتـی کشـور اسـت کـه در 

بحـث مالیــــات بــــر ارزش افــــزوده، بــــه شــــدت 

تولیدکنندگان سیم و کابل را تحت فشار قرار داده 

اسـت. بنابرایـن دولـت بایـد یـک بازنگـری کلـی در 

خصـــوص اخـــذ مالیـــات از واحدهـــای صنعتـــی 

ایـن مجموعه هـا  تـا  باشـد  کوچک مقیـاس داشـته 

ناچـار بـه کاهـش حقـوق و یـا تعدیل نیروی انسـانی 

جهت ادامه تولید خود نشوند.

مدیرعامـل سـیم و کابل دامغـان در پایان یـادآور 

شد: صنعت سیم و کابل کشور از نظر تکنولوژی در 

وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است. اگر تمام 

تولیدکنندگان سیم و کابل همپای یکدیگر، تولید را 

بـا قـدرت بیشتـــری ادامـــه دهنــد و دولـــت نیـز 

حمایت هـای کافـی را بـه عمل آورد، ایـران به یکی از 

قطب هـای برتـر سـیم و کابـل جهـان تبدیـل خواهـد 

شـد؛ چراکه ذخایر غنی از مس داخل کشـور وجود 

دارد امـا متاسـفانه بـه دلیـل مشـکالت موجـود، در 

لیست صادرگنندگان برتر سیم و کابل قرار نداریم و 

باید هرچه سریع تر بازارهای منطقه ای را از کشورهایی 

مانند ترکیه و عربستان پس بگیریم.

علی رغم اینکه مسئوالن 
همواره وعده هایی را در 

زمینه حمایت از تولید مطرح 
می کنند اما متاسفانه این 
وعده ها در حد شعار باقی 

می ماند و هیچ گاه جامه عمل 
به آن ها پوشانده نمی شود
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پـس از بحـران مالی جهانی در سـال 2009، به  دلیل سـرمایه گذاری چهار تریلیـون یوانی دولت 
چیـن و توسـعه سـریع چیـن در صنعت برق، سـاخت و سـاز، حمـل  و نقل، لـوازم خانگی و سـایر 

زمینه ها، تقاضای مفتول مسی به سرعت افزایش پیدا کرد.

محرک صنعت مفتول مسی و بازار مصرف فعلی

تحلیلی»فلـزات  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالین« و به نقل از موسسه »SMM«، مفتول مسی 

به عنوان یکی از اصلی ترین نیمه ساخته های مسی 

ایفـا  صنعـت  کل  در  را  مهمـی  نقـش  چیـن،  در 

می کنـد. مجمـوع تولیـد مفتـول مسـی در چیـن از 

سـال 2010 تـا 2021، از مـرز 85 میلیـون تـن فراتر رفت 

کـه حـدود 47 درصـد از کل تولید نیمه سـاخته های 

مسـی را تشـکیل می دهـد. تولیـد ایـن محصـول در 

سـال 2021 بـه 9.74 میلیـون تـن رسـید کـه حـدود 50 

درصـد از کل حجـم تولیـد انـواع نیمه سـاخته های 

مسی را تشکیل می دهد.

در نخستین سال از دوازدهمین برنامه پنج ساله 

شـدید  توسـعه  از  دوره ای  چیـن   ،2011 سـال  در 

سـرمایه گذاری بخـش انـرژی را آغـاز کـرد و ایـن امـر 

موجـب رشـد تقاضـای بخـش سـیم و کابـل شـد و بـا 

بهره بـرداری صنعـت مفتـول مسـی،  نـرخ  افزایـش 

مقدار زیادی سـرمایه وارد بازار شـد و پایه محکمی 

بـرای توسـعه سـریع پـس از آن را نیـز فراهـم کـرد. 

بـا معرفـی تکنولوژی هـای خـط تولیـد ریخته گری 

و نورد پیوسته پیشرفته مانند »SMS« در آلمان و 

»Southwire« در ایـاالت متحـده، ظرفیـت تولیـد 

مفتـول از کاتـد بـه سـرعت افزایـش پیـدا کـرد کـه 

ظرفیت ترکیبی آن بیش از 16 میلیون تن بود.

طبق آمار »SMM«، مناطق اصلی تولید مفتول 

در چیـن در مناطـق سـاحلی جنـوب شـرقی کـه از 

لحاظ اقتصادی توسعه یافته اند، قرار دارد و ظرفیت 

تولید مفتول از کاتد در شرق چین و جنوب چین به 

ترتیـب حـدود 63 و 13 درصـد از کل ظرفیـت تولیـد 

ایـن کشـور را تشـکیل می دهـد. شـرق چیـن قطـب 

مصـرف بـرای تولیـد سـیم و کابـل مسـی و همچنین 

موقعیـت  از  بهره منـدی  بـا  اسـت.  سـیم الکی 

واحدهـای  تقاضـای  افزایـش  و  برتـر  جغرافیایـی 

پایین دسـتی، تعـداد شـرکت های مفتـول مسـی نیـز 

نسـبت به سـایر مناطق بیشـتر اسـت. در این میان، 

ظرفیـت تولیـد مفتـول مسـی در اسـتان جیانگ سـو 

حـدود 30 درصـد از حجـم مجموع تولید چیـن را به 

خود اختصاص داد و به رتبه نخست رسید.

گسـترش سـریع صنعت مفتول مسـی منجر به 

مازاد عرضه شـده اسـت. نرخ بهره برداری سـاالنه از 

ظرفیـت ایـن صنعـت در سـال های 2020 و 2021 تنهـا 

حدود 68 درصد بود و رشد تولید مفتول مسی نیز 

کاهـش چشـمگیری پیـدا کـرد. بـر اسـاس بررسـی 

»SMM«، تولیدکنندگان مفتول مسـی قصد دارند 

و  میلیـون  دو  میـزان  بـه  را  خـود  تولیـد  ظرفیـت 

330هزار تن در سال های 2022 تا 2023 )با احتساب 

از سـال 2021  آن هـا  راه انـدازی  فـاز  کـه  پروژه هایـی 

همچنان ادامه دارد(، افزایش دهند و روند پیشرفت 

برخی از پروژه ها رضایت بخش نبوده است.

از نظـر فراینـد تولید می توان مفتـول را به انواع 

مسـی بـدون اکسـیژن و مفتـول ریخته گـری و نورد 

پیوسـته کم اکسـیژن تقسـیم کـرد. مفتـول مسـی 

بـدون اکسـیژن توسـط ریخته گـری مسـتقیم رو بـه 

باال تولید می شـود اما دسـتیابی به تولید انبوه که 
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سـوی  از  تقاضـا  رشـد  و  مناسـب  جغرافیایـی 

تولیـد  ظرفیـت  بومـی،  کابـل  و  سـیم  شـرکت های 

باالتـری دارنـد. عالوه بر ایـن، پـس از شـیوع کرونـا در 

سـال 2020، ظرفیـت تولیـد اسـتان »Hubei« نیـز بـا 

بهبـود  مالیاتـی،  تخفیـف  سیاسـت های  اتخـاذ 

چشـمگیری پیـدا کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، 

مزایـای سیاسـت مالیاتـی دولت هـای محلـی اسـت 

که به ایجاد چشم انداز توزیع فعلی ظرفیت مفتول 

از قراضه چین کمک می کند.

تـداوم توسـعه فنـاوری منجـر به بهبود کیفیت 

مفتول از قراضه خواهد شد. تولید مفتول از قراضه 

مطابق با استانداردهای ملی به  دلیل کیفیت باال و 

قیمت پایین، مورد عالقه شـرکت های سـیم و کابل 

متوسـط و کوچک مقیاس اسـت که باعث می شـود 

مفتـول از قراضـه بـه  جـای مصـرف مفتـول از کاتـد 

بـرای برخـی از کاربردهـای معنـی در بـازار سـیم و 

کابـل عرضـه شـود. بهبـود عرضه قراضه مس بسـیار 

کندتر از رشد ظرفیت تولید مفتول از قراضه است 

کـه ایـن امـر بـه ناچـار، منجـر بـه برتـری مطلـق در 

جانـب عرضـه خواهد شـد. زمانـی که قیمت قراضه 

مسـی نتواند افت سـریع قیمت مس را تحت تاثیر 

قرار دهد، قیمت قراضه مس گاهی اوقات باالتر از 

کـه  زمانـی  بـه خصـوص  بـود.  مـس خواهـد  کاتـد 

بازرگانـان قیمـت قراضـه را در سـطوح ثابتـی حفـظ 

تولیدکننـده  شـرکت های  کـه  صورتـی  در  کننـد. 

مفتـول از قراضـه نتواننـد مـواد اولیـه را بـا قیمـت 

مناسـب خریـداری کنند، مجبـور به توقف تولید یا 

زیـان در فـروش خواهنـد شـد و بـه احتمـال زیاد نرخ 

ایـن  در  کـرد.  خواهـد  پیـدا  کاهـش  بهره بـرداری 

صورت، مفتول از کاتد محبوبیت بیشتری نسبت 

به مفتول از قراضه پیدا می کند.

بر اساس آمار »SMM«، مصرف ظاهری مفتول 

مسـی بـه حـدود 9 میلیـون و 700 هـزار تـن در سـال 

2021 رسـید؛ در حالـی کـه ظرفیت سـاالنه مفتـول از 

کاتد و مفتول از قراضه به مراتب از 20 میلیون تن 

فراتر رفته اسـت. بدیهی اسـت که صنعت مفتول 

مسی به بازاری با عرضه به مراتب بیشتر از تقاضا 

تبدیل شـده اسـت که این امر به رقابت شـدید در 

این صنعت اشاره دارد. با توجه به اختالف کیفی 

مسـی،  مفتــول  محصـــوالت  بیشتـــر  بیـــن  انـدک 

شـرکت های تولیدکننـده فقـط می تواننـد از طریـق 

روش هایی مانند پرداخت اعتباری و کاهش حاشیه 

دریافـت  را  بیشـتری  سـفارش های  تبدیـل،  سـود 

کنند. در طول سـال ها، حاشـیه سـود تبدیل مفتول 

تنهـا حـدود 8 درصـد از مجمـوع تولیـد را تشـکیل 

حـال حاضـر، عمـده  اسـت. در  می دهـد، دشـوار 

مفتول های مسی هنوز توسط تجهیزات ریخته گری 

و نـورد پیوسـته وارداتـی تولیـد می شـوند. بیـش از 

و  آلمـــان   »SMS« تجهیــزات  بــا  تولیـــد  40خـط 

»Southwire« وجـود دارد کـه مجمـوع ظرفیـت 

تولیـد سـاالنه آن بیـش از 11میلیـون تـن اسـت کـه 

حدود 75 درصد از ظرفیت عملیاتی مفتول مسی 

چین را تشکیل می دهد.

در خصـوص مـواد اولیـه، می توان کاتـد و قراضه 

مس را به عنوان مواد اولیه برای تولید مفتول مسی 

بـه  اسـت  الزم  بنابرایـن  داد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 

توسـعه  بـا  کـرد.  اشـاره  قراضـه  از  مفتـول  مصـرف 

صنعـت بازیافـت در سـال های اخیر، ظرفیت تولید 

مفتول از قراضه نیز به سـرعت افزایش یافت. طبق 

آمـار ناقـص، ظرفیـت تولیـد سـاالنه مفتـول از قراضه 

چیـن در سـال 2022 نزدیـک بـه هفـت میلیـون تـن 

خواهد بود. در میان آن ها، استان جیانگژی بیش از 

50 درصـد از ظرفیـت مفتـول از قراضـه چیـن را در 

خـود جـای داده اسـت کـه ایـن اسـتان از حمایـت 

سیاسـت های مالـی و مالیاتـی دولـت بهـره می بـرد. 

