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هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی
سرمقاله

استراتژیک،  صنعت  یک  عنوان  به  کشور  آلومینیوم  صنعت 

جمله  از  که  است  بوده  مواجه  مختلفی  چالش های  با  همواره 

و  اشاره کرد. صنعت گران  انرژی  و  اولیه  تامین مواد  به  می توان 

فعاالن این حوزه، آگاهی کامل نسبت به معضل تامین آلومینا در 

بازارهای جهانی دارند و از سوی دیگر، بررسی ها حاکی از فرسودگی 

و راندمان پایین، کمبود سوخت نیروگاه ها و اتالف شبکه برق در 

حوزه انرژی کشور است. مشکالت موجود در صنعت آلومینیوم، 

دست اندرکاران این حوزه را بر آن داشته است تا به منظور توسعه و 

پیشرفت و همچنین رفع معضالت، اهتمام بیشتری به بومی سازی 

و خرید ساخت داخل بورزند که خوشبختانه اقدامات قابل توجهی 

طی سالیان اخیر در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد 

بزرگ  واحدهای  در  آلومینیوم  همچنین  و  بوکسیت  تولید  نیاز 

آلومینیومی انجام شده است.  

طبق آمار، استرالیا بزرگ ترین تولیدکننده بوکسیت در جهان 

است و کشورهای چین و گینه به ترتیب در رتبه های دوم و سوم 

تولید بوکسیت قرار دارند. میزان تولید جهانی آلومینا در سال ۲۰۲۱ 

نیز در حدود ۱4۰ میلیون تن ارزیابی شده است که در این میان، 

بزرگ ترین  تن،  میلیون   ۲۱ با  استرالیا  و  تن  میلیون   74 با  چین 

تولیدکنندگان این محصول به شمار می آیند. تولید آلومینا در ایران 

نیز توسط شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده آلومینا 

با ظرفیت حدود ۲4۰ هزار تن صورت می پذیرد که بر اساس طرح 

جامع آلومینیوم، ظرفیت تولید ۲7۰ هزار تن در افق ۱4۰4 برای آن 

در نظر گرفته شده است.

 بدیهی است که افزایش تولید آلومینا در کشور که در نهایت 

منجر به رشد تولید آلومینیوم نیز خواهد شد، مستلزم حمایت 

سری  یک  بومی سازی  راستای  در  ذی ربط  سازمان های  و  دولت 

شرایط  در  آن ها  واردات  امکان  که  خاص  تجهیزات  و  قطعات 

تحریمی وجود ندارد، است. در حالی که تحریم های ظالمانه علیه 

کشور روز به روز در حال افزایش است و امکان مراودات تجاری با 

کشورهای صنعتی و توسعه یافته وجود ندارد، توسعه بومی سازی با 

تکیه بر دانش و تجربه متخصصان و همچنین خرید ساخت داخل 

می تواند بیش از پیش اثرگذار واقع شود تا عالوه بر اشتغال زایی، از 

خروج ارز نیز جلوگیری به عمل آید. متاسفانه طی سالیان اخیر، 

نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات  برخی  بی رویه  واردات  شاهد 

آلومینیوم سازان کشور بوده ایم و برنامه ریزی مشخصی برای رونق 

بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صورت نپذیرفته بود. 

البته باید توجه داشت که برای مثال، امکان ساخت داخل قطعات 

مورد نیاز برخی صنایع مانند هوا و فضا، کشتی سازی و... وجود 

ندارد و در چنین شرایطی، واردات مقرون به صرفه تر خواهد بود اما 

صنایعی مانند آلومینیوم که خوشبختانه شاهد رشد و پیشرفت 

روزافزون در زمینه تکنولوژی و تولید محصوالت جدید آلومینیومی 

هستیم، می تواند زمینه ساز بومی سازی و همچنین رونق ساخت 

داخل شود که این اتفاق در گذر زمان رخ داده است.

که  شد  غافل  نیز  مسئله  این  از  نمی توان  وجود،  این  با 

متاسفانه عرضه شمش آلومینیوم در بورس کاالی ایران، به یکی 

به  کشور  آلومینیوم  صنعت  فعاالن  اخیر  روزهای  معضالت  از 

ویژه صنایع پایین دستی تبدیل شده است. رانت و انحصار ایجاد 

برای  را  اولیه  مواد  تامین  شرایط  صنعتی،  تاالر  این  در  شده 

پروفیل  ویژه  به  آلومینیومی  محصوالت  انواع  تولیدکنندگان 

دشوار ساخته و عرضه شمش در بورس با محدودیت همراه شده 

است. بدون شک این معضل، منجر به افزایش قیمت کاذب و 

بدنه  به  و  شد  خواهد  بازار  سطح  در  فروش  نامناسب  شرایط 

این صنعت  آلومینیوم آسیب خواهد زد. در حالی که  صنعت 

و  دانش  بر  تکیه  و  بومی سازی  با  را  پیشرفت  و  توسعه  مسیر 

همین  بر  و  است  گرفته  پیش  بوم  و  مرز  این  جوانان  تخصص 

اساس باید اقدامات و نظارت های کافی در زمینه عرضه شمش 

انجمن های  است  الزم  همچنین  پذیرد.  صورت  بورس  در 

تخصصی مانند سندیکای صنایع آلومینیوم ایران نیز با برگزاری 

با سازمان ها و مسئوالن دولتی،  نشست ها و جلسات تخصصی 

تولید  افزایش  تحقق  همچنین  و  معضالت  رفع  به  نسبت 

آلومینیوم بر اساس سند چشم انداز ۱4۰4 اقدام کنند.

 در مسیر توسعه و پیشرفت

هبت اهلل فاضلی
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

رقابت پذیری با حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی
 عبدالّله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

سـرمایه گذاری در بخش هـای مختلـف و متنوع سـازی منابـع درآمـدی، یکـی از راه هـای افزایـش سـود 
سـازمان ها بـه شـمار می آیـد. بـه همیـن سـبب، شـرکت ذوب روی اصفهـان بـه عنـوان یکـی از برتریـن 
شـرکت های فعـال در صنعـت روی کشـور نیـز در چنـد سـال اخیـر بـا اتخـاذ اسـتراتژی سـرمایه گذاری 
بلندمـدت در راسـتای دسـتیابی به اهـداف متعالی خـود، راه متفاوتی را از سـایر رقیبان خـود در پیش گرفته 
اسـت. سـرمایه گذاری در سـبد سـهام شـرکت های تحقیقاتی و عملیاتی فعـال در حوزه صنعـت روی، یکی 
از مهم تریـن اسـتراتژی های ایـن شـرکت محسـوب می شـود. علی  رغم اهمیت کسـب درآمد بیشـتر از این 
طریـق، شـرکت ذوب روی اصفهـان اهـداف مهم تـری را دنبـال می کنـد کـه می توانـد ایـن شـرکت را بـه 
اهـداف تولیـد و فـروش و ثبـات در بـازار نزدیک تر کنـد. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« گفت وگویـی را با عبـداهلل تیموری نیـا، مدیرعامل شـرکت ذوب روی اصفهان تـدارک دیده 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

به دنبال افزایش سودآوری هستیم  
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گفت و گوی ویژه

سیسـتماتیک و غیرسیسـتماتیک، اثرات مسـتقیمی 

روی اسـتراتژی های این شـرکت برای سـرمایه گذاری 

از جملـه دیدگاه هـا و اهـداف آن خواهـد داشـت. در 

ایـن شـرکت سـرمایه گذاری های بلندمـدت بیـش از 

سـرمایه گذاری کوتاه مـدت مـورد توجـه قـرار گرفتـه 

سـرمایه گذاری های  مهم  تریـن  از  یکـی  اسـت. 

سـهام  در  اصفهـان  روی  ذوب  شـرکت  بلندمـدت 

شـرکت ها اسـت که از جمله آن ها می توان به شـرکت 

تجاری و بازرگانی میناب، شرکت سوژمیران، شرکت 

بهپوران صفه، مجتمع سرب و روی انگوران و شرکت 

کانـی کربـن طبـس اشـاره کـرد. این شـرکت بـه تازگی 

در شـرکت کیمیـا فـراوران زرین کـه در زمینه فراوری 

کارخانه هـای  توسـعه  بهبـود  و  معدنـی  مـواد 

می دهـد،  انجـام  تحقیقـات  پرعیارسـازی 

هـدف  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  کـرده  سـرمایه گذاری 

شـرکت ذوب روی اصفهـان خریـد و فـروش سـهام 

شـرکت های نامبـرده و حتـی رسـیدن به سـود سـاالنه 

آن هـا نیسـت. در واقـع این شـرکت هدفی بلندمدت 

با پایداری بیشتری را دنبال می کند.

استفاده از خدمات شرکت های مذکور برای تهیه 

استراتژی شرکت ذوب روی اصفهان در   
اخیر  سالیان  طی  سرمایه گذاری  زمینه 

چیست؟
شرکت ذوب روی اصفهان، از جمله شرکت هایی 

اسـت کـه در سـال های اخیـر بـا اتخـاذ اسـتراتژی های 

جدیـد بـرای سـرمایه گذاری، هـدف مهمـی را دنبـال 

می کنـد. ایـن شـرکت اهـداف مدیریتـی مختلفـی را 

بـرای پیشـبرد فعالیـت خـود دنبـال می کنـد کـه از 

بـرای  اتخاذشـده  راهبردهـای  و  آن هـا  مهم تریـن 

دستیابی به اهداف می توان به افزایش سودآوری از 

طریق افزایش تولید و فروش، رقابت پذیری با حفظ و 

ارتقـای کیفیـت محصـوالت تولیـدی، چابک سـازی 

سـازمان و کاهـش هزینه  هـا از طریـق جـذب نیروهای 

متخصـص و تحصیل کـرده اشـاره کـرد. بدیهی اسـت 

بـه  مالـی  تامیـن  نیازمنـد  اهـداف،  ایـن  تحقـق  کـه 

روی  ذوب  شـرکت  کـه  اسـت  مختلـف  شـیوه های 

اصفهان با نگرشی متفاوت به این مقوله مهم، سعی 

در دسـتیابی بـه اهـداف خـود در کلیـه حوزه هـا از 

جمله سرمایه گذاری دارد. این شرکت یکی از فعاالن 

صنعت روی با ماهیت تولیدی اسـت و ریسـک های 

مواد اولیه تولید، توسعه مقیاس تحقیقاتی و تسهیل 

بازارهـای فـروش، اهـداف مدنظـر شـرکت ذوب روی 

اصفهان اسـت زیرا با این اسـتراتژی، شـرکت به هدف 

اصلـی خـود یعنی تولیـد و فروش نزدیک تر می شـود و 

در بـازار رقابتـی بـه جایـگاه بـا ثبات تـری می رسـد. بـه 

عبارتـی دیگـر، دیـدگاه و هـدف شـرکت ذوب روی 

اصفهان در بعد سرمایه گذاری بلند مدت است و به 

عنـوان یـک واحـد تولیـدی روشـی کامـال متفـاوت از 

شـرکت های سـرمایه گذاری را اجـرا می کنـد امـا در 

نهایت اسـتراتژی سـرمایه گذاری بلندمدت با هدف 

ایـن  پایـدار انجـام می شـود. بنابرایـن،  کسـب سـود 

شرکت با هدف حداکثر کردن ارزش شرکت به مسیر 

خـود ادامـه خواهد داد. بدیهی اسـت که در راسـتای 

توجـه  بـا  و  بلندمـدت شـرکت  اهـداف  بـه  رسـیدن 

صالح دید هیئت مدیره، اگر در آینده سرمایه گذاری 

در شـرکتی بـا خدمـات مرتبـط بـا شـرکت ذوب روی 

اصفهـان بتوانـد منجـر بـه سـوق دادن هرچـه بیشـتر 

شـرکت در نیل به اهداف شـود، این اسـتراتژی دوباره 

اجرا و مدیریت خواهد شد. عاله براین، شرکت ذوب 

روی اصفهان خود سرمایه پذیر 3۰۰ هزار نفر سهام دار 
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در سراسـر کشـور و حتـی بـا مقیـاس فرامرزی اسـت و 

تمامـی اسـتراتژی های اکتسـابی ایـن شـرکت تاکنـون 

همسو با هدف سرمایه گذاران بوده است و در آینده 

نیـز چنیـن خواهـد بـود زیـرا در نهایـت ارزش شـرکت 

ذوب روی اصفهـان در تابلـوی بـورس کاالی کشـور 

بیانگر ارزش بازار آن است و هدف نهایی این شرکت 

سـرمایه گذاری های  جملـه  از  تصمیمـات  تمـام  در 

سـرمایه گذاری  رسـاندن  حداکثـر  بـه  مربوطـه 

سهام داران خواهد بود.

صنعت روی کشور طی سالیان اخیر با چه   
نوساناتی همراه بوده است؟

اساسا صنعت روی در کشور به دلیل وجود 

مقادیر بسیار زیاد کنسانتره تولیدی طی چند دهه 

در انبار تولیدکننده شکل گرفت و گسترش یافت 

اما بعد از گذشت چند سال، با اتمام این ذخایر و 

فرآوری  و  استخراج  حلقه های  اینکه  به  توجه  با 

همگام با حلقه ذوب رشد نکرده بودند، واحدهای 

ذوب  به دلیل رویارویی با مشکل کمبود و گرانی 

به  ناچار  یا  و  کشانده  تعطیلی  به  یا  کنسانتره 

بعد،  مدتی  البته  شدند.  خام  خاک  از  استفاده 

تهیه همین خوراک خام نیز خود به مشکل تبدیل 

اساس  بر  سهمیه هایی  فعال،  واحدهای  برای  و 

ظرفیت پروانه بهره برداری تعیین شد. با گذشت 

زمان این سهمیه بندی ها نیز حواشی زیادی ایجاد 

کرد و باعث مناقشات دائم بین گیرندگان سهمیه 

و شرکت توزیع کننده شد. اتفاق دیگری که ضربه 

بعدی را بر پیکر این صنعت جوان وارد کرد، ریزش 

بی سابقه در دیواره و پله های معدن انگوران در 

پاییز سال ۱3۸5 بود. کارشناسان و متخصصان از 

مدت ها قبل، این حادثه تلخ را پیش بینی کرده و 

حال،  این  با  بودند.  داده  هشدار  آن  درباره  

توجه  این هشدارها  به  باید  آنچنان که  متاسفانه 

نشد تا زمانی که در نهایت ریزش اتفاق افتاد و 

معدن عمال تا سال ها غیرفعال ماند و یا با ظرفیت 

بسیار پایین به فعالیت ادامه داد. این مسئله به 

معنای قطع شدن و یا کاهش بی سابقه سهمیه های 

که  کشاند  جایی  به  را  کار  و  بود  تعیین شده 

باطله های جمع شده در مجاورت معدن به عنوان 

خاک سهمیه ای با عناوین جدید و گوناگون بین 

روز  آن  از  شد.   توزیع  ذوب کننده  واحدهای 

از نظر  اولیه در کشوری که  تهیه ماده  تاکنون، 

معادن سرب و روی در جهان صاحب رتبه و نام به 

شمار می آید، تبدیل به یک معضل اساسی شده 

از سرمایه های مالی،  قابل توجهی  است. بخش 

انسانی، فکری و ابزاری زیادی که می توانند در 

زمینه ارزآوری، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده تاثیر 

بسزایی داشته باشند، در انتظار تامین خوراک، 

عالوه براین  مانده اند.  بالتکلیف  و  بی استفاده 

همان  گذشته،  سال  ابتدای  از  مشکالت، 

شرکت  و  شده اند  قطع  نیز  نیم بند  سهمیه های 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران که متولی توزیع 

سهمیه ها بوده است، انواع ماده معدنی پایه سرب 

و روی را با قیمت هایی صرفا در بازار بورس کاال 

عرضه می کند که بنا به اظهار عموم تولیدکنندگان 

خرد و کالن، فاقد توجیه اقتصادی برای تولید فلز 

سال های  طی  معدنی،  خاک  از  گذشته  است. 

اخیر، مواد افزودنی نیز در بازار با کمبود و افزایش 

قیمت مواجه شده اند؛ به نحوی که فاصله قیمت 

تمام شده شمش با قیمت فروش روز به روز کاهش 

افزایش ۱3  به  میان می توان  این  از  است.  یافته 

برابری  هفت  سولفوریک،  اسید  قیمت  برابری 

قیمت پرمنگنات پتاسیم، 6 برابری قیمت آهک 

حدود  همین  در  افزودنی  مواد  سایر  و  هیدراته 

اشاره کرد.

رفع    جهت  شما  پیشنهادی  راهکارهای 
چالش های موجود در این صنعت چیست؟

صنعت روی در ایران عمدتا و عمال غیردولتی 

به صورت  آن  اکثر دست اندرکاران  و  است  بوده 

خصوصی فعالیت داشته اند و بی شک از هیچ  یک 

و  دستگاه ها  و  دولت  به  وابستگی  امتیازات  از 

همین  به  نبرده اند.  بهره ای  دولتی  سازمان های 

از  بهره برداری  امتیاز  که  می رود  انتظار  منظور، 

منابع اصلی و معتبر تامین خوراک کارخانه ها که 

معادن سرب و روی بزرگ کشور  هستند، با پیروی 

از سیاست کاهش تصدی گری دولتی که از اصول 

نحو  به  می شود،  محسوب  نیز  اساسی  قانون 

شرکت ذوب روی 
اصفهان خود سرمایه پذیر 
300 هزار نفر سهام دار 
در سراسر کشور و حتی 
با مقیاس فرامرزی است 
و تمامی استراتژی های 
اکتسابی این شرکت 
تاکنون همسو با هدف 

سرمایه گذاران بوده است
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نفع تولیدکننده پایین نرفته است. این موضوع در 

ارز  بودن  چندنرخی  از  ناشی  زیان  همان  واقع 

محسوب می شود که بنگاه های اقتصادی معتبر و 

متمکن به قانون را در تنگنا قرار داده است؛ در 

حالی که دست واسطه ها و بنگاه های زیرزمینی را 

گذاشته  باز  غیرمتعارف  سودهای  کسب  در 

است.  در چنین شرایطی، استفاده از ارز حاصل از 

صادرات برای ورود اقالم مورد نیاز و تحقیق در 

و  افزودنی  و  اولیه  مواد  از  بهینه  استفاده  زمینه 

حتی استفاده از آن در زمانی که پسماند خوانده 

می شد، به عنوان بخشی از مواد اولیه )خصوصا 

که  راهکارهایی اند  جانبی(،  محصوالت  برای 

می توانند آسیب پذیری را به حداقل برسانند و بقا 

و سودآوری واحد را تضمین کنند.

کالم پایانی  
از آنجایی که در صنعت روی، قیمت فروش 

است،  تولیدکنندگان  اراده  از  خارج  محصول 

شرکت ذوب روی اصفهان باید تمام تالش خود را 

بر کاهش بهای تمام شده متمرکز کند. از آنجایی 

سایر  و  بازار  تابع  نیز  اولیه  مواد  قیمت  که 

قیمت هاست، بیشترین تالش این شرکت معطوف 

طریق  از  اولیه  مواد  مصرف  کاهش  به 

مناسب در اختیار کارخانه های تولید سرب و روی 

این کارخانه ها  برای  ابتدا  امر در  این  قرار گیرد. 

و  می کند  ایجاد  خوراک  تامین  برای  اطمینانی 

سپس این معادن، با قرار گرفتن در اختیار بخش 

بگیرند.  بیشتری  رونق  می توانند  خصوصی، 

معدن  رونق  وعده  از  طوالنی ای  سال های 

مهدی آباد یزد گذشته است. تصمیم چنین بود که 

مواد معدنی آن در اختیار تولیدکنندگان روی قرار 

داده شود اما متاسفانه این وعده ها و امیدها در 

رنگ  دولتی،  نهاد های  و  سازمان ها  کشاکش 

باخته اند و فراموش شده اند. اصوال صنعت تولید 

و  است  شده  بومی   صنعت  یک  کشور  در  روی 

عمده مواد اولیه و افزودنی و ماشین آالت آن در 

داخل کشور تولید می شود )به استثنای بعضی از 

اقالم که در زمره »high tech« قرار می گیرند(. 

درصد   9۰ از  بیش  که  گفت  می توان  واقع  در 

نیازهای تولید از بازار های داخل تامین می شود. 

تولیدی  روی  شمش  عمده  است  حالی  در  این 

داخل کشور صادر می شود و ارزآوری قابل توجهی 

به همراه داشته است. شرکت ذوب روی اصفهان 

در سال قبل به تنهایی نزدیک به ۲5 میلیون دالر 

یقینا  بانکی کرده است.  ارز وارد کشور و شبکه 

هیچ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی ای نمی تواند 

ادعا کند که شرایط تحریمی بر فعالیت آن تاثیری 

نگذاشته است. با این حال، در مورد این صنعت به 

طور خاص، افزایش بی سابقه نرخ ارز در یک بازه 

زمانی کوتاه و نیز چندنرخی بودن آن تاثیرگذارترین 

عامل بوده است. در نگاه اول، شاید چنین به نظر 

برسد که افزایش نرخ ارز قیمت فروش شمش را 

روز  قیمت  با  و منطبق  آمریکا  اساس دالر  بر  که 

نفع  به  این  و  داده  افزایش  است،   »LME«

تولیدکننده بوده است. با این حال، وقتی به این 

مواد  تامین  هزینه های  که  کنیم  توجه  واقعیت 

اولیه، ماشین آالت و قطعات به مراتب بیش از این 

از  ارز حاصل  این دلیل که  )به  افزایش داشته اند 

صادرات باید عینا در سیستم بانکی با نرخ نیما 

مبادله شود اما مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات 

آزاد  ارز  قیمت  اساس  بر  آزاد  بازار  در  عمل  در 

به  ترازو  کفه  که  درمی یابیم  می شوند(،  فروخته 

تکنولوژی های جدید و توجه به راهکارهای افزایش 

است.  بازیافت  فناوری های  همچنین  و  راندمان 

عالوه بر اینکه مهم ترین مزیت نسبی شرکت ذوب 

روی اصفهان استفاده از تکنولوژی کوره های ولز 

برای استفاده از خاک های معدنی کم عیار است 

که قیمت پایین تری دارند، می توان به پروژه ها و 

کاهش  منظور  به  که  کرد  اشاره  نیز  برنامه هایی 

در  هستند.  اجرا  حال  در  تولید  تمام شده  بهای 

اصفهان،  روی  ذوب  شرکت  در  نخست،  وهله 

که  می کند  تغییر  نحوی  به  اولیه  خوراک  بافت 

کمترین نیاز را به مواد افزودنی برای لیچ و تصفیه 

برق  تامین  پروژه  شرکت،  این  در  باشد.  داشته 

سهم  کاهش  و  تولید  افزایش  برای  داخلی 

هزینه های ثابت در تولید انجام خواهد  شد. در 

روی  ذوب  شرکت  ریخته گری  و  ذوب  قسمت 

کوره  جای  به  القایی  ذوب  کوره  از  نیز  اصفهان 

در  راندمان  تا  می شود  استفاده  فسیلی  سوخت 

واحد تولید افزایش یابد. در پایان، باید اشاره کرد 

که این واحد صنعتی به فعالیت های مذکور برای 

و  نکرده  بسنده  تولید  تمام شده  بهای  کاهش 

جست وجو برای معادن مناسب و قابل بهره برداری 

و خرید این معادن را نیز در دستور کار خود قرار 

داده است.
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فــوالدفــوالد

ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت ریخته گری

رشد 11 درصدی درآمد »فخوز« 

افزایش 49 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش »ارفع«

بررسی تعرفه های اقلیم محور بر فوالد چین
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ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت ریخته گری
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی زر افروز صفاهان مطرح کرد:

مدیرعامل شـرکت فنی مهندسـی زر افروز صفاهان، تولیدکننده قطعـات چدنی گفت: ریخته گری، 
یـک صنعت هزینه بر به شـمار می آید کـه درآمد مطلوب نیز از فعالیت در این صنعت حاصل نمی شـود. 
بر همین اسـاس سـرمایه گذاری در آن با ریسـک باالیی همراه بوده اسـت و به نظر می رسـد خرید و 

فروش مواد اولیه مورد نیاز مانند فروآلیاژها از تولید محصول نهایی مقرون به صرفه تر باشد.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  چترایی  مهدی   

بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 

کرد: حدود ۲۰ سال است که فعالیت خود را 

و  )داکتیل(  نشکن  ریخته گری چدن  زمینه  در 

و  کرده ایم  آغاز  فوالد  همچنین  و  خاکستری 

سفارش  به  بسته  را  فوالدی  و  چدنی  قطعات 

مشتری در ابعاد مختلف تولید می کنیم.

آهنی،  افزود: سفاله چدنی و ضایعات  وی 

عمده مواد اولیه مورد نیاز مجموعه است که 

فروآلیاژها،  انواع  تامین  نیازمند  آن،  کنار  در 

گرافیت و کربن نیز هستیم. تامین این مواد از 

قیمت،  نوسان  و  می پذیرد  صورت  آزاد  بازار 

تامین  در  هم  که  است  چالشی  مهم ترین 

ضایعات و هم فروآلیاژها با آن مواجه هستیم. 

ضایعات  قیمت گذاری  که  است  حالی  در  این 

بازار  اساس موجودی  بر  آهنی و سفاله چدنی 

به  دسترسی  که  زمانی  و  می پذیرد  صورت 

چدن  ریخته گری  رونق  دنبال  به  چدن  سفاله 

خاکستری در بازار با اخالل همراه می شود، با 

سفاله  می شویم.  مواجه  اولیه  مواد  کمبود 

چدنی، از پلیسه های باقی مانده از تراش کاری 

لنگ،  میل  مانند  خودرویی  مختلف  قطعات 

دست  به  و…  آب  پمپ  سرسیلندر،  رینگ، 

می آید که تامین آن، به حجم تولید در واحدهای 

تراش کاری بستگی دارد.

تولید سفارش محور قطعات چدنی   
و فوالدی

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی زر افروز 

در  خوبی  سابقه  از  اینکه  بیان  با  صفاهان 

برخوردار  چدنی  قطعات  تولید  و  ریخته گری 

هستیم، عنوان کرد: واقعیت امر این است که 

خوشبختانه مشکل خاصی در زمینه تولید طی 

تامین  شاید  و  نداشته ایم  جاری  سال  ماهه   9

سرمایه در گردش گاهی شرایط تولید را دشوار 

نیز  معضل  این  رفع  دنبال  به  که  است  کرده 

فوالدی  و  چدنی  قطعات  انواع  تولید  هستیم. 

در  شرکت فنی مهندسی زر افروز صفاهان، بر 

اساس سفارش مشتری صورت می پذیرد و هر 

زمان که از مشتریان سفارش تولید قطعات را 

جهت  را  خود  تالش  تمام  کرده ایم،  دریافت 

تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد به کار 

پمپ  شامل  می تواند  قطعات  این  گرفته ایم. 

چدنی،  و  فوالدی  شمش  آسانسور،  وزنه  آب، 

و…  سنگین  و  سواری  خودروهای  چرخ  کاسه 

باشد و گاهی اوقات ممکن است تولید خود را 

به یک شرکت خودروساز اختصاص دهیم.

چترایی در ارتباط با اهمیت نیروی انسانی 

کمبـود  کـرد:  مطـرح  ریخته گـری،  صنعـت  در 

تنهـا  نـه  کـه  اسـت  چالشـی  انسـانی،  نیـروی 

فعـاالن صنعـت ریخته گـری بلکـه اکثـر صاحبـان 

نـرم  پنجـه  و  دسـت  آن  بـا  صنعتـی  مشـاغل 

تجهیـز  بـا  می تـوان  را  معضـل  ایـن  می کننـد. 

نیـروی  نبـود  و  کـرد  برطـرف  تولیـد  خطـوط 
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انسـانی، نبایـد بـه تولیـد آسـیب وارد کنـد. مـا 

انسـانی  نیـروی  حفـظ  دنبـال  بـه  همـواره 

در  کـه  بوده ایـم  غیرمتخصـص  و  متخصـص 

صـورت بـروز کوچک تریـن مشـکل نیـز  تذکرات 

الزم را بـه مجموعـه افـراد شـاغل در مجموعـه 

داده ایم و اگر احسـاس کنیم که نیروی انسـانی 

از تمرکـز و دقـت الزم جهـت فعالیـت در خـط 

تولید برخوردار نیسـت، نسـبت به جذب افراد 

در  اتفـاق  ایـن  کـه  می کنیـم  اقـدام  جدیـد 

مجموعه نیز رخ داده است.

وی در ادامه به استفاده از کوره های القایی 

فوالدی  و  چدنی  قطعات  انواع  تولید  جهت 

یک  و  تنی  پنج  کوره  یک  گفت:  و  کرد  اشاره 

کوره 5۰۰ کیلوگرمی را جهت ریخته گری انواع 

کار  به  قرار  کارگاه  محوطه  در  قطعات 

ریخته گری،  که  داشت  توجه  باید  گرفته ایم. 

یک صنعت هزینه بر به شمار می آید و از سوی 

این  در  فعالیت  از  مطلوب  درآمد  نیز  دیگر 

اساس  همین  بر  نمی شود.  حاصل  صنعت 

سرمایه گذاری در این صنعت با ریسک باالیی 

از  چندانی  سود  است  ممکن  و  بوده  همراه 

سرمایه گذاری های میلیاردی نیز حاصل نشود.

خرید و فروش مواد اولیه، سودآورتر   
از تولید محصول

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی زر افروز 

صفاهان در همین راستا ادامه داد: حقیقت امر 

این است که ما، شیفته تولید هستیم و بیشتر 

لحظات عمر خود را در کارگاه های ریخته گری 

فروش  امکان  دیگر،  سوی  از  کرده ایم.  سپری 

کارگاه و در ادامه فعالیت در حوزه بازرگانی و 

قطعات  تولید  نیاز  مورد  اولیه  مواد  فروش 

نیز وجود  به ویژه فروآلیاژها  چدنی و فوالدی 

ندارد تا بتوانیم به سودآوری خوبی دست پیدا 

کنیم. در حال حاضر، خرید و فروش مواد اولیه 

صرفه تر  به  مقرون  نهایی  محصول  تولید  از 

است اما عالقه به تولید، سبب شده است که 

به مسیر خود در این زمینه ادامه دهیم. البته 

تولید  با  که  هستند  افرادی  داشت  توجه  باید 

همین  در  پایین  تناژ  در  خاص  محصوالت 

درآمد  و  سودآوری  به  ریخته گری  صنعت 

مطلوبی دست یافته اند که این مسئله مستلزم 

است.  صنعت  این  در  رقابت پذیری  توانایی 

چترایی با بیان اینکه شرایط بازار طی ماه های 

کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  مناسب  اخیر 

قطعات  ریخته گری  بازار  شرایط  خوشبختانه 

روزهای  ما  و  است  مناسب  فوالدی  و  چدنی 

بسیار دشوارتری را نسبت به وضعیت کنونی 

در  کرده ایم.  سپری  صنعت  این  بر  حاکم 

روزهای بحرانی اقتصادی، همچنان کوره های 

ادامه  تولید  به  و  نگه داشته ایم  را روشن  خود 

فوالد  و  چدن  ریخته گری  صنعت  داده ایم. 

منطقه  سطح  در  خوبی  جایگاه  از  ایران، 

برخوردار است و مشتریان فرانسوی، به دنبال 

اما متاسفانه  ما هستند  تولیدی  خرید قطعات 

به عمل  تولیدکنندگان  از  دولت هیچ حمایتی 

در  تزلزل  باعث  مسئله  همین  و   نمی آورد 

جایگاه کشور در جهان شده است.

که  حالی  در  مثال،  برای  داد:  ادامه  وی 

حدود چهار سال پیش در مناقصه سازمان آب 

 ۸۰۰ شدیم،  برنده  فاضالب  دریچه های  برای 

میلیون تومان هزینه کردیم و در حالی که این 

امر باید به صورت نقدی انجام می شد، اوراق 

مشارکت چهار ساله در اختیار ما قرار گرفت 

وجه  هیچ  به  سال،  چهار  گذشت  از  پس  که 

سودآور نبود. خوشبختانه تا به امروز نسبت به 

اخذ تسهیالت اقدام نکرده ایم و افرادی هم که 

موفق به دریافت وام شده اند، به هیچ وجه از 

این مسئله راضی نیستند.

 اقساط کوتاه مدت با سود باال و اخذ سند 

جمله  از  وثیقه،  عنوان  به  معتبر  شهری  ملک 

مواردی است که دریافت تسهیالت را بیش از 

نیز  علت  همین  به  و  است  کرده  دشوار  پیش 

را  وام  اخذ  قید  تولیدکنندگان،  از  بسیاری 

زده اند.