اسـتان های هنـان و هبـی نیـز بـا تکیـه بـر مزیت های 
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اســـت. در  باقی مانـــده  پایینـی  مسـی در سطــح 

مواجهه با افزایش هزینه های تولید مستقیم مانند 

هزینه هـای گاز طبیعـی و بـرق، بـرای تولیدکنندگان 

مفتول مسـی دشـوار است که چنین هزینه ای را به 

تولیـد  فشـار  کننـد.  منتقـل  تبدیـل  سـود  حاشـیه 

شـرکت های کوچک و متوسـط  مقیاس در سـال های 

اخیر، به شـدت افزایش یافته اسـت. در این زمینه، 

تنظیـم سـبد محصـوالت و افزایـش تولیـد مفتـول 

مسی با کیفیت باال به کانون توجه صنعت و جهت 

جدیدی از توسعه تبدیل شده است.

سیم و کابل و سیم الکی، دو زمینه اصلی کاربرد 

از  ناشـی  مـداوم  اختـالل  هسـتند.  مسـی  مفتـول 

همه گیری در سال جاری به مصرف کلید و اتصاالت 

آسـیب جـدی وارد کـرده اسـت و نـرخ  بهره بـرداری را 

برای چند ماه متوالی به پایین ترین حد خود نسبت 

بـه سـطوح گذشـته رسـاند. اگرچـه قیمـت مـس در 

اواسـط مـاه ژوئـن بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرد امـا بـه 

 دلیل افت قیمت مس و کاهش اختالف قیمت بین 

کاتـد و قراضـه مـس، نـرخ بهره برداری مفتـول از کاتد 

حـدود 70 درصـد افزایـش یافـت امـا مصـرف واقعـی 

کلیـد و اتصـاالت همچنـان انـدک بـود. شـرکت های 

تولیدکننـده سـیم الکی پـس از افـت شـدید قیمـت 

مس، زیان های قابل  توجهی را ناشی از کاهش قیمت 

موجـودی مـواد اولیه محصـول خود در انبارها تجربه 

کردنـد و بـه  دلیـل کاهـش تقاضـا در چیـن و خـارج از 

کشور، نرخ بهره برداری در سطوح پایین باقی ماند. با 

کاهـش قیمـت مـس، نـرخ بهره بـرداری سـیم و کابـل 

افزایـش پیـدا کـرد. بـا کم رنـگ شـدن مزیـت قیمتـی 

مفتول از قراضه، تقاضا برای مفتول از کاتد افزایش 

راه انـدازی  وجـود،  ایـن  بـا  کـرد.  پیـدا  چشـمگیری 

واقعـی پروژه هـای زیرسـاختی ماننـد شـرکت دولتـی 

 »China Southern Grid «و شـرکت »State Grid«

کـه زمان بـر اسـت، سـبب کاهـش شـاخص اقلیـم در 

صنعت امالک و مستغالت چین و عملکرد ضعیف 

بـازار سـیم و کابـل شـهری شـد. بنابرایـن، عملکـرد دو 

مصرف  کننده عمده سـیم و کابل در نیمه نخسـت 

سال جاری رضایت بخش نبود.

از آنجایی که نرخ رشد مفتول مسی برای سیم 

و کابل و همچنین سیم های الکی در نیمه نخست 

سال جاری کاهش یافت، آیا تولید مفتول مسی در 

نیمـه دوم سـال 2022 افزایـش پیـدا خواهـد کـرد؟ 

موسسـه »SMM« معتقـد اسـت کـه بهبـود تقاضـا 

قابل پیش بینی است اما رشد شدید تقاضا بعید به 

فعلـی،  نظرسـنجی  از  قضـاوت  بـا  می رسـد.  نظـر 

قابـل  رشـد  پتانسـیل  جدیـد،  انرژی هـای  صنعـت 

توجهی را نشان داده است و سفارش های مربوط به 

نیروگاه هـای  فتوولتاییـک،  زیردریایـی،  کابل هـای 

بادی، انرژی هسـته ای، تولید خودرو و سـایر صنایع 

بـه ویـژه تولیـد و فـروش وسـایل نقلیـه انـرژی جدید، 

وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  داشـته  مناسـبی  عملکـرد 

تقاضای آن برای مفتول مسی بسیار کمتر از صنایع 

سـنتی اسـت که این امر برای بهبود سـریع مصرف 

کافی نیست. در حال حاضر، کاهش سفارش ها در 

بازارهای خارج از چین به یک واقعیت محرز تبدیل 

شـده اسـت و بهبـود سـریع مصـرف داخلـی تاثیـر 

چشـمگیری بر بهبود سـفارش های مفتول مسی در 

نیمه دوم سال جاری خواهد داشت. دولت مرکزی 

مسـاعدی  سیاسـت های  اقتصـاد،  تثبیـت  جهـت 

مانند یارانه برای وسـایل نقلیه انرژی جدید، فروش 

لوازم خانگی در روسـتاها و حمایت اعتباری بخش 

امـالک و مسـتغالت چیـن را اتخـاذ کـرده اسـت کـه 

ایـن امـر بـدون شـک پشـتوانه ای قـوی بـرای جانـب 

مصرف خواهد بود. در خصوص صنعت زیرساخت، 

سـرمایه گذاری شـرکت دولتـی »State Grid« بـه 

اسـاس  بـر  اسـت.  پیشـرفت  حـال  در  منظـم  طـور 

جدیدتریـن آمـار صنعـت بـرق ملـی کـه توسـط اداره 

ملـی انـرژی منتشـر شـده اسـت، سـرمایه گذاری در 

شـبکه بـرق بـه رقـم 64.2 میلیـارد یـوان در مـاه ژوئـن 

بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 

26 درصد و نسبت به ماه گذشته حدود 74 درصد 

افزایش یافت که این رشـد مصرف سـیم و کابل را تا 

حـد مشـخصی افزایـش خواهد داد امـا در عین حال 

برنامـه  چهاردهمیـن  در  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 

سـرمایه گذاری های  سـاله،  پنـج  سـرمایه گذاری 

شـرکت دولتـی »State Grid« بـر روی » UHV« و 

هوشمندسـازی شـبکه توزیع اصلی اسـت و افزایش 

تقاضـای واقعـی بـرای سـیم و کابـل مسـی همچنـان 

قابل مشاهده است.

 بهبود عرضه قراضه مس 
بسیار کندتر از رشد ظرفیت 
تولید مفتول از قراضه است 
که این امر به ناچار، منجر 
به برتری مطلق در جانب 

عرضه خواهد شد
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سرب و رویسرب و روی

چاره ای جز سوختن و ساختن نیست

آمریکا در جایگاه بزرگ ترین صادرکننده سرب تصفیه شده جهان
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چاره ای جز سوختن و ساختن نیست

عضـو هیئـت مدیره شـرکت روی گـداز زنجان گفـت: رفع تعهـد ارزی در ورود موقـت کاال و 
قطعـی بـرق صنایـع طی روزهـای اخیر، باعث شـده اسـت با کاهش خـاک معدنـی و در نهایت 
توقـف تولیـد مواجه شـویم و امیدوار هسـتیم شـرایط تولیـد در ادامه بهبـود پیدا کند تـا بتوانیم 

فعالیت خود را از سر بگیریم.

مسـعود اجاقلـو در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

تولیدکننـدگان روی طـی سـالیان اخیـر بـا مشـکالت 

فراوانـی مواجـه بوده انـد و شـاهد افزایـش روزافـزون 

ایـن مشـکالت در سـال جـاری نیـز هسـتند. افزایـش 

قیمـت حامل هـای انـرژی، یکـی از مشـکالتی اسـت 

کـه اکثـر تولیدکننـدگان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 

می کنند. هزینه برق مجموعه در حدود پنج برابر و 

هزینـه گاز در حـدود هفـت برابـر رشـد پیـدا کـرده 

اسـت و مـا در حالـی ناچـار بـه پرداخـت هزینه هـای 

هنگفت برق و گاز هسـتیم که با قطعی حامل های 

انـرژی در روزهـای مختلـف سـال مواجـه می شـویم. 

مشـخص نیسـت قیمت گاز بر چه اساسـی افزایش 

یافتـه اسـت و بـرق کارخانـه نیـز در حالـی یـک روز 

کامـل کاری در هفتـه قطع می شـود که چـاره ای جز 

کاهش و یا توقف تولید نداریم.

وی افزود: رفع تعهد ارزی، یکی دیگر از معضالت 

تولیدکننـدگان روی بـه شـمار می آیـد کـه عملکـرد 

بسـیاری از آن هـا را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. از 

آنجایی که شـرکت روی گداز زنجان به صورت ورود 

موقـت فعالیـت می کند، ما خاک معدنـی مورد نیاز 

خـود را از ترکیـه و برخـی کشـورهای آفریقایـی وارد 

می کنیـم و در ازای آن ملـزم بـه صـادرات شـمش 

تولیـدی هسـتیم. الزم بـه ذکر اسـت که دولـت برای 

ارز حاصـل از صـادرات، قوانینـی را وضـع کـرده اسـت 

کـه در شـرایط عـادی، تمـام تولیدکننـدگان ملـزم بـه 

اجـرای آن هسـتند امـا زمانـی کـه ارز حاصـل از خریـد 

خاک معدنی از یک شرکت خارجی را با تولید شمش 

روی و صـادرات آن بـه شـرکت تامین کننـده خـاک، 

پرداخـت می کنیـم، دالری وجـود نـدارد که بخواهیم 

وارد کشـور و در ادامـه در سـامانه نیمـا ثبـت کنیـم. 

متاسفانـــه بانـک مرکـــزی حاضـــر نیســـت تـا ایـــن 

موضـوع را بپذیـرد و حـدود چهـار سـال اسـت کـه 

درگیر این معضل هستیم و همچنان چاره ای برای 

رفع آن اندیشیده نشده است.

با محدودیت مصرف برق دست و پنجه   
نرم می کنیم

عضـو هیئـت مدیـره شـرکت روی گـداز زنجـان 

مطرح کرد: حدود یک ماه است که به دلیل تامین 

نشـدن حـاک معدنـی و قطعـی بـرق، تولیـد خـود را 

متوقـــف کرده ایــــم. نیروهـــای انســـانی شاغـــل در 

شـرکت، از سـابقه طوالنـی در ایـن حـوزه برخـوردار 

هسـتند و تمایلـی بـه تعدیل و یـا اخراج آن هـا نداریم 

امـا زمانـی کـه ناچـار به کاهش مصرف بـرق در طول 

تامیـن  هـم  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـاده  و  هسـتیم  روز 

نمی شـود، بایـد کارخانـه را تعطیـل کنیـم تـا بتوانیـم 

نیروی انسانی باتجربه و کارآمد خود را حفظ کنیم. 

از سـوی دیگر، در پرداخت دسـتمزد نیروی انسـانی 

نیـز بـا چالـش مواجه هسـتیم و افزایـش 57 درصدی 

شـرایط  در  را  کارفرمایـان  جـاری،  سـال  در  حقـوق 

قـرار داده اسـت. در حالـی کـه  اقتصـادی  دشـوار 

محدودیـت  دلیـل  بـه  نمی تواننـد  تولیدکننـدگان 

مصـرف بـرق، ظرفیـت تولیـد اسـمی خـود را محقـق 

کننـد و هزینه هـای تولید اعم از بیمه، مالیـات و... 

نیز افزایش یافته اسـت. متاسـفانه تورم و گرانی به 

قدری در جامعه افزایش یافته است که این افزایش 

حقوق نیز چاره سـاز مشـکالت نیروی انسانی شاغل 

در واحدهای صنعتی نخواهد بود.

خـاک  نامناسـب  عرضـه  بـه  ادامـه  در  اجاقلـو 

معدنـی در بـورس کاالی ایـران اشـاره کـرد و گفـت: 

خـاک معـــدنی عرضـــه شـــده در بـــورس، از عیـــار 

مناسـبی برخـوردار نیسـت و همچنیـن بـا قیمتـی 

بیشـتر از خـاک وارداتـی عرضـه می شـود. مـا دوبـار 

نسـبت بـه خریـد خـاک از بـورس اقـدام کردیـم کـه 

هربـار بـا عیـار متفـاوت از آن چیـزی کـه در تابلـوی 

بـورس اعـالم شـده بـود، مواجـه شـدیم. ضمن اینکه 

خاک خریداری شده، حاوی ناخالصی هایی بود که 

بـر کیفیـت شـمش تاثیـر  مسـتقیم می گـذارد و ایـن 

موضوع را طی برگزاری جلسـات آنالین با مسـئوالن 

بـورس کاال مطـرح کردیـم امـا متاسـفانه بـه پاسـخ 

منطقی در این رابطه دست نیافتیم و حتی مجاب 

بـه عرضـه شـمش در ایـن تـاالر صنعتـی نیـز شـدیم. 

حـدود 60 تولیدکننـده شـمش روی در داخل کشـور 

مشغول فعالیت هستند که عمده شمش تولیدشده 
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را صـادر می کننـد و بـه نوعی اسـاس فعالیـت آن ها، 

صـادرات اسـت. بنابرایـن عرضـه شـمش داخلـی در 

بـورس مقـرون بـه صرفـه نیسـت و ترجیـح می دهنـد 

خـاک معدنـی مـورد نیـاز خـود را بـا عیـار بیشـتر و 

قیمت کمتر از خارج وارد کنند تا بتوانند شمش را 

صـادر کننـد. بایـد توجـه داشـت کـه شـمش روی بـا 

قیمـت ارزان در بـورس کاال عرضـه می شـود و ایـن 

کوچک مقیـاس  تولیـدی  واحدهـای  بـرای  مسـئله 

صرفه اقتصادی ندارد.

لزوم تسریع در واردات ماشین آالت نو  
وی در ارتباط با کمبود ماشین آالت در واحدهای 

و  تجهیـزات  از  بسـیاری  کـرد:  عنـوان  صنعتـی، 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در واحدهـای تولیـدی 

شـمش روی، فرسـوده شـده اند و متاسـفانه امـکان 

واردات ماشـین آالت نـو و حتـی دسـته دوم چینـی 

هم فراهم نیست. زمانی که قطعات مورد استفاده 

در این ماشین آالت دچار خرابی و یا نیازمند تعمیر 

می شـوند، مـا چـاره ای جـز اسـتفاده مجـدد از آن هـا 

نداریـم؛ چراکـه قـادر بـه واردات قطعـات یدکـی نـو 

ماشـین آالت  خریـد  توانایـی  همچنیـن  و  نیسـتیم 

چینـی بـا قیمتـی بیـش از هفـت میلیـارد تومـان را 

نداریم. امیدوار هستیم شرایط واردات ماشین آالت 

نـو بـه داخـل کشـور تسـهیل شـود و وزارت صمـت و 

بخش های مربوطه هرچه سریع تر نسبت به تحقق 

این مهم اقدام کنند.

این فعال صنعت روی در پاسخ به سوال خبرنگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنی بر اینکـه آینده این صنعت را 

چطـور ارزیابـی می کنید، تصریح کرد: شـرایط تولید 

کـــه نمی توانیـــم چشم انـــداز  اســـت  بـه گونـــه ای 

مشخصی را برای این صنعت متصور شویم و با روی 

کار آمـدن دولت هـای جدیـد، شـرایط بیـش از پیـش 

دشـوار شـده اسـت. ما فعالیت خود را از سـال 1380 

آغـاز کرده ایـم و طـی ایـن مـدت، هیـچ بهبـودی در 

بخش تولید حاصل نشده است. در حالی که همواره 

امـا  بوده ایـم  تولیـد  افزایـش  و  توسـعه  دنبـال  بـه 

بازه هـای مختلـف  سـنگ اندازی های مسـئوالن در 

زمانی باعث شده است از اهداف خود دور شویم و 

با تحمل مشـکالت فراوان توانسـته ایم فعالیت خود 

را ادامه دهیم. در حالی که حدود 8 درصد از معادن 

روی جهـان در داخـل ایـران قـرار دارد و مـا می توانیـم 

بیشترین بهره را از این نعمت الهی داشته باشیم اما 

متاسفانه مشکالت موجود در بخش معدن به قدری 

افزایـش یافتـه اسـت کـه قـادر بـه بهره بـرداری از ایـن 

ذخایر نیستیم و تولیدکنندگان شمش با کمبود مواد 

اولیه مورد نیاز خود مواجه هستند.

فرآوری خاک سولفوره در دستور کار   
قرار بگیرد

اجاقلو ضمن تاکید بر اهمیت گسـترش دانش 

فـرآوری خـاک سـولفوره، اذعـان کـرد: اکثـر فعـاالن 

صنعـت روی از خـاک اکسـیدی در چرخـه تولیـد 

شـمش اسـتفاده می کنند و این در حالی اسـت که 

ذخایر اکسـیدی معدن انگوران رو به پایان اسـت و 

خـاک اکسـیدی عرضـه شـده در بـورس نیـز از عیار 

مناسـبی برخـوردار نیسـت. بـر همیـن اسـاس بایـد 

دانـش فـرآوری خـاک سـولفوره کـه تنهـا در دسـت 

یـک و یـا دو شـرکت داخلـی اسـت، در اختیـار تمـام 

تولیدکننـدگان شـمش روی قـرار بگیـرد تـا بتوانیـم 

بیشتریــــن بهـــره وری را از ذخایـــر سولفـــوره کشور 

ماننـد مهدی آبـاد داشـته باشـیم و البته بخش های 

ذی ربـط ماننـد سـازمان محیـط زیسـت نیـز بایـد 

همکاری های الزم در این زمینه را با فعاالن صنعت 

روی داشته باشند.

تولیـد  ادامـه  بـرای  وام  اخـذ  وی در خصـوص 

مجموعه، اظهار کرد: به منظور خرید خاک معدنی 

از بـورس کاالی ایـران در سـال گذشـته، حـدود 60 

میلیـارد تومـان ضمانت نامه بانکـی پرداخت کردیم 

کـه متاسـفانه بـا ضـرر بسـیار شـدیدی همـراه شـد و 

بـرای حـل ایـن معضـل، ناچـار به دریافت تسـهیالت 

بدهـکار  دولتـی  بانـک  دو  بـه  همچنـان  و  شـدیم 

هسـتیم. متاسـفانه مشـکالت بخـش تولیـد آنقـدر 

چاره سـاز  نیـز  وام  اخـذ  کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش 

نخواهـد بـود و مشـخص نیسـت که تولیـد در آینده 

به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد.

عضـو هیئت مدیره شـرکت روی گداز زنجـان در 

پایـان یـادآور شـد: از دولـت و مسـئوالن درخواسـت 

می کنیـم کـه نسـبت بـه رفع مشـکالت تولید اقـدام 

تولیـدی  واحدهـای  روزافـزون  تعطیلـی  از  و  کننـد 

جلوگیری به عمل آورند. ما حدود یک سال است که 

به دنبال اخذ مجوز برای اجرای طرح توسعه هستیم 

و متاسـفانه هیـچ همـکاری در ایـن زمینـه صـورت 

نمی پذیـرد. دولـت، بـه جـای اینکـه تولیدکننـدگان 

بخش خصوصی را در مقابل خود ببیند، باید همپای 

ایـن بخـش حرکـت کنـــد تـا بتوانیـــم شاهـــد رشـد و 

پیشرفت تولید و اقتصاد کشور باشیم.
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میـزان تجارت جهانی سـرب طی سـال 2021، با افزایش قابـل مالحظه ای روبه رو بوده اسـت و 
بخشـی از افـت سـنگین اتفـاق افتـاده در تجارت ایـن فلـز در سـال 2020 را جبران کرده اسـت. 
هرچنـد کماکان حجم تجارت با بیشـینه مقـدار صادرات در سـال 2018 با نقـش موثر چین، فاصله 
محسوسـی دارد. بـه  دلیل اینکه کره جنوبی دارای ذخایر معدنی سـرب نیسـت، ماده اولیـه مورد نیاز 
برای تولید شـمش سـرب را از طریق واردات تامین می کند اما این کشـور در تجارت جهانی شمش 
سـرب نقش اساسـی دارد. در عین حال، کشـور اسـترالیا دارای بیشـترین ذخایر معدنی سرب دنیا 
بـوده اسـت و پس از چین، دومین تولیدکننده معدنی سـرب به شـمار مـی رود. با این حال دو کشـور 

در رقابت برای جایگاه رتبه اول صادرکننده هستند.

آمریکا در جایگاه بزرگ ترین صادرکننده سرب 
تصفیه شده جهان

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

دلیـل  بـه   سـرب  فلـز  آتورپـات،  آرمـان  اقتصـادی 

خواصـی ماننـد فراوانـی، چگالی و شـکل پذیری باال، 

ضعیـف  نسـبت  بـه  رسـانای  پاییـن،  ذوب  نقطـه 

معـدن،  سـنگ  از  راحـت  اسـتخراج  و  الکتریسـته 

ویژگـی  دارد.  صنعـت  در  متعـددی  کاربردهـای 

و  خوردگـی  برابـر  در  مقـاوت  سـرب،  فلـز  خـاص 

شـامل  سـرب  کاربردهـای  اسـت.  انعطاف پذیـری 

صنایع تولید انواع باتری، کابل ها، تولید ضد زنگ، 

صنعـت سـرامیک، صنعـت شیشه سـازی و صنعـت 

امـروزه  اسـت.  و…  سـاختمانی  سـازه های  چـاپ، 

بیشـترین اسـتفاده  از فلز سـرب در صنعت حمل و 

نقـــل و باتــری ســـازی اســـت. همچنیـــن تقاضـــای 

و  اسـت  یافتـه  افزایـش  سـرب  اسـید  باتری هـای 

نیـز  از شـمش سـرب  اسـتفاده  کـه  شـده  موجـب 

افزایش یابد. این فلز پس از آهن، آلومینیوم، مس و 

روی، بیشترین کاربرد را دارد. به  علت خصوصیات 

منحصربه فرد در هر صنعتی قابل اسـتفاده اسـت. 