این فعال صنعت ریخته گری در پایان یادآور 

این مشکالت،  تمامی  با وجود  امیدواریم  شد: 

و  دهیم  ادامه  خود  مسیر  به  بتوانیم  همچنان 

صنعت ریخته گری نیز به افق های روشنی در 

آینده دست پیدا کند.
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جمـع درآمد فروش داخلی و صادراتی شـرکت فوالد خوزسـتان در 9 ماه امسـال، بـه 366 هزار 
و 866 میلیارد و 247 میلیون ریال رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 11 
درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال 1400، توانسـته بود 330 هـزار و 590 

میلیارد و 528 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خوزستان علی رغم 

توانست  فوالد،  جهانی  بازارهای  بر  حاکم  رکود 

عملکرد مناسبی را در زمینه فروش محصوالت خود 

به ویژه بیلت و بلوم در 9 ماه سال ۱4۰۱ بر جای 

گذارد و به نظر می رسد موفقیت های »فخوز« تا 

پایان سال ادامه خواهد داشت.

 رشد 49 درصدی تولید بیلت و بلوم  
فوالد  شرکت  که  می دهد  نشان   ۱ نمودار 

خوزستان توانسته است در 9 ماه سال جاری، یک 

میلیون و 655 هزار و ۱۰7 تن بیلت و بلوم تولید کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

حاکی از رشد 49 درصدی است. این شرکت در 9 

ماه سال پیش، موفق به تولید یک میلیون و ۱۱۲ هزار 

و ۲46 تن بیلت و بلوم شده بود. »فخوز« در 9 ماه 

تن اسلب  امسال، یک میلیون و 5۲ هزار و ۸54 

تولید کرده است. این شرکت طی 9 ماه سال ۱4۰۰، 

یک میلیون و 3۰7 هزار و ۸۸7 تن اسلب تولید کرده 

بود.در شرکت فوالد خوزستان طی 9 ماه سال ۱4۰۱، 

چهار میلیون و ۲۱7 هزار و 99 تن گندله تولید شده 

است. این شرکت در 9 ماه سال قبل، چهار میلیون 

و ۲33 هزار و ۸۲9 تن گندله تولید کرده بود.

»فخوز« طی 9 ماه امسال، توانست دو میلیون 

و 79۱ هزار و ۸73 تن آهن اسفنجی تولید کند که 

این میزان با افزایش ۸ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در 9 

ماه سال قبل، دو میلیون و 57۲ هزار و ۱66 تن آهن 

اسفنجی تولید کرده بود. جمع تولید محصوالت 

به 9  شرکت فوالد خوزستان در 9 ماه سال ۱4۰۱، 

میلیون و 7۱6 هزار و 933 تن رسید که این میزان 

نشان از رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال پیش دارد. این شرکت در 9 ماه سال گذشته، 

توانسته بود 9 میلیون و ۲۱6 هزار و ۱۲۸ تن محصول 

تولید کند.

 

رشد 124 درصدی فروش گندله »فخوز«  
نمودار ۲ حاکی از آن است که شرکت فوالد 

خوزستان توانست در 9 ماه امسال، 9۰7 هزار و 3۲7 

رشد 11 درصدی درآمد »فخوز« 
در پایان 9 ماه امسال به وقوع پیوست؛
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تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند 

که این میزان حاکی از رشد 7۰ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته است. این شرکت در 9 

ماه سال ۱4۰۰، موفق شده بود 53۲ هزار و 5۲4 تن 

بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد. »فخوز« در 

9 ماه سال جاری، 6۲۸ هزار و 34۲ تن اسلب را در 

بازارهای داخلی فروخت که این میزان، حاکی از 

رشد 5۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

است. این شرکت در 9 ماه سال پیش، 4۱3 هزار و 

۸۱9 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان در 9 ماه سال جاری، توانست 

بازارهای  در  را  اسفنجی  آهن  تن  و 699  هزار   47

داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به 

نشان  را  رشد  درصد   ۱۱ قبل،  سال  مشابه  مدت 

می دهد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 4۲ 

هزار و ۸36 تن آهن اسفنجی فروخته بود. میزان 

فروش داخلی گندله در »فخوز« طی 9 ماه امسال، 

به ۲4۲ هزار و ۱۸۰ تن رسید که این میزان نشان از 

رشد ۱۲4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱4۰۰ 

دارد. این شرکت، ۱۰7 هزار و 959 تن گندله در 9 ماه 

سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود. جمع 

فروش داخلی محصوالت »فخوز« طی 9 ماه سال 

۱4۰۱، به یک میلیون و ۸۲5 هزار و 54۸ تن محصول 

رسید که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

این  از رشد 66 درصدی است.  قبل، حاکی  سال 

یک  بود  توانسته  گذشته،  سال  ماه   9 در  شرکت 

میلیون و 97 هزار و ۱3۸ تن محصول در بازارهای 

داخلی به فروش برساند.شرکت فوالد خوزستان در 

9 ماه امسال، موفق به فروش 67۲ هزار و ۱7۰ تن 

بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد که این میزان 

با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ،۱4۰۰ سال  ماه   9 در  »فخوز«  است.  بوده  همراه 

توانسته بود 59۸ هزار و 5۱3 تن بیلت و بلوم را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند. »فخوز« در 9 

ماه سال جاری، 36۰ هزار و 63۰ تن اسلب را روانه 

بازارهای صادراتی کرد .این شرکت در 9 ماه پارسال، 

734 هزار و 5۱ تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی 

فوالد  شرکت  صادراتی  فروش  جمع  بود.  کرده 

خوزستان در 9 ماه سال ۱4۰۱، به یک میلیون و 57 
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هزار و 777 تن محصول رسید. این شرکت در 9 ماه 

سال گذشته، توانسته بود یک میلیون و 35۰ هزار و 

۲۱3 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش 

برساند. فوالد خوزستان توانست طی 9 ماه امسال، 

یک میلیون و 579 هزار و 497 تن بلوم و بیلت در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این 

میزان، نشان از رشد 39 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دارد. این شرکت در 9 ماه سال 

۱4۰۰، توانسته بود در مجموع یک میلیون و ۱3۱ 

هزار و 37 تن بلوم و بیلت بفروشد.»فخوز« موفق 

شده است در 9 ماه سال جاری، 9۸۸ هزار و 97۲ تن 

فروش  به  و صادراتی  داخلی  بازارهای  در  اسلب 

برساند. این شرکت در 9 ماه سال ۱4۰۰، توانسته بود 

یک میلیون و ۱47 هزار و ۸7۰ تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

محصوالت  صادراتی  و  داخلی  فروش  جمع 

»فخوز« در 9 ماه سال ۱4۰۱، به دو میلیون و ۸۸3 

هزار و 3۲5 تن رسید که این میزان در هم سنجی با 

داشته  رشد  درصد   ۱۸ قبل،  سال  مشابه  مدت 

است. این شرکت در 9 ماه سال گذشته، توانسته 

محصول  تن   35۱ و  هزار   447 و  میلیون  دو  بود 

بفروشد.

 

رشد 59 درصدی درآمد داخلی »فخوز«  
همان  طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در 9 ماه سال ۱4۰۱ 

از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، ۱۲5 

هزار و 45۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال درآمد کسب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سال قبل، ۸5 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در 9 ماه سال ۱4۰۰، توانسته بود با فروش بیلت و 

بلوم در بازار داخلی، 67 هزار و 79۱ میلیارد و 9۸6 

میلیون ریال درآمد داشته باشد.»فخوز« در 9 ماه 

نخست سال جاری، ۸7 هزار و ۲۲ میلیارد و 393 

میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد 

داشت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 3۲ درصد رشد داشته است. این شرکت در 9 

 ۱۰9 و  میلیارد   ۸۱6 و  هزار  گذشته، 65  سال  ماه 

میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فوالد خوزستان در 9 ماه امسال از فروش گندله در 

بازارهای داخلی، هفت هزار و 3۱7 میلیارد و 665 

این  که  است  کرده  کسب  درآمد  ریال  میلیون 

میزان، نشان از رشد 9۱ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دارد. این شرکت در مدت مشابه 

سال پیش، سه هزار و ۸۲6 میلیارد و ۸66 میلیون 

ریال درآمد از فروش داخلی گندله داشت.»فخوز« 

با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی طی 9 ماه 

سال جاری، چهار هزار و ۱9۲ میلیارد و 477 میلیون 

ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته، ۱7 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شرکت در 9 ماه سال پیش، توانسته 

ریال  میلیون  و ۲۱3  میلیارد  و 5۸9  بود سه هزار 

داخلی  بازار  در  اسفنجی  آهن  فروش  از  درآمد 

داشته باشد. جمع درآمد شرکت فوالد خوزستان از 

فروش داخلی محصوالت طی 9 ماه سال ۱4۰۱، به 

۲۲3 هزار و 9۸3 میلیارد و 746 میلیون ریال رسید 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 59 

درصد رشد داشته است. این شرکت در 9 ماه سال 

و ۱74  و ۲4 میلیارد  بود ۱4۱ هزار  توانسته   ،۱4۰۰

از فروش داخلی محصوالت  میلیون ریال درآمد 

خود داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی 9 ماه امسال، موفق 

به کسب درآمد ۸7 هزار و ۱۱ میلیارد و 6۲۲ میلیون 

این  بلوم شد که  از محل صادرات بیلت و  ریال 

میزان حاکی از رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال پیش است. این شرکت طی 9 ماه سال 

۱4۰۰، درآمد 7۸ هزار و 3۰۱ میلیارد و 3۲5 میلیون 

است.  داشته  بلوم  و  بیلت  صادرات  از  ریالی 

»فخوز« در 9 ماه سال جاری، موفق شد 53 هزار و 

۸۸3 میلیارد و ۲4۸ میلیون ریال درآمد از فروش 

این  باشد.  داشته  صادراتی  بازارهای  در  اسلب 

شرکت طی 9 ماه سال قبل، توانسته بود ۱۰9 هزار و 

۸55 میلیارد و 3۱6 میلیون ریال اسلب در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.شرکت فوالد خوزستان 

و ۸۸۲  هزار   ۱4۲ جاری،  سال  ماه   9 در  توانست 

صادرات  از  درآمد  ریال  میلیون   5۰۱ و  میلیارد 

محصوالت خود داشته باشد. این شرکت در 9 ماه 

ابتدایی پارسال، ۱۸9 هزار و 566 میلیارد و 354 

از صادرات محصوالت خود  میلیون ریال درآمد 

کسب کرده بود. درآمد حاصل از فروش بیلت و 

بلوم شرکت فوالد خوزستان در بازارهای داخلی و 

صادراتی طی 9 ماه سال جاری، به ۲۱۲ هزار و 46۲ 

میلیارد و ۸33 میلیون ریال رسید که این میزان در 

درصد   45 پیش،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در 9 

ماه سال قبل، ۱46 هزار و 93 میلیارد و 3۱۱ میلیون 

داشته  بلوم  و  بیلت  فروش  از   درآمد  ریال 

باشد.»فخوز« در 9 ماه سال جاری، توانست ۱4۰ 

هزار و 9۰5 میلیارد و 64۱ میلیون ریال اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فوالد 

خوزستان در 9 ماه سال گذشته، ۱75 هزار و 67۱ 

میلیارد و 4۲5 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.جمع درآمد 

فروش داخلی و صادراتی شرکت فوالد خوزستان 

در 9 ماه امسال، به 366 هزار و ۸66 میلیارد و ۲47 

با  مقایسه  در  میزان  این  که  رسید  ریال  میلیون 

یافته  افزایش  درصد   ۱۱ قبل،  سال  مشابه  مدت 

است. این شرکت در 9 ماه سال ۱4۰۰، توانسته بود 

33۰ هزار و 59۰ میلیارد و 5۲۸ میلیون ریال درآمد 

داشته باشد. 

فروش داخلی محصوالت 
»فخوز« طی 9 ماه سال 
1401، به یک میلیون 
و 825 هزار و 548 تن 
محصول رسید که این 

میزان در هم سنجی با مدت 
مشابه سال قبل، حاکی از 

رشد 66 درصدی است
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کل درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی شـمش فوالدی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 9 ماه 
امسـال، بـه 97 هـزار و 278 میلیـارد و 265 میلیـون ریـال رسـید که ایـن میزان نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته، از رشـد 49 درصدی برخوردار بوده اسـت. این شـرکت در 9 ماه سال قبل، 
درآمـد 65 هـزار و 290 میلیـارد و 363 میلیـون ریـال از فروش شـمش خود در بازارهـای داخلی و 

صادراتی کسب کرده بود.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، شرکت آهن و فوالد ارفع تا پایان 

سال ۱4۰۱، به رشد قابل توجهی در تولید، فروش و 

فوالدی  شمش  ویژه  به  خود  محصوالت  درآمد 

دست یافت که این مسئله، حاکی از مدیریت و 

فوالدساز  این  هوشمندانه  و  دقیق  برنامه ریزی 

برجسته کشور است. ضمن اینکه درآمد »ارفع« 

طی این مدت، با رشد 59 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل همراه بوده است.

 رشد 13 درصدی تولید شمش   
فوالد »ارفع«

نمودار ۱ حاکی از آن است که شرکت آهن و فوالد 

ارفع در 9 ماه سال ۱4۰۱، توانسته است 63۰ هزار و 5۲۱ 

تن شمش فوالدی تولید کند که این میزان نسبت به 

مدت زمان مشابه سال گذشته، ۱3 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه سال قبل، 556 

هزار و ۱۲9 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

»ارفع« در 9 ماه امسال، موفق به تولید ۸34 هزار 

و 6۸۰ تن آهن اسفنجی شده است که این میزان در 

مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱4۰۰، از رشد 57 

درصد برخوردار بود. این شرکت در 9 ماه سال پیش، 

توانسته بود 53۰ هزار و 9۸4 تن آهن اسفنجی تولید 

کند. مجموع تولید شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه 

تن  و ۲۰۱  هزار  و 465  میلیون  یک  به  جاری،  سال 

محصول رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

زمان مشابه سال پیش، رشد 43 درصدی را نشان 

می دهد. »ارفع« در 9 ماه سال ۱4۰۰، توانسته بود یک 

میلیون و ۸7 هزار و ۱۱3 تن محصول تولید کند.

 

37 درصد رشد فروش شمش »ارفع«  
نمودار ۲ نشان می دهد که شرکت آهن و فوالد 

»ارفع« در 9 ماه سال ۱4۰۱، توانسته است 4۸۸ هزار و 

6۲3 تن شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 

3۸ درصدی را نشان می دهد. این شرکت توانسته بود 

در 9 ماه سال گذشته، 35۲ هزار و 767 تن شمش 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه امسال، توانسته 

است 9۰ هزار و 44۱ تن آهن اسفنجی را در بازار داخلی 

به فروش برساند. ضمن اینکه فروش صادراتی آهن 

اسفنجی ارفع طی این مدت، پنج هزار و ۲4۸ تن بوده 

است و این شرکت موفق به فروش مجموع 95 هزار و 

6۸9 تن آهن اسفنجی در بازارهای داخلی و صادراتی 

شده است.

»ارفع« موفق شد طی 9 ماه سال جاری، ۱93 هزار 

و 453 شمش فوالدی را روانه بازارهای صادراتی کند 

که این میزان حاکی از رشد 36 درصدی نسبت به 

مدت زمان مشابه سال ۱4۰۰ است. این شرکت در 9 

ماه سال پیش، ۱4۲ هزار و 347 تن شمش فوالدی را 

صادر کرده بود.

افزایش 49 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش »ارفع«
تا پایان آذر ماه امسال رخ داد؛
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شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه امسال ، توانسته 

است 6۸۲ هزار و 76 تن شمش فوالدی را در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش، رشد 37 درصدی را نشان 

سال  ماه  در 9  بود  توانسته  شرکت  این  می دهد. 

در  را  فوالدی  تن شمش  و ۱۱4  هزار  گذشته، 495 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه 

سال ۱4۰۱، به 777 هزار و 765 تن محصول رسید که 

این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل، رشد 

57 درصدی را نشان می دهد. ارفع در 9 ماه پارسال 

توانسته بود در مجموع 495 هزار و ۱۱4 تن محصول 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

 

افزایش 59 درصدی درآمد »ارفع«  
در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت آهن و فوالد 

بازار  در  خود  فوالدی  شمش  فروش  محل  از  ارفع 

داخلی طی 9 ماه سال ۱4۰۱، توانسته است 6۸ هزار و 

۱۸۲ میلیارد و 5۸7 میلیون ریال درآمد کسب کند که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد 47 

درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه سال 

۱4۰۰، موفق شده بود 46 هزار و ۱3۲ میلیارد و 7۸9 

میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدی در بازار 

داخلی به دست آورد.

»ارفع« در 9 ماه امسال، توانسته است درآمد 6 

هزار و 9۰5 میلیارد و ۸49 میلیون ریال از فروش آهن 

اسفنجی در بازار داخلی کسب کند. ضمن اینکه 

درآمد صادراتی حاصل از فروش آهن اسفنجی ارفع 

طی این مدت، 4۰4 میلیارد و 9۲۲ میلیون ریال بوده 

است و این شرکت موفق به کسب درآمد مجموع 

هفت هزار و 3۱۰ میلیارد و 77۱ میلیون ریال از فروش 

آهن اسفنجی در بازارهای داخلی و صادراتی شده 

است. شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه سال جاری، 

۲۸ هزار و 465 میلیارد و 67۸ میلیون ریال درآمد از 

فروش شمش فوالدی در بازارهای صادراتی کسب 

کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، حاکی از رشد 4۸ درصدی است. این شرکت در 

9 ماه سال ۱4۰۰، توانست ۱9 هزار و ۱57 میلیارد و 574 

میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فوالدی خود 

کسب کند. کل درآمد فروش داخلی و صادراتی 

ماه  ارفع در 9  فوالد  و  آهن  شمش فوالدی شرکت 

امسال، به 97 هزار و ۲7۸ میلیارد و ۲65 میلیون ریال 

رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، از رشد 49 درصدی برخوردار بوده است. این 

و ۲9۰  هزار  درآمد 65  قبل،  ماه سال  در 9  شرکت 

میلیارد و 363 میلیون ریال از فروش شمش خود در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

درآمد »ارفع« در پایان 9 ماه سال جاری، به 

۱۰3 هزار و 959 میلیارد و 36 میلیون ریال رسیده 

زمان  مدت  با  مقایسه  در  میزان  این  که  است 

درصدی   59 رشد  از  حاکی  پیش،  سال  مشابه 

است. این شرکت موفق به کسب درآمد 65 هزار 

و ۲9۰ میلیارد و 363 میلیون ریال در پایان 9 ماه 

سال ۱4۰۱ شده بود.
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بـه گفتـه افـراد آگاه، ایاالت متحده آمریـکا و اتحادیـه اروپا در حال بررسـی اعمال تعرفه های جدیـد بر فوالد 
و آلومینیـوم چیـن بـه عنـوان بخشـی از تالش ایـن دو برای مبـارزه با انتشـار کربـن و جلوگیری از ایجـاد مازاد 

ظرفیت در سطح جهان هستند.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش   به 

»فلزات  آنالین« و به  نقل از خبرگزاری بلومبرگ، 

این اقدام یک رویکرد جدید را نشان می دهد که 

در آن ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال 

اعمال تعرفه  در دعاوی تجاری به منظور پیشبرد 

برنامه های اقلیم محور خود هستند. در پی این 

امر، معامالت فوالد تولید شده در ایاالت متحده 

افزایش یافت.

به گفته افرادی که می خواهند نام آن ها فاش 

نشود، این ایده که در دولت رئیس جمهور وقت 

آمریکا، جو بایدن مطرح شد، هنوز در مرحله اولیه 

بوده و به طور رسمی پیشنهاد آن ارائه نشده است. 

یکی از این افراد بیان کرد که جزئیات توافق با 

اتحادیه اروپا، از جمله چگونگی تعیین میزان اعمال 

تعرفه ها تا اواخر سال آینده میالدی محتمل نیست 

اما می توان به زمان بندی آن خوش بین بود.به گفته 

توافق نامه  اساس  بر  جدید  طرح  این  افراد،  این 

مرتبط ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 

عنوان  به   چین،  و  است  شده  ارائه  گذشته 

بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان و به دنبال آن 

سایر  کنار  در  کربن  منتشرکننده  بزرگ ترین 

کشورهای بزرگ آالینده را هدف قرار می دهد.

این طرح تعرفه، احتماال اختالفات تجاری بین چین 

و آمریکا را عمیق تر می کند؛ به ویژه در زمانی که 

بررسی تعرفه های اقلیم محور بر فوالد چین
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دو کشور متعهد شده اند برای مبارزه با تغییرات 

اقلیمی با یکدیگر همکاری کنند اما گفت وگوهای 

برای  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  متحده  ایاالت  بین 

نظارت مشترک بر بحران تغییرات اقلیمی نشانه 

مثبتی برای رابطه تجاری است که می تواند بر 

عواملی چون ارائه خدمات تجاری و خرید و فروش 

کاالها به صورت جزئی و عمده در این کشورها 

کشورهای  حال  عین  در  بگذارد.  منفی  تاثیر 

اروپایی معتقدند که امضای این طرح توسط بایدن 

تبعیضی علیه صنایع آن ها خواهد بود.

استفاده از اختیارات قانونی به منظور   
وضع تعرفه های اقلیم محور

دولت  که  نیست  مشخص  رابطه  همین  در 

اعمال  برای  قانونی  اختیارات  چه  از  بایدن 

تعرفه های جدید استفاده خواهد کرد. یک فرد 

آگاه به این موضوع عنوان کرد که این طرح در 

مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا و همچنین در 

مذاکرات نمایندگان صنعتی این اتحادیه با کنگره 

آمریکا در حال بررسی است. این فرد افزود که 

کاخ سفید همچنین در حال مذاکره با قانون گذاران 

در مورد گفت وگو با دیگر مسئوالن مرتبط است.

کاترین تای، نماینده تجاری ایاالت متحده آمریکا و 

گروه همراه، این طرح را در اواخر ماه اکتبر ۲۰۲۲ 

در شهر پراگ به والدیس دومبرووسکیس، کمیسر 

تجارت اروپا و دیگر افراد مرتبط با این موضوع در 

کمیسیون اروپا ارائه کرد. برخی افراد نزدیک به 

این مذاکرات اظهار داشتند که مقامات اتحادیه 

از جمله در  آن زمان سواالت متعددی  اروپا در 

مورد قانونی بودن و سازگاری با قوانین سازمان 

تجارت جهانی و همچنین مکانیسم قیمت کربن 

در اتحادیه اروپا را مطرح کردند.یکی دیگر از این 

افراد آگاه تاکید کرد که گرتا پیش، مشاور کل و 

عنوان  به  آمریکا  متحده  ایاالت  تجاری  نماینده 

نماینده این کشور سخنرانی خود را در شهر پراگ 

ارائه کرد. سخنگوی نماینده تجاری ایاالت متحده 

آمریکا هرگونه اظهار نظر در این رابطه را رد کرد.

بر  مبتنی  تجاری  تعرفه  اعمال  طرح  ارائه 

و  آمریکا  ایاالت متحده  توسط  اقلیم  با  سازگاری 

اتحادیه اروپا برای اولین بار در اکتبر ۲۰۲۱ مطرح 

اختالف  مذاکره  طرف  دو  هر  زمان  آن  در  شد. 

تعرفه های فوالد که توسط  اعمال  بر سر  اساسی 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور اسبق آمریکا به دالیل 

امنیت ملی وضع شده بود را حل و فصل کردند.

فراهم سازی شرایط برای حضور دیگر   
کشورها در این طرح

یک رویکرد برای اعمال تعرفه های جدید بالقوه 

اساس  بر  موجود  تحقیقات  تبدیل  است  ممکن 

عنوان  به  که  تجارت  توسعه  قانون   ۲3۲ بخش 

اروپا در  عوارض گمرکی توسط ترامپ بر فوالد 

سال ۲۰۱۸ اعمال شد، به تحقیق جدیدی که انتشار 

کربن و ظرفیت مازاد را هدف قرار می دهد، باشد. 

به گفته شخص آگاه دیگر، این مسئله به آمریکا 

امکان سرپوش گذاری قانونی می دهد تا بدون نیاز 

به منتظر ماندن برای ارائه نتیجه تحقیقات جدید 

طبق برنامه ریزی ها عمل کند. به گفته برخی افراد، 

حال  در  همچنان  آمریکا  متحده  ایاالت  مقامات 

بررسی نرخ تعرفه یا تعرفه هایی هستند که برای 

متحده  ایاالت  و  می شود  اعمال  کشورها  سایر 

آمریکا به مقامات اتحادیه اروپا اعالم کرده که این 

توافق بهتر است که از نظر قانونی الزام آور باشد.

در همین راستا، سایر کشورها برای پیوستن به 

اما چارچوب جدید  ابراز عالقه کردند  مذاکرات 

را  آن ها  حضور  امکان  ابتدا  در  احتماال  مذاکرات 

فراهم نکرده است. این موضوع بدین معنی است 

که واردات فوالد و آلومینیوم از ژاپن و سایر کشورها 

همچنان مشمول پرداخت عوارض گمرکی جدید 

است. یکی از افراد مطلع از این طرح اعالم کرد که 

باید هرچه سریع تر امکان حضور سایر کشورها فراهم 

شود تا آن ها بتوانند اهداف این طرح را پیاده سازی 

بایدن  اولین توافق بی همتا برای دولت  کنند.این 

است که کاخ سفید از آن به عنوان سیاست تجاری 

کارگر محور نام می برد که بر صنایع مهم و کارگران 

آن ها، هم در ایاالت متحده آمریکا و هم در اروپا تاثیر 

مثبت می گذارد.

این طرح جدید بر اساس 
توافق نامه مرتبط ایاالت 
متحده آمریکا و اتحادیه 

اروپا در سال گذشته ارائه 
شده است و چین، به  عنوان 

بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد جهان و به دنبال آن 
بزرگ ترین منتشرکننده 

کربن در کنار سایر 
کشورهای بزرگ آالینده را 

هدف قرار می دهد
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آلومینیوم

به خرید ساخت داخل روی آورده ایم

رشد قابل توجه واردات شمش آلومینیوم چین از سال 2020

اجرای طرح های توسعه ای دشوار شده است

کاهش تولید علی رغم نوسازی تجهیزات و ماشین آالت
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به خرید ساخت داخل روی آورده ایم
مدیرعامل شرکت صنایع توری کاشان: 

مدیرعامـل شـرکت صنایـع تـوری کاشـان گفت: بـا توجه اینکـه شـمش آلومینیوم بـه میزان 
کافـی در داخل کشـور تولیـد و تنها حدود 4 درصد از مـواد اولیه مورد نیاز فعـاالن صنعت آلومینیوم 
از طریـق واردات تامیـن می شـود، این میزان نیز بـه زودی کاهش پیدا خواهد کرد. خوشـبختانه در 
خصـوص ماشـین آالتی کـه در خـط تولید مورد اسـتفاده قـرار می گیرند، به سـمت خرید سـاخت 

داخل روی آورده ایم و بر همین اساس می  توانیم آینده روشنی را برای خود ترسیم کنیم.

محمدمهـدی فرزانـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

شـرکت صنایـع تـوری کاشـان فعالیت خـود را از سـال 

۱37۱ آغـاز کـرد و هم اکنـون بـا ۸5 نفـر نیروی انسـانی 

مشـغول به تولید اسـت. فرایند تولید در این شـرکت 

بدین صورت است که ابتدا با تهیه شمش آلومینیوم 

و در ادامـه بـا ذوب و ریخته گـری و افـزودن عناصـری 

ماننـد منیزیـم و کـروم، در نهایـت مفتـول آلیـاژی 

آلومینیوم تولید و این محصول برای سـاخت سـیم و 

می شـود.  اسـتفاده  مختلـف  قطر هـا  در  مفتـول 

محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت، در سـاخت تـوری 

آلومینیومی پشه ای کاربرد دارد.

وی در رابطـه بـا موانـع پیـش روی تولیدکننـدگان، 

عنـوان کـرد: قیمـت مـواد اولیـه اسـت، از اصلی تریـن 

مشـکالتی اسـت کـه بـا آن روبـه رو هسـتیم؛ بـاال بـودن 

پرمیوم شـمش آلومینیوم در داخل کشـور نسـبت به 

کشـور های همسـایه و منطقـه اسـت. البتـه از تاثیـر 

نوسان قیمت ارز و رقابت کاذب بین تولیدکنندگان در 

بورس کاال روی قیمت مواد اولیه نمی توان چشم پوشی 

کرد. همین موضوع سـبب شـده اسـت تا سـرمایه در 

گردش مجموعه هم زمان با افزایش قیمت ها، محدود 

شـود و مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را بـه مقدار کمتری 

خریداری کنیم. مشـکل دیگر تورم سـال های گذشـته 

که حدود سـالیانه 4۰ درصد بوده اسـت موجب شـده 

که سرمایه الزم برای تامین مواد اولیه همواره افزایش 

یابد و چون بخشی از این سرمایه به اجبار از تسهیالت 

بانکی تامین می شـده اسـت و تسـهیالت بانکی که با 

سـود ۱۸ درصـد اعطـا می شـد سـبب شـده تـا سـرمایه 

بانک ها سالیانه حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کند. در 

نتیجـه بانک هـا بـا کمبـود منابـع مالـی بـرای اعطـای 

تسـهیالت بـه واحد هـا تولیـدی که نیـاز به سـرمایه در 

گردش باالتری دارند مواجه شوند.

کالف سردرگم مشکالت و رکود در   
بازار مصرف

مدیرعامل شرکت صنایع توری کاشان با اشاره به 

وضعیت بازار مصرف، مطرح کرد: با توجه به کاهش 

پروژه هـای عمرانـی در سـطح کشـور و رکـود در بـازار 

مصرف، میزان فروش محصوالت کاهش یافته است 

و از عواملی که باعث این رکود دشده اند، می توان به 

افزایــــــش نـــــرخ تـــــــورم و کاهـــــــش قـدرت خریـد 

مصرف کنندگان اشـاره کـرد. برای کاهش نـرخ تورم، 

بایـد راهبـردی در خصـوص جبـران کسـری بودجـه 

دولـت و برقـراری تعامـل بـا دیگـر کشـور ها در پیـش 

گرفته شود. همچنین به سبب پرمیوم باالی شمش 

آلومینیوم، متاسفانه نتوانستیم در بازار های جهانی 

به رقابت بپردازیم و هم اکنون روی تامین نیاز داخلی 

کشـور متمرکـز هسـتیم. اگـر واردات محصـوالت بـا 

شـود،  انجـام  کشـور  بـه  موانـع  شـدن  بر طـرف 

تولیدکننـدگان داخلـی تـوان رقابـت بـا محصـوالت 

خارجی را تنها به دلیل قیمت باال ندارند. 

فرزانه در رابطه با خام فروشی شمش آلومینیوم، 

تاکید کرد: عده ای از تولیدکنندگان شمش آلومینیوم 

از گذشته تاکنون به دلیل عدم تامین ارز کافی برای 

خرید مواد اولیه مورد نیاز ، بخشی از محصوالت خود 

را صادر می کردند. یکی از نمونه های آن، صادرات 

شمش آلومینیوم برای واردات آلومینا بوده است که 

این عمل برای تامین نیاز واحد تولیدی امری ضروری 

نیاز  این  بر  اما زمانی که مازاد  محسوب می شود 

صادرات انجام شود و حتی قیمت محصول صادر 

شده به کشور های همسایه پایین تر از قیمت داخلی 

باشد، باعث خواهد شد تولیدکنندگان داخلی توان 

رقابت با رقبای خارجی را از دست بدهند. وی در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

این واحد تولیدی در زمینه صادرات فعالیت دارد یا 

خیر، یادآور شد: متاسفانه به دلیل محدودیت های 

بانکی و شرایط دشوار نقل و انتقال پول، آن چنان که باید 

نتوانستیم حضور پررنگی در این عرصه داشته باشیم. 

سبب  به  همسایه  کشور های  در  همچنین 

توافق نامه های ترجیحی، عوارض واردات برای آن ها 

صفر است اما برای صادرکنندگان ایرانی به میزان ۱۰ 

درصد عوارض صادرات در نظر گرفته می شود با این 

تفاسیر اگر تولیدکننده به ناچار محصول خود را ۱۰ 

درصد زیر قیمت صادر کند، این امر توجیه اقتصادی 

ندارد. شرکت صنایع توری کاشان هم در گذشته به 

با مسائل  اما  انجام می داد  ترکیه صادرات  کشور 

پیش آمده، صادرات به این کشور متوقف شد. بهتر 

است دولت از صادرکنندگان رفع تعهد ارزی را مطالبه 
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نکند زیرا میزان صادرات بخش خصوص ۲5 درصد 

صادرات کل کشور است. چنانچه رفع تعهد ارزی 

برداشته شود صادرکنندگان اقدام به واردات مواد 

اولیه، ماشین آالت و قطعات یدکی می کنند. و امکان 

خروج ارز سرمایه از کشور بدین صورت بسیار پایین 

بوده و یکی از عواملی که موجب باال رفتن قیمت ارز 

در بازار می شود مربوط به خروج سرمایه از کشور بوده 

و صادرکنندگان نفعی در خروج سرمایه از کشور 

ندارند. این فرار سرمایه بیشتر به خرید ارز در بازار آزاد 

و خروج آن از کشور ربط دارد. 

فشار حداکثری بر صنایع پایین دستی   
آلومینیوم

در  کاشـان  تـوری  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص افزایـش بهـای حامل هـای انـرژی، تصریـح 

کـرد: افزایـش بهـای گاز صنایعـی کـه از آن اسـتفاده 

می کننـد، نسـبت بـه ۱۰ درصـد قیمـت فـوب خلیـج 

بـرای  رقابـت  عرصـه  تـا  اسـت  شـده  سـبب  فـارس 

تولیدکننـدگان تنگ تـر شـود. بـا توجـه بـه فرسـودگی 

ماشـین آالت خـط تولید و بهـره وری پایین در صنعت 

کشـور، ایـن افزایـش بهـای گاز مانـع رشـد واحد هـای 

ماننـد  سـوخت هایی  بـرای  امـا  می شـود  تولیـدی 

گازوئیل، مازوت و بنزین که امکان قاچاق آن ها وجود 

دارد، بهـای پرداختـی بـر حسـب قیمـت فـوب خلیـج 

فارس منطقی است. این افزایش قیمت تاثیر زیادی 

بـر رونـد تولید ما نداشـته اسـت اما صنایع باالدسـتی 

آلومینیـوم بسـیار از ایـن اتفـاق تاثیـر می پذیرنـد و در 

نهایـت قیمـت مـواد اولیـه رونـد صعـودی بـه خـود 

می گیرد و تولید کنندگان پایین دست آلومینیوم برای 

مشـکل  دچـار  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن 

می شـوند. خوشـبختانه ایـن واحـد تولیـدی بـه دلیـل 

اینکه در شهرک صنعتی واقع نشده است، با مشکل 

قطعی برق آن چنان درگیر نبودیم و این اتفاق بیشتر 

برای واحد های تولید که در شهرک های صنعتی قرار 

دارنـد، پیـش می آیـد و کارگاه هـای صنعتـی عمدتـا بـا 

قطعی برق و گاز دست  و  پنجه  نرم می کنند. 

فرزانه در رابطه با کمبود نیروی انسانی متخصص 

در صنایع مختلف کشور،  ابراز کرد: متاسفانه در 

رابطه با معضل کمبود نیروی انسانی، این واحد تولیدی 

نیز از این معضل مستثنی نبوده است و برای جذب 

افراد و تکنسین های مربوطه با مشکل مواجه هستیم. 

به علت مشکالت به وجود  آمده در مسیر تولید، میزان 

مشارکت بخش خصوصی نسبت به بخش های دولتی 

در اقتصاد کشور کاهش یافته است. اصوال نیروی های 

انسانی بعد از فارغ التحصیلی در واحد های تولیدی 

تجربه  کسب  و  دیده  آموزش  متوسط  و  کوچک 

می کنند و این سازوکار در کشور هایی همچون آلمان و 

ژاپن هم در جریان است اما به دلیل شرایط و مشکالت 

پیش آمده برای واحد های تولیدی، تعطیلی آن ها و وارد 

مدار نشدن مجموعه های جدید، منجر به کاهش 

تربیت نیروی های متخصص و باانگیزه شده است.

وی در پایـان در خصـوص آینـده و چشـم انداز 

صنعت آلومینیوم، خاطرنشـان کرد: با توجه اینکه 

شـمش آلومینیـوم به میـزان کافی در داخل کشـور 

تولیـد و تنهـا در حـدود 4 درصد از مواد اولیه مورد 

نیـاز فعـاالن صنعـت آلومینیـوم از طریـق واردات 

تامیـن می شـود، ایـن میـزان هـم بـه زودی کاهـش 

خصـوص  در  خوشـبختانه  کـرد.  خواهـد  پیـدا 

ماشـین آالتی کـه در خـط تولیـد مورد اسـتفاده قرار 

بـه سـمت خریـد سـاخت داخـل روی  می گیرنـد، 

آورده ایم و بر همین اساس می  توانیم آینده روشنی 

را بـرای خـود ترسـیم کنیـم اما به صـورت کلی، اگر 

هـم  بـه  صنعتـی  زنجیـره  یـک  صـورت  بـه  تولیـد 

پیوسته و نه به صورت تک محصولی ایجاد شود و 

اگـر پیـش از سـرمایه گذاری و احـداث واحد هـای 

تولیـدی، یک دوراندیشـی دربـاره  توجیه پذیر بودن 

طـرح از لحـاظ مالـی و فنـی، بـازار مصـرف و به طور 

شـود،  اندیشـیده  موجـود  زوایـای  تمـام  از  کلـی 

می توان به آینده امیدوار بود. 
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بـه  طـور کلـی تولید شـمش آلومینیـوم در چین در سـال های 2012 تـا 2021 صعـودی بوده 
اسـت و نرخ رشـد مرکب سـاالنه آن حـدود 7.7 درصد بـود. با وجـود پاندمی ویـروس کرونا در 
چیـن، تولید شـمش رونـد صعودی داشـت. پس از تعطیلـی دو ماهه چیـن برای کنتـرل بیماری 
کرونـا، اقتصاد چین با سـرعت زیـادی بازیابی شـد. به  دلیـل محدودیت های حمل ونقـل در دوره 
پاندمـی ویـروس کرونـا، آربیتـراژ بیـن اسـتانی در چیـن بـه  وجـود آمد که ایـن امر باعث شـد 
واردات ایـن محصـول بـه  صورت چشـمگیری در سـال 2020 افزایـش یابد. همچنیـن افزایش 
قیمـت آلومینیوم در سـال 2021 نسـبت به سـال گذشـته، عامل دیگـری برای افزایـش واردات 

در این سال بود.

 رشد قابل توجه واردات شمش آلومینیوم چین
 از سال 2020
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تحلیلـی و  خبـری  پایـگاه  گـزارش   بـه 

عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات   

آتورپـات،  آرمـان  اقتصـادی  مشـاوره  شـرکت 

آلومینیـوم، دومیـن فلـز پرمصـرف جهـان پـس از 

فـوالد محسـوب می شـود و حجـم تولید آن بیشـتر 

آلومینیـوم  اسـت.  غیرآهنـی  فلـزات  سـایر  از 

اسـتحکام بـاال، بـادوام، انعطاف پذیـر، سـبک وزن، 

مقاوم در برابر خوردگی، قابل بازیافت و رسـانای 

بـه  فلـز  ایـن  اسـت.  گرمـا  و  الکتریسـیته  خـوب 

دارد،  کـه  متعـددی  مثبـت  ویژگی هـای  دلیـل 

صنایـع  در  جملـه  از  بسـیاری  نهایـی  مصـارف 

بسـته بندی  صنایـع  و  ساخت وسـاز  حمل ونقـل، 

شـمش  مصـرف  و  تولیـد  کـه  آنجایـی  از  دارد. 

بـازار  از  درصـد   6۰ حـدود  چیـن  در  آلومینیـوم 

ایـن  اسـت،  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  جهانـی 

مطلـب اهمیـت ایـن کشـور در صنعـت آلومینیوم 

اینکـه  وجـود  بـا  چیـن  کشـور  می دهـد.  نشـان  را 

خـود تولیدکننـده برتـر آلومینیـوم در دنیـا اسـت، 

واردکننـده خالـص شـمش آلومینیـوم نیز به شـمار 

می آیـد. در سـال ۲۰۲۱، کشـور چیـن پـس از آمریکا 

بزرگ تریـن واردکننـده شـمش آلومینیـوم در دنیـا 

بود.

روند افزایشی تولید شمش آلومینیوم  
نمـودار ۱، تولیـد و مصـرف شـمش آلومینیـوم 

چین در سـال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ را نشـان می دهد. 

از  آلومینیـوم  شـمش  تولیـد  رونـد  کلـی  طـور  بـه  

نـرخ  اسـت.  بـوده  صعـودی   ۲۰۲۱ تـا   ۲۰۱۲ سـال 

رشـد مرکب سـاالنه تولید شـمش آلومینیوم چین 

در دوره مورد بررسـی حدود 7.7 درصد بود. در 

تولیـد شـمش در چیـن، رشـد  میـزان  سـال ۲۰۱5 

قابـل توجهـی را ثبـت کـرد و تولیـد حـدود 3۰.7 

در  داشـت.  رشـد   ۲۰۱4 سـال  بـه  نسـبت  درصـد 

دوره پاندمی ویروس کرونا در سـال ۲۰۲۰، حدود 

اجـرای سیاسـت کوویـد  بـا  مـاه کشـور چیـن  دو 

صفـر، قرنطینـه و تعطیـل شـد. بـا وجـود ویـروس 

کرونـا، تولیـد شـمش آلومینیـوم در چیـن در سـال 

نیـز  بـا رشـد  بلکـه  نیافـت  تنهـا کاهـش  نـه   ۲۰۲۰

بیمـاری  کنتـرل  و  قرنطینـه  از  پـس  شـد.  همـراه 

چشـمگیری  صـورت  بـه  تولیـد  میـزان  کرونـا، 

تولیـد در  یافـت. در سـال ۲۰۲۰، میـزان  افزایـش 

بـا سـال گذشـته حـدود 5 درصـد رشـد  مقایسـه 

۲۰۲۱ در  سـال  تولیـد شـمش در  میـزان  داشـت. 

چیـن حـدود 3۸ میلیـون و 5۰۰ هـزار تـن بـود کـه 

نسبت به سال ۲۰۲۰، رشد 4.5 درصدی داشت.

مـورد  دوره  در  نیـز  شـمش  مصـرف  رونـد 

بررسـی صعـودی بـود و نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه 

سـال  در  بـود.  درصـد   ۸ حـدود  شـمش  مصـرف 

افزایـش  تولیـد  بـا  همـگام  شـمش  مصـرف   ۲۰۱5

قابـل توجهـی پیـدا کـرد. در سـال ۲۰۲۰ بـا تزریـق 

در  اقتصـادی  بازیابـی  بـرای  بسـته های حمایتـی 

مصـرف  کرونـا،  ویـروس  پاندمـی  از  پـس  چیـن 

شـمش آلومینیـوم افزایـش یافـت. مصـرف شـمش 

در سـال ۲۰۲۰، حـدود ۸ درصـد نسـبت بـه سـال 

۲۰۱9 رشـد داشـت. میـزان مصـرف در سـال ۲۰۲۱ 

حـدود 4۰ میلیـون و ۱۰۰ هـزار تـن بـود کـه نسـبت 

به سال ۲۰۲۰، حدود 5.7 درصد افزایش یافت.

 جهش در واردات شمش آلومینیوم   
چین

شمش  واردات   ،۲۰۱9 تا   ۲۰۱۲ سال  از 

این  طی  داشت.  نزولی  روند  چین  آلومینیوم 

سال ها نرخ رشد مرکب ساالنه آن حدود منفی 

۲4.۱ درصد بود. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، واردات 

خیره کننده ای  رشد  چین  آلومینیوم  شمش 

سال  در  محصول  این  واردات  میزان  داشت. 

۲۰۲۱، حدود یک میلیون و 5۸۰ هزار تن بود و در 

مقایسه با سال ۲۰۲۰ که حدود یک میلیون و 6۰ 

هزار تن بود، حدود 4۸.۸ درصد رشد داشت. در 

اعمال  با  کرونا،  اول  موج  از  پس   ۲۰۲۰ سال 

سیاست کووید صفر در چین که باعث تعطیلی 

در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضا به  دلیل 

اقتصاد  بازیابی  برای  چین  دولت  شد،  قرنطینه 

تزریق  گرفت.  نظر  در  حمایتی  بسته  های 

نقدینگی باعث شد تقاضای محصوالت از تولید 

آن بیشتر رشد کند. ارزیابی های آتورپات نشان 

می دهد که یکی از دالیل رشد واردات در سال 

شمش  عرضه  از  تقاضا  گرفتن  پیشی   ،۲۰۲۰

رشد  دیگر  دالیل  از  بود.  چین  در  آلومینیوم 

واردات در سال ۲۰۲۱، افزایش قیمت آلومینیوم 

در چین بود. در سال ۲۰۲۱، قیمت آلومینیوم در 

بورس کاالی لندن حدود 45.5 درصد نسبت به 
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کرده است. به  طور کلی واردات شمش چین از 

طور  به   و  ندارد  توجهی  قابل  سهم  آن  مصرف 

متوسط هر ساله سهم واردات حدود ۱.3 درصد 

بود. در سال ۲۰۲۱ سهم واردات از مصرف شمش 

به سال  آلومینیوم حدود 3.9 درصد که نسبت 

۲۰۲۰ حدود ۱.۱ واحد درصد رشد داشت.

 

هند، بزرگ ترین صادرکننده شمش   
خالص به چین

نمـودار 3، مهم تریـن کشـورهای صادرکننـده 

شـمش خالـص آلومینیومـی کشـور چیـن را نشـان 

شـمش  تامین کننـده  بزرگ تریـن  هنـد،  می دهـد. 

تـا   ۲۰۱۲ سـال های  در  چیـن  آلومینیومـی  خالـص 

۲۰۲۱ بـوده اسـت. بـه  طور متوسـط، در دوره مورد 

شـمش  تـن  هـزار   ۱3۱ حـدود  سـاله  هـر  بررسـی 

اسـت.  شـده  چیـن صـادر  بـه  هنـد  از  آلومینیـوم 

میـزان واردات شـمش خالـص آلومینیـوم از مبـدا 

هنـد در سـال ۲۰۲۰، حـدود ۲96 هـزار تـن بود و در 

سـال ۲۰۲۱ میـزان واردات بـه حـدود ۸55 هزار تن 

وادات  در  هنـد  کشـور  سـهم  یافـت.  افزایـش 

شـمش چیـن در سـال ۲۰۲۰، حـدود ۲7.۸ درصـد 

سـال  در  واحـد درصـدی   ۲6.4 رشـد  بـا  کـه  بـود 

کشـور  دومیـن  رسـید.  درصـد   54.۲ بـه   ۲۰۲۱

بـه چیـن، روسـیه  آلومینیـوم  صادرکننـده شـمش 

بـود و هـر سـاله حـدود ۱۱۲ هـزار تن شـمش از سـال 

۲۰۱۲ تـا ۲۰۲۱ صـادر کـرده اسـت. سـهم روسـیه در 

بـازار وارداتـی چیـن حـدود 34.۱ درصـد بـود و در 

سـال ۲۰۲۱ بـه ۱۸.4 درصـد کاهـش یافـت. پـس از 

سـومین  اسـترالیا  کشـور  روسـیه،  و  هنـد 

هـر  بـود.  چیـن  آلومینیـوم  شـمش  تامین کننـده 

از  آلومینیـوم  شـمش  تـن  هـزار   47 حـدود  سـاله 

مبدا اسـترالیا به چین صادر شـده اسـت. در سـال 

۲۰۲۰، اسـترالیا حـدود 55 هـزار و ۱۰۰ تـن شـمش 

آلومینیـوم بـه چیـن صـادر کـرد و در سـال ۲۰۲۱ 

میـزان صـادرات اسـترالیا بـه چیـن بـه 6۰ هـزار و 

7۰۰ تـن رسـید. سـهم اسـترالیا در بـازار واردات 

تـا ۲۰۲۱ نزولـی بـوده  شـمش چیـن از سـال ۲۰۱۲ 

کاهـش  درصـد   3.۸ بـه   ۲۰۲۱ سـال  در  و  اسـت 

یافت.

  

قیمت  افزایش  با  داشت.  افزایش  گذشته  سال 

تحت  و  می یابد  افزایش  تاجران  سود  آلومینیوم 

چنین شرایطی تاجران قادر به فروش به روش های 

همین  به  و  هستند  اعتباری  جمله  از  مختلف 

با  یافت.  افزایش  چین  در  واردات  دلیل 

سیاست  دلیل  به   حمل ونقل  محدودیت های 

کووید صفر در چین، آربیتراژ بین استانی ایجاد 

واردات  افزایش  بر  دلیلی  نیز  اتفاق  این  که  شد 

از  آلومینیوم  شمش  واردات  سهم  روند  بود. 

تغییر  واردات  روند  مطابق  چین  در  آن  مصرف 
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مدیرعامـل شـرکت ابتـکار آلومینیـوم صداقت گفـت: اگرچه بـا تامین ماشـین آالت، نیروی 
انسـانی و افزایش شـیفت کاری موفق به اجرای طرح توسـعه ای مجموعه شـدیم اما نوسـان 
قیمت شـمش آلومینیوم در روزهای پایانی سـال گذشـته، شـرایط ادامه این مسـیر را بیش از 

پیش دشوار کرد. 

اجرای طرح های توسعه ای دشوار شده است

ابوالفضل خلیفه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت 

ابتکار آلومینیوم صداقت فعالیت خود را از سال ۱39۲ 

این  در  را  نفر   6۰ برای  اشتغال زایی  زمینه  و  آغاز 

مجموعه فراهم کرده است. خوشبختانه در تامین 

مواد اولیه خود یعنی شمش آلومینیوم از بورس کاالی 

ایران مشکلی نداریم اما مهم ترین معضلی که با آن 

مواجه هستیم، نوسان شدید قیمت مواد اولیه در بازار 

است؛ به طوری که گاهی شاهد تغییر قیمت شمش 

پرایمری آلومینیوم به میزان ۱۰ هزار تومان به ازای هر 

را خریداری  زمانی که شمش  و  کیلوگرم هستیم 

می کنیم، به سبب این موضوع و کاهش قیمت شمش 

با  نهایت  در  که  می شویم  ضرر هایی  متحمل 

مصرف کنندگان بر سر قیمت نهایی به سختی به 

تفاهم می رسیم.  وی در ارتباط با فرایند تولید، عنوان 

کرد: پس از ذوب آلومینیوم در کوره ذوب و در ادامه 

قالب گیری و ریخته گری آن، شمش های ۱۰ کیلوگرمی 

مختص به این واحد تولیدی تولید می شود. در ادامه 

پس از نورد و آنیلینگ، به ضخامت دلخواه تبدیل و در 

ادامه به اشکال مختلف برشکاری می  شود. پس از 

آنیل مجدد، در نهایت محصول نهایی تولید و به بازار 

مصرف عرضه خواهد شد و عمده مصرف کنندگان 

ظروف سازان  مانند  صنایعی  آلومینیومی،  ورق 

آلومینیومی و تفلون هستند. 

 مدیرعامل شرکت ابتکار آلومینیوم صداقت:
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مشکالت کوچک؛ دردسر های بزرگ   
مدیرعامل شرکت ابتکار آلومینیوم صداقت در 

رابطه با شرایط بازار مصرف، تصریح کرد: با توجه به 

نوسان قیمت شمش آلومینیوم طی چند روز اخیر، 

قیمت این محصول به ۱۰5 هزار تومان به  ازای هر 

سفارشات  ثبت  میزان  و  یافته  افزایش  کیلوگرم 

مشتریان کاهش یافته است. مصرف کنندگانی هم که 

از قدرت خرید کافی برخوردار نیستند، با در نظر 

گرفتن شرایط جامعه و تا زمانی که این نوسانات به 

حداقل خود کاهش پیدا کند، ثبت سفارشی انجام 

نمی دهند. همین موضوع منجر به کاهش تقاضا و 

رکود در بازار مصرف شده است و در مقابل به ناچار 

میزان تولید محصوالت مجموعه را کاهش داده ایم. 

ضمن اینکه این شرکت در زمینه صادرات فعالیتی 

ندارد و تمرکز ما بر تامین نیاز داخلی بوده است اما با 

فروش  هم اکنون  مصرف،  بازار  وضعیت  به  توجه 

محصوالت در بازار های داخلی به دشواری صورت 

می پذیرد. خلیفه در ادامه به راهکار های خروج از این 

وضعیت اشاره کرد و گفت: تنها راهی که بتواند 

باعث جرقه ای در بازار مصرف و ادامه حیات آن شود، 

ثبات قیمت مواد اولیه است. نظارت سازمان های 

ذی ربط و کوتاه کردن دست خریداران عمده شمش 

آلومینیوم از بورس کاالی ایران، عواملی هستند که 

می توانند به ثبات قیمت  در بازار کمک شایانی کنند؛ 

چراکه این خریداران انبوه ضمن کاهش قیمت شمش 

آلومینیوم در این تاالر صنعتی باعث می شوند تا 

واحد های تولیدی کوچک مقیاس برای تامین مواد 

اولیه خود دچار مشکل شوند و برای رفع نیاز خود، 

مواد اولیه را از بازار آزاد با قیمتی باالتر تامین کنند که 

در این میان، تمام فشار ها بر دوش تولیدکنندگان خرد 

وارد می شود. 

واحد های  برق  قطعی  تاثیر  خصوص  در  وی 

صنعتی، اذعان کرد: با قطعی برق مجموعه، تمام 

ماشین آالت و کوره های این واحد تولیدی خاموش و 

روند تولید متوقف می شد. با این اوصاف و خاموشی 

کوره ها، در میانه روز امکان ادامه تولید وجود نداشت 

و به ناچار یک روز کاری را از دست می دادیم. به 

همین علت متحمل یک ضرر 3۰۰ میلیون تومانی 

شدیم و حتی افراد شاغل در مجموعه نیز با تعطیلی 

یک روز کاری دچار زیان می شدند. همچنین به 

دنبال این معضل، یکی از ماشین آالت مورد استفاده 

در مجموعه از لحاظ سخت افزاری دچار مشکل و 

در ادامه از خط تولید خارج شود. از آنجایی که این 

دستگاه از کشور چین وارد شده بود، با توجه به 

بدون  ماه  یک  دستگاه  این  یدکی،  قطعه  نبود 

استفاده باقی ماند.

طرح های توسعه ای نافرجام  
مدیرعامل شرکت ابتکار آلومینیوم صداقت در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

آیا طرح های توسعه ای برای افزایش تولید و گسترش 

به  فعالیت های شرکت در نظر داشته اید و موفق 

اجرای این طرح های توسعه ای شده اید یا خیر، تاکید 

کرد: در سال گذشته با خرید ماشین آالت جدید و 

اضافه کردن آن ها به خط تولید، افزایش نیروی انسانی 

و یک شیفت کاری و در مجموع با فعالیت مجموعه 

در دو شیفت کاری، نتوانستیم به نتیجه دلخواه 

دست پیدا کنیم و با تمام تالشی که در این مسیر به 

کار گرفتیم، در نهایت تا بهمن سال گذشته نتیجه 

مطلوب را از اقدامات صورت گرفته دریافت کردیم 

تولید  قبلی  روال  به  حاضر  حال  در  متاسفانه  اما 

بازگشتیم. تعدادی از ماشین آالت مورد استفاده در 

طرح توسعه غیرفعال شده است؛ در صورتی که با 

وجود توانایی برای افزایش میزان تولید به سبب نوسان 

قیمت ها در بازار، قادر به تحقق دائمی آن نشده ایم.  

البته خوشبختانه در رابطه با حمایت از واحد های 

تولیدی و اعطای تسهیالت از سوی بانک ها با مشکلی 

مواجه نبودیم.

آینده  با اشاره به چشم انداز و  پایان  خلیفه در 

صنعت آلومینیوم، خاطرنشان کرد: اگر تغییری در 

شرایط حاکم بر بازار حاصل نشود، نمی توان به آینده 

این صنعت امیدوار بود و برای بهبود این اوضاع، باید 

موانعی که در مسیر تولید قرار گرفته اند، مرتفع و 

تمهیدات الزم در خصوص ثبات قیمت مواد اولیه در 

بازار اندیشیده شود که در آن صورت می توان به آینده 

این صنعت خوش بین شد.

نظارت سازمان های 
ذی ربط و کوتاه کردن دست 

خریداران عمده شمش 
آلومینیوم از بورس کاالی 
ایران، عواملی هستند که 

می توانند به ثبات قیمت  در 
بازار کمک شایانی کنند
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مدیرعامـل شـرکت کیـا پروفیل اراک گفـت: در حال حاضر شـرایط بازار مصـرف به گونه ای 
اسـت کـه به دنبال اشـباع بـازار از محصوالت بی کیفیـت و ارزان قیمـت، تمایـل تولیدکنندگان 
بـه ادامه مسـیر تولید محصـوالت باکیفیت کاهـش پیدا کرده اسـت.به همین دلیـل تعدادی از 
ماشـین آالت جدیـد و بـه روز خـود را کـه بـا سـرمایه گذاری هنگفـت تامین کـرده بودیـم، به 

ناچار از خط تولید خارج کرده ایم و میزان تولید محصوالت را کاهش داده ایم.

کاهش تولید علی رغم نوسازی تجهیزات و ماشین آالت

نسیم پیرهادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: با توجه به 

بیشینه طوالنی شرکت و تجربه بیش از  4۰ سال 

فعالیت در جبهه تولید، خوشبختانه توانسته ایم با 

پنجه نرم کنیم و  و   مشکالت و چالش ها دست  

راهکارهای مناسبی برای تمامی مشکالت بیابیم. 

تمام  حاضر  حال  در  که  معضلی  مهم ترین 

تولیدکنندگان و صنعت گران با آن مواجه هستند، 

نوسان شدید قیمت در بازار است و به سبب وجود 

شمش  مانند  اولیه  مواد  تامین  در  نوسانات،  این 

آلومینیوم به مشکل بر می خوریم. از آنجایی که برای 

تولید پروفیل، از شمش آلومینیوم با میزان خلوص 94 

شمش  عرضه  می کنیم،  استفاده  درصد   99 تا 

آلومینیوم در بورس کاالی ایران، در میزان تناژ باالیی 

صورت می پذیرد و علی رغم اخذ پروانه بهره برداری و 

امکان خرید از این تاالر صنعتی، به این علت که میزان 

ظرفیت تولید مجموعه چندان باال نیست، مواد اولیه 

مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.   

وی در رابطه با تاثیر افزایش بهای حامل های انرژی 

و قطعی برق بر روند تولید مجموعه، عنوان کرد: 

متاسفانه این دو عامل سبب شد تا میزان راندمان 

مجموعه کاهش یابد و با توجه به موقعیت مکانی 

است،  شده  واقع  مرکزی  استان  در  که  مجموعه 

و  نگرفته  صورت  تولیدی  واحد  این  به  گازرسانی 

سوخت مصرفی ما همچنان گازوئیل است. از طرفی 

قطعی برق، اجرای برنامه ریزی هایی که مجموعه برای 

رونق تولید در دستور کار خود قرار داده بود را به تاخیر 

انداخت. به طور مثال، تولید مجموعه در روز به دو تن 

می رسد؛ حال اگر این مقدار در هشت ساعت کاری 

تقسیم و برق به مدت یک ساعت قطع شود، مجموعه 

عقب  ساعت  چهار  مدت  به  خود  برنامه ریزی   از 

می ماند. دلیل این اتفاق این است که بعد از وصل 

شدن برق نمی توان بالفاصله تولید را شروع کرد و باید 

دمای بیلت آلومینیومی و قالب های پرس اکستروژن 

افزایش یابد به اصطالح کمی گرم شوند.

استان مرکزی، مهد صنعت آلومینیوم  
مدیرعامل شرکت کیا پروفیل اراک با اشاره به 

اینکه استان مرکزی قطب صنعت آلومینیوم در کشور 

محسوب می شود، اذعان کرد: خوشبختانه به دلیل 

وجود ریخته گران و تعمیرکاران ماهر و زبده در این 

استان، در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آالت و 

دستگاه های پرس اکستروژن مشکلی نداریم و هر 

زمان که نیاز به تعمیر قطعه ای باشد، به راحتی این امر  

صورت می پذیرد. البته استان های تهران، تبریز و 

اصفهان هم در این حوزه پیشرفت هایی داشته اند اما 

مرکزی  استان  استاد کاران  پای  به  آن ها  مهارت 

نمی رسد. همان طور که در کشور، استان کرمان و 

اصفهان به ترتییب مهد صنعت مس و فوالد به شمار 

می آیند، استان مرکزی هم قطب صنعت آلومینیوم 

در کشور محسوب می شود. 

پیرهادی در رابطه با شرایط حاکم در بازار مصرف، 

تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون بازار مصرف پروفیل 

آلومینیومی شرایط نامساعدی دارد و همچنین فروش 

محصوالت »UPVC« در بازار باعث شده است تا به 

علت قیمت کمتر نسبت به پروفیل، مصرف کنندگان 

عمده به خرید این محصوالت تمایل بیشتری نشان 

این  پایین  این میان به علت کیفیت  دهند و در 

متضرر   نهایی  مصرف کنندگان  تنها  تولیدات، 

صنعت  در  تنها  نه  موضوع  این  البته  می شوند. 

آلومینیوم بلکه در صنایع دیگر هم مشاهده می شود و 

خریداران به دنبال شرایط اقتصادی نامناسب، به 

دنبال خرید اجناسی با قیمت پایین هستند و کیفیت 

آنچنان در اولویت آن ها قرار ندارد. به طور مثال اگر 

دوام و ماندگاری پروفیل آلومینیومی به مدت ۱۰ سال 

باشد، ماندگاری »UPVC« حدود سه سال است. 

 مدیرعامل شرکت کیا پروفیل اراک عنوان کرد: 
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همچنین محصوالت »UPVC« در شرایط آب وهوایی 

مختلف و با تغییرات دما واکنش نشان می دهند و در 

گرما، نرم و در سرما، خشک می شوند و حتی ممکن 

 »UPVC« است با یک ضربه بشکنند. در و پنجره های

در زمان نصب، رگالژ و یا همان تنظیم دقیق لوالها، 

یراق آالت می شوند در اثر تغییر دما، سایز آن ها تغییر 

خواهد کرد. 

وی در همین راستا ادامه داد: در یک برهه زمانی، 

مصارف  برای  آلومینیومی  پروفیل  مجموعه  این 

ساختمانی تولید می کرد اما به علت رکود در بازار 

کشور،  در  عمرانی  پروژه های  کاهش  و  مصرف 

هم اکنون پروفیل آلومینیومی با مصارف صنعتی نیز 

تولید می کنیم. ضمن اینکه به سبب دیرکرد در 

بازگشت سرمایه از سوی نهاد های دولتی و پرداخت 

هزینه محصول به صورت اعتباری باعث شد تا دیگر 

با این نهاد ها همکاری نداشته باشیم. 

این فعال صنعت آلومینیوم در ادامه به صادرات 

تولیدات این شرکت اشاره کرد و گفت:  حدود  سه سال 

پیش، به صورت ماهانه ۱۰۰ تن از محصوالت خود را به 

کشور های عراق و افغانستان صادر می کردیم اما با 

توجه به افزایش هزینه های گمرکی از سوی این کشور ها 

و سخت گیری هایی که در رابطه با صادرات اعمال شد، 

میزان صادرات مجموعه به صفر رسید. شرایط بازار 

مصرف در حال حاضر به گونه ای است که به سبب 

اشباع بازار از محصوالت مشابه، تمایل تولیدکنندگان به 

ادامه مسیر تولید محصول با کیفیت کاهش پیدا کرده 

به  مجهز  مجموعه  اینکه  وجود  با  حتی  است. 

پروفیل  دکورال  و  رنگ کاری  آبکاری،  قسمت های 

آلومینیوم است، به ناچار تعدادی از ماشین آالت خود 

را از خط تولید خارج کرده ایم و میزان تولید محصوالت 

را کاهش داده ایم.

انگیزه ای برای تولید نداریم   
خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در   پیرهـادی 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا از سوی دولت و 

صـورت  رونـد  تسـهیل  بـرای  حمایتـی  بانک هـا 

می پذیـرد، یـادآور شـد: متاسـفانه هیـچ حمایتـی  از 

از  تولیـد  مسـیر  هموارسـازی  بـرای  دولـت  سـوی 

تولیدکنندگان نشـده اسـت و اگر حمایت های الزم 

از ما صورت می پذیرفت بدون شک می توانستیم 

سـبب  بـه  را  نفـر   ۲۰ تـا  بـرای ۱5  اشـتغال  زمینـه 

سـرمایه گذاری های هنگفتـی کـه بـرای خریـداری 

ماشـین آالت خـط تولیـد انجـام داده بودیـم فراهـم 

کنیم. از آنجایی که عمده سرمایه مجموعه صرف 

خریـداری ایـن ماشـین آالت شـد و سـرمایه کافـی 

بـرای خریـد مـواد اولیـه وجـود نداشـت بـه همیـن 

دلیـل بـرای اخـذ وام  به بانک ها مراجعه کردیم به ما 

اعـالم کردنـد که تعـداد افراد زیـادی در انتظار اخد 

وام هسـتند. از شـروط دشـواری که باعث شـد فکر 

اخـذ وام را از سـر بیـرون کنیـم، ارائـه وثیقه هـای 

ملکـی ارزنـده و یـک بازدید حضـوری از مجموعه به 

منظـور تاییدیـه بـرای خریـد اعتبـاری مـواد اولیـه از 

بـورس کاال بـود امـا بـه سـبب عرضـه مـواد اولیـه در 

تنـاژ بـاال در ایـن تـاالر صنعتـی، تحقـق ایـن امـر برای 

مجموعه ما امکان پذیر نبود. وی در پایان در رابطه 

بـا آینـده صنعـت پروفیـل آلومینیومـی در کشـور، 

خاطرنشـان کـرد: اگـر شـرایط بـه همیـن روال ادامـه 

بـود. در  امیـدوار  آینـده  بـه  پیـدا کنـد، نمی تـوان 

صورتـی کـه هم اکنـون بسـیاری از همـکاران حتی با 

داشـتن تجربـه و سـابقه بـاال در ایـن حـوزه، ناچـار بـه 

تعطیلـی واحد هـای تولیـدی خـود شـده اند و تمـام 

سـرمایه های میلیـاردی و زحماتـی کـه در ایـن راه 

صرف کرده اند، به هدر رفته است. ضمن اینکه در 

نیـز  جدیـد  سـرمایه گذاران  شـرایطی،  چنیـن 

نمی تواننـد پـای بـه ایـن عرصـه بگذارنـد و بـه نظـر 

آینده روشنی در انتظار این صنعت نیست.