البتـه ایـن فلـز می توانـد سـمی نیز باشـد و به همین 

فلـز در  ایـن  از  اسـتفاده  قـرن 19،  اواخـر  دلیـل در 
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بسـیاری از صنایـع کاهـش یافت. بیشـتر این تغییر 

از  آمریکایـی  کننـدگان  مصـرف   پیـروی  دلیـل  بـه  

قوانین زیسـت محیطی بود که اسـتفاده از سرب را 

و  اتصـاالت  رنـگ،  بنزیـن،  ماننـد  محصوالتـی  در 

سیسـتم آبـی کاهـش داد. جهـت بررسـی بیشـتر، 

روند تغییرات تجارت شـمش سـرب از سـال 2012 تا 

سال 2021 در نمودار 1 قابل مشاهده است.

مطابق با نمودار 1 و با بررسی اطالعات تجارت 

جهانـی طـی سـال های 2012 تا 2021، تجارت شـمش 

قـوی  نزولـی  یـا  صعـودی  رونـد  یـک  دارای  سـرب 

نیسـت و نوسـانات مختلفی را تجربه کرده اسـت. 

اگرچـه در سـال 2020 و تحـت تاثیـر کرونـا، میـزان 

تجـارت ایـن فلـز بـه حـدود مقادیـر تجارت شـده در 

سـال 2012 رسـیده اسـت امـا در کل می تـوان گفـت 

بـازه مـورد بررسـی رونـد  فلـز در  ایـن  کـه تجـارت 

صعودی را طی کرده است.

میزان تجارت شـمش سـرب با نرخ رشـد ساالنه 

0.26 درصـد، از دو میلیـون و 428 هـزار تـن در سـال 

2012 به حدود سه میلیون تن در سال 2021 رسیده 

اسـت. بیشـترین میـزان تجـارت شـمش سـرب در 

سـال های 2017 و 2018، بـه ترتیـب سـه میلیـون و 

238هزار تن و سه میلیون و 211 هزار تن بوده است 

و سـال 2018 نسـبت بـه سـال 2017 اندکـی کاهـش 

اتفـاق افتـاده کـه دلیـل آن، کاهش تجـارت در نیمه 

دوم سـال 2018 در مقایسـه بـا نیمـه دوم سـال 2017 

اسـت. کاهش نامحسـوس تجارت در سـال 2018 به 

دلیـل کاهـش 14.2 درصـدی واردات آمریکا نسـبت 

بـه سـال 2017 اسـت و دلیـل ایـن موضـوع  می توانـد 

جنگ تجاری آمریکا و چین باشد که موجب تحت 

تاثیـر قـرار گرفتـن اقتصـاد جهانـی شـده و تجـارت 

فلزات مانند سرب نیز کاهش یافته است.

در سـال 2012، کمتریـن میـزان تجـارت با مقدار 

دو میلیـون و 428 هزارتـن اتفـاق افتـاده اسـت کـه 

دلیـل آن می توانـد کاهـش 3.3 درصـدی اقتصـاد 

جهانـی باشـد. پـس از سـال 2012 تـا سـال 2017 کـه 

نقطه اوج تجارت سرب در بازه مورد بررسی است، 

هم راسـتا بـا بهبـود اقتصـاد جهـان پـس از یـک دوره 

افـت شـدید، مصـرف و تجـارت تمامـی فلـزات از 

جمله سرب با افزایش روبه رو شده است.

از انتهـای سـال 2019 بـا انتشـار کرونـا و کاهـش 

فعالیت اقتصادی، تجارت شمش سرب کاهش یافته 

اسـت و در سـال 2020 بـا کاهـش بیشـتری بـه میـزان 

دومیلیون و 641 هزارتن رسیده است اما در سال 2021 

با کنترل گسترش ویروس کرونا و بهبود فعالیت های 

از  محدودیت هـا  از  بسـیاری  رفـع  و  اقتصـادی 

جملـه اعمـال قرنطینه ها، تجارت سـرب با افزایش 

حـدود 2.1 درصـدی نسـبت بـه سـال 2019روبـه رو 

بوده است.

بزرگ ترین تولیدکنندگان سرب جهان  
ایـن فلـز در مقادیـر کـم در پوسـته زمیـن یافـت 

می شـود امـا فرایندهـای غلظـت طبیعـی منجـر بـه 

وجـود ذخایـر قابـل توجهـی از ایـن مـاده بـه  ویـژه در 

ایـاالت متحـده، کانـادا، اسـترالیا، اسـپانیا، آلمـان، 

آفریقـا و آمریـکای جنوبـی شـده اسـت. بزرگ تریـن 

تولیدکننـده سـرب، کشـور چیـن اسـت کـه تقریبـا 

50درصـد از سـرب جهـان را تولیـد می کنـد. پـس از 

چیـن، کشـورهای اسـترالیا، پـرو، آمریـکا و مکزیـک، 

بزرگ ترین تولیدکنندگان عنصر سرب هستند.

در زمینه تجارت، کره جنوبی، استرالیا و کانادا، 

به  ترتیب بزرگ ترین صادرکننده و کشورهای آمریکا، 

هنـد و آلمـان، بـه  ترتیـب بزرگ تریـن واردکننـدگان 

شـمش سـرب در جهـان هسـتند. کشـورهای چیـن، 

آمریکا و هند از کشـورهای برتر تولیدکننده شـمش 

سـرب هسـتند. کشـور کانـادا پـس از آمریـکا و چین، 

سـومین تولیدکننده شمش سـرب است. همان طور 
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کـه مشـخص اسـت، مصـرف قابـل توجـه در برخـی 

کشـورها موجـب شـده اسـت تـا علی رغـم قرارگیری 

در فهرسـت بزرگ تریـن تولیدکننـدگان جهانـی، در 

فهرست بزرگ ترین واردکنندگان نیز قرار بگیرند.

بزرگ تریـــــن  سهـــــم  میانگیـــــن  نمــــودار 2  در 

واردکننـــدگان و صادرکننـــدگان شمـــش ســـرب از 

مجمـوع تجـارت ایـن فلز طـی سـال های 2012 تـا 2021 

قابل مشاهده است.

مشـاهده  قابـل  نمـودار 2  در  کـه  طـور  همـان  

اسـت، بـه طـور متوسـط 41 درصـد از شـمش سـرب 

صادرکننـده  برتـر  کشـورهای  توسـط  شـده  صـادر 

از  درصـد   42 همچنیـن  و  اسـت  گرفتـه  صـورت 

واردات انجـام شـده بـه پنـج کشـور برتـر واردکننـده 

تعلـق دارد. همچنیـن بـا توجـه بـه سـهم پنـج کشـور 

برتر در صادرات و واردات، سـایر کشـورها نیز سـهم 

توزیـع  دهنـده  نشـان   کـه  دارنـد  توجهـی  قابـل 

جغرافیایـی متنـوع تولیـد و مصـرف سـرب در تمـام 

نقاط جهان است.

12 درصد از صادرات جهانی سهم کشور استرالیا 

اسـت. ایـن کشـور بیشـترین میـزان صـادرات از سـال 

2012 تـا سـال 2016 را داشـته اسـت امـا از سـال 2017 تـا 

سال 2020، رتبه اول صادرات شمش سرب متعلق به 

کشور کره جنوبی شده است که سهم میانگین آن از 

صـادارت در بـازه 10 سـاله مـورد بررسـی 10 درصـد 

اسـت. میـزان صـادرات سـرب اسـترالیا در سـال 2020 

نسـبت بـه سـال 2016، حـدود 13.4 درصـد کاهـش 

داشـته اسـت. بـا ایـن حـال در سـال 2021، اسـترالیا بـا 

اختـالف اندکـی نسـبت بـه کـره جنوبـی بـا صـادرات 

303 هـزار تنـی دوبـاره گـوی سـبقت را از کره جنوبی 

ربوده و در رتبه نخست برترین صادرکنندگان جهانی 

شـمش سـرب قـرار گرفتـه اسـت. مهم تریـن مقاصـد 

شـمش سـرب کشور اسـترالیا، کشـورهای انگلستان، 

هند، چین و ویتنام است.

کانـــادا دارای سهـــم میانگیـــن 9 درصــــدی از 

صادرات جهانی و سـومین صادرکننده برتر شـمش 

سـرب در جهـان اسـت. بـا ایـن حـال طـی سـال های 

2012 تـا 2021، صـادرات ایـن کشـور رونـدی کاهشـی 

را طـی کـرده اسـت؛ بـه  طـوری کـه بـا کاهـش حدود 

25 درصدی، از حدود 271 هزار تن در سال 2012 به 

حدود 202 هزار تن در سال 2021 رسیده است.

هنـد و بلژیـک دیگـر صادرکننـدگان بزرگ شـمش 

سـرب جهـان بـه  شـمار می آینـد. از ایـن بیـن، ایـن دو 

کشـور هـر دو نـرخ رشـد قابل توجهـی را در بـازه مورد 

بررسـی بـه  ثبـت رسـانده اند. به خصـوص هنـد کـه بـا 

رشـد سـاالنه حـدود 3.5 درصـد، صـادرات خـود را از 

حـدود 44 هـزار تـن بـه  حـدود 120 هـزار تـن رسـانده 

است. این کشور در تمامی سال ها، به  جز سال 2020 

که به  دلیل کرونا یک حالت خاص به  شمار می رود، 

رشـد صـادرات را بـه ثبـت رسـانده اسـت. از ایـن رو 

انتظار اینکه این کشور در آینده تجارت سرب نقش 

پررنگ تری ایفا کند، دور از ذهن نیست.

از  درصـدی   18 سـهم  میانگیـن  بـا  آمریـکا 

واردات جهانـی سـرب، رتبـه نخسـت بزرگ تریـن 

واردکننـدگان را بـا اختـالف محسوسـی بـه خـود 

اختصاص داده اسـت و کاهش قابل توجه واردات 

نتیجـه  نیمـه دوم سـال 2018 در  ایـن کشـور در 

جنـگ تجـاری نیـز خللـی در ایـن جایـگاه بـه وجـود 

نیــــاورده اســـت. کشورهـــای مهـــم تامین کننـــده 

شـمش سـرب برای کشور آمریکا، کشـورهای چین، 

مکزیـک و کـره جنوبـی هسـتند. حضـور چیـن در 

بیـن شـرکای بـزرگ تجـاری آمریـکا، دالیـل کاهـش 

شدید واردات این کشور در نیمه دوم سال 2018 

را بهتر نمایان می کند.

کشـور هند دومین رتبه واردکننده برتر شـمش 

سـرب در جهـان اسـت و سـهم آن از تجـارت حـدود 

 ،2021 تـا   2012 سـال های  طـی  اسـت.  درصـد   8

واردات ایـن کشـور رونـد روبه رشـدی را طـی کـرده 

اسـت و میزان واردات با افزایش 21.4 درصدی، از 

سـطح 190هـزار تـن بـه سـطح 231 هـزار تـن رسـیده 

اسـت. ایـن کشـور در سـال 2019 معـادل 233 هـزار 

تن واردات داشـته که در مقایسـه با سـال 2018 که 

معادل266هزارتن است، حدود 12.1 درصد کاهش 

داشـت و از دالیـل آن همه گیـری ویـروس کرونـا و 

کاهـش تولیـد اسـت. 6 درصـد از واردات جهانـی 

انگلسـتان  بـه کشـورهای ویتنـام و  شـمش سـرب 

تعلق دارد.