مـــس

چاره ای جز به روزرسانی تکنولوژی تولید نداریم

تنش های ژئوپلیتیکی، می تواند زمینه ساز  توسعه صنعت مس شود

درآمد »فملی« 4 درصد افزایش یافت

ماشین آالت فرسوده؛ پاشنه آشیل صنعت سیم و کابل

رونق بازار سیم و کابل در گرو پیشرفت اقتصادی
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چاره ای جز به روزرسانی تکنولوژی تولید نداریم

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل کیادزتـاب خوزسـتان گفـت: اگرچه نوسـان نـرخ ارز و 
همچنیـن قیمـت مس طی چند ماه اخیر، شـرایط تولید را دشـوار سـاخته اسـت امـا حمایت 
مسـئوالن و واحدهـای ذ ی   ربـط در راسـتای واردات و به کارگیـری از تکنولوژی هـای جدیـد، 

می تواند زمینه ساز رونق و توسعه تولید انواع سیم و کابل شود.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل کیادزتاب خوزستان مطرح کرد:

علــــــیرضا فاضـــــــل مــــــکارم در گفــــت وگو با 

خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« 

بیـان کـرد: زمینـه فعالیـت شـرکت سـیم و کابـل 

کابل هـای  و  سـیم  تولیـد  خوزسـتان،  کیادزتـاب 

نیـاز خـود  اولیـه مـورد  سـاختمانی اسـت. مـاده 

تامیـن  بـازار  سـطح  از  را  مسـی  مفتـول  یعنـی 

نوسـان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  می کنیـم 

قیمـت کاتـد مـس طـی ماه هـای اخیـر، بـر عرضـه 

افـزود:  وی  اسـت.  بـوده  تاثیرگـذار  نیـز  مفتـول 

علی رغـم عرضـه مفتـول مسـی در بـورس کاالی 

ایـران، عمـده معامـالت آن در بـازار آزاد صـورت 

و  دولـت  اسـاس  همیـن  بـر  و  می پذیـرد 

سـازمان های ذی ربـط بایـد تسـهیالت الزم جهت 

تامیـن مـواد اولیـه کافـی را در اختیـار واحدهـای 

متاسـفانه  کـه  حالـی  در  دهنـد.  قـرار  تولیـدی 

عرضـه مـس در ایـن تـاالر صنعتـی طـی هفته های 

اخیـر، بـا رقابـت و افزایـش قیمـت کاذب همـراه 

بـه  افـراد  شـده اسـت، شـاهد سـودجویی برخـی 

دنبال نوسان قیمت مس در بازار هستیم.

شرایط دشوار گشایش اعتبار بانکی  
کیادزتـاب  کابـل  و  سـیم  شـرکت  مدیرعامـل 

خوزسـتان عنـوان کـرد: در حالـی کـه تامیـن مـواد 

اولیـه در حـدود ۲۰ سـال پیـش بـه صـورت ۱۰ درصـد 

نقـدی و 9۰ درصـد اعتبـاری بـه مـدت 6 ماهـه بـود، 

نقـدی و 9۰ درصـد  قالـب ۱۰ درصـد  ادامـه در  در 

اعتبـاری پنـج ماهـه تعریـف شـد و در حـال حاضـر 

خرید ماده اولیه از بورس کاالی ایران به صورت 5۰ 

درصـد نقـدی و 5۰ درصد اعتباری دو ماهه صورت 

می پذیـرد کـه در واقـع بـه معنـای پرداخـت کامـل 

نقـدی اسـت. از سـوی دیگـر، در حالـی کـه حجـم 

نقدینگـی بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت و گشـایش 

اعتبـار بانکـی نیـز بـه سـختی صـورت می پذیـرد و  

بانک هـا و موسسـات مالـی هم تسـهیالت را با سـود 

نامناسـب در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار می دهند، 

شـرایط تامیـن مـواد اولیـه بـرای تولیدکننـدگان مـس 

بیش از پیش دشوار شده است.

فاضل مکارم با بیان اینکه تولیدکننده همچون 

موج سـوار، به تماشـای دریای طوفانی و مواج تولید 

بـه  ارز  نـرخ  نوسـان  کـرد:  اذعـان  اسـت،  نشسـته 

صورت مستقیم، روی قیمت کاتد در بورس کاالی 

ایـران تاثیرگـذار اسـت. در حالـی کـه قیمت مس در 

بورس فلزات لندن به حدود هشت هزار و 3۱۰ دالر 

به ازای هر تن رسیده اما قیمت کاتد در داخل زیر 

سـایه نـرخ ارز صعـودی بـوده اسـت. قیمت گـذاری 

 »LME«ایـن محصـول هـم بر اسـاس قیمت مـس در

ضـرب در میانگیـن قیمـت مـس در هفتـه پیشـین 

ضـرب در نـرخ دالر نیمایـی در ۱.۱ صـورت می پذیـرد 

کـه بـا توجـه بـه رشـد نـرخ دالر طـی روزهـای اخیـر و 

عدم ثبات قیمت، نمی تواند مبنای مناسـبی برای 

قیمت گذاری مس باشد.

وی با اشاره به اینکه رکود صنعت ساخت وساز بر 

میزان فروش سیم و کابل های ساختمانی تاثیرگذار 

بوده است، مطرح کرد: در حالی که قیمت یک جفت 

سیم ساختمانی در سال گذشته به حدود ۸۰۰ هزار 

مواد  قیمت  تعجب،  کمال  در  اما  می رسید  تومان 

اولیه مورد نیاز ما در سال جاری به حدود یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. ایران، جزو پنج کشور 
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قیمت مس، شاهد تولید و توزیع انواع سیم و کابل 

تقلبـی و غیراسـتاندارد در واحدهـای زیرپلـه ای و 

غیرمجـاز هسـتیم کـه متاسـفانه ایـن معضـل، بـر 

عملکرد شـرکت های قانونمند و واقعی تولیدکننده 

سیم و کابل تاثیر مستقیم گذاشته است. البته این 

چالـش از سـالیان پیـش نـه تنهـا در صنعـت سـیم و 

کابـل بلکـه در صنایـع مختلـف وجود داشـته اسـت 

و  مسـئوالن  همـکاری  و  نظـارت  آن،  رفـع  کـه 

سـازمان های ذی ربـط را می طلبـد. ایـن تولیدکننـده 

بـه سـوال خبرنـگار  پاسـخ  و کابـل مسـی در  سـیم 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه شرایط صنعت سیم 

و کابل ایران را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 

چگونه ارزیابی می کنید، گفت: تسهیالت مختلف 

در حالی در اختیار تولیدکنندگان در سایر کشورها 

خاطـر،  آرامـش  بـا  بتواننـد  کـه  می گیـرد  قـرار 

محصوالت خود را تولید کنند و به فروش برسانند. 

مس مورد نیاز تولیدکنندگان محصوالت مسـی در 

کشـوری ماننـد ترکیـه، بـا کارمـزد ۲ درصـدی طـی 6 

مـاه در اختیـار آن هـا قـرار می گیـرد اما این میـزان در 

کـه  اسـت  مـاه  یـک  داخـل کشـور، ۲ درصـد طـی 

معـادل 6 ماهـه آن، ۱۲ درصـد خواهد شـد. در چنین 

شـرایطی، تولیدکننـده داخلـی چگونـه می توانـد بـا 

همتـای ترکیـه ای خـود رقابـت کنـد؛ در حالـی کـه 

تسهیالت کافی جهت تامین مواد اولیه در اختیار 

برتر دنیا در حوزه ذخایر معدنی مس است و در چنین 

شرایطی، تولیدکنندگان داخلی نباید دغدغه تامین 

مواد اولیه مورد نیاز خود را داشته باشند. همچنین با 

توجه به صادرات کاتد مس، باید بتوانیم مس مورد 

نیاز فعاالن این صنعت را تامین و باقی مانده آن را 

روانه بازارهای بین المللی کنیم.

رونق تولید، نیازمند حمایت همه جانبه است  
مدیرعامل شرکت سیم و کابل کیادزتاب خوزستان 

صنایع  و  مسئوالن  حمایت  ضرورت  به  ادامه  در 

باالدستی از رونق تولید در صنایع پایین دستی اشاره 

کرد و گفت: درخواست صنایع کوچک و واحدهای 

سازمان های  و  دولت  از  مقیاس  کوچک   تولیدی 

ذی ربط، چیزی به جز حمایت نیست. تولیدکنندگان 

علی رغم تمامی مشکالت در حالی نیازمند حمایت 

هستند که حفظ نیروی انسانی و همچنین مشتریان در 

چنین شرایطی دشوار شده است. هدف ما، رونق تولید 

و اشتغال زایی است و در این مسیر، نیازمند همکاری 

مسئوالن هستیم. فاضل مکارم با بیان اینکه انگیزه 

نیروی انسانی در بخش تولید با افت چشمگیری طی 

سالیان اخیر همراه شده است، تصریح کرد: در حال 

حاضر متاسفانه انگیزه کافی برای نیروی انسانی جهت 

فعالیت در واحدهای صنعتی وجود ندارد و افراد به 

دنبال اشتغال در مشاغل آزاد مانند خرید و فروش 

ملک، محصوالت غذایی و... هستند. در حالی با رشد 

روزافزون این معضل در جامعه مواجه هستیم که بحران 

سال خوردگی و پیری جمعیت در کشور ایجاد شده 

است و بدون شک نسل های آینده باید جایگزین افراد 

مسن شوند اما متاسفانه نه تنها انگیزه  برای فعالیت 

نیروی انسانی جوان در واحدهای صنعتی از بین رفته 

اتباع  از  استفاده  به  ناچار  کارفرمایان  بلکه  است 

کشورهای همسایه در این زمینه هستند.

وی بـا بیـان اینکه کابل های تولیدی این شـرکت 

صادراتـی  بازارهـای  روانـه  واسـطه ها  طریـق  از 

می شود، خاطرنشان کرد: محصوالت تولیدی ما در 

حدود ۲5 استان کشور توزیع و به فروش می رسد و 

تمامـی تـالش خـود جهـت تولیـد سـیم و کابل هـای 

اسـتاندارد و مرغـوب را بـه کار گرفته ایـم. اگرچـه بـا 

توجه به افزایش هزینه های تولید و همچنین نوسان 

تولیدکننـده قـرار نمی گیـرد و بانک ها نیز همکاری 

الزم را با واحدهای تولیدی  به عمل نمی آورند.

حال تولید خوب نیست  
فاضـل مـکارم در همیـن راسـتا ادامـه داد: بـه 

دنبـال تقسـیط مانـده وامـی کـه از یکـی از بانک هـا 

دریافـت کـرده  بودیـم، درخواسـت خـود را در سـتاد 

تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان مطـرح کردیـم. 

علی رغـم تمـام موافقت هایـی کـه از جانـب افـراد 

حاضـر در ایـن جلسـه بـه عمـل آمـد امـا در نهایت با 

مخالقـت رئیـس بانـک مذکـور مواجـه شـدیم و این، 

حـق  در  کـه  اسـت  بی مهر ی هایـی  از  یکـی  تنهـا 

تولیدکننـده می شـود. مـا بارهـا درخواسـت خـود را 

و   کرده ایـم  مطـرح  تولیـد  از  حمایـت  بـر  مبنـی 

متاسـفانه با هیچ تغییری مواجه نشـده ایم. اعطای 

اخیـر  هفته هـای  طـی  متقاضیـان  بـه  تسـهیالت 

صورت نمی پذیرد و این در حالی است که نیازمند 

تامیـن نقدینگـی و سـرمایه در گـردش کافـی بـرای 

ادامه حیات خود هستیم.

وی در پایان یادآور شد: ریسک تولید با توجه به 

نوسـان نـرخ ارز و مـواد اولیـه بـه شـدت افزایش یافته 

اسـت و این مسـئله نه تنها در صنعت سـیم و کابل 

بلکه در تمامی صنایع دیده می شود و امیدواریم در 

ادامه شاهد ثبات در بازار ارز و قیمت مس باشیم.
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 تنش های ژئوپلیتیکی، می تواند زمینه ساز تنش های ژئوپلیتیکی، می تواند زمینه ساز
 توسعه صنعت مس شود توسعه صنعت مس شود

 مدیرعامل شرکت گلکار سپاهان:

مــــدیرعامــــل شـــــرکت گلــــــــکار سپـــــــــاهان، 

کشـورهای  گفـت:  مسـی  ورق  تولیدکننـده 

شـمالی ایـران کـه پیش تـر متقاضـی آنـد مـس از 

اروپـا بودنـد، بـه دلیـل جنـگ روسـیه و اوکرایـن و 

افزایـش سرسـام آور قمیـت حامل هـای انـرژی در 

قـاره سـبز، بـه تولیدکنندگان ایرانـی جهت تامین 

بـه  توجـه  بـا  امـا  آورده انـد  روی  محصـول  ایـن 

قیمت گـذاری لحظـه ای مـس در داخـل به دنبال 

بـا آن هـا  بـه خوبـی نمی توانیـم  نوسـان نـرخ ارز، 

روابط تجاری برقرار کنیم.

ناصـر گلـکار در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« در خصـوص 

فعالیت هـای شـرکت، اظهـار داشـت: آنـد مـس، 

مدیرعامـل شـرکت گلـکار سـپاهان، تولیدکننـده ورق مسـی گفت: کشـورهای شـمالی ایـران که 
پیش تـر متقاضـی آند مـس از اروپا بودند، به دلیل جنگ روسـیه و اوکراین و افزایش سرسـام آور قمیت 
حامل هـای انـرژی در قاره سـبز، به تولیدکننـدگان ایرانی جهت تامین ایـن محصـول روی آورده اند اما 
بـا توجـه بـه قیمت گذاری لحظـه ای مـس در داخل به دنبال نوسـان نـرخ ارز، بـه خوبـی نمی توانیم با 

آن ها روابط تجاری برقرار کنیم.

سـپاهان  گلـکار  شـرکت  تولیـدات  عمـده  بخـش 

اسـت کـه در آبـکاری و صنایعـی کـه به هر نحوی 

بـا فراینـد آبـکاری سـر و کار دارد، ماننـد آبـکاری 

و  بـرق  از  دیگـر  صنایـع  آبـکاری  یـا  پالسـتیک 

الکترونیـک تـا کارخانه هـای تولیدکننـده سـیم و 

کابـل، اسـتفاده می شـود. بخـش دیگـر تولیـدات 

در  کـه  بـوده  مسـی  ورق هـای  تولیـد  شـرکت، 

صنایـع بـرق کـه دارای شـاخه های متعـدد اسـت، 

تولیـد  قـرار می گیـرد. همچنیـن  اسـتفاده  مـورد 

ورق هـای گـرد بـرای اسـتفاده در صنایع دسـتی و 

محصـوالت  دیگـر  از  آن،  بـا  مرتبـط  بخش هـای 

فعـاالن  کـه  می شـود  تولیـدی محسـوب  شـرکت 

صنایع دستی خریدار آن هستند.

از معضل نوسان قیمت مس تا اختالل   
ادامه دار بهین یاب

از وضعیـت صنعـت در  ناامیـدی  ابـراز  بـا  وی 

کشور، با اشاره به چالش های پیش رو درروند تولید، 

روی  پیـش  معضـل  بزرگ تریـن  کـرد:  عنـوان 

تولیدکنندگان محصوالت مسی، نوسان قیمت مس 

بـه  طوری کـه قیمت گـذاری مـس در سـایر  اسـت؛ 

کشـورهای بـا پارامترهـای محـدودی ماننـد بـورس 

فلـزات لنـدن همـراه اسـت اما قیمت گـذاری این فلز 

سـرخ در داخـل کشـور،  بـا مسـائل مختلفـی از جمله 

قیمـت ارز، شـرایط سیاسـی جامعـه، مدیریـت بورس 

کاالی ایـران و… دسـت و پنجـه نـرم می کنـد که این 

موضـوع، فعـاالن صنعـت مـس را دچـار مشـکل کرده 
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بزرگ ترین معضل 
پیش روی تولیدکنندگان 
محصوالت مسی،  نوسان 
قیمت مس است که این 
موضوع، فعاالن صنعت 

مس را دچار مشکل کرده 
است
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است. به  عنوان  مثال، نوسان قیمت کاتد در مقایسه 

با ضایعات مسی به  صورت روزانه، حاکی از آن است 

کـه روند مشـخصی در قیمت گـذاری وجود نـدارد و 

این موضوع، عامل بی برنامگی برای تولیدکننده در 

عرصـه تولیـد محسـوب می شـود؛ بـه  طـوری  کـه در 

معامله میان خریدار و فروشنده، معامالت بر اساس 

قیمت روز مس انجام می شـود اما در روز پس از آن، 

بـه  صـورت  بـا نوسـان قیمـت چشـمگیر مـس چـه 

صعـودی و چـه در حالـت رکـود، هـر دو طرف معامله 

دچار چالش خواهند شد.

مدیرعامـل شـرکت گلـکار سـپاهان در ادامـه بـا 

اشاره به سهمیه عرضه کاتد به شرکت های فعال در 

صنعت مس، ابراز کرد: سهمیه کاتد به شرکت ها در 

گذشته با درصد باالیی تعلق می گرفت اما هم اکنون 

این درصد با کاهش محسوسی همراه شده است. از 

سوی دیگر، برای دریافت همین مقدار از سهمیه نیز 

بایـد بروکراسـی های اداری فراوانـی را طـی کـرد بـه  

عنوان  مثال، اجرای طرح توسعه ای شرکت ما چندین 

ماه است که به دلیل عدم دسترسی به سامانه بهین 

یـاب بالتکلیـف مانـده اسـت. ایـن طـرح توسـعه در 

زمینه افزایش ظرفیت تولید محصوالت مسی است 

و متاسـفانه وزارت صمت نیز پاسـخگوی ما طی این 

مشکل نیست.

گلـکار با اشـاره به نوسـان قیمـت کاتد طی چند 

هفته اخیر در  بورس کاالی ایران، این روند را نتیجه 

گفـت:  و  دانسـت  کاتـد  دسـتوری  قیمت گـذاری 

عرضـه کاتـد از طریـق بـورس کاال طـی چنـد هفتـه 

اخیـر، منجـر بـه رکود قیمت  نسـبت بـه محصوالت 

دیگـر شـده کـه همیـن موضـوع، مشـکالتی را بـرای 

برخی از واحدهای تولیدی به وجود آورده است؛ به  

طوری کـه بسـیاری از شـرکت هایی کـه می تواننـد از 

بورس کاال خرید کاتد داشته باشند، تولیدات خود 

عرضـه  بـازار  بـه  دیگـر  شـرکت های  از  ارزان تـر  را 

کـه  شـرکت هایی  بـرای  موضـوع  ایـن  و  می کننـد 

نمی تواننـد کاتـد مـورد نیـاز خـود را از بـورس تامیـن 

کننـد، در عرضـه کاال بـا مشـکل  همـراه کـرده اسـت. 

هرچنـد این موضوع مقطعی اسـت و در گـذر زمان، 

شرایط کمی بهبود پیدا می کند.

وی بـا اشـاره بـه چالـش تامیـن انـرژی در تولیـد 

محصـوالت مسـی، ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه 

بـرق، از نقـش بسـزایی در صنعـت مـس برخـوردار 

اسـت، شـرکت گلکار سـپاهان برای تامین برق فقط 

کار  ملزومـات  از  کـه  کارخانـه  در  ژنراتـور  یـک 

محسـوب می شـود، با مشـکل روبه رو است؛ چراکه 

قطعـی مـداوم بـرق می توانـد مسـیر تولیـد را دچـار 

مشکل کند.

مدیرعامـل شـرکت شـرکت گلـکار سـپاهان در 

فراینـد  از  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  ادامـه 

اسـتفاده  خـود  تولیـد  مـداوم در خـط  ریخته گـری 

می کنیم، به  هیچ  وجه برق نباید در این فرایند قطع 

شـود اما متاسـفانه یک ماه قبل به دلیل قطعی برق، 

ضـرر مالـی چنـد ۱۰۰ میلیونی به خط تولید مجموعه 

ژنراتـور  اینکـه  و  بـرق  قطعـی  بـا  چراکـه  شـد؛  وارد 

نتوانسـت روی مـدار قـرار گیـرد، کـوره دچـار مشـکل 

شـد. بنابرایـن می توانیـم بـه  وضـوح اعـالم کنیـم کـه 

قطعی برق، به  یقین ما را از تولید بازمی دارد.

جای خالی نیروی انسانی متخصص  
گلـکار یکـی دیگـر از مشـکالت مهـم در عرصـه 

متخصـص  انسـانی  نیـروی  حضـور  عـدم  را  تولیـد 

دانست و افزود: جای خالی نیروی انسانی متخصص 

معضـالت  مهم تریـن  از  یکـی  مـس،  صنعـت  در 

واحدهـای تولیـدی محسـوب می شـود؛ چراکـه در 

راستای سیاست جذب نیروی انسانی، از همان ابتدا 

در هـر دو زمینـه نیـروی انسـانی تحصیل کـرده و چـه 

غیـر متخصـص را آمـوزش می دهیـم امـا همیـن افراد 

بعد از آموزش و چند ماه فعالیت به  محض پیشنهاد 

شغلی که سختی آن کمتر است، ترک کار می کند. 

در حـال حاضـر تقاضـای جـذب ۱۰ نیـروی کار با تمام 

مزایا و قوانین کاری و بدون هیچ تاخیری در پرداخت 

حقـوق و مزایـا را ثبـت کرده ایـم امـا بـاز هـم در ایـن 

عرصه با مشکل روبه رو هستیم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت بـازار فـروش، 

مطرح کرد: با توجه به اینکه محصوالت متنوعی در 

مجموعـه تولیـد می شـود، بنابرایـن در ثبت سـفارش 

مشـکل چندانـی نداریـم؛ چراکـه صنایـع مختلـف 
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مشـتریان ما محسـوب می شـوند و برای مثال ممکن 

بـرای  زمانـی  برهـه  یـک  در  سـفارش   ثبـت  اسـت 

صنایع دسـتی بیشـتر باشـد و در برهـه دیگـر بـرای 

صنعت برق با افزایش همراه باشد که همین موضوع 

کاستی  ها در ثبت سفارش را جبران می کند. معضل 

اصلی ما، نوسـان قیمت در بازار اسـت؛ به  طوری که 

بیشترین انرژی و زمان تولیدکننده به  جای توسعه و 

افزایش کیفیت محصول، صرف تعیین قیمت مواد 

اولیـه و تولیـدات مجموعـه در بـازار می شـود. حتـی 

زمانـی کـه قیمـت را مشـخص می کنیـم، بـه  محـض 

اینکـه بـا مشـتری وارد مذاکـره جهـت عقـد قـرارداد 

می شـویم، قیمت ها مجدد دچار نوسـان و مشتری و 

تولیدکننده هردو دچار مشکل می شوند.

ایـن فعـال صنعـت مـس اضافـه کـرد: کشـورهای 

شـمالی ایـران کـه پیش تـر متقاضـی آنـد مـس از اروپـا 

بودنـد، بـه دلیـل جنـگ روسـیه و اوکرایـن و افزایـش 

سرسـام آور قمیـت حامل هـای انـرژی در قاره سـبز، به 

تولیدکنندگان ایرانی جهت تامین این محصول روی 

آورده انـد امـا بـا توجه به قیمت گذاری لحظه ای مس 

خوبـی  بـه  ارز،  نـرخ  نوسـان  دنبـال  بـه  داخـل  در 

نمی توانیم با آن ها روابط تجاری برقرار کنیم. از سوی 

دیگر، عدم تامین برخی زیرساخت های الزم، عاملی 

مهم محسـوب می شـود که فرصت رشـد تولید و در 

دسـت گرفتـن بازارهـای خارجـی را از مـا سـلب کـرده 

اسـت. گلکار با اشـاره به اینکه این شـرکت به  صورت 

مسـتقیم صـادرات نـدارد امـا از طریـق صنایـع مرتبط 

ورق و شمش را صادر می کند، گفت: نوسان قیمت 

مس، منجر به مشکالت جدی  در عرضه محصول به 

مشـتریان خارجـی روبـه رو کـرده اسـت؛ چراکـه آن هـا 

منبـع قیمت گـذاری را بـورس لنـدن می داننـد و از 

مشـکالت داخلـی مـا ناآگاهنـد و ایـن نوسـان قیمـت 

لحظه ای مس و همچنین نرخ دالر، عدم اعتماد را در 

آن ها ایجاد می کند.

فارغ از حمایت دولتی، آینده صنعت   
مس در ایران درخشان است

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه قدمـت کاری 6۰ سـاله 

مجموعه خود در عرصه ریخته گری مس، مطرح کرد: 

در مـدت  زمـان فعالیـت خـود در صنعـت مـس کـه بـه 

بیـش از 6۰ سـال می رسـد، هیـچ گاه از حمایت هـای 

دولتی چه برای ثبت و افزایش ظرفیت تولید در پروانه 

بهره بـرداری و چـه بـه منظـور اخـذ تسـهیالت بانکـی 

اسـتفاده نکرده ایـم؛ بـه  طـوری  کـه اخـذ مجـوز جهـت 

تمـام  کـه  شـرکت  توسـعه  طـرح  جدیدتریـن  اجـرای 

هزینه های آن نیز توسط مجموعه تامین شده است، از 

بزرگ ترین معضالت شـرکت گلکار سـپاهان محسوب 

می شـود کـه ایـن موضـوع، با سـاماندهی سـایت بهین 

یاب حل شـدنی اسـت.  به  طورکلی اگر بروکراسـی های 

اداری در مسـیر توسـعه بـرای صنعتگـران هموار شـود، 

سایر حمایت ها ناخودآگاه کمرنگ خواهد شد و وظیفه 

اصلـی دولـت آن اسـت که مسـیر تولیـد را بـرای فعاالن 

ایـن بخـش هموار کنـد. این کارآفرین صنعت مـس در 

ادامه یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های بلندمدت 

و افزایـش ظرفیـت تولیـد و همچنیـن نصـب کوره هـای 

جدیـد، بـه دنبـال اصـالح ظرفیـت پروانـه بهره بـرداری 

هستیم اما نمی توانم عدد مشخصی را بابت محدوده 

ظرفیت تولید اعالم کنیم؛ چراکه قیمت مس در چند 

مـاه اخیـر بـه قدری افزایش یافته اسـت که سـرمایه در 

گردش بیشتری را برای ادامه فعالیت خود نیاز داریم 

و این سرمایه باید از محل تسهیالت بانکی تامین شود 

که امیدی به اخذ آن هم نداریم.

گلکار در پایان آینده صنعت مس در ایران و جهان 

فلـز  آینـده  یـادآور شـد:  و  را در حـال رشـد دانسـت 

اسـتراتژیک مس، بسـیار چشمگیر و درخشـان خواهد 

بود؛ چراکه کاربرد این فلز در صنایع مختلف غیرقابل 

الکترونیـک،  بـرق،  ماننـد  صنایعـی  اسـت.   انـکار 

خودروسـازی، توربین هـای برقـی و…، نمونه هایـی از 

آن هـا مـورد  مهم تریـن صنایعـی اسـت کـه مـس در 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. البتـه در کنـار ایـن مهـم بایـد 

توجـه داشـت کـه بـا توجـه بـه کاهـش ذخایـر مـس در 

جهان، تقاضای این فلز را روزبه روز بیشتر خواهد کرد. 

در ایران نیز با توجه به کشف ذخایر جدید مس مانند 

معـدن »جانجـا« در سیسـتان و بلوچسـتان کـه توسـط 

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مدار 

تولیـد اضافـه خواهـد شـد، بـدون شـک تولیـد مـس بـا 

رونق و رشد خوبی همراه خواهد  بود.

سهمیه کاتد به شرکت ها 
درگذشته با درصد 

باالیی تعلق می گرفت اما 
هم اکنون این درصد با 

کاهش محسوسی همراه 
شده است. از سوی 

دیگر، برای دریافت همین 
مقدار از سهمیه نیز باید 
بروکراسی های اداری 

فراوانی را طی کرد
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درآمد »فملی« 4 درصد افزایش یافت
تا پایان آذر ماه ۱4۰۱؛

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

علی رغم کاهش صادرات و درآمد حاصل از آن طی 

انـواع  9 مـاه سـال ۱4۰۱، عمکـرد خوبـی در فـروش 

تولیـدات خـود بـه ویـژه کاتـد را بـه ثبـت رسـانده و 

درآمد این شـرکت تا پایان فصل پاییز سـال جاری، با 

رشـد 4 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش 

همراه بوده است.

تولید »فملی« 2 درصد رشد پیدا کرد  
نمودار ۱ نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

مس ایران در 9 ماه امسال، توانسته است ۲۲۰ هزار 

و 6۸۰ تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان بـا 

رشـد ۲ درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 

همراه بوده اسـت. این شـرکت طی 9 ماه سـال ۱4۰۰، 

موفـق بـه تولیـد ۲۱6 هـزار و 345 تن کاتد مس شـده 

بود.

توانسـته  جـاری،  سـال  مـاه  در 9  مـس  شـرکت 

تـن سـنگ سـولفور  اسـت 4۱ میلیـون و ۸94 هـزار 

تولیـد کنـد کـه این میزان در مقایسـه با مـدت زمان 

مشـابه سـال ۱4۰۰، ۲ درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

این شـرکت در مدت زمان مشـابه سـال گذشـته، 4۰ 

مجمـوع درآمـد حاصـل از فروش داخلـی و صادراتی »فملـی« در 9 ماه سـال جاری، بـه 575 هزار و 
14 میلیـارد ریـال رسـیده اسـت که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال پیـش، 4 درصد رشـد را 
نشـان می دهد. این شـرکت در 9 ماه سـال 1400، توانسـته بود 551 هزار و 878 میلیارد و 786 میلیون 

ریال درآمد از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

میلیـون و 97۱ هـزار تـن سـنگ سـولفور تولیـد کـرده 

بود.

»فملی« طی 9 ماه امسـال، توانسـته اسـت 6۲۰ 

هزار و 93۲ تن اسـید سـولفوریک تولید کند که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، ۱5 

درصد رشد داشته است. این شرکت در 9 ماه سال 

قبـل، 537 هـزار و 693 تـن اسـید سـولفوریک تولیـد 

کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

جـاری، 796 هـزار و ۱۰۱ تـن کنسـانتره مـس تولیـد 

کـرد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، موفـق بـه 

تولید 9۲4 هزار و ۱۸۰ تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در 9 مـاه سـال جـاری، 6 هـزار و ۱۰۰ 

تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد کرد کـه این میـزان از 

رشـد ۲ درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در مـدت زمـان 

مشـابه سـال ۱4۰۰، توانسـته بـود پنـج هـزار و 95۲ تـن 

کنسانتره مولیبدن تولید کند.

»فملـی« طـی 9 مـاه امسـال، توانسـت 6۸6 تـن 

کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 4 درصد رشد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته، 

655 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده بود.

شـرکت مـس طـی 9 مـاه سـال ۱4۰۱، موفـق بـه 

تولیـد 3۸7 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتی شـد. این 

شـرکت در 9 مـاه نخسـت سـال گذشـته، ۸3۱ تـن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

در 9 مـاه سـال جـاری، بـه 44 میلیـون و ۲63 هـزار و 

55۸ تـن محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، ۲ درصـد افزایـش یافته 

اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال ۱4۰۰، توانسـته بود 

در مجموع 4۲ میلیون و ۸6۲ هزار و ۱۱۱ تن محصول 

تولید کند.

 

افزایش 38 درصدی فروش »فملی«  
نمـودار ۲ حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال جـاری، توانسـته 

اسـت ۱36 هـزار و ۸۱6 تـن کاتـد مـس را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند که این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، ۱9 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته، ۱۱4 هزار 
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و 9۸3 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« در 9 ماه امسـال، توانسـته اسـت 573 

هـزار و 677 تـن اسـید سـولفوریک را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال گذشـته، ۱۱ درصد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال پیش، 5۱7 هزار و 

داخلـی  بازارهـای  در  سـولفوریک  اسـید  تـن   749

فروخته بود.شـرکت مس در 9 ماه سـال جاری، پنج 

هـزار و 559 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 

 ۲7 رشـد  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه 

کنسـانتره  تـن   379 و  هـزار  چهـار  گذشـته،  سـال 

مولیبدن را در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« طی 9 ماه سال جاری، موفق به فروش 

554 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

شـده اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، 695 

داخلـی  بازارهـای  در  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  تـن 

فروخته بود.شـرکت مس در 9 ماه امسـال، توانست 

یـک میلیـون و 475 هـزار و ۱43 تن سـنگ سـولفور را 

در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان 

حاکـی از رشـد ۲5 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال قبل بوده اسـت. این شـرکت طی 9 ماه 

سـال گذشـته، یـک میلیـون و ۱76 هـزار و 344 تـن 

سنگ سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران طـی 9 ماه سـال 

۱4۰۱، موفـق شـد دو میلیـون و ۸45 هـزار و 559 تـن 

محصـول را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

۱4۰۰، بـا رشـد 46 درصـدی همـراه بـوده اسـت. ایـن 

شرکت در 9 ماه سال پیش، یک میلیون و 949 هزار 

و 79۸ تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی فروختـه 

بود.شـرکت مـس در 9 ماه سـال جـاری، 69 هـزار و ۱۱9 

تـن کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد. ایـن 

شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، ۱۰5 هـزار و 63۱ تـن کاتد 

مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال 

۱4۰۱، توانسته است ۲۰5 هزار و 395 تن کاتد را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فروش برسـاند. این 

شـرکت در 9 مـاه سـال گذشـته، ۲۲۰ هـزار و 6۱4 تـن 

کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش 

صادراتـی  و  داخلـی  فـروش  بود.مجمـوع  رسـانده 

»فملـی« طـی 9 مـاه سـال ۱4۰۱، به دو میلیـون و 9۱5 

هزار و ۸4۲ تن محصول رسـید که این میزان حاکی 

از رشـد 3۸ درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل است. این شرکت در 9 ماه نخست سال پیش، 

تـن   ۲57 و  هـزار   57 و  میلیـون  دو  بـود  توانسـته 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 222 درصدی درآمد حاصل از فروش   
اسید سولفوریک

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در 9 مـاه سـال جـاری، توانسـته 

اسـت 3۲۸ هـزار و 793 میلیـارد و ۸3۰ میلیـون ریال 

بازارهـای داخلـی  فـروش کاتـد مـس در  از  درآمـد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، ۲7 درصد افزایش داشـته اسـت. 

این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته، ۲5۸ هزار و 9۱۱ 

میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی 9 ماه سـال جاری، توانسـته اسـت 

هفت هزار و ۲۲۰ میلیارد و 4۰6 میلیون ریال درآمد 

بازارهـای داخلـی  اسـید سـولفوریک در  فـروش  از 

کسـب کنـد کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته، ۲۲۲ درصد افزایش داشته است. این 

شـرکت در 9 ماه سـال پیش، دو هزار و ۲3۸ میلیارد 

اسـید  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   ۲7۸ و 

سولفوریک در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی 9 ماه امسال، موفق به کسب سه 

هـزار و 77۸ میلیـارد و 5۸7 میلیـون ریـال درآمـد از 

بازارهـای داخلـی شـده  فـروش سـنگ سـولفور در 

اسـت کـه ایـن میـزان، نشـان از رشـد 76 درصـدی 
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نسـبت به مدت مشابه سـال ۱4۰۰ دارد. این شرکت 

در 9 مـاه سـال پیـش، دو هـزار و ۱47 میلیـارد و ۱۱۲ 

میلیـون ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در 9 مـاه امسـال، ۲۱ هـزار و 457 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   335 و  میلیـارد 

کنسـانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، ۲۸ درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در 9 مـاه سـال پیـش، ۱6 هـزار و 7۲9 میلیـارد و ۸54 

میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی 9 مـاه سـال ۱4۰۱، موفق به کسـب 

۲۱ هزار و 3۱6 میلیارد و 9۲6 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

شـده اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، ۲4 

هـزار و 49۰ میلیـارد و 45۱ میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 9 

ماه سال جاری، 39۰ هزار و 5۲4 میلیارد و 6۸۲ میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال پیش، ۲5 درصد رشـد را نشـان می دهد. 

این شرکت در 9 ماه سال قبل، 3۱۰ هزار و 437 میلیارد 

و 699 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصوالت خود 

در بازارهای داخلی به دست آورده بود. شرکت مس 

طـی 9 مـاه سـال ۱4۰۱، توانسـته اسـت ۱۸3 هـزار و 656 

میلیـارد و ۱79 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش کاتد در 

بازارهای صادراتی کسـب کند. این شـرکت در 9 ماه 

سـال گذشـته، ۲37 هـزار و 993 میلیـارد و ۱6 میلیـون 

ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای صادراتی 

کسب کرده بود.

شرکت مس در 9 ماه امسال، توانسته است 5۱۲ 

هـزار و 45۰ میلیـارد و 9 میلیون ریـال درآمد از فروش 

کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی کسـب 

کنـد کـه ایـن میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، حاکی از رشد 3 درصدی است. این شرکت در 

9 مـاه سـال پیـش، 496 هـزار و 9۰4 میلیـارد و 55 

میلیـون ریـال درآمد از فروش کاتد مـس در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتی »فملی« در 9 ماه سال جاری، به 575 هزار 

و ۱4 میلیارد ریال رسیده است که این میزان نسبت 

بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 4 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال ۱4۰۰، توانسـته 

بـود 55۱ هـزار و ۸7۸ میلیـارد و 7۸6 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسب کند.

 

0

100،000

200،000

300،000

400،000

500،000

600،000

700،000

1401ماه سال  9 1400ماه سال  9

ال
د ري

يار
ميل

1401ماه سال  9مبلغ فروش محصوالت شركت ملي مس در  - 3نمودار 
كاتد اسيد سولفوريك كنسانتره موليبدن مجموع

 

0

500

1،000

1،500

2،000

2،500

3،000

1401ماه سال  9 1400ماه سال  9

تن
زار 

ه

1401ماه  سال  9ميزان فروش محصوالت شركت ملي مس در  - 2نمودار 
كاتد سنگ سولفور اسيد سولفوريك مجموع

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1،000

1401ماه سال  9 1400ماه سال  9

تن
زار 

ه

1401ماه  سال  9ميزان توليد شركت ملي مس در  - 1نمودار 
كاتد كنسانتره اسيد سولفوريك



45         دی ماه  1401        شماره  249

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  249          دی ماه  1401 46

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

ماشین آالت فرسوده؛ پاشنه آشیل صنعت سیم و کابل
یـک فعال صنعت سـیم و کابل گفت: تامین ماشـین آالت نو، همواره دغدغـه بزرگی برای صنعتگران 
بـوده و هسـت و متاسـفانه بخشـی از بازارهـای صادراتی خود را بـه دلیل نبود ماشـین آالت و تجهیزات 

پیشرفته در رقابت با کشورهای همسایه از دست داده ایم.

در  کابل  و  سیم  صنعت  کارشناس  یک 

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 

»فلزات آنالین« بیان کرد: تولیدکنندگان سیم و 

و  مس  شامل  خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد  کابل، 

تامین  ایران  کاالی  بورس  تاالر  از  را  آلومینیوم 

اولیه، مهم ترین چالشی  مواد  تامین  و  می کنند 

است که فعاالن این صنعت با آن دست و پنجه 

بورس  در  مس  تامین  وضعیت  می کنند.  نرم 

نابسامان شده است؛ چراکه خرید ماده اولیه از 

این تاالر صنعتی به صورت 5۰ درصد نقدی و 5۰ 

درصد اعتباری دو ماهه صورت می پذیرد و این 

با  هم زمان  نقدینگی  حجم  که  است  حالی  در 

پروژه های عمرانی به شدت کاهش یافته است. 

ضرر  به  قیمت  نوسانات  اینکه  بیان  با  وی 

تولیــــــد کننده تمـــــــــام خـــــــــواهد شــــــد، افـــــــزود: 

می شـــــوند  متعهد  هــــــمواره  تولیـــــدکنـــــندگان 

محصوالتی استاندارد و باکیفیت تولید کنند تا 

کامل  رضایت  تولیدشده  کاالی  از  مشتریان 

اکثر  که  آنجایی  از  همچنین  باشند،  داشته 

تولیدکنندگان داخلی برای ارائه کسب  و کار خود 

و  نمایندگان  به  متکی  بین المللی،  بازارهای  به 

توزیع کنندگان خود هستند، بنابراین نمی توانند 

پس از تولید محصول، اقدام به صدور فاکتور و 

تحویل محصول کنند. در این بین، ناگهان مس 

در بورس کاالی ایران ۲۰ درصد گران تر می شود و 

چون تولیدکنندگان متعهد شده اند باید در زمان 

تعیین شده محصول را تحویل دهند، در صورتی 

مشتریان  نشوند،  مهم  این  اجرای  به  موفق  که 

دامنه  همچنین  داد.  خواهند  دست  از  را  خود 

نوسانات نرخ دالر به گونه ای است که اختالف 
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و  باشد  داشته  از گذشته  استاندارد  نمونه های 

ارائه  استاندارسازی  سازمان  بازرسان  به  را  آن  

دهد و بر همین اساس نظارت و پیگیری باید در 

سطح بازار صورت پذیرد. 

ضرورت به روزرسانی فرایند تولید   
سیم و کابل

کرد:  تصریح  کابل  و  سیم  فعال صنعت  این 

متاسفانه ما بخشی از بازارهای صادراتی خود را 

به دلیل نبود ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته در 

از دست داده ایم.  با کشورهای همسایه  رقابت 

باور پذیر نیست که کشوری مانند عربستان تنها 

تولید سیم و کابل  از یک کارخانه  با بهره جویی 

تولیدات  کل  با  معادل  تولیداتی  است  توانسته 

ایران داشته باشد که علت آن   هم  سیم و کابل 

پیشرفته  ماشین آالت  و  تکنولوژی  از  استفاده 

است. 

نو،  ماشین آالت  تامین  کرد:  اذعان  وی 

و  بوده  صنعتگران  برای  بزرگی  دغدغه  همواره 

واردات  و  خرید  زمینه  در  که  معضلی  هست. 

مواجه  آن  با  کشور  به  روز  به  ماشین آالت 

هستیم، این است که سطح فناوری ماشین آالت 

تجهیزات،  این  همچنین  است.  پایین  داخلی 

گران بوده و به این سبب تنها تعداد معدودی از 

مناسبی  مالی  وضعیت  از  که  تولیدکنندگان 

برخوردار هستند، ناچار به واردات ماشین آالت 

دست دوم از اروپا می شوند. 

دیگری  معضل  گمرکی،  عوارض  پرداخت 

و  هستیم  مواجه  آن  با  زمینه  این  در  که  است 

همواره فرایند واردات تجهیزات و ماشین آالت را 

با تاخیر مواجه می سازد. 

این کارشناس صنعت سیم و کابل در پایان 

یادآور شد: ثبات قیمت مواد اولیه، درخواست 

سایر  بلکه  کابل  و  سیم  تولیدکنندگان  تنها  نه 

با  می تواند  دولت  که  حالی  در  است.  صنایع 

اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی، از واحدهای 

معنای  به  متاسفانه  اما  کند  حمایت  تولیدی 

هیچ  ایران  در  تولید  از  حمایت  کلمه،  واقعی 

معنایی ندارد.

که  است  شده  باعث  نیمایی  و  آزاد  دالر  نرخ 

تولیدکنندگان دچار زیان شوند.

کرد:  مطرح  کابل  و  سیم  صنعت  فعال  این 

هر  در  منابع  ارزش ترین  با  جزو  انسانی  نیروی 

به  نیل  زیرا  می شود  محسوب  کسب و کاری 

اهداف مد نظر، نیازمند افرادی متخصص است. 

این روزها معضل مهم بسیاری از تولیدکنندگان، 

که  طوری   به  است؛  جوان  کار  نیروی  نبود 

نیروهای انسانی تازه نفس تن به کار در واحدهای 

که  است  حالی  در  این  و  نمی دهند  تولیدی 

مشاغل کافی برای کسب درآمد وجود دارد اما 

متاسفانه بازار کار داخل با کمبود نیروی انسانی 

مواجه شده است. به گفته وی، نیروهای انسانی 

در  اشتغال  از  اندک،  دستمزد  دلیل  به  جوان 

واحدهای تولید امتناع می کنند. ضمن اینکه با 

افزایش تورم، پرداخت حقوق برای کارفرمایان نیز 

دشوار شده و این یک معضل دوطرفه محسوب 

می شود.

عدم نظارت دقیق بر صنعت سیم و   
کابل کشور

این کارشناس صنعت سیم و کابل در رابطه با 

اهمیت استانداردسازی، خاطرنشان کرد: دولت 

باید در بحث استاندارد سازی تولید سیم و کابل 

نظارت کافی را داشته باشد که متاسفانه این امر 

کارشناسان  یعنی  است.  نشده  محقق  تاکنون 

سازمان ملی استاندارد باید ضمن افزایش نظارت 

خود در سطح بازار، نسبت به جمع آوری سیم و 

و  زیر پله ای  کارگاه های  از  نامرغوب  کابل های 

غیرمجاز اقدام کنند. 

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین برخی از 

از  تولید کنندگان برای کاهش هزینه های خود، 

کابل ها  تولید  در  مس  جای  به  آلومینیوم 

نبود  دلیل  به  متاسفانه  و  می کنند  استفاده 

این  کابل،  و  سیم  صنعت  در  الزم  نظارت 

به  آسانی  به  غیرمجاز  زیر پله ای  کارگاه های 

فعالیت خود ادامه می دهند. بنابراین بازرسی و 

تنهایی  به  تولیدی  واحدهای  از  نمونه برداری 

می تواند  شرکتی  هر  زیرا  ندارد  فایده ای 

وضعیت تامین مس در 
بورس نابسامان شده 

است؛ چراکه خرید ماده 
اولیه از این تاالر صنعتی به 
صورت 50 درصد نقدی 
و 50 درصد اعتباری دو 
ماهه صورت می پذیرد 
و این در حالی است که 

حجم نقدینگی هم زمان با 
پروژه های عمرانی به شدت 

کاهش یافته است
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رونق بازار سیم و کابل در گرو پیشرفت اقتصادی
مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیمیا، تولید کننده انواع سـیم و کابل های فشـار ضعیف گفت: یکی از 
نیازهـای اصلـی واحد هـای تولیـدی را می تـوان مـواد اولیـه نـام بـرد و اگـر این مهـم به موقـع و با 
هزینه ای مناسـب تامین نشـود، سـرانجام تولید کشـور را بـا بحران های جـدی رو بـه رو خواهد کرد. 
معضـالت ایجـاد شـده پس از مهیا نشـدن مـواد اولیه مناسـب نـه تنها صنعـت سـیم و کابل بلکه 

اقتصاد را با شوک ترسناکی مواجه می کند.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  معتمدرسا  علیرضا 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: 

شرکت توليدی سيميا در سال ۱36۰ فعالیت خود 

را در شهرك صنعتی سپهر حوالی نظر آباد واقع در 

از  هدف  کرد.  آغاز  تهران  غرب  كيلومتری   9۰

تاسیس این شرکت، تولید انواع سیم و کابل ها از 

کابل های  ساختمانی،  کابل های  و  سیم  جمله 

راستای  در  تالش  همچنین  و   … و  قدرت 

سامان دهی و تامین نیازهای اساسی کشور به این  

گونه محصوالت بوده است. وی در ادامه تصریح 

کرد: هم اكنون شرکت توليدی سيميا با ظرفيت 

اسمی توليد ساليانه ۱۸ هزار تن انواع سيم و كابل 

ضمن  همچنین  و  بهره برداری  پروانه  طبق 

به كارگيری بيش از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی توانمند 

و متخصص، قادر به توليد حدود ۸5۰ نوع و سايز 

از سيم و كابل های مسی و آلومینیومی مختلف 

واحدهای  اکثر  که  است  ذکر  به  الزم  است. 

تولیدی از جمله مجموعه سيميا، کمتر از ظرفیت 

اسمی خود مشغول تولید هستند که این مسئله 

به دالیل مختلفی مانند رکود تورمی و اقتصادی 

حاکم بر بازار و کمبود مواد اولیه مرتبط می شود. 

در  سيميا،  توليدی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 

حال حاضر شرکت توليدی سيميا با بهره گیری از 

ماشين آالت روز اروپايی و وارداتی و با استفاده از 

و  سیم  از  کاملی  بسته  دنيا،  روز  تكنولوژی 

را  ضعیف  فشار  آلومینیومی  و  مسی  کابل  های 

تولید می کند.

معتمدرسا با اشاره به اینکه متقاضیان سیم و 

کابل های فشار ضعیف با سیم و کابل های فشار 

قوی متفاوت هستند، مطرح کرد: تنوع سیم و 

و  است  زیاد  بسیار  ضعیف  فشار  کابل 

مصرف کنندگان سیم و کابل های فشار ضعیف، 

پروژه های  ساختمانی،  پروژه های  عمده  طور  به 

عمرانی و صنایع در حال احداث هستند. شرکت 

تولیدی سیمیا با بیش از 4۰ سال سابقه، مشغول 

توليد طيف وسيعی از محصوالت متنوع سيم و 

انتظارات  با  مطابق  مختلف  بازارهای  در  کابل 

و  ملی  استانداردهای  با  منطبق  و  مشتريان 

مجموعه  کرد:  اضافه  وی  است.  بين المللی 

به  سنتی  صورت  به  سو  یک  از  سیمیا  تولیدی 

و  تهران  در  فروش  نمایندگی های  صورت 

شهرستان ها فعال است و به مشتریان خود خدمات 

ارائه می دهد و از سوی دیگر، مشتریان عمده این 

مجموعه شامل شرکت های صنعتی، ساختمانی، 

و  ارتباطات  توسعه   ، استان ها  سطح  برق  توزيع 

پتروشيمی،  و  گاز  نفت،  اطالعات،  فن آوری 

بهره برداری راه  آهن شهری، تامين و تصفيه آب و 

فاضالب و همچنین خودرو سازی هستند.

آشفته بازار مفتول مسی  
مدیرعامل شرکت توليدی سيميا در خصوص 

نحوه تامین مواد اولیه و چالش های موجود در این 

زمینه، اظهار کرد: تولیدکنندگان سیم و کابل، مواد 

اولیه مورد نیاز خود حاوی مس و آلومینیوم را از 

حال  در  می کنند.  تهیه  ایران  کاالی  بورس  تاالر 

خاطر  به  مس  مفتول  بازار  وضعیت  حاضر 

توسط  مس  کاتد  خرید  برای  که  سیاست هایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع شده ، آشفته 

شده است. در گذشته نه چندان دور، ۱۰ درصد 

مبلغ خرید مفتول را به صورت نقدی و 9۰ درصد 

باقی مانده را اعتباری با زمان سه ماهه برای تسویه 

آن پرداخت می کردیم اما در حال حاضر تولیدکننده 

باید 5۰ درصد مبلغ را به صورت نقدی و 5۰ درصد 

ماهه  دو  زمان  مهلت  با  اعتباری  را  باقی مانده 

پرداخت کند که این امر فشار زیادی روی دوش 

طبق  تولیدکننده  زیرا  است  کرده  وارد  افراد 

برنامه ریزی بر اساس همان بازپرداخت ۱۰ درصد به 

صورت نقدی و 9۰ درصد اعتباری با زمان سه ماه، 

با مشتری خود قرارداد امضا کرده است اما ناگهان 

سبب  امر  همین  و  رو به رو  جدید  قانون  با 

ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی می شود. 

که  معضالتی  مهم ترین  از  یکی  بنابراین 

تولیدکنندگان مفتول مس را آزار می دهد، همین 

مدیرعامل شرکت توليدی سيميا عنوان کرد:
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تغییری  بعید است که  و  بوده  مس کشور راکد 

باشیم و  اقتصادی  داشته باشد مگر شاهد رشد 

این  غیر  در  شود.  افتتاح  زیربنایی  پروژه های 

صورت، مسیر دیگری برای ارتقای تولید مفتول 

رکود  اخیر،  سال های  در  ندارد.  وجود  مسی 

اقتصادی و نبود پروژه های ساختمانی و عمرانی 

سبب کاهش فروش مفتول مسی شده است. 

جای خالی نظارت در صنعت سیم و   
کابل

معتمد رسا در رابطه با کیفیت سیم و کابل های 

برخی  صورت  هر  به  کرد:  خاطرنشان  تولیدی، 

مشتریان که بعضا به لحاظ مالی ضعیف تر هستند، 

کاالی  و  می روند  ارزان تر  کاالی  خرید  دنبال  به 

غیرمجاز،  معنای  به  ما  صنعت  در  هم  ارزان 

غیراستاندارد و خطرناک است. بنابراین دولت و 

سازمان های ذی ربط باید در بحث استاندارد سازی 

سیم و کابل، نظارت های الزم را داشته باشند که 

این امر متاسفانه هنوز محقق نشده است. یعنی 

سازمان ملی استاندارد باید نسبت به جمع آوری 

اقدام  بازار  سطح  از  نامرغوب  کابل های  و  سیم 

کند. به گفته وی، متاسفانه برخی از تولید کنندگان 

از  مس،  جای  به  خود  هزینه های  کاهش  برای 

استفاده  کابل ها  و  سیم  تولید  در  آلومینیوم 

می کنند که باعث بروز آتش سوزی در ساختمان ها 

درهای  پشت  سیاست گذاری ها  و  قوانین  وضع 

و  قدیمی  تولیدکنندگان  با  مشورت  بدون  بسته 

باسابقه این صنعت است. معتمدرسا همچنین با 

صنعتی  واحد  هر  اصلی  سرمایه  اینکه  به  اشاره 

همان نیروی انسانی است، تاکید کرد: در بسیاری 

از مواقع تالش کردیم تا نیروهای جوان و متخصص 

برای مجموعه استخدام کنیم که متاسفانه این امر 

محقق نشد زیرا جوانان به دلیل نگرانی از وضعیت 

گونه  این  در  فعالیت  به  تمایلی  آینده،  نامعلوم 

مشاغل ندارند. بنابراین به شدت با مشکل کمبود 

نیروی انسانی مواجه هستیم و این معضل نه تنها 

گریبان گیر صنعت سیم و کابل بلکه تمامی صنایع 

شده است.

وی با بیان اینکه مواد اولیه تولید مفتول مس، 

بسیار  نیز  آن  عرضه  و  است  داخلی  درصد   ۱۰۰

انجام  ایران  کاالی  بورس  تاالر  طریق  از  شفاف 

می شود، عنوان کرد: در واقع تولید مفتول مس 

فقط  و  ندارد  به حمایت دولت  نیازی  هیچ گونه 

با  ذی ربط  مسئوالن  است  کافی 

سیاست گذاری های غلط فرایند عرضه و تولید را 

مختل نکنند زیرا اگر بازار روند طبیعی خود را 

نخواهد  معضلی  هیچ  صنعت  این  کند،  طی 

داشت. این فعال صنعت سیم و کابل در ادامه در 

ارتباط با وضعیت مصرف مفتول مس در کشور، 

اذعان کرد: چند سالی می شود که مصرف مفتول 

به دلیل عدم برخورداری از ایمنی الزم می شود.

مدیرعامل شرکت توليدی سيميا با بیان اینکه 

همیشه نگرش این شرکت در راستای حفظ و بهبود 

مستمر كيفيت بوده است، ابراز کرد: آزمايشگاهی 

محل كارخانه  در  روز  تكنولوژی  با  مجهز  بسيار 

آزمايشگاه  عنوان  به  كه  است  شده  راه اندازی 

همكار سازمان استاندارد در سطح كشور فعاليت 

می کند. همچنین شركت توليدی سيميا به منظور 

حفظ و صیانت از محیط زیست، اقدام به دریافت 

سیم و کابل های ضایعاتی و بالاستفاده با برند این 

شرکت می کند.

صادرات، کلید ثبات اقتصادی کشور  
معتمدرسا در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات 

و  سـیم  صـادرات  اهمیـت  خصـوص  در  آنالیـن« 

کابـل، یـادآور شـد: صـادرات مجموعـه سـیمیا بـه 

دنبـال موانـع موجـود در حـوزه صـادرات کاهـش 

یافتـه اسـت. بـه طور مثال، زمانـی که تولیدکننده 

امـور  سـازمان  می کنـد،  صـادر  را  خـود  محصـول 

مالیاتی موظف به برگشت 9 درصد ارزش افزوده 

پرداختی اسـت زیرا طبق قانون، صادر کنندگان از 

معافیت هـای مالیاتـی برخوردارنـد امـا متاسـفانه 

گاهی دو سـال به طول می انجامد تا سـازمان امور 

مالیاتـی نسـبت بـه برگشـت ایـن 9 درصـد اقـدام 

انگیـزه  کاهـش  بـه  منجـر  مسـئله  همیـن  و  کنـد 

صادرکنندگان در گذر زمان می شود.

وی در پایـان ضمـن اشـاره به آینـده بازار مفتول 

مسـی و صنعـت سـیم و کابـل، خاطرنشـان کـرد: 

چشم  انداز صنعت سیم و کابل به شرایط اقتصادی 

حاکـم بسـتگی دارد و اگـر چرخـه اقتصـادی کشـور 

خـوب بچرخـد، بـدون شـک شـاهد رونـق صنعـت 

سیم و کابل خواهیم بود اما اگر همچنان این رکود 

عمیـق در اقتصـاد کشـور حاکـم باشـد، نمی توانیـم 

انتظـار رشـد و شـکوفایی صنعـت سـیم و کابـل را 

صنعـت  کـه  مادامـی  زیـرا  باشـیم  داشـته 

و  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  و  ساختمان سـازی 

صنعتی رونق نداشـته باشـد، صنعت سـیم و کابل 

هم به رونق نخواهد رسید؛ چراکه تابعی از تمامی 

این بخش هاست.
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بقای صنعت روی، مستلزم رونق سرمایه گذاری است
مدیرعامـل شـرکت زرین جام کویر، تولیدکننده شـمش روی گفـت: در صورتی می تـوان به آینده 
صنعـت روی امیـدوار بـود کـه تمهیداتـی در رابطه بـا ثبـات نـرخ ارز و سـرمایه گذاری در واحد های 
تولیـدی اندیشـیده شـود؛ چراکـه خریـد نقـدی مـواد اولیـه و فـروش اعتبـاری محصـوالت، باعث 

محدودیت نقدینگی تولیدکنندگان خواهد شد و تولید را از رونق خواهد انداخت. 

ریحانه خرمی روز در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شمش 

روی به صورت مستقیم در داخل مجموعه تولید 

نمی شود اما روی تولیدی به کارگاه های ریخته گری 

ارسال و در آنجا ذوب و در نهایت تبدیل به شمش 

روی می شود. به همین علت یکی از مشکالتی که 

به شمار  گاز  بهای  افزایش  مواجه هستیم،  آن  با 

مصرفی  گاز  بهای  درصد   4۰ حدود  که  می آید 

کارگاه های تولیدی نسبت به سال گذشته، افزایش 

یافته است و ادامه مسیر تولید با این شرایط، صرفه 

اقتصادی ندارد. 

مسیر ناهموار تولید شمش روی  
وی در همین راستا ادامه داد: عالوه بر افزایش 

بهای گاز، اجرتی که این کارگاه ها برای ذوب روی از 

ما به  ازای هر کیلوگرم دریافت می کنند نیز افزایش 

یافته است؛ به طور مثال در ۱۰ ماه گذشته، بهای 

پرداختی به  ازای هر کیلوگرم معادل پنج هزار تومان 

بود که این مبلغ اکنون بسیار افزایش یافته است. 

تولید  برای  حتی ما درصدد خرید خاک معدنی 

شمش روی هم بودیم اما با برآورد هزینه هایی که 

نتیجه  این  به  می شود،  محصول  تولید  صرف 

رسیدیم که این طرح توجیه پذیری اقتصادی ندارد و 

تنها در صورتی می توان به تولید ادامه داد که در 

تناژ باال شمش روی تولید کنیم تا بتوانیم از پس 

هزینه ها برآییم. همین موضوع باعث شده است تا 

تولیدکنندگان به سمت و سوی واردات و صادرات 

تمایل پیدا کنند و از مسیر تولید خارج شوند که 

متاسفانه جای بسی تاسف دارد.

مدیرعامل شرکت زرین جام کویر در ارتباط با با 

دیگر موانع تولید، عنوان کرد: متاسفانه در تامین 

یکی از مهم ترین مواد اولیه مورد نیاز تولید شمش 

روبه رو  معضل  با  سولفوریک  اسید  یعنی  روی 

هستیم. بدین صورت که برای خرید اسید باید از 

سازمان های ذی ربط تاییدیه داشته باشیم اما به 

دلیل عدم موافقت این ارگان ها، به ناچار اسید مورد 

نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنیم. همچنین 

افزایش حقوق نیروی انسانی و پرداخت 9 درصد 

دست به دست  همگی  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 

یکدیگر داده اند تا ادامه تولید را برای صنعت گران 

دشوار کنند. 

مصرف،  بازار  در  رکود  به  اشاره  با  خرمی روز 

عنوان کرد: عمده مصرف کنندگان شمش تولیدی 

این واحد، صادرکنندگان و تولیدکنندگان اکسید 

روی هستند اما تعداد این تولیدکنندگان نیز در 

داخل به شدت کاهش یافته  است. عمده صادرات 

شمش روی به امارات متحده عربی بوده است اما 

به دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت روی در بورس 

تولیدکنندگان  از  بسیاری   ،»LME« لندن  فلزات 

محصوالت خود را در بازار عرضه نکرده و آن را دپو 

می کنند. به طور مثال، اگر نرخ دالر باالتر از قیمت 

مدیرعامل شرکت زرین جام کویر مطرح کرد:
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و هزینه های باالی تولید، اخذ این وام برای ما صرفه 

اقتصادی نداشت.

آینده  کویر  جام  زرین  شرکت  مدیرعامل 

چشم انداز صنعت روی را روشن دانست و اذعان 

کرد: حقیقت امر این است که می توان به آینده این 

صنعت  این  فعاالن  اگر  اما  بود  امیدوار  صنعت 

می خواهند به حیات خود ادامه بدهند، باید میزان 

سرمایه در گردش کافی در اختیار داشته باشند.

خرمی روز در همین راستا ادامه داد: تعدادی از 

شرکت های تولیدی در استان یزد به دلیل نبود سرمایه 

کافی، با سرمایه گذاران چینی وارد مشارکت شده اند 

تا بتوانند تولید خود را زنده نگه دارند. در مقام یک 

تولیدکننده، به فعالیت در این حوزه بسیار عالقمند و 

در تالش هستیم بتوانیم در توسعه صنعت کشور 

سهمی داشته باشیم. البته در یک مجموعه  دیگر با 

تولید اکسید روی فعال هستیم اما در آنجا هم با تمام 

و  می کنیم  نرم  دست وپنجه  مشکالت  این 

شرکت هایی که مصرف کننده اکسید روی هستند نیز 

جهانی روی در بورس فلزات لندن باشد، خرید و 

فروشی انجام نمی شود. حتی اگر قیمت جهانی 

روی افزایش یابد، باز هم بازار راکد خواهد بود و 

تعداد محدودی خرید و فروش انجام خواهد شد. 

در چند روز اخیر  قیمت روی در بورس فلزات لندن 

به شدت کاهش یافته و به حدود دو هزار و 9۸5 

دالر به ازای هر تن در بورس فلزات لندن رسیده 

تنها  شرایطی،  چنین  در  می رسد  نظر  به  است. 

راهکار خروج بازار از این وضعیت ثابت نگه  داشتن 

نرخ ارز در کشور باشد. 

به دنبال حفظ رقابت پذیری هستیم  
وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

واحد  این  از  آیا حمایت های الزم  اینکه  بر  مبنی 

تولیدی برای تسهیل روند تولید صورت گرفته است 

یا خیر، اذعان کرد: در رابطه با این موضوع حتی با 

ما برای اخذ وام تماس گرفته شد اما به دلیل ۱۸ 

درصد سود بازگشت سرمایه، روند صعودی نرخ ارز 

به سرمایه گذاران خارجی روی آورده اند. 