این فلز در مقادیر کم در 
پوسته زمین یافت می شود 
اما فرایندهای غلظت طبیعی 
منجر به وجود ذخایر قابل 
توجهی از این ماده به  ویژه 
در ایاالت متحده، کانادا، 

استرالیا، اسپانیا، آلمان، آفریقا 
و آمریکای جنوبی شده 

است
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

افزایش تولید لیتیوم  کربنات و لیتیوم هیدروکسید در چین

به کارگیری از روش حرارتی بازیافت باتری های قابل  شارژ
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تولیـد لیتیـوم  کربنـات چین در نیمـه اول سـال 2022 بـه 157 هزار تن رسـید که نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته، 45 درصد و در مقایسـه با نیمه دوم سـال 2021، رشـد 31 درصدی 
داشـت. تولیـد هیدروکسـید لیتیوم چیـن در نیمـه اول سـال 2022، در مجموع بـه 107 هزار تن 
رسـید کـه 32 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل و 11 درصد نسـبت به نیمه دوم سـال 

2021 بیشتر بود.

افزایش تولید لیتیوم  کربنات و لیتیوم هیدروکسید در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

لیتیـوم  تولیـد   ،»SMM« موسسـه  از  نقـل  بـه  و 

کربنـات چیـن در نیمـه اول سـال 2022 بـه 157 هزار 

تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

45درصـد و در مقایسـه بـا نیمـه دوم سـال 2021، 

رشـد 31 درصـدی داشـت. ایـن افزایـش تولیـد در 

 Yongxing New Energy«، شـرکت هایی ماننـد

 » Zhicun Lithium«،  »Jiuling New Energy

و »Yongshan Lithium « صورت گرفته است.

در ماه هـای ژانویـه و فوریـه، کارخانه های اصلی 

تولیـــد نمـک لیتیــــوم در استان هـــای سیچــــوان و 

و  تعمیـر  تحـت  خـود  بـه  نوبـه  چیـن  جیانگشـی 

نگهـداری قـرار گرفتنـد. به دلیل همزمان  بـودن این 

اقدام با تعطیالت سال نوی چینی، نرخ بهره برداری 

و تولیـد شـرکت ها محـدود شـد و کاهـش یافـت. 

بـه  دلیـل  ذوب  کارخانه هـای  از  برخـی  همزمـان 

کمبود سنگ  معدنی، تولید خود را به حالت تعلیق 

درآوردند. همچنین تولید در استان چینگهای چین 

نیـز کاهـش یافـت. تنهـا بـه  ایـن دلیـل کـه در طـول 

ماه های ژانویه تا مارس هر سـال، مواد خام منجمد 

مواجـه  بـا مشـکل  را  تولیـد  منطقـه  ایـن  در  شـده 

می سازد. در نتیجه، تولید لیتیوم استخراج شده از 

دریاچه های  نمک کاهش یافت.

»

«
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 در مـاه مـارس، کارخانه هـای ذوب تعمیـرات 

خود را به پایان  رسـاندند و تولید را به تدریج از سـر 

گرفتنـد. عالوه برایـن، برخـی از کارخانه هـای ذوب 

بـرای افزایـش ظرفیت تولید خود، تجهیـزات خود را 

ارتقـا دادنـد کـه همیـن باعث شـد که تولید نسـبت 

بـه مـدت مشـابه مـاه گذشـته بـه طـور قابـل  توجهی 

افزایـش یابـد. همچنیـن در ماه هـای آوریـل و مـی، 

بـر  شـانگهای  کالنشـهر  در  ویروس کرونـا  شـیوع 

صـادرات لیتیـوم  کربنـات تاثیـر گذاشـت. بـا ایـن 

وجود انبار کردن لیتیوم  کربنات در بندر شانگهای 

منجـر بـه کاهـش واردات شـد. بـا این حـال، به دلیل 

اینکه کارخانه های ذوب در استان های جیانگشی و 

سـیچوان چیـن متمرکـز بودنـد و در ایـن اسـتان ها 

شـیوع ویـروس کرونـا بـه  خوبـی کنتـرل شـده بـود، 

تولیـد کلـی داخلـی چیـن همچنـان اندکـی افزایـش 

یافت. در ماه ژوئن، با اوج گیری استخراج لیتیوم از 

دریاچـه نمـک در اسـتان چینگهـای چیـن در کنـار 

افزایـش تولیـد از خطـوط جدیـد، تولیـد کلـی ایـن 

کشور همچنان روند روبه رشدی را تجربه می کرد.

تولیـد هیدروکسـید لیتیـوم چیـن در نیمـه اول 

سـال 2022 در مجمـوع بـه 107 هـزار تـن رسـید کـه 

و  قبـل  سـال  مـدت مشـابه  بـه  نسـبت  32درصـد 

11درصـد نسـبت بـه نیمـه دوم سـال 2021 بیشـتر 

بود. این افزایش تولید عمدتا در شرکت هایی نظیر 

» Tianyi Lithium« ، » Rongjie Lithium« و 

» Zhiyuan Lithium« صـورت  گرفـت. در ابتدای 

سـال 2022، کارخانه های ذوب بزرگ در اسـتان های 

جیانگشی و سیچوان چین تحت تعمیر و نگهداری 

بـزرگ  تولیدکننـدگان  از  برخـی  و  گرفتنـد  قـرار 

هیدروکسید لیتیوم نیز تولید خود را در ماه  فوریه 

به دلیل تعمیر و نگهداری به نصف کاهش دادند. 

اکثـر  نـوی چینـی،  اتمـام تعطیـالت سـال  از  پـس 

شـرکت ها تولیـد خـود را بـه تدریـج در مـاه مـارس از 

اسـتان  در  تولیـد  افزایـش  ایـن  کـه  گرفتنـد  سـر 

سـیچوان ملموس تـر بـود. برخـی از دیگـر شـرکت ها 

نیز تولیدات خود را افزایش  دادند که در نتیجه  آن 

میزان تولید  کلی چین به طور قابل  توجهی در این 

ماه افزایش یافت. از ماه آوریل تا می، کارخانه های 

ذوب بـه افزایـش ظرفیـت تولیـد خود ادامـه دادند. 

بـه دلیـل کاهـش قیمـت  ایـن در حالـی اسـت کـه 

لیتیـوم  کربنـات، برخـی از این کارخانه هـای ذوب، 

لیتیوم  کربنات بیشتری را خریداری کرده و میزان 

تولید خود را در همین راستا افزایش دادند. در ماه 

ژوئـن، کارخانه هـای ذوب آهـن بـزرگ چیـن تعمیر و 

نگهداری سـاالنه تجهیزات خود را آغاز کردند. در 

همین راستا برخی از تولیدکنندگان نیز به نوبه خود 

تعمیـرات تجهیـزات خـود را شـروع کردنـد. بـا ایـن 

وجـود تولیـد هیدروکسـید لیتیـوم اندکـی افزایـش 

مقـدار  کـه کارخانه هـای ذوب دارای  یافـت؛ چـرا 

کافی از مواد اولیه از کنسانتره های وارداتی بودند.

بر اساس آمار موسسه» SMM«، پنج تولیدکننده 

برتر لیتیوم  کربنات چین 43 درصد از کل سهم بازار 

را بـه خـود اختصـاص داده انـد که در مقایسـه با نیمه 

اول سـال 2021 اندکی این میزان کاهش  یافته اسـت. 

شـایان  ذکر اسـت که رقابت در بازار لیتیوم  کربنات 

تشـدید شـده اسـت. در نیمـه اول سـال 2022، تولیـد 

لیتیـوم  کربنـات شـرکت » Zhicun Lithium« در 

رتبـه اول قـرار گرفـت و حـدود 10 درصـد از کل تولیـد 

داخلـی چیـن را بـه خـود اختصـاص داد. عـالوه بر این 

 Tianqi Lithium«، » Lanke « شرکت، شرکت های

 Ganfeng « و »Lithium«، » Zhiyuan Lithium

Lithium« نرخ بهره برداری باالی خود را حفظ کردند 

و از نظر سهم بازار در بین پنج شرکت برتر از این نظر 

قـرار گرفتنـد. بـا افزایـش قیمـت لیتیـوم  کربنـات ، 

شـرکت های بیشـتری شـروع بـه رقابـت کردنـد تا هر 

یک سهمی از این بازار داشته باشند. به همین دلیل 

سهم بازار شرکت های پیشرو به تدریج کاهش یافت 

و سـهم بازار این پنج شـرکت برتر در مقایسـه با سـال 

گذشته، حدود 13 درصد کاهش را تجربه کرد.

 »SMM« اطالعـات بـه دسـت آمـده از موسسـه

نشان می دهد که پنج تولیدکننده برتر هیدروکسید 

لیتیـوم چیـن، حـدود 62 درصـد از سـهم بـازار را بـه 

خود اختصاص داده اند که این میزان باالتر از سهم 

پنج تولیدکننده برتر کربنات لیتیوم است. شرکت 

Ganfeng Lithium بـا در دسـت داشـتن 24 درصـد 

از سهم بازار در این زمینه پیشرو است.

تولید لیتیوم کربنات چین 
در نیمه اول سال 2022 
به 157 هزار تن رسید 

که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 45 درصد و در 
مقایسه با نیمه دوم سال 
2021، رشد 31 درصدی 

داشت
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در اوایل ژانویه سـال  جـاری، وزارت  صنعت و فناوری  اطالعات چین در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اشـاره کـرد که انتظـار می رود تا سـال 2030، میـزان کل صنعـت بازیافت حرارتـی در باتری های 

قابل شارژ تولید چین به بیش از 100 میلیارد یوان برسد.

به کارگیری از روش حرارتی بازیافت باتری های قابل  شارژ

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه»SMM«، در روزهای گذشـته 

کنفرانـس جهانـی باتـری بـا نتایـج پربـاری در شـهر 

یبیـن واقـع در اسـتان سـیچوان چیـن برگـزار شـد. 

سـخنرانی آقـای رابیـن زنـگ بـه  عنـوان مدیـر عامـل 

شـرکت »CATL«، پیرامـون روش حرارتـی بازیافـت 

باتری هـای قابل  شـارژ باعث شـد بحث هـای زیادی 

در ایـن رابطـه در بـازار شـکل بگیـرد. او بیان کرد که 

شـارژ  قابـل   باتری هـای  در  موجـود  مـواد  بیشـتر 

نـرخ  مثـال،  عنـوان  بـه  دارنـد؛  بازیافـت  قابلیـت 

بازیابـی در نیـکل، کبالـت و منگنـز ایـن شـرکت بـه 

99،3 درصـد و نـرخ بازیابـی لیتیـوم نیـز بـه بیـش از 

90درصد می رسد.