وی در رابطه با فرایند تولید اکسید روی، یادآور 

شد: با تهیه ورق روی و ذوب آن در دمای یک هزار 

و 5۰۰ درجه سانتی گراد در کوره های بوته ای که از 

اکسیژن  با  آن  ترکیب  و  هستند  گرافیت  جنس 

موجود در هوا، اکسید روی تولید می کنیم. با ذوب 

شمش روی هم این محصول را تولید می کردیم و 

اکسید روی تولید شده، کادمیوم و سرب بسیار 

اندک با کیفیت باالیی داشت اما با توجه به قیمت 

شمش روی در بازار و خرید نقدی آن و پرداخت 

اعتباری بهای محصول از سوی مصر ف کنندگان، 

دیگر تولید اکسید روی با این روش مقرون به صرفه 

نبود. البته تا جایی که ممکن است سعی می کنیم 

از شمش روی استفاده کنیم تا محصولی با کیفیتی 

ارائه دهیم. ضمن اینکه کوره هایی که برای تولید 

اکسید روی استفاده می کنیم، در گذشته از کشور 

آلمان وارد می شد اما اکنون خرید و ساخت کشور 

چین است.
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ضرورت به روزرسانی تکنولوژی تولید شمش سرب
مدیرعامـل شـرکت تولیـدی امین الماس انگـوران گفت: فرایند تولید شـمش سـرب در ایران در 
اکثـر واحد های تولیدی بزرگ و کوچک مقیاس، سـنتی اسـت؛ در حالـی که با اسـتفاده از این روش ها 
نمی توانیـم بـا کشـور های مطرحی ماننـد چین و آمریـکا که جـزو بزرگ ترین تولیدکنندگان شـمش 
سـرب در جهان هسـتند، رقابت کنیم و همین موضوع، لزوم سـرمایه گذاری در روش های نوین تولید 

شمش سرب را بیش از پیش نشان می دهد. 

پایگاه  با خبرنگار  حسن دویران در گفت وگو 

کرد:  بیان  آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

از  سرب  شمش  تولید  مجموعه،  این  فعالیت 

با  تولید،  مسیر  در  اما  است  معدنی  کنسانتره 

معضل تامین مواد اولیه و همچنین عدم اظهار 

نقره  میزان  از  معدنی  مواد  فرآوری  شرکت های 

دلیل  به  فروش  فاکتور  در  کنسانتره  در  موجود 

مسائل مالیاتی روبه رو هستیم. به طور مثال، به 

ازای هر تن کنسانتره خریداری شده به میزان 3۰۰ 

ppm نقره وجود دارد و طبق قوانین وضع شده از 

سوی سازمان های ذی ربط، اگر مقدار نقره موجود 

از ppm ۲۰۰ در هر تن باالتر باشد، باید در فاکتور 

فروش قیمت آن لحاظ شود اما اگر نقره موجود در 

کنسانتره از این مقدار پایین تر باشد، نیاز به این 

امر نیست. در حال حاضر میزان نقره موجود در 

کنسانتره بیش از ۲۰۰ppm  است و این شرکت ها 

مقدار آن در فاکتور لحاظ نکرده اما بهای آن را از 

ما مطالبه می کنند. هنگامی که آنالیز کنسانتره 

با مدارک عنوان  باید بتوانیم  انجام می شود، ما 

کنیم به چه علت قیمت کنسانتره به این میزان 

بوده است و زمانی که درخواست خود را مطرح 

می کنیم، این مورد را باید در فاکتور خرید لحاظ 

کنند متاسفانه از اجرای آن شانه خالی می کنند و 

ذی ربط  سازمان های  سوی  از  دقیقی  نظارت 

صورت نمی پذیرد. 

بتوانیم  وی در همین راستا ادامه داد: اگر 

کنساتره را به طور مستقیم از افراد تولیدکننده 

به سبب  اما  تامین کنیم، بسیار مناسب است 

جوالن واسطه ها که هیچ اطالعات تخصصی در 

رابطه با کنسانتره ندارند، سازوکارهایی در روند 

این  مثال،  به طور  آمده است.  به وجود  عرضه 

با  و  آن  دپوی  و  کنسانتره  عمده   خرید  با  افراد 

مشخصی  ماهیت  که  موادی  کردن  اضافه 

می دهند.  کاهش  را  کنسانتره  کیفیت  ندارند، 

در هنگام فروش نیز نمونه باکیفیت کنسانتره را 

که  زمانی  اما  می کنند  ارائه  تولیدکنندگان  به 

که  می شود  مشخص  شد،  منعقد  قرارداد 

مناسبی  کیفیت  از  شده  خریداری  کنسانتره  

پاسخگو  هم  افراد  این  و  نیست  برخوردار 

نیستند. 

 مدیرعامل شرکت تولیدی امین الماس انگوران مطرح کرد:



55         دی ماه  1401        شماره  249

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

کرد: فرایند تولید شمش سرب در ایران در تمام 

واحد های تولیدی بزرگ و کوچک مقیاس به صورت 

سنتی است و از کوره های دوار برای تولید سرب از 

کنسانتره بهره می  بریم. بدین صورت که در ابتدا 

کنسانتره داخل کوره های دوار ریخته می شود و 

آن  در  موجود  سرب  کافی،  حرارت دهی  از  پس 

سرب  شمش  به  تبدیل  نهایت  در  و  جداسازی 

این روش  های  با  به ذکر است که  می شود. الزم 

سنتی، نمی توانیم با کشور هایی همچون چین که 

بزرگ ترین تولیدکننده شمش سرب در جهان است، 

رقابت کنیم. 

وی در ارتباط با طرح های توسعه ای مجموعه و 

لزوم سرمایه گذاری در روش های نوین تولید شمش 

نقره  توانسته ایم  خوشبختانه  کرد:  مطرح  سرب، 

موجود در کنسانتره را جداسازی و شمش نقره تولید 

کنیم. همچنین نقره موجود در کنسانتره معدن 

به  اما  است  برخوردار  مناسبی  کیفیت  از  دونا، 

نوع  از  معدن  این  سرب  کنسانتره  اینکه  سبب 

سولفوره بوده، بالاستفاده مانده است. در صورتی 

که استفاده از این نوع کنسانتره هیچ تاثیری بر 

کیفیت نهایی محصول نمی گذارد و استاندارد های 

شمش سرب حفظ می شود. تنها دلیل عدم تمایل 

نوع کنسانتره،  این  از  استفاده  به  تولید کنندگان 

کمبود سرمایه گذاری برای توسعه فرایند تولید از 

در  که  صورتی  در  است.  سولفوره  کنسانتره 

کشور های مطرحی مانند چین و آمریکا به سبب 

استفاده از تکنولوژی روز تولید، بهره وری باالیی از 

مواد اولیه با عیار پایین دارند. 

این تولیدکننده شمش سرب در پاسخ به سوال 

خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا حمایتی از 

واحد های تولیدی به منظور تسهیل روند تولید به 

عمل آمده است یا خیر، ابراز کرد: متاسفانه هیچ گونه 

حمایتی از واحد های تولیدی کوچک مقیاس از سوی 

اینکه  علی رغم  نمی گیرد.  صورت  نهادی  هیچ 

تولیدکنندگان بزرگ به راحتی در مسیر تولید گام 

برمی دارند و از حمایت های الزم برخوردارند. الزم به 

ذکر است که کشور عراق به دلیل نبود دانش و 

جذب  در  سعی  متخصص،  انسانی  نیروی 

تولیدکنندگان ایرانی در استان سلیمانیه کرده و در 

انبوه مشکالت روی دوش تولیدکنندگان   
خرد 
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گاز، عنوان  بهای  افزایش سرسام آور  با  ارتباط  در 

کرد: متاسفانه به دنبال عدم کارشناسی های الزم، 

از  سرب  شمش  تولیدی  واحد های  گاز  بهای 

از  برابر واحد هایی است که  کنسانتره، حدود ۱۰ 

شمش  تولید  خودرو  فرسوده  باتری های  بازیافت 

سرب دارند. به طور مثال اگر در واحد های بازیافت 

باتری ۲۰  از  تولید سرب  و  بهره وری  میزان  باتری 

درصد باشد بهای گاز ۱۰ میلیون تومان است اما 

از  بهره وری  میزان  که  ما  پرداختی  گاز  بهای 

کنسانتره و تولید سرب به 6۰ درصد می رسد، مبلغ 

۱۰۰ میلیون تومان است. در صورتی که گاز مصرفی 

هر دو واحد یکسان و ضایعات تولیدی ما کمتر 

است اما دلیل این اختالف قیمت مشخص نیست 

و در این میان، تولیدکنندگان خرد بیشترین فشار را 

شرکت های  با  رقابت  توان  که  می شوند  متحمل 

بزرگ را ندارند. این در حالی است که ما می توانیم 

و  نکنیم  جداسازی  را  کنسانتره  در  موجود  نقره 

مصرف گاز خود را حتی از این میزان هم کاهش 

دهیم اما به سبب سال ها فعالیت در این حوزه و 

کسب تجربه فراوان، عالقه مند به ادامه فعالیت در 

صنعت کشور هستیم. دویران در خصوص فرایند 

اذعان  تولیدی،  واحد  این  در  تولید شمش سرب 

این زمینه بسیار موفق بوده است. تولیدکنندگان 

ایرانی هم به علت عدم حمایت های الزم، افزایش 

حامل های انرژی و تهیه دشوار مواد اولیه، تمایل به 

ادامه فعالیت در عراق پیدا کرده اند. 

آینده روشن صنعت سرب   
بازار مصرف شمش  اینکه  به  اشاره  با  دویران 

سرب از وضعیت مناسبی برخوردار است، خاطرنشان 

کرد: خوشبختانه تقاضا برای شمش سرب در بازار 

مصرف وجود دارد که این مسئله در گروه تامین مواد 

اولیه کافی است. با توجه به اینکه شالوده صنعت 

سرب بر پایه صادرات نهاده شده است، حدود ۸۰ تا 

9۰ درصد شمش سرب تولیدی به کشور های هند و 

مصرف کنندگان  عمده  و  می شود  صادر  امارات 

شمش سرب در داخل کارخانه های باتری سازی و 

صنایع دفاعی هستند اما متاسفانه تولیدکنندگان به 

سبب حضور واسطه ها نمی توانند با این صنایع به 

طور مستقیم ارتباط برقرار کنند. پیشنهادی را مبنی 

بر چگونگی تامین کنسانتره و تحویل محصول نهایی 

در راستای مقابله با این واسطه ها به شرکت های بزرگ 

و مادر که در صنعت سرب و روی فعالیت دارند، 

درصد  اینکه  علی رغم  متاسفانه  اما  کردیم  ارائه 

خلوص شمش سرب تولیدی در مجموعه ما به 99.99 

درصد می رسد،  توجهی نشد. وی در پایان در رابطه 

با آینده و چشم انداز صنعت سرب، خاطرنشان کرد: 

اگر چرخ صنعت در همه زمینه ها در حال گردش و 

فعال باشد همیشه سودمند است و ضرر زمانی به 

تولیدکنندگان وارد می شوند که افراد متخصص در 

جایگاه خود نباشند. ما در بدترین شرایط اقتصادی 

تولید را آغاز کردیم به طور مثال در سال های ۱39۰ 

کیلوگرم  به ازای هر  قیمت شمش سرب  و ۱39۱ 

شش تا هفت هزار تومان بود اما به صورت ناگهانی 

با افت قیمت روبه رو شد و شمش سرب به قیمت 

چهار تا پنج هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. 

ما باز هم در این شرایط به تولید ادامه دادیم و با 

مدیرت اوضاع توانستیم از این برهه عبور کنیم. در 

و  است  روشن  بسیار  صنعت  این  آینده  نهایت 

سرما یه گذاران جدید هم می توانند در این عرصه 

قدم بگذارند.  

حدود 80 تا 90 درصد 
شمش سرب تولیدی 
به کشور های هند و 

امارات صادر می شود و 
عمده مصرف کنندگان 
شمش سرب در داخل 

کارخانه های باتری سازی 
و صنایع دفاعی هستند
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صنایع تامین کننده

تسخیر 4 درصد از پوسته زمین توسط کلسیم کربنات

کاهش حجم صادرات زغال سنگ  از بندر گالدستون استرالیا
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تسخیر 4 درصد از پوسته زمین توسط کلسیم کربنات

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش   بـه 

»فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت 

مشـاوره اقتصـادی آرمـان آتورپـات، کربنـات کلسـیم 

یک ماده معدنی غیرسمی و بی بو با فرمول شیمیایی 

»CaCO3« و بـه شـکل پـودر سـفید رنـگ بـوده کـه 

حـدود 4 درصـد از پوسـته زمیـن را بـه خود اختصاص 

داده اسـت. عالوه برایـن، امـکان تولیـد آن بـه صـورت 

مصنوعـی نیـز وجـود دارد و یکـی از مـواد شـیمیایی 

پرمصرف در صنایع مختلف محسوب می شود.

انواع مختلف سـنگ کلسـیم کربنات در معادن 

بـه همـراه سـنگ آهن، کلسـیت، آراگونیـت، تراورتـن، 

مرمریـت و سـنگ گـچ شـکل می گیـرد و طـی فراینـد 

اسـتخراج از معـادن سـنگ آهـک و سـپس کوبـش در 

کارخانجـات تولیدی به دسـت می آیـد و کاربردهای 

زیادی در صنایع مختلف دارند. از مهم ترین صنایع 

مصرف کننـده کلسـیم کربنـات، می تـوان بـه صنایع 

تصفیه سنگ آهن، پتروشیمی، حفاری، تولید کاغذ، 

صنعـت رنـگ و پالسـتیک، صنایـع ساخت وسـاز و 

ساختمان سازی و در نهایت صنایع غذایی و دارویی 

اشاره کرد. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده آن در 

صنایع مختلف، تجارت جهانی این ماده با کد تعرفه 

۲۸365۰ طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، مورد بررسی قرار 

کلسـیم  کربنات، یکی از پرکاربردترین ماده معدنی شـناخته  شـده در جهان اسـت که 4 درصد از پوسته 
زمین را تشـکیل می دهد و همراه با سـنگ آهن، کلسـیت، آراگونیت، تراورتن، مرمریت و سنگ گچ در معادن 
یافت می شـود. این ماده معدنی طی فرایند اسـتخراج معادن سـنگ آهک و سـپس کوبش در کارخانجات 
تولیدی به دسـت می آید. در سـال 2021، ترکیه با صادرات حدود 427 هزار تن کلسـیم  کربنات، بزرگ ترین 
صادرکننـده کلسـیم  کربنات در جهان شـناخته شـد که روسـیه، بزرگ ترین مقصـد صادراتی آن به شـمار 
مـی رود. از طرفـی هنـد با حدود یک میلیـون تـن واردات، بزرگ ترین واردکننـده این ماده معدنـی در جهان 

شناخته می شود که مالزی و مصر، بزرگ ترین مبادی وارداتی آن در سال 2021 بوده اند.

گرفته و در نمودارهای  یک و دو ارائه شده است.

الزم به ذکر است که از دالیل اختالف بین روند   

میزان واردات و صادرات جهانی کلسیم کربنات در 

سـال های مورد بررسـی، عدم ثبت برخی آمار و ارقام 

مربـوط بـه تجارت توسـط برخی کشـورها و همچنین 

خطاهای آماری است.

صادرکننده    بزرگ تریـــن  ترکیـــه، 
کلســـیم کربنات

با توجه به نمودار  یک طی سال های مورد بررسی، 

میزان صادرات کلسیم کربنات با ۲ درصد کاهش 

ساالنه، از سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۲ به 

سه میلیون و 3۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۱ رسیده است. 

ترکیه با در اختیار داشتن متوسط ۱3 درصد از سهم 

کلسیم  صادرکننده  بزرگ ترین  صادرات،  بازار 

میزان  که  می شود  شناخته  جهان  در  کربنات 

صادرات آن با 7 درصد رشد ساالنه طی بازه زمانی 

ذکرشده، از ۲۲6 هزار تن به 4۲7 هزار تن رسیده است 

مقصد  بزرگ ترین  الجزایر،  و  روسیه  کشورهای  و 

ترکیه،  از  بعد  می روند.  شمار  به  آن  صادراتی 

کشورهای هلند و بلژیک، هر یک با در اختیار داشتن 

9 درصد از سهم بازار صادرات، در رتبه های بعدی از 

منظر صادرات جهانی کلسیم کربنات قرار دارند. 

 9 حدود  سالیانه  کاهش  با  هلند  صادرات  میزان 

درصدی در بازه زمانی ذکر شده، از حدود 6۸۰ هزار 

تن به 3۰۰ هزار تن رسیده و کشورهای بلژیک و آلمان، 

بزرگ ترین مقاصد صادراتی آن در سال ۲۰۲۱ به شمار 

درصد   4 با  نیز  بلژیک  صادرات  میزان  می روند. 
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کاهش سالیانه، از 4۰7 هزار تن در سال ۲۰۱۲ به ۲93 

هزار تن در سال ۲۰۲۱ رسیده است که کشورهای 

آن  صادراتی  مقاصد  بزرگ ترین  فنالند،  و  آلمان 

محسوب  می شوند.

سـه کشـور ترکیـه، هلنـد و بلژیـک، دارای منابـع 

غنـی از کلسـیم کربنـات هسـتند کـه ایـن مسـئله 

موجـب شـده اسـت تـا آن هـا در لیسـت کشـورهای 

مطـرح تولیدکننـده و صادرکننـده ایـن محصـول قرار 

بگیرند.

با کشف و استخراج از منابع جدید و همچنین 

صنایع  در  کربنات  کلسیم  کاربردهای  شناسایی 

مختلف، میزان تجارت آن در بازه مورد بررسی و از 

سال ۲۰۱۲ روند افزایشی داشته است اما از سال ۲۰۱4 

تا ۲۰۱6، میزان تولید آهک به دلیل کاهش مصرف 

توسط صنایع متالورژی غیرآهنی و صنعت فوالد در 

چین و از آن رو که کلسیم کربنات به طور عمده از 

و  تولید  بنابراین  می شود،  استخراج  آهک  منابع 

تجارت آن نیز با روند کاهشی روبه رو شد. پس از 

گذار از این مرحله و تا سال ۲۰۱9 صادرات کلسیم 

کربنات روندی صعودی را شاهد بود که در نهایت و 

مشابه با اکثر صنایع و کامودیتی ها در جهان، با ایجاد 

محدودیت های قرنطینه ناشی از همه گیری ویروس 

کرونا در اواخر سال ۲۰۱9 ، این محدودیت ها روند 

نزولی صادرات این محصول را در پی داشته است.

 

هند، بزرگ ترین واردکننده کلسیم  کربنات  
با توجه به نمودار دو، میزان واردات کلسیم 

کربنات با یک درصد رشد ساالنه از پنج میلیون و 

۲۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۲، به پنج میلیون و 6۰۰ هزار 

تن در سال ۲۰۲۱ رسیده است و هند با در اختیار 

داشتن ۱9 درصد از سهم بازار صادرات، بزرگ ترین 

شناخته  جهان  در  کربنات  کلسیم  صادرکننده 

می شود که میزان صادرات آن با ۱4 درصد رشد 

ساالنه، طی بازه زمانی ذکرشده، از 34۱ هزار تن به 

یک میلیون تن رسیده است.

 الزم به ذکر است که صنعت کاغذ و رنگ، 

بزرگ ترین صنعت مصرف کننده کلسیم کربنات در 

هند هستند و کشورهای مالزی و مصر، بزرگ ترین 

مبادی وارداتی آن به شمار می روند. بعد از ترکیه، 

کشورهای بلژیک و آلمان، هر یک با در اختیار داشتن 

بازار واردات، در رتبه های  از سهم  ۱۱ و ۱۰ درصد 

بعدی از منظر واردات جهانی کلسیم کربنات قرار 

دارند که میزان واردات بلژیک با رشد سالیانه حدود 

7 درصدی در بازه زمانی ذکر شده، از حدود 335 

هزار تن به 597 هزار تن رسیده است. همچنین 

آلمان، بزرگ ترین مبدا وارداتی آن در سال  کشور 

۲۰۲۱ بوده  است و میزان واردات این کشور نیز با ۸ 

درصد رشد سالیانه، از ۲۸7 هزار تن در سال ۲۰۱۲ به 

که  است  رسیده   ۲۰۲۱ سال  در  تن  هزار   579

مبادی  بزرگ ترین  بلژیک،  و  کرواسی  کشورهای 

وارداتی آن محسوب می شوند. شایان ذکر است که 

لیست  در  بلژیک،  جمله  از  کشورها  از  برخی 

کلسیم   مطرح  صادرکنندگان  هم  و  واردکنندگان 

کربنات قرار دارند که این مسئله از سود حاصل از 

تجارت این ماده ناشی می شود. به طوری که بلژیک 

در سال ۲۰۲۱، حدود 57۰ هزار تن واردات کلسیم 

کربنات با ارزش واحد ۸۸ هزار دالر بر تن داشته و 

۸5۰ هزار تن کلسیم  کربنات با ارزش واحد ۱66 هزار 

دالر بر تن صادر کرده است. همان طور که گفته 

شده است، کشف و تولید منابع جدید و کاربرد 

همچنین  مختلف،  صنایع  در  کربنات  کلسیم 

نوسانات استخراج و تولید آهک ناشی از تغییرات 

موجود در مصرف صنایع مصرف کننده و همه گیری 

ویروس کرونا طی سال های مورد بررسی، تجارت 

کلسیم کربنات در جهان را تحت تاثیر قرار داده که 

در نمودار دو قابل مشاهده است.
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 کاهش حجم صادرات زغال سنگ
 از بندر گالدستون استرالیا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

از  این حجم   ،»Argus Media« از موسسه به  نقل 

کاهش علی رغم افزایش جزئی حجم حمل محموله در 

ماه نوامبر به دلیل تقاضای باالی ژاپن اتفاق افتاد.

بر اساس داده های بندر گالدستون استرالیا در ماه 

نوامبر ۲۰۲۲، حدود پنج میلیون و 3۱۰ هزار تن حمل 

محموله زغال سنگ انجام شد که نسبت به پنج میلیون 

و ۲۲۰ هزار تن محموله حمل شده در ماه اکتبر ۲۰۲۲ 

یک روند افزایشی را نشان می دهد اما نسبت به حجم 

محموله پنج میلیون و 5۸۰ هزار تنی در نوامبر سال 

۲۰۲۱ یک روند نزولی را نشان می دهد. با وجود آغاز 

فصل بارش ها در ایالت کوئینزلند استرالیا، مقدار بارش 

در این ایالت در ماه نوامبر ۲۰۲۲ کمتر از حد متوسط 

صـادرات زغال سـنگ حرارتـی و متالورژیکـی در بازه زمانـی ماه های ژانویـه تا نوامبر از بندر گالدسـتون 
اسـترالیا، به حدود 56 میلیون و 790 هزار تن رسـید که 10 درصد نسـبت به مدت مشابه سـال 2021 و 14 
درصـد نسـبت به مدت مشـابه در سـال 2019 کاهش یافت. این کشـور پیش از این سـاالنه حـدود 102 

میلیون تن از این بندر صادرات زغال سنگ داشت.

حمل  حجم  شرکت های  معدنی  حال  این  با  بود. 

محموله ها را در ماه اکتبر ۲۰۲۲ که وضعیت بارش ها 

مناسب تر بود، افزایش ندادند.

الگوی پدیده جوی و اقیانوسی النینا که اغلب 

در  متوسط  حد  از  بیشتر  باران های  بارش  موجب 

مناطقی که معادن زغال سنگ ایالت کوئینزلند وجود 

دارند می شود، همچنان نشان از ادامه این روند دارند 

اما سایر پدیده های جوی که موجب بارش باران های 

شدید در ماه اکتبر ۲۰۲۲ در این منطقه شدند، کمتر 

شده اند. این اتفاق ممکن است منجر به کاهش حجم 

بارش کمتر از حالت معمول خود در ماه دسامبر ۲۰۲۲ 

شود. ژاپن در ماه نوامبر ۲۰۲۲، حدود دو میلیون و ۲9۰ 

هزار تن زغال سنگ از بندر گالدستون خریداری کرد 

که نسبت به حجم یک میلیون و 37۰ هزار تنی در 

نوامبر ۲۰۲۲ و حجم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در ماه 

طبق  می دهد.  نشان  را  افزایش   ۲۰۲۱ سال   نوامبر 

داده های بندر گالدستون استرالیا، این بیشترین حجم 

زغال سنگی بوده است که ژاپن از بندر گالدستون از 

ماه ژوئن ۲۰۲۱ خریداری کرده است.

حجم خرید تایوان در ماه نوامبر ۲۰۲۲، بیشتر از 

57۰ هزار تن بود. این در حالی است که مقدار واردات 

این کشور در ماه اکتبر، به رکود جدید یک میلیون و ۱3۰ 

هزار تن رسیده بود که تقریبا دو برابر حجم بیشینه 

خرید پیشین این کشور در اکتبر سال ۲۰۱6 یعنی 5۸9 

هزار و ۸۱7 تن بود. گفتنی است که از بندر گالدستون 

به طور متوسط 4۱۰ هزار تن در هر ماه در بازه زمانی 

ماه های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ به تایوان صادرات انجام 

شد که نسبت به حجم 3۱۰ هزار تن در ماه سال ۲۰۲۱ و 

حجم ۱۸۰ هزار تن در ماه سال ۲۰۱9، یک روند افزایشی 

را نشان می دهد.

تنها کشور اروپایی که در ماه نوامبر ۲۰۲۲ از بندر 

گالدستون زغال سنگ وارد کرد، هلند بود که قبل از 

حمله روسیه به اوکراین، روند واردات به این کشور به 

این  نشان دهنده  این،  و  انجام می شد  طور معمول 

موضوع است که کشورهای اروپایی نسبت به چند ماه 

گذشته به زغال سنگ استرالیا نیاز کمتری داشته اند.

در روز پنجم دسامبر ۲۰۲۲، حدود 3۰ کشتی در 

قرار  گالدستون  بندر  در  محموله ها  بارگیری  صف 

این 3۰  بارگیری  عملیات  آن،  موازات  به  و  داشتند 

کشتی تا روز هفتم نوامبر ۲۰۲۲ به طول انجامید.

برای   »Argus Media« شرکت  ارزیابی  آخرین 

زغال سنگ حرارتی با عیار باالی حدود 6 هزار کیلوکالری 

در هر کیلوگرم با شرط تحویل در بندر نیوکاسل، قیمت 

3۸3.5۱ دالر در هر تن را نشان داد که نسبت به قیمت 

فوب 36۲.۲5 دالر در هر تن در روز چهارم نوامبر ۲۰۲۲ 

افزایش داشته است اما نسبت به قیمت فوب 444.59 

دالر در هر تن در روز 9 سپتامبر ۲۰۲۲ کاهش را نشان 

نوسانی  پریمیوم  و  قیمت  شرکت  این  می دهد. 

زغال سنگ متالورژی را در روز پنجم دسامبر ۲۰۲۲، 

حدود ۲56.۸۰ دالر در هر تن با شرط تحویل در بنادر 

استرالیا ارزیابی کرد که نسبت به مقدار 3۲۰.۸۰ دالر 

در هر تن در روز چهارم نوامبر ۲۰۲۲ نشان از روند نزولی 

دارد اما به نسبت مقدار ۲۰3 دالر در هر تن در روز 

پنجم آگوست ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

سلطه ایران بر ذخایر منگنز خاورمیانه

دست نیاز چین به  سوی بازار فرونیوبیوم

راهی ارزان و موثر برای مقابله با آلودگی جیوه

قلع در تکاپوی حفظ بازار تقاضای آتی

نوسان قیمت منیزیم در چین 

کشف ذخیره پلی متالیک در کانادا
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سلطه ایران بر ذخایر منگنز خاورمیانه

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار    

»فلـزات آنالیـن«، منگنـز، فلـزی نقـره ای رنگ بـا عدد 

اتمـی ۲5  اسـت و جـزو فلـزات واسـطه محسـوب 

می شـود. ایـن عنصـر دارای وزن اتمـی برابر بـا 54.94 

بـوده و دمـای ذوب آن بـه یـک هـزار و ۲45 درجـه 

سانتی گراد می رسد. منگنز اغلب در مواد معدنی و 

در ترکیب با آهن یافت می شود و سخت و شکننده 

اسـت و مقاومـت بسـیار اندکـی در برابـر فشـار های 

فیزیکـی از خـود نشـان می دهـد امـا وقتـی  کـه ایـن 

عنصـر بـا آهن و همچنیـن با فوالد، آلومینیوم و سـایر 

فلزات غیر آهنی تشکیل آلیاژ می دهد، باعث بهبود 

بـه علـت خـواص  آلیـاژ می شـود.  خـواص فیزیکـی 

منحصر به فرد منگنز، اصلی ترین کاربرد آن به عنوان 

یک عنصر آلیاژی اسـت. این فلز از نظر سـاختاری از 

اتم هـای بلـوری  شـکل تشـکیل شـده اسـت کـه ایـن 

منگنـز، یـک عنصر آلیاژ سـاز بسـیار قدرتمند اسـت کـه این ویژگـی در اغلـب عناصر فلزی به چشـم 
نمی خورد. به همین دلیل اهمیت اسـتفاده از منگنز امروزه بیش از گذشـته افزایش یافته اسـت. تاثیر عناصر 
آلیـاژی در سـاخت انـواع فـوالد، یک امـر مهم و حیاتی در تعییـن و ارزیابی خـواص و کاربرد آن ها به شـمار 

می آید که منگنز، می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

سـاختار بلـوری در ایـن فلـز باعـث شـده اسـت کـه 

انعطاف پذیـری کافـی نداشـته باشـد و نوعـی فلـز 

نظـر  از  عنصـر  ایـن  شـود.  محسـوب  شـکننده 

جوش پذیری نیز مناسب نیست و به راحتی اکسید 

می شود. الزم به ذکر است که عنصر منگنز و تمامی 

یون هـای تشـکیل شـده بـا کمـک ایـن عنصـر، دارای 

خاصیت پارامغناطیسی هستند. این فلز می تواند در 

برابر حرارت و ضربه مقاوم تر از برخی از فلزهای دیگر 

باشد. همچنین منگنز با واکنش پذیری باال و با آب به 

آهستگی تجزیه می شود. از ویژگی مشابه این فلز با 

آهـن می تـوان بـه تغییـر رنـگ آن ها در هـوا اشـاره کرد؛ 

چراکـه ایـن دو فلـز بـه کنـدی کـدر و مات می شـوند. 

کاربرد اولیه عنصر منگنز به عصر حجر بازمی گردد. 

انسـان ها در سـالیان کهن از منگنز برای نقاشـی روی 

دیوار هـا اسـتفاده می كردنـد امـا نکتـه جالـب اینکـه 

جهـت تولیـد سـالح در یونـان باسـتان از آلیاژ هـای 

اسـتیل حـاوی منگنـز اسـتفاده شـده اسـت. عنصـر 

منگنـز در صنعـت شیشه  سـازی نیـز در مصـر و روم 

کاربرد داشته است. نام این عنصر از منطقه مگنزیا 

در یونان گرفته شده  و بسیاری از کانی های آن از آنجا 

اسـتخراج شـده اند. در پایـان قـرن هفدهـم، عنصـر 

منگنز اساس تولید كلر به شمار می رفت. در اواسط 

قرن هجدهم ، کارل ویلهلم شیل، شیمیدان سوئدی 

از کانـی پیرولوزیـت بـرای تولیـد کلـر اسـتفاده کـرد. 

یوهـان گوتلیب گـن، اولیـن کسـی بـود کـه در سـال 

۱774 نمونه  ناخالصی از فلز منگنز را معرفی کرد. وی 

ایـن کار را بـه وسـیله  کاهـش دی اکسـیدکربن انجـام 

فـوالد  صنایـع  در  آن  سـال ۱۸56، كاربـرد  در  داد. 

هادفیلـد  رابـرت   ،۱۸۸۲ سـال  در  و  شـد  شـناخته 

فوالدهای منگنزی را كشف كرد.
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ویژگی های منگنز و کاربردهای آن  
خصوصیات خاص فیزیکی و شیمیایی فلز منگنز 

فلـز  عنـوان  بـه  را  فلـز  ایـن  کـه  اسـت  باعـث شـده 

اسـتراتژیک بشناسـیم. ترکیبـات معمـول ایـن عنصـر 

شـامل اکسـیدها، سیلیکات ها و کربنات ها هستند. 

تاکنون بیش از ۱5۰ کانی دارای منگنز شناخته شده 

است که از میان آن، کانی های دارای ارزش اقتصادی 

شـامل پیرولوزیـت، رودوکروزیت، براونیـت، ورنادیت 

و… هسـتند. فلـز منگنـز بـه صـورت تجـاری از طریق 

احیـای سـنگ های معدنـی  خـود با آلومینیـوم و بـرای 

تهیه با خلوص باال از طریق الکترولیز محلول سولفات 

علـت داشـتن  بـه  فلـز  ایـن  تهیـه می شـود.  منگنـز 

دالیـل  و  خـاص  شـیمیایی  و  فیزیکـی  خصوصیـات 

اقتصادی، به عنوان یکی از فلزات راهبردی در صنایع 

فـوالد، ذوب آهـن، تولیـد فروآلیـاژ، باتری سـازی و… 

مورد اسـتفاده قرار می گیرد و در سـطح جهان، حدود 

9۰ درصد این فلز در صنایع متالورژیکی مانند تولید 

از  می شـود.  مصـرف  غیر آهنـی  آلیاژهـای  و  فـوالد 

بیشـترین کاربـرد منگنـز در صنعـت،  مهم تریـن و 

می توان به تهیه آلیاژهای آهن و به عنوان ماده اصلی 

بـرای تولیـد چـدن و فـوالد ضد زنـگ اشـاره کـرد. در 

صنایع فوالد، منگنز باعث نورد فوالد و چکش خواری، 

استحکام، دوام، مقاومت در برابر سایش و شکنندگی 

می شـود. از ترکیـب منگنـز و آلومینیوم و آنتیمـوان و 

کمـی مـس آلیـاژی بـا خاصیـت فرومغناطیـس قـوی 

حاصل می شود.