در همین راستا، شرکت »Tianqi Lithium« به 

عنـوان یکـی از شـرکت های مطـرح چینـی در زمینه 

 »CATL« استخراج لیتیوم معدنی، ادعای شرکت

مبنـی بـر میـزان نـرخ بازیافـت بیـش از 90درصـدی 

لیتیـوم را زیـر سـوال بـرد. ایـن شـرکت افـزود کـه 

اگرچه این مقادیر در محیط آزمایشگاهی به دست 

هنـوز در حوزه هـای  اعـدادی  امـا چنیـن  می آینـد 

تجـاری مشـاهده نشـده اسـت. اطالعـات  دریافتـی 

 Guangdong Brunp« نشـان می دهـد کـه شـرکت

Recycling Technology« در سـال 2005 تاسـیس 

بـا داشـتن 52.87 درصـد   »CATL« شـد. شـرکت 

سـهام آن بزرگ تریـن سـهامدار ایـن شـرکت اسـت. 

 Brunp Recycling« فعالیــــت شرکـــت  حــــوزه 

تحقیـق  و  توسـعه  زمینه هـای  در   »Technology

فنـاوری بازیافـت منابـع، سیسـتم بازیابـی انـرژی و 

فناوری مواد جدید است.

در اوایـل ژانویـه سـال جـاری، وزارت صنعـت و 

فناوری  اطالعات چین در یک کنفرانس مطبوعاتی 

اشـاره کـرد کـه انتظـار مـی رود تـا سـال 2030، انـدازه 

کل صنعـت بازیافـت حرارتـی در باتری هـای قابـل 

شارژ چین به بیش از 100 میلیارد یوان برسد.

در کنفرانـس بین المللـی انرژی هـای نـوی چیـن 

در سال 2022 که موسسه »SMM« از 13 تا 15ژوئن 

پیشکسـوتان حـوزه  از  بسـیاری  برگـزار کـرد،  را  آن 

صنعـت در مـورد وضعیـت موجـود و چالش هـای 

پیـش روی بازیافـت باتری هـای قابـل شـارژ به بحث 

و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

شـرکت  کل  مدیـر  و  بنیان گـذار  ژانگجـی،  وو 

 Changhong Green Environmental«

Protection Technology« واقع در استان سیچوان 

چیـن پیش بینـی می کنـد که میـزان بازیافـت باتری 

در سـال 2022 بـه 83 گیـگاوات سـاعت و در سـال 

2025 بـه 195 گیـگاوات سـاعت برسـد و نـرخ رشـد 

پنج سـاله آن 33.3 درصد خواهد بود. این مقدار تا 

سال 2030 به 522 گیگاوات ساعت با نرخ رشد پنج 

سـاله 21.8درصـدی خواهد رسـید. همچنین مقدار 

آن تـا سـال 2035 بـه 1,318گیـگاوات سـاعت بـا نـرخ 

رشد پنج ساله 20.4درصد خواهد رسید. در نهایت 

در یک چرخه تجاری 15ساله، نرخ رشد پنج ساله از 

سال 2020 تا 2035 به 25 درصد خواهد رسید.

مینـگ یوبین، مدیر فنی علـوم و فناوری باتری 

بیـان می کنـد کـه بـر اسـاس آمار هـای ناکافـی بـه 

دسـت آمـده تـا پایـان مـاه دسـامبر 2021، بیـش از 

بـه  نزدیـک  جهـان  در سراسـر  بازیافـت  70شـرکت 

بازیافـت  را  قابـل شـارژ  باتری هـای  تـن  13میلیـون 

کرده اند. همچنین لیتیوم، کبالت، نیکل و منگنز 

تـا   4 فرسـوده،  باتری هـای  ایـن  از  شـده  بازیافـت 

7درصـد از منابـع مـورد نیـاز بـرای تولیـد باتری های 

قابل شارژ در آن سال را تامین کردند.

در سـال های اخیـر، بـه  دلیـل رشـد اسـتفاده از 

وسـایل نقلیـه مبتنـی بـر انرژی  هـای نو، تقاضـا برای 

نیـکل، کبالـت، لیتیـوم و سـایر فلـزات بـه شـدت 

افزایش  یافته است. قیمت فلزات لیتیوم و نیکل با 

ورود به سـال 2022 با سـرعت بیشتری افزایش یافته 

 ،»SMM« اسـت. بـا توجـه بـه قیمت هـای موسسـه

میانگیـن قیمـت نقدی فلز لیتیـوم از یک میلیون و 

395 هـزار یـوان بـه  ازای هـر تـن بـه باالتریـن نقطـه 

یعنـی سـه میلیـون و 160 هـزار یـوان بـه  ازای هـر تـن 

رسید و به میزان 126.58 درصد افزایش داشت.
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مـواد  سـریع  قیمـت  افزایـش  پـرده  پشـت  در 

اولیـه، بـدون شـک می تـوان ردپایـی از چشـم انداز 

توسـعه بازیافـت باتری   هـای قابـل  شـارژ را یافـت. 

بـه طـور کلـی، میانگیـن عمـر باتـری خودرو هـای 

قابـل  شـارژ مبتنـی بـر انرژی هـای نـو بیـن پنـج تـا 

هشـت سـال اسـت. بـه گفتـه شـرکت تحقیقاتـی 

»CCID Consulting«، بازیافـت باتری هـای قابـل 

شـارژ از سـال 2018 آغاز شـده اسـت. در سـال 2020، 

حـدود 25.6 گیـگاوات سـاعت باتـری فرسـوده دور 

ریختـه شـده اسـت. ایـن تعـداد تـا سـال 2025 بـه 

174.2 گیـگاوات سـاعت )حـدود دو میلیـون تـن( 

خواهـد رسـید کـه 6.8 برابـر بیشـتر از سـال 2020 

اسـت. همچنیـن نـرخ رشـد مرکـب سـالیانه تا سـال 

2025 به 58.2 درصد خواهد رسید.

آژانـس بین المللـی انـرژی زمانی پیش بینی کرد 

کـه انـدازه صنعـت بازیافـت باتری هـای قابـل شـارژ 

در 10 سـال آینـده، بـه 164.8 میلیـارد یـوان خواهـد 

رسـید. وانـگ ژنپـو، معـاون مدیـر و دبیر کل کمیته  

حرفـه ای بازیافـت باتری هـای مبتنـی بـر انرژی های 

نو در انجمن حفاظت از انرژی  صنعتی و تولیدات 

پاک تـر چیـن، پیش بینـی می کنـد کـه در پنـج سـال 

آینـده، میانگیـن سـاالنه اسـتفاده از باتری های قابل 

شـارژ فرسـوده حـدود 20 تـا 30 گیـگاوات سـاعت یـا 

160 هزار تن باشد. همچنین مقدار آن تا سال 2026 

بـه حـدود 142.2 گیـگاوات سـاعت یـا 926 هـزار تـن 

می رسـد. از سـال 2022 تـا 2026، ظرفیـت تجمعـی 

تولیـد 10 شـرکت برتـر ایـن حـوزه بـه 90 گیـگاوات 

ساعت خواهد رسید و شرکت »CATL« به تنهایی 

بیش از 44 گیگاوات ساعت ظرفیت تولید از باتری 

قابل  شارژ بازیافتی خواهد داشت.

موسسـه »SMM« معتقـد اسـت کـه بازیابـی 

ضایعـات باتری هـای لیتیومـی در چیـن با آغاز سـال 

2022 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در 

همیـن راسـتا حجـم بازیافـت ضایعـات باتری هـای 

لیتیومـی بـه 32 هـزار و 105 تـن رسـید. اگرچـه ایـن 

مقـدار از آن زمـان تاکنـون افـت داشـته اسـت امـا 

عملکـرد کلـی آن همچنـان قابـل  توجـه اسـت. بـر 

 ،»SMM« اسـاس آمـار به دسـت آمـده از موسسـه

حجـم بازیافـت ضایعـات باتری لیتیومـی در ژوئن 

امسـال بـه 29 هـزار و 32 تـن رسـید که افزایش قابل  

نشـان  را  ِمـی  مـاه  بـه  نسـبت  توجـه 62 درصـدی 

می  دهــــد. دلیــــل ایــــن افزایــــش ایـــن اســــت کــــه 

موجـودی  اتمـام  از  پـس  باتـری  بازیافت کننـدگان 

قبلی خود در کارخانه و با کاهش قیمت های نیکل 

و کبالت، شـارژ مجدد و موجودی انبارهای خود را 

افزایش داده اند.

عالوه براین، طبق بررسی های صورت  گرفته در 

موسسـه »SMM«، در ژوئـن امسـال، در مجمـوع 

سه هزار و یک تن نیکل، چهار هزار و 93 تن کبالت 

و یـک هـزار و 77 تـن لیتیـوم )همـه از نظـر محتـوای 

فلـز( بازیافـت شـده اند. میـزان نیکل بازیافت شـده 

86 درصد، کبالت 108 درصد و لیتیوم 39.9 درصد 

نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

بـا توجـه بـه اینکـه سـولفات کبالـت بیشـترین 

خـود  بـه  را  بازیافتـی  کبالـت  محصـوالت  سـهم 

اختصـاص می دهـد، می تـوان آن را بـه عنـوان مثـال 

در نظـر گرفـت. بـا توجـه بـه قیمت  هـای موسسـه 

»SMM«، میانگین قیمت سولفات کبالت در بازار 

فیزیکـی چیـن از سـه ماهـه سـوم سـال 2021 بـه بعـد 

در حـال افزایـش بـوده و بـه باالتریـن سـطح خـود در 

یک سـال گذشـته یعنی 120 هزار یوان بر تن رسـیده 

اسـت کـه در سـه سـال گذشـته رکـوردی بی سـابقه 

محسـوب می شـود. بـا ایـن حـال، قیمـت سـولفات 

کبالت در بازار فیزیکی اخیرا کاهش یافته اسـت. 

بـازار  در  کبالـت  سـولفات  قیمـت  ژوئـن،   25 از 

فیزیکی داخلی چین به حدود 59 هزار یوان بر تن 

یافتـه اسـت کـه  تـن کاهـش  بـر  یـوان  تـا 61 هـزار 

نسـبت بـه قبـل تقریبـا قیمـت آن بـه نصـف کاهش 

یافته است.

بازیافـت  بـازار  مـورد  در   »SMM« موسسـه 

باتری  هـای قابل  شـارژ پیش بینـی می کند که حجم 

بازیافـت در مـاه جـوالی در مقایسـه بـا مـاه ژوئـن 

کاهـش یابـد. با توجه به حجـم زیاد بازیافت در ماه 

ژوئن و موجودی فراوانی که توسط بازیافت کنندگان 

حمل می شود، انتظار می رود که بازیافت کنندگان 

حجـم خریـد خـود را در مـاه جـوالی کاهـش دهنـد. 

جـوالی،  مـاه  در  می شـود  پیش بینـی  همچنیـن 

کـه  شـود  بازیافـت  ضایعـات  تـن   646 و  25هـزار 

کاهـش 12 درصـدی نسـبت بـه مـاه قبـل را نشـان 

می دهـد. در رابطـه بـا مـاه جـوالی بایـد عنـوان کـرد 

بازیافت کنندگان موجودی خود را مصرف می کنند 

و بر  حسب نیاز خرید می کنند. بنابراین با در نظر 

گرفتـن ریسـک افزایـش قیمـت فلـزات و ضرایـب 

)نسبت قیمت( نیکل و کبالت، حجم خرید نسبت 

بـه مـاه ژوئـن تا حدودی کاهـش می یابد. در نتیجه 

حجم خرید ضایعات باتری لیتیومی در ماه جوالی 

کاهش خواهد یافت.
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بورس و اقتصادبورس و اقتصاد

لزوم به  کارگیری از راهکارهای فناورانه در مدیریت هوشمند عملیات لجستیک کاال
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مدیرعامـل شـرکت نـوآوران ابتکار احسـان گفـت: از آنجایی کـه صاحبان صنایـع معدنی نیاز 
دارنـد تا کنتـرل کاملی بر فراینـد حمل محموله های خـود از ابتـدای بارگیری محموله هـا از مبادی 
اولیـه تـا انتهـای عملیـات تخلیه به مقاصـد مد نظر داشـته باشـند، بایـد راهکارهـای فناورانه در 

مدیریت هوشمند عملیات لجستیک کاال در صنایع معدنی و فلزی اتخاذ شود.

حامـد کالنتـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

زیرسـاخت فن  آوری  هـای  توسـعه  فعالیـت شـرکت 

نویـن  ارزش، بیـان کرد: این مجموعـه در واقع بازوی 

تخصصی گروه گسترش سرمایه  گذاری بین  المللی 

کارهـای  و   بـرای سـرمایه  گذاری در کسـب   ارزش 

نوآورانـه و زیسـت بوم اسـتارتاپی شـکل گرفتـه و در 

شـتاب دهنده   مجموعـه  یـک  ارزش،  نویـن   واقـع، 

کسب  و کار است که با رویکرد استارتاپ استودیو 

فعالیـت می کنـد. ایـن شـرکت فعالیـت خـود را بـه 

صـورت رسـمی از سـال 1397 بـا سـرمایه  گذاری در 

سـالمت دیجیتـال و بـا »پالس مـاد« آغـاز کـرد. یـک  

سـال بعـد بـا سـرمایه  گذاری در سـامانه  مدیریـت 

حمل  و نقل هوشمند بار و یک پلتفرم سرگرمی  های 

فوتبالی، دامنه  کار نوین  ارزش، گسترده تر شد.

در حـال حاضـر سـبد محصـوالت شـرکت نویـن 

به شرح ذیل است:

»آی  بار«
سـامانه  حمل  و نقل هوشـمند »آی  بار« از سـال 

1399 آغـاز بـه  کار کـرد و از سـازمان راهـداری و حمل  

و  نقل جاده  ای ایران مجوز بازارگاه الکترونیک حمل 

بـار جـاده ای را دریافـت کـرده اسـت. هدف کلیدی 

لزوم به  کارگیری از راهکارهای فناورانه در 
مدیریت هوشمند عملیات لجستیک کاال 

بـرای صاحبـان  ابـزاری  کـردن  فراهـم   سـامانه،  ایـن 

عمـده  بـار اسـت تـا بـا اسـتفاده از آن بتواننـد، فرایند 

حمل بار را به صورت هوشمند و یکپارچه مدیریت 

کننـد. فراهـم  کـردن زیرسـاخت مدیریـت عملیـات 

بـه  پرداخـت  مدیریـت  امـکان  بـار،  نقـل  و  حمـل  

ذی نفعـان حمـل بـار بین شـهری )راننـدگان، باربری، 

کارگـزاران حمـل و...( از طریـق راهـکار کیـف پـول 

الکترونیـک، خدمات ارزش افزوده )بیمـه و...( برای 

رانندگان و شناسایی الگوی رفتاری رانندگان حمل  و  

نقـل بـار برای رتبه  بندی آن هـا، از مزیت های رقابتی 

»آی  بار« است.

»کلین شیت«
پلتفـرم هوشـمند سـرگرمی  یـک  کلین شـیت، 

فوتبالی است که فعالیت خود را از بهار 1398 آغاز 

و مجموعـه ای از سـرگرمی ها و محتوا هـای حرفه ای 

مسـابقه های فوتبـال را بـرای کاربـران فراهـم  کـرده 
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گوناگونـی  امکانـات  اپلیکیشـن  ایـن  در   اسـت. 

پیش بینی شـده اسـت که از جمله آن ها می توان به 

پخـش زنـده و خالصـه  مسـابقه های فوتبـال، آنالیـز 

مسـابقه ها، فوتبال فانتزی، آزمون فوتبالی تا آرشـیو 

کامـل آمـار و ارقـام بازی هـا، بازیکن هـا و باشـگاه ها 

اشاره کرد. کلین شیت، تیم جوان و نوآوری دارد که 

مـرزی بـرای کار و کوشـش  آن هـا وجـود نـدارد. ایـن 

پلتفرم، هم اکنون بیش  از 190 هزار کاربر دارد.

»پالس  ماد«
حـوزه  در  جامـع  اپلیکیشـن  یـک  مـاد،  پـالس  

پزشـکی و سـالمت اسـت کـه بـه  صـورت تخصصـی 

در ایـن 9 زمینـه خدمـات ارائـه می دهـد: آزمایـش، 

تشخیص، کمک و تسریع فرایند بهبود، نیازسنجی 

و کمک به حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی، 

مراقبت مستمر و پایش مداوم سالمت متقاضیان 

و بیماران برای حفظ درستی روند بهبود، کمک به 

تشخیص به  موقع  خطرات احتمالی و صدور عالئم 

هشـدار بـرای نزدیـکان متقاضـی و بیمار، مشـاوره و 

نوبت دهی پزشـکان و مراکز درمانی، انتشـار مجله 

پزشـکی برای ارتقای دانش هر متقاضی یا بیمار از 

موضـوع مـورد عالقـه، پایش مسـتمر مـادر - نـوزاد - 

کـودک و سـالمندان، توانیابـان و در نهایـت ارائـه 

خدمـات ویـژه VIP بـه تمـام ایـن متقاضیـان. پـالس 

مـاد تمـام ایـن خدمات را با بـه  کارگیری چهار حوزه  

دانش پزشـکی )پزشـکان و متخصصـان هـر حـوزه(، 

و   )ML( ماشـین  یادگیـری   ،)AI( مصنوعـی  هـوش 

در  و  می رسـاند  انجـام  بـه    )IOT( اشـیا  اینترنـت 

نهایت دسترسی آسان و سریع متقاضی و بیمار به 

اعتمـاد در دو حـوزه بهداشـت و  قابـل  اطالعـات 

سالمت را هدف بنیادی  خویش قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت نوین ارزش به عنوان 

یـک شـتاب دهنده کسـب  و کار در کشـور اسـت، 

شـرکت،  ایـن  شـکل گیری  از  هـدف  کـرد:  عنـوان 

پشـتیبانی  همـه  جانبـه از کسـب  و کارهـای مـورد 

حمایت این مجموعه است و این پشتیبانی با داشتن 

همچنیـن  و  متخصـص  توانمنـد،  انسـانی  نیـروی 

زیرساخت  های کارآمد شکل گرفته است تا کسب  و 

کارهـای مذکـور بتواننـد بـه بـازار وارد و بـه کسـب  و 

کارهایـی پایـدار بـدل شـوند. گفتنـی اسـت، شـرکت 

نوین  ارزش با بهره  گیری از متخصصان حوزه کسب و 

توسـعه  دنبـال  بـه  مالـی  و  اطالعـات  فنـاوری  کار، 

فرصت  هـای  شناسـایی  و  جـاری  فعالیت  هـای 

سـرمایه  گذاری جدیـد در حوزه  هـای صنایع معدنی، 

مدیریت شهری، فین تک، سالمت و سرگرمی است.

کالنتـری در خصـوص جایـگاه نویـن ارزش در 

میـان شـتاب  دهنده های کسـب  و کار بـه خبرنـگار 

فلزات آنالین، گفت: توسعه زیرساخت فناوری های 

نویـن ارزش در راسـتای ارائـه خدمـات شـتاب دهی 

جامـع در ایـن حوزه هـا و بـا توجـه بـه افتتـاح مرکـز 

نوآوری نوین آمپر و با استفاده از مشاوران متخصص 

در ایـن حوزه هـا و دارا بـودن شـرایطی ماننـد فضـای 

بـر  می تواننـد  تیم هـا  آن  در  کـه  اختصاصـی  کار 

شـتاب دهی و فرصت های آموزشـی متمرکز شـوند، 

آموزشـی،  کارگاه هـای  و  سـمینارها  برگـزاری 

فرصت های مشـاوره گروهی و فردی از متخصصان 

صنعت، سـرمایه گذاران و سـایر بنیان گذاران، ورود 

رهبـری  بـا  فردبه فـرد  مذاکـره  سیسـتم  یـک  بـه 

شـتاب دهنده )بـه عنـوان مثـال بـا سـرمایه گذاران، 

بنیان گذاران و ...( شکل گرفته است. 

مدیرعامـل شـرکت نـوآوران ابتکار احسـان درباره 

سـامانه »آی بار«، سـامانه هوشـمند حمل  و نقل بار، 

فنـاوری  کـه  عرصه هایـی  مهم تریـن  کـرد:  مطـرح 

اطالعات آن را متحول کرده است و برای استارتاپ ها 

بـه حـوزه ای جـذاب تبدیـل شـده، حمل  و  نقل اسـت. 

بـا  دلیـل  همیـن  بـه  ارزش  نویـن  شـتاب  دهنده 

سرمایه گذاری در استارتاپ »آی بار« در عرصه حمل  

و نقـل هوشـمند وارد شـده اسـت. سـامانه مدیریـت 

هوشـمند حمـل  و  نقل بـار »آی بـار« پل ارتباطی میان 

صاحبـان عمـده بـار، شـرکت های باربـری و راننـدگان 

اسـت. هـدف از راه انـدازی ایـن سـامانه مدیریـت و 

اسـت.  بـار  نقـل  و   حمـل   عملیـات  کلیـه  تسـهیل 

همچنیـن، اسـتراتژی »آی بـار« بـرای رسـیدن بـه ایـن 

هـدف، همـکاری و ارائـه خدمـات بـه صاحبـان عمده 

بـار، افزایـش سـطح کیفـی خدمـات حمـل و افزایـش 

سـطح رفـاه راننـدگان اسـت. سـامانه »آی بـار« یـک 

راهـکار هوشـمند بـرای حمـل و نقـل بـار اسـت کـه از 

سال 1399 تمام مجوزهای فعالیت خود را از سازمان 

راهـداری و نهادهـای مرتبـط اخـذ کـرده اسـت. ایـن 

هدف کلیدی سامانه حمل 
و نقل هوشمند »آی بار«، 
فراهم  کردن ابزاری برای 
صاحبان عمده  بار است 

تا با استفاده از آن بتوانند، 
فرایند حمل بار را به 

صورت هوشمند و یکپارچه 
مدیریت کنند
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سـامانه یـک بـازارگاه حمـل و  نقـل اسـت کـه در آن 

متقاضـی حمـل )صاحـب کاال(، شـرکت های حمـل  و  

نقل، رانندگان و گارگزاران حمل می توانند نسبت به 

دریافـت و ارائـه خدمـات مناسـب تر اقـدام کننـد. 