ناخالصی هـای  کنتـرل  بـرای  اساسـا  منگنـز 

اکسیژن و سولفور در تولید فوالد به کار می رود و از 

اسـت.  سـولفورزدایی  آن،  کاربردهـای  مهم تریـن 

همچنیـن باعـث افزایـش پایـداری و سـختی فـوالد 

می شـود. مقـدار منگنـز در فـوالد بـه طـور میانگیـن 

۰.7 درصد اسـت و بسـیاری از فوالدها دارای حدود 

5 درصد منگنز هستند. فوالدهای منگنزدار حدود 

۱۰ تـا ۱4 درصـد منگنـز دارنـد کـه فـوالد هادفیلـد 

نامیـده شـده و این گونـه فوالدهـا بـه مقـدار ناچیـزی 

تولیـد می شـوند. همچنیـن منگنـز در پوشـش های 

مقاوم مانند ریل های راه آهن و تجهیزات معدنی و 

تخریبـی بـه کار مـی رود. این عنصر تمایل بیشـتری 

برای ترکیب با اکسیژن نسبت به آهن دارد بنابراین 

می تـوان  نیـز  اکسـید کننده  یـک  عنـوان  بـه  آن  از 

استفاده کرد. پرمنگنات، عامل اکسیداسیون قوی 

است و برای آنالیزهای کمی و علم پزشکی استفاده 

می شود. حتی وجود اکسید و خواص و ویژگی های 

در  کـه  اسـت  شـده  باعـث  مـواد  ایـن  در  موجـود 

باشـد.  داشـته  کاربـرد  هـم  داروسـازی  صنعـت 

سـولفات منگنز به علت دارا بودن ویژگی حاللیت 

باال در ساخت و تولید فلز منگنز، مهم ترین کاربرد 

را در ترکیب مواد شیمیایی دارد. یون های منگنز به 

دلیل تولید رنگ های مختلف، به عنوان رنگدانه در 

کاربردهـای  از  یکـی  می شـوند.  اسـتفاده  صنعـت 

دی اکسـید منگنـز در باتری هـای قلیایـی بـه عنـوان 

کاتـد اسـت. همچنیـن این عنصـر در خـوراک دام و 

افزودنی های کودهای گیاهی در کشاورزی، صنایع 

کبریت سـازی، صنایـع شیشه سـازی، رنگ سـازی ، 

الکتـرود  آجـر،  سـرامیک،  و  کاشـی  دادن  لعـاب 

آب،  تصفیـه  فریت هـا،  تولیـد  جوشـکاری، 

هیدرومتالوژی، افزودنی های سـوخت و… کاربرد 

دارد. از دیگـر کاربرد هـای ایـن عنصـر در اکسـید 

منگنـز اسـت که به صـورت دیسـپالزی در بی رنگ 

در  خشـک کننده  عنـوان  بـه  یـا  شیشـه ها  کـردن 

صنعت چرم سازی استفاده می شود.

روش های اکتشاف منگنز  
برخـالف روش هـای ژئوفیزیکی که در اکتشـاف 

منگنز چندان موفق نیستند، روش های ژئوشیمیایی 

به دلیل حاللیت باالی منگنز به عنوان ابزاری موثر 

در پروژه های اکتشـاف می توانند مورد اسـتفاده قرار 

گیرند. یکی از مشـکالت عمده در مراحل اکتشـاف 
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سـنگ منگنـز، نگهـداری نمونـه معـرف کانسـار بـرای 

مراحـل ارزیابـی و آنالیـز اسـت. در گذشـته های دور، 

بیشـتر حفاری هـای ضربـه ای بـرای اکتشـاف منگنـز 

استفاده می شد که مستلزم دقت فوق العاده ای برای 

حفظ داده های معتبر بودند و در بیشتر موارد داده ها 

صحیـح نبوده انـد امـا امـروزه بیشـتر از حفاری هـای 

چرخشی برای این منظور استفاده می شود؛ اگرچه در 

ایـن حالـت هـم بایـد بـرای حفـظ نمونـه معـرف دقـت 

کافـی شـود. هرجـا کانسـارها دارای اکسـیدهای نـرم 

داخل رس باشد، می توان از روش های نمونه برداری از 

خاک استفاده کرد.

برای اکتشاف منگنز در خشکی روش منحصر به 

فـردی وجـود نـدارد. پی جویـی و اکتشـاف منگنـز در 

زمین شناسـی  تفسـیرهای  پایـه  بـر  بیشـتر  خشـکی 

ناحیـه ای، بـا علـم بـه اینکـه آهـن و منگنـز اغلـب با هم 

هسـتند، انجـام می شـود. در اسـتخراج منگنـز هـم 

روش هـای روبـاز و هـم روش هـای زیرزمینـی کاربـرد 

دارد. در روش هـای روبـاز در معـادن خیلـی بـزرگ بـا 

ذخایر عظیم به روش مکانیزه برای استفاده در صنایع 

متالوژیکی استخراج می شود. معدن کاری در مقیاس 

کوچک تر با استفاده از پیکور و شاول انجام می گیرد. 

معـادن زیرزمینـی منگنـز بـه روش های تخریـب بزرگ 

)بلوکـی(، اتـاق و پایـه، کنـد و آکنـد اصـالح و یـا جبهـه 

کاربلند استخراج می شوند. 

مهم ترین کانسار منگنز در ایران و جهان  
 بیشـتر کانسـارهای منگنـز، منشـاء تجزیـه ای و 

رسوبی دارند و به صورت اکسید و هیدروکسیدهای 

آن تشـکیل می شـوند. قسـمت اعظم منگنز دنیا از 

کانسـارهای منگنز رسـوبی به دست می آید. حدود 

75 درصد از منابع منگنز کشف شده )در خشکی( 

در شـوروی سـابق واقع شـده اسـت. كانسـار منگنز 

نیکوپـل واقـع در شـوروی سـابق، بزرگ تریـن ذخیـره 

منگنـز دنیـا و از نـوع رسـوبی محسـوب می شـود. 

در  آن  اطـراف  کانسـارهای  دیگـر  و  کانسـار  ایـن 

کمربنـدی بـه طـول ۲5۰ کیلومتـر و عـرض ۲۰ تـا ۲5 

کیلومتر در حاشیه جنوبی صفحه اوکراین تشکیل 

شـده اند. اسـتراتیگرافی منطقـه از پاییـن بـه طـرف 

باال شـامل پی سـنگ کریستالین، پی سـنگ هوازده، 

گلوكونیـت،  سیلتسـتون،  رس،  و  ماسه سـنگ 

الیه هـای منگنـزدار، رس هـای سـبز تـا خاکسـتری، 

مـارن و آهـک اسـت. افـق منگنـزدار دو تـا سـه متـر 

ضخامـت، ۲5 کیلومتـر عـرض و ۱5۰ کیلومتـر طول 

ایـن  اسـت.  درصـد  تـا ۲5  منگنـز ۱5  عیـار  دارد. 

كانسـار در محیط فالت قاره ای تشـكیل شـده و در 

اسـت.  مشـاهده  قابـل  منطقـه ای  سـاخت  آن 

پیرولوزیـت،  شـامل  اكسـیدی  منطقـه  كانی هـای 

نیـز  كربناتـی  اصلـی  كانی هـای  و  پسـیلومالن 

منگانوكلسـیت و رودوكروزیت هسـتند. با افزایش 

عمـق، كانی هـای منطقـه كربناتی به رس های سـبز 

اسـت،  منگنـز  گرهك هـای  حـاوی  غالبـا  كـه  آبـی 

تبدیل می شوند. در تكوین، این كانسار فرایندهای 

سـنگ های  از  منگنـز  داشـتند.  نقـش  سـوپرژن 

مافیكی اسپلیتی كریستالین منشاء گرفته است. 

شـامل  منطقـه  رسـوبی  سـنگ های  همچنیـن 

سـنگ آهك، مارن، ماسه سنگ، سیلت استون و رس 

می شوند.

شهرسـتان  غـرب  در  آغاجـی  بـاروت  كانسـار 

هشـترود در اسـتان آذربایجـان شـرقی واقـع شـده 

اسـت. ایـن كانسـار را می تـوان یـك كانسـار چنـد 

مرحلـه ای دانسـت. بـه ایـن ترتیـب كـه در كانسـار 

بـا  هم زمـان  منگنـز  كانی هـای  ابتـدا  مذكـور، 

بـا منشـاء غیرآتشفشـانی شـكل  و  رسـوب گذاری 

فرایندهـای  عملكـرد  اثـر  بـر  سـپس  و  گرفته انـد 

و  حمـل  دسـتخوش  منگنـز  سـوپرژن، كانی هـای 

ته نشسـت مجـدد شـده اند. ایـن فرایندهـا باعـث 

تمركـز كانی هـای منگنـز شـده اند و كانسـار باروت 

آغاجـی را تشـكیل داده انـد. كانه زایـی منگنـز در 

می شـود.  مشـاهده  صـورت  دو  بـه  منطقـه  ایـن 
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حالـت اول، كانه زایـی كم عیـار منگنـز بـه صـورت 

كربناتـی  رسـوبی  سـنگ های  در  پراكنـده  دانـه 

مشـاهده می شـود و عیار منگنز در این واحد كم و 

در حـدود یـك درصد اسـت. حالـت دوم، كانه زایی 

پرعیـار منگنـز بـه صـورت پركننـده فضـای خالـی 

مشـاهده می شـود که این كانسـنگ اسـتخراجی به 

طـور متوسـط حـاوی 3۰ درصـد منگنـز بـوده و بـه 

طـور عمـده شـامل پیرولوزیـت اسـت. بـا توجـه بـه 

تتیـس كـه نهشـته  تركیـب شـیمیایی آب دریـای 

مذكـور از آن ته نشـین شـده اسـت، بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده اند كـه در نقـاط متفـاوت حاشـیه دریـای 

قبیـل  از  منگنـز  مهـم  کانسـارهای  تتیـس،  بـزرگ 

نیکوپـل و بلوشـوی توکماک در اوکرایـن، چیاتورا در 

گرجسـتان، بینکیلیـچ در ترکیـه، وانا و ابروچیشـت 

در بلغارسـتان و نهشـته های اورال ماننـد منطقـه 

سایان و بایکان در روسیه تشکیل شده اند.

فرایندهای پس از رسوب گذاری اولیه كانه های 

منگنز همیشه مورد بحث محققین  بوده است. 

دارای  و  مرطوب  مناطق  در  منگنز  كانسار 

پوشش گیاهی به همراه توپوگرافی مناسب، سیستم 

زه كشی و سنگ منشاء مناسب هوازدگی می تواند 

ایجاد شود. نقش پوشش گیاهی و پوسیدگی آن ها و 

تولید آب های زیرزمینی اسیدی بسیار حائز اهمیت 

توسط  می تواند  منگنز  انتخابی  انحالل  است. 

واكنش های آنزیمی باكتری ها ایجاد شود. با وجود 

این، بدون در نظر گرفتن تاثیر باكتری ها نیز منگنز، 

محلول ترین عنصر بین عناصر آلومینیوم ، آهن و 

منگنز است.

دارنده    بزرگ ترین  رنگین کمان،  کشور 
ذخایر منگنز

بین  المللـی،  سـازمان های  اعـالم  اسـاس  بـر   

مجمـوع ذخایـر قطعـی منگنـز جهـان در سـال ۲۰۲۰ 

حـدود ۸۱۰ میلیـون تـن بـرآورد شـده اسـت که عمده 

دارد. ذخایـر  قـرار  آفریقـای جنوبـی  آن در کشـور 

 ۲6۰ حـدود  جنوبـی،  آفریقـای  در  منگنـز  قطعـی 

میلیون تن عنوان شـده اسـت و پس از آن، اوکراین و 

برزیـل هـر دو بـا ۱4۰ میلیـون تـن در رتبـه دوم جـای 

گرفته اند. استرالیا و گابن با ۱۰۰ و 6۱ میلیون تن در 

مقام هـای بعدی قـرار دارند.  تقاضای جهانی برای 

منگنز، رابطه مستقیم به نیاز صنعت فوالد دارد. 

امروزه انواع مختلفی از فوالدها تولید می شود که 

هر کـدام بـه مقـدار معینـی از منگنـز نیـاز دارنـد. 

منابـع تامیـن منگنـز در فراینـد تولید فـوالد متنوع 

بـوده اسـت و شـامل منگنـز در آهـن خـام و سـنگ 

منگنز نیز می شـود. با این حال، این دو منبع فقط 

تامیـن  را  نیـاز  مـورد  منگنـز  از  کوچکـی  سـهم 

شـکل  بـه  نیـاز  مـورد  منگنـز  بیشـتر  و  می کننـد 

و  ذوب  مرحلـه  در  منگنـز دار  فرو آلیاژهـای 

شـکل گیری فـوالد بـه آن افـزوده می شـود. در حـال 

حاضر ساالنه حدود ۲۰ میلیون تن منگنز در جهان 

تولیـد می شـود. مهم ترین کشـورهای تولید کننده 

منگنـز در جهـان آفریقـای جنوبی، اسـترالیا و گابن 

هسـتند. آفریقای جنوبی به تنهایی سـاالنه حدود 

۲۸ درصد از تولیدات جهانی )بیش از 5.6 میلیون 

تن( را در اختیار دارد. اسـترالیا با تولید حدود سـه 

از  درصـد  )معـادل ۱7.4  تـن  هـزار  و 5۰۰  میلیـون 

دارد.  قـرار  دوم  رتبـه  در  تولیـد جهـان(  مجمـوع 

گابـن بـا تولیـد ۱4.7 درصـد از مجموع تولید جهان 

در جایگاه بعدی قرار دارد.

از فلزات استراتژیک و  به عنوان یکی   منگنز 

پرمصرف، طی دهه های گذشته نقش اساسی در 

به میزان  توجه  با  و  ایفا کرده  فلزات  بازار جهانی 

عرضه و نیاز، قیمت آن با نوسانات شدید مواجه 

شده است. بزرگ ترین مصرف کننده منگنز در جهان 

به ترتیب ژاپن، آمریکا و اروپای غربی هستند و این 

در حالی است که تقریبا هیچ ذخیره اقتصادی از 

منگنز در اختیار ندارند. در این میان سیلیکو منگنز 

با 6۸ درصد از میزان مصرف، بیشترین سهم مصرف 

در بین محصوالت فرآوری منگنز در جهان را داشته 

است. الزم به ذکر است میزان و نحوه استفاده از این 

عنصر در هر منطقه ای متفاوت است. به طور مثال 

در  آن که  از  نوعی  ویژه  به  آلومینیوم،  آلیاژهای 

ساخت قوطی های نوشابه کاربرد دارد، با حدود 65 

درصد مصرف کل، بزرگ ترین بازار مصرف برای فلز 

صنایع  ژاپن،  در  است.  آمریکا  کشور  در  منگنز 

آلومینیومی  تولید ورقه ای  اروپا،  و در  فوالد سازی 

بزرگ ترین بازار مصرف برای فلز منگنز هستند.

 بیشتر کانسارهای 
منگنز، منشاء تجزیه ای و 
رسوبی دارند و به صورت 
اکسید و هیدروکسیدهای 

آن تشکیل می شوند. 
قسمت اعظم منگنز دنیا از 
کانسارهای منگنز رسوبی 

به دست می آید
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یکه تازی آفریقای جنوبی در صادرات   
منگنز جهان

داشـتن  و  اقتصـادی  دالیـل  بـه  منگنـز 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص، به عنوان 

در  اسـتفاده  مـورد  اسـتراتژیک  فلـزات  از  یکـی 

صنایـع مختلـف مطـرح شـده اسـت. در حـدود 9۰ 

تـا 95 درصـد از تولیـد جهانی ماده معدنی منگنز 

معمولـی،  فـوالد  تولیـد  متالوژیکـی  صنایـع  در 

ریخته گری هـا و سـاخت فروآلیاژهـای مختلـف بـه 

کار مـی رود و عرضـه و تقاضـای ایـن فلـز نیـز بـه 

عرضـه و تقاضـای فـوالد و فروآلیـاژ بسـتگی زیـادی 

دارد. کشـور آفریقای جنوبی با سـهم 4۱.3 درصد 

از ارزش صـادرات منگنـز در جهـان در سـال ۲۰۲۰، 

بزرگ تریـن صادرکننـده ایـن مـاده معدنـی در بیـن 

کشورها بوده است و پس از آن استرالیا و گابن به 

ارزش  از  درصـدی  و ۱6.7  سـهم ۲۰.7  بـا  ترتیـب 

در   ،۲۰۲۰ سـال  در  جهـان  در  منگنـز  صـادرات 

داشـته اند. کشـور  و سـوم جـای  مقام هـای دوم 

ارزش  از  درصـدی  سـهم 66  بـودن  دارا  بـا  چیـن 

واردات منگنز در جهان در سال ۲۰۲۰، بزرگ ترین 

واردکننـده منگنـز در بیـن کشـورها بـوده اسـت و 

پـس از آن بـا فاصلـه بسـیار زیاد، کشـورهای هند و 

نـروژ بـه ترتیـب بـا سـهم 7 و 3.6 درصـدی از ارزش 

در   ،۲۰۲۰ سـال  در  جهـان  در  منگنـز  واردات 

مقام هـای دوم و سـوم جـای داشـته اند. شـرکت 

پرتامـا متعلـق بـه کشـور مالـزی بـا حجم تولیـد ۲۰۰ 

خـود  بـه  را  اول  رتبـه  سـال،  در  منگنـز  تـن  هـزار 

اختصـاص داده اسـت.قیمت ایـن فلـز نسـبت بـه 

از  اسـت.  مناسـب تر  و  پایین تـر  فلـزات،  سـایر 

آنجایی که فلز منگنز در تولید بسـیاری از مواد و 

آلیاژهـا نقـش دارد، قیمـت ایـن مواد بسـته به نوع 

کاربـرد آن هـا هـم می توانـد متفاوت باشـد. تعیین 

قیمت منگنز به دو عامل بسـتگی دارد که اولین 

مورد آن، ارزش و کیفیت ساختار و دومین عامل، 

بحث اقتصادی این ماده معدنی است.

قم و سلطه آن بر ذخایر منگنز ایران  
بـه  اکتشـاف و ارزیابـی ذخایـر منگنـز نسـبت 

بسیاری از مواد معدنی دیگر مشکل تر است. این 

کانسـارها معمـوال کوچـک و بـه صـورت پراکنـده 

هسـتند. ایـران بـا حـدود پنـج میلیـون تـن ذخیـره 

قطعـی و 3.5 سـه میلیـون و 5۰۰ هـزار تـن ذخیـره 

در  منگنـز  سـنگ  معـدن  بزرگ تریـن  احتمالـی، 

خاورمیانـه را دارا اسـت. داده هـای آمـاری موجـود 

نشـان می دهـد 6۲ درصـد ذخایـر منگنز کشـور در 

اسـتان قـم قـرار گرفتـه اسـت کـه رقمـی بالـغ بـر  

چهـار میلیـون و 6۰۰ هـزار تـن را در بر می گیـرد و 

اسـتان های خراسـان رضـوی، سـمنان و کرمـان بـه 

ترتیـب بـا یـک هـزار و 597، ۸۰7 و ۲45 هزار تن، در 

مقام هـای بعدی کشـور جـای گرفته اند. بر اسـاس 

مرکـز آمـار ایـران، ۲6 معـدن منگنـز در کشـور فعال 

است. شرکت معادن منگنز ایران با برخورداری از 

پنـج میلیـون تن ذخیره قطعی و پنج میلیـون و 3۰۰ 

هـزار تـن ذخیـره احتمالی، بزرگ ترین معدن سـنگ 

منگنـز در خاورمیانـه بـوده و بـه عنـوان عمده ترین 

شـرکت  نیـاز  مـورد  منگنـز  سـنگ  تامین کننـده 

سـهامی ذوب آهـن اصفهـان بـه شـمار مـی رود و بـا 

حداقـل تولیـد سـالیانه ۱۰۰ هـزار تـن سـنگ منگنـز، 

و  ایـران  منگنـز  تولید کننـده  بزرگ تریـن  رتبـه 

خاورمیانـه را بـه خود اختصـاص داده اسـت. ایران 

بـا حـدود 46 هـزار تن و سـهم ۰.۲ درصدی، در رتبه 

۱۸ جهـان از لحـاظ تولیـد منگنـز قرار گرفته اسـت. 

داده هـای آمـاری موجود نشـان می دهد اسـتان قم 

با تولیدی بالغ بر ۸7 هزار تن و سهم 67 درصدی، 

خـود  بـه  را  کشـور  در  منگنـز  تولیـد  برتـر  رتبـه 

اختصاص داده اسـت. اسـتان های خراسـان رضوی 

و کرمـان بـا تولیـد بـه ترتیب بـا 33 و 5 هـزار تن در 

قـرار گرفته انـد.  سـاالنه  بعـدی کشـور  رتبه هـای 

ایـران  در  منگنـز  سـنگ  تـن  میلیـون  دو  حـدود 

مصـرف می شـود. مهم تریـن مصرف کننـده منگنز 

در ایـران کارخانـه ذوب آهـن اصفهـان بـا ظرفیـت 

تولیـد بیـش از دو میلیـون تـن فـوالد در سـال اسـت 

کـه نیـاز خـود برای تامین حدود 93 هزار تن سـنگ 

منگنـز بـا عیـار ۲5 درصـد را از کشـورهای برزیـل، 

هندوسـتان، اسـترالیا، آفریقـای جنوبـی و فرانسـه 

تامین می کند.

مجموع ذخایر قطعی 
منگنز جهان در سال 

2020 حدود 810 میلیون 
تن برآورد شده است که 

عمده آن در کشور آفریقای 
جنوبی قرار دارد. ذخایر 
قطعی منگنز در آفریقای 

جنوبی، حدود 260 میلیون 
تن عنوان شده است
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دست نیاز چین به  سوی بازار فرونیوبیوم

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش   بـه 

»فلـزات آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت 

مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، فرونیوبیوم، آلیاژی 

از جنس آهن و نیوبیوم بوده که حدود 6۰ تا 7۰ درصد 

از این آلیاژ را نیوبیوم به خود اختصاص داده است و 

بیش از ۸۰ درصد مصرف نیوبیوم در جهان به تولید 

این آلیاژ اختصاص دارد. به  طورکلی، نیوبیوم از ذخایر 

پیروکلـر اسـتخراج و سـپس بـه نیوبیـوم پنتوکسـید 

»Nb۲O5« تبدیل می شود. این اکسید با اکسید آهن 

واکنـش  یـک  طـی  و  شـده  ترکیـب  آلومینیـوم  و 

آلومینوگرمیک، نیوبیوم و آهن احیا می شـوند. برای 

تولید فرونیوبیوم طی فرایندی الکتروآلومینوترم، ابتدا 

مخلوط کنسانتره نیوبیوم که با برخی مواد افزودنی 

ترکیب شده است را وارد مخازنی مقاوم می کنند. در 

بـا یکدیگـر واکنـش  ایـن حیـن، مـواد ترکیـب شـده 

می دهد و سهمی از مواد واکنش نداده الزم است در 

انتها جداسازی شود. در مرحله بعد، این مخلوط را با 

یـک مخلـوط اگزوترمیـک مشـتعل کـرده و به مخلوط 

اولیـه می افزاینـد. سـپس ایـن مـواد را بـه کـوره انتقـال 

داده کـه بـه حالـت جامـد و بلوک های فلزی از سـرباره 

فرونیوبیوم، آلیاژی از آهن و نیوبیوم اسـت که در سـاخت فوالدهای آلیاژی که نیاز به اسـتحکام باال و مقاومت به خزش، 
خوردگـی و تنش باالیی دارند، مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. بزرگ ترین تولیدکنندگان این محصول که اصلی ترین بازیگران 
بازار تجاری آن نیز هسـتند، برزیل و پس از آن کانادا اسـت. نکته قابل توجه در مورد این محصول، تجارت مجدد آن توسـط 
کشـورهایی چون اسـترالیا و سـنگاپور اسـت. البته ذکر این نکته حائز اهمیت اسـت که تقاضای داخلی این دو کشور برای 
فرونیوبیـوم نیز قابل توجه به شـمار می آیـد. بزرگ ترین مقاصد صادراتـی این محصول آمریکا و چین هسـتند؛ چراکه این 
آلیـاژ در صنایع حسـاس کاربرد دارد و چیـن و آمریکا، دو ابرقدرت در زمینه فناوری و تکنولوژی در جهان به شـمار می روند. با 

توجه به  سرعت رشد تکنولوژی و کاربرد ویژه این محصول، آینده روشنی برای تجارت فرونیوبیوم قابل تصور است.

جدا می شوند و درنهایت فرونیوبیوم تولید می شود.

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فرونیوبیـوم در جهـان، 

بزرگ ترین تولیدکنندگان نیوبیوم نیز هستند که در 

کشورهای برزیل و کانادا قرار دارند. بیشترین کاربرد 

فرونیوبیـوم در تولیـد آلیـاژ فـوالدی »HSLA« اسـت. 

همچنیـن این آلیـاژ آهنی در اتومبیل هـا و کامیون ها، 

پل ها، جرثقیل های سـاختمانی و هر سـازه دیگری که 

نیاز به تحمل تنش باال یا به نسبت استحکام به وزن 

زیـادی دارد، مـورد اسـتفاده قـرا می گیـرد. شـایان ذکر 

اسـت کـه اسـتفاده از ایـن آلیـاژ در خـالء نیـز متـداول 

است. از دیگر کاربردهای این آلیاژ می توان به تولید 

محصـوالت درجـه یـک بـرای کاربردهایـی از جملـه 

پره های توربین موتور هواپیماهای جت اشاره کرد.

افـزودن مـاده آلیـاژی فرونیوبیـوم بـه فـوالد، سـبب 

افزایـش قـدرت و همچنیـن مقاومـت فـوالد در مقابـل 

نیـز  فـوالد  جوش پذیـری  افزایـش  همچنیـن  و  فشـار 

می شـود. ذکر این نکته حائز اهمیت اسـت که افزودن 

فرونیوبیوم به فوالد، از هرگونه خوردگی بین کریستال ها 

در فوالدهـای ضدزنـگ ممانعـت بـه عمـل مـی آورد و 

خوردگـی،  برابـر  در  را  ضدزنـگ  فـوالد  مقاومـت 

جوش پذیری، شکل پذیری و چقرمگی افزایش می دهد . 

تولیدکننـده  شـرکت های  بزرگ تریـن  حاضـر  حـال  در 

فرونیوبیـوم در جهـان کـه در بـازار جهانی این محصول 

 Anglo « نقش موثری ایفا می کنند، شامل شرکت های

 American ،Niobec )Magris Company(«

China Molybdenum«،« و »CBMM« هسـتند که 

این شرکت ها حدود 9۲ درصد سهم بازار فرونیوبیوم را 

در اختیار دارند. در سال ۲۰۲۱، تقاضای جهانی برای این 

بـرآورد شـده اسـت.  تـن  بـر ۱34 هـزار  بالـغ  محصـول 

بیشـترین تقاضـا نیـز متعلـق بـه شـرق آسـیا بـه واسـطه 

حضور چین و همچنین آمریکای شمالی است.

چین، مقصدی جذاب برای صــادرات   
فرونـــیوبیوم

به  منظور اطالع از وضعیت تجارت فرونیوبیوم به  

عنوان یک آلیاژ مهم و حساس در این گزارش، به بررسی 

واردات و صادرات این محصول در جهان، بزرگ ترین 

مقاصد صادراتی و بزرگ ترین مبادی وارداتی پرداخته 

شده است. نمودار یک، وضعیت واردات فرونیوبیوم و 

بزرگ ترین واردکنندگان این محصول را در بازه زمانی 
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سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ نشان می دهد. همان  طور که در 

نمودار مذکور نیز ارائه شده است، تجارت فرونیوبیوم 

در جهان در بازه زمانی مورد بررسی روند باثباتی را 

نپیموده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است اما به  

طور کلی می توان عنوان کرد که واردات این محصول 

در این بازه زمانی، سالیانه به  طور متوسط با رشد 3.۸ 

کشور  بزرگ ترین  است.  بوده  مواجه  درصدی 

واردکننده این محصول چین محسوب می شود که 

حدود 35 درصد از سهم واردات فرونیوبیوم در جهان 

را به  خود اختصاص داده است. پس از چین در مقام 

دوم، آمریکا به  عنوان بزرگ ترین واردکننده فرونیوبیوم 

در سطح جهان شناخته می شود که سالیانه حدود 4 

درصد آن را دوباره صادر می کند. با توجه به کاربردهای 

فرونیوبیوم و حجم تولیدات تکنولوژیکی این دو کشور، 

واضح است که چین و آمریکا و به  طور کلی کشورهایی 

با تولیدات صنعتی پیشرفته، باالترین تقاضا را برای 

فرونیوبیوم در اختیار داشته باشند. سنگاپور از سال 

۲۰۱4 به جرگه واردکنندگان فرونیوبیوم پیوسته و سهم 

واردات آن از صفر به ۱3 هزار تن در سال ۲۰۲۱ رسیده 

است. از این رو که این کشور در این سال ها پروژه هایی 

صنعتی را با همکاری تایوان، هنگ کنگ و کره  جنوبی 

آغاز کرده است، این امر موجب پدیدار شدن تقاضا 

برای فرونیوبیوم شده و اقدام به واردات این محصول 

کرده است. الزم به ذکر است که این کشور در بازه 

زمانی سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۲۱، سالیانه به  طور متوسط 

حدود هفت هزار و 5۰۰ تن واردات فرونیوبیوم داشته و 

سهم واردات این کشور از کل نیوبیوم تجارت شده در 

جهان حدود 7 درصد است. ژاپن و کره جنوبی که در 

رده های بعدی واردات نیوبیوم قرار دارند نیز با توجه به 

حجم خودروسازی و صنایع حساس در این دو کشور، 

از بزرگ ترین مصرف کنندگان این محصول به شمار 

می روند.

 

برزیل، مهد تولید فرونیوبیوم  
نمودار دو، نشان دهنده صادرات فرونیوبیوم در 

جهـان در بـازه زمانـی سـال های ۲۰۱۲ تـا ۲۰۲۱ اسـت. 

روند صادرات فرونیوبیوم در جهان نیز روندی مشابه 

واردات پیمـوده اسـت و اگرچـه در ایـن بـازه زمانـی بـا 

فراز و فرودهایی همراه بوده اما طی بازه زمانی مورد 

بررسـی، با رشـد 4 درصدی مواجه بوده اسـت. همان  

طـور کـه در نمـودار مذکـور نیـز مشـخص اسـت، در 

سـال ۲۰۲۰ بـه دلیـل رکود ناشـی از همه گیـری کرونا و 

قرنطینه های دولتی ناشی از آن، تجارت این محصول 

نیز مانند سایر کامودیتی ها تحت تاثیر قرار گرفته و 

افـت قابـل توجهـی را تجربـه کـرده اسـت. بزرگ ترین 

برزیـل و کانـادا  نیوبیـوم در جهـان  تولیدکننـدگان 

هستند و بنابراین سهم 77 درصدی برزیل از صادرات 

جهانـی فرونیوبیـوم معقـول اسـت. همـا ن  طـور کـه 

پیش تـر نیـز اشـاره شـد، آمریکا و سـنگاپور بـه تجارت 

مجـدد فرونیوبیـوم می پردازنـد. البتـه این دو کشـور 

تقاضـای داخلـی باالیـی نیـز از ایـن محصـول دارنـد. 

فرونیوبیوم برزیل در دو گرید 65 و 67 درصد نیوبیوم 

عرضـه می شـود. نکتـه قابل توجـه در مـورد صـادرات 

فرونیوبیـوم برزیـل ایـن اسـت کـه بهتریـن مقاصـد 

صادراتـی ایـن محصـول بـرای برزیـل، چیـن و هلنـد 

هسـتند کـه بـه ترتیـب هـر یـک بـا سـهم 35 و ۲3 

درصـدی از صـادرات ایـن کشـور را به خود اختصاص 

داده انـد.  بـه تازگـی کاربـرد تـازه ای از فرونیوبیـوم در 

فرانسـه کشـف و آزمایـش شـده اسـت. در راکتـور 

هسـته ای حرارتـی در فرانسـه به  صـورت آزمایشـی از 

فرونیوبیوم اسـتفاده شـده و اهمیت این محصول را 

بیـش از پیـش آشـکار سـاخته اسـت. ایـن راکتـور ایـن 

پتانسـیل را دارد کـه تولیدکننـده بـرق بـدون انتشـار 

کربن و گازهای گلخانه ای باشد. بنابراین با توجه به 

ایـن کاربـرد و سیاسـت های کربن صفر که هم اکنون 

توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است، 

بـه احتمـال فـراوان در زمانـی نـه  چنـدان دور، تقاضـا 

بـرای این محصول افزایش خواهد یافت و تجـارت آن 

نیز روند صعودی خواهد پیمود.
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 راهی ارزان و موثر برای مقابله با آلودگی جیوه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از وب سایت »Mining«، در مقاله ای که در 

مجله آکادمی ملی علوم ایاالت متحده آمریکا منتشر 

شـده اسـت، دانشمندان بیان می کنند که یافته های 

آن هـا می توانـد راهـی ارزان و کارآمد برای محافظت از 

محصـوالت کشت شـده در مناطـق آلـوده و اصـالح 

آبراه هـای مملـو از جیـوه ماننـد آبراه هـای نزدیـک بـه 

معـادن طـال ارائـه کنـد. بـه طـور مفصـل، ایـن مطالعـه 

 »Metarhizium« نشـان می دهـد کـه چگونـه قـارچ

قـارچ  ایـن  بـاز مـی دارد.  گیاهـان را از جـذب جیـوه 

علی رغم اینکه در خاک آلوده کاشـته می شـود، رشـد 

طبیعی داشـته و خوراکی اسـت. ریموند سـنت لگر، 

یکی از اساتید حشره شناسی دانشگاه مریلند آمریکا و 

یکـی از نویسـندگان ایـن مقالـه، در بیانیه ای رسـانه ای 

اعالم کرد که این قارچ به تنهایی می تواند به سرعت 

جیوه را از آب شـیرین و شـور از بین ببرد.وی در ادامه 

افـزود کـه قـارچ »Metarhizium« در همه جـا یافـت 

می شـود. به عالوه این قارچ در اطراف ریشـه گیاهان 

رشـد می کنـد و از آن هـا در برابـر حشـرات گیـاه خـوار 

محافظت می کند.دانشمندان معتقدند که این قارچ 

یکی از تنها موجودات زنده ای است که در خاک ها و 

مکان های آلوده و حاوی جیوه یا معادن طالی صنعتی 

یافـت می شـود. همچنیـن هیچ کـس از قبل مشـخص 

نکرده است که این قارچ چگونه در خاک های آلوده به 

جیوه زنده می ماند و یا این که هم زیستی با گیاهانی 

که اطراف این قارچ می رویند، چه پیامدهایی را برای 

این گیاهان خواهد داشت.

تاثیرگذاری اصالح ژن قارچ   
»Metarhizium«

ریموند سنت لگر و سایر همکاران وی، از قبل ژنوم 

ایـن قـارچ را توالی یابـی کـرده بودنـد. ویگـو فانـگ بـه 

همراه دیگر نویسندگان این مقاله بر این باورند که این 

محقــــقان دانشــگاه ملــی ججیانــگ چیــن و دانشــگاه مریلنــد آمریــکا دریافتنــد کــه قــارچ
 »Metarhizium robertsii« جیوه را از خاک اطراف ریشه گیاهان و از آب شیرین و شور از بین می برد.

ژنـوم حـاوی دو ژن اسـت کـه بسـیار شـبیه بـه ژن هـای 

موجود در یک باکتری شناخته شده برای سم زدایی یا 

زیسـت درمانی جیـوه عمـل می کنـد. بـرای ارزیابـی 

مقاله حاضر، محققان آزمایش هایی در آزمایشگاه های 

مختلف انجام دادند و دریافتند که اگر ذرت آلوده به 

قارچ »Metarhizium« در خاک پاک و در خاک مملو 

از جیوه کاشته شود، سرعت رشد آن ها یکسان خواهد 

بـود. عالوه برایـن، هیـچ جیـوه ای در بافت هـای گیاهی 

ذرت رشـد یافتـه در خـاک آلـوده یافـت نشد.سـپس 

محققـان قارچ هـا را اصـالح ژنتیکـی کردنـد و دو ژن 

بـرای  کـه  باکتری هایـی  در  موجـود  ژن هـای  مشـابه 

سـم زدایی یـا زیسـت درمانی جیـوه بـه کار می رونـد را 

حـذف کردنـد. هنگامی که این محققـان آزمایش های 

خـود را تکـرار کردنـد، قـارچ »Metarhizium« اصـالح 

شده دیگر از گیاهان ذرت در برابر خاک مملو از جیوه 

محافظت نکرد و ذرت از بین رفت. برای تایید این که 

ژن هـا دارای ویژگی هـای سـم زدایی هسـتند، محققـان 

این ژن ها را در قارچ دیگری که به طور معمول از ذرت 

در برابر جیوه محافظت نمی کرد قرار دادند. این قارچ 

 »Metarhizium« جدید اصالح شده که ژن های قارچ

بـه آن تزریـق شـده بـود، ماننـد ایـن قارچ عمـل کردند و 

گیاهـان را از خـاک مملـو از جیـوه محافظـت کردنـد.

تجزیـه و تحلیل هـای میکروبیولوژیکـی نشـان داد کـه 

ژن های مورد بحث حاوی آنزیم هایی هستند که گونه 

آلی بسیار سمی جیوه را به مولکول های کمتر سمی و 

غیرآلی جیوه تجزیه می کنند.

قارچ    روی  بر  ژنتیک  مهندسی  انجام 
»Metarhizium«

در نهایـت، محققان مهندسـی ژنتیک را بـر روی 

این قارچ به منظور توضیح بیشتر ژن های سم زدایی 

و افزایش تولید آنزیم های آن انجام دادند.

در آزمایش هـای نهایـی، دانشـمندان دریافتند 

کـه می تواننـد جیـوه را از آب شـیرین و شـور در 4۸ 

ساعت با اضافه کردن قارچ »Metarhizium« به 

ایـن آب هـا از بیـن ببرنـد. بـه گفتـه ریمونـد سـنت 

لگر، گام بعدی انجام آزمایش هایی در مزراع چین 

قـارچ  ایـن  چگونـه  کـه  شـود  مشـخص  تـا  اسـت 

می توانـد محیط های سـمی را به مـزارع مولد برای 

کشت ذرت و سایر محصوالت زراعی تبدیل کند. 

بـه  گیاهـان  دادن  قـرار  کـه  افـزود  ادامـه  در  وی 

منظـور رشـد در محیط هـای غنـی از جیـوه، یکی از 

ایـن  از  می توانـد  قـارچ  ایـن  کـه  اسـت  راه هایـی 

گیاهـان محافظـت کنـد. ایـن قارچ تنها گونـه زنده 

شناسـایی شـده ای اسـت که چنین پتانسـیلی دارد 

زیـرا باکتری هایـی بـا قابلیت هـای ژنتیکـی مشـابه 

بـرای سـم زدایی جیـوه روی رشـد گیاهـان چنیـن 

کـه  تصـور کـرد  امـا می تـوان  نداشـتند  را  تاثیـری 

و  قـرار   »Metarhizium« قـارچ  در  را  بذرهـا 

محصوالتـی را پـرورش داده انـد کـه از آن ها در برابر 

خاک هـای غنـی از جیـوه محافظـت می کند.ایـن 

قـارچ عـالوه بر داشـتن پتانسـیلی برای اسـتفاده به 

پاکسـازی  بـرای  صرفـه  بـه  مقـرون  ابـزاری  عنـوان 

زمین هـای آلـوده بـرای کشـاورزی، ممکـن اسـت به 

آبراه هـای  و  مرطـوب  زمین هـای  در  جیوه زدایـی 

آلـوده کمـک کنـد کـه بـه طـور فزاینـده ای امـکان 

آلودگـی آن هـا توسـط جیـوه وجـود دارد. بـه عـالوه 

دائمـی  یخ هـای  ذوب  و  هوایـی  و  آب  تغییـرات 

قطـب ممکـن اسـت باعـث تسـریع رهاسـازی فلـز 

سمی جیوه در خاک و اقیانوس ها شود. 
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قلع در تکاپوی حفظ بازار تقاضای آتی

 بـــــــه گــــــــــزارش پایگــــــاه خبــــــــری و تحلیـــــلی

 »فلـزات  آنالیـن« و بـه  نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، قلـع 

یـک مـاده معدنـی حیاتـی اسـت کـه اغلـب نادیـده 

گرفته شـده اسـت و در ساخت قوطی های قلع اندود 

سـاده از آن اسـتفاده می شـود. در صنایع بسـته بندی 

نیز امروزه از قلع استفاده می شود و حدود ۱۲ درصد 

از مصرف جهانی این فلز را در اختیار دارد. همچنین 

نیمـی از قلـع مصرفی در هر سـال به عنـوان لحیم در 

بـه گفته انجمن بین المللی قلع »ITA«، جهان تا سـال 2030 به حـدود 50 هزار 
تن قلع دیگر در هر سال نیاز دارد تا بتواند موج عظیم حجم تقاضا را تامین کند.

بردهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

از  بـه سـمت اسـتفاده  هرچـه جهـان سـریع تر 

محیط هـای  و  کنـد  پیـدا  سـوق  اشـیا  اینترنـت 

سـه بعدی متـاورس در حـال توسـعه بیشـتری پدید 

می آینـد، بـه قلـع بیشـتری نیـاز خواهـد بـود. قلـع 

باتری هـای  خورشـیدی،  پنل هـای  در  همچنیـن 

در  همچنیـن  و  لیتیوم یـون  و  اسـید  سـرب 

تکنولوژی هـای گـذار به انرژی هـای تجدیدپذیر به 

حجـم  تامیـن  بـرای  بیشـتر  تولیـد  مـی رود.  کار 

تقاضـای افزایشـی آتی، خواسـته ای بـزرگ از بخش 

تولیدکننـده فلـز قلعـی اسـت کـه در حـال حاضـر 

حجـم تولیـد ایـن فلز اولیه تصفیه شـده حـدود 3۸۰ 

هـزار تـن در سـال است.نوسـانات تاریخـی شـدید 

اخیر قیمت ها و افزایش و گسـترش منابع معدنی 

در اندونـزی بـه عنـوان بزرگ تریـن صادرکننـده قلع 

در جهـان، چالش هایـی هسـتند کـه بـه مشـکالت 
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قبلی در این صنعت افزوده اند.

احتمال تغییر در روند عرضه و   
تقاضای فلز قلع

انجمـن بین المللـی قلع پیش بینـی می کند که 

و 4۰۰  میلیـارد  یـک  بـه حـدود  قلـع  تولیـد  بخـش 

میلیـون دالر سـرمایه گذاری بـرای تولیـد 5۰ هـزار 

تن قلع بیشتر در هر سال تا پایان دهه کنونی نیاز 

دارد.

این حجم اضافه تولید پیش بینی شـده معادل 

حجم متوسـط تولید یک معدن مس اسـت. با این 

حال سـرمایه گذاران در گذشـته نسـبت به بازاری 

که مسـتعد نوسـانات شـدید قیمت بود، همیشـه 

محتاط عمل می کردند.

تقاضـا بـرای قلـع در سـال جـاری بسـیار زیـاد 

بـورس  قلـع  بـود. در عیـن حـال قیمـت سـه ماهه 

فلـزات لنـدن »LME« نسـبت بـه باالتریـن رکـورد 

ثبـت شـده یعنـی 5۱ هـزار دالر در هـر تـن در مـاه 

مـارس سـال جـاری، بـه کمترین میـزان در دو سـال 

گذشـته یعنـی ۱7 هـزار و 35۰ دالر در مـاه نوامبـر 

رسـید و سـپس قیمت آن به حدود ۲4 هزار و 43۰ 

دالر فعلـی افزایـش یافـت. ایـن کاهـش و افزایـش 

قیمـت تـا حـدودی بـا شـیوع بیمـاری کرونـا مرتبط 

بوده است.

در همین رابطه، تولیدکنندگان برتر در آسـیا و 

آمریـکای جنوبـی بـه شـدت تحـت تاثیـر قرنطینـه 

ناشـی از گسـترش ویـروس کرونـا قـرار گرفتنـد و 

حجـم تولیـد ۱۰ شـرکت تولیدکننـده برتر قلع جهان 

در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حدود ۱3 درصد کاهش 

یافـت. در عیـن حـال حجـم تقاضـا برای فلـز قلع به 

جمعیـت  چراکـه  یافـت،؛  افزایـش  هم زمـان  طـور 

قرنطینه شده به علت گسترش ویروس کرونا و به  

گرایـش  فراغـت،  اوقـات  کـردن  سـپری  منظـور 

الکترونیکـی  وسـایل  از  اسـتفاده  بـه  بیشـتری 

مصرفـی پیـدا کردنـد. هـر چنـد در سـال جـاری، 

تقاضـا  حجـم  کـه  زمانـی  درسـت  تولیدکننـدگان 

بـرای کاالهـای مصرفـی کاهش یافـت، حجم تولید 

خود را افزایش دادند.

بر اساس نظرسنجی ساالنه انجمن بین المللی 

قلـع، مصرف کننـدگان قلـع انتظـار دارنـد تقاضـا در 

سـال ۲۰۲۲ پـس از تجربـه یـک رشـد 7.6 درصدی در 

سال گذشته، حدود ۰.6 درصد کاهش یابد.

بـا ایـن حـال، تغییـر در عرضـه و تقاضـا به شـدت 

توسـط حضور سـفته بازان در بازارهای بورس فلزات 

قـرار  تاثیـر  تحـت  شـانگهای  آتـی  بـورس  و  لنـدن 

گرفـت. موقعیت هـای معامالتـی سـرمایه گذاران 

در بـورس فلـزات لنـدن، از ثبـت رکـورد موقعیـت 

خریـد در مـاه مـارس ۲۰۲۲ بـه ثبـت رکـورد فـروش 

تـن  هـزار   ۲۰ حـدود  معـادل  کـه   ۲۰۲۲ اکتبـر  در 
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فـروش خالـص اسـت، تغییـر وضعیـت داد کـه ایـن 

قـدرت  کـه  قلـع  قراردادهـای  بـرای  میـزان 

نقدشـوندگی پایینـی دارنـد، حجـم بسـیار زیـادی 

محسوب می شود.

نقدشـوندگی بسـیار باال به  جای نقدشـوندگی 

بسـیار پاییـن، یکـی از مـواردی اسـت کـه در بورس 

آتـی شـانگهای می توانـد مسئله سـاز باشـد؛ چراکـه 

حجـم و تعـداد موقعیت هـای بـاز بـازار بـا کاهـش 

رونـد  تـداوم  کـه سـبب  افزایـش می یابـد  قیمـت 

وضعیـت  در  شـد.بهبود  خواهـد  قیمـت  نزولـی 

بـازار، موجـب افزایـش در خریـد و فـروش قلـع در 

بـورس آتـی شـانگهای شـد کـه حجـم آن بـه رکـورد 

ماهانـه سـه میلیـون و 9۸۰ هـزار الت در نوامبـر 

۲۰۲۲ رسـید. بـا ایـن حـال، تعـداد قراردادهـای بـاز 

بـازار همچنـان حدود 9۸.474 قرارداد باقی ماند و 

ایـن بـدان معناسـت کـه جو خرسـی بـازار همچنان 

آتـی  اسـت.بورس  کـرده  حفـظ  را  خـود  موضـع 

شـانگهای بـا تغییـر نگـرش خـود در سـال گذشـته، 

قلـع  فلـز  در صنعـت  سـرمایه گذاری  بـه  تصمیـم 

گرفـت. در عیـن حـال، افزایـش حضـور سـفته بازان 

در بـازار کوچـک فیزیکی، پتانسـیل نوسـان قیمتی 

را بیشتر کرده است.

 وضعیت بالتکلیفی در روند صادرات  
 قلع اندونزی

ممنوعیـت  مـورد  در  اندونـزی  صحبت هـای 

وضعیـت  ایجـاد  موجـب  قلـع،  شـمش  صـادرات 

سـفته بازان  بـازار  بـه  آن  سـرایت  و  بالتکلیفـی 

می شود.

ایـن کشـور در سـال ۲۰۲۱، حـدود 75 هـزار تـن 

قلـع تصفیـه شـده صـادر کـرد کـه در ۱۰ ماهـه اول  

افزایـش  درصـد   ۸ حـدود  رقـم  ایـن   ۲۰۲۲ سـال 

داشـت. گفتنـی اسـت کـه اندونـزی، بزرگ تریـن 

تامین کننده قلع چین به شمار می رود.

دولـت اندونـزی قصـد دارد موفقیـت خـود را 

در بخـش نیـکل تکـرار کنـد. جایـی کـه ممنوعیـت 

صـادرات کانسـنگ فـرآوری نشـده، باعـث توسـعه 

ایجـاد ارزش  ایـن کانسـنگ ها و  فـرآوری  ظرفیـت 

افزوده بیشتر در کشور اندونزی خواهد شد.

بـا ایـن حال، مقامات اندونزی بخـش زیادی از 

دهـه گذشـته را صـرف محدودتـر کـردن قوانیـن 

صـادرات کردنـد؛ بـه  طـوری که آنچه از این کشـور 

صادر می شـود، در حال حاضر قلع تصفیه شـده با 

خلوص باال اسـت. به عالوه اجرای چنین مقرراتی 

فنـاوری  نیازمنـد  پایین دسـتی،  صنایـع  در 

پیشـرفته تری بـرای تولیـد فرآورده هـای شـیمیایی 

قلع یا لحیم است.

آلویـن البـار، رئیـس انجمـن صادرکننـدگان قلع 

ایـن کشـور  اندونـزی، در یـک جلسـه در پارلمـان 

 PT« عنـوان کـرد کـه شـرکت تولیدکننـده دولتـی

توسـعه  بـرای  سـال  دو  حـدود  بـه   »Timah

تاسیسات فرآورده های شیمیایی قلع موجود خود 

و بـه زمـان طوالنی تـری بـرای تامیـن تقاضـای بـازار 

نیاز دارد.

هیچ گونـه  بـرای  دقیقـی  تاریـخ  هنـوز  البتـه 

نشـده  تعییـن  یـا محدودیتـی  ممنوعیـت  اعمـال 

اسـت؛ چراکـه دولـت اندونـزی بـه دنبـال بررسـی 

زمان بندی ها اسـت اما خطر ایجاد چنین اختاللی 

در حـال حاضـر، بـر پویایـی بـازار تاثیـر می گـذارد و 

بـه  نسـبت  می کننـد  تـالش  چینـی  خریـداران 

هرگونـه تغییـر در قوانیـن صـادرات آمادگـی قبلـی 

الزم را داشته باشند.

چیـن در ۱۰ ماهـه اول سـال ۲۰۲۲، حـدود ۲۲ 

هـزار و 6۰۰ تـن قلـع تصفیـه شـده وارد کـرد کـه 

 ۱9 حـدود  مقـدار  ایـن  از  اندونـزی  کشـور  سـهم 

هـزار تـن بـود. این حجم از مجموع حجم واردات 

 ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ سـال های  در  اندونـزی  از  چیـن 

بـه  واردات  از  حجـم  ایـن  اسـت.  بـوده  بیشـتر 

شـانگهای  آتـی  بـورس  ذخایـر  انبـار  موجـودی 

کمـک شـایانی کـرد و حجم ذخایـر آن از یک هزار 

و ۲6۰ تـن در ابتـدای سـال جـاری به چهـار هزار و 

7۰۸ تن رسید.

نکته قابل  توجه این اسـت که با صادرات فلز 

اندونـزی بـه چیـن، موجـودی بـورس فلـزات لنـدن 

از رسـیدن  پـس  کـرد.  بـه کاهـش  دوبـاره شـروع 

موجـودی ایـن انبـار بـه پنـج هـزار و ۱6۰ تـن در مـاه 

سـپتامبر ۲۰۲۲، ذخایـر قلـع ایـن بـورس بـا در نظـر 

گرفتن حجم 535 تن، در انتظار بارگیری در بازار 

فیزیکی به سه هزار و 75 تن کاهش یافت.

 در جست وجوی ایجاد ثبات   
در بازار قلع

داشـتن  نظـر  در  بـا  قلـع  جدیـد  پروژه هـای 

قیمـت ۱۸ هـزار دالر در هـر تـن، اقتصـادی و قابـل 

اجـرا نیسـتند. بـه عـالوه مقـدار قابـل  توجهـی از 

کانسـارها بـا در نظـر گرفتـن معـدن کاری دسـتی 

ایفـا  جهانـی  عرضـه  رونـد  در  مهمـی  نقـش  کـه 

بـه  نیـازی  همچنیـن  نـدارد.  وجـود  می کننـد، 

افزایـش قیمـت قلـع و رسـیدن بـه مبلـغ 5۰ هـزار 

دالری هم نیست.

 First« تومـاس بانگـر، مدیـر اجرایـی شـرکت

Tin« در سـمینار سـرمایه گذاری در صنعـت قلـع 

در انجمـن بین المللـی قلـع، عنـوان کـرد کـه یـک 

سـناریوی ایـده آل بـرای پروژه هـای جدیـد تعییـن 

محـدوده قیمتـی پایدار مابین ۲5 هـزار تا 3۰ هزار 

دالر خواهد بود.

اکثـر تولیدکننـدگان قلع با این موضوع موافق 

هسـتند و بـازار می توانـد پـس از پشـت سـر نهـادن 

نوسـانات قیمتـی طـی دو سـال گذشـته، بعـد از 

یک وقفه کوتاه مدت فعالیت  در آن جریان یابد.

متاسـفانه افزایش فعالیت های سـفته بازان در 

بـازار آتـی شـانگهای و وجـود اختـالالت احتمالـی 

اندونـزی نشـان می دهـد کـه  در رونـد صـادرات 

آرامـش و ثبـات کنونـی در بـازار ممکن اسـت زیاد 

ادامه نداشته باشد.

انجمن بین المللی قلع 
پیش بینی می کند که بخش 

تولید قلع به حدود یک 
میلیارد و 400 میلیون دالر 
سرمایه گذاری برای تولید 
50 هزار تن قلع بیشتر در 

هر سال تا پایان دهه کنونی 
نیاز دارد
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کشف ذخیره پلی متالیک در کانادا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت  »Mining«، در ایـن منطقـه 

وسیع، حفاری در عمق زیاد و به روش استخراج روباز 

 Probe« انجام شد که با سرمایه گذاری شرکت های

Metals« و »Midland Industry« به انجام رسید.

در امتـداد ایـن معـدن نمونه برداری هـای انجـام 

شـده در حفـاری بـا کـد شناسـایی LAP-۲۲-۰۱۲ در 

عمـق ۱37 متـری و بـه طـول ۱۲ متـر، ۰.5 درصـد عیـار 

مـس و 3.6 گـرم در هـر تـن عیـار طـال را نشـان داد. 

همچنیـن حفاری به عمـق ۱4۲ متری و نمونه بـرداری 

به طول 3.7 متر، عیار یک درصد مس و 6.4 گرم در 

هر تن از خاک این معدن عیار طال را تایید کرد.

بـه گفتـه شـرکت »Probe Metals«، گسـتردگی 

-LAP ذخیره کشف شده در حفاری با کد شناسایی

۲۲-۰۱۲ نشـان از پتانسـیل بـاالی ایـن کانسـار بـزرگ 

دارد  قصـد  شـرکت  ایـن  دلیـل  همیـن  بـه  دارد. 

حفاری های بیشـتری را در سـال ۲۰۲3 در این کانسـار 

انجـام دهـد. دیویـد پالمـر، رئیـس و مدیـر شـرکت 

»Probe Metals« مطرح کرد که مسئله مهمی که 

دلگرمی این شرکت هنگام اعتصابات را افزایش داد، 

موضوع عمر طوالنی این معدن و عیار باالی آن بود. 

 »La Peltrie« نتایـج بررسـی انجـام شـده در کانسـار

ظرفیت باالی این معدن و ذخیره چند فلزی بزرگ آن 

 Probe« را دوبـاره تاییـد کـرد. در حالـی کـه شـرکت

Metals« تنهـا گـزارش نتایـج یـک حفـاری از هفـت 

را   »La Peltrie« کانسـار  در  شـده  انجـام  حفـاری 

منتشـر کـرد امـا دیـدگاه بـری آلـن، تحلیل گـر شـرکت 

»Laurentian Bank Securities« بـه ایـن اکتشـاف 

مثبت بود. بررسی های انجام شده، نشان از شواهد 

 La« مهمـی از کانی سـازی مـس و طـال در کانسـار

اسـتان  در   »Detour Lake« منطقـه  در   »Peltrie

کبک کانادا دارد. در امتداد این معدن در دو حفاری 

انجـام شـده بـا کـد شناسـایی  LAP-۲۲-۰۱3 در 5۸ 

کیلومتـری منطقـه »Detour Lake« کـه در عمـق 

355 متـری و نمونه بـرداری بـه طـول یـک متـر انجـام 

شـد، موجـب شناسـایی عیـار ۰.5 گـرم طـال در هر تن 

 ۰۱4-۲۲-LAP شد. همچنین حفاری با کد شناسایی

بـه عمـق ۱64 متـری و نمونه بـرداری بـه طول یک متر، 

عیار ۰.۲ گرم طال از خاک این معدن را تایید کرد.

در   »Probe Metals« شـرکت  معدنـی  پـروژه 

منطقـه »Detour Lake« در اسـتان کبـک کانـادا بـه 

مسـاحت 777 کیلومتـر مربـع اسـت کـه در امتـداد 

ایـن  دارد.  قـرار   »Detour Gold trend« کانسـار 

کانسار، دومین معدن بزرگ طالی کانادا در منطقه 

»Detour Lake« است که مدیریت استخراج آن بر 

عهده شـرکت »Agnico Eagle Mines« اسـت. این 

 Detour Quebec« شـرکت ، مالـک اصلـی شـرکت

اسـتان کبـک  آن در شـمال  دارایی هـای  و   »Main

مشـترک  صـورت  بـه  و  اسـت  شـده  واقـع  کانـادا 

کانسارهای »Gaudet-Fenelon« و »La Peltrie« را 

با شرکت »Midland Industry« را در اختیار دارد.

تـا اکتبـر ۲۰۲۲،  بـازه زمانـی ماه هـای آوریـل  در 

 ۱۰ تـا  کـه  کـرد  مطـرح   »Probe Metals« شـرکت 

هزارمتـر حفـاری در کانسـار »La Peltrie« بـا اهداف 

تعییـن شـده از طریـق عکس بـرداری قطبـش القایی و 

برآورد ژئوشیمیایی تکمیل خواهد شد. در سال ۲۰۲۱، 

Gaudet-« معـدن  در  را  گمانه هایـی  شـرکت  ایـن 

Fenelon« حفاری کرد اما نتایج گزارش آن را منتشر 

نکـرد. قیمـت سـهام شـرکت »Probe Metals« در 

حـال حاضـر، ۱.۲6 دالر کانـادا بـه ازای هر سـهم اسـت 

اما شرکت خدمات مالی لورنتین بانک کانادا، قیمت 

ارزیابـی  اسـاس  بـر  شـرکت  ایـن  سـهم  هـر  نهایـی 

اقتصـادی اولیـه تکمیـل شـده از پـروژه طالی کانسـار 

»Val d’Or Probe« را پنج دالر کانادا اعالم کرد.

ارزش کل سـهام بـازار ایـن شـرکت ۱93 میلیـون و 

۸۰۰ هزار دالر کانادا است.

شرکت های »Probe Metals« و »Midland Industry« در پی حفاری اکتشافی با کد شناسایی 
LAP-22-012 و به عمق 345 متری، موفق به کشف ذخیره ای حاوی مس، طال، نقره و مولیبدن در 

کانسار »La Peltrie« در منطقه »Detour Lake« در استان کبک کانادا شدند که حاوی ۰.۲ مس معادل در 
عمقی نزدیک به سطح زمین است.
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نوسان قیمت منیزیم در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، قیمت منیزیم داخلی 

چین تحت فشار کاهش یافت. همچنین در مقایسه 

با اواخر ماه اکتبر ۲۰۲۲ در بازار، قیمت ها روند ثابتی 

داشـت و سـپس به حدود ۲4 هزار یوان در هر تن در 

از  نوامبـر ۲۰۲۲ رسـید. برخـی  ابتدایـی مـاه  هفتـه 

معامـالت حتـی در پایین تریـن سـطح قیمتـی یعنـی 

حدود ۲3 هزار و 7۰۰ یوان در هر تن انجام شـد و یک 

احسـاس رونـد نزولـی در بـازار هـم در جانـب عرضـه و 

از  برخـی  داشـت.  وجـود  تقاضـا  جانـب  در  هـم 

عرضه کنندگان نهایی در دیگر کشورها مطرح کردند 

که هزینه معامالت آتی برخی از معامله گران چین و 

کشـورهای دیگـر همچنـان در حـال کاهـش اسـت. 

به عالوه قیمت فلز منیزیم همچنان با شـیب نزولی 

در حال کاهش است.

از منظر روند عرضه و تقاضا و بر اساس تحقیقات 

موسسه »SMM«، حجم تولید شمش منیزیم چین 

در مـاه اکتبـر ۲۰۲۲ کمـی کمتـر از سـطح متوسـط 

سـاالنه و حـدود 7۸ هـزار تـن بـود. حجـم تولیـد از 

ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، حدود ۲9 درصد نسبت به 

مدت مشـابه در سـال گذشـته افزایش یافت و میزان 

عرضه داخلی چین در سال جاری رشد باالی خود را 

در مقایسـه بـا سـال گذشـته حفـظ کـرد. بـه همـان 

نسـبت، رشـد صـادرات بـه عنـوان یکـی از نیروهـای 

محرکه اصلی روند تقاضای شمش منیزیم، به نسبت 

کاهشـی بـود. حجـم صـادرات در مجمـوع در بـازه 

زمانی ماه های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲ به ۲۱۰ هزار تن 

رسـید که افزایش ۸.75 درصدی را نسـبت به مدت 

بـر اسـاس تحقیقات موسسـه  »SMM«، حجم تولید شـمش منیزیم چیـن در ماه اکتبـر 2022 کمی 
کمتر از سـطح متوسـط سـاالنه و حدود 78 هزار تن بود. حجم تولید از ابتدای سـال 2022 تاکنون، حدود 
29 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش یافـت و میزان عرضـه داخلی چین در سـال 

جاری، رشد باالی خود را در مقایسه با سال گذشته حفظ کرد.

مشـابه سـال گذشته نشـان می دهد. همچنین تاثیر 

عوامل در سطح کالنی چون همه گیری ویروس کرونا 

بر تقاضا در چین بسیار ناچیز بود و موجب شد بازار 

منیزیم حالت مازاد عرضه خود را حفط کند. قدرت 

چانه زنی صنایع باالدستی به شدت ضعیف بود که 

نشان از روند کاهش تدریجی قیمت منیزیم در سال 

جاری است.

در شرایط مازاد عرضه، برخی از شرکت ها نسبت 

بـه فـرا رسـیدن فصل پیک خریـد و فـروش در ماه های 

نوامبر و دسـامبر ۲۰۲۲ ابراز خوش بینی کرده بودند. 

بـا ایـن حـال، با سـنجش عملکـرد فعلی بـازار می تـوان 

بیان کرد که توسـعه بازار منیزیم به سـمت و سـویی 

نمـی رود.  پیـش  داشـتند  انتظـار  بـازار  فعـاالن  کـه 

همچنیـن قیمـت منیزیـم بـه زیـر ۲4 یـوان در هـر تـن 

کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل کاهش حجم 

تقاضا از صنایع پایین دستی است. اگرچه سفارش ها 

در مـاه نوامبـر ۲۰۲۲ در مقایسـه بـا مـاه اکتبـر بهبـود 

یافته است اما نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 

فاصلـه زیـادی دارد و حتـی نشـانه هایی از کاهـش 

بیشتر در حجم تقاضا وجود دارد.

یکی از تاجران بزرگ منیزیم اعالم کرد که رقابت 

بیـن شـرکت ها باعـث شـده اسـت کـه قیمـت نقـدی 

بسـیار کمتر از قیمت در بازار فیزیکی فعلی باشـد. 

وی افـزود کـه ریسـک معامـالت پیـش فـروش بـرای 

صادرکنندگان در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

آتـی  تقاضـای  حجـم  رونـد  آیـا  اینکـه  مـورد  در 

می تواند بهبود یابد، موسسه »SMM« معتقد است 

بـا توجـه بـه افزایـش قابـل  توجـه حجـم عرضـه شـمش 

منیزیـم داخلـی چین در سـال جاری، بعید اسـت که 

وضعیت مازاد عرضه در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ تحت 

تاثیـر بحـران همه گیری کرونا در چین و بحـران انرژی 

در اروپا تغییر پیدا کند. با توجه به گسـتردگی بازار 

در سال گذشته و در نظر گرفتن سود زیاد شرکت های 

تولیدکننده منیزیم، احتمال کاهش قیمت منیزیم و 

رسـیدن بـه زیـر نقطـه سـر بـه سـر بـه دلیـل وضعیـت 

موجـودی انبارهـای منیزیم، به نسـبت اندک اسـت. 

بـه همیـن دلیـل انتظـار مـی رود قیمـت  منیزیـم در 

دامنـه محـدوده کـف و سـقف قیمتی باقـی بماند و 

موسسه »SMM« نگاه خود را همچنان به تغییرات 

در معامالت بازار معطوف کند. 
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