نیروی اجرایی »آی  بار« با بیش از 15 سـال سـابقه در 

صنایع فوالد، معدن، حمل  و  نقل و فناوری اطالعات، 

سامانه »آی بار« را طراحی کرده و مجوز های الزم در 

این حوزه را دریافت کرده اسـت. »آی  بار« به عنوان 

یـک راه حـل مطمئـن بـرای مسـائل حمـل  و  نقـل، بـه 

ذی نفعـان کمـک می کنـد تـا بـا امکانـات هوشـمند 

عـالوه بـر کاهـش هزینه هـای خـود از خدمـات بـاری 

بهره مند شـوند. اصلی ترین قابلیت هـای »آی  بـار« را 

می توان به صورت زیر برشمرد:

مدیریـت به  هنـگام عملیات لجسـتیک: 
آی  بـار بـه ذی نفعـان حمـل امـکان می دهـد کـه بـر 

وضع عملیات حمل و محموله های در جریان خود 

نظارت کنند.

مدیریـت یکپارچـه قراردادهـای حمـل: 
ضمن امکان عقد انواع قراردادهای حمل، می توان 

زمان بندی، کنترل محدودیت تسویه به ذی نفعان 

و اجتماعات رانندگان را مدیریت کرد.

کیـف  پول الکترونیک: این سـرویس به  منظور 
تسـهیل پرداخـت کرایـه حمـل بـار راه انـدازی شـده 

بـا فراهـم آوردن زیرسـاختی امـن، امـکان  اسـت و 

اتصال مستقیم به حساب بانکی صاحب عمده بار 

و تسویه با رانندگان را فراهم کرده است.

مدیریـت تسـهیم و پرداخـت کرایـه: در 
»آی  بار« تسهیم کرایه در دوره زمانی معین و انتقال 

اعتبار به کیف پول ذی نفعان ممکن شده است.

داشـبورد هوشـمند: بـا ارائـه ایـن سـرویس بـه 
صاحبـان عمـده بـار، امـکان مدیریـت حمـل بـار و 

دریافـت انـواع گزارش هـای مرتبـط بـا حمـل داده 

شده است.

یکپارچه سـازی بـا سـامانه های صاحب بار: 
و  مبـدا  باسـکول  بـه  سیسـتمی  اتصـال  بـار«  »آی  

مقصد و نیز سامانه های یکپارچه سازمانی صاحب 

بار را ممکن کرده است.

باشگاه رانندگان: سـامانه »آی  بار« بـرای جلب 
رضایـت راننـدگان، ایـن سـرویس را در دسـتور کار 

خدمـات  چارچـوب،  ایـن  در  و  اسـت  داده  قـرار 

متنوعی به رانندگان همکار ارائه می کند.

وی در خصوص اهمیت توسعه پایدار در حمل  

و نقل و بی رقیب بودن سـامانه مدیریت هوشـمند 

»آی  بار«، اذعان کرد: اسـاس شـکل گیری کسـب  و 

کار »آی  بـار« بـر ارائـه خدمـات لجسـتیک و حمل  و 

نقـل حـول سـه محـور اصلـی در مفهـوم پایـداری 

»Sustainability« یعنی »اقتصادی«، »اجتماعی« 

و »محیـط زیسـت« بـوده اسـت. به عبارتـی، در هر 

یـک از ایـن سـه حـوزه، مفاهیـم جدیـدی طراحـی و 

اجرا شـده اسـت تا چالش های موجود در آن ها را به 

طـوری کـه به ایجاد منفعت و خلـق ارزش نهایی به 

بازیگـران ایـن حوزه بینجامد، مرتفع کند. بنابراین، 

از این نظر هیچ نمونه داخلی برای سامانه مدیریت 

هوشمند حمل  و  نقل »آی  بار« وجود ندارد.

از سـوی دیگـر، ایـن سـامانه بـر اسـاس الگوهـای 

مرسوم در حوزه پلتفرم های بازار است. نمونه های 

موفق بین المللی در این حوزه ایجاد شده است که 

ارائـه خدمـات در حوزه هـای  بـه  تمرکـز هـر کـدام 

و  خدمـات  بـا  پلتفرم هـا  ایـن  اسـت.  اختصاصـی 

تسـهیالتی کـه بـرای کاربـران خـود ایجـاد می کنند، 

متمایـز می شـوند اما اصـول طراحی کلیه آن ها یکی 

اسـت و آن هـم حـول پلتفـرم بازارگاهـی اسـت. در 

سـال های اخیر نیز نمونه های داخلی زیادی در این 

حوزه ایجاد شـده اند. عموما سـامانه هایی که تمرکز 

خود را از ارائه خدمات پلتفرمی، به حذف بازیگران 

اصلی و یا ارائه نقش آن ها توسط سامانه خود شده اند، 

از توفیـق کمتری برخـوردار بوده انـد. »آی  بـار«، تمرکز 

اصلـی خـود را در ارائـه خدمـات هرچه بهتر به تمام 

اسـت کـه  ایـن حـوزه کـرده  بازیگـران  و  ذی نفعـان 

می تـوان گفـت دلیـل موفقیت نسـبی »آی  بار« نیز 

همین موضوع بوده است.

کالنتری، تاثیرگذاری سامانه »آی  بار« را در حوزه 
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صنایع معدنی و فلزی غیرقابل انکار دانست و اذعان 

کرد: در »آی  بار« عالقه مند به ارائه خدمات و ایجاد 

فضـای بهتـر هسـتیم. هـر صاحب عمده بـاری کـه از 

خدمـات این سـامانه اسـتفاده کـرده اسـت، عالقه ای 

نداشته است تا مجدد به شرایط قبلی بازگردد. دلیل 

اصلی این مسـئله آن اسـت که صاحبان عمده بار به 

واسـطه تمرکـز بـر حـوزه اصلـی فعالیت خـود، معموال 

بخـش حمـل  و نقـل را بـه عنـوان یک بخش بیرونـی از 

سیستم خود تلقی می کنند و اگر هم توجهی به این 

بخش دارند، محدود به تخصیص یک تیم اجرایی بر 

ایـن حـوزه بـرای پاسـخگویی بـه امـورات حـوزه حمـل 

اسـت امـا سـامانه »آی  بـار« در قامـت یـک سـامانه 

هوشـمند و بـا هـدف پوشـش کامل عملیـات حمل  و  

نقـل و نیـز لجسـتیک یـک سـازمان، هـر آن چیـزی کـه 

صاحبـان عمـده بـار از یک واحد هوشـمند و مسـتقل 

برای انجام عملیات حمل  و نقل از ثبت قراردادهای 

محموله گرفته تا تسویه و پرداخت کرایه به ذی نفعان 

حمل را نیاز داشته باشند، برطرف کرده است.

وی تصریـح کـرد: ایـن مسـئله به خصـوص برای 

صنایـع معدنـی و فـوالدی بـه شـدت مـورد توجـه 

اسـت. آنجایـی کـه صاحبـان صنایـع معدنـی نیـاز 

دارند تا کنترل کاملی بر فرایند حمل محموله های 

ابتـدای عملیـات بارگیـری محموله هـا از  خـود از 

مبـادی تـا انتهـای عملیـات تخلیـه بـه مقاصـد مـد 

واسـطه  بـه  باشـند. همچنیـن،  داشـته  خـود  نظـر 

حجـم بـاالی عملیـات حمـل  و نقل خـود نیازمند به 

یـک زیرسـاختی یکپارچه بـرای مدیریت یکپارچه و 

آنالیـن عملیـات حمـل خـود هسـتند. از طرفـی، بـا 

توجـه بـه باال بودن حجم تراکنش هـای روزانه حمل 

در صنایع معدنی، مسئله پرداخت به موقع کرایه 

بـه ذی نفعـان حمـل از جملـه راننـدگان، از اهمیـت 

فراوانـی برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه ایـن موضـوع بـر 

تضمیـن رسـیدن بـه موقع مـواد اولیه بـه صنایع اثر 

گرفتـن  نظـر  در  بـا  داشـت.  خواهـد  مسـتقیمی 

مالحظـات صاحبـان صنایع معدنـی در حوزه حمل  

سـامانه  در  منحصربه فـردی  قابلیت هـای  نقـل،  و 

مدیریـت هوشـمند »آی  بـار« بـرای پاسـخ بـه نیـاز 

صنایـع معدنـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه این 

عملیـات  مدیریـت  از:  اسـت  عبـارت  قابلیت هـا 

مدیریـت  حمـل،  قراردادهـای  مدیریـت  )شـامل 

عملیـات حمـل و مدیریـت عملیـات مالـی(، پایـش 

وضعیـت  لحظـه ای  پایـش  )شـامل  لحظـه ای 

ذی نفعـان، پایش لحظه ای موجـودی، پایش مکانی 

و  راننـدگان  مکانـی  پایـش  محموله هـا،  وضعیـت 

پرداختـی(،  کرایه هـای  وضعیـت  لحظـه ای  پایـش 

ارزیابی عملکرد ذی نفعان حمل، یکپارچه سـازی با 

سـامانه های صاحـب بـار )شـامل یکپارچه سـازی بـا 

سـامانه های درب و ورود، باسـکول، ERP و ...(، 

برنامه جذب، حفظ و ارتقای رانندگان است.

نوین ارزش؛ در یک قدمی 10 شرکت   
سرمایه گذار برتر حوزه  استارتاپ ها

چشـم انداز  خصـوص  در  ادامـه  در  کالنتـری 

شرکت، تصریح کرد: نوین  ارزش در تالش است که 

حـوزه   در  برتـر  سـرمایه گذار  شـرکت   10 زمـره    در 

اسـتارتاپ ها قـرار بگیـرد و به این منظـور در ماه های 

و  ایده پـردازی  هم اندیشـی،  هـدف  بـا  رو،  پیـش  

سـرمایه گذاری چندیـن رویـداد و سـمینار در حـوزه  

مسـائل اکوسیسـتم اسـتارتاپی برگـزار خواهد کـرد و 

همکاری  با مراکز نوآوری را گسترش خواهد بخشید 

و بـر توسـعه  بـازار »آی  بـار« و آغـاز فعالیت هـای تـازه  

پالس  ماد، متمرکز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نوآوران ابتکار احسان در پایان 

یـادآور شـد: کسـب  و کارهـای نویـن مسـیر خـود را در 

دنیـای نویـن پیـدا خواهنـد کـرد. مهـم ایـن اسـت که 

صاحبان عمده بار چه زمانی خود را به  روز کنند و از 

این خدمات به بهترین شـکل بهره گیرند. در دنیای 

نوین، پیشرو ها هستند که آینده را شکل می دهند و 

پیشروها باید آماده هرگونه تغییر و تسهیل باشند که 

الزمـه هـر رشـدی اسـتفاده بهینـه از ارزش هـای نویـن 

اسـت. مـا در »آی  بـار« در تـالش هسـتیم تـا نیازهـای 

روز صاحبان عمده بار را برطرف کنیم و با ارائه بهتر 

خدمـات کـه امـروزه بـه شـکل سـنتی در حـال انجـام 

انجـام  بـار را در  بـزرگ  هسـتند، دغدغـه صاحبـان 

درست و دقیق این فعالیت ها مرتفع سازیم. به امید 

روزی که بتوانیم در کنار تمامی این صنایع و با ارائه 

خدمـات مطمئـن بـه آن هـا، موجبـات رشـد و ارتقـای 

عملکرد آن ها را فراهم سازیم.

نوین ارزش در تالش 
است که در زمره 10 

شرکت سرمایه گذار برتر 
در حوزه استارتاپ ها قرار 
بگیرد و به این منظور در 
ماه های پیش رو، سمینار 

در حوزه مسائل اکوسیستم 
استارتاپی برگزار خواهد کرد
